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กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล 5
ในจังหวัดล�ำปาง
The Process of Life’s Insurance on the Five Precepts
in Lampang Province
สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์*

บทคัดย่อ

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
การสร้างหลักประกันชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
2) เพือ่ ศึกษากระบวนการสร้างหลักประกันชีวติ ตามหลัก
ศีล 5 ของจังหวัดล�ำปาง และ 3) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ
การใช้หลักประกันชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
เป็นการวิจยั ผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แกนน�ำ  หน่วยงานและองค์กรใน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง และประชาชนในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง โดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างกลุม่ ประชากร 500 คน
และสัมภาษณ์หน่วยงาน องค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ถงึ กระบวนการและรูปแบบ
การสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
หลักประกันชีวติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
หมายถึ ง จุ ด มุ ่ ง หมายในการด� ำ รงชี วิ ต ที่ มั่ น คงและ
ยังประโยชน์สุขต่อตนเองทั้งชาตินี้ อันประกอบด้วย

*

ความขยันหมั่นเพียร การเก็บรักษาทรัพย์ การคบมิตร
ทีด่ ี และการด�ำเนินชีวติ ชอบ และความมัน่ คงอันจะเกิดขึน้
เบื้องหน้าหรือชาติหน้า ประกอบด้วย มีศรัทธาที่ถูกต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล รู้จักการเสียสละและการ
มีปญ
ั ญาพิจารณาชีวติ ทีถ่ กู ต้องอันจะเป็นแนวทางแห่งการ
ดับทุกข์และการสิ้นไปแห่งกิเลสต่อไป
ส่วนกระบวนการสร้างหลักประกันชีวติ ตามหลัก
ศีล 5 ในจังหวัดล�ำปาง จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการสร้างหลักประกันชีวติ มีดงั นี้ 1) บุคคล : ควรมีการ
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจน�ำไปสู่การสร้างจิตส�ำนึก
ตระหนัก 2) ครอบครัว: ผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย
และพ่อแม่ ควรประพฤติปฏิบัติตนเองให้เป็นต้นแบบ
ที่ดีแก่เยาวชน ฝึกฝนให้ใช้หลักการโยนิโสมนสิการคือ
การพิจารณาไตร่ตรองถึงคุณค่าการด�ำรงชีวิต เพื่อให้
อยู่บนรากฐานแห่งความพอดีและเพียงพอต่อการด�ำรง
ชีวิตในโลกปัจจุบัน ไม่หลงไปตามกระแสของโลกมายา
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3) สังคม : เคารพและเชื่อฟังในกฎสังคม ไม่คิดร้าย
ปองร้าย ไม่เอารัดเอาเปรียบกันและกัน อีกทั้งยังเป็น
รากเหง้าของการสร้างวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ของชุมชน 4) สื่อ : บทบาทให้ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่บุคคล ชุมชน บุคคลและสังคมมีความรู้และเข้าใจ
ย่อมง่ายต่อการปกครองของผู้น�ำ ท�ำให้สังคมอยู่สงบสุข
ร่มเย็น 5) องค์กร : ปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนก็ตาม ควรมีการสนับสนุนกิจกรรม การ
โฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งรู ป แบบกิ จ กรรมที่
กระตุน้ เตือนให้ทกุ คนได้เข้าใจในหลักศีล 5 เพือ่ ให้สงั คม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างรูปแบบและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามแก่ชุมชน
อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์รูปแบบการใช้หลักประกันชีวิตตามหลักศีล 5
ดังนี้ 1) เว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นการสร้างหลักประกันชีวติ
ต่อตนเองและผู้อื่น เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2) เว้นจากการลักขโมย เป็นการสร้างหลักประกันชีวิต
ทรัพย์และเป็นหลักประกันทางด้านเศรษฐกิจอันส่งผล
ต่อครอบครัว สังคม ชุมชนและประเทศชาติ 3) การเว้น
จากการผิดลูกเมียผู้อื่น เป็นการสร้างหลักประกันชีวิต
ด้านคู่ครองและการอยู่ร่วมกันในชุมชน 4) เว้นจากการ
พูดปด พูดเท็จ พูดเพ้อเจ้อและพูดสอดเสียด เป็นการ
สร้ า งหลั ก ประกั น ชี วิ ต ในการด� ำ รงอยู ่ ใ นสั ง คมให้ มี
ความสุ ข และท� ำ ให้ สั ง คมอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งมี ร ะเบี ย บ
เรียบร้อย และ 5) เว้นจากการดื่มของมึนเมา เป็นการ
สร้างหลักประกันชีวิตเรื่องปัญญาให้เกิดสติพิจารณา
ความดีงาม และก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิน่
ตนเอง ดังนั้น หลักประกันชีวิตตามแนวทางพระพุทธ
ศาสนา ถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงแก่มนุษย์
ในการด�ำรงชีวิตในปัจจุบันและเป็นหลักประกันในการ
ด�ำรงชีวิตในเบื้องหน้าต่อไปจนกระทั่งการสิ้นสุดการ
หมดซึ่งอาสวะกิเลสต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: หลักประกันชีวิต ศีล 5 กระบวนการ
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Abstract

The purposes of this research are:
1) To study the Buddhist Insurance’s Creation
2) To study the Process of Buddhist Insurance
on Five Precept in Lampang Province and
3) To Analyze the Buddhist Insurance’s Form
in Lampang Province. This Research is used
the quantitative and qualitative Method.
The sampling researching are the leaders,
organizations and local government in the city
of Lampang Province by using 500 populations
of sampling and interview the people and
organizations who are involved for analyzing the
process and Buddhist’s insurance form
The result of study is found that:
According to Buddhism, life’s insurance
means the aim of a stable life and health benefits
to their existence life as referring to be endowed
with energy, to be endowed with vigilance for
protection, association with good people and
leading a balanced life and ssecurity that be
happened in the next life as consisting of right
understanding, observing the five precepts, to
be sacrificed and using the wisdom to consider
the right way to liberate the defilement.
As the process of life’s Insurance on
the five precepts in Lampang Province; it can
be found that; the factors should be created the
life’s insurance as: 1) Individual: 1) giving the
knowledge, making right understanding and
cultivating mind 2) Family: Adult as grandfather,
grandmother and parents should perform as the
model to children, training the children’s mind to
be good conduct 3) Society: respect and conduct
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on the social rules that can be the root of social
culture and tradition in community 4) Media:
giving the correctly information to individual and
community, making the peace in society and to
be easy for governing of leader 5) Organization:
local governments and involved organizations
should support the activities, advertising and
making the activity’s form for cultivating social
mind that can be the enhancing the culture and
tradition in society.
However, this study can be analyzed
the five precepts to the patterns based on life’s
insurance as: 1) to abstain from killing as to be
ensured individual, other one and enhancing the
morality and ethic 2) to abstain from stealing as
to be ensured assets, the economic impact to
families, communities and nations, 3) to abstain
from sexual misconduct as to be ensured to the
partner and living in community 4) to abstain
from lying as to be ensured the existence of social
life, to make a tidy living in society and 5) to
abstain from intoxicating drinks as to be ensured
the intellectual life and to be contributed to local
culture. So, life’s insurance in Buddhism is the
stable security of human for living in the present
day and to be secured to life in the foreground
until the end of defilement.
Keywords: Life’s Insurance, Five Precept,
Process

บทน�ำ

การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของคนไทยและวั ฒ นธรรม
ต่ า ง ๆ ล้ ว นได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลและหล่ อ หลอมด้ ว ยหลั ก
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ค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในความคิดหรือจิตใจ
ของคนไทยเป็นเวลาช้านาน สมเด็จกรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ (2516) กล่าวไว้ ว่าพระพุทธศาสนาสามารถ
ปรากฏออกมาในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น วิ ถี ชี วิ ต ทั ศ นคติ
พฤติ ก รรม นิ สั ย ใจคอของชาวไทยตลอดจนถึ ง
วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ลักษณะดังกล่าวส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยการ
น�ำมาปฏิบัติดัดแปลงให้สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2542)
ได้อธิบายว่า พระพุทธองค์ทรงแนะน�ำ เพือ่ ให้ชวี ติ พบกับ
สันติสุข รู้จักการละอายต่อบาปและความชั่วทั้งหลาย
อันจะส่งผลต่อการด�ำรงชีวิต สร้างความเป็นปกติสุข
น�ำพาไปสู่สังคมที่มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น
คะนึ ง นิ ต ย์ จั น ทบุ ต ร (2531) กล่ า วไว้ ว ่ า
หลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนาช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของคนในสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ สมัครสมานสามัคคี ส่งเสริมความมัน่ คง
ของชาติเรียกได้ว่าพุทธศาสนาเป็นเสมือนเอกลักษณ์
ดั้งเดิมของชาติไทยทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม
การน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพือ่ น�ำไป
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันตามลักษณะของปัญหา สติปัญญา
และความประสงค์ของแต่ละบุคคล ดังนัน้ ระดับค�ำสอน
ของพระพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับทั้งที่เป็นสัจธรรม
เบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องสูง มีทั้งส่วนที่เรียกว่า
เป็นโลกียธรรมและโลกุตรธรรม ดังความกล่าวของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก (2533) ที่ว่า ค�ำสอนเรื่อง ”ศีล„ เป็นหลัก
ค�ำสอนและการปฏิบัติเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์
ซึ่งสอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์ (2549) ได้อธิบาย
ว่า เพราะศีลจึงเป็นมนุษยธรรมหรือเป็นธรรมของมนุษย์
และที่มีความสัมพันธ์กับสภาพทางสังคม
ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร (2543) ได้อธิบายว่า
ศีลถือได้ว่าเป็นค�ำสอนระดับเบื้องต้นหรือระดับพื้นฐาน
ที่สามารถน�ำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่
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การงดเว้นความชั่วทั้งปวง และ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านอาชญากรรม
การท�ำลายล้างผลาญซึง่ กันและกัน การปล้นชิงทรัพย์สนิ
การท�ำความผิดทางเพศ การโกหกหลอกลวง และการ
เสพสิ่ ง เสพย์ ติ ด ให้ โ ทษ ตลอดถึ ง ปั ญ หาทางสั ง คม
เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง เมื่อว่าโดยสรุปล้วนแต่
เป็นการประพฤติผิดในเรื่องการละเมิดศีล 5
ประเทศไทยประสบปัญหามากมายดังที่กล่าว
มาข้างต้น รวมถึงการแตกแยกทางความคิด ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตส�ำนึก ศีลธรรมและ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม อั น จะส่ ง ผลให้ สั ง คมเกิ ด ความ
ขั ด แย้ ง ท� ำ ให้ ท างคณะสงฆ์ โ ดยเจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช
มีด�ำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคี
กลมเกลียวกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ต�ำบล
อ� ำ เภอ จั ง หวั ด ซึ่ ง จะน� ำ พาประเทศก้ า วไปข้ า งหน้ า
อย่างปลอดภัยยัง่ ยืน ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในฐานะหน่ ว ยงานราชการที่ มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม
ให้ สั ง คมไทย มี ศี ล ธรรม และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได้ก�ำหนดกิจกรรม
ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทุ ก เพศทุ ก วั ย ได้ น� ำ หลั ก ธรรมค� ำ สอนทางพระพุ ท ธ
ศาสนาไปพัฒนาชีวิต โดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มี ”หมู่บ้านรักษาศีล 5„ เพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในชาติ
พระพุ ท ธศาสนาถื อ ได้ ว ่ า เป็ น หลั ก แห่ ง การ
ด�ำเนินชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ทีม่ งุ่ เน้นความประพฤติ ปฏิบตั ติ ามหลักของศีล ทีถ่ อื ได้วา่
เป็นแนวทางและหลักประกันการด�ำเนินชีวิตให้ถูกต้อง
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั
มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับหลักประกันชีวติ ตามหลัก
ศีล 5 ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดในการด�ำรงชีวิต
ความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าหลักมนุษยธรรม ท�ำให้ทุกคน

อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก เป็นการสร้างหลักประกันชีวิต
ทัง้ ทางด้านตนเอง สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
รวมถึ ง การฝึ ก ฝนตนเองให้ มี ค วามเพรี ย งพร้ อ มทั้ ง
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ดังนี้ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษากระบวนการสร้างหลักประกันชีวติ
ตามหลักพระพุทธศาสนาในจังหวัดล�ำปาง เพื่อศึกษา
วิ เ คราะห์ รู ป แบบการใช้ ห ลั ก ประกั น ชี วิ ต ของชุ ม ชน
ในจังหวัดล�ำปางว่ามีกระบวนการสร้างหลักประกันชีวิต
อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และหารูปแบบอันเป็น
แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติและน�ำกระบวนการ
ที่ได้น�ำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาการสร้ า งหลั ก ประกั น ชี วิ ต
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างหลักประกัน
ชีวิตตามหลักศีล 5 ของจังหวัดล�ำปาง
3. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้หลักประกัน
ชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ขอบเขตการวิจัย

ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนด
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตของเนือ้ หา เป็นการศึกษาผสานวิธี
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครอบคลุมเรื่องแนวคิด
ทฤษฏีเกีย่ วกับศีล 5 อันจะส่งผลต่อการสร้างหลักประกัน
ชีวิตตามวิถีพุทธ การศึกษาบริษัทพื้นฐานของประชาชน
ชุมชนที่อยู่อาศัยในอ�ำเภอเมืองจังหวัดล�ำปาง แผนงาน/
แนวทางกระบวนการสร้ า งหลั ก ประกั น ชี วิ ต ส� ำ รวจ
ภาคสนามบริเวณพื้นที่ท�ำการวิจัย การประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อก�ำหนดแผน/โครงการ/กิจกรรม สรุปข้อมูลจาก
การศึกษา
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2. ขอบเขตของประชากร คือ แกนน�ำที่รับ
นโยบายหมูบ่ า้ นศีล 5 ในจังหวัดล�ำปาง และชุมชนในเขต
พื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
3. ขอบเขตของพื้ น ที่ เป็ น การศึ ก ษาจาก
ชุมชนในจังหวัดล�ำปาง ที่ประพฤติปฏิบัติหลักประกัน
ชีวิตตามหลักศีล 5 โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการกลุ่มตัวอย่างของคอแครน (Cochran)
จากพื้นที่ทั้งหมด โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) ตามสัดส่วนของชุมชนในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
4. ขอบเขตของระยะเวลา การวิจัยเริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ใช้ระยะเวลาในการท�ำวิจัยทั้งสิ้น 12 เดือน

เครื่องมือและวิธีการศึกษา

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เป็ น การวิ จั ย แบบ
ผสมผสานที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ อดคล้อง
กับการศึกษา โดยคณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ซึ่งเหมาะสมตามแต่ละขั้นตอนของการวิจัย ได้แก่ การ
ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์
เพือ่ มาวิเคราะห์เป็นรูปแบบกระบวนการสร้างหลักประกัน
ชีวิตตามหลักศีล 5 ของจังหวัดล�ำปาง

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ”กระบวนการสร้างหลักประกัน
ชีวิตตามหลักศีล 5 ในจังหวัดล�ำปาง„ ในการศึกษา
ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ 1) แบบสอบถามและ
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ท�ำให้
ทราบถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะจาก
การออกแบบสอบถาม ดังนี้
1. ผลจากแบบสอบถาม
		
ด้านสภาพส่วนบุคคลและจิตใจ: สภาพ
จิตใจต�่ำ ไม่สงบ ไม่มีสติ วุ่นวาย ขาดคุณธรรมจริยธรรม
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เต็มไปด้วยอกุศลกรรม ไม่เชื่อในเรื่องบาป แม้ประพฤติ
ปฏิบัติแต่ยังไม่เข้าใจ ขาดความต่อเนื่องจนเกิดความ
เคยชินกับการประพฤติปฏิบัติตนแบบผิดๆ
ข้ อ เสนอแนะ: เพี ย รพยายามในการคิ ด ดี
หมั่นท�ำความดี ข่มใจไม่ให้จิตใจตกอยู่ภายใต้อบายมุข
สิ่งชั่งร้าย สร้างจิตส�ำนึกให้หมั่นฝึกตนอยู่เสมอ มีสติ
ให้รเู้ ท่าทัน ท�ำจิตใจให้สงบ มีสติ สมาธิและปัญญาในการ
ด�ำรงชีวิตที่ถูกต้อง
ครอบครัว: ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการอบรม
สั่งสอน และประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ ค วามเข้ า ใจหลั ก ของศี ล 5 อี ก ทั้ ง
เด็กและเยาวชนไม่เชื่อเรื่องบาปเพราะขาดการปลูกฝัง
จากสถาบันครอบครัว
ข้อเสนอแนะ: ควรน�ำหลักศีล 5 มาปรับใช้กับ
ชีวิตประจ�ำวัน ปลูกฝังจริยธรรม ผู้ใหญ่ควรปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึก สร้าง
อุปนิสัยและค่านิยมที่ถูกต้อง
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ: ได้แก่ การ
ด�ำเนินชีวิตที่ต้องดิ้นรน เร่งรีบ การชิงดีชิงเด่น การ
ด�ำรงชีพทีม่ ขี อ้ จ�ำกัด กอปรกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่ย�่ำแย่ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการรักษาศีล ท�ำให้ อีกทั้ง
อาชีพบางอย่างจ�ำเป็นต้องละเมิดศีล
ข้อเสนอแนะ: เมื่อมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดี
ไม่ดนิ้ รนเพือ่ เลีย้ งปากเลีย้ งท้อง ย่อมง่ายต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศีล 5
สภาพทางสั ง คม: สถานการณ์ ท างสั ง คม
เปลี่ ย นแปลงไป สร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมทาง
สังคมแบบผิด ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาทางวัตถุมากกว่า
จิตใจ อีกทั้งการด�ำรงชีวิตทางสังคมง่ายต่อการผิดศีล
สถาบันสงฆ์ไม่เป็นผู้น�ำในการรักษาศีล อีกทั้งบริเวณ
รอบสังคมเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุจนท�ำให้ไม่เชื่อและศรัทธา
ในศีล การสร้างวัฒนธรรมการคบค้าสมาคมมุ่งเน้น
การเข้าแหล่งสถานบันเทิง และการแก่งแย่งชิงดีกัน

วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ข้อเสนอแนะ: เชิดชูยกย่องผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นแบบอย่าง
ที่ดี โดยชุมชนต้องช่วยกันกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชน
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
สร้างจิตส�ำนึกในการรักษาศีลเพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและ
ผลลัทธ์อันเกิดจากการรักษาศีล
สื่อและสิ่งเร้า: ได้แก่ สื่อเทคโนโลยีกระตุ้น
ให้เกิดความอยาก ยั่วยุให้เกิดความหลุมหลง มัวเมา
และปลูกฝังค่านิยมที่ขัดต่อการรักษาศีล อีกทั้งตัวผู้รับ
สื่อเองหลงลืมตัวไปตามกระแสของสิ่งที่รับรู้
ข้อเสนอแนะ: หลีกหนีจากสิง่ สือ่ ทีใ่ ห้ผลกระทบ
ในด้านลบ พระสงฆ์ควรเป็นตัวกลางในการขัดเกลา อบรม
และเสริมสร้างให้แก่ชุมชน และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลความรู้เรื่องศีล ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
รักษาศีล 5
หน่วยงานและองค์กร: หน่วยงานหรือองค์กร
ที่เกี่ยวข้องไม่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง อีกทั้งยังขาด
การให้ความรู้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ: หน่วยงาน องค์กรต้องมีความ
เสียสละเวลาให้การสนับสนุนส่งเสริมการรักษาศีลให้แก่
บ้าน วัด และโรงเรียน สร้างกฎกติกาและก�ำกับดูแล
บนรากฐานของศีล
2. ผลจากการสัมภาษณ์
ความเข้าใจเกี่ยวกับศีล พบว่า มีความรู้
ความเข้าใจว่า ศีลเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ท�ำทุกคนอยู่ร่วมกัน
ภายในสังคมอย่างมีความสุข
ผลจากหลักประกันชีวิตจากการปฏิบัติ
ตามหลักศีล 5 พบว่า การประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล
มีผลกระทบ ดังนี้
		 ด้านตนเองและครอบครัว ท�ำให้ตนเองและ
ครอบครัวมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ร่วมกัน
ด้วยความรักและสามัคคี โดยการปฏิบัติควรเริ่มจาก
ตนเองก่อนไปสู่ครอบครัวเพื่อเป็นหลักประกันตนเอง
และครอบครัว

ด้านชุมชนและสังคม ท�ำให้ชุมชนและสังคม
ให้ เ กิ ด ความสงบสุ ข เข้ ม แข็ ง ปราศจากการเอารั ด
เอาเปรียบกัน ไม่เบียดเบียนกันและกัน เชื่อฟังในกฎ
กติกาของสังคม
ด้ า นเศรษฐกิ จ ท� ำ ให้ ก ารด� ำ รงชี วิ ต อย่ า ง
พอเพียง ไม่ใช้จ่ายจนเกินตัว อีกทั้งยังส่งผลต่อความ
มั่ น คงทั้ ง ทางด้ า นครอบครั ว และแก้ ป ั ญ หาทางด้ า น
เศรษฐกิจ
ด้ า นการเมื อ งการปกครอง ท� ำ ให้ ก ารเมื อ ง
การปกครองง่าย คนที่มีศีลย่อมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคม และเชื่อฟังกฎกติกาสังคม เคารพในสิทธิ
ซึ่งกันและกัน สังคมก็เกิดความสงบสุข เพราะศีล 5
ก่อให้เกิดความสันติแก่ตนเองและสังคม
ด้ า นวั ฒ นธรรมประเพณี ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
ท�ำนุบ�ำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตความงดงาม
ของท้ อ งถิ่ น เกิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก ในการตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า
สิ่งดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ท�ำให้เกิดคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม มีจิตใจที่เมตตา เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความกรุณา เข้าใจและเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์
ปั ญ หาและอุ ป สรรค การประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ตามหลั ก ศี ล 5 เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ชี วิ ต ในจั ง หวั ด
ล�ำปาง พบว่าประสพอุปสรรคและปัญหา คือ 1) ไม่ตระหนัก
ถึงคุณค่าของศีล 2) ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องศีล
3) เกิดมิจฉาทิฐิ ด�ำรงชีวติ ตามกระแสชาวโลก ชอบความ
สนุกสนาน ไม่เข้าถึงสัจธรรม และ 4) ไม่เกิดศรัทธา
ในศีล
ข้อเสนอแนะ จากการสัมภาษณ์มขี อ้ เสนอแนะ
คื อ 1) ต้ อ งปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก กระตุ ้ น เตื อ นทางสื่ อ
2) ต้องสร้างจิตส�ำนึกแก่เยาวชนในการรับรู้จากสื่อและ
สิ่งยั่วยุ 3) สร้างสรรค์กิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกเรื่องศีล
4) ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเองอย่างสม�่ำเสมอ
5) ทุ ก คนต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มกั น ในการผลั ก ดั น เรื่ อ งศี ล
6) สถาบันครอบครัวควรปลูกฝังจิตส�ำนึกแก่เยาวชน
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การคบมิตรทีด่ ี และการด�ำเนินชีวติ ชอบ และความมัน่ คง
อันจะเกิดขึน้ เบือ้ งหน้าหรือชาติหน้า คือ มีศรัทธาทีถ่ กู ต้อง
บริ บู ร ณ์ ด ้ ว ยศี ล รู ้ จั ก การเสี ย สละและการมี ป ั ญ ญา
พิจารณาชีวิตที่ถูกต้องอันจะเป็นแนวทางแห่งการดับทุกข์
และการสิ้นไปแห่งกิเลสต่อไป นอกนั้นผู้วิจัยได้พบว่า
กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล 5 ของ
จั ง หวั ด ล� ำ ปางนั้ น มี ป ั จ จั ย ที่ มี ต ่ อ กระบวนการสร้ า ง
หลักประกันชีวิต ดังนี้
1) บุคคล: กระบวนการสร้างหลักประกันชีวติ
ในมิตขิ องบุคคล ควรมีการให้ความรูส้ ร้างความเข้าใจแก่
บุคคลเป็นเบือ้ งต้น ความรูแ้ ละความเข้าใจจะน�ำไปสูก่ าร
สร้างจิตส�ำนึกตระหนักในคุณค่าของศีลธรรมค� ำสอน
และแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องจากคุณธรรม
และจริยธรรมที่ชุมชน

ในการรักษาศีลและ 7) สังคมควรตระหนักถึงคุณค่า
ของศีล เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพอจะวิเคราะห์
รูปแบบการใช้หลักประกันชีวิตตามแนวทางพระพุทธ
ศาสนา ดังนี้

อภิปรายผล

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะได้กล่าวถึง
กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล 5 ของ
จังหวัดล�ำปาง โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงประเด็นที่ส�ำคัญ
และน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
หลักประกันชีวติ ตามหลักศีล 5 เป็นจุดมุง่ หมาย
ในการด�ำรงชีวิตที่มั่นคงและยังประโยชน์สุขต่อตนเอง
ทั้งชาตินี้ คือ ความขยันหมั่นเพียร การเก็บรักษาทรัพย์

ประกันสังคม

ประกันปัญญา

ประกันสติ/
วัฒนธรรมประเพณี

ประกันคู่ครอง

ประกันสังคม/
การเมือง

ประกันทรัพย์

ประกันครอบครัว

ประกันชีวิต

ประกันเศรษฐกิจ

หลักประกันชีวิต

ประกันคุณธรรม/
จริยธรรม
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ศีลข้อ 1
เว้นจากการ
ฆ่าสัตว์

ศีลข้อ 2
เว้นจากการ
ลักทรัพย์

ศีลข้อ 3
เว้นจากการ
ผิดลูกเมียคนอื่น

ศีลข้อ 4
เว้นจากการพูดปด พูดเท็จ
พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด

ศีลข้อ 5
เว้นจากการ
ดื่มของมึนเมา

ตารางวิเคราะห์รูปแบบหลักประกันชีวิตตามหลักศีล 5

วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

2) ครอบครัว: การสร้างหลักประกันทีส่ ำ� คัญยิง่
ประการหนึ่ง คือ ครอบครัว บรรดาผู้ใหญ่ทั้งที่เป็น ปู่ ย่า
ตา ยายและพ่อแม่ ควรประพฤติปฏิบัติตนเองให้อยู่ใน
กรอบการประพฤติ ต ามหลั ก ศี ล 5 เป็ น ต้ น แบบที่ ดี
แก่ เ ยาวชนหรื อ บรรดาลู ก หลาน เพื่ อ สร้ า งความรั ก
ความสามัคคี ความอบอุน่ ภายในครอบครัวซึง่ สอดคล้อง
กั บ การวิ จั ย เรื่ อ ง ”รู ป แบบกระบวนการเรี ย นรู ้ ศี ล 5
ของเด็ก เยาวชน เพื่อลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกฮอล์ บ้านนาไร่และโนนมีชยั ต�ำบลดงมะไฟ อ�ำเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�ำภู„ พบว่า ครอบครัว
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นปัจจัยหลักในการสั่งสอนให้ลูก
เป็ น คนดี ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ ดี ง าน รู ้ ถึ ง บาปบุ ญ
คุณโทษ และด�ำรงอยู่ภายในหลักศีล 5 การน�ำลูกหลาน
เข้าวัดเพื่อเรียนรู้ถึงคุณธรรมจริยธรรมอันเกิดจากการ
รักษาศีลและปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนของ ปู่ ย่า ตา ยาย
และพ่อแม่ เพราะการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน และ
ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น แนวทางการปกป้ อ งภั ย อั น เกิ ด จากการ
ด�ำรงชีวติ ทีเ่ สเพของเด็กและเยาวชน โดยการฝึกฝนให้ใช้
หลักการโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาไตร่ตรองถึง
คุณค่าการด�ำรงชีวติ เพือ่ ให้อยูบ่ นรากฐานแห่งความพอดี
และเพียงพอต่อการด� ำรงในโลกปัจจุบัน ด�ำเนินชีวิต
ตามรอยพระบาทของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือ เศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ไม่ ห ลงไปตามกระแสของโลกาภิ วั ต น์ ห รื อ
โลกแห่งมายา
3) สังคม: การอยูร่ ว่ มกันของสมาชิกในสังคม
ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎระเบียบ
วินัย หรือกติกาในชุมชนและสังคมตัวเอง เพื่อความ
ผาสุกและปกติสุขของชุมชน ศีลเป็นปัจจัยที่เกื้อกูล
ต่อการประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างจิตส�ำนึก
เป็นเบื้องต้น เคารพและเชื่อฟังในกฎสังคม ไม่ปองร้าย
ไม่ว่าร้ายและไม่ท�ำลายกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
กันและกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ”การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนานักศึกษา
ตามแนวไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ประจ�ำปีการศึกษา

ที่ 1/2555” พบว่า การรักษาศีล 5 มีประโยชน์และ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน คือ การท�ำงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�ำให้ไม่เกิดปัญหาในการท�ำงาน
มีสติในการตัดสินใจ รูจ้ กั การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ทำ� ผิด
ต่อเพื่อนร่วมงาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้
อีกทั้งยังเป็นรากเหง้าของการสร้างวัฒนธรรม สืบสาน
ประเพณีอนั ดีงามของชุมชนทีบ่ ง่ บอกถึงความรักสามัคคี
และจารีตที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา
4) สือ่ : ข้อมูลข่าวสารถือได้วา่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บคุ คล เพือ่ ให้ตระหนัก
และสร้างจิตส�ำนึกในการเข้าถึงความหมาย คุณค่าและ
ความส�ำคัญของหลักประกันชีวิตหรือศีล 5 ปัจจุบัน
สถานการณ์ ท างสั ง คมมุ ่ ง เน้ น การกระจายข้ อ มู ล เชิ ง
กระตุน้ กิเลสความอยากมากเกินไป สือ่ ถือได้วา่ มีบทบาท
ส�ำคัญในการสร้างหลักประกันในการให้ความรู้ ข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่บุคคล ชุมชน เมื่อบุคคลและสังคมมีความรู้
และเข้ า ใจแนวทางการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเองแล้ ว
ย่อมง่ายต่อการปกครองของผู้น�ำ  ท�ำให้สังคมนั้นเป็น
สังคมที่สงบสุขร่มเย็น ปราศจากภัยต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณ
รอบ ๆ ตัวเอง และสังคม
5) องค์ ก ร: ความรู้ ความเข้าใจที่เกิดจาก
บุคคล ครอบครัว สังคมและสื่อยังไม่เพียงพอต่อการ
ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลหรือสาธารณชนทั่วไป องค์กร
ต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ เป็นปกครองท้องถิน่ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนก็ตาม ควรมีการสนับสนุนทั้งด้าน
กิจกรรมในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสร้างรูปแบบ
กิจกรรมที่กระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้เข้าใจในหลักศีล 5
อันเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อสร้างความสามัคคี
และให้สมาชิกทุก ๆ คนได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรมที่ทางองค์กรได้สนับสนุน ผลการวิจัย มนตรี
อินตา เรือ่ ง ”พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านเบญจธรรม ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่„
พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม การอบรมด้านเบญจธรรม
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มี ก ารจั ด กิ จ กรรมยกย่ อ งชมเชยอั น เป็ น การเสริ ม
แรงกระตุ้นให้เกิดการสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติ
ตนเอง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม อี ก ทั้ ง
กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนย่อมท�ำให้สมาชิก
ในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา สาระแห่ง
หลักการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง น�ำพาสังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดการก�ำหนดรูปแบบอันเป็น
วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม และประเพณี อั น ดี ง าม
แก่ชุมชน สังคมนั้น ๆ
จากการวิเคราะห์กระบวนการสร้างหลักประกัน
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา พอจัดรูปแบบในการสร้าง
หลักประกันตามหลักศีล 5 คือ
ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ หรือ ท�ำชีวิต
สัตว์ให้ตกไปนั้น เป็นแนวทางการสร้างหลักประกันชีวิต
ต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักขโมย เป็นแนวทาง
หลักประกันชีวิตทรัพย์ที่และเป็นหลักประกันทางด้าน
เศรษฐกิจในครอบครัวจนกระทั่งส่งผลต่อสังคม ชุมชน
และประเทศชาติ
ศีลข้อที่ 3 การเว้นจากการผิดลูกเมียผู้อื่น
เป็นแนวทางการสร้างหลักประกันชีวิตการมีคู่ครองและ
เป็นหลักประกันชีวติ ในการมีครอบครัวของคนในชุมชน
ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปด พูดเท็จ พูด
เพ้อเจ้อ และพูดส่อเสียด เป็นการสร้างหลักประกันชีวิต
ในการด�ำรงอยู่ในสังคมให้มีความสุขและหลักประกัน
สังคมและการปกครองในการอยู่ร่วมกัน
ศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มของมึนเมา เป็นหลัก
การประกันชีวิตเรื่องปัญญาให้เกิดสติพิจารณาความดี
งามจนท�ำให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นตนเอง
หลั ก ประกั น ชี วิ ต ตามหลั ก ศี ล 5 ถื อ ได้ ว ่ า
เป็นการสร้างความมั่นคงแก่มนุษย์ในการด�ำรงชีวิต
ในปัจจุบัน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสร้างหลักประกัน
แก่ตนเอง เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคง
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ของครอบครั ว ความปกติ แ ก่ สั ง คม/การเมื อ งและ
การปกครอง และการมีสติในการด�ำรงชีวิตอันส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน
ความดีงามอันเป็นศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่น
ให้คงอยู่ในสังคมนั้น ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การวิจัย ”กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิต
ตามหลักศีล 5 ในจังหวัดล�ำปาง„ ผลการวิจัยครั้งนี้
ถือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ส่งเสริมการด�ำเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้องของชุมชน
ให้ตระหนักถึงคุณค่าการรักษาศีล 5 เพื่อความผาสุกแก่
ตนเองและสังคม
2) ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
ให้ชมุ ชนได้เข้าใจบทบาทพระสงฆ์ตอ่ การเผยแผ่พทุ ธธรรม
ในชุมชน
3) ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันหน่วยงาน องค์กร
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เข้าใจและเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของศีลที่เป็นหลักประกันชีวิตและสังคม
ของสมาชิกในชุมชน
4) ส่ ง เสริ ม ให้ มี พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั้ ง หลาย
ได้ขับเคลื่อนและแสดงพลังการเป็นพุทธมามกะในการ
ด�ำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
แนวทางเพือ่ ให้เกิดเป็นรูปธรรมในการส่งเสริม
กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล 5 ใน
จังหวัดล�ำปาง คือ
1) ควรประสานกับหน่วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนให้มสี ว่ นร่วมในขับเคลือ่ นหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5
ในจังหวัด

วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
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2) ควรมี ก ารจั ด ท� ำ แผนส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และสรรหางบประมาณ
ในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
รวมถึ ง การติ ด ตามผลและประเมิ น ผล เพื่ อ ประเมิ น
ความก้าวหน้าในการท�ำงาน
3) ควรมีการท�ำงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนมากยิ่งขึ้น เพื่อทุกภาคส่วนได้เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของการรักษาศีลที่มีผลต่อการด�ำเนินชีวิต
การท�ำงาน และการอยู่ร่วมกันภายในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
4) ควรมี แ รงกระตุ ้ น เพื่ อ ให้ ส ร้ า งชุ ม ชน
ต้ น แบบในการน� ำ ศี ล 5 เพื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น ชี วิ ต
ภายในชุมชน
5) ควรมี ก ารศึ ก ษาดู ง านในพื้ น ที่ ที่ ด� ำ เนิ น
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วที่ เ หมื อ นหรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น เพื่ อ
วิ เ คราะห์ รู ป แบบและผลที่ ไ ด้ รั บ จากพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว

แล้ ว น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นจั ง หวั ด ล� ำ ปางให้ เ กิ ด ความ
ถูกต้องและเหมาะสม
6) ควรมีการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง และให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจยั ทีม่ กี ารน�ำหลักประกัน
ชีวิตไปใช้ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันของชุมชน
2) ควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมในกระบวนการ
สร้ า งหลั ก ประกั น ชี วิ ต ตามหลั ก ศี ล 5 เฉพาะพื้ น ที่
ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต ้ น แบบ
อย่างแท้จริงในการสร้างหลักประกันชีวิต
3) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ
ปั จ จั ย ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ใ นการสร้ า งหลั ก ประกั น ชี วิ ต
ตามหลักศีล 5 เพื่อให้เห็นความแตกต่างทางด้านปัจจัย
เงื่อนไข และรูปแบบในการด�ำเนินงานในแต่ละพื้นที่
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