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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 หลักการด าเนินชีวิตที่ส าคัญส าหรับคนชุมชนหรือกลุ่มคนที่มีชาติพันธุ์แตกต่างกัน  คือ    
หลักของจริยศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด สิ่งที่ควรเว้น สิ่งที่ควร
ท า  หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยศีลธรรม หลักศีลธรรม กฎที่ว่าด้วยความประพฤติและพฤติกรรม ศาสตร์
ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอยู่ในค าสอนของศาสนานั้นเอง จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทย
นับถือมากที่สุดก็จะมีศาสตร์เหล่านี้เช่นกัน เรียกว่า “พุทธจริยศาสตร์” หลักจริยศาสตร์ของพุทธ
สามารถตีความได้สองลักษณะ ดังนี้ คือความหมายตามรูปศัพท์หมายถึง สภาวะทางศีลธรรม เช่น 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา หรือถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนหมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วย    
ความดี ความชั่ว อะไรผิด อะไรถูก อะไรควร อะไรไม่ควร ซึ่งอันนี้เน้นเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์เป็น
ส าคัญ ถ้าหากกล่าวโดยความหมายการน าใช้ หมายถึงลักษณะการใช้ในชีวิตประวัน ก็คือเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิตหรือวิถีทางของการใช้ชีวิตเป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติเฉพาะกลุ่มคนหรือบุคคลใน
สถาบันต่างๆ จะเห็นได้ว่าหลักทั้งสองอย่างจะไม่แตกกัน ส าหรับหลักพุทธจริยศาสตร์ของไทยมี
ปรากฏขึ้นหลังจากพระพุทธศาสนาแพร่เข้ามากลุ่มหรือชุมชนของคนไทยจึงได้รับหลักดังกล่าวไว้
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 หลักการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนที่มี่กลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ อยู่รวมกันของไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันจึงล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิในการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธจริยศาสตร์ จากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน
และนับถือผีมาแต่เดิม และยังเป็นมีกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆรวมกันอยู่สี่ชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าส่วย ชนเผ่า
เขมร ชนเผ่าลาวและชนเผ่าเยอ ทั้งสี่ชนเผ่านี้ต่างก็มี ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อรวมถึง
ระบบความคิดเป็นของตนซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่า ถึงแม้วิถีชีวิตของชนเผ่าจะแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่ง
ที่เหมือนกันก็คือหลักของพุทธจริยศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักมีไว้ส าหรับปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับความเชื่อ
เดิมในการการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์๑ 
 การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ของแต่ละชนเผ่าที่แตกต่างกันมีการพัฒนาสืบทอดกันมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะพบปัญหาอยู่บ้างก็ตาม แต่เนื่องจากในการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่จะดี
หรือไม่ดีของชุมชนขึ้นอยู่กับแนวทางแก้ปัญหาที่เรียกว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบพุทธเน้นที่หลักการกับใน
แง่ของค าสอน๒ ซึงพุทธศาสนามองว่าปัญหาเกิดขึ้นเริ่มที่จิตใจของคน ดังนั้นการแก้ปัญหาแบบ   
พุทธจริยศาสตร์ จึงเน้นเนื้อหาของค าสอนที่เกี่ยวกับจิตใจส่วนปัญหาทั่วไปของชุมชนก็จะมีด้านค า
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๒ 

 

สอนระดับศีลที่ใช้ค าสอนแต่หลักกลางๆ เช่น การไม่ท าร้ายเบียดเบียนกันทั้งทางชีวิตและร่างกาย 
ทรัพย์สิน สิ่งหวงแหน ด้วยกายหรือวาจา และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นต้น ค าสอนต่างๆ เหล่านี้
ของพระพุทธศาสนาจะมีความผูกพันกับชุมชนจนกลายเป็นความเชื่อส าหรับการด าเนินชีวิตในชุมชน
และที่ส าคัญค าสอนพุทธศาสนายังเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรม ที่สามารถเป็นหลักเพ่ือการเสริมสร้าง
การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษที่นับถือพระพุทธศาสนาประเด็นที่ส าคัญถ้าเรา
ศึกษาท าความเข้าใจแนวทางด าเนินชีวิตตามหลักจริยสาสตร์หรือจะเรียกได้ว่า ทฤษฎี เป็นชุด
แนวความคดิ ค่านิยมของกลุ่มคนชนสี่เผ่าก็ตาม ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่ควรการศึกษาแล้วไปปรับปรุงพัฒนา
แก้ไขก็จะเกิดประโยชน์ประชาชนของจังหวัดศรีสะเกษต่อไปภายภาคหน้า 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพุทธจริยศาสตร์การด ารงอยู่กลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัด   
ศรีสะเกษ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเรื่องจริยศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนาว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นและ
ส าคัญเกิดประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งตนเองและชุมชน 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักจริยศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักจริยศาสตร์การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์กับการเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์
ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ หลักจริยศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๒ หลักจริยศาสตร์การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษมีความส าคัญ
อย่างไร 
 ๑.๓.๓ การวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์กับการเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดศรีสะเกษมีลักษณะและกระบวนการอย่างไร 
 
๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 ในการวิจัยเรื่อง “พุทธจริยศำสตร์กำรด ำรงอยู่ของกลุ่มชำติพันธุ์สี่เผ่ำในจังหวัดศรีสะเกษ” 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ 
  (๑) ศึกษาหลักจริยศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
  (๒) ศึกษาหลักจริยศาสตร์การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
  (๓) ศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์กับการเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
  
 



๓ 

 

 ๑.๔.๒ วิธีวิจัย 
 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลหลาย
วิธีประกอบกัน ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 
  (๑) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ก าหนดไว้ โดยศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ในการศึกษาข้อมูลทางเอกสารจะกระท าก่อนที่จะเข้าไปเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม และในขณะระหว่างเก็บข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลที่ท าการศึกษา ได้แก่ เอกสารงานวิจัย  
ต่าง ๆ จากห้องสมุด ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
  (๒) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ข้อมูลเชิงกายภาพใช้วิธีสังเกตการณ์โดยใช้
แบบสังเกตชนิดไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อม
ทั่วไป และแบบสังเกตชนิดมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในกรณีที่เข้าไปร่วมในกิจกรรมของ
ชาวบ้าน 
  (๓) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมี
โครงสร้าง (Structured Interview) ส าหรับข้อมูลพ้ืนฐาน และค าถามที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ในการเก็บข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
ของแต่ละสถานการณ์ และใช้แบบสนทนากลุ่ม (Focused Group) ในการหาข้อสรุปหรือแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกันของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทั้งสิ้น ๑ ปี คือ 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที ่
 ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ท าการศึกษาด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method) เพ่ือให้
ได้พ้ืนที่มีลักษณะการผสมผสานความเชื่อของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ และเพ่ือให้ได้ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่หลากหลาย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาแล้วเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ ปีขึ้นไป เพ่ือสามารถศึกษาย้อนกลับไป ได้กระบวนการส่งผ่านและสืบทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อน 
เป็นชุมชนที่มีการปฏิบัติพิธีกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบคน
ชนบทปราศจากอิทธิพลของสังคมเมือง เป็นชุมชนที่มีรูปแบบทางกายภาพของการผสมผสานความเชื่อ
ปรากฏอย่างชัดเจน เพ่ือให้ได้เห็นพัฒนาการทางความเชื่อของชุมชนที่มีบริบทภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกันแต่มี
สถานะการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธ์ต่างกัน โดยผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ท าการวิจัยทั้งหมด ๔ 
หมู่บ้าน จาก ๔ อ าเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ตัวอย่างที่หลากหลายมิติ และให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน ดังนี้ 
  (๑) บ้านใหญ่/บ้านโนน ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
  (๒) บ้านเมืองจันทร์ ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
  (๓) บ้านโพนข่า ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
  (๔) บ้านหัวเสือ ต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
  
 



๔ 

 

 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง  
 ผู้วิจัยท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมโดยศึกษำชุมชนในลักษณะองค์รวม  (Holistic 
Approach) เลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจงในกรณีของผู้ให้ข้อมูลหลัก และเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบสุ่ม
จำกกำรสนทนำ (Snowball) ในกรณีของผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) โดยมีกำรก ำหนด
กฎเกณฑ์ด้ำนจ ำนวนและคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลไว้ล่วงหน้ำพอสังเขป ดังนี้ 
  (๑) กลุ่มผู้เชี่ยวชำญ (Key Informants) ประกอบด้วย 
   - ผู้น ำหมู่บ้ำนฝ่ำยปกครอง ๑ คน 
   - ปรำชญ์ชำวบ้ำน ๑ คน  
   - ผู้น ำด้ำนกำรพัฒนำ ๔ อ ำเภอ อ ำเภอละ ๑ คน รวมเป็น ๔ คน 
   - นักวิชำกำร ๔ อ ำเภอ อ ำเภอละ ๑ คน รวมเป็น ๔ คน 
  รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชำญจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คน 
  (๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) ประกอบด้วย 
   - ผู้น ำชุมชนฝ่ำยพัฒนำ ๔ คน 
   - พระภิกษุ/ผู้น ำทำงด้ำนจิตวิญญำณทำงพระพุทธศำสนำ ๔ รูป/คน  
   - ประชำชนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโดยตรง ๔ คน 
  รวมเป็นจ ำนวนผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น ๑๒ คน 
 รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้จ ำนวนทั้งสิ้น ๒๒ รูป/คน นอกจำกนี้ผู้วิจัยยังจะได้เก็บ
ข้อมูลบำงประเภทจำกกำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำรในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ได้ก ำหนดไว้      
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
   พุทธจริยศำสตร์ หมายถึง หลักศีลธรรม จริยธรรมในทางพุทธศาสนา ที่สามารถน ามา
บูรณาการในการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัดศรีสะเกษได้อย่างเหมาะสม โดยได้แบ่งออกเป็น ๓ 
ระดบั กล่าวคือ 
 ๑) พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น คือ จริยศาสตร์ที่เป็นไปเพ่ือเป็นฐานรองรับคุณภาพต่าง ๆ 
และเพ่ือความสันติในสังคม คือ เบญจศีล และเบญจธรรม 
 ๒) พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง คือ จริยศาสตร์ที่เป็นไปเพ่ือพัฒนาจิตใจและขัดเกลาตนเอง
ให้มีคุณธรรมสูงขึ้น คือ ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
 ๓) พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง คือ จริยศาสตร์ที่เป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติให้ถึงความเป็น
อริยชน หรือบรรลุมรรคผลนิพพาน คือ มรรคมีองค์ ๘  
  กลุ่มชำติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มชนที่อยู่รวมกันในจังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้สึกผูกพัน
รับผิดชอบร่วมกันในเรื่องภาษา ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวัฒนธรรม หรืออยู่ในปกครองรัฐบาล
เดียวกัน พันธุ์ หมายถึง เชื้อสาย วงศ์วาน เทือกเถาเหล่ากอ กลุ่มชาติพันธุ์ที่กล่าวมานี้ หมายถึง กลุ่ม
ชาติพันธุ์สี่เผ่าที่ปรากในจังหวัดศรีสะเกษ คือ ชนเผ่าเขมร ชนเผ่าส่วย (กูย) ชนเผ่าลาว และชนเผ่าเยอ 
 จังหวัดศรีสะเกษ หมายถึง การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมี
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม การเป็นอยู่ร่วมกันอย่างดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
ยึดแนวปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม เช่น จารีตประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรม เป็นต้น ชาติพันธุ์สี่เผ่า 



๕ 

 

จะมีสิ่งเหล่านี้ส าหรับให้คนของเผ่าถือเป็นแนวปฏิบัติในการด ารงชีวิตจะเห็นว่า เผ่าเขมร เผ่าส่วย    
เผ่าลาว และเผ่าเยอ เผ่าต่างๆ เหล่านี้  คือ ชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ             
ที่แตกต่างกันออกไป แต่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่และอาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกัน 
 
๑.๖ ทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๖.๑ เอกสำรทั่วไป 
 พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมาย ของค าว่า พุทธะ หมายถึง ท่านผู้รู้แล้ว, 
ผู้รู้อริสัจ ๔ อย่างท่องแท้ ตามอรรถกถาของท่านแบ่งเป็น ๓ คือ ๑. พระพุทธเจ้า ท่านผู้ตรัสรู้เองและ
สอนให้ผู้อ่ืนรู้ตาม (บางที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้า) ๒. พระปัจเจกพุทธะท่านผู้เองจ าเพาะผู้เดียว      
๓. อนุพุทธะ ท่านผู้ตรัสรู้ตามพุทธะ (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สาวกพระพุทธเจ้า)๓ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับศีลไว้โดยสรุปว่า 
พระพุทธศาสนามองมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษา มนุษย์จะมีชีวิตที่ดีงามได้จะต้องมีการฝึกฝน และต้อง
ศึกษาสิกขาบททั้ง ๕ หรือเรียกว่า ศีล ๕ ซึ่งไม่ใช่ข้อบังคับ แต่เป็นข้อปฏิบัติส าหรับฝึกฝนพัฒนาตน
เพ่ือให้มีชีวิตดีงามยิ่งขึ้น ซึ่งท่านเห็นว่าศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีงาม และ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์๔ 
 พุทธทำสภิกขุ ได้กล่าวถึงการปฏิบัติตามแนวทางศีล ๕ พบว่า การปฏิบัติตามหลักศีล ๕ 
เป็นแนวทางสร้างและรักษาสันติภาพอย่างแท้จริง เพราะเป็นการกระท า การพูดและการคิดที่เป็นไป
เพ่ือความเป็นปรกติ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาโกลาหลวุ่นวายหรือวิกฤตการณ์ใดๆ จึงเรียกว่ามีสันติภาพ  
และยังได้กล่าวถึงความส าคัญของศีลต่อสันติภาพ โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า ศีล ๕ เป็นมนุษยธรรม     
ซึ่งจัดเป็นรากฐานของสันติภาพถึงแม้ท่านจะเห็นว่าศีล  ๕ เป็นรากฐานของสันติภาพก็ตาม แต่
ความเห็นของท่านก็เป็นเชิงนโยบาย เพราะยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะน าศีล ๕ ไปเป็นรากฐานของ
สันติภาพในรูปแบบใดได้บ้าง แต่ประเด็นที่ส าคัญก็คือการที่ท่านได้ยืนยันว่าศีล ๕ เป็นรากฐานของ
สันติภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของผู้วิจัยที่ประสงค์จะท าวิจัยเรื่องดังกล่าวด้วย๕ 
 รำชบัณฑิตยสถำน ให้ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
อธิบายว่า พุทธะ หมาถึง ผู้ตรัสรู้ ผู้ตื่นแล้ว ผู้เบิกบานแล้ว ใช้เฉพาะเป็นพระนามของพระบรมศาสดา
แห่งพระพุทธศาสนา เรียกเป็นสามัญว่า พระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ ผู้ตื่นแล้ว ผู้เบิกบานแล้ว ใช้เฉพาะเป็น
พระนามของพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เรียกเป็นสามัญว่า พระพุทธเจ้า๖ 
 
 

                                                           

 ๓พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลศัพท,์ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สหธรรมมิก จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๑๘๙. 
 ๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) , สลำยควำมขัดแย้ง นิติศำสตร์-รัฐศำสตร์-เศรษฐศำสตร์แนวพุทธ, 
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๘-๑๐๙. 
 ๕พุทธทาสภิกขุ, สันติภำพของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖), หน้า ๑๗๓. 
 ๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนา
อินเตอร์พรินท์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๙๕. 



๖ 

 

 ๑.๖.๒ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 พระวิมำน คมฺภีรปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของ
สันติภาพ” พบว่า สันติภาพเป็นสภาวะที่ปราศจากความรุนแรง และเป็นสภาวะที่ปราศจากการใช้
ความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งความรุนแรงต่อตนเองหรือผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ
มีอยู่หลายประเภท นักการศาสนาจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับสันติภาพทางจิตที่ปราศจากความ
รุนแรง แต่นักเคลื่อนไหวทางสังคมมองว่าสันติภาพเป็นภาวะที่ไม่ถูกกดข่ีหรือเอารัดเอาเปรียบ ในขณะ
ที่นักปฏิบัติการทางสังคมจะมองว่าสันติภาพเป็นภาวะที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางตรง  ทางอ้อม ทาง
โครงสร้างและทางวัฒนธรรม การสร้างสันติภาพท าได้โดยการควบคุมกิเลสภายในของแต่ละ
บุคคล การไม่ก่อความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม การควบคุมพฤติกรรมด้วยการใช้ข้อก าหนด
กฎเกณฑ์ทางสังคม การปรับโครงสร้างและค่านิยมเพ่ือไม่ให้เอ้ือหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรงทุก
รูปแบบ๗ 
 พระครูสุตปัญญำภรณ์ (ฉลำด/สีหำนำม) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบการละเมิดศีล
ข้อที่ ๕ ที่มีต่อชาวพุทธบ้านดอนแคนต าบลป่าสังข์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” จาก
การศึกษาพบว่า ปัญหาการดื่มสุราของชาวพุทธบ้านดอนแคนเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมอันเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ ก่อให้เกิดปัญหาลูกโซ่ที่เกี่ยวโยงกันไปหมดแทบทุกเรื่อง     
ทั้งความฟุ้งเฟ้อ ความยากจน ครอบครัวแตกแยกมีปัญหา ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ อุบัติเหตุ 
โรคภัยสารพัดรุมเร้า การสูญเสียทรัพยากรบุคคล และสูญเสียทางเศรษฐกิจของสังคมโดยรวม 
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากแรงจูงใจจากสื่อโฆษณา จากค าชักชวนของเพ่ือนและจากการสนทนา 
           ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสพติดสุราของชาวพุทธบ้านดอนแคนท าให้การเกิดโรคต่างๆ เช่น 
โรคตับแข็ง น้ าหนักเพ่ิม ไขมันเพ่ิม ธาตุพิการ โรคหัวใจบวม หรือโรคท้องมาร เป็นต้น บางคน
กลายเป็นโรคจิตจากพิษสุราเรื้อรัง เพราะพิษสุราท าลายเส้นประสาทและมันสมองให้พิการ กระทบ
ต่อครอบครัว คือ ไม่มีเงินเพียงพอส าหรับใช้จ่ายในครอบครัว บุตรธิดาไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควร 
กระทบต่อสังคม คือ คนในชุมชนมีร่างกายอ่อนแอ มีการลักขโมย มีการท าร้ายร่างกาย ที่ส าคัญคือ
สภาพจิตใจบางคนในชุมชนหดหู่ เบื่อหน่ายชีวิตและเศร้าซึม 
 ในการหาทางออกจากการแก้ปัญหาการดื่มสุราของชาวบ้านดอนแคนตามหลักพุทธธรรม          
มี ๓ ประการคือ 
 ๑. การหาทางออกจากปัญหาการดื่มสุราเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลนั้นใช้หลัก  ๓ 
ประการ คือ (๑) อบายมุข ๖ (๒) เบญจศีล และ (๓) สติสัมปชัญญะ 
 ๒. หลักพุทธธรรมที่ใช้เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตและชีวิตบุคคลในครอบครัวมี ๒ 
ประการ คือ (๑) หลักฆราวาสธรรม (๒) หลักสิงคาลกสูตร หลักพุทธธรรมทั้ง ๒ ประการนี้สามารถ
ประสานครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น 
 ๓. หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมโดยรวม มี ๓ กลุ่ม คือ                     
(๑) ขันติโสรัจจะ (๒) เบญจธรรม และ (๓) ทิฏฐธรรมมิกัตถธรรม 
                                                           

 ๗พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล), “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”,
วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า  
บทคดัย่อ. 



๗ 

 

 หลักพุทธธรรมดังกล่าวนั้น ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมใจของคนที่เคยเกี่ยวข้องกับสุรา
แล้ว ให้ละความต้องการที่จะดื่มสุรา เป็นการส่งเสริมให้คนมีอนาคตที่ดี ด้วยการขยันหาทรัพย์ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาทรัพย์ที่หามาได้เพ่ือใช้จ่ายในคราจ าเป็น รู้จักคบคนดีเป็นเพื่อนเพ่ือเขาจะได้
แนะน าในสิ่งที่ดีๆ และเลี้ยงชีวิตของตนให้เหมาะกับความเป็นอยู่๘ 
 พระอธิกำรวัฒนำ สิริวฑฺฒโน ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ตาม
หลักทิศ ๖ ในสิงคาลกสูตร : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองแพร่” ผลการศึกษาพบว่า 
ความสัมพันธ์ของศิษย์กับครูตามหลักค าสอนเรื่องทิศ ๖ ในสิงคาลกสูตรนั้น ศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูด้วย 
๕ ลักษณะดังนี้คือ ๑) ลุกขึ้นยืนรับ ๒)เข้าไปคอยรับใช้ ๓) เชื่อฟังค าแนะน าสั่งสอน ๔) ดูแล
ปรนนิบัติ ๕) ด้านการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพส่วนความสัมพันธ์ของครูกับศิษย์ตามหลักค าสอน
เรื่องทิศ ๖ ในสิงคาลกสูตรนั้นครูจะพึงอนุเคราะห์ศิษย์ด้วย ๕ ลักษณะดังนี้คือ ๑) แนะน าให้เป็นคนดี 
๒) ให้เรียนดี ๓) บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี ๔) ยกย่องให้ปรากฏในเพ่ือนฝูง ๕) ท าการ
ป้องกันในทิศท้ังปวง๙ 
 พรรณิดำ ขันธพันธ์,ดร. และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การปรับเปลี่ยนวิถีทางประเพณีพิธีกรรม
ความเชื่อและอัตลักณ์ของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า และอัตลักษณ์ของชาว
ไทยใหญ่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเมื่อมีการปรับเปลี่ยนวิถีทางประเพณีพิธีกรรมในมีมิติสัมพันธ์
กับปัจจัยด้านแผนนโยบายท่องเที่ยว สังคมและเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ก็ปรับเปลี่ยนไป
ในลักษณะต่างๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการปรับตัวตนทางอัตลักษณ์สู่สังคมและวัฒนธรรมภายนอกด้วย
การแสดงออกของอัตลักษณ์ใหม่ในการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยผ่านทางประเพณีพิธีกรรม รวมถึงการ
ผลิตซ้ า สร้างใหม่หรือฟ้ืนฟูประเพณีทั้งนี้ก็เพ่ือน าเสนออัตลักษณ์ของตนเองโดยมุ่งให้คนในสังคมไทย
ตระหนักถึงคุณค่าและยอมรับการด ารงอยู่ในสังคมเดียวกันรวมทั้งการเรียกสิทธิต่างๆให้แก่ชาติพันธ์
ของตน๑๐  
 เดโชพล เหมนำไลย ได้วิจัยเรื่อง “สัมมาอาชีวะในพระไตรปิฎก” จากการศึกษาพบว่า 
นิยามของสัมมาอาชีวะที่สอดรับกับข้อมูลจากพระไตรปิฎก รวมทั้งค าอธิบายของคัมภีร์ชั้นรองอ่ืนๆ 
และมีความครอบคลุมมากที่สุด ได้แก่ นิยามที่ว่า สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตด้วยกุศลกรรม 
คือ กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ เป็นเบื้องต้น ตลอดจนมีความเพียรในการช าระ ขัดเกลากิเลสที่เนื่องด้วย
การเลี้ยงชีวิตนั้น ให้เบาบางลงเรื่อยๆ จนกว่าจิตใจจะ “บริสุทธิ์” และ “ผ่องแผ้ว” ในที่สุด นิยาม
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับการที่พระไตรปิฎกแบ่งสัมมาอาชีวะออกเป็น ๒ ระดับ คือสัมมาอาชีวะที่ยังมี

                                                           

 ๘พระครูสุตปัญญาภรณ์ (ฉลาด สีหานาม), “การศึกษาผลกระทบการละเมิดศีลข้อที่ ๕ ที่มีต่อชาวพุทธ
บ้านดอนแคนต าบลป่าสังข์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๙พระอธิการวัฒนา สิริวฑฺฒโน (ค าแสน), “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ตามหลักทิศ ๖ ใน
สิงคาลกสูตร : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองแพร่”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต ,                          
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
 ๑๐พรรณิดา ขันธพันธ์, ดร. และคณะ, “การปรับเปลี่ยนวิถีทางประเพณีพิธีกรรมความเชื่อและอัตลักษณ์
ของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยำนิพนธ์ปรัชญำดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบุรพา, 
๒๕๕๗), หน้า ๑๗๙. 



๘ 

 

อาสวะ  กับสัมมาอาชีวะที่ไม่มีอาสวะ ส่วนความส าคัญของสัมมาอาชีวะนั้น สามารถมองได้ ๒ ระดับ 
ได้แก่ (๑) สัมมาอาชีวะระดับธรรม หมายถึงสัมมาอาชีวะในฐานะที่เป็นองค์มรรคหนึ่งในมรรคมีองค์ ๘ 
และในฐานะที่เป็นศีลซึ่งท าหน้าที่เป็นบาทฐานให้แก่สมาธิและปัญญา (๒) สัมมาอาชีวะระดับวินัย 
หมายถึงสัมมาอาชีวะที่ท าหน้าที่เป็นกรอบก าหนดกายกรรมและวจีกรรมในการเลี้ยงชีพของบุคคลให้
สุจริต และเพ่ือประโยชน์แก่หมู่คณะ กล่าวส าหรับเกณฑ์วินิจฉัยความเป็นสัมมาอาชีวะ เพ่ือให้มีความ
ครอบคลุมรอบด้านมากที่สุด ควรพิจารณาทั้งหมด ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) แรงจูงใจของผู้ประกอบ
อาชีพ (๒) ตัวอาชีพ (๓) กระบวนการประกอบอาชีพ และ (๔) ผลจากการประกอบอาชีพ๑๑  
 เยำวภำ ด ำเนตร ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิถีชีวิตของชาวอีสานจากกลอนล าทางยาว” พบว่า 
ในด้านวิถีชีวิตเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ กล่าวถึงความส าคัญของศาสนา พุทธประวัติ พระสงฆ์ 
พุทธศาสนิกชน และเรื่องกรรม รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับผี ความเชื่อด้านไสยศาสตร์ ความเชื่อด้าน
โหราศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับการให้พร และความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนวิถี
ชีวิตด้านขนบธรรมเนียมประเพณี มีการกล่าวถึงประเพณีในฮีตสิบสอง ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและ
ประเพณีเก่ียวกับการเกษตร ซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบกับความเชื่ออ่ืน ๆ ได๑้๒ 
 เกวลิน ภูมิภำค อธิบายสาเหตุของการเกิดความเชื่อทางศาสนาและลัทธิว่าแบ่งออกเป็น ๓ 
ประการ คือ (๑) เกิดจำกควำมกลัวต่อธรรมชำติ มนุษย์บำงกลุ่มคิดว่ำธรรมชำติมีอำรมณ์ที่แปรปรวน
เหมือนอำรมณ์มนุษย์ที่บำงครั้งดีบำงครั้งร้ำย บำงกลุ่มคิดว่ำธรรมชำติมีควำมรู้สึกนึกคิดหรือวิญญำณ
คล้ำยมนุษย์ ท ำให้มนุษย์คิดหำทำงเอำอกเอำใจธรรมชำติ โดยหวังว่ำหำกธรรมชำติพอใจจะไม่ท ำร้ำย
พวกตน หรืออ ำนวยผลประโยชน์ต่อพวกตน เช่น ลัทธินับถือผีสำงเทวดำ (๒) เกิดจำกควำมปรำรถนำ
เข้ำถึงสัจธรรมของธรรมชำติ เช่น ศำสนำพุทธ ศำสนำพรำหมณ์ (๓) เกิดจำกลัทธิทำงกำรเมือง เช่น 
ควำมเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์๑๓ 
 ถำวร ด ำเนตร ท าการศึกษาคติความเชื่อในประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าจอมปากช่อง
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ชาวบ้านยึดถือความเชื่อเรื่องผีวิญญาณของผู้ที่ท าความดีไว้ก่อน
เสียชีวิต ว่ายังคอยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์เมื่อมีการบอกกล่าวหรือบนบาน  ท าให้เกิดเป็น
ประเพณีพิธีกรรมท้องถิ่นติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าจอมปากช่องภูเวียงเป็นผี
ชั้นสูง เป็นเทพเจ้ารักษาป่า เป็นผีบ้านผีเมืองที่มีอ านาจสูงไม่ควรลบหลู่๑๔ 

 ธงชัย เมืองจันทร์ ท าการศึกษาคติธรรมไทยกูยจากประเพณีการไหว้พระธาตุเมืองจันทร์  
พบว่า การประกอบพิธีกรรมสะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมการถือผี พราหมณ์ และ

                                                           

 ๑๑เดโชพล เหมนาไลย, “สัมมาอาชีวะในพระไตรปิฎก”, สำรนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัญฑิต ,      
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๒เยาวภา ด าเนตร, “วิถีชีวิตของชาวอีสานจากกลอนล าทางยาวของล ากลอน”, ปริญญำนิพนธ์    
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๓๖), หน้า ๒๐๘-๒๑๕. 
 ๑๓เกวลิน ภูมิภาค, “ความเช่ือทางศาสนาและลัทธิที่ปรากฏในวรรณกรรมค าสอนของชาวอีสาน”, 
วิทยำนิพนธ์ศิลปมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), หน้า ๗๓. 
 ๑๔ถาวร ด าเนตร, “คติความเช่ือในประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าจอมปากช่องภูเวียง อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น”, รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระศิลปศำสตรมหำบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๙.  



๙ 

 

พุทธศาสนา ประเพณีการไหว้พระธาตุท าให้ผู้คนมีจิตส านึกและมีความผูกพันในท้องถิ่น มีสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างผู้คน องค์กร และหน่วยงานราชการ ท าให้ผู้คนในชุมชนได้แสดงถึงความรักความสามัคคี 
การเสียสละ นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ประเพณีเป็นกระบวนการขัดเกลาจิตใจของผู้คนให้มีวินัย มี
ส านึกในการสืบทอดประเพณีพิธีกรรม๑๕ 

 อมร พิณพิมำย ศึกษาจินตนาการจากความเชื่อศรัทธาพิธีกรรมต่าง  ๆ ของไทย พบว่า 
ความรู้ความเข้าในการด ารงชีวิตของคนไทยผูกพันกับความเชื่อและความศรัทธาสังเกตได้จากการ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีมากมายในชีวิตประจ าวัน ทั้งการเชื่อถือบาป บุญ การเชื่อถือโชคลางสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้คือความเชื่อที่ปรากฏอยู่ควบคู่ไปกับการด ารงชีวิตของคนไทยในสังคมเมือง
หรือชนบทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัยมาใช้อธิบายประเพณีฮีตสิบสอง
ของจังหวัดมหาสารคามได้๑๖  

 เพชรำภรณ์ โสล ำภำ ศึกษาคติความเชื่อในพิธีกรรมแซนโดนตา ของชาวบ้านกระหาด 
อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยสรุปความว่า พิธีกรรมแซนโดนตา เป็นความเชื่อเรื่องผี
บรรพบุรุษที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวไทย-เขมรมาก โดยเฉพาะการส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของ
สังคม และยังใช้คติความเชื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาทางสังคมแก่สมาชิกในชุมชน ให้ยึดมั่นในสิ่ง
ที่ดีงาม มีความกตัญญูรู้คุณ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ และสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น
ระหว่างญาติพี่น้อง๑๗ 
 จากข้อมูลของนักวิชาที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาในเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า หลักการและเจตนารมณ์
ของการรักษาศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น เจตนารมณ์ของศีล ก็คือ เจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นให้
มนุษย์ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกัน ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา นอกจากนั้น 
เจตนารมณ์ของศีล ยังครอบคลุมถึงการจัดระบบโครงสร้างทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สังคมและสภาพแวดล้อม อีกท้ังยังมีเจตนารมณ์ท่ีจะครอบคลุมให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมยุคใหม่ได้
ทัง้หมด แทนที่จะเป็นเพียงการละเมิดกันระหว่างบุคคลกับบุคคลแบบตรงไปตรงมาเท่านั้น เช่น ศีลข้อ 
๑ ไม่ใช่แค่เพียงการห้ามฆ่าสัตว์ แต่ต้องครอบคลุมถึงปัญหาความรุนแรงต่างๆ ด้วย ศีลข้อ ๒ ไม่ใช่แค่
เพียงการห้ามลักทรัพย์ แต่ต้องครอบคลุมถึงปัญหาการลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ศีลข้อ ๓ ไม่ใช่แค่
เพียงการห้ามประพฤติผิดในกาม แต่ต้องครอบคลุมถึงปัญหาโสเภณี ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ศีลข้อ ๔ ไม่ใช่แค่การห้ามพูดปด แต่ต้องครอบคลุมถึงปัญหาการโฆษณา
สินค้าแบบเกินจริง เป็นต้น และศีลข้อ ๕ ไม่ใช่แค่เพียงการห้ามดื่มสุราและเมรัย แต่ต้องครอบคลุมถึง
ยาเสพติดทุกชนิดและสิ่งมอมเมาในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต 
 

                                                           

 ๑๕ธงชัย เมืองจันทร์ , “คติธรรมไทยกูยจากประเพณีการไหว้พระธาตุเมืองจันทร์”, วิทยำนิพนธ์ 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน้า ๑๘๗-๑๘๘. 
 ๑๖อมร พิณพิมาย, “จินตนาการจากความเช่ือและศรัทธาต่อพิธีกรรมต่าง ๆ ของไทย”, วิทยำนิพนธ์
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕), หน้า ๘๕.  
 ๑๗เพชราภรณ์ โสล าภา, “พิธีกรรมแซนโดนตาที่บ้านกระหาด อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ”, 
ปริญญำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๓๗), 
หน้า ๑๖๗. 



๑๐ 

 

๑.๗ วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จะศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research)
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑.๗.๑ ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นประถมภูมิ (primary sources) คือ เอกสารกับ
การลงภาคสนามสอบสัมภาษณ์ ๒๐ คน เช่น ผู้น าชุมชน พระภิกษุสงฆ ์เป็นต้น 
 ๑.๗.๒ ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (secondary sources) มีอรรถกถา 
หนังสือต าราต่างๆ ตลอดจนเอกสารที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวข้องกับเรื่องนี้ทังหมด 
 ๑.๗.๓ ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ด้วยการวิเคราะห์ ตีความ แปลความ แล้วรวบรวม
น าเสนอผลงานวิจัย 
 ๑.๗.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การออกแบบสอบสัมภาษณ์โดยยึดหลักแนวคิดในการ
วิจัยออกเป็นค าถามแล้วน าไปปรึกษากับผู้ที่เชียวชาญและขอความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน
ตามเนื้อหา 
 ๑.๗.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) ออกหนังสือแนะน าโครงการวิจัยๆ 
  ๒) แนะน าตัวชี้แจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินการวิจัยเพ่ือขอความร่วมมือจากผู้ให้
ข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓) ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษาและรายละเอียดในการเก็บข้อมูลในการตอบแบบ      
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
  ๔) รวบรวมข้อมูลโดยการเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-
กันยายน ๒๕๖๐ 
 ๑.๗.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมข้อมูลที่เป็นหัวข้อที่จะวิจัยน ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดโดย
ไม่มีการน าวิธีการค านวณในเชิงสถิติและร้อยเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) เสร็จแล้วน าสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาเรียบเรียงสรุปเป็นเอกสารน าเสนอ 
 
๑.๘ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๘.๑. ท าให้ทราบถึงหลักจริยศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๑.๘.๒. ท าให้ทราบถึงหลักจริยศาสตร์การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัด        
ศรีสะเกษ 
 ๑.๘.๓. ท าให้ทราบถึงหลักจริยศาสตร์กับการเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 


