บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง
การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

เล่มที่ 1 เรื่อง ศีล

โดย...นางสาวพัชรินทร์ ประสิทธิ์สมบัติ
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนสามร้ อยยอดวิทยาคม
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

2

ข้ อแนะนาสาหรับการใช้ บทเรียนสาเร็จรูป
บทเรี ยนสาเร็จรู ป เรื่ อง การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเรื่ อง ศีล จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรี ยนรู ้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในหน่วยการเรี ยนรู ้ การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา มีลกั ษณะเป็ น
นวัตกรรมประเภทบทเรี ยนสาเร็จรู ปชนิดเส้นตรง (Linear Programmer) ซึ่งมีคุณลักษณะ
พิเศษที่ช่วยส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจและพัฒนาความสามารถของนักเรี ยน โดยเฉพาะ
การดาเนินชีวติ ในสังคม ที่ตอ้ งมีการฝึ กฝนให้พ่ งึ พาตนเองให้มาก ตามพุทธภาษิตที่วา่
“อตฺ ตาหิ อตฺ ตโนนาโถ ตนเองเป็ นที่พึงแห่งตน” รายละเอียดของเนื้อหาได้อธิบายไว้ใน
กรอบแต่ละกรอบ โดยพยามใช้ถอ้ ยคาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ช่วยเพิ่มพูนความรู ้ได้
กว้างขวางขึ้น

ความรู้พนื้ ฐานของผู้เรียน
สาหรับผูเ้ รี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หรื อผูท้ ี่สนใจ ผูเ้ รี ยนไม่จาเป็ นต้อง
ผ่านวิชาพื้นฐานใดมาก่อนก็เรี ยนได้

สาระสาคัญ
ศีลเป็ นเบื้องต้นของการเจริ ญปัญญา เป็ นวิธีหนึ่งของการฝึ กสมาธิ เพื่อนาไปสู่ การ
เกิดปัญญา ช่วยให้มนุษย์ได้ดารงชีวติ อันเป็ นปกติสุขทั้งกายและใจ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ ปลายทาง
ให้นัก เรี ย นรู ้ แ ละเข้า ใจเรื่ อ งศี ล ตลอดจนความส าคัญ ของศี ล ในการ
บริ หารจิต และเจริ ญปัญญา ดังที่กล่าวกันว่า ศีลเป็ นเบื้องต้น แห่ งการบริ หารจิตและเจริ ญ
ปัญญา
จุดประสงค์ นาทาง
1. อธิบายความหมายของศีล และรู ้ถึงศีลที่เป็ นพื้นฐานของการดาเนินชีวติ
2. มีความรู ้ความเข้าใจในเบญจศีลคู่กบั เบญจธรรมรวมทั้งอานิ สงส์ ของ
การรักษาศีล
3. เข้าใจเนื้อหาเรื่ องศีลภายนอก-ศีลภายใน
4. มีความรู ้เรื่ องการอาราธนาศีล
5.สามารถปฏิบตั ิการอาราธนาศีลได้
6. อธิบายความเชื่อมโยงของศีลกับหลักธรรมต่างๆ รวมทั้งความเกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา
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คาชี้แจงในการศึกษานวัตกรรมบทเรียนสาเร็จรูป
1. นวัตกรรมแบบบทเรี ยนสาเร็ จรู ปนี้ มีชื่อเรื่ องว่า “การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง ศีล” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. ก่อนศึกษาท่านควรทาความเข้าใจว่า นวัตกรรมแบบบทเรี ยนสาเร็จรู ปนี้ไม่ใช่
ข้อสอบแต่เป็ นการศึกษาเพื่อความรู ้ของท่านเอง ดังนั้นจึงไม่ควรเปิ ดดูเฉลย
คาตอบก่อน ท่านต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง
3. ให้ท่านทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ก่อนลงมือศึกษาเนื้อหา
4. นวัตกรรมนี้มีเนื้ อหาให้ศึกษาจานวน 10 กรอบ ให้ท่านศึกษาด้วยตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถจะไม่มีการกาหนดเวลาให้ทา
5. ในกรอบเนื้อหา จะเรี ยงลาดับเนื้อหาเป็ นขั้นตอน ท่านจะต้องศึกษาแต่ละกรอบไป
ตามลาดับเมื่อเข้าใจแล้วให้ทาแบบฝึ กหัด โดยเขียนคาตอบไว้ในกระดาษที่เตรี ยม
ไว้หา้ มขีดเขียนหรื อเติมข้อความใดบนแบบฝึ กหัด โดยเด็ดขาด
6. คาตอบที่ท่านตอบ ตรวจได้จากคาตอบที่เฉลยไว้ กรุ ณาเปิ ดเฉพาะคาตอบที่ท่าน
เลือกเท่านั้น
7. ถ้าท่านตรวจคาตอบแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้อง ให้ยอ้ นกลับมาอ่านเนื้อหาอีกครั้ง ถ้า
คาตอบทุกข้อเมื่อถูกต้องแล้ว จึงจะศึกษากรอบต่อไปได้
8. เมื่อได้ศึกษาหมดทุกกรอบแล้ว โปรดทาแบบทดสอบหลังเรี ยนใหม่อีกครั้งหนึ่ ง
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลของความก้า วหน้า ในการเรี ย นรู ้ เกณฑ์ก ารตัด สิ น ดู จ าก
คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนรู ้ ถ้าทาถึง 80%ขึ้นไป ก็จะผ่านบทเรี ยนนี้

ลงมือปฏิบัติได้ ขอให้ โชคดี
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แบบทดสอบ เรื่อง “การบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเรื่อง ศีล”

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ ข้อละ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน
2.ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคาตอบ
ตัวอย่าง (ต้องการเลือก ก )
ข้อ
1

ก
X

ข

ค

ง

3. ถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบใหม่ให้ทาเครื่ องหมาย * ข้อที่กาไว้แล้วทาเครื่ องหมาย
กากบาท (X) คาตอบที่ตอ้ งการ
ตัวอย่างเช่น ต้องการเปลี่ยนคาตอบจากข้อ ก เป็ น ง
ข้อ
1

ก

*

ข

ค

ง
X

4. ให้เวลาทาข้อทดสอบ 20 นาที
5. เมื่อทาเสร็จแล้วให้นาข้อสอบและกระดาษคาตอบส่ งให้กรรมการผูค้ ุมสอบ
6. ห้ามขีดเขียนและทาเครื่ องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ
7. ห้ามนาแบบทดสอบออกนอกห้องสอบ
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง ศีล”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงในกระดาษคาตอบ

1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของศีล
ก. การสารวมกาย วาจาใจ
ข. ข้อปฏิบตั ิให้ละเว้นการทาชัว่
ค. ข้อห้ามไม่ให้ทาชัว่
ง. การนุ่งขาวห่มขาว

2. ข้อห้ามไม่ให้ทาชัว่ 5 ประการ คือ
หลักธรรมข้อใด
ก. เบญจศีล
ข. เบญจธรรม
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา

3. การผิดเบญจศีลในข้อใด ทาให้มี
โอกาสทาผิดศีลในข้ออื่นได้อีก
ก. ศีลข้อ 1
ข. ศีลข้อ 3
ค. ศีลข้อ 4
ง. ศีลข้อ 5

4. เบญจธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ธรรมที่ควรปฏิบตั ิ 5 ประการ
ข. ข้อห้ามปฏิบตั ิ 5 ประการ
ค. ธรรมที่ควรปฏิบตั ิ 6 ประการ
ง. ข้อห้ามปฏิบตั ิ 6 ประการ
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5. โอวาท 3 ประกอบด้วย 1. การ
ละเว้น ความชัว่ 2. ทาแต่ความดี
3. ทาจิตให้บริ สุทธิ์สะอาด
เบญจศีล ตรงกับโอวาท 3 ข้อใด
ก. ข้อที่ 1
ข. ข้อที่ 2
ค. ข้อที่ 3
ง. ข้อที่ 1,3

6. ศีลภายใน หมายถึงอะไร
ก. ศีลที่บญั ญัติเป็ นข้อห้ามปฏิบตั ิ
ทางกาย และวาจา
ข. ความรู้สึกละอาย(หิ ริ) และเกรง
กลัว(โอตตัปปะ) ต่อการทาชัว่
ค. ศีลที่ปฏิบตั ิเวลาอยูใ่ นบ้าน
ง. ศีลที่ปฏิบตั ิเวลาอยูใ่ นวัด

7. ข้อใดคือการทาชัว่ ทางใจ
ขาดการมีศีลภายใน
ก. คิดช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ข. คิดปองร้ายผูอ้ ื่น
ค. คิดอยากให้เพื่อนได้ดี
ง. คิดอยากเป็ นคนเรี ยนเก่ง

8. การอาราธนาศีล คือการนิมนต์
พระสงฆ์ในพิธีให้ทาอย่างไร
ก. ให้ศีล
ข. ให้พร
ค. ให้แผ่เมตตา
ง. แผ่บุญกุศล

9. นโบายปราบปรามยาเสพติด
สนับสนุนศีลข้อใด
ก. ศีลข้อที่ 1
ข. ศีลข้อที่ 3
ค. ศีลข้อที่ 5
ง. ศีลข้อที่ 4

10. ศีลเกี่ยวข้องกับการบริ หารจิต
(ฝึ กสมาธิ)และเจริ ญปัญญาอย่างไร
ก. ศีลทาให้จิตใจดี
ข. ศีลทาให้คนกลัวการทาบาป
ค. ศีลเป็ นพื้นฐานรองรับ
การบริ หารจิต (ฝึ กสมาธิ)
และเจริ ญปัญญา
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง ศีล”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1.
ง.

2.
ก.

3.
ง.

4.
ก.

5.
ก.

6.
ข.

7.
ข.

8.
ก.

9.
ค.

10.
ค.
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กรอบที่ 1
ศีล
ความหมายของศีล
ศีล คือ การสารวมกาย วาจา ใจ
ศีล คือ ข้อปฏิบตั ิให้ละเว้นการทาความชัว่ หรื อข้อห้ามไม่ให้ทาชัว่
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 1
คาถาม
ศีล คืออะไร

คาตอบ
การสารวมกาย วาจา ใจ หรื อ ศีล คือข้อปฏิบตั ิให้ละเว้นการทาความชัว่
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กรอบที่ 2
ศีลทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของการดาเนินชีวติ
ในสัง คมมนุ ษ ย์มี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกัน หลายสถานภาพ ทาง
พระพุทธศาสนาจึงกาหนดให้ผถู้ ือศีลแต่ละสถานภาพ ถือศีลที่แตกต่างกัน เช่น
พระภิกษุถือศีล 227 ข้อ พุทธศาสนิ กชนที่เข้าวัดปฏิบตั ิธรรมในวันธรรมสวนะ
หรื อวันพระ ถือศีล 8 ข้อ หรื อเรี ยก ศีลพรหมจรรย์ ถ้าถือศีล 10 ข้อ เรี ยกอุโบสถ
ศีล แต่โดยทัว่ ไปศีลที่เป็ นพื้นฐานของการดาเนิ นชีวิต คือ ‘เบญจศีล’ หรื อ ศีล 5
ซึ่ งถือว่า เป็ นศีลเมตตา เพราะปฏิบตั ิแล้วจะเกิดจิตเมตตาทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ไปถ้วนทัว่ เกิดความสงบสุขทั้งต่อตนเองและสังคมตามมา
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 2
คาถาม
ศีลใดที่เป็ นพื้นฐานของการดาเนินชีวิต

คาตอบ
เบญจศีล หรื อศีล 5
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กรอบที่ 3
เบญจศีลหรือศีล 5 หมายถึงอะไร
เบญจศีล หมายถึงข้อห้าม 5 ประการ ได้แก่
1. ห้ามฆ่าสัตว์ และสิ่ งที่มีชีวิต
2. ห้ามลักทรัพย์
3. ห้ามประพฤติผดิ ในกาม
4. ห้ามพูดเท็จ
5. ห้ามดื่มสุราหรื อของมึนเมาจนครองสติไม่ได้
นักเรี ยนสามารถจาง่ายๆ ตามลาดับว่า
“ไม่ โหดร้ าย ไม่ มอื ไว ไม่ ใจเร็ว ไม่ พูดปด ไม่ หมดสติ”
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 3
คาถาม
เบญจศีล หมายถึงอะไร

คาตอบ
เบญจศีลคือ การรักษากาย วาจา ใจ ให้เรี ยบร้อย มี 5 ประการ ได้แก่
1. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต
2. งดเว้นจากการลักทรัพย์
3. งดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
4. งดเว้นจากการพูดเท็จ
5. งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมาจนครองสติมิได้
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กรอบที่ 4
เบญจธรรม หมายถึงอะไร
เบญจธรรม หมายถึงความดีที่ควรปฏิบตั ิ 5 ประการคู่กบั เบญจศีล ได้แก่
1. เมตตากรุ ณา คือความปรารถนาให้ผอู้ ื่นมีความสุข (เมตตา)
และปรารถนาที่จะช่วยผูอ้ ื่นพ้นจากทุกข์ (กรุ ณา)
2. สัมมาอาชีวะ คือประกอบอาชีพสุจริ ต
3. กามสังวร คือมีความสารวมในกาม
4. สัจจะ คือพูดความจริ ง
5. สติสมั ปชัญญะ คือมีสติและรู้ตวั อยูต่ ลอดเวลา เป็ นอยูอ่ ย่างไม่ประมาท
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 4
คาถาม
เบญจธรรม คืออะไร

คาตอบ
เบญจธรรม คือ ธรรมที่ควรปฏิบตั ิ 5 ประการ คู่กบั เบญจศีล ได้แก่
1. เมตตา กรุ ณา
2. สัมมาอาชีวะ
3. สารวมในกาม
4. สัจจะ
5. สติสมั ปชัญญะ

17

กรอบที่ 5
เบญจศีล เบญจธรรม กับโอวาท 3

คิดวิเคราะห์ : เบญจศีล และเบญจธรรม เป็ นของคู่กนั นาไปสู่ การทาจิตให้
บริ สุทธิ์สะอาด เมื่อห้ามทาชัว่ ทั้ง 5 อย่าง และส่งเสริ มให้ทาความดีที่ตรงข้ามกับ
ข้อห้ามทาชัว่ นั้นแล้ว ฝึ กอบรมจิตให้มีสมาธิและปัญญา ก็จะตรงกับหลักธรรมที่
เรี ยกว่า โอวาท 3 (คือ หัวใจพระพุทธศาสนา) อันได้แก่
1. การละเว้นความชัว่ (ได้แก่ศีล 5)
2. การทาแต่ความดี (ได้แก่เบญจธรรม)
3. การทาจิตให้บริ สุทธิ์สะอาด (ได้แก่การฝึ กอบรมจิตให้มีสมาธิ
และปัญญา หรื อคือการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญานัน่ เอง)
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 5
คาถาม
เบญจศีล, เบญจธรรม, การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา
เกี่ยวข้องกับโอวาท 3 อย่างไร

คาตอบ
เบญจศีล ตรงกับหลักโอวาท 3 ข้อที่ 1 ให้ละเว้นการทาความชัว่
เบญจธรรม ตรงกับ หลักโอวาท 3 ข้อที่ 2 ให้ทาแต่ความดี
การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตรงกับหลักโอวาท 3
ข้อที่ 3 ให้ทาจิตให้บริ สุทธิ์สะอาด
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กรอบที่ 6
อานิสงส์ ของการรักษาศีล
1. ทาให้มีความสุขสงบทั้งร่ างกายและจิตใจ
เช่น อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 แยกเป็ นข้อๆ คือ
ผูร้ ักษาศีล
1. การไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต
2. การไม่ลกั ทรัพย์

3. การไม่ประพฤติผดิ ในกาม
4. การไม่พดู เท็จ
5. การไม่ดื่มสุราเมรัย
จนครองสติมิได้

-

-

ได้อานิสงส์
สุขภาพดี ไม่ค่อยเจ็บป่ วย อายุยนื
เป็ นผูม้ งั่ มีทรัพย์ ทรัพย์สมบัติ
ไม่วิบตั ิหายนะ ด้วยภัยต่างๆ เช่น
ไฟไหม้ ถูกจี้ ปล้น
ย่อมได้คู่ครองที่ดี
พูดสิ่ งใดก็มีคนเชื่อถือ
เป็ นผูม้ ีสมอง สติปัญญาดี

2. ทาให้การบริ หารจิต (ฝึ กสมาธิ) และเจริ ญปัญญา มีประสิ ทธิภาพ
ได้ผลดียงิ่ ขึ้น เพราะจิตจะสงบได้ง่าย
3. เป็ นการทาบุญอย่างหนึ่งเรี ยกว่า ศีลมัย แปลว่า บุญอันเกิดจากการรักษา
ศีล
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 6
คาถาม
อานิสงส์ (ประโยชน์) ของการรักษาศีล มีอะไรบ้าง

คาตอบ
1. ทาให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข
2. ทาให้การบริ หารจิต (ฝึ กสมาธิ) และเจริ ญปัญญาได้ผลดี
จิตสงบตั้งมัน่ ได้เร็ว
3. เป็ นการทาบุญอย่างหนึ่ง
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กรอบที่ 7
ศีลภายนอก ศีลภายใน
ศีลที่บญั ญัติเป็ นข้อห้ามหรื อให้ละเว้นการทาชัว่ ต่างๆ นั้น เป็ นข้อห้าม
ปฏิบตั ิทางกายหรื อวาจา ข้อห้ามต่อจิตไม่มี จึงเรี ยกว่า ศีลภายนอก
เมื่อเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิศีลภายนอกได้ดีแล้ว ระดับจิตใจจะสู งขึ้นมา
จนเกิดความรู้สึก มีความละอาย (หิ ริ) และเกรงกลัว (โอตตัปปะ) ต่อการทา
ชัว่ อันเป็ นบาปทั้งปวง โดยระลึกรู้อยูภ่ ายในจิตใจว่า จะไม่ทาชัว่ อันเป็ นบาป
ทั้งปวง ทั้งในที่ลบั และที่แจ้ง ทุกแห่งทุกเวลา จึงเรี ยกว่า ศีลภายใน จัดว่าเป็ น
ศีลที่แท้จริ ง เพราะละเว้นการทาชัว่ ได้ท้ งั ปวง เพราะเป็ นการควบคุมที่จิตใจ
บางทีเรี ยกศีลภายในว่า หิริโอตตัปปะ
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 7
คาถาม
ศีลภายใน หมายถึงอะไร

คาตอบ
ศีลภายในคือหิ ริและโอตตัปปะ หมายถึงการมีความระลึกอยูใ่ นจิตใจ
ว่าจะไม่ทาชัว่ อันเป็ นบาปทั้งปวง เพราะจิตใจมีความละอาย (หิ ริ) และ
เกรงกลัว (โอตตัปปะ) ต่อการทาชัว่
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กรอบที่ 8
การอาราธนาศีล
หมายถึง การเชื้อเชิญพระสงฆ์ให้ศีล หรื อ
การขอรั บ ศี ล โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายให้ พ ระสงฆ์
เตือนสติมิให้กระทาชัว่ แล้วรักษาศีล ใช้ในวาระ
ที่ มีการประกอบพิ ธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
ซึ่ งจะเริ่ มต้น ด้ ว ยการอาราธนาศี ล ก่ อ น โดย
ประธานในพิธีจุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็ จแล้วก็จะกล่าวอาราธนาศี ล
เมื่อกล่าวจบก็กราบ 3 ครั้ง
บทอาราธนาศีล
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะปัญจะ ศีลานิ ยาจามะ
ทุติยมั ปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะปัญจะ ศีลานิ ยาจามะ
ตติยมั ปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะปัญจะ ศีลานิ ยาจามะ

คาแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล 5 ประการ พร้อมด้วยไตร
สรณคม เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเป็ นข้อๆ ไป แม้ครั้งที่ 2 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้
เจริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล 5 ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคม เพื่อประโยชน์
แก่การศึกษาเป็ นข้อๆ ไป แม้ครั้งที่ 3 ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอ
ศีล 5 ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคม เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเป็ นข้อๆ ไป
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 8
คาถาม
การอาราธนาศีล หมายถึงอะไร

คาตอบ
การอาราธนาศีลหมายถึง การเชื้อเชิญพระสงฆ์ให้ศีลหรื อการขอรับศีล
โดยมีจุดมุ่งหมายให้พระสงฆ์เตือนสติมิให้กระทาชัว่ แล้วรักษาศีล
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กรอบที่ 9
ศีลกับหลักธรรมต่ างๆ
ศีลมีความสาคัญมาก เป็ นพื้นฐานของหลักธรรมต่างๆ ได้แก่
1. โอวาท 3 (หัวใจพระพุทธศาสนา) ประกอบด้วย
1) การละเว้นความชัว่ (ได้แก่ศีลทั้งหลาย)
2) การทาแต่ความดี (ได้แก่เบญจธรรม และการปฏิบตั ิสิ่งที่ดีต่างๆ)
3) การทาจิตใจให้บริ สุทธิ์สะอาด (ได้แก่การฝึ กสมาธิ อบรมให้เกิด
ปัญญา)
2. ไตรสิกขา (เรื่ องที่พึงศึกษา และปฏิบตั ิเพื่ออบรมตน 3 ประการ) ได้แก่
1) ศีล
2) สมาธิ
3) ปัญญา
3. บทสวดมนต์
ในบทสวดมนต์ มี ก ารกล่ า วถึ ง ศี ล ว่ า
“ศีเล นะ สุ ขติ ยันติ ” หมายความว่า ศี ล
เป็ นบ่ อ เกิ ดแห่ งความสุ ข และเป็ น
หนทางไปสู่นิพพานได้ เป็ นการยืนยันว่า
การรักษาศีลและพิจารณาเรื่ องศีลในอารมณ์ที่จิตนิ่ งเป็ นสมาธิ ก็ทาให้
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 9
คาถาม
ศีลมีความสาคัญอย่างไร ในไตรสิ กขา ซึ่งประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

คาตอบ
ศีลเป็ นพื้นฐานรองรับให้แก่สมาธิและปัญญา ต้องศึกษาและรักษาศีลให้ดี
ก่อน สมาธิจึงจะเกิดได้ง่ายและเกิดปัญญาตามมา
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กรอบที่ 10
ศีลเกีย่ วข้ องการบริหารจิตและเจริญปัญญาอย่ างไร

หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเรื่ องโอวาท 3 และไตรสิ กขา ได้ยก
เรื่ องศีลขึ้นมากล่าวเป็ นข้อแรกก่อน แสดงให้เห็นถึงว่า ศีลเป็ นพื้นฐานรองรับแก่
ทุกหลักธรรม
การทาจิตให้บริ สุทธิ์สะอาด หรื อการบริ หารจิต (ฝึ กสมาธิ ) และการเจริ ญ
ปัญญา ต้องอาศัยศีลเป็ นพื้นฐาน โดยจะต้องศึกษาและรักษาศีลให้ดีก่อน ศีลจะ
ช่วยให้จิตสงบเกิดสมาธิได้ง่าย
สมาธิ ที่มีศีลเป็ นพื้นฐานเป็ นสมาธิ ที่มีพลังมาก ให้อานิ สงส์ มาก เมื่อเกิด
สมาธิแล้ว จึงฝึ กให้เกิดปัญญาในขั้นต่อไป
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แบบฝึ กหัดกรอบที่ 10
คาถาม
ศีลเกี่ยวข้องกับการบริ หารจิต (ฝึ กสมาธิ) และเจริ ญปัญญาอย่างไร

คาตอบ
ศีลเป็ นพื้นฐานรองรับ การบริ หารจิต (ฝึ กสมาธิ ) และเจริ ญปัญญา ทาให้
จิตสงบ ตั้งมัน่ ได้เร็ว จึงต้องศึกษาและรักษาศีลให้ดีก่อน
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แบบทดสอบหลังเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง ศีล”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คาชี้ แจง ให้นักเรี ยนทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของศีล
ก. ข้อปฏิบตั ิให้ละเว้นการทาชัว่
ข. การสารวมกาย วาจาใจ
ค. ข้อห้ามไม่ให้ทาชัว่
ง. การนุ่งขาวห่มขาว

2. ข้อห้ามไม่ให้ทาชัว่ 5 ประการ คือ
หลักธรรมข้อใด
ก. เบญจธรรม
ข. เบญจศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา

3. การผิดเบญจศีลในข้อใด ทาให้มี
โอกาสทาผิดศีลในข้ออื่นได้อีก
ก. ศีลข้อ 5
ข. ศีลข้อ 4
ค. ศีลข้อ 3
ง. ศีลข้อ 1

4. เบญจธรรม หมายถึงข้อใด
ก. ข้อห้ามปฏิบตั ิ 5 ประการ
ข. ธรรมที่ควรปฏิบตั ิ 5 ประการ
ค. ข้อห้ามปฏิบตั ิ 6 ประการ
ง. ธรรมที่ควรปฏิบตั ิ 6 ประการ
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5. โอวาท 3 ประกอบด้วย 1. การ
ละเว้นความชัว่ 2. ทาแต่ความดี
3. ทาจิตให้บริ สุทธิ์สะอาด
เบญจศีล ตรงกับโอวาท 3 ข้อใด
ก. ข้อที่ 3
ข. ข้อที่ 2
ค. ข้อที่ 1
ง. ข้อที่ 1,3

6. ศีลภายใน หมายถึงอะไร
ก. ศีลที่บญั ญัติเป็ นข้อห้ามปฏิบตั ิ
ทางกายและวาจา
ข. ศีลที่ปฏิบตั ิเวลาอยูใ่ นบ้าน
ค. ความรู้สึกละอาย(หิ ริ) และเกรง
กลัว(โอตตัปปะ) ต่อการทาชัว่
ง. ศีลที่ปฏิบตั ิเวลาอยูใ่ นวัด

7. ข้อใดคือการทาชัว่ ทางใจ
ขาดการมีศีลภายใน
ก. คิดปองร้ายผูอ้ ื่น
ข. คิดช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ค. คิดอยากให้เพื่อนได้ดี
ง. คิดอยากเป็ นคนเรี ยนเก่ง

8. การอาราธนาศีล คือการนิมนต์
พระสงฆ์ในพิธีให้ทาอย่างไร
ก. ให้พร
ข. ให้ศีล
ค. แผ่บุญกุศล
ง. ให้แผ่เมตตา

9. นโบายปราบปรามยาเสพติด
สนับสนุนศีลข้อใด
ก. ศีลข้อที่ 1
ข. ศีลข้อที่ 3
ค. ศีลข้อที่ 4
ง. ศีลข้อที่ 5

10. ศีลเกี่ยวข้องกับการบริ หารจิต
(ฝึ กสมาธิ)และเจริ ญปัญญาอย่างไร
ก. ศีลทาให้จิตใจดี
ข. ศีลทาให้คนกลัวการทาบาป
ค. ศีลเป็ นพื้นฐานรองรับ
การบริ หารจิต (ฝึ กสมาธิ)
และเจริ ญปัญญา
ง. ศีลทาให้จิตใจเข้มแข็ง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
“การบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง ศีล”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1.
ง.

2.
ข.

3.
ก.

4.
ข.

5.
ค.

6.
ค.

7.
ค.

8.
ก.

9.
ข.

10.
ค.
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