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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิ พนธ์เรื่อง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕: รูปแบบ และ
กระบวนการเสริมสร้างการดารงชีวิต ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศีล ๕ ในพระพุทธศาสนา การ
รักษาศี ล ๕ ของหมู่ บ้ า นรักษาศีล ๕ ในจั ง หวั ด ลพบุ รี และ เสนอรูป แบบและกระบวนการ
เสริมสร้างการดารงชีวิตตามหลักศีล ๕ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ ในการวิจัยคืองานวิจัยชิ้นนี้เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศีล ๕ ในจังหวัดลพบุรี
จานวน ๑๐ รูป/คน
ผลการวิจัยพบว่า ศีล ๕ มีความสาคัญต่อบุคคลและสังคม เป็นพื้นฐานการพัฒนา
ตนเองให้พบกับความสุขการพัฒนาชีวิตที่งอกงาม มีจิ ตสานึกแห่งความดีงามเป็นมรรควิธีและ
เป้าหมายของการพัฒนาชีวิตที่ดีงามและการจัดการเพื่อคุ้มครองชีวิตที่ดีร่วมกัน หมู่บ้านรักษาศีล
๕ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เป็นรูปแบบของการสร้าง
สังคมตามแนววิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเคารพในสิทธิของกัน ได้แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ ได้ใกล้ชิ ดพระพุท ธศาสนาให้ส มกับ ที่สัง คมไทยเป็นเมืองที่ประชากรส่ วนใหญ่นั บถือ
พระพุทธศาสนา รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างการดารงชีวิตตามหลักศีล ๕ จังหวัดลพบุรี
จึงสรุป ออกมาเป็น ๒ รูปแบบ คือ (๑)รูป แบบการสมาทานศีล ๕ ตามหลักวิรัติ ๓ และ (๒)
รูปแบบตามหลักเบญจธรรม
คาสาคัญ: ศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
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Abstract
This article is part of the dissertation “The Five Precept Village: The
Model and Procedures of Culture of Life”. This article seeks had objectives in
researching: to study the 5 precepts following the Buddhist scriptures. To study
the observing of Five precepts of Five Precept’s Villages in Lopburi and To
present the model and the process of Promoting the way of life following Five
Precepts. The researching from personal interviews from Lopbury Provine
executive officers of graduate program with 10 people.
The Five precept’s villages is a kind of form which show that people
can live together and it is the creating the Buddhist society effectively, they
respects in each other’s rights, shown themselves as the Buddhism and can
approach to the Buddhist as well as almost Thai’s populations are Buddhism.
Therefore, the Form and the procession of taking five precepts into the way of
life in Loburi province has concluded into 2 parts as, (1) Observing by Viratti 3
and (2) with Bencha-Dham.
Keyword: Five Precepts The Five precept’s villages
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๑. บทนา
มนุษย์ เมื่อรวมกันอยู่ในสังคม ย่อมมีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การที่จะทา
ให้สังคมมีความสงบสุขร่มเย็นนั้น ย่อมต้องอาศัยพื้นฐานที่ให้พิจารณาอันประกอบด้วยการไม่
เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนสังคมโดยรวม ซึ่งความไม่เบียดเบี ยนเป็น
พื้ น ฐานของศี ล ๕ อั น เป็ น กระบวนการด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คมตามทั ศ นะทาง
พระพุทธศาสนา ปรากฏในสูตรต่าง ๆ มีปาฏิกสูตร จักกวัตติสูตรและอัคคัญญสูตร เป็นต้น ดังใน
จักกวัตติสูตรได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า สังคมในขณะนั้น มีศาสนาเป็นที่พึ่ง ให้ความร่มเย็น และสงบ
เพือ่ ให้คนในสังคมตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม กลัวบาปและมีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นต้น
ในปาฏิกสูตร๒ จักกวัตติสูตร๓ และอัคคัญญสูตร๔ พระสูตรทั้ง ๓ นี้ได้กล่าวถึงกาเนิด
ของสังคมมนุษย์ เมื่อเริ่มแรกทีเดียวมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างปรกติสุข มีการดาเนินชีวิตด้วยพืช
พันธุ์ธัญญาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อมนุษย์มีมากขึ้น ความโลภ ความเกียจคร้านเข้า
ครอบงาจิตใจจึงทาให้มีการสั่งสมอาหาร มีการแบ่งปันผลผลิตกัน ทาให้ผู้ที่ไม่สามารถควบคุม
ความโลภเป็นต้น ได้แสดงพฤติกรรมผิดศีลเป็นเหตุให้การลักขโมย การกล่าวเท็จ การฆ่าฟันกัน
การประพฤติผิดในกามก็เกิดขึ้น เมื่อมีความขัดแย้งเช่นนี้ขึ้นจึงได้มีข้อบัญญัติหรือศีลขึ้น เพื่อให้
คนในสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ ได้ยึดถือเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ในสังคมไทยเรานั้น ศาสนาพุทธเป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ จึงได้ยึด
หลั กธรรมมาเป็ น พื้ น ฐานของชี วิ ต เพื่ อที่ จ ะน าไปสู่ ความมั่ น คงของประเทศด้ ว ย โดยจ านวน
ประชากรที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีมากถึง ๙๕ เปอร์เซ็นต์ มีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติ พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลัก และเอกลักษณ์ของชน
ชาติไทย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาเป็นเวลาอันช้านาน การดาเนินชีวิตของคนไทย
และวัฒนธรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลหล่อหลอมจิตใจด้วยหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนา๕
พระพุทธศาสนามีโบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นที่กราบไหว้ของพุทธศาสนิ กชน มีหลักธรรมคา
สอนให้พุทธศาสนิกชนไว้ศึกษาและปฏิบัติตาม เช่น หลักไตรสิกขา เป็นต้น แม้ในปัจจุบันนี้เกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายที่เป็นปัญหา แต่พุทธศาสนิกชนก็สามารถนาหลักธรรมมาเยียวยาสังคม
ได้ หลักธรรมหนึ่งที่สามารถเยียวยาสังคมได้คือ หลักศีล ๕
ศีล ๕ หรือเรียกว่า เบญจศีล จึงเป็นหลักธรรมในการดาเนินชีวิต เป็นหลักธรรมที่
เน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะพระพุทธศาสนามีหลักศีล ๕ เป็นแนวทาง
๒
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เบื้องต้นที่จะสามารถขัดเกลานิสัยใจคอให้มนุษย์มีความประณีตยิ่งขึ้น มีความประพฤติ และการ
กระทาที่ดีงาม รู้จักยับยั้งชั่งใจ จะกระทา จะพูด จะคิด ก็ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบดีเสียก่อน ๖
ถ้าสังคมขาดการควบคุมด้วยศีล ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยกายบ้าง ทางทรัพย์สินบ้าง มนุษย์
จะรู้สึ กหวาดหวั่ น สะพรึง กลั ว ไม่ ป ลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ถ้า สั ง คมควบคุ ม ด้ ว ยศีล ไม่
ประทุษร้ายกันด้วยกาย วาจาสังคมของเราจะน่าอยู่มากทีเดียว๗ ดังนั้น จากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจุบัน ทาให้วิถีชีวิตคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหา
ชีวิตขาดความโอบอ้อมอารีสามัคคีปรองดอง เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ จาเป็นต้องเฝ้าระวังและ
สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมอยู่เย็น เป็นสุข โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕
จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เป็นรูปแบบของการสร้าง
สังคมตามแนววิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเคารพในสิทธิของกันและกัน ได้แสดงตน
เป็นพุทธมามกะ ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาให้สมกับที่สังคมไทยเป็นเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่นับ
ถือพระพุทธศาสนา และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช) เกี่ยวกับการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดาเนินการในเรื่องการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทาให้ประชาชนมีความรักความสามัคคี โดยเริ่มจากครอบครัว
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยและพัฒนาประชาธิปไตยให้
เข้มแข็ง ซึ่งจะนาพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
มหาเถรสมาคม น าโดยสมเด็ จ พระมหารั ช มั ง คลาจารย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเด็ จ
พระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้าภาษีเจริญ ได้
เล็งเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้ เห็นความสาคัญของศีล ๕
ว่า “ศีล ๕ เป็นหลักประกันสังคมได้เป็นอย่างดี หากหมู่บ้านใดนาไปปฏิบัติได้ จะเกิดความสงบ
สุข และจะส่งผลให้ประเทศเกิดความสงบสุข ไม่ต้องทุกข์เดือดร้อน”๘ จึงได้ริเริ่มและส่งเสริมให้
คณะสงฆ์ทั้งประเทศ ตลอดทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้
ศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย มี ความสนใจที่ จ ะศึก ษารูป แบบ พื้ น ฐานความดี ง ามของการสร้า ง
สังคมไทยวิถีพุทธ ในหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดลพบุรี เพราะเป็นจังหวัด อันดับแรก ๆ ของ
ประเทศไทยที่สนับสนุนให้เกิดการรักษาศีล ๕ อย่างจริงจัง และเกิดสัมฤทธิผลมากที่สุด อีกทั้ง
คณะสงฆ์ซึ่งนาโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
๖
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กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้ า คณะใหญ่ หนเหนื อ และเจ้ า อาวาสวั ด ปากน้ าภาษี เ จริ ญ ได้
สนับ สนุน โครงการหมู่บ้า นรักษาศีล ๕ ดั งกล่ าว ให้แพร่หลายในสัง คมไทยโดยมอบหมายให้
พระสงฆ์เป็นตัวจักรเคลื่อนทัพที่สาคัญในการเผยแผ่ศีล ๕ ให้แพร่หลายไปในทุกพื้นที่ของประเทศ
ไทย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนนาศีล ๕ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เชื่อว่าประชาชนในชุมชน
จะมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง ลด ละ เลิกการดื่มสุราและอบายมุข ปัญหาการทะเลาะ
วิวาท ปั ญหาอุบัติ เหตุ และอาชญากรรมลดลง หากทาได้ทุ กจั งหวั ด สั งคมไทยจะดี ขึ้นอย่า ง
แน่นอน อันจะเป็นผลนามาซึ่งสันติสุขเกิดขึ้นในสังคมไทยในที่สุด
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาศีล ๕ ในพระพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่อศึกษาการรักษาศีล ๕ ของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดลพบุรี
๒.๓ เพื่อเสนอรูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างการดารงชีวิตตามหลักศีล ๕
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕: รูปแบบ และกระบวนการดารงชีวิต ” เป็นการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยได้กาหนดขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาศีล ๕ ในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้ ความหมาย
และลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐานของศีล โทษของการไม่มีศีลและอานิสงส์ของการ
รักษาศีล ศีลและตัวอย่างการรักษาศีลในพระไตรปิฎก หลักธรรมที่สัมพันธ์กับศีล ตลอดถึงคุณค่า
การรักษาศีล ๕ ในฐานะเครื่องดาเนินชีวิตจากพระไตรปิฎก และเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ
ตารา งานวิจัย และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศีล ๕ ไว้ในบทที่ ๒
๒. ศึกษาการรักษาศีล ๕ ของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
ประเด็นดังต่อไปนี้ สภาพทั่วไปของชุมชนในจังหวัดลพบุรี ชุมชนตัวอย่างในการรักษาศีล ๕ การ
รักษาศีล ๕ ของชุมชนตัวอย่างในจังหวัดลพบุรีด้านวิรัติ ๓ คือ (๑) งดเว้นได้ด้วยการสมาทาน
(สมาทานวิรัติ) (๒)งดเว้นได้เฉพาะหน้า (สัมปัตตวิรัติ) และ (๓) งดเว้นได้เด็ดขาด (สมุจเฉทวิรัติ)
ตลอดถึงศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการรักษาศีล ๕
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากตารา หนังสือ เอกสารราชการ วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี ชุมชนตัวอย่างในจังหวัดลพบุรี จากนั้นผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูล นามาวิเคราะห์ เรียบเรียงและนาเสนอการรักษาศีล ๕ ของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ใน
จังหวัดลพบุรไี ว้ในบทที่ ๓
๓. เสนอรูป แบบและกระบวนการเสริม สร้า งการด ารงชี วิ ต ตามหลั กศีล ๕ เป็ น
ขั้นตอนการบูรณาการที่เกิดจากการศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างการดาเนินชีวิตโดย
ศึ ก ษารู ป แบบตามหลั ก วิ รั ติ ๓ รู ป แบบตามหลั ก เบญจธรรม จนได้ ใ หม่ ที่ เ ป็ น รู ป แบบและ
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กระบวนการเสริมสร้างการดาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ในที่สุด และอภิปรายผลการวิจัย เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาขั้นต่อไป
ความรู้ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากตารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดลพบุรี และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิชาการและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง กับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จานวน ๑๐ รูป/คน โดยได้ออกแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดจานวน ๗ ข้อ ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์จานวน ๓ ท่านเป็นผู้ตรวจเครื่องมือการ
วิจัยในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่จริงในจังหวัดลพบุรีจานวน ๖ อาเภอ ๙ หมู่บ้าน คือ (๑)
ชุมชนบางขันหมาก อาเภอเมื อง (๒) ชุม ชนโคกสาโรง อาเภอโคกส าโรง (๓) ชุมชนวั งเพลิ ง
อาเภอโคกสาโรง (๔) ชุมชนมหาสอน อาเภอบ้านหมี่ (๕) ชุมชนหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่ (๖)
ชุมชนทุ่งท่าช้าง อาเภอสระโบสถ์ (๗) ชุมชนโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม (๘) ชุมชนบัวชุม อาเภอ
ชัยบาดาล และ (๙) ชุมชนลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จากนั้นผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล นามา
วิเคราะห์ เรียบเรียงและนาเสนอผลงานเพื่อจัดทาผลการวิจัย เรื่องหมู่บ้านรักษาศีล ๕: รูปแบบ
และกระบวนการเสริมสร้างการดารงชีวิตไว้ในบทที่ ๔
๔. การสรุปผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัยที่ได้ นามาสรุปผลการ
ศึกษาวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง ๓ ข้อ ที่ได้ตั้งไว้ต ามลาดับ และนาเสนอสรุป
ผลการวิจัย องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะไว้ในบทที่ ๕
๔. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ : รูปแบบ และกระบวนการเสริมสร้าง
การดารงชีวิต” สามารถสรุป ผลการวิจัยได้ดังนี้
๑. ศึกษาศีล ๕ ในพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวิจัยถึง
ความหมาย ลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน ปทัฏฐาน อานิสงส์ ตัวอย่างศีล ๕ หลักธรรมที่สัมพันธ์กับ
ศีล ๕ และคุณค่าของการรักษาศีล ซึ่งเป็นการพัฒนาชีวิตที่งอกงามโดยอาศัยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ศีล โดยศีลเป็นบทบัญญัติพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาและเป็นการ
สร้างความสุขของบุคคลและสังคมอันมีจิตสานึกแห่งความดีงามเป็นมรรควิธีและเป้าหมายของ
การพัฒนาชีวิตที่ดีงามและการจัดการเพื่อคุ้มครองชีวิตที่ดีร่ว มกัน ศีล จึงจัดเป็นข้อปฏิบัติใน
ศาสนาอย่างหนึ่งที่สังคมมนุษย์โบราณได้กาหนดขึ้นและถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป ศีลมิใช่เป็นของ
มนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิใช่เจ้าลัทธิหรือศาสนาใดบัญญัติขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในลัทธิ
หรือในศาสนาของตน แต่เป็นกติกาสังคมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาโดยถือว่าเป็นกฎระเบียบที่ให้คุณค่า
มหาศาลแก่มนุษย์ ทาให้อยู่กันอย่างสงบ ทาให้มีอิสระ ทาให้ครอบครัวอบอุ่น มีความจริงใจต่อ
กัน ไว้วางใจกันได้ ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรมากนัก จึงถือกันว่าศีลเป็นหลักสากลที่ถือปฏิบัติกัน
๒. ศึกษาการรักษาศีล ๕ ของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์ซึ่งนา
โดยเจ้า ประคุณ สมเด็จ พระมหารัช มัง คลาจารย์ ผู้ ปฏิบั ติหน้าที่ สมเด็จ พระสัง ฆราช เล็ง เห็น
ความสาคัญของศีล ๕ และคุณค่าของการรักษาศีล ๕ จึงได้ดารินโยบายให้เกิดโครงการสร้าง
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ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล
๕” โดยได้ รับ ความร่ว มมื อ จากหลายฝ่ า ย เช่ น มหาเถรสมาคม ส านั กงานพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายทาง
สังคมต่าง ๆ ตลอดจนภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ได้นาหลักของศีล ๕ ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับพื้ นที่
ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คีป รองดองและประโยชน์ สุ ข ของประชาชน และเพื่ อ ให้
ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยยึ ด มั่ น ตามค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนาอัน จะส่ ง ผลให้
ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น เมื่อประเทศชาติมีความสงบร่วมเย็นแล้ว ก็จะเป็นหลักประกัน
ให้แก่สังคมโลกเกิดความสงบสุขต่อไป
๓. รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างการดารงชีวิตตามหลักศีล ๕ รูปแบบและ
กระบวนการเสริมสร้างการดารงชีวิตตามหลักศีล ๕ จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้สรุปออกมาเป็น ๒ มิติ
คือ มิติที่ ๑ การงดเว้นด้วยวิรัติ ๓ และ มิติที่ ๒ เบญจธรรม ผลสรุปตามที่ได้สัมภาษณ์ม าในส่วน
ของสังคม ชุมชน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แล้ว รูปแบบและกระบวนการ
เสริมสร้างการดาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ผู้วิจัยได้สรุปออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบการ
สมาทานศีล ๕ ตามหลักวิรัติ ๓ และ (๒) รูปแบบตามหลักเบญจธรรม รูปแบบและกระบวนการ
เสริมสร้างการดาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหลักการงดเว้นศีล ๕ ด้วยวิรัติ ๓
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นกระบวนการเชิงสังคม เป็นสมาทานวิรัติที่จะช่วยให้คนในสังคมช่วยกัน
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยกระบวนการต่าง ๆ ของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีการวางแผน มีการ
หารือกัน ทาให้เกิดรูปแบบการรักษาศีลที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน เมื่อบุคคลรักษาศีล ๕ แล้ว
จะส่งผลให้บุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีความสุข มีปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ลดลง มีหิริ ความ
ละอายแก่ใจในการทาบาป และมีโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อการทาบาป มีความเชื่อเรื่องกฎ
ของกรรม การเวียนว่ายตายเกิด มีสติกากับอยู่ตลอดเวลา มีเบญจธรรมต่อกัน คือ มีเมตตา มี
สัมมาชีพ มีการยกย่องสิทธิของสตรี มีการรักษาสัจจะ และมีการงดเว้นจากอบายมุขต่าง ๆ อัน
เป็นที่ตั้งของความประมาททั้งหลายทั้งปวง
๕. สรุป องค์ความรู้ใหม่และข้อเสนอแนะ
ผลสรุปตามที่ได้สัม ภาษณ์มาในส่วนของสังคม ชุมชน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ แล้ว รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างการดาเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ใน
อดีตจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหลักการงดเว้นศีล ๕ ด้วยวิรัติ ๓ และเบญจธรรม แต่ในปัจจุบันเกิดมี
กระบวนการต่าง ๆ ของหมู่บ้านรัก ษาศีล ๕ มีการวางแผน มีการหารือกัน เป็นต้น ทาให้เกิด
รูปแบบการรักษาศีลที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน เมื่อบุคคลรักษาศีล ๕ ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้ว
จะส่ ง ผลให้บุคคลที่อยู่ ร่วมกัน ในสั ง คมมี ความสุ ข มี ปั ญ หาอาชญากรรมต่ าง ๆ ลดลง และมี
ความสุขกล่าวคือความดีงามของปัจเจกบุค คล มีหิริ ความละอายแก่ใจในการทาบาป และมี
โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อการทาบาป มีความเชื่อเรื่องกฎของกรรม การเวียนว่ายตายเกิด มี
สติกากับอยู่ตลอดเวลา มีเบญจธรรมต่อกัน คือ มีเมตตา มีสัมมาชีพ มีการยกย่องสิทธิของสตรี มี

พระมหาสาทร ธมฺมาทโร (บุญชูยะ)

~ ๘๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

การรักษาสัจจะ และมีการงดเว้นจากอบายมุขต่าง ๆ อั นเป็นที่ตั้งของความประมาททั้งหลายทั้ง
ปวง ดังแผนภาพต่อไปนี้

ศีล ๕

การงดเว้น
ด้วยวิรัติ ๓

การอยู่ร่วมกัน

กระบวนการ
ของหมู่บ้าน

รูปแบบการรักษา
ศีลที่สอดคล้องกับ
สังคมปัจจุบัน

เบญจธรรม

ความดีงามของ
ปัจเจกบุคคล

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๘๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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