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พระเฉลิม ธมฺมรโส
พระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา รนุ ที่ ๕๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
R

พระพุทธศาสนา : กระบวนทัศนในแกปญ
 หาวิกฤติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวด
ลอมประเทศไทยนั้นเปนสังคมหนึ่งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนา และไดรับการหลอหลอมจาก
หลักธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถชี วี ติ ของคนไทยสวนใหญตงั้ แตกำเนิดจนถึง
ตาย จึงเกีย่ วโยงสัมพันธเปนอันหนึง่ อันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แตเมือ่ สังคมโลกเปดกวาง
ขึน้ ทัง้ ในดานสือ่ สารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเปนเหตุผลสำคัญทีน่ ำพาให
สังคมไทยกาวเขาไปสกู ระแสแหงยุคโลกาภิวฒ
ั น สงผลใหสงั คมไทยตองเผชิญกับภาวะวิกฤติใน
หลายๆ ดาน กลาวคือ
๑. วิกฤติการเมือง
๒. วิกฤติดา นเศรษฐกิจ
๓. วิกฤติดา นสังคม
๔. วิกฤติดา นสิง่ แวดลอม
พระพุทธศาสนา จึงเปนกระบวนทัศนใหมที่จะสามารถนำหลักการสำคัญที่มีอยูใน
พระไตรปฏกมาประยุกตใชในการแกปญ
 หาในแบบองครวม เพือ่ จะทำใหการแกปญ
 หาเปนไปอยาง
ครบวงจร อันจะสงผลดีกบั การแกไขปญหาวิกฤติตา งๆ ของสังคมไทยตอไป
วิกฤติตา งๆทีเ่ กิดขึน้ ลวนโยงใยถึงกันเปนลูกโซ เปนปจจัยเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน เมือ่
เกิดวิกฤติขนึ้ ในดานใดดานหนึง่ ของสังคมนัน้ หมายถึงวา ผลพวงจากวิกฤตินนั้ ยอมกระทบตอระบบ
ในสังคมนัน้ ดวย เชน บานเมืองปจจุบนั เกิดภาวะวิกฤติ เพราะเปนผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ
ทรุดตัว นักการเมือง บุคคลในสังคมหวังเพือ่ จะกอบโกยผลประโยชนเปนสวนตัวมากขึน้ ประชาชน
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อดอยากมากขึน้ จึงเปนภาวะวิกฤติทางสังคมเมือ่ บุคคลในสังคมมีมากขึน้ ความเห็นแกตวั มากขึน้
สภาพสิง่ แวดลอมรอบตัวจึงไมมคี นเอาใจใสดแู ลจนเกิดเปนภาวะวิกฤติทางสิง่ แวดลอม ถึงเวลา
แลวทีส่ งั คมไทยจะตองนำกระบวนทัศนทางพระพุทธศาสนามาปรับใชตามความเหมาะสมกับ
สถานการณตา งๆ ในขณะนี้

 
นักการเมืองมักมองเปนเกมสทางการเมือง เลนพรรคเลนพวก มือใครยาวสาวได
สาวเอา แตมกั เปนไปแบบเชาชามเย็นชาม นักการเมืองสวนมากมัดทุจริตและกอบโกยผลประโยชน
ความไมสามัคคีของนักการเมือง แมจะหนวยงานคอยตรวจสอบก็ตามที ก็เปนไปอยางไมเต็มทีน่ กั
ดวยเกรงกลัวอำนาจและอิทธิพล ปญหาอีกอยางของการเมืองคือดานการดำเนินนโยบายผิดพลาด
อันเกิดผลเสียกับสังคมและประเทศชาติ ผบู ริหารประเทศยังไมไดมกี ารบริหารอยางเต็มความรับ
ผิดชอบ ยังมีการเลนการเมืองมากเกินความจำเปนซึง่ มีผลทำใหการดำเนินนโยบายตางๆยังไมได
แกปญ
 หาทีแ่ ทจริงของประเทศ บางครัง้ นโยบายหลายๆ นโยบายก็ดนู า จะดี แตกลับไมไดผลเต็ม
ทีซ่ งึ่ ก็มสี าเหตุมาจากการไมสามารถนำนโยบายไปปฏิบตั กิ นั อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
บอยครัง้ เปนการดำเนินนโยบายเพือ่ สรางภาพใหแกสว นตน แตใหความสำคัญของประสิทธิผล
นอยมาก หรือ แทบจะไมใหความสำคัญเลย ระบบราชการก็เปนอีกปญหาหนึง่ ทีม่ ผี ลกระทบตอ
การสงออก และอีกหลายๆ ธุรกิจหนวยงานตางๆ มีการทำงานซ้ำซอนกัน ซึ่งอันที่จริงแลว
โครงสรางของระบบราชการก็ไดมกี าร กำหนดไวดแี ลวแตกไ็ ปผิดพลาดทีก่ ารปฏิบตั อิ กี เพราะตาง
คนตางพยายามสรางผลงานใหโดดเดนในสายตาของผบู งั คับบัญชา หรือแมกระทัง่ นักการเมือง
จนลืมนึกถึงประชาชน แตกม็ ขี า ราชการระดับกลาง และระดับลางทีม่ แี นวความคิดทีด่ ๆี แตกไ็ ม
มีโอกาสทีจ่ ะไดแสดงฝมอื เนือ่ งจากติดทีร่ ะบบราชการทีย่ งั เปนระบบศักดินา ผสมกับระบบอุปถัมภ
อยตู ราบใดทีผ่ ใู หญในภาครัฐยังไมยอมรับความจริงเหลานี้ ปญหาของชาติไทยคงมีแตการสูญเสีย
ไปอยางตอเนือ่ งในแงของปจเจกบุคคลคนไทยยอมประสบกับความไมเชือ่ มัน่ ในสถานะของประเทศ
ไมไวใจในขาราชการและนักการเมืองในการบริหารของคณะรัฐบาลและความมัน่ คงของประเทศ
ในแงของสังคมมุมมองโดยรวมของสังคมไทยยอมไมเปนทีไ่ ววางใจของชาวตางชาติเทาทีค่ วร ความ
เชือ่ มัน่ ในรัฐบาลโดยรวมก็ลดลงตามลำดับในแงของเศรษฐกิจ การบริหารดานนโยบายของรัฐบาล
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เปนผลโดยตรงดานเศรษฐกิจของประเทศ หากรัฐบาลวางแนวนโยบายผิดพลาด ตางชาติขาดความ
เชือ่ มัน่ ในรัฐบาล ยอมเกิดเปนวิกฤติเศรษฐกิจตามมาอยางแนนอน ในแงของศาสนา ปจจุบนั กำลัง
เปนปจจัยหนึง่ ทีจ่ ะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางศาสนา อันเกิดจากการพยายามแทรกแซงกิจการ
พระพุทธศาสนา และพยายามลบลางความเปนพุทธศาสนาในหนวยงานนัน้ ๆ ทีน่ กั การเมืองบาง
คนเปนรัฐมนตรี ดังทีเ่ ปนขาวในปจจุบนั


 

พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงอธิปไตย ไวถงึ ๓ แบบ คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย
ธรรมาธิปไตย โดยประการหลัง ธรรมาธิปไตยปกครองโดยเนนธรรมะเปนใหญ ใหผนู ำมีธรรมะ
(มุขบุรษุ ทีด่ )ี และประชาชนมีธรรมะ (สัมมาชน) (พระสุตตันตปฎก เลม ๒๐ หนา ๑๘๖ , เลม ๑๑
หนา ๒๓๑)
๑) พระพุทธศาสนา เนนเสรีภาพทางจิต เปนศาสนาแรกทีส่ ง เสริมสิทธิมนุษยชน มีสทิ ธิ
พิจารณาคัดเลือกผนู ำ มีสทิ ธิในดานตางอันไมกอ ความเดือดรอนสตู นเองและผอู นื่
๒) พระพุทธศาสนา สอนใหรจู กั ความพอดีในการปฏิบตั ติ น และการแกไขปญหาตางๆ
ดวยปญญา ในการดำเนินตามอริยสัจ ๔ นักการเมืองควรนำไปปรับใชตามเหตุการณนนั้ ๆ
๓) พระพุทธศาสนา สอนใหรจู กั ความสุจริตในการปฏิบตั ติ นสมควรแกหนาที่ รกู าล รู
เวลา รหู นาทีข่ องตน
ปญหาความยัดแยงทางการเมือง ความยัดแยงทางการเมืองทีเ่ ปนปญหาสังคมอยางหนึง่
นัน้ อาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ เชน ผลประโยชนขดั กัน ความคิดเห็นไมตรงกัน การขาด
อุดมคติทางการเมืองที่แนนอน เปนตน ในการแกปญหานี้ ตามทัศนะของพุทธศาสนาแลว
นักการเมืองจะตองมีธรรมะสำหรับนักบริหาร นักปกครองซึง่ พระพุทธองคไดแสดงวา เปนคุณสมบัติ
ของนักปกครองหรือผบู ริหารปรากฏในพระคัมภีรศ าสนาหลายแหงดวยกัน แตในทีน่ จี้ ะขอนำมา
กลาวเฉพาะทีท่ า นไดแสดงไวในอรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย มีใจความวาผปู กครองหรือ
นักบริหารนัน้ จะตองทำนุบำรุงประชาราษฏรดว ยหลักธรรมทีเ่ รียกวาราชสังคหวัตถุ ๕ ประการ คือ
๑. สัสสเมธะ ฉลาดสามารถในการบำรุงเกษตรกรรมและกสิกรรมเปนตนอันเปน
ธัญญาหารใหเกิดผลผลิตทีด่ ี มีการสงเสริมการเกษตรและกสิกรรมใหอดุ มสมบูรณ อันจะเปน
ประโยชนพนื้ ฐานทีส่ ำคัญยิง่ ในการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจ
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๒. ปุรสิ เมธะ ฉลาดสามารถในการบำรุงคน สงเสริมคัดเลือกคนมาทำงานใหเหมาะสม
กับความรคู วามสามารถของเขาและการงานทีจ่ ะทำนัน้ ๆ พรอมทัง้ จัดสวัสดิการใหดี เปนตน
๓. สัมมาปาสะผูกประสานสงเคราะหประชาชนพลเมืองบวงคลองใจคนคือการดูแลสุข
ทุกขของประชาชนสงเสริมอาชีพ เชน จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในทางพาณิชยกรรมหรือ
ดำเนินกิจกรรมตางๆ ไมใหเกิดความเลือ่ มล้ำหรือชองวางจนแตกแยกกัน ซึง่ เปนการทำใหจติ ใจ
ของประชาชนเลือ่ มใสในผปู กครอง
๔. วาชเปยยะ พูดจาดวยถอยคำไพเราะออนหวานดูดดืม่ ใจ รจู กั พูดรจู กั ชีแ้ จงแนะนำรจู กั
ทักทายถามไถทกุ ขสขุ ของประชาชนทุกชัน้ ดวยอัธยาศัยไมตรีทดี่ ดี ว ยถอยคำทีป่ ระกอบดวยเหตุผล
ทีเ่ ปนหลักฐานมีประโยชน เปนทางแหงการสรางสรรคแกไขปญหาเสริมความสามัคคีทำใหเกิดความ
เขาใจดี ความเชือ่ ถือและความนิยมนับถือ
๕. นิรคั คฬะ บริหารประเทศชาติใหอยเู ย็นเปนสุขโดยปองกันและบำราบโจรผรู า ยให
ประชาชนนอนตาหลับ โดยยึดหลักการทีว่ า “ความสุขของประชาชนคือยอดปรารถนาของตน”และ
ในทีฆนิกายปาฏิกวรรคก็ไดแสดงไววา ผบู ริหารหรือนักปกครองทีด่ นี นั้ เมือ่ ปฏิบตั หิ นาทีพ่ งึ เวนความ
ลำเอียง (อคติ) หรือความประพฤติทคี่ ลาดเคลือ่ นจากธรรม ๔ ประการ คือ
๑. ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะชอบ
๒. โทสาคติ ลำเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ลำเอียงเพราะหลงหรือเขลา
๔. ภยาคติ ลำเอียงเพราะขลาดกลัว
นอกจากนี้ มีความประพฤติดเี ปนแบบฉบับในการดำรงชีวติ ของนักปกครองเพราะการ
ปกครองทีด่ คี อื การใหแบบอยางทีด่ ี ความตรงความคดของนักปกครองมีอทิ ธิพลตอความประพฤติ
ของประชาชน ความซือ่ ตรงของประชาชน ขึน้ อยกู บั ความซือ่ ตรงของนักปกครอง การแกความ
คดของสวนใหญจึงตองเริ่มมาจากฝายปกครอง ความสัมพันธระหวางบุคคล ๒ ประเภทนี้
พระพุทธเจาตรัสยกตัวอยางไวในโพธิราชชาดกขุททกนิกายวา”เมือ่ ฝูงโคกำลังขามแมน้ำ ถาโค
จาฝูงไปคด โคนอกนัน้ ก็คดตาม ในหมมู นุษยกเ็ ชนเดียวกันถาผไู ดรบั สมมติใหเปนหัวหนาเปน
ผปู กครองไมเปนธรรม คนนอกนัน้ ก็ประพฤติไมเปนธรรม ดังนัน้ เมือ่ ผปู กครองประพฤติไมเปนธรรม
ชาวเมืองก็พลอยทุกขกนั ไปทัว่ โดยนัยตรงกันขามเมือ่ ผปู กครองทรงไวซงึ่ ธรรม ชาวเมืองก็เปนสุข
กันไปทัว่ ”

บทบาทพระสงฆในการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไทยในปจจุบัน

513

 
คนเราเมือ่ เกิดมาแลว จะสามารถดำเนินชีวติ ประจำวันไปไดอยางมีความสุขความเจริญ
ตลอดทัง้ ประสบความสำเร็จในดานตางๆ ของชีวติ จำเปนตองอาศัยเครือ่ งอุปโภคบริโภคนานา
ชนิดอยางนอยก็ตอ งอาศัยปจจัยสี่ คือ อาหาร เสือ้ ผา ทีอ่ ยอู าศัย และยารักษาโรคและก็ตอ งมีอยาง
เพียงพอทีเ่ รียกวาอยดู กี นิ ดีถา แตละคนมีการอยดู กี นิ ดี ก็ยอ มจะทำใหสงั คมมีความมัน่ คง แตถา แต
ละคนซึง่ เปนสมาชิกของสังคมสวนใหญมคี วามเดือนรอนในเรือ่ งการกินดีอยดู ี ก็ยอ มจะเปนสาเหตุ
นำความออนแอมาสสู งั คม สังคมยอมมีแตความเดือดรอน เปนหนีเ้ ปนสินกันมาก มีการทำผิด
กฏหมายบานเมืองมีโจรผรู า ยมากขึน้ ปรากฎการณทางสังคมเชนนี้ สาเหตุทแี่ ทจริงก็เนือ่ งมาจาก
ปญหาเศรษฐกิจ อันเปนปญหาทีส่ ำคัญยิง่ ในชีวติ ประจำวันของมวลมนุษย ซึง่ มนุษยตอ งดิน้ รนใน
แตละวันก็ไมใชอนื่ ไกลก็เพือ่ ปากเพือ่ ทองทีเ่ รียกวา ทำมาหากินนัน้ เอง


๑) ปญหาการตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัวไมได มีคนเปนจำนวนไมนอ ยทีเ่ ผชิญกับปญหานี้ บางคนแม
มีหนาทีก่ ารงานทำแลว บางคนจบการศึกษาเปนผใู หญแลว บางคนถึงกับแตงงานแลว บางคนมี
งานทำไดรบั เงินเดือนมากพอสมควรแตกไ็ มสามารถสรางเนือ้ สรางตัวในทางเศรษฐกิจได บางคนแม
มีอายุมากถึงวัยกลางคนแลว หรือบางคนแมเกิดในตระกูลทีร่ ่ำรวยแตกย็ งั ไมสามารถยืนอยดู ว ย
ลำแขงของตนเองในทางเศรษฐกิจได และบางคนเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยางไร แมกาลเวลา
จะลวงเลยไปหลายปกต็ าม ก็ยงั คงสภาพฐานะเดิม ไมสามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนให
สูงขึน้ กวาเดิมได บุคคลตางๆ ดังทีไ่ ดยกตัวอยางมานีเ้ ปนผเู ผชิญกับปญหาการตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัวไม
ไดทงั้ ๆ ทีส่ ภาพแวดลอมภายนอกและตัวเองก็สงู วัยพอสมควร นาจะประสบความสำเร็จมากกวา
นี้ ปญหาการตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัวไมไดนา จะลดนอยถอยลงมากกวานี้ แมมคี รอบครัวแลวก็ตอ งพึง่ พาอาศัย
ผอู นื่ อยู หรือโตแลวก็เหมือนไมโต ชนิดทีเ่ ลีย้ งไมรจู กั โต สำหรับปญหาดังกลาว ไดมหี ลักคำสอน
ในทางพุทธศาสนา ซึง่ เปนธรรมะเกีย่ วกับหลักเศรษฐกิจสวนบุคคลและครอบครัวถาไดนำเอาไป
เปนแนวทางแหงการประพฤติปฏิบตั อิ ยางจริงจังและจริงใจในชีวติ ประจำวันแลว ก็เชือ่ ไดวา
จะสามารถแกไขปญหาการตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัวไมไดอยางแนนอน หลักธรรมดังกลาว มีดงั นี้
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๒) ปญหาการกระจายรายได ปญหาทางเศรษฐกิจทีส่ ำคัญมากเปนปญหาหนึง่ ก็คอื
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจน คนรวยก็รวยเหลือเกิน สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคน
ร่ำรวยมีจำนวนนอยแตมรี ายไดมาก ขณะเดียวกัน คนจนมีจำนวนมากและมีรายไดต่ำมาก เมือ่
ความเหลือ่ มล้ำทางเศรษฐกิจมีเชนนี้ ก็ยอ มทำใหคนจนมีความเดือดรอนเปนทุกขและก็มโี อกาส
ทีจ่ ะยากจนมากยิง่ ขึน้ เมือ่ อยากจะทำอะไรก็มกั จะติดขัดกลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด
และโอกาสทีจ่ ะตองกหู นีย้ มื สิน้ ก็มมี ากขึน้ ความยากจนก็ดี การกหู นีย้ มื สินก็ดี ลวนแตเปนสาเหตุ
แหงความเดือดรอนทัง้ สิน้
๓) ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง ในการทำงานตางๆ เพือ่ ใหไดมาซึง่ ของกลาง
คือ เงินไวจับจายใชสอยบำบัดทุกขบำรุงสุข เมือ่ มีงานทำ ก็ยอ มจะไดเงินเปนคาตอบแทน ดังคำขวัญ
ทีว่ า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ก็ยอ มมีผทู เี่ ปนเจาของงานในฐานะนายจาง และผู
ทำงานในฐานะลูกจาง นายจางกับลูกจางนี้ ก็มกั จะมีปญ
 หาขัดแยงกันอยบู อ ยครัง้ สาเหตุความ
ขัดแยงอาจมีมากมายหลายอยาง เชน ลูกจางไมสนใจและรับผิดชอบตอหนาทีก่ ารงานเทาทีค่ วร
ขาดประสิทธิภาพในการทำงานหรือมีผลงานออกมาไมเปนทีพ่ อใจของนายจาง สวนนายจางก็อาจ
จะไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน นายจางใชวธิ ปี กครองลูกจางไมเปนธรรม หรือไมเขาใจชีวติ
จิตใจของลูกจางทีต่ อ งการเรียกรองใหขนึ้ คาจางเนือ่ งจากคาจางต่ำไมเพียงพอตอการครองชีพและ
นายจางไมยอมขึน้ ใหเลานี้ เปนตน ทำใหเกิดความขัดแยงขึน้ สังเกตไดวา ความขัดแยงตางๆ ถา
ฝายหนึง่ ไดอกี ฝายหนึง่ มักเสีย เชน ถานายจางขึน้ คาแรงคาจางแกลกู จางนายจางก็จะรวู า เปน
การเสีย เพราะตนทุนสูงขึน้ เปนตน แตความขัดแยงสวนมากเกิดขึน้ เนือ่ งจากลูกจางรสู กึ วา ถูก
นายจางเอาเปรียบหรือปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรม ลูกจางจึงมีการรวมกลมุ กันขึน้ เพือ่ เรียกรองสิง่ ทีล่ กู จาง
ตองการทำใหเกิดสมาคมลูกจางและการนัดหยุดงาน เปนตน เพือ่ ใหมกี ำลังตอรองกับนายจางใน
การเรียกรองสิง่ ตางๆ ทีต่ นตองการ มีการรวมกำลังลูกจางเพือ่ เจรจาตอรองกับนายจางและใชวธิ ี
การตางๆ เชน นัดหยุดงานก็เพือ่ ใหเกิดอำนาจการเจรจาตอรอง กลาวคือ ถาอำนาจการเจรจา
ตอรองของฝายใดมากวาก็จะมีสทิ ธิมเี สียงมากกวาในการเจรจา ดวยเหตุนี้ ความขัดแยงจึงมักจะเกิด
ขึน้ เสมอ โดยเฉพาะในการอุตสาหกรรมและสาขาอืน่ ๆ นอกจาการเกษตร การหยุดงาน หรือการ
ทำลายซึง่ กันและกัน จึงเปนเหตุการณธรรมดา ในระบบเศรษฐกิจ เปนการทำใหสนิ้ เปลืองทรัพยากร
มนุษย ตลอดทำใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปอยางนาเสียดายเมือ่ มีการ
หยุดงาน
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๔) ปญหาโจรผรู า ยชุกชุม โจรผรู า ยปลนทรัพยสนิ ของผอู นื่ นอกจากเปนผทู ำผิดกฎหมาย
บานเมืองเปนอาชญากรนำความเดือดรอนมาสสู งั คมแลวยังเปนผปู ระพฤติผดิ ศีลธรรมและทำลาย
เศรษฐกิจของชาติอกี ดวย เพราะเปนผเู บียดเบียนเจาทรัพยและถวงความเจริญ คือ นอกจากตัว
เองจะไมประกอบสัมมาอาชีวะแลวยังขัดขวางผอู นื่ ซึง่ ทำการประกอบสัมมาอาชีวะเพือ่ ประโยชน
และความเจริญของบานเมืองการแกปญ
 หาโจรผรู า ย จะตองแกใหถกู จุดและผทู จี่ ะแกไขไดดี ไดแก
ผเู ปนหัวหนาฝูงชนผปู กครองหรือผบู ริหารบานเมืองโดยจะตองแกไขทีป่ ญ
 หาเศรษฐกิจ


 
ดังไดกลาวมาแลววา จุดประสงคของเศรษฐกิจนัน้ ก็เพือ่ บำบัดหรือสนองความตองการ
ของมนุษยใหเกิดความมัง่ คัง่ สมบูรณดว ยโภคทรัพย หรือจะกลาวอยางงายๆ ก็เพือ่ ใหประชาชน
มีการอยดู กี นิ ดี หรือมีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึน้ ในทางเศรษฐกิจถือวา ยิง่ มีการอยดู กี นิ ดีดว ย
เครือ่ งอุปโภคบริโภคมากเพียงใด ชีวติ ยอมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนัน้ และเชือ่ วา
เมือ่ มีสนิ คา และมีการบริการทีผ่ ลิตไดใหแกประชาชนโดยทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ ประชาชนก็จะมีความ
สุขและความเปนอยดู ขี นึ้ ความสุขดังกลาวจึงกลาวไดวา เปนความสุขในดานวัตถุ จะกลาววาความ
มงุ หมายของเศรษฐกิจก็เพือ่ จะสรางความสุขใจดานวัตถุใหแกมนุษยนนั่ เอง ก็ยอ มเปนการถูกตอง
พุทธศาสนาก็มคี วามมงุ หมายทีจ่ ะสรางความสุขใหแกมนุษยเชนเดียวกันแตพทุ ธศาสนาแบงความ
สุขออกเปน ๒ ประเภทใหญ คือโลกิยสุข และโกุตตรสุข โลกิยสุขเปนความสุขของปุถชุ นหรือ
ฆราวาสผคู รองเรือนเปนความสุขทีพ่ วั พันกับทรัพยสมบัตแิ ละวัตถุกามตางๆ เปนประเภทอามิส
สุข คือสุขทีเ่ จือดวยอามิสสิง่ ของความสุขทางเศรษฐกิจก็จดั อยใู นความสุขประเภทนีเ้ พราะเปนความ
สุขของการแสวงหาและไดสงิ่ ของมาบำบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปนความสุขของผสู นิ้
กิเลสาสวะ และสำเร็จอรหัตผลแลว เปนความสุขทีเ่ ทีย่ งแท ยัง่ ยืนไมพวั พันอยกู บั วัตถุกามหรือ
อารมณกามใดๆ เปนประเภทนิรามิสสุข หรือสุขไมเจือดวยอามิส ซึง่ เปนความสุขทีเ่ กิดขึน้ ไดจาก
การบรรเทาความตองการหรือทะยานอยากเสียได เปนความสุขทีเ่ กิดขึน้ จากการใหเสียสละจะกลาว
วาเปนหลักเศรษฐกิจชัน้ สูงในทางพุทธศาสนาก็ได
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๑. ทิฏฐธัมมิกตั ถะ ประโยชนปจ จุบนั หรือหลักสรางความสำเร็จทันตาเห็น บางทีทา น
เรียกวา หัวใจเศรษฐี (อุ.อา.กะ.สะ.) อันเปนคำสอนใหตงั้ เนือ้ ตัง้ ตัวไดในทางเศรษฐกิจ ๔ ประการ
คือ
๑.๑ ตองมีความหมัน่ คือ มีความขยันหมัน่ เพียรในการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารงานประกอบ
อาชีพอันสุจริตรจู กั ใชปญ
 ญาความสามารถจัดการดำเนินการไปใหไดผลดีซงึ่ เปนทางใหไดทรัพย
ขอนีต้ รงกับหลักเศรษฐกิจขอแรกคือ Production หลักผลิตกรรม
๑.๒ ตองการรักษา คือ ตองรจู กั เก็บคมุ ครองทรัพย หนาทีก่ ารงานและผลงานที่
ตนไดมาหรือไดทำไวดว ยความขยันหมัน่ เพียรนัน้ ไมใหเปนอันตรายหรือเสือ่ มเสียโดยเฉพาะ ถา
เปนทรัพย ก็ตอ งยิง่ รจู กั เก็บออม ขอนีต้ รงกับหลัก Saving หลักเก็บออม
๑.๓ ตองเลือกคบคนดีเปนเพือ่ น คือ เลือกคบแตสหุ ทมิตร ไดแก มิตรแท เพือ่ น
จริง ทีม่ อี ปุ การคุณ สมานสุขทุกข แนะนำประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจ ถาดำเนินธุรกิจ
เปนบริษทั หรือสหกรณ ก็จำเปนตองเลือกสมาชิกทีด่ ี ตรงกับหลัก Cooperation หลักสหกรณ
๑.๔ ตองมีความเปนอยเู หมาะสม คือ รจู กั กำหนดรายไดและรายจาย เลีย้ งชีวติ
แตพอดีมใิ หฝด เคืองหรือฟมุ เฟอย ตรงกับหลัก Household Budget งบประมาณประจำบานหรือ
การวางแผนการใชจา ยประจำครอบครัว นัน่ เอง
๒. การเวนจากอบายมุข (เหตุยอ ยยับแหงโภคทรัพย) ๔ ประการ คือ
๒.๑ จากความเปนนักเลงหญิงนักเทีย่ วผหู ญิง (แมแตนกั เลงชาย)
๒.๒ เวนจากความเปนนักเลงสุรานักดืม่ นักเสพยาเสพติดประเภทตางๆ
๒.๓ เวนจากความเปนนักเลงเลนการพนัน
๒.๔ เวนจากการคบคนชัว่ เปนมิตรสหาย
๓. ตองดำเนินตามกุลจิรฏั ฐิติ เหตุทที่ ำใหตระกูลมัง่ คัง่ ดำรงอยไู ดนาน ๔ ประการ คือ
๓.๑ ของหาย รจู กั เสาะแสวงหาคืนมา
๓.๒ ของเกาของชำรุด รจู กั บูรณะซอมแซม
๓.๓ รจู กั ประมาณความพอดีในการกินการใช
๓.๔ พอบานแมบา นเปนผมู ศี ลี ธรรม
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เพียงเทานี้ ก็สามารถแกปญ
 หาเศรษฐกิจสวนบุคคลหรือครอบครัวได เมือ่ แกทบี่ คุ คลหรือ
ครอบครัวได ก็ชอื่ วาแกปญ
 หาเศรษฐกิจของประเทศชาติได
๔. หลักกตัญุตา คือ ความรจู กั ประมาณตนหรือรจู กั ความพอดีในการแสวงหาทรัพย
ในทางทีช่ อบไมโลภมากจนเกินไป และเมือ่ หามาไดแลวก็ตอ งรจู กั ประมาณในการใชจา ยดวยตอง
ไมใหฟมุ เฟอยจนเกินไป และตองมี อัตตัญุตา คือ ความเปนผรู จู กั ตนเอง คือ ตองรตู วั อยเู สมอ
วาเรามีชาติตระกูลยศตำแหนง หนาทีก่ ารงานความรคู วามสามารถแคไหนเพียงไร แลวตอง
ประพฤติตนใหสมกับภาวะนัน้ ๆ อยาหลงตัวเอง อยาลืมตัวเองเปนเด็ดขาด เชน เปนนายจาง
จะตองเอาใจใสดแู ลในเรือ่ งคาจางทีเ่ ปนธรรมรวมทัง้ สวัสดิการอืน่ ๆ พระพุทธเจาไดทรงวางวิธที ี่
นายจางจะพึงปฏิบตั ติ อ ลูกจางไว ๕ ประการ คือ
๑. จัดการงานใหทำตามสมควรแกกำลัง เพศ วัย ความสามารถ
๒. ใหคา จางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. ใหสวัสดิการมีชว ยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข เปนตน
๔. มีอะไรไดพเิ ศษมา ก็แบงปนให
๕. ปลอยในสมัย คือ เลิกงานตามเวลา และใหโอกาสพักผอนรืน่ เริงตามสมควร
การคาขายเปนอาชีพที่ยอมรับกันวาเปนอาชีพของพลเมืองดีประเภทหนึ่ง พระผูมี
พระภาคทรงแสดงลักษณะของพอคาทีอ่ าจสรางความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจใหแกตนไดวา ตองประกอบ
ดวยลักษณะ ๓ ประการ คือ
๑. จักขุมา มีหตู าไวกวางขวาง สามารถจำแนกตนทุน กำไร สินคาตางๆ ไดเปนอยาง
ดีวา สินคาชนิดนีซ้ อื้ มาราคาเทานี้ ขายราคาเทานีจ้ ะไดกำไรเทาไร เปนตน
๒. วิธโู ร มีความชำนิชำนาญในการคาเขาใจในการซือ้ สินคาเขา จำหนายสินคาออก
รอบรกู ารตลาดอำนาจการซือ้ ของลูกคา เปนตน ไมทำใหสนิ คาของตนตกคาง
๓. นิสสยสัมปนโน เปนคนมีหวั ใจในทางการคา และมีแหลงเงินตางๆ ใหการสนับสนุน
เชน คุนเคยกับเศรษฐีคฤหบดี นายธนาคารใหความเชื่อถือ สนับสนุนในดานทุนดำเนินการ
เปนตน
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 ⌫   
๑. เนนการพึง่ ตนเอง : ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองดวยการพิจารณาอยางแยบคาย เห็นความเปนจริงของความไมเทีย่ งแทแนนอน ขณะทีค่ วาม
หมายทีม่ กั เขาใจกันในทางเศรษฐศาสตรคอื
๒. เนนการใชชวี ติ อยางไมประมาท : เปนขอทีม่ คี วามสำคัญอยางยิง่ ยวดทัง้ ในแงความ
หมายทางธรรม และยังนำมาประยุกตกบั เศรษฐกิจได
๓. เนนอหิงสา หรือการละเวนจากการสรางเงือ่ นไขทีก่ อ ใหเกิดความรุนแรง : ประโยชน
ขอนี้ กอใหเกิดความรวมมือกันแทนทีจ่ ะเปนการแขงขัน ซึง่ มีทางเปนได และเปนการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดวย แตสงิ่ ทีต่ อ งขจัดออกไปอยางสิน้ เชิงคือ ความโลภ
๔. เนนการดำเนินชีวติ และประกอบอาชีพการงานทีเ่ ปนประโยชน สุจริต มีมานะ
อดทน สัมมาอาชีวะ : ขอนีจ้ ะเนนการผลิต-ไมผลิต การบริโภค-ไมบริโภค ในลักษณะทีไ่ มเปน
ผลดีแกมนุษยและสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลาย เปนการปฏิบตั ธิ รรมหรือหนาทีท่ จี่ ำเปนแกการดำรงชีวติ
สวนหนึง่
๕. เนนการไมเบียดเบียนตนเองและผอู นื่ : ขอนีถ้ อื เปนหัวใจของพุทธธรรม ในการ
ดำเนินชีวติ ไปตามทางสายกลางมงุ เนนสันติสขุ ทามกลางในทางเศรษฐกิจ ทีต่ อ งแขงขันกันอยาง
ดุเดือดเพือ่ แยงชิงผลประโยชนสว นตัวเปนหลัก ถาหันมารวมมือกันสังคมก็จะไดรบั ประโยชน
มหาศาล
๖. พยายามละกิเลสและความโลภ : ความโลภนำไปสพู ฤติกรรมทีเ่ นนการเสีย่ ง ทีม่ ี
ผลกระทบตอความไมมนั่ คงทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสำคัญ ทีอ่ าจจะนำความเสียหายในทาง
เศรษฐกิจมาสตู นเองและสังคม
๗. การเนนความซือ่ สัตย สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระทำความผิด :
เนนการมีจติ ใจเปนกุศลมีเจตนาหรือความตัง้ ใจดีตอ ผอู นื่ จิตทีบ่ ริสทุ ธิย์ อ มนำมาซึง่ จิตทีส่ งบและ
มีสติมนั่ คง นำไปสปู ญ
 ญาและความพนทุกข
เหลานีเ้ ปนตัวอยางหนึง่ ของการนำเอาพุทธเศรษฐศาสตร ทีไ่ ดจากพุทธธรรมไปประยุกต
ซึง่ อาจจะมองวาเปนเรือ่ งเพอฝน แตถา หากทำได ความสัมพันธทางเศรษฐกิจทีด่ กี บั ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยดว ยกันจะเปนสิง่ เดียวกัน ซึง่ เปนประโยชนตอ สังคมสวนรวมตอไป
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สภาพของสังคมไทยปจจุบนั นับวันยิง่ เลวรายลงทุกที ตลอดทัง้ ปญหาทางดานสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และจริยธรรม ในดานการสรรคสรางคุณงามความดีทเี่ ปนประโยชนตอ
ตัวเองและสังคมก็หาไดยากมากผิดกับเมือ่ ๑๐-๒๐ ปทแี่ ลว การปฏิบตั ติ นของคนในสังคมปจจุบนั
มีแตสภาพของความเห็นแกตวั เอาแตได ไมมจี ติ ใจเอือ้ เฟอ ตอกัน โดยเฉพาะสังคมในกรุงเทพฯ
สังคมไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนา แตการอบรมสัง่ สอนเยาวชนของชาติในดานจริยธรรม
ลดนอยลงหรืออาจจะหายไปในบางที่ เชน ในรัว้ มหาวิทยาลัย เมืองไทยในอดีตเคยไดชอื่ วาเมือง
แหงพระพุทธศาสนา เปนสยามเมืองยิม้ ประชาชนหนาตาเบิกบาน ไมเครงเครียดเหมือนในปจจุบนั
ทีร่ ฐั บาลประกาศวา ประชาชนยากจนขนแคน นายทุนขมเหงคนจนขมผใู ชแรงงาน มองดูสภาพ
สังคมทีเ่ ดือนรอนอยทู กุ วันนี้ เปนอยางไร ทำไมจึงเปนอยางนัน้ มีคนเขาใจหรือยึดมัน่ ในพระพุทธ
ศาสนามากนอยแคไหน สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบนั จึงอับก็วา ได ไมวา สังคม
จะมีสภาพทางสังคมมากนอยเพียงใด แตในทุกสถาบันก็มปี ญ
 หาดวยกันแทบทัง้ สิน้



๑. ปญหาความแตกราวในครอบครัว ครอบครัวนับวาเปนสถาบันมูลฐานของสังคม
สมาชิกของสังคมทุกคน ก็ถอื กำเนิดเกิดกอจากแตละครอบครัวนัน่ เอง และเปนสภาพแวดลอมที่
ใกลตวั คนมากทีส่ ดุ ถาสัมพันธภาพ หรือสภาพครอบครัวทีด่ ี ไมพกิ าร หรือแตกราวปญหาทาง
สังคมอืน่ ๆ เชน การหยารางคนจรนัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสือ่ ม เปนตน ซึง่ เปนปญหาสังคมที่
จะมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมจะไมเกิดขึน้ เพราะฉะนัน้ ปญหาความแตกราวในครอบครัว
จึงนับวาเปนปญหาสังคมทีส่ ำคัญมากทีจ่ ะตองไดรบั การแกไขอีกหลายๆ ฝาย โดยรวดเร็วและ
ถูก ตองเพือ่ ผลประโยชนตอ การอยรู ว มกันของครอบครัวและสังคมโดยสวนรวม
๒. ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ ซึง่ เกิดขึน้ เปนประจำวันในชีวติ คือความ
เปนอยใู นปจจุบนั นัน้ อาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน สันดานเปนอาชญากร ปญหา
เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิง่ แวดลอม เปนตน
๓. ปญหาศีลธรรมเสือ่ ม ปญหาขอนีจ้ ดุ สำคัญทีต่ วั เองของบุคคลแตละบุคคล เพราะ
ตัวเองแตละคนมักจะวางเฉยตอศีลธรรม ดังนัน้ จะเห็นไดวา ผทู ปี่ ระพฤติทจุ ริต เชน พวกขโมย
ก็ไมอยากใหใครมาขโมยพวกตนตอไป พอคาทีข่ ดู เลือดขูดเนือ้ ประชาชนก็ไมอยากจะใหขา ราชการ
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มาใชอำนาจนอกหนาทีข่ ดู รีดตน สามีทตี่ บตีภรรยาไดทกุ วันๆ มีเพือ่ นบานมาระรานกัน ขาราชการ
ไมมคี วามปราณี เจาทีไ่ มยตุ ธิ รรม นีเ้ ปนความจริงซึง่ สามารถพิจารณาเห็นไดในสังคมทุกวันนี้
๔. ปญหาโสเภณี ปญหาโสเภณีนบั วาเปนปญหาสังคมทีส่ ำคัญปญหาหนึง่ ในสังคม
อารยะทุกสังคมลวนมีหญิงโสเภณีเหมือนกันหมดสิน้ จึงกลาวไดวา หญิงโสเภณีเปนผลิตผลทาง
สังคมและก็กลายเปนปญหาสังคม เหตุทหี่ ญิงโสเภณีมกั อางในเมือ่ ถูกซักถามถึงเหตุทตี่ อ งมาเลีย้ ง
ชีพแบบนี้ คือ
ก) ชีวติ ทางครอบครัว มีสภาพไมมนั่ คง ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ เพราะพอแมไมรบั ผิดชอบเต็ม
ที่ หรืออาจเกิดขึน้ จากความเสือ่ มโทรมทางจิตใจก็ได
ข) ชีวติ การแตงงานไมราบรืน่ เมือ่ หยารางกับสามี ตองเลีย้ งตนเอง เมือ่ ไมรวู า จะหาวิธี
ใดเลีย้ งชีพจึงตองหากินทางนี้
ค) ประสบปญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว ตองทำมาหากินแบบนี้ เพราะถือวา จะชวย
ผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของบานได
ง) เหตุผลสวนตัวบางอยาง
จ) เพราะถูกหลอกลวงไปโดยอางวา จะใหไปทำงานรับจางอยางใดอยางหนึง่ แตแลวถูก
บังคับใหขายตัว เลยกลายเปนโสเภณีไป
ฉ) เพราะปญหาวางงาน ก็เลยหันมาประกอบอาชีพนี้
ช) เพราะคบเพือ่ นไมดี เลยถูกเพือ่ นชักชวนไปทำงานประเภทบริการอืน่ ๆ กอนแลวใน
ทีส่ ดุ ก็กลายเปนบริการทางเพศ
ซ) เพราะผปู กครองหรือพอแมบางคนยินยอมทีจ่ ะใหไปประกอบอาชีพเชนนัน้ เปนตน
สาเหตุตา งๆ ตามทีย่ กมากลาวพอเปนตัวอยางขางตนนีแ้ หละทีท่ ำใหเด็กเยาวชนหรือเด็ก
หญิง ตัวนอยๆ อายุ ๑๒-๑๘ ตองกลายเปนโสเภณีทมี่ ชี วี ติ จมปลักหมักหมมอยใู นหวงอเวจีไมมี
อิสระ ในตัวโสเภณีบางคนถูกบังคับใหทำงานชนิดไมไดพกั ผอนหลับนอนเพียงพอทัง้ ไมใหลา ไม
ใหหยุด หรือไมใหมาสาย จนสุขภาพรางกายทรุดโทรม รวงโรย ตายดานตัง้ แตเยาววยั ผลตอบ
สนองทีส่ งั คมไดรบั จากหญิงโสเภณี จนกลายเปนปญหาสังคมนัน้ มีหลายประการ เชน
๑. การแพรเชือ้ โรค ผหู ญิงโสเภณี เปนผสู ำสอนทางเพศยอมเปนบอเกิดแหงกามโรค
และโอกาสทีจ่ ะแพรเชือ้ กามโรคใหแกผชู ายทีไ่ ปเทีย่ วผอนคลายความกำหนัดไดเปนอยางมากและ
งายดาย เชน โรคเริม แผลริมออน ฝมะมวง หนองในเทียม ซิฟล สิ โดยทีส่ ดุ แมแตเชือ้ เอดส
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๒. ทำลายความมัน่ คงของครอบครัวไปติดกามโรคมา ก็อาจจะนำเชือ้ มาเผยแพรให
สมาชิกของครอบครัว แทนทีจ่ ะติดโรคคนเดียวก็กลายเปนสองคนหรือสามคน นอกจากจะเสีย
เงินไปเปนคาบำรุงบำเรอใหโสเภณีแลวก็ตอ งนำเงินทองมาใชจา ยเปนคายารักษาโรค เปนจำนวน
มิใชเล็กนอยแทนทีจ่ ะไดนำเงินนัน้ ไปใชจา ยบำรุงความสุขแกครอบครัว และบางทีถงึ กับครอบครัว
แตกสลายลงเพราะภรรยาฟองหยากับสามีในเรือ่ งเชนนี้ มักมีปรากฏใหเห็นอยบู อ ยครัง้ หรือบาง
ทีกเ็ กิดเปนการทะเลาะกันเกิดระหองระแหงภายในครอบครัว ขาดความไววางใจกันในระหวางคู
ครอง สมาชิกของครอบครัวขาดความอบอนุ และมีปมดอยเปนการทำลายบรรยากาศความสุขใน
ครอบครัวได ซึง่ ก็เปนการบอนทำลายความมัน่ คงของครอบครัวอันเปนสถาบันพืน้ ฐานทีส่ ดุ ของ
สังคมนัน่ เอง
๓. เปนตนเหตุทำลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของสตรี เพราะผหู ญิงหรือสตรีโดยทัว่ ๆ
ไป จะตองเปนผมู คี วามละอาย มีกริ ยิ ามารยาทเรียบรอยสมเปนกุลสตรี แตคณ
ุ ธรรมจรรยาดังกลาว
จะหาไดยากมากในพวกผหู ญิงโสเภณี มีแตจะเปนทีป่ รากฏโดยทัว่ ไปวา หญิงพวกนีม้ คี วามละอาย
นอยขาดจรรยา มารยาทีด่ งี ามและมีความประพฤติชวั่ ชากักขฬะหยาบโลน



๑. ในแงของปจเจกบุคคล ยอมทำใหประชาชนมีสขุ ภาพจิตเสือ่ มทรามลง สุขภาพ
บุคลิกภาพถดถอย ขาดสติปญ
 ญาความรอบรใู นการแกไขปญหาชีวติ เปนตน
๒. ในแงของสังคมสวนรวม สังคมขาดความสงบสุข เนือ่ งจาก ปญหาดังกลาวขางตน
๓. ในแงของการเมือง บุคคลในสังคมเปนสวนประกอบสำคัญในสถาบันทัง้ ปวง ผลอัน
โยงใยถึงกันยอมกอใหเกิดความไมมนั่ คงในการเมือง ไมเปนทีย่ อมรับในสายตาของชาวโลก
๔. ในแงของเศรษฐกิจ ยอมเปนปญหาระยะยาวอันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
การวางงาน การขาดรายได การประกอบอาชีพไมสจุ ริต คุณภาพของบุคคลในสังคมยอมสงผล
กระทบกับเศรษฐกิจของสังคมดวย



๑. ปญหาความแตกราวในครอบครัว อาจจะมาจากสาเหตุหลายอยาง เชนสาเหตุทาง
เศรษฐกิจบาง สุขภาพอนามัยบาง สิง่ แวดลอมบางและสาเหตุทสี่ ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื การบกพรองใน
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หนาทีข่ องบุคคลไมคนใดก็คนหนึง่ หรือเกิดบกพรองพอๆ กันสาเหตุเหลานีน้ า จะเปนบทเรียนสำหรับ
ผจู ะมีชวี ติ ครอบครัวควรจะไดพจิ ารณาขอคิดบางประการกอนจะตัดสินใจแตงงาน กลาวคือ
๑) ทัง้ ฝายชายและฝายหญิง จะตองมีความรักความเขาใจซึง่ กันและกัน
๒) จะตองมีความมัน่ คงในทางการเงิน
๓) จะตองพรอมทีจ่ ะอดทนในการเผชิญตอความยงุ ยากอันจะพึงมีขนึ้
๔) จะตองไมมปี ญ
 หาในเรือ่ งสถานทีอ่ ยหู รือบานพัก
๕) ทัง้ สองฝายจะตองแสดงความจริงใจตอกัน
๖) จะตองมีความสมบูรณแหงสุขภาพและการสนองความตองการทางเพศ ทัง้ นี้
เพราะปญหาทีจ่ ะนำไปสกู ารแตกราวในครอบครัวโดยเฉพาะการหยารางอันเกิดจากทางฝายสามี
ทางพุทธศาสนาไดกลาวไวใน สังขปตตชาดกวามี ๘ อยาง คือ
๑) สามี เปนคนเข็ญใจ
๒) สามีเปนขีโ้ รค
๓) สามีเปนคนแก
๔) สามีเปนคนขีเ้ มา
๕) สามีเปนคนโฉดเขลา
๖) สามีเปนคนเพิกเฉย
๗) สามีไมทำมาหากิน
๘) สามีหาทรัพยมาเลีย้ งดูไมได
สาเหตุจากปญหาสิง่ แวดลอมนัน้ ก็อาจจะแกไดโดยการงดจากอบายมุข (เหตุยอ ยยับแหง
โภคทรัพย) ๔ ประการดังกลาวไวนนั้ โดยเฉพาะขอที่ ๔ การเวนจากการคบคนชัว่ เปนมิตรสหาย
แลวพยายามเลือกคบแตเพือ่ นทีด่ ที เี่ ปนกัลยามิตร เพราะเพือ่ นนัน้ นับวาเปนสิง่ แวดลอมใกลตวั
ทีอ่ ทิ ธิพลและมีความสำคัญมาก คนทีไดดมี คี วามสำเร็จในชีวติ ไดนนั้ ก็เพราะมีเพือ่ นดี หรือคบ
แตเพือ่ นดีนนั่ เองดังทีก่ ลาวกันวา “คบคนดีเปนศรีแกตวั ” จะรไู ดอยางไรวา เพือ่ นดีทจี่ ดั เปน
กัลยาณมิตรนัน้ มีลกั ษณะอยางไร พระพุทธเจาไดทรงกำหนดลักษณะของมิตรทีด่ แี ละชัว่ ไวใน
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรควา ลักษณะของเพือ่ นทีด่ ี หรือเพือ่ นแท มี ๔ ประการคือ
๑) เพือ่ นทีม่ อี ปุ การะ
๒) เพือ่ นทีร่ ว มสุขรวมทุกข
๓) เพือ่ นทีแ่ นะนำประโยชน
๔) เพือ่ นทีม่ คี วามรักใคร
๒. สาเหตุมาจากการบกพรองในหนาที่ อาจจะแกไดโดยการรักษาหนาทีข่ องตนใหดี
ทีส่ ดุ พอบานแมเรือนตางก็มหี นาทีร่ บั ผิดชอบดังทีพ่ ระพุทธองคไดตรัสเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค
ในฐานะของผเู ปนสามี ก็ตอ งทำหนาทีท่ พี่ งึ ทำตอภรรยาดังนี้ เชน ยกยองใหเกียรติสมฐานะทีเ่ ปน
ภรรยา ไมแสดงอาการดูหมิน่ เหยียดหยามภรรยา ไมเกีย่ วของกับสตรีอนื่ ในทางประเวณี เปนตน
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สวนผเู ปนภรรยา ก็ตอ งทำหนาทีท่ พี่ งึ ทำเปนการอนุเคราะหสามีดงั นี้ เชน จัดการงาน
ภายในบานในฐานะทีต่ นเปนแมบา นใหสะอาดเรียบรอย สงเคราะหญาติมติ รทัง้ สองฝายดวยดี
ไมประพฤติกรรมอันเปนขาศึก ตอความเปนภรรยาสามี ไดแก การเกีย่ วของกับชายอืน่ ในทาง
ชสู าว หรือไมหงึ หวงจนเกินเหตุ เปนตน พรอมกันนัน้ ก็จะตองนำเอาหลักธรรมสำหรับการครอง
เรือน คือ ฆราวาสธรรม ๔ ประการ มาใชตอ กันในบานดวย ดังนี้
๑. สัจจะ ความจริงใจ คือ ซือ่ สัตยตอ กัน ทัง้ จริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระทำ
๒. ทมะ ฝกตน คือ รจู กั ควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสยั แกไขขอบกพรองขอขัดแยง
ปรับตัวปรับใจเขาหากัน
๓. ขันติ อดทน คือ มีจติ ใจเขมแข็งหนักแนนไมววู ามทนตอความลวงล้ำกล้ำเกิน
กันและรวมกันอดทนตอความเหนือ่ ยยากลำบากตรากตรำ ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน
๔. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ำใจ สามารถเสียสละความสุขสำราญ ความพอใจสวน
ตนเพือ่ คคู รองได เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน ตลอดจนมีจติ ใจเอือ้
เฟอ เผือ่ แผตอ ญาติมติ รสหายของคคู รองไมใจแคบเปนตน สมาชิกครอบครัว ไมใชมแี ตสามีภรรยา
เทานัน้ สมาชิกทีส่ ำคัญอีกจำพวกหนึง่ ก็คอื ลูกๆ ผทู เี่ ปนพอบานแมบา นหรือเปนพอแมจะตองรักษา
หนาทีข่ องตนทีจ่ ะตองมีตอ ลูกโดยปฏิบตั หิ นาทีน่ นั้ ใหดที สี่ ดุ และยุตธิ รรมกับลูกๆ ทุกคน หนาที่
ของพอแมนนั้ พระพุทธองคไดตรัสแนะเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ดังนี้ เชน หามไมใหลกู
ทำชัว่ แนะนำใหลกู ตัง้ อยใู นความดี ใหลกู ไดศกึ ษาเลาเรียน เปนตน
๓. ปญหาศีลธรรมเสือ่ ม สาเหตุแหงศีลธรรมเสือ่ มนัน้ มีมากมายอาจจะมาจากสวน
ตัว สวนครอบครัว สิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ ฯลฯ การแกสาเหตุจากครอบครัว สิง่ แวดลอม และ
เศรษฐกิจนัน้ ไดกลาวไวแลว แตในทีน่ นี้ บั วาสำคัญมากทีส่ ดุ ก็คอื สวนตัวแตละบุคคล จะเปนกุญแจ
ดอกสำคัญทีจ่ ะไขไปสกู ารแกปญ
 หาศีลธรรมเสือ่ ม คือจะตองจัดการกับตัวเราเองใหไดอยางนอย
๒ วิธี คือ
๑. พยายามหัดหรือปลูกฝงใหเกิดความฝงใจในการรังเกียจความชัว่ ชาตางๆ และ
ประทับใจในความนิยมชมชอบในคุณงามความดีทงั้ ในทีล่ บั และทีแ่ จง อาจจะโดยวิธพี จิ ารณาให
เห็นวาความชัว่ เปนตัวสกปรกเปนของเสียของเหม็นสาบ ไมมใี ครชอบ
๒. พิจารณาถึงเหตุผลในเรือ่ งเอาใจเขามาใสใจเรา เทียบเคียงกันและกันคนทีจ่ ะ
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เห็นอกเห็นใจผอู นื่ ไดนนั้ มักจะรเู ทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ จะเปนการฝกไมลมื ตนและยังสามารถ
ทำตนใหเปนทีน่ ยิ มรักใครของคนทัง้ หลายได เพราะคนทีล่ มื ตนนัน้ เมือ่ ตนเองเปนฝายไดเปรียบ
เปนฝายเหนือคนอืน่ ก็มกั จะขมขหู รือเหยียบผอู นื่ โดยปราศจากความปรานี
ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแลว การจะแกปญ
 หาอะไรก็ตามจะตองแกทตี่ น เหตุ แก
กันไปใหถงึ ตนเหตุจริงๆ นาจะไดสาวหาตนเหตุของการเกิดโสเภณีอยางแทจริง นาจะเปนไปได
ทีว่ า เพราะตราบใดยังมีคนไปเทีย่ วโสเภณี ตราบนัน้ ก็ตอ งมีโสเภณีแน และหากยิง่ มีคนไปใชบริการ
นีม้ าก ก็ยงิ่ เกิดโสเภณีมากยิง่ ขึน้ แลวทำไมจึงมีคนถึงมีอารมณทางเพศรุนแรงเพิม่ ขึน้ ก็เพราะ
๑. สภาพสังคมทีอ่ ยรู อบตัวเรานัน่ เองสงเสริมโดยเฉพาะอยางยิง่ ทางสือ่ มวลชนไมวา
จะเปนภาพยนต วีดโี อ ละคร เพลง การโฆษณา การจัดประกวดนางงามธิดาตางๆ การกีฬา
หนังสือพิมพรายวัน หนังสือลามกตางๆ ทัง้ ของเด็กและผใู หญ มีการเผยแพรยวั่ ยุกามราคะจัดยิง่
ขึน้ ฉะนัน้ ตราบใดทีก่ ารสือ่ สารตางๆ ยังปอนภาพ-เสียง-สัมผัสทีเ่ รงเรา ปลุกอารมณทางเพศให
ระอุฮอื โหมแกประชาชนอยตู ลอดเวลาแลว ตราบนัน้ ปญหาโสเภณียอ มไมมวี นั ลดนอยลงไปได และ
โสเภณีมแี ตจะถูกเพิม่ จำนวนใหมารองรับอารมณกามของผชู ายมากขึน้ พรอมกันนัน้ สือ่ สารลามก
ตางๆ ก็จะออกมาเอาใจลูกคา กามตัณหาก็เพิม่ ทวีคณ
ู ยิง่ ขึน้ ไปอีก
๒. ตัวบุคคลแตละคน พระพุทธเจาไดตรัสเตือนใหรกั ษาศีล ๕ เปนนิจศีลสำหรับบุคคล
ทัว่ ไป มิใหขาดมิใหทำลาย ซึง่ ในศีล ๕ นัน้ มีขอ ที่ ๓ ทีใ่ หมเี จตนางดเวนจากประพฤติผดิ ในทาง
กามมีรายละเอียดดังกลาวไวในบทที่ ๒ ขอทีว่ า ดวยเบญจศีลเบญจธรรม เมือ่ งดเวนจากการประพฤติ
ในกามนีเ้ ปนขัน้ ของศีล แตจะมีธรรมควบคดู ว ย คือ จะตองมีกามสังวร ปติวตั ร และ สทารสันโดษ
เพราะฉะนัน้ บุคคลแตละคนนีแ้ หละทีเ่ ปนตนเหตุอนั แทจริงของการเกิดโสเภณีเพราะบุคคลแตละ
คนขาดธรรมคือกามสังวร ซึง่ พระพุทธองคไดทรงแนะนำให “สังวรในกาม คือกิรยิ าทีร่ ะมัดระวัง
ไมประพฤติมกั มากในกาม” ก็เพราะในดานของปจเจกชน หากไมมคี วามสังวรในกามแลวจิตใจ
ก็จะหาความสงบมิได จะมีความกระวนกระวายแสวงหากามอยเู รือ่ ยไป ทัง้ จะวิจติ รพิศดารขึน้ เรือ่ ยๆ
อยางไมมขี อบเขต เพราะวาการเสพกามจะทำใหเต็มอิม่ นัน้ ไมได มันไมเหมือนกับการกินขาว ที่
กินแลวยังรจู กั อิม่ แตการเสพกามนีเ้ หมือนกับยาเสพติดอยางหนึง่ คือยิง่ เสพก็ยงิ่ ติด วิธกี ารทีฉ่ ลาด
กวาในการทีจ่ ะทำใหอมิ่ ในกามใหเกิดขึน้ ก็คอื วิธตี ามแนวพุทธศาสนา คือการเสพกามใหนอ ยลง
นอยลงเรือ่ ยๆ จนหยุดไปเอง
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การจะถือหลักทีว่ า “น้ำมีไหล ไฟมีควัน ชายมีนารี สตรีมบี รุ ษุ ” ก็เปนธรรมดาของปุถชุ น
เพราะเมือ่ เปนผใู หญจบการศึกษามีหนาทีก่ ารงานแลวก็สามารถมีครอบครัว คือ มีสามี หรือภรรยา
เปนเพือ่ นคชู ดิ มิตรคใู จเปนคสู รางคสู ม มีความรักทีบ่ ริสทุ ธิต์ อ กัน ซือ่ สัตยตอ กันจริงใจตอกันเขา
ใจกันและกันอาจมีเพือ่ นตางเพศคบกัน ดูใจกัน สังเกตอุปนิสยั ใจคอกันและกันกอน และอยาชิง
สุกกอนหาม ถาจะใหดกี ต็ อ งใหพอ แมทงั้ สองฝายรับรเู ห็นชอบดวย จะไดมหี ลักประกันหรือมีพยาน
ชนิดทีเ่ ราเรียกกันวา เขาตามตรอก ออกตามประตูอยาเขาหลังบานออกทางหนาตางไมปลอดภัย
แน จะตองแนใจวาเปนความรักทีบ่ ริสทุ ธิจ์ ริงใจตอกันใหมสี ติสมั ปชัญญะ อยาใหถงึ ขัน้ มืดมน ดัง
ทีก่ ลาวกันวา “ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมดื มน” รักอยางนี้ มีจดุ หมายทีแ่ นนอน เพือ่
จรรโลงชีวติ คหู รือครอบครัวอยางนีไ้ มมคี วามเสียหาย สังคมยอมรับปฏิบตั กิ นั อยแู ลว
ในอดีตวิถไี ทย คือวิถแี หงธรรม เพราะธรรม คือแนวทางทีส่ อนใหมนุษยสรางดุลยภาพ
แหงชีวิตระหวางตน ชุมชนและธรรมชาติรอบตัววาควรจะดำเนินชีวิตใหสอดคลองสมดุล
อยางไรตามความเชือ่ ตามวิถที างพระศาสนาของตนอยางไร แต ณ ปจจุบนั นีธ้ รรมนัน้ ไดผนั แปร
เปลีย่ นแปลงไปแลวเมือ่ มนุษยหนั หลังทีจ่ ะเขาใจธรรมชาติ อยกู บั ธรรมชาติอนั เปนแมบทแหงธรรม
มากขึน้ แลวมงุ หนาตักตวงทำลายธรรมชาติอยางตะกละตะกลามเมือ่ มากเขานานเขาก็ยากที่
ธรรมชาติจะทานทนไดหรือเพียงพอกับความโลภ อันไรขดี จำกัดของมนุษย และยิง่ เมือ่ วิถชี วี ติ มนุษย
เดินทางหางไปจากธรรมชาติ หลงใหลในเทคโนโลยีนำพาอุตสาหกรรมเขามา ทำลายสิง่ แวดลอม
ทำลายดุลยภาพทีเ่ คยสอดประสานเปนวิถชี วี ติ ทีก่ ลมกลืนกับธรรมชาติ ภัยแหงผลพวงนัน้ ก็เริม่
ลุกลาม ดุลยภาพแหงชีวติ นัน้ จะขาดวิถแี หงธรรมเสียมิได เพราะธรรมคือกรอบคิดหลักทีว่ าง
กระบวนการดำเนินชีวติ วางความหมายแหงคุณคาใหเปนไปอยางสอดคลองกับธรรมชาติ อันสงบ
และเรียบงาย เนือ่ งจากปจจุบนั ปาตนน้ำ ถูกทำลาย ถูกบุกรุกแผวถางมากมาย ซึง่ ทัง้ หมดลวนมา
จากผลกระทบของการพัฒนาอยางไมยงั่ ยืน อันขัดกับหลักปฏิบตั ติ ามวิถชี าวพุทธทีอ่ ยพู อเพียงและ
การพยายามดึงเอาสถาบันพระศาสนาชุมชนและประชาคมเมืองใหมาสนใจ รับรแู ละศึกษาปญหา
สิง่ แวดลอม ซึง่ สงผลกระทบโดยตรงกับสังคม ทัง้ ในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และอืน่ ๆ
ขอเสนอแนะ พระพุทธศาสนาสอนเรือ่ งสันโดษ สันโดษ ความหมายตามตัวอักษรหมาย
ถึง “ความยินดีในของของตน” (โดยไมแยงชิงกรรมสิทธิข์ องผอู นื่ )คำวาสันโดยทีน่ ำเอามาใชเปน
ภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตวา สํโตษะ คือความยินดี ความพอใจ พจนานุกรมไทยฉบับราช
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สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

บัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมาย คำวาสันโดษวา “ความยินดีหรือความพอใจเทาที่
ตนมีอยู ; มักนอย (อัปปจฉตา)” ซึง่ ตรงขามกับมหิจฉตา ทีแ่ ปลวา “มักมาก” ในของของผอู นื่ หรือ
ทรัพยสนิ ของผอู นื่ คำวา สันโดษ หากเปนภาษาบาลี มาจากศัพทวา สนฺโตสะ และมีอกี ศัพทหนึง่
วา สนฺตฏุ ฐ ิ (สันตุฎฐี) ซึง่ ก็หมายถึง “ยินดีดว ยของของตน” เชนกัน จะเห็นได พบไดในพระพุทธ
ศาสนสุภาษิตทีว่ า “สนฺตฏุ ฐ ี ปรมํ ธนํ” แปลตามทีท่ า นแปลกันมาวา “ความสันโดษเปนทรัพย
อยางยิง่ ” และอีกบทหนึง่ วา “ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฐ พฺพ”ํ แปลวา “ไดสงิ่ ใดพึงพอใจในสิง่ นัน้ ”มีขอ นา
สังเกตวา “ตุฎฐ พฺพ”ํ ทีแ่ ปลวา “สันโดษ” แปลวา “พอใจ” ก็ได สวนในปทานุกรมบาลี ไทย
อังกฤษ สันสกฤต ฉบับของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ (หนา ๗๗๔) มีวา “สันโดษ
ทีเ่ ปนภาษาไทย มาจากภาษาบาลีวา สนฺตฏุ โ ฐ ภาษาสันสกฤตวา สํตษุ ฎฺ ิ ก็มคี วามหมายเชนเดียว
กับทีไ่ ดยกนำมาเสนอ ตัง้ แตตอนตนแลว ในภาษาอังกฤษ คำวา Contenment และ Satisfaction สำหรับ Contentedness ตรงกับคำวา สันโดษ ซึง่ ใหความหมายวา “พอใจ; สันโดษ; พอความ
ตองการ” ตามความหมายทีผ่ า นมา คำวา “สันโดษ” ไมไดแปลหรือมีความหมายวา ไมใหพฒ
ั นา
ตน สังคม หรือประเทศชาติ แตประการใด คำสอนเรือ่ ง “สันโดษ” เทากับสอนให “รจู กั พอ”
คำวา “สันโดษ” ทางพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ
๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีในสิง่ ทีต่ นไดมา โดยชอบดวยศีลธรรมและนิตธิ รรม
๒. ยถาพลสันโดษ ยินดีตามสมควรแกกำลังกายและกำลังสุขภาพของตน ไมยนิ ดีจนเกิน
กำลัง
๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ตามทีเ่ หมาะสมแกตน แกภาวะ ฐานะ และ
แนวทางในการดำเนินชีวติ ของตน
สันโดษทัง้ ๓ เปนไปในปจจัย ๔ (สำหรับบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน
เภสัชช/สำหรับคฤหัสถ เสือ้ ผา อาหาร ทีอ่ ยอู าศัย และยารักษาโรค) จึงรวมเปนสันโดษ ๑๒
(๓x๔=๑๒) สันโดษมีปรากฎอยใู นพระคัมภีรอ รรถกถาและฎีกามากมาย ไมนอ ยกวา ๑๐ แหง การ
สอนเรือ่ งสันโดษ เปนการสอนมิใหมคี วามปรารถนามาก อยากมีมาก (มหิจฉตา) โลภมาก ในสิง่
ทีไ่ มใชสทิ ธิของตนอันทีจ่ ริงมีรถ ๑๐ คัน ก็ใชไดทลี ะคัน มีบา น ๑๐ หลังก็นอนไดคนื ละหลังจะ
โลภมาก มักมากไปทำไมกันคำสอนทางพระพุทธศาสนามีถงึ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ แบงเปน
๓ ปฎก คือ
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๑. พระวินยั ปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ
๒. พระสุตตันตปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ
๓. พระอภิธมั มปฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ
พระสัมมาสัมพุทธเจา มิไดทรงสอนใหสนั โดษ เทานัน้ ยังมีคำสอนทีใ่ หขยันหมัน่ เพียร
(อุฏฐานะ) มีความเพียร (วิรยิ ะ/วายามะ) ใหมกี ารเก็บรักษา (อารักขา) คบเพือ่ นดี (กัลยาณมิตร)
เลีย้ งชีพชอบ เลีย้ งชีพพอสมควร ไมฟมุ เฟอยเกินไป ไมฝด เคืองเกินไป (สมชีวติ า) เลีย้ งชีวติ
เลีย้ งครอบครัว พอเหมาะพอสม สันโดษ มิไดหมายความวา สอนใหงอมืองอเทาไมขวนขวายศึกษา
เลาเรียนไมประกอบการงานอาชีพแตอยางไร แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสัง่ สอนไวอกี วา ตอง
มีอทิ ธิบาท ๔ (ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา) คือคุณธรรมทีน่ ำไปสคู วามสำเร็จแหงผลทีม่ งุ หมาย มี
คำสอนทีท่ ำใหเกิดความคิดสรางสรรค (creative thinking) เชนจักร ๔ คือธรรมะทีน่ ำชีวติ ไปสู
ความรงุ เรือง ดุจลอรถนำรถไปสทู หี่ มายฉะนัน้ (มีปฏิรปู เทสวาส อยทู ใี่ นถิน่ ทีด่ ี สัปปุรสิ ปสสยะ
สมาคมกับสัตบุรษุ คือคนดี อัตตสัมมาปณิธิ ตัง้ ตนไวชอบ ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผทู ำดีไว
กอน) จักร ๔ นี้ เรียกไดอกี ชือ่ หนึง่ วา “พุทธธรรม” คือธรรมอันมีอปุ การะมาก (Virtues of great
assistance) ชวยใหชวี ติ ประสบความกาวหนา เจริญงอกงามไพบูลยตลอดไป วุฒธิ รรม ๔ คือ
ธรรมเปนเครือ่ งเจริญ ๔ มี (สัปปุรสิ สํเสวะ คบคนดีเปนสัตบุรษุ สัทธัมมัสสวนะฟงพระสัทธรรม
เอาใจใสในการศึกษาหาความรู โยนิโสมนสิการ คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี พิจารณาในใจโดยวิธอี นั
แยบคาย/แยบยล ธัมมานุธมั มปฏิบตั ิ ปฏิบตั ธิ รรมตามสมควรแกธรรม) พระพุทธศาสนามีภาษิต
วา มตฺตฺตุ า สทา สาธุ ความรจู กั ประมาณ (ความรจู กั พอ) จำปรารถนาในทีท่ งั้ ปวง เรามี
มัชฌิมา ความรจู กั ประมาณ ปฏิบตั แิ บบสายกลาง มีอตั ตัญุตา ใหรจู กั ประมาณตน พระธรรม
คำสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทีท่ ำใหผปู ฏิบตั ิ มีชวี ติ ทีเ่ จริญรงุ เรือง พัฒนาสังคม ประเทศ
ชาติใหเจริญพัฒนามีมากมายครับ เพราะฉะนัน้ มองอะไรอยามองดานเดียว ตองมองอยางขึน้ ที่
สูงมอง หรือตองมองอยางนกมอง (bird’s eye view) คำวาสันโดษนี้ อาจแปลไดวา “พอ, ความ
พอ, ความรจู กั พอ” คนรจู กั พอ จึงจะเปนคนร่ำรวย คนไมรจู กั พอจึงเปนคนจนอยตู ลอดกาล คนไม
รจู กั พอ จึงเทากับเปนคนมีไมพอ พอไมมนี นั่ เอง หากบุคคลในสังคมมีคำวาพอแลวยอมไมกอ สราง
ปญหาใดๆ ใหกบั สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
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ปญหาทุกปญหาทีส่ งั คมโลกและทุกประเทศ รวมถึงสังคมไทยกำลังเผชิญอยนู นั้ เปน
บทเรียนราคาแพงทีท่ กุ คนไดรบั สาเหตุทแี่ ทจริงของทุกปญหานัน้ มาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความ
ดอยคุณภาพของประชากร ทัง้ ระดับครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จำนวนประชากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต่ำเปนจำนวนมากในสังคมเหลานัน้ ดังนัน้ การแกปญ
 หาจึงตองทำทุกวิถที างทีจ่ ะสรางคุณภาพที่
สูงขึน้ ไปแกประชาชนในสังคมไทย ปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมปจจุบนั นี้ เชนปญหาเศรษฐกิจ
ปญหาสังคมก็เกิดจากฝมอื ของคนเห็นแกตวั หวังเพือ่ ประโยชนสว นตนทัง้ สิน้ โดยไมมองถึงความ
เดือดรอนของคนอืน่ เห็นความเดือดรอนของคนอืน่ เปนเรือ่ งไกลตัว แตถา คนเราแกปญ
 หาตรงจุด
นีไ้ ด มองวามนุษยเทาเทียมกัน และคนเหลานีไ้ มเอาเปรียบกันมีจติ สำนึกดี เชือ่ วาปญหาตางๆ ที่
เกิดขึน้ ในสังคมคงจะหายไป เพราะฉะนัน้ คนทีเ่ อาเปรียบคนอืน่ หรือเห็นแกตวั ควรจะมองปญหา
สังคม และเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมนีเ้ สีย แลวปญหาตางๆ ก็จะไมตามมา จะแกไขปญหางาย
มาก เพียงแคคนมีจติ สำนึก รจู กั คำวา “หนาที่ และมีวนิ ยั “ ปญหาตางๆ ก็คงไมเปนแบบวันนี้
และคงไมฝง รากจนเติบโตจนยากแกการแกไข แตถา คิดจะแกไขก็คงไมสายถาคิดจะทำ กระแส
ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวฒ
ั น กอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนและบุคคลในสังคม ทัง้ รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา อารมณ และคานิยม ควรทีท่ กุ ฝายทัง้
อาณาจักรและศาสนจักรตองประสานรวมมือกันปองกันแกไขปญหาในระบบสังคม คานิยม
อุดมการณ รวมทัง้ คุณธรรม จริยธรรม และรวมกันปลูกจิตสำนึกบุคคลในสังคมใหมคี วามรับผิด
ชอบตอสังคมสวนรวมมากขึน้
การแกปญ
 หาอยางเปนระบบ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือการนำเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกต
เขากับการดำรงชีวติ ในปจจุบนั ควบคกู บั การสรางคุณภาพชีวติ เยาวชนผเู ปนประชากรใหมของสังคม
ในยุคตอๆไป โดยสถาบันครอบครัวมีอทิ ธิพลตอเยาวชนเปนอยางยิง่ เพราะเปนสถาบันแรกทีใ่ ห
การอบรมทางดานจิตใจ ใหความรัก ความอบอนุ เอาใจใสดแู ล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอยางถูก
ตองแลวก็จะสามารถใหเยาวชนเปนบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรมไดอยางแนนอน อีกทัง้ ยังชวย
ลดปญหาใหกบั สังคม สงผลใหสงั คมมีความสงบสุข เพราะเยาวชนในวันนีก้ ค็ อื ผนู ำและพัฒนา
สังคมประเทศชาติในวันขางหนาในยุคปจจุบนั คนสวนใหญนยิ มหาความสุขจากการไดเสพ ได
ครอบครอง เหมือนสังคมทีเ่ จริญทางดานอุตสาหกรรม โดยถือวาเปนสิง่ ทีท่ นั สมัย พระสงฆไมหลง

บทบาทพระสงฆในการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไทยในปจจุบัน
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ไปตามกระแส จะถือวาลาสมัยไหม ? เปนเรือ่ งจำเปนหรือไมทพี่ ระสงฆตอ งตามกระแสอยาง
ชาวบานดวย ?
การมงุ หาความสุขจากการใชสอย การไดครอบครอง เชนเดียวกับสังคมทีม่ คี วามเจริญ
ทางดานอุตสาหกรรม หรือ การเลียนแบบการเสพ การครอบครอง ตามอยางสังคมตะวันตก
เรียกวา บริโภคนิยมสวนวัตถุนยิ ม หมายถึงภาวการณแสวงหาความสุขโดยใชวตั ถุเปนสือ่ กลาง
ในการนำความสุขมาใหโดยไมใหความสำคัญตอการสรางความสุขใหเกิดขึน้ ภายใน เชน เห็นคนอืน่
มีบางสิง่ แลวตองการมีอยางเขาโดยเขาใจวาการมีอยางนัน้ จะมีความสุข การมีแนวคิดอยางนี้
เปนลักษณะแนวคิดของสังคมตะวันตกทีม่ งุ สรางสรรคความเจริญทางดานวัตถุ จากการเขาใจวา
เมือ่ ความเจริญทางวัตถุบริบรู ณแลวความสุขภายในคือจิตใจจะเกิดขึน้ เอง เปนลักษณะทีห่ าความ
สุขโดยมองวา เมือ่ ความสะดวกสบายภายนอกเพียบพรอมแลว ความสุขภายในจะเกิดตามมา
แตการหาความสุขจากการเปนนักบริโภคนิยม และวัตถุนยิ ม ก็ยงั เปนปญหาตอสังคมตะวันตก
สังคมทีม่ คี วามเจริญในดานเทคโนโลยี และดานอุตสาหกรรมเนือ่ งจากเพิง่ ตระหนักวา การเปน
นักวัตถุนยิ มกับการมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุข เปนคนละอยางกัน เราจะสังเกตเห็นวาในสังคมตะวันตก
หรือสังคมทีม่ คี วามเจริญพรอมในดานวัตถุ จะมีสถิตกิ ารฆาตัวตายสูงมาก นอกจากนัน้ ก็ยงั พบวา
มีคนจำนวนมากในสังคมเชนนัน้ กลายเปนพวกวิปริตทางจิต เปนพวกโรคจิต ดังนัน้ จึงมีอาชีพ
อยางหนึง่ เรียกวาจิตแพทยเพือ่ เปนผบู ำบัดอาการทางจิตแกคนในสังคม วากันวาจิตแพทยเปน
ทีต่ อ งการขึน้ เรือ่ ยๆในสังคมตะวันตก อีกอยางหนึง่ ในสังคมทีต่ กอยภู ายใตอทิ ธิพลของกระแสบริโภค
นิยม และวัตถุนยิ ม มีปญ
 หาในดานความเครียดสูงมากเพราะตองดิน้ รนแสวงหาใหไดครอบครอง
ใหไดเสพ ออกไปทำงานแตเชามืด กลับดึก เกิดภาวะจิตทีถ่ กู กดดัน จิตไมปลอดโปรง เพราะมี
การดิน้ รนอยเู ปนนิจ เปนตัวกดดันภายในจิต เกิดภาวะจิตทีร่ อ นรน กระสับกระสายไมสงบ จะเห็น
ไดวา ปจจุบนั ชาวตะวันตกหันมาใหความสนใจตอการอบรมจิตมากขึน้ สำนักวิปส สนาหรือสถาน
ทีอ่ บรมทางจิตมีมากขึน้ และมีแนวโนมวาจะมีเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะการอบรมจิตสามารถชวยลด
ความเครียดของชาวตะวันตกไดอยางนาพอใจ เมือ่ หันมามองประเทศไทย ปจจุบนั กระแสบริโภค
นิยม วัตถุนยิ ม หรือกระแสฝรัง่ มีกนิ มีใชอยางไร เราตองมีอยางนัน้ กำลังเปนกระแสรุนแรง หากลอง
สังเกต เราจะเห็นวาปจจุบนั คนไทยมีการดิน้ รนแสวงหาใหไดครอบครองวัตถุรนุ แรงมาก บางคนตอง
ทำงานหามรงุ หามค่ำ บางคนไมมเี งินเพียงพอก็ใชวธิ ผี อ นเปนงวดๆ และบางคนไมมที างเลือกอืน่
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ก็ใชวธิ โี จรกรรม ทำการปลน จนเปนขาวปรากฏในสือ่ ตางๆ ใหผคู นหวาดผวาอยเู ปนประจำ
อาจกลาวไดวา สาเหตุของอาชญากรรม สวนหนึง่ มาจากการเปนนักบริโภคนิยมนักวัตถุนยิ ม ชนิด
ทีเ่ รียกวาหลงหนามืดไปตามกระแสนีท้ เี ดียว นอกจากนัน้ เราไมสามารถปฏิเสธไดวา บริโภคนิยม
และวัตถุนยิ ม ก็คอื คุณคาทีค่ นเราวัดกันดวยตัววัตถุ ขณะนีก้ ำลังรุนแรงมากขึน้ ถาทานแตงตัว
มอมแมมเขาไปในโรงแรมระดับหาดาว จะไมมใี ครยอมใหทา นเขาไปขางในเลย แมทา นจะบอกวา
ทานเปนคนดีมศี ลี ธรรม มีศลี หาไมดา งพรอย ในทางกลับกัน ถาแตงตัวสวยหรูล้ำสมัย จะสามารถ
เขาไปไดอยางสบาย พรอมกับการคำนับสวยๆ จากพนักงานตอนรับ โดยไมตอ งสอบถามความ
เปนมาวาเปนใคร ดี หรือเลว นีเ้ ปนการวัดคุณคาของบุคคลดวยวัตถุทเี่ ห็นไดชดั ในปจจุบนั และ
อีกอยางหนึง่ คนทีไ่ มไปตามกระแสก็ถกู มองวา เปนคนไมทนั สมัย และเกิดเปนปญหาขึน้ เราจะเห็น
ไดจากกรณีปญ
 หาโสเภณีวยั รนุ ทีม่ จี ำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ เจาะลึกไปถึงสาเหตุการเปนโสเภณี
พวกเขายอมรับวา เปนโสเภณีเพือ่ ตองการมี เงินมีเพจเจอร มีโทรศัพทมอื ถือ เหมือนเพือ่ นคนอืน่ ๆ
ไมตอ งการถูกมองวาเปนคนลาสมัย การมีแนวคิดในลักษณะนี้ เกิดเปนคานิยมทีม่ องคนอืน่ ทีไ่ ม
มีวตั ถุทตี่ วั เองมีเหมือนอยางประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลววา เปนคนลาสมัย โดยวัดความลาสมัย ความ
ทันสมัยเอาทีต่ วั วัตถุ ไมมองคุณคาภายในจิตใจ นอกจากจะคุกคามในสังคมทัว่ ไปแลว กระแส
บริโภคนิยม วัตถุนยิ ม ยังรุกราน ทำใหวงการสงฆปน ปวนไปทัว่ ปจจุบนั มีขา วความประพฤติเสือ่ ม
เสียของพระสงฆบอ ยมาก แตละกรณีลว นทำใหวงการสงฆไดรบั ผลกระทบไมนอ ย กรณีทเี่ ห็นได
ชัดเจน เชนกรณีเจาอาวาสวัดหนึง่ ทีเ่ รีย่ ไรเงินจำนวนมากจากประชาชนโดยใชวธิ ที างธุรกิจ เพือ่
นำมาสรางเจดีย และยักยอกทีด่ นิ เปนกรรมสิทธิข์ องตัวเอง ทำใหคนสวนหนึง่ เริม่ มองพระสงฆวา
เปนนักธุรกิจ เขามาบวชในศาสนาเพือ่ หวังผลประโยชน ในการเลีย้ งชีพทำใหประชาชนเกิดความ
เสือ่ มศรัทธาตอพระสงฆเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ แมการเปนนักบริโภคนิยม นักวัตถุนยิ ม จะถือวาเปนเรือ่ ง
ไมแปลกสำหรับชาวบานธรรมดา ถาเปนไปอยางสุจริต แตในทางพระสงฆเปนเรือ่ งขัดแยงกันมาก
เนือ่ งจากการเปนเพศบรรพชิต หมายถึง การสละทุกสิง่ ทุกอยาง อันเปนความสุขทางโลก ไม
เกีย่ วของกับการสะสม การไดเสพความสุขอยางชาวบานมีกนั แลวมงุ ตรงตอการหาความสุขภาย
ในที่ประณีต กระทั่งถึงการตัดกิเลส สิ้นทุกขไดสิ้นเชิง และการดำเนินชีวิตของพระสงฆใน
สายตาชาวบาน หรือโดยหลักจริงๆ พระสงฆตอ งดำเนินชีวติ ทีส่ นั โดษ เรียบงาย ไมมพี นั ธะ เมือ่
พระสงฆเปนนักบริโภคนิยม เปนนักสะสม จึงเปนการทวนตอหลักการความเปนเพศบรรพชิต
ของตน ดังนัน้ จึงทำใหชาวบานเริม่ มีความสงสัยวาการเปนพระสงฆมจี ดุ หมายอยางไรกันแน ? ถึง
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กระนัน้ ปจจุบนั พระสงฆกม็ แี นวโนมไปในทางกระแสบริโภคนิยม วัตถุนยิ มมากขึน้ จะเห็นไดวา
ตามวัดตางๆ มีการบอกบุญเรีย่ ไร ชาวบานใหทำบุญสรางศาสนวัตถุมากขึน้ ไมวา จะเปนโบสถ
ศาลาการเปรียญ เจดียโ ดยทีท่ างวัดก็มศี าสนวัตถุเหลานีเ้ รียบรอยแลว การเรีย่ ไรมีตงั้ แตการขอบริ
จาคทีว่ ดั จนถึงการโอนผานบัญชีธนาคาร และหากเราจะสังเกต จะพบวา พระเถระระดับผใู หญ
มีตำแหนงในการปกครองคณะสงฆสว นมาก ลวนมีรถยนตยหี่ อ หรู ไวใชสว นตัวทัง้ นัน้ หรือถา
หากมีคนถวายไวใชัสอยก็ไมจำเปนทีท่ า นเหลานัน้ ตองนำมาเปนสมบัตสิ ว นตัว อีกอยางหนึง่ ตาม
สถานีวทิ ยุตา งๆ ทีพ่ ระจัดรายการ จะนิยมชักชวนญาติโยมใหทำบุญในการสรางศาสนวัตถุมากกวา
การสัง่ สอนหลักธรรมทีแ่ ทจริงแกญาติโยม และเมือ่ ไมนานมานีข้ า วหลวงพอสะสมรถเบนซคงจะพอ
ทำใหประเด็นนีเ้ ดนชัดขึน้ ยิง่ ความเจริญทางวัตถุ ทางเทคโนโลยีรดุ หนาไปมากเพียงใด ดูเหมือน
พระสงฆกม็ แี นวโนมหลงใหลไปตามกระแสบริโภคนิยม วัตถุนยิ มมากขึน้
สาเหตุสว นหนึง่ นาจะมาจากการทีพ่ ระสงฆมพี นื้ เพทางฐานะครอบครัวคอนขางยากจน
และความอยากภายในตัวพระสงฆเอง กลาวไดวา จำนวนสวนมากของพระสงฆไทย มาจากฐานะ
ครอบครัวทีค่ อ นขางยากจน ตามชนบท มีการนิยมใหลกู ชายบวชเรียนกันมาก เนือ่ งจากบิดามารดา
ไมสามารถจะสงเสียใหลกู ไดเรียนสูงขึน้ ไปได การนำบุตรเขามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนา จึง
เปนทางเลือกหนึง่ ทีบ่ ดิ ามารดาเชือ่ วาจะเปนโอกาสดีทบี่ ตุ รจะไดเรียนสูงขึน้ และเชือ่ วายังเปนการ
สรางกุศลใหกบั บิดามารดา อีกดวย เพราะเปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนา สวนหนึง่ ทีเ่ ขามา
บวช ถาสามารถอยเู ปนพระในพระศาสนาตอไปได แตยงั ไมละทิง้ ความอยากมี อันเปนพืน้ เพเดิม
ของตัวเอง เมือ่ โอกาสอำนวยใหกท็ ำการสนองตอความอยากนัน้ โดยไมคำนึงถึงภาวะเพศบรรพชิต
ของตนเอง เกิดเปนกระแสฆราวาสมีอยางไร ทันสมัยอยางไร เราก็ตอ งมีอยางนัน้ เหมือนกัน
จากการทีพ่ ระสงฆมแี นวโนมไปในทางเปนนักบริโภคนิยม และนักวัตถุนยิ ม มีผลกระทบ
ตอศรัทธาทีช่ าวบานมีใหตอ พระสงฆและการเผยแผพระศาสนาของพระสงฆเปนอยางมาก เพราะ
พระสงฆโดยการเลีย้ งชีวติ แลว ตองอาศัยชาวบานในดานปจจัยสีท่ ชี่ าวบานมีศรัทธานำมาถวาย
พระสงฆเองโดยหลักแลว ตองเปนผูนำทางดานจิตวิญญาณแกชาวบาน และในสายตาของ
ชาวบาน พระสงฆไมควรยึดติดในสิง่ ตางๆ แตเมือ่ พระสงฆกลับเปนเจาของสิง่ ตางๆ ทีท่ นั สมัย
ในขณะทีแ่ มแตชาวบานทีใ่ สบาตรเปนประจำ ก็ยงั หาเชากินค่ำ หาเลีย้ งชีวติ ไปวันๆ ไมอาจเอือ้ ม
ถึงไดในชีวติ นี้ จึงเกิดเปนชองวางระหวางพระสงฆกบั ชาวบาน ความสัมพันธระหวางพระสงฆ
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กับชาวบานเริม่ ลดนอยลง จากการมองพระสงฆเปนเนือ้ นาบุญก็จะลดนอยลง ในทีส่ ดุ การสงเคราะห
โดยมีศรัทธาเปนสะพานเชือ่ มก็สญ
ู สิน้ ไป การเผยแผธรรมของพระสงฆตอ งชะงักไปดวย เพราะ
ชาวบานไมยอมรับ ผลจากการทีพ่ ระสงฆไมประพฤติอยใู นกรอบของความเปนพระสงฆทพี่ อจะให
ชาวบานเชือ่ ถือไดบา ง
ความจริงถาหากพระสงฆปฏิบตั ติ ามหลักทีแ่ ทจริงของพระพุทธศาสนาแลว พระสงฆ
จะไมเปนนักบริโภคนิยม นักวัตถุนิยม หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไมไดสงเสริมให
เหลาสาวกเปนนักบริโภคนิยม นักวัตถุนยิ ม ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร พระพุทธเจาตรัสตำหนิพวก
ทีป่ ฏิบตั ไิ ปในทำนองทีเ่ ปนพวกกามสุขลั ลิกานุโยค คือ พวกทีป่ ฏิบตั ไิ ปในแนวหมกมนุ อยใู นกาม
แสวงหาความสุขสุดโตงไปในทางวัตถุ ซึง่ เปนแนวปฏิบตั ทิ หี่ ยอนเกินไป และตรัสไมใหเหลาสาวก
ดำเนินไปตามแนวทางนี้ อันเปนแนวทางทีบ่ รรพชิตไมควรปฏิบตั เิ ปนการประพฤติของปุถชุ น
ไมประกอบดวยมรรค เปลาประโยชน และโดยพืน้ ฐานพระพุทธศาสนาเกิดขึน้ จากการมองเห็น
บริโภคนิยมวัตถุนยิ มวาเปนสิง่ ไรสาระ ไมนำมาซึง่ ความสุขทีแ่ ทจริง จะเห็นไดวา พระพุทธเจากอน
จะทรงออกผนวชก็ทรงบริบรู ณดว ยทรัพยสมบัตทิ ใี่ หความสำราญแกพระองคไดโดยไมตอ งลำบาก
ตลอดชีวติ แตเมือ่ มองเห็นความไมมแี กนสารของสิง่ เหลานี้ พระองคจงึ ออกผนวชบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณ เผยแผหลักธรรมแกเหลาเวไนยสัตว แมแตวนิ ยั ของพระสงฆกม็ หี ลายสิกขาบทที่
พระพุทธเจาบัญญัตเิ พือ่ ปองกันไมใหพระสงฆยนิ ดีในแนวปฏิบตั ไิ ปในทางบริโภคนิยม วัตถุนยิ ม
เชนสิกขาบทที่ ๒๐ แหงนิสสัคคียปาจิตตียว า “ภิกษุใดถึงการซือ้ และการขายมีประการตางๆ เปน
นิสสัคคียปาจิตตีย” ในสิกขาบทที่ ๑๙ แหงนิสสัคคียปาจิตตีย วา “ ภิกษุใดถึงความแลกเปลีย่ น
ดวยรูปย ะมีประการตางๆ เปนนิสสัคคียปาจิตตีย “ เปนตน โดยทีส่ ดุ หากลุแกความอยาก อยากมี
วัตถุไวครอบครองถือเอาสิง่ ของทีค่ นอืน่ ไมใหมรี าคามากกวา ๕ มาสกขึน้ ไป ปรับอาบัตถิ งึ ขัน้ ขาด
จากความเปนภิกษุ คือ “อาบัตปิ าราชิก”
การทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอนโดยตรัสการเปนนักบริโภคนิยมนักวัตถุนยิ มวาเปนพวกกาม
สุขลั ลิกานุโยค ไมไดหมายใหพระสงฆตดั ขาดจากการดำรงชีวติ โดยไมอาศัยวัตถุอยางสิน้ เชิงเลย
ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร พระพุทธเจาทรงตำหนิการปฏิบตั ไิ ปในแนวกามสุขลั ลิกานุโยคก็จริง แต
ก็ทรงสัง่ สอนสาวกใหดำเนินตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาดวย ซึง่ ประกอบดวยอริยมรรค
มีองค ๘ อันจะนำไปสกู ารหลุดพนอยางแทจริง คือไมใหหมกมนุ อยกู บั การหาความสุขภายนอก
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มากเกินไป แตถงึ อยางไรก็ตามพระองคยงั ตรัสย้ำใหเหลาสาวกมักนอยสันโดษอยบู อ ยๆ เนือ่ งจาก
ทรงประสงคใหเหลาสาวกมีชวี ติ ทีส่ นั โดษเรียบงายพอใจในสิง่ ทีม่ ี ใหสาวกมงุ ตอการขจัดอกุศลออก
ไปเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากการทีพ่ ระองคตรัสไวหลายแหงเชนตรัสวา ”ความไมสนั โดษเปนเหตุ
ใหเกิดของอกุศลธรรม และทำใหกศุ ลธรรมเสือ่ มไป สวนความสันโดษทำใหกศุ ลธรรมเกิดขึน้ และ
ทำใหอกุศลธรรมเสือ่ มไป”(องฺ เอกก. ๒๐/๑๔/๖๕-๖๖) และตรัสวา “ความมักมากเปนเหตุใหอกุศล
ธรรมเกิดขึน้ ใหกศุ ลธรรมเสือ่ มไป สวนความมักนอยเปนเหตุใหกศุ ลธรรมเกิดขึน้ ใหอกุศลธรรม
เสือ่ มไป”(องฺ. เอกก. ๒๐/๑๔/๖๓-๖๔) เนือ่ งจากการทีพ่ ระสงฆมกั มากไมสนั โดษจะทำใหพระสงฆ
ยึดติดอยกู บั สิง่ ทีไ่ ดครอบครองอยู เปนเหตุใหไมพากเพียรในการยังมรรคผลใหเกิดขึน้ หากสังเกต
จะพบวาพระพุทธเจาตรัสวา “ความมักมาก” หรือตรัสวา “สันโดษ” เทานัน้ แตพระองคไมได
ตรัสวา ไมใหมหี รือไมใหครอบครองอะไรอยางสิน้ เชิงเลย แตการมีหรือการครอบครองอะไรตองอยู
ในขอบเขตทีเ่ หมาะสมแกพระสงฆทมี่ ไี ด
เพราะฉะนัน้ แลว ในยุคทีก่ ระแสบริโภคนิยม วัตถุนยิ ม เปนกระแสรุนแรงในสังคม ผู
คนตางแขงขันกันเพือ่ ใหไดเสพไดครอบครอง เกิดเปนสังคมทีเ่ ปนไปในแนวมือใครยาวสาวไดสาว
เอา เกิดปญหามากมายในสังคม นาจะเปนโอกาสทีพ่ ระสงฆจะเปนผนู ำหลักธรรมของพระพุทธเจา
มาชวยผอนคลายตอกระแสนี้ และพระสงฆเองควรจะตระหนัก วางทาทีตอ กระแสนีใ้ หเหมาะสม
โดยไมลมื หนาทีห่ ลักทีต่ นจะตองทำคือ การสมาทานในอธิศลี สิกขา การสมาทานในอธิจติ สิกขา
การสมาทานในอธิปญ
 ญาสิกขา
พระสงฆจะสามารถดำรงอยใู นทามกลางกระแสรุนแรงของบริโภคนิยม วัตถุนยิ ม อยาง
ไมกระทบตอศรัทธาทีป่ ระชาชนมีตอ พระสงฆเอง และสามารถนำหลักคำสอนของพระพุทธเจามา
แกปญ
 หาแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

⌫    
ผทู ที่ ำลายพระพุทธศาสนาทีน่ า กลัวมากทีส่ ดุ คือชาวพุทธเอง ทีม่ ที ฐิ ิ หรือมีความเห็นที่
แตกตางกัน มีการตีความพุทธพจนทแี่ ตกตางกัน มีความประพฤติมกี ารปฏิบตั ติ ามหลักของศีลที่
แตกตางกัน เพราะมีความเชือ่ ความเขาใจทีแ่ ตกตางกัน และมีอาจาระหรือความประพฤติทแี่ ตก
ตางกัน และทีเ่ ปนภัยรายทีน่ า กลัวมากทีส่ ดุ คือชาวพุทธเสือ่ มจากหลักการทางศาสนา อันไดแก
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เสือ่ มจากศีล เสือ่ มจากสมาธิ และเสือ่ มจากปญญา ของพระภิกษุสามเณร ของชาวพุทธเอง ทีถ่ อื
วาเปนภัยภายในพระพุทธศาสนาเอง ภัยพระพุทธศาสนาทีน่ า กลัวจึงเปนภัยภายในเพราะเปนภัย
ทีค่ นคาดไมถงึ เจาของมองขาม เรามัวเฝาระวังแตโจรนอกบานแตมองขามโจรในบาน อยางเมือง
ไทยเรา มัวแตระวังภัยทีเ่ กิดจากคนตางศาสนา แตเรามองขามหลักทีพ่ ระพุทธเจาตรัสสอนไว คือ
บุคคลทีจ่ ะทำลายสังคมพระสงฆไดสำเร็จ คือ พระภิกษุ นอกนัน้ เปนเพียงผขู วนขวาย เปนเพียง
ผูสนับสนุนเทานั้น จะไมสามารถทำลายสังคมพระสงฆไดสำเร็จ ฉะนั้นหนวยงานใดที่
เขามาคิดหาวิธกี าร เพือ่ ทีจ่ ะปกปองคมุ ครองสังคมสงฆและพระพุทธศาสนา โดยการหาวิธกี ำจัด
พระภิกษุนอกกรอบ (พระปลอม) ทีม่ เี จตนารายตอพระธรรมวินยั เจตนารายตอพระพุทธเจา ให
หมดหรือลดนอยลงในแวดวงพระพุทธศาสนาตอไปนับวาเปนการทำคุณตอชาติตอ พระพุทธศาสนา
และตอสังคมไทยอยางยิง่ จึงขอนุโมทนาดวยตอหนวยงาน องคกร สือ่ มวลชนและบุคคลทุกหมเู หลา
ทีก่ ระทำไปดวยเจตนาทีเ่ ปนกุศล ทีม่ เี จตนาปกปองพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนสิง่ ทีน่ า สังเกต
วา การกระทำความผิดของพระภิกษุ ตามทีเ่ ปนขาวอยใู นขณะนี้ สวนใหญเปนพระทีม่ สี มณศักดิ์
สูงๆ ถึงพระราชาคณะ มีการศึกษาถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค และมีฐานะเปนเจาอาวาส เจา
คณะตำบล เปนพระเถระผใู หญ จึงสงผลกระทบตอความรสู กึ ของประชาชนชาวพุทธ เพราะ
ประชาชนคาดไมถงึ วา พระภิกษุทบี่ วชมานาน มีการศึกษาอบรม มีสมณศักดิ์ มีฐานะเปนระดับ
เจาอาวาสวัด ทีม่ หี นาทีป่ กครอง ใหการศึกษาอบรมกุลบุตร ของสังคมและเปนทีเ่ คารพเลือ่ มใส
ของบรรดาประชาชนชาวพุทธเปนจำนวนมาก ตามทีเ่ ปนขาว ทีเ่ สนอตามสือ่ มวลชนแขนงตางๆ
แลวนัน้ แตอยางใดก็ตามผเู ขียนมีความยินดี ทีผ่ คู นในสังคมไทยทุกหมเู หลาเริม่ ตืน่ ตัว แสดงความ
หวงใยพระพุทธศาสนากันมากขึน้ โดยสวนตัวแลวยินดีใหประชาชน สือ่ มวลชนเขามาชวยในการ
ตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ ผซู งึ่ อาสาสมัครเขามาศึกษาเลาเรียน ปฏิบตั แิ ละเผยแผพระ
พุทธศาสนา โดยทีป่ ระชาชนชาวพุทธมีสว นใหการสนับสนุนปจจัยสี่ อยางเต็มทีห่ วังใหพระสงฆ
ไดทำหนาทีท่ อี่ าสาเขามาทำนัน้ โดยไมตอ งหวงกังวลเรือ่ งปจจัยสี่ แตประการสำคัญตอมาผทู จี่ ะมา
ทำหนาทีใ่ นการตรวจสอบนัน้ จะตองมีความรคู วามเขาใจในเนือ้ หาสาระของคำสอน ในฐานะที่
เปนเครือ่ งมือในการตรวจสอบ เปนเครือ่ งมือในการวัดผลประเมินผลทีม่ คี วามเทีย่ งตรง เปนเครือ่ ง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการตรวจสอบ ในการวัด ไมใชเอาฐานความคิดแบบบริโภคนิยม เอาอารมณ
ความรสู กึ เปนเครือ่ งมือในการวัดผล หากเปนเชนนัน้ วงจรแหงความลมเหลว ก็คงอยคู กู บั สังคม
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ชาวพุทธ ชาวไทยไปอยางไมมวี นั หมดสิน้ อยางทีม่ กี ารปฏิรปู การเมือง เครือ่ งมือวัดผลประเมิน
ผล และผลออกมาก็ชนื่ ชมยินดีกนั ในเชิงรูปแบบ แตลม เหลวในเชิงเนือ้ หาสาระ ตลอดมาตราบ
เทาทุกวันนี้ และการปฏิรปู การศึกษาก็ทำทาจะออกมาทำนองเดียวกัน คือประสบผลในเชิงรูปแบบ
และจะลมเหลวในเชิงเนือ้ หา เหมือนทีผ่ า นๆ มา จากกรณีทงั้ มวลทัง้ ทีเ่ ปนขาวและไมเปนขาว
เปนสิง่ ทีเ่ ตือนใหสงั คมพระสงฆ สังคมชาวพุทธ นาจะหันมาทบทวนบทบาทแหงตน ในดานการ
ศึกษา ทัง้ ในสวน ๔ สวน อันไดแก
๑. สวนของความมงุ หมาย
๒. สวนของเนือ้ หารสาระ
๓. สวนของการนำเนือ้ หาสาระไปใช (การนำหลักสูตรไปใช)
๔. สวนของการประเมินผล
โดยเฉพาะในการประเมินผล นาทบทวนวาเราไดประเมินตรงตามความมงุ หมายทีต่ อ ง
การหรือไม เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวัดผลประเมินผลเปนอยางไร วัดไดครบหรือไม ทัง้ ในดานความ
รู ดานทัศนคติ และทักษะหรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออก เพราะถาเราไมมกี ารทบทวนบทบาทใหดแี ลว
ไมมกี ารปรับฐานทัศนคติใหดี ใหแข็งแกรงจะโดนกระแสบริโภคนิยมทวมทับ มืดมัวมืดบอดทาง
สติปญญามากขึ้น ประกอบกับตกอยูในทามกลางของยุคขาวสารขอมูล จะโลกาภิวัตนนำพา
กระจายไปอยางไรพรมแดน จะเกิดผลเสียตอเกียรติภมู ขิ องเราชาวไทยตอเกียรติภมู ขิ องเราชาวพุทธ
อยางยิง่ ยวด เราคงรีรอตอไปไมไดแลว ในกระแสของการปฏิรปู ไมวา จะเปนปฏิรปู การเมือง ปฏิรปู การ
ศึกษา ฉะนัน้ ชาวพุทธจะตองปฏิรปู วิธคี ดิ ปฏิรปู ทัศนคติทเี่ ปนอยู ใหตรงตามหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา เพราะปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ มันเปนสัญญาณเตือนภัยใหชาวพุทธไดรู และให
เรงรีบปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนดานความรูและพฤติกรรมตัวเอง เพื่อใหมีความรูความเขาใจใน
พระพุทธศาสนา ใหมที ศั นคติทดี่ ี ทีถ่ กู ตองตอคำสอนอยางถาวร และใหมที กั ษะหรือพฤติกรรมเชิง
พุทธ ตามครรลองวิถชี วี ติ อยางชาวพุทธ อันเปนวิถชี วี ติ ทีส่ มดุลระหวางวัตถุและจิตใจ มีการพัฒนา
ไปอยางสมดุลพรอมกันจะไมเปนวิถชี วี ติ ทีส่ ดุ โตง และโดนกระแสของบริโภคนิยมย่ำยีปป น ตาม
ทีเ่ ปนอยู เพราะไมเชนนัน้ แลว สังคมไทยเราจะวิกฤตมากกวาทีเ่ ปนอยนู ี้ สังคมวิกฤตเพราะความ
ดีถดถอย ความถอยเฟอ งฟู สิง่ หลักๆทีเ่ คยเปนจุดศูนยกลางแหงคุณความดี เปนบุคคลทีน่ บั วา
เปนผสู รางคุณประโยชนทเี่ ปนหลักของสังคมตลอดมา อยางเชน ครู พอ หมอ พระ แตปจ จุบนั นี้

536

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

บุคคลเหลานีส้ ว นหนึง่ ไดมพี ฤติกรรมทีถ่ ดถอยจากคุณความดีมากขึน้ และความถดถอยทัง้ หลาย
นัน้ ไดเผยแผตามสือ่ แขนงตางๆแทบไมเวนแตละวัน อยางทีเ่ ปนอยใู นปจจุบนั นี้
ประเด็นปญหาสังคมทีส่ ำคัญสรุปสัน้ ๆ ดังนี้
ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวัตถุ แตเกิดความเสือ่ มทางดาน
จิตใจ คานิยมและสังคมคนไทยประพฤติปฏิบตั ทิ แี่ สดงถึงความเสือ่ มทางจิตใจอยางเห็นไดชดั เจน
หลายประการ เชน นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟมุ เฟอย ยกยองคนรวยโดยไมคำนึงถึงวาจะร่ำ
รวยมาไดโดยวิธใี ด เกิดการแขงขันเอารัดเอาเปรียบ ไมคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียด
เบียนเอารัดเอาเปรียบนีน้ อกจากจะเบียดเบียนกันเองแลว ยังเบียดเบียนรุกรานธรรมชาติและสิง่
แวดลอมอีกดวย ทีด่ นิ ปาไม แมน้ำ สภาพธรรมชาติ ถูกรุกราน ยึดครอง ถูกทำลาย สภาพน้ำเนา
เสีย สภาพคนจนอยใู นสลัมทามกลางตึกสูงอันหรูหราใหญโต สภาพความยากจนแรนแคนของ
คนในชนบท และสภาพเสือ่ มโทรมทางสังคม อันเกิดจากความเสือ่ มทางจิตใจมีมากยิง่ ขึน้ จะเห็น
ไดจากปญหายาเสพติด โสเภณี โรคเอดสและปญหาอืน่ ๆรวมถึงการละเลยดานศาสนา และ
ประเพณีเปนตน ปญหาอืน่ ๆ ทีส่ บื เนือ่ งจากความเสือ่ มทางดานจิตใจและคานิยม คือ ทรัพยากร
และสิง่ แวดลอมเสือ่ มโทรมลงอยางมากและอยางรวดเร็ว ความเหลือ่ มล้ำระหวางคนรวยและ
คนจนมีมากยิง่ ขึน้ คนรวยมีเพียงจำนวนเล็กนอย แตเปนเจาของทรัพยสมบัตมิ ากมาย ทำให
คนจนสวนใหญทจี่ นอยแู ลวกลับยิง่ ยากจนลงไปกวาเดิมอีก ความเจริญกระจุกอยแู ตในเมืองไมได
กระจายออกไป ทำใหคนชนบทอพยพเขาสเู มืองเกิดปญหาตามมาทัง้ ในชนบทและในเมือง ระบบ
ราชการขาดประสิทธิภาพ เพราะปรับสภาพไมทนั กับปญหาสังคมทีซ่ บั ซอนในเมืองหลวงและใน
ชนบท คนไทยสวนใหญพนื้ ฐานการศึกษายังนอย ปรับตัวไมทนั เทคโนโลยีใหมๆ ทีเ่ ขามาสปู ระเทศ
ไทยโดยเฉพาะเรือ่ งขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรเปนตน
วิกฤตการณทางการเมือง หมายถึง ระบบการเมืองของ ไทยอันเปนแบบแผน ของสังคม
ในการปกครองประเทศ และดูแลทุกขสขุ ของประชาชนใหเกิดความรมเย็นเปนสุข ขณะนีก้ ารเมือง
ไทยมีปญ
 หาถึง ๘ ประการ คือ ใชเงินเปนใหญ มีการผูกขาดการเมืองโดยคนจำนวนนอย คนดีมี
ความสามารถเขาไปสกู ารเมืองไดยาก
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การทุจริตประพฤติมชิ อบมีอยใู นทุกระดับ การเผด็จการโดยระบอบรัฐสภา การตอสขู ดั
แยงเรือ้ รังและความไรเสถียรภาพทางการเมือง การขาดประสิทธิภาพทางการบริหารและนิตบิ ญ
ั ญัติ
การขาดสภาวะผนู ำทางการเมือง
วิกฤตการณในระบบราชการ หมายถึง ระบบราชการอันเปนเครือ่ งมือปญหาสังคมไทย
กลับกลายเปนปญหาเสียเอง เชน ปญหาความเสือ่ มศักดิศ์ รีของระบบราชการ ทำใหคนดีคนเกง
หนีระบบราชการ ปญหาคอรัปชัน่ ในวงราชการปญหาคุณธรรม เปนตน
วิกฤตการณของการศึกษา หมายถึง การศึกษาของไทยอัน เปนเครือ่ งมือในการแกปญ
 หา
ของสังคมไทยกลายเปนตัวปญหาเสียเอง เชนการเรียนแบบทองจำเนือ้ หาไมทนั ตอความรทู เี่ ปลีย่ น
แปลงรวดเร็ว ปญหาการแกงแยงแขงขัน ปญหาระบบการศึกษา การบริหาร การกระจายโอกาส
การศึกษา รวมถึงการศึกษาของสงฆกม็ ปี ญ
 หาดวย ประมวลสรุปสภาพปญหาของเยาวชนไทยถา
มองถึงปญหาของเยาวชนไทยจะตองยอมรับเสียกอนวาเยาวชนไทยสวนใหญเปนคนดี เปนพลเมือง
ดีของชาติ แตผใู หญคาดหวังจะใหเขาเปนคนดียงิ่ ขึน้ ไปอีกและมีเยาวชนอีกจำนวนหนึง่ มีปญ
 หา
ซึง่ คำวาจำนวนหนึง่ นีเ้ มือ่ เทียบกับเยาวชนทัง้ ประเทศ เยาวชนทีม่ ปี ญ
 หาก็นบั จำนวนเปนลาน
ทีเดียว จากลักษณะของเยาวชนไทยทีม่ จี ำนวนมากเชนนี้ หากจะทำความเขาใจและใหความสนใจ
เยาวชน ก็ควรเขาใจวาเยาวชนแยกเปนกลมุ ใหญๆ ซึง่ แบงแยกตามลักษณะสังคมอยแู ลว คือ
๑. กลมุ เยาวชนทีอ่ ยใู นสถานศึกษา โรงเรียนเริม่ ตัง้ แตนกั เรียนชัน้ มัธยมเรือ่ ยไปจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย เยาวชนกลมุ นีส้ ว นใหญเปนคนดี ใฝศกึ ษาหาความรู มีความรู สนใจสิง่ ทีอ่ ยู
รอบตัวและสนใจเรือ่ งราวทัง้ ทีอ่ ยใู กลตวั ไกลตัว รวมไปถึงเรือ่ งราวตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก เปน
กลมุ ทีม่ กี จิ กรรรมและความสนใจหลากหลาย
๒. กลมุ เยาวชนทีอ่ ยใู นชุมชน ในหมบู า นหนึง่ หรือชุมชนหนึง่ จะมีเยาวชนอยจู ำนวน
ไมนอ ยทีเดียว เยาวชนเหลานีจ้ ะมีลกั ษณะทีห่ ลากหลายปะปนกัน เยาวชนจำนวนหนึง่ ออกไป
ทำงานนอกบานแลวกลับมาตอนเย็น บางกลมุ ทำงานชวยพอแมอยบู า น บางกลมุ อยบู า นเฉยๆ
บางกลมุ ก็เขามาอยใู นชุมชนอยางแอบแฝง ดังนัน้ เยาวชนกลมุ นีจ้ งึ มีลกั ษณะหลากหลาย มีตงั้ แต
เยาวชนผนู ำรวมกลมุ ทำกิจกรรมใหแกสงั คมอยางเขมแข็ง เปนกำลังสำคัญของหมบู า นรองจากผใู หญ
รวมไปถึงพวกอยเู ฉยๆ กินเหลาเมายา ลักเล็กขโมยนอย รวมไปถึงติดยาเสพติด และเรือ่ งอืน่ ๆ
ดวย

538

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

๓. กลมุ เยาวชนทีอ่ ยใู นสถานประกอบการ เยาวชนกลมุ นีม้ ตี งั้ แตเด็กทีเ่ พิง่ จบชัน้ ประถม
ปที่ ๖ แลวก็เขาไปรับจางขายแรงงาน แตสว นใหญจะเปนเยาวชนวัยกำลังหนมุ สาว อายุระหวาง
๑๘ ป ไปจนถึง ๒๕ ป ซึง่ ถือวาเปนเยาวชนเต็มตัว คนวัยหนมุ สาวนีจ้ ะไปทำงานรวมตัวกันอยู
ตามเมืองใหญๆ หรือเมืองอุตสาหกรรม เชน กรุงเทพ ฯ ระยอง อยุธยา นครราชสีมา เปนตน
เยาวชนดังกลาวพืน้ ฐานความรสู ว นใหญจบแค ป. ๖ ตองจากบานทีค่ นุ เคยกับชีวติ ชนบท แบบ
ชาวไรชาวนามาใชชวี ติ แบบอุตสาหกรรม ตองทำงานตรงตามเวลาเขาทำงาน เวลาเลิกงาน ได
คาจางทีไ่ มมากทำงานหนัก ตองทำงานนอกเวลาเพิม่ เพือ่ ใหไดเงินมากขึน้ อาหารการกินจำกัด ที่
อยคู บั แคบ เวลาพักผอนนอย วางเพียงวันอาทิตยวนั เดียว จะรีบออกไปเทีย่ วพักผอนตามศูนยการ
คาหรือสวนสาธารณะ มีปญ
 หาทางจิตใจ ปญหาทางเพศ จับคอู ยกู นั แบบผัวเมียเร็ว มีลกู เกิด
ปญหา เกิดการแตกแยก รวมถึงเรือ่ งปญหายาเสพติด เปนตน
๔. เยาวชนในวัด กลมุ นีม้ ที งั้ สามเณร รวมไปถึงเด็กวัดและคนอาศัยวัดอยสู ว นใหญ
มาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน บวชเณรเพือ่ หนีความยากจนและเบือ่ เรียนหนังสือ สวนใหญ
เปนเยาวชนผใู ฝดี แตขาดแคลนทุกอยาง มีความเหงาวาเหวทางใจโดยเฉพาะเด็กวัด การขาด
หรือความไมเทาเทียมคนอืน่ ทำใหขาดความมัน่ ใจหรือมิฉะนัน้ ก็จะหันไปในทางทีผ่ ดิ

   

๑. ปญหารวม หมายถึง ปญหาทีม่ อี ยแู ลว สังคมสรางปญหา ผใู หญสรางปญหา เยาวชน
อยใู นสังคมก็ไดรบั ปญหานัน้ ซึง่ จะโทษเยาวชนคงไมได ปญหารวมทีส่ ำคัญจะยกตัวอยางใหเห็น
ดังนี้ ปญหาเรือ่ งบุหรี่ เหลา การพนัน การกินเหลา สูบบุหรี่ เลนการพนัน เปนสิง่ ทีผ่ ใู หญสรางขึน้
มาทำขึน้ มา และผใู หญกป็ ฏิบตั กิ นั อยแู ลว เยาวชนเห็นตัวอยางก็กนิ สูบและเสพเหมือนผใู หญ
ปญหาแหลงบันเทิง ผับ บาร ดิสโกเธค สถานอาบ อบ นวด ซอง สิง่ เหลานีม้ ที วั่ ไปในสังคมไทย
แมบางอยางกฎหมายกำหนดไวในทางปฏิบตั กิ ม็ กี ารปลอยใหเยาวชนเขาเสพไดอยางเสรี ปญหา
เรือ่ งภาพยนตโป หนังสือโป หรือเรือ่ งโปเปลือยรางกาย เรือ่ งทางเพศดังกลาว เยาวชนเขาถึงได
โดยไมมขี อ จำกัด เชนเดียวกับผใู หญ ปญหายาเสพติด ยาบา ยาอี เฮโรอีน และอืน่ ๆ สิง่ เสพติด
ดังกลาวมีอยแู ลวในสังคมและผใู หญกเ็ สพอยแู ลว เยาวชนก็ทำไดเชนกัน ปญหาการเอารัดเอา
เปรียบ การโกงกิน คอรัปชัน่ ของนักการเมือง พอคา ขาราชการ รวมไปถึงเรือ่ งการฝาฝนกฎหมาย
ระเบียบสังคม สิง่ เหลานีป้ รากฏอยทู วั่ ไป เยาวชนยอมทำตามและสรางปญหาเชนเดียวกับผใู หญ
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๒. ปญหาเฉพาะของเยาวชน ปญหาเฉพาะดังกลาวนีก้ อ ใหเกิดปญหาอืน่ ๆ แกเยาวชน
อีกมาก ลักษณะของปญหาเกิดจากลักษณะเฉพาะของความเปนเยาวชนนัน่ เอง ซึง่ กลาวแตเพียง
ประเด็นสำคัญพอเปนแนวพิจารณา ดังนี้ ปญหาเฉพาะของเยาวชนอันเกิดจากความอยากรู อยาก
เห็น อยากทดลอง ปญหาอยากตางๆ ทีก่ ลาวนีเ้ ปนตนเหตุของปญหาอืน่ ๆ เชน อยากทดลองเหลา
บุหรี่ ยาเสพติด ทดลองเปนคนู อนกัน ทดลองขับรถแขงกัน ยังมีการอยากทดลองขับแขงรถ ยังมี
การอยากทดลองอยางอืน่ อีกมาก ลวนใหเกิดปญหาตามมาทัง้ สิน้ ปญหาตามเพือ่ นหรือปญหาติดกลมุ
ชวงวัยรนุ เปนชวงทีท่ ำตามเพือ่ นเปนใหญจงึ เกิดปญหาอืน่ ตามมา เชน เพือ่ นเขาบารกเ็ ขาดวย เพือ่ น
ใสกระโปรงสัน้ ก็ใสดว ย เพือ่ นรองเพลงฝรัง่ ก็รอ งดวย เพือ่ นกินไกเคนตักกี้ กินพิซา ก็ทำตามดวย
ยิง่ ไปกวานัน้ เพือ่ นๆ ไมเขาวัดก็ไมเขาดวย ปญหาความวาเหว ความเหงา ซึง่ เปนลักษณะเฉพาะ
ของวัยรนุ เหงาเพราะขาดเพือ่ นไมได มีอะไรไมเทาเพือ่ น ทำใหไมพอใจในฐานะตัวเอง เกลียด
พอแมพาลหนีออกจากบานไปเขากลมุ เพือ่ น เหงาหรือวาเหวเพราะไมมนั่ ใจในตัวเองก็ออกแสวง
หาความมัน่ ใจทัง้ ในทางทีถ่ กู และทางทีผ่ ดิ ใครหามก็ไมฟง ทำใหเกิดปญหาอืน่ ตามมาอีกมากมาย
ปญหาการขาดการอบรมกลอมเกลาขาดความใกลชดิ สนิทสนม ทัง้ จากครอบครัวทัง้ จาก
สังคมแวดลอม จากสังคม เชน สนามกีฬาทีอ่ อกกำลังกายไมมี ทีพ่ กั ผอนหยอนใจไมมี ทีจ่ ดั กิจกรรม
ตางๆ ตามความสนใจไมมี โดยเฉพาะเมืองใหญๆไมมสี งิ่ เหลานี้ ดานครอบครัว เชน พอแม
ไมมเี วลาใหลกู ไมเคยใกลชดิ ลูก ไมเคยแนะนำกลอมเกลาหรือเปนตัวอยางทีด่ ี เหลานีล้ ว นเปน
พืน้ ฐานของการขาดความสัมพันธสบื เนือ่ งกัน ความสัมพันธดงั กลาวเปนการสืบทอดความคิด ความ
เชื่อ ประเพณี แนวปฏิบัติตอตนเองและสังคม การขาดทั้งสองเรื่องดังกลาวทำใหเยาวชน
สรางปญหาใหตวั เองและสังคม เพราะเยาวชนเปนวัยทีก่ ำลังใฝหาแบบอยางจากผใู หญและจาก
สังคม

   
จุดแข็งของเยาวชนไทย เปนคนมีเหตุผล ความมีเหตุผลนีจ้ ะทำใหพฤติกรรมกลาถาม
กลาตอบ กลาโตเถียง ซึง่ ผใู หญจะมองวาหัวแข็ง ไมมสี มั มาคารวะ แตลกั ษณะมีเหตุมผี ลนีเ้ ปน
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะกับโลกปจจุบนั อันเปนยุคโฆษณา เปนตัวของตัวเอง ความเปนตัวของตัวเอง
คืออยากทำอะไรก็ทำทีต่ วั เองเห็นวาดีถกู ตอง เชน การยืน การพูด ถกเถียง การแตงตัว แมแตการ
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เขาไปในวัด คุยกับพระ หากผใู หญไมเขาใจความเปนตัวของวัยรนุ ก็จะตำหนิหรือหาวาไมมมี ารยาท
ไมมสี มั มาคารวะ ความกลา ความสนใจกวางกวา การกาวทันวิทยาการใหมๆ วัยรนุ เปนคนรนุ
ใหมจะกลามากกวาเดิม กลาเรียน กลาทำงาน กลาเปนนักรอง กลาเปนนางแบบ รเู รือ่ งคอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ท รคู วามเคลือ่ นไหว ความเปนไปตางๆ ของสังคม และโลก ทัง้ ทีใ่ กลและไกลตัว
จุดออนของเยาวชนไทย ความออนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ แบบไทยอันเนือ่ ง
มาจากชีวติ ครอบครัว ลักษณะสังคมไทยเปลีย่ นไปมาก พอแมไมมเี วลาสัง่ สอนอบรมลูกนอยลง
เยาวชนเขาเรียนหนังสือในชีวติ อยใู นโรงเรียนตัง้ แตวยั เยาว โรงเรียนไมสามารถอบรมกลอมเกลา
เยาวชนในดานวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ไดเทาเทียมกับพอแมและชุมชน หรือจะกลาวงายๆ คือ วัด
บาน โรงเรียน แยกสวนกันไมเปนสังคมทีก่ ลมกลืนกัน การหลอหลอม อบรม สืบทอดวัฒนธรรม
และวิถชี วี ติ แบบไทยก็ออ นดอยไป ยิง่ เยาวชนทีอ่ ยใู นวัยทำงานตองจากครอบครัวไปอยตู า งถิน่ อยู
ในสังคมโรงเรียน ยิง่ เกิดการแตกแยก ทัง้ ทางดานจิตใจและการดำเนินชีวติ ความออนแอในทาง
วัฒนธรรมทำใหขาดจุดยืน ขาดความมัน่ ใจ ขาดการใครครวญและรับหรือไมรบั สิง่ ตางๆ ทีเ่ ขา
มากระทบไดงา ย เกิดความสับสนในการดำเนินชีวติ แบบไทยทีเ่ หมาะสมถึงสภาพปจจุบนั เยาวชน
จำนวนไมนอ ยเหอเหิม ฟมุ เฟอย หนักไมเอาเบาไมสู หลงวัตถุ หลงเงินตรา กอปญหาใหตวั เอง
และสังคม ความวาเหว เปลาเปลีย่ ว สับสนวนุ วายทางสภาพครอบครัว สภาพสังคมทีส่ บั สน สภาพ
การแขงขัน สภาพชิงดีชงิ เดน เอารัดเอาเปรียบ ทำใหจติ ใจของเยาวชนจำนวนไมนอ ยเกิดความ
สับสนวนุ วาย ยิง่ วัยรนุ เปนวัยทีต่ ดิ เพือ่ นพลอยทำใหตดั สินใจอะไรพลาดพลัง้ ไดงา ย ยิง่ ประเภท
พอแมไมมเี วลาใหลกู หรือครอบครัวมีปญ
 หา ครอบครัวแตกแยก หรือการออกไปทำงานตางถิน่
ยิง่ เสีย่ งตอการตัดสินใจในทางทีผ่ ดิ กอปญหาตอตัวเองและสังคม จุดออนของเยาวชนทัง้ ๒ ขอ
เปนพืน้ ฐานสำคัญทีส่ ดุ กอใหเกิดปญหาอืน่ ๆ ตามมา ทีน่ า สังเกต ก็คอื เปนเรือ่ งของจิตใจอันเปน
ผลใหคนดำเนินชีวติ ไปทัง้ ในทางชัว่ และทางดี เรือ่ งการนำและอบรมทางใจนี้ พระสงฆยอ มมี
บทบาทสูงสุดอยางไมตอ งสงสัย สิง่ ทีเ่ ยาวชนสับสนและอยากไดคำตอบมากทีส่ ดุ ความจริงของ
ชีวติ เกิดมาทำไม ความจริงของโลก จักรวาล คืออะไร อะไรคือความชัว่ อะไรคือความดี คนทำชัว่
ทำไมจึงไดดี ทำไมจึงมีเกียรติ ทำไมจึงร่ำรวย คนทำดีทำไมจึงยากจน คนซือ่ สัตยสจุ ริตทำไมจึง
ถูกโกง ถูกเอารัดเอาเปรียบ คานิยมทีด่ คี อื อะไร คนทีเ่ รียบรอย อยกู บั เหยาเฝากับเรือนทำไมเพือ่ น
จึงกลาวหาวาหัวออน, คนทีเ่ ปลือยผาถายรูป มีรายไดสงู มีคนนิยมชมชอบ เปนคานิยมทีด่ หี รือไม
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คนทีค่ ดโกงมีความร่ำรวย มีอทิ ธิพล ไดเปนรัฐมนตรีปกครองคน เปนผนู ำประเทศ เปนคานิยมที่
ดีหรือเลว เหลานีเ้ ปนคำถามในใจเยาวชน วิกฤตการณดา นจิตใจ อันหมายถึง ความสับสนยงุ
เหยิงทางใจทีเ่ ปนขอขัดแยง เปนคำถามในใจของเยาวชนตลอดเวลา เชน ทำไม ตดุ ดี้ จึงดังใน
จอทีวี คนนิยมชมชอบ ทำไมตำรวจทางหลวงจึงเก็บสวยจากรถบรรทุก สรางความร่ำรวยใหตวั
เองได ทำไมผใู หญรณรงคใหเยาวชนรักษาความสะอาด ฟุตบาทจึงเต็มไปดวยแผงขายอาหาร ขาย
ของสกปรกจนไมมที เี่ ดิน ทำไมคนหนมุ สาวผใู ชแรงงานจึงถูกเอาเปรียบคาแรง แลวทำไมจึงใหตา ง
ชาติเขาเมืองผิดกฎหมาย มาขายแรงงานราคาถูกไมถกู จับ คำวาทำไมๆๆๆ เยาวชนนีม้ มี ากมาย
เกิดวิกฤตทางจิตใจตลอดเวลา สาเหตุหลักของสภาพปญหาสังคมไทย สภาพปญหาเยาวชนไทย
ยุคโลกาภิวตั นทงั้ หลายทัง้ ปวงมาจากความสับสนวนุ วายทางจิตใจ จิตใจเยาวชนไมมนั่ คง ไมมี
อะไรเปนเครือ่ งยึดมัน่ องคกรของรัฐทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาโดยตรง เชนสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ มีนโยบายในการแกปญ
 หา
ก็จริง แตขาดการปฏิบตั ติ อ เนือ่ ง และจริงจัง ดังนัน้ องคกรทางศาสนา หลักธรรมคำสอน และ
พระสงฆเทานัน้ จะเปนผสู ราง ผชู ที้ างและเปนผนู ำทางทางจิตใจของเยาวชนไทย เปนผอู ธิบาย
คานิยมทีถ่ กู ตอง ผอู ธิบายความดี ความชัว่ ความจริงของโลกและความสุขอันแทจริงของชีวติ เปน
ผชู นี้ ำความสวาง ความสงบ ทัง้ แกเยาวชน และแกคนไทยทุกคนใหพบแตความสุขความเจริญ
แตนนั่ ก็หมายถึงวา พระสงฆเองก็ตอ งพัฒนาตนเอง ใหอยใู นสภาวะทีพ่ รอมจะชวยเหลือสังคม
แกปญ
 หาสังคม ไมเปนปญหาสังคมเสียเอง
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