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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาประสบการณก์ารดำาเนนิชวีติดว้ยหลกัศลี 5 ของนกัเรยีน

โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ ผู้ให้
ข้อมูลหลัก คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกจำานวน 8 คน ได้มาโดยการคัด
เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์กำาหนด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
วเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยการวเิคราะหเ์นือ้หาสรา้งขอ้สรปุแบบอปุนยัเพือ่ตอบวัตถปุระสงค ์ผลการวิจยัปรากฏ
วา่ ประสบการณก์ารดำาเนินชีวติด้วยหลกัศลี 5 ของนกัเรยีนโรงเรยีนสมัมาสกิขาศรีษะอโศก ประกอบดว้ย 
4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ก่อนเข้าสู่รั้วสัมมาสิกขาศีรษะโศกประกอบด้วย 4 ประเด็นรอง คือ 
(1) พืน้ฐานชวีติดา้นครอบครวั ประกอบดว้ยโครงสรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวัและรปูแบบการดำาเนนิ
ชีวิตในครอบครัวด้วยหลักศีล 5 (2) กิจกรรมในกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับศีล 5 กิจกรรมในกลุ่มเพื่อนที่
เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ การลักขโมย การประพฤติผิดในกาม การพูดโกหกคำาหยาบส่อเสียดนินทาเพ้อ
เจ้อและการเสพสิ่งเสพติดของมึนเมา (3) วัดกับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับศีล 5 (4) ชีวิตของตนเอง
ที่เกี่ยวข้องกับศีล 5 ประกอบด้วย การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ การละเว้นจากการลักขโมย การละเว้น
จากการประพฤติผิดในกามการละเว้นจากการพูดโกหก (2) กิจกรรมในกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับศีล 5 
กิจกรรมในกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ การลักขโมย การประพฤติผิดในกาม การพูดโกหกคำา
หยาบสอ่เสยีดนินทาเพ้อเจอ้และการเสพสิง่เสพตดิของมนึเมา (3) วดักบัการอบรมสัง่สอนเกีย่วกบัศลี 5 
(4) ชีวิตของตนเองที่เกี่ยวข้องกับศีล 5 ประกอบด้วย การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ การละเว้นจากการลัก
ขโมย การละเวน้จากการประพฤตผิดิในกามการละเวน้จากการพดูโกหกคำาหยาบสอ่เสยีดนนิทาเพอ้เจอ้
และการละเว้นจากสิ่งเสพติดของมึนเมา ประเด็นหลักที่2 การเข้าค่ายคัดตัวสู่รั้วสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 
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ประกอบด้วย 3 ประเด็นรอง คือ (1) การทดสอบด้านวิชาการ (2) การทดสอบด้านความดี ประกอบ
ด้วยกิจกรรมธรรมะรับอรุณ กิจกรรมสัมมาอาชีพ กิจกรรมพุงยิ้ม กิจกรรมพิชิตความสะอาดและการ
รักษาศีลในระหว่างเข้าค่ายคัดตัว และ (3) วันแห่งชัยชนะ ประเด็นหลักที่3 การดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 
5 ในรั้วสัมมาสิกขาศีรษะอโศกประกอบด้วย 4 ประเด็นรองคือ (1) การรักษาศีลในวิถีชีวิตสัมมาสิกขา
ศรีษะโศกประกอบดว้ย วถิชีวีติทีเ่กีย่วกบัศลี 5 ในชว่งชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และวถิชีวีติทีเ่กีย่วกบัศลี 5 
ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) ตรวจศีลตรวจธรรม (3) การงานพื้นฐานชีวิต (4) การปลูกฝังศีล
ธรรม ประเด็นหลักที่4 ผลจากการดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 5 ประกอบด้วย 3 ประเด็นรอง คือ (1) จิต
วิญญาณใหม่ (2) เมตตาธรรมค้ำาจุนโลก (3) รู้ศีล รู้ธรรม

คำ�สำ�คัญ: ประสบการณ์ การดำาเนินชีวิต ศีล 5 โรงเรียนสัมมาสิกขา ศีรษะอโศก

Abstract
The purpose of this research was to study life experience based on the five precepts 

principle of Samma Sikkha Sisa Asoke School students.

This research employed the qualitative research method based on the interpretive  
phenomenological approach. The key research informants were eight secondary education 
level students of Samma Sikkha Sisa Asoke School purposively selected based on pre- 
determined criteria. The employed data collecting instrument was an in-depth interview form. 
Data were analyzed with content analysis to create inductive conclusions for answering  
research objectives. Research findings showed that life experience based on the five precepts 
principle of Samma Sikkha Sisa Asoke School students comprised four main tenets as follows: 
The first main tenet was the life experience prior to entering Samma Sikkha Sisa Asoke School 
which was composed of four following sub-tenets: (1) the family life background consisting 
of the family relationship structure and the pattern of living in the family based on the five 
precepts principle ; (2) the peer group activities related to the five precepts consisting of peer 
group activities related to killing of animals ; stealing ; sexual misconducts ; improper verbal 
behaviors including telling lies, using of rude words, using of discording words, gossiping, 
and nonsense talking ; and taking intoxicating and narcotic substances ; (3) the temple and  
its teaching on the five precepts ; and (4) one’s own life related to the five precepts  
consisting of refraining from killing, refraining from stealing, refraining from sexual misconducts,  
refraining from the use of improper words, and refraining from taking intoxicating and 
narcotic substances. The second main tenet was the screening tests and entering into 
Samma Sikkha Sisa Asoke School which was composed of three following sub-tenets: (1) 
the academic testing ; (2) the merits testing consisting of the dawn welcoming dhamma 
activities, the right livelihood activities, the smiling stomach activities, the cleanliness  
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บทนำา
“ถา้เราสามารถทีจ่ะสรา้งสมัพันธร์ะหวา่ง

ศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้นๆ 
ให้กลับมาเป็นอย่างเดิมเหมือนอย่างเก่าโบราณ
ของเรา คือให้รู้สึกว่า โรงเรียนก็คือวัด วัดคือ
โรงเรียน ก็จะทำาให้บ้านเมืองมีอนุชนที่มีความ
สามารถในทางวชิาการและมจีติใจสงู มจีติใจดีเปน็
พลเมืองท่ีดต่ีอไปจะช่วยใหส้งัคมสว่นรวมสามารถ
ที่จะดำาเนินต่อไปโดยสวัสดี” (สำานักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย, 2556) 

จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวทำาให้เห็น
ภาพการศึกษาของสังคมไทยในอดีตซึ่งวัดและ
โรงเรียนอยู่ด้วยกัน ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องศีลธรรม
และวชิาการควบคูก่นั แตป่จัจบุนันีว้ดัและโรงเรยีน
ได้อยู่แยกจากกันทำาให้เกิดช่องว่างระหว่างวัด
และโรงเรียนส่งผลให้ผู้ เรียนห่างเหินจากศีล
ธรรม ซึ่งโลกในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน โดย
เฉพาะด้านวัตถุส่งผลกระทบทำาให้เกิดความไม่
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุและด้านจิตใจ 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านศีลธรรมต่อสังคมไทย โดย

เฉพาะปัญหาด้านศีลธรรมของเด็กและเยาวชน
ในวัยศึกษาเล่าเรียนซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2557) 
ได้รายงานคดีเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ  
ทัว่ประเทศตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2556-2557 อายรุะหวา่ง 
10-18 ปี จำาแนกตามเพศ ดังนี้ ชาย 34,108 คดี 
ร้อยละ 93.75 หญิง 2,429 คดี ร้อยละ 6.65 ซึ่ง
ถูกดำาเนินคดีโดยสถานพินิจ จำาแนกตามความผิด 
ดังนี้ คดียาเสพติดให้โทษ 16,508 คดี ร้อยละ 
45.18 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 3,759 
คด ีรอ้ยละ 10.29 ความผดิเกีย่วกบัทรพัย ์7,208 
คดี ร้อยละ 19.73 ความผิดเกี่ยวกับเพศ 1,383 
คดี ร้อยละ 3.79: 7 ซึ่งปัญหาด้านศีลธรรมนี้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับศีล 5 และประสบการณ์การดำาเนินชีวิตด้วย
หลกัศลี5 พบวา่ ยงัมไีมม่ากนกั ตวัอยา่งงานวจิยัที่
ผา่นมา เชน่ การนำาศลี5 มาใชใ้นชวีติประจำาวนัของ
เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้าน
กรุณา (สุนีย์ กัลยะจิตร, 2548) ศึกษาวิเคราะห์
หลักศีล5 ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการควบคุม

attainment activities, and the keeping of precepts while being in the screening camp ; and  
(3) the day of victory. The third main tenet was the life living based on the five precepts 
principle in Samma Sikkha Sisa Asoke School which was composed of four following  
sub-tenets: (1) the keeping of the precepts as the Samma Sikkha Sisa Asoke way of life 
consisting of the life of the five precepts keeping during the lower secondary level years, 
and the life of the five precepts keeping during the upper secondary level years ; (2) the 
monitoring of the precepts and dhamma ; (3) the taking of occupation as the basis of 
life ; and (4) the culmination of morality. The fourth main tenet was the results of life living 
based on the five precepts which was composed of three following sub-tenets: (1) the new  
spiritual mind ; (2) the world supporting dhamma of compassion ; and (3) the life based on 
precepts and dhamma.

Keywords: experience, life living, five precepts, samma sikkha sisa asoke school
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ทางสังคม (พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติชโย, 2550) 
ความศรัทธาในศีล5 ที่มีต่อการปฏิบัติตนของวัย
รุ่น (เสกสรร ศิริวรรณ, 2553) ศึกษาพฤติกรรม
การนำาศีล5 ไปใช้ในชีวิตประจำาวันของผู้บริหาร
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล (วิไลพร 
อุ่นเจ้าบ้าน, 2554) เจตคติด้านหลักศีล5 ในชีวิต
ประจำาวันของนักเรียนวัยรุ่น (พระสุข สุขสำาราญ, 
2556) เป็นต้น งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยใน
เชิงปริมาณ ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ปรากฏการณ์เรื่องศีล5 เพียงปัจจัยด้านสังคมใน
ดา้นใดดา้นหนึง่ ซึง่ยังมอิาจใหค้ำาตอบทีค่รอบคลมุ
ทางด้านจิตใจที่แสดงถึงประสบการณ์การดำาเนิน
ชีวิตด้วยหลักศีล 5 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาประสบการณ์การดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 5 
ของนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อช่วยสร้างความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ 
ความคดิความรูส้กึและวถิกีารดำาเนนิชีวติด้วยหลกั
ศีล 5 ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางและเป็นทางเลือกใน
การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดีงาม
และมคีณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดำาเนินชีวติ
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสบการณ์การดำาเนินชีวิต

ด้วยหลักศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขา
ศีรษะอโศก

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัย

วจิยัเชงิคณุภาพ แนวปรากฏการณว์ทิยาเชิงตีความ 
มีวิธีดำาเนินการวิจัย ดังนี้

ผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียนโรงเรียนสัมมา
สกิขาศรีษะอโศกจำานวน 8 ราย ไดม้าโดยการเลอืก
แบบเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเข้า ซึ่งกำาลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อายุระหว่าง 
13-18 ปี และผ่านการดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 5 
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แนวคำาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้
วจิยัพฒันาขึน้โดยผา่นการพจิารณาจากอาจารยท์ี่
ปรึกษาเพื่อใช้ค้นหาคำาตอบ เทปบันทึกเสียง แบบ
บันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบบันทึก
ภาคสนาม

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัเกบ็รวบรวม 
ข้อมลูโดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชงิลกึ โดยใชแ้นวคำาถาม 
ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เนื่องจาก
คำาถามแบบนีส้ามารถยดืหยุน่และปรบัเปลีย่นแนว
คำาถามไดต้ามความเหมาะสมกับสถานการณท์ัง้ใน
ดา้นถอ้ยคำาในการสนทนาและลำาดบัการใชค้ำาถาม
ก่อนหลัง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กับผู้ให้
ข้อมูล จำานวน 8 คน โดยก่อนที่จะดำาเนินการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีดำาเนิน
การวิจัย สอบถามถึงความสมัครใจ และให้เซ็นใบ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยข้อมูลต่างๆ จะเก็บ
ไว้เป็นความลับ ใช้นามสมมุติแทนชื่อจริง และจะ
รายงานผลวิจัยในภาพรวมเท่านั้น หลังจากนั้นผู้
วิจัยขออนุญาตสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึก
เสียงสนทนา ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ครั้งละ 57 
- 112 นาที 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่
ได้จากเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์เชิงลึกมา
ถอดความแบบคำาต่อคำา (Verbatim) เพื่อทำาการ
วิเคราะห์เนื้อหาและบริบท (Content & Context 
analysis) จากนั้นจึงนำาข้อมูลมาตรวจสอบความ
ถูกต้องด้วยการอ่านบทสัมภาษณ์ที่ถอดความ
เป็นตัวอักษร (Script) เพื่อเปรียบเทียบกับเสียง
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ที่บันทึกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง โดย
ผู้วิจัยอ่านทบทวนบทสัมภาษณ์ที่เป็นตัวอักษร
หลายๆ ครั้งเพื่อทำาความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหมด
ในภาพรวม แล้วจึงถอดรหัสข้อความ (Coding) 
โดยดึงข้อความหรือประโยคที่สำาคัญในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ความคิด ความ
รู้สึก ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละบุคคลแล้วนำารหัสที่
ได้มารวบรวมเชื่อมโยงสร้างเป็นประเด็นหลัก 
(Theme) โดยนำาข้อความหรือประโยคสำาคัญที่มี
ลักษณะร่วมกันหรือมีความหมายเหมือนกันมา
รวมไว้ด้วยกัน หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงนำาข้อมูลที่ได้
จัดเป็นประเด็นหลักมาหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับประเด็นต่างๆ อย่างเป็นระบบ แล้วจึงสร้าง
ข้อสรุปจากประเด็นหลักท้ังหมดเพ่ือให้เห็นภาพ
รวมของประสบการณข์องผูใ้หข้อ้มลู จากน้ันนำาผล
การวิเคราะห์ข้อมูลไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ช่วยตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ที่ได้จากการวิเคราะห์

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นสำาคัญที่น่าสนใจ

หลายประเด็น ซึ่งมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1. ก่อนเข้�สู่รั้วสัมม�สิกข�
ศีรษะโศก 

ชีวิตก่อนเข้าสู่รั้วสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานชีวิต ซึ่งมีสาระ
สำาคัญดังนี้

1.1 พื้นฐานชีวิตด้านครอบครัว ของ
นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักจำาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 

(1) ครอบครัวที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 
พ่อแม่และลูก อาศัยอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ 
กันอย่างใกล้ชิด 

(2) ครอบครัวที่ขาดพร่อง คือ สภาพ
ครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างหรือแยกทางกัน 
นอกจากยังพบรูปแบบการดำาเนินชี วิตของ
ครอบครัวมี 2 รูปแบบดังนี้ 

 (1) ครอบครัวดำาเนินชีวิตด้วยหลัก
ศีล 5 นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนเกิดการ
เรยีนรูซ้มึซบัรบัเอาศลี 5 จากพอ่แมม่าปฏบิตัติาม
ตั้งแต่เด็กๆ โดยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ซึ่งอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวที่ชุมชนศีรษะอโศก 

 (2) ครอบครวัทีล่ะเมดิศลี 5 นกัเรยีน
ผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนมาจากครอบครัวที่พ่อแม่
ไมไ่ดร้กัษาศลี 5 ภาพการฆา่สตัว ์การพดูคำาหยาบ 
การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เล่นการพนันกลายเป็นภาพ
ทีช่นิตาทำาใหเ้กดิการเรยีนรูซ้มึซบัรบัเอากลายเปน็
ความเชื่อ 

1.2 กิจกรรมในกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับ
ศีล 5 ซึ่งพบว่าก่อนที่จะมาเรียนที่โรงเรียนสัมมา
สิกขาศีรษะอโศกนักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักได้ทำา
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการได้ละเมิดศีล 5 ได้แก่ 

1) กิจกรรมในกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับ
การฆ่าสัตว์ กลุ่มเพื่อนถือเป็นตัวแปรสำาคัญที่
เป็นแรงเสริมและมีความคึกคะนองสนุกสนานไป
ตามประสาเด็ก การกลั่นแกล้งด้วยการเตะต่อย
เพื่อน การฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารและเพื่อความ
สนุกสนาน

2) กิจกรรมในกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับ
การลักขโมย การชักชวนกันลักเล็กขโมยน้อย เช่น 
ขโมยเศษเหล็กของโรงเรียนไปขาย ขโมยขนม 
มะม่วง มะปรางมากินกันด้วยความสนุกสนาน 

3) กิจกรรมในกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับ
การประพฤติผิดในกาม ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูล
ในวัยเดก็ระดบัประถมศกึษาซึง่อาจจะมกีจิกรรมที่
คกึคะนองไปตามกลุม่เพือ่น เชน่ แอบดเูพือ่นฝา่ย
หญิงในห้องน้ำา 
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4) กิจกรรมในกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับ
พูดโกหก คำาหยาบ ส่อเสียดนินทา เพ้อเจ้อ กลุ่ม
เพ่ือนเปน็กลุม่ทีม่กีารใช้คำาพูดทีห่ยาบคายและดา่
พ่อล้อแม่กันเป็นเรื่องปกติ เช่นคำาว่า กู มึง ไอ้เหี้ย 
ไอ้สัตว์ ไอ้ห่า 

5) กิจกรรมในกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งเสพติดของมึนเมา มีเพียงนักเรียนผู้ให้ข้อมูล
หลักบางรายท่ีถูกกลุ่มเพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่
และดื่มเบียร์

1.3 วัดกับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับศีล 
5 ผู้ให้ข้อมูลหลักได้เข้าวัดฟังธรรมกับพ่อแม่ผู้
ปกครองและไดร้บัการอบรมสัง่สอนเกีย่วกบัศลี 5 
ทำาให้รู้จักความหมายของศีลแต่ละข้อบ้าง 

1.4 ชีวิตของตนเองที่เกี่ยวข้องกับศีล 5 
ก่อนเข้าสู่รั้วสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 

นักเรียนผู้ ให้ข้อมูลหลักเติบโตมาใน
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน รวมทั้งการมีโอกาสเข้าวัด
ในบางครัง้ สง่ผลใหซ้มึซบัรบัเอาแนวคิดแนวปฏบิติั
มาเปน็ของตนเองซึง่เกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิชีวติที่
เกี่ยวข้องกับศีล 5 ก่อนเข้าสู่รั้วสัมมาสิกขาที่มีทั้ง
ปฏิบัติตามและละเมิดศีล 5 ดังนี้

 1) การละเว้นจากการฆ่าสัตว์  
นักเรียนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้ฆ่าสัตว์เป็นปกติ
เช่นการตบยุง บ้ีมด การฆ่าปู ฆ่าปลา ฆ่าเป็ด 
ฆ่าไก่ เพื่อเป็นอาหารและแกล้งสัตว์ เพ่ือความ
สนุกสนาน 

 2) การละเว้นจากการลักขโมย 
นกัเรยีนผูใ้หข้อ้มลูหลกัมกีารลกัเลก็ขโมยนอ้ย เช่น
การขโมยขนม การขโมยเงินของพ่อแม่แล้วเอาไป
เล่นเกม 

 3) การละเวน้จากการประพฤติผดิใน
กาม นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเพียงนักเรียนแค่
ระดับชั้นประถมศึกษาจึงไม่พบการทำาผิดศีลข้อนี้ 

 4) การละเว้นจากการพูดโกหก คำา
หยาบ ส่อเสียดนินทา เพ้อเจ้อ ก่อนที่นักเรียนผู้
ใหข้อ้มลูหลกัจะเขา้มาเรยีนทีโ่รงเรยีนสมัมาสกิขา
ศีรษะอโศกนั้นมีการพูดคำาหยาบกันเป็นปกติ เช่น
คำาว่า กูมงึ ไอเ้หีย้ไอส้ตัว์ พดูโกหกพอ่แมผู้่ปกครอง
และเพื่อน เช่น โกหกว่าไม่ได้ขโมยเงินทั้งๆ ที่เอา
ไปเล่นเกม 

 5) การละเว้นจากสิ่งเสพติดของ
มนึเมา การไดเ้หน็พฤตกิรรมของพอ่แมแ่ละญาติๆ  
ในครอบครัวที่มีการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ทำาให้เกิด
ความสงสัยและอยากรู้อยากลอง จึงแอบลองดื่ม
เหล้าสูบบุหรี่ 

ประเดน็ 2. ก�รเข�้ค�่ยคดัตวัสูร่ัว้สมัม�
สิกข�ศีรษะอโศก 

การสอบเข้าโรงเรียนสัมมา-สิกขาศีรษะ
อโศกที่มีทั้ง การทดสอบด้านวิชาการ การทดสอบ
ด้านความดีเพื่อสู่วันแห่งชัยชนะ โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 วัน ซึ่งมีสาระสำาคัญดังนี้ 

2.1 การทดสอบด้านวิชาการ นักเรียนผู้
ให้ข้อมูลหลักจะได้ทำาข้อสอบวิชาพื้นฐาน ได้แก่ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาสงัคมและประวัตศิาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร ์เพือ่
วัดความรู้เบื้องต้นด้านวิชาการ 

2.2 การทดสอบด้านความดี ได้แก่ การ
วัดคะแนนด้านการรักษาศีล 5 ความขยันหมั่น
เพยีร ความตัง้ใจในการทำางาน ความอดทน ความ
มีน้ำาใจเสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมา
คาราวะ โดยให้คะแนนผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมธรรมรับอรุณ ในการเข้า
ค่ายคัดตัวนักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนต้องตื่นตี 
03.45 น. ทกุวนั เพือ่ทำาวตัรเชา้โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ปลกูฝงัธรรมะและการดำาเนนิชวิีตดว้ยหลกัศลี 
5 นักเรียนผู้ให้ข้อมูลทุกคนไม่เคยตื่นแต่เช้าอย่าง
นี้มาก่อน ทำาให้เกิดภาวะฝืนใจอย่างมากบางคน
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บอกว่าเป็นการตื่นเช้าครั้งแรกในชีวิต ซึ่งทุกคน
ตอ้งต่อสูก้บัความง่วงและฝนืสดุๆ จนรูส้กึทรมาน
อย่างมากและนั่งหลับเป็นส่วนใหญ่ แต่มีนักเรียน
ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกกลุ่มหน่ึงสามารถต่ืนแต่เช้าได้
โดยไม่ยากไม่ลำาบากเพราะด้วยความตั้งใจที่จะ
ผ่านค่ายคัดตัวให้ได้ 

2) กิจกรรมสัมมาอาชีพ คือ การทำางาน 
ซึ่งแบ่งงานให้แต่ละกลุ่มได้ทำางานร่วมกันโดยให้
ทำางานทั้งภาคเช้าและบ่าย วันละ 3-4 ชั่วโมง ซึ่ง
มีฐานงานดังนี้

 ฐานโรงครัว ผู้ให้ข้อมูลหลักได้เข้าไป
ช่วยเป็นลูกมือในการทำาอาหารเพื่อจะได้มีความรู้
ในการทำาอาหารมังสวิรัติ 

 ฐานตลาดอาริยะ หมายถึง การขาย
สินค้าราคาขาดทุนของชาวอโศก จัดขึ้นปีละครั้ง
ในช่วงสงกรานต์ของทุกปีและขายสินค้าที่จำาเป็น
ในชวีติประจำาวนั อาท ิน้ำาตาลทรายรบัมากโิลกรมั
ละ 22 บาท ขายขาดทุน กิโลกรัมละ 17 บาท 
เป็นต้น ภายหลังงานเสร็จสิ้นมีการเก็บข้าวของ 
เช่น อุปกรณ์กางเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งต้องทำางาน
ตากแดด ทำาให้นักเรยีนผูใ้หข้อ้มลูหลกัรูส้กึเหนือ่ย
และขี้เกียจมากเกิดความไม่ยินดีที่จะทำางาน แต่
ต้องฝืนใจตนเองเป็นอย่างมากจนเป็นไข้เพราะไม่
เคยทำางานตากแดดมากอ่นและเพราะกลวัไมผ่า่น
การคัดตัวแม้จะยากลำาบากก็ต้องสู้ 

 ฐานกสกิรรม ในการเขา้คา่ยคัดตวัจะ
เน้นหนักไปที่งานภาคเกษตรเพ่ือสร้างอาหารใน
ชมุชนมุ่งเน้นผลติอาหารทีป่ลอดภยัไรส้ารพิษ เช่น 
ปลกูกลว้ย ปลกูมะพรา้ว ใสปุ่ย๋ตน้ไม ้นกัเรยีนผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัสว่นใหญ่ไมคุ่น้เคยกบังานภาคเกษตรไม่
เคยทำางานตากแดดไม่เคยจับจอบขุดดินฟันหญ้า 
โดยทำางานวันละ 3- 4 ชั่วโมง หลายคนถึงกับมือ
แตกมือพองและรู้สึกเหนื่อยและลำาบากเป็นอย่าง
มาก 

 ฐานงานโรงปุ๋ย นักเรียนผู้ให้ข้อมูล
หลักได้เรียนรู้งานที่โรงปุ๋ยซึ่งเป็นประสบการณ์
ใหม่ๆ เช่น การแบกปุ๋ย การกรอกปุ๋ยใส่กระสอบ 
ซึ่งเป็นงานที่ไม่เคยทำามาก่อนจึงรู้สึกเหนื่อยอย่าง
มากเพราะต้องทำางานอย่างนี้ทุกวัน วันละ 3-4 
ชั่วโมง 

 ฐานงานขยะ นกัเรยีนผูใ้หข้อ้มลูหลกั
บางรายไดเ้ขา้ไปเรยีนรูก้ารคดัแยกขยะแตก่ลบัเกดิ
ความรูส้กึในดา้นลบและรงัเกยีจเปน็อยา่งมากดว้ย
ความคิดที่ว่า งานขยะเป็นงานชั้นต่ำาและตนเองก็
ไม่ใช่เด็กคุ้ยขยะ แม้จะไม่เต็มใจทำางานนี้แต่ก็ต้อง
ฝืนใจตนเองทำางานร่วมกับนักเรียนคนอ่ืนๆ จน
หมดชั่วโมง 

3) กิจกรรมพุงยิ้ม คือ การรับประทาน
อาหารเช้าเวลา 9 โมงเช้า นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลัก
ทุกคนเกิดความรู้สึกหิวและทรมานเป็นอย่างมาก 
เพราะหลังจากทำางานเสร็จทุกคนต้องขึ้นศาลา
เพื่อฟังเทศน์จากท่านสมณะอีกครึ่งชั่วโมง ทำาให้
นักเรียนรู้สึกหงุดหงิดและเบื่อหน่ายมาก และเมื่อ
ไดร้บัประทานอาหารมงัสวริตั ิบางคนถงึกบัทานไม่
ลงแมจ้ะมอีาหารหลายอยา่งแตย่กเวน้ความอรอ่ย
และรูส้กึวา่อาหารมงัสวริตัริสชาตแิยม่ากหาความ
อร่อยไม่มีเลย กินได้คำาเดียวก็เอาไปเททิ้ง 

4) กิจกรรมพิชิตความสะอาด คือการ
ทำาความสะอาดบ้าน การขัดห้องน้ำา การซักผ้า 
โดยจะมีรุ่นพี่เป็นคนสอนวิธีกวาดบ้าน ถูบ้าน ขัด
ห้องน้ำา ซักผ้า ซึ่งนักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักบางคน
ยังซักเสื้อผ้าไม่เป็นจึงใช้เท้าเหยียบแทนมือ การ
ทำาความสะอาดห้องน้ำา การขัดโถส้วมการล้วง
ทำาความสะอาดคอห่าน นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลัก
หลายคนมีความรังเกียจเป็นอย่างมากเพราะไม่
เคยทำามาก่อนจึงไม่มีความยินดีที่จะทำางานนี้และ
เมื่อลงมือปฏิบัตินักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักบางราย
ถึงกับอาเจียนออกมาด้วยความรังเกียจอย่างมาก
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5) การรักษาศีลในระหว่างเข้าค่ายคัด
ตัว พบว่า ศีลข้อ1 ในช่วงเข้าค่ายคัดตัวนักเรียน
ผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนยังฆ่าสัตว์อยู่ เช่น ยุงกัดก็
ตบทันทีด้วยเคยชินและความรู้สึกสะใจไม่รู้สึกผิด
หรือละอายใจต่อบาป ศีลข้อ2 นักเรียนผู้ให้ข้อมูล
หลักบางคนแอบขโมยผลไม้ในสวนของโรงเรียน
เพราะความหิวและยังปรับตัวไม่ได้ในการรับ
ประทานอาหารวันละ2 มื้อ ศีลข้อ3 พบเพียงการ
ถกูเนือ้ตอ้งตวักนัในระหวา่งการทำางาน ศลีขอ้4 ใน
ระหวา่งการเข้าคา่ยคดัตวันกัเรยีนผูใ้หข้อ้มลูรกัษา
ศีลข้อนี้ได้ดีเป็นส่วนใหญ่ ศีลข้อ5 ในระหว่างการ
เข้าคา่ยคดัตวันกัเรยีนผูใ้หข้อ้มลูหลกัละเมดิขอ้ รบั
ประทานจุบจิบ และนอนกลางวัน

2.3 วนัแหง่ชัยชนะ บททดสอบทัง้รา่งกาย
และจิตใจที่มากมายและกิจกรรมที่หลากหลาย
มีทั้งสุขและทุกข์ระคนกันไปของการสอบเข้า
โรงเรียนสัมมาสิขาศีรษะอโศกท่ีต้องแลกมาด้วย
ความยากลำาบาก และในที่สุดวันแห่งการรอคอย
ก็มาถึงคือวันประกาศผลสอบ ซึ่งในการประกาศ
ผลสอบจะบอกทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละคน
ให้ทุกคนได้รับทราบด้วย เช่นข้อดีพบว่า เป็นคนที่
รกัษาศลี 5 ไดด้ ีต้ังใจทำางานมคีวามอดทนมคีวาม
อ่อนน้อมถ่อมตน ส่วนข้อเสีย พบว่า รับประทาน
จุบจิบ ชอบเถียง และเป็นคนไม่กล้าแสดงออก 
นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนต่างลุ้นระทึกด้วย
หัวใจที่ตื่นเต้นสุดๆ เมื่อวินาทีที่ประกาศผลสอบ 
ทั้งตื่นเต้นและรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองสอบผ่าน

ประเด็น 3. ก�รดำ�เนินชีวิตด้วยหลักศีล 
5 ในรั้วสัมม�สิกข�ศีรษะอโศก 

เปน็การดำาเนนิชีวติหลงัจากสอบผา่นการ
คดัเลือกและไดใ้ชชี้วติในรัว้สมัมาสกิขาศรีษะอโศก 
ซึ่งมีข้อค้นพบเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิต ดังนี้

3.1 การรักษาศีลในวิถีชีวิตสัมมาสิกขา
ศีรษะโศก แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

1) วิถีชี วิตที่ เ ก่ียวกับศีล 5 ในช่วง
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในการปฏิบัติศีลแต่ละข้อ
มีทั้งเคร่งครัดและไม่เคร่งครัด ดังนี้ 

 (1.1) การปฏิบัติศีลข้อ1 การศึกษา
พบ ว่ามีการเคร่งครัดใน การงดเว้นจากการฆ่า
สตัว์เมือ่ถกูยงุกัดก็มสีตริูเ้ทา่ทนัและไมต่บยงุ แตไ่ด้
ปดัไลห่รอืเปา่แทนแมจ้ะรำาคาญมากก็ใชพ้ดัลมเปดิ
ไลแ่ละเกดิจติเมตตาธรรมสงสารชวิีตสตัว์และกลวั
บาปกรรมนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วยังได้ช่วยเหลือ
สัตว์ อยู่เป็นประจำา ส่วนการไม่เคร่งครัดในศีล
ข้อ1 พบว่า นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักฝ่ายชายเพียง
หนึ่งรายท่ีบางเวลามีอารมณ์โมโหและทะเลาะกับ
เพื่อนถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน

 (1.2) การปฏิบัติศีลข้อ2 จากการ
ศึกษาพบว่า มีการเคร่งครัดในการงดเว้นจากการ
ลักขโมยเมื่อนักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักได้มีวิถีชีวิต
แบบใหม่ด้วยการดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 5 และ
ได้รับการปลูกฝังด้านศีลธรรมไม่ให้เอาของของผู้
อืน่มาเปน็ของตนเองจงึเริม่เกดิความรูค้วามเขา้ใจ
มากขึ้นโดยเลิกการขโมยแต่ยังพบการวิสาสะข้าว
ของเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟันของเพื่อนมาใช้แล้ว
บอกกลา่วภายหลงั สว่นการไมเ่ครง่ครดัในศลีขอ้2 
ในชว่งมธัยมศกึษาตอนตน้นัน้มเีพยีงนกัเรยีนผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกับางรายทีย่งัละเมดิศลีโดยการแอบออก
ไปซือ้ขนมและสม้ตำามากนิซึง่เปน็การผดิศลีเพราะ
มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และผิดกฎของโรงเรียน 

 (1.3) การปฏิบัติศีลข้อ3 ในศีลข้อนี้
โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกมีข้อกำาหนดเพิ่ม
เติมได้แก่ ห้ามนักเรียนชายหญิงถูกเนื้อต้องตัว
กัน โดยการศึกษาพบว่า การสำารวมระวังไม่ถูก
เนื้อต้องตัวกัน นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักที่เรียนอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถรักษาศีลข้อนี้ได้
ดี ส่วนการไม่เคร่งครัดในศีลข้อ3 พบว่า นักเรียน
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัฝา่ยหญงิบางคนเริม่มคีวามรกัและ
ได้ละเมิดศีลและกฎของโรงเรียนโดยการแอบคุย
กันสองต่อสองกับฝ่ายชายในที่ลับ 
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 (1.4) การปฏิบัติศีลข้อ4 จากการ
ศกึษาพบวา่ การงดเวน้จากการพูดโกหก คำาหยาบ 
ส่อเสียดนินทา เพ้อเจ้อ ของนักเรียนผู้ให้ข้อมูล
หลักยังไม่เคร่งครัดในศีลข้อน้ีโดยมีการพูดคำา
หยาบ เช่น กู มึง ไอ้สัตว์ และเพ้อเจ้อกันเป็นส่วน
ใหญ ่สว่นการไมเ่ครง่ครดัในศลีขอ้4 พบวา่นักเรยีน
ผู้ให้ข้อมูลหลักยังขาดสติในการพูด โดยเฉพาะคำา
หยาบ ซึ่งส่วนใหญ่จะพูดกับเพื่อนที่สนิทเท่านั้น 
อย่างเช่นคำาว่า กูมึง นักเรียนบางคนมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวเถียงกับผู้ใหญ่ 

 (1.5) การปฏิบัติศีลข้อ5 ในข้อ
กำาหนดของโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
นอกจากการห้ามเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดยังได้เพิ่ม
เติมการห้ามรับประทานนอกมื้อนอกเวลาและ
ห้ามนอนกลางวันซึ่งจากการศึกษาพบว่านักเรียน
ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถเคร่งครัดในศีลข้อนี้ได้โดย
ไม่รับประทานนอกมื้อนอกเวลาไม่นอนกลางวัน
นอกจากเวลาไม่สบายและเพลียมากๆ แต่ยังมี
นักเรียนบางส่วนที่ไม่เคร่งครัดจึงละเมิดศีลได้แก่ 
การกินจุบจิบ และการนอนกลางวัน ซึ่งเป็นข้อที่
นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นละเมิดมากที่สุด

2) วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับศีล 5 ในช่วงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในการปฏิบัติศีลแต่ละ
ข้อมีทั้งเคร่งครัดและไม่เคร่งครัด ดังนี้

 (2.1) การปฏิบัติศีลข้อ1 การงดเว้น
จากการฆ่าสัตว์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทกุคนนอกจากไมฆ่่าสตัวแ์ลว้ยังมคีวาม
เข้าใจเรื่องศีลข้อ1 ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นและมีสติ
มีความต้ังใจท่ีจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพ่ิมขึ้นโดย
พยายามไม่กินอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ 
เชน่ มามา่ ขนมปงัและไขใ่นช่วงเวลาปดิเทอม สว่น
การละเมิดในการฆ่าสัตว์ไม่พบนักเรียนละเมิดศีล
ข้อนี้

 (2.2) การปฏิบัติศีลข้อ2 การงดเว้น
จากการลักขโมยนักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถ
เรยีนรูแ้ละเขา้ใจจนสามารถยบัยัง้ชัง่ใจของตนเอง
ไม่ให้ขโมยของผู้อื่นได้ แต่ยังมีการวิสาสะข้าวของ
เครื่องใช้ส่วนตัวของเพื่อนมาใช้แล้วบอกทีหลัง 
ส่วนการละเมิดในการลักขโมยไม่พบการละเมิด
ในศีลข้อนี้ 

 (2.3) การปฏิบัติศีลข้อ3 การสำารวม
ระวังไม่ถูกเนื้อต้องตัวกัน จากการศึกษาพบว่า
นักเรียนฝ่ายหญิงซึ่งตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ตน้เคยแอบไปคยุกบันกัเรยีนฝา่ยชายแตเ่มือ่ขึน้ชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความเข้าใจศีลข้อนี้มาก
ขึน้และเลกิพฤตกิรรมดงักลา่ว สว่นการถกูเนือ้ตอ้ง
ตวักันพบว่ามกีารหยอกลอ้กันระหว่างนกัเรยีนชาย
กับนักเรียนหญิงที่เป็นเพื่อนสนิทกันเท่านั้น 

 (2.4) การปฏิบัติศีลข้อ4 การงด
เว้นจากการพูดโกหก คำาหยาบ ส่อเสียดนินทา 
เพ้อเจ้อ พบว่า นักเรียนเลิกพูดคำาหยาบและเลิก
โกหกได้และพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเอง
และพยายามไม่เถียงผู้ใหญ่แม้บางครั้งไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้จึงได้โต้เถียงแต่เมื่อ
อารมณ์เย็นลงกลับรู้สึกว่าตนเองก้าวร้าวและ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมและรู้สึกสำานึกผิดจึงได้ไป
กราบขอโทษผู้ใหญ่ในภายหลังและได้ตั้งใจที่จะ
อ่อนน้อมถ่อมตนให้มากยิ่งขึ้น ส่วนการละเมิดใน
การพูดโกหก คำาหยาบ ส่อเสียดนินทา เพ้อเจ้อ 
พบว่ามีบางช่วงบางเวลาบางอารมณ์ที่นักเรียนผู้
ใหข้อ้มลูหลกัขาดสตทิำาใหล้ะเมดิศลีขอ้นี ้เชน่ การ
พดูคำาหยาบ โดยเปน็การพดูประกอบการเลา่เรือ่ง
และจากการเห็นเพื่อนพูดคำาหยาบ เช่น ไอ้เหี้ยไอ้
สัตว์ ทำาให้ซึมซับจากเพื่อน 

 (2.5) การปฏิบัติศีลข้อ5 การงดเว้น
จากการเสพสิ่งเสพติดของมึนเมา จากการศึกษา
ไม่พบ นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพ
ติดทุกชนิด แต่มีการละเมิดศีลที่ละเอียดมากยิ่ง
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ขึ้น ได้แก่ การกินนอกมื้อนอกเวลาและนอนกลาง
วัน เป็นศีลที่ผิดมากที่สุด

3.2 ตรวจศีล ตรวจธรรม การเช็คศีล
คือการสารภาพความผิดที่ตนเองได้ละเมิดศีลใน
แตล่ะอาทติย ์โดยการสารภาพตอ่หนา้นักบวชและ
พี่ๆ น้องๆ ได้รับรู้ รูปแบบการเช็คศีลมีทั้งการเช็ค
แบบรวมท้ังโรงเรียน การเช็คศีลแบบสมุดเช็คศีล
โดยมีรายละเอียดของศีลแต่ละข้อให้นักเรียนได้
เขียนลงไป การเช็คศีลแบบแยกชั้นเรียนและการ
เช็คศีลแบบแยกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย สำาหรับนักเรียนที่ละเมิดศีล 5 มีบทลงโทษ
ที่ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความ
ผิด เช่น การละเมิดศีลเพียงเล็กน้อยจะให้กวาด
ถูศาลาหรือไม่ก็ให้วิ่งรอบวัดแต่กรณีที่ละเมิดศีล
อย่างรุนแรงจะลงโทษด้วยการตีและหักวันปิด
เทอม และมีการห้ามใช้โทรศัพท์และเงินซึ่งเป็น
กฎของโรงเรียนที่ไม่อนุญาตให้นกัเรยีนมีโทรศพัท์
และเงนิเพราะจะสรา้งปญัหาในการใช้ชีวติรว่มกนั
เพราะเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้

3.3 การงานพื้นฐานชีวิต นักเรียนสัมมา
สิกขาศีรษะอโศกมีตารางการทำางานในแต่ละฐาน
งานวันละ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีฐานงานดั้งนี้ 
โรงครัว กสิกรรม ขยะวิทยา โรงแชมพู สื่อสาระ 
การแปรรูปสมุนไพร ร้านค้าหนึ่งน้ำาใจ โรงเห็ด 
ซึ่งนักเรียนจะได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนฝึกงาน
ตามฐานต่างๆ ตลอด 6 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้
นักเรียนมีความรู้ด้านอาชีพ รู้จักทำางานเป็น แก้
ปัญหาเป็นและสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่ง
นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับความรู้อาทิ เรียนรู้
การแปรรูปยาสมุนไพรโดยการนำามาทำาเป็นลูก
ประคบ เรียนรู้การผสมตัวยา เรียนรู้การทำานา
การดำานา เรียนรู้การรักษาแบบแผนไทยและแผน
โบราณได้ฝึกการนวดจุดคลายเส้นและการฝังเข็ม 
นกัเรียนท่ีอยูฐ่านสือ่สาระได้ฝกึเรยีนถา่ยภาพ การ
ตัดต่อ การเขียนบทสัมภาษณ์โดยการฝึกทำาสกู๊ป

ข่าวแล้วนำาไปออกช่องบุญนิยมทีวีซึ่งเป็นช่องทีวี
ของชาวอโศกทุกวันเสาร์และนักเรียนบางส่วนได้
ฝึกค้าขายที่ร้านหนึ่งน้ำาใจซึ่งเป็นร้านค้าชุมชนของ
หมู่บ้านศีรษะอโศก ได้เรียนรู้การตรวจสินค้า การ
ออกบารโ์คท้ เอาสนิคา้ขึน้ชัน้และฝกึเปน็แคชเชยีร ์

3.4 การปลูกฝังศีลธรรม โรงเรียนสัมมา
สิกขาศีรษะอโศกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนศีรษะ
อโศก ซึ่งประกอบด้วย บ้าน วัดและโรงเรียน ได้
ใช้หลักศาสนามาบูรณาการกับการศึกษามีสมณะ
เป็นผู้นำาชุมชน คอยอบรมขัดเกลาให้ความรู้และ
ถ่ายทอดคำาสอนของพุทธเจ้า เมื่อนักเรียนผู้ให้
ข้อมูลหลักเข้าสู่วิถีการดำาเนินชีวิตตามหลักศีล 5 
ได้รับการปลูกฝังและได้เรียนรู้เรื่องศีลธรรมจาก
การทำาวัตรเชา้ทำาวัตรเยน็และการตรวจศลีเกดิการ
ซึมซับและเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ประเดน็ที ่4 ผลจ�กก�รดำ�เนนิชวีติดว้ย
หลักศีล 5 

ข้อมูลในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิด
จากการดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 5 ของนักเรียนผู้
ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 จิตวิญญาณใหม่ นักเรียนผู้ให้ข้อมูล
หลักทุกคนเลิกฆ่าสัตว์ เกิดจิตเมตาธรรม ไม่
ก้าวร้าวรุนแรง และสามารถอ่านอารมณ์โกรธโดย
ใชส้ตคิวบคมุใจของตนเองได ้ซึง่เกิดประโยชน ์ดงันี้

 1) ประโยชน์ตน นักเรียนผู้ให้ข้อมูล
หลกัเปลีย่นแปลงตนเองจนเลกิฆา่สตัว์และมคีวาม
เข้าใจลึกซึ้งยิ่งข้ึนว่าสัตว์ทุกตัวย่อมรักชีวิตของตน
อย่างท่ีเราก็รักชีวิตของเราและได้ฝืนใจตนเองโดย
การรู้จักการหยุด หมายถึง หยุดอารมณ์โกรธข
องตนเองโดยการยับยั้งอารมณ์โกรธแล้วพยายาม
ควบคุมไม่โต้เถียงและยอมคนอื่น การได้ปฏิบัติ
และเข้าใจถึงแก่นแท้ของศีล ส่งผลให้

นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 3,5,6,7 
อายรุะหวา่ง 16-18 ป ีตัง้ใจจะรบัประทานอาหาร
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มังสวิรัติตลอดชีวิต 

 2) ประโยชนท์า่น นกัเรยีนผูใ้หข้อ้มลู
หลักเป็นคนมีน้ำาใจ ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น และประพฤติแต่สิ่งดีงามต่อผู้อื่นจึง
ส่งผลที่ดีต่อสังคมประเทศชาติ

4.2 เมตตาธรรมค้ำาจุนโลก นักเรียนผู้ให้
ขอ้มลูหลกัทกุคนสามารถรกัษาศลีขอ้1 ได้ดีจนเกดิ
มรรคผล คือ เลิกฆ่าสัตว์ได้ เกิดจิตเมตตาธรรม
และยงัไดช้ว่ยเหลอืชีวติสตัวท์กุครัง้ทีม่โีอกาส โดย
เฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำาเห็น แมลงสาบและแมลง
อื่นๆ ตกอยู่ในโถส้วม โดยใช้ไม้เขี่ยขึ้นทุกครั้ง ซึ่ง
ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่เคยตบยุงด้วยความ
สะใจทำาให้เห็นการพัฒนาการด้านจิตใจเกิดเป็น
ความดีงามของชีวิตและเกิดจิตวิญญาณใหม่

4.3 รู้ศีล รู้ธรรม จากการดำาเนินชีวิต
ด้วยหลักศีล 5 มาหลายปีได้รับการถูกปลูกฝังศีล
ธรรมจากสมณะและจากประสบการณ์ของตนเอง
ทำาให้นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจเข้าถึงแก่นแท้ของการรักษาศีล 5 ละเอียด
ยิ่งขึ้นแยกตามศีลแต่ละข้อดังนี้ ศีลข้อ1 นักเรียน
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเข้าใจละเอียดมากยิ่งขึ้นว่า 
ไม่ใช่แค่การฆ่าสัตว์อย่างเดียวแต่รวมไปถึงเวลา
มีอารมณ์โกรธเกลียดที่เกิดในตนเองก็คือศีลไม่
บริสุทธิ์ ศีลข้อ2 นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักรู้จัก การ
ให้ การสละ แม้แต่สิ่งท่ีเรารักเราหวงก็สามารถ
สละให้คนอื่นได้ ศีลข้อ3 นักเรียนผู้ให้ข้อมูล
หลักเข้าใจละเอียดมากขึ้นว่า การใช้คำาพูด การ
ใช้สายตา กิริยาท่าทาง และที่สำาคัญที่สุดคือ ใจ  
ที่เกิดดำาริ เกิดกำาหนัดเรื่องกามก็ถือว่าศีลไม่
บริสุทธิ์ ศีลข้อ4 เมื่อได้มาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติทำาให้นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเข้าใจ
ในศีลเพิ่มมากขึ้น ว่าการพูดคำาหยาบ เพ้อเจ้อ ส่อ
เสียดนินทา เป็นการผิดศีลข้อนี้ ศีลข้อ5 นักเรียน
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดเ้รยีนรูค้วามละเอยีดของการเสพ
ติดทุกอย่างท่ีเราติด เช่น การติดนอนกลางวันก็

เป็นการเสพติดเรื่องการนอน การเสพติดรสชาติ
อาหารโดยการรับประทานจุบจิบตามใจปาก การ
เสพติดเสียงเพลง เสพติดอิเล็กทรอนิกส์ ล้วน
เป็นการเสพติดทั้งสิ้นเพราะการเสพติดสิ่งเหล่านี้ 
ก็คล้ายกับการดื่มสุรา การสูบบุหรี่แต่มีความ
ละเอียดยิ่งกว่า

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า แม้นักเรียนผู้ให้

ขอ้มลูหลกัจะมพีืน้ฐานชวีติ พืน้ฐานดา้นครอบครวั
ที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเรื่องศีล 5 มาก
น้อยต่างกัน แต่เมื่อได้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียน
สัมมาสิกขาศีรษะอโศกซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่
ได้นำาหลักศาสนามาบูรณาการกับการศึกษาโดย
มีแนวทางการดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 5 มาใช้
จริงในชีวิตประจำาวันและมุ่งเน้นเรื่อง “ศีลธรรม” 
เป็นหัวใจสำาคัญให้กับผู้เรียนได้ปฏิบัติในวิถีชีวิต
ส่งผลให้นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีชีวิต
ที่งดงามด้วยศีล 5 ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สมโภชน์ 
เอีย่มสภุาษติ (2557: 6-10) ทฤษฎกีารเรยีนรูท้าง
สังคมของแบนดูรา (Bandura) ที่อธิบายถึงการ
เรียนรู้ทางสังคมและการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม
ว่าเป็นผลมาจากการซึมซับรับเอา การถอดแบบ
จากต้นแบบการเรียนรู้พฤติกรรมของสังคมนั้นๆ 
โดยเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากพฤติกรรมต่างๆ 
ของผูค้นในสงัคมจนเกดิความเขา้ใจในการกระทำา
นั้นและเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
(Direct experience) ของตัวเองที่ได้เรียนรู้จาก
พฤตกิรรมของคนอืน่ ซึง่โรงเรยีนสมัมาสกิขาศรีษะ
อโศกเปน็สว่นหนึง่ของชมุชนศรีษะอโศกทีป่ระกอบ
ดว้ย บา้น วัด โรงเรยีน โดยนกัเรยีนผูใ้หข้อ้มลูหลกั
ได้เรียนรู้พฤติกรรมของชาวศีรษะอโศกที่ดำาเนิน
ชีวิตด้วยหลักศีล 5 โดยมี นักบวช ครู-อาจารย์ 
พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างในการ
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รักษาศีล 5 และจากการที่ได้อาศัยอยู่ในสังคมสิ่ง
แวดลอ้มทีผู้่คนไดด้ำาเนนิชีวติด้วยหลกัศลี 5 ทำาให้
เกดิการซึมซับรับเอามาปฏิบตัใินชีวติประจำาวนั ซึง่
จากการศกึษาพบวา่ กอ่นท่ีนักเรยีนผูใ้ห้ขอ้มลูหลกั
จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
เคยเปน็คนทีเ่อาแตใ่จตนเองชอบทำาตามใจตนเอง
และละเมิดศีล 5 อยู่เป็นประจำาแต่เมื่อได้รับการ
ปลูกฝังเรื่องศีล 5 จากการทำาวัตรเช้าทำาวัตรเย็น
และการฟงัเทศน์ทุกวนัโดยมสีมณะเปน็ผูถ้า่ยทอด
หลักธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ
เรื่องศีล 5 ให้มีความคิดความเช่ือในเรื่องวิบาก
กรรมของการทำาผิดศีล 5 และอานิสงส์ในการ
รักษาศีล 5 และจากการศึกษายังพบว่า โรงเรียน
สัมมาสิกขาศีรษะอโศก มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด
และได้กำาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้น
ด้านศีลธรรมเป็นหัวใจหลักโดยมีการดำาเนินชีวิต
ด้วยหลักศีล 5 เป็นแนวทางให้นักเรียนผู้ให้ข้อมูล
หลักได้ปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
นิรนาท แสนสา (2556: 27) แนวคิดบรรทัดฐาน
ของสังคม (Socialization) คือ ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติของคนในสังคม ค่า
นิยมและพฤติกรรมของสังคม ซึ่งโรงเรียนสัมมา
สิกขาศีรษะอโศกได้ออกกฎระเบียบการรักษาศีล 
5 ให้นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักได้ปฏิบัติตามและผล
การเปล่ียนแปลงจากการดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 
5 ของนักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ผู้วิจัยค้นพบคือ 
นักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 8 คน เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจถึงแก่นแท้ของศีล 5 จนสามารถเลิกฆ่า
สัตว์ได้โดยมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
และทุกคนเชื่อในเรื่องของวิบากกรรม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติชโย 
(2550) ศึกษาเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์หลักศีล 5 
ท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการควบคุมทางสังคม  
พบว่า หลักคำาสอนศีล 5 เป็นหลักธรรมที่เป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติได้ควบคุมจิตใจตนเองให้มี 
หิรโิอตัปปะเกดิความละอายและเกรงกลวัตอ่บาป 

โดยนกัเรยีนผูใ้ห้ขอ้มูลหลักทกุคนเกดิจติวญิญาณ
ใหม่ที่มีเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และ
ชีวิตของผู้อื่น ไม่ก้าวร้าวรุนแรง รู้จักยับยั้งชั่งใจ
และมีความฉลาดทางอารมณ์ที่สามารถรู้เท่าทัน
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนโดยเฉพาะ
อารมณ์โกรธพบว่านักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคน
สามารถอ่านอาการของอารมณ์โกรธโดยรู้เท่าทัน
และสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองได้ 

จากการได้ศึกษาเรียนรู้การดำาเนินชีวิต
ด้วยหลักศีล5 ที่เป็นภาคทฤษฎี (ปริยัติ) นำามาสู่
การปฏิบัติรักษาศีล 5 (ปฏิบัติ) ในชีวิตประจำาวัน 
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ (ปฏิเวธ) โดย
เลิกฆ่าสัตว์ เข้าใจศีล 5 ละเอียดและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
และเข้าถึงแก่นแท้ของศีล 5 โดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองให้เป็นคนมีน้ำาใจและรู้จัก
ยับยั้งช่ังใจตนเอง สามารถอ่านจิตอ่านใจอ่าน
อารมณ์โกรธของตนเองแล้วมีสติรู้เท่าทันแล้ว
พยายามควบคุมโดยการพิจารณาถึงโทษภัยของ
ความโกรธเพือ่กำาจดัอารมณโ์กรธนัน้และสามารถ
หยดุอารมณโ์กรธของตนเองไดแ้ละจากการศกึษา
พบว่า มีนักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักฝ่ายหญิง 4 คน
ตั้งใจที่จะรับประทานอาหารมังสวิรัติตลอดชีวิต 
จากขอ้มลูดงักลา่วทำาใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงและ
การพัฒนาด้านศีลธรรมจนเกิดจิตวิญญาณใหม่
และเป็นชีวิตที่งมงามด้วยศีล 5 ที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตของนักเรียนผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

ผลการวิจัยพบว่า แม้นักเรียนผู้ให้ข้อมูล
หลกัจะมาจากครอบครวัทีส่มบรูณห์รอืไมส่มบรูณ์
ก็ตามแตเ่มือ่เขา้มาสูก่ระบวนการเรยีนรูก้ารดำาเนนิ
ชีวิตด้วยหลักศีล 5 แล้ว ทุกคนก็สามารถพัฒนา
ให้เป็นผู้มีชีวิตที่งดงามด้วยศีล 5 และพบว่าการ
ตรวจศีลตรวจธรรมเป็นกิจกรรมสำาคัญที่ส่งผล
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ให้นักเรียนเกิดการตระหนักรู้ในตนเองแล้วปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่สำารวมระวังในศีล 5 
มากยิง่ขึน้ ดงันัน้จงึมขีอ้เสนอแนะในการนำาผลวจิยั
ไปใช้ว่า โรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถ
นำารูปแบบน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมอบรมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนให้เป็น 
ผู้มีศีล 5 ได้

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาประสบการณ์การ
ดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียน
สัมมาสิกขาศีรษะอโศกที่กำาลังศึกษาเล่าเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เท่านั้น ยังไม่ได้
ศึกษาไปถึงการดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 5 หลัง
จากจบการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไป สามารถวิจัยว่า การดำาเนินชีวิตด้วยหลัก
ศีล 5 เมื่อสำาเร็จการศึกษาไปแล้วจะเป็นอย่างไร
และอาจศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาอ่ืนๆ ของชาว
อโศกว่าเป็นเช่นไร
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