
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสถาบันครอบครัว
ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล�่ำ

อำจำรย์ประจ�ำ มจร วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช

บทน�า

 ครอบครวัเป็นสถำบันสงัคมทีส่�ำคญัทีส่ดุ เป็นหน่วยของสงัคมทีม่คีวำมสมัพนัธ์และควำมร่วมมอื

อย่ำงใกล้ชดิ เป็นสถำบนัทีม่คีวำมคงทนทีส่ดุ และยงัไม่เคยปรำกฏว่ำสงัคมมนษุย์ใดไม่มสีถำบนัครอบครวั 

ดงันัน้ครอบครวัจงึเปรยีบเสมอืนโรงงำนท่ีท�ำหน้ำทีห่ล่อหลอมพฤติกรรมของสมำชกิในสงัคมให้ด�ำรงอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข

 สถำบันครอบครัวแม้จะมีควำมส�ำคัญในกำรอบรมขัดเกลำสมำชิกก็จริงแต่จ�ำเป็นต้องพ่ึงพำ

สถำบนัศำสนำโดยเฉพำะพุทธศำสนำในสงัคมไทย เพรำะศำสนำมหีน้ำทีต่อ้งกระท�ำทำงสังคมดว้ย เชน่ 

ช่วยให้สังคมเป็นปึกแผ่นประสำนสำมัคคี ช่วยก�ำหนดสถำนภำพของสมำชิก อบรมให้สมำชิกรู้ระเบียบ

ทำงสังคมและเป็นสถำบันที่ควบคุมสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข

ความหมายของสถาบันครอบครัว

 เบอร์เกส และล็อค อธิบำยว่ำ ครอบครัวจะต้องมีลักษณะส�ำคัญ ๔ ประกำร คือ

 ๑.  ครอบครวัประกอบด้วยบคุคลทีม่ำรวมกนัโดยกำรแต่งงำนหรือควำมผูกพันทำงสำยโลหติ หรือ

กำรมีบุตรบุญธรรม กำรแต่งงำนแสดงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำมี ภรรยำ ส่วนควำมผูกพันทำงสำย

โลหิต คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อ แม่ และบุตรรวมทั้งบุตรบุญธรรมด้วย

 ๒.  สมำชิกของครอบครัว เหล่ำนี้ อยู่รวมกันภำยในครอบครัวเดียวกัน หรือบำงคร้ัง แยกไป 

ต่ำงหำก เรียกว่ำ กำรออกเรือน เช่น ในสังคมสมัยโบรำณครอบครัว จะมีสมำชิก ๓-๔-๕ ชั่วอำยุคน

ปัจจุบันครอบครัวมีขนำดเล็กลงประกอบด้วยสำมี ภรรยำ และบุตร

 ๓.  ครอบครัวเป็นหน่วยโต้ตอบระหว่ำงบุคคล เช่น สำมี ภรรยำ พ่อ แม่ ลูก พี่น้องโดยสังคมแต ่

ละแห่ง จะก�ำหนดบทบำทของแต่ละคนในครอบครัวไว้ ซึ่งแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับควำมเชื่อ ประเพณี  

ค่ำนิยมของสังคมนั้น

 ๔.  ครอบครัวถ่ำยทอดรักษำวัฒนธรรม สมำชิกจะถ่ำยทอดรูปแบบเพื่อรักษำมำตรฐำนควำม

ประพฤติ ปฏิบัติต่อกันในแต่ละชนชั้นทำงสังคม  
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 โดยสรุป ครอบครัว หมำยถึง กลุ่มบุคคลที่มำรวมกันโดยกำรสมรส โดยทำงสำยโลหิต หรือโดย

กำรรบับตุรบญุธรรม มกีำรก่อตัง้ครอบครวัขึน้ มปีฏกิริิยำโต้ตอบซ่ึงกนัและกนัในฐำนะท่ีเป็นสำม ีภรรยำ 

พ่อ แม่ เป็นบุตร เป็นธิดำ เป็นพี่ เป็นน้อง โดยกำรรักษำวัฒนธรรมเดิม หรืออำจจะมีกำรสร้ำงสรรค์

วัฒนธรรมใหม่เพิ่มเติมขึ้นก็ได้ตำมกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม

ความหมายตามแนวพุทธศาสตร์

 ครอบครัวตำมแนวพุทธศำสตร์ ไม่มีกำรก�ำหนดตำยตัว แต่กล่ำวถึงลักษณะอันเป็นคุณสมบัติ

เฉพำะตวัของสมำชกิในครอบครวัเท่ำน้ัน ในทำงพทุธศำสนำจะกล่ำวถงึครอบครวัในรปูของสำมภีรรยำ 

บดิำ มำรดำ เท่ำนัน้ ซึง่ถอืว่ำเป็น มำรดำ บดิำก็ดี สำม ีภรรยำกดี็ เป็นส่วนประกอบทีส่�ำคญัของครอบครัว

ความหมายในแง่สถาบัน

 ครอบครัว หมำยถึง กำรอยู่ร่วมกันของชำยหญิง ในรูปของสำมี ภรรยำ มีหน้ำที่ให้ก�ำเนิดบุตร

และเลีย้งดบุูตรเพือ่ให้สำมำรถด�ำรงชพีอยูใ่นสงัคมได้ สมำชกิในครอบครวัมีกำรแสดงออกทำงพฤตกิรรม

ต่อกันและกัน ในรูปแบบของกำรปฏิบัติตำมสถำนภำพและบทบำทอันเป็นหน้ำที่ของสมำชิก

 สบืเนือ่งจำกคนไทยสมยัก่อนจะอยูก่นัเป็นครอบครวัใหญ่ ลกัษณะเป็นครอบครวัขยำยประกอบด้วย 

พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ยำ ตำ ยำย และเครือญำติ รวมกันอยู่ในบริเวณบ้ำนเดียวกันควำมใหญ่เล็กของบ้ำน

ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนคนและต่อเติมขนำดของบ้ำนเรื่อยไปตำมจ�ำนวนคนท่ีเพิ่มขึ้นถึงเทศกำลก็ท�ำข้ำวของ

อำหำรไปท�ำบุญที่วัดใกล้บ้ำนญำติพี่น้องจะเข้ำมำร่วมมือช่วยเหลือกันข้ำวของอำหำรที่เหลือก็จะ 

แบ่งปันแจกจ่ำยให้เพื่อนบ้ำนใกล้เคียง แต่ด้วยวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจำก

เดิมมำก สมำชิกในครอบครัวต่ำงต้องดิ้นรนท�ำมำหำเลี้ยงชีพ หนุ่มสำวที่อยู่ต่ำงจังหวัดก็เข้ำมำในเมือง

เพือ่หำงำนท�ำ ท�ำให้ต้องทิง้พ่อแม่ทีช่รำภำพไว้ตำมล�ำพัง พ่อแม่จ�ำเป็นต้องท�ำงำนหนกัเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย

ส�ำหรับลูก และครอบครัว ไม่มีเวลำสั่งสอนอบรมลูก ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนแต่จะสร้ำงปัญหำให้กับสังคม

 ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชำติชำย ชุณหะวัน เป็นนำยก

รัฐมนตรี คุณหญิงสุพัตรำ มำศดิตถ์ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้เสนอ คณะ

รัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติ ให้วันที่ ๑๔ เมษำยน ของทุกปี เป็น “วันครอบครัว” ซึ่งตรงกับวัน

สงกรำนต์ของไทย เพรำะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมำชิกในครอบครัวมีโอกำสพบปะกันได้โดย
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สะดวก จึงให้ถือโอกำสเดียวกันนี้เป็นวันแห่งกำรรวมญำติ รวมครอบครัว ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ

บุพกำรี รดน�้ำด�ำหัว ตลอดจนกำรขอพรผู้ใหญ่ตำมประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมำ

ความส�าคัญของวันครอบครัว

 ครอบครัว ถือได้ว่ำเป็นสถำบันมูลฐำนของมนุษย์ชำติ เป็นหน่วยขนำดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้

สร้ำงและก�ำหนดสถำนภำพ สิทธิ หน้ำที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็นสถำบันแห่งแรกใน

กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมและพัฒนำ ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สำมี ภรรยำ และบุตร กำรที่ทำงรำชกำรก�ำหนด

วันครอบครัวขึ้นมำนั้น เนื่องจำกต้องกำรให้ประชำชนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของครอบครัวให้ 

มำกขึ้น เพรำะกำรท่ีวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมท�ำให้ครอบครัวมีควำมขัดแย้ง  

และห่ำงเหินกันมำกขึ้น ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำสังคมตำมมำทีหลังได้

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่พึงปฏิบัติต่อกัน

 ๑. ให้ควำมรัก ควำมอบอุ่นและควำมเอื้ออำทรต่อกัน

 ๒. หันหน้ำเข้ำหำกันและยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 ๓. ช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน

 ๔. ดูแลเอำใจใส่และให้เวลำกับครอบครัวมำกขึ้น

 ๕. รู้จักวำงแผนกำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด / ไม่ฟุ่มเฟือย

 ๖. รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน

 ๗. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมกัน

 ชำวพทุธทีด่นีอกจำกจะต้องพฒันำตนเองให้เป็นคนดี มศีีลธรรม ประกอบอำชพีสุจริตแล้ว ยงัม ี

หน้ำที่ที่ต้องท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วย กล่ำวคือ 

 ๑.	การบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 

  ครอบครัวในอุดมคติตำมหลักพระพุทธศำสนำเป็นสถำบันแห่งกำรใช้ชีวิตร่วมกันของหญิงและ

ชำยที่มีอุดมกำรณ์ชีวิตสอดคล้องกัน ต่ำงฝ่ำยมีควำมพร้อมในภำระหน้ำที่อันพึงปฏิบัติต่อกัน คือกำร

เกื้อกูลสงเครำะห์กันและผลิตสมำชิกใหม่ที่มีคุณภำพสู่สังคม จำกอุดมคติของครอบครัวดังกล่ำว ท�ำให้

เห็นมิติที่น�ำไปสู่ภำรกิจของครอบครัวส�ำคัญ ๒ ประกำรคือ
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  มติทิี ่๑ คอืกำรทีค่รอบครวัในฐำนะสถำบนัจะต้องมคีวำมเป็นปึกแผ่นเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

  มิติที่ ๒ เมื่อสมำชิกเกิดขึ้นมำใหม่ ก็จะต้องได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูให้มีคุณภำพตำมที่ประสงค์

 มติทิัง้สองประกำรนี ้เป็นอดุมกำรณ์ส�ำคญัในกำรด�ำเนนิชีวติครอบครวัตำมแนวพระพทุธศำสนำ

ซึ่งให้ควำมส�ำคัญแก่ครอบครัวในฐำนะเป็นรำกฐำนของสังคมที่มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงอยู่ของมวล

มนุษยชำติ จึงเน้นให้ผู้ครองเรือนด�ำรงตนอย่ำงถูกต้องตำมวิถีทำงแห่งฆรำวำส

 ในพระพุทธศำสนำมีหลักธรรมส�ำหรับให้คนในครอบครัวปฏิบัติ เรียกว่ำ “กุลจิรัฏฐิติธรรม	๔” 

หลักธรรม ๔ ประกำร ที่ท�ำให้ตระกูลมั่งคั่ง ประกอบด้วย

  ๑. ของหำยของหมดต้องแสวงหำ

  ๒. ของเก่ำช�ำรุดต้องบูรณะซ่อมแซม

  ๓. รู้จักประมำณในกำรใช้จ่ำย

  ๔. มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้ำนแม่เรือน

 หลักกุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ จึงเป็นหลักธรรมท่ีผู้ครองเรือนท้ังหญิงและชำยพึงยึดถือปฏิบัติเพ่ือรับ

ผิดชอบและรักษำครอบครัวให้คงอยู่อย่ำงสมบูรณ์

 ๒.	การบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

  ชุมชนนั้นใหญ่กว่ำครอบครัวแต่เล็กกว่ำประเทศ ชุมชน คือ กลุ่มคนที่อยู่ใกล้เคียงกัน พบปะกัน

เป็นประจ�ำ มศีำสนำ วฒันธรรม ภำษำ และอำชีพคล้ำยกนั ถ้ำชุมชนเข้มแข็ง รักใคร่สำมคัคกีนั ช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ครอบครัวก็จะดีขึ้นด้วย เรำจึงมีหน้ำที่ที่จะต้องรักษำท�ำนุบ�ำรุงให้ชุมชนเจริญก้ำวหน้ำ 

กำรที่ชุมชนจะเจริญก้ำวหน้ำหรือมั่งคั่งได้ คนในชุมชนต้องรักและสำมัคคีกัน ในทำงพระพุทธศำสนำ 

มีค�ำสอนเรื่อง “สังคหวัตถุ ๔”

	 สังคหวัตถุ	๔ หมำยถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล 

หรือเป็นหลักกำรสงเครำะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ ๔ ประกำร คือ

  ๑. ทำน คอื กำรให้ กำรเสยีสละ หรอืกำรเอือ้เฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ 

ไม่ตระหนีถ่ีเ่หนยีว ไม่เป็นคนเหน็แก่ได้ฝ่ำยเดียว คณุธรรมข้อนีจ้ะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เหน็แก่ตัว 

เป็นต้น 

  ๒. ปิยวำจำ คือ กำรพูดจำด้วยถ้วยค�ำที่ไพเรำะอ่อนหวำน พูดด้วยควำมจริงใจ ไม่พูด 

หยำบคำย ก้ำวร้ำว พูดในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์เหมำะส�ำหรับกำลเทศะ พระพุทธเจ้ำทรงให้ควำมส�ำคัญ
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กับกำรพูดเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะกำรพูดเป็นบันไดข้ันแรกท่ีจะสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึน วิธีกำร 

ที่จะพูดให้เป็นปิยวำจำนั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ กล่ำวคือ

   - เว้นจำกกำรพูดเท็จ

   - เว้นจำกกำรพูดส่อเสียด

   - เว้นจำกกำรพูดค�ำหยำบ

   - เว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ

  ๓. อัตถจริยำ คือ กำรสงเครำะห์ทุกชนิดหรือกำรประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

  ๔. สมำนัตตตำ คือ กำรเป็นผู้มีควำมสม�่ำเสมอ หรือมีควำมประพฤติเสมอต้นเสมอปลำย 

คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เรำเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมนิยม และไว้

วำงใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

 ๓.	การบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

  สิ่งแรกที่เรำควรบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติได้ คือกำรเป็นพลเมืองดี ท�ำตำม

กฎหมำยบ้ำนเมอืง และเมือ่เหน็คนท�ำผดิกฎหมำยกแ็จ้งให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทรำบ ข้อต่อมำกส่็งเสรมิให้เกดิ

ควำมสำมัคคีของคนในชำติ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำยในเรื่อง ศำสนำ เชื้อชำติ วัฒนธรรมและชนชั้น เรำต้อง

พยำยำมท�ำใจให้กว้ำงในเรือ่งเหล่ำนี ้กำรแตกแยกในเรือ่งเหล่ำนีเ้ป็นเรือ่งใหญ่ ท�ำให้ประเทศชำตไิม่เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน ปรำศจำกควำมสำมัคคี เกิดควำมร้ำวฉำน และเมื่อประเทศไทยไม่มั่นคงกำรพัฒนำ

ประเทศก็เป็นไปได้ยำก ในพระพุทธศำสนำมีหลักธรรมข้อหนึ่ง ที่จะก่อให้เกิดควำมเจริญแก่บ้ำนเมือง 

คือ “อปริหำนิยธรรม ๗”

	 “อปริหานิยธรรม	๗” คือ ธรรม ไม่เป็นที่ต้ังแห่งควำมเสื่อม เป็นไปเพื่อควำมเจริญฝ่ำยเดียว  

องค์ประกอบของอปริหำนิยธรรม มี ๗ อย่ำง คือ

  ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

  ๒. เมือ่ประชมุกพ็ร้อมเพรยีงกนัประชมุ เมือ่เลิกประชมุก็พร้อมเพรียงกนัเลิกและพร้อมเพรียง

ช่วยกันท�ำกิจที่สงฆ์จะต้องท�ำ

  ๓. ไม่บญัญตัสิิง่ทีพ่ระพทุธเจ้ำไม่บญัญติัขึน้ ไม่ถอนส่ิงทีพ่ระองค์ทรงบญัญติัไว้แล้ว สมำทำน

ศึกษำอยู่ในสิกขำบทตำมที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้

  ๔. ภิกษผูุ้ใหญ่เป็นประธำนในสงฆ์ เป็นทีซ่ึง่เคำรพนบัถอื ภกิษเุหล่ำนัน้เชือ่ฟังถ้อยค�ำของท่ำน 
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  ๕. ไม่ลุอ�ำนำจแก่ควำมอยำกที่เกิดขึ้น

  ๖. ยินดีในเสนำสนะป่ำ

  ๗. ตั้งใจอยู่ว่ำ เพื่อนภิกษุสำมเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มำสู่อำวำส ขอให้มำ ที่มำแล้ว ขอให้

อยู่เป็นสุข

 ธรรม ๗ อย่ำงนี้ ตั้งอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นไม่มีควำมเสื่อมเลย มีแต่ควำมเจริญฝ่ำยเดียวทั้งฝ่ำยบรรพชิต

และคฤหัสถ์

 พระพุทธศำสนำให้ควำมส�ำคัญกับครอบครัว เพรำะถือว่ำครอบครัวที่ดีเป็นจุดเร่ิมต้นของกำร

เรียนรู้และกำรพัฒนำ พระพุทธศำสนำจึงมีหลักธรรมที่ส่งเสริมให้มนุษย์พัฒนำครอบครัวอยู่มำกมำย 

ตัวอย่ำงหลักธรรมเหล่ำนี้ได้แก่

 ๑)	หลักธรรมที่แสดงความสัมพันธ์ของคนในฐานะที่แตกต่างกัน

 ทิศ ๖ เป็นหลักธรรมที่แสดงควำมสัมพันธ์ของคนในฐำนะที่แตกต่ำงกัน 

 บอกหน้ำท่ีท่ีบุคคลพึงปฏิบัติต่อกันและกันที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทำงสังคมดุจทิศที่อยู่ 

รอบตวั ส�ำหรบัหลกัธรรมในทศิ ๖ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรพัฒนำครอบครัว คอื ปรัุตถิมทิศ หรือทิศเบือ้งหน้ำ 

ได้แก่ มำรดำ บิดำ กับ ปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สำมี ภรรยำ 

  ๑) ปุรัตถิมทิศ หรือ ทิศเบ้ืองหน้ำ คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ มำรดำบิดำ เพรำะเป็นผู้มี 

อุปกำรคุณแก่เรำมำก่อน ส�ำหรับหลักเกณฑ์ที่บุตรธิดำพึงบ�ำรุงมำรดำบิดำและหลักเกณฑ์ที่มำรดำบิดำ

พึงอนุเครำะห์บุตรธิดำ มีดังนี้

การบ�ารุงมารดาบิดา การอนุเคราะห์บุตรธิดา

ท่ำนเลี้ยงเรำมำ เรำเลี้ยงท่ำนตอบ ห้ำมปรำมจำกควำมชั่ว

ช่วยท�ำกำรงำนของท่ำน ให้ตั้งอยู่ในควำมดี

ด�ำรงวงศ์ตระกูล ให้ศึกษำศิลปวิทยำ

ประพฤติตนให้เหมำะกับควำมเป็นทำยำท หำคู่ครองที่สมควร

เมื่อท่ำนล่วงลับ ท�ำบุญอุทิศให้ท่ำน มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกำสอันควร
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   ๒)  ปัจฉิมทิศ หรือ ทิศเบื้องหลัง คือทิศตะวันตก ได้แก่ สำมี - ภรรยำ เพรำะติดตำมเป็นก�ำลัง

สนับสนุนอยู่ข้ำงหลัง ซึ่งหลักเกณฑ์กำรบ�ำรุงภรรยำ และกำรอนุเครำะห์สำมี มีดังนี้

การบ�ารุงภรรยา การอนุเคราะห์สามี

ยกย่องให้สมเกียรติกับฐำนะที่เป็นภรรยำ จัดงำนบ้ำนให้เรียบร้อย

ไม่ดูหมิ่น สงเครำะห์ญำติมิตรทั้งสองฝ่ำยด้วยดี

ไม่นอกใจ ไม่นอกใจ

มอบควำมเป็นใหญ่ในบ้ำนให้ รักษำทรัพย์สมบัติที่หำมำได้

หำเครื่องประดับให้ในโอกำสอันควร ขยัน ไม่เกียจคร้ำนกำรงำนทั้งปวง

 ๒)	หลักธรรมส�าหรับการครองเรือน

	 ฆราวาสธรรม เป็นหลกัธรรมส�ำหรบักำรครองเรือนหรือกำรครองชวีติของคฤหสัถ์ ม ี๔ ประกำร 

ได้แก่

  ๑) สัจจะ คือ ควำมจริงใจ ควำมซื่อสัตย์ ควำมซื่อตรง พูดจริง ท�ำจริง

  ๒) ทมะ คือ กำรฝึกฝน กำรข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัด ดัดนิสัย แก้ไข

ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้ำวหน้ำด้วยสติปัญญำ

  ๓) ขันติ คือ ควำมอดทน ตั้งใจท�ำหน้ำที่กำรงำนด้วยควำมขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทำน 

ไม่หวั่นไหว มุ่งมั่นในจุดหมำย

  ๔) จำคะ คือ ควำมเสียสละ

 กำรพัฒนำมนุษย์ตำมหลักพุทธศำสนำ ได้กล่ำวถึงกำรฝึกฝนพัฒนำมนุษย์ให้สมบูรณ์ตำมหลัก

ไตรสิกขำ อันประกอบด้วย ศีล สมำธิ ปัญญำ หรืออีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรมจิตใจ และปัญญำไปพร้อม

กนั โดยเน้นท่ีกำรพฒันำปัญญำเป็นแกนหลกัส�ำคญัของกระบวนกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรฝึกฝน

ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิ่งท้ังหลำยตำมที่เป็นจริง สำมำรถเข้ำใจเหตุปัจจัยและแก้ไขปัญหำได้  

มีควำมประพฤติท่ีเป็นมำตรฐำนในสังคม มีจิตใจที่ผ่องใส เบิกบำน เป็นอิสระทั้งภำยนอกและภำยใจ  

ดับควำมทุกข์ ควำมเดือนร้อนที่เกิดขึ้นกับตน สำมำรถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ และให้มีควำมสำมำรถ

ในกำรคิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และมุ่งพัฒนำควำมสำมำรถทำงอำรมณ์ โดยกำรปลูกฝัง

ให้สมำชิกในครอบครัวเห็นคุณค่ำของตนเอง เข้ำใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สำมำรถแก้ปัญหำขัดแย้ง

ทำงอำรมณ์ได้อย่ำงถกูต้องเหมำะสม ดงันัน้ กำรจะพัฒนำสถำบนัครอบครัวให้สมำชกิในครอบครัวเป็น
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คนดี มีควำมรู้ และด�ำเนินชีวิตที่ดี มีควำมสุข คุณธรรมพื้นฐำนส�ำคัญที่ควรเร่งปลูกฝังมี ๘ ประกำร คือ 

ขยัน ประหยดั ซื่อสัตย์ มวีนิัย สภุำพ สะอำด สำมคัค ีและมีน�ำ้ใจ ทั้ง ๘ ประกำรนี้มปีระโยชนต์อ่สถำบนั

ครอบครัว ซึ่งพุทธศำสนำมองว่ำมีควำมสัมพันธ์กับโลกภำยนอก จิตใจและเรื่องของปัญญำ

บทสรุป	

 กำรพฒันำสงัคมไทยทีผ่่ำนมำ จะเหน็ว่ำกำรพฒันำนัน้จะมุง่เน้นกำรแข่งขนัเพือ่สร้ำงควำมมัน่คง

ทำงด้ำนรำยได้เป็นหลัก ท�ำให้ผู้คนและสังคมไทยที่เรียกกันว่ำ เป็นสังคมชำวพุทธ มีควำมเป็นวัตถุนิยม

มำกขึ้น ซึ่งมีผลกระทบก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ เช่น ปัญหำสังคม ปัญหำสิ่งเสพติด ปัญหำอำชญำกรรม 

ปัญหำทำงจติ ปัญหำสภำพแวดล้อมเสือ่มโทรม และปัญหำกำรหย่ำร้ำง ปัญหำเหล่ำนีส่้วนใหญ่ล้วนแล้ว

เกดิมำจำกปัญหำควำมเสือ่มโทรมทำงศลีธรรม โดยเฉพำะด้ำนพฤตกิรรมของคนในสงัคม เช่น กำรหย่อน

ยำนในศีลธรรม จริยธรรม ละเลยหลักธรรมค�ำสอนในทำงพุทธศำสนำ ขำดระเบียบวินัย มีกำรเอำรัด

เอำเปรยีบกนัมำกขึน้ ส่งผลให้วถิชีวีติและค่ำนยิมดัง้เดมิทีด่งีำมของไทยค่อย ๆ จำงหำยไป พร้อมกนันัน้ 

ก็มีปัญหำกำรล่มสลำยของสถำบันครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม ท้องถิ่นและค่ำนิยมแบบวิถีพุทธ ซึ่ง

ปัญหำดังกล่ำวนี้นับเป็นปัญหำที่ร้ำยแรงที่ต้องรีบป้องกันและแก้ไขโดยเร็ว และน�ำไปสู่กำรพัฒนำแบบ

ยัง่ยนื เพือ่ควำมมัน่คงของสถำบนัครอบครวัซ่ึงผลดีต่อสังคม ประเทศชำติในปัจจุบนัและอนำคตต่อไป.
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