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บทคัดย่อ 
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด	 ตัวช้ีวัด	 และองค์ประกอบโครงการหมู่บ้าน

รกัษาศลี	5	ท�าการถอดบทเรยีน	และบรูณาการหลักการของศลี	5	ในการพฒันามาตรฐานชวีติของคนในสังคมไทย	

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	 ท�าการเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นตัวแทนด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง																

ใน	4	ภูมิภาค	ๆ	ละ	1	จังหวัด	ๆ	ละ	20	รูป/คน	ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์โดยให้ผู้ตอบค�าถามเขียนตอบร่วมกับการสังเกตกับบุคคลส�าคัญและการประชุมกลุ่มบุคคลส�าคัญ									

ในพื้นที่การศึกษาวิจัยที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 วิเคราะห์ข้อมูล

แบบสร้างข้อสรปุโดยใช้ทฤษฎ	ีจ�าแนกข้อมลู	จดัหมวดหมู	่ท�าดชันข้ีอมลูร่วมกบัการเปรยีบเทยีบข้อมลูทีไ่ด้จาก

การสังเกต	ผลการศึกษา	พบว่า	การตระหนักถึงปญัหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยดว้ยการประยุกต์ใชห้ลกัการ

และแนวปฏิบัติตามศีล	 5	 ในทางพุทธศาสนาให้เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวัน	ตามตัวช้ีวัดที่มีทั้งด้านปริมาณ

และคุณภาพ	 โดยมีองค์ประกอบคือ	คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ	ระดับหมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด	

และระดับชาติ	การถอดบทเรียนในแต่ละพื้นที่	พบว่า	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของโครงการเกิดจากความร่วมมือ

กันระหว่างวัด	 ประชาชน	 และหน่วยงานของรัฐ	 การบูรณาการสามารถด�าเนินการด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรม								

ที่เคยมีมาอยู่แล้วเข้ามาเป็นส่วนประกอบและใช้สถาบันหลักที่มีอยู่ในสังคมไทย	 คือ	 ชาติ	 ศาสนา	 และ																		

พระมหากษตัรย์ิเป็นพลังขับเคลือ่นทีส่�าคญั	ดงันัน้	ควรจดัท�าเป็นวาระแห่งชาตเิพือ่เกดิความตระหนกั	พยายาม

แก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นมนุษยธรรมของทุกคนในสังคมไทย
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ABSTRACT 
	 This	research	aimed	1)	to	study	of	concept,	indicators,	and	components	of	the	Project	

of	Five	Precepts	Villages,	2)	to	analyze	the	learned	lessons	and	to	integrate	the	principles	of	

five	precepts	 to	 improve	standard	of	 lives	of	Thais	 in	 local	 society.	 It	was	 the	qualitative										

research	by	selecting	the	target	groups	as	representative	of	all	data	with	purposive	samplings	

in	four	regions	of	Thailand.	20	participants	in	one	province	in	each	region	were	selected.	The	

research	instrument	was	structured	interviews.	Data	collection	was	interviews,	observing,	and	

focus	group	discussion	of	key	components.	Data	analysis	was	summarized	by	theory,	data	

classification,	grouping,	and	 index,	which	were	operated	with	comparison	of	all	data	 from	

observation.	It	was	found	that	concept	came	from	problems	awareness	in	Thai	society	and	

having	attempts	to	be	solved	with	applying	the	principles	and	methods	of	five	precepts	in	

Buddhism.	 In	 its	 indicators,	 they	 consist	 of	 quantitative	 and	 qualitative	 indicators	 and	 its									

components,	they	consisted	of	working	committee	in	the	level	of	country,	provinces,	districts,	

sub-districts,	and	villages.	Learning	the	lessons	in	each	place	are	cooperation	between	temples,	

people	and	organizations	of	government,	these	are	factors	of	project’s	success.	Integration	

can	be	combined	in	both	of	individuals,	organizations,	and	societies	by	connecting	activities	

in	the	past	into	their	processes	and	using	the	main	institutes.	Subsequently,	this	project	should	

activate	to	be	as	Nation	agenda	to	support	awareness	and	determinations	of	all	Thai	peoples	

to	find	the	resolution	problems	and	develop	humanity	of	all	in	Thai	society.

Keywords:	Concepts,	Indicators,	Components,	Integration,	The	project	of	five	precepts	villages

บทน�า 
	 ศีล	 5	 (Five	 precept)	 เป็นวินัย	 เป็นสิกขาบทหรือเป็นข้อที่คนในสังคมควรศึกษา	 และควรปฏิบัต	ิ											

ในฐานะทีเ่ป็นมาตรฐานของความเป็นมนษุย์หรอืเป็นมนษุยธรรม	คอืธรรมส�าหรบัความเป็นมนษุย์ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงและบัญญัติไว้	 (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	 2500,	 น.	 8/448,	 479	 และ	 มหาจุฬาลงกรณ													

ราชวิทยาลยั,	2539,	น.	8/448/631)	เพือ่ให้มนษุย์ทัง้หลายในสงัคมได้อยูร่่วมกันอย่างมปีกตสิขุ	โดยไม่เบยีดเบยีน

ซึ่งกันและกัน	ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา	ศีล	5	มีความส�าคัญในฐานะที่เป็น

หลักการส�าคัญเบ้ืองต้นท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้	 เพื่อคฤหัสถ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน															

และเพื่อบรรลุประโยชน์สุขในสังคมปัจจุบัน	 ซึ่งมีอยู่ทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจ	 (มหาจุฬาลงกรณ											

ราชวิทยาลัย,	2500,	น.	20/71/101	และ	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	2539,	น.	20/71/103)	และความสุข

ของคฤหัสถ์นั้นมี	 4	 ประการด้วยกัน	 ได้แก่	 1)	 อัตถิสุข	 ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์	 2)	 โภคสุข	 ความสุข														

ที่เกิดจากการบริโภคทรัพย์	3)	อนนสุข	ความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้	และ	4)	อนวัชฺชนสุข	ความสุขที่เกิด										

จากการประกอบการงานอันไม่มีโทษ	 (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	 2500,	 น.	 21/62/90	 และ	 มหาจุฬา											

ลงกรณราชวิทยาลัย,	2539,	น.	21/62/105)	
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	 ศีล	 5	 ประกอบด้วยสิกขาบท	 หรือข้อท่ีควรศึกษา	 ส�าเหนียกและปฏิบัติด้วยการละเว้นจากสิ่งที	่																			

ไม่ควรกระท�า	5	ประการด้วยกัน	ได้แก่	1)	เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์	2)	เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของ

ที่เจ้าของไม่ได้ให้	3)	เจตนางดเว้นจากการจากการประพฤติผิดในกาม	4)	เจตนางดเว้นจากการจากการพูดเท็จ	

5)	 เจตนางดเว้นจากการจากการเสพของมึนคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	 (มหาจุฬาลงกรณ											

ราชวิทยาลัย,	2500,	น.	11/286/246	และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	2539,	น.	11/286/302)

	 ศีล	 5	 ประการ	 มีลักษณะเป็นข้อห้าม	 คือเป็นข้อที่มิให้ประพฤติปฏิบัติ	 เพราะเป็นการละเมิดสิทธิ												

และหน้าทีข่องตนเองและผูอ่ื้น	ขณะทีก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นหลกัธรรมท่ีมคีวามหมายสอดคล้องควบคูกั่นไปในแต่ละข้อ	

ที่ตรงกับหลักศีล	5	เรียกว่า	ธรรม	5	หรือเบญจธรรม	5	ประการ	ได้แก่	1)	ความมีเมตตากรุณา	2)	การประกอบ

อาชีพอันสุจริต	3)	การส�ารวมในกาม	4)	การเป็นมีความซื่อสัตย์	5)	การมีสติสัมปชัญญะ	(พระพรหมคุณาภรณ์	

(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2548,	น.	175-176)	

	 ส�าหรับประเทศไทย	 แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา	 แต่ปัญหาต่าง	 ๆ										

ได้เกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งและนบัวนัจะมทีวคีวามรุนแรงมากขึน้ตามล�าดบั	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขดัแย้งระหว่าง

ประชาชนในประเทศ	 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	 ปัญหาอาชญากรรม	 ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน									

ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวก็ตาม	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคม	 คณะสงฆ์							

และภาคส่วนต่าง	ๆ 	ของประเทศไทยได้ตระหนกัถงึปัญหาดงักล่าวในสงัคมไทย	จงึได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่น	“โครงการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	“หมู่บ้านรักษาศีล	5”	อย่างเป็นทางการ		

ตั้งแต่วันที่	 18	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2557	 โดยมีวัตถุประสงค์	 4	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล																	

แก่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินนีาถ	2)	เพือ่เสรมิสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์	 ลดความขัดแย้ง	 สร้างความมั่นคง	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในประเทศ	

3)	 เพ่ือให้ประชาชนได้น�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข	 และ																								

4)	 เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกได้ส�านึกและสร้างความตระหนัก	 รักและเชิดชูสถาบันชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์								

ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างม่ันคง	 ตามด�าริท่ีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 ได้ประทาน

โอวาท	ไว้เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556	ว่า	“อันว่าศีล	5	เป็นการส�าคัญของมนุษย์	เมื่อทุกคนมีศีล	5	

ด้วยกัน	สงัคมนัน้	ๆ	คอืประชาชนย่อมจะอยูเ่ยน็เป็นสขุ	เมือ่เป็นไปได้ขอให้ช่ือหมูบ้่านน้ันว่า	หมูบ้่านรกัษาศีล	5”														

ซึ่งการด�าเนินตามโครงการนี้มีเป้าหมายในเชิงปริมาณ	คือ	ให้ครอบคลุมต�าบล	7,255	ต�าบล	74,693	หมู่บ้าน	

และประชาชนของประเทศ	 61,561,933	 คน	 ภายในระยะเวลา	 4	 ปี	 คือตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2557-2560													

โดยในการก�าหนดแผนการด�าเนินการตามโครงการฯ	 เป็น	 3	 ระยะ	 คือระยะเร่งด่วน	 ระยะปานกลางและ																

ระยะยาว	 และในเชิงคุณภาพ	 คือให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าปฏิบัติตามค�าสอนในทางพระพุทธศาสนา													

โดยการปฏิบัติตามหลักศีล	 5	 เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์	 ลดปัญหาความขัดแย้ง	 สร้างความม่ันคง	

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 ท�าให้สังคมสงบร่มเย็นและมีความสุขอย่างยั่งยืน	 ดังน้ัน	

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ได้ก�าหนดกรอบแนวคิด	 องค์ประกอบ	 และตัวชี้วัดของความเป็นหมู่บ้าน

รกัษาศลี	5	ไว้อย่างชดัเจน	 เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวคดิ	และแนวทางปฏบิติัส�าหรบัการด�าเนนิการตามโครงการฯ	นี้	

โดยเฉพาะขั้นตอนการด�าเนินโครงการท่ีได้ก�าหนดไว้เป ็น	 3	 ระยะ	 คือระยะเร ่งด ่วน	 ตั้งแต่เดือน																									

มิถุนายน	-	สิงหาคม	2557	ระยะปานกลาง	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2557	-	กันยายน	2558	และระยะยาวตั้งแต่

เดือนตุลาคม	 2558	 -	 กันยายน	 2560	 ซึ่งในปัจจุบันนี้	 อยู่ในช่วงขั้นตอนการด�าเนินการโครงการระยะยาว															
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โดยส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ได้ก�าหนดการด�าเนินงานออกเป็น	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 ด�าเนินการ

ประชาสัมพันธ์	 รณรงค์	 เชิญชวน	 ให้พุทธศาสนิกชนสมัครเป็นสมาชิกครอบครัว	 หมู่บ้าน	 สถานศึกษา																				

และหน่วยงานเข้าร่วมโครงการรกัษาศลี	5	2)	รบัสมคัรอาสาสมคัรปกป้องพระพทุธศาสนา	3)	จดัตัง้องค์กรเครอืข่าย

อาสาปกป้องพระพุทธศาสนาในทกุหมูบ้่าน/ชมุชน	4)	ประกาศยกย่องครอบครวั/หมูบ้่านรกัษาศีล	5	สถานศกึษา	

หน่วยงานราชการ	ฯลฯ	รักษาศีล	5	ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด	5)	ติดตามประเมินผลและรายงานผลหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	(ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,	2557,	น.	5-7)	

	 การด�าเนินการตลอดระยะเวลา	4	ปีที่ผ่านมา	คือตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	จนถึง	พ.ศ.	2560	มีประชาชน									

ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 จ�านวน	 41,438,987	 คน	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 63																			

ของจ�านวนประชากรทัง้หมด	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่16	พฤศจกิายน	2560)	โดยประชาชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

ภาคเหนือและภาคกลางเข้าร่วมกับโครงการมากตามล�าดับ	 ส่วนประชาชนในกรุงเทพมหานครและภาคใต	้									

เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 น้อย	 ส�าหรับจังหวัดที่เป็นเป้าหมายของพื้นที่การวิจัยครั้งนี	้ มีประชาชน						

เข้าร่วมโครงการเรียงตามล�าดับดังนี้	 จังหวัดล�าพูน	 ร้อยละ	 83	 จังหวัดลพบุรี	 ร้อยละ	 80	 จังหวัดขอนแก่น											

ร้อยละ	70	และจังหวัดกระบี่	ร้อยละ	13	(โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5,	2561)

	 เนื่องจากโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 น้ี	 เป็นโครงการใหญ่เป็นโครงการใหม่และมีความส�าคัญที่มีผล							

ต่อการด�าเนนิชวีติของประชาชนทัว่ทัง้ประเทศ	แต่การด�าเนนิการตามโครงการฯ	ยงัประสบปัญหาและอปุสรรค

อยู่ในหลายด้าน	 เช่น	ด้านรูปแบบการด�าเนินการของโครงการ	ด้านงบประมาณ	ด้านความร่วมมือของภาครัฐ

และประชาชนในพื้นที่	ด้านการประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ	นี้

อย่างละเอียด	โดยพิจารณาจากแนวคิด	ตัวชี้วัด	และองค์ประกอบของความเป็นหมู่บ้านรักษาศีล	5	ที่ใช้ในการ

ด�าเนินการโครงการฯ	 ดังกล่าวนี้	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของหมู่บ้านต่าง	 ๆ		

ที่ด�าเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 และบูรณาการรักษาศีล	 5	 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน											

ในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 การศึกษาแนวคิด	ตัวชี้วัด	บทเรียน	และบูรณาการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	ด�าเนินการศึกษา					

ในหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่วิจัยใน	4	ภูมิภาคของประเทศไทย	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิด	ตัวชี้วัด	และองค์ประกอบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	

	 2.	 เพื่อถอดบทเรียนจากหมู่บ้านรักษาศีล	5	ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	

	 3.	 เพื่อบูรณาการหลักศีล	5	ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย	

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ด้านวิชาการ	นักวิชาการ	หน่วยงานราชการและพระสงฆ์ที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง	 ได้เข้าใจ

แนวคดิ	ตวัชีว้ดัและองค์ประกอบของโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี	5	อย่างละเอยีดและถกูต้อง	ซึง่จะเป็นประโยชน์

ในการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านรักษาศีล	5	อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ	

	 2.	 ด้านสังคมและชุมชน	คนในหมู่บ้านอื่น	ๆ	ตลอดจนภาคส่วนต่าง	ๆ	ของสังคมได้เข้าใจ	และท�าให้

สามารถถอดบทเรียนและประสบการณ์จากหมู่บ้านรักษาศีล	5	ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	นี้	อย่างเป็น

รูปธรรม	



208   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

	 3.	 ด้านนโยบาย	 หน่วยงานในส่วนกลาง	 ระดับกระทรวง	 กรม	 และในส่วนภูมิภาคคือระดับจังหวัด								

สามารถบูรณาการหลักศีล	 5	 เป็นส่วนหน่ึงในการก�าหนดเป็นนโยบายหรือแผนในการพัฒนาจังหวัด	 ใช้เป็น

แนวทางพัฒนามาตรฐานชีวิตของคนในแต่ละหมู่บ้านได้อย่างชัดเจน	

	 4.	 ด้านการประยุกต์ใช้	 หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น	 และผู้น�าหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 สามารถประยุกต์									

หรือปรับใช้หลักการบูรณาการที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้	 ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล	 5																		

ให้มอีย่างแพร่หลายทัว่ท้ังประเทศได้อย่างเหมาะสม	โดยเฉพาะในหมูบ้่านทีเ่ป็นเป้าหมายของโครงการนีโ้ดยตรง

 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นบุคคลส�าคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนในจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย																	

และเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	(2561)	ใน	4	ภูมิภาคของประเทศไทย	ระหว่างปี	พ.ศ.	2557-2560	

ได้แก่	 พระภิกษุสงฆ์	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 กรรมการหมู่บ้าน	 ประชาชน	 ครู	 ผู้แทนหน่วยงานราชการ	 จ�านวน															

41,438,987	คน	โดยมีจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย	ได้แก่	จังหวัด	ล�าพูน	จังหวัดลพบุรี	จังหวัดขอนแก่น	และ	จังหวัด

กระบี่	 ท�าการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น	 (Non-probability	 sampling)	 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย									

ที่เป็นตัวแทน	(Typical	cases)	แบบเฉพาะเจาะจง	(Purposive	selection)	โดยการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร	

(Voluntary	 selection)	 จากบุคคลส�าคัญในฐานะท่ีเป็นตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มใจจากหมู่บ้าน										

รักษาศีล	5	อ�าเภอละ	2	หมู่บ้าน	รวมมี	 1,552	หมู่บ้าน	 ในจังหวัดทั่วไป	65	จังหวัด	จังหวัดละ	20	รูป/คน												

รวมทั้งหมด	80	รูป/คน	ได้	4	พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	ได้แก่	บ้านทุ่งท่าช้าง	ต�าบลทุ่งท่าช้าง	อ�าเภอสระโบสถ์	

จังหวัดลพบุรี	บ้านเสียว	ต�าบลนาชัย	อ�าเภอน�้าพอง	จังหวัดขอนแก่น	บ้านพระพุทธบาทห้วยต้ม	ต�าบลนาทราย	

อ�าเภอลี้	 จังหวัดล�าพูน	 และ	 บ้านล�าทับ	 ต�าบลล�าทับ	 อ�าเภอล�าทับ	 จังหวัดกระบี่	 ก�าหนดตัวช้ีวัดที่เป็นผลิต								

และผลลัพธ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	ดังนี้	

	 	 1.1	 มีครอบครัวรักษาศีล	5	ที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า	50	%	ในแต่ละหมู่บ้าน	

	 	 1.2	 มีหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า	 50	 %	 ในแต่ละอ�าเภอ	 เป็น	 “อ�าเภอ																				

รักษาศีล	5”	

	 	 1.3	 มีหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า	 50	%	 ในทุกอ�าเภอหรือมีอ�าเภอรักษาศีล	 5							

ทุกอ�าเภอจะเป็น	“จังหวัดรักษาศีล	5”

ศึกษาวิเคราะห์โครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล	5	

ในด้านแนวคิด	ตัวชี้วัด	

และองค์ประกอบ

ถอดบทเรียน

จากหมู่บ้านที่ด�าเนินการ

ตามโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล	5	ทั้ง	4	ภาค

บูรณาการ

การรักษาศีล	5	ในหมู่บ้าน

ที่ด�าเนินการตามโครงการ

หมู่บ้านรักษา	5

ภาพที่ 1 	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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	 	 1.4	 มีหมู่บ้านรักษาศีล	5	ต้นแบบ	ของจังหวัด	เป็นจังหวัดรักษาศีล	5	ต้นแบบ		

	 	 1.5	 ประชาชนชาวไทยทุกหมูบ้่าน	ชุมชน	ต�าบล	อ�าเภอและจงัหวดั	มคีวามใกล้ชดิ	ผกูพนั	มคีวามรกั	

ความเข้าใจ	เคารพในความคดิเหน็ของกนัและกนั	มคีวามเอือ้อาทร	มคีวามปรองดองสมานฉนัท์	และมคีวามสขุ	

	 	 1.6	 ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 คือ	 ศีล	 5																

มาด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข

	 	 1.7	 ประชาชนมีความรัก	 ความจงรักภักดี	 และเทิดทูนสถาบันชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย	์												

ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 ซึ่งมีแนวค�าถามที่เกี่ยวกับ

แนวคิด	 ตัวชี้วัด	 องค์ประกอบ	 การถอดบทเรียนและการบูรณาการของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ที่ผู้วิจัย							

สร้างขึ้นตามแนวคิดและทฤษฎีศักยภาพและการแพร่กระจาย	 (สัญญา	 สัญญาวิวัฒน์,	 2550,	 น.	 14)	 และ												

หลักการของศีล	 5	 ในทางพระพุทธศาสนา	 เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย	 และตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของแนวค�าถามจากผู ้ทรงคุณวุฒิ																		

ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	จ�านวน	3	รูป/คน	ได้แก่	สาขาวิชาสังคมศาสตร์	สาขาวิชาการพัฒนาสังคม	และ

สาขาวิชาการสอนและการวิจัย	 ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าแบบสัมภาษณ์จนสมบูรณ์และสามารถน�าไปใช	้							

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จริง	

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้	 ใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยการสัมภาษณ์ตามแนวค�าถาม

ที่ใช้ประกอบในการสัมภาษณ์	 โดยให้ผู้ตอบค�าถามเขียนตอบในแนวค�าถามอย่างละเอียดและการแสดงความ	

คิดเห็นตามประเด็นค�าถามท่ีก�าหนดไว้	 ร่วมกับการสังเกตวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

รักษาศีล	 5	 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 การสมาทานศีล	 และมีการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น							

ในรูปแบบการเสวนาโต๊ะกลม

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นแบบสร้างข้อสรุปแบบใช้ทฤษฎีด้วยการจ�าแนกข้อมูล																				

จดัหมวดหมู	่และท�าดชันข้ีอมลูจากการถอดเทปข้อมลู	ร่วมกบัการเปรยีบเทยีบข้อมลู	(Constant	comparison)																

ที่ได้จากการสังเกตตามทฤษฎีศักยภาพและการแพร่กระจาย	 และหลักการของศีล	 5	 ในทางพระพุทธศาสนา	

จากนั้นท�าการประมวลและสรุปข้อเท็จจริง	น�าเสนอในรูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา

 

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้	มีข้อค้นพบดังนี้

	 1.	 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด	องค์ประกอบ	และตัวชี้วัดหมู่บ้านรักษาศีล	5	มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	

	 	 1.1	 แนวคิดของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ได้ตระหนัก							

ถึงปัญหาต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย	 ท่ีมาจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางของศีล	 5																

การตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมแล้วพยายามหาทางแก้ไข	 จึงเป็นแนวคิดส�าคัญของโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล	5	แนวคิดของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	เป็นแนวคิดที่เกิดจากการตระหนักถึงสภาพปัญหาต่าง	ๆ		
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ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยและการมคีวามพยายามในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว	ด้วยการประยกุต์หลักการและแนวทาง

การปฏิบัติตามศีล	 5	 ในทางพระพุทธศาสนา	 ให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย	 โดยการ									

บรูณาการเชือ่มโยงเอากจิกรรมทีเ่คยมมีาอยูแ่ล้วเข้ามาเป็นส่วนประกอบ	และใช้สถาบนัหลกัทีม่อียูใ่นสังคมไทย	

คือ	ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	เป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญ	ชาติในที่นี้คือประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า	

ศาสนา	 คือพระพุทธศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 คือองค์พระประมุขของชาติ	 ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชนชาวไทยทัง้ชาต	ิดงันัน้	จงึมกีารบรูณาการเอาทกุภาคส่วนในสงัคมเข้ามาร่วมในโครงการนี	้เพือ่ให้เกดิ

ความสมานฉันท์ระหว่างคนในชาติที่ก�าลังมีความแตกต่างกันทางความคิด	 และแตกแยกกันทางพฤติกรรม									

อย่างรุนแรงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากเป็นเวลานานนับสิบปี

	 	 1.2	 ตัวชี้วัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	ตามเกณฑ์ชี้วัดแห่งความส�าเร็จของโครงการรักษาศีล	5	

มีการก�าหนดเป็นตัวชี้วัดท่ีเป็นผลผลิตและผลลัพธ์	 คือ	 มีหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ต้นแบบ	 ของจังหวัดเป็นจังหวัด

รักษาศีล	5	ต้นแบบ	จ�านวน	13	จังหวัด	ให้กับจังหวัดอื่น	ๆ	ได้แก่	จังหวัด	ลพบุรี	นครสวรรค์	พิจิตร	เพชรบูรณ์	

ก�าแพงเพชร	พิษณุโลก	ตาก	อุตรดิตถ์	สุโขทัย	เชียงใหม่	สระแก้ว	หนองคาย	และเลย

	 	 1.3	 องค์ประกอบของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 เมื่อพิจารณาจากการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินงานโครงการในระดบัต่าง	ๆ 	ตัง้แต่ระดบัหมูบ้่าน	ต�าบล	อ�าเภอ	จงัหวดั	และระดบัชาต	ิและบทบาทหน้าที่

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จะพบว่า	การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	นี้	เป็นการด�าเนินการในรูปแบบ

ของคณะกรรมการระดับต่าง	 ๆ	 และเป็นการด�าเนินการท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	 (Public	

participation)	 และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในด�าเนินงานโครงการ	 โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องท�าหน้าที่

ให้การสนับสนุน	 ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้ก�าหนดไว้ในแนวทางการด�าเนินงานของโครงการตั้งแต่	 พ.ศ.	 2557	

เป็นต้นมา	 ซึ่งองค์ประกอบของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ในระดับต่าง	 ๆ	 มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนผลักดัน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ให้ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ												

ตามตัวชี้วัดที่ได้ก�าหนดไว้	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า	 การด�าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 จะประสบ																	

ความส�าเรจ็	ทกุภาคส่วนต้องท�างานอย่างสอดคล้องสมัพนัธ์ประสานงานกนัท�างานร่วมกันอย่างมปีระสทิธภิาพ											

ตามหน้าที่ที่ก�าหนดไว้	 ปัจจัยส�าคัญ	 คือผู้น�าของหมู่บ้าน	 ประชาชนในหมู่บ้าน	 และองค์กรหรือกลุ่มที่มีอยู่												

ในหมู่บ้าน	 จะต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและจริงใจ	 ในการขับเคล่ือนโครงการนี้ให้ประสบความส�าเร็จ															

การท�างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งนี้	เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนเองด้วย

	 2.	 การถอดบทเรียนจากหมู่บ้านรักษาศีล	5	ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	พบว่า	ชุมชน/หมู่บ้าน

แต่ละแห่งมีจุดเด่นหรือลักษณะเฉพาะตนที่แตกต่างกันไป	ดังนี้

	 	 ตัวอย่างบ้านทุ่งท่าช้าง	 ต�าบลทุ่งท่าช้าง	 อ�าเภอสระโบสถ์	 จังหวัดลพบุรี	 มีลักษณะเฉพาะตนคือ								

เป็นชุมชนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหมด	ทั้งต�าบลและมีเจ้าอาวาสที่ด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5									

ที่เข้มแข็งภาคส่วนต่าง	ๆ	ในพื้นที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี	ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรลุตามเป้าหมายของโครงการและเป็นที่หนึ่งของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	ของจังหวัดลพบุรี	แต่สิ่งที่เป็น

ปัญหาอุปสรรคของบ้านทุ่งท่าช้างคือ	การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการระดับอ�าเภอ	อันเนื่องมาจากการโยกย้าย

ของนายอ�าเภอ	 อาจท�าให้การด�าเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไม่ต่อเนื่องและหยุดชะงักได้	 ส่วนบ้านเสียว	

อ�าเภอน�้าพอง	 จังหวัดขอนแก่น	 มีลักษณะเฉพาะที่ส�าคัญคือ	 เจ้าอาวาสที่มีบารมีตั้งแต่เจ้าอาวาสในอดีต													

จนถึงปัจจุบัน	 และประชาชนในหมู่บ้านนี้มีความศรัทธาเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง																		
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เห็นได้จากการแต่ละครอบครัวอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรที่มาเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จ�านวนถึง														

80-90	 รูป	 ท�าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเป็นอย่างดีและคนในชุมชนแห่งนี้	 ก็มีความเคารพ

ย�าเกรงในพระสงฆ์และผู้น�าด้วย	การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	ที่มีพระสงฆ์เป็นแกนน�า	จึงประสบ

ความส�าเร็จเป็นอย่างด	ีแม้แต่ในการสนบัสนนุด้านงบประมาณจากหน่วยงานในพืน้ที	่องค์การบรหิารส่วนต�าบล

วังชัย	 (อบต.วังชัย)	 ก็เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในอ�าเภอน�้าพอง	 จังหวัดขอนแก่น	 ที่ให้การสนับสนุนด้าน																			

งบประมาณแก่พระสงฆ์ที่ด�าเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	นี้โดยตรง	

	 	 ตัวอย่างชุมชนบ้านพระพุทธบาทห้วยต้ม	ต�าบลนาทราย	อ�าเภอลี้	 จังหวัดล�าพูน	มีจุดเด่นที่ส�าคัญ

คือการที่ชาวบ้านทุกคนมีความเคารพศรัทธาในครูบาชัยยะวงศาพัฒนา	 (ครูบาวงศ์)	 เป็นอย่างมาก	แม้ว่าท่าน

จะมรณภาพไปแล้วเป็นเวลานานถึง	 17	 ปี	 แต่บารมีหรือคุณความดีของท่าน	 โดยเฉพาะค�าสอนของท่านที่ให	้

ชาวบ้านบริโภคอาหารมังสวิรัติ	 ไม่ให้บริโภคเน้ือสัตว์	 ไม่ให้เล้ียงสัตว์	 เป็นค�าสอนที่ชาวบ้านยังคงยึดถือปฏิบัติ

จนถึงปัจจุบัน	คนในชุมชนแห่งนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องการละเมิดศีล	5	ข้อที่	 1	ว่าด้วยการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์	

แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของชุมชนน้ีท่ีส�าคัญ	 คือการขาดความรู้ความเข้าใจในหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา											

อย่างถูกต้อง	 แม้ว่าคนในชุมชนแห่งนี้จะมีวิถีชีวิตที่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักการของศีล	 5	 แต่พวกเขา

รักษาและปฏิบัติในฐานะที่เป็นหลักปฏิบัติที่สืบต่อกันมา	 จากข้อห้ามของครูบาวงศ์เท่านั้น	 ไม่ได้มีความรู้											

ความเข้าใจเกี่ยวกับศีล	 5	 มากนัก	 แม้แต่จะเรียงล�าดับศีล	 5	 อย่างถูกต้องยังไม่ได้เลย	 ในขณะที่บ้านล�าทับ									

ต�าบลล�าทับ	 อ�าเภอล�าทับ	 จังหวัดกระบี่	 มีลักษณะเฉพาะตนที่ส�าคัญคือคนในชุมชนมีความรู้	 ตระหนักถึงภัย								

ที่มีต่อพระพุทธศาสนาและพยายามหาทางที่จะปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างมีระบบ	 รูปแบบที่จะ			

ด�าเนนิการในอนาคตอาจจะเป็นการจดัตัง้อาสาสมคัรปกป้องพระพทุธศาสนาเลยกไ็ด้	นบัว่าเป็นชมุชนชาวพทุธ

ที่ด�าเนินงานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 อย่างก้าวกระโดดตามระยะเวลาที่	 3	 ของโครงการหมู่บ้าน												

รักษาศีล	 5	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2558-2560	 มีความคิดก้าวไกลไปถึงการมีอาสาสมัครปกป้องคุ้มครองพระพุทธ

ศาสนาในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน	 เพราะพวกเขาเริ่มตระหนักถึงภัยที่ก�าลังเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน						

ชาวพุทธโดยตรง	ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมก็ตาม

	 3.	 การบูรณาการหลักศีล	5	ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทย	พบว่า	การบูรณาการ

โครงการฯ	นี	้สามารถด�าเนนิงานได้ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล	หน่วยงาน	องค์กร	และสงัคม	เพราะโครงการมคีวาม

เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน	 ในการด�าเนินงานจึงต้องดึงเอาสถาบันหลักที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามา

เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญ	 ไม่ว่าจะเป็นวัด	 ครอบครัว	 บ้าน	 ชุมชน	 โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการต่าง	 ๆ																		

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งด้านปริมาณ							

และคณุภาพ	โดยเฉพาะการด�าเนนิงานโครงการหมูบ้่านรกัษาทีผ่่านมาตัง้แต่	ปี	พ.ศ.	2557-ปัจจบุนั	นัน้	ได้ท�าให้	

ทุกภาคส่วนในหมู่บ้านมีความตื่นตัว	และให้ความส�าคัญต่อการรักษาศีล	5	มากยิ่งขึ้น	 เพราะเห็นถึงประโยชน์	

ที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีล	5	ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง	ปัจจัยที่ส�าคัญที่จะท�าให้โครงการนี้ประสบความส�าเร็จ

ในการบรูณาการ	เพือ่ให้สามารถเป็นส่วนส�าคัญในการพฒันาคณุภาพชวีติของคนในสงัคมไทย	คอืในระดบับคุคล

ต้องตระหนักถึงประโยชน์	ความจ�าเป็นของการรักษาศีล	ในระดับหน่วยงาน	องค์กร	และสังคมจะต้องท�าหน้าที่

ในการสนับสนุน	ส่งเสริม	เอื้ออ�านวย	และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้โครงการนี้สามารถด�าเนินต่อไป	โดยการ

ประสานงานร่วมมือกันอย่างจริงจัง	ระหว่างหน่วยงานในหมู่บ้าน	ในพื้นที่และหน่วยงานในระดับเบื้องบนที่เป็น

ผูร้บัผดิชอบโครงการนีโ้ดยตรง	ไม่ว่าจะเป็นมหาเถรสมาคม	ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตหิรอืหน่วยงานอืน่	ๆ	
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ที่เกี่ยวข้องก็ตาม	 ควรจัดท�าเป็น	 “วาระแห่งชาติ”	 แม้ว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจะเปล่ียนแปลงไป

ก็ตาม	 แต่การรณรงค์ส่งเสริมให้คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปฏิบัติตามแนวทางของศีล	 5	 ยังมีความ

จ�าเป็น	 และต้องด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	 ไม่ให้สิ้นสุดลงภายในปี	 พ.ศ.	 2560	 เท่านั้น	 เพราะปัญหาต่าง	 ๆ														

ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้	 ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ	 ไม่สนใจในการปฏิบัติตามแนวทาง														

ของศีล	5	อย่างจริงจัง	ในชีวิตประจ�าวันของประชาชนทั้งหลายในประเทศไทย	แม้จะเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ												

เป็นส่วนใหญ่ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยก็ตาม	การสมาทานศีลที่ปฏิบัติอยู่กันโดยทั่วไปตามวัดต่าง	ๆ 	

ทั่วประเทศไทย	 เป็นเพียงองค์ประกอบของพิธีกรรมตามศาสนพิธีอย่างหนึ่งเท่านั้น	 ไม่มีใครให้ความส�าคัญ													

ในเนื้อหาสาระส�าคัญของศีล	5	และสนใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางของศีล	5	ในชีวิตประจ�าวันแต่อย่างใด	

	 	 การบูรณาการหลักการและแนวทางของศีล	 5	 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย														

จึงต้องเน้นท่ีการปฏิบัติตามอย่างจริงจังในชีวิตประจ�าวันของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย	 ในระดับหมู่บ้าน	 ต�าบล	

อ�าเภอ	 และจังหวัด	 โดยองค์ประกอบหรือคณะท�างานของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ทุกภาคส่วนในระดับ

หมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	และจังหวัดจะต้องร่วมมือกันอย่างจริง	ในการรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ปฏิบัติตามศีล	5	อย่างทั่วถึงได้ตามเกณฑ์ชี้วัดของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	จนกระทั่งเกิดเป็นหมู่บ้าน	ต�าบล	

อ�าเภอและจังหวัดรักษาศีล	 5	 ได้	 โดยเฉพาะคณะท�างานในระดับหมู่บ้านมีความส�าคัญมาก	 ในฐานะที่เป็น								

คณะท�างานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง	 จะต้องท�าหน้าที่ของตนเองให้เข้มแข็ง																							

ให้มีประสิทธิภาพ	 และต้องท�าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 จะสิ้นสุดในระยะที่	 3	 ของการ												

ด�าเนินงานในปี	พ.ศ.	2560	ก็ตาม	เพราะศีล	5	นั้นมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นหลักธรรมเบื้องต้นส�าหรับการ	

อยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม	 เป็นหลักประกันชีวิตทรัพย์สิน	 ครอบครัว	 สังคมและสุขภาพของคนในสังคม												

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 ศีล	 5	 น้ัน	 เป็นหลักประกันแห่งความมั่นคงของคน	 ของสถาบัน	 และของสังคมไป																							

ในขณะเดียวกันด้วย	 การคงอยู่ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 และการปฏิบัติตามศีล	 5	 ของคนในสังคม													

จึงเป็นหลักประกันความสงบสุขของมนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคล	 และความสมานฉันท์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน							

ในสังคมและประเทศชาติอีกด้วย

อภิปรายผล
	 ผลการวิจัยเรื่องแนวคิด	ตัวชี้วัด	องค์ประกอบ	บทเรียนและการบูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	

ครั้งนี้	 ด้านแนวคิดมีความสอดคล้องตรงตามแนวคิดของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ที่เกิดขึ้นด้วยการ										

ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ							

ของศีล	 5	 เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อสร้างสรรค์ความสมานฉันท์ของคนในสังคม	 เพราะแนวคิดของโครงการนี้

สอดคล้องกับหลักการศีล	 5	 ในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่การวิจัยที่ได้ตระหนักถึงปัญหา														

ทีเ่กิดขึน้ในสงัคมและหาทางแก้ไขด้วยหลกัการในทางพระพทุธศาสนาเช่นเดยีวกนั	ส่วนตวัชีว้ดัโครงการหมูบ้่าน

รักษาศีล	 5	 ในแต่ละพื้นท่ีวิจัย	 มีความสอดคล้องกับกับตัวชี้วัดของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ที่ก�าหนด													

โดยส่วนกลางอย่างชัดเจนในคู่มือการด�าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม											

ทางพระพุทธศาสนา	 “หมู ่บ้านรักษาศีล	 5”	 (ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,	 2557,	 น.	 5,	 59)																							

เพราะแต่ละแห่ง	มคีรอบครวัรกัษาศลี	5	ผ่านเกณฑ์เกนิร้อยละ	50	เหน็ได้จากสถติคิรอบครวัทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	จนถึงปี	พ.ศ.	2560	อย่างไรก็ตาม	ในประเด็นนี้มีข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับครอบครัวในพื้นที่วิจัย
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คอืบ้านล�าทบั	ต�าบลล�าทบั	อ�าเภอล�าทบั	จงัหวดักระบี	่เพราะจากการเก็บรวบรวมข้อมลูในพืน้ที	่พบว่า	มปีระชาชน

ในหมู่บ้านให้ความสนใจกับโครงการนี้มาก	 เพราะมีเจ้าอาวาสวัดล�าทับที่เข้มแข็งจริงจังเอาใจใส่ต่อโครงการน้ี

เป็นอย่างมาก	 แต่ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเม่ือเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดของจังหวัดกระบ่ี											

มีน้อยกว่าเกณฑ์ชี้วัด	(โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5,	2561)	ซึ่งแตกต่างจากประชาชนในพื้นที่วิจัยในภาคอีสาน

ภาคเหนือและภาคกลาง	 ที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการมากเกินร้อยละ	 50	 ของประชากรทั้งหมด	 ที่เป็นเช่นน้ี	

เป็นเพราะลกัษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิน่ทีม่บีรบิททางสังคมทีแ่ตกต่างกัน	 การเข้าร่วมโครงการจงึแตกต่างกนั

อย่างชดัเจน	ในด้านองค์ประกอบของโครงการทีด่�าเนนิการอยูใ่นพืน้ทีว่จิยัมคีวามสอดคล้องกบัทัง้องค์ประกอบ

ของโครงการที่ส่วนกลาง	 เพราะมีก�าหนดโครงสร้างการด�าเนินทั้งระดับชาติ	 จังหวัด	 อ�าเภอและต�าบล																

อย่างชดัเจน	ส่วนบทเรยีนทีไ่ด้จากพืน้ทีก่ารศกึษาในงานวจัิยนี	้มคีวามสอดคล้องกบัหลักการของทฤษฎีศักยภาพ

และการแพร่กระจายท่ีมีหลักการว่า	 ชุมชนจะมีความเข้มแข็งจะต้องมีองค์ประกอบ	 6	 ด้านอย่างสมบูรณ	์									

(สัญญา	สัญญาวิวัฒน์,	 2550,	 น.	 14)	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระมหากฤษฎา	กิตฺติโสภโณ	 (แซ่หลี)	

(2558)	 ที่ได้ศึกษาเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	 ด้วยการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5											

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ซึ่งพบว่าแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	 สามารถด�าเนินการ																

ตามกลยทุธ์	4	กลยทุธ์	ได้แก่	การจดัตัง้ศนูย์อ�านวยการกลางและระดบัชมุชน	การจดัอบรมประชาชน	การพฒันา

ศักยภาพของบรรพชิตและคฤหัสถ์	 การสร้างจิตอาสา	 และการติดตามประเมินผลการด�าเนินโครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ	แพรภัทร	ยอดแก้ว	(2558)	ที่ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน

หมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ในจังหวัดปฐม	ซึ่งพบว่า	 แนวการปฏิบัติที่ดีมี	 4	 ด้าน	คือ	 การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น�า											

ทั้งพระสงฆ์และผู้น�าท้องถิ่น	 การประชาสัมพันธ์ท่ีดี	 โดยการใช้ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ	 การจัดกิจกรรมที่ดี								

ซึ่งอาศัยทุนเดิมของชุมชนที่มีอยู่แล้ว	 ร่วมกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 และการส่งเสริมสนับสนุนที่ดี										

จากวัดและหน่วยงานของภาครัฐ

	 นอกจากน้ี	 ผู้วิจัยยังข้อสังเกตเพิ่มเติมท่ีพบระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่วิจัยว่า	 โครงการ													

หมู่บ้านรักษาศีล	 5	 จะประสบความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน	 ขึ้นอยู่กับผู้น�า								

ในหมูบ้่าน	วฒันธรรมของคนในหมูบ้่าน	ความร่วมมอืของคนในหมูบ้่าน	การสนบัสนนุอย่างจรงิจงัจากคณะสงฆ์

ในทุกระดบั	และจากหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลกัคอืส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติและส�านกังานพระพทุธ

ศาสนาจงัหวดั	ถ้าทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเหน็ความส�าคญัของศีล	5	และถอืเป็นภารกจิหลักอยู	่โครงการหมูบ้่าน

รักษาศีล	5	นี้ยังสามารถด�าเนินการต่อไปได้	แม้ว่าสถานการณ์ทางบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม

ข้อเสนอแนะ 
	 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 ครั้งน้ี	 มีทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะทั่วไป															

และข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อ	ดังต่อไปนี้

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 	 ข้อเสนอแนะทั่วไปส�าหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	นี้	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

	 	 1.1	 ประการแรก	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ควรมีนโยบายในการส่งเสริม	 สนับสนุน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะนโยบายด้านศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรมควรมี						

ความชัดเจนในการสนบัสนนุส่งเสรมิทัง้ยทุธศาสตร์	กลยทุธ์และแนวทางการด�าเนนิงานท่ีชดัเจน	เพือ่ให้โครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล	5	ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้	ด�าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 	 1.2	 ประการท่ีสอง	 มหาเถรสมาคม	 และพระสังฆาธิการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะจังหวัด												

เจ้าคณะอ�าเภอ	 เจ้าคณะต�าบล	 และเจ้าอาวาสทุกวัดควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้ก�าหนดไว้							

ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	และให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริม	ตลอดจนการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านศีล	5	

อย่างจริงจัง

	 	 1.3	 ประการที่สาม	พุทธศาสนิกชนต้องให้ปรับเปลี่ยนทรรศนะต่อการสมาทานศีล	5	ในศาสนพิธี

ที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ถูกต้อง	 โดยเฉพาะความเห็นที่ว่า	 การรับศีล	 5	 เป็นเพียงองค์ประกอบ														

หนึ่งพิธีกรรมเท่านั้น	ต้องเข้าใจในสาระส�าคัญ	และวัตถุประสงค์ของการสมาทานศีล	5	อย่างถูกต้อง

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป

	 	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป	มีประเด็นที่ควรศึกษาต่อดังนี้	

	 	 2.1	 ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จและความล้มเหลวของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	 การศึกษา							

อาจจะศึกษาเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือภาพรวมของโครงการทั้งหมดก็ได้	 การศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นน้ี									

จะท�าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	ที่ผ่านมา	ทั้งในด้านปัจจัยที่มีผล

ต่อความส�าเร็จและความล้มเหลว

	 	 2.2	 ศกึษาวเิคราะห์เชงิเปรยีบเทยีบหลกัการของศลี	5	ในพระพทุธศาสนากบัหลกัการของศาสนา

อืน่	ๆ	ทีส่�าคัญไม่ว่าจะเป็นศาสนาครสิต์	อสิลาม	พราหมณ์-ฮินด	ูหรอืซกิข์กต็าม	การศึกษาวเิคราะห์ในประเดน็นี้	

จะช่วยให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบัหลกัการของศาสนาต่าง	ๆ 	อย่างชดัเจน	ในประเดน็ทีส่อดคล้องหรอืแตกต่างกนั	จาก

หลักการของศีล	5	ในพระพุทธศาสนา

	 	 2.3	 ศึกษากระบวนการในการประยุกต์หลักการของศีล	 5	 สู่การด�าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน									

ในประเทศไทย	 การศึกษาประเด็นนี้จะช่วยให้ได้รูปแบบ	 และวิธีการในการประยุกต์หลักการของศีล	 5																					

ในภาคปฏิบัติอย่างชัดเจน	เพื่อประโยชน์ของสังคมมนุษย์อย่างแท้จริง

	 	 2.4	 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นทางจริยศาสตร์เก่ียวกับศีล	 5	 ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อ	 ไม่ว่าจะเป็น

ประเด็นด้านปาณาติบาต	 อทินนาทาน	 กาเมสุมิจฉาจาร	 มุสาวาท	 หรือส่ิงเสพติดก็ตาม	 การศึกษาวิเคราะห	์										

ในประเด็นนี้จะท�าให้ได้เกณฑ์การตัดสินปัญหาทางจริยศาสตร์ว่าถูกต้อง	เหมาะสมหรือไม่เพียงไร
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