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บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ ๑) เพื่อศึกษาการละเมิดเบญจศีลตามหลักคํา

สอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๒) เพื่อศึกษาปัญหาจากการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี ๕ ในสังคมชาว
พุทธไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาการด่ืมสุรา และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการ
แก้ปัญหาการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี ๕ ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาการด่ืมสุรา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษาพบว่า การละเมิดเบญจศีลคือการล่วงเกินในศีล ๕ ประการ คือ ๑) ได้
ล่วงเกินในชีวิตของผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย ๒) ได้ล่วงเกินในทรัพย์สินของผู้อื่นท่ีเขาหามาได้ด้วยความ
บริสุทธิ์ ๓) ได้ล่วงเกินในสามีภรรยาผู้อื่น ท่ีไม่ใช่สามีภรรยาของตนเอง ๔) ได้ล่วงเกินด้วยการใช้วาจา
อันเป็นเท็จหลอกหลวงผู้อื่น ๕) ได้ล่วงเกินในการด่ืมสุราเมรัยหรือของมึนเมาอันเป็นท่ีต้ังแห่งความ
ประมาท และการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี ๕ กรณีการด่ืมสุราทําให้เกิดโทษ คือ เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ 
เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท เป็นเหตุเกิดโรค เป็นเหตุเสียช่ือเสียง เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย และทอน
กําลังปัญญา 

ปัญหาการด่ืมสุราในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน คือส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคมอันมาจากการด่ืม
สุราหรือของมึนเมา ในงานสังสรรค์ เข้าสังคม ประเพณีวัฒนธรรม หรือด่ืม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์อันก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ  ๑) ปัญหาส่วนบุคลิกลักษณะบุคคล คือการด่ืมสุราไม่เพียง
จะทําลายตนเอง แต่ยังทําลายความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย ๒) ปัญหาการรับผิดชอบต่อครอบครัว 
คือผู้นําในครอบครัวขาดความรับผิดชอบ เพราะด่ืมสุรา ๓) ปัญหาสังคมโดยรวม คือการด่ืมสุรา
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข, ก่ออาชญากรรม, รัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันภัยท่ีเกิดจากสุรา ส่วนสาเหตุของปัญหาการด่ืมสุราในสังคมชาว
                                                             

๑ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๒ อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๓ อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 



๒ 

 

พุทธไทยปัจจุบัน เช่น อยากรู้ อยากลอง, สังสรรค์ในงานต่าง ๆ, ผิดหวังจากความรัก, เลียนแบบคนใน
ครอบครัว, แสดงความเป็นชาย ในส่วนผลกระทบจากการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี ๕ ในสังคมชาวพุทธ
ไทยในปัจจุบันมี ๓ ด้าน (๑) ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เป็นโรคตับแข็ง โรคมะเร็ง โรงพิษสุราเรื้อรัง 
(๒) ผลกระทบต่อสังคม ทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น อุบัติเหตุ และความ
รุนแรงทางเพศ (๓) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทําให้รัฐบาลมีภาระรายจ่ายในการดูแล ผู้ป่วยติดสุรา 
และทําให้สูญเสียเงินจํานวนมาก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าสูญเสียผลิตผลในการทํางาน ค่าฟ้องร้อง
คดี เสียทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจราจร  

แนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี ๕ ในสังคม
ชาวพุทธไทยปัจจุบัน กรณีศึกษาการด่ืมสุราพบว่า หลักสัมมาทิฏฐิ ท่ีก่อให้เกิดกุศล เจตนาในการ
รักษาเบญจศีลได้ โดยมี ๒ อย่างคือ (๑) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เบญจศีลข้อท่ี ๕ คือ งดเว้นจากการดื่ม
สุรา, อบายมุข ๖ หลีกเล่ียงหนทางท่ีทําให้เกิดความเส่ือม , กัลยาณมิตร คือ คบคนดี, ทิศ ๖ คือ มี
สัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเรา (๒) ปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ คือ การทําใน
ใจโดยแยบคาย, ปัญญา คือ ความรอบรู้, สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้ และรู้ตัวท่ัวพร้อมอยู่
ตลอดเวลา เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีนํามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี 
๕ ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน: กรณีศึกษาการด่ืมสุรา 
 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
 การมีศีลได้ช่ือว่าเป็นรากฐานของความดี ในทางพระพุทธศาสนาการมีศีลถือว่า เป็นส่ิงท่ี
ทําให้คนเป็นคน ไม่เป็นสัตว์ ด้วยการฆ่าการทําร้ายกัน เว้นการลัก การปล้น การฉ้อโกงกัน เว้นการทํา
ผิดทางเพศโดยการละเมิดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ เว้นการพูดปดหลอกลวงกันไม่มีความจริงใจต่อกัน 
เว้นการด่ืมของมึนเมาเสพของเสพติด ส่ิงเหล่านี้คือศีล ๕ การเว้นดังกล่าวนี้ เรียกว่าศีล ซึ่งแปลว่า 
ปกติธรรมดาและตามปกติธรรมดาคนท่ัวไปก็ไม่ได้ฆ่าเขา ลักเขา เป็นต้น ศีล ดังกล่าวนี้ก่อน ดังนั้นศีล
เป็นส่ิงท่ีทําให้สังคมสงบอยู่เย็นเป็นสุขเกื้อกูลต่อกัน๔ 

 สาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให้ศีลธรรมของประชาชนเส่ือมทรามลงก็คือ ความกดดัน
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาเหตุจากการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม เกิดระบบการแข่งขัน ทําให้ค่านิยม

                                                             
๔ สมเด็จพระญาณวโรดม, แผนชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๕๐), 

หน้า ๑๖. 



๔ 

 

ท่ีดีงามต่างๆ และความเช่ือเปล่ียนแปลงตามไปด้วย จากสังคมท่ีเคยยกย่องคนประพฤติดีประพฤติ
ชอบก็กลับมายกย่องบุคคลท่ีมีทรัพย์สมบัติ หรือเงินแทน มีการเบียดเบียนกันท้ังทางตรงและทางอ้อม 
รวมไปถึงการทุจริตคดโกงกัน ปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดความเส่ือมด้านศีลธรรมของ
บุคคล และแผ่ขยายไปถึงเยาวชนด้วย เพราะว่า ประเทศชาติจะก้าวหน้าหรือพัฒนาไปได้ก็ขึ้นอยู่กับ
การประพฤติปฏิบัติของคนในชาติเป็นสําคัญ ถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้นๆ ตาม
หลักพระพุทธศาสนาถือว่า ศีลนั้นเป็นข้อปฏิบัติขั้นเริ่มแรกสุดท่ีมุ่งไปท่ีความประพฤติพื้นฐาน โดยเน้น
การละเว้นความช่ัวต่างๆ๕ 

 การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ซึ่งจากเดิมอาจเป็นการด่ืมเพื่อเป็นยา มาเป็นการเข้าสมาคม 
และกลายมาเป็นค่านิยม การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติในสังคมและเป็นส่ิงท่ีสังคม
ยอมรับในปัจจุบัน๖  ผลกระทบท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ  
กล่าวว่า ผลกระทบท่ีเกิดจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ คืออารมณ์และพฤติกรรมเปล่ียนแปลงอารมณ์
เปล่ียนแปลงง่ายพฤติกรรมเปล่ียนแปลง การตัดสินใจและการควบคุมตัวเองไม่ดี มีปัญหาการนอน 
โดยเฉพาะภายหลังการด่ืมเหล้ามีพฤติกรรมหรือสภาพจิตใจเปล่ียนแปลงอย่างไม่เหมาะสม เช่น มี
พฤติกรรมทางเพศหรือก้าวร้าวอย่างไม่เหมาะสม อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย การตัดสินใจไม่ดี ไม่
สามารถเข้าสังคมหรือทํางานได้๗   

ดังนั้นผู้วิจัยประสงค์จะศึกษาพุทธวิธีในการแก้ปัญหาจากการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี ๕ ใน
สังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาการด่ืมสุรา เพื่อจะศึกษาการละเมิดเบญจศีลตามหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการแก้ไขปัญหาการละเมิดเบญจศีล
ข้อท่ี ๕ : กรณีศึกษาการด่ืมสุราในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบันเพื่อท่ีจะได้เป็นประโยชน์แก่สังคม
ประเทศชาติต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาการละเมิดเบญจศีลตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒.๒ เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี ๕ ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน  
      : กรณีศึกษาการดื่มสุรา 

 ๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการแก้ไขปัญหาการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี  
                    ๕ ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาการด่ืมสุรา 
 

                                                             
๕ พระศรีวิสุทธิโมลี, พุทธธรรม, รายงานการวิจัย, (สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๑๗๓-๑๗๔. 
๖ ดร.เน้ือแพร เล็กเฟ่ืองฟูและคณะ, “สถานการณ์การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ภาคกลาง ปี 

๒๕๕๘”,(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา,๒๕๕๘), หน้า ๓. 
๗ นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์และคณะ, พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๑, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี, ๒๕๕๑), หน้า ๑-๒. 



๕ 

 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสาร (Documents) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยมีข้ันตอน คือ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยคือการละเมิดศีล 
๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท, ปัญหาและแนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการแก้ปัญหาการด่ืมสุราใน
สังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน ๒)จัดทําแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและโครงสร้าง ๓) นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในเขตเทศบาล
ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑๕รูป/คน ๔)นําข้อมูลท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์ ๕)สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะนําเสนอผลการศึกษา 
๔. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พุทธวิธีในการแก้ปัญหาจากการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี ๕ในสังคมชาวพุทธ
ไทยปัจจุบัน: กรณีศึกษาการด่ืมสุรา ผลการศึกษาพบว่า 
 ๑.ศีล หมายถึง ความประพฤติท่ีดีงามท้ังกายและวาจา เป็นข้อปฏิบัติสําหรับควบคุมกาย
และวาจาให้ต้ังอยู่ในความดีงาม มิให้ไปในทางทุจริต เช่น ศีลสําหรับฆราวาสหรือคฤหัสถ์ มี ศีล ๕  
และศีลสําหรับบรรพชิตหรือนักบวช มีศีล ๑๐, ๒๒๗, ๓๑๑  โดยจุดมุ่งหมายของเบญจศีล  เป็นการ
ปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนเองให้เกิด ความเจริญงอกงามยิ่งขึ้น  จนถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
อานิสงส์ของเบญจศีล ได้แก่ ๑) เป็นผู้มีอายุยืนยาว ๒) มีโภคทรัพย์สมบัติอันมาก ๓) มีครอบครัวท่ี
สมบูรณ์ ๔) เป็นผู้ท่ีน่านับถือ ๕) เป็นผู้มีสติในการดํารงชีวิตเป็นอยู่  การละเมิดเบญจศีลคือการ
ล่วงเกินในศีล ๕ ประการ คือ ๑) ได้ล่วงเกินในชีวิตของผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย ๒) ได้ล่วงเกินใน
ทรัพย์สินของผู้อื่นท่ีเขาหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ ๓) ได้ล่วงเกินในสามีภรรยาผู้อื่น ท่ีไม่ใช่สามีภรรยา
ของตนเอง ๔) ได้ล่วงเกินด้วยการใช้วาจาอันเป็นเท็จหลอกหลวงผู้อื่น ๕)  ได้ล่วงเกินในการด่ืมสุรา
เมรัยหรือของมึนเมาอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท   และการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี ๕ กรณีการด่ืม
สุราทําให้เกิดโทษ คือ เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท เป็นเหตุเกิดโรค เป็นเหตุ
เสียช่ือเสียง เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย และทอนกําลังปัญญา หลักธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาจากการละเมิด
เบญจศีล คือ คือ ๑) กายทุจริต  ๒) วจีทุจริต ๓) มโนทุจริต  

 ๒.ปัญหาจากการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี  ๕ ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน  : กรณีศึกษาการ
ด่ืมสุรา พบว่า สุรา ในพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ ๑) สุรา ๒) เมรัย น้ําเมาท่ีได้จาก
การหมักดอง ๓) มัชชะ ของมึนเมา สุรา โดยท่ัวไป แบ่งออกเป็น ๒ คือ ๑) สุรากล่ัน ๒) สุราไม่กล่ัน
 สุราท่ีจัดเข้าในข้อห้ามเบญจศีลข้อท่ี ๕ อันได้แก่ เหล้า  รัม เบียร์  หงส์ทอง สาโท  บรั่นดี 
ไวน์  ปรากฏประวัติความเป็นมาของสุรา มีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล คือนายพรานป่าพบต้นไม้ใหญ่มี
โพร่งเป็นแอ่ง นายพรานจึงตักมาด่ืมเกิดความเมา  สุราออกฤทธิ์ทําลายต้ังแต่อวัยวะแรกท่ีสัมผัสจน
ตลอดตามเส้นทางเดินของสุราท่ีผ่านเข้าไปสู่ร่างกาย คือ เกิดโรค ทําลายความสัมพันธ์ของครอบครัว 



๖ 

 

ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมแก่สุขภาพร่างกาย  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ 
ประชาชนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในเขตเทศบาลตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมาพบว่า สาเหตุของปัญหาการด่ืมสุราในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน คือ อยากรู้ 
อยากลอง การเข้าสังคม เลียนแบบคนในครอบครัว ความเครียดจากปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น ผลกระทบ
จากการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี ๕ มีดังนี้ ๑)ผลกระทบต่อสุขภาพ คือทําให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆเช่น 
โรคตับแข็ง  โรคพิษสุราเรื้อรัง  เป็นต้น, ๒) ผลกระทบต่อสังคม คือ ทําให้เกิดอาชญากรรม ทะเลาะ
วิวาท อุบัติเหตุ ความรุนแรงทางเพศ ๓)ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทําให้ทางรัฐบาลมีภาระรายจ่ายใน
การดูแล บําบัด ผู้ป่วยติดสุราเพิ่มมากขึ้น  

 ๓.แนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการแก้ไขปัญหาการละเมิดเบญจศีลข้อท่ี๕ ในสังคมชาว
พุทธไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาการด่ืมสุรา พบว่าหลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกต์ใช้คือหลักสัมมาทิฏฐิ 
ท่ีก่อให้เกิดกุศล เจตนาในการรักษาเบญจศีลได้ โดยมี ๒ อย่างคือ (๑) ปัจจัยภายนอกได้แก่ เบญจศีล
ข้อท่ี ๕ , กัลยาณมิตรและ ทิศ ๖  (๒) ปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ คือ การทําในใจโดยแยบ
คาย,ปัญญา คือ ความรอบรู้และสติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้ และรู้ตัวท่ัวพร้อมอยู่ตลอดเวลา 
โดยใช้แนวทางในการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔  การแก้ปัญหาการด่ืมสุราของชาวพุทธไทยใน
สังคมปัจจุบันโดยภาครัฐ คือ โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขโดยทางโรงพยาบาลมีวิธีบําบัดดูแล
ผู้ป่วยติดสุรา แนวทางการประยุกต์ใช้พุทธวิธีในการแก้ปัญหาการดื่มสุราในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน 
โดยมีปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นแนวทางท่ีจะประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานําไปใช้แก้ปัญหาการ
ด่ืมสุรา อันได้แก่ เบญจศีลข้อท่ี ๕, อบายมุข ๖, กัลยาณมิตร, ทิศ ๖ ซึ่งจะทําให้ผู้ด่ืมสุราได้นํา
หลักธรรมไปปฏิบัติและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราต่อไป และปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ,ปัญญา, 
สติสัมปชัญญะ ซึ่งจะทําให้ผู้ด่ืมสุราได้มีสติ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ จนเกิดปัญญาท่ีถูกต้องตาม
หลักสัมมาทิฏฐิ 

 

๕. ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ  

๑) กระทรวงสาธารณสุข ควรหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุราใน 
    เยาวชน 
๒) คณะสงฆ์ควรจัดหลักสูตรกิจกรรมท่ีสร้างกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการของ 
    ผู้บําบัดสุรา 

  ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
๑) ควรศึกษาวิธีการบําบัดผู้ป่วยติดสุราในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  
๒) ควรศึกษาทัศนคติของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีต่อการดื่มสุรา   
 



๗ 
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