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การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการ
ดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
AN ANALYTICAL STUDY OF SOCIAL QUALITY DEVELOPMENT BY ABSTINECE
FROM INTOXICANTS CAUSING HEEDLESSNESS ACCORDING TO
THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY
พระสุชีพ วรญาโณ (อินทร์ส�ำราญ)1
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญา
เถรวาท เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญา
เถรวาทและ เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธ
ปรัชญาเถรวาท การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากพระไตรปิฎก หนังสือและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องประกอบงานวิจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า การงดเว้นสุราและเมรัยนัน้ ประสงค์ให้ตระหนักอยูเ่ สมอถึงความทุกข์อนั เกิดแต่
การบริโภคอย่างไม่มีสติ งดเว้นไม่ใช้แอลกอฮอล์หรือของมืนเมาอย่างอื่น ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
เพือ่ ตัวเองและสังคม ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้วางแนวทางในการพัฒนาสังคมด้วยการพัฒนาตนเองเสียก่อน
คือ การประพฤติตนตามอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งแยกออกเป็นการฝึกอบรมความประพฤติ (ศีล) การฝึกอบรม
(สมาธิ) และการท�ำปัญญาให้แก่กล้ามีความสามารถรู้เห็นตามสภาวะที่เป็นจริง การใช้ศีลข้อ 5 ของบุคคล
ในสังคมเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต ย่อมท�ำให้การท�ำที่เป็นอกุศลที่เกิดที่เกิดขึ้นทางกาย วาจา และใจ
เสือ่ มถอยไป อันเป็นเหตุให้การกระท�ำต่างๆ ทีไ่ ม่ดงี าม กลับเป็นความประพฤติทดี่ งี าม และเป็นคุณประโยชน์
แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเอง กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น และยังให้เป็นผู้รู้จักตนเอง มีทักษะเรียนรู้
เท่าทันต่อกิเลสตัณหา รู้จักในการส�ำรวจตนเอง และสามารถประเมินตนเอง และรู้จักด�ำเนินชีวิต ได้อย่าง
ถูกต้อง
ABSTRACT
This thesis serves the purposes to study abstinence from intoxicants following
Theravada Buddhist philosophy, to study social quality development following the above
approach, and to analyze social quality development by abstinence from intoxicants following the same. It is based on the qualitative methodology, of which all data are obtained
from secondary sources. Findings are presented through the analytical description.
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Outcomes of research findings: The abstinence from intoxicants is to let ones
raise their current self-awareness about their hardship incurred by unconscious consumption,
refrain from consuming other alcoholic drinks, and look after their physical and mental
health by careful consumption for the sake of their own benefits and social benefits. In
Theravada Buddhist philosophy, it lays the approach that social development must begin
with oneself first. Precisely, it is for those behaving themselves well following The Noble
Eightfold Path that is divided into three groups. Each of them is observing precepts,
undergoing concentration and developing the absolute wisdom so that ones can perceive
conditioned things as they really are. By applying 5th precept as the base of leading ones’
lives in the society, it is likely that unwholesome acts generating through bodily, verbal
and mental doors due to intoxicants will gradually diminish. In doing so, the fifth precept
holders turn a bad course of actions into a good one, thereby reaping the benefits to those
who observe it. Certainly, wholesome deeds yet to arise definitely occur. In addition, they
are fully aware of their own, possessing skills, realizing how to keep abreast of defilement
and craving, recognizing how to survey their own states that enable them to assess
themselves and know of how to live their lives correctly.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่รับวัฒนธรรมจากถิ่นอื่นหรือจากแดนอื่นเข้ามามาก ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยด้านค่านิยมหรือกระแสสังคมที่ทันสมัยในยุคไอที แฟชั่น ค่านิยม โดยขาดการพิจารณาว่าวัฒนธรรม
นั้นเป็นความสิ้นเปลืองหรือมีผลกระทบอย่างไรต่อการด�ำรงชีวิต ท�ำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นเพราะต้องการ
ตอบสนองความต้องการตามวัฒนธรรมใหม่โดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง สังคมในปัจจุบนั จึงเป็นสังคมแบบ
วัตถุนิยม ความเจริญทางด้านจิตใจไม่มีความสมดุลกับความเจริญทางด้านวัตถุ เมื่อคนมาอยู่รวมกันมาก ๆ
ความยุง่ ยากความซับซ้อนก็มมี ากขึน้ สังคมจะสุขสงบได้ตอ้ งมีกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบของสังคม เพือ่ ให้คน
หมู่มากได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน หากขาดซึ่งกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบของสังคมแล้ว ก็ไม่อาจพัฒนาตนไป
สู่คณ
ุ ธรรมที่สงู กว่าได้ ดังทีท่ า่ นกล่าวในหนังสือหิโตปเทศว่า “คนและสัตว์เดรัจฉาน ย่อมมีการกิน การนอน
การสืบพันธุ์เสมอกัน แต่สิ่งที่ทำ� ให้คนต่างจากสัตว์เดรัจฉาน คือ ธรรม” (เสถียร โกเศศ, 2507, หน้า 9)
สิ่งที่จะน�ำคนให้เข้าถึงธรรมได้สิ่งนั้นก็คือ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า “ศีล” ศีลเป็น
ข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะศีล 5 จึงเป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมของมนุษย์ (สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, 2533,หน้า 2) หมายความว่าคนเราจะเป็นมนุษย์
ทีส่ มบูรณ์นนั้ มิใช่วา่ จะเกิดมามีรปู ร่างหน้าตาเป็นมนุษย์เท่านัน้ จะต้องมีธรรม คือศีล 5 ส�ำหรับมนุษย์อกี ด้วย
การดื่มสุราในสังคมไทย เป็นค่านิยมที่ผิดที่คนยังคงให้ความส�ำคัญ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเข้าร่วม
กลุ่มกับสังคม แม้กระทรวงวัฒนธรรมได้ระบุว่าคนไทยติดสุราเสียเงินค่าสุรามากกว่าท�ำบุญ เช่น งานบวช
งานศพ เฉลี่ยจ่ายค่าสุรา 20,000-25,000 บาท ชี้ภาคเหนือใช้เงินซื้อเหล้า 32% ท�ำบุญ ที่เป็นเช่นนี้ ส่วน
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หนึ่งก็มาจากสภาพทางสังคมไทยนั่นเองเป็นตัวน�ำให้เกิดพฤติกรรมนิยมดังกล่าว
ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบนั เป็นสังคมทีค่ อยการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ความบกพร่องหรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นอยู่กับสังคมทุกวันนี้ เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์และความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ คนไทย
ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 90 เป็นพุทธศาสนิกชน ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ย่อมเกิดจากชาวพุทธ และจ�ำเป็นต้องอาศัยพระพุทธ
ศาสนาเป็นแนวทางในการแก้ไข คือศีล 5 ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมพื้นฐานเบื้องต้นส�ำหรับชาวพุทธ พระพุทธ
ศาสนามีหลักธรรมที่จะชี้น�ำจิตวิญญาณ และแก้ปัญหาของสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านการเมืองการปกครอง ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม และปัญหาทาง
ด้านสิ่งเสพติด เป็นต้น หากขาดหลักพุทธธรรมประครองชีวิตก็จะท�ำให้เกิดปัญหาของสังคมได้ มนุษยธรรม
คือ ธรรมส�ำหรับมนุษย์ อันได้แก่ เบญจศีล หรือนิจศีล คือศีล 5 ข้อนั้น ศีลข้อที่ 5 ของคฤหัสถ์ ได้แก่ เจตนา
การงดเว้นจากการดื่มน�้ำเมา คือ สุราเมรัยและของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นับว่าส�ำคัญมาก
เพราะการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมาเป็นเหตุให้ตั้งอยู่แห่งความประมาท คนประมาทย่อมขาดสติ อันเป็น
เหตุให้กระท�ำความชั่วได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความ
ไม่ตาย ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย ผู้ประมาทเหมือนคนที่ตายแล้ว”
การเสพสุราเมรัยและของมึนเมานั้น ได้แก่ เจตนาที่เป็นเหตุแห่งการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมา สุราปานนี้
พระพุทธองค์ทรงบัญญัตใิ ห้เป็นศีลข้อหนึง่ ในจ�ำนวนศีล 5 ข้อ และได้ทรงแสดงโทษของการดืม่ สุราและเมรัย
ไว้ในอังคุตตรนิกายบาลีว่า ภิกษุทั้งหลาย การดื่มสุราและเมรัยนี้ เมื่อดื่มประจ�ำ  บ่อยครั้งจนเป็นนิสัยย่อม
ส่งผลให้บังเกิดในนรก ก�ำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อนึ่ง โทษของการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด
นั่นคือ เมื่อมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว เขาเหมือนกับคนบ้า
นอกจากนี้แล้ว การดื่มสุราและเมรัย ในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นมลทินความเศร้าหมองของ
การประพฤติพรหมจรรย์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความเศร้าหมองของสมณะไว้ 4 อย่าง คือ 1. เพราะการ
ดื่มสุราและเมรัย 2. เพราะการเสพเมถุนธรรม 3. เพราะการยินดีรับทองและเงิน 4. เพราะการเลี้ยงชีพใน
ทางที่ผิด ตามหลักพระพุทธศาสนา ค�ำสอนทั้งหมดเป็นระบบการปฏิบัติ เพราะเหตุที่ค�ำสอนเป็นสัจธรรม
คือ เกิดจากประสบการณ์จริง หรือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ค�ำสอนจะให้ผลอย่างแท้จริงเฉพาะผู้ที่น�ำไป
ปฏิบัติเท่านั้น ศีลก็อยู่ในลักษณะเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นค�ำสอนระดับพื้นฐาน แต่ถ้าคนน�ำไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องแล้ว จะมีความสัมพันธ์กบั ระบบอืน่ ๆ และพัฒนาขึน้ ไปจนถึงระดับสูงสุด ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่
ศีลเป็นอย่างนี้ สมาธิเป็นอย่างนี้ ปัญญาเป็นอย่างนี้ สมาธิทศี่ ลี อบรมแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญา
ที่สมาธิอบรมแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตที่ปัญญาบ่มแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยสิ้นเชิง คือ
จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ
จากพระพุทธพจน์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ช่วยชี้ให้เห็นว่า ศีลมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นตัว
เชื่อมโยงในการพัฒนาคนให้เข้าถึงคุณธรรมทุกระดับ จนถึงจุดหมายระดับสูงสุดทางพระพุทธศาสนา คือ
ความสงบสุขสันติในชีวิตของคน ผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักการของศีลจากหลักการและเหตุผลข้างต้น
ท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดืม่ สุราและ
เมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท โดยน�ำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพือ่ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
กับปัญหาดังกล่าว อันจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบุคลากรของประเทศ วิถีชีวิตของระบบสังคมไทยระดับ
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ย่อย และระบบของสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการหาทางออกส�ำคัญ ที่จะน�ำสังคมไทยไปสู่ความสงบสุขยั่งยืน
และมั่นคงต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
2.2 เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธ
ปรัชญาเถรวาท
2.3 เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธ
ปรัชญาเถรวาท
3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ศีลข้อที่ 5 กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา
เถรวาทดังนี้
3.1 ด้านเอกสาร ประกอบด้วย คัมภีร์พระพุทธศาสนา ต�ำรา หนังสือ และเอกสารวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
3.2 ด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทยยุคปัจจุบัน
ด้วยศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท
4. ปัญหาที่ต้องการทราบ
4.1 ศีลข้อที่ 5 สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไร
4.2 ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทยยุคปัจจุบนั ด้วยศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญา
เถรวาท
5. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
สังคม หมายถึง กลุ่มคนในสังคมไทย
การพัฒนา การท�ำให้ดีให้งาม ให้เจริญขึ้นไป
คุณภาพชีวิต หมายถึง ความรู้อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว
การพัฒนาสังคม หมายถึงการท�ำให้สงั คมมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ ด้วยกระบวนการเพิม่ พูนในวินยั (ศีล)
ฝึกฝนความอดทน (สมาธิ) ความสามารถในการเรียนรู้ (ปัญญา) ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบแก่คนในสังคม
พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนา
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6. ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาวิจัยได้ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2538, หน้า 770) ได้ให้ความหมายของศีลข้อที่ 5 นี้ว่า เว้นจาก
สุราเมรัย และของเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือไม่เสพของมึนเมา ไม่เบียดเบียนสติสัมปชัญญะ
ของตนเอง โดยสารัตถะว่า ความประพฤติหรือการด�ำเนินชีวิตที่ปราศจากความประมาทพลั้งพลาดมัวเมา
เนื่องจากการใช้สิ่งเสพติด ที่ท�ำให้เสียสติสัมปชัญญะ
พันเอกปิ่น มุทุกันต์ (2514, หน้า 426) ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความในข้อนี้ว่า เจตนาการงดเว้นจากการ
ดื่มน�้ำเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทนี้ ท่านจ�ำกัดความไว้ว่า เฉพาะสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในสิกขาบทข้อนี้ เพราะเมื่อเสพเข้าไปในร่างกายแล้วท�ำให้สติเลื่อนลอย ขาดการควบคุม
ตนเอง ดังนั้นในทางปฏิบัติต้องถือหลักการใหญ่เป็นหลัก กล่าวคือ งดเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาททุกชนิด
พระมหาไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร (2536, หน้า 42) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เชิงปรัชญา
เรื่องบาปในพระพุทธศาสนาเถรวาท พอสรุปความได้ว่า การดื่มสุราท�ำให้เกิดความสูญเสียมาก ไม่ใช่เฉพาะ
คนสามัญชนเท่านัน้ แม้แต่ผทู้ มี่ คี ณ
ุ ธรรมพิเศษ เมือ่ ดืม่ สุราเข้าไปแล้ว ก็ทำ� ให้เกิดความเสือ่ มเสียมารยาทเป็น
ที่น่าอับอายพร้อมคุณธรรมที่ดีที่มีอยู่ก็เสื่อมไปด้วย
กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล (2542, หน้า 122) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จ�ำนวน 614 คน พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาชายในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 66.8 ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีระดับค่อนข้างสูง คือดื่มระดับมาก ร้อยละ 2 ดื่มระดับปานกลางถึงมากร้อยละ 34.4 ดื่ม
ระดับปานกลางร้อยละ 30.5 ดื่มระดับน้อย ร้อยละ 21.5 และดื่มเป็นครั้งคราว ร้อยละ 11.7 นักเรียนที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 65.1 มีแนวโน้มที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น
ลักษณะการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นการดืม่ เพือ่ การสังสรรค์ทางสังคม การคล้อยตามกลุม่ เพือ่ นสามารถ
ท�ำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ร้อยละ 34 และความพึงพอใจราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถ
ท�ำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปในทางที่ผิดได้ร้อยละ 20.3 นอกจากนี้พบว่าทัศนคติและการรับรู้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระมหาส�ำรวย ญาณส�ำโร (พินดอน) ( 2542, หน้า 125) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบจากการ
ล่วงละเมิด ศีลข้อ 5 ที่มีผลต่อสังคมไทย พบว่า ปัญหาที่มีผลต่อสังคมไทยมากที่สุดในปัจจุบัน คือ ปัญหาสิ่ง
เสพติดทีร่ ะบาดอยูใ่ นสังคมไทย ในเรือ่ งนีพ้ ระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีม่ เี หตุผลทีย่ อมรับข้อเท็จจริง คือเป็น
เพราะขาดหลักธรรมข้อปฏิบัติส�ำหรับมนุษย์ อันเรียกว่า “ศีล” โดยเฉพาะศีลข้อที่ 5 ว่าด้วย เรื่องสุราเมรัย
และของเมา เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ
1. ปัจจัยภายใน คือ ตัวเราเองเป็นปัญหา กล่าวคือมีอวิชาเป็นตัวน�ำ เพราะธรรมดาปุถุชนทั่วไป
ย่อมมีความโลภ ความโกรธ และความหลง
2. ปัจจัยภายนอก คือ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม นั่นคือ ค่านิยมทางสังคม สื่อสารมวลชน ทัศนคติ
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ทั้ง 2 ประการ เรียกว่า แรงจูงใจ ซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นมูลเหตุแห่งปัญญาทั้งปวง มีผลกระทบ
ตามมา เช่น ปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาการศึกษา ปัญหาเศรษฐกิจ และเป็นปัญหา
สังคมโดยรวม
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา (สายัน บวบขม) (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหา
และทางออกของการดื่มสุราที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย พบว่า 1.สภาพและปัญหาการดื่มสุราในสังคมไทย
ก่อให้เกิดปัญหาลูกโซ่ที่เกี่ยวโยงกันไปหมดแทบทุกเรื่อง ทั้งความฟุ้งเฟ้อ ความยากจน ครอบครัวแตกแยก
มีปัญหา ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ อุบัติเหตุ โรคภัยสารพัดรุมเร้า การสูญเสียทรัพยากรบุคคล และสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจของสังคมไทยโดยรวม 2. มี ผลกระทบของการดื่มสุราต่อสังคมไทย ท�ำให้เกิดความเชื่อผิด
คิดว่าการดืม่ สุราเป็นวัฒนธรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ทีแ่ ทรกซึมอยูใ่ นทัศนคติ จนท�ำให้ผคู้ นในสังคมมองว่าการดืม่ เป็นเรือ่ งปกติ แม้แต่งานบุญก็ยงั ไม่เว้นการดืม่
ด้วยเช่นกัน การดื่มสุรากลับท�ำให้ผู้ดื่มขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจ และกระท�ำความรุนแรง อันเป็นปัญหา
ของสังคม 3. การหาทางออกในการแก้ปัญหาการดื่มสุราตามหลักพุทธธรรม การน�ำหลักพุทธธรรมเพื่อ
แก้ปัญหาการดื่มสุราในสังคมไทย คือ 1) เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลนั้นการใช้ 3 ประการ คือ (1) อบายมุข 6
(2) เบญจศีล และ (3) สติสัมปชัญญะ 2) เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตและชีวิตบุคคลในครอบครัวมี 2
ประการ คือ (1) หลักฆราวาสธรรม (2) หลักสิงคาลกสูตร และ 3) หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวการแก้ปัญหา
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม มี 3 กลุ่มคือ (1) ขันติ โสรัจ (2) เบญจธรรม และ (3) ทิฏฐธรรมมิกัตถธรรม
รุ่งทิพย์ มาศงามเมือง และคณะ (2554, หน้า 143) ได้ศึกษาเรื่อง การบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของนักเรียนไทย : สาเหตุและการป้องกัน จากกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 2,923 คน วิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ
พบว่า นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 41-63 ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ชนิดใดชนิดหนึง่ หรือหลายชนิด ดืม่ ประมาณ
3-4 ครัง้ เนือ่ งในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันเกิด โดยชอบดืม่ กับกลุม่ เพือ่ น เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
ที่นิยมได้แก่ สุรา เบียร์ และไวน์ และพบว่า ตัวแปรอิสระเรื่องเพศ อายุ ชั้นเรียน การหนีเรียน การไปเที่ยว
สถานเริงรมย์ การท�ำงานบ้าน การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของพี่น้องและเพื่อน มีความสัมพันธ์กับการ
ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ของนักเรียน นักศึกษา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 วิธวี ชิ ยั เชิงคุณภาพ
พบว่า สาเหตุทนี่ กั เรียนนักศึกษาดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เพราะอยากรู้ อยากลอง ดืม่ ตามเพือ่ น ดืม่ ในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ ดื่มเพราะอยากสนุกสนาน หรือมีความกลุ้มใจ การดื่มสุราของนักเรียน นักศึกษาชายถือเป็น
เรื่องปกติธรรม
อวัสดา จันทร์แสนตอ (2541, หน้า 109) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่งเสริมและผลกระทบจากการ
เสพติดสุราสตรี กลุม่ ตัวอย่างเป็นสตรีผเู้ สพติดสุราทีอ่ าศัยในชุมชนเขตนครเชียงใหม่ จ�ำนวน 7 ราย โดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึกกลุม่ ตัวอย่างและญาติ พบว่า ปัจจัยน�ำทีท่ ำ� ให้เสพติดสุรา คือ ขาดความอบอุน่ จากครอบครัว
ในวัยเด็ก มีแบบอย่างบุคคลในครอบครัวติดสุรา สภาพแวดล้อมเอื้ออ�ำนวยให้ดื่มสุรา ส่วนผลกระทบ
จากการติดสุรา คือ ปัญหาสุขภาพ การท�ำร้ายตนเองตลอดจนพยายามฆ่าตัวตาย หน้าที่การงานบกพร่อง
สูญเสียเงินทอง มีปญ
ั หาด้านสัมพันธภาพกับครอบครัวเพือ่ นบ้าน มีปญ
ั หาเพศสัมพันธ์กบั คูส่ มรส และมีความ
รู้สึกกับตัวเองด้านลบ
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จากเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องท�ำให้ทราบได้วา่ การดืม่ สุรามีผลกระทบทัง้ ต่อสุขภาพร่างกายของ
บุคคล และมีผลกระทบต่อระบบของสังคมตัง้ แต่ครอบครัว สังคมรอบข้าง ตลอดถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศ
โดยจะต้องอาศัยหลักการและวิธีการในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือช่วยเชื่อมประสาน เพื่อพัฒนาคน
พัฒนาชาติให้เป็นสังคมคุณภาพตามหลักพุทธธรรมต่อไป
7. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากเอกสารซึ่งมีขั้นตอนของการศึกษาวิจัยดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลหลักจากพระไตรปิฎก รวมทั้งอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์ วิเสสอื่นๆ
2. ศึกษาผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ต่างๆ
3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีวิจัยอย่างเป็นระบบ
4. สรุปผลและน�ำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบต่อไป
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อทราบการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
8.2 เพื่อทราบการพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธ
ปรัชญาเถรวาท
8.3 เพือ่ ทราบการวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดืม่ สุราและเมรัยตาม
แนวพุทธปรัชญาเถรวาท
9. สรุปผลการวิจัย
จากศึกษาวิจยั เรือ่ งการศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดืม่ สุรา
และเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. ศึกษาการงดเว้นจากการดืม่ สุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท “สุรา” หมายถึง ของ
เมา, น�้ำที่ท�ำผู้ดื่มให้เมา และหมายไปถึงเมรัยด้วยสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและเสพติด
ให้โทษสุรามีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมของผู้เสพต่างหากที่เป็นเหตุผลส�ำคัญให้สุรามี
บทบาทส�ำคัญในสังคมแทบทุกแห่งหนจนกระทัง่ ปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นนัยให้คณ
ุ หรือให้โทษก็ตาม แต่สรุ าก็ได้
รับการยกย่องว่าเป็นน�ำ้ อมฤต คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยเห็นว่าสุรา เป็นสิง่ เสพติด ในบางสังคม สุราเป็นทัง้ สิรมิ งคล
และสิ่งต้องห้าม และในท�ำนองเดียวกันสุรา ก็มีสรรพคุณเป็นยาส�ำหรับบางคน ขณะที่ให้โทษต่อสุขภาพมี
มากกว่า หลักฐานเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสุราในประเทศไทย คือ บันทึก
ของชาวจีนทีม่ ากรุงศรีอยุธยา ช่วงปี พ.ศ.1950-1952 โดยพูดถึงชาวพืน้ เมืองไว้วา่ “ใช้ออ้ ยมากลัน่ เป็นเหล้า”
ทั้งนี้ บันทึกนี้อาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ไม่พบว่า คนไทยกลั่นสุราจากอ้อย (ซึ่ง ก็
คือ เหล้ารัม) คนไทยถึงจะปลูกอ้อยมานานแล้ว กระนัน้ ก็ไม่รจู้ กั การท�ำน�ำ้ ตาลจากอ้อย จนกระทัง่ ชาวจีนได้
น�ำเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 2 ดังนั้น การเอากากน�้ำตาลจากอ้อยมาท�ำสุรากลั่น จึงน่าจะเป็นวิธีการในสมัย
หลังๆ เมื่อถึงสมัยพระนารายณ์ คนไทยรู้จักสุรากลั่นแล้ว โดยเรียกว่า “เหล้าโรง” ส่วนฝรั่งเรียกว่า “เหล้า
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อารัด” แต่ลาลูแบร์เรียกว่า “เหล้าบรัน่ ดีจากข้าว”นอกจากสุราทีก่ ลัน่ จากข้าวแล้ว ยังมีสรุ าทีท่ ำ� มาจากเผือก
และมัน ดังในพระราชก�ำหนดใหม่ได้ระบุถงึ “น�ำ้ ตาลส้ม น�ำ้ กระแช่ น�ำ้ ยาอ้อย” ส่วนข้าวโพดยังเป็นวัตถุดบิ
อีกประเภทหนึ่งที่ใช้ท�ำสุราในประเทศไทย
สุราที่มีมาในพระไตรปิฎกคือในวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก คือสุราเมรัยและ
ยาดองในที่นี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของสมณะและพราหมณ์ โดยที่การงดดื่มสุราเมรัยและยาดอง
พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่การจะให้ดีที่สุดต้องเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวร ไม่มีความ
เบียดเบียน ท�ำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วย
ตนเอง ในปัจจุบันซึ่งมีกฎเกณฑ์ในการห้ามที่ชัดเจน
2. ศึกษาการพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญา
เถรวาท การพัฒนาสังคม คือการเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท�ำให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก�ำหนดทิศทางไว้
ล่วงหน้า โดย การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่น่าพอใจ
เพือ่ การท�ำ สิง่ เหล่านัน้ ให้ดขี นึ้ เจริญขึน้ สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดยี งิ่ ขึน้ การพัฒนา
สังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ได้จัดท�ำขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงทีผ่ า่ นมา ในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8-10 สังคมไทยได้อญ
ั เชิญหลัก”ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ มุง่ ให้เกิดภูมคิ มุ้ กันและมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนในการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ครั้งนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความส�ำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทัง้ ในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขัน้ ตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ ง เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดวิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ร่วม
จัดท�ำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึง
เป็นการน�ำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้
รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐาน
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจ�ำเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ไิ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่ง
จะน�ำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
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สอดคล้องกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาจึงได้วางแนวทางในการพัฒนาตนเองเสียก่อนซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาที่
ถูกต้องดีงาม (กรรมดี) เพื่อที่มนุษย์เราจะน�ำมาขจัดปัดเป่าความทุกข์ คือ การประพฤติตนตามอริยมรรคมี
องค์ 8 ซึง่ แยกออกเป็นการฝึกอบรมความประพฤติ (ศีล) การฝึกอบรม (สมาธิ) และการท�ำปัญญาให้แก่กล้า
มีความรู้แจ้งเห็นจริงในทุกขัง อนิจจังและอนัตตา จนหลุดพ้นจากอวิชชา ตัณหาและอุปาทานในที่สุด
การพัฒนาในพุทธศาสนา ก็คอื การปฏิบตั ติ นให้เกิดความรูท้ แี่ ท้จริงนัน่ เอง และมีหลายระดับด้วยกัน แต่จดุ หมาย
ของการพัฒนาหรือความรู้ในพุทธศาสนานี้มีอย่างเดียว คือ ต้องการที่จะดับอวิชชา ท�ำวิชชาให้เกิดขึ้น
หรือท�ำตัวเองให้พน้ จากความไม่รไู้ ปสูค่ วามรู้ เพราะว่าไม่มอี ะไรทีม่ นุษย์จะรูไ้ ม่ได้ จะมีกแ็ ต่สงิ่ ทีย่ งั ไม่รเู้ ท่านัน้
นั่นคือ มนุษย์มีศักยภาพในการที่จะท�ำตนเองให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ จากปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ท�ำชีวติ
ตนเองให้บริสุทธิ์ได้ ขอเพียงให้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง มีความตั้งใจจริงสม�่ำเสมอตามหลักการพัฒนาชีวิต
มนุษย์ทางพุทธศาสนาจึงถือว่า มนุษย์เรามีประสาทรับรู้ 6 ทางในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์นั้น ประสาท
สัมผัสทั้ง 6 อย่างนั้นต้องท�ำงาน (พัฒนา) ร่วมกันจึงจะเกิดผลแห่งการพัฒนาที่ถูกต้องได้ ซึ่งการจะพัฒนา
ได้จะต้องมีสติคือปราศจากสุราและสิ่งเสพติดอันเป็นเหตุให้ขาดสตินั่นเอง
3. วิเคราะห์การพัฒนาสังคมด้วยการงดเว้นจากการดืม่ สุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
ปัญหาอันเกิดเพราะสุรานั้นก็จะได้แก่ ปัญหาครอบครัว อันได้แก่ การทะเลาะวิวาทและหย่าร้างสร้าง
ผลกระทบต่อทายาทที่จะต้องรับผลแห่งปัญหานั้น และก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมากมาย ความรุนแรง
ของปัญหาเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งบ่งชีว้ า่ การดืม่ สุรานัน้ กลายเป็นปัญหาใหญ่ เป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ของสังคม
ในปัจจุบันที่จะต้องหาทางหรือวิธีการที่จะต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหานั้นอย่างจริงจัง และเป็นไปในทางที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
สาเหตุการละเมิดศีล 5 คือ สาเหตุการละเมิดศีลข้อที่ 5 ในสังคมปัจจุบนั คือ มีแหล่งอบายมุข
เกิดขึ้นอย่างมากมายทุกๆ ที่ เครื่องดองของเมาหาซื้อได้ง่ายๆ ดื่มสุราและสิ่งเสพติด เครื่องดอง ของเมา
เพื่อเข้าสังคมญาติ มิตรในเทศกาลส�ำคัญต่างๆ ถือว่าหากเป็นการฉลองต้องมีของมึนเมา อยากอวด และ
อยากเป็นหนึ่ง ขาดสติไม่กลัวบาป หลงว่าเป็นหนทางลดความเครียด, สร้างสัมพันธ์ระหว่างกันแสดงความ
ชื่นชมยินดี แฟชั่น สังคม ค่านิยม สังคมไทยยังเป็นการพบปะพูดคุยในทางลึกจึงต้องใช้ ของมึนเมามาช่วย
สร้างสัมพันธ์ไมตรี มีการดืม่ เหล้าจนท�ำให้เสียหายต่องานในหน้าที่ ความไม่เข้มแข็งในจิตใจ, วัฒนธรรม, การ
ส่งเสริมทางเศรษฐกิจ ทางราชการคิดถึงผลประโยชน์มากกว่า จึงมีการขายสิ่งเสพติด เช่น สุรา เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ขาดการอบรมในเรื่องของการรักษาศีล หรือส่งเสริมให้คนดื่มสุราหรือของมึนเมา โดยมีการ
โฆษณาชวนเชื่อทางสื่อต่างๆ
แนวทางการพัฒนาคุณสังคมด้วยการงดเว้นศีลข้อที่ 5 คือ ตักเตือนให้รู้ผล, กระท�ำด้วยความ
พอดี ควรสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ดื่มให้ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แทน, รณรงค์การดื่มนม ดื่มน�้ำผลไม้
แทนเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ สร้างความตระหนักให้เกิดระลึกได้อย่างสม�ำ่ เสมอ ควรรูจ้ กั ลดกิเลสความอยาก
ต้องรู้ว่าเหล้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หน้าที่การงาน ลดความอยากลง การอดทน อดกลั้น มีสติ ต้องหา
กิจกรรมอย่างอื่นท�ำ เช่น เล่นกีฬา วาดรูป อ่านหนังสือ เป็นต้น จะได้ไม่เหงา, เลิกคบเพื่อนที่ไม่ดี มีเพื่อนได้
โดยไม่ต้องดื่ม, มีสติในตัวเอง ชี้ให้เห็นถึงโทษของสุรา ลด ละ เลิกการขายของมึนเมา, จ�ำกัดวัยของผู้ขาย
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ผู้เสพ,บทลงโทษ ยกเลิกแหล่งอบายมุข บุคลากรต้องมีสติทุกเมื่อ,ไม่ประมาท ตระหนักว่าจะขาดสติ
สัมปชัญญะ เกิดความประมาท อบรมศีล 5 รัฐมีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด ให้ความรู้แก่เยาวชน
เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ผู้ใหญ่ควรท�ำตัวให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชน ประชาสัมพันธ์โทษของ
การเสพของมึนเมา เสียทั้งทรัพย์ ครอบครัว และสังคมเอาจริงกับกฎหมายและลดแหล่งอบายมุข (จ�ำกัด
จ�ำนวน) สังคมไม่ควรส่งเสริมให้มีการผลิต, เปลี่ยนแปลงค่านิยมไม่ให้งานมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรเน้น
นโยบายระดับชาติโดยการไม่ให้การผลิตสินค้าที่ต้องเป็นอบายมุข โดยตัวเอาเอง ครอบครัวและสังคม
มีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการละเมิดศีลข้อที่ 5
การส่งเสริมศีล ข้อ 5 กับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เป็นจุดเริ่มต้นในการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
เรียกว่า เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นรากฐานให้ธรรม
อื่นๆ ย่อมมีความประพฤติชอบต่อตนเอง และผู้อื่นในทางที่เป็นคุณ และ การดื่มสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท ก็จะไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยศีลข้อ 5 เป็นพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต และของบุคคลที่แสดงมาใน
ทางสังคม ทีเ่ กิดขึน้ ทางกาย วาจา และใจ เสือ่ มถอยไปจึงเป็นเหตุให้ ต่างๆ ทีไ่ ม่ดงี าม กลับเป็นความประพฤติ
ที่ดีงาม และเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเอง กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น และยังให้เป็น
ผูร้ จู้ กั ตนเอง มีทกั ษะเรียนรูเ้ ท่าทันต่อกิเลสตัณหา รูจ้ กั ในการส�ำรวจตนเอง และสามารถประเมินตนเอง และ
รู้จักด�ำเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องด้วย เช่น สามารถบอกได้ว่าตนเป็นใคร มีความสามารถอะไรบ้างประพฤติ
ปฏิบัติอย่างไรเพราะศีล 5 เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนอบรมมนุษย์ให้เป็นสัตว์ประเสริฐ จนสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสันติ มีสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน มีวัฒนธรรมและศาสนา เป็น
เครื่องขัดเกลา มีกฎหมาย และมี กิติกาของสังคมเป็นกรอบในการด�ำเนินชีวิตที่สงบสันติ และยังสามารถ
พัฒนาตามหลักพุทธศาสนาก้าวถึงความพ้นทุกข์ได้ในทีส่ ดุ เมือ่ บุคคลมีสติในการท�ำงาน มีสติการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวัน มีความรูเ้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จะท�ำให้บคุ คลท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กรและยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน และสังคมต่อไป
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11. ค�ำขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ ำ� เร็จลงได้ดว้ ยดีเพราะได้รบั ความเมตตาอนุเคราะห์จากสถาบันศึกษาหลายท่าน
หลายฝ่ายด้วยกันที่ได้ให้ความกรุณาให้ค�ำแนะน�ำ  และให้ก�ำลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบคุณ
ทุกท่าน ทุกฝ่าย ดังนี้
งานวิจัยเล่มนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
และขออนุโมทนาขอบคุณคณาจารย์ทกุ ท่านในบัณฑิตวิทยาลัยผูป้ ระสิทธิป์ ระสาทความรูต้ อ่ ผูว้ จิ ยั ตลอดมา
กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิมล, ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ได้เมตตาอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กราบขอบคุณ พระมหาประภาส ปริชาโน, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้ค�ำแนะน�ำให้ข้อคิดเห็น
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ และกราบขอบคุ ณ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกรูป/ท่าน ที่ควบคุมการสอบแนะน�ำให้งานวิจัยนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์
จึงขออนุโมทนาขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่คอยประสานงานในการ
ท�ำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกท่านที่อ�ำนวยความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลในการ
ท�ำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
อนึ่งความส�ำเร็จในการศึกษาและประโยชน์ที่เกิดจากการท�ำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอใช้เป็น
เครื่องสักการบูชาแด่พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระคุณมารดาบิดา และบูชาพระคุณครู
อุปัชฌาย์อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ขอแผ่คุณความดีแก่ผู้มีอุปการคุณทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย
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