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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครอบครัว
ด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยการศึกษาจากพระไตรปิฎก หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบงานวิจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา
ผลจากการศึกษาพบว่า ครอบครัวในทัศนะพระพุทธศาสนาก็คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบิดา
มารดา และบุตรที่มีความสัมพันธ์ทางกายและทางด้านจิตใจ ซึ่งมีอุดมการณ์และเป้าหมายชีวิตร่วมกันใน
ทางพระพุทธศาสนา โดยการสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวให้เหมาะสมต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเองทาง
ด้านศีล สมาธิและปัญญา โดยเฉพาะการเจริญจิตภาวนานั้นก็เพื่อประโยชน์แก่การเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณของสมาชิกในครอบครัวทุกคน ทั้งนี้เพราะครอบครัวเป็นรากฐานส�ำคัญของสังคมที่ผลิตบุคลากร
ให้กับสังคมโลก ถ้าครอบครัวแต่ละครอบครัวดีแล้วสังคมและประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วย
การงดเว้นจากการประพฤติลามกในการเสพเมถุน มีความมุง่ หมายอยูท่ กี่ ารสร้างความเป็นปึกแผ่น
ปลูกสามัคคี และป้องกันการแตกร้าวในหมู่มนุษย์ มีขอบเขตหรือข้อห้ามคือหญิงและชายย่อมประพฤติผิด
ในกามด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
การรักษาความซื่อสัตย์ต่อคู่สามีภรรยา ด้วยการมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดใน
กาม ห้ามประพฤติในเรือ่ งเพศ จึงเป็นผูส้ ำ� รวมในกามคือการตัง้ อยูใ่ นอาการทีส่ ำ� รวมเรือ่ งเพศยินดีในคูค่ รอง
ของตน สามีซื่อสัตย์ต่อภรรยา ภรรยาซื่อสัตย์ต่อสามี การรักษาความซื่อสัตย์ตามหลักมนุษยธรรม (ศีล 5)
ของบุคคลในครอบครัวการสร้างความซื่อสัตย์ตามหลักมนุษยธรรม การรักษาความซื่อสัตย์ในด้านความ
ประพฤติที่แสดงออกทางกาย ทางวาจา ก็จะท�ำให้ครอบครัวสงบสุขแบบยั่งยืน
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ABSTRACT
This research serves the purpose to study concepts and on developing familial
qualities based on Theravada Buddhist Philosophy by abstaining from sexual misconducts.
It has been conducted through the qualitative methodology, collecting data out of The
Tipitaka and relevant texts and researches to compliment it. Research findings are
presented with the analytical description
Outcomes of the research findings: Families in Buddhism’s attitude refers to
extended ones with which familial members are physically and mentally tied. Each of them
possesses mutual ideologies and aims in Buddhism by creating familial atmospheres
suitable for self-developments in domains of morality, concentration and wisdom.
Specifically in the domain of mental developments, they are to benefit spiritual growth of
every familial member since each member is regarded as the key social base that
produces human resources to the nation and global society. Accordingly, if familial
members of a nation behave well, the results definitely deem good to follow suit.
The abstinence from obscene conducts of sexual intercourses aims to create
solidity, plant harmony, and protect human disunity. It has the boundary or taboo that
both women and men can surreptitiously undergo sexual misconducts for both sides. To
retain honesty between the spouses with the intention to abstain from sexual misconducts
to misbehave towards carnality is considered as sexual awareness of their spouses. Overall,
it is obvious that a couple of spouses to honestly behave well towards one another. The
retention of familial members’ honesty based on abstaining from sexual misconducts, the
creation of honesty following humanitarian grounds, and the everlasting continuity of
honesty in the aspect of behaviors exposed by physical and verbal acts enable their own
familial members to live sustainably peaceful life.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
สังคมไทย เป็นสังคมทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ผูกพันอยูก่ บั พระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานการด�ำเนินชีวติ จะ
ควบคูไ่ ปกับศาสนาโดยการน�ำเอาหลักธรรมมาเป็นครรลองชีวติ เสมอมาโดยรวมคือว่า สังคมไทยกับพระพุทธ
ศาสนาเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนและส่งเสริมกันมาตลอดในแง่ของจริยธรรมพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคม
ไทยที่มีบทบาทส�ำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจนท�ำให้สังคมมีความสงบร่มเย็นมีความสุขมาโดย
ตลอด กล่าวคือหลักค�ำสอนมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย การด�ำเนินชีวิตด้วย
การน�ำหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติเป็นการชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของจริยธรรมที่ต้องมีศาสนาเป็นแกน
หลัก ในอดีตที่ผ่านมา สถาบันครอบครัวไทยมีหลักฐานที่มั่นคงในการเสริมสร้างการพัฒนาสังคม มีความใกล้ชิด
และผูกพันเหมือนครอบครัวเดียวกันการสื่อสารและสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การอบรม
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สั่งสอนและเลี้ยงดูพฤติกรรมในการแสดงบทบาทและสถานะของมารดาบิดาและบุตรธิดา ลักษณะและ
ปรากฏการณ์ของบุคคลโดยรวมทั้งบรรยากาศในครอบครัว ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาจิตใจ
และคุณลักษณะแห่งพฤติกรรมของบุตรธิดาเพราะความสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะด�ำเนิน
ไปอย่างราบรืน่ ด้วยความรักและความเข้าใจ ในลักษณะพัฒนาการและธรรมชาติของทุกคนในครอบครัว จะ
เป็นเครือ่ งชีว้ ดั สุขภาพจิตและประสิทธิภาพของครอบครัวอันจะเป็นกลไกตอบโต้หรือต่อต้านกับสิง่ เร้าต่างๆ
อันเกิดจากพฤติกรรมที่สังคมไม่พึงปรารถนาครอบครัวเป็นดรรชนีชี้ให้เห็นถึงปกติสุขและความไม่ปกติสุข
ของสังคม ถ้าครอบครัวมีปัญหาสังคมย่อมมีปัญหา ถ้าครอบครัวไม่มีปัญหา สังคมย่อมมีความสงบสุขความ
รักหรือการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น ต่อครอบครัวจะเป็นโซ่คล้องดวงใจของครอบครัวให้เป็นความเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน ความรักความอบอุน่ ทีห่ ลายคนแสวงหาก็จะได้รบั การแบ่งปัน ความรักการเอาใจใส่ตอ่ กันก็เป็นความ
รับผิดชอบที่ทุกคนต้องปฏิบัติ สายใยแห่งครอบครัวเป็นเครื่องแสดงถึงความห่วงใยซึ่งกันและกันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งสามารถสร้างความสุขได้เหมือนดังเงาตามตัวในภาวะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง วิถี
ชีวติ ของสังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั เนือ่ งด้วยเหตุปจั จัยหลายประการ เช่น ระบบเศรษฐกิจ
ระบบของสังคมทีม่ กี ารหลัง่ ไหลทางวัฒนธรรม และการเมือง เป็นต้น ล้วนแต่เป็นเหตุนำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
ของสถาบันครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีผลกระทบต่อครอบครัวท�ำให้มีการปรับเปลี่ยนตามภาวะทางสังคม
ท�ำให้วถิ ชี วี ติ ไทย ปัญหากาเมสุมจิ ฉาจารหรือปัญหาทางเพศ นับได้วา่ เป็นปัญหาของสังคมปัญหาหนึง่ ถือได้
ว่า เป็นตัวการส�ำคัญในการท�ำลายเสถียรภาพของสังคมทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษอันยาวนาน
ระบบของศีลธรรมอันล�ำ้ ค่า ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากพุทธปรัชญา ได้ถกู ท�ำลายลงด้วยพฤติกรรมมักมากในกาม
ของปัจเจกบุคคลในสังคมปัจจุบัน
ปัญหาอาชญากรรมที่ร้ายส่วนใหญ่ปรากฏในสังคม เกิดจากการด�ำเนินชีวิตที่ขาดหลักจริยธรรม
โดยพืน้ ฐาน คือ ศีล 5 ทัง้ สิน้ “ในสังคมปัจจุบนั นี้ มากด้วยการสังหาร ผลาญชีวติ การปองร้ายกัน การท�ำร้าย
กัน การลักขโมย ปล้นจีแ้ ย่งชิง การท�ำผิดทางเพศ การหลอกลวง การเสพของมึนเมาถึงสิง่ เสพติด ก�ำลังแพร่
ระบาดไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ” (พระเทพเวที, 2532, หน้า 771) ปัญหากาเมสุมิจฉาจารหรือปัญหาจริยธรรม
ทางเพศ นับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมปัญหาหนึ่ง ถือได้ว่า เป็นตัวการส�ำคัญในการท�ำลายเสถียรภาพ
ของสังคมทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
ไทย ทีไ่ ด้สะสมมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ อันยาวนาน ระบบของศีลธรรม จริยธรรมอันล�ำ้ ค่า ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจาก
พุทธปรัชญา ได้ถูกท�ำลายลงด้วยพฤติกรรมอันส�ำส่อนทางเพศของปัจเจกบุคคลในสังคมปัจจุบันเกือบจะ
หมดสิ้นแล้วจะเห็นได้จากการวิจัยพฤติกรรมทางเพศของคนไทย โดย วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ รองผู้อ�ำนวยการ
โครงการรณรงค์โรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในผลงานการวิจัยตอนหนึ่งว่า มั่วกัน ผัวใคร
เมียใครไม่สนเล่นซุกซนกันทัง้ เมือง ผลการวิจัยของวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ในเรือ่ งพฤติกรรมทางเพศดังกล่าวนั้น
ได้พบว่าชายโสดหรือแต่งงานแล้ว ได้มีเพศสัมพันธ์กับหญิงโสดและหญิงบริการหรือหญิงที่แต่งงานแล้วเป็น
จ�ำนวนมาก ส่วนหญิงโสดหรือหญิงแต่งงานแล้วได้มีเพศสัมพันธ์กับชายโสด ชายแต่งงานแล้ว สามีเก่า สามี
ปัจจุบัน ถือว่าเป็นเครือข่ายโยงใยถึงกันหมด ส่วนหญิงโสดที่เคยได้มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนั้น ผู้วิจัยได้
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ค้นพบว่า มีทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นโสเภณี พนักงานเสิร์ฟ นักร้อง ชาวไร่ชาวนา กรรมกร แม่ค้า นักเรียน
นักศึกษา นิสิต ครู เป็นต้นจากการวิจัยถึงพฤติกรรมดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พฤติกรรมทาง
เพศของปัจเจกบุคคลในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ นับว่าเป็นปัญหาศีลธรรม จริยธรรมเป็นอย่างมากเรียกได้ว่า
เป็นการท้าทายต่อกฎเกณฑ์ทางสังคม ที่นับถือพระพุทธศาสนา มีหลักการด�ำเนินชีวิตเรียกว่าพุทธปรัชญา
ซึ่งมีกฎระเบียบควบคุมพฤติกรรมทางเพศ เรียกว่า “กาเมสุมิจฉาจาร” ซึ่งเป็นข้อตกลงว่า เป็นบรรทัดฐาน
หรือเงือ่ นไขทางสังคมทีจ่ ะต้องปฏิบตั ริ ว่ มกันในเรือ่ งเพศสัมพันธ์ปจั จุบนั นี้ การฝ่าฝืนเงือ่ นไขอันนัน้ ได้เกิดขึน้
แล้วในสังคมโดยทั่วไปและนับวันที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นโดยล�ำดับ ตามกระแสวิวัฒนาการทางสังคม ที่ได้
รับอิทธิพลจากสังคมวัตถุนิยม (Materialism) เชิงบริโภคที่ถือว่า ความสุขทางเนื้อ หนัง มังสา หรือทางวัตถุ
เป็นความสุขที่มีแก่นสาร (Hedomism) มีสารประโยชน์เป็นความดีสูงสุดของชีวิต พฤติกรรมทางเพศ
ดังกล่าวนี้ นับว่า เป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษาวิเคราะห์ต่อไปว่า ท�ำไม? หรือเพราะอะไร? สังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สังคมไทย ซึง่ เป็นสังคมทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนา มีหลักจริยธรรมในพุทธปรัชญาเป็นกรอบ
ในการด�ำเนินชีวิตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสารัตถะ (Substance) ของพุทธปรัชญาก็คือมุ่งหมายให้ผู้ศึกษา ปฏิบัติ
ได้เข้าถึงกฎสากลทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องกามนั้น พุทธปรัชญาก็คือมุ่งหมายให้ผู้ศึกษา และปฏิบัติได้
เข้าถึงกฎสากลทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรือ่ งกามนัน้ พุทธปรัชญาแสดงทัศนะ ให้ปจั เจกบุคคลใช้วจิ ารณญาณ
ในการบริโภคกาม รู้จักประมาณในการบริโภคกาม เมื่อพิจารณาตามจุดมุ่งหมายของพุทธปรัชญาและ
พฤติกรรมของผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนาแล้ว ถ้าจะน�ำเอาหลักพุทธปรัชญาก็คงจะไม่ผดิ กล่าวว่า “เป็นการล้มเหลว
ครัง้ ยิง่ ใหญ่ของผูป้ ฏิบตั ติ ามหลักพุทธปรัชญาก็คงจะไม่ผดิ ” เพราะเหตุผลคือพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลใน
สังคมที่แสดงออกมานั้น เป็นการสวนกระแสพุทธปรัชญาโดยสิ้นเชิง จะเห็นได้จากพฤติกรรมทางเพศ
ที่เป็นการประพฤติผิดศีลข้อ กาเมสุมิจฉาจาร ที่ปรากฏในสังคมอย่างเกลื่อนกลาดในสังคมปัจจุบันนี้ และมี
ทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะมองในแง่ฐานะภูมิประเทศ ที่อยู่อาศัย หรือฐานะทางการศึกษา และมองในแง่ทาง
เศรษฐกิจ
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าปัญหาทางเพศของครอบครัวเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญ จึงได้ทำ� การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตในครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อน�ำ
ผลที่ได้จากการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครอบครัว
2.2 เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตามแนว
พุทธปรัชญาเถรวาท
2.3 เพือ่ วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกามตามแนว
พุทธปรัชญาเถรวาท
3. ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท โดยวางขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์การวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผดิ
ในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525
2. ศึกษาจากเอกสารคือ หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยทางเอกสาร
(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
1. ขั้นส�ำรวจข้อมูล
1.1 ศึกษาค้นคว้าการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
1.2 ส�ำรวจเอกสารงานวิจยั ทีม่ ผี เู้ ขียนและศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาชีวติ ในครอบครัวด้วย
ศีลข้อที่ 3 ในพุทธปรัชญาเถรวาท
2. ขั้นรวบรวมข้อมูล
2.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศักราช 2525
2.2 รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์
วิเศษต่างๆ และจัดล�ำดับความเกีย่ วข้องกับการพัฒนาชีวติ ในครอบครัวด้วยศีลข้อที่ 3 ในพุทธปรัชญาเถรวาท
2.3 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตในครอบครัวด้วยศีล
ข้อที่ 3 ในพุทธปรัชญาเถรวาท
3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 น�ำข้อมูลเกี่ยวกับความหมายประเภท และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตใน
ครอบครัวด้วยศีลข้อที่ 3 ในพุทธปรัชญาเถรวาท มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
3.2 ศึกษาประเด็นต่างๆ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตในครอบครัวด้วยศีล
ข้อที่ 3 ในพุทธปรัชญาเถรวาท
4. ขั้นน�ำเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยจะน�ำเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
5. นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนาคุณภาพครอบครัว หมายถึง การท�ำให้บุคคลในครอบครัวมีคุณภาพมากขึ้น ด้วย
กระบวนการเพิม่ พูนในวินยั (ศีล) ฝึกฝนความอดทน (สมาธิ) ความสามารถในการเรียนรู้ (ปัญญา) ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแก่ครอบครัวท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน ท�ำหน้าที่เป็นสถาบันหลัก เป็น
แกนกลางของสังคมที่เป็นรากฐานส�ำคัญยิ่งต่อการด�ำรงชีวิต ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลาย
ลักษณะ นอกเหนือจากครอบครัวที่ครบถ้วนทั้งบิดามารดา และบุตรในสังคมไทย
การประพฤติผดิ ในกาม หมายถึง ศีลข้อกาเมสุมจิ ฉาจารา เวรมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ คือห้าม
ประพฤติผิดในกาม ในหลักเบญจศีล
พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง ปรัชญาเชิงพุทธนิกายเถรวาท
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภัสสร ลิมานนท์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือเกีย่ วกับ “ บทบาทของผูช้ ายกับปัญหาครอบครัวไทย
ในปัจจุบัน” พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวไทยในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดจากค่านิยมและการประพฤติ
ปฏิบัติบางประการที่มีการสืบทอดกันจากคนรุ่นหนึ่ง ค่านิยมที่เห็นชัดเจนก็คือการยกให้ชายเป็นใหญ่กว่า
หญิง ยอมรับให้ชายสามารถใช้ชวี ติ อย่างเป็นอิสระและมีบทบาทส่วนร่วมในกิจกรรมประจ�ำวันของครอบครัว
น้อยเกินไป สิง่ เหล่านีท้ �ำให้ชายสร้างปัญหาครอบครัวในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น การดืม่ สุรา เจ้าชู้ การเที่ยว
โสเภณี การมีภรรยาน้อย การทุบตีหรือท�ำร้ายสมาชิกในครอบครัว การหย่าร้าง หรือการทอดทิ้งครอบครัว
(ภัสสร ลิมานนท์, 2541, หน้า 285)
จรัญ พรหมอยู่ ได้กล่าวไว้ในหนังสือเกี่ยวกับ” ความขัดแย้งของผู้คนในสังคม”ว่า เกิดจาก
การไม่สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ได้สมบูรณ์จึงน�ำไปสู่ความขัดแย้งทั้งตนและแก่คนอื่นๆ ได้
ซึ่งพอสรุปใจความได้ว่าเมื่อคนมีสถานภาพทางสังคม แต่ละคนก็มีแนวทางที่ปฏิบัติตนไปตามแนวทางของ
สถานภาพของตน ซึ่งเรียกว่าบทบาท ซึ่งยังต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิ และหน้าที่ซึ่งตนต้องผูกพันกับสังคม การ
ที่คนมีบทบาทต่อสังคมและประพฤติตนตามสิทธิและหน้าที่แห่งบทบาทสมกับสถานภาพของตนต่อสังคม
เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะควบคุมให้เป็นระเบียบและตรงกันข้าม ถ้าคนในสังคมประพฤติบกพร่อง ไม่ดำ� เนินบทบาท
ของตนในสังคมให้ถูกต้องแล้วก็จะท�ำให้สังคมไม่เป็นระเบียบได้ เกิดปัญหาสังคมขึ้น เช่น ผู้พิพากษาไม่ให้
ความเป็นธรรม มุ่งแต่จะรับสินจ้างรางวัล ต�ำรวจไม่จับกุมผู้กระท�ำผิดกฎหมายบ้านเมือง อาศัยเครื่องแบบ
ประพฤติเป็นอันธพาล ครูอาจารย์เอาเวลาราชการไปหารายได้พเิ ศษ ไม่สนใจการสอนศิษย์ เมือ่ ความรับผิดชอบ
แต่ละอย่างมีไม่พอ เกิดความขัดแย้งกันเองในหน้าทีต่ า่ งๆ ก็จะก่อให้เกิดความวุน่ วายแก่ผคู้ นในการด�ำเนินชีวติ
ร่วมกันในสังคมได้ (จรัล พรมอยู่, 2526, หน้า 27 – 28)
จิตรา สุวานิช ได้กล่าวไว้ในหนังสือเกี่ยวกับ “พฤติกรรมวัยเด็ก เกี่ยวกับปัญหาครอบครัว
แตกแยก” ว่า มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กไว้ดังนี้ 1. ครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน การหย่า
ร้างกันของพ่อแม่นับว่าเป็นผลร้ายต่อพัฒนาการทางด้านจิตใจของเด็กมากแล้วเด็กจะเกิดความรู้สึกว้าเหว่
และไม่มนั่ ใจในตนเอง 2. ครอบครัวทีพ่ อ่ แม่ทะเลาะวิวาทกันจะท�ำให้เด็กมีความวิตกกังวลสูง เด็กจะไม่เข้าใจ
พ่อแม่ทะเลาะกันแล้วอาจจะดีกนั ได้หรืออาจจะพูดคุยกันเหมือนกันปกติ ในความเข้าใจของเด็ก 3. ครอบครัว
ทีม่ พี อ่ คนเดียวหรือแม่คนเดียว มีผลท�ำให้เด็กเจริญเติบโตขึน้ โดยไม่ได้รบั ความอบอุน่ เท่าทีค่ วร ความเศร้าโศก
เสียใจของสามีภรรยา ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจล้วนแต่มีผลต่อการที่จะต้องปรับตัวกับคู่สมรส และ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ส่งผลกระทบมาถึงเด็กได้ทั้งสิ้น (จิตรา สุวานิช, 2526, หน้า 31 – 34)
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จ�ำเนียร รักษาภักดี ได้ท�ำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาจริยธรรมของคู่สมรสตามหลักพุทธ
ศาสนา พอสรุปได้ดังนี้ ในสังคมปัจจุบันคู่สมรสได้ประสบกับปัญหาการหย่าร้างจ�ำนวนมาก และปัญหา
ดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคม การน�ำพุทธจริยธรรมเกี่ยวกับคู่สมรสมาประยุกต์ใช้ จึงเป็น
วิถที างทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาดังกล่าวได้ และพุทธจริยธรรมยังมุง่ การเสริมสร้างพัฒนาของคูส่ มรสในการสร้างสรรค์
สถาบันครอบครัวให้มีเสถียรภาพ (จ�ำเนียร รักษาภักดิ์, 2543)
นางสาวกุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์ ได้ท�ำวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวคิดและจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
เพศในพุทธศาสนาเถรวาท พอสรุปได้ดังนี้ จริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับเพศของคฤหัสถ์ พบว่าพุทธศาสนามิได้
ปฏิเสธวิถีชีวิตแบบคฤหัสถ์ที่ยังมีคู่ครอง พุทธศาสนาให้ความส�ำคัญพันธะสัญญาระหว่างบุคคลและหน้าที่
หรือจริยธรรมระหว่างการสมรสมากกว่าพิธแี ต่งงาน ซึง่ เป็นเพียงธรรมเนียมทางสังคม การไม่ประพฤตินอกใจ
เป็นแกนหลักหนึง่ ทีย่ ดึ โยงภาระแห่งการครองคูพ่ ทุ ธศาสนาสนับสนุนรูปแบบการใช้ชวี ติ คูแ่ บบผัวเดียวเมียเดียว
การยินดีพอใจในคู่ครองของตนเองโดยมีกามสังวรเป็นพื้นฐาน (นางสาวกุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์, 2544)
นิลบุ ล ศิรวิ รวุฒิ ได้ทำ� วิทยานิพนธ์ เรือ่ ง พฤติกรรมการเลือกคูค่ รองของชาวอีสาน :ศึกษากรณี
บ้านหนองสอ ต�ำบลล�ำปาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า การเลือกคู่นั้นมีหลักเกณฑ์ใน
การเลือกทีส่ ำ� คัญอยู่ 2 ประการคือ 1. ขนบธรรมเนียมนิยมในการเลือกคูค่ รอง 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือกคูค่ รองกับวิถชี วี ติ แบ่งย่อยเป็น 4 ประการ คือ (1) ลักษณะคูค่ รองทีด่ ใี นอดีต ฝ่ายชายต้องเป็นคนขยัน
ท�ำไร่ไถนา ไม่ดื่มเหล้า เมาสุรา ไม่เจ้าชู้ ฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านคือ เป็นแม่บ้านการเรือน ขยันและมัธยัสถ์
แต่ปจั จุบนั ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต้องมีหน้าทีก่ ารงานทีด่ ี (2) โอกาสในการเลือกคูค่ รอง เดิมหนุม่ สาวพบปะกัน
ที่บ้าน ที่ไร่นา และในงานบุญ แต่ปัจจุบันพบกันที่สถานศึกษา ที่ท�ำงาน ที่งานบุญ และที่สาธารณะต่างๆ
(3) ผูม้ สี ว่ นช่วยการเลือกคูค่ รอง เดิมหนุม่ สาวและเพือ่ นเป็นผูม้ สี ว่ นในการเลือก โดยอยูใ่ นความดูแลของพ่อแม่
อย่างใกล้ชิด แต่ปัจจุบันพ่อแม่มีบทบาทน้อยลง (4) ขั้นตอนในการเลือกคู่ครองเดิมพ่อแม่เป็นผู้ตัดสินใจว่า
จะอนุญาตให้แต่งงานหรือไม่ แต่ปัจจุบัน การแต่งงานอยู่ที่หนุ่มสาว พ่อแม่เป็นเพียงผู้รับทราบเท่านั้น
(นิลุบล ศิริวรวุฒิ, 2538)
พระมหาวิจติ ร คมฺภโี ร (ศิรริ ตั น์) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “อุดมคติชวี ติ คูส่ มรสในพุทธปรัชญาเถรวาท
“ว่า ชีวิตคู่ที่กลมกลืนกัน ถือเป็นพื้นฐานอันมั่นคงที่จะท�ำให้ครองรักกันได้ยืดยาว ซึ่งเรียกว่า สมชีวิธรรม
4 ประการ คือ 1. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน 2. สมสีลา มีศีลเสมอกัน 3. สมจาคา มีจาคะเสมอกัน
4. สมปัญญา มีปญ
ั ญาเสมอกัน และหลักพุทธปรัชญาเถรวาททีส่ ามีภรรยาประพฤติปฏิบตั ริ ว่ มกันนัน้ สามารถ
สรุปลงเป็น 3 ข้อด้วยกัน9 คือ ทาน ศีล และภาวนา (พระมหาวิจิตร คมฺภีโร, 2548)
สุทศั น์ อุดมโสภกิจ ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “ปัญหาครอบครัวของผูใ้ ช้แรงงานกะกลางคืน : ศึกษา
เฉพาะกรณีสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า ปัญหาที่พบ
จากการท�ำงานในกะกลางคืนได้แก่ ปัญหาสุขภาพ การพักผ่อนไม่เพียงพอ ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหาการ
เดินทางที่ไม่สะดวก ปัญหาไม่มีเวลาให้แก่คู่สมรสและบุตร ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาอุบัติเหตุจากการท�ำงานปัญหาการรับประทานอาหาร ปัญหาการแก้ไขปัญหาในการท�ำงานส�ำหรับ
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ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัวของผูใ้ ช้แรงงานกะกลางคืน พบว่า ยังมีปญ
ั หา ความไม่เข้าใจ
กันอยูบ่ า้ งไม่วา่ จะเป็นความซือ่ สัตย์ การนอกใจคูส่ มรส การดืม่ สุรา การเล่นการพนัน การสูบบุหรี่ และปัญหา
การไม่มีเวลาดูแลบุตร ปัญหาเหล่านี้น�ำมาซึ่งความขัดแย้งภายในครอบครัว และสภาพความสัมพันธ์โดย
ทั่วไปของสมาชิกในครอบครัวยังมีความอบอุ่น เป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งฝ่ายโรงงานและ
คูส่ มรสมักจะปรึกษาหารือร่วมกันเพือ่ แก้ไขปัญหาให้ลลุ ว่ งบรรเทาลงได้ในทีส่ ดุ (สุทศั น์ อุดมโสภกิจ, 2540)
จากเอกสารและงานวิจยั ทีย่ กมานี้ ผูว้ จิ ยั จะน�ำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงและใช้วเิ คราะห์ในประเด็น
และการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตามแนว
พุทธปรัชญาเถรวาท
7. สรุปผลการวิจัย
สรุปการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปผลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครอบครัว
ครอบครัวในทัศนะพระพุทธศาสนาก็คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบิดามารดา และบุตรที่มี
ความสัมพันธ์ทางกายและทางด้านจิตใจ ซึ่งมีอุดมการณ์และเป้าหมายชีวิตร่วมกันในทางพระพุทธศาสนา
โดยการสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวให้เหมาะสมต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเองทางด้านศีล สมาธิและ
ปัญญา โดยเฉพาะการเจริญจิตภาวนานั้นก็เพื่อประโยชน์แก่การเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของสมาชิกใน
ครอบครัวทุกคน ทั้งนี้เพราะครอบครัวเป็นรากฐานส�ำคัญของสังคมที่ผลิตบุคคลากรให้กับสังคมโลก และมี
อุดมการณ์ครอบครัวที่ว่าถ้าครอบครัวแต่ละครอบครัวดีแล้วสังคมและประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วย
จุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวของมนุษย์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น การมี
เพศสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงและเพศชายนั้นเกิดจาก ความยินดีพอใจในกามคุณ 5 หรือกามารมณ์ คือ รูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส ของเพศตรงข้ามซึ่งเกิดจากการเพ่งมองดูซึ่งกันและกันแล้วเกิดความก�ำหนัดกระสันอย่าง
รุนแรง จึงเสพสมสู่กันในที่โล่งแจ้งจนเป็นเหตุให้เหล่าสัตว์บางพวกเกิดความรังเกียจในการกระท�ำดังกล่าว
ท�ำให้เหล่าสัตว์ทตี่ อ้ งการสมสูก่ นั นัน้ ต้องหลบหลีกไปอยูใ่ นสถานทีต่ า่ งหากและมีการสร้างทีก่ ำ� บังเกิดขึน้ เพือ่
ปกปิดในช่วงเวลาทีม่ เี พศสัมพันธ์กนั ซึง่ มีผลในช่วงระยะเวลาต่อมามีบตุ รเกิดขึน้ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นการเกิดมา
ของมนุษย์และการสร้างครอบครัวในเวลาต่อมา และการมีเพศสัมพันธ์กก็ ลายเป็นเรือ่ งปกติของมนุษย์ทเี่ กิดมา
ครั้นเมื่อเจริญเติบโตถึงเวลาอันสมควรก็จะต้องมีครอบครัวเพื่อท�ำการสืบสายพันธุ์มนุษย์ต่อไปจนกระทั่ง
การมีคู่ครองเพื่อสร้างครอบครัวและท�ำการสืบสายพันธุ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์อย่างที่ปรากฏให้
เห็นอยูท่ กุ วันนีซ้ งึ่ ลักษณะของครอบครัวไทยมีลกั ษณะใหญ่อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ลักษณะครอบครัวเดีย่ วจะ
พบมากในสังคมเมือง และลักษณะครอบครัวขยายจะพบมากในสังคมชนบท ครอบครัวไทยในปัจจุบนั ได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ท�ำให้มีปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อเด็ก ได้แก่ โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป โดยจ�ำนวนครอบครัวขยายลดลง ครอบครัวเดี่ยวเพิ่ม
มากขึ้น รูปแบบของครอบครัวมีความหลากหลาย ค่านิยมและความเชื่อของครอบครัวเปลี่ยนตามอิทธิพล
ตะวันตกปัญหาความยากจนของครอบครัวสตรีตอ้ งออกท�ำงานหารายได้นอกบ้าน ครอบครัวต้องเคลือ่ นย้าย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ไปท�ำงานต่างถิ่น ปัญหาครอบครัวขาดความรู้และความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งสภาพปัญหาเหล่านี้เป็น
เงือ่ นไขส�ำคัญ ทีส่ ร้างผลกระทบต่อเด็กเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิต ปัญหาด้านค่านิยมบริโภคนิยม
น�ำไปสู่พฤติกรรมของเด็กในวัยต่างๆ ในทางไม่เหมาะสมและมีส่วนผลักดันให้เด็กจ�ำนวนหนึ่งถูกปล่อยปละ
ละเลย หรือทอดทิ้งกลายเป็นเด็กมีปัญหา เกิดปมด้อยน�ำไปสู่พฤติกรรมที่ก้าวร้าวท�ำผิดกฎหมายในที่สุด
ปัญหาทีเ่ กิดจากการประพฤติในกาม คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ซึง่ เกิดจากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ใช้จา่ ยฟุม่ เฟือย
ไม่คิดท�ำมาหากิน เมื่อฐานะทางการเงินไม่มั่นคง คู่สมรสอาจหงุดหงิด ทะเลาะเบาะแว้งกันง่ายๆ หรือแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธผี ดิ ๆ ปัญหาด้านความประพฤติและสังคม เช่น การชอบดูหมิน่ เยาะเย้ย ประชดประชันก้าวร้าว
หยาบคาย ไม่ซอื่ ตรง นอกใจ ขาดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน ขาดความรับผิดชอบ ปัญหาด้านอารมณ์
และจิตใจ หากผู้สมรสไม่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ เช่น เอาแต่ใจตัวเอง ขาดเหตุผล ชอบหึงหวง โมโห
ฉุนเฉียว โกรธง่าย ปัญหาสุขภาพอนามัย เช่น คู่สมรสมีกลิ่นตัวแรง ร่างกายสกปรก เป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง
ติดสุรา และเสพยาเสพติด เป็นต้น ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ เช่น การไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยความจ�ำเจใน
บทบาทและพฤติกรรมทางเพศ ความเบีย่ งเบนทางเพศ เป็นต้น ปัญหาการประพฤตินอกใจสามารถแก้ไขได้
โดยการรักษาศีลข้อ 3 คือ กาเมสุมิจฉาจาร คือการงดเว้นการประพฤติในกามนั่นเอง
2. การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธ
ปรัชญาเถรวาท
ค�ำว่า การประพฤติในกาม คือ กาเมสุมิจฉาจาร หมายถึงการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย
เมือ่ แยกออกเป็นสองบทแล้วจะเห็นได้วา่ บทว่า กาเมสุ แปลว่าความประพฤติเอือ้ เฟือ้ ด้วยดีในกรรมของคน
คู่กันทั้งหลาย บทว่า มิจฉาจาร แปลว่า ความประพฤติอันทรามที่บัณฑิตติเตียนโดยส่วนเดียว เมื่อรวมเข้า
เป็นบทเดียวกันแล้ว ค�ำว่า กาเมสุมิจฉาจาร จึงหมายถึง พฤติกรรมทางเพศที่บัณฑิตทั้งหลายติเตียน
กล่าวคือเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมทางเพศ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี แปลว่า เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น
จากการประพฤติผดิ ในกามคืองดเว้นจากการประพฤติลามกในการเสพเมถุน สิกขาบทนีม้ คี วามมุง่ หมายอยู่
ที่การสร้างความเป็นปึกแผ่น ปลูกสามัคคี และป้องกันการแตกร้าวในหมู่มนุษย์ มีขอบเขตหรือข้อห้ามของ
สิกขาบทนี้ ทัง้ หญิงและชายย่อมประพฤติผดิ ในกามด้วยกันทัง้ 2 ฝ่าย ในอรรถอัฏฐสาลินไี ด้แบ่งประเภทของ
ชายและหญิง คือหญิงที่ต้องห้ามส�ำหรับชาย มี 3 จ�ำพวก คือหญิงมีสามี โดยที่สุดแม้แต่ภรรยาเช่าชั่วคืนก็
ถือว่ามีเจ้าของ หญิงมีผู้พิทักษ์รักษา เช่น บิดามารดา หรือญาติ เป็นต้น หญิงที่จารีตห้าม เช่น แม่ ย่า ยาย
ทวด ลูก หลาน เหลน ภิกษุณี ฯลฯ หญิงทั้ง 3 ประเภทนี้ เมื่อชายประพฤติล่วงเกิน โดยเขายินยอมหรือไม่
ยินยอมก็ตามศีลย่อมขาดชายที่ต้องห้ามส�ำหรับหญิงมี 2 จ�ำพวก คือชายอื่นทุกคน นอกจากสามีของตน
ส�ำหรับหญิงทีม่ สี ามีแล้ว ชายทีจ่ ารีตห้าม เช่น ภิกษุ สามเณร และนักบวชต่างศาสนา ส�ำหรับหญิงทุกประเภท
ชาย 2 ประเภทนีเ้ ป็นวัตถุแห่งกาเมสุมจิ ฉาจารของหญิง คือ ผิดศีล เว้นไว้แต่ถกู ข่มขืนโดยไม่เต็มใจ ส่วนการ
เคล้าคลึงหรือพูดเกี้ยว แม้ศีลจะไม่ขาด ย่อมท�ำให้ศีลด่างพร้อยได้ กาเมสุมิจฉาจาร เป็นความประพฤติอัน
ชั่วร้าย มีโทษทั้งทางโลกและทางธรรม ในทางโลกมีกฎหมายส�ำหรับลงโทษผู้ประพฤติล่วงประเวณีในหญิง
ที่มีใช่ภริยาตน ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการกระท�ำเช่นนั้นเป็นบาปแก่ผู้กระท�ำ  องค์ประกอบของการ
ประพฤติผดิ ในกาม คือ วัตถุทไี่ ม่ควรเกีย่ วข้อง จิตคิดจะเสพในวัตถุนนั้ ความพยายามเสพเมถุน มีความพอใจ
ในการประกอบมรรค ซึ่งกันและกัน พฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักคุณธรรมจริยธรรมข้อการ
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งดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทคือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีคคู่ รอง ไม่มคี คู่ รองทัง้ สองฝ่าย
หมายถึง ทัง้ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างก็ยงั ไม่มคี คู่ รองคือคูภ่ รรยาหรือว่าสามี หรือเคยมีมาแล้วแต่ได้หย่าร้าง
กันหมดพันธะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบุคคลทั้งสองได้มีเพศสัมพันธ์กัน ใครจะเป็นผู้ผิดศีลในข้อ
กาเมสุมิจฉาจาร หรือว่าเป็นการประพฤติผิดทั้งคู่ ซึ่งปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศ ในลักษณะเช่นนี้
นับวันแต่จะเพิ่มปริมาณขึ้นโดยล�ำดับในสังคมยุคปัจจุบันนี้ อาจเป็นค่านิยมเชิงวัตถุบริโภคได้เจริญงอกงาม
อย่างรวดเร็วและได้แพร่ขยายไปทัว่ กลุม่ บุคคล ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ นักเรียนหรือนักศึกษา ครู อาจารย์ กรรมการ
เป็นต้น มีคู่ครองทั้งสองฝ่าย โสเภณี มีเพศสัมพันธ์ทางสายเลือด
สาเหตุการประพฤติผดิ ในกามคือ ความมักมากในกาม สังคมมีทศั นคติในเรือ่ งคูค่ รองหลายคน
หรือเรื่องกามารมณ์เป็นเรื่องธรรมดา ความหลงมัวเมาในกาม รูป รส กลิ่น เสียง เช่น สังคมเห็นว่าการมีกิ๊ก
เป็นเรือ่ งทีท่ นั สมัย เป็นเรือ่ งดี ท�ำให้เกิดการมีกกิ๊ ทุกเพศ ทุกวัยเกิดขึน้ ความหลง ความเหงา ความคิดไม่ตรง
กัน ความเห็นแก่ตัวของผู้ประพฤติเห็นแก่สุขส่วนตัว ครอบครัวแตกแยก สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นการแต่งตัว
แฟชัน่ ตามสมัยนิยมทีเ่ ลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก สือ่ ทีท่ นั สมัยท�ำให้คนผิดศีลธรรมมากมาย โดยไม่เกรงกลัว
ต่อบาป
ปัญหาที่เกิดจากการประพฤติผิดในกามคือปัญหาด้านจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมกับเพศ
สัมพันธ์นนั้ เป็นปัญหาทีม่ คี วามสลับซับซ้อนมาก และมีความละเอียดอ่อนพร้อมกับความแข็งกระด้างอยูใ่ น
ตัว กล่าวคือเพศสัมพันธ์ เป็นทั้งตัวก่อสร้างและตัวท�ำลาย ปัญหาจริยธรรมกับเพศสัมพันธ์นั้น สามารถหา
ค�ำตอบได้ถ้าบุคคลในสังคม นั้นๆ โดยมีพื้นฐานคือความศรัทธาในหลักธรรมต่อศาสนานั้นๆ ถึงแม้ว่าหลัก
ค�ำสอนของแต่ละศาสนาจะมีความแตกต่างกันบ้างทางสารัตถะ แต่จุดมุ่งหมายโดยพื้นฐานแล้ว ทุกศาสนา
ล้วนแต่จะมีจุดประสงค์ที่จะยกระดับพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นศาสนิกของตนเองที่ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม
หรือมาตรฐานของความดีซึ่งใช้เป็นเครื่องอ้างในการตัดสินว่า การกระท�ำนั้นๆ ถูกหรือผิดค่านิยมในสังคมปัจจุบันนี้
ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์มากไป จนกลายเป็นปัญหาจริยธรรมประพฤติผิดศีลข้อกาเม
สุมจิ ฉาจาร กลายเป็นเรือ่ งปกติธรรมดา ทัง้ ทีป่ ญ
ั หาความทุกข์ความเดือดร้อนทีเ่ กิดจากพฤติกรรมดังกล่าวนัน้
มีปรากฏให้เห็นในสังคมอย่างมากมาย ปัญหาชู้สาวแย่งคู่รักคู่ครอง จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมตาม
มาอีก ปัญหาเหล่านีส้ ะท้อนบ่งบอกถึงสัญญาณ คือ ความเสือ่ มทรามของสังคมในยุคปัจจุบนั การเสือ่ มทราม
ดังกล่าวนี้ล้วนแต่เป็นโทษที่เกิดจาก การมองข้ามระบบศีลธรรมจริยธรรมหรือ “ถูกน�ำมาใช้ในทางที่ผิด”
ซึ่งการประพฤติที่อยู่ในข่ายกาเมสุมิจฉาจารหรือพฤติกรรมที่ล่อแหลมต่อกาเมสุมิจฉาจาร ย่อมไม่เป็นที่
ปรารถนาต่อสังคมและถูกลงโทษทางสังคมตามฐานะแห่งพฤติกรรม ต่อมาก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอีก
มากมายไม่วา่ จะเป็นการพาดหัวข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละวัน จะพบเห็นการฆ่ากันเรือ่ งกาเมสุมจิ ฉาจาร
อย่างไม่มีเว้นแต่ละวันและน�ำปัญหานั้นมาสู่ครอบครัวในที่สุดคือปัญหาสุขภาพและปัญหาเศรษฐกิจ
3. วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกามตามแนว
พุทธปรัชญาเถรวาท
การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกามตามแนวพุทธปรัชญา
เถรวาท คือ ปรัชญาเพื่อความดับทุกข์หรือปรัชญาว่าด้วยการแก้ปัญหาชีวิตโดยทั่วไปนั่นเอง และเป้าหมาย
อันสูงสุดของพุทธปรัชญา คือ ปรัชญาเพื่อความดับทุกข์หรือปรัชญาเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตโดยทั่วไปนั่นเอง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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และเป้าหมายอันสูงสุดของพุทธปรัชญาคือ “นิพพาน อันได้แก่ ภาวะที่มีความดับทุกข์ ถือเป็นคุณค่าสูงสุด
ในชีวติ นิพพานเป็นเป้าหมายของชีวติ ชีวติ ทีด่ คี อื ชีวติ ทีม่ งุ่ พระนิพพาน ชีวติ ทีไ่ ม่ดี คือ ชีวติ ทีด่ ำ� เนินสวนทาง
พระนิพพาน ดังนั้น นิพพานจึงเป็นหลักตัดสินความดีความชั่ว”แนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ อย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธอี นั ล�ำ้ ลึกพิสดารสักเพียงใดก็ตาม แต่ปญ
ั หากาเมสุมจิ ฉาจารในสังคมก็ยากทีจ่ ะสิน้ สุดได้ เพราะเหตุผล
คือ ภูมิสติปัญญาของแต่ละบุคคลนั้นมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางคนอาจเข้าใจแนวทางนั้นเป็น
อย่างดี แต่ไม่สามารถที่จะน�ำไปปฏิบัติให้ส�ำเร็จผลได้บางคนอาจไม่เข้าใจ และไม่สามารถที่จะน�ำไปปฏิบัติ
ได้ บางคนอาจจะเข้าใจและสามารถน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้สำ� เร็จผลได้ ด้วยเหตุผลคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดังกล่าวนั้น ทั้งด้านอุปนิสัยและภูมิสติปัญญาตลอดถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนแต่เป็นมูลเหตุเอื้ออ�ำนวยปัญหา
กาเมสุมจิ ฉาจารในฐานะทีแ่ ตกต่างกัน บางรายปัญหาต่างๆ นัน้ อาจแอบแฝงเข้าไปกับปัญหาอืน่ ๆ เช่น ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาค่านิยม หรือแม้กระทั่งปัญหาการเมืองการปกครอง ก็สามารถจะเอื้ออ�ำนวยให้เกิดการ
ประพฤติผิด ข้อกาเมสุมิจฉาจารได้ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้แยกวิเคราะห์เป็นประเด็นไป เพื่อให้มองเห็นแนวทาง
การแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างกว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้น
การรักษาความซื่อสัตย์ต่อคู่สามีภรรยา ด้วยการมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติ
ผิดในกาม ห้ามประพฤติในเรื่องเพศ จึงเป็นผู้ส�ำรวมในกามคือการตั้งอยู่ในอาการที่ส�ำรวมเรื่องเพศยินดีใน
คู่ครองของตน สามีซื่อสัตย์ต่อภรรยา ภรรยาซื่อสัตย์ต่อสามี การรักษาความซื่อสัตย์ตามหลักมนุษยธรรม
(ศีล 5) ของบุคคลในครอบครัวการสร้างความซื่อสัตย์ตามหลักมนุษยธรรม การรักษาความซื่อสัตย์ในด้าน
ความประพฤติทแี่ สดงออกทางกาย ทางวาจา เช่น สามีประพฤติซอื่ สัตย์ตอ่ ภรรยาของตน ไม่มชี ู้ ไม่ประพฤติ
นอกใจ เรียกว่า สทารสันโดษ ส่วนภรรยามีความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อสามีของตน เรียกว่า ปติวัตร
หากคูส่ ามีภรรยาใดทีม่ คี วามซือ่ สัตย์ตอ่ กันจะสร้างความเข้มแข็งมัน่ คงให้แก่ครอบครัว เพราะสามีภรรยาได้
ยึดมั่นข้อปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม(ศีล 5) และเบญจธรรม หรือกัลยาณธรรม 5 ข้อ อย่างจริงใจ ซื่อตรง
โดยเฉพาะข้อ 3 เป็นประโยชน์สุขแก่ครอบครัวทั้งสามีและภรรยา แนวทางการน�ำความซื่อสัตย์มาใช้เสริม
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวด้านการครองเรือนคูส่ ามีภรรยาควรปฏิบตั ติ ามแนวทางของหลักธรรมของ
ผู้ครองเรือนด้วยความจริงใจ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาได้ เพื่อเกิดความสงบสุข
ราบรื่นในชีวิตคู่ของครอบครัว ที่เรียกว่า ฆราวาสธรรม 4 ข้อ ได้แก่ (1) สัจจะ คือ ความจริง ซื่อสัตย์จริงใจ
พูดจริง ท�ำจริง (2) ทะมะ คือ ความฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไข
ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตัวให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา (3) ขันติ คือ ความอดทนตั้งหน้าท�ำหน้าที่การงาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่หวั่นไหว และ(4) จาคะ คือ ความเสียสละ สละความสุขสบายและผลประโยชน์
ส่วนตนได้ ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่น พร้อมที่จะร่วมมือ
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัวเอง
การสร้างชีวิตของครอบครัวให้มีชีวิตราบรื่นด้วยหลักการประกันชีวิตส�ำหรับผู้ครองเรือนมี
ข้อปฏิบัติด้วยความจริงใจเรียกว่า ฆราวาสธรรม ซึ่งเป็นหลักประกันชีวิตของครอบครัวได้แก่ สัจจะ คือ คู่ชีวิต
มีความรักจริงใจซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ทะมะ คือ การฝึกฝนอบรมข่มใจปรับตัวให้สู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้า
มาในครอบครัว ขันติ คือ อดทนอดกลั้นไม่หวาดหวั่นในการฝึกฝนข่มใจต่อปัญหา และรู้จักปรับตัวให้เรียนรู้
อยูก่ บั ปัญหาทีเ่ ข้ามาในครอบครัวอย่างเข้มแข็งทัง้ ร่างกายทัง้ จิตใจและไม่ยอ่ ท้อ จาคะ คือ ครอบครัวมีความ
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สุขเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วต้องรู้จักความเสียสละช่วยเหลือคู่ครองญาติทั้งสองฝ่ายและ
สงเคราะห์สังคมอื่น
กามสังวร คือ การส�ำรวมระวังควบคุมตนในเรือ่ งกามารมณ์ ความต้องการทางเพศให้พอเหมาะ
พอดี ไม่ให้หลงใหลในรูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส ตามกระแสแฟชั่นนิยม ที่ผิดธรรมผิดทางหรือเกินพอดี จน
ท�ำให้ตนเอง ครอบครัว และสังคมต้องเดือดร้อนพอใจยินดีในคูค่ รองตัวเอง ไม่มวั เมาเจ้าชู้ ควบคุม และยับยัง้
อารมณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดปัญหารักษาจิตของตนให้ดี ไม่ให้อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล เพราะบางครัง้ อ�ำนาจของอารมณ์
อาจท�ำให้อนาคตพังทลายลงได้ในพริบตาน�ำมาซึ่งความน่ารังเกียจต่อผู้พบเห็น ฉะนั้นจะท�ำอะไรก็ให้อยู่ใน
ความพอดี เมื่อพอดีก็จะพองาม ความงามที่แท้จริงก็จะตามมา
การสร้างทัศนะคติทดี่ นี นั้ คือ การท�ำความเข้าใจในเรือ่ งของกรรมและการให้ผลของกรรม ทัง้
กรรมดีและกรรมชัว่ คือการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม กรรมชั่วคือ การปฏิบัตสิ วนทาง
กับหลักศีลธรรมและจริยธรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ ในที่นี้ผู้วิจัยหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ตามหลักจริยธรรม ในพุทธปรัชญาจากบุคคลประเภทหนึ่งมาเป็นบุคคลประเภทที่สอง คือ รู้จักวิธีบริโภคกาม
วิธีปฏิบัติต่อกามอย่างถูกต้องตามธรรมชาติอย่างอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของกามคุณ คอยระมัดระวังมิให้
กามคุณก่อให้เกิดโทษ หรือเกิดปัญหาทางจริยธรรมได้ ใช้ปญั ญาพิจารณาให้เป็นคุณ และโทษตามความเป็นจริง
เมื่อจ�ำเป็นที่จะต้องมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ ก็ให้ตระหนักถึงศีลธรรมและจริยธรรมอันดี
งามของสังคม และประกอบกิจการด้วยความรักความทะนุถนอมมีเมตตาต่อกันและกัน ปรารถนาให้คู่รักคู่
ครองของตนเองมีปีติสุข ไม่มีปัญหาทางศีลธรรม และจริยธรรมตามมา พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์เช่นนี้ ได้
ชือ่ ว่า ปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมทางเพศ ตามแนวทางตามพุทธปรัชญา ผลทีเ่ กิดจากการงดเว้นการประพฤติ
ในกามคือ เกิดความซือ่ สัตย์จริงใจต่อกัน ไว้วางใจกันได้ ย่อมให้ความเคารพในสิทธิความเป็นสามีภรรยาของ
กันและกัน ไม่เกิดการหย่าร้าง การแตกร้าวภายในครอบครัว สามารถสร้างความมั่นคง และความอบอุ่น
ภายในครอบครัว ย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข และ ก�ำจัดภัยเวรทั้งปัจจุบันและอนาคต
แนวทางการแก้ปัญหาการประพฤติในกามทางสังคมคืออบรมศีลธรรม พัฒนาจิตใจให้เห็นถึง
ความเหมาะสมในการด�ำเนินชีวิต ส่งเสริมให้สังคมเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องคู่ครอง และเรื่องทางกามารมณ์
ที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้คนที่ประพฤติดี ให้นึกถึงครอบครัวตัวเองให้มากๆ ถ้าตัวเองโดนแย่งจะล�ำบากกาย ใจ
อย่างไรการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ตระหนักถึงการเป็นสังคมแบบไทยๆ สร้างความส�ำคัญกับเรื่องเพศมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายในการลงโทษคนที่ประพฤติในกามอย่างเป็นระบบอีกด้วย
8. ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัย
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การประพฤติผิดในกาม ถือเป็นปัญหาใหญ่ในครอบครัวการน�ำหลักเบญจศีล เบญจธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของตัวเองผู้ปฏิบัติและครอบครัว ชุมชน
องค์กรและสังคม
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 ศึกษาหลักธรรมในการพัฒนาคุณภาพครอบครัวตามหลักทิศทั้ง 6
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8.2.2 การประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลในการแก้ปัญหาการท�ำแท้งของเยาวชน
8.2.3 ศึกษาการน�ำศีลข้อที่ 3 ประยุกต์ใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาการอยูก่ อ่ นแต่งของสังคมไทยปัจจุบนั
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วิทยานิพนธ์ได้จนส�ำเร็จด้วยดี
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