
 
 

 
บทท่ี ๔ 

วิเคราะห์หลักจริยศาสตร์กับการเสรมิสร้างการด ารงอยู่ของกลุม่ชาตพิันธุ์ 
ในจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ในยุคที่สังคมปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวัตถุ  มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายจาก
วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันกับพบว่า มีปัญหามากมายได้เกิดขึ้นในสังคม
เป็นเงาตามตัว ทั้งอาชญากรรม การทุจริตคอรัปชั่น การส าส่อนทางเพศ การหลอกลวง และความ
เสื่อมโทรมทางสุขภาพ อาจกล่าวได้ว่า เรามีความสุขน้อยลง เพราะอะไร เพราะมนุษย์ละเลยเรื่อง                           
ศีล ๕ ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัว ศีล ๕ เป็นธรรมะพ้ืนฐานของมนุษย์ ไม่เลือกชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา มี
สาระเดียวกัน หากแต่เรียกชื่อต่างกันเท่านั้น ถ้ามนุษย์ในโลกปฏิบัติตนอยู่ในศีล ๕ ประการอย่าง
เคร่งครัดเป็นประจ า หรือที่เรียกว่า “นิจศีล” สังคมย่อมสงบสุข ชาวโลกย่อมร่มเย็นกันทั่วหน้า ดังนั้น 
รายละเอียดในบทที่ ๔ นี้ ผู้วิจัยเน้นย้ าถึงการน าเอาหลักธรรมทางพุทธจริยศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับ
การด าเนินชีวิตเพ่ือการเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีรายละเอียด
ที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาวิเคราะห์ (๑) วิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ เพ่ือการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์          
(๒) การเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ในบทนี้ดังนี้  
 
๔.๑ วิเคราะห์หลักจริยศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์  
 ในบทที่ ๔ นี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์อยากจะเห็นสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั่วทั้งโลกมีความ
สามัคคีสงบสุขโดยเริ่มจากจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกชีวิตต้องมี
การพัฒนาตามหลักของพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งการท าความดี มีค าถามหลายๆ 
ค าถามที่ยังสงสัยว่า พุทธศาสนาจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนดีแค่ไหน และชีวิตตามแนวพุทธศาสนา
คืออะไร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค าถามที่เราต้องตอบว่า ศีลมีไว้เพ่ืออะไร ศีล ๕ เป็นหลักจริยศาสตร์
พ้ืนฐานของมนุษย์ก่อนน าไปสู่การพัฒนาที่สูงขึ้น มนุษย์ทุกคนจ าต้องผ่านจุดที่เรียกว่าง่ายไปก่อน 
ดังนั้น ศีล ๕ จึงเหมาะที่สุดกับการน ามาพัฒนาชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ สิ่งนี้เองจึง
เป็นประเด็นหลักที่ผู้วิจัยต้องน ามาศึกษาวิเคราะห์จากบทที่ ๒ และ บทที่ ๓ ว่า เมื่อศึกษาแล้วจะ
น าไปสู่กระบวนใดที่เป็นการเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและ    
สงบสุขได้หรือไม ่ซึ่งมีประเด็นที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาวิเคราะห์ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ ศีล ๕ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 ผู้วิจัยได้น าค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นค าสอนสากล มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตในรูปแบบของการรักษาศีล ๕ จุดเริ่มต้นจ าเป็นอย่างยิ่งเลย คือ การเริ่มที่หน่วยงานเล็กๆ 
ของครอบครัว มาถึงระดับหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ กล่าวคือ ๑. เพ่ือสืบสานงาน อ.ป.ต. 
(หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล) ๒. เพ่ือความสามัคคี และประโยชน์สุขของชุมชน ๓. เพ่ือความ
มั่นคงและสันติสุขของกลุ่มชาติพันธุ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นกระทรวงหลักที่มี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน นโยบายส าคัญและเร่งด่วนของกระทรวง



 

๗๗ 

 

วัฒนธรรม ได้มอบหมายให้กรมการศาสนาด าเนินการด้วยจุดประสงค์ที่จะให้โครงการนี้เป็นหนึ่งใน
โครงการที่เป็นความหวังของชาติที่จะพลิกฟ้ืนความปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขสู่สังคมไทย 
ทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงเร่งด าเนินการในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือเป็น “จังหวัดรักษาศีล ๕ ต้นแบบ”                         
ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตที่ดีงามท่ีน าหลักศีล ๕ ไปประพฤติปฏิบัติก่อให้เกิดความสามัคคี
ปรองดองเอ้ืออาทรต่อกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งทุกท่านในจังหวัดต้นแบบจะได้ภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จของแต่ละจังหวัด และเป็นแรงบันดาลใจให้กับจังหวัดต่าง ๆ สามารถก้าวข้ามปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ จากความเพียรของทุกจังหวัดสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้  การรักษาศีล ๕ มุ่งเพ่ือให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕ และตั้งใจรักษาศีล ๕ เพ่ือก่อ
เกิดความสามัคคี น าพาประเทศชาติไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข๑ โดยเริ่มจากหน่วยงานเล็ก ๆ ของสังคม 
คือ ครอบครัวรักษาศีล ๕ จนถึงหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้ครอบคลุม กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลและพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชน ให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้กรอบแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน และความม่ันคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืนทุกพ้ืนที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
 การรักษาศีล ๕ เป็นไปเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชน 
ชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธ์ เขมร ส่วย ลาว และ เยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ การน า
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติตามหลักศีล ๕ สู่วิถีชีวิตประจ าวันของคนทุกคนกับทั้ง
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ”๒ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของทุก
จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ      
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ที่ได้มีการเปิด Road Map 
พร้อมนโยบายเร่งด่วนที่ส าคัญ ซึ่งใน Road Map ดังกล่าว ได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสิ่งที่จะด าเนินการควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วนนั้น คือ การลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม การแก้ปัญหาการทุจริต และเชื่อว่าจะสามารถน าความสุข ความสงบให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนได้เป็นอย่างดี๓ นโยบายเร่งด่วนดังกล่าว จะเห็นได้ว่า คณะสงฆ์ คสช. และฝ่ายสังคม
จิตวิทยา ได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมเพ่ือให้เกิดความสงบสุข และสมานฉันท์
ของชุมชน ในฐานะที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรภาครัฐที่ท าหน้าที่ส่งเสริมให้
ประชาชนน้อมน าหลักธรรมค าสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชนทั้งประเทศ ตลอดจนให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนา
และศาสนาอ่ืนที่ทางราชการรับรองได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางสังคมในบ้านเมือง
ปัจจุบัน ที่บุคคลในสังคมบางส่วนเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น จนเกิดเป็น

                                                           

 
๑สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ สุชานิสิกุล, เลขานุการนายกเทศมนตรี อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ,                                          

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
 ๒สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒนจันทรคุณ, เจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ,       
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ วงศ์จอม, รองนายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ,        
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๗๘ 

 

ภาวะวิกฤติทางสังคม ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องน ากระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะนี้ ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นมีส่วนส าคัญ 
และศาสนายังเป็นสื่อกลางที่สามารถน ามาเป็นแกนหลักในการสร้างเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยกรมการศาสนามีความมุ่งหวังที่จะด าเนินการส่งเสริมให้คนไทยได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีวิถีชีวิตที่ดีงามภายใต้หลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้มีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ เป็น “สังคมคุณธรรม” อย่างสมดุล และยั่งยืน๔                             
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบูรณาการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมในระดับประเทศ                                      
ระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่ โดยมีรูปแบบการส่งเสริมที่มีเป้าหมายชัดเจน และครอบคลุมเครือข่ายใน
ทุกพ้ืนที่ให้ร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนาบ่มเพาะ ปลูกจิตส านึกให้มีศรัทธา และยึดมั่นในศาสนาอย่าง
มั่นคง กับทั้งใช้กลไกภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน และภาคเครือข่ายทางศาสนา
ด าเนินการตามบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
ชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกพ้ืนที่ทั้งประเทศให้ “รักษาศีล ๕” โดยมีวัดที่เป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพ 
เป็นศูนย์พัฒนาจิตใจของคนทุกวัย เป็นศูนย์สร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ“หมู่บ้านรักษาศีล 
๕”๕ เพ่ือน าพาประเทศไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ สามัคคีและเอ้ืออาทรต่อกัน อันเป็นการพัฒนา
ประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  
 จะเห็นได้ว่า การรักษาศีล ๕ เป็นพ้ืนฐานส าคัญ ที่ท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ส่งผลให้สังคมสงบสุขร่มเย็นดังที่บัณฑิตทั้งหลาย      
กล่าวว่า “ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้ง
ปวง บุคคลใดช าระศีลให้บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นเหตุให้พ้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็น
ทางหยั่งลงมหาสมุทร คือ “พระนิพพาน” บทบาทหรือวิถีทางของการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม   
ชาวพุทธย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ และการอยู่ในสังคมให้มีความสงบสุขได้นั้น ต้องยึด
มั่นในหลักแห่งศีลธรรม หากการยึดมั่นในหลักดังกล่าว เป็นกรอบของความประพฤติจะท าให้บุคคลใน
สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะศีลเป็นหลักในการพัฒนาตนเองให้เกิดความดีงาม ความมี
ระเบียบ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับคนทุกเพศทุกวัยที่จะต้องมี อันเป็นหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติ เพ่ือความสงบสุขของตนเองและผู้อ่ืน อันเป็นหลักในการด ารงชีวิตที่ถูกต้อง และหลักนั้นต้อง
เป็นหลักแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และภราดรภาพ ซึ่งเป็นอุดมคติในชีวิตของมนุษย์เราทุกคน 
 ๔.๑.๒ ศีล ๕ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 ศีล แปลว่า ปกติ ผู้ที่มีศีลจึงหมายถึงผู้ที่เป็นคนปกติ เป็นมนุษย์ที่ปกติความปกตินั้นเป็น
พ้ืนฐานของความสงบเรียบร้อยของทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต แต่เมื่อใดเกิดความไม่
ปกติขึ้น ความยุ่งยาก ความเดือดร้อนหรือเสียหายย่อมเกิดขึ้นตามมา ถ้ามีความเป็นปกติ การด า เนิน
ชีวิตก็มีแต่ความสงบสุขครอบครัวก็อยู่อย่างปกติเรียบร้อย แต่วันใดที่คนปกติกลายเป็นคนไม่ปกติไป 
เมื่อนั้นความทุกข์ ความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้น ทั้งต่อตนเองและบุคคลที่อยู่รอบข้าง ศีล ๕ คือ ปกติ

                                                           

 ๔สัมภาษณ์ จ่าเอกภานุวัฒน์ ประสาร, นักบริหารงานการศึกษาราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕สัมภาษณ์  พระราชกิตติรังษ,ี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๗๙ 

 

ของความเป็นมนุษย์ หรือมนุษยธรรม คือ ธรรมที่ท าให้เป็นมนุษย์ผู้ที่ผิดศีลก็ชื่อว่าเป็นคนที่ผิดปกติ
ไป๖ 
 การรักษาศีล จึงเป็นบุญกิริยาวัตถุ คือ วิธีการท าบุญอย่างหนึ่ง ได้ทั้งบุญจากการบ าเพ็ญ
มหาทาน และบุญจากการรักษาศีล เพราะทุกครั้งที่ เราตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว ตั้งใจที่จะไม่
เบียดเบียนใคร ย่อมจะเกิดกระแสแห่งความดี เกิดความเมตตาขึ้นมาในใจ ที่เราเรียกว่า กระแสบุญ 
อันเป็นเครื่องช าระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ การรักษาศีลจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
จิตใจให้บริสุทธิ์ดีงามยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ศีลยังเป็นคุณธรรมอันงามด้วยคุณลักษณะ ๒ ประการ คือ  
  (๑) เป็นคุณธรรมที่รักษา กาย วาจา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
  (๒) เป็นคุณธรรมอันจะน าไปสู่กุศลธรรมเบื้องสูง คือ สมาธิ (Meditation) และปัญญา
ต่อไป๗ 
 หากรักษาศีลในข้อที่สูงยิ่งขึ้นไป ย่อมเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่สามารถ
ช าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ การเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการรักษาศีล จะท าให้เราสามารถรักษาศีล
ได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่แท้จริงของศีล การรักษาศีล             
มีวัตถุประสงค์ส าคัญ ๕ ประการ คือ 
  ๑. เพ่ือเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติปัจจุบัน ไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ ความ
เดือดร้อน และความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
  ๒. เพ่ือให้เกิดความสุข ความดีงาม ในการด าเนินชีวิต 
  ๓. เพ่ือให้เกิดความสงบร่มเย็น และความดีงามแก่ครอบครัว และสังคม 
  ๔. เพ่ือเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไป ไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ ความ
เดือดร้อน และความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
  ๕. เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณธรรมที่สูงขึ้นไป ได้แก่ สมาธิ และปัญญา อันจะท า
ให้บรรลุ มรรคผลนิพพานได้๘ 
 ครอบครัวเป็นสถาบันที่ถือได้ว่าเล็กที่สุดของสังคม อันเป็นมูลฐานที่ส าคัญในการสร้างภาพ
ของสังคมส่วนรวมว่าเป็นสังคมที่ดีหรือไม่เพียงใด นอกจากนี้ยังมีบทบาทและอิทธิพลส าคัญในการขัด
เกลาบุคลากรในสังคม ครอบครัวจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืนๆ คือ เป็นสถาบันแรก
สุดที่บุคคลได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อบุคคล หากครอบครัว
ส่วนใหญ่ของสังคมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นรักใคร่ปรองดองมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม สมาชิกทุกคน
รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและตระหนักต่อหน้าที่และบทบาทของตนเอง สังคมนั้นก็จะมีแต่ความ
เจริญ และเรียกว่า เป็นสังคมของผู้ที่มีความเจริญแล้วเพราะทุกคนในครอบครัวเป็นผู้ที่ประกอบไป
ด้วยจริยธรรม ย่อมจะเก้ือกูลประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ดี 

                                                           

 ๖สัมภาษณ์ นายวิทิต กตะศิลา , ปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ,  ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๗สัมภาษณ์ เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย , เจ้าคณะต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                                            
๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๘สัมภาษณ์ พระครูพิบูลธรรมาภิรัต, เจ้าอาวาสวัดใต้ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๘๐ 

 

 จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ เป็นวัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินชีวิตที่เป็น
ปกติสุขในครอบครัว ไม่ต้องประสบกับความทุกข์ ความเดือดร้อน หรือความเสื่อมเสียในภพชาติ
ปัจจุบัน เพราะผู้ที่ไม่รักษาศีล มักเบียดเบียน หรือท าความเดือดร้อนให้กับตนเอง หรือผู้อ่ืน และเมื่อ
ท าแล้ว ความเดือดร้อนที่เป็นผลจากการกระท านั้นย่อมย้อนกลับมาหาตัวเอง ดังที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ในทุติยสังคามวัตถุสูตร ว่า “ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ ผู้ชนะ ย่อมได้รับการชนะตอบ ผู้ด่า
ย่อมได้รับการด่าตอบ และผู้ขึ้งเคียดย่อมได้รับความขึ้งเคียดตอบ ฉะนั้น เพราะความหมุนกลับแห่ง
กรรม ผู้แย่งชิงนั้น ย่อมถูกเขาแย่งชิง” แต่ถ้าคนในครอบครัวรักษาศีล ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
ครอบครัวหรือสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุขเรียบร้อย ไม่เกิดความวุ่นวาย การรักษาศีลจึงเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ เป็นวัตถุประสงค์ส าหรับป้องกันความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น
ในภพชาติเบื้องหน้า เพราะการไม่รักษาศีล ย่อมเป็นเหตุให้ไปสู่อบายภูมิ และหากเกิดมาเป็นมนุษย์
อีกครั้งก็จะมีอายุสั้น เป็นผู้ที่ไม่สมประกอบ ร่างกายพิกลพิการ เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นประจ า สิ่งเหล่านี้
ล้วนน ามาซึ่งความทุกข์ท้ังสิ้น การรักษาศีลจึงเป็นไปเพ่ือป้องกันความทุกข์ในภพชาติเบื้องหน้าอย่างนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ การรักษาศีล เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรม คือ สมาธิ และปัญญา 
โดยสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีลที่บริสุทธิ์เป็นพ้ืนฐานหากไม่มีศีล สมาธิก็เกิดไม่ได้ เพราะศีลเป็น
เครื่องช่วยควบคุมกายกับวาจา ในขณะที่สมาธิเป็นเครื่องช่วยควบคุมใจ ดังนั้น เมื่อกายกับวาจาไม่
สงบ ใจก็ยากที่จะสงบได้เมื่อใจไม่สงบแล้ว สมาธิก็ยากที่จะเกิด และเมื่อสมาธิไม่เกิด ปัญญารู้แจ้งใน
เรื่องความจริงของชีวิตก็ย่อมไม่เกิดข้ึน เมื่อไม่มีปัญญา ก็ไม่สามารถก าจัดกิเลสอาสวะ บรรลุมรรค ผล
นิพพานได้ เมื่อไม่สามารถบรรลุมรรค ผล นิพพาน ก็ต้องประสบกับความทุกข์ ต้องเวียนว่ายตายเกิด
อยู่ในวัฏสงสาร แต่เมื่อรักษาศีลได้เป็นอย่างดีสมาธิเกิดขึ้นได้ และเมื่อสมาธิเกิด ปัญญาก็เกิดตามมา 
เมื่อปัญญาเกิด ก็สามารถจะก าจัดกิเลสอาสวะ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ดังนั้น การรักษาศีลจึง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างยิ่ง คือ “พระนิพพาน” 
 ๔.๑.๓ ศีล ๕ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 การพัฒนาด้านปัญญา หมายถึง การพัฒนาตนให้มีความฉลาด มีสติปัญญา ในเบื้องต้น
จะต้องรู้จักหาผู้แนะน าสั่งสอน ที่ปรึกษา เพ่ือน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางสังคมโดยทั่วไปที่ดี 
ที่เกื้อกูล ซึ่งจะชักจูงหรือกระตุ้นให้เกิดปัญญาได้ ด้วยการฟัง การสนทนา ปรึกษา ซักถาม การอ่าน 
การค้นคว้า ตลอดจนการรู้จักเลือกใช้สื่อมวลชนให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเรียกว่าองค์ประกอบภายนอกที่ดี 
 ต้นก าเนิดค าสอนเรื่องศีลมีปรากฏในอัคคัญญสูตร แสดงเรื่องเล่าเกี่ยวกับมนุษย์ในยุคต้นๆ 
สังคมมีความสงบเรียบร้อย เมื่อความไม่รู้จักพอของมนุษย์ประกอบกับอาหารที่ใช้ด ารงชีพเริ่มหายาก 
ท าให้เริ่มมีการกักตุนเสบียงอาหาร ปัญหาการเบียดเบียนกันของมนุษย์จึงเริ่มขึ้นจากพฤติกรรมการ
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ เป็นเหตุให้เกิดการครหาต่อว่า และมีการพูดเท็จเกิดขึ้น ในที่สุดถึง
ขั้นใช้อาวุธท าร้ายกัน ปัญหาการเบียดเบียนกันของมนุษย์ท าให้สังคมเดือดร้อนและวุ่นวาย มนุษย์จึง
ได้เริ่มแก้ปัญหาด้วยการหาผู้น าที่มีความประพฤติน่ายกย่อง คอยติเตียนผู้ที่ประพฤติบาป ท ากรรมชั่ว 
และท าการขับไล่ออกจากกลุ่ม ศีล จึงถูกน ามาเป็นเครื่องก าหนดกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในสังคม 



 

๘๑ 

 

เพ่ือให้สังคมนั้นเกิดความสงบสุขเรียบร้อย๙ วรรณะกษัตริย์ก าเนิดขึ้นเป็นวรรณะแรก จากนั้นวรรณะ
อ่ืนๆ เริ่มตามมา พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นให้มนุษย์ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์มิได้อยู่ที่
ก าเนิดตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ แต่คุณค่าของมนุษย์นั้นอยู่ที่การกระท าของตนที่จะไม่
เบียดเบียนท าร้ายผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการจัดระเบียบสังคมให้ไม่เบียดเบียนกัน สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดการพัฒนาด้านปัญญานั้น หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจต่อสรรพสิ่งที่
ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง และสัมพันธ์ด้วย ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เพ่ือป้องกันความเสียหาย 
และเพ่ิมปัญญาให้งอกงาม เจริญก้าวหน้า มีวิจารณญาณโดยใช้หลักเกณฑ์ของพุทธธรรมเข้าไปตัดสิน 
และก ากับอันจะช่วยให้เกิดความฉลาดในการแก้ปัญหาส าหรับการด าเนินชีวิตของตนและสังคม ๑๐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันให้เกิดการพัฒนาที่
เจริญก้าวหน้า เกิดผลดีทั้งแก่ตนและคนอ่ืน จัดเป็นบุญที่พึงให้เกิดมีข้ึน ดังความตอนหนึ่งว่า เมื่อสรุป
เป็นแนวทางปฏิบัติได้ว่า การตั้งจิตสมาทาน คือ ถือไว้เพ่ือปฏิบัติ เช่น รักษากาย วาจาของตนให้เป็น
ปกติเรียบร้อย ไม่ก่อเวรภัยใด ๆ ให้เกิดขึ้น ความสุขสบายย่อมมีทั้งแก่ตน ทั้งแก่คนอ่ืน การส ารวม
ระวังใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน ไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลส แต่ให้จิตมั่นคงอยู่ในอารมณ์ของสมาธิแทน 
และน าปัญญาให้รู้เท่าทันกิเลสและกองทุกข์ ระวังตั้งใจไม่ให้ถูกกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง มาเป็นนาย
อยู่เหนือจิตใจ ก็นับว่า เป็นการฝังขุมทรัพย์ คือ บุญ เพ่ือก้าวไปสู่ความสุขในอนาคตข้างหน้า๑๑ 
 ๔.๑.๔ อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ 
 จากที่ผู้วิจัยได้กล่าววิเคราะห์มามากมายในเบื้องต้นนั้น ปรากฏว่าหลักจริยศาสตร์เบื้องต้น
สามารถส่งผลให้ผู้ถือปฏิบัติตาม ประสบกับความมั่นคงในชีวิต การเป็นอยู่ที่สุขสบาย เนื่องจากผู้คน
ทั้งหลายมีแต่ความรัก ความสมัครสมานสามัคคีให้แก่กันและกัน ดังนั้น ประโยชน์ของการอยู่รวมกัน
ในสังคมจึงสร้างสรรค์ให้คนในชุมชนอยู่เพ่ือเกื้อกูลกัน จึงส่งผลให้ได้รับอานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ 
ดังนี้ 
 อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๑ เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
 ผู้รักษาศีลย่อมเป็นผู้มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีร่างกายสูงใหญ่สมส่วนมีความแคล่วคล่อง
ว่องไว มีความแช่มช้อย มีความอ่อนโยน มีความแกล้วกล้า มีวาจาสละสลวย เป็นที่รักของชาวโลก 
พวกพ้องบริวารไม่แตกแยกกัน ไม่ตายเพราะถูกผู้ อ่ืนท าร้าย มีพวกพ้องบริวารมาก มีรูปงาม            
(มีผิวพรรณงาม) มีโรคน้อยมีอายุยืน 
 อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๒ เว้นจากการลักทรัพย์ 
 ผู้รักษาศีลข้อนี้ย่อมมีความมั่งคั่ง มีโภคะมากมาย ได้โภคะที่ตนปรารถนารวดเร็วทันใจ                            
เป็นคนเยี่ยมยอดของโลก มีความเป็นอยู่สุขสบาย 
 
                                                           

 ๙สัมภาษณ์ พระราชกิตติรังษี, เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

 ๑๐สัมภาษณ์ เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย , เจ้าคณะต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,           
๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๑สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒนจันทรคุณ, เจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์ ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๘๒ 

 

 อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๓ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
 ผู้รักษาศีลข้อนี้ย่อมไม่มีศัตรู คู่อาฆาต เป็นที่รักของคนทั้งหลาย ได้ลาภสิ่งของ หลับเป็นสุข
ตื่นเป็นสุข พ้นจากภัยในอบายภูมิ เป็นที่รักของสตรีและบุรุษ ไม่ต้องหวาดระแวงเป็นคนไม่มีภัย ไม่
พลัดพรากจากคนและของรัก 
 อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๔ เว้นจากการพูดมุสา 
 ผู้รักษาศีลข้อนี้ย่อมเป็นคนพูดจาไพเราะ ศักดิ์สิทธิ์ มีบริวารชนเป็นผู้ว่าง่ายจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน 
มีความม่ันคง ไม่หวั่นไหว มีค าพูดที่คนเชื่อถือ 
 อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๕ เว้นจากการดื่มสุราเมรัย 
 ผู้รักษาศีลข้อนี้ย่อมมีปฏิภาณในการงานที่ควรท า ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มีสติ
มั่นคงอยู่เสมอ ไม่เป็นคนขี้เมา เป็นคนมีความรู้ เป็นคนไม่ประมาท ไม่เป็นคนขี้ริษยาเป็นคนพูด      
ค าสัตย์ เป็นคนเสียสละ เป็นคนมีศีล เป็นคนมีปัญญาแตกฉานเป็นคนกตัญญู เป็นผู้ฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์  
 จะเห็นได้ว่า การรักษาศีล ๕ มิได้จ ากัดเฉพาะคณะสงฆ์หรือผู้ถือศีลเท่านั้น แต่เป็นศีล ๕ 
ของคนทุกคน ทุกอาชีพ ทั้งที่อยู่ในเมืองและอยู่ในชนบท โดยอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนิน
ชีวิตภายใต้หลักศีล ๕ ดังนี้ 
  ๑) หลักประกันความม่ันคงของชีวิต คือ ไม่มุ่งร้ายท าลายผู้อื่น 
  ๒) หลักประกันความมั่นคงของทรัพย์สิน คือ ไม่ทุจริตคดโกง ไม่มัวเมาไม่ละเมิดต่อ
ทรัพย์สินของผู้อื่น 
  ๓) หลักประกันความม่ันคงของสถาบันครอบครัว ไม่ละเมิดต่อจริยธรรมทางเพศ 
  ๔) หลักประกันความมั่นคงของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คือ ไม่กล่าวถ้อยค าที่
ปราศจากสติและขาดความรับผิดชอบ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคม 
  ๕) หลักประกันความมั่นคงของสุขภาพ คือ การไม่ดื่ม ไม่เสพสิ่งของมึนเมาและ                                           
สิ่งเสพติดทุกชนิด 
 การน าหลักศีล ๕ มาเป็นหลักในการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ที่เป็นผู้แสดง
ออกมาทางพฤติกรรมที่ดี ทางกาย วาจา และใจ นั้น ยังเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และคุณงาม
ความดี ยังรู้จักรับผิดชอบชั่วดีอยู่บ้าง คือ ยังเป็นผู้ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มีสัจจะ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีหิริโอตตัปปะ และเป็นผู้ที่แสดงพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ โดยใช้สติปัญญา
ตัดสินปัญหาต่างๆ มากกว่าการใช้อารมณ์ หรือกิเลสตัณหาต่างๆ เป็นตัวตัดสินใจในการด าเนินชีวิต 
ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ก็คือการพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกมาทาง กาย 
วาจา และใจ ให้มีคุณธรรม และศีลธรรมต่อกันที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป  
 
๔.๒ วิเคราะห์การเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ปัญหาสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ หลายประเทศในทุกภูมิภาค
ของโลก ไม่มีปัญหาใดร้ายแรงเท่า หรือเหนือกว่าปัญหาเรื่องวิกฤติทางคุณธรรม จริยธรรม หรือ
ศีลธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม ถ้ารัฐไม่พัฒนาคนในสังคมประเทศชาติให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม หรือศีลธรรมเป็นล าดับแรกแล้ว การพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน



 

๘๓ 

 

การเมืองการปกครอง ก็ไม่เกิดผลดีเท่าที่ควร๑๒ เมื่อเป็นเช่นนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าศีล ๕                          
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ให้อยู่ดี มีสุข หรือ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล๑๓ ดังนั้น ศีล ๕ เพ่ือการเสริมสร้างการด ารง
อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ สามารถน าเอาหลักพุทธจริยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้กับศีล
แต่ละข้อ ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ การประยุกต์ศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมปาณาติบาต  
 การประยุกต์ศีลเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด้านปาณาติบาต ซึ่งเป็นการแสดงออกทางกายที่เห็น
ได้อย่างชัดเจน คือ การปฏิบัติต่อศีลข้อที่ ๑ คือ ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ ถือเป็นการท าลายชีวิตของสัตว์ให้ตกล่วงไป กล่าวว่า การประพฤติผิดในศีลข้อนี้ มีกิเลสตัว
หลักที่คอยบงการก็คือ โทสะ (ความโกรธ) คือ ความไม่พอใจในสัตว์ที่ถูกฆ่า กิเลสตัวรอง คือ โลภะ 
(ความโลภ)๑๔ เพราะบางคนฆ่าสัตว์เนื่องจากความโลภเข้าครอบง า เช่น อยากได้เงินฆ่าจ้าง หรือ
ต้องการสัตว์นั้นมาเป็นอาหาร ความหวงแหนในทรัพย์สมบัติของตนจึงได้ฆ่าสัตว์เพ่ือปกป้องทรัพย์นั้น 
เพ่ือให้คนยอมรับในความกล้าหาญหรือเพ่ือลาภยศที่จะตามมาจึงฆ่าสัตว์ให้คนเห็น หรือยังอาจมี
สาเหตุมาจากกิเลสที่เป็นบริวารของโทสะหรือโลภะอีกด้วย เช่น ความพยาบาท ความริษยา ความ
ตระหนี่ 
 การประพฤติผิดในศีลข้อนี้ จะเกิดมาจากกิเลสตัวใดที่คอยบงการก็ตาม เพ่ือให้ด าเนินชีวิต
โดยไม่เบียดเบียนต่อชีวิตร่างกายของผู้อ่ืน ต้องมีความส ารวมระวัง รู้เท่าทันต่อกระแสกิเลสที่อยู่ใน
จิตใจของตนเองเป็นส าคัญ๑๕ โดยอาศัยเจตนาเป็นที่ตั้ง มีความจงใจเป็นเครื่องงดเว้นด้วยองค์ ๕ 
ประการของศีลข้อ ๑ ปาณาติบาต มิให้ความชั่วที่เกิดขึ้นทางกาย วาจา และใจ คือ  
  (๑) สัตว์นั้นมีชีวิต คือ ทารกนั้นมีชีวิต  
  (๒) ให้รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต (ทารกนั้นมีชีวิตอยู่ในครรภ์)  
  (๓) เมื่อมีการคิดจะฆ่าสัตว์ (คิดจะท าแท้ง) ก็มีเจตนางดเว้นเสียได้  
  (๔) ไม่ท าความเพียรให้เกิดขึ้น เช่น การขับด้วยยา การขูดรีดทารกออกจากมดลูก     
เป็นต้น และ  
  (๕) สัตว์หรือเด็กในครรภ์ ก็จะไม่ตายลงไป หรือตกล่วงลงไป โดยมีเจตนารักษากาย 
วาจา และใจ ไม่ให้ประพฤติล่วงละเมิดในศีล  
 ดังมีพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า “ปาณาติบาต เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เจตนางดเว้นจากปาณาติบาต 
เป็นสิ่งที่เป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะปาณาติบาตเป็นปัจจัย เป็นสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็น

                                                           

 ๑๒สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ โมทะจิต, นายกอบต.โพนข่า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๓สัมภาษณ์ นายวิยุตม์พงศ์ ผู้มีสัตย์, รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔สัมภาษณ์  พระราชกิตติรังษ,ี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕สัมภาษณ์ เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย , เจ้าคณะต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,           
๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



 

๘๔ 

 

ปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์”๑๖ การงดเว้นจากการท าลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง หมายรวมถึง การงด
เว้นจากการฆ่าสัตว์ การทรมานสัตว์ การผจญสัตว์ การทรกรรม ทารุณสัตว์ กักขังหน่วงเหนี่ยวให้หมด
อิสรภาพ๑๗ ในทางปฏิบัติจึงแบ่งออกดังนี้ คือ งดเว้นจากการท าด้วยตนเอง การใช้ให้คนอ่ืนท าการ
แสดงการยกย่องสรรเสริญคนที่ประทุษร้ายต่อสัตว์๑๘ ดังนั้น เมื่อมีเจตนาความงดเว้นไม่คิดล่วงละเมิด
ทางกายวาจา และใจ ความชั่วที่เกิดขึ้น คือ การฆ่าสัตว์ การท าแท้ง หรือความประพฤติที่ไม่ดีต่างๆ 
ย่อมจะสงบระงับ สามารถประเมินตนเองได้ว่าเป็นผู้มีจิตใจอย่างไร 
 ผลการประยุกต์ศีลด้านการพัฒนาปาณาติบาต 
 เมื่อบุคคลลุอ านาจแห่งความไม่ดีมีความประพฤติอยู่ในศีลที่ ๑ คือ การไม่ฆ่าสัตว์ การท า
แท้ง โดยอาศัยเจตนาความงดเว้น ความไม่ก้าวล่วงทางกาย วาจา และใจ รักษาความเป็นปรกติของ
ตนเองไว้ได้ จากความชั่วต่างๆ เป็นผู้ขัดเกลาตนเองด้วยศีล มีจิตใจที่ประกอบด้วย ความเมตตา กรุณา 
มีหิริ โอตตัปปะ มีความซื่อสัตย์สุจริตธรรมมีขึ้นในจิตใจ มีจิตอันแผ่ไมตรีต่อตนเองและผู้ อ่ืน ๑๙ 
พฤติกรรมของบุคคลก็สูงขึ้นได้ ด้วยมีศีลธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น พฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่ดี คือ การท าแท้ง การท าร้ายผู้อื่น การฆาตกรรมต่างๆ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
จะไม่เกิดขึ้นในอนาคตได้ในที่สุด๒๐ ในสังคมใดก็ตามที่บุคคลมีความเมตตากรุณาน้อย สังคมย่อมจะมี
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความทุกข์ยากการกดขี่ข่มเหงรังแก่ซึ่งกันและกัน การด าเนินชีวิตย่อมจะ
ได้รับทุกข์ตลอดไป แต่หากสังคมใดก็ตามที่บุคคลมีความเมตตากรุณามาก ความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคต๒๑ กล่าวคือ  
  (๑) ท าให้เป็นผู้มีเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  
  (๒) ย่อมมีชีวิตที่ปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงกันและกัน  
  (๓) การประกอบการงานและประพฤติธรรมได้สะดวก  
  (๔) เป็นพื้นฐานให้สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน  
  (๕) ย่อมอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  (๖) ท าให้จิตใจเยือกเย็น ยับยั้งโทสะ และความพยาบาท และ  
  (๗) สามารถก าจัดภัยเวรทั้งในปัจจุบันและอนาคตได ้
 
  
 
                                                           

 ๑๖องฺ.จตุตฺก. (ไทย) ๒๔/๑๗๓/๓๑๔. 
 

๑๗สัมภาษณ์ เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย , เจ้าคณะต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,           
๗ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๘สัมภาษณ์ พระครูพิบูลธรรมาภิรัต, เจ้าอาวาสวัดใต้ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 

๑๙สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒนจันทรคุณ, เจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ,     
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
 ๒๐สัมภาษณ์ พระราชกิตติรังษ,ี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑สัมภาษณ์ นายวิทิต กตะศิลา , ปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ,  ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๘๕ 

 

๔.๒.๒ การประยุกต์ศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านอทินนาทาน  
 การปฏิบัติต่อศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี คือ เจตนางดเว้น จากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของมิได้ให้ด้วยการลักขโมย ฉ้อโกง ฉก ชิง วิ่งราว หลอกลวง ปลอม ยักยอกสับเปลี่ยน เป็นต้น๒๒ 
กล่าวว่า การประพฤติผิดในศีลข้อนี้ มีกิเลสตัวหลักที่คอยบงการ คือ โลภะ เป็นความอยากได้ในทรัพย์
นั้น กิเลสตัวรอง คือ โทสะ เช่น บางคนลักทรัพย์เพราะความโกรธในตัวเจ้าของทรัพย์นั้นทั้งที่ความ
จริงแล้วไม่ได้อยากได้ทรัพย์สิ่งของนั้นเลย เป็นต้น และสาเหตุจากกิเลสที่เป็นบริวาร เช่น ความ
พยาบาท ความอิจฉาริษยา ความแข่งดี เป็นต้น 
 ไม่ว่ากิเลสตัวใดคอยบงการ เพ่ือมิให้มีการละเมิดการกระท าที่ผิดศีลข้อนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดขึ้น
ในอนาคต เพ่ือป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้น เพ่ือ ละ เลิก เว้น ได้ในที่สุด ศีลจึงเป็นพ้ืนฐานให้
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เบาบางลงได้ก็โดยอาศัยเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นและมิให้ความ
ประพฤตินั้นเกิดขึ้นทางกาย วาจา และใจ คือ การรู้เท่าทันต่อกระแสจิตใจของตนเองเป็นส าคัญ โดย
อาศัยองค์ ๕ ประการของศีล อทินนาทาน คือ  
  (๑) ทรัพย์นั้นมีเจ้าของ  
  (๒) ตนต้องรู้ว่ามีเจ้าของหวงแหน  
  (๓) จิตคิดจะลักทรัพย์นั้น ก็เว้นเสียอย่าให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง รู้จักหักห้ามจิตใจ
ของตนเอง  
  (๔) ไม่ท าความเพียรเพื่อลักขโมย ให้เกิดข้ึนทางกาย วาจา  
  (๕) ได้ของสิ่งนั้นมาด้วยความเพียร เมื่อรู้เท่าทันต่อกาย วาจา และจิตใจ ของตนเองเป็น
ส าคัญ ความประพฤติความชั่วต่างๆ มีการลักทรัพย์ ย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเจตนาเป็นที่ตั้ง มีขันติ
อดทนต่อกิเลสได้ ความชั่วต่างๆ ย่อมสงบระงับได้ 
 ผลการประยุกต์ศีลอทินนาทาน (การลักทรัพย์) 
 การประพฤติในศีลข้อที่ ๒ คือ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ฉก ชิง วิ่ง ราว ยอกยอกสับเปลี่ยน 
เป็นต้น เป็นความประพฤติท่ีเป็นปรกติทางกาย วาจา และใจ คือ โดยอาศัยความตั้งใจรักษาปรกติของ
ตนเองไว้ได้ ย่อมเป็นความประพฤติที่มีระเบียบวินัย มีการด าเนินชีวิตโดยสุจริตธรรมโดยอาศัยการ
เลี้ยงชีพชอบประกอบด้วยสัมมาชีวะ คือ อาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน๒๓ แต่ให้เป็นผู้
เพียรพยายามฝึกฝนฝึกทักษะของตนเองในการประกอบอาชีพให้ถูกต้อง เป็นผู้ที่ฉลาด รู้จักการ
อุปโภค บริโภคที่ถูกต้อง รู้จักศึกษาฝึกฝนวิชาการอันทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ สังคมก็จะหมดไป
จากพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลาย และการประพฤติผิดในศีลข้อที่ ๒ นี้ จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต๒๔ และ                                   
ศีลข้อนี้ย่อมได้รับความสุขจากการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน คือ 
 
 

                                                           

 ๒๒สัมภาษณ์ พระราชกิตติรังษ,ี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
 ๒๓สัมภาษณ์ นายสัญญา พลค า, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ,     
๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๒๔สัมภาษณ์ นายนคร เมืองจันทร์, นักวิชาการศึกษาเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๘๖ 

 

  (๑) ย่อมเป็นผู้มีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต 
  (๒) มีความรักเกรียติศักดิ์ศรีของตน 
  (๓) เป็นผู้ที่เคารพกรรรมสิทธิ์สิทธิของผู้อื่น 
  (๔) เกิดความม่ันใจมั่นคงในทรัพย์สินของตนเอง ไม่หวาดระแวงและกังวล 
  (๕) ย่อมอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  (๖) สามารถก าจัดภัยเวรทั้งปัจจุบันและอนาคต  
 ๔.๒.๓ การประยุกต์ศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านกาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดใน
กาม) 
 การปฏิบัติต่อศีลข้อที่ ๓ คือ กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี หมายถึง ผู้ปฎิบัติต้องไม่ประพฤติผิด
ทางด้านคู่ครองของคนอ่ืนไม่เบียดเบียนหญิงหรือชายอ่ืน ที่เขาไม่ใช่สามี หรือภรรยาของตน กล่าวว่า
สาเหตุที่ผิดในศีลข้อนี้ เพราะมีกิเลสตัวหลักท่ีคอยบงการ คือ โลภะ คือ ความยินดี พอใจ ในหญิงหรือ
ชายนั้น ส่วนกิเลสตัวรอง คือ โทสะ เช่น เมื่อคนประพฤติผิดในกามเพราะความโกรธในคู่ครองของตน 
จึงท าเพ่ือประชดหรือโกรธในผู้ที่หวงแหนคนที่เราประพฤติผิดด้วย หรืออาจจะโกรธในตัวที่เราล่วงเกิน
ก็ได้ จึงท าการล่วงเกินเพ่ือให้คนนั้นเจ็บใจ หรือเป็นเพราะอารมณ์ไม่ดีจึงประพฤติผิดในกาม จึง
ประพฤติผิดในกามเพ่ือระบายความเครียดฯลฯ และสาเหตุที่เป็นตัวบริวาร เช่น ความพยาบาท ความ
อิจฉาริษยา ท าไปเพื่อความโอ้อวด ความแข่งดี เป็นต้น๒๕ 
 ไม่ว่าจะมีกิเลสตัวใดคอยบงการการกระท าชีวิตให้ถึงกับหายนะไป เพ่ือมิให้เป็นการล่วง
ละเมิดในศีลข้อนี้ จนถึงท าลายชีวิตซึ่งกันและกัน หักหาญน้ าใจกันและกัน จ าต้องเป็นผู้รู้เท่าทันต่อ
จิตใจ เป็นผู้ส ารวมระวัง ส ารวจตัวเองเพ่ือมิให้กระท าเกิดขึ้นทั้งทางกาย วาจา และใจ๒๖ โดยมีเจตนา   
งดเว้นจากการประพฤติด้วยองค์ ๔ ประการของศีล กามเมสุมิจฉาจาร คือ  
  (๑) หญิงที่ต้องห้าม  
  (๒) จิตคิดจะเสพ เมื่อมีการคิดจะเสพ ก็มีเจตนางดเว้น และพยายามหักห้ามใจของ
ตนเองเสียได้  
  (๓) ไม่ประกอบการเสพให้เกิดข้ึน ทางกาย และวาจา การพูดแทะโลม เป็นต้น  
  (๔) ไม่ท าให้มรรคจรดกันด าเนินไปในทางกาย  
 การงดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกาม ได้แก่ การงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ กับสตรีหรือ
บุรุษอ่ืนนอกจากสามีภรรยาของตน ในทางปฏิบัติท่านก าหนดไว้ คือ ไม่ล่วงเกินในภรรยาสามีของคน
อ่ืนด้วยตน ไม่ใช้ในคนอ่ืนท าเช่นนั้น ไม่ยกย่องสรรเสริญคนเจ้าชู้ มีความจงรักภักดีในสามี และซื่อตรง
ต่อภรรยาจนมีความส ารวมระวังในทางกามทั้งหลาย เป็นผู้ส ารวมระวัง ทางกาย วาจา และใจ ย่อม
เกิดความสงบสันติ ไม่เกิดความแตกร้าวในสถานบันครอบครัว และป้องกันการอย่าร้าง๒๗ เป็นผู้มี
ความส ารวมในกามคุณไม่ให้เกินขอบเขต ธรรมข้อนี้เป็นเหตุให้มนุษย์ไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณจนถึงข้ัน

                                                           

 ๒๕สัมภาษณ์ พระราชกิตติรังษ,ี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
 ๒๖สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ สุชานิสิกุล, เลขานุการนายกเทศมนตรี เมืองคงราศีไศล, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗สัมภาษณ์ นางช่อทิพย์ หารบุรุษ, พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. หัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ , ๗ มกราคม 
๒๕๖๐. 



 

๘๗ 

 

ท าลายน้ าใจผู้อ่ืน เป็นเหตุให้คู่ครองมีความซื่อสัตย์ต่อสามี ต่อภรรยาของตน ไม่ประพฤตินอกใจ
คู่ครองของตนเอง 
 ผลการประยุกต์ศีลกามเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) 
 เมื่อบุคคลประพฤติอยู่ในศีลข้อที่ ๓ คือ การไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นความประพฤติปกติ
ทางกาย วาจา และใจ โดยอาศัยความตั้งใจรักษาปกติของตนเองไว้ได้ อันเป็นหลักปฏิบัติไม่ท าให้
เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน และการด าเนินชีวิตมีความยินดีในคู่ครองของตนเอง และรู้จักยับยั้ง    
ช่างใจ ควบคุมใจของตนเองในเรื่องของกามารมณ์ ให้รู้จักบ าเพ็ญสทารสันโดษ ฝึกใจตนเองอยู่เ สมอ
เพ่ือมิให้จิตใจใคร่ไปในกามารมณ์จนเป็นที่ตั้งแห่งความประพฤติในทางที่ชั่ว สถาบันของครอบครัว 
ย่อมมีความสงบสุข และการประพฤติผิดในศีลข้อนี้จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต และการด าเนินชีวิตย่อม
ได้รับความสงบสุขสันติในปัจจุบัน๒๘ กล่าวคือ  
  (๑) เกิดความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน ไว้วางใจกันได้  
  (๒) ย่อมให้เคารพในสิทธิความเป็นสามีภรรยาของกันและกัน  
  (๓) ไม่เกิดการหย่าร้าง การแตกร้าวภายในครอบครัว  
  (๔) สามารถสร้างความมั่นคง และความอบอุ่นภายในครอบครัว (๕) ย่อมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสงบสุข และ  
  (๖) ก าจัดภัยเวรทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 ๔.๒.๔ การประยุกต์ศีล ๕ เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมด้านมุสาวาท (การพูดเท็จ) 
 การปฏิบัติต่อศีลข้อที่ ๔ คือ มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง ผู้ประพฤติปฏิบัติต้องมีเจตนา     
งดเว้นจากการพูดเท็จ ส ารวมระวังในวาจา งดเว้นจากวจีทุจริต เว้นจากการพูดเท็จ ซึ่งกล่าวว่าการ
ประพฤติผิดในศีลข้อนี้ มีกิเลสตัวบงการ อาจเป็นโลภะ หรือโทสะ ก็ได้ เช่น บางคนคนโกหกหลอกลวง 
หรือเพราะอยากได้ทรัพย์ของคนอ่ืนมาเป็นของตน บางคนโกหกเพราะความโกรธ เลยโกหกเพ่ือให้คน
ที่ตนโกรธนั้นเดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย บ้างก็ โกหกเพราะกลัวความผิด หรือกลัวความ
เดือดร้อนที่จะตามมาหาจึงพูดความไม่จริงออกไปฯลฯ หรือ สาเหตุจากกิเลสที่เป็นบริวาร เช่น ความ
พยาบาท ความอิจฉาริษยา ความตระหนี่ ความโอ้อวด ความแข่งดี เป็นต้น๒๙ 
 ไม่ว่าจะมีกิเลสตัวใดคอยบงการให้เกิดการประพฤติผิดในศีล จนถึงท าลายชีวิตซึ่งกันและกัน 
เพ่ือมิให้เป็นการล่วงละเมิดในศีลข้อนี้ จ าต้องเป็นผู้ส ารวมระวังมิให้การ พูดปด พูดเท็จ (รวมทั้งที่มา
ในกุศลกรรมบถ คือ พูดเพ้อเจ้อ ส่อเสียด ค าหยาบ) ให้เกิดขึ้นก็อาศัยเจตนางดเว้นโดยมีองค์ประกอบ
เป็นเครื่องเว้น มีดังต่อไปนี้ คือ  
  (๑) ไม่พูดเท็จ หรือพูดปด คือ ผู้ปฏิบัติต้องไม่กล่าวสิ่งที่แตกต่างไปจากความจริง มีองค์ 
๔ ประการ คือ (๑) จะไม่พูดเรื่องที่พูดไม่ตรงกับความเป็นจริง (๒) มีจิตคิดอยากจะพูด (๓) พยายาม
หาโอกาสจะพูด และ (๔) ผู้ฟังเข้าใจอย่างที่ผู้พูดบอก  

                                                           

 ๒๘สัมภาษณ์ พระครูพิบูลธรรมาภิรัต, เจ้าอาวาสวัดใต้ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙.  
 ๒๙สัมภาษณ์ พระราชกิตติรังษ,ี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๘๘ 

 

  (๒) ไม่พูดส่อเสียด คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ควรพูดค าที่ท าให้เขาแตกแยกกันมีองค์ ๔ 
ประการ คือ (๑) มีผู้ที่จะถูกกล่าวท าลาย (๒) มีความตั้งใจพูดให้เขาแตกแยกกัน (๓) มีความพยายาม
พูดหลายครั้งหรือใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆ และ (๔) ผู้ฟังเข้าตามท่ีผู้พูดบอก  
  (๓) ไม่พูดค าหยาบ คือ ผู้ปฏิบัติไม่ควรพูดค าหยาบ ค ากระด้าง ค าประทุษร้าย มีองค์ ๓ 
ประการ คือ (๑) มีผู้จะถูกด่า (๒) มีจิตคิดโกรธขัดเคือง และ (๓) ออกปากด่า  
  (๔) ค าเพ้อเจ้อ คือ ผู้ปฏิบัติไม่พูดค าไร้สาระ จะมีผู้ฟังหรือไม่มีผู้ฟังก็ตาม มีองค์ประกอบ 
๒ ประการ คือ (๑) พูดเรื่องไม่มีประโยชน์ (๒) ออกปากพูด๓๐  
 การงดเว้นจากการพูดค าเท็จ คือ ค าไม่จริง อ าพราง โดยพูดเฉพาะค าสัตย์ค าจริง ค าจริงนั้น
ท่านเรียกว่า อริยโวหาร คือ พูดไปตามที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ทราบ ได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น หาก
ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้ทราบ ไม่ได้รู้ก็ปฏิเสธไป โดยไม่พูดขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ให้
เป็นเรื่องเล็ก ด้วยอ านาจความรักความชักต่อคนที่ตนพูดถึง นอกจากจะไม่พูดเท็จด้วยตนเองแล้ว      
ก็จะต้องไม่สนับสนุนให้คนอ่ืนพูด ไม่ยกย่องสรรเสริญคนพูดเท็จ จนด ารงอยู่ในสัจจวาจาอย่างมั่นคง 
รวมทั้งส ารวมในปสิุณายวาจาย เวรมณี คือ เว้นจากค าพูดส่อเสียด และสัมผัปปลาปา เวรมณี คือ การ
พูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล และผรุสวาจา เวรมณี คือ งดเว้นจากการพูดค าหยาบ เพราะค าหยาบคายเป็น
ค าพูดด้วยความโกรธ ความริษยา ความเบียดเบียน มุ่งให้เกิดความพิบัติเสื่อมเสีย ไม่สบายใจ แก่คนที่
ตนพูดด้วย 
 ผลการประยุกต์ศีลมุสาวาท (การพูดเท็จ) 
 เมื่อบุคคลปฏิบัติอยู่ตามหลักศีล มุสาวาทา เวรมณี คือ การไม่ประพฤติผิดในการพูดเท็จ 
การไม่พูดโกหก (รวมทั้งในกุศลกรรมบถ) คือ การพูดไม่ค าหยาบ การไม่พูดส่อเสียดและการพูด                              
เพ้อเจ้อ โดยอาศัยเจตนาเป็นงดเว้น มีความไม่ก้าวล่วงทางวาจาเป็นที่ตั้ง เป็นผู้ส ารวมค าพูด อันเป็น
หลักปฏิบัติให้อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกันในทางค าพูด๓๑ มีท่านผู้รู้นักปราชญ์ทั้งหลาย มักจะเตือน
ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและมีความเกี่ยวข้องกันด้วยความหวังดีเสมอมาว่า ให้คิดก่อนพูด คือ เตือนให้มี สติ
เพราะว่า ก่อนพูดเราเป็นนายของค าพูด แต่ถ้าพูดไปแล้วค าพูดจะเป็นนายเรา พูดดี ก็ดีไป แต่ถ้าพูด
ไม่ดี ผลตามมาจะตรงกันข้าม ก่อนพูดเราควรคิดพิจารณาเสียก่อนว่า ค าพูดที่จะพูดนั้นเป็นประโยชน์
มีดี มีเสียอย่างไรบ้าง ถ้าเห็นว่าจะได้รับผลไม่ดี การด าเนินชีวิตในสังคมย่อมมีความสุข กล่าวคือ  
  (๑) ย่อมมีความซื่อสัตย์ความจริงใจไว้วางใจกันต่อกันในสังคม  
  (๒) ย่อมได้รับความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  
  (๓) ย่อมป้องกันผลประโยชน์ของกันและกัน  
  (๔) ย่อมได้รับวาจาที่ประสานประโยชน์ของกันและกัน ไม่ท าลายกันด้วยค าพูด  
  (๕) เพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุข  
  (๖) สามารถก าจัดภัยเวรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
                                                           

 ๓๐สนิท ไชยวงศ์คต, ศีล ๕ พาโลกสู่สันติ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๕๕), 
หน้า ๕๙. 
 ๓๑สัมภาษณ์ นายวิทิต กตะศิลา , ปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ,  ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๘๙ 

 

๔.๒.๕ การประยุกต์ศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสุราเมรัย (การเสพสุราเมรัย) 
 การปฏิบัติต่อศีลข้อที่ ๕ คือ สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง การงดเว้น
จากการดื่มสุราเมรัย คือ ผู้ปฎิบัติต้องไม่ประพฤติผิดทางด้านการดื่ม หรือเสพสุราเมรัยและสิ่งเสพติด
ทั้งหลาย เช่น ฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี กัญชา เป็นต้น การประพฤติผิดในศีลข้อที่ ๕ นี้ กล่าวว่ามีกิเลส
ที่คอยบางการ คือ โลภะ ความปรารถนาเพลิดเพลินยินดีอันเกิดจากการดื่มหรือเสพนั้น กิเลสตัวรอง
คือ โทสะ เช่น บางคนดื่มน้ าเมาหรือเสพสิ่งเสพติด เพราะความเครียดความกังวลใจ ความทุกข์จาก
ความผิดหวัง๓๒ เป็นต้น  
 ไม่ว่าจะเกิดมาจากกิเลสตัวใดที่คอยบงการ เพ่ือไม่ให้พฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้เกิดขึ้น ละ เลิก 
เว้น การสูบ ฉีดสิ่งที่เป็นพิษให้โทษแก่ร่างกาย คือ ยาเสพติดทุกประเภท อันเป็นเหตุที่ตั้งให้เกิดความ
ประมาทและขาดสติสามารถท าให้การละเมิดศีลข้ออ่ืนๆ ตามมา เพ่ือมิให้กระท าเกิดขึ้นทั้งทางกาย
วาจา และใจ โดยมีเจตนางดเว้นจากการประพฤติด้วยองค์ ๔ ประการของศีลสุราเมรัย คือ  
  (๑) น้ าเมาเป็นสิ่งเสพติดท้ังหลาย  
  (๒) มีจิตคิดจะดื่ม จะเสพก็มีเจตนางดเว้นเสีย  
  (๓) มีความเพียรพยายามที่จะไม่ล่วงละเมิดทางกายวาจา และใจ  
  (๔) ไม่ท าให้น้ าเมา สิ่งเสพติดทั้งหลายก้าวล่วงล าคอไป 
 การงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย มาตรฐานการก าหนดความผิดอย่างต่ าไว้ด้วยเมรัย
เพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่มีแอลกกอฮอร์ระดับเมรัยขึ้นไป ที่เรียกรวมว่า สิ่งเสพติดให้โทษ ถ้าสูบ เสพ 
ฉีด ดม ก็ได้ชื่อว่าเป็นการผิดศีลข้อนี้๓๓ เรื่องเสพสุราจึงมีองค์ประกอบอยู่มีดังนี้ คือ สิ่งนั้นเป็นเครื่อง
ดองของเมา เรารู้ว่าเป็นเครื่องดองของเมาแล้วก็ดื่มเข้าไป สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
เพราะตามปรกติแล้ว คนจะมีความประมาทอยู่เป็นอันมาก แม้จะไม่ดื่มสุราก็ตาม เมื่อดื่มสุราเข้า การ
พูด การกระท าที่ขาดสติ ก็จะเพ่ิมมากขึ้น๓๔ ดังนั้น เมื่อมีเจตนาตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในศีล
ข้อที่ ๕ คือ การดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติดทั้งหลาย เพ่ือมิให้ต้องเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นได้ สามารถ
ควบคุมใจควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ความประมาทพลาดพลั้ง ความมัวเมาเสียสติสัมปชัญญะ 
ความประพฤติผิดในศีลข้ออ่ืนๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น เป็นผู้มีการด าเนินชีวิตที่ส ารวมระวัง มีความสงบระงับ
จากอกุศลทั้งปวง 
 ผลการประยุกต์ศีลสุราเมรัย (การเสพสุราเมรัย) 
 เมื่อบุคคลประพฤติอยู่ซึ่งศีลข้อที่ ๕ คือ การไม่ดื่มสุราเมรัย สิ่งเสพติดทั้งหลาย เช่น สุรา 
ฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี กัญชา เป็นต้น มีศีลเป็นที่ตั้ง กล่าวคือ เป็นผู้ส ารวมระวังตามรักษากายวาจา 
และใจ ไม่ก้าวล่วงละเมิด ในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม คือ การดื่มสุราเมรัย เป็นผู้มีความไม่ประมาทในการ

                                                           

 ๓๒สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒนจันทรคุณ, เจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ,    
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓สัมภาษณ์ นายกิตติศักดิ์ สมบัติก าไร, นายก อบต.หัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๗ มกราคม 
๒๕๖๐. 
 ๓๔สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ โมทะจิต, นายก อบต.โพนข่า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ , ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๙๐ 

 

ด าเนินชีวิต๓๕ กล่าวคือ เป็นผู้ส ารวมระวังด้วยสติสัมปชัญญะ รู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม เป็นผู้เข้าใจ และ
เลือกสรรเสพคุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์ ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต การครองชีวิตย่อมประสบ
ความสุขความส าเร็จในปัจจุบัน๓๖ กล่าวคือ  
  (๑) สนับสนุนการรักษาศีลข้ออ่ืนๆ ให้เกิดมีขึ้น  
  (๒) เป็นผู้มีสติรอบคอบสามารถควบคุมใจของตัวเองได้  
  (๓) สามารถป้องกันมิให้เกิดการทะเลาะวิวาท และท าร้ายกัน  
  (๔) ป้องกันสุขภาพทางกายและจิตมิให้เสื่อม  
  (๕) ป้องกันอาชญากรรมมิจฉาชีพ และการกระท าทุจริตต่างๆ  
  (๖) สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  (๗) สามารถก าจัดภัยเวรทั้งปัจจุบัน และอนาคต 
 จะเห็นได้ว่า การประยุกต์หลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด    
ศรีสะเกษ กล่าวได้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน ศีล ๕ จึงเป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่ท าให้คนเป็นมนุษย์ และศีลยังเป็นรากฐานให้
กุศลธรรมอ่ืนๆ ตามมา เป็นรากฐานให้เกิดความประพฤติที่ดีงาม และป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมใน
ด้านที่ไม่ดีและเสียหาย คือ การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มสุราเมรัย อันเป็น 
ที่ตั้งแห่งความประมาท โดยอาศัยเจตนาความจงใจ ความตั้งใจ เป็นเครื่องงดเว้น เมื่อบุคคลลุอ านาจ
แห่งความไม่ดี เป็นผู้ขัดเกลาจริตนิสัยด้วยศีล ๕ ดังกล่าวแล้ว ความมีเมตตา กรุณา มีความละอายแก่
ใจ มีหิริ และโอตตัปปะ ความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมจะเกิดขึ้นในจิตใจเป็นส าคัญ ย่อมส่งผลให้พฤติกรรม
ที่เกิดจาก อกุศล กิเลสตัณหาต่างๆ หรือทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางกาย วาจา และใจ เสื่อมถอยไปจึง
เป็นเหตุให้พฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่ดีงาม กลับเป็นความประพฤติที่ดีงาม และเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้
ประพฤติปฏิบัติเอง กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น และยังให้เป็นผู้รู้จักตนเอง มีทักษะเรียน
รู้เท่าทันต่อกิเลสตัณหา รู้จักในการส ารวจตนเอง และสามารถประเมินตนเอง และรู้จักด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง 
 
๔.๓ วิเคราะห์หลักจริยศาสตร์กับการเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดศรีสะเกษ  
 การน าหลักศีล ๕ มาเสริมสร้างการด ารงอยู่ของคนในชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ สามารถ
แสดงออกมาทางพฤติกรรมที่ดี ทางกาย วาจา และใจ กล่าวคือ ยังเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและ
คุณงามความดี ยังรู้จักรับผิดชอบชั่วดี คือ ยังเป็นผู้ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ดังนั้น การเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ก็คือ การพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ทาง กาย วาจา และใจ ให้มีคุณธรรม และศีลธรรมที่ดี 
   
                                                           

 ๓๕สัมภาษณ์ นายอินทร์ คูค า, ชาวบ้าน (ปราชญ์) ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ,         
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖สัมภาษณ์ เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนี โย, เจ้าคณะต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,           
๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



 

๙๑ 

 

 ๔.๓.๑ การเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 การเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ที่ได้กล่าวไว้ใน
เบื้องต้น สามารถสรุปวิเคราะห์จากข้อมูลในเบื้องต้นที่ปรากฏต่อสังคมและชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ 
ดังนี้  
 (๑) ด้านการพึ่งพาตนเอง 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ชาวบ้านในกลุ่มตัวอย่าง สามารถน าหลักศีล ๕ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ตามฐานะของตนที่จะปฏิบัติได้ โดยส่วนใหญ่มุ่งสอนให้รู้จักการให้ทาน ความเสียสละ
ทรัพย์แรงกาย แรงใจต่องานในหมู่บ้านและชุมชน ให้เกิดความรัก สามัคคี สอนให้ชุมชนรู้คุณค่าของ
การมีศีล ๕๓๗ บางคนยังไม่สามารถน าไปปฏิบัติตามได้ทั้งหมด โดยเฉพาะศีลข้อที่  ๑ (เว้นจากการ
ประทุษร้ายต่อสัตว์) เนื่องด้วยอาชีพที่ประกอบอยู่เป็นอุปสรรค และศีลข้อที่ ๕ คือ การดื่มสุราใน
เทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น๓๘ 
 บางครั้งความเชื่อเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรม ท าให้ชาวบ้านไม่ประมาทในการท าความดี
ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ โดยเฉพาะความเชื่อว่า ถ้าท าบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาแล้ว เมื่อ
ตายไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ และถ้าท าความชั่ว ขาดศีล ๕ แล้ว ก็จะไปตกนรก ชุมชนส่วนใหญ่จึง
ขวนขวาย สวดมนต์ไหว้พระอย่างไม่ขาดสายในช่วงเทศกาลส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น           
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น 
 (๒) ด้านหน้าที่ทางครอบครัว 
 ผลจากวิเคราะห์ พบว่า บิดามารดาส่วนใหญ่ สามารถท าหน้าที่ตามหลักทิศ ๖ ได้ค่อนข้าง
สมบูรณ์ โดยจะให้ความส าคัญแก่การศึกษาแก่บุตรธิดาเป็นอันดับแรก๓๙ อันดับที่สอง คือ การสั่งสอน
ให้ท าความดี และละเว้นความไม่ดีทั้งปวง ปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรมแก่บุตรธิดาตั้งแต่เยาว์วัย แม้ด้าน
คู่ครองสามีภรรยา ส่วนใหญ่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไป มักจะไม่นิยมแต่งงานใหม่ แต่ถ้าหากหย่าร้าง
กันมักจะแต่งงานใหม่ เพราะฝ่ายหญิงมักจะมีภาระในการเลี้ยงดูบุตรธิดา ภายหลังการหย่าร้างนั้น๔๐ 
 (๓) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ริเริ่มฟ้ืนฟูประเพณีให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และรวบรวมประเพณีที่เคยด าเนินมาแล้วในท้องถิ่นให้กลับมาแสดงบทบาท
ทางดา้นวัฒนธรรม๔๑ และความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่า ที่ผ่านมาชุมชนได้มีการปฏิบัติ เช่น พิธีกรรม 

                                                           

 ๓๗สัมภาษณ์ นายอภิชาต ค าผง, ชาวบ้านบ้านหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๗ มกราคม 
๒๕๖๐. 
 ๓๘สัมภาษณ์ นายจินดา เมืองจันทร์, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ , 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒนจันทรคุณ, เจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ,   
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
 ๔๐สัมภาษณ์ พระครูพิบูลธรรมาภิรัต, เจ้าอาวาสวัดใต้ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙.  
 ๔๑สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ เรืองฤทธิ์ ,  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพนข่า  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ,            
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๙๒ 

 

ความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ และทางด้านศาสนา๔๒ เป็นต้น และมีขั้นตอนการด าเนินการมากมาย 
แต่ในบางครั้งก็ได้ตัดทอน ย่น ย่อให้น้อยลงเพ่ือสอดคล้องกับเวลาในปัจจุบัน นอกจากจะด าเนินตาม
ประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่แล้ว ยังได้ฟ้ืนฟูประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีทอดเทียน
ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยให้วัดทุกวัด ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ หมุนเวียนกันไป เพ่ือดึงศรัทธา
ของชาวบ้านให้เข้ามาปฏิบัติ และเพ่ือให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน
ประเพณีให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและมีส่วนร่วม ตลอดทั้งเห็นความส าคัญในการท างานร่วมกันใน
กลุ่มชาติพันธุ์หรือในเขตชุมชนนั้นๆ๔๓ 
 (๔) ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญาทางพระพุทธศาสนา 
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า มีการส่งเสริมความรู้ในเรื่องปรัชญา ศาสนา และประเพณี โดย
ให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละหมู่บ้านได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นผู้รู้ทั้งปริยัติและปฏิบัติ เป็น
นักพัฒนาผู้สามารถท่ีจะบูรณาการหลักปรัชญาต่างๆ ได้อย่างฉานฉลาด เช่น ปรัชญาประเพณีฮีต ๑๒ 
(ประเพณี ๑๒ เดือน) ให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบัน และสามารถรักษาองค์ความรู้เดิมไว้ได้ 
นอกจากจะมีความแตกฉานทางคดีธรรมแล้ว ยังน าความรู้มาบูรณาการกับวิธีปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
ของตนเองท าให้คนหลายสนใจมากขึ้น 
 ๔.๓.๒ แนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มชาติพันธ์ตามหลักศีล ๕ 
 ๑. การสร้างเครือข่าย (Networking) 
 การสร้างเครือข่าย คือ การด าเนินการเพ่ือเชิญชวนให้คนในหมู่บ้านร่วมกันรักษาศีล ๕ โดย
การสร้างเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มคนที่สมัครใจที่จะร่วมกันรักษาศีล ๕ ภายใต้พ้ืนฐานของความ
เคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน๔๔ กล่าวคือ 
  (๑) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจที่จะเข้าร่วมรักษาศีล ๕ 
  (๒) มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน มีความรู้สึกนึกคิดและถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วม
กันเป็นเครือข่าย มีความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพัน
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
   (๓) การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกคนในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากใน
การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายในชุมชน๔๕  
  (๔) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต่างก็
สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน เอาใจใส่ดูแล เอ้ืออาทรซึ่งกันและกันทั้งชุมชน๔๖ 
                                                           

 ๔๒สัมภาษณ์ นางสาวปรตี มะเดื่อ, นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลเมื่องจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัด
ศรีสะเกษ, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓สัมภาษณ์ นางสาวศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต. โพนข่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔สัมภาษณ์ นางสาวบัวพา ศรีด้วง, ผอ.กองการศึกษา ศาสสนา และวัฒนธรรม อบต. โพนข่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕สัมภาษณ์ นายสัญญา พลค า, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,     
๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๔๖สัมภาษณ์ นายวิยุตม์พงศ์ ผู้มีสัตย์ , รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์ ,                                                  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๙๓ 

 

  (๕) มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน ระหว่างชุมชนในเครือข่าย เป็นการท าให้หุ้นส่วนของ
เครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๔๗  
 ๒. การประชาสัมพันธ์ 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ข่าวสารไร้พรมแดน การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจ าเป็น และส าคัญในการที่
จะเผยแพร่ข่าวสารความรู้หลักธรรมที่ถูกต้องให้เข้าใจตรงกัน และถือเป็นหัวใจส าคัญของการส่งเสริม
การด ารงอยู่ของคนในชุมชนให้เข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งวัด หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน ได้เล็งเห็นความส าคัญและมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเลือกใช้
สื่อที่สามารถน าเสนอ และสื่อความหมายที่ต้องการถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรักษาศีล ๕ ควรจัดท าในรูปแบบต่างๆ ทุกช่องทาง และควร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์บางประเภท อาจจ าเป็นต้องประสานขอ
ความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนเพ่ือเผยแพร่สร้างความตระหนักให้ชุมชน
ในหมู่บ้าน๔๘ ได้รับทราบข้อมูลถึงคุณประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ การประชาสัมพันธ์จึงเป็น
เครื่องมือส าคัญของวัด หมู่บ้าน และทุกหน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในคุณค่าของการ
รักษาศีล ๕ เพ่ือแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชน ทั้งจากสาธารณชนภายใน
และภายนอก กับท้ัง เพ่ือส่งต่อความดีงามในหลักธรรมแห่งศีล ๕ ให้กับประชาชนได้มีโอกาสเลือกเดิน
ไปในหนทางที่ถูกต้องดีงามตามความตั้งใจของแต่ละบุคคล๔๙  
 การประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการรักษาศีล ๕ อาจจะกระท าได้ทั้งระยะยาว และระยะสั้น 
ซึ่งจะต้องอาศัยการตัดสินใจร่วมกันกับคณะทีมงานภายในชุมชน มีการวางแผนการใช้เครื่องมือหรือ
สื่อในการด าเนินงานต่าง ๆ อาจใช้สื่อมวลชน และสื่อต่าง ๆ ช่วยเสริมการด าเนินงานรณรงค์๕๐ เช่น 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน โทรทัศน์ท้องถิ่น หอกระจายข่าว เสียงตามสายและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ตลอดจนใช้สื่อบุคคล เช่น เจ้าอาวาส พระธรรมวิทยากร ผู้น าชุมชน ที่จะมาร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕๕๑ และเป็นต้นแบบที่ส าคัญที่ประชาชนในชุมชนจะได้
น าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่ดี ตลอดจนเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง การประชุมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น องค์กร/บริษัทห้างร้าน/โรงงาน ไปยังกลุ่มพนักงาน/ลูกจ้าง เพ่ือนน าข่าวสารนี้ไปปฏิบัติ
และเผยแพร่ส่งต่อความดีไปสู่ชุมชนนั้น ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น๕๒ 
                                                           

 ๔๗สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ วงศ์จอม, รองนายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ,       
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๔๘สัมภาษณ์ นายวิยุตม์พงศ์ ผู้มีสัตย์, รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ อ าเภอเมือง
จันทร์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
 ๔๙สัมภาษณ์ นายนคร เมืองจันทร์, นักวิชาการศึกษาเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ , 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐สัมภาษณ์ นางสาวปรตี มะเดื่อ, นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัด
ศรีสะเกษ, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑สัมภาษณ์ เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย , เจ้าคณะต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,            
๗ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๕๒สัมภาษณ์ นายสัญญา พลค า, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,      
๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



 

๙๔ 

 

 ๓. ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับต่อสังคม 
  (๑) เป็นการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน ท าให้วัดเป็น
แหล่งบ่มเพาะความดี สามารถธ ารงรักษาความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย๕๓ 
  (๒) ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนภาค
สื่อมวลชน มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมสร้างสังคมสันติสุขโดยการรณรงค์ให้ทุกคนรักษาศีล ๕๕๔ 
  (๓) เกิดการบูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภาครัฐภาค เอกชน 
และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความดีในทุกชุมชน ทุกครอบครัว ทุกโรงเรียน๕๕ 
  (๔) เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน๕๖ 
  (๕) ท าให้มีหมู่บ้านที่มีรักษาศีล ๕ เป็นศูนย์รวมคนดีของสังคม เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ
และทั่วโลก เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ส่งผลให้คนในชุมชน
รู้คุณค่าของศาสนาด้วยการปฏิบัติ๕๗ 
  (๖) เป็นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ปลอดจากพิษภัยที่เป็นบ่อนท าลายชาติ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขทางตรงต่อชุมชน และเกิดประโยชน์ทางอ้อมต่อการพัฒนาประเทศ๕๘ 
  (๗) เป็นพ้ืนฐานของทุกชีวิตชาวพุทธที่ต้องการความสุขที่แท้จริง และยังเป็นการสร้าง
ความผูกพันอันดีระหว่างคนในชุมชน๕๙  
 ๔. ต่อชุมชน 
  (๑) ชุมชนในจังหวัดมีความตระหนักที่จะน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตามแนวทาง “ครอบครัวรักษาศีล ๕”๖๐ 

                                                           

 ๕๓สัมภาษณ์ พระราชกิตติรังษ,ี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ โมทะจิต, นายกอบต.โพนข่า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ , ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๕สัมภาษณ์ นายสัญญา พลค า, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,     
๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๕๖สัมภาษณ์ นายกิตติศักดิ์ สมบัติก าไร, นายก อบต.หัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๗ มกราคม 
๒๕๖๐.  
 ๕๗สัมภาษณ์ เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย , เจ้าคณะต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,           
๗ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๕๘สัมภาษณ์ นางสาวศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ, นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.โพนข่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
 ๕๙ สัมภาษณ์ นายวิยุตม์พงศ์ ผู้มีสัตย์, รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์, จังหวัด                    
ศรีสะเกษ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒนจันทรคุณ, เจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ,     
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๙๕ 

 

  (๒) ชุมชนในจังหวัดทุกสาขาอาชีพสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความสามัคคี 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน๖๑ 
  (๓) ได้ประกอบศาสนกิจที่มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เป็นการสร้างบุญ
สร้างกุศล เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นมงคลของชีวิต๖๒ 
  (๔) ได้ฝึกจิตไม่ให้หวั่นไหวกับการสรรเสริญ-นินทา, สุข- ทุกข์, ลาภ-เสื่อมลาภ ,         
ยศ-เสื่อมยศ ท าให้จิตไม่เศร้าโศก ไม่มัวหมอง มีจิตที่อ่ิมเอิบผ่องใส๖๓  
  (๕) ได้ฝึกวินัยในตัวเองให้รู้จักระวังตัว ควบคุมตัว วางตัวได้เหมาะสมปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของหมู่คณะ๖๔ 
  (๖) ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต คือ รู้จักใช้ชีวิตตามบทบัญญัติของศีล ๕ รู้จักพัฒนาตัวเองให้
มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ๖๕ 
  (๗) ได้ผ่อนคลายความเครียดต่าง ๆ จากความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีต่อพระรัตนตรัย
ปฏิบัติตนตามหลักของศีล ๕ เป็นการพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท าให้มีความสุขในชีวิต๖๖ 
 จะเห็นได้ว่า วิธีการที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น มักไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร อันสืบเนื่องมาจาก
นโยบายของรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกับหลักศีลธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของชุมชนในสภาพปัจจุบัน แต่
ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะน าไปสู่การปฏิบัติที่บาทฐานที่ชัดเจน ท าให้ชีวิตมนุษย์เป็นไปตามกระแสสังคม 
ท าตามที่นโยบายรัฐส่งเสริม เช่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ ความเจริญของสังคม ที่มุ่งให้มีการบริโภค
ใช้สอยวัตถุเพ่ือสนองต่อความต้องการเพ่ือความสะดวกมากมาย โดยมีสิ่งล่อใจ สังคมครอบครัวทั่วไป 
จึงหลงใหลในสิ่งเหล่านี้ โดยที่รัฐไม่มีนโยบายส่งเสริมให้ครอบครัวและสังคมมีความเจริญทางด้าน
ศีลธรรมและคุณธรรมให้เกิดมีในจิตใจของมนุษยชาติ โดยมุ่งแสวงหาให้ได้มาซ่ึงสิ่งต้องการให้มากที่สุด 
โดยไม่ค านึงว่าจะได้มาโดยวิธีใด ทุจริต หรือสุจริตก็ตาม ดังนั้น การมีวินัยหรือการมีศีลสามารถ
ควบคุมสังคมไม่ว่าของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ก็ต้องอาศัยหลักพุทธจริยศาสตร์เป็นเกณฑ์ แม้ว่า     พระ
พุทธองค์จะทรงมีพุทธานุญาตให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระวินัยในสิกขาบทเล็กน้อยได้ แต่ก็ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนสิกขาบทใดบทหนึ่งออกไปนอกจากพุทธบัญญัติเลยแม้กาลล่วงเลย
มาถึงปัจจุบันก็ยังคงรักษากฎนั้นไว้ นี้คือความสมบูรณ์แบบของหลักพุทธจริยศาตร์ที่ชุมชนในสังคม
ควรน้อมน าไปปฏิบัตใิห้ชุมชนนั้นๆ มีแต่ความสงบสุข สันติ และยุติธรรมสืบไป 
 
                                                           

 ๖๑สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ วงศ์จอม, รองนายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ       
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒สัมภาษณ์ พระครูพิบูลธรรมาภิรัต, เจ้าอาวาสวัดใต้ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๓สัมภาษณ์ พระราชกิตติรังษ,ี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
 ๖๔สัมภาษณ์ นายวิทิต กตะศิลา , ปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ,  ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙.  
 ๖๕สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒนจันทรคุณ, เจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ,    
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๖สัมภาษณ์ เจ้าอธิการสุริยนต์ ทสฺสนีโย , เจ้าคณะต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,           
๗ มกราคม ๒๕๖๐.  



 

๙๖ 

 

๔.๔ แสดงข้อค้นพบจากการวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์กับการเสริมสร้างการด ารงอยู่
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้น าสิ่งที่ค้นพบจากการวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์กับการเสริมสร้างการ
ด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยพบว่า  มีทั้งความเหมือนและ
ความต่างกันรวมถึงวิธีการน าหลักศีล ๕ ของแต่ละชนเผ่ามาช่วยในการเสริมสร้างแก้ปัญหาการด ารง
อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษทีแ่ตกต่างกนัออกไปดังนี้ 
 ๑. ความเหมือนความต่างและวิธีการเสริมสร้างแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธ์ 
  (๑) ความเหมือนที่ค้นพบของกลุ่มชาติ พันธุ์สี่ เผ่ าคือ การยึดมั่นในการนับถือ
พระพุทธศาสนา การให้ความร่วมมือในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางพุทธศาสนา พิธีกรรมความเชื่อใน
ภูตผีเพ่ือการรักษาอาการป่วยของชนเผ่า และสิ่งเดียวที่ถูกน ามาใช้แก้ปัญหาของสังคมได้จริง คือหลัก
ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ นั้นก็คือศีลของ ๕ โดยความหมายสูงสุดของศีล ๕ ก็คือ 
กฎ  กติกา ที่น ามาควบคุมก ากับดูแลความประพฤติของคนในสังคม ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีงาม และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และจุดมุ่งหมายของการน า “ศีล” มาใช้แก้ปัญหา
ทางสังคมนั้นก็เพ่ือ ฝึกให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ ไม่เบียดเบียนกัน อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 
นี้คือเป้าหมายสูงสุดของ “ศีล” 
  (๒) ความแตกต่างที่ค้นพบของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่า ข้อแตกต่างที่พบเห็นอย่างชัดเจน
ได้แก่ ภาษาในการสื่อสารในท้องถิ่น ส าเนียงภาษาจะเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละเผ่า แต่ละเผ่าจะมีชุด
ส าหรับการแต่งกายประจ าเผ่า ตลอดจนสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ ลักษณะทางสังคมของกลุ่มชาติ
พันธุ์สี่เผ่า จะมีความแตกต่างกันตามความซับซ้อนของโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน ปัญหาของ
แต่ละสังคมแต่ละเผ่าก็ย่อมแต่ต่างกันไป ตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมของเผ่านั้นๆ อาจจะเป็นเพราะ
ความเจริญทางสังคมที่แต่ต่างกัน การซึมซับความเปลี่ยนแปลทางเทคโนโลยี ความเจริญทางวัตถุ                            
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การพัฒนาทางโครงสร้างทางสังคมไม่เหมือนกันได้ จะเห็นได้ว่าด้วยข้อแตกต่าง
ของแต่ละเผ่าดังกล่าวก็จะแตกต่างกันออกไปท าให้แต่ละเผ่ามีวิธีเสริมสร้างเพ่ือแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
ออกไปด้วยดังนี้ 
 ๒. วิธีการเสริมสร้างเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ 
  (๑) ชนเผ่าลาวกับวิธีการเสริมสร้างแก้ปัญหา นายประสิทธิ์ เรืองฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้าน
โพนข่า ต าบลโพนข่า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนผู้น าหมู่บ้านเผ่าลาว กล่าวว่า “ในช่วง
ที่ตนด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆ นั้น เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพ่ือขับ
รถจักรยานยนต์เกิดความวุ่นวายขึ้น ที่เรียกกันว่า (เด็กแว้น) สร้างความรบกวน คนในหมู่บ้าน ท่านจึง
ได้น าเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกลุ่มผู้น าในหมู่บ้าน พ่อ แม่ พ่ีน้อง และได้เชิญเจ้าหน้าที่ต ารวจมาร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ ให้ความรู้แก่สมาชิกในหมู่บ้านเพ่ือให้เข้าใจถึงข้อกฎหมาย  และเข้าใจประเด็น
ปัญหาที่บุตรหลานของตนที่รวมตัวแล้วก่อความวุ่นวายนั้น  เมื่อทุกคนเข้าใจในประเด็นความผิดที่จะ
เกิดข้ึนและบทลงโทษทางกฎหมายแล้วจึงได้วางแผนหาแนวทางวิธีทีแก้ปัญหาดังกล่าว   
 วิธีการแก้ปัญหาคือ ท่านได้น าหลักของศีล ๕ มาใช้ตั้งเป็นข้อตกลงร่วมกันในทุกๆวันพระ
ของเดือน จะต้องพาสมาชิกในครอบครัวที่เป็นวัยรุ่นเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือหลักปฏิบัติตามหลักศีล ๕ 
อย่างเคร่งครัด ทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันมาได้ระยะหนึ่งเริ่มเห็นผลที่เกิดขึ้นกล่ าวคือ การ



 

๙๗ 

 

รวมตัวกันของเด็กวัยรุ่นเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ จนในที่สุด ไม่มีการรวมตัวกันเพ่ือขับรถสร้างความ
วุ่นวายขึ้นในหมู่บ้านอีกแต่การรวมกลุ่มของวัยรุ่นในหมู่บ้าน (เด็กแว้น) ยังคงมีอยู่โดยผู้น ากลุ่มได้
เปลี่ยนกิจกรรมการรวมตัวมาเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะในหมู่บ้านแทน เช่น เมื่อไม่นานมานี้
ก็มีการร่วมตัวกันหลายร้อยคน เพ่ือทาสีก าแพงวัดในหมู่บ้าน ซึ่งเงินงบประมาณทางกลุ่มเขาได้จัดหา
รับบริจาคมากันเอง กลุ่มกิจกรรมในงานมีการแบ่งกลุ่ม เช่น กลุ่มท าอาหาร กลุ่มทาสี เป็นต้น                        
โดยผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไม่ได้เดือดร้อนด้วยเลย เงินเหลือจากการท ากิจกรรมก็ยังถวายให้วัดจนหมด” 
นายประสิทธิ์กล่าว 
  (๒) ชนเผ่าส่วยกับวิธีการเสริมสร้างแก้ปัญหา พระครูสุวัฒนจันทรคุณ เจ้าอาวาสวัด
เมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้น าด้านจิตวิญญาณเป็นตัวแทนเผ่าส่วย กล่าวว่า 
“วัดเมืองจันทร์ แห่งนี้จะมีชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลท านุบ ารุงวัดร่วมกันทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน คือในทั้ง
สิบหมู่บ้านนี้จะไม่มีวัดประจ าหมู่บ้าน จะให้วัดเมืองจันทร์แห่งนี้เป็นวัดประจ าหมู่บ้าน เมื่อเจ้าอาวาส
เดิมได้มรณภาพ ก่อนที่ท่านจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมีหนี้สินที่ค้างช าระต่อร้านวัสดุก่อสร้าง
และร้านค้าต่างๆ อยู่หลายแสนบาท ท่านเองมีความล าบากใจหนักใจต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก
เพราะการที่เป็นพระเป็นสมณะไม่รู้ว่าจะไปหาปัจจัยเงินทองที่ไหนมาช าระ แม้กระทั่งจะน าเงินมาจัด
งานศพเจ้าอาวาสรูปเดิมก็ยังไม่ทราบว่าจะน าเงินมาจากท่ีใด   
 วิธีการแก้ปัญหาคือ เรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านทั้งสิบหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน ชาวบ้านต่างก็มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน และได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านทุกคนจะ
ช่วยกันบริจาคข้าวเปลือกมอบให้ทางวัดเพ่ือจะได้น าไปขายแล้วน าเงินมาจัดงานพิธีศพเจ้าอาวาสองค์
ก่อน หลังจากเสร็จงานศพก็ยังพอมีเหลือเงินปัจจัยที่จะช าระหนี้สินบางส่วนได้ พระครูสุวัฒน-                          
จันทรคุณ ได้เชิญประชุมร่วมทั้งสิบหมู่บ้านอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นการประชุมเพ่ือวางแนวทางในการ
พัฒนาวัดและหมู่บ้าน ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี จนได้ข้อสรุปว่าชุมชนจะ
ร่วมมือกันเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และจะไม่แตกแยกไปสร้างวัดหมู่บ้านของตนขึ้น จนถึงทุกวันนี้
ความเจริญรุ่งเรืองของวัดเมืองจันทร์นี้มีมาอย่างต่อเนื่อง และภาระหนี้สินก็หมดสิ้นไป ปัจจุบันในทุกๆ 
วันพระชาวบ้านจะพาบุตรหลาน เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรมหลายร้อยคนมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่า
กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าส่วยนี้ จะมีความสามัคคีกันเป็นอย่างมาก” พระครูสุวัฒนจันทรคุณ กล่าว 
  (๓) ชนเผ่าเยอกับวิธีการเสริมสร้างแก้ปัญหา พระครูพิบูลธรรมาอภิรัต เจ้าอาวาสวัดใต้ 
ต าบลเมืองคง อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผู้น าด้านจิตวิญญาณเป็นตัวแทนเผ่าเยอกล่าวว่า 
“เมื่อก่อนชาวบ้านเวลามีงานในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานศพงานรื่นเริง  ผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบดื่มสุรา
กันพอเมาแล้วก็จะเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทเกิดข้ึนบ่อยๆทางวัดและผู้น าชุมชนจึงได้ปรึกษากันเพื่อ
หาทางออกในเรื่องดังกล่าวพอดีในช่วงจังหวะนั้นมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เข้ามาพอดี  
 วิธีการแก้ปัญหาคือ ใช้วิธีการตกลงกันว่าจะร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ในทุกๆวันพระก็จะมีชาวบ้านเข้าวัดเพ่ือปฏิบัติธรรม รักษาศีลแรกๆจะเป็นกลุ่มผู้หญิงเป็น
ส่วนใหญ่ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม  พระครูพิบูลธรรมาภิรัต ท่านก็จะเทศนาธรรมอบรมสั่งสอนให้ ลด ละ 
เลิก ซึ่งอบายมุข และให้รักษาไว้ซึ้งศีล ๕ นอกจากตัวเราเองที่ต้องปฏิบัติแล้วต้องส่งเสริมให้ผู้คนรอบๆ
ข้างทั้งสามี บุตรหลาน ญาติพ่ีน้อง ให้ยึดถือและปฏิบัติตามด้วย ก็ได้ปฏิบัติแบบนี้มาเป็นแรมปี              
ก็สังเกตเห็นว่าการดื่มสุราในงานต่างๆ ทั้งงานศพ งานรื่นเริง เริ่มลดน้อยลง จนในปัจจุบัน แทบจะไม่มี
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เลยและในทุกปีจะมีการจัดงานบุญแข่งเรือขึ้นซึ่งเป็นประเพณีส าคัญของชนเผ่าเยอ ก็จะเห็นได้ว่าไม่มี
การน าสุราเข้าไปดื่มกินในงาน หรือขายในบริเวณรอบๆงานแต่อย่างใด  ส่วนการที่เข้าวัดฟังธรรมใน
ทุกๆวันพระก็จะมีผู้ชายเข้ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมากขึ้นครั้งหนึ่งๆ ผู้ชายผู้หญิงรวมกันแล้วนับเป็น
ร้อยคน” พระครูพิบูลธรรมาภิรัต ท่านกล่าว 
  (๔) ชนเผ่าเขมรกับวิธีการเสริมสร้างแก้ปัญหา นายอภิชาต ค าผง ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษเป็นตัวแทนเผ่าเขมร  
กล่าวว่า “ชนชาวเขมรนั้นจะมีความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างมาก ในทุกปีจะมีการจัดท าพีธี แซนโฏน
ตา ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม ๑๕ ค่ า เดือน ๑๐ เป็นพิธีกรรมการกราบไหว้บรรพบุรุษ ปู่  ย่า ตา ยาย งานนี้
ถือเป็นงานที่ชนเผ่าเขมรทั้งอ าเภอได้พร้อมใจกันจัดขึ้น  นอกจากพิธีกรรมดังกล่าวแล้วนั้นยังมี
พิธีกรรมอีกประเภทหนึ่งที่จะจัดขึ้น คือ การร าแม่มด การร าแม่มดนี้เป็นหลักความเชื่อให้เรื่อง                          
ภูติผี  ปีศาจ ซึ่งมาผสมผสานกับหลักพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ และประยุกต์เข้ากับหลักธรรมทาง
ศาสนาพุทธ   
 กล่าวคือ การร าแม่มด จะเป็นพิธีกรรมที่ใช้รักษาคนป่วยที่มีอาการป่วยที่แพทย์สมัยใหม่หา
สาเหตุไม่ได้  ซึ่งผู้คนชนเผ่าเขมรเชื่อว่าถูกผี บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ท าให้ป่วย หรือจะเรียกอีกอย่าง
หนึ่งคือการไปท าผิดผีไว้ เลยท าให้เกิดอาการป่วยนั้นๆขึ้น  พิธีกรรมนี้จะเปรียบเสมือนการสื่อสาร 
ระหว่างผีบรรพบุรุษกับลูกหลาน เป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ ความเคารพ บูชา และขอขมาใน
สิ่งที่ได้ล่วงเกินไปนั้น ให้ผีบรรพบุรุษได้โปรดเห็นใจและอภัยในสิ่งที่ลุกหลานได้ท าการล่วงเกินไปทั้งที่
รู้ ตั วหรือไม่รู้ ตั วก็ดี  และได้ โปรดช่วยรักษาอาการป่วยต่างๆ เหล่านั้นให้ลูกหลานด้วย ”                                  
นายอภิชาต ค าผง กล่าว ดังนั้นวิธีการน าหลักศีล ๕ มาแก้ปัญหาของแต่ละเผ่าพอสรุปได้ดังนี้ 
 ชนเผ่าลาวมีปัญหาเรื่องวัยรุ่นรวมตัวเป็น “เด็กแว้น” ก่อให้เกิดเสียงดังวุ่นวายขึ้นในหมู่บ้าน 
ผู้น าก็ได้น าศีล หรือข้อก าหนดทางพุทธจริยศาสตร์ มาแก้ปัญหาความสงบสุขก็เกินขึ้นในสังคมชนเผ่า
ลาว 
 ชนเผ่าส่วยเกิดปัญหาทางการเงินขึ้นในวัด ก็ได้เชิญประชุมผู้น าชาวบ้านมาหารือและได้มี
การตกลงกันที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน ของชาวบ้านก็ท าให้ปัญหาหนี้สิ้น หมดสิ้นไปเกิดความสงบสุขขึ้น
ในสังคม 
 ชนเผ่าเยอมีปัญหาการดื่มสุรา ก่อให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท และเกิดความสิ้นเปลืองขึ้นใน
ครอบครัว ก็ได้น าหลัก ศีล ๕ ว่าด้วยการดื่มสุรามาแก้ปัญหา จนในที่สุดปัญหาดังกล่าวก็หมดสิ้นไป  
 ชนเผ่าเขมรซึ่งเน้นความกตัญญูกตเวทีจึงได้น าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา ให้
ลูกหลานรู้จักกตัญญูกตเวทีโดยน าพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์  ผสมผสานความเชื่อในเรื่อง ภูตผี 
ปีศาจ ผีบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตา ยาย มาสอดแทรกหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิด
ความสงบสุขข้ึนกับสังคม 
 สรุปการการวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์กับการเสริมสร้างการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธ์ชนสี่
เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ มาเสริมสร้างใช้ในสังคมกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษนั้นก็เพ่ือมุ่งเน้น
ที่จะเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับสังคม  ซึ่งหลักศีลธรรม ศีล ๕ นั้นเป็นที่ยอมรับของคนใน
สังคมในทุกระดับอายุ เป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับสังคมและเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย และเมื่อน ามา
ปรับใช้ก็เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีคือเกิดความสงบสุขข้ึนต่อสังคมได้จริง 
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 อานิสงส์ที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นสามารถสรุปออกมาให้เห็นประเด็นได้ชัดเจนดังปรากฏ
ในรูปภาพที่ ๔.๑  ดังนี้คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๔.๑ แสดงอานิสงส์ของศีล ๕ 
 

 อานิสงส์ของศีลทุกข้อที่กล่าวมา มีสถานะเป็นได้ทั้งประโยชน์ในเชิงบวกและประโยชน์ใน
เชิงเชิงลบ ขึ้นอยู่ที่การกระท าโดยมีเจตนารมณ์ในการกระท าที่แตกต่างกัน เพียงแต่มีขอบเขตไม่
เท่ากัน โดยศีล ๕ ในฐานะที่เป็นข้องดเว้นในการกระท าชั่วจะมุ่งเน้นพฤติกรรมงดเว้นจากการกระท าที่
เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง แต่ในฐานะที่เป็นประโยชน์นอกจากละเว้นแล้ว ยังไม่ส่งเสริมให้มี
การใช้ความรุนแรงทุกกรณี และยังยกระดับไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์ การป้องกันรักษาและ

ศีลข้อ ๑ ๑. ไม่มีส่วนในการท าลายทางกายภาพและทางจิต  
๒. ไม่ส่งเสริมการท าลายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๓. ช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกระท าความรุนแรง 
๔. รวมท้ังมนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม 

ศีลข้อ ๒ 

๑. ไม่ทุจริตคอรัปชั่น 

๒. ไม่เอารัดเอาเปรียบ 

๓. แสวงหาปัจจัย ๔ ด้วยความสุจริต 

๔. ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ขาดแคลน 

๕. จัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

๑. ไม่ส่งเสริมการมั่วสุมทางเพศ 
๒. ควบคุมกามคุณ/กามารมณ์ 
๓. ไม่สร้างปัจจัยเอื้อต่อการละเมิดทางเพศ 
๔. ส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัว 
๕. ส่งเสริมสัมพันธภาพในสังคม 
๖. การให้เกียรติและเคารพผู้มีคุณ 

๑. ไม่ปรักปร าหรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง 
๒. ส่งเสริมข้อมูลท่ีถูกต้อง 
๓. รักษาสัจจะ/รักษาสัญญา/รักษาพันธสัญญา 
๔. ให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์/เป็นประโยชน์ 
๕. สื่อสารกันด้วยข้อมูลท่ีส่งเสริมความสามัคคี 

๑. ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด 
๒. ไม่น าสิ่งมีพิษเข้าสู่ร่างกาย/รักษาสุขภาพ 
๓. ไม่ส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมในการผลิต ค้า เสพ 
๔. ไม่มอมเมาทางสติปัญญา (โมหะ) 
๕. บริโภคสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

ศีลข้อ ๓ 

ศีลข้อ ๔ 

ศีลข้อ ๕ 

อา
นิส

งส
์ขอ

งศ
ีล 
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เยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลเ พ่ือนมนุษย์ด้วย
ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิต  
 
๔.๕ สรุปท้ายบท 
 มูลเหตุที่มาของการน าหลักศีล ๕ มาสอนนั้น ก็เพ่ือให้สังคมได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ศีล ๕ มิใช่แต่เป็นเพียงความประพฤติที่ดีงาม เป็นกุศลธรรมในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์ไปถึง
ความประพฤติในระดับสังคมด้วย หากว่าสังคมหมู่ใดก็ตามมีผู้ที่ผิดศีล ไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามย่อม
สร้างความเบียดเบียนซึ่งกันและกันในสังคมให้ขยายออกไปได้มากขึ้น ประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตคือ 
ศีล ๕ ในระดับบุคคลนั้น ศีลข้อที่ ๔ กับ ศีลข้อที่ ๕ เป็นจุดเริ่มต้นของการผิดศีล ท าให้เกิดการละเมิด
ศีลข้ออ่ืนตามมา เป็นเหตุเพราะการบริโภคที่ไม่รู้จักพอของมนุษย์ ประกอบกับเมื่อทรัพยากรในโลกมี
อยู่จ ากัด ไม่เพียงพอ หรือ ขาดแคลน การลักขโมยย่อมปรากฏให้เห็นจากการเห็นแก่ตัวและสัญชาติ
ญาณในการเอาตัวรอดของมนุษย์ที่ยังตกอยู่ภายใต้กิเลสและตัณหา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้น าใน
สังคมที่ควรน าเรื่องนี้มาตระหนักและวางแผนเพ่ือให้ประชาชนสามารถกินดี อยู่ดี แก้ปัญหาปากท้อง
ให้ได้เสียก่อน ศีล ๕ จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้เกิดความสงบสันติสุขให้กับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ และ
ยังน าความสันติมาสู่สังคมนั้นๆ ให้ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าทางกาย ทางวาจา 
หรือ ทางใจ 
 การปฏิบัติตัวที่ดีเป็นสันติวิธีที่เริ่มต้นได้จากที่ตัวบุคคล สังคมที่สันติสุขด้วยศีล ๕ นั้นมิใช่
สังคมแห่งความฝัน แต่เป็นสังคมที่สามารถเป็นจริงได้หากว่าเริ่มต้นที่ผู้น าในสังคมต่างๆ น าศีล ๕ มา
ใช้กับการพัฒนาชีวิตตนและส่งเสริมคนรอบข้างให้มีศีลด้วย ทั้งนี้ การรักษาศีล ๕ แสดงให้เห็นว่า    
ศีล ๕ จะด ารงอยู่ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการคบมิตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงภาษิตว่า ผู้เว้นขาดจากการฆ่า
สัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และการดื่มสุราเมรัย เป็นผู้ที่มีศีล ๕ ก็จะคบ
ค้ากับผู้มีศีล ๕ และผู้ที่ไม่มีศีล ๕ ก็มักคบหากับผู้ที่ไม่มีศีล ๕ เช่นกัน ทรงสอนว่าคนที่คบค้าสมาคม
กันนั้นมักจะมีศีลที่ตรงกัน ผู้ที่ผิดศีลข้อใดก็จะคบหาเพ่ือนที่ผิดศีลข้อเดียวกับตน ดังนั้น หากตัวเรา
ปรารถนาความสุข สงบ ก็ต้องรู้จักเลือกคบค้าสมาคมกับผู้มีศีล ศีลจึงมีความส าคัญในระดับสังคม 
สามารถสร้างเสริมสังคมให้สันติสุขได้ด้วยศีลของคนในสังคมนั้น 
 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการรักษาศีล ๕ ควรมีการด าเนินการเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ปัจจัยความส าเร็จย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการในการด าเนินงานก่อน
และระหว่างการด าเนินงาน กล่าวคือ 
  ๑. การสร้างทีมงานแกนน าระดับชุมชน ให้มีกลุ่มแกนน าจากคนในพ้ืนที่ที่คนในชุมชน
เคารพศรัทธา ให้มีจ านวนมาก เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อน  
  ๒. การสร้างศรัทธาการยอมรับ เป็นการสร้างศรัทธาที่มาจากพระพุทธศาสนา จากความ
ศรัทธาต่อเจ้าอาวาส ต่อหัวหน้าส่วนราชการในอ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้น าตาม
ธรรมชาติในชุมชนนั้นๆ ตลอดจนเป็นแรงศรัทธาที่มีต่อผู้น ากลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน เพ่ือให้
เกิดการยอมรับเชื่อมั่นในการท างานที่มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  คือ การ
มุ่งหวังให้คนในชุมชนรักษาศีล ๕ ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง มีความสุข และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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  ๓. การสร้างความคุ้นเคย ก่อนที่จะเริ่มการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้อง
สร้างความคุ้นเคยกับประชาชนในชุมชนโดยสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
   (๑) เข้าพบผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ปราชญ์ชาวบ้าน ประธาน
กลุ่มแม่บ้าน เพ่ือแนะน าตัวบอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในชุมชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน 
   (๒) จัดหาที่พักอาศัยในชุมชนเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานและได้
เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเป้าหมาย 
   (๓) ขณะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้าน/ชุมชน หากชุมชนมีการจัดกิจกรรม งานบุญ 
งานประเพณีต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเรียนรู้วิถี
ชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ อย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง และมีไมตรีที่ดีระหว่างกัน เพ่ือ
สร้างความเป็นพวกพ้องเดียวกันไม่แปลกแยกจากคนในชุมชน เช่น กิจกรรมการท าบุญตักบาตร การ
ท าบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในตอนเช้า เวลาเพล 
   (๔) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนด้วยน้ าใจไมตรีอันดี
งาม อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นกันเองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
  ๔. การสร้างความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
เมื่อลงพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการสร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้านในชุมชน 
(ชี้แจง ประชุม จัดท าเอกสารเผยแพร่) แก่ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน และชาวบ้านในชุมชนในทุกข้ันตอน
ตลอดการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้วยความจริงใจ มุ่งมั่น และตั้งใจ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ส าเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   (๑) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในชุมชน พร้อมทั้งน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ 
กิจกรรม ให้ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ชาวบ้านในชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   (๒) แจ้งถึงบทบาทหน้าที่ส าคัญของบุคคล/องค์กรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน เช่น 
    ๑. ผู้น าศาสนา : ก าหนดให้ผู้น าทางศาสนามีบทบาทในการเป็นศูนย์รวมจิตใจใน
การร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมทางศาสนา/วัฒนธรรมภายใต้กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ รวมทั้งเป็น
ผู้อ านวยการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนกิจกรรมนั้น เพ่ือให้การ
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษา
ศีล ๕  
   ๒. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด/นักวิชาการ
วัฒนธรรมประจ าอ าเภอ อบจ. อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.สถานศึกษาฯลฯ) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน
การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุ/
อุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่จัดกิจกรรม หรือร่วมเชิญชวนชาวบ้านในชุมชน ญาติมิตรบุคคลใน
ครอบครัว เพ่ือนบ้านร่วมรักษาศีล ๕ เป็นต้น 
   ๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน (สภาวัฒนธรรมทุกระดับ บริษัท ห้าง 
ร้าน ในชุมชน ฯลฯ) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรม ในรูปแบบ 
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ต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านวัสดุ/อุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่จัดกิจกรรม หรือร่วมเชิญชวนชาวบ้านใน
ชุมชนญาติมิตร บุคคลในหน่วยงาน ครอบครัว เพ่ือนบ้านร่วมรักษาศีล ๕ เป็นต้น 
   ๔. บทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาซึ่งมีหน้าที่เป็นคลังสมอง เป็นที่
ปรึกษา เป็นวิทยากรในการด าเนินงานกิจกรรมของชุมชน 
   ๕. บทบาทหน้าที่ของผู้น าชาวบ้านทุกกลุ่มวัยในชุมชน มีหน้าที่เชิญชวนบุคคลใน
ครอบครัว เพ่ือนบ้านร่วมรักษาศีล ๕ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เสริมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
   ๖. บทบาทของสื่อท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การจัด
กิจกรรม ไปสู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เคเบิลทีวีท้องถ่ิน สื่อสิ่งพิมพ์
ของท้องถิ่น 
  ๕. การใช้หลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เชิญชวน ประสานความร่วมมือให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ถึงแม้ว่าบางบุคคลจะเป็น
คณะกรรมการหลายคณะก็ตามแต่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี เพ่ือมุ่งเน้นการ
ท างานสู่เป้าหมาย คือ ความส าเร็จ โดยทุกฝ่ายให้ความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน และให้การสนับสนุน
อย่างจริงจัง มีการติดตามผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีใบประกาศเกียรติคุณ ป้าย ธง โล่
มอบให้แก่ครอบครัวรักษาศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ อ าเภอรักษาศีล ๕ และจังหวัดรักษาศีล ๕ 
ตลอดจนมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
  ๖. ผู้น าชุมชนที่มีศักยภาพและมีภาวะผู้น าสูงและเสียสละ เช่น เจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้าน 
นายก และสมาชิก อบต./อบจ. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสม.) ประธานกลุ่มองค์กร 
ตัวแทนครัวเรือน และประชาชน มีความเข้มแข็งและมีความพร้อม มีความสามัคคี ในการเข้าร่วมใน
การพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นต้น 


