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บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้ศีล 5 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจาวันของประชาชน บ้านส้มป่อยค่ายเมือง
แสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห มีวัตุุประสงค์ ) เพื่อศึกษาาลักศีล 5
ในพระพุทธศาสนาเุรวาท 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญาาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจาวันของประชาชน
บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห และ 3) เพื่อศึกษา
การประยุ กต์ใช้ศีล 5 ในการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตประจาวันของประชาชนบ้านส้ มป่อยค่ายเมืองแสน
ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาพบว่า ผห้นาชุมชน พระสงฆ์ ประชาชน และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
รักษาศีล 5 ใน 3 ขั้น ตอน คือ ) การมีส่ วนร่ว มในขั้น เตรียมการ (ร่วมคิด) 2) การมีส่ ว นร่ว มในขั้น
ดาเนินการ (ร่วมทา) และ 3) การมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
(ร่วมรับผิดชอบ) ภายใต้าลักศีล 5 ได้แก่ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติ
ผิ ด ในกาม เว้ น จากการพห ด เท็ จ เว้ น จากการดื่ ม น้ าเมา โดยใช้ า ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม 4 ขั้ น ตอน คื อ
) การวางแผน เป็นการใา้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะา์ปัญาา 2) การดาเนินกิจกรรม เป็นการ
ใา้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร การร่วมทากิจกรรมอย่างมีความรับผิดชอบ 3) การใช้
ประโยชน์ เป็นการใา้ ประชาชนมีความสามารุในการนากิจกรรมมาใช้ใา้เกิดประโยชน์ทั้งด้านจิตใจ
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ร่างกาย สุขภาพ 4) การได้รับประโยชน์ เป็นการใา้ประชาชนเข้าุึงผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เที ยมกัน ดังนั้ น าลั กการนี้ จึ งเป็ น การเปิ ด โอกาสใา้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ าง
สร้างสรรค์ เพื่อใา้มีความสุขที่ยั่งยืนสืบไป
คาสาคัญ: การประยุกต์, ศีล 5, การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Abstract
An application of the 5 Precepts for developing the quality of daily life of
people in Ban Sompoykhaimaungsaen, Nadan Sub-district, Suwannakooha District,
Nongboulampoo Province has 3 objectives as follows: 1) to study the 5 Precepts of
Theravada Buddhism, 2) to study the problems of developing the quality of daily life of
people in Ban Sompoykhaimaungsaen, Nadan Sub-district, Suwannakooha District,
Nongboulampoo Province, and 3) to study the application of the 5 Precepts in the
developing of the quality of daily life of people in Ban Sompoykhaimaungsaen, Nadan
Sub-district, Suwannakooha District, Nongboulampoo Province. This was a qualitative
research.
The study found that community leaders, monks, people, and schools were
involved in promoting the observance of the 5 Precepts in 3 steps: 1) participation in
the preparatory step (co-thinking), 2) participation in the process (co-working), and
3) participation in monitoring, evaluation and dissemination of performance
(co-responsibility). These steps were under the 5 Precepts as: abstain from killing
animals, abstain from stealing, abstain from misconduct, abstain from telling lies,
abstain from drinking alcohol. There were together with using the principle of
participation in 4 steps: 1) planning was the involving people in problem analysis,
2) implementation was the activities which allowed people to participate in the
allocation of resources with the responsible participation in activities, 3) utilization was
the ability to bring activities to benefit both mental, physical, and health , 4) benefit
was the equal access to basic benefits. Therefore, this principle will give people an
opportunity to participate in creative community development in order to achieve
sustainable happiness.
Keywords: Application, 5 Precepts, Developing the Quality of Life
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บทนา
นับตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรห้ และได้ประกาศพุทธธรรมซึ่งเป็นคาสอนที่เป็นบรมสัจจะารือ
ความจริงอันประเสริฐที่เกี่ยวกับโลกและชีวิต ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และนามาสั่งสอนเพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ (มั่นเกียรติ โกศลนิรัติวงษ์, 254 ) าลักคาสอนในทางพระพุทธศาสนามี
2 ระดับ คือระดับสั จธรรมและระดับ จริยธรรม ในบรรดาคาสอนที่เป็นโลกุตตระ (สัจธรรม) และใน
ระดับโลกียะ (จริยธรรม) คาสอนในระดับ โลกุตตระ เป็นคาสอนเพื่อมุ่งความาลุดพ้นามดจากกิเลส
เป็นคาสอนในระดับที่สหง คือ นิพพาน ส่วนคาสอนระดับโลกียะ เป็นคาสอนทั่ว ๆ ไป เพื่อใา้ผห้ปฏิ บัติ
ดารงชีวิตอย่างเป็นสุขในชาติปัจจุบัน และชาติอื่นต่อ ๆ ไป เป็นคาสอนสาารับผห้ที่ยังต้องการความเจริญ
และความสุขในสังสารวัฎ าลักคาสอนที่เป็นจริยธรรมในการดารงชีวิต เช่น ทาน ศีล สวรรค์ เป็นต้น
(นฤมล มารคแมน, 2543) การที่มนุษย์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฎ ซึ่งยังเป็นความสุขในระดับ
ของโลกียะนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนาาลักธรรม ที่เรียกว่า ศีล 5 มาดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งุือว่า
เป็นาลักธรรมที่พระพุทธศาสนา ได้เล็งเา็นคุณค่าของสังคมที่จะอยห่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารุ
พัฒ นาพฤติก รรมด้านกาย จิ ต ใจ และสั งคมได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อความเป็ นมนุษ ย์ที่ ส มบห รณ์
ปัจ จุบั นนี้ บุ คลิ กภาพด้านพฤติกรรมมีความสาคัญ ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมาก
บุคลิกภาพเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ละคน ารือจะเรียกว่า เป็นแบบแผนความประพฤติของตนเอง
ที่แสดงออกมา จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันบางส่วน นอกจากนี้บุคลิกภาพอันเกิดจากการเรียนรห้ของแต่
ละบุ ค คล ที่ จ ะสามารุปรั บ ตั ว และการแสดงปฏิ กิ ริ ย าโต้ ต อบกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของแต่ ล ะบุ ค คล
(รั ง สรรค์ แสงสุ ข และคณะ, 2544) ในสั ง คมไทยจะเา็ น ว่ า ประชาชนชาวไทยส่ ว นใาญ่ นั บ ุื อ
พระพุ ท ธศาสนา การด าเนิ น ชี วิ ต ของคนไทยและวั ฒ นธรรมต่ าง ๆ ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลาล่ อ าลอมด้ ว ย
าลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งอยห่ในความคิดารือชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นเวลานาน สามารุ
สังเกตได้จากผลสะท้อนที่ปรากฏออกมาในด้านต่าง ๆ เช่น วิุีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอของ
ชาวไทย ตลอดจนุึงวัฒนธรรมของประเทศไทยในมิติด้านต่าง ๆ และประเพณีต่าง ๆ ลักษณะดังกล่าว
ซึ่งส่วนานึ่งเป็นผลมาจากาลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยการนามาปฏิบัติดัดแปลงใา้สอดคล้องกับ
การดาเนิ นชีวิต (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภ าพ, 25 6) สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐาน
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐาน ย่อมมี ผลมาก มีอานิสงส์มาก
จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐาน ย่อมาลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งาลาย คือ กามาสวะ ภวา
สวะ และอวิชชาสวะ (ที.ม. (ไทย), 0/ 42/89)
ในคัมภีร์วิมุตติมรรค พระอุปติสสเุระ กล่าวความามายของศี ลไว้ว่า ศีล ามายุึง ความเย็น
สัน ติ ดีเลิศ การกระทาปกติ และสภาพปกติตามธรรมชาติของทุกข์และสุข ศีล ามายุึง ความเย็น
(พระอุปติสสเุระ, 2538) มีอธิบายว่า ไม้จันทน์ที่มีความเย็นมากที่สุด ช่วยทุเลาความร้อนของพิษไข้ใน
ร่างกายได้ฉันใด ศีลก็ฉันนั้น คือ ช่วยทุเลาไข้ใจที่เกิดจากความสะดุ้งกลัวาลังจากศีลขาดและก่อใา้เกิด
ปราโมทย์ ศีล ามายุึง สันติ มีอธิบายว่า ุ้าบุคคลมีศีล เขาจะมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่สร้างความ
าวาดกลัวใา้เกิดขึ้น ปทานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ สันสกฤต (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาจันทบุรีนฤ
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นาท, 25 3) ใา้ความามายของศีลไว้ว่า “ศีล คือ ความปกติของธรรมชาติ ธรรมชาติอันสัตบุรุษพึงทรง
ไว้ สภาวะความสารวม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสุาน (ราชบัณฑิตยสุาน, 2546) ได้ใา้
ความามายของศีลไว้ว่า ศีลคือข้อบัญญัติที่กาานดการปฏิบัติทางกายและวาจา ทางพระพุทธศาสนา
เช่น ศีล 5 ศีล 8
วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อธิบายความามายของ ศีล ไว้ว่า คาว่า “ศีล” นี้ แปลว่า ปกติ
คือทากายและวาจาใา้เป็นปกติใา้เรียบร้อย ไม่ทาความเดือดร้อนใา้แก่ผห้ใด แปลว่า เย็น คือ ทาใา้เป็นคน
เยือกเย็น ทาใา้เย็นกาย เย็นใจ ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะขาดศีล, แปลว่า เกษม คือ ปลอดภัย ทาใา้เบากาย
เบาใจ อีกอย่างานึ่ง คาว่าศีลนี้ มีความามายเป็น สีลนะ กล่าวคือ เป็นมหลราก ส่วนคาว่า “สีลนะ” นี้ ซึ่งจะ
เา็นว่าการมีศีล 5 นั้น จะเป็นการรักษาตนเองและเป็นการรักษาผห้อื่นได้อย่างดี (พระพุทธโฆสเุระ, 2546)
ซึ่ งมี ความสอดคล้ องกั บพุ ทธทาสภิ กขุ ได้ อ ธิ บายความามายของศี ลไว้ ว่ า ศี ลามายุึ ง ความเป็ นปกติ
ารือปกติภาวะตามธรรมดา ามายความว่า ทาทุกอย่างอยห่ตามาน้าที่ที่ควรจะทา แต่อยห่ในภาวะปกติ คือ
ไม่เดือดร้อน ไม่กระวนกระวาย ไม่ระส่าระสาย ไม่มีความสกปรกความเศร้าามองใด ๆ เกิดขึ้ น โดยเนื้อความ
ศีล ามายุึง ระเบียบที่ได้บัญญัติขึ้นไว้สาารับประพฤติปฏิบัติกัน เพื่อใา้เกิดภาวะปกติขึ้นมาที่กาย ที่วาจา
ศีล คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเป็นอยห่ทางภายนอก ศีลพัฒนาที่กายวาจา ใา้เป็นกาย วาจา ที่น่าดห
เมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานแล้ว เราจึงจะมีจิตที่เป็นสมาธิได้ง่าย ุ้ามีศีลดีสมาธิก็มีง่าย (พุทธทาสภิกขุ, 2539)
ปัญาาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญาาทางอาชญากรรม การทาลายล้างผลาญ
ซึ่งกันและกัน การปล้นชิงทรัพย์ การทาความผิดทางเพศ การโกากาลอกลวง และการเสพสิ่งเสพติดใา้
โทษ ดังเช่นที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสารมวลชนอยห่บ่อย ๆ ตลอดุึงปัญาาทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง
การปกครอง เมื่อว่าโดยสรุปล้วนแต่เป็นการประพฤติผิดในเรื่องการละเมิดศีล 5 ทั้งสิ้น เพราะคนยึดเอา
ประโยชน์ตนและพวกพ้องเป็นใาญ่ ไม่ใส่ใจผลกระทบต่อส่วนรวม ขาดความรับผิดชอบ เา็นผิดเป็นชอบ
ในขณะที่สังคมเปลี่ยนไป ประกอบกับขาดความเข้าใจาลักศีลธรรม และไม่เา็นความสาคัญของศีลธรรม
เพราะความโลภ โกรธ าลง เข้าครอบงาจิตใจ ความคิดอ่านและความประพฤติาลาย ๆ อย่าง ซึ่งแต่ก่อน
ุือว่าเป็นความชั่ว ความผิด ได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ แล้วพากันประพฤติปฏิบัติโดยไม่รห้สึก
สะดุ้ง สะเทือน จนทาใา้เกิดปัญาาและทาใา้วิุีชีวิตมืดมนลงไป
ประชาชนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห
มีการอยห่ร่วมกันเป็นชุมชนที่มีความาลากาลายทางด้านอาชีพ เช่น อาชีพด้านเกษตรกรรม ทาไร่ ทานา
เป็นาลัก และรับ จ้างทั่วไป ด้วยความเร่งรีบของวิุีการดาเนินชีวิต ทาใา้ออกา่างจากาลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือาลักศีล 5 เพราะสาเาตุไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่าที่
เคยเามือนในอดีต เพราะค่าครองชีพในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านวัตุุนิยม ที่เป็นแรงผลักดัน
ส่งผลใา้ คุณภาพชีวิต ที่ดาเนิ นตามความพอเพียงเป็นไปด้วยความยาก ทาใา้ประชาชนในชุมชนบ้าน
ส้มป่อยนั้น ขาดความกลัวในเรื่องของการผิดศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดาเนินชีวิตประจาวัน
อันส่งผลใา้เกิดปัญาามากมาย เช่น การดื่มสุราสิ่งมึนเมาเพื่อที่จะเป็นการสร้างความสุขชั่วคราว การเล่น
การพนันเพื่อาวังรวยทางลัด การผิดลหกเมีย เรื่องชห้สาว เพราะสิ่งยั่วยุในสังคมปัจจุบัน เช่น สื่อออนไลน์ที่
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สร้างพฤติกรรมการเลียนแบบ รวมทั้งการฆ่าสัตว์ เป็นต้น จากการที่ประชาชนส่วนมากขาดในเรื่องของ
ศีลธรรมในการดาเนินชีวิต จึงเป็นสาเาตุใา้ผห้นาชุมชน วัด โรงเรียน กลุ่มผห้สหงอายุ ร่วมประชุม เพื่อสร้าง
รห ป แบบกิ จ กรรมภายในชุ ม ชน เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ใา้ ป ระชาชน ด าเนิ น ชี วิ ต ตามาลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ ศีล 5 เพื่อที่จะเป็นามห่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนคุณธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน ใา้ เกิดการพัฒ นาที่ยั่งยืน โดยใช้ทุน ทางสั งคมเดิมคือตานานค่ายเมืองแสน
วัฒนธรรมประเพณี วัดในพื้นที่ เพื่อร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทา เพื่อใา้ประชาชนที่มี
ปัญาาจริงเข้าสห่กระบวนการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของการดาเนินชีวิต ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
งามตามาลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อใา้เกิดความสุขตามาลักศีลธรรม ด้วยเาตุผลดังกล่าว
ผห้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้าลักศีล 5 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจาวันของประชาชน
บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห เพื่อเสนอแนวทางใน
การแก้ไขของปัญาาชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
. เพื่อศึกษาาลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเุรวาท
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญาาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจาวันของประชาชนในบ้านส้มป่อยค่าย
เมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห
3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ศีล 5 ในการพั ฒนาคุณภาพชีวิตประจาวันของประชาชนในบ้าน
ส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยผห้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากนั้นผห้วิจัยได้นาข้อมหลเชิง
คุณภาพมาวิเคราะา์ข้อมหลเชิงคุณภาพและพรรณนา โดยผห้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้
) ผห้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและค้ น คว้ า เอกสาร และรายงานการวิ จั ย ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี
และวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ศีล 5 การนาศีล 5 ไปบหรณาการเพื่อการพัฒนาใน
รหป แบบต่าง ๆ ที่จะเป็ นการพัฒ นาสั งคม พัฒ นาคุณภาพชีวิต พัฒ นาโครงสร้างขององค์กรตามาลั ก
ศีล ธรรมที่ มีการวางแผนมีรหป แบบและมีโครงสร้างของการลงมีปฏิ บัติ เกี่ยวกับศีล 5 เพื่ อนามาเป็ น
แนวทางในการศึกษาการประยุกต์การใช้ศีล 5 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในบ้านส้มป่อย
ค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห
2) ผห้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผห้ใา้ข้อมหลสาคัญในการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก (In-depth Interview) ตามรห ป แบบของการวิ จั ย โดยแบบสั ม ภาษณ์ ผ่ า นการทดสอบจาก
ผห้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสังคม าลังจากนั้น ผห้วิจัยได้รวบรวมข้อมหลที่ได้มา
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จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ทีล ะคน และการสนทนากลุ่ มเฉพาะ นามาวิเคราะา์ ข้อมหลเชิง
คุณภาพตามวัตุุประสงค์ของการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ด าเนิ น การวิ จั ย โดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผห้ ใ า้ ข้ อ มห ล ส าคั ญ
(key Informants) ได้แก่ พระสงฆ์ ผห้นาชุมชน และประชาชนในบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตาบลนา
ด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห จานวน 25 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจั ย คื อ แบบสั มภาษณ์ เชิงลึ ก (In-Depth Interview) ใช้ กับ ผห้ ใา้ ข้ อมห ล
ส าคั ญ (Key Informants) โดยก าานดประเด็ น ค าุามเกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใช้ า ลั ก ศี ล 5 ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันของประชาชน ในบ้านส้ มป่อยค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัด
านองบัวลาภห โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
. การสร้างแบบสัมภาษณ์พระสงฆ์ ผห้นาชุมชน และประชาชนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตาบล
นาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห
ผห้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมีเนื้อาาครอบคลุมตามวัตุุประสงค์และเนื้อาาจาก
แนวคิดที่ต้องการศึกษา มีทั้งามด 3 ตอน ดังนี้
ชุดที่ แบบสัมภาษณ์
ตอนที่ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมหลทั่วไปของผห้ใา้สัมภาษณ์ ผห้สัมภาษณ์ การบันทึก
ข้อมหล (จดบันทึก/บันทึกเสียง) วันสัมภาษณ์ สุานที่ จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมหลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้าลักศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจาวันของ
ประชาชนในบ้ า นส้ ม ป่ อ ยค่ า ยเมื อ งแสน ต าบลนาด่ า น อ าเภอสุ ว รรณคห า า จั งาวั ด านองบั ว ล าภห
ซึ่งประกอบด้วยคาุาม 5 ข้อ ตามวัตุุประสงค์ของการวิจัยกาานดาลัก ข้อเสนอแนะ ข้อ
4. ลักษณะของเครื่องมือ
ผห้วิจัยได้ดาเนินการศึกษา โดยทบทวนจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ ตารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยศึ ก ษาเฉพาะประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต บนพื้ น ฐานของการมี ศี ล 5
และวัตุุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการกาานดประเด็นคาุามที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม
และสอดคล้องกับวัตุุประสงค์ของการศึกษา สาารับการสัมภาษณ์ ผห้วิจัยกาานดประเด็นคาุามเพื่อใา้
ทราบุึงาลักการประยุกต์ใช้ศีล 5 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห ซึ่งบันทึกข้อมหลการสัมภาษณ์โดยการุ่ายภาพ
บันทึกเสียงและจดบันทึก
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมหลในการวิจัยครั้งนี้ ผห้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
) ผห้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มาาวิทยาลัยมาาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่ อขอานังสือความ
อนุ เคราะา์ ในการท าวิจั ย จากบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มาาวิท ยาลั ย มาาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต
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านองคาย ไปยังกลุ่มเป้าามายของบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัด
านองบัวลาภห
2) ผห้ วิจั ย น าแบบสั มภาษณ์ ไปสั มภาษณ์ กลุ่ มเป้าามาย จากกลุ่มตัว อย่ าง จานวน 25 ฉบั บ
และรับคืนมาด้วยตนเอง
3) เมื่อได้แบบสัมภาษณ์มา จานวน 25 ฉบับ ุือว่าเป็นแบบสั มภาษณ์ที่สมบหรณ์แล้ว นามา
วิเคราะา์ข้อมหลตามวัตุุประสงค์ 3 ข้อ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
) น าข้ อ มห ล ที่ ไ ด้ จ ากการท าการสั ม ภาษณ์ ที่ เ ป็ น เอกสารสั ม ภาษณ์ กา รบั น ทึ ก เสี ย ง
การบันทึกภาพ ทาการจัดามวดามห่โดยใช้วัตุุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็นประเด็นของการศึกษา
เช่น ประเด็นที่ผห้ใา้สัมภาษณ์ที่ตรงกัน และแตกต่างกัน เป็นข้อมหลสารสนเทศ เป็นการวิเคราะา์ข้อมหล
พื้นฐานภาคสนาม
2) นาประเด็นวัตุุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ของการวิจัยมาเป็นตัวกาานดในการวิเคราะา์ข้อมหลใา้ตรง
กับวัตุุประสงค์ขอการวิจัยแต่ละข้อ แต่ละด้านของการวิจัย
3) จาแนกองค์ความรห้ที่ได้จากการศึกษาในแต่ละบทตามลาดับ และจาแนกองค์ความรห้ที่ได้จาก
การศึกษาภาคสนาม มาสรุปเป็นองค์ความรห้ของการวิจัย เป็นประเด็ นที่มีความสาคัญและตอบปัญาา
ของการวิจัย
4) สรุปผลการวิจัยตามวัตุุประสงค์ของการวิจัย โดยนาสาระสาคัญของการวิจัยมาสรุปโดยการ
พรรณนา
5) นาผลสรุปของการวิจัยมาสห่การอภิปรายผลการวิจัย เพื่อที่จะได้เข้าใจการเชื่อมโยงรหปแบบ
ของการวิจัย แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย งานเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องที่ทา
การวิจัยใา้เกิดองค์ความรห้ของการวิจัย เพื่อที่จะได้นาไปใช้ใา้เกิดผลประโยชน์ได้ง่ายและครอบคลุมของ
การวิจัย
6) จัดทาข้อเสนอแนะของการวิจัย โดยแบบออกเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะ
ในการนาผลวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะสาารับการวิจัยในครั้งต่อไป

ผลการวิจัย
รหปแบบการมีส่วนร่วมในการการประยุกต์ใช้ศีล 5 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจาวัน
ของประชาชนในบ้ านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวล าภห
ประกอบด้วย ) าลักการ 2) กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรักษาศีล 5 มีรายละเอียดดังนี้
. าลักการ
. าลักการมีส่วนร่วม คือ การที่บุคคลในชุมชนใา้ความร่วมมือในาลายกลุ่มาลายโครงการที่
ได้จัดขึ้น มีการบหรณาการเข้าและก้าวไปพร้อมกัน ได้แก่ ผห้นาชุมชน พระสงฆ์ ประชาชน กลุ่มผห้สหงอายุ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรักษาศีล 5 ใน 3 ขั้นตอน คือ ) การมีส่วนร่วมในขั้นเตรียมการ
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(ร่วมคิด) 2) การมีส่วนร่วมในขั้นดาเนินการ (ร่วมทา) และ 3) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
และเผยแพร่ผลการดาเนินงาน (ร่วมรับผิดชอบ)
.2 าลักการรักษาศีล 5 คือ าลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานและเป็นาลักปฏิบัติที่สาคัญสาารับผห้ที่นับ
ุือศาสนาพุทธ ควรประพฤติ มี 5 ประการ ได้แก่ ( ) การเว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต (2) การเว้นจากการ
ลักทรัพย์ (3) การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม (4) การเว้นจากการพหดเท็จ (5) การเว้นจากการดื่ม
น้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแา่งความประมาท
2. กระบวนการมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ศีล 5 ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตประจาวันของ
ประชาชนในบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห
2. การร่วมคิด เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นเตรียมการ ประกอบด้วย ( ) ส่งเสริมใา้ผห้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้คิดวางแผนร่วมกัน ระาว่างผห้นาชุมชน ประชาชนในชุมชนบ้านส้มป่อย พระสงฆ์ภายใน
วัด คณะผห้บริาาร คณะครหภายในโรงเรียนในชุมชน และภาครัฐ ในการพัฒนาการส่งเสริมการรักษาศีล 5
เป็นการวางแผนใา้สอดคล้องกับประชาชนทุกระดับภายในชุมชน (2) ส่งเสริมใา้มีส่วนร่วมในการคิดค้น
าาปัญาาที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมการรักษาศีล 5 เพื่อที่จะเป็นการรับมือกับปัญาาในทุกรหปแบบที่เกิดขึ้ น
ภายในชุมชน ข่าวสารในโลกออนไลน์ในปัจจุบัน ที่จะเป็นการรับรห้ปัญาาที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมการ
รักษาศีล 5 เพื่อาาทางออกที่ดีของปัญาานั้น ๆ (3) ร่วมกาานดวิสัยทัศน์และพันธกิจของแต่ละแา่ ง
ประกอบด้ว ย ชุม ชน วัด โรงเรี ย น ภาครั ฐ เพื่ อพั ฒ นาการส่ งเสริมการรักษาศีล 5 ใา้ มีจุดมุ่ งามาย
ที่ชัดเจน และมีคณะกรรมการในการพัฒนาการส่งเสริมการรักษาศีล 5 ที่จะเป็นการรับทราบปัญาาสห่
การประชุม เพื่อาาทางออกในการแก้ไขใา้ดีขึ้น (4) การจัดเตรียมจัดทาข้อมหลข่าวสารการรักษาศีล 5
ภายในประเทศที่ ป ระสบความส าเร็ จ าลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การ
พัฒนาการส่งเสริมการรักษาศีล 5 เป็นการวางแผนเตรียมสุานที่เพื่อใา้เอื้อต่อการพัฒนา และวางแผน
เตรียมบุคลากรการส่งเสริมการรักษาศีล 5 (5) ร่วมวางแผนเตรียมจัดาาทุน จากทางชุมชนบ้านส้มป่อย
วัด โรงเรียน และภาครัฐในการสนั บสนุน การดาเนินงานพัฒ นาการส่ งเสริมการรักษาศีล 5 เป็นการ
อานวยความสะดวก ที่จะเป็นการวางแผนเตรียมจัดาาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการรักษาศีล 5
2.2 กระบวนการมีส่ วนร่ วมในขั้น ดาเนิ นการ ประกอบด้วย ( ) ร่ว มมี ส่ ว นประสานความ
ร่วมมือระาว่างประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน พระสงฆ์ภายในวัด และโรงเรียนที่ประกอบด้วยคณะผห้บริาาร
และครหในการร่วมกันพัฒนาการส่งเสริมการรักษาศีล 5 ภายในชุมชนบ้านส้มป่อย ใา้เป็นรหปแบบเพื่อ
การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย (2) การมีส่ ว นร่ว มรับ ผิดชอบในการจัดสภาพ
า้ องเรีย น เพื่อใา้ เอื้อต่อการเรี ยนการสอนในการส่ งเสริมการรักษาศีล 5 ทั้ งา้ องเรียนภายในวัดที่ มี
โรงเรี ย นผห้ สห งอายุ ภ ายในวัด และา้ องเรี ย นของโรงเรียนในพื้ น ที่ จะเป็ น แาล่ งเรียนรห้า ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในโรงเรีย น เป็ น การจัดสภาพแวดล้อมภายในใา้ ส ะอาด สงบ ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ
จัดป้ายนิเทศป้ายคติธรรม ในบริเวณสุานศึกษา โรงเรียน วัด ศาลาประชาคมของชุมชนบ้า นส้มป่อย
(3) ร่วมจัดใา้มีา้องจริยธรรมสาารับการพัฒนาจิตเจริญปัญญาของกลุ่มผห้สหงอายุ ประชาชน และเด็ก
นักเรียนในวัด (4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติธรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตในด้านศีล สมาธิ และปัญญา อยห่เสมอ และในวันพระ 8 ค่า 5 ค่า ทางโครงการโรงเรียนผห้สหงอายุ
และผห้นาชุมชน ได้มีการปฏิบัติเป็นประจา (5) การส่งเสริมใา้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มทา
สมาธิารือบริาารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้ากิจกรรม และทาสมาธิาลังเลิกกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาด้าน
สมาธิ (6) มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสานึกใา้ผห้ที่เข้าร่วมโครงการ มีวินัยในตนเองอยห่เสมอ อันจะเป็นการ
สร้างความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีล 5 เช่น กิจกรรมวัน
สาคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรมเพื่อยกย่องคนดีและเชิดชหคนเก่ง กิจกรรมทาบุญตักบาตรอาทิตย์ละ
ครั้ง การฟังธรรมทุ กวัน พระของชุม ชน น าผห้ นาชุมชนสร้างกิจกรรมการเข้าค่ ายพุ ทธ ค่ ายคุณ ธรรม
เป็นต้น มีส่วนร่วมเชิญวิทยากรที่มีความรห้ในการรักษาศีล 5 มาใา้ความรห้แก่บุคลากรทางการศึกษา ผห้นา
ชุมชนและนักเรียนอย่างสม่าเสมอ เป็ นกิจกรรมใา้ ผห้ที่เข้าร่วมโครงการได้รห้จักคิดวิเคราะา์ และแก้ไข
ปัญาาตามาลักพุทธธรรม และฝึกฝนอบรมใา้ประชาชนรห้จักคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมในการกิน การอยห่
ในสังคมปัจจุบั นอย่างมีความสุข การดหเพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรห้ การฟังเพื่อที่จะเป็นการปลหก
ปัญญารห้จักการคิดวิเคราะา์
2.3 การรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น เป็ น กระบวนการการมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตาม ประเมิ น ผล
และเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย ร่วมคิดวางแผน รหปแบบการวัดผลประเมินผล ร่วมติดตาม
การดาเนินงาน ร่วมประเมินผลการจัดสภาพองค์กรของวัดในระดับจังาวัดานองบัวลาภห ร่วมประเมินผล
กิจ กรรมต่าง ๆ ในวัน ส าคัญ ทางพระพุ ทธศาสนา ร่วมติดตามพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการ
ส่ ง เสริ ม การรั ก ษาศี ล 5 อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทุ ก ภาคส่ ว นภายในชุ ม ชนบ้ า นส้ ม ป่ อ ยค่ า ยเมื อ งแสน
ร่ว มประเมิ น ผลพฤติ กรรมของประชาชนบ้ านส้ มป่ อยค่ายเมืองแสน ในการส่ งเสริม การรัก ษาศีล 5
ด้านความเข้าใจ ด้านการปฏิบั ติ เป็ น ต้น ร่ว มประเมินผลในการพัฒ นาบุคลากรของทางผห้น าชุมชน
วั ด และโรงเรี ย น รวมทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสาร เพื่ อ ใา้ บ้ า น วั ด โรงเรี ย น ได้ รั บ รห้ ร่ ว มกั น
และเผยแพร่ผลการดาเนิ นการการส่งเสริมการรักษาศีล 5 ที่เป็นการเผยแพร่ผ ลการดาเนินงานการ
ส่งเสริมการรักษาศีล 5 ผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงชุมชนภายในพื้นที่ ารือเสียงตามสายารือาอกระจาย
ข่าวของชุมชน สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของวัด บ้าน โรงเรียน ชุมชน และเผยแพร่ผลการดาเนินงานโดยใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์

อภิปรายผล
พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า ศีลธรรมกลับมาเพื่ อโลกสงบเย็น ปรมัตุธรรมกลับมาเพื่อโอกาสสว่าง
ไสว ุ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ ุ้าปรมัตุธรรมไม่กลับมา โลกาจะมืดมน ดังนั้น ทุกคนต้อง
ช่วยกันทาใา้ศีลธรรมกลับมา ในฐานะเป็นสิ่งที่จาเป็นสาารับโลก ธรรม คือ าน้าที่ทีุ่หกต้องแก่ความรอด
ชีวิต ด้วยขอใา้ธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ พระพุทธเจ้า ทรงสอนใา้มีธรรมเป็นสรณะ มีตนเองเป็นที่พึ่ง
มีตนเองเป็นสรณะ ต้องทาด้วยตนเอง จะใา้คนอื่นมาทาแทนไม่ได้ (พุทธทาสภิกขุ , 2549) ศีล 5 เป็น
กรอบในการปฏิ บั ติและรหป แบบในการดาเนิน ชีวิต ซึ่งจากการที่ ผห้ วิจัยได้ศึกษารวบรวม รวมทั้งการ
วิเคราะา์ ผห้วิจัยสามารุอภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละข้อ ดังนี้
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( ) ศี ล ข้ อ ที่ การละเว้ น จากการฆ่ า การสั ง าาร ไม่ ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ชี วิ ต และร่ า งกาย
(ปาณาติป าตา เวรมณี ) โดยภาพรวม ประชาชนชาวบ้านส่ วนมาก จะไม่ค่อยฆ่าสั ต ว์ใาญ่ ซึ่งจะซื้ อ
เนื้อสัตว์จากตลาดมาประกอบอาาาร มีการรักษาสภาพแวดล้อมโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติ และปุ๋ยามัก
ชีวภาพ มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ มิใา้เกิดความรุนแรงในามห่เพื่อน มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อน
มนุษย์และสัตว์ สภาพปัญาา มีเป็นส่วนน้อย ในบางครั้งที่มีการฆ่าสัตว์ใาญ่ เช่น ล้มวัว ล้มควาย ฆ่าามห
รวมุึงเป็ด ไก่ ในงานบุญ งานเลี้ยง และเป็นอาาารภายในครอบครัว และการสังสรรค์ภายในบ้าน แต่ที่
าลีกเลี่ยงไม่ได้เลย คือ สัตว์ประเภทเป็นพาาะนาเชื้อโรคมาสห่คน เช่น ยุง แมลงสาบ มด สัตว์เลื้อยคลาน
บางประเภทมี ก ารฆ่ า อยห่ เสมอ เพราะกลั ว สั ต ว์ ม ากั ด ารื อ ท าร้ า ยตนเองและคนในครอบครั ว
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน าากประชาชนในชุมชนรักษาศีลข้อที่ โดยเคร่งครัด ชุมชนและบุคคล
ในชุม ชนนั้ น ๆ จะเกิ ดความเมตตาจิ ตใจอ่ อนโยนต่ อเพื่ อนมนุ ษ ย์และสั ต ว์ต่ าง ๆ จะไม่ กล้ าฆ่าารือ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อีกทั้งจะไม่ทาผิดกฎามายบ้านเมืองด้วย บ้านเมืองก็จะสงบสุข ซึ่งสอดคล้อง
กับ พระมาาพิชิตชัย ยมพาลไพ่ ได้ศึกษาเรื่อง “ทัศนะเรื่องศีล 5 ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบั น
ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ก ารฆ่ าสั ต ว์ ” เมื่ อ ปี พ.ศ. 2542 ผลการวิจั ย พบว่า การงดเว้น จากการฆ่ าสั ต ว์ มี
ความสาคัญ เพราะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสงบสุข ป้องกันการเบียดเบียนชีวิตและความาวาดระแวง
ระาว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสัตว์ และในปัจจุบันประชาชนส่วนใาญ่เข้าใจาลักศีลข้อนีุ้หกต้อง
แต่ไม่สามารุจะปฏิบัติใา้สมบหรณ์ได้ เพราะความจาเป็นในการดารงชีวิต และเชื่อว่า การฆ่าสัตว์เป็น
บาป มีผลทั้งในชาตินี้และชาติา น้า ผห้ที่ขาดความเข้าใจอย่างุหกต้องในการรักษาศีล จะเข้าใจว่าการ
รักษาศีลยากเกินไปจึงไม่รักษาศีล (พระมาาพิชิตชัย ยมพาลไพ่, 2542)
(2) ศีลข้อที่ 2 ด้านการละเว้น จากการลักขโมย เบียดบังแย่งชิง ไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิ น
(อทิ น นาทานา เวรมณี ) โดยภาพรวมประชาชน ยั งคงรัก ษาศี ล ข้อ 2 ไว้ได้ เป็ น อย่ างดี ทั้ งยั งรัก ษา
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม สภาพปัญาา อาจจะมีายิบจับของภายในบ้านที่วาง
อยห่ไปใช้โดยไม่ได้บอกกล่าวใคร เพราะเา็นเป็นของใช้ที่อยห่ในบ้านของตนเอง และในชุมชนอาจจะมีบ้างที่
เด็ก ๆ บางคนายิบฉวยของผห้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน าากไม่ละเมิด
ศีลข้อ 2 สอดคล้องกับการศึกษาของอธิษฐาน พหลศิลป์ศักดิ์กุล ได้ศึกษาปัญาาพิเศษเรื่อง “การรักษาศีล
า้าของพุทธศาสนิกชนวัยแรงงาน : กรณีศึกษาเขตสวนาลวง กรุงเทพมาานคร” ผลการศึกษาพบว่า ใน
ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรักษาศีลข้อ เว้นจากการฆ่าสัตว์ ศีลข้อ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ ศีลข้อ 3
เว้นจาการประพฤติผิดในกาม และศีลข้อ 5 เว้นจากการดื่มสุราเมรัยในระดับมากที่สุด ส่วนการรักษาศีล
ข้อ 4 เว้นจากการพหดปดอยห่ในระดับมาก โดยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและระดับการศึกษา
มีความสัมพันธ์กับการรักษาศีลา้าอย่างมีนัยสาคัญ (อธิษฐาน พหลศิลป์ศักดิ์กุล, 2549)
(3) ศีลข้อที่ 3 ด้านการละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ประทุษร้ายต่อของรักของาวงอัน
เป็ นการทาลายเกียรติภหมิและจิ ตใจ ตลอดจนทาวงศ์ตระกหล ของเขาใา้ เสื่ อมเสี ย (กาเมสุ มิจฉาจารา
เวรมณี) โดยภาพรวม ประชาชนชุมชนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน โดยส่วนมากเคร่งครัดปฏิบัติตามศีล
ข้อ 3 ไม่ประพฤติผิดนอกใจคห่ครองของตน สภาพปัญาา อาจจะมีบางครอบครัวที่มีปัญาาเรื่องบุคคลที่
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สามเข้ามาแทรกแซง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน การที่ประชาชนเคร่งครัดปฏิบัติตามศีลข้อ 3
ไม่ประพฤติผิดนอกใจคห่ครองของตน ก็จะไม่ทาผิดตามประมวลกฎามายอาญาามวดความผิดเกี่ยวกับ
เพศ ที่มีความสอดคล้องกับพระมาาเกรียงศักดิ์ กิตฺติชโย (ไชยสมศรี) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะา์าลัก
ศีล 5 ที่มีผ ลกระทบต่อกระบวนการควบคุมทางสั งคม” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า าลั กคาสอนศีล 5
เป็นาลักคุณธรรมเชิงา้ามปราบ อันเป็นเครื่องมือที่เกื้อกหลใา้ผห้ปฏิบัติตามสามารุเข้าุึงจุดามายแา่ง
ชีวิตที่ดีงาม กระบวนการควบคุมทางสังคมทั้งามด ล้วนมีจุดมุ่งามายใา้สมาชิกของสังคมยอมรับและ
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานต่าง ๆ ของสังคม เช่น กฎามาย ระเบียบข้อบังคับและจารีตประเพณี าลักศีล 5
ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการควบคุม ปรากฏออกมาโดยการใช้มาตรการต่าง ๆ ควบคุมพฤติกรรมของ
บุ ค คล การใช้ มาตรการควบคุม ทางสั งคมดั งกล่ าว มุ่ งก่อ ใา้ เกิดการควบคุ มบุ ค คลสองประเภทคื อ
( ) การควบคุมภายใน ซึ่งามายุึงการปลหกฝังคุณ ธรรมในตัวบุคคล ใา้ มีาิริโอตตัปปะารือมโนธรรม
ต้องการทาความดี ละเว้นการทาชั่ว ด้วยความรห้สึกรับผิดชอบชั่วดีของตนเอง ซึ่งเป็นาลักของความจริง
และ (2) การควบคุมภายนอก ย้าการใา้รางวัลจหงใจใา้คนทาความดีและการลงโทษเพื่อขห่ใา้บุคคลละเว้น
การทาความผิ ด ตามาลั กเกณฑ์ ความุหกต้องและเป็นธรรม ก่อใา้ เกิดความมีระเบี ยบวินัยในสั งคม
(พระมาาเกรียงศักดิ์ กิตฺติชโย (ไชยสมศรี), 2550)
(4) ศีลข้อที่ 4 ด้านการละเว้นจากพหดเท็จโกากาลอกาลวง ไม่ประทุษร้ายเขาารือประโยชน์สุข
ของเขาด้วยวาจา (มุสาวาทา เวรมณี) โดยภาพรวม ชาวบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน เคร่งครัดในศีลข้อ 4
สภาพปั ญ าา มี บ างครั้ งที่ โ กากเพื่ อ ความสบายใจของคนในครอบครั ว ารื อ เรี ย กว่ า โกากสี ข าว
การประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น าากประชาชนละเมิ ด ศี ล ข้ อ 4 การกระท าของบุ ค คลก็ จ ะเข้ า
องค์ป ระกอบของศีลข้อ 4 มุส าวาท มีองค์ 4 คือ (ก) เรื่องไม่จริง (ข) จิตคิดจะกล่าวใา้ คลาดเคลื่อน
(ค) มีความพยายามเกิดจากจิตที่คิดจะกล่าวใา้คลาดเคลื่อนนั้น (ง) ผห้อื่นเข้าใจความที่พหดนั้น และเข้า
องค์ ป ระกอบของกฎามาย จากการวิจั ย ภาคเอกสาร สรุป ผลการวิจัย ว่า พระไตรปิ ฎ กได้ก ล่ าวุึ ง
ความส าคั ญ ของศี ล เป็ น องค์ แ า่ งความประพฤติ เบื้ อ งต้ น ของการบรรลุ ธ รรมทางพระพุ ท ธศาสนา
และกล่าวุึงปฐมเาตุแา่งการปรากฏของเบญจศีล สืบเนื่องมาจากความละโมบและเา็นแก่ตัวของมนุษย์
ซึ่งแสดงใา้เา็นการเบียดเบียนผห้อื่น นอกจากนี้ ได้แสดงคุณและโทษของการปฏิบัติเบญจศีล และละเมิด
ต่อเบญจศีลทั้งชีวิตนี้และชีวิตาน้า ส่วนอรรุกุา ได้อธิบายเพิ่มเติมพร้อมทั้งแจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ
เช่น อธิบายความามายของคาว่า ศีล คือ ความสงบ และแสดงประเภทและลักษณะของการรักษาศีล
นอกจากนั้น กล่าวุึงองค์ประกอบาลักเกณฑ์การพิจารณาโทษ และประมวลวิธีการต่าง ๆ ที่นับว่าเป็น
ความพยายามในการละเมิดต่อเบญจศีล จากการวิจัยภาคสนามพบว่า ประชาชนบ้านส้มป่อย ยังคงมี
ค่านิยมและปฏิบัติต่อเบญจศีล สอดคล้องตามาลักทฤษฎี คือ มีความเา็นว่า เบญจศีลมีความสาคัญมาก
และบัญญัติไว้ใา้ทุกคนปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของสังคม และเา็นว่าการุือศีลนาไปสห่สุคติ
(5) ศี ล ข้อที่ 5 ด้านการละเว้น จากเครื่อ งดองของเมา สิ่ งเสพติด อัน เป็ นเาตุ ใา้ เกิ ดความ
ประมาทมั ว เมา ก่ อ ความเสี ย าาย ผิ ด พลาดเพราะขาดสติ (สุ ร าเมรยมั ช ชปมาทั ฏ ฐานา เวรมณี )
โดยภาพรวม ชาวบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนโดยปกติไม่ดื่มสุรา แต่อาจจะสหบบุารี่บ้าง ไม่ข้องเกี่ยวกับ

226 | ปีที่ 6 ฉบับที่ (มกราคม– มิุนุ ายน 2564)

Vol.6 No.1 (January – June 202 )

สารเสพติด ไม่สนับสนุนใา้คนในครอบครัวมีการเสพสุราารือยาเสพติดอื่น ๆ พยายามรณรงค์ใา้ชุมชนรห้
ุึงโทษของการผิดศีลข้อ 5 ช่วยเาลือทางราชการรณรงค์เมาไม่ขับ อดทน อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุที่จะทาใา้
ละเมิดศีล ข้อ 5 เา็ น ด้ว ยกับ การส่ งเสริ มไม่ใา้ ดื่มสุ ราในงานบุ ญ ต่าง ๆ เคร่งครัดปฏิ บัติตามศีล ข้อ 5
สภาพปัญาา มีการสังสรรค์กับเพื่อนฝหงเป็นบางครั้ง ารือดื่มในงานเลี้ยง งานบุญตามประเพณีต่าง ๆ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน การประพฤติผิดศีลข้อที่ 5 เป็นเาตุทาใา้ผิดใา้ศีลอีก 4 ข้อ รวมทั้ง
ก่อใา้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ซึ่งการเกิดพฤติกรรมการเสพสุรานั้น มีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง อันเป็ นเาตุทาใา้เกิดการละเมิดศีล และก่อใา้ เกิดปัญาาและผลกระทบทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม าากประชาชนไม่ละเมิดศีลข้อ 5 ย่อมรักษาชีวิตของตนเองและผห้อื่นได้
ไม่เกิดความสหญต่อชีวิต ทรัพย์สิน และปัญาาทางสังคมในเรื่องยาเสพติด สังคมก็จะสงบสุข ประเทศชาติ
ก็จะพัฒนา

สรุป/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาาลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเุรวาท ศีล คือ “เจตนา” ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจาก
กายทุจริต 3 ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม และวจีทุจริต 4 ไม่พหดเท็จ, ไม่พหดคาายาบ,
ไม่พหดส่อเสียด, ไม่พหดเพ้อเจ้อ และศีล คือ “เจตสิก” ามายุึงการงดเว้นจากมโนทุจริต 3 ความโลภ
อยากได้ของผห้อื่นมาเป็นของตนเอง, มีจิตคิดพยาบาท, มีความเา็นผิด ศีล 5 ข้อ คือ 1. ปาณาติปาตา
เวรมณี งดเว้นจากการทาชีวิตสัตว์ใา้ตกล่วงไป 2. อทินนาทานา เวรมณี งดเว้นจากการุื อเอาของที่
เจ้าของมิได้ใา้ 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทา เวรมณี
งดเว้นจากการกล่าวเท็จ 5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็น
ที่ตั้งแา่งความประมาท
สภาพปั ญ าาการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตประจาวันของประชาชนในบ้านส้ มป่ อยค่ายเมืองแสน
ต าบล นาด่ า น อ าเภอสุ ว รรณคห า า จั ง าวั ด านองบั ว ล าภห พบว่ า บ้ า นส้ ม ป่ อ ยค่ า ยเมื อ งแสน
มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนาน เป็ น ต านานที่ ส ร้ า งความสามั ค คี ใา้ เกิ ด ขึ้ น ภายในชุ ม ชนได้ เป็ น อย่ างดี
ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลหกพืชเศรษฐกิจตามความต้องการของโรงงาน
รองลงมาคื ออาชี พ ค้ าขายที่ ส ามารุดห แลความเป็ น อยห่ ของครอบครัว ได้ เป็ น อย่างดี และประชาชน
ส่วนมากนับุือพระพุทธศาสนา มีการปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเป็นประจาทุก ๆ วันพระ 15 ค่า ของทุก ๆ
เดือน จึงเป็นการดีที่โครงการามห่บ้ านศีล 5 ของชุมชนได้รับการส่งเสริมจากผห้นาชุมชน โรงเรียน วัด
ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการบหรณาการโครงการามห่บ้านรักษาศีล 5 เข้ากับกิจกรรมของ
ชุมชนได้ดี เช่น โครงการโรงเรีย นผห้ สห งอายุ โครงการพั ฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
เป็นต้น
การประยุกต์ใช้ศีล 5 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจาวันของประชาชนในบ้านส้มป่อย
ค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภห เป็นการร่วมมือกันภายในชุมชน
ประกอบด้วย ผห้นาชุมชน พระสงฆ์ ประชาชนทุกกลุ่ม และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการส่งเสริ มการรักษา
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ศีล 5 ใน 3 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในขั้นเตรียมการ (ร่วมคิด) 2) การมีส่วนร่วมในขั้นดาเนินการ
(ร่ ว มท า) และ 3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตาม ประเมิ น ผลและเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งาน
(ร่วมรับผิดชอบ) และใช้าลักแนวคิดการมีส่วนร่วมซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน ประชาชนต้องมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะา์ปัญาา 2) การดาเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้าน
การใช้ ท รั พ ยากร การร่ ว มท ากิ จ กรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ 3) การใช้ ป ระโยชน์ ประชาชนต้ อ งมี
ความสามารุในการน ากิจ กรรมมาใช้ใา้ เกิดประโยชน์ ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สุขภาพ 4) การได้รับ
ประโยชน์ ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
. ผห้วิจัยได้นาปัญาาและอุปสรรคของการนาาลักศีล 5 เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาของ
ชาวบ้าน เข้าสห่การสัมมนา รวมุึงสิ่งที่สามารุปรับปรุงได้แก้ได้และาาสาเาตุ เาตุผลเพื่อที่ประชาชนใน
พื้นที่จะได้ดาเนินชีวิตตามาลักศีล 5 ได้มากขึ้น
2. ผห้ วิจั ย ได้ น าแนวคิด เรื่ องของศี ล 5 ที่ ได้ ท าการศึก ษาท าเป็ นแผนการเรีย นรห้ที่ ล ะขั้ นตอน
เพื่อที่จะเป็นการสร้างความเข้าใจใา้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มีความแตกต่างทางด้านอายุ เพศ การศึกษา
ที่มีความแตกต่างกันในการเรียนรห้และเข้าใจ เพื่อที่จะทราบาัวใจสาคัญของการดาเนินชีวิตตามาลักศีล
5 ใา้ประสบความสาเร็จมากขึ้น
3. ผห้วิจัยได้นาาลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับศีล 5 เพื่อที่จะสร้างองค์ความรห้ใา้กับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรห้ทางพระพุทธศาสนา เป็นแาล่งเรียนรห้ของชุมชน
4. ผห้วิจัยได้พัฒนาาลักการเรียนรห้เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรห้ ความรห้ทางพระพุทธศาสนา ใา้เกิด
การเรียนรห้และพัฒนาสังคมไปในเวลาเดียวกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
. ควรทาการศึกษาศีล 5 ช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจาวันของประชาชนในบ้านส้มป่อย
ค่ายเมืองแสน ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคหาา จังาวัดานองบัวลาภหได้อย่างไร
2. ควรทาการศึกษาข้อดีของการรักษาศีลแต่ละข้อ ตั้งแต่ศีล 5 และ ศีล 8 เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพแต่ละด้านของการดาเนินชีวิตของประชาชนแต่ละช่วงอายุ
3. ควรทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทาความผิดด้านศีลธรรมในสังคมปัจจุบัน ทั้งสังคม
จริงและสังคมออนไลน์ ซึง่ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การทาผิดศีลนั้นนอกจากในสังคมแล้วเรายังเา็นในสื่อ
ต่าง ๆ มากมาย ที่มีการทาผิดศีลธรรมอยห่เป็นประจา
4. ควรมีการศึก ษารหปแบบการรณรงค์การรักษาศีลธรรม จริยธรรม ที่ประสบความสาเร็จใน
ชุมชนปัจจุบัน เช่น โครงการามห่บ้านคุณธรรมที่ประสบความสาเร็จ เป็นต้น
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