
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

วิธีท ำบุญ ให้ได้บุญ 
ค ำว่ำ "บุญ” โดยท่ัวไปหมำยถึง กำรกระท ำควำมดี มำจำกภำษำบำลีว่ำ "ปุญญะ” แปลว่ำ 

เครื่องช ำระจิตใจให้สะอำดบริสุทธิ์ ดังนั้น บุญจึงเป็นเสมือนเครื่องก ำจัดสิ่งเศร้ำหมองท่ีเรำ  

เรียกกันว่ำ "กิเลส” ให้ออกไปจำกใจ บุญจะช่วยให้เรำลด ละ เลิกควำมโลภ ควำมเห็นแก่ตัว ควำมมี

จิตใจคับแคบ อันเป็นสำเหตุให้เกิดควำมทุกข์ต่ำง ๆ นำนำ และช่วยให้ใจเป็นอิสระ พร้อมจะก้ำว 

ไปสู่กำรท ำคุณงำมควำมดีในขั้นต่อ ๆ ไป เป็นกำรยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ท ำให้เกิดควำมอิ่มเอิบใจ                       

มีควำมสุข และเป็นควำมสุขท่ีสงบและยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ท ำให้ผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม 

น่ำเคำรพยกย่อง เพรำะถือว่ำเป็น "คนดี” นั่นเอง 

         ในทำงพระพุทธศำสนำ กำรท ำบุญมีด้วยกัน ๑๐ วิธี  เรียกว่ำ "บุญกิริยำวัตถุ  ๑๐”  

หรือส่ิงอันเป็นท่ีตั้งแห่งกำรท ำบุญ ๑๐ ประกำร ได้แก่ 

๑.  บุญส ำเร็จได้ด้วยกำรบริจำคทำน (ทำนมัย) คือกำรเสียสละนับแต่ทรัพย์ สิ่งของ เงินทอง 

ตลอดจนก ำลังกำย สติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวม รวมถึง

กำรละกิ เลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจำกจิตใจ จนถึ งกำรสละชีวิตอันเป็นสิ่ งมีค่ ำ ท่ีสุด  

เพ่ือกำรปฏิบัติธรรม 

๒.  บุญส ำเร็จได้ด้วยกำรรักษำศีล (สีลมัย) คือกำรตั้งใจรักษำศีล และกำรปฏิบัติตน  

ไม่ให้ละเมิดศีล ไม่ว่ำจะเป็นศีล ๕ หรือศีล ๘ ของอุบำสกอุบำสิกำ ศีล ๑๐ ของสำมเณร หรือ ๒๒๗ 

ข้อ ของพระภิกษุ เพื่อรักษำกำย วำจำ และใจ ให้บริสุทธิ์สะอำด พ้นจำกกำยทุจริต ๔ ประกำร  

คือ ละเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ละเว้นจำกกำรลักทรัพย์ ละเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม และเสพสิ่ง  

เสพติดมึนเมำ อันเป็นท่ีตั้งแห่งควำมประมำท วจีทุจริต ๔ ประกำร คือไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดปด ไม่พูด

เพ้อเจ้อ และไม่พูดค ำหยำบ มโนทุจริต ๓ ประกำร คือ ไม่หลงงมงำย ไม่พยำบำท ไม่หลงผิดจำก

ท ำนองคลองธรรม 
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๓.  บุญส ำเร็จได้ด้วยกำรภำวนำ (ภำวนำมัย ) คือกำรอบรมจิตใจในกำรละกิเลส ตั้งแต่                    

ขั้นหยำบไป จนถึงกิเลสอย่ำงละเอียด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมำธิปัญญำ รู้ทำงเจริญ  

และทำงเสื่อมจนเข้ำใจอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นทำงไปสู่ควำมพ้นทุกข์                        

บรรลุ มรรค ผล นิพพำนได้ในท่ีสุด 

๔.  บุญส ำเร็จได้ด้วยกำรประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ (อปจำยนมัย) คือกำรให้                     

ควำมเคำรพ ผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ๓ ประเภท คือ ผู้มีวัยวุฒิ ได้แก่พ่อแม่ ญำติพี่น้องและผู้สูงอำยุ                

ผู้มีคุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ ได้แก่ ครูบำอำจำรย์ พระภิกษุสงฆ์ และผู้มีชำติวุฒิ ได้แก่พระมหำกษัตริย์ 

และเช้ือพระวงศ ์

๕.  บุญส ำเร็จได้ด้วยกำรขวนขวำยในกิจกำรท่ีชอบ (เวยยำวัจจมัย) คือ กำรกระท ำสิ่งท่ีเป็น    

คุณงำมควำมดี ท่ีเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม โดยเฉพำะทำงพระพุทธศำสนำ เช่น กำรชักน ำบุคคล

ให้มำประพฤติปฏิบัติธรรม มีทำน ศีล ภำวนำ เป็นต้น ในฝ่ำยสัมมำทิฎฐิ 

๖.  บุญส ำเร็จได้ด้วยกำรให้ส่วนบุญ (ปัตติทำนมัย) คือ กำรอุทิศส่วนบุญกุศลท่ีได้กระท ำไว้ 

ให้แก่สรรพสัตว์ท้ังปวง กำรบอกให้ผู้อื่นได้ร่วมอนุโมทนำด้วย ท้ังมนุษย์และอมนุษย์ ได้ทรำบข่ำวกำร

บุญกำรกุศลท่ีเรำได้กระท ำไป 

๗.  บุญส ำเร็จได้ด้วยกำรอนุโมทนำ (ปัตตำนุโมทนำมัย) คือ กำรได้ร่วมอนุโมทนำ เช่น                  

กล่ำวว่ำ “สำธุ” เพื่อเป็นกำรยินดี ยอมรับควำมดี และขอมีส่วนร่วมในควำมดีของบุคคลอื่น ถึงแม้ว่ำ

เรำไม่มีโอกำสได้กระท ำ ก็ขอให้ได้มีโอกำสได้แสดงกำรรับรู้ด้วยใจปีติยินดีในบุญกุศลนั้น ผลบุญ  

ก็จะเกิดแก่บุคคลท่ีได้อนุโมทนำบุญนั้นเองด้วย 

๘.  บุญส ำเร็จได้ด้วยกำรฟังธรรม (ธัมมัสสวนมัย) คือ กำรตั้งใจฟังธรรมท่ีไม่เคยได้ฟังมำก่อน 

หรือท่ีเคยฟังแล้วก็รับฟังเพื่อได้รับควำมกระจ่ำงมำกขึ้น บรรเทำควำมสงสัยและท ำควำมเห็น  

ให้ถูกต้องยิ่ งขึ้น จนเกิดปัญญำหรือควำมรู้ก็พยำยำมน ำเอำควำมรู้และธรรมะนั้นน ำไปใช้  

ให้เกิดประโยชนส์ู่หนทำงเจริญต่อไป 

๙.  บุญส ำเร็จด้วยกำรแสดงธรรม (ธัมมเทสนำมัย) คือ กำรแสดงธรรมไม่ว่ำจะเป็นรูปของกำร

กระท ำ หรือกำรประพฤติปฏิบัติด้วยกำย วำจำ ใจ ในทำงท่ีชอบ ตำมรอยบำทองค์พระศำสดำ                           

ให้เป็นตัวอย่ำงท่ีดีแก่บุคคลอื่น หรือกำรน ำธรรมไปขัดเกลำกิเลสอุปนิสัยเพื่อเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ผู้อื่น 

ให้เกิดควำมเล่ือมใสศรัทธำ มำประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป 
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๑๐.  บุญส ำเร็จได้ด้วยกำรท ำควำมเห็นให้ตรง (ทิฏฐุชุกัมม์) คือ ควำมเข้ำใจในเรื่อง บำป บุญ 

คุณ โทษ สิ่งท่ีเป็นแก่นสำรสำระหรือท่ีไม่ใช่แก่นสำรสำระ ทำงเจริญทำงเสื่อม สิ่งอันควรประพฤติ    

สิ่งอันควรละเว้น ตลอดจนกำรกระท ำควำมคิดควำมเห็นให้เป็นสัมมำทิฏฐิอยู่เสมอ 

บุญกิ ริ ย ำวั ตถุ ท้ั ง  ๑๐ ประกำรนี้  ผู้ ใ ด ได้ ปฏิ บั ติ อย่ ำ ง ใดอย่ ำ งหนึ่ ง หรื อยิ่ ง ม ำก 

จนครบ ๑๐ ประกำรแล้ว ผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ได้กระท ำมำกตำมบุญท่ีได้กระท ำ ยิ่งได้มีกำรเตรียม                   

กำย วำจำ ใจ ให้สะอำดบริสุทธิ์ ตั้งใจจรดเข้ำสู่ศูนย์กลำงกำย หยุดในหยุด เข้ำไปแล้วก็ยิ่งได้รับบุญ

มหำศำลตำมควำมละเอียดประณีตที่เข้ำถึงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ส ำหรับกำรท ำบุญที่จะให้ได้ผลบุญมำกหรือน้อยนั้น มีหลักเกณฑ์อยู่ ๓ ประกำร 

         ๑.  ผู้รับ จะต้องเป็นผู้มีศีล มีคุณธรรมควำมดี แต่ไม่จ ำเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์หรือนักบวช                  

จะเป็นคนท่ัวไปก็ได้ ถ้ำผู้รับดี ผู้ท ำก็ได้บุญมำก หำกผู้รับไม่ดี ก็อำจจะท ำให้เรำได้บุญน้อย เพรำะเขำ

อำจอำศัยผลบุญของเรำไปท ำชั่วได้ เช่น ให้เงินช่วยเหลือเพื่อน ๆ กลับเอำไปปล่อยกู้ สร้ำงควำม

เดือดร้อนแก่ผู้อื่น เป็นต้น 

         ๒.  วัตถุสิ่งของท่ีให้ต้องบริสุทธิ์หรือได้มำโดยสุจริต เป็นของท่ีเหมำะและมีประโยชน์ต่อผู้รับ 

เช่น ให้เสื้อผ้ำของเล่นแก่เด็กก ำพร้ำ เป็นต้น ของท่ีให้ดีผู้ท ำก็ได้บุญมำก หำกได้มำโดยทุจริต                     

แม้จะเอำไปท ำบุญก็ได้บุญน้อย 

๓.  ผู้ให้ ต้องมีศีลมีธรรมและมีเจตนำท่ีเป็นบุญกุศลในกำรท ำ จึงจะได้บุญมำก นอกจำกนี้

เจตนำหรือจิตใจในขณะท ำบุญก็เป็นองค์ประกอบส ำคัญกล่ำวคือ ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้                   

หำกผู้ให้มีควำมตั้งใจดี ตั้งใจท ำ เมื่อท ำแล้วก็เบิกบำนใจ คิดถึงบุญกุศลท่ีได้ท ำเมื่อใดจิตใจก็ผ่องใส         

เมื่อนั้น เช่นนี้ ก็จะท ำให้ผู้ท ำได้บุญมำก ถ้ำไม่รู้สึกเช่นนั้น บุญก็ลดน้อยถอยลงตำมเจตนำ 

 

   

ที่มำ : พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม ผู้แต่ง สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยตฺุโต)  

 ส ำนักพิมพ์ : มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๔๖ 

www.m-culture.go.th 


