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สังคมมนุษย ทีข่ าดความสามัคคีกนั แขงขันกัน แกงแยงกัน อาฆาตพยาบาทตอกันอัน
นำมาถึงการเสียชีวติ และทรัพยสนิ และการดำเนินชีวติ ในสังคมอยางหวาดระแวง รัฐบาลจึงได
มีโครงการโดยใชหลักศีล ๕ มาใชเปนแนวทางในการปฏิบตั ิ จากปญหาบานเมืองทีข่ าดความ
สามัคคีนำมาซึง่ การสูญเสียชีวติ และทรัพยสนิ ขาดการปรองดอง การหันหนาเขามาคุยกันยังไม
ประสบผลสำเร็จ คือการไมยอมกันและกันและคิดวาตัวเองถูกแตเพียงฝายเดียว คณะ
คสช.(คณะรักษาความสงบแหงชาติ) นำโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผบู ญ
ั ชาการกองทัพ
บกในฐานะหัวหนา “คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช.” ปจจุบนั เปนนายกรัฐมนตรี
คนที่ ๒๙ ของประเทศไทย ไดมนี โยบายเรงดวนทีจ่ ะดำเนินการทางดานสังคมในการลดความ
เหลือ่ มล้ำทางสังคม และการแกปญ
 หาการทุจริต มงุ เนนดานศาสนาและวัฒนธรรมสรางความ
สุข โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผปู ฎิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช ไดประทานคำแนะ
นำในการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ จัด “โครงการหมบู า นรักษาศีล ๕ ชาว
ประชาเปนสุข” ซึง่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รวมมือกับกรมประชาสัมพันธในการ
ดำเนินการสงเสริมใหขา ราชการทุกกระทรวงและประชาชนเขารวมในศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย ลานธรรมลานวิถไี ทย โดยตัง้ กลมุ เปาหมายอำเภอละ ๑ หมบู า น รวม ๘๗๘ หมบู า น
ซึง่ มอบหมายใหผวู า ราชการจังหวัดเปนผแู ตงตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพือ่ ขับเคลือ่ น
ตอไป สอดคลองกับดำริของ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช”
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมใหเกิดความรักความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรมในสังคม และ
เปนกิจกรรมทีร่ ว มเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตามนโนบายเรงดวนในการแกไข
ปญหาสังคมวัฒนธรรม คืนความสุขใหแกสงั คมไทย สรางความปรองดองสมานฉันท เสริมสราง

290

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

ความเขมแข็ง สรางภูมิคุมกัน และยกระดับคุณภาพของสังคมไทย ดวยมิติทางวัฒนธรรม
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
แนวคิดโครงการเปนการนำศีล ๕ ซึง่ เปนแนวปฏิบตั ทิ ำความดี ละความชัว่ อยาง
งาย ๆ เปนตัวนำรองเมือ่ ประชาชนเริม่ มีสติหนั หนาเขาหากันแลว จากนัน้ จะนำหลักสูตรความ
ปรองดองเขาไปเสริมสรางใหลดความอาฆาตแคนรจู กั ใหอภัยเสียสละและมงุ มัน่ ทำความดีรว มกัน
เนือ่ งจากศีล ๕ เปนสิง่ ทีท่ ำไดงา ย ทุกคนรับรแู ละตระหนักวามีสงิ่ ใดควรหลีกเลีย่ ง ควรงดเวน
และจะปฏิบตั ไิ ดมากนอยเพียงใดขึน้ อยกู บั ความตัง้ ใจ

ประวัติความเปนมาของเบญจศีล
เบญจศีลเปนหลักธรรมประจำสังคมทีม่ มี ากอนพุทธกาลแลว ปรากฏใน “จักกวัตติสตู ร”
อันกลาวถึงเรือ่ งพระเจาจักรพรรดิตรัสสอนประชาชนวา ทานทัง้ หลายตองไมฆา สัตว, ตองไม
ถือเอาของทีเ่ ขามิไดให, ตองไมประพฤติไมเหมาะสมทางเพศ, ตองไมกลาวเท็จ, และตองไมบริโภค
สุรายาเมา ตอมาเมือ่ มีผปู ระพฤติผดิ จากทีพ่ ระเจาจักรพรรดิสอน จึงมีการลงโทษดวยวิธจี บั แขน
ไพลหลังแลวเอาเชือกเหนียวมัดอยางมัน่ คง โกนผม และประโคมบัณเฑาะวเสียงกราวแหประจาน
ไปตามถนนและตรอกซอกซอย พาออกไปทางประตูเมืองทิศใต กอนประหารชีวติ ดวยการตัดศีรษะ
เบญจศีลมีอทิ ธิพลมากในสังคมอินเดียโบราณ จากคำสอนทีป่ รากฏในจักกวัตติสตู รดัง
กลาว เมือ่ กาลผานไปก็กลายเปนคุณธรรมขัน้ พืน้ ฐานสำหรับนักบวชทัว่ ไปในสังคมอินเดียแตปรับ
ปรุงเหลือเพียงสีข่ อ เทานัน้ ประกอบดวย ไมฆา สัตว ๑ ไมถอื เอาของทีเ่ ขาไมไดให ๑ ไมมเี พศ
สัมพันธ ๑ และไมอวดอุตริมนุษยธรรม ๑
ตอมา พระโคตมพุทธเจาอุบัติขึ้นและประกาศศาสนาพุทธก็ทรงยอมรับเอาขอหามหา
ประการตามจักกวัตติสูตรมาสั่งสอนในพุทธศาสนาอยางแพรหลาย เรียกวา “ศีล” บาง
ั ญัตขิ นึ้ มา แต “เปนแนวในทาง
“สิกขาบท” บาง จึงนับไดวา ศีล ๕ พระพุทธเจาไมไดบญ
ปฏิบตั ”ิ หมายถึง เจตนางดเวนจากการกระทำความชัว่ หาประการขางตน ไมเพียงเทานี้ ครัง้
เสด็จออกบรรพชาก็ทรงถือปฏิบตั ติ ามคุณธรรมนักบวชสีป่ ระการดังกลาว โดยทรงขนานชือ่ วา
“อกรณียกิจ ๔” แปลวา เรื่องที่นักบวชไมพึงทำสี่ประการ และทรงนำไปเปนเกณฑบัญญัติ
พระวินยั อีกดวย
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การรักชีวติ ของมนุษยกอ ใหเกิด ศีล ๕
๑. รักชีวติ ตรงกับ ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ) หมายถึง เวนจากการ
ฆาสัตวตดั ชีวติ ทัง้ ปวง รวมถึงการทำรายสัตว หรือมนุษยดว ย แมแตคดิ หรือวางแผน ก็ถอื วา
ผิดศีลขอนีแ้ ลว
๒. รักทรัพยสมบัติ ตรงกับ อทินนฺ าทานา เวรมณี (สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ) หมายถึง เวน
จากการลักทรัพย เอาสิง่ ของทีเ่ จาของไมไดให รวมถึงการเบียดบังฉอราษฎรบงั หลวง เอาเปรียบ
คนอืน่ ดวย แมแตคดิ หรือวางแผน ก็ถอื วาผิดศีลขอนีแ้ ลว
๓. รักชือ่ เสียงวงศตระกูล ตรงกับ กาเมสุมจิ ฉฺ าจารา เวรมณี (สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ)
หมายถึง เวนจากการประพฤติผดิ ในกามทัง้ หลาย ขอนีเ้ พียงแคคดิ ก็ผดิ แลว
๔. รักสัจจะ และความซือ่ สัตย ตรงกับ มุสาวาทา เวรมณี (สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ) หมาย
ถึง เวนจากการพูดเท็จ คำหยาบ หรือพูดสอเสียด รวมถึงการพูดใหคนแตกสามัคคีกนั ดวย
๕. รักในความมีปญ
 ญา และมีสติทมี่ นั่ คง ตรงกับ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี
(สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ) หมายถึง เวนจากการดืม่ น้ำเมา อันเปนทีต่ งั้ แหงความประมาททัง้ ปวง
ศีล คืออะไร
ความหมายของศีลนัน้ แปลไดหลายความหมาย โดยศัพทแปลวา “ความปกติกายวาจา”
กลาวคือความปกติตามระเบียบวินยั , ปกติมารยาททีส่ ะอาดปราศจากโทษ, ขอปฏิบตั ใิ นการเวน
จากความชัว่ , ขอปฏิบตั ใิ นการฝกหัดกายวาจาใหดยี งิ่ ขึน้ , ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ
และยังมักใชเปนคำเรียกอยางงายสำหรับคำวา “อธิศลี สิกขา” อันไดแกขอ ปฏิบตั ขิ นั้ ตนเพือ่ การ
ฝกตนในทางพระพุทธศาสนาดวย
เบญจศีล
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเปนเครือ่ งงดเวนจากการฆา การเบียดเบียน การ
ทำรายรางกายคนและสัตว แลวมีจติ ใจประกอบดวยเมตตา กรุณา มีความปรารถนาดี และสงสาร
เห็นอกเห็นใจผอู นื่ สัตวอนื่
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ขอกำหนดทีว่ า ผนู นั้ ผิดศีลขอที่ ๑ หรือไม มีองคประกอบอยู ๕ ประการ คือ
๑. สัตวนนั้ มีชวี ติ
๒. รวู า สัตวนนั้ มีชวี ติ
๓. จิตคิดจะฆา
๔. พยายามทีจ่ ะฆา
๕. สัตวตายดวยความพยายามนัน้
หากถึงพรอมดวย ๕ ประการนี้ ถือวาละเมิดศีลขอนี้ เปนบาปและมีโทษ แตหากขาด
ขอใดขอหนึง่ ถือวาไมผดิ ศีลขอนี้
ลักษณะการลวงละเมิดศีล ขอที่ ๑ มี ๓ อยาง คือ
๑. การฆา การฆา หมายถึง การทำลายชีวติ ผอู นื่ ใหถงึ แตความตาย ทัง้ มนุษยและสัตว
เดรัชฉานทุกชนิด รวมถึงเด็กทีอ่ ยใู นครรภดว ย
การฆา จำแนกโดยเจตนา มี ๒ ประเภท
๑. ฆาโดยจงใจ คือ มีความตัง้ ใจหรือเจตนาทีจ่ ะฆาเขาใหตาย
๒. ฆาโดยไมจงใจ คือ ไมไดตงั้ ใจหรือไมมเี จตนาทีจ่ ะฆาเขาใหตาย
การฆานัน้ จัดเปน ๒ ประการ คือ ฆาเอง และใชใหผอู นื่ ฆา
๒. การทำรายรางกาย หมายถึง ทำใหผอู นื่ ใหบาดเจ็บ ในทีน่ หี้ มายถึงเฉพาะมนุษย
เทานั้น
การทำรายรางกาย แบงออกเปน ๓ ประเภท
๑. ทำใหพกิ าร คือ ทำใหอวัยวะบางสวนเสียหาย
๒. ทำใหเสียโฉม คือ ทำรายรางกายใหเสียรูป แตไมถงึ กับพิการ
๓. ทำใหเจ็บปวด คือ การทำรายไมถงึ กับเสียโฉม แตเสียความสำราญ
๓. การทรกรรม หมายถึง การทรมานสัตวโดยไมปราณี แบง ๕ ประเภท
๑. การใชงานหนัก คือ การใชงานเกินกำลัง
๒. การกักขัง คือ การเลีย้ งสัตวไวในกรง ทำใหหมดอิสรภาพ
๓. การนำไป คือ การผูกมัดสัตวและลากไปดวยวิธที รมาน
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๔. การเลนสนุก คือ การนำสัตวมาเลนเพือ่ สนุกสนาน
๕. การผจญสัตว คือ การนำสัตวมาชนกัน หรือกัดกัน
อานิสงสของศีลขอที่ ๑
๑. มีจติ ใจทีอ่ อ นโยน
๒. เปนทีร่ กั ของคนและสัตวทกุ ชนิด
๓. หลับหรือตืน่ ก็เปนสุข
๔. มีความสบายใจ
๕. ไดรบั การคมุ ครองจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
๖. ตายไปในชาติหนา ยอมมีสขุ ภาพดี ไมมโี รคภัยเบียดเบียน อายุยนื
๒. อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของ
ไมไดใหดว ยอาการแหงขโมยหรือโจร อันไดแก ลัก ฉก ชิง วิง่ ราว ขกู รรโชก ขเู ข็ญ ปลน จี้ ตู
ฉอ โกง หลอกลวง ปลอม ตระบัด เบียดบัง สับเปลีย่ น ลักลอบ ยักยอก และรับสินบน แลวเปน
ผมู คี วามขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาคทาน และเคารพในกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ ของผอู นื่
สิง่ ของทีเ่ ขาไมไดให หมายถึงของ ๒ อยาง คือ
๑. สิง่ ของทีม่ เี จาของ คือ ทรัพยทเี่ คลือ่ นทีไ่ ด และทรัพยทเี่ คลือ่ นทีไ่ มได ทีเ่ จาของ
ไมไดยกใหเปนกรรมสิทธิ์
๒. สิง่ ของทีไ่ มมเี จาของ แตมผี หู วงแหน ไดแกสงิ่ ของทีอ่ ทุ ศิ บูชาปูชนียวัตถุในศาสนา
ขอกำหนดทีว่ า ผนู นั้ ผิดศีลขอที่ ๒ หรือไม มีองคประกอบอยู ๕ ประการ คือ
๑. วัตถุนนั้ มีเจาของหวงแหน
๒. รวู า วัตถุนนั้ มีเจาของหวงแหน
๓. จิตคิดจะลัก
๔. พยายามในการลัก
๕. ลักมาดวยความพยายามนัน้
หากถึงพรอมดวย ๕ ประการนี้ ถือวาผิดศีลนี้ แตถา ไมครบ องค ๕ ไมถอื วาศีลขาด
แตถอื วาศีลดางพรอย
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ลักษณะการลวงละเมิดศีล ขอที่ ๒ มี ๓ อยาง คือ
๑. โจรกรรม คือ กริยาทีถ่ อื เอาสิง่ ของทีเ่ จาของเขาไมไห ดวยอาการ
โจรกรรม แบงออกเปนหลายประเภท ไดแก
๑. ลัก คือ การขโมยเอาสิง่ ของของเขาลับหลัง
๒. ฉก คือ การชิงเอาซึง่ หนา
๓. กรรโชก คือ การขใู หเขากลัวแลวยอมใหทรัพย
๔. ปลน คือ การรวมกันหลายคนตีปลนเอาทรัพยผอู นื่
๕. ตู คือ การอางเอาหลักฐานพยานเท็จเพือ่ เอาทรัพยของผอู นื่
๖. ฉอ คือ การทำอุบายกับเจาของทรัพยเพือ่ เอาทรัพยของผอู นื่
๗. หลอก คือ การปน แตงเรือ่ งขึน้ ใหเขาหลงเชือ่ แลวใหทรัพย
๘. ลวง คือ การใชเครือ่ งมือแลกเปลีย่ นผิดมาตรฐานเพือ่ ตบตาคนอืน่ แลว
ไดทรัพย
๙. ปลอม คือ การทำใหของทีไ่ มแทใหเปนของแท
๑๐. ตระบัด คือ การบิดพลิว้ ไมทำตามสัญญา
๑๑. เบียดบัง คือ การปกปดซอนเรนแลวเอาทรัพยสนิ ของผอู นื่
๑๒. สับเปลีย่ น คือ การแลกเปลีย่ นสลับของตนกับของคนอืน่
๑๓. ลักลอบ คือการหลบเลีย่ งไมจา ยภาษีตามความเปนจริง
๑๔. ยักยอก คือการใชอำนาจเบียดบังทรัพยสนิ ของผอู น่ื มาเปนของตนโดย
มิไดชอบ
๑๕. การยักยาย คือ การยายทรัพยของตนทีถ่ กู ยึดไปไวทอี่ นื่
๒. การเลีย้ งชีพอนุโลมโจรกรรม หมายถึง การแสวงหาทรัพยสนิ
เครือ่ งเลีย้ งชีพในทางทีไ่ มบริสทุ ธิ์ มี ๓ ประเภทคือ
๑. สมโจร คือกิรยิ าทีอ่ ดุ หนุนโจร เชน รับซือ้ ของโจร
๒. ปอกลอก คือกิรยิ าทีค่ บคนดวยความไมซอื่ สัตย มงุ หวังในทรัพยสนิ ของ
เขา
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๓. รับสินบน คือกิรยิ าทีถ่ อื เอาทรัพยสนิ ทีเ่ ขามอบใหเพือ่ เปนการตอบแทน
ทีช่ ว ยเหลือใหพน ผิด
๓. กิริยาเปนฉายาโจรกรรม หมายถึง การทำใหทรัพยสนิ ของผอู นื่ หายสาบสูญ มี
๓ ประเภท คือ
๑. ผลาญ คือการทำใหทรัพยสนิ ของผอู นื่ เสียหาย
๒. หยิบฉวย คือการถือเอาทรัพยสนิ ของผอู นื่ ดวยความมักงาย
๓. รับสินบน คือกิรยิ าทีถ่ อื เอาทรัพยสนิ ทีเ่ ขามอบใหเพือ่ เปนการตอบแทนทีช่ ว ยเหลือ
ใหพนผิด
อานิสงสของศีลขอที่ ๒
๑. ไดชอื่ วาเปนคนมีเกียรติมศี กั ดิศ์ รี และมีคณ
ุ ธรรม
๒. ยอมองอาจและภูมใิ จในตัวเอง
๓. สังคมใหการตอนรับและชืน่ ชม
๔. จะหลับนอนก็เปนสุข
๕. สังคมอยอู ยางสงบสุข
๖. คนดียอ มสรรเสริญ
๗. ตัวเองตำหนิตวั เองไมได
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเปนเครือ่ งงดเวนจากการประพฤติผดิ ในกาม
เวนจากการประพฤติผดิ ในกามทัง้ หลาย มีขนึ้ เพือ่ ปองกันความแตกราวในหมมู นุษยและทำเขา
ใหไววางใจกันและกัน “กาม” ในทีน่ ี้ ไดแก กิรยิ าทีร่ กั ใครกนั ในทางประเวณี
ขอกำหนดทีว่ า ผนู นั้ ผิดศีลขอที่ ๓ หรือไม มี ๔ ประการ คือ
๑. วัตถุอนั ไมควรถึง ไดแก มรรคทัง้ ๓ คือ ทวารเบา ทวารหนัก และปาก
๒. จิตคิดจะเสพวัตถุอนั ไมควรถึง
๓. ความพยายามในการเสพ
๔. ทำมรรคใหจรดกัน (รวมเพศ)
หากทำผิดครบทัง้ ๔ นี้ ถือวาศีลขอ ๓ ขาด
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ลักษณะการลวงละเมิดศีลขอที่ ๓ คือ การรวมประเวณีกบั หญิงหรือชาย ทีเ่ ปนบุคคล
ตองหาม
หญิงตองหาม มี ๓ จำพวก คือ
๑) หญิงทีม่ สี ามี
๒) หญิงทีญ
่ าติรกั ษา คือ อยใู นความปกครองของบิดามารดา
๓) หญิงทีจ่ ารีตหาม คือ หญิงทีธ่ รรมรักษาอยู หรือหญิงทีจ่ ารีตประเพณีกฎหมาย
บานเมืองรักษาคมุ ครองอยู มี ๓ ประเภท
๑) หญิงทีเ่ ปนเทือกเถาเหลากอของตน ไดแก มารดา ลูก หลาน
๒) หญิงทีอ่ ยภู ายใตบญ
ั ญัตพิ ระพุทธศาสนา ไดแก ภิกษุณี แมชี
๓) หญิงทีก่ ฎหมายหาม และลงโทษแกชายทีส่ มสดู ว ย เชนเด็กหญิงทีย่ งั
ไมบรรลุนติ ภิ าวะ
ชายตองหาม มี ๒ จำพวก คือ
๑. ชายอืน่ นอกจากสามีของตน
๒. ชายทีจ่ ารีตหาม เชน พระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา
โทษของกาเมสุมจิ ฉาจารา
๑. ยอมถูกติเตียนนินทา
๒. เสีย่ งตอโรค
๓. ครอบครัวไมเปนสุข
๔. นำไปสกู ารทะเลาะวิวาท ถูกทำรายรางกาย
๕. คนไมเชือ่ ถือ
๖. ไดรบั ความอับอาย
อานิสงสของศีลขอที่ ๓
๑. ครอบครัวเปนสุข
๒. ปลอดภัยจากโรคราย
๓. มีเงินเหลือเก็บ
๔. ไมถกู ดูหมิน่ นินทา
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๕. ไดชอื่ วาเปนคนดี รักครอบครัว
๖. ไมมเี รือ่ งทะเลาะเบาะแวง
๗. มีเกียรติในสังคม
๘. ชวยสรางสังคมใหสงบสุขรมเย็น
ทัง้ ฝายชายและฝายหญิงไมใชเฉพาะหามแตรว มสังวาสเทานัน้ แมแตการเคลาคลึง การ
พูดเกีย้ วพาราสี หรือการแสดงอาการ ปฏิพทั ธแมแตดว ยสายตาเนตรสบเนตร เปนตน ก็ชอื่ วา
การละเมิดศีลขอนีแ้ ลว เมือ่ ไมลว งละเมิดศีลขอนีแ้ ลวก็เปนผสู ำรวมในกามยินดีแตในภรรยาของ
ตนเทานัน้ (สทารสันโดษ) จงรักภักดีแตในสามีของตน (ปติวตั ร) ถายังไมไดแตงงานก็ตอ งมีกาม
สังวร ตัง้ ตนอยใู นขนบธรรมเนียมประเพณีทดี่ งี าม มีวฒ
ั นธรรมอันดีชนิดทีว่ า “เขาตามตรอก
ออกตามประตู”
๔. มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเปนเครือ่ งงดเวนจากการพูดเท็จ อันไดแกคำปด ทวน
สาบาน ทำเลหก ระเทห มารยา ทำกิเลส เสริมความสำรวมคำพูดเสียดแทง สับปลับ ผิดสัญญา
เสียสัตย และคืนคำแลวเปนผรู กั สัจจะจะพูดแตคำสัตยจริงดวยความจริงใจและปรารถนาดี มงุ
หวังดีตอ ผฟู ง
เวนจากการพูดเท็จ มีขนึ้ เพือ่ ปองกันการทำลายประโยชนทางวาจา พูดมุสาแกคนอืน่
จึงเปนการทำลายประโยชน จัดวาเปนบาป
ขอกำหนดทีว่ า ผนู นั้ ผิดศีลขอที่ ๔ หรือไม มี ๔ ประการ คือ
๑. เรือ่ งไมจริง
๒. จิตคิดจะพูดใหผดิ
๓. ความพยายามทีจ่ ะพูดอยางนัน้
๔. ผอู นื่ เขาใจเนือ้ หานัน้
หากทำผิดครบทัง้ ๔ นี้ ถือวาศีลขาด
ลักษณะการลวงละเมิดศีลขอที่ ๔ มี ๓ อยาง
๑. มุสา หมายถึง การพูดเท็จ หรือโกหก จำแนกออกเปน ๗ ประการ
๑) ปด คือ การพูดโกหก หรือจงใจกลาวคำไมจริง มี ๔ อยาง
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- พูดใหเขาแตกแยกกัน เรียกวา สอเสียด
- พูดเพือ่ โกงเขา เรียกวา หลอก
- พูดเพือ่ จะยกยอง เรียกวา ยอ
- พูดแลวไมรบั เรียกวา กลับคำ
๒) ทนสาบาน คือ การพูดสาบานวาจะใหการตามความเปนจริง หรือจะทำตาม
คำสาบาน แตไมทำตามนัน้
๓) ทำเลหก ระเทห คือ กิรยิ าทีอ่ วดอางความศักดิส์ ทิ ธิ์ อันไมเปนจริง
๔) มารยา คือ กิรยิ าทีแ่ สดงอาการใหเขาเห็นผิดจากทีเ่ ปนจริง
๕) ทำเลศ คือ พูดเลนสำนวนวกไปวกมา
๖) เสริมความ คือ การพูดมุสาอาศัยมูลเดิม แตเสริมใหมากกวาทีเ่ ปนจริง
๗) อำความ คือ พูดมุสาอาศัยมูลเดิม แตตดั ขอความทีไ่ มประสงคจะใหรอู อก
เสีย เพือ่ ทำความเขาใจใหเปนอยางอืน่
๒. อนุโลมมุสา หมายถึง การกลาวถอยคำทีเ่ ปนเท็จ ซึง่ เปนเรือ่ งไมจริง มี ๒ ประการ คือ
๑) เสียดแทง คือ กิรยิ าทีว่ า ผอู นื่ ใหเจ็บใจ มี ๒ ลักษณะ คือ
- อางเรือ่ งทีไ่ มเปนจริง กลาวยกใหสงู กวาพืน้ เพของเขา เรียกวาประชด
- กลาวทำใหเปนคนเลวกวาพืน้ เพของเขา เรียกวาดา
๒) สับปลับ คือพูดปดดวยความคะนองวาจา แตผพู ดู ไมไดจงใจ จะใหเขาเขา
ใจผิด
๓. ปฏิสสวะ หมายถึงการรับแลวไมทำตามทีร่ บั ไวนนั้ มี ๓ ประการ คือ
๑) ผิดสัญญา คือตกลงกันวาจะทำอยางนัน้ ๆ แตกลับบิดพลิว้ ไมทำตามสัญญานัน้
๒) เสียสัตย คือการตกลงรับปากวาจะทำหรือไมทำเชนนัน้ แตภายหลังไมทำตามนัน้
๓) คืนคำ คือ การรับปากวาจะทำเชนนัน้ แตไมทำตามทีก่ ลาวไว
อานิสงสของศีลขอที่ ๔
๑. ทำใหเปนคนนาเชือ่ ถือ
๒. เปนทีร่ กั ของทุกคน
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๓. ไดชอื่ วาเปนคนทีม่ ศี ลี
๔. ตัวเองตำหนิตวั เองไมได
๕. มีความภาคภูมใิ จในตัวเอง
๖. ขณะทีพ่ ดู มีความองอาจ
๗. พูดแลวไมตอ งกังวลวาเขาจะจับได
๘. ยอมไดรบั ความจริงใจจากผอู นื่
๑๐. มีคนอยากคบคาสมาคมดวย
๕. สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนาเปนเครือ่ งงดเวนจากการดืม่ น้ำเมา
อันเปนทีต่ งั้ แหงความประมาท อันไดแก น้ำสุรา เมรัย เครือ่ งดืม่ มึนเมาอืน่ ๆและการเสพยา
เสพติดอืน่ ๆ เชน ฝน เฮโรอีน กัญชา ยาบา หรือแมแตบหุ รี่ แลวเปนผปู ระกอบดวยสติสมั ปชัญญะ
ในการประกอบกิจการทัง้ ปวง และเปนผไู มประมาทในชีวติ ในการงาน ในวัย ในเพศ
เวนจากการดืม่ น้ำเมา คือ สุรา และเมรัย อันเปนทีต่ งั้ แหงความประมาทมีขนึ้ เพือ่ เปน
เครือ่ งปองกันอันตรายอันจะเกิดจากความประมาทขาดสติ
ขอกำหนดทีว่ า ผนู นั้ ผิดศีลขอที่ ๕ หรือไม มี ๔ ประการ คือ
๑. วัตถุของมึนเมา
๒. จิตคิดจะดืม่ ของมึนเมา
๓. ความพยายามดืม่ ของมึนเมานัน้
๔. ดืม่ ใหไหลลวงลำคอไป
หากทำผิดครบทัง้ ๔ นี้ ถือวาศีล ๕ ขาด
ลักษณะการลวงละเมิดศีลขอที่ ๕ มี ๒ ประการ คือ
๑) ดืม่ น้ำเมา คือ สุราเมรัย อันเปนทีต่ งั้ แหงความประมาทขาดสติ
สุรา หมายถึง น้ำเมาทีก่ ลัน่ แลว คือ เหลา
เมรัย หมายถึง น้ำเมาทีเ่ กิดจากการหมักดอง หรือแชดองยังไมไดกลัน่
๒) เสพสิง่ เสพติดทุกชนิด เชน ฝน กัญชา ยาบา ยาไอซ เปนตน
โทษแหงการดืม่ น้ำเมา
๑. เปนเหตุใหเสียทรัพย

300

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

๒. เปนเหตุใหทะเลาะวิวาท
๓. เปนเหตุใหเกิดโรค
๔. เปนเหตุใหเสียชือ่ เสียง
๕. เปนเหตุใหแสดงกิรยิ านาอดสู
๖. เปนเหตุทอนกำลังปญญา
โทษแหงการเสพสิง่ เสพติด
๑. เปนเหตุใหเสียความสำราญแหงรางกาย
๒. เปนเหตุใหเสียทรัพย
๓. เปนเหตุใหเสียความดี
๔. เปนเหตุใหเสียชือ่ เสียง
อานิสงสของศีลขอที่ ๕
๑. มีเงินเหลือ
๒. ไมมเี รือ่ งทะเลาะวิวาท
๓. ไมเกิดอุบตั เิ หตุ
๔. มีสขุ ภาพแข็งแรง
๕. รักษาความดีของตนและวงศตระกูลไวได
๖. ครอบครัวมีสขุ
๗. รักษาสติปญ
 ญาไมใหเสือ่ มถอย
๘. มีคนตองการคบคาสมาคมดวย
ดังนัน้ จะเห็นไดวา “ศีล ๕” (เบญจศีล) เปนคุณธรรมทีเ่ ปนขอหามทีพ่ งึ สังวรระวัง
ในการละเวนการสรางบาปกรรม สวน “เบญจธรรม” เปนคุณธรรมทีเ่ ปนสงเสริมในการสราง
บุญกรรมทีข่ นานกับเบญจศีลทัง้ ๕ ขอนัน่ เอง

โครงการปฏิบตั ศิ ลี ๕ ชาวประชาเปนสุข
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บทสรุป
มนุษยจะอยใู นสังคมไดอยางเปนสุขสงบนัน้ จำเปนทีจ่ ะตองมีกฎเกณฑหรือระเบียบทาง
สังคม เพือ่ ทีจ่ ะสามารถควบคุมความประพฤติ และเปนขอกำหนดในการดำรงชีวติ รวมกับผอู นื่
ในสังคม เพือ่ ไมใหเกิดการเบียดเบียนผอู นื่ ดังนัน้ พระพุทธเจาไดทรงเล็งเห็นถึงปญหาตาง ๆที่
เกิดขึน้ และไดทรงบัญญัตศิ ลี ไวเพือ่ ใหสงั คมอยกู นั อยางสงบสุข
ศีล คือ กฎกติกาของสังคม ซึง่ มีไวสำหรับบังคับฝกหัดความประพฤติของคนในสังคม
ใหมคี วามเรียบรอยซึง่ จะเนนไปเพือ่ เปนขอปฏิบตั เิ กีย่ วกับกายและวาจา เปนการฝกหัดกายวาจา
ใหเรียบรอยไมเปนโทษตอผอู นื่
ศีลมิใชหมายเพียงความประพฤติดงี าม สุจริต ดีงาม สุจริตทางกายและวาจาเทานัน้ แต
หมายถึงอาชีวะสุจริตดวย สาระของศีลอยทู เี่ จตนา ไดแกการไมคดิ ลวงละเมิด ศีลจึงหมายถึง
การไมเจตนาละเมิดระเบียบวินยั หรือการไมเจตนาลวงเกินเบียดเบียดผอู นื่ นอกจากนีย้ งั รวม
ถึงการสำรวมระวังคอยปดกัน้ หลีกเวนไมใหเกิดความชัว่ ขึน้ อีกดวยนัน่ เอง
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เอกสารอางอิง

สำนักงานคณะสงฆจงั หวัดลพบุร.ี คมู อื ดำเนินงานโครงการหมบู า นรักษาศีล ๕ ประชาเปนสุข
จังหวัดลพบุรี ๒๕๕๗.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. คมู อื ดำเนินงานโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท
โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมบู า นรักษาศีล ๕” สำนักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติ ๒๕๕๗.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. คมู อื ศีล ๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

