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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัย เรื่อง “การแกปญหาการดื่มสุราของประชาชน ตามโครงการ หมูบานศีล 
๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการดื่มสุรา และผลกระทบจกการด่ืมสุรา ใน
จังหวัดหนองคาย ๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรม ในพระพุทธศาสนา เพ่ือประยุกตใชในแกปญหาการดื่มสุราในจังหวัด
หนองคาย และ ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพ่ือแกไขปญหาการดื่มสุรา
ของประชาชนตามโครงกรของหมูบานรักษาศีล ๕ ในอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) และรวบรวมขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม และรายงานผลการวิจัยโดยใช
วิธีเชิงพรรณนาวิเคราะห 

ผลการวิจัยพบวา  

ปญหาการดื่มสุราเกิดจากระดับตั้งแตวัยเด็ก และเยาวชนตลอดถึงประชาชนท่ัวไปและมีผลกระทบ
ตอชีวิตทุกระบบ โดยเริ่มจากปญหาสวนตัวของบุคคลท่ีดื่มสุรา เชนการสูญเสียทรัพยสมบัติและเงินทอง โดย
ไมไดรับประโยชนใดๆ และกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพเปนตน และกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตในขณะท่ี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดํารงอยูในครอบครัวตกอยูในหวงอบายมุข มันอาจกระทบตอระบบเศรษฐกิจภายใน
ครอบครัว และความสุขภายในครอบครัว ก็จะลดนอยถอยลง และกอใหเกิดภัยอันตรายอันใหญหลวงจนถึงข้ัน
ทําลายความม่ันคงระบบของสังคม ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง หรือการปกครอง ซ่ึงอาจจะกอใหเกิด
ปญหาทางสังคมอันใหญหลวงในอนาคต  

สถานการณและปญหาการดื่มสุราในจังหวัดหนองคายมีผลกหระทบตอสังคมไทยอยางรุนแรง เชน 
ดื่มสุราแลวขับรถ และอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุยอมมีผลกระทบท้ังตอตนเองและคนอ่ืน หรือ ดื่มสุราแลวกอ
การทะเลาะวิวาททํารายซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดปญหาอยางรุนแรง และเปนการทําลายสังคมทีดีงาม ถาหาก
พิจารณาถึงสังคมสุราท่ีเก่ียวของ อาจจะมองเห็นไดวา สังคมตามท่ีกลาวมาแลวนั้น ก็เปนสังคมท่ีไรคา 
ประชาชนสวนใหญในสังคมไทยนับถือศาสนาพุทธ และเปนผูท่ีรักษาศีล ๕ เปนพ้ืนฐาน คือ ศีล ๕ ไดระบุไววา 
การงดเวนจากการดื่มสุราเปนศีลขอท่ี ๕ อยางไรก็ตามการดื่มสุราทําใหเกิดความโศกเศราเพราะพิษแหงสุรา 
ขอนั้นถือวา เหลาเปนอันตรายตอชีวิต หรือผูท่ีดื่มสุรายอมไมรักตัวเอง หรือวา พระพุทธศาสนาไมไดมีอิทธิพล
ตอจิตใจของเขา จากสถนการณท่ีกลาวมาแลว การดื่มสุราในสังคมไทยทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ปญหาการดื่มสุราในสังคมไทยอยางจริงจัง 

แนวทางการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในการแกปญหาการดื่มสุราของประชาชนตาม
โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ในจังหวัดหนองคาย ก็คือ การรักษาศีล ๕ อยางจริงจัง คือสมาทานศีลขอท่ี ๕ อัน
ไดแก การงดเวนจากการดื่มสุรา อยางเด็ดขาด โดยตระหนักวา การดื่มสุราเปนอันตรายตอสุขภาพและอาจ
กอใหเกิดอุบัติเหตุอยางรุนแรงตอชีวิต 
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ABSTRACT 

The purposes of this research entitled “ the solution of alcoholic drinking 
problems of the people in accordance with the project of the Five Precepts preserving 
villages in Maung District, Nongkhai Province” were; 1) to study the condition of alcoholic 
drinking problems and the impact from the alcoholic  drinking in Nongkhai Province 2) to 
study the principle of Dhamma in Buddhism in order to apply it for the solution of 
alcoholic drinking problems in Nongkhai Province and 3) to study the guideline of applying 
the principle of Dhamma in Buddhism for the solution of the alcoholic drinking problems 
of people in accordance with the project of the Five Precepts preserving villages in 
Nongkhai Province. This research was the qualitative research and the data were collected 
from the field study and to report the results of research by using the descriptive analysis 
analyzed by using the descriptive analysis. 

The results of the findings were found as follow:- 

The alcoholic drinking problems occurred from the level of children and the 
youth until to the general people and impacted on the way of life in all systems by 
beginning from personal problems of the drinkers such as to lose the property and money 
without any benefit and cause the diseases in their health etc. and impact on their ways 
of life while any person in their families falling into the cause of ruins. It may disturb the 
economic system in their families and their happiness in their families decreases and 
cause the great peril to destroy the sustainability of the social system no matter whether 
the economic aspect, politic or governing , it may result in the great social problems in the 
future. 

The condition and the alcoholic drinking problems in Nongkhai Province 
impacted Thai society seriously such as to get drunk in driving a car and it may cause an 
accident to impact on oneself and others or to get drunk and create the quarrel to 
trouble each other. It causes the serious problems and ruins the Thai good society. If we 
consider as the related alcoholic society, it may be seen that the society as mentioned is 
the worthless society. The majority of people in Thai society believe in Buddhism and 
they preserve the Five Precepts as basic, that is, the Five Precepts identifying that to 
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abstain from alcoholic drinking is the item of Fifth precept. Any way, it creates the sorrow 
because of the alcohol. That is considered that the alcohol is dangerous for life or person 
who drinks alcohol does not love himself or Buddhism does not influence on his heart. 
From the mentioned situation, the alcoholic drinking in Thai society make the researchers 
get interested in studying the alcoholic drinking problems in Thai society seriously. 

The guideline of applying the principle of Dhamma in Buddhism for solving the 
alcoholic drinking problems of people in accordance with the project of the Five Precepts 
preserving village in Nongkhai Province by practicing the Five precepts seriously, that is, to 
undertake the Fifth precept namely to abstain from drinking alcohol absolutely by 
realizing that drinking alcohol is dangerous for one’s health and it might cause the serious 
accident for one’s life.  
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ซ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

ในงานวิจัยครั้งนี้ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาบาลีและพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยคัมภีรอรรถกถาภาษาไทยใชฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยการอางอิงระบุเลม/ขอ/หนาหลัง
อักษรยอชื่อคัมภีรใหใชอักษรยอตัวพ้ืนปกติเชนที.สี.(บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง
ทีฆนิกายสีลกฺขนฺธวคฺคปาลิภาษาบาลีเลม๙ขอ๒๗๖หนา๙๗ฉบับมหาจุฬาเตปฏก๒๕๐๐และทีฆนิกายสีล
ขันธวรรคภาษาไทยเลม๙ขอ๒๗๖หนา๙๘ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๙   

ก. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 

พระสุตตันตปฎก 
     
ที.สี.(ไทย) = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม.(ไทย)   = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย     มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา.(ไทย)   = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย     ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ส.(ไทย)   = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก.(ไทย)   = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.(บาลี)   = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)   = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก.(ไทย)   = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย    ปญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏ ก.(บาลี)   = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.อฏ ก.(ไทย)   = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อ.(ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย เอกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
    

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 
    

ขุ.ขุ.อ.(บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย       ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปา อฏกถาปาลิ (ภาษาบาลี)  
 



 
 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมปจจุบัน เราจะไดรับขาวสารจากสื่อสารตางๆ ในดานลบท่ีสะทอนใหเห็นปญหาของสังคม
ซ่ึงความรุนแรงมากข้ึนจากอดีตและมีแนวโนมท่ีจะทวี ความรุนแรงยิ่งข้ึนในอนาคต ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนนั้น 
มีหลายรูปแบบ มีความสลับซอนและมีจะรุนแรงท่ีแตกตางกันไป เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาคอรรับชั่น 
ปญหาสิ่งเสพติด ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ปญหาเรื่องโรคเอดส เปนตน ปญหาเหลานี้เกิดจากการอยู
รวมกันของสังคมมนุษย ซ่ึงเปนสภาวการณท่ีมีความกระทบกับคนสวนใหญในสังคม และทุกคนไมอยากให
มันเดข้ึน แตทุกคนก็เห็นวามันสามารถแกไขไดดวยการกระทํารวมกัน สวนความซับซอนและความรุนแรง
ของปญหานั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางรวดเร็ว ความไรระเบียบของสังคมท่ีนับวันเพ่ิมข้ึน 
ความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมท่ีมีความรุนแรงไปจากมาตรฐานของสังคมดั้งเดิม เชนการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมชนบทเปนสังคมเมือง จากสังคมเกษตรกรรมเองเปนสังคมอุตสาหกรรม แลวพัฒนาเปนสังคม
เทคโนโลยีเปนลําดับ กอปรกับการเพ่ิมข้ึนของประชากร การอพยพแรงงาน การยายถ่ินท้ังภายในและ
ระหวางประเทศอยางไรพรมแดน จนทําใหมีการขยายเมืองเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว บรรทัดฐานของสังคมยอม
เปลี่ยนแปลงไปตามยาเสพติด ปญหาความรุนแรงในสังคม ปญหาโจรผูราย ปญหาการแกงแยงทรัพยสมบัติ
ของกันและกัน เปนตน สวนใหญการทําความเหลานี้จะมาจากปญหาการเสพสุรายาเมาเปนเบื้องตน กอนจะ
ลงมีปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ปญหาท้ังหลายท้ังปวงเหลานี้นับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกวัน จนกลายเปน
ปญหาท่ีจะแกไดยาก ปญหาท่ีกลาวถึงนี้ลวนเปนปญหาท่ีเกิดจากการละเมิดศีล ๕ ซ่ึงเปนหลักจริยธรรมข้ัน
พ้ืนฐาน ของมนุษยชาติตามหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา0

๑ 
ประเทศไทยถือวาเปนประเทศท่ีมีผูนับถือพระพุทธศาสนาเปนสวนมาก แตก็มีประชาชนบางสวน

นิยมชมชอบในการประพฤติผิดศีลขอท่ี ๕ คือ การดื่มสุราเมรัยซ่ึงถือวาเปนยาเสพติดเปนอาจิณ บางคนก็ยัง
ถือวาการด่ืมสุรามีผลดีตอชีวิต ก็ดื่มตอไป บางคนเห็นวาการงดการดื่มสุราเปนผลดีตอชีวิตตนเองและ
ครอบครัว  ดังท่ีมีผลรายงานจากเอแบคโพลด ไดศึกษาสํารวจเรื่องประเมินผลการรณรงค “งดเหลา
เขาพรรษา” เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๑” กรณีศึกษาประชาชนอายุตั้งแต ๑๕ ปข้ึนไป ในเขตกรุงเทมหานครและใน 
๒๓ จังหวัดท่ัวประเทศไดชี้ใหเห็นวาประชาชนสวนใหญบอกวา การเลิกเหลาเปนการประหยัดคาใชจายได
จริงถึงรอยละ ๕๔.๓ หากประชาชนเลิกไดอยางจริงจัง จะทําใหมีเงินเหลือใชเพ่ือนําไปใชประโยชนในดาน
อ่ืนถึงรอยละ ๗๕.๔ และชวยลดปญหาสังคมในดานตางๆไดเชน ความรุนแรงและอุบัติเหตุใหทองถนนได
รอยละ ๖๖.๒1

๒ 

๑วิชัย โปษยะจินดา และคณะ, สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษาโครงการศึกษาปญหาท่ีเกี่ยวของกับการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เพ่ือหามาตรการทางเลือกปองกันแกไข, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๐๔ – ๑๐๕. 

๒ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน, อุบัติการณและแบบแผนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของเด็กเยาวชนใน
สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังนโยบายคุมครองเด็ก, รายงานการวิจัย ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน 
(ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๘), หนา ๑๗ -๑๘. 

                                                           



๒ 

พระพุทธเจาไดตรัสถึงโทษแหงการดื่มสุราไวในสัพ พหุสูตรวา “ภิกษุท้ังหลาย การดื่มสุราและ
เมรัยท่ีบุคคลเสพ เจริญ ทําใหมากแลว ยอมดํานวยผลใหไปเกิดในนรก อํานวยผลใหไปเกิดในกําเนิดสัตว
เดรัจฉาน อํานวยผลใหไปเกิดในเปรตวิสัย วิบากแหงการดื่มสุราและเมรัยอยางมากท่ีสุด 
อํานายผลใหเปนผูวิกลจริตแกผูเกิดเปนมนุษย”2

๓ 
พุทธประสงคดังกลาวนั้น ตองการชี้ใหเห็นถึงผลกระทบ หรือผลสะทอนท่ีจะไดรับในภพหนา ซ่ึงมี

ผลรายแรงตั้งแตเขาสูนรก แมกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกยังกลายเปนคนบาไรสติ นั่นคือผลกระทํา 
ของดื่มสุรา จะตองประสบกับหลักกรรมในทางพระพุทธศาสนา อันเปนผลกระทบขามภพขามชาติ และผลท่ี
บุคลคลจะไดรับในปจจุบันคือ ในชวงชีวิตในชาตินี้ ยังมีผลกระทบทุกแหงหน ซ่ึงพระพุทธองคไดตรัสไววา 
เปนทางแหงอบายมุข คือทางแหงความเสื่อม มีผลท่ีเกิดข้ึนทันตา ดังท่ีพระองคตรัสไวในสิงคาลสูตร       
ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค คือ (๑) เสียทรัพยทันตาเห็น (๒) กอการทะเลาะวิวาท (๓ เปนบอเกิดแหงโรคภัย   
(๔) เปนเหตุเสียชื่อเสียง (๕) เปนเหตุไมรูจักอาย (๖) เปนเหตุทอนกําลังปญญา3

๔ 
นั้นคือผลแหงการดื่มสุราท่ีทําใหคนท่ีชอบดื่มเปนนิจ จะตองไดรับผลกระทบซ่ึงมองถึงเหตุผลท่ีทํา

ใหบุคคลในสังคมไทยดื่มน้ําเมา แมดูเหมือนวาจะเปนพฤติกรรมของสังคม เชน อยากมีเอน อยากแสดงถึง
ศักยภาพของตนเอง ตอสังคมก็ตาม แตความเปนจริงแลวก็คือบุคคลสวนใหญนั้น ลวนมีปญหากับชีวิตของ
ตนเอง คนในสังคมมีชีวิตท่ีวุนวายสับสน ใชชีวิตดิ้นรนกระเสือกกระสนเพ่ือหาปจจัยมาสนองตัณหาของตน 
โดยไมมีขอบเขต ไมรูจักพอ 4

๕ บางก็ตองการอยากจะหลีกเรนจากปญหาดังกลาว เม่ือหาหนทางไมได ก็หัน
มาพ่ึงสุราเพ่ือเปนการบรรเทาทุกข อันท่ีจริงถาคนเราเขาใจ ไดวา ชีวิตนั้นก็คือสิ่งท่ีมีปญหา หรือมีความทุกข 
หรือมีสิ่งท่ีไมพึงปรารถนาอยูในตัว ของเรา 5

๖หากหยุดคิดสักนิดวา คนเราเกิดมาเพ่ือสูกับปญหา จิตใจอยาไป
วุนวาย แลวจะพนจากความทุกขท่ีเกิดจากปญหานั้นได 

ปจจุบันรัฐบาลมองเห็นผลกระทบจากปญหาสุขภาพของประชากรบางสวน ท่ีถือวาเปนสวนใหญ
ของประเทศ ซ่ึงปจจุบันไดรุกคืบหนาเขาสูกลุมเสี่ยงใหมคือกลุมวัยรุน วัยกําลังศึกษาเลาเรียน โดยรัฐ
มองเห็นวา ผลการดื่มสุราของประชากรไทยนั้น กอใหเกิดโรคภัยตางๆไมวาจะเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคหัวใจ เปนตน จึงไดวางแผนลงทุนดานสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ภายใตแผนฟนฟู เศรษฐกิจระยะท่ี 
๒ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสุภาพใหมีศักยภาพและขีดความสามารถรองรับสถานการณปญหา
สุขภาพท่ีสําคัญ อันนําไปสูวามมีสุขภาพดีของประชาชน เปนสังคมแหงสุขภาพและเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางดานเศรษฐกิจใหแกประเทศได 6 ๗ เพ่ือเก้ือหนุนตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ท่ีมุงเนนไปท่ีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหปรับตัวพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตน และสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาค
สวนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7

๘ ถาหากคนหรือบุคลากรของชาติหมกมุนอยูกับอบายมุข ก็จะเกิด
ผลเสียตอการพัฒนาประเทศท่ีเนนเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 

๓องฺอฏฐก. (ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๒. 
๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๒-๒๐๓. 
๕ปญญา สระทองตรง, ธรรมคดี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๕, 
๖พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิขุ), วิถีแหงชีวิต (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๕), หนา ๙  
๗สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข, แผนการลงทุนดาน

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี ๒, หนา ๒๘ (เอกสารอัดสําเนา) 
๘สํานักงานคณะกรรมกรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) (เอกสารอัดสําเนา) 

                                                           



๓ 

ปญหาของสังคมไทยปจจุบัน เปนสังคมท่ีคอยแกไขอยางเรงดวน ความบกพรองหรือปญหาท่ี
เกิดข้ึนยูกับสังคมทุกวันนี้ เกิดจากการกระทําของมนุษยและความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ คนไทยสวน
ใหญรอยละ ๙๐ เปนพุทธศาสนิกชน ปญหาท่ีเกิดข้ึนยอมเกิดจากชาวพุทธ และจําเปนตองอาศัย
พระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการแกไข พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีจะชี้นําจิตวิญญาณและแกไขปญหา
สังคมท้ังโดยทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาทางดานการเมืองการ
ปกครอง ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและปญหาทางดานยาเสพติด เปนตน 

โดยเฉพาะปญหาการด่ืมสุรา ท่ีกอตัวข้ึนมาตั้งแตระดับเด็กและเยาวชนจนกระท่ังประชาชน
โดยท่ัวไป ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตสังคมท้ังระบบ โดยเริ่มตั้งแตปญหาสวนตัวของผูดื่มเอง เชน กอใหเกิด
การเสียทรัพยสินเงินทอง โดยไมกอใหเกิดประโยชน และกอใหเกิดโรคภัยตอสุขภาพรางกาย ของตัวเองเปน
ตน และยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิต ในขณะท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายในครอบครัวตกอยูในหวงอบายมุขยอม
ทําใหระบบเศรษฐกิจนครอบครัวผันผวน ความสุขภายในครอบครัวก็จะลดนอยถอยลงไป สงผลใหเกิดเปน
มหันตภัยคอยบั่นทอนความม่ันคงของระบบสังคมไทย ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง กอใหเกิดเปนปญหาสังคม ท่ีรายแรงในอนาคตได 

จากหลักการและเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ซ่ึงกลาวถึงโทษภัยในการดื่มสุรา อันมีผลกระทบ
ตอการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืนท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหคณะผูวิจัยมีความมุงม่ันท่ีจะนํา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการแกปญหาในการดื่มสุราของชาวบาน อันจะ
สงผลกระทบตอประชากรของประเทศ วิถีชีวิตระบบสังคมในระดับยอยและระบบของสังคมโดยภาพรวม 
เพ่ือเปนการหาทางออกท่ีสําคัญอันจะนําสังคมไทยไปสูความสุขยั่งยืนและม่ันคงไดตามหลักพุทธธรรม 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการดื่มสุราและผลกระทบจากการดื่มสุราในจังหวัดหนองคาย 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีนํามาแกไขปญหาการดื่มสุราในจังหวัดหนองคาย 
๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางในการประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทะศาสนามาแกปญหาการดื่มสุรา

ของประชาชนตามโครงการหมูบานศีล ๕ ในจังหวัดหนองคาย  
 

๑.๓ ปญหาการวิจัย 
         ๑.๔.๑ สภาพและปญหาของการดื่มสุราในสังคมไทยเปนอยางไร 
 ๑.๔.๒ อะไรคือผลกระทบท่ีเกิดจากการดื่มสุราของคนในสังคม 
 ๑.๔.๓ มีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอะไรบางท่ีนํามาประยุกตใชในการแกปญหาการดื่มสุราของ
คนตามโครงการหมูบานศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับประวัติและความเปนมาของสุราพุทธวิธีทาง 
พระพุทธศาสนากับสุรา หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาแกปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการ
หมูบานศีล ๕ ในจังหวัดหนองคาย และศึกษาสภาพปญหาการด่ืมสุรา และผลกระทบจากการด่ืมสุรา       
ในจังหวัดหนองคาย ซ่ึงในดานเอกสาร ไดมุงศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถารว มท้ังขอมูลจากตํารา
เชิงวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสุรา ผลกระทบดานตางๆ 
 



๔ 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Document 
Research) และการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมเปาหมายท่ีคัดเลือกมาโดยจําเพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยมุงเนนท่ีจะศึกษาปญหาของการดื่มสุราท่ีมีตอสังคมไทย และการหา
แนวทางในการแกปญหานั้นโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชวยแกปญหาดังกลาวเพ่ือใหแก
ประโยชนสุขแกสังคม 

๑.๔.๒ ขอบเขตพ้ืนท่ี/องคกร  

ขอบเขตพ้ืนท่ี/องคกรในงานวิจัยนี้ ไดแก หมูบานท่ีเขารวมโครงการหมูบานศีล ๕ อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 

๑.๔.๓ ขอบเขตประชากร 

๑) กลุมพระสงฆ    ๑๐ รูป       
๒) กลุมผูนําชุมชน             ๑๐ คน 
๓) กลุมนักวิชาการ         ๑๐ คน          
๔) กลุมบุคลากรผูเก่ียวของ   ๑๐ คน   
๕) กลุมบุคคลท่ีดื่มสุรา     ๑๐ คน    

                                        รวม      ๕๐ รูป/คน  

๑.๔.๔ ผูใหขอมูลสําคัญ   

ผูใหขอมูลสําคัญในงานวิจัยนี้ ไดแก หมูบานท่ีเขารวมโครงการหมูบานศีล ๕ อําเภอเมือง    
จังหวัดหนองคาย 
 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

ปญหา การดื่มสุรา หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดวามเดือดรอนท่ีเกิดจากการดื่มสุรา
อันมีผลกระทบตอปจเจกบคุคล ครอบครัว และสังคมไทย 

แนวทาง หมายถึง แนวทางในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ
แกปญหาการดื่มสุรา เชน การสงเสริมปฏิบัติธรรม การไมหมกมุนในแหลงบันเทิง 

ผลกระทบ หมายถึง ผลสะทอนกลับจากการดื่มสุราอันเปนบอเกิดจากปญหาตางๆ อันนํามาซ่ึง
ความไมสงบสุขของตน ครอบครัวและสังคม 

การดื่ม หมายถึง การดื่มน้ําเมาทุกชนิดใหลวงลําคอลงไปแมเพียงเล็กนอย อันเปนเหตุแหงความ
ประมาท 

สุรา หมายถึง วัตถุสิ่งผสมท่ีมีแอลกอฮอร ซ่ึงสามารถดื่มกินได เชนเดียวกับน้ําสุรา หรือด่ืมกิน
ไมได แตเม่ือผสมกับน้ํา หรือของเหลวอยางอ่ืนแลวสามารถกินได เชนเดียวกับน้ําสุรา 
 
 
 
 



๕ 

๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

๑.๖.๑ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
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๙ ไดกลาวถึงการแกปญหาทุกประเภท ตามหลักการของ
พระพุทธศาสนาไวในหนังสือ พุทธธรรม วา พระพุทธศาสนาสอนใหแกปญหาของมนุษยดวยมนุษยเองท่ีตรง
ดวยเหตุปจจัยและพูดเชนนี้อยางเปนกลางๆ ไมไดจํากัดเพราะวา จะแกแตขางในหรือจากขางนอก         
คือแลวแตเหตุปจจัย ควรจะยอนกลับออกไปเสียดวยซํ้าวา ศิลปวิทยาและระบบการท้ังหลายเทาท่ีมีอยูนี้
ตางหากท่ีมักมุงแตจะแกปญหาขานอกอยางเดียว ดานเดียว มองขามการแกปญหาดานภายในไปอยางแทบ
จะสิ้นเชิง อันนับวาเปนการแกปญหาอยางไมสมบูรณ อาจพูดอีกอยางหนึ่งวา การแกปญหาตามหลัก
พระพุทธศาสนานั้น ไมใชแกท่ีขางนอกหรือแกท่ีดานในอยางเดียว แตใหแกตั้งขาในออกมาทีเดียว 
หมายความวา มิใชแกขางนอกอยางเดียว ตองแกขางในดาย คือแกหมด แกท่ีเหตุปจจัย ไมวาจะเปนขาง
นอกหรือขางใน 
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๑๐ ไดกลาวถึงโทษของสุราไววา สุรา         
เปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังนี้ อุบัติเหตุจราจร ประมาณ ๕๐% ของผูเสียชีวิตท้ังหมด 
อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ ๔๐% ของผูเสียชีวิตท้ังหมด อุบัติเหตุจมน้ํา ประมาณ ๓๘%  
ของผูเสียชีวิตท้ังหมด อุบัติเหตุไฟไหม น้ํารอนลวกประมาณ ๕๓-๖๔ % ของผูเสียชีวิตท้ังหมด อุบัติเหตุตก
จากท่ีสูง ประมาณ ๑๗ - ๓๕% ของผูเสียชีวิตท้ังหมด สถานการณอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยในชวงท่ี
ผานมาไดทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงจากสถิติท่ีผานมาคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เฉลี่ยถึง ๒ 
คน/ชั่วโมง และเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง ๑๐๖,๓๖๗ ลานบาท ซ่ึงนับวันแนวโนมสถิติเก่ียวกับ
เรื่องนี้จะสูงข้ึนเรื่อยๆ ปญหาอุบัติเหตุจราจรท่ีกลาวมาขางตนนี้ สาเหตุสําคัญซ่ึงมากกวารอยละ ๕๐       
เกิดจากพฤติการณการขับข่ีรถขณะเมาสุรา ความสัมพันธของระดับแอลกอฮอลในเลือดสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ
ทางจราจรได เม่ือเทียบระดับแอลกอฮอลในเลือดตอมิลลิกรัมเปอรเซ็นตกับคนปกติ โดยมูลนิธิเมาไมขับได
สรุปผลสํารวจไววา ผูบริโภคมีระดับแอลกอฮอลในเลือด ๒๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต โอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ
ใกลเคียงกับคนท่ีไมด่ืมสุรา มีระดับแอลกอฮอลในเลือด ๕๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต โอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ
เม่ือเทียบกับคนไมดื่มสุราเปน ๒ เทา มีระดับแอลกอฮอลในเลือด ๘๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นตโอกาสท่ีจะเกิด
อุบัติเหตุเม่ือเทียบกับคนไมดื่มสุราเปน ๓ เทา มีระดับแอลกอฮอลในเลือด ๑๐๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต โอกาส
ท่ีจะเกิดอุบัติเหตุเม่ือเทียบกับคนไมดื่มสุราเปน ๖ เทา มีระดับแอลกอฮอลในเลือด ๑๕๐ มิลลิกรัม
เปอรเซ็นต โอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุเม่ือเทียบกับคนไมดื่มสุราเปน ๔๐ เทา ซ่ึงประเทศไทยไดกําหนด
มาตรการในการตรวจจับผูขับข่ีท่ีเมาสุราโดยถือเอาระดับแอลกอฮอลในเลือดท่ีเกิน๕๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 
เปนผูขับข่ีท่ีเมาสุราและมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา ๔๓ (๒) (ท่ีแกไขแลว) ผูฝาฝนมี
โทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับตั้งแต ๒,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

๙พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๐ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัทสหธรรมิก จํากัด
, ๒๕๔๖), หนา ๙๒๐. 

๑๐สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, “โทษของสุรา,” <www.haiHealth.or.th.>, วันท่ี ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
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๑๑ กลาววากลุมอาการเนื่องจากการขาดสุรา(Alcohol withdrawal 
syndrome) เปนกลุมอาการท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงในหนาท่ีของระบบประสาทสวนกลาง เกิดข้ึนใน
ผูท่ีหยุดดื่มหรือลดการดื่มสุราลงกะทันหัน หลังจากท่ีดื่มติดตอกันมานาน ผูปวยท่ีมีภาวะถอนพิษสุรา 
(alcohol withdrawal) จะมาพบแพทย ดวยอาการแตกตาง กันไปเชน อาการตัวสั่น ตึงเครียด ชัก 
ประสาทหลอน หรือมีอาการสับสน วุนวายพบบอยวาผูปวยเกิดอาการ เหลานี้ข้ึน หลังจากเขารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลได ๒ – ๓ วัน ดวยความเจ็บปวยอ่ืนหรือไดรับอุบัติเหตุ ซ่ึงลักษณะอาการทางคลินิก    
แบงออกเปน ๔ กลุม ตามความรุนแรงและชวงเวลาท่ีเกิดอาการ ๑) อาการถอนพิษสุราท่ีไมมี
ภาวะแทรกซอน (Uncomplicated alcohol withdrawal)อาการท่ีพบแรกสุด และบอยท่ีสุด ไดแก อาการ
ตัวสั่น มือสั่น รวมกับ มีอารมณหงุดหงิด คลื่นไสอาเจียน ซ่ึงอาการเหลานี้มักเกิดหลังจากหยุดดื่มไดไมก่ี
ชั่วโมง จะเปนในตอนเชาวันรุงข้ึน อาการสั่นเปนอาการท่ีเห็นไดชัด การสั่นจะมากข้ึนเม่ือมีการเคลื่อนไหว
หรือมีความเครียด อาการเหลานี้จะรุนแรงมากสุดในชวง ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง แลวคอยๆ ลดลงจนปกติภายใน 
๕ – ๗ วัน แตอาจมีอารมณหงุดหงิดงาย นอนไมคอยหลับไดถึง ๑๐ วันหรือนานกวานั้น ๒) อาการชักจาก
ภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol withdrawal seizure) พบวารอยละ ๙๐ เกิดอาการชักในชวง ๗ – ๔๘ ชั่วโมง
หลังจากหยุดดื่มสุรา ลักษณะการชักประมาณหนึ่งในสามของผู ท่ีมีการชักจะเกิดอาการเพอคลั่ง 
(withdrawal delirium) ตอไป และอาการชักหลังหยุดดื่มสุรานี้ไมไดเปนตัวบงถึง ความรุนแรงของการเปน
โรคพิษสุรา ๓) อาการประสาทหลอนจากภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol withdrawal hallucinosis) โดยมาก
เริ่มมีอาการภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังจากหยุดดื่ม ลักษณะอาการเดนจะเปนประสาทหลอนซ่ึงสวนใหญจะเปน
เสียงแวว เชน เสียงนาฬิกา เสียงรถยนต เสียงระฆังเสียงคนพูดกัน หรือ พูดขมขูผูปวย ผูปวยจะหวาดกลัว 
ตื่นตระหนก กระสับกระสาย ๔) อาการเพอจากภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol withdrawal delirium) 
อาการมักเกิดข้ึนหลังจากหยุดสุราได ๒ - ๓ วัน และจะรุนแรงมากท่ีสุดในวันท่ี ๔ - ๕ เกิดในผูท่ีดื่มสุราหนัก
มา ๕ - ๑๕ ปและมีความเจ็บปวยทางรางกายรวม เชน อุบัติเหตุ โรคตับ โรคติดเชื้อ รูสึกวามีอะไรมาไตตาม
ตัวบางครั้งหูแวว เสียงคนพูด เสียงคนขมขู มีทาทางหวาดกลัวบางครั้งพูดฟงไมเขาใจ รองตะโกนหรือหลบ
ซอนตัว อาการเปนตลอดท้ังคืน สวนใหญจะมีอาการมากอยู ประมาณ ๓ วันแลวคอยๆ ทุเลาลง 

ปน มุทุกันต 1 1

๑๒ ไดกลาวถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการสํารวมในการดื่มน้ําเมาท่ีเปนผลงานท่ีเปน
ผลงานของพระสิริมังคลาจารย ไววา เนื้อแทของมงคลทีปนีขอท่ี ๒๐ มชฺชปานา จ สฺญโม” แปลวา สํารวม
ในการด่ืมน้ําเมาการบรรยายขอนี้มีปญหาอยู ๓ ประการ เรื่องแรกคือ ของตองหามและขอหามของมัชชปา
นา แปลวา ของเมา กินความรวมถึงของมึนเมาทุกอยาง น้ําหนักของคํานี้ตรงกับภาษาไทยท่ีวา ของเสพติด
ใหโทษ ซ่ึงไมใชสุราแตอยางเดียว แตหมายถึงสิ่งเสพติดทุกชนิด เชน เหลา ฝน กระแส น้ําตาลมา เบียร กัญ
ใบกระทอมและสิ่งอ่ืนๆอีก ซ่ึงมี ลักษณะคลายคลึงกันนี้รวมอยูในคําวา มัชชะท้ังสิ้น 

 พระมหากําพล คุณงฺกโร12

๑๓ ไดกลาวถึงปญหาการดื่มสุราในสังคมไทย ดังมีใจความวา สภาพและ
ปญหาการดื่มสุรา กอใหเกิดปญหาลูกโซ ท่ีเก่ียวโยงกันไปหมดทุกเรื่อง ท้ังความฟุงเฟอ ความยากจน 
ครอบครัวแตกแยก  มีปญหากอใหเกิดอาชญากรรมตางๆ อุบัติเหตุ โรคภัยสารพัดรุมเรา ทําใหสูญเสีย
ทรัพยากรมนุษย และสูญเสียเศรษฐกิจทางสังคมโดยสวนรวม 

๑๑มาโนช  หลอตระกูล , “กลุมอาการเนื่ องจากการขาดสุรา และการรักษาในปจจุ บัน ,”
<http://www.mahidol.ac.th>, วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๑๒ปน มุทุกันต, มงคลชีวิต ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๓๖๘-๓๖๙. 
๑๓พระมหากําพล คุณงฺกโร, “ปญหาการดื่มสุราของสังคมไทย”, วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี 

๑ (มกราคม – มิถุนายน, ๒๕๕๗): หนา ๑๐๕. 
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 ผลกระทบจากการดื่มสุราท่ีมีตอสังคมไทย ทําใหเขาใจผิดคิดวา การดื่มสุราเปนวัฒนธรรม     
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร เปนสวนหนึ่งของชีวิต เปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีแทรกอยูในทัศนคติ จนทําใหคน
ในสังคมวา การดื่มสุราเปนภาวะปกติ แมแตงานบุญก็ไมมีการงดเวนเชนกัน การดื่มสุราทําใหขาดสติความ
ยับยั้งชั่งใจ และทําใหเกิดความรุนแรงเปนปญหาสังคม 

จากแนวคิดท่ียกมากลาวไวขางตน สรุปไดวา พระพุทธศาสนาสอนใหคนแกปญหาดวยตนเอง  
คือจะตองแกปญหาท่ีเกิดในภายในตัวเองกอนแลวจึงแกไขปญหาภายนอก การดื่มสุราเปนปญหาท่ีเกิดจาก
ปจเจกบุคคล หรือตนเองกอนแลวมีผลกระทบสังคมจากการการด่ืมสุราของบุคคลเหลานั้น ปญหาการดื่ม
สุราเปนปญหาท่ีเกิดมานานจนไมสามารถบอกไดวาเกิดมาตั้งแตเม่ือไร อยางไรก็ตามการดื่มสุรากอใหเกิด
ปญหาแบบลูกโซ ท่ีเก่ียวโยงกับทุกเรื่อง ความฟุงเฟอ ความยากจน ครอบครัวแตกแยก มีปญหาทําใหเกิด
อาชญากรรม อุบัติเหตุ เปนตน ปญหาเหลานี้ก็จะแกไดก็ตองอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาชวย จึงจะทํา
ใหปญหาทุเลาลงได 
 

๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

        พระครูปริยัติปญญารัตน (โสภรรณ ธนปฺโญ)๑๔ ศึกษาการประยุกตใชกิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับหลักพุทธธรรมเพ่ือบําบัดผูติดสุราในจังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบําบัด
ผูติดสุราตามแนวพุทธ และการแพทยแผนปจจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาวิธีการบําบัดผูติดสุราของวัดพุทธเกษม 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และ ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือบําบัดผูติดสุราของวัดพุทธเกษม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร และขอมูลจากการสัมภาษณ นําเสนอโดยพรรณนาวิธี 

 ผลการวิจัยพบวา การบําบัดรักษาดวยหลักพุทธธรรมท่ีสอดแทรกกิจกรรมใหผูรับการบําบัดได
ปฏิบัติ เชน การรักษาสัจจะ สมาทานศีล ๕ สวดมนตทําวัตรเชา-เย็น แผเมตตา เจริญจิตภาวนา เดินจงกรม 
ฟงเทศน เพ่ือขัดเกลาจิตใหสงบและเกิดปญญาใฝในสิ่งท่ีดีมีคุณคา สวนการบําบัดทางการแพทย แพทยควร
ชวยเหลือเบื้องตนดวยวิธีการ Brief-interventoin โดยตะหนักถึงความแตกตางของผูปวยแตละราย      
การเปลี่ยนแปลงท่ีตองอาศัยกระบวนการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรง ไดแก ๑) การกําจัดสิ่งท่ีเปน
ตัวกระตุนใหอยากดื่ม  ๒) การหาสิ่งมาทดแทนการดื่ม เชน ออกกําลังกาย ๓) การหาสิ่งมาทดแทน         
๔) เชื่อในความสามารถตนเองวาเปลี่ยนแปลงได ๕) สัมพันธภาพท่ีดีกับคนท่ีใหกําลังใจ 
 การบําบัดผูติดสุราของวัดพุทธเกษม โดยใชกลวิธีการลดเลิกสุรา ๓ วิธีหลัก ไดแก ๑) วิธีธรรม
โอสถ บําบัดดวยหลักพุทธธรรมเชนการพิจารณาโพชฌงค ๗ ๒) วิธีการสมถะ วิปสสนาบําบัดดวยการปฏิบัติ
สมถะและวิปสสนา (กายบําบัดและจิตบําบัด) ๓) สมุนไพรบําบัด โดยใหกลาวคําสัตยปฏิญาณตน ตอหนา
พระพุทธรูปและพระสงฆวาจะเลิกดื่มสุรา มีกําหนดก่ีปก็ระบุ แลวดื่มยาสมุนไพรเพ่ือถอนพิษสุรา    
 การประยุกตใชกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรมเพ่ือบําบัดผูติดสุราของวัดพุทธเกษม ดวย
กิจกรรมสมาทานสัจจะ การทําวัตรเชาเย็น การรดน้ําพรวนดินตนไม การสรางและซอมแซมวัด โรงเรียน 
การเจริญจิตภาวนา เดินจงกรม การชมวิดิทัศนเก่ียวกับพิษภัยของการติดสุรา กิจกรรมเหลานี้ชวยฟนฟู
สภาพจิตใจผูปวยใหเกิดสมาธิ เกิดปญญาเห็นพิษภัยของการติดสุรา รวมท้ังไดบําเพ็ญประโยชนแกตนเอง 
วัดและโรงเรียน 

๑๔พระครูปริยัติปญญารัตน (โสภรรณ ธนปฺโญ), การประยุกตใชกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรมเพ่ือ
บําบัดผูติดสุราในจังหวัดขอนแกน, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๒), บทคัดยอ. 
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๑๕ ศึกษาการบําบัดโดยใชการเจริญสติเปนฐานเพ่ือลด
ความเครียดจากความตองการดื่มในผูติดสุรา:การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือศึกษาแนวทางการ
บําบัดโดยใชการเจริญสติเปนฐานเพ่ือลดความเครียดจากความตองการดื่มในผูติดสุรา วิธีการศึกษา สืบคน
หลักฐานเชิงประจักษท่ีตรงกับประเด็นปญหาท่ีศึกษาจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยใชกรอบ PICO แลว
นํามาประเมินคุณภาพและความนาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษพบหลักฐานจํานวน ๔ เรื่อง เปน 
randomized controlled trials ๒ เรื่อง เปน controlled nonrandomizedtrials ๑ เรื่อง และเปน 
prospectivecaseseries ๑ เรื่อง นํามาวิเคราะหและสังเคราะหผลการศึกษา แนวทางการบําบัดเปนแบบ
กลุม ๘-๑๐ ครั้ง สมาชิกกลุมไมเกิน ๘ ราย บําบัดสัปดาหละครั้ง ครั้งละ ๑ - ๒ ชั่วโมง การบําบัด
ประกอบดวย ๑๒ หัวขอดังนี้ ๑) การรูจักความคิดอัตโนมัติท่ีนําไปสูความอยากดื่ม ๒) การมีสติและทักษะใน
การจัดการความอยากด่ืม ๓) การเจริญสติในชีวิตประจําวัน ๔) ความสัมพันธของปฏิริยาความเครียด 
ความรูสึกอยากดื่มและผลของการดื่ม และฝกปฏิบัติเจริญสติ ๕) การยอมรับความคิด ความรูสึก          
และการจัดการ ๖) แบบแผนความคิดและการกลับใชซํ้า ๗) แนวทางในการดูแลตนเองอยางเหมาะสม     
๘) แนวทางในการวางแผนเพ่ือปองกันการกลับใชซํ้า ๙) การรับรูถึงอันตรายของแอลกอฮอลตอรางกาย 
๑๐) การพ่ึงพาซ่ึงกันและกันการใหความหมายและจิตวิญญาณ  ๑๑) การใชเทคนิคความรักความเมตตา 
เพ่ือจัดการกับอารมณท่ียุงยาก ๑๒) การฝกเจริญสตินอกชั้นเรียน สรุป แนวทางการบําบัดโดยใชการเจริญ
สติเปนฐานสามารถลดปฏิกิริยาท่ีเกิดจากความเครียดมีการรับรูความเครียดอันเนื่องมาจากความอยากดื่ม
ลดลงกอนนําไปใชในคลินิกควรทําการศึกษาวิจัยนํารอง (pilot study) ถึงความเหมาะสมในการนําไปใชและ
ควรมีการเตรียมความพรอมของผูใหการบําบัดโดยฝกฝนใหมีประสบการณในการเจริญสติและมี
ประสบการณเปนครูฝกสอนเจริญสติดวย 

จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของทําใหมองเห็นไดวา การดื่มสุรามีผลกระทบท้ังตอสุขภาพรางกาย
ของบุคคล และมีผลกระทบตอระบบของสังคมต้ังแตครอบครัว สังคมรอบขาง ตลอดถึงสังคมใหญ
ระดับประเทศ ผลจากการดื่มสุรานี้ตองอาศัยบุคคลหลายฝายท่ีจะชวยกันประคับประคองใหบุคคลผูด่ืมสุรา
ลด ละ เลิก จากการดื่มสุราได โดยอาศัยหลักการและวิธีการในทางพระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือชวยเชื่อม
ประสาน เพ่ือพัฒนาคนพัฒนาชาติใหเปนสังคมคุณภาพตามหลักพุทธธรรม 
 

๑.๗ วิธีดําเนินการวิจัย 

 ๑.๗.๑ รูปแบบการวิจัย  

 การทําวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาใน ๒ วิธี คือ อาศัยเอกสารตางๆ และการ

สัมภาษณเชิงลึก เปนฐานในการนําเสนอและการอางอิง เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเชื่อถือได ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑) ศึกษาเอกสาร (Documentary - Research) จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary source)  

คือ คัมภีรพระไตรปฎกอันเปนแหลงขอมูลท่ีเปนหลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ท้ังภาษา

บาลีและภาษาไทย 

๑๕ธณารัตน พลับพลาไชยและคณะ, “การบําบัดโดยใชการเจริญสติเปนฐานเพ่ือลดความเครียดจากความ
ตองการดื่มในผูติดสุรา : การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ”, วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย, ปท่ี ๕๘   
ฉบับท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน, ๒๕๕๖): ๒๐๗-๒๑๘. 

                                                           



๙ 

 ๒) ศึกษาเอกสารจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ไดแก เอกสาร งานวิจัย หนังสือ

ท่ีนักปราชญท้ังหลายเขียนไว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการดําเนินการโครงการหมูบานรักษาศีล ๕   

 ๓) ศึกษาขอมูลภาคสนาม จะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยเก็บขอมูลจากบุคคลท่ีมีบทบาท

หนาท่ีท่ีเก่ียวของและผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ท่ีผูวิจัยกําหนดไว ๕๐ รูป/คน 

 ๑.๗.๒ วิธีการเก็บขอมูล 

 ๑) ขอมูลชั้นปฐมภูมิ เก็บขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎกฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ฉบับภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และคัมภีรอรรถกถา ใชฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ๒) ขอมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตํารา หนังสือ รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ    

เชน พุทธธรรม สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค เปนตน  

 ๓) ขอมูลภาคสนาม ใชวิธีสรางชุดคําถาม เพ่ือใชในการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงจะสัมภาษณบุคคลท่ี

เปนแบบอยางในหมูบาน ชุมชน สังคมปจจุบัน ตามเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดไว โดยสรางชุดคําถามเพ่ือหาขอมูล 

ในเรื่องรูปแบบโครงการหมูบานรักษาศีล ๕  จํานวน ๕๐ รูป/คน ซ่ึงมีเกณฑการคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาทํา

การสัมภาษณเพ่ือเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) โดยกลุมเปาหมายท่ีศึกษาแบงเปน ๒ กลุมหลัก 

ดังนี้  

 ๓.๑) กลุมบรรพชิต ประกอบดวยพระสังฆาธิการ 

  ก. เจาคณะจังหวัด/รองเจาคณะจังหวัดอุดรธานี              จํานวน ๒ รูป 

  ข. เจาคณะอําเภอเมือง                                  จํานวน ๑ รูป 

  ค. เจาคณะตําบล/เจาอาวาส  ๔  ตําบล     จํานวน ๗ รูป 

 ๓.๒) กลุมผูนําชุมชน  ประกอบดวย 

  ก. ขาราชการท่ีเก่ียวของกับโครงการหมูบานรักษาศีล ๕   จํานวน ๑๐ คน 

  ข. ชาวพุทธท่ีเขารวมโครงการ  ตําบลไชยวาน    จํานวน ๑๐ คน 

      ค. กลุมบุคคลท่ีดื่มสุรา                               จํานวน ๑๐ คน 

      ง. กลุมผูนําชุมชน                         จํานวน ๑๐ คน 

   รวมท้ังหมด      จํานวน ๕๐ รูป/คน 

การไดมาซ่ึงกลุมเปาหมาย ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

๑.๗.๓ เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง กลองถายรูป 

เครื่องอัดเสียง และผูชวยในการวจิัย  จํานวน ๒ คน  

๑.๗.๔ วิธีวิเคราะหขอมูล ใชประเด็นปญหาเปนตัวตั้ง แลวหาคําตอบจากขอมูลท่ีเก็บและ

รวบรวมไว สังเคราะห วิเคราะห เพ่ือใหเปนไปตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยท่ีไดตั้งไวแลว 

๑.๗.๕ วิธีการนําเสนอ เปนการนําเสนอแบบเชิงพรรณนา (Descriptive)  และจัดทําเปน

รูปเลมตามกรอบของมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

 



๑๐ 

๑.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

           จากการศึกษา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูวิจัยไดองคความรูจึงนํามากําหนดเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย นําเสนอเปนแผนภาพ ไดดังนี้  

 

 

  

ภาพท่ี ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๑.๙ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ๑.๙.๑ ไดองคความรูและไดทราบสภาพปญหาการดื่มสุราในสังคมไทย 
 ๑.๙.๒ ไดองคความรูเก่ียวกับผลการะทบของการดื่มสุราตอสังคมไทย 
 ๑.๙.๓ ไดแนวทางในการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตในการแกปญหาการดื่มสุราของชุมชนใน
เขตอําเภอเมืองจังหวดหนองคาย 
 

การแกไขปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมูบานศีลหา 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

  ๑) งดเวนจากการฆาและเบียดเบียนสัตว      
  ๒) งดเวนจากการลักทรัพยฉอโกง 
             ๓) งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม         
             ๔) งดเวนจากการพูดเท็จ หลอกลวงไมมีความจริง ใจตอกัน                                      
             ๕) งดเวนจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดอ่ืนๆ 
 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีนํามาแกไขปญหาการดื่มสุราในจังหวัดหนองคาย 
          การประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาแกปญหาการดื่มสุราของประชาชนตาม
โครงการหมูบานศีล ๕ ในจังหวัดหนองคาย 



 
 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   

การศึกษาครึ่งนี้ เปนการศึกษาวิจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการดื่มสุราในสังคมไทย การสูญเสียท่ีเกิด
จากการดื่มสุรา มีผลกระทบตอสังคมไทยอยางรุนแรง เชน การดื่มสุราจนเมาแลวขับรถ ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 
มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืนท่ีไมรูเรื่อง  หรือเมาเพราะแลวกอใหเกิดการทะเลาะวิวาท ยกพวกทํารายซ่ึง
กันและกัน เปนปญหาใหญรุมเรา คอยกัดกรอนความเปนสังคมท่ีดีของไทย หากมองไปท่ีความเปนสังคมสุรา
เปนตัวประสานแลว จะเห็นไดวา สังคมดังกลาวเปนสังคมท่ีไรเสียซ่ึงคุณคา อันไดแกความดีงามท่ีคงมีอยู 
สังคมไทยเปนสังคมท่ีคนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนํา ซ่ึงมีจริยธรรมข้ันพ้ืนฐาน คือ ศีล ๕  ซ่ึงไดระบุไว
วา การงดเวนจากการดื่มน้ําเมา ถึงกระนั้นก็ตาม ท่ียังมีเหตุอันนํามาซ่ึงความหดหูใจเพราะสุราเปนตนเหตุ 
นั่นจะถือวาสุราเปนอันตรายตอชีวิต หรือวาคนท่ีดื่มเปนผูไมรักตนเอง หรือเพราะวาพระพุทธศาสนําไมไดมี
อิทธิพลตอจิตใจของจากสถานการณดังกลาวของปญหาท่ีเกิดจากสุราในประเทศไทย ทําใหคณะผูวิจัย
ตองการสังคมไทยอยางแทจริงท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับสุรา 
๒.๓ พฤติกรรมในการดื่มสุราของสังคมไทย 
๒.๔ ผลกระทบของการดื่มสุรา 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

๒.๑ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

๒.๑.๑ ทฤษฎีความกดดันทางสังคม 
เปนผลงานของนักอาชญาวิทยาชาวอเมริกันชื่อ Merton (1938, อางถึงใน พ.ต.อ. พรชัย ขันต ี

และคณะ,๒๕๔๓)๑๑ ท่ีอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลวาเกิดจากความขัดแยงระหวาง
คานิยมของสังคมกับวิธีในการบรรลุวัตถุประสงคซ่ึงความขัดแยงนี้มีตนกําเนิดมาจากโครงสรางของสังคม
แนวความคิดท่ีวาปจจัยทางสังคมเปนสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรม ไดเริ่มตนมาจากการศึกษาของ 
Durkheim 

Durkheim เชื่อวาการประกอบอาชญากรรมของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นเปนหนาท่ีปกติของชีวิต
มนุษย ซ่ึงเม่ือใดก็ตามท่ีบรรทัดฐานทํางสังคมไมสามารถท่ีจะควบคุมการกระทําของมนุษยหรือไมตอบสนอง
ตอความตองการของสังคมบุคคล หรือกลุมบุคคลใดไดแลว การลวงละเมิดตอบรรทัดฐานของสังคมก็จะ
เกิดข้ึนและจะนํา ไปสูการกระทํา ผิดท่ีรวดเร็วและเขายังเชื่อวา ระบบคานิยมทางสังคมกอใหเกิด
อาชญากรรม การท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดประกอบอาชญากรรมนั้นอาจทําใหมองวาตกอยูในสิ่งแวดลอมหรือ
ระเบียบทางสังคมอยางไร นั่นหมายความวา อาชญากรรมนั้นเองแสดงใหเห็นถึงสถานะของบุคคลผูประกอบ

๑พ.ต.อ. พรชัย ขันตี และคณะ, ทฤษฎี และงานวิจัยทางอาชญาวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: บุคเน็ท, ๒๕๔๓), 
หนา ๙๓. 

                                                           



๑๒ 

อาชญากรรม การไมยอมรับคานิยมทํางสังคม หมายความวา การท่ีบุคคลไมยอมรับรูกฎหมายท่ีมีอยูใน
สังคมนั้นหรือไมยอมรับหลักเกณฑทางความประพฤติของสังคมซ่ึงเปนหลักเกณฑปกติท่ัวๆ ไป และเปนท่ี
ยอมรับรับของสังคมนั้นๆ  Durkheim ใชคําวา “Anomie” แทนความหมายเหลานี้และอธิบายไดวา    
ความตองการของสังคมหรือความตองการของมนุษยสามารถท่ีจะกลาวไดวาไมรูจักพอ เพราะฉะนั้นความ
เปนระเบียบเรียบรอยรวมกัน หรือความมีระเบียบแหงสังคมจึงมีความจําเปนท่ีตองมีกฎขอบังคับ เพ่ือท่ีจะ
คอยควบคุมดูแล การแสวงหามิใหเกินขอบเขตไป ถากฎของความเปนเจาระเบียบมีความยุงเหยิงและหรือไม
เปนระเบียบ ความทะเยอทะยานของมนุษยอาจเพ่ิมข้ึน จนถึงข้ันท่ีวาใครตองการสิ่งใดก็ทําตามใจชอบ 
เพ่ือใหไดมาถึงสิ่งท่ีตนปรารถนาและจุดนี้ เม่ือกฎขอบังคับท่ีเคยปฏิบัติและยอมรับกันตลอดมา การไม
ยอมรับหลักเกณฑทํางความประพฤติของสังคมหรือ “Anomie” จะเกิดข้ึน 

Merton ไดขยายแนวความคิดของ Durkheim ใหชัดเจนข้ึนโดย Merton เห็นวาพฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมอาชญากรเปนผลิตผลของสังคม และวัฒนธรรม โดยท่ีโครงสรางทํางวัฒนธรรมเปน
ตัวกําหนดเปาหมายชีวิตของคนในสังคมหรือท่ีเรียกวาเปาหมายทางวัฒนธรรม ข้ึนอยูกับลักษณะและสภาพ
สิ่งแวดลอมขณะเดียวกันโครงสรางทางสังคมจะเปนตัวกําหนดวิถีทางหรือความประพฤติท่ีเขาสูเปาหมาย
ดังกลาวหรือท่ีเรียกวิถีทางสถาบัน เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพใหอยูในขอบเขตหรือหามกระทําอยางใดอยาง
หนึ่ง เปนการปฏิบัติตามคุณธรรมตางๆ ท่ีสังคมยอมรับเหตุท่ีทําใหพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น เนื่องจากคนเราไม
สามารถปรับตัวไดปรับตัวใหเขากับเง่ือนไขท้ังสองขอดังกลาว ทฤษฎีของ Merton ใชโครงสรางทางสังคม
เปนตัวอธิบายท่ีชนชั้นลางของสังคมมีอัตราการกระทําความผิดสูงกวาชนชั้นกลางหรือชั้นสูงเนื่องมาจากการ
มีอยูหรือกระจัดกระจายของโอกาสท่ีจะสรางฐานะอยางถูกตอง ตามกฎหมายตามโครงสรางของสังคมหรือ
อีกนัยหนึ่งความสามารถท่ีจะสรางฐานะโดยอาศัยวิธีการตามวัฒนธรรมนั่นเอง ซ่ึงชนชั้นกลางและสูง        
มีโอกาสเหลานี้มากกวาชนชั้นลาง ขณะเดียวกันสังคมก็เนนจุดมุงหมายทางสังคมมากกวาวิธีการท่ีไดรับมา
ในสภาวการณเชนนี้ชนชั้นลางก็ไดรับแรงกดดันมากกวาชนชั้นอ่ืน ในสังคมเปนเหตุตองมีการโตตอบความ
กดดันจากวัฒนธรรมนี้ ท้ังนี้ข้ึนกับทัศนคติของบุคคลนั้นท่ีมีตอจุดมุงหมายแลวิธีการทางสังคม โดย Merton 
ไดเสนอแนวทางท่ีบุคคลจะไดความกดดันนี้ไว ๕ แนวทาง คือ 

๑. การปฏิบัติตาม (Conformity) เปนการปรับตัวท่ียอมรับท้ังเปาหมายทางวัฒนธรรมและ
วิถีทางสถาบัน อยางเชนคนเราตองการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคม (เปาหมายทางวัฒนธรรม) ในขณะเดียวกัน
ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม (วิถีทางสถาบัน) โดยการราเรียนใหสูงแสวงหาความรู แสดงผลงาน 
ตลอดจนพยามสรางฐานะใหดีข้ึน 

๒. แหวกแนว (Innovation) เปนการปรับตัวท่ียอมรับเฉพาะเปาหมายทางวัฒนธรรมใน
ขณะเดียวกันก็เปนวิถีไมมองหนา เชน คนเราท่ีตองการจะรํารวย (เปาหมายทางวัฒนธรรม) ในทันทีทันใด
แทนท่ีจะประกอบอาชีพไปในทางท่ีควร (วิถีทางสถาบัน) แตกลับไปประกอบอาชญากรรมปลนจี้หรือลัก
ทรัพย เปนตนซ่ึงเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีชัดแจง 

๓. เจาระเบียบ (Ritualism) เปนการปรับตัวท่ียอมรับเฉพาะวิถีทางสถาบัน แตละเลยเปาหมาย
ทางวัฒนธรรม ซ่ึงเห็นไดจากคนเราท่ีตองการร่ํารวย (เปาหมายทางวัฒนธรรม) แตไมกลาเสี่ยงท่ีจะลงทุน
เพราะกลัวจะขาดทุนหรือลมเหลวเลยหันมาใชชีวิตแบบสันโดษ (วิถีทางสถาบัน) หรือใชจายแบบมักนอย  
ไมสนใจความรารวยอีก 

๔. การหนีโลก (Retreat) เปนการปรับตัวท่ีไมยอมรับท้ังวิถีทางสถาบัน แตละเลยเปาหมายทาง
วัฒนธรรม จะเห็นไดจากพวกหนีโลกเชน พวกฮิปป พวกยิปซี พวกคนเรรอน คนจรจัด เปนตน 



๑๓ 

๕. การทาทาย (Rebellion) เปนการปรับตัวท่ีไมยอมรับท้ังวิถีทางสถาบัน และละเลยเปาหมาย
แตยังตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงสังคมท่ีเปนอยูไปอีกแนวทางหนึ่งแบบการปรับตัวนี้เห็นไดชัด และเห็นไดจาก
กรณี พวกกบฏ พวกปฏิวัติ พวกรัฐประหาร พวกฝายซํ้าย เปนตน 

ทฤษฎีความกดดันของ Meton๒ มีสมมติฐานเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยวา มนุษยเปนผูปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานทางสังคม ดังนั้นทฤษฎีนี้มุงหวังเพ่ืออธิบายเก่ียวกับการท่ีโครงสรางทาง
สังคมไดกระตุนหรือเรงเราใหบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมและ Merton ยังเชื่อ
วาพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรืออาชญากรรมเปนปรากฏการณปกติ ท่ีบุคคลไดโตตอบหรือปรับตัวตอความกดดัน
ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล  

๒.๑.๒ ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกตาง (Differential Association Theory)  

ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกตาง (Differential Association Theory) ไดอธิบายวาในการ
พบปะสังสรรคในทางสังคมตอกันของคนเรานี้จะทําใหไดรับคุณธรรมและพฤติกรรมตางๆของผูอ่ืนมา
ปฏิบัติการท่ีผูใดจะเรียนรูหรือรับเอาพฤติกรรมแบบใดมาปฏิบัติ นั้นอยูท่ีวาผูนั้นเลือกรับหรือมีโอกาสรับเอา
พฤติกรรมแบบใดมาไดมากกวากัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือผูท่ีไมมีโอกาสเรียนรูอาชญากรรมก็จะไมมี
พฤติกรรมทางอาชญากรรมเลย (Trade, 1912; อางถึงใน พ.ต.อ.พรชัย ขันตี และคณะ, ๒๕๔๓) 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต)๓ กลาววา ท้ังสองทฤษฎีนี้ย้ําถึงการกระทําผิดข้ึนอยูกับการคบ
หาสมาคม กลาวคือ ถาไปคบหาอยูในหมูคนดี ก็จะมีพฤติกรรมตามกลุมนั้นในทางตรงขามหากบุคคลนั้นไป
ม่ัวสุมอยูในกลุมคนชั่วบุคคลนั้นก็จะเรียนรูพฤติกรรมของคนชั่วและจะมีพฤติกรรมตามกลุมนั้นไปในท่ีสุด
เชนเดียวกับหลักคําสอนในพุทธศาสนาเรื่องมิตรแทมิตรเทียมในสิงคาลกสูตรพระพุทธองคไดมีพระพุทธพจน
วา “พึงทราบอมิตร ผูเปนมิตรเทียมชนิดชวนฉิบหาย โดยฐานะสี่คือ คอยเปนเพ่ือนดื่มน้ําเมาคอยเปนเพ่ือน
เท่ียวกลางคืน” 

๒.๑.๓ ทฤษฎีการควบคุมสังคม (Social Control Theory)  

ทฤษฎีการควบคุมสังคม (Social Control Theory) ผูต้ังทฤษฎีการควบคุมสังคมมีความเห็นวา
บุคคลมีอิสระท่ีจะกระทําผิดไดเม่ือความผูกพันกับระเบียบทางสังคมท่ียึดถือไดถูกทําลายซ่ึงเขาเชื่อวา
พฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและ เยาวชนนั้นเปนผลของปฏิสัมพันธทางครอบครัว (Family 
Interaction) กลาวคือ ถาเด็กและเยาวชนขาดการสนับสนุนจากครอบครัวเด็กก็จะมีแนวโนมไปสูความเปน
ปฏิปกษตอกฎหมาย ซ่ึงเรียกวา Law Stake in Conformity ซ่ึงจะนํา เด็กไปสูการกระทําผิดกฎหมายและ
การคบหาสมาคมกับผูมีความประพฤติเบี่ยงเบน (Hirschi, 1969) นอกจากนี้แลวทฤษฏีนี้ไดอธิบายอีกวาการ
กระทําผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชนนั้นเปนผลของความโนมเอียงไปในทางเปนปฏิปกษตอกฎหมาย
มากกวาความนิยมชมชอบท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะท่ีครอบครัวมีสวนท่ีจะชวยใหเด็กและเยาวชน
ปฏิบัติตามกฎหมายแตถาครอบครัวลมเหลวท่ีจะยึดเด็กและเยาวชนไวกับครอบครัวจะทําใหเด็กและเยาวชน
นั้นยิ่งเพ่ิมการคบหาสมาคมกับเด็กท่ีมีแบบแผนพฤติกรรมเบี่ยงเบนนอกบาน (Sutherland, 1978) 

 

๒Robert K. Merton, Social Structure and Anomie, American Sociological Review, Vol. 3, No. 5 
(Oct., 1938), pp. 672-682. 

๓พระเทพเวที (ประยุทธ ปยตฺุโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒), 
หนา ๖๓๒.  

                                                           



๑๔ 

๒.๑.๔ ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม 

การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) คือกระบวนการท่ีสังคมหรือกลุมสั่งสอนโดยตรงหรือโดย
ออมให ผูท่ีจะเปนสมาชิกของกลุมไดเรียนรู และรับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ ความประพฤติ และคานิยม
ตางๆ ท่ีกลุมไดกําหนดไวเปนระเบียบของความประพฤติและความสัมพันธของสมาชิกของสังคมนั้น        
ซ่ึงสมาชิกของสังคมจะตองผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมตลอดชีวิตท้ังโดยตรงและโดยออม การขัด
เกลาทํางสังคมนั้นอาจสงผลใหเยาวชนกลายเปนอาชญากรได โดยข้ึนอยูกับการขัดเกลาทางสังคมของกลุม 
๖ กลุมไดแก ๑) ครอบครัว หากบางครั้งพอแมไมมีเวลามาอบรมลูกหรือทําตัวอยางท่ีไมดี ลูกก็จะทําตาม 
เชนพอแมดื่มสุรา หรือเลนการพนัน จะสงผลใหเด็กทําตาม ๒) เพ่ือนเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ เพราะในวันหนึ่ง
เราใชเวลาอยูกับเพ่ือนมากกวาพอแมดวยซํ้า เด็กกลุมนี้จึงเชื่อเพ่ือนมากกวา เชน เม่ือมีปญหาจะปรึกษา
เพ่ือนเปนคนแรก โดยไมคํานึ่งวาเพ่ือนจะใหคําปรึกษาในทางท่ีถูกหรือผิด ๓) ศาสนํา คนทุกคนยอมมีศาสนา
อยูในตัว เปนตัวท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ  เพราะทุกศาสนาลวนสอนใหทุกคนเปนคนดี บางคนท่ีไมปฏิบัติตาม
แนวทางของศาสนาคนผูนั้นก็จะกลายเปนคน ท่ีขาดคุณธรรม จริยธรรมและไมยอมรับความจริง ๔) โรงเรียน
คือ สถานท่ีขัดเกลาอันดับ ๒ รองจากบานเพราะสามารถอบรม ใหเด็กเปนคนท่ีมีระเบียบวินัยและรูจักการ
ใหอภัย แตปญหาคือ ความไมเขาใจระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง บางครั้งพอแมวาถูกเด็กวาผิด หรือสอน
แนวทฤษฎีมากจนเกินไป เชน คนท่ีทําชั่วไดดี ทําใหเด็กเกิดความสับสนและหมดศรัทธา ๕) อาชีพคนทุกคน
ยอมมีอาชีพเปนของตัวเอง เชน ครูตองสอนเด็กใหรูจัก การมีเมตตา แพทยตองมีจรรยาบรรณในการรักษา
คนไข แตบางคนไมไดนําความรูท่ีตนเองเรียนมาไปใชประโยชนแตกลับไปใชในทางท่ีผิด ๖) สื่อมวลชน    
เปนสิ่งสําคัญในการขัดเกลา มีการนําเสนอหลาบหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนทางโทรทัศน วิทยุหรือ
หนังสือพิมพตางๆ โดยข้ึนอยูกับการปลูกฝงของครอบครัวดวย 

ความมุงหมายของการขัดเกลาทางสังคม อาจแบงไดเปน ๔ ประการ คือ 

๑) ปลูกฝงระเบียบวินัย (Basic Discipline) ระเบียบวินัยเปนพ้ืนฐานของมนุษยในการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑท่ีกลุมไดกําหนดไว เปนการฝกใหมีความอดกลั้นท่ีจะทํา ตามความพอใจของตนเองเพ่ือ
ประโยชนในวันขางหนา เชน เด็กไมนอยไมชอบเรียนหนังสือแตตองพยายามเรียนเพราะพอแมบังคับหรือ
เรียนเพราะอยากไดความรูหรือเปนทหารตองฝกอยางหนักจะไดเปนทหารท่ีมีสมรรถภาพ สามารถปองกัน
ประเทศไดดี เปนตน 

๒) ปลูกฝงความมุงหวัง (Aspiration) ความมุงหวังชวยใหบุคคลมีกําลังใจทําตามระเบียบวินัย
ตางๆ เชน อยากไดปริญญา ตองเรียนหนังสือ อยากไดเลื่อนข้ันตองขยันทํางาน สวนมากมักจะมุงหวังในสิ่งท่ี
สังคมยกยองหรือถือวาดีงาม จึงเปนเหตุหนึ่งท่ีทําใหคนเรามีกําลังใจหรือบังคับตัวเองใหปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยไมวาจะพอใจหรือไมก็ตามเพ่ือจะไดในสิ่งท่ีตนเองหวังไว 

๓) สอนใหรูจักบทบาทและทัศนคติตางๆ (Social Roles and Supporting Attitudes)     
เปนการรูจักแสดงบทบาทอยางเหมาะสมตามวาระและโอกาสตางๆ ท่ีเปนเชนนี้เพราะบทบาทของแตละคน
มีไมเหมือนกัน จึงควรท่ีจะเรียนรูและทําตามบทบาทของตนใหดีท่ีสุด เชน นายกับลูกจาง นักเรียนกับครูตาง
มีบทบาทตางกันมีกฎเกณฑ ทาที บุคลิกภาพ ลักษณะตางกันออกไป เชน ครูตองมีเมตตาอดทนตอการดื้อ
รั้นของเด็ก เปนนักเรียนตองตั้งใจเรียนไมเกียจคราน เปนพอตองเลี้ยงลูก เปนลูกตองเชื่อฟงพอแมอบรมสั่ง
สอนดวยการทําตัวใหดีท่ีสุดเปนพนักงานขับรถตองรูกฎจราจร เปนนายตองเฉลียวฉลาด รูจักสั่งงาน เปนตน 

๔) สอนใหมีทักษะ (Skills) เปนการเตรียมบุคคลใหมีความชํานาญเฉพาะอยาง เชน การ
ประกอบอาหาร การเขียนจดหมาย การใชโทรศัพท การเปนวิศวกร การเปนแพทย การมีสวนรวมทางการ



๑๕ 

เมือง การสั่งอาหาร เปนตน เพ่ือสังคมจะไดรับประโยชนจากสมาชิกในหลายๆ ดาน เรื่องทักษะนี้เปนสิ่งท่ีมี
การเนนและขัดเกลาในทุกระดับ ไมวาจะเปนสังคมท่ีเจริญแลวหรือลาหลังก็ตาม โดยในสังคมท่ีลาหลังจะ
เรียนรูดวยการลอกเลียนแบบหรือสัมผัสกับชีวิตจริง เชน ลาสัตว ทอผา ทํานา เปนตน สวนในสังคมท่ีเจริญ
แลวจะสอนอยางเปนทางการและไมเปนทางการดวยการเรียนจากสถาบันตาง ๆ เชน แพทย วิศวะ 
พยาบาล จิตวิทยา ชางกล ชางไม เปนตน ทําใหบุคคลมีความถนัดเฉพาะอยางในการท่ีจะประกอบอาชีพ
หรือชวยเหลือกันตอไป เชน เจ็บปวยไปหาหมอ รถเสียตองหาชางแกไข อยากสรางบานตองหาสถาปนิก 
เปนตน หรือสอนกันเองในครอบครัว เชน แมสอนลูกใหทํากับขาว เย็บเสื้อผา พอสอนใหซอมเครื่องใช     
ทํานา ทําไร เปนตน 

ทฤษฎีนี้มีจุดริเริ่มการศึกษาจากความสนใจตอปรากฏการณของการเกิดโทรทัศนและบทบาทท่ีมี
ตอสังคมอเมริกันเชนเดียวกับทฤษฎีการปลูกฝง แตทฤษฎีนี้ใหความสนใจตอการเรียนรูในการใชชีวิตใน
สังคมของเด็กๆ ท่ีไดรับอิทธิพลจาการเปดรับชมเนื้อหาโทรทัศน เชน ในงานวิจัยท่ีศึกษาวา “เด็กๆ เรียนรูใน
การซ้ืออยางไร” (Ward, et al., 1977) โดยศึกษาผลจากการเปดรับเนื้อหาโฆษณาในโทรทัศน งานวิจัยนี้มี
ขอสันนิษฐานวา ๑) เด็กๆ มักเปราะบางตออิทธิพลจากสื่อมวลชนไมวาเปนดานความรูความคิดหรือ
สติปญญา ท่ีจะทําความเขาใจหรือตอตานสิ่งท่ีรับรูซํ้า ๆ จากสื่อมวลชน ๒) เชื่อกันวาเนื้อหาโฆษณามักชักจูง
เด็กๆ ไปสูพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสมไมเปนประโยชนกับสุขภาพและ ๓) เนื้อหาในโฆษณามีพลัง
อํานาจท่ีจะสรางผลตอความตองการอยากบริโภค สรางอารมณพึงพอใจรวมท้ังสรางพฤติกรรมท่ีนําไปสูการ
กวนใจผูปกครองดวย Meyrowitz (1985) กลาววาสื่อมวลชนในปจจุบันเปนพลังสําคัญตอการเรียนรูขัด
เกลาทางสังคมของเด็กท้ังนี้เนื่องจากสื่อโทรทัศนมีลักษณะเอ้ือตอการเรียนรูโลกของความเปนผูใหญได
นาสนใจและมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อมวลชนอ่ืนๆ ประกอบกับเนื้อหาโทรทัศนในปจจุบันนําเสนอเนื้อหา
ทางสังคมของทุกเพศทุกวัยใหเรียนรูไดอยางท่ัวถึงงายๆ สะดวกสบาย ทําใหชวงการเรียนรูทํางสังคมทุกชวง
อายุเกิดข้ึนไดเหมือนๆ กันพรอมๆ กันในชวงเวลาเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดจากวิทยานิพนธเรื่อง 
“การสาบสูญของชีวิตวัยเด็ก” ของ Postman ท่ีชี้ใหเห็นวา สื่อมวลชนโทรทัศนสรางการเรียนรูเกินวัยของ
เด็กๆ จนแทบวาจะไมมีโอกาสใชชีวิตหรือมีความรูสึกเปนเด็กไดสมวัยเหมือนในอดีตท่ีไมมีสื่อโทรทัศน 
  

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสุรา 

ศึกษาถึงสภาพพ้ืนฐานของสุราอันไดแก ความหมายและบอเกิดความเปนมาของสุรา ดังมี
รายละเอียดดังตอไปนี้   

๒.๒.๑ ความหมายของสุรา  

ในมุมของพระพุทธศาสนํานั้น มีปรากฏวา สุราเมรัยคือ สุราเมรัยคือวัตถุท่ีทําใหผูใดดื่มแลวเสีย
จริตกอใหเกิดความประมาทพลาดพลั้งแกชีวิตของตนและสวนรวม สามารถท่ีจะทําอันตรายใหแกบุคคลอ่ืน
ไดโดยไรสติ ดังความในอรรถกถาปรมัตถโชติกาวา  

ท่ีตั้งแหงความประมาท คือการด่ืมของเมา คือสุราเมรัย ท่ีกลาวไวกอนแลว ก็เพราะเหตุท่ีผูดื่ม
ของเมายอมไมรูจักอรรถ ไมรูธรรม ยอมทําอันตรายแกมารดา ทําอันรายแกบิดา แมแตพระพุทธเจา และ
สาวกของพระตถาคต ยอมไดรับการติเตียนในปจจุบัน ประสพทุคติในภพเบื้องหนา และประสพกับความ
เปนบาในภาพตอไป3

๔  

๔ ขุ.ข.ุอ. (บาลี) ๑๖/๑๙๑. 
                                                           



๑๖ 

จากความหมายของสุราท่ีกลาวมาแลวนั้น ทําใหเราทราบวา สุราเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดสิ่งท่ีเปน
อัปมงคลกับชีวิต กอใหเกิดความทุกขแกผูดื่มเอง และบุคคลท่ีอยูใกลเคียง ไมวาจะเปนบิดามารดา แมแต
พระพุทธศาสนําก็จะไดรับความเสียหายดวย ในพระวินัย พระพุทธองคก็ไดตรัสปรามพระภิกษุไมใหยุง
เก่ียวกับสุรา ตั้งแตเริ่มหมักดองเปนตนไป ดังคําวา เหลาดิบคือสุราอันแรกใดเขากระทํา สีดําสีแดงดังเทา
นกพิราบ ตั่งหาเปนสุราน้ําเมาไม ภิกษุไมควรจะดื่มกิน4

๕ 
ในคัมภีรทํางพระพุทธศาสนําไดแบงประเภทของสุราไว ๓ ประเภท คือ สุราเมรัยและมัชชะดังนี้ 
ก. สุรา คือเหลาท่ีไดจากการกลั่นลวนๆ มี ๕ ประการดวยกัน คือสุราท่ีทําดวยแปง สุราท่ีทําดวย

ขนม สุราท่ีทําดวยขาวสุก สุราท่ีหมักสาเหลา สุราท่ีผสมดวยเครื่องปรุง 
๑. สุราท่ีทําดวยแปง ไดแกสุราท่ีไดใสแปงลงไปในภาชนะ แลวเติมน้ําพอเหมาะแกแปงนั้น ขยํา

ทําการตมกลั่น (ปฏจสุรา) 
๒. สุราท่ีทําดวยขนม  สุราท่ีใสขนมลงไปในภาชนะ แลวเติมน้ําพอเหมาะแกขนมนั้น ขยํา ทา

การตมกลั่น (ปูวสุรา) 
๓. สุราท่ีทําดวยขาวสุข ไดแกสุราท่ีใสขาวสุกแลวเติมน้ําพอเหมาะ (โอทนสุรา) 
๔. สุราท่ีทําดวยสาเหลา ไดแกสุราใสแปงเชื้อหรือแปงเหลาปรุง (กิณฺณปกฺขิตฺตสุรา) 
๕. สุราท่ีผสมดวยเครื่องปรุง ไดแกสุราท่ีผสมดวยเครื่องปรุงตางๆ มีผลสมอไทย และเมล็ดพันธุ

ผักกาด เปนตน (สมฺภารสํยุตฺต)5

๖ 
ข.เมรัย คือน้ําเมาท่ีไดจากการหมัก หรือการแชน้ําท่ียังไมไดกลั่น มี ๕ ชนิด คือ น้ําดอกไม      

น้ําดองผลไม น้ําดองน้ําผึ้ง น้ําดองน้ําออยงบ น้ําดองท่ีผสมดวยเครื่องปรุง 
๑. น้ําดองดอกไม ไดแกน้ําปรุงดวยรสมะฟาง ตาล และมะพราว เปนตน ท่ีหมักไวนาน      

(ปุปผาสโว) 
๒. น้ําดองผลไม ไดแกดองท่ีขยําผลองุน และขนุนเปนตน ปรุงดวยรสผลองุนเปนตนเหลานั้น 

หมักไวนําน (ผลาสโว) 
๓.น้ําดองน้ําหวาน ไดแก น้ําดองท่ีปรุงดวยรสชาติขององุนท้ังหวานหลาย หรือปรุงดวยน้ําแหง

แมลงผึ้งท่ีหมักไวนาน (มธวาสโว)  
๔. น้ําดองน้ําออย ไดแกรสน้ําออยงบ ท่ีหมักไวนาน (คุราสโว)  
๕.น้ําดองผสมเครื่องปรุง ไดแก  รสเครื่องปรุงตางๆ มีสมอไทย มะขามปอม และของเผ็ดเปน

ตน ท่ีหมักไวนาน (สมฺภารสํยุตฺตาโส) 
อีกนัยหนึ่ง พระฎีกาจารยแสดงเมรัยไว เปน ๔ ชนิด คือ 

๑. น้ําดอกไม (ปุปฺผาสโว) 
๒. น้ําดองผลไม (ผลาสโว) 
๓. น้ําดองน้ําหวาน (มธวาสโว) 
๔. น้ําดองน้ําออย (คุราสโว) 

ค. มัชชะ คือของเมา หรือของมึนเมา สิ่งของท่ีทําใหผูเสพเขาไปแลวมึนเมา เรียกตามภาษาท่ีใช
ในปจจุบันวา “ยาเสพติด” และคําวามัชชะ มี ๒ ประเภทคือ ประเภทท่ีถูกกฎหมาย ไดแก สุราเมรัยและ
ประเภทท่ีผิดกฎหมาย คือ เฮโรอิน ฝน กัญชา ยาบา ใบกระทอมและสารเสพยติดประเภทตางๆท่ีระบุไวใน
กฎหมาย เปนตน ไมวาเพราะจะผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายตางก็เปนมัชชะท้ังนั้น เพราะเปนท่ีตั้งแหง

๕แผนกตํารา กองวิชาการ สภาหามกุฏราชวิทยาลัย, ธรรมสมบัติ หมวดท่ี ๒ สังคีติกถา, (กรุงเทพมหานคร:      
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๕๒.  

๖ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑๖/๒๖ 

                                                           



๑๗ 

ความประมาท หรือวาแมของอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงความเมาคนดื่มแลวเมา เรียกวา มัชชะ
เหมือนกัน ในปจจุบันมัชชะท่ีเปนยาเสพยติดท่ีผิดกฎหมายไดมีการพัฒนาการผลิตออกมาหลายรูปแบบ
หลากหลายชนิดจนนับไมได และลวนแลวทําใหผูเสพมึนเมาก็ถือวามัชชะท้ังนั้น อีกท้ังมีการพัฒนาในดาน
รูปแบบการเสพย นอกจาก กิน ดื่ม แลวยังเปนการสูบ ฉีดเขาเสนเลือด ดมเปนสติกเกอร ติดใตลิ้นใหซึมซับ
ผานเขาไปหรืออม เปนตน 

มนันญา ภูแกว 6

๗ ไดใหความหมายของคําวา “สุรา” ไววา คําวา “สุรา” หรือท่ีรูจักกันดีท่ัวไปวา 
เหลา เปนเครื่องดื่มยอดนิยมองมนุษยมาชานํานแลว มนุษยดื่มเหลานงานรื่นเริงตางๆ มาตั้งแตสมัยโบราณ 
และเรียนรูท่ีจะ “เมา” กันต้ังแตเริ่มมีอารยธรรมเลยทีเดียวบันทึกท่ีมีขอมูลเกาแกท่ีระบุวามนุษยรูจักผลิต
เหลาตั้งแตสมัยสุเมเรียนหรืออาจกอนเวลานั้น แตก็ไมมีหลักฐานปรากฏ และเหลาชนิดแรกท่ีมนุษยผลิตก็
คือ เบียร ซ่ึงเชื่อวาเกิดจากความบังเอิญท่ีการจัดเก็บผลิตผลทํางกาเกษตรในยุคนั้นยังไมดีนัก จึงทําใหธัญพืช 
เชนขาว บาเลยและขาวสาลีท่ีเก็บเก่ียวมากองรวมกันไว ไดรับความชื้นจากอากาศทําใหเกิด”การหมัก” โดย
เชือ้จุลจนนทรียจนมีแอลกอฮอลเกิดข้ึน ไดขาวท่ีมีกลิ่น มีรสเปนท่ีถูกปากถูกคอของบรรพบุรุษของเราอยาง
มาก กรรมวิธีในการผลิตก็มีการถายทอดกันมาและมีการพัฒนํากันตอมา อยางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร เชื่อ
กันวา มนุษยรูจักการ “กิน” หรืออยางนอยท่ีสุดกูจัก “ความสุขในการกิน” แอลกอฮอลมากอนจะมีอารย
ธรรมเสียอีก มนุษยในสมัยโบราณอาจมีโอกาสลิ้มรสแอลกอฮอลจากผลไมท่ีสุกงอมท่ีมีจุลินทรียอาศัยอยูตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงสามารถหมักจนเกิดเปนแอลกอฮอลได ผลไมท่ีสุกงอมท่ีผานจากการหมักนี้เต็มไปดวย น้ําตาล 
แอลกอฮอล และจุลินทรีย เปนแหลงพลังงานชั้นยอดจึงดึงดูดสัตวหลายชนิดเชน แมลงหวี่ นก ลิง และ
นาจะรวมท้ังมนุษยดวย 

จากความหมายของสุราตามนัยพระพุทธศาสนําท่ีกลาวมาขางตนนั้น ทําใหทราบวา เหลาท่ีหมัก
มาทํามาจากแปงตมและกลั่นมีฤทธิ์ทําเมา ชื่อวา “สุรา” สวนเมรัย คือเหลาท่ีหมักจากผลไม ท้ังสุราและ
เมรัยลวนเปนสิ่งทีทําใหผูดื่มเขาไปแลวขาดสติ สามารถท่ีจะทํากิจอันไมพึงปรารถนํา เปนตนวา ทํารายบุป
พการี หรือกอโทษใหเกิดข้ึนแกตนเอง ซ่ึงทานเรียกวาเปนความประมาทนั่นเอง 

ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดกําหนดความหมายของสุราไววา “สุรา หมายความรวมถึง 
วัตถุท้ังหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงสามารถดื่มกินได เชนเดียวกับน้ําสุรา” 

จากความหมายของสุราท่ีกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา สุรานั้นหมายรวมท้ังสุราท่ีกลั่นแลว   
และยังไมไดกลั่น ซ่ึงมีดีกรีหรือแรงแอลกอฮอล ตั้งแต ๐.๕ ดีกรี ถึง ๘๐ ดีกรี อันมีผลทําใหผูบริโภค       
เกิดความมึนเมาอันเปนเครื่องทําลายสติออนกําลัง และยังกอใหเกิดผลกระทบตอบุคคลและสังคม         
เชน การกอใหเกิดโรคตาง ๆ มากกวา ๖๐ โรค เชน โรคมะเร็ง ตับ โรคหัวใจ โรคเก่ียวกับสมอง และยัง
กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพจิตท้ังตนเองและสังคม 

๒.๒.๒ ประเภทและชนิดของสุรา 

พระราชบัญญัติสุรา ๒๔๙๓ ไดใหคําจํากัดความของสุราและสุรากลั่นซึงงพอจะอนุโลมไดวามีการ
แบงประเภทของสุราไว ๒ ประเภท คือ  

“สุราแช” หมายความวา สุราไมไดกลั่น และหมายความรวมถึงสุราแชท่ีไดผสมกับสุราท่ีแช
แลวแตมีแรงแอลกอฮอลไมเกินกวาสิบหาดีกรีดวย 

๗มนันญา ภูแกว, “รูเฟองเร่ืองแอลกอฮอล(ตอนท่ี๑),” <https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ 
ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1512>, เขาถึง วันท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙.  

                                                           



๑๘ 

“สุรากลั่น” หมายความวา สุราไดกลั่นแลวและไดหมายความรวมถึงสุรากลั่นท่ีไดผสมกับสุราแช
แลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย 

นอกจากนี้ยังได กําหนดชนิดของสุรากลั่นเปน ๕ ชนิดตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๖ แหง
พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๙๓ และกฎกระทรวงเรื่องกําหนดชนิดของสุราและอัตราภาษี พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้ 
(๑) ชนิดสุราสามทับคือสุรากลั่นท่ีมีแรงออลกอฮอรต้ังแต ๘๐ ดีกรีข้ึนไป (๒) ชนิดสุราขาว คือสุรากลั่นท่ี
ปราศจากเครื่องยอมหรือสิ่งท่ีผสมปรุงแตงมีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา ๘๐ ดีกรี (๓) คือชนิดของสุราผสม คือ
สุรากลั่นท่ีใชสุราขาวหรือสุราสามทับปรุงแตง มีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา ๘๐ ดีกรี (๔) ชนิดสุราปรุงพิเศษ คือ
สุรากลั่นท่ีทําข้ึนโดยใชกรรมวิธีเศษ มีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา ๘๐ ดีกรี (๕) ชนิดสุราพิเศษ คือสุรากลั่นท่ีทํา
ข้ึนโดยใชกรรมิธีพิเศษ มีแอลกอฮอลต่ํากวา ๘๐ ดีกรี แบงเปน ๒ ประเภทคือ ประเภทวิสก้ี บรั่นดี รัม ยิน 
หรือสุราแบบตางประเทศอยางอ่ืน และประเภทเกาเหลียงเชียงชุน บุนกอลงวันที หรือสุราแบบจีนอยางอ่ืน 

สําหรับสุราแชไดกําหนดชนิดไวในกฎกระทรวง เรื่องกําหนดชนิดของสุรา และอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 
๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ กลาวถึงสุราแชไว ๔ ชนิด ไดแก
เบียร ไวน และสปารกกลิ้งไวน ท่ีทําจากองุน สุราแชพ้ืนเมือง (อุ สาโท น้ําตาลสุรานั้นเปนกรรมวิธีเกิดจาก
การหมักดองดวยผลไมบาง ขาวสุกบาง มีรสชาตี่ทําใหผูดื่มเขาไปเกิดการมึนเมา เมา)และสุราอ่ืนๆ7

๘ 

๒.๒.๓ ความเปนมาของสุรา 

สุราหรือเหลา สุรานั้นเปนเครื่องดื่มท่ีมีมาแตโบราณกาลต้ังแตสมัยดึกดําบรรพ มนุษยเราได
เรียนรูมาจากสัตวในปาโดยบังเอิญ คือในสมัยนั้นมีปาใหญแหงหนึ่งมีตนไมใหญ แผก่ิงกานสาขาปกคลุมไป
ท่ัว และบริเวณนั้นก็รมเย็นทําใหสัตวปาตาง ๆ แลวยังมีสัตวจําพวกกินพืชและผลไมเปนอาหาร เชน ลิง 
กวาง ชะนี คาง ชาง หมี เปนตน ตางก็พากันใชเปนท่ีพักผอนและหาอาหารกิน เนื่องจากบริเวณนี้ มีผลไม
ตางๆนํานําชนิด เชน กลวย ลูกหวา มะปราง มะมวงปา เปนตน บรรดาสัตวท่ีซุกซนและชอบแหยสัตว
จําพวกตางๆก็คือ ลิง ซ่ึงชบปลิดลูกไมขวางปากันเอง หรือสัตวปาอ่ืน ๆ เสมอจนกระท่ังผลไมตาง ๆ เกลื่อน
กลาดโคลนไมและตามคาก็คบ นอกจากนั้นบางทีก็คาบผลไมไปกินและท้ิงเมล็ดไวตกเกลื่อนกลาด ผลไมท่ีแก
งอมคาตน บางก่ิงก็ตกลงเองคางอยูบนโคนของตนไมแลวหลนอยู ครั้นเวลาลวงเลยไปหลายวัน ผลไมซ่ึงถูก
หมักข้ึนโดยธรรมชาติ เนื่องจากน้ําตาลในผลไมไดกลายเปนแอลกอฮอล สงกลิ่นไปท่ัวบริเวณนั้น และเกิด
เปนเหลาข้ึนเอง บรรดาสัตวตางๆ เชน ลิง นก เปนตน ไดกลิ่นหอมก็พากันมากินเหลาธรรมชาติท่ีคาคบ
ตนไม และเกิดอาการเมามายข้ึน และเหตุนี้เองจึงเปนท่ีมาของเหลา ในตํานํานท่ีเกิดของสุราเมรัยทางพระ
พุทธศาสนําปรากฏในกุมภชาดก พูดถึงตํานํานของสุราท่ีวาดวยสุรา-วารุณี สรุปใจความไดดังนี้ สุราก็ดี เมรัย
ก็ดี เปนเครื่องดื่มท่ีเรียกวา สุรา เพราะนายพรานปาคนหนึ่งชื่อวา สุระ เปนคนคนพบชนิดหนึ่ง ไดเขาไปใน
ปาเพ่ือหาของใชท่ีปามีตนไมตนหนึ่งมีลักษณะสามงาม ในระหวางสามงามของตนไมนั้นมีบอน้ํากวาง
ประมาณตุมน้ํา และบอนั้นเต็มดวยน้ําเม่ือมีฝนตกลงมา บริเวณนั้นก็มีตนสมอ มะขามปอม กอพริก ขาวสาลี 
บางเกิดข้ึนริเวณใกล ๆ บอ นกท้ังหลายไดคาบผลไมตางๆเหลานั้นตกลงไปบนสามงามนั้น เม่ือบอน้ํานั้นถูก
แสงอาทิตยแผดเผานํานวันเขาน้ํานั้นก็กลายเปนสีแดง เม่ือฝูงนกกระหายน้ําตางพากกันดื่มกินและกลิ้งตกลง
ท่ีโคนตนไมนั้น หลับอยูสักครูก็บินตอไป พรานปาเห็นเหตุการณนั้นแลวจึงคิดวาบอน้ํามีพิษ นกเหลานี้ตอง
ตาย แตสัตวเหลานั้นมึนงงครูหนึ่งก็จากไป น้ํานี้ตองไมมีพิษแน จึงดื่มน้ํานั้นบาง จากนั้นเขาก็มีอาการ

๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๐๗.   

                                                           



๑๙ 

เหมือนกับนก พรานปาจึงไปชวนดาบสมาดื่มน้ํานั้นดวย เหตุนี้น้ํานั้นจึงไดชื่อวา สุรา และวารุณี เพราะความ
ท่ีพรานปาชื่อสุระและดาบสชื่อวารุณะพบเห็นและดื่มกิน8

๙
  

นั่นเปนตํานานท่ีเลาถึงกําเนิดของสุราท่ีเลาสืบๆกันมา สุรานั้นเกิดจากการหมักดองของเสียทําให
บูดเนา และเม่ือบุคคลใดก็ตามดื่มกินเขาไปทําใหหลงลืมสติไดอยางนํายพรานท่ีหลงปาอยูตั้งนํานก็เพราะ
สุรา จนกระท่ังตัดใจจากการด่ืม จังไดนํารากไมตนแบบน้ําเมามาฝากคนอ่ืนได และยังสงผลใหคนแกอายุ
มากแลวยังแสดงกิริยาเปนหนุมสาวคืนมาอีกครั้งเพราะความหลงสติ หากเรามองในแงท่ีวา สุราทําใหคนกลา
แสดงออกหรือทําใหคนหนาดาน พอท่ีจะแสดงกิริยาท่ีคนปกติปดไวตลอดใหปรากฏตอสาธารณชนได นั่นก็
จริง แตไมใชความจริงท้ังหมด เม่ือเรามองไปในแงลบจะพบวา สุรานั้นนํามาซ่ึงอันตรายตอสุขภาพและท่ีนา
เปนเครื่องผูดื่มกิน และยังสงผลตอความเปนผูนําและนาศรัทธาดวย  

จะเห็นไดวา สุราไมกอใหเกิดความสุขแกใครท้ังนั้น นอกจากนั้นแลวยังแลวยังกอใหเกิดความ
เสียหายตอพฤติกรรมของผูดื่มดวย สุดทายเม่ือมีอาการเมาสุราแมแตรางกายของตนก็ไมสามารถพยุงไวได 
แมในชาตะวันตกยังมีประวัติท่ีเก่ียวกับสุราท่ีเก่ียวกับการมึนเมานั้นมาอยางยาวนําน เปนตํานํานคูมากับ
ประวัติศาสตรของชาติทีเดียวซ่ึงพอ ประมวลมากลาวได ๕ ประการดังนี้ 

๑. สุรา มีหลักฐานบงบอกวา มีมาแตสมัยกลาง (ระยะเวลาจาก ค.ศ. ท่ี ๕ ถึงศตวรรษท่ี ๑๔) 
โรงเรียนแพทยแหงหนึ่งใน ซาเลอรอิตาลี่ นําเหลาองุนมาตมใหเดือดใหไอผานท่ีทําใหเย็น ไอจะควบแนน
กลายเปนหยดแอลกอฮอล ใชผสมยา ตั้งชื่อหยดน้ํานั้นวา “อควาไวนเต” (Aqua –vitae) หรือ “น้ําแหง
ชีวิต” ดานจีนและอินเดียมีหลักฐานยืนยันวาฮองเตทุกพระองคเสวยน้ําจันฑเชนกันกับจักรพรรดิแหงอินเดีย 
นับแตครั้งกอนพุทธกาล เหลากลั่นมีชื่อตางกันไปตามวัตถุดิบและกรรมวิธีท่ีผลิต (๑) ตากิลา (Tequila)  
จากกรบองเพชร Agave แหงเมือง Tequila แมกซิโก (๒) จีน (Gin) จากขาวผสม Juniper ผลไมตระกูล
เบอรี่ (๓) รัม (Ram) จากน้ําออยหมัก (๔) วอดกา (Vodka) (๕) วิสก้ี (Whisky/Whiskey) จากขาวบาเลย 
ขาวโพด ขาวไรน กลั่นแลวบมในถังไมโอก  มี ScotchWiskey จากสกอตแลนด RyneWisky จากแคนดา 
Irish Whisk จากไอรแลนด Bourbon Whisky จากสหรัฐอเมริกา Brandy  ห มั ก อ งุ น  ก ลั่ น บ ม  ( ๖ ) 
คอนญัก (Congnac) ราชาแหงบรั่นดี 

๒. เหลา มนุษยคนพบน้ําจากการหมัก ยอนไปไดถึงสมัยบาบิโลนและอียิปต ท่ีพบวา ถาเอาผล
องุนมาบีบใหแตกแลวผสมกับขาวท่ีทําข้ึน จะไดน้ําท่ีมีฟองเล็กนอย ดื่มแลวรูสึกครื้มอกครื้มใจสวนดาน
วิทยาศาสตร หลุยปาสเตอร พบเชื้อราชนิดท่ีเรียกวา ยิสตเปนสิ่งท่ีมีชีวิต และใชน้ําตาลท่ีไดจากการยอยแปง
เปนถายอาหาร แลวเอาของเสียออกมา ซ่ึงก็คือแอลกอฮอล และคาบอนไดออกไซด  

๓. เบียร หลักฐานบอกวา การผลิตเบียรมีมานานเกือบ ๕,๐๐๐ ป บันทึกแควนเมโสโปเตเมียราว 
๒๘๓.๐ ปกอนคริสตศักราช พูดถึงการแบงปนเบียรใหผูใช แรงงาน สมัยอียิปตโบราณ ก็ไดพบวามีการผลิต
เบียรและนิยมดื่มเบียรอยางกวางขวางมีภาพเขียนและภาพสลักบนแผนหินเปนหลักฐาน 

๔. แชมเปญ คือไวนชนิดมีแกส หรือ Sparkliing wine เรียกแชมเปญตามชื่อแควนแชมเปญ 
(Champagne) ของฝรั่งเศส อันเปนท่ีผลิตไวนชนิดนี้ออกมา ท้ังนี้ตองผลิตจากองุน ๑ ใน ๓ พันธุ คือ Pinor 
Noir , Pinot Meunier, และ Chardonnary ตางไปจากนั้นจัดเปนสปารกลิงไวน 

๕. วอดกา โอทอปรัสเซีย รวมไปถึงองุนโปแลนด และฟนแลนด เหลาสีขาวใส มีกลิ่นเพียง
เล็กนอย จนแทบจะไมมีความรูสึก หมักจากขาวหรือมันฝรั่งผานการกรองและดูดกลิ่นจนเหลือสีเจือปนและ
กลิ่นนอยท่ีสุด มีประวัติวาวอดกาถือกําเนิดในโปแลนด เม่ือศตวรรษท่ี ๙ ตอมาไปแพรหลายไปในประเทศ

๙ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๒๗/๓๓-๖๓/๕๔๓-๕๔๗. 
                                                           



๒๐ 

แถบในยุโรปตะวันออก และรุงโรจนมีชื่อเสียงในประเทศรัสเซีย ในศตวรรษท่ี ๑๔ เม่ือทูตสหราชอาณาจักร
เดินทางไปสูมอสโก มีการตอนรับดวยเครื่องด่ืมวอดกาจากนั้นวอดกาก็ไดรับการยกระดับข้ึนเปนเครื่องดื่ม
ประจําชาติของรัสเซีย ซ่ึงตอมาผลิตเพ่ือออกขายดวย ผูรับซ้ือเปนชาติแรกคือ ประเทศสวีเดนมีการเซ็น
สัญญาซ้ือขายใน ค.ศ. ๑๕๐๕ หลักฐานท่ีแนนอนไดวามีมาตั้งแตเม่ือไรหากจะสันนิษฐานนาจะมาจากพิธี
กรรมการทางศาสนาท่ีติดมากับลัทธิความเชื่อตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวฮินดูท่ีมาคาขายกับประเทศ
ไทย โดยมีการกลาวถึงตํานานกวนสมุทรจนไดน้ําอมฤต สําหรับหลักฐานท่ีเกาแกท่ีสุดสําหรับประเทศไทย 
นาจะเปนการจารึกภาษาเขมรท่ีพบท่ีปราสาทพนมรุง โดยมีอายุระหวางพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๘ กลาวถึง
สุราวา เปนหนึ่งในบรรดาเครื่องบวงสรวงเทพเจา  

พระไพศาล วิสาโร 9

๑๐ ไดใหทัศนะเก่ียวกับสุราในประเทศไทยไววา สุรท่ีปรากฏอยูในลุมน้ํา
เจาพระยานี้นาจะเริ่มเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมทํางศาสนําพิธีกรรมเก่ียวกับความเชื่อ ชองคนพ้ืนเมือง     
ซ่ึงนาจะมีสาเหตุมาจาก 

๑. เพ่ือเซนสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สังคมไทยกอนท่ีพระพุทธศาสนําจะแพรเขมา ไดรับอิทธิพลเปน
อยางมากจากลัทธิพราหมท่ีถือผีและศานสนําพราหมณ ดังนั้นจึงนิยมใชสุราเวนสังเวยเพราะเชื่อวาท้ังผีและ
เทวดานั้นชอบสุรา 

๒. เพ่ือใหเกิดภาวะทํางจิตแบบเนื้อสามัญ การมีสุรามีผลตอจิตสํานึก อารมณและความรับรู ได
ทําใหผูบริโภคขณะท่ีมึนเมามีสภาพประหนึง่ประสบภาวะลึกล้ําทํางจิตวิญญาณ นอกจากเชื่อกันวา ในภาวะ
ดังกลาวผูประกอบพิธีสามารถติดตอกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดแลว ยังอาจทําใหเกิดฤทธิ์เกิดฌาณอีกดวย 

๓. เพ่ือความเปนสิริมงคลึงตอ ความเชื่อท่ีวาผีและเทวดาอบสุรา ทําใหเกิดทัศนคติท่ีวา ประกอบ 
นอกจากนั้นเนื่องนของสุราความกะเหรี่ยง สุราท่ีเกิดจากยอดขาว สุราท่ีทําจากยอดขาวจะปดรับการยกยอง
และใชเปนสวนประกอบมาจานสิริมงคลของสุรายังอาจเนื่องมาจากการมีกําเนิดจากขาว ในสังคมท่ีถือวา
ขาวเปนของสูง เชน วัฒนธรรมสําคัญในงานประเพณีและพิธีกรรมท่ีสัญทุกงาน 

สรุปไดวา สุราท่ีเราเห็นไดอยางเดนชัดวา นาจะมาจายกกระแสตางประเทศท่ีหลั่งไหลเขามาสู
ประเทศไทยในชวงรอยตอระหวางความเจริญทํางวัฒนธรรมในรัชกาล ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร ท่ีมีการเชื่อม
สัมพันธภาพกับตางประเทศ โดยเห็นไดจากการท่ีรัฐไดออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสุราไมวาจะเปนการตรา
พระราชบัญญัติการเก็บภาษีโรงกลั่น การเก็บภาษีนําเขาสุราเปนตน 

๒.๒.๔ พัฒนาการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย 

การริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลสมัยโบราณและรูกันในรูปแบบของการด่ืมสุราตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรท่ีในจารึกเปนภาษาเขมรของไทยมีมาตั้งแตพบท่ีปราสาทหินพนมรุงซ่ึงตั้งอยูบนยอดเขาพนม
รุงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีอายุระหวางพุทธศตวรรษท่ี  ๑๖ - ๑๘ ซ่ึงสามารถ
ทราบไดจากศักราชปรากฏอยูบนจากจารึกหรือลักษณะอักษรท่ีใชจารึกซ่ึงเนื้อความบางสวนท่ีไดกลาวถึง
สุราในการประกอบพิธีกรรมทํางศาสนา10

๑๑ 
หลักฐานท่ีเปนลายลักอักษรเก่ียวกับสุราเริ่มปรากฏใหเห็นชัด ต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา 

เริ่มมีการกลาวถึงระบบในระบบสวยอากรซ่ึงสมัยสุโขทัยนั้นผูปกครองหรือรัฐจะไดรับผลประโยชนจากการ

๑๐พระไพศาล วิสาโร,ประวัติศาสตรบริโภคสุราในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการระบาด
วิทยาแหงชาติ สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, ๒๕๓๖), หนา ๗-๘.   

๑๑มนันญา ภูแกว, “รูเฟองเคร่ืองด่ืมแองกอฮอร” (ตอนท่ี ๑), หนา ๕.  

                                                           



๒๑ 

สงสวยและไดเกณฑแรงงานมาใชเปนครั้งหรือยามเกิดศึกสงคราม ซ่ึงถือไดวาเปนการเก็บภาษีอยางหนึ่ง   
ซ่ึงตอมาการผลิตสุราไดเปนแหลงรายไดของรัฐไทยมาโดยตลอด อีกท้ังการผลิตสุราหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของไทยในอดีต ไดปลอยใหเปนไปอยางเสรี โดยมิไดแทรกแซงใดๆ จากภาครัฐ จนถึงสมัยพระ
เจาปราสาททองจึงมีการเก็บอากรสุรา ท้ังจากผูผลิตและผูขาย ตอมาในสมัยพระนํารายณมีการกําหนดอากร
สุรา การเก็บอากรโดยเจาหนาท่ีของรัฐจึงทําไดไมท่ัวถึง รายไดไมมากพอ เม่ือถึงสมัยอยุธยาตอนปลายจึง
เกิดระบบภาษีนํายอากรข้ึน คือใหเอกชนประมูลสิทธิในการผูกขาดการเก็บภาษีอากรสุราเปนรายปตาม
อัตราท่ีกําหนดไว 

สําหรับการผูกขาดอากรสุรานั้นเริ่มในสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกดังปรากฏในบัญญัติตราสาม
ดวง มีการกําหนดกฎหมายเรื่องน้ําสุรา พ.ศ. ๒๓๒๙ หามราษฎรตมกลั่นสุราโดยไมไดรับอนุญาตเพ่ือการ
จัดเก็บรายไดใหแกรัฐและการปราบปรามสุราเถ่ือน โดยใหเอกชนประมูลผูกขาดการผลิต จําหนายและการ
เก็บอากรภาษี นอกจากจะมีรายไดจากการเก็บภาษีอากรผูผลิตและจําหนวยแลว ยังผลิตและจําหนายเองได
ดวย แตนายอากรเอกชนก็ตองแบกภาระการปราบสุราเถ่ือนแทนรัฐเนื่องจากประโยชนของนํายอากรภาษี 
จึงตองปราบปรามการลักลอบการตมเหลาเถ่ือน 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๑ มีการสรางโรงงานสุราบางยี่ขัน ซ่ึงเปนโรงตมกลั่นสุราของ
รัฐบาลเปนแหงแรกข้ึนและนับต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี ๒ เปนตนมาการเก็บอากรสุราถวายเปนรายไดท่ีสําคัญ
สวนหนึ่งของประเทศ ตอมาในรัชกาลท่ี ๓ ทรงประกาศยกเลิกอากรฝน เพราะทรงเห็นวาฝนเปนสิ่งชั่วราย 
แมเห็นโทษสุราเชนกัน แตก็คงอากรสุราไวเพ่ือเปนรายไดแผนดิน นโยบายท่ีถือวารายไดแผนดินเปนสิ่ง
สําคัญกวาการควบคุมการบริโภคสุราไดรับการถายทอดในสมัยตอมา พอมาถึงรัชกาลท่ี ๕ การสงเสริม
อบายมุขเปนสําคัญเพราะตองทํารายไดใหแกแผนดิน และเพ่ือแรงงานกุลีจีนไวในไทย ไมใหไปเปนแรงงาน
สิงคโปร โดยเปดโอกาสใหกุลีจีนบริโภคสุราเต็มท่ี ในป พ.ศ. ๒๔๓๘ รายไดจากฝน บอน เบี้ยสุรา หวย         
มีสัดสวนรอยละ ๕๐.๖๔ ของรายไดแผนดิน 

ในปลายรัชกาลท่ี ๖ พ.ศ. ๒๔๕๒ รัฐบาลเริ่มใชนโยบายใหมคือ ยกเลิกการใหสิทธิผูกขาดแก
นายอากรโดยรัฐจัดเก็บภาษีสุราเอง เพราะเหตุวาระยะหลังนายอากรไมสงเงินใหรัฐตามจํานวนเงินท่ีประมูล
ไดโดยตกจาก ๔.๔๙ ลานบาท ใน พ.ศ. ๒๔๔๗ เปน ๓.๒๑ ลานบาทใน พ.ศ. ๒๔๕๑ แตในวิธีใหมนี้รัฐได
เก็บภาษีสุราเปนมณฑล โดยใหเสนาสมุหเทศาภิบาลเปนผูอํานวยการท้ังในดานการจัดเก็บภาษีและการออก
ใบอนุญาตตมกลั่นสุรา อีกท้ังกระทรวงมหาดไทยถึงกับมีคําสั่งใหสมุหเทศาภิบาลทุกมณฑลตองแจงรายได
ภาษีสุรา และจํานวนสุราท่ีขายในทุกทองท่ีไปใหกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ ถาปรากฏวาภูมิภาคใดมีการ
จายสุราตกต่ํา หัวหนาบริหารในสวนราชการนั้นกับเจาหนาท่ีภาษีสุราตองแจงเหตุจนเปนท่ีพอใจและตอง
แกไขอยางรีบดวน ทางดานกระทรวงการคลังก็พยายามสนับสนุนการขายดวยการใหรางวัลแกผูขายสงท่ี
สามารถขายสุราเกินสัญญา และใหรางวัลแกกํานันผูใหญบานท่ีสามารถทําใหการขายสุราในทองถ่ินประสบ
ผล รวมท้ังสามารถปราบสุราผิดกฎหมายได นอกจากนี้ยังสนับสนุนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตามทองถ่ินตาง ๆ   
เขามารับอนุญาตตมกลั่นเพ่ือเปนการสงเสริมการขายสุราของโรงกลั่นนั้นๆ และเพ่ือปราบสุราเถ่ือน ทําให
สุราแพรไปไกลมากข้ึน ราษฎรซ้ือสุราไดสะดวกข้ึน ปรากฏวาปแรก สุราขายดีมาก บางมณฑลมีสุราไมพอ
ขาย ในรัชกาลท่ี ๗ กรมสรรพสามิตไดเริ่มการผลิตใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงงานท่ีบางยี่ขัน (กอน พ.ศ. ๒๔๗๐ 
การผลิตสุราท่ีโรงงานบางยี่ขันดําเนินการโดยเอกชน โดยมีกรมสรรพสามิตเปนผูดูแลและจัดใหมีการ
ประมูล) มียอดจําหนายสูงข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นเปนตนมาการบริโภคสุราท่ีผลิตโดยรัฐเพ่ิมข้ึนจนถึงปจจุบัน 

 
 
 



๒๒ 

๒.๒.๕ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสุราในประเทศไทย 

ในปจจุบันรัฐบาลจะข้ึนภาษีสรรพสามิตสุราและเบียรมากข้ึนก็ตาม ประชาชนก็ยังนิยมบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเชนเดิม โดยเฉพาะเบียรและเหลาขาว รัฐบาลและกรมสรรพสามิตตางระบุวา ตองการ
หาเงินเขารัฐ แตไมเลือกข้ึนภาษีการผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีไดสวนแบงรายไดเงินภาษีซ่ึงมีสวน
แบงรายไดภาษีเพียง ๘% เต็มเพดานท่ี ๔๐๐ บาท ตอลิตร แอลกอฮอลบริสุทธิ์ มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๖   
และข้ึนอัตราภาษีสุราปรุงพิเศษ (แมโขง) ซ่ึงมีสวนแบงรายไดภาษีเพียง ๐.๒ % เต็มเพดานเม่ือป         
พ.ศ. ๒๕๔๘ แตในป ๒๔๕๒ กลับยังข้ึนภาษีเบียร และเหลาขาวไมเต็มเพดาน ท้ังท่ีเบียรสวนแบงรายไดภาษี 
๕๙% และเหลาไดสวนแบง ๑๓% โดยข้ึนภาษีเบียรครั้งสุดทาย เปน ๕๕% เม่ือป ๒๕๔๔ และเหลาขาวเก็บ
ท่ีอัตรา ๑๐๐ บาทตอลิตรแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ตั้งแตป ๒๕๓๕ และข้ึนเปน ๑๑๐ บาทเม่ือ ป ๒๕๕๐ 

หากดูตามโครงสรางรายรับสรรพสามิตสุราของประเทศไทยเม่ือป ๒๕๕๑ รัฐไดภาษีสรรพสามิต
ยอดรวม ๙๐,๑๘๘ ลานบาท อันดับ ๑ คือ เบียร ๕๓,๓๖๙ บาทคิดเปน ๕๙% เหลาขาว ๑๑,๖๐๕ ลาน
บาท คิดเปน ๑๓% สุราผสม ๙๐๒๐ ลานบาทคิดเปน ๑๐% สุรานําเขา ๗,๕๘๙ ลานบาทคิดเปน ๘.๔% 
สุราพิเศษ (ครอบคลุมบรั่นดี) ๖,๑๕๑ ลานบาท คิดเปน ๖.๘๕% สุราปรุงพิเศษ ๑๙๘ ลานบาท คิดเปน 
๐.๒% และคาดวาหลังการข้ึนภาษีรั้งลาสุด คนไทยก็ยังนิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

เนื่องจากสุรากอใหเกิดโทษภัยนานาประการ อันมีผลกระทบตอสังคมไทยมานานตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน รัฐแตละยุคตางก็ไดกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับสุราข้ึนในประเทศไทยโดยงานวิจัยเรื่องนี้ คณะผูวิจัย
ตองการชี้ใหเห็นกฎหมายท่ีรัฐออกมาเก่ียวกับสุรา เพ่ือใหทราบถึงวิวัฒนําการของสุราท่ีมีผลกระทบกับ
สังคมไทย ดังนี ้

๑) พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓11

๑๒ 

มาตรา ๒๓ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๓ ถึงประเภทท่ี ๗ ทําการเปลี่ยนแปลง
สุรา โดยเอาสุราอ่ืนใด หรือน้ํา หรือของเหลว หรือวัตถุอ่ืนใดเจือปนลง หรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา 
เวนแตผูซ้ือไดรองขอใหเปลี่ยนแปลงสุราเพ่ือด่ืมในขณะนั้น ถาปรากฏสุราท่ีมีอยูในความครอบครองของผู
ไดรับใบอนุญาต ดังกลาวในวรรคกอนเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน ซ่ึงมิไดเปนไปตามธรรมชาติ ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูนั้นทําการเปลี่ยนแปลงสุรา 

มาตรา  ๓๘ ผู ใดฝ าฝนมาตรา  ๒๓ มีความผิดตองวาง โทษปรับ ไม เ กินห าร อยบาท                 
จากพระราชบัญญัติท่ีกลาวมานั้น ตองการกําหนดขอบเขตใบอนุญาตผลของการผลิตสุราท้ังการขอ
ใบอนุญาตผลิต การขอนําเขา การจําหนาย ตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐกอน ดังความในมาตรา ตรั้งหนึงเปน
จํานวนตั้งแตสิบลิตรข้ึนไป ประเภทท่ีครั้ง๒ สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตั้งแตสิบลิตร
ข้ึนไป ประเภทท่ี ๓ สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนท่ีตํ่ากวาสิบลิตร ประเภทท่ี ๔ สําหรับ
การขายสุราท่ีทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนกวาสบลิตร ประเภทท่ี ๕ สําหรับการขายสุราทุกชนิด
ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตรเพ่ือดื่ม ณ สถานท่ีเปนการชั่วคราวไมเกินสิบวัน ประเภทท่ี ๖ สําหรับการ
ขายในพระราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนท่ีต่ํากวาสิบลิตรเพ่ือดื่ม ณ สถานท่ีขายชั่วคราวไมเกินสิบวัน 
ประเภทท่ี ๗ สําหรับหรือขายสุรา ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร เพ่ือดื่มภายในสมาคมหรือตามสโมสร 

และมีบทกําหนดโทษตามความในมาตรา ๔๐ ทวิ วา ผูไดรับในอนุญาตขายสุราทําการขายสุราไม
ตรงตามประเภทใบอนุญาตท่ีเจาพนักงานออกใหตามมาตรา ๑๙ หรือผูไดรับใบอนุญาตขายสุรา ซ้ือจากผูไม
มีสิทธิ์ขายไดโดยชอบดวยกฎหมาย มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

๑๒ราชกิจจานุเบกษา ท่ี รก. ๒๔๙๓/๑๖/๓๔๖/๒๑ มีนาคม ๒๔๙๓.  
                                                           



๒๓ 

พระราชบัญญัติฉบับพ.ศ.๒๔๙๓ นี้มีขอบขายเพ่ือตองการควบคุมหรือการจัดระบบการดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวกับสุราใหเปนมาตรฐานสากล หรือเปนระบบท้ังการผลิต การนําเขา ผูผลิตหรือผูนําเขาเพ่ือ
จําหนายนั้น มีกําลังความสามารถเพียงแคไหน และตองขออนุญาตตามปริมาณนั้น และดําเนินการใหถูกตอง
ตามกฎหมายภาษีสุรา เพ่ือตองจายเขารัฐ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการนํารายไดไปพัฒนําประเทศ ซ่ึงดําเนินการ
จัดเก็บภาษาดวยสรรพสามิต 

๒) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

มาตรา ๖ แหงพระราชสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ บัญญัติไววา “หามมิใหผูใดนําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขา
ขายในราชอาณาจักร เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต ฯลฯ มาตรา ๘ บัญญัติวา “ผูไดรับ
ใบอนุญาตนําสุราเขามาในราชอาณาจักรจะตองเสียภาษี โดยปดแสตมปสุราฯลฯ” ซ่ึงความในมาตรา ๘ นี้ 
เม่ือพิจารณาแลว นาจะตีความไดวา ผูท่ีจะตองเสียภาษีสุราท่ีนําเขามาเขามาก็คือ “ไดรับอนุญาต” (นําเขา
เกินกวาหนึ่งลิตร) ก็ไมตองเสียภาษี ซ่ึงเม่ือตีความไดเชนนี้แลว ก็นับวายังไมถูกตองกับเจตนํารมณและ
ความมุงหมายเก่ียวกับการควบคุมในทํางภาษีสุรา เพราะทํางการมีความมุงหมายจะใหสุราทุกขวดนําเขา
มาในราชอาณาจักร หรือทําข้ึนภายในเพ่ือจําหนายก็ตาม มีแสตมปสุราปดอยูเพ่ือเปนเครื่องหมายวาไดผาน
การเสียภาษี หรือไดรับอนุญาตของเจาพนักงานมาแลว แตท่ีใชคําวา “ไมเกินหนึ่งลิตร” ในมาตรา ๖ นั้น 
เปนการยกเวนสําหรับผูท่ีนําติดตัวเขามาเพียงจํานวนเพียงเล็กนอย  ใหไดรับความสะดวกไมตองยื่นคํารอง
เพ่ือขอรับใบอนุญาตนําเขาเทานั้น มิไดมุงหมายจะยกเวนภาษีให เพราะถายกเวนภาษีแลว ก็จะมีสุราท่ีไม
ตองปดแสตมป อยูในความครอบครองของบุคคลตางๆไดโดยไมผิดกฎหมาย 

๓) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๐  

เพ่ือกําหนดเง่ือนไขและวิธีการวาดวยกรรมวิธีเก่ียวกับการทําสุรา การใชวัตถุดิบระยะเวลาและวิธี
เก็บ ราชนิดของสุราและแรงแอลกอฮอล จํานวนสุราท่ีใหทําและขายใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา ปฏิบัติและ
ลงโทษผูท่ีไมปฏิบัติดวยกําหนดการผอนผันสําหรับผูท่ีนําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาในพระราชอาณาจักร
เพ่ือเปนตัวอยางสินคาหรือมิใชเพ่ือการคา แกไขอัตราภาษีสุรากลั่นแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ลดหยอนหรืองด
เวน ไมเรียกเก็บภาษีสุรา สําหรับแอลกอฮอลท่ีนําไปใช ในการอุตสาหกรรม ตลอดจนกําหนดความผิดท่ีมี
โทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต มีอํานาจ
เปรียบเทียบได 

๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๓ พ.ศ. ๒๕๑๕12

๑๓
  

ขอ ๒ หามมิใหผูไดรับอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๓ ถึงงเวลาท่ี ๖ ตามความในกฎหมายท่ีวาดวย
สุราหรือบุคคลใดท่ีกระทําการเพ่ือประโยชนของผูไดรับใบอนุญาต ขายสุราดังกลาว จําหนายถึงลา ๒๔.๐๐ 
น.เวนแตไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมตํารวจสําหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผูวาราชการจังหวัด 
สําหรับจังหวัดอ่ืน หามมิใหดื่มสุราชนิดใดๆ ณ สถานท่ีขายสุราในกําหนดเวลาหามจําหนายสุรา เวนแต
สถานท่ีขายสุรานั้นไดรับอนุญาตใหจําหนายไดตามวรรคหนึ่ง การจําหนายสุราและการด่ืมสุราในสถานท่ี
บริการตามกฎหมาย วาดวยถานบริการ ซ่ึงกฎหมายอนุญาตใหเปดทําไดเกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ใหกระทํานอก
เวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดเฉพาะหลังจากเวลา ๒๔.๐๐ น. จนถึงเวลาปดการทําการ
หลักเกณฑ เง่ือนไข หรือวิธีการเก่ียวกับการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต การแสดง

๑๓ราชกิจจานุเบกษา ท่ี รก. ๒๕๑๕/๑๗๔/๑๐ พ./๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๕. 
                                                           



๒๔ 

ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การจําหนายสุราของผูไดรับใบอนุญาต และคาธรรมเนียมการออกและ
การตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๓ เม่ือปรากฏวา ผูไดรับการอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ (๑) ดําเนินการขัดตอ
ความสงเรียบรอยหรือศีลธรรม หรือ กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืน (๒) ยอมใหผูมีอาการเมาสุรา
จนประพฤติวุนวาย หรือครองสติไมไดเขาไปหรืออยูในสถานท่ีขายสุราในเวลาเปดทําการ (๓) จําหนายสุรา
ใหแกลูกคาท่ีมีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวาย หรือครองสติไมไดแลว (๔) จําหนายสุรานอกเวลาท่ีกําหนด
ในใบอนุญาต (๕) ฝาฝนกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในประกาศของคณะฉบับนี้  ใหผู มี อํานาจ           
ออกใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิบัติฉบับนี้ มีอํานําจสั่งพักใบอนุญาตหรืเพิกถอนใบอนุญาตได    
การสั่งพักใบอนุญาตใหสั่งพักใชไดไมเกินครั้งละสามสิบวัน 

ขอ ๔ ผูใดฝาฝนขอ ๒ วรรคหนึ่ง หรือจําหนายสุราในเวลาหามจําหนายระหวางถูกพักใช
ใบอนุญาตตามขอ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

ขอ ๕ ผูใดฝาฝนขอท่ี ๒ วรรคสองหรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ ตองระวางโทษไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  

๕) ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ ๓๒๗ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ขอ ๒ ใหผูมีหนาท่ีเก็บภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุราและภาษีเครื่องดื่มตามกฎหมายวาดวย
ภาษีไวเครื่องดื่ม เสียภาษีสุราและภาษีเครื่องด่ืมเพ่ิมข้ึนรอยละสิบของประเภทนั้นๆ ภาษีสุราและภาษี
เครื่องดื่ม ท่ีเสียเพ่ิมข้ึนตามความในวรรคหนึ่ง เศษของหนึ่งสตางคใหปดท้ิง 

ขอ ๓ ใหเจาหนาท่ี ซ่ึงมีหนาท่ีในการเก็บภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา และภาษี เครื่องด่ืม
ตามกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่ม สงมอบเงินภาษารอยละสิบตามขอ ๒ ใหแกกระทรวงมหาดไทย โดยหัก
คาใชจายไวรอยละหาของเงินท่ีเก็บได 

ขอ ๔ ใหกระทรวงมหาดไทย จัดกรรเงินท่ีไดจากขอ ๓ ใหแกราชการสวนทุกแหงตาหลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดในกฎกระทรวง และใหมีอํานําจวางระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติการ เพ่ือใหราชการ
สวนทองถ่ิน ไดรับเงินรายไดจากคาภาษี สุราและภาษีเครื่องดื่ม  

๖) พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๖ บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๙๓ กอนแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
และอัตราภาษีสุราท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงวาดวยการลดหยอนหรือกาภารเรียกเก็บภาษีสุราท่ีออกตาม
ความในพระราชบัญญัติดังกลาวกอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปสําหรับ
ผูซ้ือสุราหรือผูไดรับอนุญาตทําสุรา ท่ีมีสัญญาผูกพันกับกรมสรรพสามิต หรือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อยูกอนวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และในสัญญาดงกลาว ผูซ้ือสุราหรือผูไดรับอนุญาตทําสุราตองชําระ
เงินแกรัฐบาล เปนการเหมาจาย โดยคาภาษีสุราและคาผลประโยชน หรือรวมคาภาษี และคาธรรมเนียม
พิเศษและคาทดแทนโรงงานสุราเขาดวยกัน แลวแตกรณี ท้ังนี้ จนกวาสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดลงไมวาดวย
เหตุเลิกสัญญาหรือสิ้นสุดอายุสัญญา 

๗) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือโดยท่ีเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดกอใหเกิด
ปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ สมควรกําหนดมาตรการตางๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังการบําบัดรักษาหรือ
ฟนฟูสุขภาพของผูติดเครื่องแอลกอฮอล เพ่ือชวยลดปญหาและผลกระทบทํางดานสังคมและเศรษฐกิจ   



๒๕ 

ชวยสรางเสริมสุขภาพของประชาชน โดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวย
ปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่มและแองกอฮอลไดโดยงาย 

วิวัฒนาการของกฎหมายท่ีภาครัฐออกมาอันมีสวนเก่ียวของกับสุรานั้น แรกเริ่มเดิมทีนั้นเนน
ความตองการ เพ่ือกระตุนระบบทํางเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ โดยมุงหมายเพ่ือการจัดเก็บภาษีให
สมดุลกับรายรับ ท่ีบริษัทสุราตางๆ ดําเนินการทวงเศรษฐกิจ ท้ังการผลิต การนําเขา การสงออก จนกระท่ังมี
กลุมองคกรภาคประชาชนบางกลุมออกมากระตุนใหภาครัฐเปรียบเทียบใหเห็นถึงความสําคัญระหวางรายได
กับภาษีสุรากับผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค อยางไหนมากนอยกวากัน ทําใหภาครัฐมองเห็น
ความสําคัญของบุคลากรของประทศ จึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ึน เพ่ือตองการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันจะกอใหเกิดผลกระทบท้ังดาน ปญหาสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ      
และอาชญากรรมตางๆ รวมท้ังการกอปญหาใหเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ อันเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนกฎบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการสงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีคุณภาพ และยัง
มีการกําหนดสถานท่ีตองหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสุรา ดังความในมาตรา ๓๑ เชน วัด สถานท่ี
บริการสาธารณสุขของรัฐ สถานท่ีราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง สวนสาธารณสุขทํางราชการและสถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
กรรมการ  ซ่ึงมีบทลงโทษตามความในมาตรา ๔๒ วา ผูใดฝาฝน มาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

จะเห็นไดวา ปญหาของสุราเปนปญหาใหญท่ีมีผลกระทบท้ังทํางบวกและทํางลบ หากมอง
ทํางดานธุรกิจจะเห็นถึงรายไดมหาศาล แตถาหากมองทํางดานคุณธรรมและจริยธรรม และผลกระทบใน
อนําคต จะเห็นไดวา สุราเปนปญหารายแรงมากกวาท่ีคิด เชน สุราขาวขวดหนึ่ง ราคาตนทุน ๔๐-๖๐ บาท 
ตออนําคตตองเสียคารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุตองรักษาอวัยวะทุกสวนใหคงอยูในสภาพท่ีพอจะใช
งานไดและคอยรักษาโรคภัยท่ีตองติดตัวไปจนวันตายอันเกิดจากปญหาขงสุรานอยนิด แตกอใหเกิดโทษ
มหันต และยังสงผลกระทบปญหาภายในครอบครัวและการเขาสังคมดวย เม่ือภาครัฐมองเห็นปญหา
ดังกลาว จึงพยายามท่ีจะระงับยับยั้งแรงเสียดทํานจากสุราดวยการออกเปนกฎหมายในระดับตางๆโดยมีการ
เก็บภาษีสูงข้ึนทุกป แตก็มิอาจตานกระแสธุรกิจดังกลาวได นอกจากมีการออกกฎหมายท่ีมีการลงโทษผูผลิต
อยางรุนแรงมากกวาการออกกฎหมายมาใชบังคับกับผูบริโภคเทานั้น 

 

๒.๓ พฤติกรรมในการดื่มสุราของสังคมไทย 

คนไทยดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลในปริมาณท่ีมากเปนอันดับ ๕ ของโลกเม่ือป ๒๕๔๓ โดยดื่ม
เฉลี่ย ๑๓.๕๙ ลิตร ตอคนเพ่ิมข้ึนประมาณ ๑ เทาตัวในรอบ ๑๐ ปท่ีผานมาคือดื่มเฉลี่ย ๗.๔๖ ลิตรตอคน
เม่ือป ๒๕๓๓ สถานการณการดื่มของคนไทยอายุ ๑๕ ปข้ึนไป จากการสํารวจสุขภาวะอนามัยครั้งท่ี ๓    
พ.ศ. ๒๕๔๗ พบวา คนไทยมีอัตราการดื่มรอยละ ๔๒.๓๒ หรือ ประมาณ ๒๐.๘ ลานคนเปนผูชายมากกวา
ผูหญิงประมาณ ๒ เทาคือ ๑๔ ลานคนตอ ๖.๘ ลานคน มีผลการศึกษาวิจัยเปนตัวอยางการบริโภคสุรา 
ดังตอไปนี้ 

๑. พ.ศ. ๒๕๔๖ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติครั้งลาสุดพบวาคนไทยอายุ ๑๑ ปข้ึน 
ไปท่ีดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลมีจํานวน๑๘.๖๑ลานคนหรือรอยละ๖๐.๘๐ของเพศชายอายุ ๑๑ ปข้ึนไป
เปนหญิง ๓.๙๕ ลานคน หรือ รอยละ ๑๔.๕๑ ของเพศหญิงหรือผูชายดื่มมากกวาผูหญิง ๕ เทา 

๒. พ.ศ. ๒๕๔๖ ในกลุมของผูท่ีดื่มตั้งแต ๑-๒ ครั้งข้ึนไปตอสัปดาห ซ่ึงอาจถือไดวาเปนกลุมท่ีดื่ม
ประจําพบวาในเพศชายท่ีดื่มประจํามีอัตรารอยละ ๔๓.๙ ในเพศหญิงท่ีดื่มประจํามีอัตรารอยละ ๑๖.๗ 



๒๖ 

๓. เม่ือพิจารณาจากกลุมอายุ พบวา กลุมท่ีดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลสวนใหญอยูในกลุมวัย
ทํางานชายอายุ ๒๕-๔๔ ป จํานวน ๗.๘๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๗๔.๖๔ ของประชากรเพศชายในวัย
เดียวกัน (จํานวน ๑๐.๕๐ ลานคน) ท้ังนี้ พบวา กลุมวัยทํางานอายุ ๒๕-๒๙ ป ดื่มมากท่ีสุด 

๔. พ.ศ. ๒๕๓๙ –๒๕๔๖ ในชวงเวลาเพียง๗ปกลุมผูหญิงวัย ๑๕-๑๙ ปเปนกลุมท่ีนาจับตามาก
ท่ีสุดเนื่องจากมีการเพ่ิมจํานวนข้ึนเกือบ๖เทาคือจากรอยละ ๑.๐ เปนรอยละ ๕.๖ และในกลุมหญิงท่ีดื่มวัย 
๑๕-๑๙ ป รอยละ ๑๔.๑ เปนกลุมท่ีดื่มประจํา (ดื่ม ๑-๒ ครั้งตอสัปดาหถึงดื่มทุกวัน) 

๕. วัยรุนเพศชายวัย๑๑-๑๙ป ท่ีบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลมีจํานวนประมาณ๑.๐๖ ลาน
คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๒๓ ของประชากรในกลุมอายุนี้ 

๖. มีการคาดการณวาในอนาคตมีแนวโนม ท่ีจํานวนผูบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจะเพ่ิม
มากข้ึนในทุกเพศและทุกกลุมอายุและดื่มปริมาณเพ่ิมข้ึน ๑ เทา ทุก ๓ ป 

๗. ผูหญิงตั้งครรภแตยัง “ดื่ม” มีประมาณ ๑ ใน ๔ 
๘. อุบัติการณนักดื่มหนาใหมเพ่ิมข้ึนปละ ๒.๖ แสนคน 
๙. ปจจุบันหญิงไทยนิยมดื่มเบียรมากกวาแตกอน 
๑๐. เครื่องดื่มท่ีวัยรุนหญิงนิยมดื่มคือสุราตางประเทศหรือสุราผสมน้ําผลไมเพราะเชื่อวาดื่มแลว

ไมเมา13

๑๔ 
อยางไรก็ตามปริมาณและเหตุผลในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรวมทุกประเภทในป ค.ศ. 

๑๙๙๘ มี จํานวน ๙.๗ ลิตร/คน/ป และการบริโภคเพ่ิมข้ึนเปน ๑๓.๗๑ ลิตร/คน/ปในป ค.ศ. ๑๙๙๙ และมี
การบริโภคท่ีลดลงเพียง ๐.๑๒ ลิตร/คน/ปในป ค.ศ. ๒๐๐๐ ประเทศไทยยังมีการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลโดยรวมทุกประเภทเปนจํานวน ๑๓.๕๙ ลิตร/คน/ปโดยปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนนี้เปนเพราะการบริโภค
เหลา (Spirits) มีจํานวนท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิมจํานวน ๘.๗๑ ลิตร/คน/ปในป ค.ศ. ๑๙๙๘ มาเปน ๑๒.๖๗ 
ลิตร/คน/ป และ ๑๒.๔๕ ลิตร/คน/ป ในป ค.ศ. ๑๙๙๘ และ ค.ศ. ๒๐๐๐เรียงตามลําดับ 

ในดานการบริโภคเบียรและไวนของประเทศไทยในชวง ค.ศ. ๑๙๙๘–๒๐๐๐ นั้น ปริมาณการ
บริโภคเบียรของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนพอสมควรทีเดียวโดยคนไทยมีการบริโภคเบียรจํานวน 
๐.๙๘ ลิตร/คน/ป ในป ค.ศ. ๑๙๙๘ และเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน ๑.๐๒ ลิตร/คน/ป (เพ่ิม๔ % จาก ๐.๙๘ ) 
และ ๑.๑๒ ลิตร/คน/ป (เพ่ิม ๙.๘ % จาก๑.๐๒) ในป ค.ศ. ๑๙๙๘  และ ค.ศ. ๒๐๐๐เรียงตามลําดับแตใน
สวนของการบริโภคไวนนั้นคนไทยมีปริมาณการบริโภคเปนจํานวนเทาเดิมคือ๐.๐๑ ลิตร/คน/ปตลอดท้ัง ๓ 
ปขอมูลอันดับโลกและปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยท่ีนําเสนอโดย WHO นั้น
แสดงใหเห็นวาการท่ีประเทศไทยติดอันดับ Top Ten ของโลกในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเพราะ
คนไทยมีการบริโภคเหลา (Spirits) ในปริมาณท่ีสูงมากจนกลายเปนฐานสงใหประเทศไทยติดอันดับการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพรวมท้ังหมดซ่ึงจําเปนท่ีจะตองเรงรณรงคและหาวิธีการปองกันและแกไข
ใหมีการบริโภคเหลาใหนอยลง 

ในสวนของการบริโภคเบียรและไวนของประเทศไทยนั้นแมวาตัวเลขปริมาณการบริโภคเบียรจะมี
เพ่ิมข้ึนพอสมควรและปริมาณการบริโภคไวนเทาเดิมแตจะเห็นไดวาอันดับโลกของการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท้ัง๒ประเภทนี้ของประเทศไทยไดถูกเลื่อนสูงมากข้ึนซ่ึงสะทอนใหเห็นวาปริมาณการบริโภค
เบียรและไวนของท่ัวโลกมีจํานวนท่ีนอยลงจนทําใหอันดับของไทยเปลี่ยนแปลงไปกลาวคือปริมาณการ
บริโภคเบียรอันดับ ๑ ของโลก ไดแก ประเทศไอรแลนด (Ireland) ท่ีมีปริมาณการบริโภคเบียร จํานวน 

๑๔ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน, อุบัติการณและแบบแผนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังนโยบายคุมครองเด็ก, หนา ๑๖ – ๑๗. 

                                                           



๒๗ 

๘.๘๓ ลิตร/คน/ป และ จํานวน ๘.๘ ลิตร/คน/ป ในป ค.ศ. ๑๙๙๘ และ ค.ศ. ๑๙๙๙ เรียงตามลําดับ และ
ในป ค.ศ. ๒๐๐๐ ประเทศสวิสเซอรแลนด (Switzerland) ถูกเลื่อนข้ึนมาเปนอันดับ ๑ แทนท่ีประเทศ
ไอรแลนด (Ireland) โดยมีปริมาณการบริโภคเบียรจํานวน ๖.๙๓ ลิตร/คนตอป ในดานการบริโภคไวนนั้น
ประเทศท่ีไดอันดับ ๑ ของโลก ในป ค.ศ. ๑๙๙๘ และ ค.ศ. ๑๙๙๙ นั้น ไดแก ประเทศลักซเซมเบิรก 
(Luxemburg) โดยมีปริมาณการบรโิภคไวน จํานวน ๑๐.๒๒ลิตร/คน/ป และ ๘.๘๙ ลิตร/คน/ป ตามลําดับ
สวนในป ค.ศ. ๒๐๐๐ นั้น ประเทศฝรั่งเศส (France) บริโภคไวนเปนอันดับ ๑ ของโลกคิดเปนจํานวน 
๘.๒๕ ลิตร/คน/ป 

ดังนั้น โดยภาพรวมปริมาณในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทของประเทศไทยถือได
วาเปนไปในทิศทางท่ีไมดีจําเปนท่ีจะตองเรงสรางมาตรการท่ีจะปองกันและแกไขใหมีการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลใหนอยลงใหไดพฤติกรรมในการดื่มสุราของสังคมไทยเกิดมาจากหลายสาเหตุแตในงานวิจัยนี้ได
ศึกษาคนควาใน๓ประเด็นคือการบริโภคเครื่องดื่มสุราของประชาชน, การดื่มสุราของนักเรียนนักศึกษา, และ
การดื่มสุราของผูใชแรงงานมีสาระท่ีควรศึกษาพอสังเขปดังนี้ 

๒.๓.๑ การดื่มสุราของประชาชน 

สุราท่ีนิยมดื่มกันของประชาชนในทุกวันนี้ ท้ังในเมืองและนอกตัวเมือง คือ สุราขาวหรือ๔๐ ดีกรี 
โดยเฉพาะผูชายในชนบทเนื่องจากราคาไมแพงมากนักสวนผูชายในตัวเมืองมักนิยมดื่มสุราแดงหรือเหลาแดง
ซ่ึงมีหลายยี่หอสวนสุราตางประเทศก็มีการดื่มเฉพาะของคนบางกลุมเชนทหารตํารวจและขาราชการ
ระดับสูงเทานั้น เนื่องจากราคาแพงกวากันมากกวาครึ่งเครื่องดื่มประเภทเบียรก็มีขายกันมากหลายยี่หอ เชน 
กันท้ังของไทย และของชาติท่ีเปนท่ีรูจักกันนอกจากนั้นก็ยังมียาดองเหลาท่ีขายกันเกลื่อนเมืองเนื่องจากเชื่อ
กันวาเปนยาบํารุงรางกายทําใหเจริญอาหารอยูไฟงายรสชาติไมแรงเหมือนสุราโดยตรง14

๑๕ 
จากผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมของการบริโภคเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอลของประชาชนใน

เขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนพบวาประชาชนจังหวัดขอนแกนบริโภคเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอลรอยละ ๗๘.๖๖ 
เพศชายดื่มแอลกอฮอลมากกวาเพศหญิงประมาณ ๒ เทา กลาวคือ ผูท่ีดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเปนเพศ
ชายรอยละ ๖๙.๐๒ และเพศหญิงรอยละ ๓๐.๙๘ กลุมเด็กวัยรุนอายุ ๑๕-๑๙ ปดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอลรอยละ ๒๓.๗๘ วัยทํางานอายุ ๓๐-๔๔ ป ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลรอยละ ๓๖.๖๓ 
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลสวนมากจะดื่มแบบนานๆครั้งรอยละ ๒๗.๘๘ และดื่มเปน
ประจําทุกวัน หรือ เกือบทุกวันรอยละ ๑๔.๑๗ 

อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางท่ีดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลสวนมากรอยละ ๒๗.๘๘ จะดื่มแบบ
นานๆ ครั้งรองลงมาคือดื่มเฉพาะงานบุญเทศกาลรอยละ ๑๘.๗๐ ดื่มสัปดาหละครั้งรอยละ๑๖.๗๙ และดื่ม
ทุกวัน หรือ เกือบทุกวันรอยละ ๑๔.๑๗ ตามลําดับเพศหญิงท่ีด่ืมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจะมีสัดสวนการ
ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวันมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ ๑๔.๘๓ และ๑๓.๘๗ในเพศหญิงและเพศชาย
ตามลําดับเพศชายท่ีดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจะดื่มในปริมาณท่ีเสี่ยงตอการเปนอันตรายตอสุขภาพคือ
เกินกวา ๓ เปกข้ึนไปตอครั้งรอยละ ๒๔.๖๗ สวนเพศหญิงจะดื่มเบียรในปริมาณท่ีเสี่ยงตอการเปนอันตราย
ตอสุขภาพ คือ เกิน ๑.๕ ขวดข้ึนไป คิดเปนรอยละ๕๐.๑๒ 

สําหรับการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลของกลุมเด็กและเยาวชนระหวางอายุ ๑๕-๑๙ ปพบวาผู
ท่ีดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลรอยละ ๓๒.๐๒ จะด่ืมสัปดาหละครั้งและดื่มเปนประจําทุกวันหรือเกือบทุก
วันรอยละ ๑๐.๖๒ เม่ือแยกตามเพศแลวกลับ พบวา เพศหญิงท่ีดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจะมีสัดสวน

 ๑๕ วิชัยโปษยะ จินดา และคณะ, สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษาโครงการศึกษาปญหาท่ีเกี่ยวของกับการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเพ่ือหามาตรการทางเลือกปองกันแกไข, หนา ๑๐๕. 

                                                           



๒๘ 

การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเปนประจําทุกวันหรือเกือบทุกวันมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ๙.๓๖ใน
เพศชายและรอยละ๑๐.๖๒ในเพศหญิงนอกจากนี้เพศหญิงท่ีดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจะดื่มสัปดาหละ
ครั้งในสัดสวนท่ีสูงกวาเพศชายคิดเปนรอยละ ๓๒.๐๒ และ๒๙.๗๘ ในเพศหญิงและชายตามลําดับแต
ปริมาณการดื่มตอครั้งในเพศชายจะสูงกวาเพศหญิง คือปริมาณการดื่มสุราตอครั้งในระดับท่ีเสี่ยงตอการเปน
อันตรายตอสุขภาพพบในเพศชายรอยละ ๓๘.๗๓และเพศหญิงรอยละ ๑๘.๓๖ และดื่มเบียรตอครั้งในระดับ
ท่ีเสี่ยงตอการเปนอันตรายตอสุขภาพพบในเพศชายรอยละ ๓๑.๘๙ สวนในเพศหญิงพบไดรอยละ ๑๓.๗๗ นี้ 
เปนเพียงสถิติบางสวนท่ีผูวิจัยไดนํามาเสนอเทานั้น 1 5

๑๖ สวนเหตุผลท่ีวาคนไทยด่ืมสุรามากยิ่งข้ึนนั้นเนื่องจาก
สาเหตุดังตอไปนี้ 

(๑) คนไทยมีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเฉพาะท่ีผลิตเองภายในประเทศรวม
ท้ังหมดประมาณ ๓,๖๙๑ ลานลิตรคิดเปนมูลคาไมต่ํากวา ๑.๕ แสนลานบาทในทองตลาด 

(๒) อัตราการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเฉลี่ย ๕๘.๐ ลิตรตอคน ตอป ในป ๒๕๔๖เพ่ิมจาก
ป ๒๕๓๒ ท่ีอัตราการดื่มเฉลี่ย ๒๐.๒ ลิตรตอป เกือบ ๓ เทาตัว 

(๓) ผลจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนทําใหประชาชนมีกําลังซ้ือมากข้ึนในป๒๕๔๖ท่ีผานมารัฐเก็บ
ภาษีจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลได ๖.๒๗ หม่ืนลานบาทเพ่ิมข้ึนจาก ๗.๘พันลานบาทในป 
๒๕๓๖ เปนการเพ่ิมเกือบ ๑๐ เทาตัว ในชวงเวลาประมาณ ๑๐ ป 

(๔) มีผลการวิจัยในประเทศไทยหลายชิ้นท่ีชี้ใหเห็นวา “โฆษณา” เปนหนึ่งในปจจัยท่ีชักนํา
เยาวชนใหด่ืมเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอลและชี้วาสื่อท่ีมีอิทธิพลอยางสูงในการสรางคานิยมใหเยาวชนดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล คือ โทรทัศนและภาพยนตร16๑๗ 

๒.๓.๒ การดื่มสุราของนักศึกษาและนักเรียน 

การดื่มสุราของนักศึกษาและนักเรียนโดยเริ่มดื่มตั้งแตอายุประมาณ ๑๔-๑๖ ปและเริ่มมีแนวโนม
วาผูดื่มประเภทนี้ จะมีอายุนอยลงเรื่อยๆ ดวยคานิยมในสังคมท่ียังไมยอมรับใหผูหญิงและเด็กดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทสุรานี้สวนหนึ่งเปนเด็กท่ีเรียนไมเกงและการไมระมัดระวังของบิดามารดาไมเพียงพอหรือขาดการ
เอาใจใสใกลชิดนั้นเอง ดังนั้น จึงควรใสใจเด็กตั้งแตเยาววัยกับเด็กต่ํากวา ๑๐ ปลงมาสวนใหญสาเหตุท่ีอยาก
ดื่มเพราะตองการทดลองดื่มและเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลังจากนั้นก็จะเปนการดื่มตามเพ่ือนๆ ในวัยเรียนระดับประกาศนียบัตรชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จนถึงอุดมศึกษาซ่ึงท้ังหมดนี้จะเปนนักเรียนชายเปนสวนใหญสวนนักเรียนหญิงก็มีอยากลองด่ืมบางโดยเริ่ม
หัดดื่มในเทศกาลตางๆ เชนเทศกาลปใหมเทศกาลวันสงกรานตและเทศกาลในวันตามประเพณี17

๑๘ 

๒.๓.๓ การดื่มสุราของผูใชแรงงาน 

โรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทมักจะจางแรงงานผูหญิงมากกวาแรงงานผูชายยกเวน
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทเหล็กและอุตสาหกรรมกอสรางคนงานสวนใหญมีการศึกษาระดับต่ําคือเปน
แรงงานท่ีจบระดับชั้นประถมศึกษาถึงรอยละ ๓๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ ๒๒มัธยมศึกษาตอน
ปลายรอยละ ๑๑ สวนแรงงานท่ีจบการศึกษาอาชีวศึกษารอยละ ๒๑ ดังนั้น หากพิจารณาถึงแรงงานเหลานี้ 
อาจกลาวไดวาเปนแรงงานท่ีไมมีฝมือถึงรอยละ ๗๐ ของแรงงานท้ังหมดการท่ีเปนแรงงานไรฝมือนี้เองจึงมี

 ๑๖ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน, อุบัติการณและแบบแผนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังนโยบายคุมครองเด็ก, หนา๑๗ -๑๘. 

๑๗เรื่องเดียวกัน, หนา๑๘ - ๑๙. 
๑๘วิชัยโปษยะ จินดา และคณะ, สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษาโครงการศึกษาปญหาท่ีเกี่ยวของกับการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเพ่ือหามาตรการทางเลือกปองกันแกไข, หนา ๑๑๖. 

                                                           



๒๙ 

สวนสัมพันธกับคาจางท่ีไดรับจากการทํางานโดยเฉพาะแรงงานหญิงซ่ึงไดรับคาจางเพียงวันละ ๑๕๐ บาท 
สวนแรงงานชายรอยละ ๔๐ ไดคาแรงข้ันต่ํากวา ๑๕๐ บาทสวนแรงงานท่ีมีฝมือข้ึนมาระดับหนึ่งจะไดคาจาง
วันละ ๓๐๐ บาทข้ึนไป 

นับจากประสบการณการดื่มครั้งแรกถึงปจจุบันผูใชแรงงานสวนหนึ่งเลิกดื่มผูท่ียังคงดื่มอยูนั้นเปน
แรงงานชายมากกวาแรงงานหญิงโดยมีแรงงานบางคนบางกลุมยังคงดื่มเปนประจําแตอีกกลุมหนึ่งดื่มแต
เฉพาะเม่ือมีงานตางๆ หรือ ดื่มเม่ืออยากดื่มเรียกวา “ดื่มบางโอกาสหรือเปนครั้งคราว” และการด่ืมบาง
โอกาสนั้น จะมีผูหญิงเปนนักดื่มเม่ือมีงานตางๆ เชน งานบวชงานแตงงานและเทศกาลตางๆ มากกวาผูชาย
สวนเหตุผลในการดื่มผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประการเชนทําใหอารมณดีสนุกสนานมี
ปญหาชวยใหหายกลุมใจชวยใหคลายเครียดจากการทํางานบางคนก็เชื่อวาการดื่มสุราชวยใหเจริญอาหาร
เหตุนี้เองสุราจึงเปนท่ีนิยมดื่มของผูใชแรงงาน 

สรุปไดวา สุราหรือเหลาเปนคําเรียก“น้ําเมา”ชนิดตางๆ ท่ีนิยมบริโภคกันมากแทบทุกสังคม
เพราะคําวา “สุรา” ก็แปลวา “กลาหาญ” จึงทําใหผูดื่มสุรามักเขาใจวาตนมีความกลาหาญและมัก
แสดงออกในลักษณะทาทางตางๆ กันออกไปเชนบางคนก็เออะอะโวยวายบางคนก็นิ่งเงียบบางคนก็รองไห
บางคนก็เผลอหลับไปก็มีประวัติของสุราในทางประวัติศาสตรเลากันวามีความเปนมากวา๗พันปและมี
พัฒนาการในประเทศไทยประมาณสมัยรัชการท่ี ๑ เปนตนมาถึงปจจุบันโดยแบงสุราเปนหลายประเภทเชน
สุราขาวสุราแดงไวนเบียรเปนตนและใหผลท่ีแตกตางกันออกไปดานแรงจูงใจของการดื่มสุราก็เนื่องมาจาก
ความอยาก หรือ ตัณหาไดแกอยากในกลิ่นและรสของสุราตลอดจนฤทธิ์ท่ีสุราปรากฏหลังดื่มไปแลวแต
แรงจูงใจนั้นสามารถหยุดยั้งการด่ืมสุราไดหากผูประสงคจะเลิกสุราก็พึงใชฉันทะการพากเพียรทําความดี
ตางๆแทนท่ีจะใชเวลาสําหรับการดื่มสุราเชนอาจจะใชเวลาสวดมนตเดินจงกรมบําเพ็ญกุศลสวนเหตุผลท่ี
พระพุทธองคตรัสหามพระภิกษุไมใหดื่มสุรานั้น ถึงกับปรับอาบัติปาจิตตียเลยทีเดียวเพราะเปนการเสียอาจา
ระอันดีงามของพระสงฆและทําใหประชาชนไมศรัทธาตอพฤติกรรมท่ีประพฤติดื่มสุราเชนนั้นอีกท้ังทําใหขาด
สติประคองตนเองไมไดนอกจากนั้นยังพบวากลุมผูด่ืมสุราก็มีหลากหลายระดับและเริ่มอายุนอยลงไปทุกวัน
นาเปนหวงอยางยิ่งหากนับสถิติก็สูญเสียเงินนับหลายลานบาทตอป 
 

๒.๔ ผลกระทบของการดื่มสุรา 

ผลกระทบอันสืบเนื่องจากการดื่มสุราในสังคมไทยปจจุบันเปนท่ีนาวิตกและนาเปนหวงอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ มีวันหยุดติดตอกันหลายวันผูดื่มมักถือโอกาสเชนนี้ดื่มกันอยาง
แพรหลายและมีความเสี่ยงตออันตรายในการขับข่ีรถยนตดังจะเห็นไดจากสถิติในแตละปเชนเทศกาลวันข้ึน
ปใหมจะมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนตนับรอยๆรายวันสงกรานตก็เชนกันมีจํานวนไมนอยกวาปละ ๔๐๐–
๕๐๐ รายเลยทีเดียวสุราจึงเปนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางของประชาชนสวนใหญท่ี
ประมาทและไมไดพิจารณาเห็นโทษของสุราจึงทําใหประเทศไทยของเราตองสูญเสียบุคลากรท่ีอยูในวัย
ทํางานไปปละไมนอยและสูญเสียทรัพยสินชีวิตเสียเวลาหรืออาจจะทําใหพิการทุพพลภาพเปนตนดังนั้นสุรา
ท่ีถูกดื่มเขาไปโดยไมมีสติของผูดื่มนั้นจึงทําใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ ตามมา คือ ผลตอสุขภาพรางกาย
ผลตอครอบครัวผลตอสังคมผลตอเศรษฐกิจและผลตอศีลธรรมจริยธรรมความเปนมนุษยดังนั้นผูวิจัยไดวาง
กรอบแนวคิดเก่ียวกับผลกระทบของสุราใน ๕ ประเด็นสําคัญดวยกันคือผลตอสุขภาพ, ผลตอครอบครัว, ผล
ตอสังคม, ผลตอเศรษฐกิจและผลตอหลักศีลธรรมจริยธรรม 

 
 



๓๐ 

๒.๔.๑ ผลกระทบตอสุขภาพ 

เครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอลนั้นไดทํารายตัวเองและสังคมโทษและผลเสียจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลนั้นในหลายมิติสรุปสถิติของผูท่ีดื่มประจําทุกวันในปริมาณ ๒๐.๐ - ๓๙.๙ กรัมของแอลกอฮอล
บริสุทธิ์หรือเทียบไดกับเบียร ๑ – ๒ ขวด/ตอวัน จะมีความเสี่ยงมากกวาผูท่ีไมไดดื่มในเรื่องตางๆ ตอไปนี้ 

(๑) แทงผูดื่มเสี่ยงมากกวาผูไมดื่ม ๑.๗๖ เทา 
(๒) มารดาคลอดทารกน้ําหนักต่ําเสี่ยง ๑.๔๐ เทา 
(๓) มะเร็งปากและชองปากเสี่ยง ๑.๘๕ เทา 
(๔) มะเร็งหลอดอาหารเสี่ยง ๒.๓๘ เทา 
(๕) มะเร็งตับเสี่ยง ๓.๐๓ เทา 
(๖) มะเร็งเตานม (อายุนอยกวา ๔๕ ป) เสี่ยง ๑.๔๑ เทา (อายุมากกวา ๔๕ ป) เสี่ยง ๑.๓๘ เทา 
(๗) มะเร็งอ่ืนๆ เสี่ยง ๑.๓๐ เทา 
(๘) ความดันโลหิตสูงเสี่ยง ๒.๐๐ เทา 
(๙) ตับแข็งเสี่ยง๙.๕๐เทา 
(๑๐) หัวใจเตนผิดปกติเสี่ยง ๒.๒๓ เทา18

๑๙ 

อยางไรก็ตามเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอลเอธิลแอลกอฮอลเปนสารท่ีมีคุณสมบัติท่ีสามารถละลาย
ในน้ําและในไขมันไดดีเม่ือนํามาผสมกับน้ําหรือโซดาแลวดื่มจะสามารถดูดซึมไดทันทีเชนเดียวกับน้ําดังนั้น
เม่ือดื่มแอลกอฮอลชนิดตางๆเขาสูปากแอลกอฮอลจะซึมผานเขาสูรางกายอยางรวดเร็วโดยแอลกอฮอลสวน
ใหญจะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารประมาณ ๒๐-๓๐% ท่ีเหลือจะดูดซึมในลําไสเขาสูตับแลวถูกยอยเผา
ผลาญในตัวบางสวนจะถูกดูดซึมเขาสูหัวใจและกระแสเลือดภายในเวลาเพียง ๕ นาที และอวัยวะตางๆ ท่ัว
รางกายภายใน ๑๐-๓๐ นาที แลวถูกขับออกทางลมหายใจปสสาวะและเหง่ือดังนั้นการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอลในรางกายสามารถวัดไดหลายทางท้ังทางลมหายใจเลือดและปสสาวะท้ังนี้ จะสามารถตรวจพบ
แอลกอฮอลในเลือดไดภายในเวลา ๕ นาทีหลังจากเริ่มดื่มและเริ่มกอใหเกิดปฏิกิริยาตออวัยวะท่ัวรางกายดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

๑. ชองปากและลําคอ การดื่มแอลกอฮอลจะเกิดความระคายเคืองอยางท่ีนักดื่มเรียกวา“เหลา
บาดคอ” 

๒. ผิวหนังและหลอดเลือด ฤทธิ์ของแอลกอฮอลจะสงผลใหเห็นชัดเจนต้ังแตผิวหนังท่ีเปลี่ยนไป
และหลอดเลือดท่ีขยายตัวจากฤทธิ์ของแอลกอฮอลจะทําใหผูดื่มหนาแดงตัวแดงในทางตรงขามผูดื่มบางราย
อาจมีอาการเสนเลือดหดตัวทําใหหนาซีดซ่ึงเปนอันตรายตอชีวิตมากกวา 

๓. สมอง แอลกอฮอลมีพิษโดยตรงตอสมองทําใหสมองขยายตัวเกิดอาการเรียกวา“สมองบวม”
นานเขาจะเกิดการสูญเสียของเหลวในเซลลสมองเซลลลีบเหี่ยวเสื่อมและตาย 

๔. หัวใจ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหหัวใจถูกกระตุนเพ่ือสูบฉีดโลหิตเร็วข้ึนหัวใจจะ
ทํางานหนักข้ึนในระยะยาวการทํางานของกลามเนื้อหัวใจจะแปรปรวนเม่ือหัวใจทํางานหนักข้ึนกลามเนื้อ
หัวใจจะเริ่มหนาข้ึนเกิดโรคหัวใจโตจนกระท่ังหัวใจวายหรือหัวใจลมเหลวในท่ีสุด 

๕. กระเพาะอาหาร โรคท่ีพบไดบอยในหมูนักดื่ม คือ โรคกระเพาะอาหารเพราะแอลกอฮอลแม
ในระดับความเขมขนต่ําเพียงรอยละ ๑๐ ก็ทําใหการกระตุนน้ํายอยในกระเพาะอาหารสงผลใหเกิดแผลท้ังใน

๑๙ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), “แอลกอฮอลทํารายตัวเองและสังคม,” <http : 
www. thaihealth.or.th/cms/detail.php.htmiv<26-July-59>, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

                                                           



๓๑ 

กระเพาะอาหารและลําไสขณะท่ีแอลกอฮอลท่ีมีความเขมขนสูงจะทําใหเกิดอาการเยื่อบุกระเพาะอาหาร
อักเสบเฉียบพลันดังนั้นหากดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหมีเลือดออกใน
กระเพาะอาหารอาเจียนเปนสีดําอุจจาระดําและอาการท่ีนากลัวอาจเกิดข้ึนไดในผูด่ืมบางรายก็คือการฉีก
ขาดของเยื่อหลอดอาหารซ่ึงเกิดจากการอาเจียนหรือขยอนอยางรุนแรงกรณีเชนนี้ ผูปวยจะอาเจียนมีเลือด
ปนออกมาบอยๆ ทําใหเสียเลือดมากอาจตองรักษาโดยการผาตัดเย็บรอยฉีกขาดของเยื่อบุดังกลาว 

๖. ตับ แอลกอฮอลเปนสารพิษท่ีรางกายไมตองการและถูกยอยโดยตับ ฉะนั้น ตับซ่ึงเปนอวัยวะท่ี
ไดรับพิษจากแอลกอฮอลมากท่ีสุดเซลลของตับท่ีถูกทําลายจะมีไขมันเขาไปแทนท่ีหากถูกทําลายมากข้ึนจะ
ทําใหเกิดการค่ังของไขมันในตับซ่ึงเปนสาเหตุแรกๆ ของอาการตับอักเสบเม่ือเซลลตับตายลงถึงระดับหนึ่งจะ
มีการสรางพังผืดข้ึนท่ีบริเวณนั้นในลักษณะคลายแผลเปนทําใหเนื้อตับท่ีเคยออนนุมจะแข็งตัวข้ึนเกิดอาการ
ท่ีเรียกวา “ตับแข็ง” การสูญเสียเซลลตับทุกเซลลเปนการสูญเสียท่ีถาวรและไมมีการสรางข้ึนทดแทน
เพราะฉะนั้นยิ่งเนื้อตับถูกทําลายมากเทาใดโอกาสท่ีผูปวยจะเสียชีวิตยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น โปรดระลึกไวเสมอ
วาเซลลของตับถูกทําลายไปพรอมกับทุกหยดของแอลกอฮอลท่ีดื่มและตับตองทํางานหนักเพ่ือขจัดสารพิษ
แปลกปลอมออกจากรางกายเพราะฉะนั้นถาไมอยากใหตับซ่ึงเปรียบเสมือนเปนกองบัญชาการสูงสุดตอง
สูญเสียกําลังไปควรงดดื่มดีท่ีสุด 

๗. ไอคิวลดเพราะดื่มหนัก มีรายงานการวิจัยในประเทศไทยท่ีระบุวาการดื่มเครื่องด่ืมผสม
แอลกอฮอลตั้งแตอายุยังนอยทําใหผูด่ืมมีระดับเชาวนปญญาลดลงการวิจัยดังกลาวคือการวิจัยเรื่องความ
เสี่ยงของเชาวนปญญาในผูปวยจิตเวชสุราของโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา19

๒๐ 
๘. กอใหเกิดโรคจิต จากการศึกษาขององคการอนามัยโลก พบวา ๑ ใน ๓ ของผูปวยทางจิตใน

แตละประเทศมีสาเหตุมาจากแอลกอฮอลสารพิษท่ีเกิดจากการเผาผลาญแอลกอฮอลในรางกายคือ “เตตรา
ไฮโดรไอโสควิโนลีนส” ซ่ึงสารนี้ จะเขาไปทําลายสารเคมีในสมองท่ีชวยใหคนเรารูสึกเปนปกติสุขและสงบ
เพราะเหตุนี้คนท่ีติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงมักมีจิตใจและอารมณออนไหวมีความอดทนตอสิ่งตางๆ ลด
นอยลงขาดสมาธิสุดทายนําไปสูบุคลิกภาพท่ีเสื่อมโทรมและมีอาการตางๆไดแก 

(๑) ผูท่ีดื่มเรื้อรังจะมีอาการฝอลีบของสมองสวนนอก (cortex) ซ่ึงมีผลทําใหเกิดอาการเสื่อม
ทางจิต 

(๒) โรคจิตจากการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลมีหลายอาการและมักจะรักษาใหหายขาดได
ยากไดแกโรคประสาทหลอนโรคหวาดระแวงโรคความจําเสื่อมโรคซึมเศราโรคหวาดกลัวผิดปกติเปนตน 

(๓) อาการทางจิตท่ีเกิดข้ึนในผูดื่มอยางชัดเจนคือภาวะตื่นกลัวท่ีเรียกวา“panicdisorder” ซ่ึง
อาการนี้จะนําไปสูภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ ตามมาไดแกอาการผิดปกติของหัวใจระบบประสาทและระบบ
กระเพาะอาหาร 

(๔) โดยปกติภาวะกลัวเชนนี้พบในอัตรา ๑-๒ คนจากประชากร ๑๐๐ คนแตในกลุมผูดื่มจน
เขาสูภาวะพิษสุราเรื้อรังอัตราจะเพ่ิมเปน ๑๓-๕๐ คนตอ ๑๐๐ คน ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะไมสามารถใชชีวิต
ตามปกติได 

๙. แอลกอฮอลทําใหแกเร็วหยอนยานกอนวัย เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเปนตัวการสําคัญท่ีทํา
ใหอวัยวะเสื่อมท้ังโดยฤทธิ์ของแอลกอฮอลเองและฤทธิ์ของสารกระตุนท่ีผูผลิตผสมซ่ึงสารเหลานี้จะกระตุน
ใหอวัยวะสําคัญอยางเชนหัวใจไตสมองเปนตนทํางานหนักเกินกวาปกติทําใหอวัยวะตางๆ ในรางกาย
เสื่อมสภาพกอนเวลาอันควรหรือหยุดทํางานเม่ือขาดการกระตุนดังนั้นคนท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

๒๐ องคกรเครือขายงดเหลา, ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, ๒๕๔๗), หนา ๒๓. 

                                                           



๓๒ 

โดยเฉพาะผูท่ีดื่มจัดจึงมักดูแกกอนวัยและเม่ืออายุมากข้ึนก็อาจ“หมดสภาพ”ไปไดงายๆ รวมถึงการเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศกอนวัยอันควรนั่นคือรางกายจะหยุดการสรางเซลลสืบพันธุผลท่ีตามมาคือเตานมเหี่ยวรัง
ไขมดลูกเสื่อมสภาพเร็ว 

๑๐. “แมดื่ม”อันตรายสงถึงลูกในทอง พิษของแอลกอฮอลสามารถสงผานจากแมไปสูทารกใน
ครรภไดอยางงายดายแมวาจะดื่มเพียงเล็กนอยก็ตามและโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับทารกท่ีอวัยวะตางๆ ยัง
ไมเจริญเติบโตเต็มท่ีพิษของแอลกอฮอลก็ยิ่งสงผลในการทําลายมากข้ึนแอลกอฮอลมีผลกระทบตอการสราง
อวัยวะของตัวออนทารกโดยเฉพาะในระยะเวลา ๖-๘ สัปดาหเพราะฉะนั้นแมท่ีเปนนักด่ืมจึงมีโอกาสสูงท่ีจะ
ทําใหทารกท่ีเกิดมามีความพิการของอวัยวะตางๆ เชน กระดูกหัวใจไตเปนตนมีรางกายเล็กลีบแคระแกรน
และมีความเสี่ยงสูงท่ีลูกจะปญญาออนแตกําเนิดแอลกอฮอลอาจทําใหเกิดการตกเลือดหรือแทงไดจาก
การศึกษากรณีผูปวยแทงบุตรพบวาหลายรายมีประวัติดื่มยาดองเหลาซ่ึงสวนใหญใชแอลกอฮอลเปนตัว
ทําลายแมวายาดังกลาวจะโฆษณาวามีสรรพคุณในการบํารุงครรภก็ตามในทางการแพทยพบวาแมท่ีดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลขณะตั้งครรภจะทําใหเกิดความผิดปกติตอลูกในครรภไดอยางมากนับตั้งแตกอน
คลอดคือแทงทารกเสียชีวิตขณะคลอดหรือคลอดออกแลวรางกายไมสมประกอบรวมถึงมีพัฒนาการชา
ในชวงหลังคลอด 

๑๑. พิษแอลกอฮอลกอใหเกิดความผิดปกติ แอลกอฮอลสามารถทําใหเกิดความผิดปกติ
บางอยางหรือครบท้ัง ๑๐ อยางแกทารกไดแกน้ําหนักนอยกวาเกณฑปกติปากแหวงเพดานโหวดวงตาและ
กรามมีขนาดเล็กกวาปกติสมองเล็กกวาปกติหัวใจผิดปกติแตกําเนิดแขน-ขาเจริญเติบโตผิดปกติ
ความสามารถในการดูดนอยกวาทารกปกติรองกวนโยเยงายรูปรางแคระแกรนนอนหลับยากระดับสติปญญา 
(ไอคิว) ต่ํากวาปกติมีผลการวิจัยในประเทศสวีเดนพบวาถาแมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําขณะ
ตั้งครรภจะสงผลใหลูกมีโอกาสติดเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลในอนาคตไดมากกวาเด็กธรรมดาถึง๔เทา
กลาวคือถาแมไมดื่มโอกาสท่ีลูกจะเติบโตเปนนักดื่มมีเพียงรอยละ ๒.๘ แตถาแมดื่ม20

๒๑ลูกในครรภท่ีเกิดมาติด
เหลาถึงรอยละ ๑๐.๓ 

๑๒. การตายท่ีสัมพันธกับการบริโภคแอลกอฮอล องคการอนามัยโลก (๒๐๐๔) ระบุวาการ
เจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควรท่ีสัมพันธกับการดื่มสุราคือโรคทางจิตประสาท๓๘ % การบาดเจ็บท่ี
ไมไดตั้งใจ ๒๗ % การบาดเจ็บโดยจงใจ ๑๓ % โรคระบบทางเดินอาหาร ๘ % โรคมะเร็งและโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ๗ % ดวยเหตุนี้การเสียชีวิตของประชากรโลก ๕ ใน ๑๐๐ คน เกิดจากเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอลและเปนสาเหตุของโรคและการบาดเจ็บมากกวา ๖๐ ชนิด21

๒๒ 

๒.๔.๒ ผลกระทบตอครอบครัว 

ครอบครัวไมเพียงเปนหนวยสังคมแรกท่ีมีอิทธิพลตอการเปนคนดื่มหรือไมดื่มเครื่องด่ืมผสม
แอลกอฮอลแตครอบครัวยังเปนหนวยสังคมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจากการดื่มของคนในบานดังตอไปนี้ 

๑. เพ่ิมคาใชจายในบาน ในสภาพสังคมปจจุบันแทบทุกครอบครัวสามีภรรยาตางก็ตองชวยกัน
ทํางานเพ่ือเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและหาเงินเพ่ือเปนคาใชจายท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันซ่ึงก็มีอยู
มากมายจนตองทํางานกัน “ตัวเปนเกลียว” แทบทุกบานอยูแลวยิ่งถาสมาชิกคนใดคนหนึ่งในบานริอานเปน
นักดื่มก็จะเพ่ิมรายจายข้ึนมากับสิ่งท่ีไมมีประโยชนและซํ้ารายยังมีโทษอ่ืนๆ ตามมาอีกมาก 

๒๑องคกรเครือขายงดเหลา, ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล, หนา ๒๗. 
๒๒ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน, อุบัติการณและแบบแผนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของเด็ก

เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังนโยบายคุมครองเด็ก, หนา ๒๒. 

                                                           



๓๓ 

๒. เกิดการทะเลาะเบาะแวงทํารายรางกาย ถาพอหรือแมดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลแนนอน
วาครอบครัวยอมหาความสงบไดยากเพราะเม่ือแอลกอฮอลเขาปากสติยั้งคิดก็ไมเต็มรอยความอดทนตอสิ่ง
ตางๆ ลดลงการทะเลาะวิวาทเกิดข้ึนไดงายเรื่องเล็กกลายเปนเรื่องใหญมีการทุบตีทํารายกันจนบาดเจ็บท้ัง
รางกายและจิตใจและผูไดรับผลกระทบอยางเต็มท่ีก็คือลูกซ่ึงเม่ือเขาเติบโตไปในวันขางหนาเขาจะเกิดความ
เคยชินกับพฤติกรรมทํานองนี้และดูดซับความรุนแรงเอาไวในบุคลิกภาพของตนเอง 

๓. แอลกอฮอลทําลายอนาคตครอบครัวทุกดาน จากงานวิจัยของมูลนิธิเพ่ือนหญิงเรื่อง
แอลกอฮอลในฐานะปจจัยรวมกอความรุนแรงในครอบครัว (๒๕๔๕) พบวา เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลทําให
เกิดปญหาในครอบครัว ๓ ดานคือ 

 (๑) ปญหาสุขภาพเชนสมรรถภาพของรางกายและจิตใจลดลงเพราะบาดเจ็บตามรางกาย
จากการทุบตีคิดมากอารมณเสียงายซึมเศราคิดสั้นประสิทธิภาพการทํางานลดลงเปนโรคตางๆ 

 (๒) ปญหาการใชความรุนแรงเชนเกิดการทะเลาะเบาะแวงดาวากันดวยถอยคําหยาบคาย
ระหวางคนในครอบครัวเดียวกันเกิดการละเมิดสิทธิทางเพศและทําลายสิ่งของ 

 (๓) ปญหาทางเศรษฐกิจครอบครัวจะเริ่มมีปญหาเรื่องรายไดตั้งแตระดับไมมีเงินเก็บรายได
ไมพอใชจายจนกระท่ังถึงข้ันเปนหนี้สินในท่ีสุด 

๔. ถาพอแมดื่มลูกเส่ียงเปนโรคซึมเศรา การเผชิญหนากับการทะเลาะเบาะแวงระหวางพอแม
จากการมึนเมาทําใหเด็กเกิดความตึงเครียดดานอารมณเกิดความรูสึกหวาดกลัวตกใจโดดเดี่ยวไมสบายใจ
ขณะเดียวกันพอแมท่ีมีความเครียดก็จะไมสามารถตอบสนองดานอารมณใหกับเด็กไดจากการรวบรวมขอมูล
พบวาเด็กในครอบครัวท่ีพอแมดื่มเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอลมีแนวโนมจะเกิดโรคซึมเศรามากกวาครอบครัว
ท่ัวไปและเด็กมีพัฒนาการดานการเรียนรูชามีปญหาเรื่องการเรียน22

๒๓ 

๒.๔.๓ ผลกระทบตอสังคม 

องคการอนามัยโลกคาดประมาณวารอยละ ๓๐ ของการตายจากมะเร็งหลอดอาหารโรคตับโรค
ชักอุบัติเหตุจราจรฆาตกรรมและการบาดเจ็บโดยเจตนามีสาเหตุจากการด่ืมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลใน
กลุมประเทศยุโรปท่ีมีอัตราการบริโภคพอๆกับคนไทยนั้น ๑ ใน ๔ ของการตายในผูชายอายุระหวาง ๑๕ – 
๒๙ ปนั้น มีสาเหตุมากจากการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลปญหาจากแอลกอฮอลในสังคมไทยแอลกอฮอล
เปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุจราจร (รอยละ ๕๐ เกิดจากคนเมาแลวขับรถ) นอกจากนั้น
แอลกอฮอลเปนภาระโรค (disease burden : ตายกอนวัยอันควรบวกสูญเสียจากการเจ็บปวย) อันดับท่ี ๓
ของคนไทยในป ๒๕๔๒ และอันดับท่ี ๑ ของประชากรในประเทศกําลังพัฒนาโดยมากกวายาเสพติด
ประมาณ ๕ เทาแอลกอฮอลเปนสาเหตุสําคัญของปญหาความรุนแรงในครอบครัวแอลกอฮอลเปนสะพาน
เชื่อมไปสูยาเสพติดเพศสัมพันธและอาชญากรรมแมวาหนาท่ีสําคัญในการเกิดมาเปนมนุษยก็คือชวยเหลือทํา
ประโยชนใหกับชุมชนหรือสังคมของตัวเองและไมทําตัวใหเปนปญหาหรือสรางภาระใหกับสังคมไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมนี่คือหนาท่ีของ“พลเมืองดี” แลวรูหรือไมวาการดื่มแอลกอฮอลท่ีใครๆ มักพูดกันวาเปน
สิทธิสวนตัวนั้นแตพอดื่มจนเมา (หรือดื่มถึงข้ันเปนโรค) ผลกระทบยอมเกิดข้ึนเปนวงกวางและสรางความ
สูญเสียตอสังคมหลายประการดังตัวอยางตอไปนี้ 

๑. เพ่ิมภาระแกโรงพยาบาล ในความเปนจริงโรงพยาบาลทุกแหงของรัฐตางทํางานกันหนักอยู
แลวเพ่ือรักษาผูปวยท่ีมีจํานวนมากในแตละวันแตปรากฏวาทุกวันนี้จํานวนผูมารับการรักษาในโรงพยาบาล

 ๒๓ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน, อุบัติการณและแบบแผนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังนโยบายคุมครองเด็ก, หนา ๒๓. 

                                                           



๓๔ 

มากข้ึนเพราะเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทดังนั้นจากการสํารวจในโรงพยาบาลชุมชน
พบวาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและอุบัติภัยเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอลมานอนรักษาตัวนอกเวลาปกติ
คิดเปนรอยละ๙๐จากผูบาดเจ็บท่ีมารักษาตัวนอกเวลาทําการท้ังหมด 

๒. แอลกอฮอลเปนสาเหตุใหเกิดคดีสารพัดรูปแบบ มีการศึกษาพบวาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไดกอใหเกิดความรุนแรงและอาชญากรรมประมาณรอยละ ๗ ของคดีอาญาท้ังหมดซ่ึงอยูใน
รูปแบบตางๆ คือ ทําใหเสียทรัพย ๕๙ % ความผิดเก่ียวกับเพศ ๓๕ % ความผิดตอรางกาย ๒๐ % 

๓. “ดื่มแลวขับ”เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุกวาปกตินับรอยเทา หนวยจัดการความรูเพ่ือถนน
ปลอดภัยคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี (จรป.) ยืนยันระดับความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอน
การขับรถวาทําใหมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกวาปกติยิ่งถาระดับแอลกอฮอลในเลือดเขมขนมากเทาใดก็ยิ่ง
เพ่ิมโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากข้ึนเทานั้น 

(๑) ระดับแอลกอฮอล ๒๐-๔๐ มก.% (ประมาณไมเกิน ๑ ชั่วโมง หลังการดื่มเบียร ๑ ขวด) 
จะเสี่ยงตอการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกวาคนท่ีไมไดดื่ม ๓ – ๕ เทา 

(๒) ระดับแอลกอฮอล ๕๐-๗๐ มก.% เสี่ยงตอการเสียชีวิตเพ่ิมเปน ๖-๑๗ เทา 
(๓) ระดับแอลกอฮอล ๑๐๐-๑๔๐ มก.% เสี่ยงตอการเสียชีวิตเพ่ิมเปน ๒๙-๒๔๐ เทา 
(๔) ระดับแอลกอฮอลเกิน ๑๕๐มก.% เสี่ยงตอการเสียชีวิตเพ่ิมสูงเปน ๓๐๐ เทา 

๔. เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําลายสมรรถภาพการขับรถทุกดาน มีผลวิจัยชัดเจนชี้ใหเห็นวา
แอลกอฮอลทําลายความสามารถในการขับข่ียานพาหนะในดานตางๆ ดังนี้ 

(๑) ทําใหการมองเห็นแคบลงมัวลงเห็นภาพซอนในสภาพเชนนี้ผูขับข่ีจะรับรูการเคลื่อนไหว
รอบตัวไดนอยลง 

(๒) ทําใหการสั่งการของสมองไปยังกลามเนื้อชาลงเม่ือเกิดภาวะคับขันอาจแตะเบรกไดชา
กวาปกติและหักรถหลบหลีกไดชากวาปกติ 

(๓) ทําใหลําพองใจในลักษณะ“เห็นสิบลอเปนรถอีแตน หรือ ซาเลงได”๒๔ 

๕. ความสูญเสียจากการ“เมาแลวขับ” ตามปกติอุบัติเหตุทางถนน หรือ อุบัติเหตุในสวนอ่ืนๆก็
เกิดข้ึนมากมายเปนประจําทุกวันอยูแลวยิ่งถามีการดื่มแลวไปขับรถความสูญเสียก็จะยิ่งเพ่ิมข้ึนในหลายๆ 
สวนเชนมีผูบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตเปนจํานวนมากข้ึนจากอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนจากขอมูลของ
กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแหงประเทศไทยระบุวาคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เฉลี่ยถึง ๒ คนตอชั่วโมง จากรายงานผลการศึกษาทางการแพทยทําใหคาดคะเนไดวาบานเรามีจํานวนคน
พิการเพ่ิมข้ึนปละกวา ๔,๐๐๐คน เนื่องจากอุบัติเหตุจราจรโดยท่ีบางคนอาจจะยังพอทํางานชวยเหลือตัวเอง
ไดบางและอีกบางสวนพิการมากจนสูญเสียท้ังอาชีพและรายไดท้ังหมดถาหากใครเจอแบบนี้ชีวิตก็เหมือนตก
นรกท้ังเปนเลยทีเดียว24

๒๕ 

๖. ความรุนแรงของปญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เหตุผลของการดื่มของคนสวน
ใหญอาจตองการเพียงแคคลายเครียดและความสนุกสนานในกลุมเพ่ือนฝูงชั่วคราวแตผลพวงหลังการดื่ม
อาจจะใหบทเรียนท่ีเจ็บปวดไปตลอดชีวิตการดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุการตายอันดับ ๑ ของอุบัติเหตุ
จราจร (รอยละ ๕๐ เกิดจากคนเมาขับรถ) นอกจากนั้นการด่ืมแอลกอฮอลเปนสาเหตุการเจ็บปวยอันดับ๓

 ๒๔ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน, อุบัติการณและแบบแผนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังนโยบายคุมครองเด็ก, หนา ๒๔- ๒๕. 

๒๕สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา, ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล, หนา ๓๔. 

                                                           



๓๕ 

ของคนไทยรองจากการมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยและบุหรี่เปนสาเหตุสําคัญของปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเปนสะพานเชื่อมไปสูยาเสพติดชนิดอ่ืนๆเพศสัมพันธความปลอดภัยและอาชญากรรม 

๗. แอลกอฮอลกับอุบัติเหตุ จากรายงานการเฝาระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนสงใน
วันหยุดปใหมของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคพบวารอยละ ๗๒.๗ ของผูบาดเจ็บรุนแรงจาก
ยานพาหนะทุกประเภทนิยมดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลกอนเกิดเหตุและในป ๒๕๔๗ มีผูบาดเจ็บรุนแรงท่ีมี
อายุต่ํากวา ๑๘ ป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนเกิดเหตุถึงรอยละ ๔๔.๒ สูงกวาป ๒๕๔๖ ซ่ึงมีรอยละ 
๑๙.๒ 

๒.๔.๔ ผลกระทบของการดื่มสุราท่ีมีตอเศรษฐกิจ 

สังคมก็เหมือนครอบครัวใหญหากสมาชิกในบานสรางปญหาข้ึนก็ยอมสงผลกระทบตอครอบครัว
หรือสังคมโดยตรงเชนกันการดื่มแอลกอฮอลไมเพียงแคเปลืองเงินสวนตัวของผูด่ืมเทานั้นหากแตยังกระทบ
ไปถึงเงินสวนกลางของชาติดวยหากคุณดื่มแลวขับจนเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น พอสรุปความเสียหายในแงมุมทาง
เศรษฐกิจไดดังตอไปนี้ 

๑. ดื่มแลวเจ็บตายสรางภาระหนักตอระบบบริการสุขภาพ จากการรวบรวมสถิติผูประสบ
อุบัติเหตุบนทองถนนพบวาในภาวะปกติรอยละเก่ียวของกับการ“เมาแลวขับ”และเพ่ิมเปนรอยละ๖๐ – ๖๕ 
ในชวงเทศกาลเม่ือคํานวณเฉพาะคาวัสดุสําหรับการรักษาพยาบาลผูปวยหนักกลุมนี้พบวาตองเสียคาใชจาย
ประมาณ ๓,๐๐๐- ๑๐,๐๐๐ บาทตอรายและใชจายจะเพ่ิมเปน ๓ เทาสําหรับการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชน 

อยางไรก็ตามสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไดวิเคราะหไววาหากสามารถลดอุบัติเหตุ
จราจรคนเมาไดรอยละ ๕๐ จะลดจํานวนผูเสียชีวิตไดปละ ๒,๙๐๐ รายและลดการบาดเจ็บไดปละ 
๒๙,๖๒๕ รายตัวเลขดังกลาวบอกใหเราทราบวาถาเราไมประมาทจนบาดเจ็บ หรือ ตายทุกคนจะชวย
ประหยัดเงินของชาติ ๑๓, ๙๗๕ ลานบาท25

๒๖ 

๒. ครอบครัวสูญรายไดลงขวดเหลานับหม่ืนลานตอป ผลวิจัยภาคสนามของมูลนิธิเพ่ือหญิงเม่ือ
ป พ.ศ. ๒๕๔๖ พบวา คาใชจายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในครอบครัวท่ีมีผูดื่มแอลกอฮอลสูงเฉลี่ย
ประมาณวันละ ๑๐๐-๓๐๐ บาท ซ่ึงเม่ือคํานวณจํานวนผูดื่มข้ันต่ําประมาณ๑๓ลานคนในอัตราความถ่ีของ
การด่ืมประมาณสัปดาหละครั้งคิดเปนเงินจายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถึง ๔.๖๘ หม่ืนลานบาทในแต
ละปซ่ึงเงินจํานวนนี้สามารถนําไปใหโรงเรียนไดประมาณ๗,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ แหง 

๓. เศรษฐกิจประเทศทรุดลงแตคนดื่มแอลกอฮอลกลับเพ่ิมจํานวนข้ึน ขอมูลนี้เปนเรื่องท่ีนา
เปนหวงมากเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจคนไทยดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยตอคนอยูท่ี๑๑๐.๖ 
ลิตรตอคนป พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ิมเปน ๑๒๕.๙ ลิตรตอคน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๔ 
ผลลัพธออกมาวาคนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนปละ ๑๕ ลิตรในเวลา ๕ ปจนถึงวันนี้ จํานวน
คนท่ีริเริ่มทดลองดื่มก็ยังเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงนับเปนปญหาใหญเรื่องหนึ่งของประเทศชาติท่ีตองมาตาม
แกปญหาผลพวงจากคนดื่มแอลกอฮอลดังนั้นถาทุกคนรักประเทศไทยรักสังคมรักครอบครัวและรักตัวเองก็
ไมควรเก่ียวของหรือตกเปนทาสของเครื่องดื่มท่ีไดรับการขนานนามวา “น้ําเปลี่ยนนิสัย” หรือ“เครื่องดื่ม

๒๖ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน, อุบัติการณและแบบแผนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังนโยบายคุมครองเด็ก, หนา ๒๖ - ๒๗ 

                                                           



๓๖ 

อายุสั้น” กันเลยและโปรดระลึกไวเสมอวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ังหลายอาจใหความเพลิดเพลินสนุกสนาน
เพียงชั่วครูแตชีวิตอาจพบกับความหดหูทุกขทรมานตราบจนสิ้นลมหายใจ 

๔. นโยบายและมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล องคการอนามัยโลก (WHO) 
ประมาณการวารอยละ ๔ ของการตายและความพิการท่ัวโลกเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอลซ่ึงมากเกือบ
เทาบุหรี่และมากกวายาเสพติดถึง ๕ เทาการบริโภคแอลกอฮอลเกินควรทําใหเกิดปญหาทางสังคมและ
สุขภาพตางๆ เชน ความเครียดการบาดเจ็บมะเร็งการเสื่อมของอวัยวะตางๆเกิดการเสพติดครอบครัว
แตกแยกและการสูญเสียงานปญหาเหลานี้ไมไดเกิดแกผูบริโภคแอลกอฮอลเพียงผูเดียวแตมีผลกระทบตอคน
ท่ีเก่ียวของในสังคมอีกดวยในประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีอัตราการตายต่ําแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงอันดับแรก
ในเพศชายทําใหเกิดความสูญเสียถึง ๙.๘ % ของปท่ีหายไปจากอายุเฉลี่ยเนื่องจากตายหรือพิการอันมี
สาเหตุมาจากแอลกอฮอล 

อยางไรก็ตามในขณะผูบริโภคแอลกอฮอลท่ัวโลกสวนใหญเปนผูชายผูหญิงเปนผูไดรับผลกระทบ
มากท่ีสุดไมวาจะเปนความรุนแรงในครอบครัวหรือเงินจุนเจือครอบครัวท่ีลดนอยลงการดื่มแอลกอฮอลอยาง
หนักทําใหเกิดผลกระทบอยางมากตอผูเยาวโดยทําใหพฤติกรรมดานอาชญากรรมของเด็กการบาดเจ็บและ
การไดรับการศึกษาท่ีไมสมบูรณตามเกณฑมีอัตราสูงข้ึนประเทศไทยถือวาเปนประเทศท่ีพลเมืองมีการ
บริโภคแอลกอฮอลบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยตอหัวสูงเปนอันดับ ๕ ของโลกจากฐานขอมูลการบริโภคเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอลขององคการอนามัยโลก (WHO) ท่ีคํานวณการบริโภคแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอหัวตอปของ
ประชากร พบวา ป พ.ศ. ๒๕๔๓ คนไทยบริโภคตอหัวเทากับ๑๓.๕๙ ลิตรสูงเปนอันดับ ๕ รองจากโปรตุเกส
สาธารณรัฐไอรแลนดบาฮามาสและสาธารณรัฐเชกตามลําดับ 

เปนท่ีนาสังเกตวาประเทศไทยมีอัตราการดื่มสูงกวาประเทศท่ีเขาใจกันวาดื่มมากเชนฝรั่งเศส
เยอรมันรัสเซียอังกฤษสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุนดังนั้นจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติครั้งลาสุดป 
พ.ศ. ๒๕๔๖ พบวา คนไทยอายุ ๑๑ ปข้ึนไปท่ีดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลมีจํานวน๑๘.๖๑ลานคนหรือคิด
เปนรอยละ ๒๙.๑๓ ของประชากรท้ังหมด ๖๓.๓๘ ลานคน มีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
เฉพาะท่ีผลิตเองภายในประเทศรวมท้ังหมดประมาณ ๓,๖๙๑ ลานลิตรคิดเปนมูลคาไมต่ํากวา ๑.๕ แสนลาน
บาท 

๒.๔.๕ ผลกระทบตอศีลธรรม/จริยธรรม 

คําวา “ศีลธรรม” กับคําวา “จริยธรรม” คําแรกคือ “ศีลธรรม” เปนคําเกาใชกันมาในสังคมไทย
จนกระท่ังไมรูวามีความหมายอยางไรแนชาวบานก็เขาใจวาปจจุบันนี้ คนมีศีลธรรมหรือไมมีศีลธรรมโดยมุง
ไปในเรื่องของการดําเนินชีวิตดานภายนอกและการอยูรวมกันในสังคมเปนใหญและความรูสึกจะบอกวาเปน
เรื่องราวอยูรวมกันแตก็มีนักปราชญบางทานพยายามจะแยกวามันมาจากคําอะไรบางทานก็บอกวามาจาก
ศีลและธรรมศีลก็ คือ ขอหามธรรมก็คือสิ่งท่ีแนะนําใหประพฤติก็ตีความกันไปถาอยางนั้น ศีลก็เปนเรื่องใน
ระดับของความประพฤติท่ัวไปเชนการอยูรวมสังคมโดยเฉพาะก็คือการเวนจากการเบียดเบียนกันจะไดอยู
รวมกันไดดีสวนธรรมก็คือคําแนะนําสั่งสอนการทําความรูสึกของคนท่ัวไปศีลธรรมมันไมเขาถึงเรื่องท่ีลึกซ้ึง
อยางนั้นเปนเรื่องของการอยูรวมกันในสังคมเปนใหญเพราะฉะนั้นจึงมีการใหความหมายอีกอยางหนึ่งคือคํา
วาธรรมเปนคําวาท่ีกวางครอบคลุมหมดเราก็มาแบงธรรมเปนระดับตางๆ ธรรมในระดับศีล เรียกวา ศีลธรรม 
จากนั้นก็มีสมาธิธรรมและปญญาธรรมตอไป 

อยางไรก็ตาม “จริยธรรม” จึงเปนเรื่องของการประพฤติสิ่งท่ีดีงามท่ีเนนในการอยูรวมกันใน
สังคมปจจุบันก็ขยายไปถึงเรื่องสิ่งแวดลอมท่ัวไปดวยถึงอยางไรก็อยูในเรื่องสิ่งแวดลอมนั้นเองคือ (๑) 



๓๗ 

สิ่งแวดลอมทางสังคม (๒) สิ่งแวดลอมโดยธรรมชาติเปนอันวาจริยธรรมก็อยูในระดับสิ่งแวดลอมเปนเรื่อง
ความประพฤติปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมภายนอกตัวอยางนี้จึงตรงกับคําวาศีลธรรมในความหมายท่ีวาธรรมะ
ระดับศีลศีลธรรมในทัศนะผูรูทางศาสนาในสังคมอ่ืนแปลคําวา ethic เทียบกับศัพทในพุทธศาสนาวาศีลเทา
นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ลงกันวา ethic คือเรื่องศีลเปนธรรมระดับศีลจริยธรรมในความหมายของตะวันตกท่ีเรา
บัญญัติตาม ethic ก็หมายถึงเรื่องของศีลจึงสรุปไดวาจริยธรรมของฝรั่งเปนแคศีลเทานั้นเอง แตใน
ความหมายทางพุทธศาสนาท่ีเรียกวา “พรหมจริยะ” แปลวา “จริยะอันประเสริฐ” หมายถึง ศีล สมาธิ 
ปญญา 

ฉะนั้น จึงเกิดความลักลั่นระหวางความหมายของตะวันตกท่ีไทยเอามาใชกับตะวันออกหรือของ
ฝรั่งท่ีไทยเอามาเรียกกับพุทธศาสนาไมเทากัน26

๒๗ คําวา “จริยะ” ในพุทธศาสนาไดแกมรรคมีศีลสมาธิปญญา
รวมหมดท้ังชุดสวนของตะวันตกไดแคศีลนี้เปนเรื่องของการพยายามหาความหมายตามศัพท 2 7

๒๘ เม่ือ
ยอนกลับมาในเรื่องขอบเขตของจริยธรรมท่ีสัมพันธกับมนุษยและการพัฒนามนุษยในเม่ือพุทธศาสนามองจริ
ยะวาคลุมท้ังเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา ดังนี้ 

(๑) ศีล คือ เรื่องพฤติกรรมภายนอกท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท้ังทางสังคมและวัตถุตลอดจน
ธรรมชาติ 

(๒) สมาธิ คือ เรื่องของจิตใจบางทีทานใชคําวา “จิต” เหตุท่ีใชสมาธิ เพราะวา สมาธิ เปนตัว
แกนสําคัญในการพัฒนาทางดานจิตใจเรียกงายๆ วาจิตใจ 

(๓) ปญญา คือ เรื่องของความรูความเขาใจการมองเห็นเหตุผลคุณคาตลอดจนเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติทําไมจึงวามีสามอยางก็เพราะถือวาตัวคนนี้ เปนองครวมท่ีใชศัพทปจจุบันคือชีวิตของมนุษยจะ
ไปแยกสวนออกเด็ดขาดจากกันไมไดคุณสมบัติและความเปนไปท้ังหลายของชีวิตเปนเพียงดานตางๆ ของ
ชีวิตนั้นโดยเฉพาะท่ีสําคัญยิ่งก็คือวามันเปนปจจัยสงผลกระทบตอกันพฤติกรรมไมสามารถแยกขาดจาก
จิตใจจิตใจไมสามารถแยกขาดจากปญญาพฤติกรรมกับปญญาก็แยกกันไมได 

ดวยเหตุนี้ “จริยธรรม” จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในสังคมเพราะสังคมจะมีความสงบสุขและ
เจริญกาวหนาไดนั้นคนในสังคมจะตองมีจริยธรรมท่ีดีงามศีลธรรมและจริยธรรมนับวาเปนปจจัยทางสังคมท่ี
สําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหสังคมมีความสงบสุขเรียบรอยไมมีปญหาแตหากบุคคลในสังคมขาดจริยธรรม
แลวสังคมจะวุนวายขาดความสงบสุขเต็มไปดวยปญหาคุณธรรมจริยธรรมจึงเปนเครื่องกําหนดความเจริญ
และความเสื่อมของสังคมมูลเหตุของความไมสงบในบานเมืองนั้นยอมเกิดจากสาเหตุหลายประการแต
ประการท่ีสําคัญก็ คือ ความเสื่อมถอยทางจิตใจของคนในสังคมหากคนในสังคมไดรับการพัฒนาทางจิตใจให
มีจริยธรรมท่ีสูงก็จะสามารถทําใหสังคมมีความเจริญและม่ันคงเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศสวนเกณฑการ
วินิจฉัยความหมายและคุณคาของหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือปองกันความเขาใจคลาดเคลื่อน
หรือการมองท่ีตางทัศนะเบื้องตนพึงศึกษาวาจะมองจริยธรรมในแงใดกอนไมเชนนั้นก็จะไมสามารถพิจารณา
จริยธรรมขอนั้นๆ วามีจุดมุงหมายในเรื่องใดควรปฏิบัติตอสังคมใดเชนจริยธรรมในแงของสังคมวิทยาแนว
พุทธในแงของเศรษฐศาสตรแนวพุทธในแงของรัฐศาสตรแนวพุทธหรือการปกครอง28

๒๙ 

๒๗พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต), “ถึงเวลามาพัฒนาเยาวชนกันใหม”, (กรุงเทพมหานคร : เอกสาร
ประกอบการบรรยาย), ๒๕๔๘ (อัดสําเนา). 

๒๘เรื่องเดียวกัน, หนา๔๗- ๕๐. 
๒๙ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, หนา๘๗. 

                                                           



๓๘ 

สวนประเด็นท่ีมุงศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ หมายเอาผลกระทบของการดื่มสุราในสังคมไทยท่ีมี
ทางดานศีลธรรมและจริยธรรมความประพฤติท่ีดีของประชาชนหากมีผูดื่มสุรากันมากแลวยอมกอใหเกิด
ความเสียหายดานศีลธรรม/จริยธรรมแกใครดานใดบางดังตัวอยางตอไปนี้ 

๑. ผลกระทบในแงพฤติกรรมสวนตัวของบุคคลอันไมเหมาะสมซ่ึงทําใหผูดื่มสุราถูกมองวาเปน
นักเลงสุราและประสบปญหากับความเสื่อมหรือทางพินาศ หรือ เปนเหตุใหทรัพยท่ีไดมานั้นยอยยับไปตาม
นัยแหงอบายมุข ๔ ไดแก 

(๑) อิตถีธุตตะความเปนนักเลงหญิง, นักเท่ียวหญิง 
(๒) สุราธุตตะความเปนนักเลงสุรา, นักดื่ม 
(๓) อักขธุตตะความเปนนักการพนัน 
(๔) ปาปมิตตะการคบคนชั่วเปนมิตร29

๓๐ 

๒. ผลกระทบท่ีมีตอการศึกษาของเด็กและเยาวชนซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญของชาติหากคนเหลานั้น
เพลิดเพลินกับการด่ืมสุราเปนนิจประเทศไทยในอนาคตคงจะมีแตคนเมาเต็มบานเต็มเมืองเปนเรื่องนาเปน
หวงและควรหาทางปองกันแกไขไวแตเบื้องตนไมควรสนับสนุนหรือสงเสริมทางสื่อเก่ียวกับเครื่องดื่มประเภท
สุราเชนคําขวัญท่ีวา “ความสุขท่ีคุณดื่มได” เปนเพราะเปนการจูงใจใหเยาวชนอยากทดลองดื่มกันมากยิ่งข้ึน 

๓. ผลกระทบท่ีมีตอสามีและภรรยาในการครองชีวิตคูสวนผูหญิงท่ีถูกทํารายจากสามีหรือคนใน
ครอบครัวเพราะเมาสุรานั้นพบวาไดรับผลกระทบตอสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตมากท่ีสุดหลายคนตกอยู
ในอาการหวาดผวาทุกครั้งท่ีสามียกแกวเหลาข้ึนดื่มและเกือบท้ังหมดของกลุมตัวอยางผูไดรับผลกระทบตอบ
วาไมกลาโตตอบหรือตอสูและไมกลาเลาใหใครฟงแมกระท่ังไปพบแพทยเพราะอับอายและคิดวาเปนเรื่องท่ี
คนเปนภรรยาตองยอมทนและรองรับอารมณของสามีใหไดในฐานะภรรยาท่ีดีท่ีสําคัญปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวมาจากคานิยมสังคมแบบชายเปนใหญกอใหเกิดความเชื่อท่ีวาผูชายเปนผูนําของครอบครัวสามี
เปนเจาของภรรยามีสิทธิดุดาทํารายทุบตีหรือบังคับใหหลับนอนดวยไดประกอบกับทัศนคติคานิยมท่ีมองวา
เรื่องภายในครอบครัวเปนเรื่องสวนตัว 

๔. ผลกระทบตอพฤติกรรมท่ีรุนแรงและกระทบสิทธิบุคคลอ่ืนปญหาเรื่องการดื่มสุรานี้ไดลุกลาม
ไปทุกชนชั้นทุกระดับการศึกษาผูหญิงท่ีถูกทํารายมีท้ังคนท่ีมีการศึกษามีฐานะดีและจากทุกฐานะคนเหลานี้
ถูกกระทํารุนแรงท้ังตบตีถูกขมขืนจนสุดจะกลั้นหลายคนอยากฆาตัวตายแมแตผูหญิงวัย ๖๐ กวาป ก็ยังถูก
ขมขืนจากลูกหลานปญหาท่ีเกิดข้ึนมาจากทัศนคติของผูชายท่ีเห็นผูหญิงในบานเปนสมบัติสวนตัวจะทําอะไร
ก็ไดท้ังนี้สิ่งท่ีพบวาเปนตัวกระตุนใหผูชายทํารุนแรงกับผูหญิงก็ คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอลผูหญิง ๓,๐๐๐ คน 
ท่ีมาปรึกษากับมูลนิธิเพ่ือนหญิงในป ๒๕๔๘ เปนเพียงเศษเสี้ยวเดียวของผูหญิงไทยจํานวนมากท่ีถูกระทํา
เทานั้นปญหาเรื่องนี้ตองแกท่ีทัศนคติของผูชายใหเห็นผูหญิงเปนคนเหมือนกันเพ่ือหยุดการทํารายกันของ
ครอบครัวไทยแมแตผูชวยศาสตราจารยวิลาสินีพิพิธกุลผูอํานวยการสํานักรณรงคและสื่อสารสาธารณะเพ่ือ
สังคมสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววาผลงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของสุรา
ในฐานะปจจัยรวมการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว” ยืนยันไดวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือหนึ่งใน
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูชายใชความรุนแรงกับผูหญิงบวกกับคานิยมในสังคมไทยท่ียอมรับและเคยชินกับการใช
อํานาจท่ีเหนือกวาของผูชายทําใหเครื่องด่ืมแอลกอฮอลถูกใชเปนตัวกระตุนใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว
และชีวิตคูในหลายกรณี 
 

๓๐ องฺ.อฏฐก. (บาลี). ๒๓/๑๔๔/๒๙๒ 
                                                           



๓๙ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ธณารัตน พลับพลาไชยและคณะ 3 0

๓๑ ศึกษาการบําบัดโดยใชการเจริญสติเปนฐานเพ่ือลด
ความเครียดจากความตองการดื่มในผูติดสุรา:การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือศึกษาแนวทางการ
บําบัดโดยใชการเจริญสติเปนฐานเพ่ือลดความเครียดจากความตองการดื่มในผูติดสุรา วิธีการศึกษา สืบคน
หลักฐานเชิงประจักษท่ีตรงกับประเด็นปญหาท่ีศึกษาจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยใชกรอบ PICO แลว
นํามาประเมินคุณภาพและความนาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษพบหลักฐานจํานวน ๔ เรื่อง เปน 
randomized controlled trials ๒ เรื่อง เปน controlled nonrandomizedtrials ๑ เรื่อง และเปน 
prospectivecaseseries๑เรื่อง นํามาวิเคราะหและสังเคราะหผลการศึกษา แนวทางการบําบัดเปนแบบ
กลุม ๘-๑๐ ครั้ง สมาชิกกลุมไมเกิน ๘ ราย บําบัดสัปดาหละครั้ง ครั้งละ ๑ - ๒ ชั่วโมง การบําบัด
ประกอบดวย ๑๒ หัวขอดังนี้๑) การรูจักความคิดอัตโนมัติท่ีนําไปสูความอยากดื่ม ๒) การมีสติและทักษะใน
การจัดการความอยากดื่ม ๓) การเจริญสติในชีวิตประจําวัน ๔) ความสัมพันธของปฏิริยาความเครียด 
ความรูสึกอยากด่ืมและผลของการดื่ม และฝกปฏิบัติเจริญสติ๕) การยอมรับความคิด ความรูสึก และการ
จัดการ ๖) แบบแผนความคิดและการกลับใชซํ้า ๗) แนวทางในการดูแลตนเองอยางเหมาะสม ๘) แนวทาง
ในการวางแผนเพ่ือปองกันการกลับใชซํ้า ๙) การรับรูถึงอันตรายของแอลกอฮอลตอรางกาย ๑๐) การพ่ึงพา
ซ่ึงกันและกันการใหความหมายและจิตวิญญาณ ๑๑) การใชเทคนิคความรักความเมตตาเพ่ือจัดการกับ
อารมณท่ียุงยาก๑๒)การฝกเจริญสตินอกชั้นเรียน สรุป แนวทางการบําบัดโดยใชการเจริญสติเปนฐาน
สามารถลดปฏิกิริยาท่ีเกิดจากความเครียดมีการรับรูความเครียดอันเนื่องมาจากความอยากดื่มลดลงกอน
นําไปใชในคลินิกควรทําการศึกษาวิจัยนํารอง (pilot study) ถึงความเหมาะสมในการนําไปใชและควรมีการ
เตรียมความพรอมของผูใหการบําบัดโดยฝกฝนใหมีประสบการณในการเจริญสติและมีประสบการณเปนครู
ฝกสอนเจริญสติดวย 

        พระครูปริยัติปญญารัตน (โสภรรณ ธนปฺโญ)๓๒ ศึกษาการประยุกตใชกิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับหลักพุทธธรรมเพ่ือบําบัดผูติดสุราในจังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบําบัด
ผูติดสุราตามแนวพุทธ และการแพทยแผนปจจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาวิธีการบําบัดผูติดสุราของวัดพุทธเกษม 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และ ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือบําบัดผูติดสุราของวัดพุทธเกษม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร และขอมูลจากการสัมภาษณ นําเสนอโดยพรรณนาวิธี 

 ผลการวิจัยพบวา การบําบัดรักษาดวยหลักพุทธธรรมท่ีสอดแทรกกิจกรรมใหผูรับการบําบัดได
ปฏิบัติ เชน การรักษาสัจจะ สมาทานศีล ๕ สวดมนตทําวัตรเชา-เย็น แผเมตตา เจริญจิตภาวนา เดินจงกรม 
ฟงเทศน เพ่ือขัดเกลาจิตใหสงบและเกิดปญญาใฝในสิ่งท่ีดีมีคุณคา สวนการบําบัดทางการแพทย แพทยควร
ชวยเหลือเบื้องตนดวยวิธีการ Brief-interventoin โดยตะหนักถึงความแตกตางของผูปวยแตละราย      
การเปลี่ยนแปลงท่ีตองอาศัยกระบวนการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรง ไดแก ๑) การกําจัดสิ่งท่ีเปน

๓๑ธณารัตน พลับพลาไชยและคณะ, “การบําบัดโดยใชการเจริญสติเปนฐานเพ่ือลดความเครียดจากความ
ตองการดื่มในผูติดสุรา:การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ”, วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย, ปท่ี ๕๘ ฉบับท่ี 
๒ (เมษายน – มิถุนายน, ๒๕๕๖), หนา ๒๐๗-๒๑๘. 

๓๒พระครูปริยัติปญญารัตน (โสภรรณ ธนปฺโญ), การประยุกตใชกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรมเพ่ือ
บําบัดผูติดสุราในจังหวัดขอนแกน, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๒), บทคัดยอ. 

                                                           



๔๐ 

ตัวกระตุนใหอยากดื่ม  ๒) การหาสิ่งมาทดแทนการดื่ม เชน ออกกําลังกาย ๓) การหาสิ่งมาทดแทน         
๔) เชื่อในความสามารถตนเองวาเปลี่ยนแปลงได ๕) สัมพันธภาพท่ีดีกับคนท่ีใหกําลังใจ 
 การบําบัดผูติดสุราของวัดพุทธเกษม โดยใชกลวิธีการลดเลิกสุรา ๓ วิธีหลัก ไดแก ๑) วิธีธรรม
โอสถ บําบัดดวยหลักพุทธธรรมเชนการพิจารณาโพชฌงค ๗ ๒) วิธีการสมถะ วิปสสนาบําบัดดวยการปฏิบัติ
สมถะและวิปสสนา (กายบําบัดและจิตบําบัด) ๓) สมุนไพรบําบัด โดยใหกลาวคําสัตยปฏิญาณตน ตอหนา
พระพุทธรูปและพระสงฆวาจะเลิกดื่มสุรา มีกําหนดก่ีปก็ระบุ แลวดื่มยาสมุนไพรเพ่ือถอนพิษสุรา    
 การประยุกตใชกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรมเพ่ือบําบัดผูติดสุราของวัดพุทธเกษม ดวย
กิจกรรมสมาทานสัจจะ การทําวัตรเชาเย็น การรดน้ําพรวนดินตนไม การสรางและซอมแซมวัด โรงเรียน 
การเจริญจิตภาวนา เดินจงกรม การชมวิดิทัศนเก่ียวกับพิษภัยของการติดสุรา กิจกรรมเหลานี้ชวยฟนฟู
สภาพจิตใจผูปวยใหเกิดสมาธิ เกิดปญญาเห็นพิษภัยของการติดสุรา รวมท้ังไดบําเพ็ญประโยชนแกตนเอง 
วัดและโรงเรียน 

สาโรจน ประพรมมา32

๓๓ ศึกษาปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมพึงประสงคกับการดื่ม
สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา ในเขตอําเภอแหงหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ การศึกษาครั้งนี้ เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
อัตราความชุกของการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําในพ้ืนท่ี และหาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมพึงประสงคกับการดื่มสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนประจํา       
ผลการศึกษาพบวา อัตราความชุกของการด่ืมสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําของประชาชน คือ 
รอยละ ๒๔.๘ การดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมีความ
เก่ียวพันกับ พฤติกรรมสุขภาพท่ีไมพึงประสงค การแกไขปญหาการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะตอง
ใหความสําคัญกับการ เลิกบุหรี่และการกินอาหารประเภทลาบ หรือกอยปลาดิบ การรณรงคเพ่ือปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมเปน วิธีการท่ีจะนํามาปฏิบัติ 
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๓๔ ศึกษาพฤติกรรมปองกันการด่ืมเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงวิเคราะหแบบ
ภาคตัดขวาง (cross-sectional analytical research) มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมปองกันการดื่ม
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง กลุมตัวอยาง
จํานวน ๓๘๐ ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ไดรับการตอบกลับรอยละ ๑๐๐  

จากการศึกษา พบวา ตัวแปรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเรียง
จากมากท่ีสุด ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองของนักศึกษาในการปองกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลลักษณะท่ีอยูอาศัย เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความรูเก่ียวกับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลและ แรงสนับสนุนจากเพ่ือน ปจจัยเหลานี้สงผลใหนักศึกษามีพฤติกรรมการปองกันการดื่ม
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีดีตัวแปรอิสระดังกลาวสามารถอธิบายพฤติกรรมการปองกันการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

๓๓สาโรจน ประพรมมา, “ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมพึงประสงคกับการดื่มสุราและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนประจํา ในเขตอําเภอแหงหน่ึงของจังหวัดชัยภูมิ”, สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดขอนแกน,    
ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน, ๒๕๕๘): ๑-๘. 

๓๔ดรุณวรรณ สมใจ, “พฤติกรรมปองกันการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึง”, วารสาร มฉก.วิชาการ, ปท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๔๐ (มกราคม - มิถุนายน, ๒๕๖๐): 
๑๒๗-๑๓๙.  

                                                           



๔๑ 

แอลกอฮอลไดรอยละ ๔๓.๔ และผูวิจัยยังพบความสัมพันธระดับนอย ระหวางแรงสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยกับพฤติกรรมการปองกันการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลอีกดวย 

จากผลการวิจัย พบวาหากมหาวิทยาลัยตองการเสริมสรางพฤติกรรมปองกันการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี 
แอลกอฮอลของนักศึกษา สามารถเสริมสรางโดยการสรางการรับรูความสามารถของตนเองใหกับนักศึกษา
เชน เนนการสรางกิจกรรมท่ีมีประโยชนใหกับนักศึกษา อาจจะสงเสริมในรูปของชมรมตางๆ ตามท่ีนักศึกษา
สนใจ โดยเฉพาะนักศึกษาชาย ซ่ึงนอกจากจะเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนแลว กิจกรรมท่ีทํางานเปน
ทีมยังชวยสรางพฤติกรรมท่ีดีจากการเสริมแรงจากเพ่ือนดวย การสงเสริมกิจกรรมเหลานี้ลวนเปนแนวทาง
สําคัญท่ีจะทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการปองกันการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีดีอันจะนําไปสูผลการ
เรียนท่ีดีและคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาตอไป 
 



 
 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาแนวทางในการประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาแกปญหาการดื่มสุราของ
ประชาชนตามโครงการหมูบานศีล ๕ ในจังหวัดหนองคาย ในบทนีจ้ะเปนรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๓.๑ ขอบเขตของการวิจัย 
๓.๒ ขอบเขตดานเนื้อหา 
๓.๓ หลักธรรมสําหรับการแกปญหาดานสุขภาพรางกายสวนบุคคล 
๓.๔ การแกปญหาดานสุขภาพจิตและชีวิตของคนในครอบครัว 
๓.๕ หลักธรรมสําหรับการแกปญหาผลกระทบตอสังคมไทยโดยสวนรวม 

 

๓.๑ ขอบเขตของการวิจัย 

๓.๑.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Document 
Research) และการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมเปาหมายท่ีคัดเลือกมาโดยจําเพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยมุงเนนท่ีจะศึกษาปญหาของการด่ืมสุราท่ีมีตอสังคมไทย และการหา
แนวทางในการแกปญหานั้นโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชวยแกปญหาดังกลาวเพ่ือใหแก
ประโยชนสุขแกสังคม 

๓.๑.๒ ขอบเขตพ้ืนท่ี/องคกร  

ขอบเขตพ้ืนท่ี/องคกรของงานวิจัยนี้ ไดแก หมูบานท่ีเขารวมโครงการหมูบานศีล ๕ อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 

๓.๑.๓ ขอบเขตประชากร 

๑) กลุมพระสงฆ            ๑๐ รูป            
๒) กลุมผูนําชุมชน          ๑๐ คน 
๓) กลุมนักวิชาการ          ๑๐ คน            
๔) กลุมบุคลากรผูเก่ียวของ    ๑๐ คน 
๕) กลุมบุคคลท่ีดื่มสุรา      ๑๐ คน    

                                         รวม      ๕๐ รูป/คน  

๓.๑.๔ ผูใหขอมูลสําคัญ   

ผูใหขอมูลสําคัญของงานวิจัยนี้ ไดแก หมูบานท่ีเขารวมโครงการหมูบานศีล ๕ อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 



๔๓ 

๓.๒ ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Document 
Research) และการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมเปาหมายท่ีคัดเลือกมาโดยจําเพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยมุงเนนท่ีจะศึกษาปญหาของการด่ืมสุราท่ีมีตอสังคมไทย และการหา
แนวทางในการแกปญหานั้นโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชวยแกปญหาดังกลาวเพ่ือใหแก
ประโยชนสุขแกสังคม 

เพ่ือหาทางออกจากปญหาท่ีเกิดจากการดื่มสุราดังกลาวใหเปนรูปธรรมตอไป โดยตั้งเปนแนวทาง
แกปญหาไว  ๓ ประการ คือ 

๑) หลักธรรมสําหรับการแกปญหาดานสุขภาพรางกายสวนบุคคล 
๒) หลักธรรมสําหรับการแกปญหาสุขภาพจิตและชีวิตของคนในครอบครัว 
๓) สรุปหลักธรรมสําหรับการแกปญหาผลกระทบตอสังคมไทยโดยสวนรวม 

 

๓.๓ หลักธรรมสําหรับการแกปญหาดานสุขภาพรางกายสวนบุคคล 

การดื่มสุราจัดไดวามีผลกระทบตอสังคมไทยเปนอยางมาก ท้ังผลกระทบตอบุคคลผูดื่ม ครอบครัว 
ชุมชน และระดับประเทศ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับปญหาอันสงผลกระทบผูดื่มสุรานั้นมีมากมายหลายประการ 
ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาไดวางหลักการไวเพ่ือยุติปญหาได โดยการนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
เขาไปเยี่ยวยา คณะผูวิจัยไดนําหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานแหงชีวิต ท่ีสามารถลดระดับปญหา และสามารถนําไป
เปนทางออกจากปญหาการด่ืมสุราของปจเจกบุคคลกลายเปนบุคคลตนแบบ เปนตัวอยางของบุคคลอ่ืน  
ดวยหลัก ๓ ประการคือ 

๓.๓.๑ หลักอบายมุข 
๓.๓.๒ หลักเบญจศีล  
๓.๓.๓ หลักสติสัมปชัญญะ 
๓.๓.๔  ขันติโสรัจจะ 
 

๓.๓.๑ หลักอบายมุข 

อบายมุข ๖ ประการ อันเปนหนทางแหงความเสื่อม 0

๑ อบายมุขคือทางแหงความเสื่อมทางแหง
ความพินาศ เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย อันเปนเหตุนํามาซ่ึงความหายนะ1

๒นั้น คนท่ีจมปรักอยูกับอบายมุขนี้ 
เปนฆราวาสพวกท่ีจมปลัก มีความยากจน มีความเสื่อมสุขภาพอนามัย แลวก็ยังเบียดเบียนกันอีก      
เพราะความหลงใหลในสิ่งท่ีเปนอบายมุข2

๓ ไดแก 
๑) หมกมุนในการเสพของมึนเมา คือ สุราเมรัย อันเปนเหตุเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ซ่ึงมีโทษ 

๖ ประการ คือ (๑) เสียทรัพยทันตาเห็น (๒) กอการทะเลาะวิวาท (๓) เปนบอเกิดแหงโรคภัยตาง ๆ       
(๔) เปนเหตุเสียชื่อเสียง (๕) เปนเหตุไมรูจักอาย (๖) เปนเหตุทอนกําลังปญญา3

๔ 

๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒. 
๒พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๑๗๖. 
๓พุทธทาสภิกขุ, หลักธรรมของผูครองเรือน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, มปป.),หนา ๗. 
๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/ ๒๐๒-๒๐๓. 

                                                           



๔๔ 

๒) การหมกมุนอยูกับการเท่ียวเตรตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน มีโทษ ๖ ประการ       
คือ (๑) ชื่อวาไมคุมครองไมรักษาตัวเอง (๒) ชื่อวาไมคุมครองไมรักษาบุตรภรรยา (๓) ชื่อวาไมคุมครอง     
ไมรักษาทรัพย (๔) เปนท่ีสงสัยของคนอ่ืนดวยเหตุตางๆเชนวา จะเปนขโมย (๕) มักถูกใสรายปายสี ดวยเรื่อง
ไมเปนความจริง (๖) ทําใหเกิดความลําบาก มากมายหลายอยาง4

๕ 
๓) การเท่ียวดูมหรสพ มีโทษตามสถานท่ีไปเท่ียวทําใหไมเปนอันประกอบอาชีพการงาน มีโทษ ๖ 

ประการ คือ (๑) มีการรําท่ีไหนไปท่ีนั่น (๒) มีการขับรองท่ีไหนไปท่ีนั่น (๓) มีการประโคมท่ีไหนไปท่ีนั่น   
(๔) มีเสภาท่ีไหนไปท่ีนั่น (๕) มีการบรรเลงท่ีไหนไปท่ีนั่น (๖) มีเถิดเทิงท่ีไหนไปท่ีนั่น5

๖ 
๔) การหมกมุนอยูในการเลนการพนัน อันเปนเหตุแหงความประมาท มีโทษ ๖ ประการ        

คือ (๑) ชนะยอมกอเวร (๒) ผูแพยอมเสียดายทรัพย (๓) เสียทรัพยทันตาเห็น (๔) ถอยคําท่ีใหการในศาลไม
สามารถเชื่อได (๕) ถูกมิตรอํามาตยดูหม่ิน (๖) ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย6

๗ 
๕) การหมกมุนในการคบคนชั่วเปนมิตร มีโทษตามลักษณะเพ่ือนท่ีคบดวย ดังท่ีกลาวไววา เขาฝูง

กาเปนกา เขาฝูงหงสเปนหงส มีโทษ ๖ สถาน คือ (๑) เขามีนักแลงการพนันเปนเพ่ือน (๒) เขามีนักเลงเจาชู
เปนเพ่ือน (๓) เขามีนักเลงดื่มสุราเปนเพ่ือน (๔) คนลวงโลกเปนเพ่ือน (๕) เขามีนโกงเปนเพ่ือน (๖) เขามีโจร
เปนเพ่ือน7

๘ 
๖) การหมกมุนในความเกียจคราน มีโทษตามอาการ ๖ ประการ คือ (๑) มักอางวาหนาวนักแลว

ไมทําการงาน (๒) มักอางวารอนนัก ไมทําการงาน (๓) มักอางวาเย็นมากเกินไป ไมทําการงาน (๔) มักอางวา
ยังเชาอยูไมทําการงาน (๕) มักอางวาหิวเกินไป ไมทําการงาน (๖) มักอางวากรหายไมทําการงาน เม่ือเขา
พลัดเพ้ียนอยูอยางนี้โภคะยังไมเกิด ก็จะไมเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวนับวันจะสูญหายไปเรื่อยๆ8

๙ 
หลักอบายมุข ๖ ประการ คือ การดื่มน้ําเมา การเท่ียวกลางคืน  การเท่ียวดูมหรสพ การเลนการ

พนัน การคบคนชั่วเปนมิตร และความเกียจครานในการทํางาน หลักธรรมท้ัง ๖ ประการนี้เปนทางออก
เบื้องตนจากปญหาการดื่มสุรา ดังกลาวโดยพิจารณาเห็นคุณและโทษของสิ่งเหลานี้ แมการเท่ียวกลางคืน 
การเท่ียวดูการเลน การเลนการพนัน การคบคนชั่วเปนมิตร และการเกียจครานทํางาน จะไมใชประเด็นท่ี
เก่ียวกับการดื่มสุรา แตก็เปนสวนหนึ่งท่ีเอ้ือใหคนดื่มสุราและติดสุราในท่ีสุด ซ่ึงการจะนําหลักธรรมดังกลาว
ไปปฏิบัติในเชิงรูปธรรมนั้น ผูท่ีด่ืมสุรานั้น โรคภัยไขเจ็บก็จะทุเลาเบาบางลง และสามารถหายไดในท่ีสุด 
สําหรับผูมีผลกระทบไมมาก สรุปไดดังนี้ 

๑. พิจารณาใหเห็นโทษของการดื่มสุรา ท่ีมีผลกระทบตอตนเองอันมีความเสื่อมทรัพย มีการ
ทะเลาะวิวาท เปนตน 

๒. พิจารณาใหเห็นโทษของอบายมุข่ีเหลืออีก ๕ ประการวามีสวนสนับสนุนใหบุคคลคนเขาไป
พัวพันหรือเก่ียวของกับการดื่มสุราอยางไร 

๓. กําหนดระงับใจของตนใหเห็นคุณประโยชนของการละเวนอบายมุข ท้ังหกประการนั้น อันเปน
ผูไมมีโรคภัย และสังคมยอมรับเปนตน 

๔. ตั้งใจสมาทานงดเวนจากอบายมุข ๖ อยางเด็ดขาด โดยคาดหวังถึงความเจริญของตนและ
ครอบครัวเปนสําคัญ  

๕ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๙/๒๐๓. 
๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๐/๒๐๓-๒๐๔. 
๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๑/๒๐๔. 
๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๒/๒๐๔๕-๒๐๕. 
๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๕. 

                                                           



๔๕ 

หากบุคคลปฏิบัติตนไดตามวิธีดังกลาว ยอมสามารถท่ีจะเปนผูหางไกลจากการหมกมุนในการดื่ม
สุราไดเปนเบื้องตน 

๓.๓.๒ หลักเบญจศีล 
คนเราท่ี.เกิดมายอมมีรูปพรรณสัณฐานท่ีแตกตางกันออกไป สุดแทแตเหตุปจจัยปรุงแตงใหคน

บางคนมีรูปงาม บางคนมีรูปทราม คนท่ีมีรูปงามยอมเปนท่ีพอใจของผูพบเห็น ตรงกันขามกับผูท่ีมีรูปทราม 
ยอมไมเปนท่ีชอบใจเหมือนดอกไมท่ีสวยและมีกลิ่นหอม และท่ีไมสวยและมีกลิ่นเหม็น  ถาเปนดอกไมสวย
และมีกลิ่นหอม ก็ยอมเปนท่ีพอใจของคนท้ังหลาย สวนดอกไมท่ีไมสวยและมีกลิ่นเหม็นยอมไมมีคน
ปรารถนา  เชนเดียวกับคนท่ีมีรูปรางงามและมีจิตใจดี ยอมเปนท่ีรักใครของคนท่ัวไป ถึงมีรูปงาม ถาขาด
คุณธรรม จะสูกับคนท่ีรูปทราม แตมีคุณธรรมและมีจิตใจดีไมได และถามีรูปชั่วตัวดําและมีจิตใจไมดี ก็จะหา
คนคบไมได  

สวนใจนั้นก็มักเปนไปตามพ้ืนเดิม แตก็ยังมีทางแกไขใหดีไดโดยการตั้งใจดี เชนเดียวกับของท่ีไมมี
กลิ่นหอมมาแตเดิม เรายังสามารถอบใหหอมได พระพุทธองคไดทรงกําหนดวางแบบแผนแหงความประพฤติ
ไวเปนหลักฐาน การต้ังใจประพฤติตามบทบัญญัตินั้น ชื่อวา ศีล เม่ือบําเพ็ญใหบริสุทธิ์แลว ก็จะพบแนวทาง
สําหรับประพฤติความดี และสามารถปฏิบัติตามคุณธรรมอยางอ่ืนไดอยางสมบูรณ ไมผันแปร ศีล ๕ 
ประการคือ 

๑. เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต 
๒. เวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเขาไมใหดวยอาการเยี่ยงโจร 
๓. เวนจากการประพฤติผิดในกาม 
๔. เวนจากการพูดปดมดเท็จ 
๕. เวนจากการดื่มน้ําเมาเชนสุราและมัย9

๑๐ 
 

๑. เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต 

หมายเอาท้ังมนุษยและสัตวเดรัจฉาน ท่ียังมีชีวิตอยู แมแตเด็กทารกในครรภของมารดาทุก
ประเภทไมมีกําหนด ศีลขอนี้ไดทรงบัญญัติข้ึน เพ่ือหวังจะใหมนุษยไดรูจักปลูกเมตตาจิตนสัตวทุกประเภท 
เพราะเมตตาจิตนี้เปนความดี สามารถไดท้ังในสัตวและมนุษย เชน การเลี้ยงดูสัตวดวยความรัก แตเมตตาใจ
หมูมนุษยสามารถขยายไปยังหมูมนุษยดวยกันอีกหลายเผาพันธุไมจํากัด และตลอดถึงสัตวเดรัจฉานดวยการ
อบรมใหมีเมตตาจิตเกิดข้ึน เม่ือขยายออกไปมากเทาไร ก็จะแผความสุขใหเกิดข้ึนแกสรรพสัตวมากข้ึนเพียง
นั้น เรารักรางกาย รักชีวิตและกลัวภัยอันตรายตางๆ อันจะทําอันตรายแกรางกายและชีวิต ตองระวังลบหลีก
อยูเสมอฉันใด มนุษยและสัตวเดรัจฉานอ่ืน ๆ ฉันนั้น ผูท่ีเล็งเห็นแตความสุขของตนเพียงอยางเดียว ไมแล
เหลียวถึงความสุขของคนอ่ืนบาง ขาดเมตตาจิตคิดตัดสุขของผูอ่ืนเสียสิ้นบาง ผูนั้นถือวาประพฤติผิดทํานอง
คลองธรรม มิใชจะหามเพียงการฆามนุษยอ่ืนเทานั้น แมแตฆาตนเองก็ไมควร ผูท่ีฆาตนเองถือวาเปนผูสิ้นคิด
แลว เปนท่ีดูหม่ินของคนท้ังปวง ทําใหเกิดความอับอายขายหนา แกวงตระกูล พวกพองของตน เกิดมาเปน
คนแลว ถึงจะตกทุกขไดยากไดยากเพียงใด ก็ไมควรทําเชนนั้น เพราะการเกิดเปนมนุษยเปนสิ่งท่ีหาไดยาก 
เม่ือไดแลวก็ไมควรปลอยใหเสียเปลาจากประโยชน ถึงชีวิตจะสิ้นไป ก็ใหสิ้นไปดวยดีในทางท่ีนักปราชญ
สรรเสริญ 

 
 

๑๐องฺ.ปฺจก. ๗๘ (บาลี) ๒๒/๑๗๘/๒๑๒. 
                                                           



๔๖ 

๒. เวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมใหดวยอาการเย่ียงโจร 

หมายถึง การถือเอาดวยอาการเปนโจรของ สิ่งของท่ีเขาไมไดให หมายถึง สิ่งของท่ีมีเจาท้ังท่ีมี
วิญญาณและไมมีวิญญาณ อันเจาของไมยกใหเปนกรรมสิทธิ์ และสิ่งของท่ีไมใชของใคร แตมีผูรักษาหวง
แหน ไดแกสิ่งของท่ีอุทิศบูชาปูชนียวัตถุในศาสนานั้นๆ และสิ่งของท่ีเปนของกลางในหมูชนอันไมควรแบงกัน 
ทรัพยท่ีไดมาโดยการโจรกรรมเชนนี้ ไมทําความสุขใหเกิดแกผูได เหมือนทรัพยท่ีหามาไดในทางสุจริต ผูท่ีหา
เลี้ยงชีพในทางท่ีชอบไดทรัพยมา ทรัพยนั้นยอมทําความอ่ิมใจใหแกผูไดในเบื้องตน ตอมาก็ใหความสุข 
เพราะไมเปนหนี้ทาน ไมตองกลัววาเขาจะมารบกวนทวงถามใหเกิดวามรําคาญ ไมตองกลัวตอการจับกุมไป
ลงโทษ สวนผูท่ีหาเลี้ยงชีพดวยโจรกรรม หาทรัพยไดมาในเบื้องตน พอไดมาก็เกิดความเดือดรอนใจ เพราะ
ตองซอนเรนไว ตองหลบหนาซอนตัวกลัวเขาจะจับได ตองระวังไมใหใครรูใครเห็น ในท่ีสุดก็ไมเปนปจจัยให
กลับตัวได เพราะตองทําโจรกรรมเชนนั้นตอไปอีก จนกวาจะไดเสยกรรมของโจรกรมสักคราวหนึ่ง        
หรือหลายคราว ผูหวังความเจริญแกตน ตองเวนใหขาดจากการหาเลี้ยงชีวิตดวยการโจรกรรมเสีย 

๓. เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

คําวา กาม ในท่ีนี้หมายถึง กิริยาท่ีรักในประเวณี ศีลขอนี้ทรงบัญญัติข้ึนเพ่ือปองกันความแตกราว
ในสังคม ทําใหคนในสังคมไววางใจกันและกันได เพราะความประพฤติทางประเวณีนั้น เปนชนวนท่ีจะ
กอใหเกิดความแตกราวในระหวางสามีภรรยาได ท้ังสามีและภรรยาคูนั้นยังจะผูกใจเปนศัตรูตอชายหญิงท่ี
เปนชูกันอีก ในท่ีสุดสามีภรรยาคูนั้นก็จะไมไววางใจกันและกัน เพราะบุรุษหรือสตรีท่ีมีคูครองแลวควรยินดี
ดวยคูครองของตน สวนผูท่ียังไมมี ถาจะเลือกคูครองท่ีดี ก็ควรจะเลือกคนท่ีไมมีเจาของมาเปนคู เพ่ืออยู
รวมกันอยางผาสุก ผูรักสงบ รักชื่อเสียง อยาไดประพฤติลวงละเมิดศีลจอนี้เปนอันขาด ความลุอํานาจแก
ราคะอยาใดอยางหนึ่งอันมิไดเปนไปตามธรรมดาในทางท่ีชอบ ถูกหามโดยศีลขอนี้ทุกประการ 

๔. เวนจากการพูดปดพูดเท็จ 

ศีลขอนี้ทรงบัญญัติข้ึนดวยหวังจะหาม การพูดเท็จ การพูดเหลาะแหละไรเหตุผล ทุกคนชอบ
และนับถือคนท่ีพูดความจริงดวยกันท้ังนั้น ผูท่ีพูดดวยถอยคําท่ีไมเปนจริง ยอมทําใหผูฟงไมเชื่อถือในคําพูด
ของตน บางทีอาจทําใหประโยชนของผูอ่ืนใหเสียหายก็ได การพูดมุสานี้ มิใชเฉพาะทางวาจาอยางเดียว แม
ทางกายก็อาจเปนไปได เชนการเขียนขอความท่ีเปนเท็จ หรือสั่นศีรษะท่ีทําใหคนเขาใจวาเปนการปฏิเสธใน
จอความท่ีไมควรปฏิเสธ มุสาอาจเกิดข้ึนไดท้ังกายและวาจา ถึงไมพูดดวยปากแตทําดวยกายเพ่ือจะทําใหเขา
เขาใจผิด ก็จัดเปนมุสาเชนเดียวกัน 

๕. เวนจากการดื่มน้ําเมาเชน สุราและเมรัย 

สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท น้ําเมาท่ีเปนแตเพียงของดอง เชนเมรัย หรือน้ําตาล
เมาท่ียังไมไดกลั่น สวนสุรา คือเมรัยท่ีถูกกลั่นเพ่ือใหมีรสชาติเขมขนข้ึน สุราเมรัยนี้เปนเครื่องท่ีทําใหผูด่ืม
แลวครองสติไมได อารมณแปรปรวนขาดความเปนตัวของตัวเอง ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไว
ได ตามปกติเปนคนดี ก็กลายเปนคนชั่วได แมกิริยาอาการใดท่ีไมเหมาะ ในเวลาปกติเขาทําไมได แตในเวลา
ท่ีเขาเมา เขาทําไดทุกอยาง ดังนั้นสุราเมรัย จึงไดชื่อวา เปนท่ีตั้งแหงความประมาท เหตุท่ีทรงบัญญัติศีลขอ
นี้ข้ึนมา ก็เพ่ือปองกันมิใหละเมิดขอหาม ๔ ขอขางตน เพราะผูด่ืมน้ําเมา เมาแลวยอมเปนผูขาดสติ สามารถ
ทําสิ่งท่ีไมเคยทํา ดูดในสิ่งท่ีไมเคยพูดได ดังนั้น ผูหวังยึดในทางท่ีดี ตองมีสติสัมปชัญญะครองตนอยูเสมอ 
การดื่มน้ําเมามีโทษ ๖ ประการคือ10

๑๑ 

๑๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๒-๒๐๓. 
                                                           



๔๗ 

 (๑) เปนเหตุใหเสียทรัพย คือผูดื่มสุราเปนประจํา จะทําใหติดและละท้ิงไดยากจําเปนตองจาย
ทรัพยซ้ือสุราเปนนิตย อีกอยางหนึ่งคนชั้นกรรมาชีพตองใชแรงงานจึงจะหาทรัพยมาได เพ่ือใชซ้ือสุรามาดื่ม
จนเมามาย สรางความรําคาญใหเกิดแกคนอ่ืน เสียมารยาท มีสติฟนเส เสียการเสียงาน ในท่ีสุดก็กลายเปน
คนหยอนสมรรถภาพ ตกงาน ทําใหขาดหนทางท่ีแสวงหาทรัพยมาได แมไมถึงข้ันนั้น เม่ือดื่มสุราจนเมามาย 
มีสติฟนเฟอน ก็ควบคุมหนาท่ีการงานไมได ทําใหการทํางานผิดพลาด ทําใหหนวยงานนั้นเสียหาย และจะ
ถูกไลออกจากงานไป 

(๒) เปนเหตุกอการทะเลาะวิวาท ตามปกติคนเราทุกคนชอบความสงบ ไมชอบการทะเลาวิวาท
กังใคร หากจะมีผูหนึ่งผูใดกอเหตุ ชวนทะเลาะวิวาทข้ึนกอนพออดทนได กองอดทน ไมโตตอบ เวนแต
บันดาลโทสะข้ึนมาอยางรุนแรง อดกลั้นไมอยู น้ําเมายอมเปนเหตุบันดาลโทสะไดงาย ไดยินใครพูดอะไร ไม
พอท่ีจะทําใหโกรธ ก็เกิดโทสะข้ึนมา กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทกับเขาไดงายๆ บางคราวหาสาเหตุมิได
ถึงกับทํารายเขากอนก็มี ท้ังนี้ก็เปนเพราะเสียสติ อยูดีๆก็ทําใหคนท้ังหลายกลายเปนศัตรูของตน 

(๓) เปนเหตุเกิดโรค คนติดสุรามักจะเปนโรคตางๆ เชน โรคตับ เม่ือยขบ เสียดหนาอก 
รับประทานอาหารไมได มักจะมีอาการอาเจียน ออนเพลียไมมีเรี่ยวแรง นอนไมหลับ เปนตน บรรดาสิ่งท่ี
แทรกซึมเขาเสนโลหิตมากก็ตามนอยก็ตาม มักจะทําใหเสียความสําราญหรือทําลายความสุขในชีวิตเปนท่ีสุด 
จึงไดชื่อวายาพิษ น้ําเมาก็เปนยาพิษเชนเดียวกัน จึงทําใหเกิดวามทุกขแกผูดื่มมากบาง นอยบางตามฤทธิ์
ของมัน  

(๔) เปนเหตุเสียชื่อเสียง ชื่อเสียงท่ีดี จัดวาเปนศักดิ์ศรีของบุคคล ทําใหเปนท่ีนิยมนับถือของ
ประชาชน เปนเหตุสงเสริมกรประกอบอาชีพของเขาใหเปนไปโดยสะดวก ชื่อเสียงท่ีดีนั้นกวาจะอบรมข้ึนมา
ได ก็ตองสะสมความดีมาเปนเวลานาน จนคนท้ังหลายเห็นวา ความประพฤติเชนนั้นเปนปกติมารยาทของ
เขา ไมใชเสแสรงทําความดีระยะหนึ่ง เขาจะสรรเสริญก็หาไม และชื่อเสียงท่ีดี เม่ือมีแลวจะเสียหายนั้นงาย
นัก เชน คนผูทําความดีผูนับถือ ไมรักษาชื่อเสียงและประพฤติไมดีเขา มีผูเห็นแมครั้งเดียว ก็จะไดรับการ
นินทา ทําใหเสียชื่อเสียง คนท้ังหลายก็จะไมนับถือ ดังคําวา ความดีทํายาก ความชั่วทํางาย คนท่ีเมาสุราจะ
ไมมีสติยับยั้งระวังความประพฤติของตัว จนเกิดมีความประพฤติเสียหายในท่ีสุด 

(๕) เปนเหตุประพฤติมารยาทนาอดสู ตามปกติใจของคนเรา ยอมมีสติเปนผูควบคุมจึงรูวาสิ่งท่ีทํา
ลงไปนั้นถูกหรือผิด ควรหารือ หรือไมก็ประคับประคองความประพฤติใหดําเนินไปในทางท่ีถูกตอง ผูดื่มสุรา
จนมึนเมาแลว ยอมทําใหมีสติฟนเฟอน กําลังสติปญญาออน สมรรถภาพใชการไมไดดีเทาท่ีควร ไมสามารถ
ควบคุมความประพฤติของตนเองได จึงทําใหแสดงมารยาทท่ีนาอดสูออกมาในลักษณะตางๆ ท่ีคนปกติ     
ไมประพฤติกัน 

(๖) ทอนกําลังสติปญญาเชาวคือความนึกคิดท่ีแลนไป บางคนก็วองไว บางคนก็เนือยหรือเชื่องชา 
ท้ังนี้เปนสิ่งท่ีเปนเองแตกําเนิด แตถึงอยางไรก็ยังมีอุบายวิธีท่ีจะพัฒนาใหดีข้ึน โดยหม่ันใชเหตุผลในสิ่งตางๆ 
จนเดความแตกฉาน จะทําใหเชาวของผูนั้นดีข้ึน ถาไมตริครองในสิ่งตางๆ เชาวก็เนือยลง ยิ่งไปกวานั้น ถามี
สิ่งอะไรมาทํามันสมองใหพิการ ก็ยิ่งทําใหเชาวเนือยเร็วข้ึน โดยเฉพาะการดื่มสุรา เม่ือมันสมองถูกฤทธิ์ของ
สุราครอบครองจนจนมึนเมาแลว พอโลหิตออนลง เชาวก็ออนลงไปตามกัน เขาจึงมีความคิดฟนเฟอนไปจาก
เดิม ถาจะถามวาเปนเพราะอะไร คงไดจะไดรับคําตอบวา เพราะสุราเปนเหตุทอนกําลังปญญา 

ศีล ๕ ประการดังกลาว จัดเปนขอปฏิบัติของชาวพุทธ ผูท่ีนับถือพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
ตองรักษาใหไดยิ่งบาง หยอนบางตามภูมิความสามารถของตน ขอท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ขอท่ี ๕ การงดเวนจาก



๔๘ 

การดื่มสุราเมรัยอันทําใหประมาท สวนศีลอีก ๔ ขอนั้น เปนผลกระทบอยางตอเนื่องจากการประพฤติผิดศีล
ขอท่ี ๕ นั้น ซ่ึงการงดเวนจากการดื่มสุราไดนั้น ควรปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. สมาทานวิรัติ ตั้งใจงดเวน ไมประพฤติลวงเกิน ศีล ๕ ขอตลอดชีวิต 
๒. ลงมือปฏิบัติตามดวยการมีสติทุกลมหายใจเขาออก วาเราทําเพ่ือสรางประโยชนแกตน และ

สังคม 
๓. คิดถึงประโยชนท่ีจะไดรับการปฏิบัติตามศีลตามแนวทางพระพุทธศาสนา ท่ีวาศีลทําใหสวย 

ทําใหรวย และศีลทําใหรอด 
๔. นึกถึงประโยชนท่ีแทจริงของศีล คือความสงบสุขแหงใจของตน เม่ือสามารถกําหนดไดดังนี้ 

ยอมสามารถหาหนทางระงับจากเหตุอันเกิดแกตนได ท้ังความเปนภัยทางรางกาย และภัยอัน
เกิดแกจิตใจของตนเอง ไมวาจะเปนโรคภัยไขเจ็บรายแรงันเปนผลมาจากสุรา เชน โรคตับ 
โรคทางเดินหายใจ และความเครียดถึงข้ันทําใหเกิดโรคจิตภาวะเสื่อมได ศีลถือวาเปนปฐม
บทท่ีจะกําหนดแนวทางใหคนละเวนจากสุราดวยการงดเวนอยางเด็ดขาด ไมใชเปนเพียงแค
ศีลสังคมเทานั้น 

๓.๓.๓ หลักสติ สัมปชัญญะ 

สติสัมปชัญญะ เปนธรรมท่ีอุปการะมาก 1 1

๑๒ เก้ือกูลในการทําความดีทุกอยาง พระธรรมท้ังมวล
สรุปลงท่ีสติสัมปชัญญะตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ก็ตองอาศัยสติสัมปชัญญะท้ังสิ้น  สติ 
หมายถึงการระลึกได มีความรอบคอบ ไมหลงลืม ไมเผลอ ไมประมาทเปนพ้ืนฐาน สัมปชัญญะ หมายถึง 
ความรูสึกตัว ไมหลงลืม รูสึกตัวอยูเสมอทุกขณะจิตวากําลังทําอะไรทีเก่ียวของกับ ปจจุบัน ไมสงใจไปใน
อดีตหรืออนาคต สติสัมปชัญญะเปนสติท่ีมีไปตามกิเลส ปญญาสนับสนุน ใหนอมนํามาสูจิตใจของตนเอง 
มองตัวเองในการกระทํา การพูด การคิด เปนสภาวะท่ีรูเทาทันไมหลงผิดไปตามกิเลสและตัณหา และ
อารมณท่ีมากระทบ เม่ือมีสมาธิสมบูรณแลว จึงจะเกิดสัมปชัญญะข้ึนได สติคือความระลึกได สัมปชัญญะ 
คือการรูตัว หลักธรรมขอนี้ ทําใหบุคคลรูจักตนเองวา เปนใคร กําลังทําอะไรอยู และรูวาจะทําอะไร สามารถ
ครองตนระงับอารมณตางๆได 

ธรรมขอนี้สามารถท่ีจะแกปญหาการดื่มสุราในประเด็นสุขภาพชีวิตสวนบุคคลได โดยผูนั้นจะตอง
มีความพรอมท่ีจะลด ละ เลิก และของเก่ียวกับสุราเมรัย โดยเด็ดขาด โดยกําหนดในใจวา  

๑) มีความระลึกอยูเสมอถึงพิษภัยของสุรานั้น วาเปนเหตุใหสุขภาพของผูดื่มตองทรุดโทรมและ
ตองเสียคาใชจายในการรักษาอยางมากมา 

๒) พิจารณาใหเห็นคุณคาแทโทษท่ีแทจริงของสุราท่ีมีผลกระทบตอรางกาย 
๓) มีความรูสกอยูเสมอ และไมเขาไปยุงเก่ียวกับเครื่องดื่มคือสุราเมรัยนั้น 

ในการหาทางออกจากปญหาการด่ืมสุรา เพ่ือแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลนั้น เปนการรูจักการใช
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือแกปญหาอันเกิดข้ึนแกบุคคลผูดื่มสุรา เปนเครื่องย้ําเตือนติเรา ได
มากกวาเราเตือนตนใหพนผิด เปนหลักการท่ีแทจริง ซ่ึงการณดังกลาวนั้น ผูหวังความสุขความเจริญแกตน
ควรพิจารณาใหเห็นถึงประโยชน และสวนไดสวนเสียของสุราสุราเสียกอนแลวกําหนดละเวน ดวยอาศัย
หลักธรรมท้ัง ๓ ประการคือ อบายมุข ๖ เปนเครื่องชี้นําใหเห็นโทษทัณฑของการเขาไปเก่ียวของกับสุราวามี
ผลเปนอยางไร เชน เสียทรัพยทันตาเห็น หรือเกิดโรคภัยตางๆเปนตน และมีรูปแบบอยางไรท่ีจะเอ้ือใหเขา
ไปคลุกคลีกับการ การคบคนชั่วเปนมิตร ซ่ึงจะชักนําไปในทางท่ีฉิบหายตางๆ อันมีการเท่ียวกลางคืน และตก

๑๒องฺ. ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๘๐/๑๒๙. 
                                                           



๔๙ 

ผลึกในการดื่มสุราในท่ีสุด สวนเบญจศีลเปรียบเหมือนตะปูท่ีตอกย้ําใหรูวา เม่ือเรารูภัยแลวควรท่ีจะหยุดด่ืม
เสียดวยหลักการท่ีมีอยู เปนการงดเวนจากการดื่มสุรานั้น อยางเด็ดขาด และสติสัมปชัญญะ เปนเสมือนยาม
รักษาการณ ท่ีคอยระแวดระวังภัยตางๆท่ีอยูรอบตัวเรา  ไมใหผิดพลาดพลั้งอีกครั้งหนึ่ง 

สรุปไดวา พุทธธรรมท้ัง ๓ หลักนี้เปนเครื่องชวยสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ในอันท่ีจะตีกรอบใหกับผู
ชอบดื่มสุรา หาทางออกจากเหตุนั้นได และระงับเหตุนั้นอยางยั่งยืน โดยท้ังนี้ผูท่ีดื่มสุราจะตองมีจิตใจ
เขมแข็งหนักแนน คิดถึงประโยชนอันเกิดจากการงดดื่มสุรานั้น ซ่ึงจะมีผลตอสุขภาพของผูนั้นเอง 
 

๓.๔ การแกปญหาดานสุขภาพจิตและชีวิตของคนในครอบครัว 

ในการหาทางออก หรือการแกปญหาดานสุขภาพจิตและชีวิตของบุคคลในครอบครัว โดยมีสุรา
เปนโจทยใหญนั้น เพราะชีวิตของครอบครัวถือวา เปนหนวยแรกขอสังคมท่ีมีบทบาทสนับสนุน สงเสริมหรือ
กอปญหาใหเกิดแกสังคมระดับชาติได  

ในเรื่องการแกปญหาการดื่มสุรา สุขภาพจิตและชีวิตของคนในครอบรัว คณะผูวิจัยไดศึกษาวิธี
แกปญหาโดยนําหลักพุทธธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานของพุทธศาสนิกชนมากลาวไว ๒ ประการ คือ 

๓.๔.๑ หลักฆราวาสธรรม 
๓.๔.๒ หลักสิงคาลสูตร (ทิศ ๖) 
 
๓.๔.๑ หลักฆราวาสธรรม 

ฆราวาสธรรม คือ ธรรมท่ีเปนเครื่องมือใหบุคคลดํารงชีวิตอยูในเพศของปกติชนไดอยางราบรื่น 
โดยไมทําตัวใหเปนภัยตอสังคม และเปนเครื่องชโลมใจระหวางบุคคลภายในครอบครัวใหอยูกันอยางมี
ความสุข ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งจะชวยสงเสริมใหคุณภาพชีวิตครอบครัวดีข้ึน มีอยู ๔ ประการ คือ 

๑) สัจจะ ความซ่ือสัตย 

๒) ทมะ ความขมใจ 
๓) ขันติ ความอดทน 
๔) จาคะ ความเสียสละ12

๑๓ 
 

   ๑. สัจจะ ความซ่ือสัตย  

สัจจะ ความซ่ือสัตย หมายถึง การรักษาคําม่ันสัญญา ไมคิดคดทรยศ หักหลัง ตั้งอยูบนความ
ซ่ือสัตยตอกันและมีความจริงตอกันอยางไร ไมมีความลบระหวางสามีภรรยากอนแตงงานอยูดวยกัน มีความ
จริงใจตอกันอยางไร พึงหันหนาเขาหากันแสดงความคิดเห็นดวยเหตุและผล ไมคิดนอกใจไปมีหญิงคนอ่ืน
ประพฤตินอกใจภรรยาตน 

๒. ทมะ รูจักขมใจตนอง 

ทมะ รูจักขมใจตนอง หมายความวา การรูจักควบคุมอารมณของตน ไมใหเกิดความหวั่นไหว  
เปนเหตุใหแสดงกิริยาหรือวาจาอันไมสมควรออกมา ในขณะท่ีประสบเหตุการณนาหวาดหวั่นตางๆ รูจักหาม
ใจไมใหหลงในอารมณใฝต่ํา ไมคิดทีจะเขายุงเก่ียวกับสุรา โดยคิดถึงครอบครัวเปนสําคัญ 

๑๓มูลนิธิเพ่ือนหญิง, นวัตกรรมผูชายเลิกเหลายุติความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก, (กรุงเทพมหานคร:        
๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๑), หนา ๓๐-๓๑. 

                                                           



๕๐ 

๓. ขันติ ความอดทนอดกล้ัน   

ขันติ ความอดทนอดกลั้น จัดเปนอดทนตอความลําบากตรากตรํา อดทนตอความเจ็บช้ําน้ําใจ 
เม่ือถูกยั่วยุหรือบริภาษจากคนอ่ืน โดยสามารถควบคุมอารมณของตน ใหมีสติยั้งคิดได มีความบากบั่น
พยายามตอสูกับอุปสรรคตางๆ เพ่ืออนาคตของลูก 

๔. จาคะ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 

จาคะ เอ้ือเฟอเผื่อแผ การสละเวลา เงินทอง สิ่งของและความสุขของตน เพ่ือผูอ่ืนมีความสุขและ
พนทุกขไดนั้น เปนการทําเพ่ือครอบครัว ใชเวลาท่ีเสียไปเพ่ือการดื่มสุรา เปนเวลาท่ีควรอยูกับครอบครัว 
เปนเวลาท่ีควรอบรมสั่งสอนภรรยาและลูก ทําใหครอบครัวไมหวาเหว สามารถลดชองระหวางตนใน
ครอบครัว13

๑๔ 
ในครอบครัว พอเปนผูบทบาทท่ีสําคัญท่ีจะชักนําลูกๆในการพัฒนาจิตใจดี มีจริยธรรม คุณธรรม

สูง มีความเสียสละดวยความรัก ความยกยองซ่ึงกันและกัน มีพฤติกรรมท่ีแสดงตอกันดวยความรัก ไมใช
อารมณในการตัดสินปญหา ควรเปนผูมีเหตุผล เขาใจปญหา รับสภาพความจริง และวิธีแกปญหา แกความ
ขัดแยงในครอบครัวใหไดถามีปญหา แตควรขจัดไมใหเกิดปญหาไดยิ่งดี 

คุณธรรมท้ัง ๔ ประการนี้ เปนเสมือนกาวท่ีชวยประสานในความเปนครอบครัว ใหแนนแฟนยิ่ง
ข้ึน โดยพอเปนผูนําครอบครัวนั้นตองมีความตั้งใจจริง มีความอดทนอดกลั้น และสลัดคราบแหงความเมา
ออกไป โดยคิดถึงประโยชนอันจะเกิดแกครอบครัว ท้ังความเปนอยูในปจจุบัน และอนาคตของลูกหลาน นั่น
เปนหนทางหนึ่งท่ีจะทําใหสุขภาพจิตและสุขสภาพกายของคนในครอบครัวมีความสุขและเปนครอบครัวท่ี
อบอุนได 

 
๓.๔.๒ สิงคาลสูตร (ทิศ ๖) 

บุคคลท่ีจะติดตอสัมพันธดวยกันนอกจากบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีนองแลว ยังมีผูบังคับบัญชา 
เพ่ือท่ีบานนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา บุคคลเหลานั้นถือวาเปนสวนหนึ่งของสังคมมนุษยท่ีอยูรวมกัน
จะตองคบหาสมาคมกัน โดยเริ่มจากจุดเล็กๆท่ีบาน ถาความสัมพันธหรือมนุษยสัมพันธท่ีบานดีแลว มนุษย
สัมพันธนอกบานมักจะดีไปดวย หลักธรรมเรื่องทิศ ๖ ในพระพุทธศาสนา เปนหลักธรรมท่ีเก่ียวของกับ
มนุษยท่ีมีชีวิตรวมกันอยูในสังคม มนุษยมีปฏิสัมพันธตกันในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกันในหนวยงาน 
องคการตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน มนุษยเปนสัตวสังคมติดตอสัมพันธซ่ึงกันและกันตั้งแตสถาบันท่ีเล็กท่ีสุด
ของสังคมคือครอบครัว จนถึงใหญท่ีท่ีสุดคือสถาบันชาติ 

หลักธรรมในเรื่องทิศ ๖ นี้ จัดไดวาเปนธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานในการรูจักตน คําวารูจักตน คือรูจัก
ตัวตนของคนท่ีเราคบดวย และรูจักหนาท่ีของเราท่ีจะทํา ตอบุคคลนั้นดวย เปนการกระทําหนาท่ีตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันสามารถทําใหครอบครัวและบุคคลท่ีใกลชิดมีความสุขได ซ่ึงหลักการเรื่อง
ทิศ ๖ นั้นเปนการรูจักธรรมหนาท่ีของแตละบุคคล ระหวางบิดามารดากับบุตร ครูอาจารยกับศิษย สามีกับ
ภรรยา มิตรกับมิตร เจานายกับลูกนอง และคฤหัสถกับสมณะชีพราหมณ 

สรุปไดวา หลักธรรมท้ัง ๒ ประการ คือหลักฆราวาสธรรมและหลักทิศ ๖ ในสิงคาลสูตรนั้น 
สามารถท่ีจะเปนหลักธรรมพัฒนาชีวิตของบุคคลในครอบครัวและบุคคลท่ีอยูรอบขางใหมีความความสุขได
อยางถาวร โดยเปนหลักธรรมท่ีสามารถนํามาใชบําบัดอาการติดสุราของผูนําครอบครัวไดแลว ทําผูนํา

๑๔พันเอกปน มุทุกัณต, แนวสอนธรรมตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี, พิมพครั้งท่ี ๒๕ (กรุงเทพมหานคร:    
อมรการพิมพ, ๒๕๑๔), หนา ๔๕๘-๔๖๕. 

                                                           



๕๑ 

ครอบครัวหันมาใสใจกับครอบครัวมากข้ึน เพราะเห็นคุณคาของครอบครัวและบุคคลท่ีเก่ียวดองเปนญาติ
มิตร ท่ีอยูใกลชิต เม่ือหัวหนาครอบครัวมีความสุข ครอบครัวก็จะเปนสุข สังคมก็จะมีความสุขไปดวย เม่ือ
เครือขายั้ง ๖ เครือขาย อันไดแกทิศท้ัง ๖ ประสานรวมแรงแข็งขัน ทําตามหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง 
สามารถท่ีจะลดปญหาการด่ืมสุราในสังคมไทยได เพราะคนไทยโดยสวนใหญในปจจุบันเริ่มมองเห็นโทษใน
การดื่มสุรา และมองเห็นผลพลอยไดท่ีแทจริงจากการงดดื่มสุรา คือ ความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

นอกจากหลักธรรม ๒ ประการท่ีไดยกมากลาวไวนั้น ยังมีหลักธรรมท่ีควรจะยกมากลาวไวในท่ีนี้
อีก ก็คือ 

 
๓.๔.๓ หลักทิฏฐธัมมิกัตถธรรม 

นอกจากนี้พระพุทธเจา ทรงสอนถึงปจจัยพ้ืนฐานอันเปนความจําเปน (Need)ถาเปนผูครองเรือน
ก็ทรงสอนตอไปถึงการแสวงหาทรัพย เพ่ือใหสรางฐานะครอบครัวใหอยูดีกินดี มีความม่ันคง เริ่มดวย
หลักการสรางความร่ํารวย เรียกวา “ทิฏฐธัมมัตถสังวัตตนิกธรรม เรียกสั้นๆวา ทิฏฐธัมมัมิกัตถะ หรือ เรียก
ติดปากอยางไทยๆวา ทิฏฐธัมมิกัตถปกลาวระโยชน หมายถึงธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน, 
หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขในเบื้องตน”14

๑๕ พระพุทธเจาตรัสถึงหลักธรรมดังกลาวใน ฑีฆชานุสูตร โดย
มีใจความวา หลักธรรม ๔ ประการนี้ยอมเปนไปเพ่ือเก้ือกูลในภพนี้ เพ่ือสุขในภพนี้แกกุลบุตร ธรรม ๔ 
ประการ คือ 

๑. อุฏฐานสัมปทา (ความถึงพรอมดวยความหม่ัน) 
๒. อารักขสัมปทา (ความถึงพรอมดวยการรักษา) 
๓. กัลปยาณมิตตตา (ความเปนผูมีมิตรดี) 
๔. สมชีวิตตา ตนไดชีวิตา (ความเปนอยูเหมาะสม)15

๑๖ 
 

๑. อุฏฐานสัมปทา  

อุฏฐานสัมปทา ความถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ความหม่ันเพียรในการปฏิบัติการงาน ประกอบ
อันสุจริต มีความชํานาญรูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี 
ความขยันเปนอุปกรณอันดับแรก และสําคัญท่ีสุดในฐานะใหม่ันคง ไมมีเศรษฐีคนใดสรางความร่ํารวยข้ึนมา
ไดดวยความเกียจคราน ยิ่งรวยยิ่งขยัน คนขยันเทานั้นจึงจะสรางตัวได ดังคํากลาวท่ีวา “ไมมีความยากจนใน
หมูคนท่ีขยัน” แตขอท่ีควรระวังคือ ตองขยันในขอท่ีถูกท่ีควร กลาวคือ การงานท่ีทํานั้น ตองเปนงานท่ีสุจริต
ปราศจากโทษ (อนวัชชกรรม) ถาขยันในทางท่ีผิดก็จะนําความเดือดรอนมาใหเชน ขยันในการผลิตเสพยา
เสพติดเปนตน 

๒. อารักขสัมปทา  

อารักขสัมปทา ความถึงพรอมดวยรักษา คือ รูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย และผลงานอันตน
ไดทําไว ดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย เม่ือ
ขยันทํางานท่ีปราศจากโทษ มีรายไดข้ึนมาแลว ตองรูจักประหยัดและอดออม จัดสรรรายไดไวเปนสัดสวน 
สวนใดควรใชจายเพ่ือเลี้ยงชีพ สวนใดควรเก็บอดออมไว เพ่ือทําทุนหรือใชจายในคราวจําเปน ไมเปนคนสุลุย

๑๕พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๑๖. 
๑๖องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐.  

                                                           



๕๒ 

สุรายใชจายเกินไป คนท่ีไมประหยัดจะไมมีโอกาสรารวย หรือสรางฐานะไดเลย มีแตจะสรางความตกต่ําและ
ความเดือดรอนใหแกตนเองและสงัคม 

๓. กัลยาณมิตตตา  

กัลยาณมิตตตา ความเปนผูท่ีมิตรดี คือ รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินอาศัยเลือกเสวนา สําเหนียก
ศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา การรวมงานกับคนดี จะยิ่งชวยใหเพ่ิมพูนรายได
เร็ว ตนดีจะชวยเปนกําลังสนับสนุนการงานใหเจริญรุงเรืองยิ่งๆข้ึนไป สามารถขยายกิจการใหใหญโตและ
กวางไกลออกไป และคนดีจะเปนหูเปนตาแทน ธุรกิจใหญๆมีมีใครทําสําเร็จ เพียงลําพังตัวคนเดียว ตางก็
อาศัยความรูความสามารถของคนอ่ืนชวยท้ังนั้น การรวมงานกับคนดีจึงเปนวิธีสรางฐานะใหม่ันคงอีกวิธีหนึ่ง 

๔. สมชีวิตา  

สมชีวิตา ความเปนอยูอยางเหมาะสม คือรูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี มิให
ฟุมเฟอยและฝดเคือง ใหรายไดอยูเหนือรายจาย มีการประหยัดเก็บอดออมไวเม่ือมีทรัพยแลว ควรนําทรัพย
นั้นมาใชจายเลี้ยงชีพ ใหพอเหมาะพอดีแกฐานะ ไมใหอัตคัด ฝดเคืองจนเกินไป พักผานใหเพียงพอแกความ
ตองการของรางกาย บํารุงรักษาสุขภาพกายและใจใหแข็งแรง จะไดมีกําลังทํางานไปไดอีกนาน หากสุขภาพ
ทรุดโทรม ความหายนุอ่ืนๆก็จะตามมา16

๑๗ 

หลักการใชชีวิตท้ัง ๔ ประการนี้เม่ือมีอยูในตัวบุคคลใด คนนั้นยอมแกปญหาความยากจนของตน
ไดอยางแนนอน บางคนนําเอกอักษรตัวแรก ของหลักธรรม ๔ ประการนี้ คือ อุ อา กะ สะ มาสอนวา นี้คือ
หัวใจเศรษฐี ก็อยากจะเนนในท่ีนี้วา หัวใจเศรษฐีจะขลังและทําใหร่ํารวยไดจะตองนําไปปฏิบัติ หากมัวนําไป
นั่งบริกรรมอยูอยางเดียว ก็อยาไดหวังเลยจะทําใหม่ังค่ังร่ํารวยได 
 

๓.๔.๔ หลักขันติโสรัจจะ 

ในพจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม แสดงความหมายของขันติโสรัจจะไวดังนี้ “ธรรม

อันทําใหงามคือขันติความอดทน, อดไดทนไดเพ่ือบรรลุความดีงามและความมุงหมายอันชอบกับโสรัจจะ

ความเสง่ียมอัธยาศัยงามรักความประณีตหมดจดเรียบรอยงดงาม”๑๘
 

จากความหมายของ ขันติโสรัจ จะพิจารณาไดวาท้ังการรักษาศีลในแงการละเวนและ           

การประพฤติธรรมลวนตองประกอบดวยความอดทน เพ่ือตอสูกับกิเลสอันจะนําสูจุดหมายท่ีชอบธรรม

ตอเม่ือมีเหตุปจจัย อันอาจทําใหลวงละเมิดศีลมากระทบบุคคลสามารถนําขันติมาสกัดก้ัน การลวงละเมิด 

ศีล ๕ ดวยการอดใจหยุดใจท่ีใครจะทําการลวงละเมิด เพ่ือเวนจากการกระทําอันจะสงผลใหลวงละเมิด

บุคคลอ่ืนและรักษาความปกติทางกายทางวาจาใหบริบูรณ ดวยอาการแหงโสรัจจะจึงไมเสียความหมายของ

คําวาศีล ท่ีหมายถึงภาวะปกติ 

ปญญา ในพจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท ไดแสดงความหมายของ ปญญา ไวดังนี้

“ปญญาหมายถึงความรูท่ัว, ปรีชาหยั่งรูเหตุผล, ความรูเขาใจชัดเจน, ความรูเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผลดีชั่ว

๑๗พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๑๖. 
๑๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๕. 

                                                           



๕๓ 

คุณโทษประโยชนมิใชประโยชนเปนตนและรูท่ีจะจัดแจงจัดสรรจัดการ, ความรอบรูในกองสังขารมองเห็น

ตามความเปนจริง”๑๙ 

จากความหมายของ ปญญา พิจารณาไดวาปญญาทําใหบุคคลประกอบดวยสัมมาทิฐิปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบถูกตองเหมาะสมตามธรรม สามารถรักษาความสะอาดกายความสะอาดวาจาและความสะอาดใจ

เปนผูบริบูรณดวยศีล ดังในโสณทัณฑสูตรแสดงเรื่องศีลและปญญาไวดังนี้ “ปญญาตองมีศีลชวยชําระให

บริสุทธิ์ศีลก็ตองมีปญญาชวยชําระใหบริสุทธิ์ปญญายอมมีในท่ีท่ีมีศีลศีลยอมมีในท่ีท่ีมีปญญาปญญายอมมีแก

ผูมีศีลศีลยอมมีแกผูมีปญญา”๒๐ ตอเม่ือมีเหตุปจจัยอันอาจทําใหลวงละเมิดศีลมากระทบบุคคลสามารถ   

นําปญญามาสกัดก้ันการลวงละเมิดศีล ๕ ไดอยางเด็ดขาด ดวยการพิจารณาอานิสงสของการรักษาศีล ๕ 

หรือพิจารณาโทษและเวรภัยอันอาจเกิดข้ึน ถากระทําลวงละเมิดศีล ๕ ยอมเวนจากการกระทําอันจะสงผล

ใหลวงละเมิดบุคคลอ่ืนไดอยางเด็ดขาด จึงนับวาปญญาเปนธรรมท่ีสามารถสกัดก้ันอธรรมท้ังหลายไดอยาง

หมดสิ้น ดังท่ีทานพุทธทาสภิกขุกลาวไววา “ปญญาเปนธรรมท่ีประเสริฐกวาธรรมท้ังหลาย เพราะสามารถ

ทําใหธรรมท้ังหลายเกิดข้ึนเม่ือบุคคลตองการศีลปญญายอมทําใหเกิดศีลข้ึน”๒๑ 

จากการศึกษาหลักธรรมสกัดก้ันการลวงละเมิดศีล ๕ ทําใหผูวิจัยพิจารณาวาหิริโอตตัปปะ

สติสัมปชัญญะขันติโสรัจจะและปญญาท่ีผูวิจัยนํามาศึกษานั้นนับเปนหลักธรรมพ้ืนฐานสนับสนุนการรักษา

ศีล ๕ ในภาวะปกติและทําหนาท่ีสกัดก้ันการลวงละเมิดศีล ๕ ตอเม่ือมีเหตุปจจัยอันอาจทําใหลวงละเมิดมา

กระทบท้ังหิริโอตตัปปะสติสัมปชัญญะขันติโสรัจจะ และปญญาลวนทําหนาท่ีสกัดก้ันการลวงละเมิดศีล ๕

ดวยหนาท่ีท่ีแตกตางกันและมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกันจนไมสามารถแยกออกจากกันไดฉะนั้นการนํา

หลักธรรมมาสกัดก้ันการลวงละเมิดศีล ๕ จึงเปนการนําหลักธรรมตางๆมาสนับสนุนและทําหนาท่ีในสวน   

ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถสกัดก้ันการลวงละเมิดศีล ๕ไดอยางเด็ดขาดเชน 

หิริโอตตัปปะ ยอมทําใหบุคคลไมกลาลวงละเมิดศีลตอเม่ือมีสิ่งเรามากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ ในคราวแรกหิริโอตตัปปะยอมทําหนาท่ีไดเปนอยางดี ตอเม่ือสิ่งเรานั้นมากระทบมากเขาๆ ความ

อยากในสิ่งท่ีตองประสงคยอมเกิดข้ึน เม่ือความอยากนั้นรุนแรงมากข้ึนความละอายเกรงกลัวตอบาปหายไป 

อาจลวงละเมิดศีลไดบุคคลตองนําสติมาหยุดใจ และนําขันติมาอดใจ อดความอยากนั้นนําสูสัมปชัญญะ เพ่ือ

ตระหนักรูในสิ่งท่ีเกิดข้ึนและแสดงออกอยางเหมาะสมดวยอาการแหงโสรัจจะ 

ศีลท่ีประกอบดวยปญญาผูรักษาศีลยอมใชปญญาพิจารณาสิ่งท่ีเปนประโยชนและมิใชประโยชน

แลวเลือกประพฤติสิ่งท่ีควรงดเวนสิ่งท่ีไมควรอาจตองอาศัยขันติและวิริยะเม่ือบางคราวตองประสบกับสิ่งท่ี

ไมนาพึงพอใจแมประกอบดวยปญญาพิจารณาตามความเปนจริงยังตองนําขันติมาอดใจรวมดวยซ่ึงผูมี

ปญญาตองรูจักใชปญญาท่ีประกอบดวยความอดทนและความเพียรพยายามปญญาจึงจะเกิดประโยชนอยาง

สูงสุด 

๑๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๖.   
๒๐ที.สี. (ไทย) ๙/๓๑๗-๓๑๘/๑๒๑-๑๒๓. 
๒๑พุทธทาส อินทปญโญ, หลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทานศีลสมาธิ, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๓), หนา ๕๙.   

                                                           



๕๔ 

ถึงแมวาท้ังหิริโอตตัปปะสติสัมปชัญญะขันติโสรัจจะและปญญาลวนทําหนาท่ีสกัดก้ันการลวง

ละเมิดศีล๕ดวยหนาท่ีท่ีแตกตางกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกันแตเพ่ือความสงบเรียบรอยสมบูรณสมดัง

นิยามของศีลยอมอาศัยขันติโสรัจจะในการอดทนอดกลั้นไมแสดงกิริยาท่ีไมเรียบรอยทางกายทางวาจาขันติ

จึงนับเปนหลักธรรมสําคัญในการทําหนาท่ีสกัดก้ันการลวงละเมิดศีล ๕ 

๓.๕ หลักธรรมสําหรับการแกปญหาผลกระทบตอสังคมไทยโดยสวนรวม 

หลักธรรมท้ัง ๒ ประการ การนําหลักธรรมมาใชเพ่ือแกปญหาการดื่มสุราในสังคมไทย ซ่ึง
คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาในประเด็นปญหาดานสุขภาพสวนบุคคลของผูดื่มสุรา สุขภาพจิตสุขภาพชีวิต 
สมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีนอง ตลอดถึงปญหาสังคม ไดสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

๑. ในการหาทางออกจากปญหาการดื่มสุรา เพ่ือแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลนั้น เปนการรูจักใช
หลักธรรมในทางพุทธศาสนา เพ่ือแกปญหาอันเกิดข้ึนแกบุคคลผูดื่ม สุรา ดวยอาศัยหลักธรรม ๓ ประการ 
คือ ๑) อบายมุข๖ เปนเครื่องชี้นําใหเห็นโทษของการเขาไปเก่ียวของกับสุราวามีผลเปนอยางไร เชน เสีย
ทรัพยทันตาเห็น สุขภาพเสื่อม เปนตน และมีรูปแบบอยางไรท่ีจะเขาไปคลุกคลีกับการดื่มสุรา เชนการคบ
คนชั่วเปนมิตร ซ่ึงจะชักนําไปในทางฉิบหายตางๆ อันมีการเท่ียวกลางคืน และตกผลึกท่ีการดื่มสุราแลวเมา
ในท่ีสุด ๒) สวนเบญจศีล เปรียบเหมือนตะปูท่ีตอกย้ําใหเรารูวาเม่ือเรารูภัยแลวควรท่ีจะหยุดเสียดวย
หลักการท่ีมีอยู เปนการงดเวนจากสุรานั้นอยางเด็ดขาด และ ๓) สติสัมปชัญญะเปนเสมือนยามรักษาการณ 
ท่ีคอยระแวดระวังภัยตางๆ รอบตัวเราไมใหผิดพลาดพลั้งอีกครั้งหนึ่ง 

๒. หลักธรรมท่ีใชในการแกปญหาสุขภาพจิตและชีวิตในครอบครัว มี ๒ ประการคือ ๑) ฆราวาส
ธรรม เปนการกระตุนใหเห็นคุณคาของครอบครัว คือการอยูรวมกันระหวางสามี ภรรยา บุตรธิดา ญาติพ่ี
นอง เปนธรรมท่ีใชครอบครัวบําบัด กอนมองถึงประโยชนควรคิดถึงประโยชนของคนอ่ืนเปนอันดับแรก ๒) 
หลักทิศ ๖ ในสิงคาลสตูรนั้นเปนหลักธรรมท่ีกําหนดหนาท่ีของคน ใหคนรูจักหนาท่ีของตนท่ีพึงทําตอคนอ่ืน 
และทําตามหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง หลักธรรมท้ัง ๒ ประการนี้ สามารถประสานครอบครัวใหเกิดความ
อบอุน เม่ือสังคมระดับยอยเปนสุขยอมอํานวยสูสังคมระดับใหญตอไป 

๓. หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการแกปญหากระทบตอสังคมโดยรวมมี ๓ กลุมคือ (๑)หลักธรรมท่ีใช
ระงับ การดื่มสุรา คือ ขันติ โสรัจจะ เพราะธรรมดังกลาวนั้น ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมจิตใจ ของคนท่ี
เคยเก่ียวของกับสุราแลว ใหละความ (๒) หลักธรรมท่ีใชในการปองกัน ไมใหคนรุนใหมหรือคนท่ียังไมเคยดื่ม
สุรา เขาไปเก่ียวของกับการดื่มสุรา คือ เบญจศีล เบญจธรรม เปนเสมือนรั้วท่ีลอมไวปองกันภัยใหประชากร
ทุกวิถีทาง และ (๓) หลักธรรมท่ีใชสงเสริมคุณภาพชีวิตแกประชากรในสังคม คือการสงเสริมใหรูจักท่ีจะอยู
รอดวยธรรม ไดแก ทิฏฐธัมมิกัตถธรรม ธรรมขอนี้ เปนการสงเสริมใหคนมีอนาคตท่ีดี ดวยการขยันหา
ทรัพยสินเงินทองดวยความซ่ือสัตยสุจริต รักษาทรัพยท่ีหามาเพ่ือใชจายในคราวจําเปน รูจักคบคนดีเปน
เพ่ือน เพ่ือจะไดรับคําแนะนําในสิ่งท่ีดีและเลี้ยงชีวิตของคนใหเหมาะสมกับความเปนอยู  การนําหลักธรรม
มาใชเพ่ือแกปญหาการดื่มสุราในสังคมไทย  

สรุปไดวา  ซ่ึงคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาในประเด็นปญหาดานสุขภาพสวนบุคคลของผูด่ืมสุรา 
สุขภาพจิตสุขภาพชีวิต สมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีนอง ตลอดถึงปญหาสังคม ในการหาทางออกจาก
ปญหาการดื่มสุรา เพ่ือแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลนั้น เปนการรูจักใชหลักธรรมในทางพุทธศาสนา เพ่ือ
แกปญหาอันเกิดข้ึนแกบุคคลผูดื่ม สุรา ดวยอาศัยหลักธรรม ๓ ประการ อบายมุข ๖ เปนเครื่องชี้นําใหเห็น
โทษของการเขาไปเก่ียวของกับสุรา , เบญจศีล เปรียบเหมือนตะปูท่ีตอกย้ําใหเรารูวาเม่ือเรารูภัยแลวควรท่ี
จะหยุดเสียดวยหลักการท่ีมีอยู เปนการงดเวนจากสุรา และ สติสัมปชัญญะ เปนเสมือนยามรักษาการณ  



๕๕ 

จากแนวคิดท่ียกมากลาวไวขางตน พระพุทธศาสนาสอนใหคนแกปญหาดวยตนเอง คือจะตองแกปญหาท่ี
เกิดในภายในตัวเองกอนแลวจึงแกไขปญหาภายนอก การดื่มสุราเปนปญหาท่ีเกิดจากปจเจกบุคคล หรือ
ตนเองกอนแลวมีผลกระทบสังคมจากการการดื่มสุราของบุคคลเหลานั้น ปญหาการดื่มสุราเปนปญหาท่ีเกิด
มานานจนไมสามารถบอกไดวาเกิดมาต้ังแตเม่ือไร อยางไรก็ตามการดื่มสุรากอใหเกิดปญหาแบบลูกโซ ท่ี
เก่ียวโยงกับทุกเรื่อง ความฟุงเฟอ ความยากจน ครอบครัวแตกแยก มีปญหาทําใหเกิดอาชญากรรม 
อุบัติเหตุ เปนตน ปญหาเหลานี้ก็จะแกไดก็ตองอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาชวย จึงจะทําใหปญหาทุเลา
ลงได  
 



 
 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาแนวทางในการประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาแกปญหาการดื่มสุราของ
ประชาชนตามโครงการหมูบานศีล ๕ ในจังหวัดหนองคาย 

ในบทนี้เปนการศึกษาการแกไขปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมูบานรักษาศีลหา 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ คณะสงฆอําเภอเมืองหนองคาย 
ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดกิจกรรมโครงการหมูบานศีล ๕ ซ่ึงบทนี้จะศึกษาในประเด็นท่ีสําคัญ       
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๔.๑ การประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาแกปญหาการดื่มสุราของประชาชนตาม
โครงการหมูบานศีล ๕ ในจังหวัดหนองคาย 

๔.๒ ผลของการใชศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมท่ีดีของบุคคลท่ีดื่มสุราในสังคม 
๔.๓ สรุป 
๔.๔ องคความรูจากการวิจัย  

 

๔.๑ การประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาแกปญหาการดื่มสุราของประชาชนตาม 
โครงการหมูบานศีล ๕ ในจังหวัดหนองคาย 

คณะสงฆอําเภอเมืองหนองคายใหความสําคัญเรื่องหลักศีลธรรมจริยธรรมดวยการประยุกต
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การนําหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจามาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการดําเนินชีวิตตามโครงการหมูบานรักษาศีล  ๕  ของชาวพุทธ อํา เภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย  

นายชัยรัตน พัดประดิษฐ นายอําเภอเมืองหนองคาย ไดกลาวถึงแนวทางการจัดกิจกรรม
โครงการหมูบานรักษาศีล ๕  วาปญหาสังคมของประเทศไทยในปจจุบัน รวมท้ังประเทศอ่ืนๆ หลาย
ประเทศในทุกภูมิภาคของโลก ไมมีปญหาใดรายแรงเทา หรือเหนือกวาปญหาเรื่องวิกฤติทางคุณธรรม
จริยธรรม หรือศีลธรรม ซ่ึงเปนรากฐานของการพัฒนาสังคม ถารัฐไมพัฒนาคนในสังคมประเทศชาติใหมี
คุณธรรม จริยธรรม หรือศีลธรรมเปนดานแรก การพัฒนาดานอ่ืนๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง ก็ไมเกิดผลดีเทาท่ีควร0

๑ เปรียบเหมือนการสรางอาคารใหญๆ ถาไมสรางรากฐานใหแข็งแรงม่ันคง
เสียกอน อาคารท่ีสรางทับลงไปก็จะทรุดและพังทลายลงไดโดยงาย ในสังคมอุตสาหกรรมท่ีเนนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจมากกวาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือศีลธรรม ปญหาบริโภคนิยมเริ่มเกิดข้ึน และ

๑สัมภาษณ พระมหาธราบุญ จิรชีโว,ดร.ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, 
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

                                                           



๕๗ 

กระทบตอการดํารงชีพมากข้ึน 1

๒ ในขณะเดียวกัน จิตใจของคนก็เสื่อมจากคุณธรรม จริยธรรม หรือศีลธรรม 
มากข้ึนและปญหาสังคมอ่ืนๆ ก็ตามมา2

๓  
ดังนั้นการประยุกตหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม มีแนวทางการประยุกต

โดยการนําหลักการ และวิธีการปฏิบัติในศีลมาอธิบายเก่ียวกับเรื่องพฤติกรรมท่ีไมดีของบุคคลในสังคม 
เพ่ือใหพฤติกรรมท่ีไมดีลดนอยลง หรือไมเกิดข้ึนเลย และยังไดอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข เปน
พ้ืนฐานการดําเนินชีวิตใหถูกตองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา3

๔  

๔.๑.๑ ดานปาณาติบาต  

การปฏิบัติตอศีลขอท่ี ๑ คือ ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจากการฆาสัตว (การ
ทําแทง) ถือวา เปนการฆามนุษย เปนการทําลายชีวิตของสัตวใหตกลวงไปจากการดื่มสุราในสังคมปจจุบันท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงไป กลาววา การประพฤติผิดในศีลขอนี้ มีกิเลสตัวหลักท่ีคอยบงการก็คือ โทสะ (ความ
โกรธ) คือความไมพอใจในสัตวท่ีถูกฆา กิเลสตัวรอง คือ โลภะ (ความโลภ) เพราะบางคนฆาสัตวเนื่องจาก
ความโลภเขาครอบงํา เชน อยากไดเงินฆาจาง หรือตองการสัตวนั้นมาเปนอาหาร ความหวงแหนในทรัพย
สมบัติของตนจึงไดฆาสัตวเพ่ือปกปองทรัพยนั้น เพ่ือใหคนยอมรับในความกลาหาญหรือเพ่ือลาภยศท่ีจะ
ตามมาจึงฆาสัตวใหคนเห็น หรือยังอาจมีสาเหตุมาจากกิเลสท่ีเปนบริวารของโทสะหรือโลภะอีกดวย เชน 
ความพยาบาท ความริษยา ความแขงดี ความตระหนี4่๕ 

อยางไรก็ตาม การประพฤติผิดในศีลขอนี้ คือ การฆาสัตว จะเกิดมาจากกิเลสตัวใดท่ีคอยบงการก็
ตาม เพ่ือใหดําเนินชีวิตโดยไมเบียดเบียนตอชีวิตรางกายของผูอ่ืน ตองมีความสํารวมระวัง รูเทาทันตอ
กระแสกิเลสท่ีอยูในจิตใจของตนเองเปนสําคัญ โดยอาศัยเจตนาเปนท่ีตั้ง มีความจงใจเปนเครื่องงดเวนดวย
องค ๕ ประการของศีลขอ ๑ ปาณาติบาต มิใหความชั่วท่ีเกิดข้ึนทางกายวาจา และใจ คือ ๑) สัตวนั้นมีชีวิต 
๒) ใหรูวาสัตวนั้นมีชีวิต ๓) เม่ือมีการคิดจะฆาสัตว ก็มีเจตนางดเวนเสียได ๔) ไมทําความเพียรใหเกิดข้ึน 
และ ๕) สัตวไมตายลงไป หรือตกลวงลงไป โดยมีเจตนารักษากายวาจา และใจ ไมใหประพฤติลวงละเมิดใน
ศีล ดังมีพุทธพจนไววา “ปาณาติบาต เปนสิ่งท่ีไมเปนธรรม เจตนางดเวนจากปาณาติบาต เปนสิ่งท่ีเปนธรรม 
บาปอกุศลธรรมเปนอันมากท่ีเกิดข้ึนเพราะปาณาติบาตเปนปจจัย เปนสิ่งท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรม
เปนอันมากท่ีถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะเจตนางดเวนจากปาณาติบาตเปนปจจัยนี้เปนสิ่งท่ีเปนประโยชน”๖ 

การงดเวนจากการทําลายชีวิตสัตวใหตกลวง หมายรวมถึง การงดเวนจากการฆาสัตว         
การทรมานสัตว การผจญสัตว การทารุณสัตว กักขังหนวงเหนี่ยวใหหมดอิสรภาพ ในทางปฏิบัติจึงแบงออก
ดังนี้ คือ งดเวนจากการทําดวยตนเอง การใชใหคนอ่ืนทําการแสดงการยกยองสรรเสริญคนท่ีประทุษรายตอ
สัตว 6๗ ดังนั้น เม่ือมีเจตนาความงดเวนไมคิดลวงละเมิดทางกายวาจา และใจ ความชั่วท่ีเกิดข้ึน คือ การฆา

๒สัมภาษณ พระครูอุดมธรรมานุกิจ , พุทธศิลปและวัฒนธรรม อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๓อดิศักดิ์ ทองบุญ, “พุทธจริยศาสตรกับปญหาวิกฤตทางจริยธรรม” ,ราชบัณฑิตสํานักธรรมศาสตรและ
การเมือง, ปท่ี ๓๔ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน –มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๒๔๘-๔๔๙. 

๔สัมภาษณ พระครูอนุกูลวรกิจ, ศีลธรรมและวัฒนธรรม อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๑. 

๕พระเมธีวราภรณ, เบญจศีลเบญจธรรมอุดมชีวิตมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพตนบุญ, ๒๕๕๓),  
หนา ๑๗๑-๑๗๕. 

๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๔/๑๗๓/๓๑๔. 
๗พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโน), นิเทศธรรม, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ีบริษัทแปดสิบเจ็ด 

(๒๕๔๕) จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๑๗๐. 

                                                           



๕๘ 

สัตว การทําแทง หรือความประพฤติท่ีไมดีตางๆ ยอมจะสงบระงับ สามารถประเมินตนเองไดวาเปนผูมีจิตใจ
อยางไร มีความเหี้ยมโหดหรือไมอยางไรรูจักประพฤติตอศีลดานนี้อยางไร และตั้งอยูในศีลธรรมอยางไร ก็จะ
สามารถพัฒนาตนเองตามหลักศีล ควบคุมกายวาจาและใจ ใหตั้งอยูในคุณงามความดี สามารถดํารงตน
ดวยดี มีชีวิตท่ีเก้ือกูลกันและกัน สัตวท้ังหลายก็รักชีวิตรักสุขเกลียดทุกข อยากมีชีวิตท่ีสมบูรณ จําตองมี
ความรักใคร ความมีเยื่อใย ความปราศนาดี อยากใหผูอ่ืนมีความสุข ความปรารถนาดี ตอผูอ่ืนสัตวอ่ืนๆ คิด
ชวยเหลือใหทุกคนในโลกนี้ประสบความสุขโดยท่ัวกัน โดยปลูกฝงเมตตา กรุณาใหมีอยูในจิตใจของตนเอง 
ฝกจิตใจใหมีความเยือกเย็น มีความปรารถนาดี มีเมตตาอารีย ตอสรรพสัตวท้ังหลาย มีความรักในตนเอง 
และสัตวอ่ืนเสมอเหมือนดวยกันท้ังหมด กลาวคือ เปนอาการประพฤติท่ีเปนไป เพ่ือประโยชน แกมนุษยและ
สัตว ซ่ึงเปนคุณธรรมท่ีกําจัดซ่ึงความอาฆาต ท่ีปรากฏในจิตใจของสัตวใหสงบ มิใหเปนขาศึกทํารายจิตใจ
ของตนเอง7

๘จนสามารถพัฒนาจิตใจเวนจากประพฤติผิดในศีล ๙ 
เม่ือบุคคลลุอํานาจแหงความไมดีมีความประพฤติอยูในศีลท่ี ๑ คือ การไมฆาสัตวการทําแทง โดย

อาศัยเจตนาความงดเวน ความไมกาวลวงทางกาย วาจา และใจ รักษาความเปนปรกติของตนเองไวได จาก
ความชั่วๆ ตาง เปนผูขัดเกลาตนเองดวยการอาศัยหลักเบญจธรรม ไดแก ความเมตตา กรุณา มีจิตอันแผ
ไมตรีตอตนเองและผูอ่ืน พฤติกรรมของบุคคลก็สูงข้ึนไดดวยมีศีลธรรม เปนหลักในการดําเนินชีวิต ท่ีไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน พฤติกรรมตางๆ ท่ีไมดี คือ การทําแทง การฆาตกรรมตางๆ การฆาสัตวตัดชีวิต 
จะไมเกิดข้ึนในอนาคตไดในท่ีสุด9

๑๐ 
ความเมตตาเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดสันติสุข และเปนเครื่องคํ้าจุนสังคมตั้งแตระดับชุมชนไป

จนถึงระดับโลก หากมนุษยทุกคน หรือสวนมากมีคุณธรรมเรื่องเมตตาแลว สังคมยอมจะมีแตความสงบสุข 
และความกาวหนา ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบและกดข่ีซ่ึงกันและกันมนุษยจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ในสังคมใดก็ตามท่ีบุคคลมีความเมตตากรุณานอย สังคมยอมจะไมมีปญหาอาชญากรรม ปญหาความทุกข
ยากการกดข่ีขมเหงรังแกซ่ึงกันและกัน10

๑๑การดําเนินชีวิตยอมจะไดรับความสุขในปจจุบัน กลาวคือ  

(๑) ทําใหเปนผูมีเมตตาธรรมไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  
(๒) ยอมมีชีวิตท่ีปลอดภัยไมตองหวาดระแวงกันและกัน  
(๓) การประกอบการงานและประพฤติธรรมไดสะดวก11

๑๒  
(๔) เปนพ้ืนฐานใหสามารถชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน  
(๕) ยอมอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  
(๖) ทําใหจิตใจเยือกเย็น ยับยั้งโทสะ และความพยาบาท และ  
(๗) สามารถกําจัดภัยเวรท้ังในปจจุบันและอนาคต12

๑๓  

๘พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร:      
ดานสุธาการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๑๔๘-๑๔๙. 

๙สัมภาษณ นายสุภาพ นาบํารุง, ผูนําชุมชนบานทรายทอง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 

๑๐สัมภาษณ นางเตือนใจ ไตยยาง, ผูชวยผูนําชุมชนบานบอน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐. 

๑๑ชม ภาคภูมิ, บทความวิทยุกระจายเสียงการศึกษาเพ่ือคุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมการศึกษา 
แหงประเทศไทย, ๒๕๓๙), หนา ๙. 

๑๒สัมภาษณ นายชัยยัน ศรีตระบุตร, ผูนําชุมชนบานบอน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 

                                                           



๕๙ 

๔.๑.๒ อทินนาทาน (การลักทรัพย) 

การปฏิบัติตอศีลขอท่ี ๒ อทินนาทานา เวรมณี คือ เจตนางดเวน จากการถือเอาสิ่งของ ท่ีเจาของ
มิไดใหดวยการลักขโมย ฉอโกง ฉก ชิง วิ่งราว หลอกลวง ปลอม ยักยอกสับเปลี่ยน เปนตน กลาววาการ
ประพฤติผิดในศีลขอนี้ ก็คือการเสพหรือการดื่มสุราทําใหเกิดการเมา ลืมสติโดยไมรูตัวเพราะการการดื่มสุรา 
ทําใหขาดศีลมีกิเลสตัวหลักท่ีคอยบงการ คือ โลภะเปนความอยากไดในทรัพยนั้น กิเลสตัวรอง คือ โทสะ 
เชน บางคนลักทรัพยเพราะความโกรธในตัวเจาของทรัพยนั้นท้ังท่ีความจริงแลวไมไดอยากไดทรัพยสิ่งของ
นั้น เปนตน และสาเหตุจากกิเลสท่ีเปนบริวาร เชน ความพยาบาท ความอิจฉาริษยา ความแขงดี เปนตน13

๑๔  
อยางไรก็ตามไมวากิเลสตัวใดคอยบงการ เพ่ือมิใหมีการละเมิดการกระทําท่ีผิดศีลขอนี้ เพ่ือไมให

เกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือปองกันพฤติกรรมท่ีไมดีเหลานั้น เพ่ือ ละ เลิก เวน ไดในท่ีสุด เพราะศีลเปนพ้ืนฐานให
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เบาบางลงไดก็โดยอาศัยเจตนาเปนเครื่องงดเวนและมิใหความประพฤตินั้น
เกิดข้ึนทางกาย วาจา และใจ คือ การรูเทาทันตอกระแสจิตใจของตนเองเปนสําคัญโดยอาศัยองค ๕ 
ประการของศีล อทินนาทาน คือ  

(๑) ทรัพยนั้นมีเจาของ  
(๒) ตนตองรูวามีเจาของหวงแหน  
(๓) จิตคิดจะลักทรัพยนั้น ก็เวนเสียอยาใหเกิดข้ึนในจิตใจของตนเอง รูจักหักหามจิตใจของตนเอง   
(๔) ไมทําความเพียรเพ่ือลักขโมย ใหเกิดข้ึนทางกาย วาจา  
(๕) ไดของสิ่งนั้นมาดวยความเพียร  

เม่ือรูเทาทันตอกายวาจา และจิตใจ ของตนเองเปนสําคัญ ความประพฤติความชั่วตางๆ มีการลัก
ทรัพย ยอมไมเกิดข้ึนเพราะอาศัยเจตนาเปนท่ีตั้ง มีขันติอดทนตอกิเลสได ความชั่วตางๆ ยอมสงบระงับ ดังมี
พุทธพจนตรัสไววา “อทินนาทาน เปนสิ่งท่ีไมเปนธรรม เจตนางดเวนจากอทินนาทาน เปนสิ่งท่ีเปนธรรม 
บาปอกุศลธรรมเปนอันมากท่ีเกิดข้ึนเพราะอทินนาทานเปนปจจัย เปนสิ่งท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรม
เปนอันมากท่ีถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะเจตนางดเวนจากอทินนาทานเปนปจจัยนี้เปนสิ่งท่ีเปนประโยชน”๑๕ 

การงดเวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของมิไดใหดวยอาการแหงการขโมยเพราะการด่ืมสุรา 
กลาวคือไมวาทรัพยนั้นจะอยูในท่ีใดๆ ก็ตาม ถาเปนของท่ีเจาของเขาหวงแหนแลวไมควรลวงเกินในทรัพย
นั้น ในทางปฏิบัติทานกลาววา ไมถือเอาสิ่งของท่ีเจาของมิไดใหดวยตนเองไมวาจะเมาสุรา ไมใชคนอ่ืนให
ถือเอา ไมยกยองสรรเสริญคนท่ีทําเชนนั้น มีจิตสํารวมระวังในทรัพยสินของอ่ืนดวยหลักสัมมาอาชีวะ      
คือ การเลี้ยงชีพในทางท่ีชอบ จะไดมากนอย ก็ทําจิตใจยินดีตามท่ีไดมาในทางท่ีชอบธรรม1 5

๑๖ เม่ือมีเจตนา
ตั้งใจงดเวนจากความชั่วทางกาย วาจา และใจ ยอมเปนผูท่ีไมประพฤติผิดในศีลขอท่ี ๒ คือ การไมลักทรัพย    
การไมฉอโกง ฉก ชิง วิ่งราว ตางๆ ก็จะไมเกิดข้ึน มีความสงบระงับสันติ การดําเนินชีวิต ยอมไมเดือดรอน
เพราะไมละเมิดทรัพยสินของผูอ่ืน แตใหมีความเมตตาตอกันเสมอดวยคนในครอบครัว และคิดทําประโยชน
แกสังคมท่ัวไป พฤติกรรมตางๆ ในทางท่ีไมดี ก็จะไมเกิดข้ึนในสังคม แตใหเปนผูท่ีประกอบอาชีพท่ีสุจริต
ธรรม คือ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงเปนหนึ่งในองคมรรค ๘ ประการ เปนการทํามาหากินดวย

๑๓ไสว มาลาทอง, การศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครองและ
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑๑๘. 

๑๔พระเมธีวราภรณ, เบญจศีลเบญจธรรมอุดมชีวิตของมนุษย, หนา ๑๗๑-๑๗๒. 
๑๕องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๔/๑๗๒/๓๑๕. 
๑๖พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโน), นิเทศธรรม, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : กองทุนไตรรัตนานุภาพ 

วัดบวรนิเวศวิหาร), หนา ๑๗๑. 

                                                                                                                                                                                 



๖๐ 

อาชีพท่ีสุจริต ๕ ประการ ดังมีพุทธพจนตรัสสอนวา “ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อุบาสก ไมควรทําการคาขาย    
๕ ประการ คือ (๑) การไมคาอาวุธ (๒) การไมคาขายสัตวเพ่ือฆา (๓) การไมคาขายของมึนเมา (๔) การไมคา
มนุษย (๕) การไมคาขายยาพิษ ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อุบาสกไมควรทําการคาขาย ๕ ประการอยางนี้แล”๑๗ 
การประพฤติปฏิบัติในศีลและธรรมไดเชนนี้ ชื่อวาเปนผูมีสามารถขจัดความบีบค้ันทางจิตใจ อันเกิดจาก
ความอยากไดลงเสียได ทําใหเบียดเบียนทรัพยสินผูอ่ืนไมลง ละความมักงายและมักได หรือเอารัดเอาเปรียบ 
ลดการแยงชิง เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจ มีเมตตาธรรม หิริ โอตตัปปะ มีความซ่ือสัตย ตออาชีพเปน
เครื่องลอเลี้ยง และคําจุนตอกันและกัน การประพฤติผิดในศีลขอนี้ คือ การลักทรัพย ก็จะไมเกิดข้ึน  

 ฟน ดอกบัว 1 7

๑๘ ไดกลาวไวในหนังสือพระพุทธศาสนากับคนไทยวา หากทุกคนมีเมตตาตอกัน      
การลวงละเมิดศีล ๕ ก็จะไมเกิดข้ึนกลาวคือ เม่ือมีเมตตาปราณีตอผูอ่ืน ก็จะไมทํารายผูอ่ืนสัตวอ่ืน เม่ือมี
เมตตาก็จะไมลักไมโกงทรัพยของผูอ่ืน เพราะจําทําใหเขาเดือดรอน เม่ือมีเมตตาก็จะไมแยงคูครองของผูอ่ืน
เพราะเปนการทําลายเกียติของผูอ่ืน เม่ือมีเมตตาก็จะไมหลอกลวง ไมใสรายไมทําใหผูอ่ืนเขาใจผิด เม่ือมี
เมตตาก็จะไมคาฝนเฮโรอีน ยาบาใหแกใครๆ เพราะจําทําใหคนอ่ืนเดือดรอน เพราะฉะนั้นเมตตาจึงเปน 
รากฐานของธรรมท้ังหลาย คนเราเม่ือมีเมตตา ก็ยอมมีความปรารถนาดีซ่ึงกันและกัน จึงไมเบียดเบียนซ่ึงกัน
และกันในทุกรูปแบบ เม่ือคนเราไมเบียดเบียนทํารายกัน สังคมก็จะสงบสุข ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา 

   “ภิกษุท้ังหลาย และยังมีขออ่ืนอีก พระอริยสาวกในพระศาสนานี้ ละอทินนาทาน เปนผู เวน
ขาดจากอทินนาทาน ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พระอริยสาวก ผูเวนขาดจากอทินนาทานแลว ยอมใหความ
ไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมมีทุกข แกสัตวท้ังหลายหาประมาณมิได ครั้นใหความไมมีภัย ความไมมี
เวรความไมมีทุกข แกสัตวท้ังหลายหาประมาณมิไดแลว ตนเองก็เปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย ความไม
มีเวร ความไมมีทุกข หาประมาณมิไดดวย ดูกอนภิกษุท้ังหลาย นี้เปนทานขอท่ี ๒ เปนมหาทาน เปนท่ีรู
กันวาทานชั้นยอด รูจักกันมานาน รูกันวาเปนวงศอริยะ รูกันวาเปนของโบราณ สมณะท้ังหลายก็ดี 
พราหมณท้ังหลายก็ดี ท่ีเปนผูรู ไมรังเกียจแลว ไมเคยรังเกียจแลว มิไดรังเกียจแลว จักไมรังเกียจ ไม
ตําหนิติเตียน”๑๙ 

การประพฤติในศีลขอท่ี ๒ คือ การไมลักทรัพย การไมฉก ชิง วิ่ง ราว ยอกยอกสับเปลี่ยน เปนตน 
เปนความประพฤติท่ีเปนปรกติทางกาย วาจา และใจ คือ โดยอาศัยความต้ังใจรักษาปรกติของตนเองไวได 
ยอมเปนความประพฤติท่ีมีระเบียบวินัย 1 9

๒๐ มีการดําเนินชีวิตโดยสุจริตธรรมตามหลักศีลธรรมโดยอาศัยเลี้ยง
ชีพชอบประกอบดวยสัมมาชีวะ คือ อาชีพท่ีสุจริต ไมเบียดเบียนตนเองผูอ่ืน แตใหเปนผูเพียรพยายามฝกฝน
ฝกทักษะของตนเองในการประกอบอาชีพใหถูกตอง เปนผูท่ีฉลาด รูจักการอุปโภค บริโภคท่ีถูกตอง รูจัก
ศึกษาฝกฝนวิชาการอันทันสมัยและเทคโนโลยีใหมๆ สังคมก็จะหมดไปจากพฤติกรรมท่ีไมดีท้ังหลาย      
และการประพฤติผิดในศีลขอท่ี ๒ นี้ จะไมเกิดข้ึนในอนาคต และศีลขอนี้ยอมไดรับความสุขจากการดําเนิน
ชีวิตในปจจุบัน 2 0

๒๑ คือ (๑) ยอมเปนผูมีพฤติกรรมท่ีซ่ือสัตยสุจริต (๒) มีความรักเกรียติศักดิ์ศรีของตน       

๑๗องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 
๑๘ฟน ดอกบัว, พุทธศาสนากับคนไทย, (กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๒๙๗. 
๑๙องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐. 
๒๐สัมภาษณ นายคําใส พิมพเสน, นักวิชาการกลุมโรงเรียน ภาค ๘ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๒๑สัมภาษณ นางสม ดีริด, ประชาชนในชุมชนบานบอน  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๑๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 

                                                           



๖๑ 

(๓) เปนผูท่ีเคารพกรรรมสิทธิ์สิทธิของผูอ่ืน (๔) เกิดความม่ันใจม่ันคงใน ทรัพยสินของตนเอง ไมหวาดระแวง
และกังวล (๕) ยอมอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข (๖) สามารถกําจัดภัยเวรท้ังปจจุบันและอนาคต21

๒๒ 

๔.๑.๓ กาเมสุมิจฉาจาร  

การปฏิบัติตอศีลขอท่ี ๓ คือ กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี หมายถึง ผูปฎิบัติตองไมประพฤติผิด
ทางดานคูครองของคนอ่ืนไมเบียดเบียนหญิงหรือชายอ่ืน เพราะการดื่มสุราทําใหขาดสติในการครองตน     
ท่ีเขาไมใชสามี หรือภรรยาของตน กลาววาสาเหตุท่ีผิดในศีลขอนี้ เพราะมีกิเลสตัวหลักท่ีคอยบงการ       
คือ โลภะ คือความยินดี พอใจ ในหญิงหรือชายนั้น สวนกิเลสตัวรอง คือ โทสะ เชน เม่ือคนประพฤติผิดใน
กามเพราะความโกรธในคูครองของตน จึงทําเพ่ือประชดหรือโกรธในผูท่ีหวงแหนคนท่ีเราประพฤติผิดดวย 2 2

๒๓ 
หรืออาจจะโกรธในตัวท่ีเราลวงเกินก็ได จึงทําการลวงเกินเพ่ือใหคนนั้นเจ็บใจ หรือเปนเพราะอารมณไมดีจึง
ประพฤติผิดในกาม จึงประพฤติผิดในกามเพ่ือระบายความเครียดฯลฯ และสาเหตุท่ีเปนตัวบริวาร         
เชน ความพยาบาท ความอิจฉาริษยา ทําไปเพ่ือความโออวด ความแขงดี ดังนี้เปนตน23

๒๔  
อยางไรก็ตามไมวาจะมีกิเลสตัวใดคอยบงการกระทําชีวิตใหถึงกับหายนะไป เพ่ือมิใหเปนการลวง

ละเมิดในศีลขอนี้ จนถึงทําลายชีวิตซ่ึงกันและกัน หักหาญน้ําใจกันและกัน จําตองเปนผูรูเทาทันตอจิตใจ 
เปนผูสํารวมระวัง สํารวจตัวเองเพ่ือมิใหกระทําเกิดข้ึนท้ังทางกาย วาจา และใจ โดยมีเจตนางดเวนจากการ
ประพฤติดวยองค ๔ ประการของศีล กามเมสุมิจฉาจาร คือ (๑) หญิงท่ีตองหาม (๒) จิตคิดจะเสพ เม่ือมีการ
คิดจะเสพ ก็มีเจตนางดเวน และพยายามหักหามใจของตนเองเสียได (๓) ไมประกอบการเสพใหเกิดข้ึน    
ทางกาย และวาจา การพูดแทะโลม เปนตน (๔) ไมทําใหมรรคจรดกันดําเนินไปในทางกาย ดังมีพุทธพจน
ตรัสไววา 

 “กาเมสุมิจฉาจาร เม่ือขาดสติเพราะการดื่มสุราจึงเปนเหตุท่ีไมเปนธรรม เจตนางดเวนจาก
กาเมสุมิจฉาจาร เปนสิ่งท่ีเปนธรรม บาปอกุศลธรรม เปนอันมากท่ีเกิดข้ึนเพราะกาเมสุมิจฉาจาร
เปนปจจัย เปนสิ่งท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมเปนอันมากท่ีถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะเจตนา
งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เปนปจจัยนีเ้ปนสิ่งท่ีเปนประโยชน”๒๕ 

การงดเวนจากการประพฤติผิดในทางกาม ไดแก การงดเวนการมีเพศสัมพันธ กับสตรีหรือบุรุษ
อ่ืนนอกจากสามีภรรยาของตน ในทางปฏิบัติทานกําหนดไว คือไมลวงเกินในภรรยาสามีของคนอ่ืนดวยตน 
ไมใชในคนอ่ืนทําเชนนั้น ไมยกยองสรรเสริญคนเจาชู มีความจงรักภักดีในสามี2 5

๒๖ และซ่ือตรงตอภรรยาจนมี
ความสํารวมระวังในทางกามท้ังหลาย 2 6

๒๗ เม่ือบุคคลรูเทาทันตอใจของตนเองเปนสําคัญ มีเจตนาไมประพฤติ
ลวงละเมิดในศีล เปนผูอบรมในดานความประพฤติดําเนินชีวิตโดยไมเบียดเบียนตนเอง 2 7

๒๘ และผูอ่ืนทางดาน

๒๒ไสว มาลาทอง, การศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครองและ
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป, หนา ๑๑๘. 

๒๓สัมภาษณ นางจรูญรัก แสงบัวภา, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, 
วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๒๔พระเมธีวราภรณ, เบญจศีลเบญจธรรมอุดมชีวิตของมนุษย, หนา ๑๗๑-๑๗๒. 
๒๕องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๔/๑๗๓/๓๑๕. 
๒๖สัมภาษณ พระมหาสมพงษ สุจิตฺโต, ครูสอนโรงเรียนโพธิสมภาร, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๒๗พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโน), นิเทศธรรม, หนา ๑๗๑. 
๒๘สัมภาษณ นายอุทัย โสภาพิมพ, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,    

วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



๖๒ 

คูครองไมละเมิดกรรมสิทธิ์ในบุคคลผูเปนท่ีรักของผูอ่ืน รวมท้ังไมผิดประเวณีทางเพศ ไมประพฤตินอกใจ
คูครองของตนเองมีใจม่ันคงในคูครองของตน สามารถควบคุมอารมณในเรื่องเพศได 2 8

๒๙เปนผูสํารวมระวัง 
ทางกาย วาจา และใจ ยอมเกิดความสงบสันติ ไมเกิดความแตกราวในสถานบันครอบครัว และปองกันการ
อยาราง เปนผูมีความสํารวมในกามคุณไมใหเกินขอบเขต ธรรมขอนี้เปนเหตุใหมนุษยไมหมกมุนอยูในกาม
คุณจนถึงข้ันทําลายน้ําใจผูอ่ืน เปนเหตุใหคูครองมีความซ่ือสัตยตอสามี ตอภรรยาของตน ไมประพฤตินอกใจ
คูครองของตนเอง29

๓๐  
อีกอยางหนึ่งผูประพฤติปฏิบัติตองใชสติปญญาพิจารณา ใหรูเทาทันตอกิเลส ตัณหา คือ สิ่งท่ีใจ

ยึดเหนี่ยวอารมณ เรื่องความใคร นาปรารถนานาพอใจ รูเทาทันตอ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และใจ       
จึงกลาววา เปนผูสํารวมระวังในกาม เปนตน “ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เม่ือจิตมีราคะก็รูชัดวาจิตมีราคะ หรือจิต
ปราศจากราคะก็รูชัดวาจิตปราศจากราคะ”๓๑  

“สมัยใดบุคคลมีใจอันกามราคะไมกลุมรุม อันกามราคะไมครอบงําอยูและยอมรูชัดตามความเปน
จริง ซ่ึงธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงกามราคะท่ีเกิดข้ึนแลว สมัยนั้นบุคคลยอมรูเห็นตามความเปนจริง แม
ซ่ึงประโยชนตน แมซ่ึงประโยชนผูอ่ืน แมซ่ึงประโยชนท้ังสองฝาย มนตแมท่ีไมทําการสาธยาย ตลอดกาล
นานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตท่ีทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะอันเต็มดวยน้ําซ่ึงไมระคนดวยครั่ง 
ขม้ินสีเขียวหรือสีเหลืองออน บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานั้นพึงรูเห็นตามความ
เปนจริง...” ๓๒ ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา 

 
 “ภิกษุท้ังหลาย พระอริยะสาวกในพระศาสนานี้ ละกาเมสุมิจฉาจาร เปนผูเวนขาด

จากกาเมสุมิจฉาจาร ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พระอริยะสาวก ผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจารแลว 
ยอมใหความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมมีทุกข แกสัตวท้ังหลายหาประมาณมิได ครั้นใหความ
ไมมีภัย ความไมมีเวรความไมมีทุกข แกสัตวท้ังหลายหาประมาณมิไดแลว ตนเองก็เปนผูมีสวน
แหงความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมมีทุกข หาประมาณมิไดดวย ดูกอนภิกษุท้ังหลาย นี้เปน
ทานขอท่ี ๓ เปนมหาทาน เปนท่ีรูกันวาทานชั้นยอด รูจักกันมานาน รูกันวาเปนวงศอริยะ รูกัน
วาเปนของโบราณ สมณะท้ังหลายก็ดี พราหมณท้ังหลายก็ดี ท่ีเปนผูรู ไมรังเกียจแลว ไมเคย
รังเกียจแลว มิไดรังเกียจแลว จักไมรังเกียจ ไมตําหนิติเตียน”๓๓ 

 
เม่ือบุคคลประพฤติอยูในเบญจธรรมขอท่ี ๓ คือ กามสังวร คือ การสํารวมในกาม ไมประพฤติผิด

ในกาม ใหงดเวนจากการดื่มสุรา จากของมืนเมา เปนความประพฤติปกติทางกาย วาจา และใจ โดยอาศัย
ความต้ังใจรักษาปกติของตนเองไวได อันเปนหลักปฏิบัติไมทําใหเดือดรอนแกตนเองและผู อ่ืน              
และการดําเนินชีวิตมีความยินดีในคูครองของตนเอง และรูจักยับยั้งชางใจ ควบคุมใจของตนเองในเรื่อง
ของกามารมณ ใหรูจักบําเพ็ญสทารสันโดษ ฝกใจตนเองอยูเสมอ เพ่ือมิใหจิตใจใครไปในกามารมณจนเปน
ท่ีตั้งแหงความประพฤติในทางท่ีชั่ว สถาบันของครอบครัว ยอมมีความสงบสุข และการประพฤติผิดในศีลขอ
นี้จะไมเกิดข้ึนในอนาคต และการดําเนินชีวิตยอมไดรับความสงบสุขสันติในปจจุบัน กลาวคือ (๑) เกิดความ

๒๙ไสว มาลาทอง, การศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครองและ
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป, หนา ๑๑๔. 

๓๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๖. 
๓๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔. 
๓๒องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๓/๓๒๗. 
๓๓องฺ.อฎฐก. (ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐. 

                                                           

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


๖๓ 

ซ่ือสัตยจริงใจตอกัน ไววางใจกันได (๒) ยอมใหเคารพในสิทธิความเปนสามีภรรยาของกันและกัน          
(๓) ไมเกิดการหยาราง การแตกราวภายในครอบครัว (๔) สามารถสรางความม่ันคง และความอบอุนภายใน
ครอบครัว (๕) ยอมอยูรวมกันอยางมีความสงบสุข และ (๖) กําจัดภัยเวรท้ังปจจุบันและอนาคต 3 3

๓๔  ดังพุทธ
พจนท่ีตรัสวา 

 
“ทานคฤหบดี อุบาสกผูประพฤติผิดในกาม ยอมประสพภัยเวรใด ท้ังในปจจุบัน ท้ังใน

สัมปรายภพ ยอมเสวยทุกขโทมนัสใด แมทางจิต เพราะเหตุแหงการประพฤติผิดในกาม ผูงดเวน
จากการประพฤติผิดในกาม ยอมไมประสบภัยเวรนั้นท้ังในปจจุบันและในสัมปรายภพ ยอมไม
เสวยทุกขโทมนัสนั้น แมทางจิต ของอุบาสกผูงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ยอมสงบระงับ
ดวยประการฉะนี”้๓๕ 

๔.๑.๔ มุสาวาทา  

การปฏิบัติตอศีลขอท่ี ๔ คือ มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง ผูประพฤติปฏิบัติ ตองมีเจตนางดเวน
จากการดื่มสุรา งดเวนจากการพูดเท็จ สํารวมระวังในวาจา งดเวนจากวจีทุจริต เวนจากการพูดเท็จ        
ซ่ึงกลาววาการประพฤติผิดในศีลขอนี้ มีกิเลสตัวบงการ อาจเปนโลภะ หรือโทสะ ก็ได เชน บางคนคนโกหก
หลอกลวง หรือเพราะอยากไดทรัพยของคนอ่ืนมาเปนของตน บางคนโกหกเพราะความโกรธ เลยโกหก
เพ่ือใหคนท่ีตนโกรธนั้นเดือดรอน หรือไดรับความเสียหาย บางก็โกหกเพราะกลัวความผิด หรือกลัวความ
เดือดรอนท่ีจะตามมาหาจึงพูดความไมจริงออกไป ฯลฯ หรือ สาเหตุจากกิเลสท่ีเปนบริวาร                 
เชน ความพยาบาท ความอิจฉาริษยา ความตระหนี่ความโออวด ความแขงดี เปนตน35

๓๖ ตามอยางไรก็ตามไม
วาจะมีกิเลสตัวใดคอยบงการใหเกิด 

การประพฤติผิดในศีล การดื่มสุรา จนถึงทําลายชีวิตซ่ึงกันและกัน เพ่ือมิใหเปนการลวงละเมิดใน
ศีลขอนี้จําตองเปนผูสํารวมระวังมิใหการ พูดปด พูดเท็จ (รวมท้ังท่ีมาในกุศลกรรมบถ คือ พูดเพอเจอ 
สอเสียด คําหยาบ) ใหเกิดข้ึนก็อาศัยเจตนางดเวนโดยมีองคประกอบเปนเครื่องเวน มีดังตอไปนี้ คือ 

(๑) ไมพูดเท็จ หรือพูดปด คือ ผูปฏิบัติตองไมกลาวสิ่งท่ีแตกตางไปจากความจริง มีองค ๔ 
ประการ คือ จะไมพูดเรื่องท่ีพูดไมตรงกับความเปนจริง ๑ มีจิตคิดอยากจะพูด ๑ พยายามหาโอกาสจะพูด 
๑ และผูฟงเขาใจอยางท่ีผูพูดบอก ๑ 

(๒) ไมพูดสอเสียด คือ ผูประพฤติปฏิบัติไมควรพูดคําท่ีทําใหเขาแตกแยกกันมีองค ๔ ประการ 
คือ มีผูท่ีจะถูกกลาวทําลาย ๑ มีความตั้งใจพูดใหเขาแตกแยกกัน ๑ มีความพยายามพูดหลายครั้งหรือใชเลห
เพทุบายตางๆ ๑ และ ผูฟงเขาตามท่ีผูพูดบอก ๑ 

(๓) ไมพูดคําหยาบ คือ ผูปฏิบัติไมควรพูดคํา คําหยาบ คํากระดาง คําประทุษรายมีองค ๓ 
ประการ คือ มีผูจะถูกดา ๑ มีจิตคิดโกรธขัดเคือง ๑ ออกปากดา ๑ 

๓๔ไสว มาลาทอง, การศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครองและ
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป, หนา ๑๑๙. 

๓๕องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๔/๒๙๑. 
๓๖พระเมธีวราภรณ, เบญจศีลเบญจธรรมอุดมชีวิตของมนุษย, หนา ๑๗๑-๑๗๒. 

                                                           



๖๔ 

(๔) คําเพอเจอ คือ ผูปฏิบัติไมพูดคําไรสาระ จะมีผูฟงหรือไมมีผูฟงก็ตาม มีองคประกอบ         
๒ ประการ คือ พูดเรื่องไมมีประโยชน ๑ ออกปากพูด ๑36

๓๗ 

เม่ือบุคคลผูมีเจตนา ตั้งใจงดเวนจากความชั่วทางวาจา การพูดปด พูดสอเสียด การพูดนินทา 
และพูดคําหยาบ มีการดําเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ืนดวยวาจาก็โดยอาศัยเจตนาเปนท่ีต้ัง      
ดังมีพุทธพจนตรัสไววา “มุสาวาท เปนสิ่งท่ีไมเปนธรรม เจตนางดเวนจากมุสาวาท เปนสิ่งท่ีเปนธรรม บาป
อกุศลธรรมเปนอันมากท่ีเกิดข้ึนเพราะมุสาวาทเปนปจจัย เปนสิ่งท่ีไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมเปนอัน
มากท่ีถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะเจตนางดเวนจากมุสาวาท เปนปจจัยนี้เปนสิ่งท่ีเปนประโยชน”๓๘ 

การงดเวนจากการพูดคําเท็จ คือ คําไมจริง อําพราง โดยพูดเฉพาะคําสัตยคําจริง คําจริงนั้นทาน
เรียกวา อริยโวหาร คือ พูดไปตามท่ีไดเห็น ไดยิน ไดทราบ ไดรูมาอยางไรก็พูดไปอยางนั้น หากไมไดเห็น 
ไมไดยิน ไมไดทราบ ไมไดรูก็ปฏิเสธไป โดยไมพูดขยายเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ เรื่องใหญใหเปนเรื่องเล็ก 
ดวยอํานาจความรักความชักตอคนท่ีตนพูดถึงนอกจากจะไมพูดเท็จดวยตนเองแลว ก็จะตองไมสนับสนุนให
คนอ่ืนพูด ไมยกยองสรรเสริญคนพูดเท็จ จนดํารงอยูในสัจจวาจาอยางม่ันคง 3 8

๓๙ รวมท้ังสํารวมในปสุณายวา
จาย เวรมณี คือ เวนจากคําพูดสอเสียด และสัมผัปปลาปา เวรมณี คือ การพูดเพอเจอ เหลวไหล และผรุสวา
จาเวรมณี คือ งดเวนจากการพูดคําหยาบ เพราะคําหยาบคายเปนคําพูดดวยความโกรธ ความริษยา      
ความเบียดเบียน มุงใหเกิดความพิบัติเสื่อมเสีย ไมสบายใจ แกคนท่ีตนพูดดวย เชน คําดาวาในลักษณะตางๆ 
การงดเวนวาจาหยาบนั้น นอกจากไมพูดดวยตนเองแลว ไมแนะนําใหคนอ่ืนพูด ไมยกยองชมเชยคนท่ีพูดคํา
หยาบ จนเปนคนพูดวาจาท่ีไพเราะออนหวานเปนปรกตินิสัย39

๔๐ 

ทานเจาคุณพระราชวิจิตรปฏิภาน (สุนทร ญาณสุนฺทโร)๔๑ วัดสุทัศนเทพวราราม ไดนิพนธไว
วา สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจาทรงตรัสสอน วาจาสุภาษิต ไว ๕ ประการ (๑) กาลวาที คือ การพูดถูก
กาลถูกเวลา (๒) ภูตวาที คือ พูดสิ่งท่ีเปนไปได (๓) อัตถวาที คือ พูดสิ่งท่ีเปนประโยชน (๔) ธรรมวาที คือ 
พูดเพ่ือใหปฏิบัติได (๕) วินัยวาที คือ พูดตรงระเบียบวินัย และเตือนใหมีวินัย ดังมีพุทธพจนตรัสวา“ดูกอน
ภิกษุท้ังหลาย วาจาประกอบดวยองค ๔ เปนสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต ไมมีโทษ และวิญูชนท้ังหลายไมติ
เตียน (๑) กลาวแตวาจาสุภาษิตอยางเดียว ไมกลาววาจาทุพภาษิต (๒) กลาวแตวาจาท่ีเปนธรรมอยางเดียว 
ไมกลาววาจาท่ีไมเปนธรรม (๓) กลาวแตวาจาอันเปนท่ีรักอยางเดียว ไมกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก (๔) กลาว
แตวาจาจริงอยางเดียว ไมกลาววาจาเหลาะแหละ ดูกอนภิกษุท้ังหลาย วาจาประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล 
เปนสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต ไมมีโทษ และวิญูชนท้ังหลายไมติเตียน”๔๒ 

เม่ือกลาวโดยรวม เปนผูท่ีมีวาจาและสํารวมระมัดระวัง ใหพูดแตคําจริง พูดแตคําสัจ ไมเคลือบ
แคลง ไมมีเลหเหลี่ยมพลิกแพลง หรือหลอกกัน พูดแตคําหวานจับใจ ไมบาดหูระคายโสต พูดแตถอยคําท่ีชัก
จูงใหสามัคคีปรองดองกัน เห็นทางใด จะแตกราวกันข้ึนก็ชี้แจงปรับความเขาใจกันใหถูกตอง และผูปฏิบัติ

๓๗สนิท ไชยวงศคต, ศีล ๕ พาโลกสูสันติ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๕๕),  
หนา ๕๙. 

๓๘องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๔/๑๗๓/๓๑๕. 
๓๙สัมภาษณ นายสมฤทธ์ิ เจนสําโรง, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, 

วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๔๐พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโน), นิเทศธรรม, หนา ๑๗๑-๑๗๓. 
๔๑พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนฺทโร), สอดสองมองเมียง สอดสองมองเมือง เลม ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง, ๒๕๕๐), หนา ๑๖๓-๑๖๔. 
๔๒สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๓/๓๐๘-๓๐๙. 

                                                           



๖๕ 

ควรพูดเจรจานั้น จะตองมีหลักฐานอางอิงใหผูฟงไดประโยชน เปนผูมีสัจจะความซ่ือตรง ผูประพฤติปฏิบัติ
จะตองมีความซ่ือตรงตอตนเองและผูอ่ืน เปนผูประกอบดวยความจริง มีความซ่ือสัตย กริยาท่ีประพฤติท่ี
แสดงออกมาทางกายวาจา และใจตองเปนคนท่ีจริงใจ ธรรมขอนี้เปนเหตุใหมนุษยมีความเท่ียงตรง มีความ
จริงใจตอผูอ่ืน มีความจงรักภักดีในเจานายของตน ตอผูอุปการะ เชน บิดามารดา ครู- อาจารย อันจะเปน
เหตุใหไมโกหกมดเท็จ ไมหลอกลวง ไมทําลายประโยชนของผูอ่ืน แตเปนคนตรงไปตรงมา รักความยุติธรรม
42

๔๓ ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา 

 
  “ภิกษุท้ังหลาย และยังมีขออ่ืนอีก พระอริยสาวกในพระศาสนานี้ละมุสาวาทเปนผูเวน

ขาดจากมุสาวาท ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พระอริยสาวก ผูเวนขาดจากมุสาวาจาแลวยอมใหความไม
มีภัย ความไมมีเวร ความไมมีทุกข (ความไมพยายาม) แกสัตวท้ังหลายหาประมาณมิได ครั้นให
ความไมมีภัย ความไมมีเวรความไมมีทุกข แกสัตวท้ังหลายหาประมาณมิไดแลว ตนเองก็เปนผูมี
สวนแหงความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมมีทุกข หาประมาณมิไดดวย ดูกอนภิกษุท้ังหลายนี้
เปนทานขอท่ี ๔ เปนมหาทาน เปนท่ีรูกันวาทานชั้นยอด รูจักกันมานาน รูกันวาเปนวงศอริยะ   
รูกันวาเปนของโบราณ สมณะท้ังหลายก็ดีพราหมณท้ังหลายก็ดี ท่ีเปนผูรู ไมรังเกียจแลว ไมเคย
รังเกียจแลว มิไดรังเกียจแลว จักไมรังเกียจ ไมตําหนิติเตียน”๔๔ 

 
เม่ือบุคคลปฏิบัติอยูตามหลักศีล มุสาวาทา เวรมณี คือ การไมประพฤติผิดในการพูดเท็จ การไม

พูดโกหก (รวมท้ังในกุศลกรรมบถ) คือ การพูดไมคําหยาบ การไมพูดสอเสียดและการพูดเพอเจอ และตรง
กับหลักเบญจธรรม ไดแก สัจจะ คือการพูดความจริงโดยอาศัยเจตนาเปนงดเวน มีความไมกาวลวงทางวาจา
เปนท่ีต้ัง เปนผูสํารวมคําพูด อันเปนหลักปฏิบัติใหอยูรวมกันโดยไมเบียดเบียนกันในทางคําพูด มีทานผูรู
นักปราชญท้ังหลาย มักจะเตือนผูท่ีอยูใกลชิดและมีความเก่ียวของกันดวยความหวังดีเสมอมาวา ใหคิดกอน
พูด คือ เตือนใหมีสติเพราะวา กอนพูดเราเปนนายของคําพูด แตถาพูดไปแลวคําพูดจะเปนนายเรา พูดดี ก็ดี
ไป 4 4

๔๕ แตถาพูดไมดี ผลตามมาจะตรองกันขาม กอนพูด เราควรคิดพิจารณาเสียกอนวา คําพูดท่ีจะพูดนั้น
เปนประโยชนมีดี มีเสียอยางไรบาง ถาเห็นวาจะไดรับผลไมดี หรือพูดไปก็เปลาประโยชนเราก็งดเสีย ไมพูด
ออกไป เราก็ยังเปนนายของคําพูด ถาพูดออกไปแลว และเปนคําพูดท่ีไมดี เปนวจีทุจริต ก็ไมควรพูด 4 5

๔๖    
แตควรพูดแตปยวาจาหมายถึง พูดอยางรักกัน กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟง ชี้แจง แนะนําสิ่งท่ีเปน
ประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงาม หรือคําแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูด
ใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือ และชวยกันเก้ือกูลกัน4 6

๔๗ ไมหักหาญน้ําใจซ่ึง
กันและกัน มีความรัก ความเมตตา การดําเนินชีวิตในสังคมยอมมีความสุข คือ  

(๑) ยอมมีความซ่ือสัตยความจริงใจไววางใจกันตอกันในสังคม  
(๒) ยอมไดรับความรักความสามัคคีในหมูคณะ  

๔๓ไสว มาลาทอง, การศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครองและ
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป, หนา ๑๑๖. 

๔๔องฺ.อฏฺก. (ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐. 
๔๕สัมภาษณ นายคําพัน ทัศพงค, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,      

วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๔๖สนิท ไชยวงศคต, ศีล ๕ พาโลกสูสันติ, หนา ๒๐๙. 
๔๗พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยาธรรมเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม, พิมพครั้งท่ี ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม ๒๕๔๑), หนา ๒๕. 

                                                           

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0


๖๖ 

(๓) ยอมปองกันผลประโยชนของกันและกัน  
(๔) ยอมไดรับวาจาท่ีประสานประโยชนของกันและกัน ไมทําลายกันดวยคําพูด  
(๕) เพ่ือใหอยูรวมกันในสังคมดวยความสงบสุข  
(๖) สามารถกําจัดภัยเวรท้ังในปจจุบันและอนาคต47

๔๘ 

“อุบาสกผูพูดเท็จ ยอมประสพภัยเวรใด ท้ังในปจจุบัน ท้ังในสัมปรายภพ ยอมเสวยทุกขโทมนัส
ใด แมทางจิต เพราะเหตุแหงการพูดเท็จ ผูงดเวนจากการพูดเท็จ ยอมไมประสบภัยเวรท้ังในปจจุบันและใน
สัมปรายภพ ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสนั้นแมทางจิต ของอุบาสกผูเวนจากการพูดเท็จ ยอมสงบระงับดวย
ประการฉะนี้”๔๙ 

 
๔.๑.๕ สุราเมรัย  

การปฏิบัติตอศีลขอท่ี ๕ คือ สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง การงดเวนจากการ
ดื่มสุราเมรัย คือ ผูปฎิบัติตองไมประพฤติผิดทางดานการดื่ม หรือเสพสุราเมรัยและสิ่งเสพติดท้ังหลาย เชน 
ฝน เฮโรอีน ยาบา ยาอี กัญชา เปนตน การประพฤติผิดในศีลขอท่ี ๕ นี้ กลาววามีกิเลสท่ีคอยบงการ คือ 
โลภะ ความปรารถนาเพลิดเพลินยินดีอันเกิดจากการดื่มหรือเสพนั้น กิเลสตัวรองคือ โทสะ เชน บางคนดื่ม
น้ําเมาหรือเสพสิ่งเสพติด เพราะความเครียดความกังวลใจ ความทุกขจากความผิดหวัง49

๕๐ เปนตน  
อยางไรก็ตามไมวาจะเกิดมาจากกิเลสตัวใดท่ีคอยบงการ เพ่ือไมใหพฤติกรรมท่ีไมดีเหลานี้เกิดข้ึน 

ละ เลิก เวน การสูบ ฉีดสิ่งท่ีเปนพิษใหโทษแกรางกาย คือ ยาเสพติดทุกประเภท อันเปนเหตุท่ีตั้งใหเกิด
ความประมาทและขาดสติสามารถทําใหการละเมิดศีลขออ่ืนๆ ตามมา เพ่ือมิใหกระทําเกิดข้ึนท้ังทางกาย
วาจา และใจ โดยมีเจตนางดเวนจากการประพฤติดวยองค ๔ ประการ ของศีลสุราเมรัย คือ  

(๑) น้ําเมาเปนสิ่งเสพติดท้ังหลาย  
(๒) มีจิตคิดจะดื่ม จะเสพก็มีเจตนางดเวนเสีย  
(๓) มีความเพียรพยายามท่ีจะไมลวงละเมิดทางกายวาจา และใจ  
(๔) ไมทําใหน้ําเมา สิ่งเสพติดท้ังหลายกาวลวงลําคอไป  

ดังนั้น เม่ือมีเจตนาตั้งใจงดเวนจากการประพฤติผิดในศีลขอท่ี ๕ คือ การดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติด
ท้ังหลาย เพ่ือมิใหตองเปนทาสของสิ่งเหลานั้นได ควรใชหลักสติสัมปชัญญะ คือความระลึกไดและความรูตัว
สามารถควบคุมใจควบคุมอารมณของตนเองได ความประมาทพลาดพลั้ง ความมัวเมาเสียสติสัมปชัญญะ 
ความประพฤติผิดในศีลขออ่ืนๆ ก็จะไมเกิดข้ึน เปนผูมีการดําเนินชีวิตท่ีสํารวมระวัง มีความสงบระงับจาก
อกุศลท้ังปวง มีความรูตัวท่ัวพรอม ความเปนผูมีสติคอยตรวจตรา ไมเลินเลอเผลอตัว 5 0

๕๑ ท้ังกอนและกําลัง
พูด คิดพฤติกรรมของผูมีสติสัมปชัญญะประจําในตัวเองอยูตลอดเวลา จนกลายเปนนิสัยรูเทาทันตออารมณ 
สํารวมระวัง กาย วาจา ใจ ไมลวงละเมิดในศีลและธรรม โดยไมประมาทในเรื่องนั้นๆ แตใหเปนผูรูจัก
พิจารณาดวยปญญา ในการบริโภค รูจักประมาณ รูจักคุณและโทษ ไมเผอเรอหรือแมในกิจการงานตางๆ 

๔๘ไสว มาลาทอง, การศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครองและ
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป, หนา ๑๑๙. 

๔๙องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๔/๒๙๑. 
๕๐พระเมธีวราภรณ, เบญจศีลเบญจธรรมอุดมชีวิตของมนุษย, หนา ๑๗๑-๑๗๕. 
๕๑สัมภาษณ นายสมาน แสงบัวภา, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,   

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

                                                           

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4


๖๗ 

หรือกิจกรรมตางๆ รูจักคิดวิเคราะหเปนเห็นถึงคุณคาแทคุณคาเทียม เปนการคิดพิจารณา เก่ียวกับสิ่งตางๆ 
ในการใชสอย บริโภค หรือคุณคาในการใชชีวิตในประจําวัน51

๕๒ 
 การพิจารณาวาสิ่งใดท่ีมีคุณคาแท คุณคาเทียม จะไมใชกิเลส และตัณหาเปนเกณฑพิจารณาหรือ

ตัดสิน เชน ถาสิ่งใดทําเพ่ือประโยชนสุขท้ังของตน และผูอ่ืน โดยปราศจากกิเลส และตัณหาเปนตัวนํา สิ่งนั้น
วาเปนคุณคาแท แตถาสิ่งใดทําเพ่ือตอบสนองกิเลสและตัณหาเปนตัวนํา สิ่งนั้นถือวา เปนคุณคาเทียม ดังนั้น 
เพ่ือสกัดหรือ บรรเทากิเลสและตัณหาท่ีจะเขามาครอบงําจิตใจตองอาศัยปญญาเปนตัวชวยกํากับพิจารณา
อยูเสมอ เพ่ือจะไดเขาใจและเลือกสรรเสพคุณคาแทท่ีประโยชนแกชีวิตอยางแทจริงแกตนเอง และผูอ่ืน 5 2

๕๓ 
ยอมเปนผูตั้งอยูในความไมประมาทในการดําเนินชีวิต ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา 

 “พระอริยสาวกในพระศาสนานี้ ละสุราเมรยมัชชะปมาทัฏฐาน เปนผูเวนขาดจาก
สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐาน ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พระอริยสาวก ผูเวนขาดจากสุราเมรยะ
มัชชะปมาทัฏฐานแลว ยอมใหความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมมีทุกข (ความไม
พยายาม) แกสัตวท้ังหลายหาประมาณมิได ครั้นใหความไมมีภัย ความไมมีเวรความไมมี
ทุกข แกสัตวท้ังหลายหาประมาณมิไดแลว ตนเองก็เปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย ความไม
มีเวร ความไมมีทุกข หาประมาณมิไดดวย ดูกอนภิกษุท้ังหลาย นี้เปนทานขอท่ี ๕ เปนมหา
ทาน เปนท่ีรูกันวาทานชั้นยอด รูจักกันมานาน    รูกันวาเปนวงศอริยะ รูกันวาเปนของ
โบราณสมณะท้ังหลายก็ดี พราหมณท้ังหลายก็ดี ท่ีเปนผูรู ไมรังเกียจแลว ไมเคยรังเกียจ
แลว มิไดรังเกียจแลว จักไมรังเกียจ ไมตําหนิติเตียน53

๕๔ 

 เม่ือบุคคลประพฤติอยูซ่ึงศีลขอท่ี ๕ คือ การไมดื่มสุราเมรัย สิ่งเสพติดท้ังหลายเชน สุรา ฝน 
เฮโรอีน ยาบา ยาอี กัญชา เปนตน มีศีลเปนท่ีตั้ง และยึดหลักสติสัมปชัญญะ คือความระลึกไดและความรูตัว 
กลาวคือ เปนผูสํารวมระวังตามรักษากายวาจา และใจ ไมกาวลวงละเมิด ในสิ่งท่ีเปนอกุศลธรรม คือ การดื่ม
สุราเมรัย เปนผูมีความไมประมาทในการดําเนินชีวิต 5 4

๕๕ กลาวคือ เปนผูสํารวมระวังดวยสติสัมปชัญญะ       
รูคุณคาแทคุณคาเทียม เปนผูเขาใจ และเลือกสรรเสพคุณคาแทท่ีเปนประโยชน ไมประมาทในการดําเนิน
ชีวิต การครองชีวิตยอมประสบความสุขความสําเร็จในปจจุบัน กลาวคือ (๑) สนับสนุนการรักษาศีลขออ่ืน ๆ 
ใหเกิดมีข้ึน (๒) เปนผูมีสติรอบคอบสามารถควบคุมใจของตัวเองได (๓) สามารถปองกันมิใหเกิดการทะเลาะ
วิวาท และทํารายกัน (๔) ปองกันสุขภาพทางกายและจิตมิใหเสื่อม (๕) ปองกันอาชญากรรมมิจฉาชีพ       
และการกระทําทุจริตตางๆ (๖) สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข (๗) สามารถกําจัดภัยเวรท้ัง
ปจจุบัน และอนาคต55

๕๖ ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา 

“อุบาสกผูด่ืมสุราเมรัย ยอมประสพภัยเวรใด ท้ังในปจจุบัน ท้ังในสัมปรายาภพ   
ยอเสวย ทุกขโทมนัสใด แมทางจิต เพราะเหตุแหงการดื่มสุราเมรัย ผูงดเวนจากดื่มสุรา

๕๒สัมภาษณ นางยม สีหะปญญา, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,    
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๕๓พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ปญญา, ๒๕๓๗), หนา ๔๑-๑๔๐. 

๕๔องฺ.อฏฺก. (ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐. 
๕๕สัมภาษณ นายนคร บุตรนนท, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,     

วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕๖ไสว มาลาทอง, การศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครองและ

ประชาชนผูสนใจท่ัวไป, หนา ๑๒๐. 

                                                           

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
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๖๘ 

เมรัย ยอมไมประสบภัยเวรนั้นท้ังในปจจุบัน และในสัมปรายภพ ยอมไมเสวยทุกข โทมนัส
นั้น แมทางจิต ของอุบาสกผูงดเวนจากการดื่มสุราเมรัย ยอมสงบระงับดวยประการ   
ฉะนี้”๕๗ 

กลาวโดยสรุป การประยุกตใชศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมท่ีไมดี มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีจะอยู
รวมกันไดอยางมีความสุขโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เบญจศีลเบญจธรรมเปนขอประพฤติขอปฏิบัติ
เบื้องตน ท่ีทําใหคนเปนมนุษย และศีลยังเปนรากฐานใหกุศลธรรมอ่ืนๆ ตามมา เปนรากฐานใหเกิดความ
ประพฤติท่ีดีงาม และปองกันมิใหเกิดพฤติกรรมในดานท่ีไมดีและเสียหาย คือ การฆาสัตว ลักทรัพย 
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มสุราเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ก็โดยอาศัยเจตนาความจงใจ 
ความตั้งใจ เปนเครื่องงดเวน เม่ือบุคคลลุอํานาจแหงความไมดี เปนผูขัดเกลาจริตนิสัยดวยเบญจศีลเบญจ
ธรรม ดังกลาวแลว ความมีเมตตา กรุณา มีความละอายแกใจ มีหิริ และโอตตัปปะความซ่ือสัตยสุจริต 
ยอมจะเกิดข้ึนในจิตใจเปนสําคัญ ยอมสงผลใหพฤติกรรมท่ีเกิดจาก อกุศลกิเลสตัณหาตางๆ หรือทุจริตตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนทางกาย วาจา และใจ เสื่อมถอยไปจึงเปนเหตุใหพฤติกรรมตางๆ ท่ีไมดีงาม กลับเปนความ
ประพฤติท่ีดีงาม และเปนคุณประโยชนแกผูประพฤติปฏิบัติเอง กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึน และ
ยังใหเปนผูรูจักตนเอง มีทักษะเรียนรูเทาทันตอกิเลสตัณหา รูจักในการสํารวจตนเอง และสามารถประเมิน
ตนเอง และรูจักดําเนินชีวิต ไดอยางถูกตองดวย เชน สามารถบอกไดวาตนเปนใคร มีความสามารถอะไรบาง
ประพฤติปฏิบัติอยางไร 5 7

๕๘ ยอมรูจักภูมิธรรมของตนได เม่ือเปนเชนนี้ก็ไดชื่อวา เปนการพัฒนาพฤติกรรม
ตามหลักของเบญจศีลเบญจธรรมโดยประการท้ังปวง พฤติกรรมตางๆ เชน การทําแทงการฆาสัตว ลักทรัพย 
ประพฤติผิดในกาม เปนตน ดังท่ีกลาวมาแลวก็จะไมเกิดข้ึน และจะไมเกิดข้ึนไดในอนาคต รวมท้ังสุขภาพ
ทางกาย และสุขภาพจิต ยอมมีความสงบระงับ สังคมก็อยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

 
๔.๒ ผลของการใชศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมที่ดีของบุคคลที่ดื่มสุราในสังคม 

ผลชองการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ท่ีเปนผูแสดงออกมาทางพฤติกรรมท่ีดีท่ีงดเวนจากดื่มสุรา 
จะเปนท้ัง ทางกาย วาจา และใจ กลาวคือ ยังเปนผูท่ีประกอบดวยคุณธรรมและคุณงามความดี ยังรูจัก
รับผิดชอบชั่วดีอยูบาง คือ ยังเปนผูท่ีประกอบดวย เมตตา กรุณา มีสัจจะ มีความซ่ือสัตย สุจริต              
มีหิริโอตตัปปะ5 8

๕๙ และเปนผูท่ีแสดงพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ โดยใชสติปญญาตัดสินปญหาตางๆ 
มากกวาการใชอารมณ หรือกิเลสตัณหาตางๆ เปนตัวตัดสินใจในการดําเนินชีวิต ดังนั้น การพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคลในสังคม ก็คือการพัฒนาพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทาง กาย วาจาและใจ ใหมีคุณธรรม 
และศีลธรรมท่ีดียิ่งๆ ข้ึนไปเรื่องราวท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี ๓ เปนพฤติกรรมของบุคคลในดานท่ีดี จะเห็นได
วาพ้ืนฐานของบุคลิกภาพดานพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทาง กาย วาจา และใจ59

๖๐  
ซ่ึงสวนใหญแลวยังเปนผูท่ีมีคุณธรรมประจําใจอยูในตัวของบุคคลนั้นๆ ยังประกอบดวยคุณธรรม 

เปนท่ีตั้งอยู ถึงแมวาจะมีสิ่งไมดีเจือปนอยูบาง ก็ถือวาเรายังเปนปุถุชนกันอยู ท่ีเกิดมาอยูรวมกันในสังคม 

๕๗องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๔/๒๙๑. 
๕๘พระครูวิเทศพรหมคุณ, “ทฤษฎีผูนําพึงจะเปนและการบริหารในองคกร” ,พุทธจักรโลกรมเย็นดับเข็ญดวย

ศาสนา, ปท่ี ๖๕ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๕๔) : ๑๒.  
๕๙สัมภาษณ นายถาวร พันทะศรี, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,     

วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๖๐สัมภาษณ นายปรีชา ดวงศรี, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,      

วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



๖๙ 

ตองมีดีบางชั่วบางเปนเรื่องธรรมดา แตไมถึงกับขาดคุณธรรมทางดานจิตใจอยางรุนแรงใหหมกมุนใหถึงกับมี
การกระทําแทง การฆาสัตว ลักทรัพย พูดเท็จ และดื่มสุรา อันเปนเหตุแหงความเสื่อมและความประมาทท้ัง
ปวง60

๖๑  
การพัฒนาตนเองนั้นจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันเปนอยางยิ่ง และเราไม

อาจหยุดท่ีจะพัฒนาตนเองได เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว วิถีชีวิตของปจเจกบุคคลก็ยอมไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดวย 6 1

๖๒  อันจะสงผลใหสุขภาพกาย และใจท่ีจะตองพัฒนาตามกระแสของ
โลกไดอยางถูกตอง ดังนั้นศูนยกลางโลกและชีวิต ก็คือการพัฒนาตนเองใหสูงข้ึนตามหลักแนวทางของ
พระพุทธศาสนาซ่ึงเนนวาคนเราทุกคนท่ีเกิดมาตางมีทุกขดวยกันท้ังสิ้น แตในระหวางท่ีคนยังมองไมเห็นทุกข 
หรือความทุกขยังไมไดบีบค้ันใหรูสึกสํานึก เรามักจะใชชีวิตไปในทางท่ีประมาทและไมสนใจ เพราะความ
ประมาททําใหชีวิตของคนตองตกต่ําถึงกับหายนะไป62

๖๓ 
ฉะนั้นคุณธรรมท่ีเสริมสรางชีวิตใหมีคุณคาใหยิ่งข้ึนไป ในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง ก็คือการนํา

เบญจศีลเบญจธรรมเขามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางรูเทาทัน กายวาจา และใจเปนสําคัญ 
กลาวคือ การนําหลักเบญจศีลเบญจธรรมมาพัฒนาสงเสริมพฤติกรรมท่ีดีอยูแลวก็ยิ่งทําใหบุคคลนั้นมีกาย
วาจา และใจท่ีดีงามยิ่งข้ึนไป และเปนการสงเสริมพัฒนาศักยภาพความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ยอมจะทําให
บุคคลนั้นเปนท่ีเคารพรักใครของบุคคลท่ัวไปในสังคม  

 
๔.๒.๑ การประยุกตเบญจศีลเบญจธรรมพัฒนาพฤติกรรมท่ีดีจากการงดเวนการดื่มสุรา 

“พฤติกรรมท่ีดีจากการงดดื่มสุรา” เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาตอโลกภายนอกทาง กาย วาจา 
และใจ เปนพฤติกรรมตางๆ ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการกระทํา ท่ีประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม
เปนท่ีต้ัง เปนบุคคลท่ีประกอบดวยคุณคุณงามความดี มีเมตตา กรุณา มีหิริโอตตัปปะ มีความซ่ือสัตยสุจริต 
ตอตนเองและผูอ่ืนไมกระทําใหตนเอง และผูอ่ืนในสังคมตองเดือดรอน6 3

๖๔ เปนผูท่ียังรูจักยับยั้งชางใจ ใฝใน
การกระทําความดี รูจักรับผิดชอบชั่วดี รูจักยั้งยั้งชางใจในความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงําจิตใจจน
เปนทุกข และรูจักอดทนอดกลั้นตอกิเลสอยูบาง รูจักใชปญญาท่ีประกอบดวยเหตุผล มากกวาใชอารมณใน
การตัดสินปญหา ซ่ึงมีใหเห็นอยูในสังคมปจจุบันมากมาย เชน การออกบวช เก็บทองคืนเจาของ หรือขอทาน
กตัญู หรือการไมรับทานเนื้อสัตว เปนตน 

อยางไรก็ตามการประยุกตเบญจศีลเบญจธรรมนี้ ก็เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมท่ีดีใหดียิ่งข้ึน กลาวคือ
เปนการนําหลักศีลมาประพฤติปฏิบัติ ก็เพ่ือใหการแสดงออกมาทางพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ ท่ี
เรียกวา กายกรรม วจีกรรม และโมนกรรม6 4

๖๕ ท่ีเปนสุจริตธรรมนั่นเองเพราะจุดมุงหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา ก็คือการพนจากทุกขท้ังปวง ดังนั้นรากเหงาของการรักษาศีลใหเกิดเปนความบริสุทธิ์ท่ี

๖๑ สัมภาษณ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, เลขานุการเจาคณะจังหวัด, วัดโพธ์ิชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๑๕ ตุลาคมคม ๒๕๖๐. 

๖๒ สัมภาษณ พระราชรัตนาลงกรณ, เจาคณะจังหวัดหนองคาย, วัดโพธ์ิชัย ตําบลในเมือง  อํา เภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐. 

๖๓สัมภาษณ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธ์ิ, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, 
วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๖๔สัมภาษณ นายบรรเลง เจริญบุญมี, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, ตําบลหาดคํา อําเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๖๕สัมภาษณ พระศรีญาณวงศ, รองเจาคณะจังหวัดหนองคาย, วัดศรีชมพูองคตื้อ ตําบลนํ้าโมง อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙. 

                                                           



๗๐ 

แทจริง และพัฒนาพฤติกรรมใหดียิ่งข้ึนไป 6 5

๖๖ ก็คือการนําหลักศีลท่ีตองประกอบดวยธรรมหลายๆ อยางมา
ประพฤติปฏิบัติ กลาวคือ คือ (๑) ตองเปนผูมีเจตนาตั้งใจเวน (๒) ตองเปนผูมีเจตสิก คือ ความงดเวน (๓) 
ตองเปนผูมีความสังวรดวยสติ (๔) ตองเปนผูมีความไมกาวลวงกิเลสอยางหยาบ ทางกายวาจา ธรรมเหลานี้
จัดวาเปนศีลทุกขอ ดังนั้นผูประพฤติปฏิบัติ พึงนําหลักการรักษาศีล ไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมใหดียิ่งข้ึนไป และมีพฤติกรรมท่ีพัฒนาแลว เปนบุคคลท่ีพัฒนาหางไกลจากอบายมุขตางๆ 
กลาวคือ 

(๑) เจตนาท่ีชื่อวาศีล คือ ผูปฏิบัติพึงตั้งใจ งดเวนจากกายวาจาทุจริต เพราะตั้งใจงดเวนกายวาจา
ทุจริตจึงละอกุศลคือ ความทุศีลได เชน เวลาท่ีงดเวนทุจริต เจตนาก็ตองมีเจตสิกคือความไมโลภ ไมโกรธ ไม
หลง ก็ตองมี สังวรคือสติก็ตองมี ความไมกาวลวงกิเลสอยางหยาบก็ตองมีเพราะเวลานั้นจิตเปนกุศล ธรรม
เหลานี้ก็จะตองเปนไปรวมกัน แตวาในวาระนั้น จะกลาววางดเวนดวยธรรมอะไร กลาวคือ การงดเวนนั้นมี
อะไรเปนประธาน เชน ถาผูปฏิบัติงดเวนดวยเจตนาเปนประธาน เชนตั้งใจรักษาศีล ชื่อวา เจตนา เปน
ประธาน สวนธรรมท่ีเหลือจําพวกเจตสิก หรือความสํารวม หรือความไมกาวลวงเหลานี้ ก็เขารวมสนับสนุน
ดวยในเวลาท่ีอารมณเปนกุศล66

๖๗ 

(๒) เจตสิกท่ีชื่อวาศีล คือ ผูประพฤติปฏิบัติตอเจตสิกศีล กลาวคือ บุคคลนั้นไมไดมีเจตนาตั้งใจ
เวนไวกอน แตเม่ือมีวัตถุท่ีจะใหลวงศีลแลวก็งดเวนไดไมลวงศีล เพราะมีวิรติ (ความยินดี) คือ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ อยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึน เชนจะพูดปดก็เวนไมพูด อยางนี้เรียกวา      
เปนสัมมาวาจา ทําใหกลาววาจาตามความเปนจริง หรือสัมมาวาจา เปนตน ซ่ึงจัดวาเปนการเวนเฉพาะหนา 
ซ่ึงเรียกวา เจตสิกศีล67

๖๘ 

(๓) สังวรท่ีชื่อวาศีล คือ ผูประพฤติปฏิบัติตอสังวรศีล กลาวคือ เพราะมีสติเปนเครื่องก้ันกระแส
ของกิเลสไมใหทําชั่ว ทางกายวาจาจะตองมีสติสํารวมอยูเสมอ บาปก็เกิดข้ึนไมได ชื่อวา เปนสังวรศีล สวน
การท่ีเราลวงศีลก็เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ท่ีเรายั้งไมอยูจึงทําใหเปนเหตุใหเกิดบาป68

๖๙ แต
มีสติสํารวมอยูบาปก็เกิดข้ึนไมได จึงจัดวา เปนสังวรศีล 

  
๔.๒.๒ ผลของการประยุกตหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมท่ีดี 

พระพุทธศาสนาสอนในเรื่องการมองตนเองเปนจุดเริ่มตน ซ่ึงมีหลักธรรมท่ีสามารถเปนแมบท
อธิบายไดท้ังรูปธรรมนามธรรม การรูเรื่องเก่ียวกับตัวเราก็เทากับการเรียนรูในระบบสรรพสิ่งท่ีอยูในจักวาร
ดวยฉะนั้น69

๗๐ ดังนั้นการมองและสํารวจตัวเองจึงเปนรากฐาน และเปนเรื่องท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตเทากับ
การสํารวจในระบบใหญโดยเริ่มจากตนเองเปนพ้ืนฐาน ดังนั้น การสํารวจอุปนิสัยของตนเองวา ดีหรือไมดี

๖๖สัมภาษณ นางนิภาพร ภมรศิริ, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย,    
วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๖๗สัมภาษณ นางรัชฏาพร แสงบัวภา, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, 
วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๖๘ปราโมช นอยวัฒน, อนุปุพพิกถา และอริยสัจ, (กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพโดยชมรมอนุรักษธรรม, ๒๕๕๑),   
หนา ๑๐๐. 

๖๙สัมภาษณ นายประเสริฐ พิมพจันทร, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, 
วันที ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๗๐สัมภาษณ นางสุพรรณี พิสัยพรรณ, ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕, อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, 
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

                                                           



๗๑ 

เปนหลักสําคัญหมายถึง เรามีเมตตา มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลัก ศีล มากหรือนอยอยางไร เพราะศีลเปน
รากฐานของคุณธรรมอ่ืนๆ ไมประมาทมัวเมาจนตกเปนทาสของโลก และชีวิตในทางท่ีไมถูกตองท่ีจะเปนเหตุ
ใหเกิดความทุกขจึงตองอาศัยสติ รูจักมอง รูจักพิจารณา รูจักวางตัววางใจตอความเปนจริง ก็เพ่ือชนะความ
โลภ ความโกรธ ความหลง เพ่ือใหอยูเหนือความกระหายในสิ่งตางๆ โดยมีเบญจศีลเบญจธรรม เปนเครื่อง
คํ้าจุนใหยิ่งข้ึนไปจนสามารถพัฒนาเปนศีลท่ีประกอบในองคมรรค ๘ ประการ กลาวคือ การพัฒนาศีลท่ีเปน
องคมรรค หมายถึง การฝกอบรมในดาน ความประพฤติมีระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจา และ
สัมมาอาชีวะ ในระดับการพัฒนาศีล ทานเรียกวา อธิศีลสิกขา เรียกวาสั้นๆวา ศีล วิธีแกปญหาโดยวิธีนี้ เปน
วิธีของอารยะชนระดับพ้ืนฐาน หรือเรียกตามบาลีวา หลักของอริยมรรค แปลวา ทางดําเนินสูความดับทุกขท่ี
ทําใหเปนอริยชน หรือวิธีดําเนินชีวิตท่ีประเสริฐ 

 อริยมรรคนี้ แบงระดับการพัฒนาศีลท่ีเปนองคมรรค เปน ๓ อยาง คือ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ70

๗๑กลาวคือ 

(๑) สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายถึง การพูดหรือเจรจาชอบ มี ๔ ประการ คือการละมุสาวาท 
คือ เวนการพูดเท็จ ขณะเดียวกันใหพูดคําจริง เรียกวา สัจจะวาจา ละปสุณาวาจา คือเวนจากการพูด
สอเสียด ขณะเดียวกันใหพูดคําสมานสามัคคี เรียกวา สมัคคกรณีวาจา และละผรุสวาจา คือ เวนจากการพูด
หยาบคาย ขณะเดียวกันก็ใหพูดแตคําออนหวานสุภาพ ไพเราะนาฟง  ที่ เรียกวา  สัณหวาจา ละสัมผัป
ปลาปะ คือ เวนการพูดเพอเจอ เหลวไหลไรสาระขณะเดียวกันก็ใหพูดแตคํามีประโยชน สรางสรรค นํามาแต
คุณธรรมปรุงจิตใจใหราเริงเบิกบาน เรียกวา อัตสัณหิตาวาจา71

๗๒ 

(๒) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ คือ การกระทําท่ีชอบมี ๓ ประการ คือ ไดแก การละ
จากปาณาติบาต หมายถึง เวนจากการทําลายชีวิตท้ังคนและสัตวทุกจําพวกขณะเดียวกันก็ชวยเหลือเก้ือกูล
แกกัน ละอทินนาทาน คือ เวนจากการเอาทรัพยสมบัติสิ่งของคนอ่ืนท่ีไมอนุญาต หรือ ไมไดมีเจตนาท่ีจะให 
ขณะเดียวกัน ก็ควรจะบริจาคใหทานตามโอกาส และฐานะ ละกาเมสุมิจฉาจาร คือ เวนจากความประพฤติ
ผิดในกาม หมายถึง ไมลวงละเมิดในสามีภรรยาอันเปนท่ีรักยิ่งของคนอ่ืน ขณะเดียวกันก็ประพฤติ สทาร
สันโดษ คือพอใจในคูครองของตนเองเทานั้น72

๗๓ 

(๓) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ ไดแก ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาชีพ
ขณะเดียวกัน มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หนาท่ีอันสุจริตเชน ทํางานไมใหอากูล 
หมายถึง การไมค่ังคาง ไมผัดผอนงานไมจับจดงาน ไมยุงเหยิงสับสน เปนตน 

กลาวโดยสรุป เม่ือบุคคลประพฤติปฏิบัติตามหลักของหลักเบญจศีลเบญจธรรมโดยเครงครัด   
คือ การไมดื่มสุรา การไมฆาสัตว การไมลักทรัพย เปนตน คือ การอาศัยเจตนาจงใจ ความตั้งใจเปนเครื่องงด
เวนเปนผูขัดเกลาจริตนิสัยพฤติกรรมดวยหลักเบญจศีลเบญจธรรมคือ ดังกลาวแลว อันบุคคลไดกระทําแลว
พัฒนาประพฤติปฏิบัติตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมยอมเปนผูประกอบดวย เมตตา กรุณา มีความละอายแก
ใจ มีหิริและโอตตัปปะ มีความซ่ือสัตยสุจริต อริยมรรคมีองค ๘ ประการ ยอมพัฒนาเกิดข้ึนท่ีละเล็กท่ีละ
นอย จนสามารถพัฒนาเปน อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ยอมเกิดข้ึนแกผูปฏิบัติในธรรม
ท้ังหลาย พฤติกรรมของบุคคลยอมนอมเขาสูจุดมุงหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน อยางนอยท่ีสุด ก็สามารถ

         ๗๑สัมภาษณ พระครูโพธิชยานุสิฐ,วัดโพธ์ิชัย  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๑๙  ตุลาคม  
๒๕๖๐. 
         ๗๒องฺ. จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๔๘-๑๔๙/๑๘๙. 
         ๗๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒-๓๖๔. 

                                                           



๗๒ 

พัฒนาพฤติกรรม เขาเปนพระอริยบุคคลข้ันตนในทางพระพุทธศาสนา กลาวคือ “อริยบุคคล” หมายถึง 
บุคคลผูประเสริฐไดบรรลุสัจธรรม ไดบรรลุธรรม ตั้งแตข้ันพระโสดาบันเปนตนไปซ่ึงเปนผูเขาสูกระแสพระ
นิพพาน พระพุทธศาสนาถือวา สภาวะความเปนมนุษยมีความเหมาะสมท่ีสุดตอการขัดเกลาพัฒนาจิตใจ 
เพ่ือใหบรรลุถึงความสุขหรือประโยชนสูงสุดของชีวิต กลาวคือความหมดกิเลสอันเปนรากเหงาของความชั่ว
ท้ังปวงได ซ่ึงคุณสมบัติดานการเพ่ิมพูนกุศลในจิตใจของอริยบุคคลโดยการศึกษา และปฏิบัติตามหลักพุทธ
ธรรมท่ีเรียกวาภาวนา อันเปนหลักครองชีวิตของผูพัฒนาตน ผูรูเทาทันชีวิตไมหลงงมงาย มุงผลสําเร็จคือ
ความสุข มีดังนี้  (๑) พระโสดาบัน ผูเขากระแสนิพพานแลวบางสวน สามารถรักษาศีล ไดอยางบริสุทธิ ์     
มีสมาธิพอประมาณ และมีปญญาพอประมาณ สามารถตัดสังโยชน ๓ ประการไดคือ  

(๑) สักกายทิฐิ คือ ความยึดม่ันถือม่ันในตัวตน (๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย และ (๓) 
สีลัพพตปรามาส คือ การถือม่ันดวยศีล 

(๒) พระสกิทาคามี แปลวา ผูมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียว สามารถรักษาศีลไดอยางบริสุทธิ์ มีสมาธิ
พอประมาณ และมีปญญาพอประมาณ สามารถตัดสังโยชน ๓ ประการไดคือ (๑) สักกายทิฐิ คือ ความยึด
ม่ันถือม่ันในตัวตน (๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย และ (๓) สีลัพพตปรามาส คือ การถือม่ันดวยศีล และ
สามารถทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงได 

(๓) พระอนาคามี แปลวา ผูไมกลับมาสูโลกนี้อีกตอไป สามารถรักษาศีลไดอยางบริสุทธิ์ มีสมาธิ
กลา มีปญญาพอประมาณ ตัดสังโยชน ๕ ประการ คือ ๑) สักกายทิฐิ คือ ความยึดม่ันถือม่ันในตัวตน      
(๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย (๓) สีลัพพตปรามาส คือ การถือม่ันดวยศีล ๔) กามราคะ คือ จิตกําหนัด
ดวยอํานาจความยินดี และ (๕) ปฏิฆะ คือ ความหงุดหงิดความไมพอใจ 

(๔) พระอรหันต แปลวา ผูไกลจากกิเลส สามารถรักษาศีลไดอยางบริสุทธิ์ มีสมาธิเต็มบริบูรณ    
มีปญญาเต็มบริบูรณ ตัดสังโยชนได ๑๐ ประการ คือ ๑) สักกายทิฐิ คือ ความยึดม่ันถือม่ันในตัวตน         
๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย ๓) สีลัพพตปรามาส คือการถือม่ันดวยศีล ๔) การราคะ คือ จิตกําหนัด
ดวยอํานาจความยินดี และ ๕) ปฏิฆะ คือ ละความหงุดหงิดความไมพอใจ ๖) รูปภพ คือ ละความกําหนัดใน
รูปธรรมตางๆ เชน รูปฌาน ๗) อรูปภพ ละความกําหนัดยินดีในนามธรรม เชน อรูปฌาน คือ ๘) มานะ    
คือ ละความถือตัว ๙) อุทธัจจะคือ ละความฟุงซานรําคาญใจ และ ๑๐) อวิชชา คือ ละความไมรู73๗๔ 
 

๔.๓ สรุป 

ผลการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ โดยอาศัยการนําหลักหลักเบญจศีลเบญจธรรมไปประยุกตใชใน
การประพฤติปฏิบัติและงดเวนการดื่มสุรา ของมืนเมา ลด ละ เลิก กับตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม
ดี เพ่ือใชในการดําเนินชีวิตใหถูกตอง โดยอาศัย “เจตนา” เปนเครื่องงดเวน หรือใชปญญาเปนตัวตัด
พฤติกรรมท่ีไมดีท่ีเกิดข้ึนมาทางกาย วาจาและใจ ใหเปนผูสํารวมระวัง มีความสังวร เปนท่ีตั้ง เพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมท่ีไมดี ใหเปนพฤติกรรมท่ีดีงามโดย ลด ละ เลิก เวนพฤติกรรมท่ีไมดี และดําเนินชีวิตไดอยาง
ถูกตอง ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาใหรูจักใชศีลพัฒนาชีวิตใหมีแกนสาร เปนพ้ืนฐานใหความโลภ
ความโกรธ ความหลง เบาบางลงไดสงผลใหเกิดคุณธรรมตางๆ เกิดข้ึนในจิตใจ เปนผูมีเมตตากรุณา          
มีหิริโอตตัปปะ มีความซ่ือสัตยสุจริตธรรม จึงสงผลใหพฤติกรรมของตนเองแสดงออกมาในทางท่ีดี        
และสามารถจะอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสงบสุข 

๗๔สัมภาษณ พระศรีญาณวงศ, รองเจาคณะจังหวัดหนองคาย, วัดศรีชมพูองคตื้อ ตําบลนํ้าโมง อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย, วันท่ี ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐. 

                                                           



๗๓ 

การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมใหดียิ่งข้ึน คือการพัฒนาทางดานศีลให
เกิดข้ึนในจิตใจเปนสําคัญ ในการดําเนินชีวิตประจําวันอยูโดยนําหลักศีลท่ีประกอบดวยธรรมหลายๆ อยาง
มาประกอบการประพฤตปิฏิบัต ิ(๑) มีเจตนาตั้งใจเวน (๒) มีเจตสิก คือความงดเวน (๓) มีความสังวรดวยสติ 
(๔) มีความไมกาวลวงกิเลสอยางหยาบ ทางกายวาจาการไมกาวลวงศีลไดนั้น จะตองอาศัยการงดเวน       
๓ อยาง คือ มีเจตนาวิริติ สมาทานวิรัติ และสัมปตติวิรัติ เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันอยูเปนนิจ เพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมใหพัฒนาหางไกลจากอกุศลธรรมตางๆ เปนศีลท่ีเกิดข้ึนมาจากจิตใจ สามารถพัฒนาใหสุจริตทาง
กายวาจา และสัมมาอาชีวะ เรียกวา อธิศีลสิกขา (ศีลในมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ และ
สัมมากัมมันตะ) จึงทําใหรักษาศีลไดอยางบริสุทธิ์ และการแสดงออกมาทางกายวาจา และใจยอมสํารวม
ระวัง สงบระงับ เพราะเปนศีลท่ีประกอบดวยสติสัมปชัญญะ จึงทําใหการแสดงออกมาในทางสังคมมีแต
เก้ือกูลและสรางสรรค คือ ประกอบดวย เมตตาธรรม มีหิริโอตตัปปะ ซ่ือสัตยสุจริตธรรม พฤติกรรมท่ี
ประกอบไปดวยคุณธรรม และอยูรวมกันอยางมีความสุขสันติ คือ ความสงบสันติภายใน และความสงบสันติ
ภายนอก มีกิติกา กฎระเบียบในการดําเนินชีวิต ปราศจากทุกข และอุปสรรคท้ังปวงและยังสามารถพัฒนา
กาวถึงความพนจากทุกขไดในท่ีสุด 

 

๔.๔  องคความรูจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะหในขอมูลและการสัมภาษณผูท่ีเคยดื่ม และเลิกจากการดื่ม กินแลวนั้นได
ทราบความเปนมา ความรูสึกคนท่ีด่ืมและเลิกดื่มนั้น สามารถท่ีจะเปนหลักธรรมพัฒนาชีวิตของบุคคลใน
ครอบครัวและบุคคลท่ีอยูรอบขางใหมีความความสุขไดอยางถาวร โดยเปนหลักธรรมท่ีสามารถนํามาใช
บําบัดอาการติดสุราของผูนําครอบครัวไดแลว ทําผูนําครอบครัวหันมาใสใจกับครอบครัวมากข้ึน เพราะเห็น
คุณคาของครอบครัวและบุคคลท่ีเก่ียวดองเปนญาติมิตร ท่ีอยูใกลชิต เม่ือหัวหนาครอบครัวมีความสุข 
ครอบครัวก็จะเปนสุข สังคมก็จะมีความสุขไปดวย เม่ือเครือขายั้ง ๖ เครือขาย อันไดแกทิศท้ัง ๖ ประสาน
รวมแรงแข็งขัน ทําตามหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง สามารถท่ีจะลดปญหาการดื่มสุราในสังคมไทยได เพราะ
คนไทยโดยสวนใหญในปจจุบันเริ่มมองเห็นโทษในการดื่มสุรา และมองเห็นผลพลอยไดท่ีแทจริงจากการงด
ดื่มสุรา คือ ความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

ผลการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ โดยอาศัยการนําหลักหลักเบญจศีลเบญจธรรมไปประยุกตใชใน
การประพฤติปฏิบัติกับตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมดีเพ่ือใชในการดําเนินชีวิตใหถูกตองโดยอาศัย 
“เจตนา” เปนเครื่องงดเวนหรือใชปญญาเปนตัวตัดพฤติกรรมท่ีไมดีท่ีเกิดข้ึนมาทางกายวาจาและใจใหเปนผู
สํารวมระวังมีความสังวรเปนท่ีตั้งเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมท่ีไมดีใหเปนพฤติกรรมท่ีดีงามโดยลดละเลิกเวน
พฤติกรรมท่ีไมดีและดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองตามแนวทางของพระพุทธศาสนาใหรูจักใชศีลพัฒนาชีวิตใหมี
แกนสารเปนพ้ืนฐานใหความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงไดสงผลใหเกิดคุณธรรมตางๆเกิดข้ึนในจิตใจ
เปนผูมีเมตตากรุณามีหิริโอตตัปปะมีความซ่ือสัตยสุจริตธรรมจึงสงผลใหพฤติกรรมของตนเองแสดงออกมา
ในทางท่ีดีและสามารถจะอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสงบสุข 

สรุปไดวา การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมใหดียิ่งข้ึนคือการพัฒนาทางดาน
ศีลใหเกิดข้ึนในจิตใจเปนสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันอยูโดยนําหลักศีลท่ีประกอบดวยธรรมหลายๆ
อยางมาประกอบการประพฤติปฏิบัติ (๑) มีเจตนาตั้งใจเวน (๒) มีเจตสิกคือความงดเวน (๓) มีความสังวร
ดวยสติ (๔) มีความไมกาวลวงกิเลสอยางหยาบทางกายวาจาการไมกาวลวงศีลไดนั้นจะตองอาศัยการงดเวน
๓อยางคือมีเจตนาวิริติสมาทานวิรัติและสัมปตติวิรัติเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันอยูเปนนิจเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมใหพัฒนาหางไกลจากอกุศลธรรมตาง ๆ เปนศีลท่ีเกิดข้ึนมาจากจิตใจสามารถพัฒนาใหสุจริตทาง
กายวาจาและสัมมาอาชีวะเรียกวาอธิศีลสิกขา (ศีลในมรรคมีองค๘คือสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะและ



๗๔ 

สัมมากัมมันตะ) จึงทําใหรักษาศีลไดอยางบริสุทธิ์และการแสดงออกมาทางกายวาจาและใจยอมสํารวมระวัง
สงบระงับเพราะเปนศีลท่ีประกอบดวยสติสัมปชัญญะจึงทําใหการแสดงออกมาในทางสังคมมีแตเก้ือกูลและ
สรางสรรคคือประกอบดวยเมตตาธรรมมีหิริโอตตัปปะซ่ือสัตยสุจริตธรรมพฤติกรรมท่ีประกอบไปดวย
คุณธรรมและอยูรวมกันอยางมีความสุขสันติคือความสงบสันติภายในและความสงบสันติภายนอกมีกิติกา
กฎระเบียบในการดําเนินชีวิตปราศจากทุกขและอุปสรรคท้ังปวงและยังสามารถพัฒนากาวถึงความพนจาก
ทุกขไดในท่ีสุด 
 



 
 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “การแกไขปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมูบานรักษาศีลหา 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑)  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการดื่มสุราและผลกระทบ
จากการดื่มสุราในจังหวัดหนองคาย ๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีนํามาแกไขปญหาการดื่ม
สุราในจังหวัดหนองคาย  และ ๓)เพ่ือศึกษาแนวทางในการประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทะศาสนามา
แกปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมูบานศีล ๕ ในจังหวัดหนองคาย  การวิจัยครั้งนี้ เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร และลงภาคสนามเพ่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูล สัมภาษณ สรุปผลการวิจัยได
ดังนี้ 

 

๕.๑  สรุปผลการศึกษา 

      ๕.๑.๑ หลักศีล ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ศีลเปนท้ังธรรมและวินัย และมีความเก่ียวของ เชื่อมโยงกัน ในการรักษาศีลเบื้องตน ศีลจะเปน
วินัย เพราะศีลเปนขอปฏิบัติในเชิงปฏิเสธ เพ่ือควบคุมความประพฤติทางกาย ทางวาจา ใหสงบเรียบรอย 
อันจะสงผลใหสังคมสงบเรียบรอย เม่ือผูรักษาศีลเปนผูมีศีล มีความประพฤติเรียบรอยทางกาย ทางวาจา  
ศีลยอมกลายเปนธรรม อันเปนพ้ืนฐานของผูรักษาศีล อันจะเปนรากฐานในการพัฒนาคุณธรรมในระดับท่ี
สูงข้ึน อานิสงสของการรักษาศีล และโทษของผูไมประพฤติศีล ทําใหเห็นถึงความสําคัญในการรักษาศีล    
ซ่ึงสรุปความสําคัญในการรักษาศีลไว ดังนี้ การรักษาศีล ยอมกอใหเกิดอานิสงสจํานวนมากแกผูรักษาศีล ท้ัง
ทําใหประสบกับสิ่งท่ีนาปรารถนา นาพอใจ อันเปนประโยชนชีวิตในปจจุบัน รวมถึงเปนการทําประโยชน
ชีวิตในเบื้องหนา ดวยศีล ยอมคุมครองผูรักษาศีลไมใหตกไปในท่ีชั่วใหพบกับความสุขในโลกหนา และจะยัง
ประโยชนสูงสุดแหงชีวิตใหเกิดข้ึน ดวยศีลเปนฐานรองรับคุณธรรมในระดับท่ีสูงข้ึน ในขณะเดียวกันบุคคลผู
ทุศีล ไมประพฤติศีล ยอมกอใหเกิดโทษแกตนเอง ทําใหตองประสบกับสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา รวมถึงบุคคลนั้น
ยอมไดชื่อวา เปนผูไมรักษาตนเอง  

นอกจากนี้การรักษาศีล ยังเปนการรักษาความสงบเรียบรอยแหงสังคม อันจะกอใหเกิดภาวะ
เก้ือกูลแกการดําเนินชีวิตในทางท่ีดีงามของ สมาชิกในสังคม ในพระพุทธศาสนาแสดงการพัฒนาตนเองไปสู
ธรรมสูงสุด คือ พระนิพพาน ดวยการดําเนินตามมรรคปฏิบัติ อันประกอบดวยศีล สมาธิ ปญญา โดยศีล
นับเปนหลักควบคุม ความประพฤติเบื้องตน เริ่มตั้งแตการรักษาศีล ๕ ท่ีประกอบดวยเจตนางดเวนจากการ
ลวงละเมิดขอศีลท้ัง ๕ ประการ เพ่ือใหการรักษาศีล ๕ สมบูรณสมดังเจตนารมณแหงองคศีลสามารถนํา
หลักธรรมอ่ืนมาสนับสนุน ท้ังทําหนาท่ีสกัดก้ันมิใหลวงละเมิดศีล ๕ เชน หิริโอตตัปปะ สติสัมปชัญญะ      
ขันติโสรัจจะ ปญญา รวมถึงการนําหลักธรรมอ่ืนมาสงเสริมการรักษาศีล ๕ เชน เบญจธรรม ฆราวาสธรรม 
ทศบารมี ไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาตนเองใหยิ่งข้ึนไปจนกระท่ังระดับโลกุตตระ โดยหลักธรรมเหลานี้ลวนอิง



๗๖ 

อาศัยเชื่อมโยง จนไมสามารถแยกออกจากกันได แตดวยศีลมีลักษณะเปนการฝนพฤติกรรมทางกาย      
ทางวาจา ยอมสะทอนใหเห็นคุณธรรมสําคัญ  

 
๕.๑.๒ หลักการดําเนินการโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ อํา เภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะหนวยงานราชการท่ีมีภารกิจในการสงเสริมให
สังคมไทย มีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงไดกําหนดกิจกรรมในการ
สนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัย ไดนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเนนการรณรงค สงเสริม และสนับสนุนใหมี “หมูบานรักษา
ศีล ๕” ข้ึนในทุกสวนของประเทศ ตามดําริท่ีเจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยไดประทานโอวาทไว 
ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีมอบหมายภารกิจใหสวนราชการ    
สรางความปรองดองสมานฉันท แกประชาชนในชาติ โดยกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินการพรอมกัน
ท้ัง ๗๖ จังหวัด 

คณะสงฆตําบลไชยวานใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดกิจกรรมโครงการหมูบานศีล ๕     
การเรียนการสอนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตั้งแตระดับแผนยุทธศาสตร และโครงการตาง ๆ ซ่ึงสงผลท่ีดี
ตอผูเขารวมโครงการหมูบานศีล ๕ และชุมชนรอบขางเปนอยางมาก ดังนั้น การบริหารจัดการ การมีสวน
รวมของชุมชน ทุกองคกรตองรวมมือกัน เริ่มแตการกําหนดเปาหมายในการรักษาศีล ๕  ใหมีความประพฤติ
ท่ีชอบ ดวยกาย วาจา และจิตใจ รูจักเสียสละ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน รูจักการผอนหนักผอนเบา และรูสึก
ละอายตอการหลีกเลี่ยงจากหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังนี้เพ่ือความเขมแข็งของสังคม ลดพฤติกรรมกาวราว 
และปลูกจิตสํานึก นิสัยท่ีดีใหคนในสังคมมีศีลธรรม ซ่ึงองคกรทองถ่ินใหความสําคัญและเก้ือกูลกัน พ่ึงพา
พัฒนาไปดวยกัน คณะสงฆตําบลไชยวานไดสงเสริมใหการรูจักประยุกตใชหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการ
อยางเต็มศักยภาพ เปนสังคมท่ีปลอดจากอุบัติภัย สารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การละเมิดทางเพศ       
การทะเลาะวิวาทสนับสนุนสงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม วางแผนการดําเนินงาน      
สรางความสัมพันธอันดีระหวางสังคมชุมชน กิจกรรมท่ีใหความสําคัญดวยการพัฒนาพฤติกรรมและสงเสริม
คุณธรรมของคนในชุมชน 

 
๕.๑.๓ ผลการนําหลักศีล  ๕ ไปใชในการดํา เนินชีวิตของชาวพุทธ  อํา เภอ เมือง 

จังหวัดหนองคาย  

โดยอาศัยการนําหลักศีล ๕ ไปประยุกตใชในการประพฤติปฏิบัติกับตนเอง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีไมดี เพ่ือใชในการดําเนินชีวิตใหถูกตอง โดยอาศัย “เจตนา” เปนเครื่องงดเวน หรือใชปญญา
เปนตัวตัดพฤติกรรมท่ีไมดีท่ีเกิดข้ึนมาทางกาย วาจาและใจ ใหเปนผูสํารวมระวัง มีความสังวร เปนท่ีตั้ง เพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมท่ีไมดี ใหเปนพฤติกรรมท่ีดีงามโดย ลด ละ เลิก เวนพฤติกรรมท่ีไมดี และดําเนินชีวิตได
อยางถูกตอง ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาใหรูจักใชศีลพัฒนาชีวิตใหมีแกนสาร เปนพ้ืนฐานใหความโลภ
ความโกรธ ความหลง เบาบางลงไดสงผลใหเกิดคุณธรรมตางๆ เกิดข้ึนในจิตใจ เปนผูมีเมตตากรุณา มี
หิริโอตตัปปะ มีความซ่ือสัตยสุจริตธรรม จึงสงผลใหพฤติกรรมของตนเองแสดงออกมาในทางท่ีดี และ
สามารถจะอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสงบสุข 

แนวทางการประยุกตหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมใหดียิ่งข้ึน คือ การพัฒนาทางดานศีลให
เกิดข้ึนในจิตใจเปนสําคัญ ในการดําเนินชีวิตประจําวันอยูโดยนําหลักศีลท่ีประกอบดวยธรรมหลายๆ อยาง
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มาประกอบการประพฤติปฏิบัติ คือ (๑) มีเจตนาตั้งใจเวน (๒) มีเจตสิก คือความงดเวน (๓) มีความสังวร
ดวยสติ (๔) มีความไมกาวลวงกิเลสอยางหยาบ ทางกายวาจาการไมกาวลวงศีลไดนั้น จะตองอาศัยการงด
เวน ๓ อยาง คือ มีเจตนาวิริติ สมาทานวิรัติ และสัมปตติวิรัติ เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันอยูเปนนิจ     
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมใหพัฒนาหางไกลจากอกุศลธรรมตางๆ เปนศีลท่ีเกิดข้ึนมาจากจิตใจ สามารถพัฒนาให
สุจริตทางกายวาจา และสัมมาอาชีวะ เรียกวา อธิศีลสิกขา (ศีลในมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาวาจา 
สัมมาอาชีวะ และสัมมากัมมันตะ) จึงทําใหรักษาศีลไดอยางบริสุทธิ์ และการแสดงออกมาทางกายวาจา   
และใจยอมสํารวมระวัง สงบระงับ เพราะเปนศีลท่ีประกอบดวยสติสัมปชัญญะ จึงทําใหการแสดงออกมา
ในทางสังคมมีแตเก้ือกูลและสรางสรรค คือ ประกอบดวย เมตตาธรรม มีหิริโอตตัปปะ ซ่ือสัตยสุจริตธรรม 
พฤติกรรมท่ีประกอบไปดวยคุณธรรม และอยูรวมกันอยางมีความสุขสันติ คือ ความสงบสันติภายใน      
และความสงบสันติภายนอก มีกิติกา กฎระเบียบในการดําเนินชีวิต ปราศจากทุกข และอุปสรรคท้ังปวงและ
ยังสามารถพัฒนากาวถึงความพนจากทุกขไดในท่ีสุด 

 

๕.๒ อภิปรายผล 

๒.๒.๑ ทฤษฎีความกดดันทางสังคม 

เปนผลงานของนักอาชญาวิทยาชาวอเมริกันชื่อ Merton (1938) ท่ีอธิบายสาเหตุของพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของบุคคลวาเกิดจากความขัดแยงระหวางคานิยมของสังคมกับวิธีในการบรรลุวัตถุประสงคซ่ึง  
ความขัดแยงนี้มีตนกําเนิดมาจากโครงสรางของสังคมแนวความคิดท่ีวาปจจัยทางสังคมเปนสาเหตุของ
พฤติกรรมอาชญากรรมไดเริ่มตนมาจากการศึกษาของ Durkheim 

Durkheim (1938) เชื่อวาการประกอบอาชญากรรมของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นเปนหนาท่ีปกติ
ของชีวิตมนุษย ซ่ึงเม่ือใดก็ตามท่ีบรรทัดฐานทางสังคมไมสามารถท่ีจะควบคุมการกระทําของมนุษยหรือไม
ตอบสนองตอความตองการของสังคมบุคคล หรือกลุมบุคคลใดไดแลว การลวงละเมิดตอบรรทัดฐานของ
สังคมก็จะเกิดข้ึนและจะนําไปสูการกระทําผิดท่ีรวดเร็วและเขายังเชื่อวา ระบบคานิยมทางสังคมกอใหเกิด
อาชญากรรม การท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดประกอบอาชญากรรมนั้นอาจทําใหมองวาตกอยูในสิ่งแวดลอมหรือ
ระเบียบทางสังคมอยางไร นั่นหมายความวาอาชญากรรมนั้นเองแสดงใหเห็นถึงสถานะของบุคคลผูประกอบ
อาชญากรรม การไมยอมรับคานิยมทางสังคม หมายความวา การท่ีบุคคลไมยอมรับรูกฎหมายท่ีมีอยูใน
สังคมนั้นหรือไมยอมรับหลักเกณฑทางความประพฤติของสังคมซ่ึงเปนหลักเกณฑปกติท่ัวๆ ไป และเปนท่ี
ยอมรับรับของสังคมนั้นๆ Durkheim ใชคําวา “Anomie” แทนความหมายเหลานี้และ อธิบายไดวา    
ความตองการของสังคมหรือความตองการของมนุษยสามารถท่ีจะกลาวไดวาไมรูจักพอ เพราะฉะนั้นความ
เปนระเบียบเรียบรอยรวมกัน หรือความมีระเบียบแหงสังคมจึงมีความจําเปนท่ีตองมีกฎขอบังคับ เพ่ือท่ีจะ
คอยควบคุมดูแล การแสวงหามิใหเกินขอบเขตไป ถากฎของความเปนเจาระเบียบมีความยุงเหยิงและหรือไม
เปนระเบียบ ความทะเยอทะยานของมนุษยอาจเพ่ิมข้ึนจนถึงข้ันท่ีวาใครตองการสิ่งใดก็ทําตามใจชอบ  
เพ่ือใหไดมาถึงสิ่งท่ีตนปรารถนาและจุดนี้ เม่ือกฎขอบังคับท่ีเคยปฏิบัติและยอมรับกันตลอดมา             
การไมยอมรับหลักเกณฑทางความประพฤติของสังคมหรือ “Anomie” จะเกิดข้ึน ทฤษฎีของ Merton    
ใชโครงสรางทางสังคมเปนตัวอธิบายท่ีชนชั้นลางของสังคม มีอัตราการกระทําความผิดสูงกวาชนชั้นกลาง
หรือชั้นสูง เนื่องมาจากการมีอยูหรือกระจัดกระจายของโอกาสท่ีจะสรางฐานะอยางถูกตองตามกฎหมาย
ตามโครงสรางของสังคม หรืออีกนัยหนึ่งความสามารถท่ีจะสรางฐานะโดยอาศัยวิธีการตามวัฒนธรรมนั่นเอง  
ซ่ึงชนชั้นกลางและสูงมีโอกาสเหลานี้มากกวาชนชั้นลาง ขณะเดียวกันสังคมก็เนนจุดมุงหมายทางสังคม
มากกวาวิธีการท่ีไดรับมา ในสภาวการณเชนนี้ชนชั้นลางก็ไดรับแรงกดดันมากกวาชนชั้นอ่ืน ในสังคมเปน
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เหตุ ตองมีการโตตอบ ความกดดันจากวัฒนธรรมนี้ ท้ังนี้ข้ึนกับทัศนคติของบุคคลนั้นท่ีมีตอจุดมุงหมายและ
วิธีการทางสังคม โดย Merton ไดเสนอแนวทางท่ีบุคคลจะไดความกดดันนี้ไว ๕ แนวทาง คือ 

๑. การปฏิบัติตาม (Conformity) เปนการปรับตัวท่ียอมรับท้ังเปาหมายทางวัฒนธรรมและ
วิถีทางสถาบัน อยางเชนคนเราตองการมีเกียรติ มีศักด์ิศรีในสังคม (เปาหมายทางวัฒนธรรม)                
ในขณะเดียวกันตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม (วิถีทางสถาบัน) โดยการราเรียนใหสูง แสวงหาความรู 
แสดงผลงาน ตลอดจนพยามสรางฐานะใหดีข้ึน 

๒. แหวกแนว (Innovation) เปนการปรับตัวท่ียอมรับเฉพาะเปาหมายทางวัฒนธรรมใน
ขณะเดียวกันก็เปนวิถีไมมองหนา เชน คนเราท่ีตองการจะรํารวย (เป าหมายทางวัฒนธรรม)ในทันทีทันใด
แทนท่ีจะประกอบอาชีพไปในทางท่ีควร (วิถีทางสถาบัน) แตกลับไปประกอบอาชญากรรมปลนจี้หรือลัก
ทรัพย เปนตนซ่ึงเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีชัดแจง 

๓. เจาระเบียบ (Ritualism) เปนการปรับตัวท่ียอมรับเฉพาะวิถีทางสถาบัน แตละเลยเปาหมาย
ทางวัฒนธรรม ซ่ึงเห็นไดจากคนเราท่ีตองการรารวย (เปาหมายทางวัฒนธรรม) แตไมกลาเสี่ยงท่ีจะลงทุน
เพราะกลัวจะขาดทุนหรือลมเหลวเลยหันมาใชชีวิตแบบสันโดษ (วิถีทางสถาบัน) หรือใชจายแบบมักนอย  
ไมสนใจความรารวยอีก 

๔. การหนีโลก (Retreat) เปนการปรับตัวท่ีไมยอมรับท้ังวิถีทางสถาบัน แตละเลยเปาหมายทาง
วัฒนธรรม จะเห็นไดจากพวกหนีโลกเชน พวกฮิปป พวกยิปซี พวกคนเรรอน คนจรจัด เปนตน 

๕. การทาทาย (Rebellion) เปนการปรับตัวท่ีไมยอมรับท้ังวิถีทางสถาบัน และละเลยเปาหมาย
แตยังตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงสังคมท่ีเปนอยูไปอีกแนวทางหนึ่งแบบการปรับตัวนี้เห็นไดชัด และเห็นไดจาก
กรณี พวกกบฏ พวกปฏิวัติ พวกรัฐประหาร พวกฝายซาย เปนตน 

ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกตาง (Differential Association Theory) ทฤษฎีการคบหา
สมาคมท่ีแตกตาง (Differential Association Theory) ไดอธิบายวาในการพบปะสังสรรคในทางสังคมตอ
กันของคนเรานี้จะทํา ใหไดรับคุณธรรมและพฤติกรรมตางๆของผูอ่ืนมาปฏิบัติการท่ีผูใดจะเรียนรูหรือรับเอา
พฤติกรรมแบบใดมาปฏิบัติ นั้นอยูท่ีวาผูนั้นเลือกรับหรือมีโอกาสรับเอาพฤติกรรมแบบใดมาไดมากกวากัน 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือผูท่ีไมมีโอกาสเรียนรูอาชญากรรมก็จะไมมีพฤติกรรมทางอาชญากรรมเลย 

ทฤษฎีการควบคุมสังคม (Social Control Theory)ทฤษฎีการควบคุมสังคม (Social 
Control Theory) ผูตั้งทฤษฎีการควบคุมสังคมมีความเห็นวาบุคคลมีอิสระท่ีจะกระทํา ผิดไดเม่ือความ
ผูกพันกับระเบียบทางสังคมท่ียึดถือไดถูกทําลายซ่ึงเขาเชื่อวาพฤติกรรมการกระทา ผิดของเด็กและ เยาวชน
นั้นเปนผลของปฏิสัมพันธทางครอบครัว 

 
๕.๓  ขอเสนอแนะ 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

การศึกษาเรื่องการนําหลักศีล ๕ มาประยุกตพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล ทําใหไดรับประโยชน
จากการศึกษาวา ไดเขาใจในเรื่องศีล ๕ มากข้ึน และนําไปประพฤติปฏิบัติไดจริงและอยางถูกตอง         
เปนหลักธรรมท่ีนําไปสูการประพฤติดี ประพฤติชอบทางกายวาจา และใจใหเกิดความซ่ือสัตย สุจริต     
และสงผลใหพฤติกรรมของบุคคลผูมีศีล มีความเมตตา กรุณาออนโยน นุมนวล และนาเคารพและ          
นาเลื่อมใส และการแสดงออกมาทางดานพฤติกรรม เปนลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดีงาม และแสดงออกมา
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ทางกาย วาจา และใจ อยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ทําใหเกิดเสนหอยูในตัว ทําใหพฤติกรรมทางกาย
และใจ ท่ีแสดงออกมาทางสังคมยอมเกิดสันติภาพสงบสุข 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยตอไป 

 (๑) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมใหละเอียด และนําหลักธรรมตางๆ ท่ีสามารถจะพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคคลใหสังคมมีสันติภาพเกิดข้ึนในโลกอยางสันติสุขมากข้ึนๆ ไป 
 (๒) ควรประยุกตหลักวิปสสนาภาวนาแกไขพฤติกรรมของบุคคลในการดื่มสุราใหนอยลง       
เพ่ือแกไขปญหาสังคม  
 



 
 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

ชม ภาคภูมิ. บทความวิทยุกระจายเสียงการศึกษาเพ่ือคุณธรรม. กรุงเทพมหานคร : สมาคมการศึกษา 
แหงประเทศไทย, ๒๕๓๙. 

ปราโมช นอยวัฒน. อนุปุพพิกถา และอริยสัจ. กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพโดยชมรมอนุรักษธรรม, ๒๕๕๑. 
ปญญา สระทองตรง. ธรรมคด.ี กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐. 
แผนกตํารา กองวิชาการ สภาหามกุฏราชวิทยาลัย. ธรรมสมบัติ หมวดท่ี ๒ สังคีติกถา. (ฃกรุงเทพมหานคร:      

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.  
พ.ต.อ. พรชัย ขันตี และคณะ. ทฤษฎี และงานวิจัยทางอาชญาวิทยา. กรุงเทพมหานคร: บุคเน็ท, ๒๕๔๓. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโน). นิเทศธรรม. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ีบริษัทแปดสิบเจ็ด 

(๒๕๔๕) จํากัด, ๒๕๔๘. 
พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
________. พุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒.  
________. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพปญญา, ๒๕๓๗. 
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิขุ). วิถีแหงชีวิต. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๕.  
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยาธรรมเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม. พิมพครั้งท่ี ๑๐. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม ๒๕๔๑. 
________. พุทธธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๐ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๙.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระไพศาล วิสาโร. ประวัติศาสตรบริโภคสุราในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการระบาด

วิทยาแหงชาติ สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, ๒๕๓๖), หนา ๗-๘.   
พระเมธีวราภรณ. เบญจศีลเบญจธรรมอุดมชีวิตมนุษย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพตนบุญ, ๒๕๕๓. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร:      

ดานสุธาการพิมพ, ๒๕๒๘. 
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนฺทโร). สอดสองมองเมียง สอดสองมองเมือง เลม ๑.

กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง, ๒๕๕๐. 
พันเอกปน มุทุกัณต. แนวสอนธรรมตามหลักสูตรนักธรรมช้ันตรี. พิมพครั้งท่ี ๒๕ กรุงเทพมหานคร:    

อมรการพิมพ, ๒๕๑๔. 
________. มงคลชีวิต ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 



๘๑ 

พุทธทาส อินทปญโญ. หลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทานศีลสมาธิ. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๓.   

พุทธทาสภิกขุ. หลักธรรมของผูครองเรือน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, มปป. 
ฟน ดอกบัว. พุทธศาสนากับคนไทย. กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ, ๒๕๔๒. 
มูลนิธิเพ่ือนหญิง. นวัตกรรมผูชายเลิกเหลายุติความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก. กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็น

จูรี่, ๒๕๕๑. 
วิชัย โปษยะจินดา และคณะ. สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษาโครงการศึกษาปญหาท่ีเกี่ยวของกับการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือหามาตรการทางเลือกปองกันแกไข. พิมพครั้งท่ี ๒. 
กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

สนิท ไชยวงศคต. ศีล ๕ พาโลกสูสันติ. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๕๕. 
ไสว มาลาทอง. การศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครองและ

ประชาชนผูสนใจท่ัวไป. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒. 
องคกรเครือขายงดเหลา. ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, ๒๕๔๗. 
 
(๒) รายงานการวิจัย: 

พระครูปริยัติปญญารัตน (โสภรรณ ธนปฺโญ). “การประยุกตใชกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรม
เพ่ือบําบัดผูติดสุราในจังหวัดขอนแกน”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน. อุบัติการณและแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังนโยบายคุมครองเด็ก. รายงานการ
วิจัย. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข, ๒๕๔๘. 

 
 (๓) บทความ: 

ดรุณวรรณ สมใจ. “พฤติกรรมปองกันการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง”, วารสาร มฉก.วิชาการ. ปท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๔๐ 
(มกราคม - มิถุนายน, ๒๕๖๐): ๑๒๗-๑๓๙.  

ธณารัตน พลับพลาไชยและคณะ. “การบําบัดโดยใชการเจริญสติเปนฐานเพ่ือลดความเครียดจากความ
ตองการดื่มในผูติดสุรา : การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ”, วารสารสมาคมจิตแพทยแหง
ประเทศไทย. ปท่ี ๕๘   ฉบับท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน, ๒๕๕๖): ๒๐๗-๒๑๘. 

พระครูวิเทศพรหมคุณ. “ทฤษฎีผูนําพึงจะเปนและการบริหารในองคกร” ,พุทธจักรโลกรมเย็นดับเข็ญดวย
ศาสนา. ปท่ี ๖๕ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๕๔) : ๑๒.  

พระมหากําพล คุณงฺกโร. “ปญหาการดื่มสุราของสังคมไทย”, วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา. ปท่ี ๘ ฉบับท่ี 
๑ (มกราคม – มิถุนายน, ๒๕๕๗): หนา ๑๐๕. 

สาโรจน ประพรมมา. “ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมพึงประสงคกับการดื่มสุราและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนประจํา ในเขตอําเภอแหงหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ”, สํานักงานปองกันควบคุม
โรคท่ี 6 จังหวัดขอนแกน. ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน, ๒๕๕๘): ๑-๘. 



๘๒ 

อดิศักดิ์ ทองบุญ. “พุทธจริยศาสตรกับปญหาวิกฤตทางจริยธรรม”, ราชบัณฑิตสํานักธรรมศาสตรและ
การเมือง. ปท่ี ๓๔ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน –มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๒๔๘-๔๔๙. 

 
 (๔) ส่ืออิเลคทรอนิคส: 

มนันญา ภูแกว. “รูเฟองเรื่องแอลกอฮอล(ตอนท่ี๑),” <https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ 

ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1512>, เขาถึง วันท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙. 
มาโนช  หลอตระกูล .“กลุ มอาการเนื่ องจากการขาดสุ ราและการรั กษาในปจจุบัน ,” 

<http://www.mahidol.ac.th>, วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). “แอลกอฮอลทํารายตัวเองและสังคม,” <http : 

www. thaihealth.or.th/cms/detail.php.htmiv<26-July-59>, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. “โทษของสุรา,” <www.haiHealth.or.th.>, วันท่ี ๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
 
 (๕) เอกสารไมไดตีพิมพเผยแพร: 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). “ถึงเวลามาพัฒนาเยาวชนกันใหม”, กรุงเทพมหานคร: เอกสาร
ประกอบการบรรยาย, ๒๕๔๘ (อัดสําเนา). 

สํานักงานคณะกรรมกรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) (เอกสารอัดสําเนา). 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข. แผนการลงทุนดาน
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี ๒, หนา ๒๘ (เอกสารอัด
สําเนา). 

 
 

(๖) สัมภาษณ 

นางจรูญรัก แสงบัวภา. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ,  
วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

นางเตือนใจ ไตยยาง. ผูชวยผูนําชุมชนบานบอน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ, วันท่ี ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐. 

นางนิภาพร ภมรศิริ. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ,    
วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

นางยม สีหะปญญา. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ,    
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

นางรัชฏาพร แสงบัวภา. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ, 
วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

นางสม ดีริด. ประชาชนในชุมชนบานบอน  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ, วันท่ี ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๐. 

นางสุพรรณี พิสัยพรรณ. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ, 
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๘๓ 

นายคําพัน ทัศพงค. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ,      
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

นายคําใส พิมพเสน. นักวิชาการกลุมโรงเรียน ภาค ๘ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ, วันท่ี ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๐. 

นายชัยยัน ศรีตระบุตร. ผูนําชุมชนบานบอน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ, วันท่ี ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 

นายถาวร พันทะศรี. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ,     
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

นายนคร บุตรนนท. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ,     
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

นายบรรเลง เจริญบุญมี. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบลหาดคํา อําเภอเมือง  จังหวัด
หนองคาย. สัมภาษณ, วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

นายประเสรฐิ พิมพจันทร. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ, 
วันที ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

นายปรีชา ดวงศรี. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ,      
วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นายสมฤทธิ์ เจนสําโรง. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ, 
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

นายสมาน แสงบัวภา. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ,   
วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

นายสุภาพ นาบํารุง. ผูนําชุมชนบานทรายทอง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ, วันท่ี ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๐. 
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วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
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หนองคาย. สัมภาษณ, วันท่ี ๑๕ ตุลาคมคม ๒๕๖๐. 

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์. ผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. สัมภาษณ, 
วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
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๘๔ 

พระราชรัตนาลงกรณ. เจาคณะจังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย ตําบล ใน เมือ ง  อํา เภอ เมือ ง  จังหวัด
หนองคาย. สัมภาษณ, วันท่ี ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐. 

พระศรีญาณวงศ. รองเจาคณะจังหวัดหนองคาย วัดศรีชมพูองคตื้อ ตําบลน้ํา โมง  อํา เภอเมือง  จังหวัด
หนองคาย. สัมภาษณ, วันท่ี ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐. 

 

(๗) ภาษาอังกฤษ 

Robert K. Merton. Social Structure and Anomie, American Sociological Review. Vol. 3, No. 
5 (Oct., 1938), pp. 672-682. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๗ 

 
 

เร่ือง การแกไขปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมูบานรักษาศีลหา 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

********************** 

คําช้ีแจง   แบบสัมภาษณฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  

๑) สภาพปญหาการดื่มสุราและผลกระทบจากการดื่มสุราในจังหวัดหนองคาย 
๒) หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีนํามาแกไขปญหาการดื่มสุราในจังหวัดหนองคาย และ  
๓) แนวทางในการประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาแกปญหาการดื่มสุราของประชาชน

ตามโครงการหมูบานศีล ๕ ในจังหวัดหนองคาย   
 
แบบสัมภาษณฉบับนี้แบงเปน  ๒  ตอนประกอบดวย 
ตอนท่ี ๑  เปนขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
ตอนท่ี ๒ เปนแบบสัมภาษณการแกไขปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมูบาน 

รักษาศีลหา อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
    

   ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมุงนําไปใชประโยชนในการวิจัยเทานั้น  ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะไม

กระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานและสถานภาพของทานแตอยางใด แตจะเปนประโยชนดานการเผยแผ

พระพุทธศาสนา จึงขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามทุกขอตามสภาพจริง 

  
 

ผูวิจัยขอขอบคุณและในความรวมมือของทานมา  ณ  โอกาส  นี้ดวย 
 

………………….....…………...…..…..................... 
ดร.สมเดช นามเกต ุ

หัวหนาโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย 

 

 

 

 

 



๘๘ 

คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยชุดนี้ เพ่ือสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของในเชิงลึก โดยแบงเปน ๒ ตอน

หลัก  ดังนี้   

ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ เติมคําลงในชองวางและกรอก (√ ) ลงในชอง  ท่ีตรงกับขอมูล

ของผูใหสัมภาษณ  

๑.๑ ซ่ือ.............................................นามสกุล...................................ฉายา............................ 

๑.๒ เพศ          

                 บรรพชิต          คฤหัสถ          ชาย           หญิง   

๑.๓ การศึกษา  ……………………………………………………………………… 

                          อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................................................                

๑.๔  อายุ..........................ป   พรรษา........................ 
 

สัมภาษณท่ี………………………………………………………………..……………………..…………………….. 
วัน…………….. เดือน…………………………………….. ป …………….ท่ีใหสัมภาษณ 

 

ตอนท่ี ๒    แบบสัมภาษณ 
๑. ทานเขาใจในสภาพปญหาของการละเมิดศีล ๕ และสภาพปญหาการดื่มสุราในสังคมไทยปจจุบันใน

แตละดานตอไปนี้ อยางไร ? 
๑.๑ ขอท่ี ๑ ปาณาติบาต (การฆาสัตว) 
......................................................................................................................................... 
๑.๒ ขอท่ี ๒ อทินนาทาน (การลักขโมย) 
......................................................................................................................................... 
๑.๓ ขอท่ี ๓ กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) 
......................................................................................................................................... 
๑.๔ ขอท่ี ๔ มุสาวาท (การพูดเท็จ) 
......................................................................................................................................... 
๑.๔ ขอท่ี ๕ สุราเมระยะ (การเสพเครื่องดองของเมา) 
......................................................................................................................................... 
 

๒. ทานคิดวาศีล ๕ แกปญหาการงดเวนการดื่มสุราของสังคมไดหรือไม เพราะเหตุใด ? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
๓. ทานคิดวาโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ชวยลดปญหาการดื่มสุราในสังคม ไดอยางไรบาง?  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 



๘๙ 

๔. ทานคิดวาโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ แกปญหาการดื่มสุราในครอบครัวได อยางไรบาง? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
๕. ทานคิดวาโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ แกปญหาการดื่มสุราและเศรษฐกิจ และแกปญหาได อยางไร
บาง? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
๖. ทานคิดวาโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ควรดําเนินการไปในรูปแบบไหน อยางไรบาง? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
๗. ทานคิดวาโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ชาวพุทธนําไปประยุกตใช อยางไร ? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
๘. ทานมีวิธีการนําหลักศีล ๕ ไปใชในการดําเนินชีวิตงดเวนการดื่มสุรา อยางไรบาง ? 
.......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
๙. ผลของการนําหลักศีล ๕ ไปใชในการดําเนินชีวิตของทาน เปนอยางไรบาง ? 
.......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
๑๐. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
.......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัยและเปนผูเช่ียวชาญ 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 
 

๑. ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๒. พระมหาปริญญา  วรญาโณ,ดร. อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตหนองคาย 

๓. พระมหาประทีป  อภิวัฒธโน,ดร. อาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตรี   
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

ท่ีพิเศษ / ๒๕๖๐     
 

 

                                                                  

๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือเพ่ือการวิจัย และเปนผูเชี่ยวชาญ   

เรียน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.หอมหวล  บัวระภา  

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แบบสัมภาษณ จํานวน ๑ ชุด 

 ดวย  ดร.สมเดช นามเกตุ  ตําแหนง  อาจารย อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ไดรับอนุมัติให
ทํางานวิจัย เรื่อง “การแกไขปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอ
เมือง  จังหวัดหนองคาย” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหอาจารยไดทํางานวิจัย โดยไดรับทุนจาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร และทุนจาก วช. ในการจัดทํางานวิจัยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตโดยมี
คณะกรรมการสนับสนุนจากอาจารยท่ีปรึกษาดังนี้ คือ  ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ประธานควบคุม
งานวิจัย ๒) พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท ประธานตรวจสอนงานวิจัย  

 ในการนี้ คณะกรรมการประธานควบคุมงานวิจัย มีความประสงคให ผูเช่ียวชาญตรวจ
เคร่ืองมือเพื่อการวิจัย ไดลงพื้นท่ีสัมภาษณบุคคลผูเกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณในดานวิชาการและเปนไปตามวัตถุประสงค ดังนั้น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงใครขอความรวมมือจากทานใหผูทํางานวิจัยไดสัมภาษณ โดยขอมูลท่ีไดจักใช
ประโยชนในการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด 

 จึงเรียน/นมัสการ มาเพ่ือทราบและพิจารณาชวยเหลือดานวิชาการตอไป 
 
 

เรียน/นมัสการ 
 
 

(ดร.สมเดช นามเกตุ) 
ประธานโครงการ/งานวิจัย 

 
 
ผูประสานงาน 
ดร.สมเดช  นามเกกต ุ  โทร. ๐๘๖-๒๓๘-๕๔๔๐ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตหนองคาย ตําบลคายบกหวาน 

อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ 
 



๙๓ 

ท่ีพิเศษ / ๒๕๖๐     
 

 

                                                                  

๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือเพ่ือการวิจัย และเปนผูเชี่ยวชาญ   

นมัสการ  พระมหาปริญญา  วรญาโณ,ดร. 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   แบบสัมภาษณ จํานวน ๑ ชุด 

 ดวย  ดร.สมเดช นามเกตุ  ตําแหนง  อาจารย อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ไดรับอนุมัติให
ทํางานวิจัย เรื่อง “การแกไขปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอ
เมือง  จังหวัดหนองคาย” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหอาจารยไดทํางานวิจัย โดยไดรับทุนจาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร และทุนจาก วช. ในการจัดทํางานวิจัยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตโดยมี
คณะกรรมการสนับสนุนจากอาจารยท่ีปรึกษาดังนี้ คือ  ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ประธานควบคุม
งานวิจัย ๒) พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท ประธานตรวจสอนงานวิจัย  

 ในการนี้ คณะกรรมการประธานควบคุมงานวิจัย มีความประสงคให ผูเช่ียวชาญตรวจ
เคร่ืองมือเพื่อการวิจัย ไดลงพื้นท่ีสัมภาษณบุคคลผูเกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณในดานวิชาการและเปนไปตามวัตถุประสงค ดังนั้น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงใครขอความรวมมือจากทานใหผูทํางานวิจัยไดสัมภาษณ โดยขอมูลท่ีไดจักใช
ประโยชนในการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด 

 จึงเรียน/นมัสการ มาเพ่ือทราบและพิจารณาชวยเหลือดานวิชาการตอไป 
 
 

เรียน/นมัสการ 
 
 

(ดร.สมเดช นามเกตุ) 
ประธานโครงการ/งานวิจัย 

 
 
ผูประสานงาน 
ดร.สมเดช  นามเกกต ุ  โทร. ๐๘๖-๒๓๘-๕๔๔๐ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตหนองคาย ตําบลคายบกหวาน 

อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ 
 



๙๔ 

พิเศษ / ๒๕๖๐     
 

 

 

๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือเพ่ือการวิจัย และเปนผูเชี่ยวชาญ   

นมัสการ   พระมหาประทีป  อภิวัฒธโน,ดร. 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แบบสัมภาษณ จํานวน ๑ ชุด 

 ดวย  ดร.สมเดช นามเกตุ  ตําแหนง  อาจารย อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ไดรับอนุมัติให
ทํางานวิจัย เรื่อง “การแกไขปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอ
เมือง  จังหวัดหนองคาย” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหอาจารยไดทํางานวิจัย โดยไดรับทุนจาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร และทุนจาก วช. ในการจัดทํางานวิจัยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตโดยมี
คณะกรรมการสนับสนุนจากอาจารยท่ีปรึกษาดังนี้ คือ  ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ประธานควบคุม
งานวิจัย ๒) พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท ประธานตรวจสอนงานวิจัย  

 ในการนี้ คณะกรรมการประธานควบคุมงานวิจัย มีความประสงคให ผูเช่ียวชาญตรวจ
เคร่ืองมือเพื่อการวิจัย ไดลงพื้นท่ีสัมภาษณบุคคลผูเกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณในดานวิชาการและเปนไปตามวัตถุประสงค ดังนั้น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงใครขอความรวมมือจากทานใหผูทํางานวิจัยไดสัมภาษณ โดยขอมูลท่ีไดจักใช
ประโยชนในการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด 

 จึงเรียน/นมัสการ มาเพ่ือทราบและพิจารณาชวยเหลือดานวิชาการตอไป 
 
 

เรียน/นมัสการ 
 
 

(ดร.สมเดช นามเกตุ) 
ประธานโครงการ/งานวิจัย 

 
 
ผูประสานงาน 
ดร.สมเดช  นามเกกต ุ  โทร. ๐๘๖-๒๓๘-๕๔๔๐ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตหนองคาย ตําบลคายบกหวาน 

อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ 
 



๙๕ 

ท่ีพิเศษ / ๒๕๖๐     
 

 

                                                                  

๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณเพ่ืองานวิจัย   

เรียน/นมัสการ   

ส่ิงท่ีสงมาดวย  แบบสัมภาษณ จํานวน ๑ ชุด 

 ดวย  ดร.สมเดช นามเกตุ  ตําแหนง  อาจารย อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ไดรับอนุมัติให
ทํางานวิจัย เรื่อง “การแกไขปญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอ
เมือง  จังหวัดหนองคาย” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหอาจารยไดทํางานวิจัย โดยไดรับทุนจาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร และทุนจาก วช. ในการจัดทํางานวิจัยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตโดยมี
คณะกรรมการสนับสนุนจากอาจารยท่ีปรึกษาดังนี้ คือ  ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ประธานควบคุม
งานวิจัย ๒) พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท ประธานตรวจสอนงานวิจัย  

 ในการนี้ คณะกรรมการประธานควบคุมงานวิจัย มีความประสงคใหผูทํางานวิจัยไดลงพื้นท่ี
สัมภาษณบุคคลผูเก่ียวของกับงานวิจัย เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณในดานวิชาการและเปนไปตาม
วัตถุประสงค ดังนั้น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงใครขอความ
รวมมือจากทานใหผูทํางานวิจัยไดสัมภาษณ โดยขอมูลท่ีไดจักใชประโยชนในการวิจัยเทานั้น ไมมี
ผลกระทบตอทานแตประการใด 

 จึงเรียน/นมัสการ มาเพ่ือทราบและพิจารณาชวยเหลือดานวิชาการตอไป 
 
 

เรียน/นมัสการ 
 
 

(ดร.สมเดช  นามเกตุ) 
ประธานโครงการ/งานวิจัย 

 
 

ผูประสานงาน 
ดร.สมเดช  นามเกกต ุ  โทร. ๐๘๖-๒๓๘-๕๔๔๐ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตหนองคาย ตําบลคายบกหวาน 

อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญสัมภาษณ 

ท่ี ช่ือ-ฉายา-นามสกลุ หมายเหต ุ
๑. พระราชรัตนาลงกรณ,ดร. เจาคณะจังหวัดหนองคาย  
๒. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.    
๓. พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ ์  
๔. พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ  
๕. พระครูสุกิจสุนทร  
๖. พระศรีญาณวงศ,ศ.ดร.  
๗. พระครูโพธิชยานุสิฐ  
๘. พระมหาวิเชียร  ติกขวีโร  
๙. พระครูอุดมธรรมานุกิจ  

๑๐. พระมหาธราบุญ  จิรชีโว,ดร.  
๑๑. พระครุอนุกูลวรกิจ    
๑๒. พระมหาสมพงษ  สุจิตฺโต  
๑๓. นายอุทัย  โสภาพิมพ  
๑๔. นายคําใส  พิมพเสน    
๑๕. นายสัมฤทธิ์  เจนสําโรง  
๑๖. นายคําพัน  ทัศพงศ  
๑๗. นายนคร  บุตรนนท  
๑๘. นายถาวร  พันทะศรี  
๑๙. นายปรีชา  ดวงศรี  
๒๐. นายประเสริฐ  พิมพจันทร  
๒๑. นายมานพ  แกวทองคํา  
๒๒. นายสุภาพ  นาบํารุง  
๒๓. นางเตือนใจ  ไตยยาง  
๒๔. นายชัยยศ  ศรีตระบุตร  
๒๕. นางสม ดีริด  
๒๖. นางจรูญรัก แสงบัวภา  
๒๗. นายสมาน  แสงบัวภา  
๒๘. นายนคร  บุตรนนท  
๒๙. นายบรรเลง  เจริญบุญมี  
๓๐. นางนิภาพร  ถมรศิริ  
๓๑. นางรัชฎาพร  แสงบัวภา  
๓๒. นางสุพรรณี  พสัยพรรณ  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพประกอบการสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

สัมภาษณ นายคําใส พิมพเสน 

วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

สัมภาษณ พระครูปรยิัตริัตนาลงกรณ 

วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 



๑๐๐ 

 

สัมภาษณ  นายประเสริฐ พิมพจันทร 

วันศุกรท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

สัมภาษณ นายอุทัย โสภาพิมพ 

วันศุกรท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 



๑๐๑ 

 

สัมภาษณ พระมหาวิเชียร  ติกขวีโร 

   วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

สัมภาษณ ผูอํานวยการโรงเรียน  พระครูอุดมธรรมานุกิจ 

วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



๑๐๒ 

 

สัมภาษณ พระมหาธราบุญ จิรชีโว, ดร. 

วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

สัมภาษณ พระครูอนุกูลวรกิจ 

วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 



๑๐๓ 

 

 

 

สัมภาษณ นายสัมฤทธิ์ เจนสําโรง 

วันพุธท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

สัมภาษณ นายคําผัน ทัศพงศ 

วันพุธท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 



๑๐๔ 

 

สัมภาษณ พระครูสุกิจสุนทร 

วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

สัมภาษณ นายนคร บุตรนนท 

วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



๑๐๕ 

 

สัมภาษณ   นายถาวร พันทะศรี 

วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

 

สัมภาษณ   นายปรีชา ดวงศรี 

วันศุกรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 



๑๐๖ 

 

สัมภาษณ   พระมหาสมพงษ สุจิตฺโต 

๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

สัมภาษณ   นายมานพ แกวทองคํา 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
หนังสือรับรองการใชประโยชน 



๑๐๘ 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

ผลผลิต ผลลพัธ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 
----------------------------- 

 

๑. ผลผลิต 
 ผลผลิต จากงานวิจัยนี้ทําใหไดองคความรูจากหลักพุทธธรรมไดแก ศีล ๕ อบายมุข ๖ สติ 

สัมปชัญญะ และขันติ โสรัจจะ ในการนําไปประยุกตใชแกปญหาการดื่มสุราจองประชาชนตามโครงการ
หมูบานรักษาศีล ๕ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

  

๒. ผลลัพธ 
    ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ คณะสงฆจังหวัดหนองคาย ท่ีรับผิดชอบในการขับเคลื่อน
โครงการสงเสริมหมูบานศีล ๕ ไดแนวทางในการนําเอาผลวิจัยไปปรับปรุงการขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุผล
ตามนโยบาย 
 

๓. ผลกระทบ  
การดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมใหดียิ่งข้ึนคือการพัฒนาทางดานศีลให

เกิดข้ึนในจิตใจเปนสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันอยูโดยนําหลักศีลท่ีประกอบดวยธรรมหลายๆอยางมา
ประกอบการประพฤติปฏิบัติ (๑) มีเจตนาตั้งใจเวน (๒) มีเจตสิกคือความงดเวน (๓) มีความสังวรดวยสติ (๔) 
มีความไมกาวลวงกิเลสอยางหยาบทางกายวาจาการไมกาวลวงศีลไดนั้นจะตองอาศัยการงดเวน๓อยางคือมี
เจตนาวิริติสมาทานวิรัติและสัมปตติวิรัติเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันอยูเปนนิจเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมให
พัฒนาหางไกลจากอกุศลธรรมตาง ๆ เปนศีลท่ีเกิดข้ึนมาจากจิตใจสามารถพัฒนาใหสุจริตทางกายวาจาและ
สัมมาอาชีวะเรียกวาอธิศีลสิกขา (ศีลในมรรคมีองค๘คือสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะและสัมมากัมมันตะ) จึงทํา
ใหรักษาศีลไดอยางบริสุทธิ์และการแสดงออกมาทางกายวาจาและใจยอมสํารวมระวังสงบระงับเพราะเปน
ศีลท่ีประกอบดวยสติสัมปชัญญะจึงทําใหการแสดงออกมาในทางสังคมมีแตเก้ือกูลและสรางสรรคคือ
ประกอบดวยเมตตาธรรมมีหิริโอตตัปปะซ่ือสัตยสุจริตธรรมพฤติกรรมท่ีประกอบไปดวยคุณธรรมและอยู
รวมกันอยางมีความสุขสันติคือความสงบสันติภายในและความสงบสันติภายนอกมีกิติกากฎระเบียบในการ
ดําเนินชีวิตปราศจากทุกขและอุปสรรคท้ังปวงและยังสามารถพัฒนากาวถึงความพนจากทุกขไดในท่ีสุด 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 
เกียรติบัตรเผยแพรบทความวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

1. หัวหนาโครงการวิจัย

ช่ือ - นามสกุล   ผศ.ดร.สมเดช  นามเกตุ  
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

เลขท่ี 219 หมูท่ี 3  ตําบลคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 
วัน เดือน ปเกิด วันพุธท่ี ๙ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  
ท่ีอยูปจจุบัน ๒๑๗ หมูท่ี  ๑๒ บานหนองตะไก ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   ๔๑๐๐๐ 
โทร. 042-495333 มือถือ 0862385440
E-mail : somdet_namm@hotmail.com

ประวัติการทํางาน 
-พ.ศ.  ๒๕๓๓ – ๒๕๕๓   ตําแหนง อาจารย
- ตําแหนง อาจารย เลขท่ี ๓๑๘ หรือเลขตําแหนง ๑๑๒๑๐๑๓
- พ.ศ. ๒๕๓๓ อาจารยประจํา คณะครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา ถึง ปจจุบัน
- พ.ศ.  ๒๕๕๓ - ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย 
-ปจจบุัน  ตําแหนง อาจารย/ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา 
- พ.ศ. ๒๕๑๖  สําเร็จการศึกษาประถมปท่ี ๔(โรงเรียนบานหนองตะไก)
- พ.ศ. ๒๕๒๓  เรียนจบนักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดศรีวัฒนาราม สํานักเรียนจังหวัดอุดรธานี

ตําบลโนนสูง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
- พ.ศ. ๒๕๒๗  สอบได ประโยค หนึ่ง-สอง สํานักเรียนวัดศรีษะเกษ จังหวัดหนองคาย
- พ.ศ. ๒๕๒๗  เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร วัดศรีษะเกษ

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
- พ.ศ. ๒๕๓๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยมการชาง (พ.ม.ช.) กรมวิชาการกรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๓๓  สําเร็จการศึกษา พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)  มจร วิทยาเขตหนองคาย
- พ.ศ. ๒๕๔๗ สําเร็จการศึกษา ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
- พ.ศ.๒๕๕๔ ไดรับแตงตั้ง เปนหัวหนาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตหนองคาย 
- พ.ศ. ๒๕๕๙ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (พธ.ด.) มจร ขอนแกน
- พ.ศ.๒๕๕๔ ไดรับแตงตั้ง เปนผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย มจร   วิทยาเขตหนองคาย
- พ.ศ.๒๕๖๐ ไดรับแตงตั้ง เปน ผูชวยศาสตราจารย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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2. ผูรวมงานวิจัย

ช่ือ – นามสกุล ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ  
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

เลขท่ี 219 หมูท่ี 3  ตําบลคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 
โทร. 042-49533-3 โทรสาร. 042-49533-3
E-mail : Dr-jes@hotmail.com

๓. ผูรวมงานวิจัย 

ช่ือ – นามสกุล ดร.บุญสง  สินธุนอก 
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

  เลขท่ี 219 หมูท่ี 3  ตําบลคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 
โทร.  042 495333  มือถือ 0857416756     
E-mail :     Dr-jes@hotmail.com 
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