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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ ๑) เพื่อศึกษาการละเมิดเบญจศีลตามหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาปัญหาจากการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ ในสังคมชาว
พุทธไทยปั จจุบั น : กรณีศึก ษาการดื่ม สุรา และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้พุท ธวิธีการ
แก้ ปั ญ หาการละเมิ ด เบญจศี ล ข้ อ ที่ ๕ ในสั ง คมชาวพุ ท ธไทยปั จ จุ บั น : กรณี ศึ ก ษาการดื่ ม สุ ร า
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการศึ กษาพบว่า การละเมิ ด เบญจศี ล คือ การล่ วงเกิน ในศี ล ๕ ประการ คื อ ๑) ได้
ล่วงเกินในชีวิตของผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย ๒) ได้ล่วงเกินในทรัพย์สินของผู้อื่นที่เขาหามาได้ด้วยความ
บริสุทธิ์ ๓) ได้ล่วงเกินในสามีภรรยาผู้อื่น ที่ไม่ใช่สามีภรรยาของตนเอง ๔) ได้ล่วงเกินด้วยการใช้วาจา
อันเป็นเท็จหลอกหลวงผู้อื่น ๕) ได้ล่วงเกินในการดื่มสุราเมรัยหรือของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท และการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ กรณี การดื่มสุราทําให้เกิดโทษ คือ เป็นเหตุให้เสียทรัพย์
เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท เป็นเหตุเกิดโรค เป็นเหตุเสียชื่อเสียง เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย และทอน
กําลังปัญญา
ปัญหาการดื่มสุราในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอันมาจากการดื่ม
สุราหรือของมึน เมา ในงานสังสรรค์ เข้ าสัง คม ประเพณี วัฒ นธรรม หรือดื่ม ในช่ วงเทศกาลปีใหม่
สงกรานต์อันก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ๑) ปัญหาส่วนบุคลิกลักษณะบุคคล คือการดื่มสุราไม่เพียง
จะทําลายตนเอง แต่ยังทําลายความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย ๒) ปัญหาการรับผิดชอบต่อครอบครัว
คือผู้ นําในครอบครัวขาดความรับผิ ดชอบ เพราะดื่ มสุ รา ๓) ปัญ หาสั งคมโดยรวม คือ การดื่ มสุร า
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข , ก่ออาชญากรรม, รัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากสุรา ส่วนสาเหตุของปัญหาการดื่มสุราในสังคมชาว
๑
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อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
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๓
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พุทธไทยปัจจุบัน เช่น อยากรู้ อยากลอง, สังสรรค์ในงานต่าง ๆ, ผิดหวังจากความรัก, เลียนแบบคนใน
ครอบครัว, แสดงความเป็นชาย ในส่วนผลกระทบจากการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ ในสังคมชาวพุทธ
ไทยในปัจจุบันมี ๓ ด้าน (๑) ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เป็นโรคตับแข็ง โรคมะเร็ง โรงพิษสุราเรื้อรัง
(๒) ผลกระทบต่อสังคม ทําให้เกิดปัญ หาอาชญากรรม ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น อุบัติเหตุ และความ
รุนแรงทางเพศ (๓) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทําให้รัฐบาลมีภาระรายจ่ายในการดูแล ผู้ป่วยติดสุรา
และทําให้สูญเสียเงินจํานวนมาก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าสูญเสียผลิตผลในการทํางาน ค่าฟ้องร้อง
คดี เสียทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจราจร
แนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ ในสังคม
ชาวพุทธไทยปัจจุบัน กรณีศึกษาการดื่มสุราพบว่า หลักสัมมาทิฏฐิ ที่ก่อให้เกิดกุศล เจตนาในการ
รักษาเบญจศีลได้ โดยมี ๒ อย่างคือ (๑) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เบญจศีลข้อที่ ๕ คือ งดเว้นจากการดื่ม
สุรา, อบายมุข ๖ หลีกเลี่ยงหนทางที่ทําให้เกิดความเสื่อม, กัลยาณมิตร คือ คบคนดี , ทิศ ๖ คือ มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา (๒) ปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ คือ การทําใน
ใจโดยแยบคาย, ปัญญา คือ ความรอบรู้ , สติสัมปชัญ ญะ คือ ความระลึกได้ และรู้ตัวทั่ วพร้อมอยู่
ตลอดเวลา เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นํามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาการละเมิดเบญจศีลข้อที่
๕ ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน: กรณีศึกษาการดื่มสุรา
คาสาคัญ: พุทธวิธี,การละเมิด,เบญจศีล,ชาวพุทธไทยปัจจุบัน, การดื่มสุรา
Abstract
The title of this research has three objects; 1) to study the violation of
the five precepts according to Theravã Budhism 2) to study the problem from the
violation of the 5th precept in the Present of Thai Society 3) to study Buddha’s
method for appliment to resoved the problem form the violation of the 5th
precept in the Present of Thai Society; a case study of drinking alcohol. This was
a qualitative research to collect all data from academic paper, books and In depth
Interview.
The result of research was found that the violation of the five
precepts as followings; 1) a void from killing 2) a void from stealing 3) avoid
from sexual misconduct 4) avoid from false speech 5) avoid from intoxicants
causing heedlessness. Downside of the violation of the 5th precept a case study of
drinking alcohol is causes a loss of property and scuffle,causes of disease and bad
reputation ,causes of do not know shame and decrease wisdom.
The problem of drinking alcohol in the present Thai society
concerning the drinking alcohol such as the party, wedding, vocation, holiday, and

๓

Songkran festival. This showed problem from drinking alcohol as followings; 1)
individual problem consist of characteristics of drunken, to make mischief, to
defame, to destroy self-health, , 2) drunken man destroy broken family, harmony,
and relationship with other person 3) society problem; drinking alcohol to get
accident, to dispute with other person, to do punishment. The government paid very
much money for remedy in Thai society. The special problem from drinking alcohol
such as experiment to drinking, party, broken hart. The problem of avoid the 5th
precept with intoxicants causing heedlessness showed three levels; 1) health effect
concerning the body; alcoholism, mental disease, cancer, and other illness, 2)
society effect; dispute with other, accident, sexual problem, 3) economy problem; to
take care health, criminal law, to paid money from accident.
The Buddha’s method for applyment to resolved the problem from
avoid from the intoxicants causing heedlessness in the Present Thai society; a case
study of drinking alcohol had found that Right view get wholesome in practice
the five precepts have two kinds; 1) external factor; the 5th precept, good friend,
avoid from intoxicants causing heedlessness, six directions, internal factor;
systematic attention, analytical thinking, knowledge of wisdom, mindfulness and
clear comprehension. This Dhamma develop the life quality and resolved this
problem for get happiness.
Keyword: The Buddhist Method,Violation, The 5th Precept, Contemporary Thai
Buddhist Society ,Alcoholic Consumption
๑. บทนา
การมีศีลได้ชื่อว่าเป็นรากฐานของความดี ในทางพระพุทธศาสนาการมีศีลถือว่า เป็นสิ่งที่
ทําให้คนเป็นคน ไม่เป็นสัตว์ ด้วยการฆ่าการทําร้ายกัน เว้นการลัก การปล้น การฉ้อโกงกัน เว้นการทํา
ผิดทางเพศโดยการละเมิดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ เว้นการพูดปดหลอกลวงกันไม่มีความจริงใจต่อกัน
เว้นการดื่มของมึนเมาเสพของเสพติด สิ่งเหล่านี้คือศีล ๕ การเว้นดัง กล่าวนี้ เรียกว่าศีล ซึ่งแปลว่า
ปกติธรรมดาและตามปกติธรรมดาคนทั่วไปก็ไม่ได้ฆ่าเขา ลักเขา เป็นต้น ศีล ดังกล่าวนี้ก่อน ดังนั้นศีล
เป็นสิ่งที่ทําให้สังคมสงบอยู่เย็นเป็นสุขเกื้อกูลต่อกัน๔
สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ศีลธรรมของประชาชนเสื่อมทรามลงก็คือ ความกดดัน
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาเหตุจากการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม เกิดระบบการแข่งขัน ทําให้ค่านิยม
๔
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ที่ดีงามต่างๆ และความเชื่อเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากสังคมที่ เคยยกย่องคนประพฤติดีประพฤติ
ชอบก็กลับมายกย่องบุคคลที่มีทรัพย์สมบัติ หรือเงินแทน มีการเบียดเบียนกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมไปถึงการทุจริตคดโกงกัน ปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดความเสื่อมด้านศีลธรรมของ
บุคคล และแผ่ขยายไปถึงเยาวชนด้วย เพราะว่า ประเทศชาติจะก้าวหน้าหรือพัฒนาไปได้ก็ขึ้นอยู่กับ
การประพฤติปฏิบัติของคนในชาติเป็นสําคัญ ถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้นๆ ตาม
หลักพระพุทธศาสนาถือว่า ศีลนั้นเป็นข้อปฏิบัติขั้นเริ่มแรกสุดที่มุ่งไปที่ความประพฤติพื้นฐาน โดยเน้น
การละเว้นความชั่วต่างๆ๕
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจากเดิมอาจเป็นการดื่มเพื่อเป็นยา มาเป็นการเข้าสมาคม
และกลายมาเป็น ค่ านิ ยม การดื่ มเครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ เป็ น เรื่อ งปกติ ในสัง คมและเป็ น สิ่ ง ที่สั ง คม
ยอมรับในปัจจุบัน๖ ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ
กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คืออารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่ายพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจและการควบคุมตัวเองไม่ดี มีปัญหาการนอน
โดยเฉพาะภายหลังการดื่มเหล้ามีพฤติกรรมหรือสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เหมาะสม เช่น มี
พฤติกรรมทางเพศหรือ ก้าวร้าวอย่างไม่ เหมาะสม อารมณ์ เปลี่ยนแปลงง่าย การตัด สินใจไม่ดี ไม่
สามารถเข้าสังคมหรือทํางานได้๗
ดังนั้น ผู้วิจัยประสงค์จะศึกษาพุ ทธวิธีในการแก้ปั ญ หาจากการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ ใน
สังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาการดื่มสุรา เพื่อจะศึกษาการละเมิดเบญจศีลตามหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการแก้ไขปัญหาการละเมิดเบญจศีล
ข้อที่ ๕ : กรณี ศึก ษาการดื่ มสุ ราในสัง คมชาวพุ ทธไทยปั จจุ บัน เพื่ อ ที่จ ะได้เป็ น ประโยชน์ แก่ สัง คม
ประเทศชาติต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาการละเมิดเบญจศีลตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน
: กรณีศึกษาการดื่มสุรา
๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการแก้ไขปัญหาการละเมิดเบญจศีลข้อที่
๕ ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาการดื่มสุรา
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ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู และคณะ, “สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาคกลาง ปี
๒๕๕๘”,(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา,๒๕๕๘), หน้า ๓.
๗
นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์และคณะ, พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา ๒๕๕๑, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี, ๒๕๕๑), หน้า ๑-๒.

๕

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้เป็น การวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Documents) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยมีขั้นตอน คือ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับงานวิจัยคือการละเมิดศีล
๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท, ปัญหาและแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการแก้ปัญหาการดื่มสุราใน
สังคมชาวพุ ทธไทยปั จจุบัน ๒)จัดทํ าแบบสัมภาษณ์ เสนอต่อ อาจารย์ที่ป รึกษาโดยให้ ผู้ท รงคุณ วุฒิ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หาและโครงสร้า ง ๓) นํ า แบบสั ม ภาษณ์ ไ ปสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กั บ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในเขตเทศบาล
ตํ า บลสู ง เนิ น อํ า เภอสู งเนิ น จั งหวั ด นครราชสี ม า จํ านวน ๑๕รู ป /คน ๔)นํ าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
ศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์ ๕)สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะนําเสนอผลการศึกษา
๔. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา พุทธวิธีในการแก้ปัญหาจากการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ในสังคมชาวพุทธ
ไทยปัจจุบัน: กรณีศึกษาการดื่มสุรา ผลการศึกษาพบว่า
๑.ศีล หมายถึง ความประพฤติที่ดีงามทั้งกายและวาจา เป็นข้อ ปฏิบัติสําหรับควบคุมกาย
และวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม มิให้ไปในทางทุจริต เช่น ศีลสําหรับฆราวาสหรือคฤหั สถ์ มี ศีล ๕
และศีลสําหรับบรรพชิตหรือนักบวช มีศีล ๑๐, ๒๒๗, ๓๑๑ โดยจุดมุ่งหมายของเบญจศีล เป็นการ
ปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนเองให้เกิด ความเจริญงอกงามยิ่งขึ้น จนถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
อานิสงส์ของเบญจศีล ได้แก่ ๑) เป็นผู้มีอายุยืนยาว ๒) มีโภคทรัพย์สมบัติอันมาก ๓) มีครอบครัวที่
สมบู รณ์ ๔) เป็น ผู้ที่ น่านั บถื อ ๕) เป็น ผู้มี สติในการดํารงชีวิตเป็น อยู่ การละเมิด เบญจศีล คือการ
ล่วงเกิน ในศีล ๕ ประการ คื อ ๑) ได้ล่วงเกิ นในชีวิต ของผู้อื่ นให้ถึง แก่ ความตาย ๒) ได้ล่วงเกิ นใน
ทรัพย์สินของผู้อื่นที่เขาหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ ๓) ได้ล่วงเกินในสามีภรรยาผู้อื่น ที่ไม่ใช่สามีภรรยา
ของตนเอง ๔) ได้ล่วงเกินด้วยการใช้วาจาอันเป็นเท็จหลอกหลวงผู้อื่น ๕) ได้ล่วงเกินในการดื่มสุรา
เมรัยหรือของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท และการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ กรณีการดื่ม
สุราทําให้เกิดโทษ คือ เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท เป็นเหตุเกิดโรค เป็นเหตุ
เสียชื่อเสียง เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย และทอนกําลังปัญญา หลักธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาจากการละเมิด
เบญจศีล คือ คือ ๑) กายทุจริต ๒) วจีทุจริต ๓) มโนทุจริต
๒.ปัญหาจากการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาการ
ดื่มสุรา พบว่า สุรา ในพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ ๑) สุรา ๒) เมรัย น้ําเมาที่ได้จาก
การหมักดอง ๓) มัชชะ ของมึนเมา สุรา โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น ๒ คือ ๑) สุรากลั่น ๒) สุราไม่กลั่น
สุราที่จัดเข้าในข้อห้ามเบญจศีลข้อที่ ๕ อันได้แก่ เหล้า รัม เบียร์ หงส์ทอง สาโท บรั่นดี
ไวน์ ปรากฏประวัติความเป็นมาของสุรา มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล คือนายพรานป่าพบต้นไม้ใหญ่มี
โพร่งเป็นแอ่ง นายพรานจึงตักมาดื่มเกิดความเมา สุราออกฤทธิ์ทําลายตั้งแต่อวัยวะแรกที่สัมผัสจน
ตลอดตามเส้นทางเดินของสุราที่ผ่านเข้าไปสู่ร่างกาย คือ เกิดโรค ทําลายความสัมพันธ์ของครอบครัว

๖

ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่สุขภาพร่างกาย จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ
ประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในเขตเทศบาลตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน
จัง หวัดนครราชสีมาพบว่า สาเหตุของปัญ หาการดื่มสุราในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน คือ อยากรู้
อยากลอง การเข้าสังคม เลียนแบบคนในครอบครัว ความเครียดจากปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น ผลกระทบ
จากการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ มีดังนี้ ๑)ผลกระทบต่อสุขภาพ คือทําให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆเช่น
โรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น, ๒) ผลกระทบต่อสังคม คือ ทําให้เกิดอาชญากรรม ทะเลาะ
วิวาท อุบัติเหตุ ความรุนแรงทางเพศ ๓)ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทําให้ทางรัฐบาลมีภาระรายจ่ายใน
การดูแล บําบัด ผู้ป่วยติดสุราเพิ่มมากขึ้น
๓.แนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการแก้ไขปัญหาการละเมิดเบญจศีลข้อที่๕ ในสังคมชาว
พุทธไทยปัจจุบัน : กรณี ศึกษาการดื่มสุรา พบว่าหลักพุทธธรรมที่นํามาประยุกต์ใช้คือ หลักสัมมาทิฏฐิ
ที่ก่อให้เกิดกุศล เจตนาในการรักษาเบญจศีลได้ โดยมี ๒ อย่างคือ (๑) ปัจจัยภายนอกได้แก่ เบญจศีล
ข้อที่ ๕ , กัลยาณมิตรและ ทิศ ๖ (๒) ปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ คือ การทําในใจโดยแยบ
คาย,ปัญญา คือ ความรอบรู้และสติสัมปชัญ ญะ คือ ความระลึกได้ และรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา
โดยใช้ แนวทางในการแก้ปัญ หาตามหลักอริยสัจ ๔ การแก้ปัญ หาการดื่มสุราของชาวพุทธไทยใน
สังคมปัจจุบันโดยภาครัฐ คือ โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขโดยทางโรงพยาบาลมีวิธีบําบัดดูแล
ผู้ป่วยติดสุรา แนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีในการแก้ปัญหาการดื่มสุราในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน
โดยมีปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นแนวทางที่จะประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานําไปใช้แก้ปัญหาการ
ดื่ม สุ ร า อัน ได้ แ ก่ เบญจศี ล ข้อ ที่ ๕, อบายมุ ข ๖, กั ล ยาณมิ ต ร, ทิ ศ ๖ ซึ่ ง จะทํ าให้ ผู้ ดื่ ม สุ ราได้ นํ า
หลักธรรมไปปฏิบัติและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ สุราต่อไป และปัจจัยภายใน ได้ แก่ โยนิโสมนสิการ,ปัญ ญา,
สติสัมปชัญญะ ซึ่งจะทําให้ผู้ดื่มสุราได้มีสติ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ จนเกิดปัญญาที่ถูกต้องตาม
หลักสัมมาทิฏฐิ
๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
๑) กระทรวงสาธารณสุข ควรหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุราใน
เยาวชน
๒) คณะสงฆ์ควรจัดหลักสูตรกิจกรรมที่สร้างกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการของ
ผู้บําบัดสุรา
๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรศึกษาวิธีการบําบัดผู้ป่วยติดสุราในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒) ควรศึกษาทัศนคติของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาที่มีต่อการดื่มสุรา
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