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บทคัดย่อ
ปั ญ หาเด็ก และเยาวชนกับ สัง คมไทยปั จ จุ บ ัน นับ วัน จะเป็ น ปั ญ หาที่มีค วามซับ ซ้อ นมากยิ่ง ขึ้น
กลายเป็ นปั ญหาที่ดูเหมือนว่าไม่อาจจะแก้ไขได้ในอนาคตสาเหตุของการกระทาความผิดเกิดเนื่องมาจาก
สภาพครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว สภาพสิง่ แวดล้อมในสังคม ความเจริญของเทคโนโลยีทม่ี อี ทิ ธิพล
ต่อการคบมิตรหรือคบเพื่อน ส่งผลให้เกิดการกระทาความผิดในรูปแบบต่างๆ เช่น ปั ญหายาเสพติด การเล่น
เกมส์ออนไลน์ อาชญากรรม เป็ นเรื่องสาคัญทีท่ ุกภาคส่วนจะต้องให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาโดยบูรณาการประยุกต์เข้ากับหลักธรรมในคัมภีร์มงั คลัตทีปนีทางพระพุทธศาสนาเช่น การไม่คบ
คนพาล การคบบัณฑิต เพื่อส่งเสริมแก้ไขปั ญหาเด็กและเยาวชนในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
คาสาคัญ: การคบมิตร, เด็กและเยาวชน, พุทธบูรณาการ, คัมภีรม์ งั คลัตทีปนี

ABSTRACT
Today children and the youth with Thai society problem will be more complex and serious
problems. The problem seems that unlikely solve in the future. The offenses may cause to due to
family’s circumstances, family’s relations, environmental conditions in society. The technological
advancement that influences friendly relations, friends also have resulted in various forms of
offenses such as drug abuse. Online crime plays an important role in all sectors of the world, and
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involve in solving problems by integrating them into the principles of the Buddhist scriptures. Not to
be bully to graduate student, to promote children and the youth problems of Thai society in 4.0 era.
Keywords: friendship, children and the youth, Integrated Buddhist, Mangalatthadipan Iscripture

บทนา
ในปั จจุบนั นี้สงั คมไทยกาลังประสบกับปั ญหาความเสื่อมทรามทางด้านศีลธรรมและคุณธรรมของ
ประชาชนโดยเฉพาะปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้น กับ เยาวชนไทย ที่ จ านวนไม่ น้ อ ยได้ เ หิ น ห่ า งจากค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็ นหลักที่พ่งึ พาและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาตัง้ แต่อดีต พระพุทธศาสนาจึงเป็ น
สถาบันหลัก 1 ใน 3 สถาบันทีส่ าคัญของชาติ ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับวิถกี ารดาเนินชีวติ ของคนไทยทุกแง่มุม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องศาสนามีข้อความตอนหนึ่ง
ว่า “คนเราต้องมีศาสนา คือความคิดหรือสิง่ ที่คดิ ประจาใจ อันเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในใจประจาตัว และต้องมี
การศึกษาคือความรู้ต่างๆ ทัง้ ในด้านจิตใจ ทัง้ ในด้านวัตถุเพี่อประกอบกับตัว เพื่อที่จะมีชวี ติ อยู่ได้ ทัง้ สอง
อย่างเป็ นสิง่ สาคัญและจะแยกจากกันไม่ได้” พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า พระพุทธศาสนาได้รบั การ
จัดเป็ นวิชาสาหรับเรียนรูโ้ ดยสถานะหลัก 2 อย่างคือ ในฐานะทีเ่ ป็ นระบบจริยธรรมสาหรับประชาชนส่วนใหญ่
หรือเป็ นแหล่งคาสอนจริยธรรม ของประชากรแทบทัง้ หมดของประเทศ และในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนประกอบสาคัญ
ของวัฒนธรรมไทย ทัง้ ในด้านวัตถุและนามธรรมซึง่ มีอทิ ธิพลครอบคลุมมากทีส่ ุดอย่างหนึ่งในวิถี สังคม เป็ น
มาตรฐานในการดาเนินชีวติ สาหรับผูน้ ับถือ และเป็ นสภาพแวดล้อมอันกว้างใหญ่ทางสังคมสาหรับผูม้ ไิ ด้นับ
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ถือ พระพุทธศาสนาจึงเป็ นแบบแผนทีช่ ่วยให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทยมีระเบียบมาช้านาน
สภาพของสังคมในยุคสมัยปั จจุบนั นับเป็ นสังคมทีม่ คี วามเจริญแบบโลกาภิวฒ
ั น์ โดยเฉพาะความ
เจริญ ในรู ป แบบหรือ ด้า นถาวรวัต ถุ เกี่ย วกับ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์สมัย ใหม่ การติด ต่ อ สื่อ สาร
โทรคมนาคมและสือ่ ไอทีดา้ นคอมพิวเตอร์ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจึงทาให้เกิดภาวะ
วิกฤตและปั ญหาตามมาอย่างมากมาย เช่น ปั ญหาวิกฤติวฒ
ั นธรรม และวิกฤติทางสังคมทาให้ประชาชนและ
เยาวชนได้รบั ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็ นปั ญหาความเสื่อมถอยของเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ค่านิยม
ความเป็ นไทย และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งกระทบต่อคุณ ภาพชีวิต และความเป็ นอยู่อนั ดี
เพราะหลายสิบปี ท่ผี ่านมาเราปล่อยให้กระบวนการศึกษาของชาติเป็ นไปตามบุญตามกรรม จนสร้างความ
สันคลอนให้
่
กบั สถาบันต่างๆ ของชาติในทุกๆ ด้าน แต่ถ้ามองกันให้ลกึ ซึง้ ถึงทีม่ าของปั ญหาซึ่งมักจะเกิดมา
จากคน คนคือวิกฤตของสังคม ซึง่ จะต้องเริม่ ต้นด้วยการปฏิรูปการศึกษาด้านคนเสียใหม่ คือ ให้มคี ุณภาพ มี
ภูมปิ ั ญญา และคุณธรรมในตัวเอง
การที่จะทาให้เยาวชนสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานัน้ สื่อธรรมะเองก็ต้องปรับตัวให้ทนั ยุคสมัย
การปลูกฝั งความเข้าใจเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาควรดาเนินการในขณะทีบ่ ุคคลมีอายุน้อย เพราะเป็ นวัยทีย่ งั
ไม่มภี าระ ไม่มเี รื่องทีต่ ้องคิดมากจึงสามารถซึมซับเอาหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาซึง่ เป็ นเรื่องเกีย่ วกับ
แนวคิดได้หากใช้วธิ ที เ่ี หมาะสม ในทุกศาสนาการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวเป็ นวิธกี ารทีส่ ่งผลต่อความเชื่อ
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และการปฎิบตั ิทางศาสนามากที่สุดการอบรมเลี้ ยงดูต้องใช้ส่อื หนึ่งในสื่อที่ใช้ประกอบกับการปลูกฝั งความ
เข้าใจเกีย่ วกับศาสนาคือหนังสือ หนังสือจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาพระธรรมคาสังสอนของ
่
พระพุ ท ธเจ้า สมเด็จ พระมหาสมณะเจ้า กรมพระวชิร ญาณวโรรส ทรงอธิบ ายไว้ว่ า ประชาชนจะเข้า ใจ
พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนได้ 3 ทาง คือ ด้วยการฟั งธรรมเทศนา ด้วยการสนทนาธรรม และด้วยการได้อ่าน
หนังสือทีเ่ ป็ นคาสังสอน
่
ซึง่ การอ่านหนังสือนัน้ ดีกว่าการฟั งธรรมเทศนา เพราะมีเวลาทีจ่ ะคิดตรึกตรองได้ตาม
ความพอใจและกลับมาดูทบทวนได้อกี หากลืม ทัง้ นี้ความยินดีในธรรมของคนต่างกัน บางคนยินดีในธรรมที่
ลึกซึง้ บางคนยินดีในธรรมทีไ่ ม่ลกึ ซึง้ หนังสือพุทธศาสนาจึงควรมีหลากหลายตามอัธยาศัยของคนทีแ่ ตกต่าง
กัน หลายประเภท รวมถึงมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงหรือสร้างนวัตกรรมในการสือ่ สารเป็ นต้น
สังคมโลก คือ สิ่ งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่มีอิทธิ พลต่อเด็กและเยาวชนในด้านสื่อ
ท่านพุทธทาส ได้กล่าวไว้ว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ”2 เป็ นคากล่าวทีส่ ะท้อนให้เห็นถึง
ความเสือ่ มถอยทางศีลธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเสือ่ มถอยทางด้านความประพฤติจริยธรรม
ของเด็กและเยาวชน ทีม่ อี ยู่ให้เห็นอย่างดาษดื่นในสังคมปั จจุบนั เด็กและเยาวชนนัน้ ถือเป็ นกาลังสาคัญของ
ประเทศชาติเนื่องจากประชากรของประเทศจะเป็ นเด็กและเยาวชนเสียส่วนใหญ่ และการพัฒนาประเทศจะ
ขึน้ อยู่กบั เด็กและเยาวชนเหล่านี้ หากสามารถแก้ไขปรับปรุงเด็กและเยาวชนให้ดเี สียตัง้ แต่วนั นี้ ในอนาคต
ประเทศชาติกจ็ ะมีผใู้ หญ่ท่ดี มี คี ุณภาพ อยู่ในศีลธรรมเคารพต่อกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของสังคม มีความรู้
ความสามารถประกอบอาชีพสุจริตรู้จกั เสียสละผลประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ปั ญหาการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ทีถ่ อื ว่าเป็ นเรื่องจาเป็ นทีเ่ ด็กนักเรียนทุกคน
จะต้องมี และถือว่าเป็ นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ สามารถเรียนได้ดว้ ยตนเองเพื่อให้มจี ติ สาธารณะ มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมีความเคารพสถาบัน ควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็ นการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน รวมถึงโรงเรียนและครูต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนด้วย
ตลอดถึงปรากฏในนโยบายการศึกษาของชาติ ซึง่ ดูเหมือนกับว่า เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนัน้ เป็ นเรื่องทีผ่ ู้
มีอานาจในการจัดการศึกษาให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ แต่ในทางกลับกัน ปั ญหาเกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรม
ยังคงปรากฏให้อยู่ตลอดเวลาและเหมือนจะรุนแรงขึน้ ตามลาดับ เช่น ปั ญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวะ
ศึกษา หรือแม้แต่ปัญหาการตบตีกนั ของเด็กนักเรียนหญิงในระดับมัธยมศึกษา ซึง่ เป็ นทีน่ ่ าหนักใจเป็ นอย่าง
มาก ยิง่ ในช่วงเดือนทีผ่ ่านมา เป็ นข่าวทางสือ่ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ตดิ ๆ กันในหลายกรณี ซึง่ ยังไม่รวู้ ่ าจะ
หาทางออกและแนวทางแก้ไขกันได้อย่างไร เพราะรูส้ กึ ว่าปั ญหานี้ได้หยังรากลงลึ
่
กเป็ นปั ญหาทีไ่ ม่รจู้ กั จบสิน้
ปั ญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เป็ นอีกปั ญหาหนึ่งที่ท้าทายการแก้ปัญหาของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องว่าจะ
หาทางออกทีล่ งตัวอย่างไร ระหว่างประเพณีวฒ
ั นธรรมการรักนวลสงวนตัว ทีห่ ลายคนเห็นว่าล้าสมัย คร่าครึ
กับการเปิ ดเสรีทางความรักของเด็กและเยาวชนในปั จจุบนั รวมถึงปั ญหาทีต่ ามจากปั ญหาการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียนซึง่ มีอยู่อย่างมากมาย
นอกจากนี้ปัญหาการติดเกมส์ ก็เป็ นปั ญหาทีส่ าคัญมากในยุคปั จจุบนั เป็ นปั ญหาทีด่ งึ เยาวชนออก
จากการศึกษา ออกจากคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนบางคนใช้เวลาอยู่ในร้านเกมส์มากกว่าอยู่โรงเรียน
2

พุทธทาสภิกขุ, “บรมธรรมกับการศึกษาของโลกปั จจุบนั ”, ในวิ ถีการเรียนรู้ของคนไทย : ประมวลสาระจากการ
ประชุมและรวมข้อเขียนจากนักคิ ด, รวบรวมและจัดพิมพ์โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร:
โครงการวิถกี ารเรียนรูข้ องคนไทย, 2546), หน้า33-39.
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และอยู่บา้ น สิง่ ทีต่ ามมาคือการสะสมความรุนแรงจากการเล่นเกมส์ ทีน่ าไปสู่การแสดงออกด้วยความรุนแรง
ของเด็กและเยาวชน เช่น การทาร้ายคนขับแท็กซีเ่ พื่อชิงทรัพย์โดยเลียนแบบมากจากเกมส์ นิสยั ทีเ่ อาแต่ชนะ
ไม่รจู้ กั การแพ้ หรือให้อภัย ปั ญหาทีก่ ล่าวมานี้ยงั ส่งผลถึงปั ญหาการไม่สนใจในการศึกษาเล่าเรียน ทีด่ ูได้จาก
ผลการเรียนโดยรวมทัง้ ประเทศของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็ นวิชาภาษาอังกฤษ ทีต่ ่าทุกทักษะการฟั ง การ
อ่าน การพูด การเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์เป็ นต้น ซึ่งดูเหมือนว่า นับวันปั ญหาเหล่านี้ยงิ่ ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น จึงเป็ นเรื่องที่ทุกภาคส่วนในสังคมที่มีหน้ าที่ดูแลเรื่องเด็กและเยาวชน ดูแลเรื่องการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ทัง้ ในระบบราชการและองค์กรภาคเอกชน น่ าจะทบทวนการ
ทางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ผ่านว่ามีความสาเร็จหรือล้มเหลวประการใด เป็ นสิง่ ที่น่าคิด ทัง้ ๆที่เรามี
นโยบายในการส่ง เสริม คุ ณธรรมจริย ธรรม มีกิจ กรรมมากมายที่เ กี่ยวกับ ส่ง เสริม คุ ณธรรมจริย ธรรมใน
สถานศึกษาทัง้ ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ความสาคัญและความจาเป็ นในการคบมิ ตรของเด็กและเยาวชน
ตามนัยยะแห่งมงคล 38 ประการทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนให้เว้นจากการเสพการคบหากับคน
พาลว่าเป็ นมงคลสูงสุดเป็ นปฐมบทตามความแห่งมงคลสูตรทีท่ รงแสดงไว้3การคบมิตรหรือคบเพื่อน เป็ นเรื่อง
ทีม่ คี วามสาคัญมากต่อ เด็กและเยาวชนในโครงสร้างของระบบสังคมพืน้ ฐาน เด็กๆ จะเริม่ ต้นการเรียนรู้จกั
สังคมตัง้ แต่ในระดับครอบครัว โดยมีพ่อแม่คอยเป็ นพีเ่ ลี้ยงคอยให้คาชีแ้ นะนาพร่าสอนให้แยกแยะเรียนรูจ้ กั
วัฒนธรรม ประเพณี ความกตัญญูรคู้ ุณต่อบุคคลทีก่ ระทาดีต่อเรา สถาบันครอบครัวถือเป็ นสถาบันแรกทีช่ ่วย
หล่อหลอมคุณธรรมให้กบั เด็กและเยาวชน ถ้าครอบครัวให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลานดี เด็กๆ ก็จะกลายเป็ น
เยาวชนที่มี แต่ ถ้าตรงกัน ข้ามพ่อแม่กบั ละเลยไม่สนใจหรือไม่มีเ วลาให้ก ับลูก ๆ ก็จะท าให้เกิด ปั ญหาได้
นอกจากนัน้ สถาบันการศึกษา คือ โรงเรียน ก็มีบทบาทในฐานะสถาบันที่ 2 ที่เด็กและเยาวชนได้รู้จกั โลก
ภายนอก ได้รจู้ กั ครู ได้รจู้ กั เพื่อน ได้เรียนรูจ้ กั กัน ซึง่ แน่นอนว่าในบรรดาเด็กๆ ทัง้ หลาย ก็ย่อมต้องมีทงั ้ คนดี
และคนไม่ดคี ละเคล้ากัน การคบมิตรหรือการคบเพื่อน ถ้าระบบสังคมพื้ นฐานคือครอบครัวไม่ดี ก็จะส่งผลให้
การคบเพื่อนทีโ่ รงเรียนไม่ดตี ามไปด้วย
ทัศนคติ ในการคบมิ ตรของวัยรุน่
ทัศนคติหมายถึงจิตลักษณะประเภทหนึ่งของมนุ ษย์มอี งค์ประกอบ3ประการ คือ องค์ประกอบด้าน
การรูค้ ดิ เชิงปริมาณค่าเกีย่ วกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดในทานองประโยชน์หรือโทษองค์ประกอบด้านความรูส้ กึ โน้มเอียง
ปางที่ชอบหรือไม่ชอบมากหรือน้ อยต่ อสิง่ หนึ่งสิง่ ใดและองค์ประกอบด้านความพร้อมที่จะเป็ นตัวกาหนด
ทิศทางของปฏิกริ ยิ าของบุคคลทีม่ ตี ่อบุคคลสิง่ ของสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องและสิง่ อื่นๆ เป็ นการยอมรับหรือไม่
ยอมยังผลให้คนแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา
หลักคาสอนในการคบกัลยาณมิตรของเยาวชนการนาหลักคาสอนว่าด้วยการคบกัลยาณมิตรใน
สังคมไทยที่ปรากฏในหลักสูตรการเรียนรู้พ ระพุ ทธศาสนาระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาในหมวดสังคมศึกษา ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในเรื่องการคบกัลยาณมิตรเช่นมงคล38ประการเรื่องการไม่คบคนพาลคบบัณฑิต
ทิศ 6มิตรแท้มติ รเทียมพุทธศาสนสุภาษิตซึง่ เป็ นหลักคาสอนให้ผคู้ นในกลุ่มวัยรุ่นอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อย
3

พระสิรมิ งั คลาจารย์,มงฺคลตฺถที ปนิ ยาปฐโมภาโค, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หน้า
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อาศัยช่วยเหลือซึง่ กันและกันช่วยบรรเทาปั ญหาความขัดแย้งในสังคมสร้ างชาติเกิดความรักสามัคคีส่งผลให้
สังคมไทยมีความสุขการคบมิตร (กัลยาณมิตร) ของเด็กและเยาวชนในช่วงทีอ่ ยู่ในความเป็ นวัยรุ่น คือความมี
กัลยาณมิตรคือมีผแู้ นะนาสังสอนที
่
ป่ รึกษาเพื่อนทีค่ บหาและบุคคลผูแ้ วดล้อมทีด่ คี วามรูจ้ กั เลือกเสวนาบุคคล
หรือเข้าร่วมหมู่กบั ท่านผู้ทรงคุณปั ญญามีความสามารถซึ่งจะช่วยแวดล้อมสนับสนุ นชักจูงชี้ช่องทางเป็ น
แบบอย่างตลอดจนเป็ นเครื่องอุดหนุ นเกื้อกูลแก่กนั ให้ดาเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษาอบรมการครอง
ชีวติ การประกอบกิจการและธรรมปฏิบตั สิ งิ่ แวดล้อมทางสังคมทีด่ ที ศั นคติในการคบมิตรของเด็กและเยาวชนมี
ดังนี้
1. ทัศนคติเรื่องมิตรทีช่ อบนาความเดือดร้อนให้ผอู้ ่นื ไม่น่าคบหา
2. ทัศนคติในการคบมิตรเลือกคบมิตรทีท่ าให้เกิดความสบายใจ
3. ทัศนคติการคบมิตรพบว่าการทีม่ มี ติ รมากเป็ นประโยชน์ทาให้เกิดการเรียนรูห้ ลากหลาย
4. ทัศนคติการคบมิตรพบว่ามิตรทีใ่ ห้คาปรึกษาเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนจัดเป็ นมิตรแท้
5. ทัศนคติการคบมิตรพบว่าการคบมิตรทีค่ งแก่เรียนนัน้ นาทางแห่งปั ญญา
6. ทัศนคติการคบมิตรพบว่าการเลือกคบมิตรทีม่ วี าจาดีก่อให้เกิดมงคลแก่เพื่อนทีค่ บหา
7. ทัศนคติการคบมิตรพบว่ามิตรทีม่ คี วามอดทนนัน้ สามารถนาเราไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้า
8. ทัศนคติการคบมิตรพบว่ามิตรถ่อมตนเป็ นมิตรทีน่ ่าคบหามากทีส่ ดุ
9. ทัศนคติการคบมิตรพบว่ามิตรทีว่ ่านอนสอนง่ายน่ าคบหาเพราะได้รบั การฝึ กฝนให้เป็ นผูน้ า
และผูต้ ามทีด่ ี
10.ทัศ นคติก ารคบมิต รพบว่ า เลือ กคบมิต รที่ก ารงานไม่ ค งั ่ ค้า งน่ า คบหาเพราะน าพาไปสู่
ความสาเร็จ
11.ทัศนคติการคบมิตรพบว่านักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นต้องการมีหมู่คณะเป็ น
เหตุให้ยอมรับอุดมคติของผูอ้ ่นื มาเป็ นของตน
สิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็ นคนดี
1. เวลา ปั ญหาของเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เกิดขึน้ จากพ่อแม่ไม่มเี วลาให้กบั ลูก เนื่องด้วยภาระใน
การทีต่ ้องรีบเร่งออกไปทางาน กว่าจะกลับถึงบ้าน ลูกๆ ก็หลับไปแล้ว ทิง้ ลูกให้อยู่กบั พีเ่ ลีย้ งซึง่ เป็ นแม่บา้ น
ตามลาพัง จนทาให้เด็กๆ ซึง่ เป็ นลูกหลานขาดความอบอุ่น ไม่มที ป่ี รึกษา หรือเกิดปั ญหาพ่อแม่แยกทางกัน
ปั จจุบนั มีละครที่ได้เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์หลายช่องก็ได้นาเสนอเรื่องราวของชีวติ เด็กและเยาวชนใน
ลักษณะของการสะท้อนความจริงทีเ่ กีย่ วกับปั ญหาของเยาวชนในสังคมไทย
2. แหล่งที่ อยู่อาศัย ตัง้ อยู่ใกล้แหล่งอบายมุข ร้านจาหน่ ายสุราของมึนเมา แหล่งการพนัน แหล่ง
สลัม แหล่งเทีย่ วกลางคืน เช่น คาเฟ่ ไนต์คลับ ทาให้เด็กและเยาวชนเห็นรูปแบบของชีวติ แหล่งค้าขายยาเสพ
ติด ฯลฯ จนทาให้เกิดความเคยชินกับสภาพแวดล้อมทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวบุคคลและสถานที่ เด็กและเยาวชนบางคนใช้
ชีวติ เวียนเข้าเวียนออกบ้านสถานพินิจฯ เหมือนกับเป็ นบ้านตัวเอง เพราะทนร่วมอยู่กบั สังคมภายนอกหรือ
ปรับตัวเข้าด้วยไม่ได้
3. สื่อสารเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ ที่ทาให้เกิดปั ญหาเด็กและเยาวชน เกิดกระแสวัฒนธรรม
เบีย่ งเบนในโลกไวไฟ (World Wifi) ทาให้เด็กและเยาวชนมีการบริโภคในการใช้โทรศัพท์มอื ถือแทนการคบ
เพื่อนหรือคบมิตรโดยตรงกันมากขึน้ เด็กและเยาวชนทัวโลกสามารถที
่
จ่ ะติดต่อกันโดยผ่านโปรแกรมสาเร็จ
เช่น facebook line Instagram twitter และ email โลกดูแคบไปถนัดตาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเกิดปั ญหา
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แบบใหม่ ในสังคมปั จจุบนั ที่เกิดจากการเล่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์แบบใหม่ กลายเป็ นสิง่ เสพติดอีก
รูปแบบหนึ่งที่เด็กและเยาวชนในสังคมปั จจุบนั เสพติด ก็คอื โรคติดคอมฯ จนแทบจะไม่กนิ ไม่นอน ไม่ไป
เรียนหนังสือ ไม่ช่วยทางาน ฯลฯ อีกอย่างหนึ่งการรู้จกั เพื่อนในโลกออนไลน์ ทาง facebook line หรือ
Instagram กลายเป็ นการคบเพื่อนหรือคบมิตรทีแ่ ตกต่างไปจากสมัยก่อนโดยสิน้ เชิง เพราะเป็ นการรูจ้ กั และ
เป็ นเพื่อนกันทางคอม โดยทีไ่ ม่ได้เคยเห็นตัวหรือเห็นหน้ากันด้วยซ้า เด็กและเยาวชน 1 คน อาจจะมีเพื่อนที่
คบกันทาง line หรือ fecebook ได้ถงึ 1,000 – 5,000 คน4 และเกิดกระแสพฤติกรรมการชื่นชมในตัวดารา
หรือศิลปิ น ด้วยการเข้าไป like เป็ นพฤติกรรมทางจิตวิทยาอีกอย่างหนึ่งทีส่ งั คมควรจะได้ศกึ ษาว่าจะเกิดผลดี
หรือเกิดผลเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมของไทยหรือไม่ สถาบันหรือหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น
กระทรวงวัฒ นธรรม ควรที่จะได้ทาการศึก ษาหรือ ตัง้ ชุ ด ทางานเป็ น คณะกรรมการเพื่อเฝ้ า ติด ตามระวัง
วัฒนธรรมในการบริโภคใช้ส่อื ทางออนไลน์ของเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษาว่าจะมีผลต่อสุขภาพจิต
อย่างไรบ้าง
ความสาคัญของมงคลสูตร หรือมังคลัตถทีปนี
มงคลสูตรเป็ นพระสูตรสาคัญพระสูตรหนึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิ ฎก เล่มที่ 255 มีทม่ี าจากการถาม
ปั ญหาของเหล่าเทวดาในอรรถกถามงคลสูตรบรรยายว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์คดิ ปั ญหากันว่าอะไรเป็ นมงคล
ทูลถามปั ญหาด้วยคาถาว่า“พหูเทวามนุ สฺสาจ” เป็ นต้น หลังจากทีเ่ หล่าเทวดาฟั งมงคลสูตรแล้วมีความสงสัย
ว่าพระพุทธเจ้าตรัสความเจริญและความสวัสดีแก่สตั ว์ทงั ้ หลายในมงคลสูตรตรัสแต่ ความเจริญอย่างเดียว
เท่านัน้ ไม่ตรัสความเสือ่ มเลยพวกเราจะทูลถามถึงเหตุแห่งความเสือ่ มของเหล่าสัตว์ในวันที2่ แต่วนั ทีต่ รัสมงคล
สูตรเทวดาในหมื่นจักรวาลประสงค์จะฟั งพระสูตรว่าด้วยความเสือ่ มจึงประชุมกันในจักรวาลนี้ทา้ วสักกะตรัสสัง่
เทพบุตรองค์หนึ่งให้ทูลถามปั ญหาเกีย่ วกับความเสื่อมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จงึ ตรัสสูตรว่าด้วยความ
เสือ่ มเมื่อพิจารณาตามเนื้อหามงคลทัง้ หมดแล้ว พบว่า พระพุทธองค์ทรงสอนวิธกี ารดาเนินชีวติ ไปตามลาดับ
ตัง้ แต่ชวี ติ ฆราวาสไปจนถึงชีวติ นักบวช ซึง่ แสดงให้เห็นถึงเป้ าหมายสูงสุดของชีวติ ในทัศนะของชาวพุทธ
คาว่า "มงคล" แปลตามตัวอักษรว่า เหตุทท่ี าให้บุคคลเจริญก้าวหน้าหรือสูตรแห่งความสาเร็จนัน่ เอง
ชีวติ จะประสบความสาเร็จไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมจะต้องเดินตาม "สูตร"ทีผ่ รู้ ทู้ ่านวางไว้ นอกจากนี้ มงคล
38 ประการ ยังมีอทิ ธิพลต่อสังคมไทยโดยทาให้เกิดวรรณกรรมภาษาบาลีเรื่องหนึ่ง ชื่อว่า มังคลัตถทีปนีแต่ง
โดยพระสิรมิ งั คลาจารย์ ชาวล้านนาวรรณกรรมเรื่องนี้อธิบายขยายความเรื่องมงคล ซึ่งพระสิรมิ งั คลาจารย์
น่าจะเห็นว่าคาสอนเรื่องมงคล 38 ของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นวิถชี วี ติ 2 แบบ คือ ชีวติ แบบคฤหัสถ์กบั ชีวติ
แบบบรรพชิต ทีส่ บื สานเกือ้ กูลกันตามลาดับ
มงคล 38 นัน้ ย่อมมีความสวัสดีในที่ทุกสถานตามเนื้อหาในพระสูตร หลักมงคลของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าไม่ยดึ ถือวัตถุ แต่ยดึ ถือการปฏิบตั ฝิ ึกฝนตนเอง ซึง่ มีอยู่ 38 ประการ ทัง้ หมดจาแนกอยู่ในเนื้อหาโดย
แบ่งเป็ น 10 หมวด ดังนี้

4

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์,คอลัมน์ สกูป๊ หน้ า 1 “ปัญหาเด็กและเยาวชน”, ฉบับที่ 23717 วันศุกร์ท่ี 19 กันยายน พ.ศ.
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ขุ.ธ. (ไทย) 25/1-13/5-7.
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ภาพประกอบที่ 1 แสดงโครงสร้างของมงคลสูตร 38 ประการเริม่ ต้นด้วยการไม่คบคนพาล คบบัณฑิต
หมวดที่ 1
1. ไม่คบคนพาล
2. คบบัณฑิต
3. บูชาคนทีค่ วรบูชา
หมวดที่ 2
4. อยู่ในถิน่ ทีเ่ หมาะสม
5. มีบุญวาสนามาก่อน
6. ตัง้ ตนชอบ
หมวดที่ 3
7. เป็ นพหูสูต
8. มีศลิ ปะ
9. มีวนิ ยั
10. มีวาจาสุภาษิต
หมวดที่ 4
11. บารุงมารดาบิดา
12. เลีย้ งดูบุตร
13. สงเคราะห์ภรรยา
(สามี)
14. ทางานไม่คงค้
ั ่ าง
หมวดที่ 5
15. บาเพ็ญทาน
16. ประพฤติธรรม
17. สงเคราะห์ญาติ
18. ทางานไม่มโี ทษ

หมวด
ที่ 10
จิ ตเกษม


หมวดที่ 8, 9


หมวดที่ 5, 6, 7


หมวดที่ 2,3, 4


หมวดที่ 1 การไม่คบคนพาล คบบัณฑิ ต

หมวดที่ 10
35. จิตไม่หวันไหว
่
ในโลกธรรม
36. จิตไม่เศร้าโศก
37. จิตปราศจากธุลี
38. จิตเกษม
หมวดที่ 9
31. บาเพ็ญตบะ
32.ประพฤติพรหมจรรย์
33. เห็นอริยสัจจ์
34. ทาพระนิพพานให้
แจ้ง
หมวดที่ 8
27. มีความอดทน
28. เป็ นผูว้ ่าง่าย
29. เห็นสมณะ
30.สนทนาธรรมตาม
หมวดที่ 7
22. มีความเคารพ
23. มีความถ่อมตน
24. มีความสันโดษ
25. มีความกตัญญู
26. ฟั งธรรมตามกาล
หมวดที่ 6
19. งดเว้นจากบาป
20. สารวมจากการ
ดื่มน้ าเมา
21. ไม่ประมาทในธรรม

มงคลสูตร คือ สูตรแห่งความสาเร็จในชีวิต
มงคลสูตร คือ มงคลชีวติ (The Blessings of life) มนุษย์ทุกคน ล้วนปรารถนาชีวติ ทีด่ งี าม หรือสิง่ ที่
เป็ นมงคลแก่ตนเอง ข้อนี้คงไม่มใี ครปฏิเสธได้ เพราะ “มงคล” เป็ นสิง่ บ่งบอกถึงความดีงามความเจริญของ
ชีวิต และช่ วยให้ชีวิตมีความเจริญ ก้า วหน้ า และมีความสุข ที่แ ท้จ ริง ด้ว ยการปฏิบตั ิตามค าสอน ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ในมงคลสูตร 38 ประการอันเป็ นหลักปฏิบตั เิ พื่อความเจริญก้าวหน้า ทัง้ ในหน้าทีก่ ารงาน
และครอบครัว เปรียบเสมือน บันไดชีวติ 38 ขัน้ ทีผ่ ใู้ ดปฏิบตั ไิ ด้มากข้อ ก็ได้รบั ความก้าวหน้าในชีวติ มากขึน้
ตามสัดส่วน และถ้าปฏิบตั ิได้ครบทัง้ 38 ข้อ ก็จะก้าวหน้าบรรลุถึงผลสูงสุด ของพุท ธศาสนาดังนัน้ ผู้ท่หี วัง
ความก้าวหน้า ความสุข ความสาเร็จและชีวติ ทีด่ งี าม พึงปฏิบตั ติ ามหลักมงคลชีวติ 38 ประการย่อมปรารถนา
ให้ชวี ติ ของตน ดาเนินอยู่ในความเจริญทัง้ สิน้ แต่วธิ กี ารทีจ่ ะสร้างเหตุแห่งความเจริญเข้าสู่ตนนัน้ มีน้อยคนที่
จะรูแ้ ละเข้าใจคาว่ามงคลชีวติ จึงสรุปไว้ทา้ ยมังคลัตถทีปนีว่า ผูป้ รารถนาโลกุตตรสุขในโลกนี้หรือโลกหน้าโดย
ปฏิบตั ติ าม
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การทีไ่ ม่คบกับคนพาล คบบัณฑิต ถือเป็ นมงคลต้นแบบ ต้นความสาเร็จทีจ่ ะนาชีวติ ของมนุ ษยชาติให้เข้าสู่
พระนิพพานได้ การปฏิบตั ติ ามหลักมงคลชีวติ เป็ นเหตุนามาซึง่ ความเจริญก้าวหน้าเพราะผูป้ ฏิบตั ติ ามหลักมงคลชีวติ จะ
เป็ นผูท้ ห่ี ลีกเลีย่ งเหตุแห่งความเสือ่ มทัง้ หลาย และทาความดีทงั ้ ทางกาย วาจา ใจ ทัง้ ระดับต้นระดับกลาง และระดับสูง
ทาให้เกิดสติปัญญา อันเป็ นเครื่องทาลายอุปสรรคชีวติ และบาปต่างๆ จึงส่งผลเป็ นความเจริญก้าวหน้าทัง้ ชาติน้ี ชาติ
หน้าและชาติต่อๆ ไปจนถึงขัน้ บรรลุสงู สุดดับกิเลสได้ มงคลชีวติ จึงเป็ นเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้า 3 ระดับ ดังนี้
1. ความเจริญก้าวหน้าในระดับต้น หรือในปั จจุบนั หรือในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การประสบความสาเร็จ
ทางด้านการศึกษา อาชีพการงานทีม่ นคง
ั ่ มีหลักฐานมันคงต
่
าแหน่ งหน้าทีก่ ารงานทีด่ ี มีช่อื เสียง เกียรติยศมีทรัพย์สนิ
เงินทอง และมีครอบครัวทีอ่ บอุ่น เป็ นต้น
2.ความเจริญก้าวหน้าในระดับกลาง หรือในชาติหน้า หมายถึงผูท้ ส่ี งสมบุ
ั่
ญกุศล คิดดีทาดี พูดดี เมื่อละ
โลกนี้ ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
3.ความเจริญก้าวหน้าในระดับสูง คือ การบรรลุมรรคผล นิพพาน ดับกิเลสได้
มงคลชีวิต คือเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้ าของชีวิต
เป็ นสูตรทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็ นข้อควรปฏิบตั ิ เรียกว่า มงคลสูตรซึง่ มีอยู่ 38ประการ ล้วนแต่
เป็ นข้อปฏิบตั อิ นั นามาซึง่ ความเจริญแก่ชวี ติ อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน เพียบพร้อมด้วยเหตุผลซึง่ ถ้าผูใ้ ดศึกษา และปฏิบตั ิ
ด้วยความพากเพียรแล้ว ย่อมเกิดความเจริญแก่ตนเองตามลาดับ แสดงว่ามงคลสูตรนี้ เหมาะสมแก่การศึกษาด้วย
เหตุผล 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 สะดวกในการทาความเข้าใจเพราะมงคลสูตรมีการจัดลาดับหมวดหมู่อย่างเป็ นระบบจึงง่ายต่อ
การทีจ่ ะเข้าใจ
ประการที่ 2 เหมาะสมในการนาไปปฏิบตั ิ เพราะเรียงลาดับจากง่ายไปหายากผู้ศกึ ษามงคลสูตรนี้สามารถ
นาไปปฏิบตั ไิ ด้เป็ นลาดับๆเหมือนขึน้ บันไดทีล่ ะขัน้ จนถึงจุดสูงสุดได้
ศึกษาการคบมิ ตร จากคัมภีรม์ งั คลัตถทีปนี
มงคลสูตร คือ มงคลชีวติ มนุ ษย์ทุกคน ล้วนปรารถนาชีวติ ทีด่ งี าม หรือสิง่ ทีเ่ ป็ นมงคลแก่ตนเอง ข้อนี้คงไม่มี
ใครปฏิเสธได้ เพราะ “มงคล” เป็ นสิง่ บ่งบอกถึงความดีงามความเจริญของชีวติ และช่วยให้ชวี ติ มีความเจริญก้าวหน้าและ
มีความสุขทีแ่ ท้จริงด้วยการปฏิบตั ติ ามคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในมงคลสูตร38 ประการอันเป็ นหลักปฏิบตั เิ พื่อ
ความเจริญก้าวหน้า ทัง้ ในหน้าที่การงาน และครอบครัว เปรียบเสมือนบันไดชีวติ 38 ขัน้ ที่ผู้ใดปฏิบตั ิได้มากข้อ ก็
ได้รบั ความก้าวหน้าในชีวติ มากขึน้ ตามสัดส่วน และถ้าปฏิบตั ไิ ด้ครบทัง้ 38 ข้อ ก็จะก้าวหน้าบรรลุถงึ ผลสูงสุด ของพุทธ
ศาสนาดังนัน้ ผู้ทห่ี วังความก้าวหน้า ความสุข ความสาเร็จและชีวติ ทีด่ งี าม พึงปฏิบตั ิตามหลักมงคลชีวติ 38 ประการ
ย่อมปรารถนาให้ชวี ติ ของตน ดาเนินอยู่ในความเจริญทัง้ สิน้ แต่วธิ กี ารทีจ่ ะสร้างเหตุแห่งความเจริญเข้าสู่ตนนัน้ มี น้อย
คนที่จะรู้และเข้าใจคาว่า มงคลชีวติ จึงสรุปไว้ท้ายมังคลัตถทีปนีว่า ผู้ปรารถนาโลกุตตรสุขในโลกนี้หรือโลกหน้าโดย
ปฏิบตั ติ ามมงคล 38 นัน้ ย่อมมีความสวัสดีในทีท่ ุกสถานลักษณะคนพาลนัน้ พึงทราบด้วยอานาจทุจริตมีความคิดเรื่องที่
คิดชัวเป็
่ นต้นเพราะคนพาลเมื่อคิดย่อมคิด แต่ เรื่องที่ชวด้
ั ่ วยอานาจอภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิแม้เมื่อพูดก็พูด
จาเพาะแต่คาทีพ่ ดู ชัวต่
่ างโดยวจีทุจริตมีมุสาวาทเป็ นต้นแม้เมื่อทาก็ทาจาเพาะแต่กรรมทีท่ าชัวด้
่ วยสามารถกายทุจริตมี
ปาณาติบาตเป็ นต้นเพราะเหตุนนั ้ ทุจริตทัง้ หลายมีความคิดเรื่องทีค่ ดิ ชัวเป็
่ นต้นของเขาท่านจึงเรียกว่าพาลลักษณะ 6 ใน
6

พระสิรมิ งั คลาจารย์,มังคลัตถที ปนี แปลเล่ม1, พิมพ์ครัง้ ที1่ 3, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 23.
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พาลบัณฑิตสูตรอุปริปัณณาสก์พระผูม้ พี ระ-ภาคเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทงั ้ หลายพาลลักษณ์พาลนิมติ พาลาปทานของคนพาล
3 ประการเหล่านี้ 3 ประการอะไรบ้าง? ภิกษุทงั ้ หลายคนพาลในโลกนี้ย่อมเป็ นผูค้ ดิ แต่เรื่องทีค่ ดิ ชัวพู
่ ดแต่คาทีพ่ ูดชัวท
่ า
7
แต่กรรมทีท่ าชัว”่ การคบคนพาลย่อมมีโทษโดยฝ่ ายเดียวชักนาไปในทางทีผ่ ดิ ก่อให้เกิดความเสียหายความเดือดร้อน
ความวิบตั แิ ละความล้มเหลวในการดารงชีพถูกเพ่งเล็งและมองในแง่รา้ ยไม่ได้รบั ความไว้วางใจจากบุคคลทัวไปย่
่ อมอึด
อัดใจคนพาลแม้เราจะพูดดีด้วยก็มกั โกรธทาให้หมู่คณะแตกความสามัคคีภยั อันตรายปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ย่อมเกิด
ขึน้ กับตัวสังคม และประเทศชาติในทีส่ ุดเมื่อละโลกนี้ไปย่อมเข้าสู่อบายภูมเิ ป็ นที่สุดหากว่าเราขาดการพินิจพิจารณา
และการใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบแล้วเข้าไปคบหาสมาคมหรือเสพบุคคลกลุ่มคน และข้อมูลข่าวสารทีม่ ลี กั ษณะของ
คนพาลก็ย่อมจะนาไปสูค่ วามผิดพลาด และความเสียหายได้พระธรรมปิ ฎกได้กล่าวไว้ว่า “คนดีหรือคนชัวที
่ จ่ ะคบหานัน้
ไม่ใช่เฉพาะคนทีพ่ บปะพูดคุยกันเท่านัน้ แต่ปัจจุบนั นี้ยงั มีคนทีพ่ ูดทีแ่ สดงออกมาให้เราคบทางหนังสือและสิง่ ตีพมิ พ์ท่ี
อ่านวิทยุเทปทีฟ่ ั งทีววี ดี โี อทีด่ เู ป็ นต้นอีกด้วย”8
ชาดกเรือ่ งลูกนกแขกเต้าตัวอย่างการคบมิ ตร สะท้อนปัญหาสังคมในปัจจุบนั
ในคนพาลและบัณฑิตพวกที่เป็ นบัณฑิตเท่านัน้ ที่ควรจะคบหาเป็ นมิตรส่วนพวกคนพาลไม่ควรที่จะคบหา
เพราะพวกคนพาลเป็ นเช่นกับปลาเน่ าผูใ้ ดทีไ่ ปคบหากับพวกคนพาลก็จะเป็ นเช่นเดียวกันกับใบไม้ทห่ี ่อปลาเน่ าย่อมที่
จะทาให้พลอยได้รบั ความเหม็นเน่าไปด้วย กล่าวคือได้รบั ความเสือ่ มเสียทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นความสุขความเจริญในชีวติ ใน
การนี้จะยกเอาเรื่องลูกนกแขกเต้า ซึง่ มีกล่าวไว้ในคัมภีรม์ งั คลัตถทีปนีมาเป็ นกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับเรื่องการคบมิตร9
ในอดีตกาลมีลกู นกแขกเต้า2ตัวพีน่ ้องในป่ างิว้ ใกล้สานุ บรรพตในด้านเหนือลมแห่งภูเขามีบา้ นทีอ่ ยู่อาศัยของ
โจร 500 ในด้านใต้ลมมีอาศรมทีอ่ ยูอ่ าศัยของฤษี 500 เมื่อลูกนกแขกเต้ายังไม่เติบโตได้เกิดลมหัวด้วนขึน้ เป็ นเหตุให้ลกู
นกทัง้ 2ถูกลมพัดไปตกตัวละแห่งตัวหนึ่งตกในถิน่ บ้านของโจรพวกโจรจึงตัง้ ชื่อนกนัน้ ว่า “สัตติคุมพะ” ส่วนอีกตัวลมได้
พัดไปตกในระหว่างหมู่ดอกไม้ทห่ี าดทรายใกล้อาศรมพวกฤษีจงึ ขนานนามว่า “ปุปผกะ” ครัง้ นัน้ พระราชาพระนาม
ว่าปั ญจาละแห่งอุตตรปั ญจาละนครทรงประดับเครื่องอลังการพร้อมสรรพเสด็จทรงรถไปป่ าเพื่อล่าเนื้อมีพระราชโองการ
ดารัสสังว่
่ า “เนื้อ หนีไปทางด้านของผู้ใดผู้นัน้ แลต้องถูก ปรับ ” ได้เสด็จลงจากรถทรงถือธนู ป ระทับยืนอยู่ณที่กาบัง
ขณะนัน้ เนื้อทรายตัวหนึ่งเมื่อพวกมนุ ษย์ฟาดพุ่มแห่งละเมาะไม้อยู่กล็ ุกขึน้ ตรวจดูทางจะไปเห็นว่าสถานที่พระราชา
ประทับยืนอยู่เท่านัน้ ว่างจึงบ่ายหน้าทางนัน้ วิง่ หนีไปแล้วมนุ ษย์ทงั ้ หลายก็ทาการเยาะเย้ยกับพระราชาท้าวเธอทรงตัง้
พระราชาหฤทัยว่า “จักจับให้ได้” จึงเสด็จขึน้ รถทรงติดตามเนื้อไปโดยเร็วพวกบุรุ ษไม่อาจติดตามพระองค์ได้พระราชา
ไม่พบเนื้อแล้วเสด็จกลับทรงสนานและเสวยน้ าณลาธารอันน่ ารื่นรมย์แล้วบรรทมใต้ร่มไม้ในทีใ่ กล้บา้ นโจรคราวนัน้ โจร
ทัง้ หมดเข้าป่ ากันหมดภายในบ้านเหลืออยู่แต่ น กสัต ติคุมพะกับ คนทาครัว คนหนึ่ งนกสัตติคุ มพะออกจากบ้านพบ
พระราชาบรรทมแล้วอย่างนัน้ จึงกลับเข้าบ้านพูดกับคนทาครัวด้วยภาษามนุ ษย์ว่า “พวกเราช่วยกันปลงพระชนม์
พระราชาเอาผ้าและอาภรณ์ของพระองค์จบั พระองค์ทพ่ี ระบาทแล้วลากมาเอากิง่ ไม้ปิดซ่อนเสีย ” พระราชาตื่นบรรทม
ทรงได้ยนิ ถ้อยคานัน้ ทรงทราบว่า “ทีน่ ่มี ภี ยั เฉพาะหน้า” ตกพระหฤทัยเสด็จขึน้ รถทรงหนีจากทีน่ ัน้ ไปถึงอาศรมแห่งพวก
ฤษี คราวนัน้ พวกฤๅษีไปเพื่อต้องการผลไม้น้อยใหญ่ในอาศรมคงอยู่แต่นกปุปผกะตัวเดียวนกนัน้ เห็นพระราชาแล้วได้
ทาปฏิสนั ถารโดยนัยเป็ นต้นว่า “ขอเดชะพระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มไิ ด้เสด็จมาร้าย” พระราชาทรง
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เสื่อมใสในปฏิสนั ถารของนกนัน้ ทรงสรรเสริญนกปุปผกะทรงตาหนินกสัตติคุมพะนอกนี้ดว้ ยพระดารัสว่า “นกนี้ดหี นอ
เป็ นชาตินกแต่ทรงธรรมอย่างเยีย่ มส่วนนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งนันพู
่ ดแต่คามักได้”
นกปุปผกะได้ฟังคานัน้ จึงทูลว่า “ขอเดชะมหาราชเจ้าข้าพระองค์ร่วมมารดาเดียวกันกับนกนัน้ แต่เขาเติบโตใน
สานักคนไม่ดคี นพวกนัน้ แนะนาแล้วด้วยโจรธรรมข้าพระองค์เติบโตแล้วในสานักของพวกคนดีคนเหล่านัน้ แนะนาแล้ว
ด้วยฤษีธรรมเหตุนนั ้ ข้าพระองค์ทงั ้ 2 จึงเป็ นผูต้ ่างกันโดยธรรม”เมื่อจะแสดงธรรมแด่พระราชา ได้กล่าวคาถาว่า
ข้าแต่พระราชาก็คนคบคนชนิดใดๆ เป็ นคนสงบหรือไม่สงบมีศลี หรือไร้ศลี ก็ตาม เขาย่อมตกไปสู่อานาจของ
คนชนิดนัน้ แลบุคคลทาคนเช่นใดให้เป็ นมิตรและเสพสนิทกับคนเช่นใดเขาก็เป็ นคนเช่นนัน้ แลเพราะการอยู่ร่วมกันย่อม
เป็ นเช่นนัน้ คนชัวใครคบเข้
่
าก็เปื้ อนคนคบใครแตะต้องเข้าก็เปื้ อนผูอ้ ่นื ซึง่ เป็ นผูแ้ ตะต้องซึง่ มิได้เปื้ อนมาแต่เดิม ดุจลูกศร
อันร้ายซึง่ กาซาบด้วยยาพิษก็พลอยติดแล่งไปด้วยเพราะกลัวจะพลอยเปื้ อนธีรชนจึงไม่ควรมีคนชัวเป็
่ นสหายเสียเลยคน
ห่อปลาเน่ าด้วยใบหญ้าคาแม้ใบหญ้าคาก็พลอยเหม็นฟุ้งไปด้วยฉันใดการคบกับคนพาลก็ฉันนัน้ ส่วนคนเอาใบไม้ห่อ
กฤษณา แม้ใบก็พลอยหอมฟุ้งไปด้วยฉันใด การคบนักปราชญ์กฉ็ ันนัน้ เหตุนั น้ บัณฑิตรูค้ วามอบรมของตนว่า เหมือน
ใบไม้สาหรับห่อแล้ว ไม่พงึ คบอสัตบุรุษพึงคบแต่สตั บุรุษ เพราะพวกอสัตบุรุษย่อมนาไปสู่นรกพวกสัตบุรุษย่อมให้ถึง
สุคติ
จริงอยู่ผคู้ บคนพาลถึงไม่ทากรรมชัวก็
่ ย่อมได้รบั ติฉนั นินทาว่า "ผูค้ บคนพาล" เพราะฉะนัน้ นกแขกเต้าจึงกล่าว
ว่ า “เอว พาลุ ป เสวนา” ส่ ว นผู้ค บปราชญ์แ ม้ไ ม่ สามารถจะเป็ น บัณ ฑิต ได้ก็ย ัง ได้เ กีย รติคุ ณว่ า “ผู้ค บเพื่อ นดีง าม”
เพราะฉะนัน้ นกนัน้ จึงกล่าวว่า “เอวธีรุปเสวนา” พระราชาทรงเสื่อมใสในธรรมกถาของนกนัน้ ทางไหว้ฤษีทงั ้ หลายผู้
มาถึงแล้วตรัสว่า “ท่านผูเ้ จริญเมื่อท่านทัง้ หลายจะอนุ เคราะห์ขา้ พเจ้าก็จงอยู่ในพระนครของข้าพเจ้าเถิด ” ดังนี้แล้ว
เสด็จไปยังพระนครพระราชทานอภัยแก่นกแขกเต้าทัง้ หลายโปรดให้คณะฤษีผมู้ าในพระนครนัน้ อยู่ในพระอุทยานทรง
บารุงจนตลอดพระชนมชีพทรงบาเพ็ญทางสวรรค์เต็มทีแ่ ล้วส่วนนกปุปผกะอยู่ในป่ าไปตามยถากรรมแล้ว
ถอดบทเรียนเรือ่ งนกแขกเต้า : สิ่ งแวดล้อมทาให้ขาดกัลยาณมิ ตรชี้แนะนาให้เป็ นคนดี
ลูกนกแขกเต้าสองตัว แม้จะเคยเป็ นพีน่ ้องท้องเดียวกัน แต่กม็ คี วามแตกต่างกันในด้านจิตใจและพฤติกรรม
ด้วยตกไปอยู่กบั บุคคลทีถ่ อื เป็ นต้นแบบตัวอย่างคุณธรรมของชีวติ ทีจ่ ะเป็ นเบ้าหล่อหลอมคุณธรรม จึงทาให้นกแขกเต้า
ทัง้ สองตัวมีความแตกต่างกัน อีกทัง้ คติชวี ติ อุปนิสยั พฤติกรรมก็มคี วามแตกต่างกัน ชาดกเรื่องนี้ เป็ นเรื่องอุปมาอุปไมย
ที่นามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษาสอนคนหรือเยาวชนเกี่ยวกับการเลือกคบมิตรได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะในสังคม
ปั จจุบนั ทีม่ คี วามเจริญเติบโตในด้านเทคโนโลยีมาก แต่กลับมีการพัฒนาทางด้านจิตใจน้อย ก็เหมือนกับเยาวชนซึง่ เป็ น
ทรัพยากรสาคัญของประเทศกาลังอยู่บนทางสองแพร่งในการทีจ่ ะต้องเลือกเสพสื่อเทคโนโลยีในช่องทางมีเดียต่างๆ มี
ทัง้ ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ การครองชีพ ต่ อ การศึก ษา ให้ความสะดวกสบายในการดารงชี วิต ถ้าผู้ใ ช้เ ลือ กใช้ส่อื ด้ว ย
วิจารณญาน แต่สาหรับเยาวชนของชาติท่กี าลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ คงเป็ นการยากถ้าไม่ได้รบั การชี้แนะนาไป
ในทางทีด่ ที เ่ี หมาะสมในการบริโภคสื่อ ก็เหมือนกับนกแขกเต้า 2 ตัว ถึงแม้ว่าจะเป็ นพีน่ ้องท้องเดียวกัน แต่มเี หตุต้อง
ให้แยกจากกันและไปสูใ่ นสังคมทีม่ คี วามแตกต่างกัน ก็ย่อมจะได้รบั การปลูกฝั งเสริมสร้างอุปนิสยั ต่างกันไปด้วย เหมือน
เยาวชนทีเ่ ป็ นอนาคตของชาติทก่ี าลังอยู่ในวัยเรียนเป็ นนักเรียนหรือเป็ นนักศึกษา เมื่ออยู่ในระบบครอบครัวทีไ่ ม่ดี หรือ
อยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ไม่ดี เป็ นแหล่งมัวสุ
่ มยาเสพติ ด เป็ นแหล่งอบายมุข เล่นการพนัน แหล่งสถานที่บรรเทิงเริงรมย์
ก็ย่อมทีจ่ ะได้รบั อิทธิพลในความไม่ดไี ปโดยอัตโนมัติ ตรงกันข้ามถ้าเยาวชนนักเรียนนัน้ อยู่ในสถานทีท่ ด่ี ี ตัง้ แต่ระดับ
ครอบครัว หมู่ญาติ โรงเรียน พืน้ ทีร่ อบบ้าน ก็อยู่ในสังคมทีด่ ี เยาวชนก็พลอยได้รบั การปลูกฝั งคุณธรรมทีด่ ๆี ไปด้วย
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สิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อการคบมิ ตร
ปั ญหาทีเ่ กิดกับลูกนกแขกเต้า เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาทีเ่ กิดกับเยาวชนในสังคมปั จจุบนั ลูกนกแขก
เต้าทัง้ 2 ตัวนี้ ถึงแม้ว่าจะเคยเป็ นพีน่ ้องท้องเดียวกัน แต่เมื่อมีเหตุต้องให้พดั พรากจากกันไปอยู่ค นทิศคนละทาง โดย
ตัวแรกทีต่ กไปอยู่กบั ฤาษีซง่ึ เปรียบดังเป็ นบัณฑิตนักปราชญ์กไ็ ด้รบั การอบรมบ่มสอนคุณธรรมในสิง่ ทีด่ ๆี ส่วนอีกตัว
ตกไปอยู่กบั หมู่โจรก็ได้รบั การสังสอนชี
่
น้ าความคิดอุปนิสยั เป็ นแบบโจร เมื่ออยู่ในสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ดี ก็สง่ ผลทาให้ลูกนก
แขกเต้าทัง้ 2 ตัวมีพฤติกรรมอุปนิสยั ทีไ่ ม่ดอี ุปมาเรื่องนี้แม้โดยฉันใด เด็กและเยาวชนของชาติในปั จจุบนั นี้กเ็ ช่นกัน เมื่อ
อยู่กบั บุคคลทัง้ ทีบ่ า้ นก็ดหี รือทีโ่ รงเรียนก็ตาม ได้พบกับบุคคลทีม่ ที ศั นคติอุปนิสยั ทีต่ ่างกัน ก็จะเป็ นบ่อหลอมคุณธรรม
หรือซึมซับสิง่ ทีไ่ ม่ดใี ห้เกิดขึน้ แก่ตนเองได้ สิง่ เหล่านี้คอื เหตุปัจจัยสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทีเ่ ป็ นปฏิรูปเทศถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัย เป็ น
เหตุทท่ี าให้การครองชีวติ ของเด็กและเยาวชนมีความแตกต่างกัน
มีผลรายงานการวิจยั ของนักจิตวิทยาชาวอเมริกนั ชื่อว่า สกินเนอร์ (B.E.Skinner)10 ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเกีย่ วกับ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบตั กิ าร (0perant conditioning) หรือทฤษฏีการวางเงื่อนไขผล
กรรม11 มีแนวคิดพื้นฐานว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเงื่อนไขการเสริมแรงและเงื่อนไขการ
ลงโทษทฤษฏีน้สี งิ่ แรกทีค่ วรจะทาความเข้าใจคือการวางเงื่อนไขการสนองตอบ (Respondent Conditioning) เป็ นการ
เน้นความสาคัญของสิง่ เร้าทีจ่ ะกระตุ้น Elicited ให้เกิดการสนองตอบทีต่ ้องการในขณะทีก่ ารวางเงื่อนไขชนิด R ซึ่ง
หมายถึงการวางเงื่อนไขต่อพฤติกรรมทีบ่ ุคคลกระทาเป็ นการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้ อีกอย่างว่าการวางเงื่อนไขการกระทา
ทฤษฏีน้ีเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลเนื่องมาจากการปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อม พฤติกรรม (Emitted) ของ
บุคคลจะแปรเปลีย่ นไปเนื่องจากผลกรรม (Consequences) ทีเ่ กิดในสภาพแวดล้อมนัน้ Skinner12 ให้ความสนใจกับผล
กรรม2ประเภทได้แก่ผลกรรมทีเ่ ป็ นตัวเสริมแรง (Reinforcer) ทีท่ าอยู่นนั ้ มีอตั ราการกระทาเพิม่ มากขึน้ และผลกรรมที่
เป็ นตัวลงโทษ(Punisher)จะทาให้พฤติกรรมทีบ่ ุคคลกระทานัน้ ยุตลิ ง13
ภาพประกอบที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมพฤติกรรมและผลกรรมทีด่ ี
ลูกนกแขกเต้าทีไ่ ปอยู่กบั ฤาษี = คบบัณฑิต

สภาพแวดล้อมสิง่ เร้าพฤติกรรมผลกรรม(การเสริมแรง)
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ภาพประกอบที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมพฤติกรรมและผลกรรมทีไ่ ม่ด14ี
สภาพแวดล้อมสิง่ เร้าพฤติกรรมผลกรรม(การลงโทษ)

ลูกนกแขกเต้าทีไ่ ปอยู่กบั โจร = คบคนพาล
จากแผนภาพสรุปความสาคัญได้ว่าในสภาพแวดล้อมมีสงิ่ เร้าทีท่ าให้เยาวชนแสดงพฤติกรรมและมีผลกรรม
ตามมาถ้าผลกรรมนัน้ มีผลทาให้พฤติกรรมคงอยู่หรือเพิม่ ขึน้ ผลกรรมนัน้ เรียกว่าการเสริมแรงจากภาพ ประกอบที่ 2
เหมือนดังลู
่ กนกแขกเต้าทีไ่ ปอยู่กบั ฤาษี ก็ได้ปฏิบตั อิ ยู่ในฤาษีธรรม อยู่ในสถานทีม่ เี หตุปัจจัย มีสภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ก็
ย่อมทีจ่ ะเป็ นเหตุให้มอี ุปนิสยั ทัศนคติ พฤติกรรม จิตใจทีด่ ี เรียกว่ามองโลกในแง่ทด่ี ี สิง่ เหล่านี้เกิดได้เพราะมีสงิ่ เร้าทีด่ ี
ซึง่ ผลสรุปก็คอื ย่อมเป็ นเหตุให้ได้ผลกรรมทีด่ ี ส่วนภาพประกอบที่ 3 แสดงถึง ลูกนกแขกเต้าอีกตัวทีพ่ ลัดไปตกอยู่กบั
พวกโจร ก็ประพฤติโจรธรรม ทาให้มอี ุปนิสยั ทัศนคติ พฤติกรรม จิตใจทีไ่ ม่ดี มองโลกในแง่รา้ ย เพราะประกอบด้วย
สิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ดี เจอบุคคลทีไ่ ม่ดี ไม่เป็ นกัลยาณมิตรทีท่ าหน้าทีค่ อยแนะนาสังสอนชี
่
แ้ นะนาให้ปฏิบตั อิ ยู่แต่ในสิง่ ทีด่ ๆี
สุดท้ายก็ย่อมทีจ่ ะมีผลกรรมทีไ่ ม่ดี Skinner กล่าวว่าผลกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทามีมากมายทัง้ ผลกรรมทีต่ อ้ งการตัว
ผูก้ ระทาเรียกว่าผลกรรมทางบวกหรือการเสริมแรง (Reinforcement) ส่วนผลกรรมทีไ่ ม่เป็ นทีต่ ้องการของตัวผูก้ ระทา
เรียกว่าผลกรรมทางลบและเรียกให้ผลกรรมทางลบนี้ว่าการลงโทษ (Punishment) การเสริมแรงคือการทาให้พฤติกรรม
ใดๆอินทรีย์เพิม่ ขึน้ อันเป็ นผลเนื่องมาจากการได้รบั ผลกรรมภายหลังแสดงพฤติกรรมผลกรรมที่ทาให้พฤติกรรมมี
ความถีเ่ พิม่ ขึน้ เรียกว่าตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็ น2ชนิดดังนี้
1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็ นการทาให้พฤติกรรมมีความถี่เพิม่ มากขึน้ ในขณะที่
การให้รางวัลเป็ นการให้ต่อพฤติกรรมที่บุคคลทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งตามวาระและโอกาสทีส่ าคัญนอกจากนี้ยงั พบว่าการใช้
คาพูดตาหนิหรือตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็อาจจะเป็ นเสริมแรงทางบวกได้
2. การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) การเพิม่ ความถี่ของพฤติกรรมอันเป็ นผลเนื่องมาจากการ
แสดงพฤติกรรมสามารถถอดถอนสิง่ เร้าทีเ่ ป็ นทีป่ รารถนา (Aversive stimulus) ออกได้ดงั นัน้ สิง่ ทีไ่ ม่พงึ พอใจไม่พงึ
ปรารถนาหรือสิง่ ทีร่ บกวนบุคคลต่างๆนัน้ ทาให้พฤติกรรมทีแ่ สดงออกแล้วสามารถถอดถอนสิง่ เร้าทีไ่ ม่พงึ พอใจได้การ
เสริม แรงทางลบจะเกี่ย วข้อ งกับ พฤติก รรมใน2ลัก ษณะคือ พฤติก รรมการหลีก เลี่ย งคือ เมื่อ อิน ทรีย์ต้อ งเผชิญ กับ
สภาพการณ์ทไ่ี ม่พงึ พอใจก็สามารถทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมการหลีกหนีคอื สามารถทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมอื่นเพื่อถอดถอน
สภาพการณ์ทไ่ี ม่พงึ พอใจ
ดังที่กล่าวข้างต้นมานี้จะเห็นได้ว่าทัศนคติของเยาวชนมีผลต่ อการเกิดปั ญหาและอุปสรรคในการคบมิตร
เนื่องจากการพัฒนาการทางด้านสังคมของวัยรุ่นให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าสาเหตุ (ใช้อารมณ์
มากกว่าการใช้เหตุผล-ผู้เขียน) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายวัยรุ่นมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็ ก
เพราะต้องปรับตัวต่อสิง่ แวดล้อมใหม่ๆเพื่อการปรับตัว จึงอาจจะมีความรูส้ กึ ว่าขาดความอบอุ่นมันคงดั
่
งนัน้ จึงมีความ
ต้องการมีเพื่อนต้องการพบปะสังสรรค์ไม่ต้องการอยู่โดดเดีย่ วในทางกลับกันปั ญหาทางด้านอารมณ์โดยเฉพาะในช่วง
ของความเป็ นวัยรุ่นมักจะมีอารมณ์รุนแรงสาเหตุมาจากเหตุปัจจัยสภาพสิง่ แวดล้อมทางสังคมทัง้ ทางด้านกายภาพและ
14

ประเทืองภูมภิ ทั ราคม, รศ.ดร., การปรับพฤติ กรรม: ทฤษฎีและการประยุกต์, หน้า 16.
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จิตภาพ การปรับตัวเข้ากับสิง่ ใหม่ๆเช่น การคบเพื่อนต่างเพศจึงทาให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลตื่นเต้น ทาให้
เกิดอุปสรรคมาขวางกัน้ ทางอารมณ์และพฤติกรรมทีต่ ้องการทีจ่ ะทา อีกทัง้ ขีดจากัดทางด้านสังคมระดับครอบครัวด้าน
เศรษฐกิจก็มผี ลต่อการทาให้เด็กและเยาวชนเลือกคบมิตรเพื่อเป็ นทีพ่ ง่ึ ทางใจมีรายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับเยาวชน พบว่า1
ใน4 ของเด็กและเยาวชนไม่ได้อยู่กบั พ่อแม่ซง่ึ แสดงให้เห็นว่าเด็กมีแนวโน้มทีจ่ ะอยู่ตามลาพังมากกว่าอยู่กบั ครอบครัว 15
จานวนคนมีมากขึน้ แต่คนดีมศี ลี ธรรมลดน้อยลงไปย่อมส่งผลกระทบในอนาคตในช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อนี้ดงั นัน้ การมีเพื่อน
ทีด่ จี งึ เป็ นสิง่ สาคัญ16
บูรณาการที่ใจ: แก้ไขส่งเสริมพุทธจริยศาสตร์เกี่ยวกับการคบมิ ตร
การบูรณาการนัน้ ให้เริม่ ต้นทีใ่ จ เพื่อน้อมไปสู่สายใยครอบครัว ทางออกของปั ญหาแท้ทจ่ี ริงในการแก้ปัญหา
ของเด็กและเยาวชนที่กล่าวมานัน้ เป็ นทีย่ อมรับกันว่าคือ “ครอบครัว” แม้ว่าจะเป็ นสถาบันทีเ่ ล็กที่สุดในสังคม แต่เป็ น
สถาบันทีม่ พี ลังมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชน แต่เพราะในปั จจุบนั “สถาบันครอบครัว” ใน
สัง คมไทยค่ อ นข้า งล้ม เหลว ในแต่ ล ะวัน พ่ อ แม่ ไ ม่ มีเ วลาที่จ ะอยู่ก ับ ลู ก ปล่ อ ยให้ลู ก อยู่บ้า นคนเดีย ว พ่ อ แม่ ไ ด้ใ ห้
ความสาคัญกับการดิ้นรนเพื่อทามาหาเลี้ยงชีพมากกว่าที่จะอบรมเลี้ยงดูลูก อาจจะด้วยเหตุผลหลายๆ อย่างเข้ามา
ประกอบกัน สังคมในระดับครอบครัวจึงเป็ นสังคมที่มคี วามเปราะบางทาให้เด็กและเยาวชนไม่มที างออกในการแก้ไข
ปั ญหาชีวติ เด็กๆ ส่วนใหญ่จงึ ใช้เวลาไปอยู่กบั เพื่อน และหมกมุ่นในการเล่นเกมส์ หรือเล่นสือ่ ทางคอมพิวเตอร์ในสังคม
ออนไลน์เรียกว่าเด็กและเยาวชนในยุคสมัยปั จจุบนั นี้ศกึ ษาเรียนรูเ้ รื่องราวของชีวติ โดยได้รบั คาแนะนาจากการคบมิตร
คือเพื่อน ผ่านระบบสือ่ (Social Network) มากกว่าทีจ่ ะได้เรียนรูจ้ ากพ่อแม่ รวมถึงในระบบการศึกษาในรัว้ ของโรงเรียน
ด้วย แทบจะทุกระดับการศึกษา ตัง้ แต่ระดับอนุ บาล ประถม มัธยม หรือระดับอาชีวศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ใน
ปั จจุบนั มีการส่งเสริมการศึกษาโดยเรียนรูแ้ บบค้นหาความรู้ (Knowledge Maneger) จากสื่อไอที ซึง่ มีทงั ้ คุณและโทษ
ผสมผสานกันไป
หากจะหาทางออกในการแก้ปั ญ หาของเด็ก และเยาวชน สัง คมคงต้อ งย้อ นกลับ มาให้ค วามสาคัญ ของ
ครอบครัว พลิกบทบาทของครอบครัวให้มพี ลังเหมือนในอดีตพ่อ แม่ต้องให้เวลาและความอบอุ่นแก่ลูกๆ มากกว่าการ
ยื่นเงินให้โดยปราศจากความเข้าใจซึง่ กันและกันนอกจากนัน้ ยังเห็นว่าการบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วนนัน้ มี
ความสาคัญมากในการช่วยแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยต้องเริม่ ต้นตัง้ จากตัวของเด็กและเยาวชนเอง จนก้าว
ไปสู่ครอบครัว ชุมชน และนโยบายแห่งรัฐ ซึง่ ผู้วจิ ยั จะขอนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
โดยเริม่ ต้นทีต่ วั เด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิด เริม่ ต้นทีใ่ จ สูส้ ายใยครอบครัวล้อมรัว้ ชุมชน รวมพลภาครัฐ
สิง่ แรกทีต่ อ้ งทาคู่ขนานไปกับการทางานด้านเด็กและเยาวชนขององค์กรต่างๆ รวมถึงการทางานขององค์กร
ทางศาสนา คือ การบูรณาการทีใ่ จเพื่อแก้ไขส่งเสริมพุทธจริยศาสตร์เกีย่ วกับการคบมิตรให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วยการ
สร้างพุทธภาวะเป็ นภูมปิ ้ องกันให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกในความตระหนักรูไ้ ด้มองเห็นปั ญหา สามารถลุกขึน้ มา
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพราะไม่ว่าส่วนงานภาครัฐหรือเอกชนจะมีนโยบาย โครงการกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรม
มากแค่ไหนตัง้ งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาไว้มากเพียงใด แต่เด็กและเยาวชนก็อาจอยู่ในวัยวุฒภิ าวะทีม่ องไม่เห็นว่าสิง่ ที่
พวกเขากระทาสร้างปมประเด็นปั ญหาส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างไร นโยบายและโครงการต่างๆ อาจจะไม่

15

อมรวิชช์ นาคทรรพ และคณะ, โครงการติ ดตามสภาวการณ์ เด็กและเยาวชนรายจังหวัด สถาบันรามจิ ตติ ,
(กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2547-2548.
16
พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, 2529), หน้า623.
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สาเร็จได้ หากว่าไม่เริม่ ต้นหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาด้วยการระดมทุนทางปั ญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม
สิง่ แรกทีเ่ ราควรเร่งดาเนินการ คือ ทาให้เด็กและเยาวชนได้เห็นปั ญหา และลุกขึน้ มาแก้ปัญหาด้วยตัวเองตามแบบหลัก
อริยสัจ 4โดยมีครอบครัว ชุมชน หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและองค์กรเอกชน คอยให้การสนับสนุ นและเป็ นพี่เลีย้ งคอยให้
กาลังใจแก่เด็กและเยาวชน
รัฐต้องสนับสนุนการนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หากย้อนไปในอดีตคนไทยแทบทุกครัวเรือนได้ดาเนินชีวติ ตามหลักธรรมคาสองของพระพุทธศาสนามีความ
เป็ นอยู่ทเ่ี รียบง่าย พึง่ พาอาศัยกันในลักษณะน้าพึง่ เรือเสือพึง่ ป่ า เพราะเหตุน้ีพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทอย่างมากต่อ
การดาเนินชีวติ ของคนไทย เพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเป็ นแนวทางทีจ่ ะให้ผปู้ ฏิบตั มิ ชี วี ติ อยู่อย่างมี
ความสุข ความเจริญทัง้ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบข้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตราที่ 73 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐต้องสนับสนุ นการนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ 17 และมาตรา 81 รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมเพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ดังนัน้ พระราชบัญญัติ
การศึกษา 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 6 จึงได้ระบุให้การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ทงั ้ ร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมในการดารงชีวติ
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข18
ในปั จจุบนั นี้สงั คมไทยกาลังประสบกับปั ญหาความเสื่อมทรามทางด้านศีลธรรมและคุณธรรมของประชาชน
โดยเฉพาะปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับเยาวชนไทย ทีจ่ านวนไม่น้อยได้เหินห่างจากคาสอนของพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นหลักที่
พึง่ พาและยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาตัง้ แต่อดีต พระพุทธศาสนาจึงเป็ นสถาบันหลัก 1 ใน 3 สถาบันทีส่ าคัญ
ของชาติ ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับวิถกี ารดาเนินชีวติ ของคนไทยทุกแง่มุม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดชได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกีย่ วกับเรื่องศาสนามีขอ้ ความตอนหนึ่งว่า “คนเราต้องมีศาสนา คือความคิดหรือ
สิง่ ทีค่ ดิ ประจาใจ อันเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นใจประจาตัว และต้องมีการศึกษาคือความรูต้ ่างๆ ทัง้ ในด้านจิตใจ ทัง้ ในด้าน
วัตถุเพีอ่ ประกอบกับตัว เพื่อทีจ่ ะมีชวี ติ อยู่ได้ ทัง้ สองอย่างเป็ นสิง่ สาคัญและจะแยกจากกันไม่ได้” พระพรหมคุณาภรณ์
(ประยุทธ์ปยุตฺโต)19 กล่าวว่า “พระพุทธศาสนาได้รบั การจัดเป็ นวิชาสาหรับเรียนรูโ้ ดยสถานะหลัก 2 อย่าง คือ ในฐานะ
ทีเ่ ป็ นระบบจริยธรรมสาหรับประชาชนส่วนใหญ่หรือเป็ นแหล่งคาสอนจริยธรรม ของประชากรแทบทัง้ หมดของประเทศ
และในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนประกอบสาคัญของวัฒนธรรมไทย ทัง้ ในด้านวัตถุและนามธรรมซึง่ มีอทิ ธิพลครอบคลุมมากทีส่ ุด
อย่างหนึ่งในวิถี สังคม เป็ นมาตรฐานในการดาเนินชีวติ สาหรับผูน้ ับถือ และเป็ นสภาพแวดล้อมอันกว้างใหญ่ทางสังคม
สาหรับผูม้ ไิ ด้นบั ถือ”พระพุทธศาสนาจึงเป็ นแบบแผนทีช่ ่วยให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทยมีระเบียบมาช้านาน
การทีจ่ ะทาให้เยาวชนสนใจเกีย่ วกับพระพุทธศาสนานัน้ สือ่ ธรรมะเองก็ตอ้ งปรับตัวให้ทนั ยุคสมัย การปลูกฝั ง
ความเข้าใจเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาควรดาเนินการในขณะทีบ่ ุคคลมีอายุน้อย เพราะเป็ นวัยทีย่ งั ไม่มภี าระ ไม่มเี รื่องที่
ต้องคิดมากจึงสามารถซึมซับเอาหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาซึง่ เป็ นเรื่องเกีย่ วกับแนวคิดได้หากใช้วธิ ที เ่ี หมาะสม
ในทุกศาสนาการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวเป็ นวิธกี ารที่ส่งผลต่อความเชื่อและการปฎิบตั ิทางศาสนามากทีส่ ุด การ
17

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2542), หน้า 17.
18
พระครูโสณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อสุกาโร). “ความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนป่ าโมกวิทยาภูม ิ จังหวัดอ่างทอง”, วิ ทยานิ พนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิ ต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554.
19
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),ศาสนาและเยาวชน,พิมพ์ครัง้ ที3่ , (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธพิ ุทธธรรม, 2539).
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อบรมเลีย้ งดูต้องใช้ส่อื ในการปลูกฝั งความเข้าใจเกีย่ วกับศาสนา สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส
ทรงอธิบายไว้ว่า “ประชาชนจะเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนได้ 3 ทาง คือ ด้วยการฟั งธรรมเทศนา ด้วยการ
สนทนาธรรม และด้วยการได้อ่านหนังสือทีเ่ ป็ นคาสังสอน
่
ซึง่ การอ่านหนังสือนัน้ ดีกว่าการฟั งธรรมเทศนา เพราะมีเวลา
ทีจ่ ะคิดตรึกตรองได้ตามความพอใจและกลับมาดูทบทวนได้อกี ทัง้ นี้ความยินดีในธรรมของคนต่างกัน บางคนยินดีใน
ธรรมที่ลกึ ซึง้ บางคนยินดีในธรรมที่ไม่ลกึ ซึง้ หนังสือพุทธศาสนาจึงควรมีหลากหลายตามอัธยาศัยของคนทีแ่ ตกต่าง
หลายประเภท รวมถึงมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงหรือสร้างนวัตกรรมในการสือ่ สารเป็ นต้น”20

สรุป
การคบมิตรหรือคบเพื่อน เป็ นเรื่องที่มีความสาคัญมากต่ อ เด็กและเยาวชน ในโครงสร้างของระบบสังคม
พืน้ ฐาน เด็กๆ จะเริม่ ต้นการเรียนรูจ้ กั สังคมตัง้ แต่ในระดับครอบครัว โดยมีพ่อแม่คอยเป็ นพีเ่ ลีย้ งคอยให้คาชีแ้ นะนาพร่า
สอนให้แยกแยะเรียนรูจ้ กั วัฒนธรรม ประเพณี ความกตัญญูรคู้ ุณต่อบุคคลทีก่ ระทาดีต่อเรา สถาบันครอบครัวถือเป็ น
สถาบันแรกที่ช่วยหล่อหลอมคุณธรรมให้กบั เด็กและเยาวชน ถ้าครอบครัวให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลานดี เด็กๆ ก็จะ
กลายเป็ นเยาวชนที่ดี แต่ถ้าตรงกันข้ามพ่อแม่กบั ละเลย ไม่สนใจมีหรือไม่เวลาให้กบั ลูกๆ ก็จะทาให้เกิดปั ญหาได้
นอกจากนัน้ สถาบันการศึกษา คือ โรงเรียน ก็มบี ทบาทในฐานะสถาบันที่ 2 ทีเ่ ด็ กและเยาวชนได้รจู้ กั โลกภายนอก ได้
รูจ้ กั ครู ได้รจู้ กั เพื่อน ได้เรียนรูจ้ กั กัน ซึง่ แน่ นอนว่าในบรรดาเด็กๆ ทัง้ หลาย ก็ย่อมต้องมีทงั ้ คนดีและคนไม่ดคี ละเคล้า
กัน การคบมิตรหรือการคบเพื่อน ถ้าระบบสังคมพืน้ ฐานคือครอบครัวไม่ดี ก็จะส่งผลให้การคบเพื่อนทีโ่ รงเรียนไม่ดตี าม
ไปด้วย
ดังนัน้ เรื่องการคบมิตรของเด็กและเยาวชน จึงถือว่ามีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีท่ ุกส่วนบุคคลที่
มีความเกีย่ วข้อง นับตัง้ แต่สถาบันครอบครัว โรงเรียน จะต้องมีการให้การอบรมดูแล วางแผนเพื่อป้ องกันผลกระทบที่
เกิดจากการที่เด็กและเยาวชน เข้าไปคบสมาคมกับเด็กและเยาวชนด้วยกันที่มอี ุปนิสยั เป็ นคนพาล อีกทัง้ ก็ต้องให้
ความรูใ้ นเรื่องของการอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมภายนอกบ้าน หรือการพิจารณาใช้ส่อื ออนไลน์ในสังคมปั จจุบนั รวมถึง
สิง่ แวดล้อมรอบตัวต่างๆ ซึง่ จะมีอทิ ธิพลเป็ นอย่างยิง่ ในการชักนาบุคคลและสังคมไปสูค่ วามเสือ่ มและเสียหายได้ ปั ญหา
เรื่องเด็กและเยาวชนนี้ ไม่ควรปล่อยทิง้ ให้เป็ นปั ญหาของสังคมแต่อย่างเดียว ทุกภาคส่วนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องควรเข้ามา
ให้ความสนใจและวางแผนเพื่อค้นหากระบวนการ กระบวนธรรม หรือกระบวนทัศน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็ นลดปั ญหา
ในส่วนนี้ เพราะปั ญหาเด็กและเยาวชน ก็คอื ปั ญหาทรัพยากรบุคคลของชาติ ถ้าประเทศชาติมพี ลเมืองทีม่ คี ุณภาพ มี
ความรูม้ าก โอกาสทีป่ ระเทศจะพัฒนาจะเป็ นไปในทิศทางทีด่ สี รุปประเด็นย่อยได้ดงั นี้
1) แนวคิดการบูรณาการพุทธจริยศาสตร์การคบมิตรของเด็กและเยาวชนในคัมภีร์มงั คลัตถทีปนี กล่าวถึง
ความสาคัญของมงคลสูตร 38 ประการ มีการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิต การบูชาคนทีค่ วรบูชา ไปจนถึงการรูจ้ กั ทา
จิตปราศจากธุลแี ละจิตเกษมในที่สุด นัน้ ถือว่าเป็ นอุบายเครื่องรักษาตนและหมู่คณะให้อยู่เป็ นปกติสุขทัวถึ
่ งกันเป็ น
ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสาหรับควบคุมความประพฤติทางกายของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็ นแบบแผน
อันหนึ่งอันเดียวกันจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบายไม่กระทบกระทังกั
่ นและให้ห่างไกลจากความชัวทั
่ ง้ หลายการรูจ้ กั
ตนฝึ กฝนรักษาปฏิบตั ิและศึก ษาดีแล้วย่อมให้ประโยชน์ ทงั ้ บรรพชิตและคฤหัสถ์บรรพชิตผู้มีศีลบริสุทธิย์ ่อมได้ร ับ
ความสุขมีใจมันคงแน่
่
วแน่ อนั จะเป็ นฐานของสมาธิและปั ญญาในส่วนของคฤหัสถ์นัน้ จะดีได้เพราะกฎข้อบังคับและ
ระเบียบวินยั ดังนัน้ ผูท้ ม่ี กี ารศึกษาอบรมตนไว้ดแี ล้วจึงเป็ นผูท้ ป่ี ระพฤติปฏิบตั ติ ามหลักของความเป็ นคนดี นาเอามงคล
20
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ทัง้ 38 ประการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับคติทางโลกและคติทางธรรมอย่างถูกต้องไม่บกพร่องตกหล่นและจักให้เกิด
ประโยชน์แก่สว่ นตน ส่วนรวมเป็ นหลักของการปฏิบตั เิ พื่อนาไปสูจ่ ุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวติ คือพระนิพพานได้ในทีส่ ดุ
2) อิทธิพลความคิดเรื่องอะไรคือมงคลของชีวติ หรือมงคลสูตร 38 ประการ ถือว่ามีอทิ ธิพลต่อชีวติ ของบุคคล
ในสังคมไทยที่มคี วามเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมากไม่ว่าจะเป็ นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามถ้าไม่
เข้าใจในความสาคัญของหัวข้อหลักธรรมต่างๆ ทีอ่ ยู่ในมงคลสูตร 38 ประการนี้แล้วว่าจะมีผลหรือช่วยในการดาเนิน
ชีวติ ของเราในสังคมได้อย่างไร ก็จะไม่มที างแก้ปัญหาชีวติ ของตนเองในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะในยุคทีส่ งั คม
ได้เปลีย่ นรูปแบบไปเป็ นสังคมแบบ SOCIAL NETWORK ได้ความเป็ นผูม้ มี งคลธรรมถือว่าเป็ นวิธกี ารแก้ปัญหาสังคม
มนุษยชาติอกี ประการหนึ่งในการแก้ปัญหาสังคมปั จจุบนั ตามหลักพุทธธรรมหรือการใช้เสรีภาพตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมทางพุทธศาสนาจึงเป็ นหลักธรรมภาคปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดความสุขทีแ่ ท้จริงในโลกมนุษย์ได้
3) บูรณาการการประยุกต์ใช้มงคลสูตรกับสังคมไทยตามหลักพระพุทธศาสนาบุคคลใดได้นาไปปฏิบตั ิ ก็
เรียกว่านามงคลสูต่ วั สูบ่ า้ นทีอ่ ยู่อาศัย สูส่ ถาบันองค์กรหรือทุกระดับของสังคม ก็จะก่อให้เกิดความสุข อันเกิดจากการ
นาเอาสิง่ อันเป็ นมงคลเข้าไปสู่เคหสถานดังกล่าวแล้วข้างต้น จักเป็ นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญ ทัง้ ในระดับสังคม
ส่วนตนและสังคมส่วนรวมจนถึงประเทศชาติเป็ นเหตุให้เกิดประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความเป็ นสมานฉันท์ รักใคร่
ปรองดองผูกพัน ร่วมกันพัฒนาสรรสร้างแต่ในสิง่ ทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ในประเทศ
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