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บทคัดย่อ  

 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ศักยภาพชุมชนในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวังตะกู 

และ 2) กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวังตะกู  
ผลจากการศึกษา พบว่า  
1. จังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกให้ตําบลวังตะกูเป็นหนึ่งใน 7 พ้ืนท่ีนําร่องของจังหวัดในการดําเนินงานโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 และมีวัดวังตะกู เป็นศูนย์กลางของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนวังตะกู และเป็นวัดนําร่องโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การ ดําเนินงานประสบความสําเร็จและต่อเนื่อง จากความร่วมมือของ
ประชาชนทุกฝ่าย โดยยึดหลัก “บวร” ประสานความร่วมมือท้ังบ้าน วัด และโรงเรียน ซ่ึงมีคณะกรรมการดําเนินงานท้ังฝ่าย
สงฆ์และฝ่ายฆราวาส  

2. กิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู มุ่งเน้นดําเนินงานตามแนวทางของโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีจุดเน้น 3 ด้าน คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 2) กิจกรรม
ตามวิถีชีวิตชาวพุทธ และ 3) กิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล 
 
คําสําคัญ: ศักยภาพ  ชุมชนวังตะกู  หมู่บ้านรักษาศีล 5  จังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
 

This article aims to study the following: 1) Wangtaku community potential in implementing of 
Five Precepts Village Project at Nakhon Pathom Province of Wangtaku community. 2) Community activities 
of Five Precepts Village at Wangtaku community Tambon Wangtaku Nakhon Pathom Province.  

The results were found.  
1.  Nakhon Pathom province was selected Wangtaku community and Wat Wangtaku as one of 

the 7 pilot areas of the province in the implementation of the Five Precepts Village Project. Wat is the 
center of activities. Five Precepts Village Project at Wangtaku community Successful and continuous 
operation by co-operation with both houses, temples and schools, there is a committee of monks and 
people. 

2.  The activities of Five Precepts Village Project at Wangtaku community, focus on the implementation 
of the project of reconciliation through the principles of Buddhism. Buddhism is focused on three aspects. 
1) Activities to promote the development of life according to the precept 5. 2) Activities based on the 
Buddhist way of life. 3) Activities promoting the work of the public training unit. 
 
Keywords: prototype community, Wangtaku community, Five Presepts village, Nakhon Pathom province 
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1. บทนํา  
 

จากสถานการณ์บ้านเมืองท่ีผ่านมา ชาวไทยมีปัญหาความขัดแย้งกัน เนื่องจากขาดสติ ขาดจิตสํานึก ศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม จึงส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้งข้ึน ดังนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ

หน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช จึงได้มีดําริในการจัดทําโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนัก

ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติสู่วิถีชีวิตประจําวันของคนทุกคน เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน รักษาศีล 5 โดยเร่ิมจากครอบครัว หมู่บ้าน จนถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ กับท้ังเพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดการจัดต้ัง “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือความสงบสุข

ร่มเย็นเป็นสุขของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ นับต้ังแต่เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2557  ซ่ึงเป็นช่วงระยะแรกของ

การดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และถือ
เป็นนโยบายสําคัญของมหาเถรสมาคมในการส่งเสริมความสันติสุขชาติ  ซ่ึงรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและถือเป็นนโยบาย

สําคัญ อีกท้ังสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ท่ีมุ่งเน้นนํามิติศาสนาและวัฒนธรรม สร้าง
ความสุขและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นให้กับคนไทย โดยคณะสงฆ์ และรัฐบาล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบสันติสุข มีความสามัคคี โดยได้น้อมนําหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ให้ครอบคลุม ทุกตําบล ทุกหมู่บ้าน ด้วยวิถีพุทธ วิธีแห่งธรรม ท่ีต่างฝ่ายต่างน้อมนําคําสอนมาปฏิบัติ ชัดเจน 
โปร่งใสและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่ียวกับการเข้ามาและเจริญงอกงามของพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม จึงได้มีการดําเนินนโยบายด้านการพัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาต้ังแต่เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2557  ภายใต้ชื่อโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา

ศีล 5” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
(2) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชน (3) ให้ประชาชนได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข และ 
(4) ปลูกฝังจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ เกิดความสงบสุข

ร่มเย็น  ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครปฐมร่วมกันจัดการประชุม รับมอบนโยบาย แต่งต้ังคณะทํางานในการดําเนินงานโครงการ 
การประสานงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือร่วมสนับสนุนการดําเนินงานและการวางแผนในการดําเนินงานทุกข้ันตอนให้มี

ประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้มีหมู่บ้านต้นแบบ นําร่องการดําเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะเร่งด่วน 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จํานวนอําเภอละ 1 หมู่บ้าน ท้ัง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ระยะปาน

กลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2558 และระยะยาวต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.2560 ซ่ึงในปัจจุบันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  จังหวัดนครปฐม ได้มีการดําเนินงานตามโครงการมา 4 ปีแล้ว 
(แพรภัทร, 2560) 

คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ จัดโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ซ่ึงถือเป็นภารกิจท่ีดําเนินการตาม

ระเบียบ มหาเถรสมาคมและสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ )คสช(.  ท่ีสําคัญมหาเถรสมาคมได้มีมติ

การประชุม ครั้งท่ี 12 / 2561 เห็นชอบการลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจําปี 2561 ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ 
“หมู่บ้านรักษาศีล 5” นําโดยพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค 7 ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง
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สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 พร้อมคณะกรรมการฯ

จํานวน 10 รูป มีกําหนดลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินโครงการฯ ในวันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 ท่ีตําบลวังตะกู 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นอกจากนั้นได้แต่งต้ังคณะกรรมการการดําเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ

เย่ียมและติดตามการดําเนินโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 
จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้มีหน้าท่ีช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ในการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสม 
สอดคล้อง รองรับการตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงาน  

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในประเทศไทยพบว่า มีงานวิจัยของผู้วิจัยหลายท่านท่ี

น่าสนใจ เช่น แพรภัทร  ยอดแก้ว (2560) (2559) (2558)  ญาณภัทร ยอดแก้ว (2559) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (2558) 
งานวิจัยเหล่านี้ ได้ศึกษาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการประเมินโครงการ การจัดการความรู้ 
เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะเป็นคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ซ่ึงได้รับการ

แต่งต้ังจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี พ .ศ . 2557 จึงสนใจศึกษาเรื่อง ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินงาน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาศักยภาพในการดําเนินงานจากชุมชนวังตะกูอันเป็นชุมชนต้นแบบและ

ศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ขึ้น เพ่ือพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ทําให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เกิด
เป็นสังคมที่มีศีลธรรม มีคุณธรรม ชุมชนก็จะเกิดสันติสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพชุมชนในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ของชุมชนวังตะกู ตําบลวังตะกู อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษากิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวังตะกู ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

3. วิธีการศึกษา  
 

การศึกษาน้ีใช้ การศึกษาในพ้ืนท่ี (Research Area Surveying) ใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant  
Observation) เก่ียวกับสภาพพื้นท่ี กระบวนการ ความสัมพันธ์ วิถีชีวิต หรือพฤติกรรมของชาวบ้าน การเก็บข้อมูลจากเรื่อง

เล่า (Story Telling) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญ (Key Informant) ด้วยวิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ชุมชนวังตะกู ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้น จึงนํา
ข้อมูลท่ีได้ไปสรุปผลในการศึกษาคร้ังนี้ 
 
4. สรุปผลการศึกษา  

 

1. ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
จังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกให้ตําบลวังตะกูเป็นหนึ่งใน 7 พ้ืนท่ีนําร่องของจังหวัดในการดําเนินงานโครงการ โดยมี

หมู่บ้านคลองน้ําเค็ม หมู่ท่ี 7 เป็นหมู่บ้านนําร่อง และมีวัดวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางของการดําเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน  เนื่องจากชุมชนวังตะกู ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งใน

ชุมชนที่ดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธ และประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล 5 สืบต่อกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเข้าวัดทําบุญตัก

บาตรเป็นประจําทุกวัน โดยทุกวันพระ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว พาครอบครัว รวมท้ังเด็กและเยาวชน ร่วม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1423



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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กิจกรรมทําบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังพระธรรม

เทศนา สรรเสริญพระบารมี และร่วมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน ส่งผลให้วัดวังตะกู 
เป็น 1 ใน 7 วัดท่ีได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐมให้เป็นวัดนําร่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ใน
ระดับอําเภอ 

ในปี พ.ศ. 2561 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้ประชุมและพิจารณาให้วัดวังตะกู ตําบลวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 
เป็นสถานท่ีรองรับการโครงการตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจําปี 2561 ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 
5” เนื่องจากวัดวังตะกูมีผลการดําเนินงานเป็นท่ีประจักษ์ คุณสมบัติครบถ้วนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  นอกจากนั้น 
วัดวังตะกู ยังได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลดีเด่น จ.นครปฐม ประจําปี 2561 อีกด้วย 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” นําโดยพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัด
ปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเย่ียมประเมินผลการ

ดําเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5 จังหวัดนครปฐม พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะ

ภาค 13 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมคณะ

กรรมการฯ จํานวน 10 รูป ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินโครงการฯ ในวันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 ท่ีตําบลวัง

ตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ประเมินพ้ืนท่ีนครปฐม 
พบว่า ชุมชนวังตะกู อําเภอเมือง ใช้ศีล 5 ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถิติปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การ
ท้องก่อนวัยอันควรในชุมชนลดลง การแก้ปัญหาอาชญากรรมและแก้ปัญหาสังคมได้ผล ถือว่า การส่งเสริมโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 ชุมชนวังตะกู ประสบความสําเร็จ จึงสนับสนุนให้คณะสงฆ์ท้ังประเทศร่วมมือกับจังหวัด ใช้ศีล 5 แก้ปัญหายาเสพ

ติด เนื่องจากจะช่วยแก้ปัญหาให้สังคมได้อีกทางหนึ่ง 
เหตุผลสําคัญท่ีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนวังตะกู  มีการดําเนินงานได้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงฆ์

ของโครงการ และดําเนินงานมาได้อย่างต่อเนื่อง เพราะความร่วมมือของประชาชนทุกฝ่าย โดยยึดหลัก “บวร” ประสานความ

ร่วมมือท้ังบ้าน วัด และโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานท้ังฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส  นําโดย พระเดชพระคุณพระ

ธรรมเสนานี (ชุณณ์ กิตฺติวณฺโณ )  ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  เจ้าอาวาสวัดวังตะกู และประธานฝ่ายสงฆ์ใน

คณะกรรมการดําเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู  พระครูปลัดสาธุวัฒน์  เจ้าคณะตําบลทัพหลวง และผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวัดวังตะกู  รองประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหา ดร.ดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ  เลขานุการเจ้าคณะตําบลทัพหลวง  วัดวังตะกู              
ผู้ประสานงานฝ่ายสงฆ์ นายจรูญ ดาราสม กํานันตําบลวังตะกู   ประธานฝ่ายฆราวาส  ว่าท่ีร้อยตรีสัมฤทธ์ิ โคเลิศ  
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังตะกู  รองประธานฝ่ายฆราวาส   และ นางณภัทร เล็กแดงอยู่  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวัง

ตะกู  ผู้ประสานงานฝ่ายฆราวาส  และการสนับสนุนของคณะกรรมการ พร้อมท้ังประชาชนในตําบลวังตะกูและภาคส่วนต่าง ๆ 
ท้ังส่วนราชการและเอกชน ซ่ึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การดําเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชน รวมท้ังผสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี อาทิ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กรมการสัตว์ทหารบก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานศึกษา 
ตลอดจนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนในตําบลวังตะกูท้ัง 8 หมู่บ้าน ในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการ

รักษาศีล 5 พร้อมเป็นแบบอย่าง ในการประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซ่ึงชาวบ้านวังตะกูมีการ

ตื่นตัวต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
นอกจากนั้น ทีมข่าวสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม (2557) ได้เขียนรายงานพิเศษเก่ียวกับการดําเนินงาน

ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สรุปไว้ว่า ชาวบ้านวังตะกู ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งในชุมชนท่ี

ดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธ และประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล 5 สืบต่อกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเข้าวัดทําบุญตักบาตร

เป็นประจําทุกวัน โดยทุกวันพระ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว พาครอบครัว รวมท้ังเด็กและเยาวชน ร่วม
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กิจกรรมทําบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังพระธรรม

เทศนา สรรเสริญพระบารมี และร่วมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน ส่งผลให้วัดวังตะกู 
เป็น 1 ใน 7 วัดท่ีได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐม ให้เป็นวัดนําร่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ใน
ระดับอําเภอ 
  พระครูธรรมธรพรหมลิขิต ยโสธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะกู กล่าวไว้ว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ใน
ฐานะหน่วยงานท่ีมีบทบาทสําคัญ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อีกท้ังผสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี ในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการรักษาศีล 5 พร้อมเป็น

แบบอย่าง ในการประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซ่ึงชาวบ้านวังตะกูมีการต่ืนตัวต่อการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
นายจรูญ ดาราสม กํานันตําบลวังตะกู กล่าวไว้ว่า สําหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข เป็นการ

น้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ พร้อมท้ังดํารงชีวิตตามวิถี

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซ่ึงภายในวัดวังตะกู มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมบริเวณลานโพธ์ิ การ
เรียนธรรมะของนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซ่ึงได้ดําเนินการมากว่า 20 ปี อีกท้ังยังมีกิจกรรมเสริมสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์ จากชมรมผู้สูงอายุตําบลวังตะกู ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างสังคมให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีปรองดอง เอ้ืออาทรต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  นางละออง ธนพิทักษ์ ชาวบ้านตําบลวังตะกู กล่าวไว้ว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข เป็น

โครงการในดําริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
รักษาศีล 5 โดยเร่ิมจากครอบครัว หมู่บ้าน จนถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ อีกท้ังสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ท่ีมุ่งเน้นนํามิติศาสนาและวัฒนธรรม สร้างความสุขและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นให้กับคนไทย และ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

ทุกพระองค์ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หมายถึง ขีด

ความสามารถ หรือความพร้อมท่ีจะกระทําให้เป็นผลสําเร็จของชุมชนวังตะกูในด้านการจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดย 
มีจุดเน้น 3 ด้าน คือ 1. ด้านส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5  2. ด้านวิถีชีวิตชาวพุทธ 3. ด้านส่งเสริมงานของหน่วย

อบรมประชาชนประจําตําบล ซ่ึงมีรายละเอียดกิจกรรม ดงัต่อไปนี ้
 

2. การศึกษากิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข เป็นการน้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ พร้อมท้ังดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ดังน้ัน 
วัดวังตะกู จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการทําบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิต

ภาวนา แผ่เมตตา การแสดงพระธรรมเทศนา และการปฏิบัติธรรมบริเวณลานโพธ์ิในวัด การเรียนธรรมะของนักเรียนศูนย์

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวังตะกู ซ่ึงได้ดําเนินการมากว่า 20 ปี อีกท้ังยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ จากชมรมผู้สูงอายุตําบลวังตะกู การบรรเลงอังกะลุง การออกกําลังกายฝึกสมอง การร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ จิต
อาสา บํารุงศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัด และการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของทหารกับความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยตัวแทนจากกรมการสัตว์ทหารบก และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติภายในชุมชน ตัวอย่างเช่น การเพาะ

เห็ด การเลี้ยงปลาของนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู การจักสานหมวกกุ้ยโล้ย ของกลุ่มอาชีพตําบลวังตะกู และการสาธิตทําขนม

เบื้องญวนทรงเคร่ือง จากกลุ่มวิสาหกิจสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างสังคมให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีปรองดอง เอ้ืออาทรต่อกันและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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กิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเน้นดําเนินงานตามแนวทางของโครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซ่ึงมีกิจกรรมหลักใน 3 ด้าน ดังน้ี 
1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5  ได้แก่ การให้ทานชีวิตโดยการปล่อยปลาเป็นประจําทุกเดือน การ

ส่งเสริมสัมมาชีพในชุมชนโดยการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และจัดตลาดนัดคุณธรรม  การ
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมโดยกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามราตรีทุกวันเสาร์ต้นเดือน  และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โดยการปฏิบัติธรรม การเดินรณรงค์ และการตรวจสารเสพติดของชุมชน เป็นต้น 
2. กิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ ได้แก่ การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ท้ังในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ

วันธัมมัสสวนะ ซ่ึงมีกิจกรรมสําคัญประกอบด้วย การทําบุญตักบาตร  การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ และการฟัง

ธรรม  เป็นต้น 
3. กิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล หรือ อ.ป.ต. ซ่ึงมีกรอบการดําเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่  
ด้านท่ี 1 : ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม   
ด้านท่ี 2: ดา้นสุขภาพอนามัย   
ด้านท่ี 3 : ด้านสัมมาชีพ     
ด้านท่ี 4: ด้านความสันติสุข  
ด้านท่ี 5: ด้านศึกษาสงเคราะห์    
ด้านท่ี 6: ด้านสาธารณะสงเคราะห์  
ด้านท่ี 7: ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม    
ด้านท่ี 8: ด้านสามัคคีธรรม  
จะเห็นได้ว่า การดําเนินงานกิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู ส่งผลให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู อีกหลายแหล่ง อาทิ  ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตําบลวังตะกู 
1. หมู่ท่ี 1 : การปลูกพืชสวนผสมโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
2. หมู่ท่ี 7: การทําสวนชะอมพืชเศรษฐกิจของชุมชน 
3. หมู่ท่ี 4: การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา  
4. หมู่ท่ี 8 : การการปลูกผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิค  
นอกจากนั้น วัดวังตะกู ยังได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีตามวิถีชุมชน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรม ภายใต้โครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ด้วย โดยวันท่ี 
10-11 เมษายน พ.ศ.2561 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการจิตอาสาการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีตามวิถีชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังตะกู และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรม 
ภายใต้โครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้การดําเนินงาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการจิตอาสาการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีตามวิถีชุมชนคุณธรรม และการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรม

เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเครือข่ายพลัง 
"บวร"ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และ
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นําความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรมนําไปขยายผล ปรับใช้ในการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนต่อไป  
ตลอดระยะเวลา 4 ปีของการดําเนินโครงการท่ีผ่านมา  ได้สร้างคุณค่าและความสุข ผลอันเกิดจากความตระหนักใน

การดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม  ได้แผ่กระจายไปท่ัวพ้ืนท่ีตําบลวังตะกู กลายเป็นกระแสค่านิยมท่ีดีงามของชุมชน ก่อให้เกิด

พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน บนพ้ืนฐานของความรู้รักสามัคคี และการดําเนินชีวิตตามวิถีหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  จนชุมชนวังตะกู เป็นท่ียอมรับของสังคม และได้รับการยกย่องให้เป็น

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ  รวมท้ังผู้นําชุมชน และประชาชน ได้รับรางวัลเกียรติคุณท่ีดีงามมากมาย 
การยกย่องต่าง ๆจากทุกภาคส่วนนั้น นํามาซ่ึงความภาคภูมิใจให้กับชุมชนวังตะกู การเป็นแบบอย่างท่ีดี และแรง

บันดาลใจในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเพ่ือสร้างสรรค์ประเทศชาติสืบต่อไป ด้วยปณิธานของพลังชุมชน และความมุ่งม่ัน
ปฏิบัติตามพระพุทธพจน์ท่ีว่า “สุขํ ยาว ชรา สีลํ  ศีลนํามาซ่ึงความสุขตราบเท่าชรา”และ “ธมฺมจารี สุขํ เสติ  ผู้ประพฤติธรรม

ย่อมอยู่เป็นสุข” 
 
5. ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์  
 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณและความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
จังหวัดนครปฐมให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม 
เพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต่อไป 

3. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชมวังตะกูและวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม ผ่าน
สื่อต่าง ๆ และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เพ่ิมมากข้ึน เช่น เว็บไซต์ หนังสือ เอกสาร เป็นต้น 
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