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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ  ๑) เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม
หลักศีล  ๕  ๒) เพ่ือวิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนิน
ชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  และ ๓) เพ่ือสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชน
ในสังคมไทยตามหลัก  ศีล ๕  ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีดวยการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกลุมจากประชากร  จํานวน   
๔๐๐ คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา  ดวยคารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) วิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล จํานวน  ๒๔  รูป/คน  
ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง   
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑) การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  มีวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของ
ตนเองไวการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิตตาม
หลักศีล  ๕   ท้ังนี้เพราะความตองการของสมาชิกชุมชนหมูบานศีล  ๕ อาศัยปจจัยตางๆเฉพาะจําเปนตอ
การดํารงชีวิตเทาท่ีตนเองจะสามารถหาได  แนวทางดําเนินชีวิตมาจากการสงตอองคความรู  การศึกษา
ของสมาชิกชุมชน  เปนองคความรูภายนอกชุมชนและองคความรูท่ีบรรพบุรุษในชุมชนสะสมไว  การ
สื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสรางสรรค การนํามาเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป  การปรับเปลี่ยน
การประดิษฐในชุมชน  เชน  บาน  วัด  สถานท่ีสําคัญในชุมชน  เปนตน  มีการปรับเปลี่ยนปลูกสรางอยาง
ชาๆ  เนนแกปญหาท่ีชุมชนประสบอยู  ความตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมี
สภาพดีข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยางความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอน
หยอนใจ ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  
พ่ึงพาทรัพยากรภายนอกเทาท่ีจําเปน 
 ๒) วิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิต
ของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ ผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏวา โมเดลมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึงพิจารณาจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ ๓.๗๑  คา
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ความนาจะเปนเทากับ ๐.๒๙ ท่ีองศาอิสระเทากับ ๓  น้ําหนักองคประกอบของมาตรฐานมีคาเปน  +  
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกตัว มาตรฐานท่ีมีน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด  คือ  ศีลขอท่ี  ๑  กับ
ศีลขอท่ี  ๔  แสดงถึงพฤติกรรมการมีศีลและไมมีศีล มีไมการเบียดเบียนผู อ่ืน และผูตรงไปตรงมา  
รองลงมาคือ ศีลขอท่ี ๒ และตํ่าสุดคือศีลขอท่ี ๕ เนื่องจากสังคมสวนหนึ่งมองวาการด่ืมสุรา หรือด่ืมของ
มึนเมา หากไมเมาถือวาไมผิดศีล อีกท้ังการด่ืมสุรายังมีผลตอการบํารุงดูแลสุขภาพเปนอายุวัฒนะ ผลคา
น้ําหนักอยูในระดับต่ําตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติ 
  ๓) สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ จากการศึกษา
วิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของตนเองไวการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบาน
ภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ซ่ึงมีเปาหมายอยู ๓ ประการ คือ ๑) ตนเองมีความสุข  ๒) สังคม
มีความสุข  และ๓) เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได   
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Abstract 
 
 Objectives of this research were to :  1. To study the lifestyle of the community 
in Thailand under the five precepts 2. Analysis confirmed the main elements for the 
benchmark five precepts the life of the community in Thailand, according to the precepts 
and five. 3. to create a standard of life of the communities in Thailand under the five 
precepts. Methodology The research methodology combined with quantitative research 
and qualitative research. The quantitative data collection questionnaire among                     
a population of 400 analyzed with descriptive statistics. By percentage, average, standard 
deviation. And element analysis (Factor Analysis) Research data from the image data          
24 / person with a structured interview. 
 The results showed that  
 1. Lifestyle community in Thailand under the five precepts as their own culture 
as a lifestyle change as opposed to a culture outside the village nor the outside following 
the five precepts because the needs of the community, the village canon. Five factors in 
particular are essential to life as they can find. The lifestyle of forward 
knowledge. Members of the community Knowledge outside the community and ancestral 
knowledge accumulated in the community. Telecommunications Initiative Introduced 
gradation Modifying the invention in such a home is an important place in the community 
or modified buildings slowly. Solutions focus on communities experiencing. The need to 
improve the lives of themselves and their families a better condition than 
before. Adopting a model in eating, dressing, recreation, etc. affect the life of a community 
self-reliance. Dependence on the resources available in the community. Dependence on 
external resources as necessary 
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 2. The analysis confirmed the five main precepts for creating a standard of life 
of the communities in Thailand under the five precepts precepts five principal 
components analysis confirmed that the model is consistent with the empirical data are 
considered in good standing. This is based on chi - square is equal to the probability of 
3.71 to 0.29 degrees of freedom equal to the weight of three elements: the value is 
significant at 0.05 level all standards. weighing the most is the one with the precepts 
precepts No. 4 shows the behavior is unethical and is not canon. There are not hurting 
others And frankly, followed by the sacrament of the 2nd and the 5th lowest was baptized 
as a part of society that drinking alcohol. Or drink alcohol If a drunk is not wrong. The 
alcohol also affects the maintenance of a healthy longevity. The result is low weight, 
according to a review of the practice. 
 3. The standard of living of communities in Thailand under the five precepts. 
The education community as a way of their own culture into the culture outside the 
village, less than a third following the five precepts. The aims are three reasons: 1. they 
are happy 2. Economic 3. Social enjoyed stable self-reliant, as detailed below. 
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      ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  โดยรวมท้ัง  ๕  ดาน……………………….……………………..  

๗๑ 

๔.๓ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

      ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๑........................................................................ 

๗๒ 

๔.๔ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

      ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๒........................................................................  

๗๓ 

๔.๕ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

      ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๓........................................................................  

๗๔ 

๔.๖ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

      ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๔........................................................................  

๗๕ 

๔.๗ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

      ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๕........................................................................  

๗๖ 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพประกอบท่ี                 หนา 

 

๑.๑  กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย..................................................................................... ๕ 
๔.๑  องคประกอบเชิงยืนยัน................................................................................................. ๗๘ 

๔.๒ โมเดลศีลขอท่ี  ๑........................................................................................................... ๘๐ 

๔.๓ โมเดลศีลขอท่ี  ๒........................................................................................................... ๘๔ 

๔.๔ โมเดลศีลขอท่ี  ๓........................................................................................................... ๙๓ 

๔.๕ โมเดลศีลขอท่ี  ๔........................................................................................................... ๙๕ 

๔.๖ โมเดลศีลขอท่ี  ๕........................................................................................................... ๙๘ 
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บทท่ี  ๑ 

 

บทนํา 

 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
  

 ความขัดแยงในสังคมไทยในอดีตมีมาเรื่อย ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางชนชั้นนําท่ี
ยุติลงดวยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันท่ี ๒๔ มิ.ย. ๒๔๗๕ หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแยงเชิง
อุดมการณระหวางรัฐไทยกับพรรคคอมมิวนิสต แหงประเทศไทยตั้งแตป ๒๔๙๒-๒๕๒๕  ซ่ึงสิ้นสุดลง
ดวยนโยบายการใหอภัย ตามคําสั่งท่ี ๖๖/๒๕๒๓ ตอมาก็เปนความขัดแยงระหวางรัฐบาลเผด็จการกับ
กระแสเรียกรองประชาธิปไตยของประชาชน อันกอใหเกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และพฤษภา
ทมิฬ ๒๕๓๕๑  ความขัดแยงท่ีผานมาในประวัติศาสตร ยังไมไดมีความรุนแรงเทาความขัดแยงทาง
การเมืองยืดเยื้อ เรื้อรังในขณะนี้ ท่ีเริ่มตนเม่ือปลายป ๒๕๔๘ และพัฒนามาเปนความขัดแยงระหวาง 
กลุมความคิดเห็นทางการเมืองสองกลุมอยูจนถึงทุกวันนี้  แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยง การ
จัดการดวยสันติวิธี  ความขัดแยงทางเพศมีความเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน จากปญหาทางเพศท่ี
เกิดข้ึนนั้น มีสาเหตุสวนใหญท่ีสําคัญ ไดแก ขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องเพศ หรือไดรับ
ความรูในการแกปญหาท่ีไมถูกตอง 
 ความขัดแยง  ความสูญเสียเกิดจากการดื่มสุรา ยอดรวมการเกิดอุบัติเหตุสะสมตลอด      
๕  วัน  ตั้งแตวันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๕๙  มียอดรวม  ๒,๗๕๓  ครั้ง  
ผูเสียชีวิตรวม  ๒๙๒  ราย  ผูบาดเจ็บรวม  ๒,๘๕๕  ราย  สาเหตุหลักยังเปนเมาสุรา  รอยละ  
๒๓.๐๘ ขับรถเร็วเกินกําหนด  รอยละ  ๑๕.๙๘  โดยรถจักรยานยนต  ยังครองอันดับหนึ่งท่ีเกิด
อุบัติเหตุ  รอยละ  ๘๓.๔๑  ขับรถเร็วเกินกําหนด  รอยละ  ๑๕.๙๘  โดยรถจักยานยนต  ยังครอง
อันดับหนึ่งท่ีเกิดอุบัติเหตุ  รอยละ  ๘๓.๔๑ รถปกอัพ  รอยละ  ๗๒.๔๑  เกิดบนถนนกรมทางหลวง
มากท่ีสุด  รอยละ  ๓๗.๓๕  โดยจังหวัดท่ีเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด  ไดแก  จังหวัดเชียงใหม           
๑๐๘  ครั้ง  จังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตสะสมสูงสุด  ไดแก  จังหวัดนครราชสีมา  ๑๒  ราย  จังหวัดท่ีมี
ผูบาดเจ็บสะสมสูงสุด  ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  ๑๐๘  คน  สวนจังหวัดท่ีไมมีผูเสียชีวิต  มี  ๗  
จังหวัด  คือ  จังหวัดตรัง  จังหวัดพังงา  จังหวัดแพร  จังหวัดระนอง  จังหวัดสมุทรปราการ             
จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดสุโขทัย๒ 

 ๑บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ความขัดแยงในประเทศไทย : สาเหตุ ผลกระทบ และ ทางแก, [ออนไลน], 
แหล ง ท่ี ม า  : http://www.oknation.net/blog/nhongkampangdin/2010/03/28/entry-1 [๑๒  มี น าคม  
๒๕๕๙]. 
 ๒ชาญเชาว  ไชยานุกิจ,  เดลินิวส ๗ วันอันตราย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.dailynews. 
co.th/politics/370786 [๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๙]. 
 

                                                 

http://www.dailynews.co.th/politics/370786
http://www.dailynews.co.th/politics/370786


๒ 
 
 
 ผูท่ีดื่มสุราเรื้อรังจะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง ๑๐-๑๔ ป แตถาดื่มตามกําหนดอายุเฉลี่ยจะยาว
กวาคนท่ีไมไดดื่ม โดยเฉพาะเม่ือเริ่มดื่มเม่ือมีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจ บางคนแนะนําใหดื่มหลังอายุ     
๖๐ป  ถาไดดื่มเกินขนาดอาจจะทําใหเสียชีวิต หากคุณดื่มสุราเปนประจํามากเกินไปอาจจะกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพ  การลดความขัดแยงในสังคมไทย  ลดผลกระทบในสังคมไทยท่ีเกิดจากการดื่มสุรา  
มีการรณรงคงดดื่มสุราเพ่ือใหชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ งดเหลา และประสบการณงด
เหลาของคนตนแบบในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ และเปลี่ยนเปนคนใหมจากการเลิกเหลา  งดเหลา
ครบสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ   พรรษาสูออกพรรษา...ชุมชนคนสู
เหลา            ซ่ึงไดผลในระดับหนึ่ง  และแกไขปญหาไดเพียงบางสวน  ท้ังนี้เปนสุราเปนเพียงสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหเกิดความผิดปกติในสังคมไทย  สาเหตุหลักท่ีทําใหสังคมไทยผิดปกติไปจากการดํารงชีวิต  
ความสุข  ความม่ังคงในทรัพย  การพัฒนาสังคม  มีสาเหตุมาจากประชาชนในชุมชนละเมิดศีล  ๕  ศีล  
๕  จึงเปนตัวแปรตนเหตุท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตท่ีสุขสงบหรือลมสลายในชุมชน  และความรู  ความ
เขาใจ การปฏิบัติ  การประยุกตใชหลักศีล  ๕  ของชุมชนตางกัน 
 การดําเนินชีวิตของบุคคล โดยท่ีลักษณะของพฤติกรรมตางๆจะเปนตัวบงบอกถึง 
รูปแบบการดําเนินชีวิต แตละแบบพฤติกรรมในการเขาสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง 
การพักผอนหยอนใจใชเวลาวาง และการแตงตัว ลวนเปนสวนประกอบของรูปแบบการดําเนินชีวิต 
รูปแบบการดําเนินชีวิตจะถูกดําเนินเปน อุปนิสัย เปนวิธีประจําท่ีกระทําสิ่งตางๆ  ซ่ึงดําเนินชีวิตไป
ตามกระแสของกิเลสหรือกระแสระบบทุนนิยมเสรี  ท่ีสงเสริมสรางกระแสบริโภคนิยม  กระตุนใหเกิด
ความอยาก  ความขัดแยงและชวงชิง  นําไปสูการละเมิดศีล  ๕ สงผลใหสังคมไมปกติสุข  และเม่ือ
กําหนดเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนจะชวยใหชุมชนวิเคราะหตนเองได๓ 
 ศีล ๕  คือการดําเนินชีวิต หลักความประพฤติ ท่ีชวยใหสังคมอยูรวมกันอยางปกติสุข         
ขอประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม จริยะ (หรือ จริยธรรม) อันประเสริฐ เรียกวา       
พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม หรือ พรหมจรรย) แปลวา ความประพฤติอันประเสริฐ หรือ การดําเนิน
ชีวิตอยางประเสริฐ เปนมนุษยสมบูรณดําเนินชีวิตอันดีงามตามอุดมคติเทาท่ีมนุษยจะพึงประพฤติและ
ดําเนินไปถึงได นําไปสูกระบวนการพัฒนาคนท่ีสมบูรณตามมรรคมีองค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปญญา  
และการรักษาศีล ๕ หากหมูบานรักษาศีล  ๕  ไดทุกคน  จะสงผลใหสังคมเปนสุข โดยเกณฑ
ความสําเร็จคิดเปนรอยละรอย  นําไปสูตนแบบเพ่ือประเมินหมูบานการประเมินหมูบานศีล๕ อ่ืนๆ  ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชน 
 หมูบานรักษาศีล ๕ และโรงเรียนรักษาศีล ๕ ตามโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ จ.สระบุรี  
โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย กลาววา ศีล ๕ เปนหลักประกันสังคมไดเปนอยางดี หากหมูบานใด
นําไปปฏิบัติไดจะเกิดความสงบสุข และจะสงผลยังประเทศใหเกิดความสงบสุข ไมตองทุกข เดือดรอน 
การดําเนินการหมูบานศีล ๕ นั้น มีการมอบปายประกาศอยางเปนทางการท่ีจังหวัดสระบุรีเปนแหง
แรก และขณะนี้ในหลายจังหวัดเริ่มดําเนินการแลว เชน ลพบุรี สระแกว แพร นครสวรรค ตาก 
อุทัยธานี อุตรดิตถ สุโขทัย ขณะเดียวกันคณะสงฆในแตละจังหวัดควรนําไปปฏิบัติดวย โดยเริ่มจาก
รอยละ ๕๐ ของแตละหมูบาน เพราะการดําเนินการโครงการนี้หากจังหวัดใดสามารถดําเนินการไดจน
ประสบความสําเร็จก็จะสงผลใหเกิดความสงบสุขยังจังหวัดนั้น และสุดทายจะทําใหประเทศชาติสงบ
สุขดวย  

๓พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๓๙),  หนา ๔๑. 
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  เกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน  อยางนอยตองมีศีล  ๕  มีธรรมจริยา  
พรอม  ท้ังกาย  ทางวาจา และทางใจ  โดยเกณฑมาตรฐานเบื้องตนท่ีไดชื่อวาเปนคนมีศีลธรรม  มี
ตัวชี้วัด คือ   เวนจากปาณาติบาต  ละเวนการฆาการสังหาร  ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย  เวน
จากอทินนาทาน  ละเวนการลักขโมยเบียดบังแยงชิงไมประทุษรายตอทรัพยสิน  เวนจากการเมสุ
มิจฉาจาร  ละเวนการประพฤติผิดในกาม  ไมประทุษรายตอของรักของหวงแหน  อันเปนการทําลาย
เกียรติภูมิและจิตใจ  ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหสับสน  และเวนจากสุราเมรัย  ไมเสพเครื่อง
ดองของมึนเมาสิ่งเสพติดอันเปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา  กอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาด
สติ  เชน  ทําใหเกิดอุบัติ  แมอยางนอยก็เปนผูคุกคามตอความรูสึกม่ันคงปลอดภัยของผูรวมสังคม    
  ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีตองการสรางความ
ปรองดอง สมานฉันท เพราะความไมสงบของบานเมืองท่ีผานมา ท้ังจากปญหาดานอาชญากรรม      
การกระทําผิดกฎหมาย การแตกแยกทางความคิด การทุจริตคอรับชัน ลวนเกิดจากการขาดสติ 
จิตสํานึก ศีลธรรม และคุณธรรม  การกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของชุมชนดวยใชศีลเปนเกณฑ  เพ่ือให
เกิดการสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน     
  จากความสําคัญดังกลาว คณะผูวิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการสรางเกณฑมาตรการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก ศีล  ๕  โดยจะศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลักศีล  ๕  วิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐาน
การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  และสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนในสังคมไทยตามหลัก  ศีล ๕  ตอไป 
  

๑.๒   วัตถุประสงคของการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
  ๑.๒.๑ เพ่ือวิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการ

ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
 ๑.๒.๒  เพ่ือสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก  ศีล ๕ 
 

๑.๓  ปญหาการวิจัย 
  ๑.๓.๑ การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  เปนอยางไร 
  ๑.๒.๒ องคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชน

ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  เปนอยางไร 
 ๑.๓.๓  เกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก  ศีล ๕  เปน
อยางไร 
 
 
 
 



๔ 
 
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

   ขอบเขตดานเนื้อหา  ไดแก  มุงเนนการศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทย
ตามหลักศีล  ๕  องคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลักศีล  ๕  และเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก  ศีล ๕   
 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
  ๑.๔.๓.๑ ประชากร ไดแก 

  ประชากร  และกลุมตัวอยาง  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาการสราง
เกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ดังนั้น  จึงกําหนดประชากรและ
กลุมตัวอยาง  ดังนี้  

  ๑. ประชากรท่ีใชในงานวิจัยในครั้งนี้ประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการหมูบาน   
ศีล  ๕  จํานวน  ๒๔๓,๕๘๕ คน  ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘๔ 

  ๒. กลุมตัวอยางประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการหมูบานศีล ๕  จํานวน          
๔๐๐ คน  

  ๑.๔.๓.๒  ผูใหขอมูลสําคัญ 
  ๑ . ตั วแทนฝ ายฆราวาสระดับจั งหวัด   ได แก   ผู อํ านวยการสํ านั กงาน

พระพุทธศาสนา  จังหวัดลําพูน  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  คน 
  ๒. ตัวแทนฝายคณะสงฆระดับจังหวัด  ไดแก  เจาคณะจังหวัด  จังหวัดลําพูน     

จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  รูป 
  ๓. ตัวแทนคณะกรรมการระดับอําเภอฝายฆราวาส  จังหวัดลําพูน  จังหวัด

ขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  คน 
  ๔. ตัวแทนคณะกรรมการระดับอําเภอฝายคณะสงค  จังหวัดลําพูน  จังหวัด

ขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  รูป 
  ๕. ตัวแทนองคกรภาครัฐและเอกชน  คณะสงฆท่ีเขารวมโครงการหมูบานศีล  ๕  

จังหวัดลําพูน  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๘  รูป/คน 
  รวมท้ังสิ้น  จํานวน  ๒๔  รูป/คน  

๑.๔.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ผูวิจัยกําหนดแหลงขอมูลในการศึกษาโดยใชหมูบานรักษาศีล ๕ ท่ีเปนตนแบบ

และมีกระบวนการในการเสริมสรางวัฒนธรรมของการอยูรวมกันอยางโดดเดนเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป  
ดังตอไปนี้  

 ๑) ภาคเหนือ คือ บานพระพุทธบาทหวยตม  ตําบลนาทราย  อําเภอลี้  จังหวัด 
ลําพูน 
 

 
๔ โครงการหมูบานรักษาศลี  ๕, (ออนไลน),  แหลงท่ีมา : http://www.sila๕.com, สืบคน  

วันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

                                                 



๕ 
 
 

  ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  บานเสียว ตําบลวังชัย  อําเภอน้ําพอง จังหวัด 
ขอนแกน 

  ๓) ภาคกลาง คือ บานทุงทาชาง ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ จังหวัด 
ลพบุรี 

  ๔) ภาคใต  คือ  บานลําทับ  ตําบลลําทับ  อําเภอลําทับ  จังหวัดกระบี่ 
 

  ๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา 

 วิจยัใชระยะเวลาในการวิจัยตลอดปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

 ๑.๔.๖ กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  มีกรอบแนวคิดท่ีสําคัญในลักษณะของ
กระบวนการและวิธีการศึกษาวิจัย  รวมท้ังผลลัพธจากการศึกษา  ดังนี้ 

 
หลักศีล  ๕   สถานการณปฏิบัติตามหลักศีล  ๕    เกณฑมาตรฐาน                เครื่องช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  ๑.๑  กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 การสรางเกณฑ  หมายถึง  การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของชุมชน
ตามหลักศีล  ๕  จากฐานขอมูลของหมูบานศีล  ๕  ตนแบบ 

 เกณฑมาตรฐาน  หมายถึง  ผลท่ีเกิดจากการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล ๕  
ไดแก  ความสุขของบุคคลและชุมชนท่ีเกิดจากการรักษาศีล ๕  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท่ี
เกิดจากการรักษาศีล  ๕  ความสงบของชุมชนท่ีเกิดจากการรักษาศีล  ๕ 

 การดําเนินชีวิตของชุมชน  หมายถึง  การปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของหมูบานตนแบบท่ีมี
ลักษณะการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันตามบริบทของพ้ืนท่ี  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมท่ีหมูบาน
ตนแบบกําหนดข้ึนเพ่ือใหเกิดการดําเนินชีวิตตามหลักการของศีล  ๕  ภายในชุมชน 
 ศีล  ๕ หมายถึง  หลักการทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของกับศีล  ท่ีชาวพุทธตองรักษา 
ในฐานะเปนพุทธศาสนิกชนมีการนําหลักศีล  ๕  มาประยุกตใชตามความเหมาะสมตอการดํารงชีวิต  

  

เบญจศีล 

เบญจธรรม 

มิติชุมชน 

การศึกษาการดําเนิน
ชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลัก 

ศีล  ๕ 

กําหนดเกณฑ
มาตรฐานการดําเนิน
ชีวิตของชุมชนตาม

หลักศีล  ๕ 

เกณฑมาตรฐานการ
ดําเนินชีวิตของชุมชน
ในสังคมไทยตามหลัก

ศีล ๕ 



๖ 
 
 
๑.๖  ประโยชนที่จะไดรับจากงานวิจัย  

 ๑.๖.๑  การประยุกตใชองคความรูของการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕  เพ่ือสรางความสุข
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และความสงบของสังคมไทย 
 ๑.๖.๒  การปรับใชเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ สําหรับการพัฒนา
หมูบานศีล ๕ ของสังคมไทยเชิงบูรณาการ 
 ๑.๖.๓  กอใหเกิดองคความรูเก่ียวกับการสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลักศีล ๕ สามารถนําไปใชกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป 
 



๗ 
 
 

บทท่ี  ๒ 
 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง  การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผู วิจัยได ศึกษาคนควาทบทวนเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ียวของ               
ซ่ึงประกอบดวย  
 ๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับศีล  ๕ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของศีล  ๕ 
  ๒.๑.๒ ความเปนมาของการบัญญัติศีล  ๕ 

 ๒.๒ ประเภทและองคประกอบของศีล ๕ 
   ๒.๒.๑ ประเภทของศีล 
  ๒.๒.๒ องคประกอบของศีล ๕ 

 ๒.๓  นโยบายหมูบานศีล  ๕ 
 ๒.๔  หลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนา  
  ๒.๕  แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  ๒.๖  แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหองคประกอบ 
  ๒.๗  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับศีล  ๕ 
 ๒.๑.๑  ความหมายของศีล ๕ 
 ความหมายของคําวา “ศีล” ในพระพุทธศาสนานั้นมีปรากฏอยูในหลักธรรม
คําสั่งสอน  คือ ในพระไตรปฎก รวมไปถึงคําอธิบายความท่ีปรากฏในคัมภีรพระอรรถกถา ฎีกา ท้ัง
นักปราชญ  ทางพระพุทธศาสนาก็ไดกลาวถึงความหมายของศีลไวหลายแหงดวยกันดังนี้ 
 ในมหานามสูตรอังคุตตรนิกาย อัฎฐกนิบาต พระพุทธเจาไดตรัสเรื่องศีล 
โดยเฉพาะศีล ๕ โดยทรงมุงถึงการรักษากายและวาจาใหเรียบรอยวา “มหานามะ เม่ือใดแล อุบาสก
เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เปนผูเวนขาดจากการลักทรัพย เปนผูเวนขาดจากการประพฤติผิดใน
กามเปนผูเวนขาดจากการพูดเท็จ เปนผูเวนขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเปนเหตุ
แหงความประมาท เม่ือนั้นอุบาสกชื่อวาผูมีศีล ดวยเหตุเพียงเทานี้แล”๑  
 ในกูฎทันตสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระพุทธเจาตรัสศีล โดยทรงเรียกวา 
“สิกขาบท”โดยใหเปนขอประพฤติปฏิบัติสําหรับควบคุมกาย วาจา วาการท่ีบุคคลผูมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบทท้ังหลาย คือ เจตนาเปนเหตุเวนจากการฆาสัตว เจตนาเปนเหตุเวนจากการถือเอา
สิ่งของท่ีเจาของเขาไมไดให เจตนาเปนเหตุเวนจากการประพฤติผิดในกาม เจตนาเปนเหตุเวนจากการ

๑องฺ. อฎฐก.(ไทย) ๒๓/๒๕/๒๖๙. 
                                                 



๘ 
 
 
พูดเท็จ เจตนาเปนเหตุเวนจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความประมาท นี้
เปนยัญซ่ึงใชทุนทรัพยและมีการตระเตรียมนอยกวา แตมีผลานิสงสมากกวายัญสมบัติ ๓ ประการมี 
องคประกอบ ๑๖ กวา 
 นิตยทานท่ีทําสืบกันมา กวาวิหารทาน และกวาสรณคมนนี้๒ 

 ในคัมภีรวิสุทธิมรรคพระพุทธโฆสาจารย๓   ไดอธิบายความหมายของ ศีล ไววา  คํา
วา “ศีล” นี้ แปลวา ปกติ คือทํากายและวาจาใหเปนปกติใหเรียบรอย ไมทําความเดือดรอนใหแกผูใด, 
แปลวา เย็น คือทําใหเปนคนเยือกเย็น ทําใหเย็นกาย เย็นใจ ไมตองเดือดรอนเพราะขาดศีล, แปลวา 
เกษม คือปลอดภัย ทําใหเบากายเบาใจ อีกอยางหนึ่ง คําวาศีลนี้ มีความหมายเปน สีลนะ กลาวคือ
เปนมูลราก สวนคําวา “สีลนะ” นี้ ก็คือกิริยาท่ีรวมเอาไวอยางดี หมายถึงความท่ีกรรมในทวารมี
กายกรรมเปนตน ไมกระจัดกระจายโดยความมีระเบียบอันดีอยางหนึ่ง คือความเขาไปรับไว หมายถึง 
ความเปนท่ีรองรับโดยความเปนท่ีตั้งอาศัยแหงกุศลธรรมท้ังหลายหรืออีกนัยหนึ่งวา 
 ศีล คือ เจตนา หมายถึง เจตนางดเวนจากบาปธรรมมีปาณาติบาตเปนตน 
 ศีล คือ เจตสิก (ไดแกกุศลธรรม คือ ความไมโลภ ความไมพยาบาท ความเห็นชอบ) 
ของบุคคลผูงดเวนจากบาปธรรมมีปาณาติบาต เปนตน 
 ศีล คือ การสํารวม หมายถึง ความสํารวมในปาติโมกข ความสํารวมอยางมีสติ 
สํารวมดวยความรู สํารวมดวยความอดทน และสํารวมดวยความเพียรพยายาม 
 ศีล คือ ความไมลวงละเมิด หมายถึง การไมลวงละเมิดดวยกาย หรือดวยวาจาของผูท่ี 
สมาทานศีลแลวในคัมภีรวิมุตติมรรค พระอุปติสสเถระ๔  กลาวความหมายของศีลไววา 

 ศีล หมายถึง ศีรษะ ความเย็น สันติ ดีเลิศ การกระทําปกติและสภาพปกติตาม
ธรรมชาติของทุกขและสุข 
 ศีล หมายถึง ความเย็น มีอธิบายวา ไมจันทนท่ีมีความเย็นมากท่ีสุดชวยทุเลาความ
รอนของพิษไขในรางกายไดฉันใด ศีลก็ฉันนั้น คือ ชวยทุเลาไขใจท่ีเกิดจากความสะดุงกลัวหลังจากศีล
ขาดและกอใหเกิดปราโมทย 
 ศีล หมายถึง สันติ มีอธิบายวา ถาบุคคลมีศีล เขาจะมีความประพฤติเรียบรอยไม
สรางความหวาดกลัวใหเกิดข้ึน 
 ปทานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ, สันสฤต๕  ใหความหมายของศีลไววา “ศีล คือความ
ปกติของธรรมชาติ ธรรมชาติอันสัตบุรุษพึงทรงไว สภาวะความสํารวม” 
 
 

๒ ที.สี.(ไทย) ๙/๓๕๒/๑๔๗. 
๓ พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), 

พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงศพริ้นทติ้ง จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๐-๑๑. 
๔พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, แปลโดย คณาจารยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร :    

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๙-๑๐.  
๕พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาจันทบุรีนฤนาท , ปทานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ -สันสกฤต , 

(กรุงเทพมหานคร  : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๑๓), หนา ๘๓๗. 

                                                 



๙ 
 
 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน๖ ไดใหความหมายของศีลไววา ศีล  คือ
ขอบัญญัติท่ีกําหนดการปฏิบัติทางกายและวาจา ทางพระพุทธศาสนา เชน ศีล ๕ ศีล ๘ 
 พุทธทาสภิกขุ๗  ไดอธิบายความหมายของศีลไววา ศีลหมายถึงความเปนปกติ หรือ
ปกติภาวะตามธรรมดา หมายความวา ทําทุกอยางอยูตามหนาท่ีท่ีควรจะทํา แตอยูในภาวะปกติ คือ ไม
เดือดรอนไมกระวนกระวายไมระส่ําระสาย ไมมีความสกปรกความเศราหมองใดๆ เกิดข้ึน โดย
เนื้อความ ศีล หมายถึง ระเบียบท่ีไดบัญญัติข้ึนไวสําหรับประพฤติปฏิบัติกัน เพ่ือใหเกิดภาวะปกติ
ข้ึนมาท่ีกาย ท่ีวาจา ศีล คือการปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบการเปนอยูทางภายนอก ศีลพัฒนาท่ีกาย ท่ี
วาจา ใหเปนกาย วาจา ท่ีนาดู เม่ือเรามีศีลเปนพ้ืนฐานแลว เราจึงจะมีจิตท่ีเปนสมาธิไดงาย ถามีศีลดี
สมาธิก็มีงาย 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก๘ ทรงแสดงทัศนะ
เรื่องความหมายของศีลไววา 
 ศีล แปลตามศัพทวา ปกติ หมายความวา ความเปนปกติเรียบรอย (อยางหนึ่ง) ความ
เคยชินลงรูปลงตัวติดอยูประจําอยู เปนปกติ(อยางหนึ่ง) ความเปนปกติเรียบรอย หมายถึง ความปกติ
เรียบรอยของความประพฤติ เพราะเวนการท่ีควรเวน ประพฤติการณท่ีควรประพฤติ 
 ศีล ๕ หรือ เบญจศีล คือความประพฤติชอบทางกาย และวาจา การรักษากายวาจา
ใหเรียบรอย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว การควบคุมตนใหตั้งอยู       
ในความไมเบียดเบียน 
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๙  ไดใหความหมายไววา ความประพฤติดีทางกาย และ 
วาจา การรักษากายและวาจาใหเรียบรอย, ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาใหตั้งอยูในความดี
งาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทท่ีปราศจากโทษ, ขอปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจา
ใหดียิ่งข้ึน, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ; มักใชเปนคําเรียกอยางงายสําหรับคําวา อธิศีลสิกขา 
(ขอ ๑ ในไตรสิกขา, ขอ ๒ ในบารมี ๑๐, ขอ ๒ ในอริยทรัพย ๗, ขอ ๒ ในอริยวัฑฒิ ๕) 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)๑๐ กลาวไวในหนังสือภูมิธรรมชาวพุทธวา ศีล ๕ 
ในบาลีชั้นเดิมสวนมากเรียกวา สิกขาบท ๕ หมายถึงขอปฏิบัติในการฝกตน, ขอฝก, ขอศึกษา บาง
เรียกวา ธรรม ๕ เม่ือปฏิบัติไดตามนี้ ก็ชื่อวาเปนผูมีศีล คือเปนเบื้องตนท่ีจัดวาเปนผูมีศีล สมัยตอมา 
จึงเกิดมีคําวา เบญจศีล ซ่ึงในพระไตรปฎก เพ่ิงพบในคัมภีรชั้น อปทาน-พุทธวงส  (รวมถึงวินย.; 
ขุ.ปฏิ.บางแหง) ตอมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพ่ิมข้ึนวาเปน นิจศีล หมายถึงศีลท่ีคฤหัสถควรรักษาเปน

๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุคส  พับลิเคช่ัน จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๙๕๗. 

๗พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๙), หนา ๕๖-๕๗. 
๘ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความจริงท่ีตองเขาใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๖๕. 
๙ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๑ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๔๕. 
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), ภูมิธรรมชาวพุทธ, พิมพครั้งท่ี ๕ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

บริษัทสหธรรมมิก จํากัด), ๒๕๕๒, หนา ๒๔-๒๕. 

                                                 



๑๐ 
 
 
ประจํา บาง เรียกวา มนุษยธรรม หมายถึงธรรมของมนุษย หรือธรรมท่ีทําใหเปนมนุษยบาง การรักษา
ศีล ๕ เปนการเวนจากการเบียดเบียนกัน ทําใหคนอยูรวมกันดวยดี ปราศจากเวรภัยไมเดือดรอน
วุนวาย สังคมรมเย็น แตเหนือการฝกไมเบียดเบียนผูอ่ืนโดยรักษาศีล ๕ แลว ควรฝกยิ่งข้ึนไปในดาน
ชีวิตสวนตัว ใหอยูดีมีสุขไดโดยไมตองพ่ึงพาข้ึนตอวัตถุและการเสพบริโภคมากนักพรอมท้ังหันไปให
เวลาแกการเผื่อแผบําเพ็ญประโยชนพัฒนาดานจิตใจและปญญามากข้ึน ดวยการรักษาศีล ๘ หรือ
อุโบสถ 
 กลาวโดยสรุป ศีล ๕ คือ สิ่งท่ีทําใหเกิดความเปนปกติ ของดเวนจากบาปท้ังหลายท้ัง
ปวง สํารวม อดทนอดกลั้นตอโลภะ โทสะ โมหะ ไมลวงละเมิดผูอ่ืนดวยกาย หรือดวยวาจา เพ่ือใหเกิด
ความปกติ เรียบรอย สงบสุขในสังคม ระงับความเดือดเนื้อรอนใจท้ังตนเองและผูอ่ืน เปนขอฝกขอ
ปฏิบัติเบื้องตนในชีวิตประจําวันสําหรับฆราวาสเพ่ือควบคุมความประพฤติทางกาย วาจาใหตั้งอยูใน
ความดีงาม สงบ และเปนฐานปฏิบัติธรรมในข้ันสูงตอไป 
 ๒. ศีล ๕ ในกรอบของสิกขาบท 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววาศีล ๕๑๑  ไดแก 
 ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากปาณาติบาต คือ ไมทําลายชีวิต จับเอาสาระวา 
ความ 
ประพฤติหรือการดําเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืนทางดานชีวิตรางกาย 
 ๒. อทินนาทานา เวรมณี เวนจากอทินนาทาน คือ ไมเอาของท่ีเขามิไดให หรือไมลัก
ขโมย จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือดําเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืนทางดานทรัพยสิน
และกรรมสิทธิ ์
 ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกาม
ท้ังหลาย จับเอาสาระวาความประพฤติหรือการดําเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืนทางดาน
คูครอง บุคคลท่ีรักหวงแหน ไมผิดประเพณีทางเพศ ไมนอกใจคูครองของตน 
 ๔. มุสาวาทา เวรมณี เวนจากมุสาวาท คือ ไมพูดเท็จ จับเอาสาระวา ความประพฤติ
หรือการดําเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืนดวยวาจาเท็จโกหกหลอกลวงตัดรอนประโยชนหรือ
แกลงทําลาย 
 ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เวนจากของเมา คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้ง
แหงความประมาท คือไมเสพของมึนเมา จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือการดําเนินชีวิตท่ี
ปราศจากความประมาทพลั้งพลาดมัวเมาเนื่องจากการใชสิ่งเสพติดท่ีทําใหเสียสติสัมปชัญญะ 
 พระมหาทวี มหาปฺโญ๑๒  ไดกลาวถึงศีล ๕ ในฐานะของจริยธรรมในระดับปจเจก
บุคคล ดังนี้ 

๑๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๕
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก จํากัด), ๒๕๕๒, หนา ๗๖๙-๗๗๐. 

๑๒พระมหาทวี มหาปฺโญ, ศีล ๕ : ปจจัยพ้ืนฐานในการกําหนดคุณลักษณะของสังคม, [ออนไลน]         
: www.Learners.inth/blog. [๑๑ เม.ย ๒๕๕๔]. 

                                                 



๑๑ 
 
 
 ๑) เวนจากการปลงชีวิตหรือวาจางผูอ่ืนกระทํา และอยาเลี้ยงชีพดวยอาชีพท่ีรุนแรง
ตอธรรมชาติและเพ่ือนมนุษย ซ่ึงในอีกนัยหนึ่งหมายถึง ปจเจกบุคคลควรฝกฝนความมีเมตตากรุณาให
เกิดข้ึนในตน 
 ๒) เวนจากการยึดถือเอาของท่ีเขามิไดให และหลีกเลี่ยงจากการกระทําตนใหร่ํารวย    
ม่ังค่ังข้ึนบนความทุกขยากของชีวิตบนโลก ในอีกนัยหนึ่ง หมายถึงปจเจกบุคคลควรพัฒนาความ
ซ่ือสัตยสุจริตข้ึนในตน และสรางประโยชนสุขแหงตนและสังคมบนความเคารพสิทธิของกันและกัน 
 ๓) เวนจากการลวงละเมิดสิ่งท่ีผูอ่ืนรักใครหวงแหน (มักตีวงใหแคบวาไมใหประพฤติ
ผิดในกาม) ซ่ึงในอีกนัยหนึ่ง หมายถึง ปจเจกบุคคลควรมุงฝกฝนเนื้อหาและศักยภาพ เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง 
 ๔) เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง ยุแยง และประณาม (สิ่งท่ีเรายังไมรูความ
จริงแนนอน) ในอีกนัยหนึ่ง หมายถึง ปจเจกบุคคลควรเขาสัมพันธกับผู อ่ืนดวยความจริงหรือ 
ขอเท็จจริงและความพยายามท้ังหมดตองเปนไปเพ่ือการแกไขความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 
 ๕) เวนจากสิ่งเสพติดใหโทษอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ในอีกนัยหนึ่ง หมายถึง  
ปจเจกบุคคลตองสัมพันธกับผูอ่ืนดวยความมีสติและสัมปชัญญะ 
 ๓. โทษแหงศีลวิบัติ 
 ในพระไตรปฎก กลาวถึงพุทธพจน เม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจาตรัสเทศนาโปรดอุบาสก
อุบาสิกา ชาวตําบลบานปาฏลิคาม ถึงโทษแหงศีลวิบัติ ทําใหไดผล ๕ ประการ๑๓ กลาวโดยสรุปไดดังนี้ 
 ๑. ยอมเขาถึงความเสื่อมแหงโภคทรัพยใหญหลวง 
 ๒. กิตติศัพทอันชั่วยอมกระฉอนไป 
 ๓. เขาไปหาบริษัทใดๆ เชน ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท 
ยอมไมแกลวกลาเกอเขินเขาไปหาบริษัทนั้นๆ 
 ๔. ยอมเปนผูหลงลืมสติ 
 ๕. หลังจากตายแลวยอมไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก๑๔  ไดกลาวเรื่อง
โทษแหงศีลวิบัติไววา 
 ผูทําผิดศีลขอ ๑ เม่ือกําเนิดเกิดเปนมนุษยจะทําใหเขาเปนคนอายุสั้นและมักถูกฆา
ตายและยอมเดือดรอนในปจจุบันตองติดคุกติดตาราง 
 ผูทําผิดศีลขอ ๒  เม่ือเกิดเปนมนุษยยอมมีโภคทรัพยนอย เกิดในตระกูลยากจน ทํา
มาหากินเทาใดก็ไมรวยทําใหเขาเปนคนยากจน และถูกโกง ถูกปลน ถูกขโมย 

๑๓ วิ. ม. (ไทย) ๕/๒๘๕/๙๘ - ๙๙. 
๑๔สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , วิธีสรางบุญบารมี , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพนพรัตน, ๒๕๔๘), หนา ๑๙-๒๒. 
 

                                                 



๑๒ 
 
 
 ผูทําผิดศีลขอ ๓  เม่ือกําเนิดเกิดเปนมนุษยเศษผลของกรรมท่ีทําไวทําใหเกิดการ
แตกแยกในครอบครัว และถูกปองราย บางคนเกิดมาเปนหญิงก็ถูกทารุณกรรมถูกขมขืน เปนชายก็
ตองเกิดมาเปนกะเทย ใหคนเขาหยามเลนถูกดูหม่ินดูแคลน เปนท่ีนาอับอาย 
 ผูทําผิดศีลขอ ๔  เม่ือมาเกิดเปนมนุษย ก็มีผูมากลาวหาใสราย ใสความใหเสียหาย 
ใหเสียทรัพยอยูเสมอ โดนเขาใสความและมักไดฟงแตเรื่องท่ีไมจริง โดนหลอกลวงใหหลงเชื่อบอยๆ ถูก
เอาเปรียบตลอดเวลา จะพูดจากับใครไมมีคนเชื่อถือ 
 ผูทําผิดศีลขอ ๕  เกิดเปนมนุษยก็จะเปนคนสติไมดี เปนบาใบ   คลั่งไคลไหลหลงบา ๆ   
บอ ๆ เสียคน เสียจิตไปอยางนาทุเรศ สุขภาพเสื่อม สมองเสื่อม ปญญาเสื่อม 
 ตัวอยางผลกรรมจากการละเมิดศีล ๕ 
 ตัวอยางผลกรรมจากการละเมิดศีลขอท่ี ๑ 
 จากพระไตรปฎก๑๕  พระพุทธเจาไดตรัสเลาถึงกรรมเกาท่ีมาใหผลแกพระองค กรรม
เกาท่ีตรัสเลานั้นเปนกรรมเกาท่ีทําไวในอดีตชาติ เม่ือครั้งยังเปนปุถุชน แลวมาใหผลในชาติปจจุบัน
ถึงแมวาพระองคจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา แลวก็ยังไมพนไปจากผลของกรรมเกานั้นซ่ึงจะนํามา
กลาวเปนบางสวนท่ีเก่ียวของกับการผิดศีลขอท่ี ๑ ดังนี้ 
 แกลงโคไมใหดื่มน้ํา ชาติหนึ่งในอดีต พระองคเกิดเปนคนเลี้ยงโค ตอนโคไปเลี้ยง 
เห็นแมโคแวะดื่มน้ําขางทาง เกรงจะชักชาจึงไลโคไมใหดื่มน้ํา ดวยการแกลงเอาไมกวนน้ําใหขุน
บาปกรรมในชาตินั้นสงผล ใหพระองคกระหายน้ําแลวไมไดเสวยสมปรารถนาทันที เม่ือคราวใกลจะ
เสด็จ ดับขันธปรินิพพาน 

ฆานองชายตางมารดา ในชาติหนึ่งในอดีต พระองคเกิดเปนลูกเศรษฐี บิดาของ
พระองคมีภรรยาหลายคน ภรรยาคนหนึ่งมีลูกชาย พระองคเกรงวาทรัพยสมบัติสวนหนึ่งจะถูกแบงไป
ใหแกนองชายตางมารดานั้น จึงลวงนองชายไปฆาท่ีซอกเขาแลวเอาหินทับไว บาปกรรมสงผลใหไปเกิด
ยูในนรกนานป เกิดมาในชาตินี้แมจะไดตรัสรูเปน พระพุทธเจาแลวเศษกรรมท่ียังหลงเหลืออยูก็สงผล
ใหพระองคถูกพระเทวทัต กลิ้งหินกระทบนื้ว พระบาทจนหอพระโลหิต 

เปนหมอยารักษาคนไขตาย ในชาติหนึ่งในอดีต พระองคเกิดเปนหมอยารับรักษาลูก 
ชายเศรษฐ ีโดยวิธีใหถายยา จนลูกชายเศรษฐีตาย บาปกรรมสงผลใหไปเกิดอยูในนรก เกิดในชาตินี้แม
จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว เศษกรรมท่ียังหลงเหลืออยู ก็สงผลใหพระองคเกิดพระโรคปกขันทิกา
พาธ (โรคทองรวง) หลังจากเสวยสุกรมัททวะกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
 ตัวอยางผลกรรมจากการละเมิดศีลขอท่ี ๒ 
 ในพระไตรปฎก๑๖ ๑๖ วาดวยการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให เรื่องพระธนิย
กุมภการบุตร อันเปนเหตุใหพระพุทธเจามีพระบัญญัติ ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ เปนตัวอยางผลกรรมท่ี
เกิดข้ึนในชาตินั้นของพระธนิยกุมภการบุตร เนื่องจากพระธนิยะสั่งใหคนตัดไมของหลวงท่ีเก็บไวซอม
แปลงเมืองในคราวจําเปน ซ่ึงพระเจาแผนดินยังไมมีรับสั่งใหพระราชทาน เม่ือพระเจาแผนดินทรง
ทราบและทําการไตสวนแลวกลาวกับพระธนิย วา “พระคุณเจา ... ทานจงใจอางจะขนไมท่ีไมใหไป 

๑๕ดูรายละเอียดใน ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/ ๖๖, ๗๘-๗๙, ๙๑/๕๗๔, ๕๗๖-๕๗๗. 
๑๖ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๘๔-๘๘/๗๔-๗๘. 

                                                 



๑๓ 
 
 
พระเจาแผนดินเชนโยมจะฆา จองจําหรือเนรเทศสมณพราหมณอยางไรได นิมนตกลับไปเถิด ทานรอด
ตัวเพราะขน ( โลเมน ตฺวํ มุตฺโตสีติ เอตฺถ โลมมิว โลมํ, กึ ปน ตํ ปพฺพชฺชา ลิงฺคํ คําวา “ขน” ในท่ีนี้ 
หมายถึงเพศบรรพชิต คือผากาสาวพัสตรท่ีทานพระธนิยะหมอยูทานธนิยะทําความผิดลักไมของหลวง 
ควรถูกจับฆาหรือจองจํา แตทานนุงหมผากาสาวพัสตรอันเปนธงชัยของพระอรหันต จึงรอดตัวจากการ
ถูกฆาถูกจองจาํ ทานอุปมา เหมือนแพะมีขนยาวท่ีจะถูกฆากินเนื้อ พอดีมีบุรุษคนหนึ่งเห็นวา แพะนี้ขน
มีราคา จึงเอาแพะท่ีขนสั้น ๒ ตัว มาแลกไปแพะขนยาวจึงรอดตัวเพราะขน (วิ.อ. ๑/๘๘/๓๑๘) แต
อยาไดทําอยางนี้อีก” ซ่ึงพระธนิยะก็ถูกประชาชนตําหนิ ประณาม โพนทะนา ภิกษุท้ังหลายตําหนิทาน
พระธนิยกุมภการบุตรโดยประการตาง ๆ แลวจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ 
 และจากประสบการณของทานอาจารยธนิต อยูโพธิ์๑๗ เม่ือครั้งรับราชการในหนาท่ี
อธิบดีกรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๑๑ ) ไดเดินทางไปสํารวจโบราณวัตถุสถานในจังหวัด
ภาคเหนือเปนประจําทุกป เม่ือไดไปนมัสการพระธาตุแชแหง ตําบลมวงติ๊ด อําเภอเมือง จังหวัดนาน  
แลวเดินเวียนทักษิณาวรรต เห็นมีทรงสัณฐานงามแปลกจากพระธาตุเจดียอ่ืน แตทองจังโกท่ีหุมองค
พระธาตุผุกรอนและพังหลุดรวง ในปตอมา เม่ือข้ึนไปตรวจราชการในจังหวัดภาคเหนืออีก คราวนี้ทาง
วัดไดรื้อเอาแผนทองจังโกท่ีหุมลงมากองซอนไว เห็นองคพระธาตุท่ีกออิฐกอปูนผุพัง มีผูบอกวา สมภาร
วัด (ซ่ึงเปนเจาคณะ จังหวัดนานดวย) สั่งใหรื้อลงมาเพ่ือเตรียมปฏิสังขรณ ในปตอๆ มาไดข้ึนไป
นมัสการอีก ก็ยังมิไดซอมและไมเห็นกองแผนทองจังโกของเกา จึงสอบถาม มีชายสูงอายุผูหนึ่ง ซ่ึงคง
จะมารักษาศีลเปนประจํา ไดกรุณาเลาใหฟงวา สมภารวัดพระธาตุแชแหง เม่ือขายทองจังโกเกาท่ีรื้อลง
มาจากองคพระธาตุโดยอางวาจะเอาเงินไปสมทบซ้ือแผนทองใหมมาซอม แตแลวก็เอาไปขายและสึก
เอาเงินไปแตงเมีย อยูดวยกันมีลูกชายคนหนึ่งเกิดมาไมมีหนังหุมกาย มีแตเนื้อและมีเนื้อเยื่อบางๆ หุม 
และมีน้ําเหลืองหรือเลือดจางๆ ซึมออกมา เม่ือวางใหนอนบนเบาะหรือผาปูนอนเลือดหรือน้ําเหลืองท่ี
ตัวเด็กก็ติดกรังอยูกับผา เวลาเด็กเคลื่อนไหวก็เจ็บปวดรองครวญครางนาสงสารทรมานกายทรมานใจ
พอแมและผูพบเห็นเปนอยางยิ่ง ตองเอาใบตองกลวยหรือใบตองตึงสดๆ มาปูใหนอน เรื่องนี้นาจะเปน
อุทาหรณเตือนสติ บางเรื่องแมวาตํารวจยังตามจับกุมไมได แตเชื่อวาเขาจะตองไดรับผลแหงกรรมท่ีทํา
ไวในไมชานี้อยางแนนอน เพราะไมมีใครหนีพนผลแหงกรรมได 
 ตัวอยางผลกรรมจากการละเมิดศีลขอท่ี ๓ 
 ในอิสิทาสีเถรีคาถา๑๘  ไดแสดงถึงกรรมท่ีทําใหหยาราง ของพระภิกษุณีรูปหนึ่ง ชื่อ 
พระอิสิทาสีเถรี ทานเปนลูกสาวคนเดียวของเศรษฐีในเมืองอุชเชนี ตอมาเม่ือโตเปนสาว ทานก็ได
แตงงานกับลูกชายเศรษฐีในเมืองสาเกต ชีวิตดูนาจะราบรื่น แตหาไดราบรื่นไม ท้ัง ๆ ท่ีนางปฏิบัติตัวดี
ทุกอยาง แตก็ไมเปนท่ีพอใจของสามี สามีขอบอกเลิก โดยท่ีนางไมไดทําผิดอะไรเลย จากนั้นนางก็
ไดมาแตงงานกับสามีคนท่ี ๒ แตอยูกันไดเพียง ๑ เดือน นางก็ถูกสามีขับไลออกจากเรือนอีก ในเม่ือ
แตงงานอยูกินกับคนท่ีมีฐานะแลวมีปญหา บิดาของนางจึงยกนางใหกับขอทานผูเปนบัณฑิตคนหนึ่ง 
อยูกันไดเพียงครึ่งเดือนเทานั้น สามีคนลาสุดก็เกิดความเบื่อหนาย ขอกลับไปเปนขอทานตามเดิม เม่ือ

๑๗ธนิต อยูโพธ์ิ, อานิสงสศีล ๕ บัญญัติสังคม, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๑๗๐ – ๑๗๒. 

๑๘ดูรายละเอียดใน ขุ. เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๐๖-๔๔๙/๖๒๒-๖๒๘. 

                                                 



๑๔ 
 
 
ชีวิตการครองเรือนของนาง ลมเหลวโดยสิ้นเชิงเชนนี้ นางจึงขอพอแมออกบวช โดยใหเหตุผลวา 
อยากจะทํากรรมเกาใหพินาศ และหลังจากท่ีทานออกบวช ไดเพียง ๗ วัน ทานก็ไดบรรลุวิชชา ๓ 
ระลึกไดวาผลท่ีไดรับท้ังหมด ลวนเปนผลแหงการคบชูกับภรรยาของชายอ่ืน และไดบังคับสามีใหขับไล
ภรรยาเกาของเขาไป บาปกรรมนั้นก็ไดทําเสร็จแลว 
 ตัวอยางผลกรรมจากการละเมิดศีลขอท่ี ๔ 
 ในพระไตรปฎก๑๙ พระพุทธเจาตรัสเลาวา เปนกรรมเกาทําไวในหลายชาติในอดีต
ดังนี้  ในชาติหนึ่ง พระองคเกิดเปนนักเลง ชื่อ "ปุนาลิ" ไดกลาวตู (ใสราย) พระปจเจกพระพุทธเจาพระ
นามวา "สุรภี" วาทําผูหญิงทอง ตายจากชาตินั้น บาปกรรมสงผลให ไปเกิดอยูในนรกนานแสนนาน
เสวยทุกขเวทนาอยางแสนสาหัส เกิดมาในชาตินี้ แมจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว เศษกรรมท่ียัง
หลงเหลืออยู ก็สงผลใหพระองคมาถูกนางสุนทริกา กลาวตูวาพระองคไดรวมรักกับนางจนตั้งครรภ
ตอมาในชาติหนึ่ง มีพระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระองคไดทรงกลาวตูพระเถระชื่อ "นันทะ" พระ
สาวกองคหนึ่ง ของพระพุทธเจาดวยเรื่องทํานองเดียวกัน ตายจากชาตินั้นบาปกรรมสงผลใหไปเกิดอยู
ในนรกนานนับหม่ืนป เกิดมา ในชาตินี้แมจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว เศษกรรมท่ียังหลงเหลืออยูก็
สงผลใหพระองคถูก นางจิญจมาณวิกา กลาวตูวาพระองคไดรวมรักกับนางจนนางตั้งครรภอีกเชนกัน 
 ตัวอยางผลกรรมจากการละเมิดศีล ๕ ขอท่ี ๕ 
 เปนผลกรรมท่ีเกิดในชาติปจจุบันไดเห็นทันตา๒๐ ซ่ึงจากโครงการวิจัยของนางศยามล
เจริญรัตน นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องการศึกษาผลกระทบของเหยื่อ
จากการขับข่ียวดยานขณะเมาสุราเพ่ือหามาตรการปองกันแกไข ป ๒๕๔๙: กรณีศึกษาผูพิการจาก
อุบัติเหตุท่ีเก่ียวของกับแอลกอฮอลล ๑๐๐ กรณี ซ่ึงเปนผูพิการระดับตางๆ อายุตั้งแต ๑๒-๗๐ ป  โดย
มีคาเฉลี่ยท่ี ๓๕ ป พบวากลุมวัยรุนและเยาวชนชายไดรับอุบัติเหตุสูงถึงรอยละ ๖๓ วัยรุนชายเมาแลว
ขับรอยละ ๕๔ ถูกคนเมาชนรอยละ ๒๔ และโดยสารในรถท่ีคนเมาขับรอยละ ๒๒ ฉะนั้นวัยรุนและ
เยาวชนชายจึงเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก 
 ๔. อานิสงสของศีล ๕ 
 อานิสงสของการรักษาศีลโดยรวมนั้นก็จะสามารถสงผลดีใหเกิดความเปนอยูท่ีสงบ
เรียบรอย มีความสุขท้ังในปจจุบันและอนาคต ดังพุทธพจน ในพระไตรปฎก๒๑ เม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจา
ตรัสเทศนาโปรดอุบาสก อุบาสิกา ชาวตําบลบานปาฏลิคาม กลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

อานิสงสขอท่ี๑ ยอมไดโภคทรัพยใหญหลวงซ่ึงมีความไมประมาทเปนเหตุ 
อานิสงสขอท่ี ๒ กิตติศัพทอันดีงามยอมกระฉอนไป 
อานิสงสขอท่ี ๓ เขาไปหาบริษัทใดๆ เชน ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดี  

บริษัท สมณบริษัท ยอมเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขินเขาไปหาบริษัทนั้น ๆ 
 

๑๙ดูรายละเอียดใน ขุ. อป. (ไทย) ๓๒/๖๗-๗๒/๕๗๕. 
๒๐มู ล นิ ธิ พั ฒ น าคน พิ ก าร , ก รณี ศึ ก ษ า ผู พิ ก ารจ าก อุ บั ติ เห ตุ  [ออ น ไลน ]. แห ล ง ท่ี ม า  : 

www.tddf.or.th/tddf/research/article. [๑๑ มี.ค. ๒๕๕๔]. 
๒๑ วิ. ม. (ไทย) ๕/๒๘๕/๙๙. 

                                                 



๑๕ 
 
 

อานิสงสขอท่ี ๔ ยอมไมหลงลืมสติ 
อานิสงสขอท่ี ๕ หลังจากตายแลว ยอมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก๒๒  ไดกลาวเรื่อง 
อานิสงสของศีล ๕ ไววา 

 ผูท่ีรักษาศีลขอ ๑ เม่ือเกิดเปนมนุษยก็จะทําใหมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัย
อายุยืนยาว ไมมีศัตรูเบียดเบียนใหตองบาดเจ็บไมมีอุบัติเหตุตางๆท่ีจะทําใหบาดเจ็บหรือสิ้นอายุ
เสียกอนวัยอันสมควร 
 ผูท่ีรักษาศีลขอ ๒ เม่ือเกิดเปนมนุษย ยอมทําใหเกิดในตระกูลท่ีร่ํารวย การทํามาหา
เลี้ยงชีพมักจะประสบชองทางท่ีดี ม่ังทรัพย ทรัพยสมบัติไมวิบัติหายนะไปดวยภัยตาง ๆ เชน อัคคีภัย 
วาตภัย โจรภัย ฯลฯ 
 ผูท่ีรักษาศีลขอ ๓ เม่ือเกิดเปนมนุษยก็จะประสบโชคดีในความรัก มักไดพบรักแทท่ี
จริงจังจริงใจ ไมอกหัก มีบุตรธิดา ก็วานอนสอนงาย ไมดื้อดาน ไมถูกผูอ่ืนหลอกลวงฉุดคราอนาจารไป
ทําใหเสียหาย บุตรธิดายอมเปนอภิชาตบุตร ซ่ึงจะนําเกียรติยศชื่อเสียงมาสูวงศตระกูล 
 ผูท่ีรักษาศีลขอ ๔ เม่ือมาเกิดเปนมนุษยจะทําใหเปนผูท่ีมีสุม เสียงไพเราะ พูดจามีน้ํา
มีนวลชวนฟง มีเหตุมีผล ชนิดท่ีเปน "พุทธวาจา" มีโวหารปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา จะเจรจาความ
สิ่งใดก็มีผูเชื่อฟงและเชื่อถือ สามารถวากลาวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษยใหอยูในโอวาทไดดี 
 ผูท่ีรักษาศีลขอ ๕ เม่ือเกิดเปนมนุษย เปนผู ท่ีมีสมองประสาท ปญญา ความคิด
แจมใส   จะศึกษาเลาเรียนสิ่งใดก็แตกฉาน และทรงจําไดงาย ไมหลงลืมฟนเฟอนและเลอะเลือน ไม
เสียสติ วิกลจริต ไมเปนโรคสมอง โรคประสาท ไมปญญาทราม ปญญาออนหรือปญญานิ่ม 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก๒๓ ยังไดกลาวอีก
วาอานิสงสของศีล ๕ มีดังกลาวขางตน สําหรับศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ ก็ยอมมีอานิสงสเพ่ิมพูน
มากยิ่งๆ ข้ึน ตามระดับและประเภทของศีลท่ีรักษา แตศีลนั้นแมจะมีอานิสงสเพียงไรก็ยังเปนแตเพียง
การบําเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางๆ ในพระพุทธศาสนาเทานั้น เพราะเปนแตเพียงระบบหรือกติกาท่ีจะ
รักษากายและวาจาใหสงบ ไมกอใหเกิดทุกขโทษข้ึนทางกายวาจาเทานั้น สวนทางจิตใจนั้นศีลยังไม
สามารถท่ีจะควบคุมหรือทําใหสะอาดบริสุทธิ์ได ฉะนั้น การรักษาศีลจึงยังไดบุญนอยกวาการภาวนา 
เพราะการภาวนานั้น เปนการรักษาใจ รักษาจิต และซักฟอกจิตใหเบาบางจนหมดกิเลสคือ ความโลภ 
โกรธ และหลง อันเปนเครื่องรอยรัดใหบรรดาสรรพสัตวท้ังหลายตองเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฎ 
การภาวนาจึงเปนการบําเพ็ญบุญบารมีท่ีสูงท่ีสุด ประเสริฐท่ีสุด ไดบุญมากท่ีสุด เปนกรรมอันยิ่งใหญ 
เรียกวา “มหัคคกรรม” อันเปนมหัคคตกุศล 
 วศิน อินทสระ๒๔ กลาวถึงอานิสงสของศีลวา ศีลมีความไมเดือดรอนใจเปนอานิสงส
เย็นกายเย็นใจ เพราะไมเห็นโทษเครื่องเศราหมองใดๆ ของตน เหมือนบุรุษหรือสตรีผูไดอาบน้ําชําระ
ลางรางกายเรียบรอยแลว บริโภคอาหารประณีตอันเปนท่ีพอใจแลว ไดนั่งพัก ณ รมไทรใหญริมลําธาร

๒๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสรางบุญบารมี, หนา ๑๙. 
๒๓สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสรางบุญบารมี, หนา ๒๐-๒. 
๒๔วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, ๒๕๔๙), หนา ๔๔. 

                                                 



๑๖ 
 
 
อันมีน้ําใสสะอาด เม่ือรักษาศีลดีแลวยอมเปนผูมีศีลประจําใจ ประจําตน ศีลจะกลับมารักษาเรา 
เหมือนเราปลูกตนไม รักตนไม รักษาตนไมดวยดี เม่ือตนไมเติบโตข้ึนยอมหวนมารักษาผูปลูกนั้นเอง 
 พระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต๒๕ ไดกลาวถึงอานิสงสของการรักษาศีล ๕ ไววา 
 ๑. ทําใหอายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 
 ๒. ทรัพยสมบัติ ท่ีอยู ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผูรายมาราว ี
เบียดเบียนทําลาย 
 ๓. ระหวางลูก หลาน สามี ภรยิา อยูดวยกันเปนผาสุก ไมมีผูคอยลวงล้ํากล้ํากราย
ตางครองกันอยูดวยความเปนสุข 
 ๔. พูดอะไร มีผูเคารพเชื่อถือ คําพูดมีเสนหเปนท่ีจับใจไพเราะ ดวยสัตยดวยศีล 
 ๕. เปนผูมีสติปญญาดีและเฉลียวฉลาด ไมหลงลืมสติ 
 ผูมีศีล เปนผูปลูกและสงเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตวท่ัวโลกให มีแตความอบอุนไม
เปนท่ีระแวงสงสัย ผูไมมีศีลเปนผูทําลายหัวใจคนและสัตวใหไดรับความทุกขเดือดรอนทุกหยอมหญา 
ศีล นั้นอยูท่ีไหน มีตัวตนเปนอยางไร ใครเปนผูรักษาแลวก็รูวา ผูนั้นเปนตัวศีล ศีลก็อยูท่ีตนนี้ เจตนา
เปนตัวศีล เจตนา คือ จิตใจ คนเราถาจิตไมมี ก็ไมเรียกวาตน มีแตกายจะทําอะไรได รางกายกับจิต
ตองอาศัยซ่ึงกันและกัน เม่ือจิตไมเปนศีล กายก็ประพฤติไปตาง ๆ ผูมีศีลแลวไมมีโทษ จะเปนปกติ
แนบเนียนไมหวั่นไหว ไมมีเรื่องหลงหาหลงขอคนท่ีหา คนท่ีขอ ตองเปนทุกข ขอเทาไรยิ่งไมมียิ่งอด
อยาก ยากเข็ญยิ่งไมมี กายกับจิต เราไดมาแลว มีอยูแลว ไดจากบิดามารดาพรอมบริบูรณแลวจะทําให
เปนศีลก็รีบทํา ศีลมีอยูท่ีเรานี้แลว รักษาไดไมมีกาล ไดผลไมมีกาลผูมีศีล ยอมเปนผูองอาจกลาหาญ ผู
มีศีล ยอมมีความสุข ผูจักม่ังค่ังบริบูรณ สมบูรณ ไมอด ไมอยากไมจน ก็เพราะรักษาศีลไดสมบูรณ จิต
ดวงเดียว เปนศีลเปนสมาธิ เปนปญญา ผูมีศีลแท เปนผูหมดเวรหมดภัย 
 ในอรรถกถา คัมภีรปรมัตถทีปนี๒๖ ไดกลาวถึงผลอานิสงสจากการปฏิบัติตามศีล ๕ 
ดังนี้ 

อานิสงสจากการปฏิบัติตามศีลขอ ๑. (เจตนางดเวนจาก ปาณาติบาต) 
๑. เปนผูสมบูรณดวยอวัยวะใหญนอย : องฺคปจฺจงฺคสมนฺนาคตา 
๒. ความถึงพรอมดวยสวนสูงและสวนกวาง : อาโรหปริณาทสมฺปตฺติ 
๓. ความถึงพรอมดวยเชาวไวไหวพริบ : ชวนสมฺปตฺติ 
๔. ความเปนผูมีเทาตั้งอยูเหมาะสม : สุปติฏฐิตปาทตา 
๕. ความสวยงาม : จารุตา 
๖. ความเปนผูออนโยน : มุทุตา 
๗. มีความสะอาด : สุจิตา 
๘. มีความกลาหาญ : สูรตา 
๙. ความเปนผูมีกําลังมาก : มหาพลตา 

๒๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, “ประมวลคําสอนจากคติธรรมคําสอนขององคทานพระ 
อาจารยมั่น ภูริทัตโต” [ออนไลน], แหลงท่ีมา : www.onab.go.th/index.php?option. [๒ มี.ค.๒๕๕๔]. 

๒๖ ขุ.อิติ.อ. (ไทย) ๑/๔/๔๕๖-๔๕๙. 

                                                 



๑๗ 
 
 

๑๐.ความเปนผูมีถอยคําสละสลวย : วิสฏฐวจนตา 
๑๑. เปนผูนารัก นาพอใจ ของสัตวท้ังหลาย : สตฺตานํ ปยุมนาปตา 
๑๒.ความเปนผูมีบริษัทไมแตกแยกกัน : อภิชฺชปริสตา 
๑๓.ความเปนผูไมสะดุงหวาดเสียว : อฉมฺภิตา 
๑๔.ความเปนผูอันใครๆกําจัดไดยาก : ทุปฺปธํสิยตา 
๑๕.ความเปนผูไมตายดับการปองรอยของผูอ่ืน : ปรูปกฺกเมน อมรณตา 
๑๖.ความเปนผูมีบริวารมาก : มหาปริวารตา 
๑๗.ความเปนผูมีผิวดังทอง : สุวณฺณตา 
๑๘.ความเปนผูมีทรวดทรงงาม : สุสณฺฐานตา 
๑๙.ความเปนผูมีอาพาธนอย : อปฺปาพาธตา 
๒๐.ความเปนผูไมเศราโศก : อโสกตา 
๒๑.ความเปนผูไมพลัดพรากจากของรักของชอบใจ : ปยมนาเปหิ อวิปฺปโยคตา 
๒๒.ความเปนผูมีอายุยืน : ทีฆายุตา 
อานิสงสจากการปฏิบัติตามศีลขอ ๒. (เจตนางดเวนจาก อทินนาทาน) 
๑. ความเปนผูมีทรัพย : มหาธนธฺฺตา 
๒. ความเปนผูมีโภคะอเนกอนันต : อนนฺตโภคตา 
๓. ความเปนผูมีโภคะยั่งยืน : ถิรโภคตา 
๔. การไดโภคทรัพยตามท่ีตองการอยางฉับพลัน: อิจฺฉิตานํ โภคา ขิปฺปปฏิลาโภ 
๕. การมีโภคะไมท่ัวไปกับพระราชา : ราชาทีหิ อสาธารณโภคตา 
๖. ความเปนหัวหนาในท่ีนั้นๆ : ตตฺถ ตตฺถ เชฎฐกภาโว 
๗. ความเปนผูไมรูจักคําวาไมมี : นตฺถิภาวสฺส อชานนตา 
๘. มีความเปนอยูอยางสบาย : สุขวิหารตา 
อานิสงสจากการปฏิบัติตามศีลขอ ๓. (เจตนางดเวนจาก กาเมสุมิจฉาจาร) 
๑. ความเปนผูปราศจากขาศึก : วิคตปจฺจตฺถิกตา 
๒. ความเปนท่ีรักเปนท่ีพอใจของสรรพสัตว : สพฺพสตฺตานํ ปยมนาปตา 
๓. ความเปนผูมีปกติไดของตางๆ เชน ขาว น้ํา ผา และวัตถุเครื่องปกปด : อนฺน 

ปานวตฺถจฺฉาทนาทีนํ ลาภิตา 
๔. การนอนหลับสบาย : สุขสุปนตา 
๕. การตื่นข้ึนมาสบาย : สุขปฏิพุชฺฌนตา 
๖. การพนจากภัยในอบาย : อปายภยวิโมกฺโข 
๗. ความไมควรแกการเกิดเปนหญิงเปนกะเทย : อิตฺถีภาวนปุสกภาวานํ อภพฺพตา 
๘. ความเปนผูไมโกรธ : อกฺโกธนตา 
๙. ความเปนผูมีปกติทําจริง : สจฺจการิตา 
๑๐. ความเปนผูไมเกอเขิน : อมงฺกุภูตตา 
๑๑. ความเปนผูมีความสุขดวยการรับเชิญ : อาราธนสุขตา 
๑๒. ความเปนผูมีอินทรียบริบูรณ : ปริปุณฺณินฺทฺริยตา 



๑๘ 
 
 

๑๓. ความเปนผูปราศจากความระแวง : นิราสงฺกตา 
๑๔. ความเปนผูมีความขวนขวายนอย : อปฺโปสฺกุกฺกตา 
๑๕. ความเปนผูอยูอยางเปนสุข : สุขวิหารตา 
๑๖. ความเปนผูไมมีภัยจากท่ีไหนๆ : อกุโตภยตา 
๑๗. ความเปนผูไมมีการพลัดพรากจากของรัก : ปยวิปฺปโยคาภาโว 
อานิสงสจากการปฏิบัติตามศีลขอ ๔. (เจตนางดเวนจาก มุสาวาท) 
๑. ความเปนผูมีอินทรียผองใส : วิปฺปสนฺนินฺทริยตา 
๒. ความเปนผูมีปกติพูดดวยคําสละสลวย : วิสฺฏฐมธุรภาณิตา 
๓. ความเปนผูมีฟนเรียบเสมอท้ังขาว ท้ังสะอาด : สมสิตสุทฺธทนฺตตา 
๔. ความเปนผูไมอวนจนเกินไป : นาติถูลตา 
๕. ความเปนผูไมผอมจนเกินไป : นาติกีสตา 
๖. ความเปนผูไมต่ําเกินไป : นาติรสฺสตา 
๗. ความเปนผูไมสูงเกินไป : นาติทีฆตา 
๘. ความเปนผูมีสัมผัสเปนสุข : สุขสมฺผสฺสตา 
๙. ความเปนผูมีกลิ่นปากหอมเหมือนดอกอุบล : อุปฺปลคนฺธมุขตา 
๑๐. ความเปนผูมีบริษัทเชื่อฟงตั้งอยูในโอวาท : สุสฺสูสกปริสตา 
๑๑. ความเปนผูมีวาจาเชื่อถือได : อาเทยฺยวจนตา 
๑๒.ความเปนผูมีลิ้น ออน แดงและ บางเหมือนกลีบดอกอุบล : กมลทลสทิสมุทุ

โลหิตนย  ชวิฺหตา 
๑๓. ความเปนผูไมหดหู : อลีนตา 
๑๔.ความเปนผูไมฟุงซาน : อนุทฺธตตา 
อานิสงสจากการปฏิบัติตามศีลขอ ๕. (เจตนางดเวนจาก สุราเมรยมัชชะ) 
๑. ความเปนผูไมประมาทในกิจและกรณียกิจ ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต กิจฺจกรณีเยสุ 

อปฺป   มาทตาและปจจุบัน : อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ 
๒. ความเปนผูมีญาณในกิจการควรทําท่ีเกิดข้ึน  : ปฏิภาณวนฺตตา 
๓. ความเปนผูมีสติปรากฏอยูทุกเม่ือ : สทา อุปฏฐิตสติตา 
๔. ความเปนผูมีปฏิญาณ เกิดข้ึนทุกสถาน ในเม่ือมีกิจและกรณียกิจเกิดข้ึน สพฺพฏฐา 

นุปฺตฺ  ติกปฏิภาณวนฺตตา : อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ 
๕. ความเปนผูไมเกียจคราน : อนลสตา 
๖. ความเปนผูไมโงเขลา : อชฬตา 
๗. ความเปนผูไมบาใบ : อมูคตา 
๘. ความเปนผูไมหวาดสะดุง : อจฺฉมฺภิตา 
๙. ความเปนผูไมมีการแขงดี : อสารมฺภตา 
๑๐. ความเปนผูไมมีความริษยา : อนิสฺสุกิตา 
๑๑. ความเปนผูไมตระหนี่ : อมจฺฉริตา 
๑๒. ความเปนผูมีปกติกลาวคําสัตย : สจฺจวาทิตา 



๑๙ 
 
 

๑๓. ความเปนผูมีปกติไมพูดสอเสียดไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ : อปสุณ อผรุส  
อสมฺผปฺปลาปวาทิตา 

๑๔. ความเปนคนกตัญู : กตฺุตา 
๑๕. ความเปนคนกตเวที : กตเวทิตา 
๑๖. ความเปนผูมีโภคะ : โภควนฺตตา 
๑๗. ความเปนผูมีศีล : สีลวนฺตตา 
๑๘. ความเปนผูชื่อตรง : อุชุคตา 
๑๙. ความเปนผูไมโกรธ : อกฺโกธนตา 
๒๐. ความเปนผูถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ : หิโรตฺตปฺปสสมฺปนฺนตา 
๒๑. ความเปนผูมีความเห็นตรง : อุชุทิฏฐิตา 
๒๒. ความเปนผูมีใจใหญ : มหตฺตตา 
๒๓. ความเปนผูฉลาด : ปณฺฑิตตา 
๒๔. ความเปนผูฉลาดในสิ่งท่ีเปนประโยชนและสิ่งมิใชประโยชน : อตฺถานตฺถกุสลตา 

 เพียงตั้งใจรักษาศีลแตขอเดียว ยังไดรับอานิสงสมาก ถาตั้งใจรักษาท้ัง ๕ ขอ จะมี
อานิสงสอยางมาก ดังมีเรื่องเลาถึงอานิสงสของศีล ๕ ไวในพระคัมภีรตางๆ มากมาย ขอนํามาเลาแต
บางเรื่องพอเปนอุทาหรณดังตอไปนี้ 
 ในคัมภีร วิมานวัตถุ๒๗  มีเรื่องเลาถึงผูรักษาศีล ๕ ไปเกิดในสวรรคเทวโลก ดังนี้ 
 ตัวอยางท่ี ๑ เรื่องสตรีผูรักษาศีล ๕ ในครั้งพุทธกาล มีอุบาสิกาผูหนึ่งในพระนครสา
วัตถี มีความภักดีซ่ือสัตยตอสามี มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย รักษาศีล ๕ โดยบริสุทธิ์ และถวาย
ทานตามสมควรแกทรัพยสมบัติ ครั้นตายลงก็ไปบังเกิดในภพสวรรคชั้นดาวดึงส ทานมหาโมคคัลลานะ
เถระ พระอัครมหาสาวกผูมีฤทธิ์ ไดจาริกสอบถามไปในเทวโลก เชนเคยปฏิบัติมาและทานไดไปยัง
วิมานนั้น เทพธิดาเจาของวิมานก็ออกมาถวายนมัสการพระเถระจึงไตถาม ทานทําบุญอะไรไว ทานจึง
มี อานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และดวยบุญอะไร ผิวพรรณของทานจึงสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เม่ือทานพระ
โมคคัลลานะเถระถามแลว เทพธิดานั้นก็ดีใจท่ีมีผูถาม จึงพยากรณปญหาถวายวาเม่ือดิฉันเปนมนุษย 
อยูในหมูมนุษยท้ังหลาย ดิฉันเปนอุบาสิกาของพระบรมศาสดาผูมีจักษุ ดิฉันงดเวนจากปาณาติบาต 
เวนขาดจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของมิไดใหในโลก ไมดื่มน้ําเมา อีกท้ังไมพูดเท็จ ยินดีอยูดวยสามี
ของตน เปนผูมีจิตใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ไดถวายทานคือ ขาวและน้ํา อยางไพบูลย ดวยความ
เคารพ 
 อีกตัวอยางหนึ่ง เปนเรื่องของบุรุษผูรักษาศีล ๕ เม่ือพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยู ณ    
พระวิหารเวฬุวัน ใกลพระนครราชคฤห สมัยนั้น ในพระนครราชคฤห มีอุบาสกผูหนึ่งเปนคนมีศรัทธา
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ตั้งอยูในศีล ๕ และสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถ กอนอาหารเชาก็ถวาย
ทานแกพระภิกษุท้ังหลายตามสมควรแกสมบัติของตน ครั้งรับประทานอาหารแลว ก็นุงผาท่ีสะอาด หม
ผาสะอาด ตกตอนบาย ก็ใหคนรับใชถือปานะ ๘ อยาง ตามไปยังพระวิหาร แลวถวายปานะแด
พระภิกษุสงฆ แลวเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาและฟงธรรม อุบาสกนั้นสรางสมสุจริตทางทานและศีล

๒๗ ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๗-๑๘,๑๐๔-๑๐๕. 
                                                 



๒๐ 
 
 
เปนอันมากดังกลาวมานี้ ดวยความเคารพ ครั้นจุติจากโลกนี้ ก็ข้ึนไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส ดวย
บุญญานุภาพของอุบาสกนั้น มีชางทิพขนาดใหญ เผือกผองท่ัวท้ังตัว เกิดข้ึนเปนพาหนะ เทวบุตรก็ข้ึนข่ี
ชางนั้น หอมลอมดวยบริวารเปนอันมาก ไปเท่ียวเลนอุทยานเปนครั้งเปนคราว ดวยทิพยานุภาพอัน
ยิ่งใหญ ครั้นกาลวันหนึ่ง ณ ราตรีกาลเท่ียงคืน เม่ือรําลึกไดดวยความกตัญูมาตักเตือน เทวบุตรนั้นจึง
ข้ึนข่ีชาง พรอมดวยบริวารหมูใหญ แลวลงจากเทวโลกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทานพระวังคีสะ
เถระ ยืนเฝาอยูใกลๆ พระผูมีพระภาคเจา ไดกราบทูลขออนุญาตพระผูมีพระภาคเจา แลวถามเทวบุตร
นั้นวา “ทานข่ีชางตัวใหญ เปนชางชั้นเยี่ยมยอด เผือกท้ังตัว มีหมูนารีหอมลอม ออกจากวนอุทยานมี
รัศมีสองสวางไปท่ัวทุกทิศประดุจดวงดาวประกายพรึก ผิวพรรณของทานสดใสเชนนี้ ทานเปนมนุษย 
ทานไดทําบุญอะไรไว ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้และดวยบุญอะไร ผิวพรรณของทานจึงสวางไสว
ไปท่ัวทุกทิศ เทวบุตรนั้นจึงพยากรณปญหาถวายวา “เม่ือขาพเจาเปนมนุษย ขาพเจาเปนอุบาสกของ
พระบรมศาสดาผูมีพระจักษุ ขาพเจางดเวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป งดขาดจากการถือเอา
สิ่งของท่ีเจาของมิไดให ไมดื่มน้ําเมา ไมกลาวคําเท็จ และยินดีอยูดวยภรรยาของตน ขาพเจาเปนผูมี
จิตใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ไดถวายทาน คือ ขาวและน้ํา อยางไพบูลย ดวยความเคารพ ผิวพรรณ
ของขาพเจาสดในเชนนี้ สําเร็จ ณ ท่ีนี้ ดวยกรรมนั้น โภคะท้ังหลายอันเปนท่ีรักของใจทุกสิ่งทุกอยาง 
เกิดข้ึนแกขาพเจาดวยกรรมนั้น 
 รวมความวา รักษาศีลใหดีในเบื้องตนเสียอยางหนึ่งแลว คุณธรรมความดีในเบื้องสูง      
จะเกิดข้ึนสืบเนื่องติดตามมาเอง (ศีลมีประโยชนและอานิสงสสืบเนื่องโดยลําดับข้ันตอน) ดังจะเห็นได
จากพระพุทธดํารัสซ่ึงตรัสไวแกทานพระอานนทเถระดังตอไปนี้ 
ดูกอนอานนท ศีลท้ังหลายท่ีเปนกุศล 

๑. มี ความไมเดือดรอน เปนประโยชน เปนอานิสงสความไมเดือดรอน 
๒. มี ปราโมช (ความชื่นบาน) เปนประโยชน เปนอานิสงสประโยชน 
๓. มี ปติ (ความอ่ิมเอิบ) เปนประโยชน เปนอานิสงสปติ 
๔. มี ปสสัทธิ (ความสงบ) เปนประโยชน เปนอานิสงสปสสัทธิ 
๕. มี สุข (ความสุข) เปนประโยชน เปนอานิสงสสุข 
๖. มี สมาธิ (ความตั้งใจม่ัน) เปนประโยชน เปนอานิสงสสมาธิ 
๗. มี ยถาภูตะญาณทัสสนะ (ความรูความเห็นตามความเปนจริง) ไดแก ตรุณะ

วิปสสนาเปนประโยชน เปนอานิสงสยถาภูตะญาณทัสสนะ 
๘. มี นิพพิทา (ความเบื่อหนาย) ไดแก พลวะวิปสสนา และวิราคะ (ความปราศจาก 

กําหนัด) ไดแก อริยมรรค เปนประโยชน เปนอานิสงสนิพพิทาและวิราคะ 
 ๙. มี วิมุตติ (ความหลุดพน) ไดแก อริยผล (อรหัตตผล) และ ญาณทัสสนะ (ความรู 
ความเห็น) ไดแก ปจจเวกขณะญาณ เปนประโยชน เปนอานิสงสดูกอนอานนท ศีลท้ังหลายท่ีเปน
กุศล ยอมบริบูรณเพ่ือความเปนพระอรหันต ดวยประการฉะนี้แล 

 
 
 
 



๒๑ 
 
 
 ๒.๑.๒   ความเปนมาของการบัญญัติศีล  ๕ 
กกกกกกกก เม่ือการกลาวถึงศีลโดยเฉพาะศีล ๕ จะเปนท่ีทราบกันดีในหมูชาวพุทธ  เพราะ
เปนหลักปฏิบัติท่ีมีมากอนการอุบัติข้ึนแหงพระพุทธเจา  ดังปรากฏในอรรถกถาสังคีติสูตรศีล ๕ และ
ศีล ๑๐  มีมากอนการเกิดข้ึนของพระพุทธเจา ในอรรถธรรมบท ภิกขุวรรคไดแสดงไววา ศีล ๕ ชื่อวา          
กุรุธรรม (หลักปฏิบัติของชาวพุทธในอดีต)๒๘ อนึ่งหลักปฏิบัติท่ีมีลักษณะคลายกับศีล ๕ นี้มีปรากฏใน
ศาสนาอ่ืน เชน ศาสนาเชน เปนตน  แตหลักปฏิบัติท่ีคลายศีล ๕ ในศาสนาเซนเรียกวา  “มหาพรต”  
(มี ๖ ขอ)  เปนขอปฏิบัติสําหรับนักบวช  และจัดเรียงลําดับไมตรงกัน ซ่ึงนักบวชในศาสนาจะตอง
ปฏิบัติตามกฎมหาพรตนี้ กลาวคือ ละเวนการทํารายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไมพูดเท็จ ไมลักขโมย ไมเสพ
เมถุน ไมครอบครองทรัพยสิน และไมบริโภคอาหารในเวลากลางคืน๒๙ 
 ดังนั้น  จึงอาจกลาวไดวา  ศีล ๕  เปนหลักปฏิบัติสากลของมนุษยผูปรารถนา
ความสงบสุขเพราะมนุษยเปนสัตวโลกท่ีตองอยูรวมกัน  เปนหมูเปนพวกสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยดึกดํา
บรรพ  ในขณะท่ีมนุษยมีไมมากปญหาก็ไมมาก  แตเม่ือมนุษยมีจํานวนมากปญหาและความยุงยากก็มี 
มากข้ึน  ดุจเงาตามตัว  ฉะนั้น๓๐ ในพระไตรปฎกมีการกลาวถึงศีล ๕ มีปรากฏหลายแหง ท้ังท่ีกลาวใน
ลักษณะรวม ๆ เปนธรรมท่ัวไป ไมไดกลาวเจาะจงลงไปวาเปนศีล ๕ โดยตรง เชน ในอัคคัญญสูตร 
คัมภีรทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค ในสวนท่ีแสดงถึงความบริสุทธิ์แหงวรรณะ ๔ ความวา 
 แมกษัตริยบางพระองคในโลกนี้เปนผูฆาสัตว  ถือเอาสิ่งท่ีเจาของไมไดให 
ประพฤติผิด  ในกาม พูดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ  เพงเล็งอยากไดของเขา มีจิตพ
ยายาท เห็นผิดดวยประการดังกลาวมานี้ ธรรมเหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษ 
ไมควรประพฤติ  นบัวาไมควรประพฤติ ไมสามารถเปนอริยธรรม นับวาไมสามารถเปนอริยธรรม  เปน
ธรรมดํา มีวิบากดํา ท่ีวิญูชนติเตียน ธรรมเหลานั้นปรากฏอยางชัดเจนในกษัตริย  บางพระองคใน
โลกนี้๓๑ 
  ศีลท่ีมีการกลาวครบท้ัง ๕  ขอและกลาวเจาะจงลงไป วาเปนศีล ๕ โดยเฉพาะ 
เชนในคัมภีรสังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค กลาววาศีล ๕ เปนธรรม สําหรับสตรีผูครองเรือนความวา 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการ 
                   จึงจะเปนผูสามารถอยูครองเรือน ธรรม ๕ ประการไดแก มาตุคามเปนผูงดเวน
จากการฆาสัตว ๑ เปนผูเวนจากอทินนาทาน ๑ เปนผูงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ๑ เปนผูงดเวนจาก
มุสาวาท ๑ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท๓๒ 
  ในคัมภีรอังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต  กลาวถึงศีล ๕ วาเปนธรรมเปนเหตุใหถูก
เชิญไปอยูในสวรรคความวา 
 

           ๒๘ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๑๓๓. 
               ๒๙ ธนู  แกวโอภาส, ศาสนาโลก, (กรุงเทพมหานคร: หจก. เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๒), หนา ๒๒๖. 
               ๓๐ ธนิต อยูโพธ์ิ, อานิสงสศีล ๕, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๑. 
                ๓๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๕/๘๕. 
          ๓๒ สํ. สฬา. (ไทย)  ๑๘/๓๐๓/๓๒๕. 

                                                 



๒๒ 
 
 
 ในคัมภีรทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค๓๓ ไดแสดงไววา ศีลเปนหลักปฏิบัติเรียกวา 
สิกขาบท   ความวา สิกขาบท ๕ อยางไดแก 
  ๑. ปาณาติปาตา  เวรมณี  เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการฆาสัตว 
  ๒. อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการลักทรัพย 
  ๓. กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี เจตนาเปนเครื่องจากการประพฤติผิดในกาม 
  ๔. มุสาวาทา เวรณี  เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการพูดเท็จ 
  ๕. สุราเมยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี  เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการด่ืม
น้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท 
  ในคัมภีรขุททกนิกาย  เปตวัตถุ  ทานแสดงศีลวาเปนเหตุอยางหนึ่งท่ีจะชวยให
พนจากนรกไดความวา 
     วันนี้ขอมหาบพิตรทรงมีพระทัยเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ 
เปนสรณะ จงสมาทานสิกขาบท ๕ อยาใหขาดและดางพรอย  จงทรงงดเวนจากการฆาสัตว  การลัก
ทรัพย  จงทรงยินดีดวยพระมหาเหสีของพระองค ไมทรงพูดเท็จ  และไมทรงดื่มน้ําเมา คือ  สุราและ
เมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาทเม่ือพระองคเปนผูไมประมาท พระองคทรงประพฤติธรรมโดย
เคารพตลอดคือและวันอยางนี้  พึงพนจากนคร๓๔ 
   นอกจากนั้นศีล ๔ ขอตนของศีล ๕ ยังมีปรากฏอีกหลายแหงในพระไตรปฎก 
เปน ๔ ขอตนของกุศลกรรมบถบาง  เชน ในคัมภีรอังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต  ทานพระมหากัจจายะ
แสดงธรรมความวา 
  ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย การฆาสัตวเปนสิ่งไมเปนธรรม  เจตนาเปนเครื่องงดเวน
จากฆาสัตวเปนสิ่งเปนธรรม  สวนอกุศลกรรมอันลามกมิใชนอยท่ีเกิดข้ึนเพราะการฆาสัตวเปนปจจัย  
นี้เปนสิ่งท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอยท่ีถึงความเจริญเต็มท่ี  เพราะเจตนาเครื่องงดเวน
จากการฆาสัตวเปนปจจัย นี้เปนสิ่งท่ีเปนประโยชน 
 ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  การลักทรัพยเปนสิ่งท่ีไมเปนธรรม ฯลฯ 
 ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย การประพฤติผิดในกามเปนสิ่งท่ีไมเปนธรรม  ฯลฯ 
 ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย การพูดเท็จเปนสิ่งท่ีไมเปนธรรม  ฯลฯ๓๕ 
  สรุปไดวา  การบัญญัติศีล ๕ หมายถึง  ความประพฤติดีทางกายและวาจา,      
การรักษากายและวาจาใหเรียบรอย ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจา ใหตั้งอยูในความดีงาม 
การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทท่ีสะอาดปราศจากโทษ ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว 
ขอปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาใหดียิ่งข้ึน ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ  ทําใหกาย วาจา ใจ 
สงบไมเบียดเบียนตนและคนอ่ืน 

 
 

          ๓๓ ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓. 
               ๓๔ ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๑๒๒๓/๑๕๔. 
            ๓๕ องฺ ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๒/๓๑๑. 

                                                 



๒๓ 
 
 
๒.๒  ประเภทและองคประกอบของศีล  ๕ 
  ๒.๒.๑  ประเภทของศีล 
  หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในสวนในท่ีเก่ียวกับความประพฤติดีงาม  และ
การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตไดแกศีล โดยเฉพาะอยางยิ่งมุงเนนท่ีประโยชนเก้ือกูลแกสังคมในการอยู
รวมกันอยางสงบสุขตลอดถึงพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาท้ังทางรางกายและจิตใจ  และระบบความ
ประพฤติชั้นศีลธรรม  พระพุทธเจาทรงประกาศคําสอนออกไปอยางกวางขวาง  เพ่ือใหเกิดประโยชน
ในการปฏิบัติโดยตรงแกบุคคลและสังคม  และเพ่ือใหเห็นภาพรวมของศีลท่ีครอบคลุมท้ังสวนบุคคล
และสวนสังคม  จึงขอกลาวถึงประเภทในคัมภีรเนตติปกรณท่ีไดแบงศีลออกเปน  ๕ ประเภท คือ๓๖ 
  ๑.  ปกติศีล  ศีลโดยปกติ  ไดแกศีลท่ีประพฤติเปนประจําโดยมิไดสมาทาน 
  ๒.  สมาทาน ศีลโดยการสมาทาน คือศีลท่ีรับสมาทานจากพระภิกษุหรือ
สมาทานตอ    หนาพระพุทธรูป 
  ๓.  จิตตปสาทะ  ศีลท่ีเกิดจากความเลื่อมใส 
  ๔.  สมถะ  ศีลท่ีเกิดจากสมถะ 
  ๕.  วิปสสนา ศีลท่ีเกิดจากวิปสสนา 
  จากท่ีกลาวถึงประเภทของศีล  ๕  ขางตน  ทําใหมองเห็นภาพรวมของศีลในวง
กวางไดมากข้ึน  แตเพ่ือใหเห็นในสวนท่ีเปนระบบความประพฤติท่ีแยกออกไปเปนศีลสําหรับคฤหัสถ
และศีลสําหรับนักบวช  เปนตน  จึงขอกลาวถึงศีลสําหรับผูประพฤติปฏิบัติโดยท่ัวไป โดยแบงออกได  
๒  ประเภท คือ 
   ก.  ศีลสําหรับคฤหัสถ  สาระของศีลสําหรับประชาชนโดยท่ัวไปกําหนดเอาขอ
ปฏิบัติอยางตํ่ามาเปนพ้ืนฐานชวยใหสังคมสงบสุข  โดยปกติถือวา  ศีลเปนหลักความประพฤติข้ัน
พ้ืนฐานสําหรับมนุษยไมวาจะครองชีวิตอยูในระดับใด ๆ  คือเปนหลักความประพฤติพ้ืนฐานของบุคคล
แตละคนในฐานะท่ีเปนมนุษยคนหนึ่ง  จึงเรียกวา มนุษยธรรม๓๗ การดําเนินชีวิตของแตละคนจึงมีวินัย
จําเพราะสําหรับการฝกตน  วางไวเปนขอเรียกวา  “สิกขาบท” (ขอฝกความประพฤติ) เม่ือบุคคล
ตองการรักษาศีลใหดียิ่งข้ึนไปในวันอุโบสถ  ก็สามารถรักษาศีล ๘ หรืออุโบสถศีลได  ดังนั้น  คฤหัสถ
ผูรักษาศีล  สามารถแบงออกเปน ๒  ประเภทคือ 
   ๑. ศีล  ๕  เปนสิกขาบทท่ีคฤหัสถรักษาอยู เปนประจํา เรียกวา นิจจศีล           
มีสิกขาบทไวสําหรับเปนขอฝกความประพฤติกายวาจาใหเรียบรอย  ๕  ประการ ไดแก 
   ๑)  เวนจากปลงชีวิตของสัตวท่ีมีชีวิต (ปาณาติปาตา เวรมณี) 
   ๒) เวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเขามิไดให (อทินนาทานา  เวรมณี) 
   ๓)  เวนจากการประพฤติผิดในกาม  (กาเมสุมิจฉารา  เวรมณี) 
   ๔)  เวนจากการพูดเท็จ  (มุสาวาทา เวรมณี) 

             ๓๖ พระเทพโสภณมหาเถระ (มหาสียาดอ) วิปสสนานัย,  พระพรหมโมลี (สมศักดิ์  อุปสโม)  ตรวจ
ชําระ, หนา ๔๗. 

                   ๓๗ พระราชวรมุนี  (ประยูร ปยุตฺโต),  ปรัชญาการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร:  มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐),  หนา  ๑๕๘.  

                                                 



๒๔ 
 
 
    ๕)  เวนจากการดื่มของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความ
ประมาท (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี)๓๘  
    หลักความประพฤติพ้ืนฐานของมนุษยมีจุดหมายท่ีเหมือนกันคือ  การมีชีวิตท่ีไม
มีโทษภัยอยูในสังคมท่ีเปนปกติสุข  จึงสรางกฎระเบียบข้ึนในสังคม   ศีล ๕ จึงปรากฏชัดเจนในสังคม 
เปนระเบียบปฏิบัติของสังคม ไดการทําใหประชาชนอยูรวมกันโดยความเปนระเบียบเรียบรอย  และ
เปนท่ีรองรับของธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศล ซ่ึงมีประโยชนและมีอานิสงสอยางตอเนื่อง ปฺจสีลํ  สพฺ
พกาลิกํ  หมายความวา  ศีล  ๕ เปนของมีอยูตลอดกาลทุกยุคทุกสมัย   ซ่ึงกลาววาไวในคัมภีรชั้นอรรถ
กถาหลายคัมภีรวา  พระพุทธเจาจะเสด็จอุบัติข้ึนหรือแมมิได  เสด็จอุบัติข้ึนก็ตาม  ศีล ๕ และองค 
(กรรมบถ) ๑๐  นี้ก็มีอยูในโลก  แตเม่ือพระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนแลว พระพุทธเจาท้ังหลายบาง  ทรง
ชักนําและชักชวนใหสมาทานศีลนั้น ๆ ในกาลใด สมัยใด  สมัยนั้น  เม่ือพระพุทธเจามิไดเสด็จอุบัติข้ึน 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายบาง  ทานสมณะและพราหมณท้ังหลายผูประพฤติธรรมเปนกรรมวาทีบาง  
พระจักรพรรดิมหาราชบาง พระมหาโพธิสัตว  ท้ังหลายบาง  ตางชักชวนและทรงชักจูงประชาชนให
สมาทานศีล ๕ และกุศลกรรมบถ ๑๐ นั้น๓๙ 
   เพราะฉะนั้น ศีล ๕ จึงเปนหลักสําหรับประพฤติข้ันพ้ืนฐานของคนในสังคม  ท่ี
สมควรแกชนทุกเพศทุกวัย  เพราะเปนเครื่องสงเสริมคุณความดี  มีจรรยามารยาท่ีเรียบรอย  เปนหลัก
ความพฤติตามหลักสากล ไม เก่ียวกับสมัยนิยมของยุคหรือทองถ่ินหรือขอห ามตาง ๆ ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  จึงถือไดวาหลักความประพฤติท่ีเรียกวา  ศีล  ๕  นี้เปนมาตรฐานวัดความ
เจริญและเสื่อมโทรมของสังคมไดเปนอยางดี 
   ๒.  ศีล  ๘  เปนสิกขาบทท่ีคฤหัสถสมาทานรักษาพิเศษในวันอุโบสถ  เรียกวา  
อุโบสถศีลมี  สิกขาบทไวสําหรับเปนขอฝกความประพฤติกายวาจาใหเรียบรอย ๘ ประการ ไดแก 
   ๑)  เวนจากปลงชีวิตของสัตวท่ีมีชีวิต (ปาณาติปาตา เวรมณี) 
   ๒)  เวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเขามิไดให (อทินนาทานา  เวรมณี) 
   ๓)  เวนจากการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) 
   ๔)  เวนจาการพูดเท็จ  (มุสาวาทา เวรมณี) 
   ๕)  เวนจากการดื่มของมีนเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท 
(สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี) 
   ๖)  เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (วิกาลโภชนา  เวรมณี) 
   ๗)  เวนจากการฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดูการละเลนอันเปนขาศึกตอ
พรหมจรรย  การทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล  ซ่ึงใชเปนเครื่องประดับตกแตง  (นัจจคีต
วาทิตวิสูกทัสสนา มาลาคันธวิเลปนธารณมัณฑนวิภูสนัฏฐานา  เวรมณี) 
   ๘)  เวนจากท่ีนอนอันสูงใหญหรูหราฟุมเฟอย (อุจจาสยนมหาสยนา เวรมณี) ๔๐ 

             ๓๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓. 
               ๓๙ ธนิต  อยูโพธ์ิ, อานิสงสศีล ๕ พิมพคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนศิวพร จํากัด ๒๕๒๕), 
หนา ๔. 
               ๔๐ องฺ อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๔๑/๓๐๓-๓๐๕. 

                                                 



๒๕ 
 
 
    การประพฤติปฏิบัติสําหรับคฤหัสถในระดับสูงกวาพ้ืนฐานโดยท่ัวไป (ศีล ๕ ) คือ
อุโบสถหรือศีล  ๘ ซ่ึงในคัมภีรบาลีไมปรากฏวา ศีล หรือสิกขาบท  มีปรากฏคําวา  “อัฏฐังคสมันนาคต
อุโบสถ”แปลวา  อุโบสถประกอบดวยองค ๘๔๑ ซ่ึงเปนศีลท่ีรักษาในวันอุโบสถ  ได ศีล  ๘  ท่ีอุบาสก
อุบาสิกาสมาทานรักษาเปนการจําศีลในวันพระ  คือข้ึนและแรม  ๘ คํ่า ข้ึน ๑๔ หรือ  ๑๕ คํ่า  ใน
เดือนขาด๔๒ การรักษาอุโบสถศีลท่ีกําหนดวัด  เพราะอุบาสกอุบาสิกาตองประกอบกิจการงานของตน  
จึงกําหนดการเวลาสําหรับรักษาดวยถือวา  การรักษาอุโบสถเปนศีลท่ีมีสมรรถภาพทางจิตใจ  มีความ
ประพฤติตามแบบอยางพระอริยะบุคคล   
   ความประพฤติดีงามข้ันอุโบสถศีลหรือศีล ๘  เนนการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการ
แสดงออกทางกาย  ทางวาจา  อุโบสถศีลมีพ้ืนฐานจากนิจศีล   แตอุโบสถศีลเนนการปฏิบัติมากข้ึน
และยากตอการปฏิบัติอีกดวย  มีขอกําหนดท่ีเปนสิกขาบทท่ีละเอียดออน  เม่ือพิจารณาตามขอฝก
ปฏิบัติแลวก็จะทราบไดถึงความเปนอยูของพระอริยบุคคล  รวมท้ังวิถีชีวิตของพระอริยบุคคลดวย  วา
ทานไดผานข้ันตอนของการฝกปฏิบัติมาอยางยากลําบากอยางไร  โดยเทียบเคียงกับประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักอุโบสถศีล  หากเปนหลักประพฤติปฏิบัติของพระอริยบุคคลยุงยากลําบากมากกวานี้อยาง
แนนอน แตยังมีขอพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับศีล ๘  กับอุโบสถศีลมีความตางกันอยางไร 
  สําหรับศีลอุโบสถขอท่ี ๓  จะมีความแตกตางจากนิจศีล  (กาเมสุมิจฉาจารา 
เวรมณี) คือเวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรยเปนการเวนขาดจากการเสพอสัทธรรม เปนความมุง
หมายในศีลขอนี้  อันเปนเบื้องตนของพรหมจรรย  แตเปาหมายสูงสุดคือความบริสุทธิ์ของจิตใจ จึงจะ
สําเร็จเปนพรหมจรรยท่ีแทจริง การเสพอสัทธรรมจึงมีราคะเปนเหตุ  พรหมจรรยจะบริสุทธิ์ไดดวยการ
งดเวน จากอสัทธรรม  ไมมีท้ังกาย วาจา  และจิตใจ  สติกับราคะ  สัมปชัญญะกับพยาบาทเปนของคู
กัน  ถาไมประสงคในราคะกับพยาบาทก็ตองทําสติและสัมปชัญญะใหสมบูรณ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไว
ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาตอุโบสถสูตรวา 
  พระอรหันตท้ังหลายละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย  ประพฤติพรหมจรรย 
ประพฤติหางไกลเวนจาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบานตลอดชีวิต  แมเราก็ไดละกรรมเปนขาศึกแก
พรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย  ประพฤติหางไกลเวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน  ตลอด
คืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้  แมดวยองคอันนี้ เราก็ไดชื่อวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย  ท้ังอุโบสถก็
จักเปนอันเราเขาจําแลว๔๓ 
   สรุปความหมายของพรหมจรรย คือการครองชีวิตอยางประเสริฐ  เปน
อริยมรรคดําเนินไปสูความดับทุกข ประโยชนอันเนื่องมาจากการประพฤติธรรม ท่ีเปนจุดมุงหมายใน
ระดับของอุโบสถศีล  มีความสัมพันธกับระดับความเปนอยูท่ีเรียบงาย  เปนการละกามสุข ไดในระดับ

             ๔๑ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๔๑/๓๐๓. 
                ๔๒ พระเทพเวที (ประยุตธ  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๔, 
(กรุงเทพมหานคร: ดานสุธาการพิมพ, ๒๕๓๑), หนา ๔๒๗. 

                ๔๓ องฺ. อฏฐก. (ไทย)  ๒๓/๔๑/๓๐๔. 
      
 

                                                 



๒๖ 
 
 
หนึ่ง การประพฤติปฏิบัติตามหลักอุโบสถศีลจึงเปนเครื่องวัดความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติธรรมได
เปนอยางดี 
กกกกกกก   ๒.๒.๒  องคประกอบของศีล ๕ 
    ศีล  ๕  จัดเปนสิกขาบท  แตเปนสิกขาบทสําหรับคฤหัสถ๔๔ ใชในฐานะเปนขอ
ฝกหัดของชาวพุทธคฤหัสถ  หรือกฏความประพฤติของอริยสาวกฝายฆราวาสเรียกวา  สิกขาบท ๕ 
เชน  ในสังคีติสูตร  จัดสิกขาบทไว  ๕  อยางคือ (๑) ปาณาติปาตา เวรมณี (เจตนาเปนเครื่องงดเวน
จากการฆาสัตว) (๒) อทินฺนาทานา  เวรมณี (เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการลักทรัพย) (๓) กาเมสุมิจฺ
ฉาจารา  เวรมณี  (เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม) (๔) มุสาวาท เวรมรี (เจตนา
เปนเครื่องงดเวนเปนเครื่องงดเวนจาการกพูดเท็จ (๕) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี  (เจตนาเปน
เครื่องงดเวนจากากรดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย  อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท)๔๕ 
  ศีล  ๕ หรือสิกขาบท ๕  นี้เปนขอปฏิบัติเบื้องตนในการเวนจากากรทําชั่วโดย
การรักษากาย วาจา ใหเปนปกติ  ดวยการงดเวนจากบาปธรรม  ๕  อยาง  ท่ีพระพุทธองคตรัสวาเปน
ภัย    และเวณ  คือ  (๑)  ปาณาติบาต  การทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป  (๒)  อทินนาทาน  การถือเอา
สิ่งของ   ท่ีเจาของ  มิไดให  (๓)  กาเมสุ  มิจฉาจาร  การประพฤติผิดในกามท้ังหลาย  (๔)  มุสาวาท  
การพูดเท็จ   (๕)  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เหตุเปนท่ีตั้งแหงความประมาทในเพราะสุราเมรัยและ
ของมีนเมา๔๖ 
กกกกกกกก  ผูกระทําบาปธรรมท้ัง ๕ ดังกลาว  แมเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  ชื่อวาผูทุศีล  
เพราะกระทําในสิ่งท่ีตรงขามกันศีล  นอกจากจะเรียกผูประกอบกรรมทําอกุศลบาทธรรม  ๕  ดังกลาว
มานี้วาเปนทุศีลแลว  ทานเรียกวา ผูสรางเวร  (เวรการโก)  คือ  เปนผูมีเจตนานํามาซ่ึงภัย  และเวร
เปนเหตุใหไดรับทุกขในอบายภูมิในทุคติภพ  และเม่ือเกิดในสุคติภพก็เปนสบกรรม  มีเกิดมาอายุสั้น
เปนตน ศีล  ๕ หรือสิกขาบท  ๕  มุงหมายเพ่ือใหงดเวนจากภัยและเวรท้ัง ๕  โดยมุงเจตนาคือ  ความ
ตั้งใจเปนสําคัญ  เพ่ือใหทราบองคประกอบศีล ๕  มากข้ึน จึงขออธิบายรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  
ดังนี้ 
กกกกกกกก  ศีลขอท่ี ๑  ไดแก  เวนจากปาณาติบาต  หมายถึงเวนจากการฆาสัตวท่ีมีชีวิตให
ตกลวงไป  ศีลขอนี้มีความหมายกวางรวมถึงชีวิตสัตวทุกชนิดท่ีมีชีวิต  การเบียดเบียนชีวิตใหถึงกบตาย  
นอกจากผิดศีลแลวยังถือวาเปนบาท (ความชั่ว)  จะมีโทษมากหรือนอยข้ึนอยูกับลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
กกกกกกกก  ๑. คุณ  สัตวมีคุณมาก ฆาก็มีโทษมาก  ฆาสัตวมีคุณนอยก็มีโทษนอย  เชน  ฆา
พระอรหนัตมีโทษมากกวาฆาปุถุชน  ฆาสัตวชวยงานมีโทษมากกวาสัตวดุราย  เปนตน 
กกกกกกกก  ๒.  ขนาดกาย  สําหรับสัตวจําพวกเดรัจฉานท่ีไมมีคุณก็เหมือนกัน  ฆาสัตวใหมี
โทษมาก  ฆาสัตวนอยมีโทษนอย 

               ๔๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร :       
โรงพิมพสวนทองถ่ิน กรมการปกครอง,๒๕๔๐),  หนา ๒๒. 

                ๔๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๓. 
           ๔๖ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๐๓/๓๒๕. 

                                                 



๒๗ 
 
 
กกกกกกกก  ๓.  ความพยายาม มีความพยายามมากในการฆามีโทษมาก มีความพยายาม
นอยมีคุณนอย 
กกกกกกกก  ๔. กิเลสหรือเจตนา  กิเลสหรือเจตนาแรงจะมีโทษมาก  แตหากกิเลสหรือ
เจตนาออนโทษก็นอย เชน ฆาดวยโทสะหรือจงใจเกลียดชัง  มีโทษมากกวาฆาดวยปองกันตัว๔๗   
กกกกกกกก  หลักเกณฑการกระทําเพ่ือกําหนดไดวาเปนการละเมิดศีลขอปาณาติบาต พระ
อรรถกถาจารยไดจัดวางองคประกอบการละเมิดไววา  สัตวมีชีวิต  ๑. ความเปนผูสําคัญวาสัตวมีชีวิต 
(รูอยูวาสัตวมีชีวิต)  ๑. จิตคิดจะฆา ๑.  สัตวตายดวยความพยายามนั้น ๑๔๘ ผูรักษาศีลชื่อวาศีลขาดก็
ตอเม่ือกระทําครบองค ๕  นี้ 
กกกกกกกก   ๒. ศีลขอท่ี ๒  ไดแก  เวนจากอทินนาทาน  หมายถึง การไมถือเอาสิ่งของท่ีเขา
ไมไดใหดวยอาการขโมย  หมายความวาการไมเบียดเบียนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตดานทรัพยสินของ
บุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต  การลักขโมยยะมีโทษมากหรือโทษนอย  ข้ึนอยูกับสิ่งของและคุณความ
ดีของเจาของทรัพย  ถาสิ่งของมีคามากประกอบกับคุณงามความดีของเจาของทรัพยมีมากยอมมีโทษ
มาก  ถาสิงของเล็กนอยโทษก็มีนอย  นอกจากนี้ตองประกอบดวยกิเลสกับความพยายามอีก  เชน  ถา
สิ่งของมีคาเสมอกันกับคุณความดีของเจาของทรัพย  ผูลักขโมยมีความปรารถนาอยากไดและมีความ
พยายามมาก็จะโทษมาก  แตถาของนั้นไดมาโดยงาย  มีความปรารถนาอยากไดนอยก็จะมีโทษนอย 
กกกกกกกกอ องคประกอบของอทินนาทาน มีองค ๕  คือถือเอาสิงของบุคคลอ่ืนหวงแหน ๑. 
รูวาของนั้นเปนของท่ีเขาหวงแหน ๑.  จิตคิดจะลัก ๑. มีความพยายาม ๑ ลักของนั้นไดมาดวยความ
พยามนั้น ๑๔๙ เม่ือกระทําครบองค  ๕ นี้เรียกวาขาดศีล  แตเม่ือไมครบองคประกอบก็ไดชื่อวาดาง
พรอย 
กกกกกกกกอ ศีลขอท่ี ๓ ไดแก  เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร  คือ  การไมประพฤติในกาม
ท้ังหลาย หมายความวางดเวนจากความประพฤติท่ีจะลวงละเมิดคูครอง  หรือการไมลวงเกินขอบเขต
แหงความเปนสามีภรรยากัน  ซ่ึงดําเนินไปทางกาย  ในกาประพฤติเมถุนดวยประสงคในการเสพอ
สัทธรรม โดยมีเจตนาลวงเกินอคมนียฐาน การประพฤติกาเมสุมิจฉาจารจะมีโทษมากหรือนอย  ข้ึนอยู
อยูกับคุณงามความดีของผูถูกละเมิด  ความแรงของกิเลสและความพยายาม  กลาวคือผูถูกละเมิด
ประกอบดวยความดีมาก  ยอมมีโทษมาก สวนผูประกอบดวยความดีนอยยอมมีโทษนอยกวา  แตหาก
มีความพอใจดวยกัน  มีความปรารถนาและความพยายามมากมีโทษมาก  มีความปรารถนาและความ
พยายามนอยโทษก็นอย  เปนตน 
กกกกกกกก องคประกอบของกาเมสุมิจฉาจารมีองค  ๔ คือ  วัตถุอันไมควรถึง  (สตรีหรือ
บุรุษท่ีไมควรละเมิด) ๑.  จิตคิดจะเสพ  ๑.  มีความพยายามในการเสพ  ๑.  ยังมรรคใหถึงมรรค  
(อวัยวะใหถึงกัน) ๕๐ เม่ือกระทําครบองค  ๔ นี้ชื่อวา ศีลขาด  ถาไมครบองคคือวา  ศีลดางพรอย 

           ๔๗ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม,  หนา  ๗๗๓. 
               ๔๘ มงฺคล. (ไทย) ๒/๕๗. 
                ๔๙ เรื่องเดียวกัน, หนา  ๕๕. 
              ๕๐ อางแลว, หนา ๑๐๒ 

                                                 



๒๘ 
 
 
 ศีลขอท่ี ๔ ไดแก การเวนจากมุสาวาท  คือ  การไมประพฤติดวยวาจาท่ีกลาว
เท็จ หมายความวางดเวนจากความประพฤติในการกลาวดวยคําพูดท่ีบิดเบียนจากความเปนจริง  โดยมี
ความจงใจเพ่ือใหผูฟงเขาใจผิดคิดวา  คําท่ีกลาวเท็จนั้นเปนความจริง  โดยการแสดงออกทางกาย 
วาจา การแสดงออกทางกายนั้น  หมายถึงกิริยาอาการท่ีแสดงใหคนอ่ืนเขาใจผิด เชน  การเขียน
จดหมายท่ีเปนเท็จ  การทํารายงานหลักฐานเท็จปลอมแปลงเอกสารหรือลักฐาน  ทําเครื่องหมายใหคน
อ่ืนหลงเชื่อ  รวมถึงการแสดงกิริยาทางกายอยางคนใบ  เปนการใหสัญญาณทําใหคนอ่ืนเขาใจผิด     
เชน  การสั่นศีรษะ  พยักหนา  ทํามือ  เปนตน  สวนดานวาจาหมายถึงคําพูดท่ีไมมีสาระหรือหา
ประโยชนไมได  การพูดเท็จจะมีโทษมากหรือหนอย  “แลวแตประโยชนท่ีจะถูกตัดรอนเปนเรื่องใหญ
หรือเรื่องเล็กนอยและแลวแตผูพูด เชน  คฤหัสถจะไมใหของของตนก็พูดไปวา ไมมี  ก็ยังมีโทษนอย  
ถาเปนพยานเท็จก็มีโทษมาก  สําหรับบรรพชิตพูดเลนมีโทษนอย จงใจบอกของท่ีไมเคยเห็นวาเห็นโทษ
มาก” ๕๑  
  องคประกอบของมุสาวาทมีองค ๔ คือ  เรื่องไมจริง ๑. จิตคิดท่ีจะพูดใหผิด  ๑. 
มีความพยายามเกิดจากความตั้งใจ ๑. ผูอ่ืนเขาใจเนื้อความนั้น ๑๕๒  เม่ือกลาววาจาครบองค ๔ ชื่อวา 
ศีลขาด  ถาไมครบองค ถือวาตางพรอยไมดีงาม 
  ศีลขอท่ี ๕  ไดแก  การเวนจากการดื่มสุราและเมรัย คือ  การไมเสพของมีนเมา  
หมายความวาสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  เปนสิ่งเสพติดท่ีทําใหเสียสติสัมปชัญญะ
เปนสิ่งท่ีควรงดเวน  เพราะสุราและเมรัยเหตุใหผูดื่มมีนเมา  ขาดความยั้งคิด  หลงลืมสติ  สมดังท่ี
พระพุทธเจาตรัสเก่ียวกับโทษของการดื่มสุราเมรัย ๖ ประการ  ในทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  สิงคาลก
สูตร  ความวา 
  ดูกอนอนคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนือง ๆ ซ่ึงการดื่มน้ําเมา คือสุราและ
เมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  ๖ ประการ  คือความเสื่อมทรัพยอันผูดื่มพึงเห็นเอง  

      ๑.  กอการทะเลาะวิวาท ๑, เปนบอเกิดแหงโรค ๑, เปนเหตุเสียชื่อเสีย  ๑, เปน
เหตุไมรูจักอาย 

       ๑.  เปนเหตุทอนปญญา๕๓ 
  การด่ืมน้ําเมานอกจากมีโทษทางรางกายและจิตใจ  อันเปนการบั่นทอน
สติปญญาของตนเองแลว  ยังมีโทษกระทบโดยตรงตอสังคม  เพราะศีลขอท่ี ๕  นี้เปนท่ีตั้งแหงความ
ประมาทขาดสติสัมปชัญญะจึงเปนเหตุใหละเมิดศีลขออ่ืน ๆ  ไดท้ังหมด  ปญหาตาง ๆ ทางสังคมอัน
สืบ เนื่องจากสุราและเมรัยตลอดถึงของมึนเมาประเภทตาง ๆ ฆาตกรรม  โจรกรรม  การขมขืน การ
หลอกหลวง และอุบัติเหตุ ๆ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา 
   ภิกษุท้ังหลาย  แมเราก็ไมไดเห็นหรือไมไดฟงมาแลววา  คนผูนี้เปนผูละการด่ืม
น้ําเมาคือสุราเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  งดเวนจากการดื่มน้ําเมา  พระราชาจับเขาประหาร 
จองจํา เนรเทศ  หรือกระทําตามปจจัย  เพราะเหตุแหงการงดเวนจากการดื่มน้ําเมา  แตวาบาปกรรม

           ๕๑ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรม, หนา ๗๗๓. 
            ๕๒ มงฺคล. (ไทย)  ๒/๑๐๗. 
                ๕๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๒-๒๐๓. 

                                                 



๒๙ 
 
 
ของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ประกอบการดื่มน้ําเมาแลว ฆาหญิงหรือ ชายตาย ลัก
ทรัพย เขามาจากบานหรือจากปา  ละเมิดประเวณีในหญิงหรือบุตรีของผูอ่ืน  ทําลายประโยชนของ
คฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดีดวยมุสาวาท  พระราชาจับเขา มาประหาร  จองจํา  เนรเทศ  กระทํา
ตามปจจัย  เพราะเหตุแหงการดื่มน้ําเมา  คือสุราเมรัยเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  ทานท้ังหลายได
เห็นหรือไดฟงมาแลว และจักไดฟงตอไป 
 ศีลขอท่ี ๕  นี้ เปนสิกขาบทท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึน  เพ่ืออนุเคราะห
ประโยชนเก้ือกูลแก  สัตวท้ังปวง  เปนหลักการท่ีสําคัญสําหรับเสนอแนะวิธีการปฏิบัติแกหมูชนไมให
ตั้งอยูในความประมาท เพ่ือใหตั้งม่ันอยูในอัปปมาทธรรม  เพราะความไมประมาทเปนยอดแหงกุศล
ธรรมท้ังปวง  ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา 
 เราไมเล็กเห็นธรรมอยางอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง  ท่ีเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไม
เกิดข้ึนหรือใหอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเสื่อมไป  เหมือนความไมประมาท  เม่ือไมประมาทแลว กุศล
ธรรมท่ียังไมเกิดยอมเกิดข้ึน  และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเสื่อมไป๕๔ 

 สรุปไดวา  เจตนาท่ีแทจริงในการบัญญัติศีลขอนี้  ก็เพ่ือการรักษาคนไมใหตก
เปนทาสของสิ่งเสพติดใหโทษ  ซ่ึงเปนสิ่งทําลายสติสัมปชัญญะของคนเราไดมากท่ีสุด  ในการปองกัน
ตนเองท่ีไมตกเปนทาสของสิ่งเสพติดโดยเฉพาะสุราและเมรัยนี้  ท่ีจะเปนสาเหตุสําคัญในการลวง
ละเมิดสิกขาบทท่ีสมาทานแลวเพ่ือความเขาใจในศีลขอนี้ใหมีมากข้ึน จึงควรพิจารณาถึงจุดมุงหมาย       
ในการบัญญัติศีลขอท่ี ๕  ก็เพ่ือความไมมีภัย  ความไมมีเวร  ความไมมีทุกข เพ่ือความรูชัดในกิจท่ีควร
ทําในอดีต  อนาคต  และปจจุบัน เพ่ือความมีสติม่ันคงอยูเสมอ  ความเปนผูมีความเท่ียงตรง เพ่ือ
ความเปนผูฉลาดรูในสิ่งท่ีเปนประโยชนและสิ่งท่ีไมเปนประโยชนท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติศีล  ขอนี้  
ก็เพราะเปนท่ีทราบกันดีวาโทษของอบายมุขนั้น มีผลราย  เปนบอเกิดแหงความเสื่อมท้ังหลาย  หรือ
เรียกวาดาเปนหนทางแหงความเสื่อมจากความดี  เพราะเหตุแหงการบัญญัติศีลขอนี้ จึงเปนเครื่อง
ปองกันไมใหละเมิดสิกขาบท อีก ๔  ขอขางตนนั้นดวย  

  

๒.๓  นโยบายหมูบานศีล  ๕ 
 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  
 แนวคิดหลัก 

 ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีจะสงผล
กระทบตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
เหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
ระยะยาว ท้ังมีความเสี่ยงในหลายมิติท่ีอาจทําใหปญหาตางๆ รุนแรงมากข้ึน การพัฒนาประเทศใน
อนาคต จึงจําเปนตองเตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางม่ันคง 
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ จึงมีแนวคิดท่ีตอเนื่องจาก

                 ๕๔ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๕๘/๑๐.  
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แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
ขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยาง
บูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติขณะเดียวกัน 
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไดตระหนักถึงสถานการณและ
ความเสี่ยงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน
ดานเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศ
ไทยท้ังเชิงบวกและลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศ   เพ่ือสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิต
ภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตอง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซ่ึงประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบ
ความรวมมือตาง ๆ เพ่ือสามารถใชโอกาสท่ีเกิดข้ึนและเพ่ิมภูมิคุมกันของทุนท่ีมีอยูในสังคมไทยไดอยาง
เหมาะสม พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป  ๒๕๕๘  ขณะเดียวกัน จําเปนตองสรางความ
พรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพท้ังโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกสควบคูกับการยกระดับ
คุณภาพคน การเสริมสรางองคความรูการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ จึงเปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพ่ือใหการพัฒนา
ประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการ
และเก้ือกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญไดแกการ
เสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษยทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการ
ความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน)  มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรคใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและ      การลงทุนใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมี
การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในสวนการเสริมสรางทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงดานอาหาร การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและ
สังคมคารบอนวาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมท้ังการสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไป
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กับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก ขณะเดียวกัน จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศ 
เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและขาราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนาระบบ
และกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีสวนรวม สงเสริมให
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสรางความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึก คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกประชาชนทุก
กลุม 
 นโยบายของคณะรฐัมนตรี  พลเอก ประยุทธจันทรโอชา 
 รัฐบาลเขามาสืบทอดงานและสานตอภารกิจจากท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดเคย
กําหนดแนวทางการแกปญหาของประเทศไวกอนแลวเปน ๓ ระยะต้ังแตเม่ือเขาควบคุมอํานาจการ
ปกครองประเทศเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในระยะแรกไดมุงระงับยับยั้งความ
แตกแยก ยุติการใชกําลังและอาวุธสงครามกอความรุนแรง แกไขผลกระทบจากการท่ีรัฐบาลและ
รัฐสภากอนหนานั้นอยูในสภาพท่ีไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกตินานกวา ๖ เดือน ตลอดจนไดเรง
แกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของประชาชน และมุงนาความสุข ความสงบ กลับคืนสูประเทศ
เปนเรื่องเรงดวนสําคัญ ซ่ึงก็ทําไดผลสําเร็จไปแลวในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นเพียง ๒ เดือนก็ไดเขาสู
ระยะท่ีสองดวยการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติ การเสนอ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
จนกระท่ังถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้นคณะรักษาความสงบแหงชาติก็ไดเริ่มลดบทบาท
และภารกิจลงมาอยูในระดับการเปนท่ีปรึกษาและทํางานรวมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือ
แกไขปญหาอันเก่ียวกับความสงบเรียบรอยหรือความม่ันคงของชาติ สวนท่ีจะตามมาในเร็ววันคือ การ
จัดต้ังสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการ
เมือง ๒  เศรษฐกิจ และสังคมอันม่ันคงแกประเทศกอนจะสงผานไปสูระยะท่ีสาม คือ การประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป เง่ือนไขดังกลาวนี้เปนพันธกิจท่ีรัฐบาลจะยังคงยึด
ม่ันและดําเนินการตอไป  
 ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตระหนักดวยวา แมความเรงดวนและความรุนแรงของปญหาท่ีรอ
การแกไขเยียวยาจะมีมากเพราะสะสมทับทวีและคางคามานานหลายป เม่ือเทียบกับชวงเวลานี้ซ่ึง
เหตุการณยังไมปกติเรียบรอยเสียทีเดียว และเทียบกับกรอบเวลาทางานอันสั้น ท้ังประชาคมโลกก็
กําลังเฝามองการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยดวยความหวงใย แตรัฐบาลจะไมถือวาเง่ือนไขและเง่ือน
เวลาดังกลาวเปนจุดออนหรือขอจากัด กลับจะเปนความทาทายใหตองเรงคิด เรงทําเพราะการคืน
ความสงบสุขแกประชาชนนั้น ยิ่งทํากอน ทําจริงจัง และทําทันที จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์เร็วท่ีสุดและ
ยั่งยืนเทาใด ยิ่งเปนผลดีตอประชาชนและประเทศชาติเร็วเทานั้น การท่ีรัฐบาลนี้ไมไดจัดตั้งข้ึนจาก
พรรคการเมือง จึงไมมีนโยบายของพรรคท่ีใชหาเสียงหรือหวังคะแนนประชานิยมมาเปนฐานทาง
การเมือง ทุกทานจึงไมตองวิตกวาจะมีการนําประเทศเขาไปผูกพันจนเสียวินัยการคลังหรือเกิดภาระ
อนาคต และดวยความท่ีมีความเปนเอกภาพทางนโยบาย จึงไมตองวิตกวาการทํางานในแตละ
กระทรวงจะไมบูรณาการสอดคลองหรือพายเรือคนละที     สิ่งเหลานี้นาจะเปนพลังอํานาจหรือ
เก้ือหนุนใหรัฐบาลทํางานยากในเวลาสั้นไดอยางราบรื่น ซ่ึงกระผม    ในฐานะหัวหนารัฐบาลจะกํากับ



๓๒ 
 
 
ดูแลอยางใกลชิดมิใหการทํางานของรัฐบาลกลายเปนภาระของประเทศเปนอันขาด  โดยท่ีมาตรา ๑๙ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดกําหนดหนาท่ี      ของรัฐบาลไว  ๓ ประการ
เปนครั้งแรก คือ การบริหารราชการแผนดิน การดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ และการ
สงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติประหนึ่งจะสงสัญญาณวามิไดประสงค
ใหรฐับาลอยูประคับประคองสถานการณไปวัน ๆ  เพียงเพ่ือรอการเลือกตั้งท่ัวไปเทานั้น หากแตยังตอง
ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ อันจาเปนและขจัดปญหาเรงดวนเพ่ือนาไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีสังคมปรารถนา  
อีกดวย รัฐบาลจึงขอกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับหนาท่ีท้ัง ๓ ประการดังกลาว 
  รัฐบาลไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึง และพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึง
ทรงเนนความพอดีพอสมพอควรแกฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันมาเปนแนวคิด ใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ แนวทางของคณะรักษาความสงบแหงชาติและ
ความตองการของประชาชนซ่ึงแสดงออกมาโดยตลอดและนาจะชัดเจนข้ึนในชวงเวลาแหงการ
ออกแบบการปฏิรูปประเทศเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย โดยคํานึงถึงปญหาของประเทศท่ีเราทุก
คนรูอยูแกใจ คํานึงถึงเง่ือนไขเง่ือนเวลาดังกลาวขางตน คํานึงถึงความทาทายท่ีรออยูขางหนา ไดแก 
การท่ีประเทศตองเรงฟนตัวจากความบอบช้ําทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคมจนกลายเปน
ความขัดแยงทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเปนสิ่งท่ีผูคนอิดหนาระอาใจ
และเข็ดขยาดและการเคลื่อนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีตองมีความพรอมไมใหใครอ่ืนมองวา
เราเปนตัวปญหาของประชาคม  
 ขอสําคัญคือ นโยบายทุกดานท่ีจะแถลงตอไปนี้ตองการสรางความเขมแข็งแกองคกร    
การปกครองทุกระดับตั้งแตทองถ่ินจนถึงประเทศ ตองการเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาท่ียั่งยืน
ครอบคลุมปญหาท้ังระยะเฉพาะหนาท่ีตองทําทันที ระยะกลางท่ีจะทําตอไปหรือตองรอการใชบังคับ
กฎหมาย และระยะยาวซ่ึงแมจะไมเห็นผลสําเร็จในเวลาอันใกล แตรัฐบาลนี้เห็นควรตองวางรากฐาน
เพ่ือใหรัฐบาลขางหนาเขามาพิจารณารับชวงไดอยางตอเนื่อง และประการสําคัญคือ ตองการให
ประชาชนเกิดความชัดเจน รูลวงหนาวาประเทศของเราจะกาวไปทางไหน จะมีอะไรเกิดหรือไมเกิดข้ึน
ในอนาคตอันใกลเพ่ือจะไดเตรียมตัวไดถูกตอง ลําพังความไมรูนั้นเปนอวิชชาอยูแลว แตความไมรู
แมแตในเรื่องใกลตัวท้ังท่ีเราเปนเจาของประเทศ เจาของอธิปไตย เจาของภาษีอากรและบางครั้งยัง
เปนเจาของทรัพยสินอีกดวย หากไมทราบแมแตวาผังเมืองใหมครอบคลุมถึงบริเวณใดและเพียงใด 
บานเรือนของเราจะถูกเวนคืนหรือไม ท่ีดินของเราจะถูกจัดอยูในเขตพ้ืนท่ีสีใด มีขอจากัดการใช
ประโยชนอยางไร ถนนหนทางจะสรางทางไหน เหตุใดระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา จึงไม
สามารถบูรณาการการทํางานใหเสร็จในคราวเดียว เรื่องนี้รัฐจะยังสงเสริมหรือยุติการสงเสริมกันแน 
ประเทศไทยจะเปนสังคมเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม การไมมีคําตอบในปญหาเหลานี้ยอมเปนความ



๓๓ 
 
 
ทุกขของประชาชนท่ีเก่ียวของซ่ึงรัฐบาลตองการใหนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของแตละ
หนวยงานท่ีจะทําตอไป๕๕ 
 ดําริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย๕๖ 
 สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา  
 สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย. 
 ชนท้ังหลายยอมไปสูสถานท่ีดีไดดวยศีล เปนผูมีทรัพยสินม่ังค่ังไดดวยศีลไปสูพระ
นิพพานไดดวยศีล เพราะฉะนั้น ทานผูฉลาดพึงชําระ (รักษา) ศีลใหบริสุทธิ์ 
 ในยุคท่ีสังคมมีความเจริญทางดานวัตถุ มนุษยไดรับความสะดวกสบายจากวิทยาการ
เทคโนโลยีสมัยใหมรวดเร็วทันใจ ขณะเดียวกัน กลับพบวา มีปญหามากมายไดเกิดข้ึนในสังคมเปนเงา
ตามตัว ท้ังอาชญากรรม การทุจริตคอรัปชั่น  การสําสอนทางเพศการหลอกลวงและความเสื่อมโทรม
ทางสุขภาพ อาจกลาวไดวา  เรามีความสุขนอยลง เพราะอะไร เพราะมนุษยละเลยเรื่องศีล ๕ ซ่ึงเปน
สิ่งใกลตัว 
 ศีล ๕ เปนธรรมะพ้ืนฐานของมนุษย ไมเลือกชั้นวรรณะ เชื้อชาติศาสนามีสาระเดียวกัน 
หากแตเรียกชื่อตางกันเทานั้น ถามนุษยในโลกปฏิบัติตนอยูในศีล ๕ ประการอยางเครงครัดเปนประจํา 
หรือท่ีเรียกวานิจศีลสังคมยอมสงบสุขชาวโลกยอมรมเย็นกันท่ัวหนา 
 อาตมภาพมีความประสงคอยากจะเห็นสังคมท่ัวท้ังโลกมีความสามัคคีสงบสุขโดยเริ่มจาก
ประเทศไทยของเราเปนเบื้องตน จึงไดคิดนําคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีเปนคําสอนสากลมา
ดําเนินการในรูปแบบของโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เปนการเริ่มท่ีหนวยเล็กๆของครอบครัว มาถึง
ระดับหมูบาน โดยมีวัตถุประสงค ๔  ประการ คือ   
 ๑. เพ่ือสืบสานงาน อ.ป.ต. (หนวยอบรมประชาชนประจาํตําบล) 
 ๒. เพ่ือความสามัคคีและประโยชนสุขของประชาชน 
       ๓. เพ่ือความม่ันคงและสันติสุขของประเทศชาติ 
 ๔. เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีนาถ 
 ขออนุโมทนากับหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีไดขานรับโครงการดังกลาวไปดําเนินงาน
อยาง   เปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม โดยการนําของ
คุณกฤษศญพงษศิริ  อธิบดีกรมการศาสนาท่ีดําเนินการอยางรวดเร็ว ชัดเจน ปรากฏเปนหนังสือ แนว
ทางการดําเนินงานโครงการ “หมูบานรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเปนสุข” และจะไดขยายผลไปท่ัว
ประเทศในเร็ววันนี้ขออนุโมทนาอยางยิ่ง 

 ๕๕สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, ๒๕๕๔),  หนา 
๑๓๗.  
 ๕๖กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ : ชาว
ประชาเปนสุขในดําริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชฉบับท่ี ๒ (ฉบับ
ปรับปรุง) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  ๒๕๕๗),  หนา ๑. 

                                                 



๓๔ 
 
 
  ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และความตั้งใจของทานผูมีสวนในการดําเนินงานนี้ทุก
ทาน ไดอภิบาลรักษาใหโครงการนี้ดําเนินไปดวยความสําเร็จประชาชนและประเทศชาติรมเย็นเปนสุข 
โดยรวดเร็วเทอญฯ          

 

๒.๔  หลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนา 
 ทุกศาสนาลวนมีหลักจริยธรรมเพ่ือเปนหลักการใหศาสนิกของตนนอมนําไปประพฤติ
ปฏิบัติ  หลักธรรมหรือจริยธรรมของศาสนา  เปนองคประกอบสําคัญของศาสนาประการหนึ่ง  
พระพุทธศาสนาถือเปนศาสนาท่ีมีองคประกอบสมบูรณ  เพราะมีองคประกอบครบถวนโดยเฉพาะหลัก
จริยธรรมซ่ึงถือวามีความสําคัญมาก  สําหรับหลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนาสําคัญดังนี้  หลักของ
พุทธจรยศาสตรหรือจริยธรรมในพระพุทธศาสนาไวและไดแบงการศึกษาจริยศาสตรจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเปน  ๓  ข้ัน  คือ  จริยธรรมข้ันตนไดแก  เบญจศีลคูกับเบญจธรรมหรือกับยาณธรรม  
จริยธรรมข้ันกลาง  ไดแก  กุศลกรรมบถ  ๑๐ และจริยธรรมข้ันสูง  ไดแก  มรรค  ๘  แตละข้ันมี
คําอธิบายดังนี้๕๗ 
 ๑. จริยศาสตรข้ันตน  เปนหลักเกณฑโดยท่ัวไปในระดับเบื้องตนท่ีทุกคนในสังคมตอง
ประพฤติปฏิบัติเม่ืออยูรวมกันในสังคมเดียวกัน  เปนกลุมคนท่ีมีลักษณะของสังคมคลายคลึงกัน  หลัก
จริยธรรมในข้ันตนนี้เรียกวา  เบญจศีล  หรือศีล  ๕  ขอ  ซ่ึงเปนหลักการท่ีควรงดเวน  ๕  ประการ  
ไดแก  งดเวนจากการฆาสัตว  ลักทรัพย  ประพฤติผิดในกาม  พูดมุสา ๕  ประการ  เชน  เรียกวา  
เบญจธรรม  มีลักษณะคูกัน  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  ๒.๑  ลักษณะคูกันของเบญจศีลและเบญจธรรม 
 

เบญจศีล เบญจธรรม 
การงดเวนหรือการหามฆาสัตว มีเมตตา  กรุณา 
การงดเวนหรือการหามลักทรัพย มีสัมมาอาชีวะ  ยินดีในสิ่งท่ีตนมี 
การงดเวนหรือหามประพฤติผิดประเวณี มีกามสังวร  สํารวมในกาม 
การงดเวนหรือการหามพูดเท็จ มีสัจจะ  มีความซ่ือสัตย  ซ่ือตรงตอกัน 
การงดเวนหรือการหามเสพของมึนเมา มีสติรอบคอบ 
 
 ๒. จริยศาสตรข้ันกลาง  เปนหลักปฏิบัติท่ีสืบตอมาจากข้ันตน  เพราะเม่ือระดับตนได
ชําระ  ไดงดเวนจากการกระทํา  ๕  ประการ และหันมากระทําสิ่งท่ีเปนกัลยาณธรามหรือเบญจธรรม               
๕  ประการแลว  ระดับจิตของผูปฏิบัติตามหลักจริยศาสตร  จริยธรรมก็จะสูงข้ึนเปนการยอกระดับจิต
ใหเปนอารยชนมากข้ึน  คําวาจริยศาสตรหรือจริยธรรมข้ันกลางหมายถึง  กุศลบท  ๑๐  คําวา  กุศล
บท  ๑๐  เปนคําท่ีมาจากคําวา  กุศล + กรรม + บถ หากพิจารณาจากรากคําจะเปนวาคําวา  กุศล  

 ๕๗ทองหลอ  วงษธรรมา, ปรัชญาท่ัวไป,  (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,  ๒๕๔๙), หนา  ๒๕๔-
๒๕๐. 

                                                 



๓๕ 
 
 
แปลวา  ดี  ฉลาด  คําวา  กรรม  แปลวา  การกระทําและคําวา  บถ  แปลวา  ทาง  เม่ือรวมท้ัง  ๓  
คําเขาดวยกัน  แปลวา  ทางแกงการกระทําดี  ซ่ึงมี  ๑๐  ทาง  ซ่ึงอาจเรียกวาจริต  ๑๐  ก็ได  ซ่ึงแยก
ออกเปน  ๓  หมวด  ดังนี้  
  หมวดท่ี  ๑ กายสุจริต  ๓  คือ  การประพฤติดีทางกาย  ๓  ประการ  ไดแก 
   ปาณาติปาตา  เวรมณี  มีเจตนางดเวนจาการฆาสัตว 
   อทินนาทานา  เวรมณี  มีเจตนางดเวนจากการลักทรัพย 
   กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี  มีเจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกาม 
  หมวดท่ี  ๒ วจีสุจริต  ๔  การประพฤติดีทางวาจา  ๔  ประการ  ไดแก 
   มุสาวาทา  เวรมณี  มีเจตนางดเวนจากการพูดเท็จ 
   ปสุณาวาจาย เวรมณี  มีเจตนางดเวนจากการพูดสอเสียด 
   ผรุสวาจาย  เวรมณี  มีเจตนางดเวนจากการพูดคําหยาบ 
   สัมผัปปลาปา  เวรมณี มีเจตนางดเวนจากการพูดเพอเจอ 
  หมวดท่ี  ๓ มโนสุจริต  ๓  คือ  การประพฤติดีทางใจ  ๓  ประการ  ไดแก 
   อนภิชฌม  ไมคิดโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน 
   อัพยาปาทะ  ไมคิดพยาบาทปองรายผูอ่ืน 
   สัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นถูกตองตามคลองธรรม 
 ๓. จริยศาสตรข้ันสูง  เปนหลักความประพฤติชั้นสูง  ประกอบดวยมรรค  ๘  เปน
หนทางแหงการพนทุกขหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือใหถึงท่ีสุดแหงความทุกข  มรรคมีองค  ๘  หรือทางสาย
กลาง  มีองคประกอบ  ๘  ประการ  ดุจเชือกเสนเดียวแตมี  ๘  เกลียว  ผูดําเนินไปตามทางสายกลาง
ตองปฏิบัติไปตามองคประกอบ  ๘  ประการ  ทางสายกลางหรือมรรคมีองค  ๘  นี้เรียกอีกอยางหนึ่ง
วา  อริยมรรคมีองค  ๘  หรือเรียกวา  มัฒิมาปฎิปทาหรือทางสายกลาง  ๘  ประการ  ไดแก  ๑) 
สัมมาทิฎฐิ  มีความเห็นชอบ  ๒) สัมมาสังกัปปะ มีความดําริชอบ ๓) สัมมาวาจา  มีการเจรจาชอบ  
๔) สัมมากัมมันตะ  มีการทํางานชอบ  ๕) สัมมากัมมัตตะ  มีการทํางานชอบ ๖) สัมมาอาชีวะ  มีการ
เลี้ยงชีพชอบ ๗) สัมมาสติ  มีการระลึกชอบ  ๘) สัมมาสมาธิ  มีการตั้งใจชอบ 
 จากหลักพุทธจริยศาสตรข้ันตน  ข้ันกลาง และข้ันสูงซ่ึงเปนหลักความประพฤติของคนท่ี
บงบอกพฤติกรรมซ่ึงมีการยกระดับ  โดยเม่ือประพฤติปฏิบัติไดในระดับตน  ก็จะเปนพ้ืนฐานไปสู
ระดับกลางหรือระดับสูง  และการประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธจริยธศาสตรสามาระพิสูจน 
 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 ความหมายของมาตรฐาน 

 องคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน  (International Organization for 
Standard  : ISO )  ไดนิยามคําวา  การมาตรฐาน  (Standardization)  หมายถึง  กิจกรรมในการ
วางขอกําหนดเก่ียวเนื่องกับปญหาสําคัญท่ีอยูหรือท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือใหเปนหลักเกณฑท่ีมีใชกันท่ัวไปจน
เปนปกติวิสัย  โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามขอกําหนดท่ีวางไว  ท้ังนี้เพ่ือกอใหเกิดการ
ปรับปรุงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ  กรรมวิธี   และการบริการตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 



๓๖ 
 
 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒๕๘  ไดใหคํานิยาม “มาตรฐาน” 
หมายถึง  สิ่งท่ีถือเอาเปนเกณฑท่ีรองรับกันท่ัวไป  เชน เวลามาตรฐานกรีนิช  สิ่งท่ีถือเอาเปนเกณฑ
สําหรับเทียบกําหนดท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ  เชน  มาตรฐานอุตสาหกรรม  หนังสือนี้ยังไมเขา
มาตรฐาน 

 สรุปไดวา  มาตรฐาน  (Standard)  หมายถึง  เอกสารท่ีจัดทําข้ึนจากการเห็นพอง
ตองกันและไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนท่ียอมรับท่ัวไป  เอกสารดังกลาววางกฎระเบียบ
แนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะกิจกรรมหรือผลท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมนั้น ๆ  เพ่ือใหเปนหลักเกณฑ
ท่ีใชกันท่ัวไปจนเปนปกติวิสัย   โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามขอตกลงท่ีวางไว 

 หลักการเบ้ืองตนของมาตรฐาน 
 หลักการเบื้องตนของมาตรฐาน  มีดังตอไปนี้ 

๑. การมาตรฐานเปนความพยายามทําสิ่งตาง ๆ ใหงายข้ึน  อันเปนผลมาจากการ
พยายามอยางมีเหตุผลของสังคม  การพยายามท่ีจะลดแบบและขนาดของสิ่งตาง ๆ และมุงท่ีจะ
ปองกันความยุงยากซับซอนท่ีไมจําเปนในอนาคตอีกดวย 

๒.  การจะไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากกลุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  ควรมีพ้ืนฐานมาจาก
การประชุมตกลงกันของกลุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและตองมีการลงมติเปนเอกฉันท 

๓.  ควรมีการสนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานท่ีจัดทําข้ึนมาใชอยางกวางขวาง  โดยการ
เสียสละผลประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวม 

๔.  การกําหนดมาตรฐานแตละประเภทควรมีการพิจารณามาตรฐานนั้นอยางรอบคอบ
และรอบดานและทําซํ้าหลาย ๆ ครั้ง  เพ่ือใหเกิดความแมนยํา  ความถูกตองของมาตรฐาน 

๕. มาตรฐานควรมีการปรับปรุงแกไขในระยะเวลาท่ีสมควร  ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอม
เฉพาะตัว  โดยท่ัวไปควรมีการตรวจสอบทุก ๕ ป  และปรบัปรุงแกไขภายใน  ๑๐  ป 

๖.  การกําหนดมาตรฐานระดับชาติ  จะตองมีกฎหมายบังคับและในการนํามาตรฐาน   
ไปใช  จะตองพิจารณาถึงธรรมชาติของการมาตรฐาน  กฎหมาย  และเง่ือนไขตาง ๆ ของบุคคลใน
สังคม 
 ความมุงหมายของการกําหนดมาตรฐาน  (Aims of Standardization) 
 สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย๕๙  ไดกําหนดความมุงหมายของการกําหนดมาตรฐานท่ีสําคัญไว
ดังนี้ 
 ความมุงหมายของการกําหนดมาตรฐานในแตละระดับ  จะมีความมุงหมายท่ีแตกตางกัน
ออกไป  แตโดยท่ัว ๆ ไปแลวสามารถรวบรวมความมุงหมายท่ีสําคัญเขาดวยกันได  ๓ จุดมุงหมาย  คือ 

 ๕๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,  (กรุงเทพมหานคร  : นาน
มีบุคสพับลิเคช่ันส,  ๒๕๔๖),  หนา  ๓๖๒. 

๕๙กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, การศึกษาและพัฒนามาตรฐาน 
และตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน, ๒๕๔๘), หนา  ๖๖. 

                                                 



๓๗ 
 
 

๑.  เพ่ือใหเกิดความประหยัดในทางเศรษฐกิจ (Overall Economy)  หมายถึง  การ
ประหยัดกําลังคน  วัสดุ  และเครื่องจักร  อํานาจและพลังงาน  และยังหมายถึงการประหยัดของผูผลิต
และผูบริโภคอีกดวย 

๒.  เพ่ือคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค  (Protection of  Consumer’s  Interests)  
หมายถึง  การใหความคุมครองคุณภาพของสินคาและบริการ 

๓.  เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ  (Safety and Protection of 
Health and Life) จะเปนเรื่องเดียวกับการใชสินคาหรือวัสดุโดยท่ัว ๆ ไป หรือเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ
กรรมวิธีการผลิต  เชน มาตรฐานในการกําหนดความไมบริสุทธิ์ในการบริโภค  มาตรฐานในการเก็บ
รักษาวัตถุกัมมันตภาพรังสี 
 ปจจุบันการกําหนดมาตรฐานไดพัฒนามากข้ึน  โดยในชวงแรก ๆ จะเปนการกําหนด
มาตรฐานในการพัฒนาการผลิตดานเศรษฐกิจ  เพ่ือคุมครองคุณภาพของสินคาและบริการ  รวมถึงการ
สรางหลักประกันใหผูบริโภคมีความคุมคา  คุมประโยชนตอสินคาและบริการ  ตอมามีการพัฒนา
มาตรฐานมาสูดานสังคมเพ่ือเปนการสงเสริม  พัฒนาใหเกิดการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  การสรางความ
ม่ันคงของมนุษยในระยะยาว 
 ขอบเขตของการกําหนดมาตรฐาน  (Field of  Standardization)   
 สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย๖๐  ไดกลาวถึงขอบเขตของการกําหนดมาตรฐานซ่ึงครอบคลุมถึง
ระดับ  (Level)   สาขา  (Subject)  และขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ  (Aspect)  ปจจุบัน
มาตรฐานท่ีใชไดรับผลกระทบจากกระแสของโลกไรพรมแดน  มาตรฐานจึงมีขอบเขตท่ีกวางขวาง  มี
ลักษณะท่ีเปนสากลมากข้ึน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  มาตรฐานระหวางประเทศ  (International  Standards)  เปนมาตรฐานท่ีไดจาก
ขอตกลงรวมกันของประเทศสมาชิกตาง ๆ ท่ีมีความสนใจรวมกัน  เชน  มาตรฐานระหวางประเทศ
ข อ งอ งค ก ร ร ะ ห ว า งป ร ะ เท ศ ว า ด ว ย ก ารม าต รฐ าน   (International  Organization for 
Standardization – ISO) 

(๒)  มาตรฐานระดับภูมิภาค  (Regional  Standards)  เปนมาตรฐานท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประชุมปรึกษาหารือระหวางประเทศในภูมิภาคเดียวกัน  แลวกําหนดขอตกลงรวมกัน  สวนมากจะ
เปนการปรับมาตรฐานระดับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน  ใหมีสาระสําคัญสอดคลองกัน 

(๓)  มาตรฐานระดับประเทศ  (Nation  Standards)  เปนมาตรฐานท่ีไดจากการ
ประชุมหารือ  เพ่ือหาขอตกลงรวมกันของผูท่ีเก่ียวของหลายฝายในชาติ  โดยมีหนวยงานมาตรฐาน
ของชาตินั้น ๆ เปนศูนยกลาง  ซ่ึงหนวยงานมาตรฐานของชาตินี้อาจเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็
ได 

(๔)  มาตรฐานระดับสมาคม  (Association Standards)  เปนมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน
จากกลุมบริษัท  หรือกลุมบุคคลท่ีอยูในวงการคาเดียวกัน  หรือเกิดจากขอตกลงของกลุมบริษัท  หรือ

๖๐อางแลว, หนา  ๖๘-๗๐. 
  

                                                 



๓๘ 
 
 
โรงงานท่ีมีกิจกรรมของอุตสาหกรรมเปนอยางเดียวกัน   หรือมีการผลิตของชนิดเดียวกัน  เชน  กลุม
ผูผลิตชิ้นสวนรถยนต  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา  ฯลฯ 
 (๕)  มาตรฐานระดับบริษัท  (Company Standards)  เปนมาตรฐานท่ีเกิดข้ึนจากการ
กําหนดข้ึน  โดยการตกลงรวมกันของแผนกบริษัท  เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบการผลิต  การ
ซ้ือขาย  ฯลฯ 

  (๖)  มาตรฐานระดับบุคคล  (Individual Standards)  เปนมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนโดยท่ี
ตองการใหแตละบุคคล  รวมถึงการกําหนดโดยแตละหนวยงานเพ่ือใหเปนไปตามความประสงคของแต
ละคนหรือแตละหนวยงาน  เชน  ขอกําหนดการทําเฟอรนิเจอรแตละชิ้น  การออกแบบบานแตละหลัง  
เข่ือนแตละแหง  การสรางสะพาน ฯลฯ 
 สาขาของการมาตรฐาน  (Standardization subject) 

 สาขาของมาตรฐาน  หมายถึง  สิ่งของนามธรรม  รูปแบบ  สัญลักษณ  ฯลฯ  ซ่ึงมีความ 
เหมาะสมท่ีจะนํามาทําใหเปนมาตรฐาน  รวมท้ังกิจกรรมท่ีมนุษยประกอบเปนอาชีพสาขาตาง ๆ  เชน  
วิศวกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  วิทยาศาสตร  การศึกษา  การขนสง  การ
กอสราง  อาหาร  การปาไม  สิ่งทอ  เคมีภัณฑ 

 ขอกําหนดของการมาตรฐาน  (Standardization Aspect) 
 ขอกําหนดในมาตรฐาน  หมายถึง  รายละเอียดภายใตขอกําหนดแตละขอในมาตรฐาน 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ตัวอยางเชน  มาตรฐานของการพัฒนาเด็ก  เยาวชน 
 ๑.  ความหมายของคําตาง ๆ ท่ีใชมาตรฐาน  (บทนิยาม) 
 ๒. ขอกําหนดเก่ียวกับขนาด รูปราง  ชั้นคุณภาพ  หรือ  Parameter  ท่ีออกแบบเพ่ือ 

สนองความตองการของผูใชใหมากท่ีสุด  และจะตองทําใหเกิดความประหยัดมากท่ีสุดดวย 
 ๓.  รายละเอียดการทําหรือโครงสราง 
 ๔.  คุณลักษณะท่ีตองการดานคุณภาพ  สวนประกอบหรือสมรรถนะของการมาตรฐาน 

เปนเครื่องมือไปสูเปาหมายของการพัฒนาเด็กและเยาวชน  อันจะนําไปสูการเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ 
 ๕. วิธีการซักตัวอยางเพ่ือนําไปตรวจสอบเพ่ือหาหรือติดตามผลวามาตรฐานนั้นเปนไป 

ตามเกณฑท่ีกําหนดในแตละรายการหรือไม  โดยการตรวจสอบจากตัวอยางหรือผูท่ีเก่ียวของ 
 ๖.  วิธีการทดสอบหรือวิเคราะหเพ่ือประเมินคุณลักษณะขององคประกอบหลายดานท่ีใช

ตัวใดตัวหนึ่งตามรายการทดสอบหรือวิเคราะห 
 ๗.  วิธีการกําหนดข้ันคุณภาพและการใหคําจํากัดความของแตละชั้นคุณภาพ  เชน  

คุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็ก  เยาวชนในการอยูดีมีสุข อยูรอดปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ๑ คนไมวาจะ
อาศัยอยูในท่ีใดก็ตามของสังคม 

 ๘. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการออกแบบ  การสงเสริมสวัสดิภาพ  การคุมครองและพิทักษ
สิทธิของเด็กและเยาวชนท่ีใชองคประกอบของสวัสดิการสังคมดานตาง ๆ ไดแก  ดานการศึกษา ดาน
สุขภาพอนามัย  ดานการมีอาชีพและการมีรายได  ดานท่ีอยูอาศัย   ดานการเขาถึงขอมูลขาวสาร    
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
 



๓๙ 
 
 
 ประเภทของมาตรฐาน 

 มาตรฐานแบงออกเปน  ๒  ประเภทคือ 
๑.  มาตรฐานสมบูรณ  (Absolute Standard)  เปนมาตรฐานท่ีไดจากทฤษฎีการวิจัย

และหลักการตาง ๆ  
๒.  มาตรฐานสัมพัทธ  (Relative Standard)  เปนมาตรฐานท่ีไดจากการเปรียบเทียบ

กับผลงานกลุมตาง ๆ  
 ประโยชนของมาตรฐาน  (Benefits of Standardization) 

ประโยชนของมาตรฐานมีดังนี้ 
๑. เพ่ือสรางใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 
๒. เพ่ือเปนการปรับปรุงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ  กรรมวิธีการผลิต  และการ

บริหารตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 
๓. เพ่ือปองกันไมใหมีอุปสรรคในทางการคา 
๔. เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมในการซ้ือขาย ในการแขงขันทางการคา เพราะ

ขอกําหนดมาตรฐานจะทําใหสินคาและบริการมีคุณภาพแนนอน 
๕. เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในทางเทคโนโลยี  การพัฒนาบริการใหมีคุณภาพ

ตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการ  
 ความหมายของดัชนี / ตัวบงช้ี / ตัวช้ีวัด (Index / Indicator) 
 สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ๖๑  ใหความหมาย  
ตัวชี้วัด  หมายถึง  ตัวแปรท่ีสามารถสะทอนอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีกําหนดข้ึน  เพ่ือใชวัดความ
เปลี่ยนแปลง  หรือใชบางสถานภาพหรือภาพสะทอนลักษณะการดําเนินงานเปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธ
กับเกณฑมาตรฐาน  สามารถใชวัดความสําเร็จหรือผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  เปนเครื่องหมายท่ีชวย
ในการระบุปญหา  การวางแผนและประเมินผลการพัฒนา  ใชประเมินวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้ง
ไววาบรรลุความสําเร็จเพียงใด  เครื่องชี้วัดมิไดเปนเปาหมายของการพัฒนา  เปนแตเพียงเครื่องมือท่ี
ใชในการตรวจสอบความสําเร็จวาผลเปนอยางไร  ตัวชี้วัดแบงออกเปน  ๗  กลุม  ดังนี้ 

๑. แสดงปจจัยนําเขา  (Input  Indicator)  ใชวัดเม่ือจะดําเนินการพัฒนา 
๒. แสดงการกระทําท่ีเกิดข้ึน  (Process or  Performance  Indicator)  ใชวัดจํานวน

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
๓. แสดงผลท่ีไดรับ  (Output  Indicator)  ใชวัดผลงานเม่ือโครงการและกิจกรรม     

ตาง ๆ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  โดยเทียบกับวัตถุประสงค  เปาหมายและการครอบคลุม 
๔. แสดงผลสําเร็จ  (Outcome Indicator)  ใชวัดผลสําเร็จเม่ือโครงการและกิจกรรม  

ตาง ๆ สิ้นสุด  ท้ังนี้โดยเทียบกับจุดมุงหมายระยะยาวของโครงการหรือผลกระทบดานตาง ๆ ของ
โครงการท่ีนอกเหนือไปจากท่ีไดตั้งเปาหมายไว 

๕. ประสิทธิผล  (Effectiveness)  ใชวัดผลผลิตตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
ตองการ 

 ๖๑อางแลว,  หนา  ๖๖. 
                                                 



๔๐ 
 
 

๖. ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ใชวัดคาใชจายท่ีลงทุนเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ี
เกิดข้ึน 

๗. ผลกระทบ  (Impact)  ใชวัดผลท่ีเกิดข้ึนจากนโยบาย แผนงาน  และโครงการท่ี
จัดทําข้ึน  เชน  นโยบายแกปญหาสาธารณสุข  มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอยางไร 
 คุณ ลักษณ ะสํ าคัญ ของเค รื่ อ ง ช้ี วัด ท่ี ดี   (Important  Characteristic of 
Indicator) 

 เครื่องชี้วัดท่ีดี  มีคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 
 ๑.  มีความถูกตอง  สามารถวัดสิ่งท่ีตองการวัดจริง ๆ  (Validity) 
 ๒.  เปนภาวะวิสัยและเชื่อถือได  (Objectivity / Reliability) 
 ๓.  มีความไวตอการวัดการเปลี่ยนแปลง  (Sensitivity) 
 ๔.  มีความเฉพาะเจาะจงใชวัดสิ่งท่ีจะวัดได  (Specificity) 
 ๕.  เปนสากล (Universality) 
 ๖.  เปนท่ียอมรับ(Acceptability) 
 ๗.  งายแกการคํานวณ (Simple Calculation) 
 ๘.  ประหยัดเวลาในการจัดหา  (Low Cost) 

 ประโยชนของเครื่องช้ีวัด  (Benefits of Indicator) 
 ๑. เพ่ือวัดความกาวหนา วัดประสิทธิภาพ  ประเมินประสิทธิผลและผลกระทบของ

กระบวนการพัฒนา ชี้ใหผูบริการทราบวาเปาหมายท่ีไดกําหนดไวใกลจะบรรลุผลสําเร็จแลวหรือยัง 
 ๒.  ระดับผูกําหนดนโยบาย  เครื่องชี้วัดเปนเครื่องมือท่ีใชบงบอกสถานะของสิ่งท่ี

ตองการวัด 
 ๓. ระดับการดําเนินงานตามแผน เครื่องชี้วัดเปนเครื่องมือท่ีใชบงบอกวาโครงการ

หรือบริการท่ีใชประชาชนเหมาะสมดีหรือไม  สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจสังคมหรือไม 
 ความหมายของเกณฑ 
 เกณฑ  หมายถึง  ขอกําหนดในภาพรวมเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ  วิธีการ
ดําเนินงานและวิธีปฏิบัติ  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการตัดสินคุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ท่ีมีลักษณะเปน
ท่ียอมรับวามีความเหมาะสมตามสภาพหรือคุณลักษณะท่ีควรจะเปน 
 สรุปไดวา  มาตรฐานและตัวชี้วัดจึงเปนตัวกําหนดท่ีใชอธิบาย  เพ่ือวัดผลความ
เปลี่ยนแปลง  บงชี้ถึงสถานภาพ  ใชวัดเพ่ือประเมินผลความสําเร็จ  ประเมินความกาวหนาของผลการ
ดําเนินงานขององคกร  มาตรฐานจึงตองประกอบดวยองคประกอบยอย  ตัวชี้วัด และเกณฑบงชี้ถึง
ความสําเร็จของการดําเนินงาน  มาตรฐานจึงเปนตัวกํากับ  ควบคุมผลท่ีเกิดข้ึน  หากผลท่ีวัดยังไมพึง
ประสงค  ก็อาจจะตองมีการพัฒนามาตรฐานใหมีความเหมาะสม  โดยใชภาวะวิสัย  (Objectivity) 
ปทัสถานทางสังคม  (Social Norms)  สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (Social Change)  มา
พิจารณาประกอบ  การใชมาตรฐานและตัวชี้วัดจึงไมไดอยูท่ีการสรางมาตรฐานข้ึนมาเทานั้น  หากแต
อยูท่ีกระบวนการพัฒนามาตรฐานใหมีความเหมาะสม  สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของปญหาสังคม
ในแตละชวงเวลา  อาจกลาวไดวา  มาตรฐาน  ตัวชี้วัดและเกณฑจึงมีความสัมพันธ  เชื่อมโยงกัน  



๔๑ 
 
 
กลาวคือ  เกณฑท่ีดีจะตองบงชี้  วัดไดจริง  มีมาตรฐาน  เปนท่ียอมรับเม่ือนําไปใช  มาตรฐานท่ีดีจะใช
เปนเกณฑในการตัดสินการใหคุณคากับสิ่งท่ีตองการจะวัดได 
 

๒.๖  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหองคประกอบ 
  ๒.๖.๑  ความหมายของการวิเคราะหองคประกอบ 
   การวิเคราะหองคประกอบมีนักวิชาการไดใหความหมายไวมากมาย ดังนี้ 
   การวิเคราะหองคประกอบไววา การวิเคราะหองคประกอบเปนวิธีการทางสถิติท่ี
มีจุดมงหมายเพ่ือท่ีจะแทนตัวแปรชุดหนึ่งดวยองคประกอบจํานวนนอยกวาตัวแปรขางตน เปนการ    
ชวยจัดกลุมตัวแปรหลาย ๆ ตัว ท่ีมีความสัมพันธกัน เขาเปนองคประกอบเดียวกัน  ทําใหสามารถ     
เขาใจลักษณะของสิ่งท่ีตองการศึกษาไดงายข้ึน๖๒ การวิเคราะหองคประกอบ เปนวิธีการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติท่ีชวยใหนักวิจัยสรางองคประกอบจากตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปร โดยรวมกลมตัวแปรท่ี
เก่ียวของสัมพันธกันเปนองคประกอบเดียวและแตละองคประกอบ  คือ  ตัวแปรแฝงอันเปน
คุณลักษณะท่ีนักวิจัยตองการศึกษา การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เปนชื่อท่ัวไปท่ีใช
เรียกวิธีการวิเคราะหขอมูล ท่ีมีวิธีการและเปาหมายการวิเคราะหแตกตางกัน ไดแกการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ หรือการ วิเคราะหสํารวจองคประกอบ (Exploratory Factor) และการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน หรือการวิเคราะหยืนยันองคประกอบ(Confirmatory Factor 
Analysis) ซ่ึงวิธีวิเคราะหองคประกอบเหลานี้ไมวาจะเปนวิธีใดตางก็เปนวิธีการท่ีเปนประโยชนตอ 
นักวิจัยท้ังสิ้น๖๓ 
  ๒.๖.๑  วัตถุประสงคของการวิเคราะหองคประกอบ 
   วัตถุประสงคของการวิเคราะหองคประกอบ สามารถสรุปไดดังนี้๖๔ 
   ๑. เพ่ือจัดกลุมตัวแปรท่ีมีลักษณะเหมือนกันเขาดวยกัน ซ่ึงเปนการลดจํานวน
ของตัวแปร เพ่ือประโยชนในการอธิบายและสรุปยืนยันตามขอมูลท่ีสังเกตมาได 

๒. ชวยตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา 
๓. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธรวมระหวางตัวแปร 
๔. เพ่ือวิเคราะหโครงสรางองคประกอบของตัวแปรท่ีเปนเกณฑและระบุตัว 

แปรท่ีเปนประโยชนในสมการถดถอย 
๕. เพ่ือใชในการทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง 
 
 
 

 ๖๒ Kim, Jae - On.; & Mueller, Charles W., Factor Analysis : Statistic Methods and 
Practical Issues, (Beverly Hills and London : Sage, 1978), p.121. 
 ๖๓ นงลักษณ  วิรัชชัย, ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (LISREL) สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทาง 
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร, (กรงเทพมหานคร : ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑),  หนา ๑๑๓-๑๑๔.  

 ๖๔เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๑๖. 

                                                 



๔๒ 
 
 
  ๒.๖.๓ ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหองคประกอบ 
   ในการวิเคราะหองคประกอบกลุมตัวอยางบางประเภท ข้ึนอยูกับผูวิจัยวาจะ
ตัดสินเลือกวัดตัวแปรอะไรนั้นมีผลตอการวิเคราะหขององคประกอบ  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใช         
มีผลตอการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเม่ือจํานวนกลุมตัวอยางท่ีสูงข้ึน คาความเชื่อม่ันนของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีไดก็สูงข้ึนตามไปดวย กลุมตัวอยางท่ีมีขนาด ๕๐ คน ใหคาความเชื่อม่ัน
สัมประสิทธิ์สัมพันธไมเพียงพอ ในขณะท่ีกลุมตัวอยางอยาง ๑,๐๐๐ คน ใหคาเกินพอท่ีจะใชวิเคราะห 
องคประกอบ กลุมตัวอยางท่ีมีขนาดเล็ก ความคลาดเคลื่อนสุมของสหสัมพันธจะมีความเชื่อม่ันนอยถา
เพ่ิมขนาดของสหสัมพันธใหมากข้ึน จะทําใหคาความแปรปรวนองคประกอบรวมมีคามากข้ึนดวยความ
แปรปรวนท่ีเพ่ิมเขาไปจะทําใหการวิเคราะหเปลี่ยนรูป ดังนั้น ผูวิจัยควรจะใชกลุมตัวอยางท่ีมีขนาด
ใหญเทาท่ีจะเปนไปไดคือมากกวา ๕๐๐  คน ข้ึนไปจึงจะดี๖๕ 

 
๒.๗  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 มนตรี อินตา๖๖  ไดวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมทางจริยธรรมดานเบญจธรรมของนักศึกษา
คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา ๑. ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมดาน
เบญจธรรมของนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อยูในระดับมาก (xˉ = ๓.๙๐) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมดานเบญจธรรม อยูในระดับมาก 

(xˉ = ๓.๕๗-๔.๐๔) ไดแก ดานเมตตากรุณา ดานสัมมาอาชีวะ ดานสัจจะ ดานสติสัมปชัญญะ และ
ดานกามสังวร โดยดานกามสังวรมีคาเฉลี่ยสูงสุด  (xˉ = ๔.๐๔) ๒. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
พฤติกรรมทางจริยธรรมดานเบญจธรรมของนักศึกษาตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับชั้นป ผลการเรียน 
สถานภาพครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง พบวา  ๒.๑ นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมดานเบญจธรรมแตกตางกัน โดยภาพรวมและรายดานพบวาดานกามสังวร แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๐๑ สวนดานสัมมาอาชีวะและดานสัจจะ แตกตางกันอยางมีนัย       
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ โดยนักศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงกวาเพศชาย          
๒.๒ นักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีพฤติกรรมทางจริยธรรมดานเบญจธรรมแตกตางกัน โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ สวนดานกามสังวรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๐๑ โดยพบวา นักศึกษาท่ีมีอายุ ๒๐ และ ๒๒ ป จะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงกวา
นักศึกษาอายุ ๑๘ และ ๒๓ ป อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๐๑ ๒.๓ นักศึกษาท่ีมีระดับชั้นปตางกัน มี
พฤติกรรมทางจริยธรรมดานเบญจธรรมไมแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานกามสังวร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ โดยนักศึกษาชั้นปท่ี ๒, ๓ และ ๔ มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมท่ีสูงกวานักศึกษาชั้นปท่ี ๑  ๒.๔ นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตางกัน มีพฤติกรรมทางจริยธรรม

 ๖๕ นงลักษณ  วิรัชชัย, โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา
วิจัยการศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๕๒),  หนา  ๕๒. 
 ๖๖มนตรี อินตา,  “พฤติกรรมทางจริยธรรมดานเบญจธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม”,  รายงานวิจัย,  (กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,  ๒๕๕๖) 
 

                                                 



๔๓ 
 
 
ดานเบญจธรรมแตกตางกันโดยภาพรวมและรายดานพบวา ดานกามสังวร ดานสัจจะ ดาน
สติสัมปชัญญะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๔ โดย นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนท่ีสูง
กวา มีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงกวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีต่ํากวา  ๒.๕ นักศึกษาท่ีมีสภาพ
ครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมทางจริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕     
๒.๖ นักศึกษาท่ีมีอาชีพผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมทางจริยธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกามสังวร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๐๑ โดยนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพรับจางมีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงกวา
นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรและคาขาย  
 แพรภัทร ยอดแกว ๖๗  ไดวิจัยเรื่อง  การถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบานศีล ๕ 
ของจังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบวา  ๑) ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานไดแนวปฏิบัติท่ีดี        
๔ ดาน ไดแก ดานการเปนแบบอยางท่ีดีของผูนําท้ังฝายสงฆและผูนําทองถ่ิน ดานการประชาสัมพันธท่ี
ดี โดยใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ดานการจัดกิจกรรมท่ีดีซ่ึงอาศัยทุนเดิมของชุมชนท่ีมีอยู และ
การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในทองถ่ินและ ดานการสงเสริมสนับสนุนท่ีดี จากวัดซ่ึงนําโดย
พระสงฆและจากหนวยงานภาครัฐท้ังในสวนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  ๒) การดําเนินงานหมูบานรักษาศีล ๕ จังหวัดนครปฐมมีรูปแบบการ
ทํางานแบบเนนการรวมมือระหวางคณะสงฆกับผูนําทองถ่ินตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับหมูบานมี
แผนการดําเนินงาน ๓ ระยะตามแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดแก ระยะเรงดวน 
ระยะปานกลาง และระยะยาว มีแนวทางการดําเนินงานในลักษณะคณะกรรมการทุกระดับและมี
กิจกรรม ๒ ลักษณะ คือ กิจกรรมหลัก ไดแก การสวดมนตปฏิบัติธรรมและกิจกรรมเสริม ไดแก 
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีสงเสริมการปฏิบัติศีล ๕ และการรณรงคการรักษาศีล ๕ กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน โดยมีหมูบานท่ีมีผลการดําเนินงานโดดเดนไดแก วัดวังตะกู อําเภอเมือง และ         
วัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี 
  
 
      

 ๖๗ แพรภัทร ยอดแกว,  “การถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบานศีล ๕ ของจังหวัดนครปฐม”, 
รายงานวิจัย,  (สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,  ๒๕๕๗) 

 
 

                                                 



๔๔ 
 
 

บทท่ี  ๓ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก    

ศีล  ๕”  ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยดวยแบบ 21ผสานวิธี 2 (Mixed Methods Research)  ตามลักษณะ
การศึกษารวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากข้ึน  
สําหรับวิธีการวิจัยไดแก การวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและแนวคิดเก่ียวกับงานวิจัย     
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม  
(Survey Research)  ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอข้ันตอนการดําเนินการวิจัยมีกระบวนการวิจัยและข้ันตอน
การดําเนินงานดังนี้ดังนี้ 
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย                                                          
 ๓.๒  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ๓.๓  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมขอมูล                                                         
 ๓.๕  การวิเคราะหขอมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยดวยแบบ 21ผสานวิธี 2 (Mixed Methods Research)  ตามลักษณะ

การศึกษารวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 

 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)  ผูวิจัยไดการวิจัยเอกสาร

และสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือพิจารณาถึงประเด็นของผูการสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนใน

สังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 
 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

ใชการวิจัยแบบสํารวจ  (survey research) โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวงเวลา
เดียว  (cross-sectional design) และใชขอมูลของตัวอยางแตละคน  (individual)  เปนหนวย
วิเคราะห  (unit of analysis) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลการวิจัย ดังนี้ 

๑. ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานหลักการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับหัวขอการวิจัยเพ่ือ
การกําหนดกรอบแนวคิดและระบบงานวิจัย 

๒. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดรูปแบบการวิจัย คุณลักษณะ
ขอมูลการกําหนดนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ การสรางเครื่องมือ 



๔๕ 
 
 

๓. รางเครื่องมือวิจัยเพ่ือใชในการเก็บขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางใน
รูปแบบของแบบสอบถามการวิจัย เพ่ือการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามตอประเด็นขอมูลเก่ียวกับ
การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 
 ๔. การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
 
๓.๒ ประชากรและกลุมตวัอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ        
 ๓.๒.๑ ประชากร ไดแก 

  ประชากร  และกลุมตัวอยาง  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาการสราง
เกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ดังนั้น  จึงกําหนดประชากรและ
กลุมตัวอยาง  ดังนี้  

  ๑. ประชากรท่ีใชในงานวิจัยในครั้งนี้ประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการหมูบาน   
ศีล  ๕  จํานวน  ๒๔๓,๕๘๕  คน  ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘๑ 
  ๒. กลุมตัวอยางประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการหมูบานศีล ๕ ไดมาโดย  ไดมาโดย
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางทาโร ยามาเน  (Yamane) 1

๒ จํานวน  ๔๐๐ คน  จาก  ๔  
หมูบาน  ๔  จังหวัด  ๔  ภาค  จังหวัดละ  ๑๐๐  คน  ใชวิธีการสุมแบบงาย  (Simple random 
sampling) 
 
ตารางท่ี  ๓.๑ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 

ภาค หมูบาน กลุมตัวอยาง/คน 
ภาคเหนือ บานพระพุทธบาทหวยตม  ตําบล 

นาทราย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
๑๐๐ 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บานเสียว ตําบลวังชัย  อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน 

๑๐๐ 

ภาคกลาง บานทุงทาชาง ตําบลทุงทาชาง อําเภอ
สระโบสถ จังหวัดลพบุรี 

๑๐๐ 

ภาคใต บานลําทับ  ตําบลลําทับ  อําเภอลําทับ  
จังหวัดกระบี่ 

๑๐๐ 

รวม ๔๐๐ 
 

๑ โครงการหมูบานรักษาศลี  ๕, (ออนไลน),  แหลงท่ีมา : http://www.sila๕.com, สืบคน  วันท่ี  ๒  
ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

  ๒สุวรีย  ศิรโิภคาภิรมย, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภฎัเทพสตรี

, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๙-๑๓๐.  

                                                 



๔๖ 
 
 

 ๓.๒.๒  ผูใหขอมูลสําคัญ 
  ๑ . ตั วแทนฝ ายฆราวาสระดับจั งหวัด   ได แก   ผู อํ านวยการสํ านั กงาน

พระพุทธศาสนา  จังหวัดลําพูน  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  คน 
  ๒. ตัวแทนฝายคณะสงฆระดับจังหวัด  ไดแก  เจาคณะจังหวัด  จังหวัดลําพูน     

จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  รูป 
  ๓. ตัวแทนคณะกรรมการระดับอําเภอฝายฆราวาส  จังหวัดลําพูน  จังหวัด

ขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  คน 
  ๔. ตัวแทนคณะกรรมการระดับอําเภอฝายคณะสงค  จังหวัดลําพูน  จังหวัด

ขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  รูป 
  ๕. ตัวแทนองคกรภาครัฐและเอกชน  คณะสงฆท่ีเขารวมโครงการหมูบานศีล  ๕  

จังหวัดลําพูน  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๘  รูป/คน 
   รวมท้ังสิ้น  จํานวน  ๒๔  รปู/คน  
  

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
๓.๓.๑  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยจะใชเครื่องมือสํารวจขอมูล           

เชิงประจักษและสัมภาษณแบบมีโครงสราง  โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)     
และแบบสังเกต  ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหประเด็นสําคัญของเนื้อหาการวิจัยและวิเคราะหสาระสําคัญจาก
นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการแลวไดรางแบบสัมภาษณเชิงลึก  
 ๓.๓.๒  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ54  ผูวิจัยจะใชแบบสอบถาม 54โดยการสราง
เครื่องมือ54 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
54 ๑. 54ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ   
 ๑) ศึกษาหลักการและแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ จากเอกสารและผลงานการวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 
 ๒) กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
 ๓) สรางเครื่องมือ 
 ๔) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชกับประชาชนท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง
เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
 ๕) ปรับปรุงแกไข 
 ๖) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณและนําไปใชจริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง 
 ๒. ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึน
ตามกรอบการสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ มีวัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  เพ่ือใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัย โดยแบงออกเปน ๒ ตอน ดังนี้ 



๔๗ 
 
 
 ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ  โดยใชแบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
 ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตอการนําหลักศีล ๕  มาประยุกตใช

ในชุมชน ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)๓ โดยกําหนดความมากนอยของ

ระดับเกณฑมาตรฐาน 

 โดยผูตอบแบบสอบถามจะตองแสดงความคิดเห็นจากคําถามท่ีผูศึกษากําหนดเก่ียวกับ
การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้๔ 

 ๕  หมายถึง   ความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 

  ๔  หมายถึง   ความสําคัญอยูในระดับมาก 
  ๓  หมายถึง   ความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
  ๒  หมายถึง   ความสําคัญอยูในระดับนอย 
  ๑  หมายถึง   ไมมีระดับความสําคัญ 

การแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ๕  ดังนี้ 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความวา  ความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความวา  ความสําคัญอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความวา  ความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความวา  ความสําคัญอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความวา  ไมมีระดับความสําคัญ 

 
๓.๔  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑ ) ขอ มูลปฐมภู มิ  (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนั งสืออ างอิงทาง
พระพุทธศาสนาตางๆ จากพระไตรปฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐, พระไตรปฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา        
สิริกิตตพระบรมราชินีนาถ 
 ๒) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ
งานวิจัยเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนขอมูลทางสถิติท่ีรวบรวมโดยหนวยงานราชการหรือ

 ๓ธีรยุทธ พ่ึงเทียร, สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสูตรไพศาล, ๒๕๔๕), 
หนา ๑๓๐. 
 ๔เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๗. 

๕ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 

                                                 



๔๘ 
 
 
สถาบันการศึกษาและแหลงขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

  (๑ ) จัดเตรียมเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ เจาะลึก (In-depth Interview 
Guide) ตัวแทนฝายฆราวาสระดับจังหวัด  ไดแก  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา  จังหวัด
ลําพูน  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  คน  ๒. ตัวแทนฝายคณะสงฆ
ระดับจังหวัด  ไดแก  เจาคณะจังหวัด  จังหวัดลําพูน     จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัด
กระบี่  จํานวน  ๔  รูป  ๓. ตัวแทนคณะกรรมการระดับอําเภอฝายฆราวาส  จังหวัดลําพูน  จังหวัด
ขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  คน ๔. ตัวแทนคณะกรรมการระดับอําเภอ
ฝายคณะสงค  จังหวัดลําพูน  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  รูป       
๕. ตัวแทนองคกรภาครัฐและเอกชน  คณะสงฆท่ีเขารวมโครงการหมูบานศีล  ๕  จังหวัดลําพูน  
จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรีและจังหวัดกระบี่ จํานวน  ๘ รูป/คน  รวมท้ังสิ้น  จํานวน  ๒๔ รูป/คน  
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยเลือกแบบเจาะจง 
  (๒) จัดทําหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือท่ีจะเขาสัมภาษณ 
  (๓) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของผลการสัมภาษณแลวนําไปวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 การสัมภาษณ (Interview) 
 การวิจัยครั้งนี้ ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) ดําเนินการ
สัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ข้ันเตรียมการสัมภาษณ ไดแก กอนลงสนามเพ่ือรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
ผูวิจัยไดเริ่มตนดวยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณกับกลุมตัวอยางพรอมกับขอเอกสารตางๆ 
พรอมกันนั้น ผูวิจัยจะตองศึกษาประเด็นคําถามท่ีใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ เตรียมและศึกษา
วิธีใชเครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณตางๆ ใหพรอมกอนดําเนินการสัมภาษณ 
 ๒) ข้ันดําเนินการสัมภาษณ ไดแก กอนการสัมภาษณผูวิจัยจะสนทนาสรางความคุนเคย
กับผูใหสัมภาษณ แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ อธิบายเหตุและขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียง
ในขณะท่ีสัมภาษณ ขออนุญาตใชกลองถายรูปเพ่ือใชอางอิงในการสัมภาษณ รวมท้ังแจงใหทราบวา
ขอมูลตางๆ ท่ีบันทึกเสียงไวผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ  
 ขอมูลเชิงปริมาณ 

 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากร  
 ๑. ประชากรท่ีใชในงานวิจัยในครั้งนี้ประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการหมูบาน   ศีล  ๕  

จํานวน  ๒๔๓,๕๘๕ คน  ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘๖ 
 ๒. กลุมตัวอยางประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการหมูบานศีล ๕  จํานวน ๔๐๐ คน  
 
 

๖ โครงการหมูบานรักษาศลี  ๕, (ออนไลน),  แหลงท่ีมา : http://www.sila๕.com, สืบคน  วันท่ี  ๒  
ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

                                                 



๔๙ 
 
 
 ในงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการจัดเก็บขอมูลในเชิงปริมาณตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) นําสงหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือถึงประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการ
หมูบาน   ศีล  ๕  ท่ีเก่ียวของเพ่ือขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และดําเนินการแจกและรับ
กลับคืนดวยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีรับกลับ
มาแลวนําไปวิเคราะหขอมูล 
 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน ๒ สวน คือ ๑. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และ   
๒. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก
เอกสารการสัมภาษณเชิงลึก  การสังเกต โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบแกนสาระ๗  อรรถาธิบาย
และพรรณนาความ วิเคราะหลักษณะปญหาจากเอกสาร จากการสัมภาษณ และจากงานวิจัยท่ี
เก่ียวของประกอบดวย ๑) รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ ๒) จัดลําดับขอมูล ๓) จากการ
สัมภาษณ ๔) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็น ๕) สรุปผลการวิจัย 
 ๒) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 หลังจากไดรับแบบสอบถามแลวผูวิจัยจะไดนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง การลงรหัส และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทําการคํานวณคาสถิติ
ตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหการนําเสนอและสรุปผลการวิจัย 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยาง สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) สําหรับขอมูลพ้ืนฐานสวน
บุ คคล ค า เฉลี่ ย  (Mean) ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และการวิ เคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) สําหรับความคิดเห็นท่ีมีตอการสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ของกลุมตัวอยางแตละหัวขอคําถามในแบบสอบถาม 

 ๗ศิริพร  จิรวัฒนกุล, การวิจัยเชิงคุณภาพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน,  
๒๕๕๒),  หนา  ๑๐๖.  

                                                 



๕๐ 
 

บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 

 
  การศึกษาเรื่อง “การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก    

ศีล  ๕” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  วิเคราะหเชิง

ยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทย

ตามหลักศีล  ๕  และสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

๔.๑ การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
 การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยท่ัวไปแบงออกเปน  ๒  ลักษณะมีการปรับเปลี่ยน

การดํารงชีวิตอยางรวดเร็ว  พ่ึงพาปจจัยภายนอกชุมชน  การดิ้นรนแสวงหาวัตถุ  การมีเวลาใชชีวิตให

เวลาสังคมนอยลง   ๒.  การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕  ดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมปรับเปลี่ยน

ชา  พ่ึงพาตนเอง  ใหความสําคัญกับวัตถุนอย  มีเวลาสวนตนและชุมชนมากข้ึน  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 ๑. การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรม 
  การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยยอมมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา เพราะความตองการของมนุษยไมมีท่ีสิ้นสุด   แตการเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือชานั้น

ข้ึนอยูกับปจจัยท่ีมาเก่ียวของ เชน ระดับการศึกษาของคนในสังคม  การสื่อสารคมนาคม ความคิด

ริเริ่มสรางสรรค๑  การนํามาเปลี่ยนแปลง  การคนพบ การประดิษฐ การขัดแยง การแขงขัน การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุเปลี่ยนแปลง  ปญหาท่ีชุมชนประสบอยู  ความ

ตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพดีข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยาง

ความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ๒ ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิต

ของชุมชนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรม เชน การแตงกายตามยุคสมัยใหม๓  และเด็กไทยนั้นไดรับอิทธิพลการแตงตัวแบบเด็กญี่ปุน

และเกาหลีนั้น ทําใหนั้นเกิดการเลียนแบบและพยายามทําตัวใหเหมือนเด็กญี่ปุนและเกาหลี เนื่องจาก

เกิดจากการเทียบทางวัฒนธรรม๔ และตองการเปนในแบบท่ีเชื่อวาอยูในวัฒนธรรมท่ีมีชนชั้นท่ีสูงกวา 

 ๑สัมภาษณ  นายคณิต  กังสถาพร, นายอําเภอสระโบสถ, วันท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๙. 
 ๒สัมภาษณ  นายโชติ ทองหลอ, มคัคทายกวัดชัยศรี (อดีตผูใหญบาน), วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๓สัมภาษณ  นายวิมล สุขแดง, ประธานกลุมทองเท่ียวบานพระพุทธบาทหวยตม, วันท่ี ๕ พฤษภาคม  

๒๕๕๙. 
 ๔สัมภาษณ  นางอนงคพร อมรพิสทุธ์ิ, วัฒนธรรมอําเภอนํ้าพอง, วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙. 

                                                 



๕๑ 
 

แตในความเปนจริงแลวการแตงตัวของเด็กญี่ปุนและเกาหลีท่ีอยูในประเทศของตนแบบนั้นจริงๆ นั้นมี

การแตงตัวท่ีมีสไตลการแตงตัวท่ีหลายหลายมากกวาท่ีเด็กไทยประเทศไทยบริโภคอยูมาก การท่ี

เด็กไทยรับสไตลการแตงตัว๕ มานั้น ยังถือวานอยอยูในตอนนี้  เปนแคเพียงการเลียนแบบเฉพาะ

บางสวน และคอนขางเปนสภาวะไรราก กลาวคือเปนการ copy  ในสวนของรูปแบบ แตไมไดศึกษา

ถึงกระบวนการสรางความเปนญี่ปุนและเกาหลี๖ 

 ชุมชนไทย  เด็กไทยมีแนวโนมวาปรับเปลี่ยนการแตงกายตามเด็กญ่ีปุนและเกาหลีเขา

มาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต  สงผลตอรับและรายจายครอบครัว  ชมุชน  วัยรุนไทยนั้นประหยัดเงินคา

ขนมเพ่ือท่ีจะมาซ้ือเสื้อผาและของแตงตัวตามดาราไทยจนทําใหเงินท่ีจายนั้นไมพอจนตองไปขอพอแม

เพ่ิมแลว๗  เสียการเรียนไปดวยเพราะกวาจะแตงตัวมาโรงเรียนเสร็จก็ตองแตงหนาเลียนแบบดารา

กอนกวาจะไดมาโรงเรียนก็สายกันพอดี  และยังสงผลกระทบตอตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  จากการ

ปรับเปลี่ยน๘  เชน การต้ังครรภในวัยรุนเปนตน เหตุนี้ก็เกิดมาจากการแตงตัวแบบโปๆ  ตามดารา

ไทยเปนสวนหนึ่งดวย๙ 

          การดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมตะวันตก ใหความสําคัญความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีเขา

มา เชนการพิมพ วิทยุ โทรทัศน นับเปนสื่ออันสําคัญท่ีทําใหชุมชน  ไดรับขาวสารเรื่องราวตาง ๆ๑๐ 

เกิดการเรียนรู ยอมรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยมุงความทันสมัย ไมคํานึงถึงรากฐาน

วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม๑๑  นําไปสูแนวคิดความเจริญทางดานสังคมและชุมชน จังหวัดไดมีการ

วางแผนโครงการดานตาง ๆ ทําใหทองถ่ินเกิดความเจริญ มีความสะดวกสบายในดานตาง ๆ๑๒        

เม่ือสังคมและชุมชนมีการขยายตัวอยางขวางขวางผูคนหันไปสนใจเศรษฐกิจมากข้ึน เกิดการแขงขัน  

ทําใหเกิด ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต๑๓ เปนผลใหเกิดปญหาทางสังคมข้ึนหลาย

ประการ ยกตัวอยางดังตอไปนี้  ปญหายาเสพติด ๑๔ ปญหาท่ีเปนอันตรายตอบุคคล ครอบครัวและ

สังคม ท้ังยังกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมายท้ังทางดาน  เศรษฐกิจ สังคม๑๕ ศีลธรรม วัฒนธรรมของ

ชาติ ปญหาความยากจน  ความยากจนหมายถึงสภาพความขัดสนทางเศรษฐกิจจึงบุคคลไม สามารถ

 ๕สัมภาษณ  พระครูคุณสัมบัน, เจาคณะอําเภอสระโบสถ ,  วัน ท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙.  
 ๖สัมภาษณ  นายลําพวน รสฉา,  ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี ๑, วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙.  
 ๗สัมภาษณ  นางแกนตา มหางอ,  ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๙, วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙. 

 ๘สัมภาษณ  นายปูนพันธ ตาดทองผุดผาด,  ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๙สัมภาษณ  นางเค็ษ ตัดสมัย,  ประธานชมรมผูสูงอายู ตําบลดินแดง, วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๐สัมภาษณ  นางสาววงนภัส ฟานชู,  ครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดลําทับ, วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม  

๒๕๕๙. 
 ๑๑สัมภาษณ  นายโอฬาร ธารสุขสมบูรณ,  ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

 ๑๒สัมภาษณ  นางสาวรัตนาภรณ  โพธ์ิเอ่ียม,  ครูโรงเรียนบานทุงทาชาง, วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓สัมภาษณ  นายเยื้อ เทศโล,  นายกองคกรบริหารตําบลทุงทาชาง,  วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔สัมภาษณ  นายคมกฤช บุษราคัม,  กํานันตําบลวังชัย, วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙. 

 ๑๕สัมภาษณ  นายธนวัฒน  รุงเรือนทรัพย, ชาวบาน,  วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 

                                                 



๕๒ 
 

จัดสรร หรือแสวงหาสิ่งมาบําบัดความตองการของตนท้ังรางกายและจิตใจจึงมีความเปนอยูต่ํากวา

มาตรฐาน ๑๖ปญหาทางการผลิต ก็กอใหเกิดความยากจน  ปญหาครอบครัว  เชน ครอบครัว

แตกแยก๑๗ ภาวะผิดปกติของครอบครัว จากท่ีสมาชิกกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน ละท้ิง ละเลย 

ไมอาจ  ทําหนาท่ีในครอบครัวไดอยางปกติ จนทําใหสมาชิกเดือดรอนเสียหาย ในท่ีสุดอาจเกิดภาวะ

ลมสลายของครอบครัว๑๘ 

 ปญหาอาชญากรรม  การกระทําผิดทางอาญา และผูท่ีกระทําความผิดจะตองไดรับ

โทษทางกฎหมาย๑๙ ไดแก คดีประทุษรายตอทรัพยรองลงมา ไดแก ประทุษรายตอชีวิตและรางกาย 

และความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง การคอรรัปชั่นทําไดหลายรูปแบบ 

สถานการณท่ีเอ้ืออํานวยตอการคอรรัปชั่นเกิดข้ึนในขณะท่ีสังคมขาดระเบียบ๒๐ เจาหนาท่ีมีอํานาจ

มาก และประชาชนมีอํานาจนอย โดยเฉพาะในสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงหรือกําลังพัฒนา  

 สรุปการดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย  มองดานวัตถุแลว

เหมือนกับชุมชนมีความเจริญรุงเรือง  สมาชิกมีความสุข  มีรายไดเพียงพอตอรายจาย แตความเปน

จริงท่ีซอนอยูสมาชิกในชุมชนตองดิ้นรนแสวงหาวัตถุไมสิ้นสุด   ความสุขเพียงเล็กนอยแลกกับความ

ทุกขมากหลายเทาตัว  รายรับไมเพียงพอตอรายจาย  ความไมเปนชุมชนซอนอยูในชุมชน  ความกลัว  

ความวาดระแวง  ปญหาเกิดตอเนื่อง  ชุมชนไมสงบสุข 

 ๒. การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕   
  การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ มีวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรม

ของตนเองไวการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนิน

ชีวิตตามหลักศีล  ๕๒๑   ท้ังนี้เพราะความตองการของสมาชิกชุมชนหมูบานศีล  ๕ อาศัยปจจัยตางๆ

เฉพาะจําเปนตอการดํารงชีวิตเทาท่ีตนเองจะสามารถหาได  แนวทางดําเนินชีวิตมาจากการสงตอองค

ความรู  การศึกษาของสมาชิกชุมชน  เปนองคความรูภายนอกชุมชนและองคความรูท่ีบรรพบุรุษใน

ชุมชนสะสมไว  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสรางสรรค การนํามาเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปน

คอยไป๒๒   

  การปรับเปลี่ยนการประดิษฐในชุมชน  เชน  บาน  วัด  สถานท่ีสําคัญในชุมชน  เปน

ตน  มีการปรับเปลี่ยนปลูกสรางอยางชาๆ  ความขัดแยง การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนน

 ๑๖สัมภาษณ  นายศรชัย ธารสุขดี, ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗สัมภาษณ  นายจุน  อินทรวิลยั, ผูใหญบานหมูท่ี ๑ บานทุงทาชาง, วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙. 

 ๑๘สัมภาษณ  นางประนอม  รสฉา, ชาวบาน, วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙สัมภาษณ  นายเอกชัย ดํารงวงศตระกล, ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐สัมภาษณ  นางขวัญตา  แกวเจือ, ผูแทนครผููดูแลศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดลําทับ,  วันท่ี ๑๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑สัมภาษณ  นายจารึก กิจานา, กรรมการวัด, วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

 ๒๒สัมภาษณ  นายประเสริฐ  เทศโล, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ บานทุงทาชาง, วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙. 

                                                 



๕๓ 
 

แกปญหาท่ีชุมชนประสบอยู๒๓  ความตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพ

ดีข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยางความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอนหยอน

ใจ๒๔ ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  

พ่ึงพาทรัพยากรภายนอกเทาท่ีจําเปน๒๕ 

 การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕   การสมาทานรักษาศีลอยางตอเนื่องตลอดชีวิต      
การเปลงวาจารับศีลเม่ือเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา๒๖  กอนถวายอาหารพระสงฆ  การเปลง
วาจารับศีลในวันพระ๒๗ การสวดมนตเชาเย็นท่ีบาน๒๘  ท่ีวัดในทุกวันจนกลายเปนวัฒนธรรมชุมชน๒๙  
บางหมูบานนัดสวดมนตวันพระหรือวันอาทิตย การปฏิบัติธรรมในวันเปนการปฏิบัติตามคําสอนของ
พระสงฆ  งดอาหารปรุงดวยเนื้อสัตว๓๐  แตบางหมูบานยังคงบริโภคเนื้อสัตวแตไมเบียดเบียนชีวิต
เพ่ือนมนุษย๓๑  งดเวนการกระทําท่ีละเมิดศีลถือเปนการปฏิบัติธรรมตามวิถีชาวบาน  สําหรับการ
ปฏิบัติธรรมในรูปแบบการศีล  ๘  การปฏิบัติกรรมฐานเนนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน๓๒ เดินจงกลมเปน ๑๕ นาที แลวแผเมตตา สวนมากเปนเด็กเยาวชน
มารวมโดยเฉพาะระดับประถมศึกษา อนึ่งการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕ 63  การประยุกตหลักศีล  ๕   
กับการดําเนินชีวิตประจําวัน  อาศัยพระสงฆเปนกลไกหลัก 63

๓๓  เปนศูนยกลางของกิจกรรมตางๆ 
ชักชวนหนวยงานราชการเขามาสนับสนุนโครงการภายในหมู  ท้ังเก่ียวของกับกิจกรรมของพระสงฆ  
กิจกรรมโครงการของหนวยงานราชการ  หมูบานรักษาศีล ๕ คณะสงฆ ชาวบานความรวมมือกับทาง
คณะสงฆและราชการ63

๓๔ 
 การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ  แบงออกเปน  ๒  รูปแบบ  

คือ  ๑. รูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  สมบูรณ   ๒. รูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  

 ๒๓สัมภาษณ  พระมหาสเุทียน จิรวฑฒฺโน, เจาอาวาสวัดชัยศรี วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔สัมภาษณ  นายหอม  อินกอ, มัคคทายกวัดทุงทาชาง วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙. 

 ๒๕สัมภาษณ นางสาวศรีโสภา กุหลาบวรรฌ, ครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลําทับ, วันท่ี ๒๐  
พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

 ๒๖สัมภาษณ  นายธิตสิรรค  คํานึงเวคิน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๓ บานหวยตม, วันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙. 

 ๒๗สัมภาษณ  นางสาระ นวลสมศรี,  ขาราชการครู โรงเรียนบานลําทับ, วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘สัมภาษณ  นายบุญฤทธ์ิ นวลสมศรี,  กํานันตําบลลําทับ, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙สัมภาษณ  พระมหาอิทธิหล ภรูิปณฺโญ,  เจาอาวาสวัดลําทับ,  วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

 ๓๐สัมภาษณ  พระครูสตุกิจศาสนการ,  รองเจาคณะอําเภอนํ้าพอง,  วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑สัมภาษณ  นางสายชล เย็นใจ, ครผููดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลาํทับ, วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม  

๒๕๕๙. 
 ๓๒สัมภาษณ  นายสรุินทร ปงวา,  ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

 ๓๓สัมภาษณ  พระครูคุณสัมบัน, เจาคณะอําเภอสระโบสถ , วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๔สัมภาษณ  พระกําพล อภินนฺโท, เลขานุการเจาคณะตําบลหวยทราย, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 

 

                                                 



๕๔ 
 

ปรับประยุกตตามบริบท  ซ่ึงรูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  มีความเหมือนและแตกตางกัน  

ดังนี้ 

 ๑. รูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  สมบูรณ    เปนหมูบานประชาชน

สวนมากปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  ไมบริโภคเนื้อสัตว  จําหนายสุรา  เปนตน  สืบตอเปนวัฒนธรรม

ชุมชน   

 บานพระพุทธบาทหวยตม ตําบลนาทราย อําเภอลี จังหวัดลําพูน เปนหมูบานของ             
ชาวกะเหรี่ยงปกากะเยอ หรือปกากะยอ ชงมีท้ังหมด ๑๐ หมูบาน ประชากรทังหมด ประมาณ 
๑๐,๐๐๐ คน เดิมท่ีเคียวชาวกะเหรี่ยงพวกนี้อยูท่ีจังหวัดตาก และจังหวัดแมฮองสอน  เม่ือปพ.ศ. 
๒๕๑๔ ชาวปกาเกอะญอไดอพยพมาจากแมตื่น อ.แมระมาด จ.ตาก พากันอพยพเขามาอาศัยอยูใกล
วัดพระพุทธบาทหวยตม จํานวน ๑๓ ครอบครัว ซ่ึงการอพยพในครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจท่ีอยากจะมา
อยูใกลชิดกับหลวงปูครูบาชัยยะวงศาพัฒนา(ครูบาวงศ) เพ่ือจะไดทําบุญถือศีลปฏิบัติธรรมกับหลวงปู 
และหลังจากนั้นเปนตนมาชาวปกาเกอะญอก็ไดอพยพเขามาอยูเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ สวนใหญมาจากตาก 
เชียงใหม และแมฮองสอน   
 ชาวเขาเผากะเหรี่ยงนี้เครงครัดในการถือปฏิบัติมังสะวิรัต และเคารพสักการะครูบา

วงศ  (พระครูพัฒนกิจจานุรักษ ) ซ่ึงไดมาจําพรรษาท่ีวัดพระบาทหวยตม  และพ.ศ. ๒๕๒๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมูบานพระบาทหวยตมทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพ

พ้ืนท่ีและชีวิตความเปนอยู ของราษฎร ทรงมีพระราชดําริวา “ หมูบานแหงนี้ประสบปญหาขาดแคลน

ท่ีทํากิน ขาวไมพอบริโภค ชาวบานเปนโรคขาดสารอาหาร  ชาวเขาเผากะเหรี่ยงไดอพยพมาอยู

รวมกันเชนนี้ เปนผลดีในการลดการหักลางทําลายปา  ลดพ้ืนท่ีปลูกฝนทางออม จะไมไดไปรับจาง

ปลูกฝนใหชาวเขาอ่ืนอีกดวย ” ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ รับหมูบาน  พระบาทหวยตม

และหมูบานผาลาดใหเปนหมูบานบริวารอยูภายใตมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแตบัดนั้น เปนตนมา 

 การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ชุมชนบานพระบาทหวยตม อาศัยแนวทางคําสอนของ

พระพุทธเจา  การปฏิบัติอยางตอเนื่อง๓๕  ถึงแมวาหลวงปูครูบาวงศจะมรณภาพไปแลว แตวาทุกวันนี้

ชาวปกาเกอะญอท่ีอาศัยอยูในชุมชนบานพระบาทหวยตมทุกคน  ยังนับถือและยึดถือปฏิบัติแตสิ่งท่ีดี

งามท่ีหลวงปูฯ สั่งสอนไวเสมอ๓๖ จึงทําใหท่ีนี่ยังคงเปนชุมชนแหงพระพุทธศาสนาท่ีสมบูรณแบบ๓๗  มี

นักวิชาการ  หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  เขาศึกษาวิจัย  ดูงาน  และเท่ียวซึมซับความงดงามของ

วิถีชิวิตชาวปกาเกอะญอท่ีมีตอพระพุทธศาสนาผานสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญๆ มากมายภายในชุมชน 

ซ่ึงหากมาเท่ียวแลวทางชุมชนพระบาทหวยตมก็จะมีมัคคุเทศกนอยเปนผูพาเท่ียวชุมชนไดเปนอยางดี  

“ชุมชนบานพระบาทหวยตม” มากหลายวัฒนธรรม ผูกพันพุทธศาสนา  การแตงกายของชาวปกา

เกอะญอ๓๘ 

๓๕ พระกําพล อภินนฺโท   เลขานุการ เจาคณะตําบลหวยทราย, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
๓๖ นายธิติสรรค  คํานึงเวคิน  ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๓ บานหวยตม, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
๓๗ พระกําพล อภินนฺโท   เลขานุการ เจาคณะตําบลหวยทราย, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
๓๘ ปลัดอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  ขาราชการอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

                                                 



๕๕ 
 

         “ชุมชนบานพระบาทหวยตมมีชาวปกาเกอะญออยู ๒ เผา คือ“ปกาเกอะญอโป”ท่ียาย

มาจากแมฮองสอน เชียงใหม และ“ปกาเกอะญอสะกอ”ท่ียายมาจากตาก แตวาท่ีชุมชนนี้จะมีปกา

เกอะญอโปมากกวา 

        ชาวปกาเกอะญอท่ีนี่มีวัฒนธรรมท่ีโดดเดน อยางเชน การแตงกายจะมีชุดพ้ืนบานปกา

เกอะญอ เปนชุดผาทอท่ีทอดวยก่ีเอว และทอเปนชุดยาวมีลวดลายท่ีสวยงามตามความถนัด แลว

ตกแตงดวยพูใหมีความสวยงามมากยิ่งข้ึน แตถาเปนชุดสําหรับคนท่ีแตงงานแลวก็จะใสชุดแบบเปน

เสื้อครึ่งทอนแลวมีผาถุง ถาเปนเด็กผูชายจะใสกางเกงและใสเสื้อสีแดงครึ่งทอน  การแตงการแบบ

เรียบงายเปนปกติ  ไมแตงกายยั่วยวน เซ็กซ่ี จนกอใหเกิดคดีอาชญากรรม  การขมขืนกระทําชําเรา๓๙  

 การปฏิบัติตามหลักศีล  ๕ ของชุมชนบานพระบาทหวยตมเปนคานิยม  วัฒนธรรม

ชุมชน ผูกพันพุทธศาสนา๔๐ คนท่ีนี่ท้ังชุมชนสวนใหญจะกินมังสวิรัติกัน เพราะวาหลวงปูบอกวาถาเรา

เบียดเบียนสัตวอีก สัตวก็จะมาเบียดเบียนเราอีก โรคภัยไขเจ็บก็จะตามมาอีก ถาเรากินมังสวิรัติเราก็

ไมไดเบียดเบียนใครก็เลยกินกันมาจนถึงทุกวันนี้ อีกท้ังวัฒนธรรมและประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศ

ไทย  มีพระเถระผูใหญ  ชาวพุทธภายชุมชน  ภายนอกชุมชน  เขารวมประเพณีเปลี่ยนผาครูบา พิธี

อันดี งามของชาวปาเกอญอ ในชุมชนพระบาทหวยตม อําเภอลี้   ไดชื่อวาเปนชุมชนแห ง

พระพุทธศาสนา๔๑ 

 การจัดงานบุญพิธีเปลี่ยนผาครองสรีระครูบาเจาชัยยะวงศาพัฒนา ท่ีเปรียบดั่งศูนยรวม

จิตใจของชาวปาเกอญอ แมทานจะลวงลับไปถึง ๑๖ ป แตสังขารยังไมเนาเปอย  แตประเพณีท่ีเดนคือ

การเปลี่ยนผาครูบา เปนงานใหญทําท่ีวัดพระพุทธบาทหวยตม ระหวางวันท่ี ๑๕-๑๗ พ.ค. ของทุกป 

แลวก็มีพิธีทรงน้ํารอยพระพุทธบาทท่ีวัดพระพุทธบาทหวยตมทําในชวงวันสงกรานต พิธีเปลี่ยนผา

ครองสรีระ ครูบาเจาชัยยะวงศาพัฒนา หรือหลวงปูครูบาวงศ ซ่ึงเปรียบดั่งศูนยรวมจิตใจของชาว

ชุมชนพระบาทหวยตม โดยกอนหนาหนึ่งวันจะมีการแหตนไทยทาน ท่ีชาวบานไดรวมนําอาหารและ

สิ่งของเครื่องใชมาผูกไวไปตามถนนสายหลักรอบชุมชน๔๒ 

 ชาวบานบานพระบาทหวยตมพรอมเพรียงกันแตงกายดวยชุดปาเกอญอเขารวมขบวน

แห ท่ีตกแตงอยางสวยงามตามแบบลานนา นําดวยขบวนตุง ขบวนเครื่องสักการะ เสลี่ยงพระเถระชั้น

ผูใหญ และขบวนเครื่องตานแทนตานใชหรอืตนไทยทาน สูงถึง ๑๕ เมตร  ระยะทางราว ๘ กิโลเมตร 

ใชเวลาถึง ๓ ชั่วโมง ขบวนจึงเคลื่อนกลับเขาสูวัดพระพุทธบาทหวยตม ทามกลางสายฝนท่ีกระหน่ําลง

มา แตก็ไมสามารถทําลายพลังศรัทธาของทุกคนท่ีตั้งใจจนถึงท่ีหมาย พรอมรับศีลรับพรกันแบบชุมฉํ่า

 ๓๙ สัมภาษณ  นายสรุินทร ปงวา,  ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐ สัมภาษณ  นายอนุพงศ  สีทอผองนวล,  ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑ สัมภาษณ  พระกําพล อภินนฺโท, เลขานุการ เจาคณะตําบลหวยทราย, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
  ๔๒ สัมภาษณ  นายวิมล สุขแดง, ประธานกลุมทองเท่ียวบานพระพุทธบาทหวยตม, วันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙. 
 

                                                 



๕๖ 
 

กอนจะแยกยายกันกลับบาน  กระท่ังบายวันถัดมาชาวบานและศิษยานุศิษยจากท่ัวสารทิศหลั่งไหล

เขารวมพิธีสําคัญ ในการอัญเชิญองคสรีระทิพยของหลวงปูครูบาวงศสูศาลาพิธีเพ่ือเปลี่ยนผาครอง ซ่ึง

เปนเรื่องท่ีนาอัศจรรยเพราะตั้งแตหลวงปูลวงลับไป สังขารของทานไมเคยเนาเปอย จวบจนปจจุบัน 

ยิ่งทําใหทุกคนตางศรัทธาและเคารพรักมากข้ึน จากอดีตท่ีไดยกยองทานเปนพระพุทธเจานอยอยูแลว 

 หลังจากพิธีเปลี่ยนผาครองเสร็จสิ้น องคสรีระของหลวงปูครูบาวงศ ท่ีหอหุมดวย

ทองคําเปลวและผาไตรชุดใหม ถูกอัญเชิญข้ึนเพ่ือแหสักการะรอบวิหารรอยพระพุทธบาทและเจดีย 

๘๔,๐๐๐ พระธัมมขันธ พรอมกับชาวบานท่ีรวมตั้งจิตอธิษฐานรําลึกถึงคุณความดี  การดําเนินชีวิต

ตามหลักศีล  ๕  มองผานงานบุญพิธี  ไดเห็นชาวชุมชนพระบาทหวยตมนับหม่ืนแหแหนเขารวมงาน 

เพ่ือแสดงความศรัทธาและกตัญูตอหลวงปูครูบาวงศ พระผูพัฒนาพระบาทหวยตมใหกลายเปน

ดินแดนอันสงบสุขและบริสุทธิ์พรอมสืบทอดพระพุทธศาสนา 

         พระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัยสะทอนความผูกพันพุทธศาสนากับชุมชนพระบาทหวยตม 

เปนเจดียขนาดใหญสีเหลืองทองงามอรามตั้งโดดเดนเห็นไดแตไกล และเปนเจดียท่ีชาวปกาเกอะญอ

ใหความเคารพศรัทธาเปนอยางยิ่ง"พระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัยแหงนี้ หลวงปูครูบาวงศสรางข้ึน 

เพราะวาเม่ือกอนท่ีตรงนี้ มีการขุดคนพบมูลและเขาของพระโคอุศุภราชเปนพระชาติหนึ่งของ

พระพุทธเจาซ่ึงกลายสภาพเปนหิน ทานก็เลยอธิษฐานสรางครอบมูลและเขาของพระโคไว และจําลอง

รูปแบบมาจากเจดียชเวดากองท่ีประเทศพมา" วัฒนธรรมชุมชนบานพระบาทหวยตม  ท่ีแสดงตอพุทธ

ศาสนา  เม่ือเขานมัสการพระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย  จะไดเห็นถึงความยิ่งใหญและความศรัทธาของ

ชาวปกาเกอะญอท่ีมีตอพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก พวกเขาจะถอดรองเทาตั้งแตหนาประตูวัดแลว

เดินเทาเปลามาถึงยังองคเจดียท่ีอยูดานใน เพราะชาวปกาเกอะญอมีความเชื่อวาการท่ีเดินติดเอา

ทราย เอาอะไรจากวัดออกไปเปนสิ่งท่ีไมดี เปนบาป และพวกเขาก็จะมาทําบุญกันทุกวันพระ ตอนเชา

มีการใสบาตร ตอนเย็นสวดมนตภาวนาและเวียนเทียน ถาเปนวันธรรมดาตอนเชาก็จะใสบาตรและ

ตอนเย็นก็สวดมนตภาวนา แตไมมีการเวียนเทียน และนอกจากท่ีเจดียแลวท่ีวัดก็ยังมีการใสบาตร

เวียนเทียน แลวแตวาใครใกลท่ีไหนก็ไปท่ีนั่น 

        พระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัยนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา

สังฆปรินายก เปนผูประทานนามให เริ่มกอสรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๓๘ แลวเสร็จในป พ.ศ.๒๕๔๘ สราง

ดวยศิลาแรงท้ังองคใหญท่ีสุดในประเทศไทย ใชงบประมาณกอสรางประมาณ ๒๗๕ ลานบาท มีพระ

มหาเจดียองคใหญเปนองคประธานอยูตรงกลาง มีความสูงจากพ้ืนถึงบัวยอดฉัตร ๗๑ เมตร มีฐาน

กวาง ๑ ไร บนยอดฉัตรของเจดียทําดวยทองคําหนัก ๒๕ กิโลกรัม เปนพระเจดียประจําปเกิดของคน

เกิดปมะเมีย และมีพระเจดียองคเล็กอยูเปนบริวารลอมรอบรวม ๔๘ องค โดยแบงพระเจดียองคเล็ก 

๑๐ องคแรกเปนเจดียประจําปเกิด ๑๐ ปนักษัตร พระเจดียองคเล็ก ๒๘ องค หมายถึงพระพุทธเจา 

๒๘ พระองคท่ีลวงมาแลว และมีเจดียองคเล็กท่ีเหลือ ๑๐ องค หมายถึงพระพุทธเจา ๑๐ องค ท่ีจะ

มาตรัสรูในอนาคต  



๕๗ 
 

         ภายในเจดียนอกจากจะบรรจุเขาและมูลของพระโค ยังบรรจุพระพุทธรูปท่ีมีขนาดหนา

ตักกวาง ๙ นิ้ว จํานวน ๘๔,๐๐๐ องคเทากับจํานวนพระธรรมขันธ และรอบในกําแพงบรรจุ

พระพุทธรูปประจําวันเกิดของแตละวัน รอบนอกกําแพงมีรูปปนเกจิอาจารยท่ัวทุกสารทิศ และมี

ดอกบัว ๑๖ ดอกท่ีแตละดอกบรรจุพระพุทธรูปจํานวน ๔๙ องค สวนดานนอกมีระฆังใหตีซ่ึงมีความ

เชื่อวาถาไปตีแลวมีเสียงไปถึงสวรรคชั้นดาวดึงส ถาเกิดมาชาติหนึ่งภพใดก็จะมีเสียงท่ีไพเราะนา

หลงใหล 

           ศูนยรวมจิตใจของชาวบานปกาเกอะญอ นั่นคือ ใจบาน หรือสะดือเมือง หลวงปูครูบา

วงศสรางข้ึนเพ่ือ เปนจุดศูนยกลางเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชนฯ ดานในเปนเจดียบรรจุ

กอนหินท่ีไดมาจากแมน้ําสายหลักๆ มาบรรจุไว และจะมีการประกอบพิธีทําบุญสืบชะตาใหกับชุมชน

ฯ ชวงเดือนเมษายนของทุกป สิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญอีกแหงหนึ่งของชุมชนพระพุทธบาทหวยตม  คือ “วัด

พระพุทธบาทหวยตม” วัดท่ีใหญท่ีสุดของอ.ลี้ และเปนวัดประจําชุมชนของชาวปกาเกอะญอ ภายใน

วัดมีอาณาบริเวณท่ีกวางขวาง ภายในวัดมีศาสนสถานท่ีนาสนใจมากมาย ไมวาจะเปนมณฑปพระเจา

เกาตื้อ ท่ีหลวงปูครูบาวงศสรางถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีลักษณะเปนโดมมีหลังคา 

ภายในปดกระจกเงารอบ ประดิษฐานพระพุทธรูปทองเหลืองปางมารวิชัยจําลองมาจากเจาเกาต้ือวัด

สวนดอก จ.เชียงใหม  มีวิหารครอบรอยพระพุทธบาทหวยตม ท่ีภายในบรรจุรอยพระพุทธบาท เม่ือ

ครั้งท่ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมา ณ ท่ีนี้หลวงปูครูบาวงศไดสรางรอยพระบาทจําลองครอบของ

จริงไว มีพระประธาน ภปร. ภายในวิหาร มีวิหารพระเมืองแกว เปนท่ีประดิษฐานพระสรีระของหลวง

ปูครูบาวงศ  และพิพิธภัณฑภายในมีรูปปนหุนข้ีผึ้งของหลวงปู และเครื่องอัฎฐบริขารท้ังหลาย มี

มณฑปพระเข้ียวแกว ภายในบรรจุพระธาตุเข้ียวแกว พระแกว ตาและพระธาตุขอพระหัตถ มีหอ

พระไตรปฎกภายในบรรจุพระไตรปฎกฉบับโบราณ มีพระอุโบสถงดงามศิลปะลานนา และมีบอน้ํา

ทิพยศักดิ์สิทธิ์ 

            รายไดท่ีเขาสูชุมชนบานพระบาทหวยตม  สวนหนึ่งมาจากสถานท่ีทองเท่ียวของชุมชน  

ทางพุทธศาสนา  วิถีพุทธ  สถานท่ีสําคัญทางพุทธศาสนา๔๓ และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับ

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอใหไดชมกันอีก อาทิ ศูนยวิจัยหัตถกรรมพ้ืนบาน เปนศูนย

รวมสินคาของคนในชุมชน มีการสาธิตการทอผา เครื่องจักรสาน ผาทอมือ และเครื่องเงินจําหนาย มี

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดพระพุทธบาทหวยตม และไปดูความเปนอยูของชาวปกาเกอะญอท่ีบาน

โบราณกะเหรี่ยงน้ําบอนอย๔๔ 

        การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ชุมชนบานพระบาทหวยตม  มองเห็นความสมบูรณ

แบบของหมูรักษาศีล  ๕  การยึดม่ันในคําสอนของครูบาชัยยะวงศาพัฒนาและปฏิบัติตาม๔๕  ปลูกฝง  

สรางคานิยมสงตอการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  วัฒนธรรมพุทธ  วัฒนธรรมชุมชน  การสมาทาน

  ๔๓ สัมภาษณ  นายปูนพันธ ตาดทองผุดผาด, ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
  ๔๔ สัมภาษณ  นายธนวัฒน  รุงเรือนทรัพย, ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙.  

 ๔๕ สัมภาษณ  นายทองดี แมทู, ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

                                                 



๕๘ 
 

ศีล  ๕ และสมาทานมังสวิรัติ ไมบริโภคเนื้อสัตว๔๖  ปฏิบัติตามศีลเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณไม

เบียดเบียนทุกชีวิต๔๗  ยึดถือวิถีธรรมชาติ ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  

เนนพึงพาตนเอง  สมาชิกมีความสามัคคี มีความเปนเอกภาพมุมมองท่ีบุญพิธีเปลี่ยนผาครองสรีระครู

บาเจาชัยยะวงศาพัฒนายิ่งทําใหเห็นภาพความสามัคคีชุมชนบานพระบาทหวยตม๔๘  มีผูนําท่ีดี

สะทอนวิถีชาวพุทธท่ีสืบตอ  และผูนําสงฆสามารถนําวัดพระพุทธบาทหวยตมเปนศูนยกลางการ

ปฏิบัติตามหลักศีล  ๕๔๙  ไมมีการเลนการพนัน ไมมีการดื่มเหลา เขาวัด ทําบุญทุกวัน สวดมนตเย็น

ทุกวัน เด็กและเยาวชนนิยมเขาวัดเปนประจํา๕๐ 

 การดําเนินพิธีกรรมทางพุทธศาสนาสําคัญมากสําหรับคนในชุมชนพระพุทธบาทหวย 
ตม ชาวบานเม่ือเขามาวัด จะถอดรองเทากราบครูบาตั้งแตประตูหนาวัด  หางประมาณ ๑ กิโลเมตร 
มีเจดียท่ีสรางเพ่ือเปนอนุสรณแกครูบา คือ เจดียศรีเวียงชัย  สูงต้ังตระหงานสวยงามมาก มีสหกรณ
รานคาภายในวัด ซ่ึงคนในชุมชนจะนิยมมาซ้ือกันมาก ดําเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง  ตามคําสอนใน
หลวงทรงเคยเสด็จวัดนี้ ถึง ๒ ครั้ง ทรงดําริใหทําธนาคารขาว และพัฒนาแหลงน้ําสําหรับ คนใน
ชุมชนพระพุทธบาทหวยตม ตําบลนาทราย  มีปายหามนําเนื้อสัตวเขามาในบริเวณ และมีปาย
ขอกําหนดสําหรับคนในชุมชน ดวยจํานวน ๖ ขอ  การสวดมนต นั่งสมาธิ และนับลูกประคําทุกคน  
การแตงกาย เสื้อผาประจําเผา ประจําวัน สามารถใสไดทุกงาน๕๑ 

 
  ๒. รูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ปรับประยุกตตามบริบท 
    รูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ปรับประยุกตตามบริบทวิถีชีวิตของชุมชน         
การรักษาศีล  ๕  มีการลดแนวปฏิบัติลง  แตยังคงรักษาศีล  ๕  งดการเบียดเบียนเพ่ือมนุษย  งดสิ่ง
เสพติด  ไดแก  บานเสียว ตําบลนาชัย อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  63หมูบานทุงทาชาง ตําบลทุง
ทาชาง อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี 63 บานอําทับ ตําบลทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่  ซ่ึงการ
ดําเนินชีวิต  กิจกรรมมีความแตกตางและคลายกัน  ดังนี้   

   ขอมูลเก่ียวกับบานเสียว 
 บานเสียว ตําบลนาชัย อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  กลไกลสําคัญชุมชนดําเนินชีวิต
ตามหลักศีล  ๕  คือ  วัดชัยศรี บานเสียว ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  

    ในสมัย ขุนมหาวิชัย (จันทร อุดตรนคร) เปนนายอําเภอทาหวา (ทาหวาเปนชื่อ เดิมของ
อําเภอน้ําพอง) ไดออกเยี่ยมราษฎรใน ทองท่ีอําเภอน้ําพองของตน ถึงฤดูมักจะพักผอนในลักษณะกิน

 ๔๖ สัมภาษณ  นายสามชุก แสงทองรัศมี, ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗ สัมภาษณ  นายมนตรี คงคารื่นฤดี, ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙.  

 ๔๘ สัมภาษณ  ปลัดอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน, ขาราชการอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๙ สัมภาษณ  พระกําพล อภินนฺโท, เลขานุการ เจาคณะตําบลหวยทราย, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

 ๕๐ สัมภาษณ  นายธิตสิรรค  คํานึงเวคิน, ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๓ บานหวยตม, วันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙. 

 ๕๑ สัมภาษณ  นายศรชัย ธารสุขดี, ชาวบาน, วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

                                                 



๕๙ 
 

ขาวปาในบริเวณวังถ่ัว วังหินเหิบ ในลําน้ําพอง โดยใหคณะกินขาวปา หาปลาในลําน้ําพองท่ีอุดม
สมบูรณ โดยเดินทางมาจากอําเภอขามฝงมาทางบานหนองแวงใหญ (อําเภอทาหวาใน อดีตตั้งอยูท่ี
ตลาดน้ําพองเกา) บริเวณขอนยางทุกครั้ง จนทาขอนยางในลําน้ําพองไดรับฉายาวา ทาเจาเมือง นิยม
เรียกกัน การเดินทางมาแตละครั้งไดทําความสนิทสนมใกลชิดเปนกันเองกับชาวบานหนองแวง เปน
อยางดี เนื่องจากเจาเมืองไดรับพระราชทานนามวา ขุนมหาวิชัย ทานภูมิใจในนามพระราชทานมาก 
ทานจึงไดพยายามท่ีตั้งวัดใหมีคําวา ชัย เพ่ือเปนการเสริมสรางบารมีของทาน ในโอกาสท่ีทานเดินทาง
ในชุมชนตางๆ เชน วัดชัยศรี อยูท่ีบานเสียว วัดมหาชัย บานโคกกลาง วัดพิชัยยาราม อยูท่ีบานสราง
แซง วัดพิชัยพัฒนา อยูท่ีบานวังชัย วัดกูประภาชัย อยูท่ีบานนาคํานอย เปนตน 

 วัดชัยศรี  บานเสียว  หมูท่ี ๙  ตําบลวังชัย  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  สังกัดคณะ
สงฆมหานิกาย  ตั้งเม่ือ  วันท่ี  ๒๓  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๔๓๒  โดยมีพอใหญถา  บุษราคัม  
พรอมชาวบานเสียวผูมีจิตศรัทธาไดรวมกันสรางไว  ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ครั้งท่ี ๑  เม่ือ
วันท่ี ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๕๕  กวาง ๓ วา  ยาว ๔ วา  ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน  พ.ศ.  
๒๕๓๗  กวาง ๓๖ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร 

    โดยมีเนื้อท่ี ๘ ไร  ๑๕  ตารางวา  โฉนดท่ีดิน  เลขท่ี  ๒๘๓๖๒  อานาเขตของวัดท้ัง ๔ 
ดาน  ดังนี้ 

            ทิศเหนือ  ประมาณ ๒ เสน ๕ วา ๑ ศอก       จรดถนนสาธารณะ 
            ทิศไต  ประมาณ ๒ เสน ๒๓ วา ๑ ศอก              จรดถนนสาธารณะ 
            ทิศตะวันออกประมาณ  ๓ เสน ๑๕ วา ๔ ศอก    จรดถนนสาธารณะ 
            ทิศตะวันตก ประมาณ  ๒ เสน ๑๑ วา ๒ ศอก     จรดท่ีดินของชาวบาน 

 มีท่ีธรณีสงฆจํานวน ๒ แปลง  เนื้อท่ี ๔๓ ไร ๑ งาน  ส.ค.๑  เลขท่ี ๒๔ และเลขท่ี ๒๓๔ 
 บานเสียว กอตั้งเม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๔ บรรพบุรุษอพยพมาจากบานขามอ้ีเตี้ย ตําบลหวายลืม 
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด เปนหมูบานท่ีมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการปกครอง 
สาธารณสุข เกษตรกรรม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีผู'นํา'ของผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน 
บานเสียวไดรับการพัฒนาอยางจริงจังในยุคของนายโชติ ทองหลอ เปนผูใหญบานและพระครูสุธี 
ปริยัติโยดม (อดีตเจาอาวาส) ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๖ และในป พ.ศ. ๒๕๔๖ บานเสียวได 
แบงแยกการปกครองออกเปนอีกหมูหนึ่ง  คือหมูท่ี ๑๓ โดยมีนายคมกฤช บุษราคัม เปนผูใหญ และ 
ไดรับคัดเลือกใหเปนผูใหญบานดีเดนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยดวย 
 วัดชัยศรีนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใชกับการดําเนินชีวิตของชาวบาน
เสียว และตําบลนาชัย ใหชุมชนดําเนินหลักการพระพุทธศาสนา นําหลักศีล  ๕  มาปรับใชกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน๕๒  วิถีชีวิตบานเสียว  หมูท่ี ๙  ตําบลวังชัย  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน
บานเสียว วิถีชีวิตอยูกับสายแมน้ําพองไปใชอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร กิจกรรมเลี้ยงปลาและ
การประกอบอาชีพหาปลา๕๓  การงดเวนจากการฆาสัตว  ฆาปลาทําไดยาก  การปฏิบัติตามหลักคํา
สอนของพระพุทธเจาทําไดเพียงการแสวงหาเพ่ือเลี้ยงชีวิต  งดเวนแสวงหาเพ่ือความสนุกสนาน  การ

 ๕๒ สัมภาษณ  พระมหาสุเทียน จิรวฑฺฒโน, เจาอาวาสวัดชัยศรี, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๕๓ สัมภาษณ  นายคมกฤช  บุษราคมั, กํานันตําบลวังชัย, วันท่ี ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๙. 

 

                                                 



๖๐ 
 

ปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ  ๑  หามฆาสัตว ชาวบานไมสามารถปฏิบัติตามได  หากปรับมาเปนงด
เวนการเบียดเบียนฆาเพ่ือนมนุษย  สําหรับศีลขออ่ืนๆ  สามารถปฏิบัติตามได๕๔ 
  ชาวบานเสียวดําเนินหลักการพระพุทธศาสนา มากกวานําหลักศีล  ๕  โดยดําเนินการ
สนับสนุนสืบตอพระพุทธศาสนา อุปถัมภพระสงฆ  สามเณรใหสามารถดํารงชีพ  อาศัยอยูในวัดชัยศรี  
สามารถบวชสืบตอพระพุทธศาสนาได  และสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติแผนกบาลี ทุกวันนี้ดูจะลด
นอยถอยลง เพราะสาเหตุหลายประการ ไมวาจะเปนครูบาอาจารยผูท่ีจะสั่งสอนก็ดี กุลบุตรผูท่ีจะ
สนใจศึกษาเลาเรียนพระบาลีก็ดี และการบริหารจัดบริหารโรงเรียนพระปริยัติแผนกบาลี ก็เปนเรื่อง
ยากพอสมควร  ผลการสนับสนุนดูแลพระสงฆ  สามเณรสํานักเรียนวัดชัยศรี สงผลใหมีการเรียนการ
สอนพระบาลีมาอยางตอเนื่อง ถาจะพูดยอนไปก็เกือบ ๖๐ ปแลว ครูบาอาจารยรุนแลวรนเลา ได
ประคับประคองสํานักนักเรียนมา โดยแตละองคท่ีเปนเจาสํานักก็พูดคําเดียววา "ถาจะลม ก็ขออยาลม
ในยุคของผม" คําพูดนี้แสดงถึงวาทานเอาใจเปนอันเดียวกันกับสํานักเรียนเลยก็วาได มาตรฐานการ
เรียนการสอนก็ยังเหมือนเดิม มีการทองสูตร ตอบปญหาทุกสัปดาห มีการลงโทษ  สํานักเรียนจะไม
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเขากับตัวผูเรียน แตตัวผูเรียนตองเปนผูปรับตัวเขากฎเกณฑของสํานัก
เรียน ถึงจะมีนักเรียนเพียงคนเดียว ทางสํานักเรียนก็ยังจะทําการเรียนการสอน  สัตบุรุษผูท่ีตองการ
ศึกษาพระบาลีอยางจริงจังยังมีมาก 
 การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ชุมชนบานเสียวตามวิถีทําบุญประจํา ๑๒ เดือนหรือ
ประเพณีฮีต ๑๒ วิถีชีวิตคนอีสาน  ประกอบดวย  เดือนอาย หรือเดือนเจียง งานบุญเขากรรม นิมนต
พระสงฆเขาประวาสกรรม ตามประเพณีนั้นมีการทําบุญทางศาสนา เดือนยี่ งานบุญคูนลาน ทําบุญท่ี
วัด ทําพิธีปลงขาวในลอมและฟาดขาวในลาน ขนขาวเปลือกข้ึนเลา (ยุงฉาง) เม่ือขนขาวใสยุงแลวมัก
ไปทําบุญท่ีวัด เดือนสาม บุญขาวจี่ โดยการทําขาวจี่(ขาวเหนียวปนเปนกอนสอดไสน้ําตาลหรือน้ําออย
ชุบไขปงจนเหลือง) นําไปถวายพระพรอมอาหารคาวหวานอ่ืนๆ  เดือนสี่ บุญพระเวส มีงานบุญ
พระเวส (ฟงเทศนมหาชาติ) ตามประเพณีวัดชัยศรี บานเสียว จัดงาน ๒ วัน เดือนหา บุญสรงน้ํา หรือ
เทศกาลสงกรานต ตามประเพณีจัดงานสงกรานตนั้น จัด ๓ วัน เดือนหก บุญบั้งไฟ มีงานบุญบั้งไฟ 
(บุญขอฝน)  เดือนเจ็ด บุญชําฮะ งานบุญเบิกบานเบิกเมือง คติความเชื่อหลังจากหวานขาวกลาดํานา
เสร็จ มีการทําพิธีเซนสรวงเจาท่ีนา เดือนแปด งานบุญเขาพรรษา มีพิธีหลอเทียนพรรษางานบุญ
เทศกาลเขาพรรษา เพ่ือพระสงฆจะไดนําไปใชตลอดเทศกาลเขาพรรษา  เดือนเกา บุญขาวประดับดิน 
ชาวบานจัดอาหารคาวหวาน หมากพลูบุหรี่ใสกระทงเล็กๆ นําไปวางไวตามลานบาน ใตตนไม ขาง
พระอุโบสถ เพ่ือเปนการใหทานแกเปรตหรือวิญญาณท่ีตกทุกขไดยากตอนสายมีการทําบุญท่ีวัด ฟง
เทศนเปนอานิสงส  เดือนสิบ บุญขาวสาก กวนกระยาสารท  เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีงานบุญ
ตักบาตรเทโว  เดือนสิบสอง บุญกฐิน พิธีถวายกฐิน แดพระสงฆท่ีจําพรรษาครบสามเดือน  

 จากประเพณีท้ัง ๑๒ เดือนนี้ มีประเพณีท่ีจัดอยางยิ่งใหญ ๒ ประเพณี คือ บุญเดือน
สี่ หรือบุญพระเวส และเดือนสิบสอง บุญกฐิน พิธีถวายกฐิน แดพระสงฆท่ีจําพรรษาครบสามเดือน  มี
สาระสําคัญของประเพณีท่ีไดจัดอันกอนใหเกิดการอยูรวมกันของชุมชนงานฉลองพัดยศเปรียญธรรม
สําหรับพระภิกษุสามเณรท่ีสอบบาลีไดตั้งแตประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๙ เนื่องจากวัดชัยศรีเปน

 ๕๔ สัมภาษณ  นางอนงคพร  อมรพิสุทธ์ิ, วัฒนธรรมอําเภอนํ้าพอง, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙.   
                                                 



๖๑ 
 

สํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชาวบานจะเรียกสั้น ๆ วา “งานฉลองพัด” ลักษณะของการจัด
งานคือ จะทําบุญถวายภัตตาหารเพล ถวายตนผาปาเพ่ือบํารุงการศึกษาของวัด โดยทางวัดชัยศรีจะมี
นโยบายมาตั้งแตอดีตแลววา ถาหากพระภิกษุ สามเณร รูปใดท่ีสอบบาลีไดจะตองชักชวนญาติพ่ีนอง
ของตนทําตนผาปามาถวายวัดเพ่ือบํารุงการศึกษา ประเพณีนี้จึงไดปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน  
 การปฏิบัติตนตามวิถีบุญกฐิน เปนการพิธีถวายกฐิน แดพระสงฆท่ีจําพรรษาครบสาม
เดือน ชาวบานเสียวมีความยึดม่ันในพระพุทธศาสนาอยางมาก เม่ือถึงวันงานประเพณีบุญกฐิน 
ชาวบานจะหยุดงานท่ีทําเพ่ือจัดงานบุญโดยเฉพาะ๕๕ ท่ีวัดชัยศรี บานเสียวจะจัดงาน ๒ วัน คือ วัน
แรก ชาวบานจะไปรวมงานท่ีบานเจาภาพกฐิน เจาภาพจะต้ังองคกฐินไวท่ีบานตั้งแตเชา โดยนิมนต
พระสงฆมาท่ีบานเพ่ือถวายภัตตาหารเชา และถวายภัตตาหารเพล จากนั้นเวลา ๑๕.๐๐ น. เจาภาพ
กฐินรวมกับชาวบานจะพากันแหองคกฐินไปตามหมูบาน ในขณะท่ีแหจะสรางความสนุกสนานดวย
การนําเครื่องเสียงเปดเพลงเพ่ือสรางความครื้นเครงจะไดไมเงียบเหงา เม่ือแหไปรอบหมูบานแลวจะ
นําองคกฐินไปตั้งไวท่ีวัด เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. พระสงฆจะเจริญพระพุทธมนตฉลององคกฐิน 
วันท่ีสอง เจาภาพและชาวบานจะไปรวมกันท่ีวัดแตเชาเพ่ือถวายภัตตาหารเชา เวลา ๐๙.๓๐ น. และ
ทอดกฐิน ถวายจตุปจจัยแดพระสงฆ  
 การตักบาตรทุกเชา ชาวบานเสียวมีการตักบาตรพระภิกษุสามเณรทุกเชาในหมูบานพรอม
กันท้ังหมด พระภิกษุสามเณรยืนเขาแถวเรียงตามลําดับอาวุโสเปนแถวเดียว จะมีกฎกติกาของวัดวา
หามขาดบิณฑบาตเด็ดขาด๕๖ การใสบาตรจึงเปนกิจวัตรประจําวันท่ีชาวบานทํากันมาอยางตอเนื่อง 
ดังนั้น ทุกเชากอนไปทํางาน เรียนหนังสือ หรือไปทําไร ทําสวน ชาวบานจะนําขาวเหนียวมาใสบาตร
เสียกอนจึงจะไปทํางานของตนเอง๕๗ 
 ชาวบานเสียวจะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ประเพณีท่ีเคยปฏิบัติสืบ
ตอกันมาอีกอยางหนึ่งคือ ฟงพระธรรมเทศนาตลอดพรรษา๕๘  ลักษณะของกิจกรรมคือ ตั้งแตวันแรก
ท่ีเขาพรรษา เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ชาวบานจะไปวัดเพราะเปนเวลาทําวัตรเย็นของพระภิกษุ
สามเณร กอนท่ีจะทําวัตรเย็นทางวัดจะจัดพระภิกษุสามเณรท่ีมีความรูความสามารถดานการเทศนา 
ใหเทศนาโปรดญาติโยมในเวลาท่ีพอเหมาะ จากนั้นจึงจะทําวัตรเย็น กิจกรรมนี้ไดจัดสืบตอกันมาแลว
ไมตํ่ากวาสี่สิบป๕๙ ในปจจุบันถึงแมจะเปนเทคโนโลยีขาวสารทันสมัย เยาวชนไมคอยเขาวัดฟงธรรม 
แตท่ีวัดชัยศรีนั้นยังสามารถดึงศรัทธาประชาชนใหเขาวัดฟงธรรมไดอยางเหนียวแนนตลอดพรรษาของ
ทุกป๖๐ 
 ประเพณีพอคํ้า แมคํ้า ชาวบานไดรวมทําบุญถวายภัตตาหารเชา เพล ดวยการผูกปนโตคือ 
บาน ๑ หลังคาเรือนใหจัดปนโตถวายพระภิกษุหรือสามเณร ๑ รูป โดยเจาอาวาสจะเปนผูเขียนสลาก
รายชื่อพระภิกษุหรือสามเณรแลวจะยื่นใหเจาของบานในขณะท่ีบิณฑบาต นั่นคือจุดเริ่มตนท่ีบานหลัง

 ๕๕ สัมภาษณ  นายคมกฤช บุษราคมั, กํานันตําบลวังชัย, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๕๖ สัมภาษณ  พระครูสุตกิจศาสนการ, รองเจาคณะอําเภอนํ้าพอง, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙.   
 ๕๗ สัมภาษณ  นางอนงคพร อมรพิสทุธ์ิ, วัฒนธรรมอําเภอนํ้าพอง, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙.   
 ๕๘ สัมภาษณ  นายโชติ ทองหลอ,มัคคทายกวัดชัยศรี, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๕๙ สัมภาษณ  นางแกนตา มหางอ, ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๙, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๖๐ สัมภาษณ  พระครูสุตกิจศาสนการ, รองเจาคณะอําเภอนํ้าพอง, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙.   

                                                 



๖๒ 
 

นั้นๆ จะตองนําปนโตถวายพระภิกษุหรือสามเณรตามรายชื่อท่ีปรากฏ จะตองถวายท้ังเชา เพลทุกวัน 
ทําแบบนี้ไปตลอดจนกวาพระภิกษุสามเณรรูปนั้นจะออกจากวัดไปจึงจะหยุดสงปนโต ชาวบานจึง
เรียกเจาของบานท่ีสงปนโตวา “พอคํ้า แมคํ้า” จึงกลาวไดวา ในแตละวันจะมีชาวบานเขาวัดไมต่ํากวา
จํานวนของพระภิกษุสามเณร จึงเปนความเชื่อมโยง ความผูกพันกันระหวางพระภิกษุสามเณรกับ
ชาวบาน ท่ีใหความรักเคารพตอกันและกันอยางยาวนาน พระภิกษุสามเณรเม่ือออกจากวัดไปก็มี
ความผูกพันกับวัด ผูกพันกับชาวบาน สุดทายกลายเปนเสมือนเครือญาติของท้ังสองฝาย ประเพณีพอ
คํ้า แมคํ้าเพ่ือสงปนโตถวายพระจึงมีอยูถึงปจจุบัน  หลักท่ีสําคัญทางพุทธศาสนาท่ีชาวบานเสียวได
รวมกันปฏิบัติมาตลอดคือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ลักษณะของกิจกรรมท้ังสามวัน
จะจัดเหมือนกันคือ ชวงเชาชาวบานจะมาทําบุญใสบาตรท่ีวัด และถวายภัตตาหารเชา รักษาศีล ๘ 
ชวงเย็นชาวบ านจะมารวมทําวัตรเย็น  ไหวพระ  ทํากิจรวมกับพระสงฆ   เปนการสืบตอ
พระพุทธศาสนา  นําหลักคําสอนของพระพุทธเจาไปปรับใชกับกิจกรรมชุมชน  รักษาศีลมีสัจจะตอกัน  
ผลท่ีนาสนใจไดแก  ธนาคารหมูบานวัดชัยศรี  การขับเคลื่อนโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   การลดสุราในงานตางๆ  ตลอดจนดลตรีความสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน 

 ธนาคารหมูบานวัดชัยศรี บานเสียว ตามแนวพระราชดําริตั้งอยูท่ี วัดชัยศรี บานเสียว 
ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ๔๐๑๔๐ โทรศัพท ๐๔๓-๔๓๑๔๓๖ กอตั้งข้ึนเม่ือ วันท่ี 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕  ตรงกับวันแมแหงชาติ สืบเนื่องจากพระอุดมปญญาภรณ เจาอาวาสวัดชัยศรี 
บานเสียว เจาคณะอําเภอน้ําพอง ในขณะนั้น ไดนําแนวคิด ของ ดร.จํานงค สมประสงค อาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ และอาจารย วิโรจน ศิริอัฐ ประธานมูลนิธิชีวิต
ประเสริฐ ในเรื่องการดําเนินชีวิต “นําเงินมาซ้ือคุณธรรม” คือ ในจํานวนเงิน ๑๐๐ บาท ใชจาย ๘๐ 
บาท ๑๐ บาททําบุญ และ ๑๐ บาทใหเก็บออมไว สังคมจะเปนสุขและไมประมาทกับการดําเนินชีวิต 
เจาคุณพระอุดมปญญาภรณ ไดนําแนวทางมาปรับใชในหมูบานเสียวโดยไดประชุมชาวบานหมูบาน
เสียว ตําบลวังชัย ใชหลักในการใหแนวคิดวา “ถาวัดรวยชาวบานจนอยูไมได ถาบานรวยวัดจนสังคม
อยูได”ตรงกับคําโบราณท่ีวา “ความคิดมีบแพ ทุนสิคาบมี” จึงจัดตั้งธนาคารหมูบานข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค ๔ ขอ ดังนี้ 
       ๑) เพ่ือใหประชาชนเกิดความสามัคคีรวมกลุมจัดกิจกรรมรวมกันในชุมชน 
              ๒) เพ่ือใหมีกองทุนของหมูบาน 
              ๓) เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองได 
              ๔) เพ่ือเพ่ือใหไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในอนาคต 
กษณะภายในและนอกอาคารธนาคารหมูบาน 
              การบริหารธนาคารหมูบานวัดชัยศรีบานเสียว ใชหลักในการบริหารดวยหลัก ๕ ก คือ 
              ๑)  ตองมีกรรมการเปนคนดีตองชัดเจนโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
              ๒)  ตองมีกฎระเบียบท่ีสามารถปฏิบัติไดในชุมชน 
              ๓)  ตองมีกองทุนสมาชิกมีการรวมหุน 
              ๔)  ตองมีกิจกรรมใหกูยืมประกอบอาชีพ 
              ๕)  ตองมีกําไรคือแสดงงบดุลใหสมาชิกได 



๖๓ 
 

              การดําเนินงานธนาคารหมูบานวัดชัยศรี บานเสียวสมาชิกตองมีภูมิลําเนาอยูในหมูบาน
เสียวเทานั้น ตองมีหุนอยางนอย ๕ หุน ๆ ละ ๑๐ บาท และคาธรรมเนียมแรกเขา ๒๐ บาท รวมเปน 
๗๐ บาท จะเปนสมาชิกธนาคารฯ ไดเลย ธนาคารหมูบานวัดชัยศรี บานเสียวเริ่มแรกมีสมาชิก 
จํานวน ๑๒๐ คน มีหุน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน ๗๑๕ คน มีเงินหมุนเวียน 
ณ ปจจุบันจํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   คณะกรรมการดําเนินงานธนาคารหมูบานมีจํานวน ๑๕ คน โดยมี พระมหาอุเทียน จิรว
ฑฺฒโน เจาอาวาสวัดชัยศรี รองเจาคณะอําเภอน้ําพอง เปนประธานกรรมการ นายโชติ ทองหลอ 
ผูใหญบานเสียว เปนรองประธานกรรมการ นายบุญเรือง สมบัวคู เปนผูจัดการธนาคาร และนายเอก
ชัย เทียมสีฟา เปนเจาหนาท่ีการเงินการบัญชี 
 การขับเคลื่อนโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอน้ําพอง  เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ เผา
จินดา) และคณะ พรอมดวย นายศิวาโรจน มุงหมายผล รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และหัวหนา
สวนราชการท่ีเก่ียวของเดินทางไปยัง วัดชัยศรี บานเสียว หมูท่ี ๓ ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน เพ่ือตรวจติดตามงานการขับเคลื่อนโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
นายอําเภอน้ําพอง (นายศุภชัย ลีเขาสูง) และกํานันตําบลวังชัย (นายคมกฤษ บุษราคัม) และกํานัน 
ผูใหญบาน ประชาชน บานเสียว ตําบลวังชัย รอใหการตอนรับ กวา ๗๐๐ คน จากนั้นนายอําเภอน้ํา
พอง ไดกลาวตอนรับและแนะนําหัวหนาสวนราชการและแขกผูมีเกียรติ และสรุปการดําเนินงานตาม
นโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จากนั้นกํานันตําบลวังชัย ไดบรรยายสรุปผลการ
ดําเนินงานพัฒนาหมูบานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอจากนั้นรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ไดข้ึนกลาวพบปะประชาชน กํานัน ผูใหญบานและขาราชการ จบแลว ไดเยี่ยม
ชมนิทรรศการ และฐานการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 โครงการหมูบานรักษาศีล ๕  เริ่มแรกดําเนินการท่ีวัดพุทธเกษม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการ
สนับสนุน ของกรมการศาสนา ตอมาไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  อบต. แตไมมี  อบต.ไหน 
ใหการ สนับสนุนเลย แดในป พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวน 
ตําบลวังชัย ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือดําเนินการสนับสนุนใหทุกโรงเรียนในอําเภอน้ําพอง  เขารวม 
โครงการรักษาศีล ๕ ในวันพระตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนมา  สงเสริมโครงการศีล ๕ โดยทุกวัน
ศุกร ใหนักเรียนทุกคนใสชุดขาวสวดมนต  สงเสริมใหประชาชนในหมูบาน ดําเนินการตามเปาหมาย
ของโครงการหมูบานรักษาศีล ๕๖๑  ทําขอตกลง MOU กับทุกภาคสวนตาง ๆ ในแตละหมูบาน      
กําหนดใหทุกหมูบานของอําเภอน้ําพอง  เปนหมูบานรักษาศีล ๕ จัดทําแผนการพัฒนาหมูบาน การ
จูงมือลูกหลานเขาวัดทุกวันอาทิตยตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเดนของประชาชนใน หมูบานนี้วา เม่ือ
มีงานหรือกิจกรรมใดๆ ชาวบานจะชวยเหลือรวมมือกันเปนอยางดี เชื่อเจาอาวาส (ผูนํา) และ
วัฒนธรรมประเพณีของหมูบานท่ีเขมแข็ง และในงานศพ จะไมการดื่มสุรา และเลนการพนัน ตาม
โครงการงานศพปลอดเหลา ปลอดการพนัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการท่ีทางวัดชัยศรี ดําเนินมาอยาง
ตอเนื่องท่ีเก่ียวของความเปนอยูและอาชีพของประชาชน๖๒  

 ๖๑ สัมภาษณ  พระมหาสุเทียน  จิรวฑฺฒโน, เจาอาวาสวัดชัยศรี, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙.   
 ๖๒ สัมภาษณ  นายคมกฤช  บุษราคมั,  กํานันตําบลวังชัย, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙. 

                                                 



๖๔ 
 

 การดําเนินชีวิตของชาวบานเสียวตามหลักศีล ๕  การรวมสนับสนุนพัฒนาวัดใหเปนวัด
ปลอดสุรา  ไมดื่มสุราในวัดรวมถึงนอกวัด  โดยเฉพาะงานศพปลอดเหลา๖๓  เดิมชาวบานนิยมดื่มสุรา
เม่ือมีงานศพ  ปจจุบันเปนวัดปลอดเหลาสมบูรณแบบ  จูงมือลูกหลานเขาวัด  เขามาเรียนรูดูกิจกรรม
ของพระสงฆ  สามเณร  โดยเฉพาะชวงเย็นจะเห็นพระสงฆ  สามเณรทองเรียนนักธรรม  บาลี๖๔ ยังมี
ประชาชนบางสวนมีความเขาใจท่ีไมถูกตองเก่ียวกับโครงการหมูบาน รักษาศีล ๕ เชน มองวา ถาเขา
รวมโครงการนี้แลวจะไมมีอะไรบริโภค (คือไมสามารถฆาสัตวใต) และใกลหมูบานมีโรงงานตั้งอยู คน
ท่ีมาอยูอาศัยใหม เปนคนตางถ่ิน ไมมีโอกาสเขาวัด ศึกษาธรรม และเขารวมในงานประเพณีตางๆ 
ของชุมชน เปนตน ทําใหโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อาจจะไม ประสบความสําเร็จเต็มรอย
เปอรเซ็นต นอกจากนี้ ปญหาใหญอีกอยางหนึ่งคือ โครงการนี้ขาดการ สนับสนุนงบประมาณจาก
องคการปกครองสวนทองถ่ินอยางจริงจัง 

 ชาวบานเสียว  มีความศรัทธาเลื่อมใสท่ีเหนี่ยวแนนใน พระพุทธศาสนาเปนอยางมาก โดย
มีวัดซ่ึงเปนโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกบาลี มี พระภิกษุสามเณรมาศึกษาแตละป ๘๐-๙๐ รูป และ
ชาวบานมีความสามัคคีกันเปนอยาง  63ประชาชนในหมูบานยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะหลักการของศีล ๕ 63  ประชาชนในหมูบานอยูรวมกันอยาง
สันติ ไมเบียดเบียนกันและกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความม่ันคงใน ครอบครัว 
สังคมไมมีความวุนวาย 6 3

๖๕ ทุกคนคิด พูด ทําอยางมีสติต้ังใจความรวมมือของทุก ฝาย ความเขมแข็ง
ของชุมชน ความตอเนื่องของทางวัด และภาคเอกเชนเขามาสนับสนุนทําใหคนในสังคมไวใจกัน มี
ความ เอ้ืออาทร มีความหวังดีตอกัน และชุมชนมีความสุข63 ๖๖  

63  การดําเนินชีวิตชาวบานเสียวมีลักษณะพ้ืนบานด้ังเดิม และสถาบันวัดมีความเขมแข็งมาก63  
เปนหนึ่งเดียวกับชุมชน  สนับสนุนกันและกัน 63ปรับตัวเขาหากันใหทุกภาคสวนรวมกันทํากิจกรรม
ฝกอบรมเยาชนตั้งแตเด็กใหเขาวัดทุกวันอาทิตย 63

๖๗ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  อบต.วัง
ชัย และ  อบจ.ขอนแกน 63  รณรงคมุงทํากับเยาวชนคนรุนใหมใหมาก เพราะเปนกําลังสําคัญในอนาคต
โดยใหวัดเปนศูนยกลางของการคําเนินงาน ไมเบียดเบียนกัน๖๘ มี ความรัก ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา นิยมทําบุญตักบาตรทุกวัน คนในหมูบานไดอุปถัมภ พระภิกษุสามเณรทุกรูปท่ีมา
ศึกษาเลาเรียน ไดรวมกันเปนเจาภาพถวายภัตตาหารเชา - เพล ใน ลักษณะ ๑ ครอบครัว ดูแล
พระภิกษุสามเณร ๑ รูป  และดําเนินการได  ประชาสัมพันธเผยแพร สงเสริมและใหกําลังใจสําหรับ
ผูทําความดี ดูแลชวยเหลือกันตั้งสัจจะออมทรัพย โดยเงินจากกองทุนตางๆ ท่ีมีอยูในหมูบาน 
หนวยงานในทองถ่ินใหความสําคัญโดยการตรวจเยี่ยมใหกําลังใจ๖๙ และสนับสนุนดาน งบประมาณ  
ครอบครัวตองปฏิบัติตามศีล ๕ ใหได ปฏิบัติตามกฎขอบังคับของชุมชน ใหความรวมมือในกิจกรรม

 ๖๓ สัมภาษณ  พระครูสุตกิจศาสนการ,  รองเจาคณะอําเภอนํ้าพอง, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙.   
 ๖๔ สัมภาษณ  พระมหาสุเทียน จิรวฑฺฒโน,  เจาอาวาสวัดชัยศรี, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙. 

 ๖๕ สัมภาษณ  นางอนงคพร อมรพิสทุธ์ิ,  วัฒนธรรมอําเภอนํ้าพอง, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙.   
 ๖๖ สัมภาษณ  นายคมกฤช  บุษราคมั,  กํานันตําบลวังชัย, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๖๗ สัมภาษณ  นางอนงคพร  อมรพิสุทธ์ิ,  วัฒนธรรมอําเภอนํ้าพอง, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙.   
 ๖๘ สัมภาษณ  นายโชติ  ทองหลอ,  มัคคทายกวัดชัยศรี, วันท่ี ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๙. 
 ๖๙ สัมภาษณ  พระมหาสุเทียน จิรวฑฺฒโน,  เจาอาวาสวัดชัยศรี, วันท่ี ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙. 

                                                 



๖๕ 
 

ของชุมชน  ใหความเคารพนับ ถือพระสงฆ ใหความเคารพนับถือผูนํา ผูอาวุโส ชาวบานมีความ
สามัคคีกัน มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท่ีเขมแข็ง๗๐  

 ขอมูลเก่ียวกับชุมชนบานลําทับ  
  ชุมชนบานลําทับ เปนสวนหนึ่งของตําบลลําทับ ในเขตการปกครองของอําเภอลําทับ แบง
การปกครองออกเปน ๑๐ หมูบาน ประกอบดวย หมู ๑ บานทรายขาว หมู ๒ บานนาพรุ หมู ๓ บาน
หนองปง หมู ๔ บานพรุข้ี หมู ๕ บานลําทับ หมู ๖ บานควนทราย หมู ๗ บานยานอุดม หมู ๘ บานไร
คอก หมู ๙ บานภูผา หมู ๑๐ บานเกาะทังเข็น  และชุมชนบานลําทับ เปนชุมชนชาวพุทธแหงเดียวใน
จังหวัดกระบี่ ท่ีประกอบดวยชาวพุทธ เกือบท้ังหมดของอําเภอลําทับ และเปนชุมชนท่ีไดรับการ
คัดเลือกจากสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกระบี่ใหเปนตัวแทนของจังหวัด ในโครงการหมูบาน
รักษาศีล ๕ หนึ่งอําเภอ  หนึ่งวัด  หนึ่งหมูบาน จังหวัดกระบี่ 
  อําเภอลําทับ กับ"พระเศวตอดุลยเดชพาหน" ชางเผือกคูพระบารมีประจํารัชกาล จาก
จังหวัดกระบี่  คุณพระ คือชางเผือกคูพระบารมีเชือกแรกประจํารัชกาล จากอําเภอลําทับ จังหวัด
กระบี่ ซ่ึงจังหวัดไดนอมเกลาฯ ถวายพลายสําคัญเชือกนี้ แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ตั้งแตเม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๑  "คนกระบี่รําลึกวา ชางเผือกเกิดในปา ชางเผือก
คูบารมีเกิดท่ีจังหวัดกระบี่ หลังจากไดนอมเกลาฯ ถวายไปแลวจนบัดนี้ เวลาผานมารวม ๕๐ ป บาน
เกิดของคุณพระจากตําบลลําทับยกฐานะข้ึนเปนอําเภอลําทับหลายปแลว บานเมืองเปลี่ยนไปมาก แต
คนจังหวัดกระบี่ยังจําเรื่องราวของคุณพระได จากชางนอยเม่ือเกือบ ๕๐ ปท่ีแลว ผูเฒาผูแกรําลึกได 
คนหนุมสาวจํานวนมากรําลึกถึง อยากทราบวาบัดนี้คุณพระอยูดีมีสุขอยางไร อยูท่ีไหน จากชางนอย
เม่ืออายุเพียง ๕-๖ ขวบ บัดนี้ เติบโตเปนชางพลายท่ีงามสงาเพียงไร ผมขอความกรุณาทาน
ผูอํานวยการจัดภาพถายคุณพระเม่ือขณะทําพิธีสมโภชเจิมออยแดงจารึกนาม พระราชทานเครื่อง
คชาภรณ กับขอภาพถายคุณพระ ณ ปจจุบันกลับไปใหชาวกระบี่ไดชื่นชม 

 การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  อาศัย 63วัดลําทับเปนกลไกหลักของการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา เปนวัดแหงเดียวของอําเภอลําทับ เปนศูนยกลางแหงศรัทธาของคนในชุมชน 63

๗๑ มีความ
พรอมในดานตางๆ เชน กุฏิวิหารศาลาการเปรียญ  โบสถ ชัยภูมิท่ีด้ังของ วัด เปนตน 63

๗๒  ชุมชนชาว
พุทธท่ีเขมแข็ง  ใหความสําคัญกับโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ 6 3

๗๓ และเปนชุมชนท่ี ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินตามแนวทางและเปาหมายของโครงการหมูบานรักษา 9 ๕ 9

๗๔ ชาวพุทธท่ีมี
ความเขมแข็ง ตระหนักรูถึงภัยของ พระพุทธศาสนาและพยายามหาทางแกปญหาอยูตลอดเวลา 63

ประชาชนในหมูบานมาทําวัตรเชาทุกวันพระ ประมาณ ๑๕๐ กวาคน รวมกับพระสงฆ  ในวัด โดยมี

 ๗๐ สัมภาษณ  นายคมกฤช  บุษราคมั, กํานันตําบลวังชัย, วันท่ี ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๙. 
 ๗๑ สัมภาษณ  พระมหาอิทธิหล ภรูิปณฺโญ,  เจาอาวาสวัดลําทับ, วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 
 ๗๒ สัมภาษณ  นายชานนท คําเกลีย้ง, ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอลาํทับ, วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม  
๒๕๕๙. 
 ๗๓ สัมภาษณ  นายวิชัย จํานงรัตน,  หัวหนากศน.ตําบลทุงไทรทอง อําเภอลําทับ, วันท่ี ๒๐  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 
 ๗๔ สัมภาษณ  นายจารึก กิจานา,  กรรมการวัด, วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 

                                                 



๖๖ 
 

เจาอาวาสเปนประธาน๗๕ ประชาชนมารวมแรงกันในงานพิธีตางๆ ดวยความสามัคคี การพ่ึงพาอาศัย
กัน ภายในวัดเปนเขตปลอดสุรา การพนันและยาเสพติดทุกประเภท  โดยเจาอาวาสเปนพระเนนการ
พัฒนาวัดและชุมชน สรางมุมมองใหมทางการศึกษา๗๖  แสดงธรรมแกชุมชนใหเห็นคุณคาการปฏิบัติ
ธรรมตามหลักพุทธศาสนา  การบริหารจัดการวัดและชุมชนดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕๗๗   

  ชุมชนบานลําทับกับอดีตเจาอาวาสท่ีเปนท่ีเคารพสักการะของชาวชุมชนเปนอยางยิ่ง๗๘ 
คือพอทานออนหรือเจาอธิการออน ถาวรโร และพระครูสุภัทรวรคุณ เจาอาวาสวัดลําทับ (พรหม 
สุภทโท) เกิดวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๗๒ ทานดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดลําทับ เปนพระภิกษุสงฆท่ี
ราษฎรในอําเภอลําทับใหความเคารพนับถือและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและปกครองดูแลวัดลํา
ทับใหเจริญรุงเรืองมาโดยตลอด๗๙ นอกจากนี้ทานยังเปนผูบริหารศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดลําทับ จน
เปนท่ีรูจักและนิยมชมชอบของผูปกครอง และหนวยงานราชการปจจุบันในการปลูกฝง  วางรากฐาน
การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  แกชุมชน  เคารพบรรพบุรุษ ผูอาวุโส  เด็กและเยาชนยังเขาวัดทําบุญ 
สวดมนตไหวพระจํานวนมาก  ผูหญิงสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนมัคคทายกของวัด 

 เจาอาวาสองคปจจุบันสามารถสืบสานงานตอ  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในวัดใหมี
ความเจริญอยางตอเนื่อง ซ่ึงบริหารโดยเจาอาวาสโดยตรง มีครูจํานวน ๒๐ คน และมีเด็กนักเรียนมาก 
ประมาณ ๓๕๐ - ๔๐๐ คน/ป ๘๐ 

 การพัฒนาการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ชักชวนใหผูชายเขาวัดมาทําบุญ๘๑ แมนิยมจะ
เขามาเฉพาะงานศพเทานั้น๘๒ ลดความขัดแยงระหวางวัดกับผูนําชุมชน และทองถ่ิน ในเรื่องท่ีดินของ
วัด  สรางความเขาใจกับผูนําชุมชน 63ความพรอมในดานความรู ความสนใจ และความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอยางม่ันคง ให มีความตระหนัก ถึงปญหาของชุมชน 6 3

๘๓ ของวัดและของ
พระพุทธศาสนา เปนอยางดี มีความพรอมท่ีจะเขามาชวยเหลือและรับผิดชอบตอความเจริญของ 
พระพุทธศาสนาอยางเต็มท่ี เปนศูนยกลางแหงศรัทธาของคนในชุมชน 63  อนึ่ง  การดําเนินชีวิตตาม
หลัก 

 ๗๕ สัมภาษณ  นายวิชัย จํานงรัตน,  หัวหนากศน.ตําบลทุงไทรทอง อําเภอลําทับ, วันท่ี ๒๐  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 

 ๗๖ สัมภาษณ  นางจิราพันธ  กลีบแกว, ครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลําทับ, วันท่ี ๒๐   
พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 
 ๗๗ สัมภาษณ  นายบุญฤทธ์ิ นวลสมศรี,  กํานันตําบลลําทับ, วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 
 ๗๘ สัมภาษณ  นางชอง หนูศิริ,  ชาวบาน, วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 

 ๗๙ สัมภาษณ  นางสาระ นวลสมศรี, ขาราชการครู โรงเรียนบานลําทับ, วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม   
๒๕๕๙. 

 ๘๐ สัมภาษณ  นายชานนท คําเกลีย้ง, ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอลาํทับ, วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม   
๒๕๕๙. 
 ๘๑ สัมภาษณ  พระมหาอิทธิหล ภรูิปณฺโญ, เจาอาวาสวัดลาํทับ, วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 
 ๘๒ สัมภาษณ  นายอํานาจ ศรสีุข, ตวัแทนผูใหญบานนาพรุ หมูท่ี ๒ ตาํบลลําทับ, วันท่ี ๒๐  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 
 ๘๓ สัมภาษณ  นายสมจิต ตันติธัญญพงษ, ชาวบาน, วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 

                                                 



๖๗ 
 

ศีล  ๕  ของชุมชน 63วัดลําทับอาศัยการปลูกฝงคุณธรรม 63

๘๔  สิ่งดีงามแกบุตรหลานในชุมชนผาน 63ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กภายในวัด  ขยายผลไปยังชุมชน  โดยเฉพาะโรงเรียนใหการยอมรับการดําเนินชีวิตตาม
หลักศีล  ๕ เด็กท่ีผานการปลูกฝงคุณธรรม  ดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  เปนเด็กดีมีคุณธรรม ๘๕ 

 ขอมูลเก่ียวกับ63หมูบานทุงทาชาง 
63 หมูบานทุงทาชาง 
63 วัดทุง 7ทาชาง  7หมูบานทุงทาชาง ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี  63การ

รักษาศีล ๕ ของชาวบานในหมูบานทุงทาชาง คือ เกิดจากการมีผูนําคือเจาอาวาส วัด คือทานเจา
คณะอําเภอสระโบสถ สวนราชการตางๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน เขามามีสวนใน
การขับเคลื่อนโครงการนี้อยางจริงจัง๘๖ ทําใหการรักษาศีล ๕ มีการดําเนินไปอยางเปน รูปธรรม
ชัดเจน ดวยการสนับสนุน สงเสริมใหกําลังใจแกประชาชนในหมูบานท่ีรักษาศีล ๕ หรือท่ี เขาวัด
ทําบุญอยูเปนประจําของเจาอาวาสและผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการ ปกครอง
สวนทองถ่ิน๘๗ 

 การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ของ63หมูบานทุงทาชาง เปนการเขารวมกิจกรรมกับ 63วัดทุง
ทาชาง  ไดแก  การสวดมนตในวันท่ี ๕ ของเดือนเพ่ือถวายในหลวง๘๘ พัฒนามาสงเสริมใหรางวัล-
ทุนการศึกษาจูงใจ แกเด็กและเยาวชนท่ีมาสวดมนต การสวดมนตแปล บทพิจารณาสังขารบาง การ
เดินจงกรม-นั่ง สมาธิ อยางละ ๑๕ นาที และแผเมตตาทุกครั้ง๘๙ ตองอาศัยหอกระจายขาวหรือการ 
ประชาสัมพันธของวัดเพียง  ขยายแนวคิดการปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา  การอบรม
สั่งสอนใหเด็กและเยาวชนในหมูบานหางใกลสิ่งเสพติด  ปฏิบัติตนอยูในหลักศีลธรรม๙๐   

 การปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  ใหสมบูรณแบบนั้น  ยากมากสําหรับหมูบานทุงทาชางเปน
สภาพแวดลอมการดํารงชีวิตเด็กและเยาวชนรับความไมเหมาะผานสังคมรอบตัว๙๑  การดื่มสุรา  
ละเมิดศีล ๕ ของคนในสังคม การเขาถึงสื่อกระตุนกิเลสมีมากและงาย๙๒  เกิดผลทางลบตอการ
ดําเนินโครงการหมูบานรักษาศีล ๕  ทําใหเกิดความพยายามสงเสริม ประชาสัมพันธโครงการรักษาศีล 
๕ เปดเพลงศีล ๕ เชิญชวนใหคนรักษาศีล ๕ ทุกวัน สลับกับเปดเทปบรรยายธรรมะให ประชาชนฟง
ในทุกเชาวันพระใหทุนการศึกษาทุนละ ๕๐๐ บาท๙๓ 

 ๘๔ สัมภาษณ นางสาวศรีโสภา กุหลาบวรรฌ, ครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลาํทับ, วันท่ี ๒๐   
พฤษภาคม  ๒๕๕๙. 

 ๘๕ สัมภาษณ  นายชานนท คําเกลีย้ง, ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอลาํทับ, วันท่ี ๒๐  พฤษภาคม   
๒๕๕๙. 

  ๘๖ สัมภาษณ  นายคณิต กังสถาพร,นายอําเภอสระโบสถ ,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๘๗ สัมภาษณ  นายสมพร  ทองส,ี กํานันตําบลทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๘๘ สัมภาษณ  นายสุทนต  รสฉา,  ผูใหญบาน หมูท่ี ๔ บานทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๘๙ สัมภาษณ  นางสาวรตันาภรณ  โพธ์ิเอ่ียม, ครูโรงเรียนบานทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  
๒๕๕๙. 
 ๙๐ สัมภาษณ  นายหอม  อินกอ, มัคคทายกวัดทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 

 ๙๑ สัมภาษณ  นายลําพวน รสฉา,  ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี ๑,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๙๒ สัมภาษณ  นายเชษฐ  คําแกว,  สมาชิก อบต. ตําบลทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๙๓ พระครูคุณสัมบัน, เจาคณะอําเภอสระโบสถ ,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 

                                                 



๖๘ 
 

 การดําเนินการใหเกิดเปนชุมชนหมูบานรักษาศีล ๕ ของชุมชนหมูบานทุงทาชางมีความ
ยากลําบาก  สภาพแวดลอมรอบชุมชนเปนหมูบานตามกิเลส๙๔  การสรางหมูบานใหประชาชนรักษา   
ศีล ๕   ผูนําชุมชนอาศัยมีศรัทธาและความพยามนําแนวคิดของโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เปนการ
สงเสริมการใช หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือศีล ๕ ในการเสริมสรางความปรองดอง สมานฉันท 
ไมทะเลาะ วิวาทกัน ไมมียาเสพติด ไมลุมหลงในอบายมุข๙๕ มีความรัก ความเมตตากรุณาตอกัน ตาม
แบบ วัฒนธรรมของชาวไทยท่ีราษฎรสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา การสงเสริมใหทุกหนวยงาน 
ชวยกันทําใหเกิดหมูบานศีล ๕ และประชาชนรวมมือกันปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะวัยแรงงาน๙๖ 

 การถือศีล ๕  มีการปรับตามสถานการณอาศัยโครงการเดนๆประจําป  ดึงความรวมมือ
กันของประชาชนสรางกระแสสังคม  นําคนเขาวัดมาศึกษาพระพุทธธรรม๙๗  ดวยโครงการบวช
สามเณรภาคฤดูรอน เปนการประสานงานเปนหลัก สรางขวัญกําลังใจใหบุตร หลาน และเปนสวน
หนึ่งของการรักษาศีล ๕ ได  ผานความสามัคคี  บาน วัด โรงเรียน๙๘ กลไกสําคัญการสรางความ
รวมมือรักษาศีล  ๕ กิจกรรมบวชเณร  การตักบาตร คือ  เจาคณะอําเภอสามารถเปนศูนยกลางยึด
เหนี่ยวจิตใจ นําทุกภาคสวน  ท้ังสวนราชการ ปกครองสวนทองถ่ิน ผูใหญบาน   สถานีอนามัย อบต. 
ภาคเอกชน สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจัดบุคลากรมาสนับสนุน๙๙ 

 การสรางความตอเนื่องหมูบานรักษาศีล  ๕  การรักษารักษา ความสะอาดของหมูบาน 
สวนราชการ การสรางอาชีพเสริมใหแกคนในชุมชน ไดแก การทําไมกวาด การสานตะกรา การทํา
ดอกไมจันทน การทําขนมทองมวน๑๐๐ จัดทําปายหมูบานรักษาศีล ๕ การรักษาศีล สามารถทําให
มองเห็นและสัมผัสได  ความตอเนื่องในการดําเนินชีวิตรักษาศีล  ๕  ดวยกิจกรรมสวดมนตทุกวัน
อาทิตยประชาชนในตําบลอ่ืนก็มารวมดวย๑๐๑   รวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนา  การสวดมนตให
ลูกหลาน๑๐๒ 

 ผลจากการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล  ๕  อําเภอไดคัดเลือกเขาแขงขันระดับจังหวัด 
กอนหนานี้ก็ปฏิบัติมาอยูแลว (ครั้งแรกวิตก กังวล)๑๐๓ แมบาน บอกวาพอบานผูใหญไมตองไปไหน
แลว เพราะชอบดื่มเหลา  ตอมาไดรวมมือกับทางวัด (พระครูเจาอาวาส) จนประสบความสําเร็จในการ
พัฒนา หมูบาน วัด และชุมชนรวมกันอยางจริงจัง  โรงเรียนบานทุงทาชาง นํานักเรียนแขงขันสวด
มนตทํานองสรภัญญะ ตอบปญหาธรรมะ  เขาคายพุทธบุตร ปละครั้ง ๒ คืน ๓ วัน เรียนธรรมศึกษา 
ผานการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  โท และเอก สวดมนตท่ีวัดทุกวันอาทิตยเวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. 

 ๙๔ สัมภาษณ  พระครูคุณสัมบัน  เจาคณะอําเภอสระโบสถ ,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๙๕ สัมภาษณ  นายเยื้อ  เทศโล, นายกองคกรบริหารตําบลทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 

 ๙๖ สัมภาษณ  นายบุญเสก  สินธุชัย,  เลขานุการนายก อบต.ทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๙๗ สัมภาษณ  นายจุน  อินทรวิลัย, ผูใหญบานหมูท่ี ๑ บานทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๙๘ สัมภาษณ  นางหลี  ทับทิมโต, ชาวบาน,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๙๙ สัมภาษณ  นางประนอม รสฉา, ชาวบาน,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๑๐๐ สัมภาษณ  นายบุญเสก  สินธุชัย, เลขานุการนายก อบต.ทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๑๐๑ สัมภาษณ  นายประเสริฐ  เทศโล,  ผูใหญบานหมูท่ี ๓ บานทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  
๒๕๕๙. 
 ๑๐๒ สัมภาษณ  นายจุน อินทรวิลยั, ผูใหญบานหมูท่ี ๑ บานทุงทาชาง,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
  ๑๐๓ สัมภาษณ  พระครูคุณสัมบัน, เจาคณะอําเภอสระโบสถ ,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 

                                                 



๖๙ 
 

ตักบาตรทุกวันพระ๑๐๔  และเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วัน
เขาพรรษา วันออกพรรษา เปนตน๑๐๕ ประโยชนของการรักษาศีล ๕ คือมีความสุขกาย สุขใจ ทําให
ผิวพรรณดี หมูบานสังคม สงบ สุขเห็นดวยกับโครงการนี้ เห็นสมควรใหมีโครงการอยางตอเนื่องตอไป 
เพราะทําใหคนเปนคนดี ๑๐๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑๐๔ สัมภาษณ  นายลําพวน รสฉา, ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี ๑,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
  ๑๐๕ สัมภาษณ  นางฟาอุทัย  บุญช่ืน, ชาวบาน,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 
 ๑๐๖ สัมภาษณ  นายกมลสิชณ ศรปฏมิากุล, ปลดัอําเภอสระโบสถ,  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙. 

                                                 



๗๐ 
 

 เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัยไดประเมิน 

โดยใชแบบสอบถาม แบบประเมินคา ไดผลการประเมินดังนี้ 

 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง  จํานวน  ๔๐๐  คน  

จําแนกตามเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และอาชีพ  ดังแสดงในตาราง  ๔.๑ 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี  ๔.๑  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

          (n = ๔๐๐) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

๑.  เพศ   
     ชาย ๒๐๘ ๕๒.๐๐ 
     หญิง ๑๙๒ ๔๘.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   

     นอยกวา  ๒๐ ป         ๑๖ ๔.๐๐ 
     ๒๐-๔๐ ป ๑๑๖ ๒๙.๐๐ 
     ๔๑-๖๐ ป     ๒๓๒ ๕๘.๐๐ 
     ๖๑ ปข้ึนไป ๓๖ ๙.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓.  สถานภาพสมรส   

     โสด ๔๔ ๑๑.๐๐ 
     สมรส ๒๗๖ ๖๙.๐๐ 
     หมาย ๖๘ ๑๗.๐๐ 
     หยาราง ๑๒ ๓.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔.  ระดับการศึกษา   

     ประถมศึกษา         ๒๒๔ ๕๖.๐๐ 

     มัธยมศึกษา ๑๕๖ ๓๙.๐๐ 

     ปริญญาตร ี ๒๐ ๕.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

 



๗๑ 
 

ตารางท่ี  ๔.๑  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

          (n = ๔๐๐) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

๕.  ระดับการศึกษา   

     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ ๔ ๑.๐๐ 
     พนักงานบริษัท ๑๐๔ ๒๖.๐๐ 
     รับจางท่ัวไป ๑๗๒ ๔๓.๐๐ 
     เกษตรกร ๑๒๐ ๓๐.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ  ๕๒  

อายุ ๔๑-๖๐ ป  คิดเปนรอยละ  ๕๘  สถานภาพสมรส  คิดเปนรอยละ  ๖๙  ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา  คิดเปนรอยละ ๓๙ รับจางท่ัวไป  คิดเปนรอยละ  ๔๓ 

 
 

ตารางท่ี  ๔.๒ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

 ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  โดยรวมท้ัง  ๕  ดาน  

 

การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   ระดับความสําคัญ   

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑. ศีลขอ ๑  ๓.๐๖ ๐.๕๕ ปานกลาง 

๒. ศีลขอ ๒  ๒.๙๖ ๐.๔๑ ปานกลาง 

๓. ศีลขอ ๓  ๒.๗๗ ๐.๖๑ ปานกลาง 

๔. ศีลขอ ๔  ๒.๒๐ ๐.๔๒ นอย 

๕. ศีลขอ ๕  ๓.๐๙ ๐.๕๒ ปานกลาง 

เฉล่ียภาพรวม ๒.๘๒ ๐.๕๐ ปานกลาง 

   

 จากตารางท่ี ๔.๒  พบวา การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ โดย

ภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ  ๒.๘๒  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  

คือ ศีลขอ ๕  คาเฉลี่ยเทากับ  ๓.๐๙  รองลงมาคือ  ศีลขอ ๑  คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๐๖ นอยท่ีสุดคือ 

ศีลขอ ๔  คาเฉลี่ยเทากับ  ๒.๒๐ 
 



๗๒ 
 

ตารางท่ี  ๔.๓ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

 ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๑  

 

 

 

การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

ศีลขอ ๑   

ระดับความสําคัญ 

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑. เมตตา งดเวนการทํารายสิ่งมีชีวิต ๔.๐๔ ๐.๘๒ มาก 

๒. รอนใจเรื่องคดีความ ๑.๐๓ ๐.๓๐ ไมมีความสําคัญ 

๓. พยายามบังคับใหผูคิดเห็นตรงขามยอมรับ ๑.๑๒ ๐.๕๒ ไมมีความสําคัญ 

๔. จิตอาสาชวยเหลือเพ่ือนบานท่ีมีปญหา ๔.๐๓ ๐.๓๖ มาก 

๕. แสดงการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ๓.๘๕ ๐.๕๔ มาก 

๖. มีสวนรวมกิจกรรม  การพ่ึงพากันและกัน ๔.๐๐ ๐.๔๙ มาก 

๗. มีอาชีพเลี้ยงสัตว  หรือทําอาหารมีเนื้อสัตวประกอบ ๒.๒๕ ๐.๗๐ นอย 

๘. เปนท่ีรักของครอบครัวและชุมชน ๔.๑๗ ๐.๖๘ มาก 

 เฉล่ียภาพรวม ๓.๐๖ ๐.๕๕ ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี ๔.๓  พบวา การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๑

โดยภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ  ๓.๐๖  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด  คือ เปนท่ีรักของครอบครัวและชุมชน  คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๑๗  รองลงมาคือ  เมตตา งดเวนการ

ทํารายสิ่งมีชีวิต  คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๐๔  นอยท่ีสุดคือ  รอนใจเรื่องคดีความ  คาเฉลี่ยเทากับ  ๑.๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

ตารางท่ี  ๔.๔ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

 ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๒  

 

 

 

การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

ศีลขอ ๒   

ระดับความสําคัญ 

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑. ครอบครองทรัพยระบุท่ีมาไมได ๑.๐๗ ๐.๓๕ ไมมีความสําคัญ 

๒. ทํางานสุจริต  พอใจกับรายได ๓.๙๐ ๐.๓๙ มาก 

๓. ออมทรัพย  ใชจายเทาท่ีจําเปน ๓.๓๓ ๐.๖๕ ปานกลาง 

๔. ลวงหรือยืมใหไดทรัพยเปนของตนเอง ๑.๐๑ ๐.๑๐ ไมมีความสําคัญ 

๕. หวาดระแวง กลัวถูกจับผิด ๑.๐๕ ๐.๓๖ ไมมีความสําคัญ 

๖. อาชีพท่ีทําอยูไมเกิดโทษตอตนเองและสังคม ๓.๘๒ ๐.๖๕ มาก 

๗. ทําตนเปนประโยชน  เคารพสิทธิผูอ่ืน ๔.๐๕ ๐.๓๖ มาก 

๘. อยูรวมกับครอบครัว ชุมชนดวยความสุข ๔.๒๗ ๐.๔๔ มาก 

๙. ความดีงามแกครอบครัว ชุมชนและสังคม ๔.๑๖ ๐.๔๒ มาก 

 เฉล่ียภาพรวม ๒.๙๖ ๐.๔๑ ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี ๔.๔  พบวา การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๒

โดยภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ  ๒.๙๖  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด  คือ อยูรวมกับครอบครัว ชุมชนดวยความสุข  คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๒๗  รองลงมาคือ  ความดี

งามแกครอบครัว ชุมชนและสังคม คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๑๖  นอยท่ีสุดคือ  ลวงหรือยืมใหไดทรัพยเปน

ของตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ  ๑.๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

ตารางท่ี  ๔.๕ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

 ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๓  

 

 

 

การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

ศีลขอ ๓  

ระดับความสําคัญ 

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑. กลัวถูกดําเนินคดีความผิดทางเพศ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ไมมีความสําคัญ 

๒. ลวงละเมิดทางเพศ หรือมีปญหาดานชูสาว ๑.๑๔ ๑.๒๐ ไมมีความสําคัญ 

๓. ใหความรัก  ความจริงใจตอครอบครัว ๔.๔๑ ๐.๕๕ มาก 

๔. ประพฤติตนเปนท่ีไววางใจของคูครอง ๔.๒๙ ๐.๔๘ มาก 

๕. ความพึงพอใจในคูครอง ๔.๒๕ ๐.๖๕ มาก 

๖. สนใจคนรักของบุคคลอ่ืน ๑.๑๓ ๐.๕๖ ไมมีความสําคัญ 

๗. ความม่ันใจในตนเอง ไมกลัวการตําหนิทางเพศ ๓.๔๗ ๑.๐๙ ปานกลาง 

๘. ครอบครัวมีความสุข ๔.๒๒ ๐.๖๔ มาก 

๙. จายทรัพยยุติคดีทางเพศ ๑.๐๓ ๐.๓๐ ไมมีความสําคัญ 

 เฉล่ียภาพรวม ๒.๗๗ ๐.๖๑ ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี ๔.๕  พบวา การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๓

โดยภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ  ๒.๗๗  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด  คือ ใหความรัก  ความจริงใจตอครอบครัว  คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๔๑  รองลงมาคือ  ประพฤติตน

เปนท่ีไววางใจของคูครอง คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๒๙  นอยท่ีสุดคือ  กลัวถูกดําเนินคดีความผิดทางเพศ  

คาเฉลี่ยเทากับ  ๑.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

ตารางท่ี  ๔.๖ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

 ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๔  

 

 

 

การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

ศีลขอ ๔  

ระดับความสําคัญ 

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑. คุยสนุก เนนเรื่องตลก  กระตุนความสนใจ ๒.๔๘ ๐.๗๙ นอย 

๒. พูดตัดรอนประโยชนผูอ่ืน ๑.๑๘ ๐.๗๑ ไมมีความสําคัญ 

๓. พูดในสิ่งท่ีเกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน ๓.๗๓ ๐.๗๓ มาก 

๔. พูดคําจริง  รักษาคําพูด ๔.๑๗ ๐.๕๓ มาก 

๕. ความไววางใจ  ซ่ือสัตยตอหนาท่ี ๔.๒๐ ๐.๖๙ มาก 

๖. แอบพูดลับหลังเพ่ือลดความขัดแยง ๑.๐๕ ๐.๓๖ ไมมีความสําคัญ 

๗. จงใจใหขอมูลไมชัดเจน ๑.๐๐ ๐.๐๐ ไมมีความสําคัญ 

๘. แสดงกิริยาใหผูอ่ืนเขาใจผิด ๑.๐๐ ๐.๐๐ ไมมีความสําคัญ 

๙. ถูกฟองเรียกคาเสียหายหม่ินประมาทผูอ่ืน ๑.๐๐ ๐.๐๐ ไมมีความสําคัญ 

 เฉล่ียภาพรวม ๒.๒๐ ๐.๔๒ นอย 

 

 จากตารางท่ี ๔.๖  พบวา การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๔

โดยภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับนอย คาเฉลี่ยเทากับ  ๒.๒๐  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ 

ความไววางใจ  ซ่ือสัตยตอหนาท่ี  คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๒๐  รองลงมาคือ  พูดคําจริง  รักษาคําพูด 

คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๑๗  นอยท่ีสุดคือ  จงใจใหขอมูลไมชัดเจน  แสดงกิริยาใหผูอ่ืนเขาใจผิด  ถูกฟอง

เรียกคาเสียหายหม่ินประมาทผูอ่ืน  คาเฉลี่ยเทากับ  ๑.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 
 

ตารางท่ี  ๔.๗ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการดําเนินชีวิตของชุมชน 

 ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๕  

 

 

 

การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

ศีลขอ ๕  

ระดับความสําคัญ 

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑. จายทรัพยหยุดคดีเนื่องดวยสิ่งมึนเมา ๑.๐๕ ๐.๓๓ ไมมีความสําคัญ 

๒. ดํารงชีวิต ทํากิจกรรมอยางมีสต ิ ๓.๙๖ ๐.๒๔ มาก 

๓. เปนแบบอยางท่ีดีของครอบครัวและชุมชน ๔.๑๔ ๐.๕๗ มาก 

๔. รายจายเก่ียวกับสุรา บุหรี่ ๑.๖๑ ๐.๘๒ นอย 

๕. ดานสุขภาพอนามัย  เหมาะสมกับวัย ๓.๕๖ ๐.๖๗ มาก 

๖. คิดทบทวน  ม่ันใจ  เม่ือทําการงาน ๔.๐๐ ๐.๔๕ มาก 

๗. รางกายมีความพรอม ๓.๖๓ ๐.๖๑ มาก 

๘. มีเงินทุนประกอบอาชีพ ๒.๗๗ ๐.๔๔ ปานกลาง 

 เฉล่ียภาพรวม ๓.๐๙ ๐.๕๒ ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี ๔.๗  พบวา การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ศีลขอ ๕

โดยภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ยเทากับ  ๓.๐๙  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด  คือ เปนแบบอยางท่ีดีของครอบครัวและชุมชน  คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๑๔  รองลงมาคือ  คิด

ทบทวน  ม่ันใจ  เม่ือทําการงาน  คาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๐๐  นอยท่ีสุดคือ  จายทรัพยหยุดคดีเนื่องดวย

สิ่งมึนเมา  คาเฉลี่ยเทากับ  ๑.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

 การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยจากขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  หมูบาน
ศีล  ๕  ตนแบบรักษาศีล  ๕  ปฏิบัติตนตามหลักศีล  ๕  ไดแก  ศีลขอ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺ
ขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิตท้ังปวง รวมถึงการทํารายสัตว หรือมนุษยดวย ศีลขอ ๒  
อทินฺนาทานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) เวนจากการลักทรัพย เอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให รวมถึง
การเบียดบัง ฉอราษฎรบังหลวง เอาเปรียบคนอ่ืนดวย ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (สิกฺขาปทํ
สมาทิยามิ)  เวนจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยา
มิ) ศีลขอ ๔  เวนจากการพูดเท็จ คําหยาบ หรือพูดสอเสียด รวมถึงการพูดใหคนแตกสามัคคีกันดวย  
ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการดื่มน้ําเมา อันเปน
ท่ีตั้งแหงความประมาท  หมูบานศีล  ๕  ตนแบบมีการดําเนินชีวิตตามหลักการศีล  ๕  ไดสมบูรณ
แบบ  คือ  ชุมชนบานพระบาทหวยตม อาศัยแนวทางคําสอนของพระพุทธเจา  หลวงปูครูบาวงศ
อยางตอเนื่อง  แมมรณภาพไปแลว แตวาทุกวันนี้ชาวปกาเกอะญอท่ีอาศัยอยูในชุมชนบานพระบาท
หวยตมทุกคน  ยังนับถือและยึดถือปฏิบัติแตสิ่งท่ีดีงามท่ีหลวงปูฯ สั่งสอนไวเสมอ จึงทําใหท่ีนี่ยังคง
เปนชุมชนแหงพระพุทธศาสนาท่ีสมบูรณแบบ   
  สําหรับหมูบานศีล  ๕  ตนแบบ  มีรูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ปรับประยุกต
ตามบริบทวิถีชีวิตของชุมชนรักษาศีล  ๕  มีการลดแนวปฏิบัติลง  แตยังคงรักษาศีล  ๕  งดการ
เบียดเบียนเพ่ือมนุษย  งดสิ่งเสพติด  การตักบาตร  บําเพ็ญบุญ  ไดแก  บานเสียว ตําบลนาชัย 
อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  63หมูบานทุงทาชาง ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี 63  
บานอําทับ ตําบลทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่  ประยุกตกับกิกรรมชุมชนรักษาความสะอาดของ
หมูบาน สวนราชการ การสรางอาชีพเสริมใหแกคนในชุมชน ไดแก การทําไมกวาด การสานตะกรา 
การทําดอกไมจันทน การทําขนมทองมวน จัดทําปายหมูบานรักษาศีล ๕ สามารถทําใหมองเห็นและ
สัมผัสได  ความตอเนื่องในการดําเนินชีวิตรักษาศีล  ๕  ดวยกิจกรรมสวดมนตทุกวันอาทิตยประชาชน
ในตําบลอ่ืนรวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนา ศีล  ๕  จึงเปนองคประกอบสําคัญของหมูบานรักษาศีล  ๕  
ตนแบบในการดําเนินชีวิต  การจัดกิจกรรมชุมชน        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

๔.๒  วิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการ

ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

 

การยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ 
 การวิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนิน

ชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสํารวจและขอมูลจากการใช

แบบสอบถาม แบบประเมินคา จากกลุมตัวอยาง  จํานวน  ๔๐๐  คน  ไดผลการยืนยันองคประกอบ

หลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ๔.๑  องคประกอบเชิงยืนยัน 

   

องคประกอบ น้ําหนักองคประกอบ 

ATT๑  ศีลขอท่ี ๑ ๐.๑๕ 

BTT๒  ศีลขอท่ี ๒ ๐.๑๓ 

CTT๓  ศีลขอท่ี ๓ ๐.๑๑ 

DTT๔  ศีลขอท่ี ๔ ๐.๑๕ 

ETT๕  ศีลขอท่ี ๕ ๐.๐๘ 

Chi-Square = ๓.๗๑, df=๓, P-value=๐.๒๙๔๑๒, RMSEA=๐.๐๒๔ 

 
 ผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏวา โมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึงพิจารณาจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ ๓.๗๑  คาความนาจะ



๗๙ 
 

เปนเทากับ ๐.๒๙ ท่ีองศาอิสระเทากับ ๓  น้ําหนักองคประกอบของมาตรฐานมีคาเปน + ....... อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกตัว มาตรฐานท่ีมีน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด  คือ  ศีลขอท่ี  ๑  กับศีล
ขอท่ี  ๔  แสดงถึงพฤติกรรมการมีศีลและไมมีศีล มีไมการเบียดเบียนผู อ่ืน และผูตรงไปตรงมา  
รองลงมาคือ ศีลขอท่ี ๒ และต่ําสุดคือศีลขอท่ี ๕ เนื่องจากสังคมสวนหนึ่งมองวาการดื่มสุรา หรือดื่ม
ของมึนเมา หากไมเมาถือวาไมผิดศีล อีกท้ังการดื่มสุรายังมีผลตอการบํารุงดูแลสุขภาพเปนอายุวัฒนะ 
ผลคาน้ําหนักอยูในระดับต่ําตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติ 
 รูปองคประกอบเชิงยืนยันแสดงศีล  ๕  มีองคประกอบอยางนอย  ๕  ขอ  สอดคลองกับ

หลักการทางพุทธศาสนา ศีลเปนขอปฏิบัติอยางหนึ่งของพุทธศาสนา มุงหมายใหผูปฏิบัติดํารงปกติใน

สังคมมนุษย  ศีล ๕  เปนพ้ืนฐานของมนุษยทุกคน พระพุทธศาสนาสอนใหปฏิบัติเปนนิจ ไมวาใครจะ

อยูในเพศภาวะอยางไรก็ตาม คือ เบญจศีล หรือศีล ๕  แมผูตอบจะมีอายุต่ํากวา  ๒๐  ก็ยืนยัน

องคประกอบศีลท้ัง  ๕  ขอ  ไดแก  ศีลขอ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี  ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี  

ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี  ศีลขอ ๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา     

เวรมณี 

 องคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนใน

สังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัยไดสํารวจขอมูลเชิงคุณภาพประกอบการอธิบายสําหรับสรางเกณฑ

มาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   

 การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  มีการฏิบัติตามหลักศีลขอ ๑ 

ปาณาติปาตา เวรมณี  เวนจากการฆาสัตว  ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี  เวนจากการลักทรัพย  

ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  เวนจากการประพฤติผิดในกาม  ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี  

เวนจากการพูดเท็จ  ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี  เวนจากการดื่มน้ําเมา สิ่งเสพติด  

มีผลตอการดํารงชีวิตชุมชนศีล  ๕  ไดแก  ๑.  ผูปฏิบัติมีความสุข  ๒.  สังคมมีความสุข  ๓.  

เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได  ซ่ึงสามารถนํามาสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนศีล ๕  

ได ท้ังนี้เพราะการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ มีความสําคัญมาก  ศีล ๕ เปนธรรมะคุมครองผูปฏิบัติให

มีความสุข  สงผลตอการสรางชุมชนใหมีสันติภาพ อยูเย็นเปนสุขรวมกัน ไมมีการเบียดเบียนทําให

ตนเองหรือผูอ่ืนเดือดรอนท้ังกายและใจ  
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 ศีลขอ  ๑  ผูปฏิบัติมีความสุข 

 ผูปฏิบัติมีความสุข  ควบคุมกาย วาจา และใจของตนเอง  พฤติกรรมเรียบรอย สงบ

รมเย็น เมตตา เปนสุข  เกิดจากการงดเวนการทํารายสิ่งมีชีวิต  ไมหวาดกลัวการเบียดจากผูอ่ืน  

โดยเฉพาะความรอนใจเรื่องคดีความ  รางกายบาดเจ็บจากการเบียดเบียนกันและกันไมมี  และไม

พยายามบังคับใหผูคิดเห็นตรงขามยอมรับ  ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตาง  สังเกตไดทุกครั้งท่ีเขา

รวมประชุมในหมูบาน  หมูบานศีล  ๕  สมาชิกในชุมชนท่ีปฏิบัติตามศีลขอ  ๑  มีพฤติกรรมควบคุม

กาย วาจา และใจ  รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนสมาชิกยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตาง  รับฟงขอมูล

ดวยอาการสงบรมเย็น เมตตาเม่ือผูใหขอมูลเกิดความผิดพลาด  ผลท่ีตามตนเองมีความสุข  ขอมูลเชิง

ประจักษ  สมาชิกในชุมชนความขัดแยงระหวางบุคคล  และระหวางกลุมอยูในระดับต่ํา  ความขัดแยง

ท่ีนําไปสูการเบียดเบียนกัน  มีคดีความในชุมชนในการสํารวจครั้งนี้  ไมมี  ยื่นยันไดวา  รายจายท่ีเสีย

ไปกับการเบียดเบียนกันไมมี  สงผลภาพรวมเศรษฐกิจชุมชนโดยรวมดีและม่ันคง  พ่ึงตนเองได  สังคม

มีความสุข   

 สมาชิกในชุมชนท่ีปฏิบัติตามศีลขอ  ๑  พฤติกรรมแสดงออก  มีจิตอาสาชวยเหลือเพ่ือน

บานท่ีมีปญหา  แสดงการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง  มีสวนรวมกิจกรรม  การพ่ึงพากันและกัน  

แมมีอาชีพเลี้ยงสัตว  หรือทําอาหารมีเนื้อสัตวประกอบ  แตจะไมเบียดเบียนเพ่ือนมนุษยในชุมชน  รัก

ของครอบครัวและชุมชนเมตตา งดเวนการทํารายสิ่งมีชีวิต  ไมหวาดกลัวการทํารายจากเพ่ือนบาน  

รอนใจเรื่องคดีความ  โดยเฉพาะพยายามบังคับใหผูคิดเห็นตรงขามยอมรับในความคิดเห็นของตนเอง  

ไมมี  หากมีจิตอาสาชวยเหลือเพ่ือนบานท่ีมีปญหา  แสดงการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง  มีสวน

รวมกิจกรรม  การพ่ึงพากันและการเขารวมกิจกรรมในชุมชนได  สรางความสุขใหเกิดข้ึนแกตนเอง  

 ศีลขอ  ๑  สังคมมีความสุข  
 สังคมมีความสุขผลจากสมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามศีลขอ  ๑  ท้ังนี้เพราะ  ศีลขอ  ๑  มี
ความสําคัญตอการอยูรวมกันของสมาชิกในสังคม หากสมาชิกขาดศีล  สังคมนั้นๆ ก็ไมนาอยู จะมี
ปญหามากมายตามมา  สมาชิกในสังคมควบคุมกาย วาจา และใจ  รับฟงความคิดเห็นเพ่ือนสมาชิก
ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตาง  รับฟงขอมูลดวยอาการสงบรมเย็น เมตตาเม่ือผูใหขอมูลเกิดความ
ผิดพลาด  ผลท่ีตามตนเองมีความสุข  สังคมมีความสุขภาพท่ีชัดเจนเปนความรวมมือระหวางสมาชิก
ในชุมชน  ตัวอยาง  ชุมชนวัดพระพุทธบาทหวยตมมีความสุขเม่ือเขารวมประเพณีตักบาตรผัก  ไมกิน
เนื้อ  ไมเบียดเบียน  มีข้ึนในวันพระของทุกเดือน เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. การมีสวนรวมของพอคา
แมคานําผักและผลไมมาจําหนายบริเวณนอกวัดพระพุทธบาทหวยตม  ความสุขท่ีไดขายสินคา  
ความสุขท่ีไดเปนสวนหนึ่งของกิกรรม  การนําผักมาจําหนายไดขาย  ไดชวยชีวิตสัตว  ไดบริการชุมชน 
 ชาวชุมชนมาเลือกซ้ือผักจากพอคา  แมคา  สําหรับถวายสังฆทานผัก ชาวบานบางทาน
เตรียมเก็บผักผลไมท่ีปลูกไวเองในมาถวายสังฆทานผัก เริ่มชวงเวลา ๐๘.๐๐ น. ชาวชุมชนทยอย นํา 
ผัก ผลไมมาถวาย เริ่มจากการใสขันดอกไมธูปเทียนกอน แลวจึงตามดวยผัก ผลไม ท้ังนี้สามารถนําน้ํา
และขนมมาถวายได ใสขันเงิน คือ นําจตุปจจัยใสในบาตรหรือขันพาน เม่ือไดเวลาอันสมควร ชาว
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ชุมชน  ผูชายนําผัก ผลไมท่ีชาวชุมชนใสไวในภาชนะนํามาวางเรียงไวหนาอาสนสงฆพระสงฆแตละรูป 
จากนั้นพระสงฆจะประกอบพิธีทางศาสนา มีการเทศน ชาวชุมชนผูสูงอายุวัยกลางคน วัยรุน นํา
ลูกหลานมาทําบุญดวย พรอมปลูกฝงใหลูกหลานรักในการทําบุญ มีธรรมะในหัวใจ และใชหลักธรรมะ
ในการดํารงชีวิต เม่ือเสร็จพิธีทําบุญถวายสังฆทานผักแลว ชาวชุมชนสวนหนึ่งชวยกันทําความสะอาด
วัด และพระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย ซ่ึงชาวชุมชนมีการจัดเวรผลัดเปลี่ยนกันทํา ดวยความยินดีและ
เต็มใจ และชวงเย็นทุกวันพระ  มีพิธีเวียนเทียนท่ีวัดพระพุทธบาทหวยตม และรอบองคพระมหาธาตุ
เจดียศรีเวียงชัย  เหลานี้เปนความสุขของชุมชนท่ีเกิดจากการมีศีลขอ  ๑ 
 การอยูรวมกันในสังคมหมูบาน วัด และชุมชนรวมกันอยางจริงจัง  โรงเรียนบานทุงทาชาง 
นํานักเรียนแขงขันสวดมนตทํานองสรภัญญะ ตอบปญหาธรรมะ  เขาคายพุทธบุตร ปละครั้ง ๒ คืน ๓ 
วัน เรียนธรรมศึกษา ผานการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  โท และเอก สวดมนตท่ีวัดทุกวันอาทิตยเวลา 
๑๗.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ตักบาตรทุกวันพระ  และเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วัน
มาฆบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา เปนตน ประโยชนของการรักษาศีล ๕ คือ  มีความสุขกาย สุข
ใจ ทําใหผิวพรรณดี หมูบานสังคม สงบสุข  สะทอนการไมเบียดเบียนกันและกัน  การนําวิถีการ
ดํารงชีวิตท่ีแตกตาง วิถีชาวบาน  วิถีชาววัด  วิถีโรงเรียนมีความแตกตางกันมาก  หากนําความ
แตกตางมาสนับสนุนใหเกิดการอยูรวมกัน  อนึ่ง  การอยูรวมกันในสังคมหมูบาน วัด และโรงเรียน  
สังคมนั้นไมปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  แมเพียงศีลขอ  ๑  การประสานงานเกิดข้ึนไดยาก 

ศีลขอ  ๑ เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได   
เศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคง  ไดรับผลจากสมาชิกในชุมชนท่ีปฏิบัติตามศีลขอ  ๑  ศีล 

เพราะการอยูรวมกันของคนในสังคมอยางสงบสุข  ไมมีคดีความฟองรอง  ความขัดแยงเปนเพียง
ความคิดท่ีเห็นตาง  มีผลดีตอการตรวจสอบกันและกัน  การไมเบียดเบียนกันและกันชวยใหเกิดการ
ระดมพลังชุมชน  สรางกลไกสําคัญทางเศรษฐกิจ  ไดแก กลุมออมทรัพย  กองทุนหมูบาน  กลุม
แมบาน  กลุมผลิตผลิตภัณฑชุมชน  เปนตน  ขอมูลในหมูบานศีล  ๕  ตนแบบ  หมู 58บานพระบาทหวย
ตม 2ป  ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู 58บานพระบาทหวยตม ทรง
ทอดพระเนตรเห็นสภาพพ้ืนท่ีและชีวิตความเปนอยูของราษฎรชาวเขาทรงมีพระราชดําริวา  “หมูบาน
แหงนี้ประสบปญหาขาดแคลนท่ีทํากิน มีขาวไมพอบริโภคทุกป ชาวบานเปนโรคขาดอาหาร  ทรง
โปรดเกลาใหรับชุมชนพระบาทหวยตมอยูภายใตมูลนิธิโครงการหลวง ต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา  เกิด
การรวมกลุมสมาชิกในชุมชน  แกใขปญหาชีวิตความเปนอยูของชาวชุมชนพระบาทหวยตม 

ชาวชุมชนพระบาทหวยตม  หากไมมีศีล  ๕  แมศีลขอ  ๑  การรวมกลุมเพ่ือแกปญหา
เกิดข้ึนไดยาก  การเบียดเบียนกันและกัน  แบงพวกก็เกิดตามมา  ตรงกันขามพบวาชาวชุมชนพระ
บาทหวยตม  มีศีล  ๕  ครบ  เกิดพลังชุมชนขยายโครงการตางๆอยางตอเนื่อง  มีการพ่ึงพาอาศัยและ
เอ้ืออาทรตอกัน  มีความสามัคคี มีการรวมมือกันสูง 2 มีการอนุรักษวัฒนธรรมของชนเผา มีสถานท่ี
ทองเท่ียว2 โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวัฒนธรรม ควรคาแกการดํารงรักษาไว เปนแหลงเรียนรู
อาชีพมากมาย อาชีพเสริมท่ีทํารายไดใหกับชุมชน  ไดแก  การทําเครื่องเงิน  ทอผาดวยมือ การแปร
รูปจากผาทอ ตีเหล็ก  ขุดศิลาแลงและการจักสาน มีการพัฒนาจนเกิดเปน 2 ผลิตภัณฑ OTOP ของ
ชุมชนท่ีไดรับการยอมรับจากลูกคาและนักทองเท่ียว สรางชื่อเสียงใหกับชุมชนจนถึงปจจุบันนี ้
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   กลุมผลิตเครื่องนุงหมของชุมชนพระบาทหวยตม  เปนภาพแรกเม่ือเขาศึกษา ชมวิถี
ชีวิตชุมชนหมูบานศีล  ๕  การผลิตเครื่องนุงหมใชเอง  วัฒนธรรมการแตงกายของชุมชนพระบาทหวย
ตม  ถูกนํามาพัฒนาเปนกลุมอาชีพ58  จัดตั้งกลุมทอผาไดเริ่มตนเม่ือ ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีหนวยงานทาง
ราชการไดเล็งเห็นวาการทอผาฝายดวยมือของกะเหรี่ยงซ่ึงเปนศิลปะท่ีนาจะทําการสงเสริมการผลิต
เพ่ือเปนรายไดเสริมและเพ่ือใหชาวเขาเผาปาเกอะญอมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ควรจะมีการอนุรักษ
ศิลปหัตถกรรมของชนเผาไวและเพ่ืออนุรักษไวใหเยาวชนรุนหลังตอไป  ตอมาไดมีการจัดตั้งกลุมข้ึน 
การจัดตั้งกลุมครั้งแรกมีสมาชิก จํานวน ๒๐ คน (ปจจุบันมีสมาชิก  ๗๕  คน) โดยในการจัดตั้งครั้ง
แรกกลุมมีชื่อวา กลุมทอผาพระบาทหวยตม มีสมาชิก ๒๐ คน โดยแบงคณะกรรมการออกเปน ๒ 
ฝาย คือ ฝายผลิต และฝายการตลาด โดยฝายผลิตมีหนาท่ีในการผลิตทุกข้ันตอน และฝายการตลาดมี
หนาท่ีรับซ้ือ จําหนาย จัดหาตลาด จัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนการจัดทําบัญชี  ความสามัคคี  การปฏิบัติ
ตามหลักศีลทําใหกลุมเกิดความม่ันคง 

กลุมกองทุนหมูบาน  ผลการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ขอ ๑ พบวาหมูบานศีล ๕ ตนแบบ  
สวนใหญไมมีการเบียดเบียนกันและกัน  สงผลใหเกิดการทํากิจกรรมรวมกันของกลุมอาชีพกลุมอาชีพ
ท่ีไดรับการตอยอดนําไปสูการสรางรายไดสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ไดแก  กลุมสัจจะออมทรัพยมี
ลักษณะการระดมการออมและแลกเปลี่ยนความคิดระหวางสมาชิกในกลุมการยอมรับความคิดท่ี
แตกตางไมนําไปสูการทะเลาะวิวาทในชุมชน 
  กองทุนหมูบานเปนการรวมกลุมและจัดตั้งเปนกองทุนหมูบานสภาพการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบานท่ัวไป มักมีปญหาการทะเลาะวิวาทความขัดแยงเก่ียวกับการบริหารจัดการเก่ียวกับ
การแยงชิงเบียนเบียนผลประโยชนของสมาชิกกองทุนหมูบาน  แตขอคนพบหมูบานรักษาศีล ๕ 
ตนแบบกิจกรรมกิจกรรมการดําเนินงานของกองทุนหมูบานมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยม  
กองทุนหมูบาน  สมาชิกไมเบียนเบียน  ซ่ือตรงตอกัน  สามัคคีเสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเอง
ของหมูบาน  ความขัดแยงทางความคิด  การเห็นดวยไมเห็นดวย  หากสมาชิกปฏิบัติตามหลักศีลขอ  
๑  ไมฆา  ไมเบียดเบียน  มีความเมตตาหวังดีตอกน  เกิดเปนการเรียนรู การสรางพัฒนาความคิด
ริเริ่ม และการแกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมูบาน  
สงผลดีตอจํานวนเงินกองทุนหมูบานท่ีเพ่ิมข้ึน  สมาชิกเพ่ิมข้ึน พรอมเสริมสรางและพัฒนา
ความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการเงินกองทุน  หมุนเวียนในหมูบาน  เสริมสรางสํานึกความ
เปนชุมชนและทองถ่ิน  ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต และจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคาและภูมิ
ปญญาของตนเอง เก้ือกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน  เชื่อมโยงกระบวนการ
เรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดหรือเพ่ิมรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความ
จําเปนเรงดวน และสําหรับการนําไปสูการสรางกองทุนสวัสดิการท่ีดีแกประชาชนในหมูบานหรือ
ชุมชน  กระตุนเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากของประเทศ รวมท้ังเสริมสราง  ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ
ชุมชน และสังคมของประเทศในอนาคต     

 ชุมชนหมูบานศีล  ๕  ตนแบบ  สามารถเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งท้ังทางดาน
เศรษฐกิจชุมชน  ผลการดําเนินงานพบวา   การดําเนินงานธนาคารหมูบานวัดชัยศรี มีการระดมหุน 
จากสมาชิกในชุมชน  สมาชิกมีความม่ันใจไมถูกโกง  มีความม่ันใจในความมีศีลธรรมของคณะ
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ผูบริหาร  เขามาถือหุนอยางนอย ๕ หุน ๆ ละ ๑๐ บาท และคาธรรมเนียมแรกเขา ๒๐ บาท รวมเปน 
๗๐ บาท ความเชื่อม่ันในการมีศีล  ๕  ปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  สมาชิกมีสัจจะ  มีความจริงใจตอกัน  
เกิดการรวมกลุมสมาชิกธนาคารฯ ธนาคารหมูบานวัดชัยศรี บานเสียวเริ่มแรกมีสมาชิก จํานวน ๑๒๐ 
คน มีหุน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน ๗๑๕ คน มีเงินหมุนเวียน ณ ปจจุบัน
จํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และเงินของสมาชิกถูกใชตามความตองการของสมาชิก  สงผลตอการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  มูลเหตุสําคัญมาจากสมาชิกมีศีล  มีสัจจะตอกัน 

 ความตอเนื่องเศรษฐกิจชุมชนบานเสียวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีการขับเคลื่อนตอเนื่อง
สามารถสรางแรงจูงใจใหกลุมคนภาพนอกเขามาเรียนรู   ดูผลงาน  พณฯ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ เผาจินดา) และคณะ พรอมดวย นายศิวาโรจน มุงหมายผล รอง
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของเดินทางไปยัง วัดชัยศรี บานเสียว 
หมูท่ี ๓ ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เขาตรวจติดตามงานการขับเคลื่อนโครงการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นําผลการดําเนินงานไปขยายผลในระดับประเทศตอไป  
              ศีลขอ  ๒  ผูปฏิบัติมีความสุข 

        ผูปฏิบัติมีความสุขภาคภูมิใจตอทรัพยท่ีหามาได  แมทรัพยท่ีมีอยูจะนอยเม่ือเทียบกับ

ทรัพยผูอ่ืน  ชุมชน  ขอมูลเชิงประจักษ  ชุมชนน้ําบอนอยอาศัยอยูในชุมชนพระพุทธบาทหวยตม   ไม

มีไฟฟา ไมมีน้ําประปา พอใจในสิ่งท่ีตนเองมี  แมยุคเทคโนโลยี ๔G  คนท่ัวไปหลงวัตถุ  บูชาเงินเปน

พระเจา  ยอมขายชีวิต  ขายตัวเพ่ือเงิน  สําหรับชุมชนนี้เนนการมีความสุข  พอใจทรัพยท่ีมี  และ

ปฏิเสธการเขามาของความเจริญแทบทุกชนิด เพียงเพราะอยากมีชีวิตอยูอยาง “พอเพียง”  พวกเขา

ไมตองการ “๔G” ปรารถนาแคมี “ปจจัย๔” เพียงพอ  น้ําบอนอย คือชุมชนท่ีเอยถึง ซ่ึงการใชชีวิต

แบบเรียบงายโดยไมสนใจความเปลี่ยนไปของโลกภายนอก ทําใหชุมชนแหงนี้กลายเปน “ชุมชนนอก

สายตา” ท่ียังคงรักษา “วิถีชีวิตแบบโบราณ” ไวไดอยางเหนียวแนน 

  ชุมชนเล็กๆ ในพ้ืนท่ีราว ๓ ไร ตั้งอยูอยางสงบทามกลางแมกไมสูงใหญเขียวขจี มองเผินๆ 

ก็ไมมีอะไรผิดแผกจากหมูบานท่ัวๆ ไป แตหมูบานนี้ไมมีน้ําประปาและไมมีไฟฟาใช ท้ังท่ีอยูใกลความ

เจริญเพียงแคคืบ  “ไมใชไมมี แตเราไมเอา” ตี๋ออง ธารสุขจรัส ชาวบานน้ําบอนอย ยืนยันแบบนั้น 

กอนจะเริ่มตนเลาใหฟงวา น้ําบอนอย ต้ังอยูในหมูท่ี ๒๑ ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เปน

ชุมชนของชาวปกาเกอะญอท่ีโยกยายเขามาตั้งบานเรือนในพ้ืนท่ีนี้เม่ือราวป ๒๕๔๑-๒๕๔๒ โดยมี

ปณิธานท่ีจะรักษาวิถีวัฒนธรรมของ “กะเหรี่ยงโบราณ” และการสืบสานพระพุทธศาสนาแบบท่ีพวก

เขาเรียกวา “พุทธบริสุทธิ์สูง” ใหคงอยูสืบไป  เดิมทีพ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนพ้ืนท่ีวางเปลานอกชุมชน ดวย

สภาพภูมิประเทศท่ีมีแผนพ้ืนเปนศิลาแลงจํานวนมาก ทําใหไมสามารถทําการเกษตรได ชาวบานจึงไม

อยากเขามารกรางถางพง ประกอบกับบริเวณนี้มี “น้ําบอนอย” ซ่ึงเปนบอน้ําขนาดเล็กท่ีเกิดบนแผน

ศิลาแลง โดยมีความกวางของบอไมเกิน ๖ นิ้ว ลึกราว ๑ ศอก แตมีน้ําไหลออกมาตลอดปท้ังท่ีเปน

ศิลาแลง ชาวบานเห็นถึงความอัศจรรยนี้จึงเชื่อกันวาเปนบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ 
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 ความคิดของชุมชนเชื่อวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้ําบอนอยเปนความเชื่อท่ีบางคนท่ีเขาเจ็บไขได

ปวย ไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลเทาไรๆ ก็ไมหาย เขาเลยมาอธิษฐานแลวดื่มน้ําจากบอนอยนี้แลวหาย 

ซ่ึงมันพิสูจนไมได มันเปนความเชื่อ แลวอยูไปอยูมาคนโนนก็หายคนนี้ก็หาย ขาวไปจนถึงลําปาง แพร 

เชียงใหม คนเขาก็มาเอาน้ําไปดื่ม เราไมรูหรอกวาเขาหายกันหรือเปลา แตนี่มันเปนความเชื่อของเรา

วานี่คือบอน้ําศักดิ์สิทธิ์” ตี๋ออง ในวัย ๕๑ ปเลา  เม่ือบอน้ําศักด์ิสิทธิ์เริ่มถูกรบกวนจากภายนอก 

ชาวบานท่ีอยูรอบๆ จึงตัดสินใจพากันยายเขามาอยูภายในบริเวณนี้เพ่ือปกปองบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ และ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีกําลังถูกทําลาย  “ชวงนั้น(ราวป ๒๕๔๑) พ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ของเราเริ่มมีคนบุกรุก

เขามาเจาะศิลาแลงเยอะ เปนคนจากท่ีอ่ืนเขามาเจาะเอาไปขาย โดยมีพอเลี้ยงจากทางกรุงเทพฯ จาง

มาอีกที เรารูสึกวาพ้ืนท่ีบริเวณนั้นถูกรบกวน ก็หารือกันจนสุดทายตกลงกันวาจะเขาไปดูแลพ้ืนท่ีตรง

นั้น โดยมีขอตกลงรวมกันวาจะดูแลพ้ืนท่ีและรักษาศีลภาวนา เชื่อฟงครูบาอาจารยอยางเครงครัด” 

 การรักษาศีลกับใชชีวิตสมถะ  ชาวบานน้ําบอนอยกลุมแรกๆ ท่ียายเขามาอยู เปนชาวปกา

เกอะญอท่ีอาศัยอยูในหมูบานหวยตมและหมูบานใกลเคียงในตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

ระยะแรกนั้นยายเขามาอยูรวมกันราว ๑๐ ครัวเรือน แตปจจุบันขยายเปน ๕๔ ครัวเรือนแลว “นา

แปลกเหมือนกันท่ีหมูบานขยายข้ึนท้ังๆ ท่ีหมูบานนี้ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใดๆ น้ําไมมี ไฟไมใช 

แตคนอยากอยู” วิมล สุขแดง ประธานกลุมทองเท่ียวโดยชุมชนบานหวยตม บอกวิมล เลาวา การเขา

มาตั้งถ่ินฐานของชาวบานน้ําบอนอยเพ่ือชวยรักษาดูแล “บอน้ําศักด์ิสิทธิ์” ก็เปนเหตุผลหนึ่ง แตท่ี

สําคัญเลยคือการรักษาวิถีชีวิตแบบโบราณและการรักษาศีลภาวนา  “ชาวบานบางสวนเคยอยูในบาน

ท่ีมีพรอมทุกอยางท้ังน้ํา ไฟ แตอยากกลับมาใชชีวิตแบบด้ังเดิม เพราะอะไร เพราะเม่ือมีความเจริญ

เขามามากๆ คนในชุมชนบางสวนเกิดความรูสึกกลัว กลัววาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีเคยดีงามของ

ชาวปกาเกอะยอจะเสื่อมสลาย พวกเขาคิดวานาจะอนุรักษไว เลยรวมตัวกันมาอยูชายปาบริเวณท่ีเปน

น้ําบอนอยทุกวันนี้” 

 การมีทรัพยมาก  ทรัพยนอยไมสําคัญเทากับการมีศีล  การมีศีลแลวมีทรัพยนอยดูเหมือน

จะลําบาก แตไมยากเกินความตั้งใจของชาวบานทุกคน พวกเขาเริ่มตนชีวิตแบบงายๆ คลายกับท่ี

บรรพบุรุษเคยเปนมา ไมตองด้ินรนอะไร เพราะต้ังใจจะไมใชน้ําประปาและไฟฟาอยูแลว พวกเขาจึง

อาศัยเสียงไฟจากตะเกียงและเทียนไข สวนน้ําก็ชวยกันขุดบอข้ึนมาเพ่ือใชด่ืมกินในชุมชน อยาง

บริเวณน้ําบอนอยท่ีเปนบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ ชาวบานก็นําน้ําตรงนี้มาใชดื่มกินได โดยมีการสรางอาคาร

ครอบไวอยางดี และมีหนวยงานของภาครัฐเขามาดูแลเรื่องความสะอาดของน้ําดื่ม 

 การมีทรัพยมาก  มีเครื่องใชไฟฟา  สิ่งอํานวยความสะดวก  เหมือนสบาย  แตไมสบาย

สรางภาระ  ภายในชุมชนเล็กๆ  มิไดปฏิเสธสิ่งอํานวยความสะดวกทุกอยาง  หากเลือกใชเทาท่ีจําเปน  

เทาท่ีสามารถดูแลได  ไมสรางภาระ  ไมสรางความทุกข  “การไมใชไฟมันเหมือนเปนการลดตนทุน 

พวกเขาถือวาน้ําประปาและไฟฟาเปนของฟุมเฟอยท่ีเกินความจําเปน ซ่ึงจริงๆ มีหนวยงานของ
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ภาครัฐประสานเขามาจะติดต้ังไฟฟาและน้ําให แตชาวบานไมเอา ขอดูแลตัวเอง ซ่ึงภาครัฐก็ไมไดท้ิง

นะ อยาง อบต.นาทราย ก็เขามาดูและเรื่องสุขลักษณะในชุมชน มาดูแลเรื่องการจัดการขยะ น้ํา หรือ

ความเปนอยูตางๆ  ตรงกับคําวา ปกาเกอะญอ แปลวา คนเรียบงาย เพราะฉะนั้นทุกอยางตองเรียบ

งาย บานท่ีอาศัยอยูก็สรางดวยไมไผเปนหลัก เพราะถาใชไมเนื้อแข็งลูกบานมันเปนการทําลาย คือไม

เนื้อแข็งตองใชเวลาในการเติบโต แตไมไผแค ๒-๓ ปก็ใชได นอกจากนี้ยังไมใชตะปู แตผูกดวยตอกไม

ไผ มุงหลังคาดวยหญาคา หรือใบตองตึง มีหองครัว หิ้งพระ หองนอนครบแบบท่ีบานท่ัวไปควรมี 

 เปรียบเทียบความสุขระหวางบานหรูหราราคาสิบลานกับบานตนทุนต่ําของชาวปกา

เกอะญอในหมูบานน้ําบอนอยแลวแทบไมมีอะไรแตกตาง ทุกสวนสําคัญท่ีคําวา “บาน” ควรมีก็มี

เหมือนๆ กัน จะผิดแผกอยูบางก็เพียง “วัสดุ” ในการกอสราง เทานั้น 

 รักษาศีลภาวนานอกจากจะไมฟุงเฟอฟุมเฟอยแลว ชาวปกาเกอะญอแหงบานน้ําบอนอย

ยังเปนชาวพุทธท่ีเลื่อมใสศรัทธาในครูบาชัยวงศาพัฒนา หรือครูบาวงศ พระนักพัฒนาแหงวัดพระ

พุทธบาทหวยตม พวกเขาจึงเครงครัดในเรื่องของการรักษาศีล ๕ แตเพ่ิมเติมข้ึนมาคือการไมกิน

เนื้อสัตว คนท่ัวไปจึงรูจักกันในชื่อ “หมูบานมังสวิรัติ”  ในทุกวันพระ ชาวบานน้ําบอนอยจะพากันไป

ตักบาตรพืชผักผลไม รวมกันทําบุญฟงเทศกฟงธรรมท่ีวัด ซ่ึงวันนี้ชาวบานจะหยุดกิจกรรมทุกอยาง ท้ัง

งานบาน การเกษตร เพ่ือใหความสําคัญกับพระพุทธศานา และใหโอกาสตัวเองไดพักผอนดวย 

 ชุมชนภายนอกมีเงินมาก  มีเวลานอย  มีความสุขนอย  มีเงินมากหาเงินฝากธนาคารแต

ไมสามารถใชเงินสรางความสุข  คนในชุมชนออกจากหมูบานไปทํางานหาเงิน  นานๆกลับมาบานสัก

ครั้ง  บางคนไมกลับมาอีกเลย  เวลาสําหรับตนเองมีนอยใหเวลากับการทํางาน  แลวความสุขก็จากไป  

ชุมชนนี้มีเวลาคุยกัน  ยิ้มใหกัน  มีเวลาดูแลกัน  ใชจายเพ่ือยังชีพ  ไมฟุงเฟอฟุมเฟอย  วันพระ 

ชาวบานน้ําบอนอยจะพากันไปตักบาตรพืชผักผลไม รวมกันทําบุญฟงเทศกฟงธรรมท่ีวัด ใหโอกาส

ตัวเองไดพักผอนดวย  และคนท่ีไมถือศีล  ไมปฏิบัติตามศีลตนเองมีโอกาส  มีความสุขเทาไรในแตละ

วัน  ในแตละเดือน  ในแตละป  เหลานี้เปนภาพสะทอนความสุขของผูปฏิบัติตามศีล  

 ชาวบานนําหลักศีล  ๕  มาปรับใชกับการดําเนินชีวิตประจําวันชาวบานเสียว การมอง

ทรัพย  การแสวงหาทรัพย  การครอบครองทรัพยทําใหเกิดความสุขกับตนเอง  การมีสัจจะเชื่อมโยง

ตนเองกับสังคม “นําเงินมาซ้ือคุณธรรม” คือ ในจํานวนเงิน ๑๐๐ บาท ใชจาย ๘๐ บาท ๑๐ บาท

ทําบุญ และ ๑๐ บาทใหเก็บออมไว สังคมจะเปนสุขและไมประมาทกับการดําเนินชีวิต เจาคุณพระ

อุดมปญญาภรณ ไดนําแนวทางมาปรับใชในหมูบานเสียวโดยไดประชุมชาวบานหมูบานเสียว ตําบลวัง

ชัย ใชหลักในการใหแนวคิดวา “ถาวัดรวยชาวบานจนอยูไมได ถาบานรวยวัดจนสังคมอยูได”ตรงกับ

คําโบราณท่ีวา “ความคิดมีบแพ ทุนสิคาบมี”  เห็นไดวา  วัดตนแบบความคิดมองทรัพยเปนเพียง

เครื่องมือเชื่อมชุมชน  วัดมีความสุขเม่ือเห็นชุมชนมีความสุข  มิใชความสุขเกิดจากการสะสมทรัพย  
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ชุมชนเองรับแนวคิดไปปฏิบัติ  ใชเงินสรางคุณธรรมมีสัจจะตอตนเอง  ตอผูอ่ืน  โดยเฉพาะตอธนาคาร

หมูบานวัดชัยศรี  ความสุขท่ีเกิดจากการแบงปนทรัพย     

    ศีลขอ  ๒  สังคมมีความสุข  
 สังคมมีความสุขผลจากสมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามศีลขอ  ๒  ท้ังนี้เพราะ  การครอบครอง

ทรัพยระบุท่ีมาจากทํางานสุจริต  งานรับจาง  ทํางานของครอบครัว  การรวมกลุมหาทรัพย  กลุม

อาชีพ  แมรายไดเฉลี่ยตอคนไมมาก  แตพอใจกับรายได  มีเงินออมและใชจายเทาท่ีจําเปน  ไมลวง

หรือยืมใหไดทรัพยเปนของตนเอง   อีกท้ังชุมชไมรูสึกหวาดระแวง กลัวถูกจับผิด  ประกอบอาชีพไม

เกิดโทษตอตนเองและสังคม  ทําตนเปนประโยชน  เคารพสิทธิผูอ่ืน  อยูรวมกับครอบครัว ชุมชนดวย

ความสุข  ความดีงามแกครอบครัว ชุมชนและสังคม  พบวา  สังคมหมูศีล  ๕  ตนแบบ  สมากชิกมีศีล  

อยูรวมกันอยางมีความสุข  มีการรวมกลุมแสวงหาทรัพย   สมาชิกกลุมไดทําการผลิตสินคา และนําไป

ฝากท่ีขายตามรานคาในหมูบาน โดยการฝากขายในรูปกลุม แตผลิตภัณฑของกลุมมีรูปแบบไมก่ีชนิด 

เชน ผาซ่ิน เสื้อ และถุงยาม มีลักษณะฝากขาย  ลดเวลาทํางานเกิดการพ่ึงสรางความสุขเกิดในสังคม  

ท้ังนี้เพราะมีความเชื่อม่ันวาตัวแทนจําหนายไมโกง   

 ความไววางใจ  สรางความสุข  ความรวมมือพัฒนากลุมในชุมชน  การแปรรูปเปนเสื้อท่ีใช

สวมใส  เย็บดวยมือ เพราะเปนก่ีทอเอวจะมีขนาดเดียวไมกวางเทาก่ีอ่ืนๆ สีท่ียอมสวนใหญเปนสีท่ี

ไดมาจากธรรมชาติ และลวดลายไมเหมือนใคร หลังจากท่ีมีการจัดตั้งกลุมและจําหนายผลิตภัณฑ 

พบวามีจุดออนคือ ผาท่ียอมดวยสีธรรมชาติสีจะตกเม่ือนําไปซักและสีไมคงทน เจาหนาท่ีเคหะกิจจาก

ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จึงไดใหคําแนะนําในการทอดวยฝายสําเร็จ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการ

ผลิตและสีของผาทอไมตก กลุมจึงเปลี่ยนจากการใชสียอมธรรมชาติมาใชฝายสําเร็จท่ีหาซ้ือไดจาก

ตลาดนับแตนั้นเปนตนมา 

 สังคมมีสุขมีความเขมแข็ง  หนวยงานภาครัฐเขามาริเริ่มโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงสงเสริมใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพข้ึนในทองถ่ิน เปนการรักษาภูมิปญญา

จากผูเฒาผูแก และนํามาประยุกตใชกับเทคโนโลยี สรางรายได กอใหเกิดอาชีพเสริม โดยการผลิต

หรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินใหกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ และสอดคลองกับวัฒนธรรมใน

แตละทองถ่ิน กลุมทอผาไดคัดเลือกผลิตภัณฑผาซ่ินกะเหรี่ยงลายโบราณ เขารับการคัดสรรเปนสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของกลุม โดยใชชื่อกลุมวา กลุมผาทอกะเหรี่ยงลายโบราณชุมชนพระบาท

หวยตม และไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑระดับหาดาว ทําใหสินคาของกลุมเปนท่ีรูจักและไดรับ

ความนิยมมากข้ึน รวมท้ังมีสวนทําใหชุมชนพระบาทหวยตมเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึนดวย ในปตอมากลุมก็

ไดทําการพัฒนาผลิตภัณฑ และนําสินคาเขารับการคัดสรรสุดยอดสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กับ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทยอยางตอเนื่อง และไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ ติดอันดับหนึ่งใน ๑๒๐ หมูบานท่ัวประเทศ และเปนอันดับท่ี ๑๖ ของภาคเหนือ ในป 

๒๕๔๙ 
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 กลุมทําเครื่องเงินชุมชนหวยตม  เครื่องเงินของชุมชนพระบาทหวยตม มีเอกลักษณ 
ลวดลาย ท่ีออนชอย งดงาม แสดงถึงความออนชอยของชนเผา ท่ีมองเห็นธรรมชาติอันงดงามแลว
นํามาทําเปนเครื่องเงินเพ่ือสวมใสและสามารถสะทอนถึงชีวิตความเปนอยูของชาวเขาเผาปากะญอได
เปนอยางดี มีการรวมกลุมอยางเขมแข็ง จึงมีการพัฒนาลวดลายข้ึนมาอยางตอเนื่อง พัฒนาลวดลาย
ข้ึนใหม จนไดรับการยอมรับจากตลาด ผู ซ้ือและนักทองเท่ียว โดยจําหนายตามรานคาในชุมชน 
ศูนยวิจัยหัตถกรรมบานหวยตมและผลิตขายสงตามรายการสั่งของลูกคา จนไดรับรางวัล เปนสินคา 
OTOP ระดับ สามดาว ปจจุบันไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนท่ีเรียบรอยแลว นอกจากนี้ 
ชุมชนพระบาทหวยตมยังเปนแหลงผลิตหัตถกรรมเครื่องเงินท่ีทําดวยมือท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดลําพูน
อีกดวย เครื่องเงินของชุมชนพระบาทหวยตมไดสะทอนถึงภูมิปญญาในดานจิตใจและความเชื่อของคน
ปากะญอ จากการท่ีนําเอาแบบอยางตามธรรมชาติมาทําเปนเครื่องเงินไดนั้น แสดงถึงความออนโยน
ของคนกระเหรี่ยงท่ีมองเห็นธรรมชาติอันงดงามแลวนํามาทําเปนเครื่องเงินเพ่ือสวมใส และสามารถ
สะทอนถึงชีวิตความเปนอยูของชาวเขาเผาปากะญอไดเปนอยางดี    

ศีลขอ  ๒ เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได   
     ชุมชนมีความม่ันคงไดรับผลจากสมาชิกในชุมชนท่ีปฏิบัติตามศีลขอ  ๒  เพราะการไมลัก
ทรัพย  ใชทรัพย  พ่ึงพาทรัพยเทาท่ีจําเปน  วัฒนธรรมปฏิบัติตามศีล  ความดีงามท่ีเกิดจากการรวม
กิจกรรมในชุมชน  พระธรรมคุณาภรณ(พิมพ ญาณวีโร) เจาอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร รองเจา
คณะภาค ๗ (เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน) กลาววา จากการท่ีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง 
วรปฺุโญ) ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช มีนโยบายใหคณะสงฆดําเนินการโครงการหมูบานศีล ๕ 
เพ่ือสงเสริมใหคนไทยไดปฏิบัติศีล ๕ อยางจริงจัง เนื่องจากทุกวันนี้สังคม ประชาชนขาดศีลธรรม 
และเกิดความแตกแยก นั้น จากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมหนวยอบรมประชาชน ประจําตําบล(อ.ป.ต.) 
ท่ีจ.ลําพูนและแมฮองสอน และตรวจเยี่ยมชุมชนรวมกับพระเทพวรสิทธาจารย (ธงชัย สุวณฺณสิริ )เจา
อาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจาคณะภาค ๗ เม่ือชวงปลายเดือนเม.ย.ท่ีผานมา ไดพบ 
หมูบานท่ีนาสนใจ คือ หมูบานในตําบลนาทราย จํานวน ๑๐ หมูบาน รวมกวา ๑๐,๐๐๐ หลังคาเรือน 
มีการรักษาศีล ๕ โดยไมรับประทานเนื้อสัตว ไมนําสัตวมาเลี้ยงในหมูบาน ไมดื่มสุรา ไมเสพสิ่งเสพติด
ทุกชนิด ประกอบสัมมาอาชีพ และทําสวนทําไร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ซ่ึงเปนท่ีนาประหลาดใจวา ยังมีหมูบานเชนนี้หลงเหลืออยูในประเทศไทย เพราะสังคมไทย 
ไดมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะเรื่องของวัตถุ 
 การปฏิบัติตามหลักศีลสรางวัฒนธรรมอันดีงาม  สรางจุดเดนจูงใจใหสังคมภายเขามาทอง
เท่ียงเชิงวัฒนธรรม  เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจจากการเขามาของนักทองเท่ียว  นํารายไดเขาสูหมูศีล  ๕  
ตนแบบ  โดยเฉพาะหมูพระบาทหวยตม  มีการสงเสริมการทองเชิงวัฒนธรรมอยางเปนระบบปจจุบัน 
น้ําบอยนอยกลายเปน “พ้ืนท่ีพิเศษ” ในเรื่องของการทองเท่ียว ซ่ึงถูกระบุไวในโปรแกรมการทองเท่ียว
ของการทองเท่ียวโดยชุมชนบานหวยตม โดยเปนการพานักทองเท่ียวเขามาศึกษาวิถีชีวิตของคนท่ีอยู
อยางเรียบงาย ซ่ึงชุมชนจะไดประโยชนดวย  “เดิมทีท่ีเราจะจัดการทองเท่ียวเราก็มาคุยกันวาในพ้ืนท่ี
ของเรามีอะไรนาสนใจ ก็มองมาท่ีบานน้ําบอนอยซ่ึงสามารถสงเสริมการทองเท่ียวได สามารถนําเสนอ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเปนอยู คุยกันวาจะทําการทองเท่ียว แตเปนลักษณะของการมีสวนรวม เม่ือ
มีนักทองเท่ียวเขามาทุกคนสามารถใชชีวิตไดอยางปกติ ไมใชเปน “สวนสัตว” ท่ีจัดฉากใหคนเขามาดู 
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แตเราตองเปนตัวของตัวเอง ก็ทําความเขาใจกับชาวบาน เขาไมตองปรับอะไร เราก็ไมเขาไปยุมยาม
หรือรบกวน”  มีรายไดพอใหเราอยูได  มีความสุข 
 เศรษฐกิจชุมชนดีตอเนื่องมาจากการรักษาศีลของชุมชน  และการทองเท่ียวทําใหคน
ท่ัวไปรูจักบานน้ําบอนอยมากข้ึน แตถึงอยางนั้นวิถีชีวิตท่ัวไปของชาวบานก็ยังไมเปลี่ยน ทุกคนยัง
อาศัยการทําเกษตรแบบพอเพียง รับจางทํางานท่ัวไป ทอเสื้อผาใช ตัดฟนกอไฟ แลวก็อยูงายกินงาย
เหมือนเดิม“แคปจจัย ๔ เทานั้นท่ีเขาตองการ ตอนนี้เขามีบาน มีอาหารท่ีหางายๆ ปลูกผักกินกันเอง 
เสื้อผาก็ทอใส เขายังทอผาใสกันนะ ท่ีเหลือท่ีก็ทอขายดวย สวนเรื่องเจ็บปวยถาเบื้องตนก็รักษากันเอง
ดวยยาสมุนไพร แตถามากๆ ก็ไปหาหมอ ใชผาแผนปจจุบันรักษา ซ่ึงรายไดท่ีเขาเก็บไวก็มักจะหมดไป
กับคารักษาพยาบาลและการสงลูกๆ หลานๆ ไปโรงเรียน” ถามวา เด็กๆ ในชุมชนท่ีเติบโตข้ึนทุกวัน
ยอมถูกยั่วยวนจากเทคโนโลยีภายนอกบาง พวกเขาปรับตัวรับกับสิ่งเหลานั้นไดอยางไร ตี๋ออง จึง
อธิบายวา ในชุมชนแมจะปฏิเสธการเขามาของน้ําและไฟ แตก็ไมไดหมายความวาจะไมใหเด็กๆ ออก
จากชุมชนไปเห็นสังคมภายนอก เด็กๆ ทุกคนไดเรียนหนังสือ และแนนอน พวกเขาเห็นความตางใน
การใชชีวิต ๒ ดานแบบสุดข้ัวมาแลว  “เด็กๆ เขาไปเห็นไปเจอมาเขาก็อยากไดนั่นแหละ ท้ังน้ํา ไฟ 
เดี๋ยวนี้ลามไปถึงอินเทอรเน็ต แตเราก็บอกเขาวา ถาเรามีสิ่งเหลานั้นเราจะลําบาก สังเกตดูในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเจริญมักมีปญหา แตถาเราอยูกันแบบนี้มันไมเคยจะมีปญหาอะไร ถาเรามีน้ํามีไฟแลวมันจะไม
จบแคนั้น มันจะตองมีอยางอ่ืนตามมา เชนเครื่องใชไฟฟาตางๆ มันคือคาใชจายท้ังนั้น ไมเชื่อก็ลองดู
สัก ๒-๓ ปก็ได แลวจะรูเองวามันเปนยังไง”   
 การสรางแนวคิด  การใหคําแนะนําแกเด็กๆ ทุกคนก็เขาใจและยอมรับกับการใชชีวิตแบบ
ดั้งเดิมอยางไมเคยบน  “ลูกเราเขาก็อยากไดนะโทรศัพทนะ แตไมมีเงินซ้ือไง เราบอกลูกวาทุกอยาง
มันราคาแพง เราใชชีวิตแคประคับประคองกันไป จะตองใชอะไรนักหนา เราแคพอเพียง แคนั้นก็
นาจะมีความสุขแลว ลูกตองศึกษาตัวเองนะวาเราอยูเราใชชีวิตกันมาอยางไร แลวเราควรอยูกัน
อยางไรตอไป พูดแคนี้ลูกๆ เราเขาก็เขาใจ  สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนไมเติมโตมาก  ชาวบานมีรายได
ตอวันหลักรอยบาท  การจะไดเงินสามรอยบาทตอวัน  หารอยบาทตอวันนั้นยากมาก  แมมีรายได
นอยแตพวกเราอยูกันได  มีนักทองเท่ียวมาชมบานเรา  เงินเขาหมูบาน  เราอยูไดสบายๆ  รายจายก็
นอย  พึงพาตนเองไดไมตองประทวง  เรียกรองจากใคร  พระเจาอยูหัวของเราก็เคยบอกไว คนรวย
ท่ีสุดถาไมรูจักพอ มีเทาไรก็ไมพอเพียง คนจนท่ีสุดถารูจักพอ แมจะมีนอยแคหยิบมือก็เพียงพอ แคพอ
กินพอใช ชีวิตเรา ๓ วันดี ๔ วันไข อยูไมนานหรอกเดี๋ยวเราก็ไปแลว” ตี๋ออง บอกอยางนั้น  อยางไรก็
ตาม ต๋ีอองวา ชุมชนน้ําบอนอยไมเคยหามใครออกไปใชชีวิตอยูขางนอก หากใครตองการออกไปก็
สามารถทําได แตถาใครจะเขามาอยูก็ตองทําตามกฎ ตองรักษาประเพณี และใชชีวิตอยางสมถะท่ีสุด  
“ถาลูกๆ เราโตข้ึนแลวเขาอยากยายออกไปอยูขางนอกเราก็ไมหามนะ ถาเขาจะมีครอบครัว อยากอยู
สบายก็ตามใจเขา แตเราเองจะขออยูตรงนี้ไปจนตาย”  
 เศรษฐกิจหมูพระบาทหวยตมดีอยางตอเนื่องสวนหนึ่งมาจากพ.ศ.๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสด็จเยี่ยมราษฎรบานพระบาทหวยตม ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพ้ืนท่ีและชีวิต
ความเปนอยูของราษฎรชาวเขา  ทรงมีพระราชดําริวา  “หมูบานแหงนี้ขาดแคลนท่ีทํากิน ชาวบาน
เปนโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็ก และชาวเขาเผากะเหรี่ยงไดอพยพมาอยูรวมกัน เชนนี้   
เปนผลดีในการหักลางทําลายปา ลดพ้ืนท่ีปลูกฝนทางออมจะไดไมไปรับจางชาวเขาเผาอ่ืนอีกดวย.” 
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ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกลารับหมูบานพระบาทหวยตม อยูภายใตในการดูแลของมูลนิธิโครงการ
หลวง   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม ตั้งอยู  หมู ๙ ตําบลนาทราย  อําเภอลี้  จังหวัด
ลําพูน  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ๒๔,๖๓๑ ไร หมูบานท่ีอยูภายใตการดูแลของโครงการหลวง มี ๑๑ 
หมูบานจํานวน ๒,๐๓๓ ครัวเรือน  ปจจุบันชาวบานดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 หนวยงานภาครัฐเขามาริเริ่มโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือมุง
สงเสริมใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพข้ึนในทองถ่ิน เปนการรักษาภูมิปญญาจากผูเฒาผูแก และ
นํามาประยุกตใชกับเทคโนโลยี สรางรายได กอใหเกิดอาชีพเสริม โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ี
มีอยูในทองถ่ินใหกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ และสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน กลุมทอผา
ไดคัดเลือกผลิตภัณฑผาซ่ินกะเหรี่ยงลายโบราณ เขารับการคัดสรรเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ของกลุม โดยใชชื่อกลุมวา กลุมผาทอกะเหรี่ยงลายโบราณชุมชนพระบาทหวยตม และไดรับการคัด
สรรเปนผลิตภัณฑระดับหาดาว ทําใหสินคาของกลุมเปนท่ีรูจักและไดรับความนิยมมากข้ึน ศูนยวิจัย
หัตถกรรมบานหวยตม หมู ๑๒ บานเดนยางมูล ซ่ึงจําหนายสินคา OTOP ของชุมชน  เปนสถานท่ีรวบ
รวมสินคา  ตอนรับนักทองเท่ียวกระจายรายไดสูชุมชน  นอกจากนั้นยังมีรานคาชุมชนกระจายอยูท่ัง
ไป  จัดเปนแหลงสรางรายได  กระจายรายได 
 กลุมทําเครื่องเงินชุมชนหวยตม  เครื่องเงินของชุมชนพระบาทหวยตม มีเอกลักษณ 
ลวดลาย ท่ีออนชอย งดงาม แสดงถึงความออนชอยของชนเผา ท่ีมองเห็นธรรมชาติอันงดงามแลว
นํามาทําเปนเครื่องเงินเพ่ือสวมใสและสามารถสะทอนถึงชีวิตความเปนอยูของชาวเขาเผาปากะญอได
เปนอยางดี มีการรวมกลุมอยางเขมแข็ง จึงมีการพัฒนาลวดลายข้ึนมาอยางตอเนื่อง พัฒนาลวดลาย
ข้ึนใหม จนไดรับการยอมรับจากตลาด ผู ซ้ือและนักทองเท่ียว โดยจําหนายตามรานคาในชุมชน 
ศูนยวิจัยหัตถกรรมบานหวยตมและผลิตขายสงตามรายการสั่งของลูกคา  
 เศรษฐกิจชุมชนมองผิวเผินเกิดจากการซ้ือขายผลิตภัณฑชุมชน  หากมองลึกๆ  พบวา  
รายไดเกิดจากนัดทองเท่ียวตางถ่ินเขามาเท่ียวชมวัฒนธรรมพุทธ  การปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  ของ
ชุมชน  การเขารวมกิจกรรมของชุมชนท่ีศรัทธาตอพระพุทธศาสนา  ศรัทธาตอหลวงปูครูบาวงศา
พัฒนาเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา
กอนเขาวัดตองถอดรองเทาไวนอกวัด โดยเฉพาะวันพระ จะถือเปนวันสําคัญของคนในชุมชน โดยจะ
รวมกันหยุดงานและแตงกายดวยชุดประจําเผาท่ีมีสีสันสวยงาม พาครอบครัวเพ่ือมารวมกันไปทําบุญ 
ตักบาตร นอกจากจะตักบาตรดวยขาวและอาหารเจแลว ในชุมชนพระบาทหวยตม ยังมีประเพณีตัก
บาตรผักอีกดวย ฟงเทศนและบําเพ็ญประโยชนใหวัด ในชวงคํ่าก็จะไปเวียนเทียนและสวดมนต ไหว
พระภายในวัดและรอบองคพระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย สําหรับการทําบุญ ตักบาตรนั้นจะมีทุกวัน 
โดยพระภิกษุ สามเณร จะรับบิณฑบาตท่ีวัดทุกๆเชา ซ่ึงพุทธศาสนิกชนท่ีอยูนอกชุมชน บุคคลท่ัวไป 
หรือนักทองเท่ียว สามารถเขารวมกิจกรรมได นับเปนประเพณีอันดีงาม  สรางความประทับใจแก
นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวและแสวงบุญเปนประจํา  นํารายไดเขาสูชุมชน  และกอนกับเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑชุมชนกับไปดวย 
 พุทธศาสนิกชนท่ีอยูนอกชุมชน บุคคลท่ัวไป หรือนักทองเท่ียว ตองการสัมผัสกับวิถีชุมชน
สามารถเขาพักในชุมชน  โฮมสเตยชุมชนชุมชนพระบาทหวยตม มีกิจกรรมทองเท่ียว  กราบสักการะ
สรีระทิพยของหลวงปูครูบาชัยยะวงศาพัฒนา บรรจุไวในโรงแกว ท่ีวัดพระบาทหวยตม ซ่ึงเปนวัดท่ี
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ใหญท่ีสุดของอําเภอลี้ และภายในวัดยังมีสถานท่ีสําคัญไดแก บอน้ําทิพย วิหารครอบรอยพระพุทธ
บาท เจดีย ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ มณฑปพระเข้ียวแกว หอพระไตรปฎก พระอุโบสถ ใจบานหรือ
สะดือเมือง 
 กราบไหวพระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย (จําลองแบบมาจากชเวดาประเทศพมา) ลักษณะ
องคพระมหาธาตุเจดีย เปนประติมากรรมขนาดใหญ ศิลปะลานนา ท่ีกอดวยศิลาแลงท้ังองค โดย
กําหนดใหมีพระมหาเจดียองคใหญ เปนองคประธานอยูตรงกลางและมีพระเจดียองคเล็กอยูเปน
บริวารลอมรอบอยู ๔๘ องค ตามแบบพระสถูปเจดียศิลปะลังกา สรางบนเนื้อท่ี ๖ ไร  ประเพณี
เปลี่ยนผาหลวงปูครูบาชัยยะวงษาพัฒนาทุกวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ของทุกป  การทําบุญทอดกฐิน เปน
งานประเพณีท่ียิ่งใหญ จัดข้ึนหลังจากออกพรรษาของทุกป  การสรงน้ําพระธาตุ จัดข้ึนในวันข้ึน ๑๕ 
คํ่า เดือน ๙ (ประมาณเดือนมิถุนายน) ของทุกป  ชมการสาธิตการทอผาเอกลักษณของชาวปกาเก
อญอโดยใชก่ีเอว เลือกซ้ือผลิตภัณฑ และหัตถกรรมเครื่องเงิน ชมการทําเครื่องเงินท่ีมีเอกลักษณ 
ลวดลาย และสะทอนวิถีชีวิต ท่ีข้ึนรูปดวยมือ ใชเม็ดเงินบริสุทธิ์  ชมการตีมีดโดยภูมิปญญากะเหรี่ยง  
ชมการทํายอดฉัตรโบรารณ การทําหัวใจพระพุทธเจา เพ่ือถวายวัดในการสรางวัดและพระพุทธรูป 
เท่ียวบานโบราณกะเหรี่ยงนําบอนอย เรียนรูการปลูกบานท่ีไมใชตะปูโดยภูมิปญญาของกะเหรี่ยง และ
ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมของกะเหรียงบานน้ําบอนอย  ชมแปลงปลูกผักอินทรียในระบบโรงเรือน ภายใต
การสงเสริมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 
   เศรษฐกิจชุมท่ีเกิดจากการทองเท่ียวหมูบานพระบาทหวยตม  เขาพักโฮมสเตย มีรายได
ตอคนตอคืน  ซ่ึงไมรวมคาใชจายอ่ืนๆท่ีนักทองเท่ียวจายเพ่ิม  มีดังนี้   ราคาท่ีพักและคาใชจาย
กิจกรรมคาท่ีพัก ๑๕๐ บาท /คน/คืน  คาอาหาร ๗๐ บาท /คน/ม้ือ (อาหารเย็นรูปแบบขันโตนพรอม
ชมการแสดงชนเผา ทานละ ๑๘๐ บาท)  คานําเท่ียว ๒๐๐ บาท /คน/วัน  คาวิทยากร ๓๐๐ บาท /
คน/วัน(ฐานเรียนรู)  คาการแสดง ๑,๐๐๐ บาท/ชุดผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอกระ
เหรี่ยง  งานหัตถกรรมเครื่องเงิน  ผัก ไมผล ตามฤดูกาล  อาหารเดนในชุมชน ชนเผากะเหรี่ยงพระ
บาทหวยตม รับประทานอาหารมังสวิรัติ เมนูเดน ไดแก ผัดหม่ีสมุนไพรน้ําพริกผักอีเหลิง น้ําพริก
เห็ดหอม ลาบเห็ดฟางเห็ดนางฟา ยําขาเห็ด ตมยําปลาเจ พริกทอดรวมมิตร  
 เศรษฐกิจชุมชนดีตอเนื่องมาจากการรักษาศีลของชุมชน  ไมไดเกิดจากการทองเท่ียวแต
เกิดจากแรงศรัทธา  มีลักษณะความรวมมือระหวางชุมชนกับภาครัฐ  พลเอกอนุพงษ เผาจินดา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทย ไดเดินทางเขาตรวจเยี่ยมหมูบานและไดกลาววารัฐบาลมี
เจตจํานงในการสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติจึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ วาดวยการเขาใจ เขาถึง พัฒนา ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนหลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการพัฒนา
ประเทศ และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีความมุงหวังใหทุกภาคสวนในสังคมไทย
เห็นพองรวมกัน นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศอยางตอเนื่องเพ่ือมุงม่ันใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม
เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงมหาดไทย 
ไดมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยบูรณาการ การทํางานรวมกันในทุกภาคสวน ปจจุบันไดนํามาสูการทํางานในลักษณะ
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ประชารัฐ ท่ีมุงเนนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใหสามารถแกไขปญหาในทุกมิติไดอยาง
ชดัเจน 
 ศีลขอ  ๓  ผูปฏิบัติมีความสุข 
 ผูปฏิบัติมีความสุขเกิดจากกลัวถูกดําเนินคดีความผิดทางเพศ  พบวา  ชุมชนหมูศีล  ๕   
ท่ีปฏิบัติศีล  ๕  สมบูรณ  ไมสามารถพบเห็นพฤติกรรมเหลานี้  แอบชอบผูหญิงคนนี้หรือผูชายคนนี้
หลังมีคูครอง  การเก้ียวพาราสี พูดคุย แชท กระตุนทางเพศ  การแสดงออกตอหนาสาธารณชนจับไม
จับมือ โอบเอว โอบไหล จูบ ลูบคลํา พูดจาลามก เก้ียวกัน โดยพูดถึงอวัยวะเบื้องต่ํา หรือ อวัยวะใต
รมผา ในชุมชนหมูบานศีล  ๕  ตนแบบ  สงผลใหคดีความทางเพศเปนศูนยประชาชนไมรูสึก
หวาดกลัวจะกลัวถูกดําเนินคดีความผิดทางเพศ  ไมมีการจายทรัพยยุติคดีทางเพศ    การลวงละเมิด
ทางเพศ หรือมีปญหาดานชูสาวไมมี  ชาวชุมชนใหความรัก  ความจริงใจตอครอบครัว  และเปน
ครอบครัวใหญพอแมลูก  ผูสูงอายุอาศัยอยูรวมกัน  การประพฤติตนเปนท่ีไววางใจของคูครอง  ความ
พึงพอใจในคูครอง  ไมสนใจคนรักของบุคคลอ่ืน  ความม่ันใจในตนเอง ไมกลัวการตําหนิทางเพศ  
ครอบครัวมีความสุข  ผูปฏิบัติมีความสุข  ไมเกอเขินเขาไปสูชุมชนใดๆ ไมกลัวถูกจับความผิดของตน
และความสุขไมมีโรคติดตอรายแรงทางเพศเกิดข้ึนกับตนเอง   

     ศีลขอ  ๓  สังคมมีความสุข  
 สังคมมีความสุขผลจากสมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามศีลขอ  ๓  ท้ังนี้เพราะคดีความทางเพศ
เปนศูนย  สงผลใหสมาชิกชุมชน  ญาติไมรูสึกหวาดกลัวจะกลัวถูกดําเนินคดีความผิดทางเพศ  ความ
วิตกกังวนตองจายทรัพยยุติคดีทางเพศไมมีปญหาการลวงละเมิดทางเพศ หรือมีปญหาดานชูสาวไม
เกิดข้ึน  ผลสํารวจพบวา  ชาวชุมชนใหความรัก  ความจริงใจตอครอบครัว  ครอบครัวมีความสุข  ผู
ปฏิบัติมีความสุข  ไดมีโรคติดตอรายแรงทางเพศเกิดข้ึนในหมูบาน  สมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจ 
ในความดีของสมาชิกชุม  ความสุขของสังคมเพราะสมาชิกแตละทานมีใจเปนปกติ ไมตองหวาดระแวง
วาจะมีใครรูกรรมชั่วของตน เพราะรักษาศีลมาเปนอยางดี คนมีศีลใครๆ ก็ชอบ จะเขาไปสูท่ีชุมชนใด
ก็ตาม ยอมมีความอาจหาญเขาไป  สําหรับหมูบานศีล  ๕  ท่ีมีการปรบประยุกตเพราะชุมชนเปดรับ
วัฒนธรรมภายนอก  การปฏิบัติตามหลักศีลไมสมบูรณ  ความสุขโดยรวมลดลง  เปนเพราะสมาชิกใน
ชุมชนบางทาน  ไมปฏิบัติตามหลักศีล  สงผลกระทบมายังสมาชิกในชุมชนท่ีปฏิบัติตามศีล     

ศีลขอ  ๓ เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได   
เศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคง  ไดรับผลจากสมาชิกในชุมชนท่ีปฏิบัติตามศีลขอ  ๓  ศีล 

เพราะสมาชิกในชุมชนสมาชิกไมมีรายจายสีเสียไปกับรายจายไมจําเปนหาเลี้ยงครอบครอบหลาย  
ครอบครัว  รายไดไมพอกับรายจาย  หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนอย ตองกลุมอกกลุมใจ เมียจะนอกใจ
ไหม  ตองหาเงินสนองตอบความตองเมีย  สําหรับหมูบานศีล  ๕  ตนแบบ  พบวา  ปญหาทางการเงิน
ท่ีตองจายไปกับความฟุมเฟอย  รักษาโรคติดตอรายแรง  รายจายเพ่ือใหระงับคดีไมมี  สงผลให
ครอบครัว  ชุมชนมีความม่ังทางเศรษฐกิจ  
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 ศีลขอ  ๔  ผูปฏิบัติมีความสุข 
 ผูปฏิบัติมีความสุข  พบวา  เกิดจากชุมชนยอมรับผูปฏิบัติตามหลักศีลขอ  ๔  พูดคําจริง  
รักษาคําพูด  พูดในสิ่งท่ีเกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน  ไดรับความไววางใจเม่ือครอบครัว  ชุมชน
มอบหมายงานตางๆ ให  ไมกลัวถูกฟองเรียกคาเสียหายหม่ินประมาทผูอ่ืน  ผลการปฏิบัติตามหลักศีล
ขอ  ๓  ขอมูลเชิงประจักษพบทุกหมู  ความสุขของกลุม  องคกรตางๆ  ในชุมชนไมแตกแยกกัน  มี
การพัฒนาตอเนื่อง  การดําเนินงานธนาคารหมูบานวัดชัยศรี  โครงการหลวงศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงพระบาทหวยตม การรักษาคําพูดชวยใหผูปฏิบัติไดรับการยอมรับ ปฏิบัติงานตอเนื่องดวย
ความสุข  

    ศีลขอ  ๔  สังคมมีความสุข  
 สังคมมีความสุขผลจากสมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามศีลขอ  ๔  ท้ังนี้เพราะ 63สมาชิกชุมชน
เชื่อม่ันในคําพูดของสมาชิกในชุมชน  พบวา  พระสงฆสามารถใชหลักการกลาวจริง  ปฏิบัติจริง  สราง
ความสุข  สรางความเชื่อม่ันตอชุมชน  ชุมชนวัดลําทับ  ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ 
ชุมชนชาวพุทธใหความสําคัญกับโครงการหมูบานรักษาศีล ๕   ตระหนักรูถึงภัยของ พระพุทธศาสนา
และพยายามหาทางแกปญหาอยูตลอดเวลา การเอาใจใสตอการทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนา และการ
สืบสานประเพณีอันดี สงตอความสุขของสังคมในลักษณะความรวมมือ  การรวมกิจกรรมในชุมชน  
และความ 63รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ในชวงเขาพรรษาท่ีวัดชัยศรีนั้นจะมีการเทศนา
โปรดชาวบานทุกวันจนครบ ๙๐ วัน เพราะในตอนเย็นเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. เปนตนไป ชาวบาน
จะมารวมทําวัตรเย็นทุกวัน ทานเจาอาวาสจึงใหพระภิกษุสามเณรไดเทศนา การเทศนาในชวง
เขาพรรษานี้ไดทําติดตอกันมาแลวไมต่ํากวา ๓๐ นี้ สวนในวันพระชาวบานจําศีลอุโบสถถึงออกพรรษา 
รวมกันบําเพ็ญบุญเนื่องในวันออกพรรษามหาปวารณา และท่ีสําคัญไดมีการทําบุญตักบาตรเพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ 
 พระครูคุณสัมบัน เปนเจาอาวาสวัดทุงทาชาง และเจาคณะอําเภอสระโบสถ เปนท่ีปรึกษา
โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ มีนายจุน อินทรวิลัย ผูใหญบานหมู ๑ เปนผูดําเนินการโครงการรวมกับ
ทางอําเภอและจังหวัด ในอดีตท่ีผานหมูบานมีความสงบเรียบรอยไมมีเรื่องท่ีประพฤติผิดหลักศีล ๕ 
อยางรุนแรง ทําใหชาวบานมีความรักสามัคคีตอกัน เอ้ืออาทรตอกัน และท่ีสําคัญมีโครงการรวมกับ
ทางอําเภอ และจังหวัดคือ “โครงการสวดมนตทุกวันอาทิตยพิชิตมาร”  ไดรับความรวมมือจาก
ชาวบานเปนอยางดี อนึ่งการทําวัตรสวดมนตเย็นท่ีวัดไดปฏิบัติสืบตอกับไดรับความรวมมือจาก
ชาวบานทําวัตรสวดมนตเย็นตอเนื่อง 

ศีลขอ  ๔ เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได   
 เศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคง  ไดรับผลจากสมาชิกในชุมชนท่ีปฏิบัติตามศีลขอ  ๔  เพราะ
การสมาชิกในชุมชนเชื่อม่ันตอคํากลาว  กลาวแลวไมเกิดโทษตอผูฟง  สะทอนความมีศีลของบุคคล  
นําไปสูการรวมมือทํากิจกรรมระหวางกันมีผลตอเศรษฐกิจชุมชน  ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีของชุมชน  กลาวอยางไร  ปฏิบัติอยางนั้น  กลาวคําสอนเปนประโยชนตอผูฟง  แม
มรณภาพแลวชุมชนยังคงปฏิบัติตามเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เชน  พิธีเปลี่ยนผาครองสรีระครูบา
ชัยยะวงศาพัฒนา จัดโดยคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวหวยตม ซ่ึงจัดข้ึนเปนประจําทุกป ถือเปน
ประเพณีสําคัญท่ียิ่งใหญของชุมชนบริเวณโดยรอบวัดพระพุทธบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
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โดยคณะศิษยานุศิษย พระสงฆและชาวบานจะเชิญสรีระของหลวงปูครูบาฯ ซ่ึงไมเนาเปอย ลงสูศาสน
พิธีเพ่ือทําการเปลี่ยนผาครูบาฯ เพ่ือใหศิษยานุศิษยไดแสดงออกซ่ึงความเคารพและศรัทธา  เม่ือทานมี
ชีวิตอยูไดสรางศาสนวัตถุ ศาสนสถาน เชน วัดพระพุทธบาทหวยตม เจดียศรีเวียงชัย เพ่ือดึงและปลุก
จิตศรัทธาใหเกิดในคณะศิษย ปจจุบันมีกิจกรรมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจชุมชน  มูลคา  รายไดท่ีเกิด
จากการปฏิบัติตามคําสอน  การถือศีล  การจัดการทางการทองเท่ียว  เปนตน 
 การกลาววาจาต้ังอยูในศีล  สรางความม่ันใจ  ความรวมมือ  การระดมทุนเขาธนาคาร
หมูบานวัดชัยศรี การกลาวคําจริงมีผลตอความเชื่อม่ันจากสมาชิกในชุมชน  สมาชิกมีความม่ันใจไมถูก
โกง  มีความม่ันใจในความมีศีลธรรมของคณะผูบริหาร  เขามาถือหุนอยางนอย ๕ หุน ๆ ละ ๑๐ บาท 
และคาธรรมเนียมแรกเขา ๒๐ บาท รวมเปน ๗๐ บาท ความเชื่อม่ันในการมีศีล  ๕  ปฏิบัติตามหลัก
ศีล  ๕  สมาชิกมีสัจจะ  มีความจริงใจตอกัน  เกิดการรวมกลุมสมาชิกธนาคารฯ ธนาคารหมูบานวัด
ชัยศรี บานเสียวเริ่มแรกมีสมาชิก จํานวน ๑๒๐ คน มีหุน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันมีสมาชิก 
จํานวน ๗๑๕ คน มีเงินหมุนเวียน ณ ปจจุบันจํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และเงินของสมาชิกถูกใช
ตามความตองการของสมาชิก  สงผลตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  มูลเหตุสําคัญมาจากสมาชิกมี
ศีล  มีสัจจะตอกัน  ศีลขอ  ๔  จึงสะทอนความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  ความเชื่อม่ันตอทีมงานกับ
สมาชิกผูฝากเงิน  
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 ศีลขอ  ๕  ผูปฏิบัติมีความสุข 
 ผูปฏิบัติมีชาวบานเปนชาวเผาปกาเกอะญอ ใชวิชีวิตความเปนอยูแบบดั่งเดิม โดยคนใน
หมูบานยังคงอนุรักษความเปนกะเหรี่ยงโบราณไดเปนอยางดี เชน ลักษณะของท่ีอยูอาศัย ตัวบานนั้น
ทําจากไมไผและหลังคาบานทําจากหญาคา อีกท้ังลักษณะของอาหารการกินนั้นเนนความเปนมังสวิรัติ 
งดการบริโภคเนื้อสัตว เพราะชาวบานท่ีนี่มีความเปนพุทธบริสุทธิ์สูง  มีความสุขมีสุขภาพดี  รางกาย
ไมทรุดโทรมดวยสุรา  ยาเสพติด  ความสุขกับพฤติกรรมสุขภาพมีการรักษาศีล ๕ ไมรับประทาน
เนื้อสัตว ไมนําสัตวมาเลี้ยงในหมูบาน ไมดื่มสุรา ไมเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ประกอบสัมมาอาชีพและทํา
สวนทําไรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การดํารงชีวิต โดยทุกวันพระ
จะหยุดทํางาน แลวพากันไปวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต  ไหวพระ นั่งสมาธิ  

    ศีลขอ  ๕  สังคมมีความสุข  
 สังคมมีความสุขผลจากสมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามศีลขอ  ๑  ท้ังนี้เพราะสังคมมีความสุข 
ทุกคนยึดหลักศีล ๕ ในการดํารงชีวิต วนัพระหยุดทํางาน แลวพากันไปวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต  ไหว
พระ นั่งสมาธิ ความสุขท่ีเปนรูปธรรม  พบวา  ชามบานมีความสุขท่ีไดปฏิบัติตามหลักศีล  ๕กวา
ประมาณ ๒๐ ปมาแลว โดยติดตามมากับครูบาชัยวงศาพัฒนา อดีตเจาอาวาสวัดพระพุทธบาทหวย
ตม ซ่ึงครูบาชัยวงศาพัฒนาไดชวนใหมาอยูพรอมกับมอบท่ีดินใหทํากินครอบครัวละ ๑ ไร โดยมีขอ
แมวา จะตองรักษาศีล ๕ ไมกินเนื้อสัตว ซ่ึงตอนแรกมีอยูไมก่ีครัวเรือน จนมาถึงปจจุบันมีมากถึง 
๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน  สงผลใหสังคมหมูบานศีล  ๕  เปนสังคมไมมีปญหาอาชญากรรมหรือปญหาเรื่อง
ยาเสพติด มีแตความรัก สามัคคีกัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ยกยองใหเปนหมูบานตนแบบหมู
บานศีล ๕ เพ่ือใหหมูบานอ่ืนไดมาเรียนรูวิธีการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงศีล ๕ และทําใหเกิดความ
สงบสุข” พระครูอุปถัมภสังฆกิจ ผูชวยเจาอาวาสวัดพระพุทธบาทหวยตม ในฐานะเจาคณะตําบลนา
ทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน กลาววา ชาวบานในพ้ืนท่ี ต.นาทราย ท้ัง ๑๐ หมูบาน จะใชชื่อรวมกันวา หมูบาน
พระพุทธบาทหวยตม ซ่ึงมีความศรัทธาในครูบาชัยวงศาพัฒนาและยึดถือแนวทางในการปฏิบัติการถือ
ศีล ๕ กินอาหารมังสวิรัติตามครูบาชัยวงศาพัฒนามาตั้งแตครูบาชัยวงศาพัฒนายังไมมรณภาพ และ
แมวาครูบาชัยวงศาพัฒนาจะมรณภาพไปแลวกวา ๑๐ ป ชาวบานกลุมดังกลาวก็ยังถือแนวปฏิบัตินี้อยู 
โดยจะมีการวากลาวตักเตือนกันอยูตลอด และในหมูบานจะไมมีการเลี้ยงสัตวไวกินเนื้อ เชน หมู เปด 
ไก ซ่ึงแตละวัน ผูใหญบานท้ัง ๑๐ หมูบานจะออกตรวจพ้ืนท่ีในหมูบานทุกวันดวย 
 สภาพแวดลอมทางสังคมนาอยู  พบวา  สามารถตอยอดกิจกรรมการดําเนินชีวิตมาจัด
กิจกรรม  การทองเท่ียวเชิงเกษตรภายในศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม แบงพ้ืนท่ี
ออกเปน ๔ สวน ไดแก แปลงสาธิตพืชผักท่ีแปลกใหม ไดแก ฟกบัตเตอรนัต ฟกจานบิน ฟกคอหงส 
และพริกเม็กซิกันเผ็ดและหวาน, แปลงสาธิตผักท่ีสงเสริมใหเกษตรกรปลูก ไดแก มะเขือมวงกานดํา 
คะนายอดดอยคํา ไมผล ประเภทไมผล, แปลงสาธิตการปลูกไมผลเมืองรอน ไดแก มะมวงพันธุจาก
ตางประเทศ มะเฟอง สายพันธุธุไตหวัน มะปราง เสาวรส อโวคาโด บวย และทอ, แปลงไมดอกไม
ประดับ การปลูกกุหลาบหนู และแปลงพืชสมุนไพร ไดแก ตะไครหอม เพ่ือนํามาสกัดเปนน้ํามันหอม
ระเหย 
 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในหมูบานหวยตม ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผากะเหรี่ยง ณ 
บานกะเหรี่ยงโบราณ บานน้ําบอนอย และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การทอผาแบบทอมือโบราณ
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พ้ืนบานโดยใชก่ีกระตุก ใชวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินยอมสี มีลวดลายโบราณ เชน เสื้อ กางเกง ผาถุง 
กระเปาสะพาย ผาหม การทําเครื่องเงินท่ีใชวัตถุดิบเปนเงินแท ๑๐๐% มีลวดลายเปนเอกลักษณของ
ชนเผากะเหรี่ยง เชน สรอยคอ กําไล แหวน การทําเครื่องประดับจากกะลามะพราว เครื่องจักรสาน
ทองเท่ียวเชิงเกษตรภายในศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม แบงพ้ืนท่ีออกเปน ๔ สวน 
ไดแก แปลงสาธิตพืชผักท่ีแปลกใหม ไดแก ฟกบัตเตอรนัต ฟกจานบิน ฟกคอหงส และพริกเม็กซิกัน
เผ็ดและหวาน, แปลงสาธิตผักท่ีสงเสริมใหเกษตรกรปลูก ไดแก มะเขือมวงกานดํา คะนายอดดอยคํา 
ไมผล ประเภทไมผล, แปลงสาธิตการปลูกไมผลเมืองรอน ไดแก มะมวงพันธุจากตางประเทศ มะเฟอง 
สายพันธุไตหวัน มะปราง เสาวรส อโวคาโด บวย และทอ, แปลงไมดอกไมประดับ การปลูกกุหลาบ
หนู และแปลงพืชสมุนไพร ไดแก ตะไครหอม เพ่ือนํามาสกัดเปนน้ํามันหอมระเหย 
  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในหมูบานหวยตม ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผากะเหรี่ยง ณ 
บานกะเหรี่ยงโบราณ บานน้ําบอนอย และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การทอผาแบบทอมือโบราณ
พ้ืนบานโดยใชก่ีกระตุก ใชวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินยอมสี มีลวดลายโบราณ เชน เสื้อ กางเกง ผาถุง 
กระเปาสะพาย ผาหม การทําเครื่องเงินท่ีใชวัตถุดิบเปนเงินแท ๑๐๐% มีลวดลายเปนเอกลักษณของ
ชนเผากะเหรี่ยง เชน สรอยคอ กําไล แหวน การทําเครื่องประดับจากกะลามะพราว เครื่องจักรสาน  
  ศีลขอ  ๕ เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได   

เศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคง  ไดรับผลจากสมาชิกในชุมชนท่ีปฏิบัติตามศีลขอ  ๕   
สภาพเดิมปญหาของชาวเขาเผากะเหรี่ยงหมูบานพระบาทหวยตมคือ ปญหาความยากจน มีรายได
ครัวเรือนตํ่า ผลิตภัณฑก็ลดต่ําลงไปโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเทียบกับกําลังการผลิตท่ีสามารถ ผลิตได 
ทําใหรายไดครัวเรือนตอเดือนของชาวเขาจากการทอผาลดลงดวย สาเหตุของการลดลงในความ
ตองการซ้ือเพราะวา ขาดผูทําหนาท่ีการตลาดและสงเสริมการตลาด ปญหาคุณภาพสินคาตกตํ่า 
ปญหาการออกแบบไมตรงกับรสนิยมผูบริโภค รวมท้ังปญหาการแขงขันจากสินคาคูแขงขัน ดวยการ
ปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  สามารถดึงหนวยงาน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  เขามาชม  สนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน 

 ศีลขอ  ๕  สามารถลดรายจายฟุมเฟอยจากสุรา  สิ่งเสพติด  กิจกรรมบันเทิง  พบวา  
หมูบานศีล  ๕  มีรายจายลดลงชัดเจน  คดีความท่ีเก่ียวเนื่องกับศีล ๕ ของคนในชุมชนแหงนี้เกือบจะ
เทากับศูนย คดีฆาตกรรมไมตองพูดถึง คดีทะเลาะวิวาทและเรื่องการหยารางตั้งแตเปนนายอําเภอท่ีนี่
ไมเคยปรากฏวามี” นี่เปนคํายืนยันของนายอุดม จันตาใหม นายอําเภอลี้  ไดแก  จายทรัพยหยุดคดี
เนื่องดวยสิ่งมึนเมา  รายจายเก่ียวกับสุรา บุหรี่  ดานสุขภาพอนามัย  เหมาะสมกับวัย  มีความม่ันใจ  
เม่ือทําการงาน  รางกายมีความพรอม  สามารถสรางรายไดใหแกครอบครัวอยางตอเนื่อง  มีเงินสะสม
รองรับการประกอบอาชีพในชุมชน  และพบวา  สมาชิกชุมหมูศีล  ๕  มีอาชีพในชุมชน  สวนมากไม
เดินทางไปประกอบอาชีพตางถ่ิน  การตอยอดอาชีพจากกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  รายได
จากการทองเท่ียวเชิงเกษตรภายในศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม แบงพ้ืนท่ีออกเปน ๔ 
สวน ไดแก แปลงสาธิตพืชผักท่ีแปลกใหม ไดแก ฟกบัตเตอรนัต ฟกจานบิน ฟกคอหงส และพริก
เม็กซิกันเผ็ดและหวาน, แปลงสาธิตผักท่ีสงเสริมใหเกษตรกรปลูก ไดแก มะเขือมวงกานดํา คะนายอด
ดอยคํา ไมผล ประเภทไมผล, แปลงสาธิตการปลูกไมผลเมืองรอน ไดแก มะมวงพันธุจากตางประเทศ 



๙๖ 
 

มะเฟอง สายพันธุไตหวัน มะปราง เสาวรส อโวคาโด บวย และทอ แปลงไมดอกไมประดับ การปลูก
กุหลาบหนู และแปลงพืชสมุนไพร ไดแก ตะไครหอม เพ่ือนํามาสกัดเปนน้ํามันหอมระเหย 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในหมูบานหวยตม ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผากะเหรี่ยง ณ 
บานกะเหรี่ยงโบราณ บานน้ําบอนอย และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การทอผาแบบทอมือโบราณ
พ้ืนบานโดยใชก่ีกระตุก ใชวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินยอมสี มีลวดลายโบราณ เชน เสื้อ กางเกง ผาถุง 
กระเปาสะพาย ผาหม การทําเครื่องเงินท่ีใชวัตถุดิบเปนเงินแท ๑๐๐% มีลวดลายเปนเอกลักษณของ
ชนเผากะเหรี่ยง เชน สรอยคอ กําไล แหวน การทําเครื่องประดับจากกะลามะพราว เครื่องจักรสาน
ทองเท่ียวเชิงเกษตรภายในศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม แบงพ้ืนท่ีออกเปน ๔ สวน 
ไดแก แปลงสาธิตพืชผักท่ีแปลกใหม ไดแก ฟกบัตเตอรนัต ฟกจานบิน ฟกคอหงส และพริกเม็กซิกัน
เผ็ดและหวาน, แปลงสาธิตผักท่ีสงเสริมใหเกษตรกรปลูก ไดแก มะเขือมวงกานดํา คะนายอดดอยคํา 
ไมผล ประเภทไมผล, แปลงสาธิตการปลูกไมผลเมืองรอน ไดแก มะมวงพันธุจากตางประเทศ มะเฟอง 
สายพันธุไตหวัน มะปราง เสาวรส อโวคาโด บวย และทอ, แปลงไมดอกไมประดับ การปลูกกุหลาบ
หนู และแปลงพืชสมุนไพร ไดแก ตะไครหอม เพ่ือนํามาสกัดเปนน้ํามันหอมระเหย 

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในหมูบานหวยตม ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผากะเหรี่ยง ณ บาน
กะเหรี่ยงโบราณ บานน้ําบอนอย และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การทอผาแบบทอมือโบราณพ้ืนบานโดย
ใชก่ีกระตุก ใชวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินยอมสี มีลวดลายโบราณ เชน เสื้อ กางเกง ผาถุง กระเปา
สะพาย ผาหม การทําเครื่องเงินท่ีใชวัตถุดิบเปนเงินแท ๑๐๐% มีลวดลายเปนเอกลักษณของชนเผา
กะเหรี่ยง เชน สรอยคอ กําไล แหวน การทําเครื่องประดับจากกะลามะพราว เครื่องจักรสาน 

รายไดเกิดจากกิจกรรมการทองเท่ียว  ขับรถไปรานขายสินคา OTOP มีสินคาหลาย
ประเภทท่ีเปนฝมือชาวเขาปกาเกอะญอ เชนเครื่องเงินทํามือ ฝาฝายทอมือ ผาซ่ิน กระเปายาม ฯลฯ 
เครื่องเงินทํามือ สินคาเดนของชุมชนมีประวัติความเปนมาอยางยาวนาน ผานการถายทอดจากรุนสู
รุน ลวดลายของเครื่องเงินมีลักษณะโดดเดน สวยงาม ประณีต ออกแบบลวดลายจากคนในชุมชนเอง  
หัตถกรรมผาทอ สินคาฝายทอมือจากคนในชุมชนเอง มีการประยุกตลายผาแบบดั้งเดิมใหเปนลายผา
รวมสมัย เหมาะสําหรับใสในปจจุบัน ทําใหสินคาหัตถกรรมผาทอเปนท่ีนิยมเปนสินคาขายดีของชุมชน
หวยตมไมแพเครื่องเงินทํามือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

๔.๓  สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 

  สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
  การสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัย  
ไดนําขอมูลการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ ไดแก  บานพระพุทธบาทหวย
ตม  ตําบล  นาทราย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  บานเสียว ตําบลวังชัย  อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน  บานทุงทาชาง ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี  บานลําทับ  ตําบลลําทับ  
อําเภอลําทับ  จังหวัดกระบี่  จากการศึกษาวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของตนเองไวการเปลี่ยนแปลง
ตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ตนเองมี
ความสุข  สังคมมีความสุข  เกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได  มีรายละเอียด  ดังนี้    

 
เกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล   

 
หลักศีล ๑ 

เกณฑการดําเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  ๔.๑ โมเดลศีลขอท่ี  ๑ 

 

ศีลขอท่ี ๑ 

เบญจศีล เบญจธรรม 

วิถีชุมชน 

- ปฏบิัติตนใหมีความประพฤติ
เรียบรอย 

- ไมกอเหตุทะเลาะววิาท 

- งดเวนการทํารายส่ิงมีชีวิต 

- งดเวนการทําลายส่ิงแวดลอม 

- แสดงการยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกตาง 

 

- ใหความคุมครองเด็กและสตรีผู
ออนแอกวา 

- รณรงคใหเกิดคุณธรรมการอยู
รวมกัน 

- กาํหนดพื้นที่ในชุมชนเปนเขต
อภัยทาน 

- มีเมตตาตอสมาชกิในชุมชน 

 

- ชุมชนใหความสําคัญตอการอยูรวมกัน 

- ควบคุมกาย วาจา ใจ  ปองกันความขดัแยง  
- รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง   
- งดเวนการเบียดเบยีน   
- งดเวนเนื้อสัตวหรือบริโภคเนื้อสัตยที่เปนซากสัตว   
- จัดสถานที่ในชุมชนใหมีเขตอภัยทาน   
 



๙๘ 
 

หลักศีล ๒ 

เกณฑการดําเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  ๔.๒ โมเดลศีลขอท่ี  ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศีลขอท่ี ๒ 

เบญจศีล เบญจธรรม 

วิถีชุมชน 

- ทํางานสุจริต 

- สนับสนุนการทํางานที่ไมสงผล
กระทบตอชุมชน 

- เคารพสิทธิผูอื่น 

- ออมทรัพยใชจายเหมาะสม 

- ไมหวาดระแวงกลัวถูกจับผิด 

 

- กิจกรรมเพิ่มรายได ลด
รายจายครอบครัว 

- จัดต้ังกลุมออมทรัพย 
- ใชชีวิตเหมาะสมกับฐานะ 
- จัดสวัสดิการแกผูดอยโอกาส
ในชุมชน 

- ยกยองบุคคลตนแบบของ
ชุมชน 

- สงเสริมอาชีพในชุมชน 

- สนับสนุนกลุมอาชีพ  
- การชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชน   
- การจัดต้ังกลุมออมทรัพย 
- ระดมเงินออมสนับสนุนการดํารงอาชพี   
- การจัดสรรเงินเพื่อประโยชนสังคมโดยรวม   
 



๙๙ 
 

หลักศีล ๓   

เกณฑการดําเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  ๔.๓ โมเดลศีลขอท่ี  ๓ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศีลขอท่ี ๓ 

เบญจศีล เบญจธรรม 

วิถีชุมชน 

- ใหความรัก ความจริงใจ 
- ประพฤติตนเปนที่ไววางใจ 

- ไมจายทรัพย ยุติคดีทางเพศ 

- คุมครองสถาบันครอบครัว 

- อบรมเยาวชนวัยเจริญพันธ 
 

- การสํารวมระวังไมใหเกิดการ
ลวงละเมิดสิทธิผูอื่น 
- ไมลวงละเมิดทางเพศ  
- ใชชีวิตใหเหมาะสมกับวัย 
- มีความประพฤติที่เหมาะสม 

- เปดรับวัฒนธรรมที่แตกตาง
ดวยความเขาใจตามความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมชุมชน 

- ปราศจากคดีความทางเพศ 

- ชุมชนใหความรักความจริงใจตอครอบครัว  
- คูครองมีความไววางใจกันและกัน   
- ไมมีโรคติดตอรายแรงในชุมชน 

- กิจกรรมอบรมเยาวชนเกี่ยวกบัสุขอนามัยชุมชน 

- ปฏบิัติธรรมตามกจิกรรมและวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา   
 



๑๐๐ 
 

หลักศีล ๔   

เกณฑการดําเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี  ๔.๔ โมเดลศีลขอท่ี  ๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศีลขอท่ี ๔ 

เบญจศีล เบญจธรรม 

วิถีชุมชน 

- เคารพตอระเบียบของชุมชน 
- ปฏญิาณตนเปนคนดี 

- รักษาคําพูด 

- ไมพูดตัดรอนผูอื่น 

- ซ่ือสัตยตอหนาที ่
- ไมถูกดําเนินคดีฟองรอง 
 

 

- พูดในส่ิงที่มีประโยชนตอ
ตนเองและผูอื่น 

- ใหขอมูลถกูตองชัดเจน 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรม 

ตอดานการทุจริต 

- รักษามารยาทในชุมชน 

- การใหขอมูลประชาสัมพันธใหเกิดการตอดานการ
ทุจริตในชุมชน 

- การพัฒนากองทุนหมูบาน  ธนาคารชมุชนใหมี
ความมั่นคงเกิดประโยชนตอชุมชน 
- การปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของพระสงฆ 
- การสืบสานประเพณีอันดีงาม 
- ปฏบิัติธรรมตามหวงเวลา 

- สงเสริมความรักความสามัคคีเอื้ออาทรตอกัน 
  

 



๑๐๑ 
 

หลักศีล ๕ 

เกณฑการดําเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี  ๔.๕ โมเดลศีลขอท่ี  ๕ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ศีลขอท่ี ๕ 

เบญจศีล เบญจธรรม 

วิถีชุมชน 

- ลดละเลิกอบายมุขและยาเสพติด 
- ใชชีวิตทํากิจกรรมอยางมีสติ 

- เปนแบบอยางที่ดีของครอบครัว
และชุมชน 

- รางกายมีความพรอมตานยาเสพติด 
- ไมมีรายจายที่เกีย่วเนื่องดวยคดีส่ิง
เสพติด 

- การดํารงชีวิตตามวิถพีุทธ 
- งดส่ิงเสพติด 
- การปฏิบัติธรรมตามหลักการ
ทางพระพุทธศาสนา 
- แนะนาํสมาชิกในชุมชนใหงด
เลิกเสพและจําหนายส่ิงมึนเมา 

- ชุมชนไมมีปญหายาเสพติด 
- การสงเสริมกิจกรรมหมูบานใหเกิดการลดละเลิกส่ิง
เสพติด 
- จัดกจิกรรมสงเสริมการเรียนรูหมูบานตนแบบศีล ๕ 
- การต้ังกลุมออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ 
- จัดกีฬาตานยาเสพติด 

- การสงเสริมงดสุรา ส่ิงมึนเมาในงานบุญ 
- การเผยแผประชาสัมพันธหมูบานศีล ๕ ตนแบบสู
สังคมสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน 
 



๑๐๒ 
 

 องคประกอบเปาหมายศีล ๕ 

 องคประกอบเปาหมายศีล ๕ เปนเปาหมายของการดําเนินชีวิตของสังคมไทยตาม

หลักการศีล ๕ ซ่ึงการดําเนินชีวิตตามหลักการของหมูบานศีล ๕ สมาชิกในชุมชนตองปฏิบัติตาม

หลักการของศีลท้ัง ๕ ใหครบ มีองคประกอบดังนี้ 

 ศีลขอ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิตท้ังปวง 

รวมถึงการทํารายสัตว หรือมนุษยดวย  

 ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) เวนจากการลักทรัพย เอาสิ่งของท่ี

เจาของไมไดให รวมถึงการเบียดบัง ฉอราษฎรบังหลวง เอาเปรียบคนอ่ืนดวย  

 ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการประพฤติผิดใน

กามท้ังหลาย ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  

 ศีลขอ ๔  เวนจากการพูดเท็จ คําหยาบ หรือพูดสอเสียด รวมถึงการพูดใหคนแตกสามัคคี

กันดวย   

 ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการดื่ม

น้ําเมา อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท   

 การปฏิบัติตามหลักการของศีลท้ัง ๕ ขอ มีเปาหมายใหตนเองเปนมนุษย มีความเปนอยู

ดวยความสุขอยางตอเนื่อง (ปกติ) สมาชิกในชุมชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕ สมาชิกทุกคน

มีความสุข  สังคมมีความสุขตอเนื่อง  บุคคล  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความรวมมือกระทํา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมรวมกัน  สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคง พ่ึงพาตนเองได   

 การปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕  ในบางสังคมอาจมีการปรับเปาหมายใหลดลง  ปฏิบัติ

ไดบางขอไมครบท้ัง ๕ ขอ  หรือบางขออาจมีการปรับไมถึงกับทําใหศีลนั้นขาดลง  มีเพียงความเศรา

หมองของศีล  เชน  ไมมีการพูดโกหก  แตไมตองการตอบ  ศีลท่ีเกิดจากการละเมิดจากการพูดโกหก

จึงไมสมบูรณ  เปนตน  การปฏิบัติตามหลักการของหมูบานศีล ๕ ตนแบบ บางแหงมีการปรับ

เปาหมายลง  ไมมีการงดเวนบริโภคเนื้อสัตว  แตจะงดเวนการเบียดเบียนชีวิตของเพ่ือนมนุษย  งดเวน

การดื่มสุรา  จําหนายสุราในหมูบาน  ในวัด  แตสมาชิกบางทานในชุมชนมีการดื่มสุราจากภายนอก

หมูบานเหลานี้  เปนเปาหมายการปฏิบัติตามหลักการของหมูบานศีล ๕  ลดลง   

 เปาหมายของหมูบานศีล ๕  ท่ีนําองคประกอบของศีลท้ัง ๕ ขอ มากําหนดเปนคา

เปาหมายสําหรับสรางเกณฑ  แบงออกเปน  ๖  ระดับ  คาเปาหมายอาจปรับเปลี่ยนไดตามสภาพการ

ดําเนินชีวิตของชุมชน  แตหากคาเปาหมายเปน  ๐  ถือวาชุมชนนั้นไมปฏิบัติตามหลักการของหมูบาน

ศีล ๕  คาเปาหมายของหมูบานศีล ๕ แบงเกณฑไดดังนี้ 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

 ๕  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ไดครบทุกขอ   

 ๔  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได ๔ ขอ 

   ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได ๓ ขอ 

  ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได  ๒ ขอ 

  ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได  ๑ ขอ 

  ๐  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ไมได 

 การแปลคาเปาหมาย  

 ๕  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ไดครบทุกขอ  ได ๕ คะแนน 

 ๔  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๔ ขอ  ได  ๔  คะแนน 

   ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๓ ขอ  ได  ๓  คะแนน 

  ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๒ ขอ  ได  ๒  คะแนน 

  ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๑ ขอ  ได  ๑  คะแนน 

  ๐  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ไมได  ๐  คะแนน 

 ตนเองมีความสุข 

 ตนเองมีความสุข  เปนเปาหมายของการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  โดยปฏิบัติตาม

หลักการของศีล  ๕  เฉพาะบุคคลในสังคม  การรับรู  การปรับตัว  ใหมีความประพฤติอยูในกรอบของ

ศีลท้ัง  ๕  งดเวนจากการฆา  การเบียดเบียนผูอ่ืน  งดเวนจากการลักทรัพย  การครอบครองทรัพยท่ี

ไดมาโดยมิชอบ  งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ความไมซ่ือตรง  การละเมิดทางเพศท่ีผิดศีลธรรม  

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  งดเวนจากการพูดเท็จ การสรางความเขาใจผิดเกิดข้ึนแกผูอ่ืน  งดเวน

จากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิด  รวมถึงการคาการจําหนายสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิดแก

บุคคลอ่ืน  ความสุขท่ีเกิดจากการเวนจากการกระทําท้ัง  ๕  สงผลใหบุคคลมีความสุขอยางตอเนื่อง  

มีความสุขใจ  ไมหวาดระแวง  กลัวถูกจับผิด  มีความสุขกาย  ไมไดรับโทษภัยจากการละเมิดศีล  การ

เปนโรคราย  มีความสุขจากการมีทรัพย  การใชจายทรัพยสามารถพ่ึงพาตนเองได   

 เปาหมายของหมูบานศีล ๕  การกําหนดคาความสุขของบุคคลจากการปฏิบัติตาม

หลักการของศีลท้ัง  ๕  ขอ  แบงออกเปน  ๕  ระดับ  การกําหนดคาเปาหมายเปนการกําหนดความ

พึงพอใจของบุคคลตอความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  แบงเกณฑไดดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ มีความสุขมากท่ีสุด   

 ๔  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ มีความสุขมาก   

   ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ มีความสุขปานกลาง 

  ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ มีความสุขนอย  

  ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ มีความสุขนอยท่ีสุด 

 

 

 



๑๐๔ 
 

 การแปลคาเปาหมาย  

คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความวา  มีความสุขอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความวา  มีความสุขอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความวา  มีความสุขอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความวา  มีความสุขอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความวา  มีความสุขอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 สังคมมีความสุข 

 สังคมมีความสุข  เปนการรับรูผลของการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  รวมกันของ

ชุมชนหมูบานศีล  ๕  ตนแบบ  สะทอนผลออกมาในเชิงการใหขอคิดเห็น  ใหคําแนะนํา  แนวปฏิบัติท่ี

ดีแกบุคคลอ่ืนได  รวมถึงการรับรูผลของการดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกัน  การใชประโยชนภายใน

หมูบานท่ีเกิดจากกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  เชน  การงดเวนบริโภคเนื้อสัตว  

ความสุขท่ีเกิดจากการงดเวนบริโภคเนื้อสัตว  สมาชิกในสังคมรับรูไดวาชุมชนขอตนไมจําหนายอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว  หรือการงดเวนสุรา  สิ่งมึนเมาในงานบุญพิธีตาง ๆ ภายในชุมชน  สมาชิกในสังคม

รับรูไดวางานบุญไมมีการจําหนายจายแจกสุรา  เปนตน  การรับรูของสมาชิกในชุมชนจึงสามารถ

สอบถามและกําหนดเปาหมายของความสุข  การวัดคาเปาหมายไดดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ สังคมมีความสุขมากท่ีสุด   

 ๔  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ สังคมมีความสุขมาก   

   ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ สังคมมีความสุขปานกลาง 

  ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ สังคมมีความสุขนอย  

  ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ สังคมมีความสุขนอยท่ีสุด 

 การแปลคาเปาหมาย  

คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความวา  สังคมมีความสุขอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความวา  สังคมมีความสุขอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความวา  สังคมมีความสุขอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความวา  สังคมมีความสุขอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความวา  สังคมมีความสุขอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

 เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได 

 เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได  เปนเปาหมายของการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  โดย

การดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  ไดครบสมบูรณ  และบาง

แหงมีการปรับประยุกตตามบริบทของชุมชน  แตสภาพผลของการปฏิบัติสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชน  

เกิดความม่ันคงสามารถพ่ึงพาตนเองไดท้ังในระดับครอบครัวและในระดับชุมชน  ในระดับครอบครัว

สมาชิกครอบครัวท่ีปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  มีรายรับนอย  มีรายจายนอย  มีเงินออมสามารถ

 



๑๐๕ 
 

นําเงินออมไปเขารวมกิจกรรมกับกลุมออมทรัพย  การบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชนของชุมชน  

ระดับชุมชน  สมาชิกในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได  มีเงินออม  เขารวมกิจกรรมกลุมในชุมชน เชน 

กลุมผลิตผลิตภัณฑชุมชน  กลุมออมทรัพย  ธนาคารชุมชน  เปนตน  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชน  พ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  การพ่ึงพาทรัพยากรจาก

ภายนอกมีนอย  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจเปนลักษณะของการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูได  เกิด

วัฒนธรรมวิถีพุทธ  นํามาสงเสริมกิจกรรมทางการทองเท่ียว  สรางรายไดทางเศรษฐกิจเขาสูชุมชน  

ผลของการพ่ึงพาตนเอง  สรางเศรษฐกิจชุมชนท่ีม่ันคงเปนคาเปาหมายท่ีสะทอนการปฏิบัติตาม

หลักการของศีล ๕  ได  สามารถนํามากําหนดเกณฑเปาหมายวัดความพึงพอใจตอเศรษฐกิจชุมชน  

โดยกําหนดคาเปาหมายแบงเปน  ๕  ระดับดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับมากท่ีสุด   

 ๔  หมายถึง  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับมาก   

   ๓  หมายถึง  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับปานกลาง 

  ๒  หมายถึง  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับนอย  

  ๑  หมายถึง  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับนอยท่ีสุด 

 การแปลคาเปาหมาย  

คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความวา  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความวา  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับมาก 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความวา  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความวา  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับนอย 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความวา  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

 เกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
 

การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล ๕ 
การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 

สมบูรณ 
รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ของชุมชน ศีล ๕ 
การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 

แบบปรับประยุกต 
การกําหนดเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 

เปาหมายการ
ดําเนินชีวิต 

องคประกอบ
ศีล ๕ 

ผลการปฏิบัติ
เฉพาะบุคคล 

ผลการปฏิบัติ
ภาพรวมสังคม 

ผลสะทอน
ทางเศรษฐกิจ
ชุมชน 

การกําหนดคา
เปาหมาย 

การประเมินผลการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 
เปาหมายการ
ดําเนินชีวิต 
 ทําได/ทําไมได 

องคประกอบ
ศีล ๕ 
ปฏิบัติครบ/ไมครบ 

ผลการปฏิบัติ
เฉพาะบุคคล 
มีความสุข/ไมมี
ความสุข 

ผลการปฏิบัติ
ภาพรวมสังคม 
มีความสุข/ไมมี
ความสุข 

ผลสะทอน
ทางเศรษฐกิจ
ชุมชน 
พอใจ/ไมพอใจ 

การกําหนดคา
เปาหมาย 
คามาก/คานอย 

ภาพสะทอนชุมชนศีล ๕ 
การดําเนินชีวิตของชุมชนใน

อดีต 
การดําเนินชีวิตของชุมชนใน

ปจจุบัน 
การดําเนินชีวิตของชุมชนใน

อนาคต 
เบียดเบียน ไมสงบสุข เบียดเบียน

นอย 
สงบสุข   

พ่ึงพาตนเอง
นอย 

ความขัดแยง พ่ึงพาตนเอง ความขัดแยง
นอย 

  

 
 

 



๑๐๗ 
 

บทท่ี  ๕ 
 

สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

  การวิจัยเรื่อง  การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก    
ศีล  ๕  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  เพ่ือวิเคราะห
เชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทย
ตามหลักศีล  ๕  เพ่ือสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕      
ซ่ึงมีวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี 2 (Mixed Methodology) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมขอมูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากข้ึน  สําหรับวิธีการวิจัย  ไดแก      
การวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและแนวคิดเก่ียวกับงานวิจัย  การสัมภาษณเชิงลึก     
(In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) 
ในประเด็นการสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 
สรุปตามประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
 ๕.๑.๑  การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   

 ๑) การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรม 
  การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา เพราะความตองการของมนุษยไมมีท่ีสิ้นสุด   แตการเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือชานั้นข้ึนอยู

กับปจจัยท่ีมาเก่ียวของ เชน ระดับการศึกษาของคนในสังคม  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค  การนํามาเปลี่ยนแปลง  การคนพบ การประดิษฐ การขัดแยง การแขงขัน การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุเปลี่ยนแปลง  ปญหาท่ีชุมชนประสบอยู  ความ

ตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพดีข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยาง

ความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิต

ของชุมชนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

วฒันธรรม เชน การแตงกายตามยุคสมัยใหม  และเด็กไทยนั้นไดรับอิทธิพลการแตงตัวแบบเด็กญ่ีปุน

และเกาหลีนั้น ทําใหนั้นเกิดการเลียนแบบและพยายามทําตัวใหเหมือนเด็กญี่ปุนและเกาหลี เนื่องจาก

เกิดจากการเทียบทางวัฒนธรรม และตองการเปนในแบบท่ีเชื่อวาอยูในวัฒนธรรมท่ีมีชนชั้นท่ีสูงกวา 

แตในความเปนจริงแลวการแตงตัวของเด็กญี่ปุนและเกาหลีท่ีอยูในประเทศของตนแบบนั้นจริงๆ นั้นมี

การแตงตัวท่ีมีสไตลการแตงตัวท่ีหลายหลายมากกวาท่ีเด็กไทยประเทศไทยบริโภคอยูมาก การท่ี



๑๐๘ 
 

เด็กไทยรับสไตลการแตงตัว มานั้น ยังถือวานอยอยูในตอนนี้  เปนแคเพียงการเลียนแบบเฉพาะ

บางสวน  

          การดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมตะวันตก ใหความสําคัญความเจริญทางเทคโนโลยี       

ท่ีเขามา เชนการพิมพ วิทยุ โทรทัศน นับเปนสื่ออันสําคัญท่ีทําใหชุมชน  ไดรับขาวสารเรื่องราวตาง ๆ 

เกิดการเรียนรู ยอมรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยมุงความทันสมัย ไมคํานึงถึงรากฐาน

วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม  นําไปสูแนวคิดความเจริญทางดานสังคมและชุมชน จังหวัดไดมีการ

วางแผนโครงการดานตาง ๆ ทําใหทองถ่ินเกิดความเจริญ มีความสะดวกสบายในดานตาง ๆ          

เม่ือสังคมและชุมชนมีการขยายตัวอยางขวางขวางผูคนหันไปสนใจเศรษฐกิจมากข้ึน เกิดการแขงขัน  

ทําใหเกิด ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เปนผลใหเกิดปญหาทางสังคมข้ึนหลาย

ประการ ยกตัวอยางดังตอไปนี้  ปญหายาเสพติด  ปญหาท่ีเปนอันตรายตอบุคคล ครอบครัวและสังคม 

ท้ังยังกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมายท้ังทางดาน  เศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม วัฒนธรรมของชาต ิ

ปญหาความยากจน  ความยากจนหมายถึงสภาพความขัดสนทางเศรษฐกิจจึงบุคคลไม สามารถ

จัดสรร หรือแสวงหาสิ่งมาบําบัดความตองการของตนท้ังรางกายและจิตใจจึงมีความเปนอยูต่ํากวา

มาตรฐาน ปญหาทางการผลิต ก็กอใหเกิดความยากจน  ปญหาครอบครัว  เชน ครอบครัวแตกแยก 

ภาวะผิดปกติของครอบครัว จากท่ีสมาชิกกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน ละท้ิง ละเลย ไมอาจ       

ทําหนาท่ีในครอบครัวไดอยางปกติ จนทําใหสมาชิกเดือดรอนเสียหาย ในท่ีสุดอาจเกิดภาวะลมสลาย

ของครอบครัว 

 การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย  มองดานวัตถุแลว

เหมือนกับชุมชนมีความเจริญรุงเรือง  สมาชิกมีความสุข  มีรายไดเพียงพอตอรายจาย แตความเปน

จริงท่ีซอนอยูสมาชิกในชุมชนตองดิ้นรนแสวงหาวัตถุไมสิ้นสุด   ความสุขเพียงเล็กนอยแลกกับความ

ทุกขมากหลายเทาตัว  รายรับไมเพียงพอตอรายจาย  ความไมเปนชุมชนซอนอยูในชุมชน  ความกลัว  

ความวาดระแวง  ปญหาเกิดตอเนื่อง  ชุมชนไมสงบสุข 

 ๒) การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕   
  การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ มีวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของ

ตนเองไวการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิต

ตามหลักศีล  ๕   ท้ังนี้เพราะความตองการของสมาชิกชุมชนหมูบานศีล  ๕ อาศัยปจจัยตางๆเฉพาะ

จําเปนตอการดํารงชีวิตเทาท่ีตนเองจะสามารถหาได  แนวทางดําเนินชีวิตมาจากการสงตอองคความรู  

การศึกษาของสมาชิกชุมชน  เปนองคความรูภายนอกชุมชนและองคความรูท่ีบรรพบุรุษในชุมชน

สะสมไว  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสรางสรรค การนํามาเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป   

  การปรับเปลี่ยนการประดิษฐในชุมชน  เชน  บาน  วัด  สถานท่ีสําคัญในชุมชน  เปนตน  

มีการปรับเปลี่ยนปลูกสรางอยางชาๆ  ความขัดแยง การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนน

แกปญหาท่ีชุมชนประสบอยู  ความตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพดี

ข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยางความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ 



๑๐๙ 
 

ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  พ่ึงพา

ทรัพยากรภายนอกเทาท่ีจําเปน 

 การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕   การสมาทานรักษาศีลอยางตอเนื่องตลอดชีวิต          
การเปลงวาจารับศีลเม่ือเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา  กอนถวายอาหารพระสงฆ  การเปลงวาจา
รับศีลในวันพระ การสวดมนตเชาเย็นท่ีบาน  ท่ีวัดในทุกวันจนกลายเปนวัฒนธรรมชุมชน  บางหมูบาน
นัดสวดมนตวันพระหรือวันอาทิตย การปฏิบัติธรรมในวันเปนการปฏิบัติตามคําสอนของพระสงฆ      
งดอาหารปรุงดวยเนื้อสัตว  แตบางหมูบานยังคงบริโภคเนื้อสัตวแตไมเบียดเบียนชีวิตเพ่ือนมนุษย     
งดเวนการกระทําท่ีละเมิดศีลถือเปนการปฏิบัติธรรมตามวิถีชาวบาน  สําหรับการปฏิบัติธรรมใน
รูปแบบการศีล  ๘  การปฏิบัติกรรมฐานเนนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน เดินจงกลมเปน ๑๕ นาที แลวแผเมตตา สวนมากเปนเด็กเยาวชนมารวมโดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษา อนึ่ งการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕ 6 0  การประยุกตหลักศีล  ๕กับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  อาศัยพระสงฆเปนกลไกหลัก  เปนศูนยกลางของกิจกรรมตางๆ ชักชวนหนวยงาน
ราชการเขามาสนับสนุนโครงการภายในหมู  ท้ังเก่ียวของกับกิจกรรมของพระสงฆ  กิจกรรมโครงการ
ของหนวยงานราชการ  หมูบานรักษาศีล ๕ คณะสงฆ ชาวบานความรวมมือกับทางคณะสงฆและ
ราชการ 
 ๕.๑.๒ วิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการ

ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

 ผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏวา โมเดลมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึงพิจารณาจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ ๓.๗๑  คาความนาจะ

เปนเทากับ ๐.๒๙ ท่ีองศาอิสระเทากับ ๓  น้ําหนักองคประกอบของมาตรฐานมีคาเปน +  อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกตัว มาตรฐานท่ีมีน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด  คือ  ศีลขอท่ี  ๑  กับศีล

ขอท่ี  ๔  แสดงถึงพฤติกรรมการมีศีลและไมมีศีล มีไมการเบียดเบียนผู อ่ืน และผูตรงไปตรงมา  

รองลงมาคือ ศีลขอท่ี ๒ และต่ําสุดคือศีลขอท่ี ๕ เนื่องจากสังคมสวนหนึ่งมองวาการดื่มสุรา หรือดื่ม

ของมึนเมา หากไมเมาถือวาไมผิดศีล อีกท้ังการดื่มสุรายังมีผลตอการบํารุงดูแลสุขภาพเปนอายุวัฒนะ 

ผลคาน้ําหนักอยูในระดับต่ําตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติ 

 รูปองคประกอบเชิงยืนยันแสดงศีล  ๕  มีองคประกอบอยางนอย  ๕  ขอ  สอดคลองกับ

หลักการทางพุทธศาสนา ศีลเปนขอปฏิบัติอยางหนึ่งของพุทธศาสนา มุงหมายใหผูปฏิบัติดํารงปกติใน

สังคมมนุษย  ศีล ๕  เปนพ้ืนฐานของมนุษยทุกคน พระพุทธศาสนาสอนใหปฏิบัติเปนนิจ ไมวาใครจะ

อยูในเพศภาวะอยางไรก็ตาม คือ เบญจศีล หรือศีล ๕  แมผูตอบจะมีอายุต่ํากวา  ๒๐  ก็ยืนยัน

องคประกอบศีลท้ัง  ๕  ขอ  ไดแก  ศีลขอ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี  ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี  

ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี  ศีลขอ ๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา     

เวรมณี 



๑๑๐ 
 

 องคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนใน

สังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัยไดสํารวจขอมูลเชิงคุณภาพประกอบการอธิบายสําหรับสรางเกณฑ

มาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   

 การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  มีการปฏิบัติตามหลักศีลขอ ๑ 

ปาณาติปาตา เวรมณี  เวนจากการฆาสัตว  ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี  เวนจากการลักทรัพย  

ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  เวนจากการประพฤติผิดในกาม  ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี  

เวนจากการพูดเท็จ  ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี  เวนจากการดื่มน้ําเมา สิ่งเสพติด  

มีผลตอการดํารงชีวิตชุมชนศีล  ๕  ไดแก   ๑ .  ผูปฏิบั ติ มีความสุข  ๒ .  สั งคมมีความสุข                

๓.  เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได  ซ่ึงสามารถนํามาสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนศีล 

๕  ได ท้ังนี้เพราะการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ มีความสําคัญมาก  ศีล ๕ เปนธรรมะคุมครองผู

ปฏิบัติใหมีความสุข  สงผลตอการสรางชุมชนใหมีสันติภาพ อยูเย็นเปนสุขรวมกัน ไมมีการเบียดเบียน

ทําใหตนเองหรือผูอ่ืนเดือดรอนท้ังกายและใจ  

 ๕.๑.๓  สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 

 สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
  การสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัย  
ไดนําขอมูลการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ ไดแก  บานพระพุทธบาทหวย
ตม  ตําบล  นาทราย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  บานเสียว ตําบลวังชัย  อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน  บานทุงทาชาง ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี  บานลําทับ  ตําบลลําทับ  
อําเภอลําทับ  จังหวัดกระบี่  จากการศึกษาวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของตนเองไวการเปลี่ยนแปลง
ตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ซ่ึงมี
เปาหมายอยู  ๓  ประการ  ๑.  ตนเองมีความสุข  ๒. สังคมมีความสุข  ๓.  เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเอง
ได  มีรายละเอียด  ดังนี้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

เกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   

 
 

องคประกอบ 
เปาหมาย 

ศีล ๕ 
ศีลขอ ๑ ศีลขอ ๒ ศีลขอ ๓ ศีลขอ ๔ ศีลขอ ๕ 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

ตนเองมี
ความสุข 

ไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน 

ตนเองมีความสุข 
ไมหวาดระแวง 
พอใจกับรายได 

ตนเองมี
ความสุข 
ปราศจากโรค
ราย มีความ
มั่นใจในตนเอง 

ตนเองมีความ
เช่ือมั่น ไดรับ
ความไววางใจ
จากสังคม 

มีสต ิรางกายมี
ความพรอม 

สังคมมี
ความสุข 

สังคมไมไดรับ
ผลกระทบจาก
การเบียดเบียน  มี
ความสงบสุข 

การเคารพสิทธิของ
ผูอ่ืน การแบงปน
ผลประโยชนของ
ตนเองแกผูอ่ืน 

สังคมไมมี
ปญหาการลวง
ละเมิดทางเพศ 
และปญหาชู
สาว 

สังคมใหการ
สนับสนุน มี
ความเช่ือมั่น
ระหวางสมาชิก 
รวมสิ่งท่ีเกิด
ประโยชนแก
สังคม 

เปนแบบอยาท่ี
ดีของครอบครัว
และชุมชน 

เศรษฐกิจ
มั่นคง

พ่ึงตนเองได 

ความรวมมือของ
สมาชิกในชุมชน 
สงเสริมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
ชุมชน 

การครอบครอง
ทรัพยดวย
ความชอบธรรม 
กิจกรรมการระดม
ทุนการออมทรัพย
ในชุมชน 

ไมมรีายจายท่ี
เก่ียวของกับ
โรคทางเพศ 
และรายจาย
เก่ียวกับคดี
ความทางเพศ 

เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  กลุม
ออมทรัพย  การ
ตอยอดจาก
ความเช่ือมั่น
พ่ึงพากันและกัน
ทางเศรษฐกิจ 

ไมมรีายจาย
ฟุมเฟอย  มี
เงินทุนประกอบ
อาชีพ 
พ่ึงตนเองได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

หลักศีล ๑ 

การประยุกตใชกับการดําเนินชีวิต 

 
 

องคประกอบ 
เปาหมาย 

งดเวนการกระทําท้ัง  ๕  องคประกอบ 

๑. ปาโณ  สัตวมี
ชีวิต 

๒. ปาณสญฺิตา  รู
วาสัตวน้ันมีชีวิต 

 

๓. วธกจตฺตํ ม ี
จิตคิดจะฆา 

๔. ปโยโค  ทํา
ความเพียร 
เพ่ือใหตาย 

 

๕. เตน มรณํ  
สัตวตายลง 
เพราะความ
เพียรน้ัน 

 
ตนเองมี
ความสุข 

มีเมตตา  จิตใจสงบ  ไมรอนใจเรื่องคดีความ  รับรูวาตนเองเปนท่ีรักของครอบครัวและชุมชน 

สังคมมี
ความสุข 

จิตอาสาชวยเหลือเพ่ือนบานท่ีมีปญหา  การพ่ึงพากันและกันของสมาชิกชุมชน  รับฟงคิดเห็น 
ตรงขาม 

เศรษฐกิจ
มั่นคง

พ่ึงตนเองได 

ไมมรีายจายทางคดีความ  การสวนรวมมือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  กลุมออมทรัพย  กลุมผลิต
ผลิตภณัฑชุมชน 

   การวัดรวัก
ดก 

คารอยละประชาชนงดเวนการกระทําท้ัง  ๕  องคประกอบ  ระดับความสุขบุคคล  สังคม  
เศรษฐกิจชุมชน  การพ่ึงพาตนเอง  สูงข้ึน/ต่ํา 

เกณฑ งดเวนทําสัตวใหตาย  บุคคลจติสงบมีความสุข  สังคมมีความสุข  พ่ึงกันและกันทางเศรษฐกิจ  
ชุมชนมั่นคงพ่ึงตนเองได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

หลักศีล ๒   

การประยุกตใชกับการดําเนินชีวิต   
 

 
องคประกอบ 

เปาหมาย 

งดเวนการกระทําท้ัง  ๕  องคประกอบ 

๑. ปรปริคฺคหิตํ 

ของมีเจาของหวง

แหน 

 

๒. ปรปริคฺค

หิตสญญี      

สําคัญวาของมี

เจาของหวงแหน 

 

๓.  เถยฺยจติฺตํ       

มีจิตคิดจะจะ

ลัก 

 

๔. วายมติ      

พยายาม 

 

๕. เตน อา
ทาตพฺพํ อาทานํ 
คจฺฉติ     ลัก
ของไดมาดวย
ความพยายาม
น้ัน 

ตนเองมี
ความสุข 

พอใจกับรายได    ไมหวาดระแวง กลัวถูกจับผิด   

สังคมมี
ความสุข 

ทําตนเปนประโยชน  เคารพสิทธิผูอ่ืน  อยูรวมกับครอบครัว ชุมชนดวยความสุข  ความดีงามแก
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

เศรษฐกิจ
มั่นคง

พ่ึงตนเองได 

อาชีพท่ีทําอยูไมเกิดโทษตอตนเองและสังคม  ออมทรัพย  ใชจายเทาท่ีจําเปน     

การวัด คารอยละประชาชนงดเวนการกระทําท้ัง  ๕  องคประกอบ  ระดับความสุขบุคคล  สังคม  
เศรษฐกิจชุมชน  การพึงพาตนเอง  สูงข้ึน/ต่ําลง 

เกณฑ งดเวนลักของมีเจาของหวงแหน  บุคคลจิตสงบมีความสุข  สังคมมีความสุข  พ่ึงกันและกันทาง

เศรษฐกิจ  ชุมชนมั่นคงพ่ึงตนเองได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

หลักศีล ๓   

การประยุกตใชกับการดําเนินชีวิต   

 
 

องคประกอบ 
เปาหมาย 

งดเวนการกระทําท้ัง  ๔  องคประกอบ 

๑.  อคมนียวัตถุ   
สิ่งท่ีไมควร
เก่ียวของ           
 

๒.  ตสมึ  เสวน
จิตตํ   มีจิตคดิเสพ
ในสิ่งท่ีไมควร
เก่ียวของน้ัน 

 

๓.  เสวนปฺปโย
โค  พยายาม
เสพ 

 

๔.  มคฺเคน  มคฺคปฏิปตตฺิอธิวาส
นํ  การยังอวัยวะเพศใหถึงอวัยวะ
เพศ 

ตนเองมี
ความสุข 

ความพึงพอใจในคูครอง  ความมัน่ใจในตนเอง ไมกลัวการตําหนิทางเพศ  ไมกลัวถูกดําเนินคดี
ความผิดทางเพศ 

สังคมมี
ความสุข 

ประพฤติตนเปนท่ีไววางใจของคูครอง  ไมสนใจคนรักของบุคคลอ่ืน  สังคมไมมีความหวาดระแวง
ทางเพศ  ครอบครัวมีความสุข 

เศรษฐกิจ
มั่นคง

พ่ึงตนเองได 

ไมมีจายทรัพยยตุิคดีทางเพศ  การสวนรวมมือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  กลุมออมทรัพย  กลุมผลติ
ผลิตภณัฑชุมชน 

การวัด คารอยละประชาชนงดเวนการกระทําท้ัง  ๔  องคประกอบ  ระดับความสุขบุคคล  สังคม  
เศรษฐกิจชุมชน  การพึงพาตนเอง  สูงข้ึน/ต่ําลง 

เกณฑ งดเวนเสพในสิ่งท่ีไมควรเก่ียวของน้ัน  บุคคลจิตสงบมีความสุข  สังคมมีความสุข  พ่ึงกันและกัน
ทางเศรษฐกิจ  ชุมชนมั่นคงพ่ึงตนเองได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

หลักศีล ๔   

การประยุกตใชกับการดําเนินชีวิต   

 
 

องคประกอบ 
เปาหมาย 

งดเวนการกระทําท้ัง  ๔  องคประกอบ 

๑. มุสา เรื่องเท็จ     
 

๒. วิสํวาทนจิตตฺ ํ   
จิตคดิจะพูดเท็จ             
 

๓.วายาโม     
พยายามเกิดแต
จิตน้ัน 

 

๔. ปรวิสํวาทนํ  พูดเท็จตอคนอ่ืน
และเขารูเรื่องเท็จ 

ตนเองมี
ความสุข 

ภูมิใจรับรูวาตนเองไดรับความไววางใจ  ซื่อสัตยตอหนาท่ี  เปนท่ีรักของครอบครัวและชุมชน 

สังคมมี
ความสุข 

สังคมไมมีความขัดแยง  เกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน  การสวนรวมมือกิจกรรม 
 

เศรษฐกิจ
มั่นคง

พ่ึงตนเองได 

ไมมรีายจายทางคดีความ  การสวนรวมมือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  กลุมออมทรัพย  กลุมผลิต
ผลิตภณัฑชุมชน 

การวัด คารอยละประชาชนงดเวนการกระทําท้ัง  ๔  องคประกอบ  ระดับความสุขบุคคล  สังคม  
เศรษฐกิจชุมชน  การพึงพาตนเอง สูงข้ึน/ต่ําลง 

เกณฑ งดเวนพูดเท็จตอคนอ่ืน  บุคคลจิตสงบมีความสุข  สังคมมีความสุข  พ่ึงกันและกันทางเศรษฐกิจ  
ชุมชนมั่นคงพ่ึงตนเองได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

หลักศีล ๕   

การประยุกตใชกับการดําเนินชีวิต   

 
 

องคประกอบ 
เปาหมาย 

งดเวนการกระทําท้ัง  ๔  องคประกอบ 

๑. สุราทีนํ อฺญตรํ  
ของมึนเมามีสรุา
เปนตนอยางใด
อยางหน่ึง 

 

๒. มทนียปาตุกมฺย
ตาจิตฺตํ  จติคิด
อยากจะดื่มของมึน
เมา 

 

๓.  ตชฺชํ  วา
ยามํ  อาปชฺชติ       
ความพยายาม
เกิดแตจติน้ัน 

 

๔. ปเต จ ปวิสติ ดื่มเขาไปใน
ลําคอ 

ตนเองมี
ความสุข 

รางกายมีความพรอมดานสุขภาพอนามัย  เหมาะสมกับวัยดํารงชีวิต ทํากิจกรรมอยางมสีต ิ

 
สังคมมี
ความสุข 

เปนแบบอยางท่ีดีของครอบครัวและชุมชน  ทําการงานรวมกับเพ่ือนสมาชิกดวยความมั่นใจ 
 

เศรษฐกิจ
มั่นคง

พ่ึงตนเองได 

ไมมีจายทรัพยหยุดคดเีน่ืองดวยสิ่งมึนเมาหรือรายจายเก่ียวกับสุรา บุหรี ่ มีเงินทุนประกอบอาชีพ
รวมมือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  กลุมออมทรัพย  กลุมผลติผลิตภัณฑชุมชน 

การวัด คารอยละประชาชนงดเวนการกระทําท้ัง  ๔  องคประกอบ  ระดับความสุขบุคคล  สังคม  
เศรษฐกิจชุมชน  การพึงพาตนเอง  สูงข้ึน/ต่ําลง 

เกณฑ งดเวนดื่มของมึนเมา  บุคคลจติสงบมีความสุข  สังคมมีความสุข  พ่ึงกันและกันทางเศรษฐกิจ  
ชุมชนมั่นคงพ่ึงตนเองได 

 
 
 องคประกอบเปาหมายศีล ๕ 
 องคประกอบเปาหมายศีล ๕ เปนเปาหมายของการดําเนินชีวิตของสังคมไทยตาม
หลักการศีล ๕ ซ่ึงการดําเนินชีวิตตามหลักการของหมูบานศีล ๕ สมาชิกในชุมชนตองปฏิบัติตาม
หลักการของศีลท้ัง ๕ ใหครบ มีองคประกอบดังนี้ 
 ศีลขอ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิตท้ังปวง 
รวมถึงการทํารายสัตว หรือมนุษยดวย  
 ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) เวนจากการลักทรัพย เอาสิ่งของท่ี
เจาของไมไดให รวมถึงการเบียดบัง ฉอราษฎรบังหลวง เอาเปรียบคนอ่ืนดวย  
 ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการประพฤติผิดใน
กามท้ังหลาย ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  
 ศีลขอ ๔  เวนจากการพูดเท็จ คําหยาบ หรือพูดสอเสียด รวมถึงการพูดใหคนแตกสามัคคี
กันดวย   
 ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการดื่ม
น้ําเมา อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท   
 การปฏิบัติตามหลักการของศีลท้ัง ๕ ขอ มีเปาหมายใหตนเองเปนมนุษย มีความเปนอยู
ดวยความสุขอยางตอเนื่อง (ปกติ) สมาชิกในชุมชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕ สมาชิกทุกคน



๑๑๗ 
 

มีความสุข  สังคมมีความสุขตอเนื่อง  บุคคล  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความรวมมือกระทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมรวมกัน  สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคง พ่ึงพาตนเองได   
 การปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕  ในบางสังคมอาจมีการปรับเปาหมายใหลดลง  ปฏิบัติ
ไดบางขอไมครบท้ัง ๕ ขอ  หรือบางขออาจมีการปรับไมถึงกับทําใหศีลนั้นขาดลง  มีเพียงความเศรา
หมองของศีล  เชน  ไมมีการพูดโกหก  แตไมตองการตอบ  ศีลท่ีเกิดจากการละเมิดจากการพูดโกหก
จึงไมสมบูรณ  เปนตน  การปฏิบัติตามหลักการของหมูบานศีล ๕ ตนแบบ บางแหงมีการปรับ
เปาหมายลง  ไมมีการงดเวนบริโภคเนื้อสัตว  แตจะงดเวนการเบียดเบียนชีวิตของเพ่ือนมนุษย  งดเวน
การดื่มสุรา  จําหนายสุราในหมูบาน  ในวัด  แตสมาชิกบางทานในชุมชนมีการดื่มสุราจากภายนอก
หมูบานเหลานี้  เปนเปาหมายการปฏิบัติตามหลักการของหมูบานศีล ๕  ลดลง   
 เปาหมายของหมูบานศีล ๕  ท่ีนําองคประกอบของศีลท้ัง ๕ ขอ มากําหนดเปนคา
เปาหมายสําหรับสรางเกณฑ  แบงออกเปน  ๖  ระดับ  คาเปาหมายอาจปรับเปลี่ยนไดตามสภาพการ
ดําเนินชีวิตของชุมชน  แตหากคาเปาหมายเปน  ๐  ถือวาชุมชนนั้นไมปฏิบัติตามหลักการของหมูบาน
ศีล ๕  คาเปาหมายของหมูบานศีล ๕ แบงเกณฑไดดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ไดครบทุกขอ   

 ๔  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได ๔ ขอ 

   ๓  หมายถึง  ปฏิบตัิตามหลักการศีล ๕ ได ๓ ขอ 
  ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได  ๒ ขอ 
  ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได  ๑ ขอ 
  ๐  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ไมได 
 การแปลคาเปาหมาย  

 ๕  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ไดครบทุกขอ  ได ๕ คะแนน 

 ๔  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๔ ขอ  ได  ๔  คะแนน 

   ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๓ ขอ  ได  ๓  คะแนน 
  ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๒ ขอ  ได  ๒  คะแนน 
  ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๑ ขอ  ได  ๑  คะแนน 
  ๐  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ไมได  ๐  คะแนน 
 
 ตนเองมีความสุข 
 ตนเองมีความสุข  เปนเปาหมายของการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  โดยปฏิบัติตาม
หลักการของศีล  ๕  เฉพาะบุคคลในสังคม  การรับรู  การปรับตัว  ใหมีความประพฤติอยูในกรอบของ
ศีลท้ัง  ๕  งดเวนจากการฆา  การเบียดเบียนผูอ่ืน  งดเวนจากการลักทรัพย  การครอบครองทรัพยท่ี
ไดมาโดยมิชอบ  งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ความไมซ่ือตรง  การละเมิดทางเพศท่ีผิดศีลธรรม  
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  งดเวนจากการพูดเท็จ การสรางความเขาใจผิดเกิดข้ึนแกผูอ่ืน  งดเวน
จากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิด  รวมถึงการคาการจําหนายสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิดแก
บุคคลอ่ืน  ความสุขท่ีเกิดจากการเวนจากการกระทําท้ัง  ๕  สงผลใหบุคคลมีความสุขอยางตอเนื่อง  

 



๑๑๘ 
 

มีความสุขใจ  ไมหวาดระแวง  กลัวถูกจับผิด  มีความสุขกาย  ไมไดรับโทษภัยจากการละเมิดศีล  การ
เปนโรคราย  มีความสุขจากการมีทรัพย  การใชจายทรัพยสามารถพ่ึงพาตนเองได   
 เปาหมายของหมูบานศีล ๕  การกําหนดคาความสุขของบุคคลจากการปฏิบัติตาม
หลักการของศีลท้ัง  ๕  ขอ  แบงออกเปน  ๕  ระดับ  การกําหนดคาเปาหมายเปนการกําหนดความ
พึงพอใจของบุคคลตอความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  แบงเกณฑไดดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ มีความสุขมากท่ีสุด   

 ๔  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ มีความสุขมาก   

   ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ มีความสุขปานกลาง 
  ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ มีความสุขนอย  
  ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ มีความสุขนอยท่ีสุด 
 การแปลคาเปาหมาย  

คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความวา  มีความสุขอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความวา  มีความสุขอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความวา  มีความสุขอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความวา  มีความสุขอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความวา  มีความสุขอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
 สังคมมีความสุข 
 สังคมมีความสุข  เปนการรับรูผลของการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  รวมกันของ
ชุมชนหมูบานศีล  ๕  ตนแบบ  สะทอนผลออกมาในเชิงการใหขอคิดเห็น  ใหคําแนะนํา  แนวปฏิบัติท่ี
ดีแกบุคคลอ่ืนได  รวมถึงการรับรูผลของการดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกัน  การใชประโยชนภายใน
หมูบานท่ีเกิดจากกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  เชน  การงดเวนบริโภคเนื้อสัตว  
ความสุขท่ีเกิดจากการงดเวนบริโภคเนื้อสัตว  สมาชิกในสังคมรับรูไดวาชุมชนขอตนไมจําหนายอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว  หรือการงดเวนสุรา  สิ่งมึนเมาในงานบุญพิธีตาง ๆ ภายในชุมชน  สมาชิกในสังคม
รับรูไดวางานบุญไมมีการจําหนายจายแจกสุรา  เปนตน  การรับรูของสมาชิกในชุมชนจึงสามารถ
สอบถามและกําหนดเปาหมายของความสุข  การวัดคาเปาหมายไดดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ สังคมมีความสุขมากท่ีสุด   

 ๔  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ สังคมมีความสุขมาก   

   ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ สังคมมีความสุขปานกลาง 
  ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ สังคมมีความสุขนอย  
  ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ สังคมมีความสุขนอยท่ีสุด 
 การแปลคาเปาหมาย  

คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความวา  สังคมมีความสุขอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความวา  สังคมมีความสุขอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความวา  สังคมมีความสุขอยูในระดับปานกลาง 

 



๑๑๙ 
 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความวา  สังคมมีความสุขอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความวา  สังคมมีความสุขอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

 เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได 
 เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได  เปนเปาหมายของการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  โดย
การดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  ไดครบสมบูรณ  และบาง
แหงมีการปรับประยุกตตามบริบทของชุมชน  แตสภาพผลของการปฏิบัติสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชน  
เกิดความม่ันคงสามารถพ่ึงพาตนเองไดท้ังในระดับครอบครัวและในระดับชุมชน  ในระดับครอบครัว
สมาชิกครอบครัวท่ีปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  มีรายรับนอย  มีรายจายนอย  มีเงินออมสามารถ
นําเงินออมไปเขารวมกิจกรรมกับกลุมออมทรัพย  การบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชนของชุมชน  
ระดับชุมชน  สมาชิกในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได  มีเงินออม  เขารวมกิจกรรมกลุมในชุมชน เชน 
กลุมผลิตผลิตภัณฑชุมชน  กลุมออมทรัพย  ธนาคารชุมชน  เปนตน  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชน  พ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  การพ่ึงพาทรัพยากรจาก
ภายนอกมีนอย  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจเปนลักษณะของการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูได  เกิด
วัฒนธรรมวิถีพุทธ  นํามาสงเสริมกิจกรรมทางการทองเท่ียว  สรางรายไดทางเศรษฐกิจเขาสูชุมชน  
ผลของการพ่ึงพาตนเอง  สรางเศรษฐกิจชุมชนท่ีม่ันคงเปนคาเปาหมายท่ีสะทอนการปฏิบัติตาม
หลักการของศีล ๕  ได  สามารถนํามากําหนดเกณฑเปาหมายวัดความพึงพอใจตอเศรษฐกิจชุมชน  
โดยกําหนดคาเปาหมายแบงเปน  ๕  ระดับดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับมากท่ีสุด   

 ๔  หมายถึง  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับมาก   

   ๓  หมายถึง  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับปานกลาง 
  ๒  หมายถึง  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับนอย  
  ๑  หมายถึง  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับนอยท่ีสุด 
 การแปลคาเปาหมาย  

คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความวา  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความวา  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับมาก 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความวา  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความวา  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับนอย 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายความวา  เศรษฐกิจมีความม่ันคงในระดับนอยท่ีสุด 

 
 

  
 
 
 

 



๑๒๐ 
 

 เกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
 

การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล ๕ 
การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 

สมบูรณ 
รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ของชุมชน ศีล ๕ 
การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 

แบบปรับประยุกต 
การกําหนดเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 

เปาหมายการ
ดําเนินชีวิต 

องคประกอบ
ศีล ๕ 

ผลการปฏิบัติ
เฉพาะบุคคล 

ผลการปฏิบัติ
ภาพรวมสังคม 

ผลสะทอน
ทางเศรษฐกิจ
ชุมชน 

การกําหนดคา
เปาหมาย 

การประเมินผลการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 
เปาหมายการ
ดําเนินชีวิต 
 ทําได/ทําไมได 

องคประกอบ
ศีล ๕ 
ปฏิบัติครบ/ไมครบ 

ผลการปฏิบัติ
เฉพาะบุคคล 
มีความสุข/ไมมี
ความสุข 

ผลการปฏิบัติ
ภาพรวมสังคม 
มีความสุข/ไมมี
ความสุข 

ผลสะทอน
ทางเศรษฐกิจ
ชุมชน 
พอใจ/ไมพอใจ 

การกําหนดคา
เปาหมาย 
คามาก/คานอย 

ภาพสะทอนชุมชนศีล ๕ 
การดําเนินชีวิตของชุมชนใน

อดีต 
การดําเนินชีวิตของชุมชนใน

ปจจุบัน 
การดําเนินชีวิตของชุมชนใน

อนาคต 
เบียดเบียน ไมสงบสุข เบียดเบียน

นอย 
สงบสุข   

พ่ึงพาตนเอง
นอย 

ความขัดแยง พ่ึงพาตนเอง ความขัดแยง
นอย 

  

 

 
๕.๒ อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและสังเคราะหขอมูลของการวิจัยและอภิปราย
ขอคนพบใหมจากการทําวิจัยดังนี้ 
 ๕.๑.๑  การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   

 ๑) การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรม 

 การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา เพราะความตองการของมนุษยไมมีท่ีสิ้นสุด   แตการเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือชานั้นข้ึนอยู

กับปจจัยท่ีมาเก่ียวของ เชน ระดับการศึกษาของคนในสังคม  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค  การนํามาเปลี่ยนแปลง  การคนพบ การประดิษฐ การขัดแยง การแขงขัน การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุเปลี่ยนแปลง  ปญหาท่ีชุมชนประสบอยู  ความ

ตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพดีข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยาง

ความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิต

 



๑๒๑ 
 

ของชุมชนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

วฒันธรรม เชน การแตงกายตามยุคสมัยใหม  และเด็กไทยนั้นไดรับอิทธิพลการแตงตัวแบบเด็กญ่ีปุน

และเกาหลีนั้น ทําใหนั้นเกิดการเลียนแบบและพยายามทําตัวใหเหมือนเด็กญี่ปุนและเกาหลี เนื่องจาก

เกิดจากการเทียบทางวัฒนธรรม และตองการเปนในแบบท่ีเชื่อวาอยูในวัฒนธรรมท่ีมีชนชั้นท่ีสูงกวา 

แตในความเปนจริงแลวการแตงตัวของเด็กญี่ปุนและเกาหลีท่ีอยูในประเทศของตนแบบนั้นจริงๆ นั้นมี

การแตงตัวท่ีมีสไตลการแตงตัวท่ีหลายหลายมากกวาท่ีเด็กไทยประเทศไทยบริโภคอยูมาก การท่ี

เด็กไทยรับสไตลการแตงตัว มานั้น ยังถือวานอยอยูในตอนนี้  เปนแคเพียงการเลียนแบบเฉพาะ

บางสวน  อาจเปนเพราะชุมชนหมูบานศีล ๕  มีการวางรากฐานคุณธรรมทางดานจิตใจสงตอจากรุนสู

รุนทําใหรูสึกผูกพันกับแนวปฏิบัติเดิม ๆ ท่ีชุมชนวางรากฐานไว  แตการรับรูของสมาชิกในชุมชน

สามารถรับรูและปรับเปลี่ยนความคิดอยางรวดเร็ว  ผานการรับสื่อออนไลนและมีอิทธิพลตอการ

ละเมิดศีล  ๕  และอาจเปนปจจัยใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ไดเชนเดียวกัน 

          การดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมตะวันตก ใหความสําคัญความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีเขา
มา เชนการพิมพ วิทยุ โทรทัศน นับเปนสื่ออันสําคัญท่ีทําใหชุมชน  ไดรับขาวสารเรื่องราวตาง ๆ    
เกิดการเรียนรู ยอมรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยมุงความทันสมัย ไมคํานึงถึงรากฐาน
วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม  นําไปสูแนวคิดความเจริญทางดานสังคมและชุมชน จังหวัดไดมีการ
วางแผนโครงการดานตาง ๆ ทําใหทองถ่ินเกิดความเจริญ มีความสะดวกสบายในดานตาง ๆ         
เม่ือสังคมและชุมชนมีการขยายตัวอยางขวางขวางผูคนหันไปสนใจเศรษฐกิจมากข้ึน เกิดการแขงขัน  
ทําใหเกิด ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เปนผลใหเกิดปญหาทางสังคมข้ึนหลาย
ประการ ยกตัวอยางดังตอไปนี้  ปญหายาเสพติด  ปญหาท่ีเปนอันตรายตอบุคคล ครอบครัวและสังคม 
ท้ังยังกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมายท้ังทางดาน  เศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม วัฒนธรรมของชาต ิ
ปญหาความยากจน  ความยากจนหมายถึงสภาพความขัดสนทางเศรษฐกิจ  บุคคลไมสามารถจัดสรร
หรือแสวงหาสิ่งมาบําบัดความตองการของตนท้ังรางกายและจิตใจจึงมีความเปนอยูต่ํากวามาตรฐาน 
ปญหาทางการผลิต ก็กอใหเกิดความยากจน  ปญหาครอบครัว  เชน ครอบครัวแตกแยก ภาวะ
ผิดปกติของครอบครัว จากท่ีสมาชิกกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน ละท้ิง ละเลย ไมอาจ  ทําหนาท่ี
ในครอบครัวไดอยางปกติ จนทําใหสมาชิกเดือดรอนเสียหาย ในท่ีสุดอาจเกิดภาวะลมสลายของ
ครอบครัว  อาจเปนเพราะ การดําเนินชีวิตท่ีรับขาวสารตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงรากฐานวัฒนธรรม     
อันดีงาม  กอใหเกิดการละเมิดศีล  ๕  นําไปสูความลมสลายของชุมชน  ปญหาสังคม  ความตองการ
หลีกหนีปญหาตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีจะปฏิบัติตามโครงการหมูบานศีล  ๕  แมบางครั้งสมาชิก
ในชุมชนไมอาจปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  ไดครบ  มีการปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕ เพียงบางขอ
ก็กอใหเกิดการซึมซับทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวพุทธ  หมูบานศีล  ๕  ตนแบบบางแหงจึงเปนการ
ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมตะวันออกของชาวพุทธ  ไดแก  การงดเวนสุราและสิ่งเสพ
ติด  ในบางโอกาส  การงดเวนสุรายาเสพติดในงานวัดหรืองานมงคลในหมูบาน  สงผลใหเกิดเปน
หมูบานศีล ๕ ตนแบบ ในลักษณะคอยเปนคอยไปตามสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน  สอดคลอง
กับ แพรภัทร ยอดแกว วิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบานศีล ๕ ของจังหวัดนครปฐม  
พบวา  ๑) ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานไดแนวปฏิบัติท่ีดี  ๔ ดาน ไดแก ดานการเปนแบบอยาง

 



๑๒๒ 
 

ท่ีดีของผูนําท้ังฝายสงฆและผูนําทองถ่ิน ดานการประชาสัมพันธท่ีดี โดยใชการประชาสัมพันธทุก
รูปแบบ ดานการจัดกิจกรรมท่ีดีซ่ึงอาศัยทุนเดิมของชุมชนท่ีมีอยู และการมีสวนรวมของภาคสวน
ตางๆ ในทองถ่ินและ ดานการสงเสริมสนับสนุนท่ีดี จากวัดซ่ึงนําโดยพระสงฆและจากหนวยงาน
ภาครัฐท้ังในสวนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  
๒) การดําเนินงานหมูบานรักษาศีล ๕ จังหวัดนครปฐมมีรูปแบบการทํางานแบบเนนการรวมมือ
ระหวางคณะสงฆกับผูนําทองถ่ินตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับหมูบานมีแผนการดําเนินงาน ๓ ระยะ
ตามแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดแก ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะ
ยาว มีแนวทางการดําเนินงานในลักษณะคณะกรรมการทุกระดับและมีกิจกรรม ๒ ลักษณะ คือ 
กิจกรรมหลัก ไดแก การสวดมนตปฏิบัติธรรมและกิจกรรมเสริม ไดแก กิจกรรมอ่ืนๆท่ีสงเสริมการ
ปฏิบัติศีล ๕ และการรณรงคการรักษาศีล ๕ กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยมีหมูบานท่ี
มีผลการดําเนินงานโดดเดนไดแก วัดวังตะกู อําเภอเมือง และวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี 
 ๒) การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕   
  การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ มีวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของ

ตนเองไวการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิต

ตามหลักศีล  ๕   ท้ังนี้เพราะความตองการของสมาชิกชุมชนหมูบานศีล  ๕ อาศัยปจจัยตางๆเฉพาะ

จําเปนตอการดํารงชีวิตเทาท่ีตนเองจะสามารถหาได  แนวทางดําเนินชีวิตมาจากการสงตอองคความรู  

การศึกษาของสมาชิกชุมชน  เปนองคความรูภายนอกชุมชนและองคความรูท่ีบรรพบุรุษในชุมชน

สะสมไว  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสรางสรรค การนํามาเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป   

  การปรับเปลี่ยนการประดิษฐในชุมชน  เชน  บาน  วัด  สถานท่ีสําคัญในชุมชน  เปนตน  

มีการปรับเปลี่ยนปลูกสรางอยางชาๆ  ความขัดแยง การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนน

แกปญหาท่ีชุมชนประสบอยู  ความตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพดี

ข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยางความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ 

ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  พ่ึงพา

ทรัพยากรภายนอกเทาท่ีจําเปน   

 การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕   การสมาทานรักษาศีลอยางตอเนื่องตลอดชีวิต         

การเปลงวาจารับศีลเม่ือเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา  กอนถวายอาหารพระสงฆ  การเปลงวาจา

รับศีลในวันพระ การสวดมนตเชาเย็นท่ีบาน  ท่ีวัดในทุกวันจนกลายเปนวัฒนธรรมชุมชน  บางหมูบาน

นัดสวดมนตวันพระหรือวันอาทิตย การปฏิบัติธรรมในวันเปนการปฏิบัติตามคําสอนของพระสงฆ      

งดอาหารปรุงดวยเนื้อสัตว  แตบางหมูบานยังคงบริโภคเนื้อสัตวแตไมเบียดเบียนชีวิตเพ่ือนมนุษย    

งดเวนการกระทําท่ีละเมิดศีลถือเปนการปฏิบัติธรรมตามวิถีชาวบาน  สําหรับการปฏิบัติธรรมใน

รูปแบบการศีล  ๘  การปฏิบัติกรรมฐานเนนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูรอน เดินจงกลมเปน ๑๕ นาที แลวแผเมตตา สวนมากเปนเด็กเยาวชนมารวมโดยเฉพาะระดับ

ประถมศึกษา อนึ่งการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕ 60  การประยุกตหลักศีล  ๕  กับการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  อาศัยพระสงฆเปนกลไกหลัก  เปนศูนยกลางของกิจกรรมตางๆ ชักชวนหนวยงาน

 



๑๒๓ 
 

ราชการเขามาสนับสนุนโครงการภายในหมู  ท้ังเก่ียวของกับกิจกรรมของพระสงฆ  กิจกรรมโครงการ

ของหนวยงานราชการ  หมูบานรักษาศีล ๕ คณะสงฆ ชาวบานความรวมมือกับทางคณะสงฆและ

ราชการ 6 0  ท้ังนี้เปนเพราะ  การรักษาศีล ๕ ของสมาชิกในชุมชนไดถูกหลอหลอมจากพระสงฆท่ีเปน

ศูนยรวมจิตใจของชุมชนมายาวนานตอเนื่อง  การปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕  ชวยใหคุณภาพชีวิต

ของสมาชิกในชุมชนดีข้ึน  การสืบตอทางดานวัฒนธรรมตามหลักศีล  ๕  ของชุมชน  ยังกอใหเกิดการ

เพ่ิมมูลคาในรูปแบบตาง ๆ  อยางตอเนื่อง  การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  การพ่ึงพาตนเองของ

สมาชิกในชุมชน  มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตตามหลักของศีล ๕ ไดอยางสมบูรณแบบ 

 

 ๕.๑.๒ วิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการ

ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

 ผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏวา โมเดลมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึงพิจารณาจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ ๓.๗๑  คาความนาจะ

เปนเทากับ ๐.๒๙ ท่ีองศาอิสระเทากับ ๓  น้ําหนักองคประกอบของมาตรฐานมีคาเปน +  อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกตัว มาตรฐานท่ีมีน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด  คือ  ศีลขอท่ี  ๑  กับศีล

ขอท่ี  ๔  แสดงถึงพฤติกรรมการมีศีลและไมมีศีล มีไมการเบียดเบียนผู อ่ืน และผูตรงไปตรงมา  

รองลงมาคือ ศีลขอท่ี ๒ และต่ําสุดคือศีลขอท่ี ๕ เนื่องจากสังคมสวนหนึ่งมองวาการดื่มสุรา หรือดื่ม

ของมึนเมา หากไมเมาถือวาไมผิดศีล อีกท้ังการดื่มสุรายังมีผลตอการบํารุงดูแลสุขภาพเปนอายุวัฒนะ 

ผลคาน้ําหนักอยูในระดับต่ําตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติ  เปนเพราะศีลท้ัง  ๕  ขอ  มีผลตอการทํา

ใหมนุษยมีความสมบูรณ  ทําใหสังคมมีความสงบสุขสามารถดํารงอยูไดเปนปกติ  สอดคลองกับกฎ

แหงกรรมทางพระพุทธศาสนา  กฎแหงการอยูรวมกัน  หลักการศีล ๕  ทําใหคาขององคประกอบอยู

ในระดับมากท่ีสุด 

 องคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนใน

สังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัยไดสํารวจขอมูลเชิงคุณภาพประกอบการอธิบายสําหรับสรางเกณฑ

มาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   

 การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  มีการปฏิบัติตามหลักศีลขอ ๑ 

ปาณาติปาตา เวรมณี  เวนจากการฆาสัตว  ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี  เวนจากการลักทรัพย  

ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  เวนจากการประพฤติผิดในกาม  ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี  

เวนจากการพูดเท็จ  ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี  เวนจากการดื่มน้ําเมา สิ่งเสพติด  

มีผลตอการดํารงชีวิตชุมชนศีล  ๕  ไดแก   ๑ .  ผูปฏิบัติ มีความสุข  ๒ .  สั งคมมีความสุข                

๓.  เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได  ซ่ึงสามารถนํามาสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนศีล 

๕  ได ท้ังนี้เพราะการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ มีความสําคัญมาก  ศีล ๕ เปนธรรมะคุมครองผู

ปฏิบัติใหมีความสุข  สงผลตอการสรางชุมชนใหมีสันติภาพ อยูเย็นเปนสุขรวมกัน ไมมีการเบียดเบียน

ทําใหตนเองหรือผูอ่ืนเดือดรอนท้ังกายและใจ  อาจเปนเพราะการปฏิบัติตนเองตามหลักศีล  ๕  มีผล

 



๑๒๔ 
 

ตอการทําใหตนเองเปนบุคคลปกติท้ังรางกายและจิตใจ  จึงสงผลใหผูปฏิบัติตามหลักของศีล  ๕  มี

ความสุข  รับรูความสุขไดดวยตนเอง  มีสติท่ีม่ันคงจากสิ่งเสพติด  และไมเกิดความขัดแยงกับบุคคล

อ่ืน 

 ๕.๑.๓  สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 

 สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
    การสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัย  

ไดนําขอมูลการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ ไดแก  บานพระพุทธบาทหวย

ตม  ตําบล  นาทราย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  บานเสียว ตําบลวังชัย  อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแกน  บานทุงทาชาง ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี  บานลําทับ  ตําบลลําทับ  

อําเภอลําทับ  จังหวัดกระบี่  จากการศึกษาวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของตนเองไวการเปลี่ยนแปลง

ตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ซ่ึงมี

เปาหมายอยู  ๓  ประการ  ๑.  ตนเองมีความสุข  ๒. สังคมมีความสุข  ๓.  เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเอง

ได  เปนเพราะนํามาสรางเปนเกณฑหรือตัวบงชี้มาตรฐานคุณภาพชีวิตของชุมชนในสังคมไทยได  ท้ังนี้

เพราะผูปฏิบัติตามหลักศีล ๕  กอใหเกิดความสุขและรับรูความสุขไดดวยตนเอง  สงผลมายังความสุข

โดยรวมของสังคมท่ีสะทอนจากการดํารงชีวิต  การใชจายไมฟุมเฟอย  พ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได  

 องคประกอบเปาหมายศีล ๕ 
 องคประกอบเปาหมายศีล ๕ เปนเปาหมายของการดําเนินชีวิตของสังคมไทยตาม
หลักการศีล ๕ ซ่ึงการดําเนินชีวิตตามหลักการของหมูบานศีล ๕ สมาชิกในชุมชนตองปฏิบัติตาม
หลักการของศีลท้ัง ๕ ใหครบ มีองคประกอบดังนี้ 
 ศีลขอ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิตท้ังปวง 
รวมถึงการทํารายสัตว หรือมนุษยดวย  
 ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) เวนจากการลักทรัพย เอาสิ่งของท่ี
เจาของไมไดให รวมถึงการเบียดบัง ฉอราษฎรบังหลวง เอาเปรียบคนอ่ืนดวย  
 ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการประพฤติผิดใน
กามท้ังหลาย ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  
 ศีลขอ ๔  เวนจากการพูดเท็จ คําหยาบ หรือพูดสอเสียด รวมถึงการพูดใหคนแตกสามัคคี
กันดวย   
 ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการดื่ม
น้ําเมา อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท   
 การปฏิบัติตามหลักการของศีลท้ัง ๕ ขอ มีเปาหมายใหตนเองเปนมนุษย มีความเปนอยู
ดวยความสุขอยางตอเนื่อง (ปกติ) สมาชิกในชุมชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕ สมาชิกทุกคน
มีความสุข  สังคมมีความสุขตอเนื่อง  บุคคล  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความรวมมือกระทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมรวมกัน  สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคง พ่ึงพาตนเองได   
 การปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕  ในบางสังคมอาจมีการปรับเปาหมายใหลดลง  ปฏิบัติ
ไดบางขอไมครบท้ัง ๕ ขอ  หรือบางขออาจมีการปรับไมถึงกับทําใหศีลนั้นขาดลง  มีเพียงความเศรา
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หมองของศีล  เชน  ไมมีการพูดโกหก  แตไมตองการตอบ  ศีลท่ีเกิดจากการละเมิดจากการพูดโกหก
จึงไมสมบูรณ  เปนตน  การปฏิบัติตามหลักการของหมูบานศีล ๕ ตนแบบ บางแหงมีการปรับ
เปาหมายลง  ไมมีการงดเวนบริโภคเนื้อสัตว  แตจะงดเวนการเบียดเบียนชีวิตของเพ่ือนมนุษย  งดเวน
การดื่มสุรา  จําหนายสุราในหมูบาน  ในวัด  แตสมาชิกบางทานในชุมชนมีการดื่มสุราจากภายนอก
หมูบานเหลานี้  เปนเปาหมายการปฏิบัติตามหลักการของหมูบานศีล ๕  ลดลง   
 เปาหมายของหมูบานศีล ๕  ท่ีนําองคประกอบของศีลท้ัง ๕ ขอ มากําหนดเปนคา
เปาหมายสําหรับสรางเกณฑ  แบงออกเปน  ๖  ระดับ  คาเปาหมายอาจปรับเปลี่ยนไดตามสภาพการ
ดําเนินชีวิตของชุมชน  แตหากคาเปาหมายเปน  ๐  ถือวาชุมชนนั้นไมปฏิบัติตามหลักการของหมูบาน
ศีล ๕  คาเปาหมายของหมูบานศีล ๕ แบงเกณฑไดดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ไดครบทุกขอ   

 ๔  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได ๔ ขอ 

   ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได ๓ ขอ 
  ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได  ๒ ขอ 
  ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ได  ๑ ขอ 
  ๐  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ไมได 
 การแปลคาเปาหมาย  

 ๕  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ไดครบทุกขอ  ได ๕ คะแนน 

 ๔  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๔ ขอ  ได  ๔  คะแนน 

   ๓  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๓ ขอ  ได  ๓  คะแนน 
  ๒  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๒ ขอ  ได  ๒  คะแนน 
  ๑  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ได  ๑ ขอ  ได  ๑  คะแนน 
  ๐  หมายถึง  ปฏิบัติตามหลักการศีล  ๕  ไมได  ๐  คะแนน 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 ๑)  รัฐบาลควรสงเสริมใหชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  การสนับสนุนชุมชนใน
รูปแบบตาง ๆ  ตอยอดกิจกรรมท่ีชุมชนไดริเริ่มใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบายหมูบานศีล ๕  อยาง
ตอเนื่อง   
 ๒)  หนวยงานภาครัฐควรนําผลการปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕  นํามาเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายเชิงปฏิบัติการใหเกิดการสงเสริมและสนับสนุนปจจัยตาง ๆ แกชุมชนใหเกิดการพัฒนาชุมชน
หมูบานศีล ๕ อยางตอเนื่อง 
 
 
 
 

 



๑๒๖ 
 

 ๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑)  หนวยงานสาธารณสุข  องคกรภาครัฐและเอกชน  ควรจัดโครงการสงเสริมตอยอด

โครงการหมูบานศีล ๕ ในพ้ืนท่ีใหมีการขยายโครงการท่ีหมูบานศีล ๕ ริเริ่ม มีการปฏิบัติการท่ีเขมแข็ง

นําไปสูการประยุกตใชทางดานสุขภาพ  เศรษฐกิจ  ความม่ันคงของชุมชนในมิติตาง ๆ 

 ๒)  ชุมชนควรจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับหมูบานศีล ๕  และเม่ือโครงการเขมแข็งมีการ

จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือประสานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเกิดการสนับสนุนโครงการอยาง

ตอเนื่อง 

  ๕.๓.๓  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ๑)  การศึกษาเสนทางเพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานรากหมูบานศีล  ๕  วัด  โรงเรียน   
  ๒)  การศึกษานวัตกรรมหมูบานศีล  ๕  ความเชื่อมโยง  ความสุข  สังคม  เศรษฐกิจ  
ของชุมชนตนแบบ  ๔.๐ 
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๑. ภาษาไทย : 
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การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 
Making the living Standard of communities in Thai Society 

 

ดร.พิชิต  ปุริมาตร และคณะ∗ 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  ๑. เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม
หลักศีล  ๕  ๒. เพ่ือวิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  และ ๓. เพ่ือสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิต
ของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก  ศีล ๕  ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีดวยการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกลุมจาก
ประชากร  จํานวน   ๔๐๐ คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา  ดวยคารอยละ  คาเฉลี่ย  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) วิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจาก
ผูใหขอมูล  จํานวน  ๒๔  รูป/คน  ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง   
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑.  การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  มีวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของ
ตนเองไวการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิต
ตามหลักศีล  ๕   ท้ังนี้เพราะความตองการของสมาชิกชุมชนหมูบานศีล  ๕ อาศัยปจจัยตางๆเฉพาะ
จําเปนตอการดํารงชีวิตเทาท่ีตนเองจะสามารถหาได  แนวทางดําเนินชีวิตมาจากการสงตอองคความรู  
การศึกษาของสมาชิกชุมชน  เปนองคความรูภายนอกชุมชนและองคความรูท่ีบรรพบุรุษในชุมชน
สะสมไว  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสรางสรรค การนํามาเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป  
การปรับเปลี่ยนการประดิษฐในชุมชน   
 ๒. วิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนิน
ชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ ผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏวา 
โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึงพิจารณาจากคาไค-สแควร มีคา
เทากับ ๓.๗๑  คาความนาจะเปนเทากับ ๐.๒๙ ท่ีองศาอิสระเทากับ ๓  น้ําหนักองคประกอบของ
มาตรฐานมีคาเปน  +  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกตัว มาตรฐานท่ีมีน้ําหนักองคประกอบมาก
ท่ีสุด  คือ  ศีลขอท่ี  ๑  กับศีลขอท่ี  ๔  แสดงถึงพฤติกรรมการมีศีลและไมมีศีล มีไมการเบียดเบียน
ผูอ่ืน และผูตรงไปตรงมา  รองลงมาคือ ศีลขอท่ี ๒ และต่ําสุดคือศีลขอท่ี ๕ เนื่องจากสังคมสวนหนึ่ง
มองวาการดื่มสุรา หรือดื่มของมึนเมา หากไมเมาถือวาไมผิดศีล อีกท้ังการดื่มสุรายังมีผลตอการบํารุง
ดูแลสุขภาพเปนอายุวัฒนะ ผลคาน้ําหนักอยูในระดับต่ําตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติ 

 ∗อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครราชสีมา 
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  ๓.  สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ จาก
การศึกษาวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของตนเองไวการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือ
เทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิได ดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ซ่ึงมีเปาหมายอยู   ๓  ประการ             
๑.  ตนเองมีความสุข  ๒. สังคมมีความสุข  ๓.  เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได   
 
คําสําคัญ :  การสรางเกณฑ; มาตรการดําเนินชีวิต 

 
Abatract 

 
  Objectives of this research were to :  1. To study the lifestyle of the 
community in Thailand under the five precepts 2. Analysis confirmed the main 
elements for the benchmark five precepts the life of the community in Thailand, 
according to the precepts and five. 3. to create a standard of life of the communities 
in Thailand under the five precepts. Methodology The research methodology 
combined with quantitative research and qualitative research. The quantitative data 
collection questionnaire among a population of 400 analyzed with descriptive 
statistics. By percentage, average, standard deviation. And element analysis (Factor 
Analysis) Research data from the image data 24 / person with a structured interview. 
 The results showed  that  
 1. lifestyle community in Thailand under the five precepts as their own culture 
as a lifestyle change as opposed to a culture outside the village nor the outside following 
the five precepts because the needs of the community, the village canon. five factors in 
particular are essential to life as they can find. The lifestyle of forward knowledge. Members 
of the community Knowledge outside the community and ancestral knowledge 
accumulated in the community.  
 2. The analysis confirmed the five main precepts for creating a standard 
of life of the communities in Thailand under the five precepts precepts five principal 
components analysis confirmed that the model is consistent with the empirical data 
are considered in good standing. This is based on chi - square is equal to the 
probability of 3.71 to 0.29 degrees of freedom equal to the weight of three elements: 
the value is significant at 0.05 level all standards. weighing the most is the one with 
the precepts precepts No. 4 shows the behavior is unethical and is not canon. There 
are not hurting others And frankly, followed by the sacrament of the 2nd and the 5th 
lowest was baptized as a part of society that drinking alcohol. Or drink alcohol If a 
drunk is not wrong. The alcohol also affects the maintenance of a healthy 
longevity. The result is low weight, according to a review of the practice. 



๑๓๔ 
 

 3. The standard of living of communities in Thailand under the five 
precepts. The education community as a way of their own culture into the culture 
outside the village, less than a third following the five precepts. The aims are three 
reasons: 1. they are happy 2. Economic 3. Social enjoyed stable self-reliant.  

 
Keywords :  Making;  living Standard 
 
บทนํา 
 ความขัดแยงในสังคมไทยในอดีตมีมาเรื่อย ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางชนชั้นนําท่ี
ยุติลงดวยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันท่ี ๒๔ มิ.ย. ๒๔๗๕ หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแยงเชิง
อุดมการณระหวางรัฐไทยกับพรรคคอมมิวนิสต แหงประเทศไทยตั้งแตป ๒๔๙๒-๒๕๒๕  ซ่ึงสิ้นสุดลง
ดวยนโยบายการใหอภัย ตามคําสั่งท่ี ๖๖/๒๕๒๓ ตอมาก็เปนความขัดแยงระหวางรัฐบาลเผด็จการกับ
กระแสเรียกรองประชาธิปไตยของประชาชน อันกอใหเกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และพฤษภา
ทมิฬ ๒๕๓๕๑  ความขัดแยงท่ีผานมาในประวัติศาสตร ยังไมไดมีความรุนแรงเทาความขัดแยงทาง
การเมืองยืดเยื้อ เรื้อรังในขณะนี้ ท่ีเริ่มตนเม่ือปลายป ๒๕๔๘ และพัฒนามาเปนความขัดแยงระหวาง 
กลุมความคิดเห็นทางการเมืองสองกลุมอยูจนถึงทุกวันนี้  แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยง การ
จัดการดวยสันติวิธี  ความขัดแยงทางเพศมีความเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน จากปญหาทางเพศท่ี
เกิดข้ึนนั้น มีสาเหตุสวนใหญท่ีสําคัญ ไดแก ขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องเพศ หรือไดรับ
ความรูในการแกปญหาท่ีไมถูกตอง 
 ความขัดแยง  ความสูญเสียเกิดจากการดื่มสุรา ยอดรวมการเกิดอุบัติเหตุสะสมตลอด      
๕  วัน  ตั้งแตวันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๕๙  มียอดรวม  ๒,๗๕๓  ครั้ง  
ผูเสียชีวิตรวม  ๒๙๒  ราย  ผูบาดเจ็บรวม  ๒,๘๕๕  ราย  สาเหตุหลักยังเปนเมาสุรา  รอยละ  
๒๓.๐๘ ขับรถเร็วเกินกําหนด  รอยละ  ๑๕.๙๘  โดยรถจักรยานยนต  ยังครองอันดับหนึ่งท่ีเกิด
อุบัติเหตุ  รอยละ  ๘๓.๔๑  ขับรถเร็วเกินกําหนด  รอยละ  ๑๕.๙๘  โดยรถจักยานยนต  ยังครอง
อันดับหนึ่งท่ีเกิดอุบัติเหตุ  รอยละ  ๘๓.๔๑ รถปกอัพ  รอยละ  ๗๒.๔๑  เกิดบนถนนกรมทางหลวง
มากท่ีสุด  รอยละ  ๓๗.๓๕  โดยจังหวัดท่ีเกิดอุบัติ เหตุสะสมสูงสุด  ไดแก  จังหวัดเชียงใหม           
๑๐๘  ครั้ง  จังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตสะสมสูงสุด  ไดแก  จังหวัดนครราชสีมา  ๑๒  ราย  จังหวัดท่ีมี
ผูบาดเจ็บสะสมสูงสุด  ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  ๑๐๘  คน  สวนจังหวัดท่ีไมมีผูเสียชีวิต  มี  ๗  
จังหวัด  คือ  จังหวัดตรัง  จังหวัดพังงา  จังหวัดแพร  จังหวัดระนอง  จังหวัดสมุทรปราการ             
จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดสุโขทัย๒ 

 ๑บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ความขัดแยงในประเทศไทย : สาเหตุ ผลกระทบ และ ทางแก, [ออนไลน], 
แ ห ล ง ท่ี ม า  : http://www.oknation.net/blog/nhongkampangdin/2010/03/28/entry-1 [๑ ๒  มี น า ค ม  
๒๕๕๙]. 
 ๒ช า ญ เช า ว   ไ ช ย า นุ กิ จ ,   เด ลิ นิ ว ส  ๗  วั น อั น ต ร า ย ,  [อ อ น ไ ล น ],  แ ห ล ง ท่ี ม า  : 
http://www.dailynews.co.th/politics/370786 [๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๙]. 
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 ผูท่ีดื่มสุราเรื้อรังจะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง ๑๐-๑๔ ป แตถาดื่มตามกําหนดอายุเฉลี่ยจะยาว
กวาคนท่ีไมไดดื่ม โดยเฉพาะเม่ือเริ่มดื่มเม่ือมีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจ บางคนแนะนําใหดื่มหลังอายุ     
๖๐ป  ถาไดดื่มเกินขนาดอาจจะทําใหเสียชีวิต หากคุณดื่มสุราเปนประจํามากเกินไปอาจจะกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพ  การลดความขัดแยงในสังคมไทย  ลดผลกระทบในสังคมไทยท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา  
มีการรณรงคงดดื่มสุราเพ่ือใหชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ งดเหลา และประสบการณงด
เหลาของคนตนแบบในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ และเปลี่ยนเปนคนใหมจากการเลิกเหลา  งดเหลา
ครบสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  พรรษาสูออกพรรษา...ชุมชนคนสูเหลา            
ซ่ึงไดผลในระดับหนึ่ง  และแกไขปญหาไดเพียงบางสวน  ท้ังนี้เปนสุราเปนเพียงสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิด
ความผิดปกติในสังคมไทย  สาเหตุหลักท่ีทําใหสังคมไทยผิดปกติไปจากการดํารงชีวิต  ความสุข  ความ
ม่ังคงในทรัพย  การพัฒนาสังคม  มีสาเหตุมาจากประชาชนในชุมชนละเมิดศีล  ๕  ศีล  ๕  จึงเปนตัว
แปรตนเหตุท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตท่ีสุขสงบหรือลมสลายในชุมชน  และความรู  ความเขาใจ การ
ปฏิบัติ  การประยุกตใชหลักศีล  ๕  ของชุมชนตางกัน 
 หมูบานรักษาศีล ๕ และโรงเรียนรกัษาศีล ๕ ตามโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ จ.สระบุรี  
โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย กลาววา ศีล ๕ เปนหลักประกันสังคมไดเปนอยางดี หากหมูบาน
ใดนําไปปฏิบัติไดจะเกิดความสงบสุข และจะสงผลยังประเทศใหเกิดความสงบสุข ไมตองทุกข 
เดือดรอน การดําเนินการหมูบานศีล ๕ นั้น มีการมอบปายประกาศอยางเปนทางการท่ีจังหวัดสระบุรี
เปนแหงแรก และขณะนี้ในหลายจังหวัดเริ่มดําเนินการแลว เชน ลพบุรี สระแกว แพร นครสวรรค 
ตาก อุทัยธานี อุตรดิตถ สุโขทัย ขณะเดียวกันคณะสงฆในแตละจังหวัดควรนําไปปฏิบัติดวย โดยเริ่ม
จากรอยละ ๕๐ ของแตละหมูบาน เพราะการดําเนินการโครงการนี้หากจังหวัดใดสามารถดําเนินการ
ไดจนประสบความสําเร็จก็จะสงผลใหเกิดความสงบสุขยังจังหวัดนั้น และสุดทายจะทําใหประเทศชาติ
สงบสุขดวย  
  เกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน  อยางนอยตองมีศีล  ๕  มีธรรมจริยา  
พรอม  ท้ังกาย  ทางวาจา และทางใจ  โดยเกณฑมาตรฐานเบื้องตนท่ีไดชื่อวาเปนคนมีศีลธรรม         
มีตัวชี้วัด คือ   เวนจากปาณาติบาต  ละเวนการฆาการสังหาร  ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย  
เวนจากอทินนาทาน  ละเวนการลักขโมยเบียดบังแยงชิงไมประทุษรายตอทรัพยสิน  เวนจากการ     
เมสุมิจฉาจาร  ละเวนการประพฤติผิดในกาม  ไมประทุษรายตอของรักของหวงแหน  อันเปนการ
ทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ  ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหสับสน  และเวนจากสุราเมรัย  ไมเสพ
เครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติดอันเปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา  กอความเสียหายผิดพลาด
เพราะขาดสติ  ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีตองการสรางความ
ปรองดอง สมานฉันท เพราะความไมสงบของบานเมืองท่ีผานมา ท้ังจากปญหาดานอาชญากรรม การ
กระทําผิดกฎหมาย การแตกแยกทางความคิด การทุจริตคอรัปชัน ลวนเกิดจากการขาดสติ จิตสํานึก 
ศีลธรรม และคุณธรรม  การกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของชุมชนดวยใชศีลเปนเกณฑ  เพ่ือใหเกิดการ
สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน     
  จากความสําคัญดังกลาว คณะผูวิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการสรางเกณฑมาตรการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก    ศีล  ๕  โดยจะศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลักศีล  ๕  วิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐาน
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การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  และสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนในสังคมไทยตามหลัก  ศีล ๕  ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
 ๒. เพ่ือวิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนิน
ชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
 ๓. เพ่ือสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก  ศีล ๕ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. รูปแบบการวิจัย 
   ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยดวยแบบ 22ผสานวิธี 2 (Mixed Methods Research)  ตามลักษณะ
การศึกษารวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 
   วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)  ผูวิจัยไดการวิจัยเอกสาร
และสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือพิจารณาถึงประเด็นของผูการสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 
 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ใชการวิจัยแบบสํารวจ  (survey research) โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวงเวลา
เดียว  (cross-sectional design) และใชขอมูลของตัวอยางแตละคน  (individual)  เปนหนวย
วิเคราะห  (unit of analysis) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลการวิจัย  
 ๒. ประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ        
 ๒.๑ ประชากร ไดแก   

  ๑. ประชากรท่ีใชในงานวิจัยในครั้งนี้ประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการหมูบาน   ศีล  
๕  จํานวน  ๒๔๓,๕๘๕  คน  ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘๓ 
  ๒. กลุมตัวอยางประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการหมูบานศีล ๕ ไดมาโดย  ไดมา
โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางทาโร ยามาเน  (Yamane) 4

๔ จํานวน  ๔๐๐ คน  จาก  ๔  
หมูบาน  ๔  จังหวัด  ๔  ภาค  จังหวัดละ  ๑๐๐  คน  ใชวิธีการสุมแบบงาย  (Simple random 
sampling) 
 
 

๓ โครงการหมูบานรักษาศลี  ๕, (ออนไลน),  แหลงท่ีมา : http://www.sila๕.com, สืบคน  วันท่ี  ๒  
ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
  ๔สุวรีย  ศิรโิภคาภิรมย, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภฎัเทพสตรี
, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๙-๑๓๐.  
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๒.๒  ผูใหขอมูลสําคัญ 
  ๑ . ตั วแทนฝ ายฆราวาสระดับจั งหวัด   ได แก   ผู อํ านวยการสํ านั กงาน

พระพุทธศาสนา  จังหวัดลําพูน  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  คน 
  ๒. ตัวแทนฝายคณะสงฆระดับจังหวัด  ไดแก  เจาคณะจังหวัด  จังหวัดลําพูน     

จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  รูป 
  ๓. ตัวแทนคณะกรรมการระดับอําเภอฝายฆราวาส  จังหวัดลําพูน  จังหวัด

ขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  คน 
  ๔. ตัวแทนคณะกรรมการระดับอําเภอฝายคณะสงค  จังหวัดลําพูน  จังหวัด

ขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๔  รูป 
  ๕. ตัวแทนองคกรภาครัฐและเอกชน  คณะสงฆท่ีเขารวมโครงการหมูบานศีล  ๕  

จังหวัดลําพูน  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดลพบุรี  และจังหวัดกระบี่  จํานวน  ๘  รูป/คน 
   รวมท้ังสิ้น  จํานวน  ๒๔  รูป/คน  

 ๓. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ๓.๑  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยจะใชเครื่องมือสํารวจขอมูลเชิงประจักษ
และสัมภาษณแบบมีโครงสราง  โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสังเกต  
ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหประเด็นสําคัญของเนื้อหาการวิจัยและวิเคราะหสาระสําคัญจากนิยามศัพทเชิง
ปฏิบัติการแลวไดรางแบบสัมภาษณเชิงลึก  
 ๓.๒  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 56  ผูวิจัยจะใชแบบสอบถาม 56โดยการสราง
เครื่องมือ56 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 ๔.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑) ขอ มูลปฐมภู มิ  (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนั งสื ออ างอิ งทาง
พระพุทธศาสนาตางๆ จากพระไตรปฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐, พระไตรปฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา        
สิริกิตตพระบรมราชินีนาถ 
 ๒) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ
งานวิจัยเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนขอมูลทางสถิติท่ีรวบรวมโดยหนวยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหลงขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ  
 ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 การสัมภาษณ (Interview) 
 การวิจัยครั้งนี้ ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) ดําเนินการ
สัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ  
 ขอมูลเชิงปริมาณ 

 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากร  
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 ๑. ประชากรท่ีใชในงานวิจัยในครั้งนี้ประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการหมูบาน   ศีล  ๕  
จํานวน  ๒๔๓,๕๘๕ คน  ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘๕ 

 ๒. กลุมตัวอยางประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการหมูบานศีล ๕  จํานวน ๔๐๐ คน  
 ในงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการจัดเก็บขอมูลในเชิงปริมาณตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) นําสงหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือถึงประชาชนท่ีสมัครเขารวมโครงการ
หมูบาน   ศีล  ๕  ท่ีเก่ียวของเพ่ือขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และดําเนินการแจกและรับ
กลับคืนดวยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีรับกลับ
มาแลวนําไปวิเคราะหขอมูล 
 ๕. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ๕.๑ การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน ๒ สวน คือ ๑. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และ   
๒. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก
เอกสารการสัมภาษณเชิงลึก  การสังเกต โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบแกนสาระ๖  อรรถาธิบาย
และพรรณนาความ วิเคราะหลักษณะปญหาจากเอกสาร จากการสัมภาษณ และจากงานวิจัยท่ี
เก่ียวของประกอบดวย ๑) รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ ๒) จัดลําดับขอมูล ๓) จากการ
สัมภาษณ ๔) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็น ๕) สรุปผลการวิจัย 
 ๒) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 หลังจากไดรับแบบสอบถามแลวผูวิจัยจะไดนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง การลงรหัส และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทําการคํานวณคาสถิติ
ตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหการนําเสนอและสรุปผลการวิจัย 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยาง สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) สําหรับขอมูลพ้ืนฐานสวน
บุคคล ค า เฉลี่ ย  (Mean) ค า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และการวิ เคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) สําหรับความคิดเห็นท่ีมีตอการสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ของกลุมตัวอยางแตละหัวขอคําถามในแบบสอบถาม 
 
 

๕ โครงการหมูบานรักษาศลี  ๕, (ออนไลน),  แหลงท่ีมา : http://www.sila๕.com, สืบคน  วันท่ี  ๒  
ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

 ๖ศิริพร  จิรวัฒนกุล, การวิจัยเชิงคุณภาพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน,  
๒๕๕๒),  หนา  ๑๐๖.  

                                                 



๑๓๙ 
 

ผลการวิจัย  
 ๑.  การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
 ๑) การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรม 
  การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เพราะความตองการของมนุษยไมมีท่ีสิ้นสุด   แตการเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือชานั้นข้ึนอยู
กับปจจัยท่ีมาเก่ียวของ เชน ระดับการศึกษาของคนในสังคม  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  การนํามาเปลี่ยนแปลง  การคนพบ การประดิษฐ การขัดแยง การแขงขัน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุเปลี่ยนแปลง  ปญหาท่ีชุมชนประสบอยู  ความ
ตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพดีข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยาง
ความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิต
ของชุมชนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เชน การแตงกายตามยุคสมัยใหม  และเด็กไทยนั้นไดรับอิทธิพลการแตงตัวแบบเด็กญี่ปุน
และเกาหลีนั้น ทําใหนั้นเกิดการเลียนแบบและพยายามทําตัวใหเหมือนเด็กญี่ปุนและเกาหลี เนื่องจาก
เกิดจากการเทียบทางวัฒนธรรม และตองการเปนในแบบท่ีเชื่อวาอยูในวัฒนธรรมท่ีมีชนชั้นท่ีสูงกวา 
แตในความเปนจริงแลวการแตงตัวของเด็กญี่ปุนและเกาหลีท่ีอยูในประเทศของตนแบบนั้นจริงๆ นั้นมี
การแตงตัวท่ีมีสไตลการแตงตัวท่ีหลายหลายมากกวาท่ีเด็กไทยประเทศไทยบริโภคอยูมาก การท่ี
เด็กไทยรับสไตลการแตงตัว มานั้น ยังถือวานอยอยูในตอนนี้  เปนแคเพียงการเลียนแบบเฉพาะ
บางสวน         
 การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย  มองดานวัตถุแลว
เหมือนกับชุมชนมีความเจริญรุงเรือง  สมาชิกมีความสุข  มีรายไดเพียงพอตอรายจาย แตความเปน
จริงท่ีซอนอยูสมาชิกในชุมชนตองดิ้นรนแสวงหาวัตถุไมสิ้นสุด   ความสุขเพียงเล็กนอยแลกกับความ
ทุกขมากหลายเทาตัว  รายรับไมเพียงพอตอรายจาย  ความไมเปนชุมชนซอนอยูในชุมชน  ความกลัว  
ความวาดระแวง  ปญหาเกิดตอเนื่อง  ชุมชนไมสงบสุข 
 ๒) การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕   
  การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ มีวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของ
ตนเองไวการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิต
ตามหลักศีล  ๕   ท้ังนี้เพราะความตองการของสมาชิกชุมชนหมูบานศีล  ๕ อาศัยปจจัยตางๆเฉพาะ
จําเปนตอการดํารงชีวิตเทาท่ีตนเองจะสามารถหาได  แนวทางดําเนินชีวิตมาจากการสงตอองคความรู  
การศึกษาของสมาชิกชุมชน  เปนองคความรูภายนอกชุมชนและองคความรูท่ีบรรพบุรุษในชุมชน
สะสมไว  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสรางสรรค การนํามาเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป   
  การปรับเปลี่ยนการประดิษฐในชุมชน  เชน  บาน  วัด  สถานท่ีสําคัญในชุมชน  เปนตน  
มีการปรับเปลี่ยนปลูกสรางอยางชาๆ  ความขัดแยง การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนน
แกปญหาท่ีชุมชนประสบอยู  ความตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพดี
ข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยางความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ 
ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  พ่ึงพา
ทรัพยากรภายนอกเทาท่ีจําเปน 



๑๔๐ 
 

 การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕   การสมาทานรักษาศีลอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  การเปลง
วาจารับศีลเม่ือเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา  กอนถวายอาหารพระสงฆ  การเปลงวาจารับศีลใน
วันพระ การสวดมนตเชาเย็นท่ีบาน  ท่ีวัดในทุกวันจนกลายเปนวัฒนธรรมชุมชน  บางหมูบานนัดสวด
มนตวันพระหรือวันอาทิตย การปฏิบัติธรรมในวันเปนการปฏิบัติตามคําสอนของพระสงฆ  งดอาหาร
ปรุงดวยเนื้อสัตว  แตบางหมูบานยังคงบริโภคเนื้อสัตวแตไมเบียดเบียนชีวิตเพ่ือนมนุษย  งดเวนการ
กระทําท่ีละเมิดศีลถือเปนการปฏิบัติธรรมตามวิถีชาวบาน  สําหรับการปฏิบัติธรรมในรูปแบบการศีล  
๘  การปฏิบัติกรรมฐานเนนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เดินจง
กลมเปน ๑๕ นาที แลวแผเมตตา สวนมากเปนเด็กเยาวชนมารวมโดยเฉพาะระดับประถมศึกษา อนึ่ง
การดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕ 61  การประยุกตหลักศีล  ๕กับการดําเนินชีวิตประจําวัน  อาศัยพระสงฆ
เปนกลไกหลัก  เปนศูนยกลางของกิจกรรมตางๆ ชักชวนหนวยงานราชการเขามาสนับสนุนโครงการ
ภายในหมู  ท้ังเก่ียวของกับกิจกรรมของพระสงฆ  กิจกรรมโครงการของหนวยงานราชการ  หมูบาน
รักษาศีล ๕ คณะสงฆ ชาวบานความรวมมือกับทางคณะสงฆและราชการ 
 ๒. วิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 
 ผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏวา โมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึงพิจารณาจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ ๓.๗๑  คาความนาจะ
เปนเทากับ ๐.๒๙ ท่ีองศาอิสระเทากับ ๓  น้ําหนักองคประกอบของมาตรฐานมีคาเปน +  อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกตัว มาตรฐานท่ีมีน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด  คือ  ศีลขอท่ี  ๑  กับศีล
ขอท่ี  ๔  แสดงถึงพฤติกรรมการมีศีลและไมมีศีล มีไมการเบียดเบียนผู อ่ืน และผูตรงไปตรงมา  
รองลงมาคือ ศีลขอท่ี ๒ และต่ําสุดคือศีลขอท่ี ๕ เนื่องจากสังคมสวนหนึ่งมองวาการดื่มสุรา หรือด่ืม
ของมึนเมา หากไมเมาถือวาไมผิดศีล อีกท้ังการดื่มสุรายงัมีผลตอการบํารุงดูแลสุขภาพเปนอายุวัฒนะ 
ผลคาน้ําหนักอยูในระดับต่ําตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติ 
 รูปองคประกอบเชิงยืนยันแสดงศีล  ๕  มีองคประกอบอยางนอย  ๕  ขอ  สอดคลองกับ
หลักการทางพุทธศาสนา ศีลเปนขอปฏิบัติอยางหนึ่งของพุทธศาสนา มุงหมายใหผูปฏิบัติดํารงปกติใน
สังคมมนุษย  ศีล ๕  เปนพ้ืนฐานของมนุษยทุกคน พระพุทธศาสนาสอนใหปฏิบัติเปนนิจ ไมวาใครจะ
อยูในเพศภาวะอยางไรก็ตาม คือ เบญจศีล หรือศีล ๕  แมผูตอบจะมีอายุต่ํากวา  ๒๐  ก็ยืนยัน
องคประกอบศีลท้ัง  ๕  ขอ  ไดแก  ศีลขอ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี  ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี  
ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี  ศีลขอ ๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา     
เวรมณี   
 การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  มีการปฏิบัติตามหลักศีลขอ ๑ 
ปาณาติปาตา เวรมณี  เวนจากการฆาสัตว  ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี  เวนจากการลักทรัพย  
ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  เวนจากการประพฤติผิดในกาม  ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี  
เวนจากการพูดเท็จ  ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี  เวนจากการด่ืมน้ําเมา สิ่งเสพติด  
มีผลตอการดํารงชีวิตชุมชนศีล  ๕  ไดแก  ๑.  ผูปฏิบัติมีความสุข  ๒.  สังคมมีความสุข  ๓.  เศรษฐกิจ
ม่ันคงพ่ึงตนเองได  ซ่ึงสามารถนํามาสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนศีล ๕  ได ท้ังนี้
เพราะการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ มีความสําคัญมาก  ศีล ๕ เปนธรรมะคุมครองผูปฏิบัติใหมี



๑๔๑ 
 

ความสุข  สงผลตอการสรางชุมชนใหมีสันติภาพ อยูเย็นเปนสุขรวมกัน ไมมีการเบียดเบียนทําให
ตนเองหรือผูอ่ืนเดือดรอนท้ังกายและใจ  
 ๓.  สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
 สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
  การสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัย  
ไดนําขอมูลการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ ไดแก  บานพระพุทธบาทหวย
ตม  ตําบล  นาทราย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  บานเสียว ตําบลวังชัย  อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน  บานทุงทาชาง ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี  บานลําทับ  ตําบลลําทับ  
อําเภอลําทับ  จังหวัดกระบี่  จากการศึกษาวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของตนเองไวการเปลี่ยนแปลง
ตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ซ่ึงมี
เปาหมายอยู  ๓ ประการ  ๑.  ตนเองมีความสุข  ๒. สังคมมีความสุข  ๓. เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได   
 องคประกอบเปาหมายศีล ๕ 
 องคประกอบเปาหมายศีล ๕ เปนเปาหมายของการดําเนินชีวิตของสังคมไทยตามหลักการ
ศีล ๕ ซ่ึงการดําเนินชีวิตตามหลักการของหมูบานศีล ๕ สมาชิกในชุมชนตองปฏิบัติตามหลักการของ
ศีลท้ัง ๕ ใหครบ มีองคประกอบดังนี้ 
 ศีลขอ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิตท้ังปวง 
รวมถึงการทํารายสัตว หรือมนุษยดวย  
 ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) เวนจากการลักทรัพย เอาสิ่งของท่ี
เจาของไมไดให รวมถึงการเบียดบัง ฉอราษฎรบังหลวง เอาเปรียบคนอ่ืนดวย  
 ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการประพฤติผิดใน
กามท้ังหลาย ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  
 ศีลขอ ๔  เวนจากการพูดเท็จ คําหยาบ หรือพูดสอเสียด รวมถึงการพูดใหคนแตกสามัคคี
กันดวย   
 ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการดื่ม
น้ําเมา อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท   
 การปฏิบัติตามหลักการของศีลท้ัง ๕ ขอ มีเปาหมายใหตนเองเปนมนุษย มีความเปนอยู
ดวยความสุขอยางตอเนื่อง (ปกติ) สมาชิกในชุมชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕ สมาชิกทุกคน
มีความสุข  สังคมมีความสุขตอเนื่อง  บุคคล  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความรวมมือกระทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมรวมกัน  สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคง พ่ึงพาตนเองได   
 เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได 
 เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเองได  เปนเปาหมายของการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  โดย
การดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  ไดครบสมบูรณ  และบาง
แหงมีการปรับประยุกตตามบริบทของชุมชน  แตสภาพผลของการปฏิบัติสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชน  
เกิดความม่ันคงสามารถพ่ึงพาตนเองไดท้ังในระดับครอบครัวและในระดับชุมชน  ในระดับครอบครัว
สมาชิกครอบครัวท่ีปฏิบัติตามหลักการของศีล  ๕  มีรายรับนอย  มีรายจายนอย  มีเงินออมสามารถ
นําเงินออมไปเขารวมกิจกรรมกับกลุมออมทรัพย  การบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชนของชุมชน  
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ระดับชุมชน  สมาชิกในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได  มีเงินออม  เขารวมกิจกรรมกลุมในชุมชน เชน 
กลุมผลิตผลิตภัณฑชุมชน  กลุมออมทรัพย  ธนาคารชุมชน  เปนตน  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชน  พ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  การพ่ึงพาทรัพยากรจาก
ภายนอกมีนอย  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจเปนลักษณะของการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูได  เกิด
วัฒนธรรมวิถีพุทธ  นํามาสงเสริมกิจกรรมทางการทองเท่ียว  สรางรายไดทางเศรษฐกิจเขาสูชุมชน  
ผลของการพ่ึงพาตนเอง  สรางเศรษฐกิจชุมชนท่ีม่ันคงเปนคาเปาหมายท่ีสะทอนการปฏิบัติตาม
หลักการของศีล ๕  ได  สามารถนํามากําหนดเกณฑเปาหมายวัดความพึงพอใจตอเศรษฐกิจชุมชน   
 

 เกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
 

การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล ๕ 
การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 

สมบูรณ 
รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ของชุมชน ศีล ๕ 
การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 

แบบปรับประยุกต 
การกําหนดเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 

เปาหมายการ
ดําเนินชีวิต 

องคประกอบ
ศีล ๕ 

ผลการปฏิบัติ
เฉพาะบุคคล 

ผลการปฏิบัติ
ภาพรวมสังคม 

ผลสะทอน
ทางเศรษฐกิจ
ชุมชน 

การกําหนดคา
เปาหมาย 

การประเมินผลการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ 
เปาหมายการ
ดําเนินชีวิต 
 ทําได/ทํา
ไมได 

องคประกอบ
ศีล ๕ 
ปฏิบัตคิรบ/ไม
ครบ 

ผลการปฏิบัติ
เฉพาะบุคคล 
มีความสุข/ไม
มีความสุข 

ผลการปฏิบัติ
ภาพรวมสังคม 
มีความสุข/ไม
มีความสุข 

ผลสะทอน
ทางเศรษฐกิจ
ชุมชน 
พอใจ/ไม
พอใจ 

การกําหนดคา
เปาหมาย 
คามาก/คา
นอย 

ภาพสะทอนชุมชนศีล ๕ 
การดําเนินชีวิตของชุมชนใน

อดีต 
การดําเนินชีวิตของชุมชนใน

ปจจุบัน 
การดําเนินชีวิตของชุมชนใน

อนาคต 
เบียดเบียน ไมสงบสุข เบียดเบียน

นอย 
สงบสุข   

พ่ึงพาตนเอง
นอย 

ความขัดแยง พ่ึงพาตนเอง ความขัดแยง
นอย 

  

 
อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและสังเคราะหขอมูลของการวิจัยและอภิปราย
ขอคนพบใหมจากการทําวิจัยดังนี้ 
 ๑.  การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
 ๑) การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรม 
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 การดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เพราะความตองการของมนุษยไมมีท่ีสิ้นสุด   แตการเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือชานั้นข้ึนอยู
กับปจจัยท่ีมาเก่ียวของ เชน ระดับการศึกษาของคนในสังคม  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  การนํามาเปลี่ยนแปลง  การคนพบ การประดิษฐ การขัดแยง การแขงขัน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุเปลี่ยนแปลง  ปญหาท่ีชุมชนประสบอยู  ความ
ตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพดีข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยาง
ความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิต
ของชุมชนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เชน การแตงกายตามยุคสมัยใหม  และเด็กไทยนั้นไดรับอิทธิพลการแตงตัวแบบเด็กญี่ปุน
และเกาหลีนั้น ทําใหนั้นเกิดการเลียนแบบและพยายามทําตัวใหเหมือนเด็กญี่ปุนและเกาหลี เนื่องจาก
เกิดจากการเทียบทางวัฒนธรรม และตองการเปนในแบบท่ีเชื่อวาอยูในวัฒนธรรมท่ีมีชนชั้นท่ีสูงกวา 
แตในความเปนจริงแลวการแตงตัวของเด็กญี่ปุนและเกาหลีท่ีอยูในประเทศของตนแบบนั้นจริงๆ นั้นมี
การแตงตัวท่ีมีสไตลการแตงตัวท่ีหลายหลายมากกวาท่ีเด็กไทยประเทศไทยบริโภคอยูมาก การท่ี
เด็กไทยรับสไตลการแตงตัว มานั้น ยังถือวานอยอยูในตอนนี้  เปนแคเพียงการเลียนแบบเฉพาะ
บางสวน  อาจเปนเพราะชุมชนหมูบานศีล ๕  มีการวางรากฐานคุณธรรมทางดานจิตใจสงตอจากรุนสู
รุนทําใหรูสึกผูกพันกับแนวปฏิบัติเดิม ๆ ท่ีชุมชนวางรากฐานไว  แตการรับรูของสมาชิกในชุมชน
สามารถรับรูและปรับเปลี่ยนความคิดอยางรวดเร็ว  ผานการรับสื่อออนไลนและมีอิทธิพลตอการ
ละเมิดศีล  ๕  และอาจเปนปจจัยใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการศีล ๕ ไดเชนเดียวกัน           
 ๒) การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕   
  การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ มีวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของ
ตนเองไวการเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิต
ตามหลักศีล  ๕   ท้ังนี้เพราะความตองการของสมาชิกชุมชนหมูบานศีล  ๕ อาศัยปจจัยตางๆเฉพาะ
จําเปนตอการดํารงชีวิตเทาท่ีตนเองจะสามารถหาได  แนวทางดําเนินชีวิตมาจากการสงตอองคความรู  
การศึกษาของสมาชิกชุมชน  เปนองคความรูภายนอกชุมชนและองคความรูท่ีบรรพบุรุษในชุมชน
สะสมไว  การสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสรางสรรค การนํามาเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป   
  การปรับเปลี่ยนการประดิษฐในชุมชน  เชน  บาน  วัด  สถานท่ีสําคัญในชุมชน  เปนตน  
มีการปรับเปลี่ยนปลูกสรางอยางชาๆ  ความขัดแยง การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนน
แกปญหาท่ีชุมชนประสบอยู  ความตองการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหมีสภาพดี
ข้ึนกวาเดิม การรับเอาแบบอยางความเปนอยูในเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย การพักผอนหยอนใจ 
ฯลฯ  สงผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  พ่ึงพา
ทรัพยากรภายนอกเทาท่ีจําเปน   
 ๒. วิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 
 ผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏวา โมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึงพิจารณาจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ ๓.๗๑  คาความนาจะ
เปนเทากับ ๐.๒๙ ท่ีองศาอิสระเทากับ ๓  น้ําหนักองคประกอบของมาตรฐานมีคาเปน +  อยางมี
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นัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกตัว มาตรฐานท่ีมีน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด  คือ  ศีลขอท่ี  ๑  กับศีล
ขอท่ี  ๔  แสดงถึงพฤติกรรมการมีศีลและไมมีศีล มีไมการเบียดเบียนผู อ่ืน และผูตรงไปตรงมา  
รองลงมาคือ ศีลขอท่ี ๒ และตํ่าสุดคือศีลขอท่ี ๕ เนื่องจากสังคมสวนหนึ่งมองวาการดื่มสุรา หรือดื่ม
ของมึนเมา หากไมเมาถือวาไมผิดศีล อีกท้ังการดื่มสุรายงัมีผลตอการบํารุงดูแลสุขภาพเปนอายุวัฒนะ 
ผลคาน้ําหนักอยูในระดับต่ําตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติ  เปนเพราะศีลท้ัง  ๕  ขอ  มีผลตอการทํา
ใหมนุษยมีความสมบูรณ  ทําใหสังคมมีความสงบสุขสามารถดํารงอยูไดเปนปกติ  สอดคลองกับกฎ
แหงกรรมทางพระพุทธศาสนา  กฎแหงการอยูรวมกัน  หลักการศีล ๕  ทําใหคาขององคประกอบอยู
ในระดับมากท่ีสุด 
 องคประกอบหลักศีล ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัยไดสํารวจขอมูลเชิงคุณภาพประกอบการอธิบายสําหรับสรางเกณฑ
มาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
 การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  มีการปฏิบัติตามหลักศีลขอ ๑ 
ปาณาติปาตา เวรมณี  เวนจากการฆาสัตว  ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี  เวนจากการลักทรัพย  
ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี  เวนจากการประพฤติผิดในกาม  ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี  
เวนจากการพูดเท็จ  ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี  เวนจากการด่ืมน้ําเมา สิ่งเสพติด  
มีผลตอการดํารงชีวิตชุมชนศีล  ๕  ไดแก  ๑.  ผูปฏิบัติมีความสุข  ๒.  สังคมมีความสุข  ๓.  เศรษฐกิจ
ม่ันคงพ่ึงตนเองได  ซ่ึงสามารถนํามาสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนศีล ๕  ได ท้ังนี้
เพราะการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ มีความสําคัญมาก  ศีล ๕ เปนธรรมะคุมครองผูปฏิบัติใหมี
ความสุข  สงผลตอการสรางชุมชนใหมีสันติภาพ อยูเย็นเปนสุขรวมกัน ไมมีการเบียดเบียนทําให
ตนเองหรือผูอ่ืนเดือดรอนท้ังกายและใจ  อาจเปนเพราะการปฏิบัติตนเองตามหลักศีล  ๕  มีผลตอการ
ทําใหตนเองเปนบุคคลปกติท้ังรางกายและจิตใจ  จึงสงผลใหผูปฏิบัติตามหลักของศีล  ๕  มีความสุข  
รับรูความสุขไดดวยตนเอง  มีสติท่ีม่ันคงจากสิ่งเสพติด  และไมเกิดความขัดแยงกับบุคคลอ่ืน 
 ๓.  สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
 สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ 
    การสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  ผูวิจัย  
ไดนําขอมูลการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักศีล  ๕ หมูบานตนแบบ ไดแก  บานพระพุทธบาทหวย
ตม  ตําบล  นาทราย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  บานเสียว ตําบลวังชัย  อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน  บานทุงทาชาง ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี  บานลําทับ  ตําบลลําทับ  
อําเภอลําทับ  จังหวัดกระบี่  จากการศึกษาวิถีชุมชนดํารงวัฒนธรรมของตนเองไวการเปลี่ยนแปลง
ตามวัฒนธรรมภายนอกนอยเม่ือเทียบกับหมูบานภายนอกท่ีมิไดดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  ซ่ึงมี
เปาหมายอยู  ๓  ประการ  ๑.  ตนเองมีความสุข  ๒. สังคมมีความสุข  ๓.  เศรษฐกิจม่ันคงพ่ึงตนเอง
ได  เปนเพราะนํามาสรางเปนเกณฑหรือตัวบงชี้มาตรฐานคุณภาพชีวิตของชุมชนในสังคมไทยได  ท้ังนี้
เพราะผูปฏิบัติตามหลักศีล ๕  กอใหเกิดความสุขและรับรูความสุขไดดวยตนเอง  สงผลมายังความสุข
โดยรวมของสังคมท่ีสะทอนจากการดํารงชีวิต  การใชจายไมฟุมเฟอย  พ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได  
 
 



๑๔๕ 
 

 องคประกอบเปาหมายศีล ๕ 
 องคประกอบเปาหมายศีล ๕ เปนเปาหมายของการดําเนินชีวิตของสังคมไทยตามหลักการ
ศีล ๕ ซ่ึงการดําเนินชีวิตตามหลักการของหมูบานศีล ๕ สมาชิกในชุมชนตองปฏิบัติตามหลักการของ
ศีลท้ัง ๕ ใหครบ มีองคประกอบดังนี้ 
 ศีลขอ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิตท้ังปวง 
รวมถึงการทํารายสัตว หรือมนุษยดวย  
 ศีลขอ ๒  อทินฺนาทานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ) เวนจากการลักทรัพย เอาสิ่งของท่ี
เจาของไมไดให รวมถึงการเบียดบัง ฉอราษฎรบังหลวง เอาเปรียบคนอ่ืนดวย  
 ศีลขอ ๓  กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการประพฤติผิดใน
กามท้ังหลาย ศีลขอ ๔  มุสาวาทา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  
 ศีลขอ ๔  เวนจากการพูดเท็จ คําหยาบ หรือพูดสอเสียด รวมถึงการพูดใหคนแตกสามัคคี
กันดวย   
 ศีลขอ ๕  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี (สิกฺขาปทํสมาทิยามิ)  เวนจากการดื่ม
น้ําเมา อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท   
  
ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 ๑)  รัฐบาลควรสงเสริมใหชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  การสนับสนุนชุมชนใน
รูปแบบตาง ๆ  ตอยอดกิจกรรมท่ีชุมชนไดริเริ่มใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบายหมูบานศีล ๕  อยาง
ตอเนื่อง   
 ๒)  หนวยงานภาครัฐควรนําผลการปฏิบัติตามหลักการของศีล ๕  นํามาเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายเชิงปฏิบัติการใหเกิดการสงเสริมและสนับสนุนปจจัยตาง ๆ แกชุมชนใหเกิดการพัฒนาชุมชน
หมูบานศีล ๕ อยางตอเนื่อง 
 ๒.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑)  หนวยงานสาธารณสุข  องคกรภาครัฐและเอกชน  ควรจัดโครงการสงเสริมตอยอด
โครงการหมูบานศีล ๕ ในพ้ืนท่ีใหมีการขยายโครงการท่ีหมูบานศีล ๕ ริเริ่ม มีการปฏิบัติการท่ีเขมแข็ง
นําไปสูการประยุกตใชทางดานสุขภาพ  เศรษฐกิจ  ความม่ันคงของชุมชนในมิติตาง ๆ 
 ๒)  ชุมชนควรจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับหมูบานศีล ๕  และเม่ือโครงการเขมแข็งมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือประสานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเกิดการสนับสนุนโครงการอยาง
ตอเนื่อง 
  ๓.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ๑)  การศึกษาเสนทางเพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานรากหมูบานศีล  ๕  วัด  โรงเรียน   
  ๒)  การศึกษานวัตกรรมหมูบานศีล  ๕  ความเชื่อมโยง  ความสุข  สังคม  เศรษฐกิจ  ของ
ชุมชนตนแบบ  ๔.๐ 
 
 



๑๔๖ 
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ภาคผนวก  ข 
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
 
 

๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
    - สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
การจัดการ และรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการปรับพฤติกรรมมนุษย  การนําหลักศีล  ๕ มาประยุกตใช  
สอดคลองกับรายวิชา  
    - สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประกอบงานประกันคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม 
  
๒. กิจกรรมดานการพัฒนากิจกรรมวัดและชุมชน 
    - ใหนิสิตและพระนิสิต นําหลักศีล  ๕ ไปจัดกิจกรรมสงเสริมขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดการปฏิบัติ
ตามหลักศีล  ๕  ตามบริบทของชุมชนท่ีสอดคลองกับผลการวิจัย 
    - นําผลการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูระเบียบวิธีวิจัยของแตละสาขา  และจัดกิจกรรม
สงเสริมการปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  รวมกับชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย   
 

๓. กิจกรรมดานการพัฒนากิจกรรมมหาวิทยาลัยและชุมชน 
    - มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  ของนิสิตและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  
 

๔. ผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
   - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จัดใหมีการนําขอมูลจาก
การทําวิจัยมาประกอบการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัย  การจัดการองคกร การพัฒนาองคกร 
ดวยวิธีการปรับพฤติกรรมตามหลักศีล  ๕   
   - อาจารย  นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
มีการวิเคราะหผลการดําเนินการโครงการศีล  ๕  การตอยอดผลการดําเนินการวิจัยสูการคนหา
กลไกท่ีสําคัญตอการขับเคลื่อนหมูบานศีล  ๕    
    - หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  สํานักงานพระพุทธศาสนา  สํานักงานวัฒนธรรม  สํานักวิชาการ  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  วัดในชุมชน  เปนตน  มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเชิงวิชาการโดยใชขอมูลเปนฐานในการพัฒนาบุคลากร  
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ภาคผนวก  ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค  กิจกรรมท่ีวางแผนไว   

และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๗ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค  กิจกรรมท่ีวางแผนไว   

และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 
 

วัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ ผลท่ีไดรับของโครงการ 
เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชน
ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
 

- สํารวจขอมูลพ้ืนฐานจาก
โครงการวิจัยท้ัง  ๓  ชุด   
 

- ศึกษาวิเคราะหเอกสารการดําเนิน
โครงการ  จากโครงการวิจัยท้ัง  ๓  ชุด 
เพ่ือสังเคราะหขอมูล สําหรับกําหนด
เกณฑและสรางเกณฑมาตรฐานการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม
หลัก  ศีล ๕ 

- ไดขอมูลการดําเนินชีวิตของชุมชน
ต น แบ บ   ๔   ภ าค   นํ าม าใช ส ร า ง
แบบสอบถามสรางเกณฑมาตรฐานการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม
หลัก  ศีล ๕ 
 

เพ่ือวิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบ
หลั ก ศีล  ๕   สํ าห รับสร างเกณ ฑ
มาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชน
ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   
 

- ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีศึกษาสํารวจขอมูลเชิง
คุณภาพประกอบการสรางเกณฑและ
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
ประกอบการยืนยันองคประกอบ       
ศีล  ๕  สําหรับสรางเกณฑมาตรฐาน
การดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทย
ตามหลัก  ศีล ๕ 

- คณะผูวิจัยลงพ้ืนท่ีวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ ยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  
และนําขอมูลเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณมาสรางเกณฑมาตรฐานการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม
หลักศีล  ๕   

- ไดขอมูลยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕  
และระบุเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิต
ของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕   

เพ่ือสรางเกณฑมาตรฐานการดําเนิน
ชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก  
ศีล ๕ 

- สรางเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิต
ของชุ มชน ในสั งคม ไทยตามหลั ก       
ศีล ๕  

- ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาสรางเกณฑ
มาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลัก  ศีล ๕ 

- ไดเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนในสังคมไทยตามหลัก  ศีล ๕ 
สําหรับใหหนวยงานและชุมชนท่ีสนใจ
การประเมินหมูบานศีล  ๕  ไดนําเกณฑ
มาตรฐานการดําเนินชีวิตไปประยุกตใช 

 

๑๕q 



 
๑๕๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๕๒ 

 
แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

 
คําช้ีแจง  

 ๑.  แบบสัมภาษณฉบับนี้  มุงศึกษาสภาพปญหาและเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  และเพ่ือสรางเครื่องชี้วัดมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนใน
สังคมไทยตามหลักศีล ๕  ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบแบบสัมภาษณตามความ
เปนจริงใหครบทุกขอทุกตอน  แบบสัมภาษณจึงจะสมบูรณ  และใชประโยชนในการวิจัยได  คําตอบ 
ทุกขอและความคิดเห็นตางๆ ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและจะไมเกิดผลเสียตอทานแตอยางใด 
 ๒.  แบบสมัภาษณสภาพปญหาและเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทย

ตามหลักศีล  ๕ 

 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕๓ 

 
แบบสัมภาษณสภาพปญหาและเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลัก

ศีล  ๕ 

 
ประเด็นการสัมภาษณ 
 
๑.  ดานยุทธศาสตร (เปาหมาย) การขับเคลื่อนหมูบานใหเกิดการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕  ทานรับรู
หรือมีสวนรวมในการจัดทํา  ดําเนินการในประเด็นตอไปนี้อยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.1  ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ อยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.2  การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ในหมูบานของทาน  มีผลงานท่ีชัดเจนและมีหลักฐาน
สามารถวัดผลการดําเนินงานไดอยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.3  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินการขับเคลื่อนหมูบานใหเกิดการดําเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕  มีหรือไมอยางไร   
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.4  ทานคิดวาผลการดําเนินการขับเคลื่อนหมูบานใหเกิดการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕  
ตามความคิดของทานผลการดําเนินการเปนอยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.5  ในหมูบานของทานมีการวิเคราะหและปรับปรุงใหเกิดโครงการและกิจกรรมใหมี
ประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลและมีความทันสมัยและทันเหตุการณไดอยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.  ดานการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5  หมูบานของทานมีการดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางไร   
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.1  การจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรรักษาศีล ๕  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 



 
๑๕๔ 

 
 2.๒  บุคลากรในสถานศึกษาไมมีคดีทํารายรางกายและ/หรือ คดีฆากันตาย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๓  บุคลากรในสถานศึกษาไมมีคดีเก่ียวกับการละเมิดทรัพยสิน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๔  บุคลากรในสถานศึกษาไมมีคดีเก่ียวกับพฤติกรรมผิดทางเพศ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๕  บุคลากรในสถานศึกษาไมมีคดีการหลอกลวง  ดูหม่ิน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๖  บุคลากรในสถานศึกษาไมมีคดีเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๗  การรณรงคใหบุคลากรในสถานศึกษาสมัครเปนสมาชิกรักษาศีล  5 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๘  มีการจัดตั้งสถานศึกษาและจัดทําปายสถานศึกษารักษาศีล 5 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
3.  ดานกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ  ทานคิดวากิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายในหมูบาน เปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินชีวิตของทานหรือไมอยางไร 
 3.1  การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.2  การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.3  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.4  การจัดกิจกรรมสงเสริม  ทํานุบํารุงพระศาสนา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



 
๑๕๕ 

 
 3.5  การจัดกิจกรรมรณรงคการ ลด ละ เลิกอบายมุข  และสิ่งเสพติดใหโทษ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.6  การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําวัน/วันธรรมสวนะ/ทําบุญสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.7  การจัดกิจกรรมสงเสริมความปรองดอง  สมานฉันท 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.8  การจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมหลัก  12  ประการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.9  การจัดกิจกรรมเขาวัดวันเสาร/อาทิตยใกลชิดพระพุทธศาสนา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.10  การจัดกิจกรรมอนรุักษศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของทองถ่ิน
หรือสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.11  การจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงความเปนอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.12  การจัดกิจกรรมสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.13  การจัดกิจกรรมมัคคุเทศก ทางวัฒนธรรมประจําสถานศึกษาหรือศาสนพิธีกร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.14  การจัดกิจกรรมประกวดหองเรียน  สํานักงาน  หรือสถานศึกษาดีเดน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.15  กิจกรรมพัฒนาวัด  บาน  โรงเรียน  และสถานท่ีสําคัญตามวงรอบ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 



 
๑๕๖ 

 
4. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมของหนวยอบรมประชาชนประจาํตําบล  ทานเขามามีสวนรวมในการ
สงเสริมกิจกรรมดังตอไปนี้อยางไร 
 4.1  ดานศีลธรรมและวฒันธรรม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.2  ดานสุขภาพอนามัย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.3  ดานสัมมาชีพ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.4  ดานสันติสุข 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.5  ดานศึกษาสงเคราะห 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.6  ดานสาธารณสงเคราะห 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.7  ดานกตัูกตเวทิตาธรรม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.8  ดานสามัคคีธรรม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
๑๕๗ 

 

แบบสังเกตเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

 
คําช้ีแจง  

 ๑.  แบบสังเกตฉบับนี้  มุงศึกษาสภาพปญหาและเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชน
ในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕  และเพ่ือสรางเครื่องชี้วัดมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทย
ตามหลักศีล ๕  ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบแบบสัมภาษณตามความเปนจริงให
ครบทุกขอทุกตอน  แบบสัมภาษณจึงจะสมบูรณ  และใชประโยชนในการวิจัยได  คําตอบทุกขอและ
ความคิดเห็นตางๆ ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและจะไมเกิดผลเสียตอทานแตอยางใด 
 ๒.  แบบสงัเกตสภาพปญหาและเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม

หลักศีล  ๕ 

 

แบบสังเกตสภาพปญหาและเกณฑมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล  ๕ 

 
ประเด็นการสังเกต 
 
๑.  ดานยุทธศาสตร (เปาหมาย) การขับเคลื่อนหมูบานใหเกิดการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕   

 มี  ไมมี 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 1.1  การจัดทําแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ  

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.2  ผลงานท่ีชัดเจนและมีหลักฐานสามารถวัดผลการดําเนินงานได 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.3  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินการขับเคลื่อนหมูบานใหเกิดการดําเนินชีวิต
ตามหลักศีล ๕   

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 



 
๑๕๘ 

 

 1.4  ผลการดําเนินการขับเคลื่อนหมูบานใหเกิดการดําเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕   
 มี  ไมมี 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 1.5  การวิเคราะหและปรับปรุงใหเกิดโครงการและกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผล
และมีความทันสมัยและทันเหตุการณ 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.  ดานการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5  มีการดําเนินกิจกรรมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.1  การจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรรักษาศีล ๕  

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๒  บุคลากรในสถานศึกษาไมมีคดีทํารายรางกายและ/หรือ คดีฆากันตาย 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๓  บุคลากรในสถานศึกษาไมมีคดีเก่ียวกับการละเมิดทรัพยสิน 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๔  บุคลากรในสถานศึกษาไมมีคดีเก่ียวกับพฤติกรรมผิดทางเพศ 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๕  บุคลากรในสถานศึกษาไมมีคดีการหลอกลวง  ดูหม่ิน 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 



 
๑๕๙ 

 

 2.๖  บุคลากรในสถานศึกษาไมมีคดีเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษ 
 มี  ไมมี 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 2.๗  การรณรงคใหบุคลากรในสถานศึกษาสมัครเปนสมาชิกรักษาศีล  5 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 2.๘  มีการจัดตั้งสถานศึกษาและจัดทําปายสถานศึกษารักษาศีล 5 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
3.  ดานกิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ  กิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายในหมูบาน เปนสวนหนึ่งของการดําเนิน
ชีวิต 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.1  การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.2  การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.3  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.4  การจัดกิจกรรมสงเสริม  ทํานุบํารุงพระศาสนา 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 



 
๑๖๐ 

 

 3.5  การจัดกิจกรรมรณรงคการ ลด ละ เลิกอบายมุข  และสิ่งเสพติดใหโทษ 
 มี  ไมมี 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 3.6  การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําวัน/วันธรรมสวนะ/ทําบุญสถานศึกษา 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.7  การจัดกิจกรรมสงเสริมความปรองดอง  สมานฉันท 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.8  การจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมหลัก  12  ประการ 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.9  การจัดกิจกรรมเขาวัดวันเสาร/อาทิตยใกลชิดพระพุทธศาสนา 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.10  การจัดกิจกรรมอนรุักษศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของทองถ่ิน
หรือสถานศึกษา 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.11  การจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงความเปนอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.12  การจัดกิจกรรมสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 



 
๑๖๑ 

 

 3.13  การจัดกิจกรรมมัคคุเทศก ทางวัฒนธรรมประจําสถานศึกษาหรือศาสนพิธีกร 
 มี  ไมมี 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 3.14  การจัดกิจกรรมประกวดหองเรียน  สํานักงาน  หรือสถานศึกษาดีเดน 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.15  กิจกรรมพัฒนาวัด  บาน  โรงเรียน  และสถานท่ีสําคัญตามวงรอบ 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
4. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล  
 4.1  ดานศีลธรรมและวฒันธรรม 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.2  ดานสุขภาพอนามัย 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.3  ดานสัมมาชีพ 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.4  ดานสันติสุข 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.5  ดานศึกษาสงเคราะห 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 



 
๑๖๒ 

 

 4.6  ดานสาธารณสงเคราะห 
 มี  ไมมี 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 4.7  ดานกตัูกตเวทิตาธรรม 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4.8  ดานสามัคคีธรรม 

 มี  ไมมี 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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