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บทคัดย่อ

 บทความวิชาการน้ีมุ่งศึกษาค้นหาเก่ียวกับปัญหาครอบครัวไทยที่ก�าลังเกิดขึ้นในสังคมหลังนวยุค

3 ประเด็น คือ 1) การตกเป็นเหยื่อที่ไหลบ่ามากับกระแสโลกาภิวัตน์จนน�าไปสู ่สังคมบริโภคนิยม 

2) ความเครยีดทีเ่กิดจากสภาพเศรษฐกิจในท่ามกลางของการแข่งขนัภายใต้ทนุนิยม 3) สภาพปัญหาจรยิธรรม

ของครอบครัวอันเกิดจากการนอกรีตนอกใจคู่ครองตน อีกทั้งทางออกของการแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพา

เคร่ืองดื่มของมึนเมา โดยศึกษาประเด็นเหล่าน้ีว่าสามารถจะน�ากระบวนทรรศน์เชิงพุทธจริยศาสตร์

มาบูรณาการเพื่อค�้าประกันให้เกิดความมั่นคงของสถาบันครอบครัวไทยหลังนวยุคได้หรือไม่ 

 ผลการศกึษาพบว่า สามารถน�าพทุธจรยิศาสตร์มาประยกุต์ใช้เพือ่ให้เกิดความมัน่คงของครอบครวั

ไทยในสังคมหลังนวยุคได้ กล่าวคือ ครอบครัวไทยในสังคมหลังนวยุคเป็นครอบครัวที่ต้องขับเคลื่อน

ด้วยการมีชีวิตด้วยปัญญาที่ต้องน�าหลักสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะมาใช้ในความเข้าใจในกฎไตรลักษณ์

ที่ว่าสรรพสิ่งมีสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถด�ารงอยู่อย่างเดิมและไม่สามารถจะมีตัวตนอย่าง

แน่นอนตายตัว ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอน ครอบครัวไทย

หลังนวยุคต้องเข้าใจในปรากฏการณ์แห่งการพลิกผันโดยเฉพาะเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล อิทธิพล

การเปลี่ยนแปลงของสังคมหลังนวยุคได้ส่งผลความเครียดต่อบุคคลที่มีศักยภาพไม่พร้อมในการแข่งขัน

ภายใต้ระบบทุนนิยมแบบดิจิทัล ควรน�าหลักไตรสิกขาที่ว่าด้วยสมาธิ อันประกอบด้วย สัมมาวายามะ 

สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ด้วยการน�าสารัตถะมาประยุกต์ใช้ คือ การใช้สติอยู่เสมอในการครองชีวิต 

ด�ารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท มีความระมัดระวังตัว ป้องกันไม่ให้ตกไปเป็นเหยื่อที่มาควบคู่กับเทคโนโลยี

สารสนเทศ สืบเนื่องจากสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีบางคนในครอบครัวหลังนวยุคเลือกทางออก

ด้วยการประพฤตตินออกนอกลูข่องครรลองครองธรรมทัง้ปัญหานอกใจคูค่รองและ/หรือการพึง่พาเครือ่งดืม่

ของมึนเมา ปัญหาดังกล่าวน้ี ควรน�าพุทธจริยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน คือ ศีล 5 มาเป็นแนวทางในการก�ากับ

หากพิจารณาถึงคุณค่าทางจริยธรรมของศีล 5 นี้แล้วมุ่งต้องการให้เกิดความปกติสุขและความสงบสุขของ

สังคมเป็นพื้นฐานด้วยการไม่ละเมิดสิทธ์ิ (Right) และให้มีความตระหนักในความรับผิดชอบ (Obligation) 
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ดังน้ัน เมื่อน�าพุทธจริยศาสตร์มาเสริมสร้างสังคมครอบครัวที่เป็นลักษณะระบบผัวเดียวเมียเดียว จะท�าให้

เกิดการร่วมมือในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและสันติสุขของครอบครัวได้ 

ค�าส�าคัญ: กระบวนทรรศน์ พุทธจริยศาสตร์ การค�้าประกันความมั่นคง ครอบครัวไทยหลังนวยุค

Abstract

 This academic study aims to find out the 3 Thai family problems in the postmodern 

society, namely 1) being the victims of global consumerism 2) the pressure resulting from the 

economic situations of the competition in the capitalism system, and 3) the ethical problem 

stemming from the unfaithful spouses and problem solving by resorting to the intoxicants. 

Could these problems be solved through the application of Buddhist ethic paradigm to 

guarantee the security of Thai families in the postmodern society?

 The study findings have showed that Buddhist ethics can be applied to strengthen 

the Thai postmodern families. That is to say, the families could be driven by living wisdom 

which would lead to Right Understanding and Right Thoughts to realize the Three Common 

Characteristics of all conditioned things being impermanent, subject to stress and conflict 

and soulless. Impermanence is permanent. Change is real. So, the families must know the 

phenomena of disruption,especially the economy in the digital era. The influence of the 

postmodern societal changes result in the stress for those who are potentially incapable 

of competition in the digital capitalism. They should instead apply the Threefold Training 

on Right Effort, Right Mindfulness and Right Concentration. It is essential they have to 

live with mindfulness, heed and care to prevent the dupe with information technology. 

Regarding the social disruption, some in the postmodern families have chosen their path of 

illegitimate behavior being unfaithful partner or taking intoxicants. These problems could 

be avoided by practicing Buddhist ethics of five precepts with its ethical value aiming 

at normal happiness and peacefulness of society based upon the right and obligation for 

one another. Therefore, the application of the Buddhist Ethics would help strengthen 

the families to become monogamy families, and with family members’ cooperation would 

build up stable, prosperous, sustainable and peaceful families.

Keywords: Paradigm, Buddhist Ethics, Justification, Postmodern Thai Families
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บทน�ำ

	 หากน�าประเด็นการแสวงหาแนวทางการสร้างหลักค�้าประกันความมั่นคงของครอบครัวนี้มา

พิจารณาในมุมมองปรัชญาสังคม	 จะเห็นว่า	 ตลอดระยะเวลามนุษย์พยายามแสวงหาความมั่นคงมา

ตลอด	กล่าวคือ	 มนุษย์พยายามเรียกร้องเพื่อให้ได้การค�้าประกันด้านสิทธิ	 เสรีภาพ	 ความปลอดภัย	

การตอบสนองต่อความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานในการด�ารงมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี	ซึ่งเป็นมาตั้งแต่

ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน	 ข้อเรียกร้องของมนุษย์เพื่อน�าไปสู่ความมั่นคงนั้นมาจากหลายเหตุ	 อาทิ	

แรงบีบค้ันจากภัยธรรมชาติ	 โรคระบาด	 สงคราม	 การด�าเนินนโยบายที่ไม่เกิดความเป็นธรรมอย่าง

เสมอภาคให้กับทุกภาคส่วน	 สิ่งเหล่านี้สามารถเห็นได้จากการพัฒนาการของความมั่นคงของมนุษย์

ทีม่ีความสันพันธ์กับกระบวนทรรศนท์างปรัชญาสังคมของมนุษย	์ซึง่อาจจะมองเป็น	3	ยุค	คอื	ปรัชญา

สังคมก่อนนวยุค	ปรัชญาสังคมนวยุค	และ	ปรัชญาสังคมหลังนวยุค	ผู้วิจัยจักได้ขยายความดังต่อไปนี้

	 1.	กระบวนทรรศน์ทางปรัชญาสังคมก่อนนวยุค	 :	 สามารถแบ่งย่อยออกเป็น	 3	 กระบวน

ทรรศน์	(กีรติ	บุญเจือ,	2546:	13-18)	คือ

	 	 1.1	กระบวนทรรศน์ยุคดึกด�าบรรพ์	(Primitive	Paradigm)	เป็นกระบวนทรรศน์ปรัชญา

บริสุทธิ์ของมนุษย์ยุคดึกด�าบรรพ์ที่มีความเช่ือว่าเป็นกลีภพ	 (Chaos)	 กลีภพ	 คือ	 ความเช่ือที่ว่า

ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ในตัวมันเอง	 เป็นไปตามอ�านาจเบ้ืองบนท่ีเรียกว่า	 เทพเจ้า	 (Gods)

เทพเจ้าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์จะดลบันดาลให้เป็นไปอย่างไรก็ได้	 มนุษย์ในยุคน้ีจึงพยายามหาวิธีการเพื่อ

ให้เข้าถึงต่อน�้าพระทัยเบื้องบน	 เพราะหากปฏิบัติให้เทพเจ้าเกิดความพึงพอได้	 ก็จะได้ในสิ่งที่แต่ละ

คนปรารถนา	 ดังนั้น	 ทุกคนจึงหันมาเอาใจน�้าพระทัยเบ้ืองบน	 ซ่ึงถือว่าเป็นการท�าดีในโลกน้ีเพื่อโลก

หน้าจะได้ประสบกับความสุข	 พวกเขามีความเช่ือว่า	 “มุ่งโลกนี้ให้ดีไว้	 โลกหน้าจะดีเอง”	 กล่าวคือ	

ผู้ทีส่ามารถเอาใจเทพเจ้าให้พอใจได้ในโลกนี	้โลกหน้าพวกเขากจ็ะดีตามไปด้วย	ซ่ึงเป็นการกระท�าโดย

มุ่งผลประโยชน์เฉพาะหน้าในโลกนี้	แต่ส่งผลถึงโลกหน้า	อย่างไรก็ตาม	กระบวนการเอาใจน�้าพระทัย

เบื้องบนของคนยุคนี้กระท�าโดยผ่านร่างทรง	(Mediator)	ผู้สื่อความต้องการของมนุษย์สู่เทพเจ้า	และ

น�าพระประสงค์ของเทพเจ้ามาสูม่นษุย์	อิทธพิลปรชัญาบรสิทุธิข์องคนยคุดึกด�าบรรพ์ได้ส่งผลก่อให้เกดิ

จารีตประเพณีที่ต้องประพฤติปฏิบัติตาม	ๆ	กันมาตามการถ่ายทอดหรือบอกกล่าวของร่างทรง	ทุกเผ่า	

ทกุกลุม่	ทกุครอบครวั	จักต้องปฏิบติัตามโดยเฉพาะหวัหน้าเผ่าซ่ึงถอืว่าเป็นกลไกส�าคัญของการประกนั

ความมั่นคงของครอบครัวและสังคม	 สมาชิกของสังคม	 (รวมถึงสมาชิกของครอบครัว)	 จะไม่มีสิทธิ	

เสรีภาพ	ความเท่าเทียมทางสังคม	เพราะทุกอย่างถูกก�าหนดโดยเทพเจ้า

	 	 1.2	กระบวนทรรศน์ยุคโบราณ	 (Ancient	 Paradigm)	 เป็นยุคท่ีมีการปรับเปลี่ยน

ความคิดที่มีความเช่ือในอ�านาจเบื้องบนมาเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในศักยภาพของมนุษย์	 มนุษย์
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มีความเช่ือมั่นในสติปัญญาของตัวเอง	 เริ่มมีการค้นหากฎเกณฑ์ของโลกแล้วจึงยอมรับกันว่า	 ทุกสิ่ง

ทุกอย่างย่อมมีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า	เอกภาพ	(Cosmos)	ในยุคนี้จึงได้เกิดนักคิดมากมาย	เช่น	ทาเลส	

(Thales)	ผู้เช่ือว่า	โลกมกีฎเกณฑ์ในตัวมนัเอง	พระพทุธเจ้าทรงค้นภพกฎสจัธรรมอันเป็นกฎธรรมชาติ

ของโลก	ขงจือ้และเล่าจ้ือ	ต่างค้นพบหลกัเต๋าอันเป็นกฎธรรมชาติ	โดยเล่าจ้ือเน้นเต๋าในฐานะธรรมชาติ

ที่มีกฎตายตัว	 ขณะที่ขงจ้ือเน้นเต๋าในฐานะกฎการปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนตัวและสังคม	 เมื่อมนุษย์ต่าง

ยอมรับว่าโลกมีกฎเกณฑ์	 ทุกสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์	 เมธีชาวตะวันออกให้ความสนใจเกี่ยวกับ

กฎเกณฑ์ของชีวิต	จึงมุ่งแสวงหาเพื่อน�าไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์	ขณะที่เมธีตะวันตกให้ความ

ส�าคัญกับกฎเกณฑ์ของโลกกายภาพ	 จึงมุ่งค้นหาแล้วน�ามาสู่การวางรากฐานทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ	์

อย่างไรก็ตาม	กระบวนทรรศน์แบบโบราณนี้	เมื่อคิดค้น	เข้าใจในธรรมชาติแล้ว	จึงน�าไปสู่การแสวงหา

กฎเกณฑ์เพื่อการด�าเนินชีวิตให้มีความสุขในโลกนี้	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่า	 ยุคนี้	 มนุษย์จะมีการทุ่มเท

ทรัพยากรในการสร้างความสุขในโลกนี้	เช่น	การมีวังใหญ่โต	โรงละครใหญ่	สถานเริงรมย์อาบน�้าร้อน

ใหญ่โต	จากปรชัญาบรสิทุธิยุ์คโบราณจึงเป็นเหตุท�าให้น�ามาพฒันาเป็นการจัดการทางสถาบันสงัคมเกดิ

ขึ้น	 ได้มีการเกิดการปกครองทั้งในระบอบประชาธิปไตยและราชอาณาจักร	 และได้มีการตั้งกฎเกณฑ์

กติกาของสังคมเกิดขึ้นที่เรียกว่า	“กฎหมาย”	กีรติ	บุญเจือ	(2551:	17)	กล่าวว่า	กฎหมายจะเกิดขึ้น

เมื่อหมู่คณะมีสมาชิกมากขึ้นจนประเพณีไม่พอคุ้มกันการเอารัดเอาเปรียบกันได้อย่างทั่วถึง	 เกิดการ

แบ่งกลุ่มย่อยในหมู่คณะ	 มีการช่วยเหลือพรรคพวกกลุ่มย่อยของตนแม้กระท�าผิดประเพณี	 มีผู้ใช้

อิทธพิล	ฯลฯ	จนเกิดการละเมดิประเพณีโดยไม่ได้รบัโทษมากขึน้ทกุท	ีเกดิความหวาดระแวงและความ

ไม่แน่ใจในความปลอดภัยของหมูค่ณะ	จึงได้พร้อมใจกนัมอบหมายอ�านาจให้คนดีมคีวามเสยีสละและ

มีความสามารถให้วางระเบียบให้สังคมมีความสุขร่มเย็น	ดังนั้น	หลักค�้าประกันความมั่นคงของมนุษย์	

ครอบครัว	คือ	การด�าเนินชีวิตให้เป็นไปตามกฎหมาย

	 	 1.3	กระบวนทรรศน์ยุคกลาง	 เป็นยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากความเช่ือเรื่องความสุขใน

โลกนี้	 มาเป็นความเช่ือในปรัชญาบริสุทธิ์ที่ว่า	 ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้ีเป็นไปภายใต้กฎเอกภพ	 และ

กฎเอกภพดังกล่าวนั้นถูกสร้างมาจากพระเจ้า	 พระเจ้าเป็นผู้มีอยู่จริงนิรันดร์	 เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งรวม

ถึงมนุษย์	และพระองค์ได้สร้างพันธะสัญญาระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า	คือ	กฎศีลธรรม	หากมนุษย์ได้

ประพฤติปฏิบติัตามพระองค์จะสามารถพบกบัความสขุทีแ่ท้จรงิและสมบูรณ์แบบซ่ึงมอียู่จรงิในโลกหน้า	

ทั้งนี้	ความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วคราว	ไม่ถาวรและไม่สมบูรณ์	มนุษย์ในยุคนี้จึงพร้อมสละความ

สขุในโลกนีด้้วยการทุม่เทสร้างศาสนสถานใหญ่โต	อุทศิทรพัย์สมบติัให้กจิการพระศาสนา	อุทศิชีวิตด้วย

การสละทางโลกมุง่สูก่ารบ�าเพญ็พรตบ�าเพญ็เพยีรเพือ่ความสขุในโลกหน้า	ยอมล�าบากชีวติในโลกหน้า

เพือ่จะได้อยูใ่นห้วงอาณาจักรของพระเจ้าซ่ึงเป็นแดนสวรรค์	ด้านการประกนัความมัน่คงของครอบครวั

ของคนยุคนี้	 คือ	การด�าเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบศีลธรรม	ซึ่งศาสดาได้มาด้วยการเปิดเผยจากพระเจ้า	

กล่าวไว้ว่า	ในยุคนี้ศาสนามีอ�านาจก�าหนดมาตรการการค�้าประกันทางสังคม	รวมถึงครอบครัวด้วย
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	 จากกระบวนทรรศน์ทางปรัชญาทั้ง	3	ยุคของปรัชญาสังคมก่อนนวยุค	จะเห็นว่า	มีพัฒนาการ

การด�าเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างเรียบง่าย	ไม่มีความสลับซับซ้อนมาก	มีวิถีที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ	แม้จะ

ถูกเย้ยหยันว่าเป็นสังคมที่ไม่มีการพัฒนา	แต่สังคมต่างอยู่กันด้วยความย�าเกรง	นับตั้งแต่การยอมรับ

ในตัวผู้น�า	การยอมรับปฏิบัติตามกฎของสังคมทั้งข้อกฎหมายและกฎศีลธรรม	ตลอดจนเคารพในกฎ

แห่งธรรมชาติ	เป็นสงัคมทีไ่ม่มกีารเอารดัเอาเปรยีบ	การด�ารงชีวิตเป็นไปด้วยความเอ้ือเฟ้ือ	ช่วยเหลอื

กัน	สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์	มลภาวะต่างๆไม่มีปัญหา	(สวัสดิ์	อโณทัย,	2558:	

161)	สงัคมก่อนนวยคุเป็นสงัคมทีผู่กพนักบัภาคเกษตรกรรมทีม่หีน่วยการผลติและหน่วยการบรโิภค

อยูใ่นหน่วยเดียวกัน	เป็นสงัคมทีเ่น้นการพึง่พาตนเอง	และมคีวามสมานฉนัท์	เพราะวางอยูบ่นพืน้ฐาน

จิตนิยม	(Idealism)	ช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างครอบครัวต่าง	ๆ

	 2.	กระบวนทรรศน์ทางปรัชญาสังคมนวยุค	 เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์จากศาสนา

มาเป็นยึดถือในวิธีการวิทยาศาสตร์	 เพราะเช่ือว่าโลกมีกฎเกณฑ์และวิธีการวิทยาศาสตร์เป็นทางพบ

กฎของโลก	ให้ช่วยกันสนับสนุนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์	โดยหวังว่า	วิทยาศาสตร์จะแก้ปัญหาทุก

อย่างของมนุษย์	(กีรติ	บุญเจือ,	2546:	19)	บทบาทของวิทยาศาสตร์จึงเข้ามามีบทบาทมากต่อวิถีชีวิต

ของมนุษย์ทุกอย่าง	ต่างเชื่อมั่นว่า	วิทยาศาสตร์สามารถรักษาโรคภัยต่างๆ	สามารถขจัดความตายและ

ชราภาพ	วิทยาศาสตร์เป็นอายุวัฒนะที่สามารถชะลอความเจ็บป่วย	อีกทั้งวิทยาศาสตร์สามารถน�ามา

สูก่ารจดัระเบยีบทางสงัคมเพือ่ให้มนษุย์ในสงัคมอยู่อย่างมคีวามสขุและยุติธรรม	เพราะไม่ต้องท�างาน

มากอย่างยุคก่อน	 แล้วมีเวลาแสวงหาความสุขบันเทิงอื่น	 ๆ	 มนุษย์ไม่จ�าเป็นต้องรอความหวังในโลก

หน้า	 สวรรค์มีอยู่จริงในโลกนี้	 สิ่งทั้งหมดเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้	 เพราะมีความรู้ที่สนับสนุนด้วยวิธีการ

วทิยาศาสตร์	สามารถบนัดาลน�าไปสูก่ารสร้างเทคโนโลยแีล้วน�าไปสูก่ารผลติเครือ่งอ�านวยความสะดวก

สบาย	ตอบสนองความสขุให้มนษุย์ในโลกนีไ้ด้	อิทธพิลของวธิกีารวทิยาศาสตร์ได้แผ่ไพศาลไปทุกแขนง	

แม้กระทัง่การจัดระเบยีบทางการเมอืงในการแผ่ขยายอาณาเขตของแต่ละประเทศทีม่พีลงัแสนยานุภาพ

จากอาวธุยทุโธปกรณ์ทีเ่หนอืกว่าประเทศทีม่ศัีกยภาพด้อยกว่า	จนน�าไปสูก่ารตกเป็นเมอืงขึน้	ประชาชน

ของประเทศนั้นต้องตกอยู่ภายใต้การก�าจัดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ตลอดทั้งโอกาส

ความเท่าเทียมในการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 เช่น	 ระบบการศึกษา	 ระบบเศรษฐกิจ	 ซ�้าร้าย

ยิ่งกว่านั้น	อิทธิพลของอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศมหาอ�านาจนั้นน�าไปสู่การเกิดสงครามโลก	และ

มีประชาชนล้มตายมากมาย	และปัญหาที่ตามมาอีกมาก	ทั้งปัญหาชนกลุ่มน้อยที่ถูกมองเป็นพลเมือง

คนชายขอบของสังคมอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน	นอกจากนี้	ภาวะแฝงตัวของระบบทุนนิยมที่มาจาก

การจดัระเบยีบด้านการปกครองระบอบประชาธปิไตยทีมุ่ง่ส่งเสรมิให้มกีารแข่งขนัอย่างเสร	ีการปล่อย

ให้ท�าตามใจชอบ	 (Laissez-faire)	ห้ามรัฐบาลเข้ามายุ่งเกี่ยวปล่อยให้นายทุนเป็นผู้ผูกขาด	สิ่งที่เป็น

ปัญหาตามมา	คือ	ความสามารถในการแข่งขนัของผู้มทีนุด้อยกว่า	จนกลายมาเป็นปัญหาสงัคมปัจจุบนั	
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กล่าวได้ว่า	ในระบบทนุนยิมนัน้ให้ความส�าคัญด้านเศรษฐกจิโดยละเลยต่อความรบัผิดชอบทางศีลธรรม	

สิง่เหล่านีล้้วนมผีลกระทบต่อความมัน่คงของครอบครวั	แม้แต่แวดวงนกัจรยิศาสตร์แบบประโยชน์นิยม

มีความเห็นแตกต่างกันอย่าง	เบนธัม	(Jeremy	Bentham,	1748-1832)	ได้เสนอแนวคิดประโยชน์

นิยมเชิงส่วนตัว	(Egoistic	Utilitarianism)	ที่ว่า	ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัว	มนุษย์ต่าง

พยายามอ้างเหตุผลเพือ่การสร้างความชอบธรรมให้กบัตน	มนษุย์ทกุคนต้องการประโยชน์ส่วนตัวด้วย

กันทั้งนั้น	ไม่ว่าจะเป็น	นักบวช	นักการศาสนา	ทหาร	ต�ารวจ	พ่อค้า	ประชาชนทั่วไป	เบนธัมเสนอว่า	

การสร้างความร่มเย็นเป็นสุขด้วยการผลักความเห็นแก่ตัวให้มีการกอบโกยหาประโยชน์ใส่ตน	 โดย

ผู้รับผิดชอบในสังคมต้องออกกฎหมายมาควบคุมไม่ให้มีการก้าวก่ายสิทธิ	เสรีภาพ	ผลประโยชน์ของ

กันและกันอย่างเคร่งครัด	 ใครฝ่าผืนมีบทลงโทษหนัก	 และผู้บริหารต้องให้สังคมได้รับความสุขมาก

ที่สุด	ให้แก่ประชาชนจ�านวนมากที่สุด	ต้องกระตุ้นให้ทุกคนท�างานอย่างค�ากล่าวที่ว่า	งานคือเงิน	เงิน

คืองาน	บันดาลสุข	ขณะที่	จอห์น	สจ๊วต	มิลล์	(John	Stuart	Mill,	1806-1873)	เจ้าของแนวคิด

ประโยชน์นิยมเชิงส่วนรวม	(Altruistic	Utilitarianism)	มีความเห็นด้วยเกี่ยวกับการใช้กฎหมายมา

เป็นบรรทัดฐานของสังคม	แต่มีความเห็นแย้งว่า	การน�ากฎหมายมาเป็นบรรทัดฐานการสร้างความสุข

เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้ยาก	แม้กฎหมายจะออกมารดักุมขนาดไหน	คนทีม่คีวามฉลาดก็สามารถหาช่องโหว่

ได้	จึงเสนอให้ผู้รับผิดชอบในสังคมส่งเสริมให้ทุกคนมุ่งหาประโยชน์ส่วนรวมโดยผ่านระบบการศึกษา	

สร้างกจิกรรมทีเ่ป็นไปเพือ่การละลายความเหน็แก่ตัวของมนุษย์	(สวสัด์ิ	อโณทยั,	2558:	163)	ดังน้ัน	

กระบวนทรรศน์ทางปรัชญาสังคมนวยุคท่ียึดวิธีการวิทยาศาสตร์เป็นหลักน้ัน	 ถือได้ว่ามีคุณอย่าง

อเนกอนันต์ของความมั่นคงต่อครอบครัว	 ถ้าหากมีศักยภาพพร้อม	 แต่มีโทษมหันต์ที่ท�าลายสถาบัน

ครอบครัว	จนกลายมาเป็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน	ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ	สังคม	และปัญหาทาง

ศีลธรรม	ด้วยเหตุที่สังคมน�าเอาเงินมาเป็นสิ่งก�าหนดสถานะทางสังคม	สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลา

ให้แก่กัน	จนน�าไปสู่สังคมแห่งการขาดความอบอุ่น	ขาดวัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อ	เป็นต้น

	 3.	กระบวนทรรศน์ทางปรัชญาสังคมหลังนวยุค	 เป็นการน�าเสนอถึงผลของวิทยาศาสตร์ที่

มีคุณอเนกอนันต์	 แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลโทษมหันต์	 นักปรัชญาอย่าง	 คานท์	 (Immanuel	 Kant,	

1724-1804)	ได้ชี้ให้เห็นว่า	อย่าหลงใหลวิทยาศาสตร์	เพราะวิทยาศาสตร์มิได้ให้ความจริง	ให้เพียง

สิ่งที่เป็นประโยชน์	 เราต้องใช้วิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้มนุษย์ในขอบข่ายของศีลธรรมและศาสนา	(กีรติ	

บุญเจือ,	2546:	20)	ปรัชญาของคานท์มุ่งกระตุ้นให้สังคมได้กระตุกความคิดให้มีความส�านึกร่วมกัน

ต่อมนุษยชาติในการหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือกันเพื่อควบคุมการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค	์

ดังนัน้	ในกระบวนทรรศน์ทางปรชัญาสงัคมหลงันวยคุนีจึ้งมุง่สร้างเสรมิสนัติภาพ	สงัคมหลงันวยคุเป็น

สงัคมแห่งโลกาภิวัตน์หรอืสงัคมยุคดิจิทลัทีส่่งผลต่อประเทศต่าง	ๆ 	หากประเทศใดสงัคมใดไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ทันกับยุคไร้พรมแดนก็จะกลายเป็นประเทศล้าหลัง	 เนื่องจากโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งหลีก
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เลีย่งไม่ได้	เลอืกไม่ได้	หยุดไม่ได้	และไม่มใีครควบคุมบงการ	แต่เป็นการท�างานของกลไกตลาด	นัน่คือ	

“ความเป็นจริง”	(ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร,	2554:	313-314)	ยุทธศาสตร์เชงิวาทกรรม	(Discursive	

Strategy)	ของโลกาภิวัตน์ได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนยอมสยบและยอมรับต่อนโยบายการเปิดการค้า

เสรี	(Trade	Liberalization)	ผ่านกระบอกเสียงที่ส�าคัญ	คือ	สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	แม้จะมีเสียง

ของการประท้วงต่อต้านโลกาภิวตัน์	ในฐานะละเมดิสทิธแิละผลประโยชน์ของคนงานของผู้บรโิภคและ

ของธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	มแีต่มาตรการดูแลปกป้องผลประโยชน์ธรุกิจเอกชนและบรรษทัข้ามชาติ

ใหญ่	ๆ	เป็นส�าคัญ	แต่เสียงประท้วงเหล่านั้นถูกเมินเฉย	จึงได้เกิดประเด็นเชิงความไม่เป็นธรรมทาง

สังคม	ความไร้อ�านาจต่อรองทั้งในระดับประเทศ	และในระดับระหว่างประเทศ	สังคมหลังนวยุคหรือ

โลกาภิวัตน์นี้ได้ใช้เครื่องมือส�าคัญ	คือ	เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์รวม

ของข้อมลูข่าวสารและองค์ความรูท้กุแขนงไว้พร้อม	อย่างทีป่รากฏอยู่ในปัจจุบันในเรือ่งของการลงทนุ	

การค้า	การท�าธุรกรรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถด�าเนินการโดยผ่านมือถือ	เป็นต้น

	 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น	 เมื่อย้อนกลับมามองสังคมไทยหลังนวยุค	 โดยเฉพาะประเด็น

ความมัน่คงของครอบครวัไทยแล้ว	จากรายงานวิจัยของ	จิตตินนัท์	เดชะคุปต์	และคณะ	(2557:	75-77)	

พบว่า	ภาพรวมของความมัน่คงของครอบครวัยังคงคิดถงึเรือ่งรายได้เป็นหลกั	(ร้อยละ	36.7)	รองลงมา

เป็นเรื่องของครอบครัวและชุมชน	ชีวิตการงาน/อาชีพ	และสุขภาพอนามัย	(ร้อยละ	20.1	16.4	และ	

13.6	ตามล�าดับ)	ส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย	การศึกษา	ปัจจัย	4	คมนาคม	และ	การสื่อสาร	

เมือ่พจิารณาแต่ละข้อได้สะท้อนให้เหน็ชัดเจน	สงัคมของครอบครวัไทยอยูใ่นภาวะความยากจนมากกว่า

กลุม่ทีม่รีายได้สงู	ทัง้ครอบครวัต้องพยายามด้ินรน	ไม่มเีวลาในการดูแลครอบครวั	เพราะต่างต้องต่อสู้

เพื่อหารายได้	 ต้องมีการอพยพย้ายถิ่นฐานอยู่เป็นประจ�าจึงเกิดความไม่แน่นอนทั้งที่อยู่อาศัย	 และ

การศึกษาของบตุรหลาน	นอกจากนี	้อิทธพิลของกระแสโลกาภิวัตน์ในการโฆษณาให้บรโิภคสนิค้าต่าง	ๆ 	

จนท�าให้เกิดเป็นสังคมบริโภคมากกว่าสังคมแห่งการผลิต	 ค่านิยมอยากมีอยากเป็นตามอย่างโฆษณา

อีกทัง้	ค่านยิมให้ความส�าคัญต่อสขุภาพได้พบว่า	มพีฤติกรรมเสีย่งในการด่ืมสรุาหรอืของมนึเมา	มภีาวะ

เครียด	 มีความกดดัน	 เมื่อพิจารณาด้านการศึกษาได้พบว่า	 ครอบครัวไทยอยู่ในระดับการศึกษาที่ต�่า	

ดังนัน้	จะเหน็ได้ว่า	สภาพความมัน่คงของครอบครวัไทยในสงัคมหลงันวยุคได้พบปัญหาหลากหลาย	คือ	

	 1.	การตกเป็นเหย่ือที่ไหลบ่ามากับกระแสโลกาภิวัตน์	 จนน�าไปสู่การบริโภคเพื่อให้ทัดเทียม

กับผู้อื่นในสังคม	กลัวการขายหน้า

	 2.	สังคมครอบครัวไทยในปัจจุบันมีความเครียดจากสภาพเศรษฐกิจที่ทุกอย่างล้วนต้องมีการ

จับจ่าย	 ต้องซ้ือและเงินเป็นตัวช้ีวัดของสังคม	 ทุกคนจึงต้องขวนขวายแสวงหาจนไม่มีเวลาให้ความ

อบอุ่นกับครอบครัว
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	 3.	สังคมครอบครัวไทยในปัจจุบันยังคงหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการด่ืมสุรา	 หรือของมึนเมา

อ่ืน	ๆ 	อีกทัง้มองข้ามคุณค่าทางศีลธรรม	เน้นความพงึพอใจต่อกนัในการเทีย่วสถานเรงิรมย์หรอืนอกใจ

คู่ครองในฐานะสามี-ภรรยา

	 จากตัวอย่างประเด็นปัญหาเหล่านี้	จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้เขียนมีความสนใจที่อยากจะศึกษาว่า	

ปัญหาครอบครัวไทยที่ก�าลังเกิดขึ้นในสังคมหลังนวยุคนี้	 สามารถจะน�ากระบวนทรรศน์เชิงพุทธ

จริยศาสตร์มาบูรณาการเพื่อค�้าประกันให้เกิดความมั่นคงของสถาบันครอบครัวไทยได้หรือไม่

ลักษณะพุทธจริยศำสตร์

	 พทุธจรยิศาสตร์เป็นจรยิศาสตร์ศาสนา	โดยมฐีานคิดจากหลกัศีลธรรมในทางพระพทุธศาสนา

ที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวเกี่ยวกับความดี	ความชั่ว	ถูก	ผิด	บาป	บุญ	คุณ	โทษต่าง	ๆ 	เน้นการแสดง

เหตุผลเพือ่น�าไปสูก่ารปฏิบติัให้เข้าถงึเป้าหมายของแต่ละคน	ซ่ึงมคีวามเช่ือมโยงระหว่างปรมตัถธรรม	

กบัศีลธรรม	ดังนัน้	พทุธจรยิศาสตร์จึงเป็นความสมัพนัธ์ของชีวทศัน์และโลกทศัน์	ภายใต้ปัญหาพืน้ฐาน

ที่ว่า	ชีวิต	คืออะไร	ชีวิตเป็นอย่างไร	ชีวิตเป็นไปอย่างไร	ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร	และชีวิตความเป็นอยู่

อย่างไร	(พระศรคัีมภีรญาณ,	2554:	91)	กล่าวคือ	ปัญหาเหล่านีถู้กก�าหนดเป็น	2	ส่วน	คือ	ปัญหาทีว่่า	

ชีวิตคืออะไร	 ชีวิตเป็นอย่างไร	 และชีวิตเป็นไปอย่างไร	 เป็นปัญหาระดับปรมัตถธรรม	 ซึ่งเป็นปัญหา

ของพุทธอภิปรัชญาและพุทธญาณวิทยา	 ขณะที่ประเด็นปัญหาว่าชีวิตควรเป็นอย่างไรและชีวิตควร

เป็นอยู่อย่างไร	เป็นปัญหาทางจริยธรรมหรือศีลธรรม	ซึ่งเป็นปัญหาของพุทธจริยศาสตร์	นั่นคือ	พุทธ

อภิปรัชญาและพุทธญาณวิทยาจึงเป็นพื้นฐานที่จะน�าไปสู่พุทธจริยศาสตร์	เป็นกระบวนการของการน�า

หลักสภาวธรรม	สัจธรรม	มาสู่จริยธรรม

	 ลักษณะของพุทธจริยศาสตร์นั้นเป็นการใช้เหตุผลแล้วเกิดการยอมรับ	 ประพฤติปฏิบัติตาม	

จะมีการบังคับขู่เข็ญและมีบทลงโทษอย่างมาตรการทางกฎหมายของรัฐ	 ที่มีระบุชัดเจนและเป็น

การประจักษ์ในชาตินี้	 ขณะที่หลักความประพฤติตามพุทธจริยศาสตร์นั้นจะผูกไว้กับความเช่ือเรื่อง

กฎแห่งกรรม	 โดยส่งผลทั้งชาตินี้และ/หรือชาติหน้า	 เช่น	 บุคคลใดกระท�าปาณาติบาต	 มีผลท�าให้

อายุสั้น	 มีโรคภัยเบียดเบียน	 เป็นต้น	 แต่ความเช่ือนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดแน่นอนตายตัว	 ที่เรียกว่า	

สัมบูรณนิยม	(Absolutism)	ไม่ขึ้นอยู่กับ	กาละ	เทศะ	เหตุการณ์และบุคคล	อย่างไรก็ตาม	ลักษณะ

ของพุทธจริยศาสตร์นอกเหนือจากการใช้เหตุผลเพื่อแสวงหาแนวทางการประพฤติปฏิบัติแล้ว	

จุดอธิบายของพุทธจริยศาสตร์มีลักษณะเด่นท่ีน�าไปสู่การปฏิบัติในลักษณะของคุณธรรมจริยธรรมอีก

ด้วย	 นั่นคือ	 จุดใหญ่ของพุทธจริยศาสตร์อยู่ภายใต้กรอบของหลักอริยมรรคมีองค์	 8	 มีสัมมาทิฏฐิ

เป็นต้น	ซ่ึงสามารถสรปุลงในไตรสกิขา	คือ	ศีล	สมาธ	ิปัญญา	ทีม่คีวามสมัพนัธ์เชิงสามเส้า	ทศิทางแห่ง

ความสัมพันธ์เป็นไปใน	2	ทิศทาง	แต่จุดเริ่มต้นในทางปฏิบัติ	ต้องเริ่มด้วยข้ออธิศีลสิกขา	จบลงด้วย



397

◆ กระบวนทรรศน์เชิงพุทธจริยศาสตร์ในการค�้าประกันความมั่นคงครอบครัวไทยหลังนวยุค ◆

อธิปัญญาสิกขา	 สาระของอธิศีลสิกขาจึงถือเป็นกรอบหลักของระบบพุทธจริยศาสตร์	 โดยมี

อธิจิตตสิกขา	 (สมาธิ)	 เป็นส่วนเสริมที่จะขาดมิได้เช่ือมตรงกลางระหว่างอธิศีลสิกขากับอธิปัญญา

สิกขา	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า	 ไตรสิกขามีท้ังความเป็นศีลและความเป็นธรรมอยู่ด้วยกัน	

“ศีล”	ก็คือ	อธิศีลสิกขา	“ธรรม”	ก็คือ	อธิจิตตสิกขา	(สมาธิ)	และอธิปัญญาสิกขา	ด้วยเหตุที่พุทธ

จริยศาสตร์มีสาระครอบคลุมทั้งความเป็นธรรมและความเป็นศีลดังกล่าวแล้ว	 จึงสามารถแบ่งเนื้อหา

ออกเป็น	2	ส่วน	คือ

	 1.	คุณธรรม	เป็นคุณสมบติัส่วนตัว	เป็นหลกัการดีงามทีอ่ยูภ่ายในจติใจ	ได้แก่	ทศพธิราชธรรม	

ทศบารมี	 เบญจธรรม	 พรหมวิหาร	 คุณธรรมเหล่านี้เป็นหลักฐานของเครดิต	 เป็นมโนสุจริต	 แล้ว

แสดงออกมาทางกายเป็นกายสุจริต	และแสดงออกมาทางวาจาเป็นวจีสุจริต

	 2.	จรยิธรรม	เป็นวธิปีฏิบติัเพือ่ความดีงาม	เป็นกรอบแสดงออกทางกายและวาจาทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดงบัญญัติก�าหนดไว้	ได้แก่	ปาริสุทธิศีล	เบญจศีล	อุโบสถศีล	ทศศีล	ธุดงค์

	 นอกจากนี้	 ยังมีหลักพุทธจริยศาสตร์บางส่วนที่มีเนื้อหาทั้งที่เป็นคุณธรรมและจริยธรรมรวม

อยู่ด้วยกัน	ได้แก่	โอวาทปาติโมกข์	กุศลกรรมบถ	มงคล	38	ทศบารมี	(พระศรีคัมภีรญาณ,	2544:	

127)

	 เมื่อพุทธจริยศาสตร์เป็นแม่พิมพ์ใหญ่ที่มีจริยธรรมในฐานะวิธีปฏิบัติ	 เมื่อปฏิบัติจนเกิด

ความเคยชินจึงหลอมมาสู่คุณธรรมเฉพาะบุคคล	ทั้ง	2	นี้	มีเบ้าหลอม	คือ	ศีลธรรมที่ต้องมาควบคู่กัน	

เพราะศีลนัน้ให้เว้นจากความช่ัวทัง้ปวง	ส่วนธรรมนัน้เป็นชุดของการอบรมความดี	ดังนัน้	พทุธจรยิศาสตร์

จึงเป็นเรื่องการกล่าวถึงแนวทางการกระท�าความเป็นสากลของความดี	 ความช่ัว	 มนุษย์แต่ละคนนี้

สามารถเป็นผู้ควบคุมกรรมของเขาเอง	พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงวางแนวทางการประพฤติปฏิบติัท่ีเริม่จาก

พื้นฐานทั่วไป	สู่ชั้นกลาง	และน�าไปสู่ความดีสูงสุด	(Summum	Bonum)	ไว้อย่างเป็นระบบและมนุษย์

สามารถน�าไปประพฤติปฏิบัติตามความเหมาะสมของแต่ละคน	 จึงกลายมาเป็นพุทธจริยศาสตร์ซ่ึง

แบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ

	 1.	พุทธจริยศาสตร์ระดับพื้นฐาน	 คือ	 ศีล	 5	 ประกอบด้วย	 1)	 เว้นจากการท�าลายชีวิต	

2)	เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้	3)	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	4)	เว้นจากการพูดเท็จ	

5)	เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	(ที.ปา.11/316/209-210)

	 2.	พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง	คือ	กุศลกรรมบถ	10	ประกอบด้วย	1.	เว้นจากการฆ่าสัตว์	

2.	เว้นจากการลกัทรพัย์	3.	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	4.	เว้นจากการกล่าวเทจ็	5.	เว้นจากการกล่าว

ค�าส่อเสียด	6.	เว้นจากกล่าวค�าหยาบ	7.	เว้นจากกล่าวค�าเพ้อเจ้อ	8.	ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น

มาเป็นของตน	9.	ไม่พยาบาทปองร้ายใคร	10.	มีความเห็นชอบตามท�านองคลองธรรม	จากหลักกุศล
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กรรมบถ	10	นี้	สามารถสงเคราะห์ในการแสดงกรรมทั้ง	3	คือ	ข้อที่	1-3	เป็นการกระท�าทางกายกรรม	

ข้อ	4-7	เป็นการกระท�าทางวจกีรรม	และ	ข้อ	8-10	เป็นการกระท�าทางมโนกรรม	(ม.ม.ู	12/519//247)

	 3.	พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง	 คือ	 อริยมรรคมีองค์	 8	 ประกอบด้วย	 1.	 สัมมาทิฏฐิ	 มีความ

เห็นชอบ	2.	สัมมาสังกัปปะ	มีความด�าริชอบ	3.	สัมมาวาจา	มีการเจรจาชอบ	4.	สัมมากัมมันตะ	มีการ

ท�าการงานชอบ	 5.	 สัมมาอาชีวะ	 มีการเลี้ยงชีวิตชอบ	 6.	 สัมมาวายามะ	 มีความเพียรพยายามชอบ	

7.	สัมมาสติ	มีการระลึกชอบ	8.	สัมมาสมาธิ	มีความตั้งใจชอบ	(ม.มู.12/149/123)	จากอริยมรรคมี

องค์	8	นี้	สามารถน�าไปสู่การสรุปลงเป็นหนทางปฏิบัติที่น�ามาเป็นการฝึกฝนอบรมที่เรียกว่า	ไตรสิกขา

ได้	คือ	มรรคข้อที่	(3)(4)(5)	จัดเป็นศีลมีหน้าที่ควบคุมความประพฤติในการพัฒนาทาง	กาย	วาจา	ข้อ	

(6)(7)(8)	จดัเป็นสมาธ	ิมหีน้าทีป่ระณีตขึน้ในการเข้าถึงการอบรมจิตใจ	และข้อ	(1)(2)	จัดเป็นปัญญา	

มีหน้าที่ท�าความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนในการข้ามพ้นจากอวิชชา	ตัณหา	อุปาทาน

	 จากผลผลกึท่ีได้กล่าวมาข้างต้น	จะถกูน�ามาเป็นเครือ่งมอืในการน�าพทุธจรยิศาสตร์ดังกล่าวนี้

มาประยกุต์ใช้ในการประกันความมัน่คงของครอบครวัไทยในสงัคมหลงันวยคุโดยเฉพาะการบูรณาการ

ด้วยหลัก	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ในไตรสิกขา

กำรประยุกต์พุทธจริยศำสตร์ในกำรค�้ำประกันควำมมั่นคงของครอบครัวไทยหลังนวยุค 

	 จากประเด็นปัญหาท่ีผู้เขยีนได้กล่าวไว้ในตอนต้นถึงสภาพปัญหาของความมัน่คงของครอบครวั

ไทยในสังคมหลังนวยุค	3	ประเด็น	คือ	1)	การตกเป็นเหยื่อที่ไหลบ่ามากับกระแสโลกาภิวัตน์	จนน�า

ไปสู่สังคมบริโภคนิยม	 2)	 ความเครียดที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจในท่ามกลางของการแข่งขันภายใต้

ทุนนิยม	3)	สภาพปัญหาทางจริยธรรมของครอบครัวอันเกิดจากการนอกรีต	นอกใจคู่ครองตน	อีกทั้ง

ทางออกของการแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาเครื่องด่ืมของมึนเมา	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 สามารถน�า

พุทธจริยศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความมั่นคงของครอบครัวไทยในสังคมหลังนวยุคได้	ดังนี้

	 1)	ครอบครวัไทยในสงัคมหลงันวยคุ	เป็นครอบครวัทีต้่องขบัเคลือ่นด้วยการมชีีวติด้วยปัญญา	

(Living	with	Wisdom)	อย่างแท้จรงิ	เป็นครอบครวัทีต้่องน�าหลกัสมัมาทฏิฐแิละสมัมาสงักปัปะมาใช้

อย่างมากในการด�าเนนิชีวิตด้วยปัญญา	สมัมาทิฏฐ	ิในความเข้าใจในกฎไตรลกัษณ์ทีว่่า	สรรพสิง่มสีภาวะ

ของการเปลี่ยนแปลง	 ไม่สามารถด�ารงอยู่อย่างเดิม	 และไม่สามารถจะมีตัวตนอย่างแน่นอนตายตัว	

ดังนั้น	 ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน	 การเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์	 เป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอน

เฉกเช่น	สงัคมแห่งครอบครวัหลงันวยุค	(รวมถึงครอบครวัไทย)	ต้องใช้สมัมาทฏิฐเิข้าใจในปรากฏการณ์

แห่งการพลกิผัน	(Phenomena	of	Disruption)	โดยเฉพาะเศรษฐกจิในยคุดิจิทลั	(Digital	Economy)	

ดังจะกล่าวโดยสังเขป	ดังนี้
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 สมัมาทิฏฐแิห่งสงัคมหลงันวยุค	เป็นโลกทีม่กีารเช่ือมต่อด้วยความเป็นสิง่เกนิ	(Hyperconnected 

World)	 โดยมีการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล	 (Digital	 Transformation)	 เศรษฐพงษ์	 มะลิสุวรรณ	

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม	(2560:	5-7)	ได้ชี้ให้เห็นว่า	จะเกิดการพลิกผัน	(Disruption)	

ในอุตสาหกรรมหลัก	ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสื่อ	และบันเทิง	 โทรคมนาคม	การเงินการธนาคาร	

การค้าปลกี	โลจิสติกส์	การแพทย์และสาธารณสขุ	และการศึกษา	เป็นต้น	ซ่ึงจะท�าให้ผู้น�าและผู้บรหิาร

ทั่วโลกที่ไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้อย่างลึกซ้ึงจะน�าพาประเทศและองค์การเสื่อมถอยลงจนอาจจะมีขีด

ความสามารถทีไ่ม่สามารถแข่งขนัต่อไปได้	จนในทีส่ดุอาจจะล่มสลายไป	ซ่ึงก�าลงัจะส่งผลอย่างรนุแรง

นับตั้งแต่ปี	 2018	 เป็นต้นไป	ความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลอย่างที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน	 เช่น	

การเปลี่ยนแปลงของการผลิตรถยนต์ที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	 และใช้เทคโนโลยียานยนต์

ทีส่ามารถขบัเคลือ่นด้วยตนเองเพือ่มุง่สูก่ารตอบสนองในการช่วยเหลอืสงัคมผู้สงูอาย	ุ(Aged	Society)	

ที่ไม่สามารถขับรถเองได้	 และไม่ต้องมีรถเป็นของตัวเองสามารถมีบริการทั่วไป	 ส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมภาคการผลิตรถยนต์แบบปัจจุบันนี้อย่างชัดเจน	 ขณะที่ข่าวในปัจจุบันได้ปรากฏเรื่องราว

เกี่ยวกับความผันผวนของธนาคารที่เข้าสู่วงโคจรเหมือนบริษัทโกดัก	 ที่เป็นยักษ์ใหญ่	 แต่สุดท้าย

ต้องล้มละลาย	 เหมือนกับระบบของธนาคารในปัจจุบันที่ได้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง	 smartphone	

มาใช้บริการลูกค้าแบบ	 mobile	 banking	 โดยผ่านระบบมือถือ	 ความจ�าเป็นที่ต้องใช้บริการของ

พนักงานธนาคารมีน้อยมาก	 สุดท้ายต้องเลิกจ้างพนักงาน	 เพราะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี

ทางการเงินใหม่	ไม่ต่างอะไรจากการใช้บรกิารรถยนต์ในเครอื	Uber	ทีเ่ข้ามาแทนที	่Taxi		อูเบอร์	(Uber)	

เป็นบริษัทให้บริการรถเท็กซ่ีทันใจผู้โดยสาร	 ขณะท่ีบริษัทไม่มีรถเป็นของตัวเอง	 แต่ใช้โดย

การรับสมัครรถยนต์ของบุคคลทั่วไปและคนขับที่มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะมาเป็นเครือข่าย	 บริษัท

จะตรวจสอบประวัติรถกับคนขับ	 เมื่อผู้โดยสารคนใดต้องการใช้บริการของอูเบอร์ก็สามารถเข้าไป

ในแอปพลิเคชันผ่าน	 smartphone	 เมื่อติดต่อ	 บอกว่าจะไปท่ีใดแล้ว	 ถ้ายินดีจะใช้บริการก็โอนเงิน

เข้าบริษัทอูเบอร์	 แล้วรถจะมาให้บริการทันที	ย้อนกลับมาสู่ระบบการเงินการธนาคาร	นวัตกรรมใหม่

ที่ปรากฏของการใช้เงินเสมือนจริง	 (Virtual	 Currencies)	 หรือสร้างระบบสกุลเงินดิจิทัล	

(Cryptocurrency)	เงินเสมอืนจรงิมอียูห่ลายรปูแบบ	ทัง้นี	้เพราะเป็นการให้บรกิารในระบบการช�าระเงิน

ด้วยตัวเองสามารถท�าธุรกรรมกันได้โดยตรงระหว่างคอมพิวเตอร์	 โดยไม่ต้องมีตัวกลางหรือแม้แต่

ธนาคาร	ปัจจุบนัมปีรากฏชัดเจนของการใช้สกลุเงินดิจทิลั	เช่น	Bitcoin	แต่กถ็กูมองว่ายงัไม่เสถยีรมากนกั	

มคีวามเสีย่ง	มคีวามผันผวน	และเทคโนโลยีพืน้ฐานยงัไม่รบัรองมากนกั	มโีอกาสทีจ่ะถกูแฮ็ก	(วรากรณ์	

สามโกเศศ,	2560)

	 สงัคมหลงันวยคุ	หรอืโลกดิจิทลั	เป็นยคุอินเทอร์เน็ตของทกุสิง่	(Internet	of	Things	=	IoT)	

จะเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล	ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีแบบ	Blockchain	ซึ่งเป็นการท�า

ธุรกรรมแบบกระจายศูนย์	หรือกระบวนการจัดการฐานข้อมูลบนอุปกรณ์นับล้าน	ๆ	เครื่อง	เป็นระบบ
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ที่เปิดกว้างส�าหรับทุกคน	 ที่ไม่ได้เป็นเพียงข้อมูล	 แต่เป็นสิ่งท่ีมีมูลค่า	 เช่น	 ตัวเงิน	 สัญญาข้อตกลง	

หนงัสอื	การค้นพบทางวทิยาศาสตร์	ทรพัย์สนิทางปัญญา	และ	การลงคะแนนเสยีง	ทีส่ามารถจดัเกบ็ได้

อย่างปลอดภัยและมสีทิธเิฉพาะตัว	(เศรษฐพงศ์	มะลสิวุรรณ,	2560:	11)	ดังนัน้	ทกุวันนีก้ารท�างานได้

ฝากไว้บนระบบเครอืข่าย	ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะของการท�างานและการจัดการองค์ความรู้

ภายในองค์กร	ต้องยอมรับความจริงของโลกปัจจุบันว่า	เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนรูปแบบ

การพฒันาทกุอย่างทัง้เศรษฐกจิ	สงัคม	และความมัน่คงของสถาบนัทางสงัคม	แม้กระทัง่ครอบครวั	ซ่ึง

ถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด	โลกก�าลังเข้าสู่ยุคของข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	และการจัดเก็บข้อมูล

เกอืบจะเรยีกได้ว่าเสยีค่าใช้จ่ายน้อยมาก	กล่าวคือ	เครอืข่ายและคลาวด์	(Cloud)	สามารถเข้าถึงข้อมลู

ได้ง่าย	เป็นสื่อสังคมออนไลน์	และความมั่นคงปลอดภัย	ไซเบอร์	จะเป็นตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่	IoT	

เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นจริงแล้วโดยผ่าน	smartphone	ที่ได้เซตไว้จะท�าตัวเป็นเครือข่ายสื่อสารทั่วโลก	

สังคมยุคเชื่อมโยงที่มีความเป็นสิ่งเกิน	(Hyperconnected	Society)	นี้จะเปิดพรมแดนทางรัฐศาสตร์	

ภูมิศาสตร์	จะย่อโลกให้อยู่ในก�ามือเพียงก้าวทัน	IoT	

	 ดังนัน้	ความรูแ้ละความเข้าใจในสมัมาทฏิฐแิห่งกฎไตรลกัษณ์นัน้สามารถน�ามาพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของบุคคลหรือการสร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัวหลังนวยุคได้น้ัน	 ต้องรู้เท่าทันความ

เปลี่ยนแปลงใช้ปัญญามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ	 ประโยชน์แล้วน�าใช้เสริมสร้างทัศนคติที่เป็นบวกใน

การสร้างโอกาสเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและก้าวทนัความล�า้สมยัทางสงัคมและยิง่กว่านัน้	คือ	การ

ด�ารงตนอยู่ในความไม่ประมาท	ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์	มีท่าทีในการตรึกตรองด้วยสัมมา

สังกัปปะที่จะไม่หลงในวัตถุกาม	 กิเลสกามเหล่านั้นด้วยการน�าหลักกาลามสูตร	 10	 มาประยุกต์ใช้

ภายใต้การก�ากบัตามเกณฑ์การตัดสนิทางจรยิธรรมอย่างทีไ่ด้กล่าวแล้วทัง้ระดับเกณฑ์หลกัและเกณฑ์

ร่วมมาพิจารณาจะท�าให้เกิดภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในครอบครัวได้

	 2.	จากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสังคมหลังนวยุคอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นน้ันได้ส่งผล

ความเครียดต่อบุคคลที่มีศักยภาพไม่พร้อมในการแข่งขันภายใต้ระบบทุนนิยมแบบดิจิทัล	 (Digital	

Capitalism)	เพราะโดยธรรมชาติ	การแข่งขันนั้นย่อมต้องการความเหนือกว่า	แข็งแกร่งกว่า	มีความ

พร้อมกว่าจึงสามารถเข้าถงึโอกาสแห่งความต้องการนัน้ได้มากกว่า	กล่าวเฉพาะกลุม่บคุคลหรอืครอบครวั

ทีไ่ด้รบัผลกระทบนัน้	บางครอบครวัยอมรบัความพ่ายแพ้จากพษิของเศรษฐกจิ	แก้ปัญหาไม่ได้	หวัหน้า

ครอบครวัตัดสนิใจยอมฆ่าสมาชิกของครอบครวัและฆ่าตัวเองตายตาม	บางครอบครวัต้องหาทีพ่ึง่ด้วย

การเสพยาเสพติด	เป็นต้น	ในปัญหานี	้สิง่ทีค่วรน�าพทุธจรยิศาสตร์มาประยกุต์ใช้ควบคู่กบักระบวนการ

พัฒนาปัญญาอย่างสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะแล้วนั้น	 ก็คือ	 การน�าหลักไตรสิกขาที่ว่าด้วยสมาธิ	

อันประกอบด้วย	สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	 และ	สัมมาสมาธิ	ด้วยการน�าสารัตถะมาประยุกต์ใช้	 คือ	

การมีชีวิตอยู่อย่างไม่ขาดสติ	 การใช้สติอยู่เสมอในการครองชีวิต	 ด�ารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท	
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มีความระมัดระวังตัว	 ป้องกันไม่ให้ตกไปเป็นเหยื่อที่มาควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในประเด็นนี้	

พระเทพเวที	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต)	(2532:	810)	ได้ชี้ให้เห็นการฝึกสติที่จะประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่าง	 ๆ	 ด้วยการเข้าถึงกระบวนการของสติ	 (Mindfulness)	 ซ่ึงเป็นตัวคอยกรองในสิ่งที่รับรู้อารมณ์

ต่าง	 ๆ	 ที่เข้ามาทางตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 และ	 ใจ	 แล้วปรุงแต่งท�าให้เกิดความรู้สึกว่าสุขสบายบ้าง	

ถ้าสขุสบายสิง่ใดกจ็ะชอบใจ	ติดใจสิง่นัน้	อยากเสพซ�า้	ขณะทีถ้่าไม่สบายได้ทกุข์สิง่ใดกจ็ะขดัใจไม่ชอบ

สิ่งนั้น	อยากที่จะเลี่ยงหนี	ก�าจัดหรือท�าลาย	สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น	มีอยู่ในชีวิตประจ�าวัน	เพราะ

ฉะนั้น	 กระบวนการของสติจึงต้องควบคู่ด้วยสัมปชัญญะหรือปัญญาเพื่อจะท�าให้เกิดความเข้าใจ	

มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามสภาพความเป็นจริง	 ไม่ตกอยู่ในอ�านาจของความคิดที่ปรุงแต่งจนเกิดความ

เคยชินและสั่งสมเพิ่มเรื่อยๆ	จนกลายเป็นค่านิยม	ทัศนคติ	ทิฏฐิที่ท�าให้ยึดถือนิยมเชิดชู	ในทางกลับ

กัน	 หากสติสัมปชัญญะคอยก�ากับอยู่ทุกขณะจิต	 มีสติตามรู้ทันขณะปัจจุบัน	 ย่อมคลายวงจรแห่ง

อกุศลกรรมลงได้	 ย่อมท�าให้เห็นสภาพจิตนิสัยทั้งอารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนา	 กล้าที่จะรับรู้

สูเ้ผชิญสภาพทีเ่ป็นจรงิของตนเองตามทีม่นัเป็น	ไม่หลกีหนไีม่หลอกลวงตนเอง	แล้วน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีมา

กระทบได้	 เมื่อบุคคลหรือครอบครัวต่างร่วมคิด	 มีสติร่วมกัน	 แนวทางการแก้ปัญหาที่มีคุณค่า	 เป็น

ประโยชน์กส็ามารถเกดิได้	อย่างน้อยเป็นแนวทางการค้นพบตนเอง	เลอืกและยอมรบัตนเอง	พร้อมทัง้

จะน�าครอบครัวของสังคมหลังนวยุคด้วยแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 อันเป็นมรรควิถีของ

การด�าเนินชีวิตบนพื้นฐานความไม่ประมาทในชีวิต	 วัยและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

ทัง้หลายโดยใช้หลกัมชัฌิมาปฏิปทา	ทางสายกลางของการด�ารงตนให้อยูอ่ย่างพอดี	พอเพยีง	พอเหมาะ	

ไม่ฟุ่มเฟือยอย่างไร้ประโยชน์	 ไม่ยึดวัตถุเป็นที่ตั้ง	 ด�ารงชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ	 มีวิจารณญาณใน

การไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผล	ตามสภาพแวดล้อม	รู้จักแยกแยะสิ่งดี	สิ่งไม่ดี	สิ่งที่มีคุณ	สิ่งที่ไม่มี

คุณ	ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์	ตามสภาพความเป็นจริงลักษณะอย่างนี้จะสามารถน�าไปสู่การสร้าง

ความมั่นคงของบุคคลและครอบครัวได้

	 3.	สืบเนื่องจากสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 มีบางคนในครอบครัวหลังนวยุคเลือก

ทางออกด้วยการประพฤติตนออกนอกลู่ของครรลองครองธรรมทั้งปัญหานอกใจคู่ครองและ/หรือ

การพึ่งพาเครื่องดื่มของมึนเมา	ปัญหาดังกล่าวนี้	ควรน�าพุทธจริยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน	คือ	ศีล	5	มาเป็น

แนวทางในการก�ากับ

	 สารัตถะแห่งเจตนาศีล	5	จ�าแนกออกเป็น	2	ส่วนด้วยกัน	คือ	ส่วนที่เป็นข้อห้ามมิให้ละเมิด

คนอ่ืนและส่วนทีเ่ป็นข้อห้ามมใิห้ละเมดิตนเอง	การละเมดิคนอ่ืนสามารถกระท�าได้	2	ทาง	คือ	ละเมดิ

ร่างกายหรอืชีวิตของผู้อ่ืนนัน้	และละเมดิทรพัย์สนิหรอืสิง่อ่ืนทีค่นผู้น้ันครอบครองอยู	่(สมภาร	พรมทา,	

2541:	57)	จากประเด็นนี้	เมื่อพิจารณาดูศีล	5	จะเห็นว่า	การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของผู้อื่นนั้นถือเป็นการ

ละเมดิร่างกายและชีวิตของผู้อ่ืน	การลกัทรพัย์ทีบ่คุคลอ่ืนเขาไม่ได้ให้	ถอืว่าเป็นการละเมดิในทรพัย์สนิ
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ของผู้อ่ืนที่ครอบครองอยู่	 การประพฤติผิดในกาม	 ถือว่าเป็นการละเมิดบุคคลที่คนอ่ืนครอบครอง

ทั้ง	3	ข้อ	จะเน้นที่การละเมิดบุคคลอื่น	ขณะที่การพูดปดเป็นการเพาะบ่มอุปนิสัยที่ไม่ดีให้แก่ตนเอง	

ท�าให้เป็นคนไม่น่าเช่ือถือ	 หากสิ่งที่พูดนั้นไปกระทบหรือส่งผลให้บุคคลอ่ืนเสียหาย	 ถือว่าเป็น

การละเมิดผู้อื่น	ส่วนการดื่มสุราและเสพของมึนเมาถือเป็นการท�าลาย	เบียดเบียนตนเอง	ท�าลายสติ

ปัญญาของตนเอง	 หากผลของการด่ืมสุราไปแสดงพฤติกรรมอันก่อให้เกิดโทษแก่ผู้อ่ืนถือว่าเป็น

การละเมิดทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นกัน	ดังนั้น	หากพิจารณาถึงคุณค่าทางจริยธรรมของศีล	5	นี้แล้ว

มุง่ต้องการให้เกดิความปกติสขุ	ความสงบสขุของสงัคมเป็นพืน้ฐานด้วยการไม่ละเมดิสทิธิ	์(Right)	และ

ให้มคีวามตระหนกัในความรบัผิดชอบ	(Obligation)	ส�าหรบัในพระพทุธศาสนามองว่า	มนุษย์เมือ่เกิด

มาแล้วย่อมมสีทิธโิดยชอบธรรมตามธรรมชาติ	ซ่ึงเป็นสทิธทิีติ่ดตัวคู่กบัมนษุย์มานบัต้ังแต่วันแรกทีเ่ขา

ถอืก�าเนดิมา	ต่อเมือ่มจิีตส�านกึชัดเจนต้องแสดงมโนธรรมแห่งความรบัผิดชอบ	ส�าหรบัปัญหาความไม่

มั่นคงของครอบครัวไทยในสังคมหลังนวยุคที่มีการละเมิดศีล	5	นี้	มีหลายอย่าง	หลายข้อ	แต่ผู้วิจัย

จะขอยกมาพิจารณาสัก	2	ข้อพอเป็นตัวอย่าง	คือ	การละเมิดข้อที่ว่าด้วยการดื่มสุราและของมึนเมา	

และการประพฤติในกาม	พอสังเขปดังนี้

	 มีข้อค�าถามว่า	บุคคลดื่มสุรา	ไม่ได้ไปท�าร้ายร่างกายหรือสิ่งของใด	ๆ	เป็นการดื่มเพื่อสุขภาพ	

ท�าให้เจริญอาหาร	เมื่อดื่มเสร็จก็เข้านอน	ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนกับผู้ใดทั้งสิ้น	อย่างนี้ถือว่ามีความ

ผิดด้วยหรือไม่	ประเด็นนี้หากพิจารณาในทางข้อกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่ได้ไปก้าวล่วงละเมิดสิทธิของ

ผู้อ่ืนก็ไม่ถือว่าผิด	 แต่หากพิจารณาในทางศีลธรรม	 โดยเฉพาะในทางพุทธจริยศาสตร์จะค้านว่า	 ข้อ

อ้างดังกล่าวนีผิ้ด	เพราะเจตนาศีลข้อนีมุ้ง่ปกป้องสทิธขิองปัจเจกบุคคลในสงัคม	พระพทุธศาสนามองว่า

สังคมที่ปลอดภัยต้องเกิดจากคนในสังคมมีคุณภาพ	 และสุราหรือเครื่องด่ืมของมึนเมาอ่ืน	 ๆ	 ก็เป็น

สาเหตุท่ีท�าให้บั่นทอนคุณภาพของสมาชิกในสังคม	 ดังนั้น	 หากสมาชิกในสังคมมีการด่ืมสุราและ

เมรัยทั้งหลายย่อมน�าไปสู่การละเมิดศีลที่เหลืออีก	4	ข้อได้	หากมีการควบคุมให้คนมีสติสัมปชัญญะ

ได้	สาเหตุของการละเมิดศีลข้ออื่นอาจจะเบาบางลงได้	ยิ่งกว่านั้น	หากพิจารณาคุณค่าความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจ	อันเกิดจากสุรา	ส่งผลกระทบหลายด้าน	อย่างที่	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	

(2548:	24)	ตั้งข้อสังเกตว่า

	 1.	มูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากการเสียคุณภาพชีวิต	ท�าลายสุขภาพต้องเสียเงินรักษาสุขภาพ	

อย่างไม่รู้ว่าจะสิ้นเปลืองเงินอีกเท่าไร

	 2.	ในการผลิตสุรานั้น	โรงงานสุราท�าให้เกิดควันที่มีกลิ่นเหม็น	ควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

ท�าลายสภาพสิ่งแวดล้อม	รัฐต้องสิ้นเปลืองงบเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

	 3.	คนที่ด่ืมสุรานั้นอาจจะขับรถไปเกิดอุบัติเหตุชนกันท�าให้ผู้อ่ืนเสียชีวิต	 แม้ตัวเองเสียชีวิต

ก็ส่งผลต่อครอบครัว
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	 4.	ผลเสียหายทางสังคมที่ท�าให้เกิดอาชญากรรม	ทะเลาะวิวาท

	 5.	ท�าให้คนเมามาย	มสีติไม่ค่อยดี	ท�าให้สญูเสยีประสทิธภิาพในการท�างานทีส่่งผลต่อการเพิม่

ผลผลิต

	 อีกประเด็นที่เป็นปัญหาของสถาบันครอบครัว	 คือ	 การประพฤติผิดนอกใจคู่ครอง	ถือว่า	 มี

ความผิดหรือไม่	 ประเด็นนี้หากพิจารณาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 ถือว่ามีความผิด	 เพราะเป็น

การละเมิดสิทธิเพราะสามีและภรรยา	 เมื่อแต่งงานแล้วต่างก็เป็นเจ้าของสิทธิในการอุปการะดูแลซ่ึง

กันและกัน	 เพราะฉะนั้นไม่ว่าภรรยาจะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายที่มิใช่คู่ครองของตนก็ถือว่า

เป็นการละเมิดสิทธิ	 หรือสามีจะไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่มิใช่ภรรยาของตน	 แม้จะไปประพฤติ

ทางกามกบัหญิงขายบรกิารทางเพศทีบ่รรลนุติิภาวะแล้วกต็าม	ถอืว่าเป็นการละเมดิทัง้นัน้	เพราะฉะน้ัน	

ท่าทขีองพทุธจรยิศาสตร์สนบัสนนุสงัคมครอบครวัทีเ่ป็นลกัษณะระบบผัวเดียวเมยีเดียว	ซ่ึงจะน�าไปสู่

การร่วมมอืสร้างความมัน่คงของครอบครวัได้ดีกว่า	ไม่ว่าสงัคมโลกจะเปลีย่นอย่างไร	ความสขุต้องเกดิ

จากครอบครัวที่อบอุ่นและน�าไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนและสันติสุขได้ด้วยศีลธรรม

บทสรุป

	 จากประเด็นค�าถามที่ผู้วิจัยมีข้อสงสัยว่า	 “ปัญหาครอบครัวไทยที่ก�าลังเกิดขึ้นในสังคมหลัง

นวยุคนี้สามารถที่จะน�าพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการเพื่อค�้าประกันให้เกิดความมั่นคงของสถาบัน

ครอบครัวไทยได้หรือไม่”	นั้น	ภายหลังที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแล้ว	พบว่า	สามารถน�ามาประยุกต์ใช้

แก้ไขปัญหาได้	 ด้วยการน�าหลักพุทธจริยศาสตร์ที่หลอมมาเป็นหลักแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

เรียกว่า	ไตรสิกขา	อันประกอบด้วยปัญญา	ศีล	และ	สมาธิ	ส�าหรับปัญญานั้น	ต้องน�าทั้งสารัตถะของ

สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะในการเข้าใจสังคมหลังนวยุคซึ่งเป็นสังคมแห่งโลกที่เชื่อมโยงความเป็น

สิ่งเกิน	 (Hyperconnected	World)	 ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนหรือพลิกผันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล้วนน�ามาสู่การพลิกผันของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล	(Disruption	of	Digital	Transformation)	

สังคมหลังนวยุคจึงเป็นอภิปรัชญาของความเป็นเกินจริง	 (Hyperreality)	 ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจและ

สังคม	 นั่นหมายความว่า	 เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการเปลี่ยนสังคมและจะท�าให้

ทุกสิ่งที่อ�านวยความสะดวกให้กับมนุษย์ให้เป็นไปได้	(Impossible	is	Nothing)	ดังนั้น	ต้องปรับตัว	

เรียนรู้	 และพัฒนาให้อยู่ร่วมกับกระแสโลกาภิวัตน์เหล่าน้ีให้ได้ตามหลักไตรลักษณ์	 ขณะที่บางคน

ไม่สามารถปรับตัวได้ก็ต้องเครียดนั้น	 ต้องปรับคุณภาพจิตใจให้มีสติสัมปชัญญะต่อสถานการณ์และ

ค้นหาตัวตนของตนเอง	 ด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ขณะที่บางคนแสวงหา

ทางออกด้วยกามสุขัลลิกานุโยค	 นอกจารีตศีลธรรม	 คนกลุ่มน้ีควรสร้างหลักคิดพุทธจริยศาสตร์

ขั้นพื้นฐานของศีล	5	เพราะฉะนั้น	จึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้	ดังนี้
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◆ กระบวนทรรศน์เชิงพุทธจริยศาสตร์ในการค�้าประกันความมั่นคงครอบครัวไทยหลังนวยุค ◆
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