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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอใหผูอานเขาใจและตระหนักถึงภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย และเพื่อสราง

ความรูความเขาใจถึงความสําคัญของศีล 5 อันจะเปนสวนหน่ึงในการผลักดันใหเกิดการนําหลักศีล 5 ไปใชในทางปฏิบัติที่

แพรหลายเพื่อปองกันปญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในอนาคต  และความสําคัญของศีล 5 ตลอดจนบทบาทของศีล 5            

ในการปองกันภาวะ “ไรศีล” หรือปญหาอาชญากรรมในสังคมไทย ซ่ึงสรุปไดวาภายใตสภาพสังคมปจจุบันที่กดดัน  เปาหมาย

ทางสังคมที่ใหความสําคัญกับ “เงิน” และ “ชื่อเสียง” สงผลใหมนุษยผูเต็มไปดวยกิเลสตัณหากระทําความผิดไดโดยงาย           

ศีล จึงเปนขอพึงปฏิบัติที่กําหนดขึ้นเพื่อจัดการกับความวุนวาย และความไรระเบียบของสังคม  โดยศีลเบื้องตนที่พึงปฏิบัติ

โดยทั่วไป คือ หลักของศีล 5 ซ่ึงเปนขอหามที่พึงยึดเปนเครื่องเตือนสติ  ยับยั้งจิตใจกอนจะนําความเสียหายมาสูตนและคนใน

สังคม และดวยแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการแกไขปญหาอาชญากรรม             

ที่เกิดขึ้นในสังคม และดวยแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธที่มุงเนนหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรมที่ระดับของ

จิตใจ โดยศีล 5 อันเปนธรรมะขอหน่ึงที่เปนกฎ ขอหาม ที่สามารถยึดเปนหลักเตือนใจและหามปรามพฤติกรรมอาชญากรได

เปนอยางด ีปจจุบันจึงมีการนําหลักศีล 5 มาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม และควรสงเสริมศีลให 5 เปนแนวปฏิบัติ

ที่ขยายวงกวางครอบคลุมสังคมไทยอันเปนสังคมพุทธเพื่อลดและปองกันปญหาอาชญากรรม หรือสภาวะ “ไรศีล” ในสังคม 

อยางตอเน่ืองในอนาคต 

 

คําสําคัญ: ศีล 5  ไรศีล  สังคมไทย  การกระทําความผิด  
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Abstract 

  

The objectives of this academic article were to provide the reader understanding and realization 

of “Immoral Condition” in Thailand and to create a better understanding of the importance of 5 precepts 

which will be part in driving for the introduction of the 5 precepts to be practiced widespread in order to 

prevent crime in Thai society in the future, and the importance of the 5 precepts in preventing "Immoral 

Condition" or crimes in Thai society. It could be thus concluded that under the current social pressure, 

social goals that focus on “money " and " fame ", human beings are full of passions and easily commit 

wrongdoing. The precepts thus are a set of rules to deal with turmoil and the disobedience of society; 

the basic precepts that are generally practiced is the 5-precept principles, which are prohibition to be        

a reminder and obstacle to commit wrongdoing before damaging self and society. Additionally, the 

alternative justice is the important concept that requires the cooperation of all parties to solve the 

criminal problems in the society.  Buddhist criminology is the approach that focuses on determining the 

causes and the solutions to criminal problems at mental level. The 5 precepts are one of the religious 

restrictions that can hold essentially recognizable and discourage criminal behavior, as well. The 5 

precepts currently have also been applied to solve the crime. Additionally, the 5 precepts should be 

promoted to be practiced widespread in Thai Buddhist society to further reduce and prevent crime or 

“Immoral Condition”.   
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1. บทนํา  

 

 ในคัมภีรพระพุทธศาสนา “ศีล” หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม สะอาด ทั้งกาย และวาจา อันมาจากใจที่สูงเปน

กุศล ศีล จึงเปนวินัยในสังคม ใหรูจักยับยั้งชั่งใจในการที่จะควบคุม กาย วาจา ใจ ของตนไมใหเบียดเบียนกัน และ รูจักละอาย

ตอความชั่วที่นําความเดือดรอนมาใหกับตนเองและผูอ่ืน ทําใหเกิดชีวิตที่สงบเรียบรอยอยูในสังคมดวยดี และเกิดสันติสุขขึ้นใน

สังคม โดย “ศีล 5”  ถือไดวาเปนกฎระเบียบอยูคูกับสังคมชาวพุทธของไทยมายาวนาน กอนที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นมา

บังคับใชเสียอีก ศีล 5 ไดจัดระเบียบชีวิตความเปนอยูในสังคมของมนุษยใหอยูอยางปกติสุข ดังที่พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) 1 

ไดกลาววา  

 “...การรักษากาย วาจา อยางดี ไมเบียดเบียนกัน จะเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตของผูคนในสังคมเพื่อใหสังคมโดยรวม

เกิดความสงบรมเย็นขึ้นได โดยหลักธรรมพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงปฏิบัติเปนเบื้องตนน้ันคือ หลักศีล 5...2  

ดวยผลแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป  สงผลใหหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกตื่นตาตื่นใจกับความแปลกใหมของ

วิทยาการอันทันสมัย  อีกทั้งเริ่มแขงขันกันพัฒนาประเทศ แยงชิงความเปนหน่ึงทางเศรษฐกิจและสังคม “เงิน” กลายเปน

ปจจัยสําคัญในการแลกเปล่ียนและสรางสัมพันธของผูคน  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลใหเกิด

การเปล่ียนผานสังคมสูความเปนสมัยใหม  (modern society)  สังคมที่แมจะทําใหชีวิตของผูคนไดรับความสะดวกสบายใน

การดํารงชีวิตดวยส่ิงประดิษฐและเทคโนโลยีอันทันสมัย  แตอีกดานหน่ึงกลับดึงชีวิตและจิตใจของผูคนใหหางหายจาก

คุณธรรม ความดี ทุกสังคมตกอยูในเงื้อมมือของระบบทุนนิยม  ประกอบกับความตองการที่เพิ่มมากขึ้นจากความตองการ

ปจจัยส่ี เปนความตองการปจจัยที่หา หก หรือเจ็ดอยางไมมีที่ ส้ินสุดดังที่อับราฮัม มาสโลว3 เจาของทฤษฎีลําดับขั้นความ

ตองการกลาวถึงความตองการอยางไมมีที่ส้ินสุดของมนุษย  ดังน้ันเม่ือมนุษยไมรูจักพอในความตองการของตนเอง จึงนําไปสู

สภาวะตึงเครียดและแรงกดดันทางสังคมจากเปาหมายของชีวิตที่อยูภายใตกรอบแหงโลกทุนนิยมมุงแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ  

ความม่ังคั่ง เงินทอง กอเกิดอาชญากร หรือผูกระทําผิดที่เพิ่มมากขึ้นในสังคม จาก “สยามเมืองยิ้ม” คําที่ผูมาเยือนมักจะ

กลาวถึงเอกลักษณอันโดดเดนของคนไทยในอดีตที่ผูคนมีความยิ้มแยมแจมใส เมตตากรุณา มีการขอบคุณ ขอโทษ ใหอภัย ยึด

ม่ันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาประจําชาติของไทย ดังที่พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก กลาวถึงความ

เปล่ียนแปลงของสังคมไทย ในหนังสือยิ้มนอย ๆ ในใจของทานวา  

 " ...เม่ือครั้งที่อาจารยเดินทางมาเมืองไทยใหม ๆ ประมาณ 36 ปกอน อาจารยรูสึกวาบรรยากาศบานเมืองใน

ชวงเวลาน้ันดูรมเย็นเปนสุข โดยเฉพาะในสังคมชนบท เม่ือพบหนากันไมวาจะเปนใครก็ตามเขาก็จะยินดีตอนรับดวยใบหนายิ้ม

แยมแจมใสสมกับไดชื่อวาเปนสยามเมืองยิ้ม ผูคนมีความเปนมิตรตอกันไมทํารายกันรุนแรงเหมือนอยางในปจจุบันมีการกอ

วินาศกรรม เผาบาน เผาเมืองฆากัน ทํารายกันถึงขนาดมีการพดูกันวา สังคมไทยมีความแตกแยก เกลียดชังกัน...”4    

 เม่ือสภาพสังคมมีความแปรเปล่ียน รังสรรคส่ิงยั่วยุทางวัตถุใหผูคนหลงใหลมัวเมากับทรัพยสินเงินทอง สภาพสังคมที่

เต็มไปดวยกิเลสตัณหา ความอยากไดอยากมี จึงเปนการยากที่คนในสังคมจะรักษากาย วาจา ใจ ใหสงบ สะอาด หรือเปนปกติ

สุขได ปญหาอาชญากรรมจึงปรากฏอยางดาษดื่นทั่วทุกสังคม จากอาชญากรรมพื้นฐานอยาง การลัก จ้ี ชิง ปลน ไดพัฒนาสู

รูปแบบอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรง และมีรูปแบบที่ซับซอนมากขึ้นตามการพัฒนาของสังคม ตลอดจนตัวอาชญากรที่

                                                        
 1 สมณศักดิ์ในขณะนั้น  ปจจุบันคือ  ศาสตราจารยพิเศษ  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  เจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

 2 พระเทพเวที (ประยทุธปยุตโต). (2532). พจนานกุรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 

 3 คนึง นันทะนะ. (ม.ป.ป.). ทฤษฎีลําดบัขัน้ความตองการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation). กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยเจาพระยา. 

 4 พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก. (2553). ทกุขเพราะไมมีเมตตาแกตนเอง. ย้ิมนอยๆ ในใจ. กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ (1987). น. 1-4. 
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แพรกระจายอยูทุกกลุมชน ไมวาจะยากดีมีจน เด็กหรือผูใหญ ชายหรือหญิงตางมีการกระทําผิดไดทั้งส้ิน โดยพระพรหมคุณา

ภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (สมณศักดิ์ขณะน้ัน)จึงกลาววา “…ปจจุบันประเทศไทยมีการลวงละเมิดศีล 5 มากแทบจะเรียกไดวาไรศีล

...”5  

ดังน้ันผูเขียนจึงรอยเรียงบทความน้ีขึ้นเพื่อใหผูอานเขาใจและตระหนักถึงภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย และเพื่อสราง

ความรูความเขาใจถึงความสําคัญของศีล 5 อันจะเปนสวนหน่ึงในการผลักดันใหเกิดการนําหลักศีล 5 ไปใชในทางปฏิบัติเพื่อ

ปองกันปญหาอาชญากรรมอีกแนวทางหน่ึงใหกับสังคมไทยไดในอนาคต  

 

2. อยางไรจึงเรียกวาภาวะ “ไรศีล” 

 

 ภาวะ “ไรศีล” อาจไมไดมีการบัญญัติความหมายไวอยางชัดเจนแตหากยอนมองสภาพสังคมไทยปจจุบันจะสามารถ

เขาใจถงึภาวะ “ไรศีล” ไดโดยงาย ดังที่จะสังเกตไดจากขาวอาชญากรรมที่ปรากฏในสังคมไทยปจจุบันเปนคําตอบที่ดีในการ

ชี้ใหเห็นถึงภาวะ “ไรศีล” อยางชัดเจนโดยเฉพาะการไรศีล 5 เน่ืองจากอาชญากรรมที่พบมีความสอดคลองตอศีล ทั้ง 5 ขอ ดัง

ตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1  อธิบายถึงความสอดคลองของศีล 5 กับอาชญากรรมในสังคมไทย 

ศีล 5 กรณีศึกษา ผลจากการกระทําผิด 

ศีลขอท่ี 1  

เวนจากการฆาสัตวตั ด

ชีวิตและ เบียดเบียนชีวิต

ของกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

25 พฤษภาคม 2560 "เปรี้ยว" หรือ น.ส.ปรียานุช โนน

วังชัย ที่กลายเปนอาชญากรสาวชื่อดังในคดีฆาหั่นศพ 

“แอม” เพียงเพราะแอม เปนสายใหตํารวจเรื่องยาเสพ

ติดจนทําใหแฟนเปรี้ยวถูกจับ6 

 

ทําใหขาดอิสรภาพในเรือนจํา และไดรับ

ความทุกขทั้งกายและใจ 

ศีล\ 

 

 5 

กรณีศึกษา ผลจากการกระทําผิด 

   

 
 

 

                                                        
 5 ขันทอง วฒันะประดิษฐ. (2558). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5.วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปที่ 5. น.3. 

 6 คมชัดลึก. (2560). ทําไม "เปร้ียว" กลาหัน่ศพ !? ซึ่งทําใหเธอกลายเปนผูตองหาหญิงรายแรกของไทยที่กอเหตุฆาตกรรมแลว

ชําแหละศพ  ทําความรูจักเธอผานพ่ีสาว "ทองเดียวกนั" สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560. จาก www.komchadluek.net/news/scoop/281918. 
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ศีล 5 กรณีศึกษา ผลจากการกระทําผิด 

ศีลขอท่ี 2  

เ ว น จากการ ลั กทรั พ ย 

ขโมยของผูอ่ืน 

 

 

 

8 พฤศจิกายน 60 สาวมหาภัยฉกเงินหญิงชราใน รพ.

ราษฎรบูรณะ โดย สารภาพเพิ่งทําครั้งแรก สามีตายตอง

สูชีวิตลําพัง นําเงินมาเปนทุนรักษาตัว และจายคาจายคา

หวยใตดินที่คางชําระเจามือ7 

ทําใหเกิดความอับอาย และเสียทรัพย

มากยิ่งขึ้น  

ศีลขอท่ี 3  

คื อ  ใ ห เ ว น จ า ก ก า ร

ประพฤติผิดในกาม หรือ

เวนจากการประพฤติผิด

ประเวณี 

        

 

 

 

 

 

 

5 กรกฎาคม 2557 นายวันชัย หรือเกม แสงขาว อายุ 

21 ป พนักงานปูเตียง การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 

กอคดีขมขืนฆา “นองแกม” เด็กหญิงวัย 13 ป บนตูนอน

รถไฟและโยนรางเหยื่อทิ้งทางหนาตางรถไฟในเขต  

จ. ประจวบคีรีขันธ8  

ทําใหไดรับความอับอาย ถูกคนในสังคม

เกลียดชัง ถึงกับใหลงโทษประหารชีวิต  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 7 ไทยรัฐออนไลน. ( 2560). จบัแลวสาวมหาภัยฉกเงินหญิงชราใน รพ.ราษฎรบรูณะ เอาไปจายคาหวยใตดิน. สืบคน 9 ธันวาคม 

2560. จาก  https://www.thairath.co.th/content/1129263 

 8 ไทยรัฐออนไลน. ( 2557). ตดัสนิคดีนองแกมประหารไอเกมหื่นขมขืนฆา. สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560. จาก  

https://www.thairath.co.th/content/453881 
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 9 คมชัดลึก. (2560) . ดวน! ออกหมายจับ "ดร.สวัสดิ์"  โกงเงินสหกรณจุฬาฯ.สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560.  

 จากhttp://www.komchadluek.net/news/breaking-news/273001 

 10 ไทยรัฐออนไลน. (2560). พยานยันชดั หมอยอรน คลายคนเมาขบัทับรปภ. เพ่ือนเศรามารับเคราะหแทน. สืบคน 5 

พฤศจิกายน 2560.  จากhttps://www.thairath.co.th/content/1125197. 

ศีล 5 กรณีศึกษา ผลจากการกระทําผิด 

 

ศีลขอท่ี 4  

คือ ใหเวนจากการพูดเท็จ 

พูดไมเปนความจริง 

        

 

 

21 เมษายน 2560  รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา อดีต

ประธานกรรมการดํ าเ นินการสหกรณออมทรัพย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ถูกอนุมัติหมายจับใน

ขอหาฉอโกงประชาชน เน่ืองจากหลอกเพื่อนอาจารย

เพื่อนรวมมหาวิทยาลัย ลงทุนซ้ือโควตาสลากกินแบง

รัฐบาล หรือ ลอตเตอรี่ โดยมีผูตกเปนเหยื่อมากกวา 

160 คน รวมมูลคาความเสียหาย 1,400 ลานบาท9 

ทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียงและความดีที่เคย

กระทํามา ไมมีคนเชื่อถือในส่ิงที่พูดอีก

ตอไป 

ศีลขอท่ี 5  

เวนจากการดื่มสุรา และ

เมรัยรวมถึงเครื่ องดอง

ของเมา ยาเสพติดใหโทษ 

 

       10 พฤศจิกายน 2560 นายแพทยยอรน    จิระ

นคร รองผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและเปน

สาธารณสุขนิเทศก เขต 12 เมาสุราขับรถยนตเกง พุง

ชนประตูขณะ นายสมชาย ยามดี อายุ 22 ป รปภ.ของ

กระทรวงกําลังปดประต ูไดรับบาดเจ็บสาหัส10 

เส่ือมเสียชื่อเสียง ตําแหนงหนาที่การ

งาน เสียทรัพยสิน 
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จากตารางเปรียบเทียบอาชญากรรมในสังคมไทยกับหลักศีล 5 ขางตน แสดงใหเห็นถึงการกระทําผิดที่เกิดขึ้นไมเพียง

เปนความผิดในทางกฎหมายเทาน้ัน แตยังมีลักษณะที่ละเมิดตอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของศีล 5 อยางเห็นไดชัด  

ทําใหปจจุบันประเทศไทยกลายเปนอันดับตน ๆ ของประเทศที่มีอันตรายตอนักทองเที่ยวมากที่สุดในโลก  โดยจากการรายงาน

ของกรุงเทพธุรกิจเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2560 วาเว็บไซต  บิสสิเนสอินไซเดอร ออสเตรเลีย เปดเผยโดยอางรายงานการแขงขัน

ดานการทองเที่ยวจัดทําโดยเวิลด อีโคโนมิค ฟอรัมวา ไทยติดอันดับที่ 19 ใน 20 ประเทศที่อันตรายสําหรับนักทองเที่ยวมาก

ที่สุดในโลก โดยในชวง 13 ปที่ผานมา มีผูเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงจํานวนกวา 6,500 ราย11  นอกจากน้ีขอมูลจากการสํารวจ

ของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาในป  2557  มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 32.3 โดยผูชายมีอัตรา

การดื่มสุรา  สูงกวาผูหญิงประมาณ 4 เทา กลุมวัยทํางานมีอัตราการดื่มสุรา สูงกวากลุมเยาวชนและกลุมผูสูงวัย  (รอยละ 

38.2, 25.2 และ 18.4 ตามลําดับ) 12 และ อัตราหยารางที่นับวันก็จะสูงขึ้น อันมีสาเหตุจากปญหาการประพฤตินอกใจกัน ที่

นาเศราสลดใจที่สุดคือ สถิติคดี “ขมขืน” ในประเทศไทยติดอันดับโลก13 และยังพบวาเปนประเทศที่มีปญหาคอรรัปชั่นอันดับ

ที่ 2 ของเอเชีย14  

จากข าวอาชญากรร มและ ราย งานสถิติ ดั งกล า วชี้ ใ ห เห็ นถึ งค วามไมปกติ ของ สั งคมไทยอย า ง เห็ น     

 ไดชัด  ซ่ึงความไมปกติถามองในมุมของพระพุทธศาสนา ตามความหมายของ “ศีล” ก็อาจกลาวไดวาสังคมไทยมีความเส่ือม

ของศีลมากขึ้นทุกทีซ่ึงจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ15 พบวา มีเพียงรอยละ 5.4 เทาน้ันของจํานวน ผูเขาวัดที่

รักษาศีล 5 เปนประจําทุกวัน จึงเปนที่มาของภาวะที ่พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (สมณศักดิ์ในขณะน้ัน)  กลาววา “…

ปจจุบันประเทศไทยมีการลวงละเมิด ศีล 5 มากแทบจะเรียกไดวาไรศีล...”16 ก็วาได 

 

3. “ศีล 5” สําคัญไฉน 

 

“ ศีลเปนเบื้องตนเปนที่ตั้งเปนบอเกิดแหงคุณความดีทั้งหลายและเปนประธานแหงธรรมทั้งปวง บุคคลใดชําระศีลให

บริสุทธ์ิแลว จะเปนเหตุใหเวนจากความทุจริต จิตจะราเริงแจมใส และเปนทาหยั่งลงมหาสมุทร คือ นิพพาน”17 

จากคํากลาวกอนอาราธนาศีลขางตนแสดงใหเห็นวาศีล ในฐานะที่เปนพื้นฐานแหงการประพฤติที่ดีงาม และยังความ

ผาสุกมาสูผูนอมนําไปปฏิบัติ โดยศีลไดถูกนํามาเปนเครื่องกําหนดกฎเกณฑการอยูรวมกันในสังคมกอนที่จะมีการตรากฎหมาย

ขึ้นใชอยางเชนทุกวันน้ี เพื่อใหสังคมน้ันเกิดความสงบเรียบรอย18  ในคัมภีรพระพุทธศาสนา สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ

ศีล ซ่ึงมีจุดหมายเพื่อมุงเนนขัดเกลากิเลสในใจตน เพื่อเปนฐานใหเกิดสมาธิที่ม่ันคงและมีปญญาเห็นความจริงในอริยสัจ 4 ใน

                                                        
 11 กรุงเทพธุรกิจ. (2560). ไทยตดิโผ 1 ใน 20 ชาติอนัตราย.  สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560. 

จาก:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/758656.                                                                                                                              

 12 กลุมสถิติสังคม.(2557). การสํารวจพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี และการดืม่สุราของประชากร พ.ศ. 2557. สํานักงานสถิติแหงชาติ.  

น.20. 

 13 ไทยรัฐ. (2556)ไทยฉาวสถติคิดี "ขมขืน" พุงตดิอันดบัโลก. สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560.  

จาก http://www.dmh.go.th/ stydepression/news/view.asp?id=411. 

 14 เดลินิวส. (2556). ไทยตดิอันดับคอรรัปชั่นที่ 2 ของเอเชีย อิเหนาแชมป. สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560.  

จาก https://www.dailynews.co.th. 

 15 สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ (2555). สถติศิาสนาและวัฒนธรรม. สืบคน 5 พฤศจิกายน 2560. จากwww.nso.go.th/sites/2014 

 16 ขันทอง วฒันะประดิษฐ. (2558). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5.วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปที่ 5. น.3. 

 17มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. เลม 36. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น.445 

 18 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผูจัดทํา. (2539). พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลม 11. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น.89-97. 
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ที่สุด ศีลจึงเปนขอปฏิบัติเพื่อการประพฤติพรหมจรรย ทั้งของหมูสงฆสาวก และคฤหัสถผูที่เปนอุบาสก อุบาสิกา ใน

พระพุทธศาสนา19 ศีลไมเพียงการฝกหัดความประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงามและทําใหผูที่พบเห็นเกิดความเล่ือมใสศรัทธา

เทาน้ัน แตศีลในยังเปนเครื่องมือตรวจสอบตนเองวาเปนผูที่มีศรัทธาม่ันคงในพระรัตนตรัย และเปนผูประกอบดวยศีลอยาง

เครงครัด  ไมถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงําเปนไปเพื่อสมาธิเปนทางใหพนจากอบายภูมิ20 โดยหลักธรรมสําหรับประชาชนชาว

พุทธน้ัน หมายความถึง ศีล 5 หรือศีลอุโบสถที่คฤหัสถพึงปฏิบัติ ซ่ึงมีจุดมุงหมายใหเกิดความเห็นถูกนําพามาซ่ึงความสุขหลุด

พนอํานาจกิเลสตัณหา ความตองการอันไมเหมาะไมควรทั้งปวง ดังน้ันการรักษาศีลไมใชเปนการกระทําตามกฎขอบังคับ 

เพราะธรรมชาติของมนุษยน้ันยิ่งบังคับยิ่งเกิดการตอตาน หาทางหลบเล่ียงไมใหผิดกฎขอบังคับ ไมไดเห็นความสําคัญที่แทจริง

ในการปฏิบัติตามกฎ หรือ ศีล น้ัน แตในทางตรงขาม ศีล ที่เกิดจากสมาธิและปญญาพิจารณาเห็นถึงคุณประโยชนของศีลในแต

ละขอ รูถึงจุดมุงหมายที่แทจริงแลวจะนําไปสูการปฏิบัติดวยความตั้งใจ สํารวมระวัง เพื่อกาวไปสูจุดมุงหมายแหงศีลน้ัน 

ศีล 5 เปนคุณธรรมพื้นฐาน เปนเครื่องชวยควบคุมกายวาจาของมนุษยใหเรียบรอย เพื่อ ใหมนุษยอยูรวมกันในสังคม

อยางสงบสุขพอสมควร หากมีผูใดทําผิดศีลขอใดขอหน่ึง หรือหลายขอแลวก็จะแสดงพฤติกรรม หรือการกระทําที่ผิดปกติของ

มนุษยออกมา ซ่ึงจะกอใหเกิดความสับสนวุนวาย ความเดือดรอนทั้งตอตนเอง หมูคณะ และสังคมสวนรวม21 ศีล 5 

ประกอบดวยของดเวนจากบาปทั้ง 5 ประการ22 โดยมีรายละเอียดที่สาธุชนชาวพุทธพึงไดเรียนรูและเปนแนวทางในการยับยั้ง

ชั่งใจกอนตัดสินใจกระทําส่ิงที่พึงงดเวน และพึงทราบถึงผลของการรักษาศีล และการไมรักษาศีลเพื่อเปนแรงผลักดันใหมีการ

ปฏิบัติตามอยางตอเน่ือง ดังน้ี  

ศีลขอที่ 1 เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต คือ เวนจากการเบียดเบียนชีวิตของกันและกัน ส่ิงที่หามของศีลขอ 1 

ประกอบดวย การฆา คือทําใหชีวิตมนุษยหรือสัตวถึงแกความตายรวมถึงตนเองดวย การทํารายรางกาย คือการเบียดเบียนทํา

ใหเจ็บปวด พิการ แมจะไมถึงแกชีวิตก็ตาม การทารุณกรรม ไมวาจะเปนการใชงาน กักขัง การกระทําอันโหดราย ไรความ

เมตตาตอมนุษยและสัตว การใชงานเกินกําลัง ไมบํารุงรักษา มีการทําราย ทุบตี อยางไมปรานี การกักขัง คือ การปลอยใหอด

อยาก การผูกมัด เคล่ือนยายเชน ไก หรือ หมูที่มีการจับผูกขาและหิ้วไป เปนการทรมาน การผจญสัตว คือการทรมานสัตว 

เพื่อความสนุก รวมไปถงึการพนันขันตอ  

ผลของการรักษาศีลขอที่ 1 ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อวาเม่ือละจากโลกแลวจะเกิดเปนเทวดา หรือ

มนุษยอีกครั้งที่มีรูปลักษณงดงาม สมบูรณแข็งแรง อายุยืน เปนที่รักของชนทั้งหลาย  

ผลของการขาดศีลขอที่ 1 จะเปนผูที่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเสมอ ทุพพลภาพ และมีอายุส้ัน 

 ศีลขอที่ 2 คือใหเวนจากการลักทรัพย ขโมยของผูอ่ืน หรือเรียกวา “โจรกรรม” คือกระทําอยางโจรลักษณะของ

โจรกรรม ประกอบดวย การลัก คือ เอาทรัพยของผูอ่ืนที่เจาของไมเห็น ชิงหรือว่ิงราว คือการชิงเอาทรัพยที่เขาถือหรือใช

ประดับอยู ลักตอน คือ คือการขโมยตอนสัตวเล้ียงไป แยง คือ แยงเอาของที่ผูอ่ืนทําตกไว ลักสับ คือ การสับเปล่ียนชื่อหรือ

ส่ิงของของผูอ่ืน ตู คือ การกลาวตูของผูอ่ืนเปนของตน ฉอ คือ การรับฝากของจากผูอ่ืน และยึดของน้ันไวเปนของตน ยักยอก 

คือ ผูทําหนาที่รักษาของ และยกัยอกของน้ันไว ตระบัด คือไมยอมเสียภาษี การปลน  การหลอกลวง การกดขี่หรือกรรโชก คือ 

การใชอํานาจขมเหงเอาทรัพยของผูอ่ืน ลักซอน คือ นําส่ิงของไปเก็บซอนไวหวังนําไปเปนของตนในภายหลัง 

                                                        
 19 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผูจัดทํา. (2539). พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เลม 9. 

กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น.198-200 

 20 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผูจัดทํา. (2539). พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เลม 10. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น.103-104 

 21 สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ. (2558).ความหมายของศีล 5. สืบคน 9 ธันวาคม 2560. จาก  

http://cpm.onab.go.th/index.php? 

 22 สรรคชัย พรหมาษี. (2545). ความรูเร่ืองศีล 5 รักษาศีล 5 แลวไดอะไร. พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ.น.1. 
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ผลของการรักษาศีลขอที่ 2 ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อวาจะเปนผูที่มีทรัพยมาก หาทรัพยไดงาย คิดส่ิง

ใดมักสมปรารถนาโดยงาย 

ผลของการขาดศีลขอที่ 2  เปนคนยากจน อดอยาก ทรัพยถูกทําลายไดงายและรวดเร็ว 

 ศีลขอที ่3 คือ ใหเวนจากการประพฤติผิดในกาม หรือเวนจากการประพฤติผิดประเวณี ลักษณะที่ผิดประเวณีของ

ฝายชาย คือ การสมสูกับหญิงที่มีสามีแลว การลักลอบสมสู หรือฉุดคราลักพาหญิงที่มีญาติปกครอง  การสมสูกับหญิงที่มีกฎ

หามสมสู เชน ภิกษุณี หญิงที่รักษาอุโบสถศีล ลักษณะที่ผิดประเวณีของฝายหญิง คือ หญิงที่มีสามีเปนของตนอยูแลว หรือยัง

ไมมีสามีแตแตมีผูปกครองดูแลอยูกระทําการสมสูกับฝายชาย 

 ผลของการรักษาศีลขอที ่ 3 เปนที่รักของชนทั่วไป สงางาม ไมมีผูเบียดเบียนทําราย  

ผลของการขาดศีลขอที่ 3  มีผูเกลียดชังมาก เกิดในตระกูลต่ํา เปนกะเทย รางกายไมสมประกอบ ไดรับความอับอาย

อยูเสมอ 

 ศีลขอที่ 4 คือ ใหเวนจากการพูดเท็จ พูดไมเปนความจริง ซ่ึงการพูดเท็จมี 7 วิธี ไดแก พูดปด คือ การโกหก สาบาน 

คือการยืนยันความบริสุทธ์ิดวยการพูดเท็จ เพื่อใหผูอ่ืนเชื่อถือ ทําเลหกระเทห คือ การแสดงพฤติกรรมเพื่อหวังหลอกลวงผูอ่ืน 

มายา คือ การแสดงอาการหลอกลวง ทําเลศนัย คือ หลบเล่ียงใหคนฟงเขาใจผิด เพิ่มความ คือ การทําใหเรื่องเล็ก แตเพิ่มเติม

จนดูเปนเรื่องใหญ อําพราง คือ เรื่องที่มีมูลมากแตปกปดความบกพรองใหดูเปนเรื่องเล็ก 

ผลของการรักษาศีลขอที ่ 4 จะทําใหมีวาจาไพเราะ เปนที่เชื่อถือของคนทั้งหลาย มีฟนขาวสะอาด    

       สวยงาม ไมมีกล่ินปาก มีจิตใจที่ม่ันคง ไมฟุงซาน 

ผลของการขาดศีลขอที่ 4 จะทําใหพูดไมชัด มีปญหาชองปาก ทาทางไมสงาผาเผย จิตใจไมม่ันคง 

       ศีลขอที่ 5 ใหเวนจากการดื่มสุรา และเมรัยรวมถึงเครื่องดองของเมา ยาเสพติดใหโทษ 

ผลของการรักษาศีลขอที ่ 5 จะทําใหมีสติปญญาดี มีคนนับถือยําเกรง มีการคิด พูด และทําในส่ิงที่ด ี

ผลของการขาดศีลขอที่ 5 ทรัพยถูกทําลาย เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมาง เปนบอเกิดแหงโรค เส่ือม  

             เสียชื่อเสียง สติปญญาเส่ือมถอย23 

การรักษาศีล ทั้ง 5 ขอ อยางสมํ่าเสมอจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่จํานําความสงบสุขมาสูตนเองและสังคมไดดังที่

พระเทพเวทีประยุทธปยุตโต ไดกวาวา “การรักษากาย วาจา อยางดี ไมเบียดเบียนกัน จะเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตของผูคน

ในสังคมเพื่อใหสังคมโดยรวมเกิดความสงบรมเย็นขึ้นได โดยหลักธรรมพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงปฏิบัติเปนเบื้องตนน้ันคือ หลัก

ศีล 524  

 

4. ศีล 5 กับการปองกันภาวะ “ไรศีล” ในสังคมไทย 

 

การลงโทษทางกฎหมายในลักษณะขมขูยับยั้ง ใหเทากับความผิดที่ทําไปตามแนวคิดอาชญาวิทยาแบบดั้งเดิม มิอาจ

แกไขปญหาอาชญากรรมในสังคมไทยไดดีเทาที่ควร แตกลับยิ่งเปนการเสริมความรูสึกเปนศัตรู ระหวางคูกรณี และละเลยการ

ฟนฟูสภาพจิตใจ หรือความเสียหาย ในระดับบุคคลทั้งตอผูกระทําและผูถูกกระทํา  นอกจากน้ีกระบวนการยุติธรรมกระแส

หลักไดผลักผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงดําเนินการโดยเจาหนาที่รัฐ นับวาเปนการจัดการปญหาที่ปลายเหตุ ไม

สามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดในระยะยาว แตกลับเกิดปญหาอ่ืนตามมา ไมวาจะเปนนักโทษลนคุก การจับแพะ การ

                                                        
 23 สรรคชัย พรหมาษี. (2545). ความรูเร่ืองศีล 5 รักษาศีล 5 แลวไดอะไร. พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ. น.13-55 

 24 พระเทพเวที (ประยทุธปยุตโต). 2532. พจนานกุรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั. 
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กระทําผิดซํ้า เน่ืองจากผูพนโทษมักจะถูกตีตราและผลักออกจากสังคม การไรจุดยืนในสังคมสงผลใหผูเคยพลาดพล้ังตอง

เหลียวหลังกลับไปสูเสนทางอาชญากรอีกครั้ง  

 ปจจุบันนักอาชญาวิทยาจึงขยายขอบเขตความสนใจการศึกษาอาชญาวิทยาไปสูอาชญาวิทยาและกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือก หรือกระบวนการยุติธรรมชุมชน25 เพื่อแกไขปญหาที่ตนเหตุโดยอาศัยความรวมมือจากทุกสวนของสังคม 

เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสรางความสุขสงบกลับสูสังคมไดอยางยั่งยืนซ่ึง โดยศีล 5 เปนหลักธรรมที่เริ่มมีการนํามาศึกษาเพื่อ

การปรับใชในการลดปญหาอาชญากรรมในสังคมปจจุบัน โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ประชนรวมกันในการลดปญหาอาชญากรรม ใหคนที่กระทําผิดในฐานความผิดที่ไมรายแรง เล่ียงจากการเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลัก เปล่ียนมาสูการชวยเหลือจากคนในสังคมใหโอกาสทางสังคมตอผูกระทําผิดอยางยอมรับและเขาใจ จะ

สามารถเปล่ียนผูกระทําผิดใหกลายเปนคนดี คืนทรัพยากรมนุษยที่ดีสูสังคม 

และดวยแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธ ซ่ึงอัณณพ ชูบํารุง26  ไดกลาววาพระพุทธศาสนาจะเนนปจจัยทางจิต โดยมอง

วาผูที่ประกอบอาชญากรรม คือผูที่ไมสามารถยับยั้งจิตใจของตนเองได ทําใหเกิดความโลภ ความโกรธ และความหลง หรือก็

คือกิเลสอันเปนภาวะที่ทําใหจิตใจเศราหมอง ทําใหคิดผิด พูดผิด และทําผิด เม่ือมีการกระทําส่ิงใดที่เปนการละเมิดกฎหมาย

อาญา การกระทําน้ันก็จะกลายเปนอาชญากรรม ซ่ึงมูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา27  ไดกลาวถึงการตัดกิเลส โดย

กลาววาศีลเปนการตัดกิเลสในระดับที่ 1   ดังพระบาลีวา “สีเลนะ วีติกกะมะกิเลเส วิโสธะนัง ปะกาสิตัง โหติ ฯ”การรักษาศีล 

5 ศีล 8 อยางเครงครัดของฆราวาสก็ดี การปฏิบัติตามพระวินัย ๒๒๗ ขอ และการปฏิบัติธุตงควัตร 13 ขอ อยางเครงครัดของ

พระสงฆก็ดี เปนการชําระกิเลสที่เกิดทางกายและทางวาจา อาชญาวิทยาเชิงพุทธจึงอาจจะสามารถเปนอีกแนวคิดหน่ึงที่มี

ความนาสนใจในการนํามาประยุกตใชในการมองสาเหตุ และหาแนวทางการแกไขปญหาอาชญากรรมในยุคปจจุบันได 

ดังน้ันดวยสภาพสังคมปจจุบันที่มีการละเมิดตอศีล จนเรียกไดวามีสภาพ “ไรศีล” และจากการรวบรวมผลงานวิจัย 

สามารถสรุปสาเหตุที่คนสวนใหญไมสามารถรักษาศีล 5 ไดน้ันเปนเพราะ มองวาศีล 5 เปนเรื่องอุดมคติ ยากที่จะใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน ไมสามารถเอาชนะใจตอส่ิงยั่วยุได28 การตกอยูใตอิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม ที่ใหความสําคัญกับความสุขทาง

กายมากกวาความสุขทางใจ29 และยังมีทัศนคติวา หากรักษาศีลแลวเสีย ประโยชนก็ไมอยากทํา30 การตั้งอยูบนความประมาท

ทําใหขาดสติ และ ขาดความละอายเกรงกลัวตอการทําชั่ว31ดวยทัศนคติดังกลาวน้ี จึงทําให แรงจูงใจในการรักษาศีล 5 ของคน

ไทยนอยลง แมวาจะมีการเขาวัดปฏิบัติศาสนกิจมากขึ้น32 ดังน้ันจึงตองมีการสรางแรงจูงใจใหคนในสังคมรักษาศีลอยาง

แพรหลายมากขึ้น โดยการศึกษาของขันทอง วัฒนะประดิษฐ เรื่อง “พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5” พบวา พุทธวิธี

สรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5 มีทั้งปจจัยภายนอกดวย การ ทําใหเกิดความศรัทธาและเล่ือมใสพระองค สรางแรงจูงใจให

ผูฟง สนใจ ใครรู เกิดการรับฟงคําสอนของพระองค เกิดศรัทธาในคําสอนเปนแรงจูงใจภายในที่ทําใหเกิดการนอมนําไปปฏิบัติ

                                                        
 25 กรรณิกา แพรว นิตยบูรณ. (ม.ป.ป.). ยุติธรรมชุมชน. สืบคน 9 ธันวาคม 2560 จาก www.gotoknow.org. 

 26 อัณณพ ชูบํารุง. (2540). อาชญาวิทยาแนวพุทธ. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

 27 มูลนิธศิึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา. (2554). สืบคน 18 พฤศจิกายน 2560. จาก 

www.dhammahome.com/webboard/topic. 

 28 พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ. (2542). การศึกษาทศันะเร่ืองศีล 5 ของชาวพุทธไทยปจจบุัน ศึกษาเฉพาะกรณ ีการฆาสัตว. 

วิทยานิพนธ  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 29 พระมหาป๎ญญา ชยปญโญ. (2542). กาเมสุมิจฉาจารกับปญหาจริยธรรมในสังคมไทยปจจบุัน. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 

 30 พระสมพงษ ติกฺขธมฺโม. (2551). ศึกษาวิเคราะหแนวคดิเร่ืองมุสาวาทในพุทธปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑติ,  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 

 31 พระมหาสํารวย ญาณสวโร. (2542). การศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการลวงละเมิดศีลขอที่ 5 ที่มีตอ สังคมไทย. วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 

 32 ขันทอง วฒันะประดิษฐ. (2558). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปที่ 5.น.3. 
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ดวยความตั้งใจ ทําใหผูฟง ความหวัง เปาหมาย เพราะการที่มนุษยมีเปาหมายจึงทําใหเกิดพลังการ ทุมเทตนทั้งกายและใจให

เปาหมายน้ันสําเร็จผล และแรงจูงใจภายนอกอัน เกิดจากบุคคลที่เรียกวากัลยาณมิตร เปนแบบอยางในการรักษาศีล 5 ซ่ึง

สะทอนใหเห็นจากคุณสมบัติ ภายนอก ที่มีความสะอาดกาย วาจา ชวนใหผูอ่ืนอยากรูจัก เขาใกล และคุณสมบัติภายใน ทั้ง

ดานปญญา ดานความบริสุทธ์ิ ดานเมตตากรุณา33 ดังคํากลาวที่วา “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” 

ปจจุบันจึงมีการสงเสริมใหนําหลักธรรมเรื่องศีล 5 มาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตในสังคมอยางแพรหลาย โดย

โครงการหน่ึงที่สะทอนถึงการนําศีล 5 มาใชเพื่อลดปญหาอาชญากรรมในสังคมอยางเห็นไดชัด คือ  “โครงการหมูบานรักษา

ศีล 5 ” ซ่ึงจัดขึ้นโดยคณะสงฆมหาเถรสมาคม ปจจุบันนําโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ในการสงเสริมสรางความสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิด

ความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคลองกับเจตนารมณของการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยให

พุทธศาสนิกชนไดนอมนําหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยโครงการไดมอบหมายใหสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ รวมกับคณะสงฆ หนวยงานราชการ สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน 

กํานัน ผูใหญบาน องคกรเครือขายชาวพุทธ ไดขับเคล่ือนโครงการ โดยกําหนดเปาหมายทุกตําบล ทุกหมูบานทั่วประเทศ 

พรอมทั้งตั้งเปาตัวชี้วัด ใหเกิดสัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม ภายใน 4 ป (ป 2557 - 2560)    
โดยจากการศึกษาโครงการศีล 5 ของ แพรภัทร ยอดแกว เรื่อง “ศึกษาเรื่องการถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบาน

ศีล  5 ของจังหวัดนครปฐม” พบวา ชุมชนมีแบบอยางที่ดีของผูนําทั้งฝายสงฆและผูนําทองถิ่น มีการประชาสัมพันธที่ดี โดยใช

การประชาสัมพันธทุกรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมที่ดี ซ่ึงอาศัยทุนเดิมของชุมชนที่มีอยู และการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ใน

ทองถิ่นที่ใหการสงเสริมและสนับสนุน34  

และการศึกษาของวิษณุ  สุมิตสวรรค  ในการศึกษาการนําศีล 5 มารักษาในชีวิตประจําวัน ใหเกิดสันติสุขใน

สังคมไทยและเสนอแนวทางและสงเสริมการสรางสันติสุขในสังคมใหยั่งยืนจากแนวคิด หมูบานการรักษาศีล ๕ ประชาเปนสุข 

ในจังหวัดขอนแกน เปนหมูบานตนแบบเน่ืองจากชุมชนแหงน้ี มีการสรางขอบังคับรวมกัน จึงทําใหประชาชนในหมูบานแหงน้ี

ปฏิบัติตามกฎของหมูบาน ทําใหเกิดความสงบสุขในชุมชน นอกจากน้ีผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาหนวยงานหรือองคกร

ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมุงการสงเสริมพัฒนาและปลูกฝงใหเกิดครอบครัวตัวอยางและชุมชนหมูบานตนแบบ โดยใหเนนให

สมาชิกขององคกรปฏิบัติตามหลักการรักษาศีล 5 ตามแนวการใชชีวิตประจําวันใหมีความเปนผูที่ตั้งอยูในการเขาวัดและรักษา 

ศีล 5 เปนนิจ เน่ืองจากการเขาวัดรักษาศีลเพื่อเปนหลักในการรักษาคุณธรรมและจริยธรรมใหแกสมาชิกในชุมชนหรือ

ประชาชนอยางยั่งยืนตอไป35  

ทั้งน้ีในชวงระยะเวลาตามกําหนดเปาหมายทุกตําบล ทุกหมูบานทั่วประเทศ พรอมทั้งตั้งเปาตัวชี้วัด ใหเ กิด

สัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม ภายใน 4 ป คือ ป 2557 – 2560 เม่ือสังเกตเปรียบเทียบกับสถิตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

เปรียบเทียบกับสถิติการยื่นคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย ของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยใน

คดีอาญา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2560 (ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559)36 ดังแผนภูมิดังตอไปน้ี 

                                                        
 33 ขันทอง วฒันะประดิษฐ. (2558). พุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 5 Buddhist Method for Creating Motivation To 

Observe  the Five Precepts .วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปที่ 5 (มกราคม-มิถุนายน 2558). 

 34
 แพรภัทร ยอดแกว. (2558).  การถอดบทเรียนการดาํเนินงานหมูบานศีล 5 ของจังหวดันครปฐม.  การประชุมวิชาการระดับชาติ

สังคมความรู และดิจิตอล. มหาวทิยาลัยเชียงใหม โรงแรมแคนทาร่ีฮิลส จังหวัดเชียงใหม. 

 35 วิษณุ  สุมิตสวรรค. (ม.ป.ป.).  การรักษาศีล ๕ กบัการสรางสันติสขุในสังคมไทยใหย่ังยืน  กรณีศึกษาหมูบานรักษาศีล ๕   

ในจังหวัดขอนแกน. ขอนแกน: มหาวิทยาลยัขอนแกน. 

 36 สํานักงานตํารวจแหงชาต.ิ (2560). สถิตขิองสํานกังานตํารวจแหงชาติเปรียบเทียบกบัสถติกาิรย่ืนคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย 

ของสํานกังานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจาํเลยในคดอีาญา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2560. สืบคน 18 พฤศจิกายน 2560. 
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จากแผนภมิูดังกลาว แสดงใหเห็นถึงปริมาณของอาชญากรรมที่มีจํานวนลดลงโดยเฉพาะในป 2560 แตแมจะไมเปน

ที่แนชัดวาการลดลงของอาชญากรรมเกิดจากการปฏิบัติศีล 5 ที่เพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม แตมีความเปนไปไดวาการสงเสริมให

คนในสังคมมีการรักษาศีล 5 อยางกวางขวางจะทําใหการเกิดอาชญากรรมลดลงได เพราะการรักษาศีล 5 ไดสรางพื้นฐานหรือ

ภูมิคุมกันทางจิตใจที่ดใีนการประพฤติปฏิบัติใหกับคนในสังคม  

นอกจากโครงการหมูบานรักษาศีล 5 อันเปนโครงการตัวอยางที่มีการนําหลักธรรมเรื่อง ศีล 5 ไปสูการประยุกตใช

ในทางปฏิบัติของชุมชนและสังคมแลว ยังมีการศึกษาเก่ียวกับการนําหลักธรรมเรื่องศีล 5 มาสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวันอีก

จํานวนไมนอย ดังเชน ทรงเกียรติ์ เมนสุวรรณ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ และพระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ ไดทําการศึกษาเรื่อง 

“แนวทางการเสริมสรางสันติภาพตามหลักศีล 5 ของ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค” 

พบวา ศีล 5 เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตเปนกรอบแหงความประพฤติในการอยูรวมกันอยางสันติสุขการสงเสริมการรักษาศีล 

5 การสรางแรงจูงใจดานบวก ดวยการใหเห็นจุดหมายของการรักษาศีล การสรางแรงจูงใจดานลบ ดวยการสรางความกลัวตอ

การละเมิดศีล และการสรางแรงจูงใจดวย การปฏิบัติเปนแบบอยางเพื่อสรางศรัทธาในการรักษาศีลระดับพฤติกรรมและ

แรงจูงใจในการรักษาศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค โดยภาพรวม ผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นแนวทางการเสริมสรางสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก37 วิไลพร อุนเจาบาน ไดทําการศึกษาเรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมการ

นําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของผูบรหิารและ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” พบวา

ปญหา แนวทางการแกไข และ แนวทางสงเสริมการนําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวัน จากผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรไดแก สงเสริมใหกินเจ หรือมังสวิรัติเพื่อสุขภาพมากขึ้น ครอบครัวตองดูแล

เอาใจใส และสงเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแตยังเด็กๆ ปลูกจิตสํานึกใหนึกถึงปญหาที่จะตามมา และรณรงคเรื่องการแตงกายสุภาพ

                                                                                                                                                                            
จาก: http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_5/2560/CHART_2Police- Ocipa_Overview/01-59-12_Police-

Ocipa_Overview.pdf. 

 37 ทรงเกียรติ์ เมนสุวรรณ, ขันทอง วฒันะประดิษฐ และพระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ. (2560). “แนวทางการเสริมสรางสันตภิาพตาม

หลักศลี 5 ของ นิสติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร Journal of MCU  

Peace Studies วารสารสันตศิึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 5 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) P-ISSN : 2287-0962 Vol. 5 Special Issue  (May 

2017). 

แผนภูมิ แสดงสถิตของสํานักงานตาํรวจแหงชาติเปรียบเทียบกับสถิตกิารยื่นคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย  

ของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2560  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1039 

แบบไทย รักนวลสงวนตัวเขมงวดเรื่องวัฒนธรรมภาษา และตองปลูกฝงใหเปนคนซ่ือสัตย รณรงคใหความรูเรื่องพิษภัยของการ

ดื่มสุรายาเสพติด38  

พระประพันธศักดิ์ ธีรธมฺโม ไดทําการศึกษาเรื่อง การนําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อสงเสริมจริยธรรมของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวัดสระบุรี พบวาปญหาและอุปสรรคในการนําศีล 5 ไปใชใน

ชีวิตประจําวัน พบวา กลุมตัวอยางสวน ใหญไมเขาใจเรื่องศีล 5 ที่ถูกตอง เห็นวาศีล 5 ไมเหมาะกับการประยุคใชในชีวิต

ปจจุบัน ไมสอดคลองกับการดํารงชีวิตที่มีการกระตุนความอยากความตองการสูง ทั้งน้ีพระประพันธศักดิ์ ธีรธมฺโม ไดเสนอแนว

ทางการสงเสริมจริยธรรมที่เก่ียวของกับศีล 5 คือ องคการทางพระพุทธศาสนา รัฐ และองคการทั่ว ๆ ไป ควรมุงสรางความ

เขาใจ และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของศีล 5 ในฐานะที่ เปนคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่สําคัญแหงความเปนมนุษยอันจะ

นําไปสูปฏิสัมพันธ ระหวางกันอยางมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยสรางพื้นฐานแหงวินัย เก้ือหนุนตอความกาวหนาในการ

ปฏิบัติและพัฒนาพฤติกรรมและจิตสํานึกที่สูงขึ้นไป39  

 จากความสําคัญ และการศึกษาการประยุกตใชหลักศีล 5 ในชีวิตประจําวันน้ัน ชี้ใหเห็นวาการนําหลักศีล 5 มาสูการ

ปฏิบัติในชีวิตประจําวันสามารถเปนอีกแนวทางหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมที่จะชวยลดปญหาอาชญากรรมได เพราะเม่ือมี

การขยายใหเกิดการนําหลักธรรมดังกลาวมาปฏิบัติอยางแพรหลายแลว ทุกคนจะงดเวนจากการกระทําที่จะนําไปสู 

อาชญากรรมทั้งหลาย คนดี หรือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพจะหวนกลับสูสังคมอันจะนําไปสูการพัฒนาสังคม และประเทศที่

ยั่งยืนตอไป 

 

5. บทสรุป 

 

 ภายใตสภาพสังคมปจจุบันที่กดดัน เปาหมายทางสังคมที่ใหความสําคัญกับตัวเงิน และชื่อเสียงเกียรติยศ สงผลให

มนุษยผูเต็มไปดวยกิเลสตัณหาความทะยานยาก กระโจนเขาสูการกระทําความผิดไดโดยงาย  ศีล จึงกลายเปนขอพึงปฏิบัติที่

กําหนดขึน้เพื่อจัดการกับความวุนวาย และความไรระเบียบของสังคม โดยศีล เบื้องตนที่พึงปฏิบัติโดยทั่วไป คือ หลักของศีล 5 

ซ่ึงเปนขอหามที่พึงยึดเปนเครื่องเตือนสติ ยับยั้งจิตใจกอนจะนําความเสียหายมาสูตนและคนในสังคม  และดวยกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลักที่เปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ บางครั้งเกิดการจับแพะ  บางรายพนโทษออกมาพรอมปริญญาวิชา

อาชญากร  หรือบางรายหวังจะเปนคนดีแตถูกสังคมตีตราจนขาดที่ยืนในสังคม ยากตอการดํารงชีวิต หมดทางเลือกอ่ืนในสังคม

จึงเกิดการกระทําผิดซํ้าแลวซํ้าอีก ไมสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดอยางเด็ดขาด ยั่งยืน ศีลจึงนับวาเปนเรื่อง    ที่เริ่มมี

การศึกษาเพื่อการประยุกตใชในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะของแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่อาศัยความ

รวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมเพื่อรวมกันเยียวยา แกไขปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะทุกคนตางเปนปจจัย

สําคญัที่มีผลตอการลดและเพิ่มขึ้นของปญหาอาชญากรในสังคมได และดวยแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธที่มุงเนนหาสาเหตุ

และแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรมที่ระดับของจิตใจ เพราะรากฐานพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากจิตใจเปนสําคัญดังคํ า

กลาวที่วา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” ไมวาเราจะทําส่ิงใดยอมเกิดจากจิตใจเปนตัวกําหนด ดังน้ันจึงตองขัดเกลาจิตใจให

สะอาด และมีหลักยึดเหนียวที่เขมแข็งโดย ศีล 5 นับเปนธรรมขอหน่ึงที่เปนกฎ ขอหาม ที่สามารถยึดเปนหลักเตือนใจและหาม

ปรามพฤติกรรมอาชญากรไดเปนอยางดี ปจจุบันจึงมีการนําหลักศีล 5 มาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม ดังเชน 

โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ที่ดูจะมีกระแสตอบรับที่ดีดวยผลอาชญากรรมที่เริ่มลดลงตั้งแตปที่เริ่มมีโครงการ และยังมี

                                                        
 38 พระประพันธศักดิ์ธีรธมฺโม. (2560). การนําศีล 5 ไปใชในชีวติประจาํวันเพ่ือสงเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดบชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียน หนองแค (สรกิจพิทยา) จังหวดัสระบุรี. จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน ปที่ 2 ฉบบที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) 

 39 พระประพันธศักดิ์ ธีรธมฺโม. (ม.ป.ป.). การนําศีล 5 ไปใชในชีวติประจําวันเพ่ือสงเสริมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนหนอง แค (สรกิจพิทยา) จังหวดัสระบุรี. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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การศึกษาการนําหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมศีล 5 ใหเปนแนวปฏิบัติที่ขยายวงกวาง

ครอบคลุมสังคมไทยอันเปนสังคมพุทธเพื่อลดและปองกันปญหาอาชญากรรมอยางตอเน่ืองในอนาคต 

 

6. ขอเสนอแนะ 

   

เม่ืออาชญากรรมทวีความรุนแรงมากขึ้นตามการพัฒนาของสังคม การจะใหใครคนใดคนหน่ึง หรือหนวยงานใด

หนวยงานหน่ึงเปนผูจัดการกับปญหาน้ันอยางในอดีตที่ผานมา ไมสัมฤทธ์ิผลยั่งยืนอีกตอไป ดังน้ันกระบวนการยุติธรรมจึงตอง

พัฒนา มองหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันปญหาใหเทาทันกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น แนวคิดอาชญาวิทยา

ทางเลือก หรืออาชญาวิทยาเชิงสมานฉันทอันเปนหลักคิดใหมเพื่อบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมเปนหลัก

คิดที่นาสนใจในการลดทอนปญหาอาชญากรรม ประกอบกับแนวคิดอาชญาวิทยาเชิงพุทธที่มุงแกปญหาที่ระดับจิตใตสํานึก 

มองการแกปญหาโดยนําหลักคิดวิธีการทางพระพุทธศาสนามาจับกับปญหาอาชญากรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมอาชญากร

ใหเปนทรัพยากรที่ดีของสังคม  

การนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและหลักคิดหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของ 

ศีล 5 อันเปนหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเบื้องตน เพื่อสรางกฎ ระเบียบใหเกิดขึ้นตั้งแตจิตใตสํานึก มาสูการ

ประยุกตใชภายใตสังคมที่มีการเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจน้ัน ไมใชเรื่องแปลกหรือลาสมัย แตตองสรางความรูความเขาใจใหคน

ในสังคม เห็นความสําคัญในการรักษาศีล โดยมีการผลักดันใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และใชประโยชนจาก

การพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลย ีเชน การเผยแพรหลักธรรมโดยอาศัยส่ือทางสังคม โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เพื่อใหคนใน

สังคมเขาถึงธรรมะไดงายและทั่วถึง ไดพบธรรมะทุกวันเพื่อขัดเกลาใหเกิดความคุนชินกับธรรมะและพรอมที่จะนําหลักธรรมไป

ปรับใชในชีวิตประจําวันที่มีความสับสนวุนวายไดอยางมีสติ ทั้งน้ีการชี้ใหเห็นถึงโทษแหงการละเมิดตอศีลก็นับวาเปนกลยุทธ

หน่ึงในการสรางแรงจูงใจใหเกิดการรักษาศีล 5 ได ซ่ึงจะเห็นวาบทลงโทษทางกฎหมายบานเมืองและผลแหงกรรมทาง

พระพุทธศาสนาน้ันมีความสอดคลองกันดังตารางที่ 1 แสดงความสอดคลองของศีล 5 กับอาชญากรรมในสังคมไทย และโดย

ปกติมนุษยผูมีการคิดและเลือกอยางมีเหตุผล (rational choice) หรือมี เจตจํานงอิสระ (Free Will)  ตามแนวคิดของเบ็คคา

เรีย นักคิดคนสําคัญในอาชญาวิทยาสํานักคลาสสิก40 ที่เชื่อวามนุษยจะมีการไตรตรองกอนการกระทําโดยพิจารณาวาส่ิงที่ทํา

น้ันมีประโยชนมากกวาโทษที่จะไดรับก็จะกระทํา ดังน้ันการที่รูวาศีล 5 คืออะไรกระทําแลวไดอะไร และหากผิดตามหลักศีล 5 

แลวจะเกิดผลอยางไร จะยิ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดการรักษาศีล 5 ที่มากขึ้นได แมวาผลของศีล 5 จะมีลักษณะที่เปนนามธรรม 

แตก็มักจะเกิดผลในเชิงรูปธรรมโดยที่เราไมรูตัว สงผลทําใหคนในสังคมที่ยอมจะเลือกในส่ิงที่ดีที่สุดใหตนเองเสมอน้ันมีการ

ปฏิบัติที่ถูกที่ควรยิ่งขึ้น แมไมตองมีการลงโทษทางอาญา 5 สถาน คือ  ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย แตผูกระทํา

จะไดรับผลทางใจ เม่ือเลือกทําในส่ิงที่สบายใจก็จะนําความสุขมาสูตนเอง จึงจะเปนอานิสงสอยางแทจริง และยังประโยชน

ในทางสังคมโดยรวมในการลดปญหาการกระทําผิดหรืออาชญากรรมได 

และการปองกันปญหาอาชญากรรมโดยการใชหลักธรรมะเรื่อง ศีล 5 จะยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมีการนําไป

ประยุกตใชในกลุมเด็กและเยาวชน ดังเชนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ หรือเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียงในชุมชน ตลอดจน

เด็กและเยาวชนโดยทั่วไปทีย่ังไมเคยกระทําผิดรายแรง ซ่ึงจะตองไดรับการปองกัน ดีกวาปลอยให “วัวหายแลวลอมคอก” เปน

ปญหาแลวจึงแกไข เพราะเด็กและเยาวชนในวันน้ีจะพัฒนาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคต หากมี

การปลูกฝงส่ิงที่ดีงาม ก็เปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธุแหงความดี ที่มีแตจะขยายพันธุและกอเกิดส่ิงดีงามใหปรากฏขึ้นใน

สังคม ดังน้ันจึงตองเริ่มอบรมขัดเกลาตั้งแตยังเปนไมออนที่ดัดงายดีกวาปลอยใหพฤติกรรมการกระทําผิดติดตัวจนเติบใหญเปน

                                                        
 40 อัจฉรียา ชูตินันทน. (2555). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.กรุงเทพฯ: วิญูชน. น. 140. 
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ไมแกที่ยากแกการแกไข ทั้งน้ีอาจอาศัยหลักการตามทฤษฎีพันธะทางสังคม (social bond theory) ของ Hirschi41 โดย

สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดปฏิบัติตามหลักศีล 5 ตั้งแตระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา ตลอดจนทุกคนในชุมชน เพื่อ

สงเสริมความผูกพันกับคนในสังคม (attachment) ที่เขมแข็งใหกับเด็กและเยาวชน เชน การทํากิจกรรมรวมกันภายใน

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน การรณรงคใหความรูในชุมชน สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองหรือ

กิจกรรมเพื่อสังคม (commitment)  เปนการไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมหมกมุนหรือเขาไปยุงเก่ียวกับส่ิงที่จะเหน่ียว

นําไปสูการกระทําผิด เชน การทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การทําจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซ่ึงจะเปนการสรางความ

รักในทองถิ่นของตนและเกิดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนตอไปได มีการใหรางวัล หรือการชื่นชม เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน

กระทําความดีอยางตอเน่ืองจนเกิดความคุนชิน ไมกลากระทําส่ิงผิดที่จะทําใหตนเส่ือมเสียชื่อเสียงและคุณงามความดีที่ไดทํามา 

(involvement) และสงเสริมศีล 5 ใหเด็กและเยาวชนปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอจะเปนการสรางความเชื่อในคุณงามความดี อัน

เปนความเชื่อที่ถูกตองเหมาะสม (belief) ซ่ึงจะนําไปสูพฤติกรรมที่ดีงามตอไป 

 ทั้งน้ีการนําหลักธรรมเรื่องศีล 5 มาประยุกตใชกับสังคมไทยยังตองมีการศึกษาตอยอดอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนา

รูปแบบ วิธีการ เพื่อหาแนวทาง และสรางแรงจูงใจใหเกิดการปฏิบัติที่แพรหลาย ซ่ึงผูเขียนมองวาจะเปนแนวทางหน่ึงที่

นอกจากจะชวยลดและปองกันการเกิดอาชญากรรมในสังคมไดแลว ยังชวยสงเสริมการพัฒนาสังคมในดานอ่ืนใหยั่งยืนไปพรอม

กันไดเปนอยางดอีีกดวย 
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