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บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบ
การด�ำเนินงานขับเคลือ่ นโครงการ “หมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕” (๒) เพือ่ ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานและกลไก
ของการขับเคลื่อนโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย (๓) เพื่อเสนอรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า “ศีล”
หมายถึง เป็นความประพฤติชอบทางกาย และวาจา หรือเรียกว่าความเป็นปรกติ คือ ความมีระเบียบ
วินัยทางกาย และวาจา โดยอาศัยเจตนางดเว้น จึงละบาป คือ อกุศลได้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต
คณะสงฆ์จังหวัดหนองคายได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยกรอบแนวคิดแบบวงจร
คุณภาพ คือ Plan การวางแผน Do การปฏิบัติงานตามแผน Check การตรวจสอบ และ Action
การปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีบ่ กพร่อง (PDCA) และบันไดทัง้ สามขัน้ คือ ปริยตั ิ หรือเข้าใจข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่มีอยู่แล้ว ปฏิบัติหรือการเข้าถึง เป็นเรื่องการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และปฏิเวธหรือการพัฒนาเริ่มต้น
ด้วยตัวเอง เป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้ คือ รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
ของคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย เพื่อจะท�ำให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของท้องถิ่นและน�ำไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนในที่สุด

ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการด�ำเนินงานขับเคลื่อน, หมู่บ้านรักษาศีล ๕ , คณะสงฆ์
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Abstract

The main purposes of this research paper were 1) to study the concept, theory
and the model actuation of the project entitled “The Village of the Five Precepts”
2) to study the condition of work and the mechanics of model actuation of project and
3) to propose the model of actuation of project “The Village of Five Precepts” of
the Buddhist monks in Nongkhai Province. The results of the research were found
that “sila” (morality) means the physical and verbal behavior or it may be called
the normality, that is, to have physical and verbal regulation by the help of
the attentive abstention. So the sin is avoided, namely, the unwholesome, that is,
physical misconduct and verbal misconduct. The Buddhist monks of Nongkhai
Province carry out the model actuation of project of the Village of Five Precepts”
in the concept of the qualitative circle, that is, Plan means to lay out plan, Do means
the practice in accordance with plan, Check means the investigation and Action means
to improve the weak point (PDCA) and three steps, that is, the study of scriptures or
to understand the empirical data as appeared, The practice and approach are to
understand the target and penetration or development beginning by oneself and
the model to disperse the knowledge, that is, the model actuation of the project
“The village of Five Precepts” of the Buddhist monks of Nongkhai Province in order
to make the community belong to the location and lead to the development of
the country sustainably.

Keywords : Model Actuation, The village five precepts, the Buddhist monks.
บทน�ำ

ตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) เป็นต้นมา มุง่ ยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และใช้เศรษฐกิจเป็นเครือ่ งมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดทีต่ อ่ เนือ่ งจาก
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” นับว่าเป็นแนวคิดในการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคม และสามารถสร้างความยัง่ ยืนได้ แต่เนือ่ งจากในช่วงแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ

ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นอย่างมากประกอบกับการแพร่ขยายของข้อมูล
ในยุคโลกาภิวัฒน์ ท�ำให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปได้ยาก
โดยเฉพาะในเรื่องเพศ และการค้ายาเสพติด ท�ำให้คุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนเสื่อมลง
การก่ออาชญากรรม และปัญหาทางเพศก็มีในหลายรูปแบบ (สรุปสาระส�ำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๐) การแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ได้ยาก และเป็นการแก้ทปี่ ลายเหตุมากกว่าประกอบกับการสือ่ สาร
ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งยังมี ๒ ปัจจัยส�ำคัญด้วย กล่าวคือ
๑) นักธุรกิจนักการเมืองและบุคลากรในสายอาชีพอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงและประสบความส�ำเร็จ
ในสังคมไทย มักจะมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิต์ ามแนวทางสากลสูง คือ มุมานะ บากบัน่ อดทน เน้นการแข่งขัน
กับผูอ้ นื่ และมาตรฐาน เพือ่ ทะยานสูค่ วามส�ำเร็จ มีความค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูอ้ นื่ และสังคมน้อย บุคคล
เหล่านี้เป็นตัวแบบทางสังคมที่ส�ำคัญต่อเยาวชน
๒) วิถชี วี ติ สังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นไปท�ำให้สถาบันส�ำคัญในสังคม คือ ครอบครัว การศึกษาและศาสนา
มีบทบาทน้อยลงในการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังค่านิยม และคุณธรรม ดังนั้น การแก้ปัญหาในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม จึงควรด�ำเนินการในลักษณะของการป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นการ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นที่สถาบัน
การศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักและหาวิธีการด�ำเนินการให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม โดยดูที่บริบทของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นส่วนประกอบ
จากสถานการณ์ประเทศไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมา บ้านเมืองได้ประสบปัญหามากมาย ประกอบ
ด้วยการกระท�ำผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม การระบาด
ของสิ่งเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ซึง่ ปัญหาเหล่านีล้ ว้ นเกิดจากการขาดสติ จิตส�ำนึก ศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรมความเจริญ
ก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยี ความทันยุคทันสมัย มีผลทัง้ ทางบวกและในขณะเดียวกันผลในทางลบ
ก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น การท�ำร้ายกันจนถึงแก่ชีวิตหรือการเบียดเบียนกัน การฉ้อราษฎร์
บังหลวง การล่วงละเมิดทางเพศ การไม่มคี วามซือ่ สัตย์ตอ่ กัน และการดืม่ สุราหรือเสพยาเสพติด เป็นต้น
จึงเป็นเหตุท�ำให้ประเทศไทยเกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม และจริยธรรม ท�ำให้ผู้คนห่างเหินทาง
ศาสนา ขาดการศึกษาและการอบรมทีด่ ดี า้ นจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับเด็กและเยาวชนไทย ซึง่ จะเติบโต
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่และเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติในอนาคต ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการรับแจ้งและ
จับกุมคดีอาญา ๕ กลุ่ม ในปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา โดยกองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
1
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, รายงานการรับแจ้งและจับกุมคดีอาญา ๕ กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร, [ออนไลน์],
(แหล่งที่มา) : http://statistic.police.go.th/stat/๔๐_๕๐/MONTH๕๐.xls, [๖ สิงหาคม ๒๕๕๘]

04.

(52-64).indd 54

31/5/2561 21:47:08

55

ศึกษารูปแบบการด�ำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ฯ
กลุ่มที่
รายการคดีอาญา ๕ กลุ่ม
๑. คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ ได้แก่ ฆ่าเจตนา, ปล้นทรัพย์,
ชิงทรัพย์, ลักพา, วางเพลิง
๒. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ได้แก่ ฆ่าเจตนา,
ฆ่าไม่เจตนา, โดยประมาท, พยายามฆ่า, ท�ำร้ายร่างกาย,
ข่มขืน
๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ได้แก่ ลักทรัพย์, วิง่ ราว, รีดเอาทรัพย์
กรรโชก, ชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์, รับของโจร, ท�ำให้เสียทรัพย์
๔. คดีที่น่าสนใจ ได้แก่ จักรยานยนต์, รถยนต์, โคกระบือ,
เครือ่ งมือ, ปล้นแท๊กซี,่ ข่มขืนฆ่า, เรียกค่าไถ่, ฉ้อโกง, ยักยอก
๕. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ได้แก่ อาวุธปืน, การพนัน, ยาเสพติด,
ค้าประเวณี, วัตถุลามก
รวมการรับแจ้งและจับกุมคดีอาญา ๕ กลุ่ม ในปี ๒๕๕๐

รับแจ้ง(คดี)
๗,๙๙๗

จับกุม(คดี)
๓,๖๙๗

๓๙,๔๖๑

๑๙,๒๑๗

๗๓,๐๖๘

๓๐,๘๔๙

๔๔,๑๕๘

๘,๔๓๔
๒๘๔,๑๓๔

๑๖๔,๖๘๔

๓๔๖,๓๓๑

ถ้าเราสังเกตจากตัวเลขจ�ำนวนคดีอาญา ๕ กลุ่มข้างต้น ในปี ๒๕๕๐ มีผู้แจ้งถึง ๑๖๔,๖๘๔ คดี
เป็นตัวบ่งชี้ถึงเครื่องมือที่สังคมใช้ ไม่สามารถจัดระเบียบให้กับสังคมได้ ทั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นจากความ
ขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับความมุ่งหวังของคนในสังคม กลุ่มคนในสังคมมีผลประโยชน์ มีหน้าที่ตาม
สถานภาพ และมีบทบาทที่ขัดแย้งกัน และยิ่งจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น ถ้าเราดูตัวเลขผลการจับกุมคดีอาญา
๕ กลุ่ม เมื่อพิจารณาจากผลการจับกุม พอจะกล่าวได้ว่ากฎหมายสามารถลงโทษผู้กระท�ำความผิด
ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากกฎหมายที่ควบคุมปัญหาได้เพียงระดับหนึ่งนั้นกลุ่มจารีตประเพณี
หรือสถาบันพืน้ ฐาน ในสังคมอาจจะมีบทบาทไม่มากพอทีจ่ ะท�ำให้คนในสังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุขได้
กลุ่มหรือสถาบันต่างๆ อาจจะบกพร่องในการให้การอบรม สร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของ
สังคมก็เป็นได้ ทั้งนี้พบว่า รากเหง้าแห่งปัญหาที่แท้จริงคือการที่คนในสังคมขาดการกล่อมเกลาจิตใจ
และปลูกฝังในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม จนท�ำให้ความส�ำนึกต่อหน้าที่ ความรู้สึกผิดขอบชั่วดี การใช้สติ
พิจารณายั้งคิด ลดน้อยถอยลงและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่ไม่เหมาะสม กอปรกับสภาพ
แวดล้อมรอบตัวของคนในสังคมที่ยุยง ส่งเสริมชักจูง และโน้มน้าวอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่มีการ
พัฒนาอย่างหลากหลาย ท�ำให้ยากต่อการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาคนในสังคมให้สัมฤทธิ์ผลได้
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ เว้นแต่คนในสังคม จะถูกจัดระเบียบทางความคิด จนมีจิตใจ
ทีใ่ ฝ่ดแี ละมีพลังใจทีเ่ ข้มแข็งสามารถเป็นภูมคิ มุ้ กันเหตุปจั จัยในทางเสือ่ มทีจ่ ะเข้ามาท�ำลายคุณภาพชีวติ
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2

ที่ดีงามได้ด้วยหลักธรรมทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกัน จุดแข็งอย่างหนึ่งของสังคมไทย ก็คือ การมี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติและได้รับการยอมรับโดยพฤตินัยว่า ประเทศไทยเป็นเมืองแห่ง
พระพุทธศาสนา จากข้อมูลระบุว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ มีวัดทางพุทธศาสนากว่า ๓๐,๐๐๐ วัด
มีพระภิกษุกว่า ๓๐๐,๐๐๐ รูป สามเณรกว่า ๑๐๐,๐๐๐ รูป มีพุทธศาสนิกชนประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์
ที่ประกาศเป็นพุทธมามกะ ในรัฐธรรมนูญยังได้ก�ำหนดให้พระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะอีกด้วย
นอกจากนี้วัดและชุมชนยังได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในการด�ำเนินวิถีชีวิตประจ�ำวันมาเป็น
เวลาช้านาน จนนับได้ว่าวัดและชุมชนต่างก็มีความผูกพันต่อกันเป็นอย่างดีจนกล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้
เป็นทุนทางจิตวิญญาณ และทุนทางวัฒนธรรม ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ตั้งแต่เกิดจนตาย
ดังนั้น บ้าน วัด โรงเรียน จึงเป็นทุนมรดกทางสังคม ที่มีมาคู่สังคมไทย สถาบันทั้ง ๓ จึงมีความสัมพันธ์
ในทางสังคม และเป็นตัวเชื่อมโยงกิจกรรมในชุมชนทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
แม้พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย แต่สังคมไทยก็มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมาตลอดจนถึง
ปัจจุบัน ดังปรากฏในข่าวสะเทือนขวัญและจิตใจคนไทย ที่มักจะมีการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินฉ้อโกง
หลอกลวงกันและกันอยู่เสมอตามสถิติของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ทั้งนี้ก็เป็นเพราะการที่ผู้คนในสังคมขาดศีลธรรม จริยธรรมที่ดีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ดังนั้น
เมื่อเกิดปัญหาในสังคมดังกล่าว สังคมจึงต้องมีข้อตกลงร่วมกัน เรียกว่า บัญญัติของสังคม ซึ่งหมายถึง
กติกา และระเบียบของสังคม เพื่อที่จะท�ำให้สังคมมีความสงบสุข มีระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม
เพื่อควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ในกรอบเดียวกัน เพราะคนเราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ทั้งในมนุษย์และสัตว์เหล่าอื่น หากขาดสิ่งดังกล่าวคนก็ไม่อาจพัฒนาไปสู่คุณธรรมที่สูงกว่าได้ คนและ
สัตว์เดรัจฉาน ย่อมมีการกิน การนอน การสืบพันธุ์ และการกลัวภัยเสมอกัน แต่สิ่งที่ท�ำให้คนต่างจาก
สัตว์เดรัจฉานนั้นก็คือ ธรรม และสิ่งที่จะน�ำคนให้เข้าถึงธรรมได้นั้นก็คือระเบียบกฎเกณฑ์ หรือทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า ศีล ศีลเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานแรกของพระพุทธศาสนา หรือจะกล่าวอีก
อย่างหนึ่งว่าเป็นข้อปฏิบัติของความเป็นคนก็ได้ คนเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นมิใช้ว่าจะเกิดมา
3
มีรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์เท่านั้น จะต้องมีธรรมคือศีล ๕ ส�ำหรับมนุษย์อีกด้วย
2

กรมการศาสนา,กระทรวงวัฒนธรรม, คู่มือการด�ำเนินงานตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจ�ำปีงบประมาณ. ๒๕๔๖, หน้า ๒๒.
3
พระมหาส�ำรวย ญาณสวํ โร. (พินดอน), การศึกษาผลกระทบจากการกล่าวละเมิดศีลข้อที่ ๕ ทีม่ ตี อ่ สังคมไทย,
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๒),หน้า ๑.
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ศีล ๕ เรียกว่า อาคาริยวินัย คือ ข้อปฏิบัติส�ำหรับฝึกหัดกายและวาจาของผู้ครองเรือนท่านรวม
ศีล ๕ จ�ำนวน ๔ ข้อ คือ ปาณาติบาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากท�ำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปอทินนาทานา
เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจาก
4
ประพฤติผิดในกาม มุสาวาทาเวรมณี เจตนางดเว้นจากกล่าวเท็จ ไว้ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
มนุษยธรรม คือ หลักปฏิบัติของมนุษย์ หรือท�ำให้เกิดเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ คือเป็นสัตบุรุษ
ดังข้อความทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสพอสรุปได้วา่ บุคคล เป็นผูล้ ะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผูล้ ะเว้นขาดจาก
การลักทรัพย์ เป็นผูล้ ะเว้นขาดจากการประพฤติผดิ ในกาม เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุรา
5
และเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท ย่อมเสวยสุขโสมนัสในปัจจุบนั สัตบุรษุ ในโลกนี้ เป็นผูเ้ ว้นขาด
6
จากการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม
คณะสงฆ์โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
มีด�ำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบสันติสุข มีความ
สามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน�ำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ด้วยการให้ทภุ าคส่วนร่วมมือกัน
ด�ำเนินการท�ำให้ประชาชนมีความรักสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
ซึ่งจะพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมให้
สังคมไทยมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา จึงได้กำ� หนดโครงการกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ได้น�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ภายใต้โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานในลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และราชการทุกภาคส่วน
ของประเทศ ดังที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ประทานโอวาทไว้ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ความว่า “อันว่าศีล ๕ เป็นการส�ำคัญของมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน
สังคมนัน้ ๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข เมือ่ เป็นไปได้ขอให้ชอื่ หมูบ่ า้ นัน้ ว่า หมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕”
4

มงฺคล. (ไทย) ๒/๙๓-๙๔.
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๓/๒๙๙-๓๐๐.
6
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๒/๑๐๘,๓๗๗/๔๒๖.
5
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จังหวัดหนองคายประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย
เป็นรูปแบบเฉพาะของคนหนองคาย ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติ/สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมอันสวยงาม
ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งที่รุนแรงในหมู่ประชาชน ถึงแม้นในช่วง ๔-๕ ปี ที่ผ่านมาประชาชนอาจมี
ความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันบ้างแต่ก็ไม่มีความรุนแรงใดๆ เกิดขึ้น ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมทีส่ บื ทอดกันมายาวนาน และทีส่ ำ� คัญของจังหวัดหนองคาย มีดงั นี้ บัง้ ไฟพญานาค งานนมัสการ
หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ งานบุญบั้งไฟ งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานแห่
ปราสาทผึง้ งานวันออกพรรษา จากการทีจ่ งั หวัดหนองคาย ได้มกี ารจัดประเพณี วัฒนธรรมอันเกีย่ วกับ
พระพุทธศาสนา และจังหวัดหนองคายยังมีแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ประเพณี วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญ เช่น วังน�้ำมอก บั้งไฟพญานาค วัดหลวงพ่อพระใส วัดศรีชมพูองค์ตื้อ วัดอรัญบรรพต
วัดหินหมากเป่ง แหล่งโบราณคดีโคกคอน อ�ำเภอท่าบ่อ และมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือ หลวงปู่เทศก์ และ
หลวงปู่เหรียญ เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท�ำการศึกษาว่าสถานภาพการด�ำเนินงานขับเคลื่อนของ
โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคของการ
ด�ำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร และมี
แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไร โดยจะท�ำการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย
เพือ่ น�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้มาเสนอเป็นรูปแบบการขับเคลือ่ นโครงการ “หมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์
จังหวัดหนองคายต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดการวางแผนการจัดการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ” ทีเ่ หมาะสมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดหนองคายอย่างมีประสิทธิภาพและน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จในการจัดการ
ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการด�ำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ”
๒. เพือ่ ศึกษาสภาพการด�ำเนินงานและกลไกของการขับเคลือ่ นโครงการ “หมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕ ”
ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
๓. เพื่อเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์ จังหวัด
หนองคาย
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ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) ประกอบด้วย การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) เพือ่ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี สภาพ
การด�ำเนินงาน กลไล และรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์ จังหวัด
หนองคายจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์
เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการจัดเวทีวิชาการของชุมชนต่างๆ และภาคที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ขอบเขตด้านเนือ้ หา มุง่ เน้นการศึกษาแนวคิด หลักการ หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด�ำเนินงานขับเคลื่อนของโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย สภาพปัญหา สาเหตุ และอุปสรรคของการด�ำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษา
ศีล ๕” ของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รว่ มกับจังหวัดต่างๆ เปิดโครงการน�ำร่องและขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล เจ้าอาวาส ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ และน�ำเสนอรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” ของคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย
๒. ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา
เชิงปฏิบัติการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ทั้งในเชิงพื้นที่และเอกสาร ดังนั้น จึงก�ำหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในลักษณะของคณะสงฆ์ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีพื้นที่ศึกษาน�ำร่องจ�ำนวน รวม ๙ อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมืองหนองคาย อ�ำเภอท่าบ่อ อ�ำเภอ
ศรีเชียงใหม่ อ�ำเภอสังคม อ�ำเภอโพนพิสัย อ�ำเภอรัตนวาปี อ�ำเภอปากคาด อ�ำเภอโพธิ์ตาก อ�ำเภอ
เฝ้าไร่ อ�ำเภอโซ่พิสัย โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของตัวแทน กลุ่มตัวอย่างของอ�ำเภอ จ�ำนวน
๑๐ อ�ำเภอ ๆ ละ ๔๐ ราย เช่น เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล เจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรภาคเอกชน ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
เพื่อให้เห็นรูปแบบการด�ำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงตามความส�ำคัญของการศึกษาวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากเอกสารชั้นปฐมภูมิทาง
พระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ปกรณ์วิเสส คัมภีร์ส�ำคัญอื่นๆ งานวิจัย ต�ำรา บทความ/
เอกสารทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและด้านต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) ที่มีการก�ำหนดโครงสร้างของ
ข้อค�ำถามต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้า โดยซักถามผู้ถูกสัมภาษณ์ทุก ๆ ท่านด้วย ข้อค�ำถามเดียวกันตามแบบ
สัมภาษณ์โดยผูว้ จิ ยั ออกไปเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้า (face to face) พูดโต้ตอบซึง่ กันและกัน เริม่ ตัง้ แต่
การแสดงความเคารพ แนะน�ำตัวผู้วิจัย และจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ เริ่มการสัมภาษณ์ และ
จดบันทึกค�ำตอบทั้งหมดลงในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

ผลการวิจัย

๑. แนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการด�ำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
ผลการวิจัย พบว่า “ศีล” (Morality) หมายถึง เป็นความประพฤติชอบทางกาย และวาจาหรือ
เรียกว่าความเป็นปรกติ คือ ความมีระเบียบวินัยทางกาย และวาจา โดยอาศัยเจตนางดเว้น จึงละบาป
คือ อกุศลได้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต ศีลพื้นฐาน หรือขั้นต้นที่สุด คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่า
จะด้วยทางกาย หรือวาจา และการไม่ท�ำลายสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวคุ้มศีลของตน การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการที่เกิดจากการเกี่ยวข้องและเปิดโอกาสให้กับบุคคล กลุ่มบุคคล สมาคม หรือองค์กรต่างๆ
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม อันเป็นเหตุเร้าใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม
ตัดสินใจ ส�ำรวจปัญหา วางแผนปฏิบัติการด�ำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิก
ตระหนักว่าตนเองได้มีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของกิจกรรมของชุมชนจะได้ให้ความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงานต่างๆ ด้วยดี ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและส่วนรวม ทัง้ นีย้ อ่ มขึน้ อยูก่ บั สภาพความคิด ความเชือ่ พืน้ ฐานของแต่ละ
บุคคล แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กร รวมทัง้ ขึน้ อยูก่ บั กาลเวลาและยุคสมัยอีกด้วย ในงานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษา
การอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่วิจัย ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยค�ำนึงถึงคุณค่าและความ
หลากหลายของคนในสังคม
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม ผ่านรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
โดยการท�ำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือที่เรียกว่าเครือข่ายทางสังคมนั้น คือ
การด�ำเนินการเพื่อเชิญชวนให้คนในหมู่บ้านมาร่วมกันรักษาศีล ๕ จะต้องมีการสร้างเครือข่าย
เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มคนที่สมัครใจจะร่วมกันรักษาศีล ๕ ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ
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เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เพื่อน�ำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน เป็นการร่วมมือของกลุ่มคนในการท�ำ
กิจกรรมของส่วนรวมโดยความสมัครใจ การมีความรู้สึกผูกพัน และรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กลุ่มต้องการ ซึ่งการประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นและส�ำคัญในการที่จะเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ หลักธรรมที่ถูกต้องให้เข้าใจตรงกันและถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจ
ในหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับวัด หมู่บ้าน
และทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในคุณค่าของการรักษาศีล ๕ เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชน ทั้งจากสาธารณชนภายในและภายนอก กับทั้งเพื่อส่งต่อ
ความดีงามในหลักธรรมแห่งศีล ๕ ให้กับประชาชนได้มีโอกาสเลือกเดินไปในหนทางที่ถูกต้องดีงาม
ตามความตั้งใจของแต่ละบุคคลในที่สุด
๒. สภาพการด�ำเนินงานและกลไกของการขับเคลือ่ นโครงการ “หมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕” ในพืน้ ที่
จังหวัดหนองคาย
ผลการวิจยั พบว่า การควบคุมคุณภาพตามกระบวนการ PDCA จะต้องมีการกระท�ำในทุกระบบ
อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติการในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น คณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และ
ผู้บริหารหน่วยงานราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหมวดหรือฝ่าย และบุคลากรอื่นๆ และมีการเชื่อมโยง
กันจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอันจะส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาด้วย คณะสงฆ์
จังหวัดหนองคายใช้ระบบการบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด หรือเพื่อความเป็นเลิศ โดยใช้มุมมองเชิงระบบ ดังนี้ คือ
		 ๑) การน�ำองค์การ 		
๒) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
		 ๓) การมุ่งเน้นพุทธบุตร 		
๔) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
		 ๕) การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน ๖) การมุ่งเน้นบุคลากร
		 ๗) ผลลัพธ์ หรือเป้าหมายสูงสุดคือสัมฤทธิผลอันเป็นเลิศ
และมีกระบวนการติดต่อสื่อสารสั่งการมอบหมายงานผ่านสื่อมัลติมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิร์ค
และโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ Messenger in Facebook และ Line ที่สามารถติดต่อสอบถามและ
ประสานงานกันได้ตลอดเวลา
อีกทั้งคณะสงฆ์จังหวัดหนองคายมีแผนการด�ำเนินงานและขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความร่วมมือ และได้สนับสนุนโครงการใน
ทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดเป็นรูปธรรม และในการด�ำเนินงานของโครงการในระยะ
ที่ ๓ ของปี ๒๕๕๙ –๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานในเชิงคุณภาพควบคู่กับการด�ำเนินงานเชิงปริมาณ
อย่างเป็นระบบโดยมีกรอบแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมหลัก ๓ แนวทาง ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการ
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พัฒนาชีวติ ตามหลักศีล ๕ กิจกรรมตามวิถชี าวพุทธ และกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล
(อปต.) รวมทัง้ จังหวัดหนองคายได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่ นโครงการในระยะที่ ๓ ของจังหวัด
หนองคาย ไว้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดท�ำคู่มือแนวทาง
การด�ำเนินงานโครงการ “หมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕” ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ “หมูบ่ า้ น
รักษาศีล ๕” ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การติดตามประเมินผลและสรุปผลการด�ำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การสรุปและประกาศผล หมู่บ้านต้นแบบ หน่วยงานต้นแบบ และโรงเรียนต้นแบบ ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
๓. รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” ของคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย
ผลการวิจัย พบว่า บันไดทั้งสามขั้น คือปริยัติ หรือ เข้าใจข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีอยู่แล้ว ปฏิบัติ
หรือการเข้าถึง เป็นเรื่องการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และปฏิเวธหรือการพัฒนาเริ่มต้นด้วยตัวเอง เป็นต้น
แบบเผยแพร่ความรู้ จะท�ำให้ชมุ ชนมีความเป็นเจ้าของท้องถิน่ และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในทีส่ ดุ
ผลของการด�ำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในแผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โดยสอดคล้องกับข้อทีห่ นึง่ คือ เป็นแนวทางการด�ำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕” ระยะยาว ในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ท�ำให้หมูบ่ า้ น
และหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อ.ป.ต.) ข้อทีส่ อง คือ เป็นการรณรงค์สง่ เสริมให้หมูบ่ า้ น ชุมชน
สถานศึกษา องค์กรหน่วยงานทางศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
โดยใช้หลักเบญจศีล และเบญจธรรม เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต และข้อสาม คือ เพื่อให้คนไทย
มีความปรองดองสมานฉันท์ รักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์
ส่วนผลการขับเคลือ่ นโครงการและกิจกรรมมีรายงานผลการขับเคลือ่ นการด�ำเนินโครงการทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ส�ำหรับการน�ำศีล ๕ ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ในปัจจุบันของชุมชน ในเขตอ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพราะความคิดในจิตใจของตนเอง
ว่า เมื่อสมาทานรับศีล ๕ แล้ว จะไปกระท�ำผิดไม่ได้ แม้กระทั่งคิดที่จะกระท�ำจนกลายเป็นตราบาป
อยูใ่ นใจเสมอ ดังนัน้ พระภิกษุสงฆ์หรือบัณฑิตนักปราชญ์ผรู้ สู้ มควรอธิบายขยายเนือ้ ความให้ชดั เจนหรือ
มีเหตุผลรองรับเสมอ ประเด็นที่ว่าศีล ๕ ท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินชีวิตตามโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ และสามารถน�ำผลสัมฤทธิไ์ ปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ได้มากถึง ๑๐๐% สอดคล้องกับประเด็น
ที่ว่า ผู้ที่จะเป็นคนเต็มคนคือ ๑๐๐% จะต้องเป็นผู้มีการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันที่ประกอบด้วยเบญจศีล
และเบญจธรรมทั้ง ๕ ข้อดังกล่าวแล้ว
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รูปแบบการด�ำเนินงานการขับเคลือ่ นตามกิจกรรมของโครงการ“หมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕” เชิงปริมาณ
จังหวัดหนองคายมีจ�ำนวน ๙ อ�ำเภอ ๖๘ ต�ำบล และ ๖๗๘ หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ๕๑๗,๒๖๐ คน เข้าร่วมโครงการ
๓๐๙,๔๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๓ ของจ�ำนวนประชากร มีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑๖๐,๓๒๒
ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ ๙๖,๑๙๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของจ�ำนวนครัวเรือนจ�ำนวน
นักเรียน นักศึกษา จ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๘,๑๑๘ คน เข้าร่วมโครงการ ๔๒,๙๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐
ของจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษามีพระภิกษุสามเณรสมัครเป็นแกนน�ำ (อาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา)
จ�ำนวน ๑,๖๖๙ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจังหวัดหนองคายอยู่ระหว่างการด�ำเนินงานลงข้อมูลใน
www.sila๕.com โดยปัจจุบันมีจ�ำนวนประชากรที่เข้าร่วมสมัครโครงการแล้ว ๓๔๐,๗๖๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๖ ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด อยู่ในล�ำดับที่ ๔๕ ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๙) และการขับเคลือ่ นเชิงคุณภาพจังหวัดหนองคายได้จดั กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวติ ตามหลัก
ศีล ๕, กิจกรรมตามวิถีชาวพุทธ และกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล จ�ำนวน ๑๔
โครงการ ซึ่งประสบผลส�ำเร็จทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพมีหน่วยงานต้นแบบรักษาศีล ๕ ที่ผ่านการ
คัดเลือก จ�ำนวน ๑๑ แห่ง สถานศึกษาต้นแบบรักษาศีล ๕ ทีผ่ า่ นการคัดเลือก จ�ำนวน ๕๓ แห่ง ทีท่ ำ� การ
ก�ำนันต้นแบบรักษาศีล ๕ ที่ผ่านการคัดเลือก จ�ำนวน ๖๐ แห่ง ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้านต้นแบบรักษาศีล ๕
ที่ผ่านการคัดเลือก จ�ำนวน ๗๐ แห่ง จากเป้าหมายที่ก�ำหนดทั้งหมด ๗๙ แห่ง ได้ ๑๙๔ แห่ง ซึ่งเกิน
เป้าหมายที่ก�ำหนดคิดเป็นร้อยละ ๒๔๕.๕๗ ของจ�ำนวนเป้าหมายการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาตามกรอบกิจกรรม ๓ ด้าน ด้วยการแสดงนิทรรศการของหมู่บ้านต้นแบบที่ผ่าน
การคัดเลือกแต่ละอ�ำเภอ จ�ำนวน ๙ อ�ำเภอ และหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบลที่ผ่านการคัดเลือก
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ จากอ�ำเภอเมืองหนองคาย ๓ แห่ง อ�ำเภอรัตนวาปี ๓ แห่ง อ�ำเภอ
โพธิ์ตาก ๓ แห่ง อ�ำเภอท่าบ่อ ๑ แห่ง และอ�ำเภอโพนพิสัย ๙ แห่ง รวมจ�ำนวน ๑๙ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒๖.๖๗ ของจ�ำนวนเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในเรื่องเกี่ยวกับการ
ขับเคลือ่ นงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบ่ า้ น
รักษาศีล ๕” นวัตกรรมในการจัดการความรู้ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลมาอธิบายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนได้ถกู ต้อง
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มากยิ่งขึ้น สามารถน�ำผลการศึกษาไปใช้ประกอบการจัดท�ำแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้คนในสังคมให้เกิดมีความสงบสันติสุข เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันทของคน
ในชาติ เพือ่ เป็นแนวทางของการสร้างความมัน่ คง มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง
สร้างความรักกันระหว่างประชาชนในประเทศต่อไป
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