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บทคัดยอ 

ปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบันนี้ เชนปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาสังคม ก็เกิดจากฝมือของคน
เห็นแกตัว  หวังเพื่อประโยชนสวนตนทั้งสิ้นโดยไมมองถึงความเดือดรอนของคนอ่ืน เห็นความเดือดรอนของ
คนอ่ืนเปนเร่ืองไกลตัว  แตถาคนเราแกปญหาตรงจุดนี้ได  มองวามนุษยเทาเทียมกัน และคนเหลานี้ไมเอา
เปรียบกันมีจิตสํานึกดี ปญหาตาง ๆ  ก็จะไมตามมา จะแกไขปญหางายมาก เพียงแคคนมีจิตสํานึก รูจักคําวา 
"หนาที่ และมีวินัย "  

กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน กอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนและบุคคลในสังคม ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และคานิยม ควรที่ทุกฝายทั้ง
อาณาจักรและศาสนจักรตองประสานรวมมือกันปองกันแกไขปญหาในระบบสังคม คานิยม อุดมการณ 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และรวมกันปลูกจิตสํานึกบุคคลในสังคมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
มากข้ึน 
 การแกปญหาอยางเปนระบบ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนําเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกตเขากับ
การดํารงชีวิตในปจจุบัน ควบคูกับการสรางคุณภาพชีวิตเยาวชนผูเปนประชากรใหมของสังคมในยุคตอๆไป 
โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลตอเยาวชนเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสถาบันแรกที่ใหการอบรมทางดานจิตใจ 
ใหความรัก ความอบอุน เอาใจใสดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอยางถูกตองแลวก็จะสามารถใหเยาวชนเปน
บุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมไดอยางแนนอน อีกทั้งยังชวยลดปญหาใหกับสังคม สงผลใหสังคมมีความสงบ
สุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผูนําและพัฒนาสังคมประเทศชาติในวันขางหนา 
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Abstract 
 Many problems happen in the society at t present such as economic problem, 
social problem due to the selfishness and doing for individual benefit. People do not 
realize the problems of others and think that the others’ problems do not their own 
business. But the people can solve these problems by seeing the human beings equally 
and do not take an advantage of each other. If the people should have good 
consciousness on helping each other, then these problems will not take place. At the 

same time, the way to solve the problem will be easy, just the people have good 
consciousness and know their duties and disciplines. 
         The trend on changing of economy and society and influence of globalization could 
effect on community and people in the society through body, mind, mindfulness, wisdom, 
emotion and value. Every sector in both of government and religion must cooperate for 
protecting and solving the problems in the social system, value, idealism including 
morality and ethics and also should help for cultivating the individual consciousness in the 
society to have the more responsibility on society. 
          To solve the problems systematically, the most importance is to use the principle 
of Dhamma to be applied with daily life along with life standard creation of the youths 
who are the new population of society in the next generation. Family institution has the 
most influence to the youths because it is the first social institution to teach them through 
the mind, to give love, to have warmth, to take responsibility, to take care and govern 
them correctly that can create the youths to be the standard persons with morality 
certainly. Moreover, it could help reduce the problems for society. It effected on society 
to have the happiness because the youths at the present are the leaders and they will 
help develop the society and the country in the future.  
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พระพุทธศาสนากับการแกปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ  
วิกฤติดานเศรษฐกิจ 
 คนเราเม่ือเกิดมาแลว จะสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไปไดอยางมีความสุขความเจริญ ตลอดทั้ง
ประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ของชีวิต จําเปนตองอาศัยเคร่ืองอุปโภคบริโภคนานาชนิดอยางนอยก็ตอง
อาศัยปจจัยสี่ คือ อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคและก็ตองมีอยางเพียงพอที่เรียกวา อยูดีกินดี
ถาแตละคนมีการอยูดีกินดี  ก็ยอมจะทําใหสังคมมีความม่ันคง  แตถาแตละคนซ่ึงเปนสมาชิกของสังคมสวน
ใหญมีความเดือนรอนในเร่ืองการกินดีอยูดี ก็ยอมจะเปนสาเหตุนําความออนแอมาสูสังคม สังคมยอมมีแต
ความเดือดรอน  เปนหนี้เปนสินกันมาก มีการทําผิดกฏหมายบานเมืองมีโจรผูรายมากข้ึนปรากฎการณทาง
สังคมเชนนี้ สาเหตุที่แทจริงก็เนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจ อันเปนปญหาที่สําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันของมวล
มนุษย  ซ่ึงมนุษยตองดิ้นรนในแตละวันก็ไมใชอ่ืนไกลก็เพื่อปากเพื่อทองที่เรียกวา ทํามาหากินนั่งเอง 
ปญหาดานเศรษฐกิจ 
 1) ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมได มีคนเปนจํานวนไมนอยที่เผชิญกับปญหานี้ บางคนแมมีหนาที่การ
งานทําแลว  บางคนจบการศึกษาเปนผูใหญแลว บางคนถึงกับแตงงานแลว บางคนมีงานทําไดรับเงินเดือน
มากพอสมควรแตก็ไมสามารถสรางเนื้อสรางตัวในทางเศรษฐกิจได  บางคนแมมีอายุมากถึงวัยกลางคนแลว  
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หรือบางคนแมเกิดในตระกูลที่รํ่ารวยแตก็ยังไมสามารถยืนอยูดวยลําแขงของตนเองในทางเศรษฐกิจได   
และบางคนเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยางไร  แมกาลเวลาจะลวงเลยไปหลายปก็ตาม ก็ยังคงสภาพฐานะเดิม  
ไมสามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนใหสูงข้ึนกวาเดิมได บุคคลตาง ๆ ดังที่ไดยกตัวอยางมานี้เปนผูเผชิญ
กับปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดทั้ง ๆ ที่สภาพแวดลอมภายนอกและตัวเองก็สูงวัยพอสมควร  นาจะประสบ
ความสําเร็จมากกวานี้  ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดนาจะลดนอยถอยลงมากกวานี้  แมมีครอบครัวแลวก็ตอง
พึ่งพาอาศัยผูอ่ืนอยู  หรือโตแลวก็เหมือนไมโต ชนิดที่เลี้ยงไมรูจักโต  สําหรับปญหาดังกลาว  ไดมีหลักคํา
สอนในทางพุทธศาสนา  ซ่ึงเปนธรรมะเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจสวนบุคคลและครอบครัวถาไดนําเอาไปเปน
แนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังและจริงใจในชีวิตประจําวันแลว  ก็เชื่อไดวาจะสามารถแกไข
ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดอยางแนนอน  หลักธรรมดังกลาว  มีดังนี้ 
 2) ปญหาการกระจายรายได   ปญหาทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากเปนปญหาหนึ่งก็คือ  ชองวาง
ระหวางคนรวยกับคนจน  คนรวยก็รวยเหลือเกิน  สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคนรํ่ารวยมีจํานวนนอย
แตมีรายไดมาก  ขณะเดียวกัน  คนจนมีจํานวนมากและมีรายไดต่ํามาก  เม่ือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมี
เชนนี้ ก็ยอมทําใหคนจนมีความเดือนรอนเปนทุกขและก็มีโอกาสที่จะยากจนมากยิ่งข้ึน  เม่ืออยากจะทําอะไร
ก็มักจะติดขัดกลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด  และโอกาสที่จะตองกูหนี้ยืมสิ้นก็มีมากข้ึน   
ความยากจนก็ดี  การกูหนี้ยืมสินก็ดี  ลวนแตเปนสาเหตุแหงความเดือดรอนทั้งสิ้น 
 3) ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง  ในการทํางานตาง ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงของกลาง  คือ   
เงินไวจับจายใชสอยบําบัดทุกขบํารุงสุข  เม่ือมีงานทํา  ก็ยอมจะไดเงินเปนคาตอบแทน  ดังคําขวัญที่วา  
"งานคือเงิน  เงินคืองาน  บันดาลสุข"  ก็ยอมมีผูที่เปนเจาของงานในฐานะนายจาง  และผูทํางานในฐานะ
ลูกจาง  นานจางกับลูกจางนี้  ก็มักจะมีปญหาขัดแยงกันอยูบอยคร้ัง สาเหตุความขัดแยงอาจมีมากมายหลาย
อยาง  เชน  ลูกจางไมสนใจและรับผดิชอบตอหนาที่การงานเทาที่ควร  ขาดประสิทธิภาพในการทํางานหรือมี
ผลงานออกมาไมเปนที่พอใจของนายจาง  สวนนายจางก็อาจจะไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  นายจางใช
วิธีปกครองลูกจางไมเปนธรรม หรือไมเขาใจชีวิตจิตใจของลูกจางที่ตองการเรียกรองใหข้ึนคาจางเนื่องจาก
คาจางต่ําไมเพียงพอตอการครองชีพและนายจางไมยอมข้ึนใหเลานี้  เปนตน  ทําใหเกิดความขัดแยงข้ึน
สังเกตไดวาความขัดแยงตาง ๆ ถาฝายหนึ่งไดอีกฝายหนึ่งมักเสีย  เชน  ถานายจางข้ึนคาแรงคาจางแกลูกจาง
นายจางก็จะรูวา  เปนการเสีย  เพราะตนทุนสูงข้ึน  เปนตน  แตความขัดแยงสวนมากเกิดข้ึนเนื่องจาก
ลูกจางรูสึกวา  ถูกนายจางเอาเปรียบหรือปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  ลูกจางจึงมีการรวมกลุมกันข้ึนเพื่อ
เรียกรองสิ่งที่ลูกจางตองการทําใหเกิดสมาคมลูกจางและการนัดหยุดงาน  เปนตน  เพื่อใหมีกําลังตอรองกับ
นายจางในการเรียกรองสิ่งตาง ๆ ที่ตนตองการ  มีการรวมกําลังลูกจางเพื่อเจรจาตอรองกับนายจางและใช
วิธีการตาง ๆ  เชน นัดหยุดงานก็เพื่อใหเกิดอํานาจการเจรจาตอรอง  กลาวคือ  ถาอํานาจการเจรจาตอรอง
ของฝายใดมากวาก็จะมีสิทธิมีเสียงมากกวาในการเจรจา  ดวยเหตุนี้  ความขัดแยงจึงมักจะเกิดข้ึนเสมอ  
โดยเฉพาะในการอุตสาหกรรมและสาขาอ่ืน ๆ นอกจาการเกษตร  การหยุดงาน  หรือการทําลายซ่ึงกันและ
กัน  จึงเปนเหตุการณธรรมดา  ในระบบเศรษฐกิจ  เปนการทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย  ตลอดทําให
เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปอยางนาเสียดายเม่ือมีการหยุดงาน 

 4) ปญหาโจรผูรายชุกชุม  โจรผูรายปลนทรัพยสินของผู อ่ืน  นอกจากเปนผูทําผิดกฎหมาย
บานเมืองเปนอาชญากรนําความเดือนรอนมาสูสังคมแลวยังเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมและทําลายเศรษฐกิจ
ของชาติอีกดวย  เพราะเปนผูเบียดเบียนเจาทรัพยและถวงความเจริญ  คือ  นอกจากตัวเองจะไมประกอบ
สัมมาอาชีวะแลวยังขัดขวางผูอ่ืนซ่ึงทําการประกอบสัมมาอาชีวะเพื่อประโยชนและความเจริญของบานเมือง
การแกปญหาโจรผูราย จะตองแกใหถูกจุดและผูที่จะแกไขไดดี  ไดแกผูเปนหัวหนาฝูงชนผูปกครองหรือ
ผูบริหารบานเมืองโดยจะตองแกไขที่ปญหาเศรษฐกิจ  
 
ผลกระทบตอสังคมไทย 
 1. ในแงของปจเจกบุคคล คนไทยยอมกินอยูอยางแรนแคนอดอยาก ไมสามารถตั้งตนได เปนตนไม
สามารถจะกระทําอะไรตามที่ตองการ 
 2. ในแงของสังคม ยอมกอใหเกิดชองวางเหลื่อมล้ํากันระหวางคนรวยกับคนจนเปนภาระของสังคม
ที่จะตองใหความชวยเหลือ กอใหเกิดความลาชาในการพัฒนาประเทศ กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ และความไมมั่นคงทางสังคม กอใหเกิดปญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาเชน ปญหาอาชญากรรม  เปนตน 
 3. ในแงของการเมือง เศรษฐกิจของชาติยอมเปนตัววัดคุณภาพของประเทศ คุณภาพของนัก
ปกครอง คุณภาพของประชาชน และการใหความเชื่อม่ันระหวางประเทศ 
 
พุทธศาสนากับการแกปญหาเศรษฐกิจ 
 ดังไดกลาวมาแลววา จุดประสงคของเศรษฐกิจนั้น  ก็เพื่อบําบัดหรือสนองความตองการของมนุษย
ใหเกิดความม่ังค่ังสมบูรณดวยโภคทรัพย  หรือจะกลาวอยางงาย ๆ ก็เพื่อใหประชาชนมีการอยูดีกินดี  หรือมี
มาตรฐานในการครองชีพสูงข้ึน ในทางเศรษฐกิจถือวา  ยิ่งมีการอยูดีกินดีดวยเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาก
เพียงใด  ชีวิตยอมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้น  และเชื่อวา เม่ือมีสินคา  และมีการบริการที่ผลิต
ไดใหแกประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งข้ึน ประชาชนก็จะมีความสุขและความเปนอยูดีข้ึน  ความสุขดังกลาว   
จึงกลาวไดวาเปนความสุขในดานวัตถุ จะกลาววาความมุงหมายของเศรษฐกิจก็เพื่อจะสรางความสุขใจดาน
วัตถุใหแกมนุษยนั่นเอง ก็ยอมเปนการถูกตอง  พุทธศาสนาก็มีความมุงหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษย
เชนเดียวกัน แตพุทธศาสนาแบงความสุขออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ โลกิยสุข  และโกุตตรสุข โลกิยสุข 
เปนความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือน เปนความสุขที่พัวพันกับทรัพยสมบัติและวัตถุกามตาง ๆ 
เปนประเภทอามิสสุข คือสุขที่เจือดวยอามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูในความสุขประเภทนี้  
เพราะเปนความสุขของการแสดวงหาและไดสิ่งของมาบําบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปนความสุขของ
ผูสิ้นกิเลสาสวะ และสําเร็จอรหัตผลแลว เปนความสุขที่เที่ยงแท ยั่งยืน ไมพัวพันอยูกับวัตถุกามหรืออารมณ
กามใด ๆ เปนประเภทนิรามิสสุข หรือสุขไมเจือดวยอามิส ซ่ึงเปนความสุขที่เกิดข้ึนไดจากการบรรเทาความ
ตองการหรือทะยานอยากเสียได เปนความสุขที่เกิดข้ึนจากากรใหเสียสละ  จะกลาววาเปนหลักเศรษฐกิจ
ชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได 
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หรือบางคนแมเกิดในตระกูลที่รํ่ารวยแตก็ยังไมสามารถยืนอยูดวยลําแขงของตนเองในทางเศรษฐกิจได   
และบางคนเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยางไร  แมกาลเวลาจะลวงเลยไปหลายปก็ตาม ก็ยังคงสภาพฐานะเดิม  
ไมสามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนใหสูงข้ึนกวาเดิมได บุคคลตาง ๆ ดังที่ไดยกตัวอยางมานี้เปนผูเผชิญ
กับปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดทั้ง ๆ ที่สภาพแวดลอมภายนอกและตัวเองก็สูงวัยพอสมควร  นาจะประสบ
ความสําเร็จมากกวานี้  ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดนาจะลดนอยถอยลงมากกวานี้  แมมีครอบครัวแลวก็ตอง
พึ่งพาอาศัยผูอ่ืนอยู  หรือโตแลวก็เหมือนไมโต ชนิดที่เลี้ยงไมรูจักโต  สําหรับปญหาดังกลาว  ไดมีหลักคํา
สอนในทางพุทธศาสนา  ซ่ึงเปนธรรมะเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจสวนบุคคลและครอบครัวถาไดนําเอาไปเปน
แนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังและจริงใจในชีวิตประจําวันแลว  ก็เชื่อไดวาจะสามารถแกไข
ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดอยางแนนอน  หลักธรรมดังกลาว  มีดังนี้ 
 2) ปญหาการกระจายรายได   ปญหาทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากเปนปญหาหนึ่งก็คือ  ชองวาง
ระหวางคนรวยกับคนจน  คนรวยก็รวยเหลือเกิน  สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคนรํ่ารวยมีจํานวนนอย
แตมีรายไดมาก  ขณะเดียวกัน  คนจนมีจํานวนมากและมีรายไดต่ํามาก  เม่ือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมี
เชนนี้ ก็ยอมทําใหคนจนมีความเดือนรอนเปนทุกขและก็มีโอกาสที่จะยากจนมากยิ่งข้ึน  เม่ืออยากจะทําอะไร
ก็มักจะติดขัดกลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด  และโอกาสที่จะตองกูหนี้ยืมสิ้นก็มีมากข้ึน   
ความยากจนก็ดี  การกูหนี้ยืมสินก็ดี  ลวนแตเปนสาเหตุแหงความเดือดรอนทั้งสิ้น 
 3) ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง  ในการทํางานตาง ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงของกลาง  คือ   
เงินไวจับจายใชสอยบําบัดทุกขบํารุงสุข  เม่ือมีงานทํา  ก็ยอมจะไดเงินเปนคาตอบแทน  ดังคําขวัญที่วา  
"งานคือเงิน  เงินคืองาน  บันดาลสุข"  ก็ยอมมีผูที่เปนเจาของงานในฐานะนายจาง  และผูทํางานในฐานะ
ลูกจาง  นานจางกับลูกจางนี้  ก็มักจะมีปญหาขัดแยงกันอยูบอยคร้ัง สาเหตุความขัดแยงอาจมีมากมายหลาย
อยาง  เชน  ลูกจางไมสนใจและรับผดิชอบตอหนาที่การงานเทาที่ควร  ขาดประสิทธิภาพในการทํางานหรือมี
ผลงานออกมาไมเปนที่พอใจของนายจาง  สวนนายจางก็อาจจะไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  นายจางใช
วิธีปกครองลูกจางไมเปนธรรม หรือไมเขาใจชีวิตจิตใจของลูกจางที่ตองการเรียกรองใหข้ึนคาจางเนื่องจาก
คาจางต่ําไมเพียงพอตอการครองชีพและนายจางไมยอมข้ึนใหเลานี้  เปนตน  ทําใหเกิดความขัดแยงข้ึน
สังเกตไดวาความขัดแยงตาง ๆ ถาฝายหนึ่งไดอีกฝายหนึ่งมักเสีย  เชน  ถานายจางข้ึนคาแรงคาจางแกลูกจาง
นายจางก็จะรูวา  เปนการเสีย  เพราะตนทุนสูงข้ึน  เปนตน  แตความขัดแยงสวนมากเกิดข้ึนเนื่องจาก
ลูกจางรูสึกวา  ถูกนายจางเอาเปรียบหรือปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  ลูกจางจึงมีการรวมกลุมกันข้ึนเพื่อ
เรียกรองสิ่งที่ลูกจางตองการทําใหเกิดสมาคมลูกจางและการนัดหยุดงาน  เปนตน  เพื่อใหมีกําลังตอรองกับ
นายจางในการเรียกรองสิ่งตาง ๆ ที่ตนตองการ  มีการรวมกําลังลูกจางเพื่อเจรจาตอรองกับนายจางและใช
วิธีการตาง ๆ  เชน นัดหยุดงานก็เพื่อใหเกิดอํานาจการเจรจาตอรอง  กลาวคือ  ถาอํานาจการเจรจาตอรอง
ของฝายใดมากวาก็จะมีสิทธิมีเสียงมากกวาในการเจรจา  ดวยเหตุนี้  ความขัดแยงจึงมักจะเกิดข้ึนเสมอ  
โดยเฉพาะในการอุตสาหกรรมและสาขาอ่ืน ๆ นอกจาการเกษตร  การหยุดงาน  หรือการทําลายซ่ึงกันและ
กัน  จึงเปนเหตุการณธรรมดา  ในระบบเศรษฐกิจ  เปนการทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย  ตลอดทําให
เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปอยางนาเสียดายเม่ือมีการหยุดงาน 

 4) ปญหาโจรผูรายชุกชุม  โจรผูรายปลนทรัพยสินของผู อ่ืน  นอกจากเปนผูทําผิดกฎหมาย
บานเมืองเปนอาชญากรนําความเดือนรอนมาสูสังคมแลวยังเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมและทําลายเศรษฐกิจ
ของชาติอีกดวย  เพราะเปนผูเบียดเบียนเจาทรัพยและถวงความเจริญ  คือ  นอกจากตัวเองจะไมประกอบ
สัมมาอาชีวะแลวยังขัดขวางผูอ่ืนซ่ึงทําการประกอบสัมมาอาชีวะเพื่อประโยชนและความเจริญของบานเมือง
การแกปญหาโจรผูราย จะตองแกใหถูกจุดและผูที่จะแกไขไดดี  ไดแกผูเปนหัวหนาฝูงชนผูปกครองหรือ
ผูบริหารบานเมืองโดยจะตองแกไขที่ปญหาเศรษฐกิจ  
 
ผลกระทบตอสังคมไทย 
 1. ในแงของปจเจกบุคคล คนไทยยอมกินอยูอยางแรนแคนอดอยาก ไมสามารถตั้งตนได เปนตนไม
สามารถจะกระทําอะไรตามที่ตองการ 
 2. ในแงของสังคม ยอมกอใหเกิดชองวางเหลื่อมล้ํากันระหวางคนรวยกับคนจนเปนภาระของสังคม
ที่จะตองใหความชวยเหลือ กอใหเกิดความลาชาในการพัฒนาประเทศ กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ และความไมมั่นคงทางสังคม กอใหเกิดปญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาเชน ปญหาอาชญากรรม  เปนตน 
 3. ในแงของการเมือง เศรษฐกิจของชาติยอมเปนตัววัดคุณภาพของประเทศ คุณภาพของนัก
ปกครอง คุณภาพของประชาชน และการใหความเชื่อม่ันระหวางประเทศ 
 
พุทธศาสนากับการแกปญหาเศรษฐกิจ 
 ดังไดกลาวมาแลววา จุดประสงคของเศรษฐกิจนั้น  ก็เพื่อบําบัดหรือสนองความตองการของมนุษย
ใหเกิดความม่ังค่ังสมบูรณดวยโภคทรัพย  หรือจะกลาวอยางงาย ๆ ก็เพื่อใหประชาชนมีการอยูดีกินดี  หรือมี
มาตรฐานในการครองชีพสูงข้ึน ในทางเศรษฐกิจถือวา  ยิ่งมีการอยูดีกินดีดวยเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาก
เพียงใด  ชีวิตยอมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้น  และเชื่อวา เม่ือมีสินคา  และมีการบริการที่ผลิต
ไดใหแกประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งข้ึน ประชาชนก็จะมีความสุขและความเปนอยูดีข้ึน  ความสุขดังกลาว   
จึงกลาวไดวาเปนความสุขในดานวัตถุ จะกลาววาความมุงหมายของเศรษฐกิจก็เพื่อจะสรางความสุขใจดาน
วัตถุใหแกมนุษยนั่นเอง ก็ยอมเปนการถูกตอง  พุทธศาสนาก็มีความมุงหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษย
เชนเดียวกัน แตพุทธศาสนาแบงความสุขออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ โลกิยสุข  และโกุตตรสุข โลกิยสุข 
เปนความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือน เปนความสุขที่พัวพันกับทรัพยสมบัติและวัตถุกามตาง ๆ 
เปนประเภทอามิสสุข คือสุขที่เจือดวยอามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูในความสุขประเภทนี้  
เพราะเปนความสุขของการแสดวงหาและไดสิ่งของมาบําบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปนความสุขของ
ผูสิ้นกิเลสาสวะ และสําเร็จอรหัตผลแลว เปนความสุขที่เที่ยงแท ยั่งยืน ไมพัวพันอยูกับวัตถุกามหรืออารมณ
กามใด ๆ เปนประเภทนิรามิสสุข หรือสุขไมเจือดวยอามิส ซ่ึงเปนความสุขที่เกิดข้ึนไดจากการบรรเทาความ
ตองการหรือทะยานอยากเสียได เปนความสุขที่เกิดข้ึนจากากรใหเสียสละ  จะกลาววาเปนหลักเศรษฐกิจ
ชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได 
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หลักของการพออยูพอกินในพระพุทธศาสนา 
 1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนปจจุบัน หรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น บางทีทานเรียกวา หัวใจ
เศรษฐี  (อุ.อา.กะ.สะ.) อันเปนคําสอนใหตั้งเนื้อตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ 4 ประการ คือ  
 1) ตองมีความหม่ัน คือ มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต 
รูจักใชปญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปใหไดผลดี ซ่ึงเปนทางใหไดทรัพยขอนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจ
ขอแรกคือ Production หลักผลิตกรรม 
 2)  ตองการรักษา คือ ตองรูจักเก็บคุมครองทรัพย หนาที่การงานและผลงานที่ตนไดมาหรือไดทําไว
ดวยความขยันหม่ันเพียรนั้น ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ ถาเปนทรัพยก็ตองยิ่งรูจักเก็บออม
ขอนี้ตรงกับหลัก Saving หลักเก็บออม 
 3) ตองเลือกคบคนดีเปนเพื่อน คือ เลือกคบแตสุหทมิตร ไดแก มิตรแท เพื่อนจริง ที่มีอุปการคุณ 
สมานสุขทุกข แนะนําประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจ ถาดําเนินธุรกิจเปนบริษัทหรือสหกรณ  
ก็จําเปนตองเลือกสมาชิกที่ดี ตรงกับหลัก Cooperation หลักสหกรณ 
 4) ตองมีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เลี้ยงชีวิตแตพอดีมิใหฝดเคือง
หรือฟุมเฟอย ตรงกับหลัก Household Budget งบประมาณประจําบานหรือการวางแผนการใชจายประจํา
ครอบครัวนั่นเอง 
การเวนจากอบายมุข(เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย) 4 ประการ คือ 
  1)  จากความเปนนักเลงหญิงนักเที่ยวผูหญิง (แมแตนักเลงชาย) 
  2) เวนจากความเปนนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทตาง ๆ  
  3) เวนจากความเปนนักเลงเลนการพนัน 
  4) เวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย 
ตองดําเนินตามกุลจิรัฏฐิติ เหตุที่ทําใหตระกูลม่ังค่ังดํารงอยูไดนาน 4 ประการ คือ 
 1) ของหาย รูจักเสาะแสวงหาคืนมา 
 2) ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม 
 3) รูจักประมาณความพอดีในการกินการใช 
 4) พอบานแมบานเปนผูมีศีลธรรม 
 เพียงเทานี้  ก็สามารถแกปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคลหรือครอบครัวได  เม่ือแกที่บุคคลหรือ
ครอบครัวได ก็ชื่อวาแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติได 
 หลักกตัญุตา คือ ความรูจักประมาณตนหรือรูจักความพอดีในการแสวงหาทรัพยในทางที่ชอบไม
โลภมากจนเกินไปและเม่ือหามาไดแลวก็ตองรูจักประมาณในการใชจายดวยตองไมใหฟุมเฟอยจนเกินไป 
และตองมีอัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักตนเอง คือ ตองรูตัวอยูเสมอวาเรามีชาติตระกูลยศตําแหนง หนาที่
การงานความรูความสามารถแคไหนเพียงไร แลวตองประพฤติตนใหสมกับภาวะนั้นๆ อยาหลงตัวเอง อยาลืม
ตัวเองเปนเด็ดขาด เชน เปนนายจางจะตองเอาใจใสดูแลในเร่ืองคาจางที่เปนธรรมรวมทั้งสวัสดิการอ่ืน ๆ 
พระพุทธเจาไดทรงวางวิธีที่นายจางจะพึงปฏิบัติตอลูกจางไว 5 ประการ คือ 
  

 (1) จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
 (2) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
 (3) ใหสวัสดิการมีชวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข เปนตน 
 (4) มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
 (5) ปลอยในสมัย คือ เลิกงานตามเวลา และใหโอกาสพักผอนร่ืนเริงตามสมควร 
 การคาขายเปนอาชีพที่ยอมรับกันวา เปนอาชีพของพลเมืองดีประเภทหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงลักษณะของพอคา ที่อาจสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจใหแกตนไดวา ตองประกอบดวยลักษณะ 3 
ประการ คือ 
 1) จักขุมา มีหูตาไวกวางขวาง สามารถจําแนกตนทุน กําไร สินคาตาง ๆไดเปนอยางดีวา สินคา
ชนิดนี้ซื้อมาราคาเทานี้ ขายราคาเทานี้จะไดกําไรเทาไร เปนตน 
 2) วิธูโร มีความชํานิชํานาญในการคาเขาใจในการซ้ือสินคาเขา จําหนายสินคาออก รอบรูการตลาด
อํานาจการซ้ือของลูกคาเปนตน ไมทําใหสินคาของตนตกคาง 
 3) นิสสยสัมปนโน เปนคนมีหัวใจในทางการคา และมีแหลงเงินตางๆ ใหการสนับสนุน เชน คุนเคย
กับเศรษฐีคฤหบดี นายธนาคารใหความเชื่อถือ สนับสนุนในดานทุนดําเนินการ เปนตน 
หลักพุทธธรรมสําคัญ ที่ควรจะนํามาประยุกตไดกับลักษณะทั่วไปเศรษฐศาสตร 

1) เนนการพึ่งตนเอง: ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองดวยการ
พิจารณาอยางแยบคาย เห็นความเปนจริงของความไมเที่ยงแทแนนอน ขณะที่ความหมายที่มักเขาใจกัน
ในทางเศรษฐศาสตรคือ  

2) เนนการใชชีวิตอยางไมประมาท: เปนขอที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดทั้งในแงความหมายทาง
ธรรม และยังนํามาประยุกตกับเศรษฐกิจได 

3) เนนอหิงสา หรือการละเวนจากการสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรุนแรง: ประโยชนขอนี้ 
กอใหเกิดความรวมมือกันแทนที่จะเปนการแขงขัน ซ่ึงมีทางเปนได และเปนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดดวย แตสิ่งที่ตองขจัดออกไปอยางสิ้นเชิงคือ ความโลภ  

4) เนนการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่ เปนประโยชน สุจริต มีมานะอดทน 
สัมมาอาชีวะ: ขอนี้จะเนนการผลิต-ไมผลิต การบริโภค ไมบริโภค ในลักษณะที่ไมเปนผลดีแกมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เปนการปฏิบัติธรรมหรือหนาที่ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตสวนหนึ่ง  

5) เนนการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน: ขอนี้ถือเปนหัวใจของพุทธธรรม ในการดําเนินชีวิตไปตาม
ทางสายกลางมุงเนนสันติสุข ทามกลางในทางเศรษฐกิจ ที่ตองแขงขันกันอยางดุเดือดเพื่อแยงชิงผลประโยชน
สวนตัวเปนหลัก ถาหันมารวมมือกันสังคมก็จะไดรับประโยชนมหาศาล  

6) พยายามละกิเลสและความโลภ: ความโลภนําไปสูพฤติกรรมที่เนนการเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอ
ความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสําคัญ ที่อาจจะนําความเสียหายในทางเศรษฐกิจมาสูตนเองและ
สังคม  
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หลักของการพออยูพอกินในพระพุทธศาสนา 
 1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนปจจุบัน หรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น บางทีทานเรียกวา หัวใจ
เศรษฐี  (อุ.อา.กะ.สะ.) อันเปนคําสอนใหตั้งเนื้อตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ 4 ประการ คือ  
 1) ตองมีความหม่ัน คือ มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต 
รูจักใชปญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปใหไดผลดี ซ่ึงเปนทางใหไดทรัพยขอนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจ
ขอแรกคือ Production หลักผลิตกรรม 
 2)  ตองการรักษา คือ ตองรูจักเก็บคุมครองทรัพย หนาที่การงานและผลงานที่ตนไดมาหรือไดทําไว
ดวยความขยันหม่ันเพียรนั้น ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ ถาเปนทรัพยก็ตองยิ่งรูจักเก็บออม
ขอนี้ตรงกับหลัก Saving หลักเก็บออม 
 3) ตองเลือกคบคนดีเปนเพื่อน คือ เลือกคบแตสุหทมิตร ไดแก มิตรแท เพื่อนจริง ที่มีอุปการคุณ 
สมานสุขทุกข แนะนําประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจ ถาดําเนินธุรกิจเปนบริษัทหรือสหกรณ  
ก็จําเปนตองเลือกสมาชิกที่ดี ตรงกับหลัก Cooperation หลักสหกรณ 
 4) ตองมีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เลี้ยงชีวิตแตพอดีมิใหฝดเคือง
หรือฟุมเฟอย ตรงกับหลัก Household Budget งบประมาณประจําบานหรือการวางแผนการใชจายประจํา
ครอบครัวนั่นเอง 
การเวนจากอบายมุข(เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย) 4 ประการ คือ 
  1)  จากความเปนนักเลงหญิงนักเที่ยวผูหญิง (แมแตนักเลงชาย) 
  2) เวนจากความเปนนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทตาง ๆ  
  3) เวนจากความเปนนักเลงเลนการพนัน 
  4) เวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย 
ตองดําเนินตามกุลจิรัฏฐิติ เหตุที่ทําใหตระกูลม่ังค่ังดํารงอยูไดนาน 4 ประการ คือ 
 1) ของหาย รูจักเสาะแสวงหาคืนมา 
 2) ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม 
 3) รูจักประมาณความพอดีในการกินการใช 
 4) พอบานแมบานเปนผูมีศีลธรรม 
 เพียงเทานี้  ก็สามารถแกปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคลหรือครอบครัวได  เม่ือแกที่บุคคลหรือ
ครอบครัวได ก็ชื่อวาแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติได 
 หลักกตัญุตา คือ ความรูจักประมาณตนหรือรูจักความพอดีในการแสวงหาทรัพยในทางที่ชอบไม
โลภมากจนเกินไปและเม่ือหามาไดแลวก็ตองรูจักประมาณในการใชจายดวยตองไมใหฟุมเฟอยจนเกินไป 
และตองมีอัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักตนเอง คือ ตองรูตัวอยูเสมอวาเรามีชาติตระกูลยศตําแหนง หนาที่
การงานความรูความสามารถแคไหนเพียงไร แลวตองประพฤติตนใหสมกับภาวะนั้นๆ อยาหลงตัวเอง อยาลืม
ตัวเองเปนเด็ดขาด เชน เปนนายจางจะตองเอาใจใสดูแลในเร่ืองคาจางที่เปนธรรมรวมทั้งสวัสดิการอ่ืน ๆ 
พระพุทธเจาไดทรงวางวิธีที่นายจางจะพึงปฏิบัติตอลูกจางไว 5 ประการ คือ 
  

 (1) จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
 (2) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
 (3) ใหสวัสดิการมีชวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข เปนตน 
 (4) มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
 (5) ปลอยในสมัย คือ เลิกงานตามเวลา และใหโอกาสพักผอนร่ืนเริงตามสมควร 
 การคาขายเปนอาชีพที่ยอมรับกันวา เปนอาชีพของพลเมืองดีประเภทหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงลักษณะของพอคา ที่อาจสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจใหแกตนไดวา ตองประกอบดวยลักษณะ 3 
ประการ คือ 
 1) จักขุมา มีหูตาไวกวางขวาง สามารถจําแนกตนทุน กําไร สินคาตาง ๆไดเปนอยางดีวา สินคา
ชนิดนี้ซื้อมาราคาเทานี้ ขายราคาเทานี้จะไดกําไรเทาไร เปนตน 
 2) วิธูโร มีความชํานิชํานาญในการคาเขาใจในการซ้ือสินคาเขา จําหนายสินคาออก รอบรูการตลาด
อํานาจการซ้ือของลูกคาเปนตน ไมทําใหสินคาของตนตกคาง 
 3) นิสสยสัมปนโน เปนคนมีหัวใจในทางการคา และมีแหลงเงินตางๆ ใหการสนับสนุน เชน คุนเคย
กับเศรษฐีคฤหบดี นายธนาคารใหความเชื่อถือ สนับสนุนในดานทุนดําเนินการ เปนตน 
หลักพุทธธรรมสําคัญ ที่ควรจะนํามาประยุกตไดกับลักษณะทั่วไปเศรษฐศาสตร 

1) เนนการพึ่งตนเอง: ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองดวยการ
พิจารณาอยางแยบคาย เห็นความเปนจริงของความไมเที่ยงแทแนนอน ขณะที่ความหมายที่มักเขาใจกัน
ในทางเศรษฐศาสตรคือ  

2) เนนการใชชีวิตอยางไมประมาท: เปนขอที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดทั้งในแงความหมายทาง
ธรรม และยังนํามาประยุกตกับเศรษฐกิจได 

3) เนนอหิงสา หรือการละเวนจากการสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรุนแรง: ประโยชนขอนี้ 
กอใหเกิดความรวมมือกันแทนที่จะเปนการแขงขัน ซ่ึงมีทางเปนได และเปนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดดวย แตสิ่งที่ตองขจัดออกไปอยางสิ้นเชิงคือ ความโลภ  

4) เนนการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่ เปนประโยชน สุจริต มีมานะอดทน 
สัมมาอาชีวะ: ขอนี้จะเนนการผลิต-ไมผลิต การบริโภค ไมบริโภค ในลักษณะที่ไมเปนผลดีแกมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เปนการปฏิบัติธรรมหรือหนาที่ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตสวนหนึ่ง  

5) เนนการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน: ขอนี้ถือเปนหัวใจของพุทธธรรม ในการดําเนินชีวิตไปตาม
ทางสายกลางมุงเนนสันติสุข ทามกลางในทางเศรษฐกิจ ที่ตองแขงขันกันอยางดุเดือดเพื่อแยงชิงผลประโยชน
สวนตัวเปนหลัก ถาหันมารวมมือกันสังคมก็จะไดรับประโยชนมหาศาล  

6) พยายามละกิเลสและความโลภ: ความโลภนําไปสูพฤติกรรมที่เนนการเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอ
ความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสําคัญ ที่อาจจะนําความเสียหายในทางเศรษฐกิจมาสูตนเองและ
สังคม  
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7) การเนนความซ่ือสัตย สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระทําความผิด: เนนการมีจิตใจ
เปนกุศลมีเจตนาหรือความตั้งใจดีตอผูอ่ืน จิตที่บริสุทธิ์ยอมนํามาซ่ึงจิตที่สงบและมีสติม่ันคง นําไปสูปญญา
และความพนทุกข 

เหลานี้เปนตัวอยางหนึ่งของการนําเอาพุทธเศรษฐศาสตร ที่ไดจากพุทธธรรมไปประยุกตซ่ึงอาจจะ
มองวาเปนเร่ืองเพอฝน แตถาหากทําได ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ดีกับความสัมพันธระหวางมนุษย
ดวยกันจะเปนสิ่งเดียวกัน ซ่ึงเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป  

 
พระพุทธศาสนากับการแกปญหาวิกฤติทางสังคม ส่ิงแวดลอม 
วิกฤติดานสังคม 
 สภาพของสังคมไทยปจจุบัน นับวันยิ่งเลวรายลงทุกที ตลอดทั้งปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และจริยธรรม ในดานการสรรคสรางคุณงามความดีที่เปนประโยชนตอตัวเองและสังคมก็หาไดยาก
มากผิดกับเม่ือ 10-20 ปที่แลว การปฏิบัติตนของคนในสังคมปจจุบันมีแตสภาพของความเห็นแกตัวเอาแตได  
ไมมีจิตใจเอ้ือเฟอตอกัน โดยเฉพาะสังคมในกรุงเทพมหานคร สังคมไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนา แต
การอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในดานจริยธรรมลดนอยลงหรืออาจจะหายไปในบางที่ เชน ในร้ัว
มหาวิทยาลัย เมืองไทยในอดีตเคยไดชื่อวาเมืองแหงพระพุทธศาสนา เปนสยามเมืองยิ้ม ประชาชนหนาตา
เบิกบาน ไมเครงเครียดเหมือนในปจจุบันที่รัฐบาลประกาศวา ประชาชนยากจนขนแคน นายทุนขมเหงคนจน
ขมผูใชแรงงาน  มองดูสภาพสังคมที่เดือนรอนอยูทุกวันนี้  เปนอยางไร  ทําไมจึงเปนอยางนั้น  มีคนเขาใจ
หรือยึดม่ันในพระพุทธศาสนามากนอยแคไหน  สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบัน จึงอับก็วาได  
ไมวาสังคมจะมีสภาพทางสังคมมากนอยเพียงใด  แตในทุกสถาบันก็มีปญหาดวยกันแทบทั้งสิ้น 
ปญหาของสังคม 
 1) ปญหาความแตกราวในครอบครัว ครอบครัวนับวาเปนสถาบันมูลฐานของสังคม สมาชิกของ
สังคมทุกคน  ก็ถือกําเนิดเกิดกอจากแตละครอบครัวนั่นเอง และเปนสภาพแวดลอมที่ใกลตัวคนมากที่สุด 
ถาสัมพันธภาพ หรือสภาพครอบครัวที่ดี ไมพิการ หรือแตกราวปญหาทางสังคมอ่ืนๆ เชน การหยาราง 
คนจรจัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสื่อม เปนตน ซ่ึงเปนปญหาสังคมที่จะมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมจะไม
เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นปญหาความแตกรัวในครอบครัว จึงนับวาเปนปญหาสังคมทีสําคัญมากที่จะตองไดรับ
การแกไขอีกหลาย ๆ ฝาย โดยรวดเร็วและถูก จึงนับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญมากที่จะตองรับการแกไข
จากหาย ๆ ฝาย โดยรวดเร็วและถูกตองเพื่อผลประโยชนตอการอยูรวมกับของครอบครัวและสังคมโดย
สวนรวม 
 2) ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนเปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูใน
ปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน สันดานเปนอาชญากร ปญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ครอบครัว สิ่งแวดลอม เปนตน 
 3. ปญหาศีลธรรมเสื่อมปญหาขอนี้จุดสําคัญที่ตัวเองของบุคคลแตละบุคคล เพราะตัวเองแตละคน
มักจะวางเฉยตอศีลธรรมดังนั้นจะเห็นไดวาผูที่ประพฤติผูที่ประพฤติทุจริต เชน พวกขโมยก็ไมอยากใหใครมา
ขโมยพวกตนตอไป พอคาที่ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนก็ไมอยากจะใหขาราชการมาใชอํานาจนอกหนาที่ขูดรีด

เนื้อตน สามีที่ตบตีภรรยาไดทุกวัน ๆ มีเพื่อบานมาระรานกัน ขาราชการไมมีความปราณี เจาที่ไมยุติธรรม  
นี้เปนความจริงซ่ึงสามารถพิจารณาเห็นไดในสังคมทุกวันนี้ 
 4. ปญหาโสเภณี ปญหาโสเภณีนับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญปญหาหนึ่งในสังคมอารยะทุกสังคม 
ลวนมีหญิงโสเภณีเหมือนกันหมดสิ้น จึงกลาวไดวาหญิงโสเภณีเปนผลิตผลทางสังคมและก็กลายเปนปญหา
สังคม เหตุที่หญิงโสเภณีมักอางในเม่ือถูกซักถามถึงเหตุที่ตองมาเลี้ยงชีพแบบนี้ คือ 
  ก) ชีวิตทางครอบครัว มีสภาพไมม่ันคง ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนเพราะพอแมไมรับผิดชอบเต็มที่ 
หรืออาจเกิดข้ึนจากความเสื่อมโทรมทางจิตใจก็ได 
  ข) ชีวิตการแตงงานไมราบร่ืน เม่ือหยารางกับสามี ตองเลี้ยงตนเอง เม่ือไมรูวาจะหาวิธีใด
เลี้ยงชีพจึงตองหากินทางนี้ 
  ค) ประสบปญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว  ตองทํามาหากินแบบนี้ เพราะถือวา จะชวย
ผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของบานได 
  ง) เหตุผลสวนตัวบางอยาง   
  จ) เพราะถูกหลอกลวงไปโดยอางวา จะใหไปทํางานรับจางอยางใดอยางหนึ่ง แตแลวถูก
บังคับใหขายตัว  เลยกลายเปนโสเภณีไป 
  ฉ) เพราะปญหาวางงาน ก็เลยหันมาประกอบอาชีพนี้ 
  ช) เพราะคบเพื่อนไมดี เลยถูกเพื่อชักชวนไปทํางานประเภทบริการอ่ืน ๆกอน แลวในที่สุด
ก็กลายเปนบริการทางเพศ 
  ซ) เพราะผูปกครองหรือพอแมบางคนยินยอมที่จะใหไปกระกอบอาชีพเชนนั้นเปนตน 
 สาเหตุตาง ๆ ตามที่ยกมากลาวพอเปนตัวอยางขางตนนี้แหละที่ทําใหเด็กเยาวชนหรือเด็กหญิง  
ตัวนอย ๆ อายุ 12-18 ตองกลายเปนโสเภณีที่มีชีวิตจมปลักหมักหมมอยูในหวงอเวจี ไมมีอิสระในตัวโสเภณี
บางคนถูกบังคับใหทํางานชนิดไมไดพักผอนหลับนอนเพียงพอทั้งไมใหลา ไมใหหยุด หรือไมใหมาสาย  
จนสุขภาพรางกายทรุดโทรม รางโรย ตายดานตั้งแตเยาววัย ผลตอบสนองที่สังคมไดรับจากหญิงโสเภณี  
จนกลายเปนปญหาสังคมนั้น มีหลายประการ  เชน  
 1) การแพรเชื้อโรค ผูหญิงโสเภณี เปนผูสําสอนทางเพศยอมเปนบอเกิดแหงกามโรคและโอกาสที่จะ
แพรเชื้อกามโรคใหแกผูชายที่ไปเที่ยวผอนคลายความกําหนัดไดเปนอยางมากและงายดาย เชน โรคเริม  
แผลริมออน ฝมะมวง หนองในเทียม ซิฟลิส โดยที่สุดแมแตเชื้อเอดส 
 2) ทําลายความม่ันคงของครอบครัวไปติดกามโรคมา ก็อาจจะนําเชื้อมาเผยแพรใหสมาชิกของ
ครอบครัว  แทนที่จะติดโรคคนเดียวก็กลายเปนสองคนหรือสามคนนอกจากจะเสียเงินไปเปนคาบํารุงบําเรอ
ใหโสเภณีแลวก็ตองนําเงินทองมาใชจายเปนคายารักษาโรค เปนจํานวนมิใชเล็กนอยแทนที่จะไดนําเงินนั้นไป
ใชจายบํารุงความสุขแกครอบครัว และบางทีถึงกับครอบครัวแตกสลายลงเพราะภรรยาฟองหยากับสามีใน
เร่ืองเชนนี้  มักมีปรากฏใหเห็นอยูบอยคร้ัง หรือบางทีก็เกิดเปนการทะเลาะกันเกิดระหองระแหงภายใน
ครอบครัว  ขาดความไววางใจกันในระหวางคูครอง สมาชิกของครอบครัวขาดความอบอุนและมีปมดอยเปน
การทําลายบรรยากาศความสุขในครอบครัวได ซ่ึงก็เปนการบอนทําลายความม่ันคงของครอบครัวอันเปน
สถาบันพื้นฐานที่สุดของสังคมนั่นเอง 
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7) การเนนความซ่ือสัตย สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระทําความผิด: เนนการมีจิตใจ
เปนกุศลมีเจตนาหรือความตั้งใจดีตอผูอ่ืน จิตที่บริสุทธิ์ยอมนํามาซ่ึงจิตที่สงบและมีสติม่ันคง นําไปสูปญญา
และความพนทุกข 

เหลานี้เปนตัวอยางหนึ่งของการนําเอาพุทธเศรษฐศาสตร ที่ไดจากพุทธธรรมไปประยุกตซ่ึงอาจจะ
มองวาเปนเร่ืองเพอฝน แตถาหากทําได ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ดีกับความสัมพันธระหวางมนุษย
ดวยกันจะเปนสิ่งเดียวกัน ซ่ึงเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป  

 
พระพุทธศาสนากับการแกปญหาวิกฤติทางสังคม ส่ิงแวดลอม 
วิกฤติดานสังคม 
 สภาพของสังคมไทยปจจุบัน นับวันยิ่งเลวรายลงทุกที ตลอดทั้งปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และจริยธรรม ในดานการสรรคสรางคุณงามความดีที่เปนประโยชนตอตัวเองและสังคมก็หาไดยาก
มากผิดกับเม่ือ 10-20 ปที่แลว การปฏิบัติตนของคนในสังคมปจจุบันมีแตสภาพของความเห็นแกตัวเอาแตได  
ไมมีจิตใจเอ้ือเฟอตอกัน โดยเฉพาะสังคมในกรุงเทพมหานคร สังคมไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนา แต
การอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในดานจริยธรรมลดนอยลงหรืออาจจะหายไปในบางที่ เชน ในร้ัว
มหาวิทยาลัย เมืองไทยในอดีตเคยไดชื่อวาเมืองแหงพระพุทธศาสนา เปนสยามเมืองยิ้ม ประชาชนหนาตา
เบิกบาน ไมเครงเครียดเหมือนในปจจุบันที่รัฐบาลประกาศวา ประชาชนยากจนขนแคน นายทุนขมเหงคนจน
ขมผูใชแรงงาน  มองดูสภาพสังคมที่เดือนรอนอยูทุกวันนี้  เปนอยางไร  ทําไมจึงเปนอยางนั้น  มีคนเขาใจ
หรือยึดม่ันในพระพุทธศาสนามากนอยแคไหน  สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบัน จึงอับก็วาได  
ไมวาสังคมจะมีสภาพทางสังคมมากนอยเพียงใด  แตในทุกสถาบันก็มีปญหาดวยกันแทบทั้งสิ้น 
ปญหาของสังคม 
 1) ปญหาความแตกราวในครอบครัว ครอบครัวนับวาเปนสถาบันมูลฐานของสังคม สมาชิกของ
สังคมทุกคน  ก็ถือกําเนิดเกิดกอจากแตละครอบครัวนั่นเอง และเปนสภาพแวดลอมที่ใกลตัวคนมากที่สุด 
ถาสัมพันธภาพ หรือสภาพครอบครัวที่ดี ไมพิการ หรือแตกราวปญหาทางสังคมอ่ืนๆ เชน การหยาราง 
คนจรจัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสื่อม เปนตน ซ่ึงเปนปญหาสังคมที่จะมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมจะไม
เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นปญหาความแตกรัวในครอบครัว จึงนับวาเปนปญหาสังคมทีสําคัญมากที่จะตองไดรับ
การแกไขอีกหลาย ๆ ฝาย โดยรวดเร็วและถูก จึงนับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญมากที่จะตองรับการแกไข
จากหาย ๆ ฝาย โดยรวดเร็วและถูกตองเพื่อผลประโยชนตอการอยูรวมกับของครอบครัวและสังคมโดย
สวนรวม 
 2) ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนเปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูใน
ปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน สันดานเปนอาชญากร ปญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ครอบครัว สิ่งแวดลอม เปนตน 
 3. ปญหาศีลธรรมเสื่อมปญหาขอนี้จุดสําคัญที่ตัวเองของบุคคลแตละบุคคล เพราะตัวเองแตละคน
มักจะวางเฉยตอศีลธรรมดังนั้นจะเห็นไดวาผูที่ประพฤติผูที่ประพฤติทุจริต เชน พวกขโมยก็ไมอยากใหใครมา
ขโมยพวกตนตอไป พอคาที่ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนก็ไมอยากจะใหขาราชการมาใชอํานาจนอกหนาที่ขูดรีด

เนื้อตน สามีที่ตบตีภรรยาไดทุกวัน ๆ มีเพื่อบานมาระรานกัน ขาราชการไมมีความปราณี เจาที่ไมยุติธรรม  
นี้เปนความจริงซ่ึงสามารถพิจารณาเห็นไดในสังคมทุกวันนี้ 
 4. ปญหาโสเภณี ปญหาโสเภณีนับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญปญหาหนึ่งในสังคมอารยะทุกสังคม 
ลวนมีหญิงโสเภณีเหมือนกันหมดสิ้น จึงกลาวไดวาหญิงโสเภณีเปนผลิตผลทางสังคมและก็กลายเปนปญหา
สังคม เหตุที่หญิงโสเภณีมักอางในเม่ือถูกซักถามถึงเหตุที่ตองมาเลี้ยงชีพแบบนี้ คือ 
  ก) ชีวิตทางครอบครัว มีสภาพไมม่ันคง ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนเพราะพอแมไมรับผิดชอบเต็มที่ 
หรืออาจเกิดข้ึนจากความเสื่อมโทรมทางจิตใจก็ได 
  ข) ชีวิตการแตงงานไมราบร่ืน เม่ือหยารางกับสามี ตองเลี้ยงตนเอง เม่ือไมรูวาจะหาวิธีใด
เลี้ยงชีพจึงตองหากินทางนี้ 
  ค) ประสบปญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว  ตองทํามาหากินแบบนี้ เพราะถือวา จะชวย
ผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของบานได 
  ง) เหตุผลสวนตัวบางอยาง   
  จ) เพราะถูกหลอกลวงไปโดยอางวา จะใหไปทํางานรับจางอยางใดอยางหนึ่ง แตแลวถูก
บังคับใหขายตัว  เลยกลายเปนโสเภณีไป 
  ฉ) เพราะปญหาวางงาน ก็เลยหันมาประกอบอาชีพนี้ 
  ช) เพราะคบเพื่อนไมดี เลยถูกเพื่อชักชวนไปทํางานประเภทบริการอ่ืน ๆกอน แลวในที่สุด
ก็กลายเปนบริการทางเพศ 
  ซ) เพราะผูปกครองหรือพอแมบางคนยินยอมที่จะใหไปกระกอบอาชีพเชนนั้นเปนตน 
 สาเหตุตาง ๆ ตามที่ยกมากลาวพอเปนตัวอยางขางตนนี้แหละที่ทําใหเด็กเยาวชนหรือเด็กหญิง  
ตัวนอย ๆ อายุ 12-18 ตองกลายเปนโสเภณีที่มีชีวิตจมปลักหมักหมมอยูในหวงอเวจี ไมมีอิสระในตัวโสเภณี
บางคนถูกบังคับใหทํางานชนิดไมไดพักผอนหลับนอนเพียงพอทั้งไมใหลา ไมใหหยุด หรือไมใหมาสาย  
จนสุขภาพรางกายทรุดโทรม รางโรย ตายดานตั้งแตเยาววัย ผลตอบสนองที่สังคมไดรับจากหญิงโสเภณี  
จนกลายเปนปญหาสังคมนั้น มีหลายประการ  เชน  
 1) การแพรเชื้อโรค ผูหญิงโสเภณี เปนผูสําสอนทางเพศยอมเปนบอเกิดแหงกามโรคและโอกาสที่จะ
แพรเชื้อกามโรคใหแกผูชายที่ไปเที่ยวผอนคลายความกําหนัดไดเปนอยางมากและงายดาย เชน โรคเริม  
แผลริมออน ฝมะมวง หนองในเทียม ซิฟลิส โดยที่สุดแมแตเชื้อเอดส 
 2) ทําลายความม่ันคงของครอบครัวไปติดกามโรคมา ก็อาจจะนําเชื้อมาเผยแพรใหสมาชิกของ
ครอบครัว  แทนที่จะติดโรคคนเดียวก็กลายเปนสองคนหรือสามคนนอกจากจะเสียเงนิไปเปนคาบํารุงบําเรอ
ใหโสเภณีแลวก็ตองนําเงินทองมาใชจายเปนคายารักษาโรค เปนจํานวนมิใชเล็กนอยแทนที่จะไดนําเงินนั้นไป
ใชจายบํารุงความสุขแกครอบครัว และบางทีถึงกับครอบครัวแตกสลายลงเพราะภรรยาฟองหยากับสามีใน
เร่ืองเชนนี้  มักมีปรากฏใหเห็นอยูบอยคร้ัง หรือบางทีก็เกิดเปนการทะเลาะกันเกิดระหองระแหงภายใน
ครอบครัว  ขาดความไววางใจกันในระหวางคูครอง สมาชิกของครอบครัวขาดความอบอุนและมีปมดอยเปน
การทําลายบรรยากาศความสุขในครอบครัวได ซ่ึงก็เปนการบอนทําลายความม่ันคงของครอบครัวอันเปน
สถาบันพื้นฐานที่สุดของสังคมนั่นเอง 
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 3) เปนตนเหตุทําลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของสตรี เพราะผูหญิงหรือสตรีโดยทั่วๆ ไป จะตอง
เปนผูมีความละอาย มีกิริยามารยาทเรียบรอยสมเปนกุลสตรี แตคุณธรรมจรรยาดังกลาวจะหาไดยากมากใน
พวกผูหญิงโสเภณี มีแตจะเปนที่ปรากฏโดยทั่วไปวา หญิงพวกนี้มีความละอายนอยขาดจรรยา มารยาที่ดีงาม
และมีความประพฤติชั่วชากักขฬะหยาบโลน 
 
ผลกระทบกับสังคมไทย 
 1. ในแงของปจเจกบุคคล ยอมทําใหประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมทรามลง สุขภาพบุคลิกภาพ
ถดถอย ขาดสติปญญาความรอบรูในการแกไขปญหาชีวิต เปนตน 
 2. ในแงของสังคมสวนรวม สังคมขาดความสงบสุข เนื่องจาก ปญหาดังกลาวขางตน 
 3. ในแงของการเมือง บุคคลในสังคมเปนสวนประกอบสําคัญในสถาบันทั้งปวง ผลอันโยงใยถึงกัน
ยอมกอใหเกิดความไมมั่นคงในการเมือง ไมเปนที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก 
 4. ในแงของเศรษฐกิจ ยอมเปนปญหาระยะยาวอันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  
การวางงาน การขาดรายได การประกอบอาชีพไมสุจริต คุณภาพของบุคคลในสังคมยอมสงผลกระทบกับ
เศรษฐกิจของสังคมดวย 
 
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม 
  ปญหาความแตกราวในครอบครัว อาจจะมาจากสาเหตุหลายอยาง เชนสาเหตุทางเศรษฐกิจบาง 
สุขภาพอนามัยบาง สิ่งแวดลอมบางและสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือ การบกพรองในหนาที่ของบุคคล ไมคนใดก็
คนหนึ่ง หรือเกิดบกพรองพอ ๆ กัน  สาเหตุเหลานี้นาจะเปนบทเรียนสําหรับผูจะมีชีวิตครอบครัว  ควรจะได
พิจารณาขอคิดบางประการกอนจะตัดสินใจแตงงานกลาวคือ 
 1) ทั้งฝายชายและฝายหญิง จะตองมีความรักความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
 2) จะตองมีความม่ันคงในทางการเงิน 
 3) จะตองพรอมที่จะอดทนในการเผชิญตอความยุงยากอันจะพึงมีข้ึน 
 4) จะตองไมมีปญหาในเร่ืองสถานที่อยูหรือบานพัก 
 5) ทั้งสองฝายจะตองแสดงความจริงใจตอกัน 
 6) จะตองมีความสมบูรณแหงสุขภาพและการสนองความตองการทางเพศ ทั้งนี้เพราะปญหาที่จะ
นําไปสูการแตกราวในครอบครัวโดยเฉพาะการหยารางอันเกิดจากทางฝายสามี ทางพุทธศาสนาไดกลาวไวใน 
สังขปตตชาดกวามี 8 อยาง คือ 
 1) สามี เปนคนเข็ญใจ 2) สามีเปนข้ีโรค 
 3) สามีเปนคนแก  4) สามีเปนคนข้ีเมา 
 5) สามีเปนคนโฉดเขลา 6) สามีเปนคนเพิกเฉย 
 7) สามีไมทํามาหากิน 8) สามีหาทรัพยมาเลี้ยงดูไมได 

 สาเหตุจากปญหาสิ่งแวดลอมนั้นก็อาจจะแกไดโดยการงดจากอบายมุข (เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย) 
4 ประการดังกลาวไวนั้น โดยเฉพาะขอที่  4 การเวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหายแลวพยายามเลือกคบ
แตเพื่อนที่ดีที่เปนกัลยามิตร เพราะเพื่อนนั้นนับวาเปนสิ่งแวดลอมใกลตัวที่อิทธิพลและมีความสําคัญมาก  
คนทีไดดีมีความสําเร็จในชีวิตไดนั้นก็เพราะมีเพื่อนดี  หรือคบแตเพื่อนดีนั่นเองดังที่กลาวกันวา "คบคนดีเปน
ศรีแกตัว"จะรูไดอยางไรวา เพื่อนดีที่จัดเปนกัลยาณมิตรนั้น มีลักษณะอยางไร  พระพุทธเจาไดทรงกําหนด
ลักษณะของมิตรที่ดีและชั่วไวมนทีฆนิกาย ปาฏิกวรรควา ลักษณะของเพื่อนที่ดี  หรือเพื่อนแท มี 4 ประการ
คือ 
 1) เพื่อนที่มีอุปการะ  2) เพื่อนที่รวมสุขรวมทุกข 
 3) เพื่อนที่แนะนําประโยชน  4) เพื่อนที่มีความรักใคร 
 สาเหตุมาจากการบกพรองในหนาที่อาจจะแกไดโดยการรักษาหนาที่ของตนใหดีที่สุด พอบานแม
เรือนตางก็มีหนาที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองคไดตรัสเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ในฐานะของผูเปนสามี  
ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําตอภรรยาดังนี้ เชน ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา ไมแสดงอาการดูหม่ิน
เหยียดหยามภรรยา ไมเก่ียวของกับสตรีอ่ืนในทางประเวณี เปนตน 
 สวนผูเปนภรรยา ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําเปนการอนุเคราะหสามีดังนี้ เชน จัดการงานภายในบานใน
ฐานะที่ตนเปนแมบานใหสะอาดเรียบรอย สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี ไมประพฤติกรรมอันเปน
ขาศึก ตอความเปนภรรยาสามี  ไดแก การเก่ียวของกับชายอ่ืนในทางชูสาว หรือไมหึงหวงจนเกิดเหตุ เปน
ตนพรอมกันนั้นก็จะตองนําเอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม 4 ประการมาใชตอกันใน
บานดวย ดังนี้ 
 1. สัจจะ ความจริงใจ คือ ซ่ือสัตยตอกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระทํา 
 2. ทมะ ฝกตน คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดตัดนิสัยแกไขขอบกพรองขอขัดแยง ปรับตัวปรับใจเขา
หากัน 
 3. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ํากล้ําเกินกัน และรวมกัน
อดทนตอความเหนื่อยยาก ลําบากตรากตรํา ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน 
 4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ สามารถเสียสละความสุขสําราญ ความพอใจ สวนตนเพื่อคูครองได 
เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของ
คูครองไมในแคบ 
 ฝายพอบานหรือสามี ก็จะตองเปนผูเห็นใจแมบานหรือภรรยาเปนกรณีพิเศษดวย ทั้งนี้เพราะสตรีมี
ความทุกขอันเปนลักษณะเฉพาะตัวอีกสวนหนึ่งตางหากจากผูชาย ซ่ึงสามีจะตองเขาใจและพึงปฏิบัติดวย
ความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจดวย เชน ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่เปนเด็กสาว   
สามีควรใหความอบอุนใจ ผูหญิงมีระดู ซ่ึงบางคราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและรางกาย  
ฝายชายควรเขาใจ ผูหญิงมีครรภ ซ่ึงยามนั้นตองการความเอาใจใส  บํารุงกายใจเปนพิเศษ เปนตน สมาชิก
ครอบครัว ไมใชมีแตสามีภรรยาเทานั้น สมาชิกที่สําคัญอีกจําพวกหนึ่งก็คือลูก ๆ ผูที่เปนพอบานแมบานหรือ
เปนพอแมจะตองรักษาหนาที่ของตนที่จะตองมีตอลูกโดยปฏิบัติหนาที่นั้นใหดีที่สุด และยุติธรรมกับลูก ๆ ทุก
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 3) เปนตนเหตุทําลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของสตรี เพราะผูหญิงหรือสตรีโดยทั่วๆ ไป จะตอง
เปนผูมีความละอาย มีกิริยามารยาทเรียบรอยสมเปนกุลสตรี แตคุณธรรมจรรยาดังกลาวจะหาไดยากมากใน
พวกผูหญิงโสเภณี มีแตจะเปนที่ปรากฏโดยทั่วไปวา หญิงพวกนี้มีความละอายนอยขาดจรรยา มารยาที่ดีงาม
และมีความประพฤติชั่วชากักขฬะหยาบโลน 
 
ผลกระทบกับสังคมไทย 
 1. ในแงของปจเจกบุคคล ยอมทําใหประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมทรามลง สุขภาพบุคลิกภาพ
ถดถอย ขาดสติปญญาความรอบรูในการแกไขปญหาชีวิต เปนตน 
 2. ในแงของสังคมสวนรวม สังคมขาดความสงบสุข เนื่องจาก ปญหาดังกลาวขางตน 
 3. ในแงของการเมือง บุคคลในสังคมเปนสวนประกอบสําคัญในสถาบันทั้งปวง ผลอันโยงใยถึงกัน
ยอมกอใหเกิดความไมมั่นคงในการเมือง ไมเปนที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก 
 4. ในแงของเศรษฐกิจ ยอมเปนปญหาระยะยาวอันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  
การวางงาน การขาดรายได การประกอบอาชีพไมสุจริต คุณภาพของบุคคลในสังคมยอมสงผลกระทบกับ
เศรษฐกิจของสังคมดวย 
 
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม 
  ปญหาความแตกราวในครอบครัว อาจจะมาจากสาเหตุหลายอยาง เชนสาเหตุทางเศรษฐกิจบาง 
สุขภาพอนามัยบาง สิ่งแวดลอมบางและสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือ การบกพรองในหนาที่ของบุคคล ไมคนใดก็
คนหนึ่ง หรือเกิดบกพรองพอ ๆ กัน  สาเหตุเหลานี้นาจะเปนบทเรียนสําหรับผูจะมีชีวิตครอบครัว  ควรจะได
พิจารณาขอคิดบางประการกอนจะตัดสินใจแตงงานกลาวคือ 
 1) ทั้งฝายชายและฝายหญิง จะตองมีความรักความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
 2) จะตองมีความม่ันคงในทางการเงิน 
 3) จะตองพรอมที่จะอดทนในการเผชิญตอความยุงยากอันจะพึงมีข้ึน 
 4) จะตองไมมีปญหาในเร่ืองสถานที่อยูหรือบานพัก 
 5) ทั้งสองฝายจะตองแสดงความจริงใจตอกัน 
 6) จะตองมีความสมบูรณแหงสุขภาพและการสนองความตองการทางเพศ ทั้งนี้เพราะปญหาที่จะ
นําไปสูการแตกราวในครอบครัวโดยเฉพาะการหยารางอันเกิดจากทางฝายสามี ทางพุทธศาสนาไดกลาวไวใน 
สังขปตตชาดกวามี 8 อยาง คือ 
 1) สามี เปนคนเข็ญใจ 2) สามีเปนข้ีโรค 
 3) สามีเปนคนแก  4) สามีเปนคนข้ีเมา 
 5) สามีเปนคนโฉดเขลา 6) สามีเปนคนเพิกเฉย 
 7) สามีไมทํามาหากิน 8) สามีหาทรัพยมาเลี้ยงดูไมได 

 สาเหตุจากปญหาสิ่งแวดลอมนั้นก็อาจจะแกไดโดยการงดจากอบายมุข (เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย) 
4 ประการดังกลาวไวนั้น โดยเฉพาะขอที่  4 การเวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหายแลวพยายามเลือกคบ
แตเพื่อนที่ดีที่เปนกัลยามิตร เพราะเพื่อนนั้นนับวาเปนสิ่งแวดลอมใกลตัวที่อิทธิพลและมีความสําคัญมาก  
คนทีไดดีมีความสําเร็จในชีวิตไดนั้นก็เพราะมีเพื่อนดี  หรือคบแตเพื่อนดีนั่นเองดังที่กลาวกันวา "คบคนดีเปน
ศรีแกตัว"จะรูไดอยางไรวา เพื่อนดีที่จัดเปนกัลยาณมิตรนั้น มีลักษณะอยางไร  พระพุทธเจาไดทรงกําหนด
ลักษณะของมิตรที่ดีและชั่วไวมนทีฆนิกาย ปาฏิกวรรควา ลักษณะของเพื่อนที่ดี  หรือเพื่อนแท มี 4 ประการ
คือ 
 1) เพื่อนที่มีอุปการะ  2) เพื่อนที่รวมสุขรวมทุกข 
 3) เพื่อนที่แนะนําประโยชน  4) เพื่อนที่มีความรักใคร 
 สาเหตุมาจากการบกพรองในหนาที่อาจจะแกไดโดยการรักษาหนาที่ของตนใหดีที่สุด พอบานแม
เรือนตางก็มีหนาที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองคไดตรัสเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ในฐานะของผูเปนสามี  
ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําตอภรรยาดังนี้ เชน ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา ไมแสดงอาการดูหม่ิน
เหยียดหยามภรรยา ไมเก่ียวของกับสตรีอ่ืนในทางประเวณี เปนตน 
 สวนผูเปนภรรยา ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําเปนการอนุเคราะหสามีดังนี้ เชน จัดการงานภายในบานใน
ฐานะที่ตนเปนแมบานใหสะอาดเรียบรอย สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี ไมประพฤติกรรมอันเปน
ขาศึก ตอความเปนภรรยาสามี  ไดแก การเก่ียวของกับชายอ่ืนในทางชูสาว หรือไมหึงหวงจนเกิดเหตุ เปน
ตนพรอมกันนั้นก็จะตองนําเอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม 4 ประการมาใชตอกันใน
บานดวย ดังนี้ 
 1. สัจจะ ความจริงใจ คือ ซ่ือสัตยตอกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระทํา 
 2. ทมะ ฝกตน คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดตัดนิสัยแกไขขอบกพรองขอขัดแยง ปรับตัวปรับใจเขา
หากัน 
 3. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ํากล้ําเกินกัน และรวมกัน
อดทนตอความเหนื่อยยาก ลําบากตรากตรํา ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน 
 4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ สามารถเสียสละความสุขสําราญ ความพอใจ สวนตนเพื่อคูครองได 
เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของ
คูครองไมในแคบ 
 ฝายพอบานหรือสามี ก็จะตองเปนผูเห็นใจแมบานหรือภรรยาเปนกรณีพิเศษดวย ทั้งนี้เพราะสตรีมี
ความทุกขอันเปนลักษณะเฉพาะตัวอีกสวนหนึ่งตางหากจากผูชาย ซ่ึงสามีจะตองเขาใจและพึงปฏิบัติดวย
ความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจดวย เชน ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่เปนเด็กสาว   
สามีควรใหความอบอุนใจ ผูหญิงมีระดู ซ่ึงบางคราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและรางกาย  
ฝายชายควรเขาใจ ผูหญิงมีครรภ ซ่ึงยามนั้นตองการความเอาใจใส  บํารุงกายใจเปนพิเศษ เปนตน สมาชิก
ครอบครัว ไมใชมีแตสามีภรรยาเทานั้น สมาชิกที่สําคัญอีกจําพวกหนึ่งก็คือลูก ๆ ผูที่เปนพอบานแมบานหรือ
เปนพอแมจะตองรักษาหนาที่ของตนที่จะตองมีตอลูกโดยปฏิบัติหนาที่นั้นใหดีที่สุด และยุติธรรมกับลูก ๆ ทุก
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คน หนาที่ของพอแมนั้น พระพุทธองคไดตรัสแนะเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ดังนี้ เชน หามไมใหลูกทําชั่ว 
แนะนําใหลูกตั้งอยูในความดี ใหลูกไดศึกษาเลาเรียน เปนตน 
 ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ สําหรับปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
เปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูในปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน  
สันดานเปนอาชญากร ปญหาเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดลอม เปนตน 
 สําหรับสาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ไดกลาวถึงวิธีแกมาแลวขางตน ซ่ึงอาจจะนํามาใช
ในกรณีนี้ไดเชนเดียวกัน สวนที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชน แหลงจําหนายยาเสพติด เปนตน ถาจะใหไดผลดี  
ทางฝายรัฐบาลหรือชนชั้นบริหารนาจะไดจัดการแกไขใหดีกวาที่เปนอยูทุกวันนี้ โดยรัฐบาลหรือผูมีหนาที่
รับผิดชอบทางฝายบานเมือง อาจจะแกดวยการนําเอาธรรมะไปเปนหลักในการทํางานเม่ือเห็นวาสิ่งแวดลอม
ใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม ก็จัดการใหเปนไปในทางดีเสีย ก็จะเปนอุบายวิธีแกไขที่
ไดผลมากทางหนึ่ง 
 ปญหาศีลธรรมเสื่อมสาเหตุแหงศีลธรรมเสื่อมนั้น มีมากมายอาจจะมาจาสวนตัว สวนครอบครัว 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ฯลฯ การแกสาเหตุจากครอบครัว สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจนั้น ไดกลาวไวแลว   
แตในที่นี้นับวาสําคัญมากที่สุดก็คือสวนตัวแตละบุคคล จะเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสูการแกปญหา
ศีลธรรมเสื่อม คือจะตองจัดการกับตัวเราเองใหไดอยางนอย 2 วิธี คือ 
 1) พยายามหัดหรือปลูกฝงใหเกิดความฝงใจในการรังเกียจความชั่วชาตาง ๆ และประทับใจใน
ความนิยมชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจง อาจจะโดยวิธีพิจารณาใหเห็นวา ความชั่วเปนตัว
สกปรกเปนของเสียของเหม็นสาบ ไมมีใครชอบ 
 2) พิจารณาถึงเหตุผลในเร่ืองเอาใจเขามาใสใจเรา เทียบเคียงกันและกัน คนที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน
ไดนั้น มักจะรูเทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ จะเปนการฝกไมลืมตน และยังสามารถทําตนใหเปนที่นิยมรักใคร
ของคนทั้งหลายได เพราะคนที่ลืมตนนั้นเม่ือตนเองเปนฝายไดเปรียบ เปนฝายเหนือคนอ่ืนก็มักจะขมขูหรือ
เหยียบผูอ่ืนโดยปราศจากความปรานี 
 ปญหาโสเภณี สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวิชรญาณโรรส ไดทรงรจนาไวในหนังสือเบญจ
ศีลเบญจธรรม เก่ียวกับผูเที่ยวซุกซนชอบคบคากับหญิงแพศยา (โสณี) จะประสบความเสื่อมเสียประการ 
ตาง ๆ คือ 
 1) ตองเสียทรัพยเปนคาบําเรอหญิงนั้นทุกคราวไป ทรัพยที่เสียไปนี้ ไมใชสําหรับทําอุปการะโดย
ฐานเมตตาที่ไดชื่อวาเปนอันจายดวยดี แตเปนคาปรับเพราะลุอํานาจแกกิเลสกาม 
 2) หญิงแพศยาผูประพฤติสําสอนในกาม ยอมเปนบอเกิดแหงโรค อันทําใหรางกายพิการไปตาง ๆ 
เสียกําลังไมแข็งแรง ที่สุดเสียชีวิต และโรคนี้ติดตอกันได มีบุตรภายหลังแตเปนคนมักมีโรค ไมแข็งแรง 
 3) เสี่ยงตออันตรายตาง ๆ เพราะหญิงแพศยา ยอมผูกสมัครรักกับชายหลายคน ฝายชายตางคนก็
จะเกิดหึงหวงเกียจกันและกันข้ึนเองเปนฐานะที่เขาจะเกิดวิวาทกันข้ึนแลวทําลายกัน 
 ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแลว การจะแกปญหาอะไรก็ตามจะตองแกที่ตนเหตุ แกกันไปใหถึง
ตนเหตุจริง ๆ นาจะไดสาวหาตนเหตุของการเกิดโสเภณีอยางแทจริง นาจะเปนไปไดที่วา เพราะตราบใดยังมี

คนไปเที่ยวโสเภณี ตราบนั้นก็ตองมีโสเภณีแน และหากยิ่งมีคนไปใชบริการนี้มาก ก็ยิ่งเกิดโสเภณีมากยิ่งข้ึน
แลวทําไมจึงมีคนถึงมีอารมณทางเพศรุนแรงเพิ่มข้ึนก็เพราะ 
 1) สภาพสังคมที่อยูรอบตัวเรานั่นเองสงเสริมโดยเฉพาะอยางยิ่งทางสื่อมวลชน ไมวาจะเปน
ภาพยนต  วีดีโอ  ละคร  เพลง การโฆษณา การจัดประกวดนางงามธิดาตาง ๆ การกีฬา หนังสือพิมพรายวัน 
หนังสือลามกตาง ๆ ทั้งของเด็กและผูใหญ มีการเผยแพรยั่วยุกามราคะจัดยิ่งข้ึน  ฉะนั้น  ตราบใดที่การ
สื่อสารตาง ๆ ยังปอนภาพ-เสียง-สัมผัสที่เรงเรา  ปลุกอารมณทางเพศใหระอุฮือโหมแกประชาชนอยู
ตลอดเวลาแลว  ตราบนั้นปญหาโสเภณียอมไมมีวันลดนอยลงไปได  และโสเภณีมีแตจะถูกเพิ่มจํานวนใหมา
รองรับอารมณกามของผูชายมากข้ึน พรอมกันนั้น  สื่อสารลามกตาง ๆ ก็จะออกมาเอาใจลูกคา  กามตัณหา
ก็เพิ่มทวีคูณยิ่งข้ึนไปอีก 
 2)  ตัวบุคคลแตละคน  พระพุทธเจาไดตรัสเตือนใหรักษาศีล 5 เปนนิจศีลสําหรับบุคคลทั่วไป      
มิใหขาดมิใหทําลาย ซ่ึงในศีล 5นั้น  มีขอที่ 3 ที่ใหมีเจตนางดเวนจากประพฤติผิดในทางกามมีรายละเอียด
ดังกลาวไวในบทที่  2  ขอที่วาดวยเบญจศีลเบญจธรรม  เม่ืองดเวนจากการประพฤติในกามนี้เปนข้ันของศีล  
แตจะมีธรรมควบคูดวย คือ จะตองมีกามสังวรปติวัตร และสทารสันโดษ เพราะฉะนั้นบุคคลแตละคนนี้แหละ
ที่เปนตนเหตุอันแทจริงของการเกิดโสเภณีเพราะบุคคลแตละคนขาดธรรมคือกามสังวร  ซ่ึงพระพุทธองคได
ทรงแนะนําให "สังวรในกาม คือกิริยาที่ระมัดระวังไมประพฤติมักมากในกาม" ก็เพราะในดานของปจเจกชน  
หากไมมีความสังวรในกามแลวจิตใจก็จะหาความสงบมิได จะมีความกระวนกระวายแสวงหากามอยูเร่ือยไป  
ทั้งจะวิจิตรพิศดารข้ึนเร่ือย ๆ อยางไมมีขอบเขต  เพราะวาการเสพกามจะทําใหเต็มอ่ิมนั้นไมได  มันไม
เหมือนกับการกินขาว  ที่กินแลวยังรูจักอ่ิม แตการเสพกามนี้เหมือนกับยาเสพติดอยางหนึ่ง  คือยิ่งเสพก็ยิ่ง
ติด วิธีการที่ฉลาดกวาในการที่จะทําใหอ่ิมในกามใหเกิดข้ึนก็คือ วิธีตามแนวพุทธศาสนา คือการเสพกามให
นอยลง นอยลงเร่ือยๆ จนหยุดไปเอง 
 การจะถือหลักที่วา "น้ํามีไหล ไฟมีควัน ชายมีนารี สตรีมีบุรุษ" ก็เปนธรรมดาของปุถุชนเพราะเม่ือ
เปนผูใหญจบการศึกษามีหนาที่การงานแลวก็สามารถมีครอบครัว คือ มีสามีหรือภรรยา เปนเพื่อนคูชิดมิตร
คูใจเปนคูสรางคูสม มีความรักที่บริสุทธิ์ตอกัน ซ่ือสัตยตอกันจริงใจตอกัน เขาใจกันและกัน อาจมีเพื่อนตาง
เพศคบกัน ดูใจกัน สังเกตอุปนิสัยใจคอกันและกันกอน และอยาชิงสุกกอนหาม ถาจะใหดีก็ตองใหพอแมทั้ง
สองฝายรับรูเห็นชอบดวย จะไดมีหลักประกันหรือมีพยาน ชนิดที่เราเรียกกันวา เขาตามตรอก ออกตาม
ประตูอยาเขาหลังบานออกทางหนาตาง  ไมปลอดภัยแน จะตองแนใจวาเปแนความรักที่บริสุทธิ์จริงใจตอกัน
ใหมีสติสัมปชัญญะ อยาใหถึงข้ันมืดมน ดังที่กลาวกันวา "ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมิดมน"  รักอยาง
นี้มีเพื่อตางเพศอยางนี้มีจุดหมายที่แนนอนเพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือชีวิตครอบครัวอยางนี้ มีจุดหมายที่แนนอน 
เพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือครอบครัวอยางนี้ไมมีความเสียหาย สังคมยอมรับปฏิบัติกันอยูแลว   
 พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองสันโดษ สันโดษ ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง "ความยินดีในของของ
ตน" (โดยไมแยงชิงกรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน) คําวาสันโดยที่นําเอามาใชเปนภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตวา  
สํโตษะ คือความยินดี ความพอใจพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมาย คําวา
สันโดษวา "ความยินดีหรือความพอใจเทาที่ตนมีอยู; มักนอย" (อัปปจฉตา) ซ่ึงตรงขามกับมหิจฉตา ที่แปลวา 
"มักมาก" ในของของผูอ่ืน หรือทรัพยสินของผูอ่ืนคําวา สันโดษ หากเปนภาษาบาลี มาจากศัพทวา สนฺโตสะ 
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คน หนาที่ของพอแมนั้น พระพุทธองคไดตรัสแนะเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ดังนี้ เชน หามไมใหลูกทําชั่ว 
แนะนําใหลูกตั้งอยูในความดี ใหลูกไดศึกษาเลาเรียน เปนตน 
 ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ สําหรับปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
เปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูในปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน  
สันดานเปนอาชญากร ปญหาเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดลอม เปนตน 
 สําหรับสาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ไดกลาวถึงวิธีแกมาแลวขางตน ซ่ึงอาจจะนํามาใช
ในกรณีนี้ไดเชนเดียวกัน สวนที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชน แหลงจําหนายยาเสพติด เปนตน ถาจะใหไดผลดี  
ทางฝายรัฐบาลหรือชนชั้นบริหารนาจะไดจัดการแกไขใหดีกวาที่เปนอยูทุกวันนี้ โดยรัฐบาลหรือผูมีหนาที่
รับผิดชอบทางฝายบานเมือง อาจจะแกดวยการนําเอาธรรมะไปเปนหลักในการทํางานเม่ือเห็นวาสิ่งแวดลอม
ใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม ก็จัดการใหเปนไปในทางดีเสีย ก็จะเปนอุบายวิธีแกไขที่
ไดผลมากทางหนึ่ง 
 ปญหาศีลธรรมเสื่อมสาเหตุแหงศีลธรรมเสื่อมนั้น มีมากมายอาจจะมาจาสวนตัว สวนครอบครัว 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ฯลฯ การแกสาเหตุจากครอบครัว สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจนั้น ไดกลาวไวแลว   
แตในที่นี้นับวาสําคัญมากที่สุดก็คือสวนตัวแตละบุคคล จะเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสูการแกปญหา
ศีลธรรมเสื่อม คือจะตองจัดการกับตัวเราเองใหไดอยางนอย 2 วิธี คือ 
 1) พยายามหัดหรือปลูกฝงใหเกิดความฝงใจในการรังเกียจความชั่วชาตาง ๆ และประทับใจใน
ความนิยมชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจง อาจจะโดยวิธีพิจารณาใหเห็นวา ความชั่วเปนตัว
สกปรกเปนของเสียของเหม็นสาบ ไมมีใครชอบ 
 2) พิจารณาถึงเหตุผลในเร่ืองเอาใจเขามาใสใจเรา เทียบเคียงกันและกัน คนที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน
ไดนั้น มักจะรูเทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ จะเปนการฝกไมลืมตน และยังสามารถทําตนใหเปนที่นิยมรักใคร
ของคนทั้งหลายได เพราะคนที่ลืมตนนั้นเม่ือตนเองเปนฝายไดเปรียบ เปนฝายเหนือคนอ่ืนก็มักจะขมขูหรือ
เหยียบผูอ่ืนโดยปราศจากความปรานี 
 ปญหาโสเภณี สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวิชรญาณโรรส ไดทรงรจนาไวในหนังสือเบญจ
ศีลเบญจธรรม เก่ียวกับผูเที่ยวซุกซนชอบคบคากับหญิงแพศยา (โสณี) จะประสบความเสื่อมเสียประการ 
ตาง ๆ คือ 
 1) ตองเสียทรัพยเปนคาบําเรอหญิงนั้นทุกคราวไป ทรัพยที่เสียไปนี้ ไมใชสําหรับทําอุปการะโดย
ฐานเมตตาที่ไดชื่อวาเปนอันจายดวยดี แตเปนคาปรับเพราะลุอํานาจแกกิเลสกาม 
 2) หญิงแพศยาผูประพฤติสําสอนในกาม ยอมเปนบอเกิดแหงโรค อันทําใหรางกายพิการไปตาง ๆ 
เสียกําลังไมแข็งแรง ที่สุดเสียชีวิต และโรคนี้ติดตอกันได มีบุตรภายหลังแตเปนคนมักมีโรค ไมแข็งแรง 
 3) เสี่ยงตออันตรายตาง ๆ เพราะหญิงแพศยา ยอมผูกสมัครรักกับชายหลายคน ฝายชายตางคนก็
จะเกิดหึงหวงเกียจกันและกันข้ึนเองเปนฐานะที่เขาจะเกิดวิวาทกันข้ึนแลวทําลายกัน 
 ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแลว การจะแกปญหาอะไรก็ตามจะตองแกที่ตนเหตุ แกกันไปใหถึง
ตนเหตุจริง ๆ นาจะไดสาวหาตนเหตุของการเกิดโสเภณีอยางแทจริง นาจะเปนไปไดที่วา เพราะตราบใดยังมี

คนไปเที่ยวโสเภณี ตราบนั้นก็ตองมีโสเภณีแน และหากยิ่งมีคนไปใชบริการนี้มาก ก็ยิ่งเกิดโสเภณีมากยิ่งข้ึน
แลวทําไมจึงมีคนถึงมีอารมณทางเพศรุนแรงเพิ่มข้ึนก็เพราะ 
 1) สภาพสังคมที่อยูรอบตัวเรานั่นเองสงเสริมโดยเฉพาะอยางยิ่งทางสื่อมวลชน ไมวาจะเปน
ภาพยนต  วีดีโอ  ละคร  เพลง การโฆษณา การจัดประกวดนางงามธิดาตาง ๆ การกีฬา หนังสือพิมพรายวัน 
หนังสือลามกตาง ๆ ทั้งของเด็กและผูใหญ มีการเผยแพรยั่วยุกามราคะจัดยิ่งข้ึน  ฉะนั้น  ตราบใดที่การ
สื่อสารตาง ๆ ยังปอนภาพ-เสียง-สัมผัสที่เรงเรา  ปลุกอารมณทางเพศใหระอุฮือโหมแกประชาชนอยู
ตลอดเวลาแลว  ตราบนั้นปญหาโสเภณียอมไมมีวันลดนอยลงไปได  และโสเภณีมีแตจะถูกเพิ่มจํานวนใหมา
รองรับอารมณกามของผูชายมากข้ึน พรอมกันนั้น  สื่อสารลามกตาง ๆ ก็จะออกมาเอาใจลูกคา  กามตัณหา
ก็เพิ่มทวีคูณยิ่งข้ึนไปอีก 
 2)  ตัวบุคคลแตละคน  พระพุทธเจาไดตรัสเตือนใหรักษาศีล 5 เปนนิจศีลสําหรับบุคคลทั่วไป      
มิใหขาดมิใหทําลาย ซ่ึงในศีล 5นั้น  มีขอที่ 3 ที่ใหมีเจตนางดเวนจากประพฤติผิดในทางกามมีรายละเอียด
ดังกลาวไวในบทที่  2  ขอที่วาดวยเบญจศีลเบญจธรรม  เม่ืองดเวนจากการประพฤติในกามนี้เปนข้ันของศีล  
แตจะมีธรรมควบคูดวย คือ จะตองมีกามสังวรปติวัตร และสทารสันโดษ เพราะฉะนั้นบุคคลแตละคนนี้แหละ
ที่เปนตนเหตุอันแทจริงของการเกิดโสเภณีเพราะบุคคลแตละคนขาดธรรมคือกามสังวร  ซ่ึงพระพุทธองคได
ทรงแนะนําให "สังวรในกาม คือกิริยาที่ระมัดระวังไมประพฤติมักมากในกาม" ก็เพราะในดานของปจเจกชน  
หากไมมีความสังวรในกามแลวจิตใจก็จะหาความสงบมิได จะมีความกระวนกระวายแสวงหากามอยูเร่ือยไป  
ทั้งจะวิจิตรพิศดารข้ึนเร่ือย ๆ อยางไมมีขอบเขต  เพราะวาการเสพกามจะทําใหเต็มอ่ิมนั้นไมได  มันไม
เหมือนกับการกินขาว  ที่กินแลวยังรูจักอ่ิม แตการเสพกามนี้เหมือนกับยาเสพติดอยางหนึ่ง  คือยิ่งเสพก็ยิ่ง
ติด วิธีการที่ฉลาดกวาในการที่จะทําใหอ่ิมในกามใหเกิดข้ึนก็คือ วิธีตามแนวพุทธศาสนา คือการเสพกามให
นอยลง นอยลงเร่ือยๆ จนหยุดไปเอง 
 การจะถือหลักที่วา "น้ํามีไหล ไฟมีควัน ชายมีนารี สตรีมีบุรุษ" ก็เปนธรรมดาของปุถุชนเพราะเม่ือ
เปนผูใหญจบการศึกษามีหนาที่การงานแลวก็สามารถมีครอบครัว คือ มีสามีหรือภรรยา เปนเพื่อนคูชิดมิตร
คูใจเปนคูสรางคูสม มีความรักที่บริสุทธิ์ตอกัน ซ่ือสัตยตอกันจริงใจตอกัน เขาใจกันและกัน อาจมีเพื่อนตาง
เพศคบกัน ดูใจกัน สังเกตอุปนิสัยใจคอกันและกันกอน และอยาชิงสุกกอนหาม ถาจะใหดีก็ตองใหพอแมทั้ง
สองฝายรับรูเห็นชอบดวย จะไดมีหลักประกันหรือมีพยาน ชนิดที่เราเรียกกันวา เขาตามตรอก ออกตาม
ประตูอยาเขาหลังบานออกทางหนาตาง  ไมปลอดภัยแน จะตองแนใจวาเปแนความรักที่บริสุทธิ์จริงใจตอกัน
ใหมีสติสัมปชัญญะ อยาใหถึงข้ันมืดมน ดังที่กลาวกันวา "ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมิดมน"  รักอยาง
นี้มีเพื่อตางเพศอยางนี้มีจุดหมายที่แนนอนเพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือชีวิตครอบครัวอยางนี้ มีจุดหมายที่แนนอน 
เพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือครอบครัวอยางนี้ไมมีความเสียหาย สังคมยอมรับปฏิบัติกันอยูแลว   
 พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองสันโดษ สันโดษ ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง "ความยินดีในของของ
ตน" (โดยไมแยงชิงกรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน) คําวาสันโดยที่นําเอามาใชเปนภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตวา  
สํโตษะ คือความยินดี ความพอใจพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมาย คําวา
สันโดษวา "ความยินดีหรือความพอใจเทาที่ตนมีอยู; มักนอย" (อัปปจฉตา) ซ่ึงตรงขามกับมหิจฉตา ที่แปลวา 
"มักมาก" ในของของผูอ่ืน หรือทรัพยสินของผูอ่ืนคําวา สันโดษ หากเปนภาษาบาลี มาจากศัพทวา สนฺโตสะ 
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และมีอีกศัพทหนึ่งวา สนฺตุฏฐิ (สันตุฎฐี) ซ่ึงก็หมายถึง "ยินดีดวยของของตน" เชนกัน จะเห็นได พบไดในพระ
พุทธศาสนสุภาษิตที่วา "สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ" แปลตามที่ทานแปลกันมาวา "ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง" 
และอีกบทหนึ่งวา "ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฐพฺพํ" แปลวา "ไดสิ่งใดพึงพอใจในสิ่งนั้น"มีขอนาสังเกตวา "ตุฎฐพฺพํ"  
ที่แปลวา "สันโดษ" แปลวา "พอใจ" ก็ได สวนในปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับของพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ มีวา "สันโดษที่เปนภาษาไทย มาจากภาษาบาลีวา สนฺตุฏโฐ ภาษาสันสกฤต
วา สํตุษฺฎิ ก็มีความหมายเชนเดียวกับที่ไดยกนํามาเสนอ ตั้งแตตอนตนแลว ในภาษาอังกฤษ คําวา 
Contenment และ Satisfaction สําหรับ Contentedness ตรงกับคําวา สันโดษ ซ่ึงใหความหมายวา 
"พอใจ; สันโดษ; พอความตองการ" ตามความหมายที่ผานมา คําวา "สันโดษ" ไมไดแปลหรือมีความหมายวา 
ไมใหพัฒนาตน สังคม หรือประเทศชาติ แตประการใด คําสอนเร่ือง "สันโดษ" เทากับสอนให "รูจักพอ" คําวา  
"สันโดษ" ทางพระพุทธศาสนามี 3 ประการ คือ 
   1)  ยถาลาภสันโดษ ยินดีในสิ่งที่ตนไดมา โดยชอบดวยศีลธรรมและนิติธรรม 
   2)  ยถาพลสันโดษ ยินดีตามสมควรแกกําลังกายและกําลังสุขภาพของตน ไมยินดีจนเกินกําลัง 
  3) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ตามที่เหมาะสมแกตน แกภาวะ ฐานะ และแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตของตน 
  สันโดษทั้ง 3 เปนไปในปจจัย 4 (สําหรับบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน เภสัชช/
สําหรับคฤหัสถ เสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค) จึงรวมเปนสันโดษ 12 (3x4=12) สันโดษมี
ปรากฎอยูในพระคัมภีรอรรถกถาและฎีกามากมาย ไมนอยกวา 10 แหง การสอนเร่ืองสันโดษ เปนการสอนมิ
ใหมีความปรารถนามาก อยากมีมาก (มหิจฉตา) โลภมาก ในสิ่งที่ไมใชสิทธิของตนอันที่จริงมีรถ 10 คัน  
ก็ใชไดทีละคัน มีบาน 10 หลัง ก็นอนได คืนละหลัง จะโลภมาก มักมาก ไปทําไมกัน คําสอนทาง
พระพุทธศาสนามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ แบงเปน 3 ปฎก คือ พระวินัยปฎก 21,500 พระธรรมขันธพระ
สุตตันตปฎก 21,500 พระธรรมขันธ และพระอภิธัมมปฎก 42,000 พระธรรมขันธ 
  พระสัมมาสัมพุทธเจา มิไดทรงสอนใหสันโดษ เทานั้น ยังมีคําสอนที่ใหขยันหม่ันเพียร (อุฏฐานะ)   
มีความเพียร (วิริยะ/วายามะ) ใหมีการเก็บรักษา (อารักขา) คบเพื่อนดี (กัลยาณมิตร) เลี้ยงชีพชอบ เลี้ยงชีพ
พอสมควร ไมฟุมเฟอยเกินไป ไมฝดเคืองเกินไป (สมชีวิตา) เลี้ยงชีวิต เลี้ยงครอบครัว พอเหมาะพอสม 
สันโดษ   มิไดหมายความวา สอนใหงอมืองอเทา ไมขวนขวายศึกษาเลาเรียน ไมประกอบการงานอาชีพแต
อยางไร แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไวอีกวา ตองมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)**  
คือคุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย มีคําสอนที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค (creative 
thinking) เชนจักร 4 คือธรรมะที่นําชีวิตไปสูความรุงเรือง ดุจลอรถนํารถไปสูที่หมายฉะนั้น (มีปฏิรูปเทสวาส 
อยูที่ในถ่ินที่ดี สัปปุริสปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ คือคนดี อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวชอบ ปุพเพกตปุญญตา 
ความเปนผูทําดีไวกอน)  จักร 4 นี้ เรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา "พุทธธรรม" คือธรรมอันมีอุปการะมาก (Virtues of 
great assistance) ชวยใหชีวิตประสบความกาวหนา เจริญงอกงามไพบูลยตลอดไป วุฒิธรรม 4 คือ  
ธรรมเปนเคร่ืองเจริญ 4 มี (สัปปุริสสํเสวะ คบคนดีเปนสัตบุรุษ สัทธัมมัสสวนะ ฟงพระสัทธรรม เอาใจใสใน
การศึกษาหาความรู โยนิโสมนสิการ คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี พิจารณาในใจโดยวิธีอันแยบคาย/แยบยล ธัมมา
นุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรม) พระพุทธศาสนามีภาษิตวา มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจัก

ประมาณ (ความรูจักพอ) จําปรารถนาในที่ทั้งปวง เรามีมัชฌิมา ความรูจักประมาณ ปฏิบัติแบบสายกลาง 
มีอัตตัญุตา ใหรูจักประมาณตนพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทําใหผูปฏิบัติ มีชีวิตที่
เจริญรุงเรือง พัฒนาสังคม ประเทศชาติใหเจริญพัฒนามีมากมายครับ เพราะฉะนั้นมองอะไรอยามองดาน
เดียว ตองมองอยางข้ึนที่สูงมอง หรือตองมองอยางนกมอง (bird's eye view) คําวาสันโดษนี้ อาจไดแปลวา 
"พอ, ความพอ, ความรูจักพอ" คนรูจักพอ จึงจะเปนคนรํ่ารวย คนไมรูจักพอจึงเปนคนจนอยูตลอดกาล คนไม
รูจักพอ จึงเทากับเปนคนมีไมพอ พอไมมีนั่นเอง หากบุคคลในสังคมมีคําวาพอแลวยอมไมกอสรางปญหาใดๆ 
ใหกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
 ปญหาทุกปญหาที่สังคมโลกและทุกประเทศ รวมถึงสังคมไทยกําลังเผชิญอยูนั้น เปนบทเรียนราคา
แพงที่ทุกคนไดรับ สาเหตุที่แทจริงของทุกปญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความดอยคุณภาพของ
ประชากร ทั้งระดับครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จํานวนประชากรที่มีคุณภาพต่ําเปนจํานวนมากใน
สังคมเหลานั้น ดังนั้นการแกปญหาจึงตองทําทุกวิถีทางทีจ่ะสรางคุณภาพที่สูงข้ึนไปแกประชาชนในสังคมไทย 
 เชื่อวาปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมคงจะหายไป เพราะฉนั้นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืน หรือเห็นแก
ตัวควรจะมองปญหาสังคม  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เสีย แลวปญหาตาง ๆ ก็คงไมเปนแบบวันนี้ และคง
ไมฝงรากจนเติบโตจนยากแกการแกไข แตถาคิดจะแกไขก็คงไมสายถาคิดจะทํา   
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และมีอีกศัพทหนึ่งวา สนฺตุฏฐิ (สันตุฎฐี) ซ่ึงก็หมายถึง "ยินดีดวยของของตน" เชนกัน จะเห็นได พบไดในพระ
พุทธศาสนสุภาษิตที่วา "สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ" แปลตามที่ทานแปลกันมาวา "ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง" 
และอีกบทหนึ่งวา "ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฐพฺพํ" แปลวา "ไดสิ่งใดพึงพอใจในสิ่งนั้น"มีขอนาสังเกตวา "ตุฎฐพฺพํ"  
ที่แปลวา "สันโดษ" แปลวา "พอใจ" ก็ได สวนในปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับของพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ มีวา "สันโดษที่เปนภาษาไทย มาจากภาษาบาลีวา สนฺตุฏโฐ ภาษาสันสกฤต
วา สํตุษฺฎิ ก็มีความหมายเชนเดียวกับที่ไดยกนํามาเสนอ ตั้งแตตอนตนแลว ในภาษาอังกฤษ คําวา 
Contenment และ Satisfaction สําหรับ Contentedness ตรงกับคําวา สันโดษ ซ่ึงใหความหมายวา 
"พอใจ; สันโดษ; พอความตองการ" ตามความหมายที่ผานมา คําวา "สันโดษ" ไมไดแปลหรือมีความหมายวา 
ไมใหพัฒนาตน สังคม หรือประเทศชาติ แตประการใด คําสอนเร่ือง "สันโดษ" เทากับสอนให "รูจักพอ" คําวา  
"สันโดษ" ทางพระพุทธศาสนามี 3 ประการ คือ 
   1)  ยถาลาภสันโดษ ยินดีในสิ่งที่ตนไดมา โดยชอบดวยศีลธรรมและนิติธรรม 
   2)  ยถาพลสันโดษ ยินดีตามสมควรแกกําลังกายและกําลังสุขภาพของตน ไมยินดีจนเกินกําลัง 
  3) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ตามที่เหมาะสมแกตน แกภาวะ ฐานะ และแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตของตน 
  สันโดษทั้ง 3 เปนไปในปจจัย 4 (สําหรับบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน เภสัชช/
สําหรับคฤหัสถ เสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค) จึงรวมเปนสันโดษ 12 (3x4=12) สันโดษมี
ปรากฎอยูในพระคัมภีรอรรถกถาและฎีกามากมาย ไมนอยกวา 10 แหง การสอนเร่ืองสันโดษ เปนการสอนมิ
ใหมีความปรารถนามาก อยากมีมาก (มหิจฉตา) โลภมาก ในสิ่งที่ไมใชสิทธิของตนอันที่จริงมีรถ 10 คัน  
ก็ใชไดทีละคัน มีบาน 10 หลัง ก็นอนได คืนละหลัง จะโลภมาก มักมาก ไปทําไมกัน คําสอนทาง
พระพุทธศาสนามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ แบงเปน 3 ปฎก คือ พระวินัยปฎก 21,500 พระธรรมขันธพระ
สุตตันตปฎก 21,500 พระธรรมขันธ และพระอภิธัมมปฎก 42,000 พระธรรมขันธ 
  พระสัมมาสัมพุทธเจา มิไดทรงสอนใหสันโดษ เทานั้น ยังมีคําสอนที่ใหขยันหม่ันเพียร (อุฏฐานะ)   
มีความเพียร (วิริยะ/วายามะ) ใหมีการเก็บรักษา (อารักขา) คบเพื่อนดี (กัลยาณมิตร) เลี้ยงชีพชอบ เลี้ยงชีพ
พอสมควร ไมฟุมเฟอยเกินไป ไมฝดเคืองเกินไป (สมชีวิตา) เลี้ยงชีวิต เลี้ยงครอบครัว พอเหมาะพอสม 
สันโดษ   มิไดหมายความวา สอนใหงอมืองอเทา ไมขวนขวายศึกษาเลาเรียน ไมประกอบการงานอาชีพแต
อยางไร แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไวอีกวา ตองมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)**  
คือคุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย มีคําสอนที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค (creative 
thinking) เชนจักร 4 คือธรรมะที่นําชีวิตไปสูความรุงเรือง ดุจลอรถนํารถไปสูที่หมายฉะนั้น (มีปฏิรูปเทสวาส 
อยูที่ในถ่ินที่ดี สัปปุริสปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ คือคนดี อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวชอบ ปุพเพกตปุญญตา 
ความเปนผูทําดีไวกอน)  จักร 4 นี้ เรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา "พุทธธรรม" คือธรรมอันมีอุปการะมาก (Virtues of 
great assistance) ชวยใหชีวิตประสบความกาวหนา เจริญงอกงามไพบูลยตลอดไป วุฒิธรรม 4 คือ  
ธรรมเปนเคร่ืองเจริญ 4 มี (สัปปุริสสํเสวะ คบคนดีเปนสัตบุรุษ สัทธัมมัสสวนะ ฟงพระสัทธรรม เอาใจใสใน
การศึกษาหาความรู โยนิโสมนสิการ คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี พิจารณาในใจโดยวิธีอันแยบคาย/แยบยล ธัมมา
นุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรม) พระพุทธศาสนามีภาษิตวา มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจัก

ประมาณ (ความรูจักพอ) จําปรารถนาในที่ทั้งปวง เรามีมัชฌิมา ความรูจักประมาณ ปฏิบัติแบบสายกลาง 
มีอัตตัญุตา ใหรูจักประมาณตนพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทําใหผูปฏิบัติ มีชีวิตที่
เจริญรุงเรือง พัฒนาสังคม ประเทศชาติใหเจริญพัฒนามีมากมายครับ เพราะฉะนั้นมองอะไรอยามองดาน
เดียว ตองมองอยางข้ึนที่สูงมอง หรือตองมองอยางนกมอง (bird's eye view) คําวาสันโดษนี้ อาจไดแปลวา 
"พอ, ความพอ, ความรูจักพอ" คนรูจักพอ จึงจะเปนคนรํ่ารวย คนไมรูจักพอจึงเปนคนจนอยูตลอดกาล คนไม
รูจักพอ จึงเทากับเปนคนมีไมพอ พอไมมีนั่นเอง หากบุคคลในสังคมมีคําวาพอแลวยอมไมกอสรางปญหาใดๆ 
ใหกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
 ปญหาทุกปญหาที่สังคมโลกและทุกประเทศ รวมถึงสังคมไทยกําลังเผชิญอยูนั้น เปนบทเรียนราคา
แพงที่ทุกคนไดรับ สาเหตุที่แทจริงของทุกปญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความดอยคุณภาพของ
ประชากร ทั้งระดับครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จํานวนประชากรที่มีคุณภาพต่ําเปนจํานวนมากใน
สังคมเหลานั้น ดังนั้นการแกปญหาจึงตองทําทุกวิถีทางทีจ่ะสรางคุณภาพที่สูงข้ึนไปแกประชาชนในสังคมไทย 
 เชื่อวาปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมคงจะหายไป เพราะฉนั้นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืน หรือเห็นแก
ตัวควรจะมองปญหาสังคม  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เสีย แลวปญหาตาง ๆ ก็คงไมเปนแบบวันนี้ และคง
ไมฝงรากจนเติบโตจนยากแกการแกไข แตถาคิดจะแกไขก็คงไมสายถาคิดจะทํา   
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