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สงัคมมนษุย ทีข่าดความสามคัคกีนั แขงขันกนั แกงแยงกนั อาฆาตพยาบาทตอกนัอนั
นำมาถงึการเสยีชวีติและทรพัยสนิและการดำเนนิชวีติในสงัคมอยางหวาดระแวง รฐับาลจงึได
มโีครงการโดยใชหลกัศลี ๕ มาใชเปนแนวทางในการปฏิบตั ิจากปญหาบานเมอืงทีข่าดความ
สามัคคนีำมาซ่ึงการสูญเสียชวีติและทรัพยสนิ ขาดการปรองดอง การหันหนาเขามาคุยกนัยงัไม
ประสบผลสำเร็จ คือการไมยอมกันและกันและคิดวาตัวเองถูกแตเพียงฝายเดียว คณะ
คสช.(คณะรกัษาความสงบแหงชาต)ิ นำโดยพลเอกประยุทธ จนัทรโอชา ผบูญัชาการกองทัพ
บกในฐานะหัวหนา “คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรอื คสช.” ปจจบุนัเปนนายกรัฐมนตรี
คนท่ี ๒๙ ของประเทศไทย ไดมนีโยบายเรงดวนท่ีจะดำเนินการทางดานสังคมในการลดความ
เหลือ่มล้ำทางสงัคม และการแกปญหาการทจุรติ มงุเนนดานศาสนาและวฒันธรรมสรางความ
สขุ โดยสมเด็จพระมหารชัมงัคลาจารย ผปูฎบิตัหินาทีส่มเดจ็พระสงัฆราช ไดประทานคำแนะ
นำในการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ จดั “โครงการหมบูานรักษาศีล ๕ ชาว
ประชาเปนสขุ” ซึง่กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม รวมมอืกบักรมประชาสมัพนัธในการ
ดำเนนิการสงเสรมิใหขาราชการทกุกระทรวงและประชาชนเขารวมในศนูยศกึษาพระพทุธศาสนา
วนัอาทติย ลานธรรมลานวถิไีทย โดยตัง้กลมุเปาหมายอำเภอละ ๑ หมบูาน รวม ๘๗๘ หมบูาน
ซึง่มอบหมายใหผวูาราชการจงัหวดัเปนผแูตงตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ เพือ่ขบัเคลือ่น
ตอไป สอดคลองกบัดำรขิอง “สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ผปูฏบิตัหินาทีส่มเดจ็พระสงัฆราช”
โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือสงเสริมใหเกิดความรักความสามัคค ีคณุธรรม จรยิธรรมในสังคม และ
เปนกจิกรรมท่ีรวมเทดิทนูสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ตามนโนบายเรงดวนในการแกไข
ปญหาสังคมวัฒนธรรม คนืความสขุใหแกสงัคมไทย สรางความปรองดองสมานฉนัท เสรมิสราง
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ความเขมแข็ง สรางภูมิคุมกัน และยกระดับคุณภาพของสังคมไทย ดวยมิติทางวัฒนธรรม
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)

แนวคิดโครงการเปนการนำศีล ๕ ซึง่เปนแนวปฏิบตัทิำความดี ละความช่ัวอยาง
งาย ๆ  เปนตวันำรองเมือ่ประชาชนเริม่มสีตหินัหนาเขาหากนัแลว จากนัน้จะนำหลกัสตูรความ
ปรองดองเขาไปเสรมิสรางใหลดความอาฆาตแคนรจูกัใหอภัยเสียสละและมงุมัน่ทำความดรีวมกนั
เนือ่งจากศีล ๕ เปนสิง่ทีท่ำไดงาย ทกุคนรบัรแูละตระหนักวามสีิง่ใดควรหลีกเลีย่ง ควรงดเวน
และจะปฏิบตัไิดมากนอยเพียงใดข้ึนอยกัูบความต้ังใจ

ประวัติความเปนมาของเบญจศีล
เบญจศีลเปนหลักธรรมประจำสังคมท่ีมมีากอนพุทธกาลแลว ปรากฏใน “จกักวัตตสิตูร”

อนักลาวถึงเร่ืองพระเจาจกัรพรรดติรสัสอนประชาชนวา ทานทัง้หลายตองไมฆาสัตว, ตองไม
ถอืเอาของท่ีเขามิไดให, ตองไมประพฤติไมเหมาะสมทางเพศ, ตองไมกลาวเท็จ, และตองไมบรโิภค
สรุายาเมา ตอมาเม่ือมผีปูระพฤติผดิจากท่ีพระเจาจกัรพรรดิสอน จงึมกีารลงโทษดวยวิธจีบัแขน
ไพลหลงัแลวเอาเชอืกเหนยีวมดัอยางมัน่คง โกนผม และประโคมบณัเฑาะวเสียงกราวแหประจาน
ไปตามถนนและตรอกซอกซอย พาออกไปทางประตูเมอืงทิศใต กอนประหารชีวติดวยการตัดศรีษะ

เบญจศลีมอีทิธิพลมากในสงัคมอนิเดยีโบราณ จากคำสอนทีป่รากฏในจกักวตัตสิตูรดงั
กลาว เมือ่กาลผานไปกก็ลายเปนคณุธรรมข้ันพืน้ฐานสำหรับนกับวชทัว่ไปในสงัคมอนิเดยีแตปรบั
ปรงุเหลอืเพยีงสีข่อเทานัน้ ประกอบดวย ไมฆาสัตว ๑ ไมถอืเอาของท่ีเขาไมไดให ๑ ไมมเีพศ
สมัพนัธ ๑ และไมอวดอุตรมินษุยธรรม ๑

ตอมา พระโคตมพุทธเจาอุบัติขึ้นและประกาศศาสนาพุทธก็ทรงยอมรับเอาขอหามหา
ประการตามจักกวัตติสูตรมาส่ังสอนในพุทธศาสนาอยางแพรหลาย เรียกวา “ศีล” บาง
“สกิขาบท” บาง จงึนบัไดวา ศลี ๕ พระพทุธเจาไมไดบญัญตัขิึน้มา แต “เปนแนวในทาง
ปฏบิตั”ิ หมายถงึ เจตนางดเวนจากการกระทำความช่ัวหาประการขางตน ไมเพยีงเทาน้ี ครัง้
เสด็จออกบรรพชาก็ทรงถือปฏิบตัติามคุณธรรมนักบวชสีป่ระการดังกลาว โดยทรงขนานช่ือวา
“อกรณียกิจ ๔” แปลวา เรื่องที่นักบวชไมพึงทำส่ีประการ และทรงนำไปเปนเกณฑบัญญัติ
พระวนิยัอีกดวย
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การรักชวีติของมนุษยกอใหเกดิ ศลี ๕
๑. รกัชวีติ ตรงกับ ปาณาติปาตา เวรมณี (สกิขฺาปทํ สมาทิยาม)ิ หมายถึง เวนจากการ

ฆาสตัวตดัชวีติทัง้ปวง รวมถึงการทำรายสัตว หรอืมนุษยดวย แมแตคดิ หรอืวางแผน กถ็อืวา
ผดิศลีขอน้ีแลว

๒. รกัทรัพยสมบตั ิตรงกับ อทนินฺาทานา เวรมณ ี(สกิขฺาปท ํสมาทยิาม)ิ หมายถงึ เวน
จากการลักทรัพย เอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให รวมถึงการเบียดบังฉอราษฎรบงัหลวง เอาเปรียบ
คนอืน่ดวย แมแตคดิ หรือวางแผน กถ็อืวาผิดศลีขอนีแ้ลว

๓. รกัชือ่เสยีงวงศตระกูล ตรงกับ กาเมสุมจิฉฺาจารา เวรมณี (สกิขฺาปทํ สมาทิยามิ)
หมายถงึ เวนจากการประพฤตผิดิในกามทัง้หลาย ขอนีเ้พยีงแคคดิกผ็ดิแลว

๔. รกัสจัจะ และความซือ่สตัย ตรงกบั มสุาวาทา เวรมณ ี(สกิขฺาปท ํสมาทยิาม)ิ หมาย
ถงึ เวนจากการพูดเท็จ คำหยาบ หรอืพดูสอเสียด รวมถึงการพูดใหคนแตกสามัคคกีนัดวย

๕. รกัในความมปีญญา และมสีตทิีม่ัน่คง ตรงกับ สรุาเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี
(สกิขฺาปท ํสมาทยิาม)ิ หมายถงึ เวนจากการดืม่น้ำเมา อนัเปนทีต่ัง้แหงความประมาททัง้ปวง

ศลี คอือะไร
ความหมายของศีลนัน้แปลไดหลายความหมาย โดยศัพทแปลวา “ความปกติกายวาจา”

กลาวคอืความปกตติามระเบยีบวินยั, ปกตมิารยาททีส่ะอาดปราศจากโทษ, ขอปฏบิตัใินการเวน
จากความช่ัว, ขอปฏิบตัใินการฝกหดักายวาจาใหดยีิง่ข้ึน, ความสุจรติทางกายวาจาและอาชีพ
และยงัมกัใชเปนคำเรยีกอยางงายสำหรบัคำวา “อธศิลีสิกขา” อนัไดแกขอปฏบิตัขิัน้ตนเพือ่การ
ฝกตนในทางพระพุทธศาสนาดวย

เบญจศีล
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการฆา การเบียดเบียน การ

ทำรายรางกายคนและสตัว แลวมจีติใจประกอบดวยเมตตา กรณุา มคีวามปรารถนาด ีและสงสาร
เหน็อกเห็นใจผอูืน่ สตัวอืน่
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ขอกำหนดทีว่าผนูัน้ผดิศลีขอที ่๑ หรอืไม มอีงคประกอบอย ู๕ ประการ คอื
๑. สตัวนัน้มชีวีติ
๒. รวูาสตัวนัน้มชีวีติ
๓. จติคดิจะฆา
๔. พยายามท่ีจะฆา
๕. สตัวตายดวยความพยายามน้ัน

หากถงึพรอมดวย ๕ ประการนี ้ถอืวาละเมดิศลีขอนี ้เปนบาปและมโีทษ แตหากขาด
ขอใดขอหน่ึง ถอืวาไมผดิศลีขอนี้

ลกัษณะการลวงละเมิดศลี ขอที ่๑ ม ี๓ อยาง คอื
๑. การฆา การฆา หมายถงึ การทำลายชีวติผอูืน่ใหถงึแตความตาย ทัง้มนุษยและสตัว

เดรัชฉานทุกชนิด รวมถึงเด็กทีอ่ยใูนครรภดวย
การฆา จำแนกโดยเจตนา ม ี๒ ประเภท

๑. ฆาโดยจงใจ คอื มคีวามต้ังใจหรอืเจตนาท่ีจะฆาเขาใหตาย
๒. ฆาโดยไมจงใจ คอื ไมไดตัง้ใจหรอืไมมเีจตนาทีจ่ะฆาเขาใหตาย

การฆานัน้ จดัเปน ๒ ประการ คอื ฆาเอง และใชใหผอูืน่ฆา
๒. การทำรายรางกาย หมายถงึ ทำใหผอูืน่ใหบาดเจบ็ ในทีน่ีห้มายถงึเฉพาะมนษุย

เทานั้น
การทำรายรางกาย แบงออกเปน ๓ ประเภท

๑. ทำใหพกิาร คอื ทำใหอวยัวะบางสวนเสยีหาย
๒. ทำใหเสยีโฉม คอื ทำรายรางกายใหเสยีรปู แตไมถงึกบัพกิาร
๓. ทำใหเจบ็ปวด คอื การทำรายไมถงึกบัเสียโฉม แตเสยีความสำราญ

๓. การทรกรรม หมายถึง การทรมานสัตวโดยไมปราณี แบง ๕ ประเภท
๑. การใชงานหนัก คอื การใชงานเกินกำลงั
๒. การกกัขงั คอื การเลีย้งสัตวไวในกรง ทำใหหมดอิสรภาพ
๓. การนำไป คอื การผกูมดัสตัวและลากไปดวยวธิทีรมาน
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๔. การเลนสนกุ คอื การนำสตัวมาเลนเพือ่สนุกสนาน
๕. การผจญสตัว คอื การนำสตัวมาชนกัน หรอืกดักนั

อานสิงสของศลีขอที ่๑
๑. มจีติใจทีอ่อนโยน
๒. เปนทีร่กัของคนและสตัวทกุชนดิ
๓. หลบัหรอืตืน่กเ็ปนสขุ
๔. มคีวามสบายใจ
๕. ไดรบัการคมุครองจากสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
๖. ตายไปในชาตหินา ยอมมสีขุภาพด ีไมมโีรคภยัเบยีดเบยีน อายยุนื

๒. อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของ
ไมไดใหดวยอาการแหงขโมยหรอืโจร อนัไดแก ลกั ฉก ชงิ วิง่ราว ขกูรรโชก ขเูขญ็ ปลน จี ้ตู
ฉอ โกง หลอกลวง ปลอม ตระบัด เบยีดบัง สบัเปล่ียน ลกัลอบ ยกัยอก และรับสนิบน แลวเปน
ผมูคีวามขยนัประกอบสมัมาชพี บรจิาคทาน และเคารพในกรรมสทิธิใ์นทรพัยสนิของผอูืน่

สิง่ของทีเ่ขาไมไดให หมายถงึของ ๒ อยาง คอื
๑. สิง่ของทีม่เีจาของ คอื ทรพัยทีเ่คล่ือนทีไ่ด และทรพัยทีเ่คล่ือนทีไ่มได ทีเ่จาของ

ไมไดยกใหเปนกรรมสทิธ์ิ
๒. สิง่ของทีไ่มมเีจาของ แตมผีหูวงแหน ไดแกสิง่ของทีอ่ทุศิบชูาปชูนยีวตัถใุนศาสนา

ขอกำหนดทีว่าผนูัน้ผดิศลีขอที ่๒ หรอืไม มอีงคประกอบอย ู๕ ประการ คอื
๑. วตัถนุัน้มเีจาของหวงแหน
๒. รวูาวตัถนุัน้มเีจาของหวงแหน
๓. จติคดิจะลกั
๔. พยายามในการลกั
๕. ลกัมาดวยความพยายามนัน้
หากถงึพรอมดวย ๕ ประการนี ้ถอืวาผดิศลีนี ้แตถาไมครบ องค ๕ ไมถอืวาศลีขาด

แตถอืวาศลีดางพรอย
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ลกัษณะการลวงละเมิดศลี ขอที ่๒ ม ี๓ อยาง คอื
๑. โจรกรรม คอื กรยิาท่ีถอืเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไห ดวยอาการ

โจรกรรม แบงออกเปนหลายประเภท ไดแก
๑. ลกั คอื การขโมยเอาส่ิงของของเขาลับหลงั
๒. ฉก คอื การชงิเอาซึง่หนา
๓. กรรโชก คอื การขใูหเขากลัวแลวยอมใหทรพัย
๔. ปลน คอื การรวมกนัหลายคนตปีลนเอาทรพัยผอูืน่
๕. ต ูคอื การอางเอาหลกัฐานพยานเทจ็เพือ่เอาทรพัยของผอูืน่
๖. ฉอ คอื การทำอบุายกับเจาของทรัพยเพือ่เอาทรัพยของผอูืน่
๗. หลอก คอื การปนแตงเรือ่งข้ึนใหเขาหลงเชือ่แลวใหทรพัย
๘. ลวง คอื การใชเครือ่งมอืแลกเปล่ียนผดิมาตรฐานเพือ่ตบตาคนอืน่แลว
ไดทรพัย

๙. ปลอม คอื การทำใหของท่ีไมแทใหเปนของแท
๑๐. ตระบดั คอื การบดิพล้ิวไมทำตามสญัญา
๑๑. เบยีดบัง คอื การปกปดซอนเรนแลวเอาทรัพยสนิของผอูืน่
๑๒. สบัเปล่ียน คอื การแลกเปลีย่นสลับของตนกบัของคนอืน่
๑๓. ลกัลอบ คอืการหลบเลีย่งไมจายภาษตีามความเปนจรงิ
๑๔. ยกัยอก คอืการใชอำนาจเบียดบงัทรพัยสนิของผอูืน่มาเปนของตนโดย

มไิดชอบ
๑๕. การยกัยาย คอื การยายทรพัยของตนทีถ่กูยดึไปไวทีอ่ืน่

๒. การเล้ียงชพีอนุโลมโจรกรรม หมายถึง การแสวงหาทรัพยสนิ
เครือ่งเลีย้งชพีในทางทีไ่มบรสิทุธิ ์ม ี๓ ประเภทคอื

๑. สมโจร คอืกริยิาทีอ่ดุหนนุโจร เชน รบัซือ้ของโจร
๒. ปอกลอก คอืกริยิาทีค่บคนดวยความไมซือ่สตัย มงุหวงัในทรพัยสนิของ

เขา
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๓. รบัสนิบน คอืกริยิาทีถ่อืเอาทรพัยสนิทีเ่ขามอบใหเพือ่เปนการตอบแทน
ทีช่วยเหลอืใหพนผดิ

๓. กิริยาเปนฉายาโจรกรรม หมายถงึ การทำใหทรพัยสนิของผอูืน่หายสาบสญู มี
๓ ประเภท คอื

๑. ผลาญ คอืการทำใหทรพัยสนิของผอูืน่เสยีหาย
๒. หยบิฉวย คอืการถอืเอาทรพัยสนิของผอูืน่ดวยความมกังาย
๓. รบัสนิบน คอืกริยิาท่ีถอืเอาทรัพยสนิทีเ่ขามอบใหเพือ่เปนการตอบแทนท่ีชวยเหลือ

ใหพนผิด
อานสิงสของศีลขอที ่๒

๑. ไดชือ่วาเปนคนมเีกยีรตมิศีกัดิศ์ร ีและมคีณุธรรม
๒. ยอมองอาจและภูมใิจในตัวเอง
๓. สงัคมใหการตอนรับและช่ืนชม
๔. จะหลบันอนกเ็ปนสขุ
๕. สงัคมอยอูยางสงบสุข
๖. คนดยีอมสรรเสรญิ
๗. ตวัเองตำหนติวัเองไมได

๓. กาเมส ุมจิฉาจารา เวรมณ ี เจตนาเปนเครือ่งงดเวนจากการประพฤตผิดิในกาม
เวนจากการประพฤติผดิในกามท้ังหลาย มขีึน้เพือ่ปองกนัความแตกราวในหมมูนุษยและทำเขา
ใหไววางใจกันและกัน “กาม” ในท่ีนี ้ไดแก กริยิาท่ีรกัใครกนัในทางประเวณี

     ขอกำหนดทีว่าผนูัน้ผดิศลีขอที ่๓ หรอืไม ม ี๔ ประการ คอื
๑. วตัถอุนัไมควรถึง ไดแก มรรคท้ัง ๓ คอื ทวารเบา ทวารหนัก และปาก
๒. จติคิดจะเสพวัตถอุนัไมควรถึง
๓. ความพยายามในการเสพ
๔. ทำมรรคใหจรดกนั (รวมเพศ)

หากทำผดิครบทัง้ ๔ นี ้ถอืวาศลีขอ ๓ ขาด
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ลกัษณะการลวงละเมดิศลีขอที ่๓ คอื การรวมประเวณกีบัหญงิหรือชาย ทีเ่ปนบคุคล
ตองหาม

หญงิตองหาม ม ี๓ จำพวก คอื
๑) หญงิทีม่สีามี
๒) หญิงทีญ่าตริกัษา คอื อยใูนความปกครองของบดิามารดา
๓) หญงิทีจ่ารตีหาม คอื หญงิทีธ่รรมรกัษาอย ูหรอืหญงิทีจ่ารีตประเพณีกฎหมาย

บานเมอืงรกัษาคมุครองอย ูม ี๓ ประเภท
๑) หญงิทีเ่ปนเทือกเถาเหลากอของตน ไดแก มารดา ลกู หลาน
๒) หญงิทีอ่ยภูายใตบญัญตัพิระพุทธศาสนา ไดแก ภกิษณุ ีแมชี
๓) หญิงทีก่ฎหมายหาม และลงโทษแกชายท่ีสมสดูวย เชนเดก็หญงิท่ียงั

ไมบรรลนุติภิาวะ
ชายตองหาม ม ี๒ จำพวก คอื

๑. ชายอ่ืนนอกจากสามีของตน
๒. ชายทีจ่ารตีหาม เชน พระภกิษ ุสามเณรในพระพุทธศาสนา

โทษของกาเมสมุจิฉาจารา
๑. ยอมถกูตเิตยีนนนิทา
๒. เสีย่งตอโรค
๓. ครอบครวัไมเปนสขุ
๔. นำไปสกูารทะเลาะววิาท ถกูทำรายรางกาย
๕. คนไมเชือ่ถอื
๖. ไดรบัความอบัอาย

อานสิงสของศลีขอที ่๓
๑. ครอบครวัเปนสขุ
๒. ปลอดภยัจากโรคราย
๓. มเีงนิเหลือเก็บ
๔. ไมถกูดหูมิน่ นนิทา
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๕. ไดชือ่วาเปนคนด ีรกัครอบครวั
๖. ไมมเีรือ่งทะเลาะเบาะแวง
๗. มเีกียรติในสังคม
๘. ชวยสรางสงัคมใหสงบสขุรมเยน็

ทัง้ฝายชายและฝายหญิงไมใชเฉพาะหามแตรวมสงัวาสเทานัน้ แมแตการเคลาคลงึ การ
พดูเกีย้วพาราสี หรอืการแสดงอาการ ปฏพิทัธแมแตดวยสายตาเนตรสบเนตร เปนตน กช็ือ่วา
การละเมิดศลีขอนีแ้ลว เมือ่ไมลวงละเมิดศลีขอนีแ้ลวกเ็ปนผสูำรวมในกามยินดแีตในภรรยาของ
ตนเทานัน้ (สทารสันโดษ) จงรักภกัดแีตในสามีของตน (ปตวิตัร) ถายงัไมไดแตงงานก็ตองมีกาม
สงัวร ตัง้ตนอยใูนขนบธรรมเนยีมประเพณทีีด่งีาม มวีฒันธรรมอนัดชีนดิทีว่า “เขาตามตรอก
ออกตามประตู”

๔. มสุาวาทา เวรมณี เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากการพูดเท็จ อนัไดแกคำปด ทวน
สาบาน ทำเลหกระเทห มารยา ทำกเิลส เสรมิความสำรวมคำพดูเสยีดแทง สบัปลบั ผดิสัญญา
เสยีสตัย และคืนคำแลวเปนผรูกัสจัจะจะพูดแตคำสตัยจรงิดวยความจริงใจและปรารถนาดี มงุ
หวงัดตีอผฟูง

เวนจากการพูดเทจ็ มขีึน้เพือ่ปองกนัการทำลายประโยชนทางวาจา พดูมสุาแกคนอ่ืน
จงึเปนการทำลายประโยชน จดัวาเปนบาป

ขอกำหนดทีว่าผนูัน้ผดิศลีขอที ่๔ หรอืไม ม ี๔ ประการ คอื
๑. เรือ่งไมจรงิ
๒. จติคดิจะพูดใหผดิ
๓. ความพยายามทีจ่ะพดูอยางนัน้
๔. ผอูืน่เขาใจเนือ้หานัน้
หากทำผดิครบท้ัง ๔ นี ้ถอืวาศลีขาด

ลกัษณะการลวงละเมิดศลีขอที ่๔ ม ี๓ อยาง
๑. มสุา หมายถงึ การพดูเทจ็ หรอืโกหก จำแนกออกเปน ๗ ประการ

๑) ปด คอื การพดูโกหก หรอืจงใจกลาวคำไมจรงิ ม ี๔ อยาง
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- พดูใหเขาแตกแยกกนั เรยีกวา สอเสยีด
- พดูเพือ่โกงเขา เรียกวา หลอก
- พดูเพือ่จะยกยอง เรยีกวา ยอ
- พดูแลวไมรบั เรยีกวา กลบัคำ

๒) ทนสาบาน คอื การพดูสาบานวาจะใหการตามความเปนจรงิ หรอืจะทำตาม
คำสาบาน แตไมทำตามนัน้

๓) ทำเลหกระเทห คอื กริยิาท่ีอวดอางความศักดิส์ทิธิ ์อนัไมเปนจรงิ
๔) มารยา คอื กริยิาท่ีแสดงอาการใหเขาเห็นผิดจากท่ีเปนจริง
๕) ทำเลศ คอื พดูเลนสำนวนวกไปวกมา
๖) เสรมิความ คอื การพดูมสุาอาศยัมลูเดมิ แตเสรมิใหมากกวาทีเ่ปนจรงิ
๗) อำความ คอื พดูมสุาอาศยัมลูเดมิ แตตดัขอความทีไ่มประสงคจะใหรอูอก

เสยี เพือ่ทำความเขาใจใหเปนอยางอืน่
๒. อนโุลมมสุา หมายถึง การกลาวถอยคำท่ีเปนเท็จ ซึง่เปนเร่ืองไมจรงิ ม ี๒ ประการ คอื

๑) เสยีดแทง คอื กริยิาทีว่าผอูืน่ใหเจบ็ใจ ม ี๒ ลกัษณะ คอื
- อางเรือ่งทีไ่มเปนจรงิ กลาวยกใหสงูกวาพืน้เพของเขา เรยีกวาประชด
- กลาวทำใหเปนคนเลวกวาพืน้เพของเขา เรยีกวาดา

๒) สบัปลบั คอืพดูปดดวยความคะนองวาจา แตผพูดูไมไดจงใจ จะใหเขาเขา
ใจผิด

๓. ปฏสิสวะ หมายถงึการรบัแลวไมทำตามท่ีรบัไวนัน้ ม ี๓ ประการ คอื
๑) ผดิสญัญา คอืตกลงกันวาจะทำอยางน้ัน ๆ  แตกลับบดิพลิว้ ไมทำตามสัญญานัน้
๒) เสยีสตัย คอืการตกลงรบัปากวาจะทำหรอืไมทำเชนนัน้ แตภายหลงัไมทำตามนัน้
๓) คนืคำ คอื การรบัปากวาจะทำเชนน้ัน แตไมทำตามทีก่ลาวไว

อานิสงสของศีลขอที ่๔
๑. ทำใหเปนคนนาเชือ่ถอื
๒. เปนทีร่กัของทกุคน
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๓. ไดชือ่วาเปนคนท่ีมศีลี
๔. ตวัเองตำหนติวัเองไมได
๕. มคีวามภาคภมูใิจในตวัเอง
๖. ขณะทีพ่ดูมคีวามองอาจ
๗. พดูแลวไมตองกงัวลวาเขาจะจบัได
๘. ยอมไดรบัความจรงิใจจากผอูืน่
๑๐. มคีนอยากคบคาสมาคมดวย

๕. สรุาเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนาเปนเครือ่งงดเวนจากการด่ืมน้ำเมา
อนัเปนทีต่ัง้แหงความประมาท อนัไดแก น้ำสุรา เมรยั เครือ่งดืม่มนึเมาอืน่ ๆและการเสพยา
เสพติดอืน่ ๆ  เชน ฝน เฮโรอีน กญัชา ยาบา หรอืแมแตบหุรี ่แลวเปนผปูระกอบดวยสติสัมปชัญญะ
ในการประกอบกจิการทัง้ปวง และเปนผไูมประมาทในชวีติ ในการงาน ในวยั ในเพศ

เวนจากการดืม่น้ำเมา คอื สรุา และเมรยั อนัเปนทีต่ัง้แหงความประมาทมีขึน้เพือ่เปน
เครือ่งปองกนัอนัตรายอนัจะเกดิจากความประมาทขาดสติ

ขอกำหนดทีว่าผนูัน้ผดิศลีขอที ่๕ หรอืไม ม ี๔ ประการ คอื
๑. วตัถขุองมึนเมา
๒. จติคิดจะดืม่ของมนึเมา
๓. ความพยายามดืม่ของมนึเมานัน้
๔. ดืม่ใหไหลลวงลำคอไป
หากทำผดิครบทัง้ ๔ นี ้ถอืวาศลี ๕ ขาด

ลกัษณะการลวงละเมดิศลีขอที ่๕ ม ี๒ ประการ คอื
๑) ดืม่น้ำเมา คอื สรุาเมรยั อนัเปนทีต่ัง้แหงความประมาทขาดสติ

สรุา หมายถงึ น้ำเมาทีก่ลัน่แลว คอื เหลา
เมรยั หมายถงึ น้ำเมาทีเ่กดิจากการหมักดอง หรือแชดองยังไมไดกล่ัน

๒) เสพสิง่เสพตดิทกุชนดิ เชน ฝน กญัชา ยาบา ยาไอซ เปนตน
โทษแหงการดืม่น้ำเมา

๑. เปนเหตุใหเสยีทรัพย
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๒. เปนเหตุใหทะเลาะวิวาท
๓. เปนเหตุใหเกดิโรค
๔. เปนเหตุใหเสยีชือ่เสียง
๕. เปนเหตใุหแสดงกริยิานาอดสู
๖. เปนเหตุทอนกำลงัปญญา

โทษแหงการเสพสิง่เสพตดิ
๑. เปนเหตใุหเสยีความสำราญแหงรางกาย
๒. เปนเหตุใหเสยีทรพัย
๓. เปนเหตใุหเสยีความดี
๔. เปนเหตุใหเสยีชือ่เสยีง

อานิสงสของศีลขอที ่๕
๑. มเีงนิเหลอื
๒. ไมมเีรือ่งทะเลาะวิวาท
๓. ไมเกดิอบุตัเิหตุ
๔. มสีขุภาพแข็งแรง
๕. รกัษาความดขีองตนและวงศตระกลูไวได
๖. ครอบครวัมสีขุ
๗. รกัษาสติปญญาไมใหเสือ่มถอย
๘. มคีนตองการคบคาสมาคมดวย

ดงันัน้ จะเหน็ไดวา “ศลี ๕” (เบญจศลี) เปนคณุธรรมทีเ่ปนขอหามทีพ่งึสังวรระวงั
ในการละเวนการสรางบาปกรรม สวน “เบญจธรรม” เปนคณุธรรมทีเ่ปนสงเสรมิในการสราง
บญุกรรมทีข่นานกบัเบญจศลีทัง้ ๕ ขอนัน่เอง
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บทสรุป
มนษุยจะอยใูนสังคมไดอยางเปนสุขสงบน้ัน จำเปนทีจ่ะตองมีกฎเกณฑหรอืระเบียบทาง

สงัคม เพือ่ทีจ่ะสามารถควบคมุความประพฤต ิและเปนขอกำหนดในการดำรงชวีติรวมกบัผอูืน่
ในสงัคม เพือ่ไมใหเกิดการเบียดเบยีนผอูืน่ ดงัน้ัน พระพทุธเจาไดทรงเล็งเหน็ถงึปญหาตาง ๆ ท่ี
เกดิขึน้และไดทรงบญัญตัศิลีไวเพือ่ใหสงัคมอยกูนัอยางสงบสขุ

ศลี คอื กฎกตกิาของสงัคม ซึง่มไีวสำหรบับงัคบัฝกหดัความประพฤติของคนในสังคม
ใหมคีวามเรยีบรอยซ่ึงจะเนนไปเพ่ือเปนขอปฏบิตัเิกีย่วกบักายและวาจา เปนการฝกหดักายวาจา
ใหเรยีบรอยไมเปนโทษตอผอูืน่

ศลีมใิชหมายเพยีงความประพฤตดิงีาม สจุรติ ดงีาม สจุรติทางกายและวาจาเทาน้ัน แต
หมายถงึอาชวีะสจุรติดวย สาระของศลีอยทูีเ่จตนา ไดแกการไมคดิลวงละเมดิ ศลีจงึหมายถงึ
การไมเจตนาละเมดิระเบยีบวนิยั หรอืการไมเจตนาลวงเกนิเบยีดเบยีดผอูืน่ นอกจากนีย้งัรวม
ถงึการสำรวมระวังคอยปดก้ันหลีกเวนไมใหเกดิความช่ัวขึน้อกีดวยน่ันเอง
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เอกสารอางองิ
สำนกังานคณะสงฆจงัหวดัลพบรุ.ี คมูอืดำเนนิงานโครงการหมบูานรกัษาศีล ๕ ประชาเปนสขุ

จงัหวดัลพบรุ ี๒๕๕๗.
สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต.ิ คมูอืดำเนนิงานโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท

โดยใชหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา “หมบูานรกัษาศลี ๕” สำนักงานพระพทุธ
ศาสนาแหงชาต ิ๒๕๕๗.

สำนกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. คมูอืศลี ๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ


