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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม มีวัตถุประสงค์ 

คือ ๑) เพ่ือศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๒) เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
๓) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๔) เพ่ือบูรณาการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม ๕) เพ่ือน าเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้
ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม” วิทยานิพนธ์นี้
ได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเอกสาร (Qualitative Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ รูป/คน โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มพระพุทธศาสนา กลุ่มแก้ไขความ
รุนแรงในภาครัฐ กลุ่มแก้ไขความรุนแรงในภาคเอกชน และกลุ่มครอบครัวตัวอย่าง จากนั้นจึงน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากสาเหตุแบ่งเป็น ๓ ระดับ  ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ระดับบุคคล

มี ๑ สาเหตุ ได้แก่ (๑) เกิดจากนิสัยส่วนตัวที่ชอบก้าวร้าว รุนแรง ๒) ระดับครอบครัว มี ๓ สาเหตุ ได้แก่ 
(๒) เกิดจากการไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว (๓) เกิดจากขาดการวางแผนครอบครัวที่ดี (๔) เกิด
จากช่องว่างระหว่างวัยของคนในครอบครัวที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในสังคม  และ            
๓) ระดับสังคม มี ๒ สาเหตุ ได้แก่ (๕) เกิดจากขาดการวางแผนการเงินที่ดี และ (๖) เกิดจากทัศนคติ 
ค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ 

หลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว แบ่งได้ ๔ หมวด ดังนี้ คือ  
๑) หมวดการวางแผนสร้างชีวิตครอบครัว ได้แก่ หลักสมชีวิธรรม ๔ คือ มีความเชื่ออย่างเดียวกัน ไม่ล่วง
ละเมิดสิทธิต่อกันและกัน รู้จักเสียสละให้กัน และมีการตัดสินใจร่วมกัน ๒) หมวดการปฏิบัติหน้าที่ต่อกัน
และกันด้วยดี เรียกว่า หลักหน้าที่ตามทิศ ๖ ในส่วน (๑) ทิศเบื้องหน้า (ปุรัตถิมทิศ) ได้แก่ หน้าที่บิดา มารดา
พึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาและหน้าที่บุตรธิดาพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา (๒) ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ หน้าที่ของสามีที่
พึงท าต่อภรรยา และหน้าที่ของภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อสามี ๓) หมวดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน 
เรียกว่า หลักความสามัคคีในครอบครัว (สาราณียธรรม ๖) ได้แก่ (๑-๓) การแสดงออกด้วยเมตตา ๓ ทาง 
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(๔) การเกื้อกูลแบ่งปันแลกันและกัน (๕) การไม่ล่วงละเมิดกันและกัน และ(๖) การใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจร่วมกัน ๔) หมวดการบริหารทรัพย์สิน เรียกว่า โภควิภาค ๔ 

การบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถท าได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วยการใช้หลักธรรมแก้เหตุแห่งความรุนแรงในครอบครัวทั้ง ๖ ประการ ดังนี้ 

๑. การแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ ต้องปรับวิธีคิดให้ถูกต้อง 
โดยตระหนักรู้ว่าความรุนแรง การล่วงละเมิดกันและกันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น มีการ
อบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในสังคมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการไม่ใช้ความรุนแรง 

๒. การแก้ไขนิสัยส่วนตัวที่ชอบก้าวร้าว รุนแรง ต้องฝึกให้มีสัจจะที่จะไม่แสดงกิริยารุนแรงและ
ก้าวร้าวทั้งทางกายและทางวาจา ปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตน แต่มุ่งที่จะสร้างความเป็นผู้มีความรักและ
สงสารผู้อ่ืนขึ้นในใจ  

๓. การแก้ไขความไม่มีมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการฝึกท าหน้าที่ของสามี ภรรยาและลูก
อย่างจริงจัง กระท าด้วยความรักและเมตตาทางกายและวาจาอย่างเป็นรูปธรรม  

๔. การแก้ไขปัญหาการวางแผนครอบครัวด้วยการอบรมเรียนรู้เรื่องครอบครัวทั้งในด้านภาระ 
หน้าที่ ความคิด การตัดสินใจและการใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกัน   

๕. การแก้ไขปัญหาการวางแผนการเงินด้วยการรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ทุกด้าน ท างานที่สุจริตไม่เสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย ก าหนดรายรับรายจ่ายไว้อย่างเหมาะสม 
และหลีกเลี่ยงอบายมุขสาเหตุอันจะท าให้เสียทรัพย์   

๖. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวอันเกิดจากช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวที่มีผล
จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสังคมด้วยการท าหน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อลูกด้วยการพูดจา
และแสดงออกด้วยความรักและเมตตา พ่อแม่ต้องมีเวลาให้ครอบครัว มีการเรียนรู้สังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างเข้าใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ การรักษาศีล การปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดที่ดีและการมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในครอบครัว ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ถูกต้อง จึงแก้ไขปัญความรุนแรงใน
ครอบครัวได้ทั้งในระดับส่วนตน ครอบครัวและสังคม ที่เรียกว่า FPCW โมเดล 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study were as follows : 1) to study a cause of violence in 
family,  2)  to study a solution of violence in family, 3) to study the appropriate Buddhist 
doctrines to solve the problem of violence in family  4)  to integrate a solution of  
violence in family according to Buddhist doctrines and 5) to offer a guideline and a new 
body of knowledge model in the solution of violence in family according to Buddhist 
doctrines.  The thesis was a documentary qualitative research method.  The data were 
collected through documentaries and In-depth interview by whom 10 key informant 
persons dividing into 4 groups, namely Buddhist part, government violence solutionist, 
private violence solutionist, and a good example family.  The data were analyzed and 
synthesized for answering the objectives.  
 The results of the study found that: 
 The violence problems in family were derived into 3 levels and 6 causes, namely 
in the individual level composing of 1)  aggressive and violent habit in the family level 
composing of 2) without good communication in family, and 3 without good planning in 
family, 4)  age gapping of relation in family influenced technology and society, in the 
social level composing of 5) without good monetary planning and 6)  wrong attitude and 
belief.  
 The Buddhist doctrines being able to solve the violence problems could be 
divided into 4 sections namely 1) family planning section with Samajividhamma principle 
i.e., the same faith, the same right, the same sacrifice and the same decision, 2) a good 
duty activity section with 6 Disas or direction-principles, i. e. , ( 1)  the front direction 
referring to the interactive duty both parents and son and daughter, ( 2)  the back 
direction referring the interactive duty both husband and wife, 3)  good relationship in 
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family section with 6 Saraniyadhamma principles.  These should be done with the 1-3 
good loving kindness actions through three ways, (4) sharing with each other, (5) without 
harming each other, and (6) reasonable co-decision together, 4) property management 
section with Bhogavibhaga 4.  
 In order to integrate solution of violence in family with Buddhist doctrines could 
be done by changing behavior for solving 6 causes of violence, namely 

1. Solving problem derived from attitude, social value and wrong belief is able to 
be done by adjusting the right thinking by which the violence, harming each other are 
not good without any execution. It should be trained to be a culture of non-violence in 
society. 

2.  Solving an aggressive and violent habit is able to be done by strongly keeping 
commitment on not showing an aggressive and violence through body and verbal, trying 
to change all bad habits, instead creating loving kindness and compassion in mind. 

3.  Solving bad communication in family is able to be done by sincerely and 
deliberately doing ourselves duties belonging to husband, wife and child.  It must be 
done with loving kindness through body and verbal concretely. 

4.  Solving a problem of family planning is able to be done by coaching the 
family planning program on the themes of duty, thinking, decision, living together and 
co-solving problem together.  

5.  Solving a problem of monetary planning is able to be done by managing 
properties to increate benefit in several parts, working in a good job, not risky on the 
illegal work.  It should be done by manage debit and credit properly and avoiding a 
cause of wrong way to lose properties. 

6.  Solving a problem of age gapping influenced with technological society is able 
to be done by keeping good relationship and good communication with each other in 
family, showing by loving kindness through body, speech and mind.  The parents must 
pay the time for family, learning to understand the modern world as a part of live.  
 A new body of knowledge of the thesis is to preserve Buddhist precepts, to 
cultivate concentration and wisdom based on the Buddhist Faith in order to solving 
violence in family on the level of individual family and society, so called “ FPCW” 
Model. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลงด้วยดี ผู้วิจัยขอน้อมเศียรเกล้ำถวำย เป็นปฏิบัติบูชำแด่องค์พระ                   
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ ผู้ให้ก ำเนิดปัญญำญำณและเป็นเครื่องเลี้ยงชีพส ำเร็จทุกกำลสมัยได้ตรำบเท่ำทุกวันนี้  
 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ส ำเร็จบริบูรณ์ด้วยควำมเมตตำอนุเครำะห์จำกบุคคลหลำยฝ่ำย โดยขอ
ขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูง รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์  อำจำรย์ที่ปรึกษำในงำนวิจัยครั้งนี้ที่
ได้กรุณำเสียสละปัญญำพละ วิริยะพละ ได้ชี้ขุมทรัพย์ให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมำจนรู้สึกอบอุ่น อีกทั้งได้
ก ำลังใจและเสริมทักษะควำมคิดเชิงบวกเป็นอย่ำงมำก และท่ำนได้เกื้อกูลตรวจทำนบทคัดย่อภำคภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 ขอกรำบนมัสกำรขอบพระคุณอย่ำงสูงแด่พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญฺโต) ดร. 
ผู้เป็นประธำนกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ ที่ท่ำนได้เมตตำอนุเครำะห์ให้แก่ผู้วิจัยมำแต่ต้น ท ำให้เห็น
หนทำงกำรค้นคว้ำงำนได้ง่ำยข้ึน จนงำนวิจัยชิ้นนี้ได้ส ำเร็จลง  
 ขอกรำบนมัสกำรขอบพระคุณอย่ำงสูงแด่ พระมหำสำยรุ้ง อินฺทำวุโธ ดร. ท่ำนได้เมตตำและ
ประสำนงำนให้แก่ผู้วิจัย ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนทุกครั้งสะดวกและส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี อีกทั้ง                    
รองศำสตรำจำรย์ สุเชำวน์ พลอยชุม กรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ ได้ให้ควำมรู้ค ำแนะน ำที่มีคุณค่ำ 
และเป็นประโยชน์อย่ำงดียิ่งในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูง มำ ณ โอกำสนี้ 
 ขอกรำบนมัสกำรขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง พระไพศำล วิสำโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) นักวิชำกำรทำง
พระพุทธศำสนำ ให้ควำมรู้ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะอันมีคุณค่ำยิ่งแก่ผู้วิจัย  

ขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูง ผศ.ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว อำจำรย์ประจ ำภำควิชำปรัชญำและศำสนำ 
คณะมนุษศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผู้วิพำกษ์วิทยำนิพนธ์ ท่ีกรุณำให้ค ำแนะน ำอันเป็นประโยชน์
อย่ำงมำก ซึ่งท ำให้เน้ือหำของวิทยำนิพนธ์มีควำมถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูง คณำจำรย์ทุกท่ำน ท่ีสอนในหลักสูตรศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำพุทธศำสน์ศึกษำ ซึ่งท ำให้ผู้วิจัยได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับเนื้อหำของพระพุทธศำสนำ
ได้เห็นแบบอย่ำงท่ีดีงำม และได้รับกำรฝึกปฏิบัติจริงและถูกต้องตำมแนวพระพุทธศำสนำ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ท่ีมีคุณค่ำยิ่งต่อกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำกำรท ำงำน และกำรด ำเนินชีวิตของผู้วิจัย 

ขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูง นำยสมชำย เจริญอ ำนวยสุข  อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว และ นำยปัญญำ กำงกรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมม่ันคงของมนุษย์ ที่ได้เมตตำอนุเครำะห์ตอบแบบสัมภำษณ์อย่ำงเป็นกันเองและในฐำนะเป็น
ผู้บังคับบัญชำ ท่ีกรุณำเมตตำให้ค ำแนะน ำอันเป็นประโยชน์อย่ำงมำก  

ขอขอบพระคุณ ดร.ประทีบ จินงี่  ดร.น้ ำนิตย์ ตันติศิริวัฒน์ และ ว่ำท่ี ดร.ณัฏฐนันท์ อังศุสิงห์  
ผู้เป็นกัลยำณมิตรให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และเป็นก ำลังใจแก่ผู้วิจัย และตลอดจน ขอขอบคุณเพื่อนๆ 
ปริญญำเอก มมร. รุ่น ๓ รุ่น ๔ และเพื่อน ๆ ทุกท่ำน ท่ีให้ก ำลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมำ 

คุณค่ำคุณประโยชน์ และควำมดี อันพึงมีของวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชำ
พระคุณของบิดำมำรดำ และครูอำจำรย์ ผู้ประสิทธิ์ประสำทวิชำท้ังหลำยให้แก่ผู้วิจัยตลอดมำตรำบจนทุกวันนี ้

 

        วสมน   ทิพณีย์ 
 





 


สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญค าย่อ ฉ 
สารบัญ ซ 
สารบัญตาราง ฏ 
สารบัญแผนภูมิ ฐ 
  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   ๑ 
 ๑.๒ ปัญหาวิจัย  ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๕    
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  ๕    
 ๑.๕ วิธีด าเนินการวิจัย  ๖ 
 ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ๘  
 ๑.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๒๐ 
 ๑.๘ ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  ๒๑ 
 ๑.๙ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ๒๒ 
    
บทที่ ๒ ปัญหาความรุนแรงและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๒๓ 
 ๒.๑  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๒๓ 
        ๒.๑.๑ ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว    ๒๓ 
        ๒.๑.๒ สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ๒๖ 
        ๒.๑.๓ ประเภทของความรุนแรง ๒๗ 
        ๒.๑.๔  ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ๓๓ 
        ๒.๑.๕  สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว ๓๔ 
 ๑) สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวทางสังคมจิตวิทยา ๓๙ 
 ๒) สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวทางวัฒนธรรม ๓๙ 
 ๓) สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากวิกฤติปัญหาใน

สังคมไทย 
๔๐ 

                  ๔) สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากปัจจัยร่วม ๔๒ 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๔๔ 
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                   ๒.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทางแนวจิตวิทยา ๔๔ 
   ๒.๒.๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทางสังคมจิตวิทยา    ๔๕ 
  ๒.๒.๓  การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านความสัมพันธ์   

          ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
๕๔ 

  ๒.๒.๔  การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ ๕๙ 
  ๒.๒.๕  การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทางด้านวัฒนธรรม ๖๓ 
  ๒.๒.๖  มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว ๖๕ 
 ๒.๓ บทสรุป ๗๗ 
   
บทที่ ๓ หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๗๙ 
 ๓.๑ ที่มาของหลักธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๗๙ 
 ๓.๒ แนวคิดความรุนแรงในครอบครัวตามนัยทางพระพุทธศาสนา ๘๐ 
 ๓.๓ หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๘๓ 
   ๓.๓.๑ หลักสมชีวิธรรม ๔ ๘๓ 
 ๑) นิยาม และความหมายของหลักสมชีวิธรรม ๔ ๘๔ 
 ๒) ความเป็นมาของหลักสมชีวิธรรม ๔ ๘๖ 
 ๓) องค์ประกอบของสมชีวิธรรม ๔ ๘๘ 
 ๔) หลักสมชีวิธรรม ๔ แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๙๗ 
 (๑) ครอบครัวมโหสถบัณฑิต ๙๗ 
 (๒) ครอบครัวนางอุตตรา ๙๙ 

  ๓.๓.๒ หลักทิศ ๖ ๑๐๑ 
 ๑) นิยามและความหมายของหลักทิศ ๖ ๑๐๑ 
 ๒) ความเป็นมาของหลักทิศ ๖ ๑๐๓ 
 ๓) องค์ประกอบของหลักทิศ ๖ ๑๐๔ 

  กรณีศึกษาตัวอย่างในพระไตรปิฎก  
 (๑) ครอบครัวพระเจ้าพิมพิสาร ๑๑๑ 
 (๒) ครอบครัวมิตตวินทุกะ ๑๑๒ 
 (๓) ครอบครัวพระโมคคัลานะในอดีตชาติ ๑๑๔ 
 ๔) หลักทิศ ๖ แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๑๑๘ 
 (๑) ศึกษาตัวอย่างครอบครัวนางวิสาขา ๑๒๑ 
 (๒) กรณีพราหมณ์ภารทวาชโคตร ๑๒๒ 
 (๓) กรณีครอบครัวนางอุตตรา ๑๒๒ 
 (๔) กรณีครอบครัวนางกุณฑลเกสี ๑๒๓ 

  ๓.๓.๓ หลักสาราณียธรรม ๖  ๑๒๔ 
 ๑) นิยามและความหมายของหลักสาราณียธรรม ๖ ๑๒๔ 
 ๒) ความเป็นมาของหลักสาราณียธรรม ๖ ๑๒๗ 
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 ๓) องค์ประกอบของหลักสาราณียธรรม ๖ ๑๒๙ 
 ๔) หลักสาราณียธรรม ๖ แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว    ๑๓๔ 

        ๓.๓.๔ หลักโภควิภาค ๔ ๑๓๘ 
 ๑) นิยามและความหมายของหลักสาราณียธรรม ๖ ๑๓๙ 
 ๒) ความเป็นมาของหลักโภควิภาค ๔ ๑๓๙ 
 ๓) หลักการของโภควิภาค ๔ ๑๔๐ 
 ๔) วิธีการของโภควิภาค ๔ ๑๔๒ 
 ๕) เป้าหมายของโภควิภาค ๔ ๑๕๑ 
 ๖) ความส าคัญและประโยชน์ ๑๕๒ 

 ๓.๔ บทสรุป ๑๕๓ 
บทที่ ๔  บูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม ๑๕๖ 
 ๔.๑ สรุปสาเหตุของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว     ๑๕๖ 
 ๔.๒.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๑๕๗ 
 ๔.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๑๖๘ 
      ๑. การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับบุคคล :  ๑๖๘ 
          ด้านนิสัยส่วนตัว  
      ๒. การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว :   ๑๗๓ 
          ด้านความสัมพันธ์ ในครอบครัว  
      ๓. การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว :       ๑๘๕ 
          ด้านการวางแผน ครอบครัว  
      ๔. การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว :  ๑๙๑ 
          ด้านการลดช่องว่างระหว่างวัย  
      ๕. การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคมศรษฐกิจ :  ๒๐๑ 
         ด้านการวางแผนการเงิน  
      ๖. การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคมวัฒนธรรม : ๒๐๖ 
          ด้านค่านิยม และความเชื่อท่ีผิด ๆ  
 ๔.๔  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพบูรณาการหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหา ๒๑๐ 

       ความรุนแรง ในครอบครัว  

 ๔.๕  การสังเคราะห์หลักธรรมบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน ๒๓๕ 
        ครอบครัว  
   

บทที่ ๕  สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๓๙ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๓๙ 
 ๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ๒๔๕ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๔๗ 
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    ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๔๗ 
    ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ๒๔๘ 
บรรณานุกรม ๒๕๙ 

  
ภาคผนวก ๒๗๐ 
 ภาคผนวก ก ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  ๒๗๑ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบ 

                สัมภาษณ์ 
๒๗๓ 

 ภาคผนวก ค บุคคลานุกรม  ๒๗๘ 
 ภาคผนวก ง แบบสัมภาษณ์ หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๘๑ 
 ภาคผนวก จ เครื่องมือวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการ   

                เก็บข้อมูลจากผุ้ทรงคุณวุฒิ 
๒๙๒ 

 ภาคผนวก ฉ ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๙๗ 
 

ประวัติผู้วิจัย ๓๐๓ 
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สารบัญค าย่อ 

 พระไตรปิฎกที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์มีดังนี้ คือ 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ ในการอ้างอิง โดยให้ชื่อของ
คัมภีร์พระไตรปิฎกในเชิงอรรถของงานวิจัย ซึ่งมีค าย่อและค าเต็มเรียงตามล าดับคัมภีร์พระไตรปิฏก 
ดังต่อไปนี้  

          ค าย่อ ค าเต็ม   
พระวินัยปิฎก    
         วิ.มหา วินยปิฏก มหาวิงฺค  
          ว.ิจู. วินยปิฏก จฬูวคฺค  
    
พระสุตตันตปิฎก    
          ที.ม. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย  มหาวคฺค 
          ที.ปา. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
          ม.มู. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
          ม.อ ุ สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
          ส .ส. สุตฺตนฺตปิฏก สงฺยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
          ส .สฬา.    สุตฺตนฺตปิฏก สฺงยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 
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อรรถกถา   
ขุ.ธ.อ ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏฺฐฺกถา 
ม.มู.อ. มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี มูลปณฺณาสกอฏฺฐฺกถา 

   
 ส าหรับตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของคัมภีร์ ใช้ ๒ แบบ ดังนี้ 

๑. แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฏก เช่น ขุ.ธ. ๒๕/๓๕๕/๓๖๗.                       
หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏกขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท เล่มที่ ๒๕ ข้อที๓่๕๕ หน้าที่ ๓๖๗ เป็นต้น 

๒. แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า ใช้อ้างอิงพระอรรถกถา และคัมภีร์ หรือ ปกรณ์วิเสสอื่น ๆ  
 เช่น กงฺขา.อ. ๖/๗๒. หมายถึง กงฺขาวิตรณีอฏฺ กถาเล่มที่ ๖ หน้าที่ ๗๒ เป็นต้น 
  
 

 



 
 

 

 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางท่ี ๔.๑ การ เปรี ยบ เที ยบแนวคิ ดทฤษฎีทางสั งคม วิทยากั บแนวคิ ดทาง

พระพุทธศาสนา 
๑๖๐ 

ตารางท่ี ๔.๒   การบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม ๒๐๙ 
 



 
 

 

 

สารบัญแผนภูมิ 

 หน้า 
แผนภูมิ ๑.๑ แสดงข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ๘ 
แผนภูมิ ๑.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย ๒๐ 
แผนภูมิ ๒.๑ ประเภทความรุนแรงในครอบครัว ๓๑ 
แผนภูมิ ๒.๒ วงจรการเกิดความรุนแรง ๓๓ 
แผนภูมิ ๒.๓ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทางจิตวิทยา ๔๕ 
แผนภูมิ ๒.๔ ตะแกรงแห่งความสัมพันธ์ (The Relationship Grid) เวย์น อี. เบเกอร์ 

(Wayne E. Baker) 
๔๙ 

แผนภูมิ ๒.๕ แผนภาพแสดงการด่วนตีความสาส์นท าให้เกิดความขัดแย้งหรือสงคราม ๕๓ 
แผนภูมิ ๒.๖ แสดงทฤษฎีตัวยูของ ออตโต้ ซี. ชาร์เมอร์ (Otto C. Scharmer) ๕๓ 
แผนภูมิ ๒.๗ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทางสังคมวิทยา ๕๔ 
แผนภูมิ ๒.๘ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดความสัมพันธ์

ระหว่างสามีภรรยา 
๕๕ 

แผนภูมิ ๒.๙ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแนวคิดทัศนคติต่อความรัก ๕๙ 
แผนภูมิ ๒.๑๐ สรุปทฤษฎีหรือปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” ๖๒ 
แผนภูมิ ๒.๑๑ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดสังคมวัฒนธรรม ๖๕ 
แผนภูมิ ๒.๑๒ มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว ๖๙ 
แผนภูมิ ๒.๑๓ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวมาตรการยุติความ

รุนแรงในครอบครัว 
๗๕ 

แผนภูมิ ๒.๑๔ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทฤษฎี และการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรการยุติความรุนแรงใน
ครอบครัวที่ใช้ในสังคมไทย 

๗๖ 

แผนภูมิ ๒.๑๕ สรุปภาพรวมปัญหาและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๗๘ 
แผนภูมิ ๓.๑ การเกิดความรุนแรงในครอบครัวตามนัยทางพระพุทธศาสนา ๘๒ 
แผนภูมิ ๓.๒ หลักสมชีวิธรรม ๔ ๘๔ 
แผนภูมิ ๓.๓ หลักสมชีวิธรรม ๔ แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๑๐๑ 
แผนภูมิ ๓.๔ หลักทิศ ๖ ๑๐๒ 
แผนภูมิ ๓.๕ ข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติระหว่างบิดา มารดา และบุตร ๑๑๕ 
แผนภูมิ ๓.๖ ข้อพึงปฏิบัติระหว่าง สามี ภรรยา ๑๑๘ 
แผนภูมิ ๓.๗ หลักสาราณียธรรม ๖ ๑๒๙ 
แผนภูมิ ๓.๘ องค์ประกอบของสาราณียธรรม ๖ ๑๓๔ 



 
 

 

 

แผนภูมิ ๓.๙ หลักการโภควิภาค ๔ ๑๔๑ 
แผนภูมิ ๓.๑๐ หลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๑๕๕ 
แผนภูมิ ๔.๑ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๑๕๗ 
แผนภูมิ ๔.๒ แนวคิดจิตวิทยาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับแนวคิด

ทางพระพุทธศาสนา 
๑๕๘ 

แผนภูมิ ๔.๓ แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

๑๖๑ 

แผนภูมิ ๔.๔ แนวคิดทัศนคติต่อความรักเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
กับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

๑๖๓ 

แผนภูมิ ๔.๕ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

๑๖๔ 

แผนภูมิ ๔.๖ แนวคิดสังคมวัฒนธรรมเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับ
แนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

๑๖๕ 

แผนภูมิ ๔.๗ มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัวเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

๑๖๖ 

แผนภูมิ ๔.๘ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับบุคคลด้านนิสัยส่วนตัว ๑๗๓ 
แผนภูมิ ๔.๙ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว 

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
๑๘๕ 

แผนภูมิ ๔.๑๐ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัวด้านการวางแผน
ครอบครัว 

๑๙๐ 

แผนภูมิ ๔.๑๑ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว 
ด้านการลดช่องว่างระหว่างวัย 

๒๐๑ 

แผนภูมิ ๔.๑๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจ  
ด้านการวางแผนการเงิน 

๒๐๖ 

แผนภูมิ ๔.๑๓ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคมวัฒนธรรม 
ด้านค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ 

๒๐๘ 

แผนภูมิ ๔.๑๔ การประมวลและสังเคราะห์หลักธรรม (สมชีวิธรรม ๔, ทิศ ๖  
สาราณียธรรม ๖ และโภควิภาค ๔) 

๒๓๖ 

แผนภูมิ ๔.๑๔ หลักธรรมที่ได้จากการสังเคราะห์แล้ว ๒๓๗ 
แผนภูมิ ๕.๑ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยหลักธรรม ศรัทธา ศีล 

สมาธิ ปัญญา 
๒๔๕ 

แผนภูมิ ๕.๒ “FPCW MODEL” รูปแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 

๒๔๖ 



 
 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในอดีตมีหลักฐานในพระไตรปิฎกกล่าวถึงความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล  
ดังตัวอย่าง ครอบครัวพราหมณ์ภารทวาชโคตร ได้กล่าวต่อว่าภรรยาว่า “...หญิงถ่อยคนนี้กล่าวคุณ
ของสมณะโล้นอย่างนี้ๆ ไม่ว่าที่ไหน แนะหญิงถ่อย”๑ เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า 
ผู้น าครอบครัวใช้ความรุนแรงทางวาจาต่อภรรยา ที่แสดงให้เห็นว่าตนมีอ านาจในครอบครัวเมื่อครั้ง
พุทธกาล เช่นเดียวกับในสังคมไทยที่มีปัญหาความรุนแรงที่พบอยู่เสมอทั้งในครอบครัวและในสังคมมี
แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และมักจะเกิดกับบุคคลที่อ่อนแอหรือด้อยโอกาส อาทิ เช่น 
เด็ก สตรี คนชรา ผู้มีสติปัญญาอ่อน คนยากจน เป็นต้น ถูกกระท ารุนแรงในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การ
ท าร้ายร่างกาย การท าร้ายทางจิตใจ หรือการกระท าที่ท าให้ได้รับความกระทบกระเทือนทางอารมณ์
และจิตใจ ท าให้เกิดภาวะหวั่นไหว หวาดระแวง และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น 

สาเหตุของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากเดิมสภาพสังคมไทย มีการกระท าความรุนแรง
ต่อบุคคลในครอบครัว เช่น สามีภรรยา พ่อแม่ลูก จนกลายเป็นความเคยชินมาตั้งแต่อดีต และปัจจุบัน
ปัญหาดังกล่าวก็สะสมทับถมเป็นภูเขาน้ าแข็งที่ปรากฏแต่ยอด แต่ที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ไม่มีใครกล้าน ามา
เปิดเผย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมโดยรวมมองว่า ๑. มองความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว ๒. ค่านิยมดั้งเดิม
ฝังรากว่าภริยาเป็นสมบัติของสามี ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ สามีตีภรรยาไม่ท างานบ้านได้ ๓. เจตคติ
ทางสังคมสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรง จนท าให้ผู้เสียหายไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวเพราะรู้สึกผิดหรือ
อับอายและตอกย้ าความเจ็บปวดภายในใจของภรรยา ๔. ตราบาปที่สังคมมอบให้ท าให้เด็กและผู้หญิง
ต้องซ่อนเร้นและทนรับสภาพปัญหาเพียงล าพัง ถูกกระท าซ้ าๆ แบบหาทางออกไม่ได้ ๕ .สังคมยังขาด
ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเหตุให้ผู้มีความเสี่ยงสูง  ไม่ได้รับการ
ปกป้องหรือบรรเทาปัญหาจนลุกลามเกินจะแก้ไขเยียวยา  ดังกล่าวนี้จึงน ามาซึ่งการโต้กลับด้วยความ
รุนแรง เช่น ผู้หญิงเฉือนอวัยวะเพศผู้ชาย ภรรยาฆ่าสามีด้วยความคับแค้นที่ถูกท าร้าย เพราะทัศนคติและ
ค่านิยมดังกล่าว ยังถูกหล่อหลอมและถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นสู่ปัจจุบัน ผ่านสื่อหลายรูปแบบที่ยังคงเน้นย้ าถึง
ความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมกัน ในบทบาทและสถานภาพของหญิงและชาย จนน าไปสู่ความสัมพันธ์เชิง
อ านาจบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางเพศ หรือ Gender Power Relationที่ผู้แข็งแรงกว่าจะมีอ านาจใน
การควบคุมผู้ที่อ่อนแอกว่าทั้งท่ี ข้อเท็จจริงใครกไ็ม่มีสิทธิ์ท าร้ายหรือกระท าช าเราผู้ใด"๒ 

 

                                                 
๑ส .ส. ๑๕/๑๘๘/๒๖๓ - ๒๖๕. 
๒สมชาย  เจริญอ านวยสุขอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “ไทยติดอันดับ ๗ เด็ก-ผู้หญิง ถูกกระท าความรุนแรงทั่วโลกในรอบ 
๑๐ ปี”, ไทยโพสต์, (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕), หน้า ๑. 

 

<http://cpho.moph.go.th/wp/?p=8631>, (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘). 
 



 
๒ 

ความรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบต่อสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การบาดเจ็บ
ทางร่างกายเป็นผลกระทบต่อสุขภาพกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนทางด้านจิตใจนั้นผู้ที่ถูกกระท าโดย
ญาติพ่ีน้อง ซึ่งเป็นบุคคลที่ตนรักและไว้วางใจที่สุด ย่อมเกิดความบอบช้ าทางจิตใจอย่างรุนแรง ท าให้
เกิดปัญหาสุขภาพจิต และมีผลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพในระยะยาว ตัวอย่าง เช่น สตรีที่ถูกทารุณ
โดยสามี เช่น ถูกทุบตี ถูกทอดทิ้งและสามีไปมีหญิงอ่ืน ถูกด่าว่าด้วยค าหยาบคาย เป็นต้น มักจะมีภาวะ
ซึมเศร้า และฆ่าตัวตายสูง นอกจากนั้น สตรีเหล่านี้อาจโต้กลับด้วยความรุนแรง เช่น ทุบตีบุตร ภรรยา
ฆ่าสามีด้วยคับแค้นที่ถูกท าร้าย ดังปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ พาดหัวข่าว “เอ็กซ์จักรกฤษณ์ ภาพ
สะท้อนครอบครัวไทยสุมไฟด้วยความรุนแรง...”๓เป็นตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า เรื่องการทะเลาะวิวาทระหว่าง
สามีภรรยามีสาเหตุมาจากความรู้สึกส่วนตัว แต่การกระท าผิดเพราะอารมณ์โทสะที่เกิดขึ้นชั่วขณะเป็น
เหตุให้ท าร้ายจนเสียชีวิตกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม ดังสรุปภาพรวมของการเกิดความรุนแรงใน
ครอบครัว ดังนี้ 

ข้อมูล“ศูนย์พ่ึงได้”ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๕ และใน           
ปี ๒๕๕๓ ผู้หญิงถูกท าร้าย ๑ คน ต่อ ๑ ชั่วโมง ในปี ๒๕๕๕ ผู้หญิงและเด็กถูกท าร้าย ๑ คน ต่อ ๒๐ นาท ี
และในปี ๒๕๕๖ โดยเฉลี่ยทุกๆ ๑๕ นาที จะมีเหยื่อที่เป็นผู้หญิงหรือเด็กถูกท าร้าย ๑คน”๔  และใน              
ปี ๒๕๕๗ การฆ่ากันอันดับ ๑ ร้อยละ ๖๒.๕๐ การฆ่าตัวตาย รองลงมา ร้อยละ ๒๐.๓๘  ท าร้ายร่างกาย      
ร้อยละ ๑๒.๒๓ การละเมิดทางเพศบุคคลในครอบครัว ร้อยละ ๓.๘๐ ในจ านวนนี้มีปัจจัยกระตุ้นจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงร้อยละ ๒๘.๘ นอกจากนี้ ยังพบว่า สามีกระท าต่อภรรยา ร้อยละ ๕๘.๕๔  
มีสาเหตุจากความหึงหวงและโกรธแค้นที่ภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วย ร้อยละ ๖๙.๔ ภรรยากระท าต่อสามี 
เพราะถูกสามีท าร้ายก่อนที่น่าห่วงคือ กรณีที่ลูกกระท าต่อพ่อแม่ ร้อยละ๔๘.๓๘ พ่อกระท าต่อลูก             
ร้อยละ ๔๑.๙๔ ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมความรุนแรงไม่ได้เลียนแบบจากสื่อเท่านั้น แต่เป็นการปลูกฝัง
ผ่านครอบครัว รวมถึงสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ด้วย 

ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลจึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความ
รุนแรงในครอบครัว ด้วยการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน           
ทุกรูปแบบตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ และพิธีสารเลือกรับในปี ๒๕๔๓ ตลอดจนรับรองอนุสัญญาปักกิ่งและ
เป้าหมายแห่งสหัสวรรษ รวมทั้งรับรองปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีอาเซียน และได้
ก าหนดให้มีกฎหมาย มาตรการ และกลไกต่างๆ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานแนวทางการแก้ปัญหาและยุติความรุนแรง
ในครอบครัว ๔ ประการ แก่ทีมสหวิชาชีพกว่า๗๐คนทั่วประเทศ ในโครงการหน่วยงานจัดการความรู้
เรื่องความรุนแรงในครอบครัวของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
ก้าวย่างสู่ทศวรรษใหม่สังคมไทยไร้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภาทรงมีพระด ารัสเปิดการประชุมมีใจความส าคัญว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีมา   

                                                 
๓“เอ็กซ์ จักรกฤษณ์ ภาพสะท้อนครอบครัวไทยสุมไฟด้วยความรุนแรง” ผู้จัดการรายวันฉบับ 

๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๖, <http://www.manager.co.th.> (๖ มีนาคม ๒๕๕๘). 
๔ผู้หญิงไทยกับเด็ก เหยื่อความรุนแรง - ข่าวไทยรัฐออนไลน์, (๒๘ เมษายน ๒๕๕๘). 

<http://www.thairath.co.th/content/495430>,( ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘). 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Fcontent%2F495430&ei=Mj1LVdmYJdeSuASM8YGYBw&usg=AFQjCNFwApl2IeC-3l5pIVumMKmgbAZwdg&sig2=O78QduGXRCHNVyGj3voqyg&bvm=bv.92765956,d.c2E
http://www.thairath.co.th/content/495430%3e,%20(%207


 
๓ 

ช้านาน และไม่ใช่เพียงเรื่องภายในบ้านและความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นสาธารณะไม่ใช่เรื่อง
ผัวเมียเราไม่เกี่ยวอีกต่อไปแม้จะไม่เกี่ยวในทางส่วนตัวแต่จะมีผลกระทบต่อองค์สังคมโดยรวม๕ 

จากพระด ารัสนี้ เป็นเครื่องชี้ชัดว่า ความรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบทั้งภายในครอบครัว
และภาพรวมของสมาชิกในสังคม ดังนั้น สังคมไทยได้น้อมน าพระด ารัสฯ มาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.๒๕๕๐ โดยรัฐบาลไทยมี
นโยบายบูรณาการความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินงานบูรณาการ
ทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ มีมาตรการและกลไกการท างาน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ 
ศูนย์OSCC(One Stop Crisis Center : OSCC) เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
บริการครบวงจรด้วยทีมท างานสหวิชาชีพ และให้บริการทางโทรศัพท์ ๒๔ ชั่วโมง บริการฟรี โทรศัพท์ 
๑๓๐๐ หรือ แจ้งเว็บไซต์ (www.๐sccthailland.go.th) หรือแจ้งเรื่องด้วยตนเองผ่าน  Mobile 
Application ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทั่วประเทศ รับแจ้งเหตุและให้ค าปรึกษา และส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความคุ้มครอง เยียวยา และช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงใน
ครอบครัว ซึ่ง“...ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐเกิดขึ้นมาเพ่ือที่จะคอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษา แต่เราจะต้องรู้ก่อน ว่าจะขอความช่วยเหลือได้โดยวิธีการใด...”๖ 

นอกจากนี้ยังพบว่า“...ผลการน ากฎหมายเฉพาะมาบังคับใช้ในสังคมไทย ยังขาดมาตรการ
ทางสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม และไม่สามารถ
รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในครอบครัวให้กลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ...”๗ อีกทั้ง
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวได้รับการคุ้มครองเพียงในระดับหนึ่ง ส่วนการให้ความช่วยเหลือ
ให้เฉพาะในรายที่เป็นคดีความเท่านั้น...”๘  จึงท าให้มีตัวเลขจ านวนการแก้ไขปัญหานี้ยังมีจ านวนน้อย
มากส่วนการแก้ไขปัญหาทางแนวคิดศาสตร์ตะวันตกตะวันออกจะถูกน ามาใช้อ้างอิงเป็นส่วนใหญ่          
ในศาสตร์แห่งการให้ค าปรึกษาเยียวยาในด้านสังคมสงเคราะห์แนะน าถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือ
ป้องกันความรุนแรงเบื้องต้นในครอบครัวและเพ่ือด าเนินชีวิตในครอบครัวในสังคมโดยองค์รวม ซึ่งศาสตร์
ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับแนวคิดในทางพระพุทธศาสนา 

                                                 
๕เอกสารสรุป, การประชุมวิชาการะดับชาติยุติความรุนแรงในครอบครัว เด็ก สตรีครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ 

เรื่องก้าวย่างสู่ทศวรรษใหม่สังคมไทยไร้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ โรงแรมเรดิสัน, วันที ่๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๑. 

๖นายสมชาย เจริญอ านวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้สัมภาษณ์ข่าว 
โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖, <http://www.manager.co.th>. 

๗เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
ในครอบครัว พ.ศ.... ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร, จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์. 

๘วงเพชร คงจันทร์, “การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับหลักกฎหมาย : 
กรณีศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว”, สำรนิพนธ์พุทธศำสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, บทคัดย่อ.   

http://www.manager.co.th/


 
๔ 

ผู้วิจัยต้องการน ามาบูรณาการเชิงพุทธให้เป็นวิธีที่ง่ายต่อการน าไปใช้กับคนในครอบครัวได้
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มิใช่เป็นเพียงศาสตร์ในทางทฤษฎีที่ยากต่อการน าไปใช้ปฏิบัติ อีกประการหนึ่ง
“สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คนเริ่มหันหลังให้พระพุทธศาสนาทั้งที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๓.๘๓  
นับถือศาสนาพุทธ...”๙ เป็นศาสนาประจ าชาติส่งผลกระทบต่อเด็กท าให้ครอบครัวอ่อนแอลง ไม่มีหลัก
คิดหลักธรรมในการด าเนินชีวิตเป็นปัญหาวิกฤตครอบครัวไทย คือ พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกให้มี
คุณธรรมหรือจริยธรรมได้ ไม่สามารถปกป้องลูกให้ปลอดภัยได้ด้วยในทางกายภาพ เพราะบางครั้ง
ความรุนแรงในครอบครัวก็เกิดขึ้นจากคนในบ้านนั่นเองและบางทีก็เกิดขึ้นจากพ่อหรือแม่ด้วย... ”๑๐

เพราะสังคมมองข้ามหรือละเลยหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากแต่ในความ
เป็นจริง“...ค าสอนของพระพุทธศาสนาได้แสดงให้เห็นอย่างแจ้งชัดและละเอียดว่า อะไรคือปัญหาของ
ชีวิตมนุษย์ในระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งได้แสดงให้เห็นด้วยว่า ปัญหาเหล่านั้นมีสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร และเมื่อแก้ไขได้แล้วจะมีผลตามมาอย่างไร พระพุทธศาสนาได้ให้ค าสอนเกี่ยวกับชีวิตไว้
ทุกด้าน เป็นต้นว่า ค าสอนเกี่ยวกับชีวิตบุคคล ค าสอนเกี่ยวกับครอบครัว ฉะนั้น ถ้าเรารู้จักเลือกเอา
ค าสอนต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ให้ถูกกับปัญหาหรือให้ตรงกับความต้องการ เราก็จะได้รับประโยชน์หรือ
ผลดีจากพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่...”๑๑ทั้งนี้ ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมนุษย์ใน
การประคับประคองชีวิตเพ่ือให้ด าเนินไปตามกฎของธรรมชาติ และผลของการปฏิบัติตามกฎของ
ธรรมชาติที่เรียกว่า พุทธธรรม  

ในงานวิจัยนี้จะได้น าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น
หลักสายสัมพันธ์ หลักให้เกียรติคู่ชีวิตหลักของเมตตาในทัศนะพระพุทธศาสนาหลักการเลือกคู่ครองที่
ดี เป็นต้นและ“สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย...๑๒ และมีหลักฐานพบว่า ในอดีตครั้ง
พุทธกาลเคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เช่น นางวิสาขาที่มีปัญหาขัดแย้งกับบิดาของสามี
...๑๓ นางอุตตราถูกนางสิริมาท าร้าย...๑๔ เป็นต้น ได้น าหลักธรรมใช้ในการแก้ไขปัญหาครอบครัว 
นอกจากนี้ยังพบว่า “หลักธรรมในพระพุทธศาสนาน ามาใช้ในแก้ไขปัญหาครอบครัวในระดับรุนแรงได้ 
และยังท าให้ครอบครัวเกิดความสงบสุขปราศจากความรุนแรงได้อีกนัยด้วย”๑๕ 

                                                 
๙ส านักสถิติแห่งชาติ,“th.wikipedia.org/wiki”(๔ เมษายน ๒๕๕๖), (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘). 
๑๐พระไพศาล วิสาโลพระนักวิชาการ, แก้วิกฤตครอบครัวไทยด้วยหลักธรรมพุทธศำสนำ,

หนังสือพิมพ์ข่าวสด, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๖๑๐๐, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐, หน้า ๓๐. 
 

๑๑รองศาสตราจารย์ สุเชาวน์  พลอยชุม, “พุทธศำสนำเถรวำท”, หน้า๑๖๙. 
๑๒พระบุญแทน ขันธ์ศรี, “ศึกษาเปรียบเทียบหลักธรรมค าสอนเกี่ยวกับการครองเรือนใน

พระพุทธศาสนา”, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 
๒๕๔๔. 

๑๓อง.ปญฺจก. ๒๒/๓๑/๔๕. 
๑๔ขุ.ธ. ๖/๑๕๔/๑๒๖. 
๑๕พระครูนิภาสธรรมาธิมุต (อ าพร ปริมุตฺโต), “การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวตาม

หลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔) บทคัดย่อ. 

http://www.oknation.net/blog/jansa/2008/03/06/entry-5


 
๕ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นนี้ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม เพ่ือช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้ค่อย ๆ 
หมดลงจากสังคม ผู้วิจัยจึงใคร่ที่จะศึกษาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 
เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และน าเสนอแนวทางสร้างองค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับรูปแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม ทั้งนี้ เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดความยั่งยืน
ต่อไป 

 
๑.๒ ปัญหำวิจัย 
 ๑.๒.๑. สภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นอย่างไร  
 ๑.๒.๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นอย่างไร 

 ๑.๒.๓ หลักธรรมที่เหมาะสมใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวควรเป็นอย่างไร 

 ๑.๒.๔ แนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวเชิงพุทธบูรณาการควรเป็น 
อย่างไร 
 ๑.๒.๕ การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรมเป็นอย่างไร 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

 ๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

 ๑.๓.๔ เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 

 ๑.๓.๕ เพ่ือน าเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 
         
๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ๑.๔.๑ ศึกษาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยค้นคว้าข้อมูลเอกสารจากหนังสือ 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๔.๒ ศึกษาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดย 
ค้นคว้าข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยและอรรถกถา และกรณีตัวอย่างความรุนแรงในครอบครัวครั้ง
พุทธกาลในพระไตรปิฎก ตลอดจนหนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ บทความทางพระพุทธศาสนา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 ๑.๔.๓ ศึกษาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยการบูรณาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ๑.๔.๔ ศึกษาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยการบูรณาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 



 
๖ 

แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีหลักธรรมที่จะท าการศึกษา มีดังต่อไปนี้   
 (๑) หลักสมชีวิธรรม ๔  คือ การเตรียมความพร้อมสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงให้ครอบครัว  
 (๒) หลักทิศ ๖ คือ การท าหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว 
 (๓) สาราณียธรรม ๖ คือ ธรรมระลึกถึงกัน ด้วยความรัก ความสามัคคีความปรองดอง 
 (๔) โภควิภาค ๔ คือ การบริหารจัดการทรัพย์ โดยให้แบ่งทรัพย์ที่หามาได้ออกเป็นส่วน ๆ 
ให้เกิดความชัดเจนในการน าไปใช้ และหลักการใช้จ่าย การเก็บรักษาการน าทรัพย์ไปลงทุนให้งอกเงย 
 ๑.๔.๕ ศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม ศึกษากรณคีรอบครัว 
เดี่ยวในสังคมไทย  

 
๑.๕ วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม”เป็นงานวิจัยที่ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์  (Qualitative Documentary and 
Interview Research) โดยมีรายละเอียดของวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการวิจัยเอกสาร  (Documentary Research) โดย
ศึกษาค้นคว้าทางเอกสาร ซึ่งมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑.๕.๑ ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ท าการศึกษา 
รวบรวมเอกสารทางวิชาการ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ เอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ และเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ 
อรรถกถา และงานเขียนของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย บทความ
ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ได้ท าการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
โดยอาศัยแหล่งข้อมูลเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ น่าเชื่อถือ และทันสมัย นอกจากนี้ได้ท าการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโดยอาศัยแหล่งข้อมูลเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ น่าเชื่อถือ และทันสมัย 
 ๑.๕.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สามารถด าเนินการสัมภาษณ์ โดยก าหนด 
ประเด็นตามวัตถุประสงค์ โดยท าการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา หรือมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเนื้อเรื่องในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ รูป/ท่าน โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มที่ ๑ นักปรำชญ์และนักวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำ มีรายชื่อ ดังนี้ คือ 
 (๑) พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ดร. อาจารย์ประจ าคณะศาสนาและปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 (๒) พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) พระนักวิชาการ,  เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กลุ่มที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวของหน่วยงำน
ภำครัฐบำล มีรายชื่อ ดังนี้ คือ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4


 
๗ 

 (๓) นายสมชาย เจริญอ านวยสุข  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 (๔) นางสุวรีย์ ใจหาญ  ผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัด 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 (๕) นายปัญญา กางกรณ์  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงการ 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กลุ่มที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวของ
หน่วยงำนภำคเอกชน เอ็นจีโอ  (NGO) มีรายชื่อ ดังนี้ คือ 
 (๖) นายวัลลภ ตังคุณานุรักษ์ (ครูหยุย) เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
 (๗) นางสาวพัชรี ไหมสุข   หัวหน้าฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
 (๘) นางสาวสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง  ผู้แทนเครือข่ายมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 

กลุ่มท่ี ๔ ครอบครัวตัวอย่าง        
 (๙) นางนวลจันทร์ ช่วยหนู อายุ ๕๘ ปี  อาชีพ แม่บ้าน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๗  

ถนนสุคนธสวัสดิ์ ๑๔ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 (๑๐) เรือโท สนั่น ข าละม้าย อายุ ๔๙ ปี อาชีพรับราชการ ต าแหน่งบุรุษพยาบาล 

ที่ท างานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๖๓ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ๒) การพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยพิจารณาจากคุณสมบัติของการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทางด้านพระพุทธศาสนา เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน ทางด้านพระพุทธศาสนารุ่นใหม่เป็น      
นักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อโทรทัศน์ และหนังสือออกมาอย่าง
สม่ าเสมอในยุคปัจจุบัน และบุคคลผู้เป็นนักวิชาการและท างานมีประสบการด้านการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน และบุคคลที่น าหลักพุทธธรรม
ไปใช้แก้ปัญหาในครอบครัวเพ่ือศึกษาแนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรมและเพ่ือหาค าตอบยืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์
การวิจัยที่ก าหนดไว้    
 ๑.๕.๓ การเรียบเรียงข้อมูล และการประมวลผล ตามแนวคิดทฤษฎี และศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ 
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท จากนั้นน ามาประมวลออกเป็นหลักธรรม 
๔ หมวด ดังนี้ หมวด ๑ หลักสมชีวิธรรม ๔ ประกอบด้วย สมศรัทธา สมสีลา สมจาคา สมปัญญา หมวด ๒ 
หลักทิศ ๖ ประกอบด้วย (๑) หน้าที่ของมารดาบิดาพึงอนุเคราะห์แก่บุตร (๒) หน้าที่ของสามีพึงปฏิบัติ
ต่อภรรยา (๓) หน้าที่ของภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี (๔) หน้าที่ของบุตรพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาหมวด๓ 
หลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี
สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา  หมวด ๔ หลักโภควิภาค ๔ คือ การแบ่งทรัพย์ หรือการใช้สอยทรัพย์
ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้ชีวิตมีความสุข 
 โดยหลักธรรมทั้ง ๔ หมวดนี้ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่ประมวลมา และให้ได้ตรงตามวัตถุประสงคใ์ห้
ได้องค์ความรู้ (Content Analysis Description) ตามประเด็นที่ศึกษา กล่าวคือ วิเคราะห์กรอบวิธีการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม ดังแสดงในแผนภูมิที่ ๑.๑ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C


 
๘ 

 
 

 
 
                                แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงข้ันตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 

๑.๖ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๖.๑ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 อรอนงค์  อินทรจิตรและคณะ ได้ท าการศึกษา“...สรุปสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว
พบว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดจาก ๑. การขาดความพร้อมในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคคล  ๒. ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาทางศิลปะ “วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ให้ความส าคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ๓. สังคมและสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เอ้ืออ านวยให้
เกิดความรุนแรง เช่น ยอมรับว่าการที่สามีภรรยาทะเลาะวิวาทตบตีกันเป็นเรื่องธรรมดาระหว่างสามี
ภรรยา คนอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่น าภาพและพฤติกรรมความรุนแรงในรูปแบบ
ต่างๆมาน าเสนอจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา ๔. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่ตระหนักถึงค าว่า
สิทธิส่วนบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง ๕. กฎหมายและ
ข้อบังคับทางสังคมไม่เอ้ืออ านวยในการลงโทษผู้กระท าผิดทางเพศอย่างรุนแรงเฉียบพลันทั้งระเบียบ
ว่าด้วยการถูกท าร้ายโดยคนใกล้ชิดยังมีช่องโหว่ท าให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วน
บุคคลไม่ใช่ปัญหาของคนในสังคมโดยส่วนรวม.. ”๑๖. 

                                                 
๑๖อรนงค ์ อินทรจิตรและคณะ, ผู้หญิงและเด็กเหยื่อควำมรุนแรงในครอบครัว, ( กรุงเทพมหานคร : 

ปกเกล้าการพิมพ์,๒๕๔๒), ๑๙๗ หน้า. 

น าเสนอ

รูปแบบใหม่

บูรณาการข้อมูลจากกรอบแนวคิด

ทั้งสองด้าน

หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

การเรียบเรียงและการประมวลผลตามแนวคิดทฤษฎีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว



 
๙ 

 
 สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง“ผู้หญิงกับ
ความรุนแรง”ผลการศึกษาพบว่า “...ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังเกิดจากการปลูกฝังค่านิยมบางอย่าง
ของสังคมที่ถือว่าสถานภาพของผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิง ผู้ชายจะพยายามแสดงอ านาจเหนือเพศที่อ่อนแอ
กว่าทางร่างกาย จึงท าให้เกิดกรณีที่สามีท าร้ายร่างกายภริยาอยู่บ่อยครั้ง และยังเกิดคดีการกระท าความ
รุนแรงทางเพศจากบุคคลที่เป็นเพศชายโดยกระท ากับภรรยา ลูกสาว หรือหลานสาวที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกัน ซึ่งเมื่อเวลามีเรื่องราวการฟ้องร้องเกิดขึ้น สังคมก็มักจะมองว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายให้ท่า
หรือวางตัวไม่เหมาะสมแต่งตัวยั่วยวน จึงท าให้ผู้ชายอดใจไม่ได้ เป็นต้น แม้แต่ในการสืบสวนคดีความ
ผู้หญิงมักจะรู้สึกอับอายด้วย เสมือนถูกข่มขืนอีกซ้ าสอง ท าให้ผู้เสียหายไม่กล้าเอาเรื่องทางกฎหมาย 
เนื่องด้วยความอับอายและกลัวตกเป็นข่าวทางสังคม...”๑๗ 

โรงพยำบำลรำมำธิบดี ได้ท าการศึกษาเรื่อง  “เหล้า...ต้นเหตุแห่งความความรุนแรงของ
ครอบครัวไทย”ผลการศึกษาพบว่า “...สังคมไทยมีความเชื่อและวัฒนธรรมบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ค่านิยมในการยกย่องเพศชายให้เป็นหัวหน้าครอบครัว และชายจะเป็นผู้ท าหน้าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัว
ท าให้สามีไม่มีความรู้สึกผิดใดๆ ที่จะกระท าความรุนแรงต่อภริยาหรือบุตร เพราะถือว่าตนเองเป็นผู้หา
รายได้มาจุนเจือครอบครัว และเนื่องด้วยตัวฝ่ายหญิงเองก็มีความเชื่อว่าผู้ชายมีสิทธิเหนือว่าตน และ
ไม่คิดว่าการท าร้ายร่างกาย หรือใช้ความรุนแรงใดๆ เป็นการกระท าละเมิด แต่เห็นว่าฝ่ายชายมีสิทธิ
อันชอบธรรมที่จะกระท าได้จึงท าให้เมื่อมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว จึงไม่มีการแจ้งความและ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด ยิ่งหากผู้กระท าเป็นชายซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้ว ฝ่ายหญิงยิ่ง
ไม่ยอมแจ้งความด าเนินคดีใด ๆ เพราะเกรงว่าจะไม่มีผู้หาเลี้ยงครอบครัว หากผู้กระท าความผิด ซึ่ง
เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องติดคุกหรือได้รับโทษอีกด้วย...”๑๘ 
 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัว”สถานะของงานวิจัยและ
ข้อเสนอเพ่ือพัฒนาระบบวิจัยในอนาคตผลการวิจัยพบว่า “...ในอดีตสังคมไทยมีอุดมคติว่า สถาบัน
ครอบครัวเป็นสถาบันที่ปลอดภัยสงบสุข แต่ปัจจุบันพบว่าสังคมไทยมีแนวโน้มของความรุนแรงการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการท าร้ายกันเพ่ิมมากขึ้น โดยข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมต ารวจ 
กระทรวงสาธารณสุขได้ระบุตรงกันว่า ปัจจุบันเด็กหลายคนถูกพ่อแม่ทอดทิ้งและเด็กถูกท าร้ายจาก  
ในบ้านมากกว่านอกบ้าน  ทั้งจากผู้เป็นพ่อแม่ คนรู้จักหรือสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกัน นอกจากนี้กรณี   
ที่สามีตบตีภรรยาว่าเป็นการท าทารุณกรรมในรูปแบบที่สามัญที่สุดในครอบครัว และพบเห็นได้มาก
ที่สุด ความรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถูกกระท าโดยตรงทั้งการบาดเจ็บทางร่างกาย
จิตใจบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตและอาจจะส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและการปรับตัว
รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการรักษาในอนาคต ทั้งนี้ เพราะสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสังคม

                                                 
๑๗คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเด็ก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์, ผู้หญิงกับควำมรุนแรง, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ์, 
๒๕๔๘), ๑๑๗ หน้า. 

 

๑๘โรงพยาบาลรามาธิบดี, “เหล้ำ...ต้นเหตุแห่งควำมควำมรุนแรงของครอบครัวไทย” 
<http://www.teenrama.com/around/f_old_around57.htm.> 

 



 
๑๐ 

เกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมและกลายเป็นสังคมยุคเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างครอบครัว 
เช่น การอพยพของแรงงานเข้าสู่เขตเมืองมากข้ึนสมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้แก่กันน้อยลง...”๑๙  
 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ การสัมมนา เรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. .... สรุปความได้ว่า “...กฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หลายประการท าให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย อีกทั้งยังไม่มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
อันเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่มีความส าคัญยิ่งของสังคม การให้ความคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพ การบ าบัดฟ้ืนฟู
และวิธีปฏิบัติต่อบุคคลในครอบครัว ตลอดจนกระบวนการพิจารณาในคดีเกี่ยวกับการกระทบความรุนแรง
ในครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวกันกับบุคคลใกล้ชิดที่มีโอกาสในการกระท าความ
รุนแรงหรือกระท าผิดซ้ าได้ ประกอบกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องค านึงถึงความสงบสุข 
การรักษาความสัมพันธ์อันดีของบุคคลในครอบครัวและการให้โอกาสผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว
ได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม จึงสมควรน ามาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองป้องกัน และการเยียวยาบ าบัดฟ้ืนฟูมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แยกต่างหากจากการใช้มาตรการทางอาญา เพ่ือจะน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรที่ก าหนดให้
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...”๒๐  
 สมภำร พรมทำ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “พุทธปรัชญา : มนุษย์สังคมและปัญหาจริยธรรม” ผลการศึกษา
พบว่า “...ในบริบทของครอบครัว มนุษย์เป็นสัตว์ครอบครัวซึ่งในการด ารงความเป็นครอบครัวนั้น จ าเป็น
จะต้องมีองค์ประกอบบางส่วนที่เข้มแข็ง และบางส่วนที่อ่อนโยน และดูเหมือนพ่อจะท าหน้าที่ด้านเข้มแข็ง
ได้ดีที่สุด ในขณะที่แม่ก็เหมาะที่สุดที่จะท าหน้าที่ด้านอ่อนโยน ครอบครัวจึงเป็นหน่วยย่อยสุดของสังคม 
หากครอบครัวอบอุ่นและมีความสมดุล สังคมโดยรวมก็ย่อมอบอุ่นและมีสมดุลตามไปด้วย โดยนัยนี้
พระพุทธศาสนาสอนให้ทั้งสองเพศอยู่เหนือทวิทัศน์  โดยชายท าหน้าที่ชายและหญิงท าหน้าที่หญิง             
ซึ่งต่างก็ต้องเข้าใจเคารพในความเหมาะสมเฉพาะที่แต่ละฝ่าย มีอยู่โลกนี้ก็จะน่าอยู่กว่าโลกท่ีชายและ
หญิงต่างก็พยายามเอาชนะกัน...”๒๑ 
 

                                                 
๑๙เพ็ญจันทร์ ประดับมุข,ควำมรุนแรงในครอบครัว สถำนะของงำนวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนำ

ระบบวิจัยในอนำคตFamily Violence State of the Art Review and Research Promoting 
System in the Future., นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๖, 

๒๐กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์
เอกสำรประกอบกำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว พ.ศ. .... , อ้างแล้ว. 

๒๑สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญำ : มนุษย์ สังคม และ ปัญหำจริยธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๘), ๔๓๖ หน้า. 
 



 
๑๑ 

แม่ชีวงเพชร  คงจันทร์  ได้เขียนบทความเรื่องการระงับความรุนแรงในครอบครัวแนวพุทธธรรม
สรุปว่า “...การป้องกันและแนวทางแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวแนวพุทธธรรมนั้น  เปรียบเสมือน 
การสร้างบ้านด้วยหลักธรรม เพ่ือให้สมาชิกในบ้านทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขดังนี้ หลุมเสาบ้าน คือ ความรัก 
เสาบ้าน คือ ฆราวาสธรรม หลังคาบ้านคือ ศีล ๕ พ้ืนบ้าน คือ สุขของคฤหัสถ์รั้วบ้าน คือ สังคหวัตถุ 
ประตูหน้าต่าง คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอก ฝาบ้าน คือ หิริโอตตัปปะ ตะปู คือ ทิศ ๖ 
และห้องน ้า คือ กัลยาณมิตร...”๒๒ 

  ชัยวัฒน์  สถำอำนันท์  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความขัดแย้ง...หลักการและเครื่องมือแก้ไขปัญหา
ผลการศึกษาพบว่า “...ทฤษฎีขนนก คือ การหลีกเลี่ยงหรือยอมถอย (avoiding or no way) เป็นวิธีการ
ที่พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาหรือยอมถอยพบว่า สังคมไทยและสังคมเอเชียรวมถึงประเทศกลุ่มละตินอเมริกัน 
ที่เป็นสังคมพวกกลุ่มนิยม (collectivist) จะนิยมใช้วิธีนี้ ทะเลาะกันก็จะบอกว่า “กลับไปนอนบ้าน
ดีกว่า” ลักษณะดังกล่าวมองว่า เป็นการพยายามรักษาความสัมพันธ์ หรือรักษาหน้าตา (face-saving) 
ของคนอ่ืนสังคมไทยไม่ชอบเป็นความหรือฟ้องร้องกัน ฉะนั้น เราจึงเห็นภาพของการเลี่ยงปัญหาการ 
ถอนตัวพบว่า ลักษณะดังกล่าว จึงท าให้คนไทยไม่ค่อยจะพยายามเผชิญหน้าเจรจากันต่อหน้าจะบอกว่า              
“ไม่มีอะไรหรอก”แต่ลับหลังก็จะอีกเรื่องหนึ่ง สังคมไทยจึงนิยมใช้วิธีนินทา (gossip) หรือการพูดลับหลัง 
(talk behindyour back) ซึ่งไม่ได้ท าให้ความขัดแย้งหมดไปเมื่อความขัดแย้งหลายๆ เรื่องสะสมไป
นาน ๆ พอบางครั้งเกิดเรื่องเล็กน้อยก็จะระเบิดตูมตามออกมาได้...”๒๓   

  เมอร์ตัน (Merton) นักสังคมวิทยาผู้มีชื่อเสียงกล่าวไว้ในทฤษฎี “อะโนมี”(Merton’s Theory 
of Anomie) ของเขาสรุปว่าที่ใดที่มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเพศที่มีการให้ค่าแก่เพศทั้งสอง
แตกต่างกันและการบรรลุถึงบทบาททางเพศดังกล่าว ถูกยับยั้งหรือประสบอุปสรรคที่นั่นก็จะมีอัตรา
การเกิดความรุนแรงทางเพศสูงกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ถ้าสังคมใดส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ
กันมากขึ้นเท่าใด อัตราการเกิดความรุนแรงทางเพศในสังคมนั้น ย่อมจะลดลงเท่านั้น สรุปภาพรวม 
ให้เห็นว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการให้ค่าแก่เพศชายและหญิงไปในทางที่เป็นบวกมากขึ้น
ความรุนแรงทางเพศก็จะลดลงอย่างไรก็ตาม ในยุคแห่งความเบี่ยงเบนทางเพศท าให้มีประเด็นปัญหา
เพ่ิมขึ้นมาว่าคนในครอบครัวชุมชนและสังคม ควรจะให้คุณค่าที่ถูกต้องแก่ผู้เบี่ยงเบนทางเพศที่เลือก
เกิดให้จิตใจตรงกับสรีระทางการก าเนิดที่แท้จริงไม่ได้นั้นอย่างไรจึงจะลดอัตราการเกิดความรุนแรง
ทางเพศได๒้๔ 

                                                 
๒๒แม่ชีวงเพชร  คงจันทร์, “การระงับความรุนแรงในครอบครัวแนวพุทธธรรม”, ในพุทธธรรมกับ

กำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจรวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งท่ี ๘
เนื่องในวันวิสาขบูชาวนัส าคัญสากลของโลก  ๑๒  -  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔) : ๒๖๘-๒๗๖.   

๒๓วันชัย วัฒนศัพท์, ควำมขัดแย้ง...หลักกำรและเครื่องมือแก้ปัญหำ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นนทบุรี : 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๐), ๔๑๑ หน้า. 

 

๒๔จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว”, บทควำมกฎหมำย (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง). 



 
๑๒ 

 เควินบรำวน์ และมำร์ตินเฮอร์เบิร์ต (Kevin Browne & Martin Herbert) อ้างถึงแนวคิดของ
เจลลิส (Gelles) ที่แนะถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ส าหรับการป้องกันความรุนแรงเบื้องต้นในครอบครัว
ส าหรับการด าเนินชีวิตในครอบครัว และในสังคมโดยองค์รวมในหนังสือ“Preventing Family Violence” 
พอสรุปความได้ว่า ๑.จะต้องมีการก าจัดบรรทัดฐานที่ให้สิทธิ์อันถูกต้องตามกฎหมายหรือยกย่องชื่น
ชมความรุนแรงในครอบครัว เช่น การใช้ความรุนแรงในรูปแบบของสื่อความบันเทิง ๒.จะต้องลดการ
กระตุ้นความบีบคั้นกดดันที่สร้างขึ้นในสังคม เช่น ความยากจนและความไม่เสมอภาค ๓.จะต้องมีการ
ร่วมมือกันระหว่างครอบครัวเป็นเครือข่ายแห่งญาติพ่ีน้องและชุมชนและลดการปลีกตัวออกห่างจาก
สังคม ๔.จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแห่งการกีดกันทางเพศในสังคมโดยการพัฒนาด้านการศึกษา 
๕.จะต้องมีการท าลายวงจรของความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมีการสอนทางเลือกด้านความรุนแรงใน
หนทางแห่งการควบคุมเด็ก ๆ ซึ่งแม้ว่าแนวทางของเขาจะมีผู้กล่าวว่า ไม่สมกับความเป็นจริงในทาง
ปฏิบัติแต่แน่นอนว่าหากในระยะยาวมีการจัดสรรสลับเปลี่ยนวิธีการโครงสร้างหรือระบบองค์กรใน
สังคมตะวันตกแล้วก็ย่อมเป็นทางแก้ปัญหาได้๒๕ 

อังคณำ ช่วยค้ ำชู ได้ท าการศึกษา “เรื่องความรุนแรงในครอบครัว” การศึกษาพบว่า “... 
ความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากหลายสาเหตุ คือ สาเหตุด้านตัวบุคคล สาเหตุด้านครอบครัว สาเหตุ
ด้านสังคมและสาเหตุจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เมื่อมีปัญหาการกระท ารุนแรงในครอบครัวจะส่งผล
ให้ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ครอบครัวที่ดีได้ เพราะว่าสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว             
ได้ถูกท าลายลง ไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข และเกิดผลกระทบต่อสังคม แนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ควรเริ่มจากการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
อบรมเลี้ยงดูลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงให้ได้รับความเสมอภาคปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยไม่ให้มองว่าปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว ทุกภาคส่วนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา รวมทั้ง
ให้สื่อมวลชนช่วยรณรงค์การป้องกันปัญหาส่วนการให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ล าดับแรกจะเน้นการดูแลให้ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ถูกกระท าความ
รุนแรงให้กลับสู่ภาวะปกติ จากนั้นจึงมาใช้วิธีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกร่วมกันปรับ
ความเชื่อทัศนคติของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงใหม่  โดยเน้นความเท่าเทียมระหว่างเพศเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในการเผชิญปัญหา และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทางเลือกและโอกาสในการตัดสินใจ ให้
ก าลังใจและช่วยแนะน าแหล่งช่วยเหลือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข...”๒๖   

ธนะชัย ผดุงธิติ ได้ท าการศึกษา “เรื่องมิติทางกฎหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว”การศึกษาพบว่า “...ความรุนแรงในครอบครัว (family violence)ในอดีตนั้น เมื่อเกิด
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว มาร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ มักจะถูกปฏิเสธจากต ารวจ 
โดยต ารวจไม่ยอมเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะถือว่าเป็นปัญหาในครอบครัวที่บุคคลในครอบครัวจะต้องแก้ไข
ปัญหากันเอง และเนื่องด้วยต ารวจมักจะมีประสบการณ์ว่า เมื่อมีการแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับการ

                                                 
๒๕Kevin Browne & Martin Herbert, Preventing Family Violence, 190 pages. 
๒๖อังคณา ช่วยค้ าชู, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บทความ, “ความรุนแรง

ในครอบครัว : สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือ”,วำรสำรธรรมศำสตร์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) : ๑๔๕ หน้า 



 
๑๓ 

กระท าความรุนแรงในครอบครัว ผู้เสียหายมักไม่ติดใจเอาความทีหลังอยู่บ่อยครั้ง เมื่อมีการแจ้งความ
ร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าวต ารวจจึงมักจะด าเนินการไกล่เกลี่ยให้สามีภริยากลับไปพูดคุยตกลงกัน เพ่ือ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว โดยไม่เรียกแม้แต่ตัวผู้กระท าผิดมาพูดคุยด้วยซ้ าไป ยกเว้นแต่ในกรณีที่
เป็นเหตุรุนแรงจริงๆ เช่น ในกรณีที่เป็นการท าร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธที่ร้ายแรงหรือเป็นการฆาตกรรม 
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงไปร้องทุกข์แล้วไม่ได้รับการด าเนินการใด ๆ จากต ารวจ ท าให้ผู้ถูกกระท า
ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครอีก จึงต้องทนยอมถูกกระท าอยู่เรื่อยไป และท าให้ปัญหาการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึนซ้ าแล้วซ้ าเล่า เนื่องจากปัญหาดังกล่าวไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างจริงจัง...”๒๗ 

พุทธทำสภิกขุ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “เมื่อธรรมคุ้มครองโลก” ผลการศึกษาพบว่า “...ปัจจุบัน
สถาบันครอบครัว มีค่านิยมตามแบบตะวันตกอิทธิพลที่เข้ามาต่อพ่อแม่ท าให้ขาดความรับผิดชอบ          
เอาใจใส่ดูแลต่อลูก ไม่มีการแสดงความรักความผูกพัน ไม่มีการถ่ายทอดความรู้สึกความเป็นลูกเป็นพ่อ 
เป็นแม่กัน ผลเสียจึงตกอยู่กับเด็ก...” พระพุทธศาสนามีหลักการในการแก้ไขปัญหาการหย่าร้างด้วย
การวางหลักจริยธรรมที่เป็นทั้งส่วนของการเลือกสรรคู่ครองที่มีลักษณะที่ตรงกัน การท าหน้าที่ของ          
คู่สมรสอย่างสมบูรณ์รวมไปถึงการมองเป้าหมายของการครองคู่สมรสอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตถึง
ความสุขอันสูงสุดคือพระนิพพานท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาครอบครัว               
โดยกล่าวถึงการสมรสว่า การที่บุคคลสองคนปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน มนุษย์จึงมี
ระเบียบไม่สร้างความทุกข์ความล าบากให้เกิดขึ้นแก่ใครไม่เกิดขึ้นแก่ตัวเอง หรือแก่ผู้อ่ืนหรือแก่ทุกคน 
การฝึกฝนอบรมตนเองอย่างคนที่มีอุดมคติ ส าหรับความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ปล่อยไปตามกิเลส หรือกามารมณ์ 
แต่มีอุดมคติส าหรับมนุษย์ ซึ่งแปลว่า มีใจสูง ส าหรับในสังคมปัจจุบันคู่สมรสจะต้องยึดหลักของสัจจะไว้
เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต เพราะสัจจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้คู่สมรสท าตนให้ออกนอกลู่นอกทาง 
การที่คู่สมรสมักจะประสบปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกัน การขาดความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว โดยไม่ใส่ใจในหน้าที่ของตน การหมั่นตรวจสอบถึงข้อบกพร่องตลอดเวลาจะท าให้ชีวิต
ครอบครัวประสบแต่ความสุข...”๒๘ 

พระมหำสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ได้ท าการศึกษาเติมการตีความศีล ๕ แบบใหม่ สรุปไว้ว่า “...ศีลห้า
จึงจ าเป็นที่จะต้องตีความใหม่เพ่ือให้ทันกับความซับซ้อนของปัญหาเพราะการตีความศีลห้าแบบเดิม
เน้นความหมายในเชิงลบคือ มองว่าการรักษาศีล ๕ คือ การงดเว้นไม่ให้เบียดเบียนคนอ่ืนอย่างเดียว
ท าให้ละเลยความหมายของศีล ๕ ในเชิงบวก คือ ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมหรือขัดขวางไม่ให้
บุคคลอ่ืนละเมิดศีลธรรม โดยท่านยังมองอีกว่า หลักศีล ๕ ที่พระพุทธเจ้าทางวางไว้ค่อนข้างจะมีความ
ยืดหยุ่น และมีความหมายกว้างกว่าการตีความของพระอรรถกถาจารย์โดยเฉพาะถ้ามองในแง่ของการ
สร้างจิตส านึก หรือความรู้แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถือว่าเป็นจิตส านึกที่ตระหนักรู้และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ดังพุทธพจน์ที่ว่า “อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่า
สัตว์เองด้วย ชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วย” 

                                                 
๒๗ธนะชัย ผดุงธิติ, “มิติทางกฎหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”, วำรสำร

ข่ำวกฎหมำยใหม่ (Law Digest), ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๙๐ (ธันวาคม ๒๕๕๐) : ๑๓๕ หน้า. 
 

๒๘พุทธทาสภิกขุ, “เม่ือธรรมคุ้มครองโลก”, รวบรวมและเรียบเรียงโดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, 
(กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, มปป.), ๑๘๒ หน้า.  



 
๑๔ 

ซึ่งท่านมองว่า พุทธพจน์นี้ ค่อนข้างจะสอดคล้องกับการตีความศีล ๕ แนวใหม่ของพระติชนัทฮันท์และ
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบสากล และจิตส านึกที่หวังประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนขององค์ทะไลลามะ
ด้วย๒๙ 

จ ำเนียร  รักษำภักดี ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “การศึกษาเรื่องจริยธรรมของคู่สมรส
ตามหลักพุทธศาสนา” โดยสรุปได้ว่า“...จริยธรรมของคู่สมรสตามหลักพุทธศาสนาเป็นการประยุกต์
ตนเองเข้ากับสังคมโดยมีการยอมรับตัวปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของคู่สมรสคือ การน า
พุทธจริยธรรมมาเป็นแนวทาง หรือเป็นปทัสถานในการด าเนินชิวิตของคู่สมรส เพราะประโยชน์จาก
การน าพุทธจริยธรรมมาประยุกต์จะก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตสมรสระดับที่เป็นโลกียสุข และระดับที่เป็น
โลกุตระสุข การน าหลักจริยธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องจะช่วยให้
คู่สมรสปรับตัวปรับความรู้สึกจิตใจเข้าหากัน โดยมีเมตตาอันจะน าพาไปสู่ความมั่นคงในชีวิตคู่ได้อย่างมี
ความสุขอันจะน าพาให้เกิดความสงบสุขแก่ตัวบุคคลและสังคมในชีวิตประจ าวัน”๓๐ 

พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส (นิธิบุณยำกร) ได้เสนอหลักสันติวิธีกับความหวังในการจัดการ
ความขัดแย้งและความรุนแรงว่า “...ความรุนแรงในวิกฤติการณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นจากมนุษย์จัดการกับ
ความขัดแย้งหรือจัดการกับความทุกข์ไม่เป็นทั้งๆ ที่ความขัดแย้ง (ทุกข์) เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรก าหนดรู้
ท าความเข้าใจแล้วจัดการ (ละ) ให้ได้ภายใต้กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นวัตถุนิยมตาม                 
กฎกติกาสังคมว่าด้วยการยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ร่วมกัน...”๓๑ 

พระมหำวุฒิชัย วชิรเมธี เขียนหนังสือ “ธรรมะทอรัก” และมีทัศนะต่อสตรีสรุปความได้ว่า
“...ควรมองอนุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาฮาลสิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลกเป็นสองด้าน ด้านหนึ่งนั้น
แสดงให้เห็นถึงพลังและอ านาจอันยิ่งใหญ่ของสตรีต่อมหาบุรุษ ด้านที่สองมนุษย์ควรเรียนรู้ที่จะรักกัน
ด้วยการมีปัญญาควบคู่กันไปเสมอ เพราะหากมีความรักที่ปราศจากปัญญาแล้ว รักนั้นจะกลายเป็น
ความลุ่มหลงงมงายเห็นแก่ตัว และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน...”๓๒ 

ผศ.งำมตำ วินินทำนนท์ ได้เสนองานวิจัยเรื่อง“ลักษณะทางพระพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์
ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร” สรุปความได้ว่า “...บิดามารดาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูบุตร
เพ่ือส่งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนานั้น เป็นบิดามารดาที่มีลักษณะทางพุทธสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการด าเนินชีวิตประจ าวันตามวิถีทางแบบพุทธที่ส าคัญคือยึดมั่นในการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมขั้นพ้ืนฐานอันได้แก่การบริจาคทานการรักษาศีลห้าและหมั่นปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นผู้ที่มี

                                                 

  ๒๙พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,ดร.,“เติมการตีความศีลห้าแบบใหม่”, ในเอกสำรประกอบกำร
เรียนวิชำสัมมนำพระพุทธศำสนำเพื่อสังคม”, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), (อัดส าเนา). 

๓๐จ าเนียร  รักษาภักดี, “จริยธรรมของคู่สมรสตำมหลักพระพุทธศำสนำ”, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๔), ๑๔๕ หน้า. 

  ๓๑พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธีกำรบูรณำกำรหลักกำรและเครื่องมือ
จัดกำรควำมขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่จ ากัด, ๒๕๕๔), ๑๔๕ หน้า. 

๓๒พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี, ธรรมะทอรัก, พิมพ์ครั้งที่๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์ 
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), ๑๘๐ หน้า. 



 
๑๕ 

สุขภาพจิตดีและให้การปฏิสัมพันธ์กับบุตรอย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพด้วยนอกจากนี้ผลการวิจัยยังให้
ภาพรวมว่าฝ่ายบิดาที่มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นในปริมาณสูงสามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่ด้านการ
อบรมสั่งสอนบุตรวัยรุ่นเพ่ือปลูกฝังหลักคุณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาได้เด่นชัดกว่าฝ่ายมารดา...”๓๓ 

๑.๖.๒ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัว : มิติทางสังคมและวัฒนธรรม 
และการแทรกแซงทางสังคม” ผลการวิจัยพบว่า“...ปัญหาเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหลักของปัญหาครอบครัว
เนื่องจากคนงานเป็นคนย้ายถิ่นที่ขาดการสนับสนุนทางสังคมจากเครือญาติ การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด
และการพนัน เป็นต้น ความรุนแรงในครอบครัว  ผู้ชายเน้นการท าร้ายร่างกาย การนิ่งเงียบ การจ้อง
หน้าการเดินหนี การห้ามคบเพ่ือน การหาว่าคู่สมรสไม่มีเสน่ห์ การมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะที่อีกฝ่าย
หนึ่ง ไม่ชอบการบังคับให้คู่สมรสขายทรัพย์สิน หรือไปท างานนอกบ้านเป็นเรื่องที่คู่สมรสคิดว่า ไม่เป็น
ความรุนแรงแต่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาหรือเป็นการยินยอม เพื่อไม่ให้มีปัญหาส่วนการกระท าที่ผู้หญิง
คิดว่า เป็นการท าร้ายจิตใจ ได้แก่ การจ้องหน้าตาเขม็ง การผลัก การขู่ ท าร้ายร่างกาย เป็นต้น ผู้ชาย
คิดว่าเป็นความรุนแรงก็ต่อเมื่อมีการท าร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ ถ้าเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย สามี
คิดว่าเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากผู้ชายมักจะไม่ตั้งใจท าร้ายจริง ๆ การท าร้ายทางเพศไม่มีใครกล่าวถึง มีเพียง
ผู้ชายที่คิดว่า การมีเพศสัมพันธ์หลังมีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นวิธีการขอโทษของผู้ชาย ในการแทรกแซง
ทางสังคมผู้หญิงมักเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนผู้หญิงให้ออกจากเหตุการณ์ความรุนแรงในขณะที่
ผู้ชายมักจะไม่ใส่ใจในการแทรกแซงปัญหาของเพ่ือน เพราะส่วนใหญ่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนตัว...”๓๔ 
 ภคกุล หมวดพุฒ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การฟ้ืนฟูจิตใจสตรีที่ประสบปัญหา : กรณีศึกษา มูลนิธิ
เพ่ือนหญิง” ผลการวิจัยพบว่า“...ปัญหาที่พบจากสตรีที่มาเข้ารับบริการที่มูลนิธิเพ่ือนหญิงมีด้วยกัน              
๒ ปัญหาใหญ่ คือ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากปัญหาดังกล่าว
ได้ส่งผลกระทบต่อสตรีทั้งในระดับปัจเจกบุคคล คือ ทางด้านร่างกาย จิตใจและผลกระทบทางด้าน
สังคมรอบข้างสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจจ าเป็นจะต้องได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ โดยอาศัยกระบวนการ
ให้ค าปรึกษา เพ่ือเสริมสร้างพลังศักยภาพของสตรีให้กลับคืนมา รวมถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง เพ่ือผลักดัน
ไปสู่หนทางในการแก้ไขปัญหา และสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และยังพบว่า 
หลักค าสอนทางศาสนามีส่วนช่วยทั้งในกระบวนการการให้ค าปรึกษา และแนวทางในการฟ้ืนฟูจิตใจ
และสตรีผู้ประสบปัญหา เพราะในเบื้องต้นศาสนาสอนให้มีสติระลึกรู้ และคิดทบทวนตนเองในหลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อสตรีควร

                                                 

 ๓๓ผศ.งามตา  วินินทานนท,์ “ลักษณะทางพระพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดา
ที่เก่ียวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร”, รำยงำนกำรวิจัยฉบับท่ี๕๐,(สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), ๒๕๓๖, ๒๕๗ หน้า. 

๓๔สุวัฒน์  ศรสีรฉัตร,์ “ความรุนแรงในครอบครวั : มิติทางสังคมและวัฒนธรรม และการแทรกแซง
ทางสังคม ในชุมชนไทยแห่งหนึ่ง”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบณัฑิต, (การแพทย์และสุขภาพสังคมศาสตร์),
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๔, ๒๗๙ หนา้.  

 



 
๑๖ 

ปลูกฝังให้คนในสังคมปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาและรู้จักการให้อภัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข...”๓๕ 

 

  พระมหำวิจิตร คมฺภีโร (ศิริรัตน์)ได้ท าการวิจัยเรื่อง “อุดมคติชีวิตคู่สมรสในพุทธปรัชญาเถรวาท”
ผลการวิจัยพบว่า “...ชีวิตคู่ที่กลมกลืนกันถือเป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงที่จะท าให้ครองรักกันได้ยืดยาวเรียกว่า 
สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ ๑. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน ๒. สมสีลา มีศีลเสมอกัน ๓. สมจาคา มีจาคะเสมอกัน
๔.สมปัญญา มีปัญญาเสมอกัน และหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่สามีภรรยาประพฤติปฏิบัติร่วมกันนั้น
สามารถสรุปลงเป็น ๓ ข้อด้วยกัน คือ ทาน ศีล และภาวนา...”๓๖ 

ภิรมย์ บุญยิ้ม ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักการเลือกคู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” 
ผลการวิจัยพบว่า“... รูปแบบการเลือกคู่ ได้แก่ รูปแบบที่พ่อแม่เป็นฝ่ายจัดหาคู่ครองให้ รูปแบบที่ชาย
และหญิงหาคู่ครองกันเอง และรูปแบบที่มีคนกลางเป็นฝ่ายจัดหาคู่ครองให้ หลักการเลือกคู่ที่ปรากฏ
ตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ เลือกจากลักษณะของหญิงและชายที่มีลักษณะรูปงาม มีสติปัญญาดี 
และเป็นคนดีมีศีลธรรมเลือกจากลักษณะชายและหญิงที่มีความเหมาะสมกัน คือ มีศรัทธาเสมอกัน มี
ศีลเสมอกัน มีจิตใจช่วยเหลือเกื้อกูลเสมอกัน และมีปัญญาเสมอกัน เลือกคู่ครองจากชายและหญิงที่มี
ยึดมั่นในหลักธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนาโดยต้องมีศีล ๕ เป็นพ้ืนฐาน ถ้าหากน าหลักการเลือกคู่
ในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติก็จะท าให้ไม่เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว..”๓๗ 

พระทนงศักดิ์  อคฺควณฺโณ (แก้วค ำ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวในเขตต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ”ผลการวิจัย
พบว่า “...ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นเกิดจากรายได้ไม่เพียงพอ บิดามารดามีเวลาน้อยในการอบรมบุตร
และคู่สมรสไม่ให้ความส าคัญกับญาติพ่ีน้องเป็นปัญหาอยู่ในระดับที่สูงมาก ส่วนปัญหาอ่ืนๆ อยู่ในระดับ
ปานกลาง การน าหลักธรรม ทิศ ๖ (ปุรัตถิมทิศ) ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวระหว่างสามีภรรยาพบว่า 
สามีให้เกียรติภรรยามอบอ านาจภายในบ้านให้อยู่ในระดับสูงมากเช่นเดียวกัน ภรรยารักษาทรัพย์ที่สามีหา
มาได้ ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะชุมชนควรจัดให้มีโครงการสายสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและแนะน าให้สมาชิกตั้งอยู่ในคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา...”๓๘ 

พูนสุข  มำศรังสรรค์  ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณา
การ”ผลการวิจัยพบว่า “...คนในสถาบันครอบครัวและในสถาบันอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์
จากหลักธรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาเถราวาท โดยการน ามาประยุกต์ร่วมกับแนวทางการ

                                                 
๓๕ภคกุล  หมวดพุฒ, “การฟ้ืนฟูจิตใจสตรีที่ประสบปัญหา : กรณีศึกษา มูลนิธิเพ่ือนหญิง”, 

วิทยำนิพนธ์วิทยำลัยศำสนำศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล, ๒๕๕๐, ๒๗๕ หน้า. 
๓๖พระมหาวิจิตร  คมฺภีโร (ศิริรัตน์), อุดมคติชีวิตคู่สมรสในพุทธปรัชญาเถรวาท, วิทยำนิพนธ์

พุทธศำสนำและปรัชญำมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๑๒๓ หน้า. 
 

๓๗ภิรมย์  บุญยิ้ม, “การศึกษาหลักการเลือกคู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยำนิพนธ์
พุทธศำสตร์มหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๑๗๕ หน้า. 

๓๘พระทนงศักด์  อคฺควณฺโณ (แก้วค า), “การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาครอบครัวในเขตต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยำนิพนธ์ศำสนศำสตร ์
มหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๑๐๖ หน้า. 



 
๑๗ 

ด าเนินการของประเทศตะวันตกตะวันออก และประเทศไทยในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ปัจจุบันการ
จัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี
วิธีการและเครื่องมือส าหรับแต่ละปัจเจกบุคคลเริ่มลงมือน าไปจัดการได้เองอย่างรีบด่วนและหมั่นน าไป
ปฏิบัติในระยะยาว และแผ่ขยายไปในองค์รวมของสังคมในมิติของ (๑) การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่
เป็นความก้าวร้าวรุนแรง ให้เป็นความเข้าใจอันดีต่อกัน (Transformation) (๒) การหาทางแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวระดับต่างๆ รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดซ้ าซ้อนและการเยียวยารักษาใจตนให้
สงบสันติไปพร้อม ๆ กับคนในครอบครัว...”๓๙  
 แม่ชีวงเพชร คงจันทร์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่
ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า “...ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีสาเหตุ               
๒ อย่าง คือ ๑) ด้านร่างกายและจิตใจ ๒) ด้านโครงสร้างทางสังคมเกิดผลกระทบ (๑) ต่อตนเอง คือ 
ท าให้ตนเองเดือดร้อนทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นเหตุแห่งการก่อเวรภัยและเป็นเหตุแห่งการเสื่อมจาก
มรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบัน (๒) ต่อระบบโครงสร้างทางสังคม ได้แก่ ท าให้เกิดความไม่เสมอภาค
ทางสังคมและมีผลกระทบต่อระบบอ่ืนๆ ทางสังคม เช่น การเมือง และเศรษฐกิจ  วิธีแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวมี ๒ วิธี คือ (๑) วิธีแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทางด้านร่างกาย
และจิตใจ (๒) วิธีแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทางด้านโครงสร้างทางสังคม สรุปผลการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ (๑) ผลที่เกิดต่อตนเอง ท าให้ประสบความสุขความเจริญทั้งโลกนี้
และโลกหน้ามีความเป็นอยู่โดยปราศจากเวรภัยและเป็นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานในชาติ
ปัจจุบันและ(๒) ผลที่เกิดต่อโครงสร้างทางสังคม ท าให้เกิดความเสมอภาคทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และการศึกษา...”๔๐ 

พระครูนิภำ สธรรมำธิมุต (อ ำพร ปริมุตฺโต) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ในครอบครัวตามหลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”ผลการวิจัยพบว่า “...ปัญหาความขัดแย้ง
ของครอบครัวไทยมีปัญหาที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ ๑) ปัญหาความขัดแย้งขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน เช่น ปัญหาความแตกต่างด้านลักษณะนิสัย ทัศนคติ หรือบุคลิกภาพที่เป็น  เชิงปัจเจกบุคคล
หรือมาจากครอบครัวเดิม ๒) ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีวิตของครอบครัว เช่น ปัญหาด้านการเงิน 
และปัญหาของบุคคลในครอบครัวที่ไม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นปัญหาระดับกลาง 
๓) ปัญหาความขัดแย้งในระดับรุนแรงของครอบครัว เช่น ปัญหาการหย่าร้าง การนอกใจ การไปมี
ภรรยาหรือสามีใหม่ การทะเลาะเบาะแวงขั้นรุนแรงที่น าไปสู่การท าร้ายซึ่งกันและกัน หรือน าไปสู่
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวจนไม่สามารถประคับประคองสภาพครอบครัวให้อยู่รอดมั่นคงได้ 
ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น สามารถน า
หลักพุทธธรรมมาแก้ไขได้ โดยจ าแนกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ปัญหาของครอบครัวขั้นพ้ืนฐาน

                                                 
๓๙พูนสุข  มาศรังสรรค,์ “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ, วิทยำนิพนธ์

พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๒๖๓ หน้า. 
๔๐แม่ชีวงเพชร  คงจันทร์, “การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”,

สำรนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๕, ๑๕๖ หน้า.   

 



 
๑๘ 

สามารถแก้ไขได้โดยน าหลักสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักครองธรรมการมีสติสัมปชัญญะการใช้
หลักสมชีวิตาและการใช้หลักธรรมของคู่ชีวิต ๔ ประการ (๑) สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน (๒) สมสีลา มีศีล
เสมอกัน(๓) สมจาคามีจาคะเสมอกัน (๔) สมปัญญา มีปัญญาเสมอกัน และน าหลักทิศ ๖ มาประยุกต์ใช้
คือหลักปฏิบัติของผู้เป็นสามี ๕ ประการ หลักปฏิบัติของผู้เป็นภรรยามีอยู่ ๕ ประการ หลักปฏิบัติของ
บิดามารดาต่อบุตรธิดา ๕ ประการ หลักปฏิบัติของบุตรธิดาต่อบิดามารดา ๕ ประการ ในการพัฒนาด้าน
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว...”๔๑ 

มำนิตำ สุขส ำรำญ ได้ท าการวิจัยเรื่อง  “การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการน าหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติภายใน
ครอบครัว” ผลการวิจัยพบว่า “....ปัญหาของครอบครัวบุตรธิดาและสามีภรรยามีปัญหามากที่สุด ได้แก่ 
ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย บุตรธิดาใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ส าหรับปัญหาของสามีภรรยา
ที่มีมากท่ีสุดได้แก่ เรื่องการอบรมสั่งสอนบุตรโดยบุตร ได้แสดงความร าคาญ หงุดหงิด ดื้อรั้น ในเรื่องนี้
บิดามารดา ควรหาเวลาให้ความอบอุ่นกับบุตรและอบรมสั่งสอนให้บุตรได้รู้จักโทษภัยของสังคม นอกจากนี้
บิดามารดาควรปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของบุตรที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องมีความอดทนและท าความเข้าใจ
ในพฤติกรรมของบุตร โดยพยายามประคับประคองให้ผ่านพ้นวัยนี้ไปด้วยดี การแก้ไขปัญหาแนวทางการ
น าหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติภายในครอบครัวโดยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา
จะสร้างความเข้าใจภายในครอบครัวโดยปรับให้มีทัศนคติที่ดีต่อกันมีความคิดเห็นตรงกันยอมรับซึ่งกันและ
กันไม่ขัดแย้งกัน เมื่อท าได้ดังนี้สมาชิกในครอบครัวจะมีความปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อกัน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนี้เป็นสิ่งส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมและการด ารงชีวิต การ
ปรับตนให้รู้จักความจ าเป็นในเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์การรู้จักเก็บออม การรู้จักหา เพ่ือการใช้จ่ายที่ถูกต้อง
จะเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดีส าหรับสมาชิกในครอบครัวและการแบ่งเวลา เพ่ือให้สมาชิกได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความรู้สึกที่ดีต่อกัน การพูดถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวานจะสามารถ
ประสานมิตรไมตรีต่อกัน และการรู้จักหน้าที่ของตนจะช่วยลดปัญหาได้ ...”๔๒ 

พระมหำบุญเพียร ปุญฺ วิริโย (แก้ววงศ์น้อย) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง“แนวคิดและ
ขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัว” สรุปได้ว่า “....พระพุทธศาสนาเห็นว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่
บุคคลอาศัยอยู่ด้วยกัน โดยมีหน้าที่ทางธรรมซึ่งกันและกัน เพ่ือตอบสนองความรักของชายหญิงที่   
ชอบพอกันจนพัฒนาเป็นความรักแบบสามีภรรยาที่ต้องมีความรับผิดชอบในครอบครัวมากข้ึนจวบจน              
มีบุตรสืบตระกูลจนเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์โดยอธิบายถึงประเภทของครอบครัวตามลักษณะคุณธรรม
มี ๔ ประเภท ชายดีหญิงดี, ชายชั่วหญิงดี, ชายดีหญิงชั่ว, และชายดีหญิงดี ครอบครัวที่ดีตามหลักพุทธศาสนา 

                                                 
๔๑พระครูนิภา สธรรมาธิมุต(อ าพร ปริมุตฺโต),“การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวตาม

หลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๑๐๖ หนา้. 

๔๒มานิตา สุขส าราญ, “การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการน าหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติภายในครอบครัว”,
วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต(สาขาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย),๒๕๔๘, ๑๒๐ หน้า. 



 
๑๙ 

คือครอบครัวที่บิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดีของบุตรสามีภรรยา มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบุตรมี
ความกตัญญูกตเวทีจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ท าให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข...”๔๓ 

บุญประคอง ภำณุรัตน์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อควำมไม่ม่ันคงใน
ชีวิตคู่” ผลการวิจัยพบว่า “....ปัญหาการหย่าร้างเกิดจากความขัดแย้ง (Conflict) ในชีวิตสมรสอันเป็น
ผลมาจากความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างคู่สมรสเพราะความไม่เข้าใจ จึงท าให้
เกิดความขัดแย้งในชีวิตสมรสยังเป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของทั้งสองฝ่ายที่ไม่สอดคล้องกันขาดการ
ปรองดองกันเกิดความแตกต่างกันในความคาดหวังทางบทบาทของตนเองกับคู่สมรส จากปัญหาการหย่าร้าง
ของคู่สมรสดังกล่าวท าให้พบว่า การหย่าร้างของคู่สมรสที่มีบุตรธิดาด้วยกันนั้น เป็นการเพ่ิมปัญหาให้กับ
สังคมเป็นอย่างมาก เพราะปัญหาของเด็กที่ว้าเหว่จากผู้ปกครองเป็นเหตุชักน าให้เด็กแสวงหาทางออกโดย
การคบเพ่ือนเที่ยวเตร่เสพสิ่งเสพติดตลอดจนเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตกับเด็กอันเป็นปัญหาของสังคม...”๔๔ 

สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การเกิดความรุนแรงในครอบครัว มีหลายสาเหตุ
หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่มีปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดเลยที่เป็นสาเหตุของความรุนแรงในทุกกรณี 
หรือเป็นปัจจัยที่อธิบายสาเหตุความรุนแรงในครอบครัวได้ทั้งหมด เมื่อได้สาเหตุแล้วจึงเข้าไปแก้ไขที่
สาเหตุนั้น ๆ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยพบว่า ให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว ล าดับแรกจะเน้นการดูแลให้ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจของผู้ถูกกระท าความรุนแรงให้กลับสู่ภาวะปกติ แม้ว่าสังคมไทยจะได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวหลากหลายวิธีการแล้วก็ตาม  

จากการศึกษาพบว่า สังคมไทยยังไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในครอบครัว
ให้กลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขได้ อีกทั้งผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวได้รับการคุ้มครองเพียง
ในระดับหนึ่งเท่านั้นจึงท าให้ยังคงมจี านวนสถิติความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มว่าจะสูงเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
และมีความสลับซับซ้อนร้ายแรงเกิดมากขึ้นในสังคมไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๔๓พระมหาบุญเพียรปุญฺ วิริโย, “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัว

ตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๙.   

๔๔บุญประคองภาณุรัตน,์ “ผลกระทบต่อความไม่ม่ันคงในชีวิตสมรส:ศึกษากรณีสตรีที่สมรสแล้ว
ภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจและเอกชน”,วิทยำนิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหำบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : คณะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๓๑.   



 
๒๐ 

๑.๗ กรอบแนวคิดงำนวิจัย 
 

กรอบแนวคิดงำนวิจัย (Conceptual Framework) 
เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวตำมแนวพุทธธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ต 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๑.๒ กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

 
 

แนวคิดทฤษฎี และศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรง
ในครอบครัว  

หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวในคัมภีร์
พระพุทธศำสนำเถรวำท  INPUT 

๑.ค้นคว้ำเอกสำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหำและกำรแก้ปัญหำควำมรุนแรง 
ในครอบครัวตำมแนวคิดทฤษฎีและศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
๒.ค้นคว้ำเอกสำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหำควำมรุนแรง 
ในครอบครัวในพระไตรปิฎกภำษำไทยและอรรถกถำ และศึกษำตัวอย่ำง 
ควำมรุนแรงในครอบครัวในครั้งพุทธกำลและแนวคิดนักวิชำกำรทำง 
พระพุทธศำสนำ  
๓.สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Intrview)  
๔.วิเครำะห์เชิงบูรณำกำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวตำมแนวพุทธธรรม 
ด้วยกำรบูรณำหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว 
๕.อภิปรำยกำรบูรณำกำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวตำมแนวพุทธธรรม 
๖.น ำเสนอองค์ควำมรู้ใหม่ “กำรแก้ไขปญัหำควำมรุนแรงในครอบครัวตำม 
แนวพุทธธรรม” 
๗.น ำเสนอรูปแบบ (Model) กำรแก้ไขปญัหำควำมรุนแรงในครอบครัวตำมแนว        
พุทธธรรม 

กำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวท่ีบูรณำกำรด้วยหลักพุทธธรรม 

รูปแบบกำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวตำมแนวพุทธธรรม 

PROCESS 

OUTPUT 
 

MODEL 



 
๒๑ 

๑.๘ ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เพ่ือความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกัน ผู้วิจัยจ าเป็นต้องให้ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่องนี้ ดังนี้ 
 ควำมรุนแรงในครอบครัว หมายถึง ความกดดันทางจิตใจจากองค์ประกอบต่าง ๆ ท าให้เกิดการ
ท าร้ายให้ได้รับการบาดเจ็บทางด้านร่างกาย หรืออาจร่วมกับการใช้ความรุนแรงทางค าพูดและอาการ
ก้าวร้าวอันท าให้เกิดความบอบช้ าทางร่างกายและจิตใจซึ่งรวมเป็นความรุนแรงทางกายทางวาจา และ
ทางใจ อันท าให้เกิดภาวะหวั่นไหว หวาดระแวงขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
ครอบครัวเดี่ยว หมายถึงครอบครัวที่แยกตัวออกมาจากครอบครัวเดิม ประกอบด้วยสามีภรรยาหรือ
พ่อแม่และลูก ที่มีความเป็นปัจเจกภาพหรือปัจเจกบุคคลสูง 
 ควำมรุนแรงในครอบครัว หมายถึง สามี ภรรยา บิดา มารดา และบุตร มีพฤติกรรมรุนแรงต่อ
กันในครอบครัว ดังนี้ 
  (๑) สามีกระท ารุนแรงต่อภรรยา       (๒) ภรรยากระท ารุนแรงต่อสามี 
  (๓) มารดาบิดากระท ารุนแรงต่อบุตร  (๔) บุตรกระท ารุนแรงต่อมารดาบิดา 
 กำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การด าเนินการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วให้ทุเลาเบาบางลง และการป้องกันมิให้เกิดความรุนแรง หรือป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงซ้ าอีก 
และให้รวมถึงการเยียวยา (Healing) รักษาอาการที่เกิดจากการถูกกระท ารุนแรงหรือความบอบช้ าทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการรักษาด้วยหลักคิดเชิงบวกจากแนวคิดตามหลักพุทธธรรมต่าง ๆ ที่น าไป
เยียวยาเสริมสร้างก าลังใจน าสู่สภาวะจิตใจที่ดีขึ้น อันส่งผลให้เกิดสภาวะทางร่างกายดีขึ้นตามมา 
 หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎก
พระพุทธศาสนาเถรวาทในที่นี้ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมากที่สุดน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและครอบครัวและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับครอบครัว
รวม ๔ หมวด มีดังนี้ 
 ๑) สมชีวิธรรม ๔ หมายถึง หลักธรรมการเตรียมความพร้อมสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงให้ครอบครัว  
ด้วยธรรม ๔ ประการ คือ  
 (๑) สมศรัทธา คือ มีความเคารพให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน 
 (๒) สมสีลา  คือ มีศีลเสมอกัน 
 (๓) สมจาคา คือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 (๔) สมปัญญา คือ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   
 ๒) ทิศ ๖  หมายถึง  ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวซึ่งจะต้องมีหน้าที่พึงปฏิบัติต่อกัน ในที่นี้ศึกษา 

เฉพาะกรณีครอบครัว ประกอบด้วย  
 (๒.๑) ทิศที่ ๑ปุรัตถิมทิส แปลว่า ทิศเบื้องหน้า คือ มารดา บิดา มีท าหน้าทีพึ่งปฏิบัติต่อกัน 
ดังนี้ คือ(๑) มารดาบิดาพึงอนุเคราะห์แก่บุตร(๒) บุตรพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา 
 (๒.๒) ทิศที่ ๓ ปัจฉิมทิศ แปลว่า ทิศเบื้องหลัง คือ ภรรยา สามี และบุตร มีหน้าที่พึงปฏิบัติ 
ต่อกัน ดังนี้ คือ(๓)สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา(๔)ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี 
 ๓) สำรำณียธรรม ๖ หมายถึง ธรรมให้ระลึกถึงกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง  

ประกอบด้วยธรรม  ๖ ประการ 



 
๒๒ 

 (๑) เมตตากายกรรม คือ การปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตา 
 (๒) เมตตาวจีกรรม  คือ การพูดหรือการใช้วาจาด้วยเมตตา 
 (๓) เมตตามโนกรรม คือ คิดถึงต่อกันด้วยเมตตา 
 (๔) สาธารณโภคี     คือ การได้ทรัพย์มารู้จักแบ่งปันกันกินแบ่งกันใช้ 
 (๕) สีลสามัญญตา    คือ การประพฤติกาย วาจาให้เป็นปกติ 
 (๖) ทิฏฐิสามัญญตา  คือ ปรับความคิดเห็นถูกต้อง 
 ๔) โภควิภำค หมายถึง มีหลักการบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยการแบ่งทรัพย์เป็น ๔ ส่วน  
ได้แก่ ๑ ส่วนส าหรับใช้สอย ๒ส่ วนส าหรับใช้ประกอบการงานและอีก ๑ ส่วนเก็บไว้ส าหรับจะใช้ใน
ยามมีอันตราย 
 
๑.๙ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๘.๑  ท าให้ได้ทราบสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ๑.๘.๒  ท าให้ได้ทราบการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ๑.๘.๓  ท าให้ได้ทราบหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ๑.๘.๔  ท าให้ได้บูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 
 ๑.๘.๕  ท าให้ได้แนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 
 ๑.๘.๖  ท าให้ได้รูปแบบองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓ 
 

บทท่ี ๒ 
ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

 
 จากการศึกษาสภาพปัญหารุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนสั่งสมมาจากครอบครัว สังคมไทยจึง
กลายเป็นสังคมที่เปราะบางอันเนื่องมาจากพ้ืนฐานทางครอบครัวที่ยังไม่มีทางออกอย่างถูกวิธี เมื่อเกิด
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมีหลากหลายมิติ ส่งผลกระทบก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว และยังเป็นปัญหาความรุนแรงระดับ
สากลที่เกิดขึ้นทุกสังคมทั่วโลก ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องเร่งหาแนวทางป้องกัน
แก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างจริงจัง ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษา
ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในสังคมที่ถ่ายทอดผ่าน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ยวข้องที่จะ
ท าการศึกษา โดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้  
    ๒.๑ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว           
    ๒.๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว          

  ๒.๓ บทสรุป      
 

๒.๑ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ๒.๑.๑ ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว 
  แนวคิดเรื่องความรุนแรงในครอบครัว มีผู้ ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ซึ่ งมีทั้ ง
แนวความคิดของนักวิชาการ และวิชาการทางนักกฎหมาย เป็นต้น สรุปความได้ดังต่อไปนี้ คือ    
  ๑.ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวในทัศนะของนักวิชาการ มีดังนี้ 

กฤตยา  อาชวนิจกุล  ได้ให้ความหมายว่า การที่ผู้หญิงถูกสามี หรืออดีตสามีหรือคู่รักท า
ทารุณกรรม มีหลายรูปแบบหลากหลาย ตั้งแต่การท าร้ายร่างกาย ต่อยเตะ ทุบตีด้วยอาวุธ ท าให้
บาดเจ็บหรือฆ่าให้ตาย ตลอดถึงการบีบคั้นทางจิตใจ การด่าทอข่มขวัญ การกักขัง การบีบบังคับทาง
เศรษฐกิจและสังคม การปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การดูถูกและเหยียดหยาม๑ 

ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร อธิบาย ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การท าร้ายคู่ครอง
หรือคู่สมรสว่าเป็นการกระท าต่อคู่ครองอย่างไม่ถูกต้อง การกระท าดังกล่าวอาจมีระดับความรุนแรง
ต่างกัน เช่น ตบ ผลัก เตะ ถีบ เค้นคอ ทุบตีรุนแรง อาจท าให้ร่างกายบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก มีเลือดออก
ในช่องท้อง ปอด อาจมีตับหรือม้ามแตก และมีอาการบาดเจ็บของสมอง เป็นต้น๒ 
   ปรีชา อุปโยคิน อธิบาย “ความรุนแรงในครอบครัว” (Domestic Violence หรือ Family 
Violence) หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกในครอบครัวโดย

                                                 
๑กฤตยา  อาชวนิจกุล, การประชุมวิชาการ ผู้หญิงกับสุขภาพ หัวข้อความรุนแรงต่อผู้หญิง :              

ภัยเงียบ ภัยมืดภัยสว่าง บนทุกเส้นทางชีวิตผู้หญิง, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๙.   
๒ไพรัตน์  พฤกษชาติคุณากร, จิตเวชศาสตร์, พิมพ์ครั้งที ่๒, (เชียงใหม่ : มปป., ๒๕๓๔), 

หน้า ๒๖๙. 

 

 



 
๒๔ 

 

ความตั้งใจ เป็นปรากฏการณ์ท่ีส่งผลไปในทางลบต่อพัฒนาการของร่างกายและจิตใจของบุคคลต่อการรับรู้
ความเป็นมนุษย์ และต่อสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ๓ 
  สเตราส์ และคณะ (Straus Murray A.,et al.) มีแนวคิดเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่า “เป็นการ
กระท าที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายและจิตใจระหว่างสามีและภรรยา”๔ 

รณชัย  คงสกนธ์  อธิบาย ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลใช้ก าลังท าให้ผู้อ่ืน
บาดเจ็บการท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือการข่มขู่ว่าจะท าร้ายให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บหรือข่มขู่ว่าจะท าลาย
ทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งการใช้ก าลังบังคับกักขังหน่วงเหนี่ยวและรุกรานสิทธิหรือเสรีภาพส่วนบุคคล๕ 

นันทพันธ์  ชินล ้าประเสริฐ ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การใช้ความรุนแรงระหว่าง
บุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน หรือการกระท าของบุคคลต่อสมาชิกของครอบครัว โดยการท าร้าย
ร่างกาย การตบตี การบังคับจิตใจ จ ากัดบริเวณไม่ให้คบหาบุคคลอื่นไม่ให้มีอิสระ และไม่ให้มีสังคมกับ
บุคคลอ่ืน รวมทั้งกระท าความรุนแรงต่อจิตใจ การดูหมิ่น การใช้วาจารุนแรง ไม่ให้เกียรติ๖ 

สรุป ความรุนแรงในครอบครัวทางวิชาการ หมายถึง “การกระท าโดยตั้งใจของสมาชิกภายใน
ครอบครัวที่ท าร้ายให้เกิดความเจ็บปวดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันท าให้เกิดภาวะหวั่นไหวหวาดระแวง 
ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 
 ๒. ความหมายความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมาย 
     ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยพระราชบัญญัตินี้ได้
ก าหนดลักษณะของความรุนแรงในครอบครัวไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้ คือ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้ความหมายของ 
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถึง การกระท าใด ๆ  โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ 
หรือสุขภาพ หรือกระท าด้วยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว หรือบังคับ หรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัว ต้องกระท าการ  
ไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท
การกระท าความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นความผิดอาญา จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดตามหลักการ

                                                 
๓ปรีชา  อุปโยคิน, แนวการวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, (กรุงเทพมหานคร : 

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘), หน้า ๓. 
๔Straus Murray A.,et al. The Social Causes of Husband-Wife Violence, 

(Minneapolis : University of Minnesota, 1980), p.259. 
 

๕รณชัย  คงสกนธ์ (ศ.นพ.), “ความรุนแรงในครอบครัว”, รวบรวมโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 
และ อาจารย์นฤมล  โพธิ์แจ่ม, (กรุงเทพมหานคร : หสน.สหประชาพาณิชย์, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 

๖นันทพันธ์  ชินล้ าประเสริฐ, “รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์
งานวิจัยด้านความรุนแรงในสังคมไทย”, ๒๕๔๖, หน้า ๕ . 



 
๒๕ 

 

ตีความกฎหมายอาญา๗  จากความหมายของความรุนแรงดังกล่าว แบ่งองค์ประกอบความผิดได้                  
๓ ประการ คือ     

๑. เป็นการกระท าใด ๆ  โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว จะเห็นได้ว่าเป็นการกระท าที่เจตนามุ่งประสงค์ไม่จ าต้องเกิดผลของการกระท า 
ดังนั้น ถ้ามีเจตนาที่จะกระท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพก็เข้าลักษณะความผิดแล้ว 
แต่เจตนาที่มุ่งกระท านั้นต้องถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพด้วย 
ส าหรับการกระท าต่อจิตใจไม่ได้หมายถึง แต่เพียงท าให้เกิดความรู้สึกกลัว โกรธ น้อยใจ แค้ นใจ       
ที่กล่าวมาเป็นเพียงอารมณ์เท่านั้น 

๒. เป็นการกระท าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจ หรือ
สุขภาพของบุคคลในครอบครัวแม้อันตรายยังไม่เกิดแต่ผู้กระท ารู้ว่าอันตรายนั้น อาจเกิดขึ้นได้ก็ถือว่า 
กระท าความรุนแรงแล้วจึงต้องพิจารณาเป็นเรื่ อง ๆ ไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง เนื่องจาก
ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ทั้งความรู้สึกความคิดอ่านและการยอมรับของ
แต่ละครอบครัวนั้นอาจแตกต่างกัน 

๓. บังคับหรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท าการ                        
ไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดย
ประมาท เช่น กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ถูกกระท าความรุนแรงรู้สึกว่า หากปฏิเสธไม่ยินยอมตาม
จะเป็นคนเนรคุณ หรือ  ไม่ได้รับความรักความไว้วางใจจากผู้กระท าอีกต่อไป๘ 

วัชรินทร์  ปัจเจกวิญญูสกุล และคณะ   ได้สรุปความหมายของการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว นิยามค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถึง กระบวนการใช้ความรุนแรงเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จของผู้กระท าในการให้ได้มาซึ่งอ านาจครอบง าและควบคุมบุคคลในครอบครัว หรือให้ได้มา
ซึ่งการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว อันเนื่องมาจากอารมณ์แปรปรวนของตน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว
หากไม่ได้รับการแทรกแซงและควบคุมอย่างเหมาะสมก็จะเกิดซ้ าและขยายความรุนแรงขึ้นเรื่อย  ๆ 
ระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว๙ 

 
 
 
 

                                                 
๗ค าอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ :               

เรียบเรียงโดยฝ่ายนิติการ กองกลาง, ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว , โรงพิมพ์ส านัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑, หน้า ๕. 

๘เรื่องเดียวกัน. 
๙วัชรินทร์  ปัจเจกวิญญูสกุล และคณะ, รายงานวิจัยการประเมินกระบวนการยุติธรรมใน

การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
พิมพ์อักษร, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓. 

 



 
๒๖ 

 

    กล่าวโดยรวม ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) หมายถึง การกระท าของตัว
บุคคลอันเกิดจากเหตุอันก่อให้เกิดการกระท าทางกาย วาจา หรือพฤติกรรมการใช้อ านาจในการ
ควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญผู้อื่นให้เกิดความกลัว เช่น การท าร้ายร่างกาย การข่มขืน และการทารุณกรรม
ทางด้านจิตใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่ผิดปกติของผู้ที่กระท าความผิดหรือมีพฤติกรรมของ
ความรุนแรง ซึ่งการกระท าส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยสมาชิกภายในครอบครัวที่ท าร้ายให้เกิดความเจ็บปวด
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันท าให้เกิดภาวะหวั่นไหว หวาดระแวง และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
 ๒.๑.๒ สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว   
        ความรุนแรงในครอบครัวนับว่ายังเป็นปัญหาส าคัญและส่งผลกับสตรีและเด็กและเกิดขึ้น
ในหลายรูปแบบ ข้อมูลจากศูนย์พ่ึงได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า การกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้น ปี ๒๕๕๖ มีจ านวน ๓๑,๘๖๖ ราย เฉลี่ยวันละ ๘๗ ราย หรือทุก ๆ ๑๕ นาที  
ผู้หญงิและเด็กถูกท าร้าย ๑ คน ซึ่งผู้ที่กระท าส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกล้ชิดที่เด็กไว้วางใจ และจากการให้บริการ
ค าปรึกษาของมูลนิธิฯ พบว่า มีผู้ขอรับบริการ ๒๖๑ ราย ในจ านวนนี้ประสบปัญหา ๓๘๕ กรณี”๑๐  
ส่วนใหญ่มักเกิดกับคนในครอบครัว สาเหตุความรุนแรงเกิดจากการเรียนรู้สืบต่อเนื่องกันมาระบายอารมณ์
แล้วสะใจ พึงพอใจกับการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางค าพูดยกระดับ เป็นการท าร้าย
ร่างกาย และเกิดจากค่านิยม และความเชื่อว่าตนมีสิทธิกระท าคนอ่ืนได้  นอกจากนี้ความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรีและครอบครัวยังเป็นปัญหาความรุนแรงระดับสากลที่เกิดขึ้นทุกสังคมทั่วโลก  
            ข้อมูล UN Women ส ารวจสถิติความรุนแรงทางร่างกายต่อคู่ของตนเองของ ๗๕ ประเทศ
พบว่า ประเทศไทยเป็นล าดับ ๓ ที่มีการกระท าความรุนแรงทางร่างกายมากที่สุด ในขณะที่อันดับแรก คือ
ประเทศกิรีบาติ รองลงมาล าดับ ๒ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเอธิโอเปีย นอกจากนี้ยังพบว่า 
ความเชื่อที่สามีตีภรรยาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ข้อมูลจาก ๔๙ ประเทศ พบว่า ประเทศไทยเป็นอันดับ ๒           
ที่มีความเชื่อนี้มากที่สุด อันดับแรก คือ ประเทศแซมเบีย และที่น่าตกใจ คือ ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวประเทศไทยติดอันดับต้น ๆ ของโลก๑๑ จากข้อมูลข้างต้นสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยแนวโน้มที่สูงขึ้นนี้ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายในครอบครัว
เป็นหลักใหญ่ กล่าวคือ สามีท าร้ายภรรยา ภรรยาท าร้ายสามี หรือไม่ก็บิดามารดาหรือญาติท าร้ายลูก 
ซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน ส่งผลกระทบทางร่างกาย คือ ท าให้บอบช้ า บาดแผล กระดูกหัก พิการ หรือ                
ถึงเสียชีวิต ทางด้านจิตใจ ชอกช้ าใจ ปวดร้าว ส านึกว่าตนเป็นผู้ผิดตามที่ถูกกล่าวหา และเมื่อโตขึ้น
อาจกลายเป็นผู้ท าร้ายผู้อื่นหรือท าตัวให้ถูกท าร้าย ช้ าชอกจนกลายเป็นโสเภณีหรือหันไปเสพยา 
หรือเสพสุรา หรือคิดฆ่าตัวตาย และทางด้านสังคมวิทยาท าให้ขาดสันติสุข คนในสังคมเกิดความกลัว
หวาดระแวงและที่ร้ายที่สุด คือ ความรุนแรงกลายเป็นความเลวร้ายที่เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลาน     

                                                 
๑๐เปิดสถิติความรุนแรงในรอบปีชี้กรุงเทพมหานครครองแชมป์คดีข่มขืนมากทีสุ่ด,                 

Nation Channel, (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗), <http://www.nationchannel.com/main/content/> 

๑๑เอกสารสรุปการบรรยาย, สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทยที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น
ไปตามล าดับ, ข้อมูล UN Women, สรุปรวบรวมข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ : หน้า ๓. 



 
๒๗ 

 

มีงานวิจัยที่พบว่า เด็กที่เคยประสบกับความรุนแรง เช่น เคยเห็นแม่ถูกฆ่าตายไปต่อหน้าหรือถูกทารุณ
ทางเพศ ส่วนใหญ่เด็กมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ท าร้ายคนอ่ืนได้มากเมื่อเติบโตขึ้น 
  สรุปได้ว่า สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว การกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
เป็นผู้ถูกกระท ารุนแรงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ และเมื่อเด็กโตขึ้นอาจกลายเป็นผู้กระท าความรุนแรง หรือเป็นผู้ถูกกระท าความ
รุนแรง หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะท าให้เกิดวงจรความรุนแรงกลายเป็นความเลวร้ายที่เป็นมรดกตก
ทอดไปถึงลูกหลาน ซึ่งความรุนแรงในครอบครัวที่จะท าการศึกษาสามารถแบ่งเป็นประเภทของความ
รุนแรงได้ดังต่อไปนี้ คือ 
 ๒.๑.๓ ประเภทของความรุนแรง 
               ประเภทของความรุนแรง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ แนวคิดตะวันตก และแนวคิด
ตะวันออก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
 ๑) ประเภทของความรุนแรงตามแนวคิดตะวันตก ประเภทของความรุนแรงในครอบครัว 
แบ่งตามสถานการณ์ได้ เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ คือ  
 ๑.๑)  ความรุนแรงที่ก่อโดยผู้ใหญ่ แบ่งเป็น ๑. การกระท าผิดต่อคู่สมรส (domestic 

violence or partner violence or spouse abuse)  ๒. การกระท าผิดต่อเด็ก (child abuse) 
 ๑.๒)  ความรุนแรงที่ก่อโดยเด็ก แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑.การกระท าผิดต่อพ่อแม่ หรือ 

ผู้ปกครอง (parent abuse)  ๒.การกระท าผิดต่อพ่ีน้องหรือญาติสายเลือดเดียวกัน (sibling abuse) 
 ๑.๓)  ความรุนแรงที่ก่อโดยผู้ใหญ่และเด็ก คือ การกระท าต่อผู้สูงอายุ (elderly abuse)”๑๒ 

       สรุปว่า แนวคิดตะวันตก แบ่งประเภทของความรุนแรงในครอบครัวตามสถานการณ์             
ต่าง ๆ  สะท้อนให้เห็นความจริงอันเป็นที่ยอมรับกันว่า ความรุนแรงในสถานการณ์ทางครอบครัวมี
ความเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมในเวลาต่าง ๆ กัน และมีวงจรของการพัฒนาความรุนแรงอันแสดงถึง
ความต่อเนื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวจากช่วงอายุคนรุ่นหนึ่งไปสู่ช่วงอายุคนรุ่นถัดไป ส าหรับประเทศ
ไทยมีลักษณะความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น ดังปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในปัจจุบัน 
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิต้านทานที่อ่อนแอของครอบครัวไทย ดังมี “ดัชนีชี้วัดความรุนแรงตามลักษณะ
ต่าง ๆ ของความรุนแรงในครอบครัว อย่างเห็นได้ชัดเจนในสังคม ดังต่อไปนี้ คือ 
 (๑) ความรุนแรงในสตรีและเด็ก 

      ดังปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบข้อมูลความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๓ ในระยะเวลาห่าง ๒ ปี มีความถี่ของความรุนแรง ในปี ๒๕๕๓ 
ผู้หญิงถูกท าร้าย ๑ คน ต่อ ๑ ชั่วโมง ในปี ๒๕๕๕ ผู้หญิงและเด็กถูกท าร้าย ๑ คน ต่อ ๒๐ นาที และ
ในปี ๒๕๕๖ ผู้หญิงและเด็กถูกท าร้าย ๑ คนต่อ ๑๕ นาที ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความรุนแรงในครอบครัว
มีจ านวนทวีมากขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงยังมีอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐ และไม่
ด าเนินคดีตามกฎหมายและยังคิดว่าความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว และเมื่อไม่ได้รับการแก้ไขก็จะ
กลายเป็นการสะสมปัญหากลายเป็นความรุนแรงมากขึ้น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเหยื่อได้รับความ
บอบช้ าทางกายและจิตใจรวมถึงเสียชีวิตและได้รับผลร้ายอ่ืน ๆ เช่น ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น 

                                                 
๑๒Kevin Browne & Martin Herbert, Preventing Family Violence, p. 186. 



 
๒๘ 

 

ส่วนลูกของเหยื่อเมื่อเติบโตขึ้นยังมีแนวโน้มเป็นผู้กระท า หรือถูกกระท าความรุนแรงอีกด้วย และท า
ให้สถานการณ์รุนแรงในสังคมที่นับว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ  ดัง “ตัวอย่างข่าวคดีเผาเมีย
แก้ด้วยโรงซ่อมสามี ด้วยเหตุที่สามีของ้อคืนดีขอให้กลับไปอยู่ด้วยกัน ภรรยาปฏิเสธ สามีหยิบน้ ามันไล่
ตามจุดไปเผาภรรยาต่อหน้าลูกๆ ที่ก าลังวิ่งตามมาช่วยแม่ ภรรยามีอาการสาหัสจากโดนไฟเผาเกือบ
ทั้งตัวพร้อมแผลไฟไหม้เกรียมตามใบหน้าและผิวหนังกว่าร้อยละ ๘๐ ของร่างกาย ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาวันละหมื่นบาทเศษ”๑๓  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากความเครียดและมีปัญหาทางด้านจิตใจเกิด
พฤติกรรมการท าร้ายอย่างร้ายแรงท าให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนใหญ่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อความ
รุนแรงในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงถึงร้อยละ ๔๗ จากความรุนแรงดังกล่าว 
 (๒) ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ 

แหล่งข้อมูลพบว่า จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมีผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่มีความเสี่ยง 
ต่อการถูกกระท ารุนแรงทั้งจากบุคคลใกล้ชิดและจากสังคม และยังพบว่าปี ๒๕๕๔ ในกรุงเทพมหานคร                 
มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคู่สมรสมากที่สุดร้อยละ ๔๙.๒๙ รองลงไปอาศัยอยู่กับบุตรหลาน ร้อยละ ๓๓.๘๓ 
และมีผู้สูงอายุที่เคยเบื่อหน่าย วิตก เครียด สิ้นหวัง ซึมเศร้า ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ถึงร้อยละ ๖๑.๓๒ ซึ่ง
สาเหตุมาจากการรู้เหงากลัวถูกทอดทิ้งและเจ็บป่วยทางกายตามล าดับ๑๔ ส่วนผู้สูงอายุที่ถูกกระท ารุนแรง
ทางด้านร่างกาย ได้แก่ การทุบตี ชกต่อย ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหลานเมาสุรา ติดสารเสพติด และผู้สูงอายุ
บางราย  ที่ถูกกระท ารุนแรงทางเพศ เกิดจากการที่ผู้ป่วยเป็นโรคจิต ผู้สูงอายุไทยที่ถูกกระท ารุนแรง
ส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระยะแรก ๆ เพราะรู้สึกอายว่า ตนถูกกระท าจากลูกของ
ตนเอง อาการที่พบเห็นคือ ผู้สูงอายุมีอาการซึมเศร้าหรือมีร่องรอยแผลฟกช้ า อย่างไรก็ตามกรณีที่ผู้สูงอายุ
ถูกท าร้ายร่างกาย หรือล่วงละเมิดทางเพศ ยังปรากฏให้เห็นจ านวนไม่มาก เมื่อเทียบกับความรุนแรงใน
กลุ่มอ่ืน๑๕ 
 (๓) ความรุนแรงที่เกิดจากสัมพันธภาพของสามีภรรยา บิดามารดา และบุตร 

ครอบครัวในสังคมไทยมีการหย่าร้างมากขึ้นเพราะความไม่ลงรอยกันของสามีภรรยา โดยมี
การใช้อารมณ์ต่อกันด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเสรีภาพทางความคิดและความเสมอภาคทางเพศท่ี
ขาดปัญญาและค่านิยมในการมีเพ่ือนคู่ใจอ่ืน ที่มิใช่คู่สมรสตามศัพท์สมัยใหม่ที่เรียกกันว่า“กิ๊ก”บางกรณี
มีความหึงหวงรุนแรงถึงขนาดประทุษร้ายร่างกายกัน จนบาดเจ็บสาหัสหรือก่อคดีฆาตกรรม ส่วนใหญ่
เป็นการกระท าของสามี หรืออดีตสามี โดยภาพรวมพบว่า มีการสมรสน้อยลงและหย่าร้างมากขึ้น ภาคกลาง
มีอัตราการหย่าร้างสูงสุด เพราะมีค่านิยมไปในทางวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเป็นใหญ่ เด็กหญิงชาวอีสาน
มองว่า ชายไทย ไม่น่าแต่งงานด้วย เพราะยากจนและคาดหวังที่จะมีสามีเป็นชาวต่างชาติเพ่ือยกระดับ
ความเป็นอยู่ให้มีหน้ามีตา ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นเครื่องมือท าเงินและสร้างรายได้ ความมีเงินมีหน้ามีตา

                                                 
๑๓“คดีเผาเมีย...แก้ด้วยโรงซ่อมสามี ผัวซ้อมฟ้องเซเว่น ”, รายงานข่าวพิเศษคมชัดลึก, 

 (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) : ๗. 
 

๑๔โทรโข่งขยายข่าว : ผู้สูงอายุ “ไทยรัฐ”, (๑๑ เมษายน ๒๕๕๕) : หน้า ๑๒. 
๑๕กรุงเทพธุรกิจออนไลท,์“ความรนุแรงในผู้สูงอายุ ความจริงที่สังคมไทยคาดไม่ถึง”,

<http://www.thaihealth.or.th/node/12511>, (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒). 



 
๒๙ 

 

ให้พ่อแม่๑๖ อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มสาวอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๔ ปี 
ส่วนใหญ่มีสาเหตุพ่อแม่หย่าร้างกัน ลูกขาดความอบอุ่นได้รับการเลี้ยงดูแบบอิสระปล่อยตามสบายท าให้
ขาดที่พ่ึง หรือการชี้แนะให้ค าปรึกษา จึงขาดการควบคุมตนเองพักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ซื้อขายยาเสพติด 
และเพ่ือน มีส่วนที่จะชักจูงให้เริ่มเสพยาเสพติดเกิดเป็นปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นต้น และในยุคโซเชียล
เน็ตเวิร์กแพร่หลาย แม่กับลูกนั่งอยู่ในห้องเดียวกันแต่กลับไม่มีการพูดคุยสื่อสารกันแม่ดูโทรศัพท์มือถือ 
ลูกเล่นเกมคอมพิวเตอร์“ผลการส ารวจพบว่า พ่อแม่ท างานวันละ ๗ - ๙ ชั่วโมง พ่อแม่ ร้อยละ ๔๓ รู้สึก
ห่างเหินลูก เพราะมีเวลาท ากิจกรรมร่วมกับลูกวันละไม่เกิน ๑ - ๓ ชั่วโมง ลูกก็รู้สึกห่างเหินกับพ่อแม่๑๗  
ท าให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวไม่อบอุ่นขาดการให้เวลาแก่กันอย่างมีคุณภาพ ท าให้เป็นชนวน
แห่งความขัดแย้งที่อาจน าสู่ความรุนแรงได้ และถ้าลูกไม่พูดคุยความลับให้แม่ฟังลูกก็จะไปพูดกับเพ่ือน
ที่อาจจะแนะน าไปในทางที่ผิดได้ก็อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเกิดความรุนแรงได้ 

(๔) ความรุนแรงจากสื่อและเทคโนโลยีที่ไม่สร้างสรรค์ 
การบริโภคสื่อความรุนแรง และเทคโนโลยีที่ไมส่ร้างสรรค์ “สื่อทางอินเทอร์เน็ต ที่เด็กนิยมเสพ  

พบว่าใน ๔๐ เว็บไซต์ยอดนิยมของไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐ มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางเพศน าไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การตั้งครรภ์ การท าแท้ง และติดเชื้อเอดส์ ภายในระยะเวลา ๘ ปี ระหว่าง          
ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๒    มีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๐ ในรายงานยูนิเซฟ 
พบว่า จ านวนแม่วัยรุ่นไทยต่ ากว่า ๒๐ ปีสูงถึง ๑๕๐,๐๐๐ คน”๑๘ รวมทั้งสื่อที่สร้างค่าความนิยมที่ผิดๆ 
เกิดปัญหาด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติด และมีพฤติกรรมเลียนแบบตามสื่อ ซึ่ง
เป็นที่นิยมมากในกลุ่มวัยรุ่น เช่น เหล้าปั่น จึงท าให้เกิดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาเสพติด”๑๙ และที่พบเป็นข่าวอยู่เสมอ คือ “ความรุนแรงที่เกิดจากการเลียนแบบภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ หรือสื่อต่างๆ ที่เด็กพบเห็น เช่น เราคงเคยได้ยินข่าวเด็กเอาเชือกมารัดคอจนตายตามแบบ
ละครดัง หรือแม้แต่หนังการ์ตูนฮีโร่ทั้งหลายที่ตัวเอกของเรื่องใช้ความรุนแรงในการจัดการกับตัวร้าย 
แต่กลับเป็นฮีโร่จนเด็กรู้สึกว่าคนเก่งคือ คนที่สามารถ เตะ ต่อยต่อสู้ได้ อีกท้ัง ยังเข้าถึงได้โดยง่าย ได้
เห็นภาพ ได้ยินเสียงการต่อสู้ ยิง เตะ ต่อย อยู่ทุกวันจนเกิดเป็นความเคยชินนั่นเอง”๒๐  ความไม่เท่าทัน
สื่อท าให้เกิดค่านิยมติดเซ็กซ์ (sex) ขายเซ็กซ์ สื่อทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ท าให้เยาวชน
ลูกหลานในครอบครัวไทยมีความโน้มเอียงในการขายบริการทางเพศเพ่ือหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในสิ่ง

                                                 
๑๖งานวิจัยของ แพทย์หญิง พรรณพิมล  หล่อตระกูล, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ, ๒๕๔๗, เรื่องเดียวกัน. 
 

๑๗มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับศูนย์ประชามติสถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,<http://www.love4home.com/index.php?>, (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕). 

 

๑๘“หน้าที่ของแม่”, โพสต์ทูเดย์, (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕) หน้า A๒ (บนซ้าย). 
 

๑๙“เส้นทางครอบครัวไทยในยุคโลกาภิวัตน์”,  
<http://www.love 4 home.com/index.php?>, (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓). 

 

๒๐นฤภัค  ฤธาทิพย์, “ความรุนแรงจากสื่อ”, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕, 
<http : www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid...day...>, ( ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕). 

 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid...day...


 
๓๐ 

 

ฟุ่มเฟือยและเพ่ือความสุขทางเพศมากขึ้น๒๑ ปัญหาติดการพนันออนไลน์เสพยาเสพติด ส่งเสียงดัง
รบกวนชาวบ้าน ที่ร้ายที่สุดเป็นแหล่งขายบริการทางเพศในรายที่โชคร้ายก็อาจเกิดการถูกล่อลวงท าให้เกิด
อาชญากรรมทางเพศตามมา”๒๒  และเกิดการค้ามนุษย์ในสังคมไทยมากขึ้น 
   สรุป ความรุนแรงในครอบครัวตามปรากฏการณ์ในปัจจุบันเป็นการถูกท าร้ายร่างกาย การฆ่า
กันตาย การข่มขืน การคุกคามทางจิตใจ และสติปัญญาการกดขี่ข่มเหงที่ส าคัญ คือ ความรุนแรงในครอบครัว
มีทั้งกรณีสามีท าร้ายภรรยา พ่อแม่ท าร้ายลูกหรือบุคคลใกล้ชิด ซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นเหยื่อความรุนแรง
ในครอบครัว และเป็นการกระท าของสามีหรืออดีตสามี เป็นต้น  
      ในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษาประเภทของความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวคิดตะวันตก โดย
ผู้วิจัยจะได้ท าการศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ ลักษณะการท าร้ายร่างกายและท าร้ายจิตใจ
ระหว่างสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา หรือ พ่อ แม่ บุตร
โดยความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นจากการท าร้ายมีหลายรูปแบบ  
   สรุป ความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดตะวันตกที่จะท าการศึกษา แบ่งเป็น ๔ รูปแบบ 
ดังต่อไปนี้  
 ๑. สามีท าร้ายภรรยา หมายถึง สามีกระท ารุนแรงต่อภรรยา ทุบเฆี่ยนตีภรรยาเกิดขึ้นได้           
ทุกชนชั้นในสังคม สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของสมาชิกครอบครัวท าให้เกิดข้อขัดแย้งและการ
พิพาทในครอบครัวท าให้เกิดภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ และลงมือท าร้ายภรรยา 
 ๒. ภรรยาท าร้ายสามี หมายถึง ภรรยากระท ารุนแรงต่อสามี ในงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่ถูกท า
ร้ายจะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้ว ก็ไม่สามารถมีการตัดสินใจที่เรียกว่า 'วิญญูชน' ผู้หญิง
เหล่านี้จะไม่สามารถมีวุฒิภาวะหรือความมั่นคงเข้มแข็ง เพราะการที่ตัวเองต้องอยู่ในกับดักโซ่ตรวนที่
หาทางออกไม่ได้ในกรอบวัฒนธรรมประเพณี และเผชิญความรุนแรงทุกเมื่อเชื่อวันตลอดเวลา ท าให้ไม่รู้
จะหลีกหนีไปไหน ส่งผลให้ต้องสู้กลับด้วยความรุนแรงโดยการท าร้ายสามี   
    ๓. พ่อแม่ท าร้ายลูก  หมายถึง การท าร้ายโดยพ่อแม่กระท ารุนแรงต่อลูก เช่น เกิดความขัดแย้ง
อาจมาลงกับเด็ก โดยเด็กถูกท าร้ายจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้มีบ่อย ๆ ที่ฝ่ายแม่ลงมือ
กระท าเพราะความเก็บกดและคับข้องใจที่มีกับสามีของตน หรือการประชดประชันแล้วไปท าร้ายลูกแทน 
เป็นต้น 

 ๔. ลูกท าร้ายพ่อแม่ หมายถึง การท าร้ายโดยลูกกระท ารุนแรงต่อพ่อแม่ เช่น ลูกอาจถูกพ่อ
แม่ข่มเหง เผด็จการ ไม่ให้สิทธิในความตัวตนเลย หรือลูกโดยเฉพาะที่อยู่ในวัยรุ่นท าตนเป็นนายเหนือ
พ่อแม่ เพราะรู้ว่าพ่อแม่ทั้งรักท้ังหลงและห่วงใยต้องการสิ่งใดไม่ได้ดั่งใจก็ใช้ความรุนแรงทางวาจา หรือ
ประท้วงด้วยการกระท าที่ไม่สมควรต่าง ๆ เช่น หนีออกนอกบ้าน เที่ยวมั่วสุม ติดยาเสพติด เป็นต้น  
 

                                                 
๒๑“ขายตัวเล่นเกมเด็ก ๑๐-๑๘ ปี ติดงอมเผยเข้าข้ันเจ็บป่วย”, โพสต์ทูเดย์, (๓๐ สิงหาคม 

๒๕๕๕) : หน้า ๔. 
 

๒๒“กระทรวงวัฒนธรรมเผยร้านเกมสุดอันตรายแหล่งมั่วสุมยาเสพติด-พนัน-ขายตัว”,  โลกวันนี , 
(๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) : หน้า ๒๙. 



 
๓๑ 

 

 จากสภาพของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ การที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ความร่ ารวย แต่การที่จะตบตีลูกเมียเกิดขึ้นได้เหมือนกันหมด ไม่มีการ
แบ่งแยก เพราะอาจเกิดจากมีความผิดปกติในตัวบุคคลผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว ดังแสดงใน
แผนภูมิ ๒.๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
       
 
   ๒) ประเภทของความรุนแรงตามแนวคิดตะวันออก  
          แนวคิดตะวันออก ความรุนแรงโดยทั่วไปอาจแบ่งได้เป็น ๒ อย่าง คือ ความรุนแรงที่แฝงเร้น หรือ
แบบไม่ลงมือ (Passive Violence) และความรุนแรงทางกายภาพหรือแบบลงมือ (Active Violence)             
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
              ๒.๑) ความรุนแรงที่แฝงเร้นหรือแบบไม่ลงมือ (Passive Violence) บุคคลส าคัญที่เป็น              
ผู้เผยแพร่ความไม่รุนแรงที่มีความโดดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ ๒๐ คือ มหาตมคานธีชี้ว่า มีความรุนแรง        
แบบไม่ลงมือแฝงอยู่ ซึ่งนักวิชาการบางคนเรียกว่า เป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  (Structural 
Violence) คานธี เสนอไว้ว่า ความรุนแรงแบบไม่ลงมือที่แฝงเร้นอยู่นั้นมีอยู่ ๗ ประการ คือ 

(๑) ความมั่งคั่งโดยไม่ท างาน 
(๒) ความเพลิดเพลินโดยขาดส านึกผิดชอบ 
(๓) ความรู้ที่ขาดหลักความประพฤติ 
(๔) การพาณิชย์ที่ขาดหลักศีลธรรม 
(๕) วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากความเป็นมนุษย์ 
(๖) การสักการะท่ีปราศจากการเสียสละ และ 
(๗) การเมืองที่ปราศจากหลักการ เช่น การเล่นเกมแห่งอ านาจ การละเลยหลักการ 

 
 

ครอบครวัเด่ียว

ลกู

พ่อ
(สาม)ี

แม่
(ภรรยา)

สามีท้าร้ายต่อภรรยา

ภรรยาท้าร้ายต่อสามี

พ่อแม่ท้าร้ายต่อลูก

ลูกท้าร้ายต่อพ่อแม่

แผนภูมิ ๒.๑ ประเภทความรุนแรงในครอบครัว 



 
๓๒ 

 

ปกครองตนเองของประชาชน”๒๓ 
  ทั้งนี้ ความรุนแรงแบบแฝงเร้น หรือไม่ลงมือนี้ จัดเป็นพ้ืนฐาน และสนับสนุนความรุนแรง 

ทางกายภาพ หรือแบบลงไม้ลงมือ อันเป็นเหตุปัจจัยให้ปัญหาความรุนแรงทางกายภาพแก้ไขได้ยาก 
             ๒.๒) ความรุนแรงทางกายภาพหรือแบบลงมือ (Active Violence) โดยนักวิชาการบางคน
จัดความรุนแรงทางกายภาพ หรือแบบลงไม้ลงมือไว้เป็น ๖ ประเภท คือ 

          (๑) ความรุนแรงในครอบครัว 
          (๒) ความรุนแรงในชุมชน 
          (๓) ความรุนแรงจากองค์กรอาชญากรรม 
          (๔) ความรุนแรงจากองค์กรธุรกิจเอกชน 
          (๕). ความรุนแรงจากรัฐ และ 
          (๖) ความรุนแรงจากสงครามและอาวุธสงคราม 

 ในงานวิจัยนี้จะได้ท าการศึกษาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งพบเห็นมากในสังคมไทย ได้แก่ การ
ประทุษร้ายร่างกายด้วยการทุบ ตบตี หรือผลักด้วยแรงประทะร่วมกับการใช้ความรุนแรง ทางค าพูด และ
อาการก้าวร้าว ทั้งมีอาวุธ ไม่มีอาวุธ ซึ่งท าให้เกิดความบอบช้ าทั้งทางร่างกาย และจิตใจ มากบ้าง น้อยบ้าง 
ซึ่งนับเป็นความประมาท หากไม่มีการด าเนินการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงทางกายภาพในลักษณะนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการฆาตกรรมกันมากข้ึน หรืออาจถึงขั้นพิการ หรือ
เสียชีวิตได้ ซึ่งมีวงจรการเกิดความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้ คือ   

วงจรการเกิดความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดตะวันตกและตะวันออกแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. ความรุนแรงทางใจ ได้แก่ ความข้อง ขัดเคือง พยาบาท แปลกแยกในตนเอง  เอาความไม่

ชอบไม่พอใจไปปรุงแต่งเพราะถูกลบหลู่ ดูหมิ่น ถูกเพิกเฉย ถูกขัดผลประโยชน์ อิจฉา น้อยเนื้อต่ าใจ 
ไม่เข้าใจสารที่ได้รับ มีความมืดบอดเกี่ยวกับศีลธรรมอันดี อันเกิดขัดแย้ง บาดหมาง สัมพันธ์กับความโกรธ 
ความโลภ อคติต่าง ๆ สะสมความไม่พอใจ (รุนแรงแฝงเร้น หรือเกิดแรงขับในทันทีที่เป็น) 
 ๒. ความรุนแรงทางวาจา ได้แก่ ทะเลาะ แก่งแย่ง วิวาท มุ่งร้าย ถกเถียง เกิดปัญหา ไม่เข้าใจ 
ไม่สามารถยนิยอมประนีประนอมกันได้ (กระตุ้นให้เกิดการลงมือ)   
 ๓. ความรุนแรงทางกาย ได้แก่ ใช้ก าลังประทุษร้าย ประหัตประหารกัน จนได้รับความบาดเจ็บ 
บอบช้ าทั้งทางกายและทางใจ โดยใช้ก าลัง หรือใช้อาวุธ รวมไปถึงการฆาตกรรม๒๔ 
 จะเห็นได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น คือ ความรุนแรงทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจที่มีความสัมพันธ์โยงใยกันอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทางใจ  ไปกระตุ้นให้เกิด
การประทุษร้ายทางวาจา และทางกายตามมา อย่างไรก็ตาม เมื่อความรุนแรงทางกาย วาจา และใจ ต่างก็มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แทบจะแยกออกจากกันเป็นเอกเทศได้ยาก ดังแสดงในแผนภูมิ ๒.๒ 
 

                                                 
๒๓อนุช  อาภาภิรม, วิถีทรรศน์ ชุดภูมิปัญญาล้าดับที่ ๑๘ : ฉากความรุนแรงในยุคโลกาภิวัตน์, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๓), หน้า (๙)-(๑๐). 
 

   ๒๔O'Leary, K. Daniel, Current Controversies on Family Violence, (Newbury Park : 
SAGEPublications, 1993), P.19. 



 
๓๓ 

 

 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ ๒.๒ วงจรการเกิดความรุนแรง 

 
สรุปว่า ประเภทความรุนแรงตามแนวคิดตะวันตกเป็นความรุนแรงที่ก่อขึ้นโดยตัวบุคคลมี

พฤติกรรมก้าวร้าวจากช่วงอายุคนรุ่นหนึ่งไปสู่ช่วงอายุคนรุ่นถัดไป “แนวคิดตะวันออกเป็นความรุนแรง
เชิงโครงสร้างซึ่งเป็นความรุนแรงแบบแฝงเร้นหรือไม่ลงมือ”๒๕ อันเป็นเหตุปัจจัยพ้ืนฐานและสนับสนุนใน
เกิดความรุนแรง ดังนั้น ความรุนแรงในครอบครัวจึงจัดได้ว่าเป็นความรุนแรงทางกายภาพหรือแบบ     
ลงไม้ลงมือ (Active Vlolence) ที่แพร่หลายที่สุดในสังคมไทย ได้แก่ ความรุนแรงทางใจ (รุนแรงแฝงเร้น 
หรือเกิดแรงขับในทันทีที่เป็น) ความรุนแรงทางวาจา (กระตุ้นให้เกิดการลงมือกระท า)  ความรุนแรง
ทางกาย (การใช้อาวุธ รวมไปถึงการฆาตกรรม) ซึ่งท าให้เกิดความบอบช้ าทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

สรุปความได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัวที่จะท าการศึกษาตามแนวคิดตะวันตกและตะวันออก 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ความรุนแรงในครอบครัวด้านตัวบุคคล ๒) ความรุนแรงในครอบครัวด้าน
โครงสร้างทางสังคม  
๒.๑.๔ ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว 
          ส่วนมากสามีจะเป็นผู้ที่ท าร้ายภรรยา และผู้หญิงที่ถูกสามีท าร้าย บางรายเกิดความอับอายไม่
อยากให้ใครรู้ว่าตนมีสามีท าร้าย หรือผู้หญิงที่มีบุตรมักจะคิดว่า ตนเองจะต้องอดทนเพ่ือลูก จึงส่งผล
ให้ผู้หญิงจึงอยู่ในสภาพจ าทนต่อความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ จะเห็นได้ว่า การมีพฤติการณ์
ใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะส่งผลกระทบ ดังนี้ คือ 
 ๑) ผลกระทบต่อบุคคล  คือ ผู้ถูกท าร้ายและบุคคลในครอบครัวได้รับผลกระทบ ดังนี้ คือ 
 (๑) ผลทางด้านร่างกายของผู้ถูกกระท าความรุนแรง เช่น ท าให้ร่างกายบาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิต 
 (๒) ผลทางจิตใจของผู้ถูกกระท าความรุนแรง เช่น ท าให้เสียใจโกรธ อับอาย รู้สึกผิดเครียด 
เป็นโรคจิตความอับอาย อาจท าให้ผู้หญิงแยกตัวไม่สุงสิงกับผู้อ่ืน อาจหาทางออกด้วยการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 
เที่ยวเตร่  ถ้าหาทางออกไม่ได้ผู้หญิงอาจฆ่าตัวตายได้ 
 (๓) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากผู้หญิงที่ถูกท าร้าย โดยส่วนใหญ่ต้อง 
เจ็บป่วย และเสียค่ารักษาพยาบาลที่สูง และบางรายอาจถึงข้ันต้องลาออกจากงานด้วย 
 (๔) ผลกระทบต่อเด็ก พบว่า ๔ ใน ๕ ของภรรยาจะถูกท าร้ายร่างกาย ขณะที่ลูกเล็ก และ 

                                                 
๒๕อนุช  อาภาภิรม, วิถีทรรศน์ ชุดภูมิปัญญาล้าดับที่ ๑๘ : ฉากความรุนแรงในยุคโลกาภิวัตน์, 

อ้างแล้ว, หน้า (๙) - (๑๐). 

ความรุนแรงทางใจ 
(รุนแรงแฝงเร้น หรือ
เกิดแรงขับในทันที          
ที่เป็น) 

ความรุนแรงทางกาย
(การใช้อาวุธ รวมไป 
ถึงการฆาตกรรม) 

ความรุนแรงทางวาจา 
(กระตุ้นให้เกิดการลง
มือกระท้า) 



 
๓๔ 

 

ร้อยละ ๕๓ ของคู่ครองที่ถูกท าร้ายเด็กจะถูกท าร้ายด้วย ดังนั้น การที่เด็กถูกท าร้ายโดยตรง และหรือ
เห็นเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นนี้ จะมีผลต่อการพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของเด็ก
และทัศนคติของเด็กที่มีต่อสังคม ผลที่ตามมาอาจมี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 (๔.๑) ความเก็บกด โดยการรับเอาภาพของความรุนแรงฝังเข้ามาในจิตใจ และหา 
ทางออกไม่ได้ เด็กมักมีความทุกข์มีแนวโน้มโทษตนเอง ซึมเศร้าได้ง่าย ไม่เห็นคุณค่าในตนเองปรับตัวใน
โรงเรียนและสังคมได้ยาก อาจตกเป็นเหยื่อความรุนแรงได้ในอนาคต และมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย 
 (๔.๒) การแสดงออกภายนอกเด็กมักเป็นคนใจร้อนวู่วามถูกยั่วยุ ให้แสดงความ 
ก้าวร้าวออกมาได้ง่าย ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ชอบข่มขู่ มีเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาท
ทารุณโหดร้าย มักโทษผู้อื่น กลายเป็นเด็กเกเร และมีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมได้๒๖ 
 ๒) ผลกระทบต่อครอบครัว ได้แก่ ความยากจน ครอบครัวใหญ่อยู่อย่างแออัด การหย่าร้าง 
ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองมีการศึกษาไม่สูง มีทัศนคติในการใช้ความรุนแรงในทางบวก หรือเคยกระท า   
ต่อกัน เป็นต้น  โดย กรมสุขภาพจิต ได้สรุป“ผลกระทบต่อครอบครัว มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 ๒.๑) ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ครอบครัวได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง 
สมาชิกในครอบครัวถูกท าลายครอบครัวไม่สงบสุขเกิดความห่างเหิน ขาดความรักความเข้าใจใน
ครอบครัวกลายเป็นครอบครัวแตกร้าวเกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนไร้ที่พ่ึง  
 ๒.๒) การหย่าร้างมีมากขึ้น ส่งผลกระทบสถานภาพของลูกไม่มีคนดูแลขาดความรัก 
ความอบอุ่นกลายเป็นเด็กเก็บกดมีพฤติกรรมก้าวร้าว และหนีออกไปจากบ้านเข้ากลุ่มเพ่ือนติดยาเสพติด๒๗   
    ๓) ผลกระทบต่อเพ่ือนบ้าน ชุมชน และสังคม   ผลกระทบระดับเพ่ือนบ้านและชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนที่ยากจน ขาดแคลน แออัด เป็นครอบครัวเดี่ยว ไม่ค่อยได้ติดต่อจากสังคมภายนอก มี
อัตราการตกงานสูง มีแหล่งสุรา สารเสพติด มีแก๊งเป็นชุมชนไม่ช่วยเหลือไม่ร่วมมือกัน และชุมชน
ยอมรับว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติของสามีภรรยา 
     สรุปได้ว่า ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว และถือว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง 
ความรุนแรงในครอบครัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วมิได้มีผลกระทบต่อบุคคลเพียงคนเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อคน
รอบข้าง และในบางครั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ      
 ๒.๑.๕ สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว 
 ๑) คณะท างานจัดท าร่างนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  ได้สรุป 
สาเหตุของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัจจัยที่ท าให้เกิดความรุนแรง ดังต่อไปนี้  
 (๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมี 
มากขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต้องเผชิญด้วยตนเอง ไม่มีผู้เข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหาขาดการควบคุม
อารมณ์และทักษะในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว และการ
หย่าร้าง ซึ่งในปี ๒๕๔๐ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง มีการจดทะเบียนหย่า ๖๒,๓๗๙ ราย เพ่ิมข้ึน
จากปี ๒๕๓๐ ซึ่งมีจ านวน ๓๑,๐๖๘ ราย ถึง ๑ เท่า 

    

                                                 
๒๖เบญจพร  ปัญญายง, พญ., ความรุนแรงในครอบครัว, กรมสุขภาพจิต, ๒๕๔๕, หน้า ๒. 
๒๗เรื่องเดียวกัน.  



 
๓๕ 

 

 (๒) ปัญหาความไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวของสามี เช่น ชอบดื่มสุรา สิ่งเสพติดต่าง ๆ  
การเที่ยวเตร่ การเล่นการพนันจนไม่มีเงินทองเหลือใช้จ่ายในครอบครัว 
 (๓) ในสภาพสังคมปัจจุบันหลายครอบครัวเผชิญกับความเครียดจากงาน ปัญหาการเงิน 
ปัญหาระหว่างสามีภรรยา หรือพ่อแม่อยู่ในระหว่างอาการมึนเมา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ใช้ความรุนแรง
หรือท าร้ายทารุณกับลูก 
 (๔) สังคมปัจจุบันกลายเป็นสังคม “บริโภคนิยม” “วัตถุนิยม” สร้าง ความเห่อเหิม และ 
ท าให้วิธีคิดของคนเปลี่ยนไป เช่น พ่อแม่ รุ่นก่อนๆ จะเห็นคุณค่าของลูก แต่ปัจจุบันพ่อแม่ได้ตีค่าลูกเป็น
ราคา เห็นลูกเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่จะบังคับหรือจะท าอย่างไรกับลูกก็ได้ 
 (๕) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่น ามาใช้เพ่ือพัฒนาประเทศ ท าให้มีการย้ายถิ่นเพ่ือหา 
งานท า เป็นผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่แน่นแฟ้น เด็กและผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล และในภาวะที่มี
การเลิกจ้างงาน ผู้ตกงานต้องย้ายถิ่นกลับจะเกิดปัญหาในการปรับตัวเข้ากับครอบครัว 
 (๖) ความเชื่อที่ผิดๆ ว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว ท าให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหา ซ่ึง 
ส่วนใหญ่ะปกปิด หรืออาจจะอาย หรือคิดว่าคนอ่ืนไม่สามารถช่วยได้ ท าให้ปัญหายิ่งลุกลามรุนแรงขึ้น 
และด้วยความเชื่อเช่นนี้ ท าให้คนรอบด้านไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือ 
 (๗) ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพาทางเศรษฐกิจจากผู้ชาย ท าให้ขาดอ านาจในการต่อรอง 
ต้องอยู่ในสภาพที่ยอมจ านน 
 (๘) สภาพความรุนแรงในครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การที่ผู้หญิงในครอบครัว ถูกข่มขืน 
โดยสามีของตนเอง พ่อข่มขืนลูก และรวมทั้งญาติพ่ีน้องผู้ชายอ่ืน ๆ ข่มขืนญาติผู้หญิงในครอบครัว ซึ่งปรากฏ
ตามสื่อมวลชนมากขึ้น 
 (๙) กฎหมายบางเรื่องยังเปิดช่องว่างให้มีการกระท ารุนแรง เช่น กฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ 
ใช้ถ้อยค าว่า “ผู้ใดข่มขืนหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตน” มีผลให้สามีข่มขืนภรรยาได้ โดยไม่มีความผิดความ
รุนแรงในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
 (๙.๑) ครูอาจารย์ ยังไม่มีความรู้และไม่เข้าใจเรื่อง สิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชนท าให้ 
มีการลงโทษที่ไม่เหมาะสม บางครั้งใช้ความรุนแรงกับเด็กโดยไม่สืบหาสาเหตุที่แท้จริงของเด็ก 
 (๙.๒) มีครูอาจารย์ที่กระท าล่วงเกินทางเพศ ท าร้าย ทารุณทางด้านจิตใจกับเด็ก 
เป็นจ านวนมาก 
 (๙.๓) ค่านิยมของเด็กเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของตนเอง อีกทั้งประเพณขีองการ 
ต้อนรับน้องใหมอั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง 
 (๙.๔) ปัญหาความเครียดความกดดันต่าง ๆ ที่ทั้งครู และพ่อแม่ให้กับเด็ก เช่น การ 
บังคับให้เรียนพิเศษตอนเย็น การไม่ให้เข้าร่วม กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เป็นต้น 
 (๙.๕) ครูยังขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง ครูยังใช้ 
ความรุนแรงต่อกันเองให้เด็กได้เห็น 
 (๙.๖) การลงโทษครูที่กระท ารุนแรงต่อเด็ก ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การลงโทษ โดย 
การโยกย้ายครูไปอยู่ท่ีโรงเรียนอ่ืน ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
 (๙.๗) ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งปกป้องครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิดและไม่ 
ต้องการให้ชุมชนหรือสังคมได้รู้ปัญหา เนื่องจากเกรงว่าจะเสียชื่อโรงเรียน 



 
๓๖ 

 

 (๑๐) ความรุนแรงในสังคม 
 (๑๐.๑) ไม่มีความปลอดภัยในการเดินทางไปท างานหรือในที่อ่ืน ๆ มีการข่มขืนอนาจาร 
การท าร้ายร่างกายและทางเพศมากขึ้น ทั้งในที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า บนรถโดยสารประจ าทาง 
สถานประกอบการ สถานที่ราชการ โรงเรียน และแม้แต่ในวัด หรือทัณฑสถาน ซึ่งควรจะเป็นสถานที่
ที่ปลอดภัย     
 (๑๐.๒) ผู้หญิงจ านวนมากถูกลวนลามทางเพศ ทั้งทางกาย และทางวาจา ในสถานที ่
ท างาน สถานประกอบการ โรงงาน สถานที่สาธารณะ รวมทั้งผู้หญิงที่ท างานบ้าน และมักไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากนายจ้าง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อมีการฟ้องร้อง 
 (๑๐.๓) ปัญหาอาชญากรรมการล่อลวง ฆ่า การมอมเมาเด็กเยาวชนด้วยสารเสพติด 
และแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 
 (๑๐.๔) สภาพแวดล้อมด้านอิทธิพล จากสื่อมวลชนที่ได้เสนอข้อมูลข่าวสารให้เกิดผล 
ลบแก่ผู้รับสารอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เช่น ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การใช้ความรุนแรง การผลิตสื่อ
โฆษณาสื่อลามกอนาจาร ที่ ก่อให้เกิดการเลียนแบบในทางที่ไม่ถูกต้อง 
 (๑๐.๕)  มีการใช้วัตถุระเบิดรวมทั้งการขู่วางระเบิดตามสถานที่ราชการห้าง 
สรรพสินค้าและในที่ต่าง ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตของ
ประชาชนและสังคมโดยรวม 
 (๑๐.๖) มีการเอารัดเอาเปรียบ แสวงประโยชน์จากเด็ก ทั้งด้านแรงงาน การค้าสาร 
เสพติดและธุรกิจบริการทางเพศ 
 (๑๐.๗) มีการเผยแพร่ภาพลามกทางสื่อต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ วิดีโอ อินเตอร์เน็ตและ  
สื่ออ่ืน ๆ โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือล่อลวงเหยื่อน าไปสู่
การกระท ารุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้  ยังมีการใช้สื่อโฆษณาหาเพ่ือนคุยทางโทรศัพท์ และ
อินเตอร์เน็ตโดยที่เด็กขาดความรู้ความเข้าใจ และรัฐบาลขาดการควบคุมดูแล 
 ๒) ความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากปัจจัยท่ีท้าให้เกิดความรุนแรง มีดังนี ้
 ๒.๑ ค่านิยม เจตคติ 
 ๒.๑.๑ สังคม ยังมีค่านิยมและเจตคติที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกัน 
ระหว่างหญิงกับชาย เช่น แนวคิดที่ว่าภรรยาเป็นสมบัติของสามี ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ ผู้ชายมีอ านาจ
เหนือผู้หญิง ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ 
 ๒.๑.๒ เจตคติของสังคม ในเรื่องบทบาทหญิงชาย ให้ความส าคัญและคาดหวัง 
เพศชายในฐานะผู้น า ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว เพราะเพศชายมีร่างกายที่แข็งแรง
กว่าสามารถปกป้องผู้ อ่อนแอทางร่างกาย คือผู้หญิงและเด็กได้ 
 ๒.๑.๓ เจตคติทางสังคมท่ีมีแนวโน้มจะประณามผู้หญิงและเด็กว่า เป็นผู้สร้าง 
เงื่อนไขให้เกิด ความรุนแรง มากกว่าจะเข้าใจถึงสิทธิสตรี สิทธิเด็ก และเรียนรู้ที่จะแสดงความเคารพ
ในสิทธิสตรีและสิทธิเด็กอย่างจริงจัง 
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 ๒.๑.๔ ความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง เช่น ความรุนแรงในครอบครัว 
เป็นเรื่องส่วนตัว ความรุนแรงทางเพศเกิดข้ึนเพราะ ผู้หญิงเป็นฝ่ายผิด หรือสมยอมเอง ท าให้ผู้ประสบ
ปัญหาพยายามปิดไว้เป็นความลับ และด้วยความเชื่อดังกล่าวท าให้คนในสังคมไม่ต้องการ เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวและให้ความช่วยเหลือท าให้ปัญหาเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
 ๒.๒ ครอบครัว 
 ๒.๒.๑ ความไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ อายุ สุขภาพอนามัย  
และฐานะทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความรุนแรง 
 ๒.๒.๒ พฤติกรรมของคู่สมรสไดก้่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว เช่น การนอกใจ 
คู่สมรส การดื่มสุรา การติดการพนัน การไม่ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว เช่น ด้านเศรษฐกิจ งานบ้าน 
การดูแลลูก เป็นต้น 
 ๒.๒.๓ การขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีหน้าที่ของพ่อ 
แม่ การเลี้ยงดู ให้ความอบอุ่นแก่ลูก 
 ๒.๒.๔ การอบรม เลี้ยงดูลูกชายหญิงไม่เท่าเทียมกัน ขณะที่ลูกผู้หญิงได้รับการ 
อบรมให้เป็นกุลสตรีว่านอนสอนง่ายจะต้องพ่ึงพิงผู้ชาย เชื่อฟัง เป็นผู้ตาม เก่งงานบ้านงานเรือน ไม่
เป็นอิสระในการไปไหนมาไหน ในขณะที่อบรมลูกผู้ชายให้เข้มแข็ง มีความเป็นลูกผู้ชาย มีอิสระ มีเจต
คติเรื่องเพศที่สามารถแสดงออกได้เต็มที่ รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูที่ขาดศีลธรรมจริยธรรม ขาด
การศึกษาที่ท าให้ไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตน 
 ๒.๒.๕ การขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนครอบครัว ขาดทักษะชีวิต ทักษะใน 
การสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ใช่เอาชนะกันด้วย เหตุผลอย่างเดียว ได้แก่ การแสดง
ความรู้สึกนึกคิดของตน การถามและรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การยอมรับชื่นชมอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึงความไม่
เข้าใจกันภายในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา เช่น ความหึงหวง การไม่ปรับตัวเข้าหากันระหว่างบทบาท
หญิงชาย เป็นต้น 
 ๒.๒.๖ ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ยากจน การไม่มีอาชีพการงานที่แน่นอนและการ 
ว่างงาน       
 ๒.๒.๗  การขาดความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ปัญหาทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิต  
รวมทั้งการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 
 ๒.๓ สภาวะเศรษฐกิจ 
 ๒.๓.๑ ปัญหา เศรษฐกิจตกต่ า การเลิกจ้างงาน ธุรกิจล้มละลาย ค่าครองชีพสูง 
ท าให้เกิดความเครียด เป็นสาเหตุที่ช่วยให้เกิดความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งในครอบครัวและสังคม 
 ๒.๓.๒ ลักษณะนิสัยการใช้จ่ายเกินตัว บริโภคนิยม วัตถุนิยม ท าให้มีการกู้หนี้ และก่อ 
ใหเ้กิดความเครียด 
 ๒.๔ ส่ือ 
 ๒.๔.๑ ภาพลามกอนาจารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิดีโอ หนังสือ  
ภาพยนตร์รูปภาพ แผ่นดิสต์ รวมทั้งการเสพย์ของมึนเมาและการเที่ยวในสถานเริงรมย์ต่าง ๆ มีส่วนยัว่ยุให้
เกิดความรู้สึกทางเพศ 
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 ๒.๔.๒ สื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารในทางลบและเพ่ิมความรุนแรงให้แก่ผู้รับสาร 
มากยิ่งขึ้น 
 ๒.๔.๓ สื่อขาดแนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการน าเสนอทักษะในการสื่อสารที่ดี ที่จะ 
พัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหญิงชาย ได้แก่ ทักษะการสื่อสารระหว่างคู่สมรส พ่อ
แม่ลูก รวมถึงการสอนทักษะการ สื่อสาร ซึ่งรวมอยู่ในทักษะชีวิต 
 ๒.๔.๔ สื่อทางอินเตอร์เน็ต มีภาพลามก และข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการสนทนาที่ 
อาจชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความรุนแรง 
 ๒.๕ การศึกษา 
 ๒.๕.๑ ระบบการศึกษายังไม่ให้ความส าคัญในการบรรจุหลักสูตรการเรียนการ 
สอนเรื่องจริยธรรม ทางเพศ การเป็นพ่อแม่ท่ีดี สิทธิสตรี สิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน 
 ๒.๕.๒ การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษายังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างจริงจัง เนื่องจาก 
เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ปกปิดมีผลท าให้วัยรุ่นเกิดความอยากรู้อยาก เห็น อยากลอง เมื่อมีอารมย์ทางเพศ
เกิดข้ึน จึงไม่รู้ว่าจะจัดการกับตนเองอย่างไร จึงหาทางออกผิดๆ เช่น การข่มขืน ลวนลามทางเพศ 
 ๒.๕.๓ การศึกษาของไทยยังไม่สามารถสอนให้เด็กแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ด้วย 
เหตุผลและสันติวิธี ซึ่งหมายรวมถึงทักษะในการ สื่อสารที่ดี รวมทั้งไม่สอนให้เด็กรู้จักการควบคุม
ตนเอง และฝึกความมีเมตตาต่อผู้อื่น รวมทั้งขจัดความรู้สึกถือตัวถือตน ซึ่งเป็นสาเหตุของความโกรธ และ
น ามาซึ่งการใช้ความรุนแรง 
 ๒.๖ ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖.๑ ปัญหาโรคเอดส์ซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาได้ท าให้กลายเป็นความรุนแรง 
ที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวทุกคน ทั้งทาง ร่างกาย สุขภาพจิต โดยเฉพาะแม่บ้านและเด็ก 
ซึ่งกลายเป็นเหยื่อทาง เพศโดยไม่มีทางเลือก๒๘ 
 ๒.๖.๒ ปัญหาความรุนแรงและการทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสทั้งใน 
ครอบครัวและสังคมมีมากขึ้น 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมสาเหตุที่เกิดขึ้นจากมุมมองทางสังคมจิตวิทยา และ 
สาแหตุทางสังคมวัฒนธรรม สาเหตุที่เกิดจากวิกฤติปัญหาในสังคมไทย และเหตุปัจจัยด้านปัญหาการ
เข้าใจรู้ทันความคิดใหม่ๆ ของลูกๆ ในเชิงคุณภาพ สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยร่วมในพฤติกรรมรุนแรง 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ หาสาเหตุให้ได้สาเหตุหลักของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างแท้จริง และ
จะได้น าสาเหตุหลักไปศึกษาในงานวิจัยนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามล าดับ ดังต่อไปนี้ คือ 
 
 
                                                 

๒๘จัดท าร่างนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพ่ือน าเสนอต่อณะอนุกรรมการ
พัฒนาครอบครัวและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี, ตามค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัว
และแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่ ๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๑, (ส าเนาเอกสาร).
  

 
 



 
๓๙ 

 

 ๑) สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวทางสังคมจิตวิทยา 
บุคคลได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมและสิ่งที่ได้พบเห็น คือ ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ

ครอบครัว เช่น โครงสร้างครอบครัวปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่และสภาวะวิกฤต เป็นสาเหตุหนึ่งน าไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได้ ดังนี้ 
 ๑.๑) บุคคลเรียนรู้ ซึมซับพฤติกรรมรุนแรงจากสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในวัยเด็ก เด็กที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวจะโตขึ้นมาแล้วเป็นคนก้าวร้าวเมื่อโตขึ้นเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพ่อหรือแม่ ก็จะมีแนวโน้มที่จะกระท ารุนแรงและยอมรับว่า ความรุนแรงเป็นแค่เรื่องธรรมดา หรือ
เกิดเป็นความเคยชินว่าเมื่อเกิดปัญหาวิธีแก้ไขปัญหาต้องท าด้วยวิธีการที่รุนแรง 
 ๑.๒) บุคคลจะมีแนวคิดและพฤติกรรม จากการที่ได้เรียนรู้ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมและกลุ่มสังคม ถ้าในกระบวนการอบรมเลี้ยงดูขาดการเรียนรู้
ทักษะชีวิต เช่น การสื่อสารและการรับฟัง จะท าให้บุคคลไม่สามารถสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์
อันดีกับผู้อ่ืน หรือขาดประสบการณ์เรียนรู้ทักษะการปรับตัว เมื่อผิดหวัง เมื่อเผชิญภาวะวิกฤตหรือ
เมื่อเกิดความขัดแย้งจะท าให้บุคคลกระท ารุนแรงได้มากกว่าคนอ่ืนที่ปรับตัวได้ 
 ๑.๓) บุคคลจะเลือกกระท าพฤติกรรมที่ได้รางวัลและไม่ถูกลงโทษ สมาชิกครอบครัวกระท า 
รุนแรงต่อคนในครอบครัวเพราะรู้ว่าสามารถท าได้ โดยจะไม่ต้องรับโทษใด ๆ หรือต้องสูญเสียอะไร    
 ๑.๔) สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความรุนแรง สภาพแวดล้อมที่สร้างความกดดัน 
และความเครียด คนในสังคมนั้นจะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว และกระท ารุนแรงได้มากกว่า 
ครอบครัวเดี่ยวจะเกิดความรุนแรงได้มากกว่าในครอบครัวขยาย สังคมที่มีแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด
จะกระตุ้นบุคคลให้มัวเมา ขาดสติซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมรุนแรงได้มากกว่า 
 ๑.๕) บุคคลที่อ่อนแอหรือสถานภาพด้อยกว่า จะเป็นเหยื่อความรุนแรงมากกว่าสตรี และ  
เดก็เป็นเหยื่อความรุนแรงมากกว่า 
 ๑.๖) ระบบค่านิยมที่แบ่งคนเป็นชนชั้น น าไปสู่ความแตกต่างในสถานภาพของบุคคล ใน 
สังคมบุคคลที่อยู่ในสถานภาพต่ ากว่า ผู้มีสถานภาพต่ ากว่า มักต้องยอมต่อผู้มีสถานภาพสูงกว่าในเรื่อง
ต่าง ๆ แม้ว่าตนเองจะไม่เห็นด้วยหรือไม่เต็มใจก็ตาม 
 ๑.๗)  ค่านิยมของสังคม ในเรื่องความรุนแรงมีผลต่อพฤติกรรมรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวที ่
อยู่ในสังคมที่ยอมรับความรุนแรง จะมีการกระท ารุนแรงในครอบครัวบ่อยกว่า 
 ๑.๘) ครอบครัวที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องชีวิตครอบครัว ชีวิตสมรส และการเป็นพ่อแม่ 
จะมปีัญหาได้มากกว่า๒๙ 
 ๒) สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวทางสังคมวัฒนธรรม 

     “ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมมีผลต่อความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่านิยม
ในเรื่องบทบาทหญิงชาย เจตคติต่อสตรี และการยอมรับเรื่องความรุนแรง ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

    

                                                 
๒๙ภควดี  ศรีประเสริฐ, “ความรุนแรงในครอบครัว : กรณีการถูกท าร้ายของภรรยา”,

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
๒๕๔๘), หน้า ๓๓. 



 
๔๐ 

 

 ๒.๑) ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มทุกสังคมแต่จะเกิดได้บ่อยกว่าในกลุ่ม 
เศรษฐกิจสังคมต่ า เนื่องจากความยากจนขาดแคลน หรือมีหนี้มีสินท าให้เกิดความเครียด และคนกลุ่ม
นี้มีความคุ้นเคยและยอมรับว่า การใช้ก าลังเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่ากลุ่มเศรษฐกิจสูงกว่า 
 ๒.๒) สังคมมองชายและหญิงแตกต่างกัน สังคมให้ผู้ชายเป็นผู้น าเป็นใหญ่ในสังคมและ 
อยู่ในฐานะเหนือกว่าผู้หญิงเป็นเจ้าของหญิงซึ่งอาจแสดงออกทางกฎหมายประเพณี หรือโอกาสที่
เหนือกว่าผู้หญิง 
 ๒.๓) สังคมท่ีขาดการตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนและไม่เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิพื้นฐาน 
เท่าเทียมกันจะมองว่าการที่บุคคลสถานภาพสูงกว่ามีสิทธิเหนือกว่าบุคคลอ่ืนเป็นเรื่องปกติ สตรีและเด็กมี
สถานภาพต่ ากว่าชาย จึงไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ เท่ากับชาย เป็นเหตุให้ถูกกระท ารุนแรงหรือเอารัดเอาเปรียบ
มากกว่า 
 ๒.๔) การเป็นเจ้าของหรือมีอ านาจควบคุมทรัพยากร เช่น เงิน สมบัติ เกียรติยศยิ่งมีมาก 
เทา่ไหร่ก็จะยิ่งมีอ านาจและก าลังจัดการมากเท่านั้น จึงอยู่ในฐานะที่เหนือกว่า และมักใช้อ านาจกับคน
ที่ด้อยกว่าอยู่เสมอ ภรรยาที่ต้องพ่ึงพาสามีจะถูกท าร้ายทุบตีมากกว่า ภรรยาที่พ่ึงพาตนเองได้ 
 ๒.๕) สังคมที่มีพฤติกรรมรุนแรงเป็นตัวอย่างให้เห็นมาก รวมทั้งสื่อความรุนแรงต่าง ๆ จะ 
ท าให้สังคมมองความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดาและจะยอมรับความรุนแรงมากขึ้น และหาก
พฤติกรรมบางอย่างยังสะท้อนว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกด้วยจะยิ่งเป็นแรงจูงใจให้กระท า
รุนแรง  
 ๒.๖) ความรุนแรงในครอบครัวเป็นผลของระบบครอบครัวและสังคมมากกว่าเป็นผลจาก 
ความผิดปกตขิองสมาชิกครอบครัว เช่น ระบบครอบครัวที่ท าให้ชีวิตสมรสไม่ดี มีการทะเลาะเบาะแว้ง
กันเสมอ สังคมที่ครอบครัวตั้งอยู่ยอมรับเรื่องความรุนแรงหรือสังคมที่ถือว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่อง
ส่วนตัวจะเอ้ือต่อการเกิดความรุนแรงได้มาก และเมื่อเกิดความรุนแรงแล้วขาดมาตรการสนับสนุน
ปกป้องคุ้มครองและดูแลครอบครัว รวมทั้งการไม่มีบทลงโทษใด ๆ แก่ผู้กระท ารุนแรงท าให้ผู้กระท า
เกิดความได้ใจและเชื่อว่า  ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมจึงกระท าซ้ าแล้วซ้ าอีก 
 ๒.๗) การไม่ยอมรับความผิดแผกแตกต่างของแต่ละบุคคล จะท าให้เกิดความขัดแย้งได้มาก 
และเกิดความรุนแรงตามมา 
 ๒.๘) สามีภรรยาที่ขัดแย้ง เพราะไม่ยอมรับความแตกต่างของกันและกันจะโต้เถียง 
ทะเลาะ  กันเป็นประจ า และลุกลามเป็นการทุบตี”๓๐ 
 ๓) สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากวิกฤติปัญหาในสังคมไทย 
 สถาบันครอบครัวของสังคมไทยปัจจุบันก าลังอ่อนแออย่างรุนแรงและก าลังก้าวเข้าสู่วิกฤติ 
จาก ปัญหาการหย่าร้างของคนไทยสูงขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากขึ้น ที่ส าคัญท าให้บุคคลมี
ระดับความเครียดที่เกิดจากปัญหาครอบครัว พ่อแม่ต้องเผชิญมากท่ีสุด คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และ
ปัญหาการเข้าใจรู้ทันความคิดใหม่ ๆ ของลูก ๆ ซึ่งมีเหตุปัจจัย ดังนี้ คือ 
 
 

                                                 
๓๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔ - ๓๖.  



 
๔๑ 

 

 ๓.๑) เหตุปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ส าหรับปัญหาด้านเศรษฐกิจนี้ถือว่าส าคัญไม่น้อยไปกว่าปัจจัยจากปัญหาอ่ืนๆ โดยเฉพาะ 
เรื่อง “การเงิน” ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ และวัตถุที่อ านวย
ความสะดวกสบายต่าง ๆ ภายในครอบครัว จะสังเกตเห็นได้ในชีวิตจริงของครอบครัวบางครอบครัว
จะเห็นว่า บางกรณีบางครอบครัวความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะรายรับไม่พอกับรายจ่าย จึงเป็น
เหตุท าให้ผู้น าครอบครัวเกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ โดยระบายอารมณ์ออกมาด้วยการด่า ทุบตี 
หรือชวนทะเลาะภรรยาและบุตรของตนเอง ซึ่งประเด็นปัญหานี้อาจเกิดได้จากปัจจัยภายนอก คือ ปัญหา
เศรษฐกิจตกสะเก็ด ปัญหาตกงาน ส่วนปัจจัยภายใน คือผู้น าครอบครัวไม่มีความขยันในการแสวงหา
ทรัพย์เพ่ือให้เพียงพอต่อครอบครัว หรือขาดความรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวน าเงินไป
ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็น เช่น เที่ยวผู้หญิง เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืนหรือคบคนชั่วเป็นมิตร๓๑  
 นอกจากนี้ การหารายได้ให้พอแก่ค่าใช้จ่ายท าให้มีเวลาดูแลลูกน้อยลงและพบว่า พ่อแม ่
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิพิเศษใดๆ จากที่ท างานและภาครัฐบาล ท าให้แม่มักจะมีปัญหา
ซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นคนจู้จี่ขี้บ่นในอัตราที่สูงมากขึ้น ขณะเดียวกับที่ พ่อมักจะมีปัญหาด้าน
พฤติกรรมเข้าสังคมติดเหล้าบุหรี่ ขาดความใกล้ชิดกับลูกอาจจะส่งผลถึงสุขภาพจิตของเด็ก และเด็ก
อาจเติบโตอย่างขาดความอบอุ่นกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวขาดคุณธรรมจริยธรรม เพราะเด็กที่
กระท าผิดมากกว่าครึ่ง มาจากครอบครัวที่มีสภาพปัญหานี้ค่อนข้างมาก ดังกล่าวมานี้ ล้วนน าไปสู่ความ
รุนแรงในครอบครัว 
 ๓.๒) เหตุปัจจัยด้านปัญหาการเข้าใจรู้ทันความคิดใหม่ๆ ของลูกๆ ในเชิงคุณภาพ 
 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างครอบครัวพ่อเลี้ยงลูกกับครอบครัวแม่เลี้ยงลูก จะแตกต่างกัน 
 อย่างเห็นได้ชัด คือ หากเป็นครอบครัวที่มีแม่เลี้ยงลูกพบว่า ผู้หญิงมักจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับการ
หารายได้และมีปัญหาทางด้านอารมณ์ได้ง่ายกว่า เพราะเป็นเพศที่อ่อนไหวที่ส าคัญคือ ภาวะของแม่ใน
ครอบครัวเลี้ยงลูกจากภาวะแตกแยกหย่าร้าง หรือจากการเสียชีวิตของสามีจะมีปัญหาซึมเศร้าในอัตราที่
สูงขึ้น และเป็นปัญหาที่น่าห่วงของครอบครัวแม่เลี้ยงลูกโดยล าพัง๓๒ แต่มีข้อได้เปรียบคือ ความเป็น
ผู้หญิงจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ถูกปลูกฝัง ในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูลูก จึงท าให้มีความ
ใกล้ชิดกับลูกได้มากกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัดส าหรับครอบครัวที่พ่อเลี้ยงลูก ปัญหาที่พบคือ ลูกขาด
ความใกล้ชิดกับพ่อ เนื่องจากพ่ออาจใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับงาน เพ่ือท ามาหาเลี้ยงครอบครัว จึงท าให้
ขาดเวลาในการอยู่กับลูก และในแง่ของปัญหาทางอารมณ์บางคนก็อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของ
ความหงุดหงิดโมโห พฤติกรรมเช่นนี้ อาจท าให้ลูกห่างเหินได้ง่าย พ่อบางคนมีพฤติกรรมติดเหล้าติด
บุหรี่  จึงเป็นปัญหาที่น่ากังวล เพราะเด็กอาจซึมซับเลียนแบบในจุดนี้  ได้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง                       
อีกประการหนึ่งคือ ส าหรับครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยงลูก คือ การเลี้ยงลูกผู้หญิง พ่อบางคนนิ่งเฉยเพราะไม่

                                                 
๓๑พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, ดร. “เอกสารประกอบการเรียนวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา

เพื่อสังคม”, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), 
(อัดส าเนา). 

๓๒พรพรรณ  อาทิตย์ตั้ง, “ปัญหาวิกฤติที่สุดในสังคมไทยในปัจจุบัน”,  (๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕).
<http://luck507.blogspot.com/2012/07/blog-post_13.html> (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗). 

http://luck507.blogspot.com/2012/07/blog-post_13.html


 
๔๒ 

 

รู้จะต้องเลี้ยงดูลูกผู้หญิงอย่างไรดี ซึ่งอาจจะท าให้เด็กรู้สึกว่า ท าไมพ่อไม่เข้าใจหรือไม่สนใจ กรณีนี้พ่อ
ควรมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างให้สิ่งอ่ืนใดมาท าลายความเชื่อมั่นในความเป็นพ่อได้ และที่ส าคัญ 
ทักษะการเข้าใจกันและกันจะช่วยสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวได้ ควรมีความหนักแน่น  เป็น
ต้นแบบให้กับลูก ซึ่งจะท าให้เด็กมีวุฒิภาวะและโตเร็วกว่าเด็กคนอ่ืน ๆ สายใยสัมพันธ์รักจากพ่อถึงลูก 
ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้พ่อควรจะบอกรักลูกมากขึ้น โอบกอดลูกเพ่ือแสดงความรัก การสื่อสารด้วยค าพูด
และภาษากลายเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์พ่อลูกให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เป็นวัคซีนใจ
ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ให้กับลูกจากปัญหาท่ามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน 
 ๔) สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากปัจจัยร่วมในพฤติกรรมรุนแรง 
 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งพบได้บ่อยกว่า 
ปัจจัยอื่น ๆ สรุปได้ ดังนี้ คือ 
 ๔.๑) ความโดดเดี่ยวของครอบครัว หมายถึง แนวคิดเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว 
สภาวะที่คู่สมรสอยู่กันตามล าพังแยกจากคนอื่น และมีการควบคุมโดยสังคมเล็กน้อย หรือไม่มีใครมายุ่ง
เกี่ยวกับครอบครัวลักษณะแบบนี้จะเกิดความรุนแรงในครอบครัวได้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่
ก่อตั้งขึ้นโดยปราศจากความพร้อม ระบบสนับสนุนในชุมชน หรือจากสมาชิกครอบครัวจะช่วยระงับความ
รุนแรงในครอบครัวได้ โดยปฏิสัมพันธ์ในสังคมจะน าไปสู่การปรึกษาหารือ ลดความขัดแย้งความตึง
เครียดได้ หรือหากเกิดก็มักไม่ซ้ าซาก เพราะผู้ถูกกระท าจะมีก าลังใจที่จะหนีจากผู้กระท า และหันหาความ
ช่วยเหลือของสังคม 
 ๔.๒) ความแตกตา่งเชิงอ้านาจ คนมีอ านาจเหนือกว่าจะใช้อ านาจบังคับเอากับผู้ที่อ่อนแอกว่า 
ยิ่งอ านาจแตกต่างกันมาก ความรุนแรงก็ยิ่งเกิดมาก ถ้าสามารถลดความแตกต่างเชิงอ านาจนี้ได้ ความ
รุนแรงก็จะลดลง ชายที่ไม่มีอ านาจในการควบคุมในที่ท างานหรือในสังคมเลย แต่มีอ านาจควบคุม
พฤติกรรมสมาชิกครอบครัวได้จะแสดงอ านาจในครอบครัวต่อภรรยาและบุตร ซึ่งอาจออกมาในรูปแบบ
ความรุนแรงได้ ภรรยาที่ถูกสามีแสดงอ านาจใส่ตลอด อาจมาแสดงอ านาจเหนือลูกด้วยการฝึกวินัยอย่าง
เข้มงวดและก้าวร้าวรุนแรง  
 ๔.๓) การใช้สารเสพติด รวมทั้งสุราท าให้ความรู้ตัวน้อยลง การตัดสินใจเสียการควบคุม 
ตนเองลดลง จึงสามารถมีพฤติกรรมที่ไม่เคยกระท ามาก่อนได้มากกว่า คนที่มีการควบคุมตนเองได้ดี 
การเมาสุราของสามีเป็นสาเหตุร่วมค่อนข้างสูงในกรณีที่มีการแจ้งความ หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ ท า
ร้ายทุบตีภรรยา 
 ๔.๔) สภาพเศรษฐกิจ เป็นอีก “ ปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรง และส่งเสริม 
ให้มีความรุนแรงยังคงอยู่ ผู้หญิงหลายคนต้องพ่ึงพาสามีทางเศรษฐกิจหรือไม่มีรายได้เพียงพอที่จะ
แบกรับภาระเลี้ยงลูกได้เองตามล าพัง ท าให้ผู้ชายรู้สึกถึงความมีอ านาจเหนือกว่าผู้หญิงที่ประสบ
ปัญหาจึงยอมทนแบกรับความทุกข์ไว้”๓๓ และพบว่า ส่วนใหญ่การข่มเหงทารุณภรรยามักจะพบใน

                                                 
๓๓สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, สู้ชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง : กรณีศึกษาจากบ้านพักฉุกเฉิน, 

(กรุงเทพมหานคร : ไม่ระบุสถานที่พิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕. 
 



 
๔๓ 

 

กลุ่มชนที่มีรายได้ต่ า แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อโต้แย้งอยู่ว่า ชนชั้นสูงที่มีรายได้มากก็มีโอกาสที่จะข่มเหง
ทารุณภรรยาได้เหมือนกัน”๓๔  
 ๔.๕) การศึกษา การขาดโอกาสทางการศึกษา ท าให้ขาดโอกาสในด้านเศรษฐกิจ และถูก 
ล่อลวงได้ง่าย นอกจากนี้การไม่รู้ในสิทธิของตนเอง ท าให้ผู้หญิงหลายคนต้องทนอยู่กับความรุนแรงนั้น
และบางครั้งกโ็ทษว่าความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดของตน 
 ๔.๖) ความรุนแรงเป็นผลพวงจากความก้าวร้าว : ในทางจิตวิทยาระบุไว้ถึงสภาพที่ท าให้ 
เกิดความก้าวร้าว ดังนี้๓๕ 
 ๔.๖.๑) การเสริมแรง (reinforcement) เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งเสริมให้ก้าวร้าว โดยการ 
ยกย่องหรือให้ก าลังใจเวลามีความก้าวร้าว หรือการกระท าก้าวร้าวท าให้เกิดผลดี 
 ๔.๖.๒) การเลียนแบบ (modeling) เกิดจากการเห็นตัวอย่างที่ก้าวร้าว โดยเฉพาะ 
จากคนที่ตนเองชื่นชอบ 
 ๔.๖.๓) ปทัสถาน หรือรูปแบบแห่งการเสนอสนอง (norm of reciprocity) เช่น เกิด 
จากความเชื่อในสังคมที่ว่าความแค้นต้องมีการช าระแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ซึ่งส่งเสริมให้คนในสังคม
เกิดความก้าวร้าว 
 ๔.๖.๔) ความเครียด (stress) เช่น ความเครียดที่เกิดจากความยากจน การตกงาน 
การถูกสังคมรังเกียจ อากาศร้อน พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน เสียงรบกวนโสตประสาท ความจู้จี้ขี้บ่นของ
บุคคลในครอบครัว ฯลฯ 
 ๔.๖.๕) สัญญาณความก้าวร้าว (aggressive cues) : อาท ิการดูความก้าวร้าวจาก 
สื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ รวมถึงการคลุกคลีกับอาวุธต่างๆ สามารถเป็นปัจจัยส่งเสริมความก้าวร้าวได้ 
 จะเห็นได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งด้านตัวบุคคลและโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งปัจจัยร่วมในพฤติกรรมรุนแรง 
ดังนั้น สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวจึงมีหลายสาเหตุ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้
สาเหตุแล้วจึงเข้าไปแก้ไขท่ีสาเหตุนั้น ๆ   
 ผู้วิจัยได้น าสาเหตุทั้งหมดน ามาสรุปภาพรวมของประเด็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งใน
สังคมและเป็นวิกฤติปัญหาของสังคม มีความจ าเป็นที่ต้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จักได้น ามา
ศึกษาในงานวิจัยนี้  มีสาเหตุหลักของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวสรุปได้ ๒ ประเภทหลัก คือ                
๑.ความรุนแรงในครอบครัวทางตัวบุคคล ๒.ความรุนแรงในครอบครัวทางโครงสร้างสังคม  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  

    ๑ .ความรุนแรงในครอบครัวระดับบุคคล มี ๑ ด้าน คือ  ๑.๑ ด้านนิสัยส่วนตัว   
      ๒. ความรุนแรงในครอบครัวระดับทางโครงสร้างสังคม แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ๒.๑
ระดับครอบครัวมี ๓ ด้าน และ ๒.๒ ระดับสังคม มี ๒ ด้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

                                                 
๓๔พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ, การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัวและความ

ก้าวร้าวของเยาวชนไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒๕๓๙. หน้า ๓๒. 
๓๕จิราภา  เต็งไตรรัตน์ และคณะ, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๔,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๓๕๐-๓๕๑.  



 
๔๔ 

 

       ๒.๑ ความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว มี ๓ ด้าน คือ  
                          ๒.๑.๑ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
           ๒.๑.๒ ด้านการวางแผนครอบครัว 
        ๒.๑.๓ ด้านช่องว่างระหว่างวัยที่เกิดจากเทคโนโลยี 
      ๒.๒ ความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคม มี ๒ ด้าน คือ 
           ๒.๒.๑ ปัญหาทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อผิด ๆ  
              ๒.๒.๒ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ   
 
๒.๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นนั้น มีทั้งแนวคิดและทฤษฎีทางตะวันตก 
ตะวันออกและของไทย รวมทั้งมาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัวในสังคมไทย โดยผู้วิจัยน ามาเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นและป้องกันมิให้ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นอีก 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คือ 
 ๒.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแนวคิดจิตวิทยา 

      มีวิธีการระบายความคับข้องใจเพ่ือลดความก้าวร้าวในปัจเจกบุคคลในทางจิตวิทยา มีดังนี้   
 ๑) หากเป็นความคับข้องใจ เพราะสาเหตุที่เกิดจากตัวเอง เช่น พิการทางร่างกายส่วนใด 

ส่วนหนึ่ง ก็ให้ดูแลตนเองอย่างดีที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามหาความสามารถอ่ืนๆ ที่ตนเองมีอยู่มา
สร้างเป็นจุดแข็งให้กับตนเองเพ่ือเอาชนะปมด้อยต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับตนเอง 

 ๒) หาที่ปรึกษา หรือหาใครสักคนทีเ่ป็นมิตร และไว้วางใจได้ โดยมีการปรึกษาปัญหาที่เกิด 
ขึ้นได้มีการพูดคุยและระบายให้ฟัง แม้ว่าการระบายนั้น จะไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขได้ แต่การที่มีคน     
รับฟังปัญหาจะท าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ลดความคับข้องใจลงไปได้บ้าง 

 ๓) เอาชนะความคับข้องใจ ด้วยวิธีสร้างสรรค์ โดยการส ารวจดูว่า ความคับข้องใจนั้นเป็น 
สิ่งที่ตนเองสามารถแก้ไขได้หรือไม่ และพยายามหาวิธีแก้ไข เช่น หากท างานผิดพลาดก็พยายามหา
สาเหตุของความผิดพลาดนั้นแล้วค่อย ๆ แก้ไข 

 ๔) ใช้วิธีเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศ เช่น มีเหตุการณ์ท่ีท าให้รู้สึกคับข้องใจมากก็ 
เลี่ยงตัวเองออกมาจากเหตุการณ์นั้นสถานที่นั้น 

 ๕) ในทางจิตวิทยา การท าโทษเพ่ือลดความก้าวร้าวในบุคคลถือเป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ 
เพราะเป็นการสร้างตัวแบบที่ก้าวร้าวให้ดู ผู้ถูกท าโทษอาจไปแสดงความก้าวร้าวต่อแก่ผู้อ่ืน 
            การแก้ไขป้องกันด้านจิตวิทยา เป็นมาตรการป้องกันระดับบุคคลมุ่งเน้นที่สถาบัน
ครอบครัว โดยมีสมาชิกในครอบครัวสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้
เกิดความรุนแรงเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ครอบครัวที่ปราศจากความรุนแรงจะท าให้เกิดครอบครัวที่มีคุณภาพ    
ต้องมาจากครอบครัวที่มีคุณภาพต้องมาจากความสามารถของคู่สมรสที่ต้องรู้จักที่จะวางแผนชีวิต



 
๔๕ 

 

ครอบครัว รู้จักวางแผนครอบครัว และรู้จักการแก้ไขปัญหาชีวิตครอบครัวที่ เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละเรื่องมีแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวไว้๓๖  ดังแสดงในแผนภูมิ ๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ ๒.๓ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทางจิตวิทยา 

 
  ๒.๒.๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทางสังคมวิทยา 

   แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ น ามาร่วมพิจารณาเป็นแนวทางเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับกลุ่มบุคคลและสังคมหรือเชิงโครงสร้างทางสังคม ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎี ดังนี้ คือ 
 ๑) ทฤษฎี“อะโนม”ี ของเมอร์ตัน (Merton’s Theory of Anomie) นักสังคมวิทยา อธิบายว่า 
“ที่ใดก็ตามที่มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเพศที่มีการให้ค่าแก่เพศทั้งสองแตกต่างกัน และการบรรลุถึง
บทบาททางเพศดังกล่าว ถูกยับยั้ง หรือประสบอุปสรรค ที่นั่นก็จะมีอัตราการเกิดความรุนแรงทางเพศ
สูง”๓๗  กล่าวได้ว่า ถ้าสังคมใดส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศกันมากขึ้นเท่าใด อัตราการเกิดความ
รุนแรงทางเพศในสังคมนั้นย่อมจะลดลงเท่านั้น  การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้โดยคนใน
สถาบันครอบครัว และในสถาบันที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องการให้คุณค่า
ทางเพศ รวมถึงบทบาทในครอบครัวที่เหลื่อมล้ ากันระหว่างหญิงและชาย หรือสามีภรรยาให้หมดไป 
เช่น ไม่ยกย่องบทบาทของสามีว่าเหนือกว่าบทบาทของภรรยา แต่เน้นที่บทบาทส าคัญของทั้งสองฝ่ายใน
ฐานะที่เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการสร้างครอบครัวร่วมกัน และส่งเสริมให้สามีและภรรยาในสถาบัน
ครอบครัว ต่างเคารพในหน้าที่และบทบาทของกันและกัน ให้มีความรู้สึกว่าต่างฝ่ายมิได้มีความส าคัญ
ด้อยไปกว่ากัน ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกเสมอภาคกันไม่มีฝ่ายใดที่จะมีอ านาจ หรือสิทธิพิเศษในการที่
จะแสดงความก้าวร้าว และก่อความรุนแรงต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้โดยชอบธรรม เมื่อสังคมไม่สนับสนุน 
หรือไม่เห็นดีด้วยกับการล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าว ของคู่สมรสหรือสามีภรรยาในสถาบันครอบครัว               

                                                 
๓๖พูนสุข  มาศรังสรรค์, “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔), หน้า ๔๕-๔๖. 

๓๗จุฑารัตน์  เอ้ืออ านวย,“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว”: 
บทความกฎหมาย ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง, bopitv, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การ
เยียวยาความรุนแรงในครอบครัว”,  
<http://www.openbase.in.th/taxonomy/term795>, (๑๕ มกราคม ๒๕๕๑). 

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทางจิตวิทยา 
 

ปัจเจกแก้ไขความคับข้องใจด้วยตนเองหรือหาผู้ไว้ใจได้ 
เป็นที่ปรึกษาช่วยคลี่คลายปัญหาเบาบางลง ลดรุนแรง 



 
๔๖ 

 

ผู้ที่กระท ารุนแรงก็ถือเป็นผู้ท าการละเมิดจริยธรรมในสังคมต้องพิจาณาแก้ไขพฤติกรรมของตนเอง 
มิฉะนั้น ก็จะกลายเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจของสังคม 
 ๒) ทฤษฎีไร้ระเบยีบหรือโกลาหล (เอ็ดเวิร์ด ลอร์เรนซ์) Edward Lorenz’s Chaos Theory 
อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของระบบพลวัต หมายถึง ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไป 
โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบไร้ระเบียบหรือโกลาหล จะมีลักษณะที่ปั่นป่วนจนดูคล้ายว่า
การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ (random/stochastic) แท้จริงแล้ว ระบบไร้ระเบียบ
หรือโกลาหลนี้เป็นระบบแบบไม่สุ่ม หรือระบบที่ซุกซ่อนความเป็นระบบอยู่ในความไร้ระเบียบของตัวมัน
เอง (deterministic)๓๘  โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้อธิบายไว้ว่า ลักษณะของระบบที่แสดงความ            
ไร้ระเบียบ คือ  (๑) มีคุณสมบัติแบบไม่เป็นเชิงเส้นคือ ผลลัพธ์ทั้งหมดของระบบไม่เท่ากับผลรวมของ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากส่วนย่อยๆรวมกัน (๒) ไม่ใช่การเกิดแบบสุ่มเหตุการณ์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นภายใต้
กฎเกณฑ์อันแน่นอน (๓) มีความไวต่อสภาวะเริ่มต้นที่เรียกว่าปรากฏการณ์แบบ “ผลกระทบผีเสื้อ”                   
(butterfly effect) ซ่ึงในบางครั้งมีการขยายความแตกต่างให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจจะขยายไป
ถึงเลขยกก าลัง ๓ ของเวลา (๔) ไม่สามารถท านายเหตุการณ์ที่จะเกิดล่วงหน้าได้ระยะยาว เพราะเรา
ไม่รู้ว่า จะมีเหตุปัจจัยใดที่กระทบส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เปรียบดังมีผีเสื้อหลายตัวที่ไม่รู้ว่าตัวใด
จะกระพือปีก“The ButterflyEffect in the Lorenz attractor time : แม้ผีเสื้อกระพือปีกก็อาจเกิด
พายุกระหน่ าถึงครึ่งโลก ค านิยามในทฤษฎีความโกลาหล (Chaos Theory)” 
 นักวิชาการหลายคนที่สนใจเรื่องระบบซับซ้อน (complex system)  ได้แบ่งประเภทของ 
ความซับซ้อนไว้อย่างน่าสนใจว่ามีด้วยกัน ๓ ประเภท คือ  
 (๑) ความซับซ้อนที่มีพลวัต (dynamic complexity) 
 (๒) ความซับซ้อนทางสังคม (social complexity) 
 (๓) ความซับซ้อนที่บานปลาย(generative complexity) 
 ถ้าระบบใดที่ความซับซ้อนยังมีดีกรีต่ า การแก้ไขปัญหาแบบวิธีเดิม ก็พอจะเอาตัวรอดได้ 
แต่ถ้าระบบใดที่มีความซับซ้อนสูงจนถึงขั้นสูงยิ่ง วิธีแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ ที่เคยใช้ได้ผลมาแล้ว เช่น 
วิธีการ “สั่งการและควบคุม” (command and control) จะไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะระบบที่มีความ
ซับซ้อนสูงจะไม่ท างานดุจดังเครื่องจักรที่เดินไปเป็นเส้นตรง และยิ่งความซับซ้อนทั้ง ๓ ประเภท ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น มาปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน ระบบจะเดินไม่ปกติ คือ จะคดเคี้ยวพลิกผันได้ง่าย 
สถานการณ์และพฤติกรรมของระบบจะขึ้น ๆ ลง ๆ มีทิศทางที่คาดเดายาก ระบบใดก็ตามเมื่อเข้ามาอยู่
ในสภาวะเช่นนี้จะเปราะบาง กระทบง่าย เรื่องเล็กๆ สามารถส่งผลกระทบปฏิกิริยาลูกโซ่ และมีการ
ป้อนกลับกันไปมาเชิงยกก าลัง (reinforcing feedback) จนบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ทฤษฎี             
ไร้ระเบียบ หรือทฤษฎีโกลาหล (Chaos Theory) ได้พูดเชิงอุปมา“ผลกระทบผีเสื้อ” butterflyeffect)๓๙ 

                                                 

 ๓๘Edward Lorenz’s Chaos Theory, 1960. 
<http://www.itie.org/equi/modules.php?name=Forums&file=viewtopic>, 
(9 พฤษภาคม 2551). 

 

 ๓๙วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, <en.wikipedia.org/wiki>); ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, “ทฤษฎีไร้ระเบียบ 
กับซุนหวู่”, <http://www.neutron.rmutphysics.com/teaching->, (9 พฤษภาคม 2551).  
 



 
๔๗ 

 

  ๒.๑) ซุนหวู่  ย้ าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องท าสงคราม หมายถึง การเอาชนะความขัดแย้ง 
โดยไม่ต้องใช้ก าลังนั่นเอง จิมพูดว่า จะท าเช่นนี้ได้ต้อง taking whole หรือ หมายถึง ต้องคิดเป็นองค์
รวมต้องเห็นภาพใหญ่ทั้งหมด คือ เห็นทั้งตัวเรา เห็นคู่ต่อสู้   "แก่นแท้ของการยุทธ์ และชีวิตที่แท้จริง 
มักจะท านายให้แม่นย าได้ยาก มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและสับสนวุ่นวาย ความไร้ระเบียบมัน
เกิดขึ้น เมื่อกติกาเก่า กฎเกณฑ์เก่า และระบอบเก่าก าลังจะหมดสภาพ แต่ระเบียบใหม่ กติกาใหม่ และ
ระบอบใหม่ ก็ยังไม่ทันเกิด มันเป็นห้วงเวลาที่ไม่มีอะไรแน่และเป็นอันตราย เมื่อสรรพสิ่งที่ดูแข็งแกร่งได้
แตกลงเป็นเสี่ยง ผู้น าที่ชาญฉลาดจะไม่หวั่นไหวกับความปั่นป่วน เขายังสงบเยือกเย็น  
 "ความไร้ระเบียบ เกิดจากความมีระเบียบ ความกลัวเกิดจากความกล้า ความอ่อนแอ เกิดจาก 
ความเข้มแข็ง" ห้วงเวลาที่มีความไร้ระเบียบเกิดขึ้น มักเป็นช่วงที่มีความยากล าบากและทุกข์ใจ แต่ใน
ขณะเดียวกันมันก็เป็นห้วงเวลาที่มีพลวัต เป็นเวลาของการเปิดกว้างครั้งใหญ่ ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้น 
มันเป็นโอกาสของการสร้างสรรค์ ผู้น าที่ฉลาดต้องมองทะลุเรื่องนี้  เห็นศักยภาพของสรรพสิ่งที่ก าลัง
ก่อตัวแล้วชื่นชมมัน เพราะเขาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ท าตัวได้เสมือนน้ า ความไร้ระเบียบจึงไม่ได้เป็นภัย
คุกคามเขา เมื่อความไร้ระเบียบ คือ ห้วงเวลาที่มีพลานุภาพ เขาจึงรู้จักใช้มัน ให้เป็นประโยชน์ เขาจึง
ไม่ด่วนลงมือปฏิบัติการ เมื่อมันยังไม่สุกงอม เขารู้จักรอคอยอย่างสงบ รอคอยจังหวะที่จะใช้ "พลังฉี" 
แม้มันจะไม่มากแต่พลิกสถานการณ์ได้ ผู้น าจะต้องไม่คลาดสายตาจากภาพรวม ไม่ปล่อยให้ "เฉพาะ
ส่วน" ที่มาท าลาย "ส่วนใหญ่" เขาจึงฝึกฝนตนเองให้มีความลุ่มลึกในวิธีพิจารณา มีสติ และปล่อยวาง
พฤติกรรมเดิมๆ เขาเห็นทั้งหมด เห็น "ฟ้า" เห็น "ดิน" เห็นคู่ต่อสู้ และเห็นตนเองทั้งอารมณ์ความรู้สึก 
จิตใจ ทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของตนโดยไม่เข้าข้างตนเอง  
 ๒.๒) ทฤษฎีไร้ระเบียบ โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ทฤษฎีไร้ระเบียบ หรือ 
โกลาหล คล้ายคลึงกับต าราพิชัยสงคราม (TheArtof War) ของซุนหวู่จากบทความของ จิม จิเมียน 
(Jim imian) ที่เขียนลงในนิตยสาร Shambhala Sun ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๔๔ เขาได้ตีความต ารา
พิชัยสงครามซุนหวู่ไว้อย่างน่าสนใจว่า  ซุนหวู่ได้ย้ า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องท าสงคราม ซึ่ง
หมายถึง เตือนให้เราคิดและท าด้วยจิตปัญญา โดยการเอาชนะความขัดแย้งโดยไม่ต้องใช้ก าลังนั่นเอง 
เพราะการเห็นคู่ต่อสู้และเห็นตนเอง ทั้งอารมณ์ความรู้สึก จิตใจทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของตนโดยไม่
เข้าข้างตนเอง รักษาอารมณ์ความรู้สึกและความกล้าหาญในการก้าวข้ามกรอบเดิมๆให้ดี อีกไม่นาน
วันเราจะสู่ “ภพใหม่”ของสังคมพลเมือง๔๐ 
 ๒.๓) พุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายถึง เรื่องของโลกที่ก าลังอันตรายจากการหมุนที่เรว็เกินขอบเขต 
ท่านมองเหตุการณ์ล่วงหน้า (insight) และได้ทราบถึงอันตรายใหญ่หลวงต่อมุนษยชาติ จึงได้กล่าวเตือน
มนุษย์ เรื่องการอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก คือ ท่านมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อระบบที่อยู่ห่างไกลจากจุด
สมดุล ท่านทราบกฎของวิทยาศาสตร์แห่งความอนิจจัง (science of becoming) เป็นอย่างดี คือ การ
เปลี่ยนแปลงแห่งเงื่อนไขเบื้องต้นและมองเห็นการเชื่อมโยงย้อนกลับของปัจจัยต่างๆ ที่กระท าต่อกัน 
ท่านจึงต้องทราบถึงเรื่อง “ผลกระทบผีเสื้อ” แก่นแท้ของศาสตร์แห่งความไร้ระเบียบอย่างลึกซึ้ง ซึ่ง

                                                 
๔๐ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ... ทฤษฎีไร้ระเบียบ, 

<www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID...TabID=1&>, (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗). 

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID...TabID=1&%3e,%20(๓๐%20สิงหาคม


 
๔๘ 

 

มาจากหลักการคิดและวิธีการแสวงปัญญาตามหลัก“อิทัปปัจจยตา” อันเป็นกฎที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่อง
การพ่ึงพาอิงอาศัยกันของปัจจัยต่าง ๆ๔๑ 
 จะเห็นได้ว่า การแก้ไขปัญหาตามแนวคิดของทั้งตะวันตก ตะวันออก และของไทยทั้งหมด 
ที่กล่าวข้างต้น โดยคนในสถาบันครอบครัว และในสถาบันที่เกี่ยวข้องต่างต้องช่วยกันชี้แนะให้คนใน
ครอบครัวเห็นถึงความส าคัญในการวิเคราะห์ว่า มีสาเหตุมาจากอะไร และเข้าไปแก้ไขที่สาเหตุนั้นๆ 
เช่น สามีดื่มสุราจัดแล้วมาตบตีภรรยาตนเองบ่อยครั้ง  ก็ต้องปรับแก้พฤติกรรมของสามี ซึ่งหาสาเหตุ
ต่อไปอีกว่าท าไมสามีจึงดื่มสุราจัด แต่ถ้าสืบค้นไปได้ว่า การที่สามีดื่มสุราจัด เพราะกลุ้มใจด้วยเหตุที่
ภรรยาคิดจะนอกใจเนื่องจากมีชายอ่ืนมาติดพันธุ์  ก็ต้องกลับไปแก้ที่พฤติกรรมของภรรยาด้วย และ
ถ้าหากพบต่อไปอีกว่า ที่ภรรยาคิดนอกใจเพราะสามีไม่เป็นผู้น าครอบครัวที่ดี มีแต่น าเรื่องเดือดร้อน
และความเสียหายมาให้ภรรยา ทั้งสามีและภรรยาก็ต้องกลับมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
ร่วมกันเพ่ือช่วยกันขจัดปัญหาลูกโซ่เหล่านี้ให้หมดไป ครอบครัวก็จะกลับเป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่ง โดย
ไม่จ าเป็นต้องก่อความรุนแรงต่อกัน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพที่น่าสนใจ สามารถน าไปวิเคราะห์ปัญหา 
ความสัมพันธ์ได้ในระดับต่างๆ เช่น ในระดับครอบครัว ระดับผู้ให้และผู้รับบริการ ระดับประเทศหรือ
นโยบายสาธารณะ เพ่ืออธิบายถึงความสัมพันธ์ที่ลงตัว หรือไม่ลงตัวจากความคาดหวังที่ตรงกัน หรือ
ต่างกันโดยอาศัยตะแกรงแห่งความสัมพันธ์ชนิดต่างๆ เนื่องจากความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา 
วิเคราะห์ และน าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยแยกออกจากประเด็นความขัดแย้ง แล้วแก้ไขจึงจะสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ดังมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 ๓) แนวคิด“ตะแกรงแห่งความสัมพันธ์”(The Relationship Grid)ของเวย์น อี.เบเกอร์ 
 (Wayne E. Baker) ในหนังสือ Net Working Smart : How to BuildRelationship for Personal 
& Organizational Success สรุปเนื้อหาโดยย่อ  แนวคิดนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวหรือไม่ลงตัวจาก
ความคาดหวังที่ตรงกันหรือต่างกันโดยอาศัยตะแกรงแห่งความสัมพันธ์ชนิดต่างๆ เนื่องจากความสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา วิเคราะห์ และน าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยแยกออกจากประเด็นความขัดแย้ง 
แล้วแก้ไขจึงจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดังต่อไปนี้ 
 ชนิดที่ ๑ ธุรกิจครั้งคราว มุมซ้ายบนของตะแกรง เป็นเรื่องของการที่ต่างฝ่ายต่างมองเชิงธุรกิจ 
เสมือนมีการซื้อขายสินค้ากันเป็นครั้งคราว ฝ่ายหนึ่งได้เงินอีกฝ่ายได้ของตามข้อตกลงก็ลงตัวในด้าน
ผลประโยชน์ 
 ชนิดที่ ๒ เอาแต่ประโยชน์ มุมขวาบนของตะแกรงเป็นเรื่องที่ผู้อ่ืนมุ่งเอาแต่ประโยชน์ใน 
ขณะที่บุคคลหนึ่งต้องการความผูกพันระยะยาว จึงเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ลงตัว 
 ชนิดที่ ๓  เลิกคบ มุมซ้ายล่างของตะแกรงบุคคลหนึ่งจะมองเชงิธุรกิจแต่ผู้อื่นจะมองในเรื่อง 
ความสัมพันธ์จะเป็นมุมมองที่มองกลับกันกับชนิดที่ ๒ และเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ลงตัวเช่นกัน    
 
   

                                                 
๔๑อนาคิสต์, “พุทธทาส กับทฤษฎีไร้ระเบียบ” โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, (๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘), 

<http://www.matichon.co.th/prachachart/prachachart_detail.php?>, (๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑). 
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 ชนิดที่ ๔ ร่วมงานกัน มุมขวาล่างของตะแกรงทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์เช่นกันมีความสัมพันธ์ 
ระยะยาว มีความผูกพัน ร่วมมือร่วมงานกัน มองที่ผลประโยชน์ร่วมจึงเป็นความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง
ลงตัว๔๒ ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของคนในครอบครัว เช่น ระหว่างสามีภรรยา หรือพ่อแม่ 
และลูก  อยู่ที่ความคาดหวังว่า มีตรงกันหรือไม่  
 หากคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ในแบบที่ ๔ นี้ก็จะช่วยลดความขัดแย้งอันอาจน าสู่
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่สอดคล้องกับตะแกรง แห่ง
ความสัมพันธ์ของ เบเกอร์ มีอาทิ พฤติกรรมการกระท าผิด กรณีท าร้ายคู่สมรส ซึ่งจัดว่าเป็นความรุนแรง
ในครอบครัวที่มีลักษณะเป็นข้อสรุปที่ดูเหมือนขัดกัน (paradox) คือ ขัดแย้งกันเองระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับ
ครอบครัว ซึ่งแฝงไว้ด้วยนัยแห่งการผนึกก าลังการเป็นพันธมิตรการเป็นแนวร่วมที่เข้มแข็งการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและการมีความเมตตากรุณาต่อคนในกลุ่มเดียวกันมากกว่าที่มีต่อคนนอกกลุ่ม ซึ่งเป็น
ธรรมชาติของพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์  
 ดังนั้น การที่คนในครอบครัวท าร้ายร่างกายและจิตใจกันเองนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้ง 
ในบริบทของความเป็นครอบครัวอย่างชัดเจนด้วยแนวคิดนี้ เมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัว ในกรณีใด
ก็ตาม ทุกคนในครอบครัวต้องผนึกก าลังกันในการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงนั้น  ให้ทุเลาลง เพ่ือ
กลับกระชับความสัมพันธ์ในลักษณะของความผูกพันขึ้นมาใหม่ให้ได้ เพ่ือประโยชน์สุขระยะยาว
ร่วมกัน เช่น พ่อ แม่ ต้องเข้าใจและยอมรับพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของลูกก่อน และพิจารณาค้นหา
สาเหตุดูว่าเป็นเพราะอะไร และหยุดการกระท าท่ีก้าวร้าวรุนแรงนั้นด้วยท่าทางที่สงบ โดยค่อย ๆ สอน
ลูกด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรือค าพูดที่รุนแรง ซึ่งจะท าให้ลูกไม่รู้สึกมีปมด้อยมากขึ้น เป็นต้น  ดัง
แสดงเป็นแผนภูมิ ๒.๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ ๒.๔ 

     ตะแกรงแห่งความสัมพันธ์ (The Relationship Grid) เวย์น อี. เบเกอร์ (Wayne E. Baker) 
 

                                                 
๔๒วันชัย วัฒนศัพท,์ ความขัดแย้ง...หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ ์

ออฟเซ็ท, ๒๕๔๗), หน้า ๙๐ - ๙๓. 
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 ๔)  ทฤษฎีตัวยู ออตโต้ ซี. ชาร์เมอร์  (Otto C. Scharmer’s U - Theory) ออตโต้ เป็น 
ชาวเยอรมันที่ไปท างานร่วมกับปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) ปรมาจารย์ (kuru) ด้าน LO & KM 
เรื่องของการสื่อสารอันจะน าสู่ความมีศักยภาพ เสรีภาพ และความสุขซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารในครอบครัว เพ่ือลดความขัดแย้งอันจะน าสู่ความก้าวร้าวรุนแรงได้เป็นอย่างดี เนื้อหาของ
ทฤษฎีตัวยู กล่าวไว้ว่าเมื่อมีการรับรู้สาส์นอะไรมาก็ตามโดยทั่วไป จะผ่านกระบวนการตัดสินบน
พ้ืนฐานของผู้รับรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยอารมณ์และประสบการณ์ที่ผู้รับรู้ รวมถึงการตีความด้วยตัวผู้
รับรู้ ตามผู้พูดที่ให้สาส์นนั้น เช่น ค าพูดที่มาจากเพ่ือน ๆ พี่น้อง พ่อแม่ก็ให้คุณลักษณะต่างจากค าพูด
เดียวกันที่มาจากปากคนอ่ืน ผู้รับรู้พิจารณาแต่ตัวคนพูดไม่ได้พิจารณาจากสาส์นท าให้เกิดปัญหาด้าน
การมีปฏิกิริยาสนองตอบโดยทันทีในทางลบ ซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้ง ก้าวร้าวจนถึงสงคราม ทฤษฎีตัวยู
เสนอให้มีการฟังให้ลึกถึงตัวสาส์นด้วยปัญญา โดยการไม่ด่วนตัดสินใจ แต่ให้แขวนรายละเอียดของ
สาส์นที่ได้รับฟังมานั้นไว้ก่อนและน ามาพินิจพิจารณาอย่างสงบและมีสติ เมื่อผู้รับรู้เกิดปัญญาแล้วจึง
จะสามารถเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตท าให้เห็นอนาคต และกลับไปพิจารณาอดีตปัจจุบันด้วย
กระบวนการทางปัญญา๔๓ การที่คนในครอบครัว เช่น สามีภรรยา หรือพ่อแม่ และลูก มักตีความ
ค าพูดระหว่างกันผิดไปมากเป็นปรากฏการณ์ที่พบอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อต่างฝ่ายต่างมีอคติต่อกัน 
ขาดการยั้งคิดและพิจารณาความหมายที่แท้จริงของค าพูดนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งเสียก่อนจึงเกิดการ
กระทบกระทั่งกันทางอารมณ์และน าสู่ความรุนแรงในที่สุด ดังนั้น คนในครอบครัวจึงสามารถน า
แนวคิดทฤษฎีตัวยูของชาร์เมอร์ดังกล่าวไว้ข้างต้น มาใช้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดระหว่าง
กันได้ด้วยการฝึกใช้กระบวนการทางปัญญาในการคิดพิจารณาไตร่ตรองสาส์นที่ส่งถึงกันให้ลึกซึ้ง
เสียก่อนไม่ใจร้อนตอบโต้สาส์นอย่างไม่ยั้งคิดอันจะท าให้เกิดความรุนแรงต่อกันได้  
 วันชัย วัฒนศัพท์ ชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ การขาดวิจารณญาณ ในการกลั่นกรอง 
เพราะการขาดวิจารณญาณในการกลั่นกรอง เพราะการที่ข้อมูลมีมากมาย ซึ่งสามารถแสวงหาได้จาก
สื่อสิ่งพิมพ์หรืออินเตอร์เน็ต ถ้าขาดการกลั่นกรองข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ หรือขาดการแยกแยะ 
วิเคราะห์ และสังสังเคราะห์แล้ว ท าให้ให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน๔๔  
 การสนทนาแบบโบห์ม (การฟังอย่างลึกซึ้งด้วยปัญญา) การศึกษาบทความทางวิชาการ 
 “สานเสวนาเป็นสันติวิธี”มีประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๑. การสานเสวนา (dialogue) ทฤษฎีการฟังอย่างลึกซึ้งของ เดวิด โบห์ม (David Bohm)๔๕ 
หมายถึงการฟังอย่างลึกซึ้ง อันเป็นกระบวนการที่อาจน าไปใช้เป็นวิธีหนึ่งในการลดปัญหาความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่อาศัยบุคคลที่สามช่วยท าหน้าที่อ านวยการให้เกิดการพูดคุยสนทนากันระหว่าง

                                                 
๔๓Ben Thaiaporn's Blog, “แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่องการพัฒนาตนเอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรวิทยาและการวัด”, <http://www.oknation.net/blog/philharmonics>, (12 พฤษภาคม 2551). 
๔๔วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หน้า ๙. 
๔๕โบห์มเน้นที่การสื่อสารของมนุษย์ และเชื่อว่าการสื่อสารที่มีพ้ืนฐานอยู่บนกระบวนทัศน์

แบบองค์รวมนี้จะน าไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ของมนุษยชาติ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรไปจนถึงปัญหาระดับประเทศและระหว่างประเทศ, เรื่องเดียวกัน. 



 
๕๑ 

 

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีความตึงเครียดทางอารมณ์ โดยมุ่งเน้นการลด
อคติอันเกิดจากผลของความขัดแย้งและการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เข้าร่วมกระบวนการ” 

 ๒. เลนนาร์ด สวิดเลอร์ (Leonard Swidler) มีกติกาการสานเสวนา มีพ้ืนฐานอยู่ท่ีการ 
ท าความเข้าใจระหว่างศาสนา ได้รับการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อควรค านึงต่าง ๆ ก่อน
การสานเสวนา 

 ๓. การเสนอว่า การสานเสวนานี้เป็นสันติวิธีทั้งในการใช้เป็น “เครื่องมือ” ไปสู่สันติและ  
เป็นการมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ความสงบสมดุล ความเข้าอกเข้าใจกันรวมถึงการปฏิบัติที่น าไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

 ๔. กระบวนการสานเสวนาตามทฤษฎีของโบห์ม มีหัวใจส าคัญอยู่ที่การเปิดโอกาส ให้มี 
การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) โดยเป็นการฟังด้วยเมตตาฟังโดยไม่ตัดสินไว้ก่อน และฟังอย่าง
เอาใจเขามาใส่ใจเราเพ่ือให้เข้าใจความหมายของทุกคน หากผู้พูดมีความตั้งใจที่จะกล่าวถึงสิ่งใดก็ตาม
ด้วยอารมณ์ความรู้สึก พร้อมไปกับการเสนอความคิดอันใดอันหนึ่งและยังคงรักษาความตั้งใจในการ
กล่าวถึงสิ่งนั้นต่อไป กระบวนการของความคิดจะด าเนินไปได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะผู้พูดจะเข้าใจ
ความหมายของสิ่งที่ตนพูดและผู้ฟังอาจเข้าใจสิ่งที่ตนได้ยินอย่างลึกซึ้งมากข้ึนด้วย๔๖     

 ๕. องค์ประกอบที่ส าคัญในการสานเสวนา  คือ การมีส่วนร่วมและการปะติดปะต่อความ 
เข้าใจ (coherence) กล่าวคือขณะฟัง หรือหลังการฟังอย่างลึกซึ้งแล้วทั้งผู้พูดและผู้ฟังอาจเกิดความรู้สึก
ร่วมกันตามธรรมชาติเป็นการตระหนักและยอมรับความหมายของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารอย่างเป็น
ธรรมชาติ ด้วยการฟังนี้ก่อเกิดความเท่าเทียมกันของทุกคนในกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มจะมีโอกาสได้พูดในสิ่ง
ที่ต้องการพูด โดยมีผู้อ่ืนร่วมฟังด้วยความตั้งใจ โดยไม่รีบตัดสินว่าสิ่งที่ได้ฟังนั้นถูกหรือผิดด้วยการ
ปล่อยให้คลื่นความคิดที่เกิดจากการฟังนั้นได้ท างานต่อไปในระดับของจิตใต้ส านึกพร้อมทั้งรอฟังเสียง
ที่ปรากฏในเวลาต่อมา 

 ๖. กระบวนการสานเสวนา อาจมีผลให้ต่างฝ่ายต่างมองเห็นมิติที่ซ่อนเร้น ในความเชื่อ 
และจุดยืนของตนเองได้ จึงกล่าวได้ว่าเมื่อมีการเรียนรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านการสาน
เสวนากับผู้อ่ืนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นความเข้าใจใหม่ ซึ่งสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า คู่เสวนา
ทั้งสองฝ่ายในกระบวนการสานเสวนา อาจต่างเป็น “ตัวช่วยที่ส าคัญ” ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
เกิดความเข้าใจ และเกิดความเปลี่ยนแปลง ตามล าดับได้  

 ๗. จุดเริ่มต้น ก่อนการเสวนา คือ“การเปิดใจกว้าง” เพ่ือเรียนรู้ความเชื่อและทัศนะที่ต่าง 
จากตนเองเพ่ือเติบโตโดยมีความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ เพ่ือเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิด และ
อคติต่าง ๆ ที่อาจมี และการมีความร่วมมือปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน  
 

                                                 
๔๖ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล ๒๕๔๗, หน้า ๒๓. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี และ

อาจารย์ประจ า ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้ง
ค าถามเป็นชื่อบทความทางวิชาการว่า “สานเสวนาเป็นสันติวิธีได้หรือไม่”,  
<http//www.peace.mahidol.ac.th>, (10 มีนาคม 2555). 

 



 
๕๒ 

 

 ดังนั้น การสานเสวนาที่อาจเป็นสันติวิธีนั้นมีลักษณะ และกฎเกณฑ์ในสิ่งต่อไปนี้ คือ 
   (๑) เป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลสองฝ่าย ที่คู่เสวนาทั้งสองฝ่าย ต่างเรียนรู้แบ่งปันยอมรับซ่ึง 

กันและกัน  
 (๒) ผู้รว่มเสวนาทั้งสองฝ่าย ต่างต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจทั้งตอ่ตนเอง และต่อผู้เข้าร่วมเสวนา 

ทั้งสองฝ่ายต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน   
 (๓) การจัดสานเสวนา ควรเลือกเรื่องที่จะสนทนาในระดับเดียวกัน อาทิ เรื่องในระดับหลักการ 

ของตนกับหลักการของผู้อ่ืน หรือระดับประสบการณ์ของตนกับประสบการณ์ของผู้อ่ืน  
 (๔) ผู้ร่วมสานเสวนาต้องบอกกล่าว แสดงจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจนและพร้อมที่จะฟังเพ่ือ 

เรียนรู้และเข้าใจจุดยืนของผู้อื่น 
 (๕) ผู้ร่วมเสวนา จะต้องไม่ด่วนสรุปความเชื่อและจุดยืนของผู้อื่นเร็วเกินไป โดยควรหลีกเลี่ยง             

อคติ และการตัดสินผู้อ่ืนก่อนที่จะได้ฟังเขาพูดหรืออธิบายอย่างกระจ่างชัด 
  (๖) การสานเสวนาเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนสองคน หรือคนสองกลุ่มที่เชื่อ และ 

มีจุดยืนต่างกัน จ าต้องแบ่งปัน เรียนรู้ ด้วยความเสมอภาค ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเท่าเทียมกัน และต่าง
ฝ่ายต่างได้ประโยชน์ด้วยกัน (win-win conversion)  

 (๗) เนื่องจากการสานเสวนานั้น มักต้องท าให้เกิดข้ึนระหว่างบุคคลที่มีจุดยืนหรือความเชื่อ 
ที่ต่างกันในความต่างนั้น ผู้ร่วมเสวนาทั้งสองฝ่ายต้องพัฒนาความเชื่อใจ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
และหลีกเลี่ยงการมีวาระซ่อนเร้นในทุกกรณี 

 (๘) ผู้ที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสานเสวนา ต้องมีความกลา้ พอที่จะใช้สติพิจารณาวิเคราะห์ 
และวิพากษ์ วิจารณ์ความเชื่อของตน (self critical)  

 (๙) การทีจ่ะเข้าใจผู้อื่นที่มีจุดยืน หรือความเชื่อที่ต่างจากตนอาจท าได้ โดยการทดลองก้าวข้าม 
วัฒนธรรม โดยละวางความเชื่อของตนเองไว้ชั่วคราวก่อนเพ่ือก้าวข้ามไปเรียนรู้และเข้าใจ
ประสบการณ์ร่วมกับเขาผู้ที่มีความเชื่อต่างจากตนจนเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเกิดความเห็นอกเห็น
ใจและเข้าใจผู้อื่นอย่างเขาเป็นเขาเม่ือเข้าใจแล้วจึงก้าวข้ามกลับมาสู่วัฒนธรรม ความเชื่อของตนเอง 

 สรุปได้ว่า การสานเสวนาเป็นประเด็นที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะ 
ทุกคนต้องละวางต าแหน่ง หรือตัวตนไว้เบื้องหลังก่อนจะเข้าร่วมสานเสวนาและรูปแบบของ                   
การสานเสวนา จัดเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะร่วมกันใช้การสานเสวนาให้เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการเสริมสร้าง“สันติวิธี” ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีใดๆ ที่หลีกเลี่ยง “ความรุนแรง” เป็นวิธีที่ท าให้เกิด
ความสงบทางจิตใจของปัจเจกบุคคลและก่อเกิดความความสุขสงบในสังคมที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ถ้อยทีถ้อยอาศัย เกิดความมั่นคง พร้อมใจโดยภาพรวมแล้วการสร้างสันติที่แท้จริงนั้นก็คือ
การเปิดใจกว้างในการดึงความดีของอีกฝ่ายออกมา๔๗  ดังสรุปในแผนภูมิ  ๒.๕ และ ๒.๖ ดังนี้  

 
 

                                                 
๔๗บทความเผยแพร่ในเอกสารการประชุมวิชาการประจ าปี พ.ศ.๒๕๔๘ หลักสูตรศาสนา

เปรียบเทียบ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สันติวิธีในมุมมองของ
ศาสนาโลก, เรื่องเดียวกัน. 
 



 
๕๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ ๒.๕ แผนภาพแสดงการด่วนตีความสาส์นท้าให้เกิดความขัดแย้งหรือสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          แผนภูมิ ๒.๖ แสดงทฤษฎีตัวยูของ ออตโต้ ซี. ชาร์เมอร์ (Otto C. Scharmer) 
 
 

 ๕) วิธีการแบบอหิงสา หรือ สันติวิธี หรือ ทฤษฎีปฏิบัติการไร้ความรุนแรง คือ วิธีที่หลีกเลี่ยง 
 ความรุนแรงในการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือละเว้นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้คู่กรณี
ปฏิบัติตามความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยเป็นการกระท าที่ไม่ใช้การออกแรงบีบบังคับหรือ
ใช้ก าลังรุนแรง และมักเป็นรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจวิธีการนี้เหมาะที่สุดกับคู่กรณี
ที่ต่างต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกันในการด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข เช่น คนในครอบครัว ชุมชน ประเทศ 

อารมณ ์(Emotion) 
ประสบการณ์ (Experience) 

ท้าลาย 
(Destroy) 

สาส์น 
(Input) 

การตัดสิน 
บนพื นฐานตนเอง 
(Judgement With urselves) 

การกระท้า 
(Action) 

ความรุนแรง 
(Violence) 

สงคราม (War) 

สาส์น 
(Input) 

การกระท้า 
(Action) 

แขวนไว้พิจารณาแบบไร้อคติ 
(Suspension) 

การพิจารณาอย่างลึกซึ ง 
(Deep Consideration) 

กระบวนการฟัง-คิดด้วยปัญญา 
(Presence) 

รู้วิธีชะลอ 
(Know How to Slow) 

รู้วิธีเร่งรัด 
(Know How to Fast) 



 
๕๔ 

 

และสังคมเดียวกัน๔๘  อหิงสา คือ การใช้ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง (Non-Violence) เป็นส่วนหนึ่งของ
สันติวิธีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นวิธีที่ มหาตมะ คานธี๔๙ใช้ในการผลักดันเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ จะเห็นได้ว่าอหิงสาจัดเป็นแนวคิดของปฏิบัติการไร้ความรุนแรงทั้งในเชิงบวกคือ การให้ความรัก
ต่อมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรู และเชิงลบคือ การไม่ท าร้ายศัตรูด้วยอาวุธ ถึงแม้ว่าสันติวิธีกับ
อหิงสาจะคล้ายกันในแง่ของการมุ่งเน้นไปท่ีความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็
ตาม ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของอหิงสา ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือรุนแรงเสมอไป 
ในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดการสูญเสียชีวิต หรือ ทรัพย์สิน ดังแสดงภาพรวมในแผนภูมิ ๒.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๒.๗ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทางสังคมวิทยา 
 

       ๒.๒.๓ การแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว            
ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎี ดังนี้ คือ 
 ๑) ทฤษฎีขนนก  โดย ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กล่าวถึง “ความสัมพันธ์ระหว่างสามี 
ภรรยาที่ไม่ดี คือ ต่างฝ่ายต่างมีความเก็บกด หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญปัญหา ไม่พยายาม
พูดคุยปรับความเข้าใจกัน เมื่อถึงจุดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่สามารถจะทนได้ต่อไปก็เกิดอารมณ์ก้าวร้าว 

                                                 
๔๘มหาตมา  คานธี, ข้าพเจ้าทดลองความจริง, กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย ผู้แปล พิมพ์ครั้งที่ห้า 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง), ๒๕๕๓.  
๔๙ชวลี  ไชยธีรพันธ,์ อหิงสาในความคิดของมหาตมะ คานธี, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๒, หน้า ๑๓๕.  

๑.ทฤษฎีอะโนมี : 
ส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศ ต่างเคารพหน้าที่และ
บทบาทของกันและกัน 

๓.ทฤษฎตีะแกรงแห่งความสัมพันธ์
ชนิดที๔่ : ความร่วมมือกัน 

เห็นผลประโยชน์ของส่วนรวม 

๒.ทฤษฎีไร้ระเบียบ-ซุนหวู่ : 
การเอาชนะความรุนแรงด้วยการ
ไม่ใช้ก าลัง 

๔.ทฤษฎีตัวยู ฟังอย่างลึกซึ งด้วยปัญญา : 
ละวางต าแหน่งหรือตัวตนไว้ด้านหลงั แล้วสนทนากนัเปดิ
ใจกว้าง ดึงความดีของอีกฝา่ยออกมา ร่วมมือกนัอยา่ง
สมานฉนัท์ถ้อยทีถ้อยอาศยักันและกัน ท าใหเ้กิดความสงบ
ใจของปจัเจกบคุคล 
 

๕.อหิงสา หรือ สันติวิธี :  
ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง มุ่งเน้นไปที่ความรัก
ต่อเพื่อนมนุษย์ และไม่เบียดเบียนซึ่งกัน 

 
 

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทางสังคมวิทยา 

หมายเหตุ: แนวคิดทางสังคมวิทยา ใช้ในการแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้างทางสังคม ซึ่งในที่นี้หมายถึง ระดับ
ครอบครัว และระดับสังคม  

อนึ่ง ในบางทฤษฎีของแนวคิดสังคมวิทยา อาจน าไปประยุกต์ใช้ในระดับปัจเจกบุคคลได้อีกทางหนึ่งขึ้นอยู่
ประเด็นของปัญหาที่จะน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 



 
๕๕ 

 

และก่อความรุนแรงได้โดยไม่มีใครคาดคิด การหลีกเลี่ยงหรือยอมถอย (avoiding orno way) นี้ เป็น
วิธีการที่พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาโดยไม่เผชิญกับปัญหาด้วยการถอยออกมาพบว่า สังคมไทยและสังคม 
เอเชียรวมถึงประเทศกลุ่มละตินอเมริกันที่เป็นสังคมพวกกลุ่มนิยม (collectivist) นิยมใช้วิธีนี้กันมาก
ทฤษฎีนี้เรียกว่า ทฤษฎีขนนก ซึ่งเป็นทฤษฎีท าให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงที่มาแห่งความรุนแรงใน
ครอบครัวซึ่งบางครั้งเป็นความรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต”๕๐  
 ดังนั้น แนวทางแก้ไขที่จะคลี่คลายมิให้สามีภรรยาสะสมความกดดัน จากการที่ต่างฝ่ายต่าง
หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ไว้ก็อยู่ที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงหรือยอมถอยดังกล่าว
ให้เป็นท่าทีที่ตรงกันข้ามในทางสันติ คือ ต่างฝ่ายต่างต้องยินดีที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน โดยการ
พูดคุยเปิดเผยความในใจที่สะสมไว้เนิ่นนาน หากทั้งคู่ไม่สามารถท าได้ก็ต้องพ่ึงพาผู้ใหญ่ที่ต่างฝ่ายต่าง
ให้ความเคารพนับถือเป็นคนกลางในการสมานความสัมพันธ์ต่อกัน ให้กลับคืนดีมีการคลี่คลายอารมณ์
เก็บกดต่าง ๆ ให้หมดไปในการแนะแนวของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ในการสมานความสัมพันธ์ของคน
ในครอบครัวนั้นๆ  

ในเรื่องของความละเอียดอ่อนทางจิตใจ และการควบคุมอารมณ์ของสามีและภรรยาที่ต่างกัน 
เด็กชายส่วนใหญ่ใช้เสียงหรือการเรียกร้องแสดงอ านาจเพ่ือสยบความกลัว ขณะที่เด็กหญิงชอบสมาน
รอยร้าวในลักษณะของความเป็นแม่ หรือผู้ ไกล่เกลี่ยมากกว่า เมื่อเป็นผู้ใหญ่ในสภาพสมรส ฝ่ายชายจึง
ไม่ใคร่ชอบเผชิญปัญหาเท่าฝ่ายหญิง ขณะที่ฝ่ายหญิงชอบที่จะพูดคุยให้เข้าใจกัน ท าให้เกิดการสวนทาง
กันและเกิดความกดดันตามมา เป็นต้น๕๑ ดังแสดงในแผนภูมิ ๒.๘ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ ๒.๘ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ตามแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 
 

 

                                                 
๕๐วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง...หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, หน้า ๑๙๘. 

 ๕๑ดูรายละเอียดใน John M. Gottman and Sybil Carrère, “Why Can’t Men and 
Women Get Along?: Developmental Roots and Marital Inequities”, in 
Communication and Relational Maintenance, ed. By Daniel J. Canary and Laura 
Stafford, (California : Academic Press Inc., 1994),  pp. 215-219. 

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 

ทฤษฎีขนนก : 
 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งสะสม  
ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในครอบครัว 



 
๕๖ 

 

     ๒) ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก (Triangular Theory of Love) โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก   
(Robert Sternberg)๕๒ ทัศนะหลากหลายที่มีต่อความรักของนักจิตวิทยาตะวันตกเป็นเรื่องที่น่าสนใจ    
          ส่วนใหญ่พวกเขา มีมุมมองต่อความรักว่า คือ อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ๕๓ ค าว่า 
“อารมณ์ความรู้สึก” (emotion) หมายถึง อารมณ์ภาวะความรู้สึกทางจิตใจที่เปลี่ยนแปลง ตามสิ่ง
กระตุ้นทั้งภายในภายนอก แบ่งเป็นอารมณ์ด้านบวก คือ อารมณ์ที่ท าให้เกิดความสุข เช่น รัก ชอบ และ
อารมณ์ด้านลบ คืออารมณ์ที่ท าให้เกิดความทุกข์ เช่น โกรธ ริษยา เป็นสถานะที่ซับซ้อนทางอินทรีย์ ซึ่ง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างกว้างขวาง เช่น การหายใจ ชีพจร การปล่อยฮอร์โมนของต่อม
ไร้ท่อต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อยู่ในสถานะตื่นเต้น หรือกระวนกระวาย แสดงความรู้สึก
รุนแรงออกมา ตามปกติจะกระตุ้นไปสู่พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ”๕๔  
 ดังนั้น อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นความปรารถนาที่ 
แรงกล้าทีจ่ะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อ่ืน๕๕  
 จึงกล่าวได้ว่า ความรักเป็นอารมณ์ความรู้สึกชนิดหนึ่ง และเป็นความรู้สึกหนึ่งที่ 
เป็นไปในทิศทางบวกที่ให้ความปิติอิ่มเอมใจ๕๖ 

 โฮวาร์ด ซี .วอร์เรน  (Howard C. Warren, ๑๘๖๗ - ๑๙๓๔) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 
กล่าวว่า ความรักเป็นความรู้สึกหรือความผูกพันทางอารมณ์อย่างใกล้ชิดของบุคคลซึ่งบ่อยครั้งมีพัฒนาการ
มาจากความดึงดูดทางเพศความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์อันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ
ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาและสรีรวิทยา๕๗ และอารมณ์ความรู้สึกชนิดนี้ เกิดขึ้นมาจากสิ่งเร้าหรือแรง

                                                 
๕๒“Triangular Theory of Love”, 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_theory_of_love>, (21 March 2010). 
 

 ๕๓อายุษกร  งามชาติ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนภาวะ
บกพร่องทางความรัก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, หน้า ๓๑ - ๓๒. 

 ๕๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา อักษร A - L ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน , ๒๕๔๘),  Boonsiri Suwannapet, The English -Thai 
Dictionary of Psychology, p.94. 
           ๕๕Howard C. Warren, Dictionary of Psychology , (Cambridge, MA : The 
Riberide Press, 1934), p.155, Elaine Hatfield and Richard L. Rapson, “Love and 
Attachment Process”, Handbook of emotion, (NewYork : The Guilford Press, 2000), 
p.654. อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒. 

๕๖Elaine Hatfield and Richard L. Rapson, “Love and Attachment Process”, 
Handbook ofemotion, p.658.  อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒. 

 

๕๗“Love is a feeling or sentiment of attachment toward some persons, often 
growing out of sexualattraction, relations, or situations, and exhibiting a great diversity 
of psychological and physiologicalmanifestations.”, Howard C. Warren, Dictionary of 
Psychology, p.155. อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘. 



 
๕๗ 

 

กระตุ้นจากองค์ประกอบภายนอกและภายในร่างกายเช่นเดียวกันกับอารมณ์ความรู้สึกชนิดอ่ืน ๆ  จึง
กล่าวได้ว่า ความรักมีความเกี่ยวข้องอย่างมาก กับทั้งทางด้านจิตวิทยา และสรีรวิทยา๕๘ โดย
นักจิตวิทยาจ าแนกรูปแบบความรักตามความปรารถนา แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ  

 ๑. ความรักแบบหลงใหล (passionate love) ความรักประเภทนี้ จัดเป็นอารมณ์ความรู้สึก 
ที่ซับซ้อนประกอบด้วยอารมณ์หลากหลาย อาทิ ความซาบซึ้ง ความรู้สึกที่สับสน เช่น มีทั้งความรู้สึก
ยินดีและเจ็บปวด มีทั้งความรู้สึกกังวลใจและผ่อนคลายร่วมกับการแสดงออกทางสีหน้า กระบวนการ
ทางสรีรวิทยา อากัปกิริยา พฤติกรรม เป็นต้น๕๙  ในทางจิตวิทยา ความรักแบบหลงใหล เป็นความรักท่ี
ต้องการมีเพศสัมพันธ์ต่อกัน ได้แก่ ความรักแบบหนุ่มสาว เป็นคู่รัก เป็นคู่ครอง เป็นความรักที่
ประกอบด้วยแรงขับและฮอร์โมนทางเพศท าให้เกิดความเร้าใจเพราะมีความปรารถนาทางเพศร่วมด้วยเป็น
ความรักท่ีเกิดขึ้นง่าย ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแปลง ได้ง่าย ไม่มีเหตุผลรักแล้วต้องการเป็นเจ้าของได้
มาแล้วก็หวงแหน เมื่อจากไปก็โหยหาท าให้เกิดความทุกข์ได้ง่าย ความรักชนิดนี้ก่อเกิดโรคของความ
รักได้ง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ต่าง ๆ เช่น หลงรัก  ข้างเดียว หึงหวง อิจฉาริษยา ระแวง 
น้อยใจ เสียใจ ผิดหวัง เครียดแค้น อาฆาตพยาบาทท าลายและท าร้ายทั้งตนเองและคนที่ตนรัก๖๐ 

 ๒. ความรักแบบไมตรี (companionate love) บางครั้งเรียกว่า เป็นความรักแท้ซึ่งเป็นอารมณ์ 
และความรู้สึกที่ห่างไกลจากอารมณ์ที่แรงกล้ามีความคงทน และหล่อหลอมอย่างล้ าลึกเป็นความรักที่
บุคคลหนึ่งจะพึงรักผู้อ่ืนได้เสมือนที่เขารักตนเอง เป็นมิตรภาพที่ลึกซึ้งส าหรับบุคคลผู้เฉพาะเจาะจง
หรือเป็นความรักที่กล่าวถึงบุคคลทั่ว ๆ ไปโดยไม่เฉพาะเจาะจงก็ได้ ดังนั้น ความรักแบบไมตรีจึงมิได้
มุ่งเน้นในเรื่องของความปรารถนาทางเพศแต่มุ่งเน้นที่ความปรารถนาในความเจริญเติบโตทั้งร่างกาย
และจิตใจของบุคคลอันเป็นที่รัก๖๑ ความรักแบบนี้แตกต่างกันไป เช่น อีริค ฟรอมม์  

                                                 
๕๘Robert Sternberg, “A Triangular Theory of Love”, Close relationships : Key 

Readings, ( NewYork : Taylor & Francis Books, Inc., 2004 ), p.218, Robert K. Kelley, 
Courtship, Marriage, and the Family,Second Edition, (New York : Harcourt Brace 
Jovanovich, Inc., 1974), p.211, Elaine Hatfield and Richard L.Rapson, “Love and 
Attachment Process”, Handbook of Emotion, (New York : The Guilford Press, 2000), 
p.655. อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒. 

๕๙Elaine Hatfield and Richard L. Rapson, Love, Sex, and Intimacy : Their 
Psychology, Biology,and History, (New York : Harper Collins, 1993), p.5, Elaine 
Hatfield and Richard L. Rapson, “Love andAttachment Process”, Handbook of 
Emotion, p.655. อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓. 

๖๐Floyd M. Martinson, Marriage and the American Ideal (New York: Dodd, 
Mead,1960), pp.107 – 108, Robert K. Kelly, Courtship, Marriage, and the Family, 
p.214, วิทยา นาควัชระ, รู้ทันความรัก,๒๕๔๘, หน้า ๑๓ - ๑๔  อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔. 

๖๑Franx D. Cox, Human Intimacy : Marriage, the Family and Its Meaning, 
(United States : Wadsworth Publishing Company, 1999), p.56, อ้างในเรื่องเดียวกัน,                 
หน้า ๓๖ - ๓๗. 



 
๕๘ 

 

(Erich Fromm) เรียกว่า ความรักในแบบพ่ีน้อง (Brotherly Love)๖๒ รอลโล เมย์ (Rollo May) เรียกว่า 
Phillia และ Agape อันเป็นความรักแบบพ่ีน้องที่เสียสละเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข๖๓ Agape หรือความ
รักที่ไม่มีเงื่อนไข ความรักประเภทนี้ เป็นรากฐาน ที่ท าให้ชีวิตแต่งงานมีความมั่นคง และมีความรัก           
ต่อกันอย่างลึกซึ้ง เพราะมีความแข็งแกร่ง พอที่จะเผชิญต่ออุปสรรคต่างๆ เช่น ความล้มเหลว ความ
อ่อนแอ ทั้งในยามดีและยามเจ็บไข้ได้เป็นอย่างดี ระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสอง๖๔ ความรัก
ประเภทนี้เป็นความรักที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว (unselfish) เป็นความรักที่ปรารถนาที่จะช่วยเหลือ 
ดูแลให้ความใส่ใจและให้ความรักต่อบุคคลอันเป็นที่รัก เพ่ือประโยชน์ของชีวิตและความเจริญเติบโตต่อ
บุคคลอันเป็นที่รัก ความรักแบบไมตรีนี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากท่ีสุดในสังคมมนุษย์ ดังนั้น ความรักแบบ
ไมตรีจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ในการสร้างสรรค์สังคมและครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยความรัก๖๕ 

 อย่างไรก็ตามเพ่ือการปรับสมดุลในองค์ประกอบแห่งความรกัของคู่สามีภรรยา คือ ทฤษฎ ี
สามเหลี่ยมแห่งความรัก (Triangular Theory of Love) ของโรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Sternberg) 
และมีคุณลักษณะพิเศษของความรัก ที่มีบริบทในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีองค์ประกอบที่
แตกต่างกัน ๓ ส่วน คือ 
 ๑. ความคุ้นเคย ใกล้ชิดสนิทสนม ผูกพันอย่างลึกซ้ึง (intimacy) 
 ๒. อารมณ์ใคร่ทางเพศ ด้วยความดึงดูดทางกายภาพ (passion) และ 
 ๓. การตัดสินใจอยู่ร่วมกันในระยะสั้น และการตัดสินใจที่จะร่วมวางแผน แบ่งปัน 
ความส าเร็จในระยะยาวกับอีกฝ่ายหนึ่ง (commitment)  

 สรุปว่า คู่สมรสหรือสามีภรรยาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักที่ยั่งยืนได้ก็ต้อง 
มีองค์ประกอบทั้งสามอย่างนี้ รวมอยู่ในลักษณะที่สมดุล คือ จะมีแต่ความรักโดยไม่มีการเสนอสนอง
ความสุขทางเพศให้แก่กัน ตามความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง ชีวิตสมรสก็ย่อมไม่ยั่งยืน แม้ต่างฝ่ายต่างก็
ได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน เพ่ือแบ่งปันความส าเร็จในชีวิตแล้วก็ตาม บางกรณีที่สามีภรรยามีปัญหา
ก้าวร้าวรุนแรงต่อกัน ก็เนื่องมาจากการขาดสมดุลตามแนวคิดของ โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก เช่น คู่สมรส
ฝ่ายหญิง เมื่อสมรสกับฝ่ายชาย และใช้ชีวิตร่วมกันก็มีหน้าที่และภาระต่าง ๆ ในฐานะแม่บ้าน และหากมี
ลูกด้วยกัน ก็ยิ่งต้องท าหน้าที่เพ่ิมขึ้นอีก ในฐานะแม่ที่ดีของลูก จึงมิได้ให้ความสนใจต่อการดูแลตนเองให้ดูดี
เสมอ อีกทั้งอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ ก็อาจมีน้อยลงไปมาก ซึ่งไม่สามารถที่จะตอบสนองคู่สมรส ฝ่าย
ชายหรือสามีได้เต็มที่ เขาจึงอาจแอบไปมีสัมพันธ์นอกสมรสกับหญิงอ่ืน หากฝ่ายหญิงรู้ความจริงก็ย่อม

                                                 
๖๒Erich Fromm, The Art of Loving, (London : Unwinbook, 1965), pp.38–39,  

กิติกร มีทรัพย์, ความหมายแห่งความรัก : วิเคราะห์เชิงจิตวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร 
: ส านักพิมพ์ศยาม , ๒๕๔๓), หน้า ๔๖.  อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖-๓๗. 

๖๓Rollo May, Love and Will, (New York : Norton, 1969), p.37, กิติกร มีทรัพย์,                 
ความหมายแห่งความรัก : วิเคราะห์เชิงจิตวิทยา, หน้า ๔๗.  อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖. 

๖๔Robert K. Kelly, Courtship, Marriage, and the Family, pp. 214 - 215.                     
อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗. 

๖๕Franx D. Cox, Human Intimacy : Marriage, the Family and Its Meaning, p.56.            
อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗. 



 
๕๙ 

 

ท าให้เกิดการทะเลาะตบตีกัน และน าไปสู่ความรุนแรงได้ ในสถานการณ์แบบนี้ การแก้ไขจึงต้องแก้            
ที่ฝ่ายภรรยาในเรื่องของการจัดแบ่งเวลาและการปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปในทางการแสดงออกถึงความ
รักผ่านการให้ความสุขทางเพศแก่สามีอย่างไม่บกพร่องในฐานะภรรยาที่ดี นอกเหนือจากการท าหน้าที่ใน
ฐานะแม่ที่ดีของลูกด้วย ขณะเดียวกันสามีก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที ่ในบ้านของภรรยาเพื่อ
ภรรยาจะได้ มีเวลาพักผ่อนและดูแลตนเองให้สวยงามมากขึ้น เป็นต้น 
       สรุปได้ว่า แนวคิดทัศนคติต่อความรัก ที่น ามาใช้ศึกษาในงานวิจัย ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งรักซึ่ง มี
ความหมายถึงการปรับสมดุลในองค์ประกอบแห่งความรักของคู่สามีภรรยา ดังแสดงในแผนภูมิ ๒.๙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ ๒.๙  การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแนวคิดทัศนคติความรัก  

 
 ๒.๒.๔ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดสังคมเศรษฐกิจ  

ทฤษฎีหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency Economy) ของพระบาทสมเด็ จ                       
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ผู้ยึดถือเป็นแบบปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนความคิดนิสัย
พฤติกรรม และวิธีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลแล้ว ยังช่วยรักษาทุนเดิมของชีวิตไม่ให้
สูญเสียไป เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ อีกด้วย ในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งถ่องแท้ในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้าง
เสริมชีวิตที่ดี มีความสุข น าไปสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนด้วย 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 
 ๑. ความพอประมาณ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นการด าเนินชีวิตตามอัตภาพด้วย 
ทางสายกลาง สมดุล ไม่สุดโต่งเกินพอด ี 
 ๒. ความมีเหตุมีผล เป็นการใชส้ติและปัญญาในการตัดสนิใจดว้ยเหตุด้วยผล โดยปราศจากอารมณ ์
หรืออคติมีความยับยั้งชั่งใจกับความอยากได้ อยากมี อยากเป็นโดยที่ความมีเหตุมีผล  
 ๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ด ีเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคตด้วยความไม่ประมาท ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก 
ทั้งที่ควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได้ ที่ส าคัญต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งใน ๔ ด้าน คือ 

 

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทัศนคติต่อความรัก  
 
 

 ถ้าความรักในปัจเจกไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง
ก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงได้ 
 ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งรักมีความเด่นการปรับ
สมดุลองค์ประกอบแห่งความรักของคู่สามีภรรยา  



 
๖๐ 

 

 ด้านที ่๑ : ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจหรือภูมิคุ้มกันทางการเงิน ด้วยการใช้จ่ายเงินตามอัตภาพ 
และความจ าเป็นไม่สร้างหนี้สินที่ไม่ท าให้เกิดรายได้ มีการประหยัด อดออมไว้ใช้ในยามจ าเป็นหรือใน
ภายภาคหน้า โดยอาจท า “บัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว” เพ่ือเป็นเครื่องมือเบื้องต้น
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ท าให้เห็นสถานะการเงินที่แท้จริงและใช้จ่ายด้วยความรอบคอบ 
หลักการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินนั้นต้องค านึงถึง 
 ๑. ความประหยัด เป็นการใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นแต่ไม่ใช่ตระหนี่ถี่เหนียว การใช้จ่ายจะมากน้อย 
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับอัตภาพของตนเอง จากรายได้ที่สุจริต และไม่ไปคดโกงรับสินบนหรือเบียดเบียนให้
ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนด้วยเหตุนี้ ความประหยัดจึงต้องตั้งบนพ้ืนฐานของความพอเพียง คือ การ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเงิน ฉลาดใช้ฉลาดออมและฉลาดท าบุญตามอัตภาพ  
 ๒.ความมีเหตุมีผล เป็นการตัดสินใจใช้จ่ายอย่างมีสติ บางครั้งอาจขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์หรือ 
กฎกติกาต่าง ๆ ในสังคมด้วย เช่น การจ่ายภาษีตามกฎหมาย การจ่ายเงินเพ่ือท านุบ ารุงศาสนาหรือ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นต้น 
 ด้านที ่๒ : ภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยการเสริมสร้างความ รู้ รัก สามัคคี ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ขึ้นมา รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความเมตตากรุณา 
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
 ด้านที ่๓ : ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม ด้วยการติดตามรู้เท่าทันผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
ที่ท าให้การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมข้ามชาติเป็นไปอย่างไร้พรมแดนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  
 ด้านที ่๔ : ภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความตระหนักถึง คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างพฤติกรรมนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม๖๖ 
 ด้านที ่๑ : ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจหรือภูมิคุ้มกันทางการเงิน ด้วยการใช้จ่ายเงินตามอัตภาพ 
เงื่อนไขส าคัญในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่ความส าเร็จ ประกอบด้วยความรู้ คู่
คุณธรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. หลักวิชาความรู้ ต้องมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติด้วยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง 
 ๒. หลักคุณธรรม ต้องปรับเสริมพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีคุณธรรม  
 ๒.๑ หลักศีลธรรมขั้นพ้ืนฐานของแต่ละศาสนา  ทุกศาสนา ล้วนสอนให้ยึดมั่นในความสัตย์ 

 ความจริง การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน 
  ๒.๒ หลักจริยธรรม ทั้งจริยธรรมทั่วไป หรือจริยธรรม เฉพาะวิชาชีพ เช่น จรรยาบรรณ 
วิชาชีพแพทย์จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นต้น  
 ๒.๓ หลักนิติธรรม หรือกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารบ้านเมือง 
ให้เป็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความเที่ยงธรรม เกิดสันติสุขปราศจากการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน
และกัน 

                                                 
๖๖เอกสารสรุปการบรรยายของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๘. ประมวลค าในพระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๖ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพมหานคร, (เอกสารส าเนา หน้า ๙ - ๑๑). 



 
๖๑ 

 

   
 ๒.๔ หลักธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ที่ใช้ในการบริหารหน่วยงาน/องค์กรเป็นเครื่องมือ 
ก าหนดความสัมพันธ์ในระดับชั้นต่างๆ ภายในองค์กรหรือหน่วยงานทุกประเภท 
 ๒.๕ กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ทุกคนยึดมั่น เช่น มารยาททางสังคม และการปฏิบัติตนตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 
 ๒.๖ คุณธรรมประจ าตระกูล เป็นหลักคุณธรรมที่ยึดถือปฏิบัติสั่งสมและถ่ายทอดกันมาจาก 
รุ่นสู่รุ่น 
 ๒.๗ ชุดคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่คนไทยในวโรกาสต่าง ๆ 
อาท ิอดทนอดกลั้น อดออมคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี๖๗ 
 ๓.หลักการด าเนินชีวิต ต้องมีความขยันหมั่นเพียรมานะอดทน ใช้สติและปัญญาในการด ารง 
ชีวิตด้วยความรอบคอบ บันได ๓ ขั้นในการน าปรัชญาไปใช้ 
 ขั้นที ่๑ : ต้องเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจถ่องแท้ เพ่ือให้เห็นคุณค่าและ  
เกิดศรัทธาที่จะน าปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้จริง  
 ขั้นที ่๒ : ทุกภาคสว่นต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนปรัชญาสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน จนถึง 
ระดับประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนด้วยกันอย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นที ่๓ : ต้องใช้ปรัชญาเป็นหลักในการด ารงชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือ 
บ่มเพาะปลูกฝังหยั่งรากจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย 
 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติส าหรับคนทุกคน เพ่ือให้สามารถ 
ด ารงชีวิตได้อย่างสมดุลและมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงรอบด้านอยู่ เย็นเป็นสุขและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นหนทางสร้างรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งความสุขซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลกอย่าง
ยั่งยืน๖๘  
 จะเห็นได้ว่า ในการด ารงชีวิตคนในครอบครัวสามารถน าทฤษฏีหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นี้มาใช้และยังช่วยแก้ไขปัญหาความเครียด ความขัดแย้ง หรือความก้าวร้าวรุนแรงภายในครอบครัวได้ 
โดยน ามาปรับการใช้ชีวิตครอบครัวที่เกินความพอดี หรือความพอเพียงทั้งทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจ 
ทางด้านวัตถุมี อาทิ การมีรสนิยมหลงติดยึดวัตถุนิยมของคนบางคนในครอบครัว เช่น สามี หรือ
ภรรยา หรือลูกที่มีวัยเข้าสู่วัยรุ่น มีรสนิยมเกินตัวเกินรายได้ที่ตนเอง หรือพ่อแม่หาได้มีพฤติกรรม
ฟุ่มเฟือยในการจับจ่าย ซื้อหาวัตถุมาปรนเปรอตนเองติดสุขนิยม โดยมิได้ค านึงถึงว่าจะเกินรายรับใน
ครอบครัว และครอบครัวจะเดือดร้อนหรือไม่ โดยอาจมีพฤติกรรมส่อไปในทางขู่เข็ญเรียกร้องขอเงิน
ไปจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ตนต้องการ ส่วนทางด้านจิตใจ ก็เช่น การปรับเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยรู้สึกว่า 

                                                 
๖๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 
๖๘เกษม  วัฒนชัย, ปาฐกถาพิเศษเรื่อง แนวทางการสร้างมาตรฐานด้านการศึกษาและฝึกอบรม

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “จากการปฏิบัติ สู่มาตรฐาน” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร. 



 
๖๒ 

 

ไม่พออยู่ตลอดเวลา ให้เป็นความรู้สึกที่พอเพียง ไม่ทุรนทุรายฟูมฟาย เมื่อขาดสิ่งต่าง ๆ ที่เคยได้ เคย
จับจ่ายใช้สอย ฯลฯ อีกท้ัง ปรัชญานี้ ยังรวมถึงการพูดจาที่พอเพียงด้วย  
 ดังนั้น หากทุกคนในครอบครัว รู้จักประหยัดถ้อยค าที่มีความหมายโดยนัยไปในทางที่ไม ่
ต าหนิกัน ไม่ต่อว่าต่อขาน หรือ ด่าทอกันอย่างไม่มีเหตุผล ต้องให้เกียรติกันได้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงทั้งทางกายและทางวาจาต่อกันได้เป็นอย่างดี ย่อมไม่เกิดปัจจัยแห่งการต่อยอดของความ
รุนแรงความบานปลายแห่งปัญหาความรุนแรงก็ไม่เกิด เพียงแต่สมาชิกครอบครัวร่วมกัน น้อมปฏิบัติ
ตามทฤษฎีหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือบ่ม
เพาะปลูกฝังหยั่งรากจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาให้
บรรเทาเบาบางลงได้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังแสดงในแผนภูมิที่ ๒.๑๐  ดังนี้ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๒.๑๐ สรุปทฤษฎีหรือปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” คือ ปรัชญา “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส”....๖๙  ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 ๑.ท าบัญชีให้ชัดว่า เรามีรายจ่ายอะไรบ้าง ทุกบาททุกสตางค์อันไหนไม่จ าเป็นในช่วงนี้ให้ตัดทิ้ง 
ชวนทั้งครอบครัวมาดูตัวเลขการใช้จ่ายด้วยกันเลย ถ้าเป็นกระเป๋าเดียวกัน 
 ๒. ท าบัญชีรายได้ว่า มีรายได้มาจากไหนบ้าง เอา (๑) กับ (๒) มาเปรียบเทียบดูถ้ารายได้น้อย 
กว่ารายจ่ายทั้ง ๆ ที่ตัดรายจ่ายไปแล้ว หรือรายได้พอ ๆ กับรายจ่ายไม่ค่อยมีเงินเหลือ ก็ขอให้ไปสู่ข้อ ๓ 
 ๓. การขยายโอกาสในการท ามาหากินของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวท่ีใช้กระเป๋าเดียวกัน 
ว่าใครพอจะมีโอกาสสร้างรายได้เพ่ิมเติมก็ต้องท าทุกอย่างที่สุจริต จะได้อยู่รอดและมีเงินเหลือในที่สุด
ก็จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเกิดความม่ันคงทางด้านการเงินในครอบครัว 
 
 
                                                 

๖๙ปรัชญาลดรายจ่าย-เพ่ิมรายได้-ขยายโอกาส นาข้าว... , (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔), 
 <http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Forums&file...t...>, ( ๑๙  เมษายน ๒๕๕๘). 
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๖๓ 

 

 แนวคิดทางด้านเศรษฐกิจ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตรัสประทานแก่ประชาชนชาวไทย ให้ได้มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจหรือ
ภูมิคุ้มกันทางการเงิน ด้วยการใช้จ่ายเงินตามอัตภาพและความจ าเป็น ไม่สร้างหนี้สิน ขยันประกอบ
อาชีพหารายได้ มีการประหยัด อดออมไว้ใช้ในยามจ าเป็นหรือในภายภาคหน้า  
 ๒.๒.๕ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทางตามแนวคิดสังคมวัฒนธรรม 

เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาได้มีเคยมีปัญหาความรุนแรงอันเกิดจากสามีท าร้ายภรรยาหลายรูปแบบ
แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว กลายเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหากันเอง หากคนนอกครอบครัว
รู้จะเป็นเรื่องที่น่าอับอายไม่อยากให้บุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลที่เกิดขึ้นตามมา คือ บุคคลในครอบครัว
ฝ่ายที่อ่อนแอต้องยอมรับสัมพันธภาพเชิงอ านาจความไม่เท่าเทียมกันของฝ่ายที่ก้าวร้าวและแข็งแรงกว่า 
ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเป็นฝ่ายยอมรับสภาพการตกเป็นเบี้ยล่างและสั่งสมไว้  เช่น ความรู้สึกหวาดกลัว เจ็บ
แค้น เก็บกดความโกรธเคืองไว้ภายในรอการระเบิดทางอารมณ์ตอบโต้แต่ไม่อาจท าได้ในบางครั้ง ก็หา
ทางออกด้วยการระบายออกต่อลูกหลาน คนใกล้ชิด หรือกลายเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่หยาบกระด้าง
แตกต่างไปจากเดิม ในภาพรวมแล้วการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่สมาชิกในครอบครัวตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ง่ายกว่าอาชญากรรมประเภทอ่ืน หากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังอาจ
ส่งผลให้เกิดวงจรการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหมุนเวียนกันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมไทย รายงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบว่า การแก้ไขในเชิงโครงสร้าง
และวัฒนธรรม สังคมต้องตระหนักและเห็นความส าคัญ โดยไม่คิดว่าเป็นปัญหาเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
เท่านั้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการท าวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจัง และสังคมไทยยัง
มองว่าเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว ที่เต็มไปด้วยช่องว่าง และยากที่จะเข้าถึงนั่นเอง๗๐  

ในสังคมไทยนั้น ผู้หญิงถูกคาดหวังจากระบบชายเป็นใหญ่ (patriarchy) รวมทั้งอุดมการณ์ผัวเดียว
เมียเดียว (monogamy)จารีตประเพณีแต่ดั้งเดิม ยกให้ชายมีอ านาจเหนือหญิงในความสัมพันธ์ระหว่างคู่
สมรส สามีจึงมีอ านาจเหนือภรรยาและบุตรที่ต้องการ ทั้งการปกป้องคุ้มครองและการควบคุมการใช้
ความรุนแรงของชาย จึงเป็นเครื่องมือในการรักษาอ านาจที่เหนือกว่า ซึ่งสตรีส่วนใหญ่ก็ยอมรับสถานะภาพ
ที่ด้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งในครอบครัวและอาณาเขตต่างๆ ในสังคมจารีตประเพณีดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า
สังคมโดยส่วนรวมยังยอมรับความไม่เท่าเทียมของหญิงและชาย ซึ่งน าไปสู่การที่สังคมยังไม่ตระหนักว่า
ความรุนแรงต่อสตรี เป็นปัญหาส าคัญ แต่เป็นเพียงปัญหาภายในครอบครัวที่ “บุคคลภายนอก ไม่ควร
เข้าไปยุ่งเกี่ยว" เรื่องของผัวเมีย อย่ายุ่ง" ค าคลาสสิค ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากสังคม แม้แต่ในภาพยนตร์
ละครหลายต่อหลายเรื่อง ที่มักฉายภาพความรุนแรงในครอบครัว ที่กระท าซ้ าซาก ทั้งสามีและภรรยา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง และไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากการ
มองว่า"เรื่องผัว-เมีย อย่าไปยุ่ง" นั่นเอง  

หากสังคมวันนี้ยังมองว่าสิ่งที่พบเจอนั้น เป็นความรุนแรงของคนอ่ืน ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ควร
เข้าไปยุ่งจนมองข้าม และมองไม่เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัว หรือแม้แต่ความรุนแรงใด ๆ ว่าเป็น

                                                 
๗๐เพ็ญจันทร์  ประดับมุข, ความรุนแรงในครอบครัว สถานะของงานวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนา

ระบบวิจัยในอนาคต, (นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข), ๒๕๔๖, บทคัดย่อ. 



 
๖๔ 

 

เรื่องส าคัญแล้ว ก็ถือว่าได้ถูกม่านมายาส าคัญบดบังอคติไปด้วยในตัวแล้ว ดังนั้น วันนี้จึงไม่ควรจะมี  
ค าว่า“เรื่องของผัวเมีย ใครอย่ายุ่ง” อีกต่อไป 

ตัวอย่างสุภาษิตที่สะท้อนให้เห็น ถึงการยอมรับต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว “ลิ้นกับฟัน 
ย่อมกระทบกันเป็นธรรมดา” “ไฟในอย่าน าออก” ภรรยาเป็นสมบัติของสามี การเปรียบเปรยเกี่ยวกับเพศ 
ที่มักได้ยินบ่อย ๆ ว่า“ผู้ชายคือ ช้างเท้าหน้า ผู้หญิง คือ ช้างเท้าหลัง” โดยคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็น
ค าสุภาษิตท่ีบอกถึงผู้ชายต้องเป็นผู้น าและผู้หญิงต้องเป็นผู้ตาม ผู้ชายถือเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสา
หลักของบ้านท างานหาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านท างานบ้าน เลี้ยงลูกแต่ปัจจุบันมีการยอมรับ
เพศหญิงมากขึ้น ผู้หญิงสมัยใหม่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถเข้ามา มีบทบาทในด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างทัดเทียมกับผู้ชาย ...”๗๑ 

สาหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น หากจะป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงจากครอบครัว ควรเริ่มจากการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวให้สามารถ
อบรมเลี้ยงดูลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงให้ได้รับความเสมอภาค ปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยไม่ให้มองว่าปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวเรื่องส่วนตัว การท าให้ทุกภาคส่วนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา 
รวมทั้งให้สื่อมวลชนช่วยรณรงค์การป้องกันปัญหา โดยเสนอข่าวที่เป็นกลางและชักชวนให้คนในสังคม
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก็จะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ ๗๒ การปรับเปลี่ยน เจตคติ 
ทัศนคติดั้งเดิม และค่านิยม เป็นข้อท้าทายซึ่งต้องอาศัยเวลาและต้องกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจึงได้ให้ความส าคัญในการรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
และสตรี รวมทั้งสร้างความตระหนักว่า ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นสาธารณะ โดย
เสริมสร้างทัศนคติให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล รวมทั้ง
ให้ความร่วมมือดูแลและแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็น หรือ โทรสายด่วน ๑๓๐๐ รับแจ้งเหตุและให้การ
ช่วยเหลือต่อไป 

สรุปได้ว่า แนวคิดทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนเจตคติให้ถูกต้อง คือ ไม่คิด
ว่าความรุนแรง เป็นปัญหาเฉพาะสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น คนในสังคมต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งท าได้หลายรูปแบบ เช่น หยุดท ารุนแรงไม่
ส่งเสริม ไม่ปลูกฝัง ไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรง และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจนเกิด
วัฒนธรรมไม่รุนแรง ดังสรุปภาพรวมในแผนภูมิ ๒.๑๑ 

 
 
 

                                                 
๗๑ภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  “ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง”, 

Newsletter ตอนที่ ๓, (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗), 
<https://wsccmu.squarespace.com/s/EP3-311057-jitl.pdf>, ( ๗ กันยายน ๒๕๕๘).             

๗๒อภิญญา  เวชยชัย, สภาวการณ์ของเด็กเยาวชนและครอบครัวและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๖. 
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แผนภูมิ ๒.๑๑ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดสังคมวัฒนธรรม 
 

 ๒.๒.๖ มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว 
 สังคมไทย โดยการขับเคลื่อนของภาครัฐ เอกชน (NGO) และภาคประชาสังคม ที่ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องตระหนักและร่วมกัน
แก้ไขอย่างจริงจัง จึงท าให้สถาบัน องค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ด าเนินการตามโครงการที่
เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
 ๑. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ๑) กฎหมายในประเทศไทย ได้แก่   
 (๑) ประมวลกฎหมายอาญา 
 (๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.๒๕๕๐  
 (๓) กระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหม่หรือที่เรียกว่ากระบวนการครอบครัวสมานฉันท์ 
 ๒) กฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ 
 (๑) ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี จาก มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง 
 สหประชาชาติ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๖  
 (๒) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
 (๓) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 (๔) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
 (๕) ปฏิญญาทางการเมืองตามยุทธศาสตร์ไนโรบีเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี 
ปฏิญญาและแผนการปฏิบัติการปักก่ิง๗๓  
 โดยรัฐบาลให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และความรุนแรงใน 
ครอบครัว ด้วยการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ และพิธีสารเลือกรับในปี ๒๕๔๓ ตลอดจนรับรองอนุสัญญาปักกิ่งและเป้าหมายแห่ง
สหัสวรรษ รวมทั้งรับรองปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีอาเซียน และได้ก าหนดให้มีกฎหมาย 
มาตรการ และกลไกต่างๆ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
  

                                                 
๗๓<http://www.lp-ju.ago.go.th/select_topic/topic๐>ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความ

รุนแรงต่อสตรี, (๕ มกราคม ๒๕๕๓). 

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดวัฒนธรรม 

การปรับเปลี่ยนเจตคติให้ถูกต้องมีวิธีการด้วยการ 
ตระหนักรู้และให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา 

http://www.lp-ju.ago.go.th/select_topic/topic๐%3eปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี,%20(๕
http://www.lp-ju.ago.go.th/select_topic/topic๐%3eปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี,%20(๕


 
๖๖ 

 

 ส าหรับประเทศไทยนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งของชาวไทยที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า 
พัชรกิติยาภา ได้ทรงรับเป็นทูตสันถวไมตรีของกองทุนการพัฒนา เพ่ือสตรีแห่งสหประชาติหรือยูนิเฟม 
(UNIFEM) ในโครงการ “Say No to Violence against Women” โดยทรงรณรงค์ “หนึ่งเสียงหยุด
ความรุนแรงต่อผู้หญิง” เชิญชวนให้คนไทยร่วมลงชื่อสนับสนุนยุติความรุนแรง เพ่ือกระตุ้นจิตส านึก
และยกระดับคุณภาพหญิงไทยให้ปลอดภัยจากความรุนแรงและการถูกล่วงละเมิด ซึ่งมีรายชื่อกว่า           
๓ ล้านรายชื่อ ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ทางยูนิเฟม เพ่ือไปมอบให้แก่นายบัน คี มุน เลขาธิการ
สหประชาชาติ คงเป็นเสียงสะท้อนและปฏิญาณในทางอ้อมว่า คนไทยจะไม่ปล่อยให้เกิดความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็ก และจะร่วมกันป้องกันปัญหาดังกล่าว  ไม่ว่าจะในครอบครัวตนเอง หรือในสังคมก็ตาม 
ทั่วโลกได้ก าหนดให้วันที่  ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรง  โดยเฉพาะการ
ต่อต้านความรุนแรงในสตรี  โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีบทบาทในการเป็น
ผู้น าโครงการรณรงค์ เพ่ือยุติความรุนแรงในสตรีเพศที่ถูกคุกคามท าร้ายร่างกาย โดยบุรุษเพศใน
ประเทศไทยมีชื่อว่า “๑ เสียงยุติความรุนแรง”(Say NO to Violence Against Women) ร่วมกับ
มูลนิธิเพ่ือนหญิงของไทยและกองทุนการพัฒนาเพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ  (United Nations 
Development Fund for Women หรือ UNIFEM) และทรงได้รับการทูลถวายรางวัลเกียรติยศ
สูงสุด (Medal of Recognition) และใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์ทูตสันถวไมตรี ที่ทรงมีบทบาท
ส าคัญในการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี๗๔ 
 ๒. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย 
มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว แบ่งเป็น ๔ มาตรการ ดังนี้ คือ 
 ๒.๑ มาตรการนโยบาย คือ ร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงาน ร่วมกันผลักดันกลไก 
ไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดแผนงานและการป้องกันไปสู่การแก้ไขหรือคลี่คลายปัญหา     
 ๒.๒ มาตรการกฎหมาย คือ เตรียมความพร้อมที่จะน ากฎหมายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด
รวมทั้งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและหญิงที่จะตกเป็นเหยื่อความรุนแรง  
 ๒.๓ มาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข  คือ สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ 
ต้องบริการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์และ
คุ้มครองให้รอดพ้นจากการถูกท าร้ายอย่างถาวร บริการด้านปลูกจิตส านึกเพ่ือป้องกันและยุติปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ความรู้แหล่งข้อมูลหน่วยงานช่วยเหลือต่าง ๆ  
 ๒.๔ มาตรการสังคม คือ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความร่วมมือกัน 
อย่างจริงและสร้างความมีส่วนร่วมความเข้มแข็งแก่เครือข่ายองค์กรทั้งในชุมชน ระดับสถานศึกษา 
ระดับประเทศ ในการดูแลเฝ้าระวัง ช่วยเหลือคุ้มครอง ฟ้ืนฟู สถานภาพร่างกายของเด็กและสตรีที่ตก
เป็นเหยื่อของความรุนแรง โดยการประสานงาน การรณรงค์ ความตระหนักและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

                                                 
๗๔“ร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง (Say NO to Violence against Women) ”, 

<http://www.novaw.or.th/?p=5>, (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒). 



 
๖๗ 

 

ได้แก่ การรณรงค์ผ่านสื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมรวมทั้งสร้างเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน ผู้น าชุมชนให้เฝ้าระวัง”๗๕   
 สังคมไทยมีความตื่นตัวต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น กล่าวคือในส่วน 
ของสถาบันครอบครัวพบว่า รัฐได้เข้ามาก าหนดความสัมพันธ์ในครอบครัวเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
มากขึ้น แม้ว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัวแต่เพราะได้ส่งผลกระทบต่อสังคม๗๖  ด้วยเหตุนี้รัฐและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย ซึ่งแต่เดิมนั้นเราจะเห็นว่า รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะไม่ต้องการเข้าไป
ก าหนดหรือสั่งการใด ๆ แต่เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมีแนวคิดว่าการท าร้ายภริยาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว 
และปัญหาส่วนบุคคลเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของส่วนรวม ซึ่งมีรากฐานมาจากโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคม
และเศรษฐกิจ๗๗ด้วยความตระหนักต่อปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นเหตุให้รัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
การปรับร่างกฎหมายครอบครัวเรื่อยมาเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ๗๘  
จัดตั้งศูนย์พ่ึงได้หรือศูนย์ OSCC ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น“ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม” และได้มีการ 
บูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือตอบสนองนโยบายการป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้มีสถานที่บริการที่เป็นสัดส่วน แยกออกจากการ
ให้บริการผู้ป่วยในระบบปกติผู้ที่ประสบปัญหาสามารถเดินเข้าไปขอรับบริการด้วยความรู้สึกปลอดภัย
และไว้วางใจ ว่าจะได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือ โดยมีระบบการประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือ
ทั้งจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
และครอบครัวได้อย่างครบวงจรและมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความช านาญในการรับรู้ปัญหาและวางแผนการ 
ช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ  
 โดยสังคมไทยได้มีการน าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน 
ครอบครัวมาบังคับใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจ สรุปรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้  
 
 
 

                                                 
๗๕พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, ประทานแนวทางการแก้ปัญหาและยุติความ

รุนแรงในครอบครัว ๔ มาตรการ, ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕, <http:/www.naewna.com>. 
 

๗๖สุวรรณา จารุทัศนีย์, “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองและป้องกันหญิงที่ถูกสามี             
ท าร้าย : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, (คณะ
นิติศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔, หน้า ๒๙. 

๗๗J. Phhi, Private Vriate Violence and Public Policy : The Needs of Battered 
Women and the Response of the Public Service, (London : Routledge and Kegan 
Paul, 1989), p.192. 

๗๘<http://www.thaigiving.org/node/๑๕๗>, มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก,  
(๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒). 

 

http://www.thaigiving.org/node/%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B9%97
http://www.jobth.com/detailcom.php?gid=0000018547
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 ๓. การด้าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท้าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้น ามาบังคับใช้ในสังคมไทย ตาม
มาตรา ๔ แต่ถ้าศาลเห็นสมควรอาจก าหนดให้ใช้วิธีการฟ้ืนฟู บ าบัดรักษา คุมความประพฤติ ผู้กระท าผิด
ให้ผู้กระท าผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ท างานบริการสาธารณะงดเว้นการกระท า อันเป็นเหตุให้
เกิดการใช้ความรุนแรง หรือท าทัณฑ์บนตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลก าหนดแทนการลงโทษก็ได้  
ส่วนผู้ที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนใดที่พบเห็นหรือทราบการกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติ มาตรา 
๕ และการแจ้งความต่อพนักงานจะได้รับความคุ้มครอง และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดแก่ผู้แจ้งทั้งทางแพ่ง
และอาญา โดยสามารถแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  แจ้งความทางวาจา เป็นหนังสือ แจ้งทางโทรศัพท์หรือ
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทาง อิเล็กโทรนิกส์ก็ได้  โดยให้ถือเป็นการร้องทุกข์โดยชอบตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ตามมาตรา ๖ หากมิได้มีการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ 
หรือมิได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานภายใน ๓ เดือนนับแต่ผู้ที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรง ตามที่อยู่ในสภาพและมี
โอกาสจะแจ้งความได้จะถือว่าคดีนั้นขาดอายุความ  กรณีท่ีศาลเห็นควรก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ 
เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงเป็นการชั่วคราวในชั้นพิจารณาของศาล ไม่ว่า
จะเป็นค าร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ก็ตามศาลมีอ านาจก าหนดมาตรการ หรือวิธีการชั่วคราวนั้น
และออกค าสั่งใดๆ ได้เท่าที่จ าเป็นและพอสมควรแก่กรณี  ซึ่งรวมถึงการห้ามผู้กระท าความรุนแรงเข้าไป
ในที่พ านักของครอบครัวห้ามเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว รวมถึงการดูแลบุตรสุดท้าย  
 เมื่อการพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น ไม่ว่าการพิจารณาคดี จะได้ด าเนินไป 
แล้วเพียงใด ศาลต้องพยายามให้คู่ความยอมความกันในข้อพิพาท โดยค านึงถึงความสงบสุขและการอยู่
ร่วมกันในครอบครัวตามหลักการต่อไปนี้ 
 ๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรง 
 ๒) การสงวนและคุ้มครองสถานภาพการสมรส หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ 
ก็ให้มีการหย่าร้างอย่างเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด โดยค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตร       
 ๓) การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้อง 
รับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์ 
 ๔) มาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือสามีภรรยาและสมาชิกในครอบครัวให้ปรองดองกันและ 
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร เพ่ือประโยชน์ในการหาทางให้เกิดการยอมความกันใน 
คดีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจตั้งผู้ไกล่เกลี่ย (ผู้ประนีประนอม)  
ประกอบด้วยบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ หรือบุคคลที่ศาล
เห็นสมควรเพ่ือให้ค าปรึกษา หรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน หรืออาจมอบหมาย
ให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ย ให้คู่ความ
ได้ยอมความกันได้ เมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการ ไกล่เกลี่ยตามค าสั่งศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยประนีประนอมต่อศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี ในกรณีที่การ
ไกล่เกลี่ยเป็นผลส าเร็จ บุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้น หรือจะขอให้
เรียกคู่ความมาท าสัญญายอมความกันต่อหน้าศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ เมื่อศาลหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เห็นว่า สัญญายอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม



 
๖๙ 

 

สัญญายอมความนั้น๗๙  การก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ้มครองสถาบันครอบครัวที่ว่าด้วย
เรื่องสิทธิของบุคคลในครอบครัว คือ“สิทธิของประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน และ
รักษาเยียวยา ในฐานะของมนุษย์ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและสังคมเดียวกัน เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์เหมือนกัน”๘๐  
 สรุปว่า การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรการยุติความรุนแรงมีการน าแนวคิด 
ทางกฎหมายเฉพาะมาใช้บูรณาการร่วมกับมาตรการต่าง ๆ  มีลักษณะสอดคล้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับพระด ารัสของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพราะพระองค์ได้ทรงประทานพระด าริถึงการแก้ไขปัญหา
และยุติความรุนแรงในครอบครัวไว้ ๔ มาตรการ แสดงในแผนภูมิที่ ๒.๑๒ ดังนี้ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

                     แผนภูมิ ๒.๑๒ มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว 
  
 ๔. การให้การช่วยเหลือหรือการดูแลผู้ถูกกระท้าความรุนแรงในครอบครัว 

ส าหรับประเทศไทยมีบริการให้การปรึกษาสาหรับผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว ได้แก่ 
มูลนิธิเพ่ือนหญิง ศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี เป็นสถานบริการที่เปิดบริการให้ค าปรึกษาแนะน า และฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจ ตลอดจนช่วยเหลือ เรื่องการด าเนินคดีให้แก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งพบว่าร้อยละ ๗๐ เป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ได้มีการจัดตั้งศูนย์พ่ึงได้ที่ตั้งอยู่ใน
โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรง มีหน้าที่ใน
                                                 

๗๙คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๒), 
หน้า ๕๔ - ๕๙. 

 
 
 

๘๐พระมหาสุทิตย์  อาภากโร (อบอุ่น), “พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน : แนวคิดหลักการ
และวิธีการปฏิบัติ”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๔๒. 

พ.ร.บ คุ้มครองผู้ถูกกระท้าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรการนโยบาย มาตรการการแพทย์ มาตรการสังคม 

มาตรการกฎหมาย 

อ้านาจหน้าที่ สิทธิ 
 

มาตรการคุ้มครองและป้องกัน 



 
๗๐ 

 

การให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ และทางเพศ โดย
ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันได้เพ่ิมจ านวนศูนย์ในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย๘๑  

ศูนย์ที่ให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ ได้แก ่ศูนย์ประชาบดี หรือ สายด่วน ๑๓๐๐ สถาบันจิตวิทยา
ฮอทไลน์ มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ได้มีรูปแบบการดูแลและการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว โดยให้ค าปรึกษาแนะน าและการพัฒนาคุณภาพผู้หญิง และการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ที่
ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว (Crisis counseling for Abused Victims) โดยให้การบริการ
ปรึกษาทางโทรศัพท์๘๒   

รูปแบบการดูแลมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว เน้นดูแลให้ความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างายและจิตใจก่อนเป็นสิ่งแรก หลังจากปลอดภัยแล้วจึงมาใช้วิธีการหาแนวทางแก้ปัญหาหรือ
หาทางออกร่วมกัน ใช้การปรับความเชื่อทัศนคติของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงใหม่ เน้นความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เสริมสร้างความเชื่อมมั่นในการเผชิญและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นการให้การช่วยเหลือ
โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งจัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราว
ส าหรับเด็กและครอบครัว ที่ประสบปัญหาวิกฤติ  มีบริการให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การคุ้มครอง
สวัสดิภาพ และจัดบริการขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้ประสบปัญหา รวมทั้งประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีจ านวน ๗๖ แห่งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ยังมี
บ้านพักฉุกเฉิน องค์กรพัฒนาเอกชนที่เปิดให้บริการ เช่น บ้านพักฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ  ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวที่มารับบริการส่วนใหญ่ มักมาด้วยการถูกท าร้ายร่างกาย 
และได้รับความรุนแรงทางด้านจิตใจ เด็กที่ถูกกระทารุนแรงอาจถูกปล่อยปละละเลย ขาดความรัก
ความอบอุ่น จาการที่พ่อแม่ใช้ความรุนแรง ไม่เข้าใจเด็ก เด็กผู้หญิงบางคนอาจถูกล่อลวงหรือถูกกระท า
ความรุนแรงทางด้านเพศ โดยการถูกลวนลาม ข่มขืน บังคับขายบริการทางเพศ และตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ ผู้หญิงที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวอาจเกิดจากสาเหตุที่สามีมีภรรยาใหม่หรือมีภรรยาน้อย 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลจากลูกถูกปล่อยปละละเลย ถูกกระท าจากลูกและสมาชิกใน
ครอบครัว๘๓  

ดังนั้น การดูแลผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวนั้นในล าดับแรกจะเน้นการดูแลให้ความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนเป็นสิ่งแรก หลังจากปลอดภัยแล้วจึงมาใช้วิธีการหาแนวทางแก้ปัญหา
หรือหาทางออกร่วมกัน โดยใช้การปรับความเชื่อ ทัศนคติของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงใหม่ โดยเน้นความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเผชิญและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นการปรับความคิด
และพฤติกรรม เป็นการบ าบัดวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีความนึกคิดดีขึ้นมีความนึกคิดต่อเหตุการณ์

                                                 
๘๑ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, (๒๕๕๓). รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้าน

ความรุนแรงของประเทศไทยและตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒, หน้า ๓, ๒๑, ๓๒ - ๓๓.  

 
 

๘๒อรอนงค์  อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย, ผู้หญิงและเด็ก : เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว, 
(กรุงเทพฯ: สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์), ๒๕๔๒. 

๘๓ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (๒๕๕๓), รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความ
รุนแรงของประเทศไทย, อ้างแล้ว หน้า ๓, ๒๑, ๓๒ - ๓๓.  



 
๗๑ 

 

ร้ายที่เกิดขึ้นกับตนเองในทิศทางบวก ซึ่งหลักการช่วยเหลือจะใช้วิธีการให้ตรวจสอบความรู้สึกของตนเอง 
ว่ารู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยให้มองตามสถานการณ์ความจริงให้โอกาสในการระบายออก
ทางอารมณ์เมื่อมีความโกรธ ช่วยจัดการภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้น ให้มีทางเลือกและโอกาสในการตัดสินใจ 
ให้กาลังใจและช่วยแนะน าแหล่งช่วยเหลืออ่ืน ๆ สาหรับการให้ความรู้ การสร้างแรงจูงใจ และการวางแผน
เพ่ือแก้ปัญหา เป็นสิ่งส าคัญในการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ถูกกระท าความรุนแรงให้กลับสู่ภาวะปกติ 
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 ๕. การบ้าบัดช่วยเหลือผู้กระท้าความรุนแรงในครอบครัว  
 ข้อมูลจากหนังสือเรื่องของผู้ชายจากสายด่วนสุภาพบุรุษ ที่กล่าวถึงผู้ชายเข้ามารับบริการจาก
โครงการให้บริการปรึกษาแนะน าและจิตบ าบัดสาหรับผู้ชายที่ชอบใช้ความรุนแรง ควบคุมตนเองไม่ได้ 
แต่ยังต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอย่างปกติ ไม่ต้องการท าร้ายผู้หญิงที่เป็นภรรยา โดยโทรศัพท์
เข้ามาปรึกษา และนัดมาพบเพ่ือขอรับบริการให้การปรึกษา แนะน า และจิตบ าบัด ที่ศูนย์ฮอทไลน์ ที่
ให้บริการโดยนักจิตวิทยา๘๔  ส าหรับรูปแบบการบ าบัดผู้กระท าความรุนแรง ได้มีการบ าบัดให้ในผู้ที่กระท า
รุนแรงที่เป็นผู้ต้องขัง โดยการบ าบัดจะเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้ดีขึ้นลดพฤติกรรม
การใช้ความรุนแรงลง โดยใช้แนวคิดที่ว่าการที่ชีวิตมีอิสระมากเกินไปเป็นสิ่งไม่ดีผู้ที่กระท าความรุนแรง
ต้องมีความมุ่งมั่น โดยการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้กระท าความรุนแรงรู้สึกมุ่งมั่นไปกับเรื่องของการเงินหรือ
เศรษฐกิจในครอบครัว และสร้างความมีคุณค่าในตนเอง ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้กระท าความรุนแรงที่
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จากนั้นส่งเสริมให้ผู้กระท าความรุนแรงที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืน และมีความกล้าในการที่จะน าประสบการณ์ของตนไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน๘๕ 
โดยในกรณีที่ผู้กระท าความรุนแรงที่เป็นผู้กระท าผิดจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากสถานบริการ
เฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาล ส านักงานคุมประพฤติจะประเมินว่า ผู้กระท าความผิดต้องการความ
ช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือไม่ หากมีความต้องการหรือมีความจ าเป็น
ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ก็จะด าเนินการประสานงานเพ่ือส่งตัวให้เข้ารับการรักษาต่อไป 
 ๖. แนวทางและผลการด้าเนินการการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ส าหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น หากจะป้องกันปัญหา
ความรุนแรงจากครอบครัว ควรเริ่มจากการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวให้สามารถอบรม
เลี้ยงดูลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงให้ได้รับความเสมอภาค ปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยไม่ให้มองว่าปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวเรื่องส่วนตัว การท าให้ทุกภาคส่วนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา รวมทั้ง
ให้สื่อมวลชนช่วยรณรงค์การป้องกันปัญหา โดยเสนอข่าวที่เป็นกลางและชักชวนให้คนในสังคมตระหนัก

                                                 
๘๔อรอนงค์  อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย, ผู้หญิงและเด็ก : เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว, 

(กรุงเทพฯ: สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์), ๒๕๔๒. 
 

๘๕ณัฐธยาน์  กฤติพงศ์สกุล, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้ต้องขังที่เข้ารับการ
อบรมโครงการโปรแกรมการแก้ไขผู้กระท าผิดที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว กรณีศึกษาเรือนจ ากลาง
คลองเปรม, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๘. 



 
๗๒ 

 

ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก็จะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้๘๖ การปรับเปลี่ยนเจตคติ ทัศนคติ
ดั้งเดิม และค่านิยม เป็นข้อท้าทายซึ่งต้องอาศัยเวลาและต้องกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจึงได้ให้ความส าคัญในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี 
รวมทั้งสร้างความตระหนักว่า ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นสาธารณะ โดยเสริมสร้าง
ทัศนคติให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือดูแลและแจ้งเมื่อพบเห็น  
 ๗. ผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรการยุติความรุนแรง 
 โดยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้
มาตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มาบังคับใช้ในสังคมไทยร่วมกับมาตรการด้านนโยบาย ด้านทาง
การแพทย์ และด้านสังคมบูรณาการร่วมกัน และหลังประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวแล้ว สรุปผลได้ ดังนี้ คือ 
 ๗.๑ ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์แล้ว ก็ไม่ยอมที่จะร้องทุกข์ 
 ทั้งที่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองป้องกันผู้ถูกกระท า ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ได้
แต่ก็สามารถให้ผู้อื่นแจ้งความร้องทุกข์แทนตนได้ในบางกรณี   
 ๗.๒ ถึงแม้ว่าจะสามารถจ าแนกผู้ถูกกระท าอยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ได้หรือไม่อยู่ในวิสัย 
ที่จะร้องทุกข์เป็นจ านวนตัวเลขให้เห็นอย่างชัดเจน แต่เป็นเพราะความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างกันของ
สมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีใครต้องการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในของครอบครัวของตนเองต้องได้รับโทษ 
เป็นคดีความที่สามารถยอมความได้ แม้ว่าจะเป็นความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ซึ่งอาจจะส่งผลให้มี
แนวโน้มที่จะไม่มีการแจ้งความหรือแจ้งให้หน่วยงานใด ๆ ของรัฐทราบถึงปัญหาภายในครอบครัวจึง
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นปัญหาที่ยากกว่าการแก้ไขปัญหาสังคมด้าน
อ่ืน ๆ ซึ่งมีข้อสังเกตสถิติการกระท าความรุนแรงที่ เพ่ิมมากขึ้นทุกปี และท าให้มีความเป็นไปได้ว่า
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงมีมากกว่าจ านวนที่ปรากฏ เพราะยังมีผู้ที่ถูกท าร้ายอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้
แจ้งความ หรือเข้ารับบริการรักษาพยาบาล เพราะคิดว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว คนภายนอกไม่ควร
เข้าไปยุ่งเกี่ยว คนในครอบครัวเองก็อับอายที่จะเปิดเผยเรื่องของตนเอง จึงท าให้ปัญหาการกระท าความ
รุนแรงยังคงมีอยู่ต่อไป และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ถึงแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองก็ยังพบว่า มีผู้ประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวอีกมาก เพราะแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความ
เสมอภาคระหว่างชายหญิง แต่ก็ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม ซึ่งได้มีการศึกษา
ผลกระทบจากแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระท ารุนแรงในครอบครัว 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า ด้วยความ 
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีช่องว่างและมีปัญหาในการบังคับใช้หลายประการ แม้กฎหมายจะ
มีเพียง ๑๘ มาตรา แต่แทบทุกมาตราต้องตีความ เช่น ค านิยามของบุคคลในครอบครัว ซึ่งรวมถึงอดีต

                                                 
๘๖อภิญญา  เวชยชัย, สภาวการณ์ของเด็กเยาวชนและครอบครัวและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๖. 
  



 
๗๓ 

 

ภรรยาอดีตสามี จะครอบคลุมเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ หรือผลกระทบที่อาจเกิดกับบุตร
ของคู่กรณีและพบปัญหาเกี่ยวกับระบบงานที่สนับสนุนการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งการสร้างกลไกเครือข่ายและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลไกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”๘๗  
 ทั้งนี้ อาจยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในการท างาน ท าให้ขาดความเชื่อมโยงความร่วมมือ 
รวมไปถึงการรับและส่งต่อเรื่องให้กับหน่วยงานที่มีภารกิจรองรับกลไกปฏิบัติงาน เช่น ต ารวจ อาจไม่
มีความรู้ในการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองฯ หรือมีความรู้ความเข้าใจ แต่ไม่ตระหนักต่อประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในครอบครัว มองว่าเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวเท่านั้น๘๘ เนื่องจากความไม่เสมอภาคทางเพศได้มีการ
ฝังรากลึกอยู่ในระบบคิดวัฒนธรรมความเชื่อและความรู้ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แม้ว่าจะ
ได้บัญญัติกฎหมายนี้แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยตรง แต่ผลปรากฏว่าหลังการน ากฎหมายนี้
มาใช้  ให้ผู้ถูกกระท าความรุนแรงได้รับการคุ้มครองในระดับหนึ่งเท่านั้น  
 นอกจากนี้ผลการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า “กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การบังคับใช้หลายประการท าให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์
แห่งกฎหมาย อีกทั้งยังไม่มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวอันเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่มีความส าคัญ
ยิ่งของสังคม การให้ความคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพ การบ าบัดฟ้ืนฟูและวิธีปฏิบัติต่อบุคคลในครอบครัว 
ตลอดจนกระบวนการพิจารณาในคดีเกี่ยวกับการกระทบความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหา
ละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวกันกับบุคคลใกล้ชิดที่มีโอกาสในการกระท าความรุนแรงหรือกระท าผิดซ้ าได้ 
ประกอบกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องค านึงถึงความสงบสุข การรักษาความสัมพันธ์
อันดีของบุคคลในครอบครัวและการให้โอกาสผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวได้กลับตัวกลับใจเป็น
คนดีของครอบครัวและสังคม จึงสมควรน ามาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว 
การคุ้มครองป้องกัน และการเยียวยาบ าบัดฟ้ืนฟูมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  แยกต่างหากจาก
การใช้มาตรการทางอาญา เพ่ือจะน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรที่ก าหนดให้เด็ก เยาวชน 
สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการ
ปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม”๘๙  
 
 

                                                 
๘๗กุหลาบแก้ว  ภู่เผ่าพันธุ์, ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง

ในครอบครัว : ศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐, 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒). 

 

๘๘สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงของ
ประเทศไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๓, ๒๑, ๓๒ - ๓๓.  

๘๙ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์, เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
ในครอบครัว, อ้างแล้ว.  



 
๗๔ 

 

 ๘. ประโยชน์และผลที่ประชาชนและสังคมได้รับ 
 ๘.๑ สร้างระบบใหม่ที่กฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติไว้  กล่าวคือให้ผู้พบเห็นหรือทราบ 
เบาะแส ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลื่อ ด้วยการแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ  อันแสดงให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว เป็นประโยชน์สาธารณะ มิใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป 
 ๘.๒ สามารถช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายได้ทันเวลา และเป็นการคุมกันและปกป้องไม่ให้ถูก 
กระท าซ้ า 
 ๘.๓ ก าหนดวิธีการด าเนินการบรรเทาความเสียหายเบื้องต้นที่ถูกต้องและปลอดภัย 
 ๘.๔ เป็นการเยียวยาและให้ก าลังใจผู้เคราะห์ร้ายให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 ๘.๕ เพ่ือให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น และเป็นหลักประกันว่าจะ 
ได้รับความช่วยเหลือและการคุ้มครองโดยรัฐ 

๘.๖ เพ่ือกระตุ้นให้สังคมตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหา 
๘.๗ เพ่ือร่วมเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เยาวชนในการยุติการใช้ความรุนแรง 

สรุปโดยภาพรวม การจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ให้ลดน้อยลงหรือหายหมด 
จากสังคมไทยและสังคมโลกได้นั้น ภาระหน้าที่ดังกล่าวมิใช่เป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยัง
รวมถึงประชาชนและสังคมด้วยที่ต้องแสดงความรับผิดชอบและมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็ได้เสนอไว้ในเบื้องต้นแล้วจากการศึกษา
ค้นคว้าและรวบรวมเป็นความรู้และเป็นข้อมูลอันสามารถใช้ในการศึกษาพบว่า การแก้ไขปัญหาในสังคมไทย
รวมทั้งการใช้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีปัญหา เกี่ยวกับการบังคับใช้หลายประการท าให้เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมายได้  และยังไม่มี
มาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองป้องกัน และป้องกันและ
การเยียวยาบ าบัดฟ้ืนฟู มาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แยกต่างหากจากการใช้มาตรการทางอาญา 
เพ่ือจะน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอย่างเหมาะสมและเป็น
รูปธรรมต่อไป ส่วนผลการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังนับว่ามีตัวเลขจ านวนการแก้ไข
ปัญหานี้ยังมีจ านวนน้อยมาก เพราะมีการช่วยเหลือเฉพาะในรายที่มีการแจ้งความและเป็นคดี จึงยังคง
มีจ านวนสถิติความรุนแรงในครอบครัว อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงมากและมีแนวโน้มว่าจะสูงเพ่ิมขึ้น    
เรื่อย ๆ และมีความซับซ้อนรุนแรงมากขึ้น ดังแสดงในแผนภูมิ ๒.๑๓ 
          โดยผู้วิจัยได้จัดท าสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแบ่งเป็น ๒ ประเด็น
คือ ประเด็นที่ ๑ แนวคิดทฤษฎีแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และประเด็นที่ ๒ มาตรการ              
ยุติความรุนแรงที่ใช้ในสังคมไทย เพ่ือเป็นแนวคิดและแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวในงานวิจัย  สรุปโดยภาพรวมในแผนภูมิ ๒.๑๔  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 



 
๗๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ ๒.๑๓ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวมาตรการยุติความรุนแรง  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท้าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมหาก
ฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎหมาย 
 
 

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวมาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว
ครอบครัว 

ลักษณะ 
มีลักษณะเป็นค้าสั่ง ข้อบังคับมีสภาพบังคับและ
ใช้ได้ทั่วไปอีกทั งก้าหนดความประพฤติ 
ของบุคคลไว้ชัดเจน อ้านาจสูงสดุอยู่ท่ีบทลงโทษ
ตามกฎหมายก้าหนด 

หลักกฎหมาย 
โดยมี

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท้า

ความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.

๒๕๕๐  เป้าหมาย 
ควบคุมเฉพาะกายกับวาจาเท่านั น ซ่ึงมี
เป้าหมายตรงคือการควบคุมสังคมทั งสังคมให้อยู่
กันอย่างสงบสขุและป้าหมายโดยอ้อมเพ่ือให้
มนุษย์ทุกคนอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนาท่ีตนเองเคารพนับถือ 



 
๗๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๒.๑๔ 
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทฤษฎี และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวมาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัวที่ใช้ในสังคมไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 

ประเด็นที่ ๑ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  
 

๑.แนวคิดจิตวิทยา ๒.แนวคิดสังคมวิทยา ๓.แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา
ภรรยา 

๔.แนวคิดทัศนคติต่อความรัก ๕.แนวคิดทางเศรษฐกิจ ๖.แนวคิดทางวัฒนธรรม 

มาตรการกฎหมาย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท้าความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรการนโยบาย มาตรการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

มาตรการสังคม 

ประเด็นที ่๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว 



 
๗๗ 

 

๒.๓ บทสรุป 
 จากการประมวลเรื่องของปัญหาและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  สรุปได้
ดังต่อไปนี้  
 ๑.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว   
 สรุปสาเหตุที่เป็นปัญหาหลักส าคัญของการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว แบ่งออกเป็น  
 ๓ ระดับ ๖ ด้าน  ดังนี้  
 ๑.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับบุคคล มี ๑ สาเหตุ เกิดจาก คือ 
 (๑) ด้านนิสัยส่วนตัว 
 ๒.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว มี ๓ สาเหตุเกิดจาก 
 (๒) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 (๓) ด้านการวางแผนครอบครัว 
 (๔) ด้านการเกิดช่องว่างระหว่างวัย 
 ๓. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคม มี ๒ สาเหตุ เกิดจาก 
 (๕) ด้านสังคมเศรษฐกิจ : การวางแผนการเงิน 
 (๖) ด้านสังคมวัฒนธรรม : ค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ 
 ๒.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่ใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวพบว่า มีแนวคิดทฤษฎี 
อยู่มากมายทั้งแนวคิดทฤษฎีตะวันตก ตะวันออก ของไทย และมาตรการยุติความรุนแรงที่ใช้ใน
สังคมไทย ซ่ึงมีแนวคิดและแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยสรุปได้ ดังนี้ คือ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีตะวันตก เป็นการแก้ไขความขัดแย้งรุนแรง และการป้องกันส่งเสริม 
ให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศ สร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกัน สร้างความผูกพันในครอบครัว และ
มีการควบคุมตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีตะวันออก และของไทย เป็นการลดความขัดแย้งและป้องกัน ควบคุม 
ความโกรธใช้ความสงบชนะความขัดแย้งโดยไม่ใช้ก าลัง การอยู่อย่างพอเพียง การลดการเก็บอารมณ์
สะสมความกดดันที่รอการประทุออกมา  การปรับความสมดุล อดทน เสียสละ ให้อภัยกัน การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ   
 ๒.๓ แนวคิดมาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว อาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า 
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาบังคับใช้ร่วมกับมาตรการด้านนโยบาย ด้านทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ด้านสังคม มีวิธีการด าเนินการบูรณาการบุคลากร องค์กรหน่วยงาน และมีการด าเนินการ
ร่วมกัน ให้ความคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
มีแนวทางการช่วยเหลือเหยื่อผู้ถูกกระท าจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว มีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ คือ 
 ๑.การช่วยเหลือให้ปลอดภัยก่อน 
 ๒.การป้องกันไม่ให้เหยื่อถูกกระท าซ้ าเพ่ิมในเหตุการณ์นั้นอีก 
 ๓.การช่วยเหลือทางด้านร่างกาย 
 ๔.การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ 



 
๗๘ 

 

 ๕.การช่วยเหลือทางกฎหมาย 
 โดยเฉพาะกระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องส าคัญที่จะช่วยเหลือและสามารถแก่ไขปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัว๙๐ เพ่ือช่วยเหลือสามีภรรยาและสมาชิกในครอบครัวให้ปรองดองกันและ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเอง และกับบุตร หรือสมาชิกในครอบครัว ส่วนศาสตร์แห่งการให้
ค าปรึกษาเยียวยาในด้านสังคมสงเคราะห์ ได้น าเอาแนวคิดของทางตะวันตกและตะวันออกมาใช้
อ้างอิงเป็นส่วนใหญ่ เป็นการแนะถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือป้องกันความรุนแรงเบื้องต้นในครอบครัว 
และเพ่ือด าเนินชีวิตในครอบครัวและในสังคมโดยองค์รวม ซึ่งก็มีความน่าสนใจ คือการประยุกต์ศาสตร์ให้
กลมกลืนกับการน าไปใช้ในการบวนการให้ค าปรึกษา เช่น ความรู้ในพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา        
ในการวิเคราะห์แบบลุ่มลึก ความมีเหตุผลในตรรกวิทยา และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า ศาสตร์ทางตะวันตก ตะวันออกและของไทย ถูกน ามาใช้อ้างอิงเป็นส่วนใหญ่ เมื่อ 
น าวิธีการแก้ไขด้วยแนวคิด ทฤษฎี ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมาตรการยุติความรุนแรงมาแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ปรากฏว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีช่องว่างภายใต้แนวคิดทฤษฎี ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาบางส่วนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยังขาดความยั่งยืนต่อการแก้ไขปัญหา จึงท าให้
ยังคงมีจ านวนสถิติผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมขึ้น โดยผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะ
ท าการศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจะได้
กล่าวต่อไปในบทที่ ๓ เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังแสดง
สรุปภาพรวมในแผนภูมิ ๒.๑๕ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
แผนภูมิ ๒.๑๕ สรุปภาพรวมของปัญหาและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

 
 

                                                 
๙๐ฐะปะนีย์  จุฬารมย์, “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัว”, วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย (สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ๒๕๔๙), 
บทคดัย่อ. 

สรุปภาพรวมปัญหาและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

๑.แนวคิดจิตวิทยา 
๒.แนวคิดสังคมวิทยา 
๓.แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 
๔.แนวคิดทัศนคติต่อความรัก 
๕.แนวคิดสังคมเศรษฐกิจ 
๖.แนวคิดทางสังคมวัฒนธรรม 
๗.มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว 

 
 
 

 

๑.ระดับบุคคลด้านนิสัยส่วนตัว 
๒. ระดับครอบครัวด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
๓. ระดับครอบครัวด้านการวางแผนครอบครัว 
๔. ระดับครอบครัวด้านการลดช่องว่างระหว่างวัย 
๕.  ระดับสังคมเศรษฐกิจด้านการวางแผนการเงิน     
๖. ระดับสังคมวัฒนธรรมด้านค่านิยมและความ  
    เชื่อที่ผิด ๆ                                   

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 



 
 

 

 บทท่ี ๓ 
หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

 
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป “...คนไทยเริ่มหันหลังให้พระพุทธศาสนา ลืมหลักค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา ส่งผลกระทบต่อเด็กต่อครอบครัวท าให้ครอบครัวอ่อนแอลง ไม่มีหลักคิดหลักธรรมใน
การด าเนินชีวิตเป็นวิกฤตครอบครัวไทยในปัจจุบัน คือ พ่อแม่ไม่สามารถท าหน้าที่ของครอบครัวได้ 
ได้แก่ การไม่สามารถเลี้ยงดูลูกหรือหลานให้มีคุณธรรมหรือให้มีจริยธรรมได้ ไม่สามารถปกป้องลูกให้
ปลอดภัยได้ด้วยในทางกายภาพ เพราะบางครั้งความรุนแรงในครอบครัวก็เกิดขึ้นจากคนในบ้าน
นั่นเองและบางทีก็เกิดขึ้นจากพ่อหรือแม่ด้วย...”๑ เพราะสังคมปัจจุบันได้มองข้ามหรือละเลยหลัก 
พุทธธรรมว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมนุษย์ในการประคับประคอง
ชีวิตเพ่ือให้ด าเนินไปตามกฎของธรรมชาติ และผลของการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติหรือที่เรียกว่า 
พุทธธรรม“สามารถน าไปแก้ปัญหาความรุนแรงได้ทุกประเภท พระพุทธศาสนามีมุมมองและ
หลักธรรมมากมายที่กล่าวได้ว่าไม่ตกยุคส าหรับน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
ยุคดิจิทัล (digital) นี้ ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียในเรื่องของการนิยมสื่อสารกันด้วยการรวบรัดตัดความใน
รายละเอียดต่างๆ จึงมีความผิดพลาดได้มาก สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีมีการศึกษาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์อย่างละเอียดในแง่มุมต่างๆ  

ผู้วิจัยได้ท าค้นคว้าและรวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ของหลักธรรมที่มาจากคัมภีร์
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่เกี่ยวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 ๓.๑ ที่มาของหลักธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
 ๓.๒ แนวคิดความรุนแรงในครอบครัวตามนัยทางพระพุทธศาสนา 

      ๓.๒.๑ ความหมายและสาเหตุการเกิดความรุนแรงในครอบครัวตามนัย
พระพุทธศาสนา 

 ๓.๓ หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
  ๓.๓.๑ หลักสมชีวิธรรม ๔ 
 ๓.๓.๒ หลักทิศ ๖ 
 ๓.๓.๓ หลักสาราณียธรรม ๖ 
 ๓. ๓..๔ หลักโภควิภาค ๔ 
 ๓.๔ บทสรุป 

  
๓.๑ ที่มาของหลักธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์หาหลักธรรมที่เหมาะสมที่จะน าไปแก้ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยการศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตครอบครัวอย่างเป็นปกติสุขใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎก พบว่า ในอดีตครั้งพุทธกาลเคยเกิดเหตุการณ์
                                                 

๑สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์), พระนักวิชาการ, เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต              
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ, เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗.      



 
๘๐ 

ความรุนแรงในครอบครัว เช่น นางวิสาขาที่มีปัญหาขัดแย้งกับบิดาของสามี...๒ นางอุตตราถูกนางสิริมา      
ท าร้าย...๓ เป็นต้น ได้น าหลักธรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งได้ทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง๔ พบว่า มีหลักธรรมที่น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว         
ในระดับรุนแรงได้และยังท าให้ครอบครัวเกิดความสงบสุขปราศจากความรุนแรงได้อีกนัยด้วย”๕                     
แต่เนื่องจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีจ านวนมาก จึงต้องน าเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุดในการตอบวัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้   

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของตะวันตกตะวันออก ของไทย และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์ 
คัดเลือกจัดกลุ่มประเภทที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงมากท่ีสุดกับหลักพุทธธรรม โดยคัดเลือกหลักธรรมที่           
มีความครอบคลุมในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามประเด็นของสาเหตุหลักของปัญหาที่ได้
จากบทที่ ๒ และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และความแตกต่างกัน
ในประเด็นต่าง ๆ  ท าให้ได้หลักธรรมที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว   
ในงานวิจัยนี้ สรุปหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแบ่งเป็น      
๔ หมวดธรรม  คือ หลักสมชีวิธรรม ๔  ทิศ ๖ สาราณียธรรรม ๖ และ หลักโภควิภาค ๔   

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทั้ง ๔ หมวด และรวบรวมผลงานที่เก่ียวข้อง หลักการ
จากคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่เกี่ยวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา และน าหลักธรรมดังกล่าวมา
บูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในบทที่ ๔ ต่อไป 

 
๓.๒ แนวคิดความรุนแรงในครอบครัวตามตามนัยทางพระพุทธศาสนา 
  ในอดีตมีหลักฐานในพระไตรปิฎกกล่าวถึงความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล             
ดังตัวอย่าง ครอบครัวพราหมณ์ภารทวาชโคตร ได้กล่าวต่อว่าภรรยาว่า “...หญิงถ่อยคนนี้กล่าวคุณ
ของสมณะโล้นอย่างนี้ ๆ ไม่ว่าที่ไหน แนะหญิงถ่อย”๖ เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า 
ผู้น าครอบครัวใช้ความรุนแรงทางวาจาต่อภรรยาที่แสดงให้เห็นว่า ตนมีอ านาจในครอบครัว เมื่อครั้ง
พุทธกาล เช่นเดียวกับในสังคมไทยที่มีปัญหาความรุนแรงที่พบอยู่เสมอทั้งในครอบครัว และในสังคม 
มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยล าดับความรุนแรงที่เกิดข้ึนตามนัยพระพุทธศาสนา มีดังนี้ 
 
 ๓.๒.๑ ความหมายและสาเหตุการเกิดความรุนแรงในครอบครัวตามนัยพระพุทธศาสนา 
                                                 

๒อง.เอก. ๑/๘๙ – ๑๐๐. 
๓ขุ.ธ. ๑/๔๓๕-๔๔๗. 
๔พระบุญแทน  ขันธ์ศรี , “ศึกษาเปรียบเทียบหลักธรรมค าสอนเกี่ยวกับการครองเรือนใน

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 
๒๕๔๔. 

 

๕พระครูนิภา  สธรรมาธิมุต(อ าพร ปริมุตฺโต), “การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวตาม
หลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย) ๒๕๕๔, บทคัดย่อ. 

  ๖ส .ส. ๑๕/๑๘๘/๒๖๓ - ๒๖๕. 



 
๘๑ 

 ความรุนแรงในครอบครัวตามนัยทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “การกระท าโดยตั้งใจของ
สมาชิกภายในครอบครัวที่ท าร้ายให้เกิดความเจ็บปวดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอันท าให้ เกิดภาวะ
หวั่นไหว หวาดระแวงขาดความเชื่อมั่นในตนเอง”๗จากความหมายดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าความ
รุนแรงที่เกิดข้ึน ตามนัยพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรือเรียกอีกอย่างว่า เกิดจากความ
ตั้งใจ หรือเรียกอีกอย่างว่าเกิดจากตัว“เจตนา” ค าว่า “เจตนา” นี้ตามหลักพระอภิธรรม ประกอบอยู่
ในดวงจิตทุกดวงเป็นสัพพสาธารณเจตสิก คือ เป็นตัวเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้น พร้อมกับจิตและดับพร้อม
กับจิตเมื่อมีคุณลักษณะเช่นนี้ ค าว่า “เจตนา” ยังไม่เป็นบุญหรือบาปเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดี ซึ่งเป็น  
ค าแต่เพียงแสดงให้เห็นว่า การกระท าที่เกิดขึ้นทางกายและวาจานั้น ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือจิตใจเป็น
ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับค าว่า“กรรม”เป็นค ากลาง ๆ เหมือนกัน เพราะหมายถึง การกระท า ถ้าหาก
เป็นการกระท าความดีก็เรียกว่า กุศลกรรม แต่ถ้าหากเป็นการกระท าความชั่วก็  เรียกว่า อกุศลกรรม 
และกรรมนี้มีบ่อเกิดอยู่ ๓ ทวารด้วยกัน คือ กายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร เพราะฉะนั้น ค าว่า 
กรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาจึงหมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา๘ กล่าวคือ “กระท าด้วย
ความจงใจหรือตั้งใจกระท า ดังนั้น การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนาหรือความตั้งใจจงใจเท่านั้น จึงจัด
ว่าเป็นกรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่เจตนาเป็นส าคัญ และโดยนัยนี้จะเห็นอีกว่า  ค าว่า
“เจตนา”ค านี้ หมายถึง ความคิดของจิต จึงเรียกว่า มโนกรรม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ใจหรือความคิด
ความรู้สึกของจิตเป็นเรื่องส าคัญที่ก่อให้เกิดกรรม  

จะเห็นได้ว่า ใจ หรือ มโนกรรม นั้นมีความส าคัญที่ก่อให้เกิดการกระท าทางกายและทางวาจา
ไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม โดยเฉพาะ มโนกรรม ที่ประกอบด้วย ราคะ โทสะ 
และโมหะ ซึ่งส่งผลแห่งการกระท าลงไปนั้นเป็นอกุศลกรรมทางทวารทั้ง ๓ และติดตามบุคคลผู้นั้นไป
เหมือนดังล้อรถตามรอยเท้าโค รอยเท้าโค ไปถึงไหนล้อรถก็จะไปถึงนั่น เหมือนเงาของตนเองหรือเงา
กรรม ดังได้มีค าที่ท่านกล่าวไว้ว่า กรรม คือ การกระท าที่จะถือว่าส าเร็จสมบูรณ์แล้วว่าต้อง
ประกอบด้วยองค์ ๔”๙ คือ  

(๑) กิเลส คือ แรงกระตุ้นใจชนิดต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเพราะสิ่งเร้า  
(๒) เจตนา คือ ความตั้งใจ ความจงใจ มีเจตจ านง มีความมุ่งหมาย 
(๓) การเคลื่อนไหว กาย วาจา ใจ เพื่อกระท าตามความตั้งใจ 
(๔) เกิดผลส าเร็จตามความตั้งใจ เช่น โกรธ ด่า ตี๑๐ 

ดังแสดงให้เห็นภาพรวมของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวตามนัยทางพระพุทธศาสนาใน
แผนภูมิ ๓.๑ ต่อไปนี้ 

 
                                                 

๗อายุษกร  งามชาติ, “พุทธวิธีการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”, สารนิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, หน้า ๑๑. 

๘องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๒๒. 
๙แสง  จันทร์งาม, ประทีปธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๒๕), หน้า ๑๖๒ - ๑๖๓. 
๑๐พระมหาปราโมทย์  ปโมทิโต, เรียบเรียง, พจนานุกรมธาตภุาษาบาลี, (กรุงเทพมหานคร : 

เอกพิมพ์ไทย จ ากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๙๒ - ๙๓. 
 



 
๘๒ 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๓.๑ การเกิดความรุนแรงในครอบครัวตามนัยทางพระพุทธศาสนา 
 

จากบริบทความหมายและการเกิดความรุนแรงจะเห็นได้ว่า การเกิดหรือจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ  
ที่น าไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว ก็คือ กิเลส ต่อมา ก็น าไปสู่วงจรของวัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม 
วิบาก ซึ่งกิเลส ได้แก่ ราคะ โทสะ และโมหะ  กรรม ได้แก่ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และวิบาก 
ได้แก่ ผลของการกระท า ก็คือ การล่วงอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีการท าร้ายร่างกาย การกล่าววาจา          
หยาบคาย เป็นต้น จะสังเกตได้ว่า เป็นการกระท าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากแรงขับภายในตามมาก็คือ 
การด่า การทุบตี การฆ่า เพราะเป็นการกระท าที่ปราศจากสติเข้าไปประกอบเหตุว่าสตินั้น จะไม่
ประกอบในอกุศลมูลจิตทุกดวง  
 จรัญ  ภักดีธนากุล ได้อธิบาย การหาสาเหตุแห่งความรุนแรง หรือพฤติกรรมความรุนแรงลง
ไปให้ลึกที่สุดแท้จริงภาษาโลก ที่เรียกว่า ความรุนแรง ซึ่งฝรั่งใช้ค าว่า violence attitude มาจนถึง 
violence mind และ violence behavior นั้น ในภาษาพุทธศาสนิกชนผู้คนหมู่มากในสังคมไทยเรา
รู้จักกันมาแต่ดึกด าบรรพ์แล้วว่า แท้จริงคือ โทสจริต หรือโทสะมูลจิต ในภาษานักอภิธรรม และถ้าเป็น
ภาษาในทางชาวศาลยุติธรรม เราเรียกว่า โทสาคติ คือ โทสะ สนธิกับอคติ อคติคือ  ทางที่ไม่ควรไป
หรือทางที่ผิดแต่ถูกผลักดันให้ด าเนินไปด้วยอ านาจแห่งโทสะ ถ้าเข้าใจความชั่วร้ายและรากเหง้าของ
ความชั่วร้ายตัวนี้มาแต่ดั้งเดิมซึ่งในแวดวงตุลาการที่ให้ระวัง คือ อคติทั้ง ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ 
ภยาคติ และโมหาคติ แต่เฉพาะเรื่องความรุนแรง ก็คือ โทสาคติ ตัวเดียวซึ่งตรงข้ามกับเมตตา มีโทสะ

กิเลส คือ ราคะ 
โทสะ

โมหะ

อกุศลเจตนา 

มโนทุจริต

การเคลื่อนไหว
ทางกายทุจริต 

วจีทุจริต

เกิดผลส าเร็จ
ตามความตั้งใจมี
การด่า ฆ่า ทุบตี 

เป็นต้น

กิเลส 

วิบาก กรรม 



 
๘๓ 

เมื่อไร เมื่อนั้นไม่มีเมตตา ไม่มีมิตรไมตรีให้  ซึ่งถ้าพิจารณาลึกซึ้งลงไปอีกข้ันหนึ่ง คือ โลภะ เป็นปัจจัย
อีกตัวหนึ่ง ที่ท าให้เกิดโทสะ ผู้คน ที่เราวิเคราะห์มาในตอนแรกที่หนาหนักอยู่ด้วยตัวกูของกู ทั่วโลกมี
กูเป็นศูนย์กลางต่างกอบโกยกันอยู่ ด้วยความโลภเป็นปัจจัยลุกลามให้เกิดโทสะ แล้วต่างฝ่ายต่างไม่
ยอมกัน การใช้ความรุนแรงใส่กันจึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิญญาณ แต่ลึกลงไปในทาง
หลักวิชาการ ระบุชัดว่า รากเหง้าของทั้งโลภะ และโทสะแท้จริง คือ โมหะเจตสิก คือ ความไม่รู้ ความ
งมงาย ความโง่เขลา และรู้ไม่ทันถึงระบบจิตว่าท างานอย่างไร ไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมของมนุษย์ และ
สัตว์นั้น ถูกผลักดันด้วยกระบวนจิตวิญญาณอะไร ท าไมเขาถึงท าตัวดีแล้วกลายเป็นคนดี ท าไมเขาถึง
ท าชั่วแล้วกลายเป็นคนชั่วอะไรเป็นตัวผลักดันให้คนคิด คนพูด คนท ารุนแรง๑๑  

สรุปว่า ความรุนแรงในครอบครัวตามนัยพระพุทธศาสนา คือ การกระท าที่เกิดจากอกุศลมูล
มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นแรงขับเคลื่อนภายในท าให้ขาดสติ จนกระทั่งเป็นเหตุก่อให้เกิดการกระท า
ทางกายกรรม วจีกรรม กับอีกฝ่ายหนึ่งมีผลท าให้เกิดความบอบช้ า เจ็บปวด ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
หรือเสียชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ บ่อเกิดความรุนแรงนี้ยังมีผลเชื่อมโยงไปถึงระบบโครงสร้างทางสังคม 
ทั้งนี้ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีส าคัญนั่นเอง 

 
๓.๓ หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ๓.๓.๑ หลักสมชีวิธรรม ๔     

   พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เรือนที่ครอบครองไม่ดีย่อมก่อให้เกิดทุกข์”๑๒กล่าวคือ เมื่อชายหญิงตก
ลงปลงใจอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ครองเรือนเพ่ือมีบุตรหลานไว้สืบทอดวงศ์ตระกูลจึงไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเลย เนื่องจากต้องใช้ศิลปะวิทยาจิตวิทยาหลายแขนงจึงจะประคับประคองให้ชีวิตคู่ด าเนินไปได้ 
จุดเริ่มต้นของสถาบันครอบครัว คือ การที่บุคคลตั้งแต่สองคนมาใช้ชีวิตร่วมกันหรือมีความสัมพันธ์
ฉันท์สามีภรรยาและอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน อาจมีหรือไม่มีผู้สืบสายโลหิตก็ได้มีค าสุภาษิต
โบราณที่ว่า   

     “เมื่อปลูกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่” ซึ่งมีความหมายว่า ชายและหญิงที่ตกลงปลงใจว่าใช้ชีวิตคู่
ร่วมกันได้มีการแต่งงานกัน“ความสุขในชีวิตคู่สมรสถือว่าเป็นความสุขที่แท้จริง การแต่งงานให้มี
ความสุขในชีวิตสมรสต้องมีหลักการครองชีวิตโดยใช้คุณธรรมในการครองเรือนที่จะท าให้ชีวิตการ
แต่งงาน มีความสุข การที่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ไร้ปัญหาได้  
 การที่จะสร้างครอบครัวเริ่มตั้งแต่การเลือกคู่ครอง การอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาตลอดไป
จนถึงการบริหารดูแลครอบครัวและป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัว ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการสร้าง
ครอบครัวที่มั่นคงสมบูรณ์ คือ การเลือกคู่ครองที่เหมาะสมกัน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการแรก
ของการสร้างครอบครัวที่มั่นคงสมบูรณ์ ความเหมาะสมกันของคู่ครอง ตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาพบในพระไตรปิฎกท่ีแสดงหลักสมชีวิธรรม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

                                                 
๑๑จรัญ  ภักดีธนากุล : บรรยายพิเศษในงานประชุมอบรมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบ

ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจ าปี ๒๕๕๑ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์. 

  ๑๒ขุ.ธ.๒๕/๓๐๒/๑๒๗.   



 
๘๔ 

 ๑) นิยาม และความหมายของหลักสมชีวิธรรม ๔  
 (๑) ความหมายของสมชีวิธรรม ๔ ในพระไตรปิฎก  ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 
                     “คหบดีและคหปตานี ถ้าสามีและภรรยาทั้ง ๒ ฝ่าย 
            หวังจะพบกันทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า ทั้ง ๒ ฝ่ายพึงมีศรัทธาเสมอกัน  มีศีลเสมอ
กัน 
            มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน สามีและภรรยาทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น ย่อมได้พบกัน ทั้ง
ใน 
            ชาตินี้และชาติหน้า”๑๓ 

จากพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้น สรุปความว่า หลักสมชีวิธรรม ๔ หมายถึง หลักธรรมส่งเสริมให้ 
ชายหญิงที่เป็นคู่สามีภรรยา อยู่ครองเรือนกันอย่างยืดยาวนานจนแก่เฒ่าและตายจากกันไปในที่สุด และ
แม้ตายแล้วก็มีโอกาสเป็นคู่สามีภรรยากันอีกในชาติต่อไปนั้น มี ๔ ประการ เรียกว่า สมชีวิธรรม ๔ คือ 
สมสัทธา สมสีลา สมจาคา และสมปัญญา๑๔  ดังแสดงในแผนภูมิ ๓.๑ 

 

 
 

            แผนภูมิ ๓.๒ หลักสมชีวิธรรม ๔ 
 
 
 

                                                 
๑๓องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๙๔. 
๑๔เรื่องเดียวกัน. 

สมชีวิธรรม

สมสีลา

สมจาคา

สมปัญญา

สมสัทธา



 
๘๕ 

 นอกจากนี้ นักปราชญ์ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายหลักสมชีวิธรรม ๔ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คือ 
 (๒) ความหมายของสมชีวิธรรม ๔ ตามทรรศนะนักปราชญ์ นักวิชาการ    

     พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้เขียนไว้ในหนังสือธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิต
ที่ดีงามเกี่ยวกับสมชีวิธรรม ๔ เป็นหลักธรรมของคู่ชีวิตที่จะท าให้คู่สมรสมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกัน
เป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงที่จะท าให้อยู่ครองกันได้ยืดยาว เรียกว่า สมชีวิธรรม ๔ คือ สมสัทธา สมสีลา               
สมจาคา สมปัญญา๑๕ 
     พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เขียนไว้ในหนังสือธรรมนูญชีวิตเกี่ยวกับสมชีวิธรรม ๔ 
หมายถึง สามีภรรยาที่ประพฤติธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ว่า คู่สร้างคู่สม ขยายความว่า หลักธรรมของ
คู่ชีวิตที่จะท าให้คู่สมรสมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกันเป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงที่จะท าให้อยู่ครองกันได้ยืด
ยาว เรียกว่า สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ สมสัทธา สมสีลา สมจาคา สมปัญญาทั้ง ๔ ประการนี้๑๖  
     พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้เขียนไว้ในหนังสือ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ ได้แสดง
ทรรศนะว่า  สมชีวิธรรม ๔ หมายถึง ชีวิตสมรสที่จะมีความสุขราบรื่นมั่นคงยืนยาวได้นั้นคู่สมรสควรมี
คุณธรรมที่สมหรือสม่ าเสมอกันอันจะพึงเรียกได้ว่าสมธรรม ๔ ประการ คือ สมศรัทธา สมสีลา สมจาคา 
และสมปัญญา  สมธรรม ๔ ประการนี้ เป็นฐานรองรับชีวิตคู่ครองในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า ฆราวาส
ธรรม ๔ อย่าง แสดงถึงความมีคุณสมบัติสมกันและความมีลักษณะนิสัยสม่ าเสมอกันของคู่ครอง ซึ่งจะ
ท าให้ผู้สมรสทั้งสองมีสมชีพหรือสมชีวีคือมีชีวิตที่สมหรือเสมอกันในสมธรรม ๔ ประการนี้๑๗ 
     พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) ได้เขียนไว้ในหนังสือธรรมลีลา 
บทความพิเศษ : ๔ หนทางเป็น 'คู่สร้าง คู่สม ตัวจริง ทั้งชาตินี้ชาติหน้า ในหมวดหลักธรรมส าหรับ
พัฒนาธรรมจริยาเกี่ยวกับสมชีวิธรรม ๔ หมายถึง สามีภรรยาคู่ใดก็ตามที่น าหลักธรรม ๔ นี้ (สมสัทธา 
สมสีลา สมจาคา สมปัญญา) ไปประพฤติปฏิบัติ ท่านเรียกสามีภรรยาคู่นั้นว่า คู่ครองที่ดีหรือคู่สร้าง             
คู่สม คือ มีหลักธรรมของคู่ชีวิตที่จะท าให้คู่สมรสมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกันเป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงที่
จะท าให้อยู่ครองกันได้ยืดยาว๑๘ 
  จากความหมายดังกล่าว พอสรุปความได้ว่า หลักสมชีวิธรรม ๔ เป็นธรรมครองรักครองเรือน
ส าหรับสามีภรรยา รวมถึง ธรรมการเลือกคู่ครองในการวางแผนครอบครัวด้วยหลักธรรมที่เสมอกัน ทั้ง
สามีภรรยาประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ สมศรัทธา สมสีลา สมจาคา และสมปัญญา อันเป็นชีวิต

                                                 
๑๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม, พิมพ์ครั้งที่ ๓๐ 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓).   
๑๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), หนังสือธรรมนูญชีวิต หมวดสาม คนกับคน ข้อ ๑๓ คน

ร่วมชีวิต (คู่ครองที่ดี), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๒๕๔๗), หน้า ๗๑. 

 

๑๗พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง), 
หน้า ๙. 

 

๑๘พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), หลักธรรมส าหรับพัฒนาธรรมจริยา”, 
หน้า ๑๑๖ - ๑๑๗. 

        
 



 
๘๖ 

สอดคล้องกลมกลืนกันเป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงที่จะท าให้อยู่ครองรักกันได้ยืดยาวและพึงอธิษฐานร่วมกัน
ว่าจะเกิดเป็นคู่รักคู่ครองของกันและกันทุกชาติทุกภพตลอดไปได้  ส าหรับสามีภรรยาคู่ใดที่หวัง
ความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัวทั้งทางโลกและทางธรรม 
  ๒) ความเป็นมาของหลักสมชีวิธรรม ๔ 
      (๑) ในพระไตรปฎิกมีหลักฐานปรากฏในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 
พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักสมชีวิธรรม ๔ โดยปรารภแก่บคุคลที่มีสถานะต่างกัน ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ ในปฐมสมชีวีสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน สูตรที่ ๑ ความว่า...  

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เภสกฬามฤคทายวัน เขตกรุงสุงสุมารคีระ๑๙ 
แคว้นภัคคะ ครั้งในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสก ถือบาตรและจีวร เสด็จ
เข้าไปยังนิเวศน์ของนกุลปิตาคหบดี ประทับนั่งบนอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้ว ล าดับนั้น นกุล
ปิตาคหบดีและนกุลมาตาคหปตานี๒๐พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ข้าพเจ้าน านกุลมาตาคหปตานีมา ข้าแต่
พระองค์ไม่เคยคิดที่จะประพฤตินอกใจนกุลมาตาคหปตานี ไหนเลยจะประพฤตินอกใจ
ด้วยกายเล่า พวกข้าพระองค์ปรารถนาที่จะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า” 
           แม้นกุลมาตาคหปตานี้ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่นกุลปิตาคหบดีหนุ่มน าหม่อมฉันผู้ยังเป็นสาวมา หม่อมฉันไม่เคยที่
จะประพฤตินอกใจนกุลปิตาคหบดี ที่ไหนเลยจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า พวกข้า
พระองค์ปรารถนาที่จะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า  
          พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “คหบดีและคหปตานี ถ้าสามีและภรรยาทั้ง ๒ 
ฝ่ายหวังจะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ทั้ง ๒ ฝ่ายพึงมีศรัทธาเสมอกัน มีศีล
เสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน สามีและภรรยาทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นย่อมได้พบ
กันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า”๒๑ 
                         สามีและภรรยาทั้ง ๒ ฝ่าย  
                    เป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ 
                    ส ารวมระวัง ด าเนินชีวิตโดยธรรม   
                    เจรจาค าไพเราะอ่อนหวานต่อกัน  
                    มีความเจริญรุ่งเรือง มีความผาสุก   
                    มีความประพฤติเสมอกันทั้ง ๒ ฝ่าย   
                    รักใคร่ ไม่คิดร้ายต่อกัน  
                    ทั้ง ๒ ฝ่าย ประพฤติธรรมในโลกนี้ 

                                                 
๑๙หมายถึง ชื่อนครหลวงแห่งแคว้นภัคคะที่พระพุทธเจ้าจ าพรรษาที่ ๘  
๒๐หมายถึง พราหมณ์ผู้เคยเป็นบิดา เป็นลุง และเป็นอาของพระตถาคตอย่างละ ๕๐๐ ชาติ 

และพราหมณีผู้เคยเป็นมารดา เป็นป้า เป็นน้าของตถาคตอย่างละ ๕๐๐ ชาติ  (องฺ.จตุกฺก.อ.๒/๕๕ - ๕๖/๓๕๐) 
๒๑องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๙๓-๙๔. 
 



 
๘๗ 

                    มีศีลและวัตรเสมอกัน เสวยอารมณ์ท่ีน่าใคร ่
                    ย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในเทวโลก๒๒ 

จากพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้น สรุปความว่า มีสามีภรรยาคู่หนึ่งรักกันมาก กราบทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า  เขาท้ังสองปรารถนาจะได้พบกันอีก ทั้งในชาติปัจจุบันและชาติหน้า                

         “สามีภรรยาหวังว่าจะได้พบกันครองคู่กัน ทั้งในชาตินี้หรือชาติหน้า พึงเป็นผู้
มีธรรม ๔ ประการเสมอกัน คือ  
                     ๑.ศรัทธาเสมอกัน   
                     ๒.มีศีลเสมอกัน  
                     ๓.มีจาคะเสมอกัน  
                     ๔.มีปัญญาเสมอกัน  
ภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพฯ 
ภรรยาและสามีท้ังสองเป็นผู้มีศรัทธา  
                     ๑.รู้ความประสงค์ของผู้ขอ  
                     ๒.มีความส ารวม  
                     ๓.เป็นอยู่โดยธรรม  
                     ๔.เจรจาค าที่น่ารักแก่กันและกัน  
ภรรยาและสามีท้ังสองนั้นย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกเมื่อทั้งสองฝ่ายมี 
                     ๑.ศีลเสมอกัน  
                     ๒.รักใคร่กันมาก 
                     ๓.ไม่มีใจร้ายต่อกัน    
                     ๔.ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว  
ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจ
อยู่ในเทวโลกฯ 

   และพระพุทธองค์ตรัสในทุติยสมชีวิสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน สูตรที่ ๒  
ดังพุทธพจน์ที่ตรัส ว่า 

 

          “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสามีและภรรยาทั้ง ๒ ฝ่าย หวังที่จะพบกันทั้งในชาตินี้ และ
ชาติหน้า ทั้ง ๒ ฝ่าย พึงมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญา
เสมอกัน สามีและภรรยาทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น ย่อมได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า”๒๓ 
                          สามีและภรรยาทั้ง ๒ ฝ่าย 
                      เป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสง์ของผู้ขอ 
                      ส ารวมระวัง ด าเนินชีวิตโดยธรรม 
                      เจรจาค าไพเราะอ่อนหวานต่อกัน 
                      มีความเจริญรุ่งเรือง มีความผาสุก 

                                                 
๒๒องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๙๔. 

 ๒๓เรื่องเดียวกัน. 



 
๘๘ 

                      มีความประพฤติเสมอกันทั้ง ๒ ฝ่าย 
                               รักใคร่ ไม่คิดร้ายต่อกัน  
                                    ทั้ง ๒ ฝ่ายประพฤติธรรมในโลกนี้ 
                               มีศีลและวัตรเสมอกัน เสวยอารมณ์ท่ีน่าใคร่ 
                               ย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในเทวโลก ๒๔        
สรุปความได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง สมชีวิธรรม ๒ ครั้งด้วยกัน คือ ครั้งที่ ๑ พระพุทธเจ้าตรัส

แก่คฤหัสถ์ (สามีภรรยา)ว่า ตรัสสอนแก่ชายและหญิงพึงปฏิบัติธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ๑. สมสัทธา (มีศรัทธา
เสมอกัน) ๒. สมสีลา (มีศีลเสมอกัน) ๓. สมจาคา (มีจาคะเสมอกัน) ๔. สมปัญญา (ต้องมีปัญญาเสมอกัน) 
จะท าให้การครองชีวิตด าเนินไปอย่างราบรื่นมีความสุข และสามีภรรยาทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและ
กันทั้งในปัจจุบันทั้งในโลกหน้า  

  ครั้งที่ ๒ พระพุทธเจ้าตรัสแด่คณะพระภิกษุ ตรัสสอนสามีภรรยาที่หวังจะพบกันทั้งชาตินี้
และชาติหน้าพึงปฏิบัติด้วยธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ๑. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน ๒. สมสีลา มีศีลเสมอกัน 
๓. สมจาคา มีจาคะเสมอกัน ๔. สมปัญญา ต้องมีปัญญาเสมอกัน จะท าให้การครองชีวิตด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นมีความสุข และสามีภรรยาทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในโลกหน้า ดังแสดงใน
แผนภูมิที่ ๓.๓ ความเป็นมาของสมชีวิธรรม ๔ 

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสแสดง สมธรรม ๔ ประการนี้ จะเป็นเหตุให้คู่สามีภรรยาได้พบกัน
ทั้งชาตินี้และชาติหน้าตามความประสงค์ ดังพุทธพจน์ ดังกล่าวข้างต้น พระพุทธศาสนาสอนให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะท าให้คู่สมรสมีความสมดุลอยู่ด้วยกันได้อย่างเหมาะสมหรือสม่ าเสมอกลมกลืน
กันและอยู่ครองเรือนด้วยกันอย่างยืดยาวอย่างมีความสุข  

สรุปความได้ว่า การปรับตัว คบหาก่อนแต่งงาน หญิงชายที่คิดจะแต่งงานกัน ควรคบหา ดูใจกันก่อน
เพ่ือศึกษาอุปนิสัย อารมณ์ ความรัก ความจริงใจ ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการปรับตัวให้
เข้ากันได้ตั้งแต่ก่อนสมรสมีความส าคัญอย่างยิ่ง ถ้ามีเวลาศึกษาคบหากันเป็นเวลานานเท่าใดจะมีผลให้
การหย่าร้างลดน้อยลงตามไปด้วย หลักธรรมส าหรับสามีภรรยาที่จะท าให้ชีวิตสมรสมีชีวิตสอดคล้อง
กลมกลืนกัน เป็นพื้นฐานอันมั่นคงท่ีจะท าให้อยู่ครองรักกันได้ยืนยาว ซึ่งเรียกว่า สมชีวิธรรม ๔  
 ๓) องค์ประกอบของสมชีวิธรรม  

   หลักสมชีวิธรรม๒๕ เป็นการกล่าวถึงพ้ืนฐานอันส าคัญของครอบครัวที่สามีภรรยามีความเชื่อศรัทธา 
ที่เสมอกัน มีแนวทางการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน มีความหนักแน่นเสมอกัน และปรับตัวเข้าหากันได้จะ
ท าให้ครอบครัวเกิดความมั่นคง สามารถน าพาชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน ได้อย่างยาวนานตลอดรอดฝั่งการมีหลัก
ความเชื่อที่แสมอกัน ในทัศนะของพุทธศาสนา มีองค์ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ประการ  
                 ๓.๑) ความหมายของ สมสัทธา  
                         (๑) สมสัทธาในพระไตรปฎิกคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกก
นิบาต   

                                                 
๒๔องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๖/๙๕. 
๒๕องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐. 
 



 
๘๙ 

                          สมสัทธา หมายถึง  มีศรัทธาสมกันเป็นการเคารพนับถือศาสนา โดยมีแนวความคิด
ความเชื่อถือ หรือหลักการอบรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ การมีความเชื่อ ความเลื่อมใส เช่น ความ
เชื่อถือในลัทธิศาสนา ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และความคิดนิยม ในคุณค่าหรือมีความยึดถือใน    
สิ่งเดียวกันตลอดจนความดีงามต่าง ๆ เมื่อสามีภรรยามีทัศนคติค่านิยมท่ีไม่ขัดแย้งกัน ย่อมท าให้ชีวิตคู่
มีความราบรื่นมั่นคง เพราะทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นลงรอยกัน สามารถปรับตัวเพ่ือเป็นการถนอม
น้ าใจซึ่งกันและกัน มิฉะนั้นแล้ว จะท าให้เกิดความขัดแย้ง และความแตกแยกภายในครอบครัวได้๒๖ 
 (๒) สมสัทธาตามทรรศนะนักปราชญ์และนักวิชาการ 
 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้แสดงทรรศนะว่า สมสัทธา หมายถึง ความ

เชื่อ 
ความเลื่อมใสหรือความใฝ่นิยม เช่น ความเชื่อถือในสัทธิศาสนา ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และความ
ใฝ่นิยมในคุณค่า หรือสิ่งที่ยึดถือเข้าใจว่า เป็นความดีงามต่าง ๆ ความมีศรัทธาสมกัน ตั้งต้นแต่ความ
เชื่อถือในลัทธิศาสนาอย่างเดียวกัน ตลอดจนการมีรสนิยมแนวเดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในชีวิต
สมรส ถ้าศรัทธาเบื้องต้นไม่เป็นอย่างเดียวกัน ก็ต้องตกลงปรับให้เป็นไปด้วยความเข้าใจต่อกัน๒๗ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดงทรรศนะว่า สมสัทธา หมายถึง 

มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนาสิ่งเคารพบูชา แนวความคิด ความเชื่อถือ หรือหลักการ              
ต่าง ๆ ตลอดจนแนวความสนใจอย่างเดียวกันหนักแน่นเสมอกัน หรือปรับเข้าหากันลงกันได้๒๘ 
 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) ได้แสดงทัศนะว่า  

สมสัทธา หมายถึง สามีภรรยามีศรัทธาเสมอกัน ศรัทธาคือ ความเชื่อ ความเลื่อมใส ทัศนคติ อุดมการณ์ 
ความคิดเห็นในเรื่องการท าความดีเรื่องผลแห่งความดี เรื่องบุญบาป เรื่องชาตินี้ชาติหน้า เป็นต้น สามีภรรยา
ที่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้เสมอกัน ย่อมอยู่ด้วยกันได้ยืนนานกว่าสามีภรรยา ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ใน
เรื่องเช่นนี้๒๙ 
 เสถียรพงษ์  วรรณปก ได้แสดงทรรศนะว่า สมสัทธา (มีศรัทธาสมกัน) หมายถึง 

มีความเชื่อในลัทธิศาสนาอย่างเดียวกัน หรือถ้านับถือศาสนาต่างกันก็ต้องรู้จักให้เกียรติและเคารพ
ลัทธิความเชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ไม่ก้าวก่ายดูถูกเหยียดหยามความเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง
การมีศรัทธาสมกัน หมายถึง มีแนวคิดความเชื่อในเรื่องทั่วๆ ไปลงรอยกันได้มีค่านิยมเจตคติไปในทาง
เดียวกัน หรือปรับเข้าหากันได้ ไม่ดึงดันเอาแต่ความคิดความเชื่อของตนว่าถูกต้องฝ่ายเดียว๓๐      
                                                 

๒๖องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐. 
๒๗พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คู่สร้างคู่สมชีวิตคู่ในอุดมคติ, อ้างแล้ว, หน้า ๙. 
๒๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), “ธรรมนูญชีวิต” หมวดสาม คนกับคน ข้อ ๑๓ คนรว่มชีวติ 

(คู่ครองที่ดี), อ้างแล้ว, หน้า ๗๑. 
 

๒๙พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), หลักธรรมส าหรับพัฒนาธรรมจริยา, 
อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๖ - ๑๑๗. 

๓๐เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ม.ป.ป.,ลักษณะของคู่สร้างคู่สม, หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน คอลัมน์          
ธรรมใต้ธรรมาสน์ : ๒๙ (เอกสารถ่ายส าเนา), อ้างในหลักพุทธธรรมในการครองเรือน, บทที ่๙,               
หน้า ๒๔๗. 



 
๙๐ 

 ไชย ณ พล  ได้แสดงทรรศนะว่า สมสัทธา หมายถึง มีศรัทธาเสมอกัน ศรัทธา 
แปลว่า ความยินดีอย่างยิ่งในสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลมีความเชื่อ การที่คู่สัมพันธ์มีความเชื่อคล้ายคลึงกัน            
ก็คือเชื่อในสิ่งเดียวกันนิยมชมชอบในสิ่งเดียวกัน เช่น เชื่อในเรื่องการศึกษาก็จะมีความเชื่อในเรื่อง
เดียวกันคือ ก็จะท าให้เป็นคนใฝ่ศึกษาเหมือนกัน หรือมีความเชื่อในเรื่องชื่อเสียงเกียรติคุณเหมือนกัน           
ก็จะท าให้เป็นคนขยันขันแข็งและเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีเหมือนกัน หรือมีความเชื่อในศาสนธรรม
เหมือนกันก็จะเข้าวัดด้วยกัน เมื่อมีความเชื่อในสิ่งเดียวกันแล้ว เวลาจะท าอะไรก็ท าด้วยกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูล ส่งเสริมสนับสนุนกันอันเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของชีวิตคู่ แต่หากไม่มีความเชื่อใน
สิ่งเดียวกันก็จะไม่ลงรอยกัน คนละรสนิยมคนละแนวทาง แยกกันท า ซ้ าบางทีอาจต าหนิ วิถีทางของกัน
และกันอันเป็นเหตุแห่งความบาดหมางแตกแยกหรือแม้จะยอมรับความแตกต่างกันได้ให้ความเคารพซึ่ง
กันและกัน แต่ก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองเต็มท่ี เพราะไม่มีการรวมพลังช่วยกันคิดช่วยกันท า แม้บางทีอยู่บ้าน
เดียวกันแยกกันอยู่ก็มี ดังนั้น ศรัทธาเสมอกัน หรือการมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน จึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญเบื้องต้นของการเลือกคู่ครองที่จะประสบความสุขความเจริญและความส าเร็จในชีวิต๓๑ 
 วศิน อินทสระ ได้แสดงทรรศนะว่า สมสัทธา หมายถึง เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม 

เชื่อมั่น ในคุณพระรัตนตรัย เป็นต้น จะเรียกว่า มีทรรศนะตรงกันก็ได้ เวลานี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นหลายอย่าง
หลายเรื่องในสังคมของเรามีลัทธิความนับถือศาสนาที่ไม่ตรงกัน สามีไปทางหนึ่ง ภรรยาไปทางหนึ่ง คือว่ามี
ศรัทธาไม่เหมือนกัน สามีก็ศรัทธาวัดโน้น ภรรยาก็ศรัทธาวัดนี้ คือ ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรถูก
อะไรผิดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่เอาความเชื่อเฉพาะตัวมากีดกันทั้งสองออกจากกันพูดกันด้วยเหตุผล๓๒

         สรุปความได้ว่า  สมสัทธา การมีศรัทธาเสมอกัน คือ มีความเคารพนับถือในศาสนาเดียวกัน 
หรือมีหลักปฏิบัติในแนวเดียวกัน หรืออย่างน้อยก็สามารถปรับเข้าหากันได้  
 ๓.๒ ความหมาย สมสีลา 
 (๑) สมสีลา ในพระไตรปิฎก คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกก

นิบาต๓๓ 
                     สมสีลา หมายถึง มีศีลสมกัน เป็นการประพฤติปฏิบัติในทางเดียวกัน โดยมีความ
ประพฤติในศีลธรรมจรรยามารยาทพ้ืนฐานในการอบรมไปกันได้  มีความประพฤติที่ใกล้เคียงกัน              
ไม่แตกต่างกันจนถึงกับเข้ากันไม่ได้ หากสามีภรรยามีความประพฤติที่แตกต่างกันก็จะท าให้เกิดความ
รังเกียจและดูถูกกันได้ เพราะทนรับพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ถึงแม้ว่าแต่ละคนย่อมมีพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมือนกันทุกอย่างไป แต่ก็ควรปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนได้ หากพฤติกรรมใดไม่เป็นที่
ยอมรับของผู้อ่ืนก็ควรละเสีย เช่น สามีมีอุปนิสัยใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ใช้เงินทองเกินความจ าเป็น ส่วน
ภรรยาเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์เป็นคุณค่าของเงินทอง ลักษณะเช่นนี้ จะท าให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นใน

                                                 

  ๓๑ไชย ณ พล, “จติวิทยาแห่งความรัก : หลักการเลือกคู่ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และการอยู่
คนเดียวอย่างล้ าค่า”, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๔๒). 

๓๒วศิน  อินทสระ, เหตุเกดิจากความรัก,  <https://www.facebook.com/permalink.php?id...>               
(๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖). 

๓๓องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๕/๘๐. 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/143880702292459


 
๙๑ 

ครอบครัว สามีจึงควรที่จะต้องปรับปรุงตัวเองให้ละพฤติกรรมนั้นเสีย เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
ครอบครัวเมื่อสามีภรรยามีความประพฤติท่ีสมกันก็จะส่งผลให้ชีวิตการครองเรือนมีความสุข 
 
 
 
 
 (๒) สมสีลา ตามทรรศนะนักปราชญ์และนักวิชาการ 
 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  ได้แสดงทรรศนะว่า สมสีลา หมายถึง มีความ

ประพฤติ 
ที่เข้ากันได้อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่เป็นเหตุให้เกิดความรังเกียจ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือขัดแย้งรุนแรง
ต่อกัน เช่น ฝ่ายหนึ่งปากร้ายชอบกล่าวค าหยาบคาย อีกฝ่ายหนึ่งได้รับการอบรมกวดขันมาทางด้านการ
พูดจาสุภาพอ่อนหวานทนฟังค าหยาบไม่ได้ หรือฝ่ายหนึ่งชอบเป็นนักเลงหัวไม้ แต่อีกฝ่ายหนึ่งชอบ
ชีวิตสงบไม่วุ่นวาย ก็อาจเป็นทางเบื่อหน่ายร้าวฉานเลิกร้างกันหรืออยู่อย่างทนทุกข์ทรมาน๓๔ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดงทรรศนะว่า สมสีลา หมายถึง มีศีลสม

กัน 
มีความประพฤติศีลธรรม จรรยา มารยาท พื้นฐานการอบรมพอเหมาะสอดคล้องไปกันได้๓๕ 
 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)  ได้แสดงทรรศนะว่า สมสีลา หมายถึง สามี

ภรรยา 
มีศีลเสมอกัน ศีล คือ ความประพฤติปกตินิสัย การปฏิบัติตามคุณธรรม งดเว้นการท าผิดพูดชั่ว สามี
ภรรยาที่มีความประพฤติมีปกตินิสัยเสมอกันหรือคล้ายคลึงกัน ย่อมเข้าใจกันดีกว่าสามีภรรยาที่มีนิสัย
ต่างกันประพฤติต่างกันและพูดต่างกัน๓๖     
 วศิน อินทสระ ได้แสดงทรรศนะว่า สมสีลา (มีศีลเสมอกัน) คือ มีความประพฤติดี 

ด้วยกันตั้งอยู่ในคุณธรรมคือไม่เบียดเบียนกันและก็ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีศีลเสมอกันมีความดีด้วยกัน
อย่างนี้ ก็ไปด้วยกันได้ไม่รังเกียจกันในเรื่องความประพฤติ๓๗ 
 ว.วชิรเมธี ได้แสดงทรรศนะว่า สมสีลา หมายถึง ทั้งสองฝ่ายต้องมีรูปแบบการใช้

ชีวิต 

                                                 
๓๔พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ, อ้างแล้ว, หน้า ๙. 
๓๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) “ธรรมนูญชีวิต” หมวดสาม คนกับคน ข้อ ๑๓ คนร่วม

ชีวิต (คู่ครองที่ดี), อ้างแล้ว, หน้า ๗๑-๗๒. 
 

๓๖พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), หลักธรรมส าหรับพัฒนาธรรมจริยา”อ้างแล้ว  หน้า 
๑๑๖ - ๑๑๗. 
 

๓๗วศิน อินทสระ,เหตุเกิดจากความรัก, <https://www.facebook.com/permalink.php?id...>               
(๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖). 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/143880702292459


 
๙๒ 

หรือไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันหรือละม้ายกัน แต่ถ้าคนหนึ่งชอบเที่ยวกลางคืนเป็นชีวิตจิตใจ อีกคนหนึ่ง
ชอบหมกตัวอยู่กับบ้าน อย่างนี้โอกาสบ้านแตกก็มีสูง หรือคนหนึ่งติดเหล้าเข้าเส้นเลือด อีกคนต่อต้าน
เหล้าเข้าเส้นเลือดเช่นกัน ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่กี่วันเรือรักก็คงล่ม๓๘ 
 ไชย ณ พล ได้แสดงทรรศนะว่า สมสลีา หมายถึง มีศีลเสมอกัน คือ มีพฤติวัตรเสมอกัน 

พฤติวัตรที่ท าเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน เช่น การบริโภค การพักผ่อน การท างาน การออกก าลังกาย 
การศึกษา การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม เป็นต้น การมีพฤติวัตรเสมอกัน หมายความว่า  มีมาตรฐาน
การกระท าเสมอกัน หรือมีการปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวันที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น ฝ่ายหนึ่งเอ็นดู
ชีวิต ทั้งปวง สมาทานการด ารงชีพโดยไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยกันทั้งคู่  หรือจะบริโภคอาหารที่เป็น
ประโยชน์ งดเว้นอาหารที่ให้โทษก็ต้องบริโภคในท านองเดียวกัน เป็นต้น เมื่อกระท ากิจที่ควรกระท า
ด้วยกันอย่างนี้ก็จะบังเกิดความอบอุ่นเป็นก าลังใจของกันและกันชีวิตคู่ก็จะผาสุก แต่การที่จะกระท า
ในสิ่งเดียวกันเหมือน ๆ  กันได้นั้นต้องมีความยินดีเสมอกันก่อนเป็นเบื้องแรก จึงจะท าในสิ่งยินดีร่วมกันได้ ถ้า
ศรัทธาไม่เสมอกันแล้วพฤติวัตรก็จะไม่เสมอกันอันเป็นเหตุแห่งการรบกวนกัน กระแนะกระแหนกัน 
ทะเลาะเบาะแว้งกัน และแตกแยกกันในที่สุด เมื่อพฤติวัตรไม่เสมอกันความสงบสุขในชีวิตคู่ก็จะไม่
เกิดขึ้น เช่น คนหนึ่งนอนตื่นเช้าอีก คนนอนตื่นสาย คนหนึ่งบริโภคมังสวิรัติ อีกคนบริโภคทุกอย่าง  
คนหนึ่งชอบธรรมะ อีกคนไม่เชื่อเรื่องธรรมะ เป็นต้น ถ้าต่างคนต่างแยกกันท าอย่างนี้ แต่ละคนจะรู้สึก
โดดเดี่ยว แม้จะมีคู่อยู่ทั้งคน และหาก สิ่งที่แต่ละคนท านั้นไปด้วยกันไม่ได้ก็จะก่อให้เกิดความร าคาญ
เป็นการท าลายความชอบซึ่งกันและกัน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้เสริมความส าเร็จของกันและกัน 
ดังนั้น ความมีพฤติวัตรเสมอกันหรือการปฏิบัติชีวิตประจ าวันที่คล้ายคลึงกันจึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญพ้ืนฐานส าหรับชีวิตคู่ท่ีจะประสบความสุขความเจริญ และความส าเร็จ๓๙ 
 เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้แสดงทรรศนะว่า สมสีลา หมายถึง มีความประพฤติมี 

ศีลธรรมจรรยาไม่ลักลั่นกันถึงขนาดคนหนึ่งเป็นคนไร้ศีลไร้ธรรมอีกคนก็มีศีลธรรม อีกความหมายหนึ่ง 
การมีศีลสมกัน หมายเอาเพียงการปรับความประพฤติให้เข้ากันได้ในเรื่องดี เช่น ฝ่ายหนึ่งชอบเข้าวัด
ฟังธรรม ท าบุญตักบาตรประจ าอีกฝ่ายก็ท าด้วยหรือไม่ท าก็ไม่ถึงกับขัดขวาง ส่วนในเรื่องไม่ดี  เป็น
เรื่องต่างฝ่าย ต่างต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น เช่น สามีเคยเที่ยวดึกๆ ดื่นๆ ดื่มเหล้าเมายา ก็ปรับให้
ลดลงบ้าง ไม่ใช่เห็นฝ่ายหนึ่งไม่ดีแล้วปรับตนให้เลวตามอย่าง เช่น สามีเล่นม้า ภรรยาก็เล่นตาม อย่าง
นี้ เรียกว่า ปรับความประพฤติให้ชั่วเหมือนกัน ถึงจะไปกันได้ดีแต่ก็จะพากันลงนรกไม่ถือว่าเป็น
“คู่สร้างคู่สม”๔๐ 
 สรุปความได้ว่า สมสีลา (การมีศีลเสมอกัน) หมายถึง มีความประพฤติปฏิบัติมีคุณธรรม 

จริยธรรม กิริยามารยาทสอดคล้องไปด้วยกันได้อย่างไม่ขัดแย้งกัน 
 ๓.๓ ความหมาย สมจาคา 

                                                 
๓๘ว.วชิรเมธ ี, ธรรมะทอรัก, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๕๖). 

  ๓๙ไชย ณ พล, “จิตวิทยาแห่งความรัก : หลักการเลือกคู่การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และการ
อยู่คนเดียวอย่างล้ าค่า”, อ้างแล้ว. 

๔๐เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ม.ป.ป.,ลักษณะของ คู่สร้างคู่สม”, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๗. 



 
๙๓ 

 (๑)  สมจาคา ในพระไตรปิฎก คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกก
นิบาต 

สมจาคา หมายถึง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีจิตใจกว้างขวาง มีความเสียสละ พร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน ได้แก่ การมีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี มีจิตใจกว้างขวาง
เหมือน ๆ กัน ก็จะสร้างไมตรีต่อกันทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้มีจิตใจคับแคบตระหนี่ถี่เหนียว 
และอีกฝ่ายหนึ่งมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ก็จะท าให้เกิดความขัดแย้งทั้งทางความคิดและพฤติกรรม การมี
ความเอ้ือเฟ้ือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัว เมื่อสามีภรรยาจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนทั้งในครอบครัว
และทางสังคมมากมาย หน้าที่ของครอบครัวจะต้องให้การสงเคราะห์บุตรหลานตลอดจนญาติพ่ีน้อง 
เพราะฉะนั้น สามีภรรยาจะต้องพัฒนาตนเองให้มีจาคะเสมอกัน พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือไม่
ขัดแย้งซึ่งกันและกัน๔๑ 
 
 
 ดังนั้น การให้จึงมีความหมายรวมเอาด้านจิตใจเป็นการให้อภัยเป็นความเสียสละ ใน 
สิ่งไม่ดีที่มีออกไป โดยปรับบุคลิกภาพภายในให้เข้ากันได้ในด้านวัตถุเป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่วัตถุสิ่งของ
แก่ผู้อ่ืน คู่สมรสในทัศนะของพุทธศาสนาจ าเป็นที่จะต้องมีหลักจาคะที่เข้ากันได้ เพราะจะท าให้คู่สมรส
มองผู้อ่ืนด้วยความเมตตากรุณาจะท าให้จิตใจสามารถพัฒนาสูงขึ้นมีพ้ืนฐานการด ารงตนในครอบครัว
อย่างมีความสุข 
 (๒) สมจาคาตามทรรศนะนักปราชญ์และนักวิชาการ 

 สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้แสดงทรรศนะว่า 
จาคะ 

หมายถึง กิจส าคัญอีกประการหนึ่ง ของชนผู้อยู่เป็นหมู่เหล่าเป็นหลักสงเคราะห์กันด้วยการให้ข้าวของ
เอาใจกันด้วยการให้ปัน ซึ่งเป็นอุบายในการผูกไมตรีการให้อย่างนี้  จัดว่าเป็นการสงเคราะห์ยึดเหนี่ยว
ใจคน และจาคะ ยังหมายถึง หน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องคิดเกื้อกูลกันและกัน การแบ่งปันทรัพย์
ของตนให้แก่ผู้อ่ืน ก็นับอยู่ในความเกื้อกูลอย่างหนึ่งโดยการเฉลี่ยแบ่งปันนั้น จะต้องอยู่ในขอบเขต
ก าลังความสามารถของตนเองด้วย ดังนั้น ท่านจึงแสดงขอบเขตของการเฉลี่ยแบ่งปัน๔๒ 
 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้แสดงทรรศนะว่า สมจาคา หมายถึง มีน้ าใจ 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละสมหรือเสมอกันในชีวิตของบุคคลที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ เริ่ม
แต่ญาติมิตรสหายเป็นต้นไปนั้น ธรรมข้อส าคัญที่จะต้องแสดงออกอยู่เสมอก็คือ ความมีน้ า ใจ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีใจกว้างขวาง การช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันหรือในทางตรงข้ามก็เป็นความตระหนี่ 
ความมีใจ คับแคบ กระด้าง คู่ครองที่มีจาคะไม่สมกัน ย่อมมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกระทบกระเทือน
จิตใจกันอยู่เรื่อยไปท าให้ชีวิตครอบครัวเป็นชีวิตที่เปราะมีทางที่จะแตกร้าวได้ง่าย๔๓ 

                                                 
๔๑องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐. 
 

๔๒สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๑๕๘ - ๑๕๙. 
 

๔๓พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ, อ้างแล้ว,หน้า ๙. 



 
๙๔ 

  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดงทรรศนะว่า สมจาคา หมายถึง มี
จาคะ 

สมกัน หมายถึง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารีความมีใจกว้าง ความเสียสละ ความพร้อมที่
จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นพอกลมกลืนกันไม่ขัดแย้งบีบคั้นกัน๔๔ 
 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)  ได้แสดงทรรศนะว่า สมจา

คา 
หมายถึง สามีภรรยามีจาคะเสมอกัน จาคะ คือ ความเสียสละ ความเอ้ือ อารีต่อกัน การบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อผู้อื่น สามีภรรยาที่มีใจคอกวา้งขวางมีน้ าใจพอ ๆ กัน ยินดีในการเสยีสละ ชอบบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
เหมือนกัน และยินดีในการก าจดัความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวของตนให้หมดไปเช่นกัน ย่อมอยูด่้วยกันยืด
กว่าสามีภรรยาที่มีใจคอคับแคบ แม้กระทั่งคู่ครองของตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวทั้งไม่ชอบช่วยเหลือใคร ๆ๔๕ 
 
 
 เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้แสดงทรรศนะว่า สมจาคา หมายถึง มีน้ าใจสมกัน มี

น้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเสียสละเหมือน ๆ กัน ถ้าฝ่ายหนึ่งงกเห็นแก่ได้ อีกฝ่ายใจกว้างเป็นมหาสมุทร เรียกว่า น้ าใจยังไม่
สมกัน ควรปรับให้พอเหมาะพอสมกัน ถ้าฝ่ายหนึ่งคิดเล็กคิดน้อย ไม่เคยให้อะไรใครเปล่า ๆ ทุกอย่าง
จะต้องได้คืนหรือมีผลตอบแทนหมด แม้กระท่ังกับคนในครอบครัวอย่างนี้ก็ยากท่ีจะอยู่กันยืด๔๖  
 ว.วชิรเมธี (นามแฝง) ได้แสดงทรรศนะว่า สมจาคา เปรียบเทียบได้ว่า มีความใจ

กว้าง 
เสมอกัน หมายถึง ต่างฝ่ายต่างยอม "ลดอัตตา" ของตัวเองลงได้ ยอมเสียสละความเป็นตัวของตัวเอง               
ลงเพ่ือปรับให้เหลือ "ความเป็นเรา" อย่างเท่าเทียมกัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งมากเกินไป
อีกฝ่ายหนึ่ง คง อึดอัด สุดท้ายก็ต้องโบกมือลากันไปอย่าลืมว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นต้องการ "เสรีภาพ" 
ถ้าชีวิตคู่ไม่มีเสรีภาพเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ชีวิตคู่ก็เป็นเหมือนการอยู่ใน "คุก"๔๗  
 วศิน อินทสระ ได้แสดงทรรศนะว่า สมจาคา หมายถึง มีจาคะเสมอกัน เสียสละให้แก่

กัน 
ไม่เห็นแก่ตัวก็รวมถึงว่า มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อญาติพ่ีน้องของคนทั้งสองฝ่ายและก็คนทั่วไป และต้องมี
ขอบเขตความว่าไม่ใช่เสียสละ โดยไม่มีเหตุผลต้องใช้เหตุผลด้วยเหมือนกัน๔๘ 

                                                 
๔๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) “ธรรมนูญชีวิต” หมวดสาม คนกับคน ข้อ ๑๓ คนร่วมชีวิต 

(คู่ครองที่ดี), อ้างแล้ว, หน้า ๗๑-๗๒. 
 

๔๕พระธรรมกิตติวงศ์, หลักธรรมส าหรับพัฒนาธรรมจริยา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๖ - ๑๑๗. 
๔๖เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ม.ป.ป., ลักษณะของ คู่สร้างคู่สม”, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๗. 
 

๔๗ว.วชิรเมธ ี(นามแฝง), ธรรมะทอรัก, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ธรรมะ, 
๒๕๕๖). 

๔๘วศิน อินทสระ, เหตุเกิดจากความรัก, <https://www.facebook.com/permalink.php?id...>          
(๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖). 

 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/143880702292459


 
๙๕ 

 ไชย ณ พล ได้แสดงทรรศนะว่า สมจาคา หมายถึง มีการสละเสมอกัน คือ บุคคล ๒ 
คน 

ที่มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นได้ถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ ร่วมกัน แม้ทรัพย์สินนั้นจะได้มาทาง
บุรุษหรือสตรีก็ตาม เมื่อมีขั้นแรกต้องเต็มใจและท าการสละให้แก่กันและกันไม่ถือว่า นี่คือของฉัน    
นั่นคือของเธอ เพราะจะท าให้อีกฝ่ายสะเทือนใจลึกๆ เป็นการขัดต่อความสัมพันธ์อันสนิทใจ บัญชี
ธนาคารหรือบัญชีทรัพย์สินหลัก ควรเป็นบัญชีร่วมกัน การกระท าเช่นนี้ จะท าให้ทั้งคู่มีความมั่นคงมี
ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ  หากไม่จัดเรื่องนี้ให้ลงตัว ต่างฝ่ายต่างยังระแวงอาจเป็นเหตุให้หมางใจกัน 
และอาจไม่ทุ่มเทพลังสร้างชีวิตคู่อย่างเต็มที่ ขั้นที่สองเมื่อครองทรัพย์สินร่วมกัน ควรยินดีในการสละ
เสมอกันเพราะเป็นธรรมดา ชีวิตในสังคมท่ีควรเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน เช่น การท าบุญท าทานการสงเคราะห์
ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือการให้ตามประเพณีในโอกาสต่าง ๆ หรือแม้แต่
ภาษีรัฐ ภาษีสังคม ถ้าทั้งคู่มีความเต็มใจในการให้เสมอกัน ในจ านวนที่เห็นสมควรร่วมกัน ต่างคนต่างก็
แช่มชื่นยินดีได้บุญกุศลร่วมกัน แต่หากทั้งคู่มีความเต็มใจในการสละให้ไม่เสมอกัน ก็จะโกรธเคือง 
ทะเลาะเบาะแว้ง เพราะเหตุแห่งการให้นั้น เช่น สามีเอาเ งินไปให้เพ่ือนที่เดือดร้อนมากกว่า                 
ที่ภรรยาเต็มใจ เป็นต้น หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ต่างก็ต้องการเก็บส่วนของตนไว้อันเป็นเหตุให้ชีวิตคู่                
ไม่ประสบความสุข ดังนั้น ความมีการสละเสมอกันหรือการมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญพ้ืนฐานส าหรับชีวิตคู่ท่ีจะประสบความสุขความเจริญและความส าเร็จ๔๙ 
 
 สรุปความได้ว่า สมจาคา (การมีจาคะเสมอกัน) หมายถึง การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

โอบอ้อมอารี และมีใจกว้าง มีความเสียสละ มีเหตุมีผล พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกัน  
 (๔) ความหมาย สมปัญญา 
 (๑) สมปัญญาในพระไตรปิฎก คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกก

นิบาต๕๐ 
 สมปัญญา หมายถึง  มีปัญญา  รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน เข้าใจซึ่งกันและกัน ได้แก่ การรู้จัก
เหตุรู้จักผล สามารถแยกแยะดีชั่ว ใช่ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ สามีภรรยาที่เป็นคนมีเหตุผลเหมือนกัน
ย่อมตัดสินสิ่งต่าง ๆ ด้วยเหตุผล ไม่เอาอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวไปตัดสิน ทุกเรื่องสามารถตกลง
กันได้ด้วยเหตุและผลท าให้ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความส าคัญของสามีภรรยาจะต้องมี
ความเสมอกัน ในเรื่องเหตุและผล หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไม่มีเหตุผลขาดปัญญาในการด าเนินชีวิต 
ก็จะท าให้ชีวิตการครองเรือน ไม่มีความสุขได้ การมีปัญญาสมกันของสามีภรรยา ช่วยเสริมสร้างให้มี
ความเข้าใจกันและกัน รู้ตน เข้าใจซึ่งกันและกัน   
 (๒) สมปัญญาตามทรรศนะนักปราชญ์และนักวิชาการ 

 พระราชวรมุนี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) แสดงทรรศนะว่า สมปัญญา หมายถึง มีปัญญา 

                                                 

   ๔๙ไชย ณ พล, “จิตวิทยาแห่งความรัก : หลักการเลือกคู่ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และการ
อยู่คนเดียวอย่างล้าค่า”, อ้างแล้ว, ๒๕๔๒. 

๕๐องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐. 



 
๙๖ 

ที่เสมอกัน(สมปัญญา)สังคมมนุษย์การด าเนินชีวิตปัญญาถือว่า เป็นหลักส าคัญที่ท าให้ชีวิตไปสู่ทิศทาง
ที่ถูกต้องเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิต ในทัศนะของพุทธศาสนาทางจริยธรรม ปัญญา คือ 
การเป็นผู้รู้จักเหตุผล มีความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นจริง โดยแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้  
 ๑.ปัญญาขั้นต้น ได้แก่ ปัญญาที่เป็นความรู้ความเข้าใจในศิลปะวิทยาการแขนง 

ต่าง ๆ เป็นความรู้ในแง่วิชาการและวิชาชีพที่สามารถเข้าใจและสามารถน ามาปฏิบัติได้  
 ๒.ปัญญาขั้นที่สอง ได้แก่ ปัญญาที่มีการรับรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ของ

เหตุ 
ปัจจัยไม่ เบียดเบียนหรือเอนเอียงด้วยอคติปัญญาขั้นที่สาม ได้แก่ ปัญญาที่เข้าสู่การคิด การวินิจฉัย
เรื่องราวต่าง ๆ โดยความบริสุทธิ์ใจเป็นขั้นที่ส าคัญ  
 ๓.ปัญญาขั้นที่สาม ได้แก่ ปัญญาที่รู้จักและเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงรู้

ว่า 
อย่างไรเป็นทางน าชีวิตไปสู่ความเสื่อม รู้ว่าอย่างไรเป็นทางน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง๕๑   
 จะเห็นได้ว่ามุมมองปัญญาถือว่าเป็นหลักการที่ครอบคลุมเรื่องศรัทธาความเชื่อ 

ความประพฤติของแนวทางการปฏิบัติ ศีล ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยให้ความหมายของ                   
คู่สมรสควรจะมีปัญญาเท่าเทียมกัน โดยมองถึงระดับการศึกษาที่เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันของ                
คู่สมรสด้วย ตลอดจนการรู้จักปรับตัวปรับความคิดเข้าหากันเป็นที่ปรึกษาของกันและกันกล่ าวได้ว่า 
ปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์เป็นก าลังส าคัญที่สุดในการประคับประคองชีวิตคู่สมรส
ให้เกิดความม่ันคง  
 
 
 เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้แสดงทรรศนะว่า สมปัญญา หมายถึง มีปัญญาสมกันมี

ความรู้ 
เข้าใจไปกันได้ในเรื่องหลัก ๆ ไม่ใช่ต่างกัน หรือสวนทางกันชนิดขาวกับด า ความรู้ในที่นี้ เน้นความมีเหตุมี
ผลยอมรับฟังกันมากกว่าปริญญาบัตร  โดยนัยนี้คนที่จบแค่มัธยมศึกษา ถ้ามีความรู้มีเหตุมีผล              
เข้ากันได้ทางด้านความคิดกับคนระดับปริญญาเอกก็สามารถเป็น คู่สร้างคู่สมกันทางความรู้ได้๕๒ 
 ว.วชิรเมธี (นามแฝง) ได้แสดงทรรศนะว่า สมปัญญา หมายถึง มีปัญญาเสมอกัน

มี  
“กึ๋น”ในระดับเดียวกันมีทัศนคติตรงกันพูดจาประสาเดียวกันรู้ เรื่อง ถ้าคนสองคนที่คิดจะครองคู่                      
อยู่ด้วยกันแต่เห็นแย้งแตกต่างกันไปเสียทุกเรื่อง นี่คือสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตรักจะอับปางใน
อนาคตอันใกล้๕๓ 
 วศิน อินทสระ ได้แสดงทรรศนะว่า สมปัญญา หมายถึง  ต้องมีปัญญาเสมอกัน เรียกว่า 

                                                 
๕๑พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), การศกึษา เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๐), หน้า ๗๙ – ๘๐.   
๕๒เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ม.ป.ป., ลักษณะของ คู่สร้างคู่สม”, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๗. 
๕๓ว.วชิรเมธ ี(นามแฝง), ธรรมะทอรัก, อ้างแล้ว. 
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ไม่ห่างกันมากในทางวุฒิปัญญา กล่าวโดยเฉพาะคือว่า มีปัญญา รู้ดี รู้ชั่ว รู้ถูก รู้ผิด ไม่ขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท
กัน เพราะวุฒิปัญญาหรือต่างคนต่าง อวดรู้ ไม่ยอมกัน มีทิฏฐิ มานะ เข้าหากัน อย่างนี้อยู่กันไม่ได้ ค าว่า 
โชคดี  ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่า เป็นเรื่องลอยๆ แต่ว่าเป็นเรื่องของผลดีของกรรมดีที่ได้ท าไว้ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน คือว่า ปัจจุบันเราต้องเป็นคนดีด้วย ดีมันดูดดี ชั่วมันดูดชั่ว ถ้าเราอยากได้คนดีเราก็ต้องเป็น
คนดีก่อน๕๔ สามีภรรยาที่ปรับศรัทธา ความประพฤติ น้ าใจ และปัญญาให้กลมกลืน ชีวิตคู่ก็จะราบรื่น
ชั่วกาลนาน  
 ไชย ณ พล ได้แสดงทรรศนะว่า สมปัญญา หมายถึง  มีปัญญาเสมอกัน  และการมีความรู้ 

ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เสมอกัน ถ้าคู่สัมพันธ์มีปัญญาเสมอกัน จะเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจกันตลอดเวลา
ท าให้มิตรภาพราบรื่นและถาวรไม่ต้องมานั่งบ่นนั่งว่ากันให้เสียความรู้สึกการจะมีปัญญาเสมอกันได้นั้น  คู่
สัมพันธ์จะต้องมีความเสมอกันในขั้นต้นสามประการ คือ ศรัทธาเสมอกัน พฤติวัตรเสมอกัน การสละ
เสมอกัน โดยตลอดจึงอาจพัฒนาปัญญาให้เสมอกันได้ ถ้าต่างคนต่างท า ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างฝึกฝน
แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีปัญญาเสมอกัน หากเมื่อปัญญาไม่เสมอกันก็จะมีปัญหาความขัดแย้งมากมาย 
เช่น การจ าแนกว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษก็จะต่างกัน การจ าแนกว่าอะไรควรก่อนควรหลังก็จะต่างกัน  
การวินิจฉัยเรื่องราวทั้งหลายก็จะต่างกัน วิธีการแก้ไขปัญหาก็จะต่างกันและอ่ืน ๆ อีกมากมายจะแตกต่าง
กัน ซึ่งความแตกต่างนั้นเป็นที่มาของการกล่าวโทษและความแตกแยกวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะประนีประนอมมิ
ให้แตกแยกในท่ามกลางความแตกต่างได้ คือต้องมีปัญญาเสมอกัน อย่างน้อยหนึ่งประการคือ ปัญญาใน
การยอมรับความแตกต่าง หากยอมรับความแตกต่างของกันและกันได้  ก็จะไม่แตกแยก หากยึดความ
แตกต่างเมื่อใดก็จะแตกแยก แต่ถึงแม้ยอมรับความแตกต่างได้และอยู่ร่วมกันได้ ความเข้าใจกันและ
กัน ก็จะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ความลงตัวก็จะไม่สม่ าเสมอเป็นความสัมพันธ์ที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ เพียง
ประคับประคองให้เป็นไปได้เท่านั้น ดังนั้น ความมีปัญญาเสมอกันจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญพ้ืนฐาน
ส าหรับชีวิตคู่ท่ีจะประสบความสุขราบรื่นและความสมบูรณ์๕๕ 
 สรุปสมปัญญา หมายถึง การมีสติปัญญาเหมาะสมเสมอกัน มีหลักการเหตุผลพอ ๆ กันเข้าใจกัน
พูดจากันรู้เรื่อง และยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน 
           สรุปความได้ว่า สมชีวิธรรม ๔ ช่วยปรับสภาพหรือพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ละเอียดขึ้นในทุกแง่    
ทุกมุม ซ่ึงสรุปใน ๔ หลักส าคัญ คือ (๑) ปรับความคิดเห็นให้ถูกต้องตามหลักศีลธรรมคุณธรรมรวมอยู่
ในหลักศรัทธา (๒) ปรับความคิดพฤติกรรมทางกายให้เรียบร้อยงดงาม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
ทั้งต่อตนและผู้อ่ืนรวมอยู่ในหลักศีล (๓) ปรับความส านึกให้เป็นไปในทางที่ดีงาม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนได้อย่างผาสุก คือ ให้รู้จักละเว้นสิ่งชั่วร้ายและเสียสละเพ่ือผู้อ่ืนบ้างรวมอยู่ในหลักจาคะ  (๔) 
ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้พร้อม ทั้งปัญญาในด้านศีลธรรมคุณธรรมอันจะท าให้รู้จักผิด
ชอบชั่วดี และปัญญาทางศีลปะวิทยาการต่าง ๆ เพื่อการอาชีพที่ดีถูกต้อง รวมอยู่ในหลักปัญญา ดังนั้น 
การแก้ไขปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้ก็จะประสบแต่ความสุขที่ละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นกว่าความสุขที่ได้จาก
วัตถุเป็นความสุขที่มีระยะยาวนานหรือมีความถาวรมากยิ่งขึ้น   

                                                 
๕๔อาจารย์วศิน อินทสระ, เหตุเกิดจากความรัก, อ้างแล้ว.  
๕๕ไชย ณ พล, “จิตวิทยาแห่งความรัก : หลักการเลือกคู่ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และ

การอยู่คนเดียวอย่างล้าค่า”, อ้างแล้ว. 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/143880702292459
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 ๔) การน าหลักสมชีวิธรรม ๔ แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
    การน าหลักสมชีวิธรรมไปใช้ในการเลือกคู่ครองเพ่ือเตรียมตัวสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ไร้ปัญหา 

ความรุนแรงในครอบครัว ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้  
 ๑. ครอบครัวมโหสถบัณฑิต ท่านมีหลักในการเลือกคู่ครองไว้ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 เมื่อมโหสถเติบโตเป็นหนุ่ม พระนางอุทุมพรผู้เป็นราชเทวีของพระเจ้าวิเทหราช 

ทรงด าริว่ามโหสถเติบโตเป็นหนุ่ม มียศฐาบรรดาศักดิ์ และต าแหน่งมั่นคงแล้ว ควรจะมีคู่ครอง จะได้
เป็นหลักเป็นฐาน จึงเรียกมโหสถเข้ามาปรึกษา โดยพระนางจะขอรับเป็นคนเลือกหญิงงามให้เป็น
คู่ครอง และจะเป็นเจ้าภาพ จัดงานแต่งงานให้อย่างสมเกียรติอีกด้วย มโหสถเป็นคนมีปัญญาเมื่อเห็น
ว่า ต้องแต่งงาน ก็ปรารถนาที่จะครองรักครองเรือนให้ยั่งยืน จึงปฏิเสธความหวังดีของพระนาง โดย
ขอเป็นผู้เลือกหญิงที่เหมาะสมมาเป็นคู่ครองด้วยตนเอง มโหสถได้ให้เหตุผลไว้หลายอย่าง มีอยู่ตอน
หนึ่ง ท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าภรรยาที่จะเป็นคู่ชีวิตของชาย ต้องมีคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ  
 ๑. มีความรักในสามีเหมือนมารดารักบุตรน้อย 
 ๒. มีความเคารพเหมือนน้องสาวเคารพพ่ีชาย 
 ๓. มีความซือ่ตรงเหมือนเพ่ือนร่วมตาย 
 ๔. และมีความจงรักภักดีเหมือนทาสีรักนาย  
 ชายใดได้คู่ครองที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งสี่นี้แล้ว แม้จะอยู่ในกระท่อมหลัง

เล็กก็ 
เหมือนอยู่ในวิมานเมืองสวรรค์ หากไม่ครบบริบูรณ์ทั้ง ๔ ประการ ขอเพียงได้หญิงที่มีคุณสมบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ก็ยังคงเป็นคู่ครองที่ดีของฝ่ายชายได้  นอกจากนี้ มโหสถยังได้กล่าวเสริมไว้ว่า “การที่เอา
ความรักไปวางไว้ที่ความดี จะท าให้ความรักนั้นยืนนาน ความรัก อย่างนี้จะหมดไปต่อเมื่อคู่ครองหมด
ความดี คนที่มีอัธยาศัยดี แม้ชีวิตร่างกายจะแตกดับเป็นเถ้าผงธุลีไปแล้ว ความดีก็ยังไม่หมด เมื่อความดี
ยังไม่หมดความรักก็ยังคงอยู่ แต่หากเอาความดีไปไว้ตรงที่ความรัก ความยืนยาวของความรักชนิดนี้มี
น้อยนิด เพราะรักกับชังอยู่ใกล้กันมาก คู่ครองที่เอาความดีไปไว้ที่รัก เห็นอะไรก็ดีไปหมดในยามรัก เมื่อ
อยู่ร่วมกันได้ไม่นาน ก็มักจะ มีเรื่องระหองระแหงกัน สุดทางรักชนิดนี้คือหย่าร้าง ต่างคนต่างไปตามวิถี
ชีวิตของตน" เมื่อมโหสถสาธยายให้เหตุผลเช่นนั้นแล้ว จึงกราบทูลลากลับไปที่พัก เพ่ือแสวงหาสตรีใน
อุดมคติมาเป็นคู่ครอง ท่านได้ปลอมตัวเป็นนายช่างชุนผ้า มีกระเป๋าเครื่องมือในการเย็บปักถักร้อย 
พร้อมด้วยกระเป๋าหนังที่จุเงิน ๑,๐๐๐ กหาปณะ และผ้าสาฎกเนื้อดีผืนหนึ่ง จากนั้นได้เดินทางออก
นอกเมืองไปตามล าพัง มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เปลี่ยนชื่อตนเอง เป็นชื่อ โสมทัต ครั้งนั้นมีธิดาของ
เศรษฐีตกยากชื่ออมราเทวี นางมีรูปงาม ได้รับการฝึกมารยาทตามแบบฉบับของกุลสตรีทุกอย่าง วัน
นั้นนางหุงข้าวต้มแต่เช้า หาบเดินไปหาบิดาที่ก าลังไถนา ได้พบกับมโหสถ ซึ่งก าลังเดินผ่านไปพอดี 
มโหสถสังเกตเห็นกิริยาอาการและลักษณะผู้ดีของนาง จึงอยากเลียบเคียงสนทนากับนางได้ถามนาง
เป็นภาษาใบ้ด้วยการยื่นก ามือตั้งแต่ไกล นางอมรารู้ความหมายว่า การก ามือ หมายถึง  มีคู่ครองแล้ว 
แต่ถ้าแบมือออกแสดงว่า ยังไม่ได้อยู่ในปกครองของชายใด นางจึงตอบด้วยการแบมือออก  เมื่อ 
มโหสถรู้ว่านางยังไม่ได้แต่งงาน จึงเดินเข้าไปถามใกล้ๆ ว่า "นางผู้เจริญ เธอชื่ออะไร" ฝ่ายหญิงสาว
ตอบว่า "สิ่งใดไม่มีในอดีต ในอนาคตหรือในปัจจุบัน สิ่งนั้นเป็นชื่อของข้าพเจ้า"  

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94.html


 
๙๙ 

 มโหสถเป็นคนมีปัญญา จึงเฉลยว่า "นางผู้เจริญ ชื่อว่าความไม่ตายไม่มีในโลก ฉะนั้นเธอ
จึงชื่อว่า อมรา "เมื่อได้รับ ค ายืนยันว่า ชื่ออมรา มโหสถจึงถามต่อว่า "เธอจะน าข้าวต้มนี้ไปให้ใคร"  หญิง
สาวตอบเป็นปริศนาว่า "ข้าพเจ้าน าไปเพ่ือบุพเทวดา"  มโหสถกล่าวว่า "พ่อแม่ได้ชื่อว่าเป็น บุพเทวดา
เธอคงจะน าข้าวต้มไปให้บิดาของเธอใช่ไหม" นางยืนยันว่าใช่ ครั้นมโหสถถามถึงบิดา นางตอบว่า "บิดา
ของดิฉัน ท าสิ่งหนึ่งโดยส่วนสอง อยู่ที่ที่เมื่อถูกน าไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย"   มโหสถตรองดูก็รู้ว่า การ
ไถนาชื่อว่า การท าสิ่งหนึ่งโดยส่วนสอง ส่วนป่าช้าเป็นสถานที่ที่ไปแล้วจะไม่กลับมาอีก เห็นทีบิดาของ
เธอจะไถนาในที่ใกล้ป่าช้า เมื่ออมราสาวงามเห็นว่ามโหสถตอบปริศนาของนางได้ถูกหมดก็ดีอกดีใจ เพราะ
ในชีวิตที่ผ่านมา  มีชายหนุ่มมากมายในหมู่บ้านผ่านเข้ามาในชีวิต แต่ไม่มีใครพอจะมีปัญญาสนทนากับ
นางได้  ครั้นเห็นมโหสถ ผู้มีรูปกายที่งดงาม อีกทั้งมีสติปัญญา และวาทศิลป์ในการเจรจาปราศรัย               
ก็รู้สึกชื่นชมอยู่ในใจ”๕๖ จากตัวอย่าง ท่านทั้งสองด าเนินชีวิตด้วยสมชีวิธรรมจึงได้เป็นคู่บุญกัน หากทุก
คนได้หมั่นฝึกฝนตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ใครที่ครองเรือนอยู่ให้น าธรรมะมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้ทาน
รักษาศีล เจริญภาวนา เข้าถึงพระรัตนตรัย 
   สรุปความได้ว่าท่านมโหสถบัณฑิตเลือกเหตุผล(๑) ทางด้านความรัก ๒ ประการ คือ 
ความรักเกิดจากบุพกรรมหรือกรรมเก่าในอดตีชาติ และความรักเกิดจากความใกล้ชิดสนิทสนมใน
ปัจจุบันชาติ  (๒) เลือกจากลักษณะของหญิงที่มีก าลัง ๕ คือ ๑) รูปสวยของร่างกายและจิตใจ ๒) มั่งคั่ง
ของชาติตระกูลคือมีทรัพย์สมบัติ ๓) มีญาติพ่ีน้องสามัคคีกลมเกลียวกัน ๔) มีบุตรที่ดีไม่เหลวไหล
สามารถสืบตระกูลได้ และ๕) มีศีล ทั้งนี้ จึงต้องปรับตัว คบหาก่อนแต่งงาน จัดเป็นการวางแผนชีวิต
ของหญิงชายที่คิดจะแต่งงานกัน ควรคบหา“ดูใจกันก่อน” เพ่ือศึกษาอุปนิสัย อารมณ์ ความรัก ความ
จริงใจ ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการปรับตัวให้เข้ากันได้ตั้งแต่ก่อนสมรสมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ถ้ามีเวลาศึกษาคบหากันเป็นเวลานานเท่าใดจะมีผลให้การหย่าร้างลดน้อยลงตามไปด้วย หลักธรรม
ส าหรับสามีภรรยาที่จะท าให้ชีวิตสมรสมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกัน เป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงที่จะท าให้อยู่
ครองรักกันได้ยืนยาว ซึ่งเรียกว่า สมชีวิธรรม ๔ 
  นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของครอบครัวที่ครองคู่เพราะเหตุไม่มีโอกาสเลือกคู่เอง และ
ด้วยเหตุปัจจัยมีธรรมไม่เสมอกันทั้ง ๔ ด้าน (สมชีวิธรรม) อันเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว 
สรุปโดยย่อ ความว่า ดังนี้  
 ๒. ครอบครัวนางอุตตรา  

 นางอุตตรานันทมารดาประสงค์รักษาศีลอุโบสถไปขออนุญาตสามีแต่สามีไม่ยอม นางจึง
ไปว่าจ้างหญิงโสเภณี (สิริมา) มาท าหน้าที่แทนตน  หญิงโสเภณีอยู่ไปมีเหตุเข้าใจผิดต่อนางอุตตราด้วย
ความโกรธได้จับกระบวยตักน้ ามันที่ก าลังเดือดอยู่ในกระทะแล้ว เทราดลงบนศีรษะของนางอุตตราที่
ก าลังเข้าฌานและแผ่เมตตาจิตอยู่ ด้วยอ านาจแห่งเมตตาฌานบันดาลให้น้ ามันที่ก าลังร้อนจัดนั้นได้
ปราศจากความร้อนและไหลตกไปประหนึ่งน้ าตกจากใบบัว นางสิริมาเห็นเช่นนั้น จึงตกใจกลับได้สติ
ส านึกตัวว่า เป็นผู้มาอยู่เพียงชั่วคราวจึงกราบลงแทบเท้านางอุตตราวิงวอนขอให้ยกโทษให้แต่นาง    

                                                 
๕๖เกษม บุญศรี, แปลและเรียบเรียง. มโหสถ มหานิบาต อรรถกถา ภาค ๙. พิมพ์เนื่องในงาน

พระราชทานเพลิงศพพลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ ม.ป.ช.,ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาส, วันเสารท์ี่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๑. 
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http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html


 
๑๐๐ 

อุตตรากล่าวว่า“ฉันจะยกโทษให้ก็ต่อเมื่อบิดาของฉันคือพระบรมศาสดายกโทษให้เธอก่อนเท่านั้น” 
ตรงนี้เป็นกุศโลบายของนางด้วยท่าที  ที่อ่อนโยนเพ่ือให้หญิงโสเภณีได้พบพระพุทธเจ้าและฟังธรรม จึงเป็น
ผู้หันมานับถือพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา๕๗           
          จากกรณีศึกษาพบว่า สาเหตุของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น เพราะ 
 (๑) (๑) นางอุตตราถูกบิดามารดายกตนให้มีสามีโดยไม่มีโอกาสเลือกคู่เอง 
 (๒) นางอุตตรามีคู่ครองไม่เหมาะสมตนทั้ง ๔ ด้านคือ ไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่มี

ศีล              
ไม่มีจาคะ และไม่มีปัญญา และสามีนางอุตตรามีประพฤติตนตามอ านาจกิเลสกามที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรม
และอยู่ในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งไม่คู่ควรกับนางอุตตราสตรีผู้ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิและเกิดในตระกูลมีสัมมาทิฏฐิ  
 (๓) ส่วนนางสิริมาประพฤติตนด้วยอ านาจกิเลสกามที่ไม่เป็นธรรม อันเกิดจาก โลภะ 

 โมหะหลงใหลในเพศรสของสามีนางอุตตราจนเกิดความหึงหวงตีตนเสมอ นางอุตตราผู้ว่าจ้างตน และ
มีโทสะอาฆาต นางอุตตราคิดท าร้ายนางอุตตราให้เจ็บปวดด้วยการ ตักน ้ามันในกระทะที่ก าลังเดือด
พล่านเทราดรดลง บนศีรษะนางอุตตรา ส่งผลกระทบทั้งความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจกล่าวคือ 
เป็นความรุนแรงในลักษณะและประเภทความรุนแรงทางตรงที่กระท าต่อบุคคล จัดเป็นความรุนแรง
ทั้งทางกาย ทางวาจา หรือทางด้านจิตใจ 

ดังพระพุทธองค์ มีพุทธด ารัสที่ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าภรรยาและสามีทั้งสอง พึง 
หวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพ ทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน 
มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งใน
สัมปรายภพฉะนั้น สามีภรรยาทั้งสองพึงร่วมมือ ร่วมใจกันในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้ดีโดยการยึดหลักธรรม 
๔ ประการ มาประพฤติปฏิบัติให้ได้ ดังนี้ 

      ๑. สมสัทธา :มีศรัทธาเสมอกัน ได้แก่ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงควรมีศรัทธาเสมอกัน 
คือเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกัน มีความเชื่อทางศาสนาเหมือนกัน มีความเลื่อมใสในหลักค าสั่ งสอน
เหมือนกัน เช่นเชื่อว่าความร่ ารวยเงินทองจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีความขยันหมั่นเพียรที่ชอบธรรมและ
ไม่ข้องเก่ียวกับอบายมุขท้ังหลาย เป็นต้น 

    ๒. สมสีลา : มีศีลเสมอกัน ได้แก่ ทั้งคู่ควรมีศีลเสมอกัน คือการประพฤติปฏิบัติศีล
ของสามีภรรยาควรใกล้เคียงกัน เช่น เป็นคนรักษาศีล ๕ เท่ากัน 

    ๓. สมจาคา : มีจาคะเสมอกัน ได้แก่ ทั้งสองมีการบริจาคเสมอกัน เช่นสามีชอบบริจาคให้
ทาน ท าบุญ บ าเพ็ญประโยชน์ ภรรยาก็ควรเห็นดีด้วย 

        ๔. สมปัญญา : มีปัญญาเสมอกัน ได้แก่ ทั้งคู่ควรมีสติปัญญาใกล้เคียงกัน เป็นคนมี
เหตุมีผลมีความคิดความอ่านระดับเดียวกัน เช่นมีปัญญาเห็นว่าการครองเรือนนั้นต้องอาศัยการร่วมมือ
ร่วมใจกันในการพัฒนาชีวิตคู่ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นก็ด้วยการปฏิบัติธรรม เป็นต้น 

        ฉะนั้น สามีภรรยาที่จะประสบความส าเร็จในการครองรัก ครองเรือนได้นั้น ทั้งสองคน
ต้องเป็นคนมีธรรม ๔ ประการนี้เท่าเทียมกัน และสามีภรรยาคู่ใดใคร่ปรารถนาที่จะพบกันและอยู่ด้วยกัน

                                                 
๕๗ขุ.ธ. ๒๕/๒๒๓/๑๐๒. 

 



 
๑๐๑ 

ดังเช่นปัจจุบัน(ชาตินี้) ในอนาคตกาลนั้น(ชาติหน้า) ทั้งคู่ต้องมีธรรม ๔ ประการนี้เท่าเทียมกัน และพึง
อธิษฐานร่วมกันว่าจะเกิดเป็นคู่รักคู่ครองของกันและกันทุกชาติทุกภพตลอดไปได้ 

        ส าหรับสามีภรรยาคู่ใดที่หวังความสุข ความเจริญมาสู่ครอบครัวทั้งทางโลกและทาง
ธรรมก็พึงยึดเอาหลักธรรม ๓ ขั้นนี้มาปฏิบัติร่วมกันตามสมควรแก่ฐานะโอกาสที่อ านวย 

           สรปุได้ว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้ใช้แก้โรคทางใจ ๓ ชนิดที่เป็นปัญหาต่อการครองรัก
ครองเรือนในอุดมคติของคู่สามีภรรยา ดังนี้ 

 ๑. แก้โลภะ ด้วยการให้ทาน รู้จักแบ่งปันสิ่งของของตนให้กับผู้อ่ืน 
 ๒. แก้โทสะ ด้วยศีล ท าให้สงบกาย สงบวาจา 
 ๓. แก้โมหะ ด้วยการเจริญภาวนา คือการอบรมปัญญา 

 อนึ่ง กิเลสทั้ง ๓ ตัวนี้เมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจของสามีภรรยาแล้ว ก็เป็นไปเพ่ือโทษฝ่ายเดียว 
มี ๓ ประการ ได้แก่ 

 ๑. เป็นไปเพ่ือโทษอันมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลในการครองเรือน (อหิตาย) 
 ๒. เป็นไปเพ่ือความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ในการครองชีวิตคู่ร่วมกัน (ทุกฺขาย) 
 ๓. เป็นไปเพ่ือการอยู่ไม่เป็นปกติสุขภายในครอบครัว (อผาสุวิหาราย) 
สรุปได้ว่า อานิสงส์ของบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการไว้ว่าทานมีอานิสงส์ไปในทางร่ ารวย ศีลมีอานิสงส์

ไปในทางรูปร่างสวย ไม่มีโรค ส่วนภาวนามีอานิสงส์ไปในทางเฉลียวฉลาดมีปัญญา คนเราต้องมีครบ
ทั้ง๓อย่างจึงจะสมบูรณ์ เพราะถ้ารวย แต่รูปร่างอัปลักษณ์และโง่ก็ไม่ดีหรือรวย สวย แต่ไม่ฉลาดก็ไม่ดี 
หรือว่ารูปร่างดี แต่จนและโง่ก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นแต่ละคนควรจะได้บ าเพ็ญ ทั้งทาน ศีล และภาวนา เพ่ือ
จะได้มีครบทั้งทรัพย์สมบัติรูปสมบัติ และปัญญาสมบัติ จึงจะสมบูรณ์ โดยแท้ 

หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สอนให้มนุษย์ทุกคนละทิ้งความทุกข์จริง ๆ เริ่มต้นด้วยการ
ให้ทิ้งความหวงแหนตระหนี่ด้วยทาน ต่อด้วยทิ้งอารมณ์และนิสัยร้าย ๆ ด้วยศีลขึ้นมาอีกก็ท้ิงความขุ่น
หมอง ความขัดข้องด้วยสมาธิแล้วจึงจบลงการด้วยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง (รูปและนาม) ด้วยปัญญา ดังนั้น 
การด าเนินชีวิตแห่งการครองเรือนระหว่างสามีภรรยานั้น มีทางออกท่ีดีและถูกต้องเสมอด้วย 

การศกึษาและปฏิบัติตามหลักบุญกริยาวัตถุ ๓ ประการ อันจะก่อให้เกิดปัญญาสามารถเข้าใจ
และด าเนินชีวิตคู่ของตนได้และสามารถเข้าใจในชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์ของทุกคนได้อย่างถ่องแท้  
ดังแสดงในแผนภูมิ ๓.๓ 

 



 
๑๐๒ 

 
           
 
 นอกจากนี้ ชีวิตคู่ครองโดยสมบูรณ์จะต้องมีสิทธิต่อกันในฐานะเป็นสามีภรรยาและการอยู่ร่วมกัน

จ าเป็นต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อกันอย่างเหมาะสม จ าแนกหน้าที่ไว้ใน หลักทิศ ๖ ดังต่อไปนี้ 
๓.๓.๒ หลักทิศ ๖ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงก าหนดหน้าที่ของมนุษย์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้บุคคลแต่ละคน ยึด

หลักการปฏิบัติต่อบุคคลรอบข้าง ดังนั้น ผู้ครองเรือนก็ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคม 
อันได้แก่ บุคคลที่อยู่ใกล้ตัวภายในครอบครัวและยังต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกครอบครัว 
เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายประเภท จึงควรรู้จักพิจารณาบุคคลที่เป็นคนดีมีศีลธรรมประพฤติ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับคนรอบด้าน ตลอดจนการท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ให้ถูกต้องตาม
ฐานะที่เปรียบเสมือนทิศต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ใน ๖ ทิศ โดยพระพุทธศาสนาได้ก าหนดบทบาทหน้าที่               
ต่าง ๆ ไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑) นิยามและความหมายของหลักทิศ ๖  
 (๑) หลักทิศ ๖ ในพระไตรปิฎก 

     ทิศ ๖ หมายถึง บุคคลและกลุ่มคนที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งในพระไตรปิฏก๕๘ได้จัด
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลเป็นคู่ ๆ ไว้ ๖ คู่ สภาวะจะเปลี่ยนไปตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเกี่ยวข้อง ถ้าบุคคล
มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ก็จะเป็นบุตรถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับครูก็จะอยู่ในฐานะศิษย์ ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกจ้างก็จะเป็นนายจ้าง ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนก็เป็นเพ่ือน ชายถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับหญิงในฐานะสามี
ก็จะเป็นสามี ถ้ามองกลับกันก็จะกลายเป็นสิ่งตรงข้ามในพระไตรปิฎกได้จัดบุคคลตามทิศไว้                       
๖ ประการ ดังนี้    
 ๑) บิดามารดา เป็นทิศตะวันออก (ปุริมทิศ ทิศเบื้องหน้า) 
 ๒) ครู อาจารย์ เป็นทิศใต้ (ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา) 

                                                 
๕๘ที.ปา. ๑๑/๒๔๔/๑๙๙. 
 

• ความรู้ ความฉลาด
ในทางที่ดี• ความส านึกในทาง

เสียสละเอื้อเฟ้ือ

• พฤติกรรมทาง
กายและวาจา
เรียบร้อย

• ความเชื่อถือ
ถูกต้องตาม
หลักศีลธรรม

ศรัทธา ศีล

ปัญญาจาคะ

แผนภูมิ ๓.๓ สมชีวิธรรม ๔ แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 



 
๑๐๓ 

 ๓) ภรรยา เป็นทิศตะวันตก (ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง) 
 ๔) มิตรสหาย เป็นทิศเหนือ (อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้าย) 
 ๕) คนรับใช้ และลูกจ้าง เป็นทิศเบื้องล่าง (เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง) 
 ๖) สมณพราหมณ์ พระสงฆ์ สามเณร เป็นทิศเบื้องบน (อุปริมทิศทิศเบื้องบน)  

ดังแสดงในแผนภูมิ ๓.๔  
 

 
 

แผนภูมิที่ ๓.๔ หลักทิศ ๖ 
  
สรุปได้ว่า ทิศ ๖ หมายถึง บุคคลประเภทต่างๆ ที่เราทุกคนต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยดุจทิศที่อยู่

รอบตัวจัดเป็น ๖ ทิศ ได้แก่ บิดามารดา ครู อาจารย์ ภรรยา สามี มิตรสหาย คนรับใช้ พระสงฆ์ เป็นต้น
จากความหมายดังกล่าวพอสรุปความได้ว่า ทิศ ๖ เป็นข้อธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อ
บุคคลต่าง ๆ รอบตัวเรา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  

 

ทิศ ๖

ทิศเบื้องบน

พระสงฆ์

ทิศเบื้องหน้า 

บิดา มารดา

ทิศเบื้องซ้าย

มิตร สหาย

ทิศเบื้องล่าง

นายจ้าง 
ลูกจ้าง

ทิศเบื้องขวา

ครู อาจารย์

ทิศเบื้องหลัง

สามี ภรรยา



 
๑๐๔ 

 ๒) ความเป็นมาของหลักทิศ ๖ 
 ในพระไตรปิฎกมีหลักฐานปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกายปาฏิกวรรค ในสิงคาลกสูตร 
ว่าด้วยสิงคาลกมาณพ  พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ ว่า 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหยื่อกระแต 
เขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้น สิงคาลกะ คหบดีบุตร ลุกขึ้นแต่เช้า ออกจากกรุงราชคฤห ์              
มีผ้าเปียก มีผมเปยีก ประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหน้า(ทิศตะวันออก) 
ทิศเบื้องขวา (ทิศใต้) ทิศเบื้องหลัง (ทิศตะวันตก) ทิศเบื้องซ้าย (ทิศเหนือ) ทิศเบื้อง
ล่าง ทิศเบื้องบน 

ครั้นในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร
เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์ ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะ คหบดีบุตร ผู้ลุกขึ้นแต่เช้า 
ออกจากกรุงราชคฤห์ มีผ้าเปียก มีผมเปียก ประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือ ทิศเบื้อง
หน้า ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบนแล้ว ได้ตรัส
ถามสิงคาลกะ คหบดีบุตรดังนี้ว่า     

“คหบดีบุตร เธอลุกขึ้นแต่เช้า ออกจากกรุงราชคฤห์ มีผ้าเปียก มีผมเปียก 
ประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือ ทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้อง
ซ้าย ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบนอยู่ เพราะเหตุไร” 

สิงคาลกะ คหบดีบุตรกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บิดาของ                   
ข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่า ‘นี่แน่ะลูก เจ้าพึงไหว้ทิศท้ังหลาย’                
ข้าพระองค์ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาค าของบิดา จึงลุกขึ้นแต่เช้า ออกจาก                    
กรุงราชคฤห์ มีผ้าเปียก มีผมเปียก ประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหน้า 
ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบนอยู่ 

”พระผู้มีพระภาคตรัสวา่ “คหบดีบุตร ในอริยวินัย (ธรรมเนยีมแบบแผนของ
พระอริยะ) เขาไม่ไหว้ทิศ ๖ กันอย่างนี้” 

สิงคาลกะ คหบดีบุตรทูลถามวา่“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในอริยวินัย เขาไหว้
ทิศ ๖ กันอย่างไร ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรม
แก่ข้าพระองค์ ตามวิธีการไหว้ทิศ ๖ ในอริยวินัยเถิด” 
             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คหบดีบุตร ถ้าอย่างนั้น เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว” 

สิงคาลกะ คหบดีบุตรทูลรับสนองพระด ารัสแล้ว 
พระผู้มีพระภาคตรัสวา่”คหบดบีุตร อริยสาวกละกรรมกิเลส(กรรมเครื่องเศร้า

หมอง) ๔ ประการได้แล้ว ไม่ท าบาปกรรมโดยเหต ุ๔ ประการ และไม่ข้องแวะอบายมุข
(ทางเสื่อม) ๖ ประการ  แห่งโภคะทั้งหลาย อรยิสาวกนั้นเปน็ผูป้ราศจากบาปกรรม ๑๔ 
ประการนี้แลว้ ชื่อว่าเป็นผู้ปิดปอ้งทิศ๕๙ ๖ ปฏิบัติเพ่ือครองโลกทัง้สอง ท าให้เกิดความ
ยินดีทั้งโลกนี้และโลกหน้า หลังจากตายแลว้ ย่อมไปเกิดในสุคตโิลกสวรรค๖์๐ 

                                                 
๕๙ปิดป้องทิศ ในที่นี้หมายถึง ปกปิดช่องว่างระหว่างตนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า ทิศ ๖  
๖๐ที.ปา. ๑๑/๒๔๓/๑๙๙. 



 
๑๐๕ 

 จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่สิงคาลกะ คหบดีบุตร ในเรื่องการไหว้ทิศทั้ง ๖ ที่ถูกต้อง
พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงบทบาทและหน้าที่ของมนุษย์ไว้ใน “ทิศ ๖”ในพระไตรปิฎกอันน าไปสู่สุคติโลก
สวรรค์ ดังนั้น เราทุกคนต่างด าเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวสังคมในหลายบทบาทและฐานะ  

 ดังนั้น ทิศ ๖ จึงเป็นหลักการปฏิสัมพันธ์กันของสมาชิกในครอบครัวครอบครัว ในที่นี้ คือ 
สังคม หมายถึง การรวมกลุ่มของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบตามธรรมชาติ และกฎระเบียบที่มนุษย์
บัญญัติขึ้น เพ่ือให้การปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีงาม ไม่มีปัญหา ซึ่งกฎระเบียบ
ที่ว่านี้ก็ครอบคลุมถึงครอบครัวด้วยในพระพุทธศาสนา  
 ๓) องค์ประกอบของหลักทิศ ๖ 

 

ในงานวิจัยที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว คือ 
สามีภรรยา บิดา มารดา และบุตร ธิดา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของครอบครัว ประกอบด้วย (๑) ปุรัตถิมทิศ                    
(ทิศเบื้องหน้า) ได้แก่ บิดา มารดา ซึ่งบิดามารดามีหน้าที่ปฏิบัติต่อบุตรธิดา เป็นผู้มีพระคุณต่อบุตรธิดา 
และบุตรธิดามีหน้าที่ปฏิบัติต่อบิดามารดาด้วย (๒) ปัจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง) ได้แก่ สามี ภรรยา บุตร                
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติระหว่างกัน มีรายละเอียดที่จะท าการศึกษาตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑) ข้อปฏิบัติของมารดาบิดาพึงปฏิบัติต่อบุตรธิดา 
 ๓.๒) ข้อปฏิบัติของบุตรพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา 

๓.๓) ข้อปฏิบัติของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา 
๓.๔) ข้อปฏิบัติของภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี 

ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติต่อกัน ดังต่อไปนี้  
 ๓.๑) ข้อปฏิบัติของมารดาบิดาพึงปฏิบัติต่อบุตรธิดา 
 (๑) ข้อปฏิบัติของมารดาบิดาพึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาในพระไตรปิฎก 

          ในหลักทิศ ๖ ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ บิดามารดา ซึ่งเป็นผู้มี
พระคุณต่อเรา หน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตร แบ่งออกเป็น ๒ หน้าที่ คือ ๑.หน้าที่เอาใจใส่และ
เข้าใจบุตร และ๒.หน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ คือ      
 (๑.๑) หน้าที่เอาใจใส่และเข้าใจบุตร บิดามารดาจะต้องรู้จักลักษณะและ

พฤติกรรม 
ของบุตรบุตามหลักพระพุทธศาสนา “บุตรมี ๓ ประเภท คือ 

 ๑. อภิชาตบุตร คือ บุตรทีม่ีคุณสมบัติสูงกว่ามารดาบิดา เป็นบุตรที่สูงส่งกว่าบิดามารดา 
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาสูงกว่าบิดามารดาในสังคม 
อาจจะรวมถึงบุตรที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าบิดามารดา   

๒. อนุชาตบุตร คือ บุตรทีม่ีคุณสมบัติเสมอด้วยมารดาบิดา  ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ในระดับสังคมเป็นบุตรที่มีสถานภาพทางสังคม เท่าเทียมหรือเสมอกันกับบิดามารดา ระดับสติปัญญา
และความรู้ความสามารถก็ไม่เกินไปกว่าบิดามารดา 



 
๑๐๖ 

 ๓. อวชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณสมบัติต่ าต้อยกว่ามารดาบิดาในทุกด้าน แม้จะได้รับการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกันบิดามารดาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สติปัญญาทางคุณธรรม หรือทางสถานภาพทางสังคม”๖๑    
 อย่างไรก็ตามบิดามารดา โดยทั่วไปปรารถนาจะมีบุตรที่เป็นอภิชาตบุตรหรืออย่างน้อยก็
อนุชาตบุตร แต่ไม่ปรารถนาที่เป็นอวชาตบุตร เพราะอวชาตบุตรไม่น าความยินดีความภาคภูมิใจและ
ความสุขมาสู่บิดามารดามีแต่จะน าความทุกข์ ความเดือดร้อนมาสู่บิดามารดาและวงศ์ตระกูล เพราะฉะนั้น 
บิดามารดาจึงให้การศึกษาและฝึกอบรมให้บุตรเป็นบุตรที่ดีที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 (๑.๒) หน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร 

           พระพุทธองค์ตรัสไว้ในฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์ สิงคาลกสูตร ปาฎิกวรรค  ทีฆนิกาย ดัง
พุทธพจน์ที่ตรัสว่า  

       “คหบดีบุตร บุตรพึงบ ารุงมารดาบิดาผู้ เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่                     
๕ ประการนี้ คือ 
                       ๑. ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ 
                       ๒. จักท ากิจของท่าน 
                       ๓. จักด ารงวงศ์ตระกูล 
                       ๔. จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 
                       ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทิศให้ท่าน  
       มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุตรบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการนี้แล ย่อม
อนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ ๕ ประการ คือ 
                      ๑. ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว 
                      ๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี 
                      ๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
                      ๔. หาภรรยา(สามี) ที่สมควรให้ 
                      ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร 
       คหบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุตรบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการ
นี้แล ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้ ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่า 
กลุบุตรได้ปิดป้อง ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้”๖๒ 

              จากพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้น สรุปความว่าหน้าที่ส าหรับมารดาบิดาที่พึงปฏิบัติต่อบุตรทั้ง                       
๕ ประการนี้ ซ่ึงนักปราชญ์และนักวิชาการได้ขยายความไว้ เพ่ือเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๒)  ข้อปฏิบัติส าหรับมารดาบิดาต่อบุตรธิดา 

         ตามทรรศนะของนักปราชญ ์และนักวิชาการ ได้กล่าวไว้ว่า การอนุเคราะห์บุตรนั้น บิดามารดา
ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุตรมากที่สุดในฐานะเป็น 

                                                 
๖๑ขุ.อิติ. ๒๕/๗๔/๔๓๑. 
๖๒ที.ปา. ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 
 



 
๑๐๗ 

ผู้ให้ก าเนิดบุตร เมื่อตอนมารดาตั้งครรภ์บิดาก็จะคอยดูแลตลอดจนรับภาระต่าง ๆ จึงนับได้ว่าการ
อนุเคราะห์บุตรของบิดามารดาเป็นหน้าที่อันส าคัญท่ีมีต่อบุตร ผู้เป็นบิดามารดาต้องอนุเคราะห์บุตร
ธิดาตามหลักปฏิบัติที่พึงปฏิบัติต่อบุตร มี ๕ ประการ ดังนี้ 
 (๒.๑) ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว หมายถึง ห้ามปรามมิให้ประพฤติชั่ว การประพฤติชั่วทางกาย 

ทางวาจาและทางใจ เป็นอกุศลธรรมที่บุคคลพึงเว้นเพราะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายทั้งแก่
ตนเองและผู้อ่ืน บิดามารดาจะต้องแนะน าสั่งสอนบุตรของตนให้รู้จักอกุศล (ความชั่ว)  ในทุก ๆ ด้าน 
ทั้งด้านกาย วาจา และใจ ตลอดจนเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดการประพฤติชั่วได้ เช่น การคบคนไม่ดี การ
อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นโทษ การด ารงชีวิตด้วยความประมาท ความเกียจคร้านที่เป็นเหตุให้
อกุศลเกิดขึ้น แนวทางแห่งความชั่วที่บิดามารดาพึงห้ามปรามมิให้บุตรด าเนินตาม ได้แก่ อกุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการ คือ การฆ่าและเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น การละเมิดช่วงชิงทรัพย์สินของผู้อื่น ประพฤติผิดใน
กาม การพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ่อ มีความโลภต้องการอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน การ
อาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน และการมีความเห็นผิด เนื่องจากบิดามารดามีประสบการณ์มากกว่าและย่อมรู้
สิ่งที่ควรไม่ควร สิ่งที่พึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ จึงสามารถแนะน าบุตรให้ละเว้นจากความชั่วต่าง ๆ ได้ 
อีกท้ังการละอกุศลเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์และความสุขแก่ชีวิต จึงเป็นสิ่งที่บิดามารดาต้องบอกกล่าว
ชี้แจงให้บุตรได้ทราบและห้ามปรามมิให้ท าในสิ่งที่เป็นอกุศล  
 (๒.๒) ให้ตั้งอยู่ในความดี หมายถึง อบรมสั่งสอนให้ประพฤติดี การอบรมสั่งสอนให้บุตร

เป็น 
คนดีด้วยการประพฤติในสิ่งที่ดีงามซึ่งผู้ที่เป็นบิดามารดาย่อมต้องการบุตรที่เป็นคนดีทางพระพุทธศาสนา 
เรียกว่า สัปบุรุษ หรือสัตบุรุษ บุตรที่เป็นสัตบุรุษย่อมประพฤติในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ ก่อให้เกิดความสุข
ความเจริญแก่บุคคลในครอบครัวและสังคมอย่างมากมาย การอบรมสั่งสอนบุตรให้ด ารงอยู่ในความดี 
ได้แก่ ให้ด ารงตนอยู่ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ อันเป็นความดีที่ต้องปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การ
เว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น การเว้นจากการละเมิดช่วงชิงทรัพย์สินของผู้อื่น  เว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อไม่มีความโลภต้องการ
อยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน เว้นจากการอาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน และการมีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ 
บิดามารดาจะต้องปลูกฝังให้บุตรมีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม และมีฉันทะในการท าความดี และพัฒนาให้มี
ความดียิ่งขึ้นไปมิให้หยุดอยู่กับระดับของความดีเดิม เพราะความดีเดิมเป็นสิ่งที่ไม่ควรสันโดษ (ไม่สันโดษ
ในกุศลธรรม) ดังที่ “...พระพุทธองค์ทรงเปรียบการเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเหมือนกับต้นไม้เพราะต้นไม้ที่จะ
เติบโตสมบูรณ์ได้ดี เจ้าของจะต้องดูแลด้วยการก าจัดวัชพืชและไม้อ่ืน ๆ ที่เป็นตัวแย่งอาหารและบ ารุง
ด้วยปุ๋ยและน้ าอย่างถูกวิธี จึงจะเจริญงอกงาม ชีวิตจะเจริญงอกงามก็ต้องก าจัดวัชพืชคือ  อกุศลให้
ออกไปแล้ว สั่งสมพัฒนาให้เกิดขึ้นในตน ขั้นตอนในการพัฒนาตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จะต้อง
ละทิ้งสิ่ง  ที่เป็นบาปอกุศล...”๖๓  ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างให้บุญเกิดขึ้นอีกดังพระพุทธโอวาทใน
โอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงหลักการของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การเว้นจากการ

                                                 
๖๓เสาวภาคย์ เพิ่มวัฒนะกุล, “การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเด็กหญิงอาชีพพิเศษในสังคมไทย

ตามแนวทางของพุทธจริยศาสตร์”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๓, หน้า ๗๖.   



 
๑๐๘ 

กระท าความชั่วทั้งปวง (๒) การท ากุศลให้ถึงพร้อม (๓) การท าจิตของตนให้ผ่องใส หลักการของ
พระพุทธศาสนานี้มีความสอดคล้องกับการท าหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนของบิดามารดา ที่จะต้องสอน
ให้ละทิ้งความชั่วและสร้างคุณงามความดีประกอบกัน 
 (๒.๓) ให้ศึกษาศิลปวิทยา หมายถึง ส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียน บิดามารดาชื่อว่า เป็น

ครู 
คนแรกของบุตร เพราะสอนให้บุตรได้เรียนรู้จักสิ่งต่าง ๆ มากมายก่อนใครคนอ่ืน อีกค าหนึ่งท่าน เรียกว่า 
เป็น“ผู้แสดงโลกนี้แก่บุตร” เพราะบุตรได้พบกับบิดามารดาก่อนใครอ่ืน บิดามารดาจึงเป็นตัวแทนของ
ชายหญิงทั้งโลกที่บุตรได้เรียนรู้ อีกทั้งพฤติกรรมของบิดามารดาที่แสดงให้บุตรเห็นเป็นการปลูกฝัง
พฤติกรรมดังกล่าว แก่บุตรทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากบิดามารดาจะสอนให้บุตรได้ศึกษาเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตด้วยตนเองแล้ว ยังต้องส่งเสริมให้บุตรของตนได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
ที่จะเป็นภายนอกบ้าน อันได้แก่ โรงเรียน หรือการศึกษาในระบบโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เขามีความรู้ 
มีทักษะในการด าเนินชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่ งศิลปะวิทยาการ
มีความส าคัญต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของชีวิตก็จะกลายเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถไม่อาจจะด ารงตน
อยู่ได้อย่างผาสุข ด้วยเหตุนี้บิดามารดาจะต้องให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตนเพ่ือให้เขาเติบโตมา
ด้วยความรู้ความสามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองได้  
 (๒.๔) หาภรรยา (สามี) ที่สมควรให้ หมายถึง เป็นธุระให้บุตรเมื่อจะมีคู่ครอง เมื่อบุตร 

เติบโตเป็นผู้ใหญ่สมควรมีครอบครัวแล้ว บิดามารดาต้องรับภาระเอาใจใส่ดูแลด้านการมีครอบครัวของ
บุตร เริ่มจากการให้ค าแนะน าในการเลือกคู่ครองของบุตร โดยให้ค าปรึกษาในฐานะท่ีบิดามารดา ผ่าน
ประสบการณ์มาก่อน ย่อมให้ค าแนะน าที่ดีแก่บุตรได้ ตลอดจนการขวนขวายภาระตามประเพณี เช่น 
การสู่ขอ การหมายหมั้น การสมรส ฯลฯ ซึ่งบิดามารดาจะต้องช่วยเหลือด้านทรัพย์สินเงินทองอันเป็น
ค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าสินสอด ค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน เป็นต้น ในสังคมที่ผู้ใหญ่เป็นผู้จัดหาคู่สมรส
ให้บุตรเองบิดามารดายิ่งต้องมีบทบาทอย่างมาก เพราะมีการเลือกสรรคนที่ดี เพ่ือที่จะมาเป็นบุตรเขย                  
หรือสะใภ้ของตน โดยต้องค านึงถึงความผาสุกในครอบครัวของบุตรเป็นส าคัญ หรือในสังคมที่ชายหญิง                 
มีอิสระในการเลือกคู่ครองเอง บิดามารดาก็ต้องคอยให้ค าแนะน าบุตรให้รู้จักเลือกคนที่ดีเพ่ือมาเป็นสามี
หรือภรรยา  
 (๒.๕) มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันควร หมายถึง  มอบทรัพย์ให้ตามโอกาสอันควร   

บิดามารดาเป็นผู้ให้การสงเคราะห์บุตรด้วยทรัพย์สินเงินทองตามที่จ าเป็น เพ่ือให้เขาได้น าไปใช้จ่าย
ส่วนตัว และเมื่อบุตรอยู่ในวัยอันสมควรที่จะต้องได้รับมรดกจากตระกูล ผู้เป็นบิดามารดาจะต้องแบ่งปัน
มรดกของตระกูลให้แก่บุตรแต่ละคน เพ่ือน าไปเป็นฐานส าหรับการสร้างเนื้อสร้างตัวต่อไปในอนาคต 
การมอบทรัพย์สินให้กับบุตรนั้น จะต้องดูความเหมาะสมและให้ในเวลาที่ควรให้ ไม่ควรให้ตามใจบุตร 
หรือเอาวัตถุเงินทองเป็นสิ่งส าคัญในการเลี้ยงดู เช่น ปัจจุบันบิดามารดาบางคน มีวิธีการเลี้ยงดูบุตร
โดยให้เงินทองแทนการเลี้ยงดู จนมีค ากล่าวว่าเป็น “สัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงิน” ซึ่งเป็นค าเรียกบิดามารดา
ยุคปัจจุบันการให้วัตถุสิ่งของเงินทองแก่บุตรอย่างไม่ค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมจะเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมทางวัตถุ (วัตถุนิยม) ให้กับบุตร ท าให้ไม่รู้จักคุณค่าของเงินทางที่ถูกต้อง และเป็นการสร้างนิสัย



 
๑๐๙ 

ฟุ่มเฟือยตามใจตัวเอง ขาดความพากเพียรพยายามในการแสวงหาและพ่ึงพาตัวเอง เพราะเคยได้รับ
การตามใจจากบิดามารดามาตั้งแต่เด็ก๖๔ 

นอกจาก “หน้าที่ส าหรับมารดาบิดาที่พึงปฏิบัติต่อบุตร ทั้ง ๕ ประการนี้” ดังกล่าว 
แล้วยังมีหน้าที่ส าหรับบิดามารดาที่พึงปฏิบัติต่อบุตรเพื่อให้บุตรเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ดังนี้ คือ 
  พุทธทาสภิกขุ ได้แสดงทรรศนะไว้ว่า บิดามารดาท าหน้าที่ ของตนเองด้วยอนุเคราะห์
บุตร โดยเหตุ ๕ ประการนี้แล้ว บุตรย่อมเป็นคนมีคุณภาพมีความสุขความเจริญ ด้วยชาติ วุฒิ คุณวุฒิ 
และวัยวุฒิ การท าหน้าที่ของพ่อแม่ท่ีดี มีดังนี้ 
  ๑. หน้าที่ทางกาย  ได้แก่ สอนให้ลูกไม่ท าชั่วแนะน าให้ลูกท าความดี ส่งเสริมลูกให้เรียน
ศิลปวิทยา ช่วยเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้กับลูก แบ่งทรพัย์มรดกให้ในสมัยอันควร 
  ๒. หน้าที่ทางใจ ได้แก่  พาลูกเข้าวัดศึกษาพระธรรมค าสอน ชักจูงลูกสวดมนต์ไหว้พระ
ก่อนนอน  ชักน าลูกให้ท าบุญรักษาศีล  ชักน าลูกให้ได้ฝึกสมาธิ  ชักน าลูกให้ได้บวช               
  ๓. ผลดี ของการท าหน้าที่พ่อแม่ที่ดี  ได้แก่  ได้รับความปีติภาคภูมิใจ ครอบครัวสงบ
ร่มเย็นเป็นสุข  สังคมสงบสุข  ประเทศชาติได้คนดี๖๕   
  สรุปความได้ว่า หน้าที่ส าหรับมารดาบิดาที่พึงปฏิบัติต่อบุตรทั้ง ๕ ประการนี้แล้ว
มารดาบิดาต้องท าหน้าที่ของมารดาบิดาที่ดีเป็นตัวอย่างให้บุตรดู และอบรมสั่งสอนบุตรให้บุตรเป็นคน
ดีมีคุณภาพที่ดีเป็นประโยชน์ต่อ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไป 
 กรณีศึกษากรณีตัวอย่างบิดามารดาที่ดี (ครอบครัวบิดามารดานางอมิตตา)  ปรากฏเป็น
เหตุการณ์ในครั้งพุทธกาล คือ ครอบครัวบิดามารดานางอมิตตาต้องปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีของ
บุตร คือ ถือศีลทั้ง ๕ ข้อโดยเคร่งครัด ต้องสงเคราะห์เลี้ยงดูบุตรด้วยความถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่
ของบิดามารดา ห้ามไม่ให้บุตรท าชั่ว ให้บุตรตั้งอยู่ในความดี ให้บุตรศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยา                
หาสามีท่ีเหมาะสมให้บุตร และมอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร๖๖  
 ดังนั้น การดูแลบุตรของบิดามารดาประการแรก เริ่มต้นจากการห้ามปรามจากความชั่ว 
กล่าวคือ ป้องปรามไม่ให้ลูกท าในสิ่งที่เสื่อมเสีย และพยายามประคับประคองให้ตั้งอยู่สิ่งที่ดีที่งาม ให้
โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน (ศึกษาศิลปวิทยา) ตามที่โอกาสอ านวยให้ เมื่อถึงเวลาอันควรก็ต้อง
จัดการแต่งงานกับคู่ครองที่เหมาะสมให้ และสุดท้ายก็ต้องมอบความเป็นใหญ่ในการดูแลกิจการ
ภายในบ้านหรือทรัพย์สินมรดกทุกประการให้แก่บุตร 
 ๓.๒) ข้อปฏิบัติส าหรับบุตรพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา 

   หน้าที่ของบุตรธิดาที่พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา ๕ ประการเป็นหน้าที่ของบุตรที่พึงตอบแทน
บิดามารดาตามบทบาทหน้าที่ของบุตรธิดาที่ด ี
 (๑) ข้อปฏิบัติส าหรับบุตรพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาในพระไตรปิฎก 

                                                 
๖๔พระมหาบุญเพียร ปุญฺ วิริโย (แก้ววงศ์น้อย), “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมใน

สถาบันครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐๐–๑๐๓.   

๖๕พุทธทาสภิกขุ. เตือนใจวัยรุ่น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หน้า ๒๔.   
๖๖ที.ปา. ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓.   



 
๑๑๐ 

            พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน ฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์ สิงคาลกสูตร ปาฎิกวรรค ทีฆนิกาย ดัง
พุทธพจน์ที่ตรัสว่า  

          “คหบดีบุตร บุตรพึงบ ารุงมารดาบิดาผู้ เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่                                                
๕ ประการ คือ     
           ๑. ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ 
           ๒. จักท ากิจของท่าน  
           ๓. จักด ารงวงศ์ตระกูล 
           ๔. จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 
           ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทิศให้ท่าน”๖๗ 
           มารดาบิดาผู้ เป็นทิศเบื้องหน้าบุตร บ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการ ย่อม
อนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้ ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่า บุตรได้ปิดป้อง
ให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้  

จากพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้น ข้อปฏิบัติส าหรับบุตรพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาคือ การมีความ
กตัญญูกตเวทีต่อท่านในฐานะที่บุตรเป็นสมาชิกของครอบครัวที่ก าเนิดมาด้วยความรักและความ
ปรารถนาของบิดามารดา พร้อมกับความหวังให้บุตรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ บิดามารดาจึง
ทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างเต็มที่ บุตรจึงควรปฏิบัติต่อบิดามารดาให้
ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของตนทั้ง ๕ ประการ  
 (๒) ข้อปฏิบัติส าหรับบุตรพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา ตามทรรศนะนักปราชญ์นักวิชาการ 

      โดยปกติบิดามารดาที่นับถือพระพุทธศาสนา ถือกันเป็นเป็นประเพณีมาแต่โบราณกล่าวว่า 
ถ้าใครได้บวชลูกแล้วจะได้บุญได้กุศลมากช่วยให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองที่เป็นสุดยอดปรารถนา 
ซึ่งมีพ่อแม่จ านวนมากขอเพียงให้ได้บวชลูกชายก็พอใจแล้ว๖๘  ดังนั้น บุตรทุกคนพึงไปสู่สรวงสวรรค์ 
อีกทั้งช่วยให้พ่อแม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนาอีกด้วยการบวช จึงเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดา 
ตระหนักและเสริมสร้างคุณธรรมพ้ืนฐานให้เกิดขึ้นในใจ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมที่
ถูกต้องต่อมารดาบิดา ซึ่งบุตรทุกคนจะต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ คือ 

       พุทธทาสภิกขุ  ให้ความหมายว่า การรู้ การยอมรับในบุญคุณของคนอ่ืนที่มีอยู่เหนือตน  
เรียกว่า กตัญญุตา (กตัญญู) การพยายามท าตอบแทนบุญคุณนั้น ๆ เรียกว่า กตเวทิตา (กตเวที)  ความ
กตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของบุตรที่พึงมีต่อบิดามารดา เนื่องจากท่านทั้งสองเป็นผู้มีอุปการ
คุณต่อบุตรอย่างมากมายมหาศาลที่ได้ท าประโยชน์ต่อบุตร นับตั้งแตท่ราบว่า บุตรเริ่มเกิดขึ้นในครรภ์
ตราบจนบุตรคลอดออกมาและท่านทั้งสองยังได้เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ บุตรพึงแสดงความกตัญญูและกตเวที
ต่อบิดามารดาของตนด้วยการส านึกในบุญคุณของท่านยกย่องบูชาบิดามารดาของตนให้เป็นพระประจ าบา้น 

                                                 
๖๗ที.ปา. ๑๑/๒๖๖/๒๑๒. 
 

๖๘พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม), วัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๖.  



 
๑๑๑ 

และกระท าตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการสงเคราะห์บิดามารดาให้เป็นสุข บุตรที่ดีจะต้องรู้อุปการคุณ
ของบิดามารดาและท าตอบแทน บุตรเช่นนี้ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า เป็นสัตบุรุษ๖๙ 
 ดังพุทธพจน์ในกถาวัตถุ ว่า“สัปปุริสชน คนเรียบร้อย จึงเป็นคนกตัญญูกตเวที เมื่อระลึก

ถึง 
อุปการคุณที่ท่านได้ท าก่อน ย่อมเลี้ยงมารดาบิดาท ากิจของท่านตามฐานะที่ท่านเป็นบุพพการี บุตรผู้
อยู่ในโอวาทบิดามารดาเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงตอบไม่ท าวงศ์สกุลให้เสื่อม มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีล  เป็นบุตรที่
ควรสรรเสริญ” เมื่อบุตรรู้อุปการคุณที่บิดามารดาท ากับตนแล้ว พึงท าตอบแทนด้วยการสงเคราะห์
บิดามารดาทั้งสองด้าน ได้แก่  
 ๑. การสงเคราะห์ด้านกาย ด้วยวัตถุสิ่งของ (เลี้ยงกาย) ได้แก่ การเลี้ยงดูตอบแทน

บิดา 
มารดาใหมี้ความเป็นอยู่ที่ดี มีเครื่องอุปโภคบรโิภคพอเพียง ดูแลรักษาให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
เมื่อยามท่านเจ็บป่วยก็ให้การดูแลรักษา  
 ๒. การสงเคราะห์ด้านจิตใจ (เลี้ยงใจ) ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยการ 

กระท าความดีทางกาย วาจา และทางใจ ปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นสิ่งที่เจริญใจของบิดามารดา 
ย่อมท าให้ท่านมีความสุข เพราะบุตรเป็นคนดี หากบุตรประพฤติตนไม่ดีท าในสิ่งที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลก็จะท าให้บิดามารดาเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจ การเลี้ยงใจจึงเป็น
สิ่งส าคัญของการตอบแทนคุณบิดามารดา เพราะเพียงแต่การเลี้ยงกายอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะให้
บิดามารดาเป็นสุขได้ ฉะนั้น บุตรจึงต้องให้ความส าคัญกับการเลี้ยงดูทางใจแก่บิดามารดาด้วย  
  นอกจากนี้ จะท าให้บิดามารดาเป็นสุขกายและสุขใจแล้ว พระพุทธศาสนาเห็นว่าการ
ตอบแทนบิดามารดาตามลักษณะดังกล่าวมายังไม่ใช่เป็นการตอบแทนที่สูงสุด ดังนั้น การตอบแทนที่
สูงสุดที่บุตรพึงกระท าต่อบิดามารดา ได้แก่ การสามารถท าให้บิดามารดา มีศรัทธา คือ ความเชื่ออย่าง
ถูกต้อง มีศีล คือ มีกาย วาจา ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน มีจาคะคือ การเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และมีปัญญาคือ ความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบการตอบ
แทนบุญคุณบิดามารดา ระหว่างการตอบแทนทางกายและทางธรรมว่า แม้บุตรจะให้บิดาและมารดานั่งบน
บ่าคนละข้างแล้วปฏิบัติดูแลท่านทั้งสองเป็นอย่างดีด้วยการให้อาบน้ าหอม อาบน้ า นวด เป็นต้น แล้ว
ให้บิดามารดาถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของบุตรเอง แม้ตลอดร้อยปีหรือจะมอบราชสมบัติ คือ การ
สถาปนาให้ท่านเป็นถึงกษัตริย์ ก็ไม่อาจจะทดแทนบุญคุณของท่านที่ท ากับบุตรไว้อย่างมากมายได้ แต่ถ้า
บุตรคนใดสามารถท าให้บิดามารดาเข้าถึงธรรม ศีล จาคะ และปัญญาได้ บุตรคนนั้นชื่อว่า สามารถตอบ
แทนบุญคุณของท่านได้อย่างสูงสุด  
 ๓. มีความเคารพเชื่อฟัง บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรที่ดีที่สุดคือ บุตรที่เชื่อฟังบิดา

มารดา 
       พระพุทธองค์ตรัสว่า บุตรใดเป็นผู้เชื่อฟังบุตรนั้น ประเสริฐสุดกว่าบุตรทั้งหลาย เนื่องจาก

บิดามารดาเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตมาก่อน ย่อมแนะน าพร่ าสอนให้บุตรได้รู้และปฏิบัติตามอย่างได้ 

                                                 
๖๙พุทธทาสภิกขุ, กตัญญูกตเวที เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา ๒๕๓๖), 

หน้า ๒. 



 
๑๑๒ 

อีกท้ังความรัก ความปรารถนาดีของบิดามารดาที่มีต่อบุตร ย่อมจะแนะน าบุตรในทางที่ดี บุตรที่เชื่อฟัง
และปฏิบัติตามค าแนะน าของบิดามารดา ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอีกประการหนึ่ง เมื่อบุตรยัง
เล็กอยู่ไม่อาจจะท าอะไรได้ด้วยตัวเอง จึงต้องอาศัยบิดามารดาในฐานะกัลยาณมิตรคอยแนะน าบุตร 
จึงมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามล าดับ เพราะเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของบิดามารดา ในส่วนของ
พัฒนาการทางด้านจิตใจของบุตร เมื่อตอนแรกเกิดมาจนเติบโตมนุษย์ทุกคนมีอนุสัยซ่อนอยู่ และพร้อมที่
จะแสดงออกเมื่อมีวุฒิภาวะสมบูรณ์และถูกกระตุ้นจากสิ่งภายนอก เมื่อเป็นเช่นนี้ บุตรจึงต้องอาศัยบิดามารดา
คอยควบคุมห้ามปราม มิให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาตามอ านาจของกิเลสฝ่ายต่ า อีกทั้งบิดามารดา
ยังต้องแนะน าให้รู้จักการควบคุมจิตใจตนเองของบุตรให้อยู่ในกรอบศีลธรรมของสังคม๗๐ 

ในทางตรงกันข้าม หากไม่น าหลักทิศ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างเหมาะสม ไม่ท าบทบาทหน้าที่
ดีต่อบิดามารดาก็จะท าให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้  
 ๑.ครอบครัวพระเจ้าพิมพิสาร 

     ครอบครัวของพระเจ้าพิมพิสารเป็นความรุนแรงที่เกิดจากการกระท าของพระโอรสของ 
พระองค์เอง ด้วยวิธีต่าง ๆ มีสั่งให้ทหารน าพระบิดาไปขังไว้ในคุกมืดบ้าง งดอาหารทีละน้อยบ้างงดการ
เยี่ยม งดการส่งเสบียงและเมื่อทราบว่า พระบิดายังไม่สิ้นพระชนม์ ก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นยังด าเนินการ
ขั้นตอนต่อไปคือลงมือปฏิบัติการด้วยการสั่งให้ทหารกีดรอยพระบาทพระบิดาของพระองค์เองแล้ว      
โรยด้วยเกลือ ซึ่งเป็นการกระท าอย่างเหี้ยมโหดทารุณทรมาน โดยความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น
ระหว่างบิดาและบุตรนี้ มีสมุฏฐานมาจากความโลภอยากได้ราชสมบัติของพระบิดา ซึ่งคุณลักษณะของ
ความอยากได้ใคร่ดีนี้ จัดอยู่ในองค์ธรรมเดียวกับโลภเจตสิกเป็นอกุศลเจตสิกธรรม จนกระทั่ง พระบิดาทน
ความเจ็บปวดไม่ไหวก็ได้ถึงแก่พระชนม์ชีพสวรรคตในที่สุดแต่เหตุการณ์ยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เพราะ
หลังจากนั้นถึงแม้ว่าพระเจ้าอชาตศัตรูจะได้ราชสมบัติสมความปรารถนาแล้วก็ตาม กรรมที่เป็นครุกรรม
ที่พระเจ้าอชาตศัตรูได้กระท าต่อบุพพการีของตนเองนั้นได้ส่งผลท าให้พระองค์ไม่เป็นอันพระบรรทม
หลับแม้แต่สักงีบเดียว และต่อมาก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเข้าใจหลักธรรม
ให้ทะลุปรุโปร่งได้ และด้วยผลกรรมหรือผลของการกระท านี้เองท าให้พระองค์หลังจากสิ้นพระชนม์
ต้องตกนรกเสวยวิบากแห่งกรรมที่ท าไว้ในนรกชื่อว่า “โลหกุมภี” นอกจาก พระเจ้าอชาตศัตรูจะต้อง
เสวยวิบากแห่งกรรมของพระองค์ที่กระท าปิตุฆาตพระบิดาของพระองค์เองนั้น กรรมคือการท าปิตุฆาตนี้ 
ยังมีวิบากส่งผลถึงหลาน เหลน เป็นต้น ของพระเจ้าอชาตศัตรูอีกตามล าดับ กล่าวคือพระโอรสของพระ
เจ้าอชาตศัตรู คือ พระเจ้าอุทัยภัทรได้กระท าปิตุฆาต คือ ฆ่าพระเจ้าอชาตศัตรู ต่อมาพระเจ้าอุทัยภัทรก็
ได้ถูกพระโอรสของพระองค์กระท าปิตุฆาตอีกเช่นเดียวกัน จนกระทั่งถึงราชบัลลังก์ที่ ๗ ชาวเมืองจึง
ต้องลงมือปฏิวัติราชบัลลังก์เสียเอง เพราะเป็นตระกูลฆ่าบิดานั่นเอง 
 จะเห็นได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าพิมพิสารนี้ แสดงให้เห็นถึงกฎแห่ง
กรรมอย่างลงตัวทีเดียว กล่าวคือ วงจรของกฎแห่งกรรม เริ่มตั้งแต่กรรมที่เป็นทิฏฐธัมมเวทนียกรรม 
คือ กรรมที่ส่งผลในภพชาติปัจจุบันนั้น พระเจ้าอชาตศัตรูทรงประสบ และประจักษ์ด้วยตัวของพระองค์ 
เพราะพระองค ์ถึงแม้ว่าได้มีโอกาสฟังธรรมจาก พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเข้าใจเนื้อความแห่งธรรมนั้น

                                                 
๗๐พระมหาบุญเพียร ปุญฺ วิริโย,“แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัวตาม

แนวพระพุทธศาสนา”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๔-๑๐๖. 



 
๑๑๓ 

ได้เลย ซึ่งก็ได้แต่เพียงเข้าถึงพระรัตนตรัยเท่านั้น ส่วนอุปัชชเวทนียกรรม คือ กรรมที่ส่งผลในภพชาติที่ ๒ 
หลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล้วก็มีคติแน่นอน คือ นรกชื่อ โลหกุมภี ซึ่งเป็นทุคติภูมิ และส่งผลต่อไปอีก 
ในภพชาติที่ ๓ ที่เรียกว่า อปราปรเวทนียกรรม ซึ่งกรรมนี้ จะส่งผลไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเข้านิพพาน
ตราบใดที่กรรมยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ก็ยังต้องเสวยอีกต่อไป ถ้าหากกรรมนั้น ๆ ตามทัน 
ส่วนชนกกรรมคือกรรมที่น าไปเกิดก็สามารถเห็นได้ชัดว่าจะต้องเป็นสัตว์นรกแน่นอน  แม้แต่
พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือได้๗๑ 

จะเห็นได้ว่า ครอบครัวพระเจ้าพิมพิสารไม่ปรากฏชัดเจน ถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัว
แต่ที่ปรากฏชัดเจนก็คือ สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวทางด้านโครงสร้างทางสังคมที่ก าหนดให้
ความส าคัญต่อบทบาทของผู้ชายเป็นผู้มีอ านาจเป็นใหญ่ทั้งในครอบครัวและในการบริหารกิจการ
บ้านเมือง จนมีผลเชื่อมโยงถึงสาเหตุความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เกิดจากโลภะเจตสิกธรรม
ในเวลาต่อมา ท าให้พระเจ้าอชาติศัตรูเกิดความโลภอยากได้สมบัติของพระบิดาด้วยอ านาจกิเลสตัณหา
ซึ่งมีลักษณะและประเภทความรุนแรงทางตรงที่กระท าต่อบุคคลทั้งทางกายวาจาและจิตใจ เช่น ฆ่า
บิดาของตนเองเพราะความโลภอยากได้สมบัติหรือราชบัลลังก์ 

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการศึกษาความรุนแรงในครอบครัว กรณีครอบครัวพระ
เจ้าพิมพิสารเป็นครอบครัวกษัตริย์ผู้บริหารปกครองบ้านเมือง ส่วนบุตรก็อยู่ในฐานะเป็นผู้สืบทายาท
ราชบัลลังก์ มองเห็นได้ชัดเจนว่า พระเจ้าอชาตศัตรูสามารถปฏิบัติได้ แต่เพราะความหลงผิดจึงไม่
สามารถเลี้ยงท่านตอบแทนได้ทั้งร่างกายและจิตใจ ขณะที่พระบิดายังมีพระชนม์ชีพอยู่ ส่วนวงศ์สกุล
ของพระเจ้าพิมพิสารก็ด ารงอยู่ได้เพียง ๗ ชั่วหลานเท่านั้น ก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ตลอดไป เพราะผล
กรรม คือ การประพฤติตนไม่เหมาะสมขณะที่พระบิดายังมีพระชนม์ชีพ ด้วยการปลงประชนม์พระ
บิดาของพระองค ์ 
 ๒. ครอบครัวมิตตวินทุกะ 

มีครอบครัวเศรษฐีอยู่ครอบครัวหนึ่งมีบุตรชายชื่อว่า มิตตวินทุกะ มารดาบิดาของเขาตั้งอยู่ในศีล
ด ารงมั่นในธรรมเพ่ือกระท าตัวเป็นตัวอย่างให้แก่บุตร แต่มิตตวินทุกะไม่ประพฤติตัวตามมารดาอีกทั้ง
มีนิสัยดื้อดึงถือรั้นไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนไร้ศีลธรรมไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เวลาผ่านไปไม่นานบิดา
ของเขาก็ถึงแก่กรรม มารดาของเขาคิดว่า เขาคงจะช่วยงานของครอบครัวมากขึ้น  เพราะเห็นว่าไม่มี
บิดาแล้วแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากเขาไม่มีส านึกแล้วก็ยังประพฤติตนไร้จิตส านึกขึ้นไปอีก วันหนึ่ง
เขารับเงินค้าจ้างจากมารดา ๑,๐๐๐ กหาปณะ เป็นค่าตอบแทนที่เขาไปรักษาศีล เขารับเงินมารดา
แล้วด้วยความที่มีสมองไร้จิตส านึกรับเงินมาแล้วไปนอนอยู่บนศาลารุ่งเช้าวันต่อมาบอกกับมารดาว่า 
ขอลงเรือไปส่งสินค้ากับพวกพ่อค้า มารดาเห็นว่าลูกชายยังไม่มีความรับผิดชอบพอและด้วยความเป็น
มารดาไม่อยากให้ลูกระก าล าบากจึงไม่อนุญาตให้มิตตวินทุกะไป แต่เขาก็ยังยืนยันว่าไปให้ได้ โดยไม่
เชื่อฟังมารดาพูดแต่ประการใดขณะนั้นเรือก าลังออก มิตตวินทุกะจะไปขึ้นเรือ มารดาวิ่งมาขวางหน้า
ประตูกันทางออกไว้ไม่ให้เขาไป มิตตวินทุกะโมโหมากใช้เท้าเตะไปที่แข้งขาแม่จนล้มฟุบแล้วเดินหนีไป
โดยไม่หันกลับมาดูเขาร่วมเดินทางไปกับพ่อค้าไปได้ถึง ๖ วัน ตลอดเวลาไม่มีปัญหาการเดินทางแต่พอ
ถึงวันที่ ๗ เรือเกิดขัดข้องถึงกับหลงทิศทาง ล่องลอยไปไร้จุดหมายด้วยการที่ประสบการณ์ของชาวเรือ

                                                 
๗๑วิ.จู. ๗/๓๓๙/๑๘๕-๑๘๖. 



 
๑๑๔ 

เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้แสดงว่า ต้องมีคนไม่ดีมาบนเรือเราแน่ พ่อค้าใช้วิธีจับสลากเอาคนไม่ดีออกปรากฏ
จับสลากทั้ง ๓ ครั้ง สลากไม่ดีไปตกอยู่ที่มิตตวินทุกะทุกครั้ง พ่อค้าชาวเรือจึงลงมติว่า มิตตวินทุกะ
เป็นคนไม่ดีให้เขาลงเรือปล่อยลอยแพไปตามท่ามกลางทะเลซึ่งมองไม่เห็นชายฝั่ง เมื่อเวลาผ่านไป             
๓ วัน มิตตวินทุกะไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่ง ที่เกาะนั้นมีเปรตอาศัยอยู่มานาน เขาได้ไปอยู่บรรดา              
เวมานิกเปรต ๔ ปราสาทเสพสมกามเต็มที่ ต่อมาเขาได้ไปอุสสทนรกได้ไปเห็นชายผู้หนึ่งที่กงจักรอยู่
บนหัวหมุนติ๊วติ๊ว มิตตวินทุกะเห็นและอยากจะได้ จึงขอกงจักรที่อยู่บนหัวเปรตตนนั้นเขานึกว่าเป็น
ดอกบัวเปรตตนนั้น บอกว่าเราให้ท่านไม่ได้หรอก แต่เขาดื้อดึงจะเอากงจักรให้ได้ เปรตจึงคิดว่าคงจะ
ถึงเวลาของเขาแล้วเลยถอดกงจักรบนหัวตัวเองให้กับเขาไป ทันใดที่เขาใส่กงจักรไปแล้ว มันรู้สึกเจ็บปวด
ทรมานเหมือนคนตายทั้งเป็นไม่ตายก็เหมือนตายมีชีวิตอย่างทรมาน เทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์
พบเข้าจึงบอกกับมิตตวินทุกะว่า “การที่ท่านเจ็บทรมานอยู่เช่นนี้ เป็นเพราะว่าเจ้าไม่รู้จักบุญคุณของ
พ่อแม่ ไม่ด ารงชีวิตอยู่ในศีลธรรม ซึ่งยังท าร้ายร่างกายผู้ให้ก าเนิดเจ้าอีก จึงส่งผลให้เจ้าทรมานเหมือน
คนตายที่ยังมีชีวิตอยู่” เมื่อกล่าวเสร็จพระองค์ก็หายไปทันที ส่วนมิตตวินทุกะได้รับความเจ็บปวดทุกข์
ทรมาน กงจักรหมุนอยู่บนหัวตลอดทั้งวันเวลา จนท าให้เขาถึงแก่ความตาย๗๒ 

จะเห็นได้ว่า ครอบครัวนี้เป็นความรุนแรงครอบครัวที่เกิดจากเหตุปัจจัยทางด้านร่างกายและ
จิตใจเป็นส าคัญซึ่งมีความโลภ ความโกรธ ความหลงผิด ท าให้แสดงพฤติกรรมทางกายในลักษณะก่อให้เกิด
การล่วงละเมิดศีลหรือกุศลกรรมบถ ได้แก่ การกระท าปาณาติบาตต่อมารดาของตนเอง ด้วยการแตะ 
ทุบ ตี ผลักให้ล้มอย่างทารุณ ไร้จิตส านึก เพราะเกิดความไม่พอใจขุ่นเคืองที่มารดามาขัดขวางในสิ่งที่
ตนเองต้องการจะกระท า คือ การเดินทางค้าขายทางเรือส าเภา และเม่ือพิจารณาลักษณะ ระดับความ
รุนแรงที่แสดงออกพบว่า ความโกรธตั้งแต่ระดับที่ ๑ ถึงระดับขั้นที่ ๙ คือ ความโกรธเคืองเพียงแต่ท า
ให้เกิดบาดแผล แต่ยังไม่ถึงกับท าให้กระดูกหักโดยมีเหตุใกล้  คือ อาฆาตวัตถุ คือ ผู้นี้ได้ท าสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์แก่เรา ผู้นี้ก าลังท าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา ผู้นี้จักท าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 

 จากการศึกษากรณีครอบครัวมิตตวินทุกะ จะเห็นได้ว่า การไม่ปฏิบัติต่อมารดาบิดาของตนเอง
นั้นน ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวเป็นที่น่าสังเกตว่า ครอบครัวนี้จัดเป็นครอบครัวที่ สรุปได้ชัดเจน
มากในเรื่องขาดคุณสมบัติทั้ง ๕ ข้อ คือ  
 ข้อ ๑. มารดาเลี้ยงมาแล้วก็ไม่เลี้ยงท่านตอบทอดทิ้งไม่ดูแลมารดาซึ่งยังมีชีวิตอยู่เพียงคน

เดียว 
 ข้อ ๒. ไม่ช่วยท ากิจการงานของท่าน  
 ข้อ ๓. ไม่สามารถด ารงวงศ์สกุลไว้ได้  
 ข้อ ๔. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นทายาท  

       ข้อ ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ไม่สามารถท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ได้เพราะส่งผลของการ 
ท าร้ายมารดาของตนเองด้วยการแตะ ถีบ ผลักให้มารดาล้ม ท าให้มิตตวินทุกะต้องประสบความ
หายนะทั้งโลกนี้และโลกหน้า ตกนรกขณะยังมีชีวิต  

                                                 
๗๒แม่ชีวงเพชร  คงจันทร์, “การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”, 

สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๕, หน้า ๖๕.   



 
๑๑๕ 

        สรุปความได้ว่า หน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตรธิดา และบุตรธิดาพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาด้วย 
ความกตัญญูกตเวที ทั้งนี้ หากทั้งบิดามารดากับบุตรธิดา กระท าตามหน้าที่ของตนที่พึงกระท าดังกล่าว
แล้ว บิดามารดาท าหน้าที่ของครอบครัวเลี้ยงบุตรให้มีคุณธรรมจริยธรรมถือว่า เป็นหน้าที่พ้ืนฐานของ
ครอบครัวตามหลักทิศ ๖ โดยบิดามารดาต้องท าหน้าที่ในการป้อมปรามบุตรธิดาจากความชั่ว ส่งเสริมให้
บุตรธิดาท าความดีบุตรก็มีความกตัญญูกตเวทีปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างเป็นคนดี หากบุตรธิดาปฏิบัติ
ให้ได้ตามหลักการข้างต้นย่อมสามารถน าพาครอบครัวด าเนินไปสู่เป้าหมายได้ไม่ยากและครอบครัวก็
จะกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเริ่มต้นจากการรู้จักดูแลบิดามารดา เพ่ือเป็นการทดแทนที่บิดามารดา
ได้ดูแลตนเองมาตั้งแต่เกิดและช่วยเหลือกิจการงานภายในบ้าน เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระด ารงวงษ์
ตระกูลให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเหมาะสมกับการที่เป็นผู้สืบทอดมรดก และเมื่อบิดามารดาล่วงลับไป
แล้ว ก็ควรจะท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตามแนวปฏิบัติความเชื่อของวงษ์ตระกูล นอกจากจะช่วยให้
ครอบครัวมีความสุข ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรก็เป็นไปด้วยดี ส่งผลให้
ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข  
 ๓. ครอบครัวพระโมคคัลานะในอดีตชาติ 

      อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น กล่าวคือ กุลบุตรคนหนึ่ง 
เชื่อค ายุยงของภรรยาหลอกมารดาบิดาตาบอดไปฆ่าในป่า โดยเอาท่อนไม้ทุบตีจนบิดามารดาเสียชีวิต 
ตนเองเมื่อตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดในนรกอเวจีเสวยวิบากกรรมอยู่เป็นกัป ในชาตินี้ถึงแม้จะได้บรรลุ
เป็นพระอรหันต์แล้วยังถูกพวกโจรเอาฆ้อนทุบตีจนกระดูกแหลกละเอียดจนนิพพาน กุลบุตรในชาตินั้น 
คือ พระโมคคัลลานะในชาตินี้๗๓ เช่นนี้ผู้เป็นบุตรธิดาเป็นกรรมหนัก ถ้าบิดามารดาเสียชีวิตจากน้ ามือ
ของลูกจัดเป็นอนันตริยกรรมห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ตายไปก็ตกนรกอเวจี ซึ่งเป็นนรกที่มีการทรมาน
โหดร้ายที่สุด จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ท าให้ได้เห็นโทษของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น 
หากไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุตรธิดาที่ดีย่อมเกิดเวรภัยตามมา คือ บุตรต้องประสบความหายนะซึ่งไม่มี
ผลดี ดังนั้น บุตรจึงต้องทดแทนพระคุณบิดามารดาตระหนักและเสริมสร้างคุณธรรมพ้ืนฐานให้เกิดขึ้น
ในใจเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมที่ถูกต้องต่อมารดาบิดา  

สรุปความได้ว่า บิดามารดา ควรอบรม สั่งสอน ปลูกฝังสิ่งที่ดี มีความรัก เมตตา สงสาร ให้แก่บุตร
และบุตรควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ก็จะช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคง ความสัมพันธ์
ระหว่างบิดามารดากับบุตรก็เป็นไปด้วยดี ส่งผลให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข ดังแสดง
ภาพรวมในแผนภูมิที่ ๓.๕ ปุรัตถิมทิส (ทิศเบื้องหน้า) ได้แก่ บิดา มารดา ที่มีความสัมพันธ์กับบุตรและ
มีข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติต่อกัน ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
                                                 

๗๓ขุ.ธ.อ. ๕/๗/๓๗-๔๑.  
 

ปุรัตถิมทิส (ทิศเบื้องหน้า) ได้แก่ บิดา มารดา 
 

ข้อปฏิบัติของบิดามารดา 
พึงปฏิบัติต่อบุตร 

๑.ห้ามปรามจากความชั่ว 
๒.ให้ตั้งอยู่ในความดี 
๓.ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
๔.หาคู่ครองที่สมควรให้ 
๕.มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาส
อันสมควร 
 

ข้อปฏิบัติของบุตรธิดา 
พึงปฏิบัติต่อบิดามารดา 

๑.ท่านเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยง
ท่านตอบแทน 
๒.ท ากิจธุระของท่าน 
๓.ด ารงรักษาวงศ์สกุลให้คงอยู่และ
ไม่เสื่อมเสียหาย 
๔.ปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นผู้สมควร 
   รับมรดก 



 
๑๑๖ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิ ๓.๕ ข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติระหว่างบิดา มารดา และบุตร 

      
 พระพุทธเจ้าตรัสใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระอภิธรรมปิฎก ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 

           ดูกร คฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบ ารุงด้วยสถาน ๕ 
คือ ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา ๑ ด้วยไม่ดูหมิ่น ๑ ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ ๑ ด้วยมอบ
ความเป็นใหญ่ให้ ๑ ด้วยให้เครื่องแต่งตัว ๑ ฯ 
          ดูกร คฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบ ารุงด้วยสถาน ๕เหล่านี้
แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑ สงเคราะห์คนข้างเคียง
ของผัวดี ๑ ไม่ประพฤตินอกใจผัว ๑ รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ ๑ ขยัน๑ 
                ดูกร คฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีบ ารุงด้วยสถาน ๕
เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ ทิศเบื้องหลังนั้น ชื่อว่าอันสามี
ปกปิดให้เกษมส าราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ ฯ๗๔ 

            จากพุทธพจน์ดังกล่าว สรุปความได้ข้อปฏิบัติระหว่างสามีและภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อกัน               
ทั้ง ๕ ประการนี้ โดยทั้งสามีและภรรยาต้องรู้จักหน้าที่ที่พึงปฏิบัติของตนเอง จะท าให้บุคคลในครอบครัว
รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะต้องพึงถือปฏิบัติต่อกันและกัน จะน าพาความสงบสุขมาสู่ครอบครัว ซึ่ง
นักปราชญ์และนักวิชาการได้อธิบายและขยายความเชิงปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
 ๓.๓) ข้อปฏิบัติของสามีและภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อกันตามทรรศนะของนักปราชญ์ 

   การครองเรือนของคู่สมรสในทัศนะของพุทธศาสนา จะเน้นถึงการปรับตัวปรับความรู้สึก
ของคู่สมรสเข้าหากัน แสดงออกซึ่งความเอ้ือเฟ้ือ มีความห่วงหาอาทรต่อกัน และเน้นถึงหน้าที่ของคู่
สมรสที่ถูกต้อง หลักปฏิบัติหน้าที่ที่สมบูรณ์ระหว่างคู่สมรสจะเป็นการแยกให้เห็นถึงหน้าที่ระหว่างกัน
และกัน ดังนี้ 
 พระพุทธโฆษาจารย์  ซึ่งเป็นพระอรรถกถาจารย์ได้จัดให้เป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นวินัย

บัญญัติ 

                                                 
๗๔ที.ปา. ๑๑/๒๐๑/๒๐๔.   

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka3


 
๑๑๗ 

  ส าหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนพระพุทธศาสนามีหลักเกณฑ์อันเป็นพื้นฐานอย่างกว้าง ๆ เอาไว้ 
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปแนวทางการปฏิบัติจะมีข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป แต่จริยธรรมของ
พุทธศาสนาที่วางไว้จะอยู่ในรูปแบบเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่๗๕ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ คือ 
 ข้อปฏิบัติของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา ๕ ประการ 

(๑) ยกย่องให้เกียรติว่าเป็นภรรยา คือ ยกย่องว่าเป็นภรรยา ไม่ปิด ๆ บัง ๆ หากท าดีก็ชมเชย 
ด้วยใจจริง หากท าผิดก็เตือน แต่ไม่ต าหนิต่อหน้าสาธารณชนหรือคนในบ้านเพราะจะเสียอ านาจการ
ปกครอง สิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัว เช่น การเลี้ยงเพื่อน พบปะญาติมิตร  ควรให้อิสระตามสมควร 

 (๒) ไม่ดูหมิ่น ไม่เหยียบหยามว่าต่ ากว่าตน ไม่ดูถูกเรื่องตระกูล ทรัพย์ ความรู้การแสดง
ความคิดเห็นไมก่ระท าเรื่องที่เก่ียวกับครอบครัวโดยไม่ปรึกษา หารือ  และห้ามทุบตีด่าทอเด็ดขาด 

 (๓) ไม่ประพฤตินอกใจ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอ่ืนในฐานะเป็นภรรยาเหมือนกัน เพราะเป็นการ
ดูหมิ่นความเป็นหญิงของภรรยาให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา ภรรยาทุกคนจะปลื้มใจที่สุด  ถ้าสามีรักและ
ซื่อตรงต่อตนเพียงคนเดียว 

 (๔) มอบความเป็นใหญ่ให้ คือ มอบให้เป็นผู้จัดการภาระทางบ้าน ไม่เข้าไปก้าวก่ายในเรื่อง
การครัว การปกครองภายใน นอกจากเรื่องใหญ่ๆ ซึ่งภรรยาไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ 
 (๕) ให้เครื่องแต่งตัว ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงล้วนชอบแต่งตัว สนใจเรื่องสวยๆ งามๆ ถ้าได้เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งตัวสวย ๆ งาม ๆ แล้วชื่นใจ ถึงจะโกรธเท่าโกรธ ถ้าได้เครื่องแต่งตัวถูกใจ ประเดี๋ยวก็หาย สามีก็ต้อง
ตามใจบ้าง 
 ดังนั้น การใช้ชีวิตคู่เปรียบเหมือนต้นไม้ ส่วนหน้าที่ของสามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันก็เปรียบ
เหมือนดิน การที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตและงอกงามได้ดีก็จะต้องมีทั้งการหมั่นรดน้ าพรวนดินใส่ปุ๋ย การ
พรวนดินและการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของจะท าให้ต้นไม้ให้เจริญเติบโตและงอกงามตามความต้องการ
ปัจจัยของการดูแลคือการใส่ปุ๋ยพรวนดินและต้องหมั่นตรวจดูว่า ใบเหลืองหรือไม่ ต้นไม้ที่มีแมลงรบกวน
หรือไม่ พระพุทธศาสนาถือว่า หน้าที่ของสามีภรรยาพึงปฏิบัติร่วมกันในการด าเนินชีวิตสมรส จึงควร
ปฏิบัติต่อกันอย่างใส่ใจและดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกันอยู่เสมอ๗๖ 

  นอกจากนี้ สตรีมีความทุกข์เฉพาะตน ซึ่งสามีควรมีหน้าที่ให้ความใส่ใจ มีความเห็นอกเห็นใจใน
ตัวภรรยาของตนเป็นอย่างยิ่ง คือ  
 (๑)  ผู้หญิงต้องจากพ่อแม่และหมู่ญาติมาอยู่กับตระกูลของสามีทั้งที่ยังเป็นเด็กสาว สามีควร

ให้ 
ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ (ข้อจ ากัดทางวัฒนธรรม) 
 (๒) ผู้หญิงมีระดูหรือประจ าเดือน อาจท าให้เกิดความแปรปรวนทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
สามีควรมีความเข้ใจต่อพฤติกรรมนี้ (ข้อจ ากัดทางสรีระร่างกาย) 
 (๓)  ผู้หญิงมีครรภ์สามีควรให้ความเอาใจใส่บ ารุง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ข้อจ ากัดทางสรีระ 

                                                 
๗๕พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), รากฐานพุทธจริยศาสตร์ส าหรับสังคมไทยร่วมสมัย, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๓๓.), หนา้ ๑๓.   
๗๖เสาวภาคย์ เพิ่มวัฒนะกุล, “การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเด็กหญิงอาชีพพิเศษในสังคมไทย

ตามแนวทางของพุทธจริยศาสตร์”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๗๖.   



 
๑๑๘ 

ร่างกาย) 
 (๔)  ผู้หญิงคลอดบุตร ท าให้ได้รับความเจ็บปวด ประสบกับความทุกข์แสนสาหัส และอาจ

เสี่ยง 
ต่อชีวิตสามี ควรใส่ใจเหมือนเป็นความทุกข์ของตน (ข้อจ ากัดทางสรีระร่างกาย) 
 (๕) ผู้หญิงต้องคอยปรนเปรอเอาใจใส่ฝ่ายชาย สามีไม่ควรเอาแต่ใจตัวพึงมีความซาบซึ้ง

ใน 
ความเอ้ือเฟ้ือและมีน้ าใจตอบแทน (ข้อจ ากัดทางวัฒนธรรม)๗๗ 

 จากข้อปฏิบัติหลักที่สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาในฐานะเป็นคู่ชีวิตของตนในทางตรงกันข้าม เมื่อสามี
กระท าต่อภรรยาเช่นนี้แล้ว ภรรยาก็ไม่ควรอยู่นิ่งเฉยต้องขวนขวายท ากิจปฏิบัติตอบต่อสามีด้วยการ
พึงปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้ คือ 
 ๓.๔) ข้อปฏิบัติของภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีตามแนวคิดนักปราชญ์ นักวิชาการ 
 (๑)  ต้องการจัดเสื้อผ้าเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอดูแลลูกเต้าให้ความรักอบอุ่นให้

ลูก 

เติบโตขึ้นมาด้วยสุภาพแข็งแรงและเป็นคนดี 
 (๒) สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี คือ ด้วยการเอ้ือเฟ้ือกล่าววาจาไพเราะ ให้

ความ 
ช่วยเหลือตามฐานะท่ีจะท าได้ 
 (๓) ไม่นอกใจ คือ จงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อสามีเพียงผู้เดียวรักษาทรัพย์ที่สามีหามา

ได้ 
คือ ไม่ฟุ่มเฟือย แต่ก็ไม่ตระหนี่ 
 (๔) รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นขยัน คือ ขยันท างาน ขยันขันแข็งท างานบ้าน 
 (๕) ไม่เอาแต่ กิน นอน เที่ยว หรือเล่นการพนัน 
 หลักธรรมส าหรับภรรยาอีก ๕ ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ คือ 
 ข้อที่ ๑ พึงเป็นผู้ตื่นก่อน นอนทีหลัง เอาใจใส่คอยฟังว่าจะมีอะไรให้ช่วยท าประพฤติแต่

สิ่งที่ 
ถูกใจพูดค าไพเราะน่ารัก คือ รู้จักปรนนิบัติ ถนอมน้ าใจ 
 ข้อที่ ๒ คนเหล่าใดเป็นทีเ่คารพนับถือของสามี เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ ของสามี เป็น

ต้น 
ก็แสดงความเคารพนับถือด้วย เอาใจใส่ปฏิสันถารท่านเหล่านั้นเป็นอันดี 
 ข้อที่ ๓ เป็นผู้ขยัน เอาใจใส่ในงานบ้านทุกอย่าง เช่น งานเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เปน็

ต้น 
เฉลียวฉลาดรู้จักคิดจัดท างานเหล่านั้นให้เรียบร้อยเหมาะสม 
 ข้อที่ ๔ เอาใจใส่สอดส่องดูแลคนในปกครองภายในบ้าน เช่น คนรับใช้ และคนงาน

ต่างๆ 

                                                 
๗๗ส .สฬา. ๑๘/๔๖๒/๒๙๗.   



 
๑๑๙ 

รู้ว่างานของเขาว่าได้ท าแล้วหรือไม่เพียงใด มีใครเจ็บป่วยไข้เป็นอย่างไร เอาใจใส่รักษาพยาบาล 
จัดแบ่งอาหารของบริโภคเผื่อแผ่ให้ตามสมควร 
 ข้อที่ ๕  รู้จักประหยัดเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ ไม่เล่นการพนัน ไม่เป็นนักดื่ม 
ไม่ท าลายผลาญทรัพย์สมบัติ 

ดังแสดงในแผนภูมิ ๓.๖ ปุรัตถิมทิส (ทิศเบื้องหลัง) ได้แก่ สามี ภรรยา มีข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติ
ระหว่างสามีภรรยา ดังแสดงในแผนภูมิ ๓.๖ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

แผนภูมิ ๓.๖ ข้อพึงปฏิบัติระหว่าง สามี ภรรยา 
 
นอกจากหลักความประพฤติเหล่านี้แล้ว ในบางแห่งทรงแสดงคุณธรรมในใจก ากับไว้เป็นข้อ

สุดท้ายด้วย คือ การอยู่ครองเรือนด้วยจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่คับแคบด้วยความตระหนี่เห็นแก่ตัวคุณธรรม
ประจ าใจนี้เป็นพ้ืนฐานชีวิตที่ส าคัญ ท าให้บ้านเรือนเป็นสถานที่ร่มรื่นแช่มชื่นเยือกเย็นเบิกบานใจ ทั้งแก่ผู้
อาศัยที่อยู่ร่วมกันและแก่ผู้ไปมาหาสู่เยี่ยมเยือน มีญาติมิตรสหาย เป็นต้น เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัว
หลักธรรมข้อต้น ๆ อันเป็นความประพฤติที่แสดงออกภายนอก อาจเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมตามยุคสมัยแต่คุณธรรมที่เป็นพ้ืนใจจะยังคงรูปเป็นอย่างเดียวกันตลอดทุกกาล”๗๘ 
และยังช่วยในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพราะสามีมีความรัก ซื่อสัตย์ ยกย่อง
ให้เกียรติภรรยา มีความเสมอภาคชายหญิง และภรรยาก็ควรมีความจงรักภักดี เคารพเชื่อฟังสามี               
มีความเสมอภาคหญิงชาย ดังนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

๔) หลักทิศ ๖ แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

                                                 
๗๘พระประหยัด หงส์นวล, “ค าสอนเรื่องพรหมจรรย์ในพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๙๐. 

ข้อปฏิบัติสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา 
(๑) ยกย่องให้เกียรติภรรยา 
(๒) ไม่ดูหม่ิน 
(๓) ไม่นอกใจ 
(๔) มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ 
(๖) หาเครื่องประดับมาให้ตามโอกาส 

ข้อปฏิบัติภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี 
(๑) จัดงานบ้านให้เรียบร้อย 
(๒) สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่าย 
(๓) ไม่นอกใจ 
(๔) รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 
(๕) ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้ง
ปวง 

ปุรัตถิมทิส (ทิศเบื้องหลัง) ได้แก่ สามี ภรรยา 
 



 
๑๒๐ 

ดังมีตัวอย่างครอบครัวที่เคยปรากฏในครั้งพุทธกาลที่ได้น าหน้าที่ของภรรยาที่มาใช้ในการ
แก้ปัญหาครอบครัวได้ ดังเช่น ครอบครัวของนางวิสาขา๗๙ การด ารงชีวิตอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจ าเป็นต้อง
มีหลักปฏิบัติอย่างเหมาะสม ในเรื่องนี้ ธนัญชัยเศรษฐี (บิดา) ได้กล่าวให้โอวาทก่อนส่งตัวนางวิสาขา(ลูก
สาว)ไปอยู่ในครอบครัวสามี ๑๐ ประการ ดังนี้ คือ 
 ๑. ไฟในอย่าน าออก หมายความว่า อย่าน าโทษ หรือข้อบกพร่องในบ้านไปเปิดเผยนอกบ้าน 
 ๒. ไฟนอกอย่าน าเข้า หมายความว่า อย่าน าค านินทานอกบ้านมาเปิดเผยในบ้าน 
 ๓. ควรให้แก่ผู้ที่ให้ หมายความว่า ใครยืมสิ่งของไปใช้แล้วน ามาคืนควรให้ยืมอีกได้ 
 ๔. ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ไม่ให้ หมายความว่า ใครยืมสิ่งของไปใช้แล้วไม่น ามาคืน  
 ๕. ไม่ควรให้ยืมอีกเขาให้หรือไม่ให้ก็ควรให้ หมายความว่า ญาติของฝ่ายที่ยากจนมาขอพ่ึง ควร 
ช่วยเหลือ 
 ๖.จงนั่งให้เป็นสุข หมายความว่า เมื่อบิดามารดาของสามี หรือสามี ท างานใด ๆ ก็ตาม ไม่ควร 
นั่งเฉยต่อเมื่อบุคคลเหล่านั้นหยุดจึงค่อยนั่ง 
 ๗.จงบริโภคให้เป็นสุข หมายความว่า ไม่บริโภคเพียงผู้เดียวต้องดูแลให้บิดามารดาสามีได้บริโภค 
 ๘.จงนอนให้เป็นสุข หมายความว่า ถือหลักตื่นก่อนแล้วนอนทีหลัง จัดการงานบ้านทุกอย่างให้ 
เรียบร้อยก่อนแล้วจึงเข้านอน 
 ๙.พึงบูชาไฟ หมายความว่า ปฏิบัติตนด้วยมีความเคารพย าเกรง ระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาดในบิดา 
มารดา ฝ่ายสามีและสามีเช่นเดียวกับปฏิบัติกับไฟ 
 ๑๐.พึงนมัสการปฏิบัติกราบไหว้เทวดาประจ าเรือน หมายความว่า ให้ความเคารพ กราบไหว้ 
บิดามารดาที่ตนอยู่ในครอบครัวเสมือนเป็นเทวดาประจ าบ้าน  

จะเห็นได้ว่านางวิสาขาจัดได้ว่า เป็นสตรีที่มีบทบาทส าคัญผู้หนึ่งทั้งต่อความส าเร็จของ
ครอบครัวและสตรีผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในฐานะสตรีผู้โดดเด่นทางด้าน
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา นางวิสาขาจัดได้ว่า เป็นสตรีผู้หนึ่งที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากมารดาบิดามา
อย่างดี ตั้งแต่เยาว์วัย กล่าวกันว่านางได้บรรลุธรรมตั้งแต่อายุเพียง๗ ขวบ เนื่องจากคุณปู่ของนางได้
พานางวิสาขาไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่ งแสดงให้ เห็นว่านางได้ ใกล้ชิดทั้ งกายและใจ                         
ต่อพระพุทธศาสนา และเมื่อถึงคราวออกเรือนแยกครอบครัวก็ได้รับการอบรมจากบิดาด้วยการให้
โอวาท ๑๐ ข้อ ซึ่งโอวาท ๑๐ ข้อนี้เอง เมื่อเกิดปัญหาครอบครัวขึ้น นางวิสาขาก็สามารถน ามาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว มีผลท าให้พ่อผัวเปลี่ยนใจหันมานับถือพระพุทธศาสนา นับได้ว่าเป็น              
ผู้ได้ท าหน้าทีแ่ละบทบาทของภรรยาที่ดีช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อีกวิธีหนึ่ง 

สรุปความได้ว่า ข้อปฏิบัติของภรรยาดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นข้อปฏิบัติที่แสดงออกภายนอกในทางที่
ดีงามเหล่านี้ ต้องอาศัยคุณธรรมต่าง ๆ เป็นพ้ืนฐานอยู่ในจิตใจที่จะช่วยให้คงรักษาข้อปฏิบัติเหล่านี้ ไว้
อย่างมั่นคง จากข้อที่กล่าวถึง “ไฟในอย่าน าออกไฟนอกอย่าน าเข้า” นับว่าเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะท า

                                                 
๗๙มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ 

ภาคท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๓๐, หน้า ๘๙.  



 
๑๒๑ 

ให้คู่ชีวิตมีความรักใคร่กลมเกลียวและสามัคคีปรองดองกัน ส่วนข้อที่เหลือจะเป็นองค์ประกอบในการ
ปรุงแต่งชีวิตคู่ให้ชีวิตด าเนินต่อไปอย่างราบรื่น๘๐  

ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวด้วยการสงเคราะห์
อนุเคราะห์และเกื้อกูลกัน จึงถือได้ว่าหลักพุทธธรรม (ทิศ ๖ ) เป็นความดีอันสูงสุดในการครองเรือน
ของคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว อันจะน าความสุขความส าเร็จมาสู่ครอบครัวและสังคม 

 สรุปความได้ว่า หลักทิศ ๖ เป็นธรรมบริหารครอบครัวสร้างความสัมพันธ์ด้วยการปฏิบัติตน 
ในครอบครัวโดยรู้จักหน้าที่ของตนเอง จะท าให้บุคคลในครอบครัวรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะต้อง
ถือปฏิบัติต่อกันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขและทั้งให้
เกียรติและความห่วงใยกันและกันย่อมน าพาความสงบสุขมาสู่ครอบครัวอย่างปราศจากความรุนแรง 

กรณีศึกษาความรุนแรงในครอบครัวในพระไตรปิฎก   
ส าหรับครอบครัวนี้จุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวคือ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่

ต้องการบุตรไว้สืบสกุลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยความรุนแรงทางด้านโครงสร้างทางสังคมแล้ว
น าไปสู่ความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นลักษณะความรุนแรงเมื่อจัดประเภทแล้ว
จัดเป็นประเภทความรุนแรงในเรื่องเพศหรือระบบชายเป็นใหญ่จนกระทั่งน าไปสู่ความรุนแรงทาง
ตรงที่กระท าต่อบุคคล คือ การท าร้ายร่างกายและการฆ่า เป็นต้น 

 โดยสาเหตุของความรุนแรงนี้วิเคราะห์ได้ ๒ นัย คือ (๑) กรณีสามีฆ่าภรรยา (๒) กรณีภรรยา
ทั้งสองท าร้ายกัน โดยทั้งสองนัยนี้มีอธิบายได้ดังนี้ 

๑.กรณีสามีท าร้ายภรรยา ส าหรับกรณีสามีท าร้ายภรรยาจัดเป็นความรุนแรงทางด้านโครงสร้าง
ทางสังคมท่ีวางบนพื้นฐานระบบผู้ชายเป็นใหญ่น าสู่ความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งมีลักษณะ
ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ คือ ความรู้สึกกดดันของสามีที่ต้องสูญเสียบุตรขณะอยู่ในครรภ์ถึง 
๒ ครั้งเป็นความรุนแรงที่ต้องการปลดปล่อยตนเองจากความรู้สึกกดดันและสูญเสีย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
เหตุอารมณ์ไม่พอใจซึ่งเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงโดยมีอกุศลมูล คือ โทสะเป็นแรงขับเคลื่อนภายในที่ขาด
ภูมิคุ้มกันหรืออุบายวิธีในการระงับอารมณ์อย่างถูกวิธี ท าให้ความโกรธนั้นเริ่มจากขั้นตอนที่ ๑ เข้าสู่ขั้นตอน
ที่ ๑๒ คือ ความโกรธเพียงท าให้บุคคลอ่ืนเสียชีวิต แต่ยังไม่ถึงกับท าให้ด ารงอยู่เพ่ือฆ่าตนเอง ซึ่งเป็น
ความโกรธที่กลายจากสภาพของพยาบาทนิวรณ์จนไม่สามารถควบคุมไว้ได้ท าให้เกิดการล่วงละเมิดศีล
ทางกาย คือ การท าร้ายร่างกาย 

๒.กรณีภรรยาทั้งสองท าร้ายกัน กรณีนี้เป็นความรุนแรงที่มีสาเหตุทางด้านร่างกายและจิตใจ 
โดยมีลักษณะที่เกิดจากความต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ การกดขี่และการเอาเปรียบ ซึ่งเป็น            
สัญชาตญานของสัตว์ที่ต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์คับขันและเป็นความรุนแรงทางตรงที่กระท าต่อ
บุคคล ซึ่งจะต้องฆ่าหรือท าลายเพราะความโลภอยากได้สมบัติหรือเกิดจากการหึงหวงของสามีภรรยา
หรือภรรยากับภรรยาด้วยกัน โดยมีสาเหตุมาจากเหตุปัจจัยจากความโกรธ ไม่รู้อุบายวิธีระงับความ
โกรธท าให้จิตใจร้อนรน กระสับกระส่าย ผลเป็นการประทุษร้ายการท าลาย และเหตุใกล้คือ “อาฆาตวัตถ”ุ ว่า 

                                                 
๘๐พระประหยัด  หงส์นวล, “ค าสอนเรื่องพรหมจรรย์ในพุทธศาสนา”,  วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร์

มหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๙๑ - ๙๒. 
 



 
๑๒๒ 

ผู้นี้ได้ท าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา หรือผู้นี้ก าลังท าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา เป็นต้น ซึ่งความ
โกรธนี้ มีองค์ธรรมร่วมคือ อิสสา มัจฉริยะและกุกกุจจะ  

โดยกรณีตัวอย่างที่สังเกตได้ชัดเจนคือ มัจฉริยเจตสิก ซึ่งมีกิจ คือ ท าให้ไม่ชอบใจที่จะให้สมบัติ
ของตนเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนทั่วไปจะใช้ประโยชน์ ผลคือ ท าให้มีความหดหู่ หวงแหน ไม่เผื่อแผ่ และเหตุใกล้
คือสมบัติของตน เมื่อคิดถึงว่าสมบัติที่ตนได้รับจะกลายเป็นของคนอ่ืนด้วยเหตุใดก็ตามจะเกิดความ
ทุกข์ใจ หรือความต้องการที่จะให้สมบัติเป็นตนแต่เพียงผู้เดียว ไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนได้รับด้วย เมื่อรับรู้ว่า
คนอ่ืนจะรับสมบัตินั้นจักเกิดความทุกข์ใจ เป็นความทุกข์ใจที่สมบัติของตนจะถูกผู้อ่ืนมาใช้สอย ดังมี
กรณีศึกษาดังต่อไปนี้ 
๑.ศึกษาตัวอย่างกรณีครอบครัวนางวิสาขา 

ความรุนแรงในครอบครัวของนางวิสาขามหาอุบาสิกาจัดเป็นการสร้างครอบครัวที่มีจุดเริ่มต้น
จากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแล้วน าไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวทางด้านโครงสร้างทางสังคมที่
ยอมรับฐานะของผู้ชายเป็นใหญ่หรือที่เรียกว่า “ระบบปิตาธิปไตย” โดยจุดเริ่มต้นของปัญหาเมื่อมอง
อย่างผิวเผินเกิดจากศรัทธาความเชื่อหรือความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างพ่อของสามีกับนางเป็นเหตุน ามาซึ่ง
ความรุนแรงเป็นเหตุให้ต้องใช้คนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น กล่าวคือ หลังจากที่นางวิสาขา
มหาอุบาสิกาได้ออกเรือนไปอยู่เรือนของสามี ซึ่งจะต้องอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับบิดามารดาของสามี 
เหตุของเรื่องความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อคราวที่พ่อของสามีได้นิมนต์เดียรถีย์หรือชีเปลือยซึ่งเป็นนักบวช
นอกศาสนา โดยพ่อของสามีมีความศรัทธาและเชื่อว่าชีเปลือยนั้นเป็นพระอรหันต์ ดังนั้น ด้วยความหวังดี
ของพ่อสามีเมื่อนิมนต์เดียรถีย์มาแล้วจึงเรียกนางวิสาขาให้มากราบไหว้ตามธรรมเนียม แต่เมื่อนางวิสาขา
เห็นก็ทราบได้ทันทีว่าไม่ใช่พระอรหันต์อย่างที่พ่อสามีเข้าใจ และตั้งแต่นางวิสาขาเข้ามาอยู่อาศัยในเรือน
ของสามีนั้น นางไม่เคยได้ท าบุญกุศลในพระพุทธศาสนาเพราะครอบครัวของสามีไม่ได้นับถือพุทธศาสนา 
ดังนั้น เมื่อนางเห็นดังนั้นจึงได้กล่าวค าพูดซึ่งค่อนข้างรุนแรงส าหรับพ่อสามีไปว่า “คุณพ่อก าลังบริโภค
ของเก่า”เป็นเหตุให้พ่อของสามีโกรธเดือดดาลอย่างรุนแรงด้วยการขับไล่ให้ออกไปจากเรือน แต่นาง
วิสาขาไม่ยอมออกไปจากเรือนโดยนางคิดว่า ตอนที่นางมาอยู่ที่นี้นางก็มาอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี
เมื่อนางต้องกลับไปยังครอบครัวของบิดามารดาของนางเหมือนเดินก็ต้องไปอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
เช่นเดียวกัน อีกท้ังวันที่นางเดินทางมาอยู่ครอบครัวของสามีนั้น บิดามารดาของนางได้แต่งตั้งคนกลาง 
๘ ท่านให้ช่วยไกลเกลี่ยหากเมื่อใดก็ตามท่ีมีปัญหาเกิดขึ้นกับนางวิสาขา๘๑  

จะเห็นได้ว่า ความรุนแรงภายในครอบครัวของนางวิสาขาเกิดขึ้น จากพ่อของสามีซึ่งเป็นผู้มี
อ านาจสูงสุดในครอบครัวที่ถืออัตตาตัวตนด้วยอ านาจมานะว่า ตนเองเป็นผู้มีอาวุโสที่สุดในบ้านและ
เป็นหัวหน้าครอบครัวถืออ านาจของความเป็นใหญ่ในบ้านแต่เพียงผู้เดียวขับไล่ลูกสะใภ้คือ นางวิสาขา
ออกจากบ้าน และความรุนแรงในครอบครัวนี้  หากวิเคราะห์แล้วพบว่า จุดเริ่มต้นของการสร้าง
ครอบครัวที่มาจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนอกจากน าไปสู่ความรุนแรงทางด้านโครงสร้างทาง
สังคมแล้ว ยังมีผลเชื่อมโยงถึงรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วย กล่าวคือ ระบบปิตาธิปไตย          
ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยทางด้านโครงสร้างทางสังคมน ามาซึ่งอ านาจความเป็นใหญ่ของผู้ชายท าให้เกิดความ
รุนแรงที่กระท าต่อบุคคลทางกาย วาจาหรือทางด้านจิตใจ คือ การขับไล่ลูกสะใภ้ออกจากบ้าน โดยมี

                                                 
๘๑องฺ.ปญฺจก.๒๒/๓๑/๔๕ 



 
๑๒๓ 

เหตุปัจจัยมาจากความโกรธด้วยการแสดงอาการทางกายวาจาและจิตใจในลักษณะก่อให้เกิดการ            
ล่วงละเมิดศีลหรือกุศลกรรมบถ โดยมีอกุศลมูลคือโทสะเป็นแรงขับเคลื่อนภายในที่ขาดภูมิคุ้มกันหรือ
อุบายวิธีในการระงับอารมณ์อย่างถูกวิธี จนกระทั่งอารมณ์โทสะที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในระดับเข้มข้น
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงทางกายและวาจา โดยตั้งข้อสังเกตได้ เมื่อพ่อสามีได้ยินลูกสะใภ้
กล่าวว่า “คุณพ่อก าลังบริโภคของเก่า” เท่านั้นเพียงค าพูดนี้เท่านั้น ท าให้พ่อของสามีโกรธ ซึ่งเข้า
ลักษณะข้อที่ ๑ ของระดับความโกรธ คือ ความโกรธเพียงท าให้ใจขุ่นมัว ยังไม่ถึงกับหน้าเง้าหน้างอ 
ซึ่งเป็นอนุสัยกิเลสที่สะสมอยู่ในภวังคจิตหรือจิตไร้ส านึก หรือกิเลสที่นอนเนื่องแนบแน่นอยู่ภายใน
จิตใจอยู่ในขันธสันดาน ยังไม่ได้ครอบง าจิตซึ่งผู้อ่ืนและแม้แต่ตนก็ไม่สามารถรู้ได้ ต่อมาก็เข้าสู่ ปริยุฏ
ฐานกิเลส คือ กิเลสระดับกลางซึ่งเป็นกิเลสที่ท าให้จิตใจไม่สงบเพราะถูกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมา
กระทบซึ่งจะแสดงตัวทันที่ทางมโนทวารเปรียบเหมือนตะกอนนิ่งในน้ าจนน้ าดูใสสะอาดแต่เมื่อใดน้ า
นั้นถูกรบกวน เมื่อนั้นตะกอนจะฟูฟุ้งขึ้นตามแรงกระทบที่น้ าทันที ซึ่งเป็นเหตุให้เข้าสู่กระบวนการขั้น
ที่ ๓ คือวีติกกมกิเลส กิเลส อย่างหยาบซึ่งเป็นกิเลสที่ไม่สามารถควบคุมอยู่ภายในได้เป็นเหตุให้เกิด
การกระท าทุจริตทางกายและวาจา  

ซึ่งจากกรณีตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า อารมณ์โทสะของพ่อสามีนั้นกลายจากสภาพของพยาบาท
นิวรณ์ที่กลุ้มรุมจิตใจจนไม่สามารถควบคุมไว้ได้ท าให้เกิดการล่วงละเมิดทางวาจา คือ การขับไล่ลูกสะใภ้
ออกไปจากบ้านนั่นเอง 
๒.กรณีพราหมณ์ภารทวาชโคตร 

ครอบครัวพราหมณ์ภารทวาชโคตรเป็นครอบครัวที่ผู้น าครอบครัวเป็นมิจฉาทิฏฐิกบุคคลส่วน
ภรรยาเป็นพระโสดาบันบุคคลและทุกครั้งที่นางยืน นั่ง ไอ หรือจามก็จะมีปกติกล่าวนมัสการว่า“นโม ตสฺส” 
เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้สามีถึงกับก าชับและสั่งห้ามภรรยาว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งตนเชิญพราหมณ์มาบริโภค
อาหารที่บ้านก็อย่าได้กล่าวนมัสการศาสดาให้ได้ยินเป็นอันขาดแต่ภรรยากลับตอบไปว่าถ้านางไม่ได้
นมัสการศาสดาของนางก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ถึงสามีจะสับหรือฟันนางให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยก็
ตามทีและเม่ือถึงวันที่สามีได้เชิญพราหมณ์มาบริโภคอาหารที่บ้านในขณะที่พวกพราหมณ์ก าลังบริโภค
อาหารอยู่นั่นเอง นางเกิดเดินลื่นลงที่แผ่นกระดานเป็นเหตุท าให้เกิดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า ทันใด
นั่นเองนางก็อุทานขึ้น ๓ ครั้งว่า “นโมตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” สามีเมื่อได้ยินดังนั้นเกิด
บันดาลโทสะด่าภรรยาและศาสดาของภรรยาอย่างรุนแรงและถึงกับเกิดอหังการมมังการว่า กูจักยกวา
ทะศาสดาของมึงในบัดนี้ เดินไปหาพระพุทธเจ้าด้วยอ านาจโทสะ ครั้นไปถึงก็ถามว่า “บุคคลฆ่าอะไรสิ 
จึงนอนเป็นสุขบุคคลฆ่าอะไรสิ จึงไม่เศร้าโศก พระโคดมท่านชอบใจการฆ่าธรรมเอกอะไร” พระพุทธเจ้า
กลับตอบพราหมณ์ไปว่า “บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าความโกรธได้ ย่อมไม่เศร้าโศก
พราหมณ์พระอริยะทั้งหลาย สรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษ มียอดหวาน เพราะว่าบุคคลฆ่า
ความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก๘๒  

ส าหรับครอบครัวข้างต้นนี้จัดเป็นความรุนแรงในครอบครัวโดยเริ่มจากความรุนแรงทางด้าน
โครงสร้างทางสังคมในระบบปิตาธิปไตยแล้ว เชื่อมโยงไปยังความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ คือ 
การกล่าวผรุสวาจา ด้วยการด่าค าหยาบคายต่อภรรยาของตนเอง ซึ่งสืบเนื่องมาจากทางด้านอารมณ์

                                                 
๘๒ส .ส.๑๕/๑๘๘/๒๖๓-๒๖๕. 



 
๑๒๔ 

หรือขาดอุบายวิธีในการระงับอารมณ์อย่างถูกวิธี เพราะอหังการมมังการว่า ตนเองเป็นผู้น าครอบครัว
เป็นผู้มีอ านาจแต่เพียงผู้เดียวจะสั่งการอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามค าสั่ง เมื่อไม่ได้ดังใจปรารถนา จึงท า
ให้เกิดบันดาลโทสะ จากระดับการแสดงออกของกิเลสคือ ขั้นตอนที่ ๑จนถึงขั้นตอนที่ ๔ ความโกรธ
ท าให้พูดค าหยาบ แต่ยังไม่ถึงกับตาขวางมองทิศมองทาง 
๓.กรณีครอบครัวนางอุตตรา 

ความรุนแรงในครอบครัวของนางอุตตราจัดเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจกล่าวคือ
เป็นความรุนแรงในลักษณะและประเภทความรุนแรงทางตรงที่กระท าต่อบุคคล จัดเป็นความรุนแรง
ทั้งทางกาย ทางวาจา หรือทางด้านจิตใจซึ่งเกิดจากการหึงหวงระหว่างภรรยาชั่วคราวที่นางอุตตรา
จ้างมาเพ่ือท าหน้าที่ภรรยาแทนตนชั่วระยะเวลาที่นางก าลังบ าเพ็ญทานรักษาศีลอยู่นั้นเอง แต่ภรรยา
ชั่วคราวคือนางสิริมากลับเข้าใจส าคัญตนผิดว่า ตนคือภรรยาตัวจริงด้วยแรงหึงหวงที่นางสิริมามีต่อ
นางอุตตรา ครั้นเมื่อนางสิริมาเห็นสามีของนางอุตตรายิ้มเยอะให้กันจึงได้น าเอาน้ ามันที่ก าลังเดือนนั้น
สาดไปที่ตัวนางอุตตราแต่น้ ามันนั้น กลับเป็นกลายเป็นน้ าธรรมดา ด้วยอ านาจของพลังจิตของนางอุตตรา
ที่มีเมตตาต่อนางสิริมา ซึ่งผลของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นครั้งนี้  น ามาซึ่งผลดีต่อนางสิริมา
และนางอุตตรา เป็นเหตุให้นางสิริมากลับตัวกลับใจบ าเพ็ญทานรักษาศีล ส่วนนางอุตตราก็ได้รับค า
สรรเสริญจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า๘๓  

ส าหรับความรุนแรงในครอบครัวนี้พบว่า เกิดจากความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ              
ที่เกิดจากความรักอันเนื่องมาจากสักกายทิฏฐิ ซึ่งเป็นความรักที่เกิดขึ้นในวิสัยของปุถุชนทั่วไปโดย
ความยึดมั่นในความเห็นผิดว่า รูปนามขันธ์ ๕ ที่เกิดขึ้นในขณะเห็น ขณะได้ยิน เป็นต้น ว่าเป็นตัวเราเห็น 
ตัวเราได้ยิน ท าให้เกิดความส าคัญมั่นหมายผิดพลาดว่า เป็นสามีของตนเองทั้งที่ความจริงตนเป็นเพียง
นางบ าเรอเท่านั้น 
๔.กรณีครอบครัวนางกุณฑลเกสี 

ความรุนแรงในครอบครัวของนางกุณฑลเกสีเป็นอีกกรณีหนึ่ง  ที่แสดงให้เห็นความรุนแรง           
ที่ภรรยากระท าต่อสามี โดยมีลักษณะและประเภทความรุนแรงที่เกิดจากความต้องการที่ จะหลุดพ้น
จากความทุกข์ การกดขี่และการเอารัดเอาเปรียบของสามีที่กระท าต่อตน ซึ่งเป็นสัญชาตญาณของ
สัตว์ที่จะต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์คับขัน เป็นเหตุน ามาซึ่งการฆาตกรรมโดยเรื่องราวมีอยู่ว่า นาง
กุณฑลเกสีเดิมทีเป็นธิดาของเศรษฐีในเมืองราชคฤห์ที่มีรูปร่างน่าตาสวยงามมากเป็นที่รักและหวงแหน
ของมารดาบิดา ด้วยเหตุนี้มารดาบิดาจึงน านางให้อยู่บนปราสาทชั้น ๗ พร้อมสาวใช้หนึ่งคน มีอยู่วันหนึ่ง
ทางการได้น าโจรไปฆ่าซึ่งจะต้องผ่านบ้านของเศรษฐี ธิดาเศรษฐีเมื่อมองเห็นโจรทางหน้าตาชั้น ๗ 
ทันใดนั้นความรักความสิเนหาก็บังเกิดขึ้นกับนางทันทีเป็นเหตุให้นางยอมอดอาหารตาย ถ้าหากไม่ได้
โจรมาเป็นสามี ด้วยความรักบุตรมารดาบิดาจึงได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่น าโจรนั้นมาเป็นลูกเขยในเรือนตน 
โจรได้เป็นลูกเขยเพียง ๒-๓ วันเท่านั้น ด้วยอุปนิสัยเดิมคือ ความเป็นโจรอยากได้สมบัติภรรยา จึงคิด
หาอุบายที่จะลวงภรรยาไปฆ่าด้วยการกล่าวว่า การที่ตนได้เป็นลูกเขยเศรษฐีและรอดพ้นจากอาชญา
บ้านเมืองเพราะได้ติดสินบนต่อเทวดาที่ภูเขาทิ้งโจร ด้วยเหตุนี้จึงใคร่ที่จะแก้บน ภรรยาเมื่อเห็นว่า
ข้ออ้างสมเหตุสมผล ดังนั้น จึงได้เตรียมการเดินทางพร้อมกับข้าทาสบริวาร ส่วนนางก็ได้แต่ง

                                                 
๘๓วิ.มหา. ๑/๗๒/๖๗๘.  



 
๑๒๕ 

เครื่องประดับไปอย่างพร้อมเสร็จแต่เมื่อไปถึงเชิงเขาสามีโจรก็สั่งการให้ภรรยาออกค าสั่งให้ข้าทาส
บริวารกลับเพราะต่อแต่นี้ไปตนพร้อมกับภรรยาจะต้องขึ้นไปบนภูเขาเพียงสองคนเท่านั้น  

เมื่อทั้งสองขึ้นบนภูเขา สามีโจรจึงได้กล่าวกับภรรยาตามความจริงว่าที่มาที่นี้เพ่ือต้องการลวง
นางมาฆ่าเพ่ือสมบัติ นางเมื่อทราบดังนั้น ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์จึงได้ท าวางแผน
ซ้อนแผนล่วงสามีว่า ก่อนตายขอมองหน้าสามีให้ชัดพร้อมกับกระท าปทักษิณ ๓ ครั้งก่อนตาย สามี
ไม่ได้เฉลียวใจปล่อยให้นางท าตามที่ขอร้อง ทันใดนั้นเมื่อสามีโจรผลอจึงได้ผลักสามีโจรตกเหวตาย
ทันทีส าหรับครอบครัวนี้ จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัว คือ ความรักความเสน่หาอัน
เกิดจากเหตุปัจจัยภายใน คือ กิเลส โดยเฉพาะตัวส าคัญ คือ ความก าหนัด กามราคะหรือกามารมณ์
ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนอยู่ภายในจัดเป็นแรงขับจากจิตส านึก ซึ่งสามารถควบคุมแรงปรารถนาทางเพศได้
จัดเป็นความรักที่ต้องการการตอบสนอง หรือความรักที่ต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ อันเนื่องด้วย            
บุพกรรมเก่าท่ีเคยเป็นสามีภรรยามาก่อนในอดีตชาติ๘๔  

จะเห็นได้ว่า ลักษณะและประเภทของความรุนแรงจัดเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ 
คือความรุนแรงที่เกิดจากความต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ การกดขี่และการเอารัดเอาเปรียบ 
ซึ่งเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่จะต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ขับขัน เป็นความรุนแรงที่ต้องการ
ปลดปล่อยตนเองเพ่ือให้พ้นจากความอยุติธรรม และเมื่อพิจารณาจากสาเหตุของความรุนแรงแล้ว
พบว่า เป็นความรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากเหตุปัจจัยทางด้านร่างกายและจิตใจ คือ ความรักหรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งราคะ ซึ่งเป็นภาวะของจิตใจที่รู้สึกขาดแคลนความรักและภาวะที่ไม่มีวุฒิภาวะทางความ
รักต้องพ่ึงพิงคนอ่ืนไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่มีอิสระในความเป็นตัวของตัวเอง โดยมีหลักใหญ่คือ
เป็นความรักอันเกิดจากอ านาจตัณหาซึ่งเป็นกิเลสที่ผูกสัตว์ไว้ให้ผูกพันและเวียนวนอยู่ในวงจรแห่ง
ความทุกข์ เป็นความรักที่เกิดจากการยึดถือวัตถุกามนั้น ว่าเป็นของเรา หรือความยินดีพอใจใน
อารมณ์ ๖ ซึ่งคุณลักษณะพิเศษของความรักด้วยอ านาจของตัณหา คือ เมื่อใดก็ตามความปรารถนา
ความต้องการนั้นถูกขัดขวางท าให้ไม่ได้ดังใจปรารถนาก็จะเกิดโทสะมูลจิต จึงเป็นเหตุก่อให้เกิด
โศกนาฏกรรม คือ การฆ่าภรรยาหรือสามีตนเอง เป็นต้น 

๓.๓.๓ หลักสาราณียธรรม ๖ 
         สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส หลักธรรมที่มีประโยชน์ต่อความรัก ความสงบสุข ความ
ปราศจากความขัดแย้งรุนแรงจนเกินขอบเขตของการด าเนินชีวิตในครอบครัวร่วมกัน คือ สาราณียธรรม 
หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสภาษิต แก่พระอานนท์ไว้ในเรื่องของความ
เป็นอยู่ร่วมกันในหมู่พระภิกษุและสามเณร คือ เป็นธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความ
สงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอัน เป็นธรรมที่
ประสานใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ความเป็นเอกภาพ ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก มี  ๖ ประการ เพ่ือ
สร้างความผาสุกให้แก่ครอบครัวได ้ดังต่อไปนี้ 

๑) นิยามและความหมายหลักสาราณียธรรม ๖ 
          (๑) หลักสาราณียธรรมท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 

                                                 

  ๘๔ขุ.ธ.อ. ๔/๑๕๒-๑๖๓. 



 
๑๒๖ 

      สาราณียธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฏก ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์             
ในธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ความว่า 

       อานนท์ สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการ ท าให้เป็น ที่รัก 
ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความ
สามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน๘๕  
สาราณียธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี 
๑. ต้ังมั่นเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง     สาราณีย
ธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่
วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 
๒. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรม ในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง       สา
ราณียธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน เพ่ือ
ความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 
๓. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรม ในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง        สา
ราณียธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน เพ่ือ
ความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 
๔.บริโภคไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ชอบธรรม ได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาต 
ก็บริโภคร่วมกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณีย
ธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่
วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 
๕.ผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม้พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฎฐิ
ครอบง า เป็นไปเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
สาราณียธรรมแม้นี้  ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน เพ่ือ
ความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 
๖.เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐ เป็นนิยยานิกธรรม เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยเสมอกัน

กับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้นี้  ท าให้เป็นที่รัก 
ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคี
กัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน 
       อานนท์  สารณียธรรม ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์
กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน ถ้าเธอท้ังหลาย
พึงสมาทาน      สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ ประพฤติอยู่ เธอทั้งหลายจะเห็นแนวทาง
ว่ากล่าวกันได้ น้อยบ้าง มากบ้าง ที่เธอ ทั้งหลายพึงอดกลั้นไว้ไม่ไดบ้างไหม” 
     ท่านอานนท์กราบทูลว่า “ไม่เห็น พระพุทธเจ้าข้า” 

                                                 
๘๕ม.มู.อ. ๒/๔๙๒/๓๐๓. 



 
๑๒๗ 

     พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงสมาทานสาราณีย
ธรรม ๖ ประการนี้ แล้วประพฤติเถิด การประพฤตินั้นจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล 
เพ่ือสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระ
อานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระ  ภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล๘๖ 

 (๓) ความหมายของสาราณียธรรม ๖ ตามทรรศนะนักปราชญ์และนักวิชาการ  
พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตโต) เขียนไว้ในหนังสือธรรมนูญชีวิตเกี่ยวกับหลักธรรม ว่าด้วย 

สาราณียธรรม ๖ (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) คือ เป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน                    
ที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ หรือร่วมชุมชน ตลอดจนพ่ีน้องร่วมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการ                  
อยู่ร่วมกัน๘๗ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) ได้เขียนไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม เกี่ยวกับ 
สาราณียธรรม หมายถึง หลักธรรมสาหรับพัฒนาตนเองให้มีความเสียสละ เมตตากรุณา กตัญญูกตเวที 
และสามัคคี (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการ๘๘ 

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐตฺญาโณ) ได้เขียนไว้ในหนังสือธรรมะส าหรับประชาชน เกี่ยวกับ 
หลักการปฏิบัติของสาราณียธรรมไว้ว่า ตามสัญชาตญาณของคนที่อยู่ร่วมกันนั้น ยังปรารถนาความรัก 
ความอบอุ่นความปลอดภัย ต้องการสิ่งที่พ่ึงพ านักอาศัย ต้องการได้มีการพักผ่อนหย่อนใจ ต้องการให้มี
สันทนาการในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะความเรียกร้องความต้องการตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ในทาง
พระพุทธศาสนากลุ่มพุทธบริษัททั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต เมื่อมาอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมของชาว
พุทธแล้ว จ าเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยความมีคุณธรรมเป็นจุดกลางทางความคิดที่มาพบกัน โดยการปลูกฝัง
ให้เกิดความรักความเคารพต่อกัน ซึ่งความรักความเคารพต่อกันนั้นเป็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นอาจจากการ
แสดงความมีน้ าใจ คือ สงเคราะห์ อนุเคราะห์ เมื่อมีความรักความเคารพต่อกันให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์
ต่อกันแล้ว การทะเลาะวิวาทกัน ก็จะไม่เกิดขึ้นความสามัคคี ซึ่งเป็นผลที่พึงปรารถนาของหมู่คณะ ไม่ว่า
ยุคใดสมัยใดก็จะบังเกิดขึ้นจากนั้นเอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางกิจกรรม ทางผลประโยชน์ 
ทางการศึกษาการประพฤติปฏิบัติก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมา เหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน แต่
ในขณะเดียวกันสิ่งที่ดีงามเหล่านี้เป็นผลรวมยอดซึ่งกันและกัน โดยการสร้างเหตุเฉพาะในที่นี้ ทรงแสดงว่า
เป็นสาราณียธรรม ๖ คือ ธรรมะท่ีจะน าใจของบุคคลให้ระลึกถึงกันผูกพันเชื่อมโยงบุคคลไว้ด้วยน้ าใจ 
ประกอบด้วย ๖ ประการ๘๙ 

                                                 
๘๖ม.อ.ุ ๑๔/๕๔/๕๙-๖๑. 

 

๘๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทธรรมมิก จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๒๓. 

๘๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา้ ๒๓๓–๒๓๔. 

๘๙พระราชธรรมนิเทศ(ระแบบ ฐิตฺ าโณ), ธรรมะส าหรับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
คลังวิชา จ ากัด, ๒๕๓๖), หนา้ ๓๔. 

 



 
๑๒๘ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์ธรรมา ได้ให้ความหมายไว้ว่า สาราณียธรรม แปลว่า ธรรม
เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หมายถึง คุณธรรมที่ท าให้คนเราไม่เห็นแก่ตัว แต่จะคิดถึงคนอ่ืนเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
แก่ผู้อื่นเข้าใจคนอ่ืนมากข้ึน๙๐ 
 ประณีต ก้องสมุทร ได้เขียนบทความเรื่อง “อยู่ด้วยความรัก” ในจดหมายข่าวประจ าวันพระ
ประจ าวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ลานธรรมเสวนาเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม  สรุปความได้ว่า สาราณียธรรม
มีอยู่ ๖ ประการ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันด้วยความรักความเอ็นดูและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่
ทะเลาะวิวาทกัน๙๑ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือการปฏิบัติถูกต้องต่อส่วนรวม คือ ต่อตนเองและผู้อ่ืนก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนรวม สาราณียธรรม ๖ หมายถึง เมตตาธรรมที่แสดงใน ๖ ทาง๙๒ 

 

 หลักธรรมที่เป็นแนวคิดของวิธีการของอภัยทาน หลักธรรมที่เลือกเป็นแนวคิดของวิธีการของ
อภัยทาน คือ สาราณียธรรม ๖ หมายถึง “ธรรมเป็นเหตุ หรือเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน” เป็นหลักธรรม
ที่ท าให้มนุษย์อยู่อย่างรักใคร่กลมเกลียวกัน มีความสามัคคีไม่ทะเลาะวิวาทกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน 
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน๙๓ 

สรุปได้ความว่า สาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน หลักการอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข ธรรมเป็นเหตุให้ไม่ลืมกันเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก สาราณียธรรมนี้เป็นข้อปฏิบัติส าหรับ
คนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพราะคนที่อยู่ร่วมกันหรือใกล้เคียง
กันจะต้องอาศัยกันและกัน  มีเมตตามีความปรารถนาดีต่อกัน รู้จักแบ่งปัน ใช้สอยสิ่งของร่วมกัน เคารพ
กฎกติกาของสังคม และเคารพความคิดเห็นของกันและกัน มีความสามัคคีไม่ทะเลาะวิวาทกัน มีความ
ปรารถนาดีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน 
๒) ความเป็นมาของหลักสาราณียธรรม ๖ 

 

ในพระไตรปิฎกมีหลักฐานปรากฏในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์                        
โกสัมพิยสูตร ว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาทกัน ความว่า 

     สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ โฆสิตาราม ใกล้กรุงโกสัมพี ครั้งนั้นพระภิกษุ
ในกรุงโกสัมพีต่างบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ ไม่ท า
ความเข้าใจกัน ไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกัน  ไม่ท าความปรองดองกัน ไม่ปรารถนา
ความปรองดองกัน  

                                                 
๙๐รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้น

ติ้งเฮ้าส์,  ๒๕๓๘), หน้า ๑๐๖. 
๙๑ประณีต  ก้องสมุทร, “อยู่ด้วยความรัก”, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓. 

<http://8400.org/tip...k/bookpn07.html> (๑๐ September ๒๐๑๑). 
๙๒นางสาวกานต์สินี  จันทร์วิภาดิลก, “การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพ่ือการด าเนินชีวิต

ตามแนวพุทธศาสน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย),๒๕๕๐, หน้า ๔๙.  

๙๓ทพญ.กษิรา  เทียนส่องใจ, “การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพ่ือขจัดการขัดแย้งในสังคมไทย
ปัจจุบัน”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, 
หน้า ๑๗๘, ๒๕๘.  
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๑๒๙ 

      ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง 
ณ ที่สมควรได้กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาสภิกษุทั้งหลาย
ในกรุงโกสัมพีต่างบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ ไม่ท า
ความเข้าใจกัน ไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกัน  ไม่ท าความปรองดองกัน ไม่ปรารถนา
ความปรองดองกัน  
      ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่า “มาเถิด ภิกษุ เธอ
จงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามค าของเราว่า “พระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลาย” 
     ภิกษุนั้นทูลรับสนองพระด ารัสแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ แล้วได้กล่าว
ว่า “พระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลาย” 
     ภิกษุเหล่านั้นรับค าภิกษุนั้นแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร 
      พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า 
เธอทั้งหลายต่างบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ ไม่ท า
ความเข้าใจกัน ไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกัน  ไม่ท าความปรองดองกัน ไม่ปรารถนา
ความปรองดองกัน จริงหรือ 
      ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า “จริง พระพุทธเจ้าข้า” 
      พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเข้าใจข้อความนั้นว่า
อย่างไร สมัยใด เธอทั้งหลายต่างบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปากทิ่ม
แทงกันอยู่ สมัยนั้น เธอทั้งหลายตั้งมั่นเมตตากายกรรม ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและ
ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลังบ้าง
หรือไม่ 
      ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้น พระพุทธเจ้าข้า” 
      พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า สมัยใด เธอทั้งหลายต่าง
บาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ สมัยนั้น เธอทั้งหลาย
ก็ไม่ตั้งมั่นเมตตากายกรรม ไม่ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรม ไม่ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมใน
เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลังโมฆบุรุษทั้งหลาย เมื่อเป็นดังนี้ 
เธอทั้งหลายรู้อะไร เห็นอะไร จึงต่างบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือ 
ปากท่ิมแทงกันอยู่ ไม่ท าความเข้าใจกัน ไม่สามารถปรับความเข้าใจกัน ไม่ท าความ
ปรองดองกัน ไม่ปรารถนาความปรองดองกัน โมฆบุรุษทั้งหลาย ข้อนั้นนั่นแลจักมี
เพ่ือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เพ่ือความทุกข์แก่เธอท้ังหลายตลอดกาลนาน๙๔ 
      ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการนี้ ท าให้เป็นที่รักท าให้เป็น

                                                 
๙๔ม.มู. ๑๒/๔๙๑/๕๒๙-๕๓๑. 



 
๑๓๐ 

ที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน 
เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน๙๕ 

ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสาราณียธรรม ๖ (ธรรมอันท าให้ระลึกถึงกัน ๖ ประการ) ๙๖ 
สรุปความได้ว่า พระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมเพื่อเชื่อมความ

สามัคคีให้กับองค์กรให้มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
๓) องค์ประกอบของหลักสาราณียธรรม ๖ 

 สาราณียธรรม  คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ 
เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้มี ๖ อย่าง 
ในเรื่องหลักสาราณียธรรมมีองค์ประกอบ ๖ ประการ แสดงในแผนภูมิ ๓.๗ 

 

 

 
 

 
๑) เมตตากายกรรม  ตามทรรศนะนักปราชญ์ นักวิชาการ  มีดังนี้ คือ 
เมตตากายกรรม หมายถึง เมตตากายกรรมต่อกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หมายถึง ให้มีน้ าใจ

ช่วยเหลือกันทางกายทั้งต่อหน้าและลับหลัง เช่น เราเห็นเสื้อผ้าของคนอ่ืนเขาตากไว้กลางแจ้งแต่ฝน
เกิดตกในขณะที่เจ้าของไม่อยู่เราก็สงเคราะห์ช่วยเก็บให้พ้นจากเปียกฝนดังนี้ ถือว่าช่วยเหลือลับหลัง๙๗    

เมตตากายกรรม หมายถึง ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ  
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือทั้งต่อหน้า
และลับหลัง๙๘ 

                                                 
๙๕ม.มู.อ. ๒/๔๙๒/๓๐๒. 
๙๖ม.มู. ๑๒/๔๙๑/๕๓๑. 
๙๗ประณีต  ก้องสมุทร, “อยู่ด้วยความรัก”, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓,

http://8400.org/tip...k/bookpn07.html> (10 September 2011) 
๙๘ปัญญา  ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕. 

เมตตากายกรรม

เมตตาวจีกรรม

เมตตามโนกรรม

สาธารณโภคี

สีลสามัญญตา

ทิฏฐิสามัญญตา

แผนภูมิภาพที่ ๓.๗ หลักสาราณียธรรม ๖ 
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๑๓๑ 

สรุปความได้ว่า เมตตากายกรรม หมายถึง การแสดงออกถึงความมีเมตตาทางกายแก่เพ่ือน
ในสังคมเดียวกันให้มีน้ าใจช่วยเหลือกันทางกาย จะท าอะไรก็ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและ
ความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ  ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ  โดยความเต็มใจ
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะ ด้วยความเต็มใจเคารพนับถือกัน ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงอาการกิริยา
สุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ท าด้วยความรักด้วยไมตรีด้วยความปรารถนาดีต่อกัน  
มีความช่วยเหลือกัน มีการร่วมมือกันมีความพร้อมที่จะประสานงานกันการอยู่ด้วยกันด้วยการกระท า
ดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านก าลังกาย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียน
หรือรังแกกัน ไม่ท าร้ายกัน ให้ได้รับความทุกขเวทนา ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลา 

๒) เมตตาวจีกรรม  ตามทรรศนะนักปราชญ์ นักวิชาการ  มีดังนี้ คือ 
 เมตตาวจีกรรม หมายถึง การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดีรู้จักการพูดให้
ก าลังใจกันและกัน ในยามที่มีใตรต้องพบกับความทุกข์ความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่าง ๆ  โดยที่ไม่พูดจา
ซ้ าเติมกันในยามที่มีใครต้องหกล้มลงไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลังพูดแนะน าในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ 
พูดอย่างใดก็ท าอย่างนั้น ไม่โกหกมดเท็จ๙๙ 

เมตตาวจีกรรม ได้แก่ ตั้งวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา คือ ชว่ยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอน
หรือแนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๑๐๐ 

เมตตาวจีกรรม หมายถึง พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน า
ตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๑๐๑ 

เมตตาวจีกรรม หมายถึง จะพูดอะไรก็ประกอบด้วยเมตตา ได้แก่ การพูดวาจาที่เป็นค าสัตย์                 
ค าจริงค าสมานสามัคคี กระชับสามัคคี พูดแต่ค าไพเราะอ่อนหวานและค าที่มีประโยชน์นั้นเป็นค าที่มี
พ้ืนฐาน มาจากเมตตาต่อคนที่ตนพูดด้วยและคนที่พูดถึง พูดต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็ต้องพูดอย่างนั้น      
ลับหลังอย่างไร ต่อหน้าก็พูดอย่างนั้น๑๐๒ 

สรุปความได้ว่า เมตตาวจีกรรม หมายถึง ตั้งวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา แสดงความรักใคร่
กันด้วยวาจา การแสดงออกถึง ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทางวาจา  จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาการพูดถึง
ผู้อ่ืนในด้านดี มีการเจรจากันด้วยเหตุผลช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอน หรือแนะน าตักเตือน
ด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพพูดจริงไม่พูดถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝ่ายเดียว โดยใช้ปัญญา
ไม่ใช้โทสะเป็นตัวน า ฉะนั้น ต้องพูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มีจิตส านึกในผลประโยชน์สุขร่วมกันต้องการ
สร้างสรรค์ กล่าววาจาที่สุภาพต่อกัน  

๓) เมตตามโนกรรม  ตามทรรศนะนักปราชญ์ และนักวิชาการ  มีดังนี้ คือ 

                                                 
๙๙สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรม

และธรรมศึกษาชั้นโท), อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 
๑๐๐พระราชวรมนี (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๔ - ๑๒๖. 
 

๑๐๑พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓ - ๒๔. 
 

๑๐๒พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐตฺิ าโณ), ธรรมะสาหรับประชาชน, อ้างแลว้, หน้า ๓๔. 



 
๑๓๒ 

เมตตามโนกรรม หมายถึง การคิดดี การมองกันในแง่ดี มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน รักและ
เมตตาต่อกัน คิดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกันไม่อิจริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท ไม่โกรธแค้นเคืองกัน รู้จักให้
โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอ๑๐๓ 

เมตตามโนกรรม ได้แก่ ติดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน 
มองกันในแงดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน๑๐๔ 

เมตตามโนกรรม  ได้แก่ ตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน๑๐๕ 
 เมตตามโนกรรม ได้แก่ จะคิดอะไรก็คิดกันด้วยเมตตา ได้แก่ การตั้งความรู้สึกในคนและสัตว์
ทั้งหลายว่าชีวิตแต่ละชีวิตไม่ต้องการความทุกข์ แต่ต้องการความสุข ฉันใดเพราะฉะนั้น ขอให้บุคคลนั้น
ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ละคนอยู่ดีมีสุขตาม
สมควรแก่ฐานะของตน เมื่อจะคิดถึงใครก็ตามไม่ได้จ าเพาะเจาะจงว่า เป็นภิกษุสามเณรเท่านัน้ ให้คิดถึงกัน
ด้วยเมตตา เพราะพร้อมที่จะแสดงออกทางกาย ทางวาจา ทั้งต่อหน้าและลับหลังบุคคลเหล่านั้น๑๐๖ 

เมตตามโนกรรม หมายถึง ตั้งมโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ตั้งจิต
ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแก่กัน๑๐๗ 
 สรุปความได้ว่า เมตตาโนกรรม หมายถึง ตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี 
เป็นการแสดงความรักใคร่กันทางใจ คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันกับเพ่ือนร่วมสังคมร่วมหมู่คณะเดียวกัน 
มองกันในแง่ดี ไม่มีความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันจะคิดอะไรก็คิดต่อกัน
ด้วยเมตตา การมีความหวังดีต่อกัน โดยการคิดพิจารณาวินิจฉัย คิดวางแผนต่าง ๆ โดยมุ่งท าให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่กัน สร้างสรรค์สังคมและมีไมตรีต่อกันอย่างแท้จริง มีความซื่อสัตย์เคารพในความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน  มีจิตเมตตาต่อกัน มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน รักและเมตตาต่อกัน คิดแต่ในสิ่งที่
สร้างสรรค์ต่อกัน 
 (๔) สาธารณโภคี ตามทรรศนะจากนักปราชญ์ นักวิชาการ มีดังนี้ คือ 

สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัว
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความเสมอภาคต่อกันเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ๑๐๘ 

สาธารณโภคี  ได้แก่ แบ่งปันผลลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้จะเป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้
ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน๑๐๙ 

                                                 
๑๐๓สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตร

นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท), อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 
 

๑๐๔พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแลว้, หน้า ๒๓ - ๒๔. 
 
 

๑๐๕พระราชวรมนี (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 
๑๐๖พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตฺ าโณ), ธรรมะสาหรับประชาชน, อ้างแล้ว, หน้า ๓๔. 
๑๐๗ปัญญา ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕. 
 

๑๐๘สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตร
นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท), อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 

๑๐๙พระราชวรมนี (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 



 
๑๓๓ 

สาธารณโภคี หมายถึง การแบ่งปันลาภที่ตนได้มาในทางที่ชอบธรรม ให้แก่ เพ่ือนภิกษุสามเณร ไม่
หวงไว้บริโภคเฉพาะเพียงผู้เดียว คือ หลักการอยู่ร่วมกันของพระภิกษุสามเณรนั้น ต้องเลี้ยงชีพด้วยล า
แข้งของตัวเองเที่ยวภิกษาจรบิณฑบาตอาหารจากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา เป็นการได้อาหารมาในทางที่ 
ชอบธรรม แต่ว่าการได้ปัจจัย ๔ นั้น คนเรามีวาสนาบารมีไม่เหมือนกัน บางคนได้มากจนเหลือกินเหลือใช้ 
บางคนได้น้อย จนไม่ค่อยพอกินพอใช้  เพราะฉะนั้น คนที่ได้ลาภผลมาในทางที่ชอบมาก จึงต้องแสดงออกซ่ึง
ทางกายกรรม ทางวจีกรรม ที่สะท้อนมาจากใจด้วยการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันเป็นการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ 
เฉลี่ยความสุขให้แก่กันและกัน๑๑๐ 

สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินกันใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็
แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน๑๑๑ 

สาธารณโภคี ได้แก่ แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม หมายถึง แบ่งปันลาภที่ร่วมกันหาร่วมกัน
ท าโดยยุติธรรม แม้สิ่งของที่ได้มาจะน้อย แต่ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่งถึงกัน นั่นคือ การ
ร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน๑๑๒ 

สรุปความได้ว่าสาธารณโภคี หมายถึง แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้จะเป็นของเล็กน้อยก็
แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกันการมีกินมีใช้ร่วมกัน หรือมีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน
หรือการมุ่งช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดย
ชอบธรรม แบ่งปันลาภผลที่ร่วมกันหาร่วมกันท า โดยยุติธรรมแม้สิ่งของที่ได้มาจะน้อยแต่ก็แจกจ่ายให้
ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวถึงกันนั้น คือ การร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน 

(๕) สีลสามัญญตา ตามทรรศนะนักปราชญ์และนักวิชาการ มีดังนี้ คือ 
สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่าง ๆ อย่างเดียวกัน

เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันไม่อ้างอ านาจบาตรใหญ่ไม่ถืออภิสิทธิใด ๆ ทั้งปวง๑๑๓ 
สีลสามัญญตา ได้แก่ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนร่วม ไม่ท าตนให้

เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ๑๑๔ 
 

สีลสามัญญตา ได้แก่ ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัย
ของส่วนรวม ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ๑๑๕ 

                                                 
๑๑๐พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐตฺญาโณ), ธรรมะสาหรับประชาชน, อ้างแลว้, หน้า ๓๔.  
๑๑๑พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓ - ๒๔. 
 
 

๑๑๒ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ 
๒๕๓๘), หน้า ๒๙๔ - ๒๙๕. 

๑๑๓สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรม
และธรรมศึกษาชั้นโท), อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 

๑๑๔พระราชวรมนี (ป.อ. ปยุตฺโต),ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 
๑๑๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๓๓ – ๒๓๔. 
 



 
๑๓๔ 

สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ 
ความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ๑๑๖ 

สรุปความได้ว่า สีลสามัญญตา หมายถึง มีความประพฤติสุจริตดีงาม เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ จะต้อง
มีศีลรักษาและปฏิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลที่ร่วมในสังคมหมู่
เดียวกัน รักษาระเบียบวินัยของส่วนร่วม  ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะหรือท าลาย
หมู่คณะ มีศีลเสมอกันความประพฤติดี มีความประพฤติเสมอภาคกัน รักษากฎกติกาของสังคม มีความสุจริต
กายวาจาที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคมไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม 

 (๖) ทิฏฐิสามัญญตา ตามทรรศนะจากนักปราชญ์ นักวิชาการ  มีดังนี้ คือ 
ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้ตรงกัน 

รู้จักแสวงหาจุดรว่ม และสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกันและกันไม่ยึดถือ ความคิดของตนเป็นใหญ่รู้จกัยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืนอยู่เสมอ๑๑๗ 

ทิฎฐิสามัญญตา หมายถึง มีความเห็นร่วมกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืนๆ ไม่วิวาทกับใคร ๆ 
เพราะมีความเห็นผิดกันเรื่องของความเห็นนั้น ในฐานะของภิกษุในพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นความเห็น
เกี่ยวกับวินัยก็ต้องเอาวินัยเป็นมาตรการก าหนดตัดสินว่า ความเห็นของใครถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถ้า
เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็ตรวจสอบเทียบเคียง สอบทานหลักธรรมะว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
อย่างไร แล้วก็หาจุดกลางทางความคิดมาพบกัน แต่บางอย่างเป็นเรื่องของกิจการงาน หรือแม้แต่เรื่อง
ความเห็นทั่วไป อาจจะมีความขัดแย้งในหลักการและวิธีการบางอย่าง แต่ว่าสามารถประสบผลเช่นเดียวกัน
ก็ต้องประนีประนอมกัน ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท เพราะเหตุว่า ความเห็นขัดแย้งกัน เว้นไว้แต่บุคคล
นั้นมีความเห็นขัดแย้งกับพระธรรมวินัย ซึ่งภิกษุสามเณรรู้ห่วงใยในพระพุทธศาสนา จะต้องถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่จะขจัดปรับวาทเหล่านั้น ให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อย๑๑๘ 

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความเห็นร่วมกันในประเทศอ่ืน ๆ ไม่วิวาทเพราะมีความเห็นผิดกัน 
ได้แก่ การอยู่ร่วมกับประเทศอ่ืน ๆนั้นเราต้องยอมรับในกฎกติการะหว่างประเทศที่ก าหนดไว้ ไม่กระท า
ตนเสมือนว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของสังคมโลก ซึ่งในประชาคมโลกนั้นไม่มีประเทศใดที่จะสามารถอยู่
อย่างโดดเดี่ยวได้ แต่ละประเทศต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ ท าประเทศผู้ประพฤติ
ปฏิบัติดังกล่าว มาให้เป็นที่เคารพนับถือของประเทศอ่ืน เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กันและกัน เป็นไป
เพ่ือความไม่ทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศ และเป็นไปเพ่ือความพร้อมเพรียง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมโลก๑๑๙ 

                                                 
๑๑๖ปัญญา ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕. 
๑๑๗สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ (หลักสูตร

นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท), อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 
๑๑๘พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตฺ าโณ), ธรรมะสาหรับประชาชน, อ้างแล้ว, หน้า ๓๔. 
๑๑๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๔. 



 
๑๓๕ 

ทิฏฐิสามัญญตา ได้แก่ มีความเสมอภาคกัน ทางความคิด หมายถึง ปรับความคิดความเห็นให้มี
เหตุมีผลถูกต้องเหมือนๆ กัน นั่นคือ การเคารพเหตุผล ยึดหลักความดีงามเป็น อุดมคติอย่างเดียวกัน๑๒๐ 

ทิฏฐิสามัญญตา ได้แก่ ปรับตัวให้เข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน 
ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุด อันเดียวกัน๑๒๑ 

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังมี
ความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นสื้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา๑๒๒  

สรุปความว่า ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน มิใช่มีความเห็น
ที่ก่อให้เกิดปัญหาต้องยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มาก แม้จะไม่ถูกใจก็ตามตกลงกันได้ในหลักการ
ส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นก าจัดทุกข์หรือแก้ไขปัญหาจะต้องมีความเห็นที่ดีงามเสมอเหมือนกับ
ผู้อื่นในสังคมเดียวกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน มีความเห็นมีความเชื่อมั่นยึดถือในหลักการอุดมการณ์
และอุดมคติร่วมกันหรือสอดคล้องกันคนในสังคม  สรุปภาพดังแสดงในแผนภูมิ ๓.๘ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       
 

                  แผนภูมิ ๓.๘  องค์ประกอบของสาราณียธรรม ๖ 

๔) หลักสาราณียธรรม ๖ แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม เริ่มตั้งแต่เป็นครอบครัวเป็นบ้านเป็นเมืองกระทั่งเป็นประเทศชาติ 

และต้องเก่ียวข้องกันในด้านการติดต่อสื่อสารการสมาคมกัน ซึ่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้นย่อมท าให้
เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความสุข ความทุกข์ความเจริญ และความเสื่อมแก่กันและกันได้ เมื่อมนุษย์
เกิดมาแล้วด ารงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นจ าเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
มีหลักค าสอนให้คนเราเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ดีของหมู่คณะจะช่วยให้สังคมของมนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยดี โดย
เราแต่ละคนต้องพ่ึงตนให้ได้เสียก่อน ท าตนให้เป็นที่พ่ึงของตนได้ ดังพุทธภาษิตท่ีว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน 

                                                 
๑๒๐ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส.พริ้นติ้ง

เฮ้าส์ ๒๕๓๘), หน้า ๒๙๔ - ๒๙๕. 
 

๑๒๑พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓ - ๒๔. 
 

๑๒๒ปัญญา ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕. 

 สาราณียธรรม ๖ 

เมตตากายกรรม คือ กระท าต่อกันด้วยเมตตา 

เมตตาวจีกรรม คือ พูดต่อกันด้วยเมตตา 

เมตตามโนกรรม คือ คิดต่อกันด้วยเมตตา 

สาธารณโภคี  คือ เอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน 

สีลสามัญญตา คือ มีพฤติกรรมสอดคล้องเสมอกัน 

ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความคิดเห็นสอดคล้องเสมอกัน 



 
๑๓๖ 

นาโถ ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน”๑๒๓ พร้อมที่จะรับผิดชอบตนเองไม่ท าตนให้เป็นภาระหรือเป็นปัญหาของ
หมู่คณะ โดยพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีการแห่งการควบคุมตัวเองทั้ง ทางกาย วาจา และใจ เมื่อตนเอง
ควบคุมตนเองให้อยู่ในทางที่ดีแล้วก็จะเป็นคนมีระเบียบวินัย เมื่อทุกคนมีวินัยแล้วมาอยู่รวมกันเป็นสังคม 
ก็จะเป็นสังคมแห่งระเบียบวินัย  

นอกจากนี้ พระองค์ทรงสอนการอยู่ร่วมกันเพ่ือประสานความสมัพันธ์อันดียิ่งขึ้นกับคนในสังคมนั้น 
มีทั้งในด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัวญาติพี่น้องร่วมวงศ์
ตระกูล หลักท่ีพระองค์ทรงสอนให้ทุกคน ควรปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกัน ที่เรียกว่า สาราณียธรรม 
อันเป็นธรรมให้ระลึกถึงกัน ๖ ประการ ดังนี้ 

๑. เมตตากายกรรม : กระท าต่อกันด้วยเมตตา คือแสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ร่วมกิจการร่วมชุมชนด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพเคารพนับถือ
กัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม : พูดดว้ยเมตตา คือกล่าวแต่สิ่งที่เปน็ประโยชน์ สัง่สอนหรือแนะน าตักเตือนกัน
ด้วยความหวังดี และแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๓. เมตตามโนกรรม : คิดถึงต่อกันด้วยเมตตา คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน 
มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๔. สาธารณโภคี : ได้มาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ คือแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็น
ของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

๕. สีลสามัญญตา : ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริต ดีงามรักษาระเบียบวินัย
ของส่วนรวมไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

๖. ทิฏฐสิามัญญตา : ปรบัความคิดเห็นเข้ากันได้ คือเคารพ รับฟังความคิดเห็นกันมีความเหน็ชอบ
ร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสดุอันเดียวกัน๑๒๔  

อย่างไรก็ตาม นอกจาก หลักธรรม ๖ ประการนี้แล้ว ยังมีค าสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์
ไมตรีต่อกันหรือต่อเพ่ือนมนุษย์โลกด้วยกันซึ่งปรากฏในชื่อว่า “เมตตา” อันมีปรากฏอยู่มากมาย 

ในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เช่นใน กรณียเมตตสูตร เป็นต้นว่า มารดาพึงตามรักษา
บุตรของเธอเอง ซึ่งเป็นบุตรคนเดียวเท่านั้นด้วยการเอาชีวิตของเธอเองเข้าแลกฉันใดขอทุกคนจงแผ่ความรู้สึก
ฉันท์มิตร (เมตตา) หาปริมาณมิได้ไปยังสัตว์ทั้งปวง ฉันนั้นเถิด”และ“ขอจงได้แผ่เมตตาไปในโลกทั้ง
มวลขอจงแผ่ความรู้สึกฉันท์มิตรหาปริมาณมิได้ไปในโลกทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ าและทางขวางอย่าง
ไม่มีอะไร  กีดขวางอย่าได้มีเวรกัน เป็นศัตรูกันเลย…”๑๒๕ 

อีกประการหนึ่ง ในหลักธรรมเรื่อง กุศลมูล ซึ่งเป็นรากเหง้าของกุศล ต้นตอของความดี พระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้คนเรามีธรรมะ ๓ ประการ ได้แก่ 

๑. อโลภะ คือ ความคิดเผื่อแผ่ เสียสละ ไม่อยากได้สิ่งของ ๆ คนอ่ืน 
๒. อโทสะ คือให้มีเมตตา ไม่โกรธใคร ไม่คิดประทุษร้ายใคร 

                                                 
๑๒๓ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๖. 
๑๒๔องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๒๘๒/๓๒๒. 
๑๒๕ขุ.ธ. ๒๕/๑๐/๑๓. 



 
๑๓๗ 

๓. อโมหะ คือให้มีปัญญา มีความคิดที่ไม่หลงผิด ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา๑๒๖  
ฉะนั้น ผู้ที่อยู่ในความรักทุกอิริยาบถ ทุกขณะจิต เป็นความรักที่ไม่มีขอบเขต เป็นความรักที่

บริสุทธิ์สะอาด ในที่สุดก็จะสามารถบรรลุนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวงได้ ดังพระด ารัสที่ว่า 
เมตฺตาวิหารี โย ภิกฺขุ ปสนฺโน พุทฺธสาสเน อธิคจฺเฉ ปท  สนฺต  สงฺขารูปสม  สุข  ฯ 

ภิกษุใดอยู่ในความเมตตา เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้นจะพึงบรรลุทางที่สงบ (นิพพาน) 
ซึ่งเป็นทางที่ท าให้ สังขารทั้งหลายเข้าไปสงบและเป็นสุข....๑๒๗ 

ดังนั้น เมตตา ก็คือ ความรักที่สะอาดบริสุทธิ์ ขอให้พิจารณาดูความรักของบิดามารดาที่มีต่อลูก 
นี่คือตัวอย่างความรักที่สูงส่งเป็นความรักที่มีพลังถึงกับท าให้เลือดสีแดงกลายเป็นสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ได้ 
และเป็นจุดประสงค์ท่ีแท้จริงแห่งการเทศนาสั่งสอนตลอดเวลา ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่
พระองค์ได้ตรัสรู้ แม้ขณะที่พระองค์ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก  

พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนศาสนิกชนให้มีมิตรไมตรีแก่กัน และถ้าหากเราท าตามที่พระพุทธเจ้า
ทรงแนะน าแล้วนั้นเชื่อได้ว่าสังคมของเราจะไม่เกิดความวุ่นวายสับสนแน่นอนเพราะหลักการปฏิบัติ
ต่อเพ่ือนมนุษย์ของเราก็คือ “ความรัก ความเมตตา” นั่นเอง และความรักที่เรียกว่า“เมตตา” นี้เป็น
คุณธรรมส าคัญมาก 

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนในสังคมมีมิตรไมตรีต่อกันและกัน เพราะการอยู่ร่วมกัน
ของหมู่มนุษย์ย่อมท าให้เกิดความสุขหรือทุกข์แก่กันได้ เมื่อคนในหมู่แต่ละคน มีมิตรไมตรีเมตตากรุณา 
เคารพต่อความเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้ว ย่อมจะบันดาลความสุขให้เกิดขึ้น แก่หมู่คณะ ถ้าคนแต่ละคน
ไม่มีความเมตตากรุณาแล้ว พยายามแต่จะเอารัดเอาเปรียบกันคอยเบียดเบียนข่มเหงกันอยู่เป็นนิตย์    
ก็จะยังความทุกข์ให้เกิดข้ึนแก่กันและหาความสุขไม่ได้ในสังคม 

จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนเรื่องความรักไว้อย่างลึกซึ้งและสามารถน าไปสู่
สันติสุขทั้งแก่ตนเองและสังคมคนรอบข้างตลอดจนแก่โลกได้ คือ ความรักแบบเมตตา เพราะเป็นความรัก 
ที่บริสุทธิ์แท้จริง เป็นความรักที่ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แก่
เพ่ือนมนุษย์ทุกคนและสรรพสัตว์น้อยใหญ่ในโลก ตรงกันข้ามกับความรักที่เจือด้วยกิเลสที่ก่อให้เกิด
ความทุกข์ ความโศกเศร้าทรมานแก่ตนเองและผู้อ่ืน พุทธศาสนาได้วางแนวทางการระงับปัญหาความ
รุนแรงเป็นล าดับขั้นที่เรียกกันว่า “ไตรสิกขา” ส าหรับพุทธบริษัททั้งหลาย ดังต่อไปนี้ 

๑. ศีล คือการศึกษาและท ากายและวาจาให้เรียบร้อย 
๒. สมาธิ คือ การศึกษาและท าจิตให้เกิดสมาธิ 
๓. ปัญญา คือ การศึกษาและท าให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง  
การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาในระดับสังคมเป็นการศึกษาถึงความจริงและความหมายของการ

ด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันเป็นการน าเอาความจริงและหลักธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาปัญญา
ชีวิตตนเองและสังคม เพ่ือความสันติสุขในสังคมที่มีสันติภาพดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาในสังคมเพ่ือ

                                                 
๑๒๖ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗. 
 

๑๒๗ขุ.ธ. ๒๕/๓๕/๖๕. 



 
๑๓๘ 

น าพาชีวิตความดีงามไปสู่ความสงบสุขของสังคมด้วยหลักไตรสิกขา อันเป็นองค์ประกอบแห่งการด าเนิน
ชีวิตมนุษย์ซึ่งมี ๓ ด้าน คือ พฤติกรรมจิตใจและปัญญา ดังต่อไปนี้ ๑๒๘ 

๑. ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึงการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา 
ของของคนในสังคมให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

    ๑) สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย 
    ๒) สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งทั้งหลายที่มี

ในธรรมชาติ (ทรัพยากรทางธรรมชาติ) 
๒. สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ การพัฒนาสมาธินี้ก็มีความส าคัญต่อสามีภรรยา

อย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์เกิดขึ้นจาก
ความตั้งใจหรือเจตนา  

ฉะนั้น “ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงาม
ด้วย แม้ความสุขและความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ” อนึ่งปัญญาจะเจริญงอกงามได้นั้น ต้องอาศัยจิตใจที่
เข้มแข็ง สู้ปัญหาเอาใจใส่ มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอยยิ่งเรื่องที่คิดหรือพิจารณานั้นยาก 
หรือละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านคือต้องมีสมาธิ จึงจะคิดได้ชัดเจนเจาะทะลุได้
และมองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างานและพัฒนาอย่างได้ผลการพัฒนา
จิตใจนี้ มีสมาธิเป็นแกนหรือเป็นศูนย์กลางจึงเรียกง่าย ๆ ว่า “สมาธิ” และอาจแยกออกได้เป็นการพัฒนา
คุณสมบัติของจิตใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือคุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจของผู้คน 
ในสังคมให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ เช่น พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น 

    ๒) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสร้างคุณสมบัติที่ท าให้จิตใจมี
ความเข้มแข็ง มั่นคง แกล้วกล้าสามารถท ากิจหน้าที่ได้ผลดี เช่น อิทธิบาท ๔ และ ปธาน ๔ 

    ๓) พัฒนาความสุขและภาวะที่เก้ือหนุนสุขภาพจิตใจ คุณสมบัติที่ควรเสริมสร้างขึ้นให้มีอยู่
ประจ าในจิตใจเพ่ือความเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดี 

๓. ปัญญา หมายถึง การพัฒนาทางด้านปัญญา “...การพัฒนาปัญญามีความส าคัญสูงสุด เพราะ
ปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด สามีภรรยาจะมีพฤติกรรมอะไร และแค่ไหนก็อยู่
ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด “เพราะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก และ ปัญญานี้เป็นตัว
ปลดปล่อยจิตใจให้ทางออก แก่จิตใจเมื่อจิตใจเกิดความอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะต้อง
ท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวาง แยกออกได้หลายด้านและมี
หลายขั้นหลายระดับ ดังนี้ 

   ๑)  ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตของคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กล่าวคือ ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ รวมทั้งศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจน ได้มีความรู้จัก
จับสาระของความรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ รู้จุดมุ่งหมาย รู้ประเด็น สามารถยกขึ้นพูด ยกขึ้นชี้แสดงหรือ

                                                 
๑๒๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) สอนนาค-สอนฑิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๑ - ๒๕. 



 
๑๓๙ 

ยกขึ้นวางเป็นหลักได้ ได้มีความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัย สืบสาวเหตุปัจจัยของเรื่องราวต่าง ๆ       
ที่ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและท าการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้ ด้วยปัญญาแล้ว แม้เผชิญทุกข์ก็ประสบสุขได้ 

   ๒) ปัญญาที่ช่วยให้การด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องดีงาม กล่าวคือ ได้มีความรู้ มีความ
เข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย มองเห็นภาวะ
และกระบวนการที่ชีวิต สังคม และโลกคือหมู่สัตว์มีความเป็นมา และจะเป็นไปตามกระแสแห่งเจตจ านง 
และเหตุปัจจัยที่ตนประกอบสร้างสมจัดสรรและมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืนทั้งหลายเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นไป
ตามกรรม 

    ๓) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม กล่าวคือ ได้มีความรู้เข้าใจเข้าถึง   
เท่าทันความจริงของสังขารโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจนสามารถ
วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ และมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา
อย่างแท้จริง...๑๒๙ 

อนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนา การมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน สามัคคีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามมีประโยชน์
ให้แก่กันและกันนั้นมีหลักธรรมที่ควรน ามาใช้ในการสร้างความเข้าใจการไว้วางใจกันและสร้างบรรยากาศ
ภายในบ้าน เพราะเมื่อบรรยากาศในบ้านอบอวลไปด้วยความรักความเข้าใจกันมีความไว้ใจกัน ต่างคน
ต่างท าหน้าที่ได้ไม่บกพร่อง หากใครผิดพลาดก็ให้อภัยว่ากล่าวตักเตือนกัน  
 ๓.๓.๔ โภควิภาค ๔ 

       ในพระพุทธศาสนามีมาแล้วตั้งสมัยพุทธกาล เช่น เมื่อจ านวนภิกษุสงฆ์มากขึ้นที่อยู่ไม่เพียงพอ
พระพุทธเจ้าตรัสให้มีการแต่งตั้งพระภิกษุในการท าหน้าที่ในการจัดการเสนาสนะ๑๓๐ พระพุทธเจ้ายัง
ตรัสให้มีการแต่งตั้งพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่ในการท าการสงฆ์อ่ืนๆ 
เช่น ภิกษุผู้ดูแลเรือนคลัง๑๓๑ ผู้รับจีวร ผู้แจกจีวร ผู้แจกข้าวยาคู ผู้แจกผลไม้ ผู้แจกผ้า ผู้แจกบาตร 
เป็นต้น เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าให้ความส าคัญกับการจัดการบริหารองค์กร นอกจากจะมี
หลักค าสอนในส่วนที่เป็นโลกุตตระแล้วยังมีส่วนที่เป็นโลกียะ คือ ธรรมส าหรับการด าเนินชีวิตในโลก
เช่น ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน การแสวงหาทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์อีกด้วย แนวคิดเกี่ยวกับ
การแสวงหาทรัพย์ และใช้จ่ายทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั้น สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันนี้ที่ก าลังตกอยู่ในยุคของบริโภคนิยม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการ
อยู่ร่วมกันของคนในสังคมโดยใช้หลักโภควิภาค ๔ ไว้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ดังนี้ 

หลักโภควิภาค ๔ กล่าวถึงหลักการบริหารจัดการทรัพย์ โดยให้แบ่งทรัพย์ที่หามาได้ออกเป็น
ส่วนๆ หรือกองๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการน าไปใช้ในหลักของโภควิภาค ได้กล่าวถึงการใช้จ่าย
ทรัพย์ การเก็บรักษาทรัพย์ การน าทรัพย์ไปลงทุนเพ่ือให้ทรัพย์งอกเงยขึ้นมาแนวคิดที่ปรากฏในหลัก
โภควิภาคนั้น สอดคล้องกับการวางแผนทางการเงินในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงินในระบบธุรกิจ ต่างก็มีความสอดคล้องกับหลักโภควิภาคทั้ งสิ้นคือ

                                                 
๑๒๙พระชิตชัย สีดอกไม้, “แนวคิดเรื่องความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์

ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ๒๕๕๑, หน้า ๑๐๒. 
 

๑๓๐วิ.จู. ๗/๓๑๗/๑๓๕. 
๑๓๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๔. 



 
๑๔๐ 

มีการวางแผนในการใช้จ่าย การวางแผนในการเก็บออมและการวางแผนในการลงทุน สาเหตุที่ ท าให้
ปัจจุบันนี้การมีความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงินมีความส าคัญแก่คนในสังคมไทยมากกว่าสมัยก่อน
ก็เพราะว่า ปัจจุบันนี้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น การเตรียมเงินให้พร้อมและเพียงพอส าหรับใช้จ่ายตลอด
ชีวิตจึงมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 

 
 
 

๑) นิยามและความหมายของหลักโภควิภาค ๔ 
          โภควิภาค คือ การแบ่งทรัพย์ หรือการใช้สอยทรัพย์นั่นเอง ปัจจุบันนี้ เรียกว่า การบริหาร
จัดการทรัพย์ จะเห็นได้ว่า ค าว่า โภค หรือทรัพย์ในพระพุทธศาสนา มีความหมายกว้าง เพราะหมายถึง
ทัง้ส่วนที่เป็นของใช้สอยและส่วนที่เป็นของกินในชีวิตประจ าวัน  
      ๒) ความเป็นมาของหลักโภควิภาค 

มนุษย์ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีความต้องการแค่ปัจจัย ๔ ในการด าเนินชีวิตความต้องการของมนุษย์มี
มากกว่าปัจจัย ๔ มนุษย์แต่ละคนจึงพยายามแสวงหา ไขว่คว้าหาเงินหรือทรัพย์เพ่ือน าเงินไปแลกเปลีย่น
เป็นอย่างอ่ืน การมีความรู้หรือทักษะในการบริหารจัดการทรัพย์หรือพูดในภาษาปัจจุบันว่าการบริหาร
เงินจึงมีความส าคัญ เพราะความสามารถในการบริหารเงินจะท าให้มีเงินใช้อย่างไม่ฝืดเคืองไม่ตกเป็นทาส
ของเงิน ในการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการด าเนินชีวิตเพ่ือให้ชีวิตมีความสุขไม่ประสบกับปัญหาด้านการเงินนั้น 
ผู้วิจัยเห็นว่าหลักท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรน่าสนใจซึ่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

          “พระพุทธเจ้าทรงตรัสสิงคาลกสูตรแก่สิงคาลกคหบดีบุตรผู้ก าลังไหว้ทิศ             
ทัง้ ๖ อยู่ตามค าสั่งของบิดาที่ได้สั่งไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต ในสิงคาลกสูตรนี้ถือได้ว่าเป็น
พระสูตรที่เป็นกล่าวถึงโครงสร้างหลักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดีเช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรอาจารย์กับลูกศิษย์ นายจ้างกับลูกจ้าง เพ่ือนกับ
เพ่ือน ซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมถือเป็นพระสูตร            
ที่สามารถน ามาประยุกต์กับการด าเนินชีวิตในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พระพุทธเจ้าได้
สอนให้สิงคาลกมานพไหว้พระอย่างในอริยวินัยไหว้ คือ การเว้นจากบาปกรรม ๑๔ 
ประการ คือ กรรมกิเลส๑๓๒ เหตุ ๔๕ ประการที่ให้ท าบาปกรรม และอบายมุข                 
๖๖ ประการ ชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศ ๖ ปฏิบัติเพ่ือครองโลกทั้งสอง ท าให้เกิดความ
ยินดีทั้งในโลกนีแ้ละโลกหน้า หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสวรรค์  

           ในสิงคาลกสูตรนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสแจกแจงบาปกรรม ๑๔ ประการดังกล่าว มาอย่าง
ละเอียดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คิหิปฏิบัติ คือข้อปฏิบัติส าหรับคฤหัสถ์ 
เป็นหลักธรรมที่ผู้ครองเรือนหรือคฤหัสถ์ เมื่อน าไปใช้แล้วย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญ ไม่มี
ความเสื่อม เช่น การเว้นขาดจากอบายมุข ๖ ประการ ซึ่งเป็นปากทางแห่งความเสื่อมทั้งเสื่อมโภค

                                                 
๑๓๒กรรมกิเลส ๔ ประการคือ ๑) กรรมกิเลสคือปาณาติบาต ๒) กรรมกิเลส คือ อทินนาทาน 

๓) กรรมกิเลสคือกาเมสุมิจฉาจาร ๔) กรรมกิเลสคือมุสาวาท, ที.ปา ๑๑/๒๔๕/๒๐๐.  



 
๑๔๑ 

ทรัพย์ เสียชื่อเสียง ยากจนเพราะเกียจคร้านเหล่านี้ เป็นต้น สิงคาลกสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่คฤหัสถ์ผู้
ครองเรือนควรศึกษาท าความเข้าใจเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต 

กล่าวโดยสรุป โภควิภาค คือ การจ าแนกหรือการเงินออกเป็นส่วน เพ่ือสะดวกในการบริหาร
จัดการ หรือเพ่ือสะดวกในการใช้สอย จากที่กล่าวมา เมื่อพูดถึงโภค ย่อมหมายถึง เงินด้วย บางครั้งเรียก 
โภคทรัพย์ หรือโภคสมบัติ โภควิภาคปัจจุบัน หมายถึง การบริหารการคลัง หรือการบริหารการเงิน
เพ่ือก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงิน ซึ่งการรู้จักวิธีจัดการทางการเงินหรือการบริหารทรัพย์สมบัติที่หามา
ได้อย่างยากล าบากด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถท าให้ชีวิตตนเองไม่ประสบความยากล าบากใน
การด าเนินชีวิต และสังคมต่อไปในอนาคต 

หลักการและวิธีการของหลักโภควิภาค การแสวงหา รวบรวม และใช้จ่ายทรัพย์เป็นกิจกรรม
ที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน การที่จะมีทรัพย์มากหรือน้อยนั้น อยู่ที่การรู้จักแสวงหาและ
ใช้ทรัพย์ ในพระพุทธศาสนามีหลักของการแสวงหาทรัพย์และใช้จ่ายทรัพย์เรียกว่า โภควิภาค ๔ มี
รายละเอียดดังนี้ 

    ๓) หลักการของโภควิภาค ๔ 
     พฤติกรรมการบริโภคในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการ

แต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิตจะถูกด าเนิน  เป็น
อุปนิสัยเป็นวิธีประจ าที่กระท าสิ่งต่างๆ รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะบ่งบอกถึงทัศนคติ 
ค่านิยมและมุมมองของแต่ละบุคคล ดังนั้น รูปแบบการด าเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตา
หรือตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคลเส้นแบ่ง
ระหว่างอัตลักษณ์ของบุคคลกับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันนั้น เลือนลางลงในสังคมยุคใหม่                    
ในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสถึงตระกูลที่รวบรวมทรัพย์ไว้แล้ว รู้จักการแบ่งปันในการใช้จ่าย
ทรัพย์โดยใช้หลักโภควิภาค และวิธีของโภควิภาค  

“บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมสว่างช่วงโชติดังดวงไฟ เมือ่บุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดัง
ตัวผึ้งสร้างรัง โภคทรัพย์ของเขา ก็ย่อมเพิ่มพูนขึน้ดุจจอมปลวกท่ีตัวปลวกก่อขึ้น ฉะนั้น 
คฤหัสถ์ในตระกูลผู้มีความสามารถ ครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้ว พึงแบ่งโภค
ทรัพย์ออกเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนหนึ่งใช้สอย ๒ ส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่ ๔ เก็บไว้
ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้”๑๓๓ 
ในพระด ารัสนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงการด าเนินชีวิตของคฤหัสถ์ ผู้ยังต้องท าการงานเพ่ือหา

เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว การที่จะท าให้ครอบครัวมีความสุขประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต
ได้นั้น การรู้จักแสวงหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักเก็บออมทรัพย์เพ่ือไว้ใช้ในคราวจ าเป็น และ
การน าทรัพย์ไปลงทุนเพ่ือให้ทรัพย์งอกเงยเพ่ิมพูนขึ้น 

พระอรรถกถาจารย์ ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ผู้มีโภคะย่อมสามารถประสานมิตรไว้ได้คนนอกนั้น 
ไม่สามารถพึงบริโภคโภคะโดยส่วนเดียว ความว่า พึงบริโภคโภคะด้วยหนึ่งส่วน พึงประกอบการงานด้วย
สองส่วน ความว่า พึงประกอบการงานมีกสิกรรมและพาณิชยกรรม เป็นต้น และพึงเก็บส่วนที่สี่เอาไว้

                                                 
๑๓๓ที.ปา. ๑๑/๒๖๕/๒๑๑. 



 
๑๔๒ 

เพ่ือใช้ในยามมีอันตราย เพราะการงานนั้น ย่อมไม่เป็นไปเช่นกับวันหนึงตลอดกาลของตระกูลทั้งหลาย 
บางครัง้แม้อันตรายก็ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยอ านาจราชภัย เป็นต้น๑๓๔ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ถึง หลักโภควิภาค ๔ หมายถึง การแบ่งโภคะ หลักการ
แบ่งทรัพย์ โดยจัดสรรเป็น  ๔ ส่วน ๑๓๕ คือ 

๑) แบ่ง ๑ ส่วน ส าหรับใช้จ่ายเลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงคนที่ควรบ ารุงเลี้ยงและท าประโยชน์
การจัดแบ่งเงินส่วนนี้ไว้ก็เพ่ือใช้จ่ายภายในบ้าน การเลี้ยงดูครอบครัว การเลี้ยงดูบุพพการี หรือบุคคล
ทีอ่ยู่ในการดูแลของผู้ถือทรัพย์ เป็นส่วนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐาน
ของร่างกาย 

๒) แบ่ง ๒ ส่วนส าหรับใช้เป็นทุนประกอบการงานลงทุนประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นส่วนที่จัดแบ่ง
ไว้เพ่ือการท าธุรกิจการงาน เพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพที่จัดไว้ ๒ ส่วนนั้นเพราะให้ความส าคัญ
ว่าการลงทุนเพ่ือประกอบธุรกิจการงาน จัดว่าเป็นการพัฒนาอาชีพให้ก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น และเมือ่ระดับ
หน้าที่การงานก้าวหน้ามากขึ้นก็เป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดสรรส่วนอ่ืน ๆ พัฒนามาก
ขึ้นด้วย การจัดสรรทรัพย์ส่วนนี้เองที่จะเป็นตัวชี้วัดการพัฒนากระดับฐานะให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ 
เพราะหากมีอาชีพการงานหรือทุนในการประกอบอาชีพที่ ขัดสนการจัดสรรทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจกรรม 
อ่ืน ๆ ย่อมอัตคัดขัดสนไปด้วย 

๓) แบ่งส่วนที่สี่ส าหรับเก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็นเร่งด่วน คือ การจัดสรรทรัพย์ไว้เพ่ือใช้ในคราว
ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น 
ทั้งนี้การจัดสรรทรัพย์ส่วนนี้ไว้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเหตุการณ์เร่งด่วนนั้นเกิดขึ้น การด าเนินการ
ช่วยเหลือจะเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็วขึ้น ซ่ึงหากขาดการจัดสรรส่วนนี้แม้จะสามารถด าเนินการได้ 
แต่ก็อาจเป็นอุปสรรคจนอาจไม่ทันเวลาก็เป็นได้๑๓๖ 

หลักการของโภควิภาค คือ การแบ่งทรัพย์หรือการจัดการบริหารทรัพย์สมบัติที่หามาได้ออกเป็น 
๔ ส่วน คือ ส่วนหนึ่งส าหรับใช้เลี้ยงชีวิตทั้งของตนเองครอบครัวและญาติมิตรให้มีความสุขคิดเป็นร้อย
ละ ๒๕ อีกสองส่วนส าหรับการลงทุนเพ่ือท าให้ทรัพย์งอกเงยเพ่ิมพูนขึน้มาคิดเป็น ร้อยละ ๕๐ และอีก
หนึ่งส่วนส าหรับเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็น เช่น เกิดทุพภิกภัย โจรภัย อุทกภัย ราชภัย อัคคีภัย หรือการ
ได้รับเหตุอันไม่คาดฝันเช่นเกิดอันตรายต่างๆ เป็นต้นคิดเป็น ร้อยละ ๒๕ เมื่อรวมกันทั้งหมดก็เป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ พอดี ดังแสดงในแผนภูมิที่ ๓.๙ 

 
 
 
 
 

                                                 
๑๓๔พระสูตรและอรรถกถาแปลทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๓ ภาคท่ี ๒ พิมพ์ครัง้ที ่๓, 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๖), หน้า ๑๑๑. 
๑๓๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๘. 
๑๓๖ปิดป้องทิศ หมายถึง ปกปิดช่องว่างระหว่างตนกับบุคคลอ่ืนที่เกีย่วข้อง ซึ่งเรียกว่า ทิศ ๖. 
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๑๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 

พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึง ความหมายของค าว่า ทรัพย์ หมายถึง เครื่องปลื้มใจ ใครมีทรัพย์
คนนั้นก็ปลื้มใจ หรือว่าทรัพย์เป็นเครื่องท าความปลื้มใจให้แก่บุคคล พูดง่าย ๆ ก ็คือ ความปลื้มใจ เป็น
ชื่อของสิ่งทีเ่รียกว่า ทรัพย์๑๓๗   

ในการงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาทรัพย์ที่เป็นรูปิยทรัพย์โดยเน้นไปที่การจัดการ หรือ บริหารทรัพย์ คือ 
เงิน เมื่อผู้วิจัยกล่าวถึงการจัดการทรัพย์ก็ดี การบริหารจัดการทรัพย์ก็ดี หรือกล่าวว่า การบริหารเงินนั้น 
ผู้วิจัยกล่าวในความหมายเดียวกัน คือ หมายถึง “เงิน” นั่นเอง เงินนั้น เมื่อกล่าวในความหมายทาง
เศรษฐศาสตร์ หมายถึง อะไรก็ได้ที่สังคมยอมรับให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและมีมูลค่าค่อนข้าง
ที่จะคงที่หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เงิน คือข้อตกลงร่วมกันของสังคมที่จะใช้อะไรก็ได้เพ่ือเป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยน ดังนั้น จึงปรากฏในประวัติศาสตร์ของการใช้เงินในรูแบบต่างๆ เช่น หอย โลหะ 
ทองแดง ทองค า และเงิน เป็นต้น 

เงินถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการซึ่ง หน้าที่
หลักของเงินทางเศรษฐกิจมี ๔ ประการ คือ 

๑) เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange) คือ ต้องเป็นสิ่งที่อ านวยความ
สะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของคนในสังคมให้เป็นไปอย่างคล่องตัว 

๒) เงินท าหน้าที่เป็นหน่วยวัดมูลค่า (Measure of Value or Unit of Value) คนส่วนใหญ่
ในสังคมที่จะท าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่อกัน ต้องมีการวัดมูลค่าของสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบค่าของสินค้าและบริการออกมาในรูปของหน่วยเงินตราเพ่ือความสะดวก
ในการแลกเปลี่ยน 

๓) เงินท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการรักษามูลค่า (Store of Value) เนื่องจากในระบบเศรษฐกิจ
มีทรัพย์สินหลายชนิดให้เลือกเก็บเพ่ือให้ผู้เก็บได้รับประโยชน์มากท่ีสุด การเปลี่ยนเป็นเงินก่อนก็จะท า
ให้มูลค่าทีเ่ก็บรักษาไว้มีความม่ันคง 

๔) เงินท าหน้าที่เป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ภายหน้า (Standard of Deferred Payment) 
การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมีทังท่ีช าระเป็นเงินสดและช าระในรูปแบบการให้เครดิตหรือการกู้ยืม 
ซ้ึงทั้ง ๒ สิ่งนี้ถือเป็นการช าระในอนาคต ซึ่งปัจจัยที่นิยมก าหนดให้ใช้จ่ายหรือช าระหนี้คืนในอนาคต           

                                                 
๑๓๗พุทธทาสภิกขุ, สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย วิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ ตถาตา, ๒๕๕๐), หน้า ๓๔๔. 
 

ส่วนที่สอง 
ส าหรับไว้ใช้จ่ายใน
ยามจ าเป็น 
ร้อยละ ๒๕ 

   แผนภูมิ ๓.๙ หลักโภควิภาค ๔ 



 
๑๔๔ 

ก็คือ เงินนั่นเองเพ่ือให้หลักการจัดสรรทรัพย์ที่เรียกว่า โภควิภาค มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้  

ผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ในหลักโภควิภาคทั้งวิธีการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือเลี้ยงตนเองครอบครัว
ให้มีความสุข วิธีการเก็บรักษาทรัพย์ ปัจจุบัน เรียกว่า การเก็บออมทรัพย์เพ่ือไว้ใช้ในคราวจ าเป็นและ
การน าทรัพย์ไปลงทุนเพ่ือให้ทรัพย์งอกเงยขึ้น มาในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 

๔) วิธีการของโภควิภาค ๔ 
           มนุษย์เราเมื่อแสวงหาและสะสมทรัพย์ได้แล้ว ขั้นต่อไปก็คือการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการบริโภค
ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของมนุษย์ ยิ่งยุคสมัยนี้ที่เรียกว่า ยุคทุนนิยมมนุษย์ต่างแสวงหาทรัพย์มาเพ่ือ
บริโภคอันเป็นการสนองตอบต่อความต้องการหรือความอยากของตนเอง การบริโภคนั้นมีทั้งบริโภค
ตามความจ าเป็นในการด าเนินชีวิต ซ่ึงเป็นไปตามหลักปัจจัยสี่ ซ่ึงเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิต
มนุษย์ และการบริโภคที่เกินความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตแต่เป็นการบริโภคเพ่ือตอบสนองความอยาก 
การใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือบริโภคนั้น ถ้าไม่มีการวางแผนในการใช้จ่ายให้ดีแล้วย่อมประสบปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต เพราะจะท าให้ทรัพย์ที่มีอยู่ไม่พอต่อการใช้ให้ดีแล้วย่อมประสบปัญหาในการด าเนินชีวิต
เพราะจะท าให้ทรัพย์ที่มีอยู่ไม่พอต่อการใช้จ่าย การรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายหรือที่ เรียกว่าการรู้จัก
วางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรจะเป็นเกษตรกร ข้าราชการ หรือ
พ่อค้าถ้ารู้จักวางแผนในการใช้จ่ายย่อมท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ในหลักของโภค
วิภาค ๔ นั้น พระพุทธเจ้าตรัสให้แบ่งทรัพย์ออกเป็น ๔ ส่วนเพ่ือให้สามารถน าหลักโภควิภาคไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบในการศึกษาวิธีการของโภควิภาคดังนี้ 

     ๔.๑) การใช้ทรัพย์ส่วนที่ ๑ 
  พระพุทธเจ้าให้แบ่งทรัพย์ส่วนที่ ๑ เพ่ือการใช้จ่ายส าหรับตนเองและครอบครัวเป็นการ
ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นข้อแรกในหลักของโภควิภาค เนื่องจากการใช้จ่ายเพ่ือ
การบริโภคเป็นกิจกรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นเครื่องชี้วัดว่า ชีวิตและครอบครัวจะ
เจริญก้าวหน้าหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การรู้จักใช้รู้จักจ่าย เรียกว่ารู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายคือให้มีสติ 
ไม่ให้หลงไปกับการโฆษณาเพ่ือกระตุ้นให้เราใช้จ่ายเพ่ือบริโภคอย่างเกินพอดี หรือเกินความจ าเป็น 
เพราะสิ่งของบางอย่างไม่จ าเป็นต่อเราในการที่จะหามาบริโภค หรือสิ่งของบางอย่างเรามีอยู่แล้วก็ไม่
จ าเป็นต้องไปหาใหม่มาอีก ให้รายจ่ายสมดุลกับรายรับไม่ให้แร้นแค้นหรือฝืดเคืองเกินไปและก็ไม่ให้ฟุ้ง 
เฟ้อฟุ่มเฟือยจนประสบปัญหาทางการเงิน เพราะเมื่อประสบปัญหาทางการเงินหรือที่เรียกว่าเงินไม่
พอใช้แล้ว ย่อมมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น อาชญากรรม เป็นต้น 
การรู้จักวางแผนหรือการจัดสรรทรัพย์เพ่ือการใช้จ่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ดังค าพูดที่ว่า “การหาเงินเป็นเรื่องส าคัญ แต่การรู้จักใช้เงินเป็นเรื่องส าคัญกว่า” ทรัพย์หรือเงิน
จึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลไกต่างๆ ในสังคม เช่น ท าให้สถานะทางสังคมของคนใดคนหนึ่ง เปลี่ยนแปลง
ไปจากคนที่ไม่มีเงินเป็นคนมีเงิน มีผู้คนให้ความเคารพยกย่อง เงินอาจเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตของคน
เช่นคนจนกินข้าวราดแกง กินกวยเตี่ยวริมฟุตบาธ คนรวยกินหูฉลาม อาหารตามห้างหรือร้านที่โด่งดัง 
เงินยังเป็นตัวก าหนดการศึกษาที่เน้นการผลิตคนเพ่ือสนองตอบระบบเศรษฐกิจหรือการจ้างงาน หลักสูตรใด
จะเปิดได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าตลาดแรงงานมีความต้องการมากน้อยเพียงใด หรือเปิดแล้วจะท าให้มี
รายได้เข้าสถาบันหรือไม่ มีเงินพอที่จะจ้างอาจารย์พิเศษทีมีชื่อเสียงมาบรรยายหรือไม่ หลักสูตรที่มี



 
๑๔๕ 

คุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สติปัญญาของมนุษย์แต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หลักสูตรนั้นจะถูกมองข้าม 
หลักสูตรที่ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม จึงถูกเมินเฉยจากถาบันการศึกษา เพราะหลักสูตรเหล่านี้ไม่
สามารถท าเงินให้สถาบันได้ 

     ๔.๑.๑) วิธีการใช้จ่ายทรัพย์ตามหลักโยนิโสมนสิการ 
      พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความส าคัญของโยนิโสมนสิการว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์

อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้น มาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใด ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการก็เป็นตัวน า 
เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุฉันนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ 
พึงหวังสิ่ง นี้ได้คือ จักเจริญ จักท าให้มากซ่ึงอริอัษฎางคิกมรรค๑๓๘ 
 พระพุทธเจ้าได้วางหลักในการใช้โยนิโสมนสิการในการใช้จ่ายเพ่ือบริโภคปัจจัยสี่ ซ่ึงเป็น
การบริโภคข้ันพืน้ฐานของมนุษย ์คือ การใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการบริโภคจึงต้องให้มีความสมดุลกับรายได้ 
การจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่ตนเองต้องการเป็นเรื่องสนุก หลายคนมีสติในการใช้จ่าย แต่หลายคนก็ขาดสติ
ใช้จ่ายจนเกิดความเดือดร้อนในเรื่องเงินทองซึ่งมีผลกระทบไปถึงการด าเนินชีวิตด้วย บ่อยครั้งคนท่ีเริ่ม
เดือดร้อนเรื่องเงินยังไม่ตระหนักถึงสถานะของตนเองเพราะไม่มีไฟแดงกะพริบเตือนเป็นสัญญาณให้
ทราบว่าก าลังใช้จ่ายเกินตัว กินอยู่เกินฐานะ และชีวิตในอนาคตก าลังจะล าบากสิ่งที่อาจจะเป็นตัวแทน
ของไฟแดงกระพริบ ได้แก่ 
 ๑.รายได้ส่วนหนึ่งถูกใช้ช าระหนี้เพ่ิมมากข้ึนทุกที 
 ๒.จ่ายเงินช าระหนี้บัตรเครดิตหรือเงินกู้ด้วยจ านวนเงินต่ าสุดเท่าท่ีเจ้าหนี้จะยอมได้ 
 ๓.ใช้เงินเต็มวงเงินกู้ของบัตรเครดิต 
 ๔.ต้องเอาเงินส่วนที่ต้ังใจไว้ท าอย่างอ่ืนมาจ่ายช าระเงินตามใบเรียกเก็บเงิน 
 ๕.ใช้บัตรเครดิตช าระเงินส าหรับหลายสิ่งทัง้ ๆ ที่แตเ่ดิมใช้เงินสด 
 ๖.ช าระเงินตามใบเรียกเก็บเงินเกินก าหนดเวลาอยู่เนืองๆ 
 ๗.ผัดผ่อนไม่ไปหาหมอหรือหมอฟันเพราะเงินตึงมือ 
 ๘.ถูกเตือนให้จัดการกับบิลค้างช าระอยู่บ่อยๆ 
 ๙.ท างานล่วงเวลาหรือหาเงินพิเศษเพ่ือหาเงินสดมาช าระบิลที่ส่งมาเรียกเก็บ 
 ๑๐.หากต้องออกจากงานที่ท าอยู่ก็จะเกิดปัญหาการเงินขึ้นมาทันที 
 ๑๑.นึกกังวลถึงเรือ่งเงินอยู่เสมอ๑๓๙ 

       สัญญาณข้างต้นไม่จ าเป็นต้องมีครบทุกอย่างก็แสดงว่าก าลังอยู่กินอย่างเดือดร้อนแล้ว 
สาเหตุก็มาจากความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย หนทางแก้ไขแรกก็คือต้องหารายได้ให้พอกับ
รายจ่ายทีก่ าลังเกิดขึ้นหรือพูดอีกอย่างว่ายกฐานะการเงินขึ้นมาให้ทัดเทียมกับระดับการอยู่กินหนทาง
ทีส่องคือ ลดรายจ่ายลงให้พอดีกับรายได้ หรือลดการอยู่กินลงมาให้พอดีหรือต่ ากว่าฐานะ หรือทั้งสองทาง 
ดังนั้น การใช้ปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์นั้น  พระพุทธเจ้าให้พิจารณาถึง
คุณค่าประโยชน์และความจ าเป็นของปัจจัยนั้นก่อนใช้สอยเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการใช้

                                                 
๑๓๘ส .ม. ๑๙/๑๓๖/๓๗. 
๑๓๙วรากร สามโกเศส, รู้จักใช้เข้าใจเงิน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทดาวฤกษ์ คอมมิวนุเคชั่น 
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๑๔๖ 

ปัจจัยสี่ ถ้าท าได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนย่อมประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ไม่ประสบปัญหา
ในด้านต่าง ๆ การใช้จ่ายตามหลักโยนิโสมนสิการคือพิจารณาอย่างถ่องแท้ ก่อนใช้จะท าให้เรามีสติใน
การใช้จ่ายมากขึ้น ไม่หลงมัวเมาไปกับการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือให้ใช้สินค้า ทรัพย์ที่เราหามาได้ย่อมพอเพียง
ต่อการใช้จ่ายเพ่ือเลี้ยงชีพ หลักการใช้จ่ายแบบโยนิโสมนสิการนี้ ถ้ามีการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์มาก ท าให้มีสติในการใช้จ่ายอย่างรู้เท่าทัน 

 
     ๔.๑.๒) วิธีการใช้จ่ายทรัพย์ตามหลักโภคอาทิยะ 

   เมือ่ท างานและเก็บสะสมทรัพย์ได้พอสมควรแล้ว ต้องน าทรัพย์มาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
โดยการเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว ช่วยเหลือสังคมให้ได้รับประโยชน์จากการมีทรัพย์ของตนเอง การมีทรัพย์
แล้วไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งไม่ถูกต้องและผิดหลักการเกี่ยวกับทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนา 

      วิธีการใช้จ่ายเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโภคอาทิยสูตร คือเมื่อหาทรัพย์
มาได้ด้วยน้ าพักน้ าแรงด้วยการประกอบการงานอันสุจริตแล้ว ควรใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือเลี้ยงตนเอง ครอบครัว
ตามหลักโภคอาทิยะคือ หลักของการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ 
 ๑.ใช้จ่ายเพ่ือเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงบิดามารดา บุตรภรรยาและคนในปกครองทัง้หลายให้ม ี
ความสุข 
 ๒.ใช้จ่ายเพือ่บ ารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้มีความสุข 
 ๓.ใช้จ่ายเพือ่ปกป้องรักษาสวัสดิภาพท าตนให้มั่นคงปลอดภัย 
 ๔.ท าพลี คือใช้จ่ายเพ่ือบ ารุงและบูชา ๕ อย่าง 
 ๔.๑ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ 
 ๔.๒ อติถิพลี ต้อนรับแขก 
 ๔.๓ ปุพพเปตพลี ท าบุญหรือสักการะผู้ล่วงลับ 
 ๔.๔ ราชพลี บ ารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร เป็นต้น 
 ๔.๕ เทวตาพลี ถวายเทวดา คือท าบุญอุทิศสิ่งทีเ่คารพบูชาตามความเชื่อถือ 
 ๕.อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์และเหล่าบรรพชิตผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ไม่ประมาทมัว

เมา 
        วิธีการใช้จ่ายทรัพย์ตามแนวโภคอาทิยะถือว่า เป็นการใช้จ่ายทรัพย์ท่ีเป็นวิถีพุทธอีกวิธี

หนึ่งเมื่อท าได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ย่อมท าให้คนในสังคมมีความสุข เพราะการใช้จ่ายทรัพย์ตามวิธี
ของโภคอาทิยะนี้เป็นการใช้จ่ายที่ไม่เห็นแก่ตัวคือไม่ได้เป็นการใช้จ่ายที่มุ่งเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
อย่างเดียวแต่เป็นการใช้จ่ายเพ่ือสังคมและส่วนร่วมด้วย การใช้จ่ายทั้งห้าข้อนี้ พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้
แบ่งทรัพย์เพ่ือจ่ายเท่า ๆ กันในทุกข้อแต่พระองค์บอกบอกว่าเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วควรน าไปใช้จ่ายอะไรบ้าง 
ซ่ึงวิธีการใช้จ่ายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ พระองค์ไม่ได้มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวเท่านั้น 
แต่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และศาสนาด้วย ซึ่งแตกต่างจากการใช้จ่ายทรัพย์ของ
คนทัว่ไปที่มุ่งแต่เพ่ือการบริโภคส าหรับตนเองหรือครอบครัวเท่านั้น 

ผู้วิจัยเชื่อว่าถ้าประชาชนสามารถน าหลักของโภคอาทิยะไปประยุกต์หรือปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันแล้ว นอกจากตัวเองจะได้ประโยชน์จากการมีทรัพย์ สังคมสวนร่วม ทัง้ประเทศชาติและ
ศาสนาก็ย่อมได้รับประโยชน์ด้วย 



 
๑๔๗ 

การใช้จ่ายตามหลักโภคอาทิยะนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือ พระพุทธเจ้าให้ความส าคัญ
กับการเสียภาษีหรือที่เรียกว่าราชพลีตามที่ท่านพุทธทาสอธิบายไว้ก็คือว่า สมัยก่อนสิทธิ์ขาดในทรัพย์สิน
ทั้งหมดเป็นของพระราชา ประชาชนเป็นเพียงผู้อาศัยท ามาหากิน เมื่อท ามาหากินได้แล้วควรจ่ายเงิน
เป็นราชพลีก็คือการเสียภาษีนั่นเอง แม้อติถิพลี การต้อนรับแขกพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เพราะเห็นถึง
ความส าคัญต่อแขกหรือมิตรที่มาเยี่ยมเยียนที่บ้านหรือเมื่อมีกิจธุระที่ต้องด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกัน 
แขกคือบุคคลส าคัญสามารถท าให้กิจการของเราเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยได้ พระพุทธเจ้ายังได้ตรัส
ถึงปุพพเปตพลีการท าบุญอุทิศให้บรรพบุรุษท่ีวายชนม์ไปแล้ว สุดท้ายการอุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์
ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายทรัพย์แบบโภคอาทิยะ ผู้วิจัยเชื่อว่าถ้าประชาชนสามารถน าหลักของ
โภคอาทิยะไปประยุกต์หรือ ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันแล้ว นอกจากตัวเองจะได้ประโยชน์
จากการมีทรัพย์ สังคมส่วนร่วมทั้งทีเ่ป็นชาติและศาสนาก็ย่อมได้รับประโยชน์ด้วย 

   ๔.๑.๓) วิธีการใช้จ่ายตามหลักสมชีวิตา 
              การใช้จ่ายตามหลักสมชีวิตา คือ การเลี้ยงชีวิตแต่พอดีไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยเกินไปไห้
รายได้อยู่เหนือรายจ่าย ความส าคัญของสมชีวิตาก็คือ การด ารงชีวิตอยู่อย่าง พอดี พอมี พอกิน โดย
พระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักของสมชีวิตา  

          “กุลบุตรในกรณีนี้  รู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้ นไป
แห่งโภคทรัพย์แล้วด ารงชีวิตอยู่อย่างสม่ าเสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ฝืดเคืองนัก” 
โดยมีหลักว่า"รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักไม่ท่วม
รายรับด้วยอาการอย่างนี้ เปรียบเหมือนคนถือตาชั่งหรือลูกมือของเขายกตาชั่ง
ขึ้นแล้วก็รู้ว่า"ยังขาดอยู่เท่านี้ หรือเกินไปแล้วเท่านี้” ดังนี้ ฉันใด กุลบุตรนี้ ก็
ฉันนั้น เขารู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์ 
แล้วด ารงชีวิตอยู่อย่างสม่ า เสมอไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ฝืดเคืองนัก โดยมีหลักว่า 
"รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย  และรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับ ด้วย
อาการอย่างนี้ ถ้ากุลบุตรนี้ เป็นผู้มีรายได้น้อย แต่ส าเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือย 
แล้วไซร้ ก็จะมีผู้กล่าวว่า กุลบุตรนี้ ใช้จ่ายโภคทรัพย์ (อย่างสุรุ่ยสุร่าย) เหมือน
คนกินผลมะเดื่อ ฉันใดก็ฉันนั้น แต่ถ้ากุลบุตร เป็นผู้มีรายได้มหาศาล แต่ส าเร็จการ
เป็นอยู่อย่างแร้นแค้นแล้วไซร้ ก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้จักตายอดตายอยาก
อย่างคนอนาถา เมื่อใด กุลบุตรนี้ รู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้น
ไปแห่งโภคทรัพย์แล้วด ารงชีวิตอยู่อย่างสม่ าเสมอสม่ าเสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก 
ไม่ฝืดเคืองนัก โดยมีหลักว่า "รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย และรายจ่ายของเราจัก
ไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างนี้ " นี้เรียกว่า สมชีวิตา๑๔๐ 

การรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายแต่ละอย่างไม่ให้รายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นอยู่อย่างพอดีและ
พอเพียงคือไม่ให้ฝืดเคืองเกินไปและก็ไม่ฟุ่มเฟือย การจะท าได้อย่างนี้ต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดี
คือ ต้องรู้ว่าตัวเองมีเงิน (ทรัพย์)อยู่เท่าไร ต้องมีการใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวันและจะสามารถหาเงิน 

                                                 
๑๔๐องฺ.ทสก. ๒๔/๑๙๓/๙๑. 



 
๑๔๘ 

(ทรัพย์) มาได้อีกเท่าไร ก็คือการรู้จักท าบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นเอง ยิ่งท าได้ละเอียดเท่าไรยิ่งท าให้เรา
สามารถบริหารเงิน(ทรัพย์)ท่ีเรามีอยู่ให้สมดุลกับการด าเนินชีวิตได้มากเท่านั้น เพราะจะช่วยให้สามารถ
ประเมินรายรับรายจ่ายของตนเองในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ได้ เช่น รายรับ-รายจ่ายในหนึ่งวัน  หนึ่งเดือน หรือ
หนึ่งปี  เป็นต้นไป นอกจากนี้แล้วเราต้องประเมินสินทรัพย์ที่มีอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในรูป
ของเงินสด รถ บ้าน หรือที่ดิน ฯลฯ รวมถึงภาระหนี้สิน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือน าไปประมาณการ
และวางแผนทางการเงินในข้ันต่อไป 
 ในปัจจุบันนี้การมีความรู้ในการวางแผนทางการเงิน (ทรัพย์) ถือเป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อ
การด าเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ว่า พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของชาวพุทธได้ตรัสให้
เห็นถึงความส าคัญในการรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือด าเนินชีวิตไว้เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว และสิ่งที่
พระองค์ตรัสไว้ก็ยังไม่ล้าสมัยในปัจจุบันนี้แต่กลับเป็นสิ่งที่ทันสมัย เพราะปัจจุบันมีหลักสูตรและองค์
ความรู้มากมายที่สอนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน หรือสอนเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ การไม่รู้จัก
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายของตนเองให้เหมาะสมกับเงินที่หามาได้ การใช้เงินโดยไม่มีเป้าหมายทางการเงิน
อย่างเหมาะสม การไม่รู้จักทางเลือกในการรักษาและเพ่ิมมูลค่าของเงิน รวมทั้งความไม่มีวินัยทางการเงิน 
อาจท าให้เราต้องท างานหนักไปตลอดทั้งชีวิตเพียงเพ่ือให้มีเงินใช้จ่ายเฉพาะหน้า การวางแผนการเงิน
เป็นทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับทุกคน เราควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินของตนเอง
อย่างรอบด้านทั้งในการหาเงิน การใช้เงิน การเก็บรักษาและการเพ่ิมมูลค่าเงินอย่างชาญฉลาด ที่ส าคัญ
เราต้องลงมือปฏิบัติ เพ่ือสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี ใครอยากสบายทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า คงต้องเริ่ม
วางแผนการเงินตั้งแต่เดี๋ยวนี้ คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ “การใช้เงิน” ก่อนที่จะ “หาเงินได้”โดยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ให้เงินเราใช้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก เราจึงมีความสุขจากการใช้เงินทั้ง ที่ยังหาเงินไม่ได้ ต่อมา
เมือ่เราหาเงินได้เองการจากท างาน ปัญหาทางการเงินจึงเกิดขึ้น เพราะคิดว่า การหาเงินได้มากขึ้น จะสร้าง
ความสุข ความสบายในชีวิตได้มากขึ้น แต่กลายเป็นว่าเงินที่หาได้เพ่ิมขึ้น กลับไม่เคยเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ทีเ่กิดขึน้เลย การมีความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งถ้าเราท าได้ตามที่พระพุทธเจ้า
สอนไว้ในวิธีการใช้จ่ายตามหลักการที่กล่าวมาคือ การใช้จ่ายอย่างมีสติพิจารณาถึงความจ าเป็นคุณค่า
ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการย่อมสามารถท าให้เราหลุดพ้นจากปัญหาทางการเงินได้  

นอกจากนี้หลักของโภคอาทิยะคือ ประโยชน์ที่พึงถือเอา หรือที่พึงใช้จ่ายเมื่อมีโภคะหรือมีทรัพย์
ย่อมเป็นหลักทีช่่วยให้ตนเองครอบครัวสังคมอยู่อย่างเป็นสุขได้ เพราะหลังการใช้จ่ายแบบโภคอาทิยะไม่ได้
เน้นเฉพาะการใช้จ่ายเพ่ือตนเองหรือครอบครัวเท่านั้น แต่หลักนี้ ยังครอบคลุมถึงการใช้จ่ายแก่สังคม
วัฒนธรรมหรือศาสนาอีกด้วย เมื่อสามารถใช้จ่ายหรือมีความเข้าใจในการใช้จ่ายตามหลักทั้งสองที่ได้
กล่าวมาแล้วหลักการใช้จ่ายแบบสมชีวิตาย่อมเกิดขึ้น การใช้ชีวิตอย่างพอดี พอเพียง และมีความสุข
โดยไม่มีปัญหาทางการเงินย่อมมีได้ การใช้จ่ายทรัพย์ตามที่กล่าวมาอาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้จ่ายแบบ
วิถีพุทธ 

๔.๒) ทรัพย์ส่วนที่ ๒ (เก็บทรัพย์ไว้ใช้ในยามจ าเป็น) 
ในหลักโภควิภาค ๔ พระพุทธเจ้าให้จัดสรรทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งหรือประมาณร้อยละ ๒๕ ส าหรับ

เก็บหรือออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรอบคอบ ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต 
การเก็บออมก็คือการรู้จักประมาณตน ลดความฟุ่มเฟือย รู้จักเก็บเงินที่หามาได้จากการประกอบอาชีพที่
สุจริตเพ่ือเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็นซึ่งอาจจะเป็นความเจ็บป่วย การได้รับอุบัติเหตุอย่างไม่คาดคิดสิ่งเหล่านี้



 
๑๔๙ 

เราไม่สามารถทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดแก่เราหรือคนในครอบครัวเราเมื่ อไร การมีเงินเก็บไว้ใช้ในยาม
จ าเป็นจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท การที่จะ
มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็นได้นั้น ต้องมีการใช้จ่ายอย่างประหยัดเพราะการใช้จ่ายอย่างประหยัด ท าให้มี
เงินเหลือเก็บท าให้สามารถเก็บออมเงินไว้ใช้ได้ให้ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนาชีวิตของ
เรา ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินและออมทรัพยากรอ่ืน หากจะแยกให้เห็นเป็นเรื่องๆ ก็แยกได้ ดังนี้ 

๑. ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ แปลว่า กิจที่ประเสริฐ คือ เป็นกิจที่ช่วยให้ชีวิตด ารงอยู่และเปิด
โอกาสให้คนได้พัฒนาชีวิตคนให้เจริญ ให้สูงขึ้นได้ การประกอบอาชีพ เช่น การปลูกพืชผัก เพ่ือบริโภค 
เพ่ือแจกจ่ายแก่เพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือจ าหน่ายให้ได้เงินมา เพ่ือน าไปแลกกับปัจจัยด้านอ่ืน เช่น ยารักษา
โรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ เป็นต้น เรียกกันว่า เป็นเรื่องกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ คือ 
เรื่องการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภค เงินเป็นตัวกลาง ของการแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายปัจจัย
ทั้งหลาย จึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีพสูงมาก โดยเฉพาะปัจจุบัน การจะมีเงินได้ก็เป็นเรื่องยาก 
ดังนั้น เมือ่ได้มาก็ต้องรู้จักประหยัดรู้จักออม เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งของปัจจัยในการด ารงชีพต่อไป 

๒. ด้านสังคม ในกระบวนการออม ถ้ารวมกลุ่มการออมตังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน 
ต าบล ถึงจังหวัด ที่ปฏิบัติกันอยู่ขณะนี้ เห็นได้ชัดว่า มีผลดีด้านสังคม คือเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ทีดี่ระหว่างกัน ให้คนคิดถึงกัน เอ้ืออาทรต่อกัน หรือรักกันมากขึ้นอย่างกรณีการออมสัจจะลดรายจ่าย
วันละ ๑ บาท เป็นเครื่องมือให้คนที่เป็นสมาชิกคิด เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนสมาชิก ต่อผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ช่วยตัวเองไม่ได้ และได้มีส่วนช่วยเพ่ือนตั้งแต่วันลืมตามาดูโลกจนถึงวันตาย ถ้าได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังก็
จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนได้ทางหนึ่ง 

๓. ด้านวัฒนธรรม กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย มีสาระทั้งที่เป็นความรู้ 
ความคิด การปฏิบัติที่มีแบบแผนแน่นอน และท าอย่างต่อเนื่อง และให้ผลเป็นความดีแก่ผู้ปฏิบัติ เรา
จัดว่าเป็นวัฒนธรรม พฤติกรรมการออม กิจกรรมการออม ผลการออมมีลักษณะเช่นว่านี้ จึงจัดว่าเป็น
วัฒนธรรมส าคัญของชุมชนได้อย่างหนึ่ง ถ้าได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังตลอดไป เพราะเนื้อในของการออม
นั้นมีองค์ประกอบของความเป็นวัฒนธรรมครบถ้วน คือ มีทั้งองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ
ทีช่ัดเจน ให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติดีได้ท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้านกายด้านสังคมด้านใจและด้านจิตวิญญาณ 

๔. ด้านการศึกษา ภาพรวมทางกระบวนการการออมเป็นเรื่องของการเรียนรู้ การฝึกตนเอง 
ผู้ท าการออม หรือเป็นสมาชิกกลุ่มเพ่ือออมเพราะต้องรู้หลักคิด หลักการและหลักปฏิบัติ ตลอดถึง
ผลลัพธ์ที่พึงได้พึงมีการที่ทุกคนเดินเข้าสู่กระบวนการนี้ได้ชื่อว่า เดินเข้าสู่กระบวนการทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาตนเองดังได้กล่าวแล้วในตอนต้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างตั้งใจจะเรียนรู้ก็จะได้รับประโยชน์
ส่วนนี้อย่างครบถ้วนโดยไม่รู้ตัว และจะพบว่าตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านการรู้การคิด
การพูดและการท า 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม ดิน น้ า ป่า เขา สัตว์ พืชที่เราได้เห็น อยู่รอบ ๆ ตัวเรา 
บ้านเรา ชุมชนเรา คือ ชีวิตเรา เพราะว่า เราต้องอาศัยดิน น้ า ป่า เขา พืช สัตว์ เหล่านั้น จึงมีชีวิตอยู่ได้ 
ดินหด น้ าแห้ง ฝนแล้ง ป่าถูกเผา ภูเขาพัง สัตว์ล้มตายด้วยโรคบางชนิด ภาวะเช่นนี้ คือ สัญญาณเตือนภัย
อันใหญ่หลวง ได้เกิดข้ึน แก่มนุษย์แล้ว เพราะเราเป็น อยู่ได้ พัฒนาได้ ก็โดยอาศัยสิ่งเหล่านี้การพูดถึง
การออมทรัพย์สินหรือทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเท่ากับออมชีวิต เงินทองจะมีความหมาย



 
๑๕๐ 

ก็เม่ือมีสิ่งนี้เมือ่ไม่มีสิ่งนี้เงินทองก็หมดความหมายกลายเป็นเศษกระดาษ เศษโลหะที่กินไม่ได้ ช่วยชีวิต
มนุษย์ไม่ได้เลย การใช้เงินเพื่อจัดการทรัพยากรให้คงอยู่ในภาวะปกติจึงเป็นเรื่องต้องคิดต้องท า 

๖. ด้านการพัฒนาชีวิต การออมเป็นเรื่องการรู้ การคิด และ การท าการออมที่เริ่มด้วยการเรียนรู้
เรื่องสัจจะ คือ ความจริงที่รู้ที่คิดที่พูดที่ท าของตนเองว่าจะต้องพูดจริง ท าจริง คิดจริง และรู้จริงนั้น 
นับเป็นการเรียนรู้เพ่ือรู้จักตนเอง รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผู้คนในครอบครัว ในชุมชน เป็นต้น 
โดยเฉพาะคนในครอบครัว มีภรรยา หรือสามี และลูกๆ รวมปู่ย่า ตายาย ถ้าคนในครอบครัวรู้จักสัจจะ 
คือ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ จริงวาจา จริงการท าต่อกัน รู้จักข่มใจในบางโอกาสบางกรณี รู้จักอดทน
อดกลั้น รู้จักสละสิ่งของให้แก่กัน และรู้จักสลัดอารมณ์มัวหมอง เป็นตน ก็มีคุณต่อชีวิตของคนในครอบครัว 
อย่างมากมายแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าได้ศึกษาให้ลึกลงไปในสัจจะของชีวิตทั้ง ที่ตนเอง ผู้อ่ืน สิ่งอ่ืนรอบ ๆ 
ตัวอีกด้วยแล้ว ก็จะยังเพ่ิมคุณประโยชน์ให้อีกมากมาย จนถึงขั้นเข้าใจสัจธรรม ทั้งที่ตนเองผู้อ่ืน และ
สิ่งอ่ืน ก็ถือว่าถึงขั้นสุดยอด ของการพัฒนาชีวิตแล้ว 

๔.๓) ทรัพย์ส่วนที่ ๓, ๔ น าทรัพย์ไปลงทุน 
ในหลักโภควิภาคพระพุทธเจ้าให้จัดสรรทรัพย์ส าหรับการลงทุนไว้ ๒ ส่วน ซึ่งถือเป็นครึ่งหนึ่ง

ของทรัพย์ที่มีอยู่ แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการน าทรัพย์ไปลงทุนเป็นอย่างมาก 
เพราะการลงทุนเป็นอีกแนวทางหนึ่งทีจ่ะท าให้ทรัพย์เพ่ิมพูนขึน้ ถ้าเรารู้แต่วิธีการใช้จ่ายทรัพย์ วิธีการ
รักษาทรัพย์ แต่ไม่รู้วิธีการแสวงหาทรัพย์หรือการน าทรัพย์ไปลงทุนก็อาจไม่สามารถท าให้ทรัพย์งอกเงย
หรือพอกพูนขึน้มาได้ การลงทุน หรือการแสวงหาทรัพย์ คือ การที่เราใช้จ่ายเงินสดรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน 
โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทน 
ส่วนเพ่ิมที่จะได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างคุ้มค่า หรืออาจกล่าวได้ว่า การลงทุน หมายถึง การออมเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่ มากขึ้น ซ่ึง
เราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน การตัดสินใจน าเงินออมมาลงทุน เราจึงต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบและศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
และเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน  

จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาส่งเสริมการท างานเพ่ือแสวงหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียร 
ไม่ย่อท้อหรือท้อถอยต่ออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเมื่อมีความขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ดูแลธุรกิจ
หรือการงานของตนด้วยความเอาใจใส่ ย่อมมีทรัพย์สมบัติพอกพูนขึ้น มาได้ พระพุทธศาสนายังมี
หลักธรรมของนักแสวงหาหรือนักลงทุนที่ดีซ่ึงเรียกว่า ปาปณิกธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบการ
ค้าขาย หากหวังที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพการค้าขายแล้ว ต้องยึดหลักธรรม ๓ ประการ ดัง
ปรากฏหลักฐานในทุติยปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตรวา ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 

“...พ่อค้าประกอบดว้ยองค ์๓ ประการ ไมน่านนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ไพบูลย ” ในโภคทรัพย คือ 

๑) มีตาดี  
๒) มีธุรกิจดี  

           ๓) เพียบพรอ้มดว้ยที่พักพิงอาศัย๑๔๑ 

                                                 
๑๔๑องฺ.ติก. ๒๐/๒๐/๑๖๓. 



 
๑๕๑ 

หลักปาปณิกธรรมทั้ง ๓ ประการ ขา้งต้นอธิบายได้ว่า  
 ๑. จักขุมา คือ มีตาดี หรือมีวิสัยทัศนที่ดียาวไกล ได้แก ่มีความรู้จักสินค้าเป็นอยางดี 

สามารถ 
ดูของเป็น และค านวณราคา กะทุนเก็งก าไรได้ อย่างแม่นย า 
 ๒. วิธโูร คือ มีความจัดเจนในธุรกิจ สามารถรู้แหล่งซื้อแหล่งขายรู้ความเคลื่อนไหวความ 

ต้องการของตลาด สามารถจัดซื้อ จัดจ าหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกคา้เป็นอยางดี 
 ๓.นิสสยสัมปนโน หมายถึง มีความพร้อมเรื่องเงินทุนและปัจจัยการผลิต เป็นทีเ่ชื่อถือไว้วางใจ 

ของนักลงทุนต่างๆ มีความสามารถในการประสานงานเพ่ือหาทุนมาด าเนินธุรกิจการค้าขายได้ 
โดยง่าย  
 นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังมีหลักธรรมส าหรับนักลงทุนหรือผู้แสวงหาทรัพย์ด้วยการ 

ประกอบอาชีพที่สุจริต ดังความที่ปรากฏในปฐมปาปณิกสูตร ว่า 
 

           “...พ่อคา้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการอาจได้โภคทรัพยทีย่ังไม่ได ้หรือ                         
ท าโภคทรัพย์ที่ไดแ้ล้วให้เพ่ิมพูนมากข้ึน คือ 
            ๑) เวลาเช้า ตั้งใจจัดแจงการงานดี 
            ๒) เวลาเที่ยง ตั้งใจจัดแจงการงานดี 
           ๓) เวลาเย็น ตั้งใจจัดแจงการงานดี”๑๔๒ 

 ในการท างานนั้น หากหวังผลที่สมบูรณ์แห่งการงานที่ท าอยู่จะตอ้งยึดหลักการเหล่านี้ด้วย 
คือ 
๑. ต่ืนแต่เช้าเอาใจใสในกิจการงานของตน กล่าวคือ ไม่เป็นคนนอนตื่นสาย ไม่เห็นแก่การ

นอนมากเกินไปจนเป็นเหตุให้อาชีพการงานเสียหาย 
๒. เวลากลางวันเอ้ือเฟ้ือ สนใจในกิจการงานของตน กล่าวคือ ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่กิจการ

งานของตน ไมท่ิง้ธุระหน้าทีท่ีต่นรับผิดชอบอยู่ 
๓. เวลาเย็น ตรวจตรากิจการงานของตน กล่าวคือ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวันแล้ว ต้อง

คอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อย เพ่ือให้รู้ว่าสิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไขถูกต้องมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร  
เพ่ือจะได้จัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป๑๔๓ 

การลงทุนท าธุรกิจหรือลงทุนเพ่ือแสวงหาทรัพย์ย่อมมีผลอยู่ ๓ ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
ขาดทุน เท่าทุน และได้ก าไรในพระพุทธศาสนาได กล่าวถึงเรือ่งนี้ไว้เช่นเดียวกัน 

โดยในวณิชชสูตรแห่งคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ได้กลา่วถึงสาเหตุที่ท าให้บุคคลผู้ 
ประกอบธุรกิจด าเนินกิจกรรมการค้าการขาย ขาดทุนหรือได้ก าไรไว้ อย่างน่าสนใจ สรุปได้ว่า 

           “...นักค้าขาย ๔ ประเภท ที่เขาไปบอกนักบวชว่าจะอุปถัมภ์บ ารุงพวกที่
หนึ่งพูดแล้วไม่ท าตามที่พูด พวกที่สองพูดแล้วท าบ้างไม่ท าบ้าง ไม่เอาใจใส่ พวกที่

                                                 
๑๔๒องฺ.ติก. ๒๐/๑๙/๑๖๒. 
๑๔๓พระมหาศิริวัฒน  อริยเมธี (จันตะ),“การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจาก 

มุมมองของพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๖๗. 



 
๑๕๒ 

สามพูดแล้วท าตามที่พูด พวกที่สี่ พูดแล้วท าดีกว่าที่พูด ย่อมมีผลต่างๆ กัน คือ 
พ่อค้า ที่พูดอย่างใดไม่ท าอย่างที่พูด เป็นเหตุให้ขาดทุน พ่อค้าที่พูดว่าจะให้สิ่งใดแต่
ให้สิ่งที่ต่างจากที่พูดไว้ เป็นเหตุให้ไม่ได้ก าไร พ่อค้าที่พูดอย่างใด ท าอย่างนั้น เป็น
เหตุให้ได้ก าไรตามที่หวังไว้ ส่วนพ่อค้าที่พูดอย่างใดท ายิ่งหว่าที่พูดไว้เป็นเหตุให้ได้
ก าไรยิ่งกว่าที่หวังไว้๑๔๔ 

ในการค้าขายนั้นอุบาสกทีเ่ป็นอริยสาวกนับถือพระพุทธศาสนา ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองจาก
การท าการค้า ในวณิชชาสูตร๑๔๕ เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ ดังนี้ 

          ภิกษุทัง้หลาย อุบาสกไม่ควรท าการค้าขาย ๕ ประการ การค้าขาย ๕ ประการ 
มีอะไรบ้าง คือ 

๑. การค้าขายศัสตราวุธ๑๔๖ 
๒. การค้าขายสัตว์๑๔๗ 
๓. การค้าขายเนื้อ๑๔๘ 
๔. การค้าขายของมึนเมา๑๔๙ 
๕. การค้าขายยาพิษ๑๕๐ 

ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกไม่ควรท าการค้าขาย ๕ ประการนี้ 
พระสูตรนี้ท าให้เห็นว่าแม้ในการท าการค้า พระพุทธเจ้าก็ไห้ท าการค้าที่ไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อ่ืน เพราะการท าการค้าทีเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน แม้ได้ทรัพย์มาจากการค้านั้น ก็เป็นทรัพย์
ทีไ่ม่บริสุทธิ์การน าทรัพย์ที่ไม่บริสุทธิ์ไปท าบุญ ผลบุญที่ได้ก็ย่อมไม่บริสุทธิด้วย 

การลงทุนดังที่กล่าวมาเป็นการลงทุนเพ่ือต้องการผลก าไรจะได้มีทรัพย์สมบัติงอกเงยเพ่ิมพูน
มากกว่าเดิมถ้าการลงทุนนั้น ไม่ขาดทุน แต่การลงทุนมีความเสี่ยง คือ เสี่ยงที่จะขาดทุนหรือไม่ได้ก าไร
อาจท าให้ทรัพย์สมบัติที่น าไปลงทุนสูญสิ้นไปได้ เพราะฉะนั้น เมือ่คิดจะลงทุน ต้องคดิด้วยสติปัญญาที่
รอบคอบ ก่อนน าเงินไปลงทุน และจากหลักธรรมที่กล่าวมา ท าให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้สอนวิธีการ
ลงทุนเอาไว้อย่างมากมายและครอบคลุม โดยเน้นย้ าให้ผู้จะน าทรัพย์ไปลงทุนหรือผู้ที่ต้องการมีทรัพย์

                                                 
๑๔๔องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๗๙/๑๒๔. 
๑๔๕องฺ.ปญฺจก.ฉกฺก. ๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 
๑๔๖การค้าขายอาวุธ หมายถึง การให้สร้างอาวุธแล้วขายอาวุธนั้น (องฺปญฺจก.อ. ๓/๑๗๗/๖๘) 

ทีห่้ามค้าขาย ก็เพราะการค้าขายอาวุธเป็นเหตุให้ท าความผิดก่อโทษแก่ผู้อ่ืนได้  
 

๑๔๗การค้าขายสัตว์ ในที่นี้หมายถึงการค้าขายมนุษย์ ที่ห้ามค้าขาย ก็เพราะการค้าขายมนุษย์
ท าให้มนุษย์หมดอิสรภาพ  

๑๔๘การค้าขายเนื้อ หมายถึง การเลี้ยงสัตว์ มีสุกร เป็นต้น ไว้ขายหรือการค้าขายเนื้อสัตว์ที่
ห้ามค้าขาย ก็เพราะการค้าขายเนื้อเป็นเหตุให้ต้องฆ่าสัตว์  

 

๑๔๙การค้าขายของมึนเมา หมายถึง การให้ปรุงของมึนเมาชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วขาย ที่ห้ามขาย
ก็เพราะการค้าขายของมึนเมาเป็นเหตุให้มีการดื่มแล้วเกิดความประมาท 

๑๕๐การค้าขายยาพิษ หมายถึง การให้ท ายาพิษแล้วค้าขายยาพิษนั้น การค้าขาย ๕ ประการนี้ 
อุบาสกไม่ควรท าทั้งด้วยตนเองและไม่ควรชักชวนบุคคลอ่ืนให้ท าด้วย 



 
๑๕๓ 

เพ่ิมพูนขึ้นต้องมีสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรการมีสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรจึงเป็น
สาเหตุทีจ่ะท าให้เกิดทรัพย์  
 ๕) เป้าหมายของโภควิภาค 

เป้าหมายของโภควิภาค คือ การสอนให้รู้จักด าเนินชีวิตด้วยการใช้จ่ายทรัพย์และสะสมทรัพย์
ที่หามาได้ด้วยความยากล าบากให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม โดยเป้าหมายหลักก็คือ การ
รู้จักหา รู้จักใช้ และรู้จักเก็บ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายอีกขั้นของชีวิตก็คือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
ใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต มีทรัพย์สมบัติไว้จับจ่ายใช้สอย
อย่างไม่ฝืดเคือง สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้เป้าหมายของโภควิภาค ๔ ปัจจุบันนี้อาจ เรียกว่า 
การมีอิสรภาพทางการเงินเพ่ือน าไปสู่การมีชีวิตอย่างมีความสุขทั้งตนเองครอบครัว คนรอบข้างและ
สังคม 

     ๕.๑) เป้าหมายระดับองค์กรหรือสังคม  องค์กรหรือสังคมท่ีปฏิบัติตามหลักโภควิภาค ๔ 
คือ มีการเก็บออมเงินไว้อย่างเป็นระบบ การใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและการน าเงินไปลงทุนอย่างเป็น
ระบบย่อมท าให้องค์กรนั้นหรือสังคมเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 

     .๒) เป้าหมายระดับประเทศชาติ การอออมหรือการเก็บเงิน การน าเงินไปลงทุนเพ่ือให้ 
เงินงอกเงยขึ้นมาเป็นภาระส าคัญของรัฐเพ่ือให้การบริหารประเทศเป็นไปโดยราบรื่น การใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละประเภทต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า การเก็บออมไว้ในคลังหลวงต้องเตรียมให้พร้อม
ส าหรับเหตุไม่คาดฝันอยู่ เสมอ และการน าเงินไปลงทุนต่าง  ๆ การใช้หลักโภควิภาค ๔ ใน
ระดับประเทศชาติ จะท าให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เพราะเมื่อประเทศมีความมั่งคั่ง 
มัน่คง ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือ ประชาชนในประเทศนั้น ๆ นั่นเอง 

๖. ความส าคัญและประโยชน์  
หลักโภควิภาค ๔ เป็นหลักทีก่ล่าวถึงการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือบริโภค การเก็บออมทรัพย์หรือเงิน

เพ่ือใช้จ่ายในคราวจ าเป็น และการน าเงินที่หามาได้ด้วยความสุจริตไปลงทุนหลักการที่กล่าวถึงเป็นหลัก  
ทีส่ าคัญในการด าเนินชีวิต ถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามหลักที่กล่าวถึงย่อมท าให้ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิตทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่นการรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการบริโภค การเก็บออมไว้ใช้
ในคราวจ าเป็น การน าทรัพย์ไปลงทุน เหล่านี้ล้วนแต่เป็นกิจกรรที่มนุษย์ต้องปฏิบัติเป็นประจ าอยู่แล้ว 

     ๖.๑) ความส าคัญของโภควิภาค  
     จากการศึกษาพบว่าหลักโภควิภาค ๔ มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งส่วนที่

เป็นปัจเจกบุคคลและสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ส่วนมากแล้วเกิดจากการด าเนินชีวิตที่ผิดพลาด 
เช่น รายรับไม่พอรายจ่าย ท าให้ต้องเป็นหนี้โดยการกู้ยืมหรือโดยการท าอาชีพไม่สุจริต การไม่มีเงิน
ออมไว้ใช้ในคราวจ าเป็นเพราะอาจจะหาได้ไม่มากจนเหลือเพ่ือการออม หรืออาจจะไม่เห็นความส าคัญ
ของการออม เมื่อเหตุจ าเป็นต้องใช้เงิน เช่น อาจเกิดอุบัติเหตุกะทันหันก็ไม่มีเงินพอที่จะใช้จ่าย ก็ต้อง
เป็นหนี้อีกเพราะต้องหาแหล่งเงินกู้มาใช้จ่าย เมื่อมีความสามารถในการหาทรัพย์อย่างสุจริต มีการเก็บ
ออมอย่างเป็นระบบ เมื่อมีเงินเหลือเพ่ือน าไปลงทุนเพ่ือให้ทรัพย์พอกพูน เพ่ิมพูนขึ้นหลักโภควิภาคที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตเมื่อตนเองมีความสุข ก็ย่อมท าให้สังคมมีความสุขด้วย 

 ๖.๒ ประโยชน์ของโภควิภาค   



 
๑๕๔ 

     โภควิภาค ๔ มีประโยชน์ทั้งในในปัจจุบัน คือ ประโยชน์เพ่ือตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร
สหายและประโยชน์ในอนาคตดังนี้ 
 ๑) ประโยชน์ในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ 
ส าหรับตนเอง ครอบครัว เมื่อปฏิบัติได้ตามหลักของโภควิภาคตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว ย่อมไม่
ประสบปัญหาด้านการเงิน การด าเนินชีวิต ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

๒) ประโยชน์ ในระดับสัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์ในอนาคต หรือในภายภาคหน้าเมือ่ปัจจุบัน 
ไม่ประสบปัญหาด้านการเงิน การด าเนินชีวิตในอนาคตย่อมมีหลักประกันว่าจะไม่ประสบกับปัญหาที่
ไม่คาดคิด หรือเมือ่ประสบกับปัญหาที่ไม่คาดคิดย่อมมีวิธีแก้ไขไปได้ด้วยดีเพราะได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว 

 
๓.๔ บทสรุป 

 การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยใช้หลักพุทธธรรมนี้ ก็เพ่ือให้มนุษย์ได้ประพฤติ
ปฏิบัติเข้าถึงธรรมชาติอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติให้มากที่สุด เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายของ
หลักพุทธธรรม  ถึงแม้ว่าความรุนแรงในครอบครัวจะเป็นเพียงปัญหาภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ก็ถือ
ว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษย์และสังคมเพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่อยู่ฝ่ายผลิต
ประชากรโดยเฉพาะถ้าฝ่ายผลิตประชากรผลิตประชากรออกมาขาดประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นก็ หมายถึง ปัญหา
อ่ืน ๆ ที่จะตามมาหลายอย่างด้วยกัน เช่น ปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการค้ามนุษย์  
ปัญหาหย่าร้าง เป็นต้น  

ดังนั้น หลักพุทธธรรมไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมโดยรวมเท่านั้นแต่ยังช่วยแก้ปัญหา
ให้กับปัจเจกบุคคลภายในครอบครัวด้วย โดยหลักพุทธธรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
ที่นี้มีอยู่ด้วยกัน ๔ หลัก คือ สมชีวิธรรม ๔  ทิศ ๖ สาราณียธรรม ๖  และโภควิภาค ซึ่งหลักดังกล่าว
มานี้จะเป็นรากฐานและช่วยในการเสริมสร้างให้ตนเองและครอบครัวเข้าถึงธรรมชาติเกิดความสมดุล 
อีกทั้งท าให้ตนเองมีความหนักแน่นในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมมีความมั่นคงเข้มแข็งต่อไป และสามารถ
ท าให้มองเห็นเป้าหมายของชีวิตชัดเจนมากยิ่งข้ึน อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.หมวดการวางแผนสร้างชีวิตครอบครัว “สมชีวิธรรม” หมายถึง  การวางแผนชีวิตของ
หญิงชายที่คิดจะแต่งงานกัน ควรคบหา“ดูใจกันก่อน” เพ่ือศึกษา อุปนิสัย อารมณ์ ความรัก ความจริงใจ 
ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การปรับตัวให้เข้ากันได้ ตั้งแต่ก่อนสมรสมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ถ้ามีเวลาศึกษาคบหากันเป็นเวลานานเท่าใดก็จะมีผลให้การหย่าร้างลดน้อยลงตามไปด้วย  สามีภรรยา
ทั้งสองพึงร่วมมือร่วมใจกันในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้ดีโดยการยึดหลักธรรม ๔ ประการมาประพฤติ
ปฏิบัติให้ได้ คือ ๑. สมสัทธา : มีศรัทธาเสมอกัน ๒. สมสีลา : มีศีลเสมอกัน ๓. สมจาคา : มีจาคะเสมอ
กัน ๔. สมปัญญา : มีปัญญาเสมอกัน  สามีภรรยาที่จะประสบความส าเร็จในการครองรัก ครองเรือนได้นั้น
ทั้งสองคนต้องเป็นคนมีธรรม ๔ ประการนี้เท่าเทียมกัน  

๒.หมวดการปฏิบัติหน้าที่ต่อกันและกันด้วยดี  “หลักทิศ ๖” หมายถึง การบริหารครอบครัว
สร้างความสัมพันธ์ด้วยการปฏิบัติตนในครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่และสามารถ
ท าหน้าที่ตามบทบาทของตนอย่างเหมาะสมต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาท บทบาทจึงเป็นตัวเชื่อมที่ส าคัญ
ในการช่วยเหลือต่างเกื้อกูลระหว่างบุคคลในครอบครัว คือ พฤติกรรมการแสดงออกและความมีน้ าใจ
ของภรรยาที่ปฏิบัติต่อสามีด้วยความจริงใจ เพราะได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย



 
๑๕๕ 

น้ าใจอันงาม เพราะสิ่งที่สามีรับรู้ได้ภายนอกก็คือ การแสดงหน้าที่บทบาทตรงกับสถานภาพของตนเองใน
ขณะนั้น และสิ่งที่สามีรับรู้ได้ภายใน คือ ความรู้สึกที่ดีต่อภรรยาของตนเอง เช่น ความจริงใจ ความ
ประทับใจ เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ให้เกิดความกระชับได้อย่างเหนียวแน่น รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และเกิดมั่นคงมีความสุขอย่างปราศจาก
ความรุนแรง  

๓.หมวดการปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน  “สาราณียธรรม ๖” หมายถึง ธรรมอัน
เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ธรรมเป็นเหตุให้ไม่ลืมกันเป็นธรรม
ที่มีอุปการะมาก สาราณียธรรมนี้ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับคนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพราะคนที่อยู่ร่วมกันหรือใกล้เคียงกัน จะต้องอาศัยกันและกัน  มีเมตตามีความ
ปรารถนาดีต่อกัน การท าพูดคิดต่อกันด้วยเมตตา มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปัน ใช้สอยสิ่งของร่วมกัน ประพฤติ
สุจริต เคารพกฎกติกาของสังคม และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เคารพความคิดเห็นของกันและกัน 
ช่วยเหลือดูแลกัน มีความพร้อมเพรียง มีความสามัคคีไม่ทะเลาะวิวาทกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน            
มีความร่วมมือ ผนึกก าลังกัน เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน หากเราทุกคนได้ปฏิบัติก็จะเกิด
เป็นคุณค่าที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีและมีความสงบสุขปลอดภัย อัน
เป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วนปรารถนา 

๔.หมวดเศรษฐกิจของครอบครัว “หลักโภควิภาค ๔” หมายถึง การบริหารการเงินเพ่ือก้าว
ไปสู่อิสรภาพทางการเงิน ท าให้เกิดความม่ันคงในชีวิต  ได้แก่ การจ าแนก หรือการเงินออกเป็น ๔ ส่วน 
ได้แก่ ๑ ส่วนส าหรับใช้สอย ๒ ส่วนส าหรับใช้ประกอบการงาน และอีก ๑ ส่วนเก็บไว้ส าหรับจะใช้ใน
ยามมีอันตราย  เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ หรือเพ่ือสะดวกในการใช้สอย จากที่กล่าวมา เมื่อพูด
ถึงโภค ย่อมหมายถึง เงินด้วย บางครั้งเรียก โภคทรัพย์ หรือโภคสมบัติ โภควิภาคปัจจุบัน หมายถึง 
การบริหารการคลัง หรือการบริหารการเงินเพ่ือก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงิน ซึ่งการรู้จักวิธีจัดการทาง
การเงินหรือการบริหารทรัพย์สมบัติที่หามาได้อย่างยากล าบากด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถท า
ให้ชีวิตตนเองไม่ประสบความยากล าบากในการด าเนินชีวิต และสังคมต่อไปในอนาคต 

หลักธรรมทั้ง ๔ หมวดนี้ มีความส าคัญส าหรับครอบครัว ตั้งแต่การเตรียมตัวเริ่มสร้างครอบครัว 
การมาอยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อกัน การด าเนินชีวิตร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกันได้ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ปราศจากความรุนแรงในครอบครัว 

ทั้งนี้ กระบวนการทางพระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติหรือลงมือกระท าด้วยตนเอง เพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากความรุนแรง จะต้องลงมือกระท าเอง ด้วยการฝึกฝน
พัฒนาด้านพฤติกรรมทางกายและวาจา ของปัจเจกคนในครอบครัวให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้องและเหมาะสม คือ เพ่ือนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ 
เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจมีความส าคัญ
ต่อสามีภรรยาอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์
เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมและน าพฤติกรรม
ไปในทางที่ดีงามด้วย  การพัฒนาทางด้านปัญญา การพัฒนาปัญญามีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญา
เป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด สามีภรรยาจะมีพฤติกรรมอะไร และแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมี
ปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด เพราะปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออก แก่จิตใจเมื่อจิตใจ



 
๑๕๖ 

เกิดความอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะต้องท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ และแก้ไข
ปัญหาได้ ในงานวิจัยนี้  

ผู้วิจัยจะได้น าหลักธรรมดังกล่าวข้างต้น มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ตะวันตก ตะวันออก และ
มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงครอบครัว  และเพ่ือให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ต้องอาศัยปัจจัยเสริม คือ การสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์โดยตรง เชี่ยวชาญงาน
เฉพาะด้าน และผู้ทรงภูมิปัญญา ดังจะได้ศึกษาผลการสัมภาษณ์แต่ละปัจเจกบุคคลดังกล่าวในแบบ
สัมภาษณ์ในบทต่อไป ซ่ึงสรุปหลักธรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                   
ดังแสดงในแผนภูมิ ๓.๑๐ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                  แผนภูมิ ๓.๑๐ หลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 
 

สมชีวิธรรม ๔ 
๑.สมศรัทธา  
๒.สมสลีา :     
๓.สมจาคา :     
๔.สมปัญญา :                     
 

ทิศ ๖ 
(๑) หน้าท่ีสามีปฏิบัติต่อภรรยา)  

  (๒)  หน้าท่ีภรรยาปฏิบัตติ่อสาม)ี 
  (๓)  หน้าท่ีบิดามารดาต่อบุตร 
  (๔)  หน้าที่บุตรปฏิบัติต่อบิดามารดา 
 

 
สาราณียธรรม ๖ 
๑.เมตตากายกรรม :  
๒.เมตตาวจีกรรม :  
๓.เมตตามโนกรรม : 
 ๔.สาธารณโภค ี
๕.สลีสามัญญตา  
๖.ทิฏฐิสามัญญตา  

หลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

โภควิภาค ๔ 
มีหลักการแบ่งทรัพย์เป็น ๔ ส่วน 
ได้แก่ ๑ ส่วนส าหรับใช้สอย ๒ 
ส่วนส าหรับใช้ประกอบการงาน 
และอีก ๑ ส่วนเก็บไว้ส าหรับจะใช้
ในยามมีอันตราย  

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
๑.ระดับบุคคล :  ด้านนิสัยส่วนตัว 
๒.ระดับครอบครัว :  ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
๓.ระดับครอบครัว :  ด้านการวางแผนครอบครัว 
๔.ระดับครอบครัว :  ด้านการลดช่องว่างระหว่างวัย 
๕.ระดับสังคมเศรษฐกิจ :   ด้านการวางแผนการเงิน 
๖.ระดับสังคมวัฒนธรรม :  ด้านค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ  
 



 
 

 

บทท่ี ๔ 
บูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 

  
 วิทยานิพนธ์เรื่องการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม มีวัตถุประสงค์ 
คือ   ๑) เพ่ือศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๒) เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว  ๓) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว             
๔) เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม ๕) เพ่ือน าเสนอแนวทาง
และสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนว
พุทธธรรม” วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) โดยมีเครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ เอกสารต่าง ๆ และบทสัมภาษณ์ เพ่ือ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับบทที่ ๔ ผู้วิจัยจะน าการศึกษาแนวคิดพุทธธรรมบูรณาการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว โดยในเบื้องต้นจะสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่ศึกษามาแล้วในบทที่ ๒ ว่าด้วย
ปัญหาและการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และบทที่ ๓ ว่าด้วยหลักพุทธธรรมในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และในบทที่ ๔ จะได้ท าการอภิปรายให้เห็นการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรมต่อไป 
 ๔.๑ สรุปสาเหตุหลักของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว     
 ๔.๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ๔.๓ บูรณาการหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพบูรณาการหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความ

รุนแรง 
ในครอบครัว 
 ๔.๕ การสังเคราะห์หลักธรรมบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

   
๔.๑ สรุปสาเหตุหลักของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว     

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่น ามาศึกษานี้ ได้น ามาจากปัญหาความรุนแรงที่เกิดข้ึนบ่อย
เป็นปัญหาวิกฤติของสังคมไทย และยังคงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือท าการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

โดยสรุปสาเหตุแห่งทางเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ๖ ด้าน 
คือ ๑.ระดับปัจเจกบุคคลมี ๑ สาเหตุ (๑) เกิดจากนิสัยส่วนตัวชอบก้าวร้าว รุนแรง ๒.ระดับครอบครัว
มี ๓ สาเหตุ ได้แก่ (๒) เกิดจากการไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว (๓) เกิดจากขาดการวางแผน
ครอบครัวที่ดี (๔) เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในสังคมและ๓.ระดับสังคม มี ๒ สาเหตุ ได้แก่ สังคมเศรษฐกิจ (๕)เกิดจากขาดการวางแผน
การเงินในครอบครัว สังคมวัฒนธรรม(๖) เกิดจากทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อที่ผิดๆ หรือไม่
เหมาะสม สรุปปัญหาหลัก ไดท้ัง้หมด ๖ ประการดังนี้ (ดังแสดงในแผนภูมิ ๔.๑) 

 



 

 
๑๕๗ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
แผนภูมิ ๔.๑ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

 
๔.๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของทางตะวันตก
ตะวันออกและแนวคิดจากหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา มีทั้งความเหมือนหรือคล้ายคลึง
และความแตกต่างกัน ที่สามารถน ามาผสานเติมเต็มกันเป็นจุดร่วมและจุดเสริม เพ่ือให้ได้แนวทางที่
เป็นรูปธรรมสมบูรณ์ขึ้นในรูปแบบของการน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนหรือคล้ายคลึง และความแตกต่างจากแนว
ทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทฤษฎีและมาตรการยุติความรุนแรง กับ
แนวทางการแก้ไขตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา จากมุมมองในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 
โดยสรุปพอสังเขปได้ ดังต่อไปนี้  
         ๑. แนวคิดจิตวิทยา (การแก้ไขปัญหาระดับปัจเจกบุคคล) มีแนวคิดที่แนะให้ปัจเจก
ปลดปล่อยความคับข้องใจเพ่ือลดความก้าวร้าวในตนเองโดยการรู้จักพิจารณาหาสาเหตุว่าถ้าเป็น
ความคับข้องใจที่เกิดจากตนเองก็ให้หาจุดแข็งมาเอาชนะปมด้อยและให้หาที่ปรึกษาที่เป็นมิตร
ไว้วางใจได้นั้นตรงกับหลัก“กัลยาณมิตร”๑ คือ รู้จักเป็นมิตรดีกับตนเองและรู้จักคบหามิตรที่ดี                 
ที่ไว้วางใจและเชื่อใจได้ว่าเขาจะเป็นผู้ชี้แนะให้ปัจเจกสามารถแก้ไขหรือปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์
ความคับข้องใจจากปัญหาต่างๆได้ดังมีคุณลักษณะและคุณสมบัติของมิตรดีให้เป็นเกณฑ์ตัดสินในการ
เลือกคบหา ในส่วนของความแตกต่าง คือ แนวคิดจิตวิทยา ให้ปัจเจกรู้จักเอาชนะความคับข้องใจ           

                                                           
๑ที.ปา. ๑๑/๒๖๐-๒๖๔/๒๐๙-๒๑๑. 

   ๑.นิสัยส่วนตัว บุคคล 

 

๕.การวางแผนการเงิน 
๖.ค่านิยมและความเชื่อผิดๆ 

สังคม 

 
๒.ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
๓.การวางแผนครอบครัว 
๔.ช่องว่างระหว่างวัย 
 

ครอบครัว 



 

๑๕๘ 

เพ่ือลดความก้าวร้าวในตนเองด้วยวิธีสร้างสรรค์พยายามหาสาเหตุความผิดพลาดและให้เปลี่ยนสถานที่
หรือบรรยากาศนั้นค่อนข้างจะเป็นแนวคิดใน “อุดมคติ” ที่ปฏิบัติได้ยากโดยล าพัง หากปราศจากซึ่ง            
ผู้คอยชี้แนะ คือ เพ่ือนหรือมิตรแท้ที่มิได้หวังประโยชน์ตอบแทนใดๆ  และในแนวทางพระพุทธศาสนา
แนะให้งดการท าโทษ ซึ่งจะเป็นการสร้างตัวแบบของความก้าวร้าวนั้น หากปัจเจกไม่มีแรงบันดาลใจ
หรือวิธีที่จะฝึกฝนบ่มเพาะขัดเกลาจิตใจของตนเองให้มีความเมตตาทางกาย วาจา ใจรู้จักการท าใจ 
เปิดใจที่รับฟัง ให้เป็นกลาง หรือรู้จักแบ่งปัน สละกิเลสที่ไม่ดีออกไป ปล่อยวาง ลดทิฏฐิลงในบาง
สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามหลัก“สาราณียธรรม ๖”ในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็เป็น
แนวทางที่ปฏิบัติได้ยากยิ่งโดยเฉพาะ หากปัจเจกที่ยังมีอคติต่าง ๆ อยู่ย่อมท าได้ยากดังแสดงใน
แผนภูมิ ๔.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๔.๒ 
แนวคิดจิตวิทยาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

 
 ๒. แนวคิดทางสังคมวิทยา (การแก้ไขปัญหาระดับสังคมหรือโครงสร้างทางสังคม) โดยผู้วิจัย
น ามาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีอะโนมี  ทฤษฎีไร้ระเบียบ ทฤษฎี “ตะแกรง
แห่งความสัมพันธ์ ทฤษฎีตัวยู ซึ่งมีรายละเอียด โดยสรุปพอสังเขป ได้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ทฤษฎีอะโนมีของเมอร์ตัน (Merton’s Theory of Anomie)๒ คือ การส่งเสริมความ
เท่าเทียมกันทางเพศโดยให้นัยของวิธีแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวว่าคนในครอบครัวควรร่วมมือกัน
ขจัดความไม่เป็นธรรมในเรื่องการให้คุณค่าทางเพศรวมถึงบทบาทในครอบครัวที่เหลื่อมล้ าระหว่าง
สามีภรรยาโดยส่งเสริมให้ต่างฝ่ายต่างเคารพในหน้าที่และบทบาทของกันและกันให้ รู้สึกว่าต่างมี
ความส าคัญไม่ด้อยไปกว่ากันนั้นมีความคล้ายคลึงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเรื่ องทิศ๖๓  ซึ่ง
เป็นธรรมที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

 

                                                           
๒<http://www.openbase.in.th/taxonomy/term795>, ( ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓). 
๓ที.ปา. ๑๑/๒๖๖-๒๗๔/๒๑๒-๒๑๘. 

แนวคิดจิตวิทยา 

ความเหมือนกัน/คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างกัน 

ปัจเจกแก้ไขความคับข้องใจด้วย
ตนเองหรือหาผู้ไว้ใจได้เป็นที่
ปรึกษา ตรงกับ “กัลยาณมิตร

ธรรม” 

ทางพระพุทธศาสนามีวิธีฝึกฝนบ่ม
เพาะขัดเกลาทางจิตใจตนเอง 

คือ สาราณียธรรม ๖ 



 

 
๑๕๙ 

    ๒.๒ ทฤษฎีไร้ระเบียบของเอ็ดเวิร์ดลอร์เรนซ์ (Edward Lorenz’s Chaos Theory) ดัง 
มีค านิยามอุปมา “ผลกระทบผีเสื้อ” (The Butterfly Effect)๔ที่มีความคล้ายคลึงกับ “ต าราพิชัย
สงคราม” (The Art of War) ของซุนหวู่ซึ่งเป็นการเอาชนะความขัดแย้งอันเป็นสาเหตุของความรุนแรง
อย่างสงบโดยไม่ใช้ก าลังศาสตร์แห่งความไร้ระเบียบมาจากหลักการคิดและวิธีการแสวงปัญญาตาม
หลักของ  “อิทัปปัจจยตา” อันเป็นกฎแห่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องของการพ่ึงพาอิงอาศัยกันของ
เหตุปัจจัยต่างๆ๕เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการด าเนินชีวิตในครอบครัวอย่างสงบสันติในพระพุทธศาสนา
ที่หยิบยกมาประกอบการบูรณาการเชิงพุทธมีความเหมือนกันในองค์รวมของวิธีการแก้ไขความรุนแรง
ตามแนวพระพุทธศาสนาที่เป็นการเปลี่ยนสภาพความขัดแย้งรุนแรงให้เป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือ
ประนีประนอมด้วยการลดละทิฏฐิมานะอคติความไม่พอใจและความเคียดแค้นต่างๆไม่เบียดเบียนกัน 
ริเริ่มการแสดงความเคารพให้เกียรติกันและกัน หรือมีความเกรงใจต่อกันโดยการใช้ปิยวาจามีความ
เมตตากรุณาอดทนอดกลั้นมีสติมีสัจจะเปิดใจให้อภัยต่อกันเปิดใจรับฟังกันด้วยหลักสาราณียธรรม๖๖ 
และทิศ ๖๗ก็จะเป็นเหตุโยงใยให้ความรุนแรงลดทอนลงไปตามล าดับ 
 ๒.๓ ทฤษฎีตะแกรงแห่งความสัมพันธ์ (The Relationship Grid) ของเวย์นอี. เบเกอร์
(Wayne E. Baker) ชนิดที่๔๘โดยการค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันคือมีการผนึกก าลังกันเป็นความ
สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเมตตากรุณาต่อกลุ่มเดียวกันมากกว่านอกกลุ่มนั้นในส่วนที่คล้ายคลึงกับ
แนวทางในพระพุทธศาสนาคือการใช้หลัก “สาราณียธรรม”๙ซึ่งหมายถึงธรรมอันเป็นเหตุให้ระลึกถึง
กันมีการสงเคราะห์เกื้อกูลกันเพ่ือความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งหากคนในครอบครัวน าไปใช้
ก็เป็นการป้องกันอยู่ในตัวหลักธรรมที่จะมิให้เกิดการวิวาทกันได้แต่เมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วการจะ
แก้ไขให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ก็ด้วยการระลึกถึงประโยชน์ร่วมกันในการด าเนินชีวิตครอบครัวไปให้ตลอด
รอดฝั่งร่วมกันนั่นเองมุมมองของทฤษฎี “ตะแกรงแห่งความสัมพันธ์”และหลัก“สาราณียธรรม” มี
ความหมายคล้ายคลึงกัน 

      ๒.๔ ทฤษฎีตัวยูของออตโต้ซี. ชาร์เมอร์ (Otto C. Scharmer’s U-Theory)๑๐  และ
ทฤษฎี “การฟังอย่างลึกซึ้ง” (Deep Listening) ของเดวิดโบห์ม (David Bohm)๑๕อันเป็นการฝึกใช้
กระบวนการทางปัญญาในการคิดพิจารณาไตร่ตรองสาส์นที่ส่งถึงกันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะตอบโต้แบบไม่

                                                           
๔“แม้ผีเสื้อกระพือปีกก็อาจเกิดพายุกระหน่ าถึงครึ่งโลก”  

<http://www.itie.org/equi/modules.php?name=Forums&file=viewtopic>, (๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓). 
๕อนาคิสต์, “พุทธทาสกับทฤษฎีไร้ระเบียบ” โดยชัยวัฒน์ถิระพันธุ์, (๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘), 

<http://www.matichon.co.th/prachachart/prachachart_detail.php?>,(๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๑). 
๖ม.มู. ๑๒/๔๙๒/๕๓๑-๕๓๓, 
๗ที.ปา. ๑๑/๒๖๖-๒๗๔/๒๑๒-๒๑๘. 
 

๘วันชัยวฒันศัพท์, ความขัดแย้ง…หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์
ออฟเซ็ท, ๒๕๔๗), หน้า๙๐-๙๓. 

๙ม.มู. ๑๒/๔๙๒/๕๓๑-๕๓๓. 
๑๐Ben Thaiaporn’s Blog, “แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่องการพัฒนาตนเองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรวิทยาและการวัด”, <http://www.oknation.net/blog/philharmonics>, (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑). 



 

๑๖๐ 

ยั้งคิดมีความคล้ายคลึงกับแนวทางในพระพุทธศาสนาที่สอนให้ปัจเจกมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความ
เมตตาทางกาย วาจา ใจ และรู้จักที่จะแบ่งกันใช้แบ่งกันอยู่มองคนสัตว์อ่ืนด้วยความเป็นมิตรความ
ประพฤติถูกต้องดีงามร่วมทุกข์ร่วมสุขความมีใจเป็นกลางปรับความเห็นเข้ากันได้ซึ่งแฝงไปด้วยการ
ลดละตัวตนการรู้จักพิจารณาถึงความต้องการของผู้อ่ืนมีความยินดีอย่างใจจริงมุ่งให้เกิดความสุขและ
ความส าเร็จแกผู่้อ่ืนด้วย“สาราณียธรรม ๖๑๑  ส่วนในด้านความแตกต่างทางแนวคิดสังคมวิทยา เหตุการณ์
ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทอลล้วนมีสาเหตุจาก
ปัจจัยภายนอกมากมายอาทิในทางสังคมวิทยาได้แก่กระบวนการที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยความเชื่อและ
ค่านิยมผิดๆในสังคมเช่นการเน้นลูกให้เก่งมากกว่าจะเน้นให้เป็นคนดีท าให้ลูกเกิดความกดดันที่จะต้อง
ผลักดันตนเองไปในทางแข่งขันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอย่างไร้คุณธรรม ทั้งกับพ่ีน้องและกับเพ่ือนฝูงเมื่อ
เกิดความล้มเหลวหรือไม่ได้อย่างใจต้องการก็สามารถก่อความรุนแรงได้ดังเห็นเป็นข่าว ในส่วนของ
หลักธรรมหล่อหลอมจิตใจของคนในครอบครัวให้รู้จักละความเห็นแกต่ัวเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
เช่น หลักสาราณียธรรม๖๑๒ นอกจากนี้แนวคิดสังคมวิทยา แนวทางแก้ไขที่โดดเด่นในปัจจุบันจาก
ภาพสะท้อนของปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวคือการสานเสวนาหรือศานติ์เสวนา 
(Dialogue) ตามทฤษฎี “การฟังอย่างลึกซึ้ง”(Deep Listening) ของเดวิดโบห์ม (David Bohm)๑๓  
ซึ่งเมื่อน ามาผสานกับหลักสาราณียธรรม ๖ ในพระพุทธศาสนาก็จะยิ่งมีความสมบูรณ์มากขึ้น ส าหรับ
น าไปใช้แก้ไขความรุนแรง ที่เกิดแล้วในครอบครัวเป็นการลดทอนอคติต่าง ๆ ที่มีต่อกันในใจ สามารถ
เปิดใจให้อภัยกันได้จากส่วนลึกของจิตใจเป็นการบรรเทาความกดดันความแปลกแยกในปัจเจก ซึ่งจะ
มีผลดีมากต่อวงจรที่ต่อเนื่องกันคือ ความสงบเย็นทางวาจาและทางกาย ดังแสดงตาราง ๔.๑ 
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยากับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ดังนี้  
ตารางท่ี ๔.๑  การเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยากับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดสังคมวิทยา 

ความเหมือน – คล้ายคลึงกันกับหลักพุทธ
ธรรม 

มีความแตกต่างหลักพุทธธรรม 

๑.ทฤษฎีอะโนมี : ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ 
ต่างเคารพหน้าที่และบทบาทของกันและกัน  

ทางพระพุทธศาสนา มีแนวทางหล่อหลอมจิตใจ
ให้ลดละความเห็นแก่ตัวเพ่ือส่วนรวมได้ คือ 
สาราณียธรรม ๖ 
และสร้างความส านึกที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่าง
เหมาะสม คือหลัก ทิศ ๖ 
 
 

๒.ทฤษฎีไร้ระเบียบ-ซุนหวู่: การเอาชนะความ
รุนแรงด้วยการไม่ใช้ก าลัง 
๓.ทฤษฎีตะแกรงแห่งความสัมพันธ์ชนิดที่ ๔ : 
ความร่วมมือกัน เห็นผลประโยชน์ของส่วนรวม 
๔.ทฤษฎีฟังอย่างลึกซ้ึงด้วยปัญญา (สนทนาแบบ
โบห์ม) เปิดใจให้อภัยกันได้จากส่วนลึกของจิตใจ 

                                                           
๑๑ม.มู. ๑๒/๔๙๒/๕๓๑-๕๓๓. 
๑๒ม.มู. ๑๒/๔๙๒/๕๓๑-๕๓๓, 
๑๓“การสนทนาแบบโบห์ม”, (๑ เมษายน ๒๕๕๔), 

<http://gotoknow.org/blog/inspiring/171776>, (21 มีนาคม 2555). 



 

 
๑๖๑ 

ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจัย เรื่องการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 
๓. แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 
ทุก ๆ แนวคิดไม่ว่าจะในศาสนาใดส านักคิดนักจิตวิทยานักสังคมวิทยา ฯลฯ ทั้งตะวันตก

ตะวันออกและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาต่างมีความสอดคล้องในหลักการเดียวกันคือมุ่งบ าบัดแก้ไข
ความรุนแรงในครอบครัวไปสู่ความสงบสุขร่วมกันเมื่อเริ่มมีความรู้สึกขัดแย้งกันเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดขึ้น
ระหว่าง คู่สามีภรรยาเองหรือสมาชิกในครอบครัวอย่าปล่อยไว้จนกลายเป็นเรื่องสะสมเรื้อรังอยู่ในใจ
ซึ่งนานเข้า ๆ จะกลายเป็นเรื่องเก็บกดกดทับเอาไว้จนทนไม่ไหวก็ถึงวันระเบิดเหมือนทฤษฏีขนนก๑๔ 
เรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ความขัดแย้งธรรมดา ๆ ก็อาจขยายเป็นความรุนแรงทางอารมณ์จน
ถึงกับลงมือท าร้ายร่างกายกันบ้านที่เคยอบอุ่นกลับต้องต่างคนต่างอยู่คนละมุมไม่มีความสุข เกิดภาวะ
เครียด ดังนั้นการสื่อสารที่ตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันก็จะลดความขัดแย้งหรือสลายความขัดแย้ง
ไปได้วิธีการแบบอหิงสาหรือสันติวิธีที่ไร้ความรุนแรงของมหาตมคานธี๑๕ นั้นสามารถน ามาใช้แก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาหรือพ่อแม่ลูกได้เป็นอย่างดี พ่อแม่เป็นต้นแบบ
ศรัทธา ต้นแบบศีล ต้นแบบจาคะ ต้นแบบปัญญา คือ หลักสมชีวิธรรม ๔  สอดคล้องกับแนวทางใน
พระพุทธศาสนาในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามหลัก “ทิศ ๖” การอยู่ครองเรือนร่วมกัน    
ต่างฝ่ายต่างเคารพ ยกย่องให้เกียรติกัน ท าหน้าที่ไม่บกพร่องเกื้อกูลกันอย่างเอาใจใส่ดังนั้นเมื่อเกิด
การกระทบกระทั่งกัน ก็สามารถอภัยต่อกันด้วยจิตเมตตาต่อกันรู้สึกต่อกันเสมือนเพ่ือนมิตรที่ดีของกัน
และกันด้วยหลักสมชีวิธรรม ๔ คือ คบหามิตรแท้และคู่ครองที่เหมาะสมกับตนดังแสดงในแผนภูมิ ๔.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ ๔.๓ แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
 

 

                                                           
๑๔วันชัย วฒันศัพท์, ความขัดแยง้...หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๘. 
๑๕“มหาตมคานธีสุดยอดผู้น าการเปลี่ยนแปลง”, 

<http://leadership.exteen.com/20091002/entry>, (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓). 

แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 

ความเหมือน/คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างกัน 

ทฤษฎีขนนก : หลีกเลี่ยงความขัดแย้งสะสม 
สอดคล้องกับ หลักสมชีวิธรรม๔  สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันในครอบครัว และ            
ทิศ ๖ สอดคล้อง อหิงสา ไร้ความรุนแรง  
 

หลักทางพระพุทธศาสนา สามีภรรยาต้อง
ผสานน าหลักธรรมมาร่วมใช้แก้ไขปัญหา 
เช่น สมชีวิธรรม๔ และสาราณียธรรม ๖ 
โดยไม่ต้องผ่านการเจรจาโดยคนกลาง 



 

๑๖๒ 

 ๔. แนวคิดทัศนคติต่อความรัก อาจกล่าวได้ว่า คู่ครองทั้งหลายในโลกต่างปรารถนาความ
ยั่งยืนของชีวิตคู่ตราบวันตายบางคู่ยังดื่มด่ าอยู่กับความรักถึงกับอธิษฐานที่จะได้อยู่ร่วมกันไปทุกภพทุก
ชาติทีเดียวดังนั้นการฝึกฝนเพ่ิมพูนคุณธรรมในใจเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งการศึกษาให้รู้จัก
คู่ครองของตนในแง่มุมต่าง ๆ ด้วยชีวิตร่วมกันท าหน้าที่ต่อกันอย่างเอาใจใส่ ด้วยความรัก และปรับ
ความสมดุลองค์ประกอบแห่งความรักของคู่สามีภรรยา(ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งรัก) เพ่ือมุ่งไปสู่ความรัก
อันมั่นคงจิรังยั่งยืน เพ่ือให้คู่สมรสทั่วไปได้หันมาตระหนักให้มากต่างฝ่ายจะได้เข้าใจกันและกันมากขึ้น
ส่วนในหลักธรรมทางระพุทธศาสนาก็คือ ค าสอนในเรื่องธรรมของผู้ครองเรือนได้อย่างยั่งยืน ๔ ประการ
และมีความเท่าเทียมกันสมดุลกัน ๔ ประการ คือ หลักสมชีวิธรรรม ๔ ซึ่งแนวคิดทัศนคติต่อความรัก 
(ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งรัก) มีความเด่นมากในการน ามาผสานกับแนวพุทธธรรมได้อย่างกลมกลืนกัน
สอดคล้องกัน ในส่วนความแตกต่างของแนวคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาและแนวคิดทัศนคติ
ต่อความรัก ทางพระพุทธศาสนามีความโดดเด่นในการน าหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตร่วมกัน
ฉันสามีภรรยาอย่างเป็นปกติสุข ดังที่ได้น าเสนอไปแล้วในบทที่ ๓ ที่สามารถน ามาร่วมแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเพราะ 

๑. หลักพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ในเรื่องของการมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว 
กล่าวคือ จะต้องรู้จักนิสัยใจคอตัวเองและคู่ครองในสมชีวิธรรม ๔ หากรู้จักเขารู้จักเราว่า มีนิสัย             
มักโกรธ หรือเป็นคนที่มีนิสัยชอบความรุนแรง แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบความรุนแรง ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายอันเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งและรุนแรงได้ง่ายที่สุด  จึงต้องตระหนักในความ
อดทนอดกลั้นอย่างยิ่ง และระลึกถึงความเคารพที่ควรมีต่อกันให้มาก มีความเกรงใจต่อกันให้เกียรติ
กันให้มาก แตใ่นแง่นี้ ชาวตะวันตกอาจขาดความละเอียดอ่อนที่จะสังเกตนิสัยใจคอทั้งของตัวเอง และ
คู่ครอง บางครั้งยังไม่ทันจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันก็มาอยู่ด้วยกันแล้ว แทนที่ต่างฝ่ายจะไม่ก้าวก่ายใน
เรื่องส่วนตัวของกันและกันคล้าย ๆ จะเคารพสิทธิ์ของกันและกันแต่จริง ๆ แล้วกลับกดปัญหาไว้จนไม่
อาจแก้ไขได้ในระยะยาว 

๒. การที่คู่รัก หรือสามีภรรยาไม่ตระหนักในความเคารพที่ควรมีต่อกัน ไม่ยกย่องให้เกียรติกัน 
และมีทิฏฐิมานะที่มีอยู่ในใจทุกฝ่าย เกิดความถือดีทะนงตนว่า ดีกว่าเหนือกว่าอีกฝ่ายความรู้สึก              
เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อใด ย่อมท าให้รู้สึก หรือนึกหมิ่นอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งย่อมท าลายความสัมพันธ์ที่ดี ๆ ใน
ตัวเอง เช่นความน่ารักความมีเสน่ห์ความอ่อนหวาน เป็นต้น ให้ลดน้อยลงและเปลี่ยนเป็นมีคุณสมบัติ
ตรงกันข้าม คือน่าเกลียดน่าชังหยาบคายไร้เสน่ห์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในคน ๆ เดียวกันได้เลย เพราะ
เกิดขึ้นแล้ว รังแต่จะขยายวงความขัดแย้งไปสู่ความรุนแรงได้ง่าย แต่ในประเพณีของชาวตะวันตก               
ถือความเสมอภาคกันดังนั้น เมื่อมีเหตุขัดแย้งกัน อาจเกิดเหตุรุนแรงได้เร็วกว่า มากกว่ากัน ดังนั้น เมื่อ
คนในครอบครัวตะวันออก หรือครอบครัวไทยในยุคดิจิทัลนี้ ก็ก าลังลอกเลียนวัฒนธรรมในด้านความ
เสมอภาคหญิงชายของชาวตะวันตกมา ก็ย่อมรับแนวโน้มแห่งการมีความขัดแย้งต่อกัน อันถึงขั้นที่            
จะน าสู่ความรุนแรงได้โดยง่าย 

๓. ทางตะวันตก จึงมักมีการช่วยแก้ไขโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยผ่านคนกลาง (Mediation)  แต่
ในกรณีของคู่ชีวิต ในหลักสาราณียธรรม ๖ ก็จะท าให้เข้าใจคุณค่าของรักแท้ มากกว่ารักเทียม ส านึก
ในหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อกันจะป้องกัน ไม่ให้เกิดความรุนแรงได้ดี  ถือได้ว่า วิธีนี้คู่กรณีต่าง
ประนีประนอมกันเอง โดยไม่ต้องมีการเจรจาผ่านคนกลาง ดังแสดงในแผนภูมิ ๔.๔ 



 

 
๑๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

แผนภูมิ ๔.๔ แนวคิดทัศนคติต่อความรัก 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

 
๕. แนวคิดทางเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ

ปวงชนชาวไทย ตามหลักเศรษฐศาสตร์มีสมมติฐานว่า มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด ในขณะที่โลกมีความ
ขาดแคลน (scarcity) จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด ดังนั้น จะต้องลงทุนค้นคว้า
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะความไม่รู้จักพอของมนุษย์ขณะที่แนวทาง
ในพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ควบคุมความต้องการ เพ่ือเป็นหนทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงมีความพึง
พอใจในสิ่งที่มีอยู่นั้นจึงจะช่วยดับทุกข์ได้จริงท าให้เราเห็นได้อย่างชัดเจน ถึงการแก้ปัญหาความต้องการ
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะพัฒนาการเพ่ิมพูนพลังทางเศรษฐกิจจากการผลิตสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริหารและการพัฒนาระบบทุนนิยม เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย
กับมนุษย์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทางวัตถุไม่เคยท าให้มนุษย์รู้จักพอมนุษย์ 
จึงแสวงหาตลอดเวลาแม้จะรู้ว่าทุกคนต้องการความสุขแต่ก็ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของความสุขนั้นเป็น
อย่างไร ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับหลักการในพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยได้น าหลักโภควิภาค ๔ มาใช้แก้ปัญหา 
และจะได้น ามาเปรียบเทียบกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมือนกัน คือ มีการจ าแนกทรัพย์
เป็นส่วน ๆ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้เกิดคุณค่าต่อการด ารงชีวิตที่มั่นคงมุ่งให้ทุก

แนวคิดทัศนคติต่อความรัก (ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งรัก ) 

ความเหมือน/คล้ายคลึงกัน/สอดคล้อง ความแตกต่างกับหลักพระพุทธศาสนา 

ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งรักมี
ความเด่นในการน ามาผสานแนวพุทธ
ได้อย่างกลมกลืนกันในโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

การปรับสมดุลองค์ความรักคล้ายคลึง
หลักสมชีวิธรรม ๔  

ใช้ชีวิตร่วมกันก็ต้องท าหน้าที่และภาระ
ต่าง ๆ อย่างไม่บกพร่อง สอดคล้องกับ
หลักทิศ ๖ 

พระพุทธศาสนามีหลักหล่อหลอม
ทางปัญญา มีแนวประพฤติปฏิบัติร่วมกัน อยู่
ร่วมกันได้อย่างยาวนานตลอดรอดฝั่ง (หลัก
สมชีวิธรรม ๔) 

มีความเมตตาต่อกันทั้งทางกายวาจา
ใจ มีถ้อยค าสุภาพรู้จักแบ่งปันกัน เคารพต่อ
กฎกติกาของครอบครัวมีความเคารพความ
คิดเห็นของกันและกัน (สาราณียธรรม ๖) จะ
ท าให้เข้าใจคุณค่าของรักแท้มากกว่ารักเทียม  

คู่ชีวิตส านึกในหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติ
ต่อกัน  



 

๑๖๔ 

ปัจเจก ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานที่สุจริต และ ไม่เบียดเบียนมนุษย์
ด้วยกันเองไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ รู้จักอดออมรักษาทรัพย์ที่ได้จากความเหนื่อยยากในการประกอบ
อาชีพสุจริตนั้น ๆ ที่ส าคัญ คือให้รู้จักคบหาแต่เพ่ือนที่ดีที่จะไม่น าไปสู่ความเสื่อม และท่ีส าคัญยิ่งขึ้นไป
อีก คือ การสอนให้ปัจเจกรู้จักด ารงชีวิตตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ถูกกิเลสล่อลวงไปตาม
กระแสแห่งความเจริญทางวัตถุ ในยุคความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่วนความแตกต่างกัน คือ 
วิธีการใช้จ่ายต่างกัน  ดังแสดงในแผนภูมิ ๔.๕ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๔.๕ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

 
 ๖. แนวคิดทางสังคมวัฒนธรรม 

   แนวทางโดยทั่วไป มีความตื่นตัวในเรื่องของการตระหนักถึงความส าคัญ ในเรื่องการแก้ไข 
โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว  หลังจากที่ละเลยมานาน
จนกระทั่งความรุนแรงในครอบครัว กลายมาเป็นปัญหาอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่สมาชิกในสังคม
สามารถตกเป็นเหยื่อได้ง่ายกว่าอาชญากรรมประเภทอ่ืน ต้องอาศัยความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา 

  สรุปได้ว่า ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนเจตคติให้ถูกต้อง คือ ไม่คิดว่าความรุนแรง เป็นปัญหา
เฉพาะสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นคนในสังคมต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมมือกันช่วย
แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งท าได้หลายรูปแบบ เช่น หยุดท ารุนแรง ไม่ส่งเสริม ไม่ปลูกฝัง             
ไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรง และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจนเกิดวัฒนธรรมไม่รุนแรง  

  ด้านความแตกต่างกัน ในทางพระพุทธศาสนามีความตื่นตัวในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมมานาน ตั้งแต่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังมีหลักฐานปรากฏ
ในคัมภีร์ระไตรปิฎกถึงความพยายามของพระพุทธองค์ที่จะขจัดความเหลื่อมล้ าทางสังคมวัฒนธรรมให้
หมดไป อาทิ ในเรื่องของการแบ่งชั้นวรรณะอย่างเห็นได้ชัดเจน พระพุทธศาสนามีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงที่ไม่เคยตกยุคหรือล้าสมัย แต่อย่างใดไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเพียงใด 

แนวคิดสังคมเศรษฐกิจ : ด้านการวางแผนการเงิน 

มีเหมือน/คล้ายคลึงกัน ความแตกต่าง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ
จ าแนกทรัพย์เป็นส่วนๆเพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตขั้นพืน้ฐาน 
 

พระพุทธศาสนา มีแนวทางควบคุมความ
ต้องการฝึกฝนปรับปรุงตนในการด าเนินชีวิต
ร่วมกันอย่างถูกต้องด้วยหลัก“ โภควิภาค ๔” 
คือ วิธีการใช้จ่าย ๑ ส่วน/ แบง่ทรัพย์ส่วนที่ ๒
ไว้ใช้ในยามจ าเป็น /และทรัพย์ส่วนที่ ๓,๔ ไป
ลงทุนเพ่ือให้ทรัพย์งอกเงย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายที่
คล้ายคลึงกัน คือ มุ่งให้เกิดคุณค่าต่อการ
ด ารงชีวิตที่มั่นคง 



 

 
๑๖๕ 

หลักธรรมค าสอนที่หยิบยกมาร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถเติมเต็ม
ความเป็นรูปธรรมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยได้น าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ 
มองเห็นแง่มุมความแตกต่างกับทางพุทธศาสนามีแนวทางหล่อหลอมจิตใจให้ลดละความเห็นแก่ตัว 
เพ่ือส่วนรวมด้วยการปลูกฝัง “ศรัทธา”ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามสืบต่อกันมา ดัง
แสดงในแผนภูมิ ๔.๖ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ ๔.๖ แนวคิดสังคมวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

 
 ๗. มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว   

จากสถิติของความรุนแรงในครอบครัวที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกขณะท าให้ทุกภาคส่วนในสังคมโดยรวม
มีการร่วมมือกันในโครงการและกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือหาทางแก้ไขความรุนแรงที่เกิดขึ้นองค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างบูรณาการท างานร่วมกัน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน (OSCC)  ในการแก้ไข
ปัญหา ทั้งมาตรการนโยบาย สาธารณสุข มาตรการทางสังคม และได้น าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาบังคับใช้ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๘ มาตรา แก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับ
บุคคล ครอบครัว และสังคม เพ่ือช่วยกันแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะ  เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ท าให้พบว่ามีความแตกต่างกันโดยผลการวิจัย๑๖ พบว่า ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวมีสถิติเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ และได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

                                                           
๑๖วงเพชร  คงจันทร์, “การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับหลักกฎหมาย :

กรณีศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว”, สารนิพนธ์ พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หน้า ๖๓-๖๔. 
 

แนวคิดสังคมวัฒนธรรม: ค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ  

มีความเหมือน 
แนวคิดทางสังคมวัฒนธรรม
การปรับเปลี่ยนเจตคติให้
ถูกต้องด้วยการตระหนักรู้และ
ให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหา 

มีความแตกต่าง 
ทางพุทธศาสนา  
มีแนวทางหล่อหลอมจิตใจให้ลดละ
ความเห็นแก่ตัวเพ่ือส่วนรวม ด้วยการ
สร้างหรือปลูกฝัง “ศรัทธา”ยึดมั่นในสิ่ง
ที่ถูกต้องให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม 



 

๑๖๖ 

อีกทั้งโครงสร้างทางสังคมอ่ืน ๆ โดยภาพรวม ในขณะที่ทางคิดทางพระพุทธศาสนามีมุมมองว่า ส่งผล
กระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเป็นการก่อเวรภัยซึ่งกันและกันทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ส่วน
การช่วยเหลือการช่วยเหลือตามมาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัวภายใต้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
สะท้อนปรากฏการณ์ของความรุนแรงในครอบครัวมีการช่วยเหลือได้เพียงการควบคุมเฉพาะกายกับ
วาจาเท่านั้น มีเป้าหมาย คือ การควบคุมสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ในขณะที่ทางพระพุทธศาสนา           
มีมุมมองว่า การแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการควบคุมทั้ง กาย วาจา และจิตใจของมนุษย์ในสังคม เพ่ืออยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุขทั้งในปัจจุบัน อีกทั้งมีสุคติภูมิเป็นไปในเบื้องหน้า เข้าถึงเป้าหมายถึงสุดทาง
พระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน หรือเพ่ือเป็นปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพาน 

จะเห็นได้ว่า แม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองและป้องกันความรุนแรงในครอบครัวออกมาบังคับ
ใช้แล้ว แต่ก็ยังมีการกระท าความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้กระทบถึงภาพลักษณ์
ของครอบครัวสังคมไทยปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นต้องน าหลักธรรมบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ทั้งนี้ เพ่ือสามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ก้าวสู่เส้นทางอันประเสริฐ บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักพุทธธรรม และสามารถสร้างความปรองดองอย่างมั่นคงให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
ดังแสดงในแผนภูมิ ๔.๗ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
แผนภูมิ ๔.๗ มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว 

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ท าให้ได้หลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือ
ก้าวไปสู่เป้าหมาย คือ ท าให้ครอบครัวเกิดความสงบสุขปราศจากความรุนแรงในครอบครัว เพราะ
หลักพุทธธรรมจะช่วยให้การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้มากยิ่งขึ้น โดย

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวมาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว
ครอบครัว 

หลักกฎหมาย หลักพุทธธรรม 

 สถิติเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ และยังส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
อีกท้ังโครงสร้างทางสังคมอ่ืน ๆ 
 การช่วยเหลือ ได้เพียงเบื้องต้นช่วยได้ใน
ระดับหนึ่งการควบคุมเฉพาะกายกับวาจา  
 เป้าหมายคือ การควบคุมสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 การช่วยเหลือ ช่วยควบคุมทั้งกาย วาจา และ
จิตใจของมนุษย์ในสังคม 

 เป้าหมาย เพ่ืออยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขท้ังใน
ปัจจุบัน อีกท้ังมีสุคติภูมิเป็นไปในเบื้องหน้า 
 มีผลกระทบ ที่ดทีั้งทางร่างกายและจิตใจ อีก
ทั้งไม่เป็นการก่อเวรภัยซึ่งกันและกันทั้งในโลก
นี้และโลกหน้า 



 

 
๑๖๗ 

ผู้วิจัยจะได้อาศัยหลักธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ได้ก าหนดหลักธรรมไว้            
รวมทั้งหมด ๔ หมวด ดังนี้ คือ  

หมวดที่ ๑ หลักสมชีวิธรรม คือการวางแผนสร้างครอบครัว มี ๔ ประการ 
๑.สมศรัทธา คือ มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
๒. สมสีลา   คือ มีศีลเสมอกัน 
๓. สมจาคา คือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๔. สมปัญญา คือ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   

 หมวดที่ ๒ หลักทิศ ๖คือ การปฏิบัติหน้าที่ต่อกันด้วยดีและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ประกอบด้วย  

๑. ทิศที่ ๑ปุรัตถิมทิส แปลว่า ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา ซึ่งมีหน้าที่ คือ 
 ๑. บิดามารดาอนุเคราะห์ต่อบุตร 
 ๒.บุตรพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา 
๒. ทิศที่ ๓ ปัจฉิมทิศ แปลว่า ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามี ภรรยา บุตร ซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้  
 ๓.สามีพึงบ ารุงภรรยา  
 ๔.ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี 

หมวดที่ ๓ หลักสาราณียธรรม ๖ คือ การปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เกิดความสามัคคีและ
ระลึกถึงกันมี ๖ ประการ 

๑. เมตตากายกรรม   คือ กระท าต่อกันด้วยเมตตา 
๒. เมตตาวจีกรรม   คือ พูดต่อกันด้วยเมตตา 
๓. เมตตามโนกรรม คือ คิดต่อกันด้วยเมตตา 
๔. สาธารณโภคี      คือ ได้มาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ 
๕.สีลสามัญญตา     คือ ประพฤติให้ดีเหมือนเขา 
๖.ทิฏฐิสามัญญตา   คือ ปรับความคิดเห็นเข้ากันได้ 

 หมวดที่ ๔ หลักโภควิภาค๔ หมายถึง การบริหารการคลัง หรือการบริหารการเงิน เพ่ือก้าวไปสู่
อิสรภาพทางการเงิน ซ่ึงการรู้จักวิธีจัดการทางการเงิน หรือการบริหารทรัพย์สมบัติที่หามาได้อย่าง
ยากล าบากด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถท าให้ชีวิตตนเองไม่ประสบความยากล าบากในการ
ด าเนินชีวิตและสังคมต่อไปในอนาคต  
 จากหลักธรรมดังกล่าวนี้ โดยผู้วิจัยจะได้น ามาบูรณาการสาเหตุของปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวในแต่ละด้านให้เข้ากับหลักธรรมทั้ง ๔ หมวดนี้ สามารถน ามาบูรณาการได้  
 ต่อไปนี้ผู้วิจัยจะได้ท าการอภิปรายให้เห็นว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้ง ๖ ประเด็น
ดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักพุทธธรรม ๔ หมวดธรรมในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว มีประเด็นสรุปที่จะท าการศึกษา ดังต่อไปนี้ คือ ในข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ ดังนี้ 

๔.๓ บูรณาการหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพบูรณาการหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว ซึ่งมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้คือ 
 



 

๑๖๘ 

๔.๓ บูรณาการหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเป็นอีกวิธีหนึ่งของการแก้ปัญหาที่นับได้ว่ามีความส าคัญต่อการ
สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวอย่างปราศจากความรุนแรงได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะ
อธิบายการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ รวมประเด็นปัญหาหลัก แบ่ง
ออกเป็น ๖ ประเด็น ดังต่อไปนี้ คือ 
 ๑. ระดับบุคคล มี ๑ สาเหต ุคือ  (๑) ด้านนสิัยสว่น  
          ๒. ระดับครอบครัว มี ๓ สาเหตุ คือ  (๒) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว  (๓) ด้านการวางแผน
ครอบครัว (๔) ด้านการเกิดช่องว่างระหว่างวัย  

๓. ระดับสังคม มี ๒ สาเหตุ คือ (๕) ด้านสังคมเศรษฐกิจ : การวางแผนการเงิน (๖) ด้านสังคม
วัฒนธรรม : ค่านิยม และความเชื่อผิด ๆ 

โดยผู้วิจัยจะได้ท าการอภิปรายให้เห็นว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้ง ๖ ด้านนี้
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักพุทธธรรม ๔ หมวดธรรม ไดต้ามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 

๑.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับบุคคล : ด้านนิสัยส่วนตัว   
 ลักษณะนิสัยส่วนตัวของผู้กระท าความรุนแรง เกิดจากกมลสันดานถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
เลียนแบบบิดามารดาที่ชอบใช้ความรุนแรงได้แบบอย่างจากหนังสือโทรทัศน์ ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนใน
เรื่องรับผิดชอบชั่วดีมาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น เป็นการเรียนรู้ว่า หากท าแล้วได้ผลไม่มีใครว่า
จะท าซ้ าและรุนแรงขึ้น เครียดและระบายออกโดยใช้ความรุนแรงกับคนอ่ืนที่ด้อยอ านาจกว่า บางครั้ง 
ดื่มสุราเพ่ือให้กล้าแสดงความรุนแรงออกมา และโทษว่าเป็นความผิดของสุรา บุคคลประเภทนี้มักจะ
ไม่กล้ากระท ากับคนที่มีอ านาจมากกว่า จะสุภาพนอบน้อมกับคนอ่ืน เจ็บป่วยด้วยโรคบางอย่างที่ท า
ให้ควบคุมตนเองไม่ได้ เช่น โรคสมอง เป็นต้น สอดคล้องดังค าสัมภาษณ์ของ สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง               
กล่าวว่า “...ลักษณะนิสัยส่วนตัว เป็นผลมาจากการลอกเรียนพฤติกรรมที่มาจากสื่อ และพฤติกรรมเกิด
จากการพบเห็นบ่อยๆ และน าไปปฏิบัติ เช่น พฤติกรรมพ่อทุบตีแม่ พฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงใน
การแก้ไขปัญหา และเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็น ามาใช้ และคิดว่าเป็นเรื่องปกติของครอบครัว และ
เด็กจะเรียนรู้และท าตาม และมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคล...”๑๗  เมื่อปัญหาถูกซ่อนเร้นในระยะยาว 
เด็กและเยาวชนที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะมีความรู้สึกหดหู่เศร้าหมอง ซึ่งอาจน าไปสู่โรค
ซึมเศร้าอันเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้นที่อาจน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น โรคจิต ประสาท และการฆ่าตัวตาย              
เป็นต้น และนิสัยส่วนตัวด้านลบยังท าให้ขาดความพร้อมในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลอีกด้วย ส่งผล
กระทบต่อร่างกายและจิตใจ และท าให้เกิดความสูญเสียความมีคุณค่าในตนเองความทุกข์ระทมและ
การควบคุมชีวิตของตนเอง ในบางครั้งอาจน าไปสู่ความก้าวร้าว เช่น การใช้ค าพูดล่วงเกินจนถึงท าให้
เกิดความทุกข์บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต  

หากผู้กระท าความรุนแรงน าพฤติกรรมก้าวร้าวมาใช้ในครอบครัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมเจตนา
กระท าอันตรายต่อผู้อ่ืน ซึ่งผลลัพธ์จะเกิดอันตรายหรือไม่ก็ตาม สามารถเกิดจากร่างกาย ค าพูด การ
กระท าทั้งทางตรงและทางอ้อมและการใช้พลังนั้นท าให้ต้องรับเคราะห์โดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้

                                                           
๑๗สัมภาษณ์ นางสาวสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

 
๑๖๙ 

อาวุธหรือไม่ใช้อาวุธ โดยการแสดงความโกรธหรือไม่แสดงต่อคนหนึ่งคนใดหรือคนอ่ืน ๆ ความรุนแรง
เป็นการแสดงถึงความไม่ยุติธรรมหรือปราศจากเหตุผลในการใช้ก าลังและอ านาจ เช่น อ้างว่าเครียด 
และระบายออกโดยใช้ความรุนแรงกับคนอ่ืนที่ด้อยอ านาจกว่า บางครั้งดื่มสุราเพ่ือให้กล้าแสดงความ
รุนแรงออกมาและโทษว่าเป็นความผิดของสุรา บุคคลประเภทนี้มักจะไม่กล้ากระท ากับคนที่มีอ านาจ
มากกว่าจะสุภาพนอบน้อมกับคนอ่ืน ซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อกันที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
เศร้าโศกเสียใจ เสียสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ดังเช่น ตัวอย่างข่าวที่เกิดขึ้นจริง ในสังคมไทยกรณีศึกษา
คดีเผาเมีย๑๘ จุดไฟเผาภรรยาต่อหน้าลูก ที่ก าลังวิ่งตามมาช่วยแม่ ภรรยามีอาการสาหัสจากโดนไฟเผา
เกือบทั้งตัวพร้อมแผลไฟไหม้เกรียมตามใบหน้าและผิวหนังกว่าร้อยละ ๘๐ ของร่างกาย ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาวันละหมื่นบาทเศษ สาเหตุเกิดจากความเครียดและมีปัญหาทางจิตใจเกิดพฤติกรรมการท า
ร้ายอย่างร้ายแรงท าให้ภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัส  รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยโรงซ่อมสามี เพ่ือคุมความ
ประพฤติปรับพฤติกรรมสามีเพ่ือดัดนิสัยชอบความรุนแรงและปรับพฤติกรรมให้เป็นปกติก่อนแล้วจึง
กลับมาปรับตัวเข้ามาอยู่ในครอบครัว 

ทางพระพุทธศาสนามีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ในเรื่องของนิสัยของบุคคลอาศัยหลักพุทธธรรมที่
ได้ก าหนดไว้ คือ ๑. จาคะ ๒. เมตตา ที่จะช่วยให้ปรับเปลี่ยนนิสัยของบุคคลเป็นคนดีได้ ดังนี้ 
 ๑. จาคะ หมายถึง สมจาคา ในสมชีวิธรรม ๔  

จาคะ คือ ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เวลาที่เราท าอะไรไว้หรือให้สิ่งใดแก่คนอ่ืนด้วยความ
เต็มใจเราจะมีความรู้สึกว่าผู้ที่รับสิ่งของจากเรานั้นได้รับความสุขท่ีส่งผ่านมาถึงตัวเราเองด้วย จาคะใน
พระพุทธศาสนานั้น มิใช่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของที่มองเห็นและเข้าใจกันง่ายๆเท่านั้น ยังร่วมไป
ถึงการให้น้ าใจแก่กันคือ แสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกันตลอดจนถึงการเสียสละความชอบใจและความสุข
ส่วนตัวได้ เช่น ในคราวที่คู่รักคู่ครองมีความทุกข์ความเจ็บไข้ หรือมีธุระกิจการงานมีปัญหาเป็นต้นต้อง
เสียสละความสุขความพอใจของตนเป็นที่พ่ึงอาศัยเป็นก าลังช่วยเหลือหาทางออกเอาใจใส่ดูแลส่งเสริม
หรือช่วยให้ก าลังใจกันและกัน๑๙ นอกจากนี้ยังค าว่า “จาคะ” ในที่นี้ หมายถึง การเสียสละแม้กระทั้ง
ความสุขสบายส่วนตัว เพ่ือครอบครัว เป็นผู้ที่มีน้ าใจอันแสดงออกซึ่งความเอ้ือเฟ้ือที่ส าคัญในการอยู่
ร่วมกันมักมีปัญหาขัดแย้งกันบ้าง ปัญหาขัดแย้งส่วนใหญ่มาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ฉะนั้น ถ้ารัก
จะมีครอบครัว ก็ต้องรู้จักเสียสละถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะผู้ที่มีน้ าใจเสียสละมีน้ าใจ
ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของบุคคลทั่วไปทั้งใกล้ตัวและไกลตัว๒๐ ในที่นี้หมายถึงสามีภรรยาต้องสละ
อารมณ์และนิสัยที่ไม่ดีทิ้งไปเสียให้ได้ ดังสุภาษิตกล่าวไว้ว่า“จเชมตฺตาสุข ธีโร”(ผู้ฉลาดควรสละสุข
เล็กน้อยเพ่ือสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวม)๒๑ 

                                                           
๑๘คดีเผาเมีย...แก้ด้วยโรงซ่อมสามี...ผัวซ้อมฟ้อง เซเว่น”, รายงานข่าวพิเศษคมชัดลึก,               

(๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) : ๗. 
๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, ครั้งที ่๑๘, 

(นนทบุรี : โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า๑๑๔. 
๒๐ภิรมย์  บุญยิ้ม, “การศึกษาหลักการเลือกคู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า ๖๒. 
๒๑เรื่องเดียวกัน. 



 

๑๗๐ 

ทั้งนี้ ฝ่ายผู้ถูกกระท ารุนแรงรู้จักให้อภัย และอโหสิกรรมแก่ผู้อ่ืนได้ ด้วยวิธีการควบคุมประพฤติ
และให้โอกาสแก่ผู้กระท ารุนแรงได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีในสังคม ส่วนผู้กระท ารุนแรงควรสละกิเลส
นิสัยที่ไม่ดีออกไป นึกถึงโทษภัยของความรุนแรง และไม่ท าความรุนแรงต่อผู้อ่ืน อย่างมีเหตุผลปรับ
พฤติกรรมพัฒนาตนเอง ดัดนิสัยให้กลับตัวเป็นคนดี เลิกใช้อ านาจ เพ่ือครอบครัวจะได้อยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นสุข โดยควบคุมประพฤติกายวาจาใจ 

กล่าวโดยรวม การแก้นิสัยส่วนตัวของบุคคล ไม่ว่าสามีหรือภรรยา ต้องเสียสละกิเลส ฝึกฝน
พัฒนาจิตใจ ปรับเปลี่ยนนิสัย ให้กลับตัวเป็นคนดี เลิกใช้อ านาจในทางที่ผิด ยึดหลักความดีงาม เพ่ือ
ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอย่างปราศจากความรุนแรง 

๒. เมตตา หมายถงึ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ในสาราณียธรรม ๖ 
ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสถึง อารมณ์ของคนขาดเมตตาว่า เป็นบุคคลที่

ชอบท าความชั่วชอบ ก่อความไม่สงบต่าง ๆ กับตนเองและผู้อื่น พระพุทธเจ้าเปรียบคนที่ขาดเมตตา
ว่าเป็นคนที่ไม่ละลายต่อบาปและอกุศลทั้งหลาย หรือเกรงกลัวต่ออะไรเลย ดังที่พระองค์ตรัสไว้ใน            
โกธนสูตรว่า 

บุคคลผู้โกรธไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะ 
ไม่มีค าพูดที่น่าเคารพ 
บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบง าไม่มีความสว่างเลยแม้แต่น้อย๒๒ 

พระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้คนเรานั้นหมั่นเจริญเมตตาอยู่กับตัวตลอดเวลา เพ่ือที่จะท าให้เรา
เป็นคนไม่ขาดสติเมื่อมีสติอยู่กับตน ย่อมก่อให้เกิดสันติภาพในหัวใจของเรา และแผ่ไปให้กับผู้อ่ืน                
ดังปรากฏในชาดกความว่า ในสมัยหนึ่งพระโมคคัลลานะได้ขึ้นไปในสวรรค์ ได้พบกับนางเทพธิดา
ทั้งหลาย ซึ่งมีวิมานใหญ่โตพระโมคคัลลานะได้ถามเทพธิดาว่า พวกเธอได้ท าบุญอะไรถึงได้มีวิมาน
ใหญ่โตเทพธิดาองค์หนึ่งกล่าวตอบว่า ฉันไม่ได้ท าบุญให้ทานอะไรเลย แค่ท าจิตใจของตนเองให้มี
เมตตาต่อเจ้านาย โดยการไม่โกรธที่เขาด่า ท าร้าย มีตีกบาลด้วยไม้ เมื่อดิฉันตายไปแล้ว ก็มาเกิดใน
วิมานนี้”๒๓ เป็นต้น 

ชาดกนี้ แสดงให้เห็นว่าคนที่มีเมตตาอยู่ในตัวนั้น จะเป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์ให้เย็นและสงบ  
อยู่ได้ไม่มีอารมณ์โกรธง่ายถึงจะมีอารมณ์โกรธก็สามารถระงับได้ การมีเมตตานี้ถือว่า สามารถควบคุม
อารมณ์ตนให้พ้นจากความไม่สงบทั้งหลายที่จะมาสู่ตนเอง กล่าวได้ว่าสามารถเสริมสร้างอารมณ์ของ
เราให้เป็นคนมีสติ มีขันติมากขึ้น เมื่อมีสติ มีขันติอยู่กับตน สันติภาพก็เกิดกับตนเองและผู้อื่น โดยตรง
และโดยอ้อม เพราะท าให้เป็นที่รักของผู้อ่ืน 

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส อานิสงส์ของเมตตาไว้ว่า“เป็นรักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักของ
อมนุษย์ทั้งหลาย”๒๔ ต่างจากคนที่มีโทสจริตควบคุมอารมณ์ได้ยาก ชอบท าลายเห็นอะไรกวนใจ          
กวนประสาทไปหมด คนประเภทนี้ จะไม่เป็นที่รักของใครเลยอยู่กับใครก็ล าบาก ไม่มีความสุข
เหมือนกับคนท่ีตายไปแล้วแต่ยังไม่รู้ตัว 

                                                           
๒๒อง.สตฺตก.๒๓/๖๔/๑๒๘. 
๒๓ขุ.ธ.อ.๔๒/๑/๒/๓/๔๔๘-๔๔๙. 
 

๒๔ขุ.ป. ๓๑/๒๒/๔๖๐-๔๖๑. 



 

 
๑๗๑ 

จากข้อความนั้นกล่าวได้ว่า อารมณ์ของเรานั้นแปรปรวนได้ง่าย การมีเมตตาจึงเสริมสร้างให้
ใจสงบได้ คือ เมื่อใดที่อารมณ์อยู่ใต้การควบคุมของเมตตา เมื่อนั้นอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของตน
ย่อมผ่องใส ปลื้มปีติ เหมือนคนที่ได้พบคนที่รักที่จากกันไปนาน การที่บุคคลใด มีเมตตาอยู่กับตน
บุคคลนั้น จะรับรู้ถึงอารมณ์ของความสงบนั่น ก็คือ ความมีสติและขันติ เปรียบดังน้ าช าระไฟ ดังนั้น 
หลักเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนานั้น จึงควบคุมอารมณ์ให้มีสติ และขันติระงับอารมณ์โกรธและ
อารมณ์แค้นทั้งหลาย ดังนั้น เมตตาธรรมเป็นบ่อเกิดของการมีสติขันติให้อยู่กับตน เมื่อเกิดปัญหาทาง
อารมณ์ขึ้นมาสติและขันติก็จะมาช่วยพิจารณาควบคุมอารมณ์ของเราให้ตั้งอยู่ในความไม่มีอคติ   
เข้าข้างตนเอง และสามารถระบายความไม่พอใจต่าง ๆ ด้วยการคิด การพูด การท า ด้วยการไม่ท าให้
ใครเดือดร้อน ดังนี้ ความรุนแรงย่อมไม่เกิดขึ้น  

นอกจากนี้ทางพระพุทธศาสนามองสาเหตุหลักของความแย้งที่รุนแรงนั้น คือ การที่คนเรา
ขาดเมตตาธรรมนั่นเอง เมื่อขาดเมตตาก็น าไปสู่การถือทิฏฐิถือมานะในทางที่ผิด เช่นนี้ แล้วย่อมก็
ก่อให้เกิดอกุศลจิต ๓ ประการคือ “โลภะ โทสะ โมหะ”๒๕ ดังชาดกเรื่องอุบาสิกาชื่อว่า อุตรา ความว่า 
“นางอุตราได้จ้างนางสิริมาให้มาเป็นนางบ าเรอของสามีตน ต่อมา นางสิริมาเกิดมิจฉาทิฏฐิ และมานะ
ว่าตนเองนั้นเป็นใหญ่คือ เป็นเจ้าของเรือนไม่พอใจในนางอุตราความขัดแย้งก็เกิดขึ้น ท าให้นางสิริมา
คิดก าจัดนางอุตราแต่นางอุตราก็ชนะด้วยการใช้เมตตาสยบนางสิริมา สุดท้ายนางสิริมาก็กลับใจเป็น
คนดี ได้ไปขอขมานางอุตรานางอุตรา จึงพานางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสวิธีก าจัด
ความขัดแย้งตามหลักเมตตาธรรมว่า 

บุคคลพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ 
พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี 
พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ 
พึงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยค าสัตย์๒๖ 

กล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงน าหลักเมตตาธรรมมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ได้อย่างดี คือ พระองค์น าหลักธรรมมาใช้ตรงกับเหตุนั่นเอง เหมือนกับการเอาน้ ามาดับไฟ หรือ           
หนามยอกเอาหนามบ่ง ดังที่ปรากฏในเบื้องบนนั้น วิธีการเหล่านี้เป็นแนวทางไปสู่สันติภาพ ที่มีผล 
เสียหายน้อยที่สุด ดังความขัดแย้งที่เกิดจากอารมณ์โกรธของคน ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมความขัดแย้ง                  
ก็จะไม่จบ ซ้ ายังมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งหยุดคือไม่โกรธตอบความขัดแย้งก็จะจบลง 

จะเห็นได้ว่า การแก้ไขความขัดแย้งนั้น ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมความขัดแย้ง จึงจะสงบลง
ได้พระพุทธองค์ ทรงมองเห็นสาเหตุความขัดแย้งได้อย่างแจ่มแจ้ง ทรงใช้หลักเมตตานี้ มาช่วยท าให้
คนกลับมามีสติ มีความรู้สึกตัว เมื่อคนมีสติการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็จะได้ผล ฉะนั้น พระองค์จึงทรง
ชี้แนะให้เราน าเมตตาธรรมนี้ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  

สรุปได้ว่า ความขัดแย้ง มักเริ่มจากสองคนแล้ว กลายเป็นสาม จนถึงสังคมหมู่ใหญ่ในมิติต่าง ๆ 
เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว ความขัดแย้งในสถาบัน ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความขัดแย้งนั้น 
เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสอยู่ เมื่อมนุษย์ยังมีกิเลสก็จะไม่รู้ถึงวิธีการระงับความขัดแย้งที่

                                                           
๒๕ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๕๙. 
๒๖ขุ.ธ. ๒๕/๒๒๓/๑๐๒. 



 

๑๗๒ 

แท้จริง พระพุทธเจ้าจึงตรัส วิธียุติความขัดแย้งว่า “บุคคลพึงชนะคนโกรธ ด้วยความ ไม่โกรธ พึงชนะ
คนไม่ดี ด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยค าจริง”๒๗ค าสอน
ของพระองค์ก่อให้เกิดวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ คือ ๑. ก่อให้เกิดขบวนการสันติวิธี ๒. ก่อให้เกิดการ
ยอมรับ ๓. ก่อให้เกิดสร้างความเชื่อมั่น ๔. ก่อให้เกิดการอดกลั้น ๕. ก่อให้เกิดการประนีประนอม 

ดังนั้น การบูรณาการหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหานี้ จึงควรเสริมสร้างให้
มนุษย์แก้ไขความขัดแย้ง โดยใช้หลักแห่งเมตตามาบูรณการใช้ เพ่ือยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
คือ “การให้ความรัก” การให้ความรักต่อกันนี้เป็นเหตุเป็นผลให้เกิดการให้อภัยกรุณาความกตัญญูและ
ความสามัคคใีนครอบครัวหลายประการดังนี้ 

๑. สร้างสิทธิเสรีภาพในทางท่ีถูก คือ รู้จักเคารพสิทธิของแต่ละคนไม่ล่วงละเมิดซึ่งกันและกัน 
๒. สร้างการสื่อสารที่ดี ในการปรับความเข้าใจ คือ รู้จักพูดคุยปรึกษาหารือกัน 
๓. สร้างความส านึกให้กับตนเอง คือ รู้จักที่จะคิดพูด และท าอะไรลงไปก่อนที่จะมีผลต่อผู้อื่น 
ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ให้มีความรักความเมตตาที่ดีต่อกัน ไม่เพียงแค่

เฉพาะระหว่างคู่ครองเท่านั้น แต่สามารถที่จะน าไปปฏิบัติกับทุกคนในสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
เพ่ือที่จะท าให้สังคมเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาต่อกันแก้ปัญหา 

นอกจากนี้ ค าสัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ดร.กล่าวว่า “...สามีภรรยาต้อง
ตั้งสัจจะต่อกันว่าจะไม่ท านิสัยไม่ดี ไม่ท ารุนแรงต่อกัน รู้ซึ้งถึงโทษภัย เมื่อทั้งสองฝ่ายตั้งสัจจะแล้วก็
ต้องควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม่ให้ท ารุนแรงต่อกันด้วย...”๒๘ 

สรุปความในภาพรวม การแก้ไขปัญหาระดับบุคคลด้านนิสัยส่วนตัวที่ก้าวร้าว รุนแรง ซึ่งเป็น
นิสัยส่วนบุคคล จะต้องเริ่มต้นจากการตั้งสัจจะ และปลูกฝังความเสียสละกิเลสทั้งหลาย(จาคะ) ควบคุม
อารมณ์ให้ปกติ รู้จักเคารพสิทธิของแต่ละคน ไม่ล่วงละเมิดซึ่งกันและกัน (เมตตา) ในทางพระพุทธศาสนา
มีเครื่องมือโดดเด่นในการฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจ ด้วยการพัฒนาสมาธิมีความส าคัญมากต่อสามีภรรยา
อย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์เกิดจากการ
ตั้งใจหรือเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้ว จึงกระท ากรรม ด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ฉะนั้น ถ้า
จิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะช่วยควบคุมและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามตามไปด้วย  

ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายควรตั้งสัจจะที่จะไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวและรุนแรงทั้งทางกายและวาจา 
ปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตน แต่จะสร้างความเป็นที่ผู้รักและสงสารผู้อ่ืนขึ้นในใจ และหมั่นฝึกฝน
พัฒนาในด้านจิตใจ ฝึกฝนให้มากขึ้น ก็จะช่วยปลูกฝังนิสัยบุคคลให้ดีได้ ดังแสดงในแผนภูมิ ๔.๘ 

 
 
 
 

                                                           
๒๗ขุ.ธ. ๒๕/๒๒๓/๑๐๒. 
๒๘สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, (เกษม สญฺ โต) ดร., อาจารย์ประจ า คณะศาสนาและปรัชญา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
 



 

 
๑๗๓ 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๔.๘ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับบุคคลด้านนิสัยส่วนตัว 
 

๒.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว : ความสัมพันธ์ในครอบครัว  
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ควรมีข้อตกลงเรื่องอ านาจการตัดสินใจเรื่องในครอบครัวโดยไม่
ใช้ความรุนแรงและไม่แก้ไขปัญหาโดยใช้ความรุนแรงทุกลักษณะ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาถึงปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการด าเนินชีวิตและวิถี
วัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบ
วัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความส าคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว  ครอบครัวไทยมีความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ สอดคล้อง
กับเอกสาร เบญจพร ปัญญายง สรุปว่า “...ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ครอบครัวได้ เพราะความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวถูกท าลายครอบครัวไม่สงบสุขเกิดความห่างเหิน ขาดความรักความเข้าใจ
ในครอบครัวกลายเป็นครอบครัวแตกร้าวเกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนไร้ที่พ่ึง...”๒๙ 

นอกจากนี้ ผลการส ารวจพบว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่ท างานวันละ ๗ - ๙ ชั่วโมงพ่อแม่ ร้อยละ ๔๓ 
รู้สึกห่างเหินลูก เพราะมีเวลาท ากิจกรรมร่วมกับลูกวันละไม่เกิน ๑ - ๓ ชั่วโมง ลูกก็รู้สึกห่างเหินกับพ่อ
แม่๓๐ ท าให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวไม่อบอุ่น ขาดการให้เวลาแก่กันอย่างมีคุณภาพท าให้
เป็นชนวนแห่งความขัดแย้งที่อาจน าสู่ความรุนแรงได้ และถ้าลูกไม่พูดคุยความลับให้แม่ฟังลูก ก็จะไป
พูดกับเพ่ือนที่อาจจะแนะน าไปในทางที่ผิดได้ก็อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเกิดความ
รุนแรงได้สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง กล่าวว่า “...ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวที่เกิดจากความสัมพันธ์ในครอบครัวบกพร่องเกิดจากพ่อแม่ต่างต้องท ามาหากิน  เพ่ือหา
รายได้เลี้ยงครอบครัว ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และ ลูก ต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้กัน ลูกขาด
การดูแลเอาใจใส่ ขาดการอบรม รวมถึงพฤติกรรมที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทาง
ผิด ๆ จากผู้อ่ืน หรือสื่อต่าง ๆ...”๓๑  ค าให้สัมภาษณ์ของ พัชรี  ไหมสุข กล่าวว่า “...ความไม่เข้าใจ
ของพ่อแม่ในพฤติกรรมของลูก และขาดความเอาใจใส่ของพ่อแม่ เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่

                                                           
๒๙เบญจพร  ปัญญายง, พญ., ความรุนแรงในครอบครัว, กรมสุขภาพจิต, ๒๕๔๕, หน้า ๒. 
๓๐มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับศูนย์ประชามติสถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยรามค าแหง

,<http://www.love4home.com/index.php?>, (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕). 
 

๓๑สัมภาษณ์ นางสาวสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง, ตัวแทนเครือข่ายมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗. 

สวดมนต์เจริญสติ 
(นึกคิดอยู่เสมอๆ) นิสัยด ี

 เมตตา 
 จาคะ 

วิธีการ หลักธรรม ผลลัพธ์ที่ได้ 



 

๑๗๔ 

ต้องการความเป็นอิสระของตนเองสูงหรือมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เกิด
ความไม่เข้าใจกัน...”๓๒ 
 วิธีการแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนาในด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอาศัย
หลักธรรมที่ได้ก าหนดไว้ คือ “ทิศ ๖” หลักการสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว และหลัก
“เมตตาธรรม”คือ หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตา”เป็นธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได ้มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.ทิศ ๖ 
ในทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทิศหก๓๓ เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ที่มีชีวิต

ร่วมกันอยู่ในสังคมมนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในชีวิตประจ าวันที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีดังนี้ คือ 

๑.๑ หลักปฏิบัติส าหรับบุตรที่พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา  
ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า คือ ถ้าลูกปฏิบัติให้ได้ตามหลักการนี้ ย่อมสามารถน าพาครอบครัวด าเนิน

ไปสู่เป้าหมายได้ไม่ยากและครอบครัวก็จะกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่น เริ่มต้นจากการรู้จักดูแลบิดามารดา
เพ่ือเป็นการทดแทนที่บิดามารดาได้ดูแลตนเองมาตั้งแต่เกิด และช่วยเหลือกิจการงานภายในบ้าน เพ่ือ
เป็นการแบ่งเบาภาระด ารงวงษ์ตระกูลให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเหมาะสมกับการที่เป็นผู้สืบทอดมรดก 
และเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วก็ควรจะท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตามแนวปฏิบัติความเชื่อของวงษ์
ตระกูล 

๑.๒ บิดามารดาย่อมสงเคราะห์อนุเคราะห์บุตรธิดา  
ผู้เป็นทิศเบื้องหลัง คือ การดูแลบุตรของบิดามารดาประการแรก เริ่มต้นจากการห้ามปราม

จากความชั่ว คือ ป้องปรามไม่ให้ลูกท าในสิ่งที่เสื่อมเสีย และพยายามประคับประคองให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่ดี
ที่งามให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน(ศึกษาศิลปวิทยา) ตามที่โอกาสอ านวยให้ เมื่อถึงเวลาอันควรก็ต้อง
จัดการแต่งงานกับคู่ครองที่เหมาะสมให้และสุดท้ายก็ต้องมอบความเป็นใหญ่ในการดูแลกิจการภายใน
บ้านหรือทรัพย์สินมรดกทุกประการให้แก่บุตร ดังนั้น มารดาบิดาท าหน้าที่ของตนเองด้วยอนุเคราะห์
บุตรโดยเหตุ ๕ประการนี้แล้วบุตรย่อมเป็นคนมีคุณภาพมีความสุขความเจริญด้วยชาติวุฒิ คุณวุฒิ และ
วัยวุฒิ การท าหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี คือ ข้อ ๑. หน้าที่ทางกาย ข้อ ๒. หน้าที่ทางใจ ได้แก่ ๑) พาลูกเข้า
วัดศึกษาพระธรรมค าสอน ๒) ชักจูงลูกสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ๓) ชักน าลูกให้ท าบุญรักษาศีล             
๔) ชักน าลูกให้ได้ฝึกสมาธิ ๕) ชักน าลูกให้ได้บวช ทั้งนี้ เกิดผลดีของการท าหน้าที่พ่อแม่ที่ดี คือพ่อแม่
ได้รับความปีติภาคภูมิใจครอบครัวสงบร่มเย็นเป็นสุขสังคมสงบสุขและประเทศชาติได้คนดี๓๔ 

การสร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี นอกจากหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบต่อบุตรแล้วการที่จะพาตนเอง
และครอบครัวด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นนั้น มนุษย์ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันกับบุคคลอ่ืน 
เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการคือตัณหา หรือความอยากโดยเฉพาะกามตัณหา ซึ่งประกอบด้วย รูป 
                                                           

๓๒สัมภาษณ์นางสาวพัชรี  ไหมสุข หัวหน้าฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพ่ือนหญิง, ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๗.  

 
 
 

๓๓ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๐. 
๓๔พุทธทาสภิกขุ, เตือนใจวัยรุ่น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หน้า ๒๔. 



 

 
๑๗๕ 

เสียง กลิ่น รสสัมผัส ธรรมารมณ์ มนุษย์สรรหาสิ่งที่ตนต้องการ เพ่ือสนองความต้องการของตนเองและ
ครอบครัว มารดาบิดาประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะเพ่ือความมั่นคงของครอบครัว ความมีมนุษย์สัมพันธ์ดี          
ไม่เพียงเป็นเสน่ห์อย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นความประทับใจของผู้ได้คบหาสมาคมด้วย เพราะคนมี
มนุษย์สัมพันธ์ดีจะเป็นคนคบง่าย ไม่ถือตัว ร่าเริง คบแล้วสบายใจ ใคร ๆ จึงชอบคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี   
จึงมีเพ่ือนมีคนอยากคบค้าสมาคมด้วย เราสามารถสร้าง และมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีได ้ดังนี้ คือ๓๕ 

๑. การวางตัวดี คือ การวางตัวอยู่ในคุณค่า ๕ ประการ คือ มีศีลธรรมที่ควรปฏิบัติอย่างมั่นคง            
ดังศิลาภูผา ได้แก่ การไม่ท าลาย หรือท าร้ายผู้อ่ืนการไม่ลัก หรือฉ้อโกงทรัพย์ของผู้อ่ืน การไม่พูดโกหก
ส่อเสียด เพ้อเจ้อ หยาบคาย และการไม่ดื่มสุรายาเมา หรือยาเสพติด 
  ๒. คุณธรรม คือ ความเป็นจริงที่มีคุณ หรือประโยชน์ต่อความส าเร็จสุขในชีวิต ซึ่งผู้ประสบความส าเร็จ
ทั้งหลาย ล้วนเพียรสั่งสมการสร้างคุณประโยชน์ให้บังเกิดแก่ชีวิตนั้น ท าได้สองขั้นตอน๓๖ คือ 

    ๒.๑ ขึ้นอยู่กับสารประโยชน์ หมายถึง การด าเนินชีวิตอยู่กับความเป็นจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
น ามาใช้ได้และมีความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการคบเพ่ือนการสมาคมในสังคม การเลือกอาหาร งาน ที่อยู่อาศัย 
และพฤติกรรม 

    ๒.๒ ขึ้นอยู่กับการสร้างสารประโยชน์ การทีเ่ราจะสร้างสารประโยชน์ให้ยิ่งใหญ่ได้นั้น ต้องอยู่กับ
สารประโยชน์ก่อน หากจัดตัวเองให้อยู่ในสารประโยชน์ได้ในระดับใด ก็สามารถสร้างสารประโยชน์ใน
ระดับนั้นหรือใกล้เคียงกัน 
 ๓. จริยธรรม คือ คุณสมบัติที่ท าให้งดงาม ได้แก่ ความละอายต่อบาป ความอดกลั้น ความ
สุภาพ ความอ่อนโยน และความส ารวม ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จ คือ มีความ
งดงามจิตใจ วาจา และพฤติกรรม จึงเป็นที่ยอมรับนับถือ และเป็นที่รักของคนทั้งหลาย จึงได้รับความร่วมมือ
และความช่วยเหลือ เกื้อกูล จากผู้อื่นโดยง่าย และด้วยความเต็มใจ 
  ๔. คุณภาพ คือ ความเป็นคนมีลักษณะดีที่มีค่าต่อทั้งตนเอง และผู้อ่ืนจัดเป็นคุณสมบัติที่
ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของบุคคลที่จะประสบความส าเร็จ คนที่มีคุณภาพ ย่อมมีความสามารถเป็นยอด และมี
ความอดทนเป็นเยี่ยม 
            ๕. ความเหมาะสม คือ การวางตัวอย่างเหมาะเจาะพอดี กับภาวะและฐานะของตน การวางตัวเหมาะสม
กับภาวะ เช่น การวางตัวสมวัย เช่น เป็นเด็ก ก็วางตัวสมกับเป็นเด็ก คือ หมั่นเรียนรู้ซักถามเชื่อฟังอ่อนน้อม 
หากอวดรู้ หรือท าตัวกระด้าง ก็จะไม่ได้รับการสอน หรือความเมตตาจากผู้ใหญ่ เมื่อไม่ได้รับการสอน
จากผู้ใหญ่ ก็จะไม่ฉลาดขึ้น หรือเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็วางตัวให้เหมาะสมกับผู้ใหญ่ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ความยินดี ให้อภัย หากเป็นผู้ใหญ่แต่วางตัวไม่เหมาะสมก็จะเป็นได้แค่เพียงคนแก่ แต่ไม่ใช่
ผู้ใหญ่๓๗ สอดคล้องค าให้สัมภาษณ์ของ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) กล่าวว่า “...หลักธรรมทิศหก 
คือ พ่อหรือแม่จะต้องท าหน้าที่ในการที่จะป้องปรามลูกจากความชั่ว ส่งเสริมให้ลูกท าความดีได้ การสร้าง

                                                           
๓๕ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ, (กรุงเทพมหานคร :       

พิมพ์ที่พลัสเพล, ม.ป.ป.), หนา้ ๑๒๖.   
๓๖ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, นิสัยแห่งความส าเร็จ, (กรุงเทพมหานคร : เพรส มีเดีย, ๒๕๓๘), 

หน้า ๖๗.  
 

๓๗สุจิตรา  พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์ส, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒๐. 
 



 

๑๗๖ 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทุกคนได้ท าหน้าที่ต่อกันมีปฏิสัมพันธ์กัน เพราะครอบครัวเป็น
สถาบันที่ส าคัญมากในการอบรมเลี้ยงดูลูก การมีความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัว พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่
ดีต่อลูก คือ พ่อแม่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อน แล้วจึงอบรมสั่งสอนลูก และให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อลูกด้วยกัน และมีความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ และขยายออกไปเป็นญาติ รวมถึง ปู่ ย่า ตา ยาย มีการไป
มาหาสู่กันฉันเครือญาติอย่างให้ความเคารพนับถือ พ่อแม่จะต้องมีบทบาทน าลูกๆ ในการพัฒนาจิตใจ              
มีจิตใจดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ ให้ความรักแก่ลูกไม่ใช้อารมณ์หรือความรุนแรงกับลูก มี
เหตุมีผลในการตัดสินปัญหา เข้าใจชีวิตโลก มีทักษะขจัดปัญหาได้อย่างไม่ต้องใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว เมื่อลูก ๆ เห็นตัวอย่างที่ดี ลูก ๆ ก็จะยึดเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีใน
ครอบครัวอย่างเหนียวแน่น...”๓๘ สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมไทยซึ่งสมาชิกใน
ครอบครัวประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรแต่ละคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวต่อตนเองใน
ระหว่างอยู่ร่วมกันการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นต้องมีการปรับตัวเองให้เข้าสภาพแวดล้อมรอบ
ด้านที่ตนสัมพันธ์ด้วยการส ารวจตนเองการมองตนเองหาข้อบกพร่องของตนแล้วแก้ไขเป็นสิ่งที่มองข้าม
ไม่ได้ส าหรับการอยู่รวมกันในครอบครัวผู้ที่เป็นสามีต้องมองตนเองว่าเป็นสามีประเภทใด 

คูณ โทขันธ์ ได้แสดงทัศนะถึงประเภทของสามีในหนังสือพุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม
ไทย สรุปประเภทสามี ๗ ประเภท คือ ๑. วธกสามีสามีเยี่ยงเพชฌฆาต ๒. โจรสามีสามีเยี่ยงโจร ๓. อัยยกสามี
สามีเยี่ยงนาย ๔. ปิตาสามีสามีเยี่ยงบิดา ๕. ภาตาสามีสามีเยี่ยงพ่ีชาย ๖. สขสามีสามีเยี่ยงเพ่ือนรัก        
๗. ทาสสามีสามีเยี่ยงทาส ลักษณะของสามี ๗ ประเภทนี้ ใน ๓ประเภทแรก เป็นสามีท่ีไม่พึงปรารถนา
ส่วน ๔ ประเภทหลัง นับว่าเป็นสามีที่ดีน่าพึงปรารถนา สามีตามทรรศนะของสังคมไทยโบราณแล้ว 
ถือว่า เป็นช้างเท้าหน้าของครอบครัว เพราะเป็นผู้มีความส าคัญมาก ในการที่จะท าให้ครอบครัวมีความ
มั่นคงและมีความสุข แต่อย่างไรก็ตาม ภรรยาก็นับว่าเป็นผู้มีความส าคัญในครอบครัวไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าสามี ดังนั้น ครอบครัวใด สามีภรรยาเป็นคนดี มีศีลธรรม ที่เรียกว่า “ผัวแก้วเมียขวัญ” หรือ         
“ผัวเทพเมียพี” ครอบครัวนั้น ก็จะมีแต่ความเจริญมั่นคงมีความสุขความเจริญ ถ้าสามีภรรยาเป็นคน
ไม่ดีก็จะมีแต่ความแตกแยกวิวาทบาดหมางไม่มีความสุขไม่มีความเจริญมั่นคง ฝ่ายชายที่จะเป็นสามี
ซึ่งฝ่ายหญิงจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมและ         
ไม่สายเกินแก้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว อาจจะเป็นสาเหตุน าไปสู่การหย่าร้างและเกิดความรุนแรงในครอบครัว  

ดังนั้น สามี ๗ จ าพวกนี้ แสดงให้ผู้ที่เป็นสามีได้ส ารวจตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องแล้วปรับ
ตนเองในการอยู่ครองเรือน เพ่ือที่จะน าครอบครัวด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขความสงบสุขในครอบครัว
จะมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้น เมื่อทั้งสองฝ่าย คือ สามีและภรรยารู้จักปรับตัวเองปรึกษา หารือปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นแล้วก็จะร่วมกันแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี๓๙ ดังพระพุทธองค์ตรัสว่า บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วย
อาการ ๘ อย่าง คือ 
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๑๗๗ 

  ๑. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรูป  
 ๒. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรอยยิ้ม  
 ๓. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยวาจา  
 ๔. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยมารยาท  
 ๕. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยดอกไม้หรือผลไม้ท่ีมาจากป่า  
 ๖.บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยกลิ่น  
 ๗. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรส  
 ๘. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยผัสสะ๔๐  
ตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ข้อที่ว่า ด้วยทิศเบื้องหลัง มีหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน คือ สามีภรรยา 

คือ ทิศตะวันตก (ปัจฉิมทิศ) มีหลักปฏิสัมพันธ์เกื้อกูลสงเคราะห ์ดังนี้ 
๓. หน้าที่สามีปฏิบัติต่อภรรยา 
นอกจาก สามีท าหน้าที่ทั้ง ๕ ประการต่อภรรยาแล้ว ยังต้องท าหน้าที่พ่อบ้านเห็นใจภรรยาสตรี         

มีความทุกข์จ าเพราะตัวอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากผู้ชาย ซึ่งสามีพึงเข้าใจ และพึงปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่
เห็นอกเห็นใจ คือ (๑) ผู้หญิงต้องจากหมู่ญาติมาอยู่กับตระกูลของสามี (๒) ผู้หญิงมีระดู (๓).ผู้หญิงมี
ครรภ์ (๔) ผู้หญิงคลอดบุตร สามีควรใส่ใจเหมือนเป็นทุกข์ของตน ดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของสามีที่ท าให้
ภรรยาเกิดความซาบซึ้งในความเอ้ือเฟ้ือและมีน้ าใจ เพราะสามีได้แสดงความรับผิดชอบด้วยความเห็น
อกเห็นใจไม่ทอดทิ้งกัน เอาใจใส่ดูแลกันทั้งในยามปกติ ยามเจ็บป่วย ยามที่ภรรยาตั้งครรภ์และคลอด
บุตร เป็นต้น นับได้ว่าเป็นการสื่อสารระหว่างกันที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้อย่างแนบแน่นเป็น
เกราะคุ้มกันให้กับสมาชิกภายในครอบครัวได้อย่างมั่งคงเกิดความอบอุ่นปลอดภัยและอยู่กันได้อย่างมี
ความสุขไร้ความรุนแรงในครอบครัว 

๔. หน้าที่ภรรยาอนุเคราะห์สามี   
นอกจากภรรยาจะต้องท าหน้าที่ ๕ ประการแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ของผู้หญิงต้องคอยปรนเปรอ 

เอาใจฝ่ายชาย ฝ่ายชายไม่ควรเอาแต่ใจตัวพึงซาบซึ้งในความเอ้ือเฟ้ือและน้ าใจตอบแทนฝ่ายหญิงคน
โบราณถือคติว่าผู้เป็นภรรยาคือช้างเท้าหลัง หมายความว่า คอยช่วยเหลือสามีคอยเอาใจใส่กิจการ 
ต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ดูแลกิจการในบ้าน จนถึงเมื่อคราวจ าต้องออกเผชิญกับการด าเนินกระบวนการของ
มนุษย์สัมพันธ์ในครอบครัว  เพราะครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญมากในการอบรมดูแลลูก ๆ การมี
มนุษยส์ัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัว พ่อแม่จะต้องเป็นรูปแบบที่ดีต่อลูก ๆ คือ พ่อแม่จะต้องมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อนแล้ว จึงอบรมสั่งสอนลูก และให้ลูกมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกด้วยกัน และมี
มนุษยส์ัมพันธ์ต่อพ่อแม ่และญาติพ่ีน้อง รวมถึงปู่ย่าตายายที่เราต้องไปมาหาสู่กันฉันเครือญาติ ดังนั้น 
พ่อแม่ในครอบครัวจะต้องมีบทบาทน าลูก ๆ ในการพัฒนาจิตใจ มีจิตใจดี มีคุณธรรมจริยธรรมสูง มี
ความเสียสละให้ความรักความยกย่องซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและศรัทธาซึ่งกันและกันมีพฤติกรรมที่
แสดงต่อกันด้วยความรักไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ควรเป็นผู้มีเหตุผลเข้าใจปัญหารับสภาพความ
จริง และหาวิธีแก้ปัญหาแก้ข้อขัดแย้งในครอบครัวให้ได้ ถ้ามีปัญหาแต่ควรจะขจัดไม่ให้มีปัญหาเลยได้
ยิ่งดี เมื่อลูกเห็นตัวอย่างที่ดี ๆ จากพ่อแม่ลูกก็จะน าเอารูปแบบดี ๆ วิธีการพูดคุยให้ความรักให้เกียรติ
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๑๗๘ 

ความเสียสละการยกย่องการพัฒนาจิตใจไปใช้พัฒนาตนเองด้วยรูปแบบดี  ๆทั้งหลายก็จะหลอมเป็น
พฤติกรรมดี ๆ ของลูก ๆ และสามารถน าไปสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนต่อไป เมื่อเด็กสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับทุกคนในครอบครัวได้ดี ก็สามารถน าไปปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนนอกครอบครัวใน
สังคมต่อไป 

หลักมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับภรรยา ประกอบด้วย การท าหน้าที่พึงปฏิบัติต่อกันมุ่งให้เกิดมี
ความสุขความเจริญต่อกัน ดังนี้  

 ๑. ประพฤติดีด้วยกายวาจาและใจ  
 ๒. เป็นแม่บ้านที่ดีมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
 ๓. มีความอดทน 
 ๔. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 
 ๕. มีความเอ้ือเฟ้ือต่อญาติทั้งฝ่ายตนและฝ่ายสามี 
 ๖. รู้จักแบ่งปันสงเคราะห์คนที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยกว่าตน 
 ๗. ไม่บ่นอารมณ์ร้อนทั้งภายในครอบครัวและนอกบ้าน 
 ๘. ท าบุญท ากุศลตามโอกาสอันควร 
 ๙. ปกปิดความลับภายในครอบครัว 
 ๑๐. ไม่น าเรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนภายนอกเข้ามาในบ้าน 
 ๑๑. ไม่เชื่อคนง่ายโดยไม่มีเหตุผล 
 ๑๒. ไม่ไว้วางใจคนโดยไม่ทราบเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๓. คบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านด้วยใจบริสุทธิ์ 
 ๑๔. คิดช่วยเหลือผู้อื่น 
 ๑๕.สังสรรค์กับหมู่คณะตามโอกาส 
 ๑๖. เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของบุตรสามีญาติ ๆ และคนอื่น ๆ 
 ๑๗. ไม่เป็นภรรยาประเภทวธกาภริยา คือ ภรรยาที่เป็นข้าศึกแก่สามีคือคิด

ประทุษร้ายแก่สามีอยู่เนือง ๆ มิได้ขาดโจรีภริยา คือ ภรรยาที่เป็นโจรคอยลักข้าวของแห่งสามีสิ่งของ
อันใดก็ลักลอบเอาไป และอัยยาภริยา คือ ภรรยาที่ข่มขี่ผัวให้อยู่ในอ านาจดังนายกับบ่าว อาจจะเป็น
ด้วยเหตุหลายประการที่หญิงชอบข่มข่ีสามี เช่น สามีมีฐานะทางเศรษฐกิจการครองชีพจนกว่าตน หรือ
หน้าที่การงานต าแหน่งที่ต่ ากว่า หรือบุรุษมีการศึกษาต่ ากว่าภริยาที่กล่าวมานี้  อาจเป็นเหตุให้สตรี              
ใช้อ านาจทางสังคมข่มขี่สามีได้ 

การแสดงบทบาทหรือหน้าที่ต้องกระท าด้วยจิตวิญาณ ความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกต่อกัน               
มีกิริยาที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเข้าใจ ความผูกมิตร ผูกพันมั่นคง เช่น การแสดงบทบาท
ภรรยาที่มีต่อสามีของตนเอง สิ่งที่สามีสามารถรับรู้ได้ คือ พฤติกรรมการแสดงออกและความมีน้ าใจ  
ของภรรยาที่ปฏิบัติต่อสามีด้วยความจริงใจ เพราะได้ปฏิบัติตามหลักธรรมด้วยน้ าใจอันดีงาม เพราะสิ่งที่
สามีรับรู้ได้จากภายนอก คือ การแสดงบทบาทตรงกับสถานภาพของตนเองในขณะนั้น และสิ่งที่               
สามีรับรู้ได้ภายใน คือ ความรู้สึกที่ดีต่อภรรยาของตนเอง เช่น ความจริงใจ ความห่วงใย เป็นเสน่ห์อย่าง
หนึ่งที่ก่อให้เกิดความประทับใจ และเป็นก าลังใจที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 



 

 
๑๗๙ 

ดังนั้น ความรับผิดชอบในหน้าที่ระหว่างสามีภรรยา หน้าที่ระหว่างบิดามารดาและบุตรธิดา จึง
เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมที่ช่วย
เสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีผลท าให้เกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ รู้จักบุญคุณ
เข้าใจถึงหน้าที่และบทบาทของตนเองมากยิ่งขึ้น เพราะมีเวลาให้แก่กันและให้ความส าคัญระหว่างกัน
สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องได้ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

กล่าวโดยรวม  สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่และสามารถท าหน้าที่ตามบทบาทของตน
อย่างเหมาะสมต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทต่าง ๆ ว่าใครมีพฤติกรรมอย่างไร บทบาทจึงเป็นตัวเชื่อมที่
ส าคัญในการช่วยเหลือต่างเกื้อกูลระหว่างบุคคลในครอบครัว คือ พฤติกรรมการแสดงออกและความ มี
น้ าใจของภรรยาที่ปฏิบัติต่อสามีด้วยความจริงใจ เพราะได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ด้วยน้ าใจอันงาม เพราะสิ่งที่สามีรับรู้ได้ภายนอก ก็คือการแสดงหน้าที่บทบาทตรงกับสถานภาพของ
ตนเองในขณะนั้น และสิ่งที่สามีรับรู้ได้ภายใน คือ ความรู้สึกท่ีดีต่อภรรยาของตนเอง เช่น ความจริงใจ
ความประทับใจ เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวให้เกิดความกระชับได้อย่างเหนียวแน่น รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และเกิดมั่นคงมีความสุข                
อย่างปราศจากความรุนแรง  

นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เกิดความสัมพันธ์ที่                  
กระชับความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างคน ๒ คน ซึ่งอาจเป็นระหว่างคนใน
ครอบครัว เช่น สามีกับภรรยา พ่อแม่กับลูก คนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มี
ความรักความเข้าใจกัน ช่วยเหลือกันในเรื่องต่าง ๆ แต่บางครั้งการสร้างสัมพันธภาพ หรือการรักษา
สัมพันธภาพให้ยืนยาวกลับไม่เป็นไปตามความตั้งใจเริ่มแรกได้รับผลที่ไม่อยากได้ กลายเป็นมีความสัมพันธ์
ที่ไม่ดีต่อกัน เกิดความขัดแย้งกันรุนแรงจนถึงขึ้นแตกหักได้นั้นเป็นเพราะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในทางตรงข้ามก็มีปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้ความสัมพันธ์แย่ลงเรื่อย ๆ จนถึงขั้นทะเลาะ
เบาะแว้งกันได้  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างเหนียวแน่นมากขึ้น จึงต้องอาศัยการ
สื่อสารต่อกันด้วยความรักเมตตาปรารถนาดีต่อกัน มุ่งให้เกิดความสุขความเจริญต่อกัน ดังนี้ 

๒.เมตตาธรรม 
 พระพรหมมังคลาจารย์(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ได้เขียนหนังสือเรื่อง “อยู่กันด้วยความรัก” 
คือ การอยู่ด้วยการมีความรัก ต้องรักหน้าที่ รักครอบครัว รักประเทศชาติ ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดต้อง
รักสิ่งนั้นต้องบูชา สิ่งนั้นด้วยความเสียสละ อดทน เป็นต้น๔๑  โดยสมาชิกครอบครัวแสดงความรักต่อ
กันเริ่มต้นที่ตัวบุคคลเป็นส าคัญ ที่ต้องมีทั้งศิลปะและศาสตร์ในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่ง
สมาชิกสามารถแสดงออกได้ ๓ ทาง คือ 

๑. เมตตากายกรรม คือ ต้องตั้งกายกรรมต่อกันด้วยเมตตากิริยาท่าทางเต็มไปด้วยความเอ็นดู
เอ้ืออาทรต่อกันอ่อนโยนไม่กระด้าง ไม่กระแทกกระทั้นใส่กัน แสดงไมตรีและความหวังดีต่อกัน 
ช่วยเหลือกิจต่าง ๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพเคารพนับถือกัน ให้ก าลังใจกัน ได้แก่  

                                                           
๔๑พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา นันทภิกข)ุ, อยู่กันด้วยความรัก,  (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๒๒. 



 

๑๘๐ 

    ๑.๑ ใช้ภาษากายสร้างความอบอุ่นในครอบครัว การสื่อสารด้วยภาษากาย เป็นการสื่อสาร
ที่สร้างความอบอุ่น สร้างความม่ันใจและก าลังใจซึ่งกันและกัน และมีความหมายมากกว่าการใช้ค าพูด
การแสดงออกความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เช่น การโอบกอด สัมผัส หอมแก้มกันบ้าง ซื้อของให้กันใน
โอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด ให้ของขวัญ ไปทานข้าวร่วมกัน เป็นต้น 

     ๑.๒ พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในครอบครัว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่จะไม่ใช้
ความรุนแรงต่อกัน เช่น ไม่โต้เถียง ทะเลาะวิวาทต่อหน้าลูก ไม่ใช้การลงโทษที่รุนแรง การขู่ให้ลูกกลัว       
แต่หลีกเลี่ยงด้วยการสอนการให้ก าลังใจ และการให้รางวัล เมื่อลูกท าถูกต้อง และการงดรางวัล หรือ
งดสิ่งที่เด็กชอบบางอย่าง เพ่ือเป็นการลงโทษแทนการตีหรือใช้ความรุนแรงอย่างอ่ืน  

     กล่าวโดยสรุป พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง และพ่อ
แม่ไม่ใช้ความรุนแรงกับลูกๆ การลงโทษเมื่อลูกกระท าผิด แต่ต้องปฏิบัติต่ออย่างมีเหตุมีผลอย่างเหมาะสม 

     ค าสัมภาษณ์ของ สมชาย เจริญอ านวยสุข กล่าวว่า “...พ่อแม่จะต้องท าหน้าที่อย่างไม่
บกพร่อง คือ ไม่ท าร้ายลูกทั้งทางกายและจิตใจ เพ่ือให้ครอบครัวปลอดภัยจากความรุนแรง เช่น พ่อ
แม่ท าตัวอย่างไม่รุนแรงต่อลูก คือ ความรุนแรงกับลูก นอกจากการตีแล้ว ยังรวมถึงการท าร้ายทางใจ 
เช่น การเลี้ยงดูลูกอย่างล าเอียง รักพ่ีหรือน้องมากกว่า การใช้ค าพูดที่กระทบกระเทือนใจว่า จะตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม เช่น “เกิดมาท าไม ท าไมชอบท าให้พ่อแม่ล าบาก” เหล่านี้สามารถสะสมจนเกิดเป็น
ความน้อยเนื้อต่ าใจ ขาดความมั่นคงทางจิตใจ เพราะคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก การปล่อยปละละเลย เป็นข้อ
ที่คนไม่ค่อยนึกถึง ทั้งที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัว โดยพ้ืนฐานเด็กทุกคนต้องการความรัก ความเอาใจ
ใส่จากพ่อแม่ การปล่อยปละละเลยนี้ ทั้งจงใจหรือละเลย โดยไม่รู้ตัวจึงเป็นการท าร้ายเด็กอย่างหนึ่ง 
เช่น เขาก็อาจแสดงออกด้วยการกระท าที่รุนแรงจากน้อย แล้วค่อยพัฒนาไปหามากได้ การปล่อยปละ
ละเลย เป็นข้อที่คนไม่ค่อยนึกถึง ทั้งที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัว โดยพ้ืนฐานเด็กทุกคนต้องการความรัก 
ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ การปล่อยปละละเลยนี้ ทั้งจงใจหรือละเลยโดยไม่รู้ตัว จึงเป็นการท าร้ายเด็ก
อย่างหนึ่ง เช่น ไม่มีเวลาให้ลูก หรืออยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้ใส่ใจลูกอย่างที่ควรจะเป็น อาจเพราะเหนื่อย
จากงาน สนใจเรื่องเฉพาะตัวเองมากกว่า ยกหน้าที่ให้คนอ่ืนดูแลไปแล้ว คิดว่าให้สิ่งที่ดีและส าคัญกับ
ชีวิตลูกแล้ว การเลี้ยงดูด้วยความรักเมตตา จึงเปรียบเสมือนกับวัคซีนป้องกันลูกไกลห่างความรุนแรง  
และถ้าพ่อแม่ขัดใจขัดแย้งกันแล้วตัดสินด้วยการมีปากเสียง ลงไม้ลงมือลูกก็จะเรียนรู้วิธีจัดการกับ
ปัญหาด้วยวิธีเดียวกัน เพราะพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ต่างอะไรจากพฤติกรรมทางสังคมอ่ืนๆ ที่ลูกสามารถ
เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ท่ีพบเห็น ไม่ว่าจากประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อม..”๔๒ดังนั้น 
พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การอบรมเลี้ยงดูลูก ๆ ในแนวทางที่ถูกต้อง โดยให้การเอาใจใส่ดูแลลูกๆ อย่าง
ใกล้ชิดด้วยความรักและปฏิบัติต่อลูกด้วยเมตตา 

๒. เมตตาวจีกรรม คือ การพูดให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และรักษาน้ าใจต่อกัน ได้แก่  
    ๒.๑ การใช้วาจาแสดงความรักความห่วงใย เช่น แม่บอกรักลูก “คุณแม่รักลูกนะค่ะ”เป็นต้น 

สอดคล้องค าให้สัมภาษณ์ของ สมชาย เจริญอ านวยสุข กล่าวว่า “การสร้างความสัมพันธ์ที่บกพร่อง
ถือเป็นความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องห่างเหินก็ต้องมองถึงประโยชน์หลาย ๆ 

                                                           
๔๒สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข, อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗.  



 

 
๑๘๑ 

เรื่อง อย่ามองแค่เข้าข้างตนเองฝ่ายเดียว ตัวอย่าง ต้องไปท างานที่กรุงเทพฯ สามีไปท างานที่จังหวัด.
อุบลราชธานี ความสัมพันธ์เริ่มห่างเหินด้วยระยะทางห่างกัน การแก้ไขจะท าอย่างไรให้ใกล้ชิดกันได้ 
ในยุคปัจจุบันมีตัวเชื่อม เช่น โทรศัพท์มือถือแบบเมื่อโทรแล้วเห็นหน้ากันในระหว่างสนทนาหรือส่งไลน์
พูดคุยกัน แสดงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกัน เช่น “กินข้าวหรือยังค่ะ” “คุณผอมไปหรือปล่าว” 
“ดูแลตัวเองด้วยนะ” เป็นต้น รวมทั้งการปรึกษาหารือและการให้ก าลังใจแก่กัน เป็นต้น ส าหรับ
บทบาทพ่อแม่ที่จะมีความสัมพันธ์กับลูกด้วยตัวเชื่อมนี้ก็ท าได้ เช่น คุยโต้ตอบทางไลน์กับลูก ขอเข้า
กลุ่มไลน์กับลูก ๆ ด้วย การแก้ปัญหา คือ พ่อแม่มีความประพฤติดี เป็นพ่อแม่ท่ีดีดูแลเอาใจใส่ลูก และ
มีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้รู้สึกห่างเหิน แต่จะสื่อสารกันให้เกิดความเข้าใจบน
พ้ืนฐานความรักความเมตตาต่อกันด้วยพูดดีต่อกัน...”๔๓ 

     ๒.๒ พูดจารักษาน้ าใจกัน ด้วยการชมเชย หรือชื่นชมที่เหมาะสม และการยกย่องให้
เกียรติกัน ตรงกับสุภาษิต (ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ) แปลว่า “ค าพูดยกย่องคนท่ีควรยกย่อง” ส่วนใหญ่       
ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัว หรืออยู่ในสังคมภายนอกครอบครัว มักจะไม่ค่อยชื่นชมหรือชมเชยกัน ใน
หลายครอบครัว พ่อแม่มีความเชื่อว่า ถ้าชมลูกบ่อย ๆ เด็กจะเหลิง อาจกลายเป็นคนไม่ดีได้ ท าให้พ่อ
แม่ไม่ชม เมื่อลูกกระท าสิ่งที่ดี หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ หรือท าให้เด็กขาด
ก าลังใจ ขาดน้ าหล่อเลี้ยงจิตใจ การติดต่อสื่อสารที่ตรงและได้ผลดีมากก็คือ ค าพูด ซึ่งจะดีกว่า ภาษากาย
หรือการแสดงออกแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งเดาใจ หรือเข้าใจได้เองคนเราโดยทั่วไป ต้องการค าชมเชย เพราะ
เปรียบเสมือนก าลังใจเป็นน้ าหล่อเลี้ยงจิตใจ โดยการชมเชยที่จะสร้างเสริมสัมพันธภาพให้ดี ควรมี
ลักษณะ ดังนี้ คือ ชมพฤติกรรมที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่ ๆ การชมความ เน้นที่พฤติกรรมที่ท าได้ดี และชม          
ทีละ ๑ พฤติกรรม  การบอกความรู้สึกของเราต่อพฤติกรรมนั้นอย่างจริงใจ การชมเฉพาะสิ่งที่ควรชม
ไม่ชมมากเกินกว่าความเป็นจริง  

    ตัวอย่างที่ ๑  ลูกหรือพ่อบอกกับแม่ว่า “วันนี้ แม่ท ากับข้าวอร่อยมาก ท าให้รับประทาน
อาหารได้มาก และรู้สึกมีความสุข และภูมิใจที่มีคุณแม่ท ากับเข้าวอร่อย” แม่บอกกับลูกว่า “วันนี้ แม่
รู้สึกภูมิใจที่ลูกช่วยล้างชามในตอนเย็นได้สะอาดเรียบร้อยดีมาก โดยที่แม่ไม่ต้องเรียกให้ท า” 

   ตัวอย่างที่ ๒ สามีใช้ปิยวาจายกย่องให้เกียรติภรรยาไม่ปิดบัง แต่จะไม่ต าหนิต่อหน้า
สาธารณชน หรือคนในบ้านเพราะจะท าให้ภรรยารู้สึกเสียอ านาจ รู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจโกรธเคือง 
หวั่นไหวคับข้องใจ อันเป็นต้นเหตุความรุนแรงในครอบครัว  สามีจึงควรที่จะแสดงถึงการยอมรับและ
การให้เกียรติภรรยา และหากภรรยาท าด ีก็ชมเชยด้วยความจริงใจอย่างมีเหตุผล 

   อนึ่ง การพูดกันอย่างมีเหตุมีผล คือ การพูดชมเชยในสิ่งที่ได้ท าถูกต้องและเสริมในทางบวก
ขจัดทางลบ เช่น ไม่ดุว่าหรือกล่าวโทษว่าเป็นความผิด แต่จะใช้วิธี ชี้แนะทางออกหลายทางให้เลือก
และให้เขาเลือกเอาเองได้  

      ๒.๓ การติเพ่ือก่อตรงกับสุภาษิต (นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ) แปลว่า“การติเตียนบุคคลที่ควรติเตียน” 
คนส่วนใหญ่ไม่ชอบฟังค าติ การติติงที่ไม่เหมาะสม มักจะท าให้เกิดผลเสียหายตามมา เช่น เกิดการทะเลาะ

                                                           
๔๓สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข,อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗. และคณะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐ 
 



 

๑๘๒ 

กันได้ แต่การติในเชิงสร้างสรรค์ก็มีประโยชน์ และสามารถเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้ การติในเชิงสร้างสรรค์
องพูดถูกกาลเทศะคือถูกเวลาและสถานที ่ก็จะท าให้เกิดความเข้าใจความหมายแท้จริงชัดเจน มีลักษณะ ดังนี้     
 (๑)  ต้องแน่ใจว่า เขาสนใจที่จะรับฟังค าตแิละพร้อมที่จะรับฟัง 
 (๒) เรื่องท่ีจะติต้องเป็นเรื่องท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว 
 (๓)  สิ่งที่จะติต้องเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ 
 (๔)  พูดถึงพฤติกรรมที่ติให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 (๕) บอกทางแก้ไขไว้ด้วย เช่น ควรท าอย่างไรให้ดีขึ้น 
 (๖) รักษาหน้าของผู้รับค าติเสมอ เช่น ไม่สมควรติต่อหน้าคนอ่ืน 
 (๗) เลือกเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เช่นผู้รับค าติมีอารมณ์สงบหรือแจ่มใส ไม่ติในช่วงที่มี 
อารมณโ์กรธ 

     ดังตัวอย่าง เช่น พ่อหรือแม่ตีลูกวัยรุ่น ในขณะที่ลูกมีอารมณ์สงบ พร้อมที่จะรับฟังว่า ลูก
พูดคุยโทรศัพท์กับเพ่ือนนานวันละ ๓ ชั่วโมงในช่วง ๒ - ๓ วนัที่ผ่านมานี้ เป็นการกระท าที่พ่อแม่ ไม่
เห็นด้วยควรปรับลดเวลาการคุยลงให้เหลือวันละ ๑/๒-๑ ชั่วโมง เพ่ือที่จะได้มีเวลาท าการบ้าน อ่าน
หนังสือหรือนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอตัวอย่างการสนทนา เช่น แม่บอกกับลูกว่า “วันนี้ลูกคุยโทรศัพท์
กับเพ่ือนมานาน ๒ ชั่วโมงแลว้ แม่คิดว่า ลูกควรหยุดคุยโทรศัพท์ได้แล้ว และหันมาท าการบ้าน อ่านหนังสือ 
แล้วเข้านอน จะดีกว่าที่เป็นอยู่นี้” 

     ๒.๔ การพูดแก้ไขความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ ควรเป็นไปในลักษณะพฤติกรรมเชิงบวก คือ 
การแสดงความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกันรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้  ได้แก่ (๑) มุ่งมั่นเชิง
สร้างสรรค์เป็นไปในทางการปรึกษากัน (๒) ให้ความส าคัญและตั้งใจฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง                   
(๓) แสดงความคิดเห็นของเราให้ชัดเจนและสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบ (๔) ไม่ถือว่าการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืนเป็นเรื่องแพ้หรือเป็นเรื่องที่เสียหาย (๕) ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน                       
(๖) หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ขู่ คุกคามดื้อรั้น (๗) ช่วยกันเลือกหาทางออกที่ยอมรับได้ทั้ง ๒ ฝ่าย              

      ดังตัวอย่าง การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคู่สมรส เช่น คู่สมรสทั้ง ๒ คนจะต้องเปิดใจรับ
ฟังกันก่อนโดยการพูดทีละคนและรับฟังกัน โดยพูดให้จบประโยคหรือจบประเด็นทีละคนและรับฟังให้
เข้าใจว่า อีกคนตั้งใจจะสื่ออะไรให้ทราบ ถ้าฝ่ายหนึ่ง พูดแทรกในขณะที่อีกคนพูดไม่จบประเด็น ก็จะ
ท าให้สื่อสารกันไม่ได้ ถ้าคนหนึ่งหรือทั้ง ๒ คน โกรธ โมโห ข่มขู่ ก็จะยิ่งท าให้ไม่สามารถแก้ไขความ
ขัดแย้งได้ ดังนั้น จึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์พยายามพูดคุยกันด้วยอารมณ์ที่สงบ และตั้งใจฟัง
ความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง ในท้ายที่สุดจึงช่วยกันเลือกหรือตัดสินใจมองหาทางออกที่ทั้งคู่ยอมรับได้ 

๓. เมตตามโนกรรม คือ ต้องตั้งใจต่อกันด้วยเมตตาจะต้องสงบเสงี่ยมมั่นคงไม่คิดหรือแสดง
กริยาวาจากระทบกระทั่งจ้วงจาบหรือแสดงอารมณ์ไม่พอใจต่อกันไม่เอาความในไปบอกข้างนอกไม่เอา
เรื่องวุ่นวายข้างนอกเข้ามาข้างในรักษาความสงบของความสัมพันธ์ไว้ให้มั่นคงโดยมีจุดร่วมพ้ืนฐานที่ท า
ให้รักกันและอยู่ร่วมกันได้มีจิตส านึกเก่ียวกับคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคลถือว่าสมาชิกในครอบครัวมี
ความเท่าเทียมกันในฐานะเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ การสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
พ่อ แม่ ผู้ปกครองควรมีข้อตกลงเรื่องอ านาจการตัดสินใจเรื่องในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทาง
กาย วาจา ใจกล่าวคือมีการปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายด้วยการสื่อสารที่ดีควรเป็นปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายใน
ลักษณะการสื่อสาร ๒ ทางมีการใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทางที่เหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่น



 

 
๑๘๓ 

สามีภรรยาจะต้องมีใจวาจาท ากิจร่วมกันทีป่ระกอบด้วยเมตตาต่อกันปรารถนาดีต่อกันโดยจริงใจ และ
จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆมิใช่สักแต่คิดหรือสักแต่พูดแต่กระท าจริงๆด้วยความตั้งใจ ก็จะท าให้
เกิดความรู้สึกผูกพัน รักใคร่ เอ้ืออาทรต่อกัน เป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ทีด่ีต่อกันได้
อย่างเหนียวแน่น และช่วยให้ประคองชีวิตคู่ให้ยืนยาว 

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสอนว่า “จะท าสิ่งใดก็ท าด้วยเมตตาจะพูด
สิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาจะคิดสิ่งใดก็ด้วยเมตตา”๔๔  ในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นล้วนมีคนดีและคนไม่
ดีปะปนกันไปเป็นเรื่องธรรมดาที่จะก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคนเห็นแก่ตัวมากเกินไปจะท าให้
สังคมไม่สงบไม่มีสันติภาพพระพุทธองค์จึงทรงมอบหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันนั่นก็คือ“เมตตาธรรม” 
เมตตาธรรมนี้เป็นบ่อเกิดของคนดีคือเป็นคนที่มีหลักธรรม๒ประการนี้อยู่กับตน ได้แก ่

๑.  การมีหิริ (ความละลายบาป) 
๒. การมีโอตตัปปะ (ความกลัวบาป)”๔๕ 
กล่าวคือ คนที่มีเมตตานั้นจะเป็นผู้มีความละอายต่อความชั่วและเกรงกลัวต่อผลของความชั่ว

รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมีชาดกเรื่องหนึ่งมีความโดยสังเขป 
สมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์เป็นลูกพระราชาคนโตเมื่อแม่สิ้นพระชนม์พ่อได้มเหสีใหม่และมีลูกคน

หนึ่งมเหสีใหม่ขอพระราชาให้ทรงตั้งลูกตนเองเป็นพระราชาพระราชาบอกแก่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นลูก
ชายคนโตพระโพธิสัตว์พระองค์ทรงมีพระเมตตาคือมีหิริและโอตตัปปะจึงยอมสละต าแหน่งว่าที่
พระราชาให้น้องลูกมเหสีใหม่แล้วพระองค์ก็ออกจากเมืองไปอยู่ป่าสอนให้รู้ว่าความมีเมตตาธรรมอยู่
กับตัวนั้นสามารถเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมส่วนร่วมเป็นอย่างดีมากกว่าการให้สิ่งที่เป็นวัตถุ
คนเรานั้นต้องรู้จักเสียสละบ้างหัดแพ้บ้างหัดโง่บ้างหัดถอยบ้างไม่ท าให้เสียหายถ้าแต่ละคนมัวแต่
เอาชนะซ่ึงกันและกันผลสุดท้ายเสียหายทั้งคู่ 

พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เรามีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพ่ือให้เกิดความสงบกับ
ตนเองและผู้อ่ืนพระองค์ทรงใช้เมตตาธรรมนี้ระงับเหตุร้ายต่างๆกล่าวคือเมตตาธรรมก่อให้เกิดหลักธรรมที่
สามารถท าให้เหตุร้ายที่จะมีขึ้นหยุดได้นั่นก็คือ “การมีขันติความอดทนและโสรัจจะความเสงี่ยม๔๖ คน
ที่มีความอดทนและมีความเสงี่ยมจะใจเย็นเป็นคนที่จะท าอะไรพูดอะไรหรือคิดอะไรก่อนมี“สติความ
ระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัว”๔๗ อยู่กับตนเองตลอดไม่ใจร้อนปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดหรือถึงมีก็น้อย
เมตตาธรรมจึงเสริมสร้างให้คนในสังคมมีความพฤติกรรมที่ละลายและเกรงกลัวต่อบาปลดความเห็นแก่ตัว
ลงและท าให้คนในสังคมมีสติและขันติในการด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข 

สรุปได้ว่า ความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่สร้างให้คนในสังคมเกิดการเอารัดเอาเปรียบไม่มีใจเอ้ือเฟ้ือเผย
แผ่คนที่เห็นแก่ตัวมักเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน มักคิดว่าตัวเองท าถูกคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมักคิดว่า          
ไม่ยุติธรรมจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคม ถ้าคนในสังคมมีความคิดเช่นนี้ คงบอกได้ว่า“ไม่จบ” เพราะคนที่
เอาเปรียบและคนที่ถูกเอาเปรียบก็จะเป็นศัตรูกัน เมื่อเป็นศัตรูกันย่อมก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคม

                                                           
๔๔ที.ปา.๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
๔๕ที.ปา.๑๑/๓๐๔/๒๕๓. 
๔๖ที.ปา.๑๑/๓๐๔/๒๕๔. 
๔๗ที.ปา.๑๑/๓๐๔/๒๕๕. 



 

๑๘๔ 

มีการประท้วงท าร้ายสิ่งของต่าง ๆ ถ้ามนุษย์คิดว่า การเอาเปรียบและการถูกเอาเปรียบไม่ถูกต้องก็ควร
หยุดและแสดงเมตตาต่อกันก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ ดังนั้น ความมีเมตตาอยู่กับตนเองจะช่วยพัฒนา
และการปรับปรุงพฤติกรรมของเราได้ คือ 

๑. ท าให้ลดมิจฉาทิฏฐิ และมานะการถือตัวของตัวเราลงได้ คือ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน 
๒. ท าให้ลดปัญหาการเห็นแก่ตัวของตัวเราได้ คือ รู้จักเสียสละ 
๓. ท าให้เกิดความสมานสามัคคีได้ คือ รู้จักช่วยเหลือกัน 
จะเห็นได้ว่า การมีเมตตาต่อกันนั้น ไม่ว่าจะท าอะไรด้วยกายย่อมไม่ก่อความเดือดร้อน               

แก่ผู้อื่นจะพูดอะไรก็ส านึกถึงความเสียหายของผู้อ่ืนคือ ไม่พูดให้เกิดความเข้าใจผิดหรือแตกแยกความ
สามัคคีคิดอะไรก็มีแต่ความปรารถนาดีคือ ไม่คิดร้ายคิดท าลายไม่คิดแก้แค้นคิด แต่ในทางที่ดีเป็นกุศลเสมอ
กล่าวได้ว่า ท าให้คนในสังคมมีศีลบริสุทธิ์เหมือนกันไม่รังเกียจกันเคารพในสิทธิอันเสมอภาคกัน เป็นการน า
ความเกื้อกูลไปสู่ความสุขความเจริญความมีสันติภาพ สุดท้ายก็ก่อให้สังคมเกิดสามัคคีธรรมขึ้น คือ
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะได้แก่ 

๑. ความสามัคคีทางกาย คือ ท างานร่วมกันด้วยความเต็มใจและเสียสละ 
๒. ความสามัคคีทางใจ คือ มีความพร้อมใจกันที่จะท ากิจทุกอย่างด้วยความเต็มใจและเสียสละ 
๓. ความสามัคคีทางความคิดคือมีการช่วยกันคิดสร้างสรรค์หาความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวม

ไม่คิดเห็นแก่ตัว 
หลักเมตตาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงน ามาบูรณาการใช้ในส่วนต่าง ๆ ทรงสอนให้คนเราแผ่ความรัก

และเจริญความรักในสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตเสมอกันในที่ทั้งปวงได้วางหลักเมตตาธรรมไว้อันเป็นหน้าที่  
ทุกคนควรปฏิบัติต่อกัน ซึ่งเป็นการอนุเคราะห์และบ ารุงต่อกัน ถ้าบุคคลด าเนินตามหน้าที่ของแต่ละบุคคล 
ย่อมก่อให้เกิดระบบการสร้างเมตตาธรรมในตัวบุคคล คือ ท าให้เกิดการอบรมสั่งสอนบอกกล่าวตักเตือน
แนะน าให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องอันน าไปสู่การมี“สัมมาทิฏฐิ”เมื่อบุคคลมีปัญญาเห็นชอบก็จะน าไปสู่การ
ประพฤติดีงาม เรียกว่า“สัมมากัมมันตะ”เมื่อมีความประพฤติดีงามก็จะน าไปสู่การท ามาหากินอย่าง
สุจริตชนเรียกว่า“สัมมาอาชีวะ”เมื่อบุคคลประกอบอาชีพสุจริตย่อมก่อให้เกิด “การเกื้อกูลการ
เสียสละ”ไปสู่การมีสัมมาคารวะเคารพรู้จักกาละเทสะที่ต่ าที่สูงไม่ถือทิฏฐิมานะสุดท้ายก็น าไปสู่การมี
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณและผู้อ่ืนดังนี้ก็จะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว 

สรุปความโดยภาพรวม การบูรณาการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวมีกระบวนการพัฒนา
และการปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคลให้เข้ากับผู้อ่ืนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตัวเรานั้น ควรฝึกฝนพัฒนาด้าน
พฤติกรรมทางกายและวาจาของบุคคลในครอบครัวให้มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวและ
สิ่งแวดล้อมจะต้องรู้จักผิดรู้จักถูกด้วยตนเองก่อน การหมั่นสร้างเมตตาจิตและประพฤติปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่อย่างสมบูรณ์ก็จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ปราศจากความรุนแรงในครอบครัว  

กระบวนการดังกล่าวนี้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้
เกิดความเหนียวแน่นเกิดความรักความอบอุ่นและช่วยแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ดีให้
หมดไปได้ในที่สุด ดังแสดงในแผนภูมิ ๔.๙ ดังนี้ 

 
 



 

 
๑๘๕ 

 
 
 
 
 
 

 

 

           แผนภูมิ ๔.๙ 
                 การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว 

                   ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 
๓.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว : การวางแผนครอบครัว 
 การวางแผนชีวิตครอบครัว หมายถึง มีการก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินชีวิต 
ตลอดจนกติกาต่างๆ ภายในครอบครัว โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของครอบครัว เมื่อเผชิญภาวะวิกฤตหรือเมื่อเกิดความขัดแย้ง จะท าให้บุคคลกระท า
รุนแรงได้มากกว่าคนอ่ืนที่ปรับตัวได้ 
  งานวิจัยของ อังคณา  ช่วยค้ าช ู สรุปว่า “...ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุหนึ่งเกิดจาก
การขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนครอบครัวขาดทักษะชีวิตทักษะในการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวที่ไม่ใช่เอาชนะกันด้วยเหตุผลอย่างเดียว ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว... ”๔๘          
อีกประการหนึ่งความแตกต่างวัฒนธรรมและกลุ่มสังคม ถ้าในกระบวนการอบรมเลี้ยงดู ขาดการ
เรียนรู้ทักษะชีวิต เช่น การสื่อสารและการรับฟัง จะท าให้บุคคลไม่สามารถสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืนหรือขาดประสบการณ์เรียนรู้ทักษะการปรับตัว เมื่อผิดหวัง เมื่อเผชิญภาวะ
วิกฤตหรือเมื่อเกิดความขัดแย้งจะท าให้บุคคลกระท ารุนแรงได้มากกว่าคนอ่ืนที่ปรับตัวได้ 

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลไม่มีความความรู้ในเรื่องการวางแผนครอบครัวขาดทักษะชีวิต ทักษะใน
การสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อีกทั้งวัยรุ่นเป็นวัยที่
อาจถูกชักจูงได้ง่ายขาดความนับถือตนเองรวมถึงขาดทักษะชีวิตส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง               
(risk behavior) ในด้านต่าง ๆ  เช่น ขับรถประมาท ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์  โดยไม่
ระวังส่งผลด้านร่างกายท าให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือตั้งครรภ์ไม่พร้อม การติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ HIV  เป็นต้น และด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น ความรู้สึก
                                                           

๔๘อังคณา  ช่วยค้ าชู, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บทความ, “ความรุนแรงใน
ครอบครัว : สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือ”, วารสารธรรมศาสตร์ ปี ๓๑ ฉบับที่ ๓                        
พ.ศ. ๒๕๕๕. 

๑.หน้าที่สามีต่อภรรยา 

๑.หน้าทีบุ่ตรต่อมารดาบิดา 

 

บทบาทหน้าที่ เมตตาธรรม 

คิดต่อกันด้วยดี 

๓.หน้าทีม่ารดาบิดาต่อบุตร 

๒.หน้าที่ภรรยาต่อสามี พูดต่อกันด้วยดี 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดใีนครอบครัว 

ปฏิบัติต่อกันด้วยดี 
๔.หน้าทีบุ่ตรต่อมารดาบิดา 



 

๑๘๖ 

เสียใจที่ต้องเสียตัว ความผิดหวังที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่ง ทอดทิ้งหรือถูกหลอก ความอับอาย ซึ่งความรู้สึก
เหล่านี้ไม่เพียงเกิดกับวัยรุ่นเท่านั้นแต่ยังเกิดกับพ่อแม่และคนที่รักเขาด้วย ก่อให้เกิดความกังวลกับเรื่อง
พฤติกรรมทางเพศของตนเอง กลัวคนรู้กลัวถูกนอกใจ เป็นต้น และด้านสังคม เช่น การท าแท้ง เด็กท่ีเกิด
มาถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายมีการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเพ่ิมข้ึน เด็กขาดความอบอุ่น การหย่าร้าง 
และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น ด้านความประพฤติ เช่น การนอกใจ คู่สมรสแยกกันอยู่/การหย่า
ร้างความเครียด เป็นต้น สอดคล้องค าให้สัมภาษณ์ของสุวรีย์ ใจหาญ กล่าวว่า “...ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น
ท้องไม่พร้อมมีหลายครอบครัวที่ปู่ย่าตายายต้องมารับเป็นพ่อแม่บุญธรรม...”๔๙ ค าให้สัมภาษณ์ของ 
เพ็ญศรี พึ่งโคกสูง กล่าว่า “...ผลกระทบ คือ เมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมรุนแรงมาแต่งงานกับคน 
ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว กลายเป็นความรุนแรงได้ หากไม่มีการวางแผนครอบครัว
ไว้ล่วงหน้า๕๐ นอกจากนี้ พัชรี  ไหมสุข กล่าวว่า “...ปัญหาเกิดจากการขาดความไม่พร้อมภายใน
ตัวเองอยากมีคู่ แต่ตนเองยังไม่ความมั่นคงทางจิตใจ คาดหวังจะมีคนเข้ามาในชีวิตหวังจะได้รับความ
รักความอบอุ่น หวังความสุขสบาย แต่ยังไม่รู้จักนิสัยใจคอที่แท้จริง เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วเกิดปัญหา  
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ท าให้เกิดความคับข้องใจขัดใจกันจนกลายเป็นรุนแรงได้...”๕๑ 

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผน การบริหารครอบครัว และป้องกันแก้ไข
ปัญหาในทางพระพุทธศาสนาจะต้องอาศัยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ คือ ๑) ทิศ ๖ การวางแผนชีวิตครอบครัว
ในด้านการบริหารบุคคลในครอบครัว ๒) สมชีวิธรรม ๔ การวางแผนครอบครัว ในด้านการครองรัก
ครองเรือนกันยาวนานมีความสุข และต้องอาศัยกระบวนการในการป้องกันและแก้ปัญหาครอบครัว 
๓) สีลสามัญญตา และ ๔) ทิฏฐิสามัญญตา เพ่ือให้เกิดประโยชน์การวางแผนชีวิตครอบครัวได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ คือ ความสงบสุขอย่างปราศจากความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้ 

คู่สมรสจะต้องมีการเตรียมตัวให้ความพร้อมตั้งแต่การวางแผนการจัดงานตามประเพณีแล้ว  
คู่สมรสจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม เพ่ือให้เกิดปัญหาหลังการสมรสให้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นก็สามารถร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) 
ดร. กล่าวว่า “...การวางแผนเป็นการก าหนดเป้าหมายชีวิตในด้านต่าง ๆ การวางแผนชีวิตเป็นกระบวนการ
น าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ คือ ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจากความรุนแรงในครอบครัว  
สามีภรรยาช่วยกันสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ไร้ปัญหา และช่วยกันป้องกันแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได ้

๑) ทิศ ๖  
 หลักทิศ ๖ มีความส าคัญในการวางแผนครอบครัว เพราะการวางแผนครอบครัวในที่นี้ 
หมายถึง การวางกรอบที่ดีสมาชิกครอบครัวต้องไม่ขัดแย้งกันเป็นการเริ่มต้นอย่างถูกต้องของ
ครอบครัว ก่อนที่จะวางแผนลงในครอบครัว ต้องดูขอบเขตของครอบครัวว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

                                                           
๔๙สัมภาษณ์ นางสุวรีย์ ใจหาญ,ผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
 

๕๐สัมภาษณ์ นางสาวสเุพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง, ตวัแทนเครือข่ายมูลนธิหิญิงชายก้าวไกล, ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗. 

 

๕๑สัมภาษณ์นางสาวพัชรี  ไหมสุข หัวหน้าฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพ่ือนหญิง, ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗.  
 



 

 
๑๘๗ 

องค์ประกอบของครอบครัวนั้นโดยมีหลักธรรมเกี่ยวกับบุคคล แบ่งเป็นบุ คคลในครอบครัวเป็น               
๓ ระดับในการวางแผนเริ่มต้น คือ ๑. หน้าที่ของสามีต่อภรรยา  ๒.หน้าที่ของภรรยาต่อสามี ๓.หน้าที่
ของมารดาบิดาต่อบุตร ๔หนาที่ของบุตรต่อมารดาบิดา โดยมีพ้ืนฐานของครอบครัวที่อธิบายในพุทธ
ศาสนาจึงเป็นครอบครัวที่ยังไม่สิ้นสุดแม้การหย่าร้างจะเกิดมีขึ้นเพราะยังต้องมีอนาคตชาติอีก
ด้วย หากสมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงหลักหน้าที่พึงปฏิบัติ โดยหน้าที่ในคิหิปฏิบัติในเรื่องทิศ ๖  

ความรุนแรงและปัญหาในครอบครัวอาจจะเบาบางและมีการอาทรกันมากขึ้นมากกว่าที่
ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่พบเห็นความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการ
วางแผนชีวิตครอบครัวเพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าว สอดคล้องค าให้สัมภาษณ์ของพระไพศาล วิสาโล
(วงศ์วรวิสิทธิ์) กล่าวว่า “...การวางแผนชีวิตครอบครัว จะช่วยสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ได้จะต้องรู้จัก
บริหารดูแลครอบครัวโดยที่สมาชิกครอบครัวแต่ละคนรู้จักหน้าที่และท าหน้าที่ของตนได้อย่าง                  
ไม่บกพร่อง... ”๕๒ ซึ่งมีหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวในการวางแผนชีวิตครอบครัว แบ่งออกเป็น            
๓ ระดับในเบื้องต้น ตามหลักทิศ ๖ โดยย่อ ตามล าดับ ดังนี้ คือ ๑. สามีบ ารุงภรรยา ๒. ภรรยาย่อม
อนุเคราะห์สามี ๓. บิดามารดาย่อมสงเคราะห์อนุเคราะห์บุตรธิดา ๔.บุตรธิดาย่อมกตัญญูกตเวทีต่อ
มารดาบิดา ตามหลักการบริหารตัวบุคคล ตามหลักการนี้ หน้าที่ที่สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาเริ่มจากการ
ยกย่องให้เกียรติในฐานะที่เป็นภรรยาในเมื่อยอมรับที่เป็นคู่ชีวิตต้องไม่ดูถูกดูหมิ่นภรรยาไม่ว่าเรื่องใด  
ๆ ไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มอบความเป็นใหญ่ในการบริหารจัดการ
งานภายในบ้านให้ และเมื่อโอกาสเหมาะสมก็ควรจะหาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญ เพ่ือแสดง
ความรักความผูกพันที่มีต่อกันและกัน ส่วนฝ่ายภรรยานั้นก็ควรอนุเคราะห์ดูแลสามีและครอบครัวด้วย
การดูแลจัดการงานบ้านให้เรียบร้อยใจกว้างดูแลเอาใจใส่ญาติมิตรของทั้งฝ่ายตนและฝ่ายสามีด้วยดีไม่
ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังดูแลรักษาและบริหารจัดการการใช้สอยทรัพย์
สมบัติที่หามาได้ให้ลงตัวไม่น าไปสู่การเป็นหนี้สินหรือความล่มจมเสียหายและเป็นแม่บ้านที่ขยันไม่
เกียจคร้านในงานบ้านการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ดีที่สุด ๓.บิดามารดาย่อมสงเคราะห์อนุเคราะห์
บุตรธิดา โดยบิดามารดาท าหน้าที่ต่อบุตร คือ บิดามารดาดูแลบุตร ด้วยประการแรก เริ่มต้นจากการ
ห้ามปรามจากความชั่วกล่าว คือ ป้องปรามไม่ให้ลูกท าในสิ่งที่เสื่อมเสียและพยายามประคับประคองให้
ตั้งอยู่สิ่งที่ดีท่ีงามให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน (ศึกษาศิลปวิทยา) ตามท่ีโอกาสอ านวยให้เมื่อถึงเวลา
อันควรก็ต้องจัดการแต่งงานกับคู่ครองที่เหมาะสมให้และสุดท้ายก็ต้องมอบความเป็นใหญ่ในการดูแล
กิจการภายในบ้านหรือทรัพย์สินมรดกทุกประการให้แก่บุตร๕๓ 

   จะเห็นได้ว่า บิดามารดามีหน้าที่หนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการมีบุตร เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่บทบาท 
ทีจ่ าเป็นที่จะต้องแสดงให้เหมาะสมกับสถานภาพของตนเองหากไม่แสดงให้เหมาะสม ปัญหาความรุนแรงก็จะ
เกิดขึ้นมา หรือกรณีหน้าที่ของบุตรที่พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาก็เช่นเดียวกัน เมื่อไม่สามารถแสดงให้
เหมาะสมปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาในครอบครัวและยิ่งไปกว่านั้นบทบาทที่แสดงออกไปนั้น จะต้องกระท าไป

                                                           
๕๒สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์), พระนักวิชาการ, เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต  อ.แก้งคร้อ  

จ.ชัยภูมิ, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๕๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๐), หน้า ๔๔. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4


 

๑๘๘ 

ด้วยจิตวิญญาณว่าเป็น“หน้าที่” ด้วยความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกให้บุคคลอ่ืนรับรู้ด้วยความรู้สึก เช่น
การแสดงหน้าที่ของภรรยาที่มีต่อสามีของตนเอง 

ตามแนวพุทธศาสนาครอบคลุมถึงทุกจุดที่จะมีผลกระทบต่อสุขของคนในครอบครัว ตั้งแต่
การมีปัจจัย ๔ ความต้องการด้านพ้ืนฐานไปจนถึงทางด้านสังคมเศรษฐกิจที่จ าเป็นและท้ายที่สุด ก็คือ 
เน้นเข้าสู่เป้าหมายหลัก ก็คือการเลี้ยงดูของพ่อแม่ เพราะท่านเห็นแล้วว่า  ทุกข์สุขของครอบครัวจะ
ขึ้นอยู่กับบุคคลสองคน คือ พ่อและแม่ ที่จะปั้นแต่งลูกให้ออกมามีลักษณะหน้าตา บุคลิกอย่างไร รวมทั้ง
ความสุขและทุกข์ของทุกชีวิตในครอบครัว ก็ล้วนขึ้นอยู่กับการวางตัวของพ่อแม่ในครอบครัวนั้นทั้งสิ้น 
    การท าหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันของสมาชิกในครอบครัวยังช่วยให้ปรับตัวและเข้าใจกันมากขึ้น 
เอาใจใส่กัน ไว้วางใจกัน และจะท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปตามแผนชีวิตครอบครัวที่ได้วางไว้ ดังนี้ 

(๑)  ให้เกียรติกัน ยกย่องกัน และยอมรับซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างก็แนะน าให้เพ่ือนและญาติพ่ีน้อง
ได้รู้จักว่าเป็นภรรยา และสามีอย่างเปิดเผย ไม่ปิดบังซ่องเร้น หรือดูหมิ่นเหยียดหยามกัน 

(๒) มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ประพฤตินอกใจ มีความจริงใจต่อกัน เมื่อมีปัญหาก็พูดหรือบอกความ
จริงแกก่ัน ไม่มีความลับต่อกัน 

(๓) รู้จักผ่อนปรน อดกลั้น อดทนเมื่อเกิดความขัดแย้งกันก็ผ่อนปรนเข้าหากัน ถ้าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง
รุนแรงมาอีกฝ่ายจะต้องโอนอ่อน ไม่แรงเข้าใส่ด้วยกัน เพราะจะท าให้เกิดความแตกร้าวกันได้  เมื่อมี
ความล าบากต้องอดทนไม่พูดไม่บ่น หรือแสดงกิริยาไม่พอใจจนท าให้อีกฝ่ายเกิดความไม่สบายใจกังวลใจ
มากขึ้น 

(๔) แสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุขให้กับครอบครัวมีความ
ห่วงใย เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันและกัน 

(๕) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน สามีปฏิบัติตามหน้าที่ของสามีอย่างดี ภรรยาปฏิบัติหน้าที่
ของภรรยาอย่างครบถ้วน เมื่อมีบุตรก็ปฏิบัติตนเป็นพ่อแม่ท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อบุตร 

สรุปโดยรวม การวางแผนครอบครัว เริ่มต้นจากบริหารตัวบุคคล โดยสมาชิกครอบครัวท า
หน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ สมาชิกครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว การเข้าใจและ
เอาใจใส่กัน นับได้ว่าเป็นการสื่อสารที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ทีดีต่อกันในครอบครัวและปรับตัวเข้าหา
กันได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามเป้าหมายของแผนที่วางไว้ คือความผาสุกปราศจากความรุนแรง
ในครอบครัว 

๒) สมชีวิธรรม ๔ 
การวางแผนชีวิตครอบครัวในการครองรักครองเรือนด้วยหลักสมชีวิธรรม ๔ เพ่ือการปรับตัว

คบหาก่อนแต่งงาน หญิงชายที่คิดจะแต่งงานกัน ควบคบหาดูใจกันก่อน เพ่ือศึกษาอุปนิสัย อารมณ์ 
ความรัก ความจริงใจ ความรับผิดชอบ การแก้ปัญหาต่าง ๆ และการปรับตัวปรับตัวให้เข้ากันได้ตั้งแต่
ก่อนสมรส มีความส าคัญอย่างยิ่ง ถ้ามีเวลาศึกษา คบหากันเป็นเวลานานเท่าใดจะมีผลให้การหย่าร้าง
ลดน้อยลงตามไปด้วย หลักธรรมส าหรับสามีภรรยาที่จะท าให้ชีวิตสมรสมีความคลอดคล้องกัน
กลมกลืนเป็นพื้นฐานอันมั่นคงท่ีจะท าให้อยู่ครองรักกันได้ยืนยาว ซึ่งเรียกว่า สมชีวิธรรม ๔ ประการ 

    (๑) สมสัทธา : มีศรัทธาเสมอกัน ได้แก่ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงควรมีศรัทธาเสมอกันใน
เรื่องของความศรัทธาว่า การวางแผนครอบครัวที่ดี หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยป้องกันและ
แก้ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะถ้าไม่วางแผนครอบครัวให้ดีแล้ว  เมื่อเกิดปัญหา



 

 
๑๘๙ 

ขึ้นกับตนเองหรือครอบครัว ต่างฝ่ายก็จะโทษกันเอง ท าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน  จะเห็นได้ว่า
การวางแผนครอบครัว “ศรัทธา”นั้น จะท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมายในการเดินทางชีวิตของเรา ฉะนั้น 
ถ้าเรามีศรัทธาที่เสมอกัน การเดินทางในเส้นทางแห่งชีวิตคู่ของเรานั้น ก็จะเป็นการเดินทางที่มี
เป้าหมายชัดเจนไม่หลงทางและไม่เสียเวลาไปในเรื่องที่ไร้แก่นสาร 

     (๒) สมสีลา : มีศีลเสมอกัน ได้แก่ ทั้งคู่ควรมีศีลเสมอกันในที่นี้ หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติตามแผนครอบครัวที่ได้วางไว้ มีเคารพในคุณค่าของกันและกันแต่ในขณะเดียวกัน ศีลก็จะช่วย
ในการควบคุมพฤติกรรมทั้งสองฝ่ายในแง่ของความประพฤติด้วยมีศีลเสมอกัน ถ้าศีลไม่เสมอกันแล้ว             
ก็จะท าให้ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นไปได้ยาก หรือท าให้เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมีน้อยลง  เมื่อ
ต่างฝ่ายต่างก็ไม่เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของกันและกัน เวลาจะคิดจะพูดจะท าอะไรก็ตามก็จะไม่
ย าเกรงกันเมื่อไม่ย าเกรงกันก็เป็นเหตุให้เกิดความร้าวฉานในการครองเรือนครองรักกันอย่างง่ายดาย
นั่นเองเพราะฉะนั้นค าว่าศีลเสมอกันถ้าจะนิยามให้กว้างขวางกว่านั้นก็คือการมีรสนิยมในการด าเนิน
ชีวิตที่เสมอกันนั่นเอง 

     (๓) สมจาคา : มีจาคะเสมอกัน ได้แก่ ทั้งสองมีการบริจาคเสมอกัน เช่น สามีชอบบริจาค
ให้ทาน ท าบุญบ าเพ็ญประโยชน์ภรรยาก็ควรเห็นดีด้วย คือ เราจะต้องเสียสละกิเลสส่วนตัวของเราทิ้ง
ไปการเสียสละ เราจะต้องเสียสละกิเลสส่วนตัวของเราทิ้งไปต่างฝ่ายต่างไม่ถือตนเองเป็นใหญ่   ก็จะ
เกิดความถ้อยทีถ้อยอาศัยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ในการด าเนินชีวิตคู่ก็จะท าให้บรรลุตาม
เป้าหมายของแผนครอบครัวที่ได้วางไว้ กล่าวนัยหนึ่ง ว่าเราจะต้องทิ้งอัตตาของเรา อย่าถือเธอ ถือฉัน
ให้ทิ้งความเป็นเธอ ความเป็นฉันแล้ว หลอมรวมกันเป็นเรา หากเราสามารถละทิ้งอัตตาของแต่ละฝ่าย
ไปได้ ทิ้งความเป็นเธอทิ้งความเป็นฉันไปได้แล้วรวมกันเป็นเราได้เมื่อไหร่เมื่อนั้น เราก็จะเดินก้าวไป
พร้อม ๆ กัน เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ถือตนเองเป็นใหญ่ก็จะเกิดความถ้อยทีถ้อยอาศัยเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน ในการด าเนินชีวิตคู่ ก็จะท าให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนครอบครัวที่ได้วางไว้จะช่วยพัฒนา
ความรักท่ีมีต่อกันให้ยืนยาวตลอดไป 

     (๔) สมปัญญา : มีปัญญาเสมอกัน ได้แก่ ทั้งคู่ควรมีสติปัญญาใกล้เคียงกันเป็นคนมีเหตุ            
มีผลมีความคิดความอ่านระดับเดียวกัน เช่น เวลาที่เราคุยกันเวลาที่เราวางแผนท าอะไรร่วมกัน หรือ
เวลาที่เราวางโครงการว่าเราจะแต่งงานกัน หรือเราจะสร้างเนื้อสร้างตัว ด้วยวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้
ร่วมกันก็จะท าให้พูดจากันรู้เรื่องในลักษณะที่ว่าพูดจาภาษาเดียวกัน อยู่ในระดับชั้นทางปัญญา
ใกล้เคียงกันก็จะมีความคิดความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจแต่ถ้า
สามีเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ภรรยาเป็นคนที่ตามความคิดของสามีไม่ทันอาจต้องแยกทางกันในที่สุดแต่
ถ้าสามีและภรรยาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านอยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งคู่ก็จะคุยกันรู้เรื่องสามีคิด
ภรรยาก็สนับสนุนภรรยาคิดสามีก็สนับสนุนก็จะกลายเป็นคู่เติมเต็มซึ่งกันและตัดสินใจร่วมกัน                       
ในที่สุด เพราะถ้าคนทั้งคู่มีปัญญาเสมอกันแล้วคิดก็คิดใกล้เคียงกันพูดก็พูดใกล้เคียงกันท าก็ท า
ใกล้เคียงกันก็จะท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้โดยง่ายอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะได้รับการแก้ไขโดย                 
ไม่ยากเย็นนัก  
 กล่าวโดยรวม ทั้งสองคนต้องมีการวางแผนครอบครัวโดยอาศัยธรรม ๔ ประการนี้ อย่าง            
เท่าเทียมกันและสามีภรรยาคู่ใดใคร่ปรารถนาที่จะพบกันและอยู่ด้วยกันดังเช่นปัจจุบัน (ชาตินี้ )                  



 

๑๙๐ 

ในอนาคตกาลนั้น(ชาติหน้า) ทั้งคู่ต้องมีธรรม ๔ ประการนี้ ท าให้ทั้งสองฝ่ายมีเท่าเทียมกันสามีภรรยา            
ก็จะประสบความส าเร็จในการครองรักครองเรือนได้อย่างปราศจากความรุนแรง 
 ๓) สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิสามัญญตา 

สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง ปรับความคิดเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟัง
ความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกันตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดี
งามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน พัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาของคนในครอบครัวให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เมื่อเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ
แก้ปัญหานั้นให้ลุล่วงด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์และความคิดของตนเป็นใหญ่ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน           
ไม่เบียดเบียน ไม่อาฆาตท าร้ายต่อกัน และสามีภรรยารู้จักคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างมีระบบจะต้อง               
มีความเห็นชอบร่วมกันมีความคิดเห็นลงกันได้ไม่ถือรั้นเอาแต่ความเห็นของตนฝ่ายเดียวยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน อย่ายึดตนเองเป็นใหญ่ ถือความถูกต้องเป็นแนวทางว่า ถ้ามีการวางแผน
ครอบครัวจะช่วยก าหนดเป้าหมายชีวิตในด้านต่าง ๆ ในการวางแผนชีวิตเป็นกระบวนการน าไปสู่
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างปราศจากความรุนแรงในครอบครัว 

สรุปความโดยภาพรวม การแก้ไขปัญหาการวางแผนครอบครัว คือ การฝึกฝนพัฒนาด้าน
พฤติกรรมทางกายและวาจา รู้จักยืดหยุ่นให้อภัยกัน ไม่หักหาญท าลายน้ าใจกัน ปรับตัวเข้าหากันได้ มี
ความเคารพความคิดเห็นของกันและกัน ประพฤติตนอย่างถูกต้องดังแสดงในแผนภูมิ ๔.๑๐ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

แผนภูมิ ๔.๑๑ 
 

แผนภูมิ ๔.๑๐ 
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัวด้านการวางแผนครอบครัว 

 
 
 
 

๑.หน้าท่ีของสามี      สมชีวิธรรม ๔ 
๒.หน้าท่ีของภรรยา   ๑.สมสัทธา  
๓.หน้าท่ีบิดามารดา   ๒.สมสีลา            
๔.หน้าท่ีบุตร           ๓.สมจาคา 
                            ๔.สมปัญญา 
 
 
สีลสามญัญตา              ทิฏฐิสามัญญตา 

การวางแผนครอบครัว 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา/ความเสี่ยง 



 

 
๑๙๑ 

๔.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคม : การลดช่องว่างระหว่างวัย 
  โครงสร้างของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่แตกต่าง
กันออกไปท าให้สังคมเกิด“ช่องว่างระหว่างวัย”  เช่น ลูกมักจะเถียงพ่อแม่ พ่อแม่มักจะสอนหลานแต่
หลานไม่ฟัง พ่อแม่ทนเห็นหลานเล่นแต่อินเทอร์เน็ตไม่ไหว และอีกสารพัดปัญหาในบ้านตั้งแต่เรื่องเล็ก
ไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน  และเมื่อไม่เข้าใจกันมากๆ เข้าก็สะสม กลายเป็นเป็น
ปัญหาใหญ่ของครอบครัว ยิ่งทะเลาะกันบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งขึ้นชื่อเป็นบ้านที่ไม่มีความสุข แต่ความจริง
แล้วการไม่เข้าใจกัน ยิ่งเป็นคนละ Generation การเกิดความไม่เข้าใจกันมากขึ้นไปอีก เช่น ในขณะที่
บุตร (อยู่ในวัยเริ่มวัยรุ่น)ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ พ่อแม่(อยู่ในวัยสูงอายุ) อยู่ในบ้ าน
เดียวกัน คุยกับลูกเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้ และเมื่อไม่สามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยได้แล้ว ก็ท าให้
เกิดโรคซึมเศร้า เหงา เบื่อหน่าย และในที่สุดอาจจะไม่สบายใจ นอกจากนี้ยังผลการส ารวจพบว่า“... 
คนเจนวาย๕๔    ติดสมาร์ทโฟน ๒ ใน ๕ คนในสหรัฐฯ เช็กสมาร์ทโฟนอย่างน้อยทุก ๑๐ นาทีและคน
เจนวายมีลักษณะเป็นคนหลงตัวเอง ชอบเอาเปรียบผู้อ่ืน หมกมุ่นแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง  ฯลฯ
...”๕๕  ทั้งนี้ การที่คน Generation Y หรือ ME Generation มีบุคลิกแบบสังคมก้มหน้ามากที่สุด เพราะ
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพ่อแม่ไม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และการเลี้ยงดูของพ่อแม่ไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสม และไม่เข้าใจการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่สังคมยุคดิจิตอล 
เจนวาย โซเชียลเน็ตเวิร์ค สังคมออนไลน์ จนกระทั่งกลายเป็นลักษณะสังคมก้มหน้าสอดคล้องค า
สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล(วงศ์วรวิสิทธิ์) พระนักวิชาการ กล่าวว่า“...วิกฤตครอบครัวไทยใน
ปัจจุบัน สะท้อนออกมาใน ๒ ปัญหา ปัญหาแรก คือ พ่อแม่ไม่สามารถท าหน้าที่ของครอบครัวได้ ได้แก่ 
การไม่สามารถเลี้ยงดูลูกหรือหลานให้มีคุณธรรมหรือให้มีจริยธรรมได้ เพราะเป็นหน้าที่พ้ืนฐานของ
ครอบครัว ตามหลักพุทธศาสนา ทิศ ๖ คือ พ่อหรือแม่จะต้องท าหน้าที่ในการที่จะป้องปรามลูกจากความชั่ว
ส่งเสริมให้ลูกท าความดี...”๕๖ 

วิธีแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนาอาศัยหลักธรรมที่ได้ก าหนดไว้ คือ ๑) หลักธรรม ทิศ ๖ ว่า
ด้วยบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน ได้แก่ (๑) หน้าที่ของสามีต่อภรรยา  (๒) หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตร
และบิดามารดาควรใฝ่หาความรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๒) หลักธรรมเมตตา
เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสารกันที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ สมาชิกในครอบครัวจะต้องตระหนักบทบาทหน้าที่ของตนเอง

                                                           
๕๔คนเจนวาย (กลุ่มGeneration Y ) เจนเนเรชั่นวาย คือ กลุ่มเกิดหลังปี ๒๕๒๓-๒๕๔๓ 

(ค.ศ.๑๙๘๐-๒๐๐๐)จะมีลักษณะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูง รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างพิเศษและเชื่อว่า
ตัวเองมีความสามารถ. 

๕๕นิตยสารไทม์ส ฉบับ ๒๐พฤษภาคม ๒๕๕๖, รายงานพิเศษเรื่อง THE ME MEME 
GENERATION เรื่องของเด็ก Gen Y , ไทยรัฐออนไลน์เขียน โดย  ลม เปลี่ยนทิศ , ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖, 
<http://www.thairath.co.th/tags>. 

๕๖สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์), พระนักวิชาการ, เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต  อ.แก้งคร้อ 

จ.ชัยภูมิ, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4


 

๑๙๒ 

ต่างฝ่ายต่างยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนอย่างไม่บกพร่องหรือถ้าจะพร่องไปบ้างก็ให้
น้อยที่สุดมีหลักการปฏิบัติตน ดังนี้ 
 

๑. หน้าที่ของสามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยา  
หน้าทีข่องสามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยาหมายถึง สามีภรรยามีปฏิสัมพันธ์กันตั้งอยู่ในฐานะที่เกื้อหนุน

จุนเจือกันตามหน้าที่ของตนอย่างไม่บกพร่องโดยเฉพาะ (ข้อ ๑) ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา 
ค าว่า“ยกย่องหมายความว่า การให้เกียรติยกย่องต่อภรรยาของตนเองทั้งภายในครอบครัวและต่อ
สังคมแสดงตนออกมาอย่างชัดเจนและที่ส าคัญจะต้องให้ความเป็นธรรมไม่ปกปิดภรรยาต่อผู้อ่ืนและ
ให้สิทธิภรรยาในการไปไหนมาไหนกับคู่ของตน”๕๗ เช่น ยอมรับความเป็นภรรยา แม้ว่าภรรยาจะมี
อายุมากกว่าหรือแม้ว่าสามีจะมีอายุน้อยกว่าก็ตาม หรือแม้แต่ภรรยาที่อายุน้อยที่ต่างกันมากกับสามี 
สามีกค็วรยกย่องภรรยา ยอมรับความเป็นภรรยา ให้เกียรติภรรยาบนพ้ืนฐานของความรักความเข้าใจ
กันและกัน เพราะถ้าบุคคลนั้นๆผู้วางตนให้น่าเคารพแล้วหรือคนรักของเราวางตนเป็นที่น่าเคารพแล้ว
ในขั้นต่อไปคือ ต้องให้เกียรติแก่กันและกันหลักการให้เกียรติต่อกันนั้นมีหลักการปฏิบัติ  คือ  
 (๑) จะต้องมีใจวาจาการกิจที่กอปรด้วยเมตตาต่อกันปรารถนาดีต่อกันโดยจริงใจ  
 (๒) จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆมิใช่สักแต่คิดหรือสักแต่พูดแต่กระท าด้วยความ

ตั้งใจ 
 (๓) จะต้องเคารพให้เกียรติต่อกันยินดีด้วยกับความเป็นเขาอย่างที่เขาเป็นหรืออย่างที่เขา 
พยายามและอย่างที่เขาพัฒนาได้แล้วไม่วิพากษ์วิจารณ์นินทาหรือดูหมิ่น 
 (๔) จะต้องสงบเสงี่ยมมั่นคงไม่คิด หรือแสดงกริยาวาจากระทบหรือแสดงอารมณ์ไม่พอใจ

ต่อ 
กันไม่เอาความในไปบอกข้างนอกไม่เอาเรื่องวุ่นวายข้างนอกเข้ามาข้างในรักษาความสงบของความ 
สัมพันธ์ไว้ให้มั่นคง 

ธรรม ๔ ประการนี้เป็นธรรมส าหรับความเป็นผู้ใหญ่ที่จะอยู่กันอย่างผู้ใหญ่จริงใจจริงจังให้เกียรติ
และเคารพกันโดยควรอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด ารงครอบครัวตั้งมั่นอยู่ได้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันลดช่องว่างระหว่างสามีและภรรยา การแสดงถึงการยอมรับภรรยา ด้วยความเคารพอาจแสดงออก
ด้วยการให้เกียรติกันรับฟังความคิดเห็นจากภรรยา และร่วมกันตัดสินใจแก้ปัญหาตามหลักเหตุและผล 
เพราะหากไม่ให้เกียรติยกย่องยอมรับว่า เป็นภรรยาก็จะเป็นต้นเหตุน ามาซึ่งการเกิดช่องว่างระหว่าง
กันอันเป็นสาเหตุหนึ่งของความรุนแรงในครอบครัว   

อีกนัยหนึ่ง การเคารพและให้เกียรติกันอาจมีอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า “เกรงใจ”ความเกรงใจ
ท าให้บุคคลรู้สึกว่ามีคุณค่าและจะช่วยท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีขึ้นการแสดงความเกรงใจ
หมายรวมไปถึงผู้ใหญ่มีต่อลูกในครอบครัวด้วยเช่นพ่อแม่แสดงความเกรงใจลูกจะเป็นการสอนให้ลูก
รู้จักเกรงใจพ่อแม่การเกรงใจเป็นการให้เกียรติและให้การยอมรับในการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ

                                                           
๕๗พระมหาสุชาตินาถกโร (บวกขุนทด), “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยา

ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕, หน้า๔๔. 



 

 
๑๙๓ 

บุคคลจะท าให้พ่อแม่ไม่ถือว่าลูกเป็นสมบัติของตัวจะท าอะไรก็ได้ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมทั้ง
เด็กตัวเล็ก ๆ ซึ่งผู้ใหญ่ต้องให้ความเกรงใจด้วยเหมือนกัน  

เมื่อสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานความเข้าใจระหว่างกันอาจท าให้การสื่อสารต่อกันลด
น้อยลง แต่สัมพันธภาพที่ดีก็ยังเป็นสิ่งจ าเป็นคือ ทักษะการสื่อสารดี ส าคัญอย่างยิ่งก็ คือเมื่อฝ่ายหนึ่ง
ท าความดีควรยกย่อง ก็แสดงความชื่นชมขอบคุณเห็นอกเห็นใจให้ก าลังใจกันควรกล่าวค า“ขอโทษ”
หากท าบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไม่ถูกต้องเช่น ภรรยากล่าวชมสามี “ขอบคุณที่แวะมารับ”สามีกล่าว
ชมภรรยา “อาหารวันนี้อร่อยจัง” “ขอบคุณที่ช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือนผม”เป็นต้น หรือแม้แต่ลูกๆ ก็จะ
เห็นเป็นแบบอย่างท่ีดีของพ่อแม่ และวิธีการนี้ก็สามารถน าไปใช้กับลูกได้เช่นกันเดียวกัน 

กล่าวโดยสรุป การเคารพยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันสมฐานะแก่กันเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันจึงน ามาซึ่งความสมานฉันท์เกิดการยอมรับกันเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันช่องว่างก็ย่อมแคบลง
ไปด้วยและเป็นการลดช่องว่างในครอบครัวที่เป็นสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวได ้

 

   ๒. หน้าที่ของมารดาบิดาพึงปฏิบัติต่อบุตร 
   หน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตรมี ๒ ประการ คือ ๑) หน้าที่เอาใจใส่และเข้าใจบุตร ๒) หน้าที่
อบรมเลี้ยงดูบุตร  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

(๑) หน้าที่เอาใจใส่ เข้าใจบุตร บิดามารดาจะต้องรู้จักลักษณะและพฤติกรรมของบุตร ตาม 
หลักพระพุทธศาสนามี ๓ ประเภท คือ  
 (๑) อภิชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณสมบัติสูงส่งกว่าบิดามารดาทางด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 (๒) อนุชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดาทางด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 (๓) อวชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณสมบัติต่ าต้อยกว่าบิดามารดาในทุกด้าน 

 ในบุตรทั้ง ๓ ประเภทนี้ บุตรประเภทที่หนึ่ง คือ บุตรที่ประเสริฐน าความเจริญรุ่งเรืองมา
สู่ครอบครัวได้อย่างดียิ่ง โดยทั่วไปมารดาบิดาปรารถนาจะมีบุตรที่เป็นอภิชาตบุตร หรืออย่างน้อยก็
อนุชาตบุตรแต่ไม่ปรารถนาที่เป็นอวชาตบุตรเพราะอวชาตบุตรไม่น าความยินดีความภาคภูมิใจและ
ความสุขมาสู่บิดามารดามีแต่จะน าความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่บิดามารดาและวงศ์ตระกูล อย่างไรก็
ตาม ในยุคนี้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยี สมัยใหม่ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัย พ่อแม่จึงต้องเข้าใจว่าคนจาก
แต่ละยุคมีวิธีคิดไม่เหมือนกัน การตัดสินใจ และการใช้เหตุผลก็ต่างกัน ช่องว่างตรงนั้นต้องช่วยกันเติม
เต็มมันได้ด้วยความเข้าใจกันในการเลี้ยงดูลูก แบ่งเป็นช่วงอายุความแตกต่างกันตั้งแต่  

๑. เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) หรือ Gen-B หมายถึง คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๙ - 
๒๕๐๗ (ค.ศ. ๑๙๔๖-๑๙๖๔) หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในยุคอ่ืน ๆ อาจจะมองคนยุค     
เบบี้บูมเมอร์ ว่าเป็นพวกอนุรักษนิยมเป็นคนที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี แต่คนกลุ่มนี้ถือว่า
น่าจะมีจ านวนมากที่สุดในสังคมปัจจุบันเลยทีเดียว 

๒. เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) เกิดปี พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๒๓ (ค.ศ. ๑๙๖๕ - ๑๙๘๐) 
เป็นกลุ่มที่ตอนเด็กก็เคารพผู้ใหญ่ เชื่อฟังพ่อแม่ พ่อแม่สั่งอะไรก็ท าตาม คนยุคนี้ประสบความส าเร็จสูง
แต่ส่วนมากด้วยความขยันอดทน 



 

๑๙๔ 

๓. เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๑๙๘๐ - ๒๐๐๐) 
บางคนตอนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่เองแล้ว จะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูง รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างพิเศษและ
จะเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถ 

๔. เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z ) เกิดหลังปี พ.ศ.๒๕๔๓  (ค.ศ.๒๐๐๐) จะมีความรู้สึก
ว่าตัวเองพิเศษยิ่งกว่า และเชื่อมั่นยิ่งกว่า อะไร ๆ ก็ต้องให้ได้เดี๋ยวนั้นชีวิตมีเทคโนโลยีมาเป็นส่วนส าคัญ 
และค่อนข้างติดสบาย๕๘  จากข้อมูลดังกล่าวนี้จะท าให้พ่อแม่ไดรู้้ว่าตนเองอยู่กลุ่มไหน ลูกอยู่กลุ่มไหน               
มีช่องว่างระหว่างกันอย่างไร และต้องรู้พฤติกรรมแต่ละช่วงวัยของลูกเพ่ือให้การดูแลเอาใจใส่ลูกตั้งแต่
เกิดเมื่อลูกเกิดมาพ่อแม่ต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา สอนอะไรเขาจะเป็นอย่างนั้น ในช่วงแรกพ่อ
แม่จะต้องมีเวลาที่จะฟูมฟักลูกด้วยความรักและสอนสั่งเรื่องราวที่เหมาะสมกับวัยพัฒนาการทั้ง
ร่างกายและจิตใจให้เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ 

กล่าวโดยสรุป การสลายช่องว่างระหว่างวัย พ่อแม่จะต้องเอาใจใส่และเข้าใจลูก ต้องรู้ว่าลูก
ของตนเป็นบุตรประเภทไหน และลูกเกิดอยู่ในยุคไหน เมื่อเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วว่า ใครมีค่านิยมใน
ชีวิตอย่างไร พ่อแม่ เอาใจใส่บุตรเข้าใจบุตรและปรับตัวเข้าหากันได้อย่างเหมาะสมเพ่ือลดช่องว่าง ให้
หมดไป 

(๒) หน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามารดาบิดาเป็นปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหน้า)คือทิศตะวันออก ได้แก่มารดา

บิดามีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร  ๕ ประการ คือ  (๑) ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว (๒) ปลูกฝัง สนับสนุนให้ท า
ความดี (๓)ให้การศึกษาหาความรู้ (๔) ให้คู่ครองที่ดี (๕) มอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันควร โดยทั้ง               
๕ ประการนี้       

ในยุคสมัยนี้โลกเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น พ่อแม่นอกจากจะต้องท าหน้าที่ทั้ง ๕ ข้อดังกล่าวแล้ว
พ่อแมย่ังต้องท าหน้าที่พัฒนาตนเอง ควรใฝ่หาความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือตามให้ทันลูก ๆ เพราะเนื่องจาก
ปัจจุบันเป็นสังคมยุคใหม่เป็นยุคดิจิตอล,เจนวาย, โซเชียล เน็ตเวิร์ค, สังคมออนไลน์ จนกระทั่งสังคม
ก้มหน้า เราไม่อาจหยุดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายนอกได้ รวมถึง สื่อ...กระตุ้น สร้างความคุ้นชิน เราไม่สามารถ
ไปก าหนดหรือกะเกณฑ์สื่อได้มากนัก ขณะเดียวกันสื่ออันหลากหลายในปัจจุบันก็บุกมาถึงห้องนอนได้ 
หนทางที่เราจะท าได้ คือ การเลือกสรร คัดกรองสื่อที่ดี มีประโยชน์ ไม่ยั่วยุ หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
รุนแรงกับลูก เพราะการที่ได้เห็นภาพ ได้ยินเสียงการต่อสู้ ยิง เตะ ต่อย  อยู่ทุกวัน ๆ  จะเกิดเป็นความเคยชิน 
วันนี้อาจเลียนแบบเพ่ือความสนุกสนาน แต่วันหนึ่งข้างหน้าวิธีการต่อสู้ การเข้าปะทะซึ่งเขาเห็นเป็น
เรื่องธรรมดาในวันนี้ก็อาจเป็นสิ่งที่เขาเลือกจะแสดงออก เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีการปะทะกเ็ป็นไปได้ 

                                                           
๕๘ดร.กุลวดี  ทองไพบูลย์, ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยากับการศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บทความนี้รวบรวมมาจากการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จัดโดย International 
Parenting Network (IPN)  ภายใต้หัวข้อ “Challenges of the Millennial Generation : What 
Parents Need to Know.” ,<www.http://th.theasianparent.com/เข้าใจเด็กยุค
ใหมg่eneration-z-เพ่ือการเลี้ยงลูกดีขึ้น.>, สืบค้น (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘). 

 

http://th.theasianparent.com/เข้าใจเด็กยุคใหม่generation-z-เพื่อการเลี้ยงลูกดีขึ้น.%3e,%20สืบค้น%20(๖%20กรกฎาคม
http://th.theasianparent.com/เข้าใจเด็กยุคใหม่generation-z-เพื่อการเลี้ยงลูกดีขึ้น.%3e,%20สืบค้น%20(๖%20กรกฎาคม


 

 
๑๙๕ 

ดังนั้น พ่อแม่จึงต้องท าหน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูกจ าเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะ ในการอบรม
เลี้ยงดูลูกอย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งยุคนี้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยี ข้อมูลหาได้ไม่ยาก และเด็ก
จะเคยชินกับการหาค าตอบของทุกอย่างได้ พ่อแม่ก็ควรใฝ่หาความรู้เพ่ือตามให้ทันลูก ๆ ด้วย เพ่ืออุด
ช่องว่างระหว่างวัย คือท าให้เขารูสึกว่าพ่อแม่เป็นทั้งผู้ที่รักและห่วงใยเขาท าทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือที่จะท า
ให้เขาได้ดีมีสุข รู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ รอบตัว และสั่งสอนสิ่งที่ดีงาม นอกจากจะต้องรู้ว่าลูกอยู่ในกลุ่ม 
Generation ไหนแล้วยังต้องรู้พฤติกรรมของลูกในแต่ละช่วงวัย ดังนี้  

พ่อแม่จึงต้องรู้ว่า เมื่อไรควรจะสอนและเมื่อไรพวกเขาจะไม่ฟังพ่อแม่อีกต่อไป และจะเริ่มไป
เชื่อเพ่ือน ถ้าเชื่อมาตั้งแต่เล็กๆ ว่าพ่อแม่ก็เป็นเพ่ือนที่ดีที่สุดของเขาเช่นกัน เขาก็จะเชื่อพ่อแม่เช่นเดียวกัน 
หรือมากกว่าเพื่อน เพราะยังคงมีความเป็นพ่อแม่อยู่ด้วย จากการศึกษาท่ัวไป ส่วนใหญ่พบว่า   

เด็กๆ นั้น เมื่ออายุ ๓ ขวบ เขาจะคิดว่า พ่อแม่รู้ทุกอย่างในโลกนี้  
เมื่ออายุ ๕ ขวบ เขาจะคิดว่า พ่อแม่รู้เกือบทุกอย่างในโลกนี้  
อายุ ๘ ขวบ พ่อแม่รู้เป็นส่วนใหญ่  
อายุ ๑๒ ขวบ พ่อแม่ก็รู้บ้างเหมือนกัน  
อายุ ๑๕ ขวบ พ่อแม่ไม่รู้อะไรเลย  
อายุ ๒๐ ขวบ พ่อแม่โง่ ต้องสอนพ่อแม่แล้ว 

ทั้งนี้ พ่อแม่ต้องศึกษาพฤติกรรมในแต่ละช่วงอายุดังกล่าว และปรับตัวที่จะใฝ่หาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือที่จะสื่อสารให้เข้าใจกันและเข้ากันได้ ระหว่างพ่อแม่และลูก ด้วยความรักและ
ความหวังดีแก่ลูก ด้วยการอบรมเลี้ยงดูลูกตั้งแต่ในวัย ๑-๓ ปี ที่ก าลังเริ่มต้นเรียนรู้โลกภายนอก ควร
แนะน ากิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะกิจกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนากล้ามเนื้อ
และการเคลื่อนไหวมากกว่าที่จะปล่อยให้ลูกนิ่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ไอแพค 
เป็นต้น ต้องป้องกันไม่ให้ลูกค้นชินกับความรุนแรงจากของเล่น สิ่งที่ต้องท า คือ ต้องบอก และสอนว่า
อันไหนเล่นได้ ไม่ได้อย่างไร อันตรายยังไง วิธีเล่นแบบไหนไม่ควรเล่น และต้องมีกลวิธีในการยับยั้ง 
ห้ามปราบเมื่อลูกรบเร้าจะเอาของเล่นเหล่านี้ และชักจูงเชิญชวนให้ลูกอยากลองเล่นของเล่นที่จะช่วย
สร้างเสริมพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเขา เช่น บล็อกไม้ ตุ๊กตา เกมสนุก ๆ แป้งปั้น เป็นต้น 

การอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงวัย ๖ ขวบ จึงไม่ได้มีส่วนต่อพฤติกรรมของเด็กเท่านั้น 
แต่มีส่วนในการก าหนดโครงสร้างและการท างานของสมองที่ดูแลเรื่องอารมณ์ด้วย ขณะที่เด็กที่ถูก
เลี้ยงดูอย่างละเลย ด้วยความรุนแรง สมองก็จะเรียนรู้การกระท าท่ีถูกละเลย การกระท าที่ก้าวร้าวหรือ
รุนแรงนั้น และรับรู้หรือเข้าใจสังคมในทางบวกได้ยาก ฉะนั้น ทางออกของปัญหาเรื่องความรุนแรง จึง
ต้องเริ่มต้นที่การดูแลปัจจัยแวดล้อมในบ้านไม่ให้ลูกคุ้นเคยกับความรุนแรง หล่อหลอมทัศนคติที่
ถูกต้อง ถ้าลูกท าความดี ชื่นชมจุดท าดี พ่อแม่ก็ควรชมเชย ขอบคุณ และแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้
ก าลังใจ และควรกล่าวค าขอโทษหากท าบางสิ่งผิดพลาดไม่ถูกต้อง  

นอกจากนี้ พ่อแม่ต้องสื่อสารกับลูกให้เข้าถึงกันได้ แม้ว่า พ่อแม่ลูกจะอยู่คนละยุคสมัยกัน 
หรือ Generation ต่างกัน ทุกคนต้องเปิดใจกัน และพ่อแม่ต้องให้สิทธิลูกๆ มีสิทธิมีเสียงที่จะออก
ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพราะเจน Y มักคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษ  และเมื่อลูกไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร   
สิ่งที่พ่อแม่ต้องท าคือ เป็นพ่อแม่ที่รอบรู้และให้ค าแนะน าเมื่อลูกมีความสงสัย เขาจะไม่เก็บไว้คนเดียว 



 

๑๙๖ 

และเด็กในยุคนี้ต้องการให้พ่อแม่เคารพเขาด้วย ทั้งเคารพเรื่องความคิด และการตัดสินใจ และการ
เคารพและการยอมรับซึ่งกันและกัน  

ดังนั้น พ่อแม่และลูกๆจะต้องยอมรับแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และร่วมแรง
ร่วมใจกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ร่วมกันมาตั้งแต่เม่ือลูกๆยังอายุน้อย แบบนี้เป็นการ
ฝึกการท างานร่วมกันและท าให้ลูกมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วย 
และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล พ่อแม่จึงห้ามใช้อารมณ์ในการจัดการกับปัญหาอย่างเด็ดขาด 
เช่นเดียวกันต้องให้ลูกเรียนรู้ว่า การที่พวกเขาจะใช้อารมณ์มาจัดการกับปัญหานั้นพ่อแม่ก็ยอมรับไม่ได้
เหมือนกัน ถ้าสามารถที่จะก่อให้เกิดแนวคิดแบบนี้ร่วมกันได้ตั้งแต่เด็กๆ แล้ว เมื่อลูกๆ โตขึ้นปัญหา
ของช่องว่างระหว่างวัยก็จะหมดไป  

  กล่าวโดยสรุป การลดช่องว่างระหว่างวัย พ่อแม่ต้องท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์และท าบทบาท
หลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น เป็นทั้งแม่ เป็นเพ่ือน เป็นที่ปรึกษา เป็นต้น พ่อแม่ต้องใฝ่หาความรู้
เพ่ือตามให้ทันลูก รอบรู้และให้ค าแนะน าเมื่อลูกมีคิดสงสัย รับฟังความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน รักษา
กฎระเบียบ เคารพความคิดและการตัดสินใจของลูกอย่างมีเหตุผลมีผล ปรับเข้าหากันได้ด้วยให้ความรัก
และห่วงหาอาทรซึ่งกันและกัน  

นอกจากนี้ในงานวิจัยของ พระมหาบัญชา สุสมฺปนฺโน( ผาติวโรดม) การศึกษาวิเคราะห์การ
น าหลักเมตตาธรรมมาใช้ในการเสริมสร้างสันติภาพของบุคคลในครอบครัวได้พบว่า“...๑. หลักเมตตา
สามารถช่วยพัฒนาจิตใจความคิดช่วยปรับปรุงพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ดีขึ้นได้ ๒. หลัก
เมตตาสามารถช่วยสร้างความสุขให้กับผู้อื่นและสร้างความรักในครอบครัวให้เกิดมีข้ึนได้ ๓. หลักเมตตา
สามารถช่วยบรรเทาความขัดแย้งช่วยสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมได้..”๕๙ ซึ่งในที่นี้จักได้น ามาบูรณา
การใช้ในการแก้ไขปัญหาลดช่องว่างระหว่างวัย และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ไดด้ังนี้ 

๓. หลักเมตตา  
“เมตตา”คือ ความรักความปรารถนาดีมุ่งหวังความสุขและความเจริญต่อกัน เช่น ความรัก

ของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรนั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์มุ่งหวังแต่ความสุขความเจริญแก่บุตรไม่หวังผลประโยชน์
ตอบแทนสิ่งอ่ืนใด เพราะฉะนั้นบิดามารดา จึงเป็นที่รักยิ่งของบุตรและด้วยความเมตตาของบิดามารดา 
จึงเห็นว่าบุตรเป็นที่รักอย่างยิ่งของท่านทั้งสอง แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่เป็นผู้มีคุณธรรมทางจิตใจสูงเพราะ
ท่านทั้งสองได้เสียสละความสุขส่วนตัว ทั้งนี้  พ่อแม่เพ่ือให้ลูกได้พบความสุขความเจริญและการแสดง
ความเมตตาของพ่อแม่ที่มีต่อบุตร ดังเอกสาร พรพรรณ อาทิตย์ตั้ง กล่าวว่า “...สายใยสัมพันธ์รักจาก
พ่อแม่ถึงลูกชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้พ่อแม่ควรจะบอกรักลูกมากขึ้นโอบกอดลูก เพ่ือแสดงความรัก การสื่อสาร
ด้วยค าพูดและภาษากลายเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกให้แน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน 

                                                           
๕๙พระมหาบัญชา  สุสมฺปนฺโน (ผาติวโรดม), “การศึกษาวิเคราะห์หลักเมตตาธรรมในคัมภีร์

พระพุทธศาสนาเถรวาทกับพระคัมภีร์คริสตธรรม”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, บทคัดย่อ. 



 

 
๑๙๗ 

เป็นวัคซีนใจที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับลูกจากปัญหาท่ามกลางความเจริญทางเทคโนโลยี
...”๖๐ และจะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวได้ ด้วยการแสดงออก ๓ ทาง ดังนี ้

๑).เมตตากายกรรม คือ การกระท าและการแสดงออกทางกายที่ประกอบด้วยความเมตตา คือ 
แสดงไมตรีและความหวังดีต่อผู้อ่ืน ร่วมช่วยเหลือกิจต่าง ๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพเคารพ
นับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลังได้แก่     
 (๑) ใช้ภาษากาย สร้างความอบอุ่นในครอบครัวการสื่อสารด้วยภาษากาย เป็นการสื่อสาร ที่

สร้าง 
ความอบอุ่นสร้างความมั่นใจและก าลังใจ ซึ่งกันและกัน และมีความหมายมากกว่าการใช้ค าพูดการ
แสดงออกความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เช่น การโอบกอด สัมผัส หอมแก้มกันบ้าง ซึ้อของให้กันใน
โอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด ให้ของขวัญ ไปทานข้าวร่วมกัน เป็นต้น 
 (๒) การแสดงออกของพ่อแม่อย่างตั้งใจ เช่น รู้จักรับฟังลูกให้เข้าใจว่า อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกนึกคิด

อย่างไร 
อย่างไรด้วยท่าทีท่ีตั้งใจ หัวใจของการฟัง คือ ภาษาท่าทาง ท่าท่ีรับฟัง สบตา พยักหน้า เป็นต้น เพราะ
เขาอยากให้คนอื่นมารับฟังเขาด้วยเพราะเด็ก Gen Y และ Z มักคิดว่าเขา คือ คนพิเศษเสมอ 
 (๓) การแสดงออกท ากิจกรรมร่วมกันร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้

อินเทอร์เน็ต 
กับพ่อแม่ และพ่อแม่ควรสนุกกับการเล่นอินเทอร์เน็ตกับลูก ๆ และที่ส าคัญพ่อแม่ก็ต้องใฝ่หาความรู้
ยุคนี้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยี ข้อมูลหาได้ไม่ยาก พ่อแม่ก็ควรใฝ่หาความรู้เพ่ือตามให้ทันลูก ๆ ด้วย จะ
ได้คุยกับลูกรู้เรื่อง หรือบางอย่างอาจต้องให้ลูกช่วยแนะน าหรือสอนให้พ่อแม่ทดลองท าแล้วปฏิบัติ
ร่วมกัน เพราะการรับรู้ของเด็กจะมีความเชื่อมั่นสูงและเร็วกว่าชีวิตของเขาจะมีเทคโนโลยี และเด็กจะ
เคยชินกับการหาค าตอบของทุกอย่างได้ของเด็ก Gen Y และ Zในที่รวมถึงไม่ควรไม่หมกมุ่นอยู่กับการ
เล่นเกมทางอินเทอร์เนตมากเกินไป โดยเฉพาะการสนทนาทางอินเทอร์เนต หรือการแชต (chat) ซึ่งจะ
น าไปสู่การถูกหลอกลวงไปท ารุนแรงทางเพศได้ง่าย 
 (๔) การแสดงออกความเท่าเทียมกัน กล่าวคือ สิ่งที่ลูก ๆ ได้รับการสอนมาจากทั้งใน

โรงเรียน 
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพราะฉะนั้น เมื่อไหร่เขาเห็นว่าพ่อแม่ให้คนอ่ืนมากหรือน้อยกว่าเขา เด็กจะ
รู้สึกไม่ค่อยพอใจ ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการแสดงออกอย่างเท่าเทียมกันด้วย 
 (๕) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กล่าวคือ ด้วยการศึกษาที่สอนเรื่องกฎระเบียบมากขึ้น 

เด็ก 
ก็จะคาดหวังให้ทุกอย่างมีระเบียบ และพ่อแม่ก็ต้องท าตามกฎระเบียบด้วยเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ลูกดู 
เพ่ือให้ลูกเคารพพ่อแม่มากข้ึน และยินดีที่จะปฏิบัติตามที่พ่อแม่ปฏิบัติ  

                                                           
๖๐พรพรรณ  อาทิตย์ตั้ง, “ปัญหาวิกฤติที่สุดในสังคมไทยในปัจจุบัน”, (๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕).

<http://luck507.blogspot.com/2012/07/blog-post_13.html> (10 มีนาคม 2557). 
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๑๙๘ 

          ๒) เมตตาวจีกรรม คือ กล่าวค าพูดด้วยความปรารถนาดีต่อกันเป็นค าพูดที่ไม่เบียดเบียน           
ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ชิงชัง หรือดูถูกเหยียดหยาม และไม่พูดเพราะมีความเห็นผิด หรือที่เรียกว่า  มีความ
เห็นชอบ กล่าวคือ มีความเชื่อความเข้าใจในความเป็นจริง ซึ่งมีวิธีการกล่าวค าพูดที่จะช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างวัยได้ ดังนี้ 
 (๑) การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อัน ก็จะไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

แม้ 
จะมีความแตกต่างกันก็สามารถเข้ากันได้ ได้แก่ พ่อแม่อาจจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเล่าถึงประสบการณ์การ
เป็นวัยรุ่นในอดีต โดยเฉพาะส่วนที่คล้ายคลึงกับวัยรุ่นสมัยนี้ เช่น การแต่งตัวที่แหวกแนวจากคนทั่วไป 
คลั่งไคล้ดารานักร้อง จะท าให้ลูกเข้าใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของวัยรุ่น และรู้สึกว่าพ่อแม่เข้าใจ
เรื่องของวัยรุ่น 
 (๒) การพูด จับถูก ชื่นชม ให้ก าลังใจพ่อแม่ต้องเข้าใจพลังของก าลังใจและสร้างให้เกิด

ก าลังใจ 
ในตัวลูก หากก าลังใจดีสมองจะท างานได้ดี คนเราจะไม่เรียนรู้หากถูกต าหนิตลอดเวลา 

        การจับถูก คือ การขยันมองให้เห็นด้านดีหรือด้านบวกแม้เล็กน้อยในตัวลูก 
        การชื่นชม ให้ก าลังใจ คือ การน าสิ่งดี ๆ แม้เล็กน้อยนั้นมาพูดชื่นชมให้เจ้าตัวรับรู้ หรือ

พูดแสดงให้ผู้อ่ืนรับรู้ความดีของลูก การท าให้ลูกรู้ว่ามีคนเห็นคุณค่าในตัวเขา และการท าให้ลูกเห็นคุณค่าใน
ตัวเองจะท าให้ลูกมีก าลังใจ จ าท าให้ลูกรู้สึกว่าเราเป็นมิตร ฟังเรามากขึ้น 

        การพูด “อย่าหาจุดผิดแต่ควรหาข้อดี”  เช่น ลูกสังสรรค์กับเพ่ือนที่ท างานกลับถึงบ้าน
เที่ยงคืน หากมองเห็นข้อเสียก็จะต่อว่าลูกว่ามัวแต่เที่ยว เตร็ดเตร่ ไม่รักดี ลูกคงไม่พอใจ กลับกันลอง
มองเป็นข้อดีก่อนว่าลูกเราเข้าสังคมได้ ในขั้นแรกท าให้คนเป็นแม่สบายใจขึ้น แต่ก็ควรพูดเสริมเมื่อลูก
กลับถึงบ้านว่ากลับดึกนั้นไม่ดี สังสรรค์ได้แต่ไม่ควรบ่อยเกินไป เป็นต้น หากใช้เหตุผลมาเหนืออารมณ์ 
คนในบ้านจะคุยกันรู้เรื่องมากข้ึน 
 (๓) การพูดกันอย่างมีเหตุมีผล กล่าวคือ การพูดชมเชยในสิ่งที่ได้ท าถูกต้องและเสริม

ในทาง 
บวกขจัดทางลบ เช่น ไม่ดุว่าหรือกล่าวโทษว่าเป็นความผิด แต่จะใช้วิธีชี้แนะทางออกหลายทางให้
เลือกและให้เขาเลือกเอาเองได้ พ่อแม่ยุคใหม่จ าเป็นต้องลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยการเรียนรู้ที่จะ
พูดคุยกับลูก ๆ ด้วยเหตุและผลเช่นกัน “ถ้าลูกไม่ยอมรับเหตุผลพ่อแม่ก็ต้องไม่ยอมรับในพฤติกรรม
ของลูกส่วนจะใช้วิธีการอะไรที่สร้างสรรค์ก็คงต้องแล้วแต่ละครอบครัว 
     เมื่อมีปัญหากับลูก เมื่อเวลาความเห็นไม่ตรงกันก็ควรตอบลูกได้ “พ่อว่าตอนนี้ความเห็น
ของเราไม่ตรงกันนะ เอาอย่างนี้ลูกๆ ก็รู้ว่าพ่อมีประสบการณ์มาก่อน และพ่อก็รักลูกไม่อยากให้ลูกท า
อะไรผิดพลาดไป  เรามาลองท าตามที่พ่อเสนอก่อนดีไหม  ถ้าท าแล้วไม่ดีหรือลูกมีเหตุผลที่ดีกว่าก็
เปลี่ยนไปท าตามที่ลูกเสนอก็แล้วกัน" ผลคือบางเรื่องลูกๆ ก็ท าตามท่ีพ่อเสนอต่อไป และบางเรื่องที่ลูก
เห็นว่าข้อเสนอของพ่อ อาจไม่เหมาะสมพวกเขา ก็พยายามไปหาเหตุผลมาค้านและบางครั้งก็ได้ผล 
เมื่อเป็นแบบนี้ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และเข้าอกเข้าใจกันว่าครอบครัวต้องอยู่กัน
ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  เพราะช่องว่างระหว่างวัยไม่มีทางลดได้ด้วยการใช้ระบบเผด็จการ



 

 
๑๙๙ 

เด็ดขาด แต่ช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าทุกคนที่อยู่ร่วมกันนั้นอยู่รวมกันด้วย 
ความรัก มาลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยความรักความเข้าใจกัน  
 ๓) เมตตามโนกรรม (เมตตาทางใจ) คิดในแง่บวก คือ คิดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยมี
มโนสุจริตได้แก่ไม่คิดร้าย ผูกใจเจ็บ แค้น ปองร้ายคนอ่ืนและไม่เห็นผิดเป็นชอบ เช่น คิดว่าคอมพิวเตอร์
ไม่มีประโยชน์ ในทางตรงกันข้าม คอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้และน าประโยชน์
มาใช้ได้เป็นต้น พ่อแม่ต้องมีพ้ืนฐานคุณธรรมทางจิตใจเป็นพ้ืนฐาน ในเรื่องความจริงใจ เอาใจใส่บุตร 
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ดังนั้น ในยุคนี้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยดิจิทอล เด็กโตมาพร้อมกับการอ่าน
คอมเม้นท์มากมายในเฟสบุ๊ค เขาจะยอมรับได้กับความเห็นจากคนอ่ืน และก็ต้องการให้คนอ่ืนเข้ามา
สนใจและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเขาด้วย   
 ดังนั้น พ่อแม่ต้องเปิดใจสลายตัวตนไปพร้อมกับความอดทนต่ออุปสรรคทั้งปวง สร้างโอกาส
กระท าความดี เปิดพ้ืนที่ความต้องการจากตนเอง หันหน้าเข้าหากัน เพ่ือจะไปรับฟังอย่างตั้งใจฟังอย่าง
ลึกซึ้ง จากข้อมูลปัญหาความทุกข์ ความเดือดร้อน ความหวาดกลัว ของลูก เมื่อผิดพลาดก็ยินดีให้อภัย
ไม่เคียดแค้นพยาบาทไม่คิดปองร้ายต่อกัน เต็มใจท าหน้าที่ของตนเองอย่างรอบรู้และให้ค าแนะน าและ
ยินดีที่จะท าให้ลูกเมื่อความคิดสงสัย เขาจะไม่เก็บไว้คนเดียว  
 นอกจากนี้พ่อแม่ต้องให้ความเคารพความคิดเห็นและการตัดสินใจของลูกด้วย เพราะเด็กยุค
นี้ต้องการให้พ่อแม่เคารพความคิดและการตัดสินใจของเขา และมักคิดว่าเขาคือคนพิเศษเสมอของเด็ก
ในยุค Gen Y และ Z 

อีกประการหนึ่ง เวลาพ่อแม่เห็นพฤติกรรมบางอย่างของลูกที่เราไม่ชอบ อย่าเพ่ิงรีบตัดสิน
หรือใช้อารมณ์กับลูก ให้เราคิดก่อนทุกครั้งว่าลูกคงมีเหตุผลบางอย่างและที่เราไม่ชอบก็เพราะเรามี
เหตุผลบางอย่างเช่นกัน การคิดจะช่วยให้เรามีสติ ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น ช่วยให้เรามีความ
พร้อมที่จะฟังและพูดกับลูกได้ดีขึ้น 

การแก้ปัญหาลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยหลักเมตตา ยังช่วยให้ไม่เกิดปัญหาครอบครัวที่เป็น
ลักษณะความรุนแรงต่อกันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ พ่อแม่เป็นต้นแบบคนส าคัญในวัยที่
พร้อมซึมซับและเรียนรู้จากการเลียนแบบ โดยเฉพาะจากคนที่อยู่ใกล้ตัวทั้งพ่อแม่และคนในครอบครัว 
การปฏิบัติตัวของพ่อแม่ทั้งที่ปฏิบัติต่อลูก หรือปฏิบัติต่อกันเอง หรือกับผู้คนในบ้านเป็นเหมือนฉาก
ละครที่ลูกจะต้องได้เห็นและสัมผัสทุกวัน พ่อแม่จึงเป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลต่อค าพูดท่าที การกระท า
และวิธีคิดของลูกมาก คือ   

๑. พ่อแม่ท าตัวอย่างพฤติกรรมไม่ต้องการของผู้ที่เสียผลประโยชน์จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ในเชิงบวกข้ึนได้และมีผลต่อคุณค่าภายในจิตใจรุนแรง มีเมตตาต่อสัตว์ เช่น ถ้าพ่อแม่เป็นคนที่รักและ
เอ้ืออาทรกับสัตว์ลูกก็จะเรียนรู้วิธีนั้นจากคุณ เช่น  ถ้าพ่อแม่เป็นคนที่เห็นสัตว์เดินผ่านมาแล้วต้องขอ
ดึงหางสักหน่อย เตะสักที ลูกก็จะเรียนรู้ที่จะเล่นกับสัตว์เช่นนั้น ในทางตรงกันข้าม พ่อแม่เห็นสัตว์เดิน
ผ่านมาแล้วเข้าไปนั่งใกล้เมื่อรู้ว่าสัตว์นั้นเชื่องก็เอามือไปลูบหัวสัตว์หรือล าตัวด้วยกริยาที่แสดงความ
เมตตาแก่สัตว์นั้น ลูกก็จะเรียนรู้และจะเล่นกับสัตว์เช่นเดียวกัน  

๒. พ่อแม่ท าตัวอย่างพฤติกรรมไม่รุนแรงมีเมตตาต่อผู้อ่ืน เช่น ถ้าพ่อแม่เป็นคนมีเหตุการณ์ 
คือ ใครก็ไม่รู้ขับรถปาดหน้า พูดจาไม่เข้าหูก็พร้อมต่อว่า ตะคอกและปฏิบัติตอบด้วยวิธีเดียวกัน ลูกก็
จะเรียนรู้วิธีเหล่านั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่รู้จักอภัยทานทางใจนั้น ยังเป็นการฝึกใจให้มีความ



 

๒๐๐ 

อดทนฟังเขา แม้ว่าจะพูดจาไม่เข้าหู ปรับเปลี่ยนใจให้มีเมตตาต่อเขา รับฟังเขาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปัญหาความทุกข์เดือดร้อนความหวาดกลัวฟังเขาอย่างควบคุมอารมณ์ความโกรธให้อภัยเขา คิดในแง่
ดีว่า เขาอาจมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องปาดหน้าที่เราไม่รู้ก็ได้ หรือเขาอาจไม่ได้เจตนาก็เป็นได้ และอธิบาย
ให้ลูกฟังว่าถูกผิดอย่างไร อย่างไหนควรท าหรือไม่ควรท าอย่างไร จะช่วยให้ช่องว่างระหว่างวัยแคบเข้า
มาได้ เพราะสมาชิกทุกคนล้วนต้องการความรักจากคนในครอบครัว ยิ่งถ้าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข
ให้อภัยกันได้เสมอ ที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา หลักเมตตาธรรมเป็นสิ่งสูงสุดของการสริมสร้างให้ทุก
ชีวิตบนโลกใบนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีสันติภาพถือแม้ค าว่าความรักหรือเมตตาธรรมนั้นจะเป็นนามธรรม
แต่การจะรับรู้และสัมผัสได้นั้นเกิดจากการประพฤติปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนเองแล้วส่งไปถึง
ผู้อื่นเหมือนความสุขความทุกข์นั้นจะต้องรับรู้ด้วยตัวเองถือจะบอกได้ว่าเป็นอย่างไรฉันใดการสัมผัสถึง
หลักเมตตาธรรมนั้นก็ฉันนั้นในพระพุทธศาสนานั้นเป็นที่ยอมรับกันในหมู่พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาใน
พระพุทธเจ้าและผู้ที่เชื่อในผลของกรรม (ผลขอการกระท า)ว่า“หลักเมตตาธรรม” นั้นเป็นหลักธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราแผ่ความรักและเจริญความรักในสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตเสมอกันในสัตว์
ทุกจ าพวกในที่ทั้งปวงเพ่ือละกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงอันเป็นบ่อเกิดของความไม่สบาย
กายไม่สบายใจที่ท าให้เกิดการอาฆาตจองล้างจองผลาญอันเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดเพ่ือให้เกิดการละกิเลส
เหล่านั้น 

พระพุทธเจ้าจึงเน้นให้คนเราไม่ท าความชั่วทั้งปวงท าแต่ความดีทั้งปวงและท าจิตใจให้บริสุทธิ์
อันเป็นที่มาของความหมายของการมีหลักเมตตาธรรมในจิตใจการแสดงออกมาของหลักเมตตาธรรมที่
ปรากฏเป็นคุณธรรมในคัมภีร์พระพระไตรปิฎกนั้นพบว่ามีอยู่ ๓ ประการ คือ 

๑. เมตตากายกรรม หมายถึง จะท าสิ่งใดก็ท าด้วยเมตตา คือ กิริยาอาการที่แสดงออกมานั้น
ไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อนร้อนใจ ได้แก่ (๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ (๒) เว้นจากการลักทรัพย์  
(๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

๒. เมตตาวจีกรรม หมายถึง จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา คือ การพูดการเจรจาปราศรัยที่แสดง
ออกมาทางวาจานั้นไม่ไปท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อนร้อนใจเจ็บใจ ได้แก่ (๑) เว้นจากการพูดเท็จ 
(๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด (๓) เว้นจากการพูดค าหยาบ (๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

๓. เมตตามโนกรรม หมายถึง จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา คือ กิริยาอาการทางใจหรืออารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจที่แสดงออกมานั้น ไม่ไปท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน ได้แก่ (๑) ไม่โลภ            
(๒) ไม่พยาบาท (๓) มีความเห็นถูกต้อง 

หลักเมตตาธรรมของพระพุทธศาสนาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับการเสริมสร้างทั้งภายใน
และภายนอก ดังนี้ 

๑. ใช้หลักเมตตาธรรมของพระพุทธศาสนาในระดับสูง คือ การมีปัญญามาช่วยเสริมให้เกิด
สัมมาทิฏฐิความเห็นในทางที่ดีงาม และสัมมาสังกัปปะการคิดที่ดีงาม 

๒. ใช้หลักเมตตาธรรมของพระพุทธศาสนาในระดับศีลมาช่วยเสริมโดยเน้นศีล ๕ คือ 
     (๑) ปาณาติปาตาเวรมณีเจตนางดเวน้จากการฆ่าสัตว์  
     (๒) อทินนาทานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 
     (๓) กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  
     (๔) มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ  



 

 
๒๐๑ 

     (๕) สุราเมยมัชชปมาทัฏฐานาเวรณีเจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือ ยาเสพติด   
     แต่สิ่งส าคัญที่สุดอยู่ที่ว่าตัวบุคคลและสังคมนั้นมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในการ

มุ่งมั่นและตั้งใจในการน าเอาหลักเมตตาธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาลดช่องว่างที่เกิดขึ้นและ
เสริมให้เกิดสันติภาพแทนหากตัวบุคคลนั้นมีใจเปิดกว้างพอกับผู้อ่ืนเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วไซร้สันติภาพ
ย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการมีเมตตาการมีความกรุณามีความอ่อนโยนมิใช่สัญลักษณ์ของ
ความอ่อนแอมิใช่การหมดหนทางหรือหมดหวังและไม่ใช่การแสดงออกของคนขี้แพ้ขี้ขลาดแต่ประการ
ใดแต่เป็นการแสดงออกของผู้ชนะในสิ่งที่ผู้อ่ืนชนะได้ยากบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและความแน่วแน่ใน
จิตใจอย่างแท้จริง 

สรุปความโดยภาพรวม การแก้ไขปัญหาการลดช่องว่างระหว่างวัย คือ ควรท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
เอาใจใส่ต่อกัน เช่น สามีภรรยา บิดามารดา บุตร มีการแสดงออกด้วยความรู้สึกมีเมตตาต่อกัน เช่น 
การพูดจารักษาน้ าใจกันให้ก าลังใจกัน มีเวลาให้แก่กัน และที่ส าคัญควรเรียนรู้สังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างเข้าใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว วิธีการปฏิบัติ
หมั่นฝึกตนให้เป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุคคลรอบข้างได้มากขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยส่งทอดอารมณ์ และรองรับ
ความรักความเมตตาความเข้าใจกันได้ดีเกิดบรรยากาศท่ีดีขึ้นในครอบครัว 

จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเป็นกระบวนการควบคุมพฤติกรรม มีการสื่อสารในทางสันติ
เกิดสัมพันธภาพที่ดี เพราะสิ่งนี้ท าให้มีความคิดในเชิงบวก เปิดใจกว้างให้แก่กัน ยอมรับความแตกต่าง
ของกันและกันในแนวร่วมของการยกย่องเคารพให้เกียรติกันและกัน ไม่ดูหมิ่นคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ที่เท่าเทียมกันที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยให้หมดไปดังแสดงในแผนภูมิ ๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

     แผนภูมิ ๔.๑๑ 
                 การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัว 

                   ด้านการลดช่องว่างระหว่างวัย 
 

๕.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจ : การวางแผนการเงิน 
การวางแผนการเงินของครอบครัวเป็นหัวใจหลักส าคัญ คือ จะท าอย่างไรที่หัวหน้าครอบครัว

จะบริหารเงินและทรัพย์สินที่หามาได้ เพ่ือด ารงชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน และสมดุล 
ปัญหาครอบครัว ทุกวันนี้ขาดการวางแผนการใช้เงินส่วนใหญ่ได้มาก็จะใช้ไป โดยค านึงถึงความอยากได้
มากกว่าความจ าเป็นขาดการค านึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการลงทุนที่เกินตัวหรือเกินรายได้  จึงท าให้

หน้าที่ของสามี /หน้าที่ของภรรยา 
 

หน้าที่ของบิดามารดา/และหน้าที่บุตร 

“หลักเมตตา” คิด พูด ปฏิบัติ ดีต่อกัน 
 

การ 
ลดช่องว่าง
ระหว่างวัย 



 

๒๐๒ 

เกิดปัญหาความยากจน หรือเงินไม่พอใช้จ่ายในแต่ละเดือน ท าให้เกิดความเครียด เป็นสาเหตุที่ท าให้
เกิดความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งในครอบครัวและสังคม 

คนในสังคมปัจจุบันตกอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและวัฒนธรรมบริโภคทั้งโดยรู้ตัว
และไม่รู้ตัวทั้งนี้ คนในสังคมมักจะมีแนวโน้มในการให้คุณค่ากับสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นความคิด
ความเชื่อการกระท าและทัศนคติที่คนในสังคมมีร่วมกันเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าเหล่านี้ เช่น การใช้
จ่ายเกินตัว การฟุ่มเฟือยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยึดติดวัตถุ สิ่งอ านวยความสะดวก โดยไม่ดูความเหมาะสม
กับฐานะของครอบครัว ก็ท าให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัว เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายชายจะรู้สึกว่าตน
มีปมด้อย และท าให้คิดมากเครียด และเมื่อเครียดสะสมมาก ก็ลงมือด้วยความรุนแรงความรุนแรงใน
ครอบครัวเกิดขึ้นได้ ในทุกกลุ่มทุกสังคมแต่จะเกิดได้บ่อยกว่าในกลุ่มเศรษฐกิจสังคมต่ า เนื่องจากความ
ยากจนขาดแคลน หรือมีหนี้มีสินท าให้เกิดความเครียด และคนกลุ่มนี้มีความคุ้นเคยและยอมรับว่า การ
ใช้ก าลังเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่ากลุ่มเศรษฐกิจสูงกว่าสอดคล้องกับเอกสาร พระมหาสมบูรณ์ 
วุฑฺฒิกโร พบว่า  “...การเงินถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ และวัตถุที่
อ านวยความสะดวกสบายต่างๆภายในครอบครัวจะสังเกตเห็นได้ในชีวิตจริงของครอบครัวบางครอบครัว
จะเห็นว่าบางกรณีบางครอบครัวความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพราะรายรับไม่พอกับรายจ่ายจึงเป็นเหตุ
ท าให้ผู้น าครอบครัวเกิดความตึงเครียดทางอารมณ์โดยระบายอารมณ์ออกมาด้วยการด่าทุบตีหรือชวน
ทะเลาะภรรยาและบุตรของตนเองซึ่งประเด็นปัญหานี้อาจเกิดได้จากปัจจัยภายนอกคือปัญหาเศรษฐกิจ
ตกสะเก็ดปัญหาตกงานส่วนปัจจัยภายในคือผู้น าครอบครัวไม่มีความขยันในการแสวงหาทรัพย์เพ่ือให้
เพียงพอต่อครอบครัวหรือขาดความรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวน าเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่
ไม่จ าเป็นเช่นเที่ยวผู้หญิงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนหรือคบคนชั่วเป็นมิตร...”๖๑   

นอกจากนี้การหารายได้ให้พอแก่ค่าใช้จ่ายท าให้มีเวลาดูแลลูกน้อยลงพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
สวัสดิการหรือสิทธิพิเศษใด ๆ จากที่ท างานและภาครัฐบาล ท าให้แม่มักจะมีปัญหาซึมเศร้า หรืออาจจะ
เป็นคนจู้จี่ขี้บ่นในอัตราที่สูงมากขึ้น ขณะเดียวกับที่พ่อมักจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมเข้าสังคมติดเหล้าบุหรี่ 
ขาดความใกล้ชิดกับลูกอาจจะส่งผลถึงสุขภาพจิตของเด็ก และเด็กอาจเติบโตอย่างขาดความอบอุ่น
กลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวขาดคุณธรรมจริยธรรม เพราะเด็กที่กระท าผิดมากกว่าครึ่งมาจาก
ครอบครัวที่ มีสภาพปัญหานี้ค่อนข้างมากดังกล่าวมานี้ล้วนน าไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว 

วิธีการแก้ไข ในเรื่องของการเงินของครอบครัว ต้องอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้
ก าหนดไว้ ประกอบด้วย ๑) หลักทิศ ๖ การท าหน้าที่ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการรักษาทรัพย์ 
ได้แก่ หน้าที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี, หน้าที่บุตรพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา  ๒) หลักโภควิภาค ๔ และ 
๓ ศรัทธา ทั้ง ๓ หลักธรรมน ามาบูรณาการแก้ปัญหาการเงินของครอบครัว แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวด้านการเงินของครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑.หลักทิศ ๖  

                                                           
๖๑พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.“เอกสารประกอบการเรียนวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา

เพื่อสังคม”, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),            
(อัดส าเนา). 

  



 

 
๒๐๓ 

ทางพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญต่อคุณสมบัติของสตรีมากกว่า รูปสมบัติ เพราะคุณสมบัติ
เป็นสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของสามีได้ยาวนานด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องของบทบาท
และหน้าที่ภรรยาพึงปฏิบัติสามีไว้  ๕ ประการด้วยกันโดยบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวมานี้  ก็คือ
คุณสมบัติของภรรยานั่นเอง โดยเฉพาะอย่างอย่างภรรยามีบทบาทส าคัญในด้านเศรษฐกิจของ
ครอบครัวที่ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ ดังนี้ 
 ๑.๑) หน้าที่ของภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อสามี ในหลักธรรมทิศ ๖ คือ ทิศเบื้องหลัง (ปัจฉิมทิศ) 
หมายถึง สามีภรรยาซึ่งตั้งอยู่ในฐานะที่เกื้อหนุนจุนเจือกันตามหน้าที่ของตนอย่างไม่บกพร่อง หน้าที่
ของภรรยา๖๒ ในที่นี้จะได้กล่าวโดยเฉพาะข้อ ๔ รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้  

   ค าว่า“รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้”หมายความว่า ภรรยาจะต้องเป็นผู้รู้จักบริหารจัดการเงิน
ในครอบครัวด้วยการเลี้ยงชีวิตตามความเหมาะสม กล่าวคือ เก็บหอมรอบริบรู้จักการใช้จ่ายว่าสิ่งใด
ควรสิ่งใดไม่ควรและรู้จักรักษาทรัพย์ท าให้ทรัพย์งอกเงยอีกด้วย อีกทั้ง  รู้จักค่าของเงินรู้จักกระเหม็ด
กระแหม่รู้จักใช้สอยรู้จักกาลเทศะทางได้ทางเสียคราวควรไม่ควร ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของภรรยาที่
จะต้องมีความชัดเจนในการใช้จ่ายเพราะส่วนใหญ่ค่าใช้จ่าย ภายในบ้านสามีจะไม่ค่อยรู้ว่าการใช้จ่าย
ในบ้านสิ้นเปลืองอย่างไรเพราะถึงเวลากินก็ได้กินอยากกินอะไรก็สั่งไปซึ่งดูเป็นของง่ายส าหรับสามี  
เพราะฉะนั้น การรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้นั้น จะต้องจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายแสดงให้เห็น
ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานชี้แจงกับสามีเพ่ือป้องกันการสงสัยกันความเข้าใจผิดซึ่งอาจมีขึ้นได้ 

ส่วนการรู้จักรักษาทรัพย์ท าให้ทรัพย์งอกเงยในที่นี้ หมายถึง ภรรยาจะต้องรู้จักเก็บสิ่งของที่
เสียใช้การไม่ได้แล้วถ้าสิ่งใดควรจ าหน่ายหรือขายได้ก็ควรขายดีกว่าที่จะเก็บไว้ในรกรุงรังบ้าน นอกจากนี้
อาจมีพืชผักสวนครัวหรือผลหมากรากไม้ที่ปลูกไว้และเหลือใช้ในบ้านถ้าสิ่งใดสามารถขายได้ก็ควรขาย
จะได้เป็นการช่วยกันหาช่วยกันเก็บเพ่ือความสมบูรณ์ของครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับค าที่ท่านกล่าวไว้ว่า 
การรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ก็คือภรรยาที่มองอนาคตของบุตรและความม่ันคง ความมีหลักฐานของ
ครอบครัวด้วยการรู้จักใช้สอยทรัพย์รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อของสามีไม่
สุรุ่ยสุร่ายในการใช้จ่าย เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุป การรักษาทรัพย์สินที่สามีหามาได้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
ในครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจเพราะการรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ในที่นี้ ภรรยาได้ท าหน้าที่จัดวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวให้เพียงพอหรือเหลือกินเหลือใช้ ต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งเป็น
หลักประพฤติปฏิบัติของแม่บ้านพึงปฏิบัติเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายในครอบครัว 

๑.๒) หน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดามารดา  
หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับสังคมไทยวัฒนธรรมไทย กล่าวคือ การดูแล       

เอาใจใส่และเลี้ยงดูบิดามารดาแล้ว บุตรควรปฏิบัติต่อบิดามารดาด้วยความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาจึง
จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรมีคุณภาพและเป็นที่พ่ึงปรารถนาของบิดามารดา บุตรมีหน้าที่ส าคัญในการช่วย
ด ารงวงศ์สกุลให้ยั่งยืนโดยประพฤติตนเป็นคนดีเพ่ือน าชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูลและไม่ประพฤติตนให้
เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ท าหน้าที่ของลูกที่ดีในการรักษาทรัพย์สินของวงศ์ตระกูล
ครอบครัวให้มั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข จึงจะได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณบิดามารดา โดยเฉพาะ

                                                           
๖๒ที.ปา. ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 



 

๒๐๔ 

การท าหน้าที่ในการรักษาทรัพย์สินของวงศ์ตระกูลครอบครัวให้มั่นคง หมายถึง การที่รักษาทรัพย์สิน 
เงินทอง ไว้ด้วยความสุจริตตามที่วงศ์ตระกูลได้ท ามา แม้ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีบุตร แต่ได้ท าสิ่งที่ควร
ท ากับวงศ์ตระกูลกับบิดามารดา ปู่ยา ตายาย  ที่ท่านหาทรัพย์เก็บไว้ เพ่ือบุตรหลาน การที่ทายาทรักษา
ด้วยดีด้วยความสุจริตก็ชื่อว่าด ารงวงศ์ตระกูลแล้ว แม้จะไม่มีบุตรครอบครัวก็ตาม เพราะด ารงไว้ ในสิ่งที่
วงศ์ตระกูลหาไว้ด้วยดี นอกจากนี้ยังมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้การเงินของครอบครัวมั่นคง  

กล่าวโดยสรุป การรักษาทรัพย์สินของวงศ์ตระกูลครอบครัวให้มั่นคงก็เป็นวิธีแก้ปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ เพราะบุตรต้องท าหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินในครอบครัวให้
ลงตัวท าให้เกิดประโยชน์ตนและใช้สร้างความดีช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนจัดอยู่ในกลุ่มที่ใช้
สอยทรัพย์สมบัติเลี้ยงตนและเผื่อแผ่เจือจุนแก่สังคมท าความดีแต่ไม่มีความยึดมั่นยึดติดไม่มัวเมาไม่หมกมุ่น
มีสติปัญญารู้เท่าทันโทษและทางออกที่ท าตนให้เป็นอิสระอยู่โภคทรัพย์ทั้งปวงทั้งนี้ เพ่ือตอบแทน
พระคุณบิดามารดา และเพ่ือความอยู่ดีมีสุขภายในครอบครัว 

เมื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปรียบเทียบหลักทางพระพุทธศาสนาหลักโภควิภาค ๔ ท า
ให้พบว่ามีหลักการและเป้าหมายมีส่วนที่คล้ายคลึงกันคือเป็นการจ าแนกทรัพย์เป็นส่วน ๆ เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐานเหมือนกัน มุ่งให้เกิดคุณค่าต่อการด ารงชีวิตทีมั่นคงให้รู้เท่าทันและเป็น
อิสระส่วนด้านวิธีการแตกต่างกันคือวิธีโภควิภาคต้องน าหลักธรรมหลายประการมาประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องเหมาะสม 

 
 
๒. หลักธรรมโภควิภาค ๔  
หลักการของโภควิภาคนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างครอบคลุมคือมีทั้งหลักของการใช้จ่าย

ทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนที่หนึ่งการท าให้ทรัพย์เพ่ิมพูนหรือพูดอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การแสวงหาทรัพย์ก็คือ การ
น าทรัพย์ส่วนนี้ไปลงทุนท ากิจการต่าง ๆ เพ่ือให้ทรัพย์เพ่ิมพูนขึ้น ซ่ึงในส่วนของการลงทุนนี้ พระพุทธเจ้า
ให้ความส าคัญมากเพราะพระองค์ให้ใช้ทรัพย์สองส่วน ส าหรับการลงทุนซึ่งคิดเป็น ร้อยละ ๕๐ คือ
ครึ่งหนึ่งของทรัพย์ทั้งหมดและการเก็บออมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า เก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็นซึ่งทรัพย์
ส่วนนี้ก็คือ ส่วนที่ต้องเก็บต้องออมนั่นเอง จึงกล่าวได้ว่าหลักของโภควิภาค ๔ นี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้
อย่างครอบคลุมในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ซ่ึงปัจจุบันนี้รัฐบาลก็พยายามรณรงค์ให้ประชาชน เมื่อ
ได้ทรัพย์มาแล้ว ให้เก็บออมหนึ่งส่วน ใช้สามส่วน ซ่ึงตรงกับหลักการของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ใน           
โภควิภาค ในทางพระพุทธศาสนาแนะน าหลักโภควิภาค โดยสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 

    ๑. เก็บเป็นเงิน ส ารองคงคลังส าหรับความมั่นคงให้ชีวิตยามเจ็บป่วย ยามฉุกเฉิน 
    ๒. ใช้เงินนั้น มาซื้ออาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคจับจ่ายใช้สอยเพ่ือดูแลตัวเอง และ 

บุคคลอันเป็นที่รักให้ กินอ่ิมนอนอุ่น 
              ๓. น าเงินนั้นไปลงทุนในลักษณะ เงินต่อเงิน 
              ๔. เสียภาษีท่านใช้ค าว่า “ราชพลี” (ท าเพ่ือสังคม) เมื่อเราได้ผลประโยชน์จากผืนแผ่นดิน
นี้ก็ต้องแบ่งปันให้กับแผ่นดินทุกสิ่ งทุกอย่างที่ เราได้มาคุณเป็นหนี้บุญคุณประเทศนี้ทั้ งนั้น  
              ๕. บ ารุงสมณะชีพราหมณ์นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ที่เป็นเสาหลักในทางธรรมในทางสติปัญญา
ให้กับคนในสังคม หลักการใช้เงินของพระพุทธเจ้า ห้าข้อนี้ ไม่มีทางล้าสมัยถ้าท าได้ชีวิตจะมีแต่เป็นสุข 



 

 
๒๐๕ 

 พระพุทธเจ้าแนะน าว่า ต้องเอาเงินมาสร้างความมั่นคงก่อน และแบ่งส่วนหนึ่งมากินมาใช้
ครอบครัวต้องกินอิ่มนอนอุ่นตรงนี้ส าคัญ กล่าวได้ว่า มีเงินให้เอามาใช้เพราะเงินเป็น “ปัจจัย” ไม่ใช่ 
“เป้าหมาย” เพราะฉะนั้น มีเงินต้องใช้เงิน เงินอีกส่วนหนึ่งให้เอาไปท าธุรกิจหรือลงทุนท าให้มัน “งอกเงย”
เพราะวัฏจักรของการลงทุนก็คือ วัฏจักรของการเวียนว่ายแห่งชีวิต ในเรื่องการหาก าไรในทางพุทธศาสนา 
ไม่ใช่เรื่องผิดเพียงขอให้มีสัมมาอาชีพ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนมีความทุกข์ หรือท าก าไรบนความเดือดร้อนของ
ผู้อื่น อันนี้รับไม่ได้หลักในการท าธุรกิจในทางพระพุทธศาสนา คือ การไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น ถ้าหากินโดยสุจริตก็ขึ้น ชื่อว่า เป็นนักธุรกิจที่ดีได้ 

   ค าว่า ไม่เบียดเบียนตน หมายความว่า คุณต้องเป็นนักธุรกิจ หรือนักลงทุนที่ดีและเป็นมนุษย์
ที่ดี คุณท ามาหากินไป สุขภาพคุณต้องดี ถ้าคุณประสบความส าเร็จแต่ชีวิตเครียดจัด คนในครอบครัว
ไม่พูดจากัน ไม่มีเวลาให้กัน ต้องกินยานอนหลับทุกคืน อันนี้เรียกว่าเบียดเบียนตัวเอง 

  ค าว่า เบียดเบียนผู้อ่ืน หรือเบียดเบียนสังคม อาชีพของคุณต้องไม่ท าให้สังคมเสียหาย เอา
เปรียบคนอ่ืน มัวเมาสังคม ท าให้คนเป็นทาสสุรายาเสพติด ท าให้คนในสังคมมีค่านิยมที่ผิดๆ แล้วถ้า
คุณได้เงินมาจากการคอร์รัปชัน เหล่านี้ คือ การเบียดเบียนสังคม ถ้าคุณไม่เบียดเบียนตน และไม่เบียดเบียน
สังคมคุณจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่ดีจะต้องเจริญสติ 
(ระลึกรู้ในสิ่งที่ท า)อยู่เสมอ ถ้าคุณไม่เจริญสติอยู่เสมอคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จแต่
คุณจะเป็นมนุษย์ท่ีล้มเหลว 

 พระพุทธศาสนากล่าวว่าการลงทุนมนุษย์ เป็นการลงทุนสูงที่สุดและส าคัญที่สุดตัวอย่าง 
อาทิ ถ้าคุณมีลูก ๑. ต้องห้ามปรามจากความชั่ว ๒. สั่งสอนให้เขาเป็นคนดี ๓. ให้ศึกษาหาความรู้           
๔. ดูแลให้เขาเลือกคู่ครองที่ดี ๕. เมื่อถึงเวลาให้เขียนพินัยกรรมมอบมรดกให้ถูกต้องนี่คือการลงทุน
มนุษย์ในทางพุทธศาสนาเน้นมากว่า ก่อนที่จะลงทุนท าธุรกิจใด ๆ ให้ลงทุนในตัวมนุษย์ให้ได้เสียก่อน 
ถ้ามีคนคุณภาพก็จะมีธุรกิจที่มีคุณภาพ แต่ถ้าคุณไม่มีคนที่มีคุณภาพก็จะไม่สามารถสร้างธุรกิจที่มี
คุณภาพขึ้นมาได้ ฉะนั้นการลงทุนในทางพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นที่การลงทุนในตัวมนุษย์ก่อนดังเช่น ถ้า
เราสร้างตึก ๑๐ ชั้น ผ่านไป ๑๐ปี ตึกนี้ก็ยังสูง ๑๐ ชั้นเหมือนเดิม แต่การลงทุนให้ความรู้เราส่งลูกไป
เรียนต่างประเทศ ๑๐ ปี เขาอาจจะกลับมาพร้อมกับธุรกิจหมื่นล้านก็ได้ใครจะรู้คนนั้นมีพัฒนาการแต่
วัตถุนั้นอยู่แค่ไหนก็หยุดนิ่งอยู่แค่นั้น การลงทุนที่ดีที่สุดก็คือ การลงทุนพัฒนา (คน) มนุษย์ ลงทุนดีก็
เป็นมนุษย์ที่ดี ถ้าลงทุนไม่ดีก็เป็นมนุษย์ที่แย่ ในต่างประเทศเขาให้ความส าคัญมากกับทุนมนุษย์             
ค าว่า ทุน ที่จริงอย่าไปมองแค่ เงิน มองแค่นี้ มันจะท าให้ชีวิตเรา แคบ และไม่ลึกหลักการลงทุนสูตร
พระพุทธเจ้า นอกจากไม่ล้าสมัยแล้ว ยังเปิดกว้าง และร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี...”๖๓ 

๓) หลักศรัทธา  ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทให้ความหมายของ ศรัทธา หมายถึงความเชื่อที่
มีปัญญาประกอบและกลั่นกรองในการตัดสินใจ หมายถึง ความเชื่อในพระรัตนตรัยที่มีการเกี่ยวข้องกับ
การบรรลุธรรมสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นและเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเป้าหมาย คือ นิพพาน ศรัทธา
มีความท าให้ใจผ่องใส เป็นลักษณะท าให้บุคคลมีความคิดถูกต้องตามความเป็นจริง เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมีความ
ท าให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะในการกระท าความเพียร เพ่ือถึงเพ่ือบรรลุเพ่ือท าให้แจ้ง ซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้

                                                           
๖๓พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี),  ลงทุนแบบ..พระพุทธเจ้า, ที่มาเว็บพลังจิต                   

(๒๓ กันยายน ๒๕๕๓) <www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=290..>, ( ๙ กันยายน ๒๕๕๘).  



 

๒๐๖ 

ท าให้แจ้งมูลเหตุให้เกิดศรัทธามี ๔ คือ รูปความเศร้าหมอง เสียงธรรมเป็นเหตุเกิดจึงชอบใจ เลื่อมใส
น้อมใจที่จะนับถือศรัทธา ยังมีความส าคัญตามความหมายและหน้าที่ ถึง ๓ ประการ คือ เป็นพ้ืนฐาน
ในกระบวนการพัฒนาสู่ปัญญาเป็นพ้ืนฐานในกระบวนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นส่วนประกอบ
พ้ืนฐานในหมวดธรรม 

กระบวนการของการเข้าถึงความจริงศรัทธา เป็นเหตุให้ได้ปัญญาแล้วปัญญาก็เป็นตัวน าไปสู่
เป้าหมายปัจจัยสัมพันธ์ อันนี้เป็นตัวก าหนดลักษณะของศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา เพราะทั้งสาม
อย่างนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กันไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้๖๔  

ความส าคัญและประโยชน์ของศรัทธาในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเป้าหมายในระดับ
โลกิยะคือ เป็นปัจจัยท าให้ได้โลกิยปัญญาและมีประโยชน์ในการเกื้อหนุนให้โลกิยปัญญาถูกพัฒนาให้
เจริญขึ้นจนกลายเป็นโลกุตตรปัญญาและเป็นเครื่องมือท าให้บรรลุเป้าหมายคือนิพพานอีกทั้งยังมีผล
ต่อการเป็นอยู่อย่างสงบสุข ในภพปัจจุบันเพราะมีความรู้เท่าทันทุกข์และมีประโยชน์สุขต่อภพหน้าที่มี
สุคติภพเป็นที่ไป 

กล่าวสรุปโดยภาพรวม การแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการขาดการวางแผน ควร
สร้างหรือปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้น เพ่ือเกิดปัญญาการรู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติรู้จักประมาณในการใช้จ่ายมี
การสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง คือ การเก็บออมเพ่ือใช้ในอนาคตเมื่อมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นใช้สติปัญญาและ
เหตุผลในการน าเงินไปลงทุนเพ่ือให้ทรัพย์งอกเงยขึ้นมาเป้าหมายของหลักโภควิภาค ๔ มุ่งให้สามารถ
ด าเนินชีวิตไปได้อย่างปกติและมีความสุขสามารถท าให้ทรัพย์ลงทุนให้งอกเงย อันก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่
ปัจเจกชนและสังคมส่วนรวม และยังช่วยแก้ปัญหาการเงินของครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวด้านเศรษฐกิจให้หมดไปไดดั้งแสดงในแผนภูมิ ๔.๑๒ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ ๔.๑๒ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจ 

                                                           
๖๔พระเทพเทวี (ประยุตธ์ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์, 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า๑๑๓-๑๑๕. 

หน้าที่ภรรยาและสาม ี
หน้าที่บุตรและหน้าที่มารดาบิดา
ปฏิบัติต่อกัน 
พึงปฏบัติต่อกัน 
 
 หลักโภควิภาค ๔ 
 

เศรษฐกิจมั่นคง 
ด้วย 

มีสติปัญญา 
จัดสรรทรัพย์ 

และ 
การท าให้ทรัพย์ 
งอกเงยเพิ่มพูน 

ประพฤติปฏิบตัิตนถูกต้อง 

การจัดสรรทรัพย์สมบัติให้ถูกต้อง 

การวางแผนการเงิน 

ศรัทธา ปลูกฝังศรัทธาให้เกดิขึ้นเพื่อเกิดปัญญา

การรู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติ 



 

 
๒๐๗ 

ด้านการวางแผนการเงิน 
 

๖.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคมวัฒนธรรม : ค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ 
 ในงานวิจัยของ ภควดี ศรีประเสริฐ กล่าวว่า “...สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว สังคม
มองผู้ชายเป็นผู้น าเป็นใหญ่ในสังคมและอยู่ในฐานะเหนือกว่าผู้หญิงเป็นเจ้าของผู้หญิง การเป็นเจ้าของ
หรือมีอ านาจควบคุมทรัพยากร เช่น เงิน สมบัติ เกียรติยศ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีอ านาจและก าลัง
จัดการมากเท่านั้น จึงอยู่ในฐานะที่เหนือกว่า และมักใช้อ านาจกับคนที่ด้อยกว่าอยู่เสมอ ภรรยาที่ต้อง
พ่ึงพาสามีจะถูกท าร้ายทุบตีมากกว่าภรรยาที่พ่ึงพาตนเองได้  รวมทั้งสื่อความรุนแรงต่าง ๆ จะท าให้
สังคมมองความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดาและจะยอมรับความรุนแรงมากขึ้น และหากพฤติกรรม
บางอย่างสะท้อนว่ารุนแรงเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกด้วยจะยิ่งเป็นแรงจูงใจให้กระท ารุนแรง  ผลของ
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นผลของระบบครอบครัวและสังคมมากกว่า เป็นผลมาจากความผิดปกติ
ของสมาชิกครอบครัว เช่น ระบบครอบครัวที่ท าให้ชีวิตสมรสไม่ดี มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเสมอ 
เพราะสังคมที่ครอบครัวยังตั้งอยู่บนการยอมรับเรื่องความรุนแรง หรือสังคมที่ถือว่าเรื่องครอบครัวเป็น
เรื่องส่วนตัวจะเอ้ือต่อการเกิดความรุนแรงได้มาก และเมื่อเกิดความรุนแรงแล้วขาดมาตรการสนับสนุน
ปกป้องคุ้มครองและดูแลครอบครัว รวมทั้งการไม่มีบทลงโทษใด ๆ แก่ผู้กระท ารุนแรง ท าให้ผู้ กระท า
เกิดความได้ใจ และเชื่อว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม จึงกระท าซ้ าแล้วซ้ าอีกการไม่ยอมรับ
ความผิดแผกแตกต่างของแต่ละบุคคลจะท าให้เกิดความขัดแย้งได้มาก และเกิดความรุนแรงตามมา 
สามีภรรยาที่ขัดแย้ง เพราะไม่ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน จะโต้เถียงทะเลาะกันเป็นประจ า 
และลุกลามเป็นการทุบตี...”๖๕   

ต้นเหตุส าคัญที่ท าให้ความรุนแรงในครอบครัวลุกลามและรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังสถิติปี ๒๕๕๗ 
พบว่า ทุก ๆ ๑๕ นาทีทั่วโลก มีจ านวนผู้หญิงถูกข่มขืนถึง  ๒๐ ราย แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ ประเทศไทย
เป็นอันดับ ๒ ที่เชื่อว่า สามีท าร้ายภรรยาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ กล่าวคือ ความเชื่อของผู้ใช้ความรุนแรง
มักจะมีความเชื่อที่ผิด ๆ ว่า การทุบตีด่าว่าเป็นสิ่งที่ท าได้ การใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งได้ และผู้มีอ านาจมีสิทธิท าอะไรก็ได้กับผู้ที่ด้อยกว่า แนวคิดสามีเป็นใหญ่ 
ลูกภรรยาคือ ผู้อ่อนแอ เป็นสมบัติของสามีหรือบิดามารดา และ ความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัวมิใช่
ประเด็นสาธารณะ และมักกล่าวกันว่า “เรื่องของผัวเมีย อย่ายุ่ง” และภรรยายอมรับได้ จึงเป็นความ
เชื่อที่ผิด สอดคล้องเอกสาร เบญจพร  ปัญญายง กล่าวว่า “... การใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจะส่งผล
ต่อการรับรู้และทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงว่าเป็นพฤติกรรมปกติธรรมดาในสังคม และบางครั้งยัง
เห็นว่า การใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือที่ดีในการแก้ไขปัญหา ในบางสถานการณ์ก็เห็นว่าการใช้ความ
รุนแรง แสดงถึงความเป็นคนเก่งและเป็นที่ยอมรับ...”๖๖ 

ดังนั้น ถ้าหากผู้กระท าได้รับทัศนคติค่านิยม และความเชื่อที่ผิดๆ แล้วน ามาใช้และยังเข้าใจ
ว่ามีอ านาจมีสิทธิท าอะไรก็ได้กับผู้ที่ด้อยกว่า และใช้ความรุนแรงควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งได้เพ่ือบีบบังคับ

                                                           
๖๕ภควด ี ศรีประเสรฐิ,“ความรุนแรงในครอบครวั : กรณีการถูกท าร้ายของภรรยา”, วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๘,  หน้า ๓๓-๓๔. 
 

๖๖เบญจพร  ปัญญายง, พญ., ความรุนแรงในครอบครัว, กรมสุขภาพจิต, ๒๕๔๕, หน้า ๒. 



 

๒๐๘ 

ให้ยอมจ านน เพราะถ้าไม่ท ารุนแรงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ยอมท าตาม ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติต่อกันมาอย่าง
ผิด ๆ และยังส่งผลกระทบอีกหลายประการ ส่วนมากสามีจะเป็นผู้ที่ท าร้ายภรรยาและผู้หญิงที่ถูกสามี
ท าร้ายบางรายเกิดความอับอาย ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนมีสามีท าร้าย หรือผู้หญิงที่มีบุตรมักจะคิดว่า ตนเอง
จะต้องอดทนเพ่ือลูก จึงส่งผลให้ผู้หญิงจึงอยู่ในสภาพจ าทนต่อความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ได้แก่ เสียใจ ซึมเศร้า รู้สึกตนเองไร้ค่า โกรธ  อับอาย เครียด วิตกกังวล หันมาใช้ความรุนแรงในการ
ตอบโต้กลับ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ พิการ เสียชีวิต เป็นต้น 

การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องของความเข้าใจทางที่ผิด ๆ ทางพระพุทธศาสนาจะต้องอาศัย
หลักธรรมที่ได้ก าหนดไว้ที่เกี่ยวข้อง คือ ศรัทธา น ามาเป็นกระบวนการที่จะช่วยปรับแก้ ค่านิยม ความเชื่อ
ที่ผิด ๆให้ถูกต้องได้ ดังนี้  

๑.สมศรัทธา 
มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีหญิงชายเท่าเทียมกัน ดังนั้น ทุกคนควรตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ว่า คนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันการปฏิบัติต่อคนคนนั้น
ต้องเสมอกันในฐานะของความเป็นมนุษย์ ห้ามท าร้ายร่างกาย ทรมานอย่างโหดร้ายหรือกระท าการ
ใดๆ ที่ถือเป็นการเหยียดหยามความเป็นมนุษย์” ดังนั้น ผู้หญิงจึงมีสิทธิในการเรียกร้องหากถูกผู้ชาย
กระท ารุนแรงทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อที่ถูกต้องเสมอกันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุผล กล่าวคือ มีความเชื่อว่า
ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ไม่ใช่แค่เรื่องของผัวเมีย แต่เป็นเรื่องของทุกคนควรตระหนัก
ต่อปัญหาและไม่ควรกระท ารุนแรงต่อกัน เช่น ทุบตี ท าร้ายต่อกัน เป็นต้น เพราะความรุนแรงต่อกัน
ส่งผลให้เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืน ความเศร้าโศกเสียใจ เสียสุขภาพกายสุขภาพจิต 
และเกิดความเสียหายด้านทรัพย์สินของทั้งสองฝ่าย และยังต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายผิดศีลธรรม 
และยังเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมรอบข้างอีกด้วย  

ในทางพระพุทธศาสนามีวิธีการ คือสมศรัทธา หมายถึง ต้องปลูกฝังสร้างศรัทธา ยึดหมั่นใน
สิ่งที่ถูกต้องให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม คือ จะต้องรู้จักเลือกที่จะเชื่ออย่างถูกต้อง ส่วนค่านิยม ถ้าผิดๆ 
เราไม่เอาไม่ยอมรับ เราจะรับเอาแต่ค่านิยมที่ดี ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมครอบครัวในสังคมเท่านั้น จึงจะ
ยอมรับเอามา เช่น ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ด้วยการอบรมเลี้ยงดูลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงให้ได้รับความ
เสมอภาคด้านคุณธรรม  

การบูรณาการน าหลักศรัทธามาสร้างเป็นกระบวนการ มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้   
๑. กระบวนการ (Process) คือ ต้องกระท าต่อเนื่องกันอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ลักษณะที่ดีกว่าเดิม 
๒. วิธีการ (method) คือ ต้องก าหนดความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนกับเจ้าหน้าที่ของ

รัฐบาล ซึ่งมีกล่าวไว้ในมาตรการยุติความรุนแรง  
๓. วิธีกรรมเปลี่ยนแปลง (Movement) คือ การสร้างทัศนคติของตนให้ตั้งอยู่บนฐานความมี

ศรัทธาในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม 
๔. แผนการด าเนินงาน (Planning) คือ การเสริมสร้างความมีศรัทธา “ความรุนแรงไม่ใช่เรื่อง

ส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักและช่วยกันแก้ไขปัญหา” ทั้งในหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่เล็กจนถึง
ระดับชาติ และในระดับตัวบุคคลเอง สรุปภาพรวมในแผนภูมิ ๔.๑๓ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับสังคมวัฒนธรรมในด้านค่านิยมและความเชื่อท่ีผิด ๆ ดังนี้ 



 

 
๒๐๙ 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

               แผนภูมิ ๔.๑๓ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับสังคมวัฒนธรรม  
                                           ด้านค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ  
 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการบูรณาการประเด็นการศึกษาสามารถน าหลักธรรม ๔ หมวด
ดังกล่าว ท าให้ได้ค าตอบในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๖ ด้าน แก้ไขที่สาเหตุตามเหตุปัจจัย
แต่ละบริบทนัน้ ๆ  โดยสรุปในตารางที่  ๔.๒ การบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตาม
แนวพุทธธรรม ดังนี้ 

ตาราง ๔.๒  การบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 
 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแนวพุทธธรรม 
๑.ระดับบุคคล : ด้านนิสัยส่วนตัว ๑. ควรหมั่นนึกถึงอยู่เสมอ ๆ หมั่นเจริญเมตตาจิตอยู่เป็นนิจ 

สละกิเลสนิสัย หรืออารมณ์ไม่ดีทิ้งไป (สมจาคา) 
๒. ปลูกฝังให้คนคนในครอบครัวปฏิบัติทางกายวาจาต่อกัน
ด้วยเมตตา รู้จักการให้อภัยกัน (เมตตา/สมาธิ) 
๓. ควรสร้างจิตส านึกท่ีตระหนักรู้ และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและครอบครัวและหวังประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน (ทิศ ๖ ) 
 

๒.ระดับครอบครัว  :  
   ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 
 

๑.ควรปลูกฝังให้คนในครอบครัวและสังคมปฏิบัติต่อกันด้วย
ความเมตตาและรู้จักการให้อภัยกัน (เมตตา) 
๒.สร้างจิตส านึกหรือความรู้แบบเอาใจเขามาใส่ใจเราถือเป็น
จิตส านึกท่ีตระหนักรู้และมีความรับผิดชอบ (ทิศ ๖) 

๓.ระดับครอบครัว : 
   ด้านการวางแผนครอบครัว 

๑.การท าหน้าที่อย่างถูกต้องและสร้างจิตส านึกหรือความรู้
แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถือเป็นจิตส านึกท่ีตระหนักรู้และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว (ทิศ ๖) 
๒.ควรอบรมเรียนรู้การครองเรือน ความรับผิดชอบและมี
ความคิดเห็นที่ถูกต้อง(ทิฏฐิสามัญญตา)  

สมศรัทธา  สร้างเสริมสัมมาทิฏฐิ 
 การเจริญสัมมาทิฏฐ ิ
 

ปรับแก้ค่านิยม ความเชื่อที่ผิดๆ 
 

ปลูกฝังศรัทธาให้ยึดม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง 

 

เกิดค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้อง วัฒนธรรมดีงาม 
 



 

๒๑๐ 

ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจัย เรื่องการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 
๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพบูรณาการหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว 
 ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหา
ความแน่นอน หรือหาการยืนยันของค าตอบของงานวิจัยนี้ แบ่งผู้สัมภาษณ์ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) 
ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา จ านวน ๒ รูป (๒) กลุ่มแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว(หน่วยงาน
รัฐบาล) จ านวน ๓ คน (๓) กลุ่มแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเอ็นจีโอ (NGO) จ านวน ๓ คน 
และ (๔) ครอบครัวตัวอย่าง จ านวน ๒  คน  รวมทั้งหมด ๑๐ รูป/คน  แล้วน าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มา
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดน ามา
แสดงในรูปของความเรียบเรียงไว้ดังต่อไปนี้ ผลของการวิจัยยืนยันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวตามแนวพุทธธรรม ดังมีต่อไปนี้  
 ข้อที่ ๑. ค าถามที่ว่า“ท่านคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากทัศนคติ ค่านิยม 
ความเชื่อผิดๆ เป็นอย่างไร มีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร และการใช้หลักสีลสามัญญตาและ
หลักทิฏฐิสามัญญตาบูรณาการแก้ไขปัญหานี้จะท าได้อย่างไร”สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ข้อ ดังนี้ 

๑. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ผิดๆ  
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ ท่าน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “...ปัญหาความรุนแรงใน 

๓.หมั่นพัฒนาปัญญาให้มีความรู้ความฉลาดในทางท่ีถูกต้อง
เพ่ือใช้ปัญญาน าทางและควบคุมพฤติกรรมด าเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพชีวิต 
 

๔.ระดับครอบครัว 
   ด้านการลดช่องว่างระหว่างวัย 
 
 
 

๑.ควรปลูกฝังให้คนในครอบครัวและสังคมปฏิบัติต่อกันด้วย
ความเมตตารู้จักการให้อภัยกันอันเป็นพ้ืนฐานของการอยู่
ร่วมกัน (เมตตา) 
๒.การท าหน้าที่อย่างถูกต้องและสร้างจิตส านึกหรือความรู้
แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
๓.หมั่นพัฒนาปัญญาให้มีความรู้ความฉลาดในทางท่ีถูกต้อง
เพ่ือใช้ปัญญาน าทางและควบคุมพฤติกรรมด าเนินชีวิตในยุค
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง (สมปัญญา) 

๖.ระดับสังคมวัฒนธรรม  : 
   ด้านค่านิยม และความเชื่อ 
   ที่ผิด ๆ 

๑.การหล่อหลอมจิตใจให้ลดละความเห็นแก่ตัวเพ่ือส่วนรวม 
ด้วยการปลูกฝัง “ศรัทธา”ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องให้เกิด
วัฒนธรรมดีงาม  
๒.ควรปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องคือ “ไม่ควรท ารุนแรง และไม่
มองว่าความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว ตระหนักถึงปัญหา 
ช่วยกันหยุดการท าร้าย หยุดท ารุนแรงต่อกัน  



 

 
๒๑๑ 

ครอบครัวเกิดจากการยอมรับว่า ผู้ชายเป็นใหญ่ ความเป็นชายที่เชื่อมโยงกับอ านาจและควบคุมความ
รุนแรงกลายเป็นเรื่องส่วนตัวมิใช่ประเด็นสาธารณะ ความส าคัญของการรักษาสถานภาพของครอบครัว
ไม่ให้แตกสลาย มองว่าเป็นเรื่องปกติของครอบครัว ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปยุ่งเกี่ยว ...”๖๗ 

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐ ๑ ท่าน ได้ให้ความคิดเห็นขยายความออกไปว่า “...การขาดสติ
จะเป็นตัวเร่ง เช่น ยาเสพติด ความยากจน เป็นตัวกระตุ้นลงมือท ารุนแรง  โดยปกติตัวบุคคลมีความ
รุนแรงอยู่แล้วเพราะถูกปลูกฝังคิดว่าตนมีอ านาจท าได้ ที่ส าคัญบางส่วนผู้ถูกกระท ามองว่าการถูกกระท า
เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ยอมรับได้...”๖๘  

สรุปจากประเด็นว่า ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ผิดๆ ได้แก่ สังคมยอมรับผู้ชายเป็นใหญ่ความ
เป็นชายที่เชื่อมโยงกับอ านาจ และการควบคุมสังคมยอมรับว่า ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติของครอบครัว 
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปยุ่งเกี่ยวและผู้ถูกกระท ารุนแรงยอมรับได้  และเกิดจากอ านาจที่เหนือกว่าหรือ
การขาดสติจะเป็นตัวเร่ง เช่น สุรา ยาเสพติด ความยากจน เป็นตัวกระตุ้นให้ตัวบุคคลลงมือกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว 
 ๒. มีแนวทางในการแกไ้ขปัญหานี ้

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ ท่านได้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “...การแก้ไขปัญหาความ 
รุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ผิด ๆ ดังผู้เชี่ยวชาญได้มีความคิดเห็น ดังนี้ 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาทั้ง ๒ รูป ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “...การแก้ไขปัญหานี้ ต้องปรับแก้
ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อผิด ๆ ให้ถูกต้องและปรับตัวเข้าหากันได้...”๖๙ อีกท่านหนึ่งได้แสดง
ความคิดเห็นขยายความออกไปว่า “...วิธีปฏิบัติให้เกิดความเชื่อที่ถูกต้อง คือ พ่อแม่สร้างตัวอย่างที่ดี 
คือประพฤติตนท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ไม่บกพร่อง ต้องไม่ส่งเสริมอ านาจนิยม อบรมสั่งสอนปลูกฝัง 
ลูกชายไม่ให้เอาเปรียบผู้อ่ืนสอนให้เคารพสิทธิกันระหว่างเพศ และไม่ชกชวยประโยชน์จากผู้หญิงใน
เพศท่ีอ่อนแอกว่า และการให้เกียรติผู้หญิงและภรรยา และไม่ท ารุนแรงต่อกัน...”๗๐ 

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานรัฐบาลได้ขยายความต่อไปอีกว่า “...การแก้ไขปัญหานี้ควรปรับให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่ระดับบุคคลในเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย (Gender) ควรให้ความรู้อบรม
และแก้ไขพฤติกรรมในเรื่องของความเสมอภาคหญิงชาย ( Gender) แก่ผู้กระท าความรุนแรงให้ได้รับ
ความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน...”๗๑ ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งให้ความคิดเห็นว่า ควรให้ได้เรียนรู้

                                                           
๖๗สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์), พระนักวิชาการ, เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต                   

อ.แก้งคร้อจ.ชัยภูมิ, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
 

๖๘สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข, อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,            
๓ มิถุนายน ๒๕๕๗. 

๖๙สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, (เกษม สญฺ โต) ดร., อาจารย์ประจ า คณะศาสนาและปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 

 

๗๐สัมภาษณ์ พระไพศาล วสิาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) พระนักวชิาการ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๗๑สัมภาษณ์ นางสุวรีย์ ใจหาญ, ผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัด 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD


 

๒๑๒ 

ตั้งแต่ในระดับอนุบาล ในเรื่อง Gender จัดเข้าหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งในขณะนี้ ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ก าลังจัดท าหลักสูตรนี้อยู่ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว...”๗๒ และควร
พัฒนาปรับทัศคติตามความจริงที่เกิดขึ้น เช่น ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่อง
ของทุกคนที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาและท าความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันอย่างมีเหตุมีผลรวมทั้งต้อง
ช่วยกันการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดข้ึน...”๗๓ 

ส่วนผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานเอ็นจีโอ (NGO) ได้ขยายความต่อไปอีกว่า “...การปรับตัวเข้าหากัน     
ที่ส าคัญควรใช้วิธีดึงความรู้สึกให้ผู้ชายรู้สึกว่า “เป็นผู้ให้”อยู่ร่วมกันอย่าง“เอาใจเขามาใส่ใจเรา” คิดถึง
หัวอกคนอ่ืนบ้าง และแสดงกับผู้อ่ืนเหมือนที่ต้องการให้คนอ่ืนแสดงต่อเรา โดยให้ถูกต้องเหมาะสมกับเวลา
และสถานที๗่๔ อีกท่านหนึ่งมีความเห็นว่า การคิดในเชิงบวกในสถานการณ์ของความไม่เข้าใจกันให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม รู้จักเปิดตัวตนของตนให้เข้าถึงกันและกัน ในแนวร่วมของการให้เกียรติกันและกัน ไม่ดู
หมิ่นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และแม้แต่การสื่อสารกันในครอบครัวก็ต้องถ้อยทีถ้อย
อาศัยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน...”๗๕ 
 สรุปจากประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากทัศนคติ 
ค่านิยม ความเชื่อที่ผิด ๆ คือ ควรเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลและดูบริบททางสังคมด้วย คือ การปรับตัวเข้าหา
กันและปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยม ความเชื่อที่ผิด ๆ ให้ถูกต้อง และเกิดความเสมอภาคหญิงชาย พ่อ
แม่สร้างตัวอย่างที่ดีไม่ส่งเสริมอ านาจนิยมที่ผิด ๆ แต่ปรับทัศนคติให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ควร
จัดให้ความรู้อบรมมีการเรียนการสอนเรื่องGender ในสถาบันศึกษาภาคบังคับ และสมาชิกครอบครัว
อยู่ร่วมกันอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดเชิงบวก ให้เกียรติซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
๓. การใช้หลักสีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตาบูรณาการแก้ไขปัญหานี้ 

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๐ ท่านมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรน าหลักสีลสามัญญตาและหลัก   
ทิฏฐิสามัญญตาบูรณาการแก้ไขปัญหานี้ ดังผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาได้มีความคิดเห็นไว้ โดยเพ่ิม
หลักธรรมที่ใช้ร่วมในกระบวนการปรับแก้ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อผิด ๆ คือ สมปัญญา และสมศรัทธา 
ดังนี้  

                                                           
๗๒สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,                

๓ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
 

๗๓สัมภาษณ์ นายปัญญา กางกรณ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗. 

๗๔สัมภาษณ์ นายวลัลภ ตังคุณานุรักษ์ (ครูหยุย), เลขาธิการมูลนธิิสร้างสรรค์เด็ก,                             
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 

๗๕สัมภาษณ์ นางนวลจันทร์ ช่วยหนู,แม่บ้าน, บ้านเลขที่ ๓๗ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ๑๔ แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

 
๒๑๓ 

ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา มีความคิดเห็นว่า “...ควรหลักการด าเนินชีวิตจะต้องอาศัย
สัมมาทิฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) เป็นตัวชักน าจึงจะสามารถประคับประคองชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้  
คู่สมรสที่มีทัศนคติที่แตกต่างกัน ท าให้คู่สมรสลดความสนใจและไม่ใส่ใจต่อกัน ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะ
น าไปสู่ความขัดแย้งกัน การมีทัศนคติที่ดีจะสามารถประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่สมรส และ 
ยังรวมไป ถึงความเห็นที่ถูกต้องตามความจริง รวมไปถึงการปฏิบัติตนของคู่สมรสที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันก็ท าให้ชีวิตคู่สมรสมีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น ค่านิยมจึงเป็นสิ่งส าคัญและยังสะท้อนถึงระบบ
ความคิดและวิถีทางของผู้นั้นอีกด้วย ส่วนการด าเนินชีวิตร่วมกันต้องเป็นผู้มีศีลหรือมีข้อตกลงร่วมกัน
โดยอาศัยกฎเกณฑ์กติกาที่เสมอกัน เพราะความเสมอกันจะช่วยลดทัศนคติค่านิยมและทัศนคติให้เสมอกัน
ตามหลักศีล มารยาท กฎ กติกาที่ถือปฏิบัติกันมา ...”๗๖ อีกท่านหนึ่ง มีความคิดเห็นว่า “...ที่ส าคัญพ่อ
แม่ควรดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้อง ไม่ส่งเสริมอ านาจนิยม พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี พ่อแม่
ปลูกฝังลูกชายด้วยไม่เอาเปรียบคนอ่ืน สอนให้เคารพกันระหว่างเพศสอนลูกไม่ชกชวยประโยชน์จาก
ผู้หญิงในเพศอ่อนแอกว่า /การให้เกียรติยกย่องแก่ภรรยา เป็นต้น  นอกจากจะควบคุมพฤติกรรมทาง
กาย วาจาให้อยู่ในภาวะที่เป็นปกติและอบรมจิตใจให้ยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อชีวิต เช่น 
ควบคุมพฤติกรรมตนเองไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา รวมทั้งการยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ให้มี
สติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันขณะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ร้าย ก็จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทาง
ที่เหมาะสม แต่ถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่เข้าใจว่า ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ทั้งสองฝ่ายก็ควรใฝ่หาความรู้
เพ่ิมเติม เช่น ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรืออบรมให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เช่น  โทษภัยของความรุนแรง ควรรู้เรื่อง
สิทธิของหญิงชาย เป็นต้น เพ่ือให้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เสมอกัน  (สมปัญญา) ก็จะท าให้ทั้งสอง
ฝ่ายมีความเชื่อว่า การท าความดี คือ การไม่ท ารุนแรงต่อกัน  หยุดท ารุนแรง ตระหนักต่อปัญหาว่า ความ
รุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นปัญหาสังคมที่ทุกคนต้องช่วยกันร่วมกันแก้ปัญหา ครอบครัวก็จะสงบสุข
สังคมก็ไร้ปัญหาความรุนแรง...”๗๗ 

สรุปประเด็นดังกล่าวท าให้พบว่า การใช้หลักสีลสามัญญตา หลักทิฏฐิสามัญญตา บูรณาการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ผิด ๆ ควรเพิ่มหลักธรรม สมปัญญา และสมศรัทธา 
บูรณาแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการปรับแก้ทัศนคติ ค่านิยมเชื่อที่ผิดๆ ให้ถูกต้อง มีดังนี้  (๑) การปรับแก้
ทัศนคติให้มีความคิดเห็นถูกต้อง (ทิฏฐิสามัญญตา) คือ ไม่ควรท ารุนแรงต่อกัน เพราะเกิดทุกข์ภัยทั้ง
สองฝ่ายปรับความคิดใหม่ให้ถูกต้องร่วมกันท าความดีต่อกัน ไม่ใช้ความรุนแรง หยุดท ารุนแรง สังคมก็
ปราศจากความรุนแรง ( ๒) ปรับเปลี่ยนและควบคุมพฤติกรรม(สีลสามัญญตา) ฝึกตนรักษาศีล ๕  ฝึกฝน
อบรม กาย วาจาและพัฒนาจิตใจของตนเองให้รู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้จักแก้ปัญหาจะไม่ท ารุนแรงต่อกัน 
(๓) ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมหรือเข้ารับการอบรม (สมปัญญา) เพ่ือรับความรู้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งสองฝ่าย 
(๔) ปรับความเชื่อเสมอกัน(สมศรัทธา) ไม่ควรท ารุนแรงต่อกัน กระบวนการเหล่านี้จะช่วยปรับทัศนคติ 
ค่านิยม และความเชื่อท่ีผิด ๆ ให้ถูกต้องไดอ้ย่างปราศจากความรุนแรง 

                                                           
๗๖สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ดร. เมื่อวันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๗๗สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) พระนักวิชาการ, เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๗. 



 

๒๑๔ 

ข้อที่ ๒ ค าถามที่ว่า “ท่านคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากลักษณะนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไร 
มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร และการใช้ หลักสีลสามัญญตา วจีกรรม จาคะ บูรณาการแก้ไขปัญหานี้
จะท าได้อย่างไร 

๑.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากลักษณะนิสัยส่วนตัว 
ผู้ให้สัมภาษณ์  ๑๐ รูป/คน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๐ ท่าน ได้มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากลักษณะนิสัยส่วนตัวเป็นนิสัยส่วนตัวที่ติดมาจากครอบครัวเดิม 
และขาดการเอาใจใส่และอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ และมีพฤติกรรมลอกเรียนแบบจากพ่อแม่ที่ชอบใช้
ความรุนแรง และการเรียนแบบจากสื่อที่พบเห็นบ่อย ๆ  เป็นต้น 

ส่วนผู้เชี่ยวชาญงาน NGO จ านวน ๒ ท่าน มีความคิดเห็นที่ขยายความออกไปว่า “...ลักษณะ
นิสัยส่วนตัวเป็นผลจากการอบรมเลี้ยงดูโดยขาดความรักความอบอุ่น และครอบครัวที่ชอบแสดงพฤติกรรม
ความรุนแรงและรวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย...”๗๘  อีกท่านหนึ่งมีความเห็นว่า “... ลักษณะนิสัยส่วนตัวเกิด
จากพฤติกรรมเกิดจากการพบเห็นบ่อย ๆ และน าไปปฏิบัติ เช่น พฤติกรรมพ่อทุบตีแม่ พฤติกรรมชอบ
ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา และเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็น ามาใช้และคิดว่าเป็นเรื่องปกติของ
ครอบครัว และเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคล...”๗๙ 

สรุปประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากนิสัยส่วนตัว เกิดจาก
นิสัยส่วนตัวที่ติดมาจากครอบครัวเดิมที่ขาดการอบรมเลี้ยงดู ขาดความรักความอบอุ่น และครอบครัว
มีพฤติกรรมรุนแรง แก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง การลอกเรียนแบบพฤติกรรมรุนแรงท าให้ติดนิสัย
ส่วนตัวจากครอบครัวเดิมแสดงออกกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัว 

๒. มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ 
 ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๐ ท่าน ได้มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า แนวทางในการแก้ไข
ปัญหานี้มีดังนี้   

ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาทั้ง ๒ ท่าน มีความคิดเห็นว่า“...การแก้ไขปัญหานี้ต้องให้ความ 
ร่วมมือทั้งสองฝ่าย โดยอีกฝ่ายหนึ่งต้องให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่
เหมาะสม...”๘๐  อีกท่านหนึ่งให้ความคิดเห็นขยายความว่า “...การเรียนรู้นิสัยส่วนตัว ต้องรู้จักข่มใจ
ให้อภัย เช่น สามีกระท าต่อภรรยาเพราะได้รับความกดดันทางจิตใจจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
ภรรยาโดยรู้ไม่เท่าทันอารมณ์โกรธ และสามารถท าใจให้อภัยทั้งตนเอง และอีกฝ่ายหนึ่งได้จะช่วย
สมานใจทั้งสองฝ่าย อีกทั้งไม่ก่อความรุนแรง แต่จะตั้งจิตส านึกให้เกิดความระแวดระวัง ในฐานะสามี
ภรรยา หรือ พ่อแม่ลูก ต่างต้องมีจิตแน่วแน่ ตั้งมั่นด้วยสติโดยระลึกรู้ตัวเสมอว่า ตนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันในครอบครัว และเพียรเจริญสติไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ที่เคยเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงในอดีต 
ก็ต้องให้ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมมากข้ึน...”๘๑  

                                                           
๗๘สัมภาษณ์ นายวัลลภ ตังคุณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๗. 

 

๗๙สัมภาษณ์ นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง, ตัวแทนเครือข่ายมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 

๘๐สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๘๑สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี,(เกษม สญฺ โต) ดร. เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
 
 



 

 
๒๑๕ 

ครอบครัวตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่า “...ในฐานะสามีภรรยาต้องเปิดใจแก่กัน ไม่ถือตนว่าเหนือกว่า เช่น 
การศึกษาสูงกว่า ต าแหน่งหน้าที่การดีกว่า ถืออ านาจบาตรใหญ่ และคิดว่าตนใหญ่อยู่ตลอดเวลา ดังนี้ 
ก็ต้องบอกกล่าวกันอย่างเข้าอกเข้าใจกัน ยอมรับในความเป็นจริง ช่วยเหลือกันเป็นก าลังใจให้กัน รู้จัก
ให้อภัยกัน ร่วมมือกันพัฒนาตนพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกัน...”๘๒ ส่วนผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐ 
๒ ท่าน มีความคิดเห็นขยายความต่อไปว่า “...การเคารพซึ่งกันและกันอย่างมีสติ ไม่เผลอใจพาตนเอง
ไปสู่การกระท ารุนแรงให้ดูที่สาเหตุ เช่น กินเหล้าแล้วมีพฤติกรรมตีเมียวิธีแก้ไขปัญหา คือ ไม่กินเหล้า
ก็จะไม่ตีเมีย ก็ไม่เกิดความรุนแรงในครอบครัว...”๘๓ 

ส่วนผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานเอ็นจีโอ ทั้ง ๓ ท่านมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป “...ทั้งผู้กระท า
และผู้ถูกกระท าต่างก็มีภาวะความเครียด จึงควรหาทางออก คือ วิธีการควบคุมพฤติกรรม ฝ่ายหนึ่ง
ต้องแสดงออกต่ออีกฝ่ายหนึ่งอย่างเข้าใจกัน เมื่อฝ่ายหนึ่งเครียดมา อีกฝ่ายหนึ่งขจัดความขัดแย้งที่จะ
เกิดขึ้น คือ เปิดใจกัน เคารพซึ่งกันและกันอย่างมีสติ การดูแลเอาใจใส่กันเป็นพิเศษ ด้วยการพูดให้
ก าลังใจพูดด้วยน้ าเสียงไพเราะอ่อนหวานรักษาน้ าใจกัน ก็จะท าให้ความเครียดคลี่คลายลงไปได้...” ๘๔ 

สรุปประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากนิสัย
ส่วนตัว คือ หรือทั้งสองฝ่ายความร่วมมือกัน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมมาก
ขึ้น ได้แก่ การเรียนรู้นิสัยส่วนตัว ต้องรู้จักข่มใจให้อภัย มีสติระลึกรู้ตัวเสมอว่า ตนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันในครอบครัว และมีสติปัญญาไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ที่เคยเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงในอดีต 
เปิดใจแก่กัน บอกกล่าวกันอย่างเข้าอกเข้าใจกัน ยอมรับในความเป็นจริง ช่วยเหลือกันเป็นก าลังใจให้
กัน ร่วมมือกันพัฒนาตนพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกัน การเคารพซึ่งกันและกันอย่างมีสติ ไม่เผลอใจ
พาตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะกระตุ้นหรือเร่งให้ลงมือกระท าความรุนแรง เช่น การดื่มสุรา ยาเสพ
ติด เป็นต้น  

๓. การใช้หลักสีลสามัญญตา วจีกรรม  จาคะ บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๐ ท่านมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรน าหลักสีลสามัญญตา วจีกรรม 

จาคะ บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ ดังผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาได้มีความคิดเห็นไว้ โดยเพ่ิมหลักธรรมที่ใช้
ร่วมในกระบวนการปรับแก้ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อผิด ๆ คือ สัจจะ มีรายละเอียด ดังนี้  

ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนามีความคิดเห็นว่า “...เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะปรับตนเอง
จากนิสัยที่ไม่ดีให้ดีได้ ทั้งสามีภรรยาต้องตั้งสัจจะต่อกันว่า จะไม่ท านิสัยไม่ดี ไม่ท ารุนแรงต่อกัน รู้ซึ้งถึง    
โทษภัย เมื่อทั้งสองฝ่ายตั้งสัจจะแล้วก็ต้องควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม่ให้ท ารุนแรงต่อกัน  เช่น  ไม่พูด
ท าร้ายจิตใจ ไม่พูดดูถูกเหยียดหยาม ไม่ดุด่าว่าร้าย ไม่พูดแค้นเคือง  อาฆาต  ทั้งนี้ การควบคุมความประพฤติ
ทางกาย และวาจา ก็คือการเสียสละกิเลส ไม่ท ารุนแรงหรือไปท าร้ายผู้อ่ืนให้ได้รับทุกขเวทนา เมื่อควบคุม
พฤติกรรมทางกายวาจาได้แล้วก็จะปรับเปลี่ยนควบคุมพฤติกรรมจากนิสัยไม่ดีออกไป ทางพระพุทธศาสนามี

                                                           
๘๒สัมภาษณ์ นางนวลจันทร์ ช่วยหนู เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
 
 

๘๓สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗, นายปัญญา กางกรณ์ เมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗, นางสุวรีย์ ใจหาญ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 

๘๔สัมภาษณ์ นางสาวพัชรี  ไหมสุข หัวหน้าฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี , มูลนิธิ เพ่ือนหญิง,                              
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

๒๑๖ 

หลักปฏิบัติด้วยการรักษาศีล จะช่วยปรับเปลี่ยนควบคุมพฤติกรรมกายวาจาใจอบรมบ่มนิสัยและหมั่นฝึกอบรม
จิตใจพิจารณาเมตตาอัปปมัญญตา ก็จะช่วยดัดนิสัยส่วนตัวที่ไม่ดีหมดไปได้และยังท าความดี คือ ไม่ท าร้าย
ไม่ท ารุนแรง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  สังคมก็จะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น...”๘๕  

 ในส่วนของครอบครัวตัวอย่างมีความคิดเห็นขยายความว่า “...ทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องท าหน้าที่
ผูกมัดใจกันสามีปฏิบัติตนเป็นที่รักของภรรยา ภรรยาท าหน้าที่ผูกมัดใจสามี ด้วยการแสดงออกท่าทางและ
ค าพูดสุภาพ ไพเราะ และเปิดใจกันปรับทุกข์สุข  และท าหน้าที่มารดาบิดาเป็นครูฝึกฝนอบรมเลี้ยงดูอย่าง
เอาใจใส่บุตร พัฒนาบุตรให้เจริญเติบโตเป็นคนดี พูดห้ามปรามการกระท าความชั่วทั้งหลายแก่บุตร เช่น               
ไม่แสดงพฤติกรรมรุนแรง ชี้ให้เห็นโทษของความรุนแรง  เพราะการไม่ท ารุนแรงไม่ท าร้ายผู้อ่ืน ก็เปรียบ
เหมือนเราได้รักษาศีลข้อที่ ๑ ไม่เบียดเบียนท าร้ายผู้อ่ืน และถ้าปฏิบัติได้ทั้ง ๕ ข้อ ก็จะช่วยควบคุมพฤติกรรม
ที่ไม่ดีออกไป...”๘๖  สอดคล้องอีกท่านหนึ่ง กล่าวว่า “...ควรมองโลกแง่ดีมีผลดีเห็นคนอ่ืนดี มีค่าปลุกใจ
ให้เกิดศรัทธา ควรตั้งหน้าท าดีมีคุณการฝีกใจให้มองแต่แง่ดีอย่างนี้ เรียกว่าการแผ่เมตตา  ใจของคน
แผ่เมตตาจะเต็มไปด้วยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกน้อยคนเดียว 
นั่นคือ แม่พร้อมที่จะรักลูกน้อยของตนโดยมองข้ามความบกพร่องของลูกได้ ฉันใด คนแผ่เมตตาก็สามารถ
ที่จะรักและให้อภัยคนอ่ืนได้ ฉะนั้น สามีภรรยาต้องฝึกแผ่เมตตาให้กันและกัน ความรักแบบเมตตา
ไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นของคู่ครอง แต่เกิดจากการที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้ก าหนดความสนใจให้พุ่งเป้าไปที่
ความดีงาม หรือความน่ารักของอีกฝ่ายหนึ่ง ความรักแบบเมตตาจึงด าเนินไปอย่างไม่รู้จบ เรียกว่า 
อัปปมัญญา คือ ไม่มีขีดจ ากัด ตราบใดที่สามีภรรยายังนึกถึงความดีงามของอีกฝ่ายหนึ่ง ตราบนั้น 
ความรักแบบเมตตาก็ยังคงอยู่ตลอดไป..”๘๗  

สรุปประเด็นดังกล่าวท าให้พบว่า การใช้หลักสีลสามัญญตา วจีกรรม จาคะ บูรณาการแก้ไข
ปัญหาแก้นิสัยส่วนตัว ควรเพ่ิมหลักธรรม สัจจะ บูรณาการแก้ไขได้ด้วยการปรับแก้นิสัยที่ไม่ดีออกไป
ได้ ดังนี้  (๑) ตั้งสัจจะต่อกัน เพ่ือสร้างความเชื่อมันระหว่างกันว่าจะไม่ท านิสัยไม่ดี ไม่ท ารุนแรงต่อกัน 
เพราะรู้อยู่แก่ใจว่า ความรุนแรงท าให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ ทุกข์ใจ เกิดโทษภัย  (๒) สามีภรรยาควบคุม
พฤติกรรมของตนเองด้วย ไม่ให้ท ารุนแรงต่อกัน  เช่น  ไม่พูดท าร้ายจิตใจ ไม่พูดดูถูกเหยียดหยาม ไม่ดุด่าว่า
ร้าย ไม่พูดแค้นเคือง อาฆาต (๓)  เสียสละกิเลสควบคุมพฤติกรรมเอานิสัยไม่ดีออกไป ด้วยเหตุผลที่ว่า " ท า
รุนแรงหรือไปท าร้ายผู้ อ่ืน จะท าให้ได้รับทุกขเวทนาเป็นโทษภัย ไม่ควรท า (๔) ปรับเปลี่ยนควบคุม
พฤติกรรมจากนิสัยไม่ดีออกไป ด้วยการปรับเปลี่ยนควบคุมพฤติกรรมกายวาจาใจ และหมั่นฝึกอบรมจิตใจ
พิจารณาเมตตาอัปปมัญญตา ก็จะช่วยดัดนิสัยส่วนตัวที่ไม่ดีหมดไปได้ และยังท าความดี คือ ไม่ท าร้ายไม่ท า
รุนแรง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  สังคมก็จะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น 
ข้อที่ ๓ ค าถามที่ว่า “ท่านคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากความสัมพันธ์ในครอบครัว
บกพร่องเป็นอย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร และการใช้หลักทิศ ๖ ทิศเบื้องหน้า หน้าที่
ของบิดา มารดา และทิศเบื้องหลัง หน้าที่ของสามี ภรรยา และหลักเมตตา บูรณาการแก้ไขปัญหานี้จะ
ท าได้อย่างไร” 

                                                           
๘๕สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ดร. เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
 

๘๖สัมภาษณ์ นางนวลจันทร์ ช่วยหนู เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
 

๘๗สัมภาษณ์ เรือโทสนั่น ข าละม้าย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

 
๒๑๗ 

๑. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากความสัมพันธ์ในครอบครัวบกพร่อง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน ๑๐ รูป/คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า  ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวที่เกิดจากความสัมพันธ์ในครอบครัวบกพร่อง เกิดจากโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว พ่อแม่ต่างต้องท ามาหากิน เพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ 
และ ลูก ต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้กัน ลูกขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการอบรมถึงพฤติกรรมที่ถูกต้องจึง
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางผิดๆ จากผู้อื่น หรือสื่อต่าง ๆ๘๘  ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานเอ็นจีโอ
มีความคิดเห็นขยายความต่อไปอีกว่า ความไม่เข้าใจของพ่อแม่ในพฤติกรรมของลูก เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น 
ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการความเป็นอิสระของตนเองสูงหรือมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว๘๙ 

สรุปประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่บกพร่อง เกิดจากโครงสร้าง
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้กัน ขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 
การเลียนแบบพฤติกรรมแบบผิดๆ และความไม่เข้าใจกันของสมาชิกในครอบครัว มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ท าให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

๒. มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ๑๐ รูป/คน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๐ ท่าน มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันว่ามีแนวทางการ 

แก้ไขปัญหานี้ คือ ต้องสร้างความสัมพันธ์กลับมาด้วยการดูแลเอาใจใส่กันเปิดใจพูดคุยกันและฟังกัน
ให้มากขึ้น มีการสื่อสารต่อกันอย่างสร้างสรรค์ ท ากิจกรรมร่วมกัน และสมาชิกครอบครัวต้องท าหน้าที่
ของตนอย่างไม่บกพร่อง ดังนี้ 

ผู้เชี่ยวชาญ NGO ทั้ง ๓ คน มีความคิดเห็นขยายความว่า “...การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ต้องมีกฎกติกาที่ยอมรับได้ระหว่างกัน เช่น ในขณะที่ทุกคนกินข้าวด้วยกันทุกคนต้องเก็บโทรศัพท์มือถือ 
ทุกวันเป็นวันครอบครัว เป็นต้น  และรวมถึง “กติกา” ในที่นี้ หมายถึง ต้องมีกติกาหลักของบ้านร่วมกัน
ถือปฏิบัติในการท ากิจกรรมร่วมกันหรือปฏิบัติตามประเพณี เช่น ไปไหว้บรรพบุรุษ วันเชงเม้ง ท าบุญวัน
ปีใหม่ ท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา เป็นต้น ก็จะช่วยผูกพันที่ซ่อนอยู่
ท าให้สมาชิกได้รู้จักเครือญาติพ่ีน้อง เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี  ข้อตกลง การเคารพระหว่างกัน (การไป
มาลาไหว้กัน) การล าดับอาวุโส รู้จักมารยาทสังคม มีความเข้าใจความแตกต่างกัน และมีการแนะน า
กันในเชิงสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและกัน และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีก
ด้วย...”๙๐ สอดคล้องกับครอบครัวตัวอย่างมีความคิดเห็นขยายความต่อไปว่า “...การสร้างความสัมพันธ์
นั้นเป็นยากที่จะชี้ชัดลงไปว่าง่ายหรือยาก แต่ทุกคนสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ถ้าปรารถนาจะสร้าง
เคล็ดลับอยู่ที่ว่า”ต้องรู้เขารู้เรา” ประเพณี วัฒนธรรม ปรับกายใจของเราโดยไม่มีทิฐิฝึกปรับนิสัย ควร
สร้างความสัมพันธ์ทุกระดับทั้งภายในและภายนอกครอบครัว หรือที่เรียกว่า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
เริ่มต้นที่ตัวบุคคลแต่ละคน ผู้ที่จะเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้ฝึกหัดปฏิบัติจนช านาญ 
คุ้นเคย เป็นปกตินิสัยประกอบกับพ้ืนฐานพัฒนาการของชีวิต ซึ่งมีหลักทั่วไปใช้กัน เช่น “เอาใจเขามาใส่

                                                           
๘๘สัมภาษณ์ นางสาวสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 

 

๘๙สัมภาษณ์ นางสาวพัชรี  ไหมสุข เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗.  
 

๙๐สัมภาษณ์ นายวลัลภ ตังคุณานุรักษ์ (ครูหยุย) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

๒๑๘ 

ใจเรา” “รักเขา เขาก็รักเรา ไหว้เขา เขาก็ไหว้เรา”เป็นต้น สอดคล้องกันผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งให้ความ
คิดเห็นว่า ทั้งหน้าที่ของภรรยา หน้าที่ของสามีต่างก็เป็นเสน่ห์และสร้างก าลังใจของกันและกัน มีสิ่งดี 
ๆ บนพ้ืนฐานความรักให้แก่กันและกัน และเป็นเบื้องหลังของความส าเร็จของครอบครัวอีกด้วย..”๙๑   

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐมีความคิดเห็นขยายความต่อไปอีกว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ที่บกพร่องถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากไม่ค่อยได้พบกัน มีความรุนแรง เช่น ตัดท้อต่อ
ว่า ไลน์ด่ากัน โทรศัพท์ต่อว่ามีการระบาย และการท าร้ายตนเอง เป็นต้น การแก้ปัญหาต้องแก้ที่เหตุ 
เหตุเกิดจากความห่างเหิน ท าให้จิตใจเศร้าหมอง ก็แก้ด้วยความไม่ห่างเหิน และเม่ือมีความจ าเป็นต้อง
ห่างเหิน ก็ต้องมองถึงประโยชน์หลาย ๆ เรื่อง อย่ามองแค่เข้าข้างตนเองฝ่ายเดียว ตัวอย่าง ภรรยาต้องไป
ท างานที่กรุงเทพฯ สามีต้องไปท างานที่ จ.อุบลราชธานี ความสัมพันธ์ห่างเหินด้วยระยะทางห่างกัน 
การแก้ไขจะท าอย่างไรให้ใกล้ชิดกัน ในยุคปัจจุบันมีตัวเชื่อม เช่น โทรศัพท์มือถือแบบเมื่อโทรแล้วเห็น
หน้ากันในระหว่างสนทนา หรือส่งไลน์พูดคุยกัน แสดงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกัน เช่น “กิน
ข้าวหรือยัง” “คุณผอมไปหรือปล่าว” “ดูแลตัวเองด้วยนะ” เป็นต้น รวมทั้งการปรึกษาหารือ และการ
ให้ก าลังใจแก่กัน เป็นต้น  ส าหรับบทบาทพ่อแม่ที่จะมีความสัมพันธ์กับลูกด้วยตัวเชื่อมนี้ก็ท าได้ เช่น 
คุยโต้ตอบทางไลน์กับลูก ขอเข้ากลุ่มไลน์กับลูกด้วย  การแก้ปัญหาคือ พ่อแม่ต้องมีความประพฤติดี 
เป็นพ่อแม่ที่ดีดูแลเอาใจใส่ลูก และมีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ให้เกิดความเข้าใจบน
พ้ืนฐานความรักความเมตตาต่อกันและแสดงออกด้วยวิธีต่าง ๆ  และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ไม่
ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล หรือใช้ตัวเสริมช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือแบบเห็นภาพในระหว่างสนทนากัน  ตัวอย่าง เช่น ครอบครัวดาราคนหนึ่งต้องไปถ่าย
หนังเป็นเวลาหลายเดือน ก็ใช้วิธีพูดคุยกับบิดามารดาและสนทนาถามทุกข์สุขในทุกวัน และมีภาพให้
เห็นในมือถือ อีกทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมถ่ายภาพในต่างประเทศมาให้พ่อแม่ได้ดูได้รู้อีกด้วย ยามเกิด
ปัญหาขัดข้องก็ปรึกษาพ่อแม่ทางไลน์ทางโทรศัพท์ เพราะโทรศัพท์ที่น ามาใช้สร้างความสัมพันธ์ความ
รักความห่วงใยแก่กันและกัน ระยะทางห่างเหินแต่ใจใกล้กันเข้าใจกัน พ่อแม่ก็ท าหน้าที่ของตนเองอย่าง
ไม่ขาดตกบกพร่อง พ่อแม่ต้องตอบค าถามของลูกได้ พ่อแม่เป็นครูของลูกเป็นต้นแบบของลูก และควร
ที่จะสอนทักษะชีวิตให้แก่ลูกได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย...”๙๒ 

สรุปประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากความสัมพันธ์
ในครอบครัวบกพร่อง (๑) สร้างความสัมพันธ์กลับมาด้วยการดูแลเอาใจใส่กันเปิดใจพูดคุยกันและฟัง
กันให้มากขึ้น มีการสื่อสารต่อกันอย่างสร้างสรรค์ (๒) สมาชิกครอบครัวต้องท าหน้าที่ของตนอย่างไม่
บกพร่องมีกฎกติกาที่ยอมรับได้ระหว่างกันในครอบครัวร่วมกันถือปฏิบัติ (๓) ท ากิจกรรมร่วมกันหรือ
ปฏิบัติตามประเพณี เพ่ือสร้างความผูกพันธ์ระหว่างเครือญาติพ่ีน้อง เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี  การเคารพ
ระหว่างกัน  รู้จักมารยาทสังคม มีความเข้าใจความแตกต่างกันเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและกัน และ
ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

(๓) การใช้หลักทิศ ๖ บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและหน้าที่ของสามีภรรยาและหลัก 

                                                           
๙๑สัมภาษณ์ เรือโทสนัน่ ข าละม้าย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
 

๙๒สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 

 
๒๑๙ 

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๐ ท่านมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรน าหลักหน้าที่ของบิดามารดา 
และหน้าที่ของสามีภรรยา บุตร และหลักเมตตา บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ ดังผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนา
ได้มีความคิดเห็น ดังนี้ 

ผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนามีความคิดเห็นว่าพ่อหรือแม่จะต้องท าหน้าที่ในการที่จะป้องปราม
ลูกจากความชั่ว ส่งเสริมให้ลูกท าความดีได้ (ในทิศ ๖) แต่บางครั้งก็ไม่สามารถปกป้องลูกให้ปลอดภัย
ได้ด้วยในทางกายภาพ เพราะบางครั้งความรุนแรงในครอบครัวก็เกิดขึ้นจากคนในบ้านนั่นเอง ดังนั้น 
การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทุกคนได้ท าหน้าที่ต่อกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน เพราะ
ครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญมากในการอบรมเลี้ยงดูลูก การมีความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัว พ่อ
แม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูก คือ พ่อแม่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อน แล้วจึงอบรมสั่งสอนลูก และให้
ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกด้วยกัน และมีความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ และขยายออกไปเป็นญาติ รวมถึงลุง 
ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย มีการไปมาหาสู่กันฉันเครือญาติอย่างให้ความเคารพนับถือ พ่อแม่จะต้องมีบทบาท
น าลูกๆ ในการพัฒนาจิตใจ มีจิตใจดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ ให้ความรักแก่ลูก ไม่ใช้อารมณ์
หรือความรุนแรงกับลูก มีเหตุมีผลในการตัดสินปัญหา  เข้าใจชีวิตโลก มีทักษะขจัดปัญหาได้อย่างไม่ต้อง
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว เมื่อลูก  ๆเห็นตัวอย่างที่ดี ลูก ๆ  ก็จะยึดเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัวอย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้ยังมีหลักฝึกฝนพัฒนาตนเองสามารถฝึกฝนพัฒนาได้ทั้งตนเอง
และสมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันด้วยการแสดงออกคิดดี พูดดี ท าดีต่อกันด้วยมุ่งให้เกิดประโยชน์
ความสุขต่อกัน...” ๙๓ อีกท่านมีความคิดเห็นว่าขยายความว่า “...เพ่ือให้การปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นไป
อย่างเรียบร้อยดีงามไม่มีปัญหา พระพุทธองค์ตรัสชี้แจงไว้ในทิศ ๖ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว คือถ้าปฏิบัติได้ตามหลักทิศ ๖ ย่อมสามารถน าพาครอบครัวด าเนินไปสู่เป้าหมายได้ไม่ยาก 
ครอบครัวก็จะกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่ส าคัญสมาชิกครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่และสามารถท า
หน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม ต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทต่าง ๆ ปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม เพราะ
ต้องท าหน้าที่ร่วมกัน แบ่งงานกันท าในครอบครัว ใช้เวลาร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้เกิดสายสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว (๑) สามีภรรยาต้องเข้าใจในเรื่องการครองเรือน (๒) บิดามารดาได้ปฏิบัติตนในฐานะ
ผู้น าครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ บุตรได้รับการปลูกฝังความประพฤติที่ดีงาม กิริยามารยาท จริยธรรม
คุณธรรม ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจ เป็นผู้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิ (๓) บุตร แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อมารดาบิดา ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งต่างฝ่ายก็ได้ปฏิบัติดีต่อกันด้วยจิตส านึกในความ
ผูกพันของตนสมาชิกครอบครัว เพราะกระบวนการบทบาทหน้าที่ภายในบ้านของพ่อแม่ลูก สามีภรรยา 
เช่น การแบ่งงานกันท าภายในบ้าน ท าให้เกิดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
เอาใจใส่และห่วงใยกัน ท าให้สมาชิกครอบครัวเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  
นอกจากนี้การแสดงออก การใช้เวลาร่วมกัน การท ากิจกรรม ต้องมีการสื่อสารระหว่างกันด้วยหลักเมตตา 
ไม่ว่าจะคิดจะพูดจะท าอะไรต่อกัน ก็คิดดี พูดดี ท าดีต่อกันด้วยดีมุ่งประโยชน์ของครอบครัวคือความสงบ
สุข ท าให้เกิดสายสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นในครอบครัว ...”๙๔ 

                                                           
๙๓สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๙๔สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ดร. เมื่อวันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
 



 

๒๒๐ 

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นขยายความต่อออกไปว่า การที่สามีภรรยา พ่อแม่
ลูกอยู่ร่วมกันจะต้องท าหน้าที่ไม่บกพร่องรวมหมายถึง ต้องมีความเมตตาต่อกันด้วยดีทั้งการคิด พูด ท า 
ในที่นี้คือ ไม่เบียดเบียนกัน การไม่ท าร้ายกันทั้งทางกายและจิตใจเพ่ือให้ครอบครัวปลอดภัยจากความรุนแรง 
ตัวอย่างเช่น พ่อแม่ท าตัวอย่างพฤติกรรมไม่รุนแรงต่อลูก คือ ความรุนแรงกับลูกนอกจากการตีแล้ว ยัง
รวมถึงการท าร้ายทางใจ เช่น การเลี้ยงลูกอย่างล าเอียง รักพ่ีหรือน้องมากกว่า การใช้ค าพูดที่กระทบกระเทือน
ใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เช่น ประโยคประเภทเกิดมาท าไม ท าไมชอบท าให้พ่อแม่ล าบาก เหล่านี้
สามารถสะสมจนเกิดเป็นความน้อยเนื้อต่ าใจ ขาดความมั่นคงทางจิตใจ เพราะคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก นาน
วันเข้าก็อาจแสดงออกด้วยการกระท าที่รุนแรงจากน้อยแล้วค่อยพัฒนาไปหามากได้ การปล่อยปละ
ละเลย เป็นข้อที่คนไม่ค่อยนึกถึง ทั้งที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัว โดยพ้ืนฐานเด็กทุกคนต้องการความ
รัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ การปล่อยปละละเลยนี้ทั้งจงใจหรือละเลยโดยไม่รู้ตัวจึงเป็นการท าร้าย
เด็กอย่างหนึ่ง เช่น ไม่มีเวลาให้ลูก หรืออยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ใส่ใจลูกอย่างที่ควรจะเป็น อาจเพราะเหนื่อย
จากงาน สนใจเรื่องเฉพาะตัวเองมากกว่า ยกหน้าที่ให้คนอ่ืนดูแลไปแล้ว คิดว่าให้สิ่งที่ดีและส าคัญกับ
ชีวิตลูกแล้ว การเลี้ยงดูด้วยความรักเมตตาจึงเปรียบเสมือนกับวัคซีนป้องกันลูกไกลห่างความรุนแรง  
และถ้าพ่อแม่ขัดใจขัดแย้งกันแล้วตัดสินด้วยการมีปากเสียง ลงไม้ลงมือลูกก็จะเรียนรู้วิธีจัดการกับ
ปัญหาด้วยวิธีเดียวกัน เพราะพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ต่างอะไรจากพฤติกรรมทางสังคมอ่ืนๆ ที่ลูกสามารถ
เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ท่ีพบเห็นไม่ว่าจากประสบการณ์ตรงหรือ ประสบการณ์ทางอ้อม ดังนั้น พ่อ
แม่จึงควรน าเมตตาและหลักอภัยทานมาใช้ในครอบครัวเพ่ือควบคุมพฤติกรรมรุนแรงไม่ให้ เกิดขึ้นใน
ครอบครัว  พ่อแม่ควรปลูกหัวใจความเมตตาทั้งทางใจ วาจา และกาย ด้วยความเกื้อกูล เอ้ืออาทรให้
ลูกได้เริ่มต้นสั่งสมสิ่งเหล่านี้ในหัวใจลูกก็เป็นพ้ืนฐานที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้งอกงามไปพร้อมกับการ
เจริญเติบโตทางกายได้อย่างปราศจากความรุนแรง..”๙๕ 
          สรุปประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า การใช้หลักหน้าที่ของบิดามารดา สามีภรรยา และบุตร ด้วย
หลักเมตตาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว คือ (๑) สมาชิกครอบครัวรู้จักบทบาท
หน้าที่และท าหน้าที่ปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม เพราะกระบวนการบทบาทหน้าที่ภายในบ้านของพ่อ
แม่ลูก สามีภรรยา เช่น การแบ่งงานกันท าภายในบ้าน ท าให้เกิดการสื่อสารอย่างสร้างสรรคเ์กิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน เอาใจใส่และห่วงใยกัน ท าให้สมาชิกครอบครัวเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกัน เกิดสัมพันธภาพ 
ที่ดีในครอบครัว (๒) การแสดงออกด้วยความเมตตา คิด พูด ท า ดีต่อกันในการใช้เวลาร่วมกันในการ
ท าหน้าที่ หรือกิจกรรมร่วมกัน (๓) ควรปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง การไม่ท ารุนแรงต่อกันทั้ง
ทางวาจาและการกระท า  (๓) ควรปลูกหัวใจความเมตตาทั้งทางใจ วาจา และกาย ด้วยความเกื้อกูล 
เอ้ืออาทรให้ลูก เพ่ือเป็นพื้นฐานที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้งอกงามไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางกาย
ได้อย่างปราศจากความรุนแรง ย่อมท าให้เกิดสายสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นในครอบครัว และ
รู้สึกมีชีวิตที่อบอุ่นและปลอดภัย 
ข้อที่ ๔ ค าถามที่ว่า “ท่านคิดว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากขาดความรู้การวางแผน
ครอบครัวเป็นอย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร การใช้บทบาทท าหน้าที่ของ สามี ภรรยา บุตร 
และหน้าที่ของบิดามารดาในหลักทิศ ๖ และ หลักสมชีวิธรรม บูรณาการแก้ไขปัญหานี้จะท าได้อย่างไร” 

                                                           
๙๕สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗. 

 



 

 
๒๒๑ 

๑. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากขาดความรู้การวางแผนครอบครัว  
ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน ๑๐ รูป/คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า  ปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวที่เกิดจากขาดวางแผนครอบครัว สรุปได้ว่า สมาชิกในครอบครัว ชอบใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา อีกทั้งวัยรุ่นเป็นวัยที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย  ขาดความนับถือตนเอง  รวมถึงขาดทักษะชีวิต 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง (risk behavior) ในด้านต่างๆ  เช่น ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ระวังส่งผลด้านร่างกาย ท าให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือตั้งครรภ์ไม่พร้อม การติดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ HIV  เป็นต้น และด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น ความรู้สึก
เสียใจที่ต้องเสียตัว ความผิดหวังที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งทอดทิ้ง หรือถูกหลอก ความอับอาย ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้
ไม่เพียงเกิดกับวัยรุ่นเท่านั้น แต่ยังเกิดกับพ่อแม่และคนที่รักเขาด้วยก่อให้เกิดความกังวลกับ เรื่องพฤติกรรม
ทางเพศของตนเอง (กลัวคนรู้กลัวถูกนอกใจ เป็นต้น) และด้านสังคม เช่น การท าแท้ง เด็กที่เกิดมาถูก
ทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย มีการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเพ่ิมขึ้น เด็กขาดความอบอุ่น การหย่าร้าง และ
ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น ด้านความประพฤติ เช่น การนอกใจ คู่สมรสแยกกันอยู่/การหย่า
ร้าง ความเครียด เป็นต้น   

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานรัฐ จ านวน ๒ ท่าน มีความคิดเห็นขยายความว่า“...ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวที่เกิดจากการขาดความรู้การวางแผนครอบครัวท าให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ท้องไม่พร้อม
เนื่องจากมีลูกไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ เพราะขาดวุฒิภาวะที่เหมาะสม ก็แสดงออก หรือลงมือกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว เช่น การท าแท้ง เด็กถูกทอดทิ้ง ท าร้ายลูกตนเองหรือการฆ่าเด็ก เป็นต้น
...”๙๖ อีกท่านหนึ่งมีความคิดเห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นท้องไม่พร้อมมีหลายครอบครัวที่ปู่ย่าตายาย
ต้องมารับเป็นพ่อแม่บุตรบุญธรรม๙๗ 

ผู้เชี่ยวชาญองค์กรเอ็นจีโอ จ านวน ๒ ท่าน มีความคิดเห็นขยายความต่อไปว่า “...ผลกระทบ 
คือ เมื่อผู้ที่มีพฤติกรรมรุนแรงมาแต่งงานกับคนไม่มีพฤติกรรมรุนแรงก็เกิดปัญหาในครอบครัวกลายเป็น
ความรุนแรงได้ หากไม่มีการวางแผนครอบครัวไว้ล่วงหน้าเพ่ือหาทางจัดการหรือป้องกันแก้ไขปัญหา
ครอบครัว ๙๘อีกท่านหนึ่งมีความคิดเห็นว่า เกิดจากการขาดความไม่พร้อมภายในตัวเองอยากมีคู่แต่ตนเอง
ยังไม่ความมั่นคงทางจิตใจ คาดหวังจะมีคนเข้ามาในชีวิตหวังจะได้รับความรักความอบอุ่น หวังความสุขสบาย 
แต่ยังไม่รู้จักนิสัยใจคอที่แท้จริง เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ท าให้เกิดความ
คับข้องใจขัดใจกันจนกลายเป็นรุนแรงได้...”๙๙ 

             สรุปจากประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า ปัญหาขาดการวางแผนครอบครัว คือ ต่างฝ่ายต่างมาอยู่
ร่วมกัน ถ้ายังยอมรับพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ย่อมเกิดความไม่เข้าใจกันบ้าง ท า ให้เกิดปัญหา
ขัดแย้งกัน และถ้าฝ่ายหนึ่งมาจากครอบครัวที่รุนแรงมาอยู่ร่วมกัน เมื่อเกิดปัญหาครอบครัวไม่รู้จักการ
แก้ไขปัญหาชีวิตครอบครัวท่ีเกิดขึ้นได้ ก็จะยิ่งเกิดปัญหาที่มีอยู่ลุกลาม หรือแพร่ขยายต่อไปอีกกลายเป็น
ความรุนแรงในครอบครัว 

                                                           
๙๖สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๙๗สัมภาษณ์ นางสุวรีย ์ใจหาญ  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๙๘สัมภาษณ์ นางสาวสเุพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง  เมื่อวันที่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.   

 ๙๙สัมภาษณ์ นางสาวพัชรี  ไหมสุข  เมื่อวันที่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

๒๒๒ 

๒. มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน ๑๐ รูป/คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรส่งเสริมให้มีการวางแผน
ครอบครัว เพ่ือให้ได้รู้ทักษะชีวิตปรับตัวเข้าหากันได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถร่วมกันหาแนวทางป้องกัน 
หรือแก้ไขปัญหาไม่ให้ลุกลาม หรือแพร่ขยายออกไป และยังท าให้ชีวิตด าเนินไปได้อย่างบรรลุตามเป้าหมาย
ด ารงชีวิตครอบครัวอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกไร้ปัญหาความรุนแรง 

ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา มีความคิดเห็นขยายความว่า “...การแก้ไขปัญหานี้ ๑.จะต้องรู้จัก
วางแผนบริหารบุคคลให้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ต่อกันในครอบครัวอย่างสมบูรณ์ ๒.วางแผนการครองรัก
ครองเรือน เพ่ือส่งเสริมให้คู่สมรสมีแนวทางการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และ ๓.วางแผนเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเข้าใจกัน ปรับความคิดเห็นให้ตรงกัน ยึด
เป้าหมายหลักของการวางแผน คือ ความสุขที่ปราศจากความรุนแรงในครอบครัว”๑๐๐ 

สรุปประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ คือ (๑) วางแผนการบริหารบุคคล
ในครอบครัว  (๒) วางแผนการครองรักครองเรือนอย่างเท่าเทียมกัน (๓) วางแผนการป้องกันและแก้ปัญหา
หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบหรือถ้าต้องประสบปัญหาก็มีแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันจากหนักให้เป็นเบาลงได้ หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว  

๓. การใช้บทบาทท าหน้าที่ของสามีภรรยา, หน้าทีข่องบุตร, หน้าทีข่องบิดามารดาในหลักทิศ ๖               
และหลักสมชีวิธรรม ๔ บูรณาการแก้ไขปัญหานี้  

ผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน ๑๐ รูป/คน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ ท่าน มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันตามความคิดเห็นพระนักวิชาการเพ่ิมเติมว่า ควรน า หลักสมปัญญา และทิฏฐิสามัญญตา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและควบคุมพฤติกรรมน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

สรุปได้ว่า การวางแผนชีวิตครอบครัว คือ การสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ไร้ปัญหาหรือช่วยกัน
ป้องกันปัญหาได้จะต้องรู้จัก ๑. บริหารบุคคล คือ ท าหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ นับแต่คู่สามีภรรยา บิดา
มารดา และบุตรธิดา (ทิศ ๖)   ๒. วางแผนการครองรักครองเรือนเพ่ือส่งเสริมให้คู่สมรสมีแนวทางการปฏบิตัิ
อย่างเท่าเทียมกัน (สมชีวิธรรม)  ๓. วางแผนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และร่วมกันแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลเข้าใจกัน (สมปัญญา) ปรับความคิดเห็นให้ตรงกัน (ทิฏฐิสามัญญตา) ยึดเป้าหมายหลักของการ
วางแผน คือ ความสุขที่ปราศจากความรุนแรงภายในครอบครัว  

ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาขยายความต่อไปว่า “...การวางแผนครอบครัว จะช่วยสร้างครอบครัว
ให้สมบูรณ์ไร้ปัญหาได้ จะต้องรู้จัก (๑) บริหารดูแลครอบครัวโดยที่สมาชิกครอบครัวแต่ละคนรู้จักหน้าที่
ของและท าหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ หากสมาชิกทุกคนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและ
ท าบทบาทหน้าที่ของตนอย่างไม่บกพร่อง ได้แก่  คือ ๑. หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตร  ๒. หน้าที่ของ
สามีต่อภรรยาและ ๓. หน้าที่ของภรรยาต่อสามี  ทั้งนี้ การท าหน้าที่ดังกล่าว ด้วยความรู้สึกนึกคิดที่
แสดงออกให้บุคคลอ่ืนรับรู้ด้วยความรู้สึก สิ่งที่รับรู้ได้ คือ พฤติกรรมการแสดงออกและความมีน้ าใจ
ของภรรยาที่ปฏิบัติต่อสามีด้วยความจริงใจ เพราะได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย
น้ าใจอันงาม เพราะสิ่งที่สามีรับรู้ได้ภายนอกก็คือการแสดงหน้าที่บทบาทตรงกับสถานภาพของตนเองใน
ขณะนั้นและสิ่งที่สามีรับรู้ได้ภายใน คือ ความรู้สึกที่ดีต่อภรรยาของตนเอง เช่น ความจริงใจ ความ

                                                           
๑๐๐สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี(ดร.) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗.  



 

 
๒๒๓ 

ประทับใจ เป็นต้น ดังนั้น ความรับผิดชอบในหน้าที่ซึ่งกันและกันระหว่างสามีภรรยา บิดามารดาบุตร
ธิดา ต่างก็ปฏิบัติต่อกัน ยังช่วยให้ปรับตัวเข้ากันได้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น (๒) การวางแผนครอบครัว
ในการครองรักครองเรือน ตามหลักพระพุทธศาสนา ให้แก่คู่รัก หรือคู่ครองเพ่ือช่วยลดปัญหาในครอบครัว
ที่เกิดมาจากการละเลยที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคู่รักคู่ครองที่ดีตามหลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เรียกว่า สมชีวิธรรม ๔ จะช่วยให้สามีภรรยาหรือคู่รักที่ครองรักครองเรือนกันยาวนานและมีความสุข
ตามประสาผู้อยู่ในโลกียวิสัย นอกจากเรื่องความสมดุลทางกามารมณ์ท่ีผู้รู้สมัยนี้ให้ความส าคัญมากนั้น 
ยังต้องมีคุณสมบัติภายในซึ่งนับว่าเป็น “ความดีภายใน”ประกอบด้วย สามีภรรยาที่ต่างก็มี“ความดี
ภายใน”เหมาะสมกลมกลืนกันเรียกว่า “คู่สร้างคู่สม” โดยสามีภรรยาทั้งสองพึงร่วมมือร่วมใจกันใน
การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้ดีโดยการยึดหลักธรรม ๔ ประการ น ามาประพฤติปฏิบัติให้ได้...” ๑๐๑  ซึ่งมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) สมสัทธา : มีศรัทธาเสมอกัน ได้แก่ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีศรัทธาเสมอกัน เพราะศรัทธา
จะท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมายในการเดินทางชีวิตของเรา  
 (๒) สมสีลา : มีศีลเสมอกัน ได้แก่ ทั้งคู่ควรมีศีลเสมอกัน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามแผน
ครอบครัวที่ได้วางไว้ มีเคารพในคุณค่าของกันและกัน ศีลจะช่วยในการควบคุมพฤติกรรมทั้งสองฝ่ายใน
แง่ของความประพฤติด้วยมีศีลเสมอกัน 
 (๓) สมจาคา : มีจาคะเสมอกัน ได้แก่ ทั้งสองมีการบริจาคเสมอกัน คือ เราจะต้องเสียสละกิเลส
ส่วนตัวของเราทิ้งไป  

(๔) สมปัญญา : มีปัญญาเสมอกัน ทั้งคู่ควรมีสติปัญญาใกล้เคียงกัน เป็นคนมีเหตุมีผลมีความคิด
ความอ่านระดับเดียวกัน 

อีกท่านหนึ่งมีความคิดเห็นขยายความต่อไปว่า “...สมปัญญา คือ หมั่นน้อมอบรมบ่มนิสัยพ้น
จากความรุนแรง แม้จะรู้สึกว่ายังมีอารมณ์แรงอยู่ แต่ก็จะพยายามไม่ให้ประทุออกมาเป็นกายกรรม 
วจีกรรมท าให้คนอื่น ต้องได้รับผลรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บ หรือตาย ไม่ต้องใช้ภาษารุนแรง ก็เข้าใจมีน้ าใจ
ตอบสนองกันและกัน ความหวังดีที่จะให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น และหลักทิฎฐิสามัญญตา คือ การปรับความ
คิดเห็นให้ตรงกัน มีความคิดเห็นที่ถูกต้องเสมอกัน มีความเชื่อมั่นว่า ถ้ามีการวางแผนครอบครัวที่ดีแล้ว 
ความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถปรับตัว
และมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พยายามช่วยแก้ไข
ประคับประคองกันของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตามแผนที่วางไว้อย่างไร้ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว...”๑๐๒ 

สรุปจากประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า การวางแผนครอบครัว คือ การวางแผนด้านบุคคล ท า
หน้าที่ต่อกันด้วยดี มีหลักการครองรักครองเรือนที่ดี มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น ยึดเป้าหมายหลักของการวางแผน คือ ความสุขที่ปราศจากความรุนแรงในครอบครัว 
ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

                                                           
๑๐๑สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ดร. เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
 

๑๐๒สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) พระนักวิชาการ เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

๒๒๔ 

ข้อที่ ๕ ค าถามที่ว่า “ท่านคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากขาด
การวางแผนการเงินของครอบครัวเป็นอย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร การใช้หลักทิศ ๖ 
เศรษฐกิจพอเพียง หลักสมชีวิตา บูรณาการแก้ไขปัญหานี้จะท าได้อย่างไร 

๑. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากขาดการวางแผนการเงินของ
ครอบครัว 

ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน ๑๐ รูป/คน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ ท่าน มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นไว้ว่า “...หลังจากที่มีการตัดสินใจ
เลือกคู่มาแล้ว ผู้แต่งงานจะต้องรู้จักการบริหารเงินทอง ถ้ามีปัญหาทางการเงิน ซึ่งมักจะเกิดจากสาเหตุ
ต่าง ๆ  เช่น การใช้จ่ายเกินตัว และฟุ่มเฟือยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และยึดติดใช้จ่ายกับวัตถุเพ่ือความอ านวย
สะดวกสบายส่วนตัว การแข่งขันกันสะสมสมบัติวัตถุราคาแพง เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ iPhone และ 
iPad ราคาแพงตามค่านิยมโดยไม่ดูความเหมาะสมกับฐานะของครอบครัวก็ท าให้เกิดการใช้จ่ายเกิน
ตัว การมีเจตคติ ความเชื่อผิด ๆ หรือมีปัจจัยอ่ืนมาเสริมกระตุ้น เช่น การมีกิ๊ก การใช้จ่ายเกินตัวหลง
วัตถุ หรือติดอบายมุข เป็นต้น หากไม่สามารถสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ก็จะท า
ให้คู่สามีภรรยาเกิดการก็ท าให้เกิดภาวะความเครียด หงุดหงิดทะเลาะเบาะแว้งกัน และกลายเป็นสะสม
ความเครียดระบายออกมากลายเป็นความรุนแรงในครอบครัว...”๑๐๓ 

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐอีกท่านหนึ่ง มีความคิดเห็นขยายความว่า “...เมื่อมนุษย์ยังมีความ
อยากได้นั้นอยากได้นี่ หากไม่มีเงินไปซื้อวัตถุสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ เช่น หิว
ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ไม่มีเงินค่ารถไปท างาน อยากได้รถไม่มีเงินซื้อ เ กิดภาวะความเครียด หงุดหงิด และ
กลายเป็นสะสมความเครียด และระบายออกมากลายเป็นความรุนแรงในครอบครัว...”๑๐๔  ส่วนอีก
ท่านหนึ่ง มีความคิดเห็นว่า“...เงินเป็นปัจจัยส าคัญที่จะให้เกิดความมั่นคงในครอบครัวได้ แต่เงินก็ยัง
ไม่ใช่สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดแต่เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเพราะบางคนร่ ารวยมีทรัพย์สินเงินทอง มีการศึกษา
ดีอาชีพการงานดีแต่ก็ยังคงมีพฤติกรรมท ารุนแรงและท าร้ายกันภายในครอบครัว ดังที่ปรากฏเป็นข่าว
ในหนังสือพิมพ์กรณีท่ีสามียังติดสุขนิยมท าให้เกิดความเครียดเพราะไม่มีเงิน ดังตัวอย่าง case หนึ่ง ซ่ึง
สามีตกงานอ้างว่าเครียด จึงให้ภรรยาแต่งตัวโป๊โชว์ แต่เมื่อภรรยาไม่ยอมท าตามก็ท ารุนแรง ด้วยการข่มขืน
ภรรยา เป็นต้น...”๑๐๕ 

สรุปจากประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การขาดการวางแผนทางการเงินของครอบครัว ท าให้มีปัญหาการเงิน รายได้ไม่พอแก่ความจ าเป็นขั้น
พ้ืนฐานด้านปัจจัย ๔ ของตนเองและครอบครัว ท าให้มีหนี้สินที่เกินก าลังส่งคืน ส่งผลให้เกิดการทะเลาะ
เบาะแว้งกัน และท าร้ายกันในครอบครัว ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การใช้
จ่ายเกินตัว และฟุ่มเฟือยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การหลงใหลติดใจในอบายมุขต่าง ๆ หรือการติดสุขนิยม 
ติดสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น  หากไม่สามารถสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจได้               

                                                           
๑๐๓สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๑๐๔สัมภาษณ์ นางสุวรีย์ ใจหาญ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 

 

๑๐๕สัมภาษณ์ นายปัญญา กางกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗.  



 

 
๒๒๕ 

ก็ท าให้เกิดภาวะความเครียด หงุดหงิดและกลายเป็นสะสมความเครียดระบายออกมากลายเป็นความ
รุนแรงในครอบครัว 

๒. มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน ๑๐ รูป/คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมผีู้เชี่ยวชาญ ๒ ท่าน มีความคิดเห็น
ในวิธีการปฏิบัติแตกต่างออกไป ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางทางการเงินของครอบครัว 
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ดังนี้ 
           ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน ๑๐ รูป/คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ ท่าน มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่า สรุปได้ว่า การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากขาดการวาง
แผนการการเงินของครอบครัว คือ ควรให้ความรู้ส่งเสริมให้มีการจัดท าวางแผนการเงินของครอบครัว 
ถือเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ที่จะช่วยก าหนดทิศทางการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามเป้าหมายและรู้จักใช้สอยทรัพย์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างครบวงจรตามหลักเหตุผล
รู้คุณค่าของทรัพย์ใช้อย่างเหมาะสมตามโอกาสอันสมควรครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกครอบครัวได้
อย่างทั่วถึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปราศจากความรุนแรงในครอบครัว 
 ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา มีความคิดเห็นขยายความออกไปว่า“...มีวิธีการปฏิบัติ คือ                  
(๑) สามีภรรยามีข้อตกลงหรือกติการ่วมกันที่ต้องมีเข้าใจกันจะต้องดูสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างไรช่วยกัน
ท ามาหากินหารายได้เลี้ยงครอบครัว เมื่อมีปัญหาการเงินสะดุดก็ต้องบอกกล่าวกัน ควรวางแผนการเงิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ยังมีชีวิตเพราะทรัพย์สมบัติถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต ได้แก่
ปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค และรู้จักใช้สอยทรัพย์ใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างครบวงจรตามหลักเหตุผลรู้คุณค่าของทรัพย์ใช้อย่างเหมาะสมตามโอกาสอันสมควร (๒) ร่วมมือ
กันท าบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว การท าบัญชีรายรับรายจ่ายเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัว 
ต้องประหยัด ลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นลง โดยคนในครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกควรมา
นั่งท าด้วยกัน นอกจากเพ่ือให้รู้สถานะการเงินแล้วยังเป็นการช่วยฉุกคิดจิตส านึกไม่ฟุ่มเฟือยควบคุม
การใช้จ่ายให้แก่กันและกันด้วย โดยตั้งรายรับไว้ ทั้งรายรับประจ า และรายรับจากรายได้เสริมต่างๆ 
หักค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ช าระหนี้ จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ ค่ารถ ค่าอาหาร ซึ่งค่าใช้จ่ายประจ าเหล่านี้ ควร
ควบคุมกันไว้ด้วยว่า ควรจะใช้เท่าไร ก็อย่าให้เกินกว่านี้ หักค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนลูกใน
แต่ละเดือน หักเงินส ารองฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ยามเจ็บป่วยที่เหลือก็เป็นเงินคงเหลือสะสมในแต่
ละเดือนนั้น เมื่อท าได้เช่นนี้อย่างเป็นระบบทุกเดือนก็จะท าให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากข้ึน...”๑๐๖ 

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานเอ็นจีโอ มีความคิดเห็นว่า “...พ่อแม่เป็นตัวอย่างให้ลูกรู้จักคุณค่า รู้จัก
อดออม รู้จักใช้ รู้จักแบ่งปัน และรักษาสุขภาพ รวมถึงการรักษาวัฒนธรรมประเพณี การอยู่ร่วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมควรส่งเสริมดังนี้ คือ ๑. การออมเงินตั้งแต่เด็ก  
๒. บูรณาการให้เด็กรู้คุณค่าของเงิน เช่น ให้เขาท างานแต่เด็ก สอนให้รู้คุณค่าของเงินที่ได้จากน้ าพักน้ าแรง
ได้เงินมายากจ่ายยากได้มาง่ายจ่ายง่าย (เป็นหลักพ้ืนฐาน) ๓.การใช้เงินเป็นควรจัดสรรรายรับกับรายจ่าย
ให้เหมาะสมได้แก่ การเปรียบเทียบพ่อแม่มีรายได้เท่าไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร เช่น กินเหล้า ๑๐๐ บาท 
สูบบุหรี่ ๑๐ บาท เราจะต้องรู้ว่าเราจ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็นสิ้นเปลืองไปเท่าไร ตัวอย่างมีเงินกินเหล้าแต่
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๒๒๖ 

ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็ถือว่าไม่เหมาะสม แต่ควรแจงรายละเอียดการใช้เงินเพ่ือสร้างจิตส านึกการ
ใช้เงินให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้การท าบัญชีรายรับรายจ่าย ควรชี้แจงให้ลูกรู้ก็จะ
ช่วยให้เราได้รู้ว่าการรับการจ่ายรู้ผิดหรือถูกอย่างไรและท าให้เด็กได้รู้สถานการเงินภายในครอบครัว 
น าสิ่งนี้มาสอนเด็ก โดยมนุษย์ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนทัศนคติในการด ารงชีวิต โดยมุ่งเน้นในการลดรายจ่าย
ยึดความประหยัด ลด ละ ความฟุ่มเฟือย ไม่ควรยึดวัตถุนิยมเป็นที่ตั้งและการงดเว้นอบายมุข เป็นอีก
วิธีการในแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว...”๑๐๗ 

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นที่วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างว่า “...การแก้ไขปัญหานี้
ควรลดการพ่ึงรายได้จากสามีและเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัวโดยมีหน่วยงานควรส่งเสริมอาชีพกระจาย
รายได้ให้ทั่วถึง เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม และลดการพ่ึงสามี ลดการว่างงาน 
และรวมถึงการรับงานมาท าที่บ้านยังช่วยให้สามารถเลี้ยงลูกและท าหน้าที่แม่บ้านได้อีกด้วยนับได้ว่า
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยทั้งสองฝ่ายก็ต้อง
ถ้อยทีถ้อยอาศัยผลัดกันดูแลงานบ้าน แบ่งงานกันท าภายในบ้านอย่างเต็มใจ ไม่เกี่ยงงอนกันหรืออ้าง
ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเพศตน เพราะต่างฝ่ายต่างก็ร่วมมือกันในควบคุมการเงินในบ้านอย่างจริงจัง ควรมี
ปรัชญาชีวิต เช่น ขยัน ประหยัด มานะ อดทน มีสติปัญญา เป็นต้น ด ารงชีวิตตามอัตภาพไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น และพ่ึงตนเอง หรือที่เรียกว่า (อตฺตา หิอตฺตฺโน นาโถ) เพราะเงินเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต
การหาเงิน และการใช้เงินเป็น สิ่งที่ผู้พึ่งตนเองต้องขยันหมั่นเพียรในการหาเงินรู้จักเก็บเงินไว้ใช้จ่ายไม่
สุลุ่ยสุร่าย รู้จักคบเพ่ือนที่ดี หลีกเลี่ยงเพ่ือนที่ชักชวนในทางวิบัติ รู้จักด ารงชีพด้วยความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อ
และไม่ฝืดเคือง บางครั้งอาจต้องพ่ึงผู้อ่ืนบ้าง แต่ผู้ที่คิดพ่ึงตนเองแล้ว ย่อมเปลื้องหนี้สินได้โดยเร็ว และ
หมดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว...”๑๐๘ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๑ ท่านมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปว่า “...การ
แก้ไขปัญหานี้ คือ ปรัชญา “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาส”บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประยุกต์ใช้เป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในระดับปฏิบัติการมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพ่ึงตัวเอง 
แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน คือ ๑. อยู่อย่างพ่ึงตนเอง ๒. อยู่อย่างพอเพียง ๓. อยู่อย่างเอ้ืออาทร และ ๔. อยู่
ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ กล่าวคือ ครอบครัวและสมาชิกต้องรู้จักพ่ึงตัวเองโดยลดรายจ่ายเพ่ือให้เกิดการ
ออม คือ ด้านการเงิน ต้องก าหนดการใช้จ่ายในแต่ละเดือนมีเป้าหมายใช้จ่าย ๓ ส่วน เก็บออม ๑ ส่วน 
จัดท าบัญชีรายรับ - จ่ายของครัวเรือน วางแผนการใช้เงินในครัวเรือน สร้างวินัยการใช้เงิน ไม่สร้างหนี้ 
ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ลด ละ เลิก อบายมุข  มีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร พัฒนา
ตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน...”๑๐๙ 

สรุปจากประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า ควรส่งเสริมให้มีจัดท าการวางแผนการเงินของครอบครัว 
เพราะการวางแผนจะช่วยป้องกันปัญหาและถือเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาการใช้จ่ายในครอบครัว 
ช่วยก าหนดทิศทางการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและรู้จักใช้สอยทรัพย์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในขณะยังมีชีวิตอยู่ สามารถดูแลสมาชิกครอบครัวได้อย่างทั่วถึงอยู่ร่วมกันโดยมีวิธีการปฏิบัติ คือ ๑. มี
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๒๒๗ 

ข้อตกลงหรือกติการะหว่างกัน ๒. รู้จักใช้สอยทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ตามหลักเหตุผล ๓.พ่อแม่เป็น
ตัวอย่างให้ลูกได้อย่างเหมาะสม ๔. การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาส ประยุกต์ใช้เป็นภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจได้ ๕. ภรรยาท างานหารายได้ ช่วยครอบครัวลดการพึ่งรายได้จากสามี  

 

๓. การใช้หลักทิศ ๖ เศรษฐกิจพอเพียง สมชีวิตา บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน ๑๐ รูป/คน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ท่าน มีความคิดเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันว่า การใช้หลักทิศ ๖ เศรษฐกิจพอเพียง สมชีวิตา บูรณาการแก้ไขปัญหาขาดการวางแผนทาง
การเงินของครอบครัวท าได้ คือ หน้าที่ของสามีภรรยาต้องวางแผนการเงินของครอบครัว ต้องตั้งตนอยู่
ต้องอยู่บนความมีพอดี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม และสมดุลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ตรงกับหลักสมชีวิตาในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือด ารงชีวิตอยู่ได้ในการบริหารครอบครัวทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างเหมาะสม โดยสมาชิกครอบครัวจะต้องมีกติการ่วมกันและมีวินัยทางการใช้เงินและออมเงินที่
เหลือจ่ายไม่สร้างหนี้ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ประหยัด รู้จักคิด รู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติและลดละเลิกอบายมุข
รวมถึงการประกอบอาชีพที่สุจริตมีรายได้สุจริต ควรบริโภคแต่สิ่งที่จ าเป็น คือ ปัจจัย๔ ในการด ารงชีวิต๑๑๐ 

ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา “... มีความคิดเห็นขยายความว่า ในอดีตสามีจะมีหน้าที่หา
รายได้เลี้ยงครอบครัว ส่วนภรรยาอยู่บ้าน ในหลักทิศ ๖ หน้าที่ของสามีจึงต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่สามี
หามาได้  คือ ภรรยาจะต้องรู้จักบริหารจัดการเงิน ค าว่า“รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ หมายความว่า 
ภรรยาจะต้องเป็นผู้รู้จักการจัดการเงินในครอบครัว คือ การเลี้ยงชีวิตตามความเหมาะสม แต่ในปัจจุบัน
สังคมเปลี่ยนไป ภรรยาต้องท างานนอกบ้าน ดังนั้นหน้าที่รักษาทรัพย์ทั้งสามีและภรรยาจึงต้องร่วมกัน 
มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ ซึ่งตรงกับชีวิตพอเพียงของจัด
การเงินในครอบครัวตามหลักสมชีวิตา หมายถึง รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่ายเป็นอยู่พอดีสมรายได้  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสเป็นปรัชญาความพอเพียง เพ่ือการด าเนินที่ชีวิตพอเพียง หรือการ
บริหารจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท าดี อยู่ดี กินดี  ถ้ามนุษย์คนใครประพฤติตามก็จะ
ด าเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขหรือที่คนโบราณกล่าวแฝงไว้เป็นค าสอน เรียกว่า คาถาหัวใจเศรษฐี  คือ อุ 
(อุฏฐานสัมปทา  หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร) อา (อารักขสัมปทา หมายถึง การรักษาทรัพย์) กะ 
(กัลยาณมิตตตา  หมายถึง การคบคนดี หรือ มีกัลยาณมิตร) สะ สมชิวิตา หมายถึง การเลี้ยงชีวิตที่
พอสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่มีอยู่และที่หามาได้โดยนัยแห่งความหมาย) มีหลักการปฏิบัติทุกข้อจะขาด
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ เพราะเป็นหลักปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติให้ครบวงจร หรือที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา
หรือทางสายกลาง กล่าวคือ การด าเนินชีวิตที่พอเหมาะพอควรด้วยหลักการด ารงชีวิตที่เรียกอย่าง   
ย่อ ๆ ว่า อุ อา กะ สะ หรือภาษาสมัยใหม่เรียกว่า หัวใจเศรษฐีนั้น สามารถน ามาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ 
สุข ท าให้เป็นผู้มีฐานะมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัว และมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ
แห่งตนช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว นอกจากนี้ยังมีหลักโภควิภาค ๔ แก้ไขปัญหานี้
ในยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยี ที่น่าสนใจควรน าเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้๑๑๑  

                                                           
๑๑๐พระเทพวิสุทธิกวี, (เกษม สญฺญโต) ดร. เมื่อวันที๑่๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
 

๑๑๑สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
 



 

๒๒๘ 

สรุปจากประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า (๑) การท าหน้าที่ทั้งสามีภรรยาควรรักษาทรัพย์ที่หา
มาได้ (๒) ด าเนินชีวิตตามหลักสมชีวิตา คือ การจัดการวางแผนการเงินของครอบครัว มีหลักปฏิบัติ 
(๒.๑) ขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพสุจริต (๒.๒) รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่ายให้เหมาะสม ประหยัด
เก็บออกไว้ เมื่อมีโอกาสหารายได้เพ่ิม (๒.๓) พ่อแม่เป็นตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติตนเลี้ยงชีวิตแต่พอดี 
ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข ก็จะช่วยให้เกิดครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงิน ไม่เกิดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ (๓) ควรน าหลักโภควิภาค ๔ ไปใช้ในการด าเนินชีวิต  
ข้อที่ ๖ ค าถามที่ว่า ท่านคิดว่า”ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยและการ
เปลี่ยนแปลทางเทคโนโลยีเป็นอย่างไร  มีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร และการใช้หลักหน้าที่
ของสามีต่อภรรยา และหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตร ในหลักทิศ ๖ และหลักเมตตา บูรณาการแก้ไข
ปัญหานี้ได้อย่างไร 

๑. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี 

ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน ๑๐ รูป/คน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ท่าน มีความเห็นไปในทิศทาง 
เดียวกันว่าสมาชิกในครอบครัวมีความไม่เข้าใจ และรู้ไม่เท่าทันถึงโทษภัยของเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และต่างคนก็ให้ความสนใจอยู่กับเครื่องมือเทคโนโลยีของตนไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเครื่องเทคโนโลยี และยิ่งถ้าพ่อแม่มีอายุที่ต่างจากลูกมาก เช่น 
ลูกช่วงวัยรุ่น ก็จะเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย เกิดความไม่เข้าใจกัน คุยกันไม่รู้เรื่อง เป็นเหตุให้เกิด
การละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันก็ท าให้เกิดความเครียดหรือสะสมความเครียดและลงมือกระท าความ
รุนแรงต่อตนเองและผู้อ่ืนได้  

ครอบครัวตัวอย่างมีความคิดเห็นขยายความว่า“...เมื่อโครงสร้างของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ท าให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปท าให้เกิดปัญหา “ช่องว่างระหว่างวัย” เช่น 
ลูกมักจะเถียงพ่อแม่ พ่อแม่มักจะสอนลูกแต่ลูกไม่ฟังไม่สนใจ พ่อแม่ทนเห็นลูกเล่นแต่อินเทอร์เน็ตนาน  
ไม่ไหว เมื่อไม่เข้าใจกันมาก ๆ เข้าก็สะสม เครียดทะเลาะกันบ่อยไม่มีความสุข และยังมีปัญหาความไม่
เข้าใจกันระหว่างวัย คนละ Generation การเกิดความไม่เข้าใจกันมากขึ้นไปอีก เช่น ในขณะที่บุตร 
(อยู่ในวัยเริ่มวัยรุ่น) ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ พ่อแม่ (อยู่ในวัยสูงอายุ) อยู่ในบ้านเดียวกัน 
คุยกับลูกเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้ และเมื่อไม่สามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยได้แล้ว ก็ท าให้เกิดโรคซึมเศร้า 
เหงา เบื่อหน่าย และมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างกัน ในที่สุดอาจจะไม่สบายใจ...”๑๑๒ 

สรุปจากประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัย
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดความไม่เข้ากัน พ่อแม่ไม่สามารถอบรมสั่งสอนลูกได้ พ่อ
แม่ไม่เข้าใจการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้เกิดความเครียด 
ซึมเศร้า เหงา เบื่อหน่าย ไม่สบายใจ และเกิดความรุนแรงในครอบครัว 
 ๒. มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน ๑๐ รูป/คน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ ทา่น มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าการแก้ไขปัญหานี้ คือ การลดช่องว่างระหว่างวัยและปรับตัวให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ดังนี้ (๑) สมาชิก

                                                           
๑๑๒สัมภาษณ์ นางวลจันทร์ ช่วยหนู เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

 
๒๒๙ 

ครอบครัวต้องท าหน้าที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน (๒) สมาชิกครอบครัวต้องปรับตวัเข้าหากันดว้ยการสื่อสารกัน 
เช่น การรับฟังกันมากขึ้น การให้เกียรติกัน การสื่อสารด้วยเหตผุล และการยอมรับความคิดเหน็ที่แตกต่างกัน 
การให้ก าลังใจกัน และแลกเปลีย่นประสบการณ์และความคิดเห็นกันภายในครอบครวัและการให้เวลาแก่กัน  

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานเอนจีโอ (NGO) มีความคิดเห็นขยายความว่า “...ควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัวให้เกิดขึ้น ต้องเปิดใจกว้างให้แก่กัน ยอมรับความแตกต่างของคนแต่ละวัยในครอบครัวและ
ต่างก็เคารพในความแตกต่างของกันและกัน รู้จัดยืดหยุ่นและให้อภัยอย่างมีเหตุผลและไม่คาดหวังจาก
กันและกันมากเกินไป...”๑๑๓ 

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นขยายความออกไปอีกว่า “...พ่อแม่ต้องท าหน้าที่
หน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร รับฟังความคิดเห็น และปรับความคิดเห็นเข้ากันได้ พ่อแม่จึงต้องท าหน้าที่ใช้
ทั้งศาสตร์และศิลปะในการอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ พ่อแม่ก็ควรใฝ่หาความรู้
เพ่ือตามให้ทันลูก ๆ ด้วยท าให้เขารูสึกว่าพ่อแม่เป็นทั้งผู้ที่รักและห่วงใยเขา ท าทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือที่จะ
ท าให้เขาได้ดีมีสุข รู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ รอบตัว และสั่งสอนสิ่งที่ดีงาม พ่อแม่จึงต้องรู้ว่าเมื่อไรควรจะสอน 
และเมื่อไรพวกเขาจะไม่ฟังพ่อแม่อีกต่อไป พ่อแม่ต้องศึกษาพฤติกรรมในแต่ละช่วงอายุของลูก และ
ปรับตัวที่จะใฝ่หาความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือที่จะสื่อสารให้เข้าใจกันและเข้ากันได้ ระหว่างพ่อ
แม่และลูก ด้วยความรักและความหวังดีแก่ลูกพ่อแม่ต้องสื่อสารกับลูกให้เข้าถึงกันได้ แม้ว่า พ่อแม่ลูก
จะอยู่คนละยุคสมัยกัน หรือ Generation ต่างกัน ทุกคนต้องเปิดใจกัน และพ่อแม่ต้องให้สิทธิลูกๆ มี
สิทธิมีเสียงที่จะออกความเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพราะเจน Y และ X  มักคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษ  และ
เมื่อลูกไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร สิ่งที่พ่อแม่ต้องท าคือ เป็นพ่อแม่ที่รอบรู้ และให้ค าแนะน า เมื่อลูกมีความ
สงสัย...”๑๑๔  อีกท่านหนึ่งมีความคิดเห็นว่า การแสดงการเคารพและให้เกียรติภรรยาก็ท าให้เกิดความ
เข้าใจกัน เช่น เมื่อพบเพ่ือนก็จะแนะน าให้เพ่ือนรู้จักกับภรรยา เป็นต้น และแสดงความเกรงใจต่อกัน 
และยอมรับในการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่คิดว่าภรรยาเป็นสมบัติของสามี แม่ไม่ถือว่าลูกเป็น
สมบัติของตัวจะท าอะไรก็ได้ ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้แต่เด็กตัวเล็ก ๆ ซึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องให้
ความเกรงใจเหมือนกัน๑๑๕อีกท่านหนึ่งมีความคิดเห็นว่า ในฐานะเป็นพ่อแม่ควรเอาใจใส่อย่าใกล้ชิด 
และส่งเสริมเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ลูกใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ และพ่อแม่ควรพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าว พ่อแม่ต้องเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกได้เมื่อลูก
เกิดความสงสัย๑๑๖ 

ครอบครัวตัวอย่างมีความคิดเห็นขยายความต่อไปว่า “...พ่อแม่ยุคใหม่ต้องพูดคุยกับลูก ๆ ด้วย
เหตุและผล และการให้ก าลังใจกัน ต้องท าบทบาทเป็นทั้งพ่อแม่และเป็นเพ่ือน เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้รับ

                                                           
๑๑๓สัมภาษณ์ นายวัลลภ ตังคุณานุรักษ์ (ครูหยุย) เมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๗., นางสาว              

สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗., นางสาวพัชรี  ไหมสุข เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๗.  

 
 
 

๑๑๔สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗., นางสุวรีย์ ใจหาญ    
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 

 

๑๑๕สัมภาษณ์ นายปัญญา กางกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
 

๑๑๖สัมภาษณ์ นางสุวรีย์ ใจหาญ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
 



 

๒๓๐ 

ฟังยอมรับความคิดเห็นของลูก ให้ค าแนะน าแก่ลูกได้ ควรแสดงความรักแก่กัน เช่น การโอบกอด สัมผัส 
หอมแก้ม เป็นต้น ให้เวลาแก่กัน เช่น เล่นฟุตบอลกับลูก แลกเปลี่ยนความคิดกันเล่นอินเตอร์เน็ต กินข้าว
ร่วมกันทุกเช้าเย็น เป็นต้น ก็จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวต่างวัยรู้สึกอบอุ่นและเข้าใจกัน...”๑๑๗ 

สรุปจากประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่า การลดช่องว่างระหว่างวัยและปรับตัวให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
ดังนี้ (๑) สมาชิกครอบครัวต้องท าหน้าที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน (๒) สมาชิกครอบครัวเข้าใจกันและปรับตัว
เข้าหากัน (๓) มีการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เช่น การรับฟังกันมากขึ้น การให้เกียรติกัน การสื่อสารด้วย
เหตุผล และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การให้ก าลังใจกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นกันภายในครอบครัว และการให้เวลาแก่กัน (๔) พ่อแม่ใฝ่หาความรู้ใหม่ ในยุคเทคโนโลยี
สมัยใหม่ข้อมูลหาได้ไม่ยาก และต้องรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ รู้จักคุณและโทษของสื่อควรบริโภคแต่สื่อเชิง
สร้างสรรค ์

๓. การใช้หลักบทบาทหน้าที่ของ สามีภรรยา และบทบาทหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตร ใน
หลักทิศ ๖ และหลักเมตตา บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ ท่าน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการใช้หลักบทบาทหน้าที่ของ 
สามีภรรยา และบทบาทหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตร ในหลักทิศ ๖  และหลักเมตตา บูรณาการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ ดัง
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่า“...วิกฤตครอบครัวไทยในปัจจุบัน สะท้อน
ออกมาปัญหาแรก คือ พ่อแม่ไม่สามารถท าหน้าที่ของครอบครัวได้ ได้แก่ การไม่สามารถเลี้ยงดูลูกหรือ
หลานให้มีคุณธรรมหรือให้มีจริยธรรมได้ เพราะเป็นหน้าที่พ้ืนฐานของครอบครัว ตามหลักพระพุทธศาสนา 
ทิศ ๖ คือ พ่อหรือแม่จะต้องท าหน้าที่ในการที่จะป้องปรามลูกจากความชั่วส่งเสริมให้ลูกท าความดี แต่
ในปัจจุบันพ่อแม่บางครั้งก็ไม่สามารถปกป้องลูกให้ปลอดภัยได้ด้วยทางกายภาพ เพราะบางครั้งความ
รุนแรงในครอบครัวก็เกิดขึ้นจากคนในบ้านนั่นเอง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาลดช่องว่าง หลักธรรม ทิศ ๖ 
ว่าด้วยบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน ได้แก่ ๑) หน้าที่ของสามีต่อภรรยา  ๒) หน้าที่ของบิดามารดา
ต่อบุตรต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเอาใจใส่ เคารพให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และ
ต่างฝ่ายก็ต้องพัฒนาตนเองใฝ่หาความรู้ เช่น พ่อแม่ใฝ่หาความรู้ใหม่เพ่ือตามให้ทันลูก ๆ และทันเรื่อง
เทคโนโลยี เพ่ือปรับตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี ที่ส าคัญสมาชิกครอบครัวต้องมีความเข้าใจ
กัน บนพ้ืนฐานของความรัก (เมตตา) ต่อกัน  มุ่งให้เกิดความสุขในครอบครัว แสดงออกได้ ๓ ทาง  ทางใจ 
คือ คิดต่อกันด้วยดี พูดต่อกันด้วยดี ปฏิบัติต่อกันด้วยดี มุ่งให้เกิดประโยชน์ความสุขในครอบครัวก็จะ
ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ไม่เกิดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว”๑๑๘ 

ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐ มีความคิดเห็นขยายความออกไปว่า “...พ่อแม่ต้องใช้ศาสตร์และ
ศิลปะในการเลี้ยงดูลูก ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเพ่ือตามให้ทันกับลูก รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี และพ่อแม่
ต้องพูดกับลูกอย่างมีเหตุมีผล มีความรัก (เมตตา) เป็นพ้ืนฐานและสื่อสารระหว่างกันด้วยดี  ๑. พ่อแม่
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๒๓๑ 

เคารพความคิดเห็นและการตัดสินใจของลูก เด็กยุคใหม่ต้องการให้พ่อแม่เคารพความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจของเขา เด็กยุค Gen Y และ Z  มีนิสัยชอบคิดว่าตนคือคนพิเศษเสมอ ๒. ควรพูดแต่ความ
เห็นชอบ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูก การพูดจับถูก ชื่นชม ให้ก าลังใจกัน คือ มองให้เห็น
ด้านดีและชื่นชมแสดงให้ผู้อ่ืนรับรู้ความดีของลูก ท าให้ลูกรู้ว่ามีคนเห็นคุณค่าในตัวเขาก็จะท าให้ลูกมีก าลังใจ
ลูกก็จะรู้สึกว่าเราเป็นมิตร ฟังเรามากขึ้น ๓. ท าดี คือ รับฟังลูกอย่างตั้งใจ แสดงออกด้วยสายตา พยักหน้า 
ท่าทางให้ความสนใจจดจ่อ เพราะเด็กยุคใหม่ต้องการให้พ่อแม่ฟังเขา คน Gen Y มักคิดว่าเขา คือ คนพิเศษ 
พ่อแม่แลกเปลี่ยนทักษะการเล่นอินเทอร์เน็ตกับลูกปฏิบัติร่วมกัน บางอย่างอาจต้องให้ลูกช่วยแนะน าหรือ
สอนพ่อแม่ แล้วให้พ่อแม่ทดลองใช้ เขาก็จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่ากับพ่อแม่ ก็จะท าให้เกิดความเข้าใจกัน
ช่วยลดช่องว่างระหว่างกันได้เป็นอย่างดี ก็จะไม่เกิดความรุนแรงในครอบครัว...”๑๑๙ 

ครอบครัวตัวอย่างมีความคิดเห็นขยายความต่อไปอีกว่า “...พ่อแม่ควรท าตัวอย่างพฤติกรรมด้วย
หลักเมตตาเพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน คือ พ่อแม่เป็นต้นแบบคนส าคัญในวัยที่พร้อมซึมซับและเรียนรู้
จากการเลียนแบบ โดยเฉพาะ การปฏิบัติตัวของพ่อแม่ทั้งที่ปฏิบัติต่อลูกหรือปฏิบัติต่อกันเอง หรือกับ
ผู้คนในบ้านเป็นเหมือนฉากละครที่ลูกจะต้องได้เห็นและสัมผัสทุกวัน พ่อแม่จึงเป็นต้นแบบที่มีอิทธิพล
ต่อค าพูด ท่าที การกระท าและวิธีคิดของลูกมาก คือ  ถ้าพ่อแม่ขัดใจขัดแย้งกันแล้วตัดสินด้วยการมี
ปากเสียง ลงไม้ลงมือ ลูกก็จะเรียนรู้วิธีจัดการกับปัญหาด้วยวิธีเดียวกัน เพราะพฤติกรรมก้าวร้าวไม่
ต่างอะไรจากพฤติกรรมทางสังคมอ่ืนๆ ที่ลูกสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ที่พบเห็นไม่ว่าจาก
ประสบการณ์ตรงหรือ ประสบการณ์ทางอ้อม ดังนั้น พ่อแม่จึงควรน าเมตตาและหลักอภัยทานมาใช้ใน
ครอบครัวเพ่ือควบคุมพฤติกรรมรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นในครอบครัว นอกจากนี้ พ่อแม่ท าตัวอย่างพฤติกรรม
มีเมตตาต่อสัตว์ เช่น ถ้าพ่อแม่เป็นคนที่รักและเอ้ืออาทรกับสัตว์ลูกก็จะเรียนรู้วิธีนั้นจากพ่อแม่เช่นเดียวกัน  
ตัวอย่างเช่น  (๑) ถ้าพ่อแม่เป็นคนที่เห็นสัตว์เดินผ่านมาแล้วเข้าไปนั่งใกล้เมื่อรู้ว่าสัตว์นั้นเชื่อง ก็เอามือ
ไปลูบหัวสัตว์หรือล าตัว ด้วยกริยาที่แสดงความเมตตาแก่สัตว์นั้น ลูกก็จะเรียนรู้และจะเล่นกับสัตว์
เช่นเดียวกัน (๒) พ่อแม่ท าตัวอย่างพฤติกรรมไม่รุนแรงมีเมตตาต่อผู้อ่ืน เช่น ถ้าพ่อแม่เป็นคนมีเหตุการณ์ 
คือ ใครก็ไม่รู้ขับรถปาดหน้า พูดจาไม่เข้าหู ถ้าพ่อแม่รู้จักอภัยทานทางใจ ฝึกใจ มีความอดทนฟังเขา 
แม้ว่าจะพูดจาไม่เข้าหู ปรับเปลี่ยนใจให้มีเมตตาต่อเขา รับฟังเขาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฟังเขาอย่าง
ควบคุมอารมณ์ความโกรธให้อภัยเขา คิดในแง่ดีว่า เขาอาจมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องปาดหน้าที่เราไม่รู้ก็ได้ 
หรือเขาอาจไม่ได้เจตนาก็เป็นได้ และอธิบายให้ลูกฟังว่าถูกผิดอย่างไร อย่างไหนควรท าหรือไม่ควรท า
อย่างไร  (๓) พ่อแม่ท าตัวอย่างพฤติกรรมไม่รุนแรงต่อลูก กล่าวคือ ความรุนแรงกับลูกนอกจากการตีแล้ว 
ยังรวมถึงการท าร้ายทางใจ เช่น การเลี้ยงลูกอย่างล าเอียง รักพ่ีหรือน้องมากกว่า การใช้ค าพูดที่กระทบกระเทือน
ใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เช่น ประโยคประเภทเกิดมาท าไม ท าไมชอบท าให้พ่อแม่ล าบาก เหล่านี้
สามารถสะสมจนเกิดเป็นความน้อยเนื้อต่ าใจ ขาดความมั่นคงทางจิตใจ เพราะคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก นานวัน
เข้าก็อาจแสดงออกด้วยการกระท าที่รุนแรงจากน้อยแล้วค่อยพัฒนาไปหามากได้ การปล่อยปละละเลย 
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๒๓๒ 

เป็นข้อที่คนไม่ค่อยนึกถึง ทั้งที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัว โดยพ้ืนฐานเด็กทุกคนต้องการความรัก ความ
เอาใจใส่จากพ่อแม่ การปล่อยปละละเลยนี้ทั้งจงใจหรือละเลยโดยไม่รู้ตัวจึงเป็นการท าร้ายเด็กอย่าง
หนึ่ง เช่น ไม่มีเวลาให้ลูก หรืออยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ใส่ใจลูกอย่างที่ควรจะเป็น อาจเพราะเหนื่อยจากงาน 
สนใจเรื่องเฉพาะตัวเองมากกว่า ยกหน้าที่ให้คนอ่ืนดูแลไปแล้ว คิดว่าให้สิ่งที่ดีและส าคัญกับชีวิ ตลูก
แล้ว การเลี้ยงดูด้วยความรักเมตตา จึงเปรียบเสมือนกับวัคซีนป้องกันลูกไกลห่างความรุนแรง...”๑๒๐ 

สรุปจากประเด็นดังกล่าว ท าให้พบว่าการลดช่องว่างระหว่างวัยและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ท าได้ดังนี้ (๑) พ่อแม่ต้องท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ใฝ่หาความรู้เพ่ือตามให้ทันลูก รอบรู้และให้ค าแนะน า
เมื่อลูกมีคิดสงสัย รับฟังความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน รักษากฎระเบียบ เคารพความคิดและการ
ตัดสินใจของลูกอย่างมีเหตุผลมีผล ปรับเข้าหากันได้ด้วยให้ความรักและห่วงหาอาทรซึ่งกันและกัน            
(๒) ควบคุมพฤติกรรม ไม่ว่าจะพูดท าหรือคิดก็ให้เป็นไปด้วยเมตตามีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน 
สื่อสารในทางสันติมีสัมพันธ์ภาพที่ดี เพราะสิ่งนี้จะท าให้มีความคิดในเชิงบวก เปิดใจกว้างให้แก่กัน
ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ในแนวร่วมของการยกย่องเคารพให้เกียรติกันและกัน ไม่ดูหมิ่น
คุณค่าในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยให้หมดไป 
ข้อ ๗.ข้อเสนอแนะการบูรณาการหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 จากประเด็นค าถามที่ว่า “มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวตามแนวพุทธธรรมควรเป็นอย่างไร”  จึงขอสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ คือ 
 ๑. การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องซึ่ง
น ามาเสริม ได้แก่ สัจจะ ขันติ เป็นหลักการครองตนและครองคน เพ่ือท าให้ครอบครัวเข้มแข็งที่น ามาใช้
ในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จของชีวิตครอบครัว  ส่วนในด้านของเศรษฐกิจควรน าหลัก          
โภควิภาค ๔ น ามาใช้จะเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในยุคของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้น 
 ๒. ควรให้ภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน และผู้สนใจ ได้เห็นความส าคัญของงานวิจัยนี้และน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น น าเสนอนโยบาย หรือท าเป็นแผนปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือ
น าไปใช้แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคมสงบสุข๑๒๑ 

 สรุปได้ว่า  จากการวิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่าง
มากกับการใช้น าหลักธรรมทั้ง ๔ หมวด คือ หลักสมชีวิธรรม ๔ ทิศ ๖ สาราณียธรรม ๖ โภควิภาค ๔ 
ไปใช้ในครอบครัวและช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิ
บางท่านมีข้อเสนอแนะว่า ควรน าหลักธรรม “สัจจะ และ ขันติ” ในหลักฆราวาสธรรม ๔ น าไปปฏิบัติ
ในครอบครัวร่วมกับการด าเนินชีวิตก็จะช่วยให้ชีวิตครอบครัวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้ ได้
กล่าวถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขด้านนิสัยส่วนตัวด้วยการ ตั้งสัจจะของสามีและภรรยาก็เพ่ือ
สละกิเลสที่ไม่ดีออกไป ส่วนในกรณีอารมณ์ของคนเรานั้นแปรปรวนได้ง่าย การมีเมตตาจึงเสริมสร้างให้
ใจสงบได ้คือ เมื่อใดที่อารมณ์อยู่ใต้การควบคุมของเมตตา เมื่อนั้นอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของตนย่อม

                                                           
๑๒๐สัมภาษณ์ เรือโทสนั่น ข าละม้าย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗, นางวลจันทร์ ชว่ยหนู 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๑๒๑พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ดร. เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 

 
๒๓๓ 

ผ่องใสปลื้มปีติ เหมือนคนที่ได้พบคนที่รักที่จากกันไปนานการที่บุคคลใด มีเมตตาอยู่กับตนบุคคลนั้น 
จะรับรู้ถึงอารมณ์ของความสงบนั่น ก็คือความมีสติและขันติเปรียบดังน้ าช าระไฟ 

ดังนั้น หลักเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนานั้น จึงควบคุมอารมณ์ให้มีสติและขันติระงับอารมณ์
โกรธและอารมณ์แค้นทั้งหลาย เมตตาธรรมเป็นบ่อเกิดของการมีสติขันติให้อยู่กับตนเมื่อเกิดปัญหาทาง
อารมณ์ขึ้นมาสติและขันติก็จะมาช่วยพิจารณาควบคุมอารมณ์ของเราให้ตั้งอยู่ในความไม่มีอคติเข้าข้าง
ตนเอง และสามารถระบายความไม่พอใจต่าง ๆ ด้วยการคิดการพูดการท าด้วยการไม่ท าให้ใครเดือดร้อน 
ดังนี้ ความรุนแรงย่อมไม่เกิดขึ้น 

 จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญที่ปัจเจกตัวบุคคล โดยมีวิธีการและเครื่องมือส าหรับ
แต่ละบุคคลน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนความขัดแย้งที่อาจก้าวร้าวให้เป็นความ
เข้าใจอันดีต่อกัน หาทางออกในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยไปถึงร้ายแรง รวมทั้งป้องกัน           
มิให้เกิดซ้ าซ้อนอีก และการเยียวยารักษาจิตใจได้ทั้งผู้กระท าและผู้ถูกกระท า ปรับกาย วาจา ใจให้เป็นปกติ 
ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ร้ายที่ส่อในทางพฤติกรรมรุนแรง มีการด าเนินชีวิตตามกฎของธรรมชาติ เข้าใจ
ชีวิตโลก เกิดประโยชน์สูงสุด คือ ความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และป้องกันทรัพย์สิน          
มิให้เกิดความเสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขปราศจากความรุนแรงใน
ครอบครัว 
 จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จะเห็นได้ว่า การแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เมื่อน าเอาแนวคิดทฤษฎีมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เข้าด้วยกันในแง่มุม
ต่าง ๆ ของทางตะวันตกตะวันออก และมาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว และได้น าแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนามาผสานและเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นและช่วยให้ได้วิธีการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แนวคิดจิตวิทยา ยังขาดฝึกฝนบ่มเพาะขัดเกลาจิตใจของตนเอง ส่วนในทางพระพุทธศาสนามี
วิธีการให้มีความเมตตาทางกายวาจาใจ รู้จักการท าใจ เปิดใจที่รับฟัง ให้เป็นกลางหรือรู้จักแบ่งปันและ
กิเลสที่ไม่ดอีอกไปปล่อยวางลดทิฎฐิลงในบางสถานการณ์ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเพ่ือให้ทุเลาเบาบาง
ลงน าไปแก้ไขปัญหาระดับบุคคลปัญหาด้านนิสัยส่วนตัว  

๒. แนวคิดสังคมวิทยา ขาดการหล่อหลอมจิตใจของคนในครอบครัวให้รู้จักลดละความเห็นแก่ตัว 
เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ส่วนในทางพระพุทธศาสนามีหลักสาราณียธรรม ๖ คือ การมุ่งความสุข
ความเจริญแก่กัน ด้วยตั้งมั่นในเมตตาทาง กาย วาจา และใจต่อกัน บริโภคโดยไม่แบ่งแยกถือเขาถือเรา 
มีศีลสมบูรณ์ และมีทิฏฐิที่ประเสริฐ น าไปแก้ปัญหาระดับครอบครัว แก้ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  
 ๓. แนวคิดทางด้านเศรษฐกิจ : ทางพระพุทธศาสนามีความโดดเด่นในแนวทางควบคุมความ
ต้องการที่เกินขอบเขตการฝึกฝนปรับปรุงตนในการด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย
หลักการรู้จักมีความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั้นจึงจะช่วยดับทุกข์ได้จริง มีแนวทางควบคุมความต้องการ
ฝึกฝนปรับปรุงตนในการด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างถูกต้อง ด้วย โภควิภาค ๔ คือ รู้จักวิธีการใช้จ่าย เก็บ
ทรัพย์ไว้ใช้ในยามจ าเป็นและ น าทรัพย์ไปลงทุนเพ่ือให้ทรัพย์งอกเงย แสวงหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียร 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน มีสติปัญญา น าไปสู่การมีชีวิตอย่างมีความสุข 
 ๔.ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา : แนวคิดตะวันออกแนะให้หลีกเลี่ยงความเก็บ
กดจนกลายเป็นความขัดแย้งสะสมในใจ รอวันประทุเป็นความรุนแรงตามทฤษฎีขนนก ของ ชัยวัฒน์



 

๒๓๔ 

สถาอานันท์ สอดคล้องกับการผสานหลักธรรมในแนวของพระพุทธศาสนา ร่วมแก้ไข ได้แก่ ทิศ ๖           
สาราณียธรรม ๖ สมชีวิธรรม ๔ น าไปใช้แก้ไขปัญหาระดับครอบครัว เช่น แก้ไขปัญหาการวางแผน
ครอบครัวด้วยหลักสมชีวิธรรม ๔ คือ รู้จักนิสัยใจคอตัวเองและคู่ครองก่อนมาอยู่ด้วยกัน หากรู้ว่ามี
นิสัยมักโกรธ หรือเป็นคนที่มีนิสัยชอบความรุนแรง แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบความรุนแรง ไม่ว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย อันเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งและรุนแรงได้ง่ายที่สุด จึงต้องตระหนักในความ
อดทนอดกลั้นอย่างยิ่งและระลึกถึงความเคารพที่ควรมีต่อกันให้มากมีความเกรงใจต่อกันให้มากให้
เกียรติกัน แต่ในแง่นี้ชาวตะวันตกอาจขาดความละเอียดอ่อนที่จะสังเกตนิสัยใจคอทั้งของตัวเองและ
คู่ครอง บางครั้งยังไม่ทันจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันก็มาอยู่ด้วยกันแล้ว แทนที่ต่างฝ่ายจะไม่ก้าวก่ายใน
เรื่องส่วนตัวของกันและกัน คล้าย ๆ จะเคารพสิทธิ์ของกันและกัน แต่จริง ๆ แล้วกลับกดปัญหาไว้จน
ไม่อาจแก้ไขได้ในระยะยาว หลักทิศ ๖ คือ การท าหน้าที่อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย หล่อหลอม
ทางปัญญาให้มีความยืดหยุ่น อภัยกัน ไม่หักหาญท าลายน้ าใจกัน มีแนวประพฤติปฏิบัติร่วมกัน มีความ
หนักแน่นเสมอกัน ปรับตัวเข้าหากันได้เข้าใจคุณค่าของรักแท้มากกว่ารักเทียม(จัดลงรวมในหลัก ศีล, 
ปัญญา) มีวิธีทางพุทธศาสนา คือ ต้องท าให้มีความรู้ความฉลาดความเข้าใจที่ถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

๕.แนวคิดทัศนคติต่อความรัก : แนวคิดทั่วไป และแนวคิดทางพระพุทธศาสนามีความเหมือนกัน
ว่าหากทัศนคติในเรื่องของความรักของแต่ละปัจเจกไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงก็สามารถก่อให้เกิดความ
รุนแรงได้ง่าย ขณะที่แนวทางของพระพุทธศาสนามีความเด่นต่างออกไปตรงหลักธรรมที่ใช้หล่อหลอม
ปัญญาให้มีความยืดหยุ่นอภัยซึ่งกันและกัน ไม่ท าลายน้ าใจกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันและรู้จักปรับตัวเข้าหากัน 
แบ่งปันกันบริโภคใช้สอยตามหลักสาราณียธรรม ๖ เช่น การใชถ้้อยค าอ่อนหวานไพเราะต่อกันให้ก าลังใจกัน
มีเมตตาธรรมมีความเข้าใจลึกซึ้งในคุณค่าท่ีแท้จริงของความรักความเมตตาซึ่งสามารถป้องกันความ
รุนแรงต่อกันได้เป็นอย่างดีน าไปใช้แก้ปัญหาความรุนแรงระดับครอบครัว ปัญหาด้านการลดช่องว่าง
ระหว่างวัย จัดลงรวมในศีล ปัญญา คือ ต้องท าหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสม และต้องพัฒนาในเรื่องความรู้
ความฉลาดความเข้าใจที่ถูกต้อง(ปัญญา) 

๖.แนวคิดวัฒนธรรม  พบว่ายังขาดแนวทางหล่อหลอมจิตใจให้ลดละความเห็นแก่ตัวเพ่ือส่วนรวม 
ในทางพระพุทธศาสนามีวิธีการแก้ไขปัญหาระดับสังคม ปัญหาค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ ด้วยการ
สร้างหรือปลูกฝัง “ศรัทธา”ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น ความรุนแรงไม่ใช่เรื่อง
ส่วนตัว แต่เป็นเรื่องท่ีทุกคนควรตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา” เช่น พ่อแม่ท าตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูอยู่ให้
ลูกเห็นและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง(ศีล) ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการสร้างทัศนคติของตนให้ตั้งอยู่บนฐาน
ความมศีรัทธาในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม 

๗.มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัว พบว่ายังขาดการช่วยเหลือ ช่วยควบคุมทางจิตใจของ
มนุษย์ในสังคมแต่ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งทางกายวาจาใจได้ด้วยหลักธรรม
รวมกัน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และศรัทธา และมีเป้าหมายเพ่ืออยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขทั้งในปัจจุบัน 
อีกท้ังมีสุคติภูมิเป็นไปในเบื้องหน้าทั้งเป็นการก่อเวรภัยซึ่งกันและกันทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 



 

 
๒๓๕ 

นอกจากนี้ในงานวิจัยยังพบว่า “...การแก้ไขปัญหาของสังคมไทยให้การช่วยเหลือเฉพาะผู้ถูกกระท า
ความรุนแรงได้รับการคุ้มครองในระดับหนึ่ง ส่วนผู้กระท าความรุนแรงยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหา...”๑๒๒ 
และการแก้ปัญหาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ จึงท าให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยัง
นับว่ามีตัวเลขจ านวนการแก้ไขปัญหายังมีจ านวนน้อยมาก เพราะการช่วยเหลือเฉพาะในรายที่มีการ           
แจ้งความ และเป็นคดีจึงยังมีจ านวนสถิติความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงมากและมี
แนวโน้มจะสูงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความซับซ้อนรุนแรงมากขึ้น 

 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น จึงจ าเปน็ต้อง
บูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสาเหตุหลักแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ มี ๖ ด้าน คือ    
           ๑. ระดับบุคคล มี ๑ ด้าน คือ (๑) ด้านนิสัยส่วนตัว ๒. ระดับครอบครัว มี ๓ ด้าน คือ (๒) ด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว (๓) ด้านการวางแผนครอบครัว (๔) ด้านช่องว่างระหว่างวัย ๓. ระดับสังคม มี 
๒ ด้าน คือ (๕) ด้านการวางแผนการเงิน  (๖) ด้านค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ  และเมื่อน าไปเชื่อมโยง
กับหลักธรรมที่น าเข้าไปบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท าให้พบว่า หลักพุทธธรรม
น ามาบูรณาการจะช่วยเสริม เพ่ือลดหรือเติมเต็มให้ช่องว่างของการแก้ไขปัญหาตามแนวคิดทฤษฎีและ
มาตรการยุติความรุนแรงได้อย่างชัดเจน ดังกล่าวไว้ใน ๔.๓   

นอกจากนี้ การสังเคราะห์พบว่า หลักธรรมทั้ง ๔ หมวด คือ สมชีวิธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖            
ทิศ ๖ และ โภควิภาค ๔ สามารถน ามาประมวลได้ โดยน าสังเคราะห์หลักธรรมได้ ดังนี้ 

 
๔.๕ การประมวลและสังเคราะหห์ลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

จากการประมวลหลักพุทธธรรมพบว่า มีหลักธรรมทั้งหมด ๔ หมวด ประกอบด้วย สมชีวิธรรม ๔ 
สาราณียธรรม ๖ ทิศ ๖ และ โภควิภาค ๔ น ามาสังเคราะห์ลงรายละเอียดพบว่า ในแต่ละหลักธรรม
ทั้ง  ๔ หมวดนั้นมีความหมายที่คล้ายกันบ้าง เป็นสิ่งที่ท าหรือปฏิบัติอย่างเดียวกันบ้าง เพียงแต่มีการ
ใช้ภาษาที่ต่างกันเท่านั้น ดังนั้น เราสามารถประมวลโดยน าหลักพุทธธรรมทั้ง ๔ หมวดมาแจกแจง
รายละเอียดจัดประเภทในจ าพวกเดียวกัน เพ่ือท าการสังเคราะห์ให้ได้หัวใจธรรม รวบรวมลงเป็นหลัก
หมวดใหญ่ได้ ดังนี้ 
หมวดที่ ๑ หลักสมชีวิธรรม ๔   ประกอบด้วย 
 ๑.สมสัทธา   คือ ความเชื่อที่ถูกต้อง ตีความจัดอยู่ในกลุ่มหลัก (ศรัทธา) 
 ๒.สมสีลา   คือ ความประพฤติถูกต้องดีงาม ตีความจัดอยู่ในกลุ่มหลัก (ศีล) 
 ๓.สมจาคา คือ ความเสียสละ รู้จักเสียสละ ตีความจัดอยู่ในกลุ่มหลัก (สมาธิ) 
 ๔.สมปัญญา คือ  ความรู้ ความฉลาดในทางที่ถูกต้อง ตีความจัดอยู่ในกลุ่มหลัก (ปัญญา) 

หมวดที่ ๒ หลักสาราณียธรรม ๖ สามารถตีความหมายได้ ดังนี้  

                                                           
๑๒๒เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น(ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพ

บุคคลในครอบครัว พ.ศ....ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ , จัดโดย ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 



 

๒๓๖ 

 ๑. เมตตากายกรรม 
๒. เมตตาวจีกรรม 
๓. เมตตามโนกรรม 

ค าว่า “เมตตา”คือ  คุณธรรมเบื้องหลัง กาย วาจา ใจ เมื่อตีความให้
เล็กลงไป จัดอยู่ในกลุ่มหลัก (สมาธิ)  

 ๔. สาธารณโภคี คือ เรื่องของพฤติกรรม หมายถึง ศีลในการบริโภค ตีความจัดอยู่ใน
กลุ่ม 

       หลัก (ศีล) 
 ๕. สีลสามัญญตา คือ เรื่องของ (ศีล) 
 ๖. ทิฐฏิสามัญญตา   คือ เรื่องของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง คือ (ปัญญา) 

หมวดธรรมที่ ๓ หลักทิศ ๖ โดยผู้วิจัยได้น ามาเฉพาะในเรื่องของบทบาทหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย  
 ๑. หน้าที่ของสามีปฏิบัติต่อภรรยา        
 ๒. หน้าที่ของภรรยาปฏิบัติต่อสามี 
 ๓. หน้าที่ของมารดาบิดาปฏิบัติต่อบุตร   
 ๔. หน้าที่ของบุตรปฏิบัติต่อมารดาบิดา 
 จากการการวิเคราะห์หน้าที่ทั้ง ๔ ข้อ โดยสาระทางพระพุทธศาสนาจัดรวมลงใน “ศีล” 
 ศีล ก็คือ หน้าที่  เช่น ศีลในการท าหน้าที่ จึงจัดไว้ในหลัก (ศีล) 

  

หมวดที่ ๔ หลักโภควิภาค ๔  สามารถจัดเข้าเป็นหลักการของศีล คือ พฤติกรรม เช่น ศีลในการบริโภคการ
ใช้จ่ายการแสวงหาทรัพย์ ศีลในการวางแผนทางเศรษฐกิจ  จึงตีความหมายอยู่ในหลัก (ศีล) ดังแสดงภาพรวม
ในแผนภูมิ ๔.๑๔ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ ๔.๑๔ การประมวลและการสังเคราะห์ 
                    หลักธรรม สมชีวิธรรม ๔, ทิศ ๖, สาราณียธรรม ๖ และ โภควิภาค ๔  

 

     สมสัทธา 

ศรัทธา 
สมสลีา 

      ทิศ๖ (หน้าท่ี) 
สาธารณโภคี 
สีลสามญัญตา 

/โภควภิาค ๔

ศีล 

สมจาคา 
เมตตากายกรรม 

      เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรม 

 

สมาธิ 

สมปัญญา 
ทิฐฏิสามัญญตา 

 

ปัญญา 



 

 
๒๓๗ 

 ดังนั้น เมื่อได้ประมวลหลักธรรมที่ได้จากการสังเคราะห์แล้ว น ามาจัดเป็นหมวดหมู่ จะท าให้ได้
หัวใจธรรม ๔ หมวดหลัก น าไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้  ดังนี้  
 ๑.ศรัทธา (Faith) หมายถึง ปลูกฝังความเห็นชอบ เช่น พฤติกรรม ความนึกคิด ความรู้ ความ
พิจารณา เป็นต้น ในทางพระพุทธศาสนา“...เน้นสอนในเรื่องปัญญา คือ สอนให้คนเกิดปัญญาและรู้จัก
ใช้เหตุผลมิได้สอนให้คนเชื่อ เพราะความเชื่อที่ไร้ปัญญา หรือเหตุผลนั้น มักน าไปสู่ผลที่ผิด จึงไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ความทุกข์หรือปัญหาชีวิต ฉะนั้น ปัญญาทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นปัญญาเพ่ือการ
แก้ทุกข์ของชีวิต...”๑๒๓ 
 ๒. ศีล (Precept) หมายถึง พฤติกรรม หรือ หน้าที่“... ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม
การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาของคนในสังคมให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมสิ่งแวดล้อมที่เราเก่ียวข้องสัมพันธ์มี ๒ ประเภท คือ  

  ๒.๑ แวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 
  ๒.๒ สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งสิ่งทั้งหลายที่มี

ในธรรมชาติ หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ...”๑๒๔ 
๓. สมาธิ (Concentration) หมายถึง สมาธิภาวนา การฝึกคิด ฝึกตั้งใจในทางท่ีถูกที่ดีคือการ 

ฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ การพัฒนาสมาธินี้ก็มีความส าคัญต่อสามีภรรยาอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นฐาน
ของพฤติกรรมมนุษย์ เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์เกิดข้ึน  
        จากความตั้งใจหรือเจตนา “...ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมและน าพฤติกรรม
ไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขและความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ...” อนึ่ง ปัญญาจะเจริญงอกงามได้นั้น
ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข้งสู้ปัญหาเอาใจใส่มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้น ไม่ท้อถอยยิ่งเรื่องที่คิดหรือ
พิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านคือ ต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้
ชัดเจนเจาะทะลุได้ และมองเห็นทั่วตลอดจิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างาน และพัฒนา
อย่างได้ผลการพัฒนาจิตใจนี้ มีสมาธิเป็นแกนหรือเป็นศูนย์กลางจึงเรียกง่าย ๆ ว่า “สมาธิ”และอาจ
แยกออกได้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) พัฒนาคุณธรรม ซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจของผู้คน
ในสังคมให้ดีงามให้เป็นจิตใจที่สูงประณีตและประเสริฐ เช่น พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น 

(๒) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสร้างคุณสมบัติที่ท าให้จิตใจมี
ความเข้มแข็งมั่นคงแกล้วกล้า สามารถท ากิจหน้าที่ได้ผลดี เช่น อิทธิบาท ๔ และปธาน ๔ 

(๓) พัฒนาความสุขและภาวะที่เกื้อหนุนสุขภาพจิตใจ คุณสมบัติที่ควรเสริมสร้างขึ้น ให้มีอยู่
ประจ าในจิตใจเพื่อความเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดี  

                                                           
๑๒๓สุเชาวน์  พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

เกษตร์ศาสตร์, ๒๕๕๑). 
 ๑๒๔พระชิตชัยสีดอกไม้, “แนวคิดเรื่องความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์
ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต(ปรัชญา), (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๑, หน้า ๑๐๑. 

 



 

๒๓๘ 

 ๔. ปัญญา ( Wisdom)  หมายถึง มีความรู้ความฉลาดในทางที่ถูกต้อง กล่าวอีกนัยคือ “...ปัญญา 
หมายถึง การพัฒนาทางด้านปัญญา การพัฒนาปัญญามีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน าทาง
และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด สามีภรรยาจะมีพฤติกรรมอะไรและแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น า  
หรือบอกทางให้เท่าใด“เพราะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก และปัญญานี้เป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้
ทางออกแก่จิตใจ เมื่อจิตใจเกิดความอึดอัดมีปัญหาติดค้างอยู่ พอเมื่อเกิดปัญญารู้ว่าจะต้องท าอย่างไร 
จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางแยกออกได้หลายด้านและมีหลายขั้น
หลายระดับ โดยผู้วิจัยได้น ามาสรุปได้ ดังนี้  
   (๑) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตของคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๒) ปัญญาที่ช่วยให้การด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องดีงาม  
     (๓) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม”๑๒๕ 
    ดังแสดงสรุปภาพรวมให้เห็นว่า หลักธรรมทุกตัวช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ในแผนภูมิ ๔.๑๕ 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
                    แผนภูมิ ๔.๑๕ หลักธรรมที่ได้จากการสังเคราะห์แล้ว 
 

ส่วนปัญหาของความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาความรุนแรงใน              
ครอบครัว สรุปแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ไว้ ๖ ด้านของสาเหตุปัญหา คือ 

๑.ระดับบุคคล มี ๑ สาเหตุ (๑) ด้านนิสัยส่วนตัว 
 ๒.ระดับครอบครัว  มี ๓ สาเหตุ (๒) ความสัมพันธ์ในครอบครัว (๓) การวางแผนครอบครัว 
(๔) ช่องว่างระหว่างวัย 
 ๓.ระดับสังคม มี ๒ สาเหตุ สังคมเศรษฐกิจ (๕) การวางแผนการเงิน และสังคมวัฒนธรรม 
(๖) ค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ   

ดังนั้น การสังเคราะห์หลักธรรมบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงครอบครัว รวมประมวล
หลักธรรมได้ ๔ หลักธรรม คือ ศรัทธา ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งจะน าไปบูรณาการแก้ปัญหาความรุนแรง

                                                           
๑๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๒. 
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๒๓๙ 

ในครอบครัวที่เป็นปัญหาหลักทั้ง ๖ ด้าน ดังจะได้สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะกล่าวในบทที่ ๕ 
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๕ 
สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

  
งานการวิจัยเรื่องการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม มีวัตถุประสงค์ 

คือ ๑) เพ่ือศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๒) เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ๓) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว            
๔) เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม ๕) เพ่ือน าเสนอแนวทาง
และสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนว
พุทธธรรม”จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า สาเหตุหลักของ
ปัญหามีทั้งหมด ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านนิสัยส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านการวางแผน
ครอบครัว ด้านช่องว่างระหว่างวัย ด้านการวางแผนการเงิน ด้านค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ โดยมี
สาเหตุหลักของปัญหาทั้ง ๖ ประการนี้ สามารถน าหลักธรรม ๔ หมวดหลัก คือ  ศรัทธา ศีล สมาธิ 
และปัญญา ซึ่งเป็นวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมมาบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
โดยมีรายละเอียด ดังจะเสนอต่อไปเป็นล าดับ 

 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัวพบว่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะมีสถิติสูงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ มีความสลับซับซ้อนรุนแรงมากขึ้นและ
กลายเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลักของปัญหา ๖ ประเด็น ดังนี้ 

๑. สาเหตุหลักของปัญหาระดับบุคคล : ด้านนิสัยส่วนตัว   
๒. สาเหตุหลักของปัญหาระดับครอบครัว : ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
๓. สาเหตุหลักของปัญหาระดับครอบครัว : ด้านการวางแผนครอบครัว 
๔. สาเหตุหลักของปัญหาระดับครอบครัว : ด้านการลดช่องว่างระหว่างวัย 
๕. สาเหตุหลักของปัญหาระดับสังคม : ด้านการวางแผนการเงิน 
๖. สาเหตุหลักของปัญหาระดับสังคม : ด้านค่านิยมและความเชื่อท่ีผิดๆ   

๑. สาเหตุหลักของปัญหาระดับบุคคล : ด้านนิสัยส่วนตัว  
 นิสัยส่วนตัว หมายถึง นิสัยที่เกิดจากกมลสันดาน ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เลียนแบบบิดามารดา
ที่ชอบใช้ความรุนแรง เลียนแบบจากหนังสือ โทรทัศน์ สื่อ ต่าง ๆ ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่อง
ความรับผิดชอบชั่วดี โดยเฉพาะสามีที่กระท ารุนแรงต่อภรรยามีความเชื่อเป็นนิสัยส่วนตัวที่ต่างไปจาก
สามีทั่วไป  โดยเชื่อว่าผู้หญิงเป็นสาเหตุให้สามีต้องกระท ารุนแรง เช่น สามีตีภรรยาที่ไม่ยอมท างานบ้าน 
และยังเข้าใจว่า การใช้ความรุนแรงควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งได้ เพ่ือบีบบังคับให้ยอมจ านน เพราะถ้าไม่ท า
รุนแรงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ท าตามที่ตนต้องการ ซึ่งเป็นวิธีการกระท ารุนแรงที่ผิด ๆ ทั้งด้านกฎหมายและ
ทางศีลธรรม และยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจ ได้แก่ เสียใจ ซึมเศร้า รู้สึกตนเองไร้ค่า โกรธ อับอาย 
เครียด วิตกกังวล ท าร้ายตัวเอง หันมาใช้ความรุนแรงในการโต้ตอบ ลงมือท าร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ พิการหรือเสียชีวิต  



 
๒๔๐ 

๒. สาเหตุหลักของปัญหาระดับครอบครัว : ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว  
 ความสัมพันธ์ในครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง สามี ภรรยา พ่อแม่ และลูก จาก
การศึกษาพบว่า สังคมไทยมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เกิดจากเลียนแบบ
ค่านิยมไปในทางวัตถุนิยมและบริโภคนิยมให้คุณค่าความส าคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง พ่อแม่ต้องท างาน
หาเงินนอกบ้าน ไม่มีเวลาให้ครอบครัว พ่อแม่ไม่สามารถท าหน้าที่ของครอบครัว คือ ไม่สามารถเลี้ยงดู
ลูกให้มีคุณธรรมจริยธรรมได้ บางครั้งก็ไม่สามารถปกป้องลูกให้ปลอดภัยได้ด้วยในทางกายภาพ เพราะ
บางครั้งความรุนแรงก็เกิดขึ้นจากคนในบ้านนั่นเอง บางทีก็เกิดจากพ่อแม่ด้วยกัน คือ ไม่สามารถที่จะ
รักษาสภาพครอบครัวได้เกิดการหย่าร้าง เกิดปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวไม่อบอุ่น ขาดการให้เวลาแก่กัน
อย่างมีคุณภาพ ท าให้เป็นชนวนแห่งความขัดแย้งท่ีอาจน าไปสู่ความรุนแรงได้   

๓. สาเหตุหลักของปัญหาระดับครอบครัว : การวางแผนครอบครัว  
 การวางแผนครอบครัว หมายถึง การบริหารบุคคลในด้านการก าหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคล
ให้ถูกต้องเหมาะสมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  และการวางแผนการครองรักครองเรือน เพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลในชีวิตคู่สมรส รวมทั้งการป้องกันปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจจะ ในทางตรงกัน
ข้ามหากทั้งสองฝ่ายไม่มีการวางแผนครอบครัว เมื่อมาอยู่ร่วมกันอาจท าให้เกิดปัญหา เพราะต่างฝ่าย
ต่างก็จะโทษกันเอง เช่น ฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมชอบท ารุนแรง อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีพฤติกรรมรุนแรง เมื่อมา
อยู่ร่วมกันในครอบครัว ก็จะท าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันและเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
๔. สาเหตุหลักของปัญหาระดับสังคม : ช่องว่างระหว่างวัย 
 ช่องว่างระหว่างวัย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนที่แตกต่างกันออกไป แบ่งเป็นยุคสมัย ซึ่งในแต่ละยุคมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกัน การตัดสินใจ การ
ใช้เหตุผลก็ต่างกัน จึงท าให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ท าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน  เช่น ลูกมักจะเถียง  พ่อแม่ 
พ่อแม่มักจะสอนลูกไม่ฟัง พ่อแม่ทนเห็นลูกเล่นอินเทอร์เน็ตนาน ๆ ไม่ไหว อีกสารพัดปัญหาในบ้านตั้งแต่
เรื่องเล็ก กลายเป็นปัญหาใหญ่ในครอบครัว ยิ่งทะเลาะกันบ่อยเท่าไรก็ยิ่งไม่มีความสุข กลายเป็นความ
รุนแรงในครอบครัว  ขณะเดียวกันสื่อเข้าถึงตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้เกิดความคุ้นเคยชิน เลียนแบบสื่อ 
เช่น การต่อสู้ปะทะกัน ซึ่งกลายเป็นมองว่า เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เขาเลือกจะแสดงออกมา 
เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีมีการประทะกันก็เป็นไปได้ อาจกลายเป็นความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดการแสดงออก 
เป็นความรุนแรงต่อกันในครอบครัว  

๕. สาเหตุหลักของปัญหาระดับสังคมเศรษฐกิจ : การวางแผนการเงิน  
 การวางแผนการเงินในครอบครัว หมายถึง การบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม จัดท าบัญชี
รายรับรายจ่ายของครอบครัว มีความเป็นอยู่พอดีสมรายได้มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยเกินไป ให้มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย รู้จักประหยัดอดออมไว้ และการรักษาทรัพย์สิน เงินทองที่หามาได้โดยสุจริต จัดการ
วางฐานทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวให้เพียงพอ หรือเหลือกินเหลือใช้ต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว 
เนื่องจากปัญหาการเงินเป็นปัญหาเรื่องปากท้อง หากครอบครัวขาดการวางแผนการเงินในครอบครัวที่
ดี เมื่อเกิดปัญหาเงินขาดแคลน หรือปัจจัยจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจได้ เนื่องจากมีรายได้ไม่พอแก่ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานด้านปัจจัย ๔ ของตนเองและ
ครอบครัว ท าให้เกิดหนี้สินที่เกินก าลังส่งคืนได้ โดยเฉพาะฝ่ายชายจะรู้สึกว่าตนมีปมด้อย และท าให้
คิดมากเครียด สามีภรรยาเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัว  



 
๒๔๑ 

๖. สาเหตุหลักของปัญหาระดับสังคมวัฒนธรรม : ด้านค่านิยม และความเชื่อที่ผิดๆ  
  ค่านิยม และความเชื่อที่ผิด ๆ หมายถึง การมองเห็นเรื่อง “ผิดปกติ” เป็นเรื่อง “ปกติ” เช่น 
สามีทุบตีภรรยาเป็นเรื่องปกติในครอบครัว ภรรยาเป็นสมบัติของสามี ลูกเป็นสมบัติของบิดามารดา 
ความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัวมิใช่ประเด็นสาธารณะ และมักกล่าวกันว่า “เรื่องของผัวเมีย อย่ายุ่งเกี่ยว” 
คนภายนอกไม่ควรเกี่ยวข้อง คนในครอบครัวอับอายที่จะเปิดเผยเรื่องของตนเอง อีกทั้ง เมื่อไปร้องทุกข์
แจ้งความ เจ้าหน้าที่ยังไม่ตระหนักต่อปัญหายังคงมองว่าเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวเท่านั้น ท าให้ความรุนแรง
ยังคงมีอยู่ต่อไปจนเกิดความเคยชินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ส่วนลึกของผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรง
ย่อมเกิดความคับข้องใจเป็นความคับแค้นใจที่ไม่สามารถปฏิบัติอะไรลงไปได้ เมื่อหนทางที่จะไปสู่เป้าหมาย
ถูกขัดขวางท าให้คน ๆ นั้น เกิดความวิตกกังวลรูสึกกดดันและตึงเครียด ถ้าความคับข้องใจสะสมเป็น
เวลานาน ก็อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยหรือเกิดความก้าวร้าวทางความคิดและกระท ารุนแรงได้  
 กล่าวโดยรวม ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นับเป็นปัญหาวิกฤตและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
กลายเป็นปัญหาอาชญากรรมในสังคม มีสาเหตุหลัก ๖ ประการดังกล่าว เมื่อน าแก้ไขด้วยแนวคิดทฤษฎี 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมาตรการยุติความรุนแรง ปรากฏว่า สามารถน ามาแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น และยังมีช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาปัญหาภายใต้แนวคิดทฤษฎียังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขาดความยั่งยืนต่อการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ เพราะสาเหตุหลักของปัญหา
มาจากจิตใจ ดังนั้น เมื่อไม่ได้แก้ไขต้นเหตุของปัญหาที่จิตใจจึงท าให้แก้ไขปัญหายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

ในงานวิจัยนี้มีเจตนารมณ์ท่ีจะบูรณาการหลักพุทธธรรม ซ่ึงมีอยู่ ๔ หมวดดังกล่าวแล้ว ในบท
ที่ ๔ เมื่อน ามาสังเคราะห์ท าให้ได้หลักพุทธธรรมน ามาบูรณาการแก้ไขปัญหาหลักทั้ง ๖ ด้านดังกล่าว 
โดยแสดงวิธีแก้ปัญหาด้วยหลักพุทธธรรมทั้ง ๔ หมวดหลักว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร แล้วจะน าเสนอ
การใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละด้านของสาเหตุหลักปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งน่าจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยมีการจับคู่เป็นประเด็น ๆ ไป ก่อนที่จะแสดงการจับคู่ของสาเหตุหลักของ
ปัญหา กับวิธีการแก้ไขสาเหตุหลักของปัญหานั้น ขอแสดงหลักพุทธธรรม ๔ หมวดหลัก ดังต่อไปนี้ 

๑. ศรัทธา (Faith) หมายถึง ปลูกฝังความเห็นชอบ คือ ปลูกฝังความเชื่อที่ถูกต้องด้วยการ
สร้างเสริมสัมมาทิฏฐิ การเจริญสัมมาทิฏฐิ ได้แก่ การสร้างหรือปลูกฝังศรัทธาให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม ไม่ท าร้ายหรือรุนแรงต่อกัน 

    ๑.๑  ค าว่า “ศรัทธา” การตีความหมายเพ่ือน าไปใช้  ควรใช้ศรัทธาอย่างถูกต้องกับสิ่งที่
ท าให้เกิดปัญญา และตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ศรัทธานั้น เป็นศรัทธาที่ไม่เป็นไปเพ่ือความ
งมงาย สังคมเกิดความคิดถูกเห็นถูกด้วยปัญญา จะไม่สร้างปัญหาให้สังคมส าหรับผู้ที่มีศรัทธาแตกต่าง 
และไม่เกิดความสับสนในความหมาย 

    ๑.๒ ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อที่มีปัญญาประกอบและกลั่นกรองในการตัดสินใจ หมายถึง
ความเชื่อในพระรัตนตรัย ที่มีการเกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนา สร้างปัญญาให้เกิดขึ้น 
และต้องสัมพันธ์กับเป้าหมาย คือ นิพพาน มีความท าให้ใจผ่องใสเป็นลักษณะ ท าให้บุคคลมีความคิด



 
๒๔๒ 

ต้องตามความเป็นจริงเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมีความท าให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะกระท าความเพียรเพ่ือ
ถึงเพ่ือบรรลุเพื่อท าให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ท าให้แจ้ง คือ อริยสัจ๑  

๒. ศีล (Precept) หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม
ทางกาย และและวาจาของคนในครอบครัว ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
กับสิ่งแวดล้อมที่เราเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ในเรื่องของศีล สะท้อนให้เห็นลักษณะ ดังนี้  
     ๒.๑ ศีล มีลักษณะเป็นพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการแสวงหา
ทรัพย์ (กล่าวไว้ในโภควิภาค ๔ , และสาธารณโภคี) 
              ๒.๒ ศีล มีลักษณะเป็นหน้าที่ เช่น หน้าที่ของพ่อแม่ หน้าที่ของลูก หน้าที่ของสามีภรรยา 
(กล่าวไว้ใน หลักทิศ ๖ ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว)  
   ๒.๓ ศีล ยกตัวอย่าง การตีความศีลห้าแบบเดิมมักมีความหมายในเชิงลบ คือ มองว่าการ
รักษาศีล ๕ คือ การงดเว้นไม่ให้เบียดเบียนคนอ่ืนอย่างเดียว แต่ยังมีอีกความหมายของศีล ๕ ในเชิงบวก 
คือ ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม หรือขัดขวางไม่ให้บุคคลอ่ืนละเมิดศีลธรรม โดยนักวิชาการยังมอง
อีกว่า หลักศีล ๕ ที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่น และมีความหมายกว้างกว่า การ
ตีความของพระอรรถกถาจารย์โดยเฉพาะ ถ้ามองในแง่ของการสร้างจิตส านึก หรือความรู้แบบเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ถือว่าเป็นจิตส านึกท่ีตระหนักรู้และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การตีความศีล ๕ 
แนวใหม่ของ พระติช นัท ฮันท์ และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบสากล และจิตส านึกที่
หวังประโยชน์เพื่อผู้อื่น๒  
    วิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนา
พฤติกรรมทางกายและวาจาของคนในครอบครัวอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ 

๓. สมาธิ (Concentration) หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจ การพัฒนาสมาธิ คือ การ 
ฝึกคิด ฝึกตั้งใจในทางที่ถูกที่ดีมีความตั้งมั่นแห่งจิต ภาวะที่จิตสงบนิ่งจับอยู่ที่อารมณ์อันเดียว เช่น 
สมาธิภาวนา เจริญสมาธิ ท าสมาธิให้เกิด  ในเรื่องของ สมาธิ  สะท้อนให้เห็นได้ ดังนี้ 
    ๓.๑ หลักเมตตา เป็นคุณธรรมเบื้องหลัง กาย วาจา ใจ  ตีความ “เมตตา” คือ คุณธรรม 
จัดได้ว่า คุณธรรมเมตตาช่วยในการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ ควรปลูกฝังให้คนใน
สังคมปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา และรู้จักการให้อภัยกัน อันเป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข ซึ่งอยู่ในหลักของ สมาธิ คือ สิ่งที่ต้องปลูกฝัง เช่น การปฏิบัติทางกายวาจาต่อกัน ด้วยเมตตา  
  ๓.๒ ตีความ “จาคะ” เช่น การสละกิเลสที่ไม่ดีออกไป ซึ่งมวีิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 
ด้วยการสวดมนต์เจริญสติ (หมั่นนึกคิดอยู่เสมอ ๆ) หมั่นเจริญเมตตาจิตอยู่เป็นนิจ  
 

                                                           
๑อภิสร  มีผล, “การศึกษาศรัทธาในฐานะปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเป้าหมายของ

พระพุทธศาสนา” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า บทสรุป.  

๒พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร., “เติมการตีความศลีห้าแบบใหม่” ในเอกสารประกอบการเรยีน
วิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม”, อ้างแล้ว, (อัดส าเนา). 



 
๒๔๓ 

๔. ปัญญา ( Wisdom)  หมายถึง การศึกษา และท าให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่า“รู้เห็น” 
การพัฒนาทางด้านปัญญา ให้มีความรู้ ความฉลาดในทางที่ถูกต้อง วิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา คือ 
การพัฒนาทางปัญญามีความส าคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด สามี
ภรรยาจะมีพฤติกรรมอะไร และแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัว
ปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ เมื่อจิตใจเกิดความอึดอัดมีปัญหาติดตัวอยู่พอเกิดปัญญา รู้ว่าจะต้อง
ท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ ปัญญาจะช่วยให้การด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวและในสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม และช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ 
ดีงาม  

จากการศึกษาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทฤษฎี และมาตรการยุติ
ความรุนแรงพบว่า ยังมีจ านวนสถิติความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงมากและมีแนวโน้ม
จะสูงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความซับซ้อนรุนแรงมากขึ้นเพราะสาเหตุของปัญหาหลัก ๖ ด้าน เหล่านี้ แต่
เมื่อน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการแก้ไขปัญหาก็จะท าให้บรรเทาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้หมด
ไปได้อย่างสิ้นเชิง แต่เนื่องจากส่วนใหญป่ัญหาหลักเกิดความสัมพันธ์ทางเพศที่แตกต่างและไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่นี้เองที่เป็นสาเหตุหลักส่งผลให้เกิดการกระท า
รุนแรงรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากค่านิยมและความเชื่อที่ผิดๆ เป็นต้นเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา  

ผู้วิจัยจึงขออภิปรายการแก้ไขปัญหาด้านค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ ไว้ในล าดับที่ ๑ และล าดับ 
๒ – ๖ เรียงล าดับตามลักษณะของสาเหตุปัญหาตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม ต่อไปตามล าดับ 
โดยสรุปการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม ดังนี้  

๑. การแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ ควรปรับวิธีคิดให้ถูกต้อง 
โดยตระหนักรู้ว่าความรุนแรง การล่วงละเมิดกันและกัน เป็นสิ่งไม่ถูกต้องไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ควรมีการ
อบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในสังคมจนเกิดเป็นวัฒนธรรม การไม่ใช้ความรุนแรง มีวิธีปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ การสร้างหรือปลูกฝังศรัทธาให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม ไม่
ท าร้ายหรือท ารุนแรงต่อกัน  

๒. การแก้ไขนิสัยส่วนตัวที่ชอบก้าวร้าว รุนแรง ควรฝึกให้มีสัจจะที่จะไม่แสดงกิริยารุนแรง และ
ก้าวร้าวทั้งทางกายและทางวาจา ปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตน แต่สร้างความเป็นผู้รักและสงสารผู้อ่ืน
ขึ้นในใจ สละกิเลสออกไป หมั่นสวดมนต์เจริญสติ (หมั่นนึกคิดอยู่เสมอ ๆ) ปฏิบัติอยู่เป็นนิจ  

๓. การแก้ไขความไม่มีมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัว คือ บุคคลควรฝึกท าหน้าที่ของสามีภรรยา
และลูกอย่างถูกต้อง ฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาของ
คนในครอบครัวอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และสิ่งที่ต้องปลูกฝัง 
เช่น หมั่นเจริญเมตตาจิต ปฏิบัติทางกาย วาจา คิด ต่อกันด้วยเมตตา 

 

๔.การแก้ไขปัญหาการวางแผนครอบครัว คือ ควรใฝ่หาความรู้ หรือพัฒนาตนเอง อบรมเรียนรู้
เรื่องครอบครัวทั้งในด้านภาระหน้าที่ ความคิด การตัดสินใจ และการใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกัน และ
แก้ปัญหาร่วมกัน หมั่นพัฒนาปัญญา เพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด สามีภรรยา
จะมีพฤติกรรมอะไร และแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อย
จิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ เมื่อจิตใจเกิดความอึดอัด มีปัญหาติดตัวอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะต้องท าอย่างไร 



 
๒๔๔ 

จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ ปัญญาจะช่วยให้การด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงามและช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม  

๕. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวอันเกิดจากช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวที่มี 
ผลจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสังคม ควรพูดจาและแสดงออกด้วยเมตตาต่อกัน พ่อแม่
ต้องมีเวลาให้ครอบครัว ฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา
ของคนในครอบครัวอย่างถูกต้องและเหมาะสมสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ หมั่นเจริญเมตตาจิต
ปฏิบัติทางกาย วาจา ต่อกันด้วยเมตตา ที่ส าคัญควรเรียนรู้สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว หมั่นฝึกตนให้เป็นผู้มีเมตตาจิตต่อ
บุคคลรอบข้างได้มากขึ้นเรื่อยๆ จะช่วยส่งทอดอารมณ์ และรองรับความรัก ความเมตตาความเข้าใจ
กันได้ดีเกิดบรรยากาศที่ดีข้ึนในครอบครัวก็จะช่วยลดช่องว่างลงได้ 

๖. การแก้ไขปัญหาการวางแผนการเงิน ควรบริหารจัดการทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ทุก
ด้านท างานที่สุจริตไม่เสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย ก าหนดรายรับรายจ่ายไว้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยง
อบายมุขสาเหตุอันจะท าให้เสียทรัพย์  ฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย
และวาจาของคนในครอบครัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตนเองในการด าเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้องด้วยหลักโภควิภาค ๔  และวิธีการใช้จ่ายแบ่ง ๑ ส่วน และแบ่งทรัพย์ส่วนที่ ๒ ไว้ใช้ใน
ยามจ าเป็น และทรัพย์ส่วนที่ ๓-๔ น าไปลงทุนเพ่ือให้ทรัพย์งอกเงย 

สรุปได้ว่า การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปรากฏการณ์จากสาเหตุหลักของปัญหา 
๖ ด้าน ถึงแม้จะมีการน าวิธีการอ่ืนๆ มาแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้ว พบว่า การแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวยังไม่สมบูรณ์แบบ หรือการแก้ไขปัญหาเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาได้เพียง
ระดับหนึ่ง แต่เมื่อน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากสาเหตุหลักของ
ปัญหาเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่ตัวปัญหา แต่เมื่อได้ปรับวิธีการให้ถูกต้อง คือ หลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาที่
ตัวสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง จึงนับได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ตรงประเด็น และมีวิธีการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้ปัญหาก็ย่อมหมดไปได ้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแต่ละด้าน
สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยหลักพุทธธรรม ดังแสดงในแผนภูมิ ๕.๑ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔๕ 

 
 
 
 

 
 

        
 แผนภูมิ ๕.๑ 

            การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยหลักธรรม ศรัทธา ศีล สมาธิ ปัญญา 
 
๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ที่ไดจ้ากการวิจัย      
 

 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบว่า สาเหตุของปัญหาหลักของการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีทั้งหมด ๖ ด้าน คือ สาเหตุหลัก ปัญหาระดับบุคคลมี ๑ สาเหตุ (๑) 
ด้านนิสัยส่วนตัว ปัญหาระดับครอบครัวมี ๓ สาเหตุ  (๒) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว (๓) ด้านการ
วางแผนครอบครัว (๔) ด้านการเกิดช่องว่างระหว่างวัย  ปัญหาระดับสังคม มี ๒ สาเหตุ ได้แก่ ทาง
สังคมเศรษฐกิจ  (๕) ด้านการวางแผนการเงิน และทางสังคมวัฒนธรรม (๖) ด้านค่านิยมและความเชื่อที่
ผิดๆ แต่ปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้ โดยการน าวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมมาบูรณาการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวทั้ง ๖ ด้านแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือ สรุปเรียกว่า “FPCW MODEL” มีดังนี้ 

๑. การแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อที่ผิด ๆ ต้องปรับวิธีคิดให้ถูกต้อง 
โดยตระหนักรู้ว่าความรุนแรง การล่วงละเมิดกันและกันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น มีการ
อบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในสังคมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการไม่ใช้ความรุนแรง 

Precept
ศีล

Concent
ration
สมาธิ

Wisdom

ปัญญา

Faith
ศรัทธา

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ด้านการลดช่องว่างระหว่างวัย 
ด้านการวางแผนการเงิน 
 

 

ด้าน 
นิสัยส่วนตัว 

ด้านค่านิยมและ 
ความเชื่อที่ผิดๆ  

ด้านการวางแผนครอบครัว 
 



 
๒๔๖ 

๒. การแก้ไขนิสัยส่วนตัวที่ชอบก้าวร้าว รุนแรง ต้องฝึกให้มีสัจจะที่จะไม่แสดงกิริยารุนแรงและ
ก้าวร้าวทั้งทางกาย และวาจาปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตน แต่สร้างความเป็นผู้รักและสงสารผู้อื่นขึ้นในใจ  

๓. การแก้ไขความไม่มีมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการฝึกท าหน้าที่ของสามี ภรรยาและลูก
อย่างจริงจัง กระท าต่อกันด้วยเมตตาทางกายและวาจาอย่างเป็นรูปธรรม  

๔. การแก้ไขปัญหาการวางแผนครอบครัวด้วยการอบรมเรียนรู้เรื่องครอบครัวทั้งในด้านภาระ 
หน้าที่ ความคิด การตัดสินใจและการใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกันและแก้ปัญหาครอบครัวร่วมกัน   

๕. การแก้ไขปัญหาการวางแผนการเงินด้วยการรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ทุกด้าน ท างานที่สุจริตไม่เสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย ก าหนดรายรับรายจ่ายไว้อย่างเหมาะสม 
และหลีกเลี่ยงอบายมุขสาเหตุอันจะท าให้เสียทรัพย์   

๖. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวอันเกิดจากช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวที่มี
ผลจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสังคมด้วยการท าหน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อลูกด้วยการ
พูดจาและแสดงออกด้วยความรักและเมตตา พ่อแม่ต้องมีเวลาให้ครอบครัว มีการเรียนรู้สังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างเข้าใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ การตั้งศรัทธา ปฏิบัติรักษาศีล การปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดที่
ดีๆ และการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในครอบครัว ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ถูกต้อง จึงแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ ทั้งในระดับส่วนตน ครอบครัวและสังคม ที่เรียกว่า “FPCW MODEL”
ดังแสดงในแผนภาพที่ ๕.๒ ข้างล่างนี้ 

นิยามตามกรอบแนวคิดของ FPCW MODEL หมายถึง การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตามแนวพุทธธรรม มีดังนี้ 
 ๑. ศรัทธา (Faith) หมายถึง ความรู้ การปลูกฝังความเห็นชอบ ความถูกต้อง คือ สร้างเสริมด้วย
สัมมาทิฏฐิ   
          ๒. ศีล (Precept) หมายถึง พฤติกรรม หรือ หน้าที่ การควบคุมพฤติกรรมทางกายและวาจาให้ปกต ิ 
  ๓. สมาธิ (Concentration) หมายถึง ความคิด สมาธิภาวนา  เจริญสมาธิท าสมาธิให้เกิดขึ้น                      
     ๔. ปัญญา ( Wisdom) หมายถึง ความฉลาด ความรู้ในทางที่ถูกต้อง ดังแสดงในแผนภูมิ ๕.๒ 
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แผนภูมิ ๕.๒ “FPCW MODEL”  
รูปแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 



 
๒๔๗ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

สังคมไทยมีพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตให้มีความร่มเย็นเป็นสุข
มาแต่อดีต ที่ส าคัญเป็นทุนทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่แล้ว และสมควรที่จะน าหลักพุทธธรรมซึ่งมีค าสอน
อย่างลึกซึ้งเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการควบคุมกายและวาจาไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อกันทุก
คนควรมีส่วนร่วมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

๑.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของสังคมและส่งผลไปถึงสังคมโลก           
ที่ทุกคนควรตระหนักถึงการร่วมกันแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ที่งานวิจัยนี้ น าเสนอ
ไปใช้ในการก าหนดนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการอบรมเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน 
ปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน และการน าไปแก้ปัญหาความรุนแรงทั้งด้านตัวบุคคลและทางโครงสร้างสังคม 
จ าเป็นต้องอาศัยสถาบันทางสังคมหลายส่วนเข้ามาร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดรูปธรรม ในระดับพ้ืนที่ แม้ว่า
จะเริ่มที่หน่วยเล็ก ๆ แต่เคลื่อนตัวพร้อมกันทั่วประเทศก็ย่อมเป็นพลังหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย
ไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง 
 ๒.ควรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ไปประยุกต์ใช้และสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ไดม้ีโอกาสน าหลักพุทธธรรม
บูรณาร่วมกับการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน  เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีจิตมุ่งเน้นบริการ 
ช่วยเหลือ และมองเห็นประโยชน์สูงสุดที่เกิดแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถพ่ึงพากันเองได้ภายในชุมชน 
 ๓.ควรผลักดันให้มีการน ารูปแบบการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานในชุมชนท้องถิ่น โดยดึงให้ประชาชน องค์กร เครือข่ายต่างๆ ในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม ไปปรับใช้อย่างจริงจังในบางพ้ืนที่ บางชุมชนที่มีความพร้อมทั้งบุคคล ทุนทางสังคม 
และสภาพแวดล้อม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือที่จะได้ขยายผลส าเร็จดังกล่าวในชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 ๔.คนในครอบครัว กลุ่มบุคคล ชุมชนและสังคมโดยรวม ควรมีบทบาทร่วมกันใในการด าเนินการ 
น าหลักการบูรณาการหลักพุทธธรรมในงานวิจัยนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมในทุกวิถีทางที่จะช่วยกันพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
ให้ดีขึ้นเพ่ือบรรเทาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

๕.สถาบันการศึกษา ควรบรรจุหลักสูตรวิชาในเรื่องปัจเจกบุคคลกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวตามแนวพุทธธรรมในภาควิชาบังคับสังคมศึกษา และน าแนวคิดในทางพระพุทธศาสนา
เข้ามาประยุกต์ใช้เชิงบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมในทุกวิถีทางที่จะช่วยกันพัฒนาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีขึ้น และยังช่วยบ าบัดทางด้านจิตใจเพ่ือบรรเทาปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

๖. สถาบันสื่อมวลชน ควรเผยแพร่และน าเสนอผลงานงานวิจัย การแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวตามแนวพุทธธรรมอย่างเป็นระบบแก่ผู้สนใจ ส่งเสริมให้ประชาชนน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต ส่งเสริมสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้



 
๒๔๘ 

การศึกษาปลูกฝังเจตคติและค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสมตามหลักพุทธธรรมในการไม่ใช้ความรุนแรงแก่
ครอบครัวและสังคมแก่คนรุ่นใหม่ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบเป็นการน าเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตาม

แนวพุทธธรรมด้วยรูปแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ “FPCW MODEL” ซึ่ง
ท าให้นักวิชาการได้ทราบถึงปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ 
ศรัทธา ศีล สมาธิ ปัญญา ดังนั้น งานวิจัยทีน่่าสนใจในการต่อยอดจากงานวิจัยในครั้งต่อไป คือ 

๑. เพ่ือศึกษาแนวทางการปลูกจิตส านึกที่ดีตามแนวพุทธ 
๒. เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลัก ศรัทธา ศีล สมาธิ ปัญญา น าไปประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชีวิต 
๓. เพ่ือศึกษาความเสมอภาคเรื่องเพศตามแนวพุทธ  

 

 



 
 

 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

      ข้อมูลปฐมภูมิ 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่มที่  
 ๑,๓,๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๓๑, ๔๒.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. พระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา เล่มที่ ๑๐, ๖๐, ๘๐. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๒๕. 
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 ๒๕๔๑. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.ธรรมะทอรัก, พิมพ์ครั้งที่ ๖.กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์        
 พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐. 

 



 

๒๖๑ 

 

พระสูตรและอรรถกถาแปลทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๓ ภาคท่ี ๒ พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 
 มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๖. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส(นิธิบุณยากร). พุทธสันติวิธีการบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความ 
 ขัดแย้ง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่จ ากัด, ๒๕๕๔. 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร. พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม. เอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
 เพ่ือสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัวและความก้าวร้าวของ 
 เยาวชนไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙. 
ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร. จิตเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. เชียงใหม่ : มปป, ๒๕๓๔. 
มหาตมา คานธี. ข้าพเจ้าทดลองความจริง. กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย ผู้แปล. พิมพ์ครั้งที ่๕.  
 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๓. 
รณชัย คงสกนธ์ และ อ.นฤมล โพธิ์แจ่ม. ความรุนแรงในครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : หสน.                         
 สหประชาพาณิชย์, ๒๕๕๑. 
ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา อักษร A - L ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพมหานคร : 
 ราชบัณฑิตยสถาน , ๒๕๔๘. 
วันชัย วัฒนศัพท์.ความขัดแย้ง...หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา. พิมพ์ครั้งที่ ๓.นนทบุรี : สถาบัน 
 พระปกเกล้า,๒๕๕๐. 
วรากร สามโกเศส. รู้จักใช้เข้าใจเงิน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทดาวฤกษ์คอมมิวนุเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๙. 
แสง  จันทร์งาม.ประทีปธรรม. กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๒๕. 
สุจิตรา  พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ์, กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์ส, ๒๕๔๙. 
สุเชาวน์ พลอยชุม. พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,            
 ๒๕๕๑. 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตร.ี สู้ชีวิตที่ปราศจากความรนุแรง : กรณีศึกษาจากบ้านพักฉุกเฉิน.  
 กรุงเทพมหานคร : ไม่ระบุสถานที่พิมพ์, ๒๕๔๒. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. อนุพุทธประวัติ. หลักสูตรนักธรรมและธรรม          
 ศึกษาชั นโท. พิมพ์ครั้งที่ ๓๐.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
สมภารพรมทา. พุทธปรัชญามนุษย์สังคมและปัญหาจริยศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,๒๕๔๑. 
อนุช อาภาภิรม. วิถีทรรศน์ ชุด ภูมิปัญญาล าดับที่ ๑๘ : ฉากความรุนแรงในยุคโลกาภิวัตน์.  
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๓. 
อภิญญา เวชยชัย.สภาวการณ์ของเด็กเยาวชนและครอบครัวและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.         
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๖. 
อรนงค ์ อินทรจิตรและคณะ. ผู้หญิงและเด็กเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : ปกเกล้า 
 การพิมพ์, ๒๕๔๒. 
  

 



 

๒๖๒ 

 

         ๒) บทความในหนังสือพิมพ์ 
“กระทรวงวัฒนธรรมเผยร้านเกมสุดอันตรายแหล่งมั่วสุมยาเสพติด-พนัน-ขายตัว”.  โลกวันนี , 
 (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) : ๒๙. 
“ขายตัวเล่นเกมเด็ก ๑๐-๑๘ ปี ติดงอมเผยเข้าขั้นเจ็บป่วย”, โพสต์ทูเดย.์  (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) : ๔. 
“คดีเผาเมีย...แก้ด้วยโรงซ่อมสามี..ผัวซ้อมฟ้อง เซเว่น ”, รายงานข่าวพิเศษคมชัดลึก. (๑๓ สิงหาคม  
 ๒๕๕๕) : ๗. 
“โทรโข่งขยายข่าว : ผู้สูงอายุ”, ไทยรัฐ. (๑๑ เมษายน ๒๕๕๕) : ๑๒. 
พระไพศาล วิสาโล. “แก้วิกฤตครอบครัวไทยด้วยหลักธรรมพุทธศาสนา”, ข่าวสด, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่  
  ๖๑๐๐. (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐) : ๓๐. 
“หน้าที่ของแม่”, โพสต์ทูเดย์. (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕) : A๒ (บนซ้าย). 

 

         ๓) บทความในวารสาร 
จุฑารัตน์เอ้ืออ านวย. คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การ 
 เยียวยาความรุนแรงในครอบครัว”. บทความกฎหมาย (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง). 
ธนะชัยผดุงธิติ. “มิติทางกฎหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”. วารสารข่าว 
 กฎหมายใหม่ (Law Digest). ปีที๕่ ฉบับที ่๙๐ (ธันวาคม ๒๕๕๐) : ๓๔-๓๕. 
ปรีชาอุปโยคิน. “แนวการวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช.  
 ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๓๘) : ๑๐๐-๑๐๑. 
อังคณา ช่วยค้ าชู. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. บทความ. “ความรุนแรงในครอบครัว  
 สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือ”. วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕). 

 
        (๔) รายงานการวิจัย และเอกสารทางวิชาการ 
กฤตยา  อาชวนิจกุล. การประชุมวิชาการ, ผู้หญิงกับสุขภาพ หัวข้อความรุนแรงต่อผู้หญิง : ภัยเงียบ ภัยมืด  
 ภัยสว่าง บนทุกเส้นทางชีวิตผู้หญิง, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๙. 
งามตา  วินินทานนท์. ผศ. “ลักษณะทางพระพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่ 
 เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี ยงดูบุตร”, รายงานการวิจัยฉบับที่๕๐ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๖. 
เพ็ญจันทร์  ประดับมุข. ความรุนแรงในครอบครัว สถานะของงานวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบวิจัย 
 ในอนาคต.นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๖. 
แม่ชีวงเพชร  คงจันทร์. การระงับความรุนแรงในครอบครัวแนวพุทธธรรม, ในพุทธธรรมกับการพัฒนา  
 สังคมและเศรษฐกิจรวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ ๘ เนื่อง 
 ในวันวิสาขบูชาวันส าคัญสากลของโลก ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔ : ๒๖๘-๒๗๖. 
นันทพันธ์ ชินล้ าประเสริฐ. รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัยด้าน 
 ความรุนแรงในสังคมไทย, ๒๕๔๖. 

 

http://www.oknation.net/blog/jansa/2008/03/06/entry-5


 

๒๖๓ 

 

ร่างนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนา 
 ครอบครัวและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี, ตามค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัว

และแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่ ๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๑. (ส าเนา
เอกสาร). 

วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล และคณะ.รายงานวิจัยการประเมินกระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครอง 
 สวัสดิภาพบุคคลที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว,(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน จ ากัด พิมพ์อักษร,  
 ๒๕๔๖). 
เอกสารสรุป,การประชุมวิชาการะดับชาติยุติความรุนแรงในครอบครัว เด็ก สตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑  “เรื่อง 
 ก้าวย่างสู่ทศวรรษใหม่ สังคมไทย ไร้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ณ โรงแรมเรดิสัน, วันที่ ๒๓  

มิถุนายน ๒๕๕๑. 
  

         ๕) บทความในเว็บไซต์ 
กุลวดี ทองไพบูลย์, ดร.,ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยากับการศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บทความนี้รวบรวมมาจากการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จัดโดย  

 International Parenting Network (IPN) ภายใต้หัวข้อ “Challenges of the Millennial   

 Generation: What Parents Need to Know”,  สืบค้น (6 July  2015). 

 <www.http://th.theasianparent.com/เข้าใจเด็กยุคใหม่-generation-z-เพ่ือการเลี้ยงลูก 
ดีขึ้น.>.  

“การสนทนาแบบโบห์ม”, ๑ เมษายน ๒๕๕๔,  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕   
 <http://gotoknow.org/blog/inspiring/171776>.         
กรุงเทพธุรกิจออนไลท์, “ความรุนแรงในผู้สูงอายุความจริงที่สังคมไทยคาดไม่ถึง”, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑,  
 ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕<http://www.thaihealth.or.th/node/12511>.  
จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, บทความกฎหมาย ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง, bopitv, “กระบวนการยุติธรรม 
 เชิงสมานฉันท์การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว”,  ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๑,  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗. 

 <http://www.openbase.in.th/taxonomy/term795>. 
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์,  “ทฤษฎีไร้ระเบียบ”,สืบค้น ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗, 
 <http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID...TabID=1&>.  
ผู้หญิงไทยกับเด็ก เหยื่อความรุนแรง - ข่าวไทยรฐัออนไลน์, ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘,  ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 <http://www.thairath.co.th/content/495430>.  
นฤภัค ฤธาทิพย์,“ความรุนแรงจากสื่อ”, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 <http:www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid...day...>. 
เปิดสถิติความรุนแรงในรอบปี ชี้กรุงเทพมหานครครองแชมป์คดีข่มขืนมากสุด,Nation Channel, สืบค้น                
 20 March 2014 <http://www.nationchannel.com/main/content/>. 

 

http://th.theasianparent.com/เข้าใจเด็กยุคใหม่-generation-z-เพื่อการเลี้ยงลูก
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID...TabID=1&
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Fcontent%2F495430&ei=Mj1LVdmYJdeSuASM8YGYBw&usg=AFQjCNFwApl2IeC-3l5pIVumMKmgbAZwdg&sig2=O78QduGXRCHNVyGj3voqyg&bvm=bv.92765956,d.c2E
http://www.thairath.co.th/content/495430%3e.
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid...day...


 

๒๖๔ 

 

ปรัชญา "ลดรายจ่าย-เพ่ิมรายได้-ขยายโอกาส" นาข้าว..., ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒, ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
 <http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Forums&file...t...>. 
ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี, ๕ มกราคม ๒๕๕๓, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

 <http://www.lp-ju.ago.go.th/select_topic/topic๐>. 
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาตนเอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรวิทยาและการวัด”,สืบค้น  
 12 May 2009 <http://www.oknation.net/blog/philharmonics>. 
 “มหาตมคานธี สุดยอดผู้น าการเปลี่ยนแปลง”,  สืบค้น ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 <http://leadership.exteen.com/20091002/entry>. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), ลงทุนแบบ..พระพุทธเจ้า, ที่มา เว็บพลังจิต, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓,  
 9 September 2014 <http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=290..>. 
ประณีต ก้องสมุทร, “อยู่ด้วยความรัก”, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 <http:// www.8400.org/tip...k/bookpn07.html>. 
พรพรรณ อาทิตย์ตั้ง  “ปัญหาวิกฤติที่สุดในสังคมไทยในปัจจุบัน”, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 <http://luck507.blogspot.com/2012/07/blog-post_13.html>. 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, ประทานแนวทางการแก้ปัญหาและยุติความรุนแรงในครอบครัว 
 ๔ มาตรการ, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑, ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗, <http://www.naewna.com>. 
ภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,“ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง”, Newsletter,  
 ตอนที่ ๓, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 <https://wsccmu.squarespace.com/s/EP3-311057-jitl.pdf>. 
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับศูนย์ประชามติสถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยรามค าแหง , สืบค้น          
 28 Augest 2012 <http://www.love4home.com/index.php?>, 
“ร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง (Say NO to Violence against Women)”,  
 26 November 2008<http://www.novaw.or.th/?p=5 >. 
โรงพยาบาลรามาธบิดี, “เหล้า...ต้นเหตุแห่งความความรุนแรงของครอบครัวไทย” สืบค้น ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 <http://www.teenrama.com/around/f_old_around57.htm.>. 
ส านักสถิติแห่งชาติ, “เส้นทางครอบครัวไทยในยุคโลกาภิวัตน์” “th.wikipedia.org/wiki”,  
 23  May 2009<http://www.love4home.com/index.php?> 
นายสมชาย เจริญอ านวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้สัมภาษณ์ข่าว โดย ASTV 
 ออนไลน์, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗<http://www.manager.co.th>. 
สมชาย  เจริญอ านวยสุข. อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
 ความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ไทยติดอันดับ ๗ เด็ก-ผู้หญิง ถูกกระท าความรุนแรงทั่วโลกใน 

 รอบ ๑๐ ปี, ไทยโพสต์, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕, หน้า ๑, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 <http://cpho.moph.go.th/wp/?p=8631>. 
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๒๖๕ 

 

ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล ๒๕๔๗,  โดย ปาริชาด สุวรรณบุบผา, รักษาการผู้อ านวยการสถาบันสิทธิมนุษยชน 

 และสันติวิธีและอาจารย์ประจ า ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตั้งค าถามเป็นชื่อบทความทางวิชาการว่า “สานเสวนาเป็นสันติวิธีได้  

 หรือไม”่, 10 March 2015<http//www.peace.mahidol.ac.th>. 
“เอ็กซ์ จักรกฤษณ์ ภาพสะท้อนครอบครัวไทยสุมไฟด้วยความรุนแรง” ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ ๑๑         
 พฤศจิกายน๒๕๕๖, ๖ มีนาคม ๒๕๕๘<http://www.manager.co.th.>. 
อนาคิสต์, “พุทธทาส กับทฤษฎีไร้ระเบียบ” โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘, 
 9 May 2014<http://www.matichon.co.th/prachachart/prachachart_detail.php?>. 
นิตยสารไทม์ส ฉบับ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖, รายงานพิเศษเรื่อง THE ME ME ME GENERATION เรื่อง  
 ของเด็ก Gen Y, ไทยรัฐออนไลน์ เขียน โดย  ลม เปลี่ยนทิศ ,๑ มิถุนายน ๒๕๕๖, 

 19 April 2015<http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Forums&file...t...>. 
Ben Thaiaporn’s Blog, “แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่องการพัฒนาตนเองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรวิทยา              

 และการวัด”, สืบค้น ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
<http://www.oknation.net/blog/philharmonics>. 

  

         ๖)วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กานต์สินี จันทร์วิภาดิลก. “การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพ่ือการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสน์”.  
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
กษิรา  เทียนส่องใจ. ทพญ. “การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่อขจัดการขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน”.   
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  

 ๒๕๕๐. 
กุหลาบแก้ว ภู่เผ่าพันธุ์.“ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ความรุนแรงใน 
 ครอบครัว : ศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 

๒๕๕๐”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 
พระชิตชัย สีดอกไม,้“แนวคิดเรื่องความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท”.วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหา 
 บัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 
ฐะปะนีย์  จุฬารมย์. “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”.  
 วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๙. 
บุญประคอง  ภาณุรัตน์. “ผลกระทบต่อความไม่ม่ันคงในชีวิตสมรส:ศึกษากรณีสตรีที่สมรสแล้วภาครัฐบาล 
 รัฐวิสาหกิจและเอกชน”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑. 
พระครูนิภา  สธรรมาธิมุต (อ าพร ปริมุตฺโต). “การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวตามหลักธรรม  
 ในคัมภีร์ พระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลยั :  

 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย, ๒๕๕๔. 
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พระบุญแทน ขันธ์ศรี. “ศึกษาเปรียบเทียบหลักธรรมค าสอนเกี่ยวกับการครองเรือนในพระพุทธศาสนา”.  
 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
พระประหยัด หงส์นวล. “ค าสอนเรื่องพรหมจรรย์ในพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐. 
พระมหาวิจิตร  คมฺภีโร (ศิริรัตน์).“อุดมคติชีวิตคู่สมรสในพุทธปรัชญาเถรวาท”.วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร 
 มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
พระมหาบัญชา  สุสมฺปนโฺน.( ผาติวโรดม). “การศึกษาวิเคราะห์หลักเมตตาธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 เถรวาทกับพระคัมภีร์คริสตธรรม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย :  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
พระมหาศิริวัฒน อริยเมธี(จันตะ). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมอง 
 ของพระพุทธศาสนา”.พระพุทธศาสนา”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย :  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระมหาสุชาติ นาถกโร (บวกขุนทด). “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยาใน 
 พระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา). 

 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระมหาสุทิตย์  อาภากโร (อบอุ่น).  “พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน :แนวคิดหลักการและวิธีการปฏิบัติ”. 
 สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

 ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระมหาบุญเพียรปุญฺ วิริโย. “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัวตามแนว 
 พระพุทธศาสนา”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
พระทนงศักดิ์ อคฺควณฺโณ (แก้วค า). “การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไข 
 ปัญหาครอบครัวในเขตต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร 

 มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
พูนสุข  มาศรังสรรค.์ “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์ 
 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
ภคกุล หมวดพุฒ. “การฟ้ืนฟูจิตใจสตรีที่ประสบปัญหา : กรณีศึกษา มูลนิธิเพ่ือนหญิง”. 
 วิทยานิพนธ์วิทยาลัยศาสนาศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐. 
ภควดี ศรีประเสริฐ. “ความรุนแรงในครอบครัว :กรณีการถูกท าร้ายของภรรยา”. วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์).  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 
ภิรมย์  บุญยิ้ม. “การศึกษาหลักการเลือกคู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
 มหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
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มานิตา  สุขส าราญ.“การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการน าหลักพุทธธรรม มาปฏิบัติภายในครอบครัว”. 

 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 

 ๒๕๔๘. 
แม่ชีวงเพชร   คงจันทร์. “การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”. 
 สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

 ๒๕๕๕. 
แม่ชีวงเพชร  คงจันทร์. “การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับหลักกฎหมาย : 
 กรณีศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว”. สารนิพนธ์ 

 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์. “ความรุนแรงในครอบครัว : มิติทางสังคมและวัฒนธรรม และการแทรกแซงทางสังคม 
 ในชุมชนไทยแห่งหนึ่ง”. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหิดล, 

 ๒๕๔๔. 
สุวรรณา จารุทัศนีย์. “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองและป้องกันหญิงที่ถูกสามีท าร้าย : ศึกษา 
 เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต. คณะนิติศาสตร์ 

 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
เสาวภาคย์ เพ่ิมวัฒนะกุล. “การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเด็กหญิงอาชีพพิเศษในสังคมไทยตามแนวทางของ 
 พุทธจริยศาสตร์”.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต อักษรศาสตร์ (จริยศาสตร์ศึกษา). 

 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓.   
อายุษกร งามชาติ. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนภาวะบกพร่องทาง 
 ความรัก”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
อภิสร มีผล. “การศึกษาศรัทธาในฐานะปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเป้าหมายของพระพุทธศาสนา”.  

 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

 ๒๕๕๔. 
 

        ๗) เอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.เอกสารสรุปการบรรยาย. สถานการณ์ความ 
 รุนแรงในสังคมไทยที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นไปตามล าดับ, ข้อมูล UN Women, สรุป 

 รวบรวมข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (อัดส าเนา). 
เกษม วัฒนชัย.สรุปปาฐกถาพิเศษ. เรื่องแนวทางการสร้างมาตรฐานด้านการศึกษาและฝึกอบรม 
 เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “จากการปฏิบัติ สู่มาตรฐาน”.เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 

 ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร. (อัดส าเนา). 



 

๒๖๘ 

 

ค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัวและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่ ๔/๒๕๔๑ ลง   
 วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๑. “จัดท าร่างนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”. 

 เพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัวและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี, (อัดส าเนา). 
คณะกรรมการส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๘. ประมวลค าในพระบรม 

 ราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๖ 

 ที่เก่ียวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพมหานคร.เอกสารสรุปการบรรยายของ 

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, (อัดส าเนา). 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร.ดร.“เติมการตีความศีลห้าแบบใหม่”ในเอกสารประกอบการเรียนวิชา 
 สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม”.กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔, (อัดส าเนา). 
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน 

 ครอบครัว พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรงรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด 

 กรุงเทพมหานคร,  จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ 

 ความมั่นคงของมนุษย์, (อัดส าเนา). 
 

๒. ภาษาอังกฤษ 
A. Books  

Browne, Kevin and Herbert, Martin.Preventing Family Violence. John Wiley & Sons,  
 England, 1997. 
Gottman,  M. John and Carrère, Sybil. “Why Can’t Men and Women Get Along?  : Developmental 
 Roots and Marital Inequities”. In  Communication  and  Relational  Maintenance. ed. 

 by Canary, J. Daniel and Stafford, Laura. CA : Academic Press, 1994. 
O'Leary, K. Daniel, Current Controversies on Family Violence, (Newbury Park : SAGEP 
 ublications, 1993), P.19. 
B. Research : 
Art-ong Jumsai.“A Development of the Human Values Integrated Instructional Model 
 Based onIntuitive Learning Concept”. A Part of Dissertation for the Degree 

 of Doctor ofPhilosophy in Curriculum and Instruction Department of Secondary 

 Education,Faculty of Education, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 

 Academic Year2003. 
C. Internet : 
“Triangular Theory of Love”,  
 <http://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_theory_of_love>.(21March 2015). 



 

๒๖๙ 

 

๓.การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี. (เกษม สญฺ โต). ดร.อาจารย์ประจ า คณะศาสนาและปรัชญา 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล. (วงศ์วรวิสิทธิ์). พระนักวิชาการ. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ นายสมชายเจรญิอ านวยสุข. อธิบดีกรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว. ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ นายปัญญา กางกรณ์. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความมั่นคงของมนุษย์. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ นางสุวรีย์ ใจหาญ. ผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัด กระทรวง 
 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ นายวลัลภ ตังคุณานุรักษ์. (ครูหยยุ).เลขาธิการมูลนธิิสร้างสรรค์เด็ก. ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ นางสาวสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง. ผู้แทนเครือข่ายมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์นางสาวพัชรี  ไหมสุข. ผู้แทนเครือข่ายมูลนิธิเพ่ือนหญิง. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์เรือโทสนั่น ข าละม้าย. ครอบครัวตัวอย่าง. ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ นางนวลจันทร์ ช่วยหนู. ครอบครัวตัวอย่าง.  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บุคคลานุกรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บุคคลานุกรม 

๑.พระเทพวิสุทธิกว,ี (เกษม สญฺ โต) ดร.
ต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำ คณะศำสนำและปรัชญำ 

มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย
คุณวุฒิกำรศึกษำ Ph.D.(Philosophy) Banaras Hindu University India 
สัมภำษณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๕๗.

๒. พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์)
ต าแหน่ง พระนักวิชำกำร/เจ้ำอำวำสวัดป่ำสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
คุณวุฒิการศึกษา ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำปรัชญำและศำสนำ  
 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
สัมภำษณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๗

๓. นายสมชาย เจริญอ านวยสุข 
ต ำแหน่ง อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 เนติบัณฑิตไทย ส ำนักกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ 
สัมภำษณ์ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๕๗.

๔. นายปัญญา กางกรณ์
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย ส ำนักงำนปลัด
 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
คุ ณ วุ ฒิ
กำรศึกษำ 

นิติศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

สัมภำษณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๗.
๕. นางสุวรีย์ ใจหาญ

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนปลัด
 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
คุ ณ วุ ฒิ
กำรศึกษำ 

สังคมสงเครำะห์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

สัมภำษณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๗
๖. นายวัลลภ ตังคุณานุรกัษ์ (ครูหยุย)

ต ำแหน่ง เลขำธิกำรมูลนิธิสร้ำงสรรค์เด็ก
คุ ณ วุ ฒิ
กำรศึกษำ 

ครุศำสตร์บัณฑิต  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

สัมภำษณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๗. 
 มูลนิธิสร้ำงสรรค์เด็ก (ครูหยุย) แขวงทุ่งสองห้อง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4


เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
๗. นางสาวสุเพ็ญศรี  พึ่งโคกสูง

ต ำแหน่ง ตัวแทนเครือข่ำย มูลนิธิหญิงชำยก้ำวไกล
คุ ณ วุ ฒิ
กำรศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ โรงเรียนสมบูรณ์วิทยำนุกูล จ.นครรำชสีมำ 

สัมภำษณ์ เมื่อวันที่  ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๕๗ 
 ๕๐/๖ ซอย ๔๒ - ๔ รชัดำภิเษก แขวง ลำดยำว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหำนคร ๑๐๙๐๐ 
๘. นางสาวพัชรี  ไหมสุข    

ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
สัมภำษณ์ เมื่อวันที่  ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๕๗. 
 มูลนิธิเพ่ือนหญิง 

๓๘๖/๖๑-๖๒ ซ.รัชดำภิเษก ๔๒ (ซอยเฉลิมสุข) ถ.รัชดำภิเษก 
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  
กรุงเทพมหำนคร  

๙. เรือโทสนั่น ข าละม้าย   
ต ำแหน่ง ครอบครัวตัวอย่ำง 
ที่ท ำงำน  บุรุษพยำบำล โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ 
คุ ณ วุ ฒิ
กำรศึกษำ 

ปริญญำตรี (วิทยำศำสตร์สุขภำพ สำขำสุขศึกษำ)  

 วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กรุงเทพมหำนคร 
สัมภำษณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๗. 

๑๐. นางนวลจันทร์ ช่วยหนู   
ต ำแหน่ง ครอบครัวตัวอย่ำง 
คุณวุฒิ
กำรศึกษำ 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (สำขำกำรบัญชี) 

 โรงเรียนพำณิชยกำรพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
สัมภำษณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๕๗. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
           เรื่อง“การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม” 

 

 
 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา และผู้มี
ประสบการณ์งานในด้านการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปด้านสถานะบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒  ข้อมูลค าถามเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธ

ธรรม 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปด้านสถานะบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ ์
          ชื่อ/ฉายา ผู้ให้สัมภาษณ์ ...................................................นามสกลุ.........................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่........................................................หมู่บ้าน.......................ต าบล.......................
อ าเภอ...................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์....................
วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์ วันที่..........เดือน........................พ.ศ.............................เวลา........................ 
ต าแหน่งงาน............................................................สถานทีท่ างาน........................................................ 
วุฒิการศึกษา................................................................................................................. ......................... 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลค าถามเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 

   ในเรื่องของปัญหาและการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรมใน
งานวิจัยนี้แบ่งเป็น ๔ ด้าน ซึ่งประกอบด้วยค าถาม ๖ ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ 

๒.๑ ด้านสังคมวัฒนธรรม มีค าถามในข้อ ๑ 
๒.๒ ด้านบุคคล มีค าถามในข้อ ๒ 
๒.๓ ด้านครอบครัว มีค าถามในข้อ ๓, ๔, และ ๖  
๒.๔ ด้านสังคมเศรษฐกิจ มีค าถามในข้อ ๕  

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
 
 



 

๒๙๕ 

 

 
๒.๑ ด้านสังคมวัฒนธรรม  
 ข้อ ๑. ท่านคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากค่านิยม ความเชื่อผิด ๆ เป็น
อย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร และการใช้หลักสีลสามัญญตา, หลักทิฏฐิสามัญญตา 
และหลักศรัทธา บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ท าได้อย่างไร 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ..................... 

 ............................................................................................................ ...................................... 
๒.๒ ด้านตัวบุคคล  
 ข้อ ๒. ท่านคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากลักษณะนิสัยส่วนตัวเป็น
อย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร และการใช้ หลักสีลสามัญญตา, เมตตา, จาคะ 
บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ..................................... 

 ............................................................................................................................. ..................... 
๒.๓ ด้านครอบครัว  
 ข้อ ๓. ท่านคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่บกพร่องใน
ครอบครัวเป็นอย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร และการใช้หลักทิศ ๖ (ทิศเบื้อง
หน้า หน้าที่ของบิดา มารดา), (ทิศเบื้องหลัง หน้าที่ของสามี ภรรยา) และหลักเมตตา ๓  
บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 
............................................................................................................................. ..................... 
...................................................................................................... ............................................ 

 ............................................................................................................................. ..................... 
 

  ข้อ ๔. ท่านคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากขาดการวางแผนครอบครัว
เป็นอย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และการใช้บทบาทหน้าที่ของสามี, ภรรยา, บิดา
มารดา, บุตร (ในหลักทิศ ๖) และสมชีวิธรรม ๔ บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 
................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................. ..................... 

 ............................................................................................................................. ..................... 
 ๒.๓ ด้านสังคมเศรษฐกิจ 
 ข้อ ๕. ท่านคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากการขาดการวางแผน
การเงินใน ครอบครัวเป็นอย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และการใช้หลักทิศ ๖, 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และโภควิภาค ๔ , สมชีวิตา บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 

 ............................................................................................................................. ..................... 
 ............................................................................................................ ...................................... 

 



 

๒๙๖ 

 

ข้อ ๖. ท่านคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับครอบครัวที่เกิดจากการเกิดช่องว่าง
ระหว่างวัยและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างไร  มีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 
การใช้หลักธรรมหน้าที่ของสามีต่อภรรยา และหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตร ในหลักทิศ ๖ 
และหลักเมตตา บูรณาการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 
............................................................................................................................. ..................... 
................................................................................................................................ .................. 

 ............................................................................................................................. ..................... 
 
ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะ 

 

๓.๑ ด้านสังคมวัฒนธรรม  
............................................................................................................................. ..................... 

 ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. .................................... 
 
๓.๒ ด้านส่วนบุคคล 
............................................................................................................................. ..................... 

 ............................................................................................................................. ..................... 
....................................................................................................................... ........................... 
๓.๓ ด้านครอบครัว 
............................................................................................ ...................................................... 

 ............................................................................................................................. ..................... 
................................................................................................................................... ............... 
๓.๔ ด้านสังคมเศรษฐกิจ 
............................................................................................................................. ..................... 

 ............................................................................................................................. ..................... 
.................................................................................................................... .............................. 

 

 

 
 

ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่ท่านได้โปรดกรุณาให้ค าสัมภาษณ์ในงานวิจัยครั้งนี้ 
จ.ส.ต. หญิง วสมน   ทิพณีย์ 

นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

                                                      ผู้สัมภาษณ์ 



 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย   

 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 

 
 
 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
จ.ส.ต.หญิง วสมน  ทิพณีย์ 

สาขาพุทธศาสน์ศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เครื่องมือวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย   
 
 
 
 
 

เร่ือง 
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม 

 
 
 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
จ.ส.ต.หญิง วสมน  ทิพณีย์ 

สาขาพุทธศาสน์ศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๙๘ 
 

ภาพถ่ายการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

            สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ดร. อาจารยประจ า               
คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ณ ส านักงานวัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
 

          สัมภาษณ์  พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์ ) พระนักวิชาการ/เจ้าอาวาส         
วัดป่าสุคะโต  อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคาร
เจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 



 

๒๙๙ 
 

 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
.  

          สัมภาษณ์ นายสมชาย เจริญอ านวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ส านักงานอธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 
๒๕๕ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

          สัมภาษณ์ นายปัญญา กางกรณ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ส านักงานกองกฎหมาย  
อาคารตึก ซี.พี เลขที่  ๓๔ ถนนพญาไท แขวง - เขต ทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร  



 

๓๐๐ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
          

 
 
 
 
 
 

          สัมภาษณ์ นางสุวรีย์ ใจหาญ ผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ ส านักงานกองต่อต้านการค้ามนุษย์ 
อาคารตึก ซี.พี เลขท่ี ๓๔ ถนนพญาไท แขวง-เขตทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร  



 

๓๐๑ 
 

                

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

          สัมภาษณ์ นายวัลลภ ตังคุณานุรักษ์ (ครูหยุย), เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรคเ์ด็ก 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มลูนิธสิร้างสรรค์เด็ก  (หลักสี่) เลขที่ ๑๐๐/๔๗๕ 
ซ.แจ้งวัฒนะ๑๐ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

          สัมภาษณ์ นางสาวสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง, ตัวแทนเครือข่ายมูลนิธิหญิง
ชายก้าวไกล เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ท าการมูลนิธิหญิงชาย
ก้าวไกล เลขที่ ๕๐/๖ รัชดาภิเษก ๔๒-๔๔ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 



 

๓๐๒ 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

          สัมภาษณ์ คุณนวลจันทร์ ช่วยหนู อายุ ๕๘ ปี อาชีพ แม่บ้าน  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗. ณ บ้านเลขท่ี ๓๗ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ๑๔  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   
 

สัมภาษณ์ เรือโทสนั่น ข าละม้าย อายุ ๔๙ ปี และภรรยา 

อาชีพรับราชการ ต าแหน่งบุรุษพยาบาลท างานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านเลขท่ี ๙๖๓ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  

  
 

 



 

๓๐๓ 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ -นามสกุล : จ่าสิบต ารวจ หญิง วสมน  ทพิณีย์ 
ภูมิล าเนา : จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขท่ี ๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๔๔ แขวงท่าข้าม  

  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 
การศึกษา  
       พ.ศ. ๒๕๓๕ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

       พ.ศ. ๒๕๔๒ : สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 
  (สาขาบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

       พ.ศ. ๒๕๕๘ : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๔ : รับราชการต ารวจ ต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่  

  กองคดี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
  เจ้าหน้าทีท่ะเบียนก าลังพล  สถานีต ารวจนครบาลบางมด      

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๓ : อาจารย์พิเศษนอกเวลา โครงการฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดสีสุก) 

       พ.ศ. ๒๕๔๔  : รับราชการพลเรือน  ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ๔ ว.  
  กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ส านักงานพัฒนาสังคมและ  
  ความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดหนองบัวล าภู 

       พ.ศ. ๒๕๔๘ : ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้าส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
  กรุงเทพ ๗ (ตลิ่งชัน) 

       พ.ศ. ๒๕๕๔ : ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ ช่วยราชการปฏิบัติราชการ  
  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ/คณะท างานผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

      พ.ศ. ๒๕๕๖ : ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ ช่วยราชการปฏิบัติราชการ  
  ปฏิบัติหน้าที่คณะท างานผู้ช่วยรัฐมนตรี ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 

 : เป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย 
  วิธีพิจารณาความอาญา (กระทรวงยุติธรรม) 

สถานที่ท างานปัจจุบัน  
      พ.ศ. ๒๕๕๗  : ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ ช่วยราชการกองกฎหมาย  

  ส านักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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