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บทคัดย่อ

 กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมไทย โดยภาพรวมของตัวแทน

หมูบ้่านตวัอย่าง (๑) ภาคกลาง หมูบ้่านทุง่ท่าช้าง ต�าบลทุง่ท่าช้าง อ�าเภอสระโบสถ์ จงัหวดัลพบรุ ีเนือ่งจาก

เป็นหมู่บ้านต้นแบบโครงการหมู่บ้านรกัษาศลี ๕ ในปัจจบุนัมพีระครคูณุสมับนั เป็นเจ้าอาวาสวดัทุง่ท่าช้าง 

และเจ้าคณะอ�าเภอสระโบสถ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีนายจุน อินทร์วิลัย ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ ๑ เป็นผู้ด�าเนินการโครงการร่วมกับทางอ�าเภอและจังหวัด ในอดีตที่ผ่านหมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย

ไม่มีเรือ่งทีป่ระพฤตผิดิหลกัศลี ๕ อย่างรนุแรง ท�าให้ชาวบ้านมคีวามรกัสามคัคต่ีอกนั เอือ้อาทรต่อกนั และ

ที่ส�าคัญมีโครงการสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์พิชิตมารร่วมกับทางอ�าเภอ และจังหวัด โดยในวันอาทิตย์

ประชาชนในหมูบ้่านไม่ว่าจะเป็น ผูส้งูอาย ุเดก็ เยาวชน อีกทัง้มีบคุลากรจากอ�าเภอน�าโดยท่านนายอ�าเภอ

จะน�าชาวบ้านมาร่วมท�ากิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี อนึ่ง การท�าวัตร

สวดมนต์เย็นที่วัดได้ปฏิบัติสืบต่อกันเป็นเวลาหลายปี (๒) ภาคเหนือ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดล�าพูน 

ซึ่งมีหลวงปู่ครูบาวงศาพัฒนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ เลื่อมใสและศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา ทั้งหมู่บ้านจะทานมังสวิรัติ วันพระจะถือเป็นวันส�าคัญของคนในชุมชน โดยจะร่วมกัน

หยุดงานและแต่งกายด้วยชุดประจ�าเผ่าท่ีมีสีสันสวยงาม พาครอบครัวร่วมกันไปท�ากิจกรรมอันส�าคัญคือ 

ท�าบุญ ตักบาตร (๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่บ้านเสียว ต�าบลวังชัย อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นหมู่บ้านต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชาวบ้านมีสถาบันหลักเป็นจุด

ศูนย์รวมของการอยู่ร่วมกัน คือ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) โดยมีความเชื่อว่า บ้าน วัด โรงเรียน จะพัฒนา

ให้เจริญได้ต้องมีผูน้�าทีด่ ีคอืมคีวามรูดี้ ความประพฤตดิ ีและมคีวามสามารถมองการณ์ไกล ทัง้ ๓ องค์กรนี้ 

เปรียบเสมือนแม่ทัพที่ต่อสู้กับศัตรูคือปัญหาอุปสรรคและสามารถเอาชนะได้ทุกครั้ง (๔) ภาคใต้ วัดล�าทับ 
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บ้านล�าทับ ต�าบลล�าทับ อ�าเภอล�าทับ จังหวัดกระบี่ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษา

ศีล ๕ ชาวบ้านมีความสามัคคีกันมาก โดยอาศัยการประสานกันระหว่างผู้น�าชุมชนคือ ผู้ใหญ่บ้าน  

เจ้าอาวาส และผู้อ�านวยการโรงเรียน ชาวบ้านยังยึดมั่นกับวัฒนธรรมประเพณีคือ งานประเพณีสารท 

เดือนสิบ เป็นประเพณีส�าคัญของชาวใต้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ การละเล่นพื้นบ้าน เช่น 

หนังตะลุง แสดงให้เห็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดีย ในจังหวัดกระบี่ มีศิลปินหนังตะลุงหลายคณะ

มโนราห์ การแสดงพื้นบ้านของจังหวัดทางภาคใต้ท่ีข้ึนชื่อท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ได้เป็น 

อย่างดี

 ค�ำส�ำคัญ : วัฒนธรรม, สังคมไทย, ชุมชน, ศีล ๕

Abstract
  The objectives of this research were 1) to analyzethe culture for the coexistence 

of the communities in Thai society : A case study of the Northern, Northeastern, Central 

and Southern Thailand, 2) to study the process of strengthening the culture for coexistence 

of the communities, and 3) to make the model of the culture for coexistence of the 

communities in Thai society.

  Results of the Research In the Central Thailand, the Ban Thung Tha Chang, Sabot 

District, Lopburi Provinceis the model of The Sila 5 Project. Phrahrukunsamban who is  

the abbot of Wat Thung Tha Chang and the Ecclesiastical Sabot District Officer is  

the advisor of the Sila 5 Project. It has the Project on “the Chanting for The Buddha in 

Sunday”. In Sunday, everyone goes to the temple for evening chanting. In the Northern 

Thailand, the Phra Bat Huai Tom Community, Li District. Lamphun Provinceis the model 

of The Sila 5 Project. PhraKhruba Chaiyawongsa Phatthana is a spiritual center of  

the people in the community. The people in the community were the vegetarian.  

Everyone in the community stopped working, and went to the temple for doing  

activities. This community had the tradition of giving the vegetables offerings to  

the Buddhist monks. In the night, everyone walked with lighted candles in hand around 

Phra Mahathat Chedi Sri Wiang Chai. In the Northeastern Thailand, the Seaw village, 

Wangchai Subdistrict,Nampong District, KhonkaenProvince is the model of The Sila 5 

Project. The house-temple-school is the center of people in the community. The house-

temple-school will be developed by the good leader. Phramongkolpariyattithada is  
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the abbot of Wat Chai Sri and the developer. He taught the people for the conduct in 

the Sila 5. 4) In the Southern Thailand, the Ban Lamthap, Lam Thap District, Krabi Province 

the model of The Sila 5 Project. The people in the community had the unity and the 

leaders in the community cooperated together. Moreover, the people held on the tradition 

of the 10th month day Festival. Ten months of Thai Buddhist Make all measurements in 

the temple for 14 or 15 months, night hotel, ten restaurant food delivery by hand to put 

the spirit of a dead man, charity section dedicated to grandparents. The food shop called 

the spirit of a dead outlet, which was created in the middle of the temple, except on 

high poles.Nang Talung is a shadow puppet and old culture shows from the south of 

Thailand.

 Keywords : THAI SOCIETY, CULTURE, COMMUNITIES, FIVE PRECEPTS

๑. บทน�ำ
 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๑ ทีมุ่ง่เน้นให้ความสนใจในการ

พฒันาคน โดยเฉพาะการพฒันาด้านศลีธรรม คณุธรรม และจริยธรรม โดยทางมหาเถรสมาคม ซึง่มสีมเด็จ

พระมหารชัมงัคลาจารย์ ผูป้ฏิบัตหิน้าท่ีสมเดจ็พระสงัฆราช ได้ทรงประทานนโยบายให้ส�านกังานพระพทุธ-

ศาสนาแห่งชาติได้ด�าเนินการโครงการจึงได้หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขึ้น เพื่อเร่งสร้างคนไทยและสังคมไทยให้

เกิดความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความโดดเด่น เข้มแข็งและยั่งยืนเหมือนเช่นดัง 

ในอดีต

 ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีด�าริในการ

จัดท�าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชน 

ชาวไทยน�าหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติตามหลักศีล ๕ สู่วิถีชีวิตประจ�าวันของคน 

ทุกคน กับทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดต้ัง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ 

ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ทั้งน้ี เพื่อความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ  

ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้มีการเปิด Road Map  

พร้อมนโยบายเร่งด่วนที่ส�าคัญ ซึ่งใน Road Map ดังกล่าว ได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะด�าเนินการทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสิ่งที่จะด�าเนินการควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วนนั้น คือ การลดความ 

เลื่อมล�้าทางสังคม และการแก้ปัญหาการทุจริต และเชื่อว่าจะสามารถ น�าความสุข และความสงบให้ 

เกิดขึ้นกับประชาชนได้เร็ววัน อีกท้ังเชื่อว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ของไทยจะดีขึ้นโดย พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เน้นย�้า ถึงคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยที่ลดน้อย



138 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๖๐

ถอยลง จากเมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งในด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็น

เหตุผลส�าคัญที่น�าพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับ

ภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน วิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนโยงใยถึงกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกัน

และกัน เมื่อเกิดวิกฤติขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งของสังคมนั้นหมายถึงว่า ผลพวงจากวิกฤตินั้นย่อมกระทบต่อ

ระบบในสังคมนั้นด้วย จนท�าให้ภาพลักษณ์ของประเทศเกิดวิกฤติทางสังคม จึงจ�าเป็นจะต้องเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของพลเรอืเอก ณรงค์ พพิฒันาศยั ผูบั้ญชาการทหารเรอื รองหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิหวัหน้า

ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่มุ่งเน้นสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน

 จากด�าริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว จะเห็นว่า 

คณะสงฆ์ คสช. และฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมเพื่อให้เกิด

ความสงบสุข และสมานฉันท์ของประชาชนในฐานะท่ีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กร 

ภาครัฐที่ท�าหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน�าหลักธรรมค�าสอนไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจ�าวันและ

พัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทั้งประเทศ ตลอดจนให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการ 

ด้านพระพทุธศาสนาและศาสนาอืน่ท่ีทางราชการรบัรอง ได้เล็งเหน็ถงึผลกระทบจากภาวะวกิฤติทางสงัคม

ในบ้านเมืองปัจจุบนัทีบ่คุคลในสงัคมบางส่วนเหน็แก่ผลประโยชน์ส่วนตน มคีวามเหน็แก่ตวัมากขึน้ จนเกดิ

เป็นภาวะวิกฤติทางสังคม ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องน�ากระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้

ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ในขณะนี ้หลกัธรรมของพระพทุธศาสนามส่ีวนส�าคญั และศาสนา

ยงัเป็นสือ่กลางท่ีสามารถน�ามาเป็น แกนหลกัในการสร้างเสรมิคณุธรรมให้เกดิขึน้ในสงัคมไทยได้เป็นอย่าง

ดียิ่ง โดยกรมการศาสนามีความมุ่งหวังที่จะด�าเนินการส่งเสริม ให้คนไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ให้มวีถิชีวิีตทีด่งีามภายใต้หลกัธรรมทางศาสนาและปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ให้มคีวามสขุทัง้ทาง

กายและจิตใจ เป็น “สังคมคุณธรรม” อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการประสาน 

ความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนของสังคมในระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ โดยมีรูปแบบ 

การส่งเสริมที่มีเป้าหมายชัดเจน (Focus & Prioritized) และครอบคลุมเครือข่ายในทุกพื้นที่ให้ร่วมจัด

กจิกรรมทางศาสนา บ่มเพาะ ปลกูจติส�านกึให้มศีรทัธาและยดึมัน่ในศาสนาอย่างมัน่คง กบัทัง้ใช้กลไกภาคี 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน และภาคเครือข่ายทางศาสนาด�าเนินการตามบทบาทภาระหน้าที่

ของแต่ละหน่วยงานในการร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ทั้ง 

ประเทศให้ “รักษาศีล ๕” โดยมีวัดที่เป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจของคนทุกวัย  

เป็นศูนย์สร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพื่อน�าพาประเทศไปสู่ความปรองดอง

สมานฉันท์ สามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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 ดังนั้น การรักษาศีล ๕ หรือ“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”เป็นโครงการที่เกิดจากด�าริของท่านเจ้าพระคุณ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลี 

สนามหลวง ที่ได้กล่าวให้โอวาทเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว่า “อันว่าศีล ๕ เป็นการส�าคัญของ

มนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ ขอให ้

ช่ือหมู่บ้านนั้นว่า “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” การรักษาศีล ๕ เป็นพ้ืนฐานส�าคัญ ท่ีท�าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอ 

ย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่น ส่งผลให้สังคมสงบสุขร่มเย็น ดังท่ีบัณฑิต 

ท้ังหลาย กล่าวว่า “ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ต้ัง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีท้ังหลายและเป็นประธานแห่ง

ธรรมทั้งปวง บุคคลใดช�าระศีลให้บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นเหตุให้พ้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใสและ

เป็นทางหยั่งลงมหาสมุทร คือ พระนิพพาน”

 ในเรื่องดังกล่าวได้รับเมตตาให้การชี้แนะถึงเรื่องดังกล่าวนี้ จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมัง- 

คลาจารย์ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ประสงค์จะให้สังคมไทยได้มีการรักษาศีล ๕ เพื่อเป็นหลัก

ประกันสงัคมได้เป็นอย่างด ีโดยหากหมูบ้่านใดน�าไปปฏบิตัไิด้ ประชาชนย่อมจะอยูเ่ยน็เป็นสขุจะเกิดความ

สงบสุข และจะส่งผลให้ประเทศเกิดความสงบสุข ไม่ต้องทุกข์ ไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน อันเป็นการ

พัฒนาจิตใจของประชาชน ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ดังนั้น เพื่อน้อมน�าด�าริของเจ้าพระคุณ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฎิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราชมาปฏิบัติ กรมการศาสนาจึงได้จัดท�า

โครงการหมูบ้่านรกัษาศลี ๕ : ชาวประชาเป็นสขุ เพ่ือส่งเสริม ให้พุทธศาสนกิชนได้รับการ ส่งเสริมให้ปฏบิติั

ตนตามหลกัธรรมของศาสนา ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพือ่กระตุ้นให้เกดิความรัก ความศรัทธา

ต่อพระพทุธศาสนา ให้รูจ้กัใช้หลกัธรรมมาเป็นรากฐานในการด�าเนนิชวีติให้ได้รบัความสขุจากการแบ่งปัน

และความเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและ

เป็นการจรรโลงพระพทุธศาสนาให้เจรญิมัน่คงสบืไป โครงการนี ้นบัเป็นโครงการทีเ่ป็นนโยบายส�าคญัของ

กรมการศาสนาที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

เห็นความส�าคัญของการรักษาศีล ๕ และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 

โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั และมจิีตส�านกึต่อตนเองในการรกัษาคณุค่าของข้อบญัญตัิ

แห่งศีล ๕ นั่นเอง
1

 ศีล แปลว่า ปกติผู้ที่มีศีลจึงหมายถึงผู้ที่เป็นคนปกติเป็นมนุษย์ที่ปกติความปกตินั้นเป็นพื้นฐาน 

ของความสงบเรียบร้อยของทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต แต่เมื่อใดเกิดความไม่ปกติขึ้น 

ความยุง่ยาก ความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายย่อมเกดิขึน้ตามมา ถ้ามคีวามเป็นปกตกิารด�าเนนิชวีติก็มแีต่ความ

 1
 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. แนวทางการด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข 

ในด�ารขิองสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย์ ผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่มเด็จพระสงัฆราช ฉบบัที ่๒ (ฉบับปรบัปรงุ), (กรงุเทพมหานคร: 
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๒ - ๔.
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สงบสุขสังคมก็อยู่อย่างปกติเรียบร้อย แต่วันใดที่คนปกติกลายเป็นคนไม่ปกติไป เมื่อนั้นความทุกข์  

ความเดือดร้อนย่อมเกิดข้ึน ท้ังต่อตนเองและบุคคลที่อยู่รอบข้างศีล ๕ คือ ปกติของความเป็นมนุษย์  

หรือมนุษยธรรม คือธรรมที่ท�าให้เป็นมนุษย์ผู้ที่ผิดศีลก็ชื่อว่าเป็นคนที่ผิดปกติไป

 ศีล ๕ เป็นคุณธรรมพื้นฐาน เป็นเครื่องช่วยควบคุมกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย เพื่อให้มนุษย์

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขพอสมควร หากมีผู้ใดท�าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อแล้ว ก็จะแสดง

พฤติกรรม หรือการกระท�าท่ีผิดปกติของมนุษย์ออกมา ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดความ 

เดือดร้อนทั้งต่อตนเอง หมู่คณะ และสังคมส่วนรวม 

 แนวทางการด�าเนนิงานโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี ๕ : ชาวประชาเป็นสขุ แม้ศลีจะมีหลายความหมาย 

แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือเจตนา ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ศีลคือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากความชั่วความทุจริต

สิ่งที่ไม่ดีทุกประการ

 การรักษาศีล จึงเป็นบุญกิริยาวัตถุ คือ วิธีการท�าบุญอย่างหนึ่ง ได้ทั้งบุญจากการบ�าเพ็ญมหาทาน 

และบุญจากการรักษาศีล เพราะทุกครั้งที่เราตั้งใจงดเว้นจากความชั่ว ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนใคร ย่อมจะ

เกิดกระแสแห่งความดีเกิดความเมตตาขึ้นมาในใจ ท่ีเราเรียกว่ากระแสบุญ อันเป็นเคร่ืองช�าระจิตใจ 

ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์การรักษาศีลจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจให้บริสุทธิ์ดีงามยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ศีลยังเป็นคุณธรรมอันงามด้วยคุณลักษณะ ๒ ประการคือ เป็นคุณธรรมที่รักษา กาย วาจา  

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นคุณธรรมอันจะน�าไปสู่กุศลธรรมเบื้องสูง คือ สมาธิ(Meditation) และ

ปัญญาต่อไปหากรักษาศีลในข้อที่สูงยิ่งขึ้นไป ย่อมเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่สามารถ

ช�าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์

 อย่างไรก็ตาม ชาวพุทธในประเทศไทยส่วนใหญ่แม้จะไม่ออกมาประกาศตนว่าเป็นพุทธมามกะ

ทั้งหมด แต่ด้วยความเป็นชาวพุทธเมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ย่อมต้องร่วมกันสมาทานศีล 

๕ หรือ ศีล ๘ ซึ่งโดยส่วนใหญ่คือสมาทานศีล ๕ และร่วมกันบ�าเพ็ญศีล ภาวนาตลอดงานจนจบ การที่

ศาสนจกัรน�าโดยสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย์ ผู้ปฏบิติัหน้าทีส่มเด็จพระสังฆราช และทางอาณาจักรน�า

โดยรัฐบาลปัจจุบันซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ต่างต้องการให้บ้านเมือง สงบสุขและมี

ความมั่นคงยั่งยืนในหลายๆ ปัญหาท่ีผ่านมา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นเหมือนการกระตุ้นเตือน 

ให้ชาวพุทธทั้งหมดในประเทศไทยได้ตระหนักรู้ว่าตัวหลักศีล ๕ นี้ถือเป็นกฎกติกาสังคมเชิงพุทธ ที่ต้อง 

ร่วมกันรักษาอย่างเข้มแข็ง อันจะส่งผลต่อความสงบสุขของหมู่บ้าน ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 

 แต่บทความวิชาการน้ีมีเป้าหมายท่ีผู้เขียนต้องการย�้ากระบวนการรักษาศีล ๕ ที่จะส่งผลให้เกิด 

เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือมีเง่ือนไข กฎกติกาอะไรที่ยังรอการแก้ไขเพื่อให ้

การด�าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ นี้เป็นไปตามนโยบายของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอย่างมีประสิทธิภาพได้
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๒. กระบวนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอยู่ร่วมกันของชุมขน : ตำมหลักศีล ๕ 

 ๑) กระบวนกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนภำคกลำง

 การด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ีผ่านมานั้นพบว่า จากพระบัญชาสมเด็จพระมหา 

รชัมงัคลาจารย์ ผูป้ฎบิตัหิน้าทีส่มเดจ็พระสงัฆราช ทีอ่ยากเหน็คนในชาติซ่ึงก�าลังมคีวามแตกแยกทางด้าน

ความคิด กลับมาสมานฉันท์ปรองดอง ร่วมกันแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น โดยมอบนโยบายให้คณะสงฆ์  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเผยแผ่และรณรงค์ให้ประชาชนคนไทย ปฏิบัติตามแนวทางศีล ๕ ต่อมา 

คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดยพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่า

ราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  

นายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ตลอดถึงภาคีเครือข่าย  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันด�าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุข

 ๒) กระบวนกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนของภำคเหนือ

 การด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ีผ่านมานั้นพบว่า การขับเคล่ือนหมู่บ้านให้เกิดการ

ด�าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ นั้น ถือเป็นนโยบายของจังหวัดล�าพูน ซ่ึงในอดีตมีครูบาชัยยะวงษาซ่ึงเป็น 

เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นผู้น�าระดับหมู่บ้านได้เทศนาสั่งสอนชาวบ้านให้รักษาศีล ๕ อย่าง

เคร่งครัด จนกระท่ังให้เลิกทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดหันมาทานมังสวิรัติแทน จากค�าสอนเหล่านี้ชาวบ้าน 

ห้วยต้มได้น�ามาปฏบัิตอิย่างเคร่งครดัสบืต่อมาจนถงึปัจจบุนั กลายเป็นข้อปฏิบตัทิีอ่ยูใ่นกจิวตัรประจ�าวตัร

ของชาวบ้านไปโดยปริยาย

 แสดงให้เหน็ว่านอกจากโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี ๕ มกีารประกาศให้ท่ัวประเทศต้องน�าไปปฏบิติัแล้ว 

บุคลากรภาครัฐกล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องให้ความร่วมมือในการ

ด�าเนินงานด้วย

 ๓) กระบวนกำรส่งเสริมขับเคลื่อนของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 แสดงให้เหน็ว่า การด�าเนินงานโครงการหมูบ้่านรกัษาศีล ๕ ของวดัชยัศร ีบ้านเสยีวนัน้ ได้ด�าเนนิการ

มาอย่างต่อเนือ่ง และมคีวามเอาใจใส่มาโดยตลอด จะเหน็ได้จากการทุม่เทช่วยกนัท�างานทัง้ระดับหมูบ้่าน 

ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด ประสานงานกันอย่างเหนียวแน่น กล่าวได้ว่า การท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จนั้น

จะขาดส่วนใดส่วนหนึง่ไม่ได้เลยตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ จดุเด่นของวดัชยัศร ีและชาวบ้านเสยีว

ก็คือ ความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างผู้น�าของวัดคือพระมงคลปริยัติธาดา เจ้าอาวาสวัดชัยศรี 

กับผู้น�าของหมู่บ้านเสียวคือ นายคมกฤช บุษราคัม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ และด�ารงต�าแหน่งก�านันต�าบล 

วงัชัยด้วย นางโสมกาย ชยัชนะ ผูใ้หญ่บ้านหมู ่๙ และปราชญ์ชาวบ้านคอืนายโชติ ทองหล่อ อดีตผูใ้หญ่บ้าน

หมู่ ๙ และกรรมการท่านอื่นที่ไม่ได้กล่าวนาม จากการสังเกตการณ์พฤติกรรมของชาวบ้านเสียวนั้น พบว่า 
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ชาวบ้านเสยีวมคีวามผกูพนักบัวดัเป็นอย่างมาก ไม่ว่าเจ้าอาวาสจะแนะน�าส่ังสอนอย่างไร หรือจัดกิจกรรม

อะไรในวดั ผูใ้หญ่บ้านจะรบัลกูต่อด้วยการน�าไปประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้ชาวบ้านรับทราบ เมือ่ชาวบ้าน

รับทราบแล้วจะปฏิบัติตามทันทีไม่รีรอด้วยเชื่อว่า กิจกรรมนั้นๆ เป็นสิ่งที่ชอบด้วยธรรม เป็นสิ่งที่ท�าให้กับ

สังคม จึงพากันช่วยเหลืองานกิจกรรมมาโดยตลอด

 ๔) กระบวนกำรส่งเสริมขับเคลื่อนภำคใต้

 การด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่ผ่านมานั้นพบว่า เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบ่ีได้จัดอบรมพระวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธ-

ศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” น�าโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ และผู้แทนส�านักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล 

การด�าเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๗ ณ วัดกะพังสุรินทร์ 

พระอารามหลวง อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พระวิมลธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดกระบี่เข้าร่วมต้อนรับ  

จากการสังเกตพฤติกรรมของชาวบ้านล�าทับ พบว่า ชาวบ้านมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา โดยเข้าร่วม

กิจกรรมของวัดอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านมีความผูกพันกับวัดและพร้อมช่วยเหลือกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น 

อยู่เสมอ รวมถึงกิจกรรมของทางโรงเรียน ก็พร้อมใจกันเสียสละเวลาส่วนตนไปช่วยเหลือกันและกัน 

ตลอดมา ชาวบ้านอาศัยการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการจากผู้น�าภาครัฐคือ นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ก�านัน นายอ�าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด

๓. แนวทำงกำรพฒันำกระบวนกำรส่งเสรมิกำรอยูร่่วมกนัของชมุชนภำยใต้โครงกำรหมู่บ้ำน
   รักษำศีล ๕ ที่เหมำะสมในแต่ละภำค
 ๑)  แนวทางการสร้างรูปแบบวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 

๕ ของภาคกลาง

 เมื่อวิเคราะห์แนวทางการสร้างรูปแบบวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล ๕ ของหมู่บ้านทุ่งท่าช้าง ต�าบลทุ่งท่าช้าง อ�าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จนก่อให้เกิดสันติสุข 

ได้นั้น สรุปได้ดังนี้

  ๑.๑ การรกัษาสจัจะ หมายถงึ ความจรงิใจ ความชือ่ตรง ในการประพฤติด้วยกาย คอื การกระท�า 

และการประพฤติด้วยวาจา คือ การพูด และการประพฤติด้วยใจ คือ ความนึกคิด ด้วยความจริง ไม่มี 

สิ่งแอบแฝงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแก่ตนเอง สัจจะการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท�าไว้ร่วมกัน เช่น การตกลง

ว่าจะรักษาศีล ๕ ให้ได้ เป็นต้น
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  ๑.๒ การเสียสละ หมายถึง ความทุ่มเทในการท�างานเพื่อส่วนรวม คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยยึด

พระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ ได้ตรัสไว้ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ 

ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัว 

ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์”

  ๑.๓ การเป็นตัวอย่างที่ดี หมายถึง ผู้น�าของหมู่บ้านต้องท�าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ปรากฏแก่

ชุมชน บุตรหลาน เช่น การจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุรักษาศีล ๕ การสวดมนต์เย็นทุกวันอาทิตย์ เป็นต้นปัจจุบัน

มีเด็ก เยาวชนเข้าวัดเพื่อไปร่วมท�าวัตรสวดมนต์เย็นทุกวันอาทิตย์อยู่ตลอด 

  ๑.๔ ความพร้อมเพียงของหมู่คณะ หมายถึง ความสามัคคี ความกลมเกลียวกันของชาวบ้าน 

ท�าให้ทุกคนช่วยกันท�ากิจกรรมต่าง ๆ จนส�าเร็จ ซ่ึงน�าความสุขมาสู่หมู่คณะ เพราะทุกคนย่อมได้รับ 

ความสขุ ความส�าเรจ็จากผลงานทีไ่ด้ช่วยกนัท�า กล่าวคอื ในครอบครวั ทกุคนมคีวามพร้อมเพรียงกนัท�างาน 

ช่วยกันประหยัด ร่วมมือร่วมใจกันท�ากิจกรรม ทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุข ในโรงเรียน ทุกคน 

พร้อมเพรียงกันยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนทุกคนพร้อมใจกันศึกษาเล่าเรียน  

ในชุมชน ทุกคนสมัครสมานสามัคคีกัน พร้อมเพรียงกันประกอบอาชีพที่สุจริต ร่วมมือกันท�านุบ�ารุงดูแล

ท้องถิ่นของตน เช่น แม่น�้า ถนน คูคลอง ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น

  ๑.๕  ความเมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ ผู้ที่มีความเมตตา

จะเป็นคนโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือบุคคลอื่นให้มีความสุขเท่าที่สามารถท�าได้โดยไม่เบียดเบียนใคร  

ความเมตตานั้นสามารถแสดงออกได้ทั้งทางกาย วาจา และใจ

 ๒)  แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ

ภาคเหนือ

 เม่ือวิเคราะห์แนวทางการสร้างวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัของชมุชนภายใต้โครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 

๕ ของหมู่บ้านห้วยต้ม ต�าบลนาทราย อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูนจนก่อให้เกิดสันติสุขได้นั้น สามารถอธิบาย

ได้ดังนี้

  ๒.๑ มีผู้น�าที่เข้มแข็ง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนบ้านห้วยต้มรวมตัวกันเป็น “องค์กร

ชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

หรือการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบ 

สู่ภายนอกชุมชนท่ีดีขึ้นตามล�าดับ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอื้ออาทรต่อชุมชนอื่น ๆ  

ในสังคมด้วย 

  ๒.๒ มีเป้าหมายที่ชัดเจน หมายถึง จุดมุ่งหมายหรือจุดหมายปลายทางที่เราจะไปให้ถึง เป็นสิ่ง

ที่เราตั้งไว้ ก�าหนดไว้ และคาดหมายไว้ว่าจะไปให้ถึง ตามกรอบความชัดเจน เช่น ชาวบ้านทุ่งท่าช้าง 

ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล ๕ ก็พยายามท�าจนส�าเร็จได้รับรางวัลระดับจังหวัด
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  ๒.๓ การเคารพกฎ กติกา คือ การเคารพกฎเกณฑ์เป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของ

ผู้คนในสังคมโดยปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดหรือประเทศใด การอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจ�านวนมาก 

ในสังคมต้องอาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคม ซ่ึงคนในสังคมนั้นๆจ�าต้องเรียนรู้กฎกติกาของสังคม  

พร้อมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนั่นคือ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาทาง

สังคม การอบรมสมาชิกในสังคมให้เกิดการเรียนรู้กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม คือ การถ่ายทอดวิถีชีวิต

วัฒนธรรม และการท�าให้สมาชิกในสังคมนั้นสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งในสังคมที่ได้

มีการจัดระเบียบอย่างดีแล้วนั้น การอบรมให้เรียนรู้กฎเกณฑ์ของสังคมเป็นกระบวนการท่ีจะต้องกระท�า 

เริม่ต้ังแต่วัยเดก็จนถงึผูใ้หญ่ การเข้าไปมส่ีวนร่วมในรูปของสังคมใหม่และสถาบนัใหม่ สมาชกิในสงัคมกจ็ะ

ต้องเรยีนรูก้ฎเกณฑ์ใหม่และยอมรบัค่านยิมใหม่ และในขณะเดียวกนัทีพ่่อแม่ครอบครวักต้็องท�าหน้าทีเ่ป็น

ตัวหลักที่ส�าคัญในการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม เพื่อให้การด�ารง

ชีวิตอยู่ของสมาชิกในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  ๒.๔ เมตตา ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดี ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข ผู้น�าควรมี 

ความรกั ความปรารถนาต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยการให้ค�าแนะน�า ส่ังสอน หรือ อบรมท้ังในเร่ืองท่ีเกีย่วข้อง

กับการท�างาน และความประพฤติที่เหมาะสมและดีงาม รวมถึงการแบ่งงานกันท�าให้เหมาะสมกับวัย งาน 

และความถนัด

  ๒.๕ ไม่วิ่งตามกระแสวัตถุนิยม หมายถึง ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ไม่สนใจว่าปัจจุบันโลกเจริญไป

อย่างไรก็จะต้องก้าวตามให้ทนั พยายามด�าเนนิชวีติตามปรกตขิองตนเอง อาหาร กเ็ป็นมงัสวริติั ในปัจจบัุน

ชาวบ้านรับประทานมังสวิรัติทั้งหมู่บ้าน เครื่องนุ่งห่มก็สวมใส่ชุดประจ�าเผ่าของตนเอง ที่อยู่อาศัย ก็ปลูก

สร้างเองตามความสามารถ ไม่ใหญ่โตเกินไป ยารักษาโรคก็อาศัยยาสมุนไพรในท้องถิ่นการบริจาคและ 

ซื้อกินเองตามร้านค้าชุมชน

 ๓) แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เม่ือวเิคราะห์แนวทางการสร้างวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัของชมุชนภายใต้โครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 

๕ ของหมูบ้่านเสยีว ต�าบลวงัชยั อ�าเภอน�า้พอง จงัหวัดขอนแก่น จนก่อให้เกดิสนัติสุขได้นัน้ สามารถอธบิาย

ได้ดังนี้

  ๓.๑ ความเสียสละ หมายถึง ชาวบ้านมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

มาโดยตลอด ถึงแม้จะมีภารกิจขนาดไหนก็จะช่วยงานของหมู่บ้านก่อนเสร็จแล้วจึงจะท�างานของตนเอง 

เช่น เสียสละก�าลังทรัพย์ สติปัญญา ก�าลังกาย และเวลาให้แก่ผู้เดือดร้อน เท่าที่พอจะท�าได้โดยไม่ถึงกับ

ต้องล�าบาก โดยเป็นการกระท�าที่ไม่หวังผลตอบแทน
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  ๓.๒ ความทุ่มเทของผู้น�า กล่าวคือ ชาวบ้านเสียวจะให้ความเคารพนับถือผู้น�าฝ่ายพระสงฆ์ 

อย่างมาก ปัจจุบันคือ พระมงคลปริยัติธาดา เจ้าอาวาสวัดชัยศรี รองเจ้าคณะอ�าเภอน�้าพอง ท่านเป็น 

พระรุน่ใหม่ทีม่แีนวคดิก้าวหน้า พยายามพฒันาหมูบ้่านให้ได้รบัความเจรญิ ความกนิดี อยูดี่ เพราะชาวบ้าน

ได้เลี้ยงดูพระภิกษุสามเณรท่ีมาเรียนหนังสือในวัดแต่ละปีมีอยู่เป็นจ�านวนมาก อีกทั้งร่วมมือกับภาครัฐ 

ในการเป็นตวัแทนจดังานต่าง ๆ  ระดบัจังหวดั ระดบัภาค จนมชีือ่เสยีงระดบัประเทศ ส่วนผูน้�าฝ่ายฆราวาส

คือ นายคมกฤช บุษราคัม ก�านันต�าบลวังชัย และนางโสมกาย ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้านเสียวหมู่ ๙ ทั้งสองท่าน

ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาหมู่บ้านมาโดยตลอด โดยนายคมกฤช บุษราคัม ก�านันต�าบลวังชัย  

เคยได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความผาสุก

  ๓.๓ ความมีน�้าใจไมตรีที่ดีต่อกัน ความมีน�้าใจเป็นเรื่องที่ทุกคนท�าได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทอง

มากมาย เพยีงแต่แสดงความเมตตากรณุาต่อเพ่ือนมนษุย์ โดยการช่วยเหลอืเลก็ๆ น้อยๆ เท่านัน้ กเ็ป็นการ

แสดงน�้าใจได้ 

  ๓.๔ ควรมนีสิยัเอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลอืเกือ้กลูต่อเพ่ือนบ้าน เช่น ไปร่วมงานพิธต่ีางๆ เช่น งานแต่งงาน 

งานศพ หรืองานอื่นๆ เท่านั้นเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นคนมีน�้าใจ และจะสามารถเชื่อมไมตรีจิตต่อกันได้

 ๔) แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ

ภาคใต้

 เม่ือวิเคราะห์แนวทางการสร้างวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัของชมุชนภายใต้โครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 

๕ ของหมู่บ้านล�าทับ ต�าบลล�าทับ อ�าเภอล�าทับ จังหวัดกระบี่ จนก่อให้เกิดสันติสุขได้นั้น สามารถอธิบาย

ได้ดังนี้

  ๔.๑  ความพอใจ หมายถึง การมีใจรักในส่ิงท่ีท�า ใจท่ีรักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่น 

ต่อสิ่งที่ท�า จึงจะเกิดผลจริงตามควร ความพอใจ รักใคร่ ในสิ่งที่คิดจะท�าเป็นข้อปฏิบัติส�าคัญที่สุดที่จะ 

น�าไปสู่ความส�าเร็จได้

  ๔.๒ วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะท�าให้เข้าถึงแก่นแท้

ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ความเพียรพยายามอย่างสูงท่ีจะท�าตามฉันทะหรือศรัทธา ดังนั้น ผู้น�าท้องถิ่นในบ้าน 

ล�าทับ จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถิ่นและรักต่อการท�างานเพื่อแก้ปัญหาคนท้องถิ่น อันเป็นศรัทธาสูงสุด 

  ๔.๓ เมตตา คือ ความปรารถนาให้ชาวบ้านได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุข

เกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดจากการท�างานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นต้น 

  ๔.๔  ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาท

บาดหมางซ่ึงกันและกัน การร่วมแรงร่วมใจกันในการท�างาน การร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในเม่ือเกิด

ปัญหาขึ้น การรวมพลังกับคนอื่น เพื่อท�ากิจกรรมด้วยความพร้อมเพียงกันให้ส�าเร็จสมประสงค์
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  ๔.๕ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม สิ่งนี้ท�าให้สมรรถนะการยึดมั่นในความ

ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมแตกต่างไปจากสมรรถนะอื่น ๆ ที่เน้นผลการปฏิบัติงานที่ดี 

๔. กระบวนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมไทย
 ๑. กระบวนกำรเสริมสร้ำง ด้ำนอำหำร 

  ๑) ศีลข้อ ๑ ภาคเหนือ โดยภาพรวมคือ ชี้ให้เห็นโทษการกินเนื้อสัตว์ ทานมังสวิรัติแทน เช่น 

ข้าว ผัก เผือก มัน เกลือ เป็นต้น อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian diet) คือ อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว ์

ทุกชนิด เป็นการด�ารงชีวิต สมถะแบบเรียบง่ายของชาวบ้านห้วยต้ม อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน ที่ท�าได้เช่นนี้

เพราะชาวบ้านมีความเชื่อมั่นในหลักค�าสอนของหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาที่ไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ ไม่ให้ 

น�าสัตว์ทุกชนิดมาประกอบอาหาร อาหารท่ีน�าไปท�าบุญทุกอย่างจึงเป็นมังสวิรัติล้วน ๆ การปฏิบัติได้ 

เช่นนีน้อกจากไม่เบียดเบียนสตัว์แล้ว สขุภาพร่างกายกย็งัแข็งแรงอกีด้วยร่างกายมคีวามสมดุลดี สอดคล้อง

กับการศึกษาทางด้านวิวัฒนาการของมนุษย์ได้แสดงให้เห็นว่า บรรพบุรุษของเราเป็นมังสวิรัติกันโดย

ธรรมชาติ และโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ไม่เหมาะกับการกินเนื้อ เร่ืองนี้ได้รับการอธิบายในข้อเขียน 

เกี่ยวกับกายวิภาคเปรียบเทียบที่เขียนโดย ดร. จี.เอส. ฮันติงเจน แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียของอเมริกา 

เขาอธิบายว่า สัตว์ท่ีกินเนื้อจะมีล�าไส้สั้นมาก และล�าไส้ของมันจะตรงและเรียบลื่น ส่วนพวกสัตว์กินพืช 

กินหญ้ามีล�าไส้ที่ยาว ทั้งล�าไส้เล็กและล�าไส้ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากอาหารประเภทเน้ือมีเส้นใยน้อยและมี 

โปรตีนมาก ล�าไส้จึงไม่ต้องใช้เวลานานในการดูดซึมสารอาหาร ดังนั้นล�าไส้ของสัตว์กินเนื้อจึงสั้นกว่าล�าไส้

ของสัตว์กินพืช เนื่องจากเส้นใยของพืชผักค่อนข้างย่อยยาก
2
 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

และภาคใต้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาคเหนอืจะต่างกนัอย่างมาก เพราะยงัมกีารน�าเนือ้สตัว์มาประกอบอาหาร 

แต่ไม่ให้น�าสัตว์ใหญ่มาประกอบอาหาร เช่น วัว ควาย เป็นต้น เพราะถือเป็นสัตว์ที่มีคุณกับมนุษย์  

ส่วนสัตว์อื่น ๆ  ขอให้ตายแล้วค่อยน�ามาประกอบอาหาร อีกทั้งให้งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ เพราะจะได้

ละเว้นการเบียดเบียนกันด้วย แสดงให้เห็นว่าการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้นนอกจากมนุษย์จะไม่

เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันแล้วต้องไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น ๆ  ด้วย ดังค�ากล่าวที่ว่า การเบียดเบียนของคนที่มี

ต่อสัตว์น้ัน คือการเข้าไปควบคุมชีวิตสัตว์ตั้งแต่กระบวนการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความเบียดเบียน คือ  

การแสดงอาการรังแก กดขี่ ข่มเหงน�้าใจ ให้คนหรือสัตว์อื่นต้องได้รับความล�าบาก ทุกข์ทรมาน ดังนั้น  

ผู้ปรารถนาแต่ความสุขสงบจึงควรสร้างปัญญา เป็นผู้มีปัญญา คือ เป็นคนไม่เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่น

  ๒) ศีลข้อ ๒ ภาคเหนอื ได้เน้นไปทีไ่ม่ขโมยวัตถสุิง่ของคนอืน่เพ่ือน�ามาประกอบอาหาร ตลอดถงึ

เมื่อผลิตสิ้นค้าก็ไม่ควรลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพราะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หมายความว่า  

 2
 สุขภาพและโภชนาการ, http://www.godsdirectcontact-thai.org/key/key-vetge.htm
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การขโมยจดัเป็นสิง่ท่ีไม่ดีต่อสังคม ไม่ว่าจะลกัษณะใดกต็าม หากสงัคมยงัก�าจดัคนประเภทนีไ้ม่ได้สงัคมนัน้

ย่อมอยูด้่วยความหวาดระแวง อย่างเช่น การขโมยอาหารสนุขัทีม่ผีูใ้จบญุได้ร่วมบรจิาคมาให้เพือ่น�าไปขาย

ทอดตลาด เป็นต้น ชาวบ้านห้วยต้มโดยส่วนใหญ่จะมีพ้ืนที่ท�ากินเป็นของตนเอง นอกจากจะท�าไร่แล้ว 

ส่วนหนึ่งคือปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อไว้รับประทานเอง บางครอบครัวก็ปลูกไว้เพื่อขายให้กับคนหมู่บ้าน  

และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการจัดต้ังอาชีพขึ้นมาเพื่อเป็นรายได้

เสรมิให้กบัชาวบ้าน นัน่คอื พยายามท�าให้ปรากฏว่าเป็นตวัอย่างให้ได้ว่า ศลีข้อ ๒ เป็นหลกัประกันทรพัย์สนิ

ได้อย่างไร เมื่อไม่มีการขโมยแล้ว จะต้องเพิ่มรายได้นั่นเอง จึงมีกลุ่มเกษตรลอยฟ้า คือการปลูกพืชผัก 

สวนครวัปลอดสารพษิ ผกักางมุง้ กลุม่เพาะเหด็ กลุม่เหล่านีเ้มือ่สามารถจัดต้ังมาได้ระยะหนึง่แล้วย่อมสร้าง

รายได้ให้กับสมาชิกพอสมควรท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในขณะที่ภาคกลางและภาคใต้ มีการจัดตั้งร้านค้า

ชุมชน ซึ่งในอดีตมีร้านค้าอยู่แล้วแต่ไม่เป็นระบบ จึงได้มีการบริหารจัดการใหม่ ท�าให้เกิดความเข้มแข็ง 

ชาวบ้านมีความเข้าใจในระบบบัญชีมากขึ้น รู้จักวิธีจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบท�าให้สินค้าที่มีอยู่ใน 

ร้านค้าไม่สูญหาย ดูแลสะดวก จัดเก็บง่ายกว่าเดิม ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า หากชาวบ้านทุกภาคที่กล่าวมาสามารถ

ท�างานให้กับกลุ่มของตนเองได้อย่างต่อเนื่องแล้วจะเป็นผู้มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี 

สอดคล้องกับดร.โมฮัมมัด ยูนุส ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน (Grameen Bank) ธนาคารเพื่อคนจนในประเทศ

บงัคลาเทศ กจิการเพือ่สังคมท่ีได้รับรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพ และท�าให้แนวคดิของสนิเชือ่ขนาดจ๋ิวหรอื

ไมโครไฟแนนซ์ขยายไปทั่วโลก ดร.ยูนุสให้ความหมายค�าว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” (social business) ว่า คือ 

“ธรุกิจทีขั่บเคลือ่นด้วยเป้าหมายทางสงัคม นกัลงทนุสามารถทะยอยรบัผลตอบแทนคนืได้แต่ไม่เกนิมลูค่า

ของเงินที่ลงทุน และจะไม่ได้รับเงินปันผล เนื่องจากเป้าหมายของการลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมเป็นไปเพื่อ

บรรลุวัตถุ ประสงค์ทางสังคมผ่านการปฏิบัติงานของบริษัท ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของนักลงทุน 

บริษัทจึงต้องสามารถคืนทุน ท�าก�าไรและบรรลุเป้าหมายทางสังคมไปพร้อมๆ กันได้”
3

  ๓) ศีลข้อ ๓ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ มีกระบวนการ คือ

ทานข้าวกับสมาชกิในครอบครวัและ หลกีเลีย่งการทานข้าวในงานรืน่เริง ครอบครวัถอืเป็นสงัคมขนาดเลก็

แต่มีความหมายที่สุดในชีวิต การทานข้าวกับสมาชิกในครอบครัวทุกวันย่อมท�าให้เกิดความเข้าใจกัน  

อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการทานข้าวในงานรื่นเริง ประเด็นนี้ไม่ได้กล่าวถึงว่าหากไปทานข้าวในงานรื่นเริงแล้ว

จะเกิดความเสียหายทันที แต่ควรมีสติในขณะที่ทานข้าวอยู่นั้น เพราะการทานข้าวนอกบ้านอาจมีเพ่ือน

มาร่วมด้วย อาจท�าให้การทานข้าวใช้ระยะเวลานานขึ้น ท�าให้มีผลต่อการกลับบ้านไม่ตรงเวลา ยิ่งถ้าเป็น

เวลากลางคืนก็ท�าให้เดินทางล�าบากขึ้น อาจน�าไปสู่อุบัติเหตุในท่ีสุด และอาจมีค�าถามตามมาจากคน 

ในครอบครัวว่า ไปทานกับใคร อยู่ที่ไหน สิ่งเหล่านี้อาจท�าให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมานั่นเอง ดังนั้น  

 3
 http://www.muhammadyunus.org/index.php/social-business/social-business



148 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๖๐

จากกระบวนการที่กล่าวมานั้นจึงเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันปัญหาได้ สอดคล้องกับ Burgess กับ Locke 

ที่กล่าวว่า ครอบครัวเป็นหน่วยของการกระท�าระหว่างกัน เช่น สามี ภริยา พ่อแม่ ลูก พี่น้อง โดยสังคม

แต่ละแห่งจะก�าหนดบทบาทของแต่ละครอบครวัไว้ซ่ึงกข็ึน้อยูกั่บ ประเพณขีองแต่ละแห่ง ซ่ึงหมายความว่า 

ไม่ใช่เพียงต่างคนต่างกิน ต่างคนต่างอยู่แต่ต่าง คนต่างมีปฏิกิริยาเชิงสัมพันธ์ต่อกัน เช่น รักกัน เอาใจใส่กัน 

สั่งสอนกัน จิตใจผูกพันกัน เป็นต้น
4

  ๔) ศลีข้อ ๔ ในภาคเหนือ มกีระบวนการคอื ส่ังสอนให้เหน็โทษของการทานเนือ้สัตว์ ไม่หลอกลวง

เอาวตัถสุิง่ของคนอืน่มาประกอบอาหาร ทัง้สองกระบวนการเป็นสิง่ท่ีชาวบ้านได้รับการแนะน�าส่ังสอนจาก

ครูบาชัยยะวงษา ซึ่งได้ใช้ท้ังค�าพูดท่ีเป็นปิยวาจาหรือค�าพูดอันเป็นที่รักที่พอใจ ชาวบ้านฟังแล้วไม่ติดขัด

ในจิตใจ ท�าให้ทุกคนยอมปฏิบัติตามได้ ในขณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  

มีกระบวนการที่เหมือนกันแต่เพิ่มขึ้นมาคือ ประชาสัมพันธ์อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารถือเป็น

สิ่งส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ จึงควรรู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายคือ 

รับประทานให้ครบ ๕ หมู่ และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในครอบครัว หมู่บ้านรับทราบถึงอาหาร

ทีม่ปีระโยชน์จากเอกสารลกัษณะใดลกัษณะหนึง่เช่น แผ่นพบัของโรงพยาบาล โปสเตอร์ เป็นต้น ถ้าหากว่า

เราเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักการจริง ๆ ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้นการที่ชาวบ้าน

จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั้น การบอกกล่าวพูดคุยกันถึงวิธีการรับประทานอาหาร ตลอดถึงการ

ติดตามข่าวสาร การโฆษณาสื่อด้านสุขภาพ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท�าให้เรารับรู้ทันเหตุการณ์และสามารถ

ปรบัตวัให้เกิดความสขุได้ สอดคล้องกับค�ากล่าวทีว่่า ส่ือทีม่คีวามสร้างสรรค์จะส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมสุขภาพในทางทีพ่งึประสงค์ ในขณะทีส่ือ่ทีน่�าเสนอพฤตกิรรมสขุภาพทีไ่มเหมาะสม แต่พยายาม

น�าเสนอว่าเป็นค่านยิมของสงัคมท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสขุภาพในทางทีไ่ม่พงึประสงค์ 

เช่น การโฆษณาอาหารประเภทจานด่วน ซึ่งเป็นอาหารที่มีการแข่งขันในการโฆษณาที่สูงมากทั้งที่อาหาร

เหล่านีม้ปีริมาณแคลอรสีงูและมสีารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อร่างกายในปริมาณต�า่ เดก็หรอืเยาวชนทีร่บัประทาน

อาหารเหล่านี้มากๆ จึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิดในช่วงชีวิตต่อไป 

ท�าให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของบุคคลในสังคมต่อไป
5

  ๕) ศีลข้อ ๕ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีกระบวนการคือ  

ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่และฝิ่น ห้ามน�าสุรา เครื่องดื่มของมึนเมาเข้าไปในบริเวณวัด ห้ามจ�าหน่ายสินค้าที่มี

แอลกอฮอล์ในชุมชน ผักอินทรีย์ปราศจากสารเคมี ปัญหายาเสพติดยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งเป็นภัยคุกคาม

 4
 Burgess กับ Locke (อ้างใน สุพัตรา สุภาพ 2536, 36-37)

 5
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สื่อโฆษณากับสุขภาพ, https://sites.google.com/site/sukhsuksam4/home/bth-

thi-6-sux-khosna-kab-sukhphaph
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ต่อความมั่นคงต่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เนื่องจากยาเสพติดจะท�าลายศักยภาพของ

ประชาชนและเยาวชน จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการพฒันาในอนาคต
6
 การป้องกนัชุมชนการป้องกนั

ชุมชนจากปัญหาสิ่งเสพติดท�าได้หลายวิธี เช่น (๑) การให้ความรู้ โดยการอบรมแก่ทุกคนในชุมชนให้เห็น

โทษหรืออันตรายจากสิ่งเสพติด (๒) เสริมกิจกรรมยามว่าง โดยการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนยามว่าง เช่น 

การเยบ็เสือ้ผ้า การท�ารองเท้า เป็นต้น ๓. ตัง้ศูนย์รบัแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัสิง่เสพตดิ เมือ่พบว่ามกีารซือ้ขาย

หรือเสพสิ่งเสพติดภายในชุมชน ๔. เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดสิ่งเสพติดต่างๆ ทั้งที่ทางราชการจัดขึ้น 

และชุมชนคิดริเริ่มขึ้นมาเอง
7

 ๒. กระบวนกำรเสริมสร้ำง ด้ำนเครื่องนุ่งห่ม

  ๑)  ศีลข้อ ๑ ภาคเหนือ โดยภาพรวมคือ ไม่ใช้เสื้อผ้า ที่นอนที่ท�าจากหนังสัตว์ ใช้สีย้อมผ้าด้วย

วัสดุท้องถิ่น มีเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตเอง จากกระบวนการเหล่านี้ ท�าให้ทราบว่า ชาวบ้านห้วยต้มมีวิถีชีวิตที่

กลมกลืมกับสภาพธรรมชาติเป็นอย่างดี แม้แต่เครื่องนุ่งห่มก็หลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการน�าหนังสัตว์มาท�า 

ท�าให้ไม่มกีารเบยีดเบียนกนัส่วนภาคตะวนัออกเฉยีง เหนอื ภาคกลาง และภาคใต้ พบว่า ไม่ใช้เส้ือผ้าท่ีนอน

ที่ท�าจากหนังสัตว์ ใช้ผ้าทอมือ ซึ่งท�าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย และผ้าไหม จากกระบวนการ 

เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เครื่องนุ่งห่มของมนุษย์นั้นไม่จ�าเป็นจะต้องน�าหนังสัตว์มาใช้เลย เพราะมีวัสด ุ

อย่างอื่นมากมายที่สามารถทดแทนได้ และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วย เช่น หนังเทียม เป็นต้น  

หนังเทียมมีอยู่ด้วยกัน ๓ ประเภท คือ หนังพียู หนังเซมิพียู และหนังพีวีซี แต่หนังเทียมที่มีคุณสมบัติ  

การสัมผัสเหมือนหนังแท้มากที่สุดและดีที่สุดในบรรดาหนังเทียมทั้งหมด นั่นก็คือ “หนังเทียมพียู”  

หนังเทียมประเภทพียู มีขั้นตอนการผลิตที่สะอาด ไร้มลพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ 

  ๒) ศีลข้อ ๒ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีกระบวนการคือ  

ไม่ขโมยเสื้อผ้าของผู้อื่น เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่มเพียงพอส�าหรับทุกคนในครอบครัว การเลือกซ้ือผ้ามีความ

ส�าคัญ เพราะถ้าได้ผ้าที่เหมาะสมกับแบบตัดเหมาะกับบุคลิกของผู้ใช้ สถานที่และโอกาส ผ้ามีความส�าคัญ

เพราะจะท�าให้ผู้สวมใส่ดูดีข้ึนในขณะเดียวกันก็อาจจะท�าให้ผู้สวมใส่ดูแย่ลงถึงแม้ว่าผ้านั้นจะราคาแพง

ก็ตาม เสื้อผ้า คือสิ่งที่จ�าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเสื้อผ้านั้นช่วยปกปิดร่างกาย และช่วยเพิ่มบุคลิกให้กับ 

ผู้สวมใส่ ช่วยบ่งบอกถึงหน้าที่การงานของผู้สวมใส่ว่าอยู่ในฐานะอะไร อยู่ในต�าแหน่งหน้าที่อะไร ในการ

เลอืกซือ้หรอืใส่เสือ้ผ้านัน้กค็วรทีจ่ะซือ้หรอืใส่เสือ้ผ้าท่ีเหมาะสมกบัรูปร่างของตนเอง เหมาะสมกบัสีผิวของ

ตนเอง ใส่สบาย ไม่หลวมหรือไม่คับจนเกินไป และเราก็ควรที่จะเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี คุ้มค่า และ

 6
 กรมประชาสมัพนัธ์, ปัญหายาเสพตดิในประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซยีน, http://www.aseanthai.net/

ewt_news.php?nid=4203&filename=index
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 การป้องกันปัญหายาเสพติด, https://sites.google.com/site/payhayasephtidnichumchn/
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เหมาะสมกับการที่เราจะใส่ไปในโอกาสต่าง ๆ ฉะนั้น เสื้อผ้าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นของมนุษย์ แต่ละครอบครัว 

จึงควรหาไว้เพื่อสวมใส่ให้เพียงพอ อาจผลิตเอง หรือซื้อก็ได้ ส�าคัญอยู่ที่วิธีการจะได้มานั้นควรได้มา 

ด้วยความสุจริตไม่ใช่ขโมยมา อันจะท�าให้เกิดความเดือดร้อนต่อสังคมคือเจ้าของสินค้า ต้องขาดทุนหรือ

ก�าไรไปด้วย

  ๓) ศีลข้อ ๓ ในภาคเหนือ มีกระบวนการคือ (๑) แต่งกายเรียบร้อยถูกกาลเทศะ (๒) ไม่แต่งกาย

ล่อแหลมต่อการถูกทารุณกรรมทางเพศ (๓) หญิงสาวแต่งกายด้วยชุดยาวสีขาว หญิงท่ีแต่งงานแล้ว 

จะสวมใส่เสื้อคนละท่อน คือนุ่งผ้าซิ่นและเสื้อ (๔) ประเพณีที่ส�าคัญในชุมชนต้องแต่งกายประจ�าเผ่า  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีกระบวนการคือแต่งกายเรียบร้อยถูกกาลเทศะ  

ไม่แต่งกายล่อแหลมต่อการถูกทารุณกรรมทางเพศ ผู้หญิงเม่ือไปวัดแต่งกายด้วยผ้าถุงยาว การแต่งกาย

เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญเพราะสามารถบอกถึงค่านิยมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ 

ชนชาตนิัน้ๆ ประโยชน์ของเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย เพือ่ป้องกนัความร้อนหนาว บ่งบอกถงึฐานะทางเศรษฐกจิ 

บ่งบอกอาชีพของผู้สวมใส่ ตลอดจนเสริมสร้างบุคลิกภาพและสะท้อนวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มให้สง่างาม 

ถูกกาลเทศะ หากแต่งกายได้เหมาะสมถูกกาลเทศะก็จะไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมา เช่น ปัญหาการทารุณ

กรรมทางเพศ เป็นต้น สอดคล้องกบัธดิาการทีไ่ด้น�าเสนอว่า ปัจจุบนั ค่านยิมเร่ืองเครือ่งแต่งกายของวยัรุ่น

วัยเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องแบบนักศึกษาหญิงและชายในระดับอุดมศึกษาตามสถาบัน ต่างๆ ก�าลัง

กลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยเริ่มวิตกกังวลพฤติกรรมการแต่งกายแบบล่อแหลม ชอบสวมเสื้อที่รัดเข้ารูป 

กระโปรงสั้น ผ่าสูง หรือไม่ก็สวมกางเกงยีนซีดๆ ขาดๆ และสวมรองเท้าแตะ ซึ่งมองดูเป็นแฟชั่นที่ไม ่

เหมาะสม อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงการถูกล่อลวงข่มขืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาหญิง ต้องยอมรับว่า

แฟชั่นเสื้อผ้าการแต่งกายของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปมาก และนิยมแต่งตัวตามวัฒนธรรมจากต่างชาติ  

ยิ่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาในปัจจุบันก็ได้รับอิทธิพลดังกล่าว
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  ๔) ศีลข้อ ๔ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีกระบวนการ คือ 

๑. ไม่โฆษณาขายเสือ้ผ้าหรอืเครือ่งนุง่ห่มเกนิจรงิ ๒. สกรีนตัวหนงัสือลงบนเส้ือผ้าด้วยค�าสุภาพ การท�าผิด

ศีลข้อ ๔ ไม่ได้หมายถึงการพูดเท็จอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการกระท�าใดๆ ที่แสดงออกทางค�าพูดแล้ว

ท�าให้รู้ว่า ไม่มีความสุภาพ ด่าทอ เสียดสี เหยียดหยาม เหล่านี้จัดเข้าในการท�าผิดศีลข้อ ๔ ด้วย การพูด

เป็นพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ โดยอาศัยภาษา ถ้อยค�า น�้าเสียง ตลอดจนกิริยาท่าทาง และอื่น ๆ 

เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่จะพูดของตนแก่ผู้อื่นในการสื่อสารซึ่งมีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์ 

เป็นอันมาก  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน  ท�างานใด  หรือคบหาสมาคมกับใคร  ก็ต้องส่ือสารด้วยการพูดเสมอ  

 8
 Thidakarn_oa, ปัญหาการแต่งกายไม่เหมาะสมของนักศึกษาในปัจจุบัน, http://tidakarn.blogspot.

com/2010/11/blog-post.html
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ดังนั้น หากมีการโฆษณาขายเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ก็ควรให้อยู่ในกรอบความเป็นจริง ระหว่างราคาสินค้า

กับเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อีกกระบวนการคือ การสกรีนตัวหนังสือลงบนเสื้อผ้าก็ควรใช้ถ้อยค�าที่สุภาพ  

ไม่ควรใช้ค�าพูดที่หยาบคายอันจะท�าให้เกิดความไม่สบายใจกับผู้อื่น

  ๕) ศีลข้อ ๕ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีกระบวนการคือ  

๑. มีเสื้อผ้ารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สอดคล้องกับโครงการของรัฐบาลท่ีมีกรอบความคิดว่าปัจจุบัน

สถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาส�าคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย ยุทธศาสตร์การป้องกัน

กลุม่ผูมี้โอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ จงึมุง่เน้นการสร้างภมูคิุม้กันและป้องกนั

ยาเสพติด ดังนั้น การที่จะให้เยาวชนไม่หันไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยการปลูกฝัง

เยาวชนให้เกิดการคิดดี ท�าความดี และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบกับในวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวัน 

ต่อต้านยาเสพติดโลก ส�านักงาน ป.ป.ส. จึงก�าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า  

“คิดดี ท�าดี ต่อต้านยาเสพติด” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-

ราชกุมาร ีการแสดงสัญลกัษณ์ คอื ร่วมสวมเสือ้สม่ีวงพร้อมกนัในวนัต่อต้านยาเสพตดิ ๒๖ มถินุายน ๒๕๕๘
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 ๓. กระบวนกำรเสริมสร้ำง ด้ำนที่อยู่อำศัย

  ๑)  ศีลข้อ ๑ ภาคเหนือ มีกระบวนการคือ (๑) มีบ้านเรือนไม่แออัดเกินไป (๒) ชาวบ้านมีความ

สามัคค ีการปลกูบ้านเรอืนของชาวบ้านห้วยต้มน้ัน จะไม่อยูต่ดิกนัมากนกั เนือ่งจากมพ้ืีนทีพ่อสมควร แต่ละ

หลงัคาเรอืนจงึอยูก่นัค่อนข้างสบาย โดยลกัษณะบ้านจะยกพืน้ขึน้สองชัน้ตัวบ้านจะท�าจากไม้เกอืบทัง้หมด 

หลังคามุงด้วยจาก ผนังท�าด้วยฝากไม้ไผ่ ใต้ถุนโล่ง เป็นที่ส�าหรับเก็บวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนและ

ชอบอยูก่นัเป็นกลุม่กับญาตพิีน้่องของตน เมือ่มกีจิกรรมกจ็ะพร้อมกนัออกไปท�าช่วยกนั ส่วนภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ พบว่า มีกระบวนการ คือ (๑) ไม่เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน (๒) ไม่น�าชิ้นส่วน

หรืออวัยวะส่วนใดหนึ่งของสัตว์มาประดับตกแต่งบ้าน การเลี้ยงสัตว์มีหลายลักษณะ กล่าวคือ บางคน 

เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา การเลี้ยงสัตว์ไว้เฝ้าบ้าน การเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร เป็นต้น เหล่านี้  

หากมองในแง่ของพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นการทรมานทั้งสัตว์และคนที่เป็นเจ้าของ เพราะมีความห่วง 

อยู่ตลอดเวลา และตัวช้ีวัดต่อมาคือ ไม่น�าชิ้นส่วนหรืออวัยวะส่วนใดหนึ่งของสัตว์มาประดับตกแต่งบ้าน 

เพราะแสดงให้เห็นถึงความทารุณกรรมสัตว์ ถึงแม้บางคนจะกล่าวว่าเป็นอ�านาจบารมีที่มีเครื่องประดับ

จากสัตว์ใหญ่เช่น งาช้าง หนังเสือ เป็นต้น ล้วนเป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้น เพราะอ�านาจบารมีที่แท้จริงอยู่ที่

ตัวของเราว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด 
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  ๒)  ศีลข้อ ๒ ภาคเหนือ (๑) ไม่ปลูกบ้านรุกล�้าที่ของคนอื่น (๒) มีการพึ่งพาอาศัยและเอื้ออาทร

ต่อกัน (๓) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมของการสร้างบ้านของชนเผ่า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

และภาคใต้ มีกระบวนการคือ (๑) ไม่ปลูกบ้านรุกล�้าที่ของคนอื่น (๒) มีการพึ่งพาอาศัยและเอื้ออาทร 

ต่อกัน ที่อยู่อาศัยคือบ้านนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม การปลูกสร้างบ้านจึงมีความหมายต่อชีวิต 

ของมนษุย์เป็นอย่างมาก แต่ก่อนจะสร้างต้องตรวจสอบทีดิ่นของตนเองด้วยว่าไปรกุล�า้ทีข่องคนอืน่หรอืไม่ 

เพราะถ้ารุกล�้าที่ของคนอื่นก็เป็นการขโมยที่ของเขานั่นเอง เจ้าของที่ดินอาจมีการฟ้องร้องได้ จึงควรระวัง

พอสมควร การพึ่งพาอาศัยและเอื้ออาทรต่อกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะท�าให้ครอบครัวมีความปลอดภัยใน

ทรัพย์สิน ถ้าหากเราไม่อยู่บ้านก็สามารถฝากเพื่อนบ้านช่วยดูแลให้ได้ ในภาคเหนือ ชาวบ้านห้วยต้มจะมี

เอกลักษณ์การสร้างบ้านที่เป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าที่โดดเด่น โดยไม่สนใจแบบแปลนบ้านสมัยใหม่ที่มีอยู่

ในปัจจุบัน แบบแปลนของชาวบ้านห้วยต้มจึงไม่เหมือนกับบ้านในชนบทของชาวไทยท่ัวไป ซ่ึงเป็น 

แบบแปลนที่เหมาะกับสภาพทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ตามภูเขา 

  ๓)  ศีลข้อ ๓ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีกระบวนการ คือ 

๑. ไม่มีครัวเรือนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการค้าประเวณี ๒. ไม่มีครัวเรือนที่ประพฤติผิดในกาม ครอบครัว

  ๔) ศีลข้อ ๔ ในภาคเหนือ มีกระบวนการคือ (๑) ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของหมู่บ้าน (๒) น�าค�า

สอนของครูบาชัยยะวงษาปิดไว้ท่ีบ้าน กล่าวคือ ชาวบ้านห้วยต้มเป็นหมู่บ้านที่เอกลักษณ์โดดเด่น 

หลายด้าน เช่น ทานมังสวิรัติ มีครูบาชัยยะวงษาเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีการผลิตเส้ือผ้าด้วยมือ เป็นต้น  

เหล่านี้ล้วนเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจของคนที่อยู่นอกหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของหมู่บ้านจึงเป็น

วิธีที่จะดึงดูดให้คนภายนอกได้เดินทางไปเยี่ยมชม เมื่อมีคนไปที่หมู่บ้านก็เป็นที่มาของรายได้จากการขาย

สินค้าที่มีอยู่ในชุมชน เช่น เสื้อผ้า เครื่องเงิน ผัก ผลไม้ เป็นต้น และค�าสอนของหลวงปู่ครูบาชัยยะวงษา

ถอืเป็นแนวปฏบิตัทิีช่าวบ้านยดึถอือย่างเหนยีวแน่นกค็วรน�าไปไว้ทีบ้่านเพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจไม่ให้ท�าผิด 

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีกระบวนการคือ (๑) ประชาสัมพันธ์ผลงานของ

หมู่บ้านที่ประสบผลส�าเร็จ (๒) ไม่ดูถูกเหยียดหยามหมู่บ้านตนเอง การประชาสัมพันธ์ผลงานของหมู่บ้าน

ท�าได้หลายวิธี เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น เป็นวิธีที่ท�าได้ง่ายและรวดเร็ว ตลอดถึงแผ่นพับ หรือโปสเตอร์ ก็เป็น

วิธีหนึ่งที่สามารถรับรู้ข้อมูลได้โดยตรง และต้องยอมรับสภาพหมู่บ้านของตนเองว่าเป็นอย่างไร สภาพวัด

เป็นอย่างไร สภาพโรงเรียนเป็นอย่างไร เพื่อที่จะน�าไปสู่การพัฒนาในอนาคต

  ๕) ศีลข้อ ๕ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีกระบวนการคือ 

(๑) ไม่มีครัวเรือนที่ค้าขายยาเสพติด (๒) ไม่มีครัวเรือนที่ให้ที่พักพิงผู้ค้าขายยาเสพติด สิ่งเสพติดหมายถึง 

ยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใด

กต็าม ท�าให้เกิดผลต่อร่างกายและจติใจ ในสงัคมทีวุ่น่วายสบัสน เปลีย่นแปลงรวดเรว็ดงัเช่นปัจจบุนั ท�าให้

จิตใจผดิปกตง่ิาย หากเป็นบุคคลท่ีมบุีคลกิภาพอ่อนแอในทกุด้าน ทัง้อารมณ์และสติปัญญา รวมท้ังร่างกาย
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ไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะหาสิ่งยึดเหนี่ยว จะตกเป็นทาสยาเสพติดได้ง่าย ผู้ที่มีอารมณ์วู่วามไม่ค่อยยั้งคิดจะ

หันเข้าหายาเสพติดเพื่อระงับอารมณ์วู่วามของตน เนื่องจากยาเสพติดมีคุณสมบัติในการกดประสาทและ

กระตุ้นประสาท ผู้มีจิตใจไม่ม่ันคง ขาดความมั่นใจ มีแนวโน้มในการใช้ยาเพ่ือบรรเทาความวิตกกังวล 

ของตนให้หมดไปและมีโอกาสติดยาได้ง่ายกว่าผู้อื่น ครอบครัวของผู้ป่วยยาเสพติด เป็นสถาบันที่ให้การ

ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในทุกช่วงวัย หรือตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยใช้ยาเสพติด ขณะท่ีผู้ป่วยใช้ยาเสพติด และเข้า 

บ�าบัดรักษา รวมทั้งภายหลังการบ�าบัดรักษา การที่ผู้ป่วยใช้สารเสพติด ถือเป็น ปรากฏการณ์ที่ส�าคัญ 

ของครอบครัวที่จะท�าให้เห็นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพราะบทบาทบางอย่างของครอบครัว

ก็เป็นบ่อเกิดของปัญหายาเสพติด เด็กหรือเยาวชนหันไปประกอบอาชญากรรมหรือติดยาเสพติดเพราะมี

ความผูกพันกับครอบครัว สอดคล้องกับนิภา ที่กล่าวว่า การน�าครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

และการบ�าบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด จึงต้องให้ความส�าคัญในการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ 

ครอบครัวด้วย เพราะการที่ผู้ป่วยยาเสพติดจะเลิก ยาเสพติดได้พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวจ�าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลง โดยต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของครอบครัวให้ เข้าใจเสียใหม่ว่าปัญหาของยาเสพติดเป็น

ปัญหาของครอบครัวไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหน่ึง ดังนั้นทุกคนในครอบครัว ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหานี้ร่วมกัน
10

 

 ๔. กระบวนกำรเสริมสร้ำง ด้ำนยำรักษำโรค

  ๑) ศีลข้อ ๑ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีกระบวนการคือ  

(๑) ใช้ยาสมนุไพรจากพชืในท้องถ่ิน พชืสมนุไพร หมายถงึพนัธุไ์ม้ต่าง ๆ  ทีส่ามารถน�ามาใช้ปรงุหรอืประกอบ

เป็นยารกัษา โรคต่าง ๆ  ใช้ในการส่งเสริมสขุภาพร่างกายได้ พชืสมนุไพร เป็นผลผลติจากธรรมชาติ ทีม่นษุย์

รู้จักน�ามาใช้เป็นประโยชน์ เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาล พืชสมุนไพร ของชาวบ้านห้วยต้ม 

ได้แก่ การกลั่นและแปรรูปน�้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอม การบูร และไพล ที่สามารถท�าได้เช่นนี ้

เนื่องมาจากเป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ได้เคย 

เสด็จเยีย่ม ส่วนพชืสมนุไพรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืนัน้มมีากมายเช่น ใบย่านาง ใบมะกรดู ขิง กระชาย 

ตะไคร้ ใบบัวบก เป็นต้น พืชสมุนไพรในภาคกลาง เช่น กล้วยน�้าว้า กระทือ กุ่มน�้า กุ่ยช่าย เป็นต้น  

พืชสมุนไพรในภาคใต้ เช่น หอม กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น เหล่านี้ถือว่าเป็นสมุนไพรไทยที่ม ี

เหมือนกันทุกภาคของประเทศ ดังนั้น เมื่อมีพืชสมุนไพรเยอะอยู่แล้วจึงไม่จ�าเป็นต้องไปเบียดเบียนสัตว์

เพื่อน�ามาท�ายาอีกต่อไป

 10
 นิภา นีสกุล. ครอบครัวกับการป้องกันและบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด. ใน วิโรจน์ วีระชัย , อังกูร ภัทรากร, ล�้า

ซ�า ลักษณาภิชนชัช,ฉวีวรรณ ปัญจบุศย์ และนิภา นีสกุล (บรรณาธิการ), ต�าราการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด(หน้า 414 
- 426 ). กรุงเทพมหานคร : บริษัทวัชระอิน เตอร์ปริ้นติ้ง จ�ากัด. (2548).
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  ๒) ศีลข้อ ๒ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีกระบวนการคือ  

เข้ารับการรักษาโรคที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่ได้รับ เช่น บัตรทอง การด�ารงชีวิตของมนุษย์นั้นย่อมไม่เที่ยง 

คือ เราไม่สามารถก�าหนดรู้ได้ว่าจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่ ดังนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียาไว้เพ่ือรักษาโรค  

กล่าวคือ ปัจจุบันเรามีสิทธิที่จะเข้ารับการรักษาโรคทุกโรงพยาบาลในประเทศ แต่เราต้องตรวจดูสิทธิของ

ตนเองก่อนว่าจะใช้สิทธิอะไรได้ เพ่ือสะดวกต่อการรักษา เพราะเมื่อเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที ่

จะถามเราทันทีว่าใช้สิทธิอะไร เช่น สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ เป็นต้น ฉะนั้นการรู้ว่าตนเองจะใช้สิทธิ

อะไรได้ในการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจึงเป็นการเตรียมตัวที่ดีหากมีเหตุฉุกเฉินนั่นเอง

  ๓) ศีลข้อ ๓ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีกระบวนการคือ 

มียาสามัญประจ�าบ้าน รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ สุขภาพร่างกายของคนเรานั้นมีความ 

แตกต่างกัน การเจ็บป่วยก็เป็นธรรมดาที่อาจมีบ้าง ฉะนั้นถ้าหากมีการเตรียมตัวให้พร้อมคือมียาสามัญ

ประจ�าไว้ที่บ้านก็จะเป็นการดี เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินก็จะสามารถรักษาเบ้ืองต้นได้ก่อนท่ีจะไปรักษาต่อท่ี 

โรงพยาบาล การออกก�าลังกายสม�่าเสมอย่อมส่งผลดีต่อร่างกาย คือท�าให้ร่างกายแข็งแรงการมีร่างกาย 

แข็งแรงก็จะส่งผลต่อการท�างานทุกส่วนท่ีมีประสิทธิภาพ ร่างกายเมื่อท�างานหนักก็ควรได้รับการพักผ่อน 

การพักผ่อนที่เพียงพอย่อมท�าให้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี การด�าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ จะสมบูรณ์นั้น 

  ๔) ศีลข้อ ๔ ในภาคเหนือ ไม่อวดอ้างสรรพคุณยาเกินจริง การอวดอ้างสรรพคุณของยาเกินจริง

ถือเป็นการหลวกลวงประชาชน การอวดอ้างสรรพคุณยาเกินจริงถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อ 

เพือ่ทีต่นจะได้ขายสนิค้าทีผ่ลติขึน้ โดยมุง่หวงัเฉพาะต้นทนุก�าไร แต่ไม่สนใจคณุภาพของยาหรือผลิตภณัฑ์

ที่ออกมาวางจ�าหน่าย เข้าข่ายเป็นนักต้มตุ๋น ท�าให้ผู้อื่นเสียหาย สอดคล้องกับนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันพบการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

เสรมิอาหาร ยา เครือ่งส�าอาง ขายผ่านทางโซเชยีลมเีดีย (Social media) เป็นจ�านวนมาก ซ่ึงมกีารโฆษณา

ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หลอกขายให้ผู้บริโภคสั่งซ้ือมาใช้ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีอวดอ้าง

สรรพคุณทางยาว่า ช่วยบ�าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคต่างๆ หรืออ้างว่าสามารถเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของร่างกาย เช่น ท�าให้หน้าเล็ก เรียว แหลม เพิ่มส่วนสูง ขยายหน้าอก ลดริ้วรอย ลดฝ้า กระ 

จุดด่างด�า ผลิตภัณฑ์ท่ีท�าให้ผิวขาวเนียนอมชมพู มีออร่าช่วยปรับสภาพผิวเนียนนุ่มใสวิ้ง บางครั้งพบว่า 

อวดอ้างเป็นยาเสริมสมรรถภาพทางเพศยาเพิ่มหรือขยายขนาดอวัยวะเพศ หรือเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ 

เคร่ืองส�าอางแต่กลบัอ้างว่า สามารถรกัษาสวิโดยไม่ต้องทานยา รักษาอาการเข่าเสือ่ม เป็นต้น ซ่ึงผลติภณัฑ์

ที่อวดอ้างต่างๆ เหล่านี้มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการขออนุญาตจาก อย. อีกทั้งยังมีการอวดอ้าง

สรรพคุณเกินจริง บางผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเป็นเพียงการจดแจ้งกับ อย. แต่มักจะ

น�าไปโฆษณาว่าผ่าน อย. แล้ว ท�าให้ผูบ้รโิภคเข้าใจผดิว่า อย. รับรองสรรพคณุผลิตภณัฑ์ท่ีอวดอ้างสรรพคณุ

เกินจริงด้วย จึงขอเตือนผู้บริโภค ให้ระวังขออย่าได้หลงเชื่อค�าโฆษณาและซื้อมาใช้โดยเด็ดขาด เพราะมัก



155กระบวนการเสรมิสร้างวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัของชมุชนในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนฯ

พบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนั้นมักลักลอบใส่ยาหรือสารอันตรายลงไปในผลิตภัณฑ์และ 

ไม่ได้รับคุณภาพมาตรฐาน อาจได้รับอันตรายจากการใช้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่หลอกขายผ่านทางโลก 

โซเชียลมีเดีย
11

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีกระบวนการคือ (๑) มีความรู้เกี่ยวกับ

การใช้ยา (๒) มีคู่มือการใช้ยา ความรู้เรื่องโรคและยาในปัจจุบันมีจ�านวนมากขึ้นเร่ือยๆ ส่งผลให้โรค 

หลายชนิดสามารถป้องกัน ควบคุมหรือรักษาได้ด้วยการดูแลปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องร่วมกับการ 

รบัประทานยาอย่างถกูต้องและสม�า่เสมอ เช่น โรคไขมนัในเลือดสูง โรคไมเกรน และโรคไข้เลือดออก อย่างไร

กต็าม ประชาชนทัว่ไปรวมถงึผูป่้วยส่วนหนึง่ยงัรบัทราบข้อมลูใหม่เหล่านีไ้ด้น้อย รวมถึงยงัอาจได้รบัข้อมลู

ที่คลาดเคลื่อนจากสื่อต่างๆ ส่งผลต่ออัตราความเจ็บป่วยของประชาชนและปัญหาสาธารณสุขในระดับ

ประเทศ เช่น การใช้สมุนไพรบางชนิดอย่างผิดวิธี อีกทั้งยังก่อให้เกิดอาการข้างเคียงหรือพิษจากการใช้ยา 

หรือส่งผลให้เกิดเชื้อโรคดื้อยา เช่น การใช้ยาแก้อักเสบ (ยาต้านจุลชีพ) ในโรคติดเชื้อต่างๆ ตลอดจนยังมี

ความรู้ในการดูแลตนเองเวลาเกิดอาการข้างเคียงจากยาหรือพิษจากยาอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น การเข้า 

อบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้จึงเป็นเรื่องส�าคัญสอดคล้องกับการศึกษาของศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร เภสัชกร

ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม 

การใช้ยาชุด ยาปฏิชีวนะ ยาลูกกลอน ยาอันตรายอย่างมีส่วนร่วม อ�าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

กล่าวสะท้อนถึงปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้ยาในชุมชนว่าปัจจุบันยาชุด ยาปฏิชีวนะ ยาลูกกลอน เป็นยา 

ยอดนิยมและมีการแพร่กระจายในชุมชนเป็นจ�านวนมาก ท้ังนี้จากการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ผ่านมา มาตรการทางด้านกฎหมาย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เตือนแก่ประชาชน นับเป็นมาตรการที่ดี

แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร และมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาสุขภาพจากการใช้ยาสูงข้ึนเร่ือยๆ และเพ่ือให้สอดรับ

กับลักษณะของปัญหาท่ีเป็นรากเหง้าท่ีฝังลึกในชุมชนมาเป็นเวลายาวนาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

อ�าเภอพรรณานิคม เล็งเห็นความส�าคัญจึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการแก้ไขปัญหา 

ด้านพฤติกรรมการใช้ยาชุด โครงการนี้เป็นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนข้ึน เพ่ือจัดการยาชุด ยาปฏิชีวนะ  

ยาลูกกลอน และยาอันตรายท่ีเป็นระบบในเขตพ้ืนท่ี อ�าเภอพรรณานิคม พร้อมสร้างความตระหนัก 

ถงึอนัตรายจากการใช้ยาประเภทนี ้และเกดิทัศนคติทีดี่จนเกดิการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ยาอนัตราย

ลดลงจนน�าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน
12

 11
 นพ.บุญชัย สุขสมบูรณ์, อย่าเชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพอวดสรรพคุณเกินจริง, http://www.thaihealth.or.th/

Content/25389

 12
 ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร, สร้างความรู้ให้ชุมชน ใช้ยาอย่างปลอดภัย, http://www.thaihealth. or.th/Con-

tent/26654
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  ๕) ศีลข้อ ๕ ในภาคเหนือ มีกระบวนการคือ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะ หรือ แอนตี ้

ไบโอติก (Antibiotic) เป็นยารักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโดยทั่วไปแล้วหมายถึงเชื้อแบคทีเรีย ปัจจุบัน

มีการใช้ค�าอื่นทดแทน คือยาต้านจุลชีพ หรือยาต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial) โดยยากลุ่มนี้จะใช้เมื่อ

แพทย์ให้การวินิจฉัยหรือคาดว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น ในสังคมไทยประชาชนทั่วไปมักเรียก

ยากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบท�าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการใช้ยานี้จะท�าให้โรคท่ีเป็นอยู่หายเร็วข้ึนเพราะยา

จะไปรักษาหรือแก้การอักเสบซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ยาปฏิชีวนะที่เป็นที่คุ้นเคยและผู้ป่วยมักซื้อใช้เอง 

ได้แก่ อะม็อกซีซิลลิน (amoxicillin) อ็อกเมนติน (augmentin) นอร์ฟล็อกซาซิน (norfloaxacin)  

เตตร้าซัยคลิน (tetracycline) อะซีโทรมัยซิน (azithromycin) เป็นต้น สอดคล้องกับพญ. พรพรรณ  

กู้มานะชัย กล่าวว่า เนื่องจากยาทุกชนิด มีทั้งประโยชน์ในการรักษาโรคและมีโทษจากผลข้างเคียงของยา 

นอกจากนี้ยังเพ่ิมปัจจัยเสี่ยงต่อการแพ้ยาท้ัง ๆ ที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะและเม่ือใช้ไม่ถูกต้องจะก่อ

ให้เกิดโทษต่อผู้ป่วย ได้แก่ (๑) ต้องได้รับผลข้างเคียงจากยาไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน 

เวียนศีรษะ (๒) โรคไม่หาย (๓) อาจเกิดการแพ้ยาที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ (๔) เชื้อแบคทีเรียประจ�าถิ่นซึ่งมีอยู่ได้

ในร่างกายเป็นปกติดื้อต่อยาท่ีใช้ ข้อส�าคัญ ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินค่ายาส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายทั้งๆ ที่ไม่มี 

ความจ�าเป็นต้องใช้ยาน้ี
13

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกระบวนการคือ มีการใช้ยาสมุนไพรบ�าบัดรักษา 

ผูต้ดิยาเสพตดิ เช่นรางจดืเป็นสมนุไพรท่ีมรีสจดื จากการสอบถามหมอพืน้บ้านหลายท่านทีม่ปีระสบการณ์

ในการรักษาผู้ท่ีกินยาฆ่าแมลง หรือเกษตรกรที่เจ็บป่วย เพราะใช้สารพิษหรือสารเคมีทางการเกษตร  

รวมถึงผู้ที่ติดยาเสพติด หมอพื้นบ้านใช้สมุนไพรในกลุ่มนี้รักษาซ่ึงใช้ได้ผลดี ดังนั้นแม้คนในเมืองจะไม่ใช่

กลุ่มคนที่เผชิญกับสารเคมีโดยตรงอย่างเกษตรกร แต่ในกระบวนการบริโภคน้ันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพืชผักท่ี

น�ามาประกอบอาหารน้ัน ล้วนแต่ผ่านการปลกูด้วยการฉีดยาฆ่าแมลงและปุย๋เคมเีช่นกัน นอกจากนีว้ถิชีีวติ

ประจ�าวนัยงัดดูซบัสารพษิจากมลภาวะทางอากาศอกีเป็นประจ�า จึงอยากเสนอทางเลอืกในการดูแลสขุภาพ

ด้วยสมุนไพร เพื่อช่วยลดสารพิษในร่างกาย
14

 ภาคกลาง และภาคใต้ (๑) มีการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

(๒) มีเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การติดยาเสพติดเป็นอาการร้ายแรงอย่างหนึ่งที่จะต้อง 

มีกระบวนการบ�าบัดรักษาและช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู ้ติดยาเสพติดสามารถเอาชนะอาการ 

ดงักล่าวนี ้และกลบัมาเป็นบุคคลทีถ่งึพร้อมซึง่คณุภาพชวีติทีเ่หมาะสม การพฒันากระบวนการบ�าบดัรกัษา

และฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิมหีลายรปูแบบ และหลากหลายวธิกีาร โดยแต่ละรปูแบบล้วนมแีนวคดิ

ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติท่ีพัฒนาขึ้นอย่างมีระเบียบวิธีการทางวิชาการ เป็นพื้นฐานซ่ึงสามารถศึกษา

ค้นคว้าอ้างอิงที่มาหรือฐานความคิดต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

 13
 พญ.พรพรรณ กูม้านะชยั แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจากราชวทิยาลัยอายรุแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทย์จากสาขา

วิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 14
 รางจืด สมุนไพรรสเย็น ราชาถอนพิษhttp://www.thaiherbweb.com/index.php
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ผู้ติดยาเสพติดรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในหมู่ประชาชนไทย คือ การบ�าบัดรักษายาเสพติดโดยใช้

สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งมีจุดเด่นที่เน้นให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาใน

ลักษณะการรักษาแบบองค์รวม คือ รักษาทั้งกาย จิตใจ ปัญญา จิตวิญญาณ และสังคมไปพร้อมกัน
15

 

สอดคล้องกับรักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ ได้ศึกษาการศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์ 

แผนไทยในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดในภาคใต้ พบว่าสถานบ�าบัดทั้ง ๒ แห่งมีรูปแบบการรักษา

คล้ายคลึงกัน คือการใช้สมุนไพรเป็นยาช่วยรักษาอาการทางด้านร่างกายและใช้หลักศาสนามารักษา 

ทางด้านจิตใจ แต่สิ่งท่ีแตกต่างกัน คือ ที่ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้ป่วยจะมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่า 

ที่วัดไม้เสียบ อาจเนื่องมาจากที่วัดไม้เสียบมีผู้เข้ารับการบ�าบัดมากกว่า และส่วนใหญ่ไม่เต็มใจท่ีจะมา 

รักษาเอง ส่วนสมุนไพรที่อยู่ในต�ารับยารักษาแบ่งออกเป็น ๔ ต�ารับ คือ ต�ารับที่ใช้ในการถอนพิษ/ล้างพิษ/

ขบัพษิ ต�ารบัทีใ่ช้ในการรกัษาตามอาการ ต�ารบัยาอบและต�ารบัยาบ�ารงุ ซึง่พบว่ามสีมุนไพรทีใ่ช้รวมทัง้สิน้ 

๘๐ ชนิด แบ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการถอนพิษยา/ล้างพิษหรือขับพิษ ๒๐ ชนิด แบ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอด

ภูมิปัญญา ๑๑ ชนิด และที่วัดไม้เสียบ ๙ ชนิด สมุนไพรที่ใช้อบ ๑๕ ชนิด สมุนไพรที่ใช้รักษาตามอาการมี 

๑๕ ชนิด แบ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา ๗ ชนิด ยาแช่ของวัดไม้เสียบ ๘ ชนิด สมุนไพรที่ใช้เป็นยาบ�ารุง 

๓๔ ชนิด พบว่าในต�ารับยาถอนพิษ ยาอบและสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการข้างเคียง สมุนไพรท่ีใช้มีความ

สอดคล้องกันในการน�าสมุนไพรมาใช้ทางการแพทย์แผนไทยกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
16

บทสรุป
 กระบวนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมไทยภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  

ในแต่ละภาค ประกอบด้วยวัฒนธรรมด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัย

พื้นการด�ารงชีวิตของมนุษย์ โดยแต่ละด้านจะมีกระบวนการหลักคือศีล ๕ และมีกระบวนการย่อยจากศีล

แต่ละข้อ ซึ่งแตกต่างกันตามสภาพพื้นท่ี ท�าให้ทราบถึงวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันนั้นมีองค์ความรู้ที่ 

หลากหลาย หลอมรวมจนท�าให้เกิดสนัตสิขุในชมุชน ดังนัน้รัฐบาลและส�านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

รวมถึงพุทธบริษัท ๔ หรือผู้เก่ียวข้องควรสานต่อนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้คงอยู่กับ 

สังคมไทยตลอดไป

 15
 พาณ ี ศริสิะอาด, การศกึษาความรูเ้ก่ียวกับสมนุไพรและระบบการแพทย์แผนไทยในการบ�าบดัรกัษายาเสพตดิ

ในภาคเหนือของประเทศไทย, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 16
 รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ, การศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยในการบ�าบัดรักษา 

ผู้ป่วยติดยาเสพติดในภาคใต้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันการแพทย์แผนไทย, ภูมิปัญญา
ทางการแพทย์แผนไทย ศนูย์การแพทย์แผนไทยประยกุต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, วารสารการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม (ฉบับเสริม) ๒๕๕๑.
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 องค์ความรูข้องวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัของชมุชนภายใต้โครงการหมูบ้่านรักษาศลี ๕ ในแต่ละภาค 

ประกอบด้วยด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นการด�ารงชีวิตของ

มนุษย์ โดยแต่ละด้านจะมีกระบวนการหลักคือศีล ๕ และมีกระบวนการย่อยจากศีลแต่ละข้อ จากผล 

การวจิยันี ้ผูบ้รหิาร คณะกรรมการด�าเนนิงาน โครงการหมูบ้่านรกัษาศลี ๕ สามารถน�าไปปรับใช้เป็นเกณฑ์

ในการวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เป็นอย่างดี

เอกสำรอ้ำงอิง
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