
 
บทท่ี ๒ 

หลักจริยศาสตรต์ามแนวของพระพุทธศาสนา 
 

 พุทธศาสนามีหลักส าหรับให้คนทั่วไปปฏิบัติละเว้นจากการท าชั่วมุ่งท าแต่ความดี          
แนวปฏิบัติที่ท าให้คนในสังคมอยู่รวมกันสงบสุข กล่าวคือ การอยู่รวมกันของคนในสังคมโดยตามปกติ
จะปรารถนาแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ ตามทัศนะของพุทธศาสนาความปรารถนาดังกล่าวของคน
ในสังคมสามารถประพฤติปฏิบัติให้สมปรารถนาได้ คือ “หลักจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนา” เป็น
การศึกษาหลักของพุทธจริยศาสตร์ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดตามอุดมคติของพุทธโดยมีประเด็นศึกษา 
คือ หลักของศีล ๕  
 
๒.๑ พุทธจริยศาสตร์กับการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต : มนุษย์ 
 ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ศีล หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าที่บริสุทธิ์ อันเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนตามหลักการของไตรสิกขา ศีล จึงมิใช่ข้อปฏิบัติให้ถึงจุดหมายในตัวเอง 
แต่เป็นมรรคาสู่ความก้าวหน้าขั้นต่อไป คือ การพัฒนาจิตใจ โดยนัยนี้ คุณค่าทางด้านจิตใจ คือ เจตนา
ที่จะงดเว้นการกระท าที่เป็นการเบียดเบียนหรือก่อโทษ จะท าให้จิตใจบริสุทธิ์ เป็นวิธีการพัฒนา
คุณภาพจิตให้ก้าวหน้าขึ้น เพ่ือให้เป็นบ่อเกิดของปัญญาต่อไป การควบคุมความประพฤติตามหลักการ
ของศีลนี้ มีสมมติฐานว่า ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่สุดของบุคคลแต่ละคนก็คือ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ในการที่จะไม่ให้มีความคิดที่จะท าความไม่ดีด้วยการเบียดเบียน หรือล่วงละเมิดต่อผู้อ่ืนอยู่ใน
จิตใจของตนเลย เมื่อมีความบริสุทธิ์นี้รองรับอยู่เป็นเบื้องต้นแล้ว ความรับผิดชอบนั้นจึงขยายกว้าง
ออกไปถึงขั้นเป็นการธ ารงรักษา และเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแห่งคุณธรรมของตน ด้วยการ
ขวนขวายท าความดี บ าเพ็ญประโยชน์สุขแก่คนอื่น๑ 
 ศีล คือ แนวทางในการฝึกฝนพัฒนาตน บ่มเพาะจิตใจให้เจริญก้าวหน้า เพ่ือเป็นบ่อเกิดแห่ง
ปัญญา และในขั้นต้น ศีลอันหมายถึงศีลห้า คือหลักการที่ให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ต่อมนุษย์ และมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ เป็นหลักการที่เน้นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมให้
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ เพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคม โดยจะเห็นว่า ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรง
บัญญัติสิกขาบท พระองค์จะทรงเกริ่นว่า “สิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา สิ่งนั้นก็ไม่เป็นที่รัก 
ไม่เป็นที่พอใจของผู้อ่ืน สิ่งใดไม่เป็นที่พอใจของเรา เราจะน าสิ่งนั้นไปผูกมัดกับผู้อ่ืนได้อย่างไร”๒      
ค ากล่าวนี้สะท้อนหลักการทางความประพฤติต่อสิ่งรอบข้างและสังคมไว้ชัดเจนว่า ให้ปฏิบัติต่อผู้อ่ื น
เหมือนกับที่ต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อตนเอง เพราะจะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายค านึงถึงซึ่งกัน
และกัน รวมถึงไม่ล่วงเกินและล่วงละเมิดในสิทธิของกันและกัน  

                                                           

 ๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหานคร : 
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๑๒ 

 

 ศีล ๕ ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในครั้งพุทธกาล เป็นแนวทางการอบรมพฤติกรรมมนุษย์
ที่มุ่งเน้นไปยังส่วนบุคคลมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการตีความใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตที่แปรเปลี่ยนไป แต่ยังคงซึ่งสารัตถะเดิมแห่งเถรวาท เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานชีวิตใน
ปัจจุบัน โดยจะครอบคลุมทั้งมิติทางจิตปัญญา ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดรับกับ
จุดประสงค์ การบรรลุจุดประสงค์ทางจิตใจ เพ่ือเกื้อหนุนให้จุดประสงค์ทางสังคมเจริญงอกงามขึ้น    
ผู้ปฏิบัติพึงต้องระวังพฤติกรรมการด าเนินงานที่จะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของจิตใจ พฤติกรรม
องค์กรที่จะกล่าวต่อไปจึงเป็นจริยธรรมพ้ืนฐาน อันเป็นแนวทางฝึกฝน อบรม และควบคุมวิธีการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือให้ทุกการกระท าในกิจกรรมต่าง ๆ เกื้อหนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติ และเป็น
กิจกรรมที่รับใช้ชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง ประกอบด้วยหลักจริยศาสตร์ ๕ ประการ กล่าวคือ 
 ก. การส่งเสริมชีวิต : การไม่ท าร้ายผู้อ่ืน 
 ในขั้นต้น จริยศาสตร์ข้อนี้หมายถึง การไม่ท าลายชีวิตใดๆ “ชีวิต” ในที่นี้ครอบคลุมถึงชีวิต
มนุษย์และสรรพสัตว์ต่างๆ “การท าลาย” ครอบคลุมทั้งการท าชีวิตให้สิ้นไป และการท าลายสุขภาพ
ร่างกายให้เสื่อมโทรมลง ซึ่งจะน าไปสู่ความเจ็บป่วย และการจบชีวิตในที่สุด “การท าลาย” นี้สามารถ
เป็นการกระท าทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง คือ กระท าด้วยตนเอง ทางอ้อม คือ การจ้างวาน 
หรือการสนับสนุนผู้อ่ืนกระท า รวมถึงการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ในการท าลายชีวิต การท าลาย
ชีวิตนี้มีรากฐานจากความรุนแรงในจิตใจ ดังนั้น จริยศาสตร์ข้อนี้ยังครอบคลุมถึงพฤติกรรมที่ไม่
ส่งเสริมความรุนแรงของบุคคล และสังคมที่จะน าไปสู่การท าลายชีวิตด้วย  
 ข. การเคารพในทรัพย์สินผู้อื่น : การไม่ครอบครองทรัพย์สินผู้อื่น 
 จริยศาสตร์ข้อนี้มีความหมายเริ่มต้นจาก การไม่ครอบครองทรัพย์สินผู้ อ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หมายถึง การขโมย การลักลอบ การหลอกลวง การกดขี่ และการขูดรีด๓ ภายใต้ระบบธุรกิจ
ปัจจุบัน ทรัพย์สินยังมีความหมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญา อันประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ความรู้ และภูมิปัญญาในศาสตร์ต่างๆ ความคิดทางวิชาการในรูปแบบต าราและหนังสือ ความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบของสื่อต่างๆ สิทธิบัตรทางเทคโนโลยี และเภสัชกรรมต่างๆ ดังนั้น การไม่
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงหมายถึงไม่การคัดลอก การไม่ปลอมแปลง และการไม่ดัดแปลง
ด้วย 
 จริยศาสตร์ข้อนี้มีความหมายครอบคลุมถึง การส่งเสริมไม่ให้มีการหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของผู้อ่ืน กิจกรรมที่ปลูกฝังค่านิยมในการไม่บริโภคสินค้าลอกเลียนแบบ หรือสินค้าฝ่าฝืน
ลิขสิทธิ์ทางปัญญาจัดเป็นพฤติกรรมองค์กรในลักษณะนี้ กิจกรรมการคืนชีวิตให้กับธรรมชาติด้วยการ
ปลูกป่า ไม่เป็นเพียงการส่งเสริมชีวิตให้แก่สิ่งแวดล้อม ยังเป็นการป้องกันการลักขโมยธรรมชาติจาก
ผู้คนในอนาคตอีกด้วย 
 ค. การไม่ล่วงละเมิดทางเพศ : การไม่เป็นชู้กับสามี หรือภรรยาผู้อ่ืน 
 ในพฤติกรรมส่วนบุคคล การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเจ้าของ 
แต่ในพฤติกรรมทางสังคม การล่วงละเมิดทางเพศครอบคลุมถึงการใช้เพศสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการ

                                                           

 ๓ที.ส.อ. (ไทย) ๑/๑/๑๐๙-๑๑๑. 



๑๓ 

 

กระท า หรือการใช้อ านาจหน้าที่ในการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา การใช้เพศสัมพันธ์เป็น
เครื่องมือในการกระท าแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ทางตรง และทางอ้อม  
 ทางตรง หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าบริการทางเพศโดยตรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
แอบแฝงใดๆ โดยเฉพาะการค้าประเวณีเด็ก เพราะเด็กยังจัดเป็นผู้อยู่ในปกครองของบิดามารดา  
 ทางอ้อม หมายถึง การใช้เพศสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเป็นตนเอง หรือจากการหามาให้ เพ่ือเป็น
แรงกระตุ้นในการส่งเสริมการขาย วิถีปฏิบัติที่เป็นที่นิยมและประสบความส าเร็จอย่างดีมาแต่ช้านาน
ในสังคมไทยในการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า คือ การให้ความบันเทิงแก่ลูกค้า
ด้วยการน าไปสถานบริการทางเพศ เปรียบเสมือนกิจกรรมส่งเสริมการขายทางอ้อมกิจกรรมหนึ่ง ใน
บางธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับบุรุษเพศโดยตรง บางองค์กรมักจ้างสาวสวยให้เป็นพนักงานขาย และส่งเสริม
ให้พนักงานขายเหล่านั้นใช้เรือนร่างของตนในการปิดยอดขาย โดยแบ่งคอมมิชชั่นที่สูงจากยอดขายที่
ได้ การกระท าในทั้งสองลักษณะจัดเป็นการล่วงละเมิดจริยธรรมทางเพศทั้งสิ้น 
 พฤติกรรมที่ยกระดับจริยศาสตร์ข้อนี้ให้สูงขึ้น คือ การส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มั่นคง
แข็งแรง เปี่ยมด้วยความรักและความซื่อสัตย์  
 ง. ความซ่ือสัตย ์: การไม่กล่าวเท็จ 
 จริยศาสตร์ข้อนี้เริ่มต้นจากการไม่กล่าวเท็จ การกล่าวเท็จมีความหมายถึง กิริยาที่ท าให้
เข้าใจเรื่องที่ไม่เป็นจริง ไม่แท้ ว่าเป็นเรื่องจริง เรื่องแท้๔ การใช้กาย ใช้ของที่เนื่องด้วยกาย ใช้วาจา 
กระท ากิริยาหลอกลวงผู้อ่ืน๕ และยังครอบคลุมถึงการใช้ค าไม่จริงประกอบค าจริง เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน๖ พฤติกรรมทางสังคมที่มีแนวโน้มละเมิดหลักการนี้ได้มากที่สุดและเห็นได้ชัดเจน
ที่สุด คือ กลยุทธ์การขาย และการสื่อสารทางการตลาด ที่ครอบคลุมถึง การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ กล่าวคือ 
 ๑. การโฆษณาเกินความจริง เช่น การโฆษณาครีมทาหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ โดยใช้ภาพหน้าเด็ก
มาสื่อถึงประสิทธิผลของครีม 
 ๒. การโฆษณาที่ใช้บุคคลมีชื่อเสียง หรือมีหน้าตาดี แต่ไม่ได้ใช้สินค้าจริง มาเป็นผู้น าเสนอ
สินค้า เพ่ือพยายามให้ผู้ชมเข้าใจว่า เมื่อใช้สินค้าแล้วจะเป็นแบบผู้น าเสนอ การกระท าในลักษณะนี้
จัดเป็นการหลอกลวง 
 ๓. การโฆษณาที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเพียงด้านเดียว โดยปกปิดหรือละเลยข้อมูลอ่ืนๆ 
ทีอ่าจจะท าให้ผู้บริโภคไม่ตัดสินใจซื้อสินค้า 
 ๔. การโฆษณาแบบเปรียบเทียบที่น าเสนอข้อมูลของคู่แข่งขันไม่ครบถ้วน น าเสนอแต่ด้านที่
ด้อยกว่า โดยละเลยด้านที่ดีกว่า และพยายามโน้มน้าวให้ผู้ชมเห็นว่า สินค้าของตนเองดีกว่าของคู่แข่ง 

                                                           

 ๔ที.สี.อ. (ไทย) ๑/๑/๑๙๑. 
 ๕ที.สี.อ. (ไทย) ๑/๑/๑๙๒. 
 ๖ที.สี.อ. (ไทย) ๑/๑/๑๙๓. 



๑๔ 

 

 ๕. การสื่อสารในลักษณะบิดเบือนความเป็นจริง โดยพยายามน าเสนอข้อมูลในมุมมองที่เอ้ือ
ประโยชน์ของตนเองเป็นส าคัญ๗ 
 จ. ส่งเสริมการตระหนักรู้ : การมีจิตส านึกที่ด ี
 จริยศาสตร์ข้อนี้มีความหมายเริ่มต้นจากการไม่บริโภคสิ่งมึนเมา สิ่งมึนเมา หมายถึง          
สิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบต่อสติสัมปชัญญะของผู้เสพ น าไปสู่การ
ขาดจิตส านึกที่ดีและความตระหนักรู้ เป็นต้นเหตุส าคัญในการล่วงละเมิดจริยธรรมอ่ืนๆ  ได้อย่าง
ง่ายดาย ในบริบทดั้งเดิม มีความหมายถึง สุราและเมรัย๘ หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของอัลกอฮอล 
ครั้นเมื่อสังคมแปรเปลี่ยนไป ของมึนเมาใหม่ ๆ ได้ถูกสรรสร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพที่ประณีตและ
หลากหลายมากข้ึน ความหมายของสิ่งมึนเมาจึงถูกขยายให้ครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เหล่านี้ ได้แก่ 
ยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ เช่น โคเคน ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ เป็นต้น พระติช นัท ฮันท์ ได้ให้นิยามที่กว้าง
ขึ้นโดยครอบคลุมไม่เพียงแต่สุรา ของมึนเมา ตามความหมายดั้งเดิม แต่ยังรวมถึง สิ่งที่สามารถก่อพิษ
ภัยต่างๆ แก่จิตส านึก อันได้แก่ รายการโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือ ภาพยนตร์๙ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 
สิ่งมอมเมาทางปัญญานั่นเอง 
 
๒.๒ พุทธจริยศาสตร์การแก้ปัญหาชีวิต : มนุษย์ 
 อบายมุข มาจากค าว่า อปาย + มุข ซึ่ง อปาย หรือ อบาย แปลว่า ความเสื่อม +  มุข  
แปลว่า ทาง เพราะฉะนั้นค าว่า อบายมุข จึงแปลว่า แนวทางแห่งความเสื่อม หรือทางที่จะน าไปสู่
ความพินาศ๑๐ ซึ่งจากการศึกษาตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าอบายมุขนั้นแบ่งออกไว้  ๒ หมวด
ด้วยกัน คือ  
       ๑. อบายมุข ๔ หมายถึง ช่องทางแห่งความเสื่อม, เหตุแห่งความฉิบหาย  ๔ ประการ คือ 
       (๑)  เป็นนักเลงหญิง 
 (๒)  เป็นนักเลงสุรา   
 (๓)  เป็นนักเลงการพนัน  
 (๔)  มีมิตรชั่ว สหายชั่ว เพ่ือนชั่ว๑๑ 
 จะเห็นได้ว่า อบายมุขที่กล่าวมาจะเป็นหนทางแห่งความเสื่อมความพินาศแห่งทรัพย์แล้ว 
ในทางพุทธจริยศาสตร์ยังกล่าวว่า อบายมุข ยังถือเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  ตลอดจนเป็นสิ่งที่ท าให้สังคมไร้สันติสุข ปราศจากสันติธรรม และ

                                                           

 ๗ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย, “จริยศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐),                หน้า 
๑๐๗. 
 ๘ขุ.ขุ.อ. (ไทย) ๑/๑/๒๙. 
 ๙Thich Nhat Hanh, “Five Mindfulness Trainings”, [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า  : <www. 
plumvillage.org/HTML/practice/html/5_mindfulness_trainings.htm>. [6 ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
 ๑๐ไสว  มาลาทอง, คู่มือการศึกษาจริยธรรม ส าหรับนักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙๙. 
 ๑๑องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๒๔.  



๑๕ 

 

ศีลธรรมอันดีงามในทางพุทธปรัชญา  รวมทั้งเป็นสิ่งที่ให้โทษแก่มนุษย์ผู้หวังความเจริญทั้งทางโลกและ
ทางธรรม๑๒ อีกท้ังอบายมุกต่าง ๆ นั้นยังเป็นความเสื่อมแก่ชีวิตมนุษย์ใน ๔ ทาง คือ 
 ๑) ความเสื่อมทางกาย 
 ความเสื่อมทางกาย แปลว่า ทาง หรือหนทาง ที่จะน าสู่ความเป็นโทษต่อกายนั่นเอง          
ในพระไตรปิฎกนั้นกล่าวแสดงถึงโทษของมหรสพ เพียงว่าบุคคลผู้เที่ยวดูมหรสพนั้นจะหลงเพลิดเพลิน
ยินดีดิ้นรนติดตามเที่ยวชมมหรสพต่างๆ นั้นไปในทุกๆ ที่ ที่มีการจัดมหรสพซึ่งมิได้บอกถึงผลเสียหรือ
โทษ อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ดังปรากฏในสิงคาลกสูตรว่า  
 การเที่ยวดูมหรสพมีโทษ ๖ ประการนี้ คือ     
  ๑. มีการร าที่ไหน (ไปที่นั่น) 
  ๒. มีการขับร้องที่ไหน (ไปที่นั่น)     
  ๓. มีการประโคมที่ไหน (ไปที่นั่น) 
  ๔. มีเสภาที่ไหน (ไปที่นั่น)             
  ๕. มีการบรรเลงที่ไหน (ไปที่นั่น) 
  ๖. มีเถิดเทิงท่ีไหน (ไปที่นั่น) คหบดีบุตร การเที่ยวดูมหรสพมีโทษ ๖ ประการ นี้แล๑๓ 
 ในปัจจุบันมหรสพส่วนใหญ่นิยมที่จะจัดขึ้นในเวลาวิกาลซึ่งถือเป็นเวลาผักผ่อนร่างกายจาก
การท างานและกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวลากลางวัน การเที่ยวชมมหรสพในเวลาวิกาลนั้นเมื่อพิจารณา
คุณค่าแท้ และความจ าเป็นต่อชีวิตที่สัมพันธ์กับปัจจัย ๔ รวมทั้งกระบวนการใช้อินทรีย์ที่เป็นไปเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์แล้ว พบว่าการเที่ยวชมมหรสพนั้นถือเป็นมรรคาที่จะน าสู่
ความเสื่อมทางกายแก่มนุษย์ให้เกิดข้ึนใน ๓ ทาง  คือ 
  (๑) ความเสื่อมทางสุขภาพกาย  
  ความเสื่อมทางสุขภาพกาย เกิดจากกระบวนการเสพเสวยทางอายตนะที่เป็นไปเพ่ือ
สนองตัณหาคือ โมหะ ที่หลงติดในสุขเวทนาจากการเสพเสวยอารมณ์ที่เกิดจากมหรสพนั้น ด้วยความ
หลงติดในสุขเวทนา ความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์เช่นนี้ จึงเป็นเหยื่อหลอกล่อให้ดิ้นรนแสวงหาเสพ
เสวยอารมณ์นั้นอยู่ร่ าไป จนท าให้ขาดการเอาใจใส่ต่อสุขภาพ 
  (๒) ความเสื่อมแห่งชีวิต  
  ชีวิตมนุษย์อาศัยปัจจัย ๔ เป็นเครื่องเกื้อกูลส่งเสริมให้ด ารงชีพอยู่อย่างเหมาะสม การหา
ปัจจัย ๔ นั้นเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับสังคม เพ่ือแลกเปลี่ยนปัจจัย ๔ โดยผ่าน
กระบวนการที่เรียกว่า การจ้างงาน หรือ การท างาน ซึ่งในแง่ของพุทธปรัชญานั้นเป็นไปเพ่ือสนอง
ความต้องการคุณภาพชีวิต๑๔ การท างานนั้นบางครั้งก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า ความตึงเครียด ความ
กดดันให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการจัดมหรสพจึงถูกใช้เพ่ือให้เป็นทางออกหนึ่งในสังคมที่ช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากการท างาน ส่งเสริมความสุขสนองตอบต่อความต้องทางอารมณ์ 
 
                                                           

 ๑๒ไสว  มาลาทอง, คู่มือการศึกษาจริยธรรม ส าหรับนักเรียน, หน้า ๒๐๑. 
 ๑๓ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๒๕๐/๒๐๓.  
 ๑๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทิศทางพัฒนาในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา-       
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖. 

 



๑๖ 

 

  (๓) ความเสื่อมแห่งทรัพย์  
  ทรัพย์ในทัศนะทางพุทธจริยศาสตร์เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมเกื้อกูลสัมพันธ์กับปัจจัย ๔                           
ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ ความเป็นคุณค่าแท้ส่งเสริมร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติ และสังคมที่ส่งเสริมเก้ือกูล ไม่เกิดโทษต่อชีวิตในด้านต่างๆ๑๕  
 จะเห็นได้ว่า อบายมุขในทางพุทธจริยศาสตร์นั้น เป็นความเสื่อมต่อการพัฒนาศักยภาพทาง
กาย จากกระบวนการใช้อินทรีย์ที่เป็นไปเพ่ือสนองต่อความต้องการในทางก่อให้เกิดโทษ เกิดตัณหา 
และอกุศลธรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นอันจะน าตนเข้าสู่วังวนของทุกข์ ซึ่งเป็นการใช้อินทรีย์ที่ผิดหลักการ
พัฒนามนุษย์ให้ดีงามตามทัศนะพุทธจริยศาสตร์   
 ๒) ความเสื่อมแห่งศีล      
 ความเสื่อมแห่งศีล หมายถึง หนทางที่น าสู่ความเสื่อมแห่งศีล โดยศีลนั้นมุ่งหมายถึงความ
ประพฤติทางกาย วาจาและใจให้เรียบร้อย เป็นการรักษาปกติตามระเบียบวินัย เป็นมรรยาทที่
ปราศจากโทษ๑๖ ในกระบวนการแห่งศีล ข้อบัญญัติในทางพุทธศาสนานั้น ส าหรับพระภิกษุ หรือ
นักบวชวนพุทธศาสนา ถือว่า การเที่ยวชมมหรสพ เป็นการกระท าที่ผิดข้อบัญญัติแห่งศีล กล่าวคือ 
เป็นการกระท าผิดต่อข้อปฏิบัติอันดีงามในการฝึกหัดกาย วาจา ให้ดีขึ้น ตามหลักการพัฒนามนุษย์
ในทางพุทธจริยศาสตร์ ด้วยถือว่าเป็นข้อห้ามที่มิพึงกระท าสมณะนักบวชเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ไม่ใช่หน้าที่หรือกิจของสมณะ และเป็นสิ่งที่น ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของพุทธบริษัทผู้
ถวายปัจจัย ๔ แก่พระภิกษุ 
 ด้วยเหตุที่ขัดขวางต่อการพัฒนาศักยภาพของภิกษุผู้ประพฤติธรรม และก่อเกิดค าต าหนิ                        
ติเตียนจากพุทธบริษัทด้วยการบัญญัติเป็นศีล ข้อห้ามอันพึงเว้นต่อการประพฤติ ปฏิบัติ ส าหรับสมณะ 
นักบวช ภิกษุ ภิกษุณี ในพระพุทธศาสนา  ในการห้ามเที่ยวชมสิ่งต่าง ๆ อันจะน าผลเสี ยมาสู้ตนนั้น            
ในพระวินัยกล่าวว่า  

 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงดู การฟ้อนร า การขับร้อง หรือการบรรเลงดนตรี รูปใดไปดู ต้อง
อาบัติทุกกฎ ๑๗          
 ภิกษุณีเดินไปเพ่ือจะดูมหรสพ แต่ละอย่าง ต้องอาบัติทุกกฎ ยืนดูอยู่ในที่ที่พอจะมองเห็น 
หรือได้ยิน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ พ้นสายตาไปแล้ว กลับแลดูหรือฟังอีกต้องอาบัติปาจิตตีย์ ๑๘ 

 จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการแห่งศีลของภิกษุ นักบวชในพุทธศาสนาจึงห้ามเที่ยวชมมหรสพ
ด้วยไม่ใช่กิจและน ามาซึ่งความก่อทุกข์ เร่าร้อน ประมาท ท าให้ตกอยู่ในอ านาจแห่งกามคุณ ขัดขวาง
ต่อการปฏิบัติ เป็นปฏิปักขธรรมต่อผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ดังที่กล่าวถึงแล้วในขั้นต้นนั้นเอง                                   
แต่ส าหรับฆราวาสหรือบุคคลทั่วไป ถ้าหากพิจารณาด้วยศีล ๕  อันได้แก่ งดเว้นจากการท าชีวิตสัตว์
ให้ล่วงไป ๑ งดเว้นจากการลักขโมย ๑ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑ งดเว้นจากการพุดเท็จ ๑  

                                                           
    

       

 ๑๕พระราเชนทร์  วิสารโท (ไชยเจริญ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามงกุฎ-   
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๔. 
 ๑๖พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๔๕. 
 ๑๗วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๔๘/๑๑. 
 ๑๘วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๘๓๖/๑๕๓. 



๑๗ 

 

งดเว้นจากฐานเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะของเมา คือสุราเมรัย ๑ ก็ถือว่ายังไม่ผิดจากศีลตาม
หลักศีล ๕ เพราะไม่ปรากฏห้ามเที่ยวชมมหรสพนั่นเอง เว้นแต่ตีความจากข้อ ๓ คือ งดเว้นจาก
ประพฤติผิดในกาม มาพิจารณาตัดสินให้ชัดเจน แต่อย่างไรก็ดี ส าหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้มีศรัทธายึด
หลักการฝึกฝนพัฒนาตน 
 ๓) ความเสื่อมทางจิต 
 จิต๑๙ แปลว่า ธรรมชาติที่รู้อารมณ์, สภาพที่นึกคิด, ความคิด,  ใจ ตามหลักฝ่ายอภิธรรม 
จ าแนกจิตเป็น ๘๙ ดวง (แบ่งโดยพิสดารเป็น๑๒๑)แบ่งโดยชาติ เป็นอกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ 
(พิสดารเป็น ๓๗) วิปากจิต ๓๖ (๕๒) และกิริยาจิต ๒๐แบ่งโดยภูมิเป็นกามาวจรจิต ๕๔ รูปาวจรจิต 
๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ และโลกุตรจิต ๘ (พิสดารเป็น ๔๐)  ในคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรม ได้จ ากัดความเป็น
ธรรมชาติของจิตไว้ เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมี ๓ อย่าง คือ 
 ๑. มีการคิดหรือรับรู้อารมณ์ (จินฺเตตีติ จิตฺต  อารมฺมณ  วิชานาตีติ อตฺโถ - ธรรมชาติของจิต
เพราะอรรถว่า คิด คือรู้อารมณ์) 
 ๒. เป็นเหตุให้เจตสิกท้ังหลายรู้อารมณ์ (จินฺเตติ เอเตน กรณภูเตน สมฺปยุตฺต ธมฺมาติ จิตฺต  – 
ธรรมชาติที่ชื่อว่าจิต เพราะเป็นเหตุให้สัมปยุตตธรรม คือเจตสิกท้ังหลายรับรู้อารมณ์)  
 ๓. ท าให้สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตวิจิตรพิสดาร (จิตฺตึ กโรตีติ จิตฺต . – ธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตที่
ชื่อว่าจิต เพราะท าให้สัตว์และสิ่งของทั้งหลายให้วิจิตร)๒๐ 
 จะเห็นได้ว่า ในทางพุทธจริยศาสตร์จิตนั้นท าหน้าที่รู้ และสิ่งที่ถูกรู้นั้นก็ คือ  อารมณ์        
อันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และธรรมมารมณ์ โดยการรับรู้นั้นก็จ าเป็นจะต้องมีช่องทางที่
จะเปิดให้โลกภายนอกเข้าสู่การรับรู้ของจิตได้ ทางรับรู้โลกหรือทางเข้าแห่งอารมณ์นี้ในทางพุทธ
ปรัชญาเรียกว่า ทวาร อันได้แก่ จักขุทวาร (ทางรับรู้ทางตา) โสตทวาร (ทางรับรู้ทางหู) ฆานทวาร 
(ทางรับรู้ทางจมูก) ชิวหาทวาร (ทางรับรู้ทางลิ้น) กายทวาร (ทางรับรู้ทางกาย) และมโนทวาร                                
(ทางรับรู้ทางใจ) โดยสิ่งที่ท าหน้าที่เป็นทางให้สิ่งต่างๆ เข้ามาในการรับรู้ของเราได้คือ อายตนะ เมื่อมี
ผู้รู้   มีสิ่งที่ถูกรู้และมีทางผ่านให้โลกภายอกเข้ามาสู่การรับรู้ได้แล้วก็เกิดการรับรู้ มีความรู้สึกรับรู้หรือ
รู้แจ้งอารมณ์ ที่เรียกว่า วิญญาณ เมื่อองค์ประกอบทั้ง ๓ อย่างนี้กระทบรวมกันเรียกว่า ผัสสะ เมื่อเกิด
ผัสสะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ ความรู้สึกหรือมีการเสวยอารมณ์ต่อสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่า เวทนา อันก่อให้เกิด 
ความสุข ความทุกข์ หรือเฉยๆ คือไม่สุข ไม่ทุกข์ ในขั้นเวทนานี้เป็นส่วนส าคัญที่สุดของกระบวนการ
รับรู้ เพราะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญ ที่ท าให้กระบวนการรับรู้ด าเนินไปตามกระบวนการธรรมชาติ 
หรือเบี่ยงเบนออกไปจากธรรมชาติ เนื่องจากเวทนานี้จะเป็นสิ่งที่ชักจูงหรือส่งผลผลักดันองค์ธรรม
อ่ืนๆ ว่าจะด าเนินไปในทางกุศล อกุศล หรือ อัพยากตะ ตามสัญญาเจตสิกและการปรุงแต่งโดย
สังขาร๒๑  

                                                           

 ๑๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๓. 
 ๒๐พระเทพวิสุทธิกวี, การพัฒนาจิต, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๓), หน้า ๖. 
 ๒๑ลักษณ์วัต ปาละรัตน์,  “ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นประสบการณ์นิยมหรือไม่”, 
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๑๒๐-
๑๒๖. 



๑๘ 

 

 กิเลสที่สามารถเกิดขึ้นได้แก่ จิต และท าให้จิตนั้นเสื่อมถอยได้จากการเที่ยวดูมหรสพได้แก่ 
นิวรณ์ ๕ นั่นเอง อันเป็นเครื่องก้ันจิต ท าให้ศักยภาพของจิตในการก าหนดรู้สภาวะความจริงนั้นเสื่อม
ถอยไปเป็นมรรคาให้คุณภาพจิตเสื่อมใน ๓ ด้าน คือ 
  ๑) ด้านคุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมต่างๆ นั้นไม่สามารถเจริญงอกงามได้ เช่น ความมี
เมตตา กรุณา ความมีปรารถนาดีต่อผู้อื่น ความกตัญญู รู้คุณ เป็นต้น 
  ๒) ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ ความมีสติ ความเพียร ความอดทน ความแน่วแน่ มีสัจจะ 
มีความเด็ดเดี่ยว หนักแน่นจริงจัง นั้นเสื่อมถอยไป 
  ๓) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความแจ่มใส ร่าเริง เป็นสุขอ่ิมเอิบ ยิ้มแย้มผ่องใส แช่มชื่น
ปราโมทย์ มีปัสสัทธิ ผ่อนคลาย ไม่มัวหมอง คับข้องขุ่นมัว สงบ เป็นต้นนั้นเสื่อมหายไป๒๒ 
 จะเห็นได้ว่า อบายมุขต่างๆ นั้นเป็นหนทางหรือความเสื่อมทางจิตได้นั้นด้วยเหตุแห่ง
กระบวนการรับรู้ในกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลก หรือกระบวนการสังสารวัฏ ท าให้การรู้เกิดความ
ผิดพลาดได้ หรือที่ทางธรรมเรียกว่า วิปลาส คือ ความรู้คลาดเคลื่อน ความรู้ที่ผันแปรผิดพลาดจาก
ความเป็นจริง ก่อให้เกิดกิเลสเกิดนิวรณ์ข้ึนได้ท าให้จิตนั้นฝักใฝ่ ตกอยู่ในอ านาจของราคะ โทสะ โมหะ 
เป็นต้น อบายมุขจึงเป็นความเสื่อมทางจิตได้นั่นเอง 
 ๔) ความเสื่อมทางปัญญา 
 ความเสื่อมทางปัญญา หมายถึง หนทางที่จะน าสู่ความเป็นเสื่อมทางปัญญานั่นเอง ค าว่า  
ปัญญา ในทัศนะทางพุทธจริยศาสตร์ หมายถึง ความรอบรู้ ความหยั่งรู้ในเหตุผล ความเข้าใจใน
สภาวะของสิ่งทั้งหลายจนเข้าถึงความจริง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้ทั่ว ความรู้ชัด คือรู้ทั่วถึงความ
จริงหรือรู้ตรงตามความเป็นจริง๒๓ เช่น รู้ว่าอะไรคือเหตุ อะไรคือผล และสามารถรู้ว่าดี หรือ ชั่ว คือ
อะไรรู้ถูก รู้ผิด รู้สิ่งที่ควรและไม่ควร รู้คุณ รู้โทษ รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ รู้เท่าทัน
สังขาร รู้เหตุ รู้ปัจจัย รู้ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นการรู้ตามความเป็นจริงอย่างถ่องแท้หรือ
เข้าใจอย่างถ่องแท้อันเป็นการเข้าใจสภาวะรู้คิด  รู้พิจารณา รู้พินิจ รู้วินิจฉัย เป็นต้น ซึ่งความรู้ที่
เรียกว่าปัญญานี้สามารถแสวงหาได้โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการ ๓ ประการ ดังนี้  
  ๑. สุตมยปัญญา หมายถึง ความรู้หรือปัญญาที่ได้มาจากการศึกษาเล่าเรียนจากต ารา    
ครูอาจารย์ การบอกเล่า การได้สัมผัสเรื่องราวต่างๆโดยประสบการณ์ของตนเอง สภาพแวดล้อมหรือ
ปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น เรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า ปรโตโฆสะ ก็ได้ 
  ๒. จินตามยปัญญา หมายถึง ความรู้หรือปัญญาที่ได้มาจากการคิด ตริตรอง ใคร่ครวญ
พิจารณาถ้วนถี่ คิดค้นหรือสืบสาวราวเรื่องในเหตุและผลเพ่ือค้นหาความจริง หรือเรียกว่า ปัญญาเกิด
แต่การคิดการพิจารณาหาเหตุผล 
  ๓. ภาวนามยปัญญา หมายถึง ปัญญาอันเกิดแต่การฝึก อบรม บ่มเพาะ ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติทางสมาธิ หรือการอบรมจิตโดยการเจริญสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

      จะเห็นได้ว่า ปัญญา บางครั้งนิยมแปลเรียบง่ายว่า ความรู้แจ้ง ความล้ าเลิศของสมอง
หลังจากได้รับการรับรู้เรื่องราวบางอย่างอันเป็นเหตุให้เกิดความรู้นั้นแล้ว  ในพุทธศาสนานั้นปัญญา 
                                                           

 ๒๒สมศักดิ์ บุญปู่, การศึกษา : เคร่ืองมือส าคัญใช้พัฒนาคุณภาพมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๘. 
       ๒๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๖๔. 



๑๙ 

 

ถือว่าเป็นตัวแปรส าคัญในการบรรลุธรรม เพราะฉะนั้นหากกระบวนการปรุงแต่งนั้นเกิดจากแรงผลัก
จากราคะ โทสะ โมหะ ก็จะท าให้การเสพเสวยอารมณ์ อันหมายถึง การดู การฟัง มหรสพ นั้นถูกปรุง
แต่งให้ได้รับเวทนาที่เป็นสุขบ้าง ทุกข์บ้าง พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง เปลี่ยนแปลงวนเวียนอยู่ เช่นนี้
ตลอดเวลา ซึ่งเป็นกระบวนการรับรู้แบบเสพเสวยโลก หรือกระบวนการสังสารวัฏเกิดขึ้น ท าให้กิเลส
ต่างๆ เจริญงอกงาม ไปกับความคิดนั้น๒๔ จนท าให้เกิดความรู้ที่ผิดพลาดได้ (วิปลาส) ท าให้สิ่งที่รู้ที่
ปรากฏคลาดเคลื่อน เป็นความรู้ที่ผันแปรผิดพลาดจากความเป็นจริง เพราะเกิดจากจิตที่ตกอยู่ใน
อ านาจของกิเลสนั่นเอง ที่เป็นเหตุท าให้ปัญญาหรือความรู้ในสภาวะความเป็นจริงที่เป็นเหตุเป็นผล 
ถูกปิดบังความสามารถในความรู้ดี รู้ชั่ว ถูก ผิด คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ รวมแม้กระทั้ง
การเข้าไปรู้ทันในสังขาร รู้เหตุ รู้ปัจจัย ตามความเป็นจริงอย่างถ่องแท้อันเป็นการเข้าใจสภาวะรู้คิด    
รู้พิจารณา รู้พินิจ รู้วินิจฉัย นั้นถูกปิดบังด้วยอ านาจแห่งกิเลสกามที่รังสรรค์จากการสื่อแสดงทาง
มหรสพที่มนุษย์เป็นผู้สร้างนั่นเอง ที่ท าให้กระบวนการฟังก็ดี (สุตมยปัญญา) กระบวนการคิดก็ดี     
(จินตามยปัญญา) กระบวนการดูเพ่ือน าไปปฏิบัติก็ดี (ภาวนามยปัญญา) ไม่สามารถพัฒนาได้ มหรสพ
จึงเป็นมรรคาสู่ความเสื่อมทางปัญญาให้เกิดขึ้น 
 
๒.๓ หลักการปฏิบัติตามหลักของศีล ๕  
 ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่สงบสุขนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่คนในสังคมต้องมีกฎ กติกา หรือ
ข้อก าหนดที่เป็นกฎหมายเพ่ือควบคุมก ากับดูแลความประพฤติของคนในสังคมให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
งาม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมภายใต้มาตรฐานเดียวกัน สังคมชาวพุทธเรียกหลักหรือระเบียบที่
ควบคุมความประพฤติของคนนั้นว่า “ศีล”๒๕ จุดมุ่งหมายเพ่ือ การฝึกให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
คือ การไม่เบียดเบียนกัน การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข๒๖ และศีลขั้นต่ าสุดที่อุบาสกอุบาสิกาควรมี
คือ ศีล ๕ ซึ่งสังคมไทยในอดีตมีความสงบสุขน่าอยู่ เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีศีลธรรม การที่สังคมไทย
ปัจจุบันมีความวุ่นวาย ไม่ค่อยสงบสุขและมีปัญหาการใช้ความรุนแรงมากมาย หากพิจารณามองถึง
ต้นเหตุของปัญหา จะเห็นได้ว่า สาเหตุส่วนใหญ่แล้วมาจากการละเมิดหรือผิดศีล ๕ แทบทั้งสิ้น ทั้งๆ 
ที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า “ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการล่วงละเมิดศีล ๕ แทบจะเรียกได้ว่าไร้ศีลธรรม” ปัญหาเรื่องการละเมิด ศีล ๕ นี้ควร
หาแนวทางแก้ไข๒๗ 
 ปัจจุบันมีผู้เข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจจ านวนมากขึ้น แต่มีเพียง ร้อยละ ๕.๔ เท่านั้นของจ านวน
ผู้เข้าวัดที่รักษาศีล ๕ เป็นประจ าทุกวัน จากการรวบรวมผลงานวิจัยสามารถสรุปสาเหตุที่คนส่วนใหญ่
ไม่สามารถรักษาศีล ๕ ได้นั้นเป็นเพราะ (๑) มองว่าศีล ๕ เป็นเรื่องอุดมคติยากที่จะใช้ได้จริงใน

                                                           

 ๒๔พระธรรมปิฎก (ป อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา-    
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๔-๕๗.    
 ๒๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, หน้า ๔๑๙-๔๒๐. 
 ๒๖ศีลปาโล, ศีลห้า ฉบับคู่มือรักษาใจ, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑.  
 ๒๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, หน้า ๔๘๕. 



๒๐ 

 

ชีวิตประจ าวัน๒๘ การไม่สามารถเอาชนะใจต่อสิ่งยั่วยุได้ การตกอยู่ใต้อิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม เห็น
ความสุขทางกายเป็นสิ่งส าคัญในชีวิต๒๙ มีทัศนคติที่ว่า หากรักษาศีลแล้วเสียประโยชน์ก็ไม่อยากท า๓๐ 
การตั้งอยู่บนความประมาทท าให้ขาดสติ และขาดความละอายเกรงกลัวต่อการท าชั่ว๓๑ ด้วยทัศนคติ
ดังกล่าวนี้ จึงท าให้คนในสังคมเกิดแรงจูงใจในการรักษาศีล ๕ น้อยลง แม้ว่าจะมีการเข้าวัดปฏิบัติ
ศาสนกิจมากขึ้นก็ตาม 
 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสาจารย์ได้อธิบายความหมายของศีลไว้ว่า ค าว่า “ศีล” นี้ 
แปลว่า ปกติ คือ ท ากายและวาจาให้เป็นปกติให้เรียบร้อย ไม่ท าความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด แปลว่า 
เย็น คือ ท าให้เป็นคนเยือกเย็น ท าให้เย็นกาย เย็นใจ ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะขาดศีล แปลว่า เกษม คือ 
ปลอดภัย ท าให้เบากายเบาใจ อีกอย่างหนึ่ง ค าว่า ศีล นี้ มีความหมายเป็น สีลนะ กล่าวคือ เป็นมูล
ราก ส่วนค าว่า “สีลนะ” นี้ ก็คือกิริยาที่รวมเอาไว้อย่างดี หมายถึง ความที่กรรมในทวารมีกายกรรม
เป็นต้น ไม่กระจัดกระจายโดยความมีระเบียบอันดีอย่างหนึ่ง คือ ความเข้าไปรับไว้ หมายถึง ความ
เป็นที่รองรับโดยความเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย  หรืออีกนัยหนึ่งว่า ศีล คือ เจตนา 
หมายถึง เจตนางดเว้นจากบาป คือ การสารวม หมายถึง ความส ารวมในปาติโมกข์ ความส ารวมอย่าง
มีสติ ส ารวมด้วยความรู้ ส ารวมด้วยความอดทน และส ารวมด้วยความเพียรพยายาม การไม่ล่วงละเมิด
ด้วยกาย หรือด้วยวาจาของผู้ที่สมาทานศีลแล้ว๓๒ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ศีล ๕ หรือเบญจศีล หมายถึง ความประพฤติชอบทาง
กายวาจา การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติในการเว้นจาก
ความชั่ว การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน the Five Precepts; rules of morality๓๓ 
 จะเห็นได้ว่า ข้อศีลทั้งห้าประการเป็นเรื่องที่พบเห็นได้อยู่ตลอดเวลา จากการอยู่รวมกันของ
คนในสังคม เมื่อมองในทัศนะของคนทั่วไปถือเป็นเรื่องปกติ แต่ตามทัศนะของพุทธศาสนามองว่าเป็น
สิ่งที่ควรให้ความส าคัญเพราะปัญหาเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง จะ
เห็นว่าปัญหาต่างๆ ของสังคมย่อมเกิดจากการบกปล่องของศีลห้าในเบื้องต้นดังนั้นถ้าชุมชนให้
ความส าคัญกับข้อศีลทั้งห้าประการก็จะเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิต ดังนั้น ศีล ๕ จึงหมายถึง

                                                           

 ๒๘พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่, “การศึกษาทัศนะเรื่องศีล ๕ ของชาวพุทธไทยปัจจุบัน ศึกษาเฉพาะกรณี
การฆ่าสัตว์”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), หน้า ๒. 
 ๒๙พระมหาปัญญา ชยปญฺโญ,  “กาเมสุมิจฉาจารกับปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 
 ๓๐พระสมพงษ์ ติกฺขธมฺโม, “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องมุสาวาทในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕ 
 ๓๑พระมหาส ารวย ญาณส วโร, “การศึกษาเรื่องผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๕ ที่มีต่อ
สังคมไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๒), หน้า บทคัดย่อ. 
 ๓๒พระครูวีรญาณนุยุต (นิพนธ์ ญาณวีโร/โสดา), “กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมนักเรียนโรงเรียนกู่สว่าง
สามัคคี อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘. 
 ๓๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๗๕. 



๒๑ 

 

ความประพฤติชอบทางกายวาจา การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย  
ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน ความประพฤติดีทาง
กายวาจาให้เรียบร้อย ๕ ประการนั้นเอง ซึ่งเป็นแนวทางท าให้บุคคลเข้าถึงความเป็นยอดคน เป็น
บุคคลผู้สมบูรณ์แบบ มีความเป็นปกติ เป็นผู้ที่เย็นกาย เย็นใจ และมีชีวิตที่ปลอดโปร่ง ปลอดภัยอยู่
เสมอ เป็นข้อธรรมเกี่ยวกับความประพฤติทางกายวาจาใจให้เป็นปกติของคนทั่วไปในสังคม ที่ว่าด้วย
กฎเกณฑ์ไว้ส าหรับการตัดสินความดีความชั่วตามหลักจริยศาสตร์ของพุทธศาสนา กฎเกณฑ์ทั้งห้าข้อ
สามารถชี้ให้เห็นได้ว่า สิ่งไหนควรท า สิ่งไหนไม่ควรกระท าของบุคลในสังคม เนื่องจากการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านต่างๆ เช่น การ
พ่ึงพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีและร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า สังคมก็
จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความสงบสุข  
 
๒.๔ ความส าคัญของศีล ๕  
 พระพุทธศาสนา ให้ความส าคัญไปที่จิตของคน จะเห็นได้จากลักษณะค าสอนมุ่งไปที่การ
พัฒนาจิตที่หยาบของบุคคลสู่จิตที่ดีโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตามทัศนของพระพุทธศาสนามองว่าคน
เป็นสัตว์ที่มีความพิเศษจากสัตว์อ่ืนในด้านปัญญา สามารถเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมเพ่ือน ามา
แก้ปัญหาการใช้ชีวิต ซึ่งพุทธศาสนามองว่าสิ่งส าคัญที่สุดของมนุษย์คือการได้ใช้ชีวิตอยู่รวมกันอย่าง
ปกติสุข ฉะนั้น แนวทางที่จะน าความสุขมาให้ ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญพระพุทธศาสนาจึงมีแนวคิดที่เป็น
หนทางส าหรับประพฤติปฏิบัติ ศีล จึงหมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม สะอาด ทั้งกาย และวาจา               
อันมาจากใจที่สูงเป็นกุศล ศีลเป็นวินัยในสังคม ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจในการที่จะควบคุมตนทั้ง กาย วาจา 
ใจ ไม่ให้เบียดเบียนกัน และรู้จักละอายต่อความชั่วที่น าความเดือดร้อนมาให้กับตนเองและผู้อ่ืน ท าให้
สังคมสันติสุข เป็นศีลที่เจริญด้วยปัญญาท าให้เป็นการพัฒนาตนทั้งด้านกายและใจให้ดียิ่งๆ ขึ้น                 
จนไปสู่จุดหมายสูงสุดในชีวิต ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของศีลไว้หลาย
ประเด็นหลายแง่มุม ดังนี้ 
 ศีล ๕ มีความส าคัญต่อพฤติกรรมของคนในสังคม เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงต่อกันใน
สังคม โดยพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งสามารถส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก รวมถึงพฤติกรรมของอีก
บุคคลหนึ่งได้ เมื่อบุคคลนั้น ๆ เกิดการปฏิสัมพันธ์กันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม พฤติกรรมทางสังคม 
(Social Behavior) จึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ของสังคม เมื่อมีบุคคลอ่ืนๆ มาอยู่
รวมกัน ต่างก็เกี่ยวข้องกันและ มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ทางสังคมแก่กันกลายเป็นปัญหา เช่น ปัญหาการ
เอารัดเอาเปรียบกัน ปัญหาการทะเลาะกันของคนในสังคม เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาขั้นพ้ืนฐานทางสังคม 
(Basic social problems) จะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวศีล ๕ สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนใน
สังคมได้ กล่าวคือเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นปัญหาในระดับ
สังคม  และเป็นเครื่องมือในการก าจัดกิเลสขั้นหยาบของมนุษย์ได้ในบางส่วน ท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างปรกติสุข   
 ศีลในแง่ของการประพฤติพรหมจรรย์ ตามความเชื่อลัทธิต่างๆ ของสังคมอินเดียโบราณนั้น 
พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นมิจฉาทิฎฐิศีล เป็นศีลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาที่ท าให้หลุดพ้นจากทุกข์   



๒๒ 

 

ศีลที่พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญ คือ อริยสีลขันธ์๓๔ เพราะเป็นการเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติ   
ศีลที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ เพ่ือขัดเกลาตนและสลัดตนออกจากความทุกข์ จากอ านาจกิเลส ตัณหา 
ทรงส่งเสริมทั้งหมู่สงฆ์สาวกและประชาชนควรสมาทานตั้งอยู่ในศีล คือ การประพฤติทางกาย วาจา 
และการประกอบอาชีวให้บริสุทธิ์ ให้สมบูรณ์ด้วยศีล๓๕ ศีลจึงไม่ใช่เป็นเพียงการฝึกหัดความประพฤติ
ปฏิบัติในทางที่ดีงามและท าให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้น แต่มีจุดหมายสูงสุด คือ เพ่ือ
มุ่งเน้นขัดเกลากิเลสในใจตน เพ่ือเป็นฐานให้เกิดสมาธิที่มั่นคงและมีปัญญาเห็นสัจจะหรือความจริงใน
อริยสัจ ๔ ในที่สุด  
 ศีลเป็นเครื่องมือตรวจสอบตนเอง มีหลักธรรมหนึ่ง ชื่อว่า “แว่นธรรม” ซึ่งพระพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้ให้อริยสาวก ได้ตรวจสอบและพยากรณ์ตนเองในการเป็นพระโสดาบันโดยมีเกณฑ์ตรวจสอบ 
๒ หลักใหญ่ คือ เป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย และเป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ 
ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง า หากมีเกณฑ์ตามที่กล่าว ย่อมมีความ
แน่นอนในอนาคตที่จะส าเร็จสัมโพธิญาณ หลักธรรมนี้เมื่อตรัสแก่คฤหัสถ์ หมายความถึง ศีล ๕ หรือ
ศีลอุโบสถที่คฤหัสถ์พึงปฏิบัติ และเมื่อตรัสแก่หมู่สงฆ์จะหมายถึง ศีลส าหรับพระภิกษุสงฆ์ ดังนั้น                             
ศีลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตนเอง ทั้งที่เป็นพฤติกรรมภายนอกที่ไม่ล่วงละเมิด                               
และเจตนาของศีลในใจตนของผู้เป็นอริยะ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการรักษาศีลที่เป็นสัมมาทิฏฐิ หรือ
ความเห็นถูก  
 ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา ศีล ๕ นั้น เมื่อมนุษย์เราประพฤติปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย
แล้ว ก็จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปรกติสุข ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
เกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สิน อาชญากรรมทางเพศ (Sex Crimes) ตลอดจนการหลอกลวงใส่ร้ายกัน ปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษซึ่งล้วนแต่ป้องกันได้ด้วยศีล  ๕ 
 จะเห็นได้ว่า การรักษาศีลไม่ใช่เป็นการกระท าตามกฎข้อบังคับ เพราะไม่เช่นนั้นคนส่วน
ใหญ่จะคอยหาทางหลบเลี่ยงไม่ให้ผิดกฎข้อบังคับ ไม่ได้เห็นความส าคัญที่แท้จริงในการปฏิบัติตามกฎ 
หรือในทางตรงข้าม ศีล เป็นฐานของสมาธิ และใช้ปัญญาประกอบพิจารณาคุณของศีลในแต่ละข้อ     
รู้ว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคืออะไรอย่างเช่น การรักษาศีล ๕ จุดมุ่งหมายส าคัญ คือ ท าให้ละเว้นจากการ
เบียดเบียนผู้อ่ืน ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดโกหก และ ละ
เว้นที่จะเบียดเบียนตนเอง ด้วยการไม่ดื่มสุราเมรัย อันเป็นยาพิษต่อร่างกาย และยังท า ให้ขาด
สติสัมปชัญญะ ดังนั้น เมื่อตระหนักถึงความส าคัญของศีล ๕ แล้วน ามาปฏิบัติด้วยความตั้งใจ ส ารวม
ระวังก็จะส่งผลดีต่อบุคคลผู้รักษาศีล ๕ เป็นต้น 
 
๒.๕ ลักษณะของศีล ๕ 
 ลักษณะของศีล ๕ หมายถึง ความส ารวมทางกายวาจา หรือแปลว่า ลักษณะความเป็น
ปรกติ คือ การไม่ประพฤติผิดทางกาย และวาจา เป็นความมีระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับส าหรับ
ควบคุมประพฤติทางกายของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน  จะได้อยู่

                                                           

 ๓๔ส .ข. (ไทย) ๙/๓๑๗/๑๙๘-๒๐๐. 
 ๓๕ส .ข. (ไทย) ๙/๓๑๔-๓๑๖/๖๕-๗๒. 



๒๓ 

 

ร่วมกันด้วยความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ให้ห่างจากความชั่วร้ายทั้งหลาย การอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างท าตามอ าเภอใจ ความขัดแย้ง และลักลั่นก็จะ
เกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มีความสงบสุข การงานที่ท าก็จะเสียผล ศีล จึงมีฐานะเป็นวินัย
ส าหรับทุกคน เพ่ือไต่เต้าไปหาความดีงามสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ เป็นรากฐานของสมาธิ และ
ปัญญา ดังนั้น ลักษณะของศีล ๕ ก็คือ การประพฤติชอบที่เป็นกุศล คือ การไม่ล่วงละเมิดทางกาย
วาจา๓๖ 
 ศีล ๕ เป็นกระบวนการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา 
ปรากฏในสูตรต่างๆ เช่น ในจักกวัตติสูตร และในอัคคัญญสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความเป็นมาของ
ศีลโดยเล่าถึงสภาวะทางธรรมชาติว่า เดิมทีนั้นมนุษย์อยู่กันอย่างสงบสุข โดยอาศัยการรู้จักประมาณ
ตน ในเวลาต่อมาเมื่อมนุษย์มีมากขึ้นความเห็นแก่ตัวและการเบียดเบียนกัน การลักขโมย เป็นต้น                                
ก็เกิดขึ้น ความสงบสุขก็หายไป ฉะนั้น เพ่ือให้คนในสังคมตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม กลัวบาป และมีความ
เอ้ืออาทรต่อกัน เป็นต้น พระเจ้าทัฬหเนมิ จึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ว่า “พวกท่านไม่พึง
ฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่พึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไม่พึงกล่าวค าเท็จ และไม่
พึงดื่มน าเมา จงบริโภคตามเดิมเถิด”๓๗  
 ข้อความข้างต้นมีเนื้อความขยายว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่ท าผิดศีล ย่อมได้รับการติเตียนและ                           
รับผลของกรรมที่ตนได้ท าไว้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องศีลไว้เพ่ือเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรม
ทุกด้าน (ทางภายนอกคือด้านร่างกายและทางด้านภายในคือจิตใจ) ด้วยทั้งสองทางนี้ จะต้องเกี่ยวข้อง
หรือมีความสัมพันธ์กันตามแต่เหตุปัจจัยต่างๆ ที่จะอ านวยประโยชน์ให้เพ่ือการด าเนินชีวิตอยู่ แต่ทั้งนี้
ต้องอยู่ภายในขอบเขตหรือสิทธิเสรีภาพที่ตนจะพึงมีพึงได้ และที่ส าคัญมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐที่
สามารถงดเว้นการกระท าต่างๆ มีเว้นจากการเบียดเบียนกันและกัน เป็นต้น  โดยใช้ศีล ๕ เป็น
มาตรฐานในการด าเนินชีวิต เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ การอยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุขของ
คนในสังคมและเพ่ือการเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  
 ความในจักรวัตติสูตร๓๘ และอัคคัญญสูตร๓๙ ได้กล่าวถึงก าเนิดของสังคมมนุษย์เมื่อเริ่มแรก
ทีเดียวมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างปรกติสุข มีการด าเนินชีวิตด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
ต่อมาเมื่อมนุษย์มีมากขึ้น ความโลภความเกียจคร้านเข้าครอบง า จิตใจจึงท าให้มีการสั่งสมอาหาร     
มีการแบ่งปันผลผลิตกัน ท าให้ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมความโลภ เป็นต้น ได้แสดงพฤติกรรมผิดศีลเป็น
เหตุให้การลักขโมย การกล่าวเท็จ การฆ่าฟันกัน การประพฤติผิดในกามก็เกิดขึ้ น เมื่อมีความขัดแย้ง
เช่นนี้ขึ้นจึงได้มีข้อบัญญัติหรือศีลขึ้น เพ่ือให้คนในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ ได้ยึดถือเป็นข้อประพฤติ
ปฏิบัติ ศีล ๕ จึงเกิดข้ึนเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม และใช้ศีลเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ขัน้พ้ืนฐานต่างๆ ที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นปัญหาในระดับสังคมต่อไปเพราะศีล ๕ นั้นเป็นเครื่องมือในการ

                                                           

 ๓๖พระชัยณรงค์ วิทิโต (ร่องมะรุด), “การประยุกต์หลักศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕),                          
หน้า ๑๖. 
 ๓๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖/๕๓.  
 ๓๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓/๕๐. 
 ๓๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๕๐/๗๑. 



๒๔ 

 

ก าจัดกิเลสขั้นหยาบของมนุษย์ได้ในบางส่วน แต่ไม่ท าให้กิเลสตัณหาของมนุษย์หมดสิ้นไปได้ ศีลจึง
เป็นเพียงเครื่องมือขันพ้ืนฐาน ที่จะท าให้มนุษย์พัฒนาตนเองให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้ อันเป็น
กระบวนการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา 
 พระราโชวาทที่ปรากฏในพระสูตร เป็นพระราโชวาทของพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย
ที่ปรากฏในจักกวัตติสูตรว่า “พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่พึงประพฤติ
ผิดในกามท้ังหลาย ไม่พึงกล่าวค าเท็จไม่พึงดื่มน้ าเมา จงบริโภคตามเดิมเถิด”๔๐ โดยพระสูตรพระพุทธ
องค์ทรงแสดงเรื่องราวของนิทานเกี่ยวกับพระเจ้าจักรพรรดิในอดีต ๗ พระองค์ มีพระเจ้าทัฬหเนมิ
เป็นต้น ทรงประพฤติธรรม เครารพธรรม บูชาธรรม พระชาราทรงประพฤติจักรวรรดิวัตรโดยสมบูรณ์
จะท าให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรื่องอุดมสมบูรณ์ประชาชนจะสงบสุข และทรงเล่าต่อว่าพระชาราไม่ทรง
ประพฤติจักรวรรดิวัตรพระราชาที่ไม่ประพฤติอยู่ในธรรม การปกครองบ้านเมืองไม่เจริญรุ่งเรื่อง 
ประชาชนประสบแต่ความเดือดร้อนอดอยากเกิดการลักขโมย  ทรงแสดงให้เห็น อกุศลธรรมข้อ 
อทินนาทาน และต่อด้วยการเกิดอกุศลธรรมข้อ ปาณาติบาต และมุสาวาท เป็นต้น 
 จากข้อความที่ปรากฏในพระสูตร จะกล่าวได้ว่า เป็นราโชวาทเกี่ยวกับข้อไม่ควรกระของ   
บุคคลที่สอดคล้องกับหลักศีล ๕ ในปัจจุบันแต่ในพระสูตรไม่ได้ระบุชัดว่า คือ ศีล ๕ พระพุทธองค์ทรง
ตรัสให้เห็นถึงผลจากการปกครองโดยไร้ศีลธรรม ความอดยากจะตกที่ประชาชน เป็นสาเหตุให้เกิด
การลักขโมย เกิดการฆ่ากันเพ่ือให้ได้มาสนองตอบตัณหาของความอดยากของตน ขาดความเข้าใจที่
ถูกต้องในด าเนินชีวิตของประชาชน ประชาชนขาดที่พ่ึงพระพุทธองค์จึงประทานราโชวาทแก่ภิกษุ
ทั้งหลายน าไปสั่งสอนประชาชนให้ควรงดเว้นการกระท าดังกล่าว ซึ่งก็จะสอดคล้องกับสิกขาบทเวรมณี 
๕ อย่างที่มีในพระไตรปิฏก อาจกล่าวได้ว่า ศีล หมายถึง ข้อก าหนดหรือข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการเว้น
จากท าชั่วโดยการรักษากายและวาจาให้เป็นปรกติ เพ่ือช่วยให้กิจกรรมของสังคมด าเนินไปได้อย่าง
ปรกติสุขทัง้ส่วนปัจเจกบุคคล และสังคมโดยส่วนรวม ศีล ๕ นั้นประกอบด้วย 
 ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
 ๒. อทินฺนาทานา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์ 
 ๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
 ๔. มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ 
 ๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ ฐานา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน าเมา คือ สุรา
และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท๔๑ 
 
๒.๖ องค์ประกอบของศีล ๕  
 ศีล ๕ ถือได้ว่าเป็นกฎระเบียบอยู่คู่กับสังคมไทยมาก่อนที่จะมีการร่างกฎหมายขึ้นมาเพ่ือ
บังคับใช้ ซึ่งตัวศีลเองนอกจากจะเป็นพ้ืนฐานธรรมของปัจเจกบุคคลแล้ว ศีลยังถือได้ว่าเป็นหมวด
ธรรมที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคมอีกด้วย ดังนั้น ศีลจึงครอบคลุมเรื่องการจัด
ระเบียบชีวิตด้านนอกทั้งหมด เท่าที่จะช่วยท าสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไป กิจการทั้งหลายของหมู่ชน 

                                                           

 ๔๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๖/๖๔. 
 ๔๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๒๕. 



๒๕ 

 

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่ควรจัดได้ ให้มีสภาวะที่เกื้อกูลแก่ความเจริญ
งอกงามของชีวิตด้านใน จึงสอดคล้องกับการที่ชีวิตด้านในที่เจริญงอกงามนั้นจะสะท้อนผลดีงาม
ออกมาแก่ชีวิตด้านนอก คือ เหมาะแก่การที่ทุกๆ คนจะพากันปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิ ปัญญา 
โดยเฉพาะจะได้สามารถฝึกจิตและปัญญาให้เจริญ เพ่ือจะได้ประสบชีวิตที่มีความสุขแท้จริง พร้อม
ด้วยจิตใจที่เป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบาน ในท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อมที่สงบเรียบร้อยรื่นรมย์
และร่มเย็นเป็นสุข๔๒ ด้วยการงดเว้นที่จะกระท าความชั่วตามหลักของพุทธจริยศาสตร์ ดังนี้ 
 ๒.๖.๑ ปาณาติปาตา เวรมณี 
 ปาณาติปาตสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ “ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน สัตว์ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีจ านวนน้อย ส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีจ านวน
มากกว่า ข้อนั้นเพราะเหตุไร๔๓ ฯลฯ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่ง เมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคต    
พึงกล่าวเช่นนี้ว่าพระสมณโคดม ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาสตรามี
ความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่๔๔ การฆ่า หมายถึง การท า
ให้ตาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็ตาม รวมไปถึงการฆ่าเองหรือใช้ให้คนอ่ืนฆ่าก็ตาม ถือว่า
ผิดศีลทั้งสิ้น ส่วนจะบาปมากหรือน้อยนั้นขึน้อยู่กับเจตนาและชนิดของมนุษย์และสัตว์ที่ถูกฆ่า ถ้าหาก
ว่าฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีคุณมาก ก็จะมีบาปมากหากว่าฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีคุณน้อยก็มีบาปน้อยและ
การฆ่านั้นก็มีอยู่ ๒ ประเภท คือ ฆ่าโดยจงใจ คือ คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะฆ่า เช่น ฆ่าคู่อริ เป็นต้น ฆ่า
โดยไม่จงใจ คือ ไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่บังเอิญเรื่องเกิดข้ึน เช่น ฆ่าเพราะเกิดบันดาลโทสะ เป็นต้น 
 พระอรรถกถาจารย์ ได้จัดวางองค์ประกอบการละเมิดศีลข้อที่ ๑ ไว้ ดังนี้ คือ 
  ๑. ปาโณ สัตว์นั้นมีชีวิต 
  ๒. ปาณสฺญฺญิตา มีความเป็นผู้ส าคัญว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 
  ๓. วธกจิตฺต  มีจิตคิดจะฆ่า 
  ๔. อุปกฺกโม มีความพยายามที่จะฆ่าสัตว์นั้น 
  ๕. เตน มรณ  สัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้น 
 การล่วงละเมิดนอกจากศีลจะขาดแล้ว ยังถือว่าเป็นบาปด้วย ฉะนั้น จึงไม่ควรเบียดเบียน
บีบคัน้กัน ควรอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีจิต สันติภาพที่มั่นคงก็จะเกิดขึน้ 
 จากข้อความที่ปรากฏจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญเรื่องของ ปาณาติปาตา  
เวรมณี ซึ่งหมายถึง ให้เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าประทุษร้าย เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ ในทางปฏิบัติเป็นความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนร่างกายของ
คนอ่ืนสัตว์อ่ืนเป็นผู้ที่มีจิตใจประกอบด้วยเมตากรุณาเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนโดยมีความรักความหวังดี

                                                           

 ๔๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๔๔๘. 
 ๔๓ส .ม. (ไทย) ๑๙/ ๑๑๔๑/๖๔๔. 
 ๔๔พระมหาขุนทอง  เขมสิริ (แก้วสมุทร), สถานภาพทางศีลธรรมและสิทธิของสตรีในพระพุทธศาสนา
เถรวาท, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖), หน้า ๑๑๒ – ๑๒๓. 



๒๖ 

 

เป็นพ้ืนฐาน๔๕ ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เจตนางดเว้นจากการท าลายชีวิตสัตว์ รวมไปถึงการฆ่า การ
ท าร้ายร่างกายและการทรกรรม ค าว่า “สัตว์” ในที่นี้ หมายถึง ทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่ยังเป็นอยู่ 
มนุษย์ไม่เลือกว่าผู้ชายหรือผู้หญิง จะอยู่ในวัยใดก็ตาม จนถึงที่ยังอยู่ในครรภ์ก็ตาม จะใหญ่หรือเล็กก็
ตาม ได้ชื่อว่าสัตว์ในที่นี้ทั้งหมด เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายของการฆ่า การท าร้ายร่างกาย และการ  
ทรกรรมจะได้อธิบายดังนี้ 
 (ก) บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  
 ผลของการฆ่านัยนี้ หมายถึง การกระท าที่ก่อให้เกิดผลแก่ตนเองพึงรับผลจากที่ตนกระท า
นั้นดังเช่นที่มีปรากฏในพระไตรปิฏก  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกน ามาทิ้ง
ลง ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ ๑ ชักชวนผู้อ่ืนในการฆ่าสัตว์ ๑ พอใจใน
การฆ่าสัตว์ ๑ กล่าวสรรเสริญคุณการฆ่าสัตว์ ๑ บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล
ย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกน ามาทิ้งลง 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมา
ประดิษฐานไว้ ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ ตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑ ชักชวนผู้อ่ืน
ให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑ พอใจในการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑ กล่าวสรรเสริญคุณการงดเว้น
จากการฆ่าสัตว์ ๑ บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แลย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมา
ประดิษฐานไว้ฯ๔๖ 

  จากข้อความที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า บุคคลใดก็ตามที่ข้องแวะเกี่ยวกับการท าให้ตาย ไม่ว่าจะ
เป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็ตาม รวมไปถึงการฆ่าเองหรือใช้ให้คนอ่ืนฆ่าก็ตาม ถือว่าผิดศีลทั้งสิ้น
และจะได้เกิดในนรกภูมิ จะบาปมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและชนิดของมนุษย์และสัตว์ที่ฆ่า  
ถ้าหากว่าฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีคุณมากก็จะมีบาปมาก หากว่าฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีคุณน้อยก็มีบาป
น้อย แต่ทั้งนี้แล้วแต่เจตนาของผู้กระท าด้วย ส่วนบุคลใดงดเว้นการฆ่าย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขท่าน
ว่าจะได้เกิดบนสวรรค์ 
 (ข) การท าร้ายร่างกายตามหลักของพระพุทธศาสนา    
 การท าร้ายร่างกาย หมายถึง การท าให้มนุษย์หรือสัตว์ได้รับความเจ็บปวด ยังทุกข์ให้เกิดแก่
ผู้ถูกท าร้ายมี ๓ ประการ 
  ๑. ท าให้พิการ คือ ท าให้เสียอวัยวะการใช้งานเช่นท าให้นัยน์ตาใช้งานไม่ได้ เสียแขน 
เสียขา 
  ๒. ท าให้เสียโฉม คือ ท าให้ร่างกายเสียรูปเสียงามไม่ถึงพิการ 

                                                           

 ๔๕พระครูอมรโพธิสุนทร (จิตตะวงศ์), “ศึกษาพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมค าสอนอีสานเรื่องย่า
สอนหลาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๓๙. 
 ๔๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๖๔/๓๘๑-๓๘๒. 



๒๗ 

 

  ๓. ท าให้เจ็บล าบาก คือ ไม่ถึงกับเสียโฉม แต่เสียความส าราญ๔๗ 
 (ค) การทรกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา 
 ทรกรรม หมายถึง การประพฤติอย่างเหี้ยมโหดแก่สัตว์เดรัจฉานอย่างไม่มีปรานีให้ได้รับ
ความทุกข์ยากล าบาก  เช่น   
  ๑. การใช้งานสัตว์หมายถึงใช้สัตว์เลี้ยงท างานโดยไม่ให้พักผ่อน   
  ๒. การกักขังหมายถึงการกักขังจนสัตว์นั้นได้รับความทุกข์   
  ๓. การน าไปหมายถึงการน าเอาสัตว์นั้นไปด้วยวิธีการที่ทรมาน เช่น มัดเท้า มัดปีก เป็น
ต้น  
  ๔. การเล่นสนุกหมายถึงการน าสัตว์ไปทรมานเพ่ือความสนุกสนาน เช่น เอาประทัดผูก
หางหมาแล้วเอาไฟจุด หรือเอาไฟจดบนกระดองเต่า เป็นต้น 
  ๕. การผจญ เช่น ชนโค ชนกระบือ ตีไก่ กัดปลา กัดจิ้งหรีด เป็นต้น ๔๘ 
 (ง) ฆ่าตามหลักของพระพุทธศาสนา 
 การฆ่าตามหลักของพระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ประเภท กล่าวคือ 
 ประเภทที ่๑ การฆ่าโดยจงใจ ฆ่าโดยจงใจ คือ สจิตตกะ ได้แก่ คิดไว้ทีแรกว่าจะฆ่าในขณะที่
ใจไม่งุ่นง่าน แต่เพราะเหตุ คือ ตกอยู่ในฐานะแห่งความโลภ เช่น โจรปล้นบ้าน แล้วฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย
เพราะโลภยากได้ทรัพย์ของคนอื่นที่มิใช่ของเรา ตกอยู่ในฐานะแห่งความพยาบาท เช่น ลอบฆ่าคนที่มี
เวรต่อกันเกิดจากการบาทหมางกันในเบื้องต้นไม่ลดละจึงการลอบฆ่ากันตาย และเพราะสาเหตุอ่ืน
นอกจากนี้ แล้วพยายามใช้เครื่องมือ หรืออุบายอย่างใดอย่างหนึ่ง ท าให้เขาตาย สรุปการฆ่าโดยจงใจ 
หมายความว่า คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะฆ่า และก็ลงมือฆ่าจนสัมฤทธิ์ผลท าให้ชีวิตอ่ืนจนถึงความตาย 
 ประเภทที่ ๒ การฆ่าโดยไม่จงใจ คือ อจิตตกะ ได้แก่ ไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่เพราะเหตุเหล่านี้ 
คือบังเอิญเป็น เพราะบันดาลโทสะ เช่น วิวาทกัน บันดาลโทสะขึ้นแล้วฆ่ากันตาย ประสงค์จะป้องกัน
ตัว เช่น ต่อสู้กันกับผู้ที่มาท าร้ายตัว และฆ่าเขาตาย เพราะไม่แกล้ง เช่น หมายตีพอหลาบจ า แต่ถูกที่
ส าคัญ ผู้ถูกตีนั้นตาย สรุปการฆ่าโดยไม่จงใจ หมายความว่า ไม่ได้คิดไว้ก่อน แต่บังเอิญเรื่องเกิดขึ้น  
เช่น  ฆ่าเพราะเกิดบันดาลโทสะเป็นต้น 
 เกณฑ์การละเมิดศีลข้อที่ ๑  
 เกณฑ์การละเมินศีลข้อนี้หมายถึง การระบุถึงขอบข่ายของสัตว์ที่จะถูกฆ่าและผู้ที่จะฆ่าสัตว์
นั้นจะอยู่ขอบข่ายไหนถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการละเมินศีลข้อที่๑ซึ่งมีทั้งหมดอยู่ ๕ ข้อ 
  ๑. ปาโณ สัตว์นั้นมีชีวิต 
  ๒. ปาณะสัญฺญิตา มีความเป็นผู้ส าคัญว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 
  ๓. วะธะกะจิตฺตัง มีจิตคิดจะฆ่า  
  ๔. อุปกะโม มีความพยายามที่จะฆ่าสัตว์นั้น 

                                                           

 ๔๗ปรางทิพย์ วงศ์วรชาติ, “การใช้หลักเบญจศีลในการด าเนินชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน
ศรีธรรมราชศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๐. 
 ๔๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐.  



๒๘ 

 

  ๕. เตน มรณัง สัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้น๔๙ 
 การล่วงละเมิดนอกจากศีลจะขาดแล้ว ยังถือว่าเป็นบาปด้วย (ความชั่ว) ฉะนั้นจึงไม่ควร
เบียดเบียนบีบคั้นกัน ควรอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีจิต 
 ๒.๖.๒ อทินฺนาทานา เวรมณี 
 อทินนาทานสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการลักทรัพย์ “ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน สัตว์ที่เว้นขาดจากการลักทรัพย์มีจ านวนน้อย ส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการลักทรัพย์มี
จ านวนมากกว่า๕๐ ฯลฯ พระสมณโคดม ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้
ต้องการแต่ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่๕๑จากข้อความในพระไตรปิฏกจะ
เห็นได้ว่าให้ความส าคัญกับอทินฺนาทานา เวรมณี หมายถึง การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
ไม่ได้ให้ เว้นจากการลักโกง การละเมิดกรรมสิทธิ์ ท าลายทรัพย์สิน เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการลัก
ทรัพย์ในทางปฏิบัติเป็นการด าเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินและไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดย
การลักขโมย แต่ด าเนินชีวิตโดยมีอาชีพสุจริต ยุติธรรมหาเลี้ยงชีพโดยชอบ๕๒  
 กล่าวได้ว่า การไม่เบียดบังด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของที่ผู้อ่ืนโดยไม่รับด้วยทางกาย หรือ
ว่าทางวาจาอันเจ้าของไม่ได้ยกให้เป็นสิทธิ์ขาดแก่เรานั้นเอง  
 (ก) บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกน ามาทิ้ง
ลง ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์ ๑ ชักชวนผู้อ่ืนในการลักทรัพย์ ๑ 
พอใจในการลักทรัพย์ ๑ กล่าวสรรเสริญคุณการลักทรัพย์ ๑ บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ 
ประการนี้แลย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกน ามาท้ิงลง  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมา
ประดิษฐานไว้ ธรรม ๔ประการเป็นไฉน คือ ตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการลักทรัพย์ ๑ ชักชวน
ผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ ๑ พอใจในการงดเว้นจากการลักทรัพย์ ๑ กล่าวสรรเสริญคุณ
การงดเว้นจากการลักทรัพย์ ๑ บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมเกิดในสวรรค์
เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว้ ฯ๕๓ 

 (ข) กิริยาที่ห้ามท าในศีลข้อ ๒  
 กิริยาที่ห้ามท าในศีลข้อ ๒ มีอยู่ ๓ ประการ คือ 
 ๑. โจรกรรมประพฤติเป็นโจรหมายถึงกิริยาที่ถือเอาสิ่งของที่ไม่มีผู้ให้ด้วยอาการเป็นโจร 
๑๔  ลักษณะ คือ (๑) ลัก ได้แก่การขโมยเอาลับหลัง (๒) ฉก ได้กิริยาที่ถือเอาสิ่งของ ๆ ผู้อ่ืนในเวลาที่

                                                           

 ๔๙ละเอียด ศรีโสภา, “การประยุกต์เบญจศีลเบญจธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านค าข่า อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ,                                   
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘. 
 ๕๐ส .ม. (ไทย) ๑๙/ ๑๑๔๒/๖๔๔. 
 ๕๑ที.สี. (ไทย) ๙/๘/๓. 
 ๕๒พระครูอมรโพธิสุนทร (จิตตะวงศ์), “ศึกษาพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมค าสอนอีสานเรื่องย่า
สอนหลาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, หน้า ๓๙. 
 ๕๓องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๖๕/๓๘๒-๓๘๓. 



๒๙ 

 

เจ้าของเผลอ (๓) กรรโชก ได้แก่ขู่ให้เขากลัวแล้วให้ทรัพย์ (๔) ปล้น ได้แก่การร่วมหัวกันหลายคนตี
ปล้นเอาทรัพย์ (๕) ตู่ ได้แก่การอ้างหลักฐานพยานเท็จเอาทรัพย์ของคนอ่ืน (๖) ฉ้อ ได้แก่การท าอุบาย
ฉ้อฉลให้เจ้าทรัพย์ตามไม่ทันแล้วเอาทรัพย์ (๗) หลอก ได้แก่การปั้นเรื่องขึ้นหลอกให้เขาหลงเชื่อแล้ว
ให้ทรัพย์ (๘) ลวง ได้แก่การใช้เครื่องมือแลกเปลี่ยนผิดมาตรฐานตบตาคนอื่น (๙) ปลอม ได้แก่การท า
ของปลอมใช้ของปลอมแลกเปลี่ยนได้ทรัพย์มา (๑๐) ตระบัด ได้แก่บิดพลิ้วค ามั่นสัญญาเพ่ือเอาทรัพย์ 
(๑๑) เบียดบัง ได้แก่การปกปิดซ่อนทรัพย์ จนเจ้าของหมดอาลัยแล้วเอาเสีย (๑๒) สับเปลี่ยน ได้แก่
การสลับทรัพย์ของตนกับของคนอ่ืนแล้วถือเอาสิ่งที่ต้องการ (๑๓) ลักลอบ  ได้แก่การหลีกเลี่ยงไม่จ่าย
ตามพิกัด เช่นเลี่ยงภาษี (๑๔) ยักยอก ได้แก่การใช้อ านาจหน้าที่จ าหน่ายทรัพย์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน
โดยมิชอบ ๑๔ ประการข้างต้น จะท าเอง หรือใช้ให้ผู้อ่ืนท า ก็ชื่อว่าประพฤติเป็นโจรทั้งสิ้น 
 (ค) อนุโลมโจรกรรม   
 อนุโลมโจรกรรม หมายถึงกิริยาที่อุดหนุนโจรกรรม หรือสมโจร หรืออุปการะแก่ผู้ประพฤติ
ผิดศีลธรรม ซึ่งรวมไปถึงการปอกลอก ลวง โดยการคบกับผู้อ่ืนเพ่ือผลประโยชน์ด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์  
มุ่งจะเอาแต่ประโยชน์ของเขาฝ่ายเดียว และรับสินบนของผู้อื่นเพ่ือกระท าในทางท่ีผิดกฎหมายหรือผิด
ศีลธรรม 
 (ง) ฉายาโจรกรรม   
 ฉายาโจรกรรม หมายถึง กิริยาที่ท าทรัพย์พัสดุของผู้อ่ืนให้สูญหรือเป็นสินใช้ตกอยู่แก่ตน  
ผลาญ คือ ท าอันตรายแก่ทรัพย์พัสดุ หรือหยิบฉวยทรัพย์พัสดุของผู้อ่ืนมาด้วยความมักง่าย โดยคิดว่า
เจ้าของคงไม่ว่าอะไร 
 (จ) องค์ที่จะท าให้ศีลข้อนี้ขาด 
 องค์ท่ีจะท าให้ศีลข้อนี้ขาดได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์  ๕  คือ 
  ๑. ปะระปริคฺคะหิตัง ของนั้นมีผู้อื่นหวงแหน คือ มีเจ้าเข้าเจ้าของ 
  ๒. ปะระปริคฺคะหิตสัญฺญิตา รู้ว่าเป็นของอันผู้อ่ืนหวงแหน  
  ๓. เถยฺยะจิตฺตัง มีจิตคิดจะลัก  
  ๔. อุปักกะโม มีความพยายามที่จะลัก  
  ๕. เตนะหะระณัง ลักมาด้วยความพยายามนั้น๕๔ 
 อธิบายได้ว่า สิ่งของที่ผู้ อ่ืนยังคุ้มครอง ปกป้อง รักใคร่ห่วงใย ยังไม่ได้สละหรือทอดทิ้ง 
เรียกว่า สิ่งของที่ผู้อื่นห่วงแหน และเราต้องรู้ด้วยสามัญส านึกด้วยว่าสิ่งนั้นยังมีเจ้าของอยู่ ดังเช่น เดิน
ตามถนนเห็นกางเกงสวยงามตกอยู่กลางถนน คิดว่าไม่มีเจ้าของจึงฉวยหยิบไป แต่กางเกงตัวนั้นเจ้า
บ้านตากไว้ที่ดาดฟ้าพลัดร่วงลงมาอย่างนี้แม้กางเกงตัวนั้นจะมีเจ้าของแต่เรามิได้ส าเนียงว่าเป็นสิ่งที่มี
เจ้าของ และมิได้มีไถยจิตคิดจะลัก จึงไม่ถือว่าเข้าองค์ประกอบ แต่ถ้าเจ้าของเห็นทักท้วงก็ต้องคืนกลับ
ให้เขาไป เมื่อมีไถยจิตคิดจะลักก็ต้องอาศัยความพยายามด้วย แม้ไม่มีความพยายามก็ไม่ถือว่าผิดศีล
ข้อนี้ เนื่องจากไม่ส าเร็จประโยชน์...จริงอยู่ว่า ศีลข้อนี้เป็นกายกรรม แต่การพยายามนั้น อาจเป็นไปได้
ทั้งทางกายทวารและวจีทวาร กล่าวคือ จะขโมยเองหรือใช้ผู้อื่นให้ขโมยมา ก็จัดว่าเป็นการผิดศีลข้อนี้
                                                           

 ๕๔ละเอียด ศรีโสภา, “การประยุกต์เบญจศีลเบญจธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านค าข่า อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ,                                           
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘. 



๓๐ 

 

เหมือนกัน เมื่อสามารถขโมยได้ด้วยความพยายามนั้น...และการพยายามในอทินนาทานนี้ จะรวม
อาการท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นขโมย ฉก ชิง วิ่งราว สับเปลี่ยน ฉ้อ ยักยอก ปล้น ฯลฯ 
      จะเห็นได้ว่า การด าเนินชีวิตด้วยการเบียดเบียนเอาทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาตนั้น จะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งของและคุณความดีของเจ้าของทรัพย์ เช่นสิ่งของมีค่า
มากและประกอบกับคุณความดีของเจ้าของทรัพย์มีมากย่อมมีโทษมาก ถ้าเป็นของเล็กน้อยก็มีโทษ
น้อย แต่ต้องประกอบด้วยกิเลสและความพยายามอีก เช่น สิ่งของมีค่าเสมอกันกับคุณความดีของ
เจ้าของทรัพย์ ผู้ลักมีความปรารถนาอยากได้และมีความพยายามมากก็มีโทษมาก แต่ถ้าได้มาโดยง่าย 
มีความปรารถนาอยากได้น้อย ก็จะมีโทษน้อยเป็นต้น 
 ๒.๖.๓ กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  
 ตามรูปศัพท์ภาษาบาลี “กาเมสุ มิจฉาจาร” คือ “ความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย”    
เป็นค าแปลที่ฟังง่ายและเข้าใจดี แต่ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี๕๕ ขยายความไว้ว่า “เจตนา เป็นเหตุก้าว
ล่วงฐานะอันบุคคลไม่พึงถึง เป็นไปทางกายทวาร ด้วยประสงค์อสัทธรรม ชื่อว่า กาเมสุมิจฉาจาร”
กาเมสุมิจฉาจารสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม “ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน สัตว์ที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามมีจ านวนน้อย ส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการ
ประพฤติผิดในกามมีจ านวนมากกว่า ฯลฯ๕๖ พระสมณโคดม ละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ 
ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติ ห่างไกล เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน๕๗ มีข้อห้ามส าหรับ
ชายและหญิงมิให้ประพฤติผิดในศีลข้อนี้ คือ 
 ก. หญิงเป็นวัตถุต้องห้ามของชาย ๓ จ าพวก คือ 
  ๑. ภรรยาท่านหรือหญิงมีสามี (สสฺสามิกา) ได้แก่  หญิงที่แต่งงานกับชายหรือไม่ได้
แต่งงาน แต่อยู่กินด้วยกันกับชายอย่างเปิดเผยหรือหญิงที่ีรับสิ่งของมีทรัพย์ เป็นต้น ของชายแล้วและ
ยอมอยู่กับเขาหรือหญิงที่ชายเลี้ยงไว้เป็นภรรยา 
  ๒. หญิงที่มีญาติปกครอง (ญาติรกฺขิกา) ได้แก่ หญิงที่มารดาบิดา ญาติพิทักษ์รักษาอยู่ 
คือ ยังไม่เป็นคู่ครองของใคร 
  ๓. หญิงมีจารีตรักษา (จาริตา ธมฺมรกฺขิตา) ได้แก่ หญิงที่มีศีลธรรมหรือจารีตประเพณี
คุ้มครอง เช่น นักบวช หญิงที่กฎหมายบ้านเมืองห้าม (คือ หญิงห้ามของพระราชาในสมัยก่อน) และ
หญิงที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตัวเอง 
 ข. ชายเป็นวัตถุที่ต้องห้ามของหญิง คือ 
  ๑. ชายอื่นนอกจากสามีของตน 
  ๒. นักบวชที่ห้ามเสพเมถุนและชายที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตนในพระสุตตันตปิฎก
เล่มที ่๑๔ จ าแนกสตรีไว้ ๑๐ จ าพวก กล่าวคือ  
  (๑) มาตุรกฺขิตา สตรีที่มารดาดูแลรักษา  
  (๒) ปิตุรกฺขิตา สตรีที่บิดาดูแลรักษา  
  (๓) มาตาปิตุรกฺขิตา สตรีที่มารดาและบิดาดูแลรักษา  
                                                           

 ๕๕มงฺคล. (ไทย) ๒/๒๐๔/๙๙ 
 ๕๖ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๔๓/๖๔๔. 
 ๕๗ที.สี. (ไทย) ๙/๘/๓.  



๓๑ 

 

  (๔) ภาตุรกฺขิตา สตรีที่พ่ีชายน้องชายดูแลรักษา  
  (๕) ภคินีรกฺขิตา สตรีที่พ่ีสาวน้องสาวดูแลรักษา  
  (๖) ญาติรกฺขิตา สตรีที่ญาติดูแลรักษา  
  (๗) โคตตรกฺขิตา สตรีที่โคตรดูแลรักษา  
  (๘) ธัมมรกฺขิตา สตรีที่ีผู้ปฏิบัติธรรมรักษา  
  (๙) สารกฺขา สตรีที่คู่หมั่นดูแลรักษา  
  (๑๐) สปริทณฺฑา สตรีที่ีมีผู้ก าหนดอาญาสินไหมไว้๕๘ 
 จากข้อความที่มีในพระไตรปิฏกจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงให้เว้นจากกาเมสุมิจฺฉาจารา 
เวรมณี ซึ่งหมายถึง เจตนาให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม กามในที่นี้หมายถึงกิริยาที่รักใคร่กัน
ในทางประเวณี หมายความว่างดเว้นจากความประพฤติในการที่จะล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อ่ืน                                       
การล่วงเกินในขอบเขตของความเป็นสามี-ภรรยา ที่เป็นไปทางกาย ในการประพฤติล่วงละเมิด                               
ทางเพศ  จะมีโทษมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับคุณความดีของผู้ถูกละเมิด ความแรงของกิเลสและ                               
ความพยายาม เช่น ผู้ถูกละเมิดประกอบด้วยคุณความดีมาก ย่อมมีโทษมากถ้าประกอบด้วยคุณความ
ดีน้อย ย่อมมีโทษน้อย ถ้ามีความพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่มีความพยายามมากก็มีโทษมาก มีความ
พยายามน้อยก็มีโทษน้อย 
 การประพฤติผิดกาเมในพระไตรปิฏก กล่าวว่า  
 ๑. ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกาม ๑  
 ๒. ชักชวนผู้อ่ืนในการประพฤติผิดในกาม ๑  
 ๓. พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑  
 ๔. กล่าวสรรเสริญคุณการประพฤติผิดในกาม ๑ ฯลฯ 
 ๕. ตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑ 
 ๖. ชักชวนผู้อ่ืนในการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑  
 ๗. พอใจในการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑  
 ๘. กล่าวสรรเสริญคุณการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑ ฯลฯ๕๙ 
 จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาในสถานการณ์ปัจจุบัน สตรีที่ขาดญาติปกครองดูแลและไม่มีสามี 
หรือเด็กหญิงที่อยู่กับบิดา มารดา เป็นผู้ดูแลแต่กลับล่วงเกินเธอ หรือ หญิงที่สติไม่ดี เร่ร่อน เป็นหญิง
จรจัด ไม่มีใครดูแล หรือหญิงยากจนที่อยู่ตามล าพัง ขาดการคุ้มครองความปลอดภัย หญิงเหล่านี้อาจ 
ถูกชายล่วงเกินได้โดยง่าย แม้ตนจะไม่พอใจยินยอม หญิงเหล่านี้มีกฎหมายรักษาคุ้มครอง ใครที่
ล่วงเกินย่อมผิดศีล ผิดกฎหมาย 
 องค์ประกอบของกาเมสุมิจฉาจาร มี องค์ประกอบ ๔ คือ 
  ๑. อะคะมะนียะวัตถุ วัตถุท่ีจะพึงล่วงเกิน (สตรีหรือบุรุษท่ีไม่ควรล่วงละเมิด) 
  ๒. ตัตถะ เสวะนะจิตตัง จิตคิดจะเสพในอคมนียวัตถุนั้น 
  ๓. เสวะนัปปะโยโค กระท าความพยายามในการเสพ 

                                                           

 ๕๘ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๓๓/๑๓๓. 
 ๕๙องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๖๖/๓๘๓-๓๘๔. 



๓๒ 

 

  ๔. มัคเคนะ มัคคะปะฏิปัตติอะธิวาสะนัง การยังมรรคให้ด าเนินไปทางมรรคหรือหยุดอยู่ 
(มรรค ในที่นี้หมายถึง อวัยวะเพศ ทวารหนัก ทวารเบา และปาก)๖๐ 
 กาเมสุมิจฉาจาร นี้เมื่อบุคคลกระท าครบทั้ง ๔ ขั้นตอนดังกล่าวนี้ ศีลจึงขาด แต่ถ้าไม่ครบ 
ศีลก็เพียงแต่ด่างพร้อย ส่วนจะมีโทษหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและความสมัครใจของผู้ล่วงละเมิด
และผู้ถูกล่วงละเมิด เกณฑ์การพิจารณาโทษของกาเมสุมิจฉาจาร๖๑ จะมีโทษมากหรือโทษน้อย มีดังนี้ 
 เมื่อพิจารณาในส่วนของกรรม โทษจากการล่วงละเมิดของศีลข้อนี้ มีความหนักเบาลดหลั่น
ลงไปตามเกณฑ์ คือ 
  ๑. ก าหนดด้วยบุคคล หรือวัตถุ คือประพฤติต่อผู้ต้องห้ามทั้งที่เป็นคู่ครองคนอ่ืน และ
ด้วยจารีตห้าม หรือผู้มีคุณธรรม มีโทษมาก ประพฤติต่อบุคคลทั่วไปมีโทษน้อยกว่า 
  ๒.ก าหนดด้วยเจตนา คือ มีเจตนาประกอบด้วยอ านาจราคะแรงกล้ามาก มีโทษมาก ถ้า
กระท าไปโดยถูกยั่วยวน หรือด้วยความกลัว เช่น หญิงที่ไม่เต็มใจแต่ถูกบังคับจึงยอมร่วมสังวาสกับ
ชายเพราะความกลัวจะถูกท าร้าย มีโทษน้อยกว่า 
  ๓. ก าหนดด้วยประโยค คือ ความพยายามประกอบกามกิจ ถ้าข่มขืนไม่ยินยอมมีโทษ
มาก โดยรักใคร่สมยอมมีโทษน้อยกว่า 
 จะเห็นได้ว่า เหตุที่ห้ามไม่ให้ประพฤติล่วงละเมิดศีลข้อ ๓ นี้ เนื่องจากว่าการแสดงออกทาง
เพศไม่ควรเกิดขึ้นโดยปราศจากความรัก และความสัมพันธ์กันอย่างเคารพกันและกัน อย่างไม่เอา
เปรียบกัน ให้ค านึงไว้เสมอว่า ถ้าท าผิดต่อกันในด้านการล่วงประเวณี จะมีผลให้อีกฝ่ายได้รับความ
ทุกข์ ควรที่จะรักษาความสุขของตนและผู้อ่ืนด้วยการเคารพสิทธิ์และจริงใจต่อกันและกัน ผู้รักษาศีล
ข้อนี้จะต้องตระหนักถึงความทุกข์อันเกิดแต่การประพฤติผิดในกาม มีความรับผิดชอบและเรียนรู้
วิถีทางที่จะปกป้องความปลอดภัยและความซื่อสัตย์มั่นคงของปัจเจกชน คู่สามีและภรรยา ครอบครัว 
และสังคม ไม่ข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาวโดยปราศจากความรัก และความผูกพันอันยาวนาน
เพ่ือรักษาความสุขของตนเองและผู้อ่ืน พร้อมกันนั้นก็ควรกระท าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหน้าที่เพ่ือ
ปกป้องเด็กๆ จากการถูกทารุณกรรมทางเพศ และปกป้องคู่สมรสและครอบครัวมิให้แตกแยกจากการ
ประพฤติผิดในกาม ดังนั้น การล่วงเกินในขอบเขตของความเป็นสามี-ภรรยา ที่เป็นไปทางกาย ในการ
ประพฤติล่วงละเมิดทางเพศ จะมีโทษมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับคุณความดีของผู้ถูกละเมิด ความแรง
ของกิเลส  และความพยายาม เช่น ผู้ถูกละเมิดประกอบด้วยคุณความดีมาก ย่อมมีโทษมาก ถ้า
ประกอบด้วยคุณความดีน้อย ย่อมมีโทษน้อย ถ้ามีความพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่มีความพยายาม
มากก็มีโทษมาก  มีความพยายามน้อยก็มีโทษน้อย 
 ๒.๖.๔ มุสาวาทา เวรมณี  
 มุสาวาทา เวรมณี : เจตนางดเว้นจากการพูดปด พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ 
“มุสาวาท” แปลว่า “การพูดเท็จ” หรือ “การพูดมุสา” ในมังคลัตถทีปนี๖๒ ขยายความไว้แปลความ
ว่า “เจตนาของเขา อันยังกายประโยคและวจีประโยค ซึ่งเป็นเครื่องกล่าวให้คลาดเคลื่อนชื่อว่า 
มุสาวาท” หรือ “เจตนา เรียกว่า มุสาวาท เพราะเป็นเหตุกล่าว คือ ให้บุคคลอ่ืนรู้ คือ ท าให้ค าจริง
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๓๓ 

 

ด้วยความพยายามที่ควรกล่าวตามความจริงเป็นค าเท็จ” อีกนัยหนึ่ง “เจตนา คือความตั้งใจที่
ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างนั้น ของผู้ประสงค์ให้บุคคลอ่ืนรู้เรื่องไม่จริงว่าเป็นความจริง เรียกว่า 
มุสาวาท เพราะเป็นเหตุกล่าวเท็จ”  
            ในมุสาวาทสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการพูดเท็จ  “ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน สัตว์ที่เว้นขาดจากการพูดเท็จมีจ านวนน้อย ส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการพูดเท็จมีจ านวน
มากกว่า ฯลฯ๖๓ 
 หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง “เจตนา คือ ความตั้งใจที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างนั้น ของผู้
ประสงค์ให้บุคคลอ่ืนรู้ เรื่องไม่จริงว่าเป็นความจริง เรียกว่า มุสาวาท เพราะเป็นเหตุกล่าวเท็จ”      
มุสาวาทาเวรมณี แปลว่าเว้นจากการกล่าวค าเท็จคืองดเว้นจากค าพูดที่บิดเบียนจากความจริงโดยจง
ใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นเช่นนั้นเช่นแสดงพยานหลักฐานเท็จมุสามีองค์ประกอบอยู่ ๗ ประการคือ 
  ๑. ปด ได้แก่การพูดตรงข้ามกับความจริง เช่นเห็นแล้วพูดว่าไม่เห็นรู้อยู่ พูดว่าไม่รู้ 
  ๒. ทนสาบาน ได้แก่ท าผิดแล้วไม่ยอมรับว่าผิด 
  ๓. ท าเล่ห์กระเท่ห์ ได้แก่การอวดอ้างตนว่าเป็นผู้วิเศษท าให้คนหลงเชื่อถือและพากัน
นิยม 
  ๔. มารยาได้แก่การเสแสร้งท ากิริยาให้ตรงกันข้ามกับความจริงเช่นเป็นคนทุศีลท า
ท่าทางเป็นคนมีศีล 
  ๕. ท าเลศ ได้แก่การตั้งใจจะพูดเท็จ คือพูดเล่นส านวนเพื่อให้คู่สนทนาผิดเอง 
  ๖. เสริมความ ได้แก่พูดเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ให้แลดูว่าเป็นเรื่องใหญ่ 
  ๗. อ าความ ได้แก่การพูดอาศัยข้อมูลเดิม แต่ตัวตัดหัวข้อความที่ไม่ประสงค์จะให้รู้ออก
เสีย  เพ่ือท าให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องอ่ืนไป 
 อนุโลมมุสา ได้แก่ การพูดไม่จริง แต่พูดไปโดยไม่หวังจะให้ผู้ฟังเชื่อตาม เช่น การพูดประชด
ประชัน พูดเสียดสี 
 ปฏิสสวะ ได้แก่ การสัญญากับผู้อ่ืนแล้วไม่ปฏิบัติตามค าพูดนั้น  หรือว่าปฏิบัติไม่ได้จนท าให้
ผู้อื่นเสียผลประโยชน์  ดังมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ผิดสัญญา ได้แก่ ทั้งสองฝ่ายได้ท าสัญญาแก่กันว่าจะท าเช่นนั้นๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งบิดพลิ้วไม่
ท าตามสัญญา เสียสัตย์ได้แก่ให้ค าสัญญาแก่เขาแต่ไม่ได้ท าตามคืนค าได้แก่รับปากว่าจะท าสิ่งนั้น ๆ  
ให้  ภายหลังไม่ท า 
 การแสดงมุสา แปลว่า เท็จ หรือไม่จริง การกล่าวค าเท็จหรือค าไม่จริง เรียกว่า มุสาวาทหรือ
โกหก โดยส่วนมากใช้วาจา แต่การแสดงเท็จอาจแสดงได้ ๒ ทาง คือ 
  (๑) ทางวาจา คือ พูดค าเท็จออกมา 
  (๒) ทางกาย คือ แสดงเท็จทางกาย เช่น การเขียนจดหมายโกหก การรายงานเท็จ การ
ท าหลักฐานปลอม การตีพิมพ์ข่าวเท็จ การท าเครื่องหมายให้คนอ่ืนหลงเชื่อ ตลอดจนกิริยาท่าทางให้  
 องค์ที่จะท าให้ศีลข้อ ๔ ขาด  
 องค์ท่ีจะท าให้ศีลข้อนี้ขาดได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์  ๔  คือ 
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  ๑. อัตฺตะถังวัตฺถุง เรื่องไม่จริง 
  ๒. วิสังวาทนจิตฺตัง มีจิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน 
  ๓. ตัชฺโชวายาโม มีความพยายามพูดที่เกิดจากจิตนั้น 
  ๔. ปรัสฺส ตฺทัตถวิชานนนัง ผู้อื่นรู้เรื่องนั้น๖๔ 
      เมื่อกระท าครบองค์ประกอบ ๔ ข้อนี้ ศีลขาดทันที ถ้าไม่ครบองค์ อาจจะทะลุหรือด่าง
พร้อย ไม่บริสุทธิ์ แม้ตนจะกระท าเอง ใช้ให้ผู้อ่ืนกระท าหรือร่วมมือกับผู้อ่ืนกระท า เช่น มีความตั้งใจ
โกหกและกระท าได้อย่างแนบเนียน คือ พูดแล้วคนฟังเชื่อตามที่พูดด้วย ถือว่าศีลขาด หรือตั้งใจจะพูด
เรื่องไม่จริงแต่ว่าไม่ได้พูด ก็ไม่ครบองค์ประกอบ ๔ ศีลจึงไม่ขาด เป็นต้น อีกนัยหนึ่ง การแสดงออก
ทางกิริยาอาการที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เช่น สร้างหลักฐานเท็จปลอมแปลงเอกสารหรือหลักฐาน การ
พูดให้ผู้อ่ืนเชื่อในถอยค าเท็จ สิ่งที่กล่าวมานี้จะมีโทษมากหรือน้อยนั้นก็แล้วแต่ประโยชน์ที่จะถูกตัด
รอน เช่น คนที่ไม่ให้ของของตนก็พูดไปว่า ไม่มี ก็ยังมีโทษน้อย แต่ถ้าเป็นพยานเท็จก็มีโทษมาก  
 จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษของมุสาวาท จะมีโทษมากหรือโทษน้อย ขึ้นอยู่กับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการมุสาวาท ได้รับความเสียหายมากมีโทษมาก ได้รับความเสียหายน้อยมี
โทษน้อย เช่น ผู้ที่เป็นพยานเท็จท าให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องได้รับโทษ ประหารชีวิต จ าคุก หรือได้รับความ 
เสียหายในทรัพย์สิน มีโทษมาก หรือผู้ได้รับแจกเงินจ านวนมาก ถูกผู้อ่ืนถามถึงจ านวนเงินที่ได้รับแจก 
แกล้งตอบว่าได้รับมาจ านวนน้อย เช่นนี้จัดว่ามีโทษน้อย เป็นต้น  กล่าวโดยสรุปศีลข้อที่ ๔ ประสงค์
เพ่ือป้องกันการท าลายประโยชน์ของกันและกัน เพ่ือความสามัคคี ปรารถนาดีต่อกันด้วยจริงใจนั่นเอง 
 ๒.๖.๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี  
 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี แปลว่า เว้นจากการดื่มน้ าเมา คือ  สุราและเมรัย        
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นสิ่งที่ท าให้เสียสติสัมปชัญญะไป พระพุทธเจ้าจึงตรัสโทษแห่งการ
ดื่มสุราเมรัยไว้ ๖ ประการไว้ในทีฆนิกายปาฏิกวรรค สิงคาลกสูตรว่า  

 “ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้ คือ ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง ๑ ก่อการ
ทะเลาะวิวาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ๑ มีบท
ที่ ๖ คือ เป็นเหตุทอนก าลัง ปัญญา ๑  
 ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ าเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล”๖๕ 

 ความมุ่งหมายเพ่ือให้คนรู้จักรักษาสติของตนเองให้สมบูรณ์ มุ่งคุ้มครองกายไม่ ให้วิปริต 
คุ้มครองจิตไม่ให้วิปลาส ขอบเขตและข้อห้ามของศีลข้อนี้มีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ดังนี้ 
 โดยตรง คือ น้ าเมา ได้แก่ 
 - สุราหรือเหล้า เป็นน้ าเมาที่กลั่นแล้ว 
 - เมรัย คือ น้ าเมาที่ยังไม่ได้กลั่น ได้แก่ เบียร์ สาโท กระแช่ น้ าตาลเมา  
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 โดยอ้อม หมายถึง ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น กัญชา ฝิ่น เฮโรอีน สารระเหย ยาบ้า ยาอี 
เป็นต้น กิริยาที่แสดงว่าผิดศีล ไม่เฉพาะแต่การดื่มอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายถึงวิธีการเสพทุกชนิด 
เช่น การกลืน การดม การดูด การสูบ การฉีด ด้วย๖๖ 
 องค์ที่จะท าให้ศีลข้อ ๕ ขาด คือ 
 องค์ท่ีจะท าให้ศีลข้อนี้ขาดได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์  ๔  คือ 
  ๑. มัชภาโว ความเป็นของเมา 
   ๒. ปาตุกัมฺมยะตาจิตฺตัง มีจิตคิดจะดื่มน้ าเมานั้น 
  ๓. ตัชฺโชวายาโม มีความพยายามจะดื่มน้ าเมานั้น 
  ๔. อัชโชหรนัง น้ าเมานั้นล่วงล าคอลงไป๖๗ 
 การดื่มสุราเป็นข้อพึงละเว้นส าหรับบุคคลที่ต้องการรักษาศีล ๕ และเป็นข้อที่หลายคน
พยายามหาข้อยกเว้น เพราะในปัจจุบัน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ า มีจ านวนมาก มีจ าหน่ายมากขึ้น
และเป็นที่นิยมในสังคม ดื่มเพราะการเชิญชวนให้ดื่มอวยพร บางคนบอกว่าดื่มเพ่ือสังคม จิบนิดเดียว 
ยังไม่ทันเมายังครองสติได้ หรือดื่มเบียร์วันละกระป๋อง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากองค์ของศีล เพียงแค่ดื่มล่วง
ล าคอก็ศีลขาดแล้ว หากพิจารณาตามนี้ก็จะเห็นว่าการละเมิดเกิดจากการดื่มน้ าที่ส่งผลท าให้เกิดความ
มึนเมา ซึ่งมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ สุรา หมายถึง เหล้า น้ าเมาที่ได้จากการกลั่น เมรัย หมายถึง น้ าเมาที่
เกิดจากการหมักหรือแช่ น้ าเมาที่ไม่ได้กลั่น แต่เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบข้อที่ ๑ ก็จะเห็นว่ารวม
ทุกอย่างที่ท าให้เกิดความเมา ไม่ใช่น้ าเมาเพียงอย่างเดียว ยาเสพติดทุกชนิดก็ถือว่าเป็นของเมาและยัง
รวมไปถึงสิ่งที่ท าให้เกิดความมัวเมาด้านอ่ืนๆ ด้วย๖๘ 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว ศีลข้อที่ ๕ ประสงค์ให้มนุษย์ตระหนักอยู่เสมอถึงความทุกข์อันเกิดแต่
การบริโภคอย่างไม่มีสติ ดูแลสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจเพ่ือตัวเองและสังคม ด้วยการฝึกการกิน การ 
ดื่ม และการบริโภคอย่างมีสติ รับแต่สิ่งที่จะช่วยผดุงความสงบสุข ความเป็นอยู่ดี และความเบิกบาน
ในร่างกายและจิตใจของตน ครอบครัว และสังคม ป้องกันการทะเลาะวิวาท งดเว้นไม่ใช้แอลกอฮอล์
หรือของมืนเมาอย่างอ่ืน พิจารณาการบริโภคสื่อต่างๆ อันเป็นพิษ เช่น รายการทีวี วารสาร หนังสือ 
ภาพยนตร์ และการพูดคุยที่มีการโฆษณาสิ่งมึนเมาต่างๆ โดยตระหนักว่าการท าร้ายร่างกายหรือจิตใจ
ด้วยพิษเหล่านี้ เป็นการทรยศต่อบรรพบุรุษ 
 ศีลขาด หมายถึง ศีลของผู้ที่สมาทานศีลแล้ว แต่ไม่รักษาศีลนั้นให้ดี ล่วงละเมิดเป็นประจ า 
ท าให้ขาดต้นขาดปลาย หาที่บริสุทธิ์จริงได้ยาก เหมือนผ้าที่ขาดชายรอบทั้งผืน หรือขาดกลางผืนเลย 
 ศีลทะลุ หมายถึง ศีลของผู้ที่ชอบล่วงละเมิดสิกขาบทกลางๆ แต่สิกขาบทต้นและปลายยังดี
อยู่ เหมือนผ้าที่ทะลุเป็นช่องตรงกลางผืนเลย 
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๓๖ 

 

 ศีลด่าง หมายถึง ศีลของผู้ที่ชอบล่วงละเมิดสิกขาบททีเดียว ๒ หรือ ๓ ข้อ เหมือนแม่โคด่าง 
ที่กระด ากระด่างลายไปทั้งตัว ด าบ้าง ขาวบ้าง 
 ศีลพร้อย หมายถึง ศีลของผู้ที่ชอบล่วงละเมิดคราวละสิกขาบท หรือล่วงคราวละองค์สอง
องค์ คือ มีศีลบริสุทธิ์บ้าง ไม่บริสุทธิ์บ้างสลับกันไป๖๙ 
 
๒.๗ โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ 
 การกระท าความชั่วทางกาย ทางวาจาและทางใจ รวมทั้งความไม่ส ารวมในสิกขาบท
ทั้งหลาย ล้วนแต่เป็นสาเหตุของการขาดศีล ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสโทษของคนที่ไม่มีศีล ๕
ประการดังนี้  
 ๑. คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้วในโลกนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภคะอย่างใหญ่อันมีความ
ประมาทเป็นเหตุ ศีลวิบัติอันนี้เป็นโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 
 ๒. คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้วย่อมกระฉ่อนไปอันนี้เป็นโทษข้อที่สองแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 
 ๓. คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว จะเข้าไปสู่บริษัทใดๆคือ ขัตติยบริษัทพราหมณ์บริษัท คฤหบดี
บริษัท หรือสมณบริษัท ย่อมครั้นคร้ามเก้อเขิน อันนี้เป็นโทษข้อที่สามแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 
 ๔. คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้วย่อมหลงกระท ากาละ อันนี้ เป็นโทษข้อสี่แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 
 ๕. คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต  
นรก อันนี้เป็นโทษข้อที่ห้า แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล๗๐ 
 จะเห็นได้ว่า คนที่ขาดศีลข้อที่หนึ่ง คือ ฆ่าและท าร้ายคนอ่ืนหรือสัตว์อ่ืน ย่อมเดือดร้อนใน
ปัจจุบันต้องได้รับโทษ เช่น ต้องถูกกักขังอยู่ในเรือนจ าและในอนาคต เมื่อตายไปก็เกิดในสถานที่
ล าบาก เช่น เกิดในนรก เปรต อสูรกาย เป็นต้น เมื่อกลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะเศษกรรมที่ยัง
เหลืออยู่ท าให้เขาเป็นคนที่มีอายุสั้นและมักถูกฆ่าตาย คนที่ขาดศีลข้อที่สอง คือ ลักทรัพย์ ย่อม
เดือดร้อนในปัจจุบัน เช่น การขโมยรถยนต์ เจ้าของรถยนต์ ย่อมเกิดความเสียดายและจองเวรหัวขโมย 
เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจจับได้ก็ต้องถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ า เมื่อตายไปก็ไปเกิดในอบาย มีนรก เป็นต้น 
เมื่อเขากลับมาเป็นมนุษย์เพราะเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ ท าให้เขาเป็นคนยากจนและถูกโกง ถูกปล้น
หรือถูกขโมย คนที่ขาดศีลข้อที่สาม คือ ประพฤติผิดในกาม ย่อมเดือดร้อนในปัจจุบัน คือท าให้เกิด
ความแตกแยกในครอบครัวและถูกปองร้าย เป็นต้น เมื่อตายไปก็ไปเกิดในอบาย มีนรก เป็นต้น     
เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือยู่ ท าให้เขาเกิดการแตกแยกร้าวฉานใน
ครอบครัว คนที่ขาดศีลข้อที่ส่ี คือ พูดเท็จหลอกลวงคนอ่ืนย่อมเดือดร้อนในปัจจุบัน เช่น การพูดยุยง 
ให้คนแตกความสามัคคี พูดใส่ความคนอ่ืนโดยไม่มีมูล เมื่อมีคนทราบความเป็นจริงแล้ว ก็ไม่มีใคร
อยากเชื่อถือ บางคนถึงกับถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ า เมื่อเขาตายไปก็ไปเกิดในสถานที่ล าบาก มีนรก 
เป็นต้น เมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ ท าให้เขาถูกใส่ความ มักได้ฟังแต่เรื่อง
ไม่จริง เพราะกรรมที่ตนท าไว้มาให้ผล คนที่ขาดศีลข้อที่ห้า คือ ด่ืมสุราและเมรัยหรือของเสพติดให้
โทษต่างๆ ย่อมเดือดร้อนในปัจจุบัน คือเสื่อมทัง้สุขภาพกายและสุขภาพจิต ทรัพย์ย่อมฉิบหายไปและ
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๓๗ 

 

ก่อให้เกิดความทะเลาะวิวาท ทั้งเป็นเหตุให้ท าผิดศีลข้ออ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย เพราะเมื่อเมาก็มักขาดสติ 
บางคนถูกไล่ออกจากงาน บางคนก็ต้องพิการหรือตายไปบนท้องถนนเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ก็เพราะ 
ความประมาท เมื่อตายไปก็ไปเกิดในอบายมีนรก เป็นต้น เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเศษ
ของกรรมที่ยังเหลืออยู่ ท าให้เขาเป็นคนบ้าใบ้ สติไม่สมบูรณ์ สมองเสื่อม เพราะกรรมที่ตนท าไว้นั้น
ให้ผล ฉะนั้น คนทีข่าดศีลย่อมสร้างแต่เวรภัยให้แก่ตนเอง๗๑  
 การรักษาศีล ๕ หรือการปฏิบัติตามศีล ๕ หมายถึง การมีเจตนางดเว้นจากการท าชั่ว ๕ 
ประการ ศีลจะเกิดขึ้นก็เพราะมีวิรัติ คือ เจตนาที่จะงดเว้นจากโทษนั้นๆ เวรนั้นๆ มี ๓ ประการ คือ 
 ๑. สมาทานวิรัติ แปลว่า ความละเว้นด้วยถือคือสมาทานหรือรับเอาด้วยตนเองก็ได้                               
ด้วยการรับจากผู้อ่ืนก็ได้ หมายความว่า การตั้งใจไว้ก่อนว่า จะรักษาศีล เมื่อไปประสบกับเหตุการณ์ที่
จะท าให้ศีลขาดก็ไม่ท า เพราะถือว่าได้สมาทานศีลไว้แล้ว จะท ากลัวศีลขาด การกระท าเช่นนี้เรียกว่า  
“สมาทาน” ในปัจจุบันนี้มีการปฏิบัติกันมากคือสมาทานกับพระสงฆ์  หรือสมาทานเองก็ได้ 
 ๒. สัมปัตตวิรัติ หมายถึง การงดเว้นจากวัตถุอันถึงเข้า หรือขณะที่ประจวบเข้าในทันทีทันใด
กับเหตุที่จะท าให้ศีลขาด คือ งดเว้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า หมายความว่า แต่เดิมไม่ได้
รักษาศีล ไม่ได้สมาทานศีล เมื่อประสบเหตุการณ์ที่จะท าให้ล่วงศีลนั้นก็ตั้งใจงดเว้นในขณะนั้น เช่น
เห็นทรัพย์ของผู้อ่ืนวางทิ้งไว้ ตนจ าหยิบถือเอาไปได้ แต่มาคิดว่าคนอย่างตนไม่เคยขโมยของ ๆ ใคร  
การตั้งใจงดเว้นเหตุการณ์ที่ประจวบเข้าเช่นนี้เรียกว่า สัมปัตตวิรัติ 
 ๓. สมุจเฉทวิรัติ แปลว่า ความละเว้นได้เด็ดขาด ได้แก่  การละเว้นของพระอริยบุคคล  
ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ท่านงดเว้นจากการประพฤติผิดศีลห้าได้อย่างเด็ดขาด โดยไม่ต้องสมาทาน  
เพราะจิตของท่านเหล่านั้นเห็นโทษของการไม่มีศีลอย่างแท้จริง  
 ถ้าคนใดมีวิรัติ ๓ อย่างนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้นั้นก็มีศีล ถ้าไม่มีวิรัติก็หมายความว่าผู้นั้นไม่มี
ศีล กล่าวโดยสรุปวิรัติทั้ง ๓ ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่อยู่ในศีลข้อสัมปัตตวิรัติและสมาทานวิรัตินั้นจะมี
อาการของศีลที่จะรักษา คือ ถ้ามีเจตนาละเมิดศีลก็ใช้ความตั้งใจที่จะรักษาศีลเป็นเครื่องระงับ จัดว่า
เป็นอาการของศีล ส่วนสมุจเฉทวิรัตินั้นชี้ให้เห็นว่าผู้ที่อยู่ในศีลรักษาศีลจนใจเป็นปรกติ เห็นคุณค่าของ
ศีลแน่ชัด จนเกิดศรัทธาด้วยตนเองประพฤติปฏิบัติจนเป็นปรกติวิสัย จึงเรียกวิรัติของผู้ทรงศีล ฉะนั้น
การรักษาศีล ๕ เป็นหลักธรรมส าหรับมนุษย์ทุกคนเพ่ือ 
 ๑. เพ่ือประโยชน์ของตนเอง คือ การได้ฝึกฝนอบรมตนเอง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการ
งานและสติปัญญา มีคุณธรรมต่างๆ พร้อมทั้งมีความประพฤติท่ีดีทั้งภายนอกและภายใน 
 ๒. เพ่ือประโยชน์ของสังคมคือเป็นผู้ประกอบไปด้วยความเมตตากรุณา มีความช่วยเหลือ
เกื้อกูลหรือมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พร้อมทั้งเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืนทั้งนี้ก็เพ่ือความสงบ
สุขส าหรับปัจเจกชนและสังคมโดยส่วนรวม อันเป็นรากฐานแห่งความสงบสุขร่มเย็นขึ้นในชาติ
บ้านเมืองและก่อให้เกิดสันติภาพที่ถาวรขึ้นในโลก 
  การดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดนอกจากจะมีโทษต่อร่างกายแล้ว ยังบั่นทอนสติปัญญาอีกทั้ง
ยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การฆาตกรรม ฉกชิงวิ่งราว อาชญากรรมทางเพศ การหลอกลวงต้มตุ๋น

                                                           

 ๗๑พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) , การสั่งสมบุญด้วยการรักษาศีล , (กรุงเทพมหานคร :                                          
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุทธิสารการพิมพ์, ๒๕๓๖), หน้า ๕๙. 



๓๘ 

 

และอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งองค์ประกอบของศีลทั้ง ๕ ข้อที่
กล่าวมาพอจะสรุปได้เป็นรูปภาพที่ ๒.๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๒.๑ แสดงองค์ประกอบของศีล ๕ กับการพัฒนาชีวิต 
 
 จากรูปภาพที่กล่าวมาเบื้องต้น ศีลทั้ง ๕ ข้อเป็นกฎระเบียบและเป็นหลักประพฤติปฏิบัติขั้น
พ้ืนฐานส าหรับมนุษย์ทุกคน เพ่ือป้องกันเวรและภัยท าให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย หากคนในสังคม
ไม่ เคารพในหลักของศีลแล้ว ความทุกข์ เดือดร้อนก็จะกลายเป็นปัญหาของชีวิ ตและสังคม                                                  
พระพุทธองค์ทรงมุ่งเน้นให้มนุษย์ในสังคมมีความสุขสงบ มีเอกภาพ ความเสมอภาคบนหลักพ้ืนฐาน
ของการด าเนินชีวิต โดยให้มีความรัก มีเมตตาต่อสรรพชีวิตที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยกันโดยอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีปรกติสุข ไม่เดือดร้อน เป็นที่รองรับของธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ซึ่งมีประโยชน์และ
อานิสงส์สืบไปอย่างต่อเนื่องกัน เป็นต้น 
 
๒.๘ ประโยชน์ (อานิสงส์) ของการรักษาศีล ๕ 
 ศีล ๕ ดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้น  แม้กระทั้งศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ ย่อมมี         
อานิสงส์เพ่ิมพูนมากยิ่งๆ ขึ้น ตามระดับของการสมาทานศีล และประเภทของศีลที่รักษา แต่ศีลนั้นแม้
จะมีอานิสงส์เพียงไรก็ยังเป็นเพียงการบ าเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางๆ ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะ
เป็นเพียงระบบหรือกติกาที่จะรักษากายและวาจาให้สงบ ไม่ก่อให้เกิดทุกข์โทษขึ้นทางกายวาจา
เท่านั้น  

องค์ประกอบของศลี ๕ กับการพัฒนาชวีิต 

ศีลข้อที่ 
๑ 

ศีลข้อที่ 
๒ 

ศีลข้อที่ 
๓ 

ศีลข้อที่ 
๔ 

ศีลข้อที่ 
๕ 

-สัตว์น้ันมีชีวิต 

-รู้อยู่ว่าสัตว์น้ันมีชีวิต 

-มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์น้ัน 

-พยายามฆ่าสัตว์น้ัน 

-สัตว์ตายด้วยความ
พยายามน้ัน 

-ทรัพย์หรือสิ่งของน้ันมี
เจ้าของหวงแหน 
-รู้อยู่ว่าทรัพย์น้ัน มี
เจ้าของหวงแหน 
-มีจิตคิดจะลักทรัพย์น้ัน 
-พยายามลักทรัพย์น้ัน 
-ลักทรัพย์ได้ด้วยความ
พยายามน้ัน 

-หญิงหรือชายน้ันเป็นหญิง
หรืชายท่ีไม่ควรละเมิด 
-มีจิตคิดจะเสพเมถุน 
-พยายามประกอบ 
กิจในการเสพเมถุนและ 
-ยังอวัยวะเพศให้ถึงกัน 

-เรื่องน้ันไม่จริง 
-มีจิตคิดจะพูดให้ผิดไป 
จากความจริง 
-พยายามท่ีจะพูดให้ผิด
ไปจากความจริงและ 
-คนฟังเข้าใจความหมาย 
ตามท่ีพูดน้ัน 

-น้ าท่ีดืม่น้ันเป็นน้ าเมา 
-มีจิตคิดจะดื่ม 
-พยายามดื่มและ 
-น้ ามาน้ันล่วงพ้น 
 



๓๙ 

 

 ส่วนทางจิตใจนั้น ศีลยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือท าให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ฉะนั้น การรักษา
ศีลจึงยังได้บุญน้อยกว่าการภาวนา เพราะการภาวนาเป็นการรักษาใจ รักษาจิต และซักฟอกจิตให้เบา
บางจนหมดกิเลส กล่าวคือ ความโลภ โกรธ และหลง อันเป็นเครื่องร้อยรัดให้บรรดาสรรพสัตว์
ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฎ การภาวนาจึงเป็นการบ าเพ็ญบุญบารมีที่สูงที่สุด 
ประเสริฐที่สุด ได้บุญมากที่สุด เป็นกรรมอันยิ่งใหญ่ เรียกว่า “มหัคคกรรม” อันเป็นมหัคคตกุศล 
 อานิสงส์ของการรักษาศีลจะมีผล ดังนี้  
 อานิสงส์ผู้รักษาศีลข้อที่ ๑ คือ (การไม่ท าปาณาติบาต) ย่อมได้รับอานิสงส์ถึง ๒๓ ประการ 
มีคณานิสงส์ ล้วนแต่น่าพอใจ ล้วนแต่ท าให้สุขใจ มีดังต่อไปนี้ คือ  
  (๑) บริบูรณ์ด้วยอวัยวะ คือไม่พิกลพิการ  
  (๒) มีกายสูง และสมส่วน  
  (๓) สมบูรณ์ด้วยความคล่องแคล่ว  
  (๔) เป็นผู้มีเท้าประดิษฐานลงด้วยดี  
  (๕) เป็นผู้สดใสรุ่งเรือง  
  (๖) เป็นคนสะอาด ๗)เป็นคนอ่อนโยน  
  (๘) เป็นคนมีความสุข  
  (๙) เป็นคนแกล้วกล้า  
  (๑๐) เป็นคนมีก าลังมาก  
  (๑๑) มีถ้อยค าสละสลวยเพราะพริ้ง  
  (๑๒) มีบริวารมิได้พลัดพรากจากตน  
  (๑๓) เป็นคนไม่สะดุ้งตกใจกลัว  
  (๑๔) ข้าศึกศัตรูท าร้ายมิได้  
  (๑๕) ไม่ตายด้วยความเพียรของผู้อื่น  
  (๑๖) มีบริวารหาที่สุดมิได้ 
  (๑๗) รูปสวย  
  (๑๘) ทรวดทรงสมส่วน  
  (๑๙) ป่วยไข้น้อย  
  (๒๐) ไม่มีเรื่องเสียใจ  
  (๒๑) เป็นที่รักของชาวโลก  
  (๒๒) ไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รัก  
  (๒๓) มีอายุยืน๗๒ 
 อานิสงส์ผู้รักษาศีลข้อที่ ๒ คือ (อทินนาทาน) ผู้รักษาย่อมได้รับอานิสงส์ถึง ๑๑ ประการ คือ 
   (๑) มีทรัพย์มาก  
  (๒) มีทรัพย์ได้ง่าย  
                                                           

 ๗๒พระชัยณรงค์ วิทิโต (ร่องมะรุด), “การประยุกต์หลักศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕),                              
หน้า ๒๓. 



๔๐ 

 

  (๓) ได้โภคทรัพย์ไม่สิ้นสุด  
  (๔) โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็ย่อมได้  
  (๕) โภคทรัพย์ที่ได้ไว้แล้วก็ยั่งยืน  
  (๖) หาสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างรวดเร็ว  
  (๗) สมบัติปราศจากภัยพิบัติต่างๆ  
  (๘) หาทรัพย์ได้โดยไม่ถูกแบ่ง  
  (๙) ได้โลกุตระทรัพย์  
  (๑๐) ไม่เคยรู้ ไม่เคยได้ยินค าว่าไม่ม ี 
  (๑๑) อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข๗๓ 
 อานิสงส์ผู้รักษาศีลข้อ ๓ คือ (ไม่ท าชู้กับคู่ครองของผู้อื่น) ได้รับอานิสงส์ผลถึง ๒๐ ประการ 
คือ  
  (๑) ไม่มีข้าศึกศัตรู  
  (๒) เป็นที่รักแห่งชนทั่วไป  
  (๓) หาเครื่องอุปโภค บริโภคได้ง่าย  
  (๔) หลับก็เป็นสุข  
  (๕) ตื่นก็เป็นสุข  
  (๖) พ้นภัยในอบาย  
  (๗) ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือกะเทยอีก  
  (๘) ไม่โกรธง่าย  
  (๙) ท าอะไรก็ท าได้ โดยเรียบร้อย  
  (๑๐) ท าอะไรก็ท าโดยเปิดเผย  
  (๑๑) คอไม่ตก คือ มีสง่า  
  (๑๒) หน้าไม่ก้ม คือ มีอ านาจ  
  (๑๓) มีแต่เพ่ือนรัก  
  (๑๔) มีอินทรีย์ ๕ บริบูรณ ์
  (๑๕) มีลักษณะบริบูรณ์  
  (๑๖) ไม่มีใครรังเกียจ  
  (๑๗) ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย หากินง่าย  
  (๑๘) อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข  
  (๑๙) ไม่ต้องกลัวภัยจากใคร  
  (๒๐) ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่รัก๗๔ 
 อานิสงส์ผู้รักษาศีลข้อที่ ๔ คือ (เว้นจาการพูดปด พูดหลอกลวง ปลิ้นปล้อน) ย่อมได้รับ
อานิสงส์ ๑๔ ประการ คือ  
 
                                                           

 ๗๓เรื่องเดียวกัน. 
 ๗๔เรื่องเดียวกัน. 



๔๑ 

 

  (๑) มีอินทรีย์ ๕ ผ่องใส  
  (๒) มีวาจาไพเราะสละสลวย  
  (๓) มีไรฟันอันเสมอชิด บริสุทธิ์  
  (๔) ไม่อ้วนเกินไป  
  (๕) ไม่ผอมเกินไป  
  (๖) ไม่ต่ าเกินไป  
  (๗) ได้แต่สัมผัสอันเป็นสุข  
  (๘) ไม่สูงเกินไป  
  (๙) ปากหอมเหมือนดอกบัว  
  (๑๐) มีบริวารล้วนแต่ขยันขันแข็ง  
  (๑๑) มีถ้อยค าที่บุคคลเชื่อได้  
  (๑๒) ลิ้นแดงอ่อนเป็นกลีบดอกบัว  
  (๑๓) ใจไม่ฟุ้งซ่าน 
  (๑๔) ไม่เป็นอ่างไม่เป็นใบ๗้๕  
 อานิสงส์ผู้รักษาศีล ๕ คือ (เว้นจากการเสพสุราเมรัย สารเสพติดทุกชนิด) ย่อมได้รับ
อานิสงส์ ๓๕ ประการ คือ  
  (๑) รู้กิจอดีต อนาคต ปัจจุบันได้รวดเร็ว  
  (๒) มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ  
  (๓) ไม่เป็นบ้า  
  (๔) มีความรู้มาก  
  (๕) ไม่หวั่นไหว  
  (๖) ไม่งุนงง ไม่เซอะ  
  (๗) ไม่เป็นบ้าใบ้  
  (๘) ไม่มัวเมา  
  (๙) ไม่ประมาท  
  (๑๐) ไม่หลงใหล  
  (๑๑) ไม่หวาดสะดุ้งกลัว  
  (๑๒) ไม่มีความร าคาญ 
  (๑๓) ไม่มีใครริษยา  
  (๑๔) มีความขวนขวายน้อย  
  (๑๕) มีแต่ความสุข  
  (๑๖) มีแต่คนนับถือย าเกรง  
  (๑๗) พูดแต่ค าสัตย์  
  (๑๘) ไม่ส่อเสียดใคร ไม่มีใครส่อเสียด  

                                                           

 ๗๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔. 



๔๒ 

 

  (๑๙) ไม่พูดหยาบ ใครไม่พูดหยาบด้วย  
  (๒๐) ไม่พูดเล่นโปรยประโยชน์  
  (๒๑) ไม่เกียจคร้านทุกคืนวัน  
  (๒๒) มีความกตัญญู 
  (๒๓) มีกตเวที  
  (๒๔) ไม่ตระหนี่  
  (๒๕) รู้เฉลี่ยเจือจาน  
  (๒๖) มีศีลบริสุทธิ์  
  (๒๗) ซื่อตรง  
  (๒๘) ไม่โกรธใคร  
  (๒๙) มีใจละอายแก่บาป  
  (๓๐) รู้จักกลัวบาป  
  (๓๑) มีความเห็นถูกทาง  
  (๓๒) มีปัญญามาก  
  (๓๓) ปัญญารสอันเกิดแต่ธรรม  
  (๓๔) เป็นปราชญ์ มีญาณคต ิ 
  (๓๕) ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์๗๖ 
 จะเห็นได้ว่า อานิสงส์ของการรักษาศีลโดยรวมนั้นก็จะสามารถส่งผลดีให้เกิดความเป็นอยู่ที่
สงบเรียบร้อย มีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาโปรดอุบาสก 
อุบาสิกา ชาวต าบลบ้านปาฏลิคาม กล่าวโดยสรุปคือ 
 อานิสงส์ข้อที่ ๑ ย่อมได้โภคทรัพย์ใหญ่หลวงซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ 
 อานิสงส์ข้อที่ ๒ กิตติศัพท์อันดีงามย่อมกระฉ่อนไป 
 อานิสงส์ข้อที่ ๓ เข้าไปหาบริษัทใดๆ เช่น ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท    
สมณบริษัท ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่เก้อเขินเข้าไปหาบริษัทนั้น ๆ  
 อานิสงส์ข้อที่ ๔ ย่อมไม่หลงลืมสติ 
 อานิสงส์ข้อที่ ๕ หลังจากตายแล้ว ย่อมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค  
 หากกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ที่รักษาศีลข้อ ๑ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะท าให้มีพลานามัยแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยอายุยืนยาว ไม่มีศัตรูเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุต่างๆที่จะท าให้บาดเจ็บ
หรือสิ้นอายุเสียก่อนวัยอันสมควร ผู้ที่รักษาศีลข้อ ๒ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมท าให้เกิดในตระกูลที่
ร่ ารวย การท ามาหาเลี้ยงชีพมักจะประสบช่องทางที่ดี มั่งมีทรัพย์ ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วย
ภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย โจรภัย ฯลฯ ผู้ที่รักษาศีลข้อ ๓ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะประสบโชคดีใน
ความรัก มักได้พบรักแท้ที่จริงจังจริงใจ ไม่อกหัก มีบุตรธิดา ก็ว่านอนสอนง่าย ไม่ดื้อด้าน ไม่ถูกผู้อ่ืน
หลอกลวงฉุดคร่า อนาจารไปท าให้เสียหาย บุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาตบุตร ซึ่งจะน าเกียรติยศชื่อเสียง
มาสู่วงศ์ตระกูล ผู้ที่รักษาศีลข้อ ๔ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะท าให้เป็นผู้ที่มีสุ่มเสียงไพเราะ พูดจามีน้ า

                                                           

 ๗๖เรื่องเดียวกัน. 
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มีนวลชวนฟัง มีเหตุมีผล ชนิดที่เป็น "พุทธวาจา" มีโวหารปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา จะเจรจา
ความสิ่งใดก็มีผู้เชื่อฟังและเชื่อถือ สามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษย์ให้อยู่ในโอวาทได้ดี        
ผู้ที่รักษาศีลข้อ ๕ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้ที่มีสมองประสาท ปัญญา ความคิดแจ่มใสจะศึกษาเล่า
เรียนสิ่งใดก็แตกฉาน และทรงจ าได้ง่าย ไม่หลงลืมฟ่ันเฟือนและเลอะเลือน ไม่เสียสติ วิกลจริต ไม่เป็น
โรคสมอง โรคประสาท ไม่ปัญญาทราม ปัญญาอ่อนหรือปัญญานิ่ม เป็นต้น 
 
๒.๙ สรุปท้ายบท 
 จากรายละเอียดที่กล่าวมาเบื้องต้น สามารถสรุปตออกเป็นภาพรวม กล่าวคือ ศีลทั้ง ๕ ข้อ
นี้เป็นกฎระเบียบและเป็นหลักประพฤติปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานส าหรับมนุษย์ทุกคน เพ่ือป้องกันเวรและภัย
ท าให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย หากคนในสังคมไม่เคารพในหลักของศีลแล้ว ความทุกข์เดือดร้อนก็
จะกลายเป็นปัญหาของชีวิตและสังคม พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นให้มนุษย์ในสังคมมีความสุข สงบ มี
เอกภาพ ความเสมอภาคบนหลักพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต โดยให้มีความรัก มีเมตตาต่อสรรพชีวิตที่
จะต้องพ่ึงพาอาศัยกันโดยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีปรกติสุข ไม่เดือดร้อน เป็นที่รองรับของธรรม
ทั้งหลายที่เป็นกุศล ซึ่งมีประโยชน์และอานิสงส์สืบไปอย่างต่อเนื่อง 
      คนที่ขาดศีลข้อที่หนึ่ง คือ ฆ่าและท าร้ายคนอ่ืนสัตว์อ่ืน ย่อมเดือดร้อนในปัจจุบัน ต้องได้รับ
โทษ เช่น ต้องถูกกักขังอยู่ในเรือนจ า และในอนาคต เมื่อตายไปก็เกิดในสถานที่ล าบาก เช่น เกิดใน
นรกเป็นต้น เมื่อเขากลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ ท าให้เขาเป็นคนอายุสั้น  
และมักถูกฆ่าตาย 
    คนที่ขาดศีลข้อที่สอง คือ ลักทรัพย์ ย่อมเดือนร้อนในปัจจุบัน เช่น การขโมยรถยนต์เจ้าของ
รถยนต์ย่อมเกิดความเสียดายและจองเวรหัวขโมย เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจจับได้ก็ต้องถูกจองจ าอยู่ใน
เรือนจ า เมื่อตายไปก็ไปเกิดในอบาย มีนรก เป็นต้น เมื่อเขากลับมาเป็นมนุษย์เพราะเศษกรรมที่ยัง
เหลืออยู่ ท าให้เขาเป็นคนยากจนและถูกโกง ถูกปล้น หรือถูกขโมย 
      คนที่ขาดศีลข้อที่สาม คือ ประพฤติผิดในกาม ย่อมเดือดร้อนในปัจจุบัน คือท าให้เกิดความ
แตกแยกในครอบครัว และถูกปองร้ายเป็นต้น เมื่อตายไปก็ไปเกิดในอบาย มีนรกเป็นต้น เมื่อเขา
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือยู่ ท าให้เขาเกิดการแตกแยกร้าวฉานในครอบครัว 
      คนที่ขาดศีลข้อที่สี่ คือ พูดเท็จหลอกลวงคนอ่ืน ย่อมเดือดร้อนในปัจจุบัน เช่น การพูดยุยง
ให้คนแตกความสามัคคี พูดใส่ความคนอ่ืนโดยไม่มีมูล เมื่อมีคนทราบความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใครอยาก
เชื่อถือ บางคนถึงกับถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ า เมื่อเขาตายไปก็ไปเกิดในสถานที่ล าบากมีนรกเป็นต้น  
เมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ ท าให้เขาถูกใส่ความ มักได้ฟังแต่เรื่องไม่จริง  
เพราะกรรมที่ตนท าไว้มาให้ผล 
 คนที่ขาดศีลข้อที่ห้า คือ ดื่มสุราและเมรัยหรือของเสพติดให้โทษต่าง ๆ ย่อมเดือดร้อนใน
ปัจจุบัน คือ เสื่อมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทรัพย์ย่อมฉิบหายไป และก่อให้เกิดความทะเลาะ
วิวาท ทั้งเป็นเหตุให้ท าผิดศีลข้ออ่ืน ๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย เพราะเมื่อเมาก็มักขาดสติ บางคนถูกไล่ออกจาก
งาน บางคนก็ต้องพิการหรือตายไปบนท้องถนนเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ก็เพราะความประมาท เมื่อตาย
ไปก็ไปเกิดในอบายมีนรก เป็นต้น เมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเศษของกรรมที่ยังเหลืออยู่                 
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ท าให้เขาเป็นคนบ้าใบ้ สติไม่สมบูรณ์ สมองเสื่อม เพราะกรรมที่ตนท าไว้นั้นให้ผล ฉะนั้น คนที่ขาดศีล
ย่อมสร้างแต่เวรภัยให้แก่ตนเอง  
 จากเรื่ององค์ประกอบของศีลนั้น จากการศึกษาท าให้ทราบว่า ถ้าไม่ครบองค์ประกอบของ
ศีล ไม่ถือว่า ศีลขาด เช่น การฆ่าสัตว์มีองค์ ๕ แต่ท าไปแค่องค์ ๔ อย่างนี้ เรียกว่า ศีลทะลุ และถ้า
ลดหลั่นลงมาอีก ก็จะเรียกว่า ศีลด่าง ศีลพร้อย ตามล าดับ นอกจากนี้พระอรรถกถาจารย์ ยังได้แสดง
หลักส าหรับวินิจฉัยว่า การละเมิดศีลแต่ละข้อจะมีโทษมากหรือน้อย นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ คือ การ
ฆ่าสัตว์ มีโทษมากหรือน้อยขึน้อยู่กับ  
 (๑) พิจารณาจากคุณประโยชน์ การฆ่าสัตว์ทีม่ีคุณมาก จะมีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์ที่มีคุณ
น้อยหรือไม่มีคุณ เช่น ฆ่าพระอรหันต์ มีโทษมากกว่าฆ่าปุถุชน ฆ่าสัตว์ที่ช่วยงานมีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์
ดุร้าย เป็นต้น  
 (๒) ขนาดกาย ส าหรับสัตว์ดิรัจฉานจ าพวกที่ไม่มีคุณเหมือนกัน การฆ่าสัตว์ใหญ่ มีโทษมาก 
กว่าการฆ่าสัตว์เล็ก  
 (๓) ความพยายามมีความพยายามในการฆ่ามาก มีโทษมาก มีความพยายามน้อย มีโทษ
น้อยและ  
 (๔) กิเลสหรือเจตนา กิเลสหรือเจตนาแรง มีโทษมาก กิเลสหรือเจตนาอ่อน มีโทษน้อย เช่น 
การฆ่าด้วยโทสะหรือความเกลียดชัง มีโทษมากกว่าการฆ่าเพ่ือป้องกันตัวการลักทรัพย์ มีโทษมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับ ๑) คุณค่าของทรัพย์สินสิ่งของนั้น ๒) คุณความดีของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นและ       
๓) ความพยายามในการลักทรัพย์นั้น 
 การประพฤติผิดในกาม มีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ (๑) คุณความดีของผู้ที่ถูกละเมิด     
(๒) ความแรงของกิเลส (๓) ความเพียรพยายามในการประพฤติผิดในกามนั้นการพูดเท็จ มีโทษมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับ ๑) ความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามากน้อยเพียงใด ๒) คุณความดีของผู้ที่ถูกละเมิดและ           
๓) ผู้พูดนั้นเป็นใคร เช่น คฤหัสถ์ (ผู้ครองเรือน) ที่โกหกว่า " ไม่มี " เพราะไม่อยากให้ของๆ ตน อย่าง
นี้มีโทษน้อย แต่การเป็นพยานเท็จมีโทษมากบรรพชิต พูดเล่นมีโทษน้อย แต่การพูดว่าตน "รู้เห็น "    
ในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เห็น จึงมีโทษมากการดื่มน าเมา มีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ๑) อกุศลจิตหรือกิเลส
ในการดื่ม ๒) ปริมาณที่ดื่มและ ๓) ผลที่เกิดจากการกระท าผิดพลาด ชั่วร้าย ที่ตามมาจากการดื่มน า
เมา  
 ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ 
 พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงจ าแนกแยกแยะคุณค่าของศีลธรรมไว้โดยตรง เพราะพระองค์ทรง
ประสงค์เพียงจะให้ปัจเจกบุคคลปฏิบัติมุ่งความดีงามทางศาสนาเป็นหลัก แต่เมื่อศึกษาให้ละเอียดลง
ไปก็จะพบว่า สามารถจ าแนกคุณค่าของศีลธรรมออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ 
 ๑. ประโยชน์ระดับปัจเจกบุคคล  
 พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย คนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลในโลกนี้ย่อมประสบกอง
แห่งโภคะใหญ่ ซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ เกียรติศัพท์ที่ดีงามของคนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล 
ย่อมระบือไป คนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีล เข้าไปหาบริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท 
คฤหบดีบริษัทหรือสมณบริษัท เป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปหา คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อม
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เป็นผู้ไม่หลงท ากาละ คนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมเข้าถึง สุคติโลกสวรรค์ เบื้ องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก๗๗ 
 ๒. ประโยชน์ระดับสังคม  
 การที่มนุษย์ในสังคมยังต้องเดือดร้อนวุ่นวายอยู่มากในสังคมปัจจุบัน ทั้ งๆ ที่มนุษย์ได้
พยายามที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ตาม เพราะมนุษย์เป็นจ านวนมากขาดการ
พัฒนาภายใน คือ จิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลธรรม ฉะนั้น บุคคลในสังคม ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น คือ
ระดับปัจเจกบุคคลไปถึงครอบครัว ถือว่าเป็นปัญหาต่อสังคมโดยส่วนรวมเป็นอย่างมาก เพราะการ
ขาดคุณธรรมคือศีลที่เป็นพ้ืนฐานดังกล่าว ในการน าเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความผาสุกต่อ
ตนเองและบุคคลอ่ืนๆ ในพระพุทธศาสนาได้สอนเรื่องศีลไว้เพ่ือจุดประสงค์หลัก คือ ความเป็นคนดีใน
สังคม เป็นการลดปัญหาได้อย่างดีที่สุดหากประพฤติตามโดยเคร่งครัด เมื่อศึกษาและพัฒนาตนเอง
แล้วย่อมน าบุคคลผู้ประพฤติ ปฏิบัติให้ถึงจุดหมายสูงสุด (คือ การขจัดกิเลส อันเป็นมูลฐานของความ
ไม่ดีหรือท่ีเรียกว่า อกุศล คือ ความชั่ว) 
 ๓. ประโยชน์ระดับโลก  
 ศีล ๕ หรือเบญจศีลในพระพุทธศาสนาหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มนุษยธรรม” คือ
ธรรมะส าหรับมนุษย์ เพราะท าจิตใจของผู้มีศีลให้สูงขึ้นและท าให้ต่างจากสัตว์เดรัจฉานทั่วไป ในทาง
ตรงกันข้าม คนที่ไม่มีศีล ย่อมท าความเดือดร้อนให้แก่คนเองและสังคม ถ้าคนในโลกนี้มีศีล ๕ โดยทั่ว
กันแล้วโลกก็จะสงบยิ่งขึ้น ไม่มีการเบียดเบียน ฆ่าล้างผลาญไม่มีสงคราม ไม่มีการขโมยแย่งชิงโกงกิน
กัน ไม่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม ไม่มีการโกหกใส่ความกัน ไม่มีการเสพของ
มึนเมาให้โทษต่างๆ อันเป็นที่ต้ังของความประมาทและความฉิบหายต่างๆ โลกก็จะสงบร่มเย็น คนใน
สังคมจะมีความสงบสุข มีความรักใคร่สามัคคีปองดองกันเพิ่มข้ึนอย่างแน่นอน ศีลนั้นถ้าใครรักษาย่อม
น าความสงบสุขมาให้แก่ผู้นั้นอย่างแน่นอน (ผู้ประพฤติธรรมย่อมน าความสุขมาให้) ศีลเป็นเครื่องวัด
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ท าให้มนุษย์ต่างไปจากสัตว์เดรัจฉานในด้านคุณธรรมท าให้อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข   
 จะเห็นได้ว่า การละเมิดศีลในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นศีลขาด ศีลทะลุ ศีลต่างหรือศีลพร้อย 
ล้วนแล้วแต่ท าให้ใจเราไม่บริสุทธิ์หรือเรียกว่า “บาป” เป็นหนทางสู่ประตูอบายภูมิ ในการรักษาศีลที่
ถูกต้องและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนั้น ควรกระท าควบคู่กับการรักษากุศลกรรมบถ ๑๐ และตั้งใจว่า เราจะไม่
ละเมิดศีลด้วยตนเอง เราจะไม่ยุยงให้คนอ่ืนผิดศีลและเมื่อเห็นคนอ่ืนผิดศีลแล้วเราจะไม่พลอยยินดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติที่ต้ังใจประพฤติปฏิบัติให้ตนเองพ้นทุกข์นั้น จะต้องมีการรักษาศีลของตน
ให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้ว จะมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติและเข้าสู่กระแส
ของมรรค ผล นิพพานในที่สุด 
 ตามทัศนะของผู้วิจัย ผู้วิจัยมองว่าศีล ๕ คือ แนวคิดของพุทธปรัชญาเกี่ยวกับข้อประพฤติ
ปฏิบัติรวมกับความเชื่อเดิมของคนในชุมชนซึ่งเป็นแนวทางที่จะไปเสริมสร้างการอยู่รวมกันของคนใน
ชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเดิมอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ในแง่หนึ่งก็คือแนวทางช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ขั้นต้นของคนในชุมชน เช่น ปัญหาทะเลาะวิวาทกันจนก่อให้การฆ่ากันตาย ปัญหาการเบียดเบียน
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๔๖ 

 

ทรัพย์สินของคนในชุมชน ปัญหาความม่ันคงทางครอบครัวอันเกิดจากการไม่หนักแน่นในชีวิตครบครัว 
ปัญหาการปิดบังความจริงเกิดการโกหกไม่ชี้แจ้งความจริง หรือการบิดเบือนความจริ ง และปัญหา
เกี่ยวกับการไม่เอาใจสุขภาพของคนในชุมชน เป็นต้น 
 มองทางด้านพัฒนา ศีล ๕ ช่วยเสริมสร้างให้คนในชุมชนได้พัฒนาในหลายๆ ด้าน เช่น ด้าน
การพัฒนาชีวิต ด้านการพัฒนาครอบครัว และด้านการพัฒนาปัญญา เป็นต้น  
 มองด้านการด ารงชีวิตศีล ๕ ช่วยเสริมสร้างในหลายด้านเช่นกัน เช่น ด้านการพึงพาตนเอง 
ด้านหน้าที่ทางครอบครัว และด้านการรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น  
 จะเห็นว่าศีล ๕ ก็คือ ตัวช่วยเสริมให้แบบแผนในการปฏิบัติเดิมๆ ที่มีปัญหาของชาวบ้านดี
ขึ้น แนวทางเดิมของชาวบ้านถึงจะดีอย่างไรยังต้องมีแนวทางมาเสริมสร้างถึงจะช่วยแก่ปัญหาให้เบา
บางลงได้ ด้งนั้น แนวทางของศีล ๕ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนได้อยู่กันอย่างปกติสุขนั้นเอง 


