
บทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง 
การบริหารจติและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 

 

 
 
 

 
เล่มที ่1 เร่ือง ศีล 

 
 
 

 

โดย...นางสาวพชัรินทร์ ประสิทธ์ิสมบตั ิ
ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ข้อแนะน าส าหรับการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
 
 บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพทุธ- 
ศาสนาเร่ือง ศีล จดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระการเรียนรู้ท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในหน่วยการเรียนรู้ การบริหารจิตและเจริญปัญญา มีลกัษณะเป็น
นวตักรรมประเภทบทเรียนส าเร็จรูปชนิดเส้นตรง (Linear Programmer) ซ่ึงมีคุณลกัษณะ
พิเศษท่ีช่วยส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและพฒันาความสามารถของนกัเรียน โดยเฉพาะ
การด าเนินชีวติในสังคม ท่ีตอ้งมีการฝึกฝนใหพ้ึ่งพาตนเองใหม้าก ตามพุทธภาษิตท่ีวา่ 
“อตฺตาหิ อตฺตโนนาโถ ตนเองเป็นท่ีพึงแห่งตน” รายละเอียดของเน้ือหาไดอ้ธิบายไวใ้น
กรอบแต่ละกรอบ โดยพยามใชถ้อ้ยค าท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ช่วยเพิ่มพนูความรู้ได้
กวา้งขวางข้ึน 
 

 ความรู้พืน้ฐานของผู้เรียน 
 

 ส าหรับผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หรือผูท่ี้สนใจ ผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้ง
ผา่นวชิาพื้นฐานใดมาก่อนกเ็รียนได ้

 

 สาระส าคญั 
 
 ศีลเป็นเบ้ืองตน้ของการเจริญปัญญา เป็นวิธีหน่ึงของการฝึกสมาธิเพื่อน าไปสู่การ
เกิดปัญญา ช่วยใหม้นุษยไ์ดด้  ารงชีวติอนัเป็นปกติสุขทั้งกายและใจ 
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 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 จุดประสงค์ปลายทาง 
 
  ให้นักเรียนรู้และเข้าใจเร่ืองศีล ตลอดจนความส าคัญของศีล ในการ
บริหารจิต และเจริญปัญญา ดงัท่ีกล่าวกนัวา่ ศีลเป็นเบ้ืองตน้ แห่งการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 
 
 จุดประสงค์น าทาง 
 
  1. อธิบายความหมายของศีล และรู้ถึงศีลท่ีเป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวติ 
  2. มีความรู้ความเขา้ใจในเบญจศีลคู่กบัเบญจธรรมรวมทั้งอานิสงส์ของ
การรักษาศีล 
  3. เขา้ใจเน้ือหาเร่ืองศีลภายนอก-ศีลภายใน 
  4. มีความรู้เร่ืองการอาราธนาศีล 
  5.สามารถปฏิบติัการอาราธนาศีลได ้
  6. อธิบายความเช่ือมโยงของศีลกบัหลกัธรรมต่างๆ รวมทั้งความเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
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 ค าช้ีแจงในการศึกษานวตักรรมบทเรียนส าเร็จรูป 
 

1. นวตักรรมแบบบทเรียนส าเร็จรูปน้ีมีช่ือเร่ืองว่า “การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง ศีล” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

2. ก่อนศึกษาท่านควรท าความเขา้ใจวา่ นวตักรรมแบบบทเรียนส าเร็จรูปน้ีไม่ใช่ 
    ขอ้สอบแต่เป็นการศึกษาเพื่อความรู้ของท่านเอง ดงันั้นจึงไม่ควรเปิดดูเฉลย 
     ค  าตอบก่อน ท่านตอ้งซ่ือสัตยต่์อตนเอง 
3. ใหท่้านท าแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนลงมือศึกษาเน้ือหา 
4. นวตักรรมน้ีมีเน้ือหาใหศึ้กษาจ านวน 10 กรอบ ใหท่้านศึกษาดว้ยตนเองอยา่งเต็ม

ความสามารถจะไม่มีการก าหนดเวลาใหท้ า 
5. ในกรอบเน้ือหา จะเรียงล าดบัเน้ือหาเป็นขั้นตอน ท่านจะตอ้งศึกษาแต่ละกรอบไป

ตามล าดบัเม่ือเขา้ใจแลว้ใหท้ าแบบฝึกหดั โดยเขียนค าตอบไวใ้นกระดาษท่ีเตรียม
ไวห้า้มขีดเขียนหรือเติมขอ้ความใดบนแบบฝึกหดั โดยเดด็ขาด 

6. ค  าตอบท่ีท่านตอบ ตรวจไดจ้ากค าตอบท่ีเฉลยไว ้กรุณาเปิดเฉพาะค าตอบท่ีท่าน
เลือกเท่านั้น 

7. ถา้ท่านตรวจค าตอบแลว้ปรากฏวา่ไม่ถูกตอ้ง ใหย้อ้นกลบัมาอ่านเน้ือหาอีกคร้ัง ถา้
ค  าตอบทุกขอ้เม่ือถูกตอ้งแลว้ จึงจะศึกษากรอบต่อไปได ้

8. เม่ือไดศึ้กษาหมดทุกกรอบแลว้ โปรดท าแบบทดสอบหลงัเรียนใหม่อีกคร้ังหน่ึง
เพื่อเปรียบเทียบผลของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เกณฑ์การตัดสินดูจาก
คะแนนการทดสอบหลงัเรียนรู้ ถา้ท าถึง 80%ข้ึนไป กจ็ะผา่นบทเรียนน้ี 

 
 

ลงมือปฏิบัติได้ ขอให้โชคดี 
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แบบทดสอบ เร่ือง “การบริหารจติและเจริญปัญญา 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเร่ือง ศีล” 

 
 

      ค าช้ีแจง 
  
   1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ขอ้ละ 4 ตวัเลือก จ  านวน 10 ขอ้ ๆ ละ 1 คะแนน 
   2.ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (X)  
        ลงในกระดาษค าตอบ 
                                   ตวัอยา่ง (ตอ้งการเลือก ก ) 
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1 X    

 
   3. ถา้ตอ้งการเปล่ียนค าตอบใหม่ใหท้ าเคร่ืองหมาย * ขอ้ท่ีกาไวแ้ลว้ท าเคร่ืองหมาย 
       กากบาท (X) ค าตอบท่ีตอ้งการ 
                       ตวัอยา่งเช่น ตอ้งการเปล่ียนค าตอบจากขอ้ ก เป็น ง 
 

ขอ้ ก ข ค ง 
1    X 

  
   4. ใหเ้วลาท าขอ้ทดสอบ 20 นาที 
   5. เม่ือท าเสร็จแลว้ใหน้ าขอ้สอบและกระดาษค าตอบส่งใหก้รรมการผูคุ้มสอบ 
   6. หา้มขีดเขียนและท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
   7. หา้มน าแบบทดสอบออกนอกหอ้งสอบ 

* 



6 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน   
 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง ศีล” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย X หนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
     ลงในกระดาษค าตอบ  

 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของศีล  
    ก. การส ารวมกาย วาจาใจ 
    ข. ขอ้ปฏิบติัใหล้ะเวน้การท าชัว่ 
    ค. ขอ้หา้มไม่ใหท้ าชัว่ 
    ง. การนุ่งขาวห่มขาว 

2. ขอ้หา้มไม่ใหท้ าชัว่ 5 ประการ คือ   
    หลกัธรรมขอ้ใด 
    ก. เบญจศีล 
    ข. เบญจธรรม 
    ค. สมาธิ 
    ง. ปัญญา 

  
3. การผดิเบญจศีลในขอ้ใด ท าใหมี้ 
    โอกาสท าผดิศีลในขอ้อ่ืนไดอี้ก 
     ก. ศีลขอ้ 1  
     ข. ศีลขอ้ 3 
     ค. ศีลขอ้ 4 
     ง. ศีลขอ้ 5 

4. เบญจธรรม หมายถึงขอ้ใด 
    ก. ธรรมท่ีควรปฏิบติั 5 ประการ 
    ข. ขอ้หา้มปฏิบติั 5 ประการ 
    ค. ธรรมท่ีควรปฏิบติั 6 ประการ 
    ง. ขอ้หา้มปฏิบติั 6 ประการ 
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5. โอวาท 3 ประกอบดว้ย 1. การ 
       ละเวน้  ความชัว่ 2. ท าแต่ความดี  
       3. ท าจิตใหบ้ริสุทธ์ิสะอาด 
       เบญจศีล ตรงกบัโอวาท 3 ขอ้ใด 
      ก. ขอ้ท่ี 1 
      ข. ขอ้ท่ี 2 
      ค. ขอ้ท่ี 3 
      ง. ขอ้ท่ี 1,3 

6. ศีลภายใน หมายถึงอะไร 
      ก. ศีลท่ีบญัญติัเป็นขอ้หา้มปฏิบติั 
          ทางกาย  และวาจา 
      ข. ความรู้สึกละอาย(หิริ) และเกรง   
          กลวั(โอตตปัปะ) ต่อการท าชัว่ 
       ค. ศีลท่ีปฏิบติัเวลาอยูใ่นบา้น 
       ง. ศีลท่ีปฏิบติัเวลาอยูใ่นวดั 

 
7. ขอ้ใดคือการท าชัว่ทางใจ  
      ขาดการมีศีลภายใน 
      ก. คิดช่วยเหลือผูอ่ื้น 
      ข. คิดปองร้ายผูอ่ื้น 
      ค. คิดอยากใหเ้พื่อนไดดี้ 
      ง. คิดอยากเป็นคนเรียนเก่ง 
 

 
8. การอาราธนาศีล คือการนิมนต ์ 
      พระสงฆใ์นพิธีใหท้ าอยา่งไร 
      ก. ใหศี้ล 
      ข. ใหพ้ร 
      ค. ใหแ้ผเ่มตตา 
      ง. แผบุ่ญกศุล 

9. นโบายปราบปรามยาเสพติด  
      สนบัสนุนศีลขอ้ใด 
      ก. ศีลขอ้ท่ี 1 
      ข. ศีลขอ้ท่ี 3 
      ค. ศีลขอ้ท่ี 5 
      ง. ศีลขอ้ท่ี 4 

10. ศีลเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจิต 
      (ฝึกสมาธิ)และเจริญปัญญาอยา่งไร 
      ก. ศีลท าใหจิ้ตใจดี 
       ข. ศีลท าใหค้นกลวัการท าบาป 
       ค. ศีลเป็นพ้ืนฐานรองรับ 
           การบริหารจิต (ฝึกสมาธิ) 
           และเจริญปัญญา 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง ศีล” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
ง. ก. ง. ก. ก. ข. ข. ก. ค. ค. 
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กรอบที ่1 
 

ศีล 
 
 
ความหมายของศีล 
 ศีล คือ การส ารวมกาย วาจา ใจ 
 ศีล คือ ขอ้ปฏิบติัใหล้ะเวน้การท าความชัว่ หรือขอ้หา้มไม่ใหท้ าชัว่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
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แบบฝึกหัดกรอบที ่1 
 

 ค าถาม 
 ศีล คืออะไร  

 
 
 

 
 
 
 
 
 ค าตอบ  
 การส ารวมกาย วาจา ใจ หรือ ศีล คือขอ้ปฏิบติัใหล้ะเวน้การท าความชัว่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
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กรอบที ่2 
 

ศีลทีเ่ป็นพืน้ฐานของการด าเนินชีวติ 
 

 ในสังคมมนุษยมี์การด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน หลายสถานภาพ ทาง
พระพุทธศาสนาจึงก าหนดให้ผูถื้อศีลแต่ละสถานภาพ ถือศีลท่ีแตกต่างกนั เช่น 
พระภิกษุถือศีล 227 ขอ้ พุทธศาสนิกชนท่ีเขา้วดัปฏิบติัธรรมในวนัธรรมสวนะ 
หรือวนัพระ ถือศีล 8 ขอ้ หรือเรียก ศีลพรหมจรรย์ ถา้ถือศีล 10 ขอ้ เรียกอุโบสถ
ศีล แต่โดยทัว่ไปศีลท่ีเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต คือ ‘เบญจศีล’ หรือ ศีล 5 
ซ่ึงถือว่า เป็นศีลเมตตา เพราะปฏิบติัแลว้จะเกิดจิตเมตตาทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น
ไปถว้นทัว่ เกิดความสงบสุขทั้งต่อตนเองและสงัคมตามมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
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แบบฝึกหัดกรอบที ่2 
 

 ค าถาม 
 ศีลใดท่ีเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต  

 
 
 

 
 
 
 
 
 ค าตอบ  
 เบญจศีล หรือศีล 5 
  

http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
http://www.glitter-graphics.com/
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กรอบที ่3 
 

เบญจศีลหรือศีล 5 หมายถึงอะไร 
 
 
 เบญจศีล หมายถึงขอ้หา้ม 5 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. หา้มฆ่าสตัว ์และส่ิงท่ีมีชีวิต 
 2. หา้มลกัทรัพย ์
 3. หา้มประพฤติผดิในกาม 
 4. หา้มพดูเทจ็ 
 5. หา้มด่ืมสุราหรือของมึนเมาจนครองสติไม่ได ้

 
นกัเรียนสามารถจ าง่ายๆ ตามล าดบัวา่ 

“ไม่โหดร้าย ไม่มอืไว ไม่ใจเร็ว ไม่พูดปด ไม่หมดสต”ิ 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่3 

 

 ค าถาม 
 เบญจศีล หมายถึงอะไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ค าตอบ  
 เบญจศีลคือ การรักษากาย วาจา ใจ ใหเ้รียบร้อย มี 5 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. งดเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชีวิต 
 2. งดเวน้จากการลกัทรัพย ์
 3. งดเวน้จากการประพฤติผดิในกาม  
 4. งดเวน้จากการพดูเทจ็ 
 5. งดเวน้จากการด่ืมสุราเมรัยและของมึนเมาจนครองสติมิได ้
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กรอบที ่4 
 

เบญจธรรม หมายถึงอะไร 
 

     เบญจธรรม หมายถึงความดีท่ีควรปฏิบติั 5 ประการคู่กบัเบญจศีล ไดแ้ก่ 
 1. เมตตากรุณา คือความปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสุข (เมตตา) 
     และปรารถนาท่ีจะช่วยผูอ่ื้นพน้จากทุกข ์(กรุณา) 
 2. สมัมาอาชีวะ คือประกอบอาชีพสุจริต 
 3. กามสงัวร คือมีความส ารวมในกาม 
 4. สจัจะ คือพดูความจริง 
 5. สติสมัปชญัญะ คือมีสติและรู้ตวัอยูต่ลอดเวลา เป็นอยูอ่ยา่งไม่ประมาท 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่4 

 

 ค าถาม 
 เบญจธรรม คืออะไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ค าตอบ  
 เบญจธรรม คือ ธรรมท่ีควรปฏิบติั 5 ประการ คู่กบัเบญจศีล ไดแ้ก่   
 1. เมตตา กรุณา 
 2. สมัมาอาชีวะ 
 3. ส ารวมในกาม 
 4. สจัจะ 
 5. สติสมัปชญัญะ 
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กรอบที ่5 
 

เบญจศีล เบญจธรรม กบัโอวาท 3  
 

 
คิดวิเคราะห์ : เบญจศีล และเบญจธรรม เป็นของคู่กนั น าไปสู่การท าจิตให้
บริสุทธ์ิสะอาด เม่ือหา้มท าชัว่ทั้ง 5 อยา่ง และส่งเสริมใหท้ าความดีท่ีตรงขา้มกบั
ขอ้หา้มท าชัว่นั้นแลว้ ฝึกอบรมจิตใหมี้สมาธิและปัญญา กจ็ะตรงกบัหลกัธรรมท่ี
เรียกวา่ โอวาท 3 (คือ หวัใจพระพุทธศาสนา) อนัไดแ้ก่ 
 1. การละเวน้ความชัว่ (ไดแ้ก่ศีล 5) 
 2. การท าแต่ความดี (ไดแ้ก่เบญจธรรม) 
 3. การท าจิตใหบ้ริสุทธ์ิสะอาด (ไดแ้ก่การฝึกอบรมจิตใหมี้สมาธิ 
    และปัญญา หรือคือการบริหารจิตและเจริญปัญญานัน่เอง) 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่5 
 

 ค าถาม 
 เบญจศีล, เบญจธรรม, การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 เก่ียวขอ้งกบัโอวาท 3 อยา่งไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
ค าตอบ  

 เบญจศีล ตรงกบัหลกัโอวาท 3 ขอ้ท่ี 1 ใหล้ะเวน้การท าความชัว่ 
 เบญจธรรม ตรงกบั หลกัโอวาท 3 ขอ้ท่ี 2 ใหท้ าแต่ความดี 
 การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตรงกบัหลกัโอวาท 3  
 ขอ้ท่ี 3 ใหท้ าจิตใหบ้ริสุทธ์ิสะอาด 
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กรอบที ่6 
 

อานิสงส์ของการรักษาศีล 
 

1. ท าใหมี้ความสุขสงบทั้งร่างกายและจิตใจ 
    เช่น อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 แยกเป็นขอ้ๆ คือ 

 

ผูรั้กษาศีล ไดอ้านิสงส์ 
1. การไม่ฆ่าสตัวต์ดัชีวิต 
2. การไม่ลกัทรัพย ์
 
 
3. การไม่ประพฤติผดิในกาม 
4. การไม่พดูเทจ็ 
5. การไม่ด่ืมสุราเมรัย 
    จนครองสติมิได ้

- สุขภาพดี ไม่ค่อยเจบ็ป่วย อายยุนื 
- เป็นผูม้ ัง่มีทรัพย ์ทรัพยส์มบติั 

ไม่วิบติัหายนะ ดว้ยภยัต่างๆ เช่น 
      ไฟไหม ้ถูกจ้ี ปลน้ 
- ยอ่มไดคู่้ครองท่ีดี 
- พดูส่ิงใดกมี็คนเช่ือถือ 
      เป็นผูมี้สมอง สติปัญญาดี 

 

2. ท าใหก้ารบริหารจิต (ฝึกสมาธิ) และเจริญปัญญา มีประสิทธิภาพ 
    ไดผ้ลดียิง่ข้ึน เพราะจิตจะสงบไดง่้าย 
 
3. เป็นการท าบุญอยา่งหน่ึงเรียกวา่ ศีลมัย แปลวา่ บุญอนัเกิดจากการรักษา   
    ศีล 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่6 
 

 ค าถาม 
          อานิสงส์ (ประโยชน์) ของการรักษาศีล มีอะไรบา้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ค าตอบ  
 1. ท าใหร่้างกายและจิตใจมีความสุข 
 2. ท าใหก้ารบริหารจิต (ฝึกสมาธิ) และเจริญปัญญาไดผ้ลดี 
     จิตสงบตั้งมัน่ไดเ้ร็ว 
 3. เป็นการท าบุญอยา่งหน่ึง 
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กรอบที ่7 
 

ศีลภายนอก  ศีลภายใน 
 

 ศีลท่ีบญัญติัเป็นขอ้หา้มหรือใหล้ะเวน้การท าชัว่ต่างๆ นั้น เป็นขอ้หา้ม
ปฏิบติัทางกายหรือวาจา ขอ้หา้มต่อจิตไม่มี จึงเรียกวา่ ศีลภายนอก 
 เม่ือเรียนรู้และฝึกปฏิบติัศีลภายนอกไดดี้แลว้ ระดบัจิตใจจะสูงข้ึนมา 
จนเกิดความรู้สึก มีความละอาย (หิริ) และเกรงกลวั (โอตตปัปะ) ต่อการท า
ชัว่อนัเป็นบาปทั้งปวง โดยระลึกรู้อยูภ่ายในจิตใจวา่ จะไม่ท าชัว่อนัเป็นบาป
ทั้งปวง ทั้งในท่ีลบัและท่ีแจง้ ทุกแห่งทุกเวลา จึงเรียกวา่ ศีลภายใน จดัวา่เป็น
ศีลท่ีแทจ้ริง เพราะละเวน้การท าชัว่ไดท้ั้งปวง เพราะเป็นการควบคุมท่ีจิตใจ 
บางทีเรียกศีลภายในวา่ หิริโอตตปัปะ  
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แบบฝึกหัดกรอบที ่7 
 

 ค าถาม 
 ศีลภายใน หมายถึงอะไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ค าตอบ  
 ศีลภายในคือหิริและโอตตปัปะ หมายถึงการมีความระลึกอยูใ่นจิตใจ 
        วา่จะไม่ท าชัว่ อนัเป็นบาปทั้งปวง เพราะจิตใจมีความละอาย (หิริ) และ 
         เกรงกลวั (โอตตปัปะ) ต่อการท าชัว่ 
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กรอบที ่8 
 

การอาราธนาศีล 
 

 หมายถึง การเช้ือเชิญพระสงฆใ์ห้ศีล หรือ
การขอรับศีล โดยมีจุดมุ่งหมายให้พระสงฆ์
เตือนสติมิให้กระท าชัว่แลว้รักษาศีล ใชใ้นวาระ
ท่ีมีการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงจะเร่ิมต้นด้วยการอาราธนาศีลก่อน โดย
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแลว้ก็จะกล่าวอาราธนาศีล 
เม่ือกล่าวจบกก็ราบ 3 คร้ัง 
 บทอาราธนาศีล 
  มะยงั ภนัเต วิสุง วิสุง รักขะนตัถายะ ติสะระเณนะ สะหะปัญจะ ศีลานิ ยาจามะ  
ทุติยมัปิ มะยงั ภนัเต วิสุง วิสุง รักขะนตัถายะ ติสะระเณนะ สะหะปัญจะ ศีลานิ ยาจามะ 
ตติยมัปิ มะยงั ภนัเต วิสุง วิสุง รักขะนตัถายะ ติสะระเณนะ สะหะปัญจะ ศีลานิ ยาจามะ 
 ค าแปล 
 ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอศีล 5 ประการ พร้อมดว้ยไตร
สรณคม เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาเป็นขอ้ๆ ไป แมค้ร้ังท่ี 2 ขา้แต่พระสงฆ์ผู ้
เจริญ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอศีล 5 ประการ พร้อมดว้ยไตรสรณคม เพ่ือประโยชน์
แก่การศึกษาเป็นขอ้ๆ ไป แมค้ร้ังท่ี 3 ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอ
ศีล 5 ประการ พร้อมดว้ยไตรสรณคม เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาเป็นขอ้ๆ ไป 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่8 
 

 ค าถาม 
 การอาราธนาศีล หมายถึงอะไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ค าตอบ  

 การอาราธนาศีลหมายถึง การเช้ือเชิญพระสงฆใ์หศี้ลหรือการขอรับศีล 
โดยมีจุดมุ่งหมายใหพ้ระสงฆเ์ตือนสติมิใหก้ระท าชัว่ แลว้รักษาศีล 
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กรอบที ่9 
 

ศีลกบัหลกัธรรมต่างๆ 
 

 ศีลมีความส าคญัมาก เป็นพ้ืนฐานของหลกัธรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 
1. โอวาท 3 (หวัใจพระพุทธศาสนา) ประกอบดว้ย 

1) การละเวน้ความชัว่ (ไดแ้ก่ศีลทั้งหลาย) 
2) การท าแต่ความดี (ไดแ้ก่เบญจธรรม และการปฏิบติัส่ิงท่ีดีต่างๆ) 
3) การท าจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิสะอาด (ไดแ้ก่การฝึกสมาธิ อบรมใหเ้กิด   
    ปัญญา) 

2. ไตรสิกขา (เร่ืองท่ีพึงศึกษา และปฏิบติัเพ่ืออบรมตน 3 ประการ) ไดแ้ก่ 
1) ศีล 
2) สมาธิ 
3) ปัญญา 

3. บทสวดมนต์ 
ในบทสวดมนต์ มีการกล่าวถึงศีลว่า 
“ศีเล นะ สุขติ ยนัติ” หมายความว่า ศีล
เ ป็นบ่อ เ กิดแห่งความสุข  และ เ ป็น
หนทางไปสู่นิพพานได ้เป็นการยนืยนัวา่ 
การรักษาศีลและพิจารณาเร่ืองศีลในอารมณ์ท่ีจิตน่ิงเป็นสมาธิ ก็ท าให้
บรรลุเป็นพระอรหนัตไ์ด ้
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แบบฝึกหัดกรอบที ่9 
 

 ค าถาม 
 ศีลมีความส าคญัอยา่งไร ในไตรสิกขา ซ่ึงประกอบดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ค าตอบ  

 ศีลเป็นพ้ืนฐานรองรับใหแ้ก่สมาธิและปัญญา ตอ้งศึกษาและรักษาศีลใหดี้
ก่อน สมาธิจึงจะเกิดไดง่้ายและเกิดปัญญาตามมา 
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กรอบที ่10 
 

ศีลเกีย่วข้องการบริหารจติและเจริญปัญญาอย่างไร 
 

 
 หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้เร่ืองโอวาท 3 และไตรสิกขา ไดย้ก
เร่ืองศีลข้ึนมากล่าวเป็นขอ้แรกก่อน แสดงใหเ้ห็นถึงวา่ ศีลเป็นพ้ืนฐานรองรับแก่
ทุกหลกัธรรม 
 การท าจิตใหบ้ริสุทธ์ิสะอาด หรือการบริหารจิต (ฝึกสมาธิ) และการเจริญ
ปัญญา ตอ้งอาศยัศีลเป็นพ้ืนฐาน โดยจะตอ้งศึกษาและรักษาศีลให้ดีก่อน ศีลจะ
ช่วยใหจิ้ตสงบเกิดสมาธิไดง่้าย 
 สมาธิท่ีมีศีลเป็นพ้ืนฐานเป็นสมาธิท่ีมีพลงัมาก ให้อานิสงส์มาก เม่ือเกิด
สมาธิแลว้ จึงฝึกใหเ้กิดปัญญาในขั้นต่อไป 
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แบบฝึกหัดกรอบที ่10 
 

 ค าถาม 
 ศีลเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจิต (ฝึกสมาธิ) และเจริญปัญญาอยา่งไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 ค าตอบ  

 ศีลเป็นพ้ืนฐานรองรับ การบริหารจิต (ฝึกสมาธิ) และเจริญปัญญา ท าให้
จิตสงบ ตั้งมัน่ไดเ้ร็ว จึงตอ้งศึกษาและรักษาศีลใหดี้ก่อน 
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แบบทดสอบหลงัเรียน   
 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง ศีล” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย X หน้าค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
     ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของศีล 
    ก. ขอ้ปฏิบติัใหล้ะเวน้การท าชัว่ 
    ข. การส ารวมกาย วาจาใจ 
    ค. ขอ้หา้มไม่ใหท้ าชัว่ 
    ง. การนุ่งขาวห่มขาว 

2. ขอ้หา้มไม่ใหท้ าชัว่ 5 ประการ คือ 
    หลกัธรรมขอ้ใด 
    ก. เบญจธรรม 
    ข. เบญจศีล 
    ค. สมาธิ 
    ง. ปัญญา 

  
3. การผดิเบญจศีลในขอ้ใด ท าใหมี้ 
    โอกาสท าผดิศีลในขอ้อ่ืนไดอี้ก 
    ก. ศีลขอ้ 5 
    ข. ศีลขอ้ 4 
    ค. ศีลขอ้ 3 
    ง. ศีลขอ้ 1 
 

4. เบญจธรรม หมายถึงขอ้ใด 
    ก. ขอ้หา้มปฏิบติั 5 ประการ 
    ข. ธรรมท่ีควรปฏิบติั 5 ประการ 
    ค. ขอ้หา้มปฏิบติั 6 ประการ 
    ง. ธรรมท่ีควรปฏิบติั 6 ประการ 
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5. โอวาท 3 ประกอบดว้ย 1. การ 
      ละเวน้ความชัว่  2. ท าแต่ความดี  
      3. ท าจิตใหบ้ริสุทธ์ิสะอาด 
      เบญจศีล ตรงกบัโอวาท 3 ขอ้ใด 
      ก. ขอ้ท่ี 3 
      ข. ขอ้ท่ี 2 
      ค. ขอ้ท่ี 1 
      ง. ขอ้ท่ี 1,3 

6. ศีลภายใน หมายถึงอะไร 
      ก. ศีลท่ีบญัญติัเป็นขอ้หา้มปฏิบติั 
          ทางกายและวาจา 
      ข. ศีลท่ีปฏิบติัเวลาอยูใ่นบา้น 
      ค. ความรู้สึกละอาย(หิริ) และเกรง      
           กลวั(โอตตปัปะ) ต่อการท าชัว่ 
      ง. ศีลท่ีปฏิบติัเวลาอยูใ่นวดั 

  
7. ขอ้ใดคือการท าชัว่ทางใจ 
      ขาดการมีศีลภายใน 
      ก. คิดปองร้ายผูอ่ื้น 
      ข. คิดช่วยเหลือผูอ่ื้น 
      ค. คิดอยากใหเ้พื่อนไดดี้ 
      ง. คิดอยากเป็นคนเรียนเก่ง 

8. การอาราธนาศีล คือการนิมนต ์
      พระสงฆใ์นพิธีใหท้ าอยา่งไร 
      ก. ใหพ้ร 
      ข. ใหศี้ล 
      ค. แผบุ่ญกศุล 
      ง. ใหแ้ผเ่มตตา 

                                                              
9. นโบายปราบปรามยาเสพติด  
      สนบัสนุนศีลขอ้ใด 
      ก. ศีลขอ้ท่ี 1 
      ข. ศีลขอ้ท่ี 3 
      ค. ศีลขอ้ท่ี 4 
      ง. ศีลขอ้ท่ี 5 
 
 

 
10. ศีลเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจิต 
      (ฝึกสมาธิ)และเจริญปัญญาอยา่งไร 
      ก. ศีลท าใหจิ้ตใจดี 
       ข. ศีลท าใหค้นกลวัการท าบาป 
       ค. ศีลเป็นพ้ืนฐานรองรับ 
           การบริหารจิต (ฝึกสมาธิ) 
           และเจริญปัญญา 
       ง. ศีลท าใหจิ้ตใจเขม้แขง็ 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

“การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เร่ือง ศีล” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
ง. ข. ก. ข. ค. ค. ค. ก. ข. ค. 
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