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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงของครอบครัวพอ-แม
มือใหม” เปนการศึกษาเพื่อ ๑) ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทาง
ครอบครัว ๒) ศึกษาระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตร และ
๓) บูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-มือใหม โดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม โดยใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกจากผูให
ขอมูลสําคัญ และการสนทนากลุมเฉพาะจากผูทรงคุณวุฒิและผูที่เกี่ยวของ  
ผลการวิจัยพบวา 
  ๑. สภาพทางเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวในพื้นที่อําเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย หลายครอบครัวไดผลกระทบทางเศรษฐศาสตรเนื่องการดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน 
การเผชิญหนากับการแขงขันในสังคมและเศรษฐกิจ การถูกหลอหลอมจากขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีโลก เพื่อใหทันกับยุคสมัยของสิ่งแวดลอมที่กาวล้ําไปตามความ
เจริญกาวหนาของวัตถุนิยม รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนารุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง 
และที่สําคัญการหางไกลตอศาสนาและการละทิ้งศีลธรรมจรรยาในขณะที่พื้นฐานสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลยมาจากสังคมเกษตรกรรม อาชีพและรายไดหลักของครอบครัวจะ
มาจากการจําหนายสินคาและพืชผลทางการเกษตรเปนหลัก สงผลใหมีกระบวนการจัดการในเรื่อง
ตางๆ ตอไปนี ้
   ๑) ดานรายได ตองพยามยามหารายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก โดยมุงมั่นพัฒนา
อาชีพเสริมหรืออาชีพสํารอง มาเปนรายไดเพื่อสนองตอบตอคาใชจาย หนี้สิน หรือความตองการของ
ครอบครัว 
   ๒) ดานรายจาย ในขณะที่เราหาวิธีการเพิ่มรายรับเราก็จะตองมีแนวทางในการลด
รายจายที่ไมจําเปนเพื่อใหเกิดความพอดี เพื่อใหมีสวนที่เหลือก็ใหเก็บไวหรือออมเพื่อใชในอนาคต ซึ่ง
แนวทางในดานการบริหารจัดการดานรายจายนั้นก็คือการจัดทําบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อจะทําให
ทราบถึงประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายรวมถึงหนี้สินของครัวเรือน ขณะเดียวกันเมื่อ
ทราบถงึรายจายแลวก็จะตองมีการจัดการใหมีจํานวนที่นอยลงหรือลดลง 
   ๓) ดานหนี้สินจากปญหาหนี้สินของครัวเรือนที่อาจจะเกิดจากการมีรายไดไม
เพียงพอตอรายจาย ซึ่งอาจจะมาจากการประสบปญหาภัยแลง น้ําทวม สงผลทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรไดรับความเสียหาย หรืออาจจะเกิดจากสภาพทางการตลาดหรือราคาพืชผลิตผลิตทางการ
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เกษตรเกิดภาวะตกต่ํา เกิดภาวะขาดทุน สุดทายตองมีการกูหนี้เนื่องจากมีคาใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน 
   ๔) ดานการออมของครอบครัว เพราะการออมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนของ
ครอบครัว ถึงแมวาหนวยการออมหรืออํานาจในการออมของแตละครอบครัวจะมีจํานวน ปริมาณ 
หรือรูปแบบที่แตกตางกันไป ทั้งนี้เพราะการออมนั้นจะขึ้นอยูกับรายไดสุทธิของครอบครัวที่หลงเหลือ
จากรายจายหรือภาระหนี้สินที่มี สิ่งที่สําคัญก็คือทุกครอบครัวจะตองมีการบริหารจัดการและมีการ
วางแผนกับรายรับที่ไดมา ทั้งรายรับที่เปนรายไดประจําและรายไดเสริม หรืออาจจะเปนรายรับอื่นๆ 
ที่สามารถแปรเปลี่ยนเปนทุน 
  ๒ ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรในพื้นที่
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๑) จะตองพยามยามหารายไดเสริม ๒) มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ๓) 
จะตองมีการวางแผนในการใชจาย และ ๔) ใชชีวิตความพอดี พอประมาณ มีเหตุมีผลตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๓ ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-
มือใหม  
   ๑) หลักการปฏิบัติบนทางสายกลางหรือหลักแหงความพอดี พอประมาณ มาเปน
เครื่องยดึเหนี่ยวในการสรางสรรคครอบครัวใหเกิดความเขมแข็งและเปนปกแผนทั้งนี้เพราะการปฏิบัติ
บนทางสายกลางที่มีองคประกอบแหงความพอดี ๘ นั้น มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมในการปฏิบัติตนตาม
หลักการของชาวพุทธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
   ๒) หลักการปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ มาประยุกตใชให
รูจักบริหารจัดการระหวางความพอเพียงอยางวัตถุวิสัยและความพอเพียงอยางจิตวิสัยใหเกิดดุลยภาพ
ซึ่งกันและกันเพื่อความเขมแข็งของครอบครัว 
 
คําสําคัญ : เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ, การสรางเสริมความมั่นคงของครอบครัว, ครอบครัวพอ-มือใหม 
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ABSTRACT 
The objectives of Buddhist economics and the strengthening of the new 

parents is a study to: ๑) study the economic condition of family security, ๒) study 
the systems and mechanisms for the economics of parents security and ๓) 
integration of Buddhist economics and family security. Use qualitative research 
methodology using documentary research, in-depth interviews from key informants, 
and focus groups Discussion from qualified and relevant persons. 

Findings were as follow:  
๑. The economic condition of family security in Amphoe Mueang Loei, 

Loei Province, Many families have an economic impact on their daily lives. Facing 
competition in society and economy. Being shaped by traditions or cultures that 
change the way of the world. To keep up with the era of environmentalism that 
advances the progress of materialism, the access to communications technology has 
evolved steadily. And importantly, the distance to religion and the abandonment of 
morality, while the basic social and economic conditions in Loei. Loei Province from 
the agricultural society, the main occupation and income of the family comes from 
the sale of agricultural products and crops. This resulted in the following 
management processes. 

 1) The income must be higher than the main income. By striving to 
develop a career or supplementary career. Income is the answer to the cost of debt 
or family needs. 

 2) Expenditure while we are looking for ways to increase revenues, 
we must have the means to reduce unnecessary expenses to fit. To keep the rest, 
keep it or save for future use. The way to manage the expenditure is to create a 
household account. In order to know the revenue estimate. And estimates of 
expenditures, including household debt. At the same time, when it comes to 
spending, it must be managed in a smaller or smaller amount. 

 3) The debt from household debt that may be due to insufficient 
income for expenditure. This may be due to the drought, floods, resulting in 
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agricultural losses. Or may be due to market conditions, or the price of agricultural 
production is declining. Loss finally, there is a need for debt recovery because of 
household expenses. 

๒. The system and mechanism for enhancing family economic security in 
Amphoe Mueang Loei, Loei Province. ๑) It is necessary to pay extra income. ๒) The 
household account is set up. ๓) It must be planned for use. And ๔) live a fit, 
reasonable, reasonably effective in the philosophy of sufficiency economy. 

๓. The Buddhist Economics and the Strengthening of the New Parents  
 1) The principles of mediocrity or the principle of moderate fit are 

the anchors in the creation of families for strength and solidarity, because the 
practice on the middle line with elements of fit 8 is intended to promote. In the 
practice of Buddhist principles is more complete. 

 2) Principle of the Four Principles of Good Practices: To apply the 
management of self-sufficiency and self-sufficiency to balance one another for the 
strength of the family 

 
Key Word: Buddhist economics, The strengthening of the family, New Parents. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การวิจัยเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงของครอบครัวพอ-แม
มือใหม” สําเร็จไดดวยการสนับสนุนจากหนวยงานและบุคคลหลายทาน ทางคณะผูวิจัยขอเอยนาม
ทานผูมีอุปการคุณเหลานั้นไวในที่นี้ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย โดย พระสิริรัตนเมธี 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย ไดอํานวยความสะดวกและสนับสนุนในดานอุปกรณสํานักงานที่ใชใน
การวิจัยเปนอยางดี 

๒. พระสงฆนักพัฒนาสังคม นักวิชาการดานสังคม นักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาชน ผูนําชุมชน เจาหนาที่ และหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ
ทีอ่นุเคราะหขอมูลในการทําการวิจัยจนทําใหเนื้อหาออกมาอยางสมบูรณ 

๓. ผูอํานวยการกองสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดเลย ที่ใหขอเสนอแนะ
เพื่อแกไขปรับปรุงจนทําใหเนื้อหาออกมาอยางสมบูรณ 

๔. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร คณาจารย และเจาหนาที่ สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูป/ทาน ที่ไดใหขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุง
จนงานวิจัยนี้ไดสําเร็จอยางสมบูรณ 

๕. ทีมงานนักวิจัย ผูชวยวิจัยภาคสนามที่ทําหนาที่ในการชวยสัมภาษณ จัดกิจกรรมและ
ปฏิบัติงานในภาคสนาม ดวยความเต็มใจและสนุกสนานมีความสุขกับการทํางาน จนทําใหไดขอมูล
ขั้นตนสําหรับการทําวิจัยจนเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่มีอุปการคุณไว ณ ที่นี้ดวย 

 
ผศ.ดร. ธงชัย สิงอุดม และคณะ 

๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ไดตระหนักถึง

สถานการณและความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศโดยเฉพาะ

ภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจพลังงานและภูมิอากาศที่เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจน

ตอประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใหเปน

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ขณะเดียวกันจาเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมี

พันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆเพื่อสามารถใชโอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุมกันของทุนที่มี

อยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสมพรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ ขณะเดียวกัน

จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพทั้งโครงสรางพื้นฐานการทํางานที่ควบคูกับ

การยกระดับการพัฒนาคุณภาพคนในทองถิ่นการเสริมสรางองคความรูการพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 สังคมไทยเปนสังคมที่มีการบริโภคที่ไรขีดจํากัดทางวัตถุนิยมทําใหเกิดความระส่ําระสายไปทุก

ยอมหญาไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือสังคมชนบทที่จําเปนจําตองอาศัยปจจัยทางดานเศรษฐกิจมา

ชวยเหลือในการดํารงชีวิตของพลเมือง ทุก ๆ คนลวนทํางานเพื่อความอยูรอดของตนเองและ

ครอบครัวอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยแมวาร่ํารวยหรือยากจนก็ตามตางก็พยายามดิ้นรนขนขวยเพื่อใหได

ในสิ่งที่เองปรารถนา ยิ่งวัตถุนิยมเจริญมากเพียงไร กิเลสของมนุษยหาไดลดลงไปแมแตนอยแตกลับ

เพิ่มความตองในปจจัยทางวัตถุเหลานั้นมากยิ่งขึ้น จึงทําใหเกิดการแยงชิงทรัพยากรทางธรรมชาติที่

เรียกวา แยงอาหารกันกิน แยงถิ่นกันอยู แยงคูกันนอน ซึ่งเปนอยางนี้มาชานานที่ไมไดแตกตางไปจาก

มนุษยในยุคหินเพราะตองการเอาตัวรอกพนจากความหิวกระหายของความเปนมนุษย ที่ใครสามารถ



๒ 
 

จะมีอํานาจวาสนากวาผูอื่นก็ตองไดสิทธิมากกวาคนอื่นในสังคมจึงเกิดการแสวงหาที่เขาไปเบียดเบียน

ผูอื่นอยางไรจิตสํานึกตอความเปนเพื่อนมนุษย 

 พอ-แมมือใหมในฐานะผูสรางสมาชิกใหมใหกับสังคมจึงไมไดแตกตางไปจากการเอาตัวรอด

พนไปจากความหิวกระหาย และติดบวงแหงคานิยมทางสังคมเฉกเชนกัน ตางพากันดิ้นรนขนขวาย

เพื่อหาเสบียงในการเลี้ยงครอบครัวของตนเองใหเปนสุขซึ่งผลการวิจัยพบวา ครอบครัวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท๑ แตกระนั้น พอ-แมมือใหมใชวาจะมี

ทรัพยสินเงินมาจากครอบครัวของพอแมมาแตเดิม ตางก็ตองอาศัยการทํางานเพื่อหาทรัพยสินมาจุน

เจือครอบครัวตองมีอาชีพสําหรับเลี้ยงดูลูกนอยที่กําลังเติบโตขึ้นมา ตองมีปจจัยในการดํารงชีวิตใน

สังคมเทาที่จะแสวงหามาได แตกระนั้นหากมองในสังคมภาคอีสานเกือบทุกจังหวัดจะมีแนวโนนของ

การยายถิ่นฐานในชวงหนาแลงเพื่อไปสูการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมในตัวเมืองที่จําเปน

จะตองทิ้งลูกนอยไวกับปูกับยาตายายใหดูแล ทําใหชองวางของการอบรมเลี้ยงดูลูกของตนเองตกไป

อยูในฐานชองวางระหวางวัยซึ่งผลการวิจัยพบวา ปจจุบัน “ครอบครัวแหวงกลาง” ในลักษณะขางตน

มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย และผูทําหนาที่ดูแลหลานที่เปนเด็กสวนใหญก็คือผูสูงอายุที่นับวัน

สุขภาพรางกายก็เริ่มเสื่อมถอย การดูแลตนเองก็ลําบากอยูแลวยังตองรับภาระในการเลี้ยงดูหลานที่

เปนเด็ก นอกเหนือจากภาระงานที่อาจยังมีบางสวนที่ตองทํางาน ซึ่งภาระที่ผูสูงอายุตองแบกรับนั้น

เปนภาระที่หนักโดยครัวเรือนขยายสวนใหญเปนครัวเรือนที่มีทั้งพอแมลูก และปู ยาตายาย อาศัยอยู

ดวยกัน โดยในป ๒๕๕๓ครอบครัวแหวงกลางมีสัดสวนสูงถึงรอยละ ๙๔.๕และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก

รอยละ ๓.๒ ในป ๒๕๓๐ เปนรอยละ ๕.๕ ในป ๒๕๕๓๒ 

นอกจากนี้ปญหาการโยกยายสถานที่ในการทํางานยอมเปนปญหาในสังคมตามจังหวัดตางๆ 

ในแถบภาคอีสานนั้นก็คือ เด็กจะเติบโตขึ้นมาที่ขาดการเลี้ยงดูจากพอ-แมผูใหกําเนิดเกิดขึ้นมาทําให

การอบรมเลี้ยงดูจากปูยาเปนลักษณะของการตามใจมากวาการอบรมใหเปนสมาชิกของสังคมที่มี

คุณภาพจนกลายเปนสวนหนึ่งของปญหาที่ยังคงแกไขไมได เชนกรณีพอ-แมมือใหมในจังหวัดเลยที่

สมัยหนึ่งมีการรอนเรออกตางจังหวัดเพื่อไปขายฉลากกินแบงรัฐบาล เมื่อไดเงินมาตางก็พากันสราง

บาน ซื้อรถจักรยานยนต รถยนต ซึ่งถือเปนวิธีการใชเงินอยางฟุมเฟอยเพื่อใหลูกไดมีวัตถุที่เทียบเทา

กับลูกครอบครัวอื่น แตเมื่อระยะเวลาผานไประบบเศรษฐกิจเริ่มตกต่ําทําใหเงินหมดลงทําใหระบบ

การเงินของครอบครัวเริ่มมีปญหามากขึ้นในขณะที่ลูกก็ถูกฝกใหใชเงินและติดวัตถุนิยมจนเปนนิสัยถือ

                                                           

 ๑ จิราพร ชมพิกุล. สัมพันธภาพในครอบครัวไทย, นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒,บทคัดยอ. 
 ๒ จิตตินันท เดชะคุปต และคณะ. การพัฒนาองคความรูและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูครอบครัวศึกษา
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส : ครอบครัวกับความพอเพียง. รายงานการวิจัย, นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 
๒๕๕๕, หนา ๙๑. 



๓ 
 

เปนการซ้ําเติมภาวะปญหาใหรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในครอบครัวของพอ-แมมือใหมที่ไมไดสนใจใน

การจัดการทรัพยสินในครอบครัว 

ขณะเดียวกันปญหาของครอบครัวพอ-แมมือใหมสวนใหญยังพบอีกวา จะมีอาชีพที่ไมแนนอน 

มีการโยกยายถิ่นฐานและทิ้งลูกนอยไวกับปูยา การเสพติดวัตถุนิยมเนื่องจากมีการแขงขันทางสังคม 

ขาดความรูความเขาใจในการเปนพอ-แม มีการหยารางภายในครอบครัว ขาดระบบการจัดการทาง

เศรษฐกิจครอบครัวที่ดีและมีรายไดไมเพียงพอตอรายจาย นอกจากนั้นบางสวนบางกลุมยังเปนผูที่รัก

ความสบายมากเกินไป ซึ่งปญหาเหลานี้เกิดจากการไมไดเตรียมความพรอมสําหรับการวางแผนกอนที่

จะมีลูก และนับวันปญหาเหลานี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงและยังไมมีทางออกหรือทางแกไขปญหา 
 

คําถามจึงมีอยูวาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลตอการสรางเสริมความมั่นคงทาง

ครอบครัวในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น หากมีการนําหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธที่วาดวยหลัก

มัชฌิมาปฏิปทาหรือหลักอื่นๆ เขาไปเยียวยารักษา ดูแล หรือบูรณาการ จะมีสวนสนับสนุนสงเสริม

หรือเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวพอ-แมมือใหมใหเกิดความเขมแข็งไดจริงหรือไม และหากจะ

มีการประยุกตใชระบบการบริหารจัดการรายไดตามหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธเพื่อการเลี้ยงดู

ครอบครัวใหมั่นคง เขมแข็ง และยั่งยืนจะมีแนวทางหรือรูปแบบเปนไปในลักษณะใด คณะผูวิจัยจึงมี

ความสนใจจะศึกษาวิจัยในเรื่องขางตนนี้ 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

 ๑) เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 

๒) เพื่อศึกษาระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตร 

๓) เพื่อบูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-

แมมือใหม 
 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย  
 

๑) ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพอ-แมมือใหม (In-experienced Family) 

แนวคิดและกระบวน (Concept and Process) การสรางความมั่นคงของครอบครัว (Stability of 

the Family) และเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ (Buddhist Economics) 

๒) ขอบเขตดานพื้นที่  

ศึกษาวิจัยในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 



๔ 
 

๓) ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 

 ๓.๑) ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยดานการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย ผูแทนพอ-แม

มือใหม ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พระสงฆหรือพระสังฆาธิการ แพทย พยาบาล นักวิชาการ

ทางเศรษฐศาสตร และนักวิชาการดานสังคม จํานวน ๗ รูป/คน  

 ๓.๒) ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานสังคมและครอบครัว นักวิชาการ ปราชญชุมชน เขา

รวมในการสนทนากลุม จํานวน ๗ รูป/คน 

๔) ขอบเขตดานเวลา  

ศึกษาวจิัยระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

 

๑.๔ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 

๑) พอ – แมมือใหม หมายถึง พอและแมที่อยูในชวงของวัยรุนที่ตั้งครรภไมพรอม แลว

รวมกันสรางครอบครัวรวมกัน 

 ๒) เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ หมายถึง การนําเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามา

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งรายรับและรายจายที่เกิดขึ้นใน

ครอบครัวพอ-แมมือใหม 

๓) การเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวพอ-แมมือใหม หมายถึง การดําเนินชีวิต

ครอบครัวบนพื้นฐานของการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตครอบครัวตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 

ใน ๔ ประการ คือ  

๓.๑) อุฏฐานสัมปทา หมายถึง การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวพอ-แมมือใหม

ดวยความขยันหมั่นเพียร ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

 ๓.๒) อารักขสัมปทา หมายถึง การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวพอ-แมมือใหม

ดวยการคุมครองรักษาทรัพยที่หามาได ไมใชจายสุรุยสุรายฟุมเฟอย 

 ๓.๓) กัลยาณมิตตตา หมายถึง การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวพอ-แม

มือใหมบนพ้ืนฐานการคบคนดีเปนเพื่อน ไมใหถูกมิตรชักนําไปทางอบายมุข 

 ๓.๔) สมชีวิตา หมายถึง การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวพอ-แมมือใหมให

ดําเนินไปดวยความพอดี รูจักกําหนดรายรับรายจายเลี้ยงชีวิตพอดี ไมฟุงเฟอจนเกินไป และมีรายได

เหลือเก็บไวใชในคราวฉุกเฉิน 

 ๔) ความมั่นคงทางครอบครัว หมายถึง ที่สมาชิกครอบครัวสามารถดํารงชีวิตและดําเนิน

ชีวิตครอบครัวไดอยางสมดุลและพึ่งพาตนเองได โดยไดรับหลักประกันดานสิทธิและการตอบสนองตอ

ความจําเปนขั้นพื้นฐานของการดํารงชีวิตมนุษย รวมถึงการทําหนาที่ของครอบครัวตอสมาชิก



๕ 
 

ครอบครัวและสังคม ทําใหครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและพรอมที่จะ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรูและการปรับตัวใหเกิดสมดุลในการดําเนินชีวิตครอบครัว 

 

 

๑.๕ กรอบแนวความคิด 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

        
 

 

 
 

 

แผนภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๑.๖ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 ๑) ไดทราบถึงกระบวนทางเศรษฐศาสตรที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 

 ๒) ไดทราบระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวในยุคโลกาภิวัฒน 

 ๓) ไดทราบถึงแนวทางในการบูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความ

มั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหม 

หลักเศรษฐศาสตร 
- รายไดของครอบครัว 

- ความตองการของครอบครัว 

- การออมของครอบครัว 

 

หลักคําสอนทางพุทธศาสนา 
- หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 
- หลักการดําเนินชีวิตทางสายกลาง 

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทาง

ครอบครัวพอ-แมมือใหม 



 

 

บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การวิจัยในครั้งนี้จากการศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังนี้ 

  ๒.๑ สถานการณครอบครัวพอ-แมมือใหม 

  ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว 

  ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของพอ-แมมือใหม 

  ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร 

  ๒.๕ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับครอบครัว 

  ๒.๖ รูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว 

  ๒.๗ หลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ 

  ๒.๘ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

๒.๑ สถานการณครอบครัวพอ-แมมือใหม 

การเปนแม (Mothering) ถือเปนอัตลักษณที่สําคัญของผูหญิงตามทัศนะของครอบครัวใน
สังคมไทย ไมวาสังคมจะมีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเพียงใด ผูเปนแมยังคงถูกสังคมคาดหวังใหตาง
หนาที่ในการใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตรอยูเชนเดิม การเปนแมในปจจุบันกลับพบวาอายุของผูที่เปนแม
มีแนวโนมลดต่ําลง 

ในสองทศวรรษที่ผานมา เสนทางชีวิตของวัยรุนไทยไดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง ไม
วาจะเปนการดําเนินวิถีชีวิตประจําวันทั่วไป การเผชิญหนากับการแขงขันในสังคมและเศรษฐกิจ การ
ถูกหลอหลอมจากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีโลก การเอาอยาง
เพื่อใหทันกับยุคสมัยของสิ่งแวดลอมที่กาวล้ําไปตามความเจริญกาวหนาของวัตถุนิยม รวมถึงการ
เขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนารุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง และที่สําคัญ การหางไกลตอศาสนา
และการละทิ้งศีลธรรมจรรยา ตลอดจนการยอมรับและไมตระหนักตอผลที่เกิดในเรื่องเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศจุดเปลี่ยนสําคัญของเสนทางชีวิตเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะวัยรุน
หญิงในยุคปจจุบันเปนจุดเปลี่ยนที่เกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการมี



๗ 

เพศสัมพันธแบบเสรี การทองไมพรอม และการตางแทง มีขอมูลที่นาเชื่อถือระบุวา สังคมไทยมีแม
วัยรุนที่อายุนอยลงนอยลงจนกลายเปนแมวัยเด็ก๓๔สถานการณทั้งหมดนี้เปนเรื่องนาหวงใยที่หาทาง
แกไขยากขึ้นทุกทีวัยรุนจากนิยามของ WHO หมายถึง วัยรุนเด็กอายุระหวาง ๑๐ - ๑๙ ป 
(Adolescent) และวัยรุนที่เปนเยาวชนอายุระหวาง ๑๕ - ๒๔ ป (Youth) ในทางชีววิทยาและสรีระ
วิทยา หากวัยรุนหรือเด็กหญิงในกลุมอายุทั้งหมดนั้นมีประจําเดือน และมีเพศสัมพันธกับเพศชายก็จะ
สามารถตั้งครรภและคลอดบุตรได ดังนั้น จากนิยามของ WHO เชนกันที่ระบุวาการตั้งครรภในวัยรุน 
(Teenage Pregnancy) หมายถึงการตั้งครรภของสตรีที่มีอายุนอยกวา ๒๐ ป ก็หมายถึง แมวัยรุน ที่
มีอายุ ณ เวลาคลอดนอยกวา ๒๐ ป และแมวัยเด็ก ที่มีอายุขณะคลอดนอยกวา ๑๕ป 

ขอมูลจาก UNFPA เกี่ยวกับสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนทั่วโลก ซึ่งเปนขอมูลจาก ๗๙ 
ประเทศ ในอัตราตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีดังนี้ 

West + Central Africa อัตรา ๑๒๙ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 

East + Southern Africa อัตรา ๑๐๙ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 

Latin America + Caribbean อัตรา ๗๙ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 

Arab States อัตรา ๕๐ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 

South Asia อัตรา ๔๙ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 

Eastern Europe + Central Asia อัตรา ๓๑ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 

East Asia + Pacific อัตรา ๒๐ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 

อัตราเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ ๕๐ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปสวนประเทศ
ไทยอยูท่ีอัตรา ๕๔ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 

ขอมูลจาก World Bank เกี่ยวกับการตั้งครรภในวัยรุน : Asia Pacific Countries อัตราตอ 
๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป ขอมูลเฉลี่ยระหวาง ค.ศ. ๒๐๑๐ – ๒๐๑๔ 

Australia อัตรา ๑๒ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

Bangladesh อัตรา ๘๑ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

Bhutan อัตรา ๔๑ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

Cambodia อัตรา ๔๔ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

India อัตรา ๓๓ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

Hong Kong อัตรา ๓ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 
                                           

๓ Phupong, V,Adolescent pregnancy, In: V. Phupong (Ed.), Reproductive health in 
extreme ages: how toapproach, Bangkok: Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologist, 
๒๐๐๕ ,pp. ๑๘๐-๑๘๙. 

 



๘ 

Indonesia อัตรา ๔๘ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

Japan อัตรา ๕ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

Lao PDR อัตรา ๖๕ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

Malaysia อัตรา ๖ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

Myanmar อัตรา ๑๒ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

Philippines อัตรา ๔๗ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

Singapore อัตรา ๖ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

Timor Leste อัตรา ๕๒ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอาย ุ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมลดลง 

สวนประเทศไทยอัตรา ๔๑ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มีแนวโนมเพิ่มขึ้น๕

สถานการณในป พ.ศ. ๒๕๕๕มีวัยรุนอายุ ๑๐ – ๑๙ ป คลอดบุตรรวม ๑๓๓,๑๗๖ คน คิดเปนรอยละ 
๑๗ ของหญิงคลอดทั้งหมด๘๐๑,๗๓๗ คน แนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากป ๒๕๔๖ ซึ่งมีจํานวน 
๙๕,๘๗๙ คน ยอดรวม ๑๐ ป ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๕ มีวัยรุนกลุมอายุนี้คลอดบุตรรวมกวา ๑ 
ลานคน๖ 

วัยรุนหญิงเมื่อกาวพลาดพลั้งไปในเรื่องเพศจนเกิดการตั้งทองไมพรอม ทางออกสุดทายที่
เลือกไมไดมักจบลงโดยการตางแทงเพราะยังไมอยากเปนแม การทองไมพรอมของวัยรุนหญิงและ
ผลกระทบระยะสั้นที่ตามมาคือ ปญหาอัตราทารกแรกเกิดมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ ๒,๕๐๐ กรัม ปญหา
สภาวะทางอารมณของแมวัยรุนที่เสี่ยงตอการเกิดความเครียดและภาวะซึมเศรา จนถึงการฆาตัวตาย 
หรือฆาทารกตาย ขอสําคัญในรายที่เปนแมขณะเปนนักเรียน สวนใหญมักตองออกจากโรงเรียน
กลางคัน หรือแกปญหาดวยการตางแทงเองหรือตางแทงเถื่อน จนอาจเกิดเปนอันตรายตอชีวิต๗ สวน
ผลกระทบระยะยาวจะเปนปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่มีตอคุณภาพชีวิตของแมวัยรุนหรือแมวัยเด็ก
และลูก ตลอดจนเปนภาระของรัฐบาลที่ตองดูแลแกไขปญหา การคุมครองแมวัยรุนและแมวัยเด็กที่
ทองไมพรอมในสังคมไทยจึงเปนประเด็นที่ควรใสใจและติดตาม เพราะจะนําไปสูการเฝาระวังเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนและเด็กหญิง รวมทั้งเปนการสรางเสริมใหแมวัยรุน
และแมวัยเด็กสามารถดําเนินวิถีชีวิตของตนและลูกตอไปในสังคมไดอยางมีคุณภาพ 

สถานการณการตั้งครรภไมพรอม การตั้งครรภของเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันมีแนวโนม
สูงขึ้นเรื่อยๆ “แมวัยรุน” ตั้งครรภและคลอด ผูวิจัยจึงขอนําเสนอขอมูลรอยละของหญิงคลอดใน

                                           
๕ พรพันธุ บุญยรัตพันธุ. ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ง ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในประเทศไทย. ณ หอง

ประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒, วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
๖ หนังสือพิมพไทยโพสต วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๗ Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom S.L., Hauth J.C, Gilstrao, L.C. III., &Westrom, 

K.D.,Preconceptional counseling, In F.G. Cunningham, K.J. Leveno, S.L. Bloom, J.C. Hauth, L.C. III. 
Gilstrao& K.D. Westrom(Eds.), Williams Obstetrics ๒๒nd edition, (New York: McGraw Hill Companies,
๒๐๐๕),pp. ๑๘๙ - ๒๐๐. 



๙ 

ประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๘ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ รอยละของหญิงคลอด พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๘๘ 
 

ขอมูลแนวโนมสถานการณ “แมวัยเด็ก” ในสังคมไทย ที่จัดตางโดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แสดง
ใหเห็นวา ตั้งแตป ๒๕๔๐ – ๒๕๕๑ เด็กหญิงในประเทศไทยมีแนวโนมการตั้งครรภและคลอดบุตร
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ ๐.๑๓ ในป ๒๕๔๐ เปน รอยละ ๐.๓๘ ในป ๒๕๕๑ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตางการศึกษา “การตั้งครรภกอนวัยอันควร” ของเด็กหญิงอายุต่ํากวา ๑๕ 
ป เทียบกับจํานวนหญิงทั้งหมดที่ตั้งครรภและคลอดบุตร โดยการประมวลผลจากขอมูลทะเบียนเกิด
ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ระหวางป ๒๕๔๐ – ๒๕๕๐จากสถิติของกระทรวง
สาธารณสุขปพ.ศ. ๒๕๕๓ มีวัยรุนอายุต่ํากวา ๒๐ ป คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ ๒๔๐ คน เด็กอายุต่ํากวา 
๑๕ ป คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ ๔ คน สวนปพ.ศ. ๒๕๕๔ มีเด็กวัยรุนอายุต่ํากวา ๒๐ ป คลอดบุตรเฉลี่ย
วันละ ๓๗๐ คน และในเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ป คลอดบุตรวันละ ๑๐ คน ถือวาเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว สถิติ
ดังกลาวตางใหประเทศกลายเปนประเทศอันดับ ๒ ของเอเชียที่มีปญหาการทองไมพรอมในวัยรุน รอง
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ สํานักระบาดวิทยา ระบุวา ผูที่ติดเชื้อ HIV รอยละ ๘.๖ เปนวัยรุนที่มี
อายุระหวาง๑๕ - ๒๔ ป ที่นาตกใจยิ่งไปกวานั้นก็คือ วัยรุนสวนใหญขาดความรูและความเขาใจใน
เรื่องเพศศึกษา บางคนคิดวาการมีเพศสัมพันธเพียงครั้งเดียวไมตางใหทองได ผลการสํารวจยังพบวา 
การมีเพศสัมพันธครั้งแรกของวัยรุนมีอายุเฉลี่ยเพียง ๑๕ - ๑๖ ป และมีแนวโนมวาอายุเฉลี่ยของการ
มีเพศสัมพันธในวัยรุนจะลดลงเรื่อยๆเรียกวายังไมพนจาก “ขาสั้น - คอซอง” ก็มีโอกาสที่จะเปนพอ

                                           
๘ สํานักอนามัยและเจริญพันธ. รอยละของหญิงคลอด พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๘. รายงาน ณ วันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๙. 



๑๐ 

คน แมคนกันแลว๙ ปรากฏการณดังกลาว แสดงวาสถานการณ “แมวัยรุน” ในสังคมไทยกําลังจะ
กลายเปนเรื่องธรรมดาหลังจาก “การเสียตัวกอนวัยอันควรของวัยรุนหญิงกลายเปนเรื่องธรรมดา” ที่
พวกเขาคิดหรือปฏิบัติไปแลวสถานการณเชนนี้ จะผลักใหวิถีชีวิตของวัยรุนหญิงที่เปน “แมวัยรุน” ใน
สังคมไทยตองดําเนินไปยางทุลักทุเลเปนภาระทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม และสิ่งนากังวลที่
ติดตามมาคือสถานการณนี้กําลังพัฒนาไปสูการเปน “แมวัยเด็ก” ขอสําคัญ การเปน “แมวัยเด็ก” นี้ 
สวนใหญเปนผลผลิตของการ “ทองไมพรอม” 

 

แผนภาพที่ ๒.๒ อัตราคลอดในวัยรุนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕๑๐ 
 

จากขอมูลจากการจดทะเบียนเกิด แสดงใหเห็นถึงความชุกของการตั้งครรภของวัยรุน ที่มี
อายุ  ๑๐-๑๙  ป   ในประเทศไทย   แสดงจํานวนการคลอดของวัยรุนรายป   ตั้งแตป   พ.ศ. 
๒๕๔๗-๒๕๕๖  จํานวนการคลอดของวัยรุนสูงที่สุดในวัยรุนที่มีอายุระหวาง  ๑๕-๑๙  ป  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในวัยรุนที่มีอายุ  ๑๘-๑๙  ป  ซึ่งเปนชวงอายุที่กฎหมายไดกําหนดใหสามารถแตงงานได 
ในขณะที่จํานวนการคลอดของวัยรุนที่มีอายุ ๑๕-๑๗  ป  เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗-
๒๕๕๔  และเพิ่มสูงสุดในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ โดยสูงที่สุด ในป พ.ศ. ๒๕๕๔  แตมีแนวโนม
ลดลง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖  สําหรับแมวัยรุนที่มีอายุ ๑๘-๑๙ ป นั้นจํานวนการคลอดลดลง
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ จากนั้นคอยๆ เพิ่มขึ้นระหวางปพ.ศ.  ๒๕๕๐-๒๕๕๔  และไดลดลงอีก
ครั้งในป  พ.ศ.  ๒๕๕๕-๒๕๕๖  จํานวนการคลอดในวัยรุนที่มีอายุ ๑๐-๑๔  ป  มีคอนขางนอย   แต
ตอมามีแนวโนมคอยๆ เพิ่มขึ้น จํานวนการคลอดของวัยรุนที่มีอายุ ๑๐-๑๒ ป   ลดลงจาก   ๑๒๖   
คน  ในป  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปน  ๖๖  คน  ในป  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ในขณะที่จํานวนการคลอดของวัยรุน
ที่มีอาย ุ ๑๓-๑๔  ป  เพิ่มขึ้นเลก็นอยและลดลงหลังจากป  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

                                           
๙ สุวัฒน กิขุนทด.สะกิดสังคมจับตา แมวัยรุน ไมถึง ๑๖ ทองพรึ่บ. ใน บรรณาธิการขาวสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ ครั้งท่ี ๓เกาะติดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาต,ิ ศูนยประชุมสหประชาชาต,ิ กรุงเทพมหานคร, ๑๕ - 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓. 

๑๐ บุญฤทธิ์ สุขรัตน. การตั้งครรภในวัยรุน : นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และติดตามประเมินผล. 
พิมพครั้งที่ ๒, นนทบุร:ี กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๗, หนา ๒๓. 



๑๑ 

การตั้งครรภซ้ําของวัยรุนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น กอใหเกิดผลกระทบทั้งตอสุขภาพของมารดา
และตอทารกในครรภ มารดาวัยรุนเสี่ยงตอภาวะโลหิตจางเพิ่มขึ้นหากอายุนอยลงมีอุบัติการณความ
ดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ คลอดกอนกําหนดติดเชื้อแผลฝเย็บ ตกเลือดหลังคลอด อัตราสูงกวาวัย
ผูใหญ๑๑ ผลตอทารกในครรภพบวาทารกที่เกิดจากแมวัยรุนอายุ ๑๑-๑๕ ป มักมีปญหาทารกคลอด
กอนกําหนดมาก  สงผลใหตองนอนโรงพยาบาลในหนวยทารกวิกฤติมากกวาเปน ๒ เทา ๑๑ วัยรุน
คลอดบุตรน้ําหนักนอยกวาวัยผูใหญสัดสวนรอยละ ๒:๑๑๓ ทารกเจริญเติบโตชาในครรภ อาจพบ
อาการหายใจลําบาก ขาดออกซิเจนการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย การยอยและการดูดซึมไมดี มี
ความผิดปกติดานการมองเห็นและการไดยิน โลหิตจาง ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําอาจมีภาวะเลือดออก
ในสมอง ภูมิตานทานต่ํา ตางใหติดเชื้อในระบบตางๆ สงผลตอการเจริญเติบโตของรางกายสมอง 
พัฒนาการดานตางๆ ในระยะยาวและการเรียนรูในอนาคตได๑๒ ดังนั้นการปองกันการตั้งครรภซ้ําใน
มารดาวัยรุนจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางเรงดวนเพื่อคนหาสาเหตุหรือปจจัยเสี่ยงใดที่มีผลตอการ
ตั้งครรภซ้ําในวัยรุน โดยเฉพาะการตั้งครรภซ้ําที่ไมตั้งใจ เนื่องจากกอใหเกิดปญหาที่รุนแรงมากขึ้น
อัตราการคลอดของหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปตอหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน มีแนวโนมลดลง โดย
พบวา ป ๒๕๕๔ = ๕๓.๖, ป ๒๕๕๕ = ๕๓.๘ ป ๒๕๕๖ = ๕๑.๒ และ ป ๒๕๕๗ = ๔๗.๙๐ และรอย
ละของการคลอดซ้ําในวัยรุนอายุ ๑๕-๑๙ ปในชวง ๕ ปหลังมีแนวโนมสูงขึ้นจากรอยละ ๑๑.๓ในป 
๒๕๕๓ ขึ้นมาสูงถึงรอยละ ๑๒.๘ ในป ๒๕๕๗ 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๓ รอยละของการคลอดซ้ําในวัยรุน จําแนกตามกลุมอายุของมารดาป ๒๕๔๗-
๒๕๕๘๑๓ 

                                           
๑๑ Thaithae S, Thato R, Obstetrics andOutcomes of Teenage Pregnancies, Thailand, 

Journal of Preditrics and Adolescent Gynecology ๒๐๑๐; ๒๔, pp.๓๔๒-๓๔๖ 
๑๒ ปราชญ บุณยวงศวิโรจน. สุขภาพคนไทย ๒๕๕๓ : แมวัยรุน ปรากฏการณใหญที่การปองกันและ

แกไขที่ตางกันระดับเล็กเกินไ.กรุงเทพมหานคร:อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง,๒๕๕๓, หนา๕๘-๖๑. 
๑๓ สํานักอนามัยการเจริญพันธุกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, รอยละของการคลอดซ้ําในวัยรุน 

จําแนกตามกลุมอายขุองมารดา ป ๒๕๔๖-๒๕๕๘, ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙. 



๑๒ 

แตจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข“รอยละของการคลอดซ้ําในมารดา อายุ ๑๕-
๑๙ ป” พบวา ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอัตราคลอดในวัยรุนอายุ ๑๕-๑๙ ป คิดเปน รอยละ ๔๔.๓แตมี
อัตราการคลอดซ้ําในวัยรุน คิดเปนรอยละ ๑๒.๕๑๔ ซึ่งมากกวาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่คิดเห็นรอยละ ๒.๘ 
จะเห็นไดวามีการเพิ่มอัตราที่สูงขึ้นกวาเดิมหลายเทาตัว และในป พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา เขตสุขภาพที่ ๓ 
ซึ่งประกอบดวย ๕ จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร มีอัตรารอยละของการตั้งครรภซ้ําในวัยรุนอายุ ๑๕-๑๙ ป สูงที่สุดใน
ทุกเขตสุขภาพ ในอัตรารอยละ ๑๔.๘๘ 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๔ รอยละของการตั้งครรภซ้ําในวัยรุนอายุ ๑๕-๑๙ ป ปงบประมาณ ๒๕๕๙๑๕ 
 

ขณะที่ภาวการณทองในวัยรุนที่อยูในชวงวัยไมมีความพรอมในทุกดานอาจจะสงผลใหเกิด
บุตรที่ดอยคุณภาพไดมากกวาวัยอื่น ทั้งนี้ แสดงโดยขอมูลรอยละของเด็กแรกเกิดน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 
(นอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม) ตั้งแตป ๒๕๔๘-๒๕๕๘ ที่เกิดจากมารดาอายุนอยกวา ๒๐ ป สูงกวาที่เกิด
จากมารดาวัยผูใหญ จึงจําเปนตองลดปญหาการตั้งครรภในวัยรุนใหต่ํากวาระดับที่เปนอยูโดยเร็ว แม
สถานการณการตั้งครรภในวัยรุนกําลังลดลง โดยที่อัตราการคลอดในวัยรุนอายุ ๑๕-๑๙ ป ตอหญิงวัย
เดียวกัน ๑,๐๐๐ คน ลดลงตอเนื่องจากอัตรา ๔๗.๙ ในป ๒๕๕๗ เปนอัตรา ๔๔.๓ ในป ๒๕๕๘ หรือ
เทากับมีทารกเกิดจากแมวัยรุนวันละ ๒๘๖ คน ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ มาก 
นอกจากนี้ ยังพบการคลอดซ้ําในแมวัยรุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๑.๓ ในป ๒๕๕๓ เปนรอยละ๑๒.๕ใน
ป ๒๕๕๘ 

 

                                           
๑๔ กระทรวงสาธารณสุข.รอยละของการคลอดซ้ําในมารดา อายุ ๑๕-๑๙ ป๒๕๕๓-๒๕๕๗. 

<http://www.ppat.or.th/th/article/pregnant>, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๕ ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รอยละของการ

ตั้งครรภซ้ําในวัยรุนอายุ ๑๕-๑๙ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑). ณ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘. 



๑๓ 

ตารางที่ ๒.๑ รอยละของเด็กแรกเกิดน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ (นอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม)จําแนกตามกลุม
อายุมารดา ป ๒๕๔๘-๒๕๕๘๑๖ 

 

พ.ศ. 
อายุมารดา (ป)  

ทุกกลุมอายุ 
<๑๕ ๑๕-๑๙ 

๒๕๔๘ ๑๗.๔ ๑๒.๑ ๙.๓ 

๒๕๔๙ ๑๗.๔ ๑๒.๔ ๙.๗ 

๒๕๕๐ ๑๗.๗ ๑๒.๐ ๙.๕ 

๒๕๕๑ ๑๗.๔ ๑๒.๔ ๙.๖ 

๒๕๕๒ ๑๙.๓ ๑๓.๑ ๑๐.๒ 

๒๕๕๓ ๑๗.๘ ๑๒.๘ ๑๐.๔ 

๒๕๕๔ ๑๘.๕ ๑๒.๔ ๙.๖ 

๒๕๕๕ ๑๗.๑ ๑๒.๖ ๙.๖ 

๒๕๕๖ ๑๘.๖ ๑๓.๔ ๑๐.๑ 

๒๕๕๗ ๑๙.๑ ๑๓.๐ ๙.๙ 

๒๕๕๘ ๑๘.๓ ๑๓.๕ ๑๐.๑ 

 

ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยเปนปญหาที่สําคัญของงานอนามัยแมและเด็กในประเทศไทยโดย
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตแผนฯ ๗ จนถึง
แผนฯ ๙ (๒๕๓๕-๒๕๔๙) ที่จะลดอัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย ใหมีอัตราไมเกินรอยละ ๗ จาก
สถานการณทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย ตั้งแตป ๒๕๓๓ ถึงป ๒๕๔๐ ลดลง จนใกลเปาหมาย คือ รอย
ละ ๗.๗ แตเนื่องจากในปพ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา ไดมีวิกฤติทางเศรษฐกิจตางใหมีผลกระทบอยางมาก
ตอการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภและทารกแรกเกิด ตางใหอัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยเพิ่มขึ้น
มากกวารอยละ ๗๑๗ ซึ่งทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยเปนประชากรกลุมเสี่ยงตอการตายปริกําเนิด๑๘ 
และระยะขวบปแรกของชีวิตในสัดสวนที่สูง ถือเปนการตั้งครรภที่สูญเปลากอใหเกิดความเศราโศกตอ
ครอบครัวมีผลกระทบตอภาวการณเจริญพันธุและเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ยังเปนกลุมที่มี
                                           

๑๖ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รอยละของเด็กแรกเกิดน้ําหนักต่ํากวา
เกณฑ (นอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม) จําแนกตามกลุมอายุมารดา ป ๒๕๔๘-๒๕๕๘, ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ป 
๒๕๕๙, ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ เดือนสงิหาคม ๒๕๕๙, หนา ๑๐. 

๑๗ นิพรรณพร วรมงคล.สถานการณเด็กแรกเกิดน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ และกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ.
Fact Sheet กรมอนามัย, ๙ (๓), ๒๕๔๗,หนา ๑-๕. 

๑๘ การตายปริกําเนิดหรือภาวะการตายปริชาตะ (Perinatal Mortality) คือการเสียชีวิตของตัวออนหรือ
ทารกแรกเกิดในชวงของการคลอด กอนการคลอด และหลังการคลอด 



๑๔ 

ตนทุนต่ํา จึงมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยในระยะตอมาในสัดสวนที่สูงกวาเด็กน้ําหนักปกติและตอง
ไดรับการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ เพื่อใหมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการปกติ๑๙ สงผลใหรัฐตอง
สูญเสียคาใชจายในการดูแลและรักษาเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆป 

ในภาพรวมแลวจะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางดานสังคม รูปแบบการใชชีวิต หรือ
คานิยมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ลวนแลวแตชักนําใหวัยรุนมีความเสี่ยงตอการตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจ
ไมวาจะเปนรูปแบบการใชชีวิต อาหารการกินตางๆ ที่อาจเปนสาเหตุใหวัยรุนเขาสูวัยเริ่มหนุมสาวเร็ว
ขึ้น มีชวงวัยเด็กที่สั้นลง การเขาถึงสื่อตางๆ อยางงายดาย โดยเฉพาะทางอินเตอรเน็ตที่มีสื่อที่สามารถ
กระตุนใหเกิดอารมณความตองการทางเพศจํานวนมาก ความหางเหินของสถาบันครอบครัว รูปแบบ
การใชชีวิตที่วัยรุนเปนอิสระจากครอบครัว ตางใหโอกาสที่วัยรุนจะมีเพศสัมพันธกันมากขึ้น ดังจะเห็น
ไดจากรอยละของวัยรุนที่เคยมีเพศสัมพันธมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตางใหวัยรุนจํานวนมากเกิดการ
ตั้งครรภขึ้นในแตละป ซึ่งสวนใหญมักจะเปนการตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจหรือไมไดวางแผนมากอน ซึ่ง
กอใหเกิดปญหามากมาย เชน การตางแทงเถื่อน ภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ การเสียโอกาส
ทางการศึกษา รวมทั้งหนาที่การงานที่ดีในอนาคต เหลานี้ลวนแตเปนปญหาที่ตองการการแกไข โดย
ตองใชความรวมมือจากทุกภาคสวน ภายใตความเขาใจในเปาหมายที่ตรงกัน 
  

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว 

 ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่เปนหลักสําคัญที่สุดของสังคม ตางหนาที่หลอหลอมและขัด
เกลาความเปนมนุษยใหแกสมาชิกของครอบครัว ดวยการอบรมเลี้ยงดู ใหความรัก ความเอื้ออาทร
ความชวยเหลือเกื้อกูลกัน พรอมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒนธรรมทาง
สังคมใหแกสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีความพรอมที่จะทางานอยางเต็มที่
และสรางสรรค เปนพลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 

ปจจุบันนี้ปญหาของครอบครัวคือพอแมเลี้ยงลูกและรักลูกไมเปน พอแมสวนใหญเลี้ยงลูกให
เปนนักเสพันกบริโภค ขาดความรู ความสามารถที่จะพัฒนาลูกใหเปนนักศึกษาและนักสรางสรรค
นอกจากนี้ บทบาทของพอแมยังไดลดลงไปเพราะเทคโนโลยีขาวสารโดยเฉพาะโทรทัศนไดเขามามี
บทบาทมากกวาพอแม๒๐ 

๒.๒.๑ สถาบันครอบครัว 

ครอบครัว (Family) มีความหมายหลายมุมมอง นิยามอาจเปลี่ยนไปตามแงมุมของวิชาการ
นั้นๆ เปนสถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบดวยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกดวย๒๑ เปน

                                           
๑๙ สันสนีย หาญพินิจศักดิ์. ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ ศูนยอนามัยที่ ๖ขอนแกน.ขอนแกนเวชสาร, ปที่ ๒๕๕๐ฉบับที๓่๑หนา๓๓-๔๒. 
๒๐พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).ธรรมกับไทยในสถานการณปจจุบัน.พิมพครั้งที๔่, กรุงเทพมหานคร:

กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม, ๒๕๔๒, หนา ๔๑. 
๒๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท นาน

มีบุคสพับลิเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๒๒๐. 



๑๕ 

กลุมบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจในการดําเนินชีวิต รวมทั้งการพึ่งพิงทางสังคม
เศรษฐกิจ และมีความสัมพันธทางกฎหมายหรือทางสายโลหิต โดยบางครอบครัวอาจมีลักษณะเปน
ขอยกเวนบางประการจากที่กลาวก็ได๒๒ 

ครอบครัวจัดเปนสถาบันหลักของสังคมมนุษย ทุกสังคมยอมใหการสงเสริมสนับสนุนสถาบัน
ครอบครัวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยการสรางสถาบันครอบครัวขึ้นเพื่อใหตางหนาที่สําคัญ เพราะ
เปนสถาบันพื้นฐานที่ใหทั้งความรัก ความผูกพัน ความอบอุน มีการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
สมาชิกในครอบครัวไดตางหนาที่อบรมสั่งสอน รวมทั้งหลอหลอมคุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล
โดยตรง ครอบครัวจึงเปนสถาบันทางสังคมพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบบุคลิกภาพ ความคิด ความ
เชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของแตละบุคคล พฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบของสมาชิกที่แสดงออก
ภายในครอบครัวจึงเปนพื้นฐานและมีบทบาทสําคัญในการหลอหลอมในทุกดานเปนไปอยาง
เหมาะสม๒๓ นอกจากนี้ยังเปนสถาบันแรกที่ตางหนาที่ทางสังคมในการปลูกฝงความเชื่อ สรางเสริม
ทัศนคติ กําหนดบุคลิกภาพ วิธีปฏิบัติตนรวมทั้งการสรางบรรทัดฐานทางสังคมใหแกสมาชิกรุนใหมซึ่ง
มีผลตอการพัฒนาสังคม ผานการสื่อสารทางบวกภายในครอบครัว การสรางความเขาใจ ยอมรับและ
ไววางใจในครอบครัว การเสริมสรางเทคนิคการปรับตัวและฝกการแกปญหาความขัดแยง๒๔ 

การเขาใจในรูปแบบพื้นฐานหรือบริบทดั้งเดิมของสังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 
ตลอดถึงแนวความคิด คติความเชื่อของคนในสังคมในอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันจะตางใหเขาใจ
รูปแบบของครอบครัวในแตละสมัยไดเปนอยางดี นับไดวาเปนหลักสําคัญมากทีเดียวที่บงชี้หรือชี้วัดให
เห็นถึงความมั่นคงของครอบครัวนั้นวาควรเปนอยางไร ตลอดถึงกระบวนการเสริมสรางความมั่นคง
ใหกับครอบครัวไทยในยุคโลกาภิวัตนสถาบันครอบครัวนับวาเปนสถาบันของสังคมที่มีบทบาทสําคัญ
อยางมากตอการพัฒนาในทุกๆดาน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถาบัน
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานขนาดเล็กที่สุดแตสําคัญที่สุดของสังคม โดยตางหนาที่สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพคนใหมีสุขภาวะที่ดีและพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณใหแกสมาชิกในครอบครัวเพื่อเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งครอบครัวเปนแหลงบมเพาะหลอหลอมถายทอดคานิยม
ความเชื่อและอบรมขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคครอบครัวจึงมี
ความสําคัญ และมีอิทธิพลที่สุดตอชีวิตมนุษยทุกคน ถือไดวาครอบครัวเปนรากฐานสําคัญ ยิ่งของ
ชุมชนและสังคม ซึ่งนําไปสูความเจริญอยางยั่งยืนของประเทศชาติดังจะเห็นไดวาการที่บุคคลตั้งแต ๒
คนขึ้นไป มาใชชีวิตอยูรวมกันเปนบอเกิดของทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ ตอเนื่องไปอยางไมจบสิ้น การ
อยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ไมวาจะเปนแบบพอแมอยูกับลูกในลักษณะเปนครอบครัว
เดี่ยว หรือพอแมอยูกับลูกและอยูดวยกนักับปูยา ตายายในลักษณะเปนครอบครัวขยายหรือแมกระทั่ง

                                           
๒๒จีรเนาว ทัศศรีและคณะ.ครอบครัวสัมพันธ เลมที๑่. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ, ๒๕๔๕, หนา ๔. 
๒๓ฉัฐวีณ สิทธิ์ศิรอรรถ.การศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมนิยมไทยในนักศึกษา.รายงาน

วิจัย, สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาต:ิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๙, หนา ๓. 
๒๔ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, ฐิติรัตน ทับแกว. การพัฒนาแนวทางการลดความขัดแยงในครอบครัวเพ่ือปองกัน

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนไทย.วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ปที่ ๒๒ ฉบับ
ที่ ๒ (เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๗) หนา ๑๕-๒๗.  



๑๖ 

ครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ตางก็มีเปาหมายของการใชชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุขและมั่นคง ซึ่ง
องคประกอบสําคัญที่ตางใหครอบครัวมีความสุข หรือเปนคุณสมบัติของครอบครัวไทยที่พึงประสงคก็
คือ สมาชิกทุกคนในครอบครวัมีความรักใครกลมเกลียว มีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพสุจริต รูจัก 
ประหยัด อดออมสรางฐานะครอบครัวใหมั่นคง เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม 
ไมทะเลาะเบาะแวงตางรายกันและกัน มีทักษะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรใหเปนคนดีและสงเสริมให
ไดรับการศึกษาตามศักยภาพถาสถาบันครอบครัวไมมีความเขมแข็งเพียงพอ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบันสงผลกระทบตอ
โครงสรางครัวเรือนของไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งอาจเนื่องจากการตัดสินใจมีบุตรนอยลงของคู
สมรส การครองโสดที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งหนาที่การงานที่ตองเปลี่ยนสถานที่ตางงาน เปนตน สิ่ง
เหลานี้ลวนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครัวเรือนดวยกันทั้งสิ้นในรอบทศวรรษที่ผานมา 
โครงสรางครัวเรือนไทยเปลี่ยนรูปแบบไปอยางชัดเจน ขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติแสดงใหเห็นวาแมครัวเรือนสวนใหญจะอยูกันแบบครอบครัวเดี่ยวคือมีพอแมลูก แตมี
แนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากรอยละ ๕๖.๑ ในป ๒๕๔๕ เหลือรอยละ ๕๐.๐ ในป ๒๕๕๕ ขณะที่
ครอบครัวขยายที่มีพอแมลูกปูยาตายายอยูดวยกัน และการอยูคนเดียวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นครอบครัวที่
อยูเฉพาะสามีและภรรยา เฉพาะสามีและภรรยาและลูก และอยูเฉพาะสามีหรือภรรยาและลูก จะ
พบวา ครอบครัวที่อยูครบทั้งสามีและภรรยาและลูกลดลงอยางเห็นไดชัด จาก ๑ใน ๓ (รอยละ ๓๔.๙) 
ในป ๒๕๔๕เหลือเพียง ๑ใน ๔ (รอยละ ๒๗.๕) ในป ๒๕๕๕เชนเดียวกับครอบครัวที่อยูเฉพาะสามี
หรือภรรยาและลูกก็ลดลงเชนกัน สวนครอบครัวที่อยูเฉพาะสามีและภรรยากลับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
๑๓.๓ในป ๒๕๔๕เปนรอยละ ๑๕.๗ในป ๒๕๕๕สอดคลองกับขอมูลของครัวเรือนที่หลานอยูกับปูยา
ตายายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๙.๙ในป ๒๕๔๕เปนรอยละ ๓๓.๙ ในป ๒๕๕๕ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากปญหาดานเศรษฐกิจจึงตางใหคูสมรสตัดสินใจยายถิ่นเพื่อหางานตางโดยใหลูกอยูกับปูยา
ตายาย ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาเด็กขาดความอบอุนจากพอแมตามมาดังนั้นการสงเสริมโอกาสเขาถึง
แหลงงานในภูมิลําเนาของตนเองใหมากข้ึนอาจเปนอีกทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหานี้ได ตางใหสามารถ
สรางความรักความผูกพันในครอบครัวนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก 

ครอบครัว เปนหนวยเล็กๆ ที่เปนจุดเริ่มตนของสังคมและมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง แตจาก
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ดวยความกาวล้ําทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสง
ผลกระทบตอครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไดยาก ดังจะเห็นไดจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติที่
สะทอนลักษณะของครอบครัวไทย จากการเกิดที่ลดลง ผูสูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น และวัยแรงงานลด
นอยลงเรื่อยๆ ตางใหเห็นแนวโนมลักษณะของครอบครัวไทยในอนาคตไดอยางชัดเจนโดยเฉพาะวัย
หนุมสาวที่ตองดูแลเกื้อหนุนผูสูงอายุจะลดลงเรื่อยๆ จากเดิมที่มีประมาณ ๙ คน รับผิดชอบดูแล
ผูสูงอายุ ๑ คน ในป ๒๕๓๓ ลดลงเหลือเพียงประมาณ ๕คน ในป ๒๕๕๓และคาดวาจะเหลือเพียง ๒
คน ในป ๒๕๗๓นอกจากนี้จากเคยมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ๔คน ในป ๒๕๓๓ กลับเล็กลงเหลือ 
๓ คน ในป ๒๕๕๓ ตางใหฉุกคิดวาในอนาคตเมื่อประเทศไทยกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุเต็ม
รูปแบบแลว ใครจะเปนผูดูแลผูสูงอายุเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีจํานวนนอยลงทุกที และจาก
ขอมูลยังพบประเด็นความหวงใยจากการถามความคิดเห็นของประชากรอายุ ๑๓ ปขึ้นไปเกี่ยวกับการ



๑๗ 

ตระหนักและเห็นคุณคาของผูสูงอายุ โดยพบวาประมาณ ๑ ใน ๑๐ ของผูใหความคิดเห็นมีความคิดวา
ผูสูงอายุ (๘๐ปขึ้นไป) เปนภาระแกบุตรหลานหรือครอบครัวและมีความรูสึก วาผูสูงอายุเปนผูที่นา
เบื่อลักษณะเชนนี้อาจเปนสวนหนึ่งที่ตางใหแนวโนมการอยูคนเดียวของผูสูงอายุสูงขึ้นกวาเทาตัว จาก
รอยละ ๓.๖ ในป ๒๕๓๗ เปนรอยละ ๘.๖ ในป ๒๕๕๔ เนื่องจากไมตองการเปนภาระกับลูกหลาน 
นับเปนประเด็นที่ควรไดรับความสนใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อหาทางแกไขหรือวางแผนงานตางๆ 
ตอไปดวยขนาดครอบครัวที่เล็กลง พฤติกรรมการแสดงออกถึงความอบอุนความรักและเอาใจใสของ
คนในครอบครัวมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีโดยเด็กอายุต่ํากวา ๖ เดือนไดกินนมแมอยางเดียวสูงขึ้น
กวา ๒ เทา จากรอยละ ๕.๔ ในป ๒๕๔๘ เปนรอยละ๑๒.๓ ในป ๒๕๕๔ และประมาณ ๑ ใน ๓ ของ
เด็กอายุ ๑ ปยังคงกินนมแมอยู (รอยละ ๓๒.๔) แสดงใหเห็นวา ครอบครัวยังใหความสําคัญกับ
สุขอนามัยของทารก และสะทอนใหเห็นวาครอบครัว มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงดูเด็กอยางดี
นอกจากนี้การละทิ้งเด็กอายุต่ํากวา ๕ ปไวโดยไมไดรับการดูแลที่ดีพอ ก็มีแนวโนมลดลงเชนกัน จาก
รอยละ ๑๓.๒ ในป ๒๕๔๘ เหลือเพียงรอยละ ๔.๖ ในป ๒๕๕๔ 

อยางไรก็ตามจากขอมูลยังพบประเด็นนาหวงใยที่ควรใหความสําคัญ ก็คือ กวาทศวรรษที่

ผานมามีเด็กอายุ ๐-๑๗ปไมไดอยูกับพอและแมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากรอยละ ๑๙.๓ ในป๒๕๔๘ เปนรอย

ละ ๒๒.๘ ในป๒๕๕๔ การไดรับการอบรมสั่งสอนจากพอแมผูปกครองนับวามีความสําคัญ เพื่อใหเด็ก

เติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไปในอนาคตแตจากขอมูลกลับพบวา พอใหเวลาในการตางกิจกรรม

กับลูกลดลงอยางเห็นไดชัด จากมากกวาครึ่ง (รอยละ ๕๗.๕) ในป ๒๕๔๘ เหลือเพียง ๑ใน ๓ (รอยละ 

๓๖.๔) ในป ๒๕๕๔ แมแนวโนมของสมาชิกในครอบครัวจะตางกิจกรรมรวมกับเด็กเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

๗๘.๖ เปนรอยละ ๙๒.๗ ก็ตาม การใหเวลากับครอบครัว โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน นับวามี

ความสําคัญอยางมากและสงผลกระทบไปในอนาคตดวย หากครอบครัวใหเวลาในการอบรมสั่งสอน ก็

จะตางใหเด็กเติบโตไปในทางที่ดีแตในทางตรงขาม หากพอแมทอดทิ้งไมใหเวลาแกครอบครัว อาจ

สงผลเสียตอทั้งตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในที่สุด ผลกระทบจากการที่ไมไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ดีพอ หรือการเรียนรูอยางผิดๆ จากสื่อตางๆ ที่สามารถเขาถึงไดงายใน

ปจจุบันอาจตางใหเด็กมีโอกาสกาวพลาดไปในทางที่ผิดไดสะทอนใหเห็นไดจากที่มีหญิงอายุ ๑๕-๑๙ 

ปที่เปนวัยเรียน แตกลับสมรสหรืออยูกินกับชายกอนวัยอันควรสูงขึ้นจากรอยละ ๑๔.๖ในป ๒๕๔๘

เปนรอยละ ๑๖.๓ในป ๒๕๕๔ 

๒.๒.๒ รูปแบบและลักษณะของครอบครัว 

รูปแบบครอบครัว หมายถึง ลักษณะโครงสรางที่มีความหลากหลายของการรวมตัวของ

สมาชิกที่มีจุดหมายในการสรางครอบครัวรวมกัน ครอบครัวจะมีลักษณะประกอบดวยคนมากกวา ๑ 

คนขึ้นไปที่มีความผูกพันกันสัมพันธกันทางสายโลหิตหรือกฎหมาย โดยความสัมพันธของสมาชิกใน

ครอบครัวมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากกลุมอื่นๆ ในสังคม และสมาชิกในครอบครัวจะมีบทบาทตามที่



๑๘ 

สังคมใหความหมาย เชน บิดา มารดา บุตรครอบครัวไทยในปจจุบัน มิไดประกอบดวยพอแมลูก และ

เครือญาติเทานั้น แตมีหลายรูปแบบ ไดแก 

๑)ครอบครัวขยาย ประกอบดวยพอแม ลูก ปูยาตายาย และหรือพี่นอง 
๒)ครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวยพอแมและลูก โดยสวนใหญครอบครัวจะมีลูก๑-๓ คน

เปนอยางมาก จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๕ ยังชี้ใหเห็นวาลักษณะครอบครัวเดี่ยวยังมี
ความแตกตางกัน คือ ครอบครัวที่มีสามีภรรยาและบุตร และครอบครัวที่มีแตสามีและภรรยา 

๓)ครอบครัวที่อยูคนเดียว มีคนที่อยูอาศัยอยู ตามลําพังมากขึ้น โดยป ๒๕๔๒มีคนที่
อาศัยอยูคนเดียวรอยละ ๑๑.๐ เพิ่มเปนรอยละ ๑๑.๕ (ป ๒๕๔๔) และรอยละ ๑๑.๘ (ป ๒๕๔๕) 
ตามลําดับ 

๔)ครอบครัวพอหรือแมเลี้ยงลูกตามลําพัง หมายถึง ครอบครัวที่มีเพียงพอหรือแมและลูก 
เนื่องจากสาเหตุของการหยาราง การเปนหมาย แยกทาง การทอดท้ิง 

๕)ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม คอื ครอบครัวที่สามีและภรรยาไมสามารถมีบุตร
รวมกันได และมีความประสงคที่จะขอรับเด็กมาอุปการะเปนบุตร 

๖) ครอบครัวอื่นๆ เชน ครอบครัวที่เกิดจากการแตงงานของเพศเดียวกัน๒๕ 
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย ตางใหรูปแบบครอบครัว

ไทยมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไดแก 
๑) ครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวย สามีภรรยาและลูกที่อาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกัน 
๒) ครอบครัวคูสมรสที่ยังไมมีบุตร 
๓) ครอบครัวที่มพีอหรือแมเพียงคนเดียว ที่ตองเลี้ยงลูกตามลําพัง ทั้งนี้เนื่องจากคูสมรส

อีกฝายหนึ่งเสียชีวิต หยา หรือแยกทาง หรือเพราะไมไดแตงงาน 
๔) ครอบครัวบุญธรรม ประกอบดวย สามี ภรรยา และบุตรบุญธรรม 
๕) ครอบครัวที่แตงงานใหม 
๖) ครอบครัวขยาย ประกอบดวยเครือญาติตั้งแต ๓ ชั่วคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธโดย

การเกิดหรือการแตงงาน๒๖ 
นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและสังคมไดสํารวจแบบของครอบครัวมนุษยในสังคมตางๆ

จนเกือบทุกมุมโลก และไดแบงรูปแบบครอบครัวออกเปน๔ แบบดวยกัน คือ 
๑) ครอบครัวเดี่ยวหรือพื้นฐาน (Nuclear or Elementary Family) ตามปกติ คือ

ครอบครัวที่ประกอบดวยพอแม ลูก หรืออาจกําหนดใหญาติบางคนอาศัยอยู กันได เชน พี่หรือ 
นองของสามีหรือภรรยาที่ยังเปนโสดก็อาจอาศัยอยูกับครอบครัวได 

๒) ครอบครัวขยายหรือครอบครัวรวม (Extended or Joint Family) ไดแกครอบครัว
เดี่ยวตั้งแตสองครอบครัวขึ้นไปมารวมกัน 

                                           
๒๕กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.รายงานสถานการณทางสังคมสถานการณ

ครอบครัว. ปที่ ๑ฉบับที่ ๒มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๗. 
๒๖ศิริกุล อิศรานุรักษ.หลักการวางแผนงานอนามัยครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: เจริญดีการพิมพ, 

๒๕๔๒. 



๑๙ 

๓) ครอบครัวซอน (Composite or Compound Family) ไดแก ครอบครัวที่อนุญาต
ใหชายหรือหญิง มีภรรยาหรือสามีมากกวาหนึ่งคนในขณะเดียวกันได 

๔) ครอบครัวสาระ (Essential Family) ไดแก ครอบครัวที่ขาดภาพของพอในฐานะ
หัวหนาครอบครัวที่มีอํานาจเปนตัวหลักในการเลี้ยงดูครอบครัว จึงมีแมเปนแกนกลางหลักของ
ครอบครัว 

จากที่ไดกลาวถึงครอบครัวนั้นมีการเปลี่ยนแปลง เปนพลวัตดังนั้นลักษณะของครอบครัวจึง
ไมเปนเพียงการแบงตามสมัยเดิมในการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่เปนตัวอยางทางซีกโลกตะวันตก 
ดังตอไปนี้ 

๑) รูปแบบครอบครัวเดิม ไดแก  
(๑) ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) เปนครอบครัวที่คูสามีภรรยาอยูรวมกัน  
(๒) ครอบครัวคูสามีภรรยา (Nuclear dyad) เปนครอบครัวที่คูสามีภรรยาอยู

รวมกันแตยังไมมีบุตร  
(๓) ครอบครัวที่มีบิดามารดาเลี้ยงเดี่ยว (Single-parent family) เปนครอบครัวที่คู

สมรสหยาหรือเปนหมาย ฝายใดฝายหนึ่งเลี้ยงดูบุตรอยูคนเดียว  
(๔) คนโสดอยูคนเดียว (Single adult living alone) เปนคนโสดที่ไมไดแตงงาน 

และแยกออกจากครอบครัวเดิมอยูเพียงลําพังคนเดียว  
(๕)  ครอบครัวขยาย (Extend family) เปนครอบครัวที่มีสมาชิกจากดานสามีหรือ

ภรรยาอยูรวมกัน  
(๖) ครอบครัวคูชรา (Elderly or middle-aged couple) เปนครอบครัวที่เหลือ

เพียงคูสามีภรรยา บุตรไดแยกออกไปจากครอบครัวทั้งหมด  
(๗) ครอบครัวเครือญาติ (Kin network) เปนครอบครัวที่มีสมาชิกที่ยังไมแตงงาน 

อยูรวมกันหรือในบริเวณที่ไมหางไกลกัน มีการดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
๒) รูปแบบที่ครอบครัวตางจากเดิม ไดแก  

(๑) ครอบครัวคอมมูน (Commune Family) เปนครอบครัวที่อยูรวมกันหลาย ๆ
ครอบครัวในครัวเรือนเดียวกัน โดยแบงปนแหลงประโยชนและใชสิ่งของจําเปนตางๆ รวมกันในกลุม 
รวมทั้งนําเด็กๆ ของครอบครัวที่อยูรวมกันมาเลี้ยงดูรวมกัน  

(๒) ครอบครัวที่บิดามารดาไมไดสมรส (Unmarried parent(s) and Child family) 
เปนครอบครัวที่บิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสดวยเหตุใดก็ตาม ซึ่งบิดามารดาอาจจะอยูรวมกัน
หรือแยกกันอยู       

(๓) คูอยูรวมกัน (Cohabiting) ชายหญิงอยูรวมกันโดยที่ยังไมไดตัดสินใจจะครองคู
ตอไปในอนาคต และยังไมไดสมรส  

(๔) คูรักรวมเพศ (Homosexual Unions) บุคคลเพศเดียวกันอยูรวมกันฉันทสามี
ภรรยา๒๗ 

                                           
๒๗รุจา ภูไพบูลย.การพยาบาลครอบครัว : แนวคิด ทฤษฎี และการนําไปใช. กรุงเทพมหานคร: วี

เจพริ้นติ้ง, ๒๕๔๑. 



๒๐ 

ลักษณะครอบครัวแบบตางๆ สรุปแยกประเภทโดยพิจารณาจากโครงสรางและองคประกอบ 
ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๒ ลักษณะครอบครัวแบบตางๆ 

ประเภทครอบครัว ลักษณะองคประกอบครอบครัว 

๑. ครอบครัวเดี่ยว(Nuclear Family) ประกอบดวย สามี ภรรยาและลูก 

๒. ครอบครัวขยาย (Extended Family) ประกอบดวยสามีภรรยาและลูกรวมทั้งปูยาตายาย ลุง
ปา นาอา และอาจมีญาติฝายสามีและภรรยาอาศัยอยู
รวมกัน 

๓. ครอบครัวผสม (Blended Family) ประกอบดวยสามีภรรยา และลูก ซึ่งเกิดจากการแตงงา
นครั้งกอนของสามีหรือของภรรยาหรือของท้ังสองฝาย 

๔. ครอบครัวไมผานพิธีสมรส 

    (Common Law Family) 

ประกอบดวยผู หญิงหรือผู ชายที่อยู กับฉันทสามีและ
ภรรยาถึงแมวาทั้งสองไมไดผานพิธีแตงงานอยางเปน
ทางการและไมไดจดทะเบียนรับรองลูกและปฏิบัติตอลูก
ตามกฎหมาย 

๕. ครอบครัวที่มพีอหรือแมเพยีงคนเดียว 

    (Single-Parent Family) 

ประกอบดวยพอหรือแมตางหนาที่เปนผู นําครอบครัว
เพียงคนเดียวอาจจะเกิดจากสามีหรือภรรยาตายจากไป
หรือหยารางหรือถูกทอดทิ้งไป 

๖. ครอบครัวแบบประชาคม 

    (Commune Family) 

ประกอบดวยครอบครัวหลายหลายครอบครัวอาศัยอยู
ดวยกัน แบงสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบระหวาง
สมาชิกสมาคมรวมกันเปนเจาของทรัพยสินและรายได
ครอบครัว ลักษณะนี้บางครอบครัวอาจไมไดยึดถือ
ประเภทผัวเดียวเมียเดียวก็ได 

๗. ครอบครัวตอเนื่อง(Serial Family) ประกอบดวยผูหญิงหรือผู ชายแตงงานมาแลวหลายๆ 
ครั้งตอเนื่องกันทั้งคูเคยมีสามีหรือภรรยามาแลวหลาย
คน และแตละชวงเวลาที่อยูกินกับสามีหรือภรรยาแตละ
คนในอดีตจนถึงปจจุบันจะอยูดวยกันแบบครอบครัว
เดี่ยวทุกครั้ง 

๘ .  ค ร อ บ ครั ว ป ร ะก อบ ( Composite 
Family) 

ประกอบดวยครอบครัวเดี่ยวตั้งแต สองครอบครัว
มากกวาเปนการอยูกินแบบผูชายคนเดียวมีภรรยาหลาย



๒๑ 

ประเภทครอบครัว ลักษณะองคประกอบครอบครัว 

คน (Polygyny) หรือผูหญิงคนเดียวมีสามีหลายคน
อาศัยอยูภายใตชายคาเดียวกัน (Polyandry) 

๙. ครอบครัวที่อยูกินดวยกันโดยไมม ี

ความสัมพันธทางกฎหมาย  

(Co habilitation) 

ครอบครัวลักษณะนี้เกิดจากการที่ผูหญิงและผูชายตกลง
ที่จะอยูกินใชชีวิตรวมกันโดยไมแตงงานและแตละคนไม
มีพันธะผูกพันกันทางกฎหมาย 

 
ครอบครัวเปนแหลงสรางพลเมืองดีใหแกชุมชนและสังคม สมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงมี

หนาที่จัดการและรับผิดชอบรวมกันในการตางใหบาน เปนที่อยูอาศัยที่นาอยูและปลอดภัย ดังนั้น จะ
เห็นวาธรรมชาติที่แทจริงลักษณะความเปนอยู ของครอบครัวนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไมอยู นิ่ง 
บางครั้งการเปลี่ยงแปลงอาจจะเกิดข้ึนเพราะความกดดันทางเศรษฐกิจหรือสังคม ทัศนคติและคานิยม 
บางครั้งอาจถูกกําหนดโดยนโยบายรัฐบาล บางครั้งเปนผลกระทบมาจากการยายถิ่นฐานการหางาน
ตางหรือแมกระทั่งสงครามหรือภัยธรรมชาติ 

 
 

๒.๒.๓ บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 
บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว คือ การรับรูของสมาชิกในครอบครัวตอการดูแลซึ่งกัน

และกันในทางที่เหมาะสม ประกอบดวยการใหความรักความอบอุน การใหกําลังใจ การเอาใจใสดูแล
ความเปนอยู การมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว การใหการศึกษาอบรมสั่งสอน การใหรูระเบียบ
กฎเกณฑทางสังคม การใหความคุมครองความปลอดภัย และการดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย  

๑) ใหการดูแลทางดานเสรีภาพ เชน ไดรับการเลี้ยงดูเอาใจใส ไดรับประทานอาหารมีที่
พักอาศัย ไดรับเครื่องนุงหม ไดรับการดูแลเมื่อเจ็บปวย 

๒) เปนที่พักพิง ทั้งรางกาย และจิตใจ คือ ครอบครัวเปนแหลงที่มีรายได รายจาย มีการ
ซื้อสิ่งตางๆ ของการดํารงชีวิต มีที่พักผอนหยอนใจ ครอบครัวเปนที่พักพิงทางจิตใจ เชน เปนที่ให
ความรักความอบอุนเปนบอเกิดของการเคารพนับถือ และมีอํานาจหนาที่ตางๆ รวมกัน 

๓) มีการแบงหนาที่รวมกันในการตางงาน คือ ครอบครัวควรมีหนาที่จัดแบงวาใครจะตาง
อะไร เชน ใครเปนผูหารายได ใครเปนผูตางความสะอาดบาน ใครเปนผูดูแลบุตรหรือสมาชิกอื่นๆ 

๔) ตางใหบุคคลในครอบครัวมีโอกาสรวมสังสรรคกันในบางครั้ง คือ ครอบครัวมีหนาที่
ตางใหสมาชิกไดรวมพบปะ พูดคุย หรือตางกิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิดสานสัมพันธของสมาชิกภายใน
ครอบครัว 

๕) ตางหนาที่ผลิตสมาชิกใหมของครอบครัว คือ ครอบครัวจะตองมีการวางแผนในการ
ใหกําเนิดบุตรตามความเหมาะสมตางการเลี้ยงดูบุตร ใหการศึกษา ใหความรักความอบอุน ใหอิสรเสรี
ตามที่เห็นสมควร 



๒๒ 

๖) ครอบครัวควรรักษาไวซึ่งความเปนระเบียบ มีขอบเขตการบริหารในครอบครัว การมี
ระเบียบที่ใหทุกคนอยูกันอยางมั่นคง 

๗) ครอบครัวตองมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ ในสังคม คือ ครอบครัวควรมีการติดตอสราง
สัมพันธกับองคกรตางๆ หรือแหลงทางสังคมอื่นๆ เชน ชุมชนที่เปนเครือขายของตนเองเพื่อจะไดรับ
ความชวยเหลือเมื่อมีเหตุการณจําเปน 

๘) ครอบครัวควรมีแรงจูงใจและมีศีลธรรมจรรยา คือ ครอบครัวควรมีหนาที่สราง
แรงจูงใจมีการสนับสนุนใหรางวัลสมาชิกตามความเหมาะสมเพื่อนําไปสูความสําเร็จตางๆ ครอบครัว
ควรมีการฝกใหสมาชิกในครอบครัวมีความซื่อสัตยสุจริต มีความรักใครซึ่งกัน และกัน ครอบครัวควร
เปนแหลงที่ตางใหทุกคนไดรับการตอบสนองความตองการอยางเหมาะสม และเมื่อตองเผชิญกับ
ปญหาที่เปนภาวะวิกฤตที่รุนแรง ครอบครัวควรเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับอุปสรรค และแกปญหา
รวมกันได 

 

๒.๒.๔ บทบาทความสําคัญและหนาที่ของครอบครัว 
ครอบครัวเปนสถาบันที่สังคมสรางขึ้น เพื่อใหตางหนาที่อันเปนประโยชนแกสังคมหลาย

ประการ สังคมยอมใหการสนับสนุนครอบครัวอยางมั่นคง โดยมุงหวังใหครอบครัวตางหนาที่ซึ่งสังคม
มอบหมายอยางสมบูรณหนาที่ของครอบครัว คืองานที่ครอบครัวพึงปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกมวล
สมาชิกในครอบครัวเพื่อใหสมาชิกเหลานั้นอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยที่ครอบครัวเปนสถาบัน
ที่เกาแกและจําเปนที่สุดของมนุษยครอบครัวจึงมีการตางหนาที่ตางๆ แบบเดียวกันในทุกสังคมของ
มนุษยจนเราอาจเรียกไดวาเปนหนาที่สากล คือ เปนหนาที่ซึ่งครอบครัวของทุกสังคมตองกระตาง๒๘ 
ไดสรุปหนาที่ของครอบครัวโดยทั่วไป ไดดังนี้ 

๑) หนาที่ทางชีววิทยา หรือหนาที่การใหกําเนิดแกสมาชิก ความตองการทางสรีระอยาง
หนึ่งของมนุษยคือ เพศรส ซึ่งเปนสาเหตุใหมีบุตร การใหกําเนิดแกสมาชิกตองอาศัยพฤติกรรมทาง
เพศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางชีววิทยา การใหกําเนิดแกสมาชิกควรจะเปนตามธรรมชาติ 
กลาวคือ เมื่อชายหญิง กระตางกิจกรรมทางเพศรวมกัน ฝายหญิงก็มีครรภเมื่อครบกําหนดก็คลอด
บุตรถาสุขภาพของมารดาและบุตรดีบุตรก็จะเจริญเติบโตไปตามลําดับ บิดามารดาจะตองเลี้ยงดูบุตร
ใหมีคุณภาพ สามารถตางประโยชนใหสังคมไดถาคูสมรสไมสามารถใหกําเนิดแกสมาชิกไดดวยเหตุบาง
ประการ สังคมก็ผอนปรนใหคูสมรสรับเด็กอื่นมาเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรมไดการรับบุตรบุญธรรม ถ
าปฏิบัติตามประเพณีและกฎหมายแลว บุตรบุญธรรมก็มีฐานะเหมือนกับบุตรซึ่งเกิดจากสายโลหิตทุก
ประการ 

๒) หนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เมื่อครอบครัวผลิตเด็กออกมาแลว พอแม ญาติพี่นอง 
จะตองชวยกันเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนใหเด็กไดเจริญเติบโตเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป หนาที่นี้
นับวาสําคัญมาก ซึ่งประกอบดวยลักษณะสําคัญ ๒ ประการดวยกันคือ 

(๑) การเลี้ยงดูเด็กออนเพื่อใหมีรางกายแข็งแรงเจริญเติบโต มีจิตใจสมบูรณ 

                                           
๒๘เฉลียว บุญยงค.การศึกษาชีวิตครอบครัว. กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๓๘, หนา ๔๗. 



๒๓ 

(๒) การอบรมสั่งสอนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามใหเด็กโดยที่
มนุษยเปนสัตวที่มีภาวะเปนเด็กออน ตองพ่ึงพาอาศัยอยูกับครอบครัวของตนนานมากกวาลูกของสัตว
ประเภทอื่นๆ ฉะนั้นโอกาสในการเรียนรูถายทอดลักษณะอุปนิสัยใจคอ บุคลิกภาพตางๆ จากญาติที่
ใกลเคียง ผูซึ่งเลี้ยงดูตนมาโดยพอแม จึงมีอยูมากฉะนั้นถาลูกมีอุปนิสัยที่ไมดีหรือเปนสมาชิกที่เลวของ
สังคม ความผิดยอมตกเปนของครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมพน 

๓) หนาที่ในการใหความรัก หนาที่นี้ยังไมมีสถาบันใดตางแทนไดดีกวาครอบครัวความรัก
ที่เด็กไดรับจากบิดามารดา หรือจากครอบครัวตนเปนความรักที่ตอเนื่อง ไมมีวันสิ้นสุด เด็กที่ขาด
ความรักขาดความเอาใจใสจากครอบครัว มักจะกอปญหาขึ้นเพื่อเรียกรองความสนใจ เด็กมักจะมี
ความโกรธ ขี้อิจฉา ไมรักใคร จะปรับตัวใหเขากับบุคคลภายนอก ครอบครัวก็มักจะปรับไมไดหรือไดก็
ไมดีพอ เมื่อถึงวัยแตงงานก็ปรับตัวใหเขากับคูสมรสของตนไมได 

๔) หนาที่ในทางเศรษฐกิจ คือการหาเงินมาใชจายเลี้ยงดูสนองความตองการตามปจจัย
สําคัญ ๕ ประการ คือ อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค ที่อยูอาศัยและการศึกษา อันเปนความจําเปน
พื้นฐานของมนุษยหนาที่ทางเศรษฐกิจของครอบครัวชาวตะวันตกกับครอบครัวชาวตะวันออก มี
ลักษณะแตกตางกันบาง ในสังคมชาวตะวันตกการที่ชายและหญิงมาสมรสกันก็ถือวาชีวิตสมรส คือ 
หุนสวนมีการแบงความรับผิดชอบ คูสมรสบางคูผลัดกันตางหนาที่หาเงินเพื่อใหอีกฝายหนึ่งศึกษาตอ
วิชาชีพ บุตรตองขอยืมเงินจากบิดามารดา ตองรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจตอบุตรมาก ตองสงเสีย
สนับสนุนในทางการเงินจนกวาบุตรของตนจะแยกครอบครัวไปอยูตางหาก 

๕) หนาที่ในการใหความปลอดภัย บิดา มารดา มีหนาที่ใหความปลอดภัยแกบุตรนับตั้ง
แตบุตรปฏิสนธิเมื่อคลอดออกมาแลวบุตรจะตองไดรับการปกปองอยางรอบครบความกาวหนาในทาง
วิทยาศาสตรความกาวหนาในทางโภชนาการ จะชวยใหครอบครัวปลอดภัยและเจริญเติบโตแข็งแรง 
นอกจากพอแม จะใหความปลอดภัยแกบุตรโดยตรงแลว สมาคมผูปกครอง สมาคมสุขภาพจิต คลินิก
สุขวิทยาจิต ฯลฯ ลวนเปนสถาบันที่ชวยปกปองอันตรายใหความปลอดภัยแกเด็กใหความรู แก
ครอบครัว เพื่อตางหนาที่นี้ไดอยางดี 

๖) หนาที่ในการใหการศึกษา การศึกษาในตอนเริ่มแรกชีวิตนั้น เด็กไมไดรับไปจากการ
สั่งสอนดวยวาจาอยางเดียว แตเรียนรูโดยการเลียนแบบดวยในฐานะครูคนแรกของบุตร บิดา มารดา
จะตองใหความรูทุกๆ ดานแกบุตร ใหบุตรยอมรับและเขาใจวัฒนธรรมของชุมชน ถาครอบครัวมีสิ่ง
แวดลอมที่ดใีหกับเด็ก การศึกษาของเด็กก็จะดีทั้งดานคุณภาพและปริมาณ การศึกษาในครอบครัวจะ
เปนผลเพียงไรนั้นยอมขึ้นอยูกับแรงเสริมที่ครอบครัวใหแกเด็ก เด็กที่บิดามารดาฝกใหชวยตนเองจะ
เปนคนตางงานเปนรับผิดชอบในการงาน วินัยที่ครอบครัวฝกใหยอมชวยใหเด็กเปนคนที่อยูในระเบียบ
วินัย 

๗) หนาที่ในทางศาสนา ศาสนาเปนเครื่องผอนคลายความกดดันในชีวิตประจําวันผูที่ใช
ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวและเปนเครื่องชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ยอมมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพมา
กกวาคนที่ละเลยตอศาสนา สภาพของสังคมในปจจุบันไดชี้ใหเห็นถึงปญหาตางๆ มากมาย อาทิ 
ปญหาอาชญากรรม การฉอราษฎรบังหลวง การไมละอายตอบาปลวนแตแสดงใหเห็นวาสังคมไทยที่มี
จํานวนไมนอยเปนพุทธศาสนิกชนแตชื่อ สักแตวานับถือศาสนาพุทธ แตไมไดประพฤติและปฏิบัติตน
ตามกฎและหลักการแหงศาสนาพุทธ ครอบครัวควรจะอบรมสั่งสอนและชักจูงใหบุตรไดกระตางหนัา



๒๔ 

ที่อันเปนศาสนกิจประจําวัน เชน การตางบุญตักบาตร การสวดมนตไหวพระ การตางใจใหสะอาด
ปราศจากอหิงสา (ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ) ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในพรหมวิหาร ๔ (เมตรา กรุณา 
มุทิตา และ อุเบกขา) ถาบุตรเขาใจและปฏิบัติไดก็จะตางใหจิตใจเปนสุขครอบครัวควรจะตางหนาที่
เหลานี้ตั้งแตบุตรของตนยังอยูในวัยเด็ก ซึ่งเปนเวลาที่เด็กเรียนรูไดงาย 

๘) หนาที่ในทางสันทนาการ การขจัดปลดปลอยความเครงเครียดทั้งทางรางกายและ
จิตใจ เปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษยการปลดปลอยความเครงเครียดทางอารมณเปนเรื่องจําเปน
สําหรับผูใหญแตสําหรับเด็กการใหเลนอยางสนุกสนานเปนสวนที่ชวยใหเด็กเจริญเติบโตในดานตางๆ 
พรอมกันหลายดาน ครอบครัวจึงควรจัดสันทนาการใหกับเด็กทั้งในบานและในบริเวณบานรวมทั้ง
นอกบานดวย 

๙) หนาที่ในการสงเคราะหคนชรา หนาที่นี้เปนแนวโนมในสังคมที่นาเปนหวงกลาวคือ 
สังคมถือวาบิดา มารดา 

บทบาทสําคัญของครอบครัว ๒ นัย คือ บทบาทความสําคัญหลัก และบทบาทความสําคัญ
รอง ดังนี ้

๑) บทบาทความสําคัญหลักของครอบครัว 
(๑) การใหกําเนิดแกสมาชิก ซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของคูสมรสที่ตองปฏิบัติใหถูกตอง

ตามธรรมเนียมปฏิบัติและกฎหมาย เพราะเด็กที่เกิดมานั้นจะมีสถานภาพ สิทธิและเสรีภาพของการ
เปนบุตรโดยสมบูรณหรือไมนั้นขึ้นอยูกับผูใหกําเนิดและผูใหชีวิต ซึ่งจะมีผลตอบุตรและสังคมในระยะ
ยาวตอไป 

 (๒) การเลี้ยงดูเด็ก มิใชวาใครจะปฏิบัติอยางก็ไดแตสังคมไดมีกฎเกณฑตายตัววา
บิดามารดาตองเลี้ยงดูบุตร สวนรายละเอียดการเลี้ยงดูบุตรนั้น สังคมแตละสังคมยอมวางหลักเกณฑ
และแบบแผนใหคนปฏิบัติตาม คนที่เลี้ยงดูบุตรไมถูกตองตามแบบแผนที่สังคมวางไวอาจไดรับการติ
เตียนหรือการลงโทษจากสังคมอยางใดอยางหนึ่ง แตถาใครละเมิดหลักเบื้องตน คือ ไมยอมรับเลี้ยง
บุตรของตนเลย สังคมก็มักลงโทษในอัตราที่หนักพอสมควร ซึ่งรวมไปถึงการใหความรักแกบุตร 

(๓) การอบรมสั่งสอนเด็ก นับตั้งแตถือกําเนิดบิดามารดาตองอบรมสั่งสอนใหเด็ก
ยอมรับระเบียบแบบแผนและพฤติกรรมอันถูกตองของสังคม เริ่มตั้งตั้งแตระยะที่เด็กนอนแบเบาะและ
พูดยังไมไดและระยะที่เด็กพูดไดและเคลื่อนไหวรางกายไดสะดวก ตลอดไปจนถึงตองเรียนหลายสิ่ง
หลายอยางนอกเหนือไปจากการเรียนรูพฤติกรรมทางสังคม ความรูความสามารถดานอื่นที่เด็ก
ตองการ ซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของบิดามารดาที่จะตองสงบุตรไปเรียนในโรงเรียน รวมทั้งใหความ
รวมมือกับทางโรงเรียนในการควบคุมใหบุตรไปโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จัดหาเครื่องใชอันจําเปนใน
การเรียนใหแกบุตร อบรมสั่งสอนใหบุตรปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และใหความชวยเหลือแกบุตร
ดวยประการตางๆ เกี่ยวกับการเลาเรียนเพื่อประโยชนแกการศึกษาของเด็ก 

(๔) การจัดการอาชีพใหแกสมาชิกของครอบครัว ในอดีตในอาชีพสวนใหญเปน
อาชีพเกษตรกรรมดังนั้นจึงถือเปนหนาที่หลักที่จะตองสอนใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริง แตสมัยใหม
เด็กมีโอกาสเลือกประกอบอาชีพไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น แตถึงกระนั้นก็เปนหนาที่หลักของครอบครัว
ที่จะตองสงเสริมในการจัดหาอาชีพ 



๒๕ 

(๕) การใหความคุมครองแกสมาชิก ดวยการใหความปลอดภัยแกชีวิต เกียรติยศ
และชื่อเสียง กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของครอบครัว และเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนของสมาชิกใน
ครอบครัวถาสมาชิกของครอบครัวถูกละเมิดสิทธิ ครอบครัวยังมีภาระที่จะตองไปแจงความตอเจา
หนักงานหรือดําเนินคดีทางศาลดวยตนเองอยู 

๒) บทบาทความสําคัญรองของครอบครัว 
(๑) ในฐานะเปนหนวยเศรษฐกิจ ในอดีตเปนสังคมเกษตรกรรมถือวาสมาชิกของ

ครอบครัวมีหนาที่ในการผลิตรวมกัน ผลประโยชนที่เกิดจากแรงงาน ทุน และความชํานาญของ
สมาชิกครอบครัว ยอมตกเปนสมบัติสวนกลางและสมาชิกทุกคนยอมมีสิทธิไดรับสวนแบงตามที่เกณฑ
ของครอบครัวกําหนด แตปจจุบันเปนสังคมอุตสาหกรรมถึงแมวาหนวยเศรษฐกิจตองใชทุนของ
ครอบครัว ใชแรงงานและความชํานาญที่เกิดจากสมาชิกของครอบครัวก็ตามแตครอบครัวจํานวนมาก
มิไดตางหนาที่เปนเศรษฐกิจเชนนี้ เพราะบางครอบครัวอาจประกอบอาชีพการรับจางใหแกผูอื่น
รายไดของครอบครัวอาจมาจากรายไดของหัวหนาครอบครัว สวนสมาชิกคนอื่นรายไดอาจมาจาก
ประกอบอาชีพเดียวกัน แตรายไดนั้นมักเปนสมบัติสวนตัวของคนนั้น ดังนั้น ครอบครัวประเภทนี้จึง
มิใชหนวยเศรษฐกิจซึ่งมีกําลังผลิตของตนเอง จึงไดถือวาเปนหนาที่ระดับรอง 

(๒) หนาที่ในการควบคุมพฤติกรรมของสังคม เหตุที่ครอบครัวไมสามารถที่จะ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกไดอยางรัดกุม จึงใหถือวาหนาที่นี้เปนหนาที่ระดับรอง เพราะปกติ
ครอบครัวมีอํานาจบางประการเหนือสมาชิก อาทิ  

(๒.๑) อํานาจในทางเศรษฐกิจแตไมมีอํานาจในการปกครองมากกวาขอบเขตที่
ประเพณีและกฎหมายกําหนดขึ้น ในบางกรณี ครอบครัวจึงขาดอํานาจในการควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิก และไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะควบคุมใหบุตรประกอบอาชีพตามความตองการของตน  

(๒.๒) เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ครอบครัวสมัยใหมมีปญหาในการใชอํานาจ
ทางศีลธรรมและอํานาจอื่นที่ตนมีเพ่ือควบคุมพฤติกรรมทางเพศของบุตร บางครอบครัวมีปญหาความ
รุนแรงเกิดขึ้น ครอบครัวจึงใชอํานาจตามกฎหมายควบคุมใหบุตรตางตามความประสงคของ
ครอบครัวไมได 

(๓) หนาที่ในการสงเคราะหคนชรา เนื่องจากกฎหมายบังคับใหบิดามารดาเลี้ยงดู
บุตรแตไมไดบังคับใหบุตรเลี้ยงดูบิดามารดา ผลจึงปรากฏวาคนชราในสังคมสมัยใหมมักถูกทอดทิ้งให
เลี้ยงดูตนเอง ถึงแมวาคนชราบางคนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอที่จะไมตองพึ่งพาอาศัยคนอื่น แต
เขาก็ถูกทอดทิ้งใหมีความวาเหวอยูตามลําพัง ในทางกฎหมายมีปญหาในการสรางกฎเกณฑอยูเปนอัน
มากเพราะบิดามารดาแตละคูมีบุตรหลายคน จึงเปนเรื่องยากที่จะกําหนดวาบุตรมีสวนสงเคราะหบิดา
มารดาอยางไร อีกทั้งฐานะของบุตรแตละคนก็แตกตางกันเพราะบุตรแตละคนเขามีความรับผิดชอบ
ตอในการสรางฐานะและความมั่นคงใหแกครอบครัวของเขา การบังคับใหเขามีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัวดั้งเดิม ถึงแมจะเปนหลักการที่ดีในแงศีลธรรม แตคงนํามาปฏิบัติในสภาพที่เปนจริงไดยาก
แตหนาที่นี้สังคมก็ยังไมถือวาเปนหนาที่ซึ่งทุกคนจะตองปฏิบัติ 

ภารกิจที่สําคัญของครอบครัว ๓ มิติหลัก ดังนี้ 
๑) ดานสังคมและวัฒนธรรม ครอบครัวตางหนาที่หลอหลอมความเปนมนุษยดวยการ

เลี้ยงดูอบรมบุตร ใหการศึกษา ใหมีการพัฒนาการรอบดานทั้งกาย ใจ อารมณ สังคม สติปญญา และ



๒๖ 

จิตวิญญาณ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามวัย ใหเติบโตเปนคนมีคุณธรรมสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีสันติสุข 

๒) ดานเศรษฐกิจ ทั้งในฐานะผูผลิตและผูบริโภค โดยในฐานะผูผลิตครอบครัวมีบทบาท
ในการขัดเกลา อบรมบมนิสัยใหเปนผูผลิตเชิงเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ ในฐานะผูบริโภคก็เปนผูบริโภคที่
เลือกสรรบริโภคอยางมีประโยชน ประหยัด ปลอดภัย รูจักพอ รูจักประมาณ 

๓) ดานการเมืองและการปกครอง ครอบครัวมีบทบาทในการบมเพาะทักษะทาง
การเมืองใหเกิดขึ้นในครอบครัว มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกาของสังคม 
เคารพสิทธิของกันและกัน 

บทบาทสําคัญของครอบครัวมีอยูดวยกัน ๒ บทบาท คือ  
๑) บทบาทหลักไดแก การใหกําเนิดแกสมาชิก การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน การจัดการ

อาชีพใหแกสมาชิกในครอบครัวและการใหความคุมครองแกสมาชิก  
๒) บทบาทรอง ไดแก เปนหนวยเศรษฐกิจของสังคมหนาที่ใหการควบคุมพฤติกรรมของ

สังคม หนาที่ในการสงเคราะหคนชรา โดยหนาที่ดังกลาวนี้เปนภารกิจหลักของครอบครัวที่ตอง

รับผิดชอบรวมกัน 
 

๒.๒.๕ โครงสรางหรือองคประกอบหลักของครอบครัวที่พึงประสงค 
 

หนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนไดกําหนดคุณลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค 

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาครอบครัวไทยตามกรอบแผนพัฒนาฉบับที่ ๘ โดยมีเปาหมายของ

การพัฒนาลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค เพื่อใหบรรลุเปนครอบครัวที่มีความสุข และความสุข

ของครอบครัวตั้งอยูบนพื้นฐานของโครงสรางหรือองคประกอบหลักที่เปนกลไกสําคัญ ๕ ดาน 

ดังตอไปนี้ 

๑) สังคมครอบครัว เปนรากฐานสําคัญในการสรางครอบครัวที่มีความรักและความ
อบอุน ซึ่งมีองคประกอบสําคัญคือ 

(๑) ความสัมพันธที่อบอุนและเอื้ออาทรตอกัน คือ ความสัมพันธภายในครอบครัว 
และความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวตอชุมชน การที่สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธที่ดีตอ
กัน ตางใหเกิดความรักความอบอุน ความเอื้อเฟอ เกื้อหนุนกัน การแบงปนความรักใหคนรอบขาง 
กอใหเกิดการชวยเหลือกันและกันทั้งในครอบครัวและชุมชน คนในชุมชนรักและหวงใยกัน ซึ่งจะเปน
พลังที่ เขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน เปนครอบครัวอบอุนและชุมชนเขมแข็ง วิธีการสราง
ความสัมพันธตางไดหลายวิธี ไดแก การพัฒนาความเขาใจซึ่งกันและกัน การแสดงความจริงใจตอกัน 
ความอดทน การใหอภัย และการมีประชาธิปไตยในครอบครัว 

(๒) การขัดเกลาและการเรียนรูทางสังคม สังคมครอบครัวไดกําหนดให พอ แม มี
หนาที่ดูแลเลี้ยงลูกใหเติบโต พึ่งพาตนเองได พอแมควรสอนลูกใหรูจักความจริง ความลําบาก รูจัก
แกปญหาไดดวยตนเองสอนใหรูจักเผื่อแผ รูจักพอ ประหยัด มัธยัสถ ซื่อสัตยสุจริต ซึ่งพอแมจะตอง
ปฏิบัติใหเปนตัวอยางที่ดีแกลูกดวย เพื่อแสดงใหเห็นวาสามารถปฏิบัติได กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมที่ดี ควรประกอบดวย ๓ ลักษณะ คือ  



๒๗ 

(๒.๑) การสงเสริมพื้นฐานทางอารมณที่ดี ตางใหเด็กมองโลกในแงดี ชวยเหลือ
ตัวเอง และแกปญหาไดโดยไมตางรายใคร และไมตางรายตนเอง 

(๒.๒) การกระตุนพัฒนาการเด็ก ตางใหเด็กมีการเจริญเติบโตทั้งทางรางกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

(๒.๓) การสัมผัส การกอดลูก เปนการตางใหเกิดความรัก ความผูกพัน ตางให
เด็กมีความเขาใจถึงชีวิตที่เอื้อเฟอคนอื่น มีน้ําใจกับคนอ่ืน 

๒) สุขภาพครอบครัว การมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และจิตวิญญาณ เปนตนทุนที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของคนและครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม 
องคประกอบดานสุขภาพครอบครัวที่สําคัญคือ 

(๑) ปราศจากโรคและความเจ็บปวยเรื้อรัง หรือถามีการเจ็บปวยก็สามารถดูแล 
ชวยเหลือตนเองได สามารถควบคุมอาการของโรคมิใหรุนแรง 

(๒) การดูแลสุขภาพของตนเอง มีความรูในการปองกันและรักษาโรคขั้นพื้นฐาน มี
การตรวจรางกายประจําป รวมทั้งการตรวจเฉพาะโรค 

(๓) มีหลักประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บปวยสามารถรับบริการดานการแพทยไดโดยไม
เดือดรอน และไมเปนภาระแกครอบครัว มีสวัสดิการดานคาใชจายการรักษาพยาบาล เชน การ
ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนตน 

๓) เศรษฐกิจครอบครัว เปนตัวชี้วัดพื้นฐานที่แสดงถึงความมั่นคงของครอบครัว เพราะ
ครอบครัวที่มีรายไดเพียงพอ ยอมตางใหสมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูที่เปนสุข มีองคประกอบที่
สําคัญ คือ 

(๑) มีที่พักอาศัยที่มีความคงทน ถาวร และสะอาดถูกสุขลักษณะ 
(๒) มีอาชีพและรายไดพอเพียงที่ไมเดือดรอน การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

หมายถึงพอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปญญาพอเพียง เมื่อทุกอยาง
พอเพียงก็เกิดความสมดุล ไมเกิดวิกฤต มีการเพิ่มทุนทุกๆทางพรอมกัน คือ ทุนทางสังคม ทุน
วัฒนธรรม ทุนสิ่งแวดลอม และทุนเศรษฐกิจ ตางใหมีการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

(๓) ภาระและหนาที่ความรับผิดชอบ สมาชิกทุกคนในครอบครัวตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว รวมมือกันประกอบอาชีพ รูจักแบงหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่อง
เงิน รูจักประหยัด ตางใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัว 

๔) วัฒนธรรมครอบครัว เปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้นําครอบครัวใหดําเนินไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง มีศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในการเสริมสรางความสุข และ
ความแข็งแกรงใหกับครอบครัว มีองคประกอบที่สําคัญคือ 

(๑) คุณคาชีวิต ครอบครัว และสังคม การดําเนินชีวิตที่มีคุณคา ควรประกอบดวย
หลัก ๕ ประการหรือ เบญจวิถี ปลุกมโนสํานึกแหงการเปนมนุษย สัมผัสเพื่อนมนุษยและสัมผัส
ธรรมชาติ ขยายความรักเพื่อนมนุษยและความรักธรรมชาติอยางกวางขวาง รวมกลุมใหเกิดความเปน
ชุมชน การเปนบุคคลที่มีการเรียนรู 

(๒) การอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมไทย เปนสิ่งสําคัญที่ทุก
ครอบครัวและสังคมควรรวมมือกัน ทั้งนี้เพราะการสูญเสียทรัพยากร คือ การตางลายตนทุนทางสังคม 



๒๘ 

และครอบครัวใหแตกสลาย การอนุรักษสิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องของพฤติกรรม วิธีคิดทางวัฒนธรรม 
และเปนวิถีชีวิตที่ทุกครอบครัวควรปลูกฝงใหกับสมาชิก เกิดการตระหนัก และเห็นความสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิต และพฤติกรรมที่เอ้ือเฟอ และเกื้อกูลตอการประหยัดทรัพยากรมากขึ้น และ
ไมแยงกันใชจนเสียสมดุล ตลอดจนรวมกันผดุงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหดํารงสืบตอไป 

๕) การเกื้อหนุนสังคม การชวยเหลือหรือเกื้อหนุนสังคม เปรียบเสมือนการสรางรมเงาให
ครอบครัวเปนการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับตนเอง ครอบครัว และสังคม มีองคประกอบที่สําคัญคือ 

(๑) จิตสํานึกสาธารณะ เปนความรูสึกหรือความตระหนักในความหมาย และคุณคา
ของความเปนคนและสิ่งแวดลอม ที่ตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในยามเดือดรอน หรือประสบ
ปญหา ความรูสึกหวงแหนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยไมคุมคา 

   (๒) พฤติกรรมสาธารณะ เปนการแสดงถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอผูอื่นและ
สังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากจิตสํานึกที่ดีตามขอ (๑) ซึ่งถาสังคมสรางคนที่มีพื้นฐานดังกลาวนี้ได จะเปน
หัวใจสําคัญที่ตางใหสมาชิกครอบครัว และสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและสงบอยางแทจริง 
พฤติกรรมสาธารณะที่อาจจะสะทอนใหเห็นไดทั่วไป เชน การสมัครเปนสมาชิกกลุม/ชมรม การเขา
รวมกิจกรรมสาธารณะประโยชนของชุมชนอยางตอเนื่อง 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของพอ-แมมือใหม 

คําวา“ความมั่นคง”โดยทั่วไปหมายถึงการมีเสถียรภาพมีความสมดุลมีความยืนยงและยืนยาว
เมื่อกลาวถึง"ความมั่นคง"ไมวาจะเปนคนรวยหรือคนจนคนชั้นสูงคนชั้นกลางหรือคนชั้นลางคนไทยคน
จีนฝรั่งหรือคนญี่ปุนคนในประเทศเกษตรกรรมหรือประเทศอุตสาหกรรมคนใชเทคโนโลยีเกาหรือคน
ใชเทคโนโลยีใหมและอื่นๆ จะเกี่ยวของกับหลักพื้นฐานสําคัญของชีวิตมนุษยโดยทั่วไป๕ประการ
ดังนี้๒๙ 

๑. ความมั่นคงทางสุขภาพไดแกความไมเปนโรครายแรงไมเจ็บไขไดปวยถึงขั้นที่เปนอุปสรรค
ตอการประกอบอาชีพหรือการดําเนินชีวิตตามปกติเปนตน 

๒. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจคือมีชองทางเลี้ยงชีพหรือมีรายไดเพียงพอแกความจําเปน
พื้นฐานของตนเองและครอบครัวอันประกอบดวยปจจัย๔เปนอยางนอยโดยไมมีหนี้สินที่เปนภาระเกิน
กําลังสงคืนรวมทั้งมีหลักประกันความมั่นคงของรายไดไดในอนาคตตามสมควร 

๓. ความมั่นคงทางสังคมซึ่งรวมถึงความมั่นคงของครอบครัวและชุมชนความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินการอยูรวมกันอยางปกติสุขในสังคมเปนตน 

๔. ความมั่นคงทางการเมืองการปกครองไดแกการมีสิทธิเสรีภาพเพียงพอไมถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนมีความยุติธรรมเสมอภาคในสังคมประเทศชาติมีความปลอดภัยจากการรุกรานหรือการตาง
ใหแตกสลายเปนตน 

                                           
 ๒๙ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, ความมั่นคงของครอบครัวไทย.หนังสือพิมพมติชน, ๕กันยายน ๒๕๔๕. 
http://www.thaingo.org/story/book_๐๑๓.htm, เขาถึงเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๒๙ 

๕. ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยอยางตอเนื่องตอการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตโดยไมเกิดการเสื่อม
โทรมจนเปนปญหาหรืออุปสรรคตอความมั่นคงดานอื่นๆ  

ความมั่นคงของครอบครัวหมายถึงความสมดุลทางสังคมรวมถึงความสุขของคนในครอบครัว
ดวย คุณค่ําของความมั่นคงของครอบครัวตางใหเกิดพลังในการตางงานสมาชิกแตละคนในครอบครัวมี
กําลังกายและใจในการฝาฟนอุปสรรคเปนการปองกันและแกปญหาสังคมปจจัยที่ตางใหครอบครัวมี
ความมั่นคงขึ้นอยูกับปจจัยเหล่ํานี้เปนอยางนอยอาทิคูครองมีความคลายคลึงกัน (ฐานะทางเศรษฐกิจ-
สังคมเสมอกันมีคุณธรรมจริยธรรมเสมอกันหรือมีระดับแหงปญญาเสมอกัน) ความปรองดองของ
สมาชิกครอบครัวความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวความเขาใจกันของสมาชิกครอบครัวความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกครอบครัวการชวยกันตางงานสวนรวมของครอบครัวและ
สภาพแวดลอมรอบครอบครัว 

ความมั่นคงของครอบครัว๓๐ หมายถึง สภาวะที่สมาชิกครอบครัวดําเนินชีวิตไดอยางผาสุกทั้ง
ทางรางกายซึ่งมีความมั่นคงทางดานปจจัย ๔ ไดแก 

๑) อาหารเครื่องนุงหมที่อยูอาศัยและยารักษาโรค 

๒) และจิตใจจัดเปนความสุขทางใจไดแกความรักความเขาใจกันของสมาชิกครอบครัวความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกครอบครัว 

๓) วุฒิภาวะทางอารมณมั่นคงรูจักการใหอภัยพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและการ
ปรับตัวใหเกิดสมดุลในการดําเนินชีวิตครอบครัวอยางยั่งยืนตอไป 

หลักการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนามี ๒ หลักการ ไดแก 

๑) หลักการปฏิบัติตนตามแนวอริยมรรคมีองค ๘ ประกอบดวย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เพราะหลักทาง
สายกลางถือเปนสาระแกนสารและสําคัญตอชีวิตเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวได 

สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกตองคําวา “สัมมาทิฏฐิ”๓๑ แปลตามศัพทวาความเห็นถูกตองหรือ
ความเห็นตรงหมายถึง “ทิฏฐิที่ดําเนินไปตรง” ซึ่งก็คือ “ความเห็นที่ดีงามดวยประเสริฐดวยจึงชื่อวา
สัมมาทิฏฐิ” มีอยู ๒ อยาง คือ 

(๑) โลกิยสัมมาทิฏฐิ หมายถึง มีศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเปน
ความเห็นชอบในระดับโลกีย ซึ่งยังเกี่ยวเนื่องอยูกับโลกเปนเรื่องของชาวโลกยังอยูในภพทั้งสาม แต
เปนความเห็นที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักแหงเหตุและผลหรือกฎแหงกรรมที่วา “ตางดีไดดีตางชั่วได

                                           
 ๓๐ แมชีวงเพชร คงจันทร. รูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวไทยเชิงพุทธบูรณาการ.
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (พระพุทธศาสนา),บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๙. 

๓๑ม.มู.อ. ๑/๘๙/๒๐๙, ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๙-๙๒/๘๑-๘๗. 



๓๐ 

ชั่ว” จัดไดวาเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวตนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องโลกนี้โลกหนาและเรื่องนรกสวรรคเปน
ตน๓๒ 

(๒) โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ปญญาที่ประกอบดวยอริยมรรค อริยผล คือ เห็นสรรพ
สิ่งทั้งหลายทั้งรูปธรรมและนามธรรมโดยสภาพความเปนจริง พนวิสัยจากโลกเหนือโลกและไมเนื่องใน
ภพทั้ง๓๓๓ คือ“กามภพรูปภพและอรูปภพ” โดยบุคคลจะเขาถึง โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ไดนั้นไมเพียงแต
ตองมีพื้นฐานความเห็นในโลกียสัมมาทิฏฐิที่มั่นคงไมหวั่นไหวมีจิตแนวแนและเชื่อมั่นในเรื่องของบาป
บุญคุณโทษ 

๒) หลักการเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับครอบครัวซึ่งประกอบดวยการสรางภูมิคุมกันภายในมี
พระไตรลักษณเปนอารมณคือ อนิจจัง ทุกขัง อันตตา และภูมิคุมกันภายนอกคือการปฏิบัติตามหลัก
ทิศ ๖ ผลที่ไดรับจากหลักการดังกลาวมานี้มี ๓ อยางคือ  

(๑) ไดรับประโยชนในโลกนี้คือกอเกิดความเสมอภาคทางสังคมทางเศรษฐกิจและ
ทางการศึกษากอเกิดความปรองดองในครอบครัวและความผาสุกในการครองเรือน 

(๒) ไดรับประโยชนโลกหนา 

(๓) ไดรับประโยชนสูงสุดคือพระนิพพาน 

ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมเปนหนวยที่เล็กที่สุดแตมีความสําคัญที่สุด เนื่องจาก
ครอบครัวเปนสถาบันหลักที่วางรากฐานใหแกสมาชิกในสังคม โดยครอบครัวเปนแหลงกําเนิดของ
ประชากรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกแตละคนในครอบครัวใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม๓๔

ดังนั้นครอบครัวจึงมีความสําคัญและมีอิทธิพลที่สุดตอชีวิตของทุกคนซึ่งหมายถึงชีวิตของทุกคนทุก
เพศทุกวัย ความเปนปกแผนเขมแข็งของครอบครัวในสังคมเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา
ประเทศไปสูความสงบสุขเจริญรุงเรืองแตก็ยังไมสามารถบงชี้ได วัฎครอบครัวลักษณะใดที่เปน
ครอบครัวเขมแข็งเพื่อใหการบงชี้ความเขมแข็งของครอบครัวมีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

มาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑของครอบครัวเข็มแข็งไดพัฒนามาจากการสํารวจครอบครัวหรือ
ชุมชนที่มีความเขมแข็ง และไดกําหนดเปนมาตรฐานกลางที่ใชในการวัดประเมินความเขมแข็งของ
ครอบครัวทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครอบครัวทั่วไปสามารถนําไปประเมินความเขมแข็งของ
ครอบครัวตนเองไดและเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับชุมชนและประเทศใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณครอบครัวไทยในภาพรวมได 

ครอบครัวเขมแข็ง หมายถึง บุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้นไปดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมายมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกันสามารถดํารงอยูไดดวยการพึ่งพาตนเอง พรอมที่จะเกื้อกูลสังคมและคนรอบขาง

                                           
๓๒ พุทธทาสภิกขุ.มหิดลธรรม. กรุงเทพมหานคร : หจก. การพมิพพระนคร, ๒๕๑๘, หนา ๒๖๔. 

 ๓๓ พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.พิมพครั้งที่ ๘,
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘ , หนา ๒๖๑. 
 ๓๔จิตตินันท เตชะคุปต.ประมวลสาระชุวิชาจิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา. หนวยที่ ๑-๔.พิมพ
ครั้งที่ ๓, บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๔๗. 



๓๑ 

ปรับตัวในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไมสั่นคลอนกับปญหาหรืออุปสรรคเมื่อเผชิญปญหาก็สามารถ
รวมกันแกไขจนลุลวงไปไดดวยดี 

มาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง หมายถึง ขอกําหนดที่ไดรับการยอมรับเพื่อนําไปใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติเปนเครื่องมือการประเมินผลและการเทียบเคียงเพื่อแสดงถึงความเขมแข็งของ
ครอบครัวในสังคมไทย ตลอดจนการกําหนดนโยบายยุทศาสตรการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของในทุกระดับเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ความเขมแข็งของครอบครัวโดยมาตรฐานดังกลาวแบง
ตัวชี้วัดความเขมแข็งของครอบครัวออกเปน ๓ ระดับคือ 

๑) ระดับครอบครัวเพื่อใหครอบครัวสามารถใชในการประเมินความเขมแข็งของ
ครอบครัวตนเอง 

๒) ระดับชุมชนเพี่อใหหนวยงาน/องคกรที่ตางงานดานครอบครัวระดับชุมชนสามารถใช
ประเมินความเขมแข็งของครอบครัวในชุมชนรวมทั้งเพื่อเปนการติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ตางงานของหนวยงาน/องคกรสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัวในชุมชนตอไป 

๓) ระดับประเทศเพื่อใชเปนตัวบงชี้สถานการณความเขมแข็งของครอบครัวไทยเพื่อให
หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณครอบครัวไทยและประเมินกลยุทธใน
การตางงานสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

มาตรฐานครอบครัวเขมแข็งระดับประเทศและระดับชุมชนประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก 

๑) ดานสัมพันธภาพ 

๒) ดานการพึ่งตนเอง (เศรษฐกิจสุขภาพขอมูลขาวสารและการเรียนรู)  

๓) ดานทุนทางสังคม 

๔) ดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบากยกเวนมาตรฐาน
ครอบครัวเขมแข็งระดับครอบครัวที่มี ๕ ดานโดยเพิ่มดานการตางบทบาทหนาที่ของครอบครัว 

สําหรับแนวทางการสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัวนั้น ประกอบดวย 

๑) แนวปฏิบัติการสรางครอบครัวเขมแข็งดานสัมพันธภาพ 

(๑) หลักการเคารพความแตกตางระหวางบุคคลพอแมลูกและบุคคลทุกคนในครอบครัว
อาจมีความคิดเห็นและความรูสึกตอสิ่งตางๆ ไมเหมือนกันและอาจมองสิ่งตางๆ ตางมุมกันทุกคนจึง
ควรตองรับฟงและเคารพความคิดเห็นของกันและกันอยางมีเหตุมีผลและมีความจริงใจตอการยอมรับ
ศักยภาพของกันและกัน 

(๒) การพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงมีฐานมาจากการมีความสัมพันธที่ดีตอกันและกันระหวาง
สมาชิกในครอบครัวกลาวคือความสัมพันธที่ดีนาใหเกิดสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพทางกายที่ดีและความ
เขมแข็งทางจิตวิญญาณอีกทั้งยังลดความเห็นแกตัวตางใหเกิดการสื่อสารที่สรางสรรคตอกันและความ
อนาทรตอกันมากขึ้น 



๓๒ 

(๓) ครอบครัวตระหนักความสําคัญของการรวมมือรวมใจของบุคคลในครอบครัวเพื่อ
สรางเปนฐานความเขมแข็งทั้งเพื่อการพัฒนาชีวิตครอบครัวโดยรวมและเพื่อเตรียมพรอมตอการเผชิญ
อุปสรรคหรือภาวะวิกฤติตางๆ ตลอดจนปญหาใดๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

(๔) การรูจักใชหลักธรรมในการสรางคุณภาพความสัมพันธในครอบครัวและรูจัก
ทะนุบํารุงรักษาสัมพันธภาพ เชน ในครอบครัวดวยการมีสติกับอารมณและพฤติกรรมเพื่อชวยให
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวสามารถดําเนินและพัฒนาตอไปไดอยางราบรื่น สัมพันธภาพ
เชนนี้จะเปดทางใหเกิดการสื่อสารที่ชัดเจนสรางสรรค สามารถสนองตอบความตองการของครอบครัว
ไดอยางสมบูรณ การตระหนักในความสําคัญของการสรางสัมพันธภาพในครอบครัววาเปนบอเกิดแหง
พลังทั้งปวง โดยเฉพาะพลังคุณธรรมจึงควรระวังรักษาและฟูมฟกดูแลความสัมพันธในครอบครัวไวให
มั่นคงยืนยาว ดวยความเอาใจใสและอนาทรตอกันอยางสม่ําเสมอทั้งในยามสุขและยามทุกข ใหรูจักใช
คุณคาจากบทเรียนและประสบการณชีวิตครอบครัวทุกขั้นตอนใหเปนประโยชนตอการสรางความ
เขมแข็งใหเกิดขึ้นในครอบครัวของตน เพื่อจะไดสามารถแผขยายความเขมแข็งของครอบครัวตนออก
ไปสูความเขมแข็งของชุมชนและสังคมภายนอกสืบตอไป 

๒) แนวปฏิบัติเพื่อสรางครอบครัวเขมแข็งดานการตางบทบาทหนาที่ของครอบครัว 

(๑) ครอบครัวยังตองพึงตระหนักในความสําคัญในหนาที่และบทบาทความรับผิดชอบ
ของตนในการอบรมดูเด็กวาตองไมยกความรับผิดชอบนี้ใหแกใคร 

(๒) สรางแบบอยางที่ดีมีวินัยและใชคุณธรรมพื้นฐานในการจัดการดูแลครอบครัวให
ประจักษแกเด็กและสมาชิกครอบครัวทุกคน 

(๓) บทบาทของชาย-หญิงบทบาทของพอแมและบทบาทของลูกอาจกําหนดใหมีแตกตาง
กันบางในแตละสังคมวัฒนธรรมหากในการปฏิบัติบทบาทเหลานี้มีไวเพื่อสนับสนุนกันไมใชใหลบลาง
กันแตตองเติมเต็มใหกันและกันในภารกิจพัฒนาเด็กและครอบครัว 

(๔) พึงรูจักใหสงเสริมกันและกันในการตางดีในบทบาทหนาที่ภายในครอบครัวและรูจัก
ขยายขอบเขตของการตางความดีออกสูชุมชนและสังคมภายนอกอยางสม่ําเสมอตอเนื่องการตาง
บทบาทหนาที่ในครอบครัวที่เขมแข็งจะมีทั้งลักษณะความเปนเอกภาพการยืดหยุนความสมดุลและ
การเรียนรูรวมกันรวมกันเปนพลังแหงความรับผิดชอบตอการผลักดันใหครอบครัวสามารถกาวไป
ขางหนาไดดวยความมั่นคงและเชื่อมั่น 

๓) แนวทางการสงเสริมใหครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได โดยการพึ่งตนเองไดของครอบครัว
หมายถึง ความสามารถของครอบครัวที่จะยืนหยัดอยูไดดวยลาแขงของตนเองสามารถควบคุมทิศทาง
พฤติกรรมของครอบครัวใหไปในทิศทางที่เปนเปาประสงคของครอบครัวไดการพึ่งตนเองของ
ครอบครัวที่จะนําไปสูการสรางความเขมแข็งในครอบครัวไดจะตองครอบคลุมการพึ่งตนเองไดใน ๔
เรื่องใหญๆ ตอไปนี้คือ 

(๑) การพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ ความเขมแข็งของครอบครัวตองมีฐานที่แข็งแรง
พอสมควรทางเศรษฐกิจการสรางครอบครัวใหเปนปกแผนควรดําเนินไปทีละนอยและเริ่มไดจากพลัง



๓๓ 

ความกลมเกลียวใกลชิดกันของครอบครัว โดยเฉพาะระหวางพอแมลูกพอแมสอนลูกตั้งแตเล็กให
เคารพอาชีพสุจริตทุกอาชีพและตางตนเปนแบบอยางที่ดีใหลูกในดานการออมการใชจายที่ไมเกินตัว
ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมพื้นฐานและแนวเศรษฐกิจพอเพียงการรูจักตางบัญชีการใชจายในครอบครัว
เมื่อเกิดวิกฤติในครอบครัวทางดานเศรษฐกิจก็พยายามตั้งสติและใชหลักการพึ่งตนเองกอนดวยการ
วิเคราะหดูปจจัยสาเหตุพยายามพลิกฟนวิกฤติใหเปนโอกาสในการเรียนรูรวมกันทั้งครอบครัวโดย
ตระหนักวาทุกปญหามีทางออกถาเกิดทางตันจริงๆ ก็รูจักแสวงหาการสนับสนุนจากแหลงภายนอก
โดยไมปลอยใหชีวิตดําเนินไปแบบคนสิ้นหวังการรูจักเผชิญกับปญหาอยางกลาหาญและรูจักใชเหตุผล
ตลอดจนใชความพยายามอยางเต็มความสามารถจะชวยสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นกับครอบครัวอีก
ทั้งยังจะชวยเติมพลังแหงความรักความอาทรหวงใยกันระหวางสมาชิกครอบครัว 

(๒) การพึ่งตนเองไดทางสุขภาพ อนึ่งถาครอบครัวสามารถสรางตนเองจนมีฐานะมั่นคง
แตไมระมัดระวังรักษาตนทางดานสุขภาพมีความออนแอในการพึ่งตนเองทางสุขภาพก็จะยังใหเกิดการ
ลดทอนดานความเขมแข็งของครอบครัวลงไดครอบครัวเขมแข็งจึงตองพึงระวังปองกันรักษาตนเอง
ทางดานสุขภาพโดยปฏิบัติสิ่งตอไปนี ้

(๒.๑) พึงตระหนักในความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางสุขภาพทางรางกายและ
สุขภาพทางอารมณจิตใจเมื่อสุขภาพทางกายสมบูรณดีสุขภาพจิตก็จะดีตามไปดวยเมื่อรางกาย
แข็งแรงจิตใจแข็งแรงอารมณปลอดโปรงสามารถมองโลกในแงดีมองเห็นและยอมรับขอบกพรองของ
ตนไดกระจางข้ึนขณะเดียวกันก็ยอมรบัขอบกพรองของคนอื่นในครอบครัวไดมากขึ้นรวมพลังกันแกไข
ขอบกพรองใหกันและกันและรูจักเสริมพลังจิตใจใหกันและกันใหเกิดเปนภูมิคุมกันตอตานปญหาอัน
อาจเกิดขึ้นจากภัยอันตรายตางๆ  

(๒.๒) พึ่งเห็นความสําคัญของการพึ่งตนเองไดในการระวังรักษาสุขภาพเพื่อการ
ปองกนัแตถาเกิดการเจ็บไขไดปวยที่ไมอาจดูแลตนเองไดก็ไมประมาทหรือตื่นตระหนกหากรูจักใชการ
ชวยเหลือจากแหลงชํานาญการตางๆ ไดเมื่อพบความผิดปกติใดๆ ทางสุขภาพก็ใหแสวงหาคําปรึกษา
จากแพทยอยางทันทวงท ี

(๒.๓) สรางจิตสานึกแหงความปลอดภัยใหแกสมาชิกทุกคนในครอบครัวใหตระหนัก
ในคุณคาของการมีชีวิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อรักษาความเขมแข็งของครอบครัวไวไมใหสูญเสีย 

๓) การพึ่งตนเองไดทางขอมูลขาวสาร ยุคปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสารจําเปนตองมี
การแสวงหาพรอมกับการกลั่นรองขอมูลตางๆ ที่เขามากระทบครอบครัวทุกสิ่งทุกอยางมีสองดานดาน
ดีและดานไมดีขอมูลขาวสารในโลกปจจุบันที่เขามากระทบตอสัมผัสตางๆ ของบุคคลมีมากมายเหลือ
คณานัป ทุกคนในครอบครัวตองรวมกันสรางกาแพงรับความหนักเบาของขอมูลที่เขามาสูครอบครัว
ขอมูลบางสวนดีเปนประโยชนสําหรับการปองกันเชนขอมูลขาวสารดานสุขภาพอนามัยขอมูลบางสวน
อาจใชในการปองกันแกไขปญหาสังคมขณะที่บางสวนก็อาจเปนขอมูลที่ตองพึงระวังในการคัดกรอง
การรับรูขอมูลบางสวนอาจเปนอันตรายตอการรับเขามาโดยปราศจากการคัดกรองขอมูลแตละ
ประเภทแตละอยางอาจมีความเหมาะสมตอวัยหรือประสบการณของบุคคลไมเหมือนกันขณะที่
ครอบครัวตองยอมรับวาขอมูลขาวสารในโลกปจจุบันเกิดขึ้นอยางรวดเร็วมากขณะเดียวกันก็



๓๔ 

เปลี่ยนแปลงเร็วมากครอบครัวจึงมีหนาที่รวมกันที่จะชวยกันดูแลคัดกรองขอมูลตางๆ ใหไดขอมูลที่
เปนประโยชนตอสมาชิกครอบครัวใหมากที่สุดใหรูจักคัดเลือกขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรูทั้ง
ในทางบวกและทางลบโดยอาจใชหลักปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๓.๑) ยอมรับวาขอมูลขาวสารตางๆ ที่เขามากระทบสังคมและครอบครัวมีมากมาย
จําเปนที่จะตองมีการคัดกรองแยกสิ่งที่เปนขยะไมมีคาใหเหลือขอมูลที่คิดวาจะเปนประโยชนตอการ
เรียนรูของครอบครัว  

(๓.๒) ใหรูจักบริโภคขอมูลขาวสารตางๆ รอบตัวดวยการใชสติปญญาการรูจักใช
ขอมูลขาวสารดวยการใชสติปญญาจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีคาในการพัฒนาตนและครอบครัว 

(๓.๓) ใหรูจักใชสติกากับการใชขอมูลขาวสารตางๆ โดยพิจารณาถึงความพอเพียง
ของขอมูลที่จะรับเขาไปในชีวิตเพื่อใหเกิดความพอดีในการใชไมทาใหเกิดการเสียความสมดุลในชีวิต
เพราะการใชชีวิตอยางมีคุณภาพไมไดอาศัยขอมูลขาวสารแตเพียงอยางเดียวแตยังมีดานอื่นๆ ของชีวิต
ที่ครอบครัวจะตองดูแลรักษาอีกมาก  

(๓.๔) ตองมีความรับผิดชอบในการรับการใชและการสงตอสาระตางๆ ของขอมูล
ขาวสารโดยเฉพาะขอมูลขาวสารที่สงผลกระทบตอครอบครัวและสังคม 

 ๔) การพึ่งตนเองไดทางการเรียนรู เนื่องจากการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญยิ่งอยางหนึ่งในชีวิต
ของบุคคลและครอบครัวทั้งนี้เพราะผลจากการเรียนรูอาจนาบุคคลไปสูการเปลี่ยนแปลงตางๆ ได
อยางมากมายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมและจิตใจกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นนับ
แตเวลาที่เด็กเกิดปฏิสนธิในทองของแมเด็กเรียนรูที่จะปรับตัวตั้งแตกอนเกิดเมื่อเกิดมาแลวและมีชีวิต
อยูจนตราบเทาที่หมดสิ้นชีวิตก็มีกระบวนการเรียนรูดําเนินไปตลอดเวลาไมสิ้นสุดครอบครัวเขมแข็งจึง
ตองมีลักษณะการพึ่งตนเองไดในดานนี้ถาปราศจากความสามารถในดานดังกลาวนี้แลวครอบครัวก็ไม
อาจพัฒนาไปสูเสถียรภาพที่จะตอตานตอสิ่งที่เปนอันตรายตางๆ ทั้งภายในและภายนอกครอบครัวได
ครอบครัวจึงมีภาระสําคัญยิ่งอีกอยางหนึ่งในการที่จะตองชวยใหสมาชิกสามารถพึ่งตนเองไดอยาง
ถูกตองในดานการเรียนรูซึ่งก็มีขอปฏิบัติไดดังตอไปนี ้

(๔.๑) ใหครอบครัวตระหนักวาการเรียนรูเปนสวนสําคัญของชีวิตที่ไมเคยหยุดนิ่ง
ในวัฏจักรการพัฒนาครอบครัวซึ่งเริ่มตั้งแตการกอตั้งครอบครัวการดูแลครอบครัวที่มีสมาชิกในวัย
ตางๆ ไปจนกระทั่งการเขาสูระยะทายสุดของความสมบูรณในชีวิตครอบครัวคือการจากพรากจาก
คูครองหรือสมาชิกครอบครัวทุกขั้นทุกตอนของชีวิตครอบครัวลวนมีการเรียนรูที่ตองกระตางทั้งสิ้น 

(๔.๒) ครอบครัวจึงตองรูจักแสวงหาความรูเพื่อการเรียนรูสิ่งตางๆ เพื่อการปรับปรุง
ดูแลพฤติกรรมและจิตใจของสมาชิกครอบครัวใหไปสูทิศทางที่พึงปรารถนาซึ่งเริ่มตั้งแตการเรียนรูที่จะ
ใหการรูคิดรูจักใชเหตุผลในการขบปญหาตางๆ และการเรียนรูทางสังคมเพื่อใหสามารถดารงชีวิต
สอดคลองกับสังคมภายนอกโดยรวมและสังคมโลก  



๓๕ 

(๔.๓) ใหพยายามเรียนรูผลที่เกิดขึ้นจากภาวการณตางๆ ทั้งในระดับครอบครัวของ
ตนเองและของผูอื่นซึ่งมีอยูหลากหลายทั้งนี้เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนตอการรูจักและพัฒนา
ครอบครัวของตนใหมากขึ้น  

(๔.๔) ครอบครัวจะตองตระหนักในคุณคาความสําคัญของแหลงการเรียนรูและรูจัก
แสวงหาแหลงขอมูลที่ใหความรูตางๆ ตลอดจนรูจักกลั่นกรองการใชประโยชนจากแหลงขอมูลตางๆ 
เหลานั่น  

(๔.๕) ใหครอบครัวแตละครอบครัวตระหนักในความสําคัญของการรวมพลังความรู
ใหรูจักผนึกกําลังกันเปนเครือขายความรูเพื่อการเรียนรูประสบการณจากกันและกันการรูจักเรียนรู
จากการสรางเครือขายจะชวยนาใหเกิดความเขมแข็งของครอบครัวอื่นๆ ซึ่งอาจมีลักษณะเหมือนกัน
หรือแตกตางกันไดโดยตางใหความเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคาของกันและกันการพึ่งตนเองไดทางดาน
การเรียนรูของครอบครัวเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการสรางชุมชนเขมแข็งและสังคมเขมแข็งโดยผูรับผิดชอบ
ครอบครัวเปนผูเริ่มกอนดวยการรูจักแสวงหาแหลงความรูในตนเองแลวขยายสูการเรียนรูจากแหลง
ภายนอกตนรูจักผสมผสานความรูที่ไดจากแหลงภายในและภายนอกตนใหเกิดประโยชนและคุณคาตอ
การเรียนรูการรักษาและการสืบทอดคุณคาของการเปนครอบครวัไวตลอดไป 

ในสวนของแนวทางการสรางและพัฒนาครอบครัวเขมแข็งดานทุนทางสังคมเนื่องจากแตละ
ครอบครัวจะมีทั้งจุดดีและจุดออนแตกตางกันออกไปตางใหตนทุนทางสังคมที่จะมีสวนเกื้อหนุนให
ไดรับการยอมรับจากบุคคลและสังคมทั่วไปของแตละครอบครัวมีไมเหมือนกันแตจากความแตกตาง
ดังกลาวครอบครัวไมควรที่จะนํามาประเมินครอบครัวของตนวามีสถานภาพตางตลอดไปหากควรที่
จะตองศึกษาและพิจารณาใครครวญวาจุดดีของครอบครัวของเราอยูตรงใดบางจุดออนของครอบครัว
อยู ณ ที่ใดจะมีทางในการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นไดอยางไรบางในอนาคต 

ตนทุนทางสังคมครอบคลุมความหมายที่กวางไปกวาเรื่องของสถานภาพหรือวัตถุหรือความ
ไดเปรียบทางกายภาพหากยังหมายครอบคลุมถึงลักษณะหรือคุณคาภายในของตัวบุคคลหรือสังคมที่
ถาหากมีอยูแลวแตไมไดรับการพัฒนาหรือตระหนักรูในความสําคัญนับวันลักษณะและคุณคาเหลานั่น
ก็จะลดทอนความงดงามหรือความมีคุณคาจึงเปนหนาที่ของครอบครัวที่จะรูจักเขาใจและเรียนรูบุคคล
ในครอบครัวเชนพอแมเรียนรูลักษณะตางๆ ในตัวลูกรูจักพัฒนาและสงเสริมสิ่งที่มีอยูในตัวลูกในดานดี
ใหเขมแข็งยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็รูจักเรียนรูและเขาใจลักษณะที่ยังตองการแกไขปรับปรุงตอไปเพื่อให
ลักษณะท่ียังไมนาพอใจนั่นจะไดรัยการดูแลสงเสริมแกไขจะเปนทุนหนึ่งทางสังคมที่มีคาได 

นอกจากลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางจิตสังคมแลวทุนทางสังคมในดานการศึกษาก็
เปนเรื่องสําคัญยิ่งที่ครอบครัวจะตองดูแลมวลสมาชิกในครอบครัวใหมีการพัฒนาในเรื่องนี้หลายคนให
ความสําคัญตอการศึกษาวาเปนบันไดไปสูการพัฒนาสถานภาพทางสังคมและการไตเตาสูอํานาจใน
สังคมซึ่งนับวาเปนความเขาใจที่ผิดเพราะคุณคาที่แทจริงของการศึกษานั่นไมใชทางไปสูเปาหมายเชิง
วัตถุหากคุณคาที่แทจริงของการมีการศึกษานั่นคือการยกระดับคุณภาพของคนใหเปนผูที่สามารถมอง
สิ่งตางๆ ไดกวางขึ้นและลึกซึ้งขึ้นการศึกษาจึงไมไดวัดดวยปริญญาบัตรหรือเกียรติที่ไดรับหากวัดดวย
คุณภาพทางจิตใจของคนการศึกษามีทั้งในระบบที่ตองเรียนในสถานศึกษาและนอกระบบที่ไมตอง



๓๖ 

เรียนในสถานศึกษาการศึกษาทุกแขนงทุกสายอาชีพลวนมีคุณคาชวยใหบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมใน
สถาบันการศึกษานั่นๆ พบทางออกที่มีคาทั้งตอตัวเองสังคมและประเทศชาติการสรางและพัฒนาทุน
สังคมดานการศึกษาจึงเปนกระบวนการชวยอบรมที่ละเอียดออนไมแพการฝกอบรมเลี้ยงดูทางบาน
พอแมจึงไมควรบังคับเด็กหรือลูกหลานใหเขาสูสถาบันการศึกษาหรือสายอาชีพที่ตนตองการตาม
กระแสสังคมแตตองเปดโอกาสใหลูกและบุตรหลานไดศึกษาในสิ่งที่เขาถนัดและสนใจอยางแทจริง
เพราะสิ่งนี้เองจะชวยใหเขาเห็นคุณคาในตนเองรูสึกตนวาสามารถเคารพตอศักดิ์ศรีที่แทจริงของเขาได
เมื่อเขารูสึกเชนนั่นทุนสังคมในตัวเขาจะเบงบานขึ้นจนเปนที่ประจักษและยอมรับจากสังคมและคนอื่น
ไดครอบครัวมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการเสริมสรางฟูมฟกลักษณะทางจิตใจตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลลักษณะทางจิตที่จัดเปนทุนสังคมที่ทุกฝายใหการยอมรับซึ่งไดแกการมีจิตมุงอนาคตมุง
สัมฤทธิ์ควบคุมตนตลอดจนการมีจิตสาธารณะและจิตพอเพียงนั่นตองอาศัยระบวนการฝกอบรมที่
ละเอียดออนยาวนานและการเห็นตนแบบที่ดีงามและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเห็นความสําคัญของสิ่ง
นั่นๆ ตนทุนสังคมดานนี้ยังมีความสําคัญยิ่งตอครอบครัวเขมแข็งที่ตองมีปณิธานมั่นคงไมคลอนแคลน
ไปตามกระแสวัตถุพยายามรักษาสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวเสริมสรางปญญาการรูคิดใหกับเด็ก
ตลอดจนเลือกสรรประสบการณอันมีคาตางๆ ใหเด็กไดเรียนรูทั้งหมดนี้จัดเปนรากฐานของการพัฒนา
จริยธรรมทั้งหลายทั้งปวง 

แนวทางการปฏิบัติที่อาจชวยใหแตละครอบครัวรับมือกับภาวะเสี่ยงและภาวะยากลําบากได 

 ๑) การเตรียมพรอมเพื่อการปองกันการรูจักเตรียมตัวเตรียมใจไวใหพรอมดีกวาการรอ
ใหเกิดปญหาเสียกอนแลวหาทางแกการเตรียมพรอมของครอบครัวสามารถกระตางไดหลายอยาง
ไดแกการแสวงหาขอมูลความรูนั่นก็คือเริ่มตั้งแตการสรางชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมั่นคงจําเปนที่
หุนสวนชีวิตทั้งหญิงชายจะตองมีการเตรียมตัวเตรียมใจเสียกอนดวยการเรียนรูกันและเห็น
ความสําคัญของการรับการนตรวจรางกายและจิตใจเพื่อรับบทบาทใหมในครอบครัวมีการเตรียมตัว
สรางหลักฐานใหแกครอบครัวดวยการมีอาชีพและที่พักอาศัยที่มั่นคงตลอดจนรูจักแสวงหาขอมูล
ความรูในเรื่องสภาพแวดลอมรอบตัวถาเปนสถานที่อยูในเขตอันตรายตอการเกิดภัยธรรมชาติก็ตอง
แสวงหาขอมูลในการปฏิบัติตัวเพื่อการปองกันกอนการเกิดเหตุขึ้นเตรียมกายใจเพื่อการรับสภาพอยาง
ไมประมาทขอมูลความรูแตละดานที่แสวงหาและไดมาสามารถใชเปนภูมิคุมกันตอการปองกันและ
จัดการความเสี่ยงไดทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา 

๒) การรวมพลังกายจิตของสมาชิกครอบครัวทุกคนโดยเริ่มจากผลเปนหัวหนาครอบครัว
ทาตนเปนตัวอยางที่ดีในการเผชิญปญหาดวยการใชการตัดสินใจดวยเหตุผลไมใชอารมณวูวามที่
จะตองตั้งสติและใหคุณคาตอความคิดของทุกคนในครอบครัวเพื่อความรวมมือรวมใจและรวมพลังกัน
ทั้งในเวลาที่ปกติและคับขัน 

๓) การปรับกายและจิตใจเมื่อเกิดการเผชิญกับภาวะเสี่ยงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดและ
จะตองมีการปรับใหสามารถจัดการกับภาวะยากลาบากไดครอบครัวตองตั้งสติไมตื่นตระหนกตกใจทา
หนาที่ของตนใหดีที่สุด 



๓๗ 

๔).การรูจักยอมรับการชวยเหลือจากภายนอกถาภาวะเสี่ยงและภาวะยากลาบากมีความ
รุนแรงเกินกวาที่ครอบครัวและสมาชิกครอบครัวจะรับไวไดแตโดยลําพังใหแสวงหาหรือรับความ
ชวยเหลือจากภายนอกซึ่งอาจจะเปนองคกรหรือบุคคลที่มีทักษะและประสบการณในเรื่องนั่นๆ โดย
ทันท ี

๕) การมองภาวะเสี่ยงภาวะยากลําบากและภาวะวิกฤติทั้งสองดานคือทั้งทางดานบวก
และดานลบเมื่อใดที่ภาวะเสี่ยงและภาวะยากลาบากหรือภาวะวิกฤติเกิดขึ้นกับครอบครัวใดแลวใน
ดานลบอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงทางอารมณและจิตใจและการสูญเสียทั้งทางกายภาพ
และจิตใจแตในดานบวกภาวะเหลานี้กลับจะชวยเรียกพลังความรวมมือความรักความสมานสามัคคี
ระหวางสมาชิกครอบครัวใหเขามาอยูดวยกันอยางมั่นคงพบสิ่งดีๆ ในตัวสมาชิกอยางที่ไมเคยไดพบ
เห็นมากอนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในพลังที่จะรวมกันเผชิญตอสูรวมกันเพื่อเอาชนะอุปสรรคตางๆ 
จนประสบผลสําเร็จ 

สุดทายคือการพยายามเลี่ยงหรือลดปจจัยเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุดพรอมกับพยายามเพิ่ม
การสรางปจจัยปกปองเพื่อลดหรือปองกันภาวะเสี่ยงและภาวะยากลาบากการตางเชนนี้จะชวยให
บุคคลสามารถมองภาวะเหลานี้ดวยจิตใจเขมแข็งและเปดกวางและยอมรับในสัจธรรมของชีวิตวาทุก
อยางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเกิดขึ้นตั้งอยูและดับสลายไปภาวะเสี่ยงและภาวะยากลําบากก็เปนไปตาม
หลักสัจธรรมนี้เมื่อเกิดขึ้นไดอยูไดชั่วขณะแลวก็ดับไปไดเชนกันอยางไรก็ตามขณะที่มีการยอมรับสัจ
ธรรมของชีวิตก็จําเปนตองพยายามพลิกฟนสภาพชีวิตขึ้นมาใหภายใตขีดจํากัดที่มีอยูเพื่อพิสูจนความ
เขมแข็งของครอบครัวในการที่จะตอสูเพื่อคืนสูสภาพปกติหรือที่ใกลเคียงกับสภาพปกติใหมากที่สุดได 

แนวคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ในรัชกาลปจจุบันที่ทรงมอบใหแกพสกนิกรชาวไทยเพื่อเปนหลักหรือแนวทางดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนซึ่งสามารถนําไปใชในการปฏิบัติตน กระดับโดยเฉพาะ
ครอบครัวซึ่งไดแก 

๑) หลักของการใชเหตุผลอยูใชกิเลสตัณหาเปนเครื่องนําทางชีวิตไมจําเปนตองตางตาม
กระแสโลกหรือกระแสสังคมซึ่งเนนเฉพาะความสําคัญของวัตถ ุ

๒) หลักการตางอะไรใหตางพอประมาณการรูจักตางพอประมาณเปนการตรวจสอบ
ศักยภาพของตนเองกอนวาฐานะของตนอยูที่ตรงใดจะพัฒนาสิ่งใดควรพิจารณาจากความสามารถหรือ
ศักยภาพที่ตนมีเสียกอน  

หลักการขอนี้ก็คือการปฏิบัติตนตามสายกลางนั่นเองหลักการสรางภูมิคุมกันทั้งทางกาย
และจิตเนื่องจากบุคคลไมอาจรูไดวาอะไรจะเกิดขึ้นในแตละวันเวลาและสถานการณซึ่งมีการผัน
แปรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตางใหควบคุมการวางแผนสิ่งตางๆ เปนไปไดยากเนื่องจากมีปจจัยเสี่ยง
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาการสรางภูมิคุมกันจึงอาจตองเนนทั้งการสรางหรือการพัฒนาภูมิคุมกันทางกาย
และจิตไปพรอมๆ กันซึ่งไดแกความสามารถของบุคคลในการที่จะรักษาสติและความรับผิดชอบ
สามารถสรางหลักฐานไดมั่นคงมีการตระหนักในคุณคาของตนเองสามารถพึ่งตนเองไดมองโลกในแงดี
ตลอดจนสามารถวางแผนเรียนรูเพื่อพรอมตอการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายไดพรอมกับหลักการสําคัญ



๓๘ 

สามประการดังกลาวผูปฏิบัติก็จะตองสรางเงื่อนไขสําคัญเพื่อการปฏิบัตินั่นอีกดวย นั่นก็คือการรูจัก
พากเพียรใฝแสวงหาความรูรูจักติดตามความกาวหนาของเนื้อหาความรูอยูเสมอควบคูไปกับการ
ปฏิบัติตนใหเปนผูมีคุณธรรม-จริยธรรมสมาชิกครอบครัวใดองคกรใดที่ยึดหลักคุณธรรมแหงความดีคือ
มีจิตใจดีคิดดีประพฤติดีการพัฒนาตนและครอบครัวสูความเขมแข็งก็จะเปนไปอยางมั่นคงยั่งยืน
สามารถจัดการกับภาวะเสี่ยงทั้งหลายไดอยางมีสติและรอบคอบปลอดภัยจากอันตรายทั้งมวล 

 ครอบครัวเขมแข็งตามมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง ๕ ดานจะแสดงคุณสมบัติสําคัญ
ตางๆ ดังตอไปนี ้

๑) มีความเชื่อและความรับผิดชอบตอการเสริมสรางความอยูดีและการพัฒนาสมาชิก
ครอบครัวมีสุข 

๒) มีจิตชื่นชมตอสิ่งที่สมาชิกครอบครัวสามารถแสดงออกไมวาสิ่งนั่นจะเล็กนอยเพียงใด
ก็ตามอีกทั้งยังสนับสนุนใหเขากระตางสิ่งนั่นใหดียิ่งขึ้นไปอีก 

๓) มีความพยายามอยางจริงใจที่จะใหครอบครัวใชเวลาและกระตางสิ่งตางๆ รวมกันไม
วาสิ่งนั่นจะเปนเรื่องใหญหรือเรื่องเล็กเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ตาม 

๔) ทุกเหตุผลของครอบครัวจะมีวัตถุประสงคและเปนฐานในการชวยใหชีวิตครอบครัว
ดําเนินตอไปไดทั้งในเวลาปกติและวิกฤต ิ

๕) มีความรูสึกประสานสัมพันธสอดคลองกับสมาชิกครอบครัวในเรื่องคานิยมการให
ความสําคัญตอเวลาและการใชพลังตอการตางสิ่งที่จะนําครอบครัวไปสูจุดปลายปลายทางความ
ตองการที่ดีงามและหนาที่อันควรปฏิบัติ 

๖) มีความสามารถในการสื่อสารกันในทางใดทางหนึ่งโดยเนนใหเกิดปฏิสัมพันธทางบวก
ตอกันและกันระหวางมวลสมาชิกครอบครัว 

 ๗) มีการแสดงกฎปฏิบัติของครอบครัวคานิยมและความเชื่อที่ชัดเจนอันจะนําไปสูความ
คาดหวังที่กระจางชัดเกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับและพึงปรารถนา 

๘) เปนที่รวมอันหลากหลายของยุทธวิธีตางๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลจัดการกับเหตุการณตางๆ ของชีวิตทั้งยามปกติและไมปกติ 

๙) มีความสามารถในการรวมกิจกรรมแกปญหาตางๆ ที่มีไวเพื่อการประเมินทางเลือก
สําหรับใชในการตอบสนองความตองการและเปนแหลงทรัพยากรที่มีประโยชนตางๆ ซึ่งสามารถ
นําไปใชได 

๑๐) แสดงความสามารถในการเปนผูมองโลกดานดีและเห็นทางบวกในเกือบทุกดานของ
ชีวิตรวมทั้งมีความสามารถที่จะมองวิกฤติและปญหาใหเปนโอกาสตอการเรียนรูและพัฒนา 

๑๑) มีความยืดหยุนปรับปรนในบทบาทตางๆ ที่จําเปนตอการเปนแหลงทรัพยากรอันมี
คาและเปนประโยชนเพื่อสนองตอบตอความตองการของครอบครัว 
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๑๒) มีความสมดุลระหวางการใชแหลงทรัพยากรครอบครัวทั้งภายในและภายนอกใน
การดูแลจัดการและการปรับตนใหเขากับเหตุการณชีวิตและการวางแผนเพื่ออนาคต 

๑๓) มีการยึดมั่นตอหลักธรรมของศาสนาในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติตอผูอื่นทั้งใน
ครอบครัวและนอกครอบครัว 
 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร 

ปจจุบันนี้มนุษยกําลังถูกกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมเขาครอบงําจิตใจอยางรุนแรงโดย
ไมรูสึกตัว การซึมซาบของวัฒนธรรมบาปตางใหมนุษยสวนใหญหลงใหลลืมตัวและหลงระเริง เห็น
คุณคาทางวัตถุมากกวาคุณคาทางดานจิตใจ บางคนยอมท าทุกอยางทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุ
หรือสิ่งของหรือกระทั่งอํานาจที่ตนเองตองการ สภาพสังคมที่ปรากฏในปจจุบันแสดงใหเห็นถึงความที่
แตละคนกําลังกระเสือกกระสนดิ้นรนแสวงหาในสิ่งที่ตนเองปรารถนาอยางไมมีจุดจบ การบริโภคได
กลายเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิตของคนในปจจุบันการบริโภคเปนทั้งจุดหมายและเปนตัวกําหนด
คุณคาชีวิต หางสรรพสินคาจึงเปนแหลงแสวงหาความสุขที่คนสวนใหญรูจักและคุนเคย การซื้อของ
หรือเที่ยวหางก็กลายเปนสิ่งที่ขาดไมไดเหมือนยาเสพติดที่กําลังระบาดรุนแรง การใชจายเงินผาน
เครดิตการดก็สามารถตางไดอยางงายดายในสังคมปจจุบัน รูปแบบของการบริโภคนั้นมีหลากหลาย 
จากการบริโภควัตถุและบริการพัฒนาไปสูการบริโภคประสบการณและสัญลักษณ การบริโภคอยางไม
รูจักประมาณและไมคํานึงถึงคุณและโทษนี้ มีผลเสียอยางมหาศาลตอวิถีชีวิต ซึ่งสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธภายในสังคม และตอสิ่งแวดลอมทั้งในปจจุบันและอนาคต 

๒.๔.๑ ความหมายของเศรษฐศาสตร 

วิชาเศรษฐศาสตรมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Economic” ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา
“Oikono Mikos” แปลวา การบริหารจัด การของครัวเรือน ดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตรจึงมีตนกําเนิด
มาจากการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารจัด การกิจกรรมของครัวเรือน (Household Management) 
ขณะที่พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานไดอธิบายความหมายคําวาเศรษฐศาสตร คือ ศาสตรหรือวิชา
ที่วาดวยการผลิต การจําหนายจายแจก และการบริโภคใชสอยสิ่งตางๆ ของชุมชนเศรษฐศาสตรยัง
เปนวิชาที่วาดวยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปใชในทางเลือกตางๆ เพื่อใหประชาชนเกิด
ความพอใจมากที่สุดทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัดขณะที่ความตองการของมนุษยมีไม
จํากัด วิชาเศรษฐศาสตรจึงตองจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดไปผลิตสินคาตางๆ เพื่อสนองความ
ตองการของมนุษยซึ่งมีอยูอยางไมจํากัดใหไดรับความพอใจสูงสุด 

เศรษฐศาสตรเปนความตองการของมนุษยที่มีตอสินคา บริการและความสะดวกสบาย ความ
ตองการนี้จะแตกตางกันตามแตละบุคคล ระยะทางและสถานที่ ความตองการของมนุษยเพื่อใหเกิด
ความพอใจมักจะมีมากกวาสินคาและบริการที่มีอยูทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร หมายถึง ปจจัยการ
ผลิตที่กอใหเกิดการผลิตสินคาและบริการตางๆ ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ ที่ดินจะ
รวมไปถึงปุยในดิน สภาพภูมิอากาศ ปาไม แรธาตุ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ผูที่เปนเจาของ
ที่ดินจะไดรับผลตอบแทนในรูป คาเชา แรงงาน จะรวมไปถึงความสามารถของมนุษยทั้งรางกายและ
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จิตใจซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการผลิตสินคาและบริการ แรงงานแบงอาจออกเปน ๓ ประเภท คือ 
แรงงานมีทักษะแรงงานถึงทักษะ และแรงงานไรทักษะ แรงงานที่ตางงานจะไดรับคาจางเปน
ผลตอบแทน ทุนหมายถึง เครื่องมือ เครื่องจักร โรงงาน สิ่งประดิษฐ เสนทางคมนาคมขนสง 
ชลประทาน ตลอดจนเครือขายการสื่อสารตางๆ ในความหมายทางเศรษฐศาสตร เงินมิใชทุน 
เนื่องจากเงินไมสามารถผลิตสินคาชนิดใดไดเลย เงินเปนเพียงสื่อกลางที่จะกอใหเกิดความสะดวกใน
การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการเทานั้น ผูที่เปนเจาของทุนจะไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย 
ผูประกอบการ หมายถึงผูที่ตางหนาที่ในการจัดหาทุน รับการเสี่ยงภัย ตางหนาที่ตัดสินใจและรับ
ผลตอบแทนในรูปของกําไรหรือขาดทุนจากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยปกติทรัพยากร
หรือปจจัยการผลิตแตละชนิดสามารถเลือกนําไปใชประโยชนไดหลายทาง  

เศรษฐศาสตร หมายถึง ศาสตรหรือวิชาที่เกี่ยวของกับวิธีการนําทรัพยากรซึ่งมีอยูจํากัดมา
กระตางใหเกิดสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของมนุษยซึ่งมีอยูไมจํากัดเพื่อใหเราสามารถ
เขาใจความหมายของเศรษฐศาสตรไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงควรศึกษาและตางความเขาใจในเรื่อง
ทรัพยากร สินคาและบริการ และความตองการ ซึ่งเกี่ยวพันกับเศรษฐศาสตรอยางใกลชิด ดังนี้ 

 ๑) ทรัพยากร ในที่นี้ความหมายครอบคลุมถึง ทรัพยากรมนุษย ซึ่งมายถึงแรงงาน 
ทรัพยากรเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน ที่ดิน แมน้ํา ลําคลอง แรหินตางๆ และทรัพยากรซึ่งมนุษยเปน
ผูสรางขึ้น เชน เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตางๆ 

 ๒) สินคาและบริการ หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผลิตโดยอาจเปนสิ่งที่จับตองไดและ
ไมได เนื่องจากสินคาและบรกิารเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากกาผลิต จึงอาจจะเรียกวา ผลผลิต 

 ๓) ความตองการ หมายถึง ความอยากไดหรืออยากเปนเจาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความ
ตองการของมนุษยมีหลายลักษณะบางลักษณะเปนความตองการที่ไมสิ้นสุด เชน ตองการมีบานมี
รถยนต มีโทรทัศน เมื่อมีแลวความตองการก็อาจไมหมดไป แตตองการที่จะมีบานหลังใหญมาก
กวาเดิม ตองการมีรถยนตเพ่ิมอีก ๑ คัน 

สวนหลักเศรษฐศาสตร เปนวิชาทางสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับการศึกษาวามนุษยเลือกตัดสินใจ
อยางไรในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อผลิตสิ่งของและบริการ และแบงปนสิ่งของและ
บริการเหลานั้นเพื่ออุปโภคและบริโภคระหวางบุคคล ตางๆในสังคม ทั้งในเวลาปจจุบันและใน
อนาคต๓๕ และเปนวิชาที่ศึกษาในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการนําทรัพยากรที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจมาตางการ
ผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองหรือบําบัดความตองการของมนุษย ขณะที่ อัลเฟรด มารแชลล 
(Alfred Marshall) นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ ไดกลาวถึงความหมาย ของวิชาเศรษฐศาสตรไวใน
หนังสือ Principle of Economics วาเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ของมนุษยทั้งระดับบุคคล
และสังคม ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการดํารงชีพใหไดรับความสุขสมบูรณ ในชีวิต 
ประจําวันทุกๆ คนมีเรื่องที่จะตองตัดสินใจในการใชจายสิ่งตางๆ อยูตลอดเวลาจึงมีปจจัยหลาย
ประการที่เขา มามีบทบาทเกี่ยวของในการตัด สินใจ เชน ราคาของสินคา เงินที่มีอยู รสนิยมและ

                                           
 ๓๕จารุวรรณ บณุยรัตพนัธุ.เศรษฐศาสตร.พิมพครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : รัตนธราการพิมพ, ๒๕๕๒. : 
https://thanawan๕๖๕๒.wordpress.com. 
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ความพึงพอใจ เปนตน แมในระดับ ครอบครัวและระดับ ประเทศ การตัด สินใจในการใชจายจะตอง
คํานึงถึงรายไดรวมวาเปนอยางไรและมีกําลังในการใชจายมากนอยเพียงใด ในดานการบริหารรายรับ 
และรายจายนี้รวมเรียกวา “การบริหารงบประมาณ” ซึ่งวิชาเศรษฐศาสตรจะวาดวยการศึกษาถึง
ปญหาและวิธีการบริหารงบประมาณ ทั้งในระดับบุคคลระดับครอบครัวและระดับประเทศ ทั้งนี้
เพื่อใหการใชจายและการดาเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางประหยัด และสอดคลองกับเปาหมายที่
กําหนดไวอยางดีที่สุด ดั้งนั้นวิชาเศรษฐศาสตรจึงศึกษาถึงวิธีการจะตอบสนองความตองการที่ไมสิ้นสุด
ของมนุษย ดวยทรัพยากรอันมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๒.๔.๒ ความสําคัญของเศรษฐศาสตร 

เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญสําหรับมนุษย เนื่องจําเปนวิชาที่มีขอบขายครอบคลุม
การจัดการทรัพยากรที่มีความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตมนุษย ตั้งแตระดับบุคคล ระดับครอบครัว 
และระดับประเทศ มนุษยทุกคนจะดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ยอมตองการสิ่งตางๆ ที่สามารถสนอง
ความตองการ หรืออํานวยประโยชนแกตนได และภายใตเงื่อนไขที่ทรัพยากรในโลกมีจํานวนจํากัด 
การมีความรูความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรใหสามารถสนองความตองการของมนุษยซึ่งมีไม
จํากัดในลักษณะที่ประหยัดที่สุด และใหประโยชนสูงสุดตอบุคคลและตอสวนรวม จึงเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญ 

หากมนุษยสามารถตัดสินใจในการจับจายใชสอย การตางงานและการประกอบธุรกิจตางๆ 
ไดอยางเหมาะสมมีหลักเกณฑและมีเหตุผล ยอมกอใหเกิดความผาสุกในการดํารงชีวิต ซึ่งการตัดสินใจ
ดังกลาวตองอาศัยความรูความเขาใจอยางถูกตองในเรื่องราวขององคประกอบและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ตามสถานภาพที่ตนมีความเกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออม มนุษยสวนใหญมีความรูความ
เขาใจในเรื่องเศรษฐกิจจากประสบการณและความคุนเคย แตการมีความรูความเขาใจในเรื่อง
เศรษฐกิจอยางเปนเรื่องเปนราวตามที่นักวิชาการไดนํามาสรุปเปนบทเรียนและเรียกกันวาวิชา
เศรษฐศาสตร ซึ่งปรากฏในรูปแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ทั้งที่เปนพื้นฐานขั้นตนและขั้นสูง ยอมชวยให
มนุษยสามารถเรียนรูและเขาใจปรากฏการณตางๆ ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือนและ
ระดับประเทศไดรวดเร็วและงายขึ้น ซึ่งตางใหการเลือกและการตัดสินใจในเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ตามบทบาทของตนทั้งในฐานที่เปนแรงงาน ผูผลิต ผูบริโภค ผูประกอบการหรือรัฐบาล สามารถ
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมมีหลักเกณฑ มีเหตุผลและสงผลดีทั้งตอมนุษยในระดับสวนบุคคล ครอบครัว 
และสวนรวม เศรษฐศาสตร จึงเปนวิชาที่มีความสําคัญทั้งตอการดํารงชีวิตของมนุษยระดับบุคคล และ
ตอการพัฒนาประเทศสวนรวม 

การศึกษาเศรษฐศาสตรในระดับเบื้องตนมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนหรือผูศึกษาเศรษฐศาสตร
หรือบุคคลโดยทั่วไปมีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตอง และ
เหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของตน และสถานภาพของสังคมทั้งในปจจุบันและในภายหนา
ไมวามนุษยจะมีสถานภาพเปนผูบริโภค ผูซื้อ ผูขาย ผูผลิต ผูประกอบการ เจาของที่ดิน เจาของทุน 
เจาของแรงงาน ผูบริหารประเทศ ตองสามารถดํารงชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญทาง
เศรษฐศาสตร คือ ทรัพยากรในโลกมีจํานวนจํากัด บุคคลในสังคมจะตองเปนที่มีเหตุผลที่เหมาะสมใน
การเลือกกระตางการตางๆ โดยเฉพาะการเลือกใชทรัพยากรซึ่งมีอยูอยางจํากัด อยางประหยัด และ
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กอใหเกิดผลที่คุมคาแกตนเองและสังคม โดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่นและแกสังคม ในกรณี
ที่จําเปนตองกระตางการใดๆ ที่กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียแกตนและสังคม มนุษยจักตองเลือกกระ
ตางการดังกลาวในลักษณะที่กอใหเกิดทั้งผลเสียตอตนเองและตอสังคมนอยที่สุด และควรใช
ทรัพยากรนอยที่สุด เพื่อใหบุคคลอื่นและบุคคลรุนหลังไดมโีอกาสใชประโยชนจากทรัพยากรดวย อาทิ 
บุคคลในครัวเรือนไมควรเปดน้ําประปาทิ้งโดยไมใชประโยชน ผูประกอบการไมควรปลอยน้ําเสียจาก
โรงงานลงในแมน้ําลําคลองโดยปราศจากการบําบัด รัฐบาลไมควรจัดสรรงบประมาณรายจายใน
โครงการตัดถนนในหมูบานชนบทในลักษณะที่กอใหเกิดประโยชนแกนักการเมือง หรือขาราชการ แต
เกิดประโยชนในการใชงานนอย 

ความสําคัญของเศรษฐศาสตรครอบครัวเศรษฐศาสตรเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับมนุษยและ
สังคม มนุษยเปนสวนหนึ่งของครอบครัวและครอบครัวเปนสวนหนึ่งของสังคม การที่สังคมจะพัฒนา
ไดนั้น ตองอาศัยครอบครัวและมนุษยซึ่งเปนสมาชิกของครอบครัว การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร
ครอบครัวจะชวยใหรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด รูจักตัดสินใจในการเลือก
ซื้อสิ่งของและบริการที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต รูจักวิธีการออมและการลงทุนในลักษณะตางๆ 
รูภาวะเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ สามารถปรับตัวเองใหเขากับภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและใชความรูทางเศรษฐศาสตรเปนแนวทางในการประกอบอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพดวย 

ในระดับบุคคล มนุษยไมวาจะเปนสมาชิกในครัวเรือนหรือหัวหนาครอบครัว ในฐานะ
ผูบริโภคจะตองรูวิธีการจัดหาสิ่งตางๆ เพื่อสนองความตองการของตนและสมาชิกในครัวเรือนได
โดยตรง สามารถจัดสรรเงินและเลือกซื้อสินคาและบริการที่ตนตองการไดอยางเหมาะสม บุคคลใน
ฐานะแรงงานจะตองสามารถเลือกและตัดสินใจตางงานหารายไดไวเพื่อจับจายใชสอย สวนบุคคลใน
ฐานะผูประกอบการ นักธุรกิจ หรือผูผลิตจะตองสามารถเลือกและตัดสินใจที่จะประกอบการหรือตาง
การผลิตสินคาและบริการที่ใหผลตอบแทนสูง และสามารถสนองความตองการบริโภคอุปโภคของ
บุคคลอื่นในสังคม 

๒.๔.๓ ประเภทของเศรษฐศาสตร 

ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร สามารถจําแนกขอบเขตไดเปน ๒ แขนงวิชาคือ เศรษฐศาสตร
จุลภาค (Microeconomics) และเศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) 

 ๑) เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics) เปนแขนงวิชาเศรษฐศาสตรที่พิจารณา
ปญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมในระดับหนวยยอย (Individual unit) เปนสําคัญ เนน
ศึกษาถึงการตัดสินใจทางธุรกิจของหนวยผลิต (Firm) หนวยใดหนวยหนึ่ง อุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่ง หรือศึกษาถึงพฤติกรรมของครัวเรือน (Household) หนึ่งๆ ในฐานะที่เปนผูบริโภค 
โดยรากศัพทแลว Microeconomics มาจากภาษากรีกวา Mikros แปลวาเล็ก (Small) รวมกับ คําวา 
Economics ถึงแมวาวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคจะพิจารณาปญหาจากจุดเล็กๆ หรือสวนยอยก็ตาม 
แตวิชานี้ก็มิไดศึกษาเฉพาะปญหาเล็กๆ ตามที่เขาใจกันทั่วไป ในทางตรงกันขามวิชาเศรษฐศาสตร
จุลภาคจะใหความสนใจตอปญหาที่ใหญและจัดเปนปญหาสําคัญๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยเนนการ
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พิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินเลือก (Choice) ของหนวยเศรษฐกิจ (Economic Unit) ซึ่ง
ถือเปนการศึกษาในระดับพื้นฐาน เพื่อนําความรูนี้ไปประกอบการพิจารณาปญหาอื่นๆ ในทาง
เศรษฐศาสตร ดั้งนั้นจึงสรุปวาเศรษฐศาสตรจุลภาคมุงศึกษาเรื่องตอไปนี้คือ 

   (๑) ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในดานความพอใจ ความชอบของบุคคลที่มีตอ
สินคา และบริการการเลือก การบริโภค เปนตน 

   (๒) ศึกษาพฤติกรรมของผูผลิตในดานการตั้งราคา การคิดตน ทุนการผลิต 
การจําหนาย จายแจกสินคาและบริการ กลไกราคาและการใชระบบราคาเพื่อจัดสรรสินคา บริการ 
และทรัพยากรอื่นๆ โดยทั่วไปเนื้อหาหลักของวิชาเศรษฐศาสตรจะมุงศึกษาในเรื่องของการจัด สรร
ทรัพยากร ที่ขาดแคลน (Allocation of scarce resources) ซึ่งเปนหัวใจและขอบเขตหลัก ของวิชา
เศรษฐศาสตร แตวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค มุงศึกษาดานพฤติกรรมของตลาดและกลไกราคา (price 
mechanism) ซึ่งเปนการศึกษาในประเด็นยอยๆ ควบคูกันไป บางครั้งจึงนิยมเรียกทฤษฎี
เศรษฐศาสตรจุลภาควา ทฤษฎีราคา (Price Theory) 

 ๒) เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) เปนแขนงวิชาเศรษฐศาสตรที่พิจารณา
ปญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับ สวนรวมหรือระดับ ประเทศ เชน ศึกษาถึงภาวการณผลิต
และราคาสินคา โดยรวมของประเทศ ภาวการณวางงานและความผันผวนตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจ รวมทั้ง นโยบายหรือมาตรการที่สามารถนามาใชเพื่อแกไขปญหาของเศรษฐกิจสวนรวมได 
โดยรากศัพทแลว Macroeconomics มาจากภาษากรี กวา Makros แปลวา “ใหญ” รวมกับคําวา
Large รวมกับ คําวา Economics เนื้อหาหลักของวิชาเศรษฐศาสตรมหภาคจึงมุงศึกษาในเรื่องของ
เศรษฐกิจสวนรวม เชน ภาวการณผลิตของประเทศ ภาวการณวาจางแรงงาน ภาวะคาครองชีพ 
รายไดรวมของประเทศ วัฎจักรธุรกิจ (Business Cycles) และความผันผวนของราคาสินคาทั่วๆ ไป 
เปนตน ประเด็นเหลานี้บางครั้งเรียกทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาควาทฤษฎีรายไดประชาชาติ 
(National Income Theory) เพราะเปนสาขาที่มุงเนนในเรื่องภาวะรายไดรวม (Aggregate 
Income) ของประชาชนทั้งประเทศ 

 ในปจจุบันนี้ นักวิชาการนิยมศึกษาเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคควบคูกันไปจะเห็น
ไดวา มีการนาผลการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรจุลภาคมาประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรมห
ภาคมากขึ้น ก็เพราะระบบเศรษฐกิจสวนรวม ยอมมีองคประกอบที่เปนเศรษฐกิจหนวยยอยๆ รวมกัน 
ดั้งนั้นการศึกษาปญหาทางดานเศรษฐกิจของสังคมหนึ่งๆ จึงจําเปนตองพิจารณาทั้ง ระบบเศรษฐกิจที่
เปนสวนรวม และพฤติกรรมของแตละบุคคลหรือแตละหนวยผลิตซึ่งเปนเศรษฐกิจหนวยยอยๆ เพราะ
เศรษฐกิจหนวยยอยนี้ก็มีอิทธิพลอยางสําคัญตอพฤติกรรมและความเปนไปของเศรษฐกิจในระดับ 
ประเทศหรือระดับ สวนรวมของสังคม 

๒.๔.๔ ระบบเศรษฐกิจ 

ระบบเศรษฐกิจ (Economic System) กลุมชนที่รวมกันเปนกลุมสถาบันทางเศรษฐกิจ ที่มี
แนวปฏิบัติคลายๆ กัน มาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตระเบียบกฎเกณฑเดียวกัน ลักษณะ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแตละสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกในสังคม 



๔๔ 

และตอบปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ วาจะผลิตสินคาอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร และจะ
จําแนกแจกจายอยางไรจึงจะไปถึงผูบริโภคสินคาและบริการนั้นอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

๑) องคประกอบของระบบเศรษฐกิจหนวยเศรษฐกิจ หนวยเศรษฐกิจ หมายถึง 
หนวยงานที่มีอยูในแตละระบบเศรษฐกิจ ตางหนาที่ตางๆ เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
นั้นๆ ซึ่งหนวยเศรษฐกิจไมวาจะเปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือแบบสังคมนิยมยอมประกอบดวย
หนวยใหญ ๓ หนวย คือ 

(๑) หนวยครัว เรือน (Household) ครัว เรือน หมายถึง หนวยเศรษฐกิจที่
ประกอบดวยบุคคลเพียงหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่งคนอาศัยอยูใตหลังคาเดียวกัน มีการตัดสินใจ
รวมกันในการใชทรัพยากรหรือปจจัยทางดานการเงิน เพื่อใหเกิดผลประโยชนและสวัสดิภาพแกกลุม
ตนมากที่สุด 

(๒) หนวยธุรกิจ (Business) 

(๒.๑) ธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตางหนาที่เอาปจจัยการผลิตตางๆ 
มาผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปและการบริการ แลวนําไปขายใหแกผูบริโภคในหนวยงานอื่นๆ เชน 
องคการรัฐบาลหนวยธุรกิจดวยกันเอง หนวยครัวเรือน  

(๒.๒) หนวยธุรกิจ ประกอบดวยสมาชิกใหญๆ ๒ กลุม คือ 

   ก. ผูผลิต (Producers) 

   ข. ผูขาย (Sellers) บุคคลทั้ง ๒ กลุมนี้อาจตางหนาที่ทั้งผูผลิตและผูขายใน
ขณะเดียวกันก็ได 

   (๒.๓) เปาหมายหลักของหนวยธุรกิจ ไดแก การแสวงหากําไรสูงสุดจากการ
ประกอบการของตน โดยอาจตางไดหลายวิธี  

(๓) หนวยรัฐบาล (Government Agency) 

  (๓.๑) ความหมายขององคการรัฐบาล หมายถึง หนวยงานของรัฐและสวน
ราชการตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อการดําเนินการของรัฐบาล และสถาบันที่รัฐบาลจัด ตั้งขึ้นเพื่อประกอบ
กิจการตางๆ ก็ถือวาเปนหนวยในองคการรัฐบาลดวย 

(๓.๒) เปาหมายขององคการรัฐบาล คือ มีหนาที่สัมพันธกับ หนวยอื่นๆในระบบ
เศรษฐกิจที่สําคัญคือ 

ก. เปนผูบริโภคและเจาของปจจัยการผลิต 

ข. เรียกเก็บภาษีจากหนวยครัวเรือนและหนวยธุรกิจ 

ค. ใหความคุมครองปองกันภยันตรายทางเศรษฐกิจ 

ง. ตัดสินขอพิพาทตางๆ ระหวางสมาชิกในหนวยเศรษฐกิจตางๆ 



๔๕ 

โดยสรุปบุคคลตางๆ ที่อยูในแตละหนวยของระบบเศรษฐกิจจะมีหนาที่แตกตางกันซึ่ง
อาจจะแบงเปน ๓ ประเภท คือ 

๑) เปนผูบริโภค (Consumer) มีหนาที่เลือกการบริโภค เลือกใชสินคาและบริการ ตาม
ความตองการหรือความพอใจของตน ผูบริโภคอาจเปนบุคคล หางหุน สวน มูลนิธิหรือหนวยงานของ
รัฐบาล การบริโภค คือ อุปสงคหรือความตองการที่มีตอสินคาและบริการมีไดทั้งที่เปนอุปสงคตอ
สินคาและบริการขั้นสุดทาย (Final Demand) และอุปสงคตอสินคาและบริการขั้นกลาง 
(Intermediate Demand) การบริโภคจัดเปนอุปสงคที่มีตอสินคาและบริการขั้นสุดทายสินคา
ดังกลาวเรียกวาสินคาบริโภค (Consumer Goods) ซึ่งมีทั้งที่เปนสินคาคงทน 

๒) เปนผูผลิต (Producer) มีหนาที่นําเอาปจจัยการผลิตมาใชหรือผลิตสินคาและ
บริการเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคผูผลิตอาจเปนภาคเอกชน ซึ่งไดแกบุคคล บริษัทหาง
หุนสวน เปนตน 

๓) เปนเจาของปจจัยการผลิต (Owner of Factor of Production) มีหนาที่นําปจจัย
การผลิตที่ตนนํามาเสนอขายใหแกผูผลิต ไดแก แรงงาน ที่ดิน ทุน แลว นาผลตอบแทนที่ไดรับไปซื้อ
สินคา และบริการ หรือใชปจจัย การผลิตเองโดยตรง ผูที่เปนเจาของปจจัย การผลิตอาจเปน
ภาคเอกชนหรือรัฐบาลก็ได 

๒.๕.๕ พฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภคเปนศึกษาเรื่องการตอบสนองความตองการและความจําเปน (Needs) 
ของผูบริโภคใหเกิดความพอใจ (Satisfaction)๓๖ในสวนของพฤติกรรมผูบริโภคมีผูใหความหมายไว
มากมาย วาเปนการตัดสินใจที่จะซื้อสินคาและบริการอะไรหรือไม ถาซื้อจะซื้อที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
และซื้อจากใคร พฤติกรรมของมนุษยในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการ และความพอใจของตนเองโดยสาระสําคัญสวนใหญจะเปนเรื่องของความเขาใจ (Perceives) 
ซึ่งพฤติกรรมผูบริโภคมีเหตุผลหลายประการ กลาวคือ 

 ๑)พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และมีผลตางใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค 

 ๒)เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาดที่วาการตาง ใหลูกคาพึงพอใจดวยเหตุนี้จึง
ตองศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธการตลาดเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของผูบริโภคได 

                                           
๓๖เสรี วงษมณฑา. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค.กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟลม, ๒๕๔๒,  

หนา๓๐. 



๔๖ 

ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคไดมีทฤษฏีที่กําหนดไว๓๗ วาการตัดสินใจ
ซื้อของบุคคลนั้น จะมาจากอิทธิพลจากทางสังคม และอิทธิพลทางดานจิตวิทยา ซึ่งเปนเหตุจูงใจให
เกิดการใชจาย โดยอิทธิพลทางสังคม และอิทธิพลทางจิตวิทยา โดยสามารถอธิบายไดดังนี้๓๘ 

 ๑) อิทธิพลทางสังคมซึ่งปรากฏขึ้นจากความสัมพันธตามรูปแบบที่มีพิธีและรูปแบบที่ไม
เครงครัดของผูบริโภค ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค สิ่งที่คิด เชื่อและกระตางเปนการถูกกําหนด
ไปยังขอบเขตที่กวางใหญโดยอิทธิพลของสังคม การเคลื่อนที่โดยผานกระบวนการตัดสินใจซื้อ คือ
ผลกระทบจากอิทธิพลทางสังคมทีลอมรอบ ซึ่งอิทธิพลดังกลาวนี้ ไดแก อิทธิพลสวนบุคคล กลุม
อางอิง ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรม และวัฒนธรรมยอย๓๙ 

    (๑) อิทธิพลสวนบุคคล ซึ่งการซื้อของผูบริโภคมักจะไดรับอิทธิพลจากทัศนคติ 
ความเห็น หรือพฤติกรรมของสิ่งอื่นๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของบุคคลนั้น โดยหลักเกณฑทาง
การตลาดนั้นอิทธิพลของบุคคลมาจากผูนํา ทางความคิด และการบอกเลาปากตอปากจากผูนําทาง
ความคิด ซึ่งเปนบุคคลซึ่งมีอํานาจไมทางตรงหรือทางออมทางสังคมตอบุคคลอื่น อิทธิพลสวนบุคคล
ของผูนําทางความคิดไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญที่มีตอการซื้อผลิตภัณฑใหมหรือเปลี่ยนแหลงซื้อรานคา
สําหรับการซื้อสินคาหรือบริการ ผูนํา ทางความคิดมักจะมีความสําคัญตอผลิตภัณฑซึ่งเปนรูปแบบ
ของการแสดงออกสวนตัว เชน รถยนต เสื้อผา สมาชิกของสโมสร เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร 
เหลานี้มักจะไดรับผลกระทบจากผูนําทางความคิดและนักการตลาดมักจะใชผูนําทางความคิดเปน
ตัวแทนสําหรับผลิตภัณฑเหลานั้นเชนกัน 

 การบอกเลาแบบปากตอปาก เปนอิทธิพลของผูคนซึ่งกันและกันในระหวางที่ไดพูดคุย
กัน ซึ่ง “ปากตอปาก” นี้ถือไดวาเปนแหลงขอมูลที่มีพลังที่สุดสําหรับผูบริโภคเพราะวาจะมีความ
เกี่ยวของกับความเปนเพื่อนที่มีความคิดเห็นที่นาเชื่อถือ ไดมีการตางวิจัยผูบริโภคอเมริกันเกี่ยวกับ
คําถามของอิทธิพลอะไรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ปรากฏวารอยละ ๑๗ จะกลาววาจากเพื่อนแนะนํา 
และอีกรอยละ ๒๗ กลาววาจากการโฆษณา แตถาเปนชาวรัสเซีย รอยละ ๗๒ กลาววาจากการ
แนะนําของเพื่อน และรอยละ ๒๔ จากการโฆษณาอิทธิพลจาก “ปากตอปาก” สามารถนาความ
เสียหายใหแกผลิตภัณฑไดรวดเร็ว จําตองตระหนักถึงอิทธิพลนี้ดวยเชนกัน การใหขาวในแงรานหรือ
ขาวลือจะเปนอิทธิพลของ “ปากตอปาก” ในทางลบ 

  (๒) กลุมอางอิง (Reference Group) ประกอบดวยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มี
อิทธิพลทางตรงและทางออมตอทัศนคติหรือพฤติกรรม กลุมที่มีอิทธิพลโดยตรงตอบุคคลเรียกวากลุม
สมาชิกภาพ (Membership Groups) แบงเปนกลุมปฐมภูมิ เชน ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบานและ
เพื่อนรวมงาน เปนกลุมบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิด และกลุมทุติยภูมิ เชน กลุมสมาคมสหภาพ 

                                           
๓๗รณชัย ตันตระกลู. การบริหารจัดการการตลาด. พิมพครั้งที๒่กรุงเทพมหานคร : ซีเคแอนดเอสโฟโต

สตูดิโอ, ๒๕๕๓, หนา๑๒๒. 
๓๘ภัทรพร กิจชัยนุกูล. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาใชจายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, บัณฑิตวทิยาลัย : สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร, ๒๕๕๖. 
๓๙ปราณี เอี่ยมละออภักด.ี การบริหารการตลาด.กรุงเทพมหานคร. ธนาเพรส,๒๕๕๑, หนา๑๐๐. 



๔๗ 

กลุมอาชีพ ฯลฯ ความสัมพันธมีลักษณะทางการ กลุมบุคคลที่ใฝฝน (Aspirational Groups) ไดแก 
ดารา นักรอง นักกีฬา เปนตน และกลุมไมพึงประสงค (Dissociative Group)เชน กลุมผูติดยาเสพติด 

กลุมอางอิงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในดานรูปแบบของชีวิตและทัศนคติของ
บุคคลมีแนวทางการตัดสินใจซื้อใกลเคียงกัน การเลียนแบบเพราะบุคคลตองการยอมรับจากกลุมและ
ผูนํา ทางความคิดในกลุมเปนตนแบบที่ดีของบุคคลในกลุม ผูนํา ทางความคิดตางหนาที่เผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑไดนาเชื่อถือ เชน นางแบบและนายแบบเปนผูเผยแพรรูปแบบการแตงกายผานสื่อ
ตางๆ ผูนํา ทางความคิดแตละคนมีอิทธิพลที่ตนแบบผลิตภัณฑเฉพาะอยาง นักการคลาดที่บริหารแต
ละผลิตภัณฑตองวางแผน การนํา เสนอผูนํา ใหเปนตนแบบของการเผยแพรผลิตภัณฑในกลุม
ผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคเลียนแบบทั้งประเภทผลิตภัณฑหรือตราผลิตภัณฑเชน การเลียนแบบซื้อกระเปา
ถือสตรีหรือการเลียนแบบการดื่มไวน 

  (๓) ครอบครัว (Family) เปนสถาบันที่มีอิทธิพลตอการตัดสินในซื้อทั้งทางตรงและ
ทางออมครอบครัวที่อยูตั้งแตกําเนิด (Family of Orientation) ประกอบดวย พอแม และญาติพี่อง มี
อิทธิพลตอการตัดสินในซื้อทางออมโดยผานกระบวนการอบรมสั่งสอน เปรียบเทียบกับครอบครัวที่
สรางภายหลัง (Family of Procreation) ประกอบดวย พอบาน แมบาน หรือลูกหลานมีอิทธิพล
ทางตรงตอการตัดสินใจซื้อ บทบาทของครอบครัวแตกตางกันตามประเภทของผลิตภัณฑเชน การ
เลือกซื้อรถยนต อุปกรณการชาง เปนหนาที่ของพอบานที่ตองตัดสินในซื้อ สวนผลิตภัณฑอุปโภคหรือ
บริโภคประจําวันเปนหนาที่ของแมบาน นักการตลาดตองศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทการซื้อของ
บุคคลภายในครอบครัว ตามสภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลง 

  (๔) ชั้นทางสังคม (Social Classes) สังคมทุกแหงมีการแบงลําดับชั้นทางสังคม 
บางสังคมใชระบบวรรณะ เกณฑการแบงชนชั้น ไดแก อาชีพ การศึกษา รายได สถานะทางสังคม 
ฯลฯ บุคคลหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชนชั้นได ถามีคุณสมบัติครบตามการยอมรับของสังคม ชนชั้น
ทางสังคมมีลักษณะหลายประการ ดังนี้๔๐ 

  (๑) กลุมคนในชนชั้นมีแนวโนมของพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน 

  (๒) การจัดชนชั้นทางสังคมใชหลายตัดแปร เชน อาชีพ การศึกษารายได ฯลฯ 

  (๓) บุคคลสามารถโยกยายจากชนชั้นทางสังคมหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งไดตลอดชวง
อายุ ขอบเขตของการโยกยายอยูกับความเครงครัดของการแบงลําดับชั้นทางสังคม 

  (๕) วัฒนธรรม ในทางเศรษฐศาสตรวัฒนธรรมในการจับจายซื้อขายยอมมีการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ยกเวนจะไดรับการแทรกแซงจากอิทธิพลภายในจึงอาจจะตางใหวัฒนธรรม
ของกลุมคนหรือชนชาติเหลานั้นเปลี่ยนแปลงเร็ว กรณีของการรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมจะ
เปนตัวอยางหนึ่งของอิทธิพลทางดานการสื่อสารที่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุมคนของประเทศ
ใดประเทศหนึ่งก็ไดตัวอยางเชนประเทศจีนไดเคยถือวาเปนประเทศปดกั้นการนา เอาวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกเขามาภายในประเทศ ไมมีการอนุญาตใหนําภาพยนตรที่มีการกอดจูบหรือตอสูอยางดุเดือด

                                           
๔๐เรื่องเดียวกัน, หนา๙๙. 



๔๘ 

มาฉาย ไมอนุญาตใหจัดการแสดงสดของชาวอเมริกันหรือยุโรป แตเนื่องจากความกาวหนาของการ
สื่อสารคนจีนสามารถรับชมภาพสัญญาณจากดาวเทียม การกีดกันเริ่มลดนอยลง วัฒนธรรมของชาว
จีนจึงเริ่มรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกเพิ่มมากขึ้น การเติบโตของอินเทอรเน็ตยังเสริมสรางให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่รวดเร็ว และหลังจากประเทศจีนไดเปดประเทศเมื่อประมาณ 
พ.ศ.๒๕๓๐ ตางใหเกิดปรากฎการณของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชาวจีนอยางเห็นไดชัด เชน การ
แสดงความรักจะเปดเผยในที่สาธารณะชน รวมถึงการแตงกายตามตะวันตก หรือประเทศไทยนั้นกลุม
วัยรุนจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกลุมนี้ไมวาจะเปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอาหาร
การกิน การแตงกาย และการพูดจําเนื่องมาจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มาจากตางประเทศเชน ญี่ปุน 
เกาหลี อเมริกา๔๑ 

  (๖) กลุมวัฒนธรรม สามารถแบงออกเปนกลุมวัฒนธรรมยอยตามพื้นฐานทางดาน
ลักษณะประชากร พื้นที่อาณาเขต ความเชื่อดานการเมือง ศาสนา กลุมวัฒนธรรมสามารถเขาไป
ตอบสนองความจําเปนและความตองการของกลุมเหลานั้นได เชน คนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูยาน
เยาวราช ราชวงศ เจริญกรุง จะยังคงไวซึง่เอกลักษณของการมีเชื้อสายจีน การตกแตงรานคาหรือปาย
รานคาจะตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาจีน หนังสือพิมพภาษาจีนยังคงมีเห็นวางจําหนายตามแผนขาย
หนังสือพิมพในยานนั้น หากพนักงานนําเสนอสินคาในรานคาในยานนั้นสามารถพูดภาษาจีนแตจิ๋วได
ยิ่งดีจะตางใหสรางสัมพันธกับรานคาเหลานั้นไดดีกวาพนักงานขายที่ไมสามารถพูดภาษาจีนได ดังนั้น
บริษัทที่มีลูกคาอยูในยานดังกลาวมักจะคัดเลือกพนักงานขายที่สามารถพูดภาษาจีนเขาไปดูแลพื้นที่
ขาย 

 ๒)อิทธิพลทางดานจิตวิทยา ชวยนักการตลาดเขาใจวาตางไมผูบริโภคมีพฤติกรรมตอ
การกระตางใดๆ ก็ตามและตองตางความเขาใจวาการกระตางนั้นเขาตางอยางไร ซึ่งอิทธิพลดาน
จิตวิทยาที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคมักจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมดังนี้ ๔๒ 

  (๑) การจูงใจ (Motive) นั้นมาจากภาษาลาติน “Movere” หรือภาษาอังกฤษใช
แทนคําวา “Move” แปลเปนไทยคือ “เคลื่อนไหว” สําหรับการจูงใจ คือ อิทธิพลหรือแรงพลังที่
กระตุนใหเกิดการกระตางซึ่งเปนสาเหตุแหงพฤติกรรมในการตางความพึงพอใจตอความจําเปนและ
ความตองการ เนื่องจากความจําเปนของผูบริโภคเปนจุดมุงเนนเฉพาะของแนวความคิดทางการตลาด 
และนักการตลาดก็พยายามที่จะปลุกกระตุนตอความจําเปนเหลานั้น จุดเริ่มตนของปจจัยทางดาน
จิตวิทยามาจากการจูงใจ ดังที่ไดกลาวขางตนแลววาการตางความเขาใจวาตางไมผูบริโภคมีพฤติกรรม
ตอการกระตางใดๆ เราจะตองถามวาตางไมบุคคลเหลานั้น มีการกระตางคําตอบคือเพราะวาบุคคล
เหลานั้นมีประสบการณตอความตองการและความตองการเหลานั้น พฤติกรรมทั้งหมดเริ่มตนจาก
ความตองการ ดังเชน ความปลอดภัย การยอมรับตอสังคม และการมีชื่อเสียงเหลานี้เปนตัวอยางของ
ความตองการ และดวยพฤติกรรมและดวยพฤติกรรมของมนุษยนั้นความตองการจะเปนสิ่งปลุก
กระตุนกอนที่จะกลายเปนแรงจูงใจ ดังนั้น แรงจูงใจ หรือความตองการที่พอเพียงในการกระตุน ให

                                           
๔๑รณชัย ตันตระกลู. การบริหารจัดการการตลาด.อางแลว, หนา๑๕๕. 
๔๒เรื่องเดียวกัน, หนา๑๒๙. 



๔๙ 

บุคคลไดเคลื่อนไหวหรือการกระตางสําหรับการแสดงหาความพึงพอใจซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีลําดับ
ขั้นความตองการของมาสโลว ซึ่งความจําเปนและความตองการของบุคคลนั้นไรขอบเขต คนเราทุกคน
ครอบครอง ความจํา เปนและความตองการทางดานกายภาพขั้นพื้นฐาน เชน อาหาร น้ําและ
เพศสัมพันธ เหลานี้เปนตน มนุษยยังไดรับการเรียนรูถึงการเปนที่ยอมรับ การบรรลุผลสําเร็จและ
ความรัก นักจิตวิทยาชื่อ Abraham Maslow (๑๙๗๐) ไดตางการขัดเกลาแนวคิดเรียกวาMaslow’s 
Needs Hierarchy หรือในภาษาไทยเรียนกวา ทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว โดยนักการ
ตลาดตางนํามาใชเพื่อชวยบงบอกลักษณะความพึงปรารถนาของผูบริโภค ซึ่งประกอบดวยความ
จําเปนที่ตองการ ๕ ลําดับขั้นดวยกัน ไดแก 

  (๑.๑) ความตองการทางดานกายภาพ ไดแก พื้นฐานของการอยูรอดของ
มนุษยทุกคน และความตองการขั้นพื้นฐานที่สําคัญของเราคือ น้ํา อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม
ความอบอุน การนอน 

  (๑.๒) ความตองการดานความปลอดภัย ซึ่งจะรวมถึงพื้นฐานของความมั่นคง 
และความอิสระจากการถูกตางรายทางกายภาพ เปนความตองการดานจิตวิทยาและชีววิทยา 

  (๑.๓) ความตองการทางสังคม เปนความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวของกับความรัก
และมิตรภาพ 

  (๑.๔) ความตองการดานการยกยอง เปนความตองการที่ไดรับการยกยอง
สรรเสริญเปนสวนตัว การไดรับการยอมรับนับถือ และการมีสถานภาพทางสังคมที่โดดเดน การมี
ความรูที่สูงการมีศักดิ์ศร ี

  (๑.๕) ความตองการตอประสบการณความสําเร็จสูงสุด เปนความตองการ
สูงสุดของคนเราตามความปรารถนาหรืออาจจะเรียกวา “ความฝนอันสูงสุด” ดังเชนนักรองที่มี
ชื่อเสียงของประเทศ อยากจะเปนนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและไดเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศ 

 
แผนภาพที่ ๒.๕ ทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว(Maslow, ๑๙๗๐) 



๕๐ 

 

ทฤษฏีของมาสโลวนี้จะชวยนักการตลาดไดเขาใจความหลากหลายของผลิตภัณฑนั้นจะ
เหมาะสมกับการวางแผน จุดมุงหมายและชีวิตของผูบริโภคไดเปนอยางเดียวนักการตลาดมีความ
พยายามในการออกแบบผลิตภัณฑที่ดึงดูดใจ จูงใจดวยขาวสารทางโฆษณาการออกแบบรานคาที่โดด
เดนเพื่อสรางความสนใจใหผูบริโภคมาเยี่ยมเยือน ซึ่งตามทฤษฏีหาลําดับความตองการของมาสโลวนั้น
อาจจะกวางเกินไป เราจะมาอธิบายแรงจูงใจใหเฉพาะเจาะจงไดจากโมเดลของ Reiss๔๓ ไดเสนอแนะ
วาทุกพฤติกรรมนั้นถูกกําหนดมาจาก ๑๕ รากฐานของแรงจูงใจ ไดแก  

(๑) ความอยากรูอยากเห็น  

(๒) การบอกปดปฏิเสธ  

(๓) การสั่ง 

(๔) สัญชาติ  

(๕) ครอบครัว  

(๖) อาหาร  

(๗) ความเปนอิสระ  

(๘) เพศสัมพันธ  

(๙) การนับถือ  

(๑๐) ชื่อเสียงเกียรติคุณ  

(๑๑) ความแคน  

(๑๒) อํานาจ  

(๑๓) การออกกาลังกาย  

(๑๔) การรูจักทางสังคม  

(๑๕)การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทุกขทรมาน 

๒) การรับรู คนหนึ่งมองดูวารถ Mercedes Benz เปนสัญลักษณของนักธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จแตอีกคนหนึ่งมองกวาเปนสัญลักษณของการโออวดความร่ํา รวย ความแตกตางระหวาง
สองคนนั้นเปนผลของการรับรู บุคคลที่ไดรับแรงกระตุนก็พรอมที่จะปฏิบัติตนอยางไรนั้นมาจาก
อิทธิพลการรับรูตอสถานการณ ดังนั้นจากสถานการณของการซื้อโดยสวนมากนั้นผูซื้อจะตองมีการ
รวบรวมขอมูลกอนตัดสินใจเลือกซื้อ การรับรูเปนกระบวนการของการจดจํา รับรู การไดรับการ
เลือกสรร การประมวลรวบรวม การตีความหมาย ของสิ่งกระตุน โดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา(การได
เห็น ไดกลิ่น ไดยิน ไดลิ้มรส และไดรูสึก) การสัมผัสรับรูจึงมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
                                           

๔๓อางแลว, หนา๑๓๒. 
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ของผูบริโภค ซึ่งคนเราทุกคนจะไดรับสิ่งกระตุนมากมายแตคนเราจะมีขอบเขตจํากัดที่จะสามารถ
ปฏิบัติได ดังนั้นผูบริโภคจะตองเลือกสรร (select) สิ่งกระตุนที่จะมุงเนนไมวาจะเปนการใชสติ
ความคิดหรือดวยจิตสํานึก ดังที่กลาวมาขางตนไววาผูบริโภคจะใชประสาทสัมผัสทั้งหา ตัวอยางเชน
กรณีกลิ่นก็จะเปนสิ่งกระตุนพฤติกรรมที่มีพลังถาเราเดินผานรถเข็นที่ขายหมูปงหรือไกปง กลิ่นของ
อาหารปงเมื่อแตะจมูกก็จะเกิดความอยากทันที หรือเดินในศูนยการคาผานรานกาแฟสดที่มีกลิ่นหอม
ของกาแฟ ถาเปนนักดื่มกาแฟก็จะเกิดความอยากดื่มขึ้น เหลานี้เปนตน 

ทุกวันนี้เราจะสัมผัสกับสิ่งกระตุนทางการตลาดที่มากมาย การเลือกสรร(Selective) เกิดขึ้น
ใน ๕ ขั้นตอน ไดแก 

(๑) การเลือกสรรที่จะเปดรับขอมูล (Selective Exposure) 

(๒) การเลือกสรรที่จะสนใจขอมูล (Selective Attentive) 

(๓) การเลือกสรรที่จะเขาใจขอมูล (Selective Comprehension) 

(๔) การเลือกสรรที่จะจดจํา ขอมูล (Selective Retention) 

(๕) การเลือกสรรที่จะบิดเบือนขอมูล (Selective Distortion) 

๓)การเรียนรูพฤติกรรมของผูบริโภคโดยมากจะมาจากการเรียนรู ผูบริโภคจะเรียนรูขอมูล
ขาวสารใดที่จะใชสําหรับสินคาและบริการ บรรทัดฐานอะไรที่ใชเพื่อการประเมินทางเลือก และโดย
สวนมากนั้นจะตัดสินใจไดอยางไร การเรียนรูอางถึงพฤติกรรมอันเปนผลมาจาก ๑) ประสบการณที่
กระตางชา และ ๒) เหตุผลความคิด การเรียนรูพฤติกรรม (Behavioral Learning) เปนกระบวนการ
ของการพัฒนาการตอบสนองของคนเราที่เกิดขึ้นโดยอิสระตอสถานการณที่ถูกสรางขึ้นผานการเปดรับ
ชาตอสถานการณนั้น การเรียนรูเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอันเปนผลจากการสังเกต
จากประสบการณ และการฝกปฏิบัติ สี่ตัวแปรคือใจกลางสําคัญของการที่ผูบริโภคเรียนรูอยางไรจาก
ประสบการณ และการฝกปฏิบัติ สี่ตัวแปรผัน คือ ใจกลางสําคัญของการที่ผูบริโภคเรียนรูอยางไรจาก
ประสบการณที่ไดกระตางชา ไดแก 

(๑) แรงผลักดันขับเคลื่อนหรือตัดกระตุน (Drive) เปนความจําเปนของผูบริโภคอันจะนํา 
ไปสูการกระตาง ดังเชนความหิวตางใหเกิดแรงจูงใจ 

(๒) สิ่งบอกเหตุ (Cue) คือตัวกระตุนที่กําหนดทิศทางใหกับแรงจูงใจเหลานั้น ซึ่งเปนสิ่ง
กระตุนหรือสัญลักษณที่ไดรับทราบจากผูบริโภค เชน ตราสินคา บรรจุภัณฑตัวโฆษณา การยิ้มแยม
ของพนักงานขาย 

(๓) การตอบสนอง (Response) เปนการกระตาง หรือพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอแรง
ขับเคลื่อนและสิ่งบอกเหตุ 

(๔) การเสริมแรงสนับสนุน (Reinforcement) เปนปจจัยที่สี่ที่มีผลกระทบโดยตรงตอ
การเรียนรูอันจะเปนการเสริมแรงหรือสนับสนุนการตอบสนองหรือเปนรางวัลใหแกผูบริโภคดังเชน 



๕๒ 

เมื่อเกิดความหิว (ตัวกระตุน) ผูบริโภคก็จะมองหาสิ่งบอกเหตุ (ปายโฆษณาอาหารจานดวน) จึงเกิด
การกระตาง (เดินเขาไปซื้อรับประทาน) และไดรับรางวัล (ความอรอย) 

ในความหมายของการเรียนรูนั้นไดกลาววาประสบการณสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรา
จึงเรียกวา “การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)” ตัวอยางของยาสีฟนที่ไดกลาว
ขางตน เมื่อทานไดลองใชยาสีฟนกอนนอนในคืนวันนั้น และรูสึกวาไมมีความแปลกใหมหรือรสชาติที่
ไมคิดวาจะสามารถรักษาฟนผุหรือรักษาเหงือกที่เจ็บในขณะนั้นแตอยางไร ทานอาจจะไมซื้อยาสีฟนยี่
หองนั้นสูตรนั้นอีกตอไป การเรียนรูที่สําคัญอีกอยางหนึ่งเรียกกันวา “การเรียนรูจากความคิด 
(Conceptual Learning) ซึ่งเปนการเรียนรูที่ไมไดจากประสบการณ สมมติวาคุณยืนอยูหนาตูแช
น้ําอัดลมและเห็นวาน้ําอัดลมประเภท “Diet” ของยี่หอหนึ่งที่ออกใหมซึ่งใชน้ําตาลเทียมแทนน้ําตาล
ธรรมชาติ เนื่องดวยบรรดาน้ําอัดลมประเภท diet ทั้งหลายมีรสชาติที่ไมเหมือนธรรมชาติดังเดิมตามที่
ทานไดรับรู ทานไดซื้อน้ําอัดลมประเภทธรรมดาดื่ม ทานไดรับการเรียนรูวาทานไมชอบน้ําอัดลม
ประเภทนี้แมแตจะลองซื้อมาดื่มก็ไมไดคิด 

คนเราเรียนรูรวดเร็วและจดจําขอมูลนานขึ้นเมื่อขอมูลที่เรียนรูนั้นมีความสําคัญ การเสริมแรง
หนุน (Reinforcement) และการกระตางซ้ํา (Repetition) ยังชวยสงเสริมการเรียนรูดวยเชน ถาคุณ
เห็นแขกขายโรตีรถเข็น (กระตุน) ทานซื้อโรตีหนึ่งชิ้น (ตอบสนอง) เมื่อรับประทานโรตีรอนชิ้นนั้นก็
รูสึกวารสชาติอรอยถูกปาก (การใหรางวัล) ซึ่งพฤติกรรมของทานไดมีการเสริมแรงในทางบวก หรือ
ในทางกลับกันถาทานไดทานโรตีที่ใสแยมแทนที่ใสนมขนและน้ําตาลปรากฏวาไมอรอย(การเสริมแรง
ในทางลบ) และทานจะไมซื้อแบบนี้อีกตอไป อยางไรก็ตามถาปราศจากการเสริมแรงทางบวกหรือทาง
ลบคนคนนั้นจะไมไดรับแรงจูงใจตอรูปแบบพฤติกรรมในการกระตางซ้ํา หรือการหลีกเลี่ยง ดังนั้นถา
ตรายี่หอใหมจะกระตุนความรูสึก กิจกรรมทางการตลาดบางอยางดังเชนการเปลี่ยนราคาหรือการเพิ่ม
รายการสงเสริมการขายอาจจะมีความประสงคในการชักจูงการบริโภคเพิ่มขึ้นทฤษฏีการเรียนรูเปน
การชวยเตือนความจํานักการตลาดวาการลงมือปฏิบัติที่ชัดแจงและถูกกาลเทศะจะเปนการเสริมแรง
พฤติกรรมผูบริโภคในความมุงมั่นปรารถนา 

การกระตางซ้ํา (Repetition) เปนกลยุทธสําคัญในการรณรงคดานการสงเสริมการขายเนื่อง
ดวยการกระตางซ้ํา สามารถนําไปสูการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น นักวิจัยบางคนเชื่อวาการกระตางซ้ํา ตางให
เกิดการเพิ่มความเขมแข็งของการเรียนรูและชะลอกระบวนการลืมหรือจําไมไดของผูบริโภค โดยทั่วไป
แลวนั้นการตางใหการเรียนรูสําคัญยิ่งขึ้น ขาวสารโฆษณาจะตองแผกระจายมากกวาที่จะเปนกลุมกอน
อยางไรก็ตามการเรียนรูจากการกระตางซ้ํา มากเกินความจําเปนอาจจะเปนผลเสียเพราะการ
เอือมระอาก็ได เชนการใชภาพยนตรโฆษณาที่ซ้ํา ซากไมมีการปรับเปลี่ยน ผูชมอาจจะเกิดเบื่อและมี
ผลตอผลิตภัณฑนั้นดวยเชนกัน 

จากมุมมองของนักการตลาดนั้น การเรียนรูสามารถเปนไดทั้งความพึงปรารถนาและไมพึง
ปรารถนานักการตลาดไดสอนผูบริโภคใหตอบสนองตอสิ่งบอกนัยหรือกระตุนดังเชนปายโฆษณาที่
ติดตามทางเดินเขาซุปเปอรมาเก็ตจะเสนอแนะวาสินคาตามปายเหลานั้นลดราคาพิเศษ หรือปายที่ติด
วา “ขายลดราคา” ตามโชวรูมหรือกระจกหนารานจะเสนอแนะวาสินคาในรานนั้นสามารถที่จะตอ
ราคาได หรือการโฆษณาใบปลิวแผนพับของบรรดาซุปเปอรมารเก็ตหรือรานคาปลีกจะชักชวนหรือ
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เสนอแนะวาสินคาบางรายการนั้นจะมีการเสนอราคาที่ถูกเปนพิเศษ เหลานี้เมื่อแบบแผนของ
พฤติกรรมไดสรางขึ้นก็จะกลายเปนนิสัยความเคยชินและทดแทนจิตสํานึกเปนพฤติกรรมแบบที่ตั้งใจ 
ซึ่งในแงของกระบวนการตัดสินใจซื้อจะหมายความวา เมื่อนิสัยไดถูกสรางขึ้นแลวผูบริโภคจะขาม
ขั้นตอนบางขั้นตอนของกระบวนการซื้อและมักจะเริ่มจากการรับรูตอความตองการไปยังการซื้อทันที 
อยางไรก็ตามการเรียนรูไมใชการพยากรณที่สมบูรณของพฤติกรรมเพราะวามีปจจัยอื่นๆ มี
หลากหลายที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค ดังเชน แบบแผนของการซื้อซ้ําตราสินคาเดิมอาจถูกรบกวนจาก
ความปรารถนาของบุคคลสําหรับความหลากหลายหรือความแปลกใหมที่มีใหเลือก หรือเมื่อเกิด
สถานการณของการขาดเงิน มีเงินนอยหรือเวลาที่บีบบังคับอาจสรางพฤติกรรมที่แตกตางไปจากการ
ตอบสนองของการเรียนรู ดังนั้นการตอบสนองจากการเรียนรูไมจําเปนที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดสิ่ง
กระตุน 

๔)บุคลิกภาพ (Personality) คือ แบบแผนของอุปนิสัยลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งมีอิทธิพล
ตอการตอบสนองของพฤติกรรม ตัวอยางของอุปนิสัยดังเชนเมื่อเรากลาวถึงคนที่มีความเชื่อมั่นสูง คน
ที่เปนเผด็จการ คนที่เห็นแกตัว คนที่เชื่อคนอื่นงายหรือคนหัวออน คนที่คลองตัวหรือคนที่มีมิตรไมตรี 
เหลานี้ซึ่งไดรับอิทธิพลจากอุปนิสัยสวนตัวที่ตอบสนองตอสถานการณ นักวิจัยแนะวาคนที่หัวออน
มักจะชอบเลือกใชสินคาที่มีตรายี่หอจะไมซื้อสินคาที่ไมมีตรายี่หอ ในทางกลับกันคนที่มีอุปนิสัย
กาวราวจะนิยมใชสินคาที่สรางความโดดเดนใหตนเอง เชนจะใชที่มีดโกนหนวดมากกวาใชที่โกนหนวด
ไฟฟา หรือสวมใสเสื้อผาที่เปนสัญลักษณใหเขากับบุคลิกตนเอง เชน นักขี่จักรยานยนต Davidson 
Harley มักจะสวมใสเสื้อหนังสีดํารองเทาหนังบูทสวมหมวกกันนอคแบบทหารเยอรมัน เหลานี้เปนตน 
การวิเคราะหวัฒนธรรมขามชาติไดแนะนา วาผูคนของประเทศที่แตกตางกันจะมีลักษณะอุปนิสัย
ประจําชาตินั้น หรือกลุมของลักษณะบุคลิกภาพรวมกันในหมูผูคนของประเทศหรือสังคม ตัวอยางเชน
คนอเมริกันและคนเยอรมันจะเปนคนที่กลาแสดงออกมากกวาคนรัสเซียและคนอังกฤษ 

ลักษณะของบุคลิกภาพเหลานี้มักจะแสดงใหเห็นแนวคิดสวนตัว (Self–concept) ของบุคคล
หรือการรับรูสวนตัว (Self–perception) หรือภาพลักษณสวนตัว (Self–image) ซึ่งเปนพื้นฐานวา
ผูบริโภครับรูตนเองอยางไร แนวคิดสวนตัวประกอบไปดวยทัศนคติ การรับรู ความเชื่อและการ
ประเมินตนเอง และถึงแมวาแนวความคิดสวนตัวนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลง แตการเปลี่ยนแปลงจะเปน
แบบคอยเปนคอยไป นักจิตวิทยาไดแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางแนวความคิดสวนตัวตามความ
เปนจริง (Actual Self–concept) ซึ่งเปนการที่มองเห็นตัวเอง กับแนวความคิดตามอุดมการณหรือ
นึกฝน (Ideal Self–concept) เปนจุดความตองการจะใหเปนหรือตองการใหเห็นดังที่นึกฝนไว 

ไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการซื้อใหแสดงใหเห็นวาคนเรามักจะชอบตราสินคาและผลิตภัณฑ
ซึ่งเขากับแนวความคิดสวนตัว อยางไรก็ตามก็ยงมีการวิจัยอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของระดับ
ของอิทธิพลแนวความคิดของความเปนจริงและความนึกฝนที่จะมีตอความชอบพอตราสินคาและ
ผลิตภัณฑ บางก็ยืนยันวาความชอบพอในการบริโภคจะสอดคลองกับแนวความคิดสวนตัวของบุคคล 
แตยังมีนักวิจัยอื่นที่ไมเห็นดวยกับบทสรุปนี้ดวยการเชื่อวาแนวความคิดของอุดมการณหรือความนึก
ฝนจะมีบทบาทที่สําคัญตอการเลือกซื้อของผูบริโภค ซึ่งอยางไรก็ตามบางทีไมมีบทสรุปไดวาใครถูก
ใครผิดเพราะวาในชีวิตจริงนั้นเราสับเปลี่ยนไปมาระหวางแนวความคิดที่เปนจริงกับความนึกฝน ผูชาย



๕๔ 

ที่มีอายุกลางคนอาจจะซื้อเสื้อผาที่สวมใสสบายไมจําเปนตองเปนไปตามแฟชั่น เสื้อผาที่ใสอยูบานใน
วันหยุดสุดสัปดาห ซึ่งในลักษณะนี้จะเปนการสะทอนถึงแนวความคิดสวนตัวตามความเปนจริง แตเขา
อาจจะซื้อเสื้อผาที่มีราคาแพง ยี่หอมีชื่อเสียงสําหรับการสวมใสออกนอกบาน ทาใหดูหนุม แคลวคลอง
และเทหเมื่อสวมใส(แนวความคิดสวนตัวที่นึกฝนหรืออุดมคต)ิ 

๕) คานิยมและความเชือ่ คานิยม (Values) คือ ความเชื่อถือที่คงทนยาวนานซึ่งแบบนิยมของ
การชี้นํา เฉพาะคือบุคลิกภาพหรือความชอบพอทางสังคมที่มีตอแบบนิยมของการชี้นาอื่นๆ 
นักจิตวิทยาใหความหมายคานิยมนั้นเปนหลักการทีไมมีตัวตนซึ่งสะทอนกลับของความจําเปนความ
ตองการของคน หรือการปรับตัวใหเขากับการมีชีวิตอยูในโลกแหงความเปนจริง นักวิจัยของ Survey 
Research Center แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกนไดจําแนกเกาคานิยมพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อของมนุษย๔๔ ซึ่งเรียกชื่อวา List of Values (LOV) ไดแก 

(๑) การเคารพตอตนเอง (Self–respect) 

(๒) การมีชีวิตที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Fun and Enjoyment in Life) 

(๓) การมีจิตสํานึกของการมีญาติพี่เพื่อนฝูง มีสังกัด (Sense of Belonging) 

(๔) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) 

(๕) การไดรับความสัมพันธที่อบอุน(Having Warm Relationships) 

(๖) มีจิตสานึกของการบรรลุผลสําเร็จ (Sense of Accomplishment) 

(๗) มีความตื่นเตน (Excitement) 

(๘) ความพอใจของตนเองที่บรรลุผล (Self–fulfillment) 

(๙) ไดรับการนับหนาถือตาอยางดี (Being Well Respected) 

เราอาจเรียกคานิยมเหลานี้วาเปนความพึงปรารถนา ความสําคัญของความสัมพันธจะ
แตกตางในกลุมของผูคน และความสําคัญของความสัมพันธมีผลตอความเชื่อ คือ ความโอนเอียงที่ตาง
ใหตองยอมรับ เพราะเปนขอเท็จจริงและเปนสิ่งที่มีการสนับสนุนจากความเปนจริงหรือขอมูลที่มี
น้ําหนักมาก๔๕ ความเชื่อนั้นเปนบทบาทหนึ่งของการเกิดขึ้นของทัศนคติ ความเชื่อคือการรับรูที่อยูใน
จิตใจของผูบริโภคเกี่ยวกับการตางงานของผลิตภัณฑหรือตรายี่หอที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกตางวา
ตางงานไดดีมากนอยเพียงไร ความเชื่อมาจากประสบการณสวนตัว การโฆษณาและการพูดคุยกับผูอื่น
ความเชื่อที่มีตอคุณลักษณะของการผลิตภัณฑมีความสําคัญมากเพราะนอกจากคานิยมสวนตัวแลว
ความเชื่อยังสรางสรรค วามทัศนคติของการชอบหรือไมชอบท่ีมีตอสินคาหรือบริการดวยเชนกัน 

๖)ทัศนคติ (Attitude) คือ ความโนมเอียงของการับรูและการกระตาง ที่เกิดจากการเรียนรูที่
ตอบสนองโดยตรงในความชอบพอหรือไมชอบของบุคลิกที่มีตอสิ่งหรือความคิดใดๆทัศนคตินั้นไดกอ
                                           

๔๔Etzel, Walker and Stanton, Marketing. ๑๔th ed., Boston McGraw –Hill,๒๐๐๗, p. ๑๕๐. 
๔๕Walters, Adaptive Management of Renewable Resources,New York: Mc Graw – Hill,

๑๙๘๗, p. ๒๖๑. 



๕๕ 

เกิดขึ้นโดย คานิยม (Values) และความเชื่อ (Beliefs) ของคนเรา คานิยมมีความหลากหลายโดย
ระดับของการเฉพาะเจาะจง คานิยมของคนเราอาจเปนคนมัธยัสถและมีความทะเยอทะยานใฝ สูง ซึ่ง
ยอมมีอิทธิพลตอนักการตลาด สมมติวาการประหยัดมัธยัสถเปนคานิยมสวนตัวของตัวคุณเอง เมื่อ
ทานตองกา ลังคิดจะซื้อรถยนตสวนตัว คุณลักษณะเฉพาะที่ทานจะตองนา มาพิจารณาคือความ
ประหยัดน้ํามันของรถยี่หอนั้นเปนอันดับแรก และถาคุณเชื่อวารถยี่หอดังกลาวนั้นมีคุณสมบัติตามที่
ตองการคุณก็จะมีทัศนคติของความชอบพอตอยี่หอรถนั้นการเปลี่ยนของทัศนคติ นักการตลาดใชสาม
วิธีการสําหรับความพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑหรือตรายี่หอ๔๖ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับขอบเขตซึ่งตราสินคานั้นมีคุณลักษณะที่แนนอน 
ในการคลายความกังวลของผูบริโภคที่วาเมื่อใชยาแอสไพรินแลวจะเกิดอาการปนปวนในกระเพาะ
อาหาร บริษัท Bayer Company ประสบความสําเร็จในหารสนับสนุนและสงเสริมผลิตภัณฑที่มี
สวนผสมแอสไพลินแตไมตางใหมีอาการปวดทองเรียกวา “Extra Strength Bayer Plus” ซึ่งใช
ขอความของการโฆษณาวา “Extra Power, Exter Gentle” 

(๒) การเปลี่ยนแปลงการที่ไดรับรูความสําคัญของผลิตภัณฑ เมื่อครั้งที่ Pepsi–Cola ได
สรางใหความสดใหมเปนสิ่งสําคัญของคุณลักษณะสินคาดวยการประทับตราวันเดือนป ที่ผลิตบน
ภาชนะบรรจุ (กระปอง) ซึ่งในระยะแรกนั้นผูบริโภคไมไดใหความใสใจตอการระบุวันเดือนป ที่ผลิต
หรือความสดใหมของสินคาแตอยางไร หลังจากที่ Pepsi–Cola ไดทุมเงินโฆษณาและสงเสริมการขาย
จํานวน ๒๕ ลานเหรียญสหรัฐ และไดตางการสํารวจผูบริโภคคนพบวาอัตรารอยละ ๖๑ ของผูดื่ม
น้ําอัดลมโคลาเชื่อวาวันที่ของความสดใหมนั้นสําคัญสําหรับคุณลักษณะของสินคาเปนอยางยิ่ง 

(๓) การเพิ่มคุณลักษณะใหมใหผลิตภัณฑ Colgate Palmolive ไดรวมสวนประสมใหม
ที่ตอตานเชื้อแบคทีเรีย “Trico son” ในยาสีฟน Colgate Total และใชเงินเพื่อตางการตลาดและ
ตรายี่หอนี้ถึง ๑๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งผลลัพธนั้นตางให Colgate สามารถเปนผูนําตลาดแทน 
Crest เปนครั้งแรกในรอบ ๒๕ ป  

การเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นสามารถเปนทั้งความยากลําบากหรือความเปนไปไมไดเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นซึ่งมักจะใชเวลายาวนาน ดังเชนการที่ผูคนจะยอมรับ Air Bags ติดในรถยนตใช
เวลาเปนป ซึ่งในชวงแรกนั้นจะคิดวาเปนเรื่องตลกที่ตางไมตองมีถุงลมนิรภัยติดไวในรถยนตและใน
ปจจุบันผูซื้อรถยนตทุกคนจะเรียกรองหาถุงลมนิรภัย และเมื่อเผชิญกับทัศนคติที่ไมชอบพอหรือไม
โปรดปรานตอผลิตภัณฑนั้น ซึ่งจะเปนความยากลําบากอยางยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ นักการ
ตลาดมักจะตองปรับปรุงหรือดัดแปลงผลิตภัณฑใหเขากับทัศนคติของผูบริโภคดวยเชนกัน 

๗) วิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมความสนใจและความคิดของบุคคลนั้น๔๗ ซึ่งเปนวิธีการของการดารงชีวิตที่แสดงออกใหเห็น
โดยการที่เราใชเวลาและทรัพยากร (กิจกรรม–Activities) อยางไร อะไรที่พวกเขาคิดวามีความสําคัญ

                                           
๔๖ Fishbein and Aizen, Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction 

totheory and research, Reading MA: Addison-Wesley, ๑๙๗๕, p.๖. 
๔๗Etzel, Walker and Stanton, Marketing, p. ๑๔๙. 



๕๖ 

ตอสภาพแวดลอม (ความสนใจ–Interest) และอะไรที่พวกเขาคิดถึงตัวเองและโลกที่พวกเขาอาศัยอยู 
(ความคิดเห็น–Opinions) การวิเคราะหวิถีทางดําเนินชีวิตของผูบริโภคไดสรางความเขาใจที่ลึกซึ้ง
อยางมากตอพฤติกรรมของผูบริโภคตัวอยางเชนการวิเคราะหวิถีทางดําเนินชีวิตไดพิสูจนประโยชนใน
การแบงสวนตลาดและเปาหมายของผูบริโภคสําหรับผลิตภัณฑใหมและที่มีอยูในตลาด วิถีทางดําเนิน
ชีวิตของผูบริโภคยอมตองมีผลตอการซื้อผลิตภัณฑอะไรและตรายี่หอที่พวกเขาชื่นชอบ นักการตลาด
จึงตองตระหนักถึงสิ่งนี้และมักจะออกแบบกลยุทธของเขาตามพื้นฐานของวิถีดําเนินชีวิตของสวน
ตลาด (Life–style segments) นั้นๆ  

๘) ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชวง ๖เดือนแรกของป ๒๕๖๐ สํานักงานสถิติ
แหงชาติ ไดจัดตางการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป ๒๕๖๐ เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับรายได คาใชจาย ภาวะหนี้สินและทรัพยสินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศัย
โดยตางการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือน (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จากครัวเรือนตัวอยางในทุก
จังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูล
สํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดตางสรุปผลการสํารวจเบื้องตนเพื่อนําเสนอขอมูล ในระดับหนึ่งกอนที่
รายงานฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากการสํารวจ ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๐) จํานวนครัวเรือนตัวอยางประมาณ ๒๖,๐๐๐ ครัวเรือน ทั้งนี้คาใชจายที่นําเสนอเปนคาใชจาย
เฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพเทานั้นจึงไมรวมการสะสมทุน เชน ซื้อบาน/ที่ดิน และเงินออมซึ่ง
สรุปผลการสํารวจที่สําคัญ ไดดังนี ้

ในชวง ๖ เดือนแรกของป ๒๕๖๐ ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ ๒๖,๙๗๓ บาท 
สวนใหญเปนรายไดจากการตางงานรอยละ ๗๑.๒ ซึ่งไดแก  

 (๑) คาจางและเงินเดือนรอยละ ๔๕.๗ กําไรสุทธิจากการตางธุรกิจรอยละ ๑๗.๑และ
กําไรสุทธิจากการตางการเกษตรรอยละ ๘.๔ และมีรายไดที่ไมไดเกิดจากการตางงาน เชน เงินที่ไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐรอยละ ๑๒.๐ รายไดจากทรัพยสิน เชนดอกเบี้ยรอย
ละ ๑.๖ นอกจากนั้นยังมีรายไดที่ไมเปนตัวเงินซึ่งอยูในรูปสวัสดิการ/สินคา และบริการตางๆรอยละ 
๑๓.๙ 

 

แผนภาพที ่๒.๖ การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในชวง ๖ เดือนแรกป ๒๕๖๐ 

 



๕๗ 

 (๒) คาใชจายของครัวเรือน ป ๒๕๖๐ในชวง ๖ เดือนแรกของป ๒๕๖๐ ครัวเรือนทั่ว
ประเทศมีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ ๒๑,๘๙๗ บาท คาใชจายรอยละ ๓๔.๖เปนคาอาหาร เครื่องดื่มและ
ยาสูบ รองลงมาเปนคาที่อยูอาศัยและเครื่องใชภายในบานรอยละ ๒๐.๕ คาใชจายเกี่ยวกับการ
เดินทางและยานพาหนะรอยละ ๑๗.๓ ของใชสวนบุคคล/เครื่องนุงหม/รองเทารอยละ ๕.๔ ใชในการ
สื่อสารรอยละ ๓.๔ใชเพื่อการศึกษา คาเวชภัณฑ/คารักษาพยาบาล และการบันเทิง/การจัดงานพิธีคือ
รอยละ ๑.๘๑.๖ และ ๑.๒ ตามลําดับสําหรับกิจกรรมทางศาสนามีเพียงรอยละ ๑.๑ ในสวนของ
คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เชน คาภาษีของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบง/หวย 
ดอกเบี้ยพบวามีการใชจายสูงถึงรอยละ ๑๓.๑ 

 

แผนภาพที ่๒.๗ การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในชวง ๖ เดือนแรกป ๒๕๖๐ 

 (๓) หนี้สินของครัวเรือน ป ๒๕๖๐ ในชวง ๖ เดือนแรกของป ๒๕๖๐ พบวาครัวเรือนที่
มีหนี้สินมีรอยละ ๕๑.๐ โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย ๑๗๗,๑๒๘ บาทตอครัวเรือน ซึ่งสวนใหญเปนการ
กอหนี้เพื่อใชในครัวเรือน (รอยละ ๗๖.๑) คือใชในการอุปโภคบริโภครอยละ ๔๐.๓ซื้อบาน/ที่ดินรอย
ละ ๓๔.๐ และหนี้เพื่อใชในการศึกษามีเพียงรอยละ ๑.๘ เทานั้น สําหรับหนี้เพื่อใชในการลงทุนและ
อื่นๆพบวาเปนหนี้ที่ใชตางการเกษตรรอยละ   ๑๒.๙ และใชตางธุรกิจรอยละ ๑๐.๕ 



๕๘ 

 

แผนภาพที ่๒.๘ การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในชวง ๖ เดือนแรกป ๒๕๖๐ 

จากขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๐ พบวาครัวเรือนใน
ประเทศไทยมรีายไดและคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน ๒๖,๙๗๓ และ ๒๑,๘๙๗ บาท โดยมีหนี้สิ้นเฉลี่ย สูง
ถึง ๑๗๗,๑๒๘ บาท ตอครัวเรือง ซึ่งคิดเปน ๖.๖ เทา ของรายไดสําหรับการกระจายรายไดของ
ครัวเรือนทั่วไปลดลง  
 

๒.๕ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับครอบครัว 

นักวิชาการหลายทาน ไดอธิบายถึงทฤษฎีที่มีความเกี่ยวองและเชื่อมโยงสัมพันธกับเรื่อง

สัมพันธภาพในครอบครัว ดังตอไปนี ้
 

๒.๕.๑ ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว (Development Family Theory) 

ทฤษฎีนี้มีจุดเริ่มตนราวทศวรรษที่ ๑๙๓๐ โดย Hill & Hanson กลาววา ระบบครอบครัวมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมใชสิ่งที่ตายตัว มีขอบขายมุมมองที่กวางขวาง รวมทั้งมีลักษณะที่เปน
พลวัตร (Dynamic) มากกวาสถิตย (Static) กลาวคือ ชีวิตครอบครัวมักเริ่มตนที่การแตงงานของหญิง
ชายและสิ้นสุดลงเมื่อคูแตงงานสิ้นชีวิต ในชวงของการดําเนินชีวิตครอบครัว ลักษณะของสมาชิก
ครอบครัวจะกําหนดกิจกรรมตางๆ เปนระยะๆ ซึ่งครอบครัวสวนใหญจะผานระยะตางๆ และกิจกรรม
หลักที่คลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันถาลักษณะโครงสรางของสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน ระยะ
ตางๆ ของครอบครัวตั้งแตหญิงชายเริ่มแตงงานกันจนกระทั่งคูแตงงานสิ้นชีวิตลงไปนี้ เรียกวา วงจร
ชีวิตครอบครัว (Family life cycle) 

แตอยางไรก็ตาม ไมวาครอบครัวนั้นจะเปนชนชาติใด มีสีผิวอยางไร ในระยะตาง  ของชีวิต
ครอบครัวก็จะมีกิจกรรมการเกิด การเขาศึกษาเลาเรียน การเขาสูวุฒิภาวะหรือเติบโตเต็มที่และก็เขา
สูวัยชราเหมือนกันทุกครอบครัว แตถาครอบครัวใดไมมีลูกก็จะไมมีกิจกรรมการเกิด การที่ลูกจะเขา
ศึกษาเลาเรียน เปนตน นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาอีกหลายทานที่ไดแบงวงจรชีวิตครอบครัวแตกตาง



๕๙ 

กันออกไปตามลักษณะของผูศึกษา โดยบางกลุมแบงออกเปน ๓ ขั้น คือ ครอบครัวเริ่มตน ขยาย หด 
บางกลุมแบงออกเปน ๗ ขั้น คือ เริ่มมีครอบครัว มีลูกวัยทารก วัยกอนเขาเรียน ปที่ลูกอยูในโรงเรียน
ประถม วัยรุนตอนแรก วัยรุนตอนปลาย ผูใหญในวัยหนุมสาวและปหลังๆ ของชีวิตในขณะที่ Phyllis 
J. Meiklejohn๔๘ไดแบงวงจรชีวิตครอบครัวออกเปน ๙ ขั้นตอน กลาวคือ 

๑) ระยะเริ่มสมรสพัฒนาครอบครัว ระยะนี้ตางฝายตางพยายามปรับตัวเขาหากัน ซึ่งใน
ระยะเริ่มแรกไมมีปญหามากนัก เพราะยังอยูในระยะหวานชื่น แตเมื่อนานวันเขา การปรับตัวจะ
ทวีคูณขึ้นถาปรับตัวเขาหากันไดดี ตางใหทั้งคูยอมรักกันมากขึ้น แตเมื่อผานระยะน้ําผึ้งพระจันทร 
การปรับตัวตางไดยากขึ้น 

๒) ระยะแรกตั้งครรภ ในชวงตั้งครรภมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจของภรรยา และการตางหนาที่แมบานของภรรยาอาจตางไดไมเต็มที่ และถาไม
รวมกันวางแผนสําหรับทารกที่จะเกิดมาอาจจะตางใหสัมพันธภาพระหวางสามีและภรรยาไมด ี

๓) ระยะเริ่มเปนบิดามารดาในชวงแรก บิดาและมารดาอาจจะตื่นเตนตอภาระและ
หนาที่ที่เพิ่มขึ้นท้ังสองฝายอาจจะตางใหเกิดปญหาตอคูสมรส 

๔) ปที่วาวุน การประมาณระยะการมีบุตรไมใหใกลกันเกินไปจะตางใหสภาพครอบครัวดี
ขึ้น ในระยะนี้เปนระยะที่ใชจายสูงที่สุด ภรรยานอกจากตองวาวุนกับการเลี้ยงบุตร สามีและภรรยาก็
ตองรักษาสัมพันธภาพระหวางกันและกัน ทั้งเรื่องความพึงพอใจในเพศรส การสันทนาการและเรื่อง
อื่นๆ เพื่อคงสภาพสมรสที่ดีไว 

๕) ระยะบุตรเขาโรงเรียน เนื่องจากบิดามารดาตองการใหสิ่งที่ดีที่สุดแกบุตรของตน 
ดังนั้นจะพยายามที่จะสงบุตรไปโรงเรียนใหเร็วที่สุด เมื่อบุตรเขาโรงเรียนภาระดานการเลี้ยงดูบุตร
อาจจะลดนอยลง แตตองใหความสําคัญแกรายไดเพื่อใชในการศึกษาของบุตรใหมากท่ีสุด 

๖) ระยะบุตรเขาสูวัยรุน ในชวงชีวิตนี้บิดามารดาอาจจะมีการสรางสรรคมากขึ้นหรือ
ทางตรงขามอาจจะมีความรูสึกวาขาดความตื่นเตน ชีวิตครอบครัวราบเรียบจนนาเบื่อหนาย ในบาง
กรณีมารดาอาจจะวุนอยูกับบุตรที่กําลังเจริญเติบโต และฝายบิดาก็วุนวายอยูกับการหาเงินมาใชจาย
ในครอบครัวตางใหมีเวลาตางกิจกรรมรวมกันลดนอยลง ถาหากวาทั้งคูตางขาดความสนใจซึ่งกันและ
กันอาจจะกอใหเกิดความรูสึกวาขาดสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเขาไวดวยกัน อาจจะตางใหเกิดความเหินหางและ
ตางคนตางอยูได 

๗) ระยะบุตรแยกครอบครัว ในระยะที่บุตรแยกครอบครัวนี้อาจจะเปนเวลาที่บิดามารดา
ใกลปลดเกษียณ ฉะนั้น ปูยาหรือตายาย มักจะรูสึกยินดีที่ไดเลี้ยงหลาน และมีความรูสึกวาเปนโอกาส
ที่ตนเองจะไดรับความรักอีกครั้งหนึ่ง ชวยใหเกิดความรูสึกมีคุณคาเนื่องจากไดตางประโยชนใหแก
สมาชิกในครอบครัว 

                                           
๔๘พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย.จิตวิทยาครอบครัว.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐, หนา ๓๘. 



๖๐ 

๘) ระยะบานวางเปลา ในระยะนี้ครอบครัวที่มีขนาดใหญเมื่อบุตรไดแยกยายกันออกไป
หมดแลวก็ยอมมีความรูสึกวาบานวางเปลา หากสามีภรรยาไมมีความสนใจตางกิจกรรมอื่นๆ ความ
วางเปลาในบานก็จะตางใหรูสึกอางวางมากยิ่งขึ้น 

๙) ระยะปจฉิมวัย ระยะนี้สมรรถภาพทางกายของคูสมรสเริ่มเสื่อมลงไมสามารถที่จะตาง
กิจกรรมที่เคยตางมากอนไดทั้งงาน ทางดานรางกายและทางดานการใชสติปญญา รวมทั้งอาจเกิด
ความเจ็บปวยเปนครั้งคราวหรือเจ็บปวยเรื้อรังขึ้นอยูกับการปฏิบัติตนในวัยผูใหญ 

การศึกษาเรื่องครอบครัวนั้นเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามชวงชีวิตในลักษณะรูปตัวยู (U-SHAPE) ตามวงจรชีวิตครอบครัว 
(Family Life Cycle) กลาวคือ สามีภรรยาจะมีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวมากที่สุดเมื่อเริ่มตน
ชีวิตครอบครัว จากนั้นความพึงพอใจจะเริ่มลดลงอยางรวดเร็วเมื่อมีบุตรคนแรก และลดลงอยาง
เรื่อยๆ จนถึงระยะบุตรอยูในวัยเรียน และลดลงต่ําที่สุดเมื่อบุตรอยูในชวงวัยรุน David H. Olson๔๙

หลังจากนั้นความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวจะเริ่มมากขึ้นจนถึงระยะที่บุตรเริ่มมีครอบครัวและออก
จากบานไปจากทฤษฎีพัฒนาการครอบครัวที่กลาวมาขางตนนี้ สามารถชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
แบบแผนความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวในชวงระยะตางๆ 

๒.๕.๒ ทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) 

ความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอในแทบทุกสังคมของมนุษย หากพิจารณาดูจะ
พบวาความขัดแยงเกิดไดในทุกระดับของหนวยทางสังคม ความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นไดภายในตัว
ของบุคคลเองเชน ความขัดแยงภายใจจิตใจ ความขัดแยงเกิดขึ้นไดภายในตัวของเราเองและความ
ขัดแยงขยายวงกวางไดมากขึ้นเมื่อบุคคลอยูรวมกันมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป เชน อยูกับเพื่อนสองคนก็
เกิดความขัดแยงทะเลาะเบาะแวงกันได คูสามีภรรยาที่มีความรักตอกันก็เกิดความขัดแยงได 
ครอบครัว พอแม ลูก ปู ยา ตา ยาย ซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือดก็เกิดการทะเลาะเบาะแวงอยู
บอยๆ ความรุนแรงของแตละครอบครัวก็ตางกันไปจากที่กลาวมาจะพบวาจากหนวยบุคคลเรื่อยไปถึง
หนวยครอบครัวสามารถเกิดความขัดแยงไดและหากมองในระดับกลุมสังคม ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติลวนเกิดความขัดแยงไดทั้งสิ้น  

๒.๕.๓ แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด 

Jean Piaget เปนนักชีววิทยาชาวสวิตเซอรแลนดแตมีความสนใจศึกษาดานจิตวิทยา 
โดยเฉพาะในดานกระบวนการพัฒนาดานสติปญญาของเด็กตั้งแตวัยแรกเกิดจนถึงวัยรุน เปนบุคคล
แรกที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูศึกษาพัฒนาการดานความคิดมนุษยอยางเปนระบบระเบียบ โดยเชื่อ
วา โดยธรรมชาติแลวมนุษยทุกคนมีความพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธและปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
ตั้งแตเกิด เพราะมนุษยทุกคนหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งตองมีการปรับตัว

                                           
๔๙ Davis, Gordon B. & Olson, Margrethe H., Management information system : 

Conceptual foundation, structure, and development, (๒nd ed.), (New York : McGraw-Hill, 
๑๙๘๕), p. ๒๓๖. 
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อยูตลอดเวลา ผลจากกระบวนการดังกลาวตางใหมนุษยเกิดพัฒนาการดานเชาวนปญญา จากความ
เชื่อดังกลาว Piaget จึงไดศึกษาพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กอยางละเอียด ดวยการสราง
สถานการณเพื่อสังเกตพฤติกรรมของบุตรสาว ๓ คน ของเขาเปนระยะเวลานาน และไดตางการ
บันทึกไวอยางตอเนื่อง ตางใหไดขอสรุปวาธรรมชาติของมนุษยมีพื้นฐานติดตัวตั้งแตกําเนิด ๒ 
ประการ คือ  

๑) การจัดรวบรวม (Organization) เปนการจัดและรวบรวมกระบวนการตางๆ ภายใน
ใหเปนระบบระเบียบอยางตอเนื่อง พรอมกับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อใหเกิดภาวะ
สมดุลจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

๒) การปรับตัว (Adaptation) เปนการปรับตัวเพื่อใหอยูในภาวะสมดุลกับสิ่งแวดลอม 
ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ ๒ ลักษณะ คือ 

(๑) การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ (Assimilation) หมายถึง การที่มนุษยมี
การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณใหมเขาสูโครงสรางของสติปญญา (Cognitive Structure) 
หลังจากมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

(๒) การปรับโครงสรางทางเชาวนปญญา (Accomodation) หมายถึง การ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางของเชาวนปญญาที่มีอยูแลวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมที่ไดเรียนรูเพิ่มข้ึน 

Piaget กลาววา การพัฒนาความคิดและสติปญญาของมนุษยจะตองอาศัยทั้งการจัดรวบรวม
และการปรับตัวดังกลาว ลักษณะพัฒนาการที่เกิดข้ึนจะดําเนินอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งจะแตกตางกัน
ในแตละบุคคล โดยมีองคประกอบสําคัญที่เสริมพัฒนาการดานสติปญญา ๔ องคประกอบ 

๑) วุฒิภาวะ (Maturation) คือ การเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาสติปญญาและความคิด โดยเฉพาะเสนประสาทและตอมไรทอ 

๒) ประสบการณ (Experience) ประสบการณเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาดาน
สติปญญา เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งประสบการณที่เกิด
จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและประสบการณเกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลและทาง
คณิตศาสตร ซึ่งสามารถนํามาใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

๓) การถายทอดความรูทางสังคม (Social Transmission) คือ การที่บุคคลไดรับการ
ถายทอดความรูดานตางๆ จากบุคคลรอบขาง เชน พอแม ผูปกครอง ครูเปนตน 

๔) กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) คือ การควบคุมพฤติกรรมของตนเองซึ่ง
อยูในตัวของแตละบุคคล เพื่อปรับสมดุลของพัฒนาการดานสติปญญาและความคิดไปสูขั้นที่สูงกวาขั้น
พัฒนาการเชาวนปญญา 

 

 

 

๒.๕.๔ แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว (Developmental Family Theory) 
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Hill & Hanson กลาววา ระบบครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมใชสิ่งที่ตายตัว มี
ขอบขายมุมมองที่กวางขวาง รวมทั้งมีลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) กลาวคือ ชีวิตครอบครัวมัก
เริ่มตนที่การแตงงานของหญิงชายและสิ้นสุดลงเมื่อคูแตงงานสิ้นชีวิต ในชวงของการดําเนินชีวิต
ครอบครัว ลักษณะของสมาชิกในครอบครัวจะกําหนดกิจกรรมตางๆ เปนระยะๆ ซึ่งครอบครัวสวน
ใหญจะผานระยะตางๆ และกิจกรรมหลักที่คลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันถาลักษณะโครงสรางของ
สมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน ระยะตางๆ ของครอบครัวตั้งแตหญิงชายเริ่มแตงงานกันจนกระทั่งคู
แตงงานสิ้นชีวิตลงไปนี้ เรียกวา วงจรชีวิตครอบครัว 

“วงจรชีวิต” หรือ Life Cycle นั้น หมายถึง กระบวนการพัฒนาการในแตละระยะของชวง
ชีวิตเริ่มตั้งแตสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดไปจนกระทั่งเสียชีวิต และระยะตางๆ ในวงจรชีวิตสามารถถายทอดจาก
รุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งได ดังนั้น “วงจรชีวิตครอบครัว” หรือ Family Life Cycle จึงหมายถึง 
กระบวนการพัฒนาการของครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว จากระยะสรางครอบครัว ไปจนถึง
ระยะที่ครอบครัวหดตัว โดยในแตละระยะจะมีงานพัฒนาการใหสมาชิกในครอบครัวรวมกันพัฒนา
เพื่อนําครอบครัวเขาสูระยะตอไปไดโดยสมบูรณ 

ลักษณะสําคัญของวงจรชีวิตครอบครัว ไดแก 

๑) มีรูปแบบที่แนนอน (Certain Pattern) 

๒) แบงเปนระยะๆ และมีหนาที่ของแตละระยะที่ชัดเจน (Periodic) 

๓) มีความเปนสากลทั่วโลก (International)  

๔) ไมมีเสนแบงในแตละระยะที่ชัดเจน (No cut-point between each stage)  

วงจรชีวิตครอบครัวเริ่มตั้งแตการสรางครอบครัว (New couple family) โดยบุคคลสองคน
ตกลงใจแตงงานและปรับตัวมาอยูอาศัยดวยกัน หลังจากนั้นจะเขาสูระยะที่สอง คือ ระยะเริ่มมีบุตร
คนแรก (Birth of first child family) ภรรยาตั้งครรภและคลอดบุตร หลังจากนั้นพอบุตรเริ่มโตขึ้น 
ครอบครัวจะเขาสูระยะมีบุตรเล็ก (Childbearing family) พอแมเลี้ยงดูบุตรจนโตและเริ่มออกจาก
บานเขาสูโรงเรียน ครอบครัวก็จะพัฒนาเขาสูระยะที่มีบุตรวัยเรียน (Family with school-age 
children) พอบุตรเริ่มโตขึ้นเขาสูวัยรุน ครอบครัวจําเปนตองปรับตัวเขาสูระยะบุตรวัยรุน (Family 
with adolescent) หลังจากนั้น บุตรจะแยกตัวออกไปสรางครอบครัวใหม (Launching family) ตาง
ใหครอบครัวเริ่มเขาสูระยะหดตัว พอแมเขาสูครอบครัววัยเกษียณ(Retirement family) และ
ครอบครัววัยชรา (Old age family) การศึกษาเรื่องครอบครัวนั้นเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ความ
พึงพอใจในชีวิตสมรสของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามชวงชีวิตในลักษณะรูปตัวยู (U-SHAPE) ตาม
วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) กลาวคือ สามีภรรยาจะมีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว
มากที่สุดเมื่อเริ่มตนชีวิตครอบครัว จากนั้นความพึงพอใจจะเริ่มลดลงอยางรวดเร็วเมื่อมีบุตรคนแรก 
และลดลงอยางเรื่อย ๆ จนถึงระยะบุตรอยูในวัยเรียน และลดลงต่ําที่สุดเมื่อบุตรอยูในชวงวัยรุน 
หลังจากนั้นความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวจะเริ่มมากขึ้นจนถึงระยะที่บุตรเริ่มมีครอบครัวและออก
จากบานไป จากทฤษฎีพัฒนาการครอบครัวที่กลาวมาขางตนนี้ สามารถชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
แบบแผนความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวในชวงระยะตางๆ 
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๒.๕.๕ ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ครอบครัว (Structural-functional theory) 

ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ มองครอบครัวมีลักษณะเปนระบบเปดที่มีปฏิสัมพันธกับทั้งภายใน
และภายนอกมีโครงสรางของครอบครัวที่เปนลักษณะเฉพาะมีเปาหมายการเกิดและดํารงอยูของ
ครอบครัว โดยมีลักษณะความเปนโครงสรางของครอบครัวคือ โครงสรางดานบทบาทของสมาชิก ค
านิยม การสื่อสารและรูปแบบการสื่อสาร อํานาจสวนหนาที่ของครอบครัว ประกอบดวยหนาที่ในการ
ใหความรักความเอาใจใส การอบรมเลี้ยงดูสมาชิก การสืบเผาพันธุ  การจัดการดานเศรษฐกิจ การ
จัดการดานการดูแลสุขภาพและจัดหาสิ่งที่จําเปนพื้นฐานทางดานรางกายใหแกสมาชิก และการ
เผชิญปญหาครอบครัว 

 

๒.๕.๖ ทฤษฎีความแตกตางระหวางบทบาท (Role Differentiation Theory) 

Parsons ได จําแนกและกําหนดบทบาทของสามีภรรยาในครอบครัวออกเปน 
๒ประเภท คือ บทบาทเชิงเครื่องมือ (Instrumental Role) ที่เนนสามีเนื่องจากมีบทบาทเดนทางดาน
ระบบเศรษฐกิจภายนอกครอบครัว และสามีจะเปนผู  รับผิดชอบโดยตรงตอการแสวงหา 
สิ่งจําเปนหรือทรัพยากรสําหรับเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว อาชีพของสามีจึงมีความเกี่ยวของโดยตรง
กับระบบเศรษฐกิจสังคมของครอบครัว สวนบทบาทเชิงอารมณ (Expressive Role) นั้นพิจารณาวา
ภรรยามีบทบาทเปนศูนยกลางภายในครอบครัว และเปนผูที่มีหนาที่ในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว 
รวมทั้งใหการสนับสนุนดานจิตใจ ดังนั้น บทบาททั้งสองประเภทนี้แบงแยกโดยยึดถือความแตกตาง
ระหวางเพศเปนสําคัญตัวแปรที่ไดจากทฤษฎีนี้ ไดแก บทบาทการหาเลี้ยงครอบครัว และการตางงาน
นอกบานของภรรยา นั่นคือ การที่ภรรยามีบทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัวมากกวา หรือออกไปตาง
งานนอกบานจะกอใหเกิดความแตกตางของคูสมรสในดานการสนองจิตใจภายในครอบครัว รวมทั้ง
การใชอํานาจของคูสมรส ซึ่งจะมีผลใหเกิดความไมเปนปกแผนขึ้นในครอบครัว 

 

๒.๕.๗ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 

Walter Mischel อธิบายวาเด็กเรียนรูพฤติกรรมการเลียนแบบจากบุคคลรอบๆ ตัว โดยเด็ก
จะเรียนรูความแตกตางระหวางเพศ แนวทางของพฤติกรรมทางเพศที่แตกตางกัน จากพฤติกรรมของ
ผูใหญทั้งเพศชายและเพศหญิง รวมทั้งเพื่อนที่อยูรอบๆ ตัว แตรูปแบบพฤติกรรมที่มีความสําคัญที่สุด 
คือ รูปแบบ พฤติกรรมของพอและแมซึ่งเด็กสามารถเรียนรูตั้งแตวัยตนของชีวิต และเปนรูปแบบ
พฤติกรรมที่มีอํานาจมากที่สุดในชีวิตของเด็ก ซึ่งเด็กสวนมากจะมีรูปแบบพฤตกรรมของพอและแม
เปนรูปแบบที่เขาใชเลียนแบบพฤติกรรมและพัฒนาบทบาท ในการเรียนรูทางสังคมซึ่งเด็กสามารถ
เรียนรูไดทั้งทางตรงและทางออม จากการสังเกตโลกรอบๆ ตัว หรือจากการกระตางของกระตางของ
พอแมที่มีตอลูกโดยตรง นักทฤษฎีสัญลักษณทางสังคมนําเอาความรูเหลานี้มาใชกับสังคมมนุษย โดย
สรางเปนทฤษฎีขึ้นมาวา ตัวมนุษย (อัตตา) นั้น เปนสัญลักษณมีความหมายไดหลายอยางในสายตาผู
อื่น มนุษยจึงพัฒนาตัวตนขึ้นมาจากความรู สึกหรือสายตาผู อื่น ตางตัวใหดีงามตามสายตาหรือ
มาตรฐานของสังคม ตัวตนจึงเปนตัวตนทางสังคม (Social self) คือ ผลผลิตของสังคมแนนอนจะเปน
ตัวตนตามสายตาผูอื่นไดตองอาศัยจิต (Mind) ชวยคิด จิตจะรูจักคิดไดตองอาศัยสื่อ คือสัญลักษณ 
สัญลักษณสําคัญในที่นี้  คือ ภาษา จึงกล าวได ว าภาษาตางให เกิดจิต จิตตางให เกิดตัวตน 
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(อาศัยสัญลักษณอีก) ก็สรางสังคมขึ้น สังคมจะอยูไดหรือไมก็แลวแตมนุษยเหลานั้นเองทฤษฎีนี้จึงให
ความสําคัญแกมนุษยมาก 

 

๒.๕.๘ ทฤษฎีพัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม (The Cognitive Theory of 

Development of Moral Reasoning Ability)  

Kohlberg ไดเสนอทฤษฎีนี้ตามพื้นฐานจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรูคิดของ Piaget คือ 
เชื่อวา จริยธรรมมีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะเพราะจริยธรรมของมนุษยเกิดจากกระบวนการทางป
ญญาเมื่อมนุษยมีการเรียนรูมากขึ้นโครงสรางทางปญญาเพิ่มพูนขึ้น จริยธรรมก็พัฒนาตามวุฒิภาวะ มี
ความสัมพันธกับอายุกาลเวลาสถานที่วัฒนธรรม และสภาพการณและเสนอวาพัฒนาการของเหตุผล
เชิงจริยธรรม แบงออกเปน ๖ ขั้น ๓ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ ๑ ระดับกอนกฎเกณฑ (Preconventional level)  
เด็กอายุ ๒ ถึง ๑๐ ขวบ จะมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับนี้โดยเด็กจะปฏิบัติตามสิ่งที่พอ

แมบอกใหกระตางและเรียนรูวาสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไมดีจากผลที่เด็กกระตางแลว โดนลงโทษทางกาย
หรือไดรับรางวัล เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับนี้ออกเปน ๒ขั้น ไดแก 

ขั้นที่ ๑ หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ ขั้นนี้เปนพัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรมใน
ขั้นแรก เปนจริยธรรมของเด็กอายุ ๒ ถึง ๗ ขวบ เด็กจะตัดสินใจหรือยอมกระตางพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง เพราะความกลัวความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษทางกาย 

 ขั้นที่ ๒ หลักการแสวงหารางวัล เปนจริยธรรมของเด็กอายุ ๗ ถึง ๑๐ ขวบ เด็กจะเรียน
รูวา การกระตางที่ถูกตอง คือ การกระตางที่ไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจ มักปรากฏการใหเหตุผลใน
การกระตางในจริยธรรมขั้นนี้เชน เด็กจะตางตามคําสั่งกต็อเมื่อมีสิ่งของตอบแทน 

ระดับที่ ๒ ระดับตามกฎเกณฑ (Conventional level) 
เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับนีเ้ปนของเด็กที่มีพัฒนาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมมากขึ้น

ซึ่งโดยสวนมาก คือ เด็กในอายุระหวาง ๑๐ ถึง ๑๖ ปชวงนี้เปนชวงที่เด็กไดรับการถายทอดทางสังคม
จากหลายแหลงโดยเฉพาะครอบครัว เพื่อนและสังคม อิทธิพลจากแหลงเหล านี้จึงมีผลตอ 
เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก และการแสดงบทบาทของตนตามที่สังคมคาดหวังไดในระดับนี้ 
แบงเปนอกี ๒ ขั้น คือ 

ขั้นที่ ๓ หลักการตางตามความเห็นชอบของผูอื่น ในชวงนี้เหตุผลที่สําคัญในการที่เด็กจะ
ตัดสินใจกระตางหรือไมกระตางพฤติกรรม เกิดจากการที่เด็กรูสึกวา สิ่งที่ตัดสินใจกระตางหรือไมกระ
ตางนั้น ไดรับความเห็นชอบ ยินยอม หรือเปนไปตามที่บุคคลรอบขางคาดหวังหรือยอมรับ ดังนั้นเด็ก
ในชวงอายุ ๑๐ ถึง ๑๓ ปมักมีพฤติกรรมคลอยตาม พฤติกรรมเลียนแบบ หรือพฤติกรรมที่ตางใหตน
เปนจุดเดน เพื่อเรียกรองความสนใจและยอมรับจากผูอื่นโดยเฉพาะเพ่ือน 

ขั้นที่ ๔ หลักการตางตามหนาที่และกฎขอบังคับในสังคม ในขั้นนี้บุคคลกระตางสิ่งตางๆ 
ตามกฎระเบียบสิ่งที่สังคมกําหนดโดยไมคํานึงถึงญาติหรือพวกพองเพ่ือนฝูง เปนจริยธรรมของเด็กอายุ 
๑๓ ถึง ๑๖ ป 

ระดับที่ ๓ ระดับเหนือกฎเกณฑ (Post conventional level) 



๖๕ 

เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับนี้เปนของบุคคลที่อายุตั้งแต ๑๖ ปขึ้นไป บุคคลจะกระตาง
หรือไมกระตางสิ่งใดตามความคิดและเหตุผลของตน ซึ่งเห็นวาเหมาะสมแลวตัดสินใจบนพื้นฐาน
ความถูกตองยุติธรรม และ/หรือยึดประโยชนของสวนรวมหรือสังคมโดยแบงไดเปนอีก๒ ขั้น คือ 

 ขั้นที่ ๕ หลักการตางตามคํามั่นสัญญา เด็กจะยึดขอตกลงเพื่อประโยชนสวนรวมและ
ความถูกตองเปนหลัก ซึ่งขอตกลงและความถูกตองเปนไปตามสิทธิของตนและของผูอื่น เชนการ
เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

ขั้นที่ ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล บุคคลจะแสดงเหตุผลที่เปนหลักสากล ไมยึดติดตอกฎ
เกณฑทางสังคมของตน บุคคลมีความยืดหยุนทางจริยธรรมกระตางหรือไมกระตางสิ่งใดตามหลักอุดม
คติสากล เพราะประโยชนของสวนรวมเปนหลักขั้นนี้จะปรากฏในผูใหญ วิธีปลูกฝงจริยธรรมตาม
แนวคิดของ Kohlberg ไมอาจกระตางไดดวยการสอน หรือการปฏิบัติเปนตัวอยางใหดูและไมอาจ
เรียนรูดวยการกระตางตางๆ จริยธรรมสอนกันไมไดจริยธรรมพัฒนาขึ้นมาดวยการนึกคิดของแตละคน
ตามลําดับขั้นและพัฒนาการของสติปญญาซึ่งผูกพันกับอายุดังนั้น หากยังไมถึงวัยอันควรจริยธรรม
บางอยางก็จะไมเกิด 

 

๒.๕.๙ ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis Theory) 

การตั้งครรภไมเพียงแตเปนเรื่องที่กระทบกระเทือนตอภาวะจิตใจและความรูสึกของผูหญิง
อยางสูงเทานั้น แตยังเปนเรื่องที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตของผูหญิงคนหนึ่งโดยสิ้นเชิง 
กลาวไดวาการตั้งครรภเปนภาวะวิกฤตของชีวิตผูหญิงคนหนึ่ง เพราะนอกจากจะตองรับแรงกดดันทั้ง
จากภายในและภายนอกจากการตั้งครรภที่ไมตั้งใจ ไมวาจะเปนเพราะสาเหตุหรือเงื่อนไขอยางใด
อยางหนึ่งก็ตาม แตหญิงตั้งครรภจะมีทางเลือกเพียง ๒ ทางเทานั้น ก็คือ การตั้งครรภตอไปจนคลอด
หรือการยุติการตั้งครรภดวยการตางแทง ซึ่งทั้งสองทางลวนแตตางใหผูหญิงตองตกอยูในภาวะเครียด
และเปนทุกข จึงเปรียบเสมือนเปนสวนหนึ่งที่ชวยสนับสนุนไดอยางชัดเจนวา การตั้งครรภเปนภาวะ
หนึ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงกับรางกายและจิตใจของผูหญิง ภาวการณ
เปลี่ยนแปลงเชนนี้ ยอมนํามาซึ่งความวิตกกังวลกับสิ่งที่กําลังจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต และความวิตก
กังวลกับสถานการณเหลานี้จะตางใหผูหญิงจํานวนมากตองเผชิญอยูกับความยากลําบากและความ
กดดันอยางสูง กอใหเกิดเปนชวงภาวะวิกฤตของชีวิตได๕๐ 

 

๒.๕.๑๐ แนวคิด Positive Youth Development 

แนวคิด Positive youth development ซึ่งเปนกิจกรรมในการสรางโอกาสใหแกเยาวชนให
ไดรับการเรียนรู พัฒนาศักยภาพของตน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู อื่น เสริมสรางทักษะและ
ความสามารถในการสรางชีวิตที่มีคุณคา รวมทั้งการเรียนรูปองกันปจจัยแวดลอมที่นําไปสูพฤติกรรม
เสี่ยง ใหเยาวชนสามารถเผชิญปญหาหรือสถานการณลอแหลมไดอยางชาญฉลาดและหาทางออกได
อยางเปนผลดี โดยมีตัวในการพัฒนาเยาวชนใหเกิดคุณสมบัติดังกลาว 

                                           
๕๐สุชาดา รัชชุกูล.การตั้งครรภไมพึงปรารถนาและการตัดสินใจตางแทง.วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎี

บัณฑิต(การพัฒนาศึกษา),บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๑. 



๖๖ 

ประเภทแรก เปนตัวชวยที่มาจากปจจัยภายนอกอยู นอกเหนือจากการควบคุมของ
เยาวชน ไดแก 

๑) ระบบสนับสนุน เชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หรือสังคม 
๒) การไดรับโอกาสหรืออํานาจในการเปนผูกําหนด (Empowerment) เชน การไดรับ

ความสําคัญจากชุมชน การมีบริการที่เอื้อ การมีพ้ืนที่ปลอดภัยไมถูกคุกคาม หรือถูกตัดสินคุณคา 
๓) การเรียนรูถึงขอบเขตและความคาดหวัง (Boundaries and expectation) ไมวาจะ

เปนจากทีบ่านโรงเรียน ชุมชน กลุมเพื่อน 
๔) การไดใชเวลาอยางสรางสรรค (Constructive use of time) อาทิ โอกาสในการ

สันทนาการ ไดใชความคิดสรางสรรค มีโอกาสเขาถึงบริการ และพื้นที่ท่ีเปนมิตรตอเยาวชน 
ประเภทที่สอง มาจากปจจัยภายในที่เยาวชนสามารถสรางขึ้นมาได ไดแก 
๑) ความตั้งใจที่จะเรียนรู (Commitment to Learning) 
๒) การมีคานิยมที่เปนไปทางบวก (Positive Values) เชน การเอื้ออาทรตอผูอื่น ความ

รับผิดชอบตอตนเอง และคนรอบขางความซื่อสัตย ฯลฯ 
๓) ความสามารถและทักษะในการปฏิสัมพันธ การวางแผน สรางทางเลือก ตรึกตรอง

และตัดสินใจ รวมถึงการตานทานและรูจักหาทางออกจากความขัดแยงไดอยางเปนผลดี 
๔) การรูจักและเคารพตัวเอง (Positive Identity) มีทัศนะตอตัวเองและโลกในทางบวก

เชื่อมั่นวาตนเองมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และสังคม มีจุดมุงหมายและมีความหวังตออนาคต 
ในหลายประเทศทางตะวันตกไดสรุปกันแลว การหันมาใช Positive Youth 

Development ในสองทศวรรษที่ผานมาเปนคําตอบที่ใหผลดีกวาวิธีคิดแบบเกาที่เคยใชมากอนหนา
นั้น และเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และระบบบริการกันขนานใหญในการ
พัฒนาเยาวชนและการศึกษา 

 

๒.๖ รูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว 

ครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญที่สุด ในชีวิตที่ทุกคนตองใหการดูแลเอาใจใส เพราะตางหนาที่
ในการหลอหลอมและขัดเกลาความเปนมนุษย ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ใหความรัก ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
รวมถึงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒนธรรมทางสังคมใหแกสมาชิก เพื่อให
บุคคลเปนคนดี มีคุณภาพ และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมจากท่ีเมื่อกอนครอบครัวไทยจะเปนครอบครัว
ใหญ มีกันแต ปู ยา ยาย ตา ทวด พี่ ปา นา อา ถาไมอยูบานหลังเดียวกันก็จะอยูในอาณาบริเวณรั้ว
เดียวกัน แตในปจจุบันครอบครัวไทยเริ่มเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และเมื่อเวลาผานไป สังคมและ
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป สงผลกระทบใหในอนาคตลักษณะครอบครัวไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในดานตางๆ  

รูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวในสังคมไทยปจจุบัน ซึ่งมีอยูดวยกัน ๓ 
รูปแบบนั้น 

 
 
 
 
 



๖๗ 

๒.๖.๑ รูปแบบภายในครอบครัวปจจุบัน 

รูปแบบภายในครอบครัวปจจุบันขึ้นอยูกับหลักแนวคิดของสมาชิกในครอบครัวที่ให
ความสําคัญกับการนําหลักธรรมมาปฏิบัติโดยยึดผูอาวุโสทางธรรมมีพระภิกษุและผูทรงศีลทรงธรรม
ซึ่งไมใชญาติสายโลหิตในครอบครัวเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทั้งในภาวะครอบครัวปกติและประสบกับ
ปญหาวิกฤต รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดย
ครอบครัวขยายที่มีที่ปูยาตายาย และญาติอื่นๆ ลดลง ครอบครัวเดี่ยวที่มีแคพอแมลูกมากข้ึน 

๑) ครอบครัวเดี่ยว เปนครอบครัวที่พอแมลูกซึ่งมีที่อยูอาศัยตามลําพังตนเอง หาเลี้ยง
ครอบครัวดวยตนเอง  ซึ่งมีอยูดวยกัน ๒ รูปแบบ คือ  

(๑) ครอบครัวเดี่ยว ชายเปนหัวหนาครอบครัว   
(๒) ครอบครัวเดี่ยว ผูหญิงเปนผูหนาครอบครัว  

โดยแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวในทัศนะของชาวตะวันออกกลาววา ตองเปนครอบครัวที่
ประกอบดวยบิดา มารดาและบุตรที่มีความสัมพันธทางกายและทางดานจิตใจ ซึ่งมีอุดมการณและ
เปาหมายชีวิตรวมกันในทางพระพุทธศาสนา สวนแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวในทัศนะชาวตะวันตก
กลาววา ครอบครัวที่ดีตองเปนครอบครัวที่มีเปาหมายชัดเจนและเปนตนแบบที่ดีใหกับลูกได เพราะใน
ระหวางการเดินทางอาจหลุดนอกเสนทางแตหากเปาหมายชัดเจนก็สามารถวกกลับเขาสูเสนทางเดิม
ไดและบรรลุเปาหมายในที่สุด สวนแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของครอบครัววา หมายถึงการมี
เสถียรภาพ มีความสมดุล มีความยืนยงและยืนยาวโดยเฉพาะความมั่นคงดานพื้นฐานของมนุษย ๕ 
ประการ คือ ความมั่นคงดานสุขภาพ  ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม  ความมั่นคง
ทางการเมืองการปกครอง และความมั่นคงดานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยดําเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวการไดรับการ
คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของการดํารงชีวิตจากสังคมครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เปน
ครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยวที่มีทั้ง๒ รุนและรุนเดียว ซึ่งการเปนครอบครัวเดี่ยวตางให
ครอบครัวขาดบางสิ่งบางอยางที่สําคัญไป คือขาดการสนับสนุนทางสังคม หรือทุนทางสังคม เชน ญาติ 
เพื่อน คนรูจัก เพราะฉะนั้นตางใหครอบครัวอยูอยางโดดเดี่ยว ตองแกปญหาตามลําพัง ตางให
ครอบครัวออนแอในอดีตจะเห็นวาครอบครัวสามารถพึ่งตนเองไดในเกือบทุกดาน ไมวาจะเปน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ซึ่งครอบครัวในอดีตมีสภาพเปนชนบทมากกวา การที่มี
ลักษณะครอบครัวขยาย อยูในสภาพแวดลอมที่ดีอยางในชนบท ตางใหครอบครัวมีการพึ่งตนเองไดใน
หลายๆ เรื่องแตปจจุบันสัดสวนของเมืองเพิ่มมากขึ้น สถานะครอบครัวเดี่ยวในปจจุบันก็มีมากขึ้น ตาง
ใหครอบครัวมีการพึ่งพาตนเองนอยลง แตพึ่งพาภายนอกมากขึ้น เชน เศรษฐกิจ อาชีพ รายได ฯลฯ 
รวมทั้งความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติก็หายไปชุมชนเริ่มพึ่งพาตนเองไดนอยลง สงผลให
ครอบครัวออนแอลงไป 

ครอบครัวที่เขมแข็งเปนฐานสําคัญของชุมชนที่เขมแข็ง ชุมชนเขมแข็งก็เปนฐานของ
สังคมที่มั่นคง แตปจจุบันครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ครอบครัวมีความเปนเมืองมากขึ้น เพราะฉะนั้นความ
ออนแอของครอบครัว สงผลใหชุมชนลมสลาย ความเปนชุมชน การเกาะเกี่ยวยึดโยง การดูแล
ชวยเหลือในฐานะที่เปนคนบานเดียวกัน ทองถิ่นเดียวกัน อาชีพเดียวกันนั้นหายไป เมื่อชุมชนลมสลาย
ก็สงผลกระทบตอสังคม ตางใหสังคมขาดความมั่นคง หลายเรื่องที่เกิดขึ้นในปจจุบันสะทอนวา สังคม



๖๘ 

ขาดการยึดโยง ขาดฐานแข็งแรงที่จะรองรับ เพราะฉะนั้นสังคมไทยกับอาเซียนเปนเรื่องที่ตองมอง
เชื่อมโยงอยางบูรณาการ ไมวาจะเปนครอบครัวเขมแข็งที่พึ่งตนเองได ชุมชนเขมแข็งที่พึ่งตนเองได 
และสังคมที่มั่นคง สิ่งที่ตองสรางใหกับสังคมไทยไมวาจะเปนระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมนั้น 
ตองมีการสรางภูมิคุมกัน ไมเชนนั้นสังคมและครอบครัวอาจไมสามารถเผชิญหรือปรับตัวไดกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางดีพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๗ สถานการณครอบครัวไทย๕๑ 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๙ สถานการณครอบครัวไทย 
 
สวนใหญคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น มีการพึ่งพาอาศัยระหวางรุน การศึกษาดีขึ้น ความยากจน

ถาวรจํานวนหนึ่ง ความเหลื่อมล้ําสูงขึ้น 
๑) เศรษฐกิจขยายตัวเปนโอกาสของครอบครัว การที่มีโครงสรางพื้นฐานกระจายเต็ม

ประเทศความเปนเมืองขยายตัวทุกภูมิภาค ดานดี คือ โอกาสของคนเล็กคนนอย เมื่อกอนอยากไดดีมี
สุข มียศตําแหนงตองมากรุงเทพฯ แตวันนี้ถาอยูหมูบาน/ตําบลของตนเอง และเสนทางคมนาคมไม
ไกลจากที่อยู สามารถขายสินคาและขนสงสินคาไดอยางสะดวก ที่ผานมาผลไมที่นําเขาตองมารวมที่
ตลาดไทกอนที่จะกระจายไปยังจังหวัดตางๆ ตางใหเห็นวาศูนยรวม/กลไกที่กําหนดอยูที่กรุงเทพฯ 
ทั้งหมด แตตอไปจะไมเปนเชนนั้น เชน จะไมสงผลไมมาที่กรุงเทพฯ กอนแลวคอยสงไปขายที่
เชียงใหม แตจะตั้งขายในตลาดผลไมที่อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เปนตน ดังนั้นจะตางอยางไรที่
จะใชภูมิปญญาและความสามารถในการผลิตใหเปนโอกาสสําหรับครอบครัว ความเปนเมืองที่เกิดขึ้น
จะตางใหทุกภูมิภาคไมตองยายมาอยูกรุงเทพฯ เราสามารถอยูที่บานเกิด อยูกับพอแม อยูกับลูก และ
ใชโอกาสนี้เปนโอกาสทางเศรษฐกิจได 

                                           
๕๑สุภาวดี หาญเมธ.ี การแสดงทรรศนะทางวิชาการ การประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ประ

จําป ๒๕๕๖.ครอบครัวไทยในสถานการณการเปลี่ยนแปลงสูอาเซยน. จดหมายขาว ครอบครัวศึกษา ฉบับพิเศษ 
สมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย, หนา ๑๙. 



๖๙ 

๒) ผูคนเคลื่อนยาย แรงงานทุกระดับทั่วภูมิภาคจะมีการเคลื่อนยาย ซึ่งเปนโอกาสของ
แรงงานฝมือ แตคุกคามแรงงานไรฝมือ ขณะที่การสื่อสาร ภาษา และวัฒนธรรมจะหลากหลายมากขึ้น 

๓) การบริการถูกแยงชิง เชน งานสาธารณสุขของไทยดีที่สุดในภูมิภาคนี้ ตางใหมีโอกาส
จะถูกแยงชิงไป เราจะจัดการเรื่องนี้อยางไร เพราะกฎระเบียบจะคลี่คลายเกิดชองวางและโอกาสที่จะ
ตางใหเกิดการพัฒนาที่ใกลเคียงกันของทุกประเทศ 

๔) ปญหาที่มาจากความเจริญ เชน ยาเสพติด อาชญากรรม สื่อบริโภค สิ่งแวดลอม ฯลฯ 
๕) ปญหาพื้นฐาน เรื่องเด็ก ผูสูงอายุ และระบบการศึกษา 

 

เรื่องสําคัญของคนในครอบครัว คือ การรักษาธรรมชาติของความเปนมนุษย ความเปน
ครอบครัว ไมวาขางนอกจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ตามหลักคิดท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๐ หลักคิดสําคัญของคนในครอบครัว๕๒ 
 

๑) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง แลวใชดานบวกพัฒนาครอบครัวของเราและชุมชนอยาง
เต็มที่ไมกลัว แตไมประมาท ไมกลัว แตไมละเลย ไมเฉยชา มีความระมัดระวังและสําเหนียกในปญหา 
และออกสิทธิออกเสียง มีสวนรวมในชุมชน 

๒) เปดใจกวาง เราจําเปนตองมีความฉลาดทางวัฒนธรรม หรือ Cultural Intelligence 
ที่จะตางใหเราสามารถอยูรวมกับ ๑๐ เชื้อชาติได ความเปนไทยตั้งแตอดีต คือ เรามีความสามารถใน
การผสมผสานสิ่งตางๆ ในสุวรรณภูมิ ดังนั้นจําเปนที่จะตองสอบทามอคติ/มายาคติ ที่เรามีตอประเทศ
เพื่อนบานและยอมรับความแตกตาง ที่สําคัญจะตองปรับปรุงประวัติศาสตร ซึ่งจะตางใหเราไมมี
ปญหากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเขามา 

๓) ผูสูงอายุ ในภาวะปจจุบันตองมีการเสริมศักยภาพ และสงเสริม Inter-Generation 
Relationship ซึ่งสังคมไทยมีอยู คือ ครอบครัว ๓ รุน เปนตนทุนที่จะตองผลักดันใหมากขึ้น 

                                           
๕๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑. 



๗๐ 

๔) เด็ก ตองใหพอแมปูยาตายายมาเรียนรูพัฒนาการเด็ก ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง เด็ก
จะไดรับการพัฒนาที่ดีจะตองมีปูยาตายายเขามาจริงจังมากขึ้น รวมทั้งสังคมตองสนับสนุนแหลง
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเด็ก เชน ศูนยเด็กเล็กศูนยเยาวชน ศูนยกีฬา พื้นที่สรางสรรคตางๆแลวเรา
จะพบวา เด็กติดเกมและปญหาตางๆ จะลดลง เพราะเด็กมีกิจกรรมตาง 

๕) การปฏิรูปการศึกษาอยางเรงดวน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เรงการใช
ภาษาอังกฤษและที่สําคัญ คือ เราตองการคนที่คิดเปน แกปญหาเปน สามารถเผชิญหนากับสิ่งที่เขา
มาเปน และสามารถจัดการหรือตอบโตไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค เพราะฉะนั้นจําเปนตองฝก
เด็กตั้งแตตนใหมีการเรียนรูดวยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เรียนรูเพื่อตั้งสติเขาใจสิ่งตางๆ ทั้ง
อดีตและปจจุบัน ทั้งตัวเองและขางนอก ทั้งเขาและเรา เพื่อรักษาธรรมชาติความเปนมนุษยและความ
เปนครอบครัว สามารถอยูในอาเซียนไดอยางแข็งแรงและไมรูสึกวามีปญหา 

 

๒.๖.๒ การจําแนกประเภทครัวเรือน 

นักประชากรศาสตรและนักสังคมศาสตรพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนบางประเภท 
เชน การที่สังคมไทยมี “ครัวเรือนแหวงกลาง” (Skip Generation) ครัวเรือนอยูคนเดียวและ
ครัวเรือน ๑ รุน มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแตขณะเดียวกัน นักวิชาการยังไมไดใหความสําคัญกับครัวเรือน
ประเภทตางๆ เทาที่ควร ขณะที่งานวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับรายได-รายจายของ
ครัวเรือนมักจะนําครัวเรือนทกุประเภทมาหาคาเฉลี่ยของครัวเรือน หรือแยกครัวเรือนตามกลุมรายได
หรือเขตที่อยูอาศัยในเมือง-ชนบท เปนตน ในรายงานฉบับนี้ไดแบงประเภทครัวเรือน โดยใช
ความสัมพันธระหวางหัวหนาครัว เรือนกับสมาชิกในครัว เรือนเหมือนวิธีการแบงของนัก
ประชากรศาสตร เหตุผลสําคัญ คือ ในชวงหลายทศวรรษของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พบวา 
นอกจากจํานวนคนสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางมากและขนาดครัวเรือนเล็กลงมากแลว ลักษณะของครัวเรือน
ไทยยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เชน การเพิ่มขึ้นของครัวเรือนอยูคนเดียว ครัวเรือน๑ รุน และ
ครัวเรือนแหวงกลาง๕๓ เปนตน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมมีผลตอสภาวะความเปนอยูของคนใน
ครอบครัว 

สําหรับครัวเรือนที่อยูคนเดียว พบวาในชวง ๒๐ กวาปที่ผานมา คนไทยอยูตัวคนเดียวมากขึ้น
ไมเฉพาะแตในเมืองแตในชนบทก็เริ่มมีสถานการณนี้ใหเห็นเชนกันสังคมกําลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ 
ครอบครัวจํานวนมากทั้งในเมืองและในชนบทกําลังเปลี่ยนแปลง ประเภทพอไปทางแมไปทาง ทั้งลูก
นอยไวกับผูสูงอาย ุ

 

                                           
๕๓ครัวเรือนแหวงกลางหมายถึง ปู-ยา-ตา-ยาย และหลาน (หรือ) ปู-ยา-ตา-ยายหลาน และคนนอก (หรือ) 

ทวด-ปู-ยา-ตา-ยาย และหลาน(หรอื) ทวด-ปู-ยา-ตา-ยาย หลาน และคนนอก. 



๗๑ 

 

แผนภาพที่ ๒.๑๑ รอยละของครัวเรือนจําแนกตามจํานวนครัวเรือน พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๕๖๕๔ 
 
ในชวง ๒-๓ ทศวรรษที่ผานมา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากซึ่งเปนไปตามกระแส

สังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไมหยุดยั้ง ทั้งการเปลี่ยนแปลงดานประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี ครอบครัวซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม
ของประเทศและของโลก ประเด็นสําคัญที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเสมอๆ คือ ครอบครัวไทย
เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งในดานโครงสรางของครอบครัว และสัมพันธภาพในครอบครัว ในมุมมองของ
โครงสรางของครอบครัวมีการตั้งขอสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงดานขนาดของครอบครัว รูปแบบของ
ครอบครัว การตัดสินใจสรางครอบครัวสวนการเปลี่ยนแปลงดานสัมพันธภาพภายในครอบครัวก็มีการ
สะทอนออกมาใหเห็นในรูปแบบของความเปราะบางของครอบครัว ไดแก การหยาราง หรือปญหา
ตางๆ ที่เกิดกับครอบครัว เชน ความรุนแรงในครอบครัว การทอดทิ้งบุตร/ผูสูงอายุ หรือปญหา
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว เปนตน การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไทยกําลังถูก
จับตาดวยความเปนหวง ในเวลาเดียวกันนี้มีหลายองคกรหลากสถาบันไดมีความพยายามในการเฝา
ระวังการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไทย พรอมกับพยายามสงเสริมและผลักดันเพื่อให
ครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค โดยมีเปาหมายเดียวกันคือเพื่อให
ครอบครัวไทยเปนครอบครัวที่เขมแข็ง มีความอบอุน มีความสุข และมีดุลยภาพในครอบครัว 

รูปแบบที่เปนตัวเสริมสรางใหครอบครัวมีความมั่นคงจากบริบทหรือสภาพทางสังคม  
กฎหมายที่บังคับใชในยุคนั้นรวมไปถึงคติความเชื่อในกรรมและการเวียนวายตายที่มีหลักแนวคิดเรื่อง
ศีลธรรมโดยมีศีล ๕ เปนพื้นฐานในการดําเนินวิถีชีวิต  ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้ทั้งฝายภาครัฐและ
ประชาชนตางก็ใหความสําคัญ  ดังนั้นจึงเปนตัวเสริมสรางใหครอบครัวมีความมั่นคงอยางไรนั้น
รูปแบบภายในครอบครัวในอดีตที่มีผูอาวุโสอาศัยรวมกับบุตรหลานและใหความเคารพยําเกรงและเชื่อ
ฟงผูอาวุโสที่สุดในครอบครัว จัดไดวา “เปนตัวเสริมสรางความมั่นคงใหกับครอบครัว” เพราะสมาชิก
ในครอบครัวไมเพียงแตไดรับการอบรมสั่งสอนจากพอแมแลว แตยังไดรับการอบรมสั่งสอนจากปูยา 

                                           
๕๔สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ การสํารวจภาวะการตางงานของประชากรไตรมาสที่ ๓พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๕๖.

<http://๓c๔teen.org/wp-content/uploads/๒๐๑๖/๐๕/BOOK-INTERIOR.pdf>, ๗พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
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ตายาย จึงตางใหเกิดความรัก ความอบอุนภายในครอบครัว โอกาสที่สมาชิกในครอบครัวไปเกเรหรือ
ประพฤตตินนอกลูจึงมีเปอรเซ็นตนอย อีกอยางหนึ่ง ประสบการณของผูอาวุโสสามารถสงเสริม อบรม
เลี้ยงดูกลอมเกลาบุตรหลานใหเปนพลเมืองดี บุตรหลานจะไดเรียนรูโดยเฉพาะในเรื่องความประพฤติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ อีกทั้งการใหความชวยเหลือใหคําปรึกษาทุกๆ เรื่องมีผลตางให
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวในอดีตเกิดการหลอหลอมดวยความรักความผูกพัน ความเอื้อ
อาทร ความเคารพท่ีมีตอกันตอสมาชิกในครอบครัว 

 

๒.๖.๓ รูปแบบชุมชนและสังคม 

ในภาพรวมจะเห็นไดวาครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งดานโครงสรางของ
ครอบครัวซึ่งมีขนาดลดลง การเปลี่ยนแปลงจากลักษณะครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
การสรางครอบครัวลดนอยลง และยังพบวามีอัตราการครองโสดเพิ่มมากขึ้น การสิ้นสุดความเปน
ครอบครัวจากการจดทะเบียนหยารางมีจํานวนเพิ่มขึ้น หรือครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ครอบครัวรูปแบบหนึ่งไปเปนอีกรูปแบบหนึ่ง เชนครอบครัวพอหรือแมเลี้ยงเดี่ยว สัมพันธภาพใน
ครอบครัวที่เปลี่ยนไป และครอบครัวในปจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นทั้งครอบครัวสามวัย
ลดลง มีครอบครัวเพศเดียวกันมากขึ้น ครอบครัวบุตรบุญธรรมจากการรับอุปการะเด็กที่ถูกทอดทิ้ง 
การเรียนรูและตางความเขาใจในสิ่งตางๆ รวมทั้งปญหามากมายที่เกิดกับครอบครัว จะนําไปสูการ
ปองกัน การปรับตัว และการสงเสริมใหครอบครัวเปนครอบครัวที่มีความเขมแข็ง ซึ่งหมายถึง
ครอบครัวที่เปยมดวยความสุข มีความสมดุล จึงเปนหนาที่ที่พวกเราทุกคนที่เปนสมาชิกของครอบครัว
ที่จะตองชวยกนัดูแลรักษาใหครอบครัวเปนครอบครัวที่สมดุลและเปนสุข 

รูปแบบชุมชนและสังคมนั้นมาถึงยุคปจจุบัน วัดไมมีบทบาทในการเปนจุดศูนยกลางและ
พระสงฆก็ไมเปนผูนําชุมชน แตรัฐเขามามีบทบาทแทนดวยการจัดตางโครงการตางๆ เพื่อเสริมสราง
ใหชุมชนมีความเขมแข็ง ดวยการออกกฎหมายคุมครองผูถูกกระตางความรุนแรงมาบังคับ โดยให
ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของครอบครัวซึ่งมิใชญาติของตนเองในอดีตวัดถือไดวาเปน
ศูนยกลางและเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน รวมทั้งคนในชุมชนรอบๆ วัดยังใชวัดเปนสถานที่
พบปะสังสรรค และตางกิจกรรมตางๆ รวมกัน อาทิ การประชุมหมูบาน การประชุมราชการ หรือให
วัดเปนศูนยการเรียนรู โดยมีพระสงฆเปนผูนําชุมชนและเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน  ดังนั้น  
ชีวิตของประชาชนจึงผูกพันกับพระสงฆไมทางใดก็ทางหนึ่ง อีกทั้งเปนที่สังเกตไดวา ตั้งแตอดีตวัดกับ
วังไดรวมมือกันใหการศึกษาแกประชาชนมาโดยตลอด  จนถึงการศึกษาแผนใหมในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
วัดและพระสงฆยังใหความรวมมือจัดการศึกษาของชนชาติอยูโดยเฉพาะในระดับมูลศึกษาและ
ประถมศึกษาและโดยเฉพาะพระสงฆเองเปนผูจัดการศึกษาเมื่อถึงรัชกาลที่ ๖ การศึกษาระบบเกา 
(ระบบวัด) กับการศึกษาระบบใหมจึงแยกจากกันอยางเด็ดขาด ซึ่งคําวา “ประชาชน” นี้เองก็คือ 
“พสกนิกร” หนวยหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวแตละครอบครัว เห็นไดชัดเจนวา  ผูนําชุมชนในอดีต
นั้นคือ “พระสงฆ” และไดแสดงบทบาทของผูนําชุมชนดวยการ “การใหการศึกษาและการขัดเกลา
ทางสังคม” ซึ่งมีผลตางใหชุมชนมีจริยธรรมทางสังคม เพราะเปนหลักการที่ตางใหคนในสังคมผูกพัน
กัน ปราศจากการราวฉาน ระส่ําระสาย มีชีวิตที่ราบรื่นนานาประการ อาทิ ทิศ ๖ และพรหมวิหาร ๔ 
ซึ่งเปนหลักธรรมที่สามารถปรับใชไดทั้งในครอบครัวและชุมชนหรือสังคม  โดยมีแนวคิดเรื่องศีล ๕ 
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เปนพื้นฐานรองรับคุณธรรมนั่นเอง และจริยธรรมบางอยางนั้นยังอยูในจิตใจคนไทยมานานแลว จึงจัด
ไดวาเปนสวนหนึ่งของอุปนิสัยของคนไทย๕๕ เลยทีเดียว ดังนั้น รูปแบบของชุมชนหรือสังคมในอดีตนั้น
เอื้อใหประชาชนหรือสมาชิกของครอบครัวไดซึมซับคําสอนทางพุทธศาสนาเพื่อปรับใชในวิถี
ชีวิตประจําวัน จึงถือวาเปนตัวเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวไดอยางลงตัว 

เมื่อกลาวถึงความมั่นคงของบุคคลครัวเรือนและชุมชน นับไดวาเปนพื้นฐานหลักของความ
มั่นคงของประเทศชาติซึ่งในภาวะปจจุบันไดความสนใจและการเคลื่อนไหวในดานนี้มากขึ้น 
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของครัวเรือนและครอบครัว ซึ่งยอมสะทอนถึงปญหา
ความมั่นคงของบุคคลและชุมชนดวย โดยที่ครัวเรือนมีความเกี่ยวพัน เชื่อมโยงกับบุคคลและชุมชน
อยางใกลชิดกลาวคือครัวเรือน (Household Unit) ประกอบดวยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ซึ่ง
อาศัยเปนประจําในบาน หรือสถานที่อยูเดียวกันไมคํานึงถึงวา บุคคลเหลานั้นจะมีความสัมพันธ
ฉันญาติหรือไมก็ตาม โดยบุคคลเหลานั้นจัดหาหรือใชสิ่งอุปโภค บริโภคอันจําเปนแกการครองชีพ
รวมกัน ในขณะที่ชุมชน (Community Unit) ประกอบดวยกลุมคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนหรือสถานที่
อยูในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มีฐานะและอาชีพที่คลายคลึงกัน มีลักษณะ
ของการใชชีวิตรวมกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติจนถึง
ระดับหมูบานและใหญกวาระดับหมูบาน ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนและครอบครัวยอม
เกี่ยวเนื่องทั้งกับบุคคลและชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๒  การอยูรวมกันอยางสมดุล๕๖ 
 

สังคมนั้นมีความสําคัญ สังคมเขมแข็ง สังคมอบอุน เปนปจจัยสุขภาพที่สําคัญทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ มีสิ่งที่พยากรณไมไดอีกมาก ดังนั้นตองตางตัวเองใหสามารถเผชิญสิ่งตางๆ ได คือ 
ครอบครัวเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็ง นั่นคือ การอยูรวมกันอยางสมดุล เราตองเอาตัวเองเปนตัวตั้ง ทุก

                                           
๕๕จิตติมา เสนาไชย. บทบาทวัดในการสงเสริมสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม.วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓, หนา ๑๔ - ๒๕. 

๕๖ประเวศ วะสี.ปาฐกถาพเิศษ,ครอบครัวเขมแข็ง-สงคมเขมแข็ง:ปจจัยชขาดอนาคตของไทยและอาเซ
ยน.การประชุมวิชาการครอบครัวศกษาระดับชาติ ประจําป ๒๕๕๖ครอบครัวไทยในสถานการณการเปลี่ยนแปลงสู
อาเซยน ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร. 



๗๔ 

วันนี้โลกไมไดเอาตัวเองเปนตัวตั้ง แตเอาประโยชนสูงสุด (Maximum profit)  เปนตัวตั้ง ตางให
เครียดและลําบากไปหมด ดังนั้นจึงตองเปลี่ยน การอยูรวมกัน (Living Together) อยางสมดุล จึงมี
ความสําคัญ การอยูรวมกันระหวางคนกับคน และคนกับธรรมชาติแวดลอม ถาเราเอาตัวเองเปนตัวตั้ง
แลวดูเปนลําดับชั้น 

ชั้นในสุดเปนหนวยพื้นฐานของสังคม คือ ครอบครัว เปรียบเสมือนรางกายของคนเราที่มี
ความสมดุล ตางใหเราสบายดีนั้น เซลลที่เปนหนวยพื้นฐานของรางกายฉันใด ในสังคมก็ตองมีหนวย
พื้นฐานของสังคม ถาเซลลในรางกายไมปกติ ทั้งหมดจะรวนหมด ดังนั้นเซลลทุกเซลลในรางกายตอง
เปนปกติรางกายจึงเปนปกติ มีความสุข 

ถัดออกมาจากครอบครัว คือ ชุมชน ถาชุมชนเขมแขง็ ครอบครัวเขมแข็งก็จะชวยกัน บางครั้ง
มีครอบครัวเดียวโดดๆ ที่เผชิญกับกระแสโลกที่รุนแรงไมไหว เพราะฉะนั้นถาชุมชนเขมแข็งจะสามารถ
ชวยดูแลครอบครัวเหลานี้ได อยางเชน Martin Wheeler ชาวอังกฤษที่มาอยูจังหวัดขอนแกนจบ
ปริญญาจากอังกฤษแลวมาแตงงานกับผูหญิงไทย เขาบอกวา ชีวิตเขาที่นั่นดีกวาที่อังกฤษมากลูกเขา
สามารถวิ่งเลนไดทั่วหมูบาน ไมมีอันตราย ผูคนรูจักชวยกันดูแล แตอยูอังกฤษไมสามารถตางเชนนี้ได 
เปนตนถัดออกมาจากชุมชน คือทองถ่ิน ทองถิ่นชวยสนับสนุนชุมชน ถัดออกมาก็เปนจังหวัด ประเทศ
และอาเซียน ซึ่งควรใชหลักการเดียวกัน ถึงแมจะยังยากและไกล แตเราตองพยายามพูด พยายาม
นําเสนอ พยายามมีตัวอยางใหดู เพราะฉะนั้นตองเปลี่ยนแปลงมาเปนการอยูรวมกันอยางสมดุล 

การอยูรวมกันอยางสมดุล นําแนวคิดเรื่องดุลยภาพเปนตัวตั้ง เพราะอะไรที่ไดดุลจะมีความ
มั่นคง เรือที่ไดสมดุลก็วิ่งไปไดไกล ไมลม เพราะฉะนั้นรางกายที่ไดดุลก็คือ มีสุขภาพดี อายุยืน ซึ่ง
ความไมเจ็บปวย ความไมสบายทุกชนิด คือ การเสียดุลยภาพ ทั้งนี้การจะไดดุลยภาพจะตองมี บูรณา
การตับ ปอด หัวใจ ถาตางคนตางไปรางกายก็เสียดุล การที่จะไดดุลนั้นองคประกอบทั้งหมดตอง
บูรณาการกันเพราะฉะนั้นถานําแนวคิดดุลยภาพมา ตองมีการพัฒนาอยางบูรณาการ ไมใชพัฒนาแบบ
แยกสวนเหมือนทุกวันนี้ เชน การศึกษาไมไดนําเรื่องชีวิตและการอยูรวมกันเปนตัวตั้ง แตนําวิชาเปน
ตัวตั้งการแยกสวนทุกชนิดจะตางใหเสียดุลทั้งสิ้น เหมือนเปนมะเร็ง เพราะฉะนั้นในการพัฒนาอยาง
บูรณาการตองนํา พื้นที่เปนตัวตั้ง ไมใชนํากรมเปนตัวตั้ง ซึ่งจะแยกเปนเรื่องๆ มีกฎหมายรองรับแตละ
กรมเปนนิติบุคคล มีอํานาจขอบเขตตางไดทั่วประเทศไทย เพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยนํากรมเปนตัว
ตั้งไมสามารถพัฒนาอยางบูรณาการได และจะตางใหเสียดุลยภาพ แตในพื้นที่จะมีทุกสิ่งทุกอยาง 
สามารถพัฒนาแบบเชื่อมโยงกันไดเมื่อนําพื้นที่ เปนตัวตั้งแลว ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นมี
ครอบคลุมทั่วทุกตารางนิ้วของประเทศ ชุมชนทองถิ่นเปนฐานของประเทศ การพัฒนาอะไรใหมั่นคง
ตองตางฐานใหแข็งแรงเพราะฐานจะรองรับทั้งหมดของประเทศไทย เปรียบเสมือนพระเจดียตองสราง
จากฐานจึงจะสําเร็จที่ผานมาเราพยายามสรางพระเจดียจากยอดจึงตางใหพังลง ถาฐานของชุมชน
ทองถ่ินเขมแข็ง โดยมีครอบครัวอยูในนั้น ฐานของประเทศก็จะแข็งแรง ถาเรามีแนวคิดเชนนี้การตาง
จะไมยาก เพราะฉะนั้นทิศทางของไทยและอาเซียน สมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย ตองรู
และเสนอนโยบายไปในทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ครอบครัวเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็งและทองถิ่น
เขมแข็ง 

สังคมเขมแข็งเปนปจจัยชี้ขาดอนาคตของประเทศ เราอยากใหเศรษฐกิจดี การเมืองดี 
ศีลธรรมดีแลวเราก็พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการเมือง พัฒนาศีลธรรม แตไมสําเร็จ จะเห็นไดจากมีการ



๗๕ 

พัฒนาเศรษฐกิจมาก แตผูใชแรงงาน ๓๘ ลานคนยังไมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมมีความมั่นคงในชีวิต สงผล
กระทบตอลูกและครอบครัว เราพัฒนาการเมืองมากวา ๘๐ ป แตทุกวันนี้จะฆากันตาย ศีลธรรม เรามี
วัด๓๐,๐๐๐ วัด พระ ๒๕๐,๐๐๐ รูป ทุกวันพระก็ใหศีลและคําสอนเยอะมากวาไมใหตาง ๕ อยาง แต
คนไทยตางทุกอยาง สังคมไทยเปน สังคมพุทธ แตศีลธรรมเสื่อม เพราะสังคมออนแอ ที่เปนเชนนี้
เนื่องจากประเทศไทยขาดตัวกลาง คือ สังคมเขมแข็ง ซึ่งเปนปจจัยชี้ขาดที่จะตางใหการเมืองดี 
เศรษฐกิจดี และศีลธรรมดี 

 

๒.๖.๔ นโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของรัฐบาลที่เสริมสรางครอบครัวใหเขมแข็งโดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามี

บทบาทเปนตัวเสริมสรางตามโครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม อาทิ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

โครงการครอบครัวรมเย็น เปนตน โดยโครงการดังกลาวนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยเปนผูรับผิดชอบ ดวยเหตุนี้ทุกปชวงตนเดือนเมษายนจึงจัดใหมีการมอบรางวัลและโล

เกียรติคุณทั้งรางวัลครอบครัวรมเย็น ครอบครัวสายใยรัก ครอบครัวที่ไดรับรางวัลซึ่งใชเกณฑในวัดถึง 

๗ ประการดวยกัน ไดแก  

๑) เปนครอบครัวเปนที่รูจักและยอมรับกันดีในชุมชนวาเปนครอบครัวที่ดี โอบออมอารี
แกคนทั่วไป  

๒) เปนครอบครัวที่มีอยางนอย ๓ ชวงอายุในครอบครัว คือ ปูยา ตายายคนใดคนหนึ่ง 
พอแม คนใดคนหนึ่ง ลูกหรือหลานคนใดคนหนึ่ง  

๓) เปนครอบครัวที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบ
อาชีพ  

๔) เปนครอบครัวที่จัดสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม  
๕) เปนครอบครัวที่มีพฤติกรรมทางสังคมดีมีศีลธรรม 
๖) บุคคลในครอบครัวสามัคคีกลมเกลียวกัน เอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกันใน

ครอบครัว  
๗) ไมเคยมีปญหาหยาราง หรือฟองรองกันในระหวางสมาชิกครอบครัวและบุคคลใน

ครอบครัวไมเคยถูกตัดสินวามีความผิดทั้งทางแพงและทางอาญาอยางรายแรง  
๘) ไมมีบุคคลในครอบครัวติดยาเสพติด หรือสุรา การพนัน และอบายมุขอื่นๆ ทั้งนี้

เพื่อใหสังคมตระหนักและเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

นโยบายของรัฐในสังคมในอดีตนั้น พระมหากษัตริยทุกพระองคไดวางรากฐานแนวความคิด
เรื่องศีล ๕ กฎแหงกรรมและการเวียนวายตายเกิด  โดยแทรกเขาไปในกฎหมายและวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  เริ่มตั้งแตรัชกาลที่ ๑ เปนตนไป เห็นไดอยางชัดเจนวา ทรงมุงไปที่สถาบันครอบครัว
เปนสําคัญในการฟนฟูสังคมในขณะนั้น หรือรัชกาลที่ ๔ ทรงกําหนดการรักษาศีลอยางหยาบ อยาง
ละเอียด จนกระทั่งถึงยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ถึงแมจะประยุกตเพื่อใชบานเมืองแตก็ยังมุงเนนไปที่สถาบัน
ครอบครัวเปนหลัก เปนผลตางใหบาน (สมาชิกในครอบครัว) วัด (ผูนําชุมชน)  วัง (พระมหากษัตริย)  
มีความผูกพันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยางแนนแฟน อีกทั้งพสกนิกรตางใหความเคารพนับถือประมุข
ของตน ที่สําคัญวัดซึ่งมีพระสงฆเปนผูนําชุมชนนั้น ตางหนาที่อบรมสั่งสอนตางใหสมาชิกในครอบครัว



๗๖ 

ไดใกลชิดพุทธศาสนาซึมซับหลักคําสอน และไดชวยขัดเกลาหลอหลอมจิตใจของคนในสังคมใหมีความ
ออนโยน  เมตตา เอื้ออาทร  โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องศีลนั้นตางใหคนในยุคนั้นละอายชั่ว กลัวบาปกลัว
กรรมที่จะสงผลใหตนเองและครอบครัวและประเทศชาติตองประสบกับปญหาตามมา อันเปนผล
เนื่องมาจากการการละเมิดศีล ๕ ละเมิดธรรมนั่นเอง 

แตปจจุบันภาครัฐใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเปนอยางยิ่ง เห็นไดจากนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว ของสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหครอบครัวมีชีวิตที่เปนสุขและปราศจากความรุนแรง สามารถ
พึ่งพาตนเองได โดยมีอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเลี้ยงลูกใหมีความสุขและมี
พัฒนาการรอบดานที่เหมาะสมตามวัยครอบครัวเปนพลังสรางสังคมที่มีคุณภาพ ลดปจจัยเสี่ยงและ
สภาพแวดลอมที่เปนอันตรายและบั่นทอนครอบครัว พรอมทั้งเพิ่มปจจัยเกื้อหนุน และสรางภูมิคุมกัน
ใหแกครอบครัว จัดบริการที่เหมาะสมแกครอบครัวที่มีปญหาจนสามารถกลับคืนสูสภาวะปกติ สราง 
พัฒนา และเผยแพรองคความรูที่จําเปน สําหรับครอบครัวใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง บุคลากรที่
ตางงานดานครอบครัวไดรับความรู ทักษะ และมีเจตคติที่ถูกตองในการพัฒนาปองกันและแกไข
ปญหาครอบครัวสําหรับความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานดานครอบครัวในประเทศไทยนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเริ่มใหความสําคัญตอการพัฒนา
ครอบครัว โดยไดบรรจุมาตรการบางสวนไวชัดเจนมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๔)ตอมาคณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัวและแกไขความรุนแรงตอ
เด็กและสตรีในคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) สํานักนายกรัฐมนตรี ได
จัดตางนโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ดวยความรวมมือจากหนวยงานราชการ 
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และบุคคลจากหลายฝาย ซึ่งก็สอดคลองกับกฎหมาย นโยบาย และแผน 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มุงหวังในเรื่องของครอบครัวอีกหลายฉบับ เชน นโยบาย
รัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗, พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระตาง
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เปนตน 

ปจจุบันครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ โครงสรางขนาดและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวอยางเห็นไดชัดอันเนื่องมาจากตลอดระยะเวลา ๓๐ ปที่ผานมาอัตราการเพิ่มของประชากร
ลดลงเหลือไมเกินรอยละ ๒ ตางใหโครงสรางประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยหญิงไทยมีบุตรเฉลี่ย
เหลือเพียง ๒ คน ครอบครัวจึงลดขนาดลงเหลือเพียง ๔-๖ คนตอครอบครัว๕๗ และเมื่อมีการเกิดของ
เด็กนอยลงผูใหญวัยแรงงานและผูสูงอายุจึงมีจํานวนมากขึ้น ถือไดวาเปนสัญญาณของการกาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุอยางเห็นไดชัด อีกทั้งครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยวมากกวาเปนครอบครัว
ขยายที่มีคนอยูรวมกันมากกวา ๒ รุน ในลักษณะเดิม ในสวนของครอบครัวเดี่ยวก็มีลักษณะที่

                                           
๕๗รุจา ภูไพบูลย และนิตยา คชภักดี.เอกสารสรุปการสมัมนาวิจัย, ครอบครัวศึกษา :การวิจัยเพื่อความ

ผาสุกของครอบครัวไทย. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ณ โรงแรมสยามซิตี้, กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๙, หนา ๓-๔. 



๗๗ 

หลากหลายยิ่งขึ้น กลาวคือ นอกจากมีพอแมและลูกหรือมีผูสูงอายุกับหลานอยูกันตามลําพัง 
เนื่องจากบิดามารดาจําเปนตองยายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ หรือสตรีเปนหัวหนาครอบครัวอยูกับ
ลูกๆ เนื่องจากความจําเปนแยกไปมีอาชีพของสามีหรือถูกทอดทิ้ง ตลอดจนมีเด็กๆ ที่ตองอยูดวยกัน 
เองตามลําพังโดยไมมีพอแมหรือญาติผูใหญดูแล นอกจากนั้นการอยูรวมกันระหวางพอแมและลูกมี
แนวโนมลดลง ในขณะที่ครอบครัวที่มีเฉพาะสามีและภรรยา (ครอบครัวที่ไมมีบุตร) กลับมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นของครอบครัวที่มีการหยาราง ในดานความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในครอบครัว พบวา มีความหางเหินกันมากขึ้น ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของ
แตละคนในครอบครัวลดนอยลงและเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมและ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตลอดจนมีการเคลื่อนยายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ 
และการงานที่รัดตัวเพื่อสรางรายไดและชดใชหนี้สิน ตางใหสมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูดวยกันนอย 
ลง จากปรากฏการณที่กลาวมาแสดงใหเห็นแนวโนมของการเกิดปญหาตอเนื่องรวมทั้งผลกระทบที่จะ
ติดตาม โดยมีจุดเริ่มตนมาจากปญหาภายในครอบครัวอาทิสภาพครอบครัวที่มีโครงสรางไมสมบูรณ
อาจนําไปสูการกลายเปนครอบครัวในภาวะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและตางใหสถาบันครอบครัวออนแอใน
อนาคต สําหรับสถานการณความเขมแข็งครอบครัวไทยในแตละมิติ  ป  ๒๕๕๙ ภาพรวม
ระดับประเทศ๕๘พบวา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๓ ความมั่นคงของครอบครัวไทยในภาพรวมของประเทศ 
 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสถานการณความเขมแข็งครอบครัวไทยในแตละมิติ ป ๒๕๕๙ จังหวัด
นครสวรรคพบวา  

 

                                           
๕๘กองสงเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. ความมั่นคงของ

ครอบครัวไทยในภาพรวมของประเทศ.<http://stat.thaifamily.in.th/Gauge 
Reports/frmViewGraphNew.aspx?qtn_type=๑&group_type=๑&code_id=๑>, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

สัมพันธภาพ 

บทบาทหนาที ่

การพึ่งพาตนเอง ทุนทางสังคม 

หลีกเลี่ยงภาวะ



๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๔ ความมั่นคงของครอบครัวไทยในจังหวัดนครสวรรค 
เมื่อจําแนกสถานการณความเขมแข็งของครอบครัวภาพรวมในแตละมิติ ระดับจังหวัด

นครสวรรคพบวา 

ตารางที่ ๒.๓ สถานการณความเขมแข็งของครอบครัวภาพรวมระดับจังหวัดนครสวรรค๕๙ 

 

ดัชนีชี้วัด 

เกณฑคา

ดัชนีความ

เขมแข็ง 

คาเฉลี่ยดัชน ี

ความ

เขมแข็ง 

ผาน 

(จํานวน) 

ไมผาน 

(จํานวน) 

ผาน 

(%) 

ไมผาน 

(%) 

ความเขมแข็งในภาพรวม ๖๘.๔๐ ๗๙.๘๘ ๑,๔๓๙ ๓๕๓ ๘๐.๓๐ ๑๙.๗๐ 

๑. ดานสัมพันธภาพ ๖๗.๐๐ ๖๐.๒๗ ๘๗๐ ๙๒๒ ๔๘.๕๕ ๕๑.๔๕ 

๑) แสดงความเอาใจใสระหวางกัน ๗๙.๐๐ ๕๖.๑๖ ๗๒๔ ๑,๐๖๘ ๔๐.๔๐ ๕๙.๖๐ 

๒) ยอมรับเคารพความคิดเห็นกัน ๖๔.๐๐ ๖๖.๖๔ ๑,๑๘๑ ๖๑๑ ๖๕.๙๐ ๓๔.๑๐ 

๓) สื่อสารกันอยางมีคุณภาพ ๗๑.๐๐ ๖๑.๕๗ ๗๗๖ ๑,๐๑๖ ๔๓.๓๐ ๕๖.๗๐ 

๔)  แกความขัดแยงอยางมีเหตุผล ๕๔.๐๐ ๕๖.๗๒ ๑,๒๖๖ ๕๒๖ ๗๐.๖๕ ๒๙.๓๕ 

๒. ดานบทบาทหนาที่ของครอบครัว ๗๔.๐๐ ๗๒.๕๖ ๑,๒๓๔ ๕๕๘ ๖๘.๘๖ ๓๑.๑๔ 

                                           
๕๙กองสงเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. สถานการณความ

เขมแข็งของครอบครัวภาพรวมในแตละมิติระดับจังหวัดนครสวรรค.<http://stat.thaifamily. 
in.th/GaugeReports/frmViewReportFamily_New๐๒.aspx?year=๒๐๑๖&qtn_type=๑&group_type=
๕&codeid=๖๐>, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

สัมพันธภาพ 

บทบาทหนาที ่

ทุนทางสังคม 

หลีกเลี่ยงภาวะ

การพึ่งพาตนเอง 



๗๙ 

 

ดัชนีชี้วัด 

เกณฑคา

ดัชนีความ

เขมแข็ง 

คาเฉลี่ยดัชน ี

ความ

เขมแข็ง 

ผาน 

(จํานวน) 

ไมผาน 

(จํานวน) 

ผาน 

(%) 

ไมผาน 

(%) 

๓. ดานขอมูลขาวสารการเรียนรู ๖๓.๐๐ ๗๘.๐๑ ๑,๗๘๔ ๘ ๙๙.๕๕ ๐.๔๕ 

๑) ดานเศษฐกิจ ๕๘.๐๐ ๕๔.๒๖ ๘๙๗ ๘๙๕ ๕๐.๐๖ ๔๙.๙๔ 

๒) ดานสุขภาพ ๖๓.๐๐ ๙๙.๓๖ ๑,๗๘๖ ๖ ๙๙.๖๗ ๐.๓๓ 

๓) ดานขอมูลขาวสารการเรียนรู ๖๘.๐๐ ๘๐.๔๑ ๑,๗๘๐ ๑๒ ๙๙.๓๓ ๐.๖๗ 

๔.  ดานทุนทางสังคม ๖๕.๐๐ ๘๙.๒๐ ๑,๗๑๐ ๘๒ ๙๕.๔๒ ๔.๕๘ 

๕. หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง ๗๓.๐๐ ๙๙.๓๔ ๑,๗๗๖ ๑๖ ๙๙.๑๑ ๐.๘๙ 

 

ปจจัยที่สัมพันธกับครอบครัวเขมแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๕ปจจัยที่สัมพันธกับครอบครัวเขมแข็ง๖๐ 

สัมพันธภาพในครอบครัว ถือวาเปนปจจัยสําคัญเรื่องหนึ่งโดยนําเรื่องกิจกรรมที่ สรางสรรค
ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนรวมกันตางอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปนการรับประทานอาหาร การพักผอนการ
เยี่ยมญาติเปนตน การรวมทุกขรวมสุขตลอดจนการปรึกษาหารือ การสื่อสารกันภายในครอบครัว การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการแกปญหารวมกันอยางสรางสรรคไมวาจะเปนเรื่องการแบงเบาภาระ
ซึ่งกันและกัน เมื่อมีคนในครอบครัว เจ็บปวย หรือแมแตการไตถามสารทุกขสุกดิบของคน ใน
ครอบครัวก็ตาม ความรักความเอื้ออาทร ความสามัคคีที่คนในครอบครัวมีเปาหมายรวมกัน การไม

                                           
๖๐บังอร เทพทียน และคณะ.ปจจัยที่สัมพันธกับครอบครัวเขมแข็ง.วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา

๒๕๕๑ ,ปที ๖ ฉบับที่ ๒, หนา ๒๘. 



๘๐ 

ตางรายกันทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งการไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันภาวะเสี่ยงของ
ครอบครัว ปจจัยนี้อาจไมไดเกี่ยวของกับความเขมแข็งของครอบครัวโดยตรงแตเปนเสมือนสัญญาณ
เตือนภัยใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับรูลวงหนาวา หากมีภาวะเสี่ยงมากเกินไปอาจจะสงผลกระทบตอ
ครอบครัวไดโดยเฉพาะในเรื่องของปญหาการหยารางที่ตางใหครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไป
อยางมาก เพราะคนที่หยารางตองเผชิญกับการสูญเสียฐานะและชื่อเสียง ไมวาจะเปนเรื่องการ
เสียชีวิต การถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย การหนีออกจากบาน การฆาตัวตายการตกงาน ทั้งหมดเปน
ปจจัยตางใหครอบครัวไมเขมแข็ง 

รูปแบบการเสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว ที่สงเสริมการสรางคุณภาพชีวิต
ที่ดีและความเขมแข็งของครอบครัว ใหสอดคลองกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
สังคมไทยควรมุงเนนการใหความสําคัญกับการเสริมสรางหลัก ประกันความมั่นคงในดานชีวิต
ครอบครัวและชีวิตการงานเปนศูนยกลางแกนหมุนกระบวนการพัฒนา เพื่อสงเสริมปจจัยเกื้อหนุน
ความเขมแข็งภายในตัวครอบครัวเอง ทั้งในการเพิ่มทักษะการตางหนาที่ของครอบครัวตอสมาชิก
ครอบครัวและการประกอบการงานอาชีพในสังคมไดตรงกับความตองการของครอบครัวอยางสมดุล 
การเสริมพลังชีวิตครอบครัวจําเปนตองมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีมีการสื่อสารทางบวก มีทักษะการ
จัดการทรัพยากรตางๆ รวมถึงทักษะการปรับตัวเผชิญการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไดทันกับเหตุการณที่
เกดิขึ้น ตลอดจนการมีหลักคิดคุณธรรมในการดํารงชีวิตและการใชชีวิตครอบครัวอีกสวนที่สําคัญไมยิ่ง 
หยอนกวากันคือการประกอบอาชีพสุจริตดวยความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรและรูจักพัฒนา
ความสามารถในการตางงานอยูเสมอ นอกจากนี้จําเปนตองมีองคประกอบพื้นฐานของการไดรับสิทธิ
ขั้น พื้นฐานในการดํารงความเปนมนุษยและครอบครัว ไดแก หลักประกันความมั่นคงในดานที่อยู
อาศัยและสภาพแวดลอม สุขภาพ การศึกษาอาชีพและรายไดโดยการสนับสนุนความมั่นคงในดานการ
มีสวนรวม การคมนาคมและการสื่อสาร ดังนั้นในการตางงานกับครอบครัวจึงมีความจําเปนตองมี
นักพัฒนาครอบครัวเปนผูประสานเชื่อมโยงความตองการของครอบครัวกับแหลงทุนและทรัพยากร
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอการเสริมสรางความมั่นคงในครอบครัวไดอยางเปนรูปธรรม๖๑ 

การที่จะตางใหชีวิตครอบครัวมีความมั่นคงนั้นตองมีองคประกอบที่จะชวยสนับสนุนใหเกิด
ความสมดุล จากดานอื่นๆ ดวย ไดแก การที่สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีมีการศึกษาที่สามารถ
นําไปประกอบอาชีพที่ที่มั่นคงไดรวมทั้งมีรายไดอยางพอเพียงที่สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางไมขัดสน
และอยูในสภาพแวดลอมที่ดีมีชุมชนที่พึ่งพาอาศัยกันไดตางใหเกิดการมีสวนรวมซึ่งกันและกันก็จะตาง 
ใหครอบครัวมีความสุขอันนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีไดเชนกัน 

ในเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัวนี้ ครอบครัวและชุมชนควรมีความ
คิดเห็นที่สอดคลองกัน๖๒ กลาวคือ 

                                           
๖๑จิตตินันท เดชะคุปต และคณะ.การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสรางหลักประกันความมั่นคง

ของครอบครัวไทย.รายงานวิจยั, สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว: ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย 
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓. 

๖๒สุภา อักษรดิษฐ. ครอบครัวศึกษา : รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครอบครัวที่เขมแข็ง.รายงาน
วิจัย, กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๒. 



๘๑ 

1) ครอบครัวมีความสําคัญยิ่ง เด็กที่มากจากครอบครัวที่ดีและมีความสุขจะเรียนไดดีกวา
เด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกเมื่อครอบครัวแตกแยกยอมนํามาซึ่งปญหาอื่นๆ ในสังคม ดังนั้นหาก
ครอบครัวออนแอ ชุมชนก็จะออนแอไปดวย แมวาในสภาพปจจุบันในชุมชนยังไมมีความพรอมในการ
ที่จะรับภาวะการใหการศึกษาแกเด็กก็ตาม ครอบครัวก็ควรมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องการศึกษาเรียนรู
ของเด็ก ไมควรปลอยใหเปนภาระหนาที่ของโรงเรียนฝายเดียว 

2) โรงเรียนและวัดควรมีบทบาทมากขึ้นตอการเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว โดย
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับครอบครัวเพื่อใหเกิดการเรียนรูและความสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
ขณะเดียวกันมีแนวคดิวาครูและผูนําชุมชนควรดําเนินชีวิตครอบครัวใหเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก 

3) เพื่อใหครอบครัวมีความเขมแข็งมากขึ้น ครอบครัวจึงเสนอแนวคิดวาโรงเรียนควร
ดําเนินการจัดตางหลักสูตรครัวศึกษาเพื่อใหครอบครัวมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการครอง
เรือน การอบรมเลี้ยงดเูด็กและวัยรุน การประกอบอาชีพ และการดูแลสุขภาพอนามัยโดยใชวิธีการจัด
ประชุม ชี้แจง การจัดกลุมเสวนา การใหความรูผานสื่อสิ่งพิมพ และการเผยแพรทางหอกระจายขาว
เปนหลัก 

 ๒.๖.๓ ดัชนีความอยูดีมีสุขดานชีวิตครอบครัว 

การอยูดีมีสุขของประชาชนเปนครอบครัว  มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนสถาบันหลักซึ่ง
ประกอบกันเปนสังคมที่เขมแข็ง มั่นคง มีสันติสุข ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศ    
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จึงมอบหมายใหสถาบันแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว  จัดตางโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด  “ครอบครัวอยูดีมีสุข” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบแนวคิด “ครอบครัวอยูดีมีสุข” ที่ยอมรับรวมกันและสรางตัวชี้วัด
ภาวะการอยูดีมีสุขที่เปนจริงของครอบครัวไทย  

ครอบครัวอยูดีมีสุข หมายถึง สภาพครอบครัวที่พึงประสงคอันเกิดจากการรวมตัวในรูปแบบ
ที่หลากหลายของบุคคลที่มาดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมาย  สามารถตางบทบาทหนาที่ไดอยาง
เหมาะสมและรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน พึ่งพาตนเองไดอยางตอเนื่อง  สามารถปรับตัวไดอยาง
สรางสรรคทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเปนสวนหนึ่งที่เกื้อกูลสังคมอยางมีคุณธรรม  

 ๑) องคประกอบของครอบครัวอยูดีมีสุข 
 องคประกอบของครอบครัวอยูดีมีสุขเปน ๕ ดาน ไดแก 

๑.๑) รูปแบบครอบครัว หมายถึง ลักษณะโครงสรางที่มีความหลากหลายของ
การรวมตัวของสมาชิกที่มีจุดหมายในการสรางครอบครัวรวมกัน 
  ๑.๒) บทบาทหนาที่ของครอบครัว หมายถึง การตางหนาที่ของครอบครัวที่

จะดูแลความตองการ และพัฒนาคุณภาพของสมาชิกอยางเปนองครวม ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดาน
ความเปนอยูทั้งรางกายและจิตใจ ดานการพัฒนาปลูกฝงความเปนมนุษยที่ดี เปนแหลงที่เอื้อตอการ
เรียนรูและถายทอดวัฒนธรรม 

 ๑.๓) สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การเกี่ยวของปฏิสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัวที่เพิ่มความผูกพัน เคารพรักและเอื้ออาทรตอกัน ซึ่งประเมินไดจากพฤติกรรม การสื่อ
ความหมายมีสวนรวมปรึกษาหารือ ตัดสินใจ และตางกิจกรรมในบรรยากาศที่สงบสุข 



๘๒ 

 ๑.๔) การพึ่งพาตนเอง หมายถึง ความสามารถของครอบครัวที่อยูรอด
โครงสรางตางหนาที่และรักษาสัมพันธภาพที่ดี โดยสมาชิกทั้งหญิงและชายชวยกันปรับตัวในกระแส
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งประเมินไดจากการดูแลตนเองไดทางดานเศรษฐกิจการจัดการชีวิตความ
เปนอยูสุขภาพ การเขาถึงขอมูลขาวสาร และบริการทางสังคม 

 ๑.๕) การเกื้อกูลสังคมอยางมีคุณธรรม หมายถึง การมีสวนรวมของครอบครัว
ในกิจกรรมที่สรางสรรค และ/หรือชวยเหลือสังคม โดยไมเปนผูกอใหเกิดความเดือดรอน หรือสราง
ปญหาสังคม จากองคประกอบของ “ครอบครัวอยูดีมีสุข” ๕ ดาน คัดสรรตัวชี้วัดได ๒๒ ตัวชี้วัด  
สามารถจําแนกกลุมตัวชี้วัดเปน ๓ กลุม ดังนี้ 

 (๑) กลุมตัวชี้วัดเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งมีอยูแลวในฐานขอมูลในปจจุบัน
นํามารวบรวมและสังเคราะหเปนดัชนีเพื่อสะทอนภาวะครอบครัวอยูดีมีสุข ไดแก ขอมูลจปฐ. กชช.๒ 
ค ของกรมการพัฒนาชุมชน  และขอมูลอัตราการสมรส  อัตราการหยาของกรมการปกครอง 

 (๒) กลุมตัวชี้วัดเกี่ยวกับครอบครัวที่สามารถจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมไดใน
กระบวนการจัดตางฐานขอมูลที่มีอยู ไดแก ขอมูลครอบครัวผาสุก ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมคําถามจะตางใหขอมูลสมบูรณยิ่งขึ้น 

 (๓) กลุมตัวชี้วัดเกี่ยวกับครอบครัวที่จําเปน แตยังไมมีโอกาสจัดเก็บไดใน
กระบวนการจัดตางฐานขอมูลปจจุบัน ไดแก ขอมูลเชิงคุณภาพ  

ภาพลักษณเหลานี้จัดอยูภายใตกรอบครอบครัวเขมแข็ง ๕ ดาน ของสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว๖๓ ไดแก ดานสัมพันธภาพ ดานการตางบทบาทหนาที่ของครอบครัว ดานการ
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ/สุขภาพ/ขอมูลขาวสารและโอกาสในการเรียนรูดานทุนทางสังคม และดาน
การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวไดในภาวะยากลําบากซึ่งองคกรนี้ไดตางการสํารวจความ
เขมแข็งของครอบครัวไทยในภาพรวมทั้ง ๕ ดานเปนประจําทุกปและแตละปมีผลตางนองเดียวกันดัง
ตัวอยางปพ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏผลคือ  

Grate A  หมายถึง   ระดับความเขมแข็งสูง คิดเปนรอยละ ๗๖.๖๗ 

Grate B  หมายถึง ระดับความเขมแข็งปานกลางคิดเปนรอยละ ๗.๖๙ 

Grate C หมายถึง   ระดับความเขมแข็งต่ํา คิดเปนรอยละ ๑๕.๖๔ 

ขอคนพบดังกลาวเปนภาพรวมของครอบครัวไทยโดยทั่วไปแตเมื่อพิจารณาจํากัดลงมายัง
ครอบครัวในชุมชนแออัดคาดังกลาวก็นาจะเปลี่ยนไปในทางกลับกัน กลาวคือGrate C มีระดับสูงขึ้น 

ครอบครัวที่มีความสุข ความเขมแข็ง คือ ครอบครัวที่สมาชิกมีความใกลชิดสนิทสนมกัน 
เขาใจหวงใยกัน รักกัน มีการตางกิจกรรมในครอบครัวรวมกันอยางสม่ําเสมอ เมื่อมีปญหาสมาชิก
ครอบครัวสามารถรวมกันแกไขปญหาไดเหมาะสม มีพฤติกรรมที่สรางสรรค ตางใหมีการปรับตัวไป

                                           
๖๓สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก, ๒๕๔๖, หนา ๘. 



๘๓ 

ในทางทิศทางสงเสริมใหครอบครัวมีความสุขและความเขมแข็ง นอกจากนั้นสมาชิกครอบครัวที่มี
ความสุขมักมองขามความบกพรองของสมาชิกอื่นในครอบครัว ไมจองจับผิดกัน มีความรูสึกอยาก
ชวยเหลือกัน อยากตางใหผูอื่นพึงพอใจ และมีความสุข และสิ่งสําคัญ คือ สมาชิกครอบครัวมีการ
กําหนดเปาหมายในชีวิตรวมกัน 

๒) องคประกอบของ “ความอยูดีมีสุข” ทั้ง ๗ดาน 

กรอบแนวคิดของศาสตราจารยนานัค คัควานี นั้นไดมีการแจกแจงองคประกอบของ
ความอยูดีมีสุขออกเปน ๗ ดาน ซึ่งมีความครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิต 

องคประกอบที่ ๑ คือ ดานสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ซึ่งยังประกอบดวย 
องคประกอบยอยอีก๔ ดานคือ ความยืนยาวของอายุ การปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ 
โภชนาการและการใหบริการสาธารณสุข 

องคประกอบที่ ๒ คือ การศึกษา ซึ่งครอบคลุมสาระตางๆ ในกระบวนการเรียนรู 
ความรูพื้นฐานและทักษะตางๆ รวมทั้งการเขาถึงบริการและคุณภาพการศึกษา 

องคประกอบที่ ๓ คือ ชีวิตการตางงาน เนื่องจากประชาชนจะใชชีวิตสวนใหญอยูกับ
การตางงานการพิจารณาสภาพแวดลอม การตางงาน จึงเปนสวนประกอบที่สําคัญมาก และ
ชีวิตการตางงานที่มีคุณภาพเกี่ยวของกับการจางงานและความพอใจในคาจางที่ไดรับ
องคประกอบ ดานนี้ ยังรวมถึงปจจัยองคประกอบยอยในดานการใชแรงงานเด็ก และผูหญิง
และระบบประกันสังคมดวย 

องคประกอบที่ ๔ คือ ชีวิตครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัวถือเปนประเด็น
สําคัญที่สงผลกระทบตอ “ความอยูดีมีสุข” โครงสรางและขนาดของครอบครัวเปนตัวกําหนด
ระดับความเปนอยูของสมาชิกแตละคน ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุน ตองรับรูความ
ตองการของสมาชิกแตละคน และดูแลสมาชิกทุกคนอยางเทาเทยีมกันโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

องคประกอบที่ ๕ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจความยากจน การกระจายรายได 
และสวัสดิการเปนเครื่องมือสําคัญที่นําไปสูการบรรลุเปาหมายความอยูดีมีสุข ฉะนั้นการ
พัฒนา ที่ยั่งยืนจึงเปนปจจัยสําคัญของความอยูดีมีสุข การมีปญหาความยากจนที่รุนแรง และ
ความไมเทาเทียมกันดานรายไดในระดับสูงสะทอน “การอยูอยางมีทุกข ”ในสังคม ประเด็น
เหลานี้ จึงนับเปนองคประกอบที่จําเปนของเครื่องชี้วัด “ความอยูดีมีสุข” ดวย 

องคประกอบที่  ๖  คื อ  สิ่ ง แวดลอมและความปลอดภัย  การดู แลรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งจําเปนตอ “ความอยูดีมีสุข” เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน องคประกอบนี้ รวมถึงประเด็นสภาพแวดลอมดานที่อยูอาศัย การอนามัย
แวดลอม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะจากปญหาอาชญากรรม 

องคประกอบที่  ๗ คือ ดานประชารัฐ หมายถึง ความสัมพันธระหวางรัฐกับ
ประชาชน การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันจะนํามาซึ่ง “ความอยูดีมีสุข” การ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพิ่มพูนและใชประโยชนจากทรัพยากร



๘๔ 

มนุษยใหเต็มขีดความสามารถเปนเครื่องมือของการยกระดับความอยูดีมีสุข องคประกอบนี้
จะรวมประเด็นเรื่อง ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพทางการเมืองรวมทั้งการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการ 

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๑ ประกอบดวยยุทธศาสตร การพัฒนาหลัก ๖ 
ดาน ซึ่งครอบคลุมสาระทุกดานของความอยูดีมีสุข อยางไมสามารถแยกออกจากกันใหชัดเจนได จึงได
พยายามอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง ๗ ดาน ของความอยูดีมีสุข และยุทธศาสตร
การพัฒนาทั้ง ๖ดาน ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑และเชื่อมโยงเขาหากัน 

๓) โครงสรางหรือองคประกอบหลักของครอบครัวที่พึงประสงค๖๔ 

หนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนไดกําหนดคุณลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค 
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาครอบครัวไทยตามกรอบแผนพัฒนาฉบับที่ ๘ โดยมีเปาหมายของ
การพัฒนาลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค เพื่อใหบรรลุเปนครอบครัวที่มีความสุข และความสุข
ของครอบครัวตั้งอยูบนพื้นฐานของโครงสรางหรือองคประกอบหลักที่เปนกลไกสําคัญ ๕ ดาน 
ดังตอไปนี้ 

๓.๑) สังคมครอบครัว เปนรากฐานสําคัญในการสรางครอบครัวที่มีความรักและความ
อบอุน ซึ่งมีองคประกอบสําคัญคือ 

(๑) ความสัมพันธที่อบอุนและเอื้ออาทรตอกัน คือ ความสัมพันธภายในครอบครัว 
และความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวตอชุมชน การที่สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธที่ดีตอ
กัน ตางใหเกิดความรักความอบอุน ความเอื้อเฟอ เกื้อหนุนกัน การแบงปนความรักใหคนรอบขาง 
กอใหเกิดการชวยเหลือกันและกันทั้งในครอบครัวและชุมชน คนในชุมชนรักและหวงใยกัน ซึ่งจะเปน
พลังที่ เขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน เปนครอบครัวอบอุนและชุมชนเขมแข็ง วิธีการสราง
ความสัมพันธตางไดหลายวิธี ไดแก การพัฒนาความเขาใจซึ่งกันและกัน การแสดงความจริงใจตอกัน 
ความอดทน การใหอภัย และการมีประชาธิปไตยในครอบครัว 

(๒) การขัดเกลาและการเรียนรูทางสังคม สังคมครอบครัวไดกําหนดให พอ แม มี
หนาที่ดูแลเลี้ยงลูกใหเติบโต พึ่งพาตนเองได พอแมควรสอนลูกใหรูจักความจริง ความลําบาก รูจัก
แกปญหาไดดวยตนเองสอนใหรูจักเผื่อแผ รูจักพอ ประหยัด มัธยัสถ ซื่อสัตยสุจริต ซึ่งพอแมจะตอง
ปฏิบัติใหเปนตัวอยางที่ดีแกลูกดวย เพื่อแสดงใหเห็นวาสามารถปฏิบัติได กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมที่ดี ควรประกอบดวย ๓ ลักษณะ คือ  

(๒.๑) การสงเสริมพื้นฐานทางอารมณที่ดี ตางใหเด็กมองโลกในแงดี ชวยเหลือ
ตัวเอง และแกปญหาไดโดยไมตางรายใคร และไมตางรายตนเอง  

(๒.๒) การกระตุนพัฒนาการเด็ก ตางใหเด็กมีการเจริญเติบโตทั้งทางรางกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

                                           
๖๔วิชัย เทียนถาวรและคณะ.การศกึษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะครอบครัวที่พึงประสงคของประเทศ

ไทย.นนทบุร:ี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๒. 



๘๕ 

(๒.๓) การสัมผัส การกอดลูก เปนการตางใหเกิดความรัก ความผูกพัน ตางให
เด็กมีความเขาใจถึงชีวิตที่เอื้อเฟอคนอื่น มีน้ําใจกับคนอ่ืน 

๓.๒) สุขภาพครอบครัว การมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และจิตวิญญาณ เปนตนทุนที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของคนและครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม 
องคประกอบดานสุขภาพครอบครัวที่สําคัญคือ 

(๑) ปราศจากโรคและความเจ็บปวยเรื้อรัง หรือถามีการเจ็บปวยก็สามารถดูแล 
ชวยเหลือตนเองได สามารถควบคุมอาการของโรคมิใหรุนแรง 

(๒) การดูแลสุขภาพของตนเอง มีความรูในการปองกันและรักษาโรคขั้นพื้นฐาน มี
การตรวจรางกายประจําป รวมทั้งการตรวจเฉพาะโรค 

(๓) มีหลักประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บปวยสามารถรับบริการดานการแพทยไดโดยไม
เดือดรอน และไมเปนภาระแกครอบครัว มีสวัสดิการดานคาใชจายการรักษาพยาบาล เชน การ
ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนตน 

๓.๓) เศรษฐกิจครอบครัว เปนตัวชี้วัดพื้นฐานที่แสดงถึงความมั่นคงของครอบครัว เพราะ
ครอบครัวที่มีรายไดเพียงพอ ยอมตางใหสมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูที่เปนสุข มีองคประกอบที่
สําคัญ คือ 

(๑) มีที่พักอาศัยที่มีความคงทน ถาวร และสะอาดถูกสุขลักษณะ 

(๒) มีอาชีพและรายไดพอเพียงที่ไมเดือดรอน การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึงพอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปญญาพอเพียง เมื่อทุกอยาง
พอเพียงก็เกิดความสมดุล ไมเกิดวิกฤต มีการเพิ่มทุนทุกๆทางพรอมกัน คือ ทุนทางสังคม ทุน
วัฒนธรรม ทุนสิ่งแวดลอม และทุนเศรษฐกิจ ตางใหมีการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

(๓) ภาระและหนาที่ความรับผิดชอบ สมาชิกทุกคนในครอบครัวตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว รวมมือกันประกอบอาชีพ รูจักแบงหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่อง
เงิน รูจักประหยัด ตางใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัว 

๓.๔) วัฒนธรรมครอบครัว เปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้นําครอบครัวใหดําเนินไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง มีศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในการเสริมสรางความสุข และ
ความแข็งแกรงใหกับครอบครัว มีองคประกอบทีส่ําคัญคือ 

(๑) คุณคาชีวิต ครอบครัว และสังคม การดําเนินชีวิตที่มีคุณคา ควรประกอบดวย
หลัก ๕ ประการหรือ เบญจวิถี ปลุกมโนสํานึกแหงการเปนมนุษย สัมผัสเพื่อนมนุษยและสัมผัส
ธรรมชาติ ขยายความรักเพื่อนมนุษยและความรักธรรมชาติอยางกวางขวาง รวมกลุมใหเกิดความเปน
ชุมชน การเปนบุคคลที่มีการเรียนรู 

(๒) การอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมไทย เปนสิ่งสําคัญที่ทุก
ครอบครัวและสังคมควรรวมมือกัน ทั้งนี้เพราะการสูญเสียทรัพยากร คือ การตางลายตนทุนทางสังคม 



๘๖ 

และครอบครัวใหแตกสลาย การอนุรักษสิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องของพฤติกรรม วิธีคิดทางวัฒนธรรม 
และเปนวิถีชีวิตที่ทุกครอบครัวควรปลูกฝงใหกับสมาชิก เกิดการตระหนัก และเห็นความสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิต และพฤติกรรมที่เอ้ือเฟอ และเกื้อกูลตอการประหยัดทรัพยากรมากขึ้น และ
ไมแยงกันใชจนเสียสมดุล ตลอดจนรวมกันผดุงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหดํารงสืบตอไป 

๓.๕) การเกื้อหนุนสังคม การชวยเหลือหรือเกื้อหนุนสังคม เปรียบเสมือนการสรางรมเงา
ใหครอบครัวเปนการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับตนเอง ครอบครัว และสังคม มีองคประกอบคือ 

(๑) จิตสํานึกสาธารณะ เปนความรูสึกหรือความตระหนักในความหมาย และคุณคา
ของความเปนคนและสิ่งแวดลอม ที่ตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในยามเดือดรอน หรือประสบ
ปญหา ความรูสึกหวงแหนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยไมคุมคา 

(๒) พฤติกรรมสาธารณะ เปนการแสดงถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอผูอื่นและ
สังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากจิตสํานึกที่ดีตามขอ (๕.๑) ซึ่งถาสังคมสรางคนที่มีพื้นฐานดังกลาวนี้ได จะ
เปนหัวใจสําคัญที่ตางใหสมาชิกครอบครัว และสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและสงบอยางแทจริง 
พฤติกรรมสาธารณะ ที่อาจจะสะทอนใหเห็นไดทั่วไป เชน การสมัครเปนสมาชิกกลุม/ชมรม การเขา
รวมกิจกรรมสาธารณะประโยชนของชุมชนอยางตอเนื่อง 

๔) ดัชนีชีวิตครอบครัว (Composite Index) 

ดัชนีความอยูดีมีสุข” ดานชีวิตครอบครัวซึ่งเปน ๑ ใน ๗องคประกอบหลักดังกลาวแลว
ขางตน เรียกวา “ดัชนีชีวิตครอบครัว (Composite index)” เพื่อประเมินครอบครัวอยูดีมีสุข และได
จําแนกองคประกอบของ “ครอบครัวอยูดีมีสุข” เปน ๕ ดาน ไดแก รูปแบบครอบครัว บทบาทหนาที่
ของครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว การพึ่งพาตนเองของครอบครัว และการเกื้อกูลสังคมของ
ครอบครัว ระบุตัวชี้วัดรวม ๒๒ ตัว ไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด ครอบครัวอยูดีมีสุข หลังจาก
ไดมีการเก็บขอมูลบางสวนและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันของคณะนักวิจัย ซึ่งนําโดยสถาบัน
แหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวรวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครอบครัว 
๒ ครั้ง ผลการประชุมระดมความคิดเพื่อคัดสรรตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขดานชีวิตครอบครัวที่เหมาะสม
ที่สุด และมีความเปนไปได จากการนําขอมูลมาสังเคราะห มีองคประกอบ ๒ ดาน ไดแก สัมพันธภาพ
ในครอบครัวและการพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

ดังนั้นการประเมินดัชนีชีวิตครอบครัว จึงเปนการประเมินความสําเร็จจาก ๒ สวนดังนี้ คือ 

(๑) สัมพันธภาพที่อบอุนในครอบครัว โดยพิจารณาจากการที่สมาชิกมีโอกาสอยูพรอม
หนา มีการปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อแกปญหาครอบครัว เด็กในครอบครัวไมเคยหนีออกจากบาน 
รวมทั้งการจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหยา 



๘๗ 

(๒) ความเขมแข็งในการพึ่งพาตนเองของครอบครัว โดยพิจารณาจากสัดสวนครัวเรือนที่
มีรายไดประจําสูงกวารายจาย ในอัตรารอยละ ๑๐ ตอครัวเรือนทั้งหมด๖๕ 

ตารางที ่๒.๔ สรุปมาตรฐานตัวชี้วัดเกณฑท่ีเกี่ยวของกับครอบครัว 

 

                                           
๖๕นิตยา คชภักด.ี เครือขายรวมสรางดัชนีช้ีวัดและฐานขอมูลความอยูดีมีสุขดานชีวิตครอบครัว, เอกสาร

ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ, เรื่องทิศทางการพัฒนาสถาบนัครอบครัวแบบบรูณาการ ณโรงแรม ปริ๊นพาเลซ 
กรุงเทพฯ วันจันทรที่ ๑๕กันยายน ๒๕๔๖. 



๘๘ 

 



๘๙ 

 จะเห็นไดวาครอบครัวนั้นมีคุณคาและมีความสําคัญตอเยาวชนและสังคมมากเพียงใด
หากคนในครอบครัวสามารถตางไดโดยการดูแลใหความรักและความอบอุนในครอบรัวรวมทั้งการ
อบรมสั่งสอนดวยแนวทางและวิธีการที่ถูกตองตางตัวเปนผูใหญที่คิดดีพูดดีและตางดีเพื่อเปนตัวอยาง
ใหแกลูกหลานแลวจะเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือรวมทั้งการปฏิบัติตามอยางถูกตองและเขาใจดวยใจ
รวมทั้งแนะแนวทางการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตองเผชิญกับปญหาภายนอกจึงจะถือวาเปนการปู
พื้นฐานที่ดีใหแกเยาวชนหากครอบครัวมีความเขมแข็งแลวหลายๆ ครอบครัวที่เขมแข็งมารวมกันยอม
กลายเปนสังคมและประเทศที่มีความเขมแข็งทางสังคมตามไปดวยเชื่อวาปญหาเยาวชนและสังคมที่
เกิดขึ้นทุกวันนี้จะลดลงไดอยางแนนอนดวยพลังขับเคลื่อนจุดเล็กๆ แตเขมแข็งและมั่นคงของ
ครอบครัว 
 

๒.๗ หลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต)๖๖ กลาวถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
นั้น ตองสอดคลองกับกระบวนการแหงเหตุปจจัยอยางครบวงจร การที่จะสอดคลองกับกระบวนการ
แหงเหตุปจจัยอยางครบวงจรก็ตองเปนไปโดยสัมพันธดวยดีกับองคประกอบทุกอยางในระบบการ
ดํารงอยูของมนุษยองคประกอบทั้งสาม (มนุษย ธรรมชาติ และสังคม) ในการดํารงอยูของมนุษยนั้น
จะตองประสานเกื้อกูลกันหมายความวา องคประกอบเหลานี้ประสานกันดวยและเกื้อกูลตอกันดวย 
ในการดํารงอยูรวมกันและก็เดินไปดวยกัน ฉะนั้นพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของมนุษยจะตองเปนไป
ในทางที่ไมเบียดเบียนตน คือ ไมตางใหเสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แตใหเปนไปในทางที่พัฒนา
คุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตนั้น นี่เปนการไมเบียดเบียนตน และ ไมเบียดเบียนผูอื่น คือไมกอความ
เดือดรอนแกสังคม และไมตางใหเสียคุณภาพของ Eco-systems หรือระบบธรรมชาติแวดลอม 

เมื่อกลาวถึงเรื่องเศรษฐกิจโดยมากเรามักจะมองแตเพียงดานวัตถุของการผลิตอยางเดียว แต
เบื้องหลังของการผลิตมักจะถูกมองขาม ซึ่งในความเปนจริงแลวปจจัยสําคัญของเศรษฐกิจ คือ
ทรัพยากรมนุษยและสิ่งที่มีคาสูงสุดของมนุษยก็คือจริยธรรม คุณธรรมหรือจริยธรรมนี้มีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจเปนอยางมาก ดังนั้นเราควรจะสนใจจริยธรรม คําวาจริยธรรมในที่นี้มีความหมายรวมไป
ถึงคุณธรรมและคุณคาทางจิตใจ คุณธรรม คุณคาทางจิตใจและความประพฤติดีความประพฤติชั่ว 
หรือสภาพจิตใจที่เปนไปตางๆ ยอมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางมากในการดําเนินการกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ หัวใจของการผลิตที่สําคัญก็คือ คุณภาพของคนและคุณธรรมของคนที่แสดงออกมาในรูป
ของพฤติกรรมตางๆ ซึ่งพอจะเห็นไดก็คือ ความขยัน ความอดทน ความซื่อสัตยสุจริต ความรักและ
เอาใจใสในงาน ความตรงตอเวลาและความเสียสละ เปนตน ทั้งหมดนี้ยอมมีผลตอคุณภาพในการผลิต 
มีความสําคัญตอการเพิ่มผลิตอยางมาก กลาวคือถาคนตางงานรักและเอาใจในงานที่ตนเองตางมีความ
ขยันหมั่นเพียรผลผลิตที่ออกมาก็จะดีมีคุณภาพ ในทางตรงขามถาคนตางงานเกิดความเบื่อหนายไม
กระตือรือรน หรือมีการทุจริตคอรัปชั่น มีความทอแททอถอย กลุมใจกังวลใจ ก็ยอมมีผลกระทบตอ

                                           
 ๖๖ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต).เศรษฐศาสตรแนวพุทธ Buddhist Economics.คณะกรรมการ
เอกลักษณของชาต,ิ ๒๕๓๗, หนา ๔๗. 



๙๐ 

การลดหรือ เพิ่มผลผลิตนั้นๆพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เกื้อกูลกับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะใหบรรลุ
ประโยชนสุขปจจุบัน ซึ่งเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ที่พระพุทธองคตรัสวา เปนขอปฏิบัติในการ
สงเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจมี ๔ ประการคือ ๖๗ 

 ๑) อุฏฐานสัมป ตางถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพอันสุจริตมี
ความชํานาญ ใชปญญาพิจารณาสอดสองใครครวญ มีความคิดริเริ่มสราง รูวิธีการในการดาเนินการ
ดานเศรษฐกิจใหไดผลดี 

 ๒) อารักขสัมป ตางถึงพรอมดวยการรักษา เปนผูสามารถคุมครองรักษาทรัพยที่หามาได
นั้น ไมใหพินาศหรือเสื่อมไปดวยภัยอันตรายตางๆ 

 ๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนเพื่อน ซึ่งจะเปนเหตุใหมีความเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป 
เลือกคบกับบัณฑิตผูทรงคุณธรรมมีศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา เปนตน ตลอดจนรูจักปฏิบัติตอ
ทรัพยของตนอยางถูกตอง ไมใหถูกบาปมิตรชักนาไปทางอบายมุข 

 ๔) สมชีวิตา มีความเปนอยูอยางพอดี รูจักกําหนดรายรับรายจายเลี้ยงชีวิตพอดี ไมให
ฝดเคืองหรือฟุมเฟอยฟุงเฟอจนเกินไป มีรายเหลือเก็บไวใชในคราวฉุกเฉิน 

๒.๗.๑ ความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ 

เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญสําหรับมนุษยเนื่องจําเปนวิชาที่มีขอบขายครอบคลุม
การจัดการทรัพยากรที่มีความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตมนุษยตั้งแตระดับบุคคลระดับครอบครัวและ
ระดับประเทศมนุษยทุกคนจะดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขยอมตองการสิ่งตางๆ ที่สามารถสนองความ
ตองการหรืออํานวยประโยชนแกตนไดและภายใตเงื่อนไขที่ทรัพยากรในโลกมีจํานวนจํากัดการมี
ความรูความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรใหสามารถสนองความตองการของมนุษยซึ่งมีไมจํากัดใน
ลักษณะท่ีประหยัดที่สุดและใหประโยชนสูงสุดตอบุคคลและตอสวนรวมจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ 

ในระดับบุคคลมนุษยไมวาจะเปนสมาชิกในครัวเรือนหรือหัวหนาครอบครัวในฐานะผูบริโภค
จะตองรูวิธีการจัดหาสิ่งตางๆเพื่อสนองความตองการของตนและสมาชิกในครัวเรือนไดโดยตรง
สามารถจัดสรรเงินและเลือกซื้อสินคาและบริการที่ตนตองการไดอยางเหมาะสมบุคคลในฐานะ
แรงงานจะตองสามารถเลือกและตัดสินใจตางงานหารายไดไวเพื่อจับจายใชสอยสวนบุคคลในฐานะ
ผูประกอบการนักธุรกิจหรือผูผลิตจะตองสามารถเลือกและตัดสินใจที่จะประกอบการหรือตางการ
ผลิตสินคาและบริการที่ใหผลตอบแทนสูงและสามารถสนองความตองการบริโภคอุปโภคของบุคคลอื่น
ในสังคม 

การตางงานการประกอบธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรทรัพยากรดังกลาวจะตองดําเนินภายใตกฎระเบียบของสังคมซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับสวนอื่นๆ 
ของสังคมอาทิประเพณีคานิยมวัฒนธรรมการศึกษาสาธารณสุขการเมืองการปกครองสวัสดิการสังคม
ความสัมพันธกับตางประเทศทั้งนี้โดยมีคณะบุคคลซึ่งตางหนาที่รัฐบาลเปนผูคอยกํากับดูแล หาก
                                           
 ๖๗ พระครูศรีปริยัติคณุาภรณ,ดร.แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในหลักพุทธศาสตร.สืบคนจาก : 
http://www.src.mbu.ac.th/images/stories/pdf/๐๐๗.pdf 



๙๑ 

มนุษยสามารถตัดสินใจในการจับจายใชสอยการตางงานและการประกอบธุรกิจตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมมีหลักเกณฑและมีเหตุผลยอมกอใหเกิดความผาสุกในการดํารงชีวิตซึ่งการตัดสินใจดังกลาว
ตองอาศัยความรูความเขาใจอยางถูกตองในเรื่องราวขององคประกอบและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาม
สถานภาพที่ตนมีความเกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออมมนุษยสวนใหญมีความรูความเขาใจในเรื่อง
เศรษฐกิจจากประสบการณและความคุนเคยแตการมีความรูความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจอยางเปน
เรื่องเปนราวตามที่นักวิชาการไดนํามาสรุปเปนบทเรียนและเรียกกันวาวิชาเศรษฐศาสตรซึ่งปรากฏใน
รูปแนวคิดทฤษฎี ทั้งที่เปนพื้นฐานขั้นตนและขั้นสูงยอมชวยใหมนุษยสามารถเรียนรูและเขาใจ
ปรากฏการณตางๆ ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศไดรวดเร็วและงายขึ้นซึ่งตาง
ใหการเลือกและการตัดสินใจในเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจตามบทบาทของตนทั้งในฐานที่เปนแรงงาน
ผูผลิตผูบริโภคผูประกอบการหรือรัฐบาลสามารถเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมมีหลักเกณฑมีเหตุผลและ
สงผลดีทั้งตอมนุษยในระดับสวนบุคคลครอบครัวและสวนรวมเศรษฐศาสตรจึงเปนวิชาที่มีความสําคัญ
ทั้งตอการดํารงชีวิตของมนุษยระดับบุคคลและตอการพัฒนาประเทศสวนรวม 

การศึกษาเศรษฐศาสตรในระดับเบื้องตนมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนหรือผูศึกษาเศรษฐศาสตร
หรือบุคคลโดยทั่วไปมีความรูความเขาใจมีทัศนคติและมีพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตองและ
เหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของตนและสถานภาพของสังคมทั้งในปจจุบันและในภายหนา 
ไมวามนุษยจะมีสถานภาพเปนผูบริโภคผูซื้อผูขายผูผลิตผูประกอบการเจาของที่ดินเจาของทุนเจาของ
แรงงาน ผูบริหารประเทศตองสามารถดํารงชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญทาง
เศรษฐศาสตรคือทรัพยากรในโลกมีจํานวนจํากัด บุคคลในสังคมจะตองเปนที่มีเหตุผลที่เหมาะสมใน
การเลือกกระตางการตางๆ โดยเฉพาะการเลือกใชทรัพยากรซึ่งมีอยูอยางจํากัดอยางประหยัดและ
กอใหเกิดผลที่คุมคาแกตนเองและสังคมโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่นและแกสังคมในกรณีที่
จําเปนตองกระตางการใดๆ ที่กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียแกตนและสังคมมนุษยจักตองเลือกกระตาง
การดังกลาวในลักษณะที่กอใหเกิดทั้งผลเสียตอตนเองและตอสังคมนอยที่สุดและควรใชทรัพยากร
นอยที่สุดเพื่อใหบุคคลอื่นและบุคคลรุนหลังไดมีโอกาสใชประโยชนจากทรัพยากรดวย อาทิ บุคคลใน
ครัวเรือนไมควรเปดน้ําประปาทิ้งโดยไมใชประโยชน ผูประกอบการไมควรปลอยน้ําเสียจากโรงงานลง
ในแมน้ําลําคลองโดยปราศจากการบําบัด รัฐบาลไมควรจัดสรรงบประมาณรายจายในโครงการตัด
ถนนในหมูบานชนบทในลักษณะที่กอใหเกิดประโยชนแกนักการเมืองหรือขาราชการแตเกิดประโยชน
ในการใชงานนอย 

ดังนั้นที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ คือ ศาสตรที่มี
ลักษณะเปนทางสายกลางหรือเศรษฐศาสตรมัชฌิมาปฏิปทา๖๘ เพราะวาระบบชีวิตของพุทธศาสนาที่
เรียกวามรรคนั้น ก็มีชื่ออยูแลววามัชฌิมาปฏิปตางองคมรรคนั้นแตละขอเปนสัมมา เชน สัมมาอาชีวะ 
การที่เปนสัมมานั้นก็คือ โดยถูกตอง โดยถูกตองก็คือตางใหเกิดความพอดี ความเปนมัชฌิมา หรือสาย
กลางนั้น ก็คือความพอดีนั่นเอง ที่วาเปนสายกลาง เปนมัชฌิมา มีความพอดี พอประมาณ ไดดุลย
ภาพ อันนี้เปนอยางไร ความพอดีหรือทางสายกลางอยูที่ไหน ความพอดี คือ จุดที่คุณภาพชีวิตกับ
ความพึงพอใจมาบรรจบกัน ความพอดีหรือความเปนทางสายกลางอยูที่วาคุณภาพชีวิตกับความพอใจ
                                           
 ๖๘Phramaha ariyadhammo เขาถึง https://www.l๓nr.org/posts/๔๙๐๖๒๔ 



๙๒ 

มาบรรจบกัน หมายความวาเปนการไดรับความพึงพอใจ ดวยการตอบสนองความตองการคุณภาพ
ชีวิต เมื่อจุดนี้ก็โยงกลับไปหาการบริโภค การบริโภคเปนจุดยอดของเศรษฐกิจ จุดยอดของ
เศรษฐศาสตรอยูที่การบริโภค เศรษฐศาสตรของชาวพุทธจึงปรากฏในตัวหลักที่เรียกวา โภชเน 
มตฺตฺุตา หลักนี้มีกลาวอยูเสมอ แมแตในโอวาทปาติโมกขทีเรียกวาหัวใจพุทธศาสนาก็ระบุไววา 
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมิ ความรูจักประมาณในการบริโภค รูจักประมาณคือรูจักพอดี ความพอประมาณ
คือความพอดี คําวามัตตัุตาคือความรูจักพอดี ตัวกําหนดเศรษฐศาสตรแนวพุทธก็คือ มัตตัญุตา 
ความรูจักพอประมาณ รูจักพอดีในการบริโภค หมายถึง ความพอดีที่ใหเกิดคุณภาพของชีวิตมา
บรรจบกับความพึงพอใจ สรุปไดวาการบริโภค ใหมากกินเขาไปเพื่อใหไดรับความพึงพอใจ แตก็
เกิดผลทางบวกก็มี ทางลบก็มี ตางลายคุณภาพชีวิตก็มี มองในแงพุทธเศรษฐกิจก็ตองบอกวา สิ้นคา
และบริการมีอรรถประโยชน โดยสามารถตางใหเกิดความพอใจ ในการที่ไดเสริมคุณภาพชีวิตแก
ผูบริโภค 

๒.๗.๒ ลักษณะของหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ  

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ (Buddhist Economics)๖๙คือ การประยุกตแนวคิดทางพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยมาใชอธิบายหลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร เปนแนวทางใหมใน
การตางความเขาใจทางดานเศรษฐศาสตร ไมไดมีขอโตแยงมากมายอะไรซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการ
วิเคราะหที่นักเศรษฐศาสตรสวนใหญในปจจุบันใชอยู การนําเอาวิธีการอนุมานเชิงหรือตรรกะเขามา
ใชในหลักเศรษฐศาสตร เชน เดียวกับการนําไปใชในหลักอื่นๆ แตขอสมมุติขั้นพื้นฐานบางประการ
เกี่ยวกับทางธรรมชาติของมนุษยซึ่งนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักหรือเศรษฐศาสตรตะวันตกใชยังไมได
รับการตรวจสอบอยางเพียงพอ นักเศรษฐศาสตรไดสรางเครื่องมือการวิเคราะห ผลที่ตามมาคือ
ขอสรุปสวนใหญที่ไดจากกระบวนการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรไมสามารถเผชิญกับการทาทายจาก
ภาวะวิกฤติไดจากนักเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวของกับธรรมชาติของมนุษยนั้นไมสอดคลองกับ
พฤติกรรมของมนุษยที่เปนจริงและบางครั้งก็ขัดแยงกับกฎธรรมชาติ ซึ่งตางใหพลังในการอธิบายของ
เศรษฐศาสตรแบบเดิมออนลงไปมาก 

ลักษณะทั่วไปของเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ เปนเศรษฐศาสตรมัชฌิมาปฏิปทา (สายกลาง) หรือ 
ดุลยภาพ (Equilibrium) เชน ดุลยภาพระหวางความตองการของมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติเปน
เศรษฐศาสตรอหิงสาเอื้ออาทร เศรษฐศาสตรอหิงสาคือ เศรษฐศาสตรที่ไมมีการเบียดเบียนตนเองหรือ
หลักของศีล ๕ มาจับคือ ไมมีการเบียดเบียนผูอื่นเศรษฐศาสตร อหิงสาหรือ เอื้ออาทรคือ
เศรษฐศาสตรที่มีแตความเอ็นดูเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษยดวยกัน เมื่อกลาวแบบสรุปรวม คําวา
เศรษฐศาสตร อหิงสาเอื้ออาทรคือกระบวนการเศรษฐกิจที่มีพรหมวิหารธรรมเปนพื้นฐาน คือเมตตา 
หวังดีตอเพื่อนมนุษยคุณภาพชีวิตของผูเกี่ยวของหรือมีสวนรวมทางธุรกิจดวยกันไมวาจะเปนหนวย
ผลิตหนวยกระจายรายได หรือหนวยผูบริโภคก็ตามกรุณาความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกขเห็นผูอื่นมี
ทุกขหรือตางธุรกิจขาดทุนอยากจะชวยไดกําไรมุทิตาความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี พลอยยินดีกับเขาถึงแม

                                           
 ๖๙http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu๒/Critical/๐๕.htm 



๙๓ 

เขาไดกําไรหรือขาดทุนก็ไมซ้ําเติมเขา อุเบกขาการรูจักวางเฉยเพื่อนตางธุรกิจ จะขาดทุนหรือไดกําไร
ก็ไมไปซ้ําเติมเขา๗๐ 

 ๑) หลักการสรางตนทางเศรษฐกิจ คือ ประโยชนในปจจุบัน ๔ อยาง 

  ๑.๑) อุฏฐานสัมปตางขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงานประกอบอาชีพอัน
สุจริตมีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสองตรวจตราหาอุบายวิธี สามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี 

  ๑.๒) อารักขสัมปตางรูจักรักษาและคุมครองโภคทรัพย และผลงานอันตนตางไว
ดวยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตนไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย 

  ๑.๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือรูจักกําหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือก
เสวนาสําเนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา  

  ๑.๔) สมชีวิตา มีความเปนอยูเหมาะสม คือรูจักกําหนดรายไดและรายจาย เลี้ยง
ชีวิตแตพอดี มิใหฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว 

ทานเรียกวา ทิฏจธมมิกตถสํวุตตนิกธมม อํานวยประโยชนสุขเบื้องตนสุขการมี การจาย ไมมี
หนี้ ไมมีโทษ๗๑ 

 ๒) การผลิตในแงพุทธ 

  ๒.๑) ผูผลิตและผูประกอบการตองมีธรรมะตามหลักทิศ ๖ 

  ๒.๒) การผลิตตองถือหลักสัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา 

  ๒.๓) ผลิตมาก กินเก็บแตพอดี เหลือเอาไปชวยเหลือเพื่อนมนุษยนี่คืออุดมการณ
ทางเศรษฐกิจของชาวพุทธ ที่ชวยโลกได 

 ๓) การบริโภคในแงชาวพุทธ 

จะตองบริโภคดวยโยนิโสมนสิการ ดวยทฤษฎีคุณคาแท - คุณคาเนียมตามหลักพิจารณาดวย
ปญญา - ปฏิสังขา โยนิโส ฯลฯการบริโภคที่จะเกิดอัตถประโยชนที่สมบูรณนั้นจะตองประกอบดวย
พอใจ ๓ ขั้นคือ  

  ๓.๑) อัตถประโยชนชั้นตน = กามฉันทะ 

  ๓.๒) อัตถประโยชนชั้นกลาง = กุศลฉันทะ 

  ๓.๓) อัตถประโยชนชั้นสูง = ธัมมฉันทะ 

 ๔) การแบงปนแบบชาวพุทธ 

  ๔.๑) ไมขายของที่มีพิษมีโรค 

                                           
 ๗๐พลวัฒน ชุมสุข, เศรษฐศาสตรเชิงพุทธวาดายปจจัยการผลิต-การบริโภค
,https://www.gotoknow.org/posts/๕๗๘๖๒๐#_ftn๑ 

๗๑อ.ํอฏฐก.(ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙ 



๙๔ 

  ๔.๒) แลกเปลี่ยนสิ่งของดวยยุติธรรม 

  ๔.๓) ไมเห็นดวยกับกลุมนีโอคลาสิกที่วาทุนต่ํากําไรสูงแตมุงคุณคาคุณประโยชน
คุณภาพ 

  ๔.๔) ใชหลักสังคหวัตถในสังคม คือ ทาน – Share ปยวาจา- Pleasat Speech 
อัตถจริยา - Creative Thinking สมานัตตตา - Participation 

 ๕) แบงตามหลักพลี ๕ อยาง คือ 

  ๕.๑) เลี้ยงมารดาบิดาครอบครัวใหเปนสุข 

  ๕.๒) เลี้ยงมิตรสหาย รวมกิจการ 

  ๕.๓) ปองกันอันตราย  

  ๕.๔) ตางพลี ๕ ญาติ อถิติ ปุพเปต ราชพลี เทวตา 

  ๕.๕) อุปถัมภนักบวชที่ดี๗๒ 

 ๖) โภควิภาค ๔  

  ๖.๑) เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย พึงบริโภคสวนหนึ่ง 

  ๖.๒) ทวีหิ กมฺมํ ปโยชเย  พึงประกอบการงานดวยทรัพยสองสวน 

  ๖.๓) จตุตฺถฺจ นิธาเปยฺย พึงเก็บไวเพื่อใชในคราวฉุกเฉินหนึ่ง 

๒.๗.๓ การบริโภคตามหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ 

การบริโภคตามหลักพุทธจริยศาสตรกับ การบริโภคตามหลัก การบริโภคนิยมของคนไทยยอม
แตกตางกัน ไปในการที่จะเขาใจกระบวนการบริโภคอยางลึกซึ่งจําเปนที่จะตองวิเคราะหความหมาย
ของการบริโภคปจจัย ๔ กอน เพื่อใหเขา ถึงแนวคิด เพื่อใหเห็นเหตุผลความแตกตางของการบริโภค
ของทั้ง สองหลัก คือหลัก การบริโภคปจจัย ๔ ของพุทธจริยศาสตรและบริโภคนิยมของคนไทย 
สามารถวิเคราะหไดดั้ง ตอไปน้ํา 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต)๗๓ไดกลาวไววา การบริโภคปจจัย ๔ แนวพุทธ หมายถึง การ
บริโภคปจจัย ๔ ดวยบริการบําบัดความตองการเพื่อใหไดรับความพอใจ โดยเกิดคุณภาพชีวิตขึ้น ซึ่ง
การบริโภคนั้นจะตองมีจุดหมายวา จะบริโภคเพื่ออะไรจุดหมาย ควรจะเปนการไดมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่
ดีที่สุดดวยการบริโภคที่นอยที่สุดการลดการบริโภคและการแขงขันใหมาแบงปนกัน จะชวยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของมนุษยและสันติสุขได 

                                           
๗๒อ.ํปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๔๘) 

 ๗๓พระธรรมป ฎก (ป.อ.ปยุตโต).นิติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตรแนวพุทธ.พิมพครั้งที่ ๑.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท สื่อเกษตร จํากัด, ๒๕๓๔, หนา ๖๔. 



๙๕ 

การบริโภคนิยม หมายถึงแนวคิดแบบหนึ่งที่นิยมการบริโภคเกินความจําเปนและกอใหเกิด
ผลกระทบทั้ง กับ ตัว เองและผูอื่นคิดแตเพียงวาตัวเองไดสนองความตองการเพียงครั้งคราวเทานั้น
หรือการซื้อสินคา ตามกระแสนิยมและไมคิดถึงเงินที่ตองเสียไปชอบเสพอะไรแปลกๆใหมๆ โดยไมคิด
วา จะเกิดผลกระทบอะไรหรือพวกนิยมความสบายจะเสียเงินเทาไหรไมวา ขอใหไดสบายไวกอน๗๔ 

การบริโภคของคนไทยกับกลุมบริโภคนิยมและความหมายของการบริโภคตามแนวพุทธจริย
ศาสตรขัดแยงกันอยางชัดเจน ดังเห็นไดจากความหมายของบริโภคนิยมมุงแนวคิดที่สนองบริโภค
ปจจัย ๔ โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของชีวิตที่เกิดจากการบริโภคอยางแทจริงชอบเสพของแปลกๆ ใหมๆ 
โดยมิไดคิดถึงผลกระทบหรือปญหาตามมา การบริ โภคแบบบริโภคนิยมหากสรางความพึงพอใจไดก็
ถือวาบรรลุความตองการสนองความตองการไดแลว แตสําหรับการบริโภคปจจัย ๔ ตามทรรศนะ
พุทธจริยศาสตรแลวคํานึงถึงการบริโภคปจจัย ๔ เพื่อคุณภาพของชีวิตอยางที่จริงมิไดมุงหวังเพื่อสนอง
ความอยากการบริโภคเชิงพุทธจึงเปนการบริโภคโดยใชปญญาใหรูจัก การบริโภคที่เปนประโยชนอยาง
แทจริงอาจกลาวไดวาการบริโภคเชิงพุทธเปนการบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหมีความ
สมบูรณบริโภคเพื่อดารงชีวิตอยูได มิใชบริโภคตามกระแสสมัยใหมเพื่อความสะดวกสบายสนองความ
ตองการที่ไมมทีี่สิ้นสุดเหมือนกับการบริโภคนิยมของคนไทย 

ลักษณะการบริโภคคือ เศรษฐศาสตรนี้มีความสําพันธกับเรื่องอื่นๆ ที่มีผลยอนกลับมาหา
เศรษฐกิจอีก ซึ่งโดยมากก็เปนเรื่องเกี่ยวกับคุณคาตางๆ พุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตรไดบอกวา
เศรษฐศาสตรนั้นมองถึงธรรมชาติของความตองการของมนุษย คุณภาพความตองการของมนุษยนั้น
เปนธรรมชาติหรือไม เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้นไดพูดถึงหลักเหลานี้คือ 

 ๑) หลักความตองการ พูดถึงธรรมชาติของมนุษยในแงความตองการกอน ในแงความ
ตองการของมนุษยนั้น อยางนอยเศรษฐศาสตรในสมัยนี้ก็มีความเขาใจตรงกับพุทธศาสนาที่วา ความ
ตองการของมนุษยของมนุษยไมมีจํากัด มนุษยมี Unlimited wants เราบอกวาความตองการของ
มนุษยนั้นไมมีที่สิ้นสุด ในพุทธศาสนานั้นมีพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย เชนวา นตฺถิ ตณฺหาสมา 
นที แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี เพราะวาแมน้ํานั้นบางโอกาส บางเวลามันยังมีเวลาเต็มได แตความ
ตองการของมนุษยไมมีวันเต็ม ฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจะมีเรื่องพูดมากเกี่ยวกับความตองการที่ไม
จํากัดของมนุษย แตพุทธศาสนาไมจบเทานี้ พุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของมนุษย อยางนอยที่
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจะพึงเขาใจ ๒ ประการ 

  ประการที่ ๑ ความตองการนี้ ตามหลักพุทธศาสนาในแงที่ยอมรับวา มนุษยมีความ
ตองการไมจํากัด แตนั้นเปนเพียงความตองการประเภทที่ ๑ พุทธศาสนาแยกความตองการเปน ๒ 
ประเภท อยางที่ ๑ เรียกวา ความตองการสิ่งเสพปนเปตน ความตองการสิ่งเสพปนเปตนนี้เปนความ
ตองการที่ไมจํากัด สวนความตองการประเภทที่ ๒ เรียกวา ความตองการคุณภาพชีวิต อันมีขอบ
จํากัด ความตองการประเภทที่ ๑ ทานเรียกวาตัณหา หรือความตองการสิ่งเสพปนเปตน สวนความ
ตองการ ประเภทที่ ๒ ความตองการคุณภาพชีวิต เรียกวา ฉันทะ อันนี้คือเรื่องความตองการ 

                                           
 ๗๔ฉันทนา อุตสาหลักษณ. พทุธปญญาคูมือสรางปญญา.กรุงเทพมหานคร : กองทุนพิทักษธรรม,๒๕๔๑, 
หนา ๘๗. 



๙๖ 

  ประการที่ ๒ ซึ่งสัมพันธกับหลักความตองการ คือพุทธศาสนาถือวา มนุษยเปน
สัตวที่ฝกฝนพัฒนาได และการที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาไดนี้ ก็สัมพันธกับความตองการคุณภาพ
ชีวิต กลาวคือ การที่มนุษยตองการคุณภาพชีวิตนั้น เปนการแสดงใหเห็นการที่มนุษยตองการพัฒนา
ตนเอง หรือพัฒนาศักยภาพของตนขึ้นไป การที่เราจะพยายามหันเหหรือสับเปลี่ยนความตองการ 
จากความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน มาเปนความตองการคุณภาพของมนุษย ซึ่งก็มาสัมพันธกับ
เรื่องความตองการ หลักเรื่องความตองการ ๒ อยางนี้ นําตอไปสูเรื่องคุณคา เพราะความตองการตาง
ใหเกิดคุณคา ในเมื่อความตองการมี ๒ อยาง คุณคาก็เกิดขึ้นเปน ๒ อยางเชนเดียวกัน จะแยกเปน ๑)
คุณคาแท ๒) คุณคาเทียม คุณทาแท ก็คือคุณคาที่สนองความตองการภาพชีวิต สวนคุณคาเทียม คือ
คุณคาเพ่ือสนองความตองการเสพสิ่งปรนเปรอตน 

 ๒) หลักการบริโภค ตองแยกวาเปนการบริโภคเพื่อสนองความตองการแบบไหน บริโภค
เพื่อสนองความตองการคุณคาแท หรือเพื่อเสพคุณคาเทียม การบริโภคนี้ เปนจุดยอดของ
เศรษฐศาสตรก็วาได คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยนั้น จุดยอดอยูที่การบริโภค เราเขาใจ
ความหมายของการบริโภควาอยางไร เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมกับเศรษฐศาสตรแบบพุทธ
จะใหความหมายของการบริโภคไมเหมือนกัน การบริโภคเปนการบําบัดหรือสนองความตองการ อันนี้
แนนอน เราอาจจะพูดในแงเศรษฐศาสตรวา การบริโภค คือการสิ้นคาและการบริการ บําบัดความ
ตองการ เพื่อใหเกิดความพอใจ คือคําจํากัดความของเศรษฐศาสตรแบบยุดอุตสาหกรรม บําบัดความ
ตองการเพื่อใหไดรับความพึงพอใจ เศรษฐศาสตรแบบพุทธ เศรษฐศาสตรแบบพุทธบอกวา การ
บริโภค คือ การใชสิ้นคาและบริการบําบัดความตองการเพื่อใหไดรับความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิต
ขึ้น หมายความวา การบริโภคจะตองมีจุดหมาย การบริโภคจะตองไมเสียคุณภาพชีวิต 

  ๒.๑) "ทันสมัย" เปนตัวบงชี้ความถูกตอง เพื่อแสดงถึงความทันสมัย ทั้งที่ไมมีความ
จําเปนเทาใดนัก หากไมใชก็อาจถูกดูหมิ่น ดูแคลนวา "ลาสมัย" ในทางพุทธนั้น จะซื้ออะไรก็ตามการ
พิจารณา "คุณคาแท คุณคาเทียม" วามีประโยชนอะไร และสวนไหนเปนคุณภาพสวนเกินที่ซื้อมาแต
ไมไดใชประโยชน เฉพาะตัว เฉพาะตน ชาวพุทธนั้น จะยกยอง "ความพอดี พอเพียง" เปนสําคัญ 

  ๒.๒) "เชื่อตรรกะเหตุผล" เปนตัวบงชี้ความถูกตองวากินแลวมีพลัง เปนยาชูกําลัง 
เอาคําวาวิจัยแลว ทดลองแลวมาอาง เปนหลุมพรางแตงความเชื่อแลวซื้อ แลวนํามาใชงาน เปนการ
แกที่ปลายเหตุ ในทางพุทธนั้นจะ "เชื่อตามหลักความจริง" ตางไมตองกินยาชูกําลังดวย มีอะไรเปน
เหตุปจจัย มีทางเลี่ยงเปนอยางอื่นไดหรือไม ไมบริโภคแลวจะเปนอยางไร เราจะบริโภคดวยปญญา" 
ไมใชบริโภคไปตาม "ความหลงงมงาย" 

  ๒.๓) "ทรัพยากรธรรมชาติเปนของขา" ตางใหเกิดจากจัดสรร สัตว พืช หิน ดิน แร 
น้ํา น้ํามัน ที่มีอยูกระจายทั่วโลก เอามาจัดสรรแบงปนซื้อขาย อยางเต็มที่ตามเงื่อนไขราคาและกลไก
ตลาด แตลืมไปวาสิ่งเหลานี้ อาจหมดเปลืองสูญหายไปได และอาจหมดโดยเร็ว จนคนรุนลูกรุนหลาน
มีปญหา ในทางพุทธนั้น ใหมองคน พืช สัตว เปนเพื่อนรวมทุกขรวมสุข เกิดแกเจ็บตาย ตองรูจัก "ใช
อยางรูคา" และรูจัก "กตัญูกตเวที" ตอธรรมชาติที่เปนผูให ตองรักษาใหมีอยูตอไป โดยการสราง
สมดุลธรรมชาติ 



๙๗ 

  ๒.๔) "มาตรฐาน" ที่นํามาใชในการตั้งนิยาม อธิบายพฤติกรรมสังคม เรื่องที่สมมติ
ไปกับวิทยาศาสตร  จะพิจารณาดานประโยชนตอมนุษย เทานั้น แตดานความเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังถูกละเลยอยู และมุงเนนไปที่ "รูป" เปนสวนใหญ ในทางพุทธนั้นมองวาการใช
ประโยชนจะตองมีมาตรฐาน ในทางไมเบียดเบียน ไมวาจะเปนเรื่อง "จริยธรรม" หรือ "วินัยสังคม" 
เชน สูบบุหรี่นั้น ความเปนสิ่งตองหาม ทั้งเสพและผลิต การตางนมกลองนั้นจะตองขอทราบ การไม
ตางใหกลองนั่นไปเบียดเบียนสิ่งแวดลอมดวย และตองมีมาตรฐานอยางนี้ ทุกๆ ผลิตภัณฑสินคาและ
ขอใหมาตรฐานมุงไปที่ "ใจ" หรือ "นวัตกรรม" 

  ๒.๕) "การวัดความเจริญ" ในเศรษฐศาสตรกระแสหลักจะมุงวัดที่เชิงวัตถุ เชน 
ความสะดวก ความรวดเร็ว การไดรับความพึงพอใจ แลวไดรับความสุขจากการที่กิเลสไดรับการ
ตอบสนอง ในทางพุทธนั้นจะวัด "ความสุขจากภายใน" ในเรื่องของความเจริญ เปนเรื่องของการ
พัฒนาจิต ที่มีการพัฒนาทางวัตถุที่พอเพียง จะเปนคนที่มี "ความอดทน" "ความอดกลั้น" "ความสุข
จากภายในที่ไดปฏิบัติอยางถูกตอง" และ "การไดภูมิปญญาจากการชนะความไมไดดั่งใจหรือทุกข  

  ๒.๖) "การเติบโตของมายา" มีการพัฒนาทางจินตนาการที่แปลกพิสดาร ที่ไม
เหมือนใคร จึงมีโครงการที่ไมมีใครไดประโยชน สํารวจอวกาศ ออกแบบงานวิจัยที่เจาะลึก ตางยากไม
มีใครเขาใจ ศิลปกรรมก็แบบสื่อความหมายไมได หรือมีคนเขาใจไดในวงแคบๆ เปนความรูแบบมายา
เปนใบไมนอกกํามือ ในทางพุทธนั้น จะเนนการเติบโตดานความรูในเชิง "ความรูที่จําเปน" "ความรูใน
กํามือเดียว" ที่ใหหลุดจากโลกมายา เปนความรูที่ตองการฟนจากทุกข ฟนจากมายาและผลักดันให
ไปสู "โลกของความจริงแท" 

  ๒.๗) สุดโตงโดยการตางเรื่องเล็กเปนเรื่องใหญ โดยคิดวาเปนศิลปะแหงปญญา 
ไดแก มหกรรมกีฬา นิทรรศการยิ่งใหญ การสงเสริมการกินเปบพิสดาร การทองเที่ยวที่เกินพอด ี

  ๒.๘) สิทธิสวนตัวที่คิดวาชอบธรรม ในเชิงพุทธนั้น "การบริโภคเกินพอดี" นั้นเปน
การเบียดเบียนตนเองและคนอื่น รวมถึงสิ่งแวดลอมดวย รวมไปถึงการสะสมกิเลส "ตัวกูของกู" หรือ 
"อัตตา" มาขึ้นเรื่อยๆ จากบริโภคนิยม 

  ๒.๙) "แกปญหาโดยการกลบทุกข" โดยใหจิตผอนคลายโดยการไปดูหนัง ฟงเพลง 
เลนกีฬา ดูทีวี อานหนังสือ ไปเที่ยว เลนการพนัน ดื่มสุรา พูดทั้งวัน ประชุมทั้งวัน การแกปญหาแบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม จึงเต็มไปดวยปญหาอกแตก ยิ่งแกยิ่งยุง เรื้อรัง จับปญหาไมถูกในทางเชิงพุทธนั้น 
ตองการใหใช "อริยสัจ" ดับทุกข มีปญหาก็แกที่สาเหตุ 

  ๒.๑๐) "การตางงานคือ ความทุกข" ดังนั้นจับตองจํากัดเวลาตางงานและสงเสริม
ใหพักผอนสงเสริมใหทองเท่ียว ถือวานั้นคือความสุขในทางพุทธนั้น "การตางงานหรือการปฏิบัติธรรม" 
ไมจํากัดเวลาตางงาน ไมสงเสริมการทองเที่ยว ถือวาการตางงานเลี้ยงชีพอยางสุจริตคือความสุข 

  ๒.๑๑) "การบริโภค เพื่อสุขภาพรางกายและเปนสิทธิสวนบุคคล" ดังนั้นการซื้อหา 
การนํามาบริโภค จึงมีสิทธิและสามารถตางไดเต็มที่ในทางพุทธนั้น "การบริโภคเพื่อใหเกิดกําลังในการ
ตางงาน และบริโภคตามความเปนจําเปน" 



๙๘ 

  ๒.๑๒) "กระบวนการบริโภคเพื่อกลบทุกข" ตางใหผอนคลายหายเครียดหาย
เหนื่อยไดทันที หรือลืมไปชั่วขณะในทางพุทธ "การบริโภคเพื่อพิจารณาวาชีวิตนี้คือความทุกข" 

  ๒.๑๓) "เปนทาสเวลา" ใชเวลาเพื่อฆาเวลาและบางครั้งก็แขงขันความเร็ว โดย
ตองการชนะเวลาในทางพุทธนั้น พิจารณาวา เวลาเปนของสมมติ ไมเปนทาสของเวลาจนเวลากัดกิน
ใจตนเอง ขณะบริโภคตองบริโภคดวยความรูเทาทัน 

  ๒.๑๔) "บริโภคดวยความพอใจนั้นยุติธรรม" แมวาจะตางใหผูอื่นแลวสังคม
เดือดรอน ก็อดทนกันไดในทางพุทธนั้น ตอง"บริโภคดวยสติสัมปชัญญะ" ไมตางใหตนเองและผูอื่น
เดือดรอน 

  ๒.๑๕) "บริโภคแบบสะสม และกักตุนอยางไรขอบเขต" ทั้งสิ่งของที่เปนวัตถุและ
นามธรรมในทางพุทธนั้น "บริโภคเทาที่จําเปน" ไมสงเสริมการกักตุน ทั้งทางรูปธรรม และนามธรรม 

สุดทาย แนวคิดในเชิงเศรษฐกิจและเชิงพุทธจะเนนที่การบริโภคเทาที่จําเปน ไมกักตุน ไม
บริโภคสิ่งไรสาระบริโภคไมเบียดเบียน ไมบริโภคเพื่อกลบทุกข แตใหพิจารณาบริโภคเพื่อยังชีพให
ดํารงอยูได และไมบริโภคดวยความอยากหรือตามใจกิเลส จนหลงมัวเมา จนขาดปญญาพิจารณา
ไตรตรอง 

 ๓) หลักงานและการตางงาน เรื่องความตองการเรื่องคุณภาพของความตองการ เรื่อง
คุณคา เรื่องการบริโภคแลว มันก็ตางกันแมกระทั้งในเรื่องธรรมชาติของงาน ความหมายของงานในแง
ของเศรษฐศาสตรกับพุทธเศรษฐศาสตรตางกันแตโดยสัมพันธกับความตองการ ๒ อยางนั้น ในกรณีที่
สัมพันธกับความตองการคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาตนและพัฒนาศักยภาพของมนุษย ก็มี
ลักษณะของงานในแบบที่วา ผลไดจากการตางงานตรงกับความตองการทันที เราตางงานนั้นเพื่อ
ตองการผลของตัวงานนั้นการตางงานจึงเปนความพึงพอใจ ผลไดจากการตางงานถาเปนความตองการ
คุณภาพชีวิต ผลไดจาการตางงานจะตองกับความตองการทันที ถาเปนความตองการสิ่งเสพปรนเปรอ
ตน ผลไดจากการตางงานไมใชผลที่ตองการ แตเปนเงื่อนไขเพื่อใหผลอยางอื่นที่ตองการ เพราะฉะนั้น 
การตางงานจึงเปนความจําใจ ความหมายของงานเปนคนละอยาง ตางงานเปนความพึงพอใจ กับตาง
งานเปนความจําใจ 

 ๔) หลักการแขงขัน การรวมมือ ในแงของเศรษฐศาสตร เขาบอกวาเปนธรรมชาติของ
มนุษยที่จะมีการแขงขันกัน แตในทางพุทธศาสนาบอกวามนุษยนั้นมีธรรมชาติทั้งแขงขันและรวมมือ 
ยิ่งกวานั้น ยังอาจจะแยกเปนวามีความรวมมือแทและความรวมมือเทียม ความรวมมือเทียม การ
แขงขันเปนธรรมดําเมื่อเราแขงขันกันเพื่อสนองความตองการสิ่งเสพปนเปตน เราจะแขงขันกันเต็มที่ 
เพราะตางคนตางก็อยากไดเขามาหาตัวใหมากที่สุดเพราะมันไมรูจักพอ มันไมรูจักอิ่ม มันไมเต็ม 
ฉะนั้นถาเอาเขามาที่ตัวเองมากที่สุด คนอื่นไมไดเลยก็เปนการดี จึงตองแขงขันใหมากที่สุด เปนเรื่อง
ธรรมดํามนุษยมีธรรมชาติแหงการแขงขัน เพราะไปตามธรรมชาติของความตองการในแงที่หนึ่ง เรา
อาจจะเอาธรรมชาติในการแขงขันนั้นมาใชเปนแรงจูงใจใหคนรวมมือกัน เรียกวา ตางใหคนฝายหนึ่ง
รวมมือเต็มที่เพื่อที่จะแขงขันกับอีกฝายหนึ่ง โดยอาศัยการแขงขันนั้นเองมาตางใหเกิดความรวมมือ 
ความรวมมือแท คือ ความรวมมือกันในความพยายามที่จะสนองความตองการคุณภาพชีวิต เมื่อ
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ตองการคุณภาพชีวิตนั้น มนุษยสามารถรวมมือกันไดเพื่อชวยแกปญหาของมนุษยเอง ฉะนั้น 
ธรรมชาติของมนุษยนี้จึงมีทางที่จะฝกฝนใหรวมมือกันได และการฝกฝนพัฒนาอยางหนึ่ง ก็คือการที่
หันเหใหมนุษยเปลี่ยนจากการแขงขันมารวมมือกันในการแกปญหาของมนุษย เปนอันวา เพื่อคุณคา
แท มนุษยสามารถรวมมือกันได แตเพื่อคุณคาเทียม มนุษยจะแขงขันกันสุดชีวิตจิตใจ เพื่อชวงชิงหรือ
ลาผลประโยชน 

 ๕) หลักสันโดษ คานิยมบริโภค ความสันโดษนี้เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับเรื่อง
ความตองการของมนุษย ที่แยกเปนความตองการประเภทที่ ๑ และความตองการประเภทที่ ๒ ตาม
ธรรมดาที่เราเห็นกันงายๆ ก็คือ ถาคนใดสันโดษ ความตองการของเขาก็นอยกวาคนไมสันโดษ อันนี้
เปนธรรมดาแทๆ แตในกรณีที่ถูกตอง ความสันโดษก็คือไมมีความตองการเทียม ไมเห็นแกความ
ตองการประเภทเสพสิ่งปรนเปรอตน แตเขาควรจะมีความตองการคุณภาพชีวิต จึงเปนความหมายที่
ถูกตอง ความสันโดษ คือ ความยินดีพอใจตามมีตามไดตามกําลังและความจําเปนของตน การ
ดํารงชีวิตอยูของประชาชนในปจจุบัน ถูกเหตุปจจัยตางๆ หลากหลายมากระทบกระทั่ง เบียดเบียนอยู
ทุกเมื่อ ซึ่งลวนแตตางใหการดําเนินชีวิตเปนไปดวยความยากลําบาก ไมสามารถดําเนินชีวิตตาม
สมควรแกอัตภาพที่ควรจะเปนใหอยูดีมีสุขไดเมื่อเปนเชนนี้ ควรที่ทุกคนจะตองหันกลับมาทบทวนถึง
แนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติของตน เพื่อประคับประคองตนใหรอดพนจากภัยพิบัติทั้งปวง มีความ
อยูดีมีสุขตามสมควร ดวยการปฏิบัติตามหลักธรรม คือ ความสันโดษ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแนะนําชาวโลกใหหาความสุขโดยการถือ สันโดษ คําวา "สันโดษ" แปลวา ความยินดี คือความ
พอใจ ความยินดีดวยของ ของตนซึ่งไดมาดวยความเพียร ดวยความซื่อสัตยสุจริต และโดยชอบธรรม
ในการหาทรัพยไดโดยไมไปเบียนเบียดผูอื่นหรือสัตวอื่นหลักของความสันโดษมีอยู ๓ ประการ 
ประกอบดวย๗๕ 

 ๕.๑) ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามที่ตนไดมา คือตนไดสิ่งใดมาหรือเพียร
หาสิ่งใดมาได ไมวาจะหยาบหรือประณีตแคไหนก็ยินดีพอใจดวยสิ่งนั้น ไมติดใจอยากไดสิ่งอื่น ไม
เดือดรอนกระวนกระวายเพราะสิ่งที่ตนไมไดมา ไมปรารถนาสิ่งที่ตนไมพึงได หรือเกินไปกวาที่ตนจะ
พึงไดโดยถูกตองชอบธรรม ไมเพงเล็งปรารถนาสิ่งของที่คนอื่นไดจนเกิดความริษยา  

 ๕.๒) ยถาพลสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามกําลัง คือ ยินดีแตพอแกกําลังรางกาย
สุขภาพและวิสัยของตน มีความพอใจในการจัดสรรหนาที่การงาน จัดสรรการศึกษาศิลปวิทยา และ
จัดสรรคุณธรรมเพื่อปฏิบัติใหสมกับกําลังสติปญญาของตนเอง เลือกตางในสิ่งที่ตนเองถนัดแลวตั้งใจ
ปฏิบัติใหกาวหนาไปตามกําลังแตละ อยางดวยความขยันหมั่นเพียร  

 ๕.๓)ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามสมควรหรือยินดีตามที่เหมาะสมกับ
ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน ไมนึกคิดอยากไดทรัพยสมบัติที่ล้ํา
คาเกินฐานะของตนเอง บางครั้งแมจะไดสิ่งที่เกินฐานะของตนเองมาก็ไมลุมหลงวาเปนสิทธิ์ที่ควร จะ
ได กลับเห็นวาสิ่งที่ไดมานั้นล้ําคา ควรใหคนอื่นไดมีสวนรวมดูแลรักษาหรือบริโภคใชสอยดวย โดยการ
ตางใหเกิดประโยชนแกตนเองและแกสังคมรอบขางจะเห็นวา ความสันโดษ เปนทรัพยอยางยิ่ง เปน

                                           
 ๗๕พลวัฒน ชุมสุข. เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ, https://www.gotoknow.org/posts/๕๗๘๖๑๘#_ftn๒. 
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การสรางความสุขใหแกชีวิต การรับและการไดมาหากไมมีสติก็อาจลุมหลงไปตามอํานาจของโลภะ
อยางไมมีขอบเขต "ความรูจักพอกอสุขทุกสถาน" จึงเปนคําเตือนสติใหตนรูจักความสุขที่แทจริง ดัง
คําพูดที่วา คนที่รวยที่สุดคือ คนรูจักพอใจในสิ่งที่ตนมี และ คนที่จนที่สุดคือ คนที่ไมรูจักพอ ถาทุกคน
ตางมี ความสันโดษ พอใจยินดีใชสอยวัตถุสิ่งของตางๆ อยางมีสติ ไมสุรุยสุราย ดําเนินชีวิตดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอ
การรอง รับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม ก็จะสามารถสรางความอยูดีกินดีเปนเหตุใหเกิด
ความสุขขึ้นไดดังนั้น ความสันโดษ ความยินดีพอใจตามมีตามไดตามกําลังและความจําเปนของตน 
พรอมท้ังมีขยันหมั่นเพียรหาเลี้ยงชีพดวยความสุจริตไมเปนภัยตอตนเองหรือ สังคม เมื่อหาทรัพยมาได
แลวตองรูจักเก็บออมระมัดระวังในการใชจายไมกอให เกิดหนี้สินก็จะนํามาซึ่งความอยูดีมีสุข ความ
สันโดษ จึงเปนคุณธรรมที่ทุกคนควรพินิจพิจารณา นอมนํามาประพฤติปฏิบัติใหเกิดเปนนิสัยติดตัว
โดยแท๗๖เพราะฉะนั้น จึงจําเปนตองเขาใจรากฐานของชีวิตใหชัดเจนตลอดถึงเขาใจถึงความตองการ
คุณคาของการใชชีวิตอยางสันโดษคือ ไมชอบฟุงเฟอฟุมเฟอย ไมเหอในการบริโภค รูจักประหยัดใช
นอย เราสรางความตองการอีกแบบหนึ่ง คือ ความรักงาน ความรักงานความอยากตางใหสําเร็จ ให
เกิดขึ้น ก็จะตางใหเกิดการผลิตขึ้นมา ก็จะบรรลุผลในความเจริญทางอุตสาหกรรม แตถาเราเขาใจ
ธรรมชาติของคนผิด แลวใชระบบเศรษฐกิจที่ผิดพลาด ก็มาเราความตองการในการบริโภค คนเกิด
คานิยมการบริโภคขึ้น ไมผลิต ก็เลยตางใหเกิดความฟุงเฟอฟุมเฟอยอยางเดียว เปนผลเสียหายตอ
เศรษฐกิจ  

 ๖) หลักการผลิต การผลิตนี้ก็เปนเรื่องใหญ การพิจารณาเรื่องนี้ไมใชเปนเพียงการเขาใจ
ธรรมชาติของมนุษย แตเปนการพิจารณาธรรมชาติทั้งหมดในวงกวาง ในทางเศรษฐศาสตร การผลิต
เปนคําพูดที่ลวงตาและลวงสมอง ในการผลิต เราคิดวาตางอะไรใหเกิดขึ้นใหม แตแทจริงนั้น มันเปน
การแปรสภาพ คือการแปรสภาพอยางหนึ่งไปเปนอยางหนึ่ง การแปรสภาพนั้นเปนการตางใหเกิด
สภาพใหมโดยการตางลายสภาพเกา เพราะฉะนั้น ในการผลิตนั้น ตามปกติจะมีการตางลายดวยเสมอ
ไป เศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรที่แทจริงแลว จะคิดถึงแตการผลิตอยางเดียวไมได การผลิตทุก
ครั้งจะมีการตางลายดวยเสมอไป การตางลายในบางกรณีนั้นเรายอมรับได แตการตางลายบางอยางก็
เปนสิ่งที่ยอมรับไมได ฉะนั้น จึงมีขอพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตในทางเศรษฐกิจนี้ เชนการผลิต
บางอยางเปนการผลิตที่มีคาเทากับการตางลายซึ่งเราจะมีปญหาวาควรผลิตหรือไม ในบางกรณีเรา
อาจจะตองมีการงดเวนการผลิต และการงดเวนการผลิตนั้นก็เปนกิจกรรมที่เสริมคุณภาพชีวิตดวย 
ฉะนั้น ในเศรษฐศาสตรแบบใหมนี้ จะพิจารณาคนดวยการผลิตหรือไมนั้นไมถูกตอง เราตองพิจารณา
เรื่องการผลิตโดยแยกออกอยางนอยเปน ๒ประเภท คือ การผลิตที่มีคาเทากับการตางลาย เชนการ
ผลิตที่เปนการตางลายทรัพยากรและตางใหสภาพแวดลอมเสีย กับการผลิตเพื่อตางลาย เชนการผลิต
อาวุธยุทโธปกรณ มีทั้งการผลิตที่มีผลในทางบวก และการผลิตทีมีผลในทางลบ มีผลในทางเสริม
คุณภาพชีวิต และตางลายคุณภาพชีวิต 

                                           
 ๗๖พระเทพคุณาภรณ (โสภณโสภณจติฺโต ป.ธ. ๙), เจาอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
watdevaraj@hotmail.com วันที่ ๐๓พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒. 



๑๐๑ 

สรุป การผลิตและทฤษฎีการบริโภคของพุทธจะเนนการใชปญญา โดยจะอางวาปญญาคือ 
สวนที่สําคัญที่สุดในกระบวนการผลิต เพราะจะชวยใหเกิดการผลิตและการบริโภคที่ลดการตางลาย
ลางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การบริโภคจะเนนแตเพียงประการเดียวคือการบริโภคเพื่ออยู ทฤษฎีวา
ดวยอรรถประโยชนมองวาความพึงพอใจคือความสามารถในการใชสอยสิ่งที่นํามาบริโภคใหเกิด
ประโยชนในการเกื้อกูลชีวิตและสติปญญา สวนทฤษฎีวาดวยการประหยัดเนนการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคาใหมากที่สุดทั้งนี้เพื่อลดการเบียดเบียนสิ่งอื่นๆ รวมทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กุญแจที่จะไขไปสูความสําเร็จคือการใชเวลาตามทฤษฎีการใชเวลาที่ใหน้ําหนักกับการมีความสุข
ตลอดเวลาภายใตหลักเกณฑของการไมเบียดเบียนกัน โดยที่ทฤษฎีวาดวยการหาความสุขความพอใจ
จากการตางงาน มีวัตถุประสงคที่จะใหมนุษยเขาถึงความสุขในชีวิตผานการตางงานในรูปแบบการ
ประพฤติธรรม และสุดทาย ทฤษฎีการกระจายผลผลิต มีจุดยืนที่ตองการใหทุกคน รวมทั้งสัตวโลก
และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง มีชีวิตอยูรวมกันอยางเปนสุขโดยมีการเบียดเบียนนอยที่สุด ความเปนไป
ไดของพุทธเศรษฐศาสตรในโลกจริง หลักการที่เปนนามธรรม คอนขางจะมีปญหาและคลุมเครือมาก
ขึ้นเมื่อจะเอามาปฏิบัติในโลกจริง เพราะเปนความเชื่อที่เปนอัตวิสัยสูงมาก พุทธมุงที่จะเสนอแนวทาง
ชวยตัวเองสําหรับปจเจกบุคคลโดยเฉพาะทางดานจิตใจ หัวใจของพุทธเศรษฐศาสตรก็คือการจัดการ
กับความตองการแบบนักบวช การนําเสนอใหทุกคนหันไปใชชีวิตแบบนักบวชเปนเรื่องที่เหลวไหล 
นักบวชเกือบทั้งหมดไมไดผลิตของอุปโภคบริโภคใชเอง ตองรอคนบริจาคทานในนามของการตางบุญ 
ยกเวนสํานักสันติอโศกของพระโพธิรักษ ซึ่งถายึดตามแนวนี้ สิ่งที่ตองผลักดันอยางเรงดวนไมใชการนั่ง
สมาธิหรือตัดกิเลส แตตองเรียกรองใหมีการปฏิรูปที่ดิน และพัฒนาประสิทธิภาพพลังการผลิตอยาง
เปนระบบ ในขณะที่พุทธเศรษฐศาสตรเนนใหหลักปฏิบัติธรรมและมุงตอบคําถามทางจิตวิญญาณ
มากกวาโลกจริง การแกปญหาในโลกจริงตองใชการกระจายผลผลิต กระจายรายได ซึ่งไมสามารถ
เกิดขึ้นไดโดยการนั่งสมาธิ มันเกิดจากการทดลอง คนควา พิสูจน เหลานี้ตองใชทุน ไมใชแคปญญา 
การลดความตองการของคนมันไมใชเรื่องใหม มันมีมานานพอๆ กับอายุของศาสนา มันเปนการตั้ง
ความหวังแบบเฟอฝนวาสักวันหนึ่ง พวกที่กอบโกยการขูดรีดมวลมนุษยชาติจะสํานึกผิด ใน
ขณะเดียวกันเปนการเปดชองทางใหโทษคนสวนใหญที่เปนคนจน วากิเลสความตองการของเขานั่นแห
ละ เปนตนกําเนิด ตางใหตัวเองถูกกดขี่ขูดรีดเพราะความอยากมีอยากได และเปนสาเหตุหลักของ
ความยากจน ทั้งที่ความเปนจริงมันซับซอนมากกวานี้.ในรอบ ๒๕๐๐ กวาป ที่แนวความคิดแบบนี้
ดํารงอยูในโลกของมนุษย มันไมเคยประสบผลสําเร็จในการแกปญหาของสังคมดังแสดงในตารางที่ 
๓.๑ เรื่องความแตกตางความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตรตะวันตกกับเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

ตารางที่ ๒.๕ ความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตรตะวันตกกับเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

เศรษฐศาสตรแนวตะวันตก เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

๑. การผลิตและการแบงบันผลผลิต 

๑)การผลิตของเศรษฐศาสตรทุนนิยมถือ
หลักการใชปจจัยการผลิตเพื่อจะไดกําไรสูงสุด 
โดยไมคํานึงถึงปญหาอื่น เชน การเอารัดเอา
เปรียบและสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

๑)การผลิตมุงการแปรสภาพสิ่งหนึ่งใหเปน
อีกสิ่งหนึ่งอันไดแก สินคา และบริการโดยไมเปน
พิษเปนภัยตอ การดารงชี วิ ต  โดยคํานึ งถึ ง 
ประโยชนตอรางกาย จิตใจ และสภาพแวดลอม  

๒ )กา รผลิ ต เพื่ อแสวงหากํ า ไ รสู ง สุ ด 
สามารถตางใหสังคมเดือดรอน 

๒)มุงใหสมาชิกดํารงชีวิตดวยหลักสมชีวิตา
คือ เลี้ยงชีพตามสมควร แกกําลังทรัพยที่หามาได 
ไมฟุมเฟอย ไมใหเดือดรอนผูอื่น 

๒. การตลาด 

ผูบริโภคตองการซื้อสินคาราคาถูก แต
ผูผลิตตองการจําหนายในราคาแพงๆ ตางใหมี
การกดราคาปจจัยการผลิต 

เนนความฉลาดในการซื้อขาย โดยผูขายไมคา 
กํ า ไร เกินควร ผู บริ โภคซื้ อสินค า ในราคาที่
เหมาะสม ยกเวนสินคาที่เปนอาวุธ ชีวิต มนุษย 
สัตว น้ําเมา และยาพิษ 

๓. การบริโภค 

๑) เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกถือวาสินคา
มีจุดมุ งหมาย เพื่ อสนองความตองการของ
ผูบริโภค และถือวาการบริ โภคเปนจุดมุงหมาย
ของชีวิต 

๑) ถือวาการบริ โภคเปนเครื่องมือ การ
ดํารงชีวิต พัฒนาและสรางความสุขใหแกชีวิต 

๒) ผูบริโภคมุงหาความพอใจในการบริโภค
มากกวามุงถึงประโยชนของสินคา 

๒) รูจักประมาณในการบริโภค 

๓) เกิดการบริโภคอยางฟุมเฟอย ๓) ผูบริโภครูจักประโยชนของสินคาที่มี
ประโยชนตอรางกายจิตใจและการดํารงชีวิต ทั้ง 
ระดับบุคคลและสังคม 

๔) เกิดปญหาการเผาผลาญทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด 

๔) รูจักประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางจํากัด 



๑๐๓ 

เศรษฐศาสตรแนวตะวันตก เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

๔. การคลังของรัฐบาล 

๑)  รั ฐบ าลคอยกํ ากั บ  ดู แลและวา ง
กฎระเบียบเพื่อปองกันและแกไขปญหาการขัด
ผลประโยชนของภาคเอกชน    

๑) ถือวาเงินเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒) สรางความมั่งคั่งและมั่นคงของประเทศ
โดยหารายไดเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ของรัฐบาล 

๓) การดําเนินกิจกรรมทางการเงินของ
รัฐบาลเพื่อเปนเครื่องมือสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในสังคม 

๓) กอหนี้สาธารณะและนโยบายการคลัง  

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

๑) มุงพัฒนาเศรษฐกิจโดยเอาปริมาณ
สินคาบริการเปนเครื่องวัด    

๑) ไมมุงพัฒนาวัตถุเปนแกนกลาง 

 

๒) มีการผลิตสินคา ที่ทาลายมนุษย เชน 
อาวุธอาหารที่มีสารเปนพิษตอรางกาย 

๒) เนนการพัฒนาคนใหรูจักการผลิตการ
บริ โภค การตลาดที่ถูกต างนองคลองธรรม 
สัมพันธกับ คุณภาพชีวิต 

๓) คนตกเปนทาสวัตถุ กออาชญากรรมโรคจิต  

 

 ๒.๗.๔ หลักพุทธธรรมในการครองเรือน 

ในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคทรงบัญญัติเรียกบุคคลผูดํารงชีวิตครองเรือนวา กามโภคี 
(ผูบริโภค เสพกามเปนปกติ) บาง ฆราวาส (ผูอยูครองเรือน) บาง คฤหัสถ (ผูมีเหยาเรือน) บาง โดยที่
การดํารงชีวิตครองเรือนของบุคคลดังกลาวนี้มีทั้งปญหามากนอยแตกตางกัน ไปตามลักษณะการใช
ชีวิต กลาวคือ พวกที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก พวกที่ดํารงชีวิตในลักษณะทอดทิ้งธรรมะ 
สวนพวกที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนอยหรือไมมีปญหาเลย ไดแก พวกที่นําเอาธรรมะเขาไป
เปนหลักใจ ในอันที่จะควบคุมความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น อันเปนตัวกําหนดพฤติกรรมในดานตางๆ 

 ๑) สมชีวิธรรม 

 หลักธรรมการดําเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธก็สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตในทุกยุคทุกสมัยไดเปนอยางดี คือ หลักสมชีวธรรม ๔ ประการเปนหลักธรรมสงเสริมใหชายหญิง
ที่เปนคูสามีภรรยา อยูครองเรือนกันอยางยืดยาวนานจนแกเฒา และตายจากกันไปในที่สุด และแม



๑๐๔ 

ตายแลวก็มีโอกาสเปนคูสามีภรรยากันอีกในชาติตอไปนั้น มี ๔ ประการ เรียกวา สมชีวิธรรม ๔๗๗ คือ 
สมสัทธา สมสีลา สมจาคา และสมปญญาดังที่พระพุทธองคตรัสไวในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย 
จตุกกนิบาตวา 

 “ดูกอน คฤหบดีและคฤหปตานี ถาภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกันทั้ง
ในชาตินี้และชาติหนา ทั้งสองฝายนั่นแหละพึงเปนผูมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มี
ปญญาเสมอกัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ก็จะไดพบกันและกันทั้งในชาตินี้และชาติหนา” 

จากพระพุทธพจนนี้ ในหนังสือธรรมนูญชีวิต หมวดสาม คนกับคน ขอ ๑๓ คนรวม
ชีวิต(คูครองท่ีด)ี พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกําหนดเรียกสามีภรรยาที่ประพฤติธรรมทั้ง ๔ 
ประการนี้วา คูสรางคูสม และไดขยายความวา 

หลักธรรมของคูชีวิตที่จะตางใหคูสมรสมีชีวิตสอดคลองกลมกลืนกันเปนพื้นฐานอัน
มั่นคงที่จะตางใหอยูครองกันไดยืดยาว เรียกวา สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ 

 ๑.๑) สมศรัทธา มีศรัทธาสมหรือเสมอกันศรัทธานั้น หมายถึงความเชื่อ ความ
เลื่อมใส หรือความใฝ นิยม เชน ความเชื่อถือในลัทธิศาสนาความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และความใฝ 
นิยมในคุณคา หรือสิ่งที่ยึดถือเขาใจวาเปนความดีงามตางๆ ความมีศรัทธาสมกันยอมเปนสิ่งสําคัญ
เบื้องแรกที่จะตางใหชีวิตครองเรือนกลมกลืนสนิทสนมแนนแฟน เพราะศรัทธาเปนเครื่องหลอหลอม
ความรูสึกนึกคิด และเปนพลังชักจูงใจในการดําเนินชีวิต และกระตางกิจการตางๆ ความมีศรัทธาสม
กัน ตั้งตนแตความเชื่อถือในลัทธิศาสนาอยางเดียวกัน ตลอดจนการมีรสนิยมแนวเดียวกันจึงเปนสิ่ง
สําคัญมากในชีวิตสมรส ถาศรัทธาเบื้องตนไมเปนอยางเดียวกัน ก็ตองตกลงปรับใหเปนไปดวยความ
เขาใจตอกัน 

 ๑.๒) สมศีลา มีศีลคือความประพฤติสมหรือเสมอกัน คือ มีความประพฤติที่เขากัน
ได อยูในระดับเดียวกัน ไมเปนเหตุใหเกิดความรังเกียจ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือขัดแยงรุนแรงตอกัน 
เชนฝายหนึ่งปากราย ชอบกลาวคําหยาบคาย อีกฝายหนึ่งไดรับการอบรมกวดขันมาทางดานการ
พูดจาสุภาพออนหวาน ทนฟงคําหยาบไมได หรือฝายหนึ่งชอบเปนนักเลงหัวไม แตอีกฝายหนึ่งชอบ
ชีวิตสงบไมวุนวาย ก็อาจเปนทางเบื่อหนายราวฉานเลิกรางกัน หรืออยูอยางทนทุกขทรมาน 

 ๑.๓) สมจาคา มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละสมหรือเสมอกัน ในชีวิตของบุคคลที่
ตองติดตอเกี่ยวของสัมพันธกับคนอื่นๆ เริ่มแตญาติมิตรสหายเปนตนไปนั้น ธรรมขอสําคัญที่จะตอง
แสดงออกอยูเสมอก็คือ ความมีน้ําใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีใจกวางขวาง การชวยเหลือพึ่งพา
อาศัยกัน หรือในทางตรงขาม ก็เปนความตระหนี่ความมีใจคับแคบ กระดาง คูครองที่มีจาคะไมสมกัน 
ยอมมี โอกาสเกิดความขัดแยงกระทบกระเทือนจิตใจกันอยูเรื่อยไป ตางใหชีวิตครอบครัวเปนชีวิตที่
เปราะ มีทางที่จะแตกราวไดงาย 

 ๑.๔) สมปญญา มีปญญาสมหรือเสมอกันปญญาหมายถึงความรูจักเหตุ รูจักผล รูจัก
ดีชั่วรูจักประโยชนมิใชประโยชน ความรูจักคิด ความสามารถในการใชความคิด และเขาใจในเหตุผล

                                           
๗๗อง.ฺ จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๕/๙๓-๙๔. 



๑๐๕ 

ความมีปญญาสมกันมิไดหมายความวาคูครองทั้งสองฝายจะตองไดเลาเรียนศิลปวิทยาการ ทรงความรู
เชี่ยวชาญเหมือนๆ กัน แตหมายถึงการมีความคิด การรูจักรับฟงและเขาใจในเหตุผลของกันและกัน 
และการชวยเปนคูคิดของกันและกันไดอยางที่กลาวกันงายๆ วาพูดกันรูเรื่อง คุณธรรมขอนี้ก็เปนสิ่ง
สําคัญยิ่ง เพราะสามีภรรยาเปนผูอยูรวมใกลชิดกันทุกเวลา จําตองมีความเขาใจกันรวมคิดรวม
ปรึกษาหารือกัน บรรเทาขอหนักใจและชวยกันหาทางแกไขปญหาตางๆ เปนกําลังแกกันและกันได 
ความมีปญญาสมกันนี้ นอกจากเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจตางใหมีความสนิทสนมกันดวยดีแลว ยังตาง
ใหชีวิตของคูครองท้ังสองฝายเปนชีวิตที่สงเสริมคุณคาเพิ่มกําลังแกกันและกันอีกดวย๗๘ 

สามีภรรยาคูใดก็ตาม ที่นําหลักธรรมทั้ง ๔ นี้ไปประพฤติปฏิบัติ ทานเรียกสามีภรรยาคูนั้นวา 
คูครองท่ีดี หรือคูสรางคูสม คือ มีหลักธรรมของคูชีวิตที่จะตางใหคูสมรสมีชีวิตสอดคลองกลมกลืนกัน
เปนพื้นฐานอันมั่นคงที่จะตางใหอยูครองกันไดยืดยาว 

สมชีวิธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ไดขยายความหมายเชิงปฏิบัติไว (อีกสํานวนหนึ่ง)๗๙ ดังนี้ 

๑.๑) สมสัทธา สามีภรรยามีศรัทธาเสมอกัน ศรัทธา คือความเชื่อ ความเลื่อมใส ทัศนคติ 
อุดมการณ ความคิดเห็นในเรื่องการตางความดี เรื่องผลแหงความดีเรื่องบุญบาป เรื่องชาตินี้ชาติหนา 
เปนตน สามีภรรยาที่มีความเชื่อในเรื่องเหลานี้เสมอกัน ยอมอยูดวยกันไดยืนนานกวาสามีภรรยาที่มี
ความคิดเห็นแตกตางกันในเรื่องเชนนี้ 

๑.๒) สมสีลา สามีภรรยามีศีลเสมอกัน ศีล คือ ความประพฤติปกตินิสัย การปฏิบัติตาม
คุณธรรม งดเวนการตางผิดพูดชั่ว สามีภรรยาที่มีความประพฤติ มีปกตินิสัยเสมอกันหรือคลายคลึงกัน 
ยอมเขาใจกันดีกวาสามีภรรยาที่มีนิสัยตางกัน ประพฤติตางกัน และพูดตางกัน 

๑.๓) สมจาคา สามีภรรยามีจาคะเสมอกัน จาคะ คือความเสียสละ ความเอื้ออารีตอกัน 
การบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น สามีภรรยาที่มีใจคอกวางขวาง มีน้ําใจพอๆกัน ยินดีในการเสียสละ ชอบ
บําเพ็ญประโยชนตอผูอื่นเหมือนกัน และยินดีในการกําจัดความตระหนี่ ความเห็นแกตัวของตนให
หมดไปเชนกัน ยอมอยูดวยกันยืดกวาสามีภรรยาที่มีใจคอคับแคบ แมกระทั่งคูครองของตัว เปนคน
เห็นแกตัว ทั้งไมชอบชวยเหลือใครๆ 

๑.๔) สมปญญา สามีภรรยามีปญญาเสมอกัน ปญญา คือความฉลาดรอบรู ความเขาใจ
ในบาปบุญคุณโทษ ประโยชนและไมเปนประโยชน ความฉลาดในการตางความดี สามีภรรยาที่มี
ปญญามีความฉลาดรอบรู และฉลาดในการตางความดีพอๆกัน ยอมอยูดวยกันยืดยาวกวาสามีภรรยา
ที่ตางคนตางไมเขาใจกัน ตางไมมีเหตผุล ไมใชสติปญญาเขาหากัน มีแตใชอารมณเขาหากันตลอดเวลา 

 

 

                                           
๗๘พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต).คูสรางคูสม ชีวิตคูในอดุมคต.ิพิมพครั้งที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕, 

(นครปฐม: วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๕), หนา ๑๕-๑๙. 
๗๙พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช).บทเรียนชีวิตจาก คําพอ คําแม. กรุงเทพมหานคร: บี มเีดีย, 

๒๕๓๗. 



๑๐๖ 

๒) หลักฆราวาสธรรม ๔ 

หลักธรรมสําหรับการครองชีวิตที่ดีของฆราวาสโดยที่ฆราวาสซึ่งหมายถึงคนมีเหยามีเรือน มี
ครอบครัว หรือที่เรียกวาคฤหัสถ คือผูครองเรือนนั้น จะเปนคนมีฐานะมั่นคง มีครอบครัวเปนปกแผน 
เปนฝงเปนฝามั่นคง มีความสุขตามวิสัยของชาวบานทั่วไป จะตองรูจักปรับปรุงตนเองใหกาวหนา รูจัก
ปลูกฝงกุศลธรรมใหเกิดขึ้นในใจ ยึดถือปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ประการคือ สัจจะ ทมะ ขันติ 
และจาคะ แตละประการมีความหมายในแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑) สัจจะ สัตยซื่อตอกันหมายถึง การดํารงมั่นในสัจจะ การมีความจริง ความซื่อตรง 
ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ตางจริง โดยจะตางอะไรก็ใหเปนที่เชื่อถือไววางใจกัน กลาวในเชิงปฏิบัติ ไดแก 
ความซื่อตรงตอคูชีวิตของตน ผูครองเรือนที่ดีตองมีความรับผิดชอบตอคูครองของตัว มีความจริงใจตอ
คูครอง ไมประพฤติตนเปนคนหนาไหวหลังหลอก หรือประพฤตินอกใจคูครองเปนคุณธรรมพื้นฐานที่
ตางใหคูครองไวใจกันและกันได หากปราศจากคุณธรรมขอนี้ ยอมตางใหคูครองสามีภรรยาอยูรวมกัน
ดวยความหวาดระแวง และตางใหอยูกันไมยืด ตัวอยางเชน สามีภรรยาประพฤติใหเปนที่กินแหนง
แคลงใจกัน โดยฝายภรรยาระแวงวาสามีจะไปชมชอบสตรีอื่น เกรงวาจะนําทรัพยที่ชวยกันแสวงหามา
ไดไปปรนเปรอสตรีอื่น เปนผูไมรักตนจริง คิดแตจะปอกลอก 

๒.๒) ทมะ รูจักขมจิตของตนคือฝกตน หมายถึงการรูจักฝกฝนตนเอง บังคับควบคุม
ตนเองได หรือการขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอบกพรอง ปรับปรุง
ตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญาโดยผูครองเรือนที่ดีตองหัดขมใจ ขมอารมณของตนเองได สามารถ
ระงับยับยั้งใจตัวเองไดในทุกรณี ไมเปนคนเจาอารมณ ไรเหตุผล ไมโกรธงาย เมื่ออีกฝายหนึ่งตางหรือ
พูดไมถูกใจ เปนการระงับเหตุทะเลาะกัน ตองใหอภัยกัน ในขณะเดียวกัน ก็จําเปนตองหาทางหรือหา
วิธีปรับปรุงตนเองใหดียิ่งๆขึ้นไปในดานความประพฤติ ดานการตางมาหากิน เปนตน 

๒.๓) ขันติ อดทนหมายถึง ความอดทน มุงหนาประกอบหนาที่การงานดวยความ
ขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมายไมทอถอย ขันติในที่นี้ มุงในแงวิริยะ คือเพียร
อดทน ไมหวั่นไหวยอทอตออุปสรรคแหงชีวิตโดยผูครองเรือนที่ดีตองอดทนไดเสมอ เมื่อเผชิญ
เหตุการณตางๆ ตองมีใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ํากล้ําเกินกัน ไมยอมแพตอ
อุปสรรคงายๆ เชน อดทนตอความลําบากตรากตรําในการตางงาน ในการประกอบอาชีพ อดทนตอ
ความเจ็บไขไดปวย ไมใจเสาะเกินไป ไมแสดงอาการออนแอออกมา ความอดทนไดนี้เปนเหตุใหเปน
คนกลาตางงานและกลาเสี่ยง ไมหลบเลี่ยงงาน หรือไมเปนคนเกียจคราน เพราะผูอดทนเสมอเทานั้น
จึงมักไดรับความสําเร็จในทุกๆเรื่อง 

๒.๔) จาคะ รูจักเสียสละหมายถึง การมีน้ําใจไมหวงแหนของกินของใชตางๆ แมกับ
คูครองของตน ผูครองเรือนที่ดีจะตองใจกวาง มีความโอบออมอารีวจีไพเราะตอคูครอง ตอเพื่อน 
ตลอดจนญาติๆ ของคูครองเสมอหนากัน เหมือนปฏิบัติตอตัวเอง ตอเพื่อน และญาติของตัวเองกลาว
อีกนัยหนึ่ง คือ การสามารถเสียสละความสุขสบายและประโยชนสวนตน เพื่อคูครองหรือคนใน
ครอบครัวได เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไขไดปวย เปนตน หรือความมีน้ําใจชอบ



๑๐๗ 

ชวยเหลือเกื้อกูล พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของคูครอง ไมคับแคบ
เห็นแกตนหรือเอาแตใจตัวเอง 

ฆราวาสธรรมทั้ง ๔ประการนี้ สรุปเปนคําคลองจองเพื่อใหจํางายวา“จริงใจ ฝกฝน ทนได ให
ปน” เปนหลักธรรมโดยตรงของฆราวาสผูอยูครองเรือน โดยเปนหลักธรรมที่จําเปนในการครองชีวิตคู
อยูรวมกัน และเปนหลักธรรมชวยควบคุมใหบุคคลในตระกูลมีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกันตางให
ชีวิตคูของผูครองเรือนมีความสงบสุขรมรื่นตามสมควรแกฆราวาสวิสัย 

๓) สาราณียธรรม ๖ 

ธรรม ๖ ประการนี้ มีคุณ คือเปนสารณียะตางใหเปนที่ระลึกถึง เปนปยกรณตางใหเปนที่รัก 
เปนครุกรณตางใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห ความกลมกลืนเขาหากัน เพื่อความไม
วิวาท เพื่อความสามัคคี และเอกภาพ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน๘๐ 

พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว๘๑ ไดกลาวถึง 
สาราณียธรรม คือ ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน หลักการอยู
รวมกัน 

๓.๑)  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไปตั้งกายกรรมประกอบดวยเมตตา
ในเพื่อนรวมพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง ธรรมขอนี้เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน ตาง
ใหเปนที่รัก ตางใหเปนที่เคารพเปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอง
เพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๓.๒)  อีกประการหนึ่ ง ผูมีอายุทั้ งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้ งวจีกรรม
ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนรวมพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง ธรรมขอนี้เปนที่ตั้งแหง
ความระลึกถึงกัน ตางใหเปนที่รัก ตางใหเปนที่เคารพเปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาท
กัน เพื่อความพรองเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๓.๓)  อีกประการหนึ่ง ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้งมโนกรรม
ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนรวมพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง ธรรมขอนี้เปนที่ตั้งแหง
ความระลึกถึงกัน ตางใหเปนที่รัก ตางใหเปนที่เคารพเปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาท
กัน เพื่อความพรองเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๓.๔) อีกประการหนึ่ง ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไมหวงลาภอันประกอบดวย
ธรรมไดมาแลวโดยธรรม โดยที่สุดแมเพียงอาหารในบาตร ไวบริโภค แบงปนกันฉันกับเพื่อนรวม
พรหมจรรยผูมีศีลทั้งหลาย ธรรมขอนี้เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน ตางใหเปนที่รัก ตางใหเปนที่
เคารพเปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรองเพรียงกัน เพื่อความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

                                           
๘๐ท.ีปา (ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 
๘๑ท.ีปา(ไทย)๑๑/๓๒๔/๓๓๐-๓๓๒.  



๑๐๘ 

๓.๕) อีกประการหนึ่ง ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถึงความเปนผูมีศีลเสมอกันกับ
เพื่อนรวมพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลังในศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท 
อันวิญูชนสรรเสริญอันกิเลสไมจับตอง เปนไปเพื่อสมาธิ ธรรมขอนี้เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน 
ตางใหเปนที่รัก ตางใหเปนที่เคารพเปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความ
พรองเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๓.๖) อีกประการหนึ่ง ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถึงความเปนผูมีทิฏฐิเสมอกัน
กับเพื่อนรวมพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลังในทิฏฐิซึ่งประเสริฐ เปนเครื่องนําสัตวออก
จากทุกข นําไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูตางตามคําสอน ธรรมขอนี้เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง
กัน ตางใหเปนที่รัก ตางใหเปนที่เคารพเปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความ
พรองเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)ไดกลาวไวในหนังสือ “พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล
ธรรม” สาราณียธรรม ๖แปลวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง, ธรรมเปนเหตุที่ระลึกถึงกัน, 
หลักการอยูรวมกัน ไดแก 

(๑) เมตตากายกรรม : ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง 
คือชวยเหลือกิจธุระของผูรวมคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งตอ
หนาและลับหลัง 

(๒) เมตตาวจีกรรม : ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง คือ 
ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอนแนะนําตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความ
เคารพนับถือกันทั้งตอหนาและลับหลัง 

(๓) เมตตามโนกรรม : ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง 
คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดตางสิ่งที่เปนประโยชนแกกันมองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 

(๔) สาธารณโภคี : ไดของสิ่งใดมาก็แบงปนกัน คือเมื่อไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปน
ของเล็กนอย ก็ไมหวงไวผูเดียวนํามาแบงปนเฉลี่ยเจือจาน ใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกันขอนี้ 
ใชอัปปฏิวิภัตตโภคีก็ได 

(๕) สีลสามัญญตา : มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับ
หลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัยไมตางตนใหเปนที่นารังเกียจของหมู
คณะ 

(๖) ทิฏฐิสามัญญตา : มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับ
หลังคือ มีความเห็นชอบรวมกัน ในขอที่เปนหลักการสําคัญที่จะนําไปสูความหลุดพนสิ้นทุกขหรือขจัด
ปญหา๘๒ 

                                           
๘๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.กรุงเทพมหานคร: ดานสุท

ธาการพิมพ, ๒๕๓๑, หนา ๒๐๐. 



๑๐๙ 

พระพรหมคุณาภรณ ( ป.อ. ปยุตฺโต)ไดกลาวไวในหนังสือ “ธรรมนูญชีวิต” วาหลักการอยู
รวมกันที่เรียกวาสาราณียธรรม (ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน) ๖ประการคือ 

(๑) เมตตากายกรรมตางตอกันดวยเมตตาคือ แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพื่อน
รวมงาน รวมกิจการรวมชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ
เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 

(๒)เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตาคือ ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชนสั่งสอนหรือ
แนะนําตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งตอหนาและลับ
หลัง 

(๓) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตาคือตั้งจิตปรารถนาดี คิดตางสิ่งที่เปนประโยชน
แกกัน มองกันในแงดีมีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 

(๔)สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใชคือ แบงปนลาภผลที่ไดมาโดยชอบธรรมแมเปนของ
เล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน 

(๕) สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขาคือมีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของสวนรวมไมตางตนใหเปนที่นารังเกียจหรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ 

(๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันไดคือเคารพรับฟงความคิดเห็นกัน มีความ
เห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสําคัญยึดถืออุดมคติ หลักแหงความดีงามหรือจุดหมายสูงสุด
อันเดียวกัน๘๓ 

สาราณียธรรมยังแปลวา ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน หมายถึง คุณธรรมที่ตางใหคนเราไม
เห็นแกตัว เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูอื่น เขาใจคนอ่ืนมากขึ้น สาราณียธรรม มี ๖ คือ 

(๑) เมตตากายกรรม คือ ตางตอกันดวยเมตตา หมายถึง  ตางสิ่งใดก็ตางดวยความ
ปรารถนาดีตอกัน เชน แสดงไมตรีและหวังดีตอเพื่อนรวมงาน รวมกิจการ  รวมชุมชน โดยชวยเหลือ
ธุระตางๆดวยความเต็มใจ แสดงอากัปกิริยาสุภาพ เคารพนับถือทั้งตอหนาและลับหลัง 

(๒) เมตตาวจีกรรม คือ พูดกันดวยเมตตา หมายถึง จะพูดอะไรก็พูดดวยความปรารถนา
ดีตอกันเชน แนะนํา สั่งสอนตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ พูดจริงไมพูดเพื่อ
ผลประโยชน ที่จะเกิดขึ้นแกตนเองฝายเดียว 

(๓) เมตตามโนกรรม คือ คิดตอกันดวยเมตตา หมายถึงจะคิดอะไรก็คิดดวยความ
ปรารถนาดีตอกัน เชนตั้งจิตปรารถนาดี คิดตางสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงด ี

(๔) สาธารณโภคี คือ แบงปนสิ่งที่ไดมาโดยชอบธรรม หมายถึง  แบงปนลาภที่รวมกันหา 
รวมกันตางโดยยุติธรรม แมสิ่งของที่ไดมาจะนอย แตก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่งถึงกัน 
นั่นคือ การรวมสุข  รวมทุกขกัน 

                                           
๘๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).ธรรมนูญชีวิต.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๗, หนา ๒๓-๒๔. 



๑๑๐ 

(๕) สีลสามัญญตา คือ  มีความประพฤติเสมอภาคกัน หมายถึง ประพฤติสุจริตดีงาม
เหมือนๆกัน มีระเบียบวินัยเปนแบบเดียวกัน ไมประพฤติใหเปนที่รังเกียจ หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ 

(๖) ทิฏฐิสามัญญตา คือมีความเสมอภาคกันทางความคิด หมายถึง ปรับความคิด
ความเห็นใหมีเหตุ มีผลถูกตองเหมือนๆ กัน นั่นคือ การเคารพเหตุผล ยึดหลักความดีงามเปนอุดมคติ
อยางเดียวกัน๘๔ 

๔) ศีลสําหรับผูครองเรือน 

สําหรับผูครองเรือนผูประกอบดวยศรัทธา อุตสาหะ ประสงคจะฝกฝนตนเอง ดานกาย วาจา 
ใหยิ่งไปกวาผูครองเรือนทั่วๆ ไป เปนการรักษาศีลเพิ่มขึ้นมาอีก ๓ ขอ จากศีล ๕ เพื่อตองการขัดเกลา
ตนเอง เพิ่มพูนความดีงามใหยิ่งขึ้นไป  

ศีล ๘ หรือ อัฏฐศีล คือ การรักษาระเบียบทางกาย วาจา ขอปฏิบัติในการฝกหัดกาย วาจา มี
ทั้งหมด ๘ ขอ คือ 

ศีลขอ ๑ การเวนขาดจากการฆาสัตว คือ วางทัณฑาวุธและศาตราวุธ มีความละอาย มี
ความเอ็นดู มุงประโยชนเกื้อกูลตอสรรพสตัวอยูตลอดชีวิต 

ศีลขอ ๒ การเวนขาดจากการลักทรัพย คือ รับเอาแตของที่เขาให มุงหวังแตของที่เขาให 
ไมเปนขโมย เปนคนสะอาดอยูตลอดชีวิต 

ศีลขอ ๓ การเวนหางไกลจากเมถุนธรรมอันเปนกิจของชาวบาน ตลอดชีวิต 

ศีลขอ ๔ การเวนขาดจากการพูดเท็จ คือ พูดแตคําสัตย ดํารงความสัตย มีถอยคําเปน
หลัก เชื่อถือได ไมหลอกลวงชาวโลก ตลอดชีวิต 

ศีลขอ ๕ การเวนขาดจากการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความ
ประมาทตลอดชีวิต 

ศีลขอ ๖ การเวนขาดจากการฉันอาหารในเวลาวิกาล ตลอดชีวิต 

ศีลขอ ๗ การเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี ดูการละเลน อันเปนขาศึก
แกกุศล การทัดทรง ประดับ ตกแตงรางกาย ดวยพวงดอกไม ของหอม และเครื่องประทินผิว อันเปน
ลักษณะแหงการแตงตัวตลอดชีวิต 

ศีลขอ ๘ การเวนขาดจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ หรูหราฟุมเฟอย นอนบนที่นอนต่ํา 
คือ บนเตียงหรือบนที่นอนที่ปลูาดดวยหญา ตลอดชีวิต 

จุดมุงหมายของศีลสําหรับผูครองเรือน ตั้งแตขอ ๑ ถึง ขอ ๕ มีอธิบายแลวใน
จุดมุงหมายของศีล ๕ ยกเวนขอ ๓ เปนการละเวนจากการประพฤติที่ไมเปนพรหม กลาวคือ การละ
เวนจากการประพฤติที่ไมประเสริฐ ซึ่งเปนการประพฤติเวนหางไกลจากเมถุนธรรมอันเปนกิจของ

                                           
๘๔ทองหลอ วงษธรรมา.ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน. กรุงเทพมหานคร: โอ เอส. พริ้นติ้ง เฮาส , ๒๕๓๘),

หนา ๒๙๔-๒๙๕. 



๑๑๑ 

ชาวบาน ตลอดชีวิต ไมเกี่ยวของเรื่องเมถุนธรรม เวนการเสพกามแบบชาวบานทั่วไป เปนการ
ประพฤติขัดเกลา ฝกฝนตนเอง ไมใหยินดีในของต่ํา ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางแบบพรหม กลาวคือ 
เปนการประพฤติปฏิบัติแบบผูประเสริฐ  

ศีลขอ ๖ เปนการประพฤติเวนขาดจากการฉันอาหารในเวลาวิกาล ตลอดชีวิต ศีลขอนี้
ตางใหมองเห็นความจริงวา รางกายของคนเราตองการอาหารเพียงเพื่อหลอเลี้ยงรางกายเทานั้น ไม
ตองการอาหารที่เปนสวนเกิน เพราะอาหารที่เปนสวนเกินจะตางเกิดโทษหลายอยางดวยกัน เชน โรค
อวน โรคเบาหวาน โรคความดัน โดยเฉพาะเวลาหลังเที่ยงไปแลว คนสวนใหญจะตางงานใชแรงงาน
ทั้ง ๒ สวน คือ แรงงานสมอง และแรงงานรางกาย ตางใหชวยในการเผาผลาญอาหารไดดี ไมใหไขมัน
หรือสวนเกินของอาหารตกคาง ซึ่งจะเปนโทษตอรางกาย ที่สําคัญผูประพฤติพรหมจรรย จะไดมีเวลา
ในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตนเองใหมาก ไมตองมีความกังวลเรื่องการแสวงหาอาหารเพื่อนํามา
บริโภค ถาเปนฆราวาส มองในมุมมองเศรษฐกิจ ก็เปนการประหยัด ไมใชจายอาหารสิ้นเปลื้องเกิน
ความจําเปน เกินความจริง ที่รางกายตองการ 

ศีลขอ ๗ เพื่อกําจัดสิ่งอันเปนขาศึกตอการการประพฤติพรหมจรรย การฟอนรํา การดู
การฟอนรํา การขับรอง การฟงการขับรอง การประโคมดนตรี การดูการประโคมดนตรี การดู
การละเลน การ เหลานี้ถือวาเปนขาศึกตอพรหมจรรย เพราะจะตางใหจิตใจหลงใหลติดใจในสิ่งเหลานี้ 
ยากที่จะถอนตัว เหมือนคนติดยาเสพติด การทัดทรง ประดับ ตกแตงรางกาย ดวยพวงดอกไม ของ
หอม และเครื่องประทินผิว อันเปนลักษณะแหงการแตงตัว ก็จะตางใหเสียเวลา สินเปลื้องเวลาไปกับ
สิ่งเหลานี้ตางใหจิตหลงใหล มัวเมา รักสวยรักงาม เปนขาศึกตอการประพฤติพรหมจรรย  

ศีลที่บุคคลประพฤติดวยฉันทะ จิตตะ วิริยะ วิมังสา ปานกลาง ชื่อวามัชฌิมศีล อีกอยาง
หนึ่งที่สมาทานดวยความตองการผลบุญ ชื่อวา “มัชฌิมศีล” 

คําวา ศีล ไดแกสภาพเชนไร ศีลอยางแทจริงเปนไปดวยความมีสติ รูสิ่งที่ควรหรือไมควร 
ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ใหเปนไปในขอบเขตของศีลที่เปน
สภาพปกติ ศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติไมคะนองทางกาย วาจา ใจ ใหเปนที่เกลียด นอกจาก
ความปกติงดงามทางกาย วาจา ใจ ของผูมีศีลวาเปนศีลเปนธรรมเราควรรักษาศีล ๕          หลายๆ 
ทานคงคุนกับคําสอนในพระพุทธศาสนาที่วา ใหเพียรละความชั่ว เรงตางความดี และหมั่นชําระจิตใจ
ใหบริสุทธิ์อยูเสมอ ในการที่จะละความชั่ว สําหรับคฤหัสถ หรือผูครองเรือนไดนั้น ตองพิจารณาความ
บริสุทธิ์ของศีล ๕ เปนสําคัญ๘๕ 

การอยูครองเรือนของคูสมรสนั้น เปนการรวมกันนําชีวิตทั้งสองผานเหตุการณทั้งปวงทั้งที่ดี
และรายไปดวยกัน เปนชีวิตที่รวมสุขรวมทุกขทั้งปวง ในแงนี้ทานจึงถือวาทั้งสองฝายเปนเพื่อนหรือ
เปนสหายกัน และเปนเพื่อนที่ยิ่งกวาเพื่อนใดๆ เพราะรวมรูเห็นเหตุการณ รวมรับสุขทุกขครบถวน
พรอมกันกวาเพื่อนอื่นๆ ดังพุทธภาษิตที่วา “ภริยา ปรมา สขา” แปลวา ภรรยาเปนเพื่อนอยางยิ่ง 
หรือ ภรรยาเปนยอดสหาย โดยความหมายวาเปนผูรวมสุข รวมทุกขไปดวยกันหลักธรรมสําหรับการ
ครองเรือน ที่สอนใหคูครองมีความสมกันทั้งหลายก็ดี ให รูจักปฏิบัติหนาที่ถนอมรักษาน้ําใจกันดวย
                                           

๘๕ท.ีปา. (ไทย)๑๑/๒๘๖/๒๔๗. 



๑๑๒ 

ประการตางๆ ก็ดี รวมทั้งหมดนี้ ลวนมีความมุงหมายเพื่อใหการครองเรือนของคูสามีภรรยา เปนไป
ในทางที่สงเสริมคุณคาแหงชีวิตของกันและกัน และเปนเครื่องอุปถัมภสงเสริมเพิ่มพูนกําลังแกกัน เชน 
เมื่อมีคุณธรรมความดีอยูแลว ก็จักไดบําเพ็ญคุณธรรมความดีเหลานั้นใหเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อกระ
ตางประโยชนตนอยูก็จักไดกระตางประโยชนนั้นใหเขมแข็งหนักแนนยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อบําเพ็ญประโยชน
ผูอื่นอยู ก็จักไดมีกําลังชวยกันบําเพ็ญประโยชนนั้นใหกวางขวางไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป เปนการสรางเสริม
ความสุขความเจริญกาวหนาทั้งแกชีวิตตนเอง ชีวิตคูครอง และชีวิตอื่นๆ ที่เกี่ยวของตลอดถึงสังคม
สวนรวม 

 ๒.๗.๕ หลักบูรณาการเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ 

แนวคิดในทางเศรษฐกิจแบบพุทธทั้งดานการผลิต การบริโภค และการแจกจาย มุงเนน
คุณภาพชีวิตเปนสําคัญ สวนของการบริโภคนั้นใหบริโภคเทาที่จําเปนรูจักประมาณไมกักตุน ไมบริโภค
สิ่งไรสาระ บริโภคไมเบียดเบียน ไมบริโภคเพื่อสรางทุกขในอนาคต แตใหพิจารณาบริโภคเพื่อยังชีพให
ดํารงอยูได และไมบริโภคดวยความอยากหรือตามใจตนเอง จนหลงใหลมัวเมาขาดสติปญญาไรการ
พิจารณาใครครวญไตรตรอง เปนหลักการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวตามแนว
พระพุทธศาสนา” จึงมีความหมายวา “หลักการหรือสาระสําคัญของชีวิตที่ควรยึดถือเปนแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติเพื่อใหครอบครัวมีความเจริญมั่นคงทั้งทางโลกและทางธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา” โดยในทางพระพุทธศาสนาที่ถือวาเปนหลักการดาเนินชีวิตอยางมีเปาหมายที่
ชัดเจน ถูกตองและทาใหครอบครัวมีความมั่นคงไดนั้น คือ ๑) หลักการดําเนินชีวิตทางสายกลาง และ 
๒) หลักการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับครอบครัว โดยหลักการดังกลาวนี้ ทาใหครอบครัวมีความมั่นคงได
อยางไรนั้นดังรายละเอียดตอไปนี ้

๑) หลักการดําเนินชีวิตทางสายกลาง 

หลักการดําเนินชีวิตทางสายกลาง หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามแนวอริยมรรคมีองค 
๘ เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อนาผูเดินทางไปสูเปาหมาย เพราะหลักการดังกลาวสามารถบอก
ทิศทางใหรูวา จะไปทางใดสูที่ใด มรรคคือทางจึงมีความสําคัญเพราะหากเดินทางผิดก็ยากที่จะบรรลุ
เปาหมายของชีวิตได ดวยเหตุที่การดาเนินชีวิตไมวาจะเปนชีวิตของฆราวาสผูครองเรือนหรือนักบวชผู
ออกจากเรือนก็ตาม ยอมใชหลักการเดียวกัน คือ มรรคทีองค ๘ ประการเปนเครื่องมือในการนาทาง 
เพราะการเดินทางของชีวิตทุกคนนั้น สุดทายก็เปาหมายเดียวกัน คือ “พระนิพพาน” อีกประการหนึ่ง
การเดินทางของชีวิตนั้น ถึงแมวาปจจุบันเปนนักบวชแตอดีตนักบวชทุกคนตองผานการดาเนินชีวิต
ฆราวาสมามากอนหรือจากครอบครัวกอนทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้หลักการดาเนินชีวิตสายกลางนั้นจึงปรับ
ใชไดกับทุกคน ดังนั้น ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะตางการศึกษาวา การบูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ
กับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหม ไดอยางไร  

 จากแนวคิดนี้ลักษณะของทางสายกลางในเชิงประยุกตใชสําหรับชีวิตฆราวาสทั่วไปไดวา
เปนหนทางที่มุงตรงสูจุดหมายที่ดีงามโดยไมของแวะในทางสุดโตง ๒ อยาง ไดแก ๑) วัตถุนิยม และ 
๒) บริโภคนิยม ที่ยึดเอาความสะดวก สบาย ความสวยงามความหรูหราฟุมเฟอยความอรอยหรือ
เปลือกนอกของวัตถุตางๆ ที่นาชอบใจ มาเปนเกณฑในการตัดสินใจในลักษณะที่หยอนเกินไป คือ 
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ปลอยใหตนเปนทาสของวัตถุเกินไปและไมตางตัวใหลําบากเชน ตระหนี่ไมยอมกิน ไมยอมจาย ไมยอม
ใชไมยอมแบงปนปฏิบัติตัวในสิ่งที่กอใหเกิดความลําบากโดยไมมีเหตุผลซึ่งเปนทางที่ตึงเกินไปเปน
ลักษณะของความไมพอดีแตใหดําเนินชีวิตสายกลางคือ ถือหลักความพอดีพอเหมาะถูกตองตรงกับ
เปาหมายโดยมีองคประกอบแหงความพอดี ๘ ประการคือ 

(๑) ความรูความเขาใจที่ถูกตอง(สัมมาทิฏฐิ) 

(๒) ความคิดที่ถูกตองสอดคลองกับเปาหมายที่ดีงาม (สัมมาสังกัปปะ) 

(๓) การสื่อสารกับผูอื่นอยางถูกตอง(สัมมาวาจา) 

(๔) การปฏิบัติตัวกับผูอื่นในทางไมเบียดเบียน (สัมมากัมมันตะ) 

(๕) การเลี้ยงชีพตนในทางสุจริต (สัมมาอาชีวะ) 

(๖) ความเพียรพยายามเพ่ือพัฒนาตนเอง ละชั่วสรางเสริมความดี (สัมมาวายามะ) 

(๗) ความระมัดระวังยั้งคิด(สัมมาสติ) และ 

(๘) ความสงบใจ (สัมมาสมาธิ) 

 การดําเนินชีวิตอยางพอดีโดยมีความรูความเขาใจเปนแกนนําสรางสรรคพฤติกรรมและ
จิตใจใหดีงาม ไมเบียดเบียนผูอื่นและตนเอง 

 การดําเนินชีวิตตามทางสายกลางคือ การใชชีวิตที่ไมมากไปหรือไมนอยไป อยูในความ
พอเหมาะพอดี ใชจายใหเหมาะสมกับกับตนเอง และ 

ความครอบครัว เปนสายกลาง ที่ไมไดจําเปนตองอยูกลางเปะ ก็แลวแตบุคคล เฉพาะบุคคล
การดําเนินบนทางสายกลาง จึงเอาความพอเหมาะพอดีของเรา ไปเปนเกณฑวัด เปนมาตรฐานตีคากับ
ผูอื่นไมได 

หลักการดําเนินชีวิตประจําวันเปนการพิจาณาใชไดกับเรื่องพ้ืนฐานในดานตางๆ เชน 

 (๑) ในดานการกิน กินอยางพิจารณาวาไมจําเปนตองแพงเกินไป ไมจําเปนตองหรู กิน
ถูก ไมฟุงเฟอ ก็อรอยได ก็อิ่มได ตามฐานะ ตามมีแตก็ไมถึงกับเจาะจงเลือกกินแตอาหารที่ไมมี
คุณภาพ (ทั้งแพงทั้งถูก) ของไมดี ของเสีย ของหมดอายุ หรือเลือกกินแตของที่ไมอรอยเพื่อทรมาน
ตนเอง จนเปนทุกข กินอยางพิจารณาวาไมมากเกินไป จนอิ่มอึดอัดคับแนน เปนโรคอวนหรือโรคอื่นๆ
จากการกินที่เกินพอดี เสียสุขภาพ ตางใหเปนทุกข ไมกินนอยเกินไป อยางอดอยาก จนรางกาย
ผายผอมเกิดโรค สุขภาพย่ําแย เปนทุกข แมแตคําวา สมฐานะ คนฐานะจนหรือไมร่ํารวย ก็กินและใช 
อยางพอดี ไมเกินตัว ไมเกินฐานะ ดวยความอยาก ตามคนอ่ืน ตามกระแส ตามสังคม ตามสื่อ 

 (๒) ในดานการนอน ไมนอนมากเกินไปจนไมมีเวลาตางอะไรๆที่จําเปนกับชีวิตในดาน
อื่นๆ เชนเสียงานเสียการ หรือนอนมากจนเสียสุขภาพไมนอน นอยจนเกินไป จนมีผลกับการใชชีวิต
ทั่วไป หรือมีผลกระทบกับการงาน หรือนอนนอยจนเสียสุขภาพ 
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 (๓) ในดานการตางงาน การใชชีวิตทั่วไปสุดโตงดานหนึ่ง เชน การที่เอาแตตางงานหนัก 
คร่ําเครียด ไมมีเวลาพักผอน จนเจ็บปวยหรือเสียสุขภาพ ทั้งทางกายและจิตใจ หรือขาดความสัมพันธ
กับคนรอบขางหรือสังคมและการเลี่ยงงาน พยายามหาทางใหตางงานนอยหรือไมตองตางงานอะไร
เลย ทั้งๆที่มีความรับผิดชอบตองตาง เอาแตเที่ยวเลนสนุก เสียงานเสียการ  หลักลอยไรแกนสาร เปน
สุดโตงอีกดานหนึ่ง  

 (๔) ในดานทรัพย ดานใชจาย เก็บออม สุดโตงดานหนึ่งจึงเปน มีนอย หาไดนอย แตใช
มาก ใชเกินตัว จนไมเหลือเก็บไวใชในเรื่องจําเปน ในยามจําเปนที่ตองใชจริงๆ จนเกิดความลําบาก 
เปนทุกข สุดโตงอีกดานหนึ่งจึงเปน มีมาก หาไดมาก เก็บสะสมไวมาก แตใชนอย จนลําบาก ก็เปน
ทุกข 

 ในทางพุทธศาสนา สําหรับฆราวาสแลว พระศาสดาไมไดหามกินของดี ใชของดี ไมได
หามในการใชชีวิตที่เปนอยูดี มีคุณภาพแตใหเลี้ยงดูตนและผูอยูในความดูแลใหดี ไมเปนทุกขจากการ
กินอยูอยางขัดสนจนเกินไป จากความตระหนี่ในการเก็บและไมใชทรัพย ตางใหตนละผูอยูในความ
ดูแลลําบากเกินไป อันเปนสุดโตง ไมเปนสายกลางและไมบํารุงบําเรอตนละผูอยูในความดูแลอยาง
ขาดสติ ดวยการกินใชมากมาย ฟุมเฟอย ไรเหตุผล ไมประมาณ ไมพิจารณาความเหมาะสม ไม
พิจารณาในคุณในโทษของการใชจายนั้น สนองดานสุขบําเรอกามอยางเดียว อันเปนสุดโตง ไมเปน
สายกลางเชนกัน 

๒) หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 

พุทธศาสนาสอนใหสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจดวยหลัก ๔ ประการที่เรียกวา ทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน หรือประโยชนที่จะบรรลุถึงไดในปจจุบัน ที่ปรากฏอยูใน ทีฆชาณุสูตร อังคุตตรนิกาย 
คือ 

 (๑) อุฏฐานสัมปตางถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจในหนาที่ของ
ตน 

 (๒) อารักขสัมปตางถึงพรอมดวยการรักษา ซึ่งไดแกการรูจักรักษาทรัพยที่แสวงหามาได
จากการปฏิบัติตามตามหลักขอ ๑ 

 (๓) กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเปนคนดี ซึ่งไดแกการคบคนดีเปนมิตร 

 (๔) สมชีวิตา การเลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยที่แสวงหามาได ไมตระหนี่จนไมได
รับประโยชนจากทรัพยสิน และไมสุรุยสุรายจนมีรายไดไมพอจาย 

หลักธรรมทั้ง ๔ นี้เปนหลักที่รัฐซึ่งมุงหวังความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจะตองถือเปนนโยบาย
สงเสริมใหมีขึ้นในประชาชนทุกอาชีพใหได เพราะความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของรัฐหรือประเทศ ยอม
เกิดจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประชาชน หากประชาชนในประเทศยากจนขัดสน รัฐก็จะมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจไปไมได 

 วิธีสงเสริมการปฏิบัติตามหลักการขอที่ ๑ ก็คือ รัฐตองหาทางชักจูงใหประชาชน
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานตามหนาที่ของแตละบุคคล โยรัฐหาทางชวยเหลือดวยการ
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จัดหางานใหประชาชนไดตางโดยทั่วถึง ขจัดปญหาการวางงานและขจัดการเอารัดเอาเปรียบในการใช
แรงงาน สงเสริมอาชีพตางๆใหมีความมั่งคั่งกาวหนาตลอดจนชวยประกันราคาพืชผลชนิดตางๆให
ชาวนาชาวไรขายผลิตผลของตนไดดวยราคาที่เปนธรรม 

 วิธีสงเสริมการปฏิบัติตามหลักขอที่ ๒ ก็คือ รัฐตองชักจูงสงเสริมใหประชาชนรูจักออม
ทรัพย หาทางขจัดและควบคุมเกี่ยวกับอบายมุขประเภทตางๆ รวมทั้งดําเนินการขจัดปญหา
อาชญากรรมประเภทลวงเกินทรัพยสินของผูอื่นใหหมดไป หรือใหมีนอยที่สุดเทาที่จะเปนได 

 วิธีสงเสริมการปฏิบัติตามหลักขอที่ ๓ ก็คือ รัฐตองพยายามสงเสริมใหประชาชนในชาติ
ตั้งอยูในศีลธรรมอันดีงาม ยกยองเชิดชูคนดีมีศีลธรรมใหปรากฏเปนตัวอยาง ใหความสนับสนุน
องคการทางศาสนาที่มีวัตถุประสงคจะยกระดับมาตรฐานทางศีลธรรมของประชาชนใหสูงขึ้น การ
สงเสริมศีลธรรมจะตองตางควบคูไปกับการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน เพราะการ
หวังใหประชาชนที่ทองกําลังหิวอยูในหลักศีลธรรมอันดีงามนั้นเปนความหวังที่ยากจะประสบผลสําเร็จ
ได มีแตผูที่เปนบัณฑิตเทานั้นที่สามารถตั้งม่ันอยูในคุณธรรมไดทุกภาวการณของชีวิต 

 วิธีสงเสริมการปฏิบัติตามหลักขอที่ ๔ ก็คือ รัฐตองสงเสริมชักจูงใหประชาชนรูจัก
ประหยัด ไมครองชีพอยางฟุมเฟอยเกินฐานะ พรอมกับหาทางกําจัดสิ่งที่ยั่วยุชักจูงใหประชาชนเกิด
ความฟุมเฟอยใหหมดไปหรือใหเหลือนอยมี่สุด ชี้ใหเห็นคุณประโยชนของการดําเนินชีวิตตามสาย
กลางของพระพุทธศาสนา นักปกครองหรือผูอยูในฐานะเปนผูนําประชาชน จะตองพยายามปฏิบัติตน
ใหเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิตที่ไมตึงเกินไปและไมหยอนเกินไป เพื่อเปนเครื่องจูงใจใหประชาชน
อาเปนตัวอยางและปฏิบัติตามในทางที่ถูกที่ควร 

 การสงเสริมใหประชาชนปฏิบัติตามหลักประโยชนในปจจุบันดังกลาวมาแลวโดยทั่วถึง
กัน ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็ยอมเกิดมีขึ้นในประชาชน เมื่อประชาชนอยูดีกินดีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
มั่นคงก็ยอมเปนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของรัฐโดยสวนรวม  

พุทธเศรษฐศาสตรสามารถจัดการกับปญหานี้อยางไดผล โดยผานทางแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสุขหรือการตางใหมีทุกขนอยที่สุด (แทนที่จะตางใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด) ในเบื้องตนการ
อธิบายเกี่ยวกับทุกขวาเปนภาวะขัดแยงกับกฎธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและความไมอยูนิ่ง 
เพื่อที่จะเขาใจใหชัดเจนจะตองตระหนักถึงความไมมีตัวตนและกฎธรรมชาติอื่นๆ แนวความคิดนี้
นําไปสูการอภิปรายถึงความจําเปนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคือ ทุกขในระดับแรก ซึ่งจะตองตอบสนองโดยความ
จําเปนขั้นพื้นฐาน แตทุกขในระดับที่สอง เกิดขึ้นจากความตองการหรือความอยากจอมปลอม ความ
พยายามที่จะสรางความพึงพอใจตางใหเกิดความอยากซึ่งถูกกระตุนโดยความชั่วรายสมัยใหม ๔
ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลัทธิบริโภคนิยมและเงินตรา วิธีการของชาวพุทธในการระงับความอยาก
อันจอมปลอมเหลานี้โดยผานการรับรูในแนวความคิดเกี่ยวกับ “ตัวตน” วาเปนสิ่งลวงตา เพื่อใหความ
ทะยานอยากเหลานี้ลดลง “เศรษฐศาสตรทางสายกลาง” ตองไดรับการตระหนักใหชัดเจนวาแนวคิดนี้
มีเหตุมีผลเพียงพอ แลวจึงเริ่มตนพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ซึ่งในประเทศไทยไดเริ่มขึ้นมาแลวใน
บางพื้นที่ของประเทศ คลายกับเปนการสาธิตโดยการตางเกษตรกรรมเชิงนิเวศนในไรนาขนาดเล็กและ
กลุมออมทรัพย วิกฤตการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปจจุบันสามารถกลาวไดวาเกิดจากการ
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บริหารทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารแหงประเทศไทยดังที่ไดกลาวมาแลวใน
กรอบการวิเคราะหกอนหนานี้ อยางไรก็ตามในระดับนานาชาติที่การเคลื่อนยายของเงินทุนเปนไป
อยางรวดเร็ว วิกฤตการณจะตองเกิดขึ้นอยางแนนอนไมรูปแบบใดก็แบบหนึ่ง จากการใชทรัพยากร
อยางฟุมเฟอย จากความออนแอของระบบเศรษฐกิจ จากความไมมั่นคงและความออนไหวของระบบ
เศรษฐกิจขนาดเล็กซึ่งไดรับเงินทุนจากตางประเทศ ธรรมชาติของวิกฤตการณครั้งนี้ตางใหเกิดคําถาม
ที่จริงจังเกี่ยวกับความยั่งยืนไมเฉพาะแตในประเทศไทยเทานั้นแตกับประเทศเอเชียอื่นๆ ทั้งหมด 
 

๒.๘ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยในครั้งนี้จากการศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดังนี้ 

๒.๘.๑สภาพสังคมในเขตอําเภอเมืองเลย 

เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ ประกาศใช พรบ.ปกครองทองที่ รศ.๑๑๖ ไดจัดการปกครองเปนแบบ
เทศาภิบาล แบงการปกครองประเทศเปนมณฑล เมือง อําเภอ ตําบล หมูบาน อําเภอเมืองเลย จึงเปน
อําเภอหนึ่งในหาของจังหวัดเลย มีซื่อเดิมวา อําเภอกุดปอง ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอเมืองเลย ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ ๔ มกราคม ๒๔๕๑ ที่ตั้งที่วาการอําเภอเมืองเลย แตเดิมตั้งอยูที่
อาคารชั้นเดียวบริเวณกุดปอง จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงยายไปอยูที่ศาลากลางจังหวัดหลังเกาจนถึง พ.ศ. 
๒๕๔๓ จึงยายมาอยูที่วาการอําเภอหลังปจจุบัน เมื่อ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ ปจจุบันอําเภอเมือง
เลย มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๔๘๐.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ ไร คิดเปนรอยละ ๑๒.๖ 
ไร ของเนื้อที่จังหวัดหรือมีพื้นที่มากเปนอันดับ ๑ 

อําเภอเมืองเลย ประกอบดวย ๑๓๑ หมูบาน และมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๕ แหง 
ไดแก ไดแก  

๑) เทศบาลเมืองเลย มี ๘ ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลกุดปองทั้งตําบล ๘ ชุมชน 

๒) เทศบาลตําบลนาออ มี ๙ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๓) เทศบาลตําบลน้ําสวย มี ๑๑ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๔) เทศบาลตําบลนาอาน มี ๑๒ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๕) เทศบาลตําบลนาโปง มี ๑๔ หมูบานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๖) เทศบาลตําบลนาดินดํา มี ๑๔ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๗) องคการบริหารสวนตําบลเมือง มี ๑๓ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๘) องคการบริหารสวนตําบลกกดู มี ๑๐ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๙) องคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน มี ๖ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๑๐) องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว มี ๖ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 



๑๑๗ 

๑๑) องคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย มี ๑๑ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตําบลน้ําสวย 

๑๒) องคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ มี ๑๑ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๑๓) องคการบริหารสวนตําบลนาแขม มี ๘ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๑๔) องคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก มี ๑๑ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

๑๕) องคการบริหารสวนตําบลกกทอง มี ๕ หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล 

ในสวนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเลยนั้น ประกอบดวย 

๑) พื้นที่ปาสงวน จํานวน ๔๙๐,๗๘๗ ไร คิดเปนรอยละ ๕๔.๕๓ ของพื้นที่อําเภอเมือง และ
ถือเปนพื้นที่ปาไมที่สําคัญ ที่กระจายอยูทุกตําบลของอําเภอเมืองเลย โดยสวนมากเปนปาสงวน
แหงชาติ ไดแก 

 (๑) ปาโคกใหญ พื้นที่ประมาณ ๔๑,๖๐๐ ไร ตําบลกกดู ตําบลนาออ 

  (๒) ปาโคกภูเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๓๘๑,๑๒๕ ไร ตําบลเมือง ตําบลน้ําหมาน ตําบล
เสี้ยว ตําบลนาอาน ตําบลนาโปง 

  (๓) ปาภูหวยหมาก ภูทอก ภูบอบิด พื้นที่ ๖๑,๖๖๒ ไร ตําบลนาออ ตําบลน้ําสวย 
ตําบลเมือง ตําบลนาอาน 

  (๔) ปาโคกผาดํา หนองขา พื้นที่ ๖,๔๐๐ ไร ตําบลน้ําสวย 

๒) แหลงน้ําสําคัญ 

  (๑) แมน้ําเลย มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูหลวงทางตอนใตของจังหวัดเลย ไหลผาน
ทองที่อําเภอเมืองเลย คือ ตําบลนาโปง นาอาน ชัยพฤกษ เมือง นาออ ศรีสองรัก นาแขม มีระยะทาง
ยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร 

  (๒) ลําน้ําหมาน ตนกําเนิดที่ภูผามาน ไหลผานตําบลกกทอง น้ําหมาน เมือง ไหลลงสู
แมน้ําเลยที่ตําบลกุดปอง ยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตร 

  (๓) ลําน้ําลาย ตนกําเนิดที่อําเภอปากชม จังหวัดเลย ไหลผานตําบลน้ําสวย นาดินดํา 
ชัยพฤกษ ไหลลงน้ําเลย บริเวณภูบอบิด ยาวประมาณ ๔๐ กิโลเมตร 

  (๔) ลําน้ําฮวย ตนกําเนิดที่อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไหลผานตําบลกุดปอง ไหลลงสู
ลําน้ําเลยที่บานหวยโตก ตําบลนาโปง อําเภอเมืองเลย 

ขณะเดียวกันยังมีประปาสวนภูมิภาคใหบริการดานการประปาครอบคลุมผูใชในเขตอําเภอ 
จํานวน ๑๐,๖๙๔ ราย ประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๓ แหง ตําบลชัยพฤกษ ตําบล
นาอาน และตําบลเมือง จํานวนผูใช ๑๐๓,๕๔๖ ราย 



๑๑๘ 

สําหรับสภาพเศรษฐกิจ ปจจุบันพบวาประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ ตางนา ตางไร ตาง
สวน รองลงมาไดแก การรวมกลุมผลิตสินคา OTOP และการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยมีพื้นที่
การเกษตรโดยรวมทั้งสิ้น ๒๑๐,๘๓๗ ไร คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๘ ของพื้นที่ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ไดแก ขาวมีพื้นที่เพาะปลูก ๗๕,๙๖๐ ไร มันสําปะหลัง ๑๐,๕๗๘ ไร ออย ๑๐,๖๓๒ ไร และพืชอื่นๆ 
ไดแก ยางพาราพื้นที่ปลูก ๕๑,๔๕๕ ไร คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๐ ของพื้นที่เกษตรทั้งอําเภอ และขณะนี้
เปดกรีดยางแลว ๑๐,๕๕๖ ไร ผลผลิตยางแผนเฉลี่ย ๓ ก.ก./ไร /วัน หรือผลผลิตยางแผน คิดเปน 
๓๖๐ ก.ก./ไร ราคายางแผน ณ ๗ ธ.ค.๔๘ ก.ก.ละ ๕๘.๕๐.-บาท ขณะเดียวกันยังมีพื้นที่เพาะปลูก
สับปะรด บานไรมวงรวม ๗๕๐ ไร พื้นที่ ๑ ไร มีผลผลิตประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ ผล ยอดจําหนายชวง
เดือนธันวาคม-มิถุนายน เดือนละ ๘๐๐,๐๐๐- ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท รายไดผูปลูกสับปะรดมีรายได
เฉลี่ย ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐.- บาท/คน/เดือน โดยมีตนทุนการผลิตในแตละปประมาณ ๑,๕๐๐ –
๓,๐๐๐ บาท/คน/ไร นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงปศุสัตวที่สําคัญ ไดแก โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก
พื้นบานเปด กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่ตําบลเมือง นาออ ศรีสองรัก นาโปง กกทอง ชัยพฤกษ 
รวม ๖ ตําบล ๑๑ หมูบาน ผูเลี้ยง ๑๔๓ คน จํานวน ๕๙๐ กระชัง เนื้อที่ ๑๑,๖๒๗ ตรม. ผลผลิตจาก
การเลี้ยงเฉลี่ย ๗๐๐ ก.ก./กระชัง/รุน (เลี้ยง ๒ รุน/ ๑ ป) มีผลผลิตโดยรวมประมาณปละ ๘๒๖ ตัน 

ในดานภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเลยมีโรงงานอุตสาหกรรม ๑๐๒ แหง 
นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมแรเหล็ก ในพื้นที่ตําบลนาดินดํา ศรีสองรัก 
และนาแขม ขณะเดียวกันยังมีโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จํานวนกลุมอาชีพ /ผูประกอบการ
สินคา OTOP จํานวน ๑๒๙ กลุม ผลิตภัณฑ ๓-๕ ดาว จํานวน ๑๕ ผลิตภัณฑ ยอดจําหนาย ป 
๒๕๔๗ จํานวน ๓๓,๕๐๗,๔๑๒ บาท, ป ๒๕๔๘ จํานวน ๔๙,๒๕๘,๑๑๕ บาท , เปาหมาย ป ๒๕๔๙ 
จํานวน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท กลุมอาชีพที่สําคัญ อาทิ กลุมแมบานทอผาบานกางปลําหมูที่ ๙ ตําบล
ชัยพฤกษ ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน ๖๐ คน รายไดเฉลี่ย ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 

กลาวโดยสรุป พื้นที่อําเภอเมืองเลยประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป ประมาณ ๓๐,๗๙๒ 
บาท ถือวาสูงเปนอันดับ ๑ ของจังหวัด และยังมีจํานวนครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ จปฐ. ป ๒๕๔๗ 
จํานวน ๕,๑๒๓ ครัวเรือน และป ๒๕๔๘ จํานวน ๘๔๔ ครัวเรือน ขณะที่ระดับการพัฒนาของหมูบาน
จากขอมูล กชช. ๒ค. ๒๕๔๘ สภาพการพัฒนาหมูบานในชนบทของอําเภอไมมีหมูบานเรงรัดพัฒนา
อันดับ ๑ มีหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๒ จํานวน ๘ หมูบาน และเรงรัดพัฒนาอันดับ ๓ จํานวน ๑๑๖ 
หมูบาน จํานวนครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยมากกวา ๒๐,๐๐๐ บาทตอคนตอป จํานวน ๒๕,๘๓๐ 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๙๖.๘๔ ของครัวเรือนทั้งหมด 

ในการจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจนตามนโยบายรัฐบาลในหวงเวลาที่ผานมา 
พบวา จํานวนประชาชนที่มาจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจนทั้งสิ้น ๒๔,๒๘๗ คน ใน
๔๑,๖๗๐ ปญหา ถือวาสูงเปนอันดับ ๑ ของจังหวัด โดยปญหาอันดับแรกไดแก ปญหาหนี้สิน จํานวน 
๑๘,๒๓๒ คน รองลงมาปญหาที่ดินตางกิน จํานวน ๑๖,๒๑๗ คน ขณะเดียวกันยังมีประเด็นปญหาที่
สําคัญของอําเภอเมืองเลย ประกอบดวย 

๑) ปญหาราษฎรไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตางกินและที่อยูอาศัย 



๑๑๙ 

๒) ปญหาการขาดแคลนที่ดินตางกิน 

๓) ปญหาน้ําทวม/ปญหาภัยแลง 

๔) ปญหาตลิ่งริมแมน้ําเลยพัง 

๕) ปญหาเสนทางคมนาคมระหวางตําบลหมูบานไมสะดวก 

๖) ปญหาขาดสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริหารงานอําเภอ ไดแก ขาดหอประชุม 
สําหรับประชุมกํานัน ผูใหญบาน การจัดงานรัฐพิธีตางๆ 

๒.๘.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

คณะผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ “เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความ
มั่นคงของครอบครัวพอ-แมมือใหม” ดังนี้ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช๘๖ วิจัยเรื่อง 
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว พบวา รูปแบบการ
เสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวบริบทสังคมไทยควรมุงเนนการใหความสําคัญกับการ
เสริมสรางหลักประกันความมั่นคงในดานชีวิตครอบครัวและชีวิตการงานเปนศูนยกลางแกนหมุน
กระบวนการพัฒนา เพื่อสงเสริมปจจัยเกื้อหนุนความเขมแข็งภายในตัวครอบครัวเอง ทั้งในการเพิ่ม
ทักษะการตางหนาที่ของครอบครัวตอสมาชิกครอบครัวและการประกอบการงานอาชีพในสังคมไดตรง
กับความตองการของครอบครัวอยางสมดุล การเสริมพลังชีวิตครอบครัวจําเปนตองมีการสราง
สัมพันธภาพที่ดีมีการสื่อสารทางบวกมีทักษะการจัดการทรัพยากรตางๆ รวมถึงทักษะการปรับตัว
เผชิญการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไดทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนการมีหลักคิดคุณธรรมในการ
ดํารงชีวิตและการใชชีวิตครอบครัวอีกสวนที่สําคัญไมยิ่งหยอนกวากันคือ การประกอบอาชีพสุจริต
ดวยความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรและรูจักพัฒนาความสามารถในการตางงานอยูเสมอ นอกจากนี้
จําเปนตองมีองคประกอบพื้นฐานของการไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานในการดํารงความเปนมนุษยและ
ครอบครัว ไดแก หลักประกันความมั่นคงในดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม สุขภาพ การศึกษา 
อาชีพและรายไดโดยการสนับสนุนความมั่นคงในดานการมีสวนรวม การคมนาคมและการสื่อสาร ใน
การตางงานกับครอบครัวจึงมีความจําเปนตองมีนักพัฒนาครอบครัวเปนผูประสานเชื่อมโยงความ
ตองการของครอบครัวกับแหลงทุนและทรัพยากรตางๆที่เปนประโยชนตอการเสริมสรางความมั่นคง
ในครอบครัว 

บรรยวัสถ ฝางคํา และ นฤมล ดวงแสง๘๗ วิจัยเรื่อง การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติด

                                           
 ๘๖ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย, การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสรางหลักประกันความมั่นคง
ของครอบครัว, รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓. 
 ๘๗บรรยวัสถ ฝางคํา และ นฤมล ดวงแสง. การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), ๒๕๕๓. 



๑๒๐ 

ของจังหวัดอุบลราชธานี พบวา เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการปองกันปญหาสาร
เสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีมีการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชคิดเปนรอยละ ๙๑ ผูนําชุมชน
ระดับอําเภอมีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๙.๘ ผูนําชุมชนระดับตําบลมีการประยุกตใช
โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๙๗.๗๙ผูนําครอบครัวระดับอําเภอมีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
๙๖.๘๕ ผูนําครอบครัวระดับตําบลมีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๒ เยาวชนมีการ
ประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๙๒.๐ และพระสงฆมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

พระวิทูล สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ)๘๘ วิจัยเรื่อง การวิเคราะหหลักพุทธจริยศาสตรสําหรับ
แกปญหาการครองเรือนในสังคมไทย พบวา หลักพุทธจริยศาสตรเปนหลักการประพฤติปฏิบัติของ
บุคคลเพื่อเขาถึงจุดหมายสูงสุด พุทธปรัชญาไดวางหลักจริยศาสตรไว ๓ ระดับ คือ จริยศาสตรระดับ
ตนคือศีล ๕ จริยศาสตรระดับกลางคือกุศลกรรมบถ ๑๐ และจริยศาสตรระดับสูงคืออริยมรรคมีองค 
๘ เปนตน ในการครองเรือนนั้นพุทธจริยศาสตรไดวางหลักการประพฤติปฏิบัติไว เปนกรอบ
แนวความคิดสําหรับการดําเนินชีวิตของผูครองเรือน อันไดแก หลักสังคหวัตถุ ๔ สําหรับการครองตน
เปนคนดีอันเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและยังสงผลไปสูบุคคลรอบขางดวยหลักฆราวาสธรรม ๔ 
สําหรับสรางความรักความสามัคคีของคนในสังคมเปนหลักการครองชีวิตอันจะประสบกับความสุข
ความรมเย็น หลักปฏิบัติตอกันของผูครองเรือนในรูปแบบสามีภรรยา คือ หลักทิศ ๖ โดยมี
จุดมุงหมาย ๓ ขั้น ไดแก ขั้นตาเห็นหรือประโยชนในปจจุบัน ขั้นเลยตาเห็นหรือประโยชนเบื้องหน้ํา
และจุดหมายขั้นสูงสุดหรือประโยชนอยางยิ่ง  

แมชีวงเพชร คงจันทร ๘๙ ไดศึกษาวิจัย “รูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวเชิง
พุทธบูรณาการ” พบวา หลักการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนามี ๒ 
หลักการ คือ  

๑) หลักการปฏิบัติตนตามแนวอริยมรรคมีองค ๘ ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ  

๒) หลักการเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสรางภูมิคุมกัน
ภายในมีพระไตรลักษณเปนอารมณ คือ อนิจจัง ทุกขังอนัตตา และภูมิคุมกันภายนอก คือ การปฏิบัติ
ตามหลักทิศ ๖ ผลที่ไดรับจากหลักการดังกลาวมานี้มี ๓ อยางคือ  

                                           
 ๘๘พระวิทูล สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ).การวิเคราะหหลักพุทธจริยศาสตรสําหรับแกปญหาการครองเรือนใน
สังคมไทย. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕. 

๘๙แมชีวงเพชร คงจันทร. รูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวไทยเชิงพุทธบูรณาการ.
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร Journal of MCU Peace Studies ISSN ๒๒๘๗-๐๙๖๒, ปที่ ๔ ฉบับพิเศษ 
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจําป ๒๕๕๙. 

 



๑๒๑ 

(๑) ไดรับประโยชนในโลกนี้ คือ กอเกิดความเสมอภาคทางสังคม ทางเศรษฐกิจ 
และทางการศึกษา กอเกิดความปรองดองในครอบครัว และความผาสุกในการครองเรือน  

(๒) ไดรับประโยชนโลกหนา  

(๓) ไดรับประโยชนสูงสุดคือพระนิพพาน 

รูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวสังคมไทยมี ๓ รูปแบบ คือ  

๑) รูปแบบภายในครอบครัว  

๒) รูปแบบชุมชนและสังคม  

๓) รูปแบบนโยบายของรัฐบาล  

โดยมีองคประกอบของตัวชี้วัดมี ๔องคประกอบ คือ  

องคประกอบที่ ๑ สัมพันธภาพในครอบครัวมี ๕ ตัวชี้วัด  

องคประกอบที่ ๒ มี ๖ ตัวชี้วัด 

องคประกอบที่ ๓ ความมั่นคงของครอบครัวในสังคมไทย มี ๖ ตัวชี้วัด  

องคประกอบที่ ๔ ความเสมอภาคในครอบครัวมี ๓ ตัวชี้วัด  

โดยตัวชี้วัดแตละตัวไดมีความสัมพันธสอดคลองกับกรณีศึกษาครอบครัวตัวอยาง และใน
ปจจุบันมีกระบวนการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวไทย อยูดวยกัน ๕ ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑เปลี่ยนความคิดมี ๘ วิธี  

ขั้นตอนที่ ๒ สรางการเรียนรูมี ๔ วิธี  

ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนากลไกมี ๓  

ขั้นตอนที่ ๔ สรางการมีสวนรวมมี ๓ วิธี  

ขั้นตอนที่ ๕ สงเสริมการเขาถึงสิทธิสตรีมี ๒ วิธี  

ขั้นตอนดังกลาวทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ มีอยูดวยกัน ๓ องคประกอบ คือ  

๑) ภายในครอบครัว มี ๕ วิธี ไดแก  

(๑) เลือกคูครองที่เหมาะสม  

(๒) มีความหนักแนนมั่นคง  

(๓) ศึกษาหลักการที่ดีใหกับครอบครัว  

(๔) มีศีลเปนพื้นฐานในการดูแลครอบครัว  

(๕) ใหความเคารพและเลี้ยงดูบิดามารดา 



๑๒๒ 

๒)ภายในชุมชนหรือสังคม มี ๓ วิธี ไดแก  

(๑) การเลือกผูนําชุมชน  

(๒) การเคารพกติกาชุมชนหรือสังคม  

(๓)การมีสวนรวมและรับผิดชอบในกจิกรรมของชุมชนหรือสังคม  

๓) นโยบายของรัฐ มี ๓ วิธี ไดแก  

(๑) มีมาตรการทางกฎหมายกรณีบุตรหลานทอดทิ้งบิดามารดาหรือผูสูงวัย  

(๒) มีมาตรการทางกฎหมายสงเสริมใหประชาชนเรียนรูและปฏิบัติธรรมทุกวันพระ  

(๓) มีมาตรการทางกฎหมายสงเสริมใหวันพระและวันอาทิตยเปนวันหยุดราชการ  

ซึ่งองคประกอบดังกลาวมานี้เปนพื้นฐานสําคัญตอรูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงเชิงพุทธ
บูรณาการ เพราะสอดคลองกับกรณีตัวอยางครอบครัวทั้งในคัมภีรพระพุทธศาสนา สังคมไทย และ
องคประกอบของตัวชี้วัดทุกตัว ตลอดถึงกระบวนการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวไทยปจจุบัน
ไดอยางด ี

ดลฤดี เพชรขวาง๙๐ ไดศึกษาวิจัย “การตั้งครรภวัยรุนและปจจัยที่เกี่ยวของตอการตั้งครรภ
ในสตรีวัยรุน” พบวา ดานผลของการตั้งครรภวัยรุนหญิงตั้งครรภในสตรีวัยรุนมีการดูแลตนเองในขณะ
ตั้งครรภในระดับมาก มีคามากที่สุด คิดเปนรอยละ๗๘.๖ มีผลกระทบดานจิตใจในขณะตั้งครรภใน
ระดับปานกลางมีคามากที่สุดคิดเปนรอยละ ๕๘.๖ และการดูแลดานครอบครัวในขณะตั้งครรภใน
ระดับมากมีคามากท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๗.๑ 

ปจจัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของตอการตั้งครรภวัยรุนดานการดูแลตนเองพบวา ดานอายุครรภที่
ไปฝากครรภครั้งแรก และภาวะสุขภาพขณะตั้งครรภ มีความเกี่ยวของตอการดูแลตนเอง ขณะ
ตั้งครรภอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .๐๕) ดานผลกระทบดานจิตใจ พบวา อาชีพ การวางแผนการ
ตั้งครรภ และอายุครรภที่ไปฝากครรภครั้งแรก มีความเกี่ยวของตอผลกระทบดานจิตใจอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P < .๐๕)และดานการดูแลของครอบครัว พบวา อายุครรภที่ไปฝากครรภครั้งแรก 
มีความเกี่ยวของตอการดูแลดานครอบครัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .๐๕) 

ดานความตองการความชวยเหลือของหญิงตั้งครรภวัยรุน พบวา ตองการการชวยเหลือมาก
ที่สุดคือดานความรักและการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว รอยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ ดานคําแนะนา 
ความรูเกี่ยวกับผลของการตั้งครรภวัยรุนรอยละ ๙๒.๙ คําแนะนําดานการปฏิบัติตัวระหวางตั้งการ
คลอดและหลังคลอด รอยละ ๗๘.๖ ความตองการใหบิดามารดาชวยดูแลบุตรหลังคลอดรอยละ 
๘๕.๗ 

                                           
๙๐ดลฤดี เพชรขวาง.การตั้งครรภวัยรุนและปจจัยที่เกี่ยวของตอการตั้งครรภในสตรีวัยรุน. รายงานวิจัย, 

พะเยา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, ๒๕๕๔. 



๑๒๓ 

ขอคนพบจากการวิจัย พบวา หญิงตั้งครรภวัยรุนมีการดูแลตนเองในระยะตั้งครรภและการ
ดูแลของของครอบครัวในระดับมากและมีผลกระทบตอจิตใจพบในระดับปานกลางโดยตองการความ
รักและการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวมาก จึงควรใหการสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล
ดานสุขภาพหญิงตั้งครรภวัยรุนการใหความรูโดยเฉพาะดานผลของการตั้งครรภวัยรุนและการปฏิบัติ
ตัวของหญิงตั้งครรภวัยรุน 

รักเกลา มีศิล๙๑ ไดศึกษาวิจัย “การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน สาเหตุ และแนวทางแกไข 
กรณีศึกษาวัยรุนในเขตชนบทแหงหนึ่งจังหวัดขอนแกน” พบวาสาเหตุหลักของการตั้งครรภไมพรอม
ในวัยรุนแบงออกเปน ๓ ประการ ไดแก  

๑) สาเหตุสวนบุคคลที่เกิดจากพัฒนาการของวัยรุน๔ ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคมและสติปญญา  

๒) สาเหตุดานครอบครัวเกิดจากการที่บุตรถูกเลี้ยงมาจากตายาย เนื่องจากพอแมไปตาง
งานตางถิ่น  

๓) สาเหตุดานสังคมและสื่อเกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากมีการเปดรับ
อิทธิพลจากสื่อโดยเฉพาะสื่ออินเตอรเน็ตเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบในเรืองเพศและการมี
เพศสัมพันธ 

นอกจากนี้ยังพบวาคานิยมเรื่องเพศที่ถูกปลูกฝงมาในอดีตไมไดรับความนิยมในกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะวัยรุนฝายหญิงที่มีการเปดรับเรื่องการมีเพศสัมพันธมากขึ้นโดยแนวทางในการแกไขปญหา
นี้ควรจัดระดับแนวทางแกไขออกเปน ๓ ระดับ ไดแก 

 ๑) ระดับตนเอง วัยรุนจะเปนตองตางความเขาใจในเรื่องเพศและเพศสัมพันธอยาง
ถูกตองและปลอดภัย 

๒) ระดับครอบครัว พอแมจําเปนตองสรางความเขาใจเรื่องเพศที่ถูกตองสรางบรรยากาศ
ในครอบครัวใหอบอุน เฝาระวังและใชเวลาวางรวมกันภายในครอบครัว 

๓) ระดับชุมชนและหนวยงานทองถิ่นควรจะจัดอบรมใหความรู สนับสนุนกิจกรรม สราง
เครือขายเฝาระวังในกลุมเยาวชน บูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
ชุมชน 

พัชชา เจิงกลิ่นจันทร๙๒ ไดศึกษาวิจัย “กระบวนการปรับตัวและการอบรมเลี้ยงดูบุตรของ
แมวัยรุนที่ตองดูแลบุตรเพียงลําพังกรณีศึกษา : ผูใชบริการจากสหทัยมูลนิธิ” พบวา  เงื่อนไขการ

                                           
๙๑รักเกลา มีศิล. การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน สาเหตุ และแนวทางแกไข กรณีศึกษาวัยรุนในเขต

ชนบทแหงหนึ่ง จังหวัดขอนแกน.รายงานวิจัย, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่
๒ งานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, 
๑๔เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๒๔ 

ปรับตัวและอบรมเลี้ยงดูบุตรของแมวัยรุนมีทั้งปจจัยบุคคลและปจจัยสภาพแวดลอม สวน
กระบวนการปรับตัวมี ๔ ขั้น 

ขั้นที่ ๑ ประเมินสภาพปญหา  

ขั้นที่ ๒ ขอความชวยเหลือจากบุคคลหรือแหลงสนับสนุนทางสังคม  

ขั้นที่ ๓ วางแผนเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  

ขั้นที่ ๔ ดําเนินการแกไขปญหา เมื่อไมสามารถแกปญหาได ตองกลับไปประเมินปญหา
ใหม สวนการอบรมเลี้ยงดูบุตร แมวัยรุนใชรูปแบบ เชน  

 ๑) การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบรักสนับสนุน   

 ๒) การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบใชเหตุผล   

 ๓) การอบรมเลี้ยงดูแบบตอบสนองความตองการของเด็กเปลี่ยนแปลงไปตามวัย วุฒิ
ภาวะ และเพศ  

 ๔) การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบมีผูดูแลหลายคน แมวัยรุนที่ปรับตัวไดจะมีรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรที่ชัดเจน สามารถตางบทบาทของตน เชน การเลี้ยงดูบุตร การศึกษา การประกอบ
อาชีพไดอยางเต็มที่  

สําหรับแนวทางการปรับตัวและการอบรมเลี้ยงดูบุตรของแมวัยรุนจะเนนไปที่การเสริมสราง
ความเขมแข็งใหยอมรับความจริง สงเสริมใหแมวัยรุนมองโลกในแงดี มีการตางกิจกรรมกลุม
โดยเฉพาะมีการเตรียมความพรอมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร และรูจักขอความชวยเหลือจากครอบครัว
และแหลงสนับสนุนทางสังคมตางๆ โดยเงื่อนไขการปรับตัวและการอบรมเลี้ยงดูบุตรจะสงผลตอ
กระบวนการปรับตัวและการอบรมเลี้ยงดูบุตรแมวัยรุนดวย 

มานิตา สุขสําราญ๙๓ ไดศึกษาวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนําหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติ
ภายในครอบครัว” พบวา  

ตอนที๑่ หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับครอบครัว ไดแก หลักสมชีวิธรรม ๔หลักพรหมวิหาร ๔ หลัก
ฆราวาสธรรม ๔ หลักกุลจิรัฎฐิติธรรม ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักทิศ ๖ 

 ตอนที่ ๒ พฤติกรรมของผูปกครองในการนําหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติ เพื่อครอบครัวของผู
ปกครอง นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จาก

                                                                                                                         
๙๒พัชชา เจิงกลิ่นจันทร.กระบวนการปรับตัวและการอบรมเลี้ยงดูบุตรของแมวัยรุนที่ตองดูแลบุตรเพียง

ลําพัง กรณีศึกษา : ผูใชบริการจากสหทัยมูลนิธิ. วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปที่ ๒๐
ฉบับที่ ๑, ๒๕๕๗, หนา : ๗๓-๘๙. 

๙๓มานิตา สุขสําราญ. การศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการนําหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติภายในครอบครัว. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 



๑๒๕ 

การศึกษาในตอนนี้พบวา มีการปฏิบัติตนและอบรมสั่งสอนบุตร ตามหลักสมชีวิธรรม ๔ หลักพรหม
วิหาร ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ หลักกุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ หลักสังคหวัตถุ๔ และหลักทิศ ๖ อยูในระดับ
มากในทุกเรื่อง เมื่อพิจารณาถึงลักษณะปญหาของครอบครัว บุตร ธิดาและสามี ภรรยา พบวา ปญหา
ที่มีมากที่สุดไดแก ครอบครัวมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย บุตรธิดาใชจายเงินฟุมเฟอย สําหรับป
ญหาของสามีภรรยาที่มีมากที่สุด ไดแก เรื่องการอบรมสั่งสอนบุตร โดยบุตรไดแสดงความรําคาญ 
หงุดหงิดดื้อรั้น ในเรื่องนี้บิดามารดาควรหาเวลาใหความอบอุนกับบุตรและอบรมสั่งสอนใหบุตรไดรูจัก
โทษภัยของสังคมนอกจากนี้บิดามารดาควรปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมของบุตรที่อยูในชวงวัยรุน ตอง
มีความอดทนและตางความเขาใจในพฤติกรรมของบุตรโดยพยายามประคับประคองใหผานพนวัยนี้ไป
ดวยดี 

 ตอนที่ ๓ แนวทางการนําหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติภายในครอบครัว โดยการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา จะสรางความเขาใจภายในครอบครัว โดยปรับใหมีทัศนคติที่ดี
ตอกัน มีความคิดเห็นตรงกันยอมรับซึ่งกันและกันไมขัดแยงกัน เมื่อตางไดดังนี้สมาชิกในครอบครัวจะ
มีความปรารถนาดีใหความชวยเหลื่อเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน การปรับปรุงแกไขขอบกพรองนี้เปนสิ่ง
สําคัญตอการอยูรวมกันของสังคมและการดํารงชีวิต ดังนั้นการปรับตนใหรูจักความจําเปนในเรื่อง การ
ใชจายทรัพยการรูจักเก็บออม การรูจักหาเพื่อการใชจายที่ถูกตองจะเปนการสรางอุปนิสัยที่ดีสําหรับ
สมาชิกในครอบครัว อนึ่งการแบงเวลาเพื่อใหสมาชิกไดตางกิจกรรมรวมกัน เปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ครอบครัวและเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความรูสึกที่ดีตอกัน นอกจากนี้การพูดถอยคําที่
ไพเราะออนหวาน จะสามารถประสานมิตรไมตรีตอกันและการรูจักหนาที่ของตนจะชวยลดปญหา
ตางๆ ได พระพุทธศาสนาถือวาหลักพุทธธรรมเปนหลักของการปฏิบัติความดีตอกัน สมาชิกใน
ครอบครัว ควรนําหลักพุทธธรรมมาเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เพื่อสรางสันติสุขใหแก
สมาชิกในครอบครัว 

ปญจภรณ ยะเกษมและพัชราภัณฑ ไชยสังข๙๔ ไดศึกษาวิจัย “ประสบการณการเปนแม
ของวัยรุน” พบวา แมวัยรุนมีประสบการณใน ๓ ประเด็น ไดแก  

๑) การสรางครอบครัวใหม  

๒) พยายามใหสิ่งที่ตนเองไมเคยไดรับแกลูก  

๓) จะไมยอมใหประวัติศาสตรซ้ํารอย  

ผลการวิจัยครั้งนี้ตางใหผูที่เกี่ยวของเขาใจความหมายของประสบการณของแมวัยรุน ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการพัฒนารูปแบบการใหบริการ และเปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถนําไปใชประโยชน
ในการศึกษาวิจัยตอไป 

ขวัญตา ตุมหิรัญและคณะ๙๕ ไดศึกษาวิจัย “สภาพการดําเนินชีวิตครอบครัวพอแมวัยรุน
และบริการทางสังคมสําหรับครอบครัว” พบวา  

                                           
๙๔ปญจภรณ ยะเกษม และพัชราภัณฑ ไชยสังข.ประสบการณการเปนแมของวัยรุน. วารสารวิจัยทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ ปที่ ๘ฉบับที่ ๑, ๒๕๕๗, หนา ๒๘-๓๔. 



๑๒๖ 

๑) สภาพความเปนอยูของครอบครัวพอแมวัยรุน จากการประมวลสภาพชีวิตความ
เปนอยูครอบคลุมทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม  

ดานที่อยูอาศัยของครอบครัวพอแมวัยรุน พบวา บานที่อยูอาศัยครอบครัวแมวัยรุนทั้ง ๓ 
ครอบครัว จะเปนบานของครอบครัวเดิมของฝายหญิง พอแม หรือญาติฝายหญิงสรางบานดวยเงิน
ของตนเอง แตสรางบนพื้นที่ของหนวยงานรัฐ ไมไดเปนที่ดินที่ซื้อขาด เปนการจับจอง ลักษณะบานจะ
เปนการสรางจากไมหรือวัสดุอื่นๆ ที่พอจะกําบังแสงแดด หรือฝนตกได ไมมีความแข็งแรงคงทน พื้นที่
ภายในบานมีขนาดเล็ก อยูกันแออัดหลายคน และมีสิ่งของมากมายวางกองรวมกัน ไมเปนระเบียบ ไม
สะอาดถูกสุขลักษณะ  

ดานสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวพอแมวัยรุน พบวา ครอบครัวแมวัยรุนทั้ง ๓ 
ครอบครัว ตางประสบปญหาทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว แบบเดียวกัน คือ รายไดไมเพียงพอ 
รายไดไมมีความแนนอน บางครอบครัวมีอาชีพรับจางไดคาจางวันละ ๑๕๐-๒๐๐ บาท ซึ่งไมเพียง
พอท่ีจะเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัวจํานวนมาก นอกจากนั้นยังพบวาผูหารายไดเขาสูครอบครัวมีเพียง ๑-
๒ คน ประกอบกับมีผูปวยภายในบานดวยที่ตองไดรับการดูแลรักษา แมวัยรุนเองก็ไมสามารถตางงาน
หารายไดชวยเหลือครอบครัวเนื่องจากตองดูแลลูกเล็กและมีการศึกษาในระดับต่ํากวาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตางใหครอบครัวแมวัยรุนจําเปนตองเขาสูวงจรหนี้นอกระบบในที่สุด  

ดานสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของครอบครัวพอแมวัยรุน พบวา มีความแตกตางกัน 
เนื่องมาจากปจจัยหลายประการ เชน สภาพชุมชนที่ครอบครัวพอแมวัยรุนอาศัยอยู ประวัติและวิถี
ชีวิตของครอบครัวของแมวัยรุน และลักษณะตัวของแมวัยรุนเอง 

๒) การใชชีวิตของสมาชิกในครอบครัวพอแมวัยรุน จากการศึกษาบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกภายในครอบครัวพอแมวัยรุนและสัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวมีความแตกตางกัน  

บทบาทในการหารายไดและอํานาจในการตัดสินใจภายในครอบครัว พบวา ผูหารายได
หลักของครอบครัวพอแมวัยรุนจะมีเพียง๑-๒ คน คือ พอหรือแมของแมวัยรุน หรือทั้งพอและแม 
รายไดของครอบครัวเปนรายไดที่มีความไมแนนอน รายไดนอย หัวหนาครอบครัวคือผูหารายไดหลัก
เขาสูครอบครัว มีอํานาจในการตัดสินใจภายในบาน นอกจากนั้น หัวหนาครอบครัวยังตองรับผิดชอบ
คาใชจายภายในบานทั้งหมดและตองเลี้ยงดูสมาชิกหลายคนภายในบาน  

บทบาทหนาที่ในเรื่องของรายไดของสมาชิกในบานที่เหลือ บางคนหารายไดจากงานที่มี
เปนบางชวง หรือหารายไดไปวันๆ และพอเงินหมดคอยหาใหม หรือตางงานไดแตไมตางและตางงาน
ไมไดเนื่องจากเจ็บปวย  

                                                                                                                         
๙๕ขวัญตา ตุมหิรัญและคณะ. สภาพการดําเนินชีวิตครอบครัวพอแมวัยรุนและบริการทางสังคมสําหรับ

ครอบครัว.รายงานวิจัย, เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ป ๒๕๕๓ รวมคิด รวมเรียนรู สูวิกฤต
ครอบครัวไทย, ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หนา ๖๗-๗๖. 



๑๒๗ 

บทบาทของแมวัยรุนในเรื่องของการหารายได พบวา แมวัยรุนยังคงใชเงินจากหัวหนา
ครอบครัวเปนหลักอยู ถึงแมวาแมวัยรุนจะออกไปรับจางบางแตก็ยังเปนรายไดที่ไดมาเพียงนอยนิด 
เพียงพอที่จะซื้อขนมหรือของใชเล็กๆ นอยๆ ใหลูกเทานั้น  

บทบาทในเรื่องของรายไดของสามีของแมวัยรุน ซึ่งมี ๑ ครอบครัวที่แยกกันอยู
เพียงชั่วคราว พบวา สามีจะใหเงินแกแมวัยรุนนานๆ ครั้ง สามีไมไดสงเสียเลี้ยงดูมากเทาใดเพราะ
รายไดของสามีของแมวัยรุนเพียงพอแคใหสามีอยูรอดไปวันๆนอกจากนั้น หัวหนาครอบครัวยังมี
บทบาทในการตัดสินใจแทนแมวัยรุน เชน การตัดสินใจในเรื่อง การเขาโรงเรียนของลูกของแมวัยรุน 

บทบาทของงานภายในบาน พบวา ครอบครัวชวยเหลือกันดี ใครอยูบานก็ตางความ
สะอาดบาน เตรียมอาหาร ลางจาน 

บทบาทหนาที่หลักของแมวัยรุน คือ เลี้ยงดูบุตรนอย ใหนมบุตร ปอนขาว เอาบุตรเขา
นอน ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรของแมวัยรุน 

บทบาทหนาที่ในเรื่องของการใหกําลังใจแกครอบครัวของแมวัยรุน พบวา แมของแม
วัยรุนมีบทบาทในดานนี้เปนอยางมาก เมื่อแมวัยรุนมีปญหาชีวิตครอบครัว แมวัยรุนมักจะคิดถึงแม
ของตนเองกอน 

๓) ปญหา/วิกฤตการณของครอบครัวพอแมวัยรุน ปญหาหรือวิกฤติการณภายใน
ครอบครัวพอแมวัยรุนมีหลากหลาย 

ปญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวพอแมวัยรุน เนื่องจากการหารายไดของครอบครัวพอ
แมวัยรุนไดรับเพียงนอยนิด ไมสามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของครอบครัวไดทั้งหมด 
อีกทั้งสมาชิกภายในครอบครัวมีจํานวนมากที่ตองไดรับการดูแล  

ปญหาสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัว พบวา ครอบครัวพอแมวัยรุนทุกครอบครัว
ตางมีสมาชิกในครอบครัวที่ปวยไข ทั้งโรคเจ็บปวยทั่วไปและมีความรายแรงเปนอันตรายตอชีวิต เชน 
โรคหอบ โรคปวดขอ ปวดกระดูก โรคความดัน เบาหวาน 

ปญหาการใชยาเสพติด เลนการพนัน และติดสุรา ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่รายแรง
อยางมาก เพราะยาเสพติดตางลายทั้งสุขภาพกายและจิตใจของผูใชหรือผูเกี่ยวของ 

ปญหาการไมมีงานตาง แมวัยรุนทั้ง ๓ ไมไดจบการศึกษาในขั้นพื้นฐานที่เพียงพอจะไป
สมัครงานประจําหรืองานที่มีรายไดพอเลี้ยงชีพตนและบุตร แมวัยรุนทั้ง ๓ครอบครัวตางพึ่งหัวหนา
ครอบครัวเดิมที่ตนอาศัยอยูดวยเปนหลัก ทั้งที่อยูอาศัย เรื่องเงิน และอาหาร การพยาบาลและการ
ตางนุบํารุงจิตใจ  

ปญหาการสื่อสารภายในครอบครัว พบวา ครอบครัวพอแมวัยรุนครอบครัวที่ ๑ และ
ครอบครัวที่ ๒ มีการสื่อสารที่ดีระหวางกัน บางครอบครัวมักใชอารมณมากกวาเหตุผล หรือพูดนอย 
ไมชอบพูดหรือไมชอบเลาความในใจของตนสูสมาชิกภายในครอบครัวฟง เกิดการสะสมความเครียด 
ความกลัดกลุมใจและนํามาสูความรุนแรงภายในครอบครัวในที่สุด 

๔) ปจจัยที่เกี่ยวของกับชีวิตครอบครัว ประกอบดวยปจจัยดานบวกและปจจัยดานลบ 
(๑) ปจจัยทางดานบวกของครอบครัว  



๑๒๘ 

ปจจัยทางดานที่อยูอาศัย ถึงแมครอบครัวพอแมวัยรุนจะอาศัยอยูกับครอบครัวเดิม
ของตน แตบานที่อยูเปนบานของครอบครัวเดิม ที่ไมไดเชา  

ปจจัยทางดานการเกื้อกูลของครอบครัวเดิม ครอบครัวเดิมของแมวัยรุนตาง
ชวยเหลือเกื้อกูลแมวัยรุนและบุตรเทาที่จะตางได ชวยอบรมเลี้ยงดูบุตรของแมวัยรุน  

(๒) ปจจัยทางดานลบของครอบครัว  
ปจจัยทางดานคูสมรส ครอบครัวพอแมวัยรุนที่ศึกษา มีสองครอบครัวที่สามีไมได

ดูแล รับผิดชอบหรือเคยเห็นหนาบุตรเลย ตางใหจิตใจของแมวัยรุนเครียด เหงา และทอแทใจ  
ปจจัยทางดานการศึกษาของแมวัยรุน การศึกษาที่มีระดับนอย ไมสามารถหางานที่มี

รายไดประจําหรือเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวตางได ยอมเปนปจจัยดานลบปจจัยหนึ่งของ
ครอบครัวพอแมวัยรุน  

ปจจัยในเรื่องของสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัว สมาชิกภายในครอบครัวของ
แมวัยรุนมีผูปวยภายในบานที่ตองไดรับการดูแล 

๕) มุมมองชีวิตครอบครัว  
จากการพูดคุยและวิเคราะหภาพวาดของครอบครัวสะทอนมุมมองชีวิตครอบครัวดาน

บวกและมุมมองชีวิตครอบครัวดานลบ  
(๑) มุมมองชีวิตครอบครัวดานบวก พบวา เมื่อชีวิตตนเองพลาดมีบุตรไปแลวก็ไม

เปนไร แตตองสูเลี้ยงลูกของตนใหดีที่สุด แมวัยรุนครอบครัวที่ ๓ ยังเสริมวา อยากบอกลูกถึง
ประสบการณความผิดพลาดของตนใหลูกฟงในอนาคตเพื่อเปนขอเตือนสติไมใหตางผิดพลาดกลายมา
เปนแมวัยรุนเหมือนตน นอกจากนั้นแมวัยรุนครอบครัวที่ ๑ และแมวัยรุนครอบครัวที่ ๓ กลาววา แม
ของแมวัยรุนเปน บุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิต แมคอยชวยเหลือ สั่งสอน ดูแลใหความอบอุนทางจิตใจ
เสมอ แมวัยรุนครอบครัวที่ ๑ และแมวัยรุนครอบครัวที่ ๓ (แฝดพี่) ยังรอคอยสามีกลับมาและเริ่มตน
ชีวิตครอบครัวใหมดวยกันอยู  

(๒) มุมมองชีวิตดานลบ แมวัยรุนทั้ง ๓ครอบครัว รูสึกนอยใจที่เห็นคนในวัยเดียวกัน
เปนอิสระ ไปเที่ยว ไปซื้อของ แตตนกลับตองมานั่งเลี้ยงลูกนอย 

ยุทธนา ไชยจูกุล๙๖ ไดศึกษาวิจัย “การวิจัยและพัฒนาครอบครัวเขมแข็งโดยผาน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูนําองคการบริหารสวนตําบล” พบวา ทั้ง ๕ หมูบานมีความ
พรอมของชุมชนสําหรับการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง สําหรับการสรางหลักสูตรฝกอบรมผูวิจัย ใช
การสัมภาษณแบบเจาะลึกและการจัดดําเนินการสนทนากลุม เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับความ
เขมแข็งของครอบครัว ลักษณะของครอบครัวเขมแข็ง และการพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว 
ประกอบกับการใชเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับนายกและสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลโคกขี้หนอนและครอบครัว (เฉพาะสามี ภรรยา) จํานวน ๕ ครอบครัว เพื่อใหไดแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร ความเขมแข็งของครอบครัว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมานี้ประมวลรวมกับแนวคิด

                                           
๙๖ยุทธนา ไชยจูกุล. การวิจัยและพัฒนาครอบครัวเขมแข็งโดยผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

ของผูนําองคการบริหารสวนตําบล. วารสารพฤติกรรมศาสตร ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒, หนา ๑๖๒-
๑๘๔. 



๑๒๙ 

ทฤษฎีจากการทบทวนเอกสาร แลวนํามาสรางเปนหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ
ครอบครัวตามองคประกอบของแนวคิดครอบครัวเขมแข็งของ ออลซัน และคณะ หลักสูตรฝกอบรมที่
สรางขึ้นประกอบดวย ๗ โมดุลหลัก ไดแก  

๑) ครอบครัวในอุดมคติ  
๒) ความรูเรื่องครอบครัวเขมแข็ง  
๓) ความรูเกี่ยวกับแนวคิดและโมดุลครอบครัวเขมแข็ง  
๔) แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดานการยึดเหนี่ยวระหวางกัน (มี ๖ โมดุลยอย)  
๕) แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดานความยืดหยุน (มี ๔ โมดุลยอย)  
๖) แนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (มี ๔ โมดุลยอย)  
๗) การติดตามผล  

ผลจากการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชโดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว 
ทดสอบกอนและหลัง พบวา หลังจากฝกอบรมแลวผูเขารับการอบรมมีคะแนนจากแบบทดสอบความ
เขมแข็งของครอบครอบครัวเพิ่มมากขึ้น (t = ๑๘.๓๓, p-value< .๐๕) ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักสูตร
ฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้มีประสิทธิผลและสามารถนําไปใชงานไดจริง 

ศรีประไพ อินทรชัยเทพ๙๗ ไดศึกษาวิจัย “การพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวอบอุน สําหรับ
ครอบครัวในจังหวัดลําปาง” พบวาตัวชี้วัดครอบครัวอบอุน สําหรับครอบครัวในจังหวัดลําปาง 
ประกอบดวย ๕ องคประกอบรวม ๓๑ ตัวชี้วัด จําแนกเปน  

๑) ดานการไดรับการตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานเพียงพอจํานวน ๔ ตัวชี้วัด 
๒) ดานสมาชิกมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ จํานวน ๕ ตัวชี้วัด  
๓) ดานมกีระบวนการขัดเกลาสมาชิก จํานวน ๙ ตัวชี้วัด  
๔) ดานสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จํานวน ๙ ตัวชี้วัด  
๕) ดานสิ่งแวดลอมที่ดีและเกื้อกูลสังคม จํานวน ๔ ตัวชี้วัด 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วัดพบวา เปนตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติผลการประเมินมีความเที่ยงระหวางผูประเมินเทากับ ๐.๗๓ และสามารถจําแนกความ
แตกตางระหวางครอบครัวตัวอยางกับครอบครัวทั่วไป ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

มาลีวัล เลิศสาครศิริ๙๘ ไดศึกษาวิจัย “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและครอบครัว
เขมแข็งกับตนทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภวัยรุน” พบวา  ลักษณะครอบครัวเขมแข็งมีความสัมพันธ
ทางบวกกับตนทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และตนทุนชีวิตที่มีระดับต่ําสุด 
คือ ดานพลังชุมชน ดังนั้นควรตระหนักถึงความสําคัญของตนทุนชีวิต ใหมีการสนับสนุนและสงเสริม
ใหมีตนทุนชีวิตที่ดี เพื่อชวยใหสตรีตั้งครรภวัยรุนมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภที่ดีลด
พฤติกรรมเสี่ยง รูจักคิด สามารถตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตอง รวมถึงรูจักตนเองและหาทาง

                                           
๙๗ศรีประไพ อินทรชัยเทพ.การพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวอบอุน สําหรับครอบครัวในจังหวัดลําปาง.

รายงานวิจัย, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ ๑๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 

๙๘มาลีวัล เลิศสาครศิร.ิความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและครอบครัวเขมแข็งกับตนทุนชีวิตของ
สตรีตั้งครรภวัยรุน.Naresuan University Journal: Science and Technology ๒๐๑๔, ๒๒(๓), หนา ๔๗-๕๗. 



๑๓๐ 

ออกในเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม สามารถดูแลทารกในครรภและเลี้ยงดูบุตรที่จะคลอดไดดีมี
คุณภาพ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทั้งครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ชุมชน
และสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหครอบครัวเขมแข็ง อาทิเชน การสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางสมาชิกในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูที่มีปฏิสัมพันธเกิดขึ้นระหวางพอ แมและลูก รวมถึงการ
เรียนรู บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของตนเองและของผูอื่นในครอบครัว 

อัจฉรา ชัยชาญ๙๙ไ ดศึกษาวิจัย “แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและ
ชุมชนในการปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน” พบวา  ปญหาของชุมชน คือ 
ผูปกครองไมมีเวลาใหคําแนะนําลูก เนื่องจากตองตางงาน การใหคําแนะนําหรือสอนเรื่องเพศศึกษา
กับลูกมีนอย สําหรับเยาวชน พบวาไปเที่ยวกลางคืน มาเรียนสาย ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ตางใหนอนไม
พอ ตางใหนอนหลับในหองเรียน เลนเกมคอมพิวเตอร  

แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนในการดูแลเยาวชนเพื่อปองกัน
ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ คือ  

๑) การจัดโครงการพาลูกเขาวัดในวันพระ เพื่อใหผูปกครองมีเวลาพูดคุยและอบรมสั่ง
สอนกันมากขึ้น พัฒนาจิตใจของเยาวชนใหมีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม และอีกแนวทางที่
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวคือ  

๒) การมีกติกาหมูบานเพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงตางๆของเยาวชน เชน ไมใหเด็กและ
เยาวชนชาย หญิง อายุต่ํากวา ๑๘ป อยูดวยกันสองตอสองในบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือในเวลากลางคืน 
และกําหนดเวลาการขายสุรา บุหรี่ ไมใหรานคา ขายสุรา ขายบุหรี่ใหแกเด็กและเยาวชน อายุต่ํากวา 
๒๐ ป 

๓) มีเยาวชนตนแบบในการเปนแบบอยางที่ดีใหแกเพื่อนรุนเดียวกันโดยเยาวชนตนแบบ
เหลานี้ เปนกลุมคนที่ปฏิบัติตามกฎกติกา และจะชวยตักเตือนเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

จากการศึกษาสรุปไดวา ครอบครัวมีบทบาทตอการเสริมสรางความ เข็มแข็มใหกับพอแม
มือใหมดวยการรวมกันจัดตางหลักสูตรทองถิ่นเรื่องครอบครัวศึกษาเพื่อเสริมสรางความ เข็มแข็มให
ครอบครัว โดยใชวิธีการจัดประชุมชี้แจง การจัดกลุมเสวนา การใหความรูผานสื่อสิ่งพิมพและการเผย
แพรองคความรูที่ครอบครัวตองการประกอบดวยความรูเกี่ยวกับการครองเรือน การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
และวัยรุน การประกอบอาชีพ และการดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ในการประเมินสถานการณ พบวา
โรงเรียนและครอบครัวมีความพรอมและลักษณะที่เอื้อตอการดําเนินการจึงมีความเปนไปไดที่จะจัด
ตางหลักสูตรทองถิ่นเรื่องครอบครัวศึกษาเพื่อพัฒนาครอบครัวที่ เข็มแขง็ขึ้นในชุมชน 

 

                                           
๙๙อัจฉรา ชัยชาญ. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนในการปองกันปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๙ การวิจัยสูประชาคมอาเซียน, ณ คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖, หนา ๖๕๙-๖๖๖. 



 

 

บทที่ ๓  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แม

มือใหม” ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดั้งนี ้

  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

  ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 

  ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย  

  ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๓.๕ วิธีการดําเนินการวิจัย 

  ๓.๖ การวิเคราะหขอมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed – Methods Research) โดยใช

ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และ

ประชุมกลุมยอย ( Focus Group ) โดยวิธีวิทยาวิจัยแบบผสมผสาน ดังนี้ 

๑. การวิจัยเชิงเอกสาร (DocumentaryStudy) ทําการศึกษาและรวบรวมเชิงเอกสารและ

หลักฐานที่เกี่ยวของในการแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นแนวคิด หลักการ ความ

เปนมา รูปแบบ ความสัมพันธ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

๒. การศึกษาภาคสนามเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)เปนการศึกษาในเชิงลึก

มุงเนนการสัมภาษณ กลุมตัวอยาง การประชุมกลุมยอย รวมกับองคกรที่ทํางานดาน

กระบวนการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว เพื่อใหเห็นแนวคิด หลักการ รูปแบบ 

และกระบวนการในการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 

 

 



๑๓๒ 

๓.๒ ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

 ๑) ผูใหขอมูลสําคัญคณะผูทําการวิจัยไดแบงผูใหขอมูลสําคัญแบงออกเปน ๒ กลุม คือ 

  ๑.๑) ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยดานการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน ๑๗ รูป/คนไดแก  

   (๑) กลุมพอ-แมมือใหม จํานวน ๑๐ ครอบครัว ดังนี้  

    - ครอบครัวคุณ มุทิตา  แสงสวาง 
 - ครอบครัวคุณ. ณัณณภัสท  วงษลืออํานาจ 
 - ครอบครัวคุณ วันนิษา  โนนฤาษี   
 - ครอบครัวคุณ กิลดา  วุฒนู   
 - ครอบครัวคุณ บุญหนัก  ลีกระจาง   
 - ครอบครัวคุณ วีระศักดิ์ จันทะคําแพง 
 - ครอบครัวคุณ หงสฤทัย  มังสุไว 
 - ครอบครัวคุณ. รัชฎาภรณ  ผลบุญ 
 - ครอบครัวคุณ ภคมน หิรัญมณีมาศ 

    - ครอบครัวคุณ ประโยน วิไลลักษณ 
   (๒) ผูมีสวนเกีย่วของ/องค หนวยงานที่เกี่ยวของ 

    - ดร.จํานงค วงคง อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย 

    - พระครูใบฏีกา ทวีศักดิ์ นรินฺโท เจาอารวาทวัดชลธาราราม บานทาแพ 

    - น.ส. ละออ เทาบุญชู รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 

บานนาโคก 

    - นางสาว เอมมิกา ศรีกังวานใจ ผูชวยปฏิบัติงาน พัฒนาสังคม สํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเลย 

    - หลีจู จูมจะนะ ทานเปนหมอประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เทศบาลนาออ 

    - นางกัญจนรัตน สมทรัพย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ประจําสํานักงานองคกร

บริหารสวนตําบลศรีสองรัก 

    - นายธีระศักดิ์ สุนารักษ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สํานักงานจังหวัดเลย 

  ๑.๒) ผูใหขอมูลสําคัญดานการสนทนากลุม เปนผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานสังคมและ

ครอบครัว นักวิชาการ ปราชญชุมชน เขารวมในการสนทนากลุม จํานวน ๗ รูป/คน ไดแก 

    - พระมหาสุภวิชญ ปภสฺสโร รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย 

     - นางพะยอม ราชพัฒน ผูแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

     - ดร.วทัญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดเลย 

     - นายไพรัช จันทรแสง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาออ-ศรี

สองรัก 



๑๓๓ 

   - นายประจวบ ศีลธรรม นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก 

    - นางนุชนาฏ สายบุญเยื้อน ผูแทนจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 

    - นายธนพัฒน เฉลิมรัตน ผูแทนจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
 

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยแบงออกเปน ๓ แบบ ไดแก  

 ๑) แบบการสัมภาษณเชิงลึกตามวัตถุประสงคการวิจัยซึ่งเปนคําถามปลายเปดสําหรับ

การใหขอมูลและรายละเอียดใหไดมากที่สุดดวยการใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

โดยครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้  

  ๑.๑) หลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ เปนอยางไร  

  ๑.๒) การเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหม เปนอยางไร  

  ๑.๓) หลักการบูรณาการเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการเสริมสรางความมั่นคงทาง

ครอบครัวพอ-แมมือใหม เปนอยางไร 

 ๒) แบบการสนทนากลุมกึ่งโครงสรางที่ไดสังเคราะหขอมูลไดผลการวิจัยจากสัมภาษณ

เชิงลึกมาตั้งเปนประเด็นสําหรับการสนทนากลุมเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่

เพื่อหาทางแนวทางสําหรับการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหมและ การสราง

เครื่องมือการวิจัยดวยการศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก คัมภีรอรรถกถา หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับพุทธเศรษฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา มารางเปนแบบสัมภาษณและการสนทนา

กลุมเฉพาะเพื่อใหไดประเด็นที่ตองการจะศึกษา 

การตรวจเครื่องมือการวิจัยดวยการประชุมคณะผูวิจัยทั้งหมดเพื่อหาขอสรุปตามประเด็นที่

เกี่ยวของและวิพากษวิจารณเพื่อใหชวยกันแกไขเพิ่มเติม และยืนยันใหความเห็นชอบในประเด็นที่

ศึกษารวมกัน 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง ไดกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูล

โดยเริ่มเก็บขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บ

ขอมลูรวม ๑ ป 

โครงการวิจัยนี้เปน เปนการวิจัยทั้งเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

๑) ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย  



๑๓๔ 

 ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก คัมภีรอรรถกถา หนังสือ ตํารา 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพุทธเศรษฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ขั้นตอนที่ ๒ ติดตอประสานงานผูมาสวนในการใหขอมูลการวิจัย เพื่อการสัมภาษณ 

และการจัดสนทนากลุม โดยออกหนังสือจากวิทยาลัยสงฆเลยเลยพรอมทั้งการกําหนดวัน และเวลาใน

การลงพื้นที่ในแตละกิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ ๓ การออกสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล ไดแก กลุมพอ-แมมือใหม จํานวน ๑๐ 

ครอบครัว กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว 

จํานวน ๑ คน กลุมที่ทําบัญชีครัวเรือน จํานวน ๑ ครอบครัว พระสงฆหรือพระสังฆาธิการนักพัฒนา

สังคมที่มีความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางสถาบันครอบครัว จํานวน ๑ รูป นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร 

จํานวน ๑ รูป/คนอสม. จํานวน ๑ คน เจาหนาที่กองสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย จํานวน ๑ 

คน หมอ/พยาบาลกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย จํานวน ๑ คน และนักวิชาการดานสังคม ๑ คน 

รวมทั้งหมด ๑๐ รูป/คน 

 ขั้นตอนที่ ๔ การจัดสนทนากลุมเฉพาะ ไดแก กลุมพอ-แมมือใหม จํานวน ๒ ครอบครัว 

กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว จํานวน ๑ คน 

กลุมที่ทําบัญชีครัวเรือน จํานวน ๑ ครอบครัว พระสงฆหรือพระสังฆาธิการนักพัฒนาสังคมที่มีความรู

เกี่ยวกับการเสริมสรางสถาบันครอบครัว จํานวน ๑ รูป นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร จํานวน ๑ รูป/

คนอสม. จํานวน ๑ คน เจาหนาที่กองสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย จํานวน ๑ คน หมอ/

พยาบาลกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย จํานวน ๑ คน และนักวิชาการดานสังคม ๑ คน รวม

ทั้งหมด ๑๐ รูป/คน 

 ขั้นตอนที่ ๕ การบูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทาง

ครอบครัวพอ-แมมือใหม 

 ขั้นตอนที่ ๖ การสังเคราะห และวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตร ระบบ กลไก 

บูรณาการเพื่อเปนแนวทางสําหรับการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหม 

 ขั้นตอนที่ ๗ นําเสนอบทความวิจัยและผลการวิจัยตอสาธารณะ 

๒) การจัดทําเครื่องมือจัดเก็บขอมูล 

  ๒.๑) การสรางแบบสัมภาษณเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค 

 ๓) การศึกษาภาคสนาม โดย 

  ๓.๑) การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อศึกษาเก็บขอมูลสําหรับ กลุมตัวอยาง และผูมีสวน

เกี่ยวของหรือหนวยงานที่ทํางานดานกระบวนการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 



๑๓๕ 

  ๓.๒) ประชุมกลุมยอย ( Focus Group ) รวมกับผูนําชุมชน ตัวแทนหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัว เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาและ

คําถามใหตรงตามวัตถุประสงค 

 
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลซึ่งทางคณะผูวิจัยจะใชเทคนิคการวิเคราะหแบบสามเสา ไดแก ความ

สอดคลองดานผูใหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก ความสอดคลองดานดานการสนทนากลุมเฉพาะ และ

ความสอดคลองดานการศึกษาเอกสารบนพื้นฐานเศรษฐศาสตรตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่ง

นําเสนอขอมูลแบบพรรณนาความ  

๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณและสนทนากลุม 

คณะผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังนี้ 

  ๑) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาบันทึกเปนขอความ 

  ๒) นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 

  ๓) วิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใช

เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 

  ๔) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 

 

 ๓.๖.๒ ตารางแสดงวิธีการดําเนินการวิจัย 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงวิธีการดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงคของ

การวิจัย 

ประเด็น 

ที่มุงศึกษา 

แหลงขอมูล 

/ ผูใหขอมูล 

เครื่องมือหรือ 

แนวทางการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

แนวทาง 

การวิเคราะห

ขอมูล 

๑ . เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง
เศรษฐศาสตรที่มี
ตอการสรางเสริม
คว ามมั่ นค งทา ง
ครอบครัว 

 

๑ .ทํ าการศึ กษา
รวบรวมขอมูลเชิง
ลึกที่มีผลกระทบ
ทางเศรษฐศาสตร
ที่ มี ต อการสร า ง
เสริมความมั่นคง
ทางครอบครัว 

๑ . ข อ มู ล ข อ ง
สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบัน
ค ร อ บ ค รั ว 
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ

๑.เก็บรวบรวมขอมูล
จ า ก เ อ ก ส า ร ที่
เกี่ยวของ 

๒. สัมภาษณเชิงลึก
บุ ค คลที่ เ กี่ ย ว ข อ ง 
เพื่อรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับผลกระทบ

๑.วิเคราะหโดย

การพรรณาและ

บรรยาย 



๑๓๖ 

มนุษย 

๒ . ข อ มู ล จ า ก
เอกสารงานวิจัย 
บทความ รายงาน
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ห ลั ก ธ ร ร ม ที่
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก
เศรษฐศาสตรเชิง
พุทธ 

 

ทางเศรษฐศาสตรที่มี
ต อการสร า ง เ สริ ม
ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง
ครอบครัว 

๓.ประชุมกลุมยอย
เพื่อตรวจสอบสรุป
ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง
เศรษฐศาสตรที่มีตอ
การสรางเสริมความ
มั่นคงทางครอบครัว 

๒ .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ระบบและกลไกใน
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
คว ามมั่ นค งทา ง
ค ร อ บ ค รั ว เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร 

 

๑ .  ร ะ บ บ แ ล ะ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร
เสริมสรางความ
มั่ น ค ง ท า ง
ค ร อ บ ค รั ว เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร 

๑ .  ข อ มู ล จ า ก
แบบสัมภาษณเชิง
ลึ ก ข อ ง ก ลุ ม
ตัวอยาง 

๒ . ข อ มู ล จ า ก
เอกสารงานวิจัย 
บทความ รายงาน
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ห ลั ก ธ ร ร ม ที่
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก
เศรษฐศาสตรเชิง
พุทธ 

๑.เก็บรวบรวมขอมูล
จ า ก เ อ ก ส า ร ที่
เกี่ยวของ 

๒. การเก็บขอมูลจาก
สัมภาษณเชิงลึกของ
กลุมตัวอยาง 

๓.ประชุมกลุมยอย
เพื่อตรวจสอบสรุป
ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง
เศรษฐศาสตรที่มีตอ
การสรางเสริมความ
มั่นคงทางครอบครัว 

๑. วิเคราะหโดย

การพรรณาและ

บรรยาย 



๑๓๗ 

๓. เพื่อบูรณาการ
หลักเศรษฐศาสตร
เ ชิ ง พุ ท ธกั บ กา ร
สร า ง เสริ มความ
มั่ น ค ง ท า ง
ครอบครัวพอ-แม
มือใหม 

 

๑.บูรณาการหลัก
เศรษฐศาสตรเชิง
พุทธกับการสราง
เสริมความมั่นคง
ทางครอบครัวพอ-
แมมือใหม 

๑.ขอมูลจากแบบ
สัมภาษณเชิงลึก
ของกลุมตัวอยาง 

๒ . ข อ มู ล จ า ก
เอกสารงานวิจัย 
บทความ รายงาน
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ห ลั ก ธ ร ร ม ที่
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก
เศรษฐศาสตรเชิง
พุทธ 

๑.เก็บรวบรวมขอมูล
จ า ก เ อ ก ส า ร ที่
เกี่ยวของ 

๒.การเก็บขอมูลจาก
แบบสัมภาษณเชิงลึก
ของกลุมตัวอยาง 

๓.ประชุมกลุมยอย
เพื่อตรวจสอบสรุป
ขอมูลที่เกี่ยวกับ
บูรณาการหลัก
เศรษฐศาสตรเชิง
พุทธกับการสราง
เสริมความมั่นคงทาง
ครอบครัวพอ-แม
มือใหม 

๑. วิเคราะหโดย

การพรรณาและ

บรรยาย 

 



 

 

บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงของครอบครัวพอ-มือใหม” 

เปนการศึกษาเพื่อศึกษาถึงกระบวนการทางเศรษฐศาสตรที่เปนระบบและกลไกสําคัญในการ

เสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัว ขณะเดียวกันก็ยังเปนการบูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ

เพื่อนําไปสูการประยุกตใชกับการสรางเสริมความมั่นคงใหกับครอบครัวทั่วไปและครอบครัวพอ-

มือใหม ซึ่งถือเปนการพัฒนาองคความรูที่จะเปนพื้นฐานสําคัญในการเสริมสรางความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืนใหกับครอบครัวในอนาคต โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม (Qualitative 

Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) จากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และปราชญชุมชนที่เกี่ยวของ กอนที่จะสรุปเปน

องคความรูและนําเสนองานวิจัยตอสาธารณะ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 ๔.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณถาม 

๔.๒ ขอมูลบทสัมภาษณของผูตอบแบบสัมภาษณถาม 

๔.๓ สภาพเศรษฐศาสตรที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 

๔.๔ ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตร 

๔.๕ หลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-มือใหม 

๔.๖ องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 

 

๔.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณถาม แบงออกเปน ๒ สวน 
 

 สวนที่ ๑ สํารับครอบครัวพอ-แมมือใหม ๑๐ ครอบครัว พบวา 

  อายุเฉลี่ยของผูตอบแบบสัมภาษณ พบวาอยูในชวงอายุ ๒๕-๓๔ ปจํานวน ๖ราย และ

อยูในชวงอายุ ๓๕ ขึ้นไป จํานวน ๔ ราย 

  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสัมภาษณ พบวา จบปริญญาโท จํานวน ๒ ราย จบ

ปริญญาตรีจํานวน ๖ ราย และจบ ม.๖ จํานวน ๒ ราย ตามลําดับ 

 



๑๓๙ 

  จํานวนสมาชิกในครอบครัวพบวา  

   ๑) ครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิก ๕ คน มีอยู ๑ ครอบครัว โดยอยูในชวยวัยทํางาน 

จํานวน ๔ คน และไมไดชวยเหลือประกอบอาชีพ ๑ คนมีอายุ ๑.๓ ป 

   ๒) ครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิก ๔ คน มีอยู ๔ ครอบครัว  

    - โดยอยูในชวยวัยทํางาน จํานวน ๒ คน มี พนวัยทํางาน ๑ คน และอยูในวัย

เรียน ๑ คน มี ๒ ครอบครัว 

    - โดยอยูในชวยวัยทํางาน จํานวน ๓ คน และอยูในวัยเรียน ๑ คน มี ๒ 

ครอบครัว 

   ๓) ครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิก ๓ คน มีอยู ๕ ครอบครัว โดยอยูในชวยวัยทํางาน 

จํานวน ๒ คน และอยูในวัยเรียน ๑ คน  

  อาชีพและรายได พบวา  

  หัวหนาครอบครัว ในที่นี้หมายถึง ผูมีรายไดหลักของครอบครัวและมีอํานาจในการ

ตัดสินใจมากที่สุด หรือเปนผูที่เปนที่พึ่งหลักของครอบครัวและมีบทบาทรับผิดชอบดูแลชีวิตความ

เปนอยูของสมาชิกครอบครัวมากที่สุดสวนใหญ มีอาชีพหลักในการทําเกษตรกรรม รองลงมา มีอาชีพ

รับขาง/ลูกจางคาขาย/ธุรกิจสวนตัวที่เหลือทําอาชีพอื่น ๆ เชน รับราชการ พนักงานบริษัท วางงาน มี

สัดสวนคอนขางนอย  

   ๑) ผูตอบแบบสัมภาษณ ที่มีจํานวน ๒ อาชีพ มี๔ ครอบครัว จะมีรายไดอยูในชวง 

๒๐,๐๐๐- ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีอาชีพหลักเปนเกษตรกรและพนักงานบริษัท  และมีอาชีพเสริมคือ

คาขาย 

   ๒) ผูตอบแบบสัมภาษณ ที่มีอาชีพเดียว พบวา  

    - รับราชการ มีจํานวน ๒ ราย มีรายไดอยูที่ ๒๐,๐๐๐ บาท และ ๔๐,๐๐๐ บาท 

    - คาขาย มีจํานวน ๒ ราย มีรายไดอยูที่ ๗,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาท 

    - เกษตรกร มีจํานวน ๒ ราย มีรายไดอยูที่ ๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  รายจาย พบวา  

   ๑) ผูตอบแบบสัมภาษณ ที่มีรายจายนอยกวารายรับ จํานวน ๘ ครอบครัว  

    - มี ๖ ครอบครัวไมมีหนีสิ้น โดยจะมีเงินออมในรูปแบบตางๆ โดยจะนิยมฝาก 

ธนาคาร ซื้อประกันชีวิต และซื้อกองทุน  

    - มี ๒ ครอบครวั ที่มีหนี้สินในระบบ โดยมี ๑ ครอบครัวที่มีเงินออม และไมมีเงิน

ออม 

   ๒) ผูตอบแบบสัมภาษณ ที่มีรายรับนอยกวารายจาย จํานวน ๒ ครอบครัว และมี

หนี้สินในระบบ แตมีเงินออมในรูปแบบของการฝากธนาคารและออมในรูปแบบอื่นๆ  

 ลักษณะท่ีอยูอาศัยของครอบครัวสวนใหญเปนบานเดี่ยวที่อยูอาศัยของครอบครัวสวนใหญ  



๑๔๐ 

 สวนที่ ๒ ขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูเกี่ยวของ/หนวยงาน  

 ขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูเกี่ยวของ/หนวยงาน จํานวน ๑๐ ราย/องคกร 

  ๑) นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร การศึกษาปริญญาเอก ทานเปนผูที่มีความรู

ความสามารถเกี่ยวกับ ดานเศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง และองคความรูทางหลักธรรม คํา

สอนทางพุทธศาสนา ปจจุบันทานดํารงตําแหนง อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลับ วิทยาลัยสงฆเลย๑๐๐ 

  ๒) พระสังฆาธิการนักพัฒนาสังคมที่มีความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางสถาบันครอบครัว 

การศึกษาปริญญาโท ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในชุมชนและเปนผูที่ไดรับความเคารพ

นับถือ ในชุมชน และยังทานยังนําองคความรูทางหลักธรรม คําสอนทางพุทธศาสนา นํามาสั่งสอน

ใหแกชุมชน ปจจุบันทานดํารงตําแหนง อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลับ วิทยาลัยสงฆเลย ๑๐๑ 

  ๓) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ทานมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ

ชุมชน ปญหา และความตองการตางในชุมชนและทานยังไดรับการยอมรับจากชุมชนใหเปนรอง

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) นับตั้งแตมีการคัดเลือก อสม.หมูบานจนถึง

ปจจุบัน๑๐๒ 

  ๔) นางสาว เอมมิกา ศรีกังวานใจ ผูชวยปฏิบัติงาน พัฒนาสังคม สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดการสัมภาษณผูใหสัมภาษณไดใหความเปนมิตรและยินดีที่จะให

ความรวมมือในการใหขอมูลการตอบคําถามเปนไปอยางราบรื่น เนื่องจากผูใหสัมภาษณไดทําดานใน

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเลย จึงไดเขาใจสภาพของชุมชนและ

กระบวนการทํางานของหนวยงานเปนอยางดี ดังนั้นผูใหสัมภาษณจึงไดมีความพรอมในการตอบ

คําถามประกอบกับผูใหสัมภาษณไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริงของครอบครัวพอ-แมมือใหม เปน

อยางดีการตอบคําถามมี ความชัดเจนและมีการนําเสนอขอมูลใหแก ผู สัมภาษณ  เพิ่ม เติม 

นอกเหนือจากคําถามที่กําหนดไว 

  ๕) นางหลีจู จูมจะนะ ทานเปนหมอประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เทศบาลนาออ 

ทานมีความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุมชน ปญหา และความตองการตางๆในชุมชนและทานยังไดรับการ

ยอมรับในชุมชนเปนอยางดี๑๐๓ ดังนั้นผูใหสัมภาษณจึงไดมีความพรอมในการตอบคําถามประกอบกับ

ผูใหสัมภาษณไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริงของครอบครัวพอ-แมมือใหม เปนอยางดีการตอบ

                                                           
๑๐๐ ดร.จํานงค วงคง อาจารย มหาวทิยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย 
๑๐๑ พระครู ใบฏีกา ทวีศักดิ์ นรินโฺท เจาอารวาทวัดชลธาราราม บานทาแพ 
๑๐๒ น.ส. ละออ เทาบญุชู รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) บานนาโคก 

 ๑๐๓ หลีจู จูมจะนะ ทานเปนหมอประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เทศบาลนาออ 



๑๔๑ 

คําถามมี ความชัดเจนและมีการนําเสนอขอมูลใหแกผูสัมภาษณเพิ่มเติม นอกเหนือจากคําถามที่

กําหนดไว 

  ๖) นายพรมมา ไวโสภา ขาราชการบํานาญ ทานมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ

ชุมชน ปญหา และความตองการในชุมชนและทานยังไดรับการยอมรับในชุมชนเปนอยางดี๑๐๔ 

  ๗) นางกัญจนรัตน สมทรัพย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ประจําสํานักงานองคกร

บริหารสวนตําบลศรีสองรัก ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ในทุกๆดาน ซึ่งจะมีความเขาใจถึง

พื้นฐาน วิถีชีวิต ปญหา และความตองการของคนในชุมชนและทานยังไดรับการยอมรับในชุมชนเปน

อยางดี๑๐๕ 

  ๘) นายธีระศักดิ์ สุนารักษ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สํานักงานจังหวัดเลย ๑๐๖ การ

สัมภาษณผูใหสัมภาษณไดใหความเปนมิตรและยินดีที่จะใหความรวมมือในการใหขอมูลการตอบ

คําถามเปนไปอยางราบรื่น เนื่องจากผูใหสัมภาษณมีความรูความเขาใจ ดังนั้นผูใหสัมภาษณจึงไดมี

ความพรอมในการตอบคําถามประกอบกับผูใหสัมภาษณมีความเขาใจถึงลักษณะของครอบครัวพอ-แม

มือใหมเปนอยางดีการตอบคําถามมี ความชัดเจนและมีการนําเสนอขอมูลใหแกผูสัมภาษณเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากคําถามที่กําหนดไว 
 

๔.๒ ขอมูลจากบทสัมภาษณของผูตอบแบบสัมภาษณถาม 
 

 สวนที่ ๑ จากขอมูลการใหสัมภาษณของครอบครัวพอ-แมมือใหม ที่มีผลกระทบทาง

เศรษฐศาสตรที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว พบวา รายไดจะสงผลกระทบตอความ

มั่นคงของครอบครอบพอ-แมมือใหม ทุกครอบครัวมีความเห็นสวนใหญตรงกันมากที่สุดในเรื่องของ

รายได รองลงมาก็เปนเรื่องรายจาย และหนี้สิน สวนเงินออมเปนเรื่องที่สําคัญนอยที่สุด เพราะสวน

ใหญกังวลเรื่องเกี่ยวกับ รายได และจายราย ที่จําเปน ซึ่งโดยมีการใชหลักธรรม ๒ หลักธรรม ใน

การศึกษาคือ  

  ๑) หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ  คือ (๑) หลักอุฏฐานสัมปทา(การถึงพรอม

ดวยความขยันในการประกอบอาชีพ) คือ มีความรับผิดชอบตองาน มีความขยันและซื่อสัตยตอหนาที่

ของตนที่ไดรับมอบหมาย ดวยการระมัดระวังและใหบรรลุเปาหมายของงานที่วางไว  (๒) หลักอารักข

สัมปทามา(การถึงพรอมในการรักษาทรัพยที่แสวงหามาไดจากการประกอบอาชีพ) คือการใชเงินตาม

หลักการของคนที่ไมประมาณ รูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน 

เปนคนทํามาหากินที่ดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได โดยจะมีการแบงเก็บเปนสัดสวน หลังจากที่หักคาใชจาย

                                                           

 ๑๐๔ นายพรมมา ไวโสภา ขาราชการบํานาญและผูนําชุมชน 
 ๑๐๕ นางกัญจนรัตน สมทรัพย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ประจําสํานกังานองคกรบริหารสวนตําบลศรี
สองรัก 
 ๑๐๖ นายธีระศักดิ์ สุนารักษ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สํานักงานจังหวัดเลย 



๑๔๒ 

ที่จําเปน  (๓) หลักกัลยาณมิตตตา (การถึงพรอมในการคบคนดีเปนมิตร) คือ รูจักลือคบคนที่มีความรู 

ปฏิบัตนเปนผูมีคุณธรรม สั่งสอนแนะนํา พูดคุยแตสิ่งที่เปนประโยชน สนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง เปน

แบบอยางตลอดจนเปนเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดีในการศึกษาอบรม การ

ครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ,สิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดี และ (๔) หลักสมชีวิตา (ถึง

พรอมดวยความเปนอยูที่เหมาะสม) คือ การไมใชจายเกินตัว เกินฐานะ หรือเกิน 

พยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผูใชจายสุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของตัวเอง

นั้นยอมไดรับความเดือดรอนทําใหครอบครัวไดรับความลําบาก เพราะฉะนั้นจะตองรูจักประหยัด

ทรัพยพยายามใชจายแตในสิ่งที่จําเปนเทานั้นจึงมีความสุขไดตามสมควรแกอัตภาพของตัวเองและ

ครอบครัว 

  ๒) หลักการดําเนินทางสายกลาง ๘ ประการ คือ(๑) ความรูความเขาใจที่ถูกตอง 

(สัมมาทิฏฐิ) (๒) ความคิดที่ถูกตองสอดคลองกับเปาหมายที่ดีงาม (สัมมาสังกัปปะ) (๓) การสื่อสารกับ

ผูอื่นอยางถูกตอง (สัมมาวาจา) (๔) การปฏิบัติตัวกับผูอื่นในทางไมเบียดเบียน (สัมมากัมมันตะ) (๕) 

การเลี้ยงชีพตนในทางสุจริต (สัมมาอาชีวะ)  (๖) ความเพียรพยายามเพื่อพัฒนาตนเอง ละชั่วสราง

เสริมความดี (สัมมาวายามะ)  (๗) ความระมัดระวังยั้งคิด (สัมมาสติ)  (๘) ความสงบใจ (สัมมาสมาธิ)   

  ซึ่งหลักแหงการดําเนินทางสายกลางนี้ เปนการสรางความมั่นคงใหกับครอบครัวพอ-แม

มือใหม โดยเปนการสรางความพรอมดานพื้นฐานการปฏิบัติตนในครอบครัว ใหรูจักการประมาณ

ตนเอง มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชวยกันทํางาน และรูจักใชจาย จัดสรรการใชเงินในครอบครัว 

แบงสัดสวนการใชจาย สามารถพึ่งพาตนเองได และไมสรางความเดือนรอยใหกับผูอื่น เมื่อเกิดปญหา

ในครอบครัว รูจักใชสติในการแกปญหา สื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวโดยใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ให

เขาใจกัน แนะนําแตสิ่งที่เปนประโยชน ในการแกปญหาที่เกิดขึ้น 

  หลักธรรมแหงการปฏิบัติตน 8 ประการ นี้ เปนแนวทางแหงการสรางความเข็มแข็ง

ใหกับครอบครัว พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทั้งดานความรู ความคิด พฤติกรรม

และจิตวิญญาณ ใหสามารถพึ่งตนเองได มีความเขมแข็ง ยอมรับกับสภาพความเปนจริงหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถสรางสรรคใหเกิดความสมดุล การปฏิบัติตนในทางสายกลางนั้นมีความ

หมายถึงการรูจักดําเนินชีวิตใหเกิดความพอดี ความถูกตองความเหมาะสม การดําเนินชีวิตอยางพอดี

โดยมีความรูความเขาใจเปนแกนนํา  สรางสรรคพฤติกรรมและจิตใจใหดีงาม ไมเบียดเบียนผูอื่นและ

ตนเอง สามารถสงเสริมและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได

เปนอยางดี เพราะมีความสอดคลองกันทั้งในฐานะที่เปนทางสายกลาง 

 

 สวนที่ ๒ ผลจากการสนทนากลุม (Focus group) และการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 

Interview) ไดผลที่คอนขางสอดคลองกัน กลาวคือ ทุกฝายเห็นดวยในหลักการของการแบบบูรณา

การ แตในทางปฏิบัติยังประสบกับปญหาในอีกหลายๆ ดาน เชน ยังขาดการมีสวนรวมจากทุกฝาย



๑๔๓ 

อยางแทจริง การสื่อสารไปสูระดับตางๆ ยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ การดําเนินงานยังอยูในลักษณะ

สั่งการและชี้นําจากผูสวนกลางและหนวยงานของภาครัฐทําใหเกิดการมีสวนรวมที่เริ่มจากรากฐาน

แบบบูรณาการยังไมเพียงพอในอันไดแก ความเขาใจ และคานิยมรวม ในพฤติกรรมรวมระหวาง 

หนวยงานรัฐกับประชาชน  

 พบวาทุกระดับมีความเห็นที่สอดคลองกันในประเด็นของโอกาสการมีสวนรวมในดานตางๆ ยัง

คอนขางนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานของภาครัฐในระดับทองถิ่นขาดการบูรณาการในการ

ปฏิบัติงานกับหลักธรรมที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหลัก การปฏิบัติบนทางสายกลาง 

องคประกอบแหงความพอดี ๘ ประการคือ 

  (๑) ความรูความเขาใจที่ถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) 

  (๒) ความคิดที่ถูกตองสอดคลองกับเปาหมายที่ดีงาม (สัมมาสังกัปปะ) 

  (๓) การสื่อสารกับผูอื่นอยางถูกตอง (สัมมาวาจา) 

  (๔) การปฏิบัติตัวกับผูอื่นในทางไมเบียดเบียน (สัมมากัมมันตะ) 

  (๕) การเลี้ยงชีพตนในทางสุจริต (สัมมาอาชีวะ) 

  (๖) ความเพียรพยายามเพ่ือพัฒนาตนเอง ละชั่วสรางเสริมความดี (สัมมาวายามะ) 

  (๗) ความระมัดระวังยั้งคิด (สัมมาสติ) 

  (๘) ความสงบใจ (สัมมาสมาธิ) 

 ซึ่งการปฏิบัติบนทางสายกลาง องคประกอบแหงความพอดี ๘ ประการเหลานี้ มีจุดมุงหมาย

เพื่อสงเสริมในการปฏิบัติตนตามหลักการ ๓ อยาง คือ  

  (๑) ความประพฤติทางจริยศาสตร (ศิล) คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ 

สัมมาอาชีวะ 

  (๒) การควบคุมทางจิตใจ (สมาธิ) คือ สัมมาวายามะสัมมมาสติ และ สัมมาสมาธิ 

  (๓) ปญญา (ปญญา) คือ สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ 

 เปนการฝกอบรม และการควบคุมตนเองของชาวพุทธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น จะชวยใหได

เขาใจองค ๘ ประการของทางสายกลางไดดี และไดใจความตอเนื่องยิ่งข้ึน คือหลักการปฏิบัติหลักทิฏฐ

ธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ 

 (๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจในหนาที่ของตนซึ่ง

ในการดําเนินชีวิตนั้นจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอันเปนการ

ประกอบสัมมาชีพ เปนอาชีพที่สุจริต ดีพรอมไมเปนภัย ไมเบียดเบียนใคร และเปนประโยชนแกทั้ง

ตนเองและผูอื่น รูจักใชสติปญญาหาอุบายวิธีการที่ดีที่ถูกตองในการดําเนินชีวิตที่ดี  

 การถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบดานอาชีพ เปนการสรางความมั่นคงของ

ครอบครัวดานการงานและอาชีพกลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีสมาชิกครอบครัวทํางานแลว และมีความ

พึงพอใจในงานที่ทําอีกทั้งไมมีความเสี่ยงตอการตกงาน ความปลอดภัย และตอเสี่ยงตอสุขภาพอนามัย 



๑๔๔ 

และในกรณีที่หัวหนาครอบครัวตองการเปลี่ยนงานใหม ครอบครัวประมาณครึ่งหนึ่ง มีความเห็นวา 

สามารถหางานใหมได ชีวิตการงาน 

 (๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา ซึ่งไดแกการรูจักรักษาทรัพยที่แสวงหามาไดจาก

การปฏิบัติตามหลักอุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ คือการใช

เงินที่ตนหามาไดตามหลักการทางเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ โดยรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ รูจักใชทรัพย หรือ

หาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินที่ดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได 

 การถึงพรอมดวยการรักษาทรัพยที่แสวงหามาไดจากการประกอบอาชีพ ทั้งนี้รวมถึงทรัพยที่

จําตองไดเชน เงิน ทอง ที่ดิน เปน และสวนทรัพยที่จับตองไมได เชน ชื่อเสียง อํานาจ บารมี เปนตน 

ดังนั้นการรักษาทรัพยเหลานี้เปนการสรางความมั่นคงใหกับครอบครัวดวยการใชหลักอารักขสัมปทา

ซึ่งเปนหลักธรรมที่สอนใหผูทีต่ระหนักถึงความไมประมาณในการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน 

 (๓) กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเปนคนดี ซึ่งไดแกการคบคนดีเปนมิตร เพราะมนุษยนั้นเปน

สัตวสังคม ไมสามารถอยูเพียงลําพังไดจึงทําใหการเลือกคบคนอื่นเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต 

 (๔) สมชีวิตา การเลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยที่แสวงหามาได ไมตระหนี่จนไมไดรับ

ประโยชนจากทรัพยสิน และไมสุรุยสุรายจนมีรายไดไมพอจาย การใชจายทรัพยจะตองพิจารณาถึง

ความจําเปนหากเราตองการใหชีวิตสุขสบายก็ควรจะเดินสายกลาง คือ ไมมากจนฟุมเฟอยและไมนอย

จนเปนการตระหนี่ 

 การถึงพรอมในการเลี้ยงชีวิตหรือการดําเนินชีวิตแตพอดี ใหรูจักกําหนดรายไดและรายจาย 

เปนอยูแบบพอดี สมกับรายไดที่สามารถหามาได ไมใหฟดเคือง หรือฟุมเฟอยใหมีรายไดเหนือรายจาย 

มีประหยัดไวสําหรับปนปลายของชีวิต จะไดไมลําบากหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏใน

พระพุทธศาสนา คือ ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบัน หมายถึง ประโยชนอันพึงไดรับ

จากการประกอบกิจการหรืออาชีพท่ีสุจริต ถูกตองทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชนที่ไดจาก

การประกอบกิจนั้น เปนผลที่ไดทันตาเห็นไมตองรอถึงภายภาคหนา การปฏิบัติตามหลักธรรม 

“ทิฏฐธัมมิกตถะ” เปนเรื่องเกี่ยวกับปากทอง การกิน การอยู ปจจัยการดํารงของคน ดวย 

 

๔.๓ สภาพเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 

 ๔.๓.๑. สภาพเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวในจังหวัดเลย 

 จากฐานขอมูลสภาพเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดเลย ปจจุบันพบวาประชากรสวน

ใหญประกอบอาชีพ ทํานา ทําไร ทําสวน รองลงมาไดแก การรวมกลุมผลิตสินคา OTOP และการเลี้ยง

ปลาในกระชัง โดยมีพื้นที่การเกษตรโดยรวมทั้งสิ้น ๒๑๐,๘๓๗ ไร คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๘ ของพื้นที่ 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาวมีพื้นที่เพาะปลูก ๗๕,๙๖๐ ไร มันสําปะหลัง ๑๐,๕๗๘ ไร ออย 

๑๐,๖๓๒ ไร และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ไดแก ยางพารามีพื้นที่ปลูก ๕๑,๔๕๕ ไร คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๐ 



๑๔๕ 

ของพื้นที่ ขณะเดียวกันยังมีพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดที่บานไรมวงรวม ๗๕๐ ไร นอกจากนั้นยังมีการ

เลี้ยงปศุสัตวที่สําคัญ ไดแก โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไกพ้ืนบานเปด กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่

ตําบลเมือง นาออ ศรีสองรัก นาโปง กกทอง ชัยพฤกษ รวม ๖ ตําบล ๑๑ หมูบาน ผูเลี้ยง ๑๔๓ คน 

จํานวน ๕๙๐  

 ในภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเลยมีโรงงานอุตสาหกรรม ๑๐๒ แหง นอกจากนี้

ยังมีอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมแรเหล็ก ในพื้นที่ตําบลนาดินดํา ศรีสองรัก และนาแขม 

ขณะเดียวกันยังมีโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จํานวนกลุมอาชีพ /ผูประกอบการสินคา OTOP 

จํานวน ๑๒๙ กลุม ผลิตภัณฑ ๓-๕ ดาว จํานวน ๑๕ ผลิตภัณฑ ยอดจําหนาย ป ๒๕๔๗ จํานวน 

๓๓,๕๐๗,๔๑๒ บาท ป ๒๕๔๘ จํานวน ๔๙,๒๕๘,๑๑๕ บาท  ป ๒๕๔๙ จํานวน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

กลุมอาชีพที่สําคัญ อาทิ กลุมแมบานทอผาบานกางปลา หมูที่ ๙ ตําบลชัยพฤกษ ปจจุบันมีสมาชิก 

จํานวน ๖๐ คน รายไดเฉลี่ย ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท/คน/เดือน กลาวโดยสรุป พื้นที่อําเภอเมืองเลย

ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป ประมาณ ๓๐,๗๙๒ บาท ถือวาสูงเปนอันดับ ๑ ของจังหวัด โดยมี

จํานวนครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยมากกวา ๒๐,๐๐๐ บาทตอคนตอป จํานวน ๒๕,๘๓๐ ครัวเรือน คิดเปน

รอยละ ๙๖.๘๔ ของครัวเรือนทั้งหมด ขณะเดียวกันยังมีจํานวนครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ จปฐ. โดย

ในป ๒๕๔๗ มีจํานวน ๕,๑๒๓ ครัวเรือน และป ๒๕๔๘ จํานวน ๘๔๔ ครัวเรือน  และในการจด

ทะเบียนปญหาสังคมและความยากจนตามนโยบายรัฐบาลในหวงเวลาที่ผานมา พบวา จํานวน

ประชากรที่มาจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจนทั้งสิ้น ๒๔,๒๘๗ คน ใน ๔๑,๖๗๐ ปญหา ซึ่ง

ถือวาสูงเปนอันดับ ๑ ของจังหวัด โดยปญหาอันดับแรกไดแก ปญหาหนี้สิน จํานวน ๑๘,๒๓๒ ราย 

รองลงมาปญหาที่ดินทํากิน จํานวน ๑๖,๒๑๗ ราย ขณะเดียวกันยังมีประเด็นปญหาที่สําคัญของ

อําเภอเมืองเลย ประกอบดวย 

 ๑) ปญหาราษฎรไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย 

 ๒) ปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากิน 

 ๓) ปญหาน้ําทวม/ปญหาภัยแลง 

 ๔) ปญหาตลิ่งริมแมน้ําเลยพัง 

 ๕) ปญหาเสนทางคมนาคมระหวางตําบลหมูบานไมสะดวก 

 ๖) ปญหาอื่นๆ  

จากสภาพของปจจัยพื้นฐานและปญหาที่พบในพื้นที่จังหวัดเลย นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม ผูวา

ราชการจังหวัดเลย๑๐๗ ซึ่งไดกําหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) เพื่อใหจังหวัด

เลยสามารถดําเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายไทยแลนด ๔.๐ ตลอดจนวิสัยทัศนของ
                                                           

๑๐๗ ชัยวัฒน ชื่นโกสุม ผูวาราชการจังหวัดเลย, “วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (TAHILOEI ๔.๐)”, 
รายงานการประชุมกรมการจังหวัดเลย : ศาลากลางจังหวัด, วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๖ 

จังหวัดเลย "เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเที่ยว การคา และการลงทุนภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่ง

หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ กําหนดวาระการ

ขับเคลื่อนจังหวัดเลย (TAHILOEI ๔.๐) รวม ๘ ประเด็น เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนี้ 

 ๑) Tourism and Sports เลยเมืองแหงการทองเที่ยวและการกีฬา โดยจะยกระดับ

แหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน สรางมูลคาผลิตภัณฑและบริการดานการทองเที่ยว สงเสริมการตลาด

และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการทองเที่ยว อนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสรางการทองเที่ยวชุมชน 

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ภูมิปญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูการสรางมูลคา ดานการ

ทองเที่ยวใหสามารถสรางและกระจายรายไดแกประชาชน สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย เลน

กีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 

 ๒) Health เลยเมืองแหงสุขภาพ โดยจะสงเสริมประชาชนชาวเลยใหมีการกินดีอยูดี มี

ความรูความเขาใจ ตระหนักในการดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางรางกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม 

สามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมและทั่วถึง ยกระดับการบริการสาธารณสุข สราง

วัฒนธรรม การบริโภคที่ปลอดภัย 

 ๓) Agriculture เลยเมืองแหงการเกษตรแบบผสมผสาน โดยจะสงเสริมการเกษตรแบบ

ผสมผสาน และทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใชในการยกระดับคุณภาพและผลผลิต

ทางการเกษตร การแปรรูปสินคาภาคเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหลงน้ําเพื่อ

การเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Young Smart Farmer/Smart Farmer สรางความ

เขมแข็งใหกับ สถาบันเกษตรกร สหกรณและกลุมเกษตรกรรวมทั้งมีเครือขายธุรกิจ มุงเนนการสงเสริม

และการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน ควบคูไป

กับการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อสรางความมั่นคง และ

ความปลอดภัยทางอาหารแกชาวเลย ชาวไทย และนานาประเทศ 

 ๔) Investment and Trade เลยเมืองแหงการลงทุนและการคา โดยจะเพิ่มศักยภาพ

และความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการคา การบริการ และการผลิต การสงเสริม SMEs/ 

Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ กลุมอาชีพตางๆ อํานวยความสะดวกดานการคาและการ

ลงทุน สงเสริมการคาชายแดน การจางงานที่มีคุณคา การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐ OTOP สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใตการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๕) Loei for All เลยแหงของทุกคน โดยจะยกระดับคุณภาพชีวิต สรางศักยภาพคนและ

ชุมชนใหเขมแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุงสูความเปนสากล โดยการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ํา สงเสริมความ

เสมอภาคทางสังคมและความเทาเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สรางงาน สรางอาชีพ สราง



๑๔๗ 

รายได มุงเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และ "บําบัดทุกข 

บํารุงสุข" แกทุกกลุม พัฒนาบานเมืองใหสะอาด แกไขปญหายาเสพติด อํานวยความยุติธรรม สราง

ความเปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหมีความมั่นคงและความสงบ

เรียบรอย เสริมสรางวินัยจราจร เปนถิ่นฐานที่ปลอดภัยสําหรับอยูอาศัย เพื่อความสงบสุขอยางยั่งยืน 

 ๖) Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแหงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะ

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่น

ใหมีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอยางยั่งยืน สรางจิตสํานึก คานิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม 

สงเสริมตอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

สงเสริมความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําเลยไปสูสากล 

 ๗) Education เลยเมืองแหงการศึกษา โดยจะยกระดับคุณภาพการศึกษาใหได

มาตรฐานสากล สงเสริมการเรียนรูและทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปาหมายเพื่อ

สวนรวม เนนการนําความรูไปสูการปฏิบัติ สามารถใชความรูสรางนวัตกรรม เปนพลเมืองที่ดีและ

พัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนตามแนวทางประชารัฐ 

 ๘) Integrity เลยเมืองแหงคุณธรรม โดยจะสงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาล การบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดีในทุกภาคสวน เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและรูจักพอเพียง มีความสามัคคี มี

วินัย ทํานุบํารุง และสงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม สงเสริมใหชาวเลยมีความปรองดอง

สมานฉันท เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนพระประมุข ใชวิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการดํารงชีวิต สงเสริมใหชุมชนมีความ

เขมแข็งสงบสุข สงเสริมและปลูกฝงใชชาวเลยมีความเขาใจ ในสิทธิและหนาที่ ความรับผิดชอบ มี

ความซื่อสัตยสุจริต มีจิตอาสา เอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย กติกาสังคม และครรลอง

คลองธรรมที่ดีงาม 

ขณะเดียวกันสําหรับปญหาที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวนั้น พบวา ในสองทศวรรษที่ผานมา

เสนทางชีวิตของวัยรุนไทยไดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง ไมวาจะเปนการดําเนินวิถี

ชีวิตประจําวันทั่วไป การเผชิญหนากับการแขงขันในสังคมและเศรษฐกิจ การถูกหลอหลอมจาก

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีโลก การเอาอยางเพื่อใหทันกับยุค

สมัยของสิ่งแวดลอมที่กาวล้ําไปตามความเจริญกาวหนาของวัตถุนิยม รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีการ

สื่อสารที่พัฒนารุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง และที่สําคัญการหางไกลตอศาสนาและการละทิ้งศีลธรรม

จรรยา ตลอดจนการยอมรับและไมตระหนักตอผลที่เกิดในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศจุดเปลี่ยน

สําคัญของเสนทางชีวิตเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะวัยรุนหญิงในยุคปจจุบันเปนจุด

เปลี่ยนที่เกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธแบบเสรี การทองไม

พรอม และการทําแทง มีขอมูลที่นาเชื่อถือระบุวา สังคมไทยมีแมวัยรุนที่อายุนอยลงนอยลงจน



๑๔๘ 

กลายเปนแมวัยเด็ก๑๐๘ สถานการณทั้งหมดนี้เปนเรื่องนาหวงใยที่หาทางแกไขยากขึ้นทุกที วัยรุนจาก

นิยามของ WHO หมายถึง วัยรุนเด็กอายุระหวาง ๑๐-๑๙ ป (Adolescent) และวัยรุนที่เปนเยาวชน

อายุระหวาง ๑๕ - ๒๔ ป (Youth) ในทางชีววิทยาและสรีระวิทยา หากวัยรุนหรือเด็กหญิงในกลุมอายุ

ทั้งหมดนั้นมีประจําเดือน และมีเพศสัมพันธกับเพศชายก็จะสามารถตั้งครรภและคลอดบุตรได WHO 

ยังระบุวาการตั้งครรภในวัยรุน (Teenage Pregnancy) หมายถึงการตั้งครรภของสตรีที่มีอายุนอยกวา 

๒๐ ป ก็หมายถึง แมวัยรุน ที่มีอายุ ณ เวลาคลอดนอยกวา ๒๐ ป และแมวัยเด็ก ที่มีอายุขณะคลอด

นอยกวา ๑๕ ป สําหรับประเทศไทยอัตรา ๔๑ ตอ ๑,๐๐๐ ประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป มี

แนวโนมเพิ่มขึ้น๑๐๙ สถานการณในป พ.ศ. ๒๕๕๕มีวัยรุนอายุ ๑๐ – ๑๙ ป คลอดบุตรรวม 

๑๓๓,๑๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๗ ของหญิงคลอดทั้งหมด๘๐๑,๗๓๗ คน แนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก

ป ๒๕๔๖ ซึ่งมีจํานวน ๙๕,๘๗๙ คน ยอดรวม ๑๐ ป ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๕ มีวัยรุนกลุมอายุนี้

คลอดบุตรรวมกวา ๑ ลานคน๑๑๐ ขณะที่สภาพปญหาในลักษณะขางตนในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งเปน

พื้นที่ที่ยังคงความเขมแข็งทางความเชื่อ จารีต ประเพณีที่ยังเขมแข็งอยู ที่ผานมาตางก็ไดรับอิทธิพล

ทางความคิดและความเชื่อจากสังคมภายนอกแพรกระจายเขาไปในชุมชน หมูบาน จนสงผลใหเกิด

สภาพปญหาพอ-แมมือใหมหรือเกิดการตั้งครรภกอนวัยอันควรดังสถิติและรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ตารางที่ ๔.๑ แสดงสถานการณการตั้งครรภกอนวัยอันควรในพื้นที่จังหวัดเลย๑๑๑ 
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๑๔๙ 

              

        

         
 

จากตารางที่ ๔.๑ จะเห็นไดวาสถานการณการตั้งครรภกอนวัยอันควรในพื้นที่จังหวัดเลยใน

หวงระยะเวลา ๓ ปที่ผานมาจะพบวา สถานการณยังคงพบอยูในสภาพที่ตองเฝาระวัง กลาวคือ มีสตรี

วันรุนที่มีอายุ ๑๐-๑๔ ป และ ๑๕-๑๙ ป ตั้งครรภคาเฉลี่ยประมาณปละ ๑,๐๐๐ ราย ซึ่งถือเปน

สถานการณที่ตองติดตามดูแลอยางใกลชิด ขณะเดียวกันหากมองยอนกลับไปก็จะพบวาจังหวัดเลย

ยังคงพบปญหาในลักษณะขางตนที่อยูในสภาพที่ทรงตัวมานานนับ ๑๐ ป ดังปรากฏในตารางที่ ๔.๒ 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

ตารางที่ ๔.๒ แสดงสถานการณการตั้งครรภกอนวัยอันควรในพื้นที่จังหวัดเลย๑๑๒ 

 
 

ขณะเดียวกันหากจะเปรียบเทียบสถานการณการตั้งครรภกอนวันอันควรในพื้นที่จังหวัดเลย

กับภาพรวมในเขตสุขภาพที่ ๘ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) และภาพรวมทั้งประเทศ จะพบวา 

ในพื้นที่จังหวัดเลยยังคงมีสถานการณทีน่าเปนหวงกวาหลายๆ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๘ ดวยกัน แตก็

ยังมีสถานการณในภาพรวมที่มีความเขมขนของปญหาหานอยกวาสถานการณในภาพรวมทั้งประเทศ 

ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 

 

 

 

                                                           
๑๑๒ สาธารณสุข กระทรวง. สถิติการคลอดของแมวัยรุนไทย. นนทบุรี : สํานักอนามัยเจริญพันธุ กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๘. 



๑๕๑ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงสถานการณการตั้งครรภกอนวัยอันควรในพื้นที่จังหวัดเลย 

 

ขณะเดียวกันจากการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interview) ยังพบวา สถานการณการ

ตั้งครรภกอนวันอันควรในพื้นที่อําเภอเมืองเลยนั้นมีบริบทที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

ในชวง ๓-๕ ปที่ผานมามีความหลากหลายยิ่งขึ้น กลาวคือ สวนใหญชาวบานจึงมุงใหความสําคัญและ

ใสใจในการทํามาหากินเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัวเปนหลัก สงผลใหการปฏิสัมพันธระหตอง

สมาชิกในครอบครัวและชุมชนลดนอยลง ชุมชนเริ่มมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทมากขึ้น มีลักษณะตาง

คนตางอยู และยังพบปญหาใหมๆ เกิดขึ้นในชุมชน เปนตนวา ปญหายาเสพติดแพรระบาดในชุมชน 

ปจจุบันในหลายชุมชนเริ่มเห็นปญหาและใหความสําคัญกับปญหานี้แลว และหันมาทําการปรับเปลี่ยน

แนวคิดในการอยูรวมกันของชุมชน โดยการสงเสริมความรวมมือระหตองสมาชิกชุมชนในการจัด

กิจกรรม ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และการพัฒนาตางๆ สงเสริมใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยไมใช

วัตถุเปนสิ่งจูงใจ หากแตใชน้ําใจที่มีตอกันและกันเปนตัวนํา โดยที่สมาชิกในชุมชนตางยึดหลักการ

พึ่งตนเองโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือชี้นําเพื่อกอใหเกิดหมูบานสุขภาพดี ปลอดภัย

จากยาเสพติด หมูบานชุมชนแหงความสามัคคีและความรวมมืออันดีในชุมชน และที่สําคัญก็คือ 

หมูบานครอบครัวไมมีภาระหนี้สิน  

 ๔.๓.๒. สภาพขอมูลพื้นฐานของครอบครัวตัวอยาง ทั้ง 10 ครอบครัว ดังนี้ 

 ครอบครัวที่ 1 ครอบครัวคุณ มุทิตา  แสงสวาง  

  อาชีพหลัก ทํางานบริษัท  อาชีพเสริม ขายของออนไลน 

  รายได ที่ไดจากอาชีหลัก จํานวน 15,000 บาท และรายไดที่ไดจากอาชีพเสริม 

ประมาณ 6,000 บาท รวมรายไดทั้งหมด เปนเงินจํานวน  21,000บาท  

  รายจาย รายจายที่ครอบครัวจําเปนที่จะตองจาย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คา

น้ํามันรถคาผอนรถ เปนจํานวนเงิน 8,500 บาท คาดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คาอาหาร คา

การศึกษา เปนจํานวน 6,000 บาท และคาใชจายสวนตัวเชน เสื้อผาใหม กระเปา รองเทา น้ําหอม 

เครื่องสําอาง เปนจํานวน 5,000 บาท รวมคาใชจายทั้งสิ้น 8,500+6,000+5,000 = 19,500 บาท 



๑๕๒ 

  คุณภาพชีวิต  

  ครอบครัวผูใหสัมภาษณ มีความสุขตามอัตภาพ เพราะสามารถบริหารรายรับ-

รายจายได เมื่อนํามาคิดแลว 21,000-19,500=1,500 บาท ซึ่งบางเดือนอาจจะเหลือมากกวานี้ หรือ

บางครั้งอาจจะไมพอ แตเมื่อมองในภาพรวมแลวครอบครัวก็มีความสุขดี ถึงไมมีเงินเก็บก็ตาม 

 

 ครอบครัวที่ 2. ครอบครัวคุณ. ณัณณภัสท  วงษลืออํานาจ  

  อาชีพหลัก เปนผูจัดการอพาทเมนท อาชีพเสริม คาขาย 

  รายได ที่ไดจากอาชีหลัก จํานวน 20,000 บาท และรายไดที่ไดจากอาชีพเสริม 

ประมาณ 10,000 บาท รวมรายไดทั้งหมด เปนเงินจํานวน 20,000 + 10,000 = 30,000บาท 

  รายจาย รายจายที่ครอบครัวจําเปนที่จะตองจาย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คา

น้ํามันรถคาผอนรถ เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท คาดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คาอาหาร คา

การศึกษา เปนจํานวน 5,000 บาท และคาใชจายสวนตัวเชน เสื้อผาใหม กระเปา รองเทา น้ําหอม 

เครื่องสําอาง เปนจํานวน 5,000 บาท รวมคาใชจายทั้งสิ้น 10,000+5,000+5,000 = 20,000 บาท 

  คุณภาพชีวิต  

  ครอบครัวผูใหสัมภาษณ ถือวามีความสุข เพราะสามารถบริหารรายรับ-รายจายได 

เมื่อนํามาคิดแลว30,000-20,000=10,000 บาท  จึงทําใหมีเงินเก็บในธนาคาร ซึ่งบางเดือนอาจจะ

เหลือมากกวานี้ หรือนอยกวานี้ก็ได ถาบางครั้งอาจจะมีเรื่องจําเปนที่ตองใชเงินเปนจํานวนมากแตไม

เดือนรอน เพราะมีเงินเก็บในการสํารองจาย แตเมื่อมองในภาพรวมแลวครอบครัวก็มีความสุขดี  

 

 ครอบครัวที่ 3. ครอบครัวคุณ วันนิษา  โนนฤาษี   

  อาชีพหลัก เกษตรกร  

  รายไดที่ไดจากอาชีหลัก จํานวน 20,000 บาท 

  รายจาย รายจายที่ครอบครัวจําเปนที่จะตองจาย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คา

น้ํามันรถคาผอนรถ เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท คาดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คาอาหาร คา

การศึกษา เปนจํานวน 5,000 บาท และคาใชจายสวนตัวเชน เสื้อผาใหม กระเปา รองเทา น้ําหอม 

เครื่องสําอาง เปนจํานวน 3,000 บาท รวมคาใชจายทั้งสิ้น 5,000+5,000+3,000 = 13,0000 บาท 

  คุณภาพชีวิต  

  ครอบครัวผูใหสัมภาษณ มีความสุขตามอัตภาพ เพราะสามารถบริหารรายรับ-

รายจายได เมื่อนํามาคิดแลว 20,000-13,000=7,000 บาท ซึ่งบางเดือนอาจจะเหลือมากกวานี้ หรือ

บางครั้งอาจจะไมพอ แตเมื่อมองในภาพรวมแลวครอบครัวก็มีความสุขดี ถึงครอบครอบจะมีหนี้สินใน

ระบบ ธกส แตก็สามารถจายไดตามกําหนดเวลาที่ทาง ธนาคารไดกําหนดไวและไดมีหลักประกันไว

ใหกับครอบครัวเมื่อตนเองไดเสียชีวิต 



๑๕๓ 

 ครอบครัวที่ 4. ครอบครัวคุณ กิลดา  วุฒนู   

  อาชีพหลัก เกษตรกร  อาชีพเสริม คาขาย 

  รายได ที่ไดจากอาชีหลัก จํานวน 15,000 บาท และรายไดที่ไดจากอาชีพเสริม 

ประมาณ 10,000 บาท รวมรายไดทั้งหมด เปนเงินจํานวน 15,000 + 10,000 = 25,000บาท 

  รายจาย ที่ครอบครัวจําเปนที่จะตองจาย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาน้ํามันรถ

คาผอนรถ เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท คาดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คาอาหาร คาการศึกษา เปน

จํานวน 5,000 บาท  คาใชจายในสังคมเชน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ภาษีสังคม จํานวน 2,500 

บาท และคาใชจายสวนตัวเชน เสื้อผาใหม กระเปา รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอาง เปนจํานวน 5,000 

บาท รวมคาใชจายทั้งสิ้น 10,000+5,000+2,500+5,000 = 22,500 บาท 

  คุณภาพชีวิต  

  ครอบครัวผูใหสัมภาษณ สถานการณขณะนี้กําลังแย เพราะสามารถบริหารรายรับ-

รายจายได เมื่อนํามาคิดแลว 25,000-22,500=2,500 บาท ซึ่งบางเดือนอาจจะเหลือมากกวานี้ หรือ

นอยกวานี้กไ็ด ถาบางครั้งอาจจะมีเรื่องจําเปนที่ตองใชเงินเปนจํานวนมากบางครั้งตองพึ่งพาเงินกูนอก

ระบบ เพราะไมมีเงินเก็บในการสํารองจาย และครอบครัวยังมีหนี้สินในระบบ กยส อีซีบาย คารถ ซึ่ง

ขณะนี้ตนไดเปนหนี้เสีย ของ กยสแลว ทําใหคุณภาพชีวิครอบครัวในขณะนี้แยลง  

 

 ครอบครัวที่ 5. ครอบครัวคุณ บุญหนัก  ลีกระจาง   

  อาชีพหลัก คาขาย  

  รายได ที่ไดจากอาชีหลัก จํานวน 7,000 บาท  

  รายจาย ครอบครัวจําเปนที่จะตองจาย เชน คาน้ํา คาไฟ จํานวน 1,000 บาท คา

ดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คาอาหาร คาการศึกษา เปนจํานวน 3,000 บาท  และคาใชจายสวนตัว

เชน เสื้อผาใหม กระเปา รองเทา น้ําหอม เปนจํานวน 1,000 บาท รวมคาใชจายทั้งสิ้น 

1,000+3,000+1,000= 2,000 บาท 

  คุณภาพชีวิต  

  ครอบครัวผูใหสัมภาษณ มีความสุขตามอัตภาพ เพราะสามารถบริหารรายรับ-

รายจายได เมื่อนํามาคิดแลว7,000-5,000=2,000 บาท ซึ่งบางเดือนอาจจะเหลือมากกวานี้ หรือ

บางครั้งอาจจะไมพอ แตเมื่อมองในภาพรวมแลวครอบครัวก็มีความสุขดี มีการออมในรูปแบบของการ

ซื้อ สลากออมสินและไดมีหลักประกันไวใหกับครอบครัวเมื่อตนเองไดเสียชีวิต 

 

 ครอบครัวที่ 6. ครอบครัวคุณ วีระศักดิ์ จันทะคําแพง  

  อาชีพหลัก พนักงานประจําสนามบินเมืองเลย  อาชีพเสริม รับจางกรีดยาง 



๑๕๔ 

  รายได ที่ไดจากอาชีพหลักจํานวน 17,000 บาท  รายไดที่ไดจากอาชีพเสริม 7,000 

บาท รวมเปนจํานวนเงิน 17,000 + 7,000 = 24,000 บาท 

  รายจาย ที่ครอบครัวจําเปนที่จะตองจาย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาน้ํามันรถ

คาผอนรถ เปนจํานวนเงิน 7,000 บาท คาดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คาอาหาร คาการศึกษา เปน

จํานวน 7,000 บาท คาใชจายในสังคมเชน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ภาษีสังคม จํานวน 2,000 บาท 

และคาใชจายสวนตัวเชน เสื้อผาใหม กระเปา รองเทา น้ําหอม เปนจํานวน 3,000 บาท รวมคาใชจาย

ทั้งสิ้น 7,000+7,000+2,000+3,000 = 19,000 บาท 

 

  คุณภาพชีวิต  

  ครอบครัวผูใหสัมภาษณ มีความสุขตามอัตภาพ เพราะสามารถบริหารรายรับ-

รายจายได เมื่อนํามาคิดแลว 24,000-19,000=5,000 บาท ซึ่งบางเดือนอาจจะเหลือมากกวานี้ หรือ

บางครั้งอาจจะไมพอ แตเมื่อมองในภาพรวมแลวครอบครัวก็มีความสุขดี มีเงินออมไวใน ธกส. และได

มีหลักประกันไวใหกับครอบครัวเมื่อตนเองไดเสียชีวิต 

 

 ครอบครัวที่ 7. ครอบครัวคุณ หงสฤทัย  มังสุไว  

  อาชีพหลัก  นวดแผนโบราณ  และรับจางทั่วไป 

  รายได ที่ไดจากอาชีหลัก จํานวน 5,000 บาท และรายไดที่มาจากอาชีพเสริม 5,000 

บาท รวม 5,000 + 5,000 = 10,000 บาท 

  รายจาย ครอบครัวจําเปนที่จะตองจาย เชน คาน้ํา คาไฟ จํานวน 1,000 บาท 

คาใชจายสวนตัว 1,000 บาท และ คาดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คาการศึกษา เปนเงิน 4,000 

บาทรวมเปนเงิน 1,000 + 1,000 + 4,000 = 6,000 บาท 

  คุณภาพชีวิต  

  ครอบครัวผูใหสัมภาษณ มีความสุขตามอัตภาพ เพราะสามารถบริหารรายรับ-

รายจายได เมื่อนํามาคิดแลว 10,000-6,000=4,000 บาท ซึ่งบางเดือนอาจจะเหลือมากกวานี้ หรือ

บางครั้งอาจจะไมพอ แตเมื่อมองในภาพรวมแลวครอบครัวก็มีความสุขดี มีเงินออมไวใน ธกส. และได

มีหลักประกันไวใหกับครอบครัวเมื่อตนเองไดเสียชีวิต 

 

 ครอบครัวที่ 8. ครอบครัวคุณ. รัชฎาภรณ  ผลบุญ  

  อาชีพหลัก คาขาย  

  รายได ที่ไดจากอาชีหลัก จํานวน 20,000 บาท 



๑๕๕ 

  รายจาย ครอบครัวจําเปนที่จะตองจาย เชน คาน้ํา คาไฟ คาผอนรถ จํานวน 10,000 

บาท คาใชจายสวนตัว 1,000 บาท และ คาดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คาการศึกษา เปนเงิน 

5,000 บาทรวมเปนเงิน 10,000 + 1,000 + 5,000 = 16,000 บาท 

  คุณภาพชีวิต  

  ครอบครัวผูใหสัมภาษณ มีความสุขตามอัตภาพ เพราะสามารถบริหารรายรับ-

รายจายได เมื่อนํามาคิดแลว 20,000-16,000=4,000 บาท ซึ่งบางเดือนอาจจะเหลือมากกวานี้ หรือ

บางครั้งอาจจะไมพอ แตเมื่อมองในภาพรวมแลวครอบครัวก็มีความสุขดี มีเงินออมในธนาคาร 3,000 

/เดือน และไดมีหลักประกันไวใหกับครอบครัวเมื่อตนเองไดเสียชีวิต 

 

 ครอบครัวที่ 9. ครอบครัวคุณ ภคมน หิรัญมณีมาศ  

  อาชีพหลัก รับราชการ  

  รายได ที่ไดจากอาชีหลัก จํานวน 25,000 บาท 

  รายจาย ครอบครัวจําเปนที่จะตองจาย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาน้ํามันรถคา

ผอนรถ เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท คาดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คาอาหาร คาการศึกษา เปน

จํานวน 10,000 บาท คาใชจายในสังคมเชน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ภาษีสังคม จํานวน 2,000 

บาท และคาใชจายสวนตัวเชน เสื้อผาใหม กระเปา รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอาง เปนจํานวน 1,000 

บาท รวมคาใชจายทั้งสิ้น 5,000+10,000+2,000+1,000 = 17,000 บาท 

  คุณภาพชีวิต  

  ครอบครัวผูใหสัมภาษณ มีความสุขตามอัตภาพ เพราะสามารถบริหารรายรับ-

รายจายได เมื่อนํามาคิดแลว 25,000-17,000=8,000 บาท ซึ่งบางเดือนอาจจะเหลือมากกวานี้ หรือ

นอยกวานี้ แตเมื่อมองในภาพรวมแลวครอบครัวก็มีความสุขดี ถึงครอบครอบจะมีหนี้สินในระบบ

ธนาคารกรุงไท แตก็สามารถจายไดตามกําหนดเวลาที่ทาง ธนาคารไดกําหนดไวและไดมีหลักประกันไว

ใหกับครอบครัวเมื่อตนเองไดเสียชีวิต  

 

 ครอบครัวที่ 10. นาย ประโยน วิไลลักษณ 

  อาชีพหลัก รับราชการ + คาเชา 

  รายได ที่ไดจากอาชีหลัก จํานวน 40,000 บาท 

  รายจาย ครอบครัวจําเปนที่จะตองจาย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาน้ํามันรถคา

ผอนรถ เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท คาดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คาอาหาร คาการศึกษา เปน

จํานวน 20,000 บาท คาใชจายในสังคมเชน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ภาษีสังคม จํานวน 10,000 

บาท และคาใชจายสวนตัวเชน เสื้อผาใหม กระเปา รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอาง เปนจํานวน 5,000 

บาท รวมคาใชจายทั้งสิ้น 5,000+20,000+10,000+5,000 = 40,000 บาท 



๑๕๖ 

  คุณภาพชีวิต 

  ครอบครัวผูใหสัมภาษณ มีความสุขตามอัตภาพ เพราะสามารถบริหารรายรับ-

รายจายได เมื่อนํามาคิดแลว 40,000-40,000=0 บาท ซึ่งบางเดือนอาจจะเหลือแตบางเดือนอาจจะ

ติดลบ แตเมื่อมองในภาพรวมแลวครอบครัวก็มีความสุขดี ถึงครอบครอบจะมีหนี้สินในระบบ

ธนาคารกรุงไทย และมีหนี้สินในระบบ สหกรณครู แตก็สามารถจายไดตามกําหนดเวลาที่ทาง ธนาคาร

ไดกําหนดไว แตมีเงินออมในธนาคารกรุงไทย มีหุนในสหกรณครู และไดมีหลักประกันไวใหกับ

ครอบครัวเมื่อตนเองไดเสียชีวิต และไดทําบัญชีรับ-จาย 
  

 กลาวโดยสรุปจากขอมูลพื้นฐานของครอบครัวตัวอยางทุกครอบครัว พบวาแตละครอบครัว

จะมีอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพื่อเปนการเพิ่มรายไดให เพียงพอตอรายจายในครอบครัว ในแตละ

ครอบครัวมีรายไดและคาใชจายที่แตกตางกันไป บางครอบครัวที่มีเงินเหลือเก็บ และมีเงินออมใน

รูปแบบที่แตกตางกันไป แตบางครอบครัวไมมีเงินเหลือเงินเก็บแตกลับยังมีหนี้สินที่อยูในระบบ แตเมื่อ

มองในภาพรวมแลวทุกครอบครัวก็มีความสุขดี ตามอัตภาพ 
 

 ๔.๓.๓ สรุปสภาพเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 
 

 สภาพทางดานเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอครอบครัว หมายรวมไปถึงมุมมองของการสราง

ครอบครัวและการอยู ร วมกันแบบครอบครัว โดยจะสะทอนออกมาในรูปแบบตางๆ ผลกระทบ

ทางดานเศรษฐกิจที่มีตอสถานภาพของประชากร จากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน (SES) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ มาทําการวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยโลจิสติก เพื่อ

วิเคราะหความสําคัญของปจจัยดานการมีงานทํา รายไดและภาวการณทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในชวงระยะเวลาประมาณสองทศวรรษที่ผานมา ปจจัยทางดานการมีงานทําพบวา คนวางงานมีโอกาส

เปนโสด และหยารางสูงกวาคนที่มีงานทํา โดยปจจัยการมีงานทํามีอิทธิพลตอชายมากกวาหญิง การ

วิเคราะหผลกระทบของรายไดพบวา คนรายไดสูงมีโอกาสแตงงานสูง แตโอกาสหยารางต่ํา โดยรายได

ของผูชายมีความสําคัญมากในชวงกอนแตงงาน แตเมื่อสรางครอบครัวไปแลว รายไดของผูหญิงมี

ความสําคัญมากในการรักษาสถานภาพสมรสของตน มิใหมีการหยารางในที่สุด 

 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญสงผลกระทบกระจายไปในทุกๆ องคประกอบของ

ครอบครัว และดูเสมือนวาในทุกๆ วันที่โลกของเราหมุนรอบตัวเองนั้น โลกไดหมุนคลุกเคลาปจจัยทาง

เศรษฐกิจใหผสมผสานกับครอบครัวเขาดวยกันจนยากที่จะแยกออกจากกันได ดังนั้น ความรัก ความ

ผูกพัน และความรูสึกที่มีคาของคนในครอบครัว ในบางครั้งจึงถูกประมาณคาและตีราคาเพื่อชวยใน

การตัดสินใจของบุคคล หนวยครัวเรือนเปนหนวยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุด แตก็เปนทั้งผูผลิต ผูบริโภค 

และผูลงทุนในระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจึงสงผลโดยตรง

ตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 



๑๕๗ 

 ซึ่งอาจจะอธิบายไดวา สถานะทางการงาน และรายไดของบุคคล เปนปจจัยทางเศรษฐกิจส

วนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว ปญหาหนี้ครัวเรือน การออมที่ไม

เพียงพอ การลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง หรือการใชจายเกินตัวของครัวเรือนกําลังเปนที่จับตา

มองจากทุกภาคสวน ปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว ทําใหการ

วางแผนและมุงเปานโยบายที่เหมาะสม จําเปนตองตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจในพฤติกรรมและ

สถานะทางการเงินของครัวเรือนอยางรอบดาน 

 จากการลงพื้นที่ ขอมูลการใหสัมภาษณของตัวแทนครอบครัวพื้นที่อําเภอเมืองเลยที่มี

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร และที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว ยังพบวาที่ผานมา

หลายครอบครัวมีรายไดไมแนนอนซึ่งอาจจะมาจากภาวะทางดานราคาสินคาหรือพืชผลทางการเกษตร

และการแปรปรวนทางระบบเศรษฐกิจจึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงของครอบครอบในมิติตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

 ๑. ดานรายได  

 พบวา รายไดของครอบครัวตัวแทนสวนใหญมากจากการประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คาขาย 

และเกษตรกร ซึ่งสวนใหญมีรายไดพอเลี้ยงครอบครัว ทั้งนี้เพราะรายไดจัดเปนรากฐานของที่สําคัญ

ของเศรษฐกิจของครอบครัว สงผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงของครอบครัวและปญหาสวนใหญ

มักจะเปนเรื่องรายไดของบุคคลและครอบครัว ที่มีรายจายกวากวารายรับ เนื่องจากรายไดไมได

เพิ่มขึ้นตามรายจายที่สูงขึ้นตามคาครองชีพ และทําใหทุกครอบครัวพยามยามหารายไดเพิ่มขึ้นจึงทําให

ทุกครอบครัวไมไดมีอาชีพเดียวแตทุกครอบครัวจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพรอง เปนรายไดมาจากการ

ผลิตเพื่อการบริโภค การผลิตเพื่อขายเพราะรายไดที่ไดจากอาชีพหลักไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ไม

สามารถตอบสนองตอความตองการของครอบครอบได รายไดที่ไดมาจากภาคการเกษตร คาขาย 

ลูกจางหรือการผลิตเพื่อการบริโภคในฐานะเปนผูผลิต ไมวาจะเปนผูใชแรงงาน ผูประกอบการหรือผู

ลงทุนจึงมีเปาหมายเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน โดยเฉพาะรายไดของกลุมตัวอยางที่มาจากภาคการเกษตร

นั้นปจจุบันพบวายังไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจเนื่องจากราคาผลผลิตทาง

การเกษตรที่ตกต่ํา ถูกพอคาคนกลางกดราคาผลผลิตและยังมีตนทุนที่สูง รวมทั้งยังคงประสบปญหา

จากภัยธรรมชาติ ทําใหสมาชิกในครอบครอบจําเปนตองหารายไดจากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเชน 

กลางวันทํางานประจํา พนักงานหางราน รับจางทั่วไป สวนในตอนกลางคืน ออกไปรับจางกรีดยาง 

หรือเปนยามในกะกลางคืนจึงจะเพียงพอตอคาใชจายในครอบครัว 

 ๒. ดานรายจาย  

 รายจายและความตองการของครอบครัวหรือเรียกวา ความตองการบริโภคของครอบครัวพอ-

แมมือใหม คือมูลคาเงินที่ใชเปนคาบริการหรือสินคาตองจายเมื่อตองทํากิจกรรมใด ๆเพื่อการอุปโภค

บริโภค และที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เปนพฤติกรรมการของบุคคลที่มีตอการตัดสินใจซื้อสินคา

และการบริการ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของครอบครัวพอ-แมมือใหม ซึ่งปจจัย สวนบุคคลในดาน



๑๕๘ 

รายไดมีอิทธิพลตอคาใชจายทุกหมวด อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ สวนอิทธิพลทางสังคมบางประการมี

อิทธิพลตอคาใชจายในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดคาใชจายสวนบุคคล หมวดเวชภัณฑและคา

รักษาพยาบาล และหมวดคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค สวนอิทธิพลทางจิตวิทยาหลาย

ประการมีอิทธิพลตอคาใชจายในหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ และหมวดบันเทิง การอาน

หนังสือ กิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 

 ๓. ดานหนี้สิน 

  หนี้สินของกลุมครัวเรือนเกิดจากรายไดไมเพียงพอตอรายจายที่จําเปน มีรายไดไมแนนนอน

เพราะแหลงที่มาของรายไดมาจากภาคการเกษตร ซึ่งปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาสภาพภูมิการ

อากาศเปลี่ยนแปลงเดียวแลง เดียวน้ําทวม สงผลตอผลผลิตการเกษตรทําใหกระทบตอรายไดประกอบ

กับ ราคาพืชผลิตผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เกิดภาวะขาดทุนทําใหประชาชนกอหนี้ เนื่องจากคาใชจาย

สวนใหญมาจากคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค และจาก สภาพสังคมในปจจุบันที่มีการปลูกฝง

คานิยมดานวัตถุมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคเกิดความตองการจับจายใชสอยได

งายขึ้น และทายสุดก็อาจจะทาใหครัวเรือนมีคาใชจายที่เกินความจําเปน 

 ๔. ดานการออมของครอบครัว 

 การออมของครอบครัวกลุมตัวอยางนั้นพบวา ทุกครอบครัวเห็นความสําคัญและจะพยายามที่

จะเก็บเงินออม ในรูปแบบตางๆ เชน ฝากธนาคาร ซื้อประกันชีวิต และซื้อกองทุน โดยเฉพาะการออ

เงินในรูปของเงินฝากธนาคาร จะเปนที่นิยมกันอยางมาก และหนวยการออมหรืออํานาจในการออม

ของแตละครอบครัวมีหนวยการออมที่แตกตางกันโดยขึ้นอยูกับ รายไดสุทธิของครอบครัวและ 

รายจายของแตละครอบครัวรวมทั้งภาระหนี้สินที่มีอยู เปนปจจัยที่สําคัญตอการออมเงินของครัวเรือน

การออมที่แตกตางกัน กลาวคือ ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํามากจะมีการออมติดลบ ในขณะที่ครัวเรือนที่มี

รายไดสูงจะมีการออมที่สูงเพราะการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนอยูในระดับที่ใกลเคียง

กัน 

 ซึ่งจากการศึกษาถึงพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนมักจะมีความซับซอน ยากที่จะวัดได

อยางถูกตอง หลายครอบครัวไดผลกระทบทางเศรษฐศาสตรที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทาง

ครอบครัว แตทุกครอบครัวมีความเห็นสวนใหญตรงกันมากที่สุดในเรื่องของรายไดและการออมเปน

เรื่องที่สามารถทําไดในปริมาณที่นอยหรือต่ําขณะที่เรื่องรายจายและหนี้สินนั้นกลับมีทิศทางที่พุงสูงขึ้น

เนื่องจากคาครองชีพและปจจัยจําเปนพื้นฐานที่มีเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว 
 

๔.๔ ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชงิเศรษฐศาสตร 
 

 ๔.๔.๑ ระบบและกลในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรระดับ

ครอบครัว  



๑๕๙ 

 จากสภาพปญหาความมั่นคงของครอบครัวพอ-แมมือใหมและครอบครัวทั่วไปในพื้นที่

อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ที่พบวา หลายครอบครัวไดผลกระทบทางเศรษฐศาสตรที่มีตอการสราง

เสริมความมั่นคงทางครอบครัว โดยทุกครอบครัวมีความเห็นสวนใหญตรงกันมากที่สุดในเรื่องของ

รายไดและการออมเปนเรื่องท่ีสามารถทําไดในปริมาณที่นอยหรือต่ําขณะที่เรื่องรายจายและหนี้สินนั้น

กลับมีทิศทางท่ีพุงสูงขึ้นเนื่องจากคาครองชีพและปจจัยจําเปนพื้นฐานที่มีเพิ่มมากข้ึนเปนเงาตามตัวนั้น 

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ พบวา สวนใหญมีแนวทางในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับครอบครัวเพื่อรับมือกับภาวะเสี่ยงและภาวะยากลําบากหรือการประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจใน

ระดับครัวเรือน วา 

 ๑) ทุกครอบครัวจะตองมีการเตรียมพรอมเพื่อการปองกัน ตั้งแตการแสวงหาขอมูล

ความรูเมื่อเริ่มการสรางชีวิตครอบครัว ทั้งหญิงชายจะตองมีการเตรียมตัวเตรียมใจเสียกอนดวยการ

เรียนรูในบทบาทใหมคือคําวา “ครอบครัว” โดยมีการเตรียมตัวสรางหลักฐานใหแกครอบครัวดวยการ

มีอาชีพและที่พักอาศัยที่มั่นคง ตลอดจนรูจักแสวงหาขอมูลความรูในเรื่องสภาพแวดลอมรอบตัว 

เตรียมกายใจเพื่อการรับสภาพอยางไมประมาท ขอมูลความรูแตละดานที่แสวงหาและไดมาสามารถใช

เปนภูมิคุมกันตอการปองกันและจัดการความเสี่ยงไดทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา 

 ๒) ทุกครอบครัวจะตองมีการรวมพลังกายจิตของสมาชิกครอบครัว โดยเริ่มจากหัวหนา

ครอบครัวจะตองทําตนเปนตัวอยางที่ดีในการเผชิญปญหา ดวยการตัดสินใจดวยเหตุผล ไมใชอารมณ

วูวาม มีสติและรับฟงความคิดของทุกคนในครอบครัวเพื่อความรวมมือรวมใจและรวมพลังกันทั้งใน

เวลาที่ปกติและคับขัน 

 ๓) การปรับกายและจิตใจเมื่อเกิดการเผชิญกับภาวะเสี่ยงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดและ

จะตองมีการปรับใหสามารถจัดการกับภาวะยากลําบากไดครอบครัวตองตั้งสติไมตื่นตระหนกตกใจทํา

หนาที่ของตนใหดีที่สุด 

 ๔).การรูจักยอมรับการชวยเหลือจากภายนอกถาภาวะเสี่ยงและภาวะยากลําบากมีความ

รุนแรงเกินกวาที่ครอบครัวและสมาชิกครอบครัวจะรับไวไดแตโดยลําพังใหแสวงหาหรือรับความ

ชวยเหลือจากภายนอกซึ่งอาจจะเปนองคกรหรือบุคคลที่มีทักษะและประสบการณในเรื่องนั่นๆ โดย

ทันท ี

 ๕) การมองภาวะเสี่ยงภาวะยากลําบากและภาวะวิกฤติทั้งสองดานคือทั้งทางดานบวก

และดานลบ เมื่อใดทีภ่าวะเสี่ยงและภาวะยากลําบากหรือภาวะวิกฤติเกิดขึ้นกับครอบครัวใดในดานลบ

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงทางอารมณและจิตใจและการสูญเสียทั้งทางกายภาพและจิตใจ

แตในดานบวกภาวะเหลานี้กลับจะชวยเรียกพลังความรวมมือความรักความสมานสามัคคีระหวาง

สมาชิกครอบครัวใหเขามาอยูดวยกันอยางมั่นคงพบสิ่งดีๆ อยางที่ไมเคยไดพบเห็นมากอน และเกิด

ความเชื่อมั่นศรัทธาในพลังที่จะรวมกันเผชิญตอสูรวมกันเพื่อเอาชนะอุปสรรคตางๆ จนประสบ

ผลสําเร็จ 



๑๖๐ 

 

 ๔.๓.๒ ระบบและกลในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรระดับ

ชุมชน 

 จากสภาพปญหาความมั่นคงของครอบครัวพอ-แมมือใหมและครอบครัวทั่วไปในพื้นที่อําเภอ

เมืองเลย จังหวัดเลย ที่พบวา 

 ใชเปนแนวทางในการเฝาระวัง การปองกัน การแกไข การสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวเปดโอกาสใหครอบครัว และชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผน

ครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน ตั้งแตการกําหนด สืบคนขอมูล การวางแผน การดาเนินการตามแผน 

การติดตามและรับผลประโยชนโดยการสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภายในและภายนอก

ชุมชนเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ชุมชนกับครอบครัวจึงมีความสัมพันธกันหลายประการ 

โดยเฉพาะตามแนวคิดการพัฒนาครอบครัวโดยใชกระบวนการพัฒนาชุมชน หรือการพัฒนาโดยใช

ชุมชนเปนฐานชุมชนจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนและครอบครัวในการเสริมสรางความมั่นคง

ทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรในระดับชุมชน โดยใชกระบวนการพัฒนาชุมชนเปนฐาน เนนการเสริม

พลังใหสมาชิกและสถาบันทางสังคมในชุมชนเปนแกนนําของภาคีเครือขายในการพัฒนาคนและ

ครอบครัว โดยมีระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรในระดับ

ชุมชน ดังนี้  

  (1) สรางความรักความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 

  (2) ใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว 

  (3) เพิ่มเติมความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของ

สามีภรรยา บทบาทของพอแม บทบาทของลูก) และปลูกฝงวิถีการดาเนินชีวิตที่ด ี

  (4) สงเสริมการมีสวนรับผิดชอบตอสังคม เพื่อจะไดไมสรางปญหาใหกับตนเอง 

ครอบครัว สังคม และมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา 

  (5) จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว เพื่อเสริมสราง

ใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลารวมกัน สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน กิจกรรมประกอบดวย การ

จัดเวทีพูดคุยแบบเปดใจระหวางสมาชิกในครอบครัว การนมัสการพระสงฆมาแสดงธรรม การทา

กิจกรรมรวมกัน เชน เยาวชน และครอบครัว วาดภาพสภาพแวดลอมในชุมชนที่เคารูสึกวาปลอดภัย 

และไมปลอดภัย ในมุมมองของตนเอง 
 

 ๔.๓.๓ ระบบและกลในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรระดับรัฐ 

 ระบบและกลในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรระดับรัฐโดยการ

จัดทําแผนและนโยบายรัฐบาลสําคัญ เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย สงเสริมการออม และแกไขปญหา

หนี้สินครัวเรือน 



๑๖๑ 

  1) เพิ่มรายไดและลดรายจายใหกับครัวเรือน ภาครัฐไดดําเนินโครงการตาง ๆ ที่

สําคัญเพื่อเพ่ิมรายไดและลดรายจายใหกับประชาชนหรือครัวเรือน รวมทั้งการลดตนทุนการผลิตและ

เพิ่มรายไดของเกษตรกรโดยกระทรวงเกษตรฯ ผนึกกําลังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ใชกลไก

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single 

Command) บูรณาการระบบเกษตรแปลงใหญเพื่อน าไปสูเปาหมายที่สําคัญ คือตนทุนการผลิตใน

ภาคเกษตรลดลง ผลผลิตมีมูลคาเพิ่มขึ้น มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มีตลาดรองรับสินคา และรายได

ของเกษตรกรดีขึ้น 

  2) สงเสริมการออมของประชาชน การออมภาคสมัครใจ เชน การสมัครเปนสมาชิก

กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) เพื่อใหประชาชนมีการออมเงิน 

  3) แกไขปญหาหนี้สินครัวเรือน เชน การลดภาระหนี้ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรรายยอยโดยการปลดหนี้ปรับโครงสรางหนี้การ

ขยายเวลาการชําระหน ี

 การเสริมสรางใหภาคครัวเรือนเกิดความรูความเขาใจทางการเงินและเกิดวินัยทางการเงินที่ดี 

เพื่อลดการใชจายเกินตัวและลดการกอหนี้โดยไมจําเปน พรอมทั้งสนับสนุนใหครัวเรือนมีพฤติกรรม

การออม ตลอดจนสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางวินัยทางการเงินให

ตระหนักถึงความสําคัญของการลดรายจายที่ไมจําเปน ซึ่งภาคครัวเรือนที่มีวินัยทางการเงินจะเปน

รากฐานสําคัญที่ชวยใหเศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาที่ยังยืน 

 การผลักดันใหครัวเรือนนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเปนแนวทางใน

การดําเนินชีวิตโดยเฉพาะการจัดการทางการเงินของครัวเรือนทั้งรายรับ รายจาย หนี้สิน การออมและ

ทรัพยสิน ซึ่งแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง

และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม ความซื่อสัตย ความขยัน อดทนเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต เพื่อ

ปองกันใหรอดพนจากวิกฤตทางการเงินและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส

โลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคม 
 

 ๔.๓.๓ สรุป ระบบและกลในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตร 

โดยสรุปพบวา ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหมเชิง

เศรษฐศาสตรในพื้นที่อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๑) จะตองพยามยามหารายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก 

โดยมุงมั่นพัฒนาอาชีพเสริมหรืออาชีพสํารอง มาเปนรายไดเพื่อสนองตอบตอคาใชจาย หนี้สิน หรือ

ความตองการของครอบครัว ๒) มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใหทราบถึงประมาณการรายรับ และ

ประมาณการรายจายรวมถึงหนี้สินของครัวเรือน ขณะเดียวกันเมื่อทราบถึงรายจายแลวก็จะตองมีการ

จัดการใหมีจํานวนที่นอยลงหรือลดลง ๓) จะตองมีการวางแผนในทุกๆ เรื่อง ตั้งแตการวางแผนในเรื่อง



๑๖๒ 

รายรับทั้งรายไดประจําและรายไดเสริม การวางแผนเรื่องรายจายที่จะตองจายในเรื่องที่จําเปน และที่

สําคัญจะตองไมกอหนี้สินหรือถาหากจะกอหนี้สินก็จะตองรีบดําเนินการปลดเปลื้องหนี้สินที่มีใหลด

นอยและหมดไปโดยเร็วที่สุด และ ๔) ดําเนินการเก็บออมดวยความพอดี พอประมาณ มีเหตุมีผลตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

โดยการรวมมือการเสริมสราง และพัฒนาความมั่นคงทางครอบครัวเขมแข็งตองเริ่มจากภายใน 

(Strength from Within) โดยอาศัยกลไกในการขับเคลื่อนไปพรอมกันอยู 3 ตัว ไดแก บวร คือ บาน 

วัด+ชุมชน โรงเรียน+รัฐ 

 

แผนภาพที่ ๔.๒ กลไกในการขับเคลื่อน  

 ภายใตคําวา บวร ถือเปนกลไกที่ทํางานภายใตระบบคิดที่อาศัย ความรวมมือตางๆ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรูความเขาใจ ความเชื่อ ทัศนคติ รวมไปถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนไป
ตามที่กลุมแกนนําในการรณรงคตองการ อันจะนําไปสูการเสริมสรางและพัฒนาของครอบครัว ในดาน
ตางๆ ตอไป 
 โดยระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรในระดับ
ภาครัฐนั้น เปนการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ในการปฏิบัติ คือ 
  1) สงเสริมใหครอบครัวมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน มีสัมพันธภาพที่ดี และทํา
บทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม 
  2) สงเสริมใหครอบครัวดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  3) สงเสริมใหครอบครัวดําเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อใหครอบครัวมีภูมิคุมกัน สามารถพึ่งพาตนเองไดภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง 
  4) การสงเสริมวินัยการออมในครอบครัว 
  5) การพัฒนาการบริหารจัดการการทํางานดานครอบครัวอยางเปนระบบ 
  6) การสรางและผลักดันเครือขายทางสังคมทุกรูปแบบ ทุกระดับ ใหมีศักยภาพใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวอยางตอเนื่องและสรางการมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 
  7) การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดระบบเครือขายครอบครัวในรูปแบบตางๆ 
 

 
 



๑๖๓ 

๔.๕ หลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-มือใหม 
 

 ผลจากการสนทนากลุม (Focus group) ไดผลที่คอนขางสอดคลองกันจากขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตร 

ควรประกอบดวย 

 ๑) การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวอยางเปนองครวม โดยรณรงค ใหความรู

และปรับเจตคติของประชาชนใหมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมในทุกชวงวัย เชน การเตรียมความพรอมกอน

สมรส การเลี้ยงดูและอบรมบุตร การเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ ฯลฯ 

 ๒) การสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการใหเกื้อหนุนการสรางครอบครัวที่เขมแข็ง 

โดยการสรางและปรับระบบ/กลไกการบริหารจัดการสงเสริมใหกลไกการทํางานของภาคี ตางๆ ทั้ง

ภาครัฐ เอกชนและชุมชนรวมมือกันอยางเปนเครือขายในการจัดบริการแกครอบครัวแบบ เบ็ดเสร็จ 

ครบวงจร สรางเสริมความสัมพันธอันดีภายในครอบครัวและเครือญาติบนพื้นฐานวัฒนธรรม 

ชวยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันรณรงคใหมีการ ลด ละ เลิกปจจัยที่เปนตนเหตุของปญหา

ครอบครัว เชน อบายมุข สุรา สถานบันเทิง ฯลฯ 

 ๓) การสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการใหเกื้อหนุนการสรางครอบครัว ที่เขมแข็ง 

โดยการสรางและปรับระบบ/กลไกการบริหารจัดการสงเสริมใหกลไกการทํางานของภาคี ตางๆ ทั้ง

ภาครัฐ เอกชนและชุมชนรวมมือกันอยางเปนเครือขายในการจัดบริการแกครอบครัวแบบ เบ็ดเสร็จ 

ครบวงจร สรางเสริมความสัมพันธอันดีภายในครอบครัวและเครือญาติบนพื้นฐานวัฒนธรรม 

ชวยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันรณรงคใหมีการ ลด ละ เลิกปจจัยที่เปนตนเหตุของปญหา

ครอบครัว เชน อบายมุข สุรา สถานบันเทิง ฯลฯ 

ขณะเดียวกันยังตองมีการพัฒนาหลักการพื้นฐานที่จะนําไปสูการเสริมสรางความมั่นคงและ

เขมแข็งของครอบครัวไทยและครอบครัวพอ-แมมือใหมนั้น ควรที่จะประกอบดวย 

๑. ดานอาชีพ 

 ภาครัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรที่จะเขามาสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพผู

วางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน เชน โครงการตนกลาอาชีพ เสริมทักษะอาชีพ 

ในกรณีที่ครอบครัวพอ-แมมือใหมประสบปญหาวางงาน เพื่อใหพนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทําใหเกิด

การวางงาน และบรรเทาปญหาการวางงานรัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการเรงดวนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู

วางงาน ใหมีความสามารถและทักษะทางวิชาชีพตางๆ จนสามารถกลับไปสรางงาน สรางรายได สราง

ประโยชนใหกับครอบครัว ชุมชม และมีทางเลือกใหมๆ ในประกอบอาชีพครอบคลุมกลุมเปาหมายครัว

ครัวพอ-แมมือใหมผูวางงานหรือกลุมเสี่ยงที่จะถูกเลิกจางดวย 
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๒. ดานรายได  

 ภาครัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรที่จะเขามาสนับสนุนความมั่นคงของ

ครอบครัวพอ-แมมือใหมดานรายได เพื่อใหมีรายไดรวมของครอบครัวสูงกวาเสนความยากจน พอเลี้ยง

ครอบครัว มีเงินออม ถึงแมจะมีหนี้สินอยูบางแตก็ยังมีลูทางใหสามารถชดใชหนี้ไดหมด และจะตอง

พยามยามหารายไดเพ่ิมขึ้นจากอาชีพหลัก โดยมุงมั่นพัฒนาอาชีพเสริมหรืออาชีพสํารองเพื่อกอใหเกิด

รายไดที่สามารถสนองตอบตอคาใชจาย หนี้สิน หรือความตองการของครอบครัว 
 

๓. ดานรายจาย  

 ในขณะที่เราหาวิธีการเพิ่มรายรับเราก็จะตองมีแนวทางในการลดรายจายที่ไมจําเปน

เพื่อใหเกิดความพอดี เพื่อใหมีสวนที่เหลือก็ใหเก็บไวหรือออมเพื่อใชในอนาคต ซึ่งแนวทางในดานการ

บริหารจัดการดานรายจายนั้นก็คือการจัดทําบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อจะทําใหทราบถึงประมาณการ

รายรับ และประมาณการรายจายรวมถึงหนี้สินของครัวเรือน ขณะเดียวกันเมื่อทราบถึงรายจายแลวก็

จะตองมีการจัดการใหมีจํานวนที่นอยลงหรือลดลง เชน คาเชา คาน้ํา คาไฟฟา หรือคาใชจายอื่นๆ  

๔. ดานหนี้สิน 

 จากปญหาหนี้สินของครัวเรือนที่อาจจะเกิดจากการมีรายไดไมเพียงพอตอรายจาย ซึ่ง

อาจจะมาจากการประสบปญหาภัยแลง น้ําทวม สงผลทําใหผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหาย 

หรืออาจจะเกิดจากสภาพทางการตลาดหรือราคาพืชผลิตผลิตทางการเกษตรเกิดภาวะตกต่ํา เกิดภาวะ

ขาดทุน สุดทายตองมีการกูหนี้เนื่องจากมีคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ฉะนั้นภาครัฐ

ควรที่จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ยจากโครงการสินเชื่อของสถาบันการเงินของรัฐ 

หรือในภาคเกษตรกรรมก็ควรไดรับการสนับสนุนหรือเขาถึงสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรไดงายขึ้น ขณะเดียวกันก็ควรที่จะมีโครงการสงเสริม สนับสนุน หรือพัฒนากองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองรวมกับสถาบันทางการเงินของรัฐบาลเพื่อใหมีวงเงินที่สูงขึ้น สิ่งสําคัญก็คือ

จะตองมีการสนับสนุนองคความรูเพื่อการแกไขปญหาหนี้สินของครอบครัว กลาวก็คือ จะตองมีการ

วางแผนในทุกๆ เรื่อง ตั้งแตการวางแผนในเรื่องรายรับทั้งรายไดประจําและรายไดเสริม การวางแผน

เรื่องรายจายที่จะตองจายในเรื่องที่จําเปน และที่สําคัญจะตองไมกอหนี้สินหรือถาหากจะกอหนี้สินก็

จะตองรีบดําเนินการปลดเปลื้องหนี้สินที่มีใหลดนอยและหมดไปโดยเร็วที่สุด 

๕. ดานเงินออม 

 ภาครัฐควรมีการสนับสนุนการดําเนินโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหเกิด

ความมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการสรางงานสรางอาชีพ สราง

รายได ลดรายจายใหแกประชาชนในชุมชน ตลอดจนการสรางกระบวนการเรียนรูในการบริหาร

จัดการเงินทุนภายในหมูบานหรือชุมชน ซึ่งเปนการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งดานสังคม

และเศรษฐกิจของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน เชน ปจจุบันที่
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หมูบานนาออ ตําบลนาออ อําเภอเมืองเลย นอกจากจะมีการกอตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกใหมีแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนในยามฉุกเฉินแลว หมูบานแหงนี้ยังมีกองทุนสัจจะ

ออมทรัพยที่กอตั้งโดยการเก็บดอกเบี้ยของสมาชิกกองทุนหมูบานเพื่อประกันความเสี่ยงรายละ ๑๐๐ 

บาทตอเดือน และจะตองหักฝากทุกๆ เดือนจนตอจะใชหนี้กองทุนหมูบานหมด ซึ่งปจจุบันพบวา

กองทุนสัจจะออมทรัพยบานนาออมีเงินออมในกองทุนจํานวนถึง ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ผลจากการสนทนากลุม (Focus group) ยังมีกรอบแนวคิดที่สอดคลองกันวา ทุกฝายเห็นดวย

ในการนอมนําหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธมาประยุกตใชกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว

พอ-มือใหม ขณะเดียวกันยังเห็นวาควรมีการนอมนําเอาหลักการปฏิบัติบนทางสายกลางหรือหลักแหง

ความพอดี พอประมาณ มาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการสรางสรรคครอบครัวใหเกิดความเขมแข็งและ

เปนปกแผน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักอริยมรรคหรือมรรคมีองค ๘ ประกอบดวย 

๑) มีความรูความเขาใจในการครองคูครองเรือนที่ถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) 

๒) มีความคิดในการครองคูครองเรือนที่ถูกตองและเปาหมายที่ดีงาม (สัมมาสังกัปปะ) 

๓) มีการสื่อสารในการครองคูครองเรือนเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม (สัมมาวาจา) 

๔) มีการปฏิบัติตัวในการครองคูครองเรือนในทางไมเบียดเบียน (สัมมากัมมันตะ) 

๕) มีการในการครองคูครองเรือนและเลี้ยงชีพตนในทางสุจริต (สัมมาอาชีวะ) 

๖) มีความเพียรพยายามในการครองคูครองเรือนและหมั่นพัฒนาตนเอง ละความชั่วหรือสิ่ง

ไมมี แลวหมั่นสรางเสริมความดีใหมากข้ึน (สัมมาวายามะ) 

๗) มีความระมัดระวังยั้งคิดในการครองคูครองเรือน (สัมมาสติ) 

๘) มีความสงบใจในการครองคูครองเรือน (สัมมาสมาธิ) 

ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติบนทางสายกลางที่มีองคประกอบแหงความพอดี ๘ นั้น มีจุดมุงหมาย

เพื่อสงเสริมในการปฏิบัติตนตามหลักการของชาวพุทธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น คือ  

 ๑) มีความประพฤติทางจริยศาสตร (ศีล) คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ สัมมาอาชีวะ 

 ๒) มีการควบคุมทางจิตใจ (สมาธิ) คือ สัมมาวายามะสัมมมาสติ และ สัมมาสมาธิ 

 ๓) มีการพัฒนาทางดานปญญา (ปญญา) คือ สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ 

ขณะเดียวกันผลจากการสนทนากลุม (Focus group) ยังมีกรอบแนวคิดที่สอดคลองกันวา 

ครอบครัวพอ-แมมือใหมในมิติการสรางความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐศาสตรนั้นควรที่จะนอมนําเอา 

หลักการปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ มาประยุกตใชเพื่อความเขมแข็งของ

ครอบครัว อันไดแก 

๑) อุฏฐานสัมปทา ครอบครัวพอ-แมมือใหมตองทําใหถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรใน

การประกอบกิจในหนาที่ของตน ซึ่งในการดําเนินชีวิตนั้นจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในการปฏิบัติหนาที่

ที่ไดรับมอบหมายอันเปนการประกอบสัมมาชีพ เปนอาชีพที่สุจริต ดีพรอมไมเปนภัย ไมเบียดเบียนใคร 

และเปนประโยชนแกทั้งตนเองและผูอื่น รูจักใชสติปญญาหาอุบายวิธีการที่ดีที่ถูกตองในการดําเนิน
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ชีวิตที่ดี การถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบดานอาชีพ เปนการสรางความมั่นคงของ

ครอบครัวและมีความพึงพอใจในงานที่ทํา และควรมีการพัฒนาเพื่อใหกาวไปสูจุดหมายแหง

ความสําเร็จหรือประโยชนที่พึงจะเกิดขึ้น เปนตนวา 

(๑) ความร่ํารวยที่คนทั่วไปถือกันตอความร่ํารวยเปนความสําเร็จอยางหนึ่งของชีวิต ที่ไม

ใชเกิดจากโชคชะตาหรือความบังเอิญ แตเกิดจากการลงมือกระทําดวยความขยันหมั่นเพียรในการ

สรางเนื้อสรางตัวจนเกิดความเจริญรุงเรืองหรือใหเกิดมีขึ้นมาได  

(๒) อํานาจที่อาจจะเกิดจากการมีหนาที่การงานในตําแหนงที่สูงขึ้น ทั้งในทางราชการ

หรือในองคการและหนวยงานอื่นๆ โดยเกิดจากการเอาชนะตัวเอง เกิดจากความขยันหมั่นเพียร

จนกระทั่งถึงพรอมในบทบาท อํานาจ หรือหนาที่ที่ไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงานสําคัญ 

(๓) ความมีชื่อเสียง ซึ่งอาจเกิดจากการกระทําความดีหรือความเปนเลิศจนไดรับการ

ยอมรับจากผูคนในครอบครัว ชุมชน สังคม  

(๔) ความสุข นอกจากความสุขทางกายที่ครอบครัวพอ-แมมือใหมแสวงหามาไดจาก

ความร่ํารวยหรือสิ่งอื่นๆ แลว ยังมีความสุขทางจิตใจที่เกิดจากความพึงพอใจ ความสงบของจิตใจ และ

การไดทํางานที่ตนเองพอใจทีเ่ปนสวนสําคัญที่จะทําใหครอบครัวมีความสุขได 

(๕) ความรู หรือการคนพบสิ่งใหมที่จะเปนแนวทางในการนํามาซึ่งรายไดเสริม หรือ

บางครั้งอาจกลับกลายเปนรายไดหลักที่จะทําใหครอบครัวพอ-แมมือใหมมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ

เขมแข็ง 

๒) อารักขสัมปทา ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองทําใหถึงพรอมดวยการรักษา ซึ่งไดแก การ

รูจักรักษาทรัพยที่แสวงหามาไดจากการปฏิบัติตามหลักอุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความ

ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ กลาวคือ การใชเงินที่ตนหามาไดตามหลักการทางเศรษฐศาสตร

เชิงพุทธ โดยรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินที่ดี ตั้ง

ตัวสรางหลักฐานได การถึงพรอมดวยการรักษาทรัพยที่แสวงหามาไดจากการประกอบอาชีพ ทั้งนี้

รวมถึงทรัพยที่จําตองไดเชน เงิน ทอง ที่ดิน เปน และสวนทรัพยที่จับตองไมได เชน ชื่อเสียง อํานาจ 

บารมี เปนตน ดังนั้นการรักษาทรัพยเหลานี้เปนการสรางความมั่นคงใหกับครอบครัวดวยการใชหลัก

อารักขสัมปทาซึ่งเปนหลักธรรมที่สอนใหผูที่ตระหนักถึงความไมประมาณในการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมปจจุบัน นอกจากนั้นการรักษาทรัพยยังตั้งอยูบนพื้นฐานของการรูจักใชสอยและรักษาสิ่งของที่

หามาได เพื่อกอใหเกิดการตั้งตัวหรือการสรางหลักฐานความมั่นคงใหกับครอบครัว โดยรูจักจัดสรร

ทรัพยนั้น เพื่อประโยชนทั้งแกตนและคนอื่น  

๓) กัลยาณมิตตตา ครอบครัวพอ-แมมือใหมตองทําใหความมีเพื่อนเปนคนดี ซึ่งไดแก การคบ

คนดีเปนมิตร ทั้งนี้เพราะมนุษยนั้นเปนสัตวสังคม ไมสามารถอยูเพียงลําพังได ฉะนั้นจึงทําใหการเลือก

คบคนจึงเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต และเปนไปตามหลักการที่วา “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด 

คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” ฉะนั้นการสรางความเขมแข็งใหกับพอ-แมมือใหมจึงจําเปนที่จะตองมี



๑๖๗ 

กัลยาณมิตรที่ดี กลาวคือ ตองมีผูแนะนําสั่งสอน มีที่ปรึกษา และเพื่อนที่คบหาและบุคคล สิ่งแวดลอม

ที่ดี ขณะเดียวกันก็จะตองรูจักเลือกเสวนาบุคคลหรือเขารวมหมูคณะกับทานผูทรงคุณทรงปญญามี

ความสามารถ ซึ่งจะสวนชวยสนับสนุน ชักจูง ชี้ชองทางและเปนเปนแบบอยางที่ดี ตลอดจนเปน 

เครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกันใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี  

๔) สมชีวิตา การเลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยที่แสวงหามาได ไมตระหนี่จนไมไดรับ

ประโยชนจากทรัพยสิน และไมสุรุยสุรายจนมีรายไดไมพอจาย การใชจายทรัพยจะตองพิจารณาถึง

ความจําเปนหากเราตองการใหชีวิตสุขสบายก็ควรจะเดินสายกลาง คือ ไมมากจนฟุมเฟอยและไมนอย

จนเปนการตระหนี่ การถึงพรอมในการเลี้ยงชีวิตหรือการดําเนินชีวิตแตพอดี ใหรูจักกําหนดรายไดและ

รายจาย เปนอยูแบบพอดี สมกับรายไดที่สามารถหามาได ไมใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอยใหมีรายไดเหนือ

รายจาย มีประหยัดไวสําหรับปนปลายของชีวิต จะไดไมลําบาก ทั้งนี้เพราะการประหยัดเปนสิ่งจําเปน

และสําคัญอยางมากสําหรับผูครองเรือน ครอบครัวจะมีชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทอง

อยางประหยัด ใชแตในสิ่งที่จําเปนแกการครองชีพ พยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายได หากใชจายสุ

รุ ยสุรายใชจายเกินฐานะก็ยอมไดรับความเดือดรอน และจะทําใหครอบครัวไดรับความลําบาก 

เพราะฉะนั้นครอบครัวพอ-แมมือใหมจําเปนที่จะตองรูจักประหยัดทรัพย พยายามใชจายแตในสิ่งที่

จําเปนตามสมควรแกอัตภาพของตัวเองและครอบครัว ทั้งนี้เพราะความรูจักประมาณตนคือการรูจัก

ประมาณในการเลี้ยงชีวิตโดยทางชอบธรรม และดํารงชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ ประพฤติปฏิบัติตาม

หลักของศีล ซึ่งเปนหลักขั้นพื้นฐานที่จะประคับประคองกาย วาจาใหเรียบรอยและทํางานที่สุจริต 

ถูกตอง  

นอกจากนั้นจากการสนทนากลุม (Focus group) ผูทรงคุณวุฒิยังไดใหขอเสนอแนะที่ดีอีกวา 

สิ่งที่ครอบครัวพอ-แมมือใหมพึงที่จะละเวนที่สําคัญๆ ที่จะเปนสาเหตุที่นํามาซึ่งปญหาเศรฐกิจหรือ

เศรษฐศาสตรในระดับครัวเรือน ก็คือ การละเวนจากอบายมุขซึ่งเปนที่มาของความเสื่อม ความพินาศ 

หรือเหตุยอยยับแหงโภคทรัพย เปนตนวา 

๑) การติดสุราและของมึนเมาซึ่งเปนที่มาของการสูญเสียทรัพยโดยใชเหตุ และกอใหเกิดโทษ 

๖ ประการ คือ (๑) จะทําใหทรัพยหมดไป (๒) กอการทะเลาะวิวาท (๓) เปนบอเกิดแหงโรค (๔) เสีย

เกียรติเสียชื่อเสียง (๕) ทําใหไมรูอาย และ (๖) ทอนกําลังปญญาหรือขาดสต ิ

๒) การชอบเที่ยวกลางคืนซึ่งเปนที่มาของการสูญเสียทรัพยโดยใชเหตุ และกอใหเกิดโทษ ๖ 

ประการ คือ (๑) ชื่อตอไมรักษาตัวรักษาเกียรติคนมีครอบครัว (๒) ชื่อตอไมรักษาลูกเมียหรือละทิ้งลูก

เมีย (๓) ชื่อตอไมรักษาทรัพยสมบัติหรือใชจายโดยไมจําเปน (๔) เปนที่ระแวงสงสัยจนขาดความ

เชื่อมั่น เชื่อใจในครอบครัว (๕) ตกเปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือนํามาซึ่งความบาดหมางใน

ครอบครัว และ(๖) เปนทางมาของเรื่องเดือดรอนอีกจิปาถะ 

๓) การชอบเที่ยวดูการละเลนซึ่งเปนที่มาของการสูญเสียทรัพยโดยใชเหตุ และกอใหเกิดโทษ 

มีโทษ จนบางครั้งสงผลไปทําใหเสียการเสียงาน เพราะจิตใจกังวลคอยคิดจองกับเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่ง



๑๖๘ 

นั้นๆ โดยเฉพาะในปจจุบันมีสื่อโซเซียลมีเดีย เชน Facebook Line Twitter Instagram เปนตน มา

เปนสื่อในการกระตุนใหอยากไดใครรูหรือการสัมผัส โดยเฉพาะการจับจายซื้อขายออนไลนที่มีลอตา

ลอใจและเขาถึงไดงายในโลกปจจุบันนี้ ถาหากไมมีความยับยั้งชั่งใจทรัพยที่หามาไดก็อาจจะรอยหรอ

ลงไปแบบไมรูตัวได 

๔) การติดการพนันซึ่งเปนที่มาของการสูญเสียทรัพยโดยใชเหตุ และกอใหเกิดโทษ ๖ 

ประการ คือ (๑) เมื่อชนะยอมกอเวร (๒) เมื่อแพก็เสียดายทรัพยที่เสียไป (๓) ทรัพยหมดไปหรือรอย

หรอลงไป (๔) ขาดความนาเชื่อถือทั้งจากบุคคลในครอบครัว ที่ทํางาน หรือในชุมชนและสังคม (๕) ถูก

ดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม และ (๖) ไมเปนที่พึงประสงคของผูเปนพอตาแมยาย 

๕) การคบคนชั่วหรือไดเพื่อนไมดี ที่จะนําไปสูการเปน  (๑) นักการพนัน (๒) นักเลงผูหญิง 

(๓) นักเลงสุรา (๔) นักลวงของปลอม (๕) นักหลอกลวง และ (๖) นักเลงหัวไม 

๖) การเกียจครานการงาน โดยทําใหยกเหตุตางๆ เปนขออางใหผัดเพี้ยนไมทําการงาน จะทํา

ใหโภคะหรือทรัพยใหมก็ไมเกิด โภคะหรือทรัพยเกาที่มีอยูก็หมดสิ้นไป  
 

๔.๖ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) จากผูเชี่ยวชาญรวมถึงผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและประชาชน แลว

บูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธเขากับแนวทางในการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-

มือใหม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและดําเนินชีวิตครอบครัวไดอยางสมดุลและพึ่งพาตนเองได โดยไดรับ

หลักประกันดานสิทธิและการตอบสนองตอความจําเปนขั้นพื้นฐานของการดํารงชีวิตมนุษย รวมถึงการ

ทําหนาที่ของครอบครัวตอสมาชิกครอบครัวและสังคม ทําใหครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีศักดิ์ศรีและพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและการปรับตัวใหเกิดสมดุลในการดําเนิน

ชีวิตครอบครัว ทั้งนี้สามารถนํามาประมวลและสรุปในภาพรวมเปนองคความรูที่ไดจากการวิจัยดังนี้ 



๑๖๙ 

 

 แผนภาพที่ ๔.๓ สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๓ สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย “เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสราง

เสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหม” ซึ่งผูวิจัยสรุปไดดังนี้ 

๑) รากฐานสําคัญในการเสริมสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหม จําเปน

อยางยิ่ งที่ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองดํา เนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค

ดานการออม 
๑. สรางภูมิคุมกันที่ด ี
๒. รูจักประหยัด 
๓. มีการอดออมมัธยัสถ 

 

ดานรายได 
๑. หมั่นพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
๒. หาอาชีพเสริมเพิ่มรายได 
๓. ลดรายจายที่ไมสําคัญ 

ดานรายจาย 
๑. จัดทําบญัชีครัวเรือน 

๒. รูจักใชจาย 

๓. มีความระงับยังยั้งชั่งใจ 

๔. คิดใครครวญมีเหตุมีผล 

ดานอาชีพ 
๑. มีความขยันหมั่นเพียร 
๒. ประกอบอาชีพสุจริต 
๓. มีความระวังยั้งคิด 
๔. มีความรู ความคิดดี 
 

ดานหนี้สิน 
๑. ใชจายตามกําลังทรัพย 
๒. ไมสุรุยสุรายเกินตัว 
๓. พอดีพอประมาณ 
๔. มีเหตุมีผล 

ครอบครัวพอ-แมมือใหม 
เขมแข็งตองเริ่มจากภายใน 

โดยอาศัยกลไกในการ
ขับเคลื่อนไปพรอมกันอยู 3 
ตัว ไดแก บวร คือ บาน+ 
วัด,ชุมชน +โรงเรียน,รัฐ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พอดีพอประมาณ  

มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน 
ความรู คุณธรรม 

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับ

การสรางเสริมความมั่นคง

ทางครอบครัวพอ-มือใหม 



๑๗๐ 

พระบาทสมเด็จพระเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยดํารงครอบครัวอยูบนพื้นฐาน

แหงความพอดีพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน โดยอาศัยความรู คุณธรรม 

๒) ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองหมั่นคบหากัลยาณมิตรและพึงละเวนจากอบายมุขซึ่งเปน

ที่มาของความยอยยับแหงโภคทรัพยในระดับครัวเรือน ทั้ง (๑) การติดสุราและของมึนเมา (๒) การ

ชอบเที่ยวกลางคืน (๓) การชอบเที่ยวดูการละเลน (๔) การติดการพนัน (๕) การคบคนชั่วหรือไดเพื่อน

ไมดี และที่สําคัญ (๖) การเกียจครานการงาน  

๓) ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ สิ่งที่สําคัญที่ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองพึง

กระทําก็คือ (๑) มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ (๒) ประกอบวิชาชีพหรือ

อาชีพดวยความสุจริต (๓) มีสติ มีความระลึกได และมีความระวังยั้งคิดในการประกอบวิชาชีพ และ 

(๔) ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพบนพื้นฐานของความรู ความเขาใจ มีความคิดดี มีการพัฒนาสรางสรรค

การงานที่ตนเองประกอบอยูเสมอ 

๔) ในดานรายจาย ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองชวยกัน (๑) จัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเปน

ฐานขอมูลประกอบการคิดหรือตัดสินใจในการใชจายเงินตรา (๒) การรูจักใชรูจักจายในรายการที่

จําเปนและสําคัญเพื่อประโยชนสวนรวมของคนในครอบครัว (๓) การมีความระงับยังยั้งชั่งใจ ไตรตรอง 

พินิจพิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวนกอนที่จะตัดสินใจซื้อหรือจาย และ (๔) การคิดใครครวญอยางมีเหตุ

มีผลกอนตดัสินใจจายหรือตัดสินใจซื้อวา เหมาะสมไมเหมาะสม คุมคาไมคุมคา เกิดประโยชนหรือไมมี

ประโยชน 

๕) ในดานหนี้สิน เพื่อใหครอบครัวพอ-แมมือใหมดํารงอยูบนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

และเปนครอบครัวที่ปราศจากหนี้สิน จําเปนอยางยิ่งที่ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตอง (๑) มีการวาง

แผนการใชจายใหเปนไปตามกําลังทรัพยที่ตนเองหรือครอบครัวตนเองมี (๒) ลดการใชจายที่ฟุมเฟอย 

ไมเกิดประโยชน และไมสุรุยสุรายเกินตัว (๓) จะใชจะจายสิ่งใดก็ควรตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอดี

พอประมาณ และ (๔) หากมีความจําเปนที่จะตองกอหนี้สิน ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองกอหนี้

สินบนพื้นฐานของความจําเปนและเปนไปอยางมีเหตุมีผล 

๖) ในดานการออม เนื่องจากการออมเปนเรื่องสําคัญของการรวมตนครอบครัวที่จะ

กอใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองใหความสําคัญใน

เรื่องนี้เปนลําดับตนๆ ทั้งนี้เพราะการออมจะเปน (๑) สรางภูมิคุมกันที่ดีที่จะเกิดขึ้นแกครอบครัวและ

ลูกหลานในอนาคต (๒) การออมยังเปนตัวชี้วัดถึงความสําเร็จในเรื่องของรูจักประหยัดที่เกิดขึ้นในการ

ขับเคลื่อนของครอบครัวพอ-แมมือใหม และ (๓) การออมยังเปนตัวชี้วัดในของความเปนผูมัธยัสถของ

ผูครองเรือน เปนวิถีของครอบครัวที่มองการณไกลเพื่อความสมบูรณพูนสุขในอนาคตดวย 
 



 

 

บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงของครอบครัวพอ-

มือใหม” เปนการศึกษาเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการทางเศรษฐศาสตรที่เปนระบบและกลไกสําคัญในการ

เสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัว ขณะเดียวกันก็ยังเปนการบูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ

เพื่อนําไปสูการประยุกตใชกับการสรางเสริมความมั่นคงใหกับครอบครัวทั่วไปและครอบครัวพอ-

มือใหม ซึ่งถือเปนการพัฒนาองคความรูที่จะเปนพื้นฐานสําคัญในการเสริมสรางความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืนใหกับครอบครัวในอนาคต โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม (Qualitative 

Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) จากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และปราชญชุมชนที่เกี่ยวของ กอนที่จะนํามาสรุป 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒. อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๓ ขอเสนอแนะทางการวิจัย 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

 ๕.๑.๑ สภาพทางเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 

 พบวา ในพื้นที่อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หลายครอบครัวไดผลกระทบทางเศรษฐศาสตรที่มี

ตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว โดยทุกครอบครัวมีความเห็นสวนใหญตรงกันมากที่สุดใน

เรื่องของรายไดและการออมเปนเรื่องที่สามารถทําไดในปริมาณที่นอยหรือต่ําขณะที่เรื่องรายจายและ

หนี้สินนั้นกลับมีทิศทางที่พุงสูงขึ้นเนื่องจากคาครองชีพและปจจัยจําเปนพื้นฐานที่มีเพิ่มมากขึ้นเปนเงา

ตามตัว ซึ่งสามารถพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 

 



๑๗๒ 

  ๑.๑) ดานรายได และอาชีพ 

  ประชาชนไดประกอบอาชีพมากกวา ๑ อาชีพ จึงจะมีรายไดเพียงพอตอการดูแล

ครอบครัว และมีอาชีพที่ไมคอยแตกตางกันทําใหมีรายได ไมแตกตางกัน และสมาชิกในครอบครัวที่อยู

ในวัยทํางานจะชวยกันประกอบอาชีพหาเงินใหเพียงพอตอคาใชจายภายในครอบครัว 

  ๑.๒) ดานรายจาย 

  ประชาชนสวนใหญมีรายจายในครอบครัวนอยกวารายได จากสภาวะเศรษฐกิจใน

ปจจุบันและประกอบกับราคาพืชทางการเกษตรมีราคาที่ต่ําจึงเปนสาเหตุใหแตละครอบครัวไดใชจาย

เฉพาะแตสิ่งที่จําเปนในครอบครัวเทานั้น 

 ๑.๓) ดานหนี้สิน  

  ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญไมกอมีหนี้สินเพิ่ม จากที่มีอยูและ สวนที่มีหนี้สิ้นอยูนั้น

มีแนวโนมที่จะเปนหนี้เพิ่มขึ้น  

  ๑.๔) ดานการออมของครอบครัว 

  ประชาชนสวนใหญจะมีเงินออมในรูปแบตางๆ โดยจะนิยมฝาก ธนาคาร เงินสัจจะ ซื้อ
ประกันชีวิต และซื้อกองทุน เปนผลมาจากครอบครัวที่มีสมาชิกในวัยทํางายจะชวยกันทํางาน เมื่อหัก
รายจายและหนี้สิ้นที่มีแลว จะมีเงินเหลือเก็บและออมไวในรูปแบตางๆ เพราะสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศในภาพรวมนั้นขาดความมั่นคง จึงทําใหประชาชนสวนใหญตองวางแผนการเงินอยางจริงจัง 
 

๕.๑.๒ ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตร 

พบวา ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหมเชิง

เศรษฐศาสตรในพื้นที่อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (๑) จะตองพยามยามหารายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพ

หลัก โดยมุงมั่นพัฒนาอาชีพเสริมหรืออาชีพสํารอง มาเปนรายไดเพื่อสนองตอบตอคาใชจาย หนี้สิน 

หรือความตองการของครอบครัว (๒) มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใหทราบถึงประมาณการรายรับ 

และประมาณการรายจายรวมถึงหนี้สินของครัวเรือน ขณะเดียวกันเมื่อทราบถึงรายจายแลวก็จะตองมี

การจัดการใหมีจํานวนที่นอยลงหรือลดลง (๓) จะตองมีการวางแผนในทุกๆ เรื่อง ตั้งแตการวางแผน

ในเรื่องรายรับทั้งรายไดประจําและรายไดเสริม การวางแผนเรื่องรายจายที่จะตองจายในเรื่องที่จําเปน 

และที่สําคัญจะตองไมกอหนี้สินหรือถาหากจะกอหนี้สินก็จะตองรีบดําเนินการปลดเปลื้องหนี้สินที่มีให

ลดนอยและหมดไปโดยเร็วที่สุด และ (๔) ดําเนินการเก็บออมดวยความพอดี พอประมาณ มีเหตุมีผล

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล

ที่ ๙ และผลักดันใหครัวเรือนนําการปฏิบัติบนทางสายกลางและการปฏิบัติหลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน ๔ ประการ ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะการจัดการทางการเงินของ



๑๗๓ 

ครัวเรือนทั้งรายรับ รายจาย หนี้สิน การออมและทรัพยสิน ซึ่งแนวคิดที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสาย

กลาง และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ พอเหมาะ พอดี ไมมากเกินไปไมนอย

เกินไป ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม ความซื่อสัตย ความขยัน อดทนเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

เพื่อปองกันใหรอดพนจากวิกฤตทางการเงินและสามารถดารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต

กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคม 

 

๕.๑.๓ หลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-มือใหม 

 ๑) รากฐานสําคัญในการเสริมสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหม จําเปน

อยางยิ่ งที่ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค

พระบาทสมเด็จพระเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยดํารงครอบครัวอยูบนพื้นฐาน

แหงความพอดีพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน โดยอาศัยความรู คุณธรรม 

 ๒) ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองหมั่นคบหากัลยาณมิตรและพึงละเวนจากอบายมุข

ซึ่งเปนที่มาของความยอยยับแหงโภคทรัพยในระดับครัวเรือน ทั้ง (๑) การติดสุราและของมึนเมา (๒) 

การชอบเที่ยวกลางคืน (๓) การชอบเที่ยวดูการละเลน (๔) การติดการพนัน (๕) การคบคนชั่วหรือได

เพื่อนไมดี และที่สําคัญ (๖) การเกียจครานการงาน  

 ๓) ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ สิ่งที่สําคัญที่ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองพึง

กระทําก็คือ (๑) มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ (๒) ประกอบวิชาชีพหรือ

อาชีพดวยความสุจริต (๓) มีสติ มีความระลึกได และมีความระวังยั้งคิดในการประกอบวิชาชีพ และ 

(๔) ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพบนพื้นฐานของความรู ความเขาใจ มีความคิดดี มีการพัฒนา

สรางสรรคการงานที่ตนเองประกอบอยูเสมอ 

 ๔) ในดานการเสริมสรางรายไดเพื่อนํามาจุนเจือครอบครัวพอ-แมมือใหมนั้น จะตอง

ประพฤติปฏิบัติดังนี้ (๑) ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองหมัน่พัฒนาทักษะวิชาชีพใหเกิดความชํานาญ

และเชี่ยวชาญอยูเสมอ (๒) ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองชวยกันขวนขวายหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได

และใชเวลาวางเพื่อกอใหเกิดประโยชนเพื่อครอบครัว และที่สําคัญก็คือ (๓) ครอบครัวพอ-แมมือใหม

จะตองชวยกันลดรายจายที่ไมสําคัญเพื่อเปนการรักษาระดับรายไดของครอบครัวใหเกิดความมั่นคง 

มั่งคั่งอยูเสมอ 

 ๕) ในดานรายจาย ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองชวยกัน (๑) จัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อ

เปนฐานขอมูลประกอบการคิดหรือตัดสินใจในการใชจายเงินตรา( ๒) การรูจักใชรูจักจายในรายการที่

จําเปนและสําคัญเพื่อประโยชนสวนรวมของคนในครอบครัว (๓) การมีความระงับยังยั้งชั่งใจ ไตร

ตรอง พินิจพิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวนกอนที่จะตัดสินใจซื้อหรือจาย และ (๔) การคิดใครครวญ



๑๗๔ 

อยางมีเหตุมีผลกอนตัดสินใจจายหรือตัดสินใจซื้อวา เหมาะสมไมเหมาะสม คุมคาไมคุมคา เกิด

ประโยชนหรือไมมีประโยชน 

 ๖) ในดานหนี้สิน เพื่อใหครอบครัวพอ-แมมือใหมดํารงอยูบนความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน และเปนครอบครัวที่ปราศจากหนี้สิน จําเปนอยางยิ่งที่ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตอง (๑) มี

การวางแผนการใชจายใหเปนไปตามกําลังทรัพยที่ตนเองหรือครอบครัวตนเองมี (๒) ลดการใชจายที่

ฟุมเฟอย ไมเกิดประโยชน และไมสุรุยสุรายเกินตัว (๓) จะใชจะจายสิ่งใดก็ควรตั้งอยูบนพื้นฐานของ

ความพอดีพอประมาณ และ (๔) หากมีความจําเปนที่จะตองกอหนี้สิน ครอบครัวพอ-แมมือใหม

จะตองกอหนี้สินบนพื้นฐานของความจําเปนและเปนไปอยางมีเหตุมีผล 

 ๗) ในดานการออม เนื่องจากการออมเปนเรื่องสําคัญของการรวมตนครอบครัวที่จะ

กอใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต ครอบครัวพอ-แมมือใหมจะตองใหความสําคัญใน

เรื่องนี้เปนลําดับตนๆ ทั้งนี้เพราะการออมจะเปน (๑) สรางภูมิคุมกันที่ดีที่จะเกิดขึ้นแกครอบครัวและ

ลูกหลานในอนาคต (๒) การออมยังเปนตัวชี้วัดถึงความสําเร็จในเรื่องของรูจักประหยัดที่เกิดขึ้นในการ

ขับเคลื่อนของครอบครัวพอ-แมมือใหม และ (๓) การออมยังเปนตัวชี้วัดในของความเปนผูมัธยัสถของ

ผูครองเรือน เปนวิถีของครอบครัวที่มองการณไกลเพื่อความสมบูรณพูนสุขในอนาคตดวย 

 

๕.๒ อภิปรายผล  
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) จากผูเชี่ยวชาญรวมถึงผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและประชาชน แลว

บูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธเขากับแนวทางในการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-

มือใหม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและดําเนินชีวิตครอบครัวไดอยางสมดุลและพึ่งพาตนเองได โดย

ไดรับหลักประกันดานสิทธิและการตอบสนองตอความจําเปนขั้นพื้นฐานของการดํารงชีวิตมนุษย 

รวมถึงการทําหนาที่ของครอบครัวตอสมาชิกครอบครัวและสังคม ทําใหครอบครัวสามารถดําเนินชีวิต

อยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและการปรับตัวใหเกิดสมดุลใน

การดําเนินชีวิตครอบครัว ทัง้นี้สามารถนํามาสรุปและอภิปรายผลทีไ่ดจากการวิจัยดังนี้ 
 

 ๑) สภาพทางเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 

 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการลงพื้นที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพทาง
เศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวในพื้นที่อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นั้นจาก
สังคมไทยในอดีตถึงปจจุบันวา มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานบริบทหรือสภาพทางสังคมวิถีชีวิตของคน



๑๗๕ 

ในชุมชน จากลักษณะหนวยของสังคมที่เล็กที่สุดคือ สังคมครอบครัว จากอดีต ครอบครัวมีลักษณะ
ครอบครัวขยายหรือครอบครัวขนาดใหญที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครอบจํานวนมากทําใหมีแรงงาน
ชวยกันในการดูแลครอบครัว ตลอดจนมีเวลาอบรมลูกหลาน ประกอบกับสภาพสังคมมีการแขงกันกัน
ไมมาก เปนสังคมลักษณะพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน แตในปจจุบัน สภาพสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสโลกาภิวัฒน การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ทําใหสังคมมีการแขงกันกันสูงมาก สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนขนาดครอบครัว
เปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดียว มีการแขงขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทําใหครอบครัว
มีเวลาในการดูแลสมาชิกในครอบครัวนอยลง เพราะประเทศไทยตองมีการปรับตัวและเตรียมความ
พรอมในหลายดาน เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษา ทักษะดานภาษา และทักษะฝมือ
แรงงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจดังกลาวจะสงผลใหวิถี การผลิตเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่
ทําการเกษตรจะลดนอยลง มีการนําเครื่องจักรกลเพื่อเปนเครื่องทุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยมี
แนวโนมขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตจากคานิยมการทํางานและการศึกษาที่เปลี่ยนไป และการ
ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโครงสรางประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่ประชากรวัยแรงงานลดลง 
รายไดของประชาชนเขตเมืองและชนบทแตกตางกันมากขึ้น ลักษณะของการทํางานและการใช
แรงงานจะเนนความชํานาญเฉพาะเรื่องมากขึ้น และมีการยายถิ่นทั้งของแรงงานในประเทศมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอรูปแบบ องคประกอบและสัมพันธภาพ
ของครอบครัว ครอบครัวมีภาระในการเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาใหแกสมาชิกในครอบครัว เพื่อให
สามารถปรับตัวและแขงขันได นอกจากนั้นการเปดประเทศสูประชาคมอาเซียนอาจจะสงผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอาชีพ และการเคลื่อนยายแรงงานของครอบครัว ทําใหสมาชิก
ครอบครัวตนทางโดยเฉพาะเด็กและคนชราถูกทอดทิ้งใหอยูกันตามลําพังมากขึ้นรวมถึงสภาพทาง
เศรษฐกิจของจงัหวัดเลย 

  ดังนั้น จากผลการศึกษาทําใหทราบสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่อําเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย หลายครอบครัวไดผลกระทบทางเศรษฐศาสตรที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทาง
ครอบครัว โดยทุกครอบครัวมีความเห็นสวนใหญตรงกันมากที่สุดในเรื่องของรายไดและการออมเปน
เรื่องที่สามารถทําไดในปริมาณที่นอยหรือต่ําขณะที่เรื่องรายจายและหนี้สินนั้นกลับมีทิศทางที่พุงสูงขึ้น
เนื่องจากคาครองชีพและปจจัยจําเปนพื้นฐานที่มีเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ
ทั่วไปของครอบครัว ชุมชน และสังคมในพื้นที่อําเภอเมืองเลยสวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม อาชีพ
และรายไดหลักของครอบครัวจะมาจากการจําหนายสินคาและพืชผลทางการเกษตรเปนหลัก หากป
ไหนประสบกับภาวะน้ําทวมน้ําแลงครอบครัวเกษตรกรก็จะไดรับผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือนมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา “สภาพการดําเนินชีวิตครอบครัวพอแมวัยรุนและ
บริการทางสังคมสําหรับครอบครัว”   ที่พบคลายกันวา สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวพอแม
วัยรุนมีรายไดไมเพียงพอ รายไดไมมีความแนนอน บางครอบครัวมีอาชีพรับจางไดคาจางวันละ ๑๕๐-
๒๐๐ บาท ซึ่งไมเพียงพอที่จะเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัวจํานวนมาก บางรายหารายไดจากงานที่มีเปน



๑๗๖ 

ชวงๆ หรือหารายไดเปนรายวัน พอเงินหมดคอยหาใหม ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการขั้น
พื้นฐานของครอบครัวได และสอดคลองกับผลการศึกษา “ลักษณะการอยูอาศัยและความอยูดีมีสุข 
ของครัวเรือนชนบทไทย” ที่พบวา ครัวเรือนในชนบทมีขนาดของครัวเรือนเฉลี่ยลดลงอยางตอเนื่อง 
ลักษณะการอยูอาศัยของครัวเรือนในชนบทที่มีลักษณะพิเศษและเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางประชากรและสังคมเริ่มเพิ่มสูงขึ้น ไมวาจะเปนครัวเรือนในลักษณะที่เปนครัวเรือนผูสูงอายุ
ที่อยูคนเดียว ครัวเรือนผูสูงอายุที่อยูดวยกันกับคูสมรสที่เปนผูสูงอายุครัวเรือนขามรุน (ผูสูงอายุกับ
เด็ก) ครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเปนสตรี และครัวเรือนที่ประกอบดวยสมาชิกหมาย หยา แยก 
สงผลถึงสภาพความเปนอยู การดํารงชีวิตตลอดจนบทบาทของสมาชิกแตละคนในการปฏิบัติตอกัน
และกัน การมีปฏิสัมพันธและการพึ่งพาอาศัยระหวางกัน ที่มีแนวโนมลดนอยลงตามไปดวย เพราะ
เมื่อสมาชิกแตละคนตองอาศัยอยูคนละทีก่ัน สมาชิกบางสวนตองยายออกไปทํางานและอาศัยอยูที่ถิ่น
อื่นโอกาสในการไดมีกิจกรรมและปฏิสังสรรคกัน บทบาทและหนาที่ของสมาชิกครัวเรือนในการพึ่งพา
อาศัยกันและกันก็อาจจะนอยลงตามไปดวย โดยครัวเรือนเดี่ยวขนาดเล็กที่ปราศจากผูดูแล และ
ครัวเรือนขามรุน ตองการการเอาใจใสดูแลเปนพิเศษ 

 

๒) ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตร 

  ๒.๑) ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรใน
ระดับครอบครัว 

  จากการศึกษา พบวา ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แม
มือใหมเชิงเศรษฐศาสตรในพื้นที่อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (๑) จะตองพยามยามหารายไดเพิ่มขึ้น
จากอาชีพหลัก โดยมุงมั่นพัฒนาอาชีพเสริมหรืออาชีพสํารอง มาเปนรายไดเพื่อสนองตอบตอ
คาใชจาย หนี้สิน หรือความตองการของครอบครัว (๒) มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใหทราบถึง
ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายรวมถึงหนี้สินของครัวเรือน ขณะเดียวกันเมื่อทราบถึง
รายจายแลวก็จะตองมีการจัดการใหมีจํานวนที่นอยลงหรือลดลง (๓) จะตองมีการวางแผนในทุกๆ 
เรื่อง ตั้งแตการวางแผนในเรื่องรายรับทั้งรายไดประจําและรายไดเสริม การวางแผนเรื่องรายจายที่
จะตองจายในเรื่องที่จําเปน และที่สําคัญจะตองไมกอหนี้สินหรือถาหากจะกอหนี้สินก็จะตองรีบ
ดําเนินการปลดเปลื้องหนี้สินที่มีใหลดนอยและหมดไปโดยเร็วที่สุด และ (๔) ดําเนินการเก็บออมดวย
ความพอดี พอประมาณ มีเหตุมีผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ครอบครัว ซึ่งพบวาไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงของ
ครอบครัวไทยเชิงพุทธบูรณาการ”ผลการวิจัยพบวาหลักการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวตาม
แนวพระพุทธศาสนามี ๒ หลักการ คือ (๑) หลักการปฏิบัติตนตามแนวอริยมรรคมีองค ๘ และ (๒) 
หลักการเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการสรางภูมิคุมกันภายใน โดยมีรูปแบบ
การเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวสังคมไทยมี ๓ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบภายในครอบครัว (๒) 



๑๗๗ 

รูปแบบชุมชนและสังคม (๓) รูปแบบนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว
เชิงพุทธบูรณาการ มีอยูดวยกัน ๓ องคประกอบ คือ (๑) ภายในครอบครัว (2) ภายในชุมชนหรือ
สังคม และ(๓) นโยบายของรัฐ เปนพื้นฐานสําคัญตอรูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงเชิงพุทธบูรณา
การ เพราะสอดคลองกับกรณีตัวอยางครอบครัวทั้งในคัมภีรพระพุทธศาสนา สังคมไทย และ
องคประกอบของตัวชี้วัดทุกตัว ตลอดถึงกระบวนการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวไทยปจจุบัน
ไดอยางด ี 

  ๒.๒) ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรใน
ระดับชุมชน 

  จากการศึกษา พบวา ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แม
มือใหมเชิงเศรษฐศาสตรในพื้นที่อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ชุมชนเปนกลุมคนที่มาอยูรวมกัน มี
ความสัมพันธระหวางกัน เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ชุมชนกับครอบครัวจึงมีความสัมพันธกัน
หลายประการ โดยเฉพาะตามแนวคิดการพัฒนาครอบครัวโดยใชกระบวนการพัฒนาชุมชน หรือการ
พัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐานชุมชนจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนและครอบครัวในการเสริมสราง
ความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรในระดับชุมชน โดยใชกระบวนการพัฒนาชุมชนเปนฐาน 
เนนการเสริมพลังใหสมาชิกและสถาบันทางสังคมในชุมชนเปนแกนนําของภาคีเครือขายในการพัฒนา
คนและครอบครัว โดยมีระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตร
ในระดับชุมชน ดังนี้  
   (1) สรางความรักความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 
   (2) ใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
   (3) เพิ่มเติมความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของ
สามีภรรยา บทบาทของพอแม บทบาทของลูก) และปลูกฝงวิถีการดาเนินชีวิตที่ด ี
   (4) สงเสริมการมีสวนรับผิดชอบตอสังคม เพื่อจะไดไมสรางปญหาใหกับตนเอง 
ครอบครัว สังคม และมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา 
   (5) จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว เพื่อเสริมสราง
ใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลารวมกัน สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน กิจกรรมประกอบดวย การ
จัดเวทีพูดคุยแบบเปดใจระหวางสมาชิกในครอบครัว การนมัสการพระสงฆมาแสดงธรรม การทา
กิจกรรมรวมกัน เชน วาดรูป ทาอาหาร ทาความสะอาดชุมชน/วัด และการรับประทานอาหารรวมกัน 
เปนตน 
  ซึ่งพบวาไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อปองกันความรุนแรงในครอบครัว”ผลของการศึกษาพบวา กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนเพื่อปองกันความรุนแรงในครอบครัวประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 1) การประเมินชุมชนและ
สรางความตระหนัก 2) การสรางเครือขาย 3) การปฏิบัติการปองกันความรุนแรงในครอบครัวและ 4) 
การเสริมสรางความเขมแข็งของการปฏิบัติการตางๆ ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในชุมชนมีความ



๑๗๘ 

ตระหนักเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น มีความรวมมือรวมใจกันในการปองกันการเกิด
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนของตนเอง มีการเฝาระวังการเกิดปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวโดยเครือขายอยางไมเปนทางการในชุมชน เครือขายสามารถปฏิบัติงานในชุมชนและ
ประสานงานกับทีมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น
นอยลง ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการปองกันความรุนแรงในครอบครัว
โดยควรมีการพิจารณาบริบทของแตละชุมชนเพื่อใหการนําไปใชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๒.๓) ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรใน
ระดับภาครัฐ 

  ระบบและกลในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรระดับรัฐ

โดยการจัดทําแผนและนโยบายรัฐบาลสําคัญ เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย สงเสริมการออม และแกไข

ปญหาหนี้สินครัวเรือน 

   1) เพิ่มรายไดและลดรายจายใหกับครัวเรือน ภาครัฐไดดําเนินโครงการตาง 

ๆ ที่สําคัญเพื่อเพ่ิมรายไดและลดรายจายใหกับประชาชนหรือครัวเรือน รวมทั้งการลดตนทุนการผลิต

และเพิ่มรายไดของเกษตรกรโดยกระทรวงเกษตรฯ ผนึกกําลังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ใชกลไก

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single 

Command) บูรณาการระบบเกษตรแปลงใหญเพื่อน าไปสูเปาหมายที่สําคัญ คือตนทุนการผลิตใน

ภาคเกษตรลดลง ผลผลิตมีมูลคาเพิ่มขึ้น มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มีตลาดรองรับสินคา และรายได

ของเกษตรกรดีขึ้น 

   2) สงเสริมการออมของประชาชน การออมภาคสมัครใจ เชน การสมัคร

เปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) เพื่อใหประชาชนมีการออมเงิน 

   3) แกไขปญหาหนี้สินครัวเรือน เชน การลดภาระหนี้ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรรายยอยโดยการปลดหนี้ปรับ

โครงสรางหนี้การขยายเวลาการชําระหนี 

  การเสริมสรางใหภาคครัวเรือนเกิดความรูความเขาใจทางการเงินและเกิดวินัยทาง

การเงินที่ดี เพื่อลดการใชจายเกินตัวและลดการกอหนี้โดยไมจําเปน พรอมทั้งสนับสนุนใหครัวเรือนมี

พฤติกรรมการออม ตลอดจนสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางวินัยทาง

การเงินใหตระหนักถึงความสําคัญของการลดรายจายที่ไมจําเปน ซึ่งภาคครัวเรือนที่มีวินัยทางการเงิน

จะเปนรากฐานสําคัญที่ชวยใหเศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาที่ยังยืน 

  การผลักดันใหครัวเรือนนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะการจัดการทางการเงินของครัวเรือนทั้งรายรับ รายจาย หนี้สิน 

การออมและทรัพยสิน ซึ่งแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ



๑๗๙ 

ทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน

ในตัวที่ดี ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม ความซื่อสัตย ความขยัน อดทนเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

เพื่อปองกันใหรอดพนจากวิกฤตทางการเงินและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต

กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคม 

 สําหรับระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรใน
ระดับภาครัฐ ไดสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลอยูภายใตนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันครอบครัว พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ซึ่งใชเปนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัวอยางเปน
องครวมครอบคลุมทุกมิติที่เก่ียวของกับครอบครัว จาเปนตองคํานึงถึงหลักการดาเนินยุทธศาสตรหลัก 
๕ แนวทางดวยกัน คือ (๑) ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพของครอบครัว (๒) ยุทธศาสตรสราง
หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว (๓) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่เอื้อตอความเขมแข็งของ
ครอบครัว (๔) ยุทธศาสตรสงเสริมและสนับสนุนเครือขายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว (๕) 
ยุทธศาสตรพัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัวซึ่งเนนการมีสวนรวมของประชาชน
และภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเปดชองทางใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ 
โดยมีเปาหมายหลัก คือ (๑) สมาชิกของครอบครัวมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มี
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งมากขึ้น สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ไดบนฐานวิถีวัฒนธรรมไทย (๒) ครอบครัวมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการขั้นพื้นฐานทุกดาน 
ทั้งดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานชีวิตการงาน/อาชีพ ดานรายได ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 
ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ดานการคมนาคมและการสื่อสาร และดานการมีสวนรวม และ
ครอบครัวลักษณะเฉพาะไดรับการดูแลและสวัสดิการที่เหมาะสม (๓) กลไกและเครือขายการทางาน
ดานครอบครัวทุกระดับ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการนโยบายการพัฒนาสถาบันครอบครัวไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีทิศทางและเปนรูปธรรม (๔) ครอบครัวสามารถรูเทาทันสื่อ และใชสื่อเพื่อเปน
เครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๓) หลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-มือใหม 

 ผลักดันกระบวนเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรมของชุมชนเพื่อให

เปนรากฐานแหงการพึ่งพาอาศัยกันของครัวเรือนชนบท เนนการมีสวนรวมของคนในพื้นที่อยางเปน

รูปธรรม ตัวอยางเชน การนําหลักศาสนา หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําธรรมนูญชุมชน 

หรือศีลชุมชน เปนตน กระบวนการตางๆเหลานี้ไมเพียงแตจะสงเสริมใหชุมชนกลายเปนชุมชนที่นาอยู

และปลอดภัย แตยังสงเสริมระบบการดูแลและพ่ึงพาอาศัยกัน เพราะสิ่งนี้ถือเปนจุดแข็งของครัวเรือน

ชนบทตลอดจนชวยลดปญหาความขัดแยงของประชากรทุกกลุมวัยในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลจากการสนทนากลุม (Focus group) ยังมีกรอบแนวคิดที่สอดคลองกันวา ทุกฝาย

เห็นดวยในการนอมนําหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธมาประยุกตใชกับการสรางเสริมความมั่นคงทาง

ครอบครัวพอ-มือใหม ขณะเดียวกันยังเห็นวาควรมีการนอมนําเอาหลักการปฏิบัติบนทางสายกลาง



๑๘๐ 

หรือหลักแหงความพอดี พอประมาณ มาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการสรางสรรคครอบครัวใหเกิดความ

เขมแข็งและเปนปกแผน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักอริยมรรคหรือมรรคมีองค ๘ ประกอบดวย 

 ๑) มีความรูความเขาใจในการครองคูครองเรือนที่ถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) 

 ๒) มีความคิดในการครองคูครองเรือนที่ถูกตองและเปาหมายที่ดีงาม (สัมมาสังกัปปะ) 

 ๓) มกีารสื่อสารในการครองคูครองเรือนเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม (สัมมาวาจา) 

 ๔) มีการปฏิบัติตัวในการครองคูครองเรือนในทางไมเบียดเบียน (สัมมากัมมันตะ) 

 ๕) มีการในการครองคูครองเรือนและเลี้ยงชีพตนในทางสุจริต (สัมมาอาชีวะ) 

 ๖) มีความเพียรพยายามในการครองคูครองเรือนและหมั่นพัฒนาตนเอง ละความชั่ว

หรือสิ่งไมมี แลวหมั่นสรางเสริมความดีใหมากขึ้น (สัมมาวายามะ) 

 ๗) มีความระมัดระวังยั้งคิดในการครองคูครองเรือน (สัมมาสติ) 

 ๘) มีความสงบใจในการครองคูครองเรือน (สัมมาสมาธิ) 

ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติบนทางสายกลางที่มีองคประกอบแหงความพอดี ๘ นั้น มีจุดมุงหมาย

เพื่อสงเสริมในการปฏิบัติตนตามหลักการของชาวพุทธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น คือ  

 ๑) มีความประพฤติทางจริยศาสตร (ศีล) คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ 

สัมมาอาชีวะ 

 ๒) มีการควบคุมทางจิตใจ (สมาธิ) คือ สัมมาวายามะสัมมมาสติ และ สัมมาสมาธิ 

 ๓) มีการพัฒนาทางดานปญญา (ปญญา) คือ สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ 

ขณะเดียวกันผลจากการสนทนากลุม (Focus group) ยังมีกรอบแนวคิดที่สอดคลองกันวา 

ครอบครัวพอ-แมมือใหมในมิติการสรางความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐศาสตรนั้นควรที่จะนอมนําเอา 

หลักการปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ มาประยุกตใชเพื่อความเขมแข็งของ

ครอบครัว ไดสอดคลองกับงานงานวิจับเรื่อง “ศึกษาแนวทางการนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อ

แกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบัน (๒๕๕๔)” พบวา การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชนเพื่อแกไขปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบัน มีทั้งหมด ๔ ขอ คือ (๑) การ

นําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียร  เมื่อจะหลีกใหพนจากความชั่วนานาประการ 

สิ่งสําคัญก็คือการระมัด  ระวังหรือสํารวมรักษากาย วาจา ใจ แมกระทั่งชีวิตของเรา ไมใหหลงไปตาม

กระแสวัตถุตางๆ    (๒) การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย  อารักข

สัมปทา คือการใชเงินตามหลักธรรมะคนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ คนที่จะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใช

ทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินที่ดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได  (๓) การนําหลัก
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กัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล ตองมีกัลยาณมิตรที่ดี คือ มีผูแนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษา

เพื่อนที่คบหาและบุคคลผูแวดลอมที่ดี, ความรูจักเลือกเสวนาบุคคลหรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณ

ทรงปญญามีความสามารถซึ่งจะชวยแวดลอม สนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง เปนแบบอยางตลอดจนเปน

เครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดีในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การ

ประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ,สิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดี และ (๔) การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหา

ชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบรื่นปกติสุข

ไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งที่จําเปนแกการครองชีพของเราพยายามใชจายให

พอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผูใชจายสุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของตัวเองนั้นยอมไดรับความ

เดือดรอนทําใหครอบครัวไดรับความลําบาก เพราะฉะนั้นจะตองรูจักประหยัดทรัพยพยายามใชจาย

แตในสิ่งที่จําเปนเทานั้นจึงมีความสุขไดตามสมควรแกอัตภาพของตัวเองและครอบครัว 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการเสริมสรางความมั่นคงของ

ครอบครัวพอ-แมมือใหม ในเขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผูศึกษาขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปน

นโยบายเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดนําไปใชตอไปนี ้

  ๑) ควรมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการอบรมพัฒนาการสรางความมั่นคงของครอบครัว

โดยใชหลักความพอดีหรือทางสายกลางและหลักทิฏฐธัมมกิัตถประโยชน 

  ๒) ควรมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมความดี โดยการจัดกิจกรรม ครอบครัว
ตัวอยางเพื่อเปนการสงเสริมครัวครอบที่ดี และเปนแบบอยางที่ดีใหกับครอบครัวอื่นๆในชุมชน และ
สังคม 
 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการเสริมสรางความมั่นคงของ

ครอบครัวพอ-แมมือใหม ในเขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผูศึกษาขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปน

นโยบายเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดนําไปใชตอไปนี ้

  ๑) สงเสริมครอบครัวตัวอยางในการสรางความมั่นคงของครอบครัวโดยใชหลักความ

พอดี หรือหลักทางสายกลาง และหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 

  ๒) รณรงคใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงภายใน

ครอบครัว 
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  ๓) สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงของครอบครัวโดยใชหลัก
ความพอดีและทางสายกลาง และหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 
 

 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการเสริมสรางความมั่นคงของ

ครอบครัวพอ-แมมือใหม ในเขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผูศึกษาขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปน

นโยบายเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดนําไปใชตอไปนี ้

  ๑) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงทางครอบครัวกับการดําเนินชีวิตตาม

ทางสายกลาง(หลักแหงความพอด)ีใหสามารถใชไดจริงในปจจุบัน 

 ๒) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงทางครอบครัวกับการดําเนินชีวิตตาม

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนใหสามารถใชไดจริงในปจจุบัน 

 ๓) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงทางครอบตามวิถีพุทธในเขตจังหวัด

เลย 

 ๔) ควรมีสรางเครื่องมือวิจัยเพิ่มเติมนอกจากแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึกเชน 

การสังเกตพฤติกรรม เพื่อใหใหไดขอมูลตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

 ๕) การวิจัยเพื่อพัฒนาแสวงหา หรือพัฒนารูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงของ

ครอบครัว เปนสิ่งที่ทาทายสําหรับนักวิจัยที่จะหาแนวทาง กระบวนการ หรือวิธีการที่จะนํา เอา

รูปแบบดังกลาวไปทดลองใชกับครอบครัวที่ประสบปญหาในการพัฒนา หรือเปนครอบครัวที่ไม

สามารถพึ่งตนเองได  

 

 



๑๘๓ 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ขอมูลปฐมภูม ิ

ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕. 
 พิมพครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรเจริญทัศน จํากัด.๒๕๔๓. 
พระไตรปฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เลมที่ ๒๓(๒๓/๑๔๔) 
พระไตรปฎก ฉบับภาษาไทย  ๑๒/๘๙-๙๒/๘๑-๘๗. 
ราชบัณฑิต, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๒๕, พิมพครั้งที่ ๕ ,กรุงเทพฯ : บริษัท
 อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด, ๒๕๓๘ 
 

๒. ขอมูลทุติยภูมิ 

 ๒.๑ หนังสือ 

กอ สวัสดิ์พาณิชย. ความสัมพันธในครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช 
จํากัด, ๒๕๑๙.  

เกษม ตันติผลาชีวะ. การพัฒนาครอบครัว. คณะอนุกรรมการดานครอบครัว สํานักงานคณะกรรม
สงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. 

ฉันทนา อุตสาหลักษณ. พุทธปญญาคูมือสรางปญญา. กรุงเทพมหานคร : กองทุน พิทักษธรรม, 
๒๕๔๑. 

จารุวรรณ บุณยรัตพันธุ. เศรษฐศาสตร. (พิมพครั้งที่ ๒). กรุงเทพมหานคร: รัตนธราการพิมพ :
๒๕๕๒. 

จิตตินันท เตชะคุปต. ประมวลสาระชุดวิชาจิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา หนวยที่ ๑-๔. 
พิมพครั้งที่ ๓. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
๒๕๔๗. 

จิราพร ชมพิกุล. สัมพันธภาพในครอบครัวไทย. นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒. 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว., พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระเทพเวที ประยุทธ ปยุตฺโต. เศรษฐศาสตรแนวพุทธ Buddhist economics. คณะกรรมการ
เอกลักษณของชาติ, ๒๕๓๗.  

พุทธทาสภิกข.ุ มหิดลธรรม. กรุงเทพมหานคร : หจก. การพิมพพระนคร, ๒๕๑๘. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งที่ ๘. 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.๒๕๓๘. 
_______. นิติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. พิมพครั้งที่ ๑.กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

สื่อเกษตร จํากัด, ๒๕๓๔. 



๑๘๔ 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). เศรษฐศาสตรแนวพุทธ Buddhist economics, คณะกรรมการ
เอกลักษณของชาติ, ๒๕๓๗.  

วศิน อินทสระ. ชีวิตกับครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๗.  
ศิริกุล อิศรานุรักษ. หลักการวางแผนงานอนามัยครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพเจริญดี

การพิมพ.๒๕๔๒. 
สถาบันพัฒนาการสาธารณอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานการวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัว

ไทย. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด แทนทองชินวัฒนการพิมพ, ๒๕๕๒. 
สมาคมเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย. ตําราครอบครัวสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร : วิบูลยกิจการ

พิมพ, ๒๕๒๔. 
 

 ๒.๒ รายงานการวิจัย 
 

จิตตินันท เดชะคุปต และคณะ. “การพัฒนาองคความรูและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูครอบครัวศึกษา
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส : ครอบครัวกับความพอเพียง”. รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช, ๒๕๕๕. 

บรรยวัสถ ฝางคํา และ นฤมล ดวงแสง. “การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัด
อุบลราชธานี”. รายงานวิจัย. ๒๕๕๓. 

แมชีวงเพชร คงจันทร. “รูปแบบการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวไทยเชิงพุทธบูรณาการ”.
ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (พระพุทธศาสนา). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

สุวิมล แซอึ้ง. “ความสัมพันธระหวางความรุนแรงในครอบครัวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาชน :
ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา”. วิทยานิพนธศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม). คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗.  

 

  
๒.๓ สื่ออิเล็กทรอนิคส 
 

ประยุกตหลักธรรม ธัมมิกัตถประโยชน ในการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 เขาถึง : https://sites.google.com/ 
พลวัฒน ชุมสุข.เศรษฐศาสตรเชิงพุทธวาดายปจจัยการผลิต-การบริโภค.  
 https://www.gotoknow.org/posts/๕๗๘๖๒๐#_ftn๑ 
พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ,ดร.แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในหลักพุทธศาสตร.สืบคนจาก :   
 http://www.src.mbu.ac.th/images/stories/pdf/๐๐๗.pdf 
พระเทพคุณาภรณ (โสภณโสภณจิตฺโต ป.ธ. ๙) เจาอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร   
 watdevaraj@hotmail.com วันที่ ๐๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒. 



๑๘๕ 

ภิญโญ ทองด.ีเขาถึง http://www.human.cmu.ac.th/home/hc/ebook/๐๐๖ ๑๐ ๓/lesson ๑/
๐ ๑.htm 

วิกิพีเดีย สารารุกรมเสรี.เขาถึง https://th.wikipedia.org/wiki/ 
สํานักงานจังหวัดเลย เขาถึง loei.go.th/data/economy/muang.doc 
The Blackwell Dictionary of Sociology, ๒๐๐๐: ๒๙๙-๓๐๐  
http://www.kau๒b.blogspot.com/๒๐๑๐/๑๐/sociology-and-anthropology_๓๑.html 
http://www.baanjomyut.com/library_๒/extension-๓/human_society/๐๒.html 
http://www.m-society.go.th/maghss/firstpage/trend.html. 
https://www.thanawan๕๖๕๒.wordpress.com/ 
http://www.m-society.go.th/maghss/firstpage/trend.html. 
The Blackwell Dictionary of Sociology, ๒๐๐๐: ๒๙๙-๓๐๐ . 
http://kau๒b.blogspot.com/๒๐๑๐/๑๐/sociology-and-anthropology_๓๑.html 
http://www.baanjomyut.com/library_๒/extension-๓/human_society/๐๒.html 
Phramahaariyadhammo เขาถึง https://www.l๓nr.org/posts/๔๙๐๖๒๔ 
http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu๒/Critical/๐๕.htm 
 



๑๘๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



๑๘๗ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

บทความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 

เศรษฐศาสตรเ์ชิงพทุธกบัการสรา้งเสรมิความมั �นคงของครอบครวัพ่อ-แม่มือใหม่ 

Buddhist Economics and Family Strengthening of New Parents 

 

ผศ.ดร.ธงชยั สงิอดุม1ดร. สามารถ บุญรตัน์2 และนางสาวพชัร ีสายบุญเยื�อน3 

Assist. Prof. Dr. Thongchai Singudom 1, Dr.Samat Boomrut 2 and Patcharee Saiboonyuan3 

รฐัศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์วทิยาลยัสงฆเ์ลย 

Corresponding author, thongchai_07@hotmail.co.th.1, 

sboomrut@gmail.com.2and,koonoat@hotmail.com.3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงของครอบครัวพอ-
มือใหม” เปนการศึกษาเพื่อ ๑) ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทาง
ครอบครัว ๒) ศึกษาระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตร และ
๓) บูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-มือใหม โดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม โดยใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกจากผูให
ขอมูลสําคัญ และการสนทนากลุมเฉพาะจากผูทรงคุณวุฒิและผูที่เกี่ยวของ  
ผลการวิจัยพบวา 
  ๑. สภาพทางเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวในพื้นที่อําเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย หลายครอบครัวไดผลกระทบทางเศรษฐศาสตรเนื่องการดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน 
การเผชิญหนากับการแขงขันในสังคมและเศรษฐกิจ การถูกหลอหลอมจากขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีโลก เพื่อใหทันกับยุคสมัยของสิ่งแวดลอมที่กาวล้ําไปตามความ
เจริญกาวหนาของวัตถุนิยม รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนารุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง 
และที่สําคัญการหางไกลตอศาสนาและการละทิ้งศีลธรรมจรรยาในขณะที่พื้นฐานสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลยมาจากสังคมเกษตรกรรม อาชีพและรายไดหลักของครอบครัวจะ
มาจากการจําหนายสินคาและพืชผลทางการเกษตรเปนหลัก สงผลใหมีกระบวนการจัดการในเรื่อง
ตางๆ ตอไปนี ้
   ๑) ดานรายได ตองพยามยามหารายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก โดยมุงมั่นพัฒนา
อาชีพเสริมหรืออาชีพสํารอง มาเปนรายไดเพื่อสนองตอบตอคาใชจาย หนี้สิน หรือความตองการของ
ครอบครัว 



๑๘๙ 

   ๒) ดานรายจาย ในขณะที่เราหาวิธีการเพิ่มรายรับเราก็จะตองมีแนวทางในการลด
รายจายที่ไมจําเปนเพื่อใหเกิดความพอดี เพื่อใหมีสวนที่เหลือก็ใหเก็บไวหรือออมเพื่อใชในอนาคต ซึ่ง
แนวทางในดานการบริหารจัดการดานรายจายนั้นก็คือการจัดทําบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อจะทําให
ทราบถึงประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายรวมถึงหนี้สินของครัวเรือน ขณะเดียวกันเมื่อ
ทราบถึงรายจายแลวก็จะตองมีการจัดการใหมีจํานวนที่นอยลงหรือลดลง 
   ๓) ดานหนี้สินจากปญหาหนี้สินของครัวเรือนที่อาจจะเกิดจากการมีรายไดไม
เพียงพอตอรายจาย ซึ่งอาจจะมาจากการประสบปญหาภัยแลง น้ําทวม สงผลทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรไดรับความเสียหาย หรืออาจจะเกิดจากสภาพทางการตลาดหรือราคาพืชผลิตผลิตทางการ
เกษตรเกิดภาวะตกต่ํา เกิดภาวะขาดทุน สุดทายตองมีการกูหนี้เนื่องจากมีคาใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน 
   ๔) ดานการออมของครอบครัว เพราะการออมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนของ
ครอบครัว ถึงแมวาหนวยการออมหรืออํานาจในการออมของแตละครอบครัวจะมีจํานวน ปริมาณ 
หรือรูปแบบที่แตกตางกันไป ทั้งนี้เพราะการออมนั้นจะขึ้นอยูกับรายไดสุทธิของครอบครัวที่หลงเหลือ
จากรายจายหรือภาระหนี้สินที่มี สิ่งที่สําคัญก็คือทุกครอบครัวจะตองมีการบริหารจัดการและมีการ
วางแผนกับรายรับที่ไดมา ทั้งรายรับที่เปนรายไดประจําและรายไดเสริม หรืออาจจะเปนรายรับอื่นๆ 
ที่สามารถแปรเปลี่ยนเปนทุน 
  ๒ ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตรในพื้นที่
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๑) จะตองพยามยามหารายไดเสริม ๒) มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ๓) 
จะตองมีการวางแผนในการใชจาย และ ๔) ใชชีวิตความพอดี พอประมาณ มีเหตุมีผลตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๓ ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-
มือใหม  
   ๑) หลักการปฏิบัติบนทางสายกลางหรือหลักแหงความพอดี พอประมาณ มาเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวในการสรางสรรคครอบครัวใหเกิดความเขมแข็งและเปนปกแผนทั้งนี้เพราะการปฏิบัติ
บนทางสายกลางที่มีองคประกอบแหงความพอดี ๘ นั้น มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมในการปฏิบัติตนตาม
หลักการของชาวพุทธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
   ๒) หลักการปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ มาประยุกตใชให
รูจักบริหารจัดการระหวางความพอเพียงอยางวัตถุวิสัยและความพอเพียงอยางจิตวิสัยใหเกิดดุลยภาพ
ซึ่งกันและกันเพื่อความเขมแข็งของครอบครัว 
คําสําคัญ : เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ, การสรางเสริมความมั่นคงของครอบครัว, ครอบครัวพอ-มือใหม 

 

Abstract 
The objectives of Buddhist economics and the strengthening of the new 

parents is a study to: ๑) study the economic condition of family security, ๒) study 
the systems and mechanisms for the economics of parents security and ๓) 
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integration of Buddhist economics and family security. Use qualitative research 
methodology using documentary research, in-depth interviews from key informants, 
and focus groups Discussion from qualified and relevant persons. 

Findings were as follow:  
๑. The economic condition of family security in Amphoe Mueang Loei, 

Loei Province, Many families have an economic impact on their daily lives. Facing 
competition in society and economy. Being shaped by traditions or cultures that 
change the way of the world. To keep up with the era of environmentalism that 
advances the progress of materialism, the access to communications technology has 
evolved steadily. And importantly, the distance to religion and the abandonment of 
morality, while the basic social and economic conditions in Loei. Loei Province from 
the agricultural society, the main occupation and income of the family comes from 
the sale of agricultural products and crops. This resulted in the following 
management processes. 

 1) The income must be higher than the main income. By striving to 
develop a career or supplementary career. Income is the answer to the cost of debt 
or family needs. 

 2) Expenditure while we are looking for ways to increase revenues, we 
must have the means to reduce unnecessary expenses to fit. To keep the rest, keep 
it or save for future use. The way to manage the expenditure is to create a 
household account. In order to know the revenue estimate. And estimates of 
expenditures, including household debt. At the same time, when it comes to 
spending, it must be managed in a smaller or smaller amount. 

 3) The debt from household debt that may be due to insufficient 
income for expenditure. This may be due to the drought, floods, resulting in 
agricultural losses. Or may be due to market conditions, or the price of agricultural 
production is declining. Loss finally, there is a need for debt recovery because of 
household expenses. 

๒. The system and mechanism for enhancing family economic security in 
Amphoe Mueang Loei, Loei Province. ๑) It is necessary to pay extra income. ๒) The 
household account is set up. ๓) It must be planned for use. And ๔) live a fit, 
reasonable, reasonably effective in the philosophy of sufficiency economy. 

๓. The Buddhist Economics and the Strengthening of the New Parents  
 1) The principles of mediocrity or the principle of moderate fit are the 

anchors in the creation of families for strength and solidarity, because the practice on 
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the middle line with elements of fit 8 is intended to promote. In the practice of 
Buddhist principles is more complete. 

 2) Principle of the Four Principles of Good Practices: To apply the 

management of self-sufficiency and self-sufficiency to balance one another for the 

strength of the family 

Key Word : Buddhist economics, The strengthening of the family, New Parents. 
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บทนํา 

 สงัคมไทยเป็นสงัคมที�มีการบริโภคที�ไร ้

ขดีจาํกดัทางวตัถุนิยมทาํใหเ้กิดความระสํ �าระสาย

ไปทุกย่อมหญา้ไม่ว่าจะเป็นสงัคมเมอืงหรือสงัคม

ชนบทที� จ ํา เ ป็นจําต อ้งอ าศัยปัจจ ัยทางด า้น

เศรษฐกิจมาช่วยเหลือในการดํารงชีวิตของ

พลเมือง ทุก ๆ คนลว้นทาํงานเพื�อความอยู่รอด

ของตนเองและครอบครัวอย่างไม่ รู จ้ ักเหน็ด

เหนื� อยแมว้่ ารํ �ารวยหรือยากจนก็ตามต่างก็

พยายามดิ� นรนขนขวยเพื�อใหไ้ด ใ้นสิ� งที� เอง

ปรารถนา ยิ�งวตัถุนิยมเจริญมากเพียงไร กิเลส

ของมนุษยห์าไดล้ดลงไปแม่แต่นอ้ยแต่กลบัเพิ�ม

ความตอ้งในปจัจยัทางวตัถเุหล่านั�นมากยิ�งขึ�น จึง

ทาํใหเ้กิดการแย่งชิงทรพัยากรทางธรรมชาติที�

เรียกว่า แย่งอาหารกนักิน แย่งถิ�นกนัอยู่ แย่งคู่

กนันอน ซึ�งเป็นอย่างนี�มาชา้นานที�ไม่ไดแ้ตกต่าง

ไปจากมนุษยใ์นยุคหินเพราะตอ้งการเอาตวัรอก

พน้จากความหิวกระหายของความเป็นมนุษย ์ที�

ใครสามารถจะมีอํานาจวาสนากว่าผูอ้ื�นก็ตอ้งได ้

สิทธิมากกว่าคนอื�นในสงัคมจึงเกิดการแสวงหาที�

เขา้ไปเบียดเบียนผูอ้ื�นอย่างไรจ้ิตสาํนึกต่อความ

เป็นเพื�อนมนุษย ์

 พ่อ-แม่มือใหม่ในฐานะผูส้รา้งสมาชิก

ใหม่ใหก้บัสงัคมจึงไม่ไดแ้ตกต่างไปจากการเอาตวั

รอดพน้ไปจากความหิวกระหาย และติดบ่วงแห่ง

ค่านิยมทางสงัคมเฉกเช่นกนั ต่างพากนัดิ�นรนขน

ขวายเพื�อหาเสบียงในการเลี� ยงครอบครวัของ

ตนเองใหเ้ป็นสุขซึ�งผลการวจิยัพบว่า ครอบครวัใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมรีายได ้เฉลี�ยต่อเดือน 

ตํ �ากว่า5,000 บาท [1] แต่กระนั�น พ่อ-แม่มอืใหม่

ใช่ว่าจะมทีรพัยส์นิเงนิมาจากครอบครวัของพ่อแม่

มาแต่เดิม ต่างก็ตอ้งอาศัยการทํางานเพื�อหา

ทรพัยส์ินมาจุนเจือครอบครวัตอ้งมีอาชีพสาํหรบั

เลี�ยงดูลูกนอ้ยที�กาํลงัเติบโตขึ�นมา ตอ้งมปีจัจยัใน

การดาํรงชีวิตในสงัคมเท่าที�จะแสวงหามาได ้แต่

กระนั�นหากมองในส ังคมภาคอีสานเกือบทุก

จงัหวดัจะมีแนวโนน้ของการยา้ยถิ�นฐานในช่วง

หนา้แลง้เพื�อไปสู่การประกอบอาชีพในโรงงาน

อตุสาหกรรมในตวัเมอืงที�จาํเป็นจะตอ้งทิ�งลูกนอ้ย

ไวก้บัปู่ กบัย่าตายายใหดู้แล ทาํใหช่้องว่างของการ

อบรมเลี�ยงดูลูกของตนเองตกไปอยู่ในฐานช่องว่าง

ร ะหว่ า ง ว ัย ซึ� ง ผ ลก า ร วิ จ ัยพบว่ า  ปัจ จุ บ ัน 

“ครอบครวัแหว่งกลาง” ในลกัษณะขา้งตน้มี

แนวโนม้เพิ�มมากขึ�นในสงัคมไทย และผูท้าํหนา้ที�

ดูแลหลานที�เ ป็นเด็กส่วนใหญ่ก็คือผู สู้งอายุที�

นบัวนัสุขภาพร่างกายก็เริ�มเสื�อมถอย การดูแล

ตนเองก็ลาํบากอยู่แลว้ยงัตอ้งรบัภาระในการเลี�ยง

ดูหลานที�เป็นเด็ก นอกเหนือจากภาระงานที�อาจยงั

มีบางส่วนที�ตอ้งทาํงาน ซึ�งภาระที�ผู สู้งอายุตอ้ง

แบกรบันั�นเป็นภาระที�หนกัโดยครวัเรือนขยายส่วน

ใหญ่เป็นครวัเรือนที�มีท ั�งพ่อแม่ลูก และปู่  ย่าตา

ยาย อาศยัอยู่ดว้ยกนั โดยในปี 2553ครอบครวั

แหว่งกลางมีสดัส่วนสูงถึงรอ้ยละ 94.5และมี

แนวโนม้เพิ�มขึ�น จากรอ้ยละ 3.2 ในปี 2530 เป็น

รอ้ยละ 5.5 ในปี 2553 [2] 

 นอกจากนี�ปญัหาการโยกยา้ยสถานที�ใน

การทาํงานย่อมเป็นปญัหาในสงัคมตามจงัหวดั
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ต่างๆ ในแถบภาคอีสานนั�นก็คือ เด็กจะเติบโต

ขึ�นมาที�ขาดการเลี�ยงดูจากพ่อ-แม่ผูใ้หก้าํเนิดเกิด

ขึ�นมาทาํใหก้ารอบรมเลี�ยงดูจากปู่ ย่าเป็นลกัษณะ

ของการตามใจมากว่าการอบรมใหเ้ป็นสมาชิกของ

สงัคมที�มคุีณภาพจนกลายเป็นส่วนหนึ�งของปญัหา

ที�ยงัคงแกไ้ขไม่ได ้เช่นกรณีพ่อ-แม่มือใหม่ใน

จงัหวดัเลยที�สมยัหนึ�งมกีารร่อนเร่ออกต่างจงัหวดั

เพื�อไปขายฉลากกินแบ่งรฐับาล เมื�อไดเ้งนิมาต่างก็

พากนัสรา้งบา้น ซื�อรถจกัรยานยนต ์รถยนต ์ซึ�ง

ถือเป็นวิธีการใชเ้งนิอย่างฟุ่ มเฟือยเพื�อใหลู้กไดม้ี

ว ัตถุที� เทียบเท่ าก ับลูกครอบครัวอื�น แต่เมื�อ

ระยะเวลาผ่านไประบบเศรษฐกิจเริ�มตกตํ �าทาํให ้

เงนิหมดลงทาํใหร้ะบบการเงนิของครอบครวัเริ�มมี

ปญัหามากขึ�นในขณะที�ลูกก็ถูกฝึกใหใ้ชเ้งินและ

ติดวตัถุนิยมจนเป็นนิสยัถือเป็นการซํ�าเติมภาวะ

ปญัหาใหรุ้นแรงยิ�งขึ�นโดยเฉพาะในครอบครวัของ

พ่ อ -แม่มือ ใหม่ที� ไม่ ได ้สนใจ ในการจ ัดกา ร

ทรพัยส์นิในครอบครวั 

 ขณะเดียวกนัปญัหาของครอบครวัพ่อ-

แม่มือใหม่ส่วนใหญ่ยงัพบอีกว่า จะมีอาชีพที�ไม่

แน่นอน มีการโยกยา้ยถิ�นฐานและทิ�งลูกนอ้ยไว ้

ก ับปู่ ย่า การเสพติดว ัตถุนิยมเนื�องจากมีการ

แข่งขนัทางสงัคม ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการ

เป็นพ่อ-แม่ มีการหย่ารา้งภายในครอบครวั ขาด

ระบบการจดัการทางเศรษฐกิจครอบครวัที�ดีและมี

รายไดไ้ม่เพยีงพอต่อรายจ่าย นอกจากนั�นบางส่วน

บางกลุ่มยงัเป็นผูท้ี�รกัความสบายมากเกินไป ซึ�ง

ปญัหาเหล่านี� เกิดจากการไม่ไดเ้ตรียมความพรอ้ม

สําหรบัการวางแผนก่อนที�จะมีลูก และนับวนั

ปัญหาเหล่านี� ก็ยิ�งทวีความรุนแรงและยงัไม่มี

ทางออกหรือทางแกไ้ขปญัหา 

 คาํถามจึงมอียู่ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ที�จะมีผลต่อการสรา้ง เสริมความม ั �นคงทาง

ครอบครวัในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั�น 

หากมีการนําหลกัเศรษฐศาสตรเ์ชิงพุทธที�ว่าดว้ย

หลกัมชัฌิมาปฏิปทาหรือหลกัอื�นๆ เขา้ไปเยียวยา

รกัษา ดูแล หรือบูรณาการ จะมีส่วนสนับสนุน

ส่งเสริมหรือเสริมสรา้งความม ั �นคงของครอบครวั

พ่อ-แม่มือใหม่ใหเ้กิดความเขม้แขง็ไดจ้ริงหรือไม่ 

และหากจะมีการประยุกต์ใชร้ะบบการบริหาร

จดัการรายไดต้ามหลกัเศรษฐศาสตรเ์ชิงพุทธเพื�อ

การเลี�ยงดูครอบครวัใหม้ ั �นคง เขม้แขง็ และย ั �งยนื

จะมีแนวทางหรือรูปแบบเป็นไปในลกัษณะใด 

คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจจะศึกษาวิจยัในเรื�อง

ขา้งตน้นี�  

 

วตัถปุระสงคก์ารวจิยั 

 1.เพื�อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจที�มีต่อการ

สรา้งเสริมความม ั �นคงทางครอบครวั 

 2. เพื�อศึกษาระบบและกลไกในการเสริมสรา้ง

ความม ั �นคงทางครอบครวัเชิงเศรษฐศาสตร ์

 3. เพื�อบูรณาการหลกัเศรษฐศาสตรเ์ชิงพุทธ

กบัการสรา้งเสริมความม ั �นคงทางครอบครวัพ่อ-

มอืใหม ่
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ขอบเขตการวิจยั 

 การวิจยัเรื�อง “เศรษฐศาสตรเ์ชิงพุทธกบัการ

สรา้งเสริมความม ั �นคงของครอบครวัพ่อ-มอืใหม่” 

เ ป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจ ัยที�

เกี�ยวขอ้งก ับพ่อ-แม่มือใหม่ ( In-experienced 

Family) แนวคิดและกระบวน (Concept and 

Process) การสรา้งความม ั �นคงของครอบครวั 

(Stability of the Family) และเศรษฐศาสตรเ์ชิง

พุทธ (Buddhist Economics) เพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง

แนวทางในการ เสริมสร ้า งคว ามม ั �นคงของ

ครอบครวัพ่อ-แม่มือใหม่ตามกระบวนการทาง

เศรษฐศาสตร ์ไดแ้ก่ 1) รายได ้2) รายจ่าย 3) 

หนี� สิน และ 4) การออม และการประยุกต์ใช ้

กระบวนการเศรษฐศาสตรเ์ชิงพุทธตามหลกัทิฏฐ

ธมัมิกตัถประโยชน์ ไดแ้ก่ 1) อุฏฐานสมัปทา 2) 

อารกัขสมัปทา 3) กลัยาณมติตตา และ 4) สมชีวิ

ตา โดยมีผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัที�ใหก้ารสมัภาษณ์เชิง

ลึก ประกอบดว้ย ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น พระสงฆ์หรือพระสงัฆาธิการ แพทย ์

พยาบาล นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ และ

นักวิชาการดา้นสงัคม จํานวน 7 รูป/คน และ

ผู ้ท ร ง คุณวุฒิ  ผู ้เ ชี� ย ว ช าญด ้า นส ัง คมและ

ครอบครวั นกัวิชาการ ปราชญช์ุมชน เขา้ร่วมใน

การสนทนากลุ่ม จาํนวน 7 รูป/คน โดยศึกษาวจิยั

ในเขตพื�นที�อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ในระหว่าง

เดือนตุลาคม 2559 ถงึเดอืนกนัยายน 2560 

 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 การวิจยัคร ั�งนี�  เป็นการวิจยัแบบคุณภาพ

ภาคสนาม (Qualitative Research) โดยใช ้

วิ ธี ก า ร วิ จ ั ย เ ชิ ง เ อ ก ส า ร  ( Documentary 

research) โดยมีเครื�องมอืในการศึกษาคือ การ

สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) และการ

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

จากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) ที�

ประกอบดว้ย  

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 1. ผู ใ้หข้อ้มูลสําค ัญในการวิจ ัยดา้นการ

สมัภาษณ์เชงิลกึ จาํนวน 7 รูป/คน ไดแ้ก่  

  - ด ร . จํ า น ง ค์  ว ง ค ง  อ า จ า ร ย ์

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์

เลย 

   - พระครูใบฏกีา ทวีศกัดิ� นรินฺโท เจา้อา

รวาทวดัชลธาราราม บา้นท่าแพ 

   - น.ส. ละออ เทา้บุญชู รองประธาน

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) บา้น

นาโคก 

  - นางสาว เอมมกิา ศรีกงัวานใจ ผูช่้วย

ปฏิบตัิงาน พฒันาสงัคม สาํนกังานพฒันาสงัคม

และความม ั �นคงของมนุษยจ์งัหวดัเลย 

  - หลีจู จูมจะนะ ท่านเป็นหมอประจํา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนาออ้ 
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  - นางกญัจน์รตัน์ สมทรพัย ์นกัพฒันา

ชุมชนชาํนาญการ ประจาํสาํนกังานองคก์รบริหาร

ส่วนตาํบลศรีสองรกั 

  - นายธีระศักดิ�  สุนารกัษ์ นักวิชาการ

พฒันาชุมชน สาํนกังานจงัหวดัเลย 

 2. ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสงัคมและ

ครอบครวั นกัวิชาการ ปราชญช์ุมชน เขา้ร่วมใน

การสนทนากลุ่ม จาํนวน 7 รูป/คน 

 - นางพะยอม ราชพฒัน์ ผูแ้ทนพฒันา

สงัคมและความม ั �นคงของมนุษย ์

 - ดร.วทญั�ู แสนใจวุฒิ พฒันาการ

จงัหวดัเลย 

 - นายไพรชั จนัทรแ์สง ผูอ้ ํานวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลนาออ้-

ศรีสองรกั 

 - นายประจวบ ศีลธรรม นายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลศรีสองรกั 

 - พ ร ะมห า สุภ วิ ชญ์ ปภ สฺ โ ร  ร อ ง

ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัสงฆเ์ลย 

 - นางนุชนาฏ สายบุญเยื�อน ผูแ้ทนจาก

สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเลย 

   - นายธนพฒัน์ เฉลิมรตัน์ ผูแ้ทนจาก

สาํนกังานวฒันธรรม จงัหวดัเลย 

 

เครื�องมือการวจิยั 

 1. เก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

 2. สมัภาษณ์เชิงลึกบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อ

ร ว บ ร ว ม ข ้อ มู ล เ กี� ย ว ก ับ ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง

เศรษฐศาสตรท์ี�มต่ีอการสรา้งเสริมความม ั �นคงทาง

ครอบครวั 

 3. ประชุมกลุ่มย่อยเพื�อตรวจสอบสรุปขอ้มูล

ที�เกี�ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐศาสตรท์ี�มต่ีอการ

สรา้งเสริมความม ั �นคงทางครอบครวั 

 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีข ั�นตอนในการ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

 ข ั�นตอนที�  1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

พระไตรปิฎก คมัภรีอ์รรถกถา หนงัสอื ตาํรา และ

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัพทุธเศรษฐศาสตรต์ามแนว

พระพทุธศาสนา 

 ข ั�นตอนที�  2 ติดต่อประสานงานผู ม้ีส่วน

เกี�ยวขอ้งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื�อการ

สมัภาษณ์ โดยออกหนงัสือจากวิทยาลยัสงฆเ์ลย

เลยพรอ้มท ั�งการกําหนดวนั และเวลาในการลง

พื�นที�ในแต่ละจดุ 

 ข ั�นตอนที� 3 การออกสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห ้

ขอ้มลู ไดแ้ก่ 7 รูป/คน 

 ข ั�นตอนที� 4 การจดัสนทนากลุ่มเฉพาะ ไดแ้ก่ 

ผู ้ท ร ง คุณวุฒิ  ผู ้เ ชี� ย ว ช าญด ้า นส ัง คมและ

ครอบครวั นกัวิชาการ ปราชญช์ุมชน เขา้ร่วมใน

การสนทนากลุ่ม จาํนวน 7 รูป/คน 

 ข ั�นตอนที� 5 การบูรณาการหลกัเศรษฐศาสตร์

เชิ งพุทธก ับการสร ้าง เสริมความม ั �นคงทาง

ครอบครวัพ่อ-มอืใหม ่

 ข ั�นตอนที� 6 การสงัเคราะห์ และวิเคราะห์

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร ์ระบบ กลไก บูรณา
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การเพื�อเป็นแนวทางสาํหรบัการเสริมสรา้งความ

ม ั �นคงทางครอบครวัพ่อ-แม่มอืใหม ่

 ข ั�นตอนที�  7 นํา เสนอบทความวิจ ัยและ

ผลการวจิยัต่อสาธารณะ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในส่ วนของการวิ เคราะห์ข อ้มูลนั�นทาง

คณะผูว้ิจยัจะใชเ้ทคนิคการวิเคราะหแ์บบสามเสา้ 

ได แ้ ก่  ความสอดคลอ้งด า้นผู ใ้ห ข้ อ้มูลการ

สมัภาษณ์เชิงลกึ ความสอดคลอ้งดา้นเวลา ความ

สอดคลอ้งดา้นสถานที�โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์

เนื� อหา (Content Analysis Technique) 

ประกอบบริบท (Context) ส่วนการสนทนากลุ่ม

เฉพาะจะศึกษาวิเคราะห์ ส ังเคราะห์ และหา

ขอ้สรุปบนพื� นฐานของความสอดคลอ้งตาม

หลกัการทางเศรษฐศาสตรเ์ชิงพทุธ  

 

ผลการวิจยั 

1. สภาพทางเศรษฐกิจที�มีต่อการสรา้ง

เสริมความม ั �นคงทางครอบครวัในพื�นที�อ ําเภอ

เมือง เลย จ ังหว ัด เลย หลายครอบครัว ได ้

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตรเ์นื�องจากเป็นสงัคม

เกษตรกรรม อาชีพและรายไดห้ลกัของครอบครวั

จะมาจากการจําหน่ายสินคา้และพืชผลทางการ

เกษตรเป็นหลกั  

2. ระบบและกลไกในการเสริมสรา้ง

ความม ั �นคงทางครอบครวัเชิงเศรษฐศาสตร์ใน

พื�นที�อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1) จะตอ้งพยาม

ยามหารายไดเ้สริม 2) มีการจดัทาํบญัชีครวัเรือน 

3) จะตอ้งมีการวางแผนในการใชจ้่าย และ 4) ใช ้

ชีวิตความพอดี พอประมาณ มีเหตุมีผลตาม

แนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

3. ประยุกต์ใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์เชิง

พุทธกบัการสรา้งเสริมความม ั �นคงทางครอบครวั

พ่อ-แม่มือใหม่ 1) ดําเนินชีวิตตามแนวปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 2) คบหากลัยาณมติรและพึง

ละเวน้จากอบายมุข 3) ประกอบอาชีพดว้ยความ

ขยนัหม ั �นเพยีร สุจริต 4) ขวนขวายหาอาชีพเสริม

และใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 5) จดัทาํบญัชี

ครวัเรือน 6) ก่อหนี�สนิบนพื�นฐานของความจาํเป็น 

และ 7) มีการออมเพื�อความม ั �นคง ม ั �งค ั �ง และ

ย ั �งยนืในอนาคต 

 

สรุปผลและอภปิรายผลการวิจยั 

สรุปผลการวจิยั 

 

1. สภาพทางเศรษฐกิจที�มีต่อการสรา้งเสริม

ความมั �นคงทางครอบครวั พบว่า ในพื�นที�อาํเภอ

เมือง เลย จ ังหว ัด เลย หลายครอบครัว ได ้

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตรท์ี�มต่ีอการสรา้งเสริม

ความม ั �นคงทางครอบครวั โดยทุกครอบครวัมี

ความเห็นส่วนใหญ่ตรงกนัมากที�สุดในเรื�องของ

รายไดแ้ละการออมเป็นเรื�องที�สามารถทาํไดใ้น

ปริมาณที�นอ้ยหรือตํ �าขณะที�เรื�องรายจ่ายและ

หนี� สินนั�นกลบัมีทิศทางที�พุ่งสูงขึ�นเนื�องจากค่า
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ครองชีพและปจัจยัจาํเป็นพื�นฐานที�มีเพิ�มมากขึ�น

เป็นเงาตามตวั 

 

2. ระบบและกลไกในการเสริมสรา้งความ

มั �นคงทางครอบครวัเชิงเศรษฐศาสตร  ์พบว่า 

ระบบและกลไกในการเสริมสรา้งความม ั �นคงทาง

ครอบครวัพ่อ-แม่มอืใหม่เชิงเศรษฐศาสตรใ์นพื�นที�

อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1) จะตอ้งพยามยาม

หารายไดเ้พิ�มขึ�นจากอาชีพหลกั โดยมุ่งม ั �นพฒันา

อาชีพเสริมหรืออาชีพสาํรอง มาเป็นรายไดเ้พื�อ

สนองตอบต่อค่าใชจ้่าย หนี�สิน หรือความตอ้งการ

ของครอบครวั 2) มีการจดัทําบญัชีครวัเรือน

เพื�อใหท้ราบถึงประมาณการรายรบั และประมาณ

ก า ร ร า ย จ่ า ย ร ว มถึ ง ห นี� สิ น ขอ ง ค ร ัว เ รื อ น 

ขณะเดียวกนัเมื�อทราบถึงรายจ่ายแลว้ก็จะตอ้งมี

การจ ัดการใหม้ีจ ํานวนที�นอ้ยลงหรือลดลง 3) 

จะตอ้งมีการวางแผนในทุกๆ เรื�อง ต ั�งแต่การ

วางแผนในเรื�องรายรบัท ั�งรายไดป้ระจาํและรายได ้

เสริม การวางแผนเรื�องรายจ่ายที�จะตอ้งจ่ายใน

เรื�องที�จาํเป็น และที�สาํคญัจะตอ้งไม่ก่อหนี�สนิหรือ

ถา้หากจะก่อหนี� สินก็จะตอ้งรีบดําเนินการปลด

เปลื�องหนี� สินที�มีใหล้ดนอ้ยและหมดไปโดยเร็ว

ที�สุด และ 4) ดาํเนินการเก็บออมดว้ยความพอดี 

พอประมาณ มีเหตุมีผลตามแนวทางปร ัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดช รชักาลที� 9 

 

3. หลกัเศรษฐศาสตรเ์ชิงพุทธกบัการสรา้ง

เสริมความมั �นคงทางครอบครวัพ่อ-แม่มือใหม่ 

พบว่า 1) รากฐานสาํคญัในการเสริมสรา้งเสริม

ความม ั �นคงทางครอบครวัพ่อ-แม่มอืใหม่ จาํเป็น

อย่ า งยิ� งที� ครอบคร ัวพ่อ -แม่มือ ใหม่จะตอ้ ง

ดาํเนินการตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงที�องค์

พระบาทสมเด็จพระเด็จพระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลย

เดช รชักาลที� 9 โดยดาํรงครอบครวัอยู่บนพื�นฐาน

แห่ งความพอดีพอประมาณ มี เหตุมีผล  มี

ภูมิคุม้กนั โดยอาศัยความรู ้คุณธรรม 2) 

ครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่จะตอ้งหม ั �นคบหา

กลัยาณมติรและพงึละเวน้จากอบายมขุซึ�งเป็นที�มา

ของความย่อยยบัแห่งโภคทรพัยใ์นระดบัครวัเรือน 

ท ั�ง (1) การติดสุราและของมึนเมา (2) การชอบ

เที�ยวกลางคืน (3) การชอบเที�ยวดูการละเล่น (4) 

การตดิการพนนั (5) การคบคนช ั �วหรือไดเ้พื�อนไม่

ดี และที�สาํคญั (6) การเกียจครา้นการงาน 3) ใน

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ สิ�งที�ส ําค ัญที�

ครอบครวัพ่อ-แม่มอืใหม่จะตอ้งพงึกระทาํก็คือ (1) 

มคีวามขยนัหม ั �นเพียรในการประกอบวิชาชีพหรือ

อาชีพ (2) ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพดว้ยความ

สุจริต (3) มสีติ มคีวามระลกึได ้และมคีวามระวงั

ย ั�งคิดในการประกอบวิชาชีพ และ (4) ประกอบ

วิชาชีพหรืออาชีพบนพื�นฐานของความรู ้ความ

เขา้ใจ มีความคิดดี มีการพฒันาสรา้งสรรค์การ

งานที�ตนเองประกอบอยู่เสมอ 4) ในดา้นการ

เสริมสรา้งรายไดเ้พื�อนํามาจุนเจือครอบครวัพ่อ-

แม่มือใหม่นั�น จะตอ้งประพฤติปฏิบตัิดงันี�  (1) 

ครอบครวัพ่อ-แม่มอืใหม่จะตอ้งหม ั �นพฒันาทกัษะ
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วชิาชีพใหเ้กิดความชาํนาญและเชี�ยวชาญอยู่เสมอ 

(2) ครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่จะตอ้งช่วยกัน

ขวนขวายหาอาชีพเสริมเพิ�มรายไดแ้ละใชเ้วลาว่าง

เพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เพื�อครอบครวั และที�

สาํคญัก็คือ (3) ครอบครวัพ่อ-แม่มือใหม่จะตอ้ง

ช่วยกนัลดรายจ่ายที�ไม่สาํคญัเพื�อเป็นการรกัษา

ระดบัรายไดข้องครอบครวัใหเ้กิดความม ั �นคง ม ั �ง

ค ั �งอยู่เสมอ 5) ในดา้นรายจ่าย ครอบครวัพ่อ-แม่

มือใหม่จะตอ้งช่วยกนั (1) จดัทาํบญัชีครวัเรือน

เพื�อเป็นฐานขอ้มลูประกอบการคิดหรือตดัสนิใจใน

การใชจ้่ายเงินตรา (2) การรูจ้ ักใชรู้จ้กัจ่ายใน

รายการที�จาํเป็นและสาํคญัเพื�อประโยชน์ส่วนรวม

ของคนในครอบครวั (3) การมคีวามระงบัยงัย ั�งช ั �ง

ใจ ไตรตรอง พินิจพิเคราะหอ์ย่างละเอียดถี�ถว้น

ก่อนที�จะตดัสินใจซื�อหรือจ่าย และ (4) การคิด

ใคร่ครวญอย่างมีเหตุมีผลก่อนตดัสินใจจ่ายหรือ

ตดัสินใจซื�อว่า เหมาะสมไม่เหมาะสม คุม้ค่าไม่

คุม้ค่า เกดิประโยชนห์รือไม่มปีระโยชน ์6) ในดา้น

หนี� สิน เพื�อใหค้รอบครวัพ่อ-แม่มือใหม่ดาํรงอยู่

บนความม ั �นคง ม ั �งค ั �ง และย ั �งยืน และเป้นครอบ

ครวัที�ปราศจากหนี�สนิ จาํเป็นอย่างยิ�งที�ครอบครวั

พ่อ-แม่มือใหม่จะตอ้ง (1) มีการวางแผนการใช ้

จ่ ายให เ้ ป็นไปตามกําล ังทร ัพย์ที�ตน เองหรือ

ครอบครวัตนเองมี (2) ลดการใชจ้่ายที�ฟุ่ มเฟือย 

ไม่เกิดประโยชน ์และไม่สุรุ่ยสุร่ายเกินตวั (3) จะ

ใชจ้ะจ่ายสิ�งใดก็ควรตั�งอยู่บนพื�นฐานของความ

พอดีพอประมาณ และ (4) หากมีความจาํเป็นที�

จะตอ้งก่อหนี�สนิ ครอบครวัพ่อ-แม่มอืใหม่จะตอ้ง

ก่อหนี� สินบนพื�นฐานของความจาํเป็นและเป็นไป

อย่างมเีหตุมผีล 7) ในดา้นการออม เนื�องจากการ

ออมเป็นเรื�องสาํคญัของการร่วมตน้ครอบครวัที�จะ

ก่อใหเ้กิดความม ั �นคง ม ั �งค ั �ง และย ั �งยืนในอนาคต 

ครอบครวัพ่อ-แม่มอืใหม่จะตอ้งใหค้วามสาํคญัใน

เรื�องนี� เป็นลาํดบัตน้ๆ ท ั�งนี� เพราะการออมจะเป็น 

(1) สรา้งภูมิคุม้กนัที�ดีที�จะเกิดขึ�นแก่ครอบครวั

และลูกหลานในอนาคต (2) การออมยงัเป็น

ตวัชี�วดัถึงความสาํเร็จในเรื�องของรูจ้กัประหยดัที�

เกิดขึ�นในการขบัเคลื�อนของครอบครวัพ่อ-แม่

มือใหม่ และ (3) การออมยงัเป็นตวัชี� วดัในของ

ความเป็นผูม้ธัยสัถข์องผูค้รองเรือน เป็นวิถีของ

ครอบครวัที�มองการณ์ไกลเพื�อความสมบูรณ์พูน

สุขในอนาคตดว้ย 

 

อภปิรายผล  

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 

งานวิจ ัยที� เกี� ยวขอ้ง การเก็บขอ้มูลจากการ

สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) จากผูใ้ห ้

ขอ้มลูสาํคญั (Key Informants) และการสนทนา

กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก

ผูท้รงคุณวุฒิรวมถึงผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั

และประชาชนแลว้บูรณาการหลกัเศรษฐศาสตรเ์ชิง

พุทธเขา้กบัแนวทางในการสรา้งเสริมความม ั �นคง

ทางครอบครวัพ่อ-แม่มือใหม่ เพื�อใหส้ามารถ

ดาํรงชีวติและดาํเนินชีวติครอบครวัไดอ้ย่างสมดุล

และพึ�งพาตนเองได ้โดยไดร้บัหลกัประกนัดา้น

สทิธิและการตอบสนองต่อความจาํเป็นข ั�นพื�นฐาน

ของการดาํรงชีวิตมนุษย ์รวมถึงการทาํหนา้ที�ของ



๑๙๙ 

ครอบครวัต่อสมาชิกครอบครวัและสงัคม ทาํให ้

ครอบครวัสามารถดาํเนินชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่าง

มีศักดิ�ศรีและพรอ้มที�จะพฒันาศักยภาพการ

เรียนรูแ้ละการปรบัตวัใหเ้กิดสมดุลในการดาํเนิน

ชีวิตครอบครัว ท ั�ง นี� สามารถนํามาสรุปและ

อภปิรายผลที�ไดจ้ากการวจิยัดงันี�  

 

 1. สภาพทางเศรษฐกิจที�มีต่อการสรา้ง

เสริมความมั �นคงทางครอบครวั จากการศึกษา 

พบว่า ในพื�นที�อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลาย

ครอบครวัไดผ้ลกระทบทางเศรษฐศาสตรท์ี�มีต่อ

การสรา้งเสริมความม ั �นคงทางครอบครวั โดยทุก

ครอบครวัมคีวามเหน็ส่วนใหญ่ตรงกนัมากที�สุดใน

เรื�องของรายไดแ้ละการออมเป็นเรื�องที�สามารถทาํ

ไดใ้นปรมิาณที�นอ้ยหรือตํ �าขณะที�เรื�องรายจ่ายและ

หนี� สินนั�นกลบัมีทิศทางที�พุ่งสูงขึ�นเนื�องจากค่า

ครองชีพและปจัจยัจาํเป็นพื�นฐานที�มีเพิ�มมากขึ�น

เป็นเงาตามตัว ท ั�งนี� เนื�องจากสภาพท ั �วไปของ

ครอบครวั ชุมชน และสงัคมในพื�นที�อาํเภอเมอืง

เลยส่วนใหญ่เป็นสงัคมเกษตรกรรม อาชีพและ

รายไดห้ลกัของครอบครวัจะมาจากการจาํหน่าย

สินคา้และพืชผลทางการเกษตรเป็นหลกั หากปี

ไหนประสบกบัภาวะนํ�าท่วมนํ�าแลง้ครอบครัว

เกษตรกรก็จะได ้ร ับผลกระทบในเรื� อ งของ

เศรษฐกจิระดบัครวัเรือนมาก ซึ�งสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษา “สภาพการดาํเนินชีวิตครอบครวัพ่อแม่

วยัรุ่นและบริการทางสงัคมสาํหรบัครอบครวั”[3] 

ที�พบคล า้ยก ันว่ า  สภาพทาง เศรษฐกิจของ

ครอบครวัพ่อแม่วยัรุ่นมรีายไดไ้ม่เพยีงพอ รายได ้

ไม่มคีวามแน่นอน บางครอบครวัมอีาชีพรบัจา้งได ้

ค่าจา้งวนัละ 150-200 บาท ซึ�งไม่เพียงพอที�จะ

เลี�ยงดูสมาชิกครอบครวัจาํนวนมาก บางรายหา

รายไดจ้ากงานที�มีเป็นช่วงๆ หรือหารายไดเ้ป็น

รายวนั พอเงนิหมดค่อยหาใหม่ ทาํใหไ้ม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการข ั�นพื�นฐานของครอบครวั

ได ้ 

 

2. ระบบและกลไกในการเสริมสรา้ง

ความมั �นคงทางครอบครวัเชิงเศรษฐศาสตร ์ จาก

การศึกษา พบว่า ระบบและกลไกในการเสริมสรา้ง

ความม ั �นคงทางครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่ เชิง

เศรษฐศาสตรใ์นพื�นที�อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 

1) จะตอ้งพยามยามหารายไดเ้พิ�มขึ�นจากอาชีพ

หลกั โดยมุง่ม ั �นพฒันาอาชีพเสริมหรอือาชพีสาํรอง 

มาเป็นรายไดเ้พื�อสนองตอบต่อค่าใชจ้่าย หนี� สิน 

หรือความตอ้งการของครอบครวั 2) มีการจดัทาํ

บญัชีครวัเรือนเพื�อใหท้ราบถึงประมาณการรายรบั 

และประมาณการรายจ่ ายรวมถึงหนี� สินของ

ครวัเรือน ขณะเดียวกนัเมื�อทราบถึงรายจ่ายแลว้ก็

จะตอ้งมกีารจดัการใหม้จีาํนวนที�นอ้ยลงหรือลดลง 

3) จะตอ้งมกีารวางแผนในทุกๆ เรื�อง ต ั�งแต่การ

วางแผนในเรื�องรายรบัท ั�งรายไดป้ระจาํและรายได ้

เสริม การวางแผนเรื�องรายจ่ายที�จะตอ้งจ่ายใน

เรื�องที�จาํเป็น และที�สาํคญัจะตอ้งไม่ก่อหนี�สนิหรือ

ถา้หากจะก่อหนี� สินก็จะตอ้งรีบดาํเนินการปลด

เปลื�องหนี� สินที�มีใหล้ดนอ้ยและหมดไปโดยเร็ว

ที�สุด และ 4) ดาํเนินการเก็บออมดว้ยความพอดี 

พอประมาณ มีเหตุมีผลตามแนวทางปร ัชญา



๒๐๐ 

เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช รชักาลที� 9 ท ั�งนี� เพื�อ

ก่อใหเ้กิดความม ั �นคง ม ั �งค ั �ง  และย ั �งยืนของ

ครอบครวั  

ผลการศึกษาวิจยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบั

การศึกษาและพ ัฒนารูปแบบการเสริมสร า้ง

หลกัประกนัความม ั �นคงของครอบครวั [4] ที�

พบว่า ควรมุง่เนน้การเสริมสรา้งหลกัประกนัความ

ม ั �นคงในดา้นชีวิตครอบครวัและชีวิตการงานให ้

เป็นศูนยก์ลางแกนหมนุกระบวนการพฒันา เพื�อ

ส่งเสริมปจัจยัเกื� อหนุนความเขม้แข็งภายในตวั

ครอบครวัเอง ตลอดจนการมหีลกัคิดคุณธรรมใน

การดํารงชีวิตและการใชช้ีวิตครอบครัว การ

ประกอบอาชีพ สุจริ ตด ้วยความร ับผิดชอบ

ขยนัหม ั �นเพียรและรูจ้กัพฒันาความสามารถใน

การทาํงานอยู่เสมอ และยงัสอดคลอ้งกบัหลกั

พทุธจรยิศาสตรส์าํหรบัแกป้ญัหาการครองเรือนใน

สงัคมไทย [5] ที�พบว่า หลกัการประพฤติปฏิบตัิ

ของบุคคลเพื�อเขา้ถึงจุดหมายสูงสุด 3 ระดบั คือ 

จริยศาสตร์ระด ับตน้คือ ศีล 5 จริยศาสตร์

ระดบักลางคือกุศลกรรมบถ 10 และจริยศาสตร์

ร ะ ด ับ สู ง คื อ อ ริ ย ม ร รค มี อ ง ค์  8  เ ป็ น ต ้น 

ขณะเดียวกนัผลการวิจยัที�คน้พบยงัเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัรูปแบบการเสริมสรา้งความ

ม ั �นคงของครอบครวัเชิงพุทธบูรณาการ [6] ที�

พบว่ า  หล ักการ เสริมสร า้ งความม ั �นคงของ

ครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา คือ การ

ป ฏิ บ ัติ ต น ต า ม แ น ว อ ริ ย ม ร ร ค มี อ ง ค์  8 

ประกอบดว้ยสมัมาทิฐ ิสมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา 

สมัมาก ัมมนัตะ ส ัมมาอาชีวะ สมัมาวายามะ 

สมัมาสติและสมัมาสมาธิ และหลกัการเสริมสรา้ง

ภูมิคุม้กนัใหก้บัครอบครวัตามหลกัทิศ 6 ผลที�

ไดร้บัจากหลกัการดงักล่าวมานี�ม ี3 อย่าง คือ 1) 

ก่อเกิดความเสมอภาคทางสงัคม ทางเศรษฐกิจ 

และทางการศึกษา ก่อเกิดความปรองดองใน

ครอบครวั และความผาสุกในการครองเรือน 2) 

ไดร้บัประโยชนโ์ลกหนา้ และ 3) ไดร้บัประโยชน์

สูงสุดคือการหลุดพน้จากปญัหาทั�งปวง 

 

3. หลกัเศรษฐศาสตรเ์ชิงพุทธกบัการ

สร ้างเสริมความมั �นคงทางครอบครัวพ่อ-แม่

มื อ ให ม่  จากการ ศึกษา  พบว่ า  1 )  จะต ้อ ง

ดํา เนินการตามปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) 

จะตอ้งหม ั �นคบหากลัยาณมิตรและพึงละเวน้จาก

อบายมขุ 3) ประกอบอาชีพหรือวชิาชีพดว้ยความ

ขยนัหม ั �นเพียรสุจริต มสีติ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 

มีความคิดดี และมีการพฒันาสรา้งสรรค์ 4) 

ขวนขวายหาอาชีพเสริมเพิ�มรายไดแ้ละใชเ้วลาว่าง

เพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เพื�อครอบครวั 5) จดัทาํ

บญัชีครวัเรือนเพื�อเป็นฐานขอ้มูลประกอบการคิด

หรือตดัสินใจในการใชจ้่ายเงินตรา 6) ก่อหนี�

สินบนพื�นฐานของความจาํเป็นและเป็นไปอย่างมี

เหตุมีผล และ 7) มกีารออมเพื�อความม ั �นคง ม ั �ง

ค ั �ง  และย ั �งยืนในอนาคต ซึ� งสอดคลอ้งก ับ

การศึกษาและพ ัฒนารูปแบบการเสริมสร า้ง

หลกัประกนัความม ั �นคงของครอบครวั [7] ที�

พบว่า ควรมุ่งเนน้การเสริมสรา้งหลกัประกนัความ

ม ั �นคงในดา้นชีวิตครอบครวัและชีวิตการงานให ้



๒๐๑ 

เป็นศูนยก์ลางแกนหมนุกระบวนการพฒันา เพื�อ

ส่งเสริมปจัจยัเกื� อหนุนความเขม้แข็งภายในตวั

ครอบครวัเอง ตลอดจนการมหีลกัคิดคุณธรรมใน

การดํารงชีวิตและการใชช้ีวิตครอบครัว การ

ประกอบอาชีพ สุจริตด ้วยความร ับผิดชอบ

ขยนัหม ั �นเพียรและรูจ้กัพฒันาความสามารถใน

การทาํงานอยู่เสมอ และยงัสอดคลอ้งกบัหลกั

พทุธจรยิศาสตรส์าํหรบัแกป้ญัหาการครองเรือนใน

สงัคมไทย [8] ที�พบว่า หลกัการประพฤติปฏบิตัิ

ของบุคคลเพื�อเขา้ถึงจุดหมายสูงสุด 3 ระดบั คือ 

จริยศาสตร์ระด ับตน้คือ ศีล 5 จริยศาสตร์

ระดบักลางคือกุศลกรรมบถ 10 และ จริยศาสตร์

ร ะ ด ับ สู ง คื อ อ ริ ย ม ร รค มี อ ง ค์  8  เ ป็ น ต ้น 

ขณะเดียวกนัผลการวิจยัที�คน้พบยงัเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัรูปแบบการเสริมสรา้งความ

ม ั �นคงของครอบครวัเชิงพุทธบูรณาการ [9] ที�

พบว่ า  หล ักการ เสริมสร า้ งความม ั �นคงของ

ครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา คือ การ

ป ฏิ บ ัติ ต น ต า ม แ น ว อ ริ ย ม ร ร ค มี อ ง ค์  8 

ประกอบดว้ยสมัมาทิฐ ิสมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา 

ส ัมมาก ัมม ันตะ ส ัมมาอาชีวะ ส ัมมาวายามะ 

สมัมาสติและสมัมาสมาธิ และหลกัการเสริมสรา้ง

ภูมิคุม้กนัใหก้บัครอบครวัตามหลกัทิศ 6 ผลที�

ไดร้บัจากหลกัการดงักล่าวมานี�ม ี3 อย่าง คือ 1) 

ก่อเกิดความเสมอภาคทางสงัคม ทางเศรษฐกิจ 

และทางการศึกษา ก่อเกิดความปรองดองใน

ครอบครวั และความผาสุกในการครองเรือน 2) 

ไดร้บัประโยชนโ์ลกหนา้ และ 3) ไดร้บัประโยชน์

สูงสุดคือการหลุดพน้จากปญัหาทั�งปวง 

ขอ้เสนอแนะเพื�อนําผลการวิจยัไปใช ้

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า เ รื� อ ง ก า ร ศึ ก ษ า

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกบัการเสริมสรา้งความ

ม ั �นคงของครอบครวัพ่อ-แม่มอืใหม่ ในเขตอาํเภอ

เมืองเลย จงัหวดัเลย ผูศึ้กษาขอเสนอประเด็นที�

ควรกําหนดเป็นนโยบายเพื�อใหผู้ท้ี�เกี�ยวขอ้งได ้

นาํไปใชต่้อไปนี�  

 1. ควรมีการศึกษาเกี�ยวก ับการสรา้ง

ความม ั �นคงทางครอบครวักบัการดาํเนินชีวิตตาม

ทางสายกลาง(หลกัแห่งความพอดี)ใหส้ามารถ

ใชไ้ดจ้ริงในปจัจุบนั 

2. ควรมีการศึกษาเกี�ยวก ับการสรา้ง

ความม ั �นคงทางครอบครวักบัการดาํเนินชีวิตตาม

หลกัทิฏฐธมัมิกตัถประโยชนใ์หส้ามารถใชไ้ดจ้ริง

ในปจัจบุนั 

3. ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัการพฒันา

ความม ั �นคงทางครอบตามวิถีพุทธในเขตจงัหวดั

เลย 

4. ควรมีสรา้งเครื�องมือวิจยัเพิ�มเติม

นอกจากแบบสอบถามและสมัภาษณ์เชิงลึกเช่น 

การสงัเกตพฤติกรรม เพื�อใหใ้หไ้ดข้อ้มูลตรงกบั

ความเป็นจริงมากที�สุด 

  5. การวิจ ัยเพื�อพฒันาแสวงหา หรือ

พฒันารูปแบบการเสริมสรา้งความม ั �นคงของ

ครอบครวั เป็นสิ�งที�ทา้ทายสาํหรบันกัวิจยัที�จะหา

แนวทาง กระบวนการ หรือวิธีการที�จะนํา เอา

รูปแบบดังกล่าวไปทดลองใชก้ ับครอบครัวที�



๒๐๒ 

ประสบปญัหาในการพฒันา หรือเป็นครอบครวัที�

ไม่สามารถพึ�งตนเองได ้ 

 

กติติกรรมประกาศ  

 การวจิยัเรื�อง “เศรษฐศาสตรเ์ชิงพทุธกบั

การสรา้งเสริมความม ั �นคงของครอบครวัพ่อ-

มอืใหม”่ สาํเร็จไดด้ว้ยการสนบัสนุนจากหน่วยงาน

และบุคคลหลายท่าน ทางคณะผูว้ิจยัขอเอ่ยนาม

ท่านผูม้อีุปการคุณเหล่านั�นไวใ้นที�นี�  ดงันี�  

 1. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาราชวิทยาลยั 

วิ ท ย า ล ัย ส ง ฆ์ เ ล ย  โ ด ย  พ ร ะ สิ ริ ร ัต น เ ม ธี 

ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัสงฆเ์ลย ไดอ้าํนวยความ

สะดวกและสนบัสนุนในดา้นอุปกรณส์าํนกังานที�ใช ้

ในการวจิยัเป็นอย่างด ี

 2. พระสงฆน์กัพฒันาสงัคม นกัวิชาการ

ดา้นส ังคม นักวิช าการร ัฐประศาสน์ศาสตร ์

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นประชาชน 

ผูน้ําชุมชน เจา้หนา้ที�  และหน่วยงานที�มีส่วน

เกี�ยวขอ้งที�อนุเคราะหข์อ้มูลในการทาํการวิจยัจน

ทาํใหเ้นื�อหาออกมาอย่างสมบูรณ ์

 3. ผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการและความ

ม ั �นคงของมนุษย ์จงัหวดัเลย ที�ใหข้อ้เสนอแนะ

เพื�อแกไ้ขปรบัปรุงจนทําใหเ้นื� อหาออกมาอย่าง

สมบูรณ ์

 4. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัพทุธศาสตร ์

คณาจารย ์และเจา้หนา้ที� สถาบนัวิจยัพทุธศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยัทุกรูป/

ท่าน ที�ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปรบัปรุงจน

งานวจิยันี� ไดส้าํเร็จอย่างสมบูรณ ์

 5. ทีมงานนกัวิจยั ผูช่้วยวิจยัภาคสนาม

ที�ทาํหนา้ที�ในการช่วยสมัภาษณ์ จดักิจกรรมและ

ปฏิบตัิงานในภาคสนาม ดว้ยความเต็มใจและ

สนุกสนานมีความสุขกบัการทาํงาน จนทาํใหไ้ด ้

ขอ้มลูข ั�นตน้สาํหรบัการทาํวจิยัจนเสร็จสมบูรณ ์

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที�มอีุปการคุณไว ้

ณ ที�นี�ดว้ย 
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การนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค  
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วัตถุประสงค กิจกรรม ผลที่ไดรับ 

๑. เพื่อศึกษาสภาพ

การจัดการชุมชนกับ

การปองกันและแกไข

ปญหาอุทกภัย 

๑. การศึกษาเอกสาร 

๒. การสํารวจพืน้ที ่

๓. การวิจัยเชิงสํารวจ 
 

๑. ไดชุดความรูในการจัดการชุมชน 

๒. ไดชุดความรูในการจัดการปญหาอุทกภัย 

๓. ไดชุดความรูเชิงบริบทของชมุชน 

๔. ไดชุดความรูเรื่องแนวคิดในการจัดการชุมชน 

๒ .  เพื่ อ วิ เ ค ร า ะห

รู ปแบบการจั ดการ

ชุมชนกับการปองกัน

แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า

อุทกภัย 

๑. การศึกษาเอกสาร 

๒. การวิเคราะหผลวิจัย

เชิงสํารวจ 

๓. การสัมภาษณเชิงลึก  

๑. ไดชุดความรูในการจัดการชุมชน 

๒. ไดชุดความรูในการจัดการปญหาอุทกภัย 

๓. ไดชุดความรูเชิงบริบทของชมุชน 

๔. ไดชุดความรูเรื่องแนวคิดในการจัดการชุมชน 

๕. ไดรูปแบบการจัดการชุมชนกับการปองกันและ

แกไขปญหาอุทกภัย 

๓. เพื่อสังเคราะห

แบบจําลองเชิงกลยุทธ

ในการจัดการชุมชน

เพื่อการปองกันและ

แกไขปญหาอุทกภัย 

๑. การศึกษาเอกสาร 

๒. การวิเคราะหผลวิจัย

เชิงสํารวจ 

๓. การผลวิเคราะหการ

สัมภาษณเชิงลึก 

๔. การผลวิเคราะหการ

สนทนากลุมเฉพาะ 

๕. สังเคราะหองค

ความรูในการจัดการ

ชุมชนเชิงกลยุทธเพื่อ

การปองกันและแกไข

ปญหาอุทกภัย 

 

ไดองคความรูในการจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ํา

เชิงกลยุทธกับการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 

ในมิติดังตอไปนี้ 

๑. กลยุทธในการปองกันกอนเกิดอุทกภัย 

๒. กลยุทธในการแกไขสถานการณขณะประสบ

อุทกภยั 

๓. กลยุทธในการเยียวยาและฟนฟูหลังประสบ

อุทกภัย 

๔. กลยุทธในการบูรณาการเพื่อความยั่งยืนในการ

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางเพื่อการปองกันและ

แกไขปญหาอุทกภัย 
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ภาคผนวก ง  

เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 

สวนที่ ๑  ขอมูลสวนบุคคล 

 ชื่อ-สกุล ผูใหสัมภาษณ ............................................................................อาย.ุ........................ 

 ที่อยู.......................................................................................................................................... 

 ระดับการศึกษา........................................................................................................................ 

 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

  - อยูในวัยทํางาน............................................................คน อาย.ุ........................ 

  - พนวัยทํางาน................................................................คน อาย.ุ........................ 

  - อยูในวันเรียน...............................................................คน อาย.ุ........................ 

  - ชวยเหลือในการประกอบอาชีพ....................................คน อาย.ุ........................ 

  - ไมไดชวยเหลือในการประกอบอาชีพ............................คน อาย.ุ........................ 

สวนที่ ๒ หลักเศรษฐศาสตรครอบครัว 

 ๑) อาชีพ/แหลงที่มาของรายได 

  อาชีพหลัก...................................................รายไดประมาณ...............................บาท/เดือน 

  อาชีพเสริมที่ ๑.............................................รายไดประมาณ...............................บาท/เดือน 

  อาชีพเสริมที่ ๒.............................................รายไดประมาณ...............................บาท/เดือน 

 ๒) รายจาย/การบริโภค 

          รายจายที่เปน Fix cost เชน คาน้ํา คาไฟ คาผอนบาน ผอนรถ คาโทรศัพท คาน้ํามัน คากิน

ในครอบครัว....................................................... 

           คาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว (คาการศึกษา /คาเลี้ยงดูบิดามารดา เปนตน)......................... 

           คาใชจายในสังคม เชน คาเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ ภาษีสังคม ......................................... 

  คาใชจายสวนตัว เชน คากระเปา น้ําหอม รองเทา เครื่องสําอาง เสื้อผา............................... 

 ๓) ทานมีการออมหรือไม (ถาไมมีขามไปขอ ๔) 

  - ฝากธนาคาร……………………….. 

  - ฝากสัจจะ……………………………… 

  - ซื้อทอง ……………………………….  - อื่นๆ............................. 

 ๔) ทานมีหนี้สิ้นหรือไม(ถาไมมีขามไปขอ ๕) 

  - หนี้สินในระบบ……………………………………………….. 

  - หนี้สินนอกระบบ....................................................... 

 ๕) ทานไดทําบัญชีรายรับ-รายจายหรือไม……………………………………. 

 ๖) ทานมีรายไดมากกวารายจายหรือไม.......................................... 
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สวนที่ ๓ หลักธรรมกับการเสริมสรางความมั่นคงพอ-แมมือใหม 

 หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนหลักธรรม ๔ ประการ 

 ๑) ทานมีความถึงพรอมดวยความขยันในการประกอบอาชีพในหนาที่อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒) ทานถึงพรอมในการรักษาทรัพยที่แสวงหาไดมาจากการประกอบอาชีพอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓) ทานมีวิธีการเลี้ยงชีพตามกําลังทรัพยที่แสวงหามาไดอยาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔) ทานเลือกคบเพื่อนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักการดําเนินทางสายกลาง ๘ ประการ 

 ๑) ในทัศนะของทาน คําวา “ความมัน่คงทางครอบครัวพอ-แมมือใหม”เปนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒)การรูจักประมาณในการดําเนินชีวิตควรเปนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ๓) ทานมีหลักการและวิธีการปฏิบัติในการสื่อสารกับสมาชิกภายในครอบครัวอยางไร 



๒๑๑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔) เมื่อทานมีหนี้สินเกิดขึ้นในครอบครัว ทานจะมีวิธีการปฏิบัติตนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๕)ทานมีวิธีการสรางฐานะครอบครัวทางเศรษฐกิจอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๖) ทานมีการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๗) ทานมีการจัดสรรการใชจายในครอบครัวอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๘) ทานใชหลักการใดในการเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวพอแมมือใหม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๒ 

 



๒๑๓ 



๒๑๔ 



๒๑๕ 



๒๑๖ 



๒๑๗ 



๒๑๘ 



๒๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพกิจกรรม 

 



๒๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณกลุมครอบครวัตัวอยาง 



๒๒๑ 

 

 

 

ประชุมกลุมยอย 



๒๒๒ 

 

 

 

 

 



๒๒๓ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 



๒๒๔ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

สัญญาเลขที่ MCU RS 610760127 

ชื่อโครงการ เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงของครอบครัวพอ-มือใหม 

หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม และคณะ 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย 

โทรศัพท 0857409681 โทรสาร  Email : thongchai_07@hotmail.co.th 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 การวิจัยเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงของครอบครัวพอ-มือใหม” เกิดจาก

ความสนใจที่จะศึกษาระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวโดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา

เขามาใชในการจักการความคิดของคน โดยเริ่มจากสถาบันที่เปนพื้นฐานของโครงสรางในสังคมในการเชื่อมโยง 

หลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธที่วาดวยหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือหลักอื่นๆ เขาไปเยียวยารักษา ดูแล หรือบูรณาการ 

จะมีสวนสนับสนุนสงเสริมหรือเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัวพอ-แมมือใหมใหเกิดความเขมแข็งไดจริง

หรือไม และหากจะมีการประยุกตใชระบบการบริหารจัดการรายไดตามหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธเพื่อการเลี้ยงดู

ครอบครัวใหมั่นคง เขมแข็ง และยั่งยืนจะมีแนวทางหรือรูปแบบเปนไปในลักษณะใด 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1) เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว 

 2) เพื่อศึกษาระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวเชิงเศรษฐศาสตร 

 3) เพื่อบูรณาการหลักเศรษฐศาสตรเชงิพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-มือใหม 

ผลการวิจัย  

 1. สภาพทางเศรษฐกิจที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวในพื้นที่อําเภอเมืองเลย จังหวัด

เลย หลายครอบครัวไดผลกระทบทางเศรษฐศาสตรเนื่องจากเปนสังคมเกษตรกรรม อาชีพและรายไดหลักของ

ครอบครัวจะมาจากการจําหนายสินคาและพืชผลทางการเกษตรเปนหลัก หลายครอบครัวไดผลกระทบทาง

เศรษฐศาสตรที่มีตอการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัว โดยทุกครอบครัวมีความเห็นสวนใหญตรงกันมาก

ที่สุดในเรื่องของรายไดและการออมเปนเรื่องที่สามารถทําไดในปริมาณที่นอยหรือต่ําขณะที่เรื่องรายจายและ

หนี้สินนั้นกลับมีทิศทางที่พุงสูงขึ้นเนื่องจากคาครองชีพและปจจัยจําเปนพื้นฐานท่ีมีเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว 

 2. ระบบและกลไกในการเสริมสรางความมั่นคงทางครอบครัวพอ-แมมือใหมเชิงเศรษฐศาสตรในพื้นที่

อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  



๒๒๕ 

  1) จะตองพยามยามหารายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก โดยมุงมั่นพัฒนาอาชีพเสริมหรืออาชีพ

สํารอง มาเปนรายไดเพื่อสนองตอบตอคาใชจาย หนี้สิน หรือความตองการของครอบครัว  

  2) มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใหทราบถึงประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย

รวมถึงหนี้สินของครัวเรือน ขณะเดียวกันเมื่อทราบถึงรายจายแลวก็จะตองมีการจัดการใหมีจํานวนที่นอยลงหรือ

ลดลง  

  3) จะตองมีการวางแผนในทุกๆ เรื่อง ตั้งแตการวางแผนในเรื่องรายรับทั้งรายไดประจําและ

รายไดเสริม การวางแผนเรื่องรายจายที่จะตองจายในเรื่องที่จําเปน และที่สําคัญจะตองไมกอหนี้สินหรือถาหากจะ

กอหนี้สินก็จะตองรีบดําเนินการปลดเปลื้องหนี้สินที่มีใหลดนอยและหมดไปโดยเร็วที่สุด และ  

  4) ดําเนินการเก็บออมดวยความพอดี พอประมาณ มีเหตุมีผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 3. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการสรางเสริมความมั่นคงทางครอบครัวพอ-มือใหม  

  1) ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  2) คบหากัลยาณมิตรและพึงละเวนจากอบายมุข  

  3) ประกอบอาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร สุจริต  

  4) ขวนขวายหาอาชีพเสริมและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

  5) จัดทําบัญชีครัวเรือน  

  6) กอหนี้สินบนพื้นฐานของความจําเปน และ  

  7) มีการออมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคตตลอดจนการมีหลักคิดคุณธรรมใน

การดํารงชีวิตและการใชชีวิตครอบครัว การประกอบอาชีพสุจริตดวยความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรและรูจัก

พัฒนาความสามารถในการทํางานอยูเสมอ และยังสอดคลองกับหลักพุทธจริยศาสตรสําหรับแกปญหาการครอง

เรือนในสังคมไทย 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 1) หนวยงานที่เกี่ยวของควรกําหนดนโยบายสนับสนุนการอบรมพัฒนาการสรางความมั่นคงของ

ครอบครัวโดยใชหลักความพอดี (ทางสายกลาง 8 ประการ) และหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน.(ประโยชนใน

ปจจุบัน ๔ ประการ) 

 2)  รณรงคใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงภายในครอบครัว 

 3) สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับการสรางความมั่นคงของครอบครัวโดยใชหลักความพอดี (ทาง

สายกลาง 8 ประการ) และหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน.(ประโยชนในปจจุบัน ๔ ประการ) 



๒๒๖ 

การประชาสัมพันธ 

 มีการประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอรเน็ต 

http://www.mcu.ac.th/site/major/major_index.php สวนการประชาสัมพันธสิ่งตีพมิพอยูระหวาง

ดําเนินการ 

 



๒๒๗ 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 



๒๒๘ 

ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ นามสกุล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย สิงอุดม 

วัน เดือน ปเกิด  ๒๙ เมษายน ๒๕๐๗ 

สถานที่เกิด  ๗๐ หมูที่ ๕ บานหนองบุญชู ตําบลกูทองอําเภอเชียงยืน จังหวัดสารคาม 

สถานที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ๔๔ หมู ๑๒ ตําบลนาโปง อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๒๙ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 

การสอนสังคม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) 

ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) 

สาขารัฐประศาสนศาสตร กลุมภาวะผูนําเชิงพุทธ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ผลงานดานวิชาการ 

การวิจัยเรื่อง 

๑. ความพึงพอใจของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย และนิสิตตอ กระบวนการจัดการเรียน

การสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒. ปญหาและอุปสรรคการใชสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาตาม หลักสูตร การศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ชวงชั้นที่ ๔ ในโรงเรียนสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ 

๓. ความตองการการบริการวิชาการทางพรพุทธศาสนาของชนจังหวัดเลย กรณีศึกษา” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน วิทยาลัยสงฆเลย 

๔. รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจของนิสิต ระดับ

ปริญญาตรี 

๕. การอนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณคดีทางพระพุทศาสนาใน ลุมน้ําเลย 

๖.  เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการเสริมสรางความมั่นคงครอบครัวพอ-แมมือใหม 

บทความ 

- การบริหารจัดการในการปกครองตนตามพุทธธรรม

- สัปปุริสธรรม ๗ หลักการบริหารวิถีพุทธ



๒๒๙ 

- การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําทางจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา 

- นโยบายการกํากับดูแลองคกรภาครัฐที่ดี 

- การพัฒนาภาวะผูนําของคณะสงฆไทย} 

- การมีสวนรวมของภาคประชาชนตอการบริหารกิจการ ภาครัฐ 

- การปฏิรูปพระพุทธศาสนาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 

- พรหมวิหารธรรมกับการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมพื้นถิ่นอีสาน, 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา 

บทความวิจัย 

 - รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยดวยหลักอริยสัจของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร 

- การอนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณคดีทางพระพุทศาสนาในลุมน้ําเลย 

- การจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคกรตามแนวพระพุทธศาสนา 

- การมีสวนตามแนวพระพุทธศาสนา 

 - แนวทางการประยุกตในการใชหลักพุทธธรรมกับภาวะผูนําของนักการเมือง ทองถิ่น 

 - แนวทางการพัฒนาประเทศกับความขัดแยงในสังคม 

- สิทธิกับความมั่นคงของมนุษย 

เอกสารประกอบการสอน 

- รายวิชารัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา 

- รายวิชาความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร 

วิทยากรบรรยาย 

 - สรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริยในป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ รวมกับหนวย

ตํารวจสันติบาลจังหวัดเลยตามโรงเรียนมัธยมศึกษาตนปลาย ในเขตจังหวัดเลย 

ผูทําคุณประโยชนทางศาสนา 

 - ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป ๒๕๕๗ เขารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมา

ธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตําแหนงปจจุบัน 

รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย / อาจารยผูสอนประจําสาขารัฐศาสตร 

สถานที่ทํางานปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย 

เลขที่ ๑๑๙ หมู ๕ ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

 



๒๓๐ 

ชื่อ-นามสกุล  ดร. สามารถ บุญรัตน 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย 

ตําแหนงการบริหาร กรรมการหลักสูตรพุทธศาสตร บัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร 

สังกัดหนวยงาน/คณะ  วิทยาลัยสงฆเลย 

ที่อยูที่ติดตอได 

 บานเลขที่ ๖/๑ หมู ๗ ตําบล ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย รหัสไปรษณีย ๔๒๑๐๐ 

 มือถือ ๐๘๙-๒๙๐๙๗๗๕ 

 อีเมล sboomrut@gmail.com 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร) 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร 



๒๓๑ 

ชื่อ นามสกุล นางสาวพัชรี สายบุญเยื้อน 

วัน เดือน ปเกิด ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๐ 
สถานที่อยูปจจุบัน๔๗ หมูที่ ๒ บานนาโคก ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

สังกัดหนวยงาน/คณะ  วิทยาลัยสงฆเลย  สาขาวิชารัฐศาสตร 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริญญา วิศวกรรมศาสตร สาขา เคมีและกระบวนการ 
มหาวิทยารังสิตกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 

ผลงานดานวิชาการ 
การวิจัยเรื่อง 

- การศึกษาปริมาณเนื้อยางแหงของยางพาราจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู 
- ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมขามพรมแดนจากโครงการไฟฟาพลังงานในแมน้ําโขง 

สายประธาน 
- โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบ 

สิ่งแวดลอมขามพรมแดนจากโครงการไฟฟาในแมน้ําโขง 
- เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการเสริมสรางความมั่นคงครอบครัวพอ-แมมือใหม 

บทความวิจัย 
- ปริมาณเนื้อยางแหงของยางพาราจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู 
- ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําเลย ตอนกลาง 

บทความวิชาการ 
- แนวทางการพัฒนาประเทศกับความขัดแยงในสังคม 
- สิทธิกับความมั่นคงของมนุษย 
 

วิทยากรบรรยาย 
- การสรางรวมมือในการคัดแยกขยะตนทางรวมกับเทศบาลน้ําสวย 
- การสรางเครือขายอาสาสมัครพิทักทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

รวมกับเทศบาลน้ําสวย 
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