แนวทางการครองเรือนที่พึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ
Desirable Householding Guidelines in the Integrated
Buddhist Perspective
มนูญ สอนโพนงาม
Manoon Sonphonngam๑
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง แนวทางการครองเรือนที่พึงประสงค์เชิง
พุทธบูรณาการ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการครองเรือนในสังคมไทย ๒.เพื่อ
ศึกษาหลักพุทธธรรมสาหรับการครองเรือนในพระพุทธศาสนา ๓. เพื่อเสนอแนวทางการครอง
เรือนที่ พึ ง ประสงค์ เชิ ง พุ ท ธบู รณาการ วิ ธี ด าเนิ นการวิ จั ย คือ เก็บข้อมู ล จากนั กวิ ช าการทาง
พระพุทธศาสนา จานวน ๓ รูป/คน บุคลากรที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ จานวน ๓๐ คน ซึ่งเจาะจงบุคคลที่มีครอบครัวเท่านั้น โดยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์
สรุปข้อมูล ได้ว่า การครองเรือนของสังคมไทยประกอบด้วยขนาดที่ แตกต่างกันออกไป ชอบ
เลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก แต่แก้ปัญหาเองมิได้ ใช้ชีวิตอย่างประมาท ปัญหาครอบครัวเกิด
จากความรุน แรง ความขัด แย้ง และความแตกแยก ถือว่ า เป็น ปั ญหาในสถาบั น ครอบครัว มี
หลักธรรมที่ ได้เสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาครอบครัว คือ ฆราวาสธรรม คู่ชีวิตต้องเชื่อมั่นว่าความ
ซื่ อสั ต ย์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี พยายามอดทนต่ อคาพู ด ที่ เสี ย ดแทง ด้ ว ยความสมบู รณ์ ในศีล มี การเน้ น
ประเด็ น ที่ ไ ม่ ผิ ด ลู กเมี ย ของคนอื่ น พร้อมทั้ ง ท าหน้ า ที่ ของตนให้ส มบู รณ์ ต ามหลั ก แห่ ง ทิ ศ ๖
ประการ เป็นผู้ได้ชื่อว่า เข้าใจหลักศาสนาเกี่ยวกับครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
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Abstract
This article is a part of dissertation on “Desirable Householding
Guidelines in the Integrated Buddhist Perspective” has three objectsives: ๑. to
study the problems of household in Thai society, ๒. to study the Buddhist
principles for the desirable household in Buddhism, and ๓. to propose an
integrated approach of Buddhist household. The target group included three
Buddhist scholars, and ๓๐ instructors and officers of Buriram Rajabhat University
were selected by purposive random sampling method. The instrument of this
research was an interview, and the collected data were analyzed by the analytic
description. The results of this research showed that the change of family in Thai
society depended on the environment. In the past it was the big family, while at
present it becomes the small one. They liked to imitate the western culture and
use the technology without considering self-being status. This was because they
wanted to be an update person. Living their lives like this was regarded as
careless living and caused the problems in the household in Thai society. These
problems were violence, conflict, and schism occurring in family institutions.
When a problem occurs, it must be resolved urgently, and the best rule is
Gharavasa-dhamma or a virtue for a good household life because it is convinced.
The family that is happy must be from the loyalty of their spouse frankly. There
is a good life with careful being and with the precepts focusing on the issue of
not guilty of other people's wives and children. There is also assistance to people
beside our life, completing self-duty according to six directions, called a person
who follows the Buddhist principles correctly.
Keywords: Desirable household, Buddhist integration
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๑. บทนา
สถาบัน ครอบครัว ถือว่ าเป็ น สถาบัน พื้น ฐานของมนุ ษย์ เมื่อเทีย บกับสถาบั นอื่น
ในทางสั ง คม และมี ลั ก ษณะความเป็ น สากลมากที่ สุ ด ครอบครัว เป็ น กลุ่ ม สั ง คมที่ ส มาชิ ก มี
ความสัมพันธ์กันทางเพศและการสืบสายโลหิต ทุกสังคมจะมีสถาบันครอบครัว แต่อาจแตกต่าง
กันในรูปแบบและบรรทัดฐานในการดารงชีวิตของผู้คนในครอบครัว๒ ครอบครัวมีบทบาทที่สาคัญ
ในด้านชุมชน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง สังคมไทยให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเป็นอย่างดียิ่ง มีหลักเกณฑ์ การปูองกัน และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ครองเรือนไว้ได้อย่างชัดเจนในฐานะที่เป็นมารดาบิดาบุตรและบุค คลที่อยู่รอบข้างตามหลักแห่ง
ทิศ ๖ ประการ๓ มีการอบรมสั่งสอนความรู้ขั้นพื้นฐานให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเอง โครงสร้างของ
การครองเรือนในแต่ล ะสังคม แต่ละสถานที่อาจมีความแตกต่างกันออกไป แม้ในด้านศาสนาก็
ยอมรับความสาคัญของสถาบันการครองเรือนเช่นกัน มีหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาเช่น
ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ๔ ได้ ส่ง เสริมให้มีความเชื่อมั่น ในสถาบั น การครองเรือนหรือแม้ แต่
กฎหมายของประเทศต่ างๆ ทั่ว โลกยั งวางกฎเกณฑ์ไ ว้ควบคุม พฤติกรรมของมนุ ษย์ ในส่ว นที่
เกี่ยวข้องกับการครองเรือนไว้เช่นเดียวกัน ๕ ในบางสถานการณ์ก็มีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นกับสถาบัน
การครองเรือนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสถาบันนั้นๆโดยตรง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นต้นเหตุ แต่
ถ้าการครองเรือนเข้มแข็งและสมบูรณ์ ทาตามหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ สถาบันการครอง
เรือนมีหน้าที่อบรมสั่งสอนดูแลบุตรธิดา ให้ดารงอยู่ได้บนความสมดุลกับสังคมเพราะมนุษย์สร้าง
สังคมมา สังคมจะสงบและผู้คนจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของสมาชิกที่ดี
ของสังคม
ครอบครัวเป็นสถาบันหน่วยย่อยที่สุดของสังคม ที่มีบทบาทและอิทธิพลสาคัญใน
การขัดเกลาบุคลากรในสังคม สถาบันครอบครัวมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ คือ
เป็นสถาบันแรกที่สุดที่บุคคลได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ การครองเรือนจึงมีอิทธิพล
ต่อบุคคลได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายในการครองเรือนด้วย ๖ เมื่อสถาบันการครองเรือนมี
ความเข้มแข็ง บุคคลในการครองเรือนสามารถทาหน้าที่และได้รับการขัดเกลาอย่างสมบูรณ์
ย่ อ มจะน ามาซึ่ ง ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ของการครองเรื อ นและสั ง คมโดยรวม ถ้ า หากบุ ค คลใน
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ครอบครัวไม่ได้รับการพัฒนาหรือได้รับการพัฒนาอย่างไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาก็ทาให้
เกิดปัญหาในการครองเรือนได้เช่นกัน
ในมุมมองทางพระพุทธศาสนาเรื่องปัญหาหรือความขัดแย้งกันนั้นเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์และสังคมจึงได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า ความขัดแย้ง และสงครามนั้นเป็นเรื่องปกติ
ของมนุษย์ ซึ่งในความจริงแล้วจะทาอย่างไร จึงจะสามารถบูรณาการความขัดแย้งกันอย่างไร ให้
ก่อประโยชน์สูงสุด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะสิ่งทั้งหลายมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่าง
ดังกล่าวจะให้เกิดความขัดแย้งกัน ๗ ปัญหาของการครองเรือนประการหนึ่ง เกิดเพราะระบบของ
สังคมเปลี่ยนไป พ่อแม่เคยเข้าวัดและชักชวนให้ลูกหลานไปวัดเช่นในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันนี้พ่อ
แม่ของเด็กไม่ได้เข้าวัด จึงไม่ได้รับเอาท่าที วิถีชีวิตแบบชาวพุทธมาส่งทอดให้ลูกหลานได้อย่าง
เหมาะสม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเด็กในปัจจุบันนี้ ได้รับผลกระทบมาถึงการครองเรือนในสังคมที่
กาลังเป็นอยู่ เพราะการพัฒนาประเทศนั้นได้เน้นทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพียงฝุาย
เดียว ได้ทาลายระบบการครองเรือนจนแตกสลาย๘ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวว่า
มีลักษณะเป็นที่รองรับเคราะห์กรรมทางสังคมที่เป็นปัญหาอย่างหนักท่ามกลางสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดความเป็นเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวไม่มีเวลาให้แก่กันและกัน พ่อแม่ต้องทางานนอกบ้าน ขาดการดูแลให้ความอบอุ่นแก่
คนในครอบครัว๙ ครอบครัวแบบสังคมไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้า
นาน การด าเนิ น ชี วิ ต จึ ง ควบคู่ ไ ปกั บ ศาสนาอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ โดยน าหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นครรลองของชีวิต โดยภาพรวมแล้วสังคมไทยกับพระพุทธศาสนาเอื้อเฟื้อ
เกื้อหนุนและส่งเสริมกันมาตลอดในแง่ของหลักธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพราะถือได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของความเป็นไทย มีบทบาทในการทาให้สังคมไทยมี
ความสงบสุขในคราวที่เกิดปัญหาขึ้น และช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายใน
คราวที่สงบสุข กล่าวคือมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เหมือนในอดีตที่
ผ่านมา สถาบันทางศาสนามีหน้าที่ในการเสริมสร้างการพัฒนาสังคม มีความใกล้ชิดและผูกพัน
เหมือนครอบครัวเดียวกันด้วยการติดต่อสื่อสารและมีสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่
จะต้ องปฏิบัติ ต่อกัน หลักการทางพระพุ ทธศาสนาที่ เป็น ข้อส าหรับประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็ น
ทางออกของปัญหาในการครองเรือนและมีวิถีการดารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรู้เท่าทัน ทาให้
เกิดความสงบสุขในการครองเรือนเพิ่มขึ้น โดยจะต้องอาศัยการครองเรือนที่เข้าใจและเข้าถึงอย่าง
๗

พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก,
๒๕๔๖), หน้า ๓-๔.
๘
วัลลภ ตังคณานุรักษ์, ในทศวรรรษ องค์การพัฒนาเอกชน, (กรุงเทพมหานคร: เอดิสัน
เพรสโปรดักส์,๒๕๓๔), หน้า ๑๒๒.
๙
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ครอบครัว: ๗ ข้อเสนอทางทฤษฎี ณ รอยต่อแห่งทศวรรษ ใน
ไทยยุควัฒนธรรมทาส, ( กรุงเทพมหานคร: โครงการวิพีทัศน์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๔๙ .
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ถูกต้องมาช่วยกันแก้ไขไม่ว่า จะเป็นปัญหาระดับไหนๆก็ตาม โดยอาศัยผู้ที่ใกล้ชิดที่สุด ไม่ว่าจะ
เป็นมารดาบิดาหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ใกล้ชิดมากที่สุดมาเป็นที่ปรึกษา ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
มนุษย์ที่ดีก็จะสร้างโลกที่ดี สร้างสังคมที่ดี สังคมที่ดีมาจากการครองเรือนที่ดี ดัง
ประโยคที่ว่า “การเลี้ยงลูกดีเท่ากับทาหน้าที่ต่อสังคมทั้งหมด”๑๐ หน้าที่อบรมสั่งสอนระเบียบ
ของสังคมถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง สถาบันครอบครัวมีหน้าที่และบทบาทในการอบรมสั่งสอน
ให้เป็นคนดี รู้จักค่านิยมพื้นฐานทางคุณธรรม ศีลธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย
และการปรับตัวเข้ากับสังคมให้ได้ ให้ความรักความอบอุ่นและกาลังใจแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถ
ดารงชีวิ ตอยู่ตามหลัก การทางพระพุท ธศาสนา และในกระบวนการพั ฒนาครอบครัว และ
ทรัพยากรให้เจริญในปัจจุบันทาให้มุ่งไปด้านความสามารถในการซื้อขึ้นในประเทศ เพราะว่ามุ่ง
พัฒนาวัตถุในเชิงปริมาณและเงินตรามากกว่าความจาเป็น แสดงถึงลักษณะที่ตัดทอนสาระคุณค่า
ของชีวิ ต ออกไป จนเหลื อเพี ย งปริมาณตั วเลข ชี วิ ตมนุ ษย์ ถูกตัด ทอนจนเหลื อเพี ย งเรื่องทาง
เศรษฐกิจ ส่วนความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่หลายมิติ ถูกตัดทอนเหลือเพียงวัตถุสิ่งของและ
เงินตรา๑๑
ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาเรื่อง แนวทางการครองเรือนที่พึงประสงค์เชิงพุทธบูรณา
การ ซึ่งได้เลือกเอาการครองเรือนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มตัวอย่าง
แล้วนาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเชื่อมให้เห็นว่า ในสถาบันการศึกษาที่สาคัญซึ่ง ตั้งอยู่ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรจานวนประมาณ ๘๐๐ คนขึ้นไป และมีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่าง
กันนั้น ต่างก็เชื่อมั่น ในพระพุทธศาสนาที่นับถือว่า มีหลักธรรมที่เหมาะสมในการครองเรือน คือ
ฆราวาสธรรม ศีล ๕ และ ทิศ ๖ ที่เป็นไปในการใช้ชีวิตอย่างแบบครองตน ครองคน และครอง
งาน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการครองเรือนได้อย่างยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการครองเรือนในสังคมไทย
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมสาหรับการครองเรือนในพระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อเสนอแนวทางการครองเรือนที่พึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ

๑๐

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน, พิมพ์ครั้งที่
๔, (กรุงเทพมหานคร: กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบตั ิธรม, ๒๕๔๒), หน้า ๔๑.
๑๑
สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พลพันธ์การพิมพ์,
๒๕๒๕), หน้า ๑๑๕-๑๑๗.
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๓. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการครองเรือนที่พึงประสงค์เชิงพุทธ
บูรณาการ” มีขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study)
ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาและทาความเข้าใจความหมาย เนื้อหาการครอง
เรือนหรือครอบครัว ในสั ง คมไทยจากเอกสารวิ ช าการและหลั กฐานข้อมู ล ปฐมภูมิ (Primary
Source) ได้ แก่ พระไตรปิฎกทั้ งฉบั บ ภาษาบาลี และภาษาไทย ฉบั บมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกา และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการครองเรือนของบุคคลต่างๆ ข้อมูลทุติยภู มิ (Secondary Source) ได้แก่ ตารา
วิชาการ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาในภาคสนาม (Field Study)
ในขั้นตอนนี้ ผู้ศึกษาวิจัยใช้การสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ Face-toFace Structural Interview โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
ขั้นตอนย่อยที่ ๑ ออกแบบสัมภาษณ์โดยตรง เพื่อยกร่างเนื้อหาแนวทางการครอง
เรือนในสังคมไทย
ขั้นตอนย่อยที่ ๒ นาเสนอแบบสัมภาษณ์โดยตรง เพื่อรับคาแนะนาในการปรับปรุง
แก้ไขจากนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
ขั้นตอนย่อยที่ ๓ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์โดยตรง
ขั้นตอนย่อยที่ ๔ คัด เลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเฉพาะ เพื่อการสั ม ภาษณ์ ภายในฟื้ น ที่
เปูาหมาย (Focus Area) คือ ๑) นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จานวน ๓ รูป/คน
๒)
บุคลากรที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน ๑๕ คน และ ๓) บุคลากรที่เป็น
เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๓ รูป/คน
ขั้นตอนย่อยที่ ๕ ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนย่อยที่ ๑-๔
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis/Synthesis)
ในขั้นตอนนี้ ผู้ศึกษาวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์
กลุ่มเฉพาะ จากนั้นทาการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณกับข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อปรับปรุงยกร่างให้ได้ “ แนวทางการครองเรือนที่พึงประสงค์ เชิงพุทธ
บูรณาการ ” เพื่อสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
ขั้นตอนที่ ๔ สรุปและนาเสนอ “แนวทางการครองเรือนที่ พึงประสงค์ เชิ งพุท ธ
บูรณาการ”
ขั้นตอนที่ ๕ สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ เพื่อการวิจัยต่อไปในอนาคต
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๔. ผลการวิจัย
การครองเรือนในสังคมไทยสมัยก่อนอยู่กันแบบครอบครัว ประกอบไปด้วยพ่อแม่
และลูกๆรวมไปถึงญาติพี่น้องทางสามีและภรรยาที่ตนเองเข้าไปอาศัยอยู่ เวลาปัญหาเกิดขึ้น
สามารถแก้ไขได้ทันกาล ไม่ว่า จะเป็น การหย่าร้าง ปัญหาความกดดันทางเศรษฐกิจ ปัญหาค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น แต่รายได้มิได้เพิ่มขึ้นตามรายจ่าย ทั้งปัจจุบันฝุายสามีและภรรยาต้องทางาน
นอกบ้าน เวลาที่จะเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวน้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ลูกติดยา
เสพติด การเรียนมีปัญหา หัวหน้า ครอบครัวมีเวลาให้กันน้อยลง และเกิดการหย่าร้าง การครอง
เรือนในยุคปัจจุบันเป็นครอบครัวที่เปราะบาง
การครองเรือนนั้นจะต้องให้ความสาคัญกับทุกคน เพราะว่าในประเด็นเบื้องต้นต้อง
ทาความเข้าใจว่า เป็นการอยู่แบบส่วนรวม จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเป็นเรื่องธรรมดา
ซึ่งเลือกไม่ได้ว่า จะเป็นคนดี หรือคนไม่ดี แต่ในพระพุทธศาสนาได้บอกหลักการในการอยู่ร่วมกัน
ว่า หลักธรรมที่เหมาะในการอยู่รวมกัน คือทิศ ๖ ประการ ซึ่งได้ให้ความสาคัญในทุกระดับชนชั้น
แตกต่างกันอออกไป ในฐานะพ่อบ้าน แม่บ้าน ก็ต้องให้ความรัก ความอบอุ่น ให้กาลังใจในบาง
เวลาที่เหมาะสม ให้รางวัลในเวลาที่เหมาะแก่การให้รางวัล หรือมีหลักในการปฏิบัติต่อกันเพิ่ม
มากขึ้น คือ ฆราวาสธรรม ๔ ในเบื้องต้นจะต้องให้ความสาคัญต่อกันและกัน เพราะว่าบุคคลที่
เป็นสามีภรรยากันนั้น ต่างมีที่ม าแตกต่ างกันอออกไป ในเมื่อต้องการที่จะสร้างครอบครัวให้
แข็งแกร่งจึงต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่จะได้เกิดความเห็นใจซึ่งกันและกัน และประเด็น
ต่อมาในการครองเรือน หรือครอบครัวนั้น สมาชิกในครอบครัวจะต้องเพิ่มหลักในการฝึกตนที่เป็น
แบบข้ อ ห้ า มเข้ า มาบ้ า ง คื อ ศี ล ๕ ประการนั่ น เอง เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น หลั ก ในการยึ ด ปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจาวัน พร้อมกับส่งเสริมการให้สมาชิกเห็นความสาคัญในการอยู่ร่วมกัน มีทักษะการใช้
ชีวิตอย่ างสร้ างสรรค์ เพื่ อที่จะได้ลดปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรง และความแตกแยกใน
สถาบันครอบครัว รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลนั่นเอง
๕. อภิปรายผลการวิจัย
๕.๑ สภาพปัญหาการครองเรือนในสังคมไทย
สังคมไทย โดยภาพรวม จะต้องเผชิญกับปัญหาการหย่าร้างมากขึ้น เนื่องจากความ
กดดันทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่รายได้มิได้เพิ่มขึ้นตามรายจ่าย แต่ปัจจุบันทั้งสามีและ
ภรรยาต่างทางานนอกบ้าน เวลาที่จะเอาใจใส่ลูกๆจึงมีน้อย ซึ่งอาจส่งผลเป็นปัญหาตามมากมาย
เช่น ลูกติดยาเสพติด ครอบครัวมีเวลาให้กันน้อยลง และการหย่าร้าง การครองเรือนในสังคมไทย
ยุคปัจจุบันเป็นครอบครัวที่เปราะบาง มีความเกี่ยวข้องกับอบายมุขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นวัยรุ่น มีความใกล้ชิดแบบครอบครัวในสมัยก่อนน้อยลง การทามาหากินลาบากขึ้น ยุค
สังคมสมัยใหม่มีเทคโนโลยีเป็นเพื่อน มิได้ให้ความสนใจกับคนอื่น เพราะต่างมีความมั่น ใจว่า
เทคโนโลยี ช่ ว ยเหลื อตนเองได้ ความผู ก พั น แบบความเป็ น มนุ ษ ย์ ห ายไปอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด มี
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ความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองคนอื่นในแง่ลบมากกว่าแง่บวก ค่านิยมของสามีภรรยาที่รับมาจาก
วัฒนธรรมตะวันตก ในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ เรื่องชู้สาว หรือการนอกใจของคู่สามีภรรยา
ปัญหาที่เห็นได้ชัด คือ ในปัจจุบันวัยรุ่นแต่งงานกันมากขึ้น ซึ่งยังไม่ถึงวัยแห่งการแต่งงาน จึงเป็น
เหตุนาไปสู่การท้องก่อนแต่ง และการหย่าร้างในที่สุด จึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติในที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้พูดถึงทัศนะเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวตามที่
อาจารย์ประเวศ วะสี ได้แสดงไว้ว่า สถาบันครอบครัวและชุมชนอ่อนแอหรือล่มสลายไม่สามารถ
เป็นเครื่องกากับควบคุมทางศีลธรรมได้ ศีลธรรมก็เสื่อมลง ครอบครัวในสมัยก่อนมีความเป็นปรึก
แผ่น และสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนในครอบครัวให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามได้ แต่ใน
ปัจจุบันครอบครอบครัวขาดความเป็นปึกแผ่น เพราะการพัฒนาที่ไม่ให้ความสาคัญกับครอบครัว
มุ่งแต่เศรษฐกิจเป็นส่วนสาคัญปัญหาเศรษฐกิจจึงเข้ามามีผลกระทบต่อครอบครัว พ่อ แม่ ลูก
ต้ อ งแยกกั น จากกัน เพื่ อไปท างาน หรื อ ไปเรี ย นอยู่ ห่ า งไกลกั น ครอบครั ว จึ ง แตกแยก และ
กลายเป็นปัญหาสาคัญของสั งคม เพราะครอบครัวและชุมชนเป็นโครงสร้างทางศีลธรรมของ
สังคม๑๒
๕.๒
หลักธรรมสาหรับการครองเรือนจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
การครองเรือนที่ดีที่สุดจะต้องมีความอดทนกันทั้งสองฝุาย อดทนในเรื่องต่างๆทั้งที่
มีสาระและไม่เป็นสาระ เพราะความไม่เห็นด้วยเป็นเรื่ องธรรมดาในสังคมของการครองเรือน
ลาดับต่อมาใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมีสติสัมปชัญญะ เป็นตัวควบคุม มี
สัจจะในการครองชีวิตทั้งต่อตนเองและคู่ชีวิต อย่าประมาทในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น สาหรับการ
ครองเรือนนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นในการสร้างครอบครัว เพื่อที่จะให้เกิดความสุขในชีวิตกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง ๓ ส่วนคือ สามี ภรรยา บุตร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลักธรรมที่เหมาะสุด
คือ การปฏิบัติตามหลักของศีล ๕ และการนาหลักแห่งฆราวาสธรรมมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบ จึง
จะทาให้ครอบครัวมีความสุขและมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพา กุฎุมพินานนท์ เรื่อง
“การศึ กษาวิ เ คราะห์ก ระบวนการเรี ย นรู้ ในพระพุ ท ธศาสนาและการพั ฒ นาคน ” ที่ ไ ด้ ส รุ ป
ประโยชน์ของการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้นมีหลายประการ เช่น สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ทาให้จิตเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงา และพร้อมที่จะพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิ
และปัญญา เป็นการฝึกหัดการเจริญวิปัสสนา ทาให้จิตใจเข้มแข็งและอนุสัยกิเลสจะอ่อนกาลังลง
ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาคนตามหลักพระพุทธศาสนา ความอดทน และ
ความอดกลั้น เป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งในการครองเรือน ถ้าไม่มีหลักธรรมข้อนี้ ไม่อดทนทางานเพื่อมี
รายได้ก็ลาบาก ไม่อดทนต่อถ้อยคาที่ไม่ชอบใจ ไม่อยากได้ยิน ก็จะพังเช่นกัน ไม่อดทนต่อสิ่งเย้า
๑๒

พระมหาบุ ญ เพี ย ร ปุ ญ ญวิ ริ โ ย, แนวคิ ด และวิ ธี ก ารขั ด เกลาทางสั ง คมในสถาบั น
ครอบครั ว ตามแนวพระพุ ท ธศาสนา, วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๓๓๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ยวน ก็มีสิทธิทาให้ครอบครัวพัง ได้เช่นกัน สาหรับความอดทนสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง
หลักการที่น่าจะใช้ได้อีกคือ สัจจะ และปัญญา ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้การครอง
เรือนยั่งยืนได้ สาหรับความเป็นครอบครัวเพื่อให้เกิดมีความสุข หลักธรรมที่เหมาะสมที่สุดคือ
หลักฆราวาสธรรม คือ ธรรมะสาหรับผู้ครองเรือน ๔ ประการ ได้แก่ สัจจะ มีความซื่อสัตย์ต่อกัน
ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่นอกใจกัน ทมะ การรู้จักข่มใจ หัก ห้ามใจในเวลามีเรื่องราวที่ไม่สบายใจ
เกิดขึ้น ขันติ มี ความอดทน และจาคะ เสียสละประโยชน์ส่ว นตนให้แก่อีกฝุา ย หรือการรู้จั ก
เสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝุาย การครองเรือนต้องใช้หลักความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน
ซึ่ ง ในพระพุ ท ธศาสนา เรี ย กว่ า สมปั ญ ญา สมศรั ท ธา และความซื่ อสั ต ย์ ในภาษาทาง
พระพุทธศาสนา เรียกว่า สัจจะ ในการครองเรือนนั้น ได้มองเห็นว่า หลักฆราวาสธรรม ๔
ประการเหมาะที่ สุ ด ในการครองเรื อนของสั ง คมแบบไทย ประกอบด้ ว ย ๑) สั จ จะ (จริง ใจ)
หมายถึง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทาจริง มีความจริงใจต่อกัน ๒) ทมะ (ข่มใจ) หมายถึง มีจิตหนัก
แน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา ๓) ขันติ (อดทน) หมายถึง อดทนเข้มแข็ง ไม่
ย่อท้อ อดทนจนกว่าจะประสบความสาเร็จ ๔) จาคะ (เสียสละ) ถือว่า เป็นการให้ความสาคัญกับ
บุคคลที่อยู่รอบตัวเรา
นอกจากนี้การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยกย่องชื่นชมในตัวสามีและภรรยา ความ
อดทน และประเด็นสุดท้า ย คือ ความพึงพอใจในครอบครัวของตนเอง ประเด็นหลั กธรรมที่
เหมาะแก่การครองเรือนนั้น มีหลากหลายประการ แต่ที่สาคัญอย่างเห็นได้ชัดเจนคือ หลักแห่ง
ฆราวาสธรรม อั น เหมาะอย่ า งยิ่ ง ในการครองเรื อ น เพราะว่ า ทั้ ง ชายและหญิ ง ต่ า งมี ที่ ม า
หลากหลาย ไม่สามารถเลือกได้ว่า ต้องมาจากตระกูลที่ร่ารวยมีพ่อกับแม่เป็นนักธุรกิจที่ประสบ
ความสาเร็จ แต่เชื่อมั่นต่อกันว่า เมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน มีความ
อดทนในการกระทบกระทั่งกัน มีการฝึกตนไว้บ้าง เพื่อรองรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นของอีกฝุาย และ
เสียสละในเวลาอันเหมาะสมด้วย ในเวลาที่จาเป็นต้องทาและฆราวาสธรรม ๔ ประการ และ
เพิ่มเติมด้วยสติ และสัมปชัญญะ ในการครองเรือนหลักธรรมที่เหมาะสมที่สุดคือ ต้องใช้หลักแห่ง
ฆราวาสธรรม ๔ ประการ เพื่อเป็นหลักในการเป็นผู้ครองเรือนที่ดี หลักธรรมที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ
หลักธรรมที่สามี-ภรรยา จะต้องปฏิบัติต่อกัน คือ หน้าที่สามี ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ให้ความนับถือ
๒) ยกย่องให้เกียรติ ๓) มีความซื่อสัตย์ ไม่นอกใจ ๔) มอบความเป็นใหญ่ให้ ๕) หาเครื่องประดับ
มอบให้ และในส่วนหน้าที่ของภรรยา คือ ๑) จัดดูแลงานบ้านให้เรียบร้อย ๒) ใส่ใจสงเคราะห์คน
ข้างเคียงสามี ๓) ช่วยประหยัดดูแลรักษาทรัพย์ที่หามาได้ ๔) ซื่อสัตย์ ไม่ประพฤตินอกใจ ๕) ขยัน
ไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง เพราะว่า ถ้าบุคคลมีความซื่อสัตย์ต่อกัน ย่อมไม่เกิดปัญหาขึ้น อย่าง
แน่นอน เพราะว่าการนอกใจเป็นเหตุแห่งการเกิดปัญหาหลากหลาย สิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการ
ครองเรือน คือ จาคะ การเสียสละ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักธรรมที่มีในหลักฆราวาสธรรม อันเป็นธรรม
ที่เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็นหลักในการครองเรือน เป็นการเสียสละความสุขของตน เพื่ออีกฝุาย
หนึ่งจะได้มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จาเนียร รักษาภักดี ได้ก ล่าวถึงหลักธรรมของ
การครองเรือน หมายถึง ธรรมอันนาความสุขมาสู่ผู้ครองเรือน การดาเนินชีวิตครอบครัว จะมี
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ความสุข ความมั่นคง สมาชิกมีความอบอุ่นได้ สมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่าง
ถูกต้อง การครองเรือนเป็นภารกิจที่สาคัญเพราะเป็นการอยู่ร่วมกันมีความเคารพนั บถือให้เกียรติ
กันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ความตั้งมั่นของคู่สมรสย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการจัดระเบียบชีวิตคู่
ที่สมบูรณ์สร้างหลักในการดาเนินชีวิตแบบชอบธรรม
๖. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการครองเรือนที่พึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ
ทาให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๖.๑ ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปปฏิบัติ
เนื่องจากวิทยานิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายที่ศึกษาวิจัยในประเด็นความเป็นมาของการ
ครองเรือนในสังคมไทย ซึ่งเป็นการศึกษาสภาพที่แท้จริงในความเป็นครอบครัว ลักษณะของความ
เป็นครอบครัว ความหมายของครอบครัว ชนิดและประเภทของครอบครัวและความเป็นมาของ
ครอบครัวในทฤษฎีทางตะวันตก ทั้งได้พูดถึงความขัดแย้งที่เป็นปัญหาสาคัญยิ่งในครอบครัวแบบ
ไทยมี ป ระเด็ น ปั ญ หาหลายประการและในขณะเดี ย วกั น มี ก ารน าเสนอหลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนาในการครองเรือน ซึ่งผู้วิจัยได้ยกหลักธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการครองเรือน หรือ
ครอบครัวโดยมีงานวิจัยมารับรองรองว่า หลักธรรมที่นามามานั้นมีผู้อ้างอิงในการนาไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และใช้ ก ลุ่ ม ประชากรในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรอยู่ ใ น
สถานศึ กษาที่ มี การให้ความรู้ว่ า บุ คลากรเหล่ า นั้ น มี การเป็ น อยู่ โ ดยการใช้ หลั กธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในครอบครัวตนเองเป็นเช่นไร จึงได้ข้อมูลตามที่เสนอมาในเบื้องต้น
อาจมีประเด็นบางส่วนที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลไม่ตรงกับหลักธรรมที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ แต่ก็ถือได้
ว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้นาไปใช้ได้จริงในการครองเรือนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
๖.๒ ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
๑) ควรศึกษาแนวคิดหรือหลักการในการครองเรือนยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็น
ตัวนา
๒) ควรศึกษาแนวคิดแบบเปรียบเทียบการครองเรือนในยุคปัจจุบันกับอดีตที่
ผ่ า นมานั บ ถอยหลั ง ไปประมาณ ๒๐ ปี ที่ แ ล้ ว เพื่ อ การปฏิ บั ติ ต นได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก
พระพุทธศาสนา
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