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ABSTRACT 
 

This research study aims to examine the concept and model of selecting spouses 
which appears in Buddhist manuscripts, to look at the importance of married life in Buddhism and 
to investigate effects of selecting spouses along with an application to solve present social 
problems. 

According to the study, it was found that the concept of selecting spouses in 
Buddhism depends on determining duties of man and woman, say, husband and wife. The roles 
and duties of a wife play an important role in establishing and strengthening the family institution. 
That is, by a wife’s duties, it is necessary for her to manage well the household affairs, be 
hospitable and helpful to friends and relations of her husband, be faithful to him, take care of the 
goods he brings home and be skilful and industrious in all her duties. By a husband’s duties, he 
should serve his wife by honoring  her, being courteous to her, be faithful to her, hand over 
authority to her and provide her with ornaments. 

In terms of the model in selecting a spouse, it appeared that the Tipitaka did not have 
any specific model, but recapitulates the form of choosing a partner in three ways considered 
through the Buddhist Sutta; parents choose partners for their children, men and women select 
their own spouses and matchmakers arrange the selection. 

Regarding the principle of selecting spouses, the study found that the selection 
followed the Buddhist manuscript; first, by characteristics of a man and a woman who should be 
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good-looking, intelligent and moral; second, by compatibilities of a man and a woman who are 
equal in faith, Sila and wisdom; and third, by the devotion in Buddhist principles of a man and a 
woman who adhere the five precepts as a basis of their living. 

For the importance of married life in Buddhism, the study revealed that it was greatly 
concerned in many ways. That is, if a man or woman applies the principles of selecting spouses as 
appeared in Buddhism, they will have a happy life; a male angel lives with a female angel. If he 
or she chooses the wrong person, this will bring sufferings into his/her life: a male ghost lives 
with a female angel or a male angel lives with a female ghost. 

The study also found that the impact of selecting wrong spouses brought about a 
great effect to the society. For example, an increase of divorces might lead to numerous social 
problems such as the orphanage which leaves a burden to the government in taking care of 
orphans, including the problems of vagrants and economic crises.  

The study suggested that the youth in Thailand should learn and apply Buddhist 
principles in selecting their spouses as it would decrease social problems. The government also 
should add Dhamma and such principles to the curriculum as a whole. 
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                                                          เพื่ออํานวยตอการดแูลครอบครัว                                        ๘๗ 
                                         ๓.๔.๓.๕ ผูครองเรือนจะมีความสุขไดจะตองรูหลักการคบคน          ๙๐ 

                                    ๓.๔.๓.๖ ผูครองเรือนจะมีความสุขไดจะตองรูหลักปฏิบัติ 

                                                          ระหวางลูกจางและนายจาง                                                 ๙๒ 
                            ๓.๔.๔ หลักการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหปกติสุขในดานการเมืองการ 

                                         ปกครอง       ๙๒ 

                         ๓.๔.๕ หลักการดําเนนิชีวิตในครอบครัวใหปกติสุขในดานพระพุทธศาสนา  ๙๘ 



 
(ซ) 

 

                            ๓.๔.๖  หลักการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหปกติสุขในดานการวางจิตใจ 

                                         ตอโลก                     ๑๐๐ 
บทท่ี ๔     วิเคราะหแนวคิดการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา   ๑๐๓ 
     ๔.๑ แนวคิดเร่ืองการเลือกคูในคัมภีรพระพุทธศาสนา                ๑๐๓ 
                         ๔.๑.๑ เหตุผลและความจําเปนในการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
                                    เถรวาท                    ๑๐๓ 
                         ๔.๑.๒ ทฤษฎีการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท                  ๑๐๕ 
                         ๔.๑.๓ หลักเกณฑการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท           ๑๑๓ 
                         ๔.๑.๔ แนวคิดหรือทาทีของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอการเลือกคู              ๑๑๗ 

   ๔.๒ วิเคราะหผลการเลือกคูและสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนภายหลังการเลือกคูท่ีปรากฏ 
             ในคัมภีรพระพุทธศาสนา                  ๑๒๐ 
             ๔.๒.๑ ผลการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา                                  ๑๒๐ 
             ๔.๒.๒ สภาพปญหาท่ีเกิดภายหลังจากการเลือกคู                                            ๑๒๔ 
    ๔.๓  การนาํเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกไขปญหาอันเปนผลมาจาก 
             การเลือกคูในสังคมไทยปจจุบัน                 ๑๓๑ 
              ๔.๓.๑ สภาพปญหาครอบครัวอันเปนผลมาจากการเลือกคูในสังคมปจจุบัน  ๑๓๑ 
                          ๔.๓.๑.๑  ปญหาทางดานสังคม                ๑๓๒ 
                          ๔.๓.๑.๒ ปญหาทางดานเศรษฐกิจ                                                      ๑๓๔ 
                          ๔.๓.๑.๓ ปญหาทางดานการศึกษา                                                      ๑๓๖ 
                          ๔.๓.๑.๔ ปญหาทางดานเพศสัมพันธ                            ๑๓๗ 
                          ๔.๓.๑.๕ ปญหาทางดานจริยธรรม                             ๑๓๙ 
              ๔.๓.๒ การนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกปญหาอันเปนผล 
                           มาจากการเลือกคูในสังคมไทยปจจุบัน                                               ๑๔๐ 
     ๔.๔ การนาํเอาหลักเกณฑการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
              มาประยุกตใชในสังคมไทย                 ๑๖๒ 
     ๔.๕  คุณคาของการนําหลักเกณฑในการเลือกคูทางพระพุทธศาสนามาใช 
              ในสังคมไทยปจจุบัน                                                  ๑๖๔ 

บทท่ี  ๕    สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
      ๕.๑  สรุปผลการวิจัย                    ๑๖๖ 
                   ๕.๒ ขอเสนอแนะ                    ๑๖๘ 



 
(ฌ) 

 

บรรณานุกรม                     ๑๖๙  
ประวัติผูวิจัย                     ๑๗๕
       



(ญ) 

 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

๑.  คํายอภาษาไทย 
๑.๑  คํายอเก่ียวกับพระไตรปฎก 
อักษรยอพระไตรปฏกในวิทยานิพนธฉบับนี้  ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การอางอิงใชระบบระบุ  เลม/ ขอ/ หนา  หลังคํายอช่ือคัมภีร  ดัง
ตัวอยางเชน   ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๑๖/ ๑๐  หมายถึง  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  พระไตรปฎก  เลมท่ี ๑๐  ขอ ๑๖  
หนา ๑๐   

พระวินัยปฎก 
      วิ.ม.(ไทย)       = วินัยปฎก   มหาวรรค       (ภาษาไทย) 

ว.ิจู.    (ไทย)     = วินัยปฎก   จฬูวรรค       (ภาษาไทย) 
พระสุตตันตปฎก 

ที.สี.    (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค    (ภาษาไทย) 
ที.ม.    (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
ที.ปา.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค    (ภาษาไทย) 
ม.มู.    (ไทย)    = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก    (ภาษาไทย) 
ม.ม.    (ไทย)     = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก   (ภาษาไทย) 
ม.อุ.    (ไทย)     = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก   (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา.(ไทย)    = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค   (ภาษาไทย) 
สํ.ม.    (ไทย)     = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.(ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  เอกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย)    = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย)    = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก.(ไทย)= สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏก.(ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก.(ไทย)   = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  นวกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต    (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.    (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ธรรมบท    (ภาษาไทย) 

     ขุ.ชา.  (ไทย)     = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย   ชาดก    (ภาษาไทย) 
     ขุ.เถร. (ไทย)    =          สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  เถรคาถา  (ภาษาไทย) 



(ฎ) 

 

     ขุ.ม. (ไทย)      = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  มหานิทเทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.    (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  อุทาน    (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ      (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.   (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  สุตตนิบาต      (ภาษาไทย) 
ขุ.พุทฺธ. (ไทย)   = สุตตันตปฎก  ขุททกนกิาย  พุทธวงศ    (ภาษาไทย) 

๑.๒  คํายอเก่ียวกับคัมภีรอรรถกถา 

อักษรยอคัมภีรอรรถกถาในวิทยานิพนธฉบับนี้  ใชอางอิงคัมภีร อรรถกถา ภาษาไทย 
ฉบับมหา มกุฏราชวิทยาลัย จะแจง เลม/ภาค/หนา  เชน ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๒/๒/๒๔๓. หมายถึง พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธัมมบท เลมท่ี ๒ ภาคที่ ๒ หนา ๒๔๓ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒๕๒๕  สวนการอางอิงปกรณวิเสส จะใชระบุช่ือคัมภีร / เลม / หนา เชน วิสุทฺธิ. ๓ / ๗ .หมายถึง 
คัมภีรวิสุทธิมรรค เลม (ภาค) ท่ี ๓ หนา ๗. หากเปนวิสุทธิมรรค ภาษาไทยจะใชฉบับสมเด็จพระ
พุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร).โดยการอางอิงจะใชวิธีการระบุตามแบบการอางอิงของหนังสือ
ท่ัวไป คือ สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร).  คัมภีรวิสุทธิมรรค ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒา
จารย (อาจ อาสภมหาเถร).  พิมพคร้ังท่ี ๔.(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศพร้ินทต้ิง จํากัด, 
๒๕๔๖.) หนา ๒๓. 
 



 
 

๑ 
 

บทท่ี  ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การไดเกิดมาเปนมนุษยนับวาเปนเร่ืองยาก๑   บางคนเกิดเปนชาย  บางคนเกิดเปนหญิง  ซ่ึงถือ
วาแลวแตกรรมเกาในอดีตชาติท่ีสรางไว   ธรรมชาติไดสรางใหชายคูกับหญิง   เพื่อสรางเผาพันธุให
ดํารงอยูคูกับโลกใบนี้ตลอดกาล    การอยูรวมกันของหญิงและชายเร่ิมตนดวยความรัก   ความตองการ
ความอบอุน  ความปลอดภัย ตลอดจนการเปนเจาของซ่ึงกันและกัน   ซ่ึงไมวาจะเปนคนเช้ือชาติ หรือ
ศาสนาใดก็ตามเม่ือเกิดมาแลวก็จะตองมีชีวิตท่ีดําเนินไปตามวัฏจักรหรือกฏเกณฑดังไดกลาวมาแลว
นั้นคือตองการความรักความเขาใจจากสังคมและคนรอบขางท้ังนี้ก็อาจจะมาจากเหตุท่ีวามนุษยนั้น
ลวนเปนสัตวท่ีรักสุขเกลียดทุกข๒  อนึ่ง เราจะพบวาเม่ือมนุษยเกิดมาแลวก็มีความจําเปนท่ีจะตองอยู
รวมกันเปนสังคมและสรางครอบครัวภายใตความรักและความเขาใจอันเกิดมาจากคนสองคนทีมี่จติใจ
ปฏิพัทธคือเกี่ยวเนื่องเปนความรักความเขาใจตอกันจนพัฒนามาเปนครอบครัวคือการอยูกินรวมกัน  

การเลือกคูมักถือเอาตามความชอบใจและคานิยมทางสังคมเปนเกณฑโดยอาศัยชองทางใน
การเลือกคูท่ีกวางข้ึน เชน ตามสถานท่ีสาธารณะหรือแหลงเท่ียวตางๆ ทําใหสังคมมีอัตราของการ
แตงงานท้ังท่ีพรอมหรือไมพรอมมากข้ึน จนเปนเหตุใหเกิดปญหาทางสังคมคือการหยารางตามมาเปน
จํานวนมาก จากการหยารางในป พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๓มีคนไทยท่ีจดทะเบียนหยาสูงถึง  
๒๖๖,๖๘๑๑  คู   ซ่ึงถือวาเปนตัวเลขท่ีสูงมาก   แสดงใหเห็นวาชีวิตคูของคนไทยไมไดมีความสุข
อยางท่ีหวังไวกอนการแตงงาน  และจากการสํารวจคนไทยท่ีแตงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา
ทุก ๑๐ คู  ท่ีจดทะเบียนสมรส จะกลับมาจดทะเบียนหยา ๓ - ๔ คู  และนักจิตวิทยาพบวา  มากกวา 
๓๐  เปอรเซ็นตของคูแตงงาน  จะทนอยูดวยกันอยางไมมีความสุข   แตไมยอมหยาราง    สรุปไดวา  
จากคูท่ีแตงงาน  ๑๐  คู  จะมีเพียง  ๓ – ๔ คูเทานั้นท่ีมีชีวิตสมรสท่ีสมบูรณ  มีความสุขมากกวาอยูเปน
โสด  แสดงใหเห็นวา  ชีวิตคูหลังแตงงาน  มีโอกาสที่จะลมเหลวเกินกวาคร่ึง๓ 
 จากสถิติดังกลาวเราจะพบวาการแตงงานเร็วในสังคมไทยนั้นอาจจะหมายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจในการเลือกคูของคนไทยในปจจุบันนั้นเปนไปในอัตราที่เร็วและไมมีจุดหมายทําใหเกิดการ
หยารางท่ีมากขึ้นกอใหเกิดปญหากับสังคมเปนอยางมาก เชน ปญหาการเด็กกําพรา ปญหายาเสพติด 
                                                 

๑ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๐/๘๙. 
๒ ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๑/๒๕๔. 
๓ “ สภาพสังคมกับการตัดสินใจเลือกคูในสังคมไทยปจจุบัน” http:/b.2board.info/saooffice/read137-room 

30-page.html สืบคนวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



 
 

๒ 
 

ปญหาอาชญากรรม เปนตน ซ่ึงท้ังหมดลวนมาจากผลของการมีหลักในการเลือกคูของคนในปจจุบันท่ี
อาจจะมีรูปแบบที่ยังไมเหมาะสมและเปนการเลือกคูท่ีเปนไปตามสัญชาตญาณมากกวาท่ีจะเปนไป
ตามหลักการของเหตุผล  

ตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นพบวา มนุษยท้ังชายและหญิงนั้นลวนมีองคประกอบ
ความเปนมนุษยอยู ๒ ประการ คือ กายและจิต รวมกันจึงเปนชีวิตข้ึนมาได และเม่ือมีชีวิตมนุษยก็มิได
อยูเพียงลําพังแตตองอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคม ดังนั้น มนุษยเกิดมาจึงตองมีความรูความเขาใจท้ัง
ในเร่ืองชีวิตและสังคม กลาวถึงเร่ืองของความรัก พระพุทธศาสนายอมรับวาความรักเปนบอเกิดของ
สถาบันครอบครัวและเปนการขยายขอบเขตของสังคมใหมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน หรือเห็นวาความ
รักเปนเร่ืองของชาวโลก ซ่ึงพระพุทธศาสนาเห็นวาความรักของชาวโลกน้ันเกิดมาจากสาเหตุหลัก ๒ 
ประการ คือ (๑) เกิดมาจากบุพกรรมหรือกรรมเกาในอดีตชาติท่ีคนสองคนอธิษฐานมารวมกัน ซ่ึงเหตุ
จะไดเกิดมาอยูรวมกันอีกคร้ังจะตองมีปฏิปทารวมกันมามีสัทธาสัมปทาเปนตน๔ และ (๒) เกิดมาจาก
ความใกลชิดสนิทสนมกันในปจจุบันชาตินี้๕ นอกจากนั้นยังมีทรรศนะวาความรักของมนุษยยังมีอีก
หลายประการ    คือ    ๑. ความรักเกิดเพราะความรัก     ๒.  ความชังเกิดเพราะความรัก ๓. ความรักเกิด
เพราะความชัง  ๔. ความชังเกิดเพราะความชัง๖ซ่ึงถือไดวาเปนรูปแบบของความรักท่ีมนุษยจะสราง
หรือทําใหเกิดข้ึนได 

นอกจากนั้นในการกอตัวของความรักก็ยังตองมีการเกี้ยวพาราสีกันระหวางหญิงและชาย๗

โดยแนวทางการเกี้ยวพาราสีจะตองอาศัยภาษาสัญลักษณคือการแสดงออกทางกายหลายประการ ซ่ึง
ถือเปนองคประกอบท่ีจะทําใหเกิดความรักซ่ึงแสดงใหเห็นวาการแสดงออกและบุคลิกลักษณะของ
คนนั้นถือวาเปนหนึ่งองคประกอบท่ีมีสวนในการเลือกคูของมนุษย ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวนี้มีหลัก
วิชารองรับคือในอินเดียโบราณมีวิชาวาดวยปุริสลักษณะเปนวิชาท่ีมีไวเพื่อดูลักษณะของบุรุษและ
สตรีซ่ึงมาคันฑิยพราหมณไดนํามาดูพุทธลักษณะแลวต้ังใจยกบุตรสาวให๘แสดงใหเห็นวาในสมัย
พุทธกาลการเลือกคูหรือเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกับบุตรหลานของตนน้ันเปนส่ิงท่ีสําคัญแมในหลักทิศ
                                                 

๔ สัมปทา ๔ ที่สามารถอธิษฐานแลวเกิดมาคูกันอีกครั้งมีดังน้ี  
๑.สัทธาสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศรัทธา) 
๒.สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล)  
๓.จาคสัมปทา (ความถึงพรอมดวยการเสียสละ) 
๔.ปญญาสัมปทา (ความถึงพรอมดวยปญญา) ดู องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๐ 

๕องฺ.จตุกก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๐. 
๖องฺ.จตุกก.(ไทย)๒๑/๒๐๐/๓๑๔. 
๗ นวลศิริ  เปาโรหิตย,กอนจะถึงวันน้ัน. กรุงเทพฯ:เคล็ดไทย,๒๕๔๔  หนา ๒๔๕. 
๘ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๖๐-๑๖๓ 



 
 

๓ 
 

หกหนาท่ีของบิดามารดาท่ีจะพึงกระทําตอบุตรประการหน่ึงก็คือการหาคูครองท่ีสมควรให๙แสดงให
เห็นวาการเลือกคูนั้นนอกจากผูท่ีจะมีความรักจะเปนคนเลือกเองแลวพอแมยังมีสวนในการเลือกดวย 
 นอกจากนั้นในสมัยพุทธกาลยังระบุถึงหลักสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการเลือกคูครองอีกประการ
หนึ่ง ก็คือการพิจารณาหลักท่ีเกี่ยวของกับประเภทของสามีหรือภรรยาท่ีสมควรจะเลือก ซ่ึงในสมัย
พุทธกาลไดแบงประเภทของสามีและภรรยาไว ๗ ประเภทเพื่อใชเปนเกณฑในการเลือกผูท่ีจะมาเปน
สามีหรือภรรยา  ดังตาราง 

ภรรยา ๗ สามี ๗ (ขอเปรียบเทียบ) 
๑.ภรรยาดุจเพชฌฆาต  
๒.ภรรยาดุจนางโจร 
๓.ภรรยาดุจนายหญิง  
๔.ภรรยาดุจมารดา 
๕.ภรรยาดุจพ่ีสาวนองสาว 
๖.ภรรยาดุจเพ่ือน 
๗.ภรรยาดุจทาสี๑๐ 

๑.สามีดุจเพชฌฆาต  
๒.สามีดุจมหาโจร 
๓.สามีดุจเจานาย  
๔.สามีดุจบิดา 
๕.สามีดุจพ่ีชายนองชาย  
๖.สามีดุจเพ่ือน 
๗.สามีดุจทาส  

 
จะเห็นไดวาเม่ือพิจารณาท่ีตัวบุคคลหรือการประพฤติเปนรายบุคคลยอมจะนําหลักดังกลาว

มาเปนแนวทางในการเลือกคูครองไดวาจะเลือกคนเชนไรมาเปนคูครองของตนซ่ึงถือไดวาหลัก
เหลานี้พระพุทธศาสนาไดวางกรอบไวเปนเบ้ืองตน 

นอกจากนั้นแลวจะพบวาพระพุทธศาสนาไดเสนอวาการเลือกคูจะตองพิจารณาถึงลักษณะ
ของคูสามีภรรยาท่ีแตงงานกันแลว การแตงงานนั้นจะมีความสุขหรือไมก็ตองพิจารณาจากลักษณะ
ของคูแตงงาน ๔ คูคือ  

๑.  สามีเปนคนไมดีอยูรวมกับภรรยาท่ีเปนคนไมดี 
๒. สามีเปนคนไมดีอยูรวมกับภรรยาเปนคนดี 
๓. สามีเปนคนดีอยูรวมกับภรรยาเปนคนไมดี 
๔. สามีเปนคนดีอยูรวมกับภรรยาเปนคนดี๑๑  
นอกจากนั้นในดานของคุณลักษณะของสตรีก็มีความเกี่ยวของกับหลักในการเลือกคูดวย 

กลาวคือผูชายหากจะตัดสินใจเลือกผูหญิงคนใดเปนภรรยาจะตองมีหลักเกณฑในการพิจารณาจาก
พฤติกรรมของผูหญิงคนน้ันดวยวา มีศีลหรือไมมีศรัทธา มีการเสียสละหรือมีปญญาเสมอหรือเทากับ

                                                 
๙ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 
๑๐ อง.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๓. 
๑๑ องฺ.จตุกก.(ไทย)๒๑/๕๓/๘๘. 



 
 

๔ 
 

ตนเองหรือไมและแมฝายผูหญิงก็เหมือนกันการจะเลือกผูชายมาเปนคูก็จะตองพิจารณาหลักการตางๆ
นั้นดวยเชนกัน 

จากการกล าวมา ท้ังหมดเราจะพบว าการ เ ลือกคูนั้ น มักจะมาพรอมกับความ รัก 
พระพุทธศาสนาไดวางหลักในการเลือกคูไวท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะทําใหผูท่ีเปนสามีภรรยาหรือเปนคูรัก
สามารถที่จะอยูดวยกันอยางมีความสุขเพราะหากเลือกคูท่ีผิดการแตงงานก็จะลมเหลว และนําไปสู
การเกิดปญหาแกสังคมได ดังนั้น การที่สังคมจะมีความสุขเพราะการมีครอบครัวท่ีสมบูรณไดนั้น
จะตองเร่ิมท่ีการรูจักการเลือกคูใหเหมาะสมกับตนเองกอน  เม่ือหันมาพิจารณาในบริบททางดานการ
แตงงานในสังคมเราจะพบวาสังคมไทย มีรูปแบบของการเลือกหรือแสวงหาคูท่ีมีพัฒนาการมาเปน
ลําดับ เร่ิมจากการแตงงานท่ีเปนไปตามจารีตประเพณีคือการแตงงานตามความตองการของสังคมและ
บิดามารดา กลาวคือในยุคตนของสังคมไทยคานิยมในการเลือกคูหรือการแตงงานเร่ิมจากการพิจารณา
ถึงความพรอมดานสังคมเศรษฐกิจของคูแตงงาน โดยเฉพาะในกลุมชนผูปกครองเพราะวาการแตงงาน
ในยุคนั้นมีเหตุผลประกอบคือการพยายามสรางความม่ันคงใหเกิดกับแวนแควนอันไดรับอิทธิพลมา
จากระบอบการเมืองการปกครอง โดยการแตงงานมักเปนเร่ืองของผูปกครองเปนฝายจัดให แตเม่ือ
ระยะเวลาไดผานไปสังคมไทยไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตางถ่ินมากข้ึนทําใหผูหญิงผูชายในวัย
เจริญพันธมีอิสระในการเลือกคูมากข้ึนโดยมากไมไดคํานึงถึงหลักทางศาสนาหรือดานวิชาการ
ประกอบ   
 จากปญหาดังกลาวขางตน  อาจจะนํามาซ่ึงคําถามท่ีเกี่ยวของกับหลักการทางศีลธรรมมากมาย
วาทําอยางไรคนไทยหรือจะทําอยางไรถึงจะสามารถท่ีจะหาหลักในการเลือกคูในเชิงเหตุผล และเชิง
ศีลธรรมทางศาสนามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคมไดบาง และหลักในการเลือกคูในมิติทาง
พระพุทธศาสนาจะสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาการหยารางหรือการสรางความม่ันคงให
เกิดกับครอบครัวของสังคมไทยไดอยางไรและการศึกษาถึงหลักในการเลือกคูของพระพุทธศาสนา จะ
ทําใหเกิดประโยชนกับสังคมไทยอยางไร ผูวิจัยเห็นวาปญหาตางๆที่กลาวมานั้นถือเปนปญหาใหมท่ี
ยังไมมีผูศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการท่ีศึกษาและนําผลการวิจัยมาประยุกตใชกับสังคมเพื่อกอเกิด
ประโยชนท้ังแกผูศึกษาและสังคมในโอกาสตอไป   
 
๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๒.๑  เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการเลือกคูในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาหลักการครองคูในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวคิดการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 



 
 

๕ 
 

๑.๓  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจยันี้  ผูวจิัยมุงศึกษาเฉพาะหลักการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฏก  อรรถกถา    
ฏีกา อนุฎีกา  หนังสือสําคัญทางพุทธศาสนา รวมถึงเอกสารและหนังสือท่ีเกี่ยวของกับงานวจิัย 
 
๑.๔  คําจํากัดความของศัพทท่ีใชในการวจัิย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ไดมีคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย  และเพื่อประโยชนตอการ
ศึกษาวิจัย  ผูวิจัยจึงใหคําจํากัดความ  ไวดังนี้  
 ๑.๔.๑  การเลือกคู  หมายถึง  ส่ิงท่ีหญิงหรือชายใชเปนเกณฑในการเลือกคูครอง  กอนการ
แตงงาน หรือการใชชีวิตคูในการอยูรวมกัน  โดยมีความมุงหวังวา  คูครองท่ีตนเลือกนั้นตองเปนคนดี  
สามารถอยูรวมกันฉันสามีภรรยาอยางมีความสุข 

๑.๔.๒ ความรัก  หมายถึง  ความปรารถนา ความตองการที่จะใหคนท่ีตนรักมาอยูรวมดวย 
ฉันชูสาว 

๑.๔.๓ ครอบครัว  หมายถึง  การอยูรวมกันของชายและหญิงฉันสามีภรรยาอาจเกิดจากการ
แตงงานหรือการอยูรวมกันเฉยๆ  แลวมีบุตรธิดา สืบสกุล 

๑.๔.๔ การหยาราง  หมายถึง  การที่สามีภรรยาท่ีมีปญหาครอบครัว แลวแยกทางกันอยู 
๑.๔.๕ พระพุทธศาสนา หมายถึง  พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๔.๖ ความเช่ือ  หมายถึง  การท่ีบุคคลไดยึดถือปฏิบัติในส่ิงท่ีตนเองคิดวาถูกตอง  และ

ปฏิบัติสืบตอกันมา 
๑.๔.๗ ความตองการทางรางกาย   หมายถึง  ความตองการปจจัยหลักในการดํารงชีวิตใหมี

ความสุข  ไดแก  อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  ยารักษาโรค ตลอดจนส่ิงปรนเปรอตางๆ ท่ีทําให
รางกายมีความสุข 

๑.๔.๘ การแตงงาน  หมายถึง  การที่ชายและหญิงตกลงใจท่ีจะมาใชชีวิตรวมกันฉันสามี
ภรรยา โดยเขาพิธีแตงงานถูกตองตามประเพณี 

๑.๔.๙ กรรม  หมายถึง  การกระทํา ท้ังท่ีเปนการกระทําทีดี (กุศลกรรม) และการกระทําท่ีไมดี 
(อกุศลกรรม) 
๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๑.๕.๑  นางสาวจุฑานาฎ  ผดุงเจริญ   ไดกลาวถึงเร่ือง  อิทธิพลของรูปแบบการส่ือสารภายใน
ครอบครัวท่ีมีตอทัศนคติในการเลือกคูครองและการสมรส:ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร   พอสรุปไดดังนี้  บิดาเปนผูนําครอบครัวท่ีมีตอบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งตอ การกําหนดรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว  อันจะเปนตัวแปรสําคัญตอทัศนคติใน
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การเลือกคูครองและการสมรสของบุตรในอนาคต  ดังนั้น  บิดาจึงควรตะหนักถึงบทบาทดังกลาว  
เพื่อหนทางแหงการสรางสรรคครอบครัวใหประสบความสุข  และความสําเร็จในชีวิตของสมาชิก
ครอบครัวทุกคนตลอดไป๑๒ 
 ๑.๕.๒  จําเนียร  รักษาภักดี  ไดทําวิทยานิพนธ  เร่ือง  การศึกษาจริยธรรมของคูสมรสตาม
หลักพุทธศาสนา  พอสรุปไดดังนี้  ในสังคมปจจุบันคูสมรสไดประสบกับปญหาการหยารางจํานวน
มาก  และปญหาดังกลาว  ยังสงผลกระทบตอโครงสรางสังคม  การนําพุทธจริยธรรมเก่ียวกับคูสมรส
มาประยุกตใช  จึงเปนวิถีทางท่ีจะแกปญหาดังกลาวได   และพุทธจริยธรรมยังมุงการเสริมสรางพัฒนา
ของคูสมรสในการสรางสรรคสถาบันครอบครัวใหมีเสถียรภาพ๑๓  
 ๑.๕.๓  นางสาวกุลวีร  ประภาพรพิพัฒน   ไดทําวิทยานิพนธ เร่ือง แนวคิดและจริยศาสตรท่ี
เกี่ยวกับเพศในพุทธศาสนาเถรวาท   พอสรุปไดดังนี้  จริยศาสตรท่ีเกี่ยวกับเพศของคฤหัสถ  พบวา  
พุทธศาสนามิไดปฏิเสธวิถีชีวิตแบบคฤหัสถท่ียังมีคูครอง   พุทธศาสนาใหความสําคัญพันธะสัญญา
ระหวางบุคคลและหนาท่ีหรือจริยธรรมระหวางการสมรสมากกวาพิธีแตงงาน  ซ่ึงเปนเพียงธรรมเนียม
ทางสังคม  การไมประพฤตินอกใจเปนแกนหลักหนึ่งท่ียึดโยงภาระแหงการครองคู    
พุทธศาสนาสนับสนุนรูปแบบการใชชีวิตคูแบบผัวเดียวเมียเดียว  การยินดีพอใจในคูครองของตนเอง  
โดยมีกามสังวรเปนพื้นฐาน๑๔ 
 ๑.๕.๔  พระอํานาจ  เขมปฺโญ (ยอดทอง)  ไดทําวิทยานิพนธ เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบ 
ปรัชญาความรักในพุทธปรัชญาเถรวาทและงานเขียนเรื่องซิมโพเซียม (Symposium) ของเพลโต   พอ
สรุปไดดังนี้  หลักปรัชญาความรักของแนวคิดท้ังสองนี้  มีลักษณะท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกัน  
ดังนี้  ในดานการนิยมและความหมายแนวคิดท้ังสองตางเห็นพองตองกันวา  ความรัก  หรือความ
ปรารถนาหรือความตองการความสุข  และส่ิงท่ีจะอํานวยความสุขไดนั้น  จะตองเปนส่ิงท่ีดีงาม  มี
ประโยชน และมีคุณคาตอชีวิต  เพียงแตความรักในพุทธปรัชญา  มีขอบเขตความหมายท่ีกวางกวาและ
ครอบคลุมความรักทุกชนิดทุกประเภท  สวนความรัก(Eros) ในหลักปรัชญาของ 
เพลโต  มีความหมายท่ีแคบ  เพราะหมายถึงเฉพาะความรักระหวางเพศ  ซ่ึงเปนความรักระหวางชาย
หญิงท่ีมีความตองการหรือความใคร(กาม)เปนตัวเช่ือม๑๕ 

                                                 
 ๑๒ จุฑานาฎ  ผดุงเจริญ, อิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวท่ีมีตอทัศนคติในการเลือกคูครอง
และการสมรส,วิทยานิพนธ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒. 

๑๓ จําเนียร  รักษาภักดี, การศึกษาเร่ืองจริยธรรมของคูสมรสตามหลักพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓. 

๑๔ กุลวีร  ประภาพรพิพัฒน, แนวคิดและจริยศาสตรท่ีเก่ียวกับเพศในพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔. 
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 ๑.๕.๕  วิจิตร  แมดสถาน  ไดทําวิทยานิพนธเร่ือง คุณลักษณะของเพศตรงขามท่ีนาพึงพอใจ
ของวัยรุนในสถานศึกษา จังหวัดขอนแกนพบวา คุณลักษณะของเพศตรงกันขามท่ีนาพึงพอใจของ
วัยรุนในสถานศึกษาจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวม  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ แตงกายสะอาด  
รูปรางดี  เรียนดี  ซ่ือสัตย  และใบหนาสวยงาม หลอเหลา ตามลําดับ และคุณลักษณะดานรางกายของ
เพศตรงกันขามท่ีนาพึงพอใจของวัยรุน ในสถานศึกษาจังหวัดขอนแกน  ท่ีไดรับความพึงพอใจ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ ทาทางดี  ใบหนาสวยงามหลอเหลา  แตงกายสะอาด  รูปรางดี  ผิว
สวย  และแตงกายทันสมัย  ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีคุณลักษณะดานความรูความสามารถของเพศ
ตรงกันขามท่ีนาพึงพอใจของวัยรุน ในสถานศึกษาจังหวัดขอนแกน  ท่ีไดรับความพึงพอใจ เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย  คือ ไหวพริบเฉียบแหลม  มีความสามารถกีฬา  เรียนดี  มีความสามารถดนตรี  
พูดจาคลองแคลว  และมีความสามารถศิลปะ ตามลําดับ ประการตอมาคือคุณลักษณะดานจิตพิสัยของ
เพศตรงกันขามท่ีนาพึงพอใจของวัยรุน  ในสถานศึกษาจังหวัดขอนแกน  ท่ีไดรับความพึงพอใจ 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ ขยัน  เมตตากรุณา  ซ่ือสัตย  มีลักษณะเปนผูนํา  มีลักษณะเปนผู
ตามท่ีดี  อดทนอดกล้ัน  มีอารมณขัน  และตรงตอเวลา ตามลําดับ๑๖ 
 ๑.๕.๖  นิลพล  ศิริวรวุฒิ  ไดทําวิทยานิพนธ  เร่ือง พฤติกรรมการเลือกคูครองของชาวอีสาน:
ศึกษากรณี  บานหนองสอ  ตําบลลําปาว  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ   ผลการวิจัยพบวา การเลือกคู
นั้นมีหลักเกณฑในการเลือกท่ีสําคัญอยู ๒ ประการคือ(๑)ขนบธรรมเนียมนิยมในการเลือกคูครอง๑๗

(๒) ความสัมพันธระหวางการเลือกคูครองกับวิถีชีวิต แบงยอยเปน ๔ ประการ คือ(๑) ลักษณะคูครอง
ท่ีดีในอดีต  ฝายชายตองเปนคนขยัน  ทําไรไถนา  ไมดื่มเหลา  เมาสุรา  ไมเจาชู  ฝายหญิงเปนแมบาน 
คือ เปนแมบานการเรือน  ขยันและมัธยัสถ  แตปจจุบัน  ฝายชายและฝายหญิงตองมีหนาท่ีการงานท่ีดี
(๒) โอกาสในการเลือกคูครอง  เดิมหนุมสาวพบปะกันท่ีบาน  ท่ีไรนา และในงานบุญ  แตปจจุบันพบ
กันท่ีสถานศึกษา   ท่ีทํางาน  ท่ีงานบุญ  และท่ีสาธารณะตางๆ(๓) ผูมีสวนชวยการเลือกคูครอง  เดิม
หนุมสาวและเพ่ือนเปนผูมีสวนในการเลือก  โดยอยูในความดูแลของพอแมอยางใกลชิด  แตปจจุบัน

                                                                                                                                               
๑๕ พระอํานาจ  เขมปฺโญ (ยอดทอง) . การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาความรักในพุทธปรัชญาเถรวาทและ

งานเขียนเร่ืองซิมโพเซียม(Symposium)  ของเพลโต. วิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๖. 

๑๖วิจิตร   แมดสถาน. คุณลักษณะของเพศตรงกันขามท่ีนาพึงพอใจของวัยรุนในสถานศึกษาจังหวัด
ขอนแกน.วิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม,๒๕๓๖. 

๑๗นิลุบล  ศิริวรวุฒิ.พฤติกรรมการเลือกคูครองของชาวอีสาน:ศึกษากรณี บานหนองสอ ตําบลลําปาว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ.วิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๓๘.  
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พอแมมีบทบาทนอยลง(๒.๔) ข้ันตอนในการเลือกคูครอง  เดิมพอแมเปนผูตัดสินใจวา จะอนุญาตให
แตงงานหรือไม  แตปจจุบัน การแตงงานอยูท่ีหนุมสาว  พอแมเปนเพียงผูรับทราบเทานั้น 
 ๑.๕.๗ พระมหาปรีชา   ปริญาณจารี (หลักโคตร)  ไดทําวิทยานิพนธเรื่อง  ความรักในพุทธ
ปรัชญา  พอสรุปไดดังนี้๑๘ ความรักในพุทธปรัชญา สามารถอธิบายได ๒ ความหมาย  คือ(๑) 
ความหมายตามรูปศัพทหมายถึง  กามะ ราคะ  ตัณหา, หรือหมายถึง ฉันทะ ปยะ  เปมะ, และประการ
สุดทายหมายถึง เมตตา  และกรุณา  เปนตน(๒)ความหมายเชิงคุณคา  อันหมายถึงคุณคาของความรัก
อันจะพึงเกิดมีแกสังคม ซ่ึงอธิบายวาความรักนั้นแบงออกเปน ๔ ระดับ  คือ ความรักตัวเอง  ความรัก
ตอคนใกลชิด  ความรักตอสังคม  และความรักบริสุทธ์ิ    ระดับท่ี ๑-๓  จัดเปนความรักช้ันสามัญ  คือ
อยูในวิสัยของปุถุชนท่ัวไปท่ีจะพึงใหเกิดข้ึนได   สวนระดับท่ี ๔ เปนความรักช้ันสูง  ถือวาเปนวิสัย
และเปนองคคุณของพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกท้ังหลายเทานั้น  
 จากการกลาวมาท้ังหมดนั้นพุทธศาสนามีความเช่ือวา ความรักสามรถชวยใหสังคมดํารงอยู
ดวยความสงบสุขได  แตในระดับสูง พุทธปรัชญากลับมีทาทีปฏิเสธความรักช้ันสามัญท้ังหมด 
ยอมรับความรักช้ันสูงเทานั้น  และถือวาความรักเปนอุดมการณชีวิตท้ังของปจเจกบุคลและสังคม
โดยรวม  
 
๑.๖  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิเคราะห(Analyticical Research) โดยวิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร
(Documentary  Research)  ดวยการคนควารวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ จากหอสมุดแหงชาติ แผนก
ปรัชญาและศาสนา  หอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร  หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และวิเคราะหเอกสารเหลานี้ คือ 
 ๑.๖.๑  เอกสารปฐมภูมิ  ไดแก  พระไตรปฏกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อรรถกถา  ฎีกา  และปกรณวิเสสตางๆ 
 ๑.๖.๒  เอกสารช้ันทุติยภูมิ   คือ  งานวิจัย   วิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของ  ตําราที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ
กับหัวขอการวิจัย 
  จากน้ันจะไดสรุปผลท่ีไดจากการวิจัย  พรอมขอเสนอแนะประเด็นท่ีมีประโยชนตอ
การศึกษาตอไป 
 
 
                                                 

๑๘ พระมหาปรีชา   ปริญาณจารี (หลักโคตร). ความรักในพุทธปรัชญา. วิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕ 
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๑.๗  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.๗.๑  ทําใหทราบแนวคิดหลักการเลือกคูในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๗.๒ ทําใหทราบหลักการครองคูในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๗.๓  ทําใหทราบวิเคราะหแนวคิดการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 



 
๑๐ 

 

บทท่ี ๒ 
หลักการเลือกคูในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๒.๑ พัฒนาการในการเลือกคูในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ในสังคมมนุษยนั้นการมีคูหรือการแตงงานเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนในแงของการธํารงรักษา
เผาพันธุหรือชาติพันธของมนุษย อีกท้ังเรายังพบวาการมีคูเปนการตอบสนองความตองการของ
มนุษยตามธรรมชาติโดยเฉพาะความตองการทางเพศซ่ึงทางจิตวิทยานั้นเห็นวาความตองการทาง
เพศเปนความตองการข้ันพื้นฐานตามสัญชาติญานของมนุษยในฐานะท่ีเปนสัตวชนิดหนึ่ง 
นอกจากนั้นการมีคูหรือการมีครอบครัวยังเปนการรักษากรอบธรรมเนียมทางสังคมและจริยธรรม
ของมนุษยท่ีไดกําหนดไวในทางศาสนาและจริยธรรมโดยท่ัวๆไปวามนุษยจะตองมีคูเพื่อไมใหมี
การไปสําสอนหรือดําเนินกิจกรรมทางเพศท่ีไมเลือกเพศชั้นวรรณะทําใหเกิดการเบียดเบียนกันและ
กันในสังคม ดังเราจะพบวาในหลักคําสอนของทุกศาสนานั้นก็จะมีคําสอนประเภทนี้อยูท้ังนี้ก็
เพราะวาในแงศาสนาและจริยธรรมนั้นการแสดงออกทางเพศของมนุษยจําเปนจะตองการขอบเขต
และขอจํากัดเพื่อไมกอใหเกิดปญหาในสังคม ดังนั้น การมีครอบครัวหรือการมีคูจึงถือวาเปนการ
จํากัดขอบเขตของการแสดงออกดังกลาวดวย  
 ในการมีคูหรือเลือกคูในสังคมน้ันตามหลักฐานทางประวัติศาสตรก็มีวิวัฒนาการมาเปน
ระยะเวลาอันยาวนานนับต้ังแตมนุษยไดอุบัติข้ึนมาและสรางกระบวนการในการพัฒนาการความ
เปนสังคมมนุษยจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน  พระพุทธศาสนาเองก็ไดมีการอธิบายถึงวิวัฒนาการของ
สังคมในดานการมีครอบครัวไวเชนกันในฐานะท่ีมนุษยเปนสัตวประเสริฐ การมีครอบครัวนั้น
พระพุทธศาสนาไดอธิบายถึงวิวัฒนาการไวเปน ๒ ประการดังนี้ 
 ๒.๑.๑ การเลือกคูในมิติของวิวัฒนาการของมนุษย 
 สําหรับพัฒนาการในการเลือกคูในมิติของวิวัฒนาการของโลกและมนุษยนั้น เราสามารถท่ี
จะพิจารณาไดจากกรณีของการกําเนิดมนุษยตามนัยของพระพุทธศาสนาซ่ึงปรากฏอยูในอัคคัญญ
สูตร โดยในพระสูตรดังกลาวไดอธิบายถึงการกําเนิดข้ึนของโลก มนุษยและจักรวาลวา 
 แตเดิมนั้นกอนท่ีสรรพส่ิงจะเกิดข้ึนนั้น  ในทองจักรวาลไมมีส่ิงใด ๆ  เลย  มีเพียงอากาศท่ี
เวิ้งวางวางเปลา  โลงเตียนตลอด  โดยท่ีความวางเปลานี้เกิดจากการท่ีจักวาลไดเส่ือมและถูกทําลาย
ลง  ดวย ไฟ  น้ํา และลม   หลังจากท่ีจักรวาลเปลารางปราศจากส่ิงใด ๆ เปนเวลายาวนาน  ตอมามี
ฝนตกลงมาในทองจักรวาลท่ีมีเพียงอากาศนั้น  น้ําฝนท่ีตกลงมาในระยะแรกเปนฝนที่มีขนาดเล็ก
มาก  จากนั้นจึงมีขนาดท่ีใหญข้ึนเร่ือย ๆ  จนขนาดเทากับลําของตนตาล  เนื่องจากฝนท่ีตกข้ึนนี้  ตก
ลงมาอยางตอเนื่อง  ปริมาณน้ําฝนจึงเพิ่มระดับสูงข้ึน  จนกระท่ังทวมเต็มท่ัวท้ังทองจักรวาล     การ



 
๑๑ 

 

ท่ีฝนทรงตัวอยูไดนี้  เปนเพราะมีลมมารองรับไวเหมือนภาชนะ  จึงทําใหน้ําไมร่ัวไหลกระจัด
กระจาย  แตจะรวมตัวกันเปนกลุมกอน  ดวยคุณสมบัติของลมทําใหน้ําคอย ๆ งวดยุบหดลดลงจาก
เบ้ืองบน ระดับน้ําไดลดระดับลงมาเร่ือย ๆ  เมื่อระดับน้ําลดลง  ทําใหท่ีต้ังของภพตาง ๆ ปรากฏขึ้น  
เร่ิมต้ังแต  พรหมช้ันตาง ๆ เร่ือยลงมาจากช้ันบนสูช้ันลาง  จากนั้นสวรรคช้ันตาง ๆ  จึงเกิดข้ึน เม่ือ
ระดับน้ําลดลงมาถึงระดับพื้นดิน  ระดับน้ําเร่ิมคงท่ีไมลดลงไปอีก เม่ือน้ํานิ่งจึงเกิดการรวมตัวกัน
เปนตะกอนลอยอยูเหนือผิวน้ํา ซ่ึงตะกอนนี้เกิดจากการรวมตัวของธาตุหยาบ  ตะกอนท่ีรวมตัวกัน
และลอยอยูเหนือผิวน้ํา  คลายกับการลอยของใบบัวท่ีอยูเหนือน้ํา คือลอยอยูไดโดยไมจม  มีสีเหลือง  
รสหวาน  และมีกล่ินหอม เรียกวา           งวนดิน หลังจากท่ีแผนดินไดเกิดข้ึนแลว  ไดมีพรหมพวก
หนึ่งจุติลงมาเกิดเปนมนุษย  โดยเปนพรหมท่ีหมดบุญ  หรือส้ินอายุจากช้ันอาภัสสราพรหม  มี
รูปรางและลักษณะเหมือนขณะท่ีตอนยังเปนพรหม  คือจะไมมีเพศ  รางกายมีแสงสวางเรือง  มีรัศมี
สวาง  เหาะไปมาในอากาศได  และมีปติเปนอาหาร  ไมตองกินส่ิงอ่ืนท่ีอยูภายนอกรางกายเขาไป 
 โลกในชวงท่ีพรหมลงมาเกิดเปนมนุษยนี้  มีสัณฐานแบนและมีจุดเช่ือมตอกับสวรรค  โลก
กับสวรรคสามารถไปมาหาสูกันได  แตตอมาจึงคอย ๆ เปล่ียนรูปทรง และเคล่ือนตัวหางจากสวรรค 
ซ่ึงเปนไปตามบาปอกุศลท่ีมนุษยสราง  ท้ังทางกาย  ทางวาจา และทางใจ จากโลกท่ีแตเดิมมีสัณฐาน
แบน  ก็เร่ิมฟูข้ึน  เม่ือฟูจนไดระดับหนึ่ง  ก็จะหดตัวเขาเปนทรงรี  แลวจึงกลายเปนทรงกลมในท่ีสุด   
มนุษยในชวงนั้นเห็นดินมีสีสันสวยงาม  มีกล่ินหอม  จึงหยิบใสปากเพื่อล้ิมรส  และติดใจจึงบริโภค
อีก  เนื่องจากงวนดินท่ีกินเขาไปน้ันเปนอาหารหยาบ  จึงทําใหรัศมีกายและแสงในตัวของมนุษย
หายไป  ความมืดจึงบังเกิดข้ึน มนุษยท้ังหลายเม่ือถูกความมืดปกคลุมจึงพากันตกใจ เม่ือความมืดบัง
เกิดข้ึน  สุริยเทพบุตรพรอมดวยดวงอาทิตยก็บังเกิดข้ึน ทําใหมีแสงสวาง จากนั้นดวงจันทร และ
ดวงดาวจึงเกิดข้ึน  ทําใหมีกลางวัน  กลางคืน  ฤดูกาลตาง ๆ  พรอมกับการเกิดข้ึนของเขา             
พระสุเมรุ  เขาจักรวาล  เขาหิมพานต  และมหาสมุทร   
 นอกจากฤทธ์ิของอาหารหยาบท่ีมนุษยบริโภคเขาไป จะทําใหมีรัศมีกายและความสวาง
หายไปแลว  ยังสงผลใหมนุษยมีผิวพรรณท่ีเศราหมองลง ไมผองใสสวยงามเหมือนดังเดิม      แต
ความเศราหมองท่ีเกิดข้ึนในมนุษยแตละคนไมเทากัน  ข้ึนอยูกับกรรมเกาท่ีเคยทํามาในชาติ            
ตาง ๆ  และกิเลศที่เกิดข้ึนในขณะนั้น  เม่ือมีความแตกตางเกิดข้ึน  ทําใหมนุษยมีความยึดม่ัน  และ
ถือตัวเกิดข้ึน  จึงทําใหรางกายท่ีเคยเหาะไดหยาบลง  จึงเหาะไมไดอีกตอไป และจากบาปกรรมท่ี
เกิดข้ึนนี้  จึงทําใหงวนดินกลายเปนสะเก็ดดิน  แตยังคงมีรสอรอย  และกล่ินหอม บริโภคได
เหมือนเดิม  ยิ่งมนุษยถูกกิเลศครอบงําเทาไร  ความประณีตของอาหารก็นอยลงทุกที  จากสะเก็ดดิน  
กลายเปนเครือดิน  และตอมาไดกลายเปนขาวสาลี   ขาวสาลีในยุคนั้น มีเปลือกบางคลายเปลือกของ
แตงกวา  จึงกินไดท้ังเปลือก  มีสีเหลืองอมขาว มีกล่ินหอม  ขนาดของเมล็ดประมาณ ๑  ศอกของ



 
๑๒ 

 

มนุษย   ๑ เมล็ดสามารถบริโภคได ๓-๕ คน  เม่ือมนุษยเก็บบริโภคแลว  ก็จะข้ึนเหมือนเดิม   
เนื่องจากคุณภาพของอาหารท่ีมนุษยบริโภคเขาไป  มีลักษณะหยาบข้ึนเร่ือย ๆ  ท้ังนี้เปนเพราะกิเลศ
ของมนุษยท่ีเพิ่มมากข้ึน  ทําใหอาหารท่ีมนุษยบริโภคเขาไปนั้นไมสามารถดูดซึมไดดังเดิม   เกิดมี
กากอาหารข้ึนกายเปนของสวนเกินของรางกาย  รางกายมนุษยจึงปรากฏชองทางขับถายเกิดข้ึน คือ
ทวารหนักและทวารเบา  แตเนื่องจากกรรมที่เคยประพฤติผิดศีลกาเมของชาติในอดีต  สงผลทําให
มนุษยมีอวัยวะเพศตางกัน  บางคนเพศหญิงปรากฏ  บางคนเพศชายปรากฏ     เม่ืออวัยวะเพศปรากฏ  
ทําใหมนุษยเพงเล็งกันและกัน  มีความปรารถนาในกาม  มีความสนใจในเพศตรงขาม  จึงตางเขาหา
กันและไดเสพเมถุนธรรมกัน๑  และเนื่องจากการเสพเมถุนธรรมนี้ เปนส่ิงแปลกใหม  จึงทําให
มนุษยสวนมาก  เห็นการท่ีหญิงชายเสพตามกันนั้น  เปนส่ิงท่ีนารังเกียจ  จึงพากันหามปราม  จับแยก  
รวมท้ังติเตียนดาวา  โดยในพระสูตรไดพรรณาถึงอาการขับไลไววา 

“สัตวเหลาใดเห็นสัตวเหลาอ่ืนกําลังเสพเมถุนกัน  ก็โปรยฝุนลงบาง  โปรยข้ีเถาลงบาง  
โปรยโคมัยลงบาง  ดวยกลาววา  คนถอย  เจาจงฉิบหาย  คนถอย  เจาจงฉิบหาย ดังนี้  แลว
กลาววา  ก็สัตวจักกระทํากรรมอยางนี้แกสัตวอยางไร...”๒ 

 เม่ือชายหญิงเหลานั้น  ถูกรังเกียจและขับไล   จึงเสาะแสวงหาและสรางท่ีมุงบังเพื่อปองปด
ในเวลาเสพเมถุนธรรม   ทําใหมีการสรางบานเรือนตามหา   เม่ือมนุษยตางก็ของเสพกามกัน  ทําให
มีการเกิดแบบชลาพุชะ  คือการเกิดในมดลูก  มีการต้ังครรภเกิดข้ึน   เม่ือมนุษยสรางบานเรือน  มีท่ี
อยูอาศัยเปนหลักแหลง  จึงเกียจครานในการออกไปแสวงหาขาวสาลีบอย ๆ  เกิดความโลภข้ึน  เม่ือ
ออกไปเก็บขาวสาลีก็นํามาทีละมาก ๆ นํามาสะสมไว  ยิ่งความโลภมากเทาไร ความประณีตของ
อาหารก็ยิ่งนอยลง  ขาวสาลีจึงเร่ิมเส่ือมคุณภาพลงไปเร่ือย ๆ  ขนาดตนเล็กลง  ปรากฏมีเปลือกข้ึน  
เม่ือเก็บไปแลวก็ไมงอกออกมาอีก   เม่ือขาวสาลีเร่ิมปรากฏนอยลง  ซํ้ายังหางไกลไปจากท่ีอยูอาศัย
ข้ึนเร่ือย ๆ   จึงเร่ิมมีการจับจองพื้นท่ี และแบงปนเขตแดนกัน  แตเนื่องจากมีผูท่ีอยากไดขาวของ
ผูอ่ืน จึงทําใหมีการลักขโมย  เม่ือมีการจับไดก็จะตอวา  เม่ือบอยคร้ังเขาก็จะทํารายรางกาย  เกิด
ความเดือนรอนข้ึน  มนุษยจึงปรึกษาใหมีการต้ังผูทําหนาท่ีปกครองตนข้ึนเปนหัวหนา   โดย
คัดเลือกจากผูมีสติปญญา มีรูปรางลักษณะ และกิริยาสงางามนาเกรงขาม  สามารถปกครองคนท้ัง
ปวงได  เม่ือพบผูใดมีคุณสมบัติดังกลาว  ก็จะเลือกใหเปนพระเจาแผนดินปกครองประเทศ๓ 
 จากขอความดังไดกลาวมาท้ังหมดนั้นแสดงใหเห็นวา การเลือกคูของมนุษยคูแรกตามนัย
ของพระพุทธศาสนานั้นเปนการเลือกดวยเหตุผลหลัก ๒ ประการคือ 
                                                        

๑ การเสพเมถุน หมายถึง การมีเพศสัมพันธ 
๒  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๖/๑๔๙. 
๓  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖. 
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 (๑) เลือกคูตามสัญชาตญาณเดิมของความเปนสัตว ในทางพระพุทธศาสนาเห็นวาความ
ตองการนั้นก็คือ กิเลส คือความตองการอันเปนพื้นฐานคือความตองการทางเพศ ซ่ึงโดยมากจะเรียก
กันวาเปนตัณหาคือความอยากหรือความตองการ ซ่ึงพระพุทธศาสนาเห็นวาตัณหาหรือความ
ตองการของมนุษยนั้นเปนส่ิงท่ีมีอยูในจิตใจของมนุษยทุกคน และถือวาตัณหาหรือกิเลสนั้นเปน
สัญชาตญาณด้ังเดิมของมนุษยหรือสัตว  
 (๒)เกิดจากความไมรูหรืออวิชชาวาความตองการทางเพศคืออะไร เม่ือไมรูก็จึงไดมีการ
เสพกามหรือมีกิจกรรมทางเพศกันข้ึนโดยพื้นฐานของความไมรูนั้นดังปรากฏในขอความวา  
“เพราะกิเลศของมนุษยท่ีเพิ่มมากข้ึน  ทําใหอาหารท่ีมนุษยบริโภคเขาไปนั้นไมสามารถดูดซึมได
ดังเดิม   เกิดมีกากอาหารข้ึนกายเปนของสวนเกินของรางกาย  รางกายมนุษยจึงปรากฏชองทาง
ขับถายเกิดข้ึน คือทวารหนักและทวารเบา  แตเนื่องจากกรรมท่ีเคยประพฤติผิดศีลกาเมของชาติใน
อดีต  สงผลทําใหมนุษยมีอวัยวะเพศตางกัน  บางคนเพศหญิงปรากฏ  บางคนเพศชายปรากฏ     เม่ือ
อวัยวะเพศปรากฏ  ทําใหมนุษยเพงเล็งกันและกัน  มีความปรารถนาในกาม  มีความสนใจในเพศ
ตรงขาม  จึงตางเขาหากันและไดเสพเมถุนธรรมกัน”๔ 
  โดยในระยะแรกไมใชวาเฉพาะคนท่ีเปนผูเสพอสัทธรรม(กาม)เทานั้น แตสังคมท้ังมวล
ในยุคแรกๆก็ไมรูวาการเสพกามหรือการมีเพศสัมพันธกันนั้นเปนส่ิงท่ีดีหรือไมดี แตก็ไดสรุปกัน
เปนเบ้ืองตนวาการกระทําเชนนั้นเปนส่ิงท่ีไมดี ซ่ึงเราจะพบวาการท่ีมนุษยคูแรกของโลกไดรูจักการ
เสพกามหรือมีเพศสัมพันธกันในทางพระพุทธศาสนานั้นเปนการเสพกามท่ีเปนไปดวยอํานาจของ
กิเลสเปนหลัก ไมไดมีการวางแผนวาการเสพกามนั้นจะมีคุณหรือโทษอยางไร แตถึงอยางนั้นก็
ปรากฏวาแมคนในชุมชนยุคแรกๆจะปฏิเสธการเสพกามของมนุษยคูแรก แตในระยะตอมามนุษย
ตางก็ยอมรับวาการเสพกามเปนส่ิงท่ีท่ีจําเปนเพราะปรากฏวาการเสพกามคร้ังแรกของมนุษยนั้นกถื็อ
เปนบรรทัดฐานของการสรางมนุษย ครอบครัว และสังคมข้ึนมาจนกลายมาเปนชุมชนขนาดใหญ
และมีการกําหนดกฏเกณฑคือระเบียบทางสังคมข้ึนมาจนกลายมาเปนสังคมท่ีสมบูรณในระยะตอมา  
 จากการกลาวมาท้ังหมดในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการของการเลือกคูในมิติของ
วิวัฒนาการของโลกตามนัยของพระพุทธศาสนานั้นจะพบวาการเลือกคูของมนุษยในสังคมยุคแรก
เปนการเลือกคูท่ีเปนไปตามอํานาจของความตองการคือกิเลสของมนุษยโดยไมมีเหตุผลทาง
จริยธรรมหรือตองการมุงหวังเพื่อจะสรางครอบครัวแตอยางใด หากเม่ือมีการพัฒนาการทางดาน
จริยธรรมในระยะหลังเทานั้นการแตงงานหรือการเลือกคูจึงเปนไปภายใตกรอบแหงจริยธรรมของ
ศาสนาและสังคม 

                                                        
๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๖/๙๖. 



 
๑๔ 

 

 ๒.๑.๒ การเลือกคูในมิติของสังคม 
 สําห รับประเ ด็นตอมาที่ จะตอง ศึกษา เกี่ ยวกับการ เ ลือกคูของมนุษย ในมิ ติของ
พระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาจากมิติของสังคมวาสังคมมีสวนในการกําหนดการเลือกคูของมนุษย
อยางไร โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองกฏเกณฑของสังคมท่ีเกี่ยวของกับการเลือกคูมีคานิยม กฏศีลธรรม
หรืออิทธิพลความเช่ือของสังคมที่ไดเขามามีสวนในการกําหนดการเลือกคูของมนุษยมีสวนในการ
โนมนาวจิตใจของมนุษยใหเกิดการตัดสินใจ เชน ในสังคมๆหนึ่งมีประเพณีวาการแตงงานจะตอง
เปนไปตามกฎหรือธรรมเนียมของสังคมหรือจะตองเปนไปตามธรรมเนียมเฉพาะกลุม กฎหรือธรรม
เนียมประเภทนี้ยอมมีอิทธิพลตอการเลือกคูของมนุษย เชน กรณีของสังคมไทยท่ีมีธรรมเนียมในยุค
แรกๆวาการแตงงานหรือการเลือกคูของหนุมสาวนั้นจะตองเปนไปตามความพึงพอใจของ
ผูปกครอง ดังนั้น ในยุคนั้นจึงมีกรอบในการเลือกคูวาจะตองเปนไปตามความพึงพอใจของ
ผูปกครองเปนหลัก ซ่ึงการเลือกคูของมนุษยในสังคมอินเดียวนั้นเราสามารถท่ีจะพิจารณาไดเปน ๒ 
กรณี คือ  

ก.การเลือกคูสมัยกอนพุทธกาล  ในสมัยกอนพุทธกาลนัน้การเลือกคูโดยภาพรวม
แลวเราจะพบวาการเลือกคูของสตรีหรือบุรุษจะตองเลือกตามคตินิยมท่ีเปนไปตามระบบวรรณะ คือ
กษัตริย พราหมณ แพศย และศูทร ท่ีเปนกรอบหลักของสังคมวาการเลือกคูจะตองเปนการเลือกท่ีไม
กาวขามคานยิมหรือประเพณีท่ีสังคมไดบัญญัติไวอยางเครงครัด โดยเฉพาะการที่สตรีจะตองเปน 
ผูเลือกหรือแตงชายเขาบานการเลือกหรือการแตงนั้นจะตองเปนเร่ืองท่ีฝายหญิงจะตองใหความ
ระมัดระวัง แมวาตนเองจะรักหรือไมรักชายหนุมท่ีพบเห็นก็ตามการเลือกท่ีสุดแลวจะตองข้ึนอยูกับ
เกณฑหรือคานิยมทางสังคมเปนหลัก แตถาหากจะมีคําถามวามีบางหรือไมท่ีมีการกาวขามคานิยม
หรือประเพณีนั้น คําตอบก็คือมีแตการเลือกในลักษณะดังกลาวยอมจะไดรับผลกระทบคือการท่ี
คนๆนั้นจะถูกปฏิเสธจากสังคมและบุตรท่ีเกิดมายอมจะตองไดรับวรรณะใหมท่ีเรียกวาวรรณะ
จัณฑาล ซ่ึงเปนวรรณะช้ันตํ่าเปนการลงโทษแกความผิดของการเลือกคูท่ีผิดไปจากกรอบธรรม
เนียมประเพณีของสังคม 
  ข.การเลือกคูสมัยพุทธกาล สําหรับการเลือกคูในสมัยพุทธกาลนั้นถือวาแม
ภาพรวมจะเปนเร่ืองท่ีไมไดมีความแตกตางจากสมัยกอนพุทธกาลมากนั้นก็คือจะตองเลือกผาน
กรอบคานิยมทางสังคมคือระบบวรรณะ แตถึงอยางนั้นก็จะพบวาการเลือกคูไดมีวิวัฒนาการกาว
ขามประเด็นเร่ืองวรรณะไปอยางมาก ท้ังนี้เพราะกลุมคนท่ีเขามานับถือพระพุทธศาสนาน้ันไดรับ
เอาอิทธิพลของคําสอนในเร่ืองของกรรมและการปฏิเสธอํานาจของคานิยมทางสังคมที่สําคัญก็คือ
อํานาจของระบบวรรณะท่ีพระพรหมเปนผูกําหนด หรือสรางข้ึน เปนเหตุใหคนในสมัยพุทธกาลได
มีสิทธิในการเลือกคูไดอยางเสรีมากข้ึน และหลักฐานในการเลือกคูในสมัยพุทธกาลนั้นก็ไดมีการ



 
๑๕ 

 

ปรับเปล่ียนคือระบบวรรณะไดเขามามีอิทธิพลคอนขางนอย เชน กรณีของพระนางสามาวดีท่ีเปน
บุตรของเศรษฐีซ่ึงอยูในวรรณะแพศยไดรับการอภิเษกเปนพระมเหสีของพระเจาจันฑัปปชโชติ ซ่ึง
ก็ถือวาเปนการเลือกคูท่ีขามวรรณะอยูบาง แตถึงอยางนั้นเราก็จะพบวามีกรอบเร่ืองการเลือกคูท่ี
จะตองเปนไปตามกรอบสังคมปรากฏอยูเชน กรณีของนางปฏาจาราท่ีเลือกคนใชมาเปนสามีตนเอง
แตการเลือกเชนนั้นก็ไมกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเนื่องจากนางจะตองออกจากสังคมน้ันไปอยู ณ ท่ีอ่ืน
เพื่อใหหลุดพนจากกรอบคานิยมของสังคมน้ัน อนึ่ง จากการศึกษาเราจะพบวาพระพุทธศาสนาได
เขาไปกําหนดกรอบหรือเสนอแนะแนวทางในการเลือกคูซ่ึงไมวาจะเปนการเลือกคูแบบใดๆก็ตาม
จะตองยึดถือหลักคุณธรรม ๔ ประการ คือ สมสีลา สมศรัทธา สมจาคา สมปญญา๕และนอกจากน้ัน
พระพุทธศาสนายังไดกําหนดกรอบอีกวาการเลือกคูจะเกิดหรือไมเกิดหรือวาจะมีผลออกมาอยางไร
นั้นใหถือวาเปนเร่ืองของกรรมท้ังในสวนท่ีเปนกรรมเกาและกรรมใหม เพราะวาพระพุทธศาสนา
ยอมรับในเร่ืองกรรมวาเปนพื้นฐานของพฤติกรรมท้ังในอดีตและปจจุบันของมนุษย 
 
๒.๒ หลักการเลือกคูในคัมภรีพระพุทธศาสนา 
 ในประเด็นตอไปท่ีเราจะตองหันมาศึกษาก็คือการศึกษาในเร่ืองท่ีเปนรายละเอียดของการ
เลือกคูวาในกระบวนการเลือกคุของมนุษยนั้นจะตองเปนไปอยางไรบางและในกระบวนการนั้นมี
องคประกอบและลักษณะอยางไรซ่ึงถือวาเปนประเด็นหลักโดยมีรายละเอียดท่ีเราจะตองศึกษา
ดังตอไปนี ้

๒.๒.๑ ความหมายของการเลือกคู 
 คําวาการเลือกคู นั้น เราอาจจะพบความหมายจากการพิจารณาองคประกอบของคําศัพทท่ี
เกี่ยวของก็คือ คําวา เลือก กับคําวา คู คําวาเลือก หมายถึง การคัดส่ิงท่ีมีจํานวนมากกวาหนึ่งข้ึนไป
เพื่อเอาไวหรือเอาออกตามความตองการ เชน เลือกผูใหญบาน เปนตน๖ กับคําวา คู หมายถึง ส่ิงท่ีมี
อยูมีลักษณะท่ีคลายหรือเปนไปดวยกันได เชน  ตะเกียบคูหนึ่ง ดวงดาวคูหนึ่ง๗ เม่ือนํามารวมกันก็
คือ การเลือกคู ซ่ึงมีความหมายวา การคัดสรรหาส่ิงท่ีมีลักษณะท่ีเขากันไดหรือไปกันไดเปนคู 
เรียกวา การเลือกคู คือหาส่ิงหนึ่งมาคูกับอีกส่ิงหนึ่งใหครบคูกัน หรือหากพิจารณาถึงการเลือกคนรัก
หรือสามีภรรยาของมนุษยการเลือกคูจึงหมายถึงการเลือกผูหญิงหรือชายท่ีจะมาเปนคูเรียงเคียง
หมอนหรือคูชีวิตท่ีจะตองอยูกันกันเปนสามีภรรยากัน 

                                                        
๕ องฺ.จตกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๑ 
๖ ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒,(กรุงเทพฯ:บริษัทนานมีบุค 

จํากัด ๒๕๔๖) หนา ๑๐๓๘ 
๗ ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, หนา ๒๕๕ 
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๒.๒.๒ องคประกอบของการเลือกคู 
สําหรับการเลือกคูทางพระพุทธศาสนาน้ันเราจะพบวาการเลือกคูนั้นจะมีองคประกอบท่ี

สําคัญท่ีมีสวนในการตัดสินใจของผูหญิงหรือผูชายในสังคมนั้น จากการศึกษามาท้ังหมดเราจะ
พบวาองคประกอบของการเลือกคูในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู  ๔ ประการ คือ 

(๑)  ผูชาย-ผูหญิง สําหรับองคประกอบประการแรกของการเลือกคูในทาง
พระพุทธศาสนานั้นก็คือ ตัวของผูชายหรือผูหญิงท่ีอยูในวัยเจริญพันธข้ึนไปท่ีสามารถมีความคิด
หรืออํานาจในการตัดสินใจหรือแสวงหาคําตอบสําหรับตัวเองในเร่ืองของการเลือกคูได หรือเปน
ชายเปนหญิงท่ีบิดามารดาหรือผูปกครองพิจารณาเห็นแลววาสามารถท่ีจะมีคูครองไดตามหลักทิศ ๖ 
ท่ีบิดามารดาสามารถที่จะตัดสินใจแทนชายหญิงท่ีเปนบุตรภรรยาของตนในการมีคูได๘ ดังนั้น  
ผูชายผูหญิงซ่ึงถือวาเปนศูนยกลางของการเลือกคูนั้นเปนปจจัยหรือองคประกอบแรกของการเลือก
คู เพราะถาไมมีผุหญิงผูชายท่ีจะมาเลือกคูแลวกิจกรรมการเลือกคุก็จะไมเกิดข้ึน 

(๒) ผูปกครอง นอกจากองคประกอบหลักคือผูหญิงผูชายหรือชายหนุมหญิงสาว
แลวองคประกอบท่ีสําคัญสําหรับการเลือกคูในทางพระพุทธศาสนาก็คือ ผุปกครองซ่ึงผูปกครองนั้น
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกคูของชายหนุมหญิงสาวในทางพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง 
ท้ังนี้เพราะในสตรี ๑๐ จําพวกนั้น๙ ซ่ึงถือเปนสตรีท่ีชายหนุมท่ัวไปไมสามารถท่ีจะละเมิดไดนัน้ก็มี
สาเหตุมาจากเง่ือนไขท่ีสําคัญก็คือการท่ีหญิงสาวผูนั้นมีผูปกครองดูและ หรือมีกฎหมายหรืออํานาจ
รัฐปกครองคุมครองอยู ดังนัน้ผูปกครองจึงถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการ
เลือกคู 

(๓) สังคมสิ่งแวดลอม คานิยม สภาพเศรษฐกิจและพอส่ือ  ในการเลือกคูของ
มนุษยโดยเฉพาะชายหนุมหญิงสาวในสมัยพุทธกาลนั้นส่ิงท่ีมีอิทธิพลท่ีจัดเปนองคประกอบของ
การเลือกคูนั้นก็คือ ส่ิงแวดลอมในสวนของคานิยม หมายถึง ส่ิงท่ีสังคมหรือบุคคลยึดถือเปนเคร่ือง
ตัดสินใจและกําหนดการตัดสินใจของตนเอง๑๐เชนในสมัยพุทธกาลคานิยมของบุรุษท่ีเกี่ยวของกับ
สตรีวาการท่ีจะแตงงานหรือเลือกคูท้ังท่ีสตรีท่ีจะมาเปนคูของตนน้ันจะตองมีลักษณะสําคัญก็คือ  
(๑)มีรูปรางท่ีสวยงาม  (๒)รํ่ารวยดวยโภคะ(๓)มีชาติตระกูลหรือมีญาติท่ีม่ันคง (๔)มีบุตรได(๕)มี
ศีลธรรม๑๑เพราะเหตุปจจัยเหลานี้ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญตอความม่ันคงของครอบครัว ดังนั้น คานิยม
ในสังคมจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง นอกจากน้ันก็มีสภาพเศรษฐกิจของสังคมใน
                                                        

๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๓ 
๙ วิ.ม. (ไทย) ๑/๓๐๓/๓๔๕ 
๑๐ ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , หนา ๒๔๒. 
๑๑ สํ. ส. (ไทย) ๑๘/๔๘๔/๒๘๑. 



 
๑๗ 

 

บางคราวเม่ือถึงคราวขาวยากหมากแพงการมีคูถือวาเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหชีวิตตนเองและ
ครอบครัวดีข้ึน หรือไมวาจะเปนส่ิงแวดลอมท่ีจัดเปนส่ิงแวดลอมทางสังคมก็คือกลุมเพื่อนๆของ
ชายหนุมหญิงสาว หรือแมแตผูท่ีทําหนาท่ีเปนพอส่ือคือตัวกลางในการสรางความสัมพันธในเกดิข้ึน
ระหวางชายหนุมกับหญิงสาวนั้นพอส่ือถือวามีสวนสําคัญในการตัดสินใจในการจะสราง
สัมพันธภาพน้ันหรือไม ดังนั้น พอส่ือจึงถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการเลือกคูของคนใน
สังคมสมัยพุทธกาล  

(๔) กรรม : มูลเหตุของการเลือกคู  ในการตัดสินใจเลือกคูของคนในสังคมนั้นส่ิง
หนึ่งท่ีถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในทางพระพุทธศาสนาท่ีจะละเลยไมกลาวถึงเลยไมไดก็
คือ เร่ืองกรรม ซ่ึงคําวา กรรมนั้นหมายถึง การกระทําท่ีประกอบดวยเจตนา  จะแสดงออกทางกายก็
ตาม  วาจาก็ตาม  หรือใจคิดก็ตาม  จัดเปนกรรมท้ังนั้น  ดังพระพุทธพจนท่ีวา  “เจตนาหํ  ภิกฺขเว 
กมฺมํ  วทามิ”๑๒  แปลความวา  ภิกษุท้ังหลาย  เจตนานั่นเองเราเรียกวากรรม  บุคคลจงใจแลวจึง
กระทํา  ดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ๑๓  และกรรมนั้นก็ไมไดหมายถึงเฉพาะกรรมช่ัว ท่ีบุคคลทําไว
ในอดีตตามท่ีคนท่ัวไปเขาใจเทานั้น  แตหมายถึงกรรมท้ังดีและช่ัว  ท่ีบุคคลไดทําไวท้ังในอดีต  
ปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย  คือ  ถาพูดถึงการกระทําเม่ือไรก็เม่ือนั้นแหละ  จะเปนอดีต  
ปจจุบัน  หรืออนาคตก็ตาม  การกระทํานั้นๆ  เปนกรรมท้ังส้ิน๑๔ 
 สําหรับกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเลือกคูนั้น หมายถึงกรรมท่ีมีสวนในการเขามามี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกคูของมนุษยในสังคม กลาวคือพระพุทธศาสนาเห็นวา มนุษยหรือสัตว
ในโลกนี้มีกรรมเปนของๆตน และจะตองเปนไปตามกรรม การเลือกคูหรือการแตงงานนั้น
พระพุทธศาสนาเห็นวามีสาเหตุหรือมูลเหตุท่ีสําคัญๆอยู ๒ ประการ คือ พระพุทธศาสนาไดอธิบาย
ไวเปน ๒ ประเด็น คือ  (ก)บุพพกรรม(รักในอดีตชาติ)  (ข)กรรมใหม(ความใกลชิด)  ดังปรากฏใน 
สาเกตชาดกวา 

  “ความรักเกิดดวยสาเหตุ ๒ ประการ คือ 
 (๑) ดวยการอยูรวมกันในชาติปางกอน   (๒) ดวยการเกื้อกูลกันและกันในปจจุบัน 
 เหมือนดอกอุบลเกิดข้ึนในน้ําจะตองอาศัยเหตุ ๒ ประการคือน้ําและเปลือกตมนั้น”๑๕ 

                                                        
๑๒ องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  ๒๒/๖๓/๓๙๕. 
๑๓ องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  ๒๒/๖๓/๕๗๗. 
๑๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  กรรมและนรกสวรรคสําหรับคนรุนใหม,  พิมพครั้งที่ ๓,  

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.),  หนา ๔๖. 
๑๕ ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๒๗/๑๗๔/๑๑๑. 



 
๑๘ 

 

โดยคําวา บุพกรรม(รักในอดีตชาติ)นั้น ตรงกับคําวาบุพเพสันนิวาส หมายถึง   การเคยอยู
รวมกันในกาลกอน เชน เคยเปนพอเปนแมเปนลูกเปนพี่เปนนอง เปนผัวเปนเมียกันมากอนในภพ
อดีต๑๖ โดยบุพกรรมน้ันมีสวนในการเลือกคูก็คือคนท่ีเคยทํากรรมดวยกันมาแตชาติกอนปจจุบันก็
จะไดมาพบกันอีกเคยเปนสามีภรรยากันก็จะไดมาเปนสามีภรรยากันอีกปจจัยหรือองคประกอบนี้มี
สวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกคูของชายหนุมหญิงสาวได สวนคําวากรรมใหมหรือการเกื้อหนุนท่ี
ชายหนุมหญิงสาวไดรวมกันสรางกันข้ึนในสมัยปจจุบันหรือท่ีเราเรียกกันวาความใกลชิดสนิทสนม
นั้นก็สามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกคูของชายหนุมหญิงสาวในสมัยปจจุบันหรือชาติ
ปจจุบันได โดย กรรมท้ัง ๒ ประการนี้ถือไดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการเลือกคูของชายหนุม
หญิงสาวเปนอยางยิ่ง 
 จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาองคประกอบท่ีสําคัญของการเลือกคูนั้นเราสามารถท่ี
จะแบงไดเปน ๒ ประการก็คือ (๑)องคประกอบทางดานรางกาย (๒)องคประกอบทางดานสังคม 
และ(๓)องคประกอบทางดานจิตใจ และองคประกอบท้ังหมดเราสามารถที่จะพิจารณาไดจาก
แผนภาพดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกรอบท่ีปรากฏในแผนภาพดังกล าว เราจะพบว าการ เ ลือก คู ในสังคมของ
พระพุทธศาสนาท้ังในสวนท่ีเปนอิทธิพลท่ีสืบเนื่องมาจกสมัยกอนพุทธกาลและในสมัยพุทธกาล
นั้นก็จะมีกรอบท่ีสําคัญหรือมีองคประกอบท่ีสําคัญอยู ๔ ประการหลักนั้นก็คือ เร่ืองความสนใจ
ทางดานรางกาย ความคํานึงในเร่ืองคานิยมของสังคม หนาท่ีของผูปกครองและการกระทําท้ังใน
อดีตและปจจุบัน 

                                                        
๑๖ ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. หนา ๖๓๑ 

ดานสังคม คานิยม 

ดานรางกาย(ชายหนุม-หญิงสาว)

ดานกรรม

การเลือกคู ดานผูปกครอง 



 
๑๙ 

 

๒.๒.๓ รูปแบบการเลือกคู 
ประเด็นตอไปท่ีจะพิจารณาในเร่ืองการเลือกคูก็คือประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบของการเลือกคู

วาในการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาน้ันมีรูปแบบในการเลือกคูอยางไร เลือกโดย
ตัวเองเปนคนตัดสินใจหรือวาเลือกโดยอาศัยกระแสส่ิงแวดลอม เชน ผูปกครองหรือวาเลือกโดย
อาศัยตัวกลางหรือแมส่ือพอส่ือเปนตน ซ่ึงจากการศึกษามานั้นเราจะพบวาในสมัยพุทธกาลนั้นการ
เลือกคูมีรูปแบบดังตอไปนี้ 

(๑) เลือกเองตามความชอบใจของตน 
การเลือกคูประเภทนี้เปนการเลือกท่ีเกิดจากปจจัยสวนตัวของผูท่ีเลือกคือ “ ความชอบ” ซ่ึง

เปนความชอบพอของแตละบุคคลเพราะโดยปกติธรรมดาแลวมนุษยเราไมวาจะเปนผูหญิงหรือ
ผูชายยอมจะมีคามชอบเหมือนกันบางแตกตางกันบางตามแตอุปนิสัยของแตละบุคคล ซ่ึง
พระพุทธศาสนาก็ยอมรับในประเด็นนี้ดังปรากฏในความคิดของบรรดาธิดาพญามารท่ีทําหนาท่ี
เลาโลมหรือหลอกลอใหมนุษยมีกิเลสจะไดไมหลุดพนจากอํานาจตนวา 

“ความประสงคของพวกบุรุษ สูง ๆ ตํ่า ๆแล, บางพวกมี ความรักในเด็กหญิงรุนท้ังหลาย, 
บางพวกมีความรักในพวกหญิงท่ีต้ังอยูในปฐมวัย, บางพวกมีความรักในพวกหญิงท่ีต้ังอยู
ในมัชฌิมวัย ,  บางพวกมีความรักในพวกหญิงท่ี ต้ังอยู ในปจฌิมวัย ;  พวกเราจัก
ประเลาประโลมเธอโดยประการตาง ๆ คนหนึ่ง ๆ นิรมิตอัตภาพไดรอยหนึ่ง ๆ ดวยสามารถ
แหงเพศมีเพศเด็กหญิงรุนเปนตน เปนเด็กหญิงรุนท้ังหลาย เปนหญิงยังไมคลอด คลอดแลว
คราวหน่ึง คลอดแลว ๒ คราว เปนหญิงปูนกลางและเปนหญิงแก”๑๗ 
โดยในขอความดังกลาวอธิบายวาบรรดาบุรุษหรือสตรีท้ังหลายตางมีความประสงคหรือ

ชอบในสตรีหรือบุรุษในวัยท่ีแตกตางกัน ซ่ึงความชอบท่ีแตกตางกันนี้เราสามารถท่ีจะพิจารณาได
จากตารางดังตอไปนี้ 

 
ธรรมดาของผูชายท่ีมีความตองการสงูๆต่าํๆ ธรรมดาของผูหญิงท่ีมีความตองการสงูๆต่าํๆ 

(๑) บางพวกชอบเด็กหญิง(อายุ๑๒-๑๖ป) 
(๒)บางพวกชอบสาววัยรุน(อายุ๑๖-๒๕ป) 
(๓)บางพวกชอบสาววัยกลางคน(อายุ๒๕-๔๕
ป) 
(๔)บางพวกชอบสาวแก(อายุ ๔๕-๗๐ป) 

(๑) บางพวกชอบเด็กชาย(อายุ๑๒-๑๖ป) 
(๒)บางพวกชอบเด็กหนุมวัยรุน(อายุ๑๖-๒๕
ป) 
(๓)บางพวกชอบชายวัยกลางคน(อายุ๒๕-๔๕ป)  
(๔)บางพวกชอบชายแก(อายุ ๔๕-๗๐ป) 

                                                        
๑๗ ขุ.อป.อ.(ไทย)๘/๑/๑๕๖. 



 
๒๐ 

 

ดังนั้น การเลือกคูของผูหญิงหรือผูชายโดยมากจึงตองเปนการเลือกตามความพึงพอใจของ
ตนเองเปนหลัก  การเลือกในรูปแบบนี้ เปนการเลือกท่ีไมได ข้ึนอยูกับปจจัยทางดานสังคม
ส่ิงแวดลอมโดยมากจะเลือกตามความพึงพอใจหรือความชอบของตนเปนหลัก ซ่ึงการเลือกใน
รูปแบบนี้จะพบในกรณีของนางปฏาจาราที่เลือกหนุมคนใชในบานของตนเปนสามีโดยไมได
คํานึงถึงกรอบในเร่ืองกฏเกณฑหรือประเพณีของสังคมไมวาจะเปนครอบครัวหรือวรรณะและ
กฏเกณฑท่ีเปนจารีตสําคัญของสังคม 

(๒)เลือกผานพอส่ือแมส่ือ  
สําหรับรูปแบบของการเลือกคูแบบท่ี ๒ นี้เปนการเลือกคูจากการชักชวนของผูอ่ืนท่ีทํา

หนาท่ีในการเปนพอส่ือแมส่ือ โดยคําวา พอส่ือ หมายถึง ชายท่ีทําหนาท่ีชักนําชายหญิงใหพบรัก
รูจักรักใครกันและแตงงานกัน หรือชายผูชวยเหลือใหคูรักๆไดพบรักกัน๑๘ และคําวาแมส่ือหมายถึง 
หญิงท่ีทําหนาท่ีในการชักนําเพื่อใหชายหญิงไดแตงงานกันบางทีก็เรียกวาแมส่ือแมชัก๑๙ โดยท่ีผูท่ี
ทําหนาท่ีเปนแมส่ือหรือพอส่ือนั้นจะตองเปนผูท่ีเปนคูรักกันหรือเปนญาติฝายไดฝายหนึ่งเช่ือถือ
และยินยอมใหมีการพบกับหรือแตงงานกันโดยใหความไววางใจกับผูท่ีทําหนาท่ีนั้น ในสมัย
พุทธกาลก็นยิมท่ีจะใชบริการการจัดหาคูผานคนกลางหรือพอส่ือแมส่ือดังปรากฏในกรณีท่ีพระอุทา
ยีเปนพอส่ือใหมีการแตงงานหรือเลือกคูกันในสมัยพุทธกาลวา 

คร้ังนั้น ทานพระอุทายีเปนพระท่ีใกลชิดตระกูลในกรุงสาวัตถี ไปมาหาสูตระกูลเปนอัน
มากท่ีตนเห็นวามีเด็กหนุมท่ียังไมมีภรรยาหรือเด็กสาวท่ียังไมมีสามี กลาวยกยองคุณสมบัติ
ของเด็กสาวใหมารดาบิดาของเด็กหนุมฟงวา “สาวนอยของตระกูลโนน รูปงาม นาดู นาชม 
ฉลาดหลักแหลมไหวพริบดี ขยันไมเกียจคราน สาวนอยคนนั้นเหมาะสมกับชายหนุมคนน้ี” 
มารดาบิดาของเด็กหนุมก็กลาววา “พระคุณเจา คนเหลานั้นไมรูจักพวกเราวา “เปนใครหรือ
พวกพองของใคร” ถาพระคุณเจาจะพูดทาบทามให พวกเราก็จะสูขอเด็กสาวนั้นมาใหเด็ก
หนุมคนน้ี” พระอุทายีนั้นไปกลาวยกยองคุณสมบัติของเด็กหนุมใหมารดาบิดาของเด็กสาว
ฟงวา “ชายหนุมของตระกูลโนน รูปงาม นาดู นาชม ฉลาดหลักแหลมไหวพริบดี ขยันไม
เกียจคราน ชายหนุมคนน้ันเหมาะสมกับสาวนอยคนนี้” ขางมารดาบิดาของเด็กสาวก็กลาว
วา “พระคุณเจา คนเหลานั้นไมรูจักพวกเราวา “เปนใครหรือพวกพองของใคร” การที่จะพูด
ยกสาวนอยใหเขาก็ดูกระไรอยู ถาพระคุณเจาชวยไปพูดใหเขามาสูขอ พวกขาพเจาก็จะยก

                                                        
๑๘ ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๒(กรงเทพฯ :บริษัทนานมีบุค จํากัด 

๒๕๔๖) หนา 
๑๙ ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๒,หนา๗๗๖. 



 
๒๑ 

 

สาวนอยคนนี้ใหชายหนุมคนน้ัน” ดวยวิธีอยางนี้ พระอุทายีจึงใหมารดาบิดาของหนุมสาว
ทําอาวาหมงคลบาง วิวาหมงคลบาง หรือชักนําใหสูขอหม้ันหมายกันบาง 
สมัยนั้น บุตรสาวของหญิงมายผูเคยเปนภรรยาโหรคนหน่ึง มีรูปงาม นาด ูนาชม พวกสาวก
อาชีวกจากหมูบานอ่ืนมาบอกภรรยาโหรนัน้วา “แมคุณ ทานจงยกเดก็สาวคนนี ้ ใหชาย
หนุมของพวกเราเถิด” ภรรยาโหรตอบวา “ดิฉันไมทราบวาพวกทานเปนใครหรือเปนพวก
พองของใคร อีกประการหนึ่ง เด็กสาวคนนี้เปนบุตรสาวคนเดยีวของดิฉัน นางตองไปอยู
บานอ่ืน ดิฉันยกใหไมได” ชาวบานกลาวกับพวกสาวกอาชีวกวา “พระคุณเจา พวกทานมา
ธุระอะไรกัน” พวกสาวกอาชีวกตอบวา “พวกเรามาขอบุตรสาวกะภรรยาโหรช่ือโนนใน
ท่ีนี้ใหแกเด็กหนุมของพวกเรา แตนางปฏิเสธวา “ดิฉันไมทราบวาพวกทานเปนใคร ฯลฯ 
ดิฉันยกใหไมได” ชาวบานแนะนําวา “พระคุณเจาไปขอหญิงสาวกะภรรยาโหรทําไมกัน 
ไปพูดกับพระอุทายีไมดกีวาหรือ พระอุทายีชวยใหเขายนิยอมยกใหได” 
พวกสาวกอาชีวกไปหาทานพระอุทายีถึงท่ีอยู คร้ันถึงแลว ไดกลาววา “พระคุณทาน พวก
กระผมมาขอบุตรสาวกะภรรยาโหรช่ือโนนในท่ีนีใ้หแกเด็กหนุมของพวกกระผม แตถูก
นางปฏิเสธวา “ดิฉันไมทราบวาพวกทานเปนใคร ฯลฯ ดฉัินยกใหไมได” พระคุณทานชวย
ดวยเถิดขอรับ ชวยพดูใหภรรยาโหรยอมยกบุตรสาวใหแกเด็กหนุมของพวกกระผมดวย” 
ลําดับนั้นทานพระอุทายีจึงเขาไปหาภรรยาโหรถึงท่ีอยู คร้ันถึงแลว ไดถามวา “ทําไม เธอ
ไมยกบุตรสาวใหคนเหลานี้เลา” ภรรยาโหรตอบวา “ดิฉันไมทราบวาคนเหลานี้เปนใคร
หรือเปนพวกพองของใคร อีกประการหนึ่ง เด็กสาวนีเ้ปนบุตรสาวคนเดียวของดิฉัน นาง
ตองไปอยูบานอ่ืน ดิฉันจึงไมยกใหเจาคะ” “ทานจงยกใหไปเถอะ อาตมารูจักคนพวกนีด้”ี 
“ถาพระคุณเจารูจัก ดิฉันก็จะยกให”๒๐ 

 จากขอความหรือเร่ืองราวของพระอุทายีเถระนั้นจะพบวาการเลือกคูแบบนี้เกิดข้ึนไดเพราะ
การชักชวนหรือโนมนาวของผูอ่ืน ซ่ึงก็คือพอส่ือหรือแมส่ือนั่นเอง อนึ่งเปนท่ีนาสังเกตวาการใช
พอส่ือนั้นถือวาการแตงงานหรือการตัดสินใจเลือกคูในบางคราวน้ันผูท่ีถูกเลือกหรือผูเลือกอาจจะ
ไมไดมีโอกาสในการสมคบหรือสมาคมกันเลย เปนแตเพียงการทาบทามก็อาจจะมีการตัดสินใจเพื่อ
กอใหเกิดการเลือกคูได แตในปจจุบันการใชพอส่ือหรือแมส่ือโดยมากคูหญิงชายจะตองไดมีโอกาส
ท่ีจะสรางสัมพันธภาพดวยการพบหนาพูดจากันบาง การที่มีพอส่ือแมส่ือมาทาบทามแลวก็เกิดการ
ตกลงแตงนั้นพบเห็นไดคอนขางนอย 
 

                                                        
๒๐ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๙๖/๓๓๖ 



 
๒๒ 

 

(๓)เลือกผานผูปกครอง หรือคนใกลชิด 
อีกรูปแบบหน่ึงของการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาก็คือการเลือกโดยอํานาจ

การตัดสินใจของผูปกครอง ซ่ึงการเลือกแบบนี้ถือไดวาเปนการเลือกท่ีพระพุทธศาสนาเองก็ยอมรับ
วาเปนส่ิงท่ีถูกตองเพราะถือวาคนท่ีเปนผูปกครองนั้นจะตองมี “หนาท่ี”ในการหาคูครองใหบุตร
หรือธิดาของตนเม่ืออยุในวัยอันสมควรดังปรากฏในหลักความสัมพันธของบุคคลในสังคมหรือท่ีเรา
เรียกวา “ทิศ ๖”๒๑ โดยการดําเนินการจัดหาคูใหบุตรธิดาของตนน้ีถือวามีปรากฏโดยท่ัวไปในสังคม
อินเดียและท่ีมีปรากฏในสังคมสมัยพุทธกาล  เชนกรณีของมาคัณฑิยพราหมณ  บิดาของนาง
มาคัณฑิยา๒๒ กรณีของมารดาของชายคนหน่ึงในเร่ืองกาลยักขิณี๒๓ หรือกรณีของมิคารเศรษฐีพอผัว
ของนางวิสาขาท่ีใหพราหมณไปสืบหาสตรีท่ีจะมาเปนภรรยาของบุตรของตน  อนึ่ง ในกรณีนี้บางที
อาจจะไมใชบิดามารดาหาใหแตอาจจะเปนภรรยาหาภรรยาอีกคนใหสามีตนเองก็ได เชนในเร่ือง
กาลยักขิณีท่ีหญิงหมันอาสาสามีในการไปหาภรรยานอยมาใหสามีตนเอง๒๔ ซ่ึงกรณีนี้ก็อาจจะ
อนุโลมเขากับรูปแบบการเลือกคูแบบนี้ได 

 (๔) เลือกคูเพราะเหตุผลดานเศรษฐกิจ 
การเลือกคูอีกแบบหนึ่งก็คือรูปแบบของการเลือกคูท่ีมีท่ีมาจากสาเหตุหรือปญหาทาง

เศรษฐกิจท่ีผูหญิงกับผูชายนั้นอาจจะไมไดรักกันแตอาศัยเหตุจําเปนคือปญหาทางเศรษฐกิจท่ีรุมเรา
จึงทําใหเกิดมีการเลือกคูในคราวจําเปนข้ึน ตัวอยางในกรณีนี้ก็คือ กรณีของนางอมิตตากับชูชกท่ี
บิดามารดาของนางอมิตตาติดหนี้ของชูชกไมสามารถหาเงินมาชําระได จึงไดยกนางอมิตตาใหกับชู
ชกเปนการแลกเปล่ียน๒๕ ซ่ึงการไดเปนภรรยาประเภทนี้ถือวามีมูลเหตุมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ 

อนึ่งในรูปแบบการเลือกคูเพราะเหตุทางเศรษฐกิจนี้ยังมีกรอบพิจารณาอีกประการหนึ่งก็คือ
การที่พิจารณาจากประเภทของภรรยาท้ัง ๑๐ ประเภทตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา คือ 

๑. ภรรยาสินไถ                                       ๒. ภรรยาท่ีอยูดวยกันดวยความเต็มใจ 
๓. ภรรยาท่ีอยูดวยกันเพราะสมบัติ      ๔. ภรรยาท่ีอยูเพราะผา 
๕. ภรรยาท่ีแตงมีทะเบียนสมรส          ๖. ภรรยาท่ีถูกปลงเทริด 
๗. ภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชและภรรยา   ๘. ภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางและภรรยา 

                                                        
๒๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๙/๑๖๙ 
๒๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓ 
๒๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕/๒๕ 
๒๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕/๒๕ 
๒๕ ขุ.ชา.อ.(ไทย)๔/๓/๖๗๓. 



 
๒๓ 

 

๙. ภรรยาท่ีเปนเชลย                              ๑๐. ภรรยาท่ีอยูดวยกันช่ัวคราว (เมียเชา)๒๖ 
ในภรรยาท้ัง ๑๐ ประเภทนั้น ภรรยาประเภทท่ี (๑) ภรรยาสินไถ ประเภทท่ี (๓) ภรรยาท่ีอยู

ดวยกันเพราะสมบัติ  ประเภทท่ี (๗) ภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชและภรรยา   ประเภทท่ี (๘) ภรรยาท่ีเปน
ท้ังลูกจางและภรรยาประเภทท่ี (๑๐) ภรรยาท่ีอยูดวยกันช่ัวคราว (เมียเชา) ถือวาเปนภรรยาท่ีเกิดมา
จากการเลือกคูโดยมีมูลเหตุจากปญหาทางเศรษฐกิจ และดูเหมือนวาในสังคมสมัยพุทธกาลนั้นจะ
เปนส่ิงท่ีมีปรากฏอยูเปนจํานวนมาก 

(๕) การเลือกคูในรูปแบบอ่ืนๆ  
นอกจากรูปแบบการเลือกคูท่ีปรากฏในสังคมสมัยพุทธกาลจะมีดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนั้น

เราก็จะพบวายังมีรูปแบบการเลือกคูในรูปแบบอ่ืนท่ีมีอยู เชน การเลือกคูจากมูลเหตุของการเมือง 
เชน กรณีของภรรยาท่ีเปนเชลย ซ่ึงกรณีดังกลาวจะเห็นวาการทําสงครามของรัฐตางๆนั้น รัฐใดก็
ตามท่ีแพสงครามก็จะตองเปนเชลยของอีกรัฐและสตรีท่ีอยูภายในรัฐนั้นก็จะอยูในฐานะของเชลย
และถือเปนสมบัติท่ีผูชนะสามารถครอบครองได ดังนั้น การเลือกคูในรูปแบบนี้จึงเปนอีกรูปแบบ
หนึ่งท่ีพบมากในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

๒.๒.๔ หลักเกณฑในการเลือกคู 
 สําหรับประเด็นตอไปที่จะตองนํามาพิจารณาก็คือการนําหลักเกณฑในการเลือกคูท่ีปรากฏ
ในคัมภีรพระพุทธศาสนามาพิจารณาวาตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นการเลือกคูมี
หลักเกณฑอยางไรและพระพุทธศาสนาไดมีคําตอบเกี่ยวกับเกณฑในการเลือกคูอยางไร ซ่ึงจาก
การศึกษามาท้ังหมดเราจะพบวาเกณฑการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาน้ันเราสามารถ
ท่ีจะพิจารณาไดจากเกณฑหลัก ๒ เกณฑ ซ่ึงเปนเกณฑท่ีพิจารณาจากองคประกอบท่ี (๑)ของการ
เลือกคูเปนหลักก็คือ(๑)เกณฑการเลือกคูของฝายผูชาย และ(๒)เกณฑการเลือกคูของฝายผูหญิง วา
ท้ังฝายผูชายและฝายผูหญิงนั้นมีเกณฑในการเลือกคูอยางไร ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวนั้นเราสามารถท่ี
จะพิจารณาไดดังตอไปนี้ 

๒.๒.๔.๑ หลักเกณฑในการเลือกคูสําหรับผูชาย(ในกรณีเลือกผูหญิง)  
ในการเลือกคูนั้น เนื่องจากสังคมอินเดียสมัยพุทธกาลหรือกอนสมัยพุทธกาลนั้นมีความเช่ือ

หรือเช่ือกันวา (๑)ผูชายสามารถเลือกหรือหาสตรีผูท่ีตนชอบมาเปนภรรยาได หรือ(๒)เช่ือวาฝาย
ผูหญิงจะตองเปนฝายเลือกผูชายมาเปนสามีของตน เนื่องจากสมัยนั้นเห็นวาผูชายเปนอุดมเพศ เปน
ตน ดังนั้น ในการศึกษาการเลือกคู ผูวิจัยจึงไดทําการกําหนดกรอบในการพิจารณาการเลือกคูไวเปน 

                                                        
๒๖ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๐๓/๓๔๕. 



 
๒๔ 

 

๒ แนวทางคือ(ก)ในสวนท่ีเปนการเลือกคูของผูชาย และ(ข)ในการเลือกคูของผูหญิง ซ่ึงมี
รายละเอียดท่ีเราสามารถจะพิจารณาไดดังตอไปนี้  

เกณฑท่ี ๑ เลือกจากคุณธรรมความเปนสตรีท่ีเปนบัณฑิต 
สําหรับเกณฑในการเลือกผูหญิงหรือสตรีมาเปนภรรยาของตนเองน้ัน หลักเกณฑหนึ่งท่ี

สําคัญมากก็คือผูหญิงคนน้ันจะตองเปนผูท่ีมีสติปญญา ซ่ึงในสมัยพุทธกาลแมวาจะมีเร่ืองของ
วรรณะเขามาเกี่ยวของหรือมาเปนอุปสรรคในการเลือกคู แตหากพิจารณาจากมุมมองของ
พระพุทธศาสนาแลวก็จะพบวา มนุษยทุกคนนั้นไมไดถูกสรางจากส่ิงอ่ืนแตมีมูลมาจากการสราง
ของมนุษยเอง ซ่ึงพระพุทธศาสนาเช่ือวามนุษยจะแตกตางกันเพราะกรรม ดังนั้น การเลือกคูในทาง
พระพุทธศาสนาจึงเปนการเลือกคูจากสาเหตุหลายๆดาน ซ่ึงดานหน่ึงนั้นก็คือ ดานความมีสติปญญา 
โดยพระพุทธศาสนาน้ันเช่ือวาสตรีก็เปนผูท่ีมีสติปญญาเทียบเทากับบุรุษ ดังปรากฏในพระพุทธ
พจนท่ีวา 

“มหาบพิตรผูเปนใหญกวาปวงชน แทจริง แมหญิงบางคนก็ยังดีกวา 
ขอพระองคจงชุบเล้ียงไวเถิด หญิงผูมีปญญา มีศีล บํารุงแมผัวพอผัวดจุเทวดา  
จงรักภกัดีตอสามี ยังมีอยูบุรุษท่ีเกิดจากหญิงนั้นยอมแกลวกลา เปนใหญในทิศได  
บุตรของภรรยาดีเชนนัน้ ก็ครองราชยสมบัติได”๒๗ 
ดังนั้น ในการเลือกคูผูชายโดยท่ัวๆไปจึงคํานึงถึงประเด็นในเร่ืองของความเปนผูท่ีมี

สติปญญาของสตรีคนนั้นหรือไม กลาวคือหากพิจารณาเห็นแลววาเธอเปนคนท่ีไมมีสติปญญา โง
เซอะก็จะไมเลือกมาเปนภรรยาของตน เปนตน 

เกณฑท่ี ๒ เลือกจากรูปรางท่ีสวยงามของสตรีผูนัน้  
สําหรับเกณฑตอมาท่ีจะนํามาพิจารณาก็คือเกณฑเกี่ยวกับรูปรางหนาตาและปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึง

ปรากฏในมาตุคามสังยุตในมาตุคามสูตรวาดวยสตรีซ่ึงเปนท่ีไมนาพอใจและนาพอใจอยางยิ่ง 
สําหรับบุรุษ ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหรือการตัดสินใจของบุรุษวาจะ
เลือกสตรีผูนั้นเปนคูครองบางหรือไม โดยเกณฑในการไมเลือกหรือเลือกนั้นมีอยู ๒ ประการ คือ 

ก.เกณฑท่ีผูชายจะไมเลือกผูหญิงเปนคูครองนั้นมีอยู ๕ ประการ คือ๒๘    
๑.รูปไมสวย  สตรีผูนั้นมีรูปรางท่ีไมสวย ข้ีเหร หลังคอม ผิวดํากระกราน เต้ีย พูด

เสียงแปรงไมนุมนวล 

                                                        
๒๗สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๗/๒๑๕. 
๒๘ สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๒๘๐/๓๑๓. 



 
๒๕ 

 

๒.ไมมีโภคสมบัติ เปนคนท่ีเกิดในตระกูลยากจนไมรํ่ารวยดวยทรัพยสินหรือโภค
สมบัติใดๆ 

๓.ไมมีศีล  เปนผูท่ีหยาบคาย ดุราย กลับกลอกไมมีศีล 
๔เกียจคราน ไมสนใจในกิจการใดๆท้ังกิจการในบานหรือกิจการในสังคม ชอบ

แตงตัวมากกวาการทํางานชวยเหลือบิดามารดาตามวิสัยของผูหญิงโดยท่ัวไป 
๕.ใหบุตรแกเขาไมได  เปนหมันไมสามารถใหกําเนิดบุตรได เพราะถือวาการมี

บุตรนั้นถือเปนเปาหมายของการมีคูหรือมีสวนในการธํารงชาติพันธุของฝายชายตอไปได ดังนั้น 
การมีบุตรจึงถือวาเปนประเด็นสําคัญท่ีทําใหผูชายตัดสินใจเลือกหรือไมเลือกผูหญิงคนนั้นมาเปนคู
ของตน 
 อนึ่ง ในปจจัยท้ัง ๕ ประการของเกณฑท่ีผูชายจะไมเลือกผูหญิงคนน้ันมาเปนคูของตนน้ัน 
ถือวาเปนเกณฑท่ีผูชายโดยท่ัวๆไปจะคํานึงและระมัดระวังเพราะเม่ือแตงงานไปแลวผูชายก็จะมี
หนาท่ีการเล้ียงดูฝายหญิงหากฝายหญิงมีคุณสมบัติไมครบตามกรอบดังกลาวหรือขอใดขอหนึ่ง
โดยเฉพาะขอ ๑,๒,และขอ ๕ นั้นถือวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญเพราะเร่ืองการเลือกนั้นความสวยงามของ
รูปรางหนาตาเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญเปนอันดับตนๆและรองลงมาก็คือ ความรํ่ารวย ฐานะทาง
การเงินและขอสุดทายท่ีจะตองคํานึงถึงก็คือเร่ืองลูก หากผูชายคนไหนไดภรรยาท่ีเปนหมันก็จะตอง
ประสบกับความทุกขเพราะการไมมีบุตรสืบสกุล ในสังคมอินเดียนั้นถือวา การมีลูกโดยเฉพาะลูก
ชายนั้นถือเปนเร่ืองใหญ ดังนั้น หากผุหญิงคนน้ันเปนหมันก็ยอมทําใหครอบครัวส้ินสูญและเปน
เหตุใหรัฐยึดทรัพยของตระกูลท่ีไมมีบุตรได  

ข.เกณฑท่ีผูชายจะเลือกผูหญิงท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้เปนภรรยา ซ่ึงมีอยู ๕ ประการ คือ  
๑.รูปสวย คําวารูปสวย หมายถึง รูปรางท่ีไดสัดสวนและมีองคประกอบของรางกายท่ี

งดงาม โดยคําวารูปรางท่ีสวยงามนั้นในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดอธิบายวาจะตองมีสวนหรือ
องคประกอบของรางกายท่ีสวยงาม ๕ ประการ คือ 

๑)  ผมงาม คือมีผมเหมือนกับหางนกยูง 
๒)  เนื้องาม คือริมฝปากเชนกับผลตําลึง(สุก) ถึงพรอมดวยสีเรียบชิดสนิทดี 
๓)  กระดูกงาม คือมีฟนขาวเรียบไมหางกัน งดงามดุจระเบียบแหงเพชรที่เขายกข้ึน

ต้ังไว และดุจระเบียบแหงสังขท่ีเขาขัดสีแลว 
๔)  ผิวงาม คือมีผิวพรรณดํา ไมลูบไลดวยเคร่ืองประเทืองผิวก็ดําสนิทประหนึ่ง

อุบลเขียว 



 
๒๖ 

 

๕) วัยงาม  คือหญิงแมคลอดแลวต้ัง ๑๐ คร้ัง ก็เหมือนคลอดคร้ังเดียว ยังสาวพร้ิง
อยู๒๙ 

๒.มีโภคสมบัติ  มีโภคสมบัติ หมายถึง การท่ีหญิงสาวคนนั้นเกิดในตระกูลท่ีม่ังค่ังในระดับ
เศรษฐี มีเงินทองใชอยางสะดวกไมลําบากแกตัวหรือแกผูอ่ืน 

๓.มีศีล  หมายถึงมีกิริยาอาการหรือพฤติกรรมท่ีไมกอใหเกิดความเสียหาย คือการดํารงตน
อยูในศีล ๕ อันเปนศีลท่ีแสดงถึงความเปนปกติของมนษุยโดยเฉพาะขอท่ี ๓ คือ จะตองไมประพฤติ
เสียหายดวยการละเมิดตอบรรดาสามีของผูอ่ืนหรือประพฤติเสียหายในทางท่ีไมดี นอกจากนั้นยงั
ตองเปนผูท่ีไมเท่ียวเถลไถลหรือหลงติดในอบายมุขท้ังหลาย 

๔.ขยัน ไมเกยีจคราน  หมายถึงสตรีนั้นจะตองไมเปนผุติดในความสะดวกสบายเกินตัวเปน
คนเกียจคราน โดยคนท่ีมีพฤติกรรมเกียจครานนั้นพระพทุธศาสนากลาววามีลักษณะดังตอไปนี ้
   ๑.    มักอางวา  หนาวเกินไป  แลวไมทําการงาน 
   ๒.   มักอางวา  รอนเกนิไป  แลวไมทําการงาน 
   ๓.   มักอางวา  เวลาเย็นเกินไป  แลวไมทําการงาน 
   ๔.   มักอางวา  เวลายังเชาเกินไป  แลวไมทําการงาน 
   ๕.   มักอางวา  หิวเกินไป  แลวไมทําการงาน 
   ๖.   มักอางวา  กระหายเกินไป  แลวไมทําการงาน๓๐    
 การทําตัวเปนคนเกียจครานนั้นยอมกอใหเกิดโทษหลายประการ ซ่ึงพระพุทธศาสนา
มองวา  ความเกียจครานถาสตรีมีความเกียจครานเปนขอเสียแลว  ยอมไมเปนท่ีรักท่ีพึงพอใจของ
ฝายชาย  เพราะถาใหเลือกระหวางผูเกียจครานกับผูขยันแลว  ยอมเปนการแนนอนวาไมมีใครเลือก
คนเกียจครานมาเปนคูรักคูครอง  ท่ีไมสามารถจะชวยกันสรางฐานะใหม่ันคงได  ประโยชนในโลก
นี้และประโยชนในโลกหนาก็จะไมเกิดข้ึนและประสบแตความลําบาก  มองใหกวางออกไปอีกจะ
เห็นไดวาผูเปนญาติของแตละฝายยอมไมพอใจผูท่ีเกียจครานท่ีมารวมครอบครัวดวย  และอาจจะถึง
ข้ันหามคบหากับผูท่ีเกียจครานเลยทีเดียว  ฉะนั้น  พระพุทธศาสนาจึงมองวาความเกียจครานเปน
ทางแหงความเส่ือมท่ีสรางความไมพึงพอใจใหกับบุรุษดวยการนํามาเปนคูชีวิตกัน 
 สวนผูหญิงท่ีขยันอดทนเอาการเอางาน โดยพิจารณาจากหลักทิศ ๖ คือลักษณะของ
ภรรยาท่ีดี คือ (๑.)จัดการงานดี (๒) สงเคราะหคนขางเคียงดี(๓)ไมประพฤตินอกใจ(๔) รักษาทรัพย

                                                        
๒๙ มีรูปงาม ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณอยางยิ่ง ไมดํานัก ไมขาวนัก ไมผอมนักไมสูงนัก ลวง

ผิวพรรณของมนุษย แตยังไมถึงผิวพรรณทิพย มีสัมผัสทางกายปานประหน่ึงสัมผัส 
๓๐  ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๕.   



 
๒๗ 

 

ท่ีสามีหามาได(๕)ขยันไมเกียจครานในกิจท้ังปวง๓๑ ซ่ึงเราจะพบวาหญิงท่ีขยันยอมเปนท่ีรักของฝาย
ชายโดยเฉพาะความคาดหวังของฝายชายที่แตงงานกับหญิงคนน้ันก็ตองการใหเปนผูท่ีมาปฏิบัติ
หนาท่ีดังท่ีกลาวมานั้น 

๕.ใหบุตรแกเขาได ๓๒ การที่มีการแตงงานกันโดยธรรมชาติของมนุษยนั้นก็มีวัตถุประสงค
หลักอยูหลายประการและประการท่ีสําคัญนั้นก็คือ การที่หญิงชายสามารถมีเพศสัมพันธกันไดอยาง
เปดเผยและประการตอมาก็คือการท่ีหญิงชายคูนั้นสามารถท่ีจะมีบุตรไดและบุตรนั้นก็คือความ
คาดหวังของคูสามีภรรยาเพราะบุตรคือผูท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูสืบทอดสกุลของตนหรือเปนผูถายทอด
พฤติกรรมและเผาพันธุของตนใหมีอยูตอไป การมีบุตรจึงถือวาเปนเปาประสงคของการเลือกคูแมวา
ในทางพระพุทธศาสนาจะไมเนนแตโดยสามัญสํานึกและโดยสัญชาตญาณมนุษยก็จะตองการมีบุตร
เปนของตนเอง การที่หญิงผูนั้นไมสามารถมีบุตรไดถือวาเปนขอบกพรองอยางหน่ึงในการเลือกคู
ตามท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

ดังนั้น เกณฑการเลือกคูในทางพระพุทธศาสนาเกณฑท่ี ๒ นี้จึงเปนการพิจารณาตาม
แนวทางของความเปนผูหญิงเปนผูท่ีมีรูปรางสวยงาม อันถือวาเปนเกณฑท่ีผูชายโดยท่ัวไปพึง
ประสงค 

เกณฑท่ี ๓ เลือกจากลักษณะของภรรยา ๗ ประเภท   
สําหรับเกณฑท่ี ๓ นี้เปนเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการนําเอาแบบของผูท่ีเปน ภรรยา หรือ เมีย 

ท้ัง ท่ี เปนแบบท่ีดีและไมดีมาเปนแนวทางสําคัญในการเลือกโดยแบบของภรรยาในทาง
พระพุทธศาสนานั้นมีอยูดวยกัน ๗ ประเภทไดแก 
 ๑.  ภรรยาดุจเพชฌฆาต   คือ  ภรรยาท่ีคิดประทุษราย  ไมเกื้อกูลอนุเคราะห ยินดีตอ
ชายเหลาอ่ืน  ดูหม่ินสามี  เปนหญิงท่ีเขาซ้ือมาดวยทรัพย  พยายามฆาสามี 
 ๒.  ภรรยาดุจนางโจร   คือ  ภรรยาท่ีมุงจะยักยอกทรัพยแมมีจํานวนนอย  ท่ีสามี
ประกอบศิลปกรรม  พาณิชยกรรม  และกสิกรรมไดมา 
 ๓.  ภรรยาดุจนายหญิง   คือ  ภรรยาท่ีไมสนใจการงาน   เกียจคราน  กินจ ุ หยาบคาย  ดุ
ราย  มักพูดคําช่ัวหยาบ  ขมข่ีสามีผูขยันหม่ันเพียร 
 ๔.  ภรรยาดุจมารดา  คือ  ภรรยาท่ีเปนผูเกื้อกูลอนุเคราะหทุกเม่ือ  คอยรักษาทรัพยท่ี
สามีหาไดไว 

                                                        
๓๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 
๓๒ สํ.ส. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๓. 



 
๒๘ 

 

 ๕.  ภรรยาดุจพี่สาวนองสาว   คือภรรยาที่เปนเหมือนพี่สาวนองสาว  มีความเคารพใน
สามีของตน 
 ๖.  ภรรยาดุจเพื่อน   คือ  ภรรยาเห็นท่ีสามีแลวช่ืนชมยินดี  เหมือนเพ่ือนเห็นเพื่อนผู
จากไปนานแลวกลับมา  เปนหญิงมีตระกูล  มีศีล  มีวัตรปฏิบัติตอสามี 
 ๗.  ภรรยาดุจทาสี   คือ ภรรยาท่ีถูกสามีขูจะฆาจะเฆ่ียนตี  ก็ไมโกรธ  สงบเสง่ียม  ไม
คิดขุนเคืองสามี  อดทนได  ไมโกรธ  ประพฤติคลอยตามอํานาจสามี๓๓ 

ในภรรยาทั้ง ๗ ประเภทนี้พบวาพระพุทธศาสนาไดจัดแบงประเภทภรรยาดีและไมดีไว 
ดังนี้ (ก)ภรรยาประเภทท่ี ๑,๒,๓ ถือวาเปนภรรยาท่ีไมดี สวนภรรยาประเภทที่ ๔-๕-๖-๗ ถือวาเปน
ภรรยาท่ีดี ดังนั้น การเลือกคบหรือเลือกคูของผูชายในทรรศนะของพระพุทธศาสนาก็จะใชเกณฑ
ภรรยาท้ัง ๗ ประเภทนี้เปนหลัก 
 เกณฑท่ี ๔ เลือกจากลักษณะของผูหญิง อีก  ๕  ประเภท๓๔   
 ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาน้ันไดอธิบายถึงกรอบในการเลือกสตรีท่ีมาเปน
ภรรยา โดยมีหลักหนึ่งท่ีไมควรเลือกลักษณะของสตรีท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมสมควร ซ่ึงมีท้ังหมด ๕ 
ประการ คือ 
 

หลักท่ีควรเลือก หลักท่ีไมควรเลือก 
๑. หญิงผูมีผิวพรรณงดงามนัก 
๒. หญิงท่ีชายหมูมากรักใคร 
๓. หญิงผูฉลาดในการฟอนรําขับรอง 
๔. หญิงผูเปนภรรยาของชายอ่ืน 
๕. หญิงผูคบหาเพราะเหตุแหงทรัพย๓๕ 

๑. หญิงผูมีผิวพรรณไมงามมากนัก 
๒. หญิงท่ีชายรักใครไมมาก 
๓. หญิงผูไมฉลาดในการฟอนรําขับรอง 
๔. หญิงผูไมเปนภรรยาของชายอ่ืน 
๕. หญิงผูไมคบหาชายเพราะเหตุแหงทรัพย 

  
 ในหลัก ๕ ประการดังกลาวมาท้ังหมดนั้นจะพบวาเหตุท่ีพระพุทธองคนําเร่ืองนี้มา
กลาวก็เพราะ ขอท่ี (๑)หญิงผูมีผิวพรรณงดงามนัก เพราะหญิงท่ีมีผิวพรรณงดงามมากนักจะเปนท่ี
ตองใจของคนหมูมากแมเม่ือไดมาเปนภรรยาสามีคนนั้นก็จะอยูไมเปนสุขเพราะจะถูกคนอ่ืนหมาย
ปองเชนกัน สวนขอท่ี (๒)ก็เปนผลมาจากขอท่ี (๑) สําหรับขอท่ี (๓)ท่ีไมใหเลือกเพราะนางรํานั้นจะ

                                                        
๓๓ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๓. 
๓๔ ขุ.ชา.   (ไทย) ๒๗/๑๒/๒๕๔. 
๓๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๐๔/๓๗๕. 



 
๒๙ 

 

เปนหญิงท่ีจัดอยูในประเภทหญิงท่ีตองเรรอนไปแสดงหลายท่ีถาคนที่ไมมีอาชีพเกี่ยวของกันก็
อาจจะไมสามารถอยูรวมกับเธอไดเพราะการเปนนางรํายอมจัดเขาในขอท่ี  (๒)ได คือมีคนมาชอบ
มาก และขอท่ี (๔)นั้นเปนทราบวาไมควรยุงเกี่ยวสวนขอท่ี (๕)เปนหญิงท่ีควรเวนเพราะเปนผูหญิง
ประเภทแพศยาหรือโสเภณีอาศัยทรัพยเทานั้นก็สามารถรวมอภิรมยได  
 สวนหลักการหรือเกณฑอีกประการหนึ่งท่ีอยูตรงขามกับขอท่ี ๑ นั้นช่ือวาเปนสตรีท่ี
ควรเลือกมาเปนแมศรีเรือนหรือเปนภรรยาได เพราะสตรีในลักษณะเชนนี้ถือวาเปนบุคคลที่นาคบ
และเปนท่ีพึ่งหรือไมเส่ียงตอการท่ีจะตองหยารางกันเพราะเหตุท่ีจะกอใหเกิดการหยารางเพราะ
รางกายหรืออุปนิสัยนั้นไมมี 
 เกณฑท่ี ๕ เลือกจากลักษณะของพฤติกรรมของภรรยาตามหลักทิศ ๖  สําหรับเกณฑนี้
เปนเกณฑท่ีบรรดาผูชายทั่วไปจะตองพิจารณา เนื่องจากเปนพฤติกรรมท่ีจัดวาเปน “ หนาท่ี ”ท่ีดี
และเปนหนาท่ีท่ีภรรยาจะตองปฏิบัติตอสามี ดังนั้น การเลือกวาสตรีคนไหนจะมาเปนภรรยาเรา
จะตองพิจารณาจากกรอบเร่ืองหนาท่ีท้ัง ๕ ประการนี้ คือ 
 ๑.  จัดการงานดี 
 ๒.  สงเคราะหคนขางเคียง 
 ๓.  ไมประพฤตินอกใจ 
 ๔.  รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได 
 ๕.  ขยันไมเกียจคราน๓๖ 
 แตถาสตรีคนไหนก็ตามท่ีมีพฤติกรรมท่ีขัดแยงตอการทําหนาท่ีทีดีของภรรยา ซ่ึงมี
ท้ังหมด ๕ ประการ คือ 
 ๑.  ไมจัดการงานภายในบาน ข้ีเกียจ 
 ๒.  ไมสงเคราะหคนขางเคียงของสามี 
 ๓.  ประพฤตินอกใจ 
 ๔.  ไมรักษาทรัพยท่ีสามีหามาได 
 ๕.  เกียจคราน 
 หากพบสตรีท่ีมีพฤติกรรมดังกลาวนี้ ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเห็นวาไม
ควรเลือกมาเปนภรรยาเน่ืองจากวาเปนภรรยาท่ีมีลักษณะท่ีไมดีแมแตงงานหรือเลือกมาเปนภรรยา
แลวสามีก็จะตองเปนทุกขใจโดยเฉพาะพฤติกรรมในขอท่ี (๓)ของเขานั้นยอมทําหายผูเปนสามีเบ่ือ
หนายและลําบากใจเปนอยางยิ่ง 

                                                        
๓๖ ที. ปา.  (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 



 
๓๐ 

 

เกณฑท่ี ๖ เลือกจากลักษณะพฤติกรรมของผูหญิงท่ีเปนลูกสะใภ 
 สําหรับเกณฑในขอนี้เปนเกณฑท่ีผูชายจําเปนจะตองนํามาพิจารณาโดยเปนเกณฑการ
พิจารณาจากพฤติกรรมของหญิงท่ีเปนสะใภในตระกูลคนอ่ืนวามีพฤติกรรมอยางไร ถาเปน
พฤติกรรมท่ีดีก็ควรเลือกแตถาพนจากเกณฑของการเปนหญิงสะใภท่ีดีแลวก็ไมควรเลือกโดยเกณฑ
ของหญิงสะใภท่ีดีนั้นมีดังตอไปนี้  
 ๑.  ไมนําไฟขางในออกไปขางนอก  หมายถึง หญิงสะใภผูไปอยูในตระกูลของสามี 
และเม่ือไดเห็นโทษ(เร่ืองไมดี) ส่ิงใดส่ิงหนึ่งของบิดามารดาของสามีและของสามีของตนเขา อยาพึง
นําไปบอกเลาแกคนอ่ืนผูอยูภายนอกเรือน 
 ๒.  ไมนําไฟขางนอกเขาไปขางใน  หมายถึง  หญิงสะใภ เม่ือไดยินไดฟงถอยคําของ
คนบานใกลเรือนเคียงกลาวตําหนินินทาบิดามารดาของสามีและสามีของตนเองแลว  อยาพึงนําคํา
ของคนเหลานั้นมาบอกเลาใหบิดามารดาของสามี และสามีของตนทราบ 
 ๓. ควรใหแกผูใหเทานั้น  หมายถึง  ชนเหลาใด อยูใกลหรือหางไกลกันมายืมส่ิงของ
เคร่ืองใช คร้ันเสร็จแลวนําสงคืน แมภายหลังมาขอยืมอีก  หญิงสะใภก็พึงใหยืมอีก 
 ๔.  ไมควรไมใหแกผูไมให  หมายถึง  ชนเหลาใดจะอยูใกลกันหรืออยูไกลกันก็ตาม  
ยืมส่ิงของไปแลวไมนํามาคืนให  หญิงสะใภ อยาพึงใหแกชนเหลานั้นอีก 
 ๕.  ควรใหแกผูท่ีใหและไมให  หมายถึง  ญาติมิตรท้ังฝายสามีหรือฝายตนเอง  เปนคน
ยากจน มาขอยืมส่ิงของเคร่ืองใชไปแลว  เม่ือเสร็จธุระแลว  เขาจะสงคืนหรือไมสงคืนก็ตาม แม
ภายหลังมายืมอีก  หญิงสะใภพึงใหยืมอีก 
 ๖.  ควรนั่งใหเปนสุข   หมายถึง  หญิงสะใภพึงกําหนดสถานท่ีควรนั่งและไมควรนั่ง 
เชนไมควรนั่งริมประตูเขาบาน  ไมนั่งชันหัวเขา หรือไมนั่งในท่ีสูงกวาสามีและบิดามารดาของสามี
ของตน และควรนั่งใหเรียบรอย อาทิ นั่งพับเพียบ  
 ๗.  บริโภคใหเปนสุข  หมายถึง  หญิงสะใภ  ไมควรบริโภคกอนบิดามารดาสามี หรือ
สามีของตน  พึงคอยดูแล และเพิ่มเติมส่ิงท่ีบกพรองหรือยังไมได  เม่ือทานบริโภคแลว ตนจึงบริโภค
ภายหลัง 
 ๘.  ควรนอนใหเปนสุข  หมายถึง  หญิงสะใภยามจะหลับนอน  อยาพึงนอนกอนบิดา
มารดาของสามีและสามีของตน  พึงทําวัตรปฏิบัติปรนนิบัติบิดามารดาของสามีและสามีของตนให
เสร็จเสียกอน  ตนจึงนอนทีหลัง 
 ๙.  ควรบูชาไฟ  หมายถึง  หญิงสะใภพึงบํารุงบําเรอบิดามารดาของสามี  ใหมีความยํา
เกรงในบิดามารดาของสามี  ยกทานเหลานั้นไวเหมือนกองไฟท่ีบําเรอบูชา 



 
๓๑ 

 

           ๑๐. ควรเคารพเทวดาประจําบาน๓๗
 หมายถึง   หญิงสะใภ พึงทําการนอบนอมบิดา

มารดาของสามีของตน  มีความเคารพ และตั้งทานเหลานั้นไวเหมือนเทวดา  ท่ีชนท้ังหลายพากัน
กราบไหวบูชา  ดังพุทธภาษิตท่ีวา “สุสฺสูสา เสฏฐา ภริยานํ  บรรดาภรรยาท้ังหลาย  ภรรยาผูเช่ือฟง
เปนผูประเสริฐท่ีสุด”๓๘ 
 การที่ผูชายจะเลือกหญิงหรือสตรีใดมาเปนคูนั้นจะตองพิจารณาพฤติกรรมของผูหญิงคน
นั้นกอวาเปนผูมีลักษณะพฤติกรรมเชนนั้นหรือไมถามีพฤติกรรมตามอยางสะใภท่ีดีก็ควรเลือกแตถา
เปนพฤติกรรมท่ีอยูตรงขามดังปรากฏในพระพุทธพจนนี้วา 

“พราหมณ ขาพเจาม่ันใจในขอนี้วา ธรรมะไดตายแลว  ขาพเจาไมมีความสงสัยเพราะ
เดี๋ยวนี้  คนช่ัวกลับเปนอยูสบายเหมือนอยางลูกสะใภของขาพเจาเปนหมันหลอนทุบตี  ขับ
ไลขาพเจาแลวคลอดบุตร เดี๋ยวนี้หลอนเปนใหญในตระกูลท้ังหมดสวนขาพเจาถูกทอดท้ิง
อยางเดียวดาย”๓๙ 
จากพระพุทธพจนดังกลาวเราจะพบวาหากผูท่ีจะเลือกสตรีสักคนมาเปนภรรยาแลวไปพบ

สตรีท่ีมีพฤติกรรมดังกลาวก็สามารถนํามาเปนกรอบสําคัญในการไมเลือกมาเปนภรรยาของตนได
เพราะการเปนภรรยาท่ีดีก็จะตองปฏิบัติตอคนในครอบครัวใหดีเหมือนกับวาเขาเหลานั้นเปนญาติ
สนิทของตน 

เกณฑท่ี ๘ เลือกจากลักษณะพฤติกรรมท่ีไมดีของผูหญิงท่ีเคยเปนภรรยากระทําตอสามี  
สําหรับเกณฑท่ีจะเสนอตอไปนี้เปนเกณฑท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมของภรรยาท่ีไมดี มี

พฤติกรรมท่ีสอไปในทางที่จะสรางความทุกขใหกับสามี ซ่ึงผูชายโดยท่ัวๆไปจะตองนํามาเปน
กรอบในการพิจารณาวาสมควรหรือไมสมควรท่ีจะเลือกมาเปนคูของตน เพราะการเลือกหรือไม
เลือกบางคราวจะตองพิจารณาจากกรอบแนวคิดเร่ืองของพฤติกรรม ซ่ึงในสมัยพุทธกาลพระพุทธ
องคมักจะนําประเด็นท่ีเปนเชิงลบมาอธิบายเพื่อใหเห็นวาลักษณะของผูหญิงแบบใดท่ีควรเลือกมา
เปนภรรยาหรือไมควรเลือก ซ่ึงผูหญิงท่ีไมควรเลือกมาเปนคูนั้นจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 (ก.)พิจารณาจากพฤติกรรมของภรรยาขณะท่ีอยูกับสามี เปนพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความ
ระแวงสงสัยกับสามีของตน โดยพฤติกรรมแบบนี้ผูชายท่ัวไปอาจจะนําไปเปนเกณฑหรือเง่ือนไข
ในการตัดสินใจไดวาจะเลือกเปนภรรยาหรือไมเลือก คือ ขณะอยูรวมสามีมักจะ 

๑.  ไปสวนดอกไมเปนประจํา   ๒.  ไปอุทยานเปนประจํา   
๓.  ไปทาน้ําเปนประจํา     ๔.  ไปตระกูลญาติเปนประจาํ   

                                                        
๓๗ องฺ. เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๕๘/๒๗. 
๓๘ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๓๐/๑๑. 
๓๙ ขุ.ชา.  (ไทย) ๒๗/๔/๑๘๓. 



 
๓๒ 

 

๕.  ไปตระกูลคนอ่ืนเปนประจํา   
๖.  สองกระจกและประกอบการตบแตงรางกายดวยเส้ือผาเปนประจํา   
๗.ชอบดื่มน้ําเมาเปนประจํา   ๘.  เยื้องมองทางหนาตางเปนประจํา   
๙.ชอบยืนอวดทรวดทรงอยูท่ีประตูเปนประจํา๔๐   
หรือไมวาจะเปนอีกหลายๆกรณีท่ีเปนพฤติกรรมของหญิงท่ีจะกอใหเกิดความทุกขแกสามี

ท่ีผูชายควรพิจารณาวาจะนํามาเปนคูของตนไดบางหรือไม โดยพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคนั้นก็มี
ดังตอไปนี้ 

๑.สรรเสริญการจากไปของสามี    ๒.สามีจากไปแลวไมระลึกถึง   
๓.สามีกลับมาก็ไมยินดี     ๔.พูดติเตียนสามี   
๕. ไมพูดสรรเสริญสามี     ๖.ประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนตอสามี   
๗.ไมประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสามี  ๘.กระทํากจิอันไมสมควรตอสามี   
๙.ไมกระทํากจิอันสมควรตอสามี    ๑๐.นอนคลุมโปง   
๑๑.นอนหันหลังให     ๑๒.นอนพลิกไปพลิกมาเปนโกลาหล    
๑๓.ทอดถอนหายใจยาว     ๑๔.นอนกระสับกระสายเปนทุกข   
๑๕.ไปถายอุจจาระปสสาวะบอย ๆ  ๑๖.ประพฤติตรงขาม   
๑๗.ไดยินเสียงชายอ่ืนเง่ียหฟูง    ๑๘.ลางผลาญโภคทรัพย   
๑๙.ทําความสนิทสนมกับชายบานใกลเรือนเคียง   
๒๐.ชอบออกนอกบาน     ๒๑.ชอบเท่ียวตามตรอกซอกซอย    
๒๒. ประพฤตินอกใจ ไมเคารพสามี คิดประทุษรายอยูเปนนิตย   
๒๓.ยืนอยูท่ีประตูเนือง ๆ   ๒๔.เปดรักแร  อวัยวะและถันใหด ู  
๒๕.เท่ียวสอดสองเพงมองไปยังทิศตาง ๆ๔๑ 
(ข) พิจารณาจากพฤติกรรมของคนท่ีเคยเปนภรรยาท่ีแสดงพฤติกรรมตอผูชายอ่ืน 
 โดยพฤติกรรมเหลานี้ถือไดวาเปนพฤติกรรท่ีเปนเหตุทําใหสามีคิดมากหรือระแวงสงสัย

อันจะกอใหเกิดความไมสบายใจได โดยพฤติกรรมท่ีผูท่ีเปนภรรยาที่ไมควรทําก็มีดังตอไปนี้ 
๑.บิดกาย       ๒.  กมลง   
๓.เยื้องกราย     ๔.  ทําละอาย   
๕. เอาเล็บถูกัน     ๖.  เอาเทาเหยยีบกัน  

                                                        
๔๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๓๐๔/๑๑๕. 
๔๑

 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๓๐๐/๑๔๔. 



 
๓๓ 

 

๗.เอาไมขีดแผนดิน    ๘.  ใหเด็กกระโดด  
๙.เลนเอง  ใหเด็กเลน    ๑๐.จูบเด็ก  ใหเด็กจูบ   
๑๑.บริโภคเอง ใหเดก็บริโภค  ๑๒. ใหของเดก็   
๑๓.ขอของเด็ก     ๑๔.ทําตามท่ีเด็กกระทํา   
๑๕.ทําเสียงสูง     ๑๖.ทําเสียงตํ่า  
๑๗.พูดเปดเผย     ๑๘.พูดปกปด   
๑๙.ทําซิกซ้ีดวยการฟอนรํา   ๒๐.ดวยการขับรอง   
๒๑.ดวยการประโคมดนตรี   ๒๒.ดวยการรองไห   
๒๓.ดวยการกรีดกราย    ๒๔.ดวยการแตงกาย   
๒๕.จองมอง     ๒๖.สายสะเอว   
๒๗.สายของลับ    ๒๘.เปดขาออน   
๒๙.ปดขาออน     ๓๐.เปดถันใหดู   
๓๑.เปดรักแรใหด ู    ๓๒.เปดสะดือใหด ู   
๓๓.หล่ิวตา      ๓๔.ยักค้ิว    
๓๕.เมมปาก     ๓๖.แลบล้ิน    
๓๗.ทําผานุงหลุด    ๓๘.กลับนุงผา   
๓๙.สยายผม     ๔๐.เกลาผม๔๒    

หรือเลือกจากเกณฑท่ีปรากฏในปราภวสูตร ท่ีทานไดกลาวถึงลักษณะของชายหญิงท่ี
ไมดี  ไมควรเลือกมาเปนคูครอง ดังนี้ 

 ๑.  ชอบหลับอยูเสมอ  ๒. ชอบสมาคม 
 ๓.  ไมขยันหม่ันเพียร  ๔. เกียจคราน 
 ๕.  โกรธงาย   ๖. ไมเล้ียงดูบิดามารดา 
 ๗.  ชอบพูดโกหกหลอกลวง  ๘. ไมชอบบริจาคทาน 
 ๙.  เปนคนแข็งกระดาง  ๑๐. ลางผลาญสมบัติท่ีตนหามาได 
 ๑๑. ชอบคบชู สามีภรรยาคนอ่ืน ๑๒. ใชจายฟุมเฟอย๔๓ 
ผูหญิงท่ีเปนภรรยาของบุรุษหากมีพฤติกรรมแบบนี้ถือวาเปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและ

หากผูชายท่ีกําลังจะเลือกผูหญิงสักคนมาเปนภรรยาของตน หากพิจารณาแลวพบวาสตรีคนนั้นมี

                                                        
๔๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๓๐๐/๑๔๔. 
๔๓ ขุ. ส. (ไทย) ๒๕/๑๑๐/๕๒๗. 



 
๓๔ 

 

พฤติกรรมใดๆที่เขาขายพฤติกรรมดังท่ีไดกลาวมานั้นถือวาเปนเกณฑท่ีจะนํามาเปนเคร่ืองตัดสินได
วาควรหรือไมควรเลือก 

 
 
เกณฑท่ี ๑๐ เลือกตามแนวทางของมโหสถบัณฑิต  

สําหรับเกณฑนี้เปนเกณฑท่ีพิจารณาจากเร่ืองราวในมโหสถชาดกท่ีทานมโหสถบณัฑติ
ไดอธิบายถึงคุณสมบัติของสตรีท่ีสามารถนํามาเปนคูชีวิตของผูชายน้ันจะตองมีลักษณะหรือมี
คุณสมบัติ ๔ ประการ คือ 

๑. มีความรักในสามีเหมือนมารดารักบุตรนอย  
         ๒. มีความเคารพเหมือนนองสาวเคารพพีช่าย  
         ๓.มีความซ่ือตรงเหมือนเพื่อนรวมตาย  
         ๔. และมีความจงรักภกัดีเหมือนทาสีรักนาย ๔๔  

ในโลกแหความเปนจริงนั้นเราอาจจะไดขอคิดหรือคําตอบวาการท่ีเราจะแสวงหาผูหญิงท่ีมี
ความพรอมทุกๆเร่ืองนั้นเปนเร่ืองท่ีทําไดยากยิง่นักโดยเฉพาะสตรีท่ีมีความพรอมในทุกเร่ือง แตใน
ทรรศนะของทานมโหสถเองกลับเห็นวาสตรีท่ีมีคุณลักษณะพรอมเชนนั้นมีอยู เพราะสตรีท่ีมี
คุณสมบัติท่ีหาไดยากนั้นถือวาเปนแกวสําหรับผูเปนสามีคือการแสดงออกซ่ึงความเคารพ มีความรัก 
เปนเพื่อนกับสามี  ดังนั้น การท่ีผูชายจะเลือกใครเปนภรรยานอกจากจะพิจารณาจากความงามตาม
หลักเบญจกัลยาณแีลวยังตองพิจารณาคุณสมบัติท้ัง ๕ ประการนี้ดวย 

เกณฑท่ี ๑๑ เลือกจากเหตุผลทางดานความรัก ๒ ประการ คือ 
ในการเลือกคูทางพระพุทธศาสนาน้ันถือวาเปนเร่ืองท่ีมีความสลับซับซอนซอนเง่ือน

พอสมควรโดยเฉพาะปจจัยท่ีเขามาแทรกในกระบวนการเลือกคูท่ีสามารถจะกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงไดอยูตลอดเวลานั้นกคื็อเร่ือง กรรม ดังท่ีเราจะพบวาในบางกรณีสังคมเองก็ต้ังปญหาวา
ทําไมผูชายข้ีเหรจึงไดภรรยาสวย และทําไมหนุมหลอๆจึงไดกับสาวข้ีเหร ซ่ึงเร่ืองนี้ถือวาเปนเร่ืองท่ี
สังคมเองสงสัยวาทําไมถึงเปนเชนนี้ สําหรับเร่ืองนี้พระพุทธศาสนาไดใหคําตอบวามันเปนเร่ืองท่ีมี
เหตุมาจากกรรมท้ังในสวนของกรรมเกาและกรรมใหมท่ีมีผลตอการมีความรักตอกันของชายหญิง 
โดยสาเหตุของความรักในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู ๒ ประการ คือ   

๑. ความรักเกิดมาจากบุพกรรมหรือกรรมเกาในอดีตชาติ๔๕ 

                                                        
๔๔ ขุ.ชา.อ.(ไทย)๔/๓๔๒. 
๔๕ องฺ จตกฺก. (ไทย)  ๒๑/๖๑/๑๐๐ 



 
๓๕ 

 

 ๒. ความรักเกิดจากความใกลชิดสนิทสนมในปจจุบันชาติ 
ในเหตุ ๒ ประการนี้ถือวามีสวนในการตัดสินใจเลือก คูรัก หรือคนรักของมนุษยมาก

ท่ีสุด เหตุท่ีนําเกณฑนี้มาอธิบายก็เพื่อท่ีจะหาคําตอบวาในบางคราวทําไมถึงมีการเลือกคูท่ีผิดหรือ
ถูกตามสายตาของสังคม โดยการเลือกไมวาจะเกิดจากสาเหตุอะไร บางคราวจะตองยกใหเปนเร่ือง
ของกรรม  คือส่ิงท่ีเราไดทํามาในอดีตเปนปจจัยผลักดันทําใหเกิดการเลือกคูได ดังนั้น  การเลือกคู
ของมนุษยบางคราวจะตองใชเกณฑในเร่ืองกรรมมาเปนกรอบในการพิจารณาในทํานองวาการเลือก
คูจะตองเปนไปตามอํานาจของกรรมลิขิตหรือเปนผลที่เกิดมาจากกรรมเกาท่ีเราไดทํามาในอดีต
นั่นเอง 
 เกณฑท่ี ๑๒ เลือกจากลักษณะของหญิง ท่ีมีกําลัง ๕ 
 สําหรับเกณฑในการเลือกคูประการตอมาก็คือเกณฑท่ีเรียกวาเปนเกณฑกําลังอันเปน
คุณสมบัติเฉพาะของผูหญิงท่ีมีคุณลักษณะท่ีสามารถจะกอใหเกิดผลตอครอบครัวในอนาคตได 
กลาวคือในธรรมดาของสตรีนั้นพระพุทธองคไดตรัสวามีกําลังท่ีไมเหมือนกัน โดยกําลังท่ีสตรีมีอยู
และสามารถที่จะมีผลตอการอยูครองเรือนในอนาคตนั้นมีอยู ๕ ประการ คือ 

(๑)กําลังคือรูป หมายถึง มีความสวยของรางกายและจิตใจ 
(๒)กําลังคือโภคะ หมายถึง ความม่ังค่ังของชาติและตระกูล คือมีทรัพยสมบัติมาก 
(๓)กําลังคือญาติ หมายถึง มีญาติพี่นองท่ีสามัคคีกลมเกลียวกัน 
(๔)กําลังคือบุตร หมายถึง มีบุตรท่ีดีไมเหลวไหลสามารถสืบตระกูลได 
(๕)กําลังคือศีล๔๖  

 โดยท่ีพุทธองคตรัสวา  สตรีใด ถาประกอบดวย กําลัง ๕  นี้  ก็จะสามารถอยูในบาน  ใน
ครอบครัวไดดวยความม่ันใจ  และอาจมีอํานาจ  บังคับ ขมข่ี ท้ังยังทําใหสามีดีข้ึนได  อันเปนการ
แสดงทรรศนะท่ีวา  สตรีก็สามารถมีอํานาจเด็ดขาด  ครอบงําสามีได  ดังนั้นกรณีท่ีภริยาจะเสมอเทา
สามีหรือเหนือกวาสามีก็ยอมเปนไปไดเชนเดียวกัน 
 เกณฑท่ี ๑๓ เลือกจากลักษณะของภรรยาท่ีดี 
 การเลือกคูของผูหญิงหรือผูชายน้ันมีความจําเปนท่ีผูเลือกจะตองเลือกใหดีเพราะหาก
เลือกไมดีก็จะกอใหเกิดปญหาได ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดวางกรอบการเลือกไวหลายประและมี
ประการหน่ึงท่ีสามารถนํามาเปนเกณฑในการเลือกคูได ซ่ึงกรอบนี้มีปรากฏในในทุติยวิสาขาสูตร  
ไดกลาวถึงลักษณะของภรรยาท่ีดี  ท่ีทําใหครอบครัวแมแตความสุข  ไมมีปญหาระหวางสามีและ
ภรรยา  หากเสียชีวิตลงไปแลว จะไดเกิดเปนเทวดา    ดังพุทธพจนท่ีวา 

                                                        
๔๖ สํ. ส. (ไทย)  ๑๘/๔๘๔/๒๘๑. 



 
๓๖ 

 

“ สตรีผูเปนบัณฑิต  ยอมไมดูหม่ินสามี  ผูมีความเพียร    ขวนขวายเปนนิจ เล้ียงตนเองทุก
เม่ือ  ผูใหส่ิงท่ีตองการไดทุกอยางไมทําใหสามีขุนเคือง ดวยการแสดงความหึงหวง ยกยอง
ทุกคนท่ีสามีเคารพ  เปนคนขยัน ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ปฏิบัติถูกใจ
สามี  รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได สตรีผูยังประพฤติตามใจสามีอยูอยางนี้ จะเขาถึงความเปน
เทวดา เหลามนาปายิกา”๔๗ 
“หญิงใดเปนภรรยาของสามีท่ียากจนก็พลอยยากจนดวย เม่ือสามีรํ่ารวยก็พลอยรํ่ารวยมี
ช่ือเสียงดวยหญิงนั้นนับวาเปนภรรยาสุดประเสริฐของเขา  สวนหญิงท่ีเปนภรรยาของชายผู
มีเงินทองอยูแลวไมนาอัศจรรยเลย”๔๘ 

ตามขอความท่ีปรากฏในพระพุทธพจนนี้เราจะพบวา “บรรดาภรรยา  ภรรยาผูเช่ือฟงดี
ประเสริฐท่ีสุด”๔๙  และ “ภรรยาเปนเพื่อนท่ียอดเยี่ยมในโลกน้ี”๕๐ ซ่ึงลักษณะของสตรีหรือผุหญิงท่ีดี
ท่ีผูชายสามารถจะเลือกมาเปนภรรยาไดนั้นจะตองมีลักษณะท่ีสําคัญก็คือไมนอกใจสามี ขยัน เปน
ตนซ่ึงอาจจะเปนกรอบท่ีคลายๆกับกรอบความคิดอ่ืนๆบาง แตก็ถือวาสามารถที่จะนํามาเปนกรอบท่ี
อธิบายถึงความเปนตัวเลือกได 

๒.๒.๔.๒ หลักการเลือกคูสําหรับผูหญิง(ในกรณีเลือกผูชาย) 
ในประเด็นตอมาท่ีจะตองนํามาพิจารณาก็คือประเด็นในสวนท่ีเกี่ยวของกับเกณฑการเลือก

คูในสวนท่ีเปนขอพิจารณาของฝายสตรีวาสตรีมีหลักเกณฑในการเลือกหรือไมเลือกบุรุษผูนั้นมา
เปนสามีเพราะเหตุอะไร ซ่ึงจากการศึกษามาทั้งหมดพบวาสตรีสามารถยึดเกณฑในการเลือกบุรุษ
เปนสามีนั้นสามารถเลือกไดจากเกณฑดังตอไปนี้  
 เกณฑท่ี ๑ เลือกจากลักษณะความพรอมไมพรอม 

สําหรับเกณฑท่ีสตรีท้ังหลายสามารถท่ีจะนํามาเปนกรอบในการเลือกบุรุษมาเปนสามี
ของตนเองนั้นเกณฑท่ี ๑ ท่ีจะตองนํามาพิจารณาก็คือ เกณฑท่ีปรากฏในปุริสสูตร  ซ่ึงวาดวยบุรุษท่ี
ไมนาพอใจและนาพอใจของสตรี  เปนพระสูตรท่ีอธิบายวาสตรีจะพึงใจและเลือกบุรุษท่ีจะมาเปน
สามีของตนหรือไม โดยพิจารณาจากเกณฑของความพรอมของคุณสมบัติของบุรานั้น ดังตอไปน้ี 
คือ  

 
 

                                                        
๔๗ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๔๗/๓๒๒-๓๒๓. 
๔๘ ขุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๘๐/๑๗๓. 
๔๙ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๔/๑๓-๑๔. 
๕๐ สํ.ส.อ. (ไทย)  ๑๕/๕๔/๖๙. 



 
๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 

ก.ความไมพรอม ข.ความพรอม 
๑.  รูปไมหลอ 
๒.  ไมมีโภคสมบัติ 
๓.  ไมมีศีล 
๔.  เกียจคราน 
๕.  ใหบุตรแกเธอไมได๕๑ 

๑.  รูปหลอ 
๒.  มีโภคสมบัติ 
๓.  มีศีล 
๔. ขยัน 
๕.  ใหบุตรแกเธอได 

 
จากตารางเราจะพบวา ถาบุรุษใดมีคุณสมบัติขอ ก.คือความไมพรอมสตรีก็ไมควรเลือก

มาเปนสามี แตถาบุรุษใดก็ตามท่ีมีคุณลักษณะท่ีพรอมตามเกณฑท่ี ๒ สตรีผูนั้นก็สามารถท่ีจะนํามา
เปนกรอบในการตัดสินใจไดวาจะเลือกเขามาเปนสามีไดหรือไมได แตหากพิจารณาจากเกณฑของ
ความพรอมมีประเด็นเร่ืองรูปหลอมีทรัพยมีศีลแลวก็เช่ือวาผูชายคนน้ันควรท่ีผูหญิงจะเลือกมาเปน
ภรรยาได 

เกณฑท่ี ๒ เลือกจากชายท่ีมีลักษณะดี  คือ ลักษณะมหาบุรุษ๕๒ ๓๒ ประการ  
สําหรับเกณฑสําหรับผูหญิงจะเลือกผูชายเกณฑตอไปก็คือเกณฑท่ีเกี่ยวกับรูปราง โดย

ในสมัยพุทธกาลนั้นถือวารูปรางของบุรุษใดก็ตามท่ีมีลักษณะสมสวนนั้นยอมเปนส่ิงท่ีบรรดาผูหญิง
ท้ังหลายพึงปรารถนา และไมใชแคสตรีหรือผูหญิงเทานั้นยังรวมไปถึงบรรดาผูปกครองท้ังหลายท่ี
พึงหวังชายรูปงามท่ีจะมาเปนบุตรเขยของตนก็มีความตองการเชนกัน ซ่ึงกรณีนี้ก็ปรากฏในเร่ือง
มาคัณฑิยพราหมณท่ีแสวงหาบุรุษท่ีจะมาเปนสามีของบุตรสาวของตนเม่ือมาพบพระพุทธองคก็ได
พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาลักษณะของมนุษย ท่ีดี  ซ่ึงก็พบวาพระพุทธองคนั้นมี
บุคลิกลักษณะท่ีตรงตามตําราทุกประการจึงเช้ือเชิญดวยการใหแตงงานกับบุตรสาวของตน โดย
ลักษณะของบุรุษท่ีถือวาเปนมหาปุริสลักษณะนั้นมีดังตอไปนี้ 

                                                        
๕๑สํ. ส. (ไทย) ๑๘/๒๘๑/๓๑๔. 
๕๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๖๐-๑๖๓. 



 
๓๘ 

 

๑) มีฝาพระบาทราบเสมอกัน ขอท่ีมหาบุรุษมีฝาพระบาทราบเสมอกันนี้ เปน
ลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๒) พื้นฝาพระบาทท้ังสองของมหาบุรุษ มีจักรซ่ึงมีกําขางละ ๑,๐๐๐ ซ่ี มีกง มีดุม 
และมีสวนประกอบครบทุกอยาง ขอท่ีพื้นฝาพระบาท ท้ังสองของมหาบุรุษมีจักรซ่ึงมีกําขางละ 
๑,๐๐๐ ซ่ี มีกง มีดุม และ มีสวนประกอบครบทุกอยางนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๓) มีสนพระบาทยื่นยาวออกไป ขอท่ีมหาบุรุษมีสนพระบาทยื่นยาวออกไปนี้ เปน
ลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๔) มีพระองคุลียาว ขอท่ีมหาบุรุษมีพระองคุลียาวนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษ ของ
มหาบุรุษ 

๕) มีพระหัตถและพระบาทออนนุม ขอท่ีมหาบุรุษมีพระหัตถและพระบาทออน
นุมนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๖) ฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีเสนท่ีขอพระองคุลีจดกันเปนรูปตาขาย ขอท่ี
มหาบุรุษมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีเสนท่ีขอพระองคุลีจดกัน เปนรูปตาขายนี้ เปนลักษณะมหา
บุรุษของมหาบุรุษ 

๗) มีขอพระบาทสูง ขอท่ีมหาบุรุษมีขอพระบาทสูงนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของ
มหาบุรุษ 

๘) มีพระชงฆเรียวดุจแขงเนื้อทราย ขอที่มหาบุรุษมีพระชงฆเรียวดุจแขง เนื้อ
ทรายนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๙) เม่ือประทับยืน ไมตองนอมพระองคลงก็ทรงลูบคลําถึงพระชานุดวย ฝาพระ
หัตถท้ังสองได ขอท่ีมหาบุรุษเม่ือประทับยืนไมตองนอมพระองค ลงก็ทรงลูบคลําถึงพระชานุดวย
ฝาพระหัตถท้ังสองไดนี้ เปนลักษณะ มหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๑๐) มีพระคุยหฐานเรนอยูในฝก ขอท่ีมหาบุรุษมีพระคุยหฐานเรนอยูในฝกนี้ เปน
ลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๑๑) มีพระฉวีสีทอง คือคลายทองคํา ขอท่ีมหาบุรุษมีพระฉวีสีทอง คือคลายทองคํา
นี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๑๒) มีพระฉวีละเอียด จนละอองธุลีไมอาจติดพระวรกายได ขอท่ีมหาบุรุษมีพระ
ฉวีละเอียดจนละอองธุลีไมอาจติดพระวรกายไดนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๑๓) มีพระโลมชาติเดี่ยว คือ ในแตละขุมมีเพียงเสนเดียว ขอท่ีมหาบุรุษ มีพระโลม
ชาติเดี่ยว คือ ในแตละขุมมีเพียงเสนเดียวนี้ เปนลักษณะ มหาบุรุษของมหาบุรุษ 



 
๓๙ 

 

๑๔) มีพระโลมชาติปลายงอนข้ึน คือ พระโลมชาติขอดเปนวงเวียนขวาดัง กุณฑล
สีครามเขมดังดอกอัญชัน ขอท่ีมหาบุรุษมีพระโลมชาติปลายงอนข้ึน คือพระโลมชาติขอดเปนวง
เวียนขวาดังกุณฑลสีครามเขม ดังดอกอัญชันนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๑๕) มีพระวรกายต้ังตรงดุจกายพรหม ขอท่ีมหาบุรุษมีพระวรกายต้ังตรง ดุจกาย
พรหมนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๑๖) มีพระมังสะในท่ี ๗ แหงเต็มบริบูรณ ขอท่ีมหาบุรุษมีพระมังสะใน ท่ี ๗ แหง
เต็มบริบูรณนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๑๗) มีพระวรกายทุกสวนบริบูรณดุจลําตัวทอนหนาของราชสีห ขอท่ี มหาบุรุษมี
พระวรกายทุกสวนบริบูรณดุจลําตัวทอนหนาของราชสีหนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๑๘) มีรองพระปฤษฎางคเต็มเสมอกัน ขอท่ีมหาบุรุษมีรองพระปฤษฎางค เต็ม
เสมอกันนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๑๙) มีพระวรกายเปนปริมณฑลดุจปริมณฑลแหงตนไทร พระวรกายสูงเทากับ ๑ 
วา ของพระองค ๑ วาของพระองคเทากับสวนสูงพระวรกาย ขอท่ีมหาบุรุษมีพระวรกายเปน
ปริมณฑลดุจปริมณฑลแหงตนไทร พระวรกายสูงเทากับ ๑ วาของพระองค ๑ วาของพระองค
เทากับสวนสูงพระวรกายน้ี เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๒๐) มีลําพระศอกลมเทากันตลอด ขอท่ีมหาบุรุษมีลําพระศอกลมเทากันตลอดน้ี 
เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๒๑) มีเสนประสาทรับรสพระกระยาหารไดดี ขอท่ีมหาบุรุษมีเสนประสาท รับรส
พระกระยาหารไดดีนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๒๒) มีพระหนุดุจคางราชสีห ขอท่ีมหาบุรุษมีพระหนุดุจคางราชสีหนี้ เปน
ลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๒๓) มีพระทนต ๔๐ ซ่ี ขอท่ีมหาบุรุษมีพระทนต ๔๐ ซ่ีนี้ เปนลักษณะ มหาบุรุษ
ของมหาบุรุษ 

๒๔) มีพระทนตเรียบเสมอกัน ขอท่ีมหาบุรุษมีพระทนตเรียบเสมอกันนี้                      
เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๒๕) มีพระทนตไมหางกัน ขอท่ีมหาบุรุษมีพระทนตไมหางกันนี้ เปนลักษณะ               
มหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๒๖) มีพระเข้ียวแกวขาวงาม ขอท่ีมหาบุรุษมีพระเข้ียวแกวขาวงามนี้ เปนลักษณะ
มหาบุรุษของมหาบุรุษ 



 
๔๐ 

 

๒๗) มีพระชิวหาใหญยาว ขอท่ีมหาบุรุษมีพระชิวหาใหญยาวน้ี เปน ลักษณะมหา
บุรุษของมหาบุรุษ 

๒๘) มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม ตรัสดุจเสียงรองของนกการเวก ขอท่ีมหาบุรุษมี
พระสุรเสียงดุจเสียงพรหม ตรัสดุจเสียงรองของนกการเวกนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๒๙) มีดวงพระเนตรดําสนิท ขอท่ีมหาบุรุษมีดวงพระเนตรดําสนิทนี้ เปน ลักษณะ
มหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๓๐) มีดวงพระเนตรแจมใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด ขอท่ีมหาบุรุษมีดวงพระเนตร
แจมใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอดน้ี เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๓๑) มีพระอุณาโลมระหวางพระโขนงสีขาวออนเหมือนนุน ขอท่ีมหาบุรุษ มีพระ
อุณาโลมระหวางพระโขนงสีขาวออนเหมือนนุนนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 

๓๒) มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร ขอท่ีมหาบุรุษมีพระเศียรดุจ
ประดับดวยกรอบพระพักตรนี้ เปนลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ๕๓ 
 สําหรับเกณฑนี้ถือเปนเกณฑท่ีสตรีท้ังหลายมักจะใหความสนใจในฐานะท่ีผูหญิงเปนคน
ประเภทท่ีละเอียดออนในการคัดเลือกผูท่ีจะมาเปนสามีของตน การเลือกในประเด็นนี้ถือวาเปนการ
เลือกจากคุณสมบัติท่ีจัดเปนรูปสมบัติคือความถึงพรอมไปดวยลักษณะของรูปรางท่ีสมสวนไมอวน
ไมผอมจนเกินไปและหากไดรูปรางท่ีสมสวนแบบมหาปุริสลักษณะก็ยิ่งเปนเร่ืองท่ีดีเพราะผูท่ี
ประกอบไปดวยลักษณะเชนนี้ยอมเปนผูท่ีมีบุญ ดังนั้นเกณฑในขอนี้จึงถือเปนอีกขอหนึ่งท่ีสตรีหรือ
ผูหญิงสามารถท่ีจะนําไปเปนกรอบในการเลือกได แตหากพบผูท่ีมีมหาปุริสลักษณะครบดังนี้ก็ไม
อาจจะไดมาเปนคูครองเน่ืองจากเปนผูท่ีหมดกิเลสแลวนั่นเอง 

เกณฑท่ี ๓ เลือกจากลักษณะของสามี ๗ จําพวก 
สําหรับสตรีท่ีจะเลือกชายใดมาเปนภรรยานั้นอาจจะมีกรอบในการเลือกหลายประการแต

หากพิจารณาจากประเด็นเร่ืองประเภทของสามีก็จะพบวาการเลือกสามีจะตองเลือกจากสามีท่ีจัดอยู
ในประเภทดีเทานั้น โดยสามีดีหรือไมดีนั้นเราสามารถพิจารณาเทียบเคียงไดจากประเภทของภรรยา
ท่ีดีและไมดี ซ่ึงมีท้ังหมด ๗ ประเภทไดดังนี้ 

 ๑.  วธกสามิโก สามีเยี่ยงเพชฌฆาต ไดแกสามีผูมีจิตประทุษราย ปรารถนาความเส่ือม
เสียหายแกสามี ดูหม่ินและคิดหาทางทําลายภรรยา 

 ๒.  โจรสามิโก สามีเยี่ยงโจร ไดแกสามีผูลางผลาญทรัพยสมบัติท่ีภรรยาเก็บออมมาได 

                                                        
๕๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๖๐-๑๖๓ 



 
๔๑ 

 

       ๓.  อัยยกสามิโก สามีเยี่ยงนาย ไดแกสามีผูไมใสใจการงาน เกียจคราน รับประทาน
มาก ปากราย หยาบคาย ใจเหี้ยม ขมภรรยา 

 ๔.  ปตาสามิโก สามีเยี่ยงมารดา ไดแกสามีผูหวังดีทุกเวลา คอยหวงใยรักษาภรรยา
เหมือนมารดาปกปองบุตร และประหยัดรักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได 

 ๕.  เชษฐสามิโก สามีเยี่ยงนองชาย ไดแกสามีผูเคารพภรรยาดังนองกับพี่ มีใจออนโยน 
คลอยตามภรรยา 

       ๖.  สขาสามิโก สามีเยี่ยงสหาย ไดแกสามีท่ีพบภรรยาเม่ือใดก็ปลาบปล้ืม ดีใจเหมือนเพื่อน
พบเพื่อนผูจากไปนาน เปนคนมีตระกูล (ไดรับการศึกษาอบรม) มีความประพฤติดี รูจักปฏิบัติภรรยา 

 ๗.  ทาสาสามิโก สามีเยี่ยงทาส ไดแกสามีท่ียอมอยูในอํานาจภรรยา ถูกขูตะคอกเฆ่ียนตี 
ก็อดทนได ไมโกรธตอบ๕๔ 

เกณฑท่ี ๔ เลือกจากเกณฑความเปนสัตบุรุษ 
สัตบุรุษ หรือสัปปุรุษ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีดีมีคา ตามความหมายของพระพุทธศาสนาดังพุทธ

พจนแสดงปฏิปทาของสัตบุรุษวา 
“ภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษเม่ือเกิดในตระกูล ยอมเกิดเพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก
ชนเปนอันมาก แกบิดามารดา แกบุตรภรรยา แกคนรับใช และกรรมกร แกมิตรและ
ผูรวมงาน แกบรรพชน แกรัฐ แกทวยเทพ และแกสมณพราหมณท้ังหลาย เปรียบเหมือน
มหาเมฆท่ีตกลงมายังขาวกลาใหเจริญงอกงามท่ัวกัน กอใหเกิดประโยชน ความเกื้อกูล และ
ความสุขแกชนเปนอันมาก ฉะนั้น”  

 การที่จําเปนจะตองเลือกจากลักษณะของคนท่ีเปนสัมมาทิฏฐิบุคคลหรือสัตบุรุษเพราะคน
ประเภทนี้ถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีคุณคาแมเกิดมาก็เกิดมาเพื่อคนอ่ืน สตรีใดไดเปนคูครองถือวาเปน
ส่ิงท่ีดีเพราะคนท่ีเปนสัตบุรุษนั้นยอมเปนท่ีพึ่งแกตัวเองและครอบครัวญาติพี่นองได 

เกณฑท่ี ๕ เลือกจากคุณสมบัติของการเปนสามีท่ีดี 
การเลือกบุรุษมาเปนสามีของสตรีนั้นนอกจากจะพิจารณาจากกรอบตางๆงท่ีไดกลาวมา

ท้ังหมดแลวก็ยังมีอีกเกณฑหนึ่งท่ีสามารถนํามาเปนแนวทางในการตัดสินใจท่ีจะเลือกบุรุษนั้นมา
เปนคูไดก็คือการพิจารณาจากเกณฑเร่ืองพฤติกรรมหรือหนาท่ีของสามีท่ีจะพึงปฏิบัติตอภรรยา
โดยท่ัวๆไปโดยท่ีสามีตองหนาท่ีของสามีท่ีมีตอภริยา  ๕  สถาน  คือ 

(๑) ยกยองวาเปนภริยา 
(๒) ดวยไมดูหม่ิน 

                                                        
๕๔ องฺ.สตฺ ตก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๓ 



 
๔๒ 

 

(๓) ดวยไมประพฤตินอกใจ 
(๔) ดวยมอบความเปนใหญให 
(๕) ดวยใหเคร่ืองแตงตัว๕๕ 
ในหนาท่ีหรือพฤติกรรมท่ีสามีพึงปฏิบัติตอภรรยาท้ัง ๕ ประการนี้ถือวาเปนแมแบบของ

การเปนสามีท่ีดีท่ีภรรยาหรือบรรดาสตรีโดยท่ัวไปพึงปรารถนาหรือตองการที่จะไดมาครองหรือได
มีโอกาสครองคูดวย และลักษณะทางพฤติกรรมท้ัง  ๕ ประการนี้เองท่ีถือวาสตรีสามารถนํามาเปน
เกณฑในการเลือกบุรุษมาเปนสามีของตนได แตหากจะมีคําถามวาแลวเราจะเลือกอยางไรเพราะ
ตอนท่ีคบกันยังไมไดเปนสามีฝายชายก็ตองแสดงกิริยาท่ีดีเพื่อตองการใหฝายหญิงเลือก คําตอบคือ
ฝายหญิงจะตองเทียบเคียงพฤติกรรมของฝายชายในหลายๆดานประกอบกัน เชน ความเจาชู หรือเอา
การเอางานหรือไม หรือทางออกท่ีดีก็คือการใชคนไปสืบดูกอนตามนัยท่ีมิคารเศรษฐีพอผัวของนาง
วิสาขาใชมาแลว หรือการคบหาจะตองใชสติและระยะเวลาพอสมควรในการที่จะเห็นถึงธาตุแทของ
พฤติกรรมของฝายชาย 
 เกณฑท่ี  ๖ เลือกจากเหตุ  ๘  ประการ๕๖  คือ 
 สําหรับขอท่ีจะนํามาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจของฝายสตรีท่ีจะเลือกบุรุษมา
เปนสามีหรือมีสามีอยูแลวอาจจะนําไปสูการหยารางหรือตีตัวอกหางก็คือหลักวาดวยคุณสมบัติของ
สามีท่ีผูหญิงจะท้ิง ซ่ึงหลักการนี้สามารถนํามาเปนเกณฑในการเลือกหรือไมเลือกบุรุษมาเปนสามี
ของบรรดาสตรีท้ังหลายได ซ่ึงในกรณีท่ีเปนเกณฑสําหรับการเลือกและไมเลือกนั้นเราสามารถท่ีจะ
พิจารณาไดจากหลักเกณฑท่ีปรากฏในตารางดังตอไปนี้ 
 

ก. เหตุท่ีไมเลือก ข.เหตุท่ีเลือก 
๑. เพราะความเปนคนจน    
๒.เพราะความเปนคนปวยกระเสาะกระแสะ 
๓.เพราะความเปนคนแกชรา   
๔.เพราะความเปนนักเลงสุรา  
๕.เพราะความเปนคนโงเซอะ   
๖.เพราะความเปนคนมัวเมาในกามคุณ   
๗.เพราะคลอยตามกิจการงานท้ังปวง   

๑. เพราะความเปนคนรวย 
๒.เพราะความเปนคนมีสุขภาพแข็งแรง 
๓. เพราะความเปนคนแกหนุม 
๔. เพราะความไมเปนนักเลงสุรา 
๕. เพราะความเปนคนฉลาด 
๖.  เพราะความเปนผูสันโดษในกามคุณ 
๗.เพราะเปนคนมีเหตุผลเขาใจในการทํางาน   

                                                        
๕๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔ 
๕๖ ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๘/๒๙๗/๙๕. 



 
๔๓ 

 

๘.เพราะหาทรัพยท้ังปวงเพ่ิมเติมไมได   ๘. เพราะหาทรัพยท้ังปวงเพ่ิมเติมได  
 

  
 จากหลักเกณฑในตารางท่ีนําเสนอไปดังกลาวนี้เราจะพบวาสตรีท้ังหลายสามารถนําไป
เปนกรอบในการเลือกได เชน การพิจารณาวาบุรุษคนนั้น ปวยกะเสาะกะแสะไหม ยากจนจนเกินไป
ไหม หรือวาเปนคนท่ีครุนคิดแตในเร่ืองกามคุณหรือเปนนักเลงสุราหรือไมถาเปนเกณฑท่ีวานัน้กถื็อ
วาเปนส่ิงท่ีจะตองนํามาพิจารณาวาจะเลือกหรือไมเลือกเขามาเปนสามีได 

เกณฑท่ี ๗ เลือกคุณสมบัติของผูชายท่ีดีหรือไมด ี
สําหรับเกณฑนี้เปนการพิจารณาจากขอคิดเห็นของสตรีหรือผูหญิงท่ีปรากฏในชาดกเร่ือง

สิริกาฬกิณณิ ซ่ึงเปนเร่ืองของขอคําถามของเทวดาท่ีมีตอธิดาของทาววิรูฬปกษวาชายประเภทไหนท่ี
สตรีจะเลือกหรือไมเลือกมาเปนสามีของตนซ่ึงในคําตอบของนางนั้นไดกําหนดลักษณะของชายท่ี
ผูหญิงจะเลือกหรือไมเลือกไวดังตอไปนี้ 

 
ก.เกณฑท่ีเลือก ข.เกณฑท่ีไมเลือก 

           (๑)ชายใดชนะอันตรายท้ังปวง คือ ความ
หนาว ความรอน ลม แดด เหลือบ ยุง 
สัตวเล้ือยคลาน ความหิว และความกระหายได  
            (๒)ทําการงานทุกอยางติดตอตลอดวัน
ตลอดคืนไมทําประโยชนท่ีเปนไปตามกาลใหเส่ือม
เสียไปดวย  
 
            (๓)ชายใดไมมักโกรธ เปนกัลยาณมิตร 
เสียสละ สมบูรณดวยศีล ไมโออวด ซ่ือตรง 
สงเคราะห มีวาจาไพเราะออนหวาน ถึงจะเปนใหญ
ก็ถอมตน  
             (๔) อีกอยางหนึ่ง ชายใดสงเคราะหบุคคล
ท้ังท่ีเปนมิตรหรือศัตรู ท้ังช้ันสูง เสมอกัน หรือตํ่า
กวา ท้ังท่ีประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนหรือไมเปน
ประโยชน ท้ังในท่ีแจงหรือท่ีลับ  
             (๕)ชายใดไมพูดจาหยาบคายไมวาในกาล

           (๑)ชายใดมักลบหลูคุณทาน ตี
เสมอ แขงดี ริษยา ตระหนี่ และโออวด ทํา
ทรัพยท่ีไดมาแลวใหพินาศไป  
           (๒)ชายใดมักโกรธ ผูกโกรธ พูด
สอเสียด มักทําลายมิตรภาพ มีวาจาเสียด
แทง พูดวาจาหยาบคาย  
 
           (๓)ชายท่ีไมรูจักประโยชนของตน
วา งานนี้ควรทําวันนี้ งานนี้ควรทําพรุงนี้  
ถูกส่ังสอนก็พาลโกรธ ซํ้ายังดูหม่ินคนท่ี
ดีกวาตัว 
           (๔)ชายใดมัวเมาดวยการเลนเปน
ประจํา ท้ังยังกําจัดมิตรท้ังหมดไปเสีย  
 
 



 
๔๔ 

 

ไหน ๆ  
             (๖)บุคคลใดไรปญญา ไดสิริท่ีนาใครแลว 
ลืมคุณความดีอยางใดอยางหนึ่ง บรรดาคุณความดี
ท่ีไดกลาวแลวเหลานั้น บุคคลเชนนั้นมีสภาพ 
รอนรนประพฤติไมเสมอตนเสมอปลาย  
 

 
สําหรับเกณฑนี้ถือวาเปนเกณฑท่ีผูวิจัยเห็นวาเปนเกณฑท่ีนาสนใจเพราะเปนเกณฑท่ีมี

ความเกี่ยวเนื่องกับบุคลิกลักษณะของผูชายอยางแทจริง โดยเฉพาะเกณฑท่ี ๑ ท่ีผูหญิงตัดสินใจเลือก
ก็คือเกณฑเร่ือง(๑) ความอดทน (๒)ขยัน (๓)หนักแนนไมโกรธงาย(๔)จริงใจในการคบหา(๕)
สงเคราะหเกื้อหนุนผูอ่ืนมีเมตตา (๖) พูดจาไพเราะ(๗)มีปญญา (๘) มีความกตัญู และ(๙)เสมอตน
เสมอปลาย ถือวาเปนลักษณะท่ีพึงจะตองมีในผูชายท่ีดีท้ังหลาย สวนเกณฑท่ี ๒ ท่ีผูหญิงไมเลือกก็
คือ (๑)ถือตัวลบหลูผูอ่ืน ตีตนเสมอทาน(๒)ตระหนี่ (๓)มักโกรธอารมณออนไหว(๔)พูดไมเพราะ
(๕)ไมรูจักการจัดการงานอยางมีระบบไมรูกาลเทศะ (๖)ไมรูฟงคําสอนของคนอ่ืน(๗)เสเพลเท่ียว
เลนไมรูจักหยุด ก็ถือวาเปนเกณฑท่ีมีความหมายครอบคลุมกับพฤติกรรมของผูชายท่ีเรียกกันวาคน
เสเพลได และผูหญิงก็สามารถนําเกณฑเหลานี้ไปเลือกคนท่ีจะมาเปนคูของตนได 

 
๒.๓  หลักเกณฑดานศีลธรรมในการเลือกคู  
 ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคูสมรสนั้น  จึงถือเปนความจําเปนข้ันพื้นฐานท่ีจะตองไดรับการ
ดูแลเอาใจใส  ประคับประคองและไดรับการวางแผนอยางถูกตอง  ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคูสมรส
นั้นเปรียบไดกับการสรางตึก  ผูท่ีสรางตึกไดแกวิศวกรจะตองมองถึงองคประกอบหลาย ๆ ประการ
ท่ีจะทําใหตึกนั้นมีความม่ันคงถาวรและเปนประโยชนแกการใชสอย  ไมวาจะเปนทําเลพื้นท่ีในการ
สรางตึก  การวางเสาเข็ม  การใชอิฐ  ปูน  หินทราย  และชางผูชํานาญ  จึงจะไดตึกท่ีมีคุณภาพ  
คงทนและเหมาะแกการใชงาน  การวางแผนครอบครัวก็เชนเดียวกัน  เปนเร่ืองท่ีคูสมรสจะตอง
ตระหนักใหดีเพื่อความสุขและความม่ันคงของครอบครัว   การวางแผนครอบครัว  รวมไปถึงการ
เลือกสรรคูครองที่มีลักษณะท่ีเขากันไดท้ังอารมณ  ทัศนคติ  ความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรม  
ในทางพุทธศาสนาไดวางหลักในการวางแผนความม่ันคงเอาไวเร่ิมจากการเลือกคูครองท่ีเขากันได  
ดังพุทธพจนท่ีตรัสรองเอาไวในปฐมสมชีวสูตร วา 

คหบดีและคหปตานี  ถาสามีและภรรยาท้ังสองฝายหลังจะพบกันท้ังในชาตินี้และชาติหนา  
ท้ังสองฝายพึงมีศรัทธาเสมอกัน  มีศีลเสมอกัน  มีจาคะเสมอกัน มีปญญาเสมอกัน  สามี



 
๔๕ 

 

ภรรยาท้ังสองฝายนั้นยอมไดพบกันในชาตินี้และชาติหนาสามีภรรยาท้ังสองฝายเปนผูมี
ศรัทธา  รูความประสงคของผูขอสํารวมระวัง  ดําเนินชีวิตโดยธรรมเจรจาไพเราะ
ออนหวานตอกัน  มีความเจริญรุงเรือง  มีความผาสุก มีความประพฤติ  เสมอกันท้ังสองฝาย  
ไมคิดรายตอกันท้ังสองฝายประพฤติธรรมในโลกน้ีมีศีลและวัตร   เสมอกันเสวยอารมณท่ี
นาใครยอมเพลิดเพลินบันเทิงใจในเทวโลก๕๗ 

 พุทธพจนจากพระสูตรนี้บงบอกใหทราบชัดเจนถึงเจตนารมณของพุทธศาสนาท่ีประสงค
จะนําเสนอหลักการเลือกคูสมรสท่ีเปนไปเพื่อความย่ังยืนและม่ันคง จากพระสูตรดังกลาวสามารถ
จําแนกแนวคิดหรือหลักเกณฑท่ีสําคัญทางดานศีลธรรมท่ีเปนกรอบในการเลือกคูในทาง
พระพุทธศาสนาไดเปน   ๔  ประการ คือ 

๒.๓.๑ มีหลักความเชื่อ (ศรัทธา) เสมอกัน (สมสัทธา) 
 ในการเลือกคูในทางพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะพิจารณาจากเกณฑทางดานพฤติกรรม 
คานิยมหรือเกณฑอ่ืนๆแลวก็ยังพบวามีเกณฑทางดานศีลธรรมจริยธรรมซ่ึงถือวาเปนเกณฑท่ีมี
ความสําคัญท่ีจะตองนํามาพิจารณาอีก โดยเกณฑทางดานศีลธรรมสําหรับนํามาใชในการเลือกคู
ประการท่ี ๑ นั้นก็คือการมีความเชื่อ (ศรัทธา) ท่ีเสมอกัน  ศรัทธาในท่ีนี้รวมเอาท้ังศรัทธาในลัทธิ
ศาสนา  บุคคลและเหตุผลตาง ๆ ตลอดจนแนวความในใจอยางเดียวกัน  หนักแนนเสมอกันและ
ปรับตัวเขาหากันได๕๘  รวมไปถึงการมีรสนิยม  คานิยม  หรือใฝในส่ิงท่ีเปนไปในทางเดียวกัน  มี
แนวคิดท่ีลงรอยกันไดไมยึดถือเอาแตเพียงวาความคิดของตนเทานั้นถูกตองหรือดีงาม  ใหเกียรติ
และเคารพความเช่ือถือของกันและกัน๕๙  ในทัศนะของพุทธศาสนา  เพราะศรัทธาจะเปนตัวท่ีทําให
ผูท่ีไดรับฟงคําแนะนําเกิดความม่ันใจ  มีเหตุผลวาแนวทางหรือวิธีการนี้จะนําไปสูหนทางแหง
ความสุขท่ีแทจริง  ในการดํารงชีวิตประจําวันของคูสมรสจึงตองมีความเชื่อ (ศรัทธา) ท่ีเสมอ
เหมือนกันจึงนําพาชีวิตไปสูเปาหมายของการสมรสท่ีแทจริงได  ศรัทธาน้ัน  ถือวาเปนธรรมข้ัน
พื้นฐานท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาชีวิตเพราะหากบุคคลมีศรัทธาไปในทางท่ีถูกตอง  จะทําให
ชีวิตเขาถึงจุดมุงหมายไดอยางสมบูรณและรวดเร็ว  ในพุทธศาสนา  ศรัทธามิไดหมายเอาความเช่ือ
อยางไมมีเหตุผลรองรับและมีปญญาเปนเคร่ืองกํากับ๖๐  ในการพัฒนาชีวิตของคูสมรสนั้น  พุทธ
ศาสนาถือวาจะตองมีศรัทธาท่ีเสมอกันและถูกตองเปนพื้นฐานในการที่จะนําพาชีวิตไปสูสันติสุข  

                                                        
๕๗ อง.จตุกก. (ไทย)๒๑/๕๕/๙๓-๙๔ 
๕๘ พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตโต),  ธรรมนูญชีวิต. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรม,๒๕๔๑) หนา  ๔๘. 
๕๙ เสฐียรพงษ   วรรณปก,  สัมผัสพระพุทธเจาดวยใจ (กรุงเทพฯ :  ธรรมสภา,  ๒๕๓๔),  หนา  ๒๑. 
๖๐ พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต),. พุทธธรรม : ฉบับปรับปรุงขยายความ (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒) หนา  ๑๔๓. 



 
๔๖ 

 

หากการดําเนินชีวิตรวมกันอยางขาดศรัทธาก็ถือวาเปนการพัฒนาชีวิตนั้นเปนอุปสรรคอยางหนึง่ ใน
ทีฆนิกาย  ปาฏิวรรค๖๑  พระพุทธเจาไดตรัสเกี่ยวกับศรัทธาเอาไว  หากบุคคลยังไมสรางศรัทธาให
เกิดในหลักการทั้ง ๕ คือ 
      ๑. ศรัทธาในพระพุทธ คือการยอมรับการตรัสรูของพุทธเจาวาเปนจริง 
      ๒. ศรัทธาในพระธรรม คือการยอมรับในหลักการที่พระองคทรงคนพบ 
      ๓. ศรัทธาในพระสงฆ คือการยอมรับในความเปนอริยสงฆท่ีเขาถึงความจริงอัน
ประเสริฐดวยการปฏิบัติตามหลักธรรม 
      ๔. ศรัทธาในขอวัตรปฏิบัติ (สิกขา) คือการยอมรับในหลักธรรมท่ีเปนกรอบปฏิบัติ 
      ๕. มีใจไมโกรธเคือง คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเขาถึงความมีเมตตา 
บุคคลนั้นจะไมสามารถพัฒนาชีวิตตนเองใหเขาสูความเจริญไพบูลยได 
 แตการมีศรัทธาในพุทธศาสนามิไดหมายเอาการปลงใจเช่ืออยางไรท่ียึด  โดยไมมีการ
เคารพในภูมิปญญาของตนเอง  ตองมีเหตุผลและความเปนไปไดรวมถึงสัมฤทธิผลท่ีเกิดจากศรัทธา
นั้นเปนเคร่ืองรองรับ๖๒ ศรัทธาในทัศนะของพุทธศาสนามีลักษณะดังนี้คือ 
 ๑. เปนพื้นฐานเบ้ืองตนท่ีจะนําไปสูการพัฒนาปญญา 
 ๒. เปนส่ิงท่ีแนบแนนอยูกับเหตุผล มีปญญาเปนตัวกํากับ ไมยึดอารมณเปนใหญ 
 ๓. เปนส่ิงท่ีนอมนําไปสูการพัฒนาชีวิตท่ีถูกตอง 
 ๔. เปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความม่ันใจดวยเหตุผลไดวาส่ิงท่ีตนเช่ือนั้นจะนําไปสูจุดหมายอัน
แทจริง 
 ๕. เปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความพากเพียรท่ีจะลงมือปฏิบัติอันจะนําไปสูเปาหมายชีวิต 
 ๖. เปนส่ิงท่ีเปนไปเพื่อปญญา มิใชไมนําไปสูความไมมีปญญา 
 ๗. เปนส่ิงท่ีไมยึดติดในตัวบุคคล ยึดในหลักความจริง๖๓ 

                                                        
๖๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๙/๓๐๘. 
๖๒ ตัวอยางของศรัทธา (ความเช่ือ)  ที่พุทธศาสนาใหพิสูจนเห็นผลวาเปนศรัทธา  (ความเช่ือ)  ที่เปน

ประโยชนจริงมีปรากฏอยูในเกสปุตตสูตร  (กาลามสูตร)  ๑๐  ประการคือ  ๑) อยางปลงใจเช่ือเพราะฟงตามกันมา  
๒) อยาปลงใจเช่ือเพราะถือสืบ ๆ กันมา ๓) อยาปลงใจเช่ือเพราะคําเลาลือ  ๔)  อยาปลงใจเช่ือเพราะอางคัมภีร  ๕)  
อยาปลงใจเช่ือเพราะหลักตรรกะ  ๖)  อยาปลงใจเช่ือเพราะการอนุมาน  ๗)  อยาปลงใจเช่ือเพราะการคิดตรึกตรอง
ตามแนวเหตุผล  ๘)  อยาปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นวานาจะเปนไปได  ๑๐)  อยาปลงใจเช่ือเพราะถือเอาวาสมณะ
นักบวชน้ันเปนครูของเรา, อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๐๕/๒๔๑. 

๖๓ พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธธรรม : ฉบับปรับปรุงขยายความ, หนา  .๑๓๓-๑๓๔. 



 
๔๗ 

 

นอกจากนั้นแลว พุทธศาสนายังไดช้ีใหเห็นถึงประโยชนของศรัทธาท่ีมีตอการพัฒนาชีวิต 
ดังนี้ 
 ๑. เปนส่ิงท่ีสรางทัศนคติท่ีมีเหตุผล 
 ๒. เปนส่ิงท่ีทําใหใจเปนกลาง (คุมครองสัจจะ) พรอมยินดีรับฟงหลักการและเหตุผลของ
ทุกฝายและพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ  ไมยึดติดแนวความเช่ือของตนเทานั้น 
 ๓. เปนส่ิงท่ีจะทําใหตัดสินใจดวยเหตุผลหรือปญญาของตนวาจะควรเช่ือควรยึดหลักการ
ใด 
 ๔. เปนส่ิงท่ีจะขบคิดวาส่ิงท่ีตนเช่ือมานั้นถูกหรือผิดแลวลงมือปฏิบัติ 
 ๕. เปนส่ิงท่ีจะสงเสริมชีวิตใหเกิดปญญา๖๔ 

 ศรัทธาในพุทธศาสนานอกจากจะเปนตัวช้ีนําชีวิตไปสูการพัฒนาอยางถูกตองแลวศรัทธายัง
ถือเปนหลักการอยางหน่ึงท่ีทําใหมนุษยเขาถึงเปาหมายอันแทจริงของชีวิต  ทําชีวิตใหมีความสุข  
พุทธศาสนาไดวางหลักศรัทธาเอาไวเปนหลักยึดหรือนอมนําไปสูการปฏิบัติ  ๔  ประการ๖๕  คือ 
 (๑) กัมมสัทธา  ความเช่ือกรรม  เช่ือกฎแหงกรรม  เช่ือวากรรมมีอยูจริง  คือเช่ือวาเม่ือทํา
อะไรลงไปโดยมีเจตนาคือความจงใจท้ังท่ีรู  ยอมเปนกรรม  คือเปนความช่ัว  ความดีท่ีมีข้ึนในตน  
เปนเหตุปจจัยใหเกิดผลดีผลรายสืบเนื่องตอกันไป  ผลกรรมท่ีทุกคนกระทําลงไปไมวางเปลาและ
เช่ือวาผลที่ตองการจะสําเร็จไดดวยการกระทํามิใชดวยออนวอนหรือนอนคอยโชคชะตา 
 (๒) วิปากสัทธา  ความเช่ือเร่ืองวิบากอันเปนผลของกรรมคือการกระทํา  เช่ือวากรรมท่ีทํา
นั้นมีผลจริงและผลนั้นตองมีเหตุมีผลเสมอ  ผลดีก็ตองมีเหตุคือกรรมดี  ผลช่ัวเกิดจากเหตุช่ัวคือ
กรรมช่ัว 
 (๓) กัมมัสสกตาสัทธา  ความเช่ือวาทุกคนเปนผูมีกรรมเปนของตน  แตละคนลวนเปน
เจาของของกรรมท่ีตนไดทําลงไปและจะตองเสวยวิบากกรรมท่ีตนไดกระทําลงไปนั้น ดังพุทธพจน
ท่ีตรัสรับรองเอาไววา “ตนทําบาปกรรมเอง  ก็เศราหมองเอง  ตนไมทําบาปเอง  ก็บริสุทธ์ิเอง  ความ
บริสุทธ์ิและไมบริสุทธ์ิเปนของเฉพาะตน  คนอ่ืนจะทําคนอ่ืนใหบริสุทธ์ิไมได”๖๖ 

 (๔) ตถาคตโพธิสัทธา  ความเช่ือเร่ืองการตรัสรูของพระพุทธเจาวา พระพุทธเจาเปนผูท่ี
คนพบสัจธรรมจริง จนเปนเหตุใหม่ันใจในองคพระตถาคตวาทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาอยาง
แทจริง  ประกอบไปดวยพระคุณ  ๙  ประการ คือ เปนผูไกลจากกิเลส (อรหัง) ตรัสรูชอบไดโดย

                                                        
๖๔ พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธธรรม : ฉบับปรับปรุงขยายความ, หนา  ๑๓๕. 
๖๕ พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต),. พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘) หนา  ๑๖๔. 
๖๖ ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๖๕/๘๔. 



 
๔๘ 

 

พระองคเอง (สัมมาสัมพุทโธ) , เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ๖๗  (วิชชาจรณสัมปนโน), เปนผู
เสด็จไปดวยดี (สุคโต), เปนผูรูแจงโลก (โลกวิทู), เปนสารถีฝกไดโดยยาก (อนุตตโร ปุริสทัมม
สารถิ) , เปนครูของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย (สัตถา เทวมนุสสานัง), เปนผูรู  ผูต่ืน  ผูเบิกบานจาก
กิเลส (พุทโธ), เปนผูมีโชค (ภควา) ตรัสธรรม บัญญัติพระวินัยไวดวยดี  ทรงเปนผูนําทางท่ีแสดงให
เห็นวามนุษยคือเราทุกคนนี้  หากฝกฝนอบรมตนดวยดีแลวก็สามารถเขาถึงภูมิธรรมสูงสุด  บริสุทธ์ิ
หลุดพนได  ดังท่ีพระองคไดทรงบําเพ็ญไวเปนแบบอยาง 

ศรัทธา  ๔  ประการนี้เปนหลักความเช่ือท่ีพุทธศาสนาวางไวเปนหลักใหมนุษยยึดเปนแบบ
แผนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  จะสังเกตไดวาหลักศรัทธาท้ัง  ๔  ประการนี้เปนหลักท่ีใหมนุษยยึดม่ัน
และเคารพตนเอง  ดูไดจากการใหเช่ือเร่ืองกรรมคือการกระทํา  วาเปนส่ิงที่มีอยูจริง  และผูท่ีกระทํา
กรรมยอมประสบไดดวยตนเอง  การเช่ือหลักของกรรมท่ีดี  เช่ือในผลของกรรมและเชื่อวาทุกคนมี
กรรมเปนของตนเองก็เปนอันเช่ือในการตรัสรูของพระพุทธเจาไปในตัว  กลาวอีกนัยหนึ่งการเช่ือ
ในการตรัสรูของพระพุทธเจาก็คือ  การเช่ือในเร่ืองของกรรม  การใหผลของกรรมและทุกคนมี
กรรมเปนของตนเอง  ความเช่ือดังกลาวจะทําใหมนุษยเปนผูจัดระเบียบชีวิตท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเพื่อ
ความสุขอันแทจริงของชีวิต  คูสมรสท่ีมีศรัทธาเสมอเหมือนกันในประเด็นดังกลาวมา จะทําใหท้ังคู
เปนผูท่ีเขาใจชีวิตและเขาใจซ่ึงกันและกันไดเปนอยางดี นอกจากนั้นแลว  ศรัทธาหรือความเช่ือนี้ยัง
รวมไปถึงความใฝนิยมในส่ิงท่ีสรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม  การมีศรัทธาเสมอเหมือนกัน  เปนพื้นฐานท่ีจะ
ทําใหชีวิตคูสมรสมีความกลมกลืนแนบแนนและม่ันคง  เพราะศรัทธาเปนเครื่องท่ีจะหลอหลอม
ความรูสึกนึกคิดของคูสมรสพรอมท้ังเปนพลังผลักดันในการดําเนินชีวิตคูสมรสอีกดวย  ซ่ึงจะเปน
เคร่ืองมือใหคูสมรสเขาสูวิถีทางของการครองคูสมรสอยางถูกตองและมีความสุข  การมีศรัทธาท่ี
เสมอกันทําใหคูสมรสเปนกัลยาณมิตรของกันและกันอันสงผลตอการครองชีวิตสมรสท่ียั่งยืนและมี
ความสุข 

๒.  มีหลักการประพฤติท่ีเสมอกัน (สมสีลา) 
 นอกจากการมีศรัทธาหรือหลักทฤษฎีใหยอมรับไดอยางลงตัวของคูสมรสแลว  คูสมรสจัก
ตองยอมรับและประพฤติปฏิบัติตอศรัทธาหรือทฤษฎีท่ีตนยอมรับนั้นดวย  ในทัศนะของพุทธ
ศาสนา คูสมรสท่ีมีลักษณะความประพฤติท่ีเขากันได กลาวคือมีความประพฤติอยูในระดับเดียวกัน 
ไมมีความเหล่ือมลํ้าหรือผิดเปนท่ียอมรับไมไดของอีกฝายหนึ่งอันเปนเหตุใหเกิดความรังเกียจ ดู
หม่ินเหยียดหยามหรือขัดแยงกันอยางรุนแรงตอกัน เชนฝายหนึ่งมักโกรธเปนคนดุราย  พูดจาหยาบ

                                                        
๖๗ วิชชา ๘ คือ ๑) วิปสสนาญาณ ๒) มโนมยิทธิ ๓)อิทิวิธี ๔) ทิพพโสต  ๕) เจโตปริยญาณ ๖) ปุพเพนิวา

สานุสสติญาณ ๗) ทิพพจุกขุ  ๘) อาสวักขยญาณ, ที.สี. (ไทย) ๙ / ๒๓๔-๒๔๙ / ๗๗-๘๔. 



 
๔๙ 

 

คาย ติดส่ิงเสพติดในขณะท่ีอีกฝายหนึ่งเปนคนสุภาพออนโยน มีเมตตา เวนอบายมุข ลักษณะ
ดังกลาวจะทําใหคูสมรสเกิดการเลิกรางกันงายหรืออยูรวมกันอยางทุกขทรมาน คูสมรสจะตองใสใจ
กับหลักปฏิบัติของกันและกันใหมากกวาเปนไปอยางสอดคลองและกลมกลืนกันหรือไม การเลือกคู
สมรสท่ีมีความประพฤติเสมอกันนับเปนความจําเปนโดยเฉพาะในสังคมท่ีมีความเรงรัดสูง หลักการ
ปฏิบัติท่ีเสมอเหมือนกันนั้น กลาวในความหมายท่ัวไปไดแกการจัดระเบียบชีวิตของตนเองใหอยูใน
กรอบท่ีเหมาะสมไมทําใหตกตํ่า ยกระดับพฤติกรรมใหเปนคนมีจริยธรรม กลาวในระดับบุคคล
ไดแกการรูจักหนาท่ีของตนเอง ไมพรองตอความรับผิดชอบ ปรับตัวใหเขากับอ่ืนไดไมวาจะเปนคู
สมรสหรือเครือญาติ ไมแสดงอํานาจหรือลักษณะท่ีขมอีกฝายหนึ่งในระดับสังคมหมายถึงการมี
พฤติกรรมท่ีไมขัดแยงหรือเปนท่ีรังเกียจของสังคม ปรับตนเองใหเปนท่ียอมรับและเชิดชูของสังคม
กลมกลืนกันหรือไม การเลือกคูสมรสที่มีความประพฤติเสมอกันนับเปนความจําเปนโดยเฉพาะใน
สังคมที่มีความเรงรัดสูง๖๘  หลักการปฏิบัติท่ีเสมอเหมือนกันนั้น กลาวในความหมายท่ัวไปไดแก
การจัดระเบียบชีวิตของตนเองใหอยูในกรอบท่ีเหมาะสมไมทําใหตกตํ่า ยกระดับพฤติกรรมใหเปน
คนมีจริยธรรม กลาวในระดับบุคคลไดแกการรูจักหนาท่ีของตนเอง ไมพรองตอความรับผิดชอบ 
ปรับตัวใหเขากับอ่ืนไดไมวาจะเปนคูสมรสหรือเครือญาติ ไมแสดงอํานาจหรือลักษณะท่ีขมอีกฝาย
หนึ่งในระดับสังคมหมายถึงการมีพฤติกรรมท่ีไมขัดแยงหรือเปนท่ีรังเกียจของสังคม ปรับตนเองให
เปนท่ียอมรับและเชิดชูของสังคม 
 ในทัศนะของพุทธศาสนา การมีหลักปฏิบัติที่เสมอเหมือนกันซ่ึงเรียกวาศีลนั้น ไดแกการ
ประพฤติตามหลักของอริยมรรค ๓ ขอเบ้ืองตนคือ สัมมาวาจา (การพูดชอบ) สัมมากัมมันตะ (การ
ประกอบอาชีพขอบ) สัมมาอาชีววะ (การดํารงชีวิตชอบ) คูสมรสท่ีมีศีลเสมอกันจะทําใหเปนผูมี
หลักการหลักการหรือเปาหมายท่ีจะดําเนินไปอยางไมขัดกัน นําชีวิตใหเขาสูความผาสุกรมเย็น
พัฒนาชีวิตเขาสู เปาหมายอันสูงสุด  ลักษณะของศีลในพุทธศาสนามีสวนในการท่ีจะชวย
ประคับประคองชีวิตคูสมรสท่ีสําคัญ ๒ ประการ 
 (๑) ศีลในฐานะเปนขอหามมิใหชีวิตกาวหนาเขาไปสูสภาพอันช่ัวราย หมนหมอง และ
ตกตํ่า เนื่องจากศีลเปนการจัดวางรากฐานแหงพฤติกรรมท่ีดีงามท้ังทางดานกายกรรม วจีกรรมไว
อยางเปนระเบียบและดํารงอยูในกุศลธรรมท้ังหลาย๖๙ กลาวอีกความหมายหนึ่ง ศีลคือธรรมท้ังหลาย
มีเจตนา (ความต้ังใจ) เปนตนของบุคคลผูเวนจากโทษมีการฆาสัตวหรือผูบําเพ็ญวัตรปฏิบัติยกระดบั

                                                        
๖๘ ชูชีพ  ชนบท, เลือกคูอยางไรใหรอดยุคมิลเลนเน่ียม” นิตยสารคูสรางคูสม (ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓๖๑ 

มกราคม ๒๕๔๓). หนา  ๘๒. 
๖๙ พระพุทธโฆษาจารย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค ๑ ตอน ๑. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๓๕) 

หนา  ๑๕. 



 
๕๐ 

 

ของตนใหอยูในสังคมไดอยางไมเดือดรอน๗๐  ศีลอันเปนขอปฏิบัติเพื่อสงเสริมการอยูรวมกันอยาง
ผาสุกท้ังระดับปจเจกและสังคมนั้นแยกประเภทตามองคแหงอริยมรรคไดดังนี้๗๑ 

 
 
 

๑.๑) สัมมาวาจา มีองค ๔ คือ 
(๑) การงดเวนจากการพูดเท็จ (มุสาวาท) ไดแกการงดเวนจากการส่ือสารท่ีไม

จริงท้ังแกญาติเพื่อน ในชุมชน ในการเสวนา จะตองนําเสนอขอมูลท่ีเปนจริงและเกิดประโยชน ไม
แสดงอาการปล้ินปลอกถอยคํา เพื่อเห็นประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 

(๒) การงดเวนจากการพูดสอเสียด (ปสุณาวาท) ไดแกการไมนําความของกลุม
หนึ่งไปกลาวบอกนินทาใหอีกฝายหนึ่งเพื่อใหเกิดความแตกแยก มุงเนนความสมัครสมานสามัคคี 

(๓)การงดเวนจากการพูดคําหยาบ(ผรุสาวาท) ไดแกการกลาวถอยคําท่ีไม
กอใหเกิดโทษ ชวนใหเกิดความชุมจิต ไพเราะ เปนคําท่ีนารักสุภาพกอใหเกิดประโยชนท้ังแกตนเอง
และสังคม 

(๔)การงดเวนจากการพูดคําเพอเจอ(สัมผัปปลาปวาท) ไดแก การไมกลาว
คําพูดท่ีหลักลอยไรหลักฐานแหลงท่ีมา คําพูดตองเปนคําท่ีเปนจริงเปนประโยชนและนํามาซ่ึงการ
สรางสรรค เปนถอยคําท่ีถูกตอง (ถูกธรรม) และนํามาซ่ึงความสงบท้ังแกตนและสังคม (ถูกวินัย) 
รูจักโอกาสท่ีจะพูดดวยวาควรพูดในเวลาไหนไมควรพูดในเวลาไหน 
  ๑.๒) สัมมากัมมันตะ มีองค ๓ คือ 

(๑)การงดเวนจากการเบียดเบียนผูอ่ืน (ปาณาติบาต) ดํารงตนอยูในความเปน
ผูมีเมตตามุงเนนสันติภาพ ท้ังยังไมสนับสนุนความรุนแรงอันนํามา ซ่ึงความเดือดรอน 

(๒ )การงด เวนจากการทุจ ริตฉอโกง ส่ิงของ อันผู อ่ืน เปน เจ าของ 
(อทินนาทาน) ดําเนินชีวิตดวยอาชีพท่ีสุด 

(๓)การงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจาร) กลาวคือไมเขา
ไปเกี่ยวของกับสตรีหรือบุรุษท่ีมีเจาของในเชิงเกี้ยวพาราสีอันนํามาซ่ึงการลวงประเวณี 
  ๑.๓) สัมมาอาชีวะ คือการละอาชีพท่ีผิดอันนําไปสูการทุจริต มีการโกง การ
ประจบสอพลอ หรือประกอบอาชีพท่ีสนับสนุนอบายมุข เชนเปดวงพนัน คาขายส่ิงเสพติดใหโทษ 

                                                        
๗๐ พระพุทธโฆษาจารย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค ๑ ตอน ๑, หนา  ๑๓. 
๗๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕ 



 
๕๑ 

 

 (๒) ศีลในฐานะเปนขอท่ีสงเสริมและพัฒนาชีวิตใหมีความสุข จัดเขาในโอวาทปาฎิโมกข 
ขอท่ี ๒ คือการส่ังสมกุศลใหสมบูรณ (กุสลลัสสูปสัมปทา) ศีลในความหมายที่สองเปนการจัด
ระเบียบท้ังหมดของชีวิตบุคคลและสังคม เปนการจัดสรรโอกาส เพราะหากสังคมไรกฎกติกาอัน
เปนหลักยึดเหนี่ยวเสียแลว มนุษยในฐานะบุคคลผูอยูในสังคมก็ยอมไมไดรับการฝกฝนพัฒนาเพราะ
ระบบสังคมท่ีไมเอ้ืออํานวย ลักษณะของชีวิตท่ีไมไดรับการฝกฝนตามกระบวนการของศีลยอมเปน
ชีวิตท่ีเปนไปตามสัญชาตญาณเทานั้น ซ่ึงจะกําหนดใหมนุษยกระทําอะไรลงไปก็ไดตามความ
ตองการที่มีอยูในจิตใจ อันเปนพลังขับท่ีจะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมออกมาโดยธรรมชาติ
ปราศจากการฝกฝน อบรม๗๒ ซิกมันด ฟรอยด นักจิตวิเคราะหกลาววา ลักษณะสัญชาตญาณเชนนี้
เปนส่ิงท่ีมีอยูในตัวมนุษยทุกคนและจะทําใหมนุษยกระทําการใด ๆ ลงไปดวยแรงกระตุนแหงความ
ตองการเทานั้น ซิกมันด ฟรอยด เรียกลักษณะสัญชาติญาณเชนนี้วา อิด(ID) ๗๓ 
 ศีลในฐานะเปนหลักการพัฒนากายและวาจาใหเรียบรอย จึงเปนส่ิงท่ีควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษยมิใหแสดงออกซ่ึงสัญชาตญาณของมนุษยและจัดระเบียบมนุษยใหมีข้ึน๗๔ กลาวใน
ความหมายท่ีกวางออกไป ศีลคือผลสําเร็จของการจัดระเบียบชีวิตและสังคม การที่มีมนุษยมีระเบียบ
แบบแผนในการดําเนินชีวิตอยางมีกฎเกณฑ กลาวไดวาเปนผูมีวินัย ความเปนผูมีวินัยของมนุษย
ดังกลาวจะส่ือออกในลักษณะดังนี้ คือ 
 ๑) เปนผูรูจักจัดระเบียบชีวิตตนเองใหอยูในกรอบแหงจริยธรรม พัฒนาชีวิตใหดีงาม 
 ๒) เปนผูท่ีเคารพกฎกติกาของสังคม ยอมรับระเบียบของสังคม 
 ๓) เปนผูท่ีฝกฝนตนเองให มุงประโยชนอันสูงสุดของชีวิต 
วินัยจะเปนเคร่ืองขัดเกลาใหมนุษยพัฒนาตนเองใหอยูในสังคมอยางสันติ ผลท่ีเกิดจากการมีวินัย
ของมนุษยในสังคมน้ันก็คือลักษณะของความเปนผูมีศีล อาจกลาวไดวา วินัยเปนเร่ืองของการจัด
ระเบียบชีวิตใหอยูในกรอบ เปนเร่ืองภายนอกท่ีสามารถมองเห็นได เม่ือชีวิตมนุษยดําเนินตามกรอบ
วินัยเปนปกติลักษณะดังกลาวก็คือภาวะของศีล๗๕ การเปนผูมีศีลก็คือภาวะแหงความเปนผูมีวินัย
นั่นเอง อันจะเอ้ือซ่ึงประโยชนแกชีวิต 
 ในวิสุทธิมรรค ไดกลาวถึงลักษณะ รส ปจจุปฎฐาน และปทัฎฐานของศีลเอาไววาลักษณะ
ของศีลไดแก การเปนผูท่ีมีกุศลธรรมเปนมูลรากหรือเปนพื้นฐาน รสของศีลไดแก อาการที่ไมมีโทษ 

                                                        
๗๒ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร  ธมมมจิตโต). การควบคุมสัญชาตญาณ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธรรม, 

๒๕๓๙) หนา  ๓. 
๗๓ ศรีเรือน  แกวกังวาน. จิตวิทยาบุคลิกภาพ.  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหมอชาวบาน,๒๕๓๖),หนา  ๑๖. 
๗๔ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร  ธมจิตโต). การควบคุมสัญชาตญาณ, หนา  ๒๗. 
๗๕ พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต) , วินัยเร่ืองใหญกวาท่ีคิด  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธรรม, ๒๕๓๙) หนา  ๓๘. 



 
๕๒ 

 

เปนคุณลักษณะท่ีดีพรอม ผูรูสรรเสริญ ปจจุปฎฐานของศีลไดแก ความสะอาดกาย สะอาดวาจา 
สะอาดใจ สวนปทัฎฐานของศีลไดแก ความมีหิริ(ความละอายแกใจ) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวตอ
บาป) ๗๖นอกจากนั้นแลวศีลยังมีคุณสมบัติในการสงเสริมและพัฒนาชีวิตอีก ๕ ประการ คือ 
 (๑)ทําใหประสบกับโภคทรัพย มีความไมประมาทเปนเหตุ 

(๒)ทําใหเกียรติยศช่ือเสียงกระจายไป 
(๓)ทําใหเปนผูท่ีองอาจไมเกอเขินเม่ือเขาในท่ีชุมชน 
(๔)เปนผูท่ีไมหลงลืมทํากาลกิริยา(ตาย) 
(๕)มีสุคติ(กาวหนา)และโลกสวรรคเปนท่ีไป๗๗ 
ศีลในทัศนะของพุทธศาสนาจึงถือเปนคุณธรรมอยางหนึ่งท่ีสงเสริมการพัฒนาชีวิตมนุษย

ใหมีความสมบูรณในระดับสังคม นอกจากนั้นแลว ในทางโลกกุตระศีลยังถือวาเปนคุณธรรมข้ัน
พื้นฐานท่ีจะทําใหมนุษยเขาถึงเปาหมายอันสูงสุด(พระนิพพาน) คูสมรสท่ีหวังจะ ครองคูกันอยาง
ม่ันคงและมีความสุขจึงจําเปนตองมีศีล(ขอปฏิบัติ)ท่ีเสมอกัน กลาวคือมีการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีมุงประโยชนท้ังแกตนเองและสังคม ไมวาจะเปนการกระทําหรือการพูดจา ใหขอมูล
ขาวสารพุทธศาสนาถือวาศีลเปนเคร่ืองมือแหงการพัฒนาท่ีจะสงผลใหจิตใจของมนุษยนั้นสูงข้ึน
และพัฒนาตอไป จะเห็นไดจากกระบวนการแหงการพัฒนาของพุทธศาสนา ท่ีไดกลาวถึงศีลวาเปน
ฐานท่ีจะทําใหจิตไดรับการพัฒนา คูสมรสจึงตองปรับระดับพฤติกรรมใหสอดคลองกัน 

 (๓) มีหลักการเสียสละท่ีเสมอกัน(สมจาคา) 
 การเสียสละ การรูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ถือวาเปนคุณธรรมท่ีสําคัญประการหนึ่งในการทําให
มนุษยอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข การใหยอมเปนเคร่ืองบงช้ีใหทราบถึงสภาวะทางจิตใจ
ของผูท่ีประสงคจะใหผูอ่ืนมีความสุข มีพุทธพจนท่ีเกี่ยวกับการใหเอาไววา “ภิกษุท้ังหลาย ทายก
ผูใหโภชนา ช่ือวาใหฐานะ ๕ ประการแกปฏิคาหก ฐานะ ๕ ประการอะไรบาง คือ ๑) อายุ ๒) 
วรรณะ ๓) สุข ๔) พละ ๕) ปฏิภาณ”๗๘  
 คูสมรสท่ีหวังการอยูรวมกันอยางมีความสุขและม่ันคงจะตองเลือกสรรคูสมรสท่ีมีลักษณะ
ของผูท่ีรูจักให เชนเดียวกันกับตน การรูจักใหกลาวในความหมายท่ีกวางคือหลักการของการมี
คานิยมหรือรสนิยมในการใหท่ีสอดคลองกัน การรูจักใหเปนการแสดงออกถึงความมีน้ําใจ 

                                                        
๗๖ พระพุทธโฆษาจารย, วิสุทธิมรรคแปลภาค ๑ ตอน ๑  หนา  ๑๗-๑๘. 
๗๗ ขุ.อุ. (ไทย)  ๒๕/๗๖/๓๓๓. 
๗๘ อง.ปญจก. (ไทย)  ๒๒/๓๗/๕๘. 



 
๕๓ 

 

 คําวาจาคะ แปลวาการสละ หมายถึงการมีน้ําใจ ในทัศนะของพุทธศาสนา ไดแกการสละ
หรือการใหท่ีประกอบดวยศรัทธา หิริ(ความละอาย) และการใหท่ีเปนกุศล๗๙ จากความหมายท่ีพุทธ
ศาสนาประสงคเอานั้นเนนไปท่ีจิตใจเปนสําคัญ คําวาจาคะกับคําวาทานเปนคําท่ีมีความหมาย
ตางกัน กลาวคือคําวาจาคะน้ันเปนการมุงการสละหรือการใหท่ีเปนองคประกอบภายในยกตัวอยาง
เชนการสละความเห็นแกตัว การสละความช่ัวออกจากจิตใจ ในขณะท่ีทานนั้นมุงถึงการใหท่ีเปน
องคประกอบภายนอก เชนวัตถุส่ิงของ แตท้ังคําวาจาคะและทานตางก็เปนเคร่ืองหนุนเนื่องเกื้อกูล
กัน อาจกลาวไดวาจาคะก็คือการแสดงออกถึงความมีน้ําใจท่ีงดงามและเสียสละนั่นเอง เร่ิมตนดวย
การทําจิตใจใหเกิดศรัทธา มองส่ิงท่ีตนจะใหวาเปนไปเพื่อประโยชนท้ังแกตนเองและผูอ่ืน รวมไป
ถึงคุณคาตอส่ิงท่ีตนเองใหความเคารพนับถือวาเปนการเอ้ือตอการเขาถึงหลักความจริงท่ีพัฒนาชีวิต
ใหมีอิสรภาพท่ีแทจริง ศรัทธาจึงเปนคุณธรรมท่ีจะตองทําใหมีข้ึนในจิตใจเปนเบ้ืองตน นอกจากนั้น
แลว การสละยังตองประกอบดวยหิริคือความละอายใจเปนเคร่ืองกํากับเชนการสละความช่ัวผูสละ
จะตองสํานึกวาความช่ัวเปนส่ิงเลวรายใหรูสึกละอายใจ หิริจะเปนคุณธรรมขอท่ีสองท่ีจะทําใหจติใจ
รูสํานึกของการใหตอจากศรัทธา รวมไปถึงการละอายตอความช่ัวท่ีฝงแนนอยูในจิตใจและพรอมจะ
สละออกซ่ึงความช่ัวรายอันนั้น ความศรัทธาและความมีหิริดังกลาวมานั้นจะทําใหผูใหมองเห็น
ประโยชนอันแทจริงท่ีเกิดจากการให ทําใหการเปนไปอยางครบวงจร คือมีท้ังจิตใจท่ีเห็นคุณคาและ
วัตถุท่ีกอประโยชน คูสมรสจะตองมีทัศนคติหรือคานิยมในการให การสละที่เสมอกันหรือยอมรับ
กันได ไมเชนนั้นคูสมรสก็จะเกิดความระหองระแหงและมองกันดวยทาทีท่ีไมพอใจ ยกตัวอยางเชน 
สามีเปนคนมีจิตใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ เห็นวาการใหเปนการทําใหผูอ่ืนไดรับส่ิงท่ีตนใหแลวยังมองอีกวา
การใหเปนการสละซ่ึงความเห็นแกตัว ในขณะท่ีภรรยามองวาการใหเปนการส้ินเปลืองและไร
ประโยชน ลักษณะดังกลาวจะทําใหคูสมรสเกิดความขัดแยงกันทางความคิด อันจะนําไปสูการ
ขัดแยงทางการกระทําเปนผลตามมา 
 ในมงคลสูตรขอท่ีวาดวยการให(ทานกถา)ไดกลาวถึงบทบาทของจาคะวาเปนหลักการ
เบ้ืองตนท่ีทําใหบุคคลประกอบทาน ๒ ประการเปนผลตามมาคือ อภัยทาน อันไดแกการรูจักใหอภัย 
มีน้ําใจ ไมถือโทษจองเวรหรือคิดเบียดเบียน(เมตาและกรุณา)การไมลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืนการ
รูจักคุณโทษของกาม การไมพูดจาเหลาะแหละไรสาระและเปนเท็จ มีสติสัมปชัญญะอยูทุกเวลา 
และวัตถุทาน (การใหส่ิงของ) อันไดแกการรูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผผูอ่ืนดวยปจจัยส่ีตามความเหมาะสม
แกฐานะและโอกาส๘๐ ท้ังอภัยทานและวัตถุทานดังกลาวมาขางตนจะมีข้ึนไมได  
                                                        

๗๙ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๗/๗. 
๘๐ พระสิริมังคลาจารย, มงฺคลตถฺทีปนี  ทุติโย ภาโค, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๓๕)  หนา  

๑-๒. 



 
๕๔ 

 

ถาหากผูนั้นไมมีจิตใจท่ีพรอมจะสละเปนพื้นฐาน จาคาจึงมีความหมายกวางรวมเอาท้ังจิตใจและ
วัตถุ ทางดานจิตใจนอกจากจะรูจักการเสียสละ เอ้ือเฟอเผ่ือแผแลวยังหมายถึงการสละส่ิงท่ีไมดีท่ีมี
อยูในจิตใจออกไป ปรับปรุงบุคลิกภาพภายในใหเขากันได ในดนวัตถุคือการรูจักเอ้ือเฟอวัตถุ
ส่ิงของแกผูอ่ืน คูสมรสในทัศนะของพุทธศาสนาจะตองมีหลักจาคะท่ีเขากันได เนื่องจากจาคะเปน
หลักการที่ทําใหคูสมรสของผูอ่ืนท่ีนอกเหนือตนเองอยางมีคุณคาและเยียวยาจิตใจของคูสมรสให
สูงข้ึนและเอ้ือตอการพัฒนา 
 
 

(๔) มีปญญาท่ีเสมอกัน(สมปญญา) 
 ในการดําเนินชีวิต ปญญาถือวาเปนหลักสําคัญท่ีจะทําใหชีวิตอยูโดยปราศจากความทุกข 
ความลําบากทางดานจิตใจและเปนตัวท่ีชักนําชีวิตไปสูทิศทางท่ีถูกตอง ปญญาเปนเปาหมายสูงสุด
ของการพัฒนาในทัศนะของพุทธศาสนา ในทางจริยธรรม การพัฒนาปญญาคือการเปนผู 
 (๑) ปญญาข้ันตน ไดแกปญญาท่ีเปนความรูความเขาใจในศิลปะวิทยาการแขนงตาง ๆ เปน
ความรูในแงของวิชาการและวิชาชีพท่ีสามารถเขาใจและนํามาปฏิบัติได ปญญาข้ันนี้เปนปญญาท่ี
เกิดจากการไดเรียนรูศึกษาตามสถานศึกษาตาง ๆ พุทธศาสนาเรียกปญญาข้ันตนนี้วา สมดุลปญญา 
ไดแกปญญาท่ีเกิดจากการฝกฝนศึกษาเลาเรียน ปญญาข้ันนี้จะชวยใหบุคคลรูจักเหตุผลเบ้ืองตนและ
นําชีวิตไปสูการสรางฐานะได 
 (๒) ปญญาข้ันท่ีสองไดแกปญญาท่ีมีการรับรูอยางถูกตองตามความเปนจริงของเหตุปจจัย
ไมเบียดเบียนหรือเอนเอียงดวยอคติ ปญญาข้ันนี้จะอิงอยูกับความถูกตองไมถูกความเห็นแกตัวหรือ
พวกพรองเขามาเกี่ยวของหรือเพราะความรัก ความเกลียด ความกลัว เพราะหลงปญญาข้ันนี้จะ
ประคับประคองชีวิตใหบุคคลยืนหยัดอยูกับหลักความจริง 
 (๓) ปญญาข้ันที่สาม ไดแกปญญาท่ีเขาสูการคิด การวินิจฉัยเร่ืองราวตาง ๆ โดยความ
บริสุทธ์ิใจเปนข้ันท่ีสําคัญ การใชปญญาคนคิดวิเคราะหหลักการตาง ๆ ของบุคคลจะตองเปนไปดวย
ความบริสุทธ์ิ เปนปญญาท่ีไมถูกครอบงําดวยกิเลส เม่ือเกิดคดีตาง ๆ ก็สามารถใชปญญาไตรตรอง
ความจริงและยืนหยัดอยูกับความจริง ไมใชปญญานํามาซ่ึงประโยชนสวนตน หรือสนองความ
ตองการของตนเองแตอยางใด 
 (๔) ปญญาข้ันท่ีส่ี ไดแกปญญาท่ีรูจักและเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริง รูวาอยางไร
เปนทางท่ีนําชีวิตไปสูความเส่ือม อยางไรที่ทําใหชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง รวมไปถึงรูเหตุปจจัยท่ี

                                                                                                                                                               
 



 
๕๕ 

 

จะกอใหเกิดความเส่ือมหรือความเจริญ และวิธีการท่ีจะแกปญหาอันเกิดข้ึนจากความผิดพลาด 
สรางสรรคพัฒนาชีวิตสูความสําเร็จท้ังแกตนเองและสังคม ปญญาสามข้ันหลังนี้เปนปญญาในระดับ
จินตามยปญญา คือปญญาท่ีเกิดการครุนคิดใครครวญส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจนทําใหเห็นและเขาใจส่ิงท่ี
ไดศึกษาและเรียนรูมา ในสวนของปญญาข้ันโลกุตตระเปนปญญาท่ีรับรูเทาทันความเปนจริงของ
สังขารอันไดแกโลกและชีวิตวามีลักษณะไมเท่ียง แปรปรวน(เปนทุกข)และไมสามารถท่ีจะยึดครอง
ได ถึงข้ันท่ีทําใหจิตใจเปนอิสระไมถูกครอบงําดวยอํานาจของกิเลส ปญญาข้ันนี้พุทธศาสนาเรียกวา
ภาวนามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการฝกฝนอบรมทําใหมีข้ึนเปนปญญาข้ันสูงสุด๘๑ 

 ปญญาถือวาเปนหลักการท่ีครอบคลุมท้ังสวนของศรัทธา ศีลและจาคะ เพราะจะทําใหรู
คุณคาของส่ิงท่ีตนกระทําลงไปวามีเปาหมายอยางไร ปญญาในความหมายท่ีคูสมรสควรจะมีอยาง
เทาเทียมกัน คือลักษณะของการตระหนัก และเลือกสรรทําแตส่ิงท่ีจะนํามาซ่ึงความเจริญแกชีวิต ตัว
ปญญานี้ยังรวมไปถึงระดับการศึกษาท่ีเทาเทียมหรือใกลเคียงกันของคูสมรสดวย ซ่ึงในทางจิตวิทยา
ไดมองวามีสวนในการที่จะทําใหคูสมรสอยูกันไดอยางเขาใจกันและสามารถแกปญหารวมกันได 
เพราะระดับการศึกษาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยใหท้ังคูมีเหตุผล รูจักส่ิงท่ีควรและไมควร พรอมท้ัง
ปรับตัวปรับความคิดเขาหากันได เปนท่ีปรึกษาของกันและกัน เม่ือเกิดปญหาข้ึนตัวปญญาจะไมทํา
ใหคูสมรสแสดงออกซ่ึงอารมณท่ีจะสงผลตอระบบความสัมพันธท่ีมีใหแกกันและกัน จึงกลาวไดวา
ปญญาเปนกําลังสําคัญท่ีสุดท่ีจะประคับประคองชีวิตคูสมรสใหเกิดความม่ันคง นอกจากนั้นแลว
ปญญายังเปนเครื่องมือท่ีจัดระเบียบใหความคิดของคูสมรสเขาใจถึงการใชชีวิตรวมกัน รูถึง
ประโยชนของการใชสอยปจจัยส่ีอยางถูกตอง ไมมุงเสพวัตถุเพื่อปรนเปรอตนเองเทานั้นอันเปนการ
บริโภคแบบคุณคาเทียม 
 หลักการเลือกคูสมรสในทัศนะของพุทธศาสนาเปนหลักการท่ีไมประสงคเพียงใหคูสมรส
อยูดวยกันดวยความสุขเพียงเพราะการปรับตัวเขาหากันไดเทานั้น แตพุทธศาสนาประสงคใหคู
สมรสไดรับประโยชนจากหลักการดังกลาวมาอีกดวย ซ่ึงไดแกการพัฒนาชีวิตของคูสมรสใหเขาถึง
คุณคาแทคือการจัดสรรชีวิตเพื่อใหเขาถึงความสุขอันแทจริงตามหลักพุทธศาสนา หลักสมชีวธรรม
หรือหลักการเลือกคูสมรสในพุทธศาสนาจึงจัดไดวามีความจําเปนตอชีวิตคูสมรสเปนอยางยิ่ง 
เพราะคูสมรสจักตองใชชีวิตอยูรวมกันมากกวาใครอ่ืนในสังคม การท่ีจะทําใหคูสมรสมีชีวิตท่ี
ราบร่ืนจําเปนจะตองยึดหลักการที่เสมอเหมือนกันเพื่อความม่ันคงของชีวิตคูสมรสและครอบครัว
หลักการเลือกคูสมรสในพุทธศาสนาเปนหลักท่ีสัมพันธกันอยางแนบแนนมิไดแยกแยะหลักการ
                                                        

๘๑ พระราชวรมนี (ประยุทธ ปยุตโต), การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๐)  หนา ๗๙-๘๐. 
 



 
๕๖ 

 

อยางใดอยางหนึ่งออกตางหาก แตท้ังหมดยอมกลมกลืนและเกื้อกูลกันกอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ถูกตอง โดยกรอบการเลือกคูในทางพระพุทธศาสนาน้ันเราสามารถท่ีจะพิจารณาไดจากแผนภูมิ
ภาพดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.การเลือกคูท่ีจะไดคูท่ีเหมาะสมกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข.การเลือกคูท่ีจะไดเนื้อคูท่ีไมเหมาะสมกัน 
  
 
 
 
 

๑.สมสัทธา เช่ือเหมือนกนั 
๒.สมสีลา  มีศีลเสมอกัน 
๓.สมจาคา  มีการเสียสละเหมือนกัน 
๔.สมปญญา มีสติปญญาเทากัน 

ฝายหญิง 

ฝายชาย 

การไดคูครอง 
ท่ีเหมาะสมกัน 

๑.อสมสัทธา ความเช่ือไมเหมือนกัน 
๒.อสมสีลา  มีศีลไมเสมอกัน 
๓.อสมจาคา  มีการเสียสละไมเหมือนกัน 
๔.อสมปญญา มีสติปญญาไมเทากัน 

ฝายหญิง 

การไดคูครอง 
ท่ีไมเหมาะสมกัน 

ครอบครัวมีความสุขเปน
สัมมาทิฏฐิ 

ผลท่ีเกิดคือ 



 
๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลท่ีเกิดคือ 

ครอบครัวมีความสุขหรือไมมี
ความสุขก็ไดแตมีแนวโนมท่ีจะ

ครอบครัวเปนมิจฉาทิฏฐิ 



 
๕๗ 

 
บทท่ี ๓ 

หลักการครองคูในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

๓.๑ บทนํา 
ในบทท่ีผานมาเราไดอธิบายถึงเกณฑหรือหลักการท่ีเกี่ยวของกับการเลือกคู ซ่ึงผลจาก

การศึกษาก็พบวาในทางพระพุทธศาสนาน้ันไดมีกรอบในการวางหลักการเก่ียวกับการเลือกคูไว
หลายวิธี โดยแตละวิธีก็ข้ึนอยูกับเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกคู ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญท่ี
เกี่ยวของกับการเลือกคูนั้นก็มีอยู ๒ ประการหลักก็คือ (๑)เร่ืองกรรมในอดีต เรียกกันวาปุพเพ
สันนิวาส คือการท่ีคูครองสามีภรรยาหรือหญิงชายนั้นไดเคยทําบุญอธิษฐานรวมชาติกันมากอนพอ
เกิดมาชาตินี้ก็เลยไดมีโอกาสมาพบกันอีก และเปนการพบท่ีไมอาจจะหลีกเล่ียงไดเพราะถือวาเปน
ผลมาจากกรรมเกาท่ีเปนตัวกําหนด (๒)เร่ืองกรรมใหม หรือการท่ีสามีภรรยาหรือชายหญิงท่ีมิไดมี
กรรมเกามารวมกันแตเม่ือเกิดมาแลวอาศัยการเกื้อกูลกันในปจจุบันก็จะกอใหเกิดสัมพันธภาพกัน
ข้ึนระหวางคน ๒ คน เม่ือเร่ิมมีมิตรภาพแลวสัมพันธภาพของหัวใจก็เกิดตามมาในท่ีสุดก็กลายมา
เปนการตัดสินใจรวมหอลงโลงเปนคูผัวตัวเมียหรือมีการเลือกคูกันเกิดข้ึน ซ่ึงปจจัยท้ัง ๒ ประการนี้
ถือไดวาเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญในการท่ีจะระบุไดหรือไมวาคนสองคนจะเลือกกันเปนคูหรือไม 

อยางไรก็ตามไมวาการเลือกคูจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ตามเม่ือมีการเลือกคูแลวส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ตามมาซ่ึงคูครองสามีภรรยาจะตองปฏิบัติตอกันภายหลังตัดสินใจอยูรวมกันตางหากท่ีจะเปนปจจัย
หลักท่ีคูสามีภรรยาจะตองคํานึงถึง ท้ังนี้ก็เพราะวาการแตงงานหรือการเลือกคูนั้นถือวาเปนเพียง
บทบาทเร่ิมตนเทานั้น การแตงงานไมใช คําตอบสุดทายของชีวิต แตเปนเพียงบทเร่ิมตนเทานั้น 
ดังนั้นในบทนี้ผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาถึงกรอบแนวคิดทางพระพุทธศาสนาท่ีจะมีตอการดําเนิน
ชีวิตการครองคูใหมีความสุขไดอยางไรบาง ซ่ึงกรอบแนวคิดดังกลาวถือวาเปนกรอบแนวคิดท่ีมี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตภายหลังจากการแตงงานไดเกิดข้ึนแลวนั่นเอง โดยหลักการครองคู
ภายหลังจากการเลือกคูใหมีความสุขนั้นเราสามารถท่ีจะพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
 
๓.๒ หลักธรรมสําหรับการอยูรวมกันของคูสมรส (หลักธรรมสําหรับการครองเรือน) 
 นอกจากพุทธศาสนาจะวางหลักในการเลือกคูสมรสเอาไวเพื่อใหบุคคลท่ีจะทําการสมรส
ไดตรวจสอบไตรตรองถึงลักษณะท่ีเหมาะสมดังกลาวแลว พุทธศาสนายังไดวางหลักการเกี่ยวกับ
การใหคูสมรสไดประคับประคองชีวิตสมรสดําเนินไปอยางมีความสุขและกาวหนาในการงานอีก
ดวย พุทธศาสนาเรียกหลักการดังกลาวนั้นวา หลักการครองเรือนหรือหลักฆราวาสธรรมการที่พุทธ
ศาสนาวางหลักการในการครองเรือนเอาไวก็เพราะเหตุวาในชีวิตการครองเรือนนั้น เปนเร่ืองท่ีมี 



 
๕๘ 

 
ความสะเอียดออน หากคนสองคนท่ีมาอยูรวมกันโดยไมมีหลักยึดอันเปนแนวปฏิบัติเพื่อชีวิตสมรส
ท่ีสมบูรณแลว ยอมจะสงผลตอระบบความสัมพันธภายในครอบครัวไดมากทีเดียว การวางหลัก
ฆราวาสธรรมเอาไวจึงเปนเคร่ืองสะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณของพุทธศาสนาท่ีจะจัดระบบชีวิต
ครอบครัวใหยั่นยืน  จากกรอบของพุทธศาสนาท่ีมองความตั้งม่ันของคูสมรสนั้นยอมสะทอนให
เห็นถึงการจัดระเบียบชีวิตสมรสท่ีสมบูรณ การท่ีคูสมรสจะเปนคูสมรสท่ีดีในทัศนะของพุทธ
ศาสนาไดนั้น คูสมรสจะตองยึดหลักฆราวาสธรรม(หลักธรรมสําหรับการครองเรือน)๔ ประการ๑  
คือ 

๓.๒.๑ ความซ่ือสัตย จริงใจตอกัน(สัจจะ) 
 คูสมรสจะตองยึดหลักการของสัจจะไวเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต ตัวสัจจะน้ันจะเปน
เคร่ืองหนวงเหนี่ยวไมใหคูสมรสทําตนใหออกนอกแนวทาง ในสังคมปจจุบันมักจะประสบกับ
ปญหาเร่ืองความซ่ือสัตยจริงใจตอกัน เชนการไมใสใจกับคําพูดท่ีตนพูด หรือขาดความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว เอาใจใสคอยตรวจสอบอยูตลอดเวลาวามีอะไรท่ีบกพรองไปหรือไมต้ังใจท่ีจะทําให
ชีวิตครอบครัวประสบสุข๒  แมกระท่ังการนอกใจยอมกอใหเกิดความแตกราวหรือกอปญหาแกคู
สมรสไดงาย การคบชู การเท่ียวเตรยอมเปนลักษณะของความไมจริงใจตอ กันท้ังส้ิน ลักษณะของ
สัจจะในระดับท่ีจะพัฒนาชีวิตสมรสและครอบครัวใหสมบูรณแยกประเภทไดดังนี้ 
  (๑) ต้ังใจจริงตอการท่ีจะประคับประคองชีวิตคูใหมีความสุข รับผิดชอบตอภาวะ
หรือหนาท่ีของตนเองอยูมิใหพรอง สามีจะตองคิดอยูเสมอวาภรรยาคือคูชีวิต คือเพื่อนแท คือผูท่ี
จะตองใหความรักความหวงใย ในขณะท่ีภรรยาก็ตองตระหนักถึงบทบาทของตนเองเชนเดียวกัน 
  (๒) ต้ังใจจริงตอการท่ีจะสรางครอบครัวใหมีความม่ันคง รวมถึงการเล้ียงดูบุตร
ธิดาใหเปนคนมีคุณภาพท้ังรางกายและจิตใจ สถาบันครอบครัวจะตองสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแก
สมาชิกในสังคม บิดามารดาจึงถือวาเปนผูท่ีมีสวนสําคัญอันดับหนึ่งท่ีจะพัฒนาชีวิตบุตรธิดาใน
ฐานะกัลยาณมิตร 

๓.๒.๒ ปรับตัวใหเขากัน(ทมะ) 
 คูสมรสจักตองรูจักบังคับ ควบคุมอารมณตนเอง ขมใจระงับความรูสึกตอเหตุขอบกพรอง
ของกันและกัน รูจักฝกฝนปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรองปรับนิสัยและอัธยาศัยใหประสาน
กลมกลืน การฝกฝนอบรมและปรับตนเขาหาอีกฝายหนึ่งเปนส่ิงท่ีคูสมรสจะใหความสําคัญ 
เนื่องจากชีวิตสมรสเปนชีวิตของคนสองคนซ่ึงมาจากถ่ินฐาน มีภูมิหลังท่ีไมเหมือนกันมาอยูรวมกัน  

                                                        
๑ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๙๐/๕๔๕. 
๒ พุทธทางภิกขุ. ผูครองเรือน. (กรุงเทพฯ :  ธรรมสภา, ๒๕๓๖)หนา ๕๐-๕๑. 



 
๕๙ 

 
จะตองรูจักไตรตรองตรวจสอบตัวเองอยูตลอดเวลา วาไดทําในส่ิงท่ีถูกตองและสรางสรรคหรือไม 
การฝกฝนตนเองเปนส่ิงท่ีพุทธศาสนาใหความสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจากการฝกฝนจะนําไปสู
กระบวนการแหงการมีอิสรภาพอันแทจริง ความหมายของคําวาทมะ พระอรรถกถาจารยไดอธิบาย
วาไดแกตัวปญญา๓๖๘  เพราะการฝกฝนอบรมตนเองนั่นทําใหเปนคนท่ีมีเหตุผลมองปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกตัวปญญา เพราะการฝกฝนอบรมตนเองน้ันทําใหเปนคนท่ีมีเหตุผลมองปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนดวยการรูเทาทันและแกไขดวยทาทีอันละมุนละไม การฝกฝนตรวจสอบตนเองอยูตลอดเวลา
ทําใหคูสมรสมีความเจริญทางดานวุฒิภาวะกลาวคือ 
  (๑) เปนผูท่ีมีเหตุผลมากกวาความรูสึก เม่ือเกิดการกระทบกระท่ังหรือแนวคิดไม
ตรงหัน ก็ใชหลักเหตุผลมาเปนเคร่ืองตัดสิน 
  (๒) เปนผูท่ีกลาตัดสินใจกลาคิดกลาทําในส่ิงท่ีถูกตองในสถานการณท่ีตอง
ตัดสินใจ 
  (๓) เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนก็สามารถท่ีจะยอมรับผิดและแกไขปรับปรุง 
  (๔) เรียนรูท่ีจะเขาใจซ่ึงกันและกัน มีทาทีท่ีประกอบไปดวยเมตตาและกรุณา 
                 (๕) มีวิสัยทัศนกวางไกล 
 นอกจากนั้นแลว การฝกฝนอบรมปรับปรุงตนเองใหเขากันอยูตลอดเวลาของคูสมรสจะ
ชวยใหเกิดความสุขในครอบครัว นับเปนการสรางส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับบุตรธิดาอีกดวย คุณธรรม
ดังกลาวอันไดแก ทมะ จะปองกันความแตกราวในครอบครัวไดเปนอยางดี 

๓.๒.๓ อดทน และยอมรับกัน(ขันติ) 
 ขันติ ความอดทนถือวาเปนหัวใจท่ีคูสมรสจะตองใหความสําคัญในฐานะหลักการเพื่อการ
ลดปญหาความขัดแยงในประเด็นตาง ๆ คูสมรสจะตองใสใจในหลักธรรมขอนี้ใหมาก ไมวาจะเปน
การอดทนตอความรูสึกของกัน อดทนตอการกระทบกระท่ังซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดอยูตลอดเวลาจากความ
ไมเขาใจกันท้ังท่ีต้ังใจและไมต้ังใจหนักบางเบาบาง คูสมรสจะตองใชความอดทน ชีวิตคูสมรสนั้น
กลาวไปแลวเปรียบไดกับการนําสองชีวิตมาหายใจในลมหายใจอันเดียวกัน การตัดสินใจใน
เร่ืองราวตาง ๆ จะตองรวมกันอยูตลอดนับวาเปนเร่ืองท่ีไมงายทีเดียวท่ีจะทําใหเกิดความชอบใจแก
ฝายใดฝายหน่ึงท้ังหมด คูสมรสบางคูไมมีความอดทนเพื่อปรับความรูสึกใหเขากับอีกฝายหนึ่ง 
ยึดถืออารมณของตนเองเปนใหญ เม่ือมีส่ิงท่ีไมชอบพอเกิดข้ึนก็มักจะไมใชความอดทนเขาขม
พิจารณาถึงเหตุผลและความเปนจริง ทําใหเกิดปญหาติดตามมาไมวาจะเปนการทะเลาะวิวาทการ 

                                                        
๓ขุ.สุ.อ. (ไทย)  ๑/ ๑๐๙-๑๙๑/๒๖๗-๒๖๘. 



 
๖๐ 

 
หนีปญหาดวยวิธีการออกนอกบาน เท่ียวเตร ความอดทนจึงกลาวไดวาเปนคุณสมบัติท่ีดีสําหรับคู
สมรส เร่ืองความอดทนนั้นจะเห็นไดจากกรณีของนางวิสาขา๔  ซ่ึงไดรับโอวาท จากบิดาเม่ือวัน
สมรส ๑๐ ประการ คือ 
  ๑) ไฟในอยานําออก หมายถึงผูท่ีทําการสมรสจะตองมีความหนักแนนไมนําความ
ภายในครอบครัวไปเลาหรือนินทาใหคนอ่ืนฟง เนื่องจากจะทําใหเกิดความแตกแยกในครอบครัว 
  ๒) ไฟนอกอยานําเขา หมายถึงการไมนําเร่ืองราวท่ีไมดีอันจะสงผลกระทบตอ
ครอบครัวมากลาว 
  ๓)  ควรใหแก ผู ท่ีให  หมายถึงการรูจักเ อ้ือเฟอและตอบแทนแกบุคคลผู มี
อุปการะคุณและไมเปนคนเห็นแกตัว 
  ๔) ไมควรใหแกผูท่ีไมให หมายถึง การเปนผูรูจักให พิจารณาดวยทาทีของปญญา
วาผูนั้นเปนผูท่ีเหมาะแกการใหหรือไม เชนหากเอ้ือเฟอไปแลวยังแสดงตนเปนผูท่ีไมรูจักคุณ หยาบ
คายมองไมเห็นคุณคาของท่ีใหก็ไมควรที่จะใหอีกตอไป เพราะนอกจากจะไมเกิดผลประโยชนแลว
ยังนําโทษมาสูตัวเองและครอบครัวดวย 
  ๕) เขาจะใหหรือไมใหก็ควรจะ หมายถึงการแสดงออกซ่ึงความเมตตาตอผูท่ีเขาขอ
ความชวยเหลืออยางเห็นคุณคาในส่ิงท่ีเราให แมบางคร้ังอาจไมสามารถท่ีจะคืนส่ิงเหลานั้นไดก็ตาม 
ก็ควรแกการอนุเคราะหโดยเฉพาะญาติไมควรอยูนิ่งดูดาย เม่ือมีโอกาสควรแสดงออกซ่ึงความมี
น้ําใจ 
  ๖) จงนั่งใหเปนสุข การรูจักฐานะตนเองวาเปนใคร ตองแสดงออกซ่ึงความเปนผูมี
มารยาท ไมวางตนเยี่ยงผูท่ีไมไดรับการศึกษาอบรม 
  ๗) จงบริโภคใหสบาย หมายถึง การรูจักใชสอยอยางประหยัดพอเหมาะแก
ครอบครัวไมฟุมเฟอย จะตองใสใจกับการเปนอยูของญาติผูใหญท้ังสองฝาย หรือคอยดูแลวาเปนอยู
อยางไรไมเมินเฉย 
  ๘) จงนอนใหเปนสุข หมายถึง จะตองรูจักเวลาท่ีควรนอน ไมเปนคนเกียจคราน 
ตรวจสอบบานเรือนใหดีวามีอะไรบกพรอง 
  ๙) พึงบูชาไฟ หมายถึง การแสดงตนใหเปนผูออนนอมถอมตน เคารพใหเกียรติ
ญาติผูใหญของท้ังสองฝาย คอยอุปถัมภบํารุงดวยปจจัยส่ีและใหความรูสึกท่ีดี 
 
  ๑๐) พึงเคารพกราบไหวเทวดาภายในเรือน หมายถึงใหความเคารพบิดามารดาของ
ท้ังสองฝายท่ีมีอีกฝายใหความเคารพดวยความจริงใจประหน่ึงเทวดา 

                                                        
๔ สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๐/๑๑. 



 
๖๑ 

 
 โอวาท ๑๐ ขอนางวิสาขาไดรับจากธนัญชัยเศรษฐีผูเปนบิดานั้นมิไดหมายเอาเพียงการท่ี
ฝายหญิงจะตองปฏิบัติตอชายเทานั้น แมฝายชายก็ตองใหความสําคัญและสําเนียกโดยการใสใจ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมโดยเฉพาะสังคมปจจุบันท่ีเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึนคูสมรสจะตอง
ปฏิบัติตอกันดวยความใหเกียรติ นอกจากนั้นแลวความอดทนท่ีคูสมรสจะตองใสใจใหมากข้ึนอีกก็
คือ 
  ๑) การอดทนตอความยากลําบาก คูสมรสจะตองมีความอดทนตอความยากลําบาก
ไมเห็นแกความสุขสบายโดยไมใสใจในปญหาครอบครัว เร่ิมต้ังแตอดทนในการสรางฐานะรวมกัน
ไมทอแมเศรษฐกิจจะตกตํ่า คอยใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน อดทนตอการใหการอบรมเล้ียงดูบุตรธิดา 
ตองไมถือวาส่ิงเหลานี้เปนอุปสรรคแตตองคิดในทางสรางสรรคท่ีจะคอยใหครอบครัวมีความสุข 
  ๒) การอดทนตอทุกขเวทนา คูสมรสจะตองอดทนเม่ือเกิดการกระทบกระท่ังกัน
บางในบางคราว คอยใหอภัยเม่ืออีกฝายหนึ่งผิดพลาดข้ึน ทุกขเวทนา หมายถึงภาวะทางอารมณหรือ
ภาวะทางจิตใจท่ีขุนเคืองซ่ึงคูสมรสจะตองเรียนรูกันไมวูวาม เม่ือเกิดเหตุการณข้ึนจะตองคอย
ปรึกษาหารือกันอยูเสมอ รวมไปถึงเร่ืองท่ีทําใหเกิดความเจ็บใจเม่ือถูกพูดใหชํ้าใจ ความอดทนใน
เร่ืองเหลานี้คูสมรสจะตองไมละเลยหรือมองเปนเร่ืองเล็ก 
  ๓) อดทนตออํานาจของกิเลส นับเปนความอดทนท่ีสําคัญท่ีคูสมรสจะตองมีความ
หนักแนนไมออนไหว ไมวาจะเปนความชอบใจหรือไมชอบใจ บางคูเม่ือถูกโลกธรรม ๘ ฝายดี
ครอบงําก็อาจทําใหลืมภาวะของตน ในระดับหลักธรรม คูสมรสจะตองประกอบดวยศีล ๕ ไม
เบียดเบียนสรางความเดือดรอนแกตนเองและคนอ่ืน ไมฉอโกงประกอบอาชีพทุจริต ไมเอาตัวเขาไป
เกี่ยวของกับการผิดประเวณี พูดจาในทางที่สรางสรรค เปนประโยชนไมนําตัวเขาไปเกี่ยวของดวย
อบายมุข มีสติสัมปชัญญะ๕ 
 ความอดทนน้ันเปนมูลเหตุในการสรางเสถียรภาพ ใหกับสถาบันครอบครัว ความอดทนใน
ทัศนะของพุทธศาสนา มิไดหมายเอาความท่ีตองจําทนและมีชีวิตอยูไปดวยการขาดเหตุผล แตความ
อดทนเปนผลท่ีสืบเนื่องมาจากการไดรับการฝกฝนอบรมและขัดเกลาตนเองมาเปนอยางดีดวย
ปญญามองเห็นคุณคาท่ีเกิดจากความอดทน พิจารณาเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวและชีวิตคูอยาง
รอบครอบ 

๓.๒.๔ การเสียสละไมเห็นแกตัว(จาคะ) 
 การเปนผูเสียสละ ในทัศนะของพุทธศาสนาหมายถึง การเปนผูท่ีมีน้ําใจอันแสดงออกซ่ึง
ความเอ้ือเฟอ การรูจักสละถือวาเปนเสนหอยางหน่ึงของมนุษย ผูรูจักเสียสละมีน้ําใจยอมเปนท่ีรักท่ี

                                                        
๕ พันเอกปน  มุทุกันต, แนวสอนธรรมตามหลักสูตรนักธรรมตรี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคลังวิทยา

,มป.พ.) หนา ๑๗๘. 



 
๖๒ 

 
ชอบใจของบุคคลท่ัวไปทั้งใกลตัวและไกลตัว คูสมรสจะตองตระหนักถึงหลักการขอนี้อยูเสมอดัง
ไดกลาวมาแลวในทัศนะวาดวยการเลือกคูสมรส นั่นก็คือการแสดงความมีน้ําใจใหแกกัน เห็นอก
เห็นใจกัน เม่ือคราวเกิดปญหามีความทุกข จะตองรูจักเสียสละความสุขสวนตนใหเวลาในการดูแล
หวงใยอีกฝายหนึ่งโดยไมเห็นแกความลําบาก นอกจากคูสมรสจะแสดงออกซ่ึงคุณลักษณะดังกลาว
แลว คูสมรสจะตองแสดงออกตอเครือญาติของท้ังสองฝายและเพื่อนบานอยางจริงใจ จาคะท่ี 
คูสมรสจะตองมีใหแกกัน แบงออกได ๒ ประการ๖ คือ 
  (๑) การสละวัตถุส่ิงของ ถือเปนการแสดงออกซ่ึงความเอาใจใสและใหความสําคัญ 
เชนเม่ือถึงวาระที่เปนวันสําคัญของอีกฝายหน่ึงไมวาจะเปนวันเกิด วันสําเร็จการศึกษาหรือวัน
ครบรอบการสมรส ก็ใหของท่ีเปนของขวัญ รวมไปถึงการใชเวลาเพื่อไปพักผอนรวมกัน ตาม
สถานท่ีตาง ๆ ในสวนของผูอ่ืน คูสมรสจะตองรูจักใหมีการแบงปนแกผูอ่ืน ไมวาจะเปนการมอบ
ถวายอาหารบิณฑบาตแกพระสงฆ การใหส่ิงของแกผูมีคุณ การเอ้ือเฟอแกเพื่อนบานโดยไมหวังส่ิง
ตอบแทนและดวยความจริงใจ 
  (๒) การสละทางดานจิตใจ เปนสวนท่ีสําคัญเพราะตัวความคิดหรือจิตใจท่ี
เห็นชอบจึงจะทําใหมนุษยรูจักการสละวัตถุ จิตใจของผูใหจึงควรไดรับการฝกฝนเร่ืองการเสียสละ
เปนสําคัญ มีจิตใจท่ีประกอบไปดวยความรักหวงใยเพื่อนมนุษยมองเห็นประโยชนท่ีเกิดจากการให  

ในขณะเดียวกันสภาพจิตใจก็ควรจะไดสละออกซ่ึงอกุศลธรรมอันจะบดบังมิใหเกิดจิตใจท่ี
เอ้ือเฟอ ไมวาจะเปนความตระหนี่(มัจฉริยะ) ความริษยา(อิสสา)ความโกรธ(โทสะ)ความหลงไมรู
เปาหมายและคุณคาของความมีน้ําใจ(โมหะ)ความเห็นแกตัว บทบาทของจาคะจะเปนเคร่ืองท่ีทําให
คูสมรสเกิดทัศนคติตอกัน ยอมรับและไวใจกันเปนการปรับชีวิตคูสมรสใหดําเนินไปในทิศทางท่ีกอ
ประโยชนสุขทั้งทางดานจิตใจและรางกาย นอกจากนั้นแลว บทบาทของจาคะยังเปนตัวหนุนใหคู
สมรสเปนกัลยาณมิตรท่ีดีแกบุคคลและสังคมอีกดวย 
 หลักการครองเรือน(ฆราวาสธรรม)ท่ีพุทธศาสนานําเสนอมานั้นมิไดมีเปาหมายอยูท่ีความ
ผาสุกของครอบครัวแตละครอบครัวเทานั้น พุทธศาสนายังมุงท่ีจะเสนอหลักฆราวาสธรรมเพื่อการ
อยูรวมกันอยางผาสุกของผูครองเรือนท้ังหมดท่ีเรียกวาสังคม ผูครองเรือนในทัศนะของพุทธศาสนา
จะตองมีพันธะทางศีลธรรมของผูครองเรือนเพื่อความม่ันคงของชีวิตสมรสและครอบครัวรวมไปถึง
สังคมที่พึงประสงค พันธะทางศีลธรรมดังกลาวยังเช่ือมโยงไปถึงหลักการปฏิบัติหนาท่ีท่ีถูกตอง
และดีงามของคูสมรสท่ีเรียกวาหลักธรรมของคูสมรสท่ีจะพึงปฏิบัติตอกันในฐานะผูรวมชีวิต
ดวยกันเพื่อความมีเสถียรภาพของชีวิตสมรส 
 

                                                        
๖ พันเอกปน  มุทุกันต, เรือนชั้นนอก  เรือนชั้นใน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคลังวิทยา,๒๕๑๘.) หนา ๑๑๙. 



 
๖๓ 

 
๓.๓ หลักธรรมท่ีคูสมรสจะพึงปฏิบัตติอกัน 
 การครองคูของสมรสในทัศนะของพุทธศาสนาน้ัน แมจะเนนใหคูสมรสปรับตัวปรับ
ความรูสึกเขาหากัน แสดงออกซ่ึงความเอ้ือเฟอ อาทรหวงใยกันแลว ยังเนนมาท่ีการปฏิบัติหนาท่ี
ของคูสมรสท่ีถูกตองอีกดวย เนื่องจากพุทธศาสนาถือวา การที่จะนําใหคูสมรสรักกันและเห็นคุณคา
ของกัน คูสมรสจะตองแสดงออกซ่ึงอุปนิสัยสวนตัวหรือภาวะท่ีตนเองดํารงอยูอยางแทจริง 
หลักการปฏิบัติหนาท่ีท่ีสมบูรณระหวางคูสมรสจะเปนตัวท่ีสนับสนุนการครองชีวิตคูท่ีจะทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวม กรณีของคูสมรสท่ีเคารพและใหเกียรติกัน จะนํามาซ่ึงแนวคิด คานิยมท่ี
เสมอกันและเขากันได หลักปฏิบัติระหวางคูสมรสท่ีจะตองมีใหแกกัน ถือวาเปนหลักหลักธรรมท่ี
สงเสริมสถานภาพการสมรสใหยั่งยืน พุทธศาสนาถือวาหลักหลักธรรมดังกลาวเปนความดีอัน
สูงสุดประการหนึ่งในการครองเรือน(มงคล ๓๘ ประการ)๗   

หลักธรรมคูสมรสแมวาจะเปนการแยกแยะใหเห็นชัดเจนถึงหนาท่ีระหวางสามีกับภรรยา 
พระพุทธโฆษาจารย ซ่ึงเปนพระอรรถกถาจารยคนสําคัญถึงกับจัดใหเปนหลักปฏิบัติซ่ึงเปนวินัย
บัญญัติสําหรับคฤหัสถผูครองเรือน(คิหิวินัย) แตก็ถือวาเปนหลักหลักธรรมกวาง ๆ มิเปนกฎตายตัว 
การจัดระบบหลักธรรมเชนนี้ไวพุทธศาสนามุงถึงหลักเกณฑพื้นฐานอยางกวาง ๆ ไวซ่ึงเม่ือสังคมมี
ความเปล่ียนแปลงไปก็สามารถท่ีจะมีหลักปฏิบัติท่ีละเอียดไปอีกหรือขอปลีกยอยที่แตกตางกัน
ออกไป แตภาพกวาง ๆ ของหลักธรรมท่ีพุทธศาสนาไดวางไวนั้นก็ยังคงรูปแบบเปนหลักพื้นฐาน
อยู๘ ดังนั้นหลักหลักธรรมคูสมรสจึงถือเปนหลักหลักธรรมท่ีสะทอนวิถีการดําเนินชีวิตของคูสมรส
อยางครอบคลุม โดยหลักธรรมท่ีคูสมรสจะพึงปฏิบัติตอกันนั้นมีอยู ๒ ประการ คือ 

(๑) หลักธรรมของสามีท่ีจะพึงปฎิบัติตอภรรยา 
(๒) หลักธรรมของภรรยาท่ีจะพึงปฎิบัติตอสามี 
๓.๓.๑ หลักธรรมของสามีท่ีจะพึงปฎิบัติตอภรรยา 

 การวางหลักหลักธรรมของสามีท่ีจะพึงปฏิบัติตอภรรยานั้น พุทธศาสนาเนนไปที่หนาท่ีอัน
สามีจะพึงไดรับในโอกาสและสังคมนั้น ๆ การเปล่ียนแปลงไปในดานสังคมส่ิงแวดลอมและแนวคิด
ยอมจะทําใหวิธีการที่คูสมรสจะพึงปฏิบัติตอกันมีปจจัยและเหตุผลซับซอนและแตกตางกันออกไป 
แตอยางไรก็ตาม กรอบหลักธรรมท่ีพุทธศาสนาวางเอาไวก็ยังเหมาะสมแกการประยุกตใชในสังคม
สมัยใหมไดอยางไมขัดแยงอยูนั่นเอง บทบาทและสิทธิของสามีในสังคมพุทธกาลกับสังคมสมัยใหม
อาจมีความแตกตางกันอยูมาก สังคมสมัยพุทธกาลสามีจะมีบทบาท ในฐานะหัวหนาครอบครัวและ

                                                        
๗ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๗/๗. 
๘ปรีชา  ชางขวัญยืน, สตรีในคัมภีรตะวันออก, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๔๑) หนา ๘๗. 



 
๖๔ 

 
จะมีอิทธิพลตอภรรยาและบุตรธิดาเปนอยางยิ่ง๙ การวางหลักหลักธรรมของพุทธศาสนาจึงเปนการ
จัดระบบหนาท่ีของสามีใหเหมาะสมกับสังคมสมัยนั้น ซ่ึงสามีมีอํานาจหนาท่ีและบทบาทมากกวา
สตรี แตมีขอท่ีนาสังเกตและทําการศึกษาอยูก็คือวา การวางกรอบหลักธรรมของสามีท่ีจะปฏิบัติตอ
ภรรยาในฐานะที่ผูท่ีมีบทบาทนอยกวาในสังคมสมัยนั้นกลับมีลักษณะท่ีใหสามีมองเห็นคุณคาและ
ไมกระทบกระท่ังตอสิทธิสตรีเหมือนกับความเช่ือท่ีมีอยูในแนวคิดของพราหมณ ลักษณะดังกลาว
ทําใหความเปนพุทธหลักธรรมสากลเกี่ยวกับคูสมรสของพุทธศาสนาเหมาะสําหรับสังคมทุกยุค
สมัยและมีความเปนสากลอยูเสมอ 
 ในสิงคาลกสูตร๑๐ พระพุทธเจาไดตรัสถึงหลักหลักธรรมของสามีท่ีจะพึงปฏิบัติตอภรรยา
เพื่อความเปนสุขของชีวิตสมรสไว ๕ ประการ คือ 

(๑)ยกยอง ใหเกียรติภรรยา 
 พุทธศาสนาถือวามนุษยทุกคนมีคุณคาเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนสตรีหรือบุรุษ และยัง
สนับสนุนใหมนุษยทุกคนปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางสมบูรณ ไมวาจะเปนหนาท่ีของบิดามารดา
หนาท่ีของบุตรธิดา ตลอดถึงสมณะหรือแมแตพระราชา คูสมรสก็เชนเดียวกันกับภาวะหรือบทบาท
อ่ืน ๆ ท่ีมนุษยผูอยูรวมกันในสังคมไดรับและจะตองปฏิบัติและสํานึกในหนาท่ีท่ีตนเองมีอยูพุทธ
ศาสนาไดวางหลักปฏิบัติสําหรับสามีท่ีจะพึงปฏิบัติตอภรรยาเอาไว ๕ ประการดวยกัน ในขอท่ีหนึ่ง 
ไดแกการใหเกียรติยกยอง การวางหลักหลักธรรมขอนี้เอาไวยอมทําใหมองเห็นเจตนารมณของพุทธ
ศาสนาท่ีมีตอสตรีในฐานะผูที่มีคุณคาเทาเทียมกับบุรุษ จะพบในหลักฐานมากมายท่ีพุทธศาสนา
กลาวถึงความเทาเทียมกันระหวางสตรีกับบุรุษ ซ่ึงเปนการประกาศความเปนจริงท่ีขัดแยงกับลัทธิ
ความเชื่อท่ีสังคมนับถืออยูในขณะน้ัน ท่ีหามสตรีมีสิทธ์ิท่ีจะกระทําความดีไดเทาเทียมกันกับบุรุษ
จะเห็นไดจากการที่พุทธศาสนาไดอนุญาตใหสตรีบวชเปนภิกษุณี๑๑ ในฐานะท่ีสตรีเปนภรรยาพุทธ
ศาสนาถึงกับวางหลักหลักธรรมใหบุรุษในฐานะสามีใหเกียรติยกยองและคุมครองสรสตรีอยางเห็น
คุณคาดวยลักษณะ ๓ ประการ๑๒ คือ 

                                                        
๙ศรีสุรางค  พูลทรัพย, “อารยธรรมอินเดีย”ใน อารยธรรมตะวันออก (กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙)  หนา ๘-๙. 
๑๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 
๑๑ ปรีชา  ชางขวัญยืน. สตรีในคัมภีรตะวันออก. ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑)  หนา  

๘๖. 
๑๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 

 



 
๖๕ 

 
(๑.๑) แสดงการยกยองดวยการกระทําประโยชนให (อตฺถจริยา ลกฺขณา) ท่ีสามี

จะตองปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอภรรยาในฐานะท่ีเปนคูครองชีวิต ไดแกการขยันในการ
ประกอบอาชีพอันสุจริต ไมนําความเดือดรอนมาใหภรรยา เชนความเปนผูติดอบายมุข ไมวาจะเปน
การชอบดื่มสุรา ชอบมักเท่ียวยามกลางคืน ไมเอาใจใสในกิจกการครอบครัว คบเพื่อนเท่ียวเพื่อนกิน 
ประกอบกิจการที่กอใหเกิดโทษเชน คาของเถ่ือน คายาเสพติด ปลนชิงวิ่งราว ติดการพนัน รวมไป
ถึงความเปนผูเกียจครานตอหนาท่ีการงาน ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม การละเวนส่ิงเหลานี้ของสามี
พุทธศาสนาถือวาเปนการปฏิบัติตัวอยางใหเกียรติยกยองภรรยาของตนเอง 
  (๑.๒) แสดงการยกยองดวยการให (ทานลกฺขณา) การใหเปนการบงบอกใหทราบ
ถึงความเปนผูท่ีเอ้ือเฟอหวงใย ภรรยาจะตองไดรับความเอ้ือเฟอหวงใยจากสามี ท้ังวัตถุส่ิงของและ
ความมีน้ําใจอยางสมํ่าเสมอหรือเม่ือวาระโอกาสสําคัญมาถึง สามีความรูจักมอบของขวัญใหแก
ภรรยา เปนการใหความสําคัญรูจักพาไปพักผอนตามสถานท่ีท่ีเหมาะสมและรูจักแนะนําใหเพื่อน
และญาติรูจักเปนการแสดงความยกยองภรรยา ในขณะเดียวกันก็มีจิตใจท่ีแสดงออกซ่ึงความจริงใจ 
รูจักใหอภัยเม่ือเกิดขอผิดพลาดไมตําหนิหรือวากลาวใหเกิดการเสียหาย 
  (๑.๓) แสดงการยกยองดวยการกลาวคําท่ีไพเราะ(ปยวาจาลกฺขณา) สามีท่ีดีจะตอง
แสดงออกซ่ึงการใหเกียรติดวยการเจรจาดวยถอยคําท่ีไพเราะ เชน ท่ีรัก หรือนอง หรือคุณท้ังตอหนา
สาธารณชนและลับหลัง เม่ือกลาวถึงภรรยากับเพื่อนหรือลูก ก็ควรกลาวถึงความดี ความสามารถ
ของภรรยา ไมควรกลาวถอยคําท่ีกอใหเกิดการดูหม่ิน รวมไปถึงการยกยองใหเกียรติแกญาติของ
ภรรยาท่ีภรรยาเคารพดวย 
 ลักษณะการยกยองท่ีสามีแสดงออกนอกจากจะทําใหภรรยาเกิดความภูมิใจแลวยังกอใหเกิด
ผลดีกับสภาพครอบครัวอีกดวย กลาวคือบุตรธิดาจะไดรับแตขาวสารขอมูลท่ีดี ทําใหเกิดความ
อบอุนและภูมิใจตอบิดามารดา เปนการสงเสริมความม่ันคงแกครอบครัวท่ีดี 

(๒) ไมดูหม่ินภรรยา 
 การดูหม่ิน เปนการทําลายท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีพุทธศาสนาไมเห็นดวย ในการอยูรวมกัน
ของคูสมรส พุทธศาสนาถึงกับไดวางหลักเอาไวมิใหมีการดูหม่ินกันระหวางคูสมรส สามีแมจะเปน
บุรุษเพศก็ไมควรแสดงออกซ่ึงการดูหม่ินเหยียดหยามภรรยาในฐานะสตรีเพศ เพราะการดูหม่ิน
นอกจากจะเปนการแสดงถึงการไมใหเกียรติแลวยังเปนการทําลายจิตใจอีกดวย เม่ือเกิดความ
ผิดพลาดข้ึนแกภรรยาสามีจะตองคอยแนะแนวทางและใหคําปรึกษาใหกําลังใจอยูเสมอ ดังปรากฏ
ในโอวาท ๑๐ ขอท่ีบิดาของนางวิสาขาใหไว ขอท่ี ๑ คือไฟในอยานําออก เพราะจะทําใหเกิดความ
เส่ือมเสีย ควรปรึกษาแกไขกันในครอบครัว การนําความไปบอกกลาวขางนอกเปนความดูหม่ิน



 
๖๖ 

 
ประการหน่ึง เนื่องจากการดูหม่ินภรรยาแกผูอ่ืนยอมจะทําใหผูอ่ืนพลอยดูถูกภรรยาตนเองไปดวย๑๓ 
ผลรายท่ีตามมาคือจะทําใหครอบครัวเกิดความหมองใจกัน เปนสาเหตุของการแตกแยกสามีจะตอง
ไมดูหม่ินภรรยาดวยวงศตระกูลหรือระดับสติปญญา ควรจะมองหาความสามารถท่ีภรรยามีอยู 
รวมถึงไมทํารายทุบตีเยี่ยงทาสหรือคนไข สามีจะตองไมแสดงออกถึงความเปนใหญดวยการใช
อํานาจ แตควรจะแสดงความเอ้ืออาทรแสดงออกซ่ึงความรักและหวังดีตลอดเวลา๑๔บทบาทของ
ภรรยาในสมัยพุทธกาลยอมมีความแตกตางจากสังคมปจจุบันอยูมาก แตภาวะของภรรยาในฐานะ
สตรียอมมีขอจํากัดในเร่ืองของความรูสึกท่ีแตกตางไปจากบุรุษอยูมากไมวาจะอยูในยุคสมัยใดก็ตาม 
การไมดูหม่ินเหยียดหยามจึงเปนหลักการที่สามีจะตองมีใหแกภรรยาอยูตลอดเวลา 

(๓) ไมนอกใจภรรยา 
 การไมประพฤตินอกใจกันระหวางคูสมรสนั้นถือวาเปนพันธะทางศีลธรรมในทัศนะของ
พุทธศาสนาเลยทีเดียว การประพฤตินอกใจกันของคูสมรสถือวาเปนบาปในทัศนะของพุทธศาสนา
การประพฤตินอกใจหมายถึงการท่ีอีกฝายหนึ่งไปมีเพศสัมพันธกับบุคคลท่ีสามท่ีไมใชคูสมรสของ
ตนเอง กลาวอีกความหมายหน่ึง ก็คือการใหคูสมรสต้ังอยูในศีลขอท่ีสามคือการงดเวนจากการ
ประพฤติผิดในกาม ในมงคลสูตร ไดกลาวถึงลักษณะของการนอกใจของสามีท่ีมีตอภรรยาเอาไววา 
หมายถึง การลวงละเมิดภรรยาของตนดวยการเขาไปยุงเกี่ยวบําเรอหญิงอ่ืน ซ่ึงไมใชภรรยา๑๕ ในการ
ครองคูสมรสนั้นการไมประพฤตินอกใจเปนส่ิงสําคัญท่ีคูสมรสจะตองตระหนักและสํารวมใหมาก 
เพราะการนอกใจในทางจิตวิทยาถือวาเปนท่ีมาของความส่ันคลอนของครอบครัวเปนอยางยิ่งถึงแม
จะไมถึงกับเลิกรางแตคูสมรสก็อยูดวยความทุกขและปญหา๑๖ ในฐานะสามีจะตองใสใจอยู
ตลอดเวลาวาภรรยาคือสมบัติท่ีมีคาของตน จะตองใหมีความรักและความรูสึกท่ีดีอยูตลอดเวลาใน
สังคมปจจุบันปญหาการนอกใจคูสมรสบางคูในปจจุบันอาจจะไมกระทบตอความรูสึกของคูสมรส 
แตในทัศนะของพุทธศาสนาถือวากิริยาดังกลาวเปนการไมใหเกียรติยกยองแกคูสมรส ในทาง
ตรงกันขามถือวากิริยาดังกลาวเปนการแสดงออกซ่ึงการดูหม่ิน  

                                                        
๑๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๐/๑๑ 
๑๔ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๐/๑๑ 
๑๕ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๐/๑๑ 
๑๖ จิตแพทยวิทยา   นาควัชระ, หมอวิทยาตอบปญหาชีวิตและครอบครัว  (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนา

ตนเองและนักบริหาร, ๒๕๓๗) หนา  ๓๓-๓๔. 



 
๖๗ 

 
เนื่องจากการสมรสถือวาเปนการแสดงออกซ่ึงการรับรูรวมกันและพรอมท่ีจะเปนสมบัติ

ของกันและกัน การละเมิดหรือการนอกใจจึงเปนการทําลายสมบัติท่ีอีกฝายหนึ่งมีอยู พุทธศาสนาถือ
วาเปนความไมถูกตอง๑๗ 

นอกจากนั้นแลว การนอกใจของคูสมรสยังสะทอนใหเห็นถึงความไมสมบูรณในสถาบัน
ครอบครัว ในทัศนะของพุทธศาสนายอมรับความเหมาะสมของคูสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว แม
การเท่ียวโสเภณีก็ถือวาเปนการนอกใจอยางหนึ่งของสามีเชนเดียวกันเพราะเปนการละเมิดสตรีอ่ืนท่ี
ไมใชภรรยาของตนเอง๑๘ หลักหลักธรรมการไมประพฤตินอกใจจึงเปนการยืนยันความมีสิทธิท่ีเทา
เทียมกันระหวางสามีภรรยาท่ีไมควรลวงเกิน นอกจากนั้นยังนํามาซ่ึงสุขภาพจิตท่ีดีของสมาชิกใน
ครอบครัวอีกดวย 

(๔) มอบความเปนใหญในการจัดงานบาน 
 การอยูรวมกันของคูสมรสท่ีจะกอใหเกิดความสมดุล คูสมรสจะตองต้ังตนอยูในตําแหนง
หนาท่ีของตนอยางสมบูรณ การแบงหนาท่ีท่ีชัดเจนของคูสมรสในฐานะผูนําครอบครัวจะทําให
ครอบครัวมีความลงตัวและม่ันคง กลาวในทางบทบาท สามีและภรรยายอมมีบทบาทแตกตางกันไป 
การมองโอกาสใหอีกฝายหนึ่งมีสิทธ์ิในการเปนใหญในส่ิงท่ีตนเองถนัดนับไดวาเปนการใหเกียรติ
ตอกันพรอมท้ังเปนการยอมรับในความสามารถของกันและกัน การมอบความเปนใหญใหภรรยา 
หมายถึงการมอบความเปนใหญในบานเรือนใหภรรยาจัดการรับผิดชอบ รวมไปถึงทรัพยสมบัติท่ี
สามีหามาได ในมังคลัตถทีปนีไดกลาวถึงลักษณะการมอบความเปนใหญใหไววา 

สตรีท้ังหลายไดเคร่ืองประดับแมเชนเดียวกับเครื่องประดับช่ือมหาลดาแลว หากไมไดจัด
ภัตรยอมโกรธ เม่ือสามีวางทัพพีไวในมือแลว มอบเรือนครัวใหดวยกลาววา “เธอจงทําตาม
ชอบใจของเธอเถิด” ความเปนใหญทุกอยางยอมเปนอันช่ือวาสามีมอบใหดวยการทําอยางนี้ 
จริงอยู การงานมีกสิกรรมและวาณิชกรรมเปนตนแมท่ีสามีต้ังอยูในเรือนนั่นแหละพึงจัด 
ยอมไมเปนภาระของสตรีในตระกูล ยอมเปนภาระของสามีคนเดียว แคสมบัติท่ีสามีหามา
ไดแตการงานนั้นยอมเปนอันภรรยานั้นจะตองเก็บงําเปนอันคุมครองดวยดี๑๙ 
พุทธศาสนามองเห็นถึงความละเอียดออนของภรรยาในฐานะสตรีและความถนัดในเร่ือง

การบานการเรือน จึงไดวางหลักหลักธรรมเก่ียวกับการจัดการบานเรือนใหเปนหนาท่ีของภรรยา แต

                                                        
๑๗สมภาร  พรมทา. พุทธปรัชญา  มนุษย  สังคมและปญหาจริยศาสตร, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑)หนา ๔๓๐. 
๑๘ สมภาร  พรมทา. พุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพุทธชาด,๒๕๓๕), หนา  

๑๐๑-๑๐๔. 
๑๙  สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๐/๑๑. 



 
๖๘ 

 
มิไดหมายความวา สามีจะไมมีสิทธ์ิมีสวนในการจัดการบานเรือน ในทางตรงกันขามสามีนั้นถือได
วาเปนท่ีปรึกษาของภรรยา ยิ่งในสังคมปจจุบันสามีและภรรยาสวนใหญตางตองออกทํางานนอก
บาน การจัดการบานเรือนรวมไปถึงการเอาใจใสดูแลบุตรธิดา และครอบครัวท้ังสามีและภรรยา
จะตองรวมกันเอาใจใสอยูตลอดเวลา 

(๕) มอบของกํานัลใหตามโอกาสสําคัญ 
 หนาท่ีอยางหนึ่งของสามีท่ีพุทธศาสนาใหความสําคัญในฐานะของคนครองคูสมรส คือ 
การมอบของขวัญหรือของกํานัลแกภรรยา ในทางจิตวิทยาถือวาวิธีการดังกลาวยอมกอใหเกิดความ
รักท่ีอบอุนและซาบซ้ึงแกคูสมรส ลักษณะของสตรีอยางหน่ึงคือความรักสวยรักงาม การรูจักยกยอง
ภรรยาอยูบอย ๆ วาเปนคนท่ีนารัก รูจักหนาท่ี มีระเบียบ การหาเคร่ืองประดับท่ีภรรยาชอบให การ
เตรียมของขวัญในวันสําคัญ เชนวันเกิด วันครบรอบการสมรส ยอมจะทําใหภรรยาเกิดความรูสึกท่ีดี 
อบอุน และประทับใจในตัวสามีอยูตลอดเวลา คูสมรสบางคูอาจจะคิดวาเร่ืองดังกลาวเปนเร่ือง
เล็กนอยไมจําเปนตองปฏิบัติก็ไดซ่ึงแนวคิดดังกลาวแมจะไมผิดแตก็ไมถูกทีเดียวเพราะธรรมชาติ
ของมนุษยยอมตองการความเอาใจใสโดยเฉพาะจากคนที่ตนรัก การไมมีโอกาสมอบของขวัญหรือ
เคร่ืองประดับรวมไปถึงการหาโอกาสในการไปรับประทานอาหารนอกบาน พักผอนตามสถานท่ี
ทองเท่ียวในวันหยุด มักจะทําใหชีวิตสมรสไมแหงแลง กลาวโดยเฉพาะสังคมปจจุบันยิ่งตองให
ความใสใจกับเร่ืองดังกลาวมากข้ึน ลักษณะดังกลาวยังรวมไปถึงความอบอุนแกสมาชิกใน
ครอบครัวอันไดแกบุตรธิดาอีกดวย 
 นอกจากสามีจะตองปฏิบัติตอภรรยาดวยฐานะหลัก ๕ ประการแลว พุทธศาสนายังใหสามี
ใสใจภรรยาของตนดวยความเขาใจและหวงใย ไมใชมองภรรยาเพียงสตรีท่ีตนเองรักและพอใจ
พรอมท่ีจะบําเรอตนเทานั้น สามีจะตองใหความสําคัญแกภรรยาอีกดวยหลัก ๕ ประการ๒๐ 
 (๑) ภรรยาเม่ืออยูรวมกับสามี บางคร้ังบางคราว ตองหางไกลญาติพี่นองอาจทําใหเธอเกิด
ความรูสึกเหงาและวาเหว เพราะยังอยูในภาวะท่ีเปนวัยรุน สามีจะตองเอาใจใสใหความอบอุนเปนท่ี
ปรึกษา เปนเพื่อนอยูตลอดเวลา ยิ่งในสังคมปจจุบันภรรยาจะตองทํางานนอกบานสามียิ่งตองให
ความหวงใยและถามไถอยูตลอดเวลา 
 (๒) ภรรยาในฐานะสตรียอมจะมีชวงท่ีเปนฤดู(รอบเดือน)อาจจะทําใหเกิดความรูสึก
หงุดหงิด มีความแปรปรวนทางอารมณ สามีจะตองทําความเขาใจและปฏิบัติตอภรรยาอยาง
เหมาะสมไมใสใจกับเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ ควรทําตนใหอยูในลักษณะท่ีภรรยาสบายใจ 

                                                        
๒๐  สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๒๘๒/๓๑๔. 



 
๖๙ 

 
 (๓) เม่ือภรรยามีครรภ สามีจะตองเปนธุระในหนาท่ีการงานแบบรับภาระงานแทบทุกอยาง
และตองหาจัดแจงอาหารบํารุงใหตลอดเวลา พรอมกันนั้นทางดานสภาพจิตใจจะตองใหภรรยา
สบายใจ เพราะหากไมสนใจอาจทําใหเกิดผลกระทบตอเด็กในครรภ 
 (๔) เม่ือถึงคราวท่ีภรรยาคลอดบุตร ไมสามารถกระทําภารกิจตาง ๆ ได สามีจะตองใสใจอยู
ตลอดเวลาวา ตนเองจะตองจัดการทุกอยางและหาเครื่องบํารุงภรรยาอยางเหมาะสมอยูตลอดเวลา 
ตองใครครวญอยูตลอดเวลาวา ความทุกขภรรยาท่ีเปรียบไดกับความทุกขของตนเอง 
 (๕) สามีไมควรมองภรรยาดวยความรูสึกวาเปนผูท่ีถายโอนความรูสึกทางเพศเทานั้น 
จะตองมองถึงคุณคาท่ีมีตอกัน เชนเปนเพื่อนคูชีวิต เปนท่ีคนท่ีเขาใจ ดูแลกันตลอดไป ใหเกียรติกัน 
ควรแสดงน้ําใจตอภรรยาอยูตลอดเวลา  
 จากทัศนะของพุทธศาสนาดังกลาวมาทําใหมองเห็นวา ความเปนภรรยามิไดมุงตอบสนอง
ความรูสึกของสามีอยางเดียว แตมีคุณคาท่ีควรแกการใหเกียรติและคุณคาในฐานะเพ่ือนรวมชีวิต
และกัลยาณมิตรผูสงเสริมการพัฒนาชีวิตและครอบครัว หลักธรรมชองสามีท่ีจะตองปฏิบัติตอ
ภรรยานี้ พุทธศาสนาถือวาเปนหลักท่ีมีความจําเปนตอชีวิตคูสมรสมาก เนื่องจากภรรยาเปนผูท่ีอยู
รวมชีวิตกับตน หลักหลักธรรมดังกลาวจัดวาเปนหลักแหงการทะนุถนอมความรักของชีวิตคูสมรส
ใหม่ันคงอยูเสมอ ซ่ึงตรงกับหลักจิตวิทยาท่ี ความรักของคูสมรสจะยืนหยัดอยางยาวนานและม่ันคง
ไดจะตองประกอบไปดวย องคประกอบหลัก ๓ ประการ๒๑ 
 ๑) องคประกอบดานอารมณ อันไดแกความรูสึกผูกพัน ใกลชิดสนิทสนม ช่ืนชอบ การ
หวงใย เขาใจและใหอภัย 
 ๒) องคประกอบดานแรงจูงใจ เปนความผูกพันดานกายภาพ ความสัมพันธดานเพศรส 
ความรูสึกโรแมนติดตอกันและกันอยางสมํ่าเสมอ 
 ๓) องคประกอบดานสติสัมปชัญญะ เปนความรับผิดชอบตอกันและกัน รวมทุกขรวมสุข
ดวยกัน อดทนตอกัน พรอมท่ีจะเปดเผยและโตแยงกันและกันอยางเปดโอกาส เคารพตอกันและกัน 
เต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีควรจะเปล่ียนแปลง 

๓.๓.๒ หลักธรรมของภรรยาท่ีจะพึงปฏิบัติตอสามี 
 การวางหลักหลักธรรมของภรรยาที่จะพึงปฏิบัติตอสามีนั้น พุทธศาสนาถือวาเปนการ
ปฏิบัติท่ีสอดคลองและรับกันกับหลักหลักธรรมของสามีท่ีปฏิบัติตอภรรยา ภรรยาจัดไดวามี
ความสําคัญอยางนอย ๒ ประการ คือ ในฐานะเปนมารดาของบุตรธิดาท่ีจะใหการกอเกิดสมาชิกท่ีมี
คุณภาพแกสังคมประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง ไดแกในฐานะของผูท่ีทําใหสถาบันครอบครัวมี

                                                        
๒๑ ศรีเรือน  แกวกังวาน. จิตวิทยาพัฒนาการทุกชวงวัย  เลม ๑-๒ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙) หนา ๓๙๖. 



 
๗๐ 

 
ความสมบูรณ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหมองเห็นวา ภรรยามิไดมีความสําคัญตอสามีเทานั้น แตยัง
สงผลตอการกอตัวของสมาชิกท่ีมีคุณภาพแกสังคมอีกดวย บุคคลท่ีจะเปนภรรยาท่ีดีไดเชนนี้ พุทธ
ศาสนาไดแสดงหลักเอาไววาจะตองประกอบดวยหลักธรรมพื้นฐาน ๕ ประการ๒๒ คือ   

(๑) จัดงานบานใหเรียบรอย 
 หนาท่ีของภรรยาท่ีจัดวาเปนเสนหอันพึงปรารถนาของสามีคือการเปนผูรูจักจัดระเบียบการ
งานใหเรียบรอย การจัดการงานดี หมายเอาการจัดหนาท่ีการงานภายในบานเรือนใหสมบูรณใน 
มังคลัตถทีปนี้ไดใหความหมายของการจัดการเอาไววา “วิธีการจัดอาหารและการตรวจตราช่ือวา
การงานอันสตรีในสกุลพึงจัด”๒๓  การจัดงานบานท่ีดียังรวมไปถึงการดูแลเอาใจใสตอบุตรธิดาให
คําแนะนําอยูเสมอ มีขอท่ีนาสังเกตเกี่ยวกับการใหภรรยาเปนผูท่ีจัดการงานบานใหเรียบรอยนั้น
เพราะเหตุท่ีวาภรรยาในฐานะท่ีเปนสตรียอมจะเปนผูท่ีมีความละเอียดสุขุมกวาสามีในฐานะบุรุษอยู
มาก และอีกเหตุผลหน่ึงก็คือ ภรรยาโดยสวนมากมีเวลาอยูกับบานมากกวาสามี ชวงจังหวะเชนนี้จึง
เปนความเหมาะสมประกอบกับความละเอียดออนท่ีมีอยูในตัวภรรยา แมในสังคมปจจุบันภรรยาจะ
มีบทบาทในงานนอกบานมากข้ึนเทาเทียมกับบุรุษ แตความเหมาะสมกับการจัดงานบานยังเปนส่ิงท่ี
เธอทําไดดีอยูนั่นเองโดยเฉพาะสังคมไทย การมอบงานภายในบานใหในทัศนะของพุทธศาสนามิได
หมายถึงการใชแรงงานสตรีแตอยางใด กลับเปนการใหเกียรติยกยองในความสามารถท่ีสตรีใน
ฐานะภรรยามีอยู ศาสตราจารย ปรีชา ชางขวัญยืน แหงภาควิชาปรัชญาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได
แสดงทัศนะเกี่ยวกับเร่ืองนี้เอาไววา 

“ผูหญิงท่ีทํางานนอกบานมักจะไดรับความยกยองวาทํางานเทาเทียมกับชาย จึงเห็นวาเม่ือ
เปนเชนนั้นงานบานในฐานะภรรยาและมารดาก็ไมจําเปนตองเปนงานของผูหญิง เม่ือเปน
เชนนี้การเกี่ยวกัน ทําหนาท่ีในบานในฐานะภรรยาและแมของลูกจึงเกิดข้ึน และเม่ือแม
กลายเปนผูชายเชนเดียวกับพอไปเสียแลวลูกก็จะขาดความรักแบบ แมซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีทํา
ใหลูกมีสุขภาพจิตดี ในปจจุบันผูหญิงโดยท่ัวไปยังเขาใจความสําคัญของความเปนภรรยา
และแมอยู แตเธอตองทํางานหนักเพราะตองทํางานนอกบานดวย เม่ืออยูนอกบานเธอ
ทํางานสําคัญเชนเดียวกับชายเมื่ออยูในบานเธอทําหนาท่ีภรรยาและแม ซ่ึงแตเดิมเปนงานท่ี
ฝายชายยกใหภรรยาเปนผูจัดการเพราะตนใชเวลาทํางานนอกบานเสียมากไมรูรายละเอียด
ในบานการแกปญหาความเหนื่อยยากของผูหญิงในกรณีเชนนี้ ฝายชายควร จะปรับหนาท่ี
และบทบาทชวยภรรยาบาง ในสมัยพุทธกาลผูหญิงท่ีอยูในครอบครัวมีฐานะไมดีก็ตอง
ทํางานชวยสามีหาเล้ียงลูกและตองทํางานบานและดูแลลูก ในทางตรงกันขามก็ไมปรากฏ

                                                        
๒๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 
๒๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๐/๑๑. 



 
๗๑ 

 
วาพุทธเจาทรงหามผูชายทํางานบานและดูแลลูก จะเห็นไดวาการเปนพรหม เปนบุรพาจารย 
บุรเทพและอาหุเนยยบุคคลนั้นเปนท้ังมารดาและบิดา บิดาก็สอนและอบรมใหบุตรในสวน
ของความเปนชาย ศิลปะวิทยาการตาง ๆ อยางผูชาย มารดาก็อบรมในสวนของความเปน
หญิง ท้ังชายและหญิงมีฐานะเทาเทียมกัน ลูกตองการท้ังบิดาและมารดา ไมใชการออกจาก
บานไปหาเงินมาใหใชอยางเดียวซ่ึงเห็นกันในปจจุบันวาครอบครัวประเภทนี้เปนครอบครัว
ท่ีลูกมักจะกลายเปนเด็กมีปญหาหรือเสียคนเพราะลูกขาดส่ิงท่ีเขาไมอาจจะหาเงินไปซ้ือหา
จากท่ีใดได” ๒๔ 
ดังนั้นจากทัศนะของศาสตราจารยปรีชา ทําใหมองเห็นวาการจัดการบานใหสมบูรณใน

ฐานะภรรยาจึงเปนการสรางสภาพครอบครัวใหอบอุนและเปนเกราะกําลังปญหาตาง ๆ อันเปน
ชองวางระหวางบิดามารดากับบุตรธิดาอีกดวย ทําใหมีตัวแทนของผูนําครอบครัวอยูใกลชิดรวมรับรู
และแกปญหาแกบุตรธิดา บทบาทของภรรยาเกี่ยวกับเร่ืองการจัดการบานนี้จึงควรไดรับการมอง
หมายใหปฏิบัติอยางสมบูรณจากสามี 

(๒) เคารพและเอื้อเฟอญาติสามี 
 ความหมายของการสงเคราะหท่ีภรรยาตองปฏิบัติอยางใสใจ หมายถึง การแสดงความ
เคารพดวยวาจา ดวยอาหารวัตถุรวมไปถึงของขวัญเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ แกญาติสามีท่ีสามีให
ความเคารพ๒๕ ภรรยาตองใหความสําคัญตอญาติของสามีประดุจเดียวกันกับญาติของตนเอง 
แสดงออกซ่ึงน้ําใจท่ีเอ้ือเฟอ ดวยวาจาคือพูดจาเจรจาดวยถอยคําท่ีไพเราะและเคารพ เปนประโยชน 
ไมสอเสียด พูดเหน็บใหเจ็บใจ แสดงความเอ้ือเฟอดวยวัตถุส่ิงของตามโอกาสหรือในคราวท่ีญาติ
ฝายสามีประสบทุกข มีความลําบากไมควรนิ่งดูดาย เมินเฉย เม่ือถึงวาระสําคัญควรมีของเปน
บรรณาการ โดยเฉพาะบิดามารดาของสามีจะตองแสดงออกซ่ึงความเคารพและยกยองเชนกับท่ีสามี
แสดงแกญาติขางฝายของตน กลาวในทางจิตวิทยา การกระทําดังกลาว๒๖ คือ 
 (๑) ใหความเคารพและรักใครบิดามารดาของสามี 
 (๒) ไมทําใหบิดามารดาของสามีรูสึกวาถูกแยงชิงลูกชายไป แตควรใหความรูสึกวาได
สมาชิกเพิ่ม 
 (๓) ไมทําตัวเปนคนอ่ืนไกล จะตองแสดงตัวประหนึ่งวาเปนคนครอบครัวเดียวกัน 

                                                        
๒๔ ปรีชา  ชางขวัญยืน, สตรีในคัมภีรตะวันออก, หนา ๑๐๐. 
๒๕ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๐/๑๑. 
๒๖ พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว. (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐) หนา 

๗๓. 
 



 
๗๒ 

 
 (๔) ทําบานใหอบอุน โดยการหม่ันไปมาหาสูกับญาติขางฝายสามีอยูประจํา 
 (๕) ถามีปญหาเกิดข้ึนในหมูญาติ จะตองปรึกษาหารือกันจะทําใหคูสมรสเห็นคุณคาและให
เกียรติกัน รักกันอยูดวยกันอยางมีความสุข 

(๓) ไมประพฤตินอกใจสามี 
 ความไมประพฤตินอกใจ กลาวไดวาเปนกฎเกณฑท่ีสําคัญของการอยูรวมกันของคูสมรส
ในทัศนะของพุทธศาสนา การวางหลักหลักธรรมขอดังกลาวไวจึงถือวาเปนพันธะทางศีลธรรมของ
ท้ังผูท่ีเปนสามีและภรรยาและจัดเปนหลักธรรมสังคมที่สําคัญอยางหน่ึง จะเห็นไดจากการจัดให
หลักธรรมขอดังกลาวใหเปนสวนหนึ่งของศีลอันเปนขอปฏิบัติสําหรับมนุษยในสังคม หากจะกลาว
กันแลว หลักธรรมขอดังกลาวใหเปนสวนหนึ่งของศีลอันเปนขอปฏิบัติสําหรับมนุษยในสังคม หาก
จะกลาวกันแลว หลักธรรมขอดังกลาวจัดไดวาเปนขอปฏิบัติสําหรับมนุษยในสังคม และเปน
หลักธรรมท่ีเกื้อกูลความมั่นคงของสถาบันครอบครัว พุทธศาสนาถือวา มนุษยทุกคนเกิดมาพรอม
กับสิทธิ ไมวาจะเปนชายหรือหญิง และสิทธิดังกลาวก็เปนสิทธ์ิท่ีจะตองไดรับการเคารพดวยเร่ิม
ต้ังแต สิทธิในการท่ีจะมีชีวิตอยู สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในอันท่ีจะไดรับขาวสารขอมูลอยางถูกตอง
และตรงไปตรงมา หากมีคนใดคนหนึ่งพยายามที่จะลิดรอนสิทธิอันชอบธรรมดังกลาวของผูอ่ืน
พุทธศาสนาถือวาผูนั้นกําลังเขาไปกาวกายสิทธิ ในกรณีของคูสมรสก็เชนเดียวกัน พุทธศาสนาถือวา 
สามีภรรยายอมเปนสมบัติของกันและกัน เปนสมบัติท่ีจะตองไดรับการดูแลเอาใจใสในฐานะสมบัติ
ของตน การประพฤตินอกใจของคูสมรส พุทธศาสนาจึงถือวาเปนการทําลายลัทธิในความเปนสามี
ภรรยา 
 การประพฤตินอกใจ นอกจากจะเปนการทําลายสิทธิในความเปนสามีภรรยาแลว ยังเปนบอ
เกิดของความลมสลายของสถาบันครอบครัวไดงายอีกดวย ครอบครัวท่ีประสบกับปญหาการหยา
รางของผูนํามักกอใหเกิดปญหาแกสังคม เด็กท่ีมาจากครอบครัวลมสลายยอมไดรับผลกระทบทาง 
จิตใจมากกวาเด็กโดยท่ัวไป เด็กจะเกิดปมดอยข้ึนมาและหาทางออกในทางท่ีผิด เชน การเสพส่ิงเสพ
ติดใหโทษ คบเพื่อนเท่ียว เนื่องจากการขาดผูเอาใจใสดูแล การไมประพฤตินอกใจจึงเปนหลัก
หลักธรรมท่ีควรไดรับการเอาใจใสจากคูสมรสเปนอยางยิ่ง การสมรสจึงนํามาซ่ึงความมีเสถียรภาพ
ของคูสมรสและสภาพครอบครัว 

(๔) จัดการทรัพยสมบัติดวยดี 
 บทบาทของภรรยาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือภาวะของความเปนแมบาน การดูแลเอาใจ
ใสในกิจการภายในบานมักไดรับมอบหมายอยูตลอด พุทธศาสนามองวาเม่ือภรรยาอยูในบทบาท
ของแมบาน ยอมเหมาะสมสําหรับการจัดแจงทรัพยสมบัติรวมถึงขาวของตาง ๆ ท่ีพอบานหามาได 
ถึงแมสังคมสมัยใหม สามีภรรยาจะมีบทบาททํางานนอกบานไดเทากัน แตบทบาทบางอยางยอม



 
๗๓ 

 
เหมาะแกเพศบางเพศ ภรรยาถือวาเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานการจัดงานบานจับจายของใชเขา
บานรวมถึงแยกประเภทของใชใหเปนระเบียบ พุทธศาสนาถือวา การรักษาทรัพยสมบัตินั้นจะตอง
เปนไปอยางเหมาะสม โดยแบงเปน ๔ สวน๒๗ คือ 
 (๑) สวนท่ีหนึ่งเก็บไวสําหรับใชจายภายในครอบครัว ไมวาจะเปนคาอาหาร คาเทอมของ
บุตรธิดา รวมไปถึงการเอ้ือเฟอญาติพี่นองและการทําบุญแกพระสงฆ สรางสาธารณประโยชนแก
สังคม 
 (๒) อีก ๒ สวนเก็บไวเปนทุนในการประกอบกิจการตาง ๆ อันเปนความมั่นคงของ
ครอบครัว 
 (๓) สวนท่ี ๔ เก็บไวใชในคราวจําเปน เชนในภาวะท่ีเจ็บปวยหรือในคราวท่ีเรงดวน เพื่อมิ
ใหเกิดปญหาตามมา 
 การจัดสรรทรัพยเปนสวนตาง ๆ เชนนี้จัดวาเปนการสรางระบบท่ีดีใหครอบครัวภรรยาท่ีดี
ควรรูจักการจัดการทรัพยสินท่ีสามีหามาไดอยางเปนสัดสวน เพื่อใหการใชจายเปนไปอยางลงตัว 
โดยเฉพาะในสังคมปจจุบันท่ีคาครองชีพสูงข้ึน การจัดสรรทรัพยสมบัติจึงเปนเร่ืองท่ีจําเปน 
ครอบครัวท่ีมีทรัพยเขามา แตขาดระบบการจัดการ ยอมจะสงผลกระทบแกครอบครัวในระยะยาว
ได 

 (๕) ขยันไมเกียจครานในหนาท่ีการงานไมดูดาย 
 ความเกียจครานถือวาเปนหนทางท่ีจะนําไปสูความเส่ือมอยางหน่ึงในทัศนะของพุทธ
ศาสนา เพราะทําใหกิจการตาง ๆ ท่ีวาง ๆ ไวเสียหายไป ผูเกียจครานมักผัดวันประกันพรุง เชน มัก 
อางวายังรอนอยู ยังหนาวอยู ยังหิวอยู ยังอ่ิมอยู ยังเชาอยู เย็นเสียแลว๒๘ ภรรยาผูหวังความเจริญใน
การครองเรือนคูสมรส จะตองขจัดความเกียจครานออกไป ในมงคลทีปนี้ไดใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะของภรรยาท่ีไมเกียจครานเอาไววา  

ช่ือวาสตรีแมเรือนพึงปรารถนาความเปนผูฉลาดในการตกแตงอาหารกอน และพึ่ง
ปรารถนาความประกอบขวนขวายในการตกแตงอาหารนั้น แตนั้นพึงปรารถนาความ
ประกอบขวนขวายในกิจนอยใหญ อันเกี่ยวกับชนคือสตรีของสามี แตนั้นพึงปรารถนา
ความประกอบและขวนขวายในกิจอันควรทําแกบุตรและปริชน๒๙ 

 จากอรรถาธิบายดังกลาวทําใหมองเห็นวาในภารกิจตาง ๆ อันเปนหนาท่ีของภรรยาท่ีจะ
กระทําจะตองไมดูดาย ตองเอาใจใสนับต้ังแตการจัดอาหาร รวมไปถึงการดูแลความพรอมของบุตร

                                                        
๒๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๗/๒๐๒.  
๒๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๕. 
๒๙ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๐/๑๑. 



 
๗๔ 

 
ธิดาเกี่ยวกับเร่ืองขาวปลาอาหารกอนออกไปโรงเรียน การท่ีพุทธศาสนาวางหลักหลักธรรมขอนี้ไว 
หมายถึง การมองถึงหลักการที่เหมาสะสมแกภรรยา ซ่ึงเร่ืองนี้ศาสตราจารยปรีชา ชางขวัญยืนได
แสดงทัศนะเอาไววา 

บางคนอาจเห็นวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงวางภาระใหแกภรรยาจนภรรยาไมมี
เวลาวาง และไมไดออกไปทํางาน ซ่ึงจะทําใหสามีท่ีอํานาจเหนือภรรยา เนื่องจากเปนผูมี
รายไดเล้ียงดูภรรยา แตการเล้ียงดูภรรยานั้นต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน สามีท่ีดีก็ไมไดเห็น
ภรรยามีฐานะเปนทาสและไมไดเอาฐานะผูหาเล้ียงชีพมาขมภรรยา เนื่องจากเขาใจดีวา การ
ท่ีภรรยาทําหนาท่ีของตนน้ันไมใชการรับจาง และจะไมมีวันท่ีจะหาลูกจางท่ีดีเทาภรรยาได 
ภรรยานั้นมิใชไดมาดวยการใชเงินจาง แตไดมาดวยการเอาความรักไปให ภรรยาก็เชนกัน 
อาจรับใชสามียิ่งกวาคนรับใชก็ได เพราะท่ีรับใชนั้นดวยความรักไมใชดวยหวังคาจาง 
กลาวคือตางคนตางใหความรักแกกันและดูแลกันเหมือนกับดูแลตนเองหรือยิ่งกวา๓๐ 
ในสังคมปจจุบัน ฐานะและบทบาทของภรรยาแตกตางไปจากสังคมพุทธกาลมากความ

ขยันไมเกียจครานอาจมองไดในหลายมิติ โดยท่ีท้ังสามีและภรรยาจะตองยึดหลักหลักธรรมขอนี้ให
มาก การวางหลักหลักธรรมขอนี้แกภรรยา หากมองอยางรอบคอบแลวจะเห็นวาพุทธศาสนา
ประสงคจะใหภรรยาปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับส่ิงท่ีสามีไดปฏิบัติตอ คือการยกยอง ไมดูหม่ิน ไม
นอกใจ มอบความเปนใหญให มอบเคร่ืองแตงตัวให เปนส่ิงท่ีภรรยาผูท่ีตระหนักถึงความดีของสามี
ท่ีปฏิบัติตอตน จึงควรปฏิบัติหนาท่ีในสวนท่ีเปนของตนใหสมบูรณ เพราะสังคมนับต้ังแตระดับ
บุคคล ครอบครัว ไปจนถึงชุมชนใหญระดับประเทศ ระดับนานาชาติตางตองพึ่งพิงอิงอาศัยกันและ
กันท้ังนั้น 

การวางหลักหลักธรรมของสามีของสามีภรรยาน้ี พุทธศาสนามุงหวังถึงประโยชนอัน
แทจริงท่ีเหมาะสมกับสังคมในยุคสมัยนั้น เม่ือสังคมแปรเปล่ียนไปอาจจะมีบางประเด็นเกี่ยวกับ
หลักธรรมท่ีควรจะปรับเปล่ียนเพ่ือความสมดุลและลงตัวของแนวคิดและวิถีชีวิตของผูคนในแตละ
ยุคสมัย แตอยางไรก็ดี หลักหลักธรรมท่ีกลาวมานี้ก็ยังสามารถที่จะเปนกรอบหรือใหภาพกวาง ๆ  
ไวเพื่อเปนหลักในการปฏิบัติตนอยูนั่นเอง   หากมองในแงจิตวิทยาแลวหลักธรรมของสามีภรรยา
นั้น เปนหลักธรรมท่ีเอ้ือตอการท่ีจะทําใหสามีภรรยามองเห็นคุณคาของกันและกัน ความรูสึก
ดังกลาวจะนํามาซ่ึงความอบอุน กอใหเกิดความรักท่ีม่ันคงและย่ังยืน และความสุขของครอบครัว 
นอกจากนั้นแลวหลักหลักธรรมดังกลาวยังเอ้ือประโยชนตอหลักธรรมการครองเรือนขออ่ืน ๆ ท่ี
พุทธศาสนาวางไวอีกดวย 

                                                        
๓๐ ปรีชา  ชางขวัญยืน, สตรีในคัมภีรตะวันออก, หนา ๑๐๐. 



 
๗๕ 

 
จากทัศนะของพุทธศาสนาที่มีตอการครองชีวิตสมรสนั้น จะเห็นทาทีของพุทธศาสนาได

ชัดเจนวา มุงใหการครองชีวิตสมรสนั้นเปนไปเพื่อความสุขอยางถาวร การวางหลักหลักธรรมคู
สมรสไวนั้นแมวาจะถูกวิจารณวา พุทธศาสนามุงแกปญหาใหกับสังคมชาวพุทธท่ีพระพุทธเจามุง
เผยแผในสมัยนั้น อาจจะไมเกี่ยวกับสังคมสมัยใหมท่ีมีความซับซอนของปญหาท่ีมากกวาและ
ปญหาท่ีวานั้นก็แตกตางจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมสมัยพุทธกาลโดยส้ินเชิงการนําหลักพุทธ
หลักธรรมมาใชจึงถือวาไมเหมาะกับสังคมสมัยใหม เพราะแนวคิด วัฒนธรรมและความเช่ือท่ี
แตกตางออกไป และไมสามารถจะแกปญหาการหยารางดังกลาวมาไดจริง ซ่ึงแนวคิดดังกลาว
จะตองมองอยางรอบคอบ เสรีภาพอันแทจริงและเหมาะสําหรับสังคมทุกสังคม หากศึกษาใหเห็น
อยางถองแทดวยลักษณะดังกลาวมายอมจะทําใหมองเห็นถึงสาระแหงพุทธหลักธรรมท่ีมุงเนนการ
สรางสรรคท้ังชีวิตปจเจกชนและสังคมใหเกิดสันติภาพอันแทจริง เพราะพุทธหลักธรรมเปน
หลักธรรมท่ีมุงเนนใหมนุษยพัฒนาตนเองเพ่ือเขาถึงประโยชนอันแทจริง  

 
๓.๔ หลักการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหปกติสุข 

สําหรับประเด็นตอไปท่ีจะตองศึกษาตอไปก็คือหลักธรรมท่ีเกี่ยวของกับการครองชีวิตคู
หรือหลักการครองคูใหมีความสุขหรือครอบครัวมีปกติสุขภายหลังจากการเลือกคูท่ีไดตัดสินในใจ
ในการอยูรวมกันหรือการเลือกคูมาแลว ดวยการตัดสินใจท่ีมาจากคนสองคนหรือดวยตัวเองหรือวา
ดวยกรอบแนวคิดทางสังคมก็ตาม เม่ือตัดสินใจอยูรวมชีวิตกันแลวนั้นคูครองจะมีหลักการบริหาร
ครอบครัวใหมีความสุขไดอยางไรบาง ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดเสนอแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือ
การบริหารครอบครัวใหมีความสุขไดดังจะไดนําเสนอตอไป 

๓.๔.๑  หลักการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหปกติสุขดานการการกําหนดเปาหมายชีวิต 
สําหรับหลักในการดําเนินชีวิตครอบครัวใหมีความสุขนั้นอันดับแรกจะตองคํานึงถึงหลัก

ในดานการกําหนดเปาหมายของการดําเนินชีวิตวาจะเปนไปในทิศทางใด ซ่ึงหลักการกําหนด
เปาหมายดังกลาวพระพุทธศาสนาไดเสนอแนวทางไวดังตอไปนี้ 
               ๓.๔.๑.๑ การกําหนดกรอบการดําเนินชีวิตท่ีสมบูรณ    

สําหรับคําวาการกําหนดเปาหมายชีวิตใหสมบูรณนั้น หมายถึง การกําหนด
เปาหมายของชีวิตท้ัง ๒ โลก คือ  ชีวิตในโลกนี้ และชีวิตในโลกหนา เพราะในทางพระพุทธศาสนา
นั้นสอนวามนุษยตราบใดท่ียังส้ินกิเลสก็ยอมเวียนวายตายเกิดในโลกท้ังสองน้ันอยูรํ่าไป ดังนั้น 
คนเราเม่ือเกิดมาก็จะตองรูจักการกําหนดเปาหมายของชีวิตไวท้ัง ๒ โลกนั้นอยางชัดเจน เพราะการ
กําหนดเชนนั้นยอมกอใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินชีวิต โดยคนท่ีมีความม่ันใจในชีวิตของตน 
จนไมหวาดหวั่นพร่ันพรึงแมตอความตาย ก็เพราะไดดําเนินชีวิตของตนอยูอยางดีที่สุดและไดใช



 
๗๖ 

 
ชีวิตนั้นใหเกิดคุณประโยชนคุมคากับการท่ีไดเกิดมาแลวชาติหนึ่ง เรียกไดวาเปนผูอยูอยางผูมีชัย 
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต คนเชนนั้นคือผูท่ีไดเขาถึงจุดหมายแหงการมีชีวิต และดําเนิน
ชีวิตของตนตามหลักการตอไปนี้  

ก. การดําเนินชีวิตไปสูจุดหมาย คือ ดําเนินชีวิตใหบรรลุประโยชนท่ีเปนจุดหมายของการมี
ชีวิต ท่ีเรียกวา อัตถะ หรือ อรรถ ๓ คือ  

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายข้ันตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน ท่ีสําคัญ คือ  
ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา อายุยืนยาว  
ข) มีเงินมีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ  
ค) มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เปนท่ียอมรับในสังคม  
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนท่ีนับถือ  

ท้ังหมดนี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชหรือปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขโดยชอบทั้งแกตน
และผูอ่ืน  

๒. สัมปรายิกัตถะ จุดหมายข้ันเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบ้ืองหนา ท่ีเปนคุณคาของชีวิต 
ซ่ึงใหเกิดความสุขลํ้าลึกภายในโดยเฉพาะ  

ก) ความอบอุนซาบซ้ึงสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ  
ข) ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาดท่ีไดประพฤติแตการดีงามสุจริต  
ค) ความอ่ิมใจ ในชีวิตมีคุณคา ท่ีไดเสียสละบําเพ็ญประโยชน  
ง) ความแกลวกลาม่ันใจ ดวยมีปญญาท่ีจะแกปญหานําพาชีวิตไป  
จ) ความโปรงโลงม่ันใจ วาไดทํากรรมดี มีหลักประกันวิถีสูภพใหม  

๓. ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง คือ การมีปญญารูเทาทันความจริง 
เขาถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําใหจิตใจเปนอิสระ  

ก) ไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงําดวยความผันผวนปรวนแปรตางๆ  
ข) ไมผิดหวังโศกเศราบีบค้ันจิตเพราะความยึดติดถือม่ันในส่ิงใด  
ค) ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดช่ืน เบิกบานใจตลอดเวลา  
ง) เปนอยูและทําการดวยปญญาซ่ึงมองท่ีเหตุปจจัย  

อัตถะ ๓ ข้ันนี้ จัดแบงใหมเปน ๓ ดานดังนี้  
๑. อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ ประโยชน ๓ ข้ันขางตน ซ่ึงพึงทําให

เกิดข้ึนแกตนเองหรือพัฒนาชีวิตของตนใหลุถึง  
๒. ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอ่ืน หรือ ประโยชนผูอ่ืน คือ ประโยชน ๓ ข้ันขางตน ซ่ึงพึง

ชวยเหลือใหผูอ่ืนหรือเพื่อนมนุษยไดบรรลุถึงดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของเขาเอง
ข้ึนไปจนเขาถึงตามลําดับ  



 
๗๗ 

 
๓. อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนท้ังสองฝาย คือ ประโยชนสุขและความดีงาม

รวมกันของชุมชนหรือสังคม รวมท้ังภาวะและปจจัยแวดลอมตางๆ ท้ังทางวัตถุ เชน ปา แมน้ํา ถนน
หนทาง และทางนามธรรม เชน ศีลธรรม วัฒนธรรม ซ่ึงพึงชวยกันสรางสรรคบํารุงรักษา เพื่อ
เกื้อหนุนใหท้ังตนและผูอ่ืนกาวไปสูจุดหมาย ๓ ข้ันขางตน อยางนอยไมใหการแสวงประโยชนตน
สงผลกระทบเสียหายตอประโยชนสุขของสวนรวม ดังตัวอยาง พระภิกษุเม่ือปฏิบัติตามพระวินัย 
ยอมชวยรักษาสามัคคีแหงสงฆ อันเปนบรรยากาศท่ีเกื้อหนุนใหภิกษุท่ีอยูรวมกันทุกรูปอยูผาสุก 
และเจริญงอกงามในการปฏิบัติ จนอาจลุถึงปรมัตถ คือประโยชนสูงสุด๓๑  

ข. ภายในทรงพลัง คือ มีกําลังท่ีเกิดจากคุณธรรมความประพฤติปฏิบัติท่ีเปนหลักประกัน
ของชีวิต ซ่ึงทําใหเกิดความม่ันใจในตนเองจนไมมีความหวาดหวั่นกลัวภัย เรียกวา พละ (ธรรมอัน
เปนกําลัง) มี ๔ ประการ กลาวคือ  

๑. ปญญาพละ กําลังปญญา คือ ไดศึกษา มีความรูความเขาใจถูกตองชัดเจน ในเร่ืองราวและ
กิจการท่ีตนเก่ียวของ ตลอดไปถึงสภาวะอันเปนธรรมดาของโลกและชีวิต เปนผูกระทําการตางๆ 
ดวยความเขาใจเหตุผลและสภาพความจริง  

๒. วิริยพละ กําลังความเพียร คือ เปนผูประกอบกิจทําหนาท่ีการงานตางๆ อยูตลอดเวลา 
ดวยความบากบ่ันพยายาม ไมไดทอดท้ิงหรือยอหยอนทอถอย  

๓. อนวัชชพละ แปลตามศัพทวา กําลังการกระทําท่ีปราศจากโทษหรือ กําลังสุจริต หรือ
กําลังความบริสุทธ์ิ คือมีความประพฤติและหนาท่ีการงาน สุจริตไรโทษ สะอาดบริสุทธ์ิ ไมมีขอท่ี
ใครจะติเตียนได  

๔. สังคหพละ กําลังการสงเคราะห คือ ไดชวยเหลือเกื้อกูล ทําตนใหเปนประโยชนแกเพื่อน
มนุษย เปนสมาชิกท่ีมีคุณประโยชนของชุมชน  

ตัวอยางเชน เปนขาราชการ พึงจําส้ันๆ วา รูงานดี ทําหนาท่ีไมบกพรอง มือสะอาด ไมขาด
มนุษยสัมพันธ๓๒  

ค. ตั้งตนบนฐานท่ีม่ัน ซ่ึงใชเปนท่ียืนหยัดใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุดอันเปนท่ีหมาย
ได โดยไมเกิดความสําคัญตนผิด ไมเปดชองแกความผิดพลาดเสียหาย และไมเกิดส่ิงมัวหมอง
หมักหมมทับถมตน ดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียกวา อธิษฐาน (ธรรมเปนท่ีมัน) ๔ ประการ 
คือ  

                                                        
๓๑ ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๗๕๕/๓๘๙ 
๓๒ องฺ.นวก. (ไทย)  ๒๓/๒๐๙/๓๗๖ 



 
๗๘ 

 
๑. ปญญา ใชปญญา คือ ดําเนินชีวิตดวยปญญา ทํากิจการตางๆ ดวยความคิด เม่ือประสบ

เหตุใดๆ ก็ไมวูวามตามอารมณหรือหลงไปตามส่ิงท่ีเยายวน ศึกษาส่ิงตางๆ ใหมีความรูชัด หยั่งเห็น
เหตุผล เขาใจภาวะของส่ิงท้ังหลายจนเขาถึงความจริง  

๒. สัจจะ รักษาสัจจะ คือ สงวนรักษาดํารงตนม่ันในความจริงท่ีรูชัด เห็นชัด ดวยปญญา 
เร่ิมแตจริงวาจา จริงในหลักการ จริงในการปฏิบัติ จนถึงจริงปรมัตถ  

๓. จาคะ เพิ่มพูนจาคะ คือ คอยเสริมหรือทวีความเสียสละ ใหเขมแข็งมีกําลังแรงยิ่งข้ึนอยู
เสมอ เพื่อปองกันหรือทัดทานตนไวมิใหตกไปเปนทาสของลาภสักการะและผลสําเร็จเปนตน ท่ีตน
ไดสรางข้ึน อันคอยลอเราเยายวนใหเกิดความยึดติด ลําพอง และลุมหลงมัวเมา ส่ิงใดเคยชินเปน
นิสัยหรือเคยยึดถือไว แตผิดพลาด ไมจริง ไมถูกตอง ก็สามารถละไดท้ังหมด เร่ิมแตสละอามิสจนถึง
สละกิเลส  

๔. อุปสมะ รูจักสงบใจ คือรูจักหาความสุขสงบทางจิตใจ ฝกตนใหสามารถระงับความมัว
หมองดับความขัดของวุนวายอันเกิดจากกิเลสได ทําจิตใจใหสงบผองใสรูจักรสแหงสันติ คนท่ีรูจัก
รสแหงความสุขอันเกิดจากความสงบใจแลว ยอมจะไมหลงใหลมัวเมาในวัตถุ หรือลาภ ยศ 
สรรเสริญ เปนตน โดยงาย๓๓  

๓.๔.๑.๒ การกําหนดเปาหมายชีวิตใหประสบความสําเร็จ  
ผูท่ีตองการดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จ ไมวาจะในดานการศึกษา หรือ

อาชีพการงานก็ตาม พึงปฏิบัติตามหลักตอไปนี้  
ก. หลักความเจริญ ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีจะนําชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง ท่ีเรียวกวา จักร 

(ธรรมประดุจลอท้ังส่ีท่ีนํารถไปสูจุดหมาย) ซ่ึงมี ๔ ขอ คือ  
๑. ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกอยูถ่ินท่ีเหมาะ คือ เลือกหาถ่ินท่ีอยู หรือแหลงท่ีเลาเรียน

ดําเนินชีวิตท่ีดีซ่ึงมีบุคคลและส่ิงแวดลอมท่ีอํานวยแกการศึกษาพัฒนาชีวิต การแสวงธรรมหาความรู 
การสรางสรรคความดีงามและความเจริญกาวหนา  

๒. สัปปุริสูปสสยะ เสาะเสวนาคนดี คือ รูจักเสวนาคบหาหรือรวมหมูกับบุคคลผูรู 
ผูทรงคุณและผูท่ีจะเกื้อกูลแกการแสวงธรรมหาความรู ความกาวหนางอกงาม และความเจริญโดย
ธรรม  

๓. อัตตสัมมาปณิธิ ต้ังตนไวถูกวิถี คือ ดํารงตนม่ันอยูในธรรมและทางดําเนินชีวิต
ที่ถูกตอง ต้ังเปาหมายชีวิตและการงานใหดีงามแนชัด และนําตนไปถูกทางสูจุดหมาย แนวแน 
ม่ันคง ไมพราสาย ไมไถลเชือนแช  

                                                        
๓๓ ม.อุ. (ไทย)  ๑๔/๖๘๒/๔๓๗. 



 
๗๙ 

 
๔. ปุพเพกตปุญญตา มีทุนดีไดเตรียมไว ทุนดีสวนหนึ่ง คือ ความมีสติปญญา 

ความถนัด และรางกายดี เปนตน ท่ีเปนพื้นมาแตเดิม และอีกสวนหนึ่ง คือ อาศัยพื้นเดิมเทาท่ีตัวมีอยู 
รูจักแกไขปรับปรุงตน ศึกษาหาความรู สรางเสริมคุณสมบัติ ความดีงาม ฝกฝนความชํานิชํานาญ 
เตรียมไวกอนแตตน ซ่ึงเม่ือมีเหตุตองใชก็จะเปนผูพรอมท่ีจะตอนรับความสําเร็จ สามารถ
สรางสรรคประโยชนสุขและกาวสูความเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป๓๔  

ข. หลักความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จแหงกิจการนั้นๆ ท่ี
เรียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึงความสําเร็จ) ซ่ึงมี ๔ ขอ คือ  

๑. ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะทําส่ิงนั้น และทําดวยใจรัก ตองการทําใหเปน
ผลสําเร็จอยางดีแหงกิจหรืองานท่ีทํา มิใชสักวาทําพอใหเสร็จๆหรือเพียงเพราะอยากไดรางวัลหรือ
ผลกําไร  

๒. วิริยะ พากเพียรทํา คือ ขยันหม่ันประกอบ หม่ันกระทําส่ิงนั้นดวยความพยายาม 
เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอดท้ิง ไมทอถอย กาวไปขางหนาจนกวาจะสําเร็จ  

๓. จิตตะ เอาจิตฝกใฝ คือ ต้ังจิตรับรูนิ่งท่ีทํา และทําส่ิงนั้นดวยความคิด ไมปลอย
จิตใจฟุงซานเล่ือนลอย ใชความคิดในเร่ืองนั้นบอยๆ เสมอๆ ทํากิจหรืองานนั้นอยางอุทิศตัวอุทิศใจ  

๔. วิมังสา ใชปญญาสอบสวน คือ หม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหา
เหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองขัดของ เปนตน ในส่ิงท่ีทํานั้น โดยรูจักทดลอง 
วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน เพื่อจัดการและดําเนินงานนั้นใหไดผลดียิ่งข้ึนไป  
ตัวอยางเชน ผูทํางานท่ัวๆ ไป อาจจําส้ันๆ วา รักงาน สูงาน ใสใจงาน และทํางานดวยปญญา๓๕  

 ๓.๔.๒ หลักการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหปกติสุขในดานเศรษฐกิจ 
การครองเรือนหรือการมีครอบครัวนั้นถือวาเปนภาระท่ีหนักสําหรับชาวบานซ่ึงจะตองมี

ความเกี่ยวพันหรือสืบเนื่องกับการตองมีคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางโลกโดยท่ัวๆไปท้ังนี้ก็
เพราะคนท่ีดําเนินชีวิตแบบทางโลกโดยท่ัวไปจะตองมีเงินหรือเกี่ยวของกับเงิน และเงินก็ดูเหมือน
จะเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษยผูครองเรือนไมนอย ดังนั้น การมีครอบครัวหรือครอง
เรือนจะตองเปนหนาท่ีของผูนําครอบครัวในการท่ีจะตองรูจักการจัดการเร่ืองเงินใหมีความสมดลุไม
ขาดตกบกพรอง ซ่ึงพระพุทธศาสนาถือวาคนท่ีจะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน 
ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินท่ีดี ต้ังตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปน
ผูปฏิบัติหนาท่ีทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้  

                                                        
๓๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๑/๔๑. 
๓๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 

 



 
๘๐ 

 
ก. ขั้นหาและรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีเปนไปเพื่อนประโยชนปจจุบัน หรือ

หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน ท่ีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถสังสัตตนิกธรรม  ๔ ประการ  
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 

และการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสองตรวจ
ตรา หาวิธีการที่เหมาะท่ีดีจัดการและดําเนินการใหไดผลดี  

๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครอง เก็บรักษาโภคทรัพยและผลงาน
ท่ีตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือ
เส่ือมเสีย  

๓. กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเปนมิตร คือ รูจักเสาวนาคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูท่ีชักจูง
ไปในทางเส่ือมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณ ผูมีความสามารถ ผูนาเคารพนับถือ 
และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแกอาชีพการงาน  

๔. สมชีวิตา เล้ียงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เปนอยูพอดีสมรายได มิ
ใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว๓๖  

ข. ขั้นแจงจัดสรรทรัพย เม่ือหาทรัพยมาไดแลว รูจักจัดสรรทรัพยนั้น โดยถือหลักการแบง
ทรัพยเปน ๔ สวนท่ีเรียกวา โภควิภาค ๔ คือ  

- เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย ๑ สวน ใชจายเล้ียงตน เล้ียงคนท่ีควรบํารุงเล้ียง และทําประโยชน  
- ทฺวีหิ กมฺม ปโยชเย ๒ สวน ใชเปนทุนประกอบการงาน  
- จตุตฺถฺ นิธาเปยฺย อีก ๑ สวน เก็บไวใชในคราวจําเปน๓๗  
ค. ขั้นจับจายกินใช พึงเขาใจและคํานึงไวเสมอวา การที่เพียรพยายามแสวงหา รักษา และ

ครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพื่อจะใชใหเปนประโยชนท้ังแกตนและคนอ่ืน ถาไมใชทรัพยสมบัติ
ใหเกิดคุณประโยชนแลว การหาและการมีทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆมิได 
ดังนั้น เม่ือมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอทรัพยหนึ่งสวนแรกในขอ ข. ตามหลัก  
โภคาทิยะ (ประโยชนท่ีควรถือเอาจากโภคะ หรือ เหตุผลท่ีอริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือ
ครอบครองทรัพยสมบัติ) ๕ ประการ ดังพุทธพจนวา  

อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาไดดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหม่ันเพียรของตน และโดย
ทางสุจริตชอบธรรมแลว  

๑. เล้ียงตัว เล้ียงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองท้ังหลายใหเปนสุข  
๒. บํารุงมิตรสหาย และผูรวมกิจการงานใหเปนสุข  

                                                        
๓๖ องฺ.อฎฐก. (ไทย)  ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
๓๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๗/๒๐๒. 



 
๘๑ 

 
๓. ใชปกปองรักษาสวัสดิภาพ ทําตนใหม่ันคงปลอดภัยจากภยันตราย  
๔. ทําพลี คือ สละเพื่อบํารุงและบูชา ๕ อยาง  

(๑) ญาติพลี สงเคราะหญาติ  
(๒) อติถิพลี ตอนรับแขก  
(๓) ปุพพเปตพลี ทําบุญหรือสักการะอุทิศผูลวงลับ  
(๔) ราชพลี บํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร เปนตน  
(๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศส่ิงท่ีเคารพบูชาตามความเช่ือถือ  

๕. อุปถัมภบํารุงพระสงฆ และเหลาบรรพชิตผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา  
เม่ือไดใชโภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดส้ินไปก็สบายใจไดวา ไดใช

โภคะนั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะเพ่ิมข้ึน ก็สบายใจเชนเดียวกัน เปนอันไม
ตองเดือดรอนใจในท้ังสองกรณี๓๘  

การใชจายใน ๕ ขอนี้ ทานมุงแจกแจงรายการที่พึงจายใหรูวาควรใชทรัพยทําอะไรบาง มิใช
หมายความวาใหแบงสวนเทากันไปทุกขอ นอกจากน้ัน ทานมุงกลาวเฉพาะรายการที่พึงจายเปน
ประจําสําหรับคนท่ัวไป แตถาผูใดสามารถก็ควรบําเพ็ญประโยชนใหมากข้ึนไปอีก ตามหลัก สังคห
วัตถุ  เปนตน  
 จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวา เงินแมวาพระพุทธเจาจะสอนวาเปนส่ิงท่ีจะกอใหเกิด
ทุกขซ่ึงเปรียบเหมือนอสรพิษ แตในความหมายของคนระดับชาวบานเงินก็คือสวรรคหรือเปนส่ิงท่ี
สามารถปลดเปล้ืองความทุกขของพวกเขาได ดังนั้น การจัดการเร่ืองเงินจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ
ตอวิถีแหงการเปนอยูการที่จะมีครอบครัวท่ีดีไดนั้นจะตองดําเนินการตามหลักการท่ีสําคัญก็คือการ
บริหารเร่ืองเงินไมใหมีความบกพรอง สามารถตอบสนองความตองการของคนในครอบครัวได จึง
จะถือวาการครองคูหรือการมีครอบครัวท่ีจะมีความสุขไดก็คือจะตองมีการแสวงหาทรัพย รักษาและ
เพิ่มเสริมเติมทรัพยนั้นใหมีความม่ันคงอยูเสมอจึงจะถือวาสามารถครองเรือนไดอยางมีความสุขได 

๓.๔.๓  หลักการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหปกติสุขในดานสังคม 
สําหรับคําวาสังคมนั้นหมายถึงส่ิงท่ีอยูแวดลอม ครอบครัวหรือตัวของผุครองเรือนรวมถึง

ส่ิงท่ีผูครองเรือนจะตองปฏิบัติตอส่ิงนั้นใหถูกตองเหมาะสมอันจะไมกอใหเกิดปญหาท่ีตามมา ซ่ึง
หากเราพิจารณาถึงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสังคมท่ีผูครองเรือนจะพึงปฏิบัติตอนั้น หรือแนวทางดาน
สังคมท่ีผูครองเรือนจะตองวางทาทีใหเหมาะสมนั้นจะตองมีอยูหลายประการ บางประการเปนส่ิงท่ี
จะตองดําเนินการกอนหรือบางประการจะตองดําเนินการภายหลัง โดยท่ีปจจัยแหงความผาสุกของ
ครอบครัวทางดานสังคมนั้นจะตองมีดังตอไปนี้ 

                                                        
๓๘ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๔๘ 



 
๘๒ 

 
๓.๔.๓.๑ การท่ีคูครองจะครองคูอยางมีความสุขจะตองเปนคนมีศีลธรรม 
 การท่ีผูครองเรือนจะสามารถสรางความสุขใหเกิดกับตนเองและสังคมไดนั้นจะตองเปนผู

ท่ีมีศีลธรรมคือคุณสมบัติท่ีจะกอใหเกิดความสุขในสังคมได ซ่ึงหลักดังกลาวนั้นมี ดังนี้  
(๑) หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ คําวา กุศลกรรมบถ นั้น หมายถึง ทางแหงความดี หรือแนว

ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุความดีหรือไปสูสุคต ซ่ึงมีอยู ๑๐ ประการ๓๙ ซ่ึงสามารถที่จะแบงไดดังตอไปนี้ 
ก. มีความสุจริตท้ังสาม คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ๓ ประการ  

๑. กายสุจริต ความสุจริตกาย ทําส่ิงท่ีดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยกาย  
๒. วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดส่ิงท่ีดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยวาจา  
๓. มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดส่ิงท่ีดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยใจ๔๐  

ข. ประพฤติตามธรรม โดยปฏิบัติถูกตองตามทางแหงกุศลกรรม ๑๐ ประการ คือ  
(๑) ทางกาย ๓  
๑. ละเวนการฆา การสังหาร การเบียดเบียน มีเมตตากรุณา ชวยเหลือเกื้อกูล

สงเคราะหกัน  
๒. ละเวนการแยงชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ เคารพสิทธิในทรัพยสิน

ของกันและกัน  
๓. ละเวนการประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักของหวงแหนของผูอ่ืน; ไมขมเหง

จิตใจ หรือทําลายลบหลูเกียรติและวงศตระกูลของกัน  
(๒) ทางวาจา ๔  
๔. ละเวนการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง; กลาวแตคําสัตย ไมจงใจพูดใหผิดจากความ

จริงเพราะเห็นแกผลประโยชนใดๆ  
๕. ละเวนการพูดสอเสียด ยุยง สรางความแตกแยก; พูดแตคําท่ีสมานและสงเสริม

สามัคคี  
๖. ละเวนการพูดคําหยาบคาย สกปรกเสียหาย; พูดแตคําสุภาพ นุมนวลควรฟง  
๗. ละเวนการพูดเหลวไหลเพอเจอ; พูดแตคําจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน ถูก

กาลเทศะ  
(๓) ทางใจ ๓  

                                                        
๓๙ พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน : ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพฯ :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘)หนา ๑๔. 
๔๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๒๗. 



 
๘๓ 

 
๘. ไมละโมบ ไมเพงเล็งคิดหาทางเอาแตจะได; คิดให คิดเสียสละ ทําใจใหเผ่ือแผ

กวางขวาง  
๙. ไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือเพงมองในแงท่ีจะทําลาย; ต้ังความปรารถนาดี แผ

ไมตรี มุงใหเกิดประโยชนสุขแกกัน  
๑๐. มีความเห็นถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมี

ผลช่ัว; รูเทาทันความจริงท่ีเปนธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัย  
หลักธรรมท้ัง ๑๐ ขอนี้ เรียกวา กุศลกรรมบถ (ทางทํากรรมดี) บาง ธรรมจริยา บาง อารย

ธรรม บาง เปนรายละเอียดขยายความสุจริต ๓ ขอ ขางตนดวย คือ ขอ ๑ - ๓ เปนกายสุจริต ขอ ๔ - 
๗ เปนวจีสุจริต ขอ ๘ - ๑๐ เปนมโนสุจริต๔๑ การท่ีผูครองเรือนจะครองคูหรือครองชีวิตไปอยาง
ราบร่ืนและมีความสุขไดนั้นประการแรกท่ีจะตองมีก็คือการกระทําดีตามแนวทางท่ีเรียกกันวากุศล
กรรมบทนี้ 

ค. ผูครองเรือนอยางนอยตองมีศีล ๕  
คําวา ศีล นั้น หมายถึง ความเปนปกติ หรือความประพฤติดีท้ังทางกายและวาจา,การรักษา

กายวาจาใหเรียบรอย.หรือขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกาย วาจาใหเรียบรอยดีงาม,การรักษาปกติตาม
ระเบียบวินัย ความสุจริตท้ังทางกายวาจาและอาชีพ เปนตน๔๒ การที่ผูครองเรือนจะสามารถครอง
เรือนครองคูไปไดอยางมีความสุขนั้นจะตองเปนผูท่ีรูจักการควบคุมตนใหไดในทางกายและวาจา
กอน โดยศีลของชาวบานหรือในวิถีท่ีชาวบานจะตองรักษานั้นเรียกกันวา ศีล ๕  คือ  

๑. เวนจากปาณาติบาต ละเวนการฆาการสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย  
๒. เวนจากอทินนาทาน ละเวนการลักขโมยเบียดบังแยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสิน  
๓. เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ละเวนการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของ

หวงแหน อันเปนการทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหสับสน  
๔. เวนจากมุสาวาท ละเวนการพูดเท็จโกหกหลอกลวง ไมประทุษรายเขาหรือประโยชนสุข

ของเขาดวยวาจา  
๕. เวนจากสุราเมรัย ไมเสพเคร่ืองดองของมึนเมาส่ิงเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความ

ประมาทมัวเมา กอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ เชน ทําใหเกิดอุบัติเหตุ แมอยางนอยก็เปนผู
คุกคามตอความรูสึกม่ันคงปลอดภัยของผูรวมสังคม๔๓  

                                                        
๔๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๘๕/๕๒๓ 
๔๒ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพนาน

มีบุค ๒๕๔๒) หนา ๒๒๔. 
๔๓ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๑๗๒/๒๒๗ 



 
๘๔ 

 
จะเห็นไดวาในศีลท้ัง ๕ ประการนี้ถือไดวาเปนกรอบหรือแนวทางที่ผูครองเรือนจะตองยึด

ม่ัน รักษาและปฏิบัติตามอยางเครงครัดเม่ือผุครองเรือนมีศีลแลวความสุขในเกือบทุกๆดานก็จะเกิด
ตามมามากมาย ท้ังนี้เพราะการรักษาศีลนั้นถือวาเปนการรักษากายวาจาใหสงบเมื่อกายวาจาสงบไม
เบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืนและสังคมแลวก็เช่ือวาความสุขจะเกิดข้ึนในครอบครัวไดไมยากนัก 

๓.๔.๓.๒  การท่ีครอบครัวจะมีความสุขในสังคมไดจะตองมีแบบของครอบครัวในฝน 
คําวาครอบครัวในฝนนั้น หมายถึงครอบครัวท่ีเปนแบบอยางท่ีพึงประสงคซ่ึงทุกคน

ตองการ โดยการจะไดมาซ่ึงความเปนครอบครัวท่ีมีความสุขดังกลาวจะตองวัดดวยหลักเกณฑ ดังนี้  
ก. มีความสุขส่ีประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมท่ีผูครองเรือนควรมีหรือความสุขท่ี

ชาวบานควรพยายามทําใหเกิดข้ึนแกตนอยูเสมอ เรียกส้ันๆ วา สุขของคฤหัสถ (กามโภคีสุข) ๔ คือ  
๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมและอุนใจวาตนมีโภค

ทรัพย ท่ีไดมาดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหม่ันเพียรของตนและโดยทางชอบธรรม  
๒. โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา ตนไดใช

ทรัพยท่ีไดมาโดยชอบนั้นเล้ียงตัว เล้ียงครอบครัว เล้ียงผูท่ีควรเล้ียง และบําเพ็ญคุณประโยชน  
๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา ตนเปนไท ไม

มีหนี้สินติตคางใคร  
๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา ตน

มีความประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใครติเตียนไมไดท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ  
โดยในบรรดาสุข ๔ อยางนี้ อนวัชชสุขมีคามากท่ีสุด๔๔  
ข. เปนชาวบานแบบฉบับ คนครองเรือน แยกไดเปนหลายประเภท จัดเปนข้ันๆ ไดต้ังแต

รายไปถึงดี และท่ีดีก็มีหลายระดับ คฤหัสถท่ีดี นาเคารพนับถือแทจริง คือประเภทท่ี ๑๐ ใน ชาวบาน 
๑๐ ประเภท ดังตอไปนี้  

กลุมท่ี ๑ หาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม  
๑. ไดทรัพยมาแลว ไมเล้ียงตนใหเปนสุข ท้ังไมเผ่ือแผแบงปนและไมใชทรัพยนั้น

ทําความดี (เสียท้ัง ๓ สวน)  
๒. ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข แตไมเผ่ือแผแบงปนและไมใชทรัพยนั้นทํา

ความดี (เสีย ๒ สวน ดี ๑ สวน)  
๓. ไดทรัพยมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุขดวย เผ่ือแผแบงปนและใชทรัพยนัน้ทําความ

ดีดวย (เสีย ๑ สวน ดี ๒ สวน)  
กลุมท่ี ๒ หาชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง  

                                                        
๔๔ อ.งฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๙๑ 



 
๘๕ 

 
๔. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๑ (เสีย ๓ ดี ๑)  
๕. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๒ (เสีย ๒ ดี ๒)  
๖. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๓ (เสีย ๑ ดี ๓)  
กลุมท่ี ๓ หาโดยชอบธรรม  
๗. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๑ (เสีย ๒ ดี ๑)  
๘. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๒ (เสีย ๑ ดี ๒)  
๙. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๓ แตยังติด ยังมัวเมา หมกมุน กินใชทรัพยสมบัติ 

โดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาท่ีจะทําตนใหเปนอิสระเปนนายเหรือโภคทรัพยได (เสีย ๑ ดี ๓)  
พวกพิเศษ ผูท่ีแสวงหาชอบธรรมและใชอยางมีสติสัมปชัญญะ มีจิตใจเปนอิสระ มีลักษณะ

ดังนี้  
๑๐. แสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรม; ไดมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข; เผ่ือแผ

แบงปนและใชทรัพยนั้นทําความดี; ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใชทรัพยสมบัติโดยรูเทาทัน 
เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสียของมัน มีปญญา ทําตนใหเปนอิสระหลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย  

ประเภทท่ี ๑๐ นี้ พระพุทธเจาสรรเสริญวาเปนผูเลิศ ประเสริฐ สูงสุด ควรชมท้ัง ๔ สถาน 
คือ เปนคฤหัสถแบบฉบับท่ีนาเคารพนับถือ๔๕  

ค. กํากับชีวิตดวยธรรมสี่ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ ท่ี
เรียกวา ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ดังนี้  

๑. สัจจะ ความจริง คือ ดํารงม่ันในสัจจะ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง จะทําอะไร
ก็ใหเปนท่ีเช่ือถือไววางใจได  

๒. ทมะ ฝกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได รูจักปรับตัวและแกไขปรับปรุงตนใหกาวหนาดี
งามยิ่งข้ึนอยูเสมอ  

๓. ขันติ อดทน คือ มุงหนาทําหนาท่ีการงานดวยความขยันหม่ันเพียร เขมแข็งอดทน ไม
หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไมทอถอย  

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ เอ้ือเฟอ ชอบชวยเหลือเกื้อกูล บําเพ็ญประโยชน สละโลภ ละ
ทิฐิมานะได รวมงานกับคนอ่ืนได ไมใจแคบเห็นแกตัวหรือเอาแตใจตน๔๖  

ง. รับผิดชอบชีวิตท่ีเก่ียวของ คือ มีความสัมพันธอันดีงามอบอุนเปนสุขภายในครอบครัว 
ตลอดถึงญาติมิตร ผูรวมงานและคนท่ีพึ่งพาอาศัยอยูในปกครองท้ังหมด โดยทําหนาท่ีมิใชเพียงนํา
ประโยชนทางวัตถุมาใหเขาอยางเดียว แตนําประโยชนสุขทางจิตใจมาใหดวย โดยประพฤติตนเปน

                                                        
๔๕ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๑/๑๘๘. 
๔๖ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑. 



 
๘๖ 

 
ตัวอยาง ชวยชักจูงใหคนในครอบครัวและผูเกี่ยวของใกลชิดท้ังหลายเจริญงอกงามข้ึนดวยคุณธรรม
ท่ีเรียกวา อารยวัฒิ ท้ัง ๕ ดังตอไปนี้  

๑. งอกงามดวยศรัทธา คือ ใหมีความเช่ือม่ันใจในพระรัตนตรัยและในการที่จะทําความดี มี
หลักยึดเหนี่ยวจิตใจ  

๒. งอกงามดวยศีล คือ ใหมีความประพฤติดีงาม สุจริต รูจักเล้ียงชีวิต มีวินัยและมี
กิริยามารยาทอันงาม  

๓. งอกงามดวยสุตะ คือ ใหมีความรูจักการเลาเรียนสดับฟง โดยแนะนําหรือขวนขวายให
ศึกษาความรูท่ีจะฟนฟูปรับปรุงชีวิตจิตใจ  

๔. งอกงามดวยจาคะ คือ ใหมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีน้ําใจตอกัน และพอใจทําประโยชนแก
เพื่อนมนุษย  

๕. งอกงามดวยปญญา คือ ใหมีความรูคิด เขาใจเหตุผล รูดี รูช่ัว รูคุณโทษ ประโยชนมิใช
ประโยชน มองส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง มีวิจารณญาณ รูจักใชปญญาพิจารณาเหตุปจจัย แกไขปญหา
และจัดทําดําเนินการตางๆ ใหไดผลดี๔๗  

๓.๔.๓.๓  ในสังคมนั้นผูครองเรือนจะตองเปนคนท่ีมีความรับผิดชอบตระกูล  
ผูท่ีเปนหัวหนาครอบครัว นอกจากปฏิบัติตามหลักธรรมอ่ืนๆ ท่ีกลาวมาขางตน เชน เปน

คนท่ีรูจักทํามาหาเล้ียงชีพเปนตนแลว พึงปฏิบัติตามหลักธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอวงศ
ตระกูลบางอยาง ตอไปนี้  

ก. รักษาตระกูลใหคงอยู โดยปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับดํารงความมั่งค่ังของตระกูลให
ยั่งยืน หรือเหตุท่ีทําใหตระกูลม่ังค่ังต้ังอยูไดนาน เรียกวา กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ อยาง คือ  

๑. นัฏฐคเวสนา ของหายหมด รูจักหามาไว  
๒. ชิณณปฏิสังขรณา ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม  
๓. ปริมิตปานโภชนา รูจักประมาณในการกิน การใช  
๔. อธิปจจสีสวันตสถาปนา ต้ังหญิงหรือชายมีศีลธรรมเปนพอบานแมเรือน๔๘  
ข. บูชาคนท่ีเหมือนไฟ บุคคลตอไปนี้เปรียบเหมือนไฟ ถาปฏิบัติถูกตองยอมเกิดคุณมาก แต

ถาปฏิบัติผิดอาจเกิดโทษรายแรง เปนเหมือนไฟเผาผลาญตัว จึงควรปฏิบัติดุจพวกนับถือการบูชาไฟ
ในสมัยโบราณ บําเรอไฟท่ีตนบูชาดวยความเอาใจใสระมัดระวังต้ังใจทําใหถูกตอง เพราะมีความ
เคารพยําเกรง เรียกวา อัคคิปาริจริยา (ไฟท่ีควรบํารุง หรือบุคคลท่ีควรบูชาดวยการใสใจบํารุงเล้ียง 
และใหความเคารพนับถือตามควรแกฐานะ ดุจไหบูชาของผูบูชาไฟ) มี ๓ อยาง คือ  

                                                        
๔๗ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๐/๔๗. 
๔๘ องฺ.จุตกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๕๙/๓๓๗. 



 
๘๗ 

 
๑. อาหุไนยัคคิ ไฟท่ีควรแกของคํานับ ไดแกบิดามารดา  
๒. คหปตัคคิ ไฟประจําตัวเจาบาน ไดบุตร ภรรยา และคนในปกครอง  
๓. ทักขิไณยัคคิ ไฟทักขิไณย ไดแกบรรพชิต หรือพระภิกษุสงฆผูทรงศีล ซ่ึงทําหนาท่ีส่ัง

สอน ผดุงธรรม ท่ีประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไมประมาทมัวเมา๔๙  
ค. ใสใจบุตรธิดา ในฐานะท่ีเปนบิดามารดา พึงรูจัก บุตร ๓ ประเภท และ ใหการศึกษา

อบรมใหเปนบุตรชนิดท่ีดีท่ีสุด คือ  
๑. อภิชาติบุตร บุตรท่ียิ่งกวาบิดามารดา ดีเลิศกวาพอแม  
๒. อนุชาติบุตร บุตรท่ีตามเยี่ยงบิดามารดา เสมอดวยพอแม  
๓. อวชาติบุตร บุตรท่ีตํ่าลงกวาบิดามารดา เส่ือมทรามทําลายวงศตระกูล๕๐  
ง. ทําหนาท่ีผูมากอน คือ พึงอนุเคราะหบุตรธิดาตามหลักปฏิบัติในฐานะท่ีบิดามารดาเปน

เสมือน ทิศเบ้ืองหนา ดังนี้  
๑. หามปรามปองกันจากความช่ัว  
๒. ดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในความดี  
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา  
๔. เปนธุระในเร่ืองจะมีคูครองท่ีสมควร  
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเม่ือถึงโอกาส๕๑ จ. เปนราษฎรท่ีมีคุณภาพ ครอบครัวเปนหนวย

สังคมพื้นฐาน ท่ีจะเปนสวนประกอบชวยใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองม่ันคง ดังนั้น หัวหนา
ครอบครัวท่ีดี พึงเปนราษฎรท่ีดีของรัฐดวย โดยครองตนเปนพลเมืองท่ีดีตามหลักปฏิบัติในบทท่ี ๑๑ 
ขอ จ.  

 
๓.๔.๓.๔ การท่ีจะเปนครอบครัวท่ีมีสุขจะตองวางกรอบการปฏิบัติเพื่ออํานวยตอการดูแล

ครอบครัว 
สําหรับผูครองเรือนนั้น การที่จะเปนผูสืบทอดวงศตระกูลหรือดูแลครอบครัวใหมีความสุข

นั้น จะตองมีหนาท่ีและคุณธรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการรักษาวงศตระกูลมาปฏิบัติสืบตอไปดวย แตใน
เบ้ืองตน ในฐานะท่ีเปนผูดูแลครอบครัวท่ีดี พึงปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้  

                                                        
๔๙ ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๒๒๘/๒๒๙. 
๕๐ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๕๒/๒๗๙. 
๕๑ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๘/๒๐๒. 



 
๘๘ 

 
ก. เปดประตูสูความเจริญกาวหนา ดําเนินตามหลักธรรมท่ีเปนทวารแหงประโยชนสุข หรือ

ขอปฏิบัติท่ีเปนดุจประตูชัยอันเปดออกไปสูความเจริญกาวหนาของชีวิต ท่ีเรียกวา วัฒนมุข ๖ 
ประการ ตอไปนี้  

๑. อาโรคยะ รักษาสุขภาพดี มีลาภอันประเสริฐ คือความไรโรคท้ังจิตและกาย  
๒. ศีล มีระเบียบวินัย ประพฤติดีมีมรรยาทงาม ไมกอความเดือดรอนแกสังคม  
๓. พุทธานุมัติ ไดคนดีเปนแบบอยาง ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอยางของมหาบุรุษพุทธชน  
๔. สุตะ ต้ังใจเรียนใหรูจริง เลาเรียนคนควาใหรูเช่ียวชาญ ใฝสดับเหตุการณใหรูเทาทัน  
๕. ธรรมานุวัติ ทําแตส่ิงท่ีถูกตองดีงาม ดํารงม่ันในสุจริต ท้ังชีวิตและงาน ดําเนินตามธรรม  
๖. อลีนตา มีความขยันหม่ันเพียร มีกําลังใจแข็งกลา ไมทอถอยเฉ่ือยชา เพียรกาวหนา

เร่ือยไป๕๒  
ข. ปดชองทางท่ีเขามาของความเสื่อม หลีกเวนความประพฤติท่ีเปนชองทางของความเส่ือม

ความพินาศ ซ่ึงจะเปนเหตุใหโภคทรัพยยอยยับไป ท่ีเรียกวา อบายมุข ๖ ประการคือ  
๑. ติดสุรายาเมา ซ่ึงมีโทษ ๖  

๑.๑ ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ  
๑.๒ กอการทะเลาะวิวาท  
๑.๓ ทําลายสุขภาพ  
๑.๔ เส่ือมเกียรติเสียช่ือเสียง  
๑.๕ ทําใหแสดงดาน ไมรูจักอาย  
๑.๖ ทอนกําลังปญญา  

๒. เอาแตเท่ียวกลางคืน ซ่ึงมีโทษ ๖  
๒.๑ เปนการไมรักษาตัว  
๒.๒ เปนการไมรักษาลูกเมีย  
๒.๓ เปนการไมรักษาทรัพยสมบัติ  
๒.๔ เปนท่ีระแวงสงสัย  
๒.๕ เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ  
๒.๖ เปนทางมาของเร่ืองเดือดรอนเปนอันมาก  

๓. จองจะดูการเลน ซ่ึงมีโทษทําใหการงานเส่ือมเสีย เพราะใจกังวลคอยคิดจองและเสียเวลา
เม่ือไปดูส่ิงนั้นๆ เชน เตนรําท่ีไหน ขับรองดนตรีท่ีไหน ไปท่ีนั่น  

๔. ไมเวนการพนัน ซ่ึงมีโทษ ๖  

                                                        
๕๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๘๔/๒๗. 



 
๘๙ 

 
๔.๑ เม่ือชนะ ยอมกอเวร  
๔.๒ เม่ือแพ ก็เสียดายทรัพยท่ีเสียไป  
๔.๓ ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ  
๔.๔ เขาท่ีประชุม เขาไมเช่ือถือถอยคํา  
๔.๕ เปนท่ีหม่ินประมาทของเพ่ือนฝูง  
๔.๖ ไมเปนท่ีพึงประสงคของผูจะหาคูครองใหลูกของเขา เพราะเห็นวาจะเล้ียงลูก

เมียไมไหว  
๕. ม่ัวสุมมิตรช่ัว ซ่ึงมีโทษทําใหกลายเปนคนช่ัวอยางคนท่ีตนคบ ท้ัง ๖ ประเภท คือ ได

เพื่อนท่ีชักนําใหกลายเปนนักการพนัน นักเลงผูหญิง นักเลงเหลา นักลวงของปลอม นักหลอกนกัตม 
และนักเลงหัวไม  

๖. มัวแตเกียจคราน ซ่ึงมีโทษ ทําใหยกเหตุตางๆ เปนขออาง ผัดเพี้ยนไมทําการงาน โภคะ
ใหมก็ไมเกิด โภคะท่ีมีอยูก็หมดส้ินไป คือ ใหอางไปท้ัง ๖ กรณี วา หนาวนัก รอนนัก เย็นไปแลวยัง
เชานัก หิวนัก อ่ิมนัก แลวไมทําการงาน๕๓  

ค. เชื่อมสายสัมพันธกับบุรพการี คือ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผู
เปรียบเสมือน ทิศเบ้ืองหนา ดังนี้  

๑. ทานเล้ียงเรามาแลว เล้ียงทานตอน  
๒. ชวยทํากิจธุรการงานของทาน  
๓. ดํารงวงศสกุล  
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท  
๕. เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน๕๔  
ง . มีหลักประกันของชีวิตท่ีพัฒนา พระพุทธเจาตรัสวา ลูกๆ  คือเด็กท้ังหลาย  เปน

ฐานรองรับมนุษยชาติ ลูกในครอบครัวคือเด็กในสังคม ควรไดรับการฝกอบรมใหเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ีเปนตนทุนในตัว ซ่ึงจะทําใหพรอมท่ีจะกาวหนาไปในการศึกษาพัฒนาชีวิตของตน และเปน
สมาชิกท่ีมีคุณคาของสังคม ดวยการปลูกฝงคุณสมบัติท่ีเรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม 
หรือ รุงอรุณของการศึกษา ๗ ประการ ดังนี้  

๑. แสวงหาแหลงปญญาและแบบอยางท่ีดี  
๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต  
๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค  

                                                        
๕๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๙/๑๙๖. 
๕๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๙/๒๐๒. 



 
๙๐ 

 
๔. มุงม่ันฝกตนจนเต็มสุดภาวะท่ีความเปนคนจะใหถึงได  
๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล  
๖. ต้ังตนอยูในความไมประมาท  
๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง  
 
 
 
๓.๔.๓.๕ ผูครองเรือนจะมีความสุขไดจะตองรูหลักเลือกคบคน (มิตรแท-มิตรเทียม)  
การคบเพื่อนเปนส่ิงสําคัญ มีผลตอความเจริญกาวหนาและความเส่ือมของชีวิตอยางมาก จึง

ควรทราบหลักธรรมเก่ียวกับเร่ืองมิตรท่ีเปนขอสําคัญๆ ไว ในท่ีนี้จะแสดงเร่ืองคนท่ีควรคบ คนท่ีไม
ควรคบ และหลักปฏิบัติตอกันระหวางมิตรสหาย ดังตอไปนี้  

ก. มิตรเทียม พึงรูจักมิตรเทียม หรือศัตรูผูมาในรางของมิตร ๔ ประเภท ดังนี้  
๑. คนปอกลอก ขนเอาของเพ่ือนไปถายเดียว (หรชน) มีลักษณะ ๔  

๑. คิดเอาแตไดฝายเดียว  
๒. ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก  
๓. ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพ่ือน  
๔. คบเพ่ือน เพราะเห็นแกประโยชน  

๒. คนดีแตพูด (วจีบรม) มีลักษณะ ๔  
๑. ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย  
๒. ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย  
๓. สงเคราะหดวยส่ิงท่ีหาประโยชนมิได  
๔. เม่ือเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ  

๓. คนหัวประจบ (อนุปยาภาณี) มีลักษณะ ๔  
๑. จะทําช่ัวก็เออออ  
๒. จะทําดีก็เออออ  
๓. ตอหนาสรรเสริญ  
๔. ลับหลังนินทา  

๔. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย) มีลักษณะ ๔  
๑. คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา  
๒. คอยเปนเพื่อนเท่ียวกลางคืน  



 
๙๑ 

 
๓. คอยเปนเพื่อนเท่ียวดูการละเลน  
๔. คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน  

ข. มิตรแท พึงรูจักมิตรแทหรือมิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท ดังนี้  
๑. มิตรอุปการะ (อุปการก) มีลักษณะ ๔  

๑. เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน  
๒. เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพ่ือน  
๓. เม่ือมีภัย เปนท่ีพึ่งพํานักได  
๔. มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก  

๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข (สมานสุขทุกข) มีลักษณะ ๔  
๑. บอกความลับแกเพื่อน  
๒. รักษาความลับของเพ่ือน  
๓. มีภัยอันตรายไมละท้ิง  
๔. แมชีวิตก็สละใหได  

๓. มิตรแนะนําประโยชน (อัตถักขายี) มีลักษณะ ๔  
๑. จะทําช่ัวเสียหาย คอยหามปรามไว  
๒. แนะนําสนับสนุนใหต้ังอยูในความดี  
๓. ใหไดฟงไดรูส่ิงท่ีไมเคยไดรูไดฟง  
๔. บอกทางสุขทางสวรรคให  

๔. มิตรมีใจรัก (อนุกัมป) มีลักษณะ ๔  
๑. เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)  
๒. เพื่อนมีสุข พลอยแชมช่ืนยินดี (สุข สุขดวย)  
๓. เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให  
๔. เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพดูเสริมสนับสนุน๕๕  

ค. มิตรตอมิตร พึงสงเคราะหอนุเคราะหกัน ตามหลักปฏิบัติในฐานะท่ีเปนเสมือน ทิศเบ้ือง
ซาย ดังนี้ พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ดังนี้  

๑. เผ่ือแผแบงปน  
๒. พูดจามีน้ําใจ  
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย  

                                                        
๕๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๒/๒๐๑. 



 
๙๒ 

 
๕. ซ่ือสัตยจริงใจ  

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ดังนี้  
๑. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน  
๒. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยของเพื่อน  
๓. ในคราวมีภัย เปนท่ีพึ่งได  
๔. ไมละท้ิงในยามทุกขยาก  
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร๕๖  

๓.๔.๓.๖ ผูครองเรือนจะมีความสุขไดจะตองรูหลักปฏิบัติระหวาง ลูกจาง-นายจาง 
คนท่ีมาทํากิจการงานรวมกัน ในฐานะลูกจางฝายหนึ่ง และนายจางฝายหนึ่ง ควรปฏิบัติตอ

กันใหถูกตองตามหนาท่ี เพื่อความสัมพันธอันดีตอกัน และเพ่ือนใหงานไดผลดี โดยทําตามหลัก
ปฏิบัติในทิศ ๖ ขอท่ีวาดวย ทิศเบ้ืองลาง ดังนี้  

ก. นายจาง พึงบํารุงคนรับใชและคนงาน ดังนี้  
๑. จัดงานใหทํา ตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย ความสามารถ  
๒.ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู  
๓. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน  
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให  
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร  

ข. คนรับใชและคนงาน มีน้ําใจชวยเหลือนาย ดังนี้  
๑. เร่ิมทํางานกอน  
๒. เลิกงานทีหลัง  
๓. เอาแตของท่ีนายให  
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งข้ึน  
๕. นําความดีของนายจางและกิจการไปเผยแพร๕๗  

 จากหลักการท่ีกลาวมาทั้งหมดนั้นเราจะพบวาการท่ีผูครองเรือนหรือเมือมีการเลือกคูผาน
มาแลวก็จะตองดําเนินการเพื่อท่ีจะสามารถธํารงความเปนครอบครัวท่ีดีไดนั้น ปจจัยทางดานสังคม
ถือวาเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญท้ังก็สืบเนื่องมาจากวาการเปนอยูของผูครองเรือนในสังคมน้ันไม
อาจจะแยกผานตัวเองออกไปจากหมูหรือคนในสังคมได ดังนั้น ภาระท่ีผูครองเรือนจะตอง

                                                        
๕๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๒/๒๐๔. 
๕๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๓/๒๐๕. 



 
๙๓ 

 
ดําเนินการก็คือการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมในหลายๆมิติใหเกิดความสมดุลใหมาก
ท่ีสุดจึงจะสามารถสรางครอบครัวใหมีความสุขหรือไมกอใหเกิดปญหาข้ึนภายในครอบครัวได 
  ๓.๔.๔ หลักการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหปกติสุขในดานการเมืองการปกครอง 
 เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม และการอยูรวมกันเปนสังคมนั้นถือวาเปนหลักประกันอยาง
หนึ่งท่ีมนุษยสามารถท่ีจะรักษาเผาพันธุของตนเองไวจากการทําลายจากปจจัยท่ีมีอํานาจเหนือกวา
ตนเองได ซ่ึงการรวมกันอยูเปนหมูคณะนี้ยอมสรางความม่ันใจใหกับมนุษยไดเปนอยางดี โดย
รูปแบบท่ีมนุษยสามารถสรางความม่ันใจใหกับตนเองไดร้ันก็คือการสรางองคกรแหงการปกครอง
ข้ึนมาเพื่อท่ีจะทําหนาท่ีในการแจกหรือแบงสวนของทรัพยากรท่ีมีอยูภายในสังคมและชุมชนน้ันให
เกิดความยุติธรรมและท่ัวถึงมากท่ีสุด  โดยการปกครองของรัฐนั้นถือวาเปนกรอบแนวคิดและ
รูปแบบทางสังคมที่จะชวยใหมนุษยเกิดความสุขและปองกันการเบียดเบียนกันและกันได และเม่ือ
มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมก็จําเปนท่ีจะตองใหความเคารพกฎเกณฑและกติกาแหงการอยูรวมกัน
ภายในสังคมน้ันๆท้ังนี้ก็เพื่อความผาสุกของสังคมนั้นเอง และในการดําเนินชีวิตของผูครองเรือน
ครอบครัวก็ถือวาเปนสถาบันหนึ่งภายในสังคมที่เรียกวารัฐหรือบานเมืองท่ีจะตองมีหนาท่ีในการ
กําหนดกรอบของพฤติกรรมท่ีจะตองแสดงอกเพ่ือใหเห็นวาสามารถท่ีจะขัดเกลาสมาชิกใน
ครอบครัวนั้นใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมได และมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูครองเรือนจะตองดําเนิน
ชีวิตใหสอดรับกับกฏเกณฑของสังคมในฐานะท่ีเปนพลเมืองของสังคมนั้นๆได โดยกรอบการ
ดําเนินชีวิตครองเรือนใหมีความสุขไดภายใตการปกครองนั้นผูครองเรือนจะตองดําเนินการดังนี้   

๓.๔.๔.๑  ครองตนเปนพลเมืองท่ีดี นําชีวิตและครอบครัวของตนไปสูความเจริญ สงบสุข 
และเปนพลเมืองท่ีสรางสรรคสังคม โดยประพฤติดังนี้  

๑. น สาธารณทารสฺส ไมคบชูสูหามัวหมกมุนในทางเพศ  
๒. น ภฺุเช สาธุเมกโก ไมใจแคบเสพส่ิงเลิศรสผูเดียว  
๓. นเสเว โลกายติกํ ไมพราเวลาถกถอยท่ีเล่ือนลอยไรสาระ  
๔. สีลวา ประพฤติดี มีวินัย ต้ังอยูในศีล ๕  
๕. วตฺตสมฺปนฺโน ปฏิบัติกิจหนาท่ีสมํ่าเสมอโดยสมบูรณ  
๖. อปฺปมตฺโต ไมประมาท กระตือรือรนทุกเวลา  
๗. วิจกฺขโณ มีวิจารณญาณ ทําการโดยใชปญญา  
๘. นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ สุภาพ ไมดื้อกระดาง ยินดีรับฟงผูอ่ืน  
๙. สุรโต เสง่ียมงาม รักความประณีตสะอาดเรียบรอย  
๑๐. สขิโล มุทุ พูดจานาฟง ท้ังใจกายก็ออนโยน ไมหยาบคาย  
๑๑. สงฺคเหตา จ มิตฺตานํ มีน้ําใจเอ้ือสงเคราะหตอมิตรสหาย  



 
๙๔ 

 
๑๒. สํวิภาคี เผ่ือแผแบงปน ชวยเหลือคนท่ัวไป  
๑๓. วิธานวา รูจักจัดการงานใหเรียบรอยและไดผลดี  
๑๔. ตปฺเปยฺย บํารุงพระสงฆทรงความรู ผูทรงศีลทรงธรรม  
๑๕. ธมฺมกาโม ใครธรรม รักความสุจริต  
๑๖. สุตาธโร อานมากฟงมาก รูวิชาของตนเช่ียวชาญ  
๑๗. ปริปุจฺฉโก ชอบสอบถามคนควา ใฝหาความรูยิ่งข้ึนไป๕๘  
๓.๔.๔.๒ การเปนคนมีคุณแกสวนรวม (สมาชิกท่ีดีของสังคม) สมาชิกท่ีดีผูชวยสรางสรรค

สังคม มีธรรม คือ หลักความประพฤติ ดังนี้  
ก. มีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวางดุจพระ

พรหม ๔ อยาง ตอไปนี้  
๑. เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคน

ประสบประโยชนและความสุข  
๒. กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข ใฝใจท่ีจะ

ปลดเปล้ืองบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของคนและสัตวท้ังปวง  
๓. มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีสุข ก็มีใจแชมช่ืนเบิกบาน 

เม่ือเห็นเขาทําดีงามแระสบความสําเร็จกาวหนายิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย พรอมท่ีจะชวย
สงเสริมสนับสนุน  

๔. อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ มองตามเปนจริง โดยวางจิตเรียบสม่ําเสมอ 
ม่ันคง เท่ียงตรงดุจตาช่ัง มองเห็นการท่ีบุคคลจะไดรับผลดีหรือช่ัว สมควรแกเหตุท่ีตนประกอบ 
พรอมท่ีจะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และความเท่ียงธรรม๕๙  

เม่ือมีคุณธรรมภายในเปนพื้นฐานจิตใจเชนนี้แลว พึงแสดงออกภายนอกตามหลักความ
ประพฤติ ตอไปนี้  

ข. บําเพ็ญการสงเคราะห คือ ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห หรือธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยวใจ
คน และประสานหมูชนไวในสามัคคี ท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ อยาง ดังตอไปนี้  

๑. ทาน ใหปน คือ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือสงเคราะห ดวยปจจัย
ส่ี ทุนหรือทรัพยสินส่ิงของ ตลอดจนใหความรูความเขาใจ และศิลปวิทยา  

                                                        
๕๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๙๔๙/๓๓๒. 
๕๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๕. 



 
๙๕ 

 
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน คือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟง ช้ีแจงแนะนําส่ิงท่ีเปน

ประโยชน มีเหตุผลเปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงาม หรือคําแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ 
รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา คือ ชวยเหลือดวยแรงกาย และขวนขวาย
ชวยเหลือกิจการตางๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน รวมท้ังชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริม
ในดานจริยธรรม  

๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับเขาได วางตนเสมอตนเสมอ
ปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคนท้ังหลาย ไมเอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข คือ 
รวมสุข รวมทุกข รวมรับรู รวมแกไขปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน  

พูดส้ันๆ วา ชวยดวยทุนดวยของหรือความรู; ชวยดวยถอยคํา; ชวยดวยกําลังงาน; ชวยดวย
การรวมเผชิญและแกปญหา๖๐  

 ๓.๔.๔.๓ เปนคนท่ีเปนสวนรวมท่ีดีของหมูชน (สมาชิกท่ีดีของชุมชน) คนผูเปนสวนรวม
ท่ีดีของชุมชน ซ่ึงจะชวยใหหมูชนอยูรวมกันดวยดี มีธรรม คือ หลักความประพฤติ ดังนี้  

ก. พึ่งตนเองได คือ ทําตนใหเปนท่ีพึ่งของตนได พรอมที่จะรับผิดชอบตนเอง ไมทําตัวให
เปนปญหาหรือเปนภาระถวงหมูคณะ หรือหมูญาติ ดวยการประพฤติธรรมสําหรับสรางท่ีพึ่งแก
ตนเอง (เรียกวา นาถกรณธรรม) ๑๐ ประการคือ  

๑. ศีล ประพฤติดีมีวินัย คือ ดําเนินชีวิตโดยสุจริต ท้ังทางกาย ทางวาจา มีวินัยและ
ประกอบสัมมาชีพ  

๒. พาหุสัจจะ ไดศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเลาเรียนสดับตรับฟงมาก อันใดเปนสาย
วิชาของตน หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใดก็ศึกษาใหชํ่าชอง มีความเขาใจกวางขวางลึกซ้ึง รูชัดเจนและ
ใชไดจริง  

๓. กัลยาณมิตตตา รูจักคบคนดี คือ มีกัลยามิตร รูจักเลือกเสวนาเขาหาท่ีปรึกษา
หรือผูแนะนําส่ังสอนท่ีดี เลือกสัมพันธเกี่ยวของและถือเยี่ยงอยางส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีดี ซ่ึงจะทํา
ใหชีวิตเจริญงอกงาม  

๔. โสวจัสสตา เปนคนท่ีพูดกันงาย คือ ไมดื้อร้ันกระดาง รูจักรับฟงเหตุผลและ
ขอเท็จจริง พรอมท่ีจะแกไขปรับปรุงตน  

๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู คือ เอาใจใสชวยเหลือธุระและกิจการ
ขอบชนรวมหมูคณะ ญาติ เพื่อนพอง และของชุมชน รูจักใชปญญาไตรตรองหาวิธีดําเนินการท่ี
เหมาะ ทําได จัดได ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดี  

                                                        
๖๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗. 



 
๙๖ 

 
๖. ธรรมกามตา เปนผูใครธรรม คือ รักธรรม ชอบการศึกษา คนควา สอบถามหา

ความรูหาความจริง รูจักพูด รูจักรับฟง สรางความรูสึกสนิทสนมสบายใจ ชวนใหผูอ่ืนอยากเขามา
ปรึกษาและรวมสนทนา  

๗. วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหม่ันเพียร พยายามหลีกละความช่ัว 
ประกอบความดี บากบ่ัน กาวหนา ไมยอทอ ไมละเลยทอดท้ิงธุระหนาท่ี  

๘. สันตุฏฐี มีสันโดษรูพอดี คือ ยินดี พึงพอใจแตในลาภผล ผลงานและผลสําเร็จ
ตางๆ ท่ีตนสรางหรือแสวงหามาไดดวยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม 
และไมมัวเมาเห็นแกความสุขทางวัตถุ  

๙. สติ มีสติคงม่ัน คือ รูจักกําหนดจดจํา ระลึกการที่ทํา คําท่ีพูด กิจท่ีทําแลวและท่ี
จะตองทําตอไปได จะทําอะไรก็รอบคอบ รูจักยับยั้งช่ังใจ ไมผลีผลาม ไมเลินเลอ ไมเล่ือนลอย ไม
ประมาท ไมยอมถลําลงในทางผิดพลาด ไมปลอยปละละเลยท้ิงโอกาสสําหรับความดีงาม  

๑๐. ปญญา มีปญญาเหนืออารมณ คือ มีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูดี รูช่ัว คุณโทษ 
ประโยชนมิใชประโยชน มองส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจเปนอิสระ 
ทําการตางๆ ดวยความคิดและมีวิจารณญาณ  

ข. อยูรวมในหมูดวยดี ในดานความสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีเปนเพื่อนรวมงาน รวมกิจการ หรือ
รวมชุมชน ตลอดจนพี่นองรวมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยูรวมกันท่ีเรียกวา สาราณียธรรม 
(ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน) ๖ ประการคือ  

๑. เมตตากายกรรม ทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพื่อน
รวมงาน รวมกิจการ รวมชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ 
เคารพนับถือกัน ท้ังตอหนาและลับหลัง  

๒. เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา คือ ชวยบอกแจงส่ิงท่ีเปนประโยชน ส่ัง
สอนหรือแนะนําตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันท้ังตอ
หนาและลับหลัง  

๓. เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําส่ิงท่ีเปน
ประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน  

๔. สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช คือ แบงปนลาภผลท่ีไดมาโดยชอบธรรม แม
เปนของเล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคท่ัวกัน  

๕. สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของสวนรวม ไมทําตนใหเปนท่ีนารังเกียจหรือเส่ือมเสียแกหมูคณะ  



 
๙๗ 

 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได คือ เคารพรับฟงความคิดเห็นกัน มี

ความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแหงความดีงามหรือ
จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน๖๑  

๓.๔.๔.๔  มีสวนรวมในการปกครองท่ีดี (สมาชิกท่ีดีของรัฐ) สมาชิกของรัฐผูมีสวนรวมให
เกิดการปกครองท่ีดี โดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตย พึงรูหลักและปฏิบัติดังนี้  

ก. รูหลักอธิปไตย คือ รูหลักความเปนใหญท่ีเรียกวา อธิปไตย ๓ ประการ ดังนี้  
๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ของตน

เปนใหญ กระทําการดวยปรารภตนและส่ิงท่ีเนื่องดวยตนเปนประมาณในฝายกุศล ไดแก เวนช่ัวทําดี
ดวยเคารพตน  

๒ .  โลกาธิปไตย  ถือโลกเปนใหญ  คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญ 
หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทําการดวยปรารภจะเอาใจหมูชน หาความนิยมหรือ
หวั่นกลัวเสียงกลาววาเปนประมาณในฝายกุศล ไดแกเวนช่ัวทําดี ดวยเคารพเสียงหมูชน  

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการ ความจริง ความถูกตอง ความ
ดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทําการดวยปรารภส่ิงท่ีไดศึกษา ตรวจสอบตามขอเท็จจริง และความ
คิดเห็นท่ีรับฟงอยางกวางขวางแจงชัดและพิจารณาอยางดีท่ีสุด เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นได
ดวยความบริสุทธ์ิใจวา เปนไปโดยชอบธรรมและเพ่ือความดีงามเปนประมาณอยางสามัญ ไดแก ทํา
การดวยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา  

เม่ือรูอยางนี้แลว ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิปไตย พึงถือหลักขอ ๓  คือ ธรรมธิป
ไตย๖๒  

ข. มีสวนในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการรวมรับผิดชอบท่ีจะชวยปองกันความ
เส่ือม นําไปสูความเจริญรุงเรืองโดยสวนเดียว ท่ีเรียกวา อปริหานิยธรรม ๗ ประการ คือ  

๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ท่ีพึงรับผิดชอบตามระดบัของ
ตน) โดยสมํ่าเสมอ  

๒. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจท้ังหลายท่ีพึง
ทํารวมกัน  

๓. ไมถืออําเภอใจใครตอความสะดวก บัญญัติวางขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ อันมิไดตกลง
บัญญัติวางไว และไมเหยียบย่ําลมลางส่ิงท่ีตกลงวางบัญญัติกันไวแลว ถือปฏิบัติมั่นอยูในบทบัญญัติ
ใหญท่ีวางไวเปนธรรมนูญ  

                                                        
๖๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 
๖๒ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 



 
๙๘ 

 
๔. ทานผูใดเปนผูใหญมีประสบการณยาวนาน ใหเกียรติเคารพนับถือทานเหลานั้น 

มองเห็นความสําคัญแหงถอยคําของทานวาเปนส่ิงอันพึงรับฟง  
๕. ใหเกียรติและคุมครองกุลสตรี มิใหมีการขมเหงรังแก  
๖. เคารพบูชาสักการะเจดีย ปูชนียสถาน อนุสาวรียประจําชาติ อันเปนเครื่องเตือนความ

ทรงจํา เราใหทําดี และเปนท่ีรวมใจของหมูชน ไมละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทําตออนุสรณสถาน
เหลานั้นตามประเพณี  

๗. จัดการใหความอารักขา บํารุง คุมครอง อันชอบธรรม แกบรรพชิตผูทรงศีลทรงธรรม
บริสุทธ์ิ ซ่ึงเปนหลักใจและเปนตัวอยางทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจตอนรับและหวังใหทาน
อยูโดยผาสุก๖๓  

๓.๔.๕ หลักการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหปกติสุขในดานพระศาสนา 
การเปนครอบครัวท่ีดีหรือเปนผูครองเรือนท่ีจะมีความสุขได จําเปนท่ีจะตองมีความรูและ

เขาใจในหลักการปฎิบัติทางศาสนา ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดกําหนดกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติ
ตัวของผุครองเรือนท่ีจะมีตอพระศาสนาไดอยางถูกตองและกอใหเกิดความสุข โดยหลักการท่ีจะ
เปนแนวทางแหงการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับพระพุทธสาสนาน้ันมีดังตอไปนี้   

  ๓.๔.๕ .๑   ผูครองเรือนจะตองเปนคนใกลชิดศาสนา  (อุบาสก  อุบาสิกา) การเปน
พุทธศาสนิกชนนั้นจะตองมีหลักปฏิบัติท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตนกับพระพุทธศาสนา ดังนี้  

ก. เก้ือกูลพระ โดยปฏิบัติตอพระสงฆ เสมือนเปน ทิศเบ้ืองบน ดังนี้  
๑. จะทําส่ิงใด ก็ทําดวยเมตตา  
๒. จะพูดส่ิงใด ก็พูดดวยเมตตา  
๓. จะคิดส่ิงใด ก็คิดดวยเมตตา  
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ  
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔๖๔  

ข. กระทําบุญ คือ ทําความดีดวยวิธีการตางๆ ท่ีเรียกวา บุญกิริยาวัตถุ (เร่ืองท่ีจัดวาเปนการ
ทําบุญ) ๓ อยางคือ  

๑. ทานมัย ทําบุญดวยการใหปนทรัพยส่ิงของ  
๒. สีลมัย ทําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดีปฏิบัติชอบ  

                                                        
๖๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖. 
๖๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๘/๒๐๖. 



 
๙๙ 

 
๓. ภาวนามัย ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือ ฝกอบรมจิตใจใหเจริญดวยสมาธิและ

ปญญา และความเจาะจงทําบุญบางอยางท่ีเปนสวนรายละเอียดเพิ่มข้ึนอีก ๗ ขอ รวมเปน ๑๐ อยาง
คือ  

๔. อปจายนมัย ทําบุญดวยการประพฤติสุภาพออนนอม  
๕. ไวยาวัจมัย ทําบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช ใหบริการ บําเพ็ญประโยชน  
๖. ปตติทานมัย ทําบุญดวยการใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการทําความดี  
๗. ปตตานุโมทนามัย ทําบุญดวยการพลอยยินดีในการทําความดีของผูอ่ืน  
๘. ธัมมัสสวนมัย ทําบุญดวยการฟงธรรม ศึกษาหาความรูท่ีปราศจากโทษ  
๙. ธัมมเทสนามัย ทําบุญดวยการส่ังสอนธรรมใหความรูท่ีเปนประโยชน  
๑๐. ทิฏุชุกัมม ทําบุญดวยการทําความเห็นใหถูกตอง รูจักมองส่ิงท้ังหลายตาม

เปนจริงใหเปนสัมมาทิฏฐิ๖๕  
ค. คุนพระศาสนา ถาจะปฏิบัติใหเครงครัดยิ่งข้ึน ถึงข้ันเปนอุบาสก อุบาสิกา คือ ผูใกลชิด

พระศาสนาอยางแทจริง ควรตั้งตนอยูในธรรมท่ีเปนไปเพ่ือความเจริญของอุบาสก เรียกวา อุบาสก
ธรรม ๗ ประการ คือ  

๑. ไมขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ  
๒. ไมละเลยการฟงธรรม  
๓. ศึกษาในอธิศีล คือ ฝกอบรมตนใหกาวหนาในการปฏิบัติรักษาศีลข้ันสูงข้ึนไป  
๔. พร่ังพรอมดวยความเล่ือมใส ในพระภิกษุท้ังหลาย ท้ังท่ีเปนเถระ นวกะ และปูนกลาง 

(ตามพระวินัย ภิกษุบวชใหมจนถึงยังไมครบ ๕ พรรษา เรียกวา นวกะ ภิกษุบวชครบ ๕ พรรษาแต
ยังไมเต็ม ๑๐ พรรษา เรียกวา มัชฌิมะ ภิกษุบวชครบ ๑๐ พรรษาแลวข้ึนไป เรียกวา เถระ  

๕. ฟงธรรมโดยมิใชจะต้ังใจคอยจองจับผิดหาชองท่ีจะติเตียน  
๖ .  ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอนนี้  คือ  ไมแสวงหาเขตบุญนอกหลัก

พระพุทธศาสนา  
๗. กระทําความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนท่ีตน คือ เอาใจใสทํานุบํารุงและชวยกิจการ

พระพุทธศาสนา๖๖  
ง. เปนอุบาสกอุบาสิกาชั้นนํา อุบาสก อุบาสิกาท่ีดี มีคุณสมบัติท่ีเรียกวา อุบาสกธรรม ๕ 

ประการคือ  
๑. มีศรัทธา เช่ือมีเหตุผล ม่ันในคุณพระรัตนตรัย  

                                                        
๖๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๓๓๐. 
๖๖  องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๗/๒๖. 



 
๑๐๐ 

 
๒. มีศีล อยางนอยดํารงตนไดในศีล ๕  
๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เช่ือกรรม ไมเช่ือมงคล มุงหวังผลจากการกระทํา มิใชจากโชคลาง 

หรือส่ิงท่ีต่ืนกันไปวาขลังศักดิ์สิทธ์ิ  
๔. ไมแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนนี้  
๕. เอาใจใสทํานุบํารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา๖๗  
จ. หม่ันสํารวจความกาวหนา กลาวคือ โดยสรุป ใหถือธรรมท่ีเรียกวา อารยวัฒิ ๕ ประการ 

เปนหลักวัดความเจริญในพระศาสนา  
๑. ศรัทธา เช่ือถูกหลักพระศาสนา ไมงมงายไขวเขว  
๒. ศีล ประพฤติและเล้ียงชีพสุจริต เปนแบบอยางได  
๓. สุตะ รูเขาใจหลักพระศาสนาพอแกการปฏิบัติและแนะนําผูอ่ืน  
๔. จาคะ เผ่ือแผเสียสละ พรอมท่ีจะชวยเหลือผูซ่ึงพึงชวย  
๕. ปญญา รูเทาทันโลกและชีวิต ทําจิตใจใหเปนอิสระได๖๘  
๓.๔.๖ หลักการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหปกติสุขในดานการวางจิตใจตอโลก 
บุคคลท่ีไมประมาทมัวเมาจนตกเปนทาสของโลกและชีวิต อยางท่ีเรียกไดวา หลงโลก เมา

ชีวิต ก็เพราะมีสติ รูจักมอง รูจักพิจารณา รูจักวางตัววางใจตอความจริงตางๆ อันมีประจําอยูกับโลก
และชีวิตเปนคติธรรมดา ดังนี้  

ก. รูทันโลกธรรม คือ รูจักพิจารณา รูเทาทัน ต้ังสติใหถูกตองตอสภาวะอันหมุนเวียน
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ในชีวิตท่ีอยูทามกลางโลก ซ่ึงเรียกวา โลกธรรม (ธรรมดาของโลกหรือความ
เปนไปตามคติธรรมดา ซ่ึงหมุนเวียนมาหาชาวโลก และชาวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป) ๘ ประการ 
คือ  

 
ชื่นชม ขมขื่น 

๑. ไดลาภ ๒. เส่ือมลาภ 
๓. ไดยศ ๔. เส่ือมยศ 

๕. สรรเสริญ ๖. นินทา 
๗. สุข ๘. ทุกข 

 

                                                        
๖๗ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๕/๒๓๐. 
๖๘ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๖๓-๖๔/๙๑-๙๒. 



 
๑๐๑ 

 
โลกธรรม ๘ นี้ จัดเปน ๒ ฝาย คือ ท่ีช่ืนชมนาปรารถนาชอบใจ คนท่ัวไปอยางได เรียกวา 

อิฏฐารมณ พวกหนึ่ง ท่ีขมข่ืนไมนาปรารถนา ไมนาพอใจ คนท่ัวไปเกลียดกลัว เรียกวา อนิฏฐารมณ 
พวกหนึ่ง แตจะชอบใจอยากไดหรือไมก็ตาม โลกธรรมเหลานี้ เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดแกทุกคน ท้ังแก
ปุถุชนผูไมมีการศึกษา และแกอริยสาวกผูมีการศึกษา จะแตกตางกันก็แตการวางใจและการปฏิบัติ
ตนตอส่ิงเหลานี้ กลาวคือ  

๑. ปุถุชนผูไมมีการศึกษา ไมรูจักฝกอบรมตน ยอมไมเขาใจ ไมรูเทาทันตามความเปนจริง 
ลุมหลงลืมตน ยินดียินราย คราวไดก็หลงใหลมัวเมาหรือลําพองจนเหลิงลอย คราวเสียก็หงอยละเหี่ย
หมดกําลังหรือถึงกับคลุมคล่ังไป ปลอยใหโลกธรรมเขาครอบงําย่ํายีจิต ฟูยุบเร่ือยไป ไมพนจาก
ทุกขโศก  

๒. สวนผูมีการศึกษา  รูจักพิจารณารูเทาทันตามความเปนจริงวา ส่ิงเหลานี้ไมวาอยางไรก็
ตาม ท่ีเกิดข้ึนแกตน ลวนไมเท่ียง ไมคงทน ไมสมบูรณ มีความแปรปรวนไดเปนธรรมดา จึงไม
หลงใหลมัวเมาเคล้ิมไปตามอิฏฐารมณไมขุนมัวหมนหมองคลุมคล่ังไปในเพราะอนิฏฐารมณ มีสติ
ดํารงอยูได วางตัววางใจพอดี ไมเหลิงในสุขและไมถูกทุกขทวมทับ ยิ่งกวานั้น อริยสาวกอาจใชโลก
ธรรมเหลานั้นใหเปนประโยชน เชน ใชอนิฏฐารมณเปนบทเรียน บททดสอบ หรือเปนแบบฝกหัด
ในการพัฒนาตนและใชอิฏฐารมณเปนโอกาสหรือเปนอุปกรณในการสรางสรรคความดีงามและ
บําเพ็ญคุณประโยชนใหยิ่งข้ึนไป๖๙  

ข. ไมมองขามเทวทูต คือ รูจักมอง รูจักพิจารณาสภาวะท่ีปรากฏอยูเสมอในหมูมนุษยอัน
เปนสัญญาณเตือนใจใหระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตท่ีไมควรลุมหลงมัวเมา ซ่ึงเรียกวา เทวทูต (ส่ือ
แจงขาวของยมเทพ หรือตัวแทนของพญายม) ๕ อยางคือ  

๑. เด็กออน วาคนเราทุกคนเกิดมา ก็อยางนี้ เพียงเทานี้  
๒. คนแก วาทุกคน หากมีชีวิตอยูไดนาน ก็ตองประสบภาวะเชนนี้  
๓. คนเจ็บ วาภาวะเชนนี้ เราทุกคนอาจประสบไดดวยกันท้ังนั้น  
๔. คนตองโทษ วากรรมช่ัวนั้น ไมตองพูดถึงตายไป แมในบัดนี้ก็มีผลเดือดรอนเปนทุกข  
๕. คนตาย วาภาวะเชนนี้ เราทุกคนตองไดพบ ไมมีใครพน และกําหนดไมไดวา ท่ีไหน 

เม่ือใด  
มองเห็นสภาพเชนนี้เม่ือใด เชน เม่ือผานเขาไปในสุสาน ทัณฑสถานและโรงพยาบาลเปน

ตน ก็มิใหมีใจหดหูหรือหวาดกลัว แตใหมีสติ รูจักใชปญญาพิจารณา จะไดเกิดความสังเวช เรง

                                                        
๖๙ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๙๖/๑๕๙. 



 
๑๐๒ 

 
ขวนขวายประกอบแตกัลยาณกรรม คือ การกระทําท่ีดีงาม ดําเนินชีวิตดวยความไมมัวเมา ไม
ประมาท๗๐  

ค. คํานึงถึงสูตรแหงชีวิต แมไมใชเวลาท่ีมองเห็นเทวทูตก็ควรพิจารณาอยูเสมอ ตามหลักท่ี
เรียกวา อภิณหปจจเวกขณ (ส่ิงท่ีทุกคน ไมวาหญิง ไมวาชาย ไมวาชาวบาน ไมวาชาววัด ควรหัด
พิจารณาเนืองๆ) ซ่ึงมีอยู ๕ ประการ คือ  

๑. ชราธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได  
๒. พยาธิธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความเจ็บปวยไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความ

เจ็บปวยไปได  
๓. มรณธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไป

ได  
๔. ปยวินาภาวตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจักตองประสบความพลัดพรากท้ังจากคนและ

ของท่ีรักท่ีชอบใจไปท้ังส้ิน  
๕. กัมมัสสกตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เราทํากรรมใด ดีก็ตาม ช่ัวก็

ตาม จักตองเปนทายาทของกรรมน้ัน  
เม่ือพิจารณาอยูเสมออยางนี้ ก็จะชวยปองกันความมัวเมา ในความเปนหนุมสาว ในทรัพย

สมบัติ และในชีวิต เปนตน บรรเทาความลุมหลง ความถือม่ันยึดติด และปองกันการทําความทุจริต 
ทําใหเรงขวนขวายทําแตส่ิงท่ีดีงามเปนประโยชน ๗๑  
 จะเห็นไดวาเม่ือผูท่ีครองเรือนมีครอบครัวตามหลักธรรมดาของโลกแลวหากนําหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาดังกลาวไปปฏิบัติก็ยอมจะทําใหครอบครัวมีความสุขไมเกิดปญหาความขัดแยง
รุนแรงและสรางสุขใหเกิดกับสังคมได โดยความสุขของครอบครัวนี้ถือวาเปนสันติสุขเล็กท่ีเปน
หนวยยอยของสังคมอันจะเปนพื้นฐานของความสุขหรือสันติสุขของสังคมและของโลกตอไป 
ดังนั้น การสรางและการบริหารครอบครัวใหมีความสุขจึงถือวาเปนเง่ือนไขปจจัยหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญกับชีวิตของชาวบานในฐานะเปนพลเมืองชองรัฐและโลก ซ่ึงจากการกลาวมาท้ังหมด
นั้นเราจะพบวาพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญกับชีวิตการครองเรือนในระดับชาวบานมาก และ
ไมไดต้ังเปาหมายท่ีจะดึงหรือฉุดใหคนเขาไปสูกระบวนการบวชเพียงอยางเดียว แตไดพยายามให
คนท่ีมุงจะชีวิตในระดับชาวโลกตามปกติธรรมดานั้นใหสามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
มากกวา เพราะหากชาวบานมีความสุขการปฏิบัติธรรมของชาววัดหรือผูท่ีมุงสูความหลุดพนก็จะ
เปนไปไดงายมากข้ึนนั่นเอง 

                                                        
๗๐ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๕๐๗/๓๓๕. 
๗๑ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๘๑. 



 
๑๐๓ 

 
 



 
๑๐๓ 

 

บทท่ี ๔ 
วิเคราะหแนวคิดการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๔.๑  แนวคิดเร่ืองการเลือกคูในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 สําหรับประเด็นตอมาท่ีจะตองพิจารณาก็คือประเด็นท่ีเราจะตองมาวิเคราะหเกี่ยวกับแนวคิด
การเลือกคูในทางพระพุทธศาสนาวาการเลือกคูทางพระพุทธศาสนาน้ันมีกรอบทฤษฎีมารองรับบาง
หรือไมหรือวามีแนวคิดท่ีเปนสารัตถะของการเลือกคูนั้นอยางไร ซ่ึงในบทกอนนี้เราไดทําการศึกษา
เปนแนวทางมาบางแลว ตอไปในบทนี้จะตองนํากรอบแนวคิดการเลือกคูนั้นมาวิเคราะหเพื่อใหทราบ
ถึงรูปแบบและรายละเอียดในสวนท่ีเกี่ยวกับการเลือกคู โดยการนําเอากรอบทฤษฎีการเลือกคูของ
นักวิชาการสมัยใหมมาเปนฐานในการวิเคราะหโดยประเด็นท่ีจะนํามาวิเคราะหนั้นมีดั้งตอไปนี้ 
 ๔.๑.๑ เหตุผลและความจําเปนในการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 จากการศึกษามาท้ังหมดในเร่ืองการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาน้ันเราจะพบวา
การเลือกคูนั้นพระพุทธสาสนาเสนอวามีเหตุผลท่ีสําคัญอยูหลายประการท้ังในสวนท่ีเปนเหตุผลเชิง
ปจเจกชนและเหตุผลเชิงสังคม ในการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาน้ันหากพิจารณาโดย
ถวนถ่ีแลวก็จะพบวามีเหตุผลดังตอไปนี้ 
 (๑) เพื่อตอบสนองความตองการท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 

ในทางพระพุทธศาสนานั้นเห็นวามนุษยประกอบไปดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ๒ ประการคือ 
(๑)องคทางดานรางกาย และ(๒)องคประกอบทางดานจิตใจ และในองคประกอบท้ัง ๒ ประการนี้ถือ
ไดวามีสวนสําคัญในการแสดงพฤติกรรมออกมาภายนอก ไมวาจะเปนยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทํา 
พูดและคิด และดูเหมือนวาในองคประกอบท้ัง ๒ ประการนั้นก็จะมีส่ิงหนึ่งเหมือนกันก็คือ “ ตัณหา”
หรือความตองการที่ท้ังรางกายและจิตตางก็มีอยูเหมือนกัน โดยความตองการทางกายเปนความ
ตองการข้ันพื้นฐานคือ การกิน อยู หลับนอนและเสพกามหรือการรวมประเวณีระหวางหญิงและชาย 
เปนตน สวนความตองการทางจิตก็เปนความตองการความสุขสบาย ความร่ืนรมย ความสงบจากการ
ถูกรบกวนหรือความตองการท่ีจะไดเสพแตเร่ืองท่ีดีๆ เปนตน โดยท่ีความตองการทั้ง ๒ ประการนั้น
จะตองมีอยูคูกัน ในทางพระพุทธศาสนาเห็นวาการเลือกคูเปนท้ัง (๑) ความตองการทางกาย คือ
ตองการเสพกามหรือการตอบสนองความตองการทางเพศ เพื่อกอกําเนิดชีวิตใหมและ(๒) ความ
ตองการทางจิตใจ คือการไดแสดงออกซ่ึงความรักความเอาใจใสตอคนท่ีรัก ดวยความรักท่ีเกิดข้ึนใน
จิตใจของตน ตัวอยางในเร่ืองของความตองการทางดานรางกายท่ีเห็นไดชัดก็คือเร่ืองการเลือกคู
ในอัคคัญญสูตรท่ีมนุษยดังปรากฏพุทธพจนท่ีวา 



 
๑๐๔ 

 

“วาเสฏฐะและภารทวาชะ เม่ือสัตวเหลานั้นบริโภคขาวสาลี ซ่ึงเกิด สุกเองในท่ีท่ีไมตองไถ มี
ขาวสาลีนั้นเปนภักษา มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร ไดดํารงอยูนานแสนนาน สัตวเหลานั้นจึงมี
รางกายหยาบข้ึน ท้ังผิวพรรณก็ปรากฏแตกตางกัน และอวัยวะเพศหญิงปรากฏแกผูเปนหญิง 
อวัยวะเพศชายปรากฏแกผูเปนชาย กลาวกันวา หญิงเพงดูชาย และชายก็เพงดูหญิงนาน
เกินไป เม่ือชนท้ัง ๒ เพศตางเพงดูกันและกันนานเกินไป ก็เกิดความกําหนัดข้ึน ความเรารอน
ก็ปรากฏขึ้น ในกาย เพราะความเรารอนเปนปจจัย ชนเหลานั้นจึงไดเสพเมถุนธรรม”๑ 
จะเห็นไดวาในกระบวนการเร่ิมตนของมนุษยกับสังคมในยุคแรกตามท่ีปรากฏในหลักฐาน

ทางพระพุทธศาสนาน้ันมนุษยคูแรกมีเพศสัมพันธหรือเสพกามเพราะเหตุคือเพื่อสนองความตองการ
ทางดานรางกาย โดยในตอนแรกน้ีมนุษยยังไมรูถึงความละเอียดออนในเร่ืองของจิตใจจึงเสพกามเพื่อ
สนองความตองการพ้ืนฐานของรางกายคือสัญชาตญาณทางเพศเทานั้น ตอมาเม่ือมนุษย ตอมาเม่ือ
สังคมมนุษยพัฒนาข้ึนกระบวนการเสพกามของมนุษยหรือการแสวงหาคูเพื่ออยูรวมฉัน?สามีภรรยาก็
ไดเปล่ียนแปลงไป คือมีการสรางครอบครัวมีพิธีกรรมและมีกฏเกณฑเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของกับการเลือก
คูเกิดข้ึนมาตามลําดับ ซ่ึงพิธีกรรมหรือกฏเกณฑในระยะตอมาน้ีถือวาเปนกฏเกณฑท่ีเกิดมาเพื่อ
ตอบสนองความตองการทางจิตคือตองการการยอมรับจากสังคมและแสดงออกเพื่อใหสังคมยอมรับ
การเลือกคูของตนมากข้ึน ดังนั้น เราจึงจะพบวาการเลือกคูนั้นถือเปนในระยะแรกเปนการเลือกเพื่อ
ตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตในข้ันท่ีหยาบตอมาไดมีการพัฒนาการเลือกคูเพื่อ
ตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตท่ีละเอียดมากข้ึน 
 (๒) เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม  

สําหรับเหตุผลของการเลือกคูประการตอมาก็คือ การเลือกคูนั้นเปนการเลือกเพื่อหาคนท่ี
เหมาะสมกับตนมาเปนคูภายใตบริบทความตองการของสังคม กลาวคือ สังคมของมนุษยนั้นตองการที่
จะสรางสังคม เผาพันธุหรือสายโลหิตข้ึน ดังนั้น สังคมจึงเปนผูกําหนดวาเม่ือมนุษยเกิดมาแลวก็
จะตองแตงงานมีครอบครัว การที่เกิดมาแลวไมไดแตงงานนั้นถือวาเปนเร่ืองท่ีผิดปกติ พออยูไปนานๆ
ผุนั้นก็มักจะถูกสังคมเรียกขานเปน สาวเท้ือบาง  สาวข้ึนคาน สาวสองพันปบาง ซ่ึงการเรียกขานเชนนี้
ก็เพื่อท่ีจะแสดงใหสังคมเห็นวาการไมแตงงานของหญิงคนน้ันถือเปนเร่ืองท่ีผิดปกติจากคนท่ัวๆไป 
เม่ือเปนเชนนี้สังคมจึงยอมรับวาการแตงงานหรือการเลือกคูเปนเร่ืองท่ีจําเปนและเปนเร่ืองท่ีกอใหเกิด
ผลกับสังคมคือมีการสรางครอบครัวและใหเปนสถาบันหลักท่ีทําหนาท่ีในการอบรมส่ังสอนบุตรท่ี
เกิดมาใหเปนคนดีของสังคม 

 
 

                                                 
๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๖/๙๒. 



 
๑๐๕ 

 

 (๓) เพื่อตองการดํารงเผาพันธุมนุษย 
 นับเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญเปนอยางสูงสําหรับเหตุผลของการเลือกคูหรือการแตงงาน
เพราะการเลือกคูและการแตงงานนั้นถือวาเปนการจัดใหเกิดมีการรวมเพศกันอยางถูกตองตาม
กฎหมายเพ่ือกอใหเกิดทายาทสืบสกุล เพราะการแตงงานหรือการมีเพศสัมพันธุของมนุษยนั้นจะตองมี
การต้ังครรภและใหกําเนิดคนรุนใหมข้ึนมาเพื่อเปนตัวแทนของผูท่ีเปนผูใหกําเนิด ดังนั้น การเลือกคู
จึงมีข้ึนเพราะเหตุผลดังกลาว 
 (๔) เพื่อความมั่นคงของการเปนอยูรวมกันในสังคม 

การมีคูถือวาเปนการสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนในสังคมได เนื่องจากเม่ือหญิงชายเลือกคู
แลวก็ไมไดหมายความวาจะมีเฉพาะหญิงชายคูนั้นเทานั้นท่ีรับรู แตยังมีคนอีกมากท่ีจะตองเขามา
เกี่ยวของกับการตัดสินใจของคนท้ังสอง ดังปรากฏในขอความของนักปราชญชาวพุทธทานหนึ่งวา 

การมีคูครองนั้น ถือกันวาเปนเหตุการณสําคัญยิ่งคร้ังหนึ่งในชีวิตของบุคคล เปนความ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ ทํา ใหเกิดฐานะและหนาท่ีอยางใหม คือ สถานภาพเปนสามี และ
สถานภาพเปนภรรยา พรอมท้ังหนาท่ีซ่ึงผูกพันอยูกับสถานภาพท้ังสองนั้น อันเกิดจาก
ความสัมพันธ และความรับผิดชอบตอกัน ความสัมพันธ และความรับผิดชอบนี้มิใชจํา กัดอยู
เพียงในระหวางคูสามีและภรรยาเทานั้น แตยังขยายออกไปถึงบุคคล และทรัพยสินอันมีมาแต
เดิมของแตละฝายอีกดวยเชน บิดา มารดา เครือญาติ และมิตรสหายของคูครอง เปนตน๒ 
การท่ีสังคมไดมีสวนรับรูเกี่ยวกับการแตงงานหรือการเลือกคูของคนท้ังสองนั้นยอมถือไดวา

เปนการสรางความผูกพันและความเขาใจอันดีตอกันระหวางสมาชิกในสังคม ซ่ึงกระบวนการสราง
ความเขาใจอันดีดังกลาวนั้นยอมเปนผลทําใหสังคมมนุษยโดยรวมนั้นเกิดความรักและสามัคคีกันท้ังนี้
ก็เพราะวา การแตงงานนั้นถือไดวาเปนการยึดโยงใหคนท่ีอยูหางไกลกันไดหันหนาเขาหากัน เปนการ
สรางสัมพันธภาพทางดานสายเลือดซ่ึงจะทําใหสังคมมนุษยเกิดความเปนปกแผนอันเนื่องมาจากการ
เลือกคูนั้นได 
 ๔.๑.๒ ทฤษฎีการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 สําหรับทฤษฎีในการเลือกคูนั้นเราสามารถท่ีจะแบงประเด็นท่ีเกี่ยวของและนํามาพิจารณาได 
๒ ทฤษฎี คือ (๑)ทฤษฎีการเลือกคูในทัศนะของนักวิชาการทั่วไปและ(๒)ทฤษฎีการเลือกคูในทาง
พระพุทธศาสนา โดยพยายามท่ีจะคนหาคําตอบวาโดยเนื้อหาแลวพระพุทธศาสนาไดเสนอแนวคิด
หรือทฤษฎีการเลือกคูไวอยางไร 
 
                                                 

๒  พระพรมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ธรรมนูญชีวิต (กรุงเทพฯ: มูลนิธิบรรจงสนิทและสหปฏิบัติ, 
๒๕๔๖) หนา ๑๗๑. 



 
๑๐๖ 

 

(ก) ทฤษฎีการเลือกคูของนักวิชาการท่ัวไป 
สําหรับการเลือกคูในทรรศนะของนักวิชาการสมัยใหมนั้นไดมีผูเสนอทัศนะเอาไวอยาง

หลากหลายแตก็สามารถท่ีจะสรุปใหเห็นถึงทฤษฎีหรือขอสรุปวามนุษยในทุกยุคสมัยนั้นเลือกคูโดย
การมีขอสันนิษฐานอยางไร ซ่ึงฉันทนา วุฒิไกรจํารัส๓ ไดสรุปทฤษฎีการเลือกคูครองจากแนวคิดของ 
นักวิชาการชาวตางประเทศ ไวหลายทฤษฎีดังนี้ 

๑. ทฤษฎีความคลายคลึงกัน (Homogamy Theory) เปนทฤษฎีท่ีสรุปวา บุคคลมักมี
แนวโนมในการเลือกคูครองท่ีมีลักษณะตางๆ ทางสังคม กายภาพหรือจิตวิทยาท่ีเหมือนหรือคลายคลึง
กับตนทฤษฎีนี้มีผูใชในขอบเขตตางกันไปบาง เชน ใชในความหมายแคบเฉพาะความเหมือนกันทาง
กายภาพ เชน สวนสูง สีผิว ความอวนผอม รวมถึงความเหมือนกันทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติ
บุคลิกภาพ ความตองการที่เหมือนกันหมายถึง แนวโนม "ความชอบท่ีจะสมรสกับคนท่ีเหมือนกัน" มี
การศึกษามากกวารอยชิ้นเร่ืองความเหมือนกัน โดยศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะ เชน อายุ เช้ือชาติ 
ศาสนา สัญชาติชนช้ันทางสังคม ทัศนคติ การศึกษา สถานภาพการสมรสที่มีมากกอน ความฉลาด 
ความม่ันคงทางอารมณ สุขภาพ ความสูง และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ มีขอยกเวนบาง แตสวนมากคนท่ี
สมรสกัน จะเลือกคนท่ีมีอะไรๆ เหมือนคลายๆ กันมากกวาท่ีจะสมรสกัน เพราะความบังเอิญ๔  

บรรทัดฐานของพวกสมรสในกลุมวงศวานเดียวกัน (Endogamy) ตองการใหคนสมรสกับคน
ในกลุมเดียวกัน จากการวิเคราะหสถิติท่ีเกี่ยวกับชีวิตเร่ืองรูปแบบการสมรส แสดงใหเห็นความ
เหมือนกันปรากฏอยูระหวางคูสมรสในเร่ือง อายุ เช้ือชาติ ชนช้ัน ศาสนา และระดับการศึกษาแม
จะตองมีความอดทนในการสมรสนอกกลุมวงศวาน (Exogamous) ผูสมรสจะมีความไมเหมือนกัน 

จากขอมูลแสดงวาอายุของคูสมรสจะใกลเคียงกัน คือ ผูชายอายุมากกวาภรรยา ๒ ป การ
สมรสระหวางเช้ือชาติมีนอย ๒ เปอรเซ็นต ท่ีมีเช้ือชาติตางกัน๕ ในดานชนช้ันเดียวกันตองดูท่ีบรรทัด
ฐานของการสมรสในกลุม โดยคนช้ันสูงจะมีขอจํากัดในรูปแบบการสมรสมากท่ีสุด๖อยางไรก็ตาม 

                                                 
๓ ฉันทนา วุฒิไกรจํารัส. การศึกษาปจจัยกอนการสมรส ปจจัยการเลือกคูครองและทัศนคติตอการสมรส 

ระหวางแรงงานท่ีจดทะเบียนสมรสและไมจดทะเบียนสมรส : ศึกษากรณีแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธปริญญาโท,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.๒๕๔๔.หนา ๑๖-๑๙. 

๔ ฉันทชนก สายสมบัติ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกคูครองของนายทหาร สังกัดกองบัญชาการทหาร
สูงสุด. วิทยานิพนธปริญญาโท  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.๒๕๔๑ หนา ๙. 

๕ ฉันทชนก สายสมบัติ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือกคูครองของนายทหาร สังกัดกองบัญชาการทหาร
สูงสุด. หนา ๙. 

๖ ฉันทชนก สายสมบัติ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือกคูครองของนายทหาร สังกัดกองบัญชาการทหาร
สูงสุด., หนา ๙. 



 
๑๐๗ 

 

เชน ชนช้ันสูงในสหรัฐฯ มีโอกาสในการหาคูมาใหกับบุตรชายและบุตรสาว ในระหวางสมาชิกของ
ชนช้ันสูงดวยกัน โดยการเลือกท่ีอยูอาศัยการหาโรงเรียนมัธยมการออกงานสังคม และการสงลูกชาย
และลูกสาวในระดับมหาวิทยาลัยช้ันสูง ๗ ในสวนการศึกษา ผูชายมีระดับการศึกษาสูงข้ึน มีแนวโนม
วาผูชายพวกน้ีจะสมรสกับหญิงท่ีมีการศึกษานอยกวา บรรทัดฐานนี้ มีความสอดคลองท่ีเนนย้ําวา 
ผูหญิงจะไมมีระดับการศึกษามากกวาสามีของตน (hypergarmous) เปนการสมรสแบบภรรยามี
การศึกษานอยกวาสามีซ่ึงมั่นคง และเปนคูท่ีเหมาะสมกวาระดับการศึกษาแบบการสมรสที่คูสมรสท่ี
ภรรยามีการศึกษาสูงกวา hypergarmous ซ่ึงการวิจัยก็ปรากฏออกมาเปนแบบนี้ Houseknech and Mark 
(๑๙๘๑) ๘ 

Bellls๙ พบวา ความคลายคลึงกันจะเปนอีกปจจัยท่ีนําไปสูการเลือกคูครอง ซ่ึงสามารถแบง
ประเภทของความคลายคลึงกันดานตางๆ ดังนี้ 

๑. เช้ือชาติ บุคคลท่ีแตงงานกันมักจะเลือกคนเช้ือชาติเดียวกันมากกวาเช้ือชาติอ่ืน โดยมี
หลักฐานยืนยันไดวาในป ค.ศ. ๑๙๖๐ ไดมีการสํามะโนประชากรในอเมริกาแลวพบวา ๙๙.๕ 
เปอรเซ็นตของการสมรสคูสามี-ภรรยา จะมีเช้ือชาติเดียวกัน 

๒. ศาสนา พบวา ประชาชนในอเมริกาสวนใหญมีการเลือกคูครองท่ีมีการนับถือศาสนา
เดียวกันมากกวาตางศาสนากัน 

๓. อายุ คนท่ีแตงงานสวนมากจะมีอายุหางกันในชวง ๑-๔ ป แตบรรทัดฐานนี้มีอิทธิพลมาก
สําหรับคนท่ีมีอายุนอย คนท่ีแตงงานคร้ังแรกจะเลือกคูครองท่ีมีอายุใกลเคียงกันมากกวา คนท่ีสมรส
ใหมหลังจากการหยาราง หรือเปนหมาย Lexlie๑๐ พบวา ๑๐ เปอรเซ็นต ของคูบาวสาวจะมีอายุท่ี
เทากัน ๗๔ เปอรเซ็นต พบวา คูสามี-ภรรยานั้น สามีจะมีอายุมากกวาภรรยาแตจะไมแตกตางกันมาก
นัก 

๔. สถานภาพทางสังคม มีความเช่ือโดยท่ัวๆ ไป วาผูหญิงมีแนวโนมท่ีจะแตงงานกับผูชายท่ีมี
สถานภาพทางสังคมสูงกวา ผูหญิงท่ีสมรสกับผูชายท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูงกวา ผูหญิงท่ีสมรสกับ
ผูชายท่ีสถานภาพทางสังคมสูงกวาเรียกวา hyper gamy แตผูหญิงท่ีสมรสกับผูชายท่ีมีสถานภาพตํ่ากวา
เรียกวา hypo gamy 

                                                 
๗ Knox, D. Choices in relationship: An Introduction to Marriage and the Family. 

(East Carolina University, 1991).p.15. 
๘ Burgress, E.W. and H.J. Lock. The Family. (New York: American Book. 1950) p 10. 
๙ Bell, R.R. Marriage and Family. (Illinois: The Dorsey Press. 1963) p 143.  
๑๐ Lexlie อางถึงใน Knox, D. Choices in relationship: An Introduction to Marriage and the Family. 

(East Carolina University, 1991).p.102. 



 
๑๐๘ 

 

๕. สถานภาพกอนการสมรส การสมรสจะเกิดข้ึนระหวางคนท่ีมีสถานภาพกอนการสมรสที่
คลายคลึงกัน เชน คนท่ีเปนโสดมีแนวโนมท่ีสมรสกับคนโสด ขณะท่ีคนหยารางมีแนวโนมท่ีจะสมรส
กับคนท่ีหยาราง ๘๓.๗ เปอรเซ็นต ของคนท่ีสมรสจะมีสถานภาพกอนการสมรสคลายคลึงกัน๗๒.๔ 
เปอรเซ็นต ของคนท่ีสมรสมักจะสมรสกับคนท่ีมีสถานภาพโสด๑๑  

๒. ทฤษฎีความใกลชิด (Propinquity Theory) เปนทฤษฎีท่ีเสนอวา บุคคลมี
แนวโนมจะแตงงานกับผูท่ีอยูใกลชิด มากกวาคนท่ีอยูไกล เชน อยูละแวกบานเดียวกัน โรงเรียนหรือ
สถานท่ีทํางานเดียวกัน เคยเปนเพื่อนเลนกัน เปนตน ท่ีเนนสนใจศึกษาเปนพิเศษ คือ ความใกลชิดทาง
ท่ีอยูอาศัย ทฤษฎีนี้ยืนยันวาการแตงงานจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมีโอกาสไดพบปะกันหมายถึง 
ขอเท็จจริงวา คนอาศัยอยูดวยกัน และทํางานดวยกันมีแนวโนม ท่ีจะสมรสกันตัวอยางเชน Alfred๑๒ 
ไดสัมภาษณคนจํานวน ๔๓๑ คน ท่ีมาจดทะเบียนสมรสในเวลามากกวา๓ เดือน ท่ี Columbus รัฐ 
Ohio พบวา ในคร้ังแรกท่ีคูรักมีนัดกัน ๕๔ เปอรเซ็นต ของคูท่ีอาศัยอยูในตึกหางกันภายใน ๑๖ ชวง
ตึก แนวโนมนี้อาจจะจริงในบางกลุมมากกวาบางกลุม ในงานอาชีพนั้นผูชายท่ีใชแรงงานมีความ
ชํานาญเลือกคูท่ีอยูใกลบานมากกวาผูชายในประเภทงานวิชาชีพและการจัดการ ไดรับผลกระทบจาก
การอยูใกลกันนอยกวาพวกท่ีทํางานแบบไมมีความชํานาญ๑๓  จากหลักฐานช้ีวาความใกลชิดเปนส่ิง
สําคัญในการกําหนดวาใครสมรสกับใคร ผูท่ีอาศัยอยูในเขตท่ีมีความเหมือนทางภูมิศาสตรเขต
เดียวกัน จะคุนเคยกันงาย และสมรสกันงาย๑๔ แสดงวา ในชวงแรกๆ ของการจดทะเบียนสมรสของ
คนสองคนอยูอาศัยใกลๆ กัน คือ อายุในระหวาง ๒ ชวงตึกในเมือง กฎของ Bossard ไดมากจากการ
คนพบทดลองวา "สัดสวนของการสมรสลดลงเทียบกับระยะทางท่ีคูนั้นๆ อยูใกลกันมากข้ึน" สังคม
อเมริกันเปล่ียนแปลงไปต้ังแตมีBossard ศึกษาเร่ืองการเลือกคูในฟลาเดเฟย และมีแนวโนมท่ีจะคิดได
วา ยิ่งสังคมเคล่ือนไหวมากอิทธิพลของความใกลชิดเปล่ียนไป ในฐานะท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

                                                 
๑๑ National Center of HealthStatistics,1973 อางถึงใน ฉันทชนก สายสมบัติ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

เลือกคูครองของนายทหาร สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด. กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธปริญญาโท, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.๒๕๔๑ หนา ๑๔. 

๑๒ Tuanjit, P. Factors Effecting Mate Selection Attitudes among Students withCertificates in The Public 
Health Program, Sirinthorn Public Health College, Ministry of Public Health. The Degree of Master of Science 
(Public Health). Faculty of Graduate Studies Mahidol University. 2000). p 24. 

๑๓ Guskin, A.E. “Change Values of Thai College Students”. A Research Report. Facult of Education, 
Chulalongkorn University. 1964). p 21. 

๑๔ Bossard  อางถึงใน Wilasinee, F. Mate Selection among Thais of Chinese Origin: Case Study in The 
Municipal Area, Ayuthaya Province. The Degree of Master of Arts (Population Education). Faculty of 
Graduate Studies Mahidol University 2002). p 34. 



 
๑๐๙ 

 

ของคนในทางภูมิศาสตรดังนั้นคนๆหน่ึงอาจแตงงานกับคนท่ีอยูใกลชิดในปจจุบันมากกวา จะไปแตง
กับคนท่ีเคยอยูใกลในอดีตมากอน ผลของความใกลชิดท่ีเกิด คือ คนท่ีมีภูมิหลังเหมือนๆ กันจะพบ
และแตงงานกัน เพราะอาศัยอยูในสถานท่ีอยูเหมือนๆ กัน๑๕  

คนท่ีมีเช้ือชาติ ศาสนา และชนช้ันเหมือนกัน ชอบท่ีจะอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกันมันมิใช
ความประหลาดท่ีคนมีแนวโนมสมรสกับคนท่ีอาศัยอยูใกลเคียงกันคูสามีภรรยาสวนใหญยังคงมาจาก
เมืองเดียวกัน หรือเปนเพื่อนบานกัน จากการศึกษาพบวา โอกาส ๕๐ - ๕๐ มีมากกวาท่ีคูสามีภรรยาใน
อนาคตมาจากคนท่ีอาศัยอยูในระยะทางเดินถึงกัน Kephart๑๖ สรุปไดวา คนใกลชิดมีโอกาสคบหา
สมาคมและสมรสกัน 

๓. ทฤษฎีการชดเชยส่ิงท่ีขาดไปใหสมบูรณ (Complimentary Needs Theory) เปนทฤษฎี
ความตองการท่ีตรงกันขาม โดยมองวาในแงของพ้ืนฐานทางจิตวิทยาแลวการเลือกคูครองยอมมีความ
ตองการพิเศษในส่ิงท่ีตนเองไมมีหรือท่ีตนเองตองการ เชน คนท่ีถอมตนมักจะชอบคนท่ีชอบคุยแสวง
อํานาจหรือมีความเดนเหนือบุคคลอ่ืน  

จากการกลาวมาท้ังหมดตามแนวคิดทฤษฎีการเลือกคูของนักวิชาการสมัยใหมนั้นจะพบวา 
การเลือกคูของมนุษยในสังคมปจจุบันนั้นจะยึดหลัก ๓ ประการคือ (๑)ความคลายคลึงดานอุปนิสัย 
ฐานะ คานิยมหรือเศรษฐกิจ เปนตน (๒)ความใกลชิด หมายถึงการอยูรวมกันหรือใกลชิดกอใหเกิด
ความผูกพันและ(๓)การเลือกเพราะตองการชดเชยส่ิงท่ีตนไมมี เชน คนออนแอเลือกคนแข็งแรง คน
ยากจนเลือกคนรํ่ารวย คนข้ีเหร เลือกคนสวยหรือคนหลอ เปนตน หรืออาจจะแยกใหละเอียดลงไปก็มี
ดังนี้ 

๑. พิจารณาจากระดับการศึกษา ๒. พิจารณาจากระดับเศรษฐกิจ 

๓. พิจารณาจากรูปรางหนาตา ๔. พิจารณาจากความประพฤติและนิสัย 
๕. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ๖. พิจารณาจากความรัก ความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
๗. พิจารณาจากสุขภาพทางกายและทางจิต ๘. พิจารณาจากศาสนา เช้ือชาติ และสัญชาติ 
๙. พิจารณาจากวัฒนธรรม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
๑๐. พิจารณาจากรสนิยมและความสนใจ  
(ข) ทฤษฎีการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
สําหรับหลักทฤษฎีท่ีสําคัญในการเลือกคูทางพระพุทธศาสนาน้ันจากการศึกษามาท้ังหมดเรา

จะพบวาพระพุทธศาสนาไดวางกรอบในการเลือกคูไว ๒ ทฤษฎี คือ 

                                                 
๑๕ Borgatta. Encyclopedia of Sociology. (New York: Macnillan Publishing Company. 1992.p 12. 
๑๖ Kephart  อางถึงใน ฉันทชนก สายสมบัติ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือกคูครองของนายทหาร สังกัด

กองบัญชาการทหารสูงสุด. หนา  ๙. 



 
๑๑๐ 

 

(๑) ทฤษฎีเร่ืองกรรม 
พระพุทธศาสนานั้นถือวาเปนศาสนาประเภทกรรมวาที คือเห็นวากรรมหรือการกระทําท่ี

ประกอบดวยเจตนานั้นเปนส่ิงท่ีมีสวนสําคัญในการกําหนดความเปนไปของมนุษยและสรรพส่ิง ซ่ึง
พระพุทธศาสนาไดสอนใหเช่ือเร่ืองกรรมและผลของกรรม๑๗วาเปนส่ิงท่ีเปนจริงและเปนส่ิงท่ีกําหนด
ความเปนไปของมนุษยหรือสัตวท่ีอุบัติข้ึนมาในจักรวาลนี้ นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังสอนวา
มนุษยควรที่จะพิจารณาอยูเนืองๆ  วาเรามีกรรมเปนของตน  เปนผูรับผลของกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด  
มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  เราทํากรรมใดไวจะเปน  กรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ตาม  ยอม
เปนผูรับผลของกรรมนั้นเพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แลวา  “สัตวท้ังหลายมีกายทุจริต  วจีทุจริต  
มโนทุจริต  เม่ือเขาพิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ  ยอมละทุจริตไดโดยส้ินเชิง  หรือทํา  ใหเบาบางลงได  
โดยการพิจารณาวา”  ไมใชเราคนเดียวเทานั้นท่ีมีกรรม  เปนของตน  เปนผูรับผลของกรรม  มีกรรม
เปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งอาศัย  เราทํากรรมใดไว  จะเปนกรรมดีหรือ  กรรม
ช่ัวก็ตาม  ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้น  แทจริง  สัตวท้ังปวงท่ีมีการมา  การไป  การจุติ  การอุบัติ  
ลวนมีกรรมเปนของตน  เปนผูรับผลของกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนท่ี
พึ่งอาศัย  ทํากรรมใดไว  จะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม  ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้น  เม่ือ
พิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ  การปฏิบัติธรรมยอมกาวหนา๑๘ 

คําวากรรม  เปนคํากลางๆ  แปลวา  การกระทํา  หมายถึง  การกระทําท่ีประกอบดวย
เจตนา  จะแสดงออกทางกายก็ตาม  วาจาก็ตาม  หรือใจคิดก็ตาม  จัดเปนกรรมท้ังนั้น  ดังพระพุทธ
พจนท่ีวา  “เจตนาหํ     ภิกฺขเว  กมฺมํ  วทามิ”๑๙  แปลความวา  ภิกษุท้ังหลาย  เจตนานั่นเองเราเรียกวา
กรรม  บุคคลจงใจแลวจึงกระทํา  ดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ๒๐  และกรรมนั้นก็ไมไดหมายถึงเฉพาะ
กรรมช่ัว ท่ีบุคคลทําไวในอดีตตามท่ีคนท่ัวไปเขาใจเทานั้น  แตหมายถึงกรรมท้ังดีและช่ัว  ท่ีบุคคลได
ทําไวท้ังในอดีต  ปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย  คือ  ถาพูดถึงการกระทําเม่ือไรก็เม่ือนั้น
แหละ  จะเปนอดีต  ปจจุบัน  หรืออนาคตก็ตาม  การกระทํานั้นๆ  เปนกรรมท้ังส้ิน๒๑ 

                                                 
๑๗ พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๘,  

(กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๓๒๒-๓๒๓. 
๑๘ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๗/๑๐๐-๑๐๔. 
๑๙ องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  ๒๒/๖๓/๕๗๗. 
๒๐ องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  ๒๒/๖๓/๕๗๗. 
๒๑ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  กรรมและนรกสวรรคสําหรับคนรุนใหม,  พิมพครั้งที่ ๓,  (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.),  หนา ๔๖. 



 
๑๑๑ 

 

โดยหลักกรรม  หรือกฎแหงกรรมมีอยูวา  “บุคคลทํากรรมใดไว  ดีก็ตาม  ช่ัวก็ตาม  เขา
ยอมตองรับผลแหงกรรมนั้น”๒๒  เพราะตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นไดอธิบายหรือให
คําตอบเอาไววาเราทํากรรมอยางใดก็จะไดรับกรรมนั้นการเห็นผลแหงกรรมก็เปนไปตามกาลท่ี
เหมาะสม  คือถากรรมดีมีกําลังก็จะใหผลเร็วกวากรรมช่ัวแตท้ังนี้ท้ังนั้นการท่ีมนุษยทํากรรมไปแลว
ไมวาจะทํากรรมดีหรือช่ัวก็ตามกรรมนั้นจะตองใหผลอยูแลวเพราะเรื่องกรรมนั้นไมอาจจะมีการลาง
ไดแตอาจจะเพียงใหเบาบางไปไดเทานั้น 

การเลือกคูก็ถือวาเปนสวนหนึ่งของการกระทําท่ีเรียกวากรรมเพราะเปนการกระทําท่ีมีเจตนา 
คือมุงถึงการเลือกเฟนหาคนที่เหมาะสมหรือเขากันไดกับตัวเองมากท่ีสุด และในการเลือกคูนั้น
พระพุทธศาสนาเห็นวามีบอเกิดมาจาก “กรรม” คือการกระทําของตนท้ังดีและช่ัวท้ังในอดีตและใน
ปจจุบันนี้ โดยทฤษฎีการเลือกคูท่ีมาจากกรรมนั้นแบงไดเปน  ๒ ประการ คือ 

๑.๑)ทฤษฎีกรรมเกา หรือท่ีเรียกกันในภาษาบาลีวา ปุพฺเพนสนฺนวิาเสน  หรือ
เรียกวาเปนเร่ืองของบุพเพสันนิวาสในภาษาไทย โดยคําวากรรมเกานัน้ หมายถึง การท่ีมนุษยเราได
เคยทําบุญกุศลรวมกันมากอนในชาติท่ีผานมา เม่ือเกดิมาตินี้ก็ไดมีโอกาสพบกันอีกคร้ังหนึ่งดวย
อํานาจแหงกรรมดีหรือช่ัวนัน้ ในทางพระพุทธศาสนาถือวาการเลือกคูนั้นมีสาเหตุมาจากกรรมเกาคือ
บุพเพสันนวิาส เชน กรณีของนางอมิตตาท่ีไดชูชกเปนสามี เนื่องจากอดีตไดนําดอกไมเหีย่วไปถวาย
พระ หรือกรณขีองกุมภโฆษกเศรษฐีท่ีไดแตงงานกับธิดาของพระราชาก็เพราะอํานาจของกรรมเกาท่ี
ไดเคยกระทําบุญรวมกนัมา ในทรรศนะของพระพุทธสาสนาน้ันเช่ือวาเม่ือคนเราเกดิมาในชาตินี้แลว
ไดมีโอกาสทําบุญรวมกันหรือแตงงานและสรางกุศลรวมกันในชาติหนาก็จะไดมีโอกาสมาพบหรืออยู
รวมกันอีก 

๑.๒)ทฤษฎีกรรมใหม หมายถึงทฤษฎีท่ีวาดวยเร่ืองของการเลือกคูท่ีจะเกิดข้ึนได
นอกจากจะมาจากกรรมเกาแลวพระพุทธศาสนายังเห็นวาการท่ีมนุษยเกิดมาแลวไดมีโอกาสอยูใกลชิด
กันก็อาจจะกอใหเกิดความรักและตัดสินใจที่จะเปนคูหรือมีการเลือกคูเกิดข้ึนได ซ่ึงในคัมภีรก็มี
ตัวอยางหลายๆกรณีเชน กรณีของนางปฏาจาราท่ีไดเสียกับคนใชจนต้ังทองและหนีไปอยูดวยกัน   
เปนตนซ่ึงกรณีการเลือกคูแบบนี้เรียกวา ปจจุปนนะหิเตนะ  วา คือการเลือกคูเกิดมาจากความรักเพราะ
การชวยเหลือเกื้อกูลกันในปจจุบัน๒๓ 

 (๒)  ทฤษฎีสมะ  ๔   คําวา  สมะ  ในท่ีนี้หมายถึง  ความเสมอเหมือนหรือคลายกัน 
พระพุทธศาสนาได เสนอทฤษฎีความเสมอ(สมะ) เ รียกวา  สมชีวิธรรมไว  ๔  ประการ  โดย

                                                 
๒๒ องฺ.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๕๗/๑๐๑. 

๒๓ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๘๙/๔๕๒. 



 
๑๑๒ 

 

พระพุทธศาสนาเห็นวาการท่ีมนุษยเราหญิงชายจะตัดสินใจเลือกคูกันนั้นจะตองอาศัยเกณฑหรือความ
ไปกันไดของการดําเนินชีวิตท่ีเสมอหรือคลายกัน โดยหลักสมะ ๔ นั้นมีดังตอไปนี้ คือ 

๑. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา ส่ิงเคารพบูชาแนวความคิด
ความเช่ือถือ หรือหลักการตางๆ ตลอดจนแนวความสนใจอยางเดียวกัน หนักแนนเสมอกัน หรือปรับ
เขาหากัน ลงกันได 

๒. สมสีลา มีศีลสมกัน มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาท พื้นฐานการอบรม
พอเหมาะสอดคลอง ไปกันได 

๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความโอบออมอารี ความมีใจกวาง
ความเสียสละ ความพรอมท่ีจะชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน พอกลมกลืนกัน ไมขัดแยงบีบค้ันกัน 

๔. สมปญญา มีปญญาสมกัน รูเหตุรูผล เขาใจกัน อยางนอยพูดกันรูเร่ือง๒๔ 
 ในหลักสมะท้ัง ๔ประการนีถื้อวาเปนหลักการท่ีพระพุทธศาสนาเห็นวาเปนกรอบท่ีมนุษยใช
ในการตัดสินใจเลือกคู หรือสังคมรอบชายหญิงนั้นสามารถนํามาเปนแนวทางในการเลือกคูได 
 จากการนําหลักทฤษฎีการเลือกคูท้ังในทางพระพุทธศาสนาและนักวิชาการทั่วไปมาพิจารณา
ก็จะพบวาการเลือกคูในทรรศนะของนักวิชาการทั่วไปนั้นเปนการพิจารณาในเชิงพฤติกรรมและ
สภาพแวดลอมภายนอกของสตรีหรือบุรุษนั้น  คือ(๑)ความคลายคลึง (๒)ความใกลชิด และ(๓)การ
เลือกเพราะตองการชดเชยส่ิงท่ีตนไมมี  เปนตน ซ่ึงกรอบแนวคิดดังกลาวเขาไดกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนาคือ หลักสมะ ๔ ประการเทานั้น แตยังไมไดอธิบายใหลึกซ้ึงลงไปถึงเร่ืองของอํานาจ
การกระทําหรือกรรมทั้งในสวนท่ีเปนการกระทําในปจจุบันชาติ หรือการกระทําในอดีตท่ีสงผลจน
มาถึงปจจุบันท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกคูของมนุษย ซ่ึงถือวาแนวคิดของพระพุทธศาสนาน้ันเปน
แนวคิดท่ีอธิบายมูลเหตุของการตัดสินใจเลือกคูของมนุษยไดลึกซ้ึงกวาแนวคิดของนักวิชาการทั่วไปท่ี
เนนใหศึกษาเฉพาะเร่ืองของพฤติกรรมภายนอกหรือแรงจูงใจของผูท่ีจะเลือกคูหรือผูท่ีเกี่ยวของกับ
การเลือกคูเทานั้น ซ่ึงกรณีเร่ืองกรรมนั้นเราจะพบวาเปนเร่ืองท่ีคนในสังคมปจจุบันเองก็พอท่ีจะเขาใจ
ไดวาในบางคราวเราก็อาจจะต้ังคําถามในใจวาเหตุใดคนบางคนถึงชอบในส่ิงท่ีขัดตาของสังคมไปได 
เชน คนหลอพอแตงงานจริงๆกลับไดคนสวยหรือคนดีๆบางทีก็ไพรไปแตงงานกับคนรายไดอยางไร 
ซ่ึงกรณีดังกลาวพระพุทธสาสนาไดใหคําตอบวามันเปนเร่ืองของกรรม นั่นเอง  อยางไรก็ตามจากการ
กลาวมาท้ังหมดนั้นเราสามารถท่ีจะพิจารณากรอบทฤษฎีแนวคิดเร่ืองการเลือกคูของท้ังนักวิชาการ
ท่ัวไปกับพระพุทธศาสนาไดดังนี้ 
 
 
                                                 

๒๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๕/๘๐. 



 
๑๑๓ 

 

ทฤษฎีการเลือกคูของนักวิชาการท่ัวไป ทฤษฎีการเลือกคูของพระพุทธศาสนา 
(๑) ทฤษฎีความคลายคลึง  
(Propinquity Theory) 
(๒) ทฤษฎีความใกลชิด  
(Propinquity Theory) 
(๓) ทฤษฎีการชดเชยส่ิงท่ีตนไมมี  
(Complimentary Needs Theory) 
 

(๑)ทฤษฎีกรรม 
         ก.บุพเพสันนิวาส (กรรมเกา) 
         ข.ความเกื้อกูลในปจจบัุน(กรรมใหม) 
(๒)ทฤษฎีสมะ ๔ 
        ๑. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน 
        ๒. สมสีลา มีศีลเสมอกัน 
        ๓. สมจาคา มีจาคะเสมอกัน 
       ๔. สมปญญา มีปญญาเสมอกัน 

 
๔.๑.๓ หลักเกณฑการเลือกคูท่ีปรากฏในคมัภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 สําหรับประเด็นตอไปท่ีจะตองนํามาศึกษาก็คือประเด็นเร่ืองการหากรอบแนวคิดการเลือกคู
ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับเกณฑในการเลือกคูวาในการเลือกคูทางพระพุทธศาสนาน้ันใชเกณฑอะไร
และเกณฑท่ีไดกลาวไว (ในบทที่ ๒) นั้นโดยสรุปแลวมีเนื้อหาอยางไรบาง และมีคําถามท่ีวา
หลักเกณฑท่ีถือวาเปนเกณฑรวมของการเลือกคูทางพระพุทธศาสนานั้นคืออะไร ซ่ึงเปนประเด็นท่ี
จะตองนํามาศึกษาโดยเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการเลือกคูนั้นก็มีอยู ๒ ประการ ดังตอไปนี้ 
 (๑)เกณฑหลัก หมายถึง เกณฑในการเลือกคูท่ีเปนการพิจารณาจากขอเท็จจริงเร่ืองหลักการ 
และเปนเร่ืองท่ีพระพุทธศาสนาไดเนนวาหากมีการเลือกคูแลวส่ิงท่ีมนุษยในสังคมตองการโดยมาก
จากพฤติกรรมและลักษณะทางดานคุณธรรมภายในของผูท่ีถูกเลือกนั้นจะเปนอยางไร เปนตน โดย
เกณฑหลักดังกลาวนั้นก็คือ การเลือกจากปจจัยดานคุณธรรมของผูนั้นวาจะมีมากนอยเพียงใด โดย
เกณฑท่ีเลือกจากปจจัยทางดานคุณธรรมนั้นมีอยู ๒ ประการหลักคือ 
  (ก.)  เลือกจากความเปนผูมีศีลธรรม โดยคุณธรรมดังกลาวนั้นหมายถึงคุณธรรมหรือ
ศีลธรรมท่ีอยูภายในจิตใจของบุคคลนั้นท่ีไดแสดงออกมาภายนอก เชน ความเปนผูมีศีลธรรม คือ ศีล 
๕ ไดแก   (๑)เวนขาดจากปาณาติบาต(การฆาสัตว) (๒)เวนขาดจากอทินนาทาน(การ ลักทรัพย) (๓)
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร(การประพฤติผิดในกาม) (๔)เวนขาดจาก มุสาวาท(การพูดเท็จ)(๕) เวน
ขาดจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน(การเสพของมึนเมา คือสุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความ
ประมาท)๒๕ โดยท่ีคนมีศีลนั้นแมจะอยูในท่ีแหงหนใดก็จะเปนมีท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ 
  ๑.บุคคลผูมีศีลยอมมีโภคทรัพยเปนอันมาก ซ่ึงมีความไมประมาทเปนเหตุ  

                                                 
๒๕องฺ.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 



 
๑๑๔ 

 

 ๒.กิตติศัพทอันงามของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมขจรไป   
๓.บุคคลผูมีศีล จะเขาไปยังบริษัทใด ๆ จะเปน ขัตติยบริษัทก็ตาม พราหมณบริษัท 
    ก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ยอมแกลวกลา ไมเกอเขินเขาไป 

 ๔.บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมไมหลงลืมสติตาย 
 ๕.บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล หลังจากตายแลว ยอมไปเกิดใน สุคติโลก 
                สวรรค๒๖  
สวนคนท่ีไมมีศีลนั้นไมวาจะอยูแหงหนตําบลใดก็จะมีลักษณะท่ีสามารถสังเกตไดดังตอไปนี้ 

คือ 
 ๑.บุคคลผูทุศีลยอมถึงความเส่ือมโภคทรัพยเปนอันมากซ่ึงมีความประมาทเปนเหตุ 

๒.กิตติศัพทอันช่ัวของบุคคลผูทุศีล มีศีลวิบัติยอมกระฉอนไป  
 ๓.บุคคลผูทุศีลจะเขาไปยังบริษัทใด ๆ จะเปนขัตติยบริษัท ก็ตาม พราหมณบริษัท 
                 ก็ตาม คหบดีบริษทัก็ตาม สมณบริษัท ก็ตาม ยอมไมแกลวกลา เกอเขินเขาไป 
 ๔.บุคคลผูทุศีล มีศีลวิบัติ ยอมหลงลืมสติตาย 
 ๕.บุคคลผูทุศีล มีศีลวิบัติ หลังจากตายแลวไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก๒๗ 
ในทัศนะทางพระพุทธศาสนาจะพบวาการเลือกคูนั้นจะตองเลือกจากกรณีท่ี ๑ นี้เปนหลักคือ

เลือกจากปจจัยทางดานความเปนผูมีศีลธรรม ซ่ึงความเปนผูมีศีลธรรมนี้ถือวาเปนลักษณะท่ีเปน
คานิยมท่ีสําคัญของสังคมอินเดียเพราะวาคนอินเดียในยุคนั้นกําลังหรือแสวงหาและใหคาความสําคัญ
สําหรับความเปนผูมีศีลธรรมเปนท่ีต้ัง ดังจะพบวาการกําหนดเกณฑเร่ืองโคตรตระกูลหรือสํานัก
อาจารยเม่ือเวลาเจอกันแลวถามวามาจากตระกูลใดหรือจบจากสํานักไหนนั้นถือวาเปนกรอบในการ
ถามเพื่อคนหาแหลงท่ีจะระบุไดถึงความเปนผูมีศีลธรรมของบุคคลนั้นหรือไม และเร่ืองการมีศีลนั้นก็
ถือวาเปนเร่ืองท่ีทุกคนในสังคมมุงหวังกัน ดังนั้น หากจะกลาวถึงประเด็นหลักเกี่ยวกับการเลือกคูจึง
เนนไปท่ีความเปนผูมีศีลธรรมเปนหลัก และหากพิจารณาเห็นวาผูท่ีคิดจะเลือกนั้นวามีศีลธรรม
หรือไมก็จะมีสวนในการตัดสินใจวาจะเลือกหรือไมเลือกเปนคูครองตนเอง ดังจะพบในกรณีของนาง
วิสาขาท่ีมิคารเศรษฐีจะเลือกเปนสะใภของตนจะตองสงพราหมณผูรูลักษณะมาสอบถามและสืบดู
เสียกอนการตัดสินใจ เปนตน 
  (ข.)เลือกจากความเปนผูมีความรับผิดชอบ หมายความวา ผูท่ีจะถูกเลือกเปนคูนั้น
เปนผูท่ีมีความรับผิดชอบในส่ิงตางๆในชีวิตประจําวันหรือไม โดยความรับผิดชอบนี้ก็ถือวาเปน
คุณธรรมจริยธรรมอยางหน่ึงท่ีสามารถมองเห็นไดงาย หรือสังเกตไดงาย พระพุทธศาสนาเห็นวา

                                                 
๒๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕. 
๒๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๙/๙๓-๙๔. 



 
๑๑๕ 

 

จริยธรรมความรับผิดชอบของบุคคลนั้นถือวาเปนจริยธรรมท่ีมีคุณคาเพราะแสดงใหเห็นถึงสภาพ
จิตใจของผูนั้นวามีความเปนผูท่ีสามารถดําเนินชีวิตไปไดอยางมีความสุขหรือไม ซ่ึงพฤติกรรมท่ี
สังเกตเห็นไดจากการเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบนั้นก็คือ การรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีตนเองมีอยูในสังคม 
คือ รับผิดชอบตามหลัก ทิศ ๖ และไมยุงเกี่ยวกับปากแหงความเส่ือมหรืออบายมุขตางๆมีการพนัน นัก
เท่ียว เจาชูหรือนักดื่ม เปนตน การดําเนินชีวิตท่ีมีความรับผิดชอบดังกลาวมานั้นยอมเปนบอเกิดของ
ความสุขตางๆในชีวิตได และพระพุทธศาสนาถือวาการเปนผูมีคุณธรรมคือความรับผิดชอบดังกลาว
นั้นถือวาเปนเกณฑท่ีสําคัญสําหรับการเลือกมาเปนคูครองได 
 ๒.) เกณฑรวม เลือกจากปจจัยอ่ืนๆ นอกจากจะมีเกณฑหลักในการเลือกซ่ึงถือเปนเกณฑ
ทางดานศีลธรรมแลว พระพุทธศาสนายังไดเสนอวาในสมัยพุทธกาลนั้นยังมีการเลือกคูโดยอาศัย
หลักเกณฑอ่ืนๆอีกหลายประการ ซ่ึงสามารถที่จะพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
  ก.เกณฑรางกาย (The Body Perspective) หมายถึงเกณฑท่ีเกี่ยยวของกับความ
สมบูรณพรอมหรือความไมสมบูรณของรางกาย หรือท่ีเรียกกันวา “ รูปสมบัติ”  ไดแกเกณฑท่ี
เกี่ยวของกับความหลอ-ความสวยหรือความไมหลอไมสวยของรางกาย ซ่ึงถือวาประเด็นเร่ืองความลอ
สวยน้ีถือวาเปนประเด็นหลักท่ีจะทําใหมนุษยตัดสินใจเลือกหรือไมเลือกวาจะเอาใครมาเปนคูของตน 
และความสวยความหลอนี้ถือวาเปนส่ิงท่ีทุกคนปรารถนาท่ีจะไดมาครอง เชน หญิงสาวก็ตองการคน
รูปหลอสูงสมารท ชายหนุมก็ตองการคนสวยนารักมาเปนคูของตน ปจจัยทางดานรางกายน้ีจึงถือวา
เปนส่ิงท่ีมีสวนสําคัญตอการเลือกคูประการหน่ึง ซ่ึงความหลอสวยนั้นถาเปนมนุษยก็ตองตรงตาม
ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ๒๘ ถาเปนสตรีก็ตองเปนความสวยแบบเบญจกัลยาณี  เปนตน 
  ข.เกณฑทางดานฐานะทางเศรษฐกิจ(The Economic Perspective) ไดแกความ
รํ่ารวยหรือยากจน ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเรียกวาความพรอมไมพรอมดานโภคทรัพย หรือทีเรียก
กันวา “ โภคสมบัติ” ในคัมภีรพูดไวชัดวา หญิงสาวโดยมากจะตองการทรัพยเพราะการคบหาความ
รวยมีทรัพย  โดยท่ีทรัพยนั้นแมวาพระพุทธศาสนาจะถือวาเปนเพียงสมมติสมบัติแตก็มีความจําเปน
สําหรับการดําเนินชีวิตเพราะเปนส่ิงสมมติท่ีทุกคนในสังคมใหคา หรือใหราคาแกส่ิงนั้นวาสามารถ
แลกเปล่ียนเปนความสุขในเร่ืองตางๆได ดังนั้น คนในสังคมสมัยพุทธกาลหรือแมแตในสมัยนี้ก็จะมี
ความตองการเหมือนกัน สําหรับโภคสมบัติท่ีมีผลตอการเลือกคูนั้นก็คือความเพียบพรอมไปดวย
ทรัพยสินเหมือนกับบรรดาเศรษฐีหลายๆคนในสมัยพุทธกาล เชน อนาถปณฑิกเศรษฐี ธนัญชัยเศรษฐี 
มิคารเศรษฐี เปนตน และปรากฏวาความเปนเศรษฐีหรือแมแตพระราชผูยิ่งใหญนั้นความร่ํารวยของ
ทรัพยมักจะมาพรอมๆกับบรรดาสตรีท่ีจะมาเปนบริวารดวย ดังนั้น เราจึงจะพบวาการมีทรัพยก็ถือได

                                                 
๒๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๖๑-๑๖๓. 



 
๑๑๖ 

 

วาเปนอีกกรอบแนวคิดหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกคูหรือเปนปจจัยสําคัญในการเลือกคูในสมัย
พุทธกาล 
  ค. เกณฑในดานความเปนผูมีชาติตระกูล  (The Family Perspective) สําหรับเกณฑ
นี้นั้นเรียกวา“โคตรสมบัติ”  เปนเกณฑ ท่ีหมายถึงความเปนผูท่ีมีบุญไดเกิดในชาติตระกูลท่ีดี เปน
ความพรอมของสถานท่ีเกิดเรียกวามีอุปธิสมบัติท่ีไดเกิดในตระกูลท่ีดีเปนสัมมาทิฏฐิหรือเปนการเกิด
ในฐานะท่ีเปนปฏิรูปเทสวาสะ คือเกิดในที่ท่ีเหมาะสม การเกิดในตระกูลท่ีดียอมเปนท่ีหมายปองของ
คนท่ัวไป ซ่ึงผิดกับการเกิดในท่ีท่ีไมดีมักจะถูกหมางเมินจากสังคม เปนตน ดังนั้น ปจจัยดานการเกิด
ในชาติตระกูลท่ีเหมาะสมจึงเปนอีกประการหนึ่งท่ีมีผลตอการเลือกคูของคนในสมัยพุทธกาล 
  ง.เกณฑดานความเปนผูท่ีมีวิชาความรู สติปญญา (The Intelectual Perspective) 
หมายความวาใครก็ตามท่ีเกิดมาแลวเปนท่ีฉลาดหลักแหลมมีปฎิภาณไหวพริบ เช่ียวชาญในศาสตรทุก
อยางยอมเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอเพศตรงขามซ่ึงก็จะมักถูกเลือกอยูเสมอหรือแมหากตนเปนฝายท่ีมี
ปญญานอยก็มักจะแสวงหาผูท่ีมีปญญามากมาเปนคาครอง ซ่ึงปจจัยนี้เรียกกันวาเปนปจจัยดาน“ 
ปญญาสมบัติ ” คือมีความถึงพรอมดวยสติปญญา ในสมัยพุทธกาลนั้นวัฒนธรรมดานหน่ึงท่ีสงเสริม
หรือสนับสนุนกันมากก็คือวัฒนธรรมทางดานปญญา หรือการแสวงหาปญญา และ/หรือแสวงหาผูท่ีมี
ปญญามาไวในพระนคร เชน กรณีของพญานาคในวิธูรชาดกท่ีหาทางแสวงหาบัณฑิตมาไวในเมือง
ของตนและเม่ือทราบวาเมืองมนุษยมีวิฑูรบัณฑิตผูฉลาดอยู ดังนั้น จึงมีการพยายามนําเอาวิฑูรบัณฑิต
มาไวท่ีพระนครของตน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความเปนบัณฑิตหรือผูฉลาดนั้นยอมเปนผูท่ีมีความสําคัญ
และผูคนก็ตองการ ในแงของการเลือกคูก็เชนกัน ในสมัยพุทธกาลนั้นการเลือกคูหรือไมเลือกก็อยูท่ี
ความมีปญญาหรือไรปญญาของผูนั้นดวยเชนกัน  โดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกคูของฝายผูหญิงแลว
จะพบวาจะใหการคํานึงถึงเร่ืองความฉลาดของสามีของตนเปนเกณฑหลักเพราะถือวาครอบครัวจะไป
ไดหรือไมก็ลวนอยูท่ีความฉลาดของผูนําครอบครัวคือสามีเปนหลัก 
  จ.เกณฑดานความเปนผูมีวาจาหวานลอมเกง หรือมีเทคนิคในการโนมนาวเกง (The 
Technical Skill  Perspective)  สําหรับเกณฑนี้ถือวาเปนเกณฑหลักในเร่ืองของการสรางกลยุทธเพื่อ
เปล่ียนความเช่ือหรืออารมณของฝายตรงขามใหหันมาสนใจตัวเองได ซ่ึงในสมัยพุทธกาลนั้นมีหลัก
วิชาการที่วาดวยการพูดอยูในศาสตรท้ัง ๑๘ ศาสตร คือหลักวิชาวาทศาสตร ดังนั้น ในสมัยพุทธกาลจึง
มีวิชาการที่วาดวยการพูด และมีบรรดานักพูดเกิดข้ึนมากมาย และดูเหมือนวาวิชานี้จะเปนวิชาท่ีมี
การศึกษากันมากและมีการนําไปใชเพื่อการโนมนาวจิตใจคนใหหันมาเช่ือตนเองอยูมาก และ
นอกจากนั้นการพูดโนมนาวเพื่อการหาคูถือวาเปนศาสตรหรือวิชาท่ีบรรดานักเลงหญิงหรือเรียกกัน
ในภาษาท่ัวไปวาคนเจาชูจะนําไปใชเพื่อการเชิญชวนใหผูหญิงมาหลงรักตัวเอง ดังปรากฏในสมัย
พุทธกาลวาบรรดาผูชายเจาชูท้ังหลายไดใชเทคนิคการโนมนาวนี้ในการเก้ียวพาราสีผูหญิงเพื่อใหหัน
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มารวมอภิรมยกับตัวเอง ดังนั้น เราจะพบวา การมีเทคนิคเชนนี้ยอมเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิด
การเลือกคูได 
 จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาปจจยัท่ีกอใหเกิดการเลือกคูนั้นยอมมาจากการพจิารณา
เกณฑท่ีสําคัญๆอยู ๕ ประการดังกลาว และถือวาหลักเกณฑท้ัง ๕ ประการนั้นเปนส่ิงท่ีสามารถพบ
เห็นไดหรือมีปรากฏอยูในหลักเกณฑของการเลือกคูหรือเขามามีอิทธิพลตอการเลือกคูอยูเปนอยาง
มาก 

๔.๑.๔ แนวคิดหรือทาทีของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอการเลือกคู  
  จากการศึกษามาท้ังหมดเก่ียวกับการเลือก๕ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถร
วาทนั้นเราจะพบวาการเลือกคูในสมัยพุทธกาลนั้นบางคราวก็เปนการเลือกคูท่ีเหมาะสมบางไม
เหมาะสมบาง เลือกคูแลวสามารถที่จะอยูรวมกันไดบางไมไดบาง ซ่ึงก็ถือวาทุกกรณีนั้นลวนเปนไป
ตามกฎไตรลักษณคืออนิจจัง ไดแกความไมเท่ียง ไมยั่งยืน เนื่องจากสรรพส่ิงลวนตกอยูในกฏเกณฑ
ของส่ิงตางๆเหลานี้เสมอ เม่ือเปนเชนนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนใหเปนคนไมประมาทตอทุก
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนแวดลอมของตัวเรา และเม่ือมีความไมแนนอนดังกลาวพระพุทธศาสนาจึงไดมี
ขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติตอการเลือกคูวาเม่ือคิดจะเลือกหรือวาเลือกไปแลวจะตองดําเนินกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับการเลือกคูอยางไร ซ่ึงขอเสนอท่ีพระพุทธศาสนามีตอปญหาดังกลาวนั้นมีดังตอไปนี้ คือ 
  (๑) กอนตัดสินใจเลือกจะตองมีสติไมประมาทและรอบคอบ  การเลือกคูถือวาเปนจุด
เปล่ียนท่ีสําคัญของชีวิตมนุษย เพราะการเลือกคูนั้นถือเปนการตัดสินใจเพื่อการริเร่ิมหรือการพัฒนา
ตัวเองในการที่จะตองรับผิดชอบกับอีกหนึ่งชีวิตท่ีจะเขามาอยูรวมกับตัวเอง ดังนั้นการตัดสินใจเลือก
จะตองมีสติ หมายถึง การระลึกรูสึกตัวท่ัวพรอมอยูตลอดเวลาวาตอนนี้ขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู 
หรือเราจะตองทําอะไรตอไปการรูตัวเชนนี้ถือวาเปนการกระทําท่ีมีสติ ในการเลือกคูตองมีสติวาเรา
จะตองดูใหดีวาคนท่ีเราเลือกนั้นจะเปนคนท่ีดีท่ีสุดสําหรับเราหรือไมโดยการนําเอาเกณฑท้ังหมดของ
การเลือกคูนั้นมาคํานึงพิจารณาไมควรดวนตัดสินใจเพราะแคคําวาชอบเพราะคําวาชอบมักจะตามมา
ดวยคําวาชังอยูเสมอ การเลือกจึงตองต้ังสติกอน ตัวอยางการที่มีการเลือกแลวต้ังสติคือกรณีการสง
พราหมณไปดูตัวนางวิสาขาของมิคารเศรษฐี คือตองสืบดูกอนจึงเลือก และสวนกรณีท่ีเลือกแบบไมมี
สติก็คือกรณีของนางปฏาจาราท่ีแอบไดเสียกับคนใชเพราะความหลอแตสุดทายก็ตองไดรับความทุกข
สารพัด จริงอยูกรณีดังกลาวอาจจะพิจารณาวาเปนเร่ืองของกรรมแตหากตัดกรรมออกจากเหตุการณ
ดังกลาว อาจจะพิจารณาไดวาถาไมเลือกหรือตัดสินใจไปกับคนท่ีชอบ อาจจะเจอกับคนท่ีใชก็ไดโดย
คนท่ีใชนั้นอาจจะเปนคนท่ีอยูในระดับเดียวกันสามารถดูแลกันไดโดยไมลําบากก็ได ดังนั้น เพื่อ
ปองกันโทษท่ีจะเกิดในภายหลังจะตองมีสติในการเลือกอยางรอบคอบเสียกอน 
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(๒) เม่ือตัดสินใจแลวจะตองรับผิดชอบใหดีท่ีสุด หมายความวาเม่ือเราตัดสินใจหรือ
พิจารณาจนถ่ีถวนแลวและตัดสินใจเลือกแลว(คือมีการแตงงานกันเกิดข้ึน)ก็จะตองรับผิดชอบตอส่ิงท่ี
เลือกนั้นใหดีท่ีสุด หมายความวาเม่ือเลือกแลวจะตองวางแผนชีวิต(บทท่ี ๒)ใหดีเพื่อท่ีจะวางรากฐาน
ในการรองรับปญหาที่จะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจเลือกคูนั้น และเม่ืออยูกินกันแลวจะตองรับผิดชอบ
ดูแลเล้ียงดูคูท่ีเลือกมานั้นอยางดีท่ีสุด อยางเต็มกําลังและเต็มความสามารถ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว
ถือวาเปนกรอบของคําวารับผิดชอบท่ีจะตองมีตอครอบครัวและอีกหนึ่งชีวิตท่ีเราไดแตงงานดวย 

(๓) เม่ือตัดสินใจเลือกแลวตองไมนอกใจ หรือไมทําใหเกิดความชอกชํ้าใจกับคนท่ี
เราเลือก โดยไมวาจะเปนการเลือกภรรยาเดียวหรือหลายคนก็ใหถือวาใหเปนไปตามความสามารถ
หรือความรูท่ีสามารถจะรับผิดชอบไดไมใหลําบากมากนัก การเลือกคูในสมัยพุทธกาลนั้นมีอยู ๒ 
ระดับ คือ (๑) เลือกคูเพียงคนเดียว กรณีพระมหากัสสปเถระกับอดีตภรรยาท่ีอยูดวยกันเพียงแคคูเดียว
ผูชายไมเลือกคูมาก และ(๒) การเลือกคูแบบพหุภรรยา คือสามารถมีภรรยาไดหลายคน โดยการเลือก
คูแบบท่ี(๑)หรือ(๒)นั้นไมมีขอกําหนดวาจะตองเปนเพียงขอใดขอหนึ่งนั้น การมีภรรยามากหรือนอย
พระพุทธศาสนาเห็นวาเปนเร่ืองของทางโลกแตเม่ือเลือกแลวก็จะตองทําหนาท่ีของสามีคือ การยกยอง
ใหปรากฏในครอบครัวเสมอกัน หรือการดูแลใหไดรับความสะดวกสบายตามท่ีปรากฏในหลักทิศ ๖ 
เทานั้นก็พอ ดังนั้น ไมวาจะเปนการเลือกคูแบบใดส่ิงหนึ่งท่ีจะตองทําก็คือการทําหนาท่ีของสามีท่ีดีไม
นอกใจ(คือไมมีภรรยาใหมโดยท่ีไมไดนําเขาบานหรือไมบอกภรรยาคนแรกกอน) 
 หรือหากจะเปนการเลือกคูในมิติของการเลือกคูแบบเดี่ยวคือผัวเดียวเมียเดียวการเลือกคูถือวา
จะตองมีภาระท่ีจะตองดูแลและเอาใจใสภรรยาของตนเพียงคนเดียวก็ยิ่งจะตองดูแลเร่ืองรายละเอียด
เกี่ยวกับการรักษาน้ําใจและความรักของคนท่ีรักดวยการไมนอกใจมากข้ึน การไมนอกใจถือวาเปน
เร่ืองท่ีท้ังภรรยาหรือสามีหรือผูท่ีไดตัดสินใจเลือกคูไปแลวจะตองคํานึงและใสใจเปนพิเศษและถือ
เปนภาระท่ีท้ังสองฝาย(ที่เลือกกันและกัน)จะตองกระทําและมีพันธะรวมกันท่ีจะไมละเมิดหรือไมทํา
รายกันและกันนั้นดวยการนอกใจ 
  (๔) เม่ือตัดสินใจเลือกแลวตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเหมาะสม   
ในการเลือกคูนั้นเม่ือตัดสินใจเลือกแลวก็จะตองมีการปรับตัวเขาหากัน คือ กอนท่ีจะตัดสินใจเลือกคู
หรือนําเขามาเปนคูเดิมทีมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอยางไร เชน เปนนักดื่มเปนนักเท่ียวนักการพนัน 
หรือม่ัวสุมอบายมุขตางๆมาแลวก็ใหเลิกหรือปรับปรุงตัวเองเสียใหมเพราะตัวเองมีครอบครัวหรือท่ี
เรียกกันในภาษาบาลีวา ฆะระพันธะรัง แปลวา มีเคร่ืองผูกคือเรือน หมายความวาผูท่ีตัดสินใจเลือกคู
นั้นตองมรภาระที่จะตองดูแลคือเรือนหรือครอบครัวโดยพันธะหนาท่ีดังกลาวถือวาเปนพันธะท่ีผู
ครองเรือนจะตองดูแล หากผูท่ีคิดจะครองเรือนหรือเลือกคูยังไมสามารถท่ีจะปรับปรุงตัวเองก็เช่ือแน
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วาจะตองประสบปญหาเร่ืองการครองเรือนได เนื่องจากพฤติกรรมท่ีตนเองมีนั้นยอมเปนเร่ืองท่ี
ขัดแยงกับแนวทางของการครองเรือนนั่นเอง 
  (๕)  เม่ือตดัสินใจเลือกแลวตองยอมรับส่ิงท่ีเกิด 
  เม่ือตัดสินใจเลือกคูจนมีการแตงงานกันแลว ส่ิงหนึ่งท่ีผูตัดสินใจเลือกจะตองยอมรับ
ก็คือ ส่ิงท่ีจะตองเผชิญไมวาจะเปนอารมณ นิสัย(สันดาน)ของอีกฝายท่ีติดมาจากการอบรมเล้ียงดูของ
ครอบครัวเดิม โดยเฉพาะหากพิจารณาจากมุมมองของฝายชายจะพบวาเม่ือแตงงานแลวก็จะตองเผชิญ
กับสภาวะอารมณท่ีเปล่ียนแปลงแปรปรวนของฝายหญิงท่ีไมอยูกับรองกับรอยเนื่องจากสภาพรางกาย
ของฝายหญิงท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีกอใหเกิดอารมณท่ีผันแปรได ฝายชายจะตอง
ยอมรับและแสดงความเห็นใจหรือเขาใจกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนนั้น หรืออีกประเด็นก็คือเร่ืองความสับสน
วุนวายอันอาจจะเกิดมาจากการเขามาอยูรวมบานเรือนของผูท่ีแตงงานแลวไมวาจะเปนผูหญิงหรือ
ผูชาย การเขาไปอยูในบานหลังใหมอาจจะตองมีเร่ืองท่ีบางทีอาจจะขัดแยงกับคนในบานหลังนั้น ฝาย
ท่ีเปนเจาของบานจะตองหนักแนนและจะตองแกไขปญหาพื้นฐานดังกลาวใหได 

 (๖)  เม่ือตัดสินใจเลือกแลวไมสามารถไปดวยกันไดก็ใหเลิกโดยใหยึดหลักความเปน
อนิจจัง 

 เปนท่ีทราบกันวาพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยไมประมาทกับโลกท้ังนี้ก็เพราะโลก
นี้มีความแปรเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงไปตามกฏธรรมชาติขอหนึ่งก็คือกฏไตรลักษณท่ีวาสรรพส่ิงนั้น
มีความเปล่ียนแปลงเปนสภาพ มีความแปรเปล่ียนท่ีเรียกวาทุกขเปนสภาพ หรือมีลักษณะรวมท่ีชัดเจน
ก็คือการท่ีธรรมชาตินั้นไมมีส่ิงใดท่ีจะเรียกไดวาเปนอัตตาตัวตนได การยึดม่ันกับส่ิงท่ีไมมีตัวตนหรือ
อนัตตานั้นถือวาเปนส่ิงที่มีแตจะกอใหเกิดความทุกข ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนใหไมติดยึดอยู
กับสรรพส่ิงวาเปนตัวเราของเรา(เทานั้น) จะตองมีสติและทําความเขาใจเพื่อรับใหไดกับสรรพส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลง เปนทุกข เปนอนัตตา นั้นใหได 

 การเลือกคูนั้นก็เปนท่ีทราบวาทุกคูท่ีเลือกจะประสบความสําเร็จเพราะอยางนอยก็
กวา๓๐-๔๐ เปอรเซ็นของการแตงงานจะตองมีเร่ืองการหยาหรือการทะเลาะเบาะแวงกันอยูเปนประจํา
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสภาพการเลือกคูนั้นเปนเร่ืองท่ีตกอยูภายใตของกฏไตรลักษณคือมีความไมคอย
แนนอนสูง อาจจะเปนไปไดทุกเม่ือกับการแตกแยกทางความคิดหรือเหตุท่ีจะนําไปสูการทะเลาะกัน
ของสามีภรรยา ในสมัยพุทธกาลก็ปรากฏมีเร่ืองการทะเลาะเบาะแวงกันของสามีภรรยาภายหลังการ
เลือกคูอยูเปนจํานวนมาก และมีจํานวนมากท่ีจะตองแยกทางหรือหยากันเม่ือไมสามารถท่ีจะเปนไป
ได  

สําหรับประเด็นนี้พระพุทธศาสนาถือวาเปนเร่ืองปกติการแตงงงานกับการหยาถือ
เปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดเสมอและเม่ือมันเกิดข้ึนแลวพระพุทธศาสนาก็สอนวา “ตองทําใจยอมรับ” คือการ



 
๑๒๐ 

 

เลิกเพื่อเปนการแกไขปญหา ซ่ึงในเร่ืองนี้มีกรณีศึกษาคือเร่ืองของธิดาของเศรษฐีท่ีนางไดตกหลุมรัก
โจรคนหนึ่ง แมญาติพี่นองจะพูดอยางไรนางก็ไมฟงในท่ีสุดก็ตัดสินในหนีตามโจรไปอยูกันฉันภรรยา
สามี ตอมาโจรตองการท้ิงนางและเอาทรัพยไปจึงลวงนางไปฆา พอนางรูตัวนางก็เสแสรงทํามารยา
หญิงใหโจรหลงแลวนางก็ผลักโจรตกเหวไป ซ่ึงในกรณีนี้นางไดใหเหตุผลวาสติปญญายอมท่ีจะรักษา
ผูท่ีรูจักใชใหเกิดประโยชน นางแมจะทําดีกับโจรอยางไรที่สุดโจรก็ไมเห็นนความดีจะฆาแมกระท่ัง
นางเองในท่ีสุดนางก็ตัดใจยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนวาเม่ือเลือกแลวมันไปไมได การหยาถือวาเปนทางออก
ที่ดีท่ีสุด  เพราะไมมีประโยชนท่ีจะยื้อคนท่ีไมชอบเอาไว การแยกทางเพ่ือหาคนใหมถือวาเปนส่ิงท่ี
ถูกตองกวา 
๔.๒ วิเคราะหผลการเลือกคูและสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นภายหลังการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีร 
         พระพุทธศาสนา 

๔.๒.๑ ผลการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาการท่ีมนุษยเราเกิดมาและมีคูนั้นถือวาเปนเร่ืองท่ีปกติ

ธรรมดาของโลกเพราะถือวาการมีคูนั้นเปนการกระทําท่ีเปนไปตามกฏเกณฑของโลก คือ (๑) เปนการ
สืบพันธุเพื่อดํารงเช้ือสายความเปนมนุษยเอาไว (๒)เปนการตอบสนองความตองการทางเพศของตน 
โดยการตอบสนองทางเพศนั้นเปนการกระทําท่ีเปนไปตามกฎแหงศีลธรรมอันดีงามของมนุษย แตถึง
อยางไรการมีคูนั้นก็จําเปนท่ีจะตองมีการเลือกเพราะหากไมมีการเลือกก็จะเปนเหตุทําใหมนุษยไม
สามารถท่ีจะไดคนดีมาเปนคูครองของตนเปนเหตุทําใหชีวิตเกิดปญหาและประสบกับความเดือดรอน
นานัปการได  

อยางไรก็ตามเราก็จะพบวาแมจะมีการเลือกคูตามความตองการหรือตามความไมตองการก็
ตามในทางพระพุทธศาสนาเห็นวาการเลือกคูของมนุษยนั้นยอมมีผล โดยผลในท่ีนี้ก็คือการท่ีมนุษย
ไดคูตามที่ตนตองการ แตการไดคูมานั้นยอมสามารถท่ีจะแบงไดเปน ๔ ประเภท โดยคูท่ีไดท้ัง ๔ 
ประเภทนี้ถือไดวาเปนผลของการเลือกจากเกณฑหรือจากสาเหตุตางๆดังไดกลาวมาแลวโดยผลการ
เลือกคูนั้นเราสามารถท่ีจะแบงไดดังนี้ 

 
ประเภทท่ี สามี    อยูรวมกับ ภรรยา ผล 

๑ สามีผี (ไมดี) อยูรวมกับ ภรรยาผี (ไมดี) อยูกันได 
๒ สามีผี (ไมดี) อยูรวมกับ ภรรยาเทวดา ภรรยาลําบาก 
๓ สามีเทวดา(ดี) อยูรวมกับ ภรรยาผี (ไมดี) สามีลําบาก 
๔ สามีเทวดา(ดี) อยูรวมกับ ภรรยาเทวดา(ดี) ๒๙ ครอบครัวเจริญ 

                                                 
๒๙ อง.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๕๓/๘๘-๙๐. 



 
๑๒๑ 

 

 
ในปฐมสังวาสสูตรพุทธศาสนาไดอธิบายกลาวถึงผลของการเลือกคูท้ัง ๔ ประเภทนั้น

ดังตอไปนี้ 
๑) สามีฝอยูรวมกับภรรยาผี หมายถึงการอยูรวมกันของสามีภรรยาท่ีไมมีความรับผิดชอบ 

ประกอบอาชีพท่ีทุจริต รวมท้ังขาดจริยธรรมอันจะกอใหเกิดความสันติสุขภายในครอบครัวอยูรวมกัน
ดวยความทะเลาะเบาะแวง หรือหากมีอุปนิสัยท่ีคลายคลึงกันก็เปนไปในลักษณะท่ีไมเอ้ือตอการ
พัฒนาชีวิตใหเจริญ มีคานิยมในส่ิงท่ีไมเกิดประโยชน มีการประพฤติท่ีไมเหมาะสม ไมมีความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ไมประกอบไปดวยปญญา ไมเปนกัลยาณมิตรของกันและกัน คูสามีภรรยาเชนนี้ถึงแม
จะอยูรวมกันอยางถาวรก็ไมกอใหเกิดความสุข 
 ๒) สามีผีอยูรวมกับภรรยาเทวดา หมายถึงสามีเปนผูท่ีขาดความรับผิดชอบเอาใจใสตอ
ครอบครัว ชอบสรางปญหาใหอยูเนืองนิตย ขาดศีลธรรมท่ีจะนําพาชีวิตใหเขาถึงความสุข ประกอบ
อาชีพท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนแกภรรยาและบุตรธิดาอยูเปนนิตย มักเท่ียวเตรทําตัวเปนนักทอง
ราตรี ในขณะท่ีภรรยาเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานเอาใจใสการอบรมบุตรธิดานําพาซ่ึง
ความเจริญแกครอบครัว มีศีลธรรมเม่ือเกิดปญหาจะใชปญญาเปนเคร่ืองมือในการแกไขทุกคร้ังไป 
 ๓) สามีเทวดาอยูรวมกับภรรยาผี หมายถึงสามีเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบตอครอบครัวขยันใน
การประกอบสัมมาอาชีพ รูจักแบงทรัพยในการใชจายอยางสมสวน มีศีลธรรม ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีท้ังแตสมาชิกในครอบครัวและสังคม ในขณะท่ีภรรยาเปนผูท่ีขาดความรับผิดชอบ เปน
คนไรเหตุผลมักนําพาซ่ึงความเดือดรอน ไมมีศีลธรรม ประกอบอาชีพในทางท่ีไมสรางสรรคอันเปน
อาชีพทุจริต ขาดวิสัยทัศน 
 ๔) สามีเทวดาอยูรวมกับภรรยาเทวดา หมายถึงท้ังสามีและภรรยาเปนผูท่ีเจริญดวยศีลธรรม มี
ความรับผิดชอบ เสมอกันดวยศรัทธา มีคานิยมในทางที่ดี เคารพซ่ึงกันและกัน มีความประพฤติท่ี
เหมือนกัน มีน้ําจิตน้ําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มองทุกส่ิงดวยทาทีแหงปญญา ไมเอาอารมณของตนเองมาเปน
เคร่ืองตัดสินปญหา ถึงพรอมดวยวุฒิภาวะ พุทธศาสนากลาวสนับสนุนคูสามีภรรยาประเภทท่ีส่ีวาเปน
คูสมรสท่ีเปนแบบอยางท่ีถูกตองและจะสรางความมีเสถียรภาพแกครอบครัว ลักษณะของการอยู
รวมกันของคูสามีภรรยาเทวดานี้ยังเปนการอยูรวมกันอยางอบอุนอีกดวย ในขณะท่ีสามประเภทแรก
นั้นยอมจะสรางความขัดแยงกันไดงายและสรางความทุกขใหแกครอบครัว 
 สถาบันครอบครัวกอตัวข้ึนจากระบบครอบครัว การพัฒนาครอบครัวใหเขมแข็งมีหลักยึด 
สมาชิกภายในครอบครัวไดรับการพัฒนาอยางถูกตองตามแนวทางแหงการพัฒนา ยอมเปน
หลักประกันท่ีดีใหกับสถาบันสังคม ทําใหสังคมมีความรักและความเขาใจตอสมาชิกภายในสังคม 
หวงใย สรางหลักในการดําเนินชีวิตแบบชอบธรรม(สัมมาอาชีวะ)แกสังคม ทําใหสังคมมีระบบ



 
๑๒๒ 

 

เศรษฐกิจท่ีพึ่งพาตนเองได ไมเปนสังคมที่เห็นแกตัวหรือสังคมแบบไรระเบียบ ฉอโกงและลุมหลง
(กามสังวร) มุงเนนความจริง ยึดความถูกตอง(สัจจะ)และปราศจากส่ือในอันท่ีจะทําใหสมาชิกสังคม
เกิดความเส่ือมมีระบบการตรวจสอบที่ดีและถูกตอง(สติสัมปชัญญะ)และปราศจากส่ือในอันท่ีจะทํา
ใหสมาชิกสังคมเกิดความเส่ือมมีระบบการตรวจสอบที่ดีและถูกตอง(สติสัมปชัญญะ)การอยูรวมกัน
ของสามีภรรยาท่ีเปนเทวดาจึงหมายถึงการอยูรวมกันอยางผูประเสริฐ ใหเกียรติกัน เคารพนับถือกัน
เปนกัลยาณมิตรท่ีดีของกันและสังคม 
 อนึ่งในคําอธิบายดังกลาวนั้นเราสามารถท่ีจะนํารูปแบบของสามีภรรยา ๗(อยางละ ๗ 
ประเภท) มาสรุปลงในกรอบของสามีภรรยา ๔ ประเภทไดดังตอไปนี้ 

 (๑)กลุมท่ี ๑  สามีผ-ีภรรยาผี  
ในการเลือกคูกลุมท่ี ๑ นี้จะไดผลการเลือกคูคือเปนกลุม “ ราย” ท่ีสามีภรรยาที่อยูในฝายไมดี

ทํากรรมไมดีเกิดมามีอุปนิสัยท่ีไมดีเปนพื้นฐานมีความเปนมิจฉาทิฏฐิเปนอนุสัยมีพฤติกรรมท่ีไมดีมา
ดวยกันไดเกิดมาและดวยอํานาจของอุปนิสัยและกรรมไดโนมนําท้ังสองใหมาไดพบเจอกัน เม่ือมาเจอ
กันก็จะทําใหเกิดความรักดวยอํานาจของกรรมและการอุปถัมภซ่ึงกันและปนในปจจุบันทําใหเกิด
ความรักความผูกพันกันข้ึนในท่ีสุดก็พัฒนามาเปนความรักและเกิดการแตงงานหรือการตัดสินใจท่ีจะ
เปนคูกันในฐานะของการอยูรวมเปนสามีภรรยากัน  โดยผลการเลือกคูในกลุมท่ี ๑ นี้เปนการจับคู
ระหวางคนไมดีมาอยูรวมกับคนไมดี แตเปนท่ีนายินดีวาคนไมดีท้ังสองนี้จะไมมีการหยารางเนื่องจาก
มีความเสมอเหมือนกันท้ังอุปนิสัยและคุณธรรม(มีสมะครบท้ัง ๔ แตเปนสมะท่ีเปนไปในทางไมดี 
เชน มีศีลเสมอกันคือการมีศีลท่ีบกพรองเหมือนกัน เปนตนทําใหสามารถอยูรวมกันได) การเลือกคูใน
กลุมนี้ถือวาเปนการเลือกคูแบบคูเวรคูกรรม สามีผีอยูรวมกับภรรยาผีแบบผัวเมียพอๆกัน คือมี
คุณธรรมท่ีเปนไปดวยกันได ซ่ึงเราสามารถท่ีจะพิจารณาไดจากตารางดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงผลการเลือกคูกลุมท่ี ๑  เปนกลุมสามีภรรยาผ ี
๑ สามีผี (ไมดี) ๑ ภรรยาผี (ไมดี) อยูกันได 
 ๑. วธกสามิโก  สามีเยี่ยงเพชฌฆาต 

๒.โจรสามิโก  สามีเยี่ยงโจร 
 ๑.วธกภริยา  ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต 

๒.โจรีภริยา  ภรรยาเยี่ยงโจร 
 

 ๓. อัยยกสามิโก  สามีเยี่ยงนาย  ๓.อัยยกภริยา   ภรรยาเยี่ยงนาย  

 
(๒)กลุมท่ี ๒  สามีเทวดา-ภรรยาเทวดา 
ในกลุมนี้เปนกลุมท่ีสามี-ภรรยาท้ังสองนั้นตางก็เปนเทวดา คือเปนคนท่ีมีคุณธรรมสูง มี

ความคิดและพฤติกรรมท่ีเปนไปในทางท่ีเปนกุศล และมุงสรางแตความดีไมมีแนวโนมท่ีจะไปทําหรือ



 
๑๒๓ 

 

สรางส่ิงท่ีเปนอกุศล เปนกัลยาณมิตร แนะนําเกื้อหนุนกันในทางท่ีดี เปนผัวแกวเมียขวัญตามหลักท่ี
พระพุทธองคมุงหวังคือมีความซ่ือสัตย จริงใจตอกัน ยามใดท่ีมีทุกขก็มีทุกขรวมกันยามมีสุขก็มีสุข
รวมกันจนอาจกลาวไดวาหากมีการเลือกคูและไดคูตามท่ีหวังเชนนี้ยอมกอใหเกิดความสุขใน
ครอบครัวนั้น แมหากมีบุตรก็ถือวาเปนบุตรท่ีมีบุญท่ีไดมาเกิดในครอบครัวสามี-ภรรยาเทวดา โดย
สามีภรรยาท่ีเกิดจากการเลือกคูกลุมนี้ก็สามารถท่ีจะพิจารณาไดจากตารางดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี ๒ แสดง ผลการเลือกคูกลุมท่ี ๒  คูของเปนสามีภรรยาเทวดา 
๒. สามีเทวดา ๒. ภรรยาเทวดา  
 ๔.ปตาสามิโก  สามีเยี่ยงบิดา  ๔. มาตาภริยา  ภรรยาเยี่ยงมารดา  
 ๕. เชษฐสามิโก  สามีเยี่ยงพ่ีนองชาย         ๕. เชษฐภริยา ภรรยาเยี่ยงพ่ีสาวนองสาว         
 ๖. สขาสามิโก  สามีเยี่ยงสหาย  ๖. สขาภริยา  ภรรยาเยี่ยงสหาย  
 ๗. ทาสาสามิโก  สามีเยี่ยงทาส   ๗. ทาสีภริยา ภรรยาเยี่ยงทาส  

 

(๓)กลุมท่ี ๓  แบงไดเปน ๒ กลุม คือ (๑)สามีผ-ีภรรยาเทวดา (๒)สามีเทวดา-ภรรยาผ ี
 ในกลุมท่ีเปนผลจากการเลือกคูนี้ถือวาเปนกลุมท่ีคอนขางจะมีปญหาเนื่องจากเปนกลุมท่ีมี
ความเส่ียงในเร่ืองของความม่ันคงทางครอบครัวเนื่องจากในคูท่ีเลือกนั้นไมวาจะเปนผูชายหรือผุหญิง
เลือกยอมจะไดคูท่ีไมเหมาะสมกับตนเนื่องจากในคูนั้นจะมีฝายหญิงหรือฝายชายฝายใด 
ฝายหนึ่งท่ีเปนคนท่ีไมดี หรือเปนคนท่ีมีคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมหรือไมเสมอกับตนเอง 
เชน ผูหญิงดี แตไดผูชายท่ีไมดี หรือผูชายดีแตไดผูหญิงท่ีไมดี การครองคูของสามีภรรยาในกลุมนี้จึง
เปนแบบท่ีจะตองมีฝายใดฝายหนึ่งตองเปนทุกข เนื่องจากการกระทําของอีกฝายหนึ่ง เชน สามีดีเปน
คนมีคุณธรรม ไดภรรยาท่ีเปนนักเลงเท่ียวเจาชู ก็จะกอใหเกิดความทุกขกับฝายหญิงได หรือกรณีของ
ฝายหญิงที่เปนคนดี แตไดสามีท่ีเปนคนเจาชู นักเท่ียวนักดื่มนักพนันก็จะทําใหฝายหญิงไดรับความ
ทุกขเพราะการกรําของฝายชายน้ัน ซ่ึงกลุมสามีภรรยาท่ีเกิดจากการเลือกคูนี้สามารถพิจารณาไดจาก
ตารางดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี ๓ แสดง ผลการเลือกคูกลุมท่ี ๓  คูของเปนสามีภรรยาผีบาง เทวดาบาง 
๑. สามีผี  ภรรยาเทวดา  
 ๑. วธกสามิโก สามีเยี่ยงเพชฌฆาต 

๒.โจรสามิโก  สามีเยี่ยงโจร 
 ๔. มาตาภริยา  ภรรยาเยี่ยงมารดา 

๕. เชษฐภริยา ภรรยาเยี่ยงพ่ีสาวนองสาว        
ภรรยา
ลําบาก 

 ๓. อัยยกสามิโก  สามีเยี่ยงนาย  ๖. สขาภริยา  ภรรยาเยี่ยงสหาย  
   ๗. ทาสีภริยา ภรรยาเยี่ยงทาส  

 สามีเทวดา  ภรรยาผี  
 ๔.ปตาสามิโก  สามีเยี่ยงบิดา  ๑.วธกภริยา  ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต สามีลําบาก 



 
๑๒๔ 

 

 ๕. เชษฐสามิโก สามีเยี่ยงพ่ีนองชาย     ๒.โจรีภริยา  ภรรยาเยี่ยงโจร  
 ๖. สขาสามิโก  สามีเยี่ยงสหาย  ๓.อัยยกภริยา   ภรรยาเยี่ยงนาย  

 
จากตารางเปรียบเทียบดังไดนําเสนอไปนั้นเราจะพบวา ผลการเลือกคูสามีภรรยาท้ังหมด ๓ 

ประเภทหรือ ๓ กลุมนั้น กลุมท่ี ๒ หรือผลการเลือกคูในกลุมท่ี ๒ ถือวาเปนกลุมท่ีเปนคูสามีภรรยาท่ีดี
อยูกันก็จะสามารถอยูดวยกันอยางมีความสุข ไมหยาราง สวนกลุมท่ี ๑ นั้นถือเปนคูภรรยาผีซ่ึงผลการ
เลือกก็จะเปนคูท่ีเหมาะสมกันเพราะเปนฝายไมดีท้ังสองคน แตคูสามีภรรยาเชนนี้ยอมเปนสามีภรรยา
ท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิไมใชสัมมาทิฏฐิการกระทําใดๆยอมเปนไปเพ่ือประโยชนของตนเทานั้นและในบาง
คราวก็สรางความเดือดรอนใหกับสังคมมากกวาการสรางประโยชน สวนผลการเลือกคูท่ี ๓ เปนคูท่ีไม
คอยมีความสุขเนื่องจากวามีอีกฝายเปนผุทําหนาท่ีไมสมบูรณทําใหอีกฝายตองเหนื่อยและไดรับความ
ลําบาก เชน ชายท่ีมีภรรยาไมดียอมลําบากเพราะพฤติกรรมของภรรยา สวนหญิงท่ีไดสามีไมดีก็ยอม
ลําบากเพราะพฤติกรรของสามีนั้น เปนตน 
 ๔.๒.๒ สภาพปญหาท่ีเกิดภายหลังจากการเลือกคู 
 จากการศึกษามาท้ังหมดเราจะพบวาการเลือกคูนั้นไมใชส่ิงท่ีเปนรูปแบบสําเร็จ หมายความวา
เม่ือแตงงานไปแลวทุกอยางจะดําเนินไปอยางมีระเบียบเรียบรอยไมมีปญหาอะไร หรือเม่ือแตงงานไป
แลวชีวิตของคูแตงงานจะมีแตความสุข เพราะวาการแตงงานน้ันถือเปนเพียงจุดเร่ิมตนเทานั้นไมใช
ท่ีสุดเพราะปรากฏวาคูสมรสหลายคูท่ีแตงงานกันแลวก็ไมสามารถที่จะอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
เนื่องจากภายหลังการแตงงานนั้นไดกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย ซ่ึงปญหาหลังการแตงงานเทาท่ี
พบจากการศึกษานั้นมีดังตอไปนี้ 

(๑) ปญหาการหยาราง 
 สําหรับผลการเลือกคูในอินเดียโดยเฉพาะในสังคมสมัยพุทธกาลนั้นเราจะพบวา สตรีไดรับ
การพิจารณาใหมีศักดิ์ศรีมากกวาในสมัยกอนการเกิดข้ึนของพระพุทธศาสนา แตถึงอยางนั้นเราก็จะ
พบวาสมัยพุทธกาลนั้นก็ยังมีรองรอยของอิทธิพลความคิดของศาสนาพราหมณเขามาเกี่ยวของ
โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองปตาธิไตยหรือสังคมท่ียึดถือวาผูชายเปนใหญหรือมีคามากกวาผูหญิง ซ่ึงใน
กรอบการเลือกคูนั้นเราก็จะพบวาสตรีหรือผูหญิงก็ยังเปนผูท่ีตองอยูในความคุมครองของบุรุษหรือยัง
ยอมรับความเปนผูนําอยูเหมือนเดิม ดังเราจะพบวาในสังคมอินเดียเม่ือมีการเลือกคูซ่ึงไมวาจะอยูใน
รูปแบบใดหรือไดรับผลการเลือกคูแบบใดก็ตามจะดีหรือไมดีก็ตามผลที่เกิดอยางเดียวก็คือจะไมมีการ
หยาราง เพราะการหยารางนั้นถือวาเปนส่ิงท่ีไมดีสําหรับผูหญิง  
 แตถึงอยางนั้นการก็ใชวาในสมัยกอนพุทธกาลหรือสมัยพุทธกาลนั้นจะไมมีปญหาท่ีเกี่ยวของ
กับการหยาอันมีเหตุผลมาจากการเลือกคูหรือการอยูรวมกันของคูครองในสมัยกอนหรือสมัยพุทธกาล 



 
๑๒๕ 

 

ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลท่ีปรากฏในคัมภีรนั้นจะพบวาสภาพการเลือกคูและผลของการเลือกคูของสามี
ภรรยาในสมัยพุทธกาลหรือกอนสมัยพุทธกาลนั้นมีอยู ๓ รูปแบบคือ 
 (๑) แตงงานหรือเลือกคูแลวจะไมมีการหยา การยอมรับวาสตรีมีความดอยท่ีจะตองพึ่งพาบุรุษ 
ดังนั้น เม่ือแตงงานแลวก็จะไมมีการหยาเพราะการหยาถือวาเปนส่ิงท่ีเปนส่ิงอัปมงคลสําหรับสตรีท่ี
แตงงานแลวดังนั้น เม่ือแตงงานจึงจะไมสามารถที่จะเลิกหรือหยาไดเพราะเม่ือถูกสามีทอดท้ิงไปก็จะ
ถูกตราหนาวาเปน “ หญิงหมาย” ซ่ึงการเปนหญิงหมายนั้นถือวาเปนส่ิงท่ีผูหญิงในสังคมอินเดียไม
ตองการดังปรากฏในถอยคําของพระนางมัทรีท่ีกลาวตอพระเสสันดรวา 

ชายใดจับมือหญิงหมายนัน้ผูไมปรารถนาฉุดคราไป   
ชายน้ันเปนผูไมควรบริโภคของท่ีเปนเดนของหญิงหมายนั้น   
ความเปนหมายเปนความเจบ็ปวดในโลก   
ขาแตพระองคผูทรงเปนจอมทัพ  หมอมฉันจะตองไปใหได   
ชายอ่ืนดหูม่ินหญิงผูไมมีสามี   
ใหทุกขมากมายมิใชนอยแกหญิงผูไมมีสามีนั้น   
ดวยการจับผม  เตะ  ถีบ  ถอง   
และผลักใหลมลงบนพ้ืนดิน  ไมยอมหลีกไป   
ความเปนหมายเปนความเจบ็ปวดในโลก   
ขาแตพระองคผูทรงเปนจอมทัพ  หมอมฉันจะตองไปใหได   
พวกผูชายเจาชูตองการหญิงหมายผูมีผิวพรรณผุดผอง   
ใหทรัพยเล็กนอยแลว  ก็เขาใจวา  ตนเปนผูมีโชคดี   
ยอมยื้อยดุฉุดกระชากหญิงหมายผูไมปรารถนาจะไป   
เหมือนฝูงกาพากันรุมท้ึงนกเคา   
ความเปนหมายเปนความเจบ็ปวดในโลก   
ขาแตพระองคผูทรงเปนจอมทัพ  หมอมฉันจะตองไปใหได๓๐ 

 จากขอความดังกลาวนั้นเราจะพบวา หญิงใดก็ตามเม่ือมีเหตุใหตนเองตองเปนหมายเพราะ(๑)
สามีท้ิง (๒)สามีตาย นั้นถือวาเปนเร่ืองท่ีมีความลําบากเพราะในสังคมอินเดียในยุคนั้นเห็นวาการเปน
หมายเปนทุกขอยางยิ่ง และไมมีหญิงคนไหนท่ีจะยอมเปนหมาย(ถาไมจําเปน) ดังนั้น ผลของการเลือก
คูในสมัยพุทธกาลในมิติหนึ่งก็คือเม่ือเลือกมาแลว หรือเม่ือแตงงานแลวก็จะตองอยูกับชายคนนั้น
ตลอดไป 

                                                 
๓๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๘๓๕/๔๗๒ 



 
๑๒๖ 

 

 (๒) แตงงานไปแลวก็สามารถที่จะหยาหรือแตงงานใหมกับผูชายหรือผูหญิงคนใหมได หรือ
เม่ือตกพุมหมายแลวก็สามารถท่ีจะแตงงานใหมได  ในกรณีนี้เราะพบวาการแตงงานหรือการเลือกคู
นั้นยอมมีการเลิกราไดโดยการเลิกรานั้นยอมมาจากสาเหตุหลักคือพฤติกรรของหญิงหรือชายคนนั้นท่ี
เปนคนไมดีไมสามารถที่จะอยูรวมกับคูของตนได ดังปรากฏในพฤติกรรมของหญิงในกุณาลชาดกวา 

หญิงสาวท้ังหลายยอมทอดทิ้งชายแมท่ีเปนบุตรคนมีตระกูล 
ซ่ึงไมมีทรัพยอะไรๆไป เหมือนเชนกับซากศพ 
แตกลับคอยติดตามชายไปเนือง ๆ เพราะเหตุแหงทรัพย 
แตหญิงถึงแมจะพึงมีสามีคนละ  ๘  คน  ซ่ึงเปนคนแกลวกลามีพลัง   
สามารถนํารสแหงความใครท้ังปวงมาใหไดเธอก็ยังคงทําความพอใจในชายคนท่ี  ๙    
เพราะฉะนั้น  จึงช่ือวาไมเต็ม  เพราะยังพรองอยู   
สามีหนุมผูมีความหม่ันขยัน  มีพฤติการณไมหดหู   
นารัก  และนาพอใจ 
พวกเธอยังพากันทอดท้ิงเขาไปไดในคราวเกิดอันตราย 
และในคราวมีกิจท่ีตองกระทํา   

 เพราะเหตุนั้น  เราจึงไมวางใจหญิงท้ังหลาย๓๑ 
หญิงเหลานั้นเปนกุลธิดาในมนุษยโลกท่ีเปนอยูนี ้  
มีการงานไมบริสุทธ์ิ  ประพฤติไมสงบเสงี่ยม   
ทําตัวเปนนักเลง  ทอดท้ิงสามีแลวไปคบหาชายอ่ืน   
เพราะเหตุแหงความเริงรมยและเลนสนุก   
หญิงเหลานั้นทําจิตของตนใหเริงรมยอยูกบัชายอ่ืน 
ในมนษุยโลกแลว  มีภูเขาไฟลุกโชติชวงกล้ิงมาบดขยี้๓๒ 

 จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวาการแตงงาน กับการหยายอมเปนส่ิงท่ีมีปรากฏอยูเสมอ
ในสังคมอินเดีย ซ่ึงพฤติกรรมของสตรีหรือบุรุษท่ีตัดสินใจเลือกคู(๑)เพราะเหตุแหงทรัพย เม่ือหมด
ทรัพยเธอก็สามารท้ิงผูชายดีๆคนหนึ่งไปไดงายๆ (๒)เพราะเหตุแหงความตองการทางเพศท่ีไมมีท่ี
ส้ินสุดของตัวเอง เม่ือมีรักแรกแลวยอมจะแสวงหารักใหมอยูเร่ือยๆซ่ึงการทําเชนนั้นยอมถือวาเปน
การทําลายความเช่ือม่ันของคูครองของตนในท่ีสุดก็จะมีการหยากันเกิดข้ึน หรือ(๓) เพราะตองการมี
คนมาดูแลคุมครองในกรณีท่ีตกพุมหมายแลว เชนกรณีของพระนางพิมพาเม่ือพระพุทธองคทรงผนวช
แลวพระนางก็ไดรับคําเช้ือเชิญจากเจาชายจากรัฐตางๆใหไปเปนชายาของตน แตพระนางก็ไมทรง

                                                 
๓๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๓๒๗/๑๕๑. 
๓๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๙๕/๒๕๙. 



 
๑๒๗ 

 

ยินยอมดวยมีใจรักม่ันในพระพุทธองค  ซ่ึงกรณีนี้เราจะพบวาเม่ือเปนหมายก็สามารถแตงงานไดไมมี
การหามไมใหมีการแตงงานใหมแตประการใด  (๔)เพราะเหตุท่ีสามีออกบวช (๕) เพราะสามีหรือ
ภรรยามีสุขภาพท่ีไมสมบูรณ (๖)เพราะสามีไมสามารถดูแลครอบครัวได (๗)เพราะปญหาความ
ประพฤติของสามีหรือภรรยาท่ีไมเปนไปตามคลองธรรม ซ่ึงถือวาปญหาเหลานี้เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิด
การหยารางกันได ซ่ึงในเหตุท้ัง ๗ ประการนั้นเราจะพบวาการแตงงานหรือการเลือกคูในสมัยกอน
และสมัยพุทธกาลนั้นสามารถหยาหรือเลิกรากันไปไดดวยสาเหตุสําคัญท้ังในสวนพฤติกรรมของฝาย
ใดฝายหนึ่ง หรืออาจจะมาจากเหตุจําเปน เชน การออกบวชของสามี เปนตน  ซ่ึงหากพิจารณาจากผล
ของการเลือกคูการเลิกราหรือหยารางกันของสามีภรรยาในคัมภีรนั้นก็อาจจะมาจากผลของการเลือกคู
ในกลุมท่ี ๓ คือ กลุมท่ีเลือกแลวไดคูท่ีไมเหมาะสมกับตนเอง คือสามีผีอยูรวมกับภรรยาเทวดา หรือ
สามีเทวดาอยูรวมกับภรรยาผี ซ่ึงกรณีนี้อาจจะมีการหยาหรือเลิกรากันไดเสมอ 
 จะเห็นไดวาปญหาการหยาถือวาเปนปญหาท่ีคอนขางหนักของครอบครัวอันเปนผลที่เกิดข้ึน
ภายหลังจากการตัดสินใจเลือกคูแลวและปญหาดังกลาวนั้นถือวาเปนปญหาท่ีไมมีใครตองการให
เกิดข้ึนโดยเฉพาะฝายท่ีเปนผูถูกกระทําจะตองรูสึกเสียใจและเปนทุกขเปนอยางมาก 

(๒) ปญหาท่ีไมถึงกับตองหยาราง   
สําหรับปญหาท่ีเกี่ยวของกับการเลือกคูในสมัยพุทธกาลหรือในยุคกอนสมัยพุทธกาลนั้น 

ปญหาท่ีพบมากก็คือปญหาการหยาราง แตเราก็จะพบวาในการเลือกคูหรือการแตงงานนั้นการดําเนิน
ชีวิตครอบครัวก็มีปญหาอยู ซ่ึงเปนปญหาท่ีกอใหเกิดการหยาราง เปนปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินชีวิตครอบครัวอยูบาง โดยปญหาดังกลาวเปนปญหา   ท่ีไมรุนแรงจนถึงข้ันครอบครัวแตกแยก
แตก็อาจจะเปนสมุฏฐานนําไปสูการแตกแยกทางครอบครัวในระยะตอมาได 

จากการศึกษาขอมูลในคัมภีรทางพระพุทธศาสนานั้นจะพบวาการเลือกคูนั้นเม่ือคูสามีภรรยา
มาอยูรวมกันแลวยอมประสบกับปญหาในการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน แตเม่ือรวบรวมปญหาตางๆ ท่ี
เกี่ยวของการการเลือกคูและผลท่ีเกิดภายหลังการเลือกคูนั้นก็มีปญหาท่ีสามารถนํามากลาวในท่ีนี้ได
ดังนี้ 

(๑) ปญหาส่ิงเสพติด  จากการศึกษากรอบแนวคิดเร่ืองปญหาของครอบครัวในสมัย
พุทธกาลนั้นเราจะพบวาปญหาหนึ่งท่ีพบมากก็คือปญหาการประพฤติเหลวไหลของสามีภรรยาใน
สมัยพุทธกาล คือ การเปนคนท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองส่ิงเสพติดก็คือสุรา และมีกลุมนักเลงสุราปรากฏอยูใน
สังคมสมัยพุทธกาลซ่ึงแสดงใหเห็นวามีการจําหนายและมีการดื่มสุรากันเปนอยางมากในสมัยนั้น 
และปญหาการเปนนักเลงสุรานั้นถือวาเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอสถาบันครอบครัวเปนอยางมาก
เนื่องจากสุรานั้นกอใหเกิดโทษกับผูดื่มมากมาย ดังปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาวาสุราหากดื่มไป
แลวยอมมีโทษ ๖ ประการคือ  



 
๑๒๘ 

 

๑. เสียทรัพยสินเงินทองโดยเปลาประโยชน  
๒. กอการทะเลาะวิวาท เชนสามีกับภรรยา เปนตน  
๓. กอใหเกิดโรคราย เชน โรคตับอักเสบ เปนตน  
๔. ถูกติฉินนนิทาจากผูคนสังคมรอบขาง  
๕. ทําใหไมรูจกัละอาย เพราะขาดสติสัมปชัญญะ  
๖. บ่ันทอนปญญาในการครองเรือน ๓๓ 

 นอกจากนั้นแลวสุรานั้นหากบุคคลใดดื่มเขาไปแลวยอมจะกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรมท่ี
เปนไปในทางท่ีผิดจากพฤติกรรมของสัตบุรุษโดยท่ัวๆไป คนท่ีมีความละอายก็จะไมละอายคนท่ีไม
เคยแสดงอาการท่ีแปลกประหลาดก็จะแสดงอาการแปลกประหลาด ดังปรากฏในขอความวา 

บุรุษดื่มสุราชนิดใดแลวเปนเหมือนคนกักขฬะหยาบคาย 
 ดาพอแม จับตองแมแมยายและลูกสะใภ  

นารีดื่มสุราชนิดใดแลวเปนเหมือนหญิงกกัขฬะหยาบคาย  
 ดาพอผัว แมผัว และสามี จับตองทาสและคนใชผูชาย ๓๔ 
ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการดื่มสุราดังกลาวนั้นยอมกอใหเกิดปญหากบัการครองเรือนหรือการ

ใชชีวิตภายหลังการเลือกคูได ซ่ึงคูครองท่ีมีคุณธรรมจะตองหลีกเวนจากการดื่มสุรานั้นเสีย แตหาก
เปนคูครองคนใดท่ีไมมีความละอายเมื่อดื่มสุราไปแลวก็จะกอใหเกดิปญหากับครอบครัวได  ดังนั้น 
การดื่มสุราจึงถือวาเปนปญหาการดําเนินชีวิตภายหลังการเลือกคูได 

(๒) ปญหาความเจาชู  ปญหาการเปนคนเจาชูนั้นถือวาเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับ
ความบกพรองทางจิต กลาวคือผูท่ีมีความเจาชูนั้นเปนบุคคลท่ีไมมีความสามารถในการรูจักควบคุม
ความตองการของตนเอง ในเร่ืองเพศในเร่ืองความอยากความตองการที่จะมีเพศสัมพันธกับหญิงอ่ืนท่ี
ไมใชภรรยาตนหรือเม่ือมีภรรยาแลวก็ตองการท่ีจะมีเพิ่ม  การแสดงพฤติกรรมเจาชูของผูท่ีเปนสามี
หรือภรรยาน้ันไดสรางปญหาใหเกิดกับครอบครัวมาก กลาวคือไมวาฝายหญิงหรือฝายชายเปนคน
เจาชูก็ลวนเปนเปนประเด็นท่ีสรางปญหาใหเกิดกับความรูสึกอีกฝายไดโดยเฉพาะผูหญิงนั้นบางคน
ถึงกับปรารถนากอนการเกิดวาไมอยากมีสามีเจาชู๓๕คือขอเปนผูท่ีไดแตงงานกับสามีท่ีรักเดียวใจเดียว 
เปนตน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเปนคนเจาชูนั้นกอใหเกิดปญหากับคนในครอบครัวหรือผูท่ีเปนสามี
ภรรยาไดและถือวานั่นเปนปญหาประการหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตหลังแตงงานได 

                                                 
๓๓  ที. ปา . (ไทย)  ๑๑ / ๑๗๙/ ๑๙๖. 
๓๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๗/๕๔๕. 
๓๕ เปนความปรารถนาของสตรีที่เกิดมาแลวเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก ๔ ขอๆหนึ่งน้ันก็คือ “ครั้นเกิดใน

ตระกูลที่เหมาะสม ไปสูตระกูลที่เหมาะสมแลว อยูครองเรือนไมมีหญิงรวมสามี”  



 
๑๒๙ 

 

(๓) ปญหาการพนัน  ในการตัดสินใจแตงงานน้ันผูหญิงหรือผุชายเองจะตองทําใจวา
อาจจะตองไดเห็นพฤติกรรมอันไมดีไมงามของสามีหรือภรรยาของตนไดไมวันใดก็วันหนึ่ง แลวแต
วาใครจะเปนคนโชคดีท่ีจะไมตอพบเจอกับปญหาดังกลาว สําหรับปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนิน
ชีวิตภายหลังการเลือกคูอีกประการหน่ึงก็คือปญหาการเปนนักเลงการพนันของคูครอง ซ่ึงปญหานี้
โดยมากมักจะพบในเฉพาะสวนท่ีเปนฝายชาย เม่ือไดคูครองท่ีเปนนักเลงการพนันไมวาจะเปนนักเลน
สกาหรือการแขงขันอ่ืนใดก็ตามยอมกอใหเกิดผลกระทบกับครอบครัวเพราะการติดการพนันนั้นยอม
ทําใหเกิดโทษดังตอไปนี้ 

๑. เม่ือชนะยอมกอเวร  
๒. เม่ือแพยอมเสียดายทรัพยท่ีเสียไป  
๓. ทรัพยยอมหมดไปเห็นไดอยางชัดเจน  
๔. ไมมีใครเช่ือถือถอยคํา  
๕. เปนท่ีหม่ินประมาทของผูอ่ืน  
๖. ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย๓๖  
เม่ือคนใครอบครัวหรือสามีภรรยาคนใดคนหน่ึงเปนคนที่ติดการพนันยอมจะ

กอใหเกิดปญหากับสังคมไดเปนอยางมากโดยเฉพาะปญหาท่ีเกี่ยวกับการใชจายและทรัพยสินของ
ครอบครัวท่ีจะตองสูญเสียไปเพราะการพนันนั้นจะตองมีมากและเม่ือเปนเชนนั้นยอมกระทบตอความ
เช่ือม่ันและความม่ันคงของครอบครัวในภาพรวมได และการดําเนินชีวิตของคูครองภายหลังการเลือก
คูก็จะตองประสบกับปญหาและเปนทุกข  

(๔) ปญหาความยากจน ในการเลือกคูและดําเนินชีวิตคูนั้น ส่ิงหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
มากท่ีสุดกับการดําเนินชีวิตก็คือความสะดวกสบายในเร่ืองคาใชจาย ทําใหครอบครัวเดือดรอน ความ
ยากจนเปนปญหาหนึ่งท่ีทําใหครอบครัวตองลมสลายอันเนื่องมาจากการท่ีสามีภรรยาขาดความอดทน
และความยากจนนี้ก็เปนเหตุกอใหเกิดทุกขในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดระบุถึงความยากจนวาเปน
ปญหาหนึ่งท่ีทําใหครอบครัวตองลมสลาย คือภรรยาท่ีชอบความสบายจะไมยอมอยูกับสามีท่ี
ยากจน๓๗ 

 (๕) ปญหาความสัมพันธภายในครอบครัว พอผัว แมผัว ลูกสะใภ ปญหานี้ถือวาเปน
ปญหาภายในของครอบครัวคือปญหาความสัมพันธระหวางสามีภรรยากับญาติพี่นอง โดยเฉพาะ
ปญหาท่ีเนื่องกับบิดามารดาของแตละฝายนั้นถือวาเปนปญหาท่ีคอนขางจะทําใหเกิดความแปรปรวน

                                                 
๓๖ ที. ปา. (ไทย) ๑๑ /๑๘๒ /๑๙๗. 
๓๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๙๗/๙๕. 



 
๑๓๐ 

 

ทางดานอารมณของคนท่ีเปนสะใภหรือบุตรเขยได ในกรณีท่ีเปนการแตงงานโดยนําภรรยาเขาบาน
นั้นพระพุทธองคไดวางหลักการไว ๕ ประการเพ่ือใหสามีเห็นอกเห็นใจภรรยา คือ 

๑. ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามี ท้ังท่ียังเปนเด็กสาว สามีควรใหความ
อบอุนใจ  

๒. ผูหญิงมีระดู ซ่ึงบางคราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนท้ังใจกาย ฝายชายควรเขาใจ  
๓. ผูหญิงมีครรภ ซ่ึงยามนั้นตองการความเอาใจใสบํารุงกายใจเปนพิเศษ  
๔. ผูหญิงคลอดบุตร ซ่ึงเปนคราวเจ็บปวดทุกขแสนสาหสั และเส่ียวชีวติมาก สามีควรใสใจ

เหมือนเปนทุกขของตน  
๕. ผูหญิงตองคอยปรนเปรอเอาใจฝายชาย ฝายชายไมควรเอาแตใจตัว พึงซาบซ้ึงในความ

เอ้ือเฟอและมีน้ําใจตอบแทน๓๘  
เพราะวาการท่ีสตรีออกจากบานมาอยูในบานใหมนั้นยอมเปนการลําบากใจแกฝายหญิงใน

การปรับตัวดังนั้น การกระทําใดๆฝายชายจะตองใหเกียรติฝายหญิงเปนพิเศษ แตก็ไมถึงกับวาจะตอง
ใหเกียรติภรรยาจนลืมพอแมของตนไปเหมือนกับอดีตชาติของพระมหาโมคคัลลานะ สําหรับปญหา
ความสําพันธในครอบครัวนั้นเราสามรถท่ีจะพิจารณาไดจากกรณีของนางวิสาขากับมิคารเศรษฐี(พอ
ผัว)ท่ีมีปญหาโตแยงในเร่ืองของความเช่ือตอศาสนาท่ีแตกตางกันจนในท่ีสุดฝายนางวิสาขาก็ชนะ
(ทางดานความคิด)สามารถเปล่ียนทัศนคติของพอผัวได  แตอยางไรก็ตามในกรณีดังกลาวนั้นเราจะ
พบวาหากไมใชนางวิสาขาเปนสตรีอ่ืนปญหาดังกลาวก็เช่ือวาจะเปนปญหาหลักและเปนปญหาท่ี
กอใหเกิดความลําบากใจกับผูเปนหญิงสะใภได 

 (๖) ปญหาเร่ืองเพศ  สําหรับปญหาครอบครัวประการตอมานั้นก็คือปญหาเร่ืองเพศ 
หมายถึงปญหาความไมสมดุลกันในเร่ืองเพศของคามีภรรยาหรือปญหาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับทัศนคติเร่ือง
เพศของคูสามีภรรยาทําใหอีกฝายจะตองมีการประพฤตินอกใจหรือมีชูหรืวาหาหญิงอ่ืนมาเปนภรรยา
เพิ่มเติมทําใหหญิงท่ีเปนสามีคนแรกไมพึงพอใจ หรือมีปญหาทางครอบครัวได ซ่ึงปญหาเร่ืองเพสน้ี
ถือวาเปนปญหาที่เนื่องดวยประเด็นเกี่ยวกับความเจาชูของหญิงหรือชายท่ีแตงงานแลว แตประเด็น
เร่ืองเพศอาจจะเปนประเด็นท่ีกอใหเกิดปญหาภายในครอบครัวมากกวาเร่ืองความเจาชูเนื่องจากหาก
สามีมีความตองการทางเพศมากกวาภรรยาสามีไปมีใหเพิ่มอาจจะถือวาเปนเร่ืองปกติแตหากภรรยามี
ความตองการทางเพศมากกวาสามีภรรยาไปมีสามีหรือชายคนใหมนั้นถือวาเปนเร่ืองท่ีสังคมเอง
อาจจะยอมรับไมได และอาจจะกลายมาเปนปญหาเร่ืองของการหยารางได 

จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวาการเลือกคูนั้นถือวาเปนเร่ืองท่ีมีไดหรือเกิดข้ึนได
ตลอดเวลาแตการท่ีจะสามารถรักษาสัมพันธภาพของความเปนคูสามีภรรยากันไดเปนระยะเวลาท่ี
                                                 

๓๘ สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๔๖๒/๒๙๗. 



 
๑๓๑ 

 

ยาวนานนั้นถือวาเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดยากท้ังนี้เพราะภายหลังจากการเลือกคูหรือการแตงงานเกิดข้ึน
แลวนั้นการแสดงพฤติกรรมของคูสามีภรรยาหรือคนท่ีอยูรอบขางจะเปนประเด็นหลักท่ีจะทําใหชีวิต
ครอบครัวมีปญหา ซ่ึงในสมัยพุทธกาลปญหาเหลานี้ก็ถือวาเปนปญหาพื้นฐานท่ีจะมีปรากฏอยูใน
เกือบทุกๆสังคมและชนช้ัน และพระพุทธศาสนาก็ไดมีการระบุเอาไววาเปนปญหาเหลานี้เปนปญหา
พื้นฐานท่ีเกิดข้ึนไดกับการตัดสินใจเลือกคู 
 
๔.๓  การนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกไขปญหาอันเปนผลมาจากการเลือกคูใน 
         สังคมไทยปจจุบัน 
 ๔.๓.๑ สภาพปญหาครอบครัวอันเปนผลมาจากการเลือกคูในสังคมปจจุบัน  
 ในปจจุบันการเลือกคูของคนในสังคมไทยนั้นมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กลาวคือคน
หนุมสาวมีอิสรเสรีในการเลือกคูมากข้ึนเนื่องจากความเจริญและการไหลบามาของวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตกทําใหผูคนสนใจในเร่ืองวัตถุมากกวาจิตใจ ซ่ึงเปนผลทําใหมีการเลือกคูกันอยางเสรี และผล
จากการเลือกคูกันอยางเสรีนั้นก็ทําใหเกิดขอผิดพลาดหรือมีขอเสียอันเนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ ทําใหเกิดปญหาสังคมตามมาโดยเฉพาะปญหาการหยารางของคูสามีภรรยา หรือมีการท้ิง
ภาระเร่ืองเด็กกําพราไวใหเปนปญหาทางสังคมตามมา การหยารางหรือความไมม่ันคงของครอบครัว
นั้นถือวาเปนปญหาหนึ่งท่ีเกิดมาจากการเลือกคูและการใชชีวิตภายหลังการเลือกคูนั้น หรือหาก
พิจารณาในภาษาสมัยใหมการหยาถือวาเปนเหตุมาจากมารดาและบิดาท่ีไมสามารถทําหนาท่ีของตน
ไดอยางสมบูรณ๓๙  จากสถิติการหยารางต้ังแตชวงระยะเวลาป ๒๕๒๑ – ๒๕๓๐ พบวา  การหยารางมี
แนวโนมสูงข้ึน  กลาวคือ ในป ๒๕๒๑ มีจํานวนสามีภรรยาท่ีทําการหยารางถึง ๒๐,๓๕๖ คู หรือ มี
อัตราการหยารางเทากับ ๒.๙ ตอพันครอบครัว  และในป ๒๕๓๐ มีการหยารางจํานวน ๓๑,๐๖๘ คู  
หรืออัตราการหยารางเทากับ ๓.๙ ตอพันครอบครัว  โดยพบวากรุงเทพมหานครมีสถิติการหยาราง
สูงสุด๔๐ 
 ปญหาการหยารางในสังคมทุกสังคมมักมีสาเหตุมาจากเกิดความขัดแยง ( conflict) ในชีวิต
ครอบครัวหรือการครองคูอันเปนผลมาจากความลมเหลวในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกันระหวาง
สามีภรรยา  เพราะความไมเขาใจกัน กลาวคือ(๑) สามีภรรยามีความแตกตางกันในจุดยืนทางความคิด

                                                 
๓๙  ศุภลักษณ  พฤธิพงศสิทธิ์, “สุขภาพจิตและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนที่มา

จากครอบครัวหยาราง , ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบางใหญ จังหวัดนนทบุรี”  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคม
สงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๔, หนา  ๑ 

๔๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,   ๑๐ ป เคร่ีองชี้ภาวะสังคม (พฤศจิกายน, 
๒๕๓๒) หนา  ๘ 



 
๑๓๒ 

 

(๒) สามีภรรยาไมไดตระหนักถึงความรูสึกของสามีภรรยาดวยกัน (๓) สามีภรรยาไมสามารถท่ีจะ
ส่ือสารใหเขากันไดถึงความรูสึก  และการรับรู ของสามีภรรยา๔๑ 
 นอกจากนั้นแลว  ความขัดแยงในชีวิตสมรสยังเปนแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของทั้งสองฝายท่ี
ไมสอดคลองกัน  ขาดการประคองกัน  ขาดการปฏิบัติบทบาทท่ีถูกตองของตนเองตออีกฝายหนึ่ง  ทํา
ใหขาดความสามารถรับรูถึงความคลายคลึงกันหรือเกิดความแตกตางกับในความคาดหวังทางบทบาท
ของตนเองกับสามีภรรยา๔๒   

อยางไรก็ดีเราจะพบวา  สาเหตุหลักท่ีนําไปสูการหยารางของสามีภรรยา  มีอยู ๕  ประการ
ดวยกัน  คือ 
         ๔.๓.๑.๑  ปญหาทางดานสังคม 

จากการศึกษาพลวัตทางสังคมไทยท่ีผานมานั้นเราจะพบวาสังคมไทยไดรับอารยธรรมและ
วิทยาการจากตะวันตกอยางรวดเร็ว  จนกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคม   ชนบทสวน
หนึ่งไดพัฒนารูปแบบมาเปนสังคมเมืองไมวาจะเปนคานิยม  วัฒนธรรม  จากเมืองเล็กก็กลายเปนเมือง
ใหญ  การเปล่ียนแปลงดังกลาว  ทําใหเกิดการปรับตัวของผูคนในสังคมเปนผลตามมา  ผูคนใน
ทองถ่ินพยายามออกจากชนบทเพื่อเขาสูระบบอุตสาหกรรม  และขายแรงงานมากข้ึนเพื่อเล่ือนฐานะ
ทางสังคม  การเขาสูระบบโครงสรางสังคมเมืองของผูคนในชนบททําใหการติดตอกับครอบครัวลด
นอยลงไป  อันเนื่องมาจากบิดามารดาซ่ึงเปนผูหาเล้ียงครอบครัว  เอาเวลาสวนใหญไปอยูกับการ
ทํางานจนในท่ีสุดฐานะของครอบครัวก็ไดรับการปลอยปละละเลย  ท้ิงบุตรธิดาใหอยูกับเทคโนโลยี
แทนตนเอง  จนตองประสบกับภาวะของปญหาครอบครัวซ่ึงเรียกวา           “ สภาพไรระเบียบทาง
สังคม ”  (famility  disorganization ) ”๔๓ 

สภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมดังกลาว  ทําใหเกิดผลกระทบตอสถาบันครอบครัวมาก
ยิ่งข้ึน  ซ่ึงจีสต  นักสังคมวิทยา๔๔  ไดแสดงทัศนะกับเร่ืองดังกลาวเอาไววา  การเปล่ียนแปลงสภาพ

                                                 
๔๑ บุญประคอง  ภาณุรัตน, “ปจจัยที่ผลหระทบตอความไมมั่นคงในชีวิตสามีภรรยา :  ศึกษากรณีที่สมรส

แลว  ภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจและเอกชน”, หนา ๑๒. 
๔๒ M.Lemer Richard and B.Spanier Graham, ed child Influence on Marital and Family Interaction : 

A Life Span perspection (New York: : Academin Press 1978), p.52 อางถึงใน บุญประคอง  ภาณุรัตน, บุญ
ประคอง  ภาณุรัตน, ปจจัยท่ีผลหระทบตอความไมม่ันคงในชีวิตสามีภรรยา :  ศึกษากรณีท่ีสมรสแลว  ภาครัฐบาล  
รัฐวิสาหกิจและเอกชน,หนา ๑๒. 

๔๓ ปุระชัย  เปยมสมบูรณ,  “ ครอบครัวสลาย ”  วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,  หนา ๖๒  -  ๖๓. 
๔๔ N.P.Gist  and  S.F. Fava, Urban  Society  ( New  York  :  T.Y. Crowell, 1968 )  p.56. 



 
๑๓๓ 

 

สังคมชนบทสูสังคมเมือง  มีผลกระทบตอโครงสรางและความสัมพันธทางครอบครัวในลักษณะ
ดังนี้คือ 

( ก )  การเปล่ียนแปลงในโครงสรางทางอํานาจของครอบครัว  ซ่ึงโดยปกติหมายถึงการ
ลดทอนอํานาจปกครองของบิดามารดาที่มีตอบุตรธิดา  และของสามีท่ีมีตอภรรยา  โดยเพิ่มความเปน
อิสรเสรีแกบุตรธิดา  และภรรยา  ในการเลือก  ประพฤติปฏิบัติ 

( ข )  การเปล่ียนแปลงบทบาททางสังคมของสมาชิกในครอบครัวท้ังภายในและภายนอก  ซ่ึง
หมายถึงพฤติกรรมของสมาชิกแตละคน  (  ไมวามารดาบิดาหรือบุตรธิดา  )  มันถือเปนเอกสิทธ์ิ
เฉพาะตนและไมอาจประสานกับสมาชิกอ่ืนในครอบครัว  การท่ีมีบทบาทแตกตางกันในงานท่ีทํา
ภายนอกบานของสมาชิก  แตละคนโดยเฉพาะงานของบิดาและของมารดา  ยิ่งกอใหเกิดความสนใจท่ี
แตกตางกันออกไปจนทําใหลดการรวมตัวของสังคม 
  ( ค )  การเปล่ียนแปลงโครงสรางของครอบครัว  จากระบบเช่ือมโยง  ( joint )  ท่ีมีขนาดใหญ
มาเปนครอบครัวเดี่ยวท่ีมีขนาดเล็ก  ถึงแมวาในสังคมเมืองจะมีครอบครัวแบบเช่ือมโยงหลงเหลืออยู
บางก็ตาม  แตก็เปนไปในลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม
เมือง 

( ง )  การเปล่ียนแปลงสัดสวนของบุคคล  ท่ีเปนโสดหรือหยารางหรือแยกทางกัน  กลาวคือ  
บุคคลดังกลาวในสังคมเมืองอาจจะไมรูสึกสูญเสียสภาพใด ๆ  แตกลับไดรับประโยชนในทาง
เศรษฐกิจบางประการในฐานะบุคคลทํางานซ่ึงไมตองมีผูท่ีอุปการะเล้ียงดู 
 ลักษณะสังคมดังกลาวมาขางตน ทําใหมองเห็นวา  ปจจัยทางสังคมมีผลกระทบตอระบบ
โครงสรางของครอบครัวอยูมากทีเดียว  เพราะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังฐานะและพฤติกรรมของ
บุคคลในครอบครัวอยางเห็นไดชัด   
 จากแนวคิดดังกลาวทําใหพิจารณาเห็นถึงปญหาดานความเสมอภาคกันของชายกับหญิงซ่ึง
โดยสถานะของมันเองแลวไมใชส่ิงท่ีเปนสาเหตุของปญหาการหยาราง  เนื่องจากความเทาเทียมกัน
เปนท่ีมาของการท่ีจะนําพาซ่ึงแนวคิดท่ีประสานสอดคลอง  และการใหเกียรติและการยอมรับซ่ึงกัน
และกัน  ความจริงของปญหาท่ีจะเปนผลเสียก็คือ  การยึดม่ันในแนวคิดของตนเองจนลืมทัศนะของอีก
ฝายหน่ึง  ซ่ึงอาจเกิดจากฝายสามีหรือภรรยาก็เปนได  ลักษณะเชนนี้มักเกิดข้ึนในครอบครัวสมัยใหม  
ท่ียึดม่ันความเสมอภาคเพียงดานเดียวโดยละเลยความถูกตอง  อาจกลาวไดวาเพราะสามีภรรยาไมมี
กรอบทางสังคมปจจุบันจึงมีขอท่ีจะตองระมัดระวังดังกลาวมาแลว  เพราะยอมมีความเส่ียงตอการหยา
รางไดงายหากละเลยตอประเด็นดังกลาว 
 
 



 
๑๓๔ 

 

 ๔.๓.๑.๒  ปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
ปญหาดานเศรษฐกิจนับเปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งท่ีอันสาเหตุนําไปสูการหยาราง  ยิ่ง

ปญหาดานเศรษฐกิจมีมากข้ึนเทาใด  ภาวะความตึงเครียดก็ยิ่งมีมากข้ึนเพียงนั้น  อันเนื่องมาจากบิดา
มารดาผูรับผิดชอบตอครอบครัวจะตองออกทํางานนอกบานเพ่ือเล้ียงครอบครัว  ภาวะการณดังกลาว
กอใหเกิดชองวางระหวางสมาชิกภายในครอบครัวอันเนื่องมาจากความเหินหางไมวาจะเปนบิดา
มารดาหรือบุตรธิดาซ่ึงถือวาเปนชองวางทางความรูสึก๔๕  ยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนายิ่งมีผลกระทบ
มากข้ึนเพียงนั้น  โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงในระยะ  ๑๐  กวาปท่ีผานมานี้จะพบวาสังคมไทยไดมีการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว  พัฒนาการดังกลาวนั้นมีผลกระทบตอระบบครอบครัว
ไทยอยางมาก  เนื่องจากสังคมใหมท้ังบิดามารดาตองออกทํางานนอกบานท่ีจะอยูกับบุตรธิดามีนอยลง  
รวมไปถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวไทยสมัยใหม๔๖   
 กลาวเฉพาะครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าในสังคมเมืองจะไดรับผลกระทบทางดาน
ครอบครัวมากท่ีสุด  ยิ่งสังคมเมืองเปนระบบครอบครัวเดี่ยวดวยแลวครอบครัวท่ีถูกเศรษฐกิจบีบรัด
มักจะหาทางออกไมได  จากการศึกษาของนักวิจัยสมัยใหมบางทานพบวา  ครอบครัวท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจตํ่ามีอัตราการหยารางมากกวาครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง๔๗  ความตกตํ่าทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวทําใหสภาพครอบครัวตองดิ้นรนหารายได  ไมมีเวลาในการทํากิจกรรม
รวมกัน  นอกจากนั้นแลว  สภาพทางเศรษฐกิจท่ีตกตํ่ายังสงผลไปสูเด็กในครอบครัวอีกดวย  จะทําให
เด็กขวนขวายเพื่อใหไดมาซ่ึงเงินทอง  โดยการกออาชญากรรมบาง  ลักขโมยบาง๔๘  รวมไปถึงการเขา
สูกระบวนการคาประเวณี๔๙  แตในขณะเดียวกันครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็มีสวนท่ีจะทําให
เกิดผลทางการหยารางไดเชนเดียวกัน  เพราะสามีภรรยามักจะไมไดใสใจกับครอบครัว  ทุกคร้ังท่ีเกิด
ปญหาสามีภรรยามักจะคิดเสมอวาตนเองสามารถท่ีจะหาคูครองใหมท่ีดีกวาได๕๐  แตครอบครัวท่ีมี

                                                 
๔๕ บุญลือ  วันทายนต, ครอบครัวและวงศวาน( กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๐), หนา  ๘๗   

-  ๘๘. 
๔๖ มาลินี  วงษสิทธิ์,  “ ทัศนคติตอคานิยมเก่ียวกับครอบครัวในสังคมไทย ”  งานวิจัย   

  สถาบันประชากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๕, หนา ๑. 
๔๗ วันทนา กล่ินงาม, “พฤติกรรมการหยาราง”วารสารสังคมศาสตร, (ปที่ ๔ มิถุนายน-กันยายน๒๕๒๔) 

หนา  ๓๑. 
๔๘ สุพัตรา  สุภาพ. ปญหาสังคม. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙) หนา ๔๗. 
๔๙ สุพัตรา  สุภาพ. ปญหาสังคม, หนา ๗๐  -  ๗๑. 
๕๐ บุญประครอง  ภาณุรัตน,  “ ปจจัยที่มีผลกระทบตอความไมมั่นคงในชีวิตสมรส  :  ศึกษากรณีสตรีที่

สมรสแลว  ภาครัฐบาล,  รัฐวิสาหกิจและเอกชน ” วิทยานิพนธสังคมศาสตรและมนุษยวิทยามหาบัณฑิต, หนา ๒๖. 



 
๑๓๕ 

 

ลักษณะดังกลาวจะปรากฏมีนอย  ลักษณะของปญหาทางดานเศรษฐกิจสงผลตอความไมม่ันคงในชีวิต
สมรสมีความแตกตางกันออกไป  ซ่ึงพอจําแนกไดดังนี้ 

(๑)ปญหาการเรงรีบในการหาเลี้ยงครอบครัว 
การแสวงหารายไดของบิดามารดาเพ่ือพยุงฐานะครอบครัวในระบบสังคมเมืองนับวาเปน

สาเหตุท่ีนํามาซ่ึงปญหาการหยารางไดงาย  หากท้ังบิดามารดามุงเนนระบบเศรษฐกิจมากเกินไปเพราะ
เปนการปลอยท้ิงครอบครัว  กลาวคือท้ังบิดาและมารดาตองทุมเทเวลาสวนมากใหกับการทํางานทําให
เกิดความออนแอในการอบรมเล้ียงดูบุตรปลอยใหภาระการเล้ียงดูบุตรเปนหนาท่ีของปูยา  ตายาย  
โดยเฉพาะสังคมปจจุบันท่ีสตรีมีบทบาทในการหาเล้ียงครอบครัวเทาเทียมกันกับบุรุษ  ทําใหสตรีตอง
ท้ิงบทบาทการเปนผูเล้ียงดูบุตรมาเปนบทบาทการสรางฐานะครอบครัว  ทําใหครอบครัวขาดความ
อบอุน  ความเขาใจ  ลักษณะดังกลาวนับเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอระบบครอบครัว
โดยเฉพาะครอบครัวในสังคมไทยท่ีแนบแนนอยูกับวัฒนธรรมการเลี้ยงดูบัตรธิดาโดยมารดาเปน
หลัก๕๑  ปญหากรณีนี้มิใชอยูท่ีมาดาไดท้ิงบทบาทของตนออกไปทํางานนอกบาน  แตอยูท่ีสถาบัน
ครอบครัวขาดความเอาใจใสจากผูนําครอบครัว  หากผูนําครอบครัวฝายใดฝายหนึ่งไมวาจะเปนบิดา
มารดามีเวลาใหกับครอบครัวคอยปรึกษาและใหความอบอุนแกบุตรธิดา  ปญหาดังกลาวก็จะหมดไป 

 (๒)ปญหาเก่ียวกับฐานะทางเศรษฐกิจของสามีภรรยาท่ีมีฐานะแตกตางกัน 
นักการศึกษาปญหาสังคมบางคนไดช้ีใหเห็นถึงปญหาเกี่ยวกับฐานะทางดานความเหล่ือมลํ้า

ทางดานเศรษฐกิจของสามีภรรยาวาเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีนํามาซ่ึงปญหาการหยาราง  โดยเฉพาะสามี
ภรรยาท่ีภรรยาฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวาจะสรางปญหาใหกับสามีภรรยาไดมากกวา  เพราะตาม
วัฒนธรรมท่ัวไปของสังคมกลาวโดยเฉพาะสังคมไทยยึดถือปฏิบัติก็คือการท่ีสามีเปนผูรับเล้ียงภรรยา  
แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็มิไดหมายความวาจะไมกอใหเกิดปญหาเสียทีเดียว  กรณีเชนนี้ก็คือ  เม่ือเกิดปญหาข้ึน  
สามีภรรยาก็มักจะยกเอาความเปนผูรับผิดชอบฐานะครอบครัวมาเปนขออาง  เพื่อแสดงใหอีกฝาย
หนึ่งเปนวาตนเองเปนผูมีปมดอย  ซ่ึงจะทําใหนํามาซ่ึงการแสดงออกทางอารมณอยางใดอยางหน่ึง  
ไมวาจะเปนการพูดจาถากถางของอีกฝายหนึ่ง  ความแตกตางทางเศรษฐกิจนี้  อาจมีมากกอนการ
สมรสหรือหลังการสมรสก็ได  เชน  การมีรายไดท่ีแตกตางกัน๕๒  ปญหากรณีเชนนี้คงมิไดหมายรวม
ไปถึงสามีภรรยาท้ังหมด  แตนักสังคมวิทยาก็ใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวอยูโดยมองวา  ลักษณะ

                                                 
๕๑ นงลักษณ  เอมประเสริฐ,  รูปแบบครอบครัวไทยของสังคมสมัยใหม  :  แนวโนมอนาคต    งานวิจัย

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ๒๕๓๙),  หนา ๑๓๓. 
๕๒ จรัญ  พรหมอยู,  การศึกษาปญหาสังคม  ( กรุงเทพ ฯ  :  สํานักพิมพโอเดียนสโตส,  ๒๕๔๑  ),  หนา

๑๐๓. 



 
๑๓๖ 

 

ดังกลาวจะสงผลกระทบตอระบบความสัมพันธของสามีภรรยาได  หากสามีภรรยาไมยอมรับซ่ึงกัน
และกัน 
 ๔.๓.๑.๓  ปญหาทางดานการศึกษา 
 การศึกษา  ถือวาเปนตัวแปรอยางหนึ่งในการทําใหสามีภรรยาเกิดการแตกแยกทางดาน
ความคิด  จนในท่ีสุดทําใหประสบกับปญหาการหยาราง  จากากรศึกษาถึงสมมติฐานการหยารางของ
สามีภรรยาในสังคมปจจุบันพบวาสามีภรรยาที่มีการศึกษาท่ีแตกตางกัน  จะทําใหมีทัศนะในเร่ืองตาง 
ๆ  แตกตางกันออกไป  ไมวาจะเปนเร่ืองการประพฤติ  ความคิดท่ีแสดงออก  ดังนั้นสมมติฐานเกีย่วกบั
การศึกษาท่ีไมเทากันจึงเปนเหตุท่ีนําไปสูการหยารางไดงาย๕๓   
 การศึกษาจึงจัดไดวาเปนอุปกรณท่ีสําคัญตอการพัฒนาชีวิตมนุษยใหเขาถึงเปาหมายของชีวิต  
เปนการจัดระบบชีวิตใหดําเนินไปอยางมีแบบแผนและรูจักแกปญหาทั้งชีวิตสวนตนและแกปญหา
สังคมไดอยางถูกตอง   กลาวกันถึงท่ีสุดแลว  การศึกษาเปนเร่ืองของกระบวนการชีวิตอันเปนผลผลิต
ของมนุษย  ไมใชจะมีความหมายเพียงแคชุดขอมูล  ความรูหรือหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
ท่ีกําหนดไวในระบบการศึกษาเทานั้น  การศึกษาจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมโดย
แทจริง๕๔   
 สามีภรรยาในปจจุบันไดรับผลกระทบจากปญหาทางดานการศึกษาเปนอยางมาก  เพราะ
ความแตกตางทางดานการศึกษามักจะทําใหสามีภรรยาโดยมากไมสามารถท่ีจะปรับตัวเขาหากันได  
จากการศึกษาของศาสตราจารยสุชาติ  โสมประยูร  พบวาสามีภรรยาท่ีมีการศึกษาท่ีแตกตางกันจะเกิด
การหยารางไดงายกวาสามีภรรยาท่ีมีการศึกษาท่ีใกลเคียงกัน๕๕  เพราะมีสาเหตุสําคัญ  ๓  ประการ  คือ 
 (๑)  ทัศนคติ  สามีภรรยาท่ัวไปที่ตัดสินใชชีวิตรวมกัน  หลักการสําคัญท่ีสามีภรรยาจะตองมี
เหมือนกันก็คือ  ทัศนคติหรือความเห็นท่ีตรงกันเขากันได  เพราะทัศนคติท่ีตรงกันจะทําใหสามีภรรยา
เกิดความเขาใจกัน  มองปญหาและการแกปญหาในทิศทางเดียวกัน   

(๒) คานิยม  ถือวาเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับสามีภรรยา  เพราะคานิยมเปนผลที่สืบ
เนื่องมาจากทัศนคติหรือความเห็น  ความสนใจ  ในเร่ืองท่ีใกลเคียงกัน  ยกตัวอยางเชน  หากสามี
ภรรยามีคานิยมท่ีเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน  ก็จะทําใหการดําเนินชีวิตสามีภรรยาเปนไปอยางราบร่ืน  

                                                 
๕๓ บุญประคอง  ภาณุรัตน,  “ ปจจัยที่มีผลกระทบตอความไมมั่นคงในชีวิตสมรส  :  ศึกษากรณีสตรีที่

สมรสแลว  ภาครัฐบาล,  รัฐวิสาหกิจและเอกชน ”   วิทยานิพนธสังคมวิทยามานุษยวิทยามหาบัณฑิต  คณะสังคม
วิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๓๕,  หนา ๒๕. 

๕๔ อง.ปฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๔  -  ๑๔๕. 
๕๕ สุชาติ  โสมประยูรและวรรณี  โสมประยูร, เพศศึกษา  ( กรุงเทพ  ฯ  : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช  จํากัด,  

๒๕๓๑ ),  หนา ๗๗  ,  ๙๑  -  ๙๒. 



 
๑๓๗ 

 

แตหากวาสามีภรรยามีคานิยมท่ีไมเหมือนกัน  เชน  สามีชอบความฟุมเฟอย  หรูหรา  แตภรรยาชอบกา
รอดออม  ก็จะทําใหเกิดปญหาข้ึนได  ดังนั้นคานิยมจึงกลาวไดวาเปนส่ิงสําคัญ  อันเนื่องมาจาก
การศึกษาท่ีไมเหมือนกัน  นอกจากนั้นแลวคานิยมยังสะทอนถึงระบบความคิด  วิถีทางของผูนั้นอีก
ดวย 
 (๓)การปฏิบัติตน  เปนผลที่สืบเนื่องมาจากทัศนคติและคานิยมท่ีผูนั้นไดส่ังสมมา  จากระบบ
การศึกษา  ปรากฏการณท่ีเห็นไดชัดก็คือการดําเนินชีวิตของคนท่ีมีการศึกษากับไมมีการศึกษาจะ
แตกตางกันอันเนื่องมาจากกรอบของประเพณีและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน  ยังไมกลาวไปถึงการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองกับสังคมชนบทท่ีเปนไปในแนวทางที่แตกตางกัน  สามีภรรยาท่ีมี
ทัศนคติและคานิยมท่ีแตกตางกันไปมักจะพบกับอุปสรรคเร่ืองการปฏิบัติตนท่ีขัดแยงกัน 
 ปญหาเร่ืองการศึกษาจึงเปนปญหาอยางหน่ึงในการดําเนินชีวิตสามีภรรยา  แตนักสังคมวิทยา
ไกลับเห็นวา  ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาของสามีภรรยาหากมีไมมากนักก็จะทําใหทัศนคติและ
คานิยมไมแตกตางกันมาก  นอกจากนั้นแลว  จากการวิจัยของสุดา  ภิรมยแกว  ยังพบอีกวาสามีภรรยา
ท่ีมีวุฒิการศึกษานอยจะมีอัตราการหยารางมากกวาสามีภรรยาท่ีมีวุฒิการศึกษามาก๕๖  ส่ิงท่ีควร
พิจารณาเปนกรณีพิ เศษก็ คือสามีภรรยา ท่ีมีการศึกษาการพัฒนาท้ังทางด านวิชาการและ
กระบวนการพัฒนาตามแนวทางแหงจริยธรรมท่ีเหล่ือมลํ้ากัน  จะทําใหท้ังคูปรับตัวเขาหากันไดอยาง
ลําบาก 
 ๔.๓.๑.๔  ปญหาทางดานเพศสัมพันธ 
 เพศสัมพันธถือวาเปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีจะทําใหชีวิตสมรสอยูดวยกันไดอยางมีความสุข 
ในโลกแหงการครองเรือน  เพศสัมพันธของสามีภรรยาถือวาเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีจะตองให
ความสําคัญ  สามีภรรยามากกวาคร่ึงในปจจุบันมักจะถือเอาเร่ืองเพศสัมพันธ  เร่ืองประเด็นสําคัญใน
การอยูรวมกัน  คําวาเพศ  หรือตําวา  Sex  นั้น  ถือวาเปนคําท่ีมีอิทธิพลตอมนุษยเปนอยางมาก  
เนื่องจากวา  เร่ืองเกี่ยวกับเพศนั้นเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของมนุษยต้ังแตเกิดจนตาย  ไมวา
มนุษยจะยอมรับหรือไมก็ตาม  ซิกมันด  ฟรอยด  (  Sigmund  Freud  )  นักจิตวิทยาและจิตแพทยผู
กอต้ังทฤษฎีจิตวิเคราะห  เคยกลาวเอาไววา  มนุษยเรามีสัญชาตญาณทางเพศต้ังแตเกิด  ในทาง
ชีววิทยาถือวา  มนุษยมีสัญชาตญาณอยู  ๒  อยางคือ  สัญชาตญาณของความอยูรอด  และสัญชาตญาณ
ของการสืบพันธุ๕๗  ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา  เปนความสัมพันธของบุคคลสองคน  ซ่ึงเนนถึง

                                                 
๕๖ สุดา ภิรมยแกว, “เมืองกับปญหาการหยาราง”วารสารสังคมศาสตรและมานุษยศาสตร, (ปที่ ๙ 

ฉบับที่ ๔ มกราคม-กุมภาพันธ, ๒๕๒๒) หนา ๕๖. 
๕๗ วันทนีย  วาสิกสิน,  ปญหาพฤติกรรมทางเพศของมนุษยกับงานสังคมสงเคราะห  (  กรุงเทพ  ฯ  :  

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ๒๕๒๖ )  หนา  ๑. 



 
๑๓๘ 

 

ความสัมพันธ  ความสนิทสนม  ความลึกซ้ึงและความผูกพันนับวาเปนรูปแบบหนึ่งของมนุษยท่ีมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิดกันมาก  นอกเหนือไปจากความสัมพันธของมนุษยท่ัวไปในรูปแบบอ่ืน 
ๆ  กลาวเฉพาะความสัมพันธทางเพศของสามีกับภรรยา  เม่ือถึงเวลาพรอมคือ  เม่ืออยูในรูปแบบของ
การสมรส  ความสัมพันธเชนนี้  จะเปนความสัมพันธท่ีผูกพันกันมากท่ีสุดรูปแบบหนึ่งของ
ความสัมพันธของมนุษย  เม่ือเทียบกับความสัมพันธอ่ืน ๆ  เพราะใหความรูสึกคุนเคยของคนสองคน  
ซ่ึงมาจากคนละหน  ละแหง  แตตองการที่จะมีชีวิตอยูรวมกัน  ตองการสรางครอบครัวใหมดวยกัน  
ความสัมพันธทางเพศถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหสามีภรรยาคุนเคยกันกวา
กิจกรรมใด  ๆ  ฆ(  Sex  is  the  most  altimate  human  activity  )๕๘หมายความวาสามีภรรยา
แสดงออกถึงการยอมรับและเขาใจกันวาแตละฝายจะตั้งระยะหางเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวอยางไร  ใน
มุมมองของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเพศสัมพันธของสามีภรรยานั้น  พุทธศาสนาไมไดถือวาเปนเร่ืองช่ัว
ราย  เพียงแตส่ิงท่ีมองเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศของสามีภรรยานั้นวาเปนเพียงวิถีทางอยางหน่ึง
ของการใชชีวิตอยางผูครองเรือนเทานั้น  มิใชจุดมุงหมายท่ีจําเปน  การพัฒนาตนเองใหอยูในกรอบ
แหงกุศลธรรมกลาวคือมุงเนนประโยชนในการดําเนินชีวิต  เชน  ดํารงตนอยูในความถูกตองดีงาม  
ช้ีนําสังคมท่ีถูกตองตางหากคือหนาท่ีหลักของสามีภรรยาในฐานะผูอยูครองเรือน 
 สังคมครอบครัวปจจุบันไดเกิดความแตกราวไปเพราะปญหาเร่ืองเพศสัมพันธมิใชนอย  สามี
ภรรยาหลายคูมีรสนิยมทางเพศท่ีไมสมดุลกัน๕๙    เม่ือเกิดปญหาดังกลาว  สามีภรรยาก็มักจะเช่ือมโยง
ปญหานี้เขาไปกับปญหาอ่ืน ๆ  จึงอาจกลาวไดวาการสนองความตองการทางเพศเปนความสําคัญอยาง
หนึ่งท่ีสามีภรรยาไมอาจจะมองขามไปได  หากสามีภรรยาใดมีอาการบกพรองทางเพศ  ไมวาจะเปน
ความออนแอหรือเส่ือมสมรรถภาพของสามีภรรยาในดานกามารมณ  อันเกิดจากสามีภรรยาฝายใดฝาย
หนึ่ง  ปญหาดังกลาวถือไดวาเปนเคร่ืองบ่ันทอนจิตใจของอีกฝายหนึ่ง  เพราะหากสามีภรรยามีความ
ตองการทางเพศไมสมดุลกัน  เชน  ฝายหนึ่งมีความตองการทางเพศมาก  แตอีกฝายหนึ่งไมมีความ
ตองการทางเพศ  หรือมีความตองการทางเพศนอย  ลักษณะเชนนี้จะทําใหสามีภรรยาเกิดความ
หงุดหงิดและมักหาทางออกดวยการประพฤตินอกใจสามีภรรยา๖๐  กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา  กามารมณ
คือพื้นฐานของชีวิตสมรส  ถึงแมวาสามีภรรยาจะมีสวนประกอบอ่ืน ๆ  อีกมากมาย  ไมวาจะเปนการ
สรางฐานะของครอบครัว  การเล้ียงบุตรธิดา  การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  รวมไปถึงการกระทํา  
กิจกรรมทางศาสนา  แตหากชีวิตสามีภรรยาไมสมบูรณเกี่ยวกับเพศสัมพันธแลว  ชีวิตสมรสก็จะมี

                                                 
๕๘ วันทนีย  วาสิกสิน,  ปญหาพฤติกรรมทางเพศของมนุษยกับงานสังคมสงเคราะห ,  หนา ๕๑. 
๕๙ เรื่องเดียวกัน , หนา ๑๕. 
๖๐ วารุณี  บิณฑสันต,  จิตวิทยาครอบครัวและสวัสดิภาพเด็ก (กรุงเทพ ฯ  : โรงพิมพโรงเรียน

ประชาสงเคราะห,  ๒๕๑๔), หนา  ๑๐. 



 
๑๓๙ 

 

แนวโนมไปในทางกอปญหาไดปญหาของสามีภรรยาเกี่ยวกับเร่ืองเพศสัมพันธนั้น  นับเปนปญหาท่ี
สรางใหระบบครอบครัวไมมีความม่ันคงได  หากท้ังสองฝายไมมีการปรึกษาหารือและหากิจกรรมอ่ืน
มาเสริม  สาเหตุมักเกิดจากการท่ีสามีภรรยาไมมีพื้นฐานความรูและทัศนคติในเรื่องเพศท่ีถูกตองสามี
ภรรยามักจะประสบปญหา 
 จากการศึกษาในทางสังคมพบวา  หากสามีภรรยาคูใดไมสามารถปรับตัวในเร่ืองเพศสัมพันธ
กันได  ก็จะทําใหสามีภรรยานั้นประสบกับปญหาความสัมพันธทางเพศ  (  Marital  sexual  problem  )  
สามีภรรยาสวนหนึ่งไมมีการปรับตัวในเร่ืองเพศ  เพราะการปรับตัวก็คือการท่ีสามีภรรยาท้ังสองมี
ความสุขในเร่ืองเพศรวมกัน  และการปรับตัวเร่ืองเพศนี้จะตองเปนไปอยางสอดคลองท้ังสองฝาย  การ
ไมปรับตัวดังกลาวมักจะนําชีวิตสามีภรรยาไปสูปญหาอีกมากมาย  ไมวาจะเปนปญหาการเบื่อหนาย
ในสามีภรรยา  ปญหาการไมยอมรับกันของสามีภรรยา๖๑  ทําใหเกิดความไมสงบสุขในครอบครัว  ซ่ึง
จะมีผลใหเกิดปญหาการหยาราง  อันจะสงผลถึงการลมสลายของสถาบันครอบครัว๖๒ 
 ๔.๓.๑.๕  ปญหาทางดานจริยธรรม 

สถาบันครอบครัวนับเปนอีกสถาบันหนึ่งท่ีสําคัญกลาวโดยเฉพาะสามีภรรยานั้นซ่ึงเปนผูท่ี
สรางสรรคสถาบันครอบครัวจําเปนอยางยิ่งท่ีตองยึดหลักจริยธรรม  การขาดจริยธรรมของสามีภรรยา
ถือวาเปนปญหาท่ีพบบอยในสังคมในปจจุบัน  ปญหาเกี่ยวกับจริยธรรมของสามีภรรยาท่ีมีมากท่ีสุดก็
คือปญหาจริยธรรมการลวงละเมิดทางเพศ  กับคนอ่ืนของสามีภรรยา  หรือท่ีเรียกวาการนอกใจ  กลาว
อีกนัยนะหนึ่งก็คือ  การไมประพฤติตามหลักศีลขอท่ีสามท่ีวาดวยการประพฤติผิดในกาม  (  
กาเมสุมิจฉาจาร  )  การละเมิดทางเพศของสามีภรรยามักจะนํามาซ่ึงการหยารางอยูเสมอ   

ปญหาทางจริยธรรมเกี่ยวกับการประพฤติผิดในกามของสามีภรรยาจึงถือไดวาเปนปญหาท่ี
รุนแรงของสถาบันครอบครัวอยางหนึ่งท่ีเปนขบวนนําไปสูการหยาราง  การประพฤติผิดในกามหรือ
การลวงละเมิดทางเพศของสามีภรรยาที่มีตอบุคคลอื่น  เชน  การใหความสนใจตอหญิงอ่ืนมากกวา
ภรรยาตนเอง  หรือสามีไปมีภรรยานอย  หรือภรรยาใหความสนใจชายอ่ืนมากกวาสามีตนหรือไปมีชู  
จัดเปนการนอกใจตอกัน     ในทางจิตวิทยา  ยังถือวา  การแสดงออกซ่ึงการนอกใจกันระหวางสามี
ภรรยายอมนํามาซ่ึงปญหาท้ังทางสุขภาพจิตและสุขภาพกายดังท่ี  มีผูกลาวไววา 

สามีภรรยาท่ีถูกนอกใจจะมีความรูสึกวาเปนเร่ืองเส่ือมเสีย  จะมีความรูสึกชอกชํ้า  เจ็บอาย
เคียดแคน  ทุรนทุราย  รูสึกวาจิตใจวาวุน  ขาดความอบอุน  ขาดความมั่นใจ  หนาตาเศรา

                                                 
๖๑ วันทนีย  วาสิกสิน,ปญหาพฤติกรรมทางเพศกับงานสังคมสงเคราะห, หนา ๙๓  -  ๙๔. 
๖๒ วันทนีย  วาสิกสิน,  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเพศศึกษา, หนา ๕๕. 



 
๑๔๐ 

 

หมอง  ไมเปนอันกินอันนอน  บางรายไมรูวาจะหันหนาไปพึ่งใครเลยกินยาตาย  หรือเกิด
เร่ืองเศราคือ  ฆาภรรยาหรือสามีของตัวแลวฆาตัวตายก็ได๖๓ 

 จากขอมูลดังกลาวเราจึงจะพบวาการมีพฤติกรรมท่ีไมใหเกียรติภรรยาหรือสามีท่ีเรียกวา”การ
นอกใจ”ถือเปนเร่ืองท่ีกอใหเกิดโทษนานัปประการโดยท่ีสุดก็คือการทําใหคนท่ีอยูรวมกันนั้นประสบ
กับความเสียใจและเปนปญหาหลักท่ีนําไปสูการหยารางไดมากท่ีสุด 
 ๔.๓.๒ การนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแกไขปญหาอันเปนผลมาจากการเลือกคู
ในสังคมไทยปจจุบัน 
 จากปญหาการเลือกคูและผลที่เกิดจากการเลือกคูในสมัยปจจุบันดังไดกลาวมาแลวนั้นจะ
พบวาการเลือกคูในสังคมไทยปจจุบันนั้นมีแนวโนมท่ีจะประสบกับปญหามากข้ึนเนื่องจากสภาพของ
สังคมและเศรษฐกิจการเมืองท่ีเปล่ียนไปเปนเหตุใหคานิยมความเช่ือและวิธีการเลือกคูนั้นได
เปล่ียนแปลงตามไปดวย ดังท่ีไดกลาวมาแลววาปญหาที่เกี่ยวของกับการเลือกคูท่ีสําคัญในปจจุบันก็
คือปญหาการดําเนินชีวิตครอบครัวท่ีลมเหลวดวยการจบชีวิตคูดวยการหยา ซ่ึงการหยานั้นยอม
กอใหเกิดปญหาท่ีสําคัญตามมาก็คือปญหาสังคมอันเนื่องมาจากบุตรท่ีเกิดจากการมีคูนั้นยอมกลายมา
เปนเด็กกําพราท่ีสามารถกอปญหาใหเกิดกับสังคมไดหลายประการ เชน ปญหายาเสพติด ปญหา
อาชญากรรมหรือปญหาโสเภณี เปนตน พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเปนศาสนาประจําชาติหรือเปน
ศาสนาท่ีคนสวนมากของประเทศนับถือและเปนศาสนาท่ีถือวาเปนศาสนาที่ เปนรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย  ท้ั งนี้ เพราะกิกรรมทางศาสนาความเ ช่ือและวิ ถี ชีวิตของสังคมไทยนั้นมี
พระพุทธศาสนาเปนองคประกอบท่ีสําคัญ และในฐานะดังกลาวนั้นเราอาจจะตองหันมาตอบคําถามวา
หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาจะสามารถที่จะนํามาประยุกตใชเพื่อการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ
หยาหรือภาวะท่ีเรียกกันวาครอบครัวลมเหลวน้ันไดอยางไร ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิดและหลักธรรมมา
ท้ังหมดเราสามารถท่ีจะพิจารณาถึงกรอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนํามาแกไขปญหา
ทางการหยาของคูสามีภรรยาท่ีผานการเลือกคูมาไดดังนี้ 

๑.หลักธรรมสําหรับการแกไขปญหาครอบครัว(การหยา)อันมีเหตุมาจากปญหาดานสังคม 
กลาวโดยสรุปแลวปญหาการหยาท่ีเกิดมาจากปญหาสังคมนั้นก็คือ การที่สังคมไทยไดรับ

อารยธรรมและวิทยาการจากตะวันตกมาปรับใชอยางรวดเร็ว  จนกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสรางทางสังคม   ทําใหชนบทสวนหน่ึงไดพัฒนารูปแบบมาเปนสังคมเมืองไมวาจะเปนคานิยม  
วัฒนธรรม  จากเมืองเล็กก็กลายเปนเมืองใหญสังคมในหนวยยอยตางๆไดพัฒนามาเปนสังคมท่ีนิยม
ความเจริญและทันสมัยแบบตะวันตกเปนเหตุใหสภาพครอบครัวจําเปนตองปรับตัวเพื่อท่ีจะแสวงหา
                                                 

๖๓ ศรีเรือน  แกวกังวาน. จิตวิทยาพัฒนาการทุกชวงวัย  เลม ๑-๒ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๓๙)หนา ๔๗๗. 



 
๑๔๑ 

 

ส่ิงท่ีจะมีสนองความตองการที่เกิดจากความทันสมัยของสังคมมากข้ึน เปนเหตุใหครอบครัวเกิด
ปญหาท่ีไมอาจจะหาส่ิงท่ีมาตอบสนองความตองการดังกลาวได สําหรับปญหานี้ควรนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใชคือ 

 (ก)หลักความสันโดษ 
 คําวาสันโดษนั้นตรงกับภาบาลีวา สันตุฏฐี  หรือ “สันโดษ  คือ  ความยินดี ความพอใจ  
ยินดีดวยปจจัย  ๔  คือ    (๑)ผานุง, ผาหม,   (๒)อาหาร,  (๓)ท่ีนั่ง,   ท่ีนอน,   และ(๔)เภสัช,   ตามมี
ตามได   ยินดีของของตน   การมีความสุขความพอใจดวยเคร่ืองเล้ียงชีพที่หามาไดดวยความเพียร
พยายามอันชอบธรรมของตน       ไมโลภ   ไมริษยาใคร…”๔๐ 
 สันโดษ  หมายความวา   ความยินดี   ความพอใจ     ความยินดีดวยของของตนซ่ึงไดมา
ดวยเร่ียวแรงความเพียรโดยชอบธรรม   ความยินดีดวยปจจัยส่ีตามมีตามได   ความรูจักอ่ิมรูจักพอ๔๑ 
 ความยินดีดวยของของตนท่ีมีอยูเชิดชูของของตน   เชน  พอรักลูกของตน   สามีรัก
ภรรยาของตน   ภรรยารักสามีของตน  เหลานี้เปนตน  เรียกวา  รักของของตน 
 ยินดีดวยปจจัยส่ี   ก็คือ  ยินดีดวยทรัพยสินเงินทอง   ตําแหนง   หนาที่  และท่ีอยูอาศัยก็
เหมือนกันท่ีไดมาโดยชอบธรรมมีนอยใชนอย   มีมากใชพอประมาณแหงความจําเปนตามฐานะของ
ตน   พระพุทธองคมิไดหามใหเราคิดปรับปรุงตัวเองใหเจริญกาวหนา   แตทรงสอนวาใหรักใหพอใจ
ในส่ิงท่ีเราได   ในส่ิงท่ีเรามีแลวเทานั้นเอง   ถาคนเราทําอยางนี้การ คอรรัปช่ัน   การกินสินบนก็จะไม
เกิดข้ึนกับสังคม  อนึ่ง คําวา ยินดีตามมีตามได นั้นหมายถึงการยินดีในส่ิงท่ีเปนของของตนซ่ึงเปน
เร่ืองของจิตใจ   สมมติวามารดาบิดาของตนเปนคนพิการแตเราก็รักทาน   เพราะทานเปนพอแมหรือ
ผูใหกําเนิดแกเรา   เรามีอยางนั้น  เราไดอยางนั้น  เราก็พอใจอยางนั้นนี้เรียกวา  ตามมีตามได  ซ่ึง
สามารถท่ีจะพิจารณาไดเปน ๓ ประการดังนี้   
 (๑) สันโดษสําหรับบุคคล    คือ    บุคคลแตละคนยอมมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็น  
แตความคิดนั้นตองไมขัดกับหลักการและเจตนารมตามระเบียบ  กฎเกณฑ  ทางสังคม  เพราะคนเรา
นั้นตองอาศัยหมูคณะในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  การแสดงความคิดเห็นก็ถือวาเปนส่ิงสําคัญตอตน

                                                 
 ๔๐ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๑/๒๘๔-๒๘๕    สันโดษ    หมายถึง    ความสันโดษ   ๓   ประการ   คือ         (๑)  
ยถาลาภสันโดษ  เปนผูสันโดษตามมีตามไดทั้งดีและไมดี  (๒)  ยถาพลสันโดษ  เปนผูสันโดษตามกําลังทั้งกําลังของ
ตนและของทายก  (๓)  ยถาสารุปปสันโดษ  เปนผูสันโดษตามสมควรแกสมณภาวะ,   สันโดษ  ๓  ประการ  ใน
ปจจัย  ๔  คือ  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  จึงเปนสันโดษ   ๑๒   
ม.มู.อ.(ไทย) ๒/๒๕๒/๔๘–๕๐) 
 ๔๑พระธรรมปฏก  (ป.อ.  ปยุตโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร : ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘),  หนา  ๑๒๕. 



 
๑๔๒ 

 

เพราะการแสดงออกทางพฤติกรรมนั้นก็ตองผานกระบวนการของความคิด   ถาคิดดีพฤติกรรมท่ี
แสดงก็ดูดี     ถาคิดไมดีพฤติกรรมท่ีแสดงออกก็ดูไมงาม  
 (๒) สันโดษในหนาท่ีท่ีการงาน  บุคคลทุกคนมีหนาท่ีเปนของตนเอง  เชน  หนาท่ีใน
ความเปนพอ  หนาท่ีในความเปนแม  หนาท่ีในความเปนลูกเปนตน  ชีวิต  หนาท่ีการงานของตน
จะตองดําเนินไปตามวิถีทางท่ีถูกตอง  ไมเบียดเบียน   ไมเหล่ียมลํ้าหนาท่ี  ทําหนาท่ีใหสมบูรณ  
สงเสริมและเกื้อกูลกัน  เพื่อใหเจริญกาวหนาท้ังตนและบุคคลรอบขางนี้เปนการสันโดษในหนาท่ี 
 (๒)ความสันโดษสําหรับครอบครัว  สถาบันครอบครัวเปนสถาบันท่ีรวมกันเปนกลุม
ต้ังแตสองคนข้ึนไป   สถาบันครอบครัวถือวาเปนสถาบันท่ีละเอียดออนมาก  เพราะคนต้ังแตสองข้ึน
ไปอยูรวมกันในบานหลังเดียวกัน  เชน  พอ  แม  ลูก สถาบันครอบครัวจะแบงหนาท่ีกันอยางชัดเจน   
ในสถาบันครอบครัวนี้ทุกคนจะมีความภูมิใจในหนาท่ีของตนเองและปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยความ
เต็มใจ  
 (๓) สันโดษในชีวิตและความเปนอยู  คือ  พึงพอใจกับสภาวะความเปนอยูของตน  เชน  
พระสงฆก็พึงพอใจในสภาวะของพระสงฆอันมีสภาวะความเปนอยูแบบเรียบงาย      ไมตองไปดิ้นรน
เพื่อแขงขันกับใครเขานอกจากตัวเอง  คือการสํารวมจิตของตนใหบริสุทธ์ิปราศจากอิจฉา  ริษยาผูอ่ืน
เปนตน 

ในสภาวการณท่ีโลกไปเปล่ียนแปลงไปจนสงผลกระทบตอครอบครัวส่ิงท่ีคูครองหรือสามี
ภรรยาจะตองทําก็คือการตระหนักถึงความไมแนนอนของการเปล่ียนแปลงจะตองไมฟุงเฟอกับส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ ควรที่จะรูจักคําวาสันโดษคือยินดีพอดีตามท่ีมีที่ไดในปจจัย ๔ ท่ีจําเปนโดย
ใหแสวงหาวัตถุมาเพื่อใชสอยตามคุณคาท่ีเปนคุณคาแทคือสาระท่ีสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวก
นั้นก็จะสามารถลดภาระหรือลดความอยากท่ีเปนไปตามกระแสของสังคมได เม่ือสามีภรรยาไม
ฟุงเฟอตามกระแสก็จะสามารถไมสรางปญหาใหเกิดกับครอบครัวไดไมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรครอบครัวก็ยังเปนสุขและเปนอยูไดโดยไมลําบากมากนัก 

(ข)หลักการยอมรับความเปล่ียนแปลง(ไตรลักษณ) 
 สําหรับคําวา ไตรลักษณ มาจากคํา ๒ คือ คําวา ไตร + ลักษณะ ภาษาบาลีวา ติ + ลกฺขณานิ 
คําวา ไตร หรือ ติ แปลวา ๓  คําวา ลักษณะ หรือ ลกฺขณานิ แปลวา อาการ หรือ ลักษณะ  ดังนั้น เม่ือนาํ
คําท้ังสองมารวมเขากันแลวก็จะได คําวา ไตรลักษณ หรือ ติลกฺขณานิ ซ่ึงแปลวา ลักษณะ ๓ อยางคือ 
อนิจจัง ความไมเท่ียง ทุกขัง ความเปนทุกข อนัตตา ความไมใชตัว ไมใชตน ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
Three Characteristics of Existence แปลวา ลักษณะ ๓ อยาง ซ่ึงหมายถึง ลักษณะของส่ิงท้ังหลาย ท้ังท่ี
เปนสังขตธรรมและอสังขตธรรม  



 
๑๔๓ 

 

 ไตรลักษณ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สามัญลักษณ คือ ลักษณะท่ีเสมอกันแกสังขารธรรมท้ัง
ปวง๖๔ 
 ๑. อนิจจตา (Impermanence) ความไมเท่ียง ความไมคงท่ี ความไมยั่งยืน ภาวะท่ีเกิดข้ึนแลว
เส่ือมและสลายไป 
 ๒. ทุกขตา (Stress and Conflict) ความเปนทุกข ภาวะท่ีถูกบีบค้ันดวยการเกิดข้ึนและ
สลายตัว ภาวะท่ีกดดัน ฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะปจจัยท่ีปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางนั้น 
เปล่ียนแปลงไป จะทําใหคงอยูในสภาพนั้นไมได ภาวะท่ีไมสมบูรณ มีความบกพรองอยูในตัว ไมให
ความสมอยากแทจริง หรือความพึงพอใจเต็มท่ีแกผูอยากดวยตัณหา และกอใหเกิดทุกขแกผูเขาไป
อยาก เขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน 
 ๓. อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเปนอนัตตา ความไมใชตัวตน ความไมมี
ตัวตนท่ีแทจริงของมัน๖๕ 
 โดยท่ีเราจะพบวาหลักการนี้ไมวาพระพุทธเจาจะอุบัติหรือไมก็ตาม หลักการทั้งสามนี้ ก็คง
มีอยูเปนธรรมดา พระพุทธเจาเปนแตทรงคนพบและนํามาเปดเผยแสดงแกเวไนยสัตว๖๖เพื่อกอใหเกิด
ความรูและแกปญหาชีวิตคือการหลุดพนจากทุกขได 

ในการนําหลักไตรลักษณมาแกไขปญหาการหยารางของครอบครัวหรือคูสามีภรรยาในดาน
ปญหาทางสังคมในสมัยปจจุบันก็โดยการใหคูครองไดเขาใจหลักไตรลักษณในท้ัง ๓ ประการคือ 
หลักอนิจจตา คือความไมเท่ียง หลักทุกขตา คือควาท่ีไมสามารถทนตอการเปล่ียนแปลงไดและหลัก
อนัตตา คือการท่ีสรรพส่ิงในโลกนี้ลวนไมมีส่ิงใดทีควรยึดม่ันวาเปนของตนหรือของใครเนื่องจากเหตุ
คือความไมแนนอนเปล่ียนแปลงของกฎธรรมชาตินั้นได  จากสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็วนี้นับเปนเร่ืองธรรมดาปกติเพราะการเปล่ียนแปลงของสังคมยอมเปนส่ิงท่ีเปนไปไดภายใตกฎ
ความไมแนนอนคืออนิจจตานั้น เม่ือเขาใจในกฎไตรลักษณดังกลาวแลวก็จะไมหวั่นไหวกับ
สภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงของโลกหรือของสังคม และพยายามท่ีจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพความ
เปล่ียนแปลงนั้นใหไดอยางเทาทัน คือไมตกอยูในอํานาจของการเปล่ียนแปลงแตควรจะอยูเหนือการ
เปล่ียนแปลงกลาวคือไมวาสังคมจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร คูครองท่ีม่ันในหลักธรรมหรือเปยมดวย
คุณธรรมก็จะสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงไดดวยการไมตกอยูในการครอบงําของสภาพ
สังคม วัตถุท่ีเกิดข้ึนแตพิจารณาส่ิงตางๆท่ีเกิดข้ึนในมุมมองท่ีเปนประโยชนตอตนเองกลาวคือแทนท่ี

                                                 
๖๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร: ฉบับประมวลธรรม, , หนา ๑๐๔. 
๖๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม,  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๖), หนา ๖๘.   
 ๖๖ เรื่องเดียวกัน,  หนา ๑๐๘. 



 
๑๔๔ 

 

จะหลงไหลไปตามอํานาจของกระแสวัตถุก็หันมาศึกษาเพื่อเอาประโยชนจากวัตถุหรือเทคโนโลยีท่ีจะ
สามารถกอประโยชนใหกับตนและสังคมใหได เม่ือเปนเชนนี้ก็จะทําใหไมเกิดการหยารางข้ึน 

ค. หลักขันติ คือความอดทน  คําวา ขันติ แปลวา ความอดทน เปนลักษณะความเขมแข็งของ
จิตในการพยายามทําความดี และถอนตัวออกจากความชั่ว  สาเหตุท่ีตองบําเพ็ญขันติมี  ๔  ประการ๖๗ 
คือ 
 ๑. อดทนตอความลําบาก ซ่ึงเกิดจากการทํางานจนเหน็ดเหน่ือย หิว  กระหาย  หรือถูกแดด  
ลม  ฝนกระทบ 
 ๒.  อดทนตอทุกขเวทนา  อันเกิดจากเจ็บไขไดปวย  ความไมสบาย  ไมเปนคนเจามารยา
โมโหราย 
 ๓. อดทนตอความเจ็บใจ  เม่ือถูกผูอ่ืนกระทําลวงเกินใหเปนท่ีขัดใจ เชน ถูกดา  หรือสบ
ประมาท  ก็รูจักอดทนอดกล้ันไมโตตอบ 
 ๔.  อดทนตออํานาจกิเลส หมายถึง ความอดทนตออารมณขางฝายเพลิดเพลิน เชน  ความ
สนุก  การเท่ียวเตร  การไดผลประโยชนในทางท่ีไมควร หรืออดทนตออํานาจความอยาก 

ในการอยูครองเรือนหรืการใชชีวิตภายหลังจากการเลือกคูนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองใชความ
อดทนดังปรากฏในหลักฆราวาสธรรมขอแรกวาจะตองมีขันติคือความอดทน  ท้ังนี้เพราะการครอง
เรือนนั้นยอมมีภาระมากกวาการอยูเปนโสดดังนั้นเม่ือเลือกคูหรือแตงงานมาแลวก็จะตองอดทน การ
เปล่ียนแปลงของสังคมรอบตัวอาจจะกอใหเกิดความทอแทเบ่ือหนายอยูบางแตถาผูครองเรือนมีความ
อดทนแลวทุกอยางก็สามารถท่ีจะผานไปไดดวยดี ไมกอใหเกิดการหยารางได 

ง. หลักความไมประมาท 
คําวา ปมาทะ หรือ ความประมาท แปลวา ความหลงมัวเมา หมายถึง การปลอยจิต การ

สงเสริมการปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือในเบญจกามคุณ๖๘ การทําโดยไม
เคารพ การทําไมใหติดตอ การทําท่ีไมม่ันคง ความประพฤติยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความ
ทอดท้ิงธุระ ความไมเสพ ความไมเจริญ การไมทําใหมาก ความต้ังใจไมจริง ความไมหม่ันประกอบ
ความไมประมาท๖๙   หรือ หมายถึง  ความปลอยจิตไป ความเพิ่มพูนการปลอยจิตไป ในกายทุจริต วจี
ทุจริตมโนทุจริตหรือในกามคุณ ๕ หรือความกระทําโดยไมเคารพ ความกระทําโดยไมติดตอ ความ
กระทําไมม่ันคง ความประพฤติยอหยอน ความทอดท้ิงฉันทะ ความทอดท้ิงธุระ ความไมเสพใหมาก 

                                                 
 ๖๗ ปน  มุทุกันต,  แนวการสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี,หนา ๔๖๒ – ๔๖๓. 
๖๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๗๘, ๒๘๗/๑๗๘–๑๗๙, ๓๑๔. 
๖๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๓/๓๒. 



 
๑๔๕ 

 

ความไมทําใหเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมต้ังใจจริง ความไมประกอบเนืองๆ ความประมาท ใน
การเจริญกุศลธรรมท้ังหลายความประมาท กิริยาท่ีประมาท สภาพท่ีประมาท๗๐ 
 สําหรับความประมาทนั้นสามารถแยกพิจารณาไดเปน  ๗  ประเภท  คือ 

๑. ประมาทในเวลา มีพระพุทธพจนความตอนหนึ่งวา มา ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ   
แปลวา  ชนเหลาใดเม่ือกอน  เวลาเปนหนุมไมมีโรคสมบูรณดวยความสบาย ๗ อยางเปนตน   ท้ัง
ศาสดาก็อยูพรอมหนา   ละเวนโยนิโสมนสิการเสีย เสวยสุขในการหลับนอน  ทําตัวเปนอาหารของ
เรือดท้ังคืนท้ังวัน  ประมาทอยู   ชนเหลานั้น  ภายหลัง  เวลาชรา  มีโรค  ตาย   วิบัติ   ท้ังศาสดาก็
ปรินิพพานแลว  นี้ก็ถึงการอยูอยางประมาทกอนๆ นั้น  และพิจารณาเห็นความตายท่ีมีปฏิสนธิวาเปน
เร่ืองหนัก ยอมเดือดรอน แตเธอท้ังหลายอยาไดเปนเชนนั้น  ๗๑ 

๒. ประมาทในวัย  ผูประมาทแลวดวยการปลอยใจไปในกามคุณ ๕ ก็ขามหวงสงสารไมได
เพราะติดอยูในกามคุณนั้น๗๒  หลงมัวเมาในวัยหนุมสาวไมขวนขวายในกิจท่ีควรทํามีกุศลเปนตน๗๓ 

 ๓. ประมาทในความไมมีโรค  เม่ือใดผูไมมีโรคภัย  อยูสุขสบาย  ไมสรางความดี  ทําแต
ความช่ัว  ถือวายังไมถึงการส้ินชีวิตยอมหลงระเริงในกามคุณ เม่ือนั้นเขาจึงเปนผูประมาทมัวเมาใน
ความไมมีโรค 

 ๔. ประมาทในชีวิต    ดังปรากฏในพระพุทธพจนวา ชีวิตนี้ถูกชรานําเขาไป เปนของนอย 
ดุจน้ําในโคลนฉะนั้น  เม่ือชีวิตเปนของนอยเหลือเกินอยางนี้ เวลานี้ไมใชเวลาท่ีจะประมาทเลย.๗๔

หมายความวาชีวิตเปนของนอยแตมนุษยกลับไมรูกลับดําเนินชีวิตไปโดยไรคุณคาไมพยายามท่ีจะ
สรางบุญกุศลเพ่ิมเติมมัวเมาอยูแตเฉพาะความสะดวกสบายเฉพาะหนาดังปรากฏในพระพุทธพจนวา   

ดูกอนนันทิยะ  ก็อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาท... ไมพยายามใหยิ่งข้ึนไป  เพื่อความ
สงัดในกลางวัน  เพื่อหลีกเรนในกลางคืน  เม่ืออริยสาวกน้ันเปนผูประมาทอยูอยางนี้ ยอมไม
มีปราโมทย  เม่ือไมมีปราโมทย  ก็ไมมีปติ  เม่ือไมมีปติ  ก็ไมมีปสสัทธิ  เม่ือไมมีปสสัทธิ 
ยอมอยูเปนทุกข  จิตของผูมีความทุกขยอมไมเปนสมาธิ เม่ือจิตไมเปนสมาธิ ธรรมท้ังหลาย
ยอมไมปรากฏ เพราะธรรมท้ังหลายไมปรากฏ อริยสาวกนั้นยอมถึงความนับวา  อยูดวยความ
ประมาท....อริยสาวกน้ันยอมถึงความนับวา  อยูดวยความประมาทดูกอนนันทิยะ  

                                                 
๗๐ อภิ. วิ. (ไทย) ๒/๘๖๓/๔๒๖. 

  ๗๑ สัง.สฬา. (ไทย) ๒๙ /๒๗๗. 
  ๗๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๒. 
 ๗๓ ดูเพ่ิมเติมที่ โสวิทย บํารุงภักด์ิ. “วย : วัยของมนุษย”, ธรรมทรรศน. ปที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กุมภาพันธ 
๒๕๓๗): หนา ๔๓-๕๓. 
  ๗๔ ขุ.ชา.(ไทย) ๑๙ /๒๕๔๕/๔๖๐. 



 
๑๔๖ 

 

อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาทอยางนี้แล.๗๕ 
  ๕. ประมาทในการงาน เปนการดําเนินชีวิตใรดานการทํางานดวยความประมาทคือปลอย
ใหอํานาจฝายตํ่าเขาครอบงําเห็นแกความสะดวกสบาย ไมใสใจในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ดัง
ปรากฏในพรพุทธพจนวา “ ถาบุคคลผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิอยางนี้   กระทําความปลาบปล้ืมดวยเหตุเพียง
เทานี้วา  อาชีพของเราบริสุทธ์ิ  แลวเปนผูประมาทเหมือนดังหลับอยู  บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนมี
อาชีพผิดเล้ียงชีพดวยมิจฉาอาชีวะ นี้เรียกวา อาชีวะวิบัติ๗๖ 

๖. ประมาทในการศึกษา  หมายถึงการไมเอาใจใสในการศึกษาหาความรูในขณะท่ียังมี
ความพรอม หรือเม่ือมีโอกาส ดังปรากฏในพระพุทธพจนวา  

“เธอท้ังหลายจงลุกข้ึนเถิด จงนั่งเถิด เธอท้ังหลายจะไดประโยชนอะไรดวยความหลับ เพราะ
ความหลับจะเปนประโยชนอะไรแกเธอท้ังหลายผูเรารอนเพราะโรค คือกิเลสมีประการตางๆ  
ถูกลูกศร คือ ราคะเปนตนแทงแลวยอยยับอยู เธอท้ังหลายจงลุกข้ึนเถิด จงนั่งเถิดจงหม่ัน
ศึกษาเพื่อสันติเถิด มัจจุราชอยารูวาเธอท้ังหลายประมาทแลว ยังเธอท้ังหลายผูตกอยูในอํานาจ
ใหลุมหลงเลย เธอท้ังหลายจงขามตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ  ซ่ึงเปนเหตุใหเทวดาและ
มนุษยผูมีความตองการอาศัยรูป เปนตน ดํารงอยูขณะอยาไดลวงเธอท้ังหลายไปเสีย เพราะวา
ผูลวงขณะเสียแลว เปนผูยัดเยียดกันในนรกเศราโศกอยู ความประมาทเปนดุจธุลี ตกตองแลว
เพราะความมัวเมาในปฐมวัยนอกนี้ความประมาทเปนดุจธุลี ตกตองแลวเพราะความมัวเมาใน
วัยเพราะฉะนั้น กุลบุตรผูเปนบัณฑิต พึงถอนลูกศร คือกิเลสมีราคะเปนตนของตนเสีย ดวย
ความไมประมาทและดวยวิชชา ๗๗ 
๗. ประมาทในการปฏิบัติธรรม  คือไมมีสติเตือนตนวา จะปฏิบัติธรรมอยางสมํ่าเสมอไมยอ

ทอโดยเร่ิมต้ังแตบัดนี้ ไมใชรอจนแกคอยเขาวัด จะฟงเทศนก็หูตึงฟงไมถนัด จะนั่งสมาธิก็ปวดเม่ือย
ขัดยอกไปหมด ลุกก็โอย นั่งก็โอย เม่ือไมระลึกไดเชนนี้ จึงประมาทในการทําความเพียรใสใจในการ
ปฏิบัติธรรม และไมเช่ือวาการปฏิบัติธรรมนั้น ทําใหเกิดความสุขแกตนท้ังโลกนี้และโลกหนา และ
เปนวิธีการเดียวท่ีทําใหเราสามารถบรรลุเปาหมายอันสูงสุดแหงชีวิต คือ พระนิพพาน  จึงเปนเหตุให
ประมาท 

 
สําหรับความประมาทนั้นมีบอเกิดท่ีสําคัญคือมาจากปจจัยหลัก ๒ ประการคือ  

                                                 
  ๗๕ สํ.มหา. (ไทย) ๑๙ /๑๐๓๖/๕๕๗. 
  ๗๖ องฺ.เอกก (ไทย) ๒๐/๑๒๐/๓๖๕. 
 ๗๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๗/๕๗๘. 



 
๑๔๗ 

 

 (๑) เกิดจากปจจัยภายใน  ปจจัยภายในไดแกจิตใจ  อารมณ  ความนึกคิด ก็ส่ิงท่ีแสดงกิริยา
อาการประมาทออกมาได เชน  เม่ือใดเกิดความรอนจิตใจ  เพราะรีบเรงก็ทําใหรีบรอนขาดความ
ระมัดระวัง จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกตนเอง  และคนรอบขางได  และยังรวมไปถึง ในดานรางกาย  
และวาจาอยูดวย ซ่ึงจะเปนส่ือใหความประมาทซัดเจนมากข้ึน ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ยังมีสาเหตุอีกอยาง ๑ เปน
ปจจัย มาคอยสนับสนุนใหความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยได  อันไดแกปจจัยในภายนอกนั่นเอง 
 (๒) เกิดจากปจจัยภายนอก  คือเทคโนโลยีท่ี มนุษยสรางข้ึนเพื่อความสะดวกสบายใหตนเอง
นั่นเอง  แตบางคร้ังก็กับทําโทษใหกับตนเอง  และผูอ่ืนไดมากกวาปจจัยท่ีอยูในภายใน  โดยเฉพาะใน
ปจจุบันนี้   เชน  รถยนต  เคร่ืองบิน  เรือยนต  แมกระท่ังเคร่ืองจักรในการทํางานของมนุษยก็คราชีวิต
ไดมากมาย  สมมุติ  เม่ือคนเกิดอุบัติเหตุเดินชนกัน  ก็ไมถึงกับไดรับอันตรายแกชีวิต  แตถาเกิด
ในขณะใชเทคโนโลยีก็ ไดรับอันตรายแกชีวิตเปนจํานวนมากๆ เชน  เคร่ืองบินตก  รถชนกัน  พริก
คว่ํา แกสระเบิด และอีกมากมาย   ดังนั้น  เราควรจะมีส่ิงคอยเตือนใหเกิดความระมัดระวัง  อันเปนฆา
ศึกตอความประมาทไวคือ หลักธรรม  พุทธสุภาษิตเตือนใจเปนหลัก 

สําหรับหลักความไมประมาทนี้สามารถที่จะนํามาแกไขปญหาการหยารางท่ีมีสาเหตุมาจาก
ปญหาดานสังคมคือการเปล่ียนแปลที่สงผลตอวิถีทางในการดําเนินชีวิตตามปกติของคนเรา โดยทาง
แกท่ีดีก็คือจะตองไมประมาทในการดําเนินชีวิต เชน ไมประมาทในการใชจาย ในการแสวงหาการ
ประกอบอาชีพหรือไมแตไมประมาทในคําพูดท่ีจะตองมีเหตุผลพูดกันดวยวาจาท่ีไพเราะออนหวานก็
จะสามารถสรางความรักความสามัคคีใหเกิดข้ึนใครอบครัวได การที่สังคมมีการเปล่ียนแปลงเชนใน
สมัยปจจุบันนี้ยิ่งจะตองมีสติไมประมาทเปนการดีท่ีสุด 

๒. หลักธรรมสําหรับการแกไขปญหาการหยาอันมีเหตมุาจากปญหาเศรษฐกิจ 
ปญหาเศรษฐกิจถือวาเปนปญหาที่สําคัญท้ังนี้เพราะถือวาเปนปญหาเรื่องปากเร่ืองทองและ

เกี่ยวของกับการจัดการดานการเงินภายในและภายนอกครอบครัว ภายหลังจากมีการตัดสินใจเลือกคู
มาแลวคูแตงงานจะตองรูจักการบริหารเร่ืองเงินทองท้ังในสวนของการหามาเพื่อเก็บและการจัดสรร
เพื่อการใชจายใหเหมาะสมไมกอใหเกิดความลําบาก หากคูแตงงานหรือผูครองเรือนไมรูจักการจดัการ
เร่ืองเศรษฐกิจภายในครอบครัวก็จะกอใหเกิดปญหาคือเร่ืองความยากจน โดยความยากจนน้ันถือไดวา
เปนปญหาที่สําคัญของสังคมเนื่องจากเปนปญหาท่ีเขาไปบ่ันทอนความเปนอยูท่ีดีของประชาชน โดย
ความยากจนนั้นเกิดมาจากปญหาดานการศึกษา ความยากจนเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ี
กอใหเกิดภาระหนี้สินท่ีจําเปนตองไปกูมาเพ่ือประกอบอาชีพ  ซ่ึงในปจจุบันจะพบวาเพราะเหตุของ
ความยากจนยังสงผลทําใหคูแตงงานตองออกไปทํางานนอกบานหรือตองยายถ่ินไปประกอบอาชีพใน
ถ่ินท่ีหางไกล ทําใหตองไดรับความยากลําบาก ดังนั้น ความยากจนจึงถือไดวาเปนปญหาอยางหนึ่งท่ี
กอใหเกิดการหยารางได 



 
๑๔๘ 

 

สําหรับปญหาน้ีหากเราหันมาพิจารณาในประเด็นคําถามท่ีวาเม่ือเกิดปญหาขึ้นเชนนี้แลวเรา
จะนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาแกไขปญหาไดอยางไร จากการศึกษากรอบแนวคิดในทาง
พระพุทธศาสนาแลวพบวาหลักธรรมท่ีสามารถนํามาแกไขปญหาความยากจนนั้นก็มีอยูหลายประการ
คือ  

(๑) หลักของการสรางฐานะทางการเงินของครอบครัว ในการแกไขปญหาความยากจนอัน
เปนเหตุทําใหเกิดการหยารางกันของคูสามีภรรยาในปจจุบันนั้นพระพุทธศาสนาไดเสนอแนวทางใน
การแกไขปญหาเอาไวดังตอไปนี้ 

ก. ขั้นหาและรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีเปนไปเพื่อนประโยชนปจจุบัน หรือ
หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน ท่ีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถสังสัตตนิกธรรม * ๔ ประการ  

๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ี
การงาน และการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสอง
ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะท่ีดีจัดการและดําเนินการใหไดผลดี  

๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครอง เก็บรักษาโภคทรัพยและ
ผลงานท่ีตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตราย
หรือเส่ือมเสีย  

๓. กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเปนมิตร คือ รูจักเสาวนาคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผู
ท่ีชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณ ผูมีความสามารถ ผูนาเคารพ
นับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแกอาชีพการงาน  

๔. สมชีวิตา เล้ียงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เปนอยูพอดีสม
รายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว ๗๘  

ข. ขั้นแจงจัดสรรทรัพย เม่ือหาทรัพยมาไดแลว รูจกัจัดสรรทรัพยนั้น โดยถือหลักการแบง
ทรัพยเปน ๔ สวนท่ีเรียกวา โภควิภาค ๔ คือ  

- เอเกน โภเค ภฺุเชยยฺ ๑ สวน ใชจายเล้ียงตน เล้ียงคนท่ีควรบํารุงเล้ียง และทําประโยชน  
- ทฺวีหิ กมฺม ปโยชเย ๒ สวน ใชเปนทุนประกอบการงาน  
- จตุตฺถฺ นิธาเปยฺย อีก ๑ สวน เก็บไวใชในคราวจําเปน๗๙  
ค. ขั้นจับจายกินใช พึงเขาใจและคํานึงไวเสมอวา การท่ีเพียรพยายามแสวงหา รักษา และ

ครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพื่อจะใชใหเปนประโยชนท้ังแกตนและคนอ่ืน ถาไมใชทรัพยสมบัติ
ใหเกิดคุณประโยชนแลว การหาและการมีทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆมิได 
                                                 

๗๘ องฺ.อฎฐก. (ไทย)  ๒๓/๑๔๔/๒๘๙ 
๗๙ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๑๙๗/๒๐๒) 



 
๑๔๙ 

 

ดังนั้น เม่ือมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอทรัพยหนึ่งสวนแรกในขอ ข. ตามหลัก โภคาทิ
ยะ (ประโยชนท่ีควรถือเอาจากโภคะ หรือ เหตุผลท่ีอริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครอง
ทรัพยสมบัติ) ๕ ประการ ดังพุทธพจนวา อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาไดดวยน้ําพักน้ําแรงความ
ขยันหม่ันเพียรของตน และโดยทางสุจริตชอบธรรมแลว  

๑. เล้ียงตัว เล้ียงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองท้ังหลายใหเปนสุข  
๒. บํารุงมิตรสหาย และผูรวมกิจการงานใหเปนสุข  
๓. ใชปกปองรักษาสวัสดภิาพ ทําตนใหม่ันคงปลอดภัยจากภยันตราย  
๔. ทําพลี คือ สละเพื่อบํารุงและบูชา ๕ อยาง  

(๑) ญาติพลี สงเคราะหญาติ  
(๒) อติถิพลี ตอนรับแขก  
(๓) ปุพพเปตพลี ทําบุญหรือสักการะอุทิศผูลวงลับ  
(๔) ราชพลี บํารุงราชการดวยการเสียภาษอีากร เปนตน  
(๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศส่ิงท่ีเคารพบูชาตามความเช่ือถือ  

๕. อุปถัมภบํารุงพระสงฆ และเหลาบรรพชิตผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา  
เม่ือไดใชโภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดส้ินไปก็สบายใจไดวา ไดใช

โภคะนัน้ใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะเพ่ิมข้ึน ก็สบายใจเชนเดยีวกัน เปนอันไม
ตองเดือดรอนใจในท้ังสองกรณี๘๐  

การใชจายใน ๕ ขอนี้ ทานมุงแจกแจงรายการที่พึงจายใหรูวาควรใชทรัพยทําอะไรบาง มิใช
หมายความวาใหแบงสวนเทากันไปทุกขอ นอกจากนั้น ทานมุงกลาวเฉพาะรายการท่ีพึงจายเปน
ประจําสําหรับคนท่ัวไป แตถาผูใดสามารถก็ควรบําเพ็ญประโยชนใหมากข้ึนไปอีก ตามหลัก สังคห
วัตถุ   

 (๒) หลักการดูแลหรือการบริหารครอบครัว ผูท่ีเปนหัวหนาครอบครัว นอกจากปฏิบัติตาม
หลักธรรมอ่ืนๆ ท่ีกลาวมาขางตน เชน เปนคนท่ีรูจักทํามาหาเล้ียงชีพเปนตนแลว พึงปฏิบัติตาม
หลักธรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบตอวงศตระกูลบางอยาง ตอไปนี้  

ก. รักษาตระกูลใหคงอยู โดยปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับดํารงความมั่งค่ังของตระกูลให
ยั่งยืน หรือเหตุท่ีทําใหตระกูลม่ังค่ังต้ังอยูไดนาน เรียกวา กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ อยาง คือ  

๑. นัฏฐคเวสนา ของหายหมด รูจักหามาไว  
๒. ชิณณปฏิสังขรณา ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม  
๓. ปริมิตปานโภชนา รูจักประมาณในการกิน การใช  

                                                 
๘๐ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๔๘ 



 
๑๕๐ 

 

๔. อธิปจจสีสวันตสถาปนา ต้ังหญิงหรือชายมีศีลธรรมเปนพอบานแมเรือน๘๑  
หากคูสามีภรรยาโดยเฉพาะแลวก็คือคนท่ีเปนสามีในฐานะของคนท่ีเปนหัวหนาครอบครัว

จะตองรูจักการจัดการในเร่ืองกาแสวงหาความม่ันคงใหเกิดกับครัวโดยเฉพาะในแงของเศรษฐกิจแลว
ก็จะสามารถท่ีจะแกไขปญหาของการหยารางอันเนื่องมาจากการดําเนินชีวิตภายหลังจากการเลือกคูได 

ข. ปดชองทางท่ีเขามาของความเส่ือม หลีกเวนความประพฤติท่ีเปนชองทางของความเส่ือม
ความพินาศ ซ่ึงจะเปนเหตุใหโภคทรัพยยอยยับไป ท่ีเรียกวา อบายมุข ๖ ประการคือ  

๑. ติดสุรายาเมา ซ่ึงมีโทษ ๖  
๑.๑ ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ  
๑.๒ กอการทะเลาะวิวาท  
๑.๓ ทําลายสุขภาพ  
๑.๔ เส่ือมเกยีรติเสียช่ือเสียง  
๑.๕ ทําใหแสดงดาน ไมรูจกัอาย  
๑.๖ ทอนกําลังปญญา  

๒. เอาแตเท่ียวกลางคืน ซ่ึงมีโทษ ๖  
๒.๑ เปนการไมรักษาตัว  
๒.๒ เปนการไมรักษาลูกเมีย  
๒.๓ เปนการไมรักษาทรัพยสมบัติ  
๒.๔ เปนท่ีระแวงสงสัย  
๒.๕ เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ  
๒.๖ เปนทางมาของเร่ืองเดือดรอนเปนอันมาก  

๓. จองจะดูการเลน ซ่ึงมีโทษทําใหการงานเส่ือมเสีย เพราะใจกังวลคอยคิดจองและเสียเวลา
เม่ือไปดูส่ิงนัน้ๆ เชน เตนรําท่ีไหน ขับรองดนตรีท่ีไหน ไปท่ีนั่น  

๔. ไมเวนการพนัน ซ่ึงมีโทษ ๖  
๔.๑ เม่ือชนะ ยอมกอเวร  
๔.๒ เม่ือแพ กเ็สียดายทรัพยท่ีเสียไป  
๔.๓ ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ  
๔.๔ เขาท่ีประชุม เขาไมเช่ือถือถอยคํา  
๔.๕ เปนท่ีหม่ินประมาทของเพ่ือนฝูง  

                                                 
๘๑ องฺ.จุตกฺก. (ไทย)  ๒๑/๒๕๙/๓๓๗. 



 
๑๕๑ 

 

๔.๖ ไมเปนท่ีพึงประสงคของผูจะหาคูครองใหลูกของเขา เพราะเหน็วาจะเล้ียงลูก
เมียไมไหว  

๕. ม่ัวสุมมิตรช่ัว ซ่ึงมีโทษทําใหกลายเปนคนช่ัวอยางคนที่ตนคบ ท้ัง ๖ ประเภท คือ ไดเพื่อน
ท่ีชักนําใหกลายเปนนกัการพนัน นกัเลงผูหญิง นักเลงเหลา นักลวงของปลอม นักหลอกนักตม และ
นักเลงหวัไม  

๖. มัวแตเกียจคราน ซ่ึงมีโทษ ทําใหยกเหตุตางๆ เปนขออาง ผัดเพี้ยนไมทําการงาน โภคะ
ใหมกไ็มเกดิ โภคะท่ีมีอยูก็หมดส้ินไป คือ ใหอางไปท้ัง ๖ กรณี วา หนาวนัก รอนนัก เย็นไปแลวยัง
เชานัก หวินกั อ่ิมนัก แลวไมทําการงาน๘๒  

 ๓. หลักธรรมสําหรับการแกไขปญหาการหยาอันมีเหตุมาจากปญหาการศึกษา 
 สําหรับประเด็นในเร่ืองการหยารางท่ีเกิดมาจากปญหาดานการศึกษาคือการท่ีคูสามีไม
สามารถที่จะปรับตัวเขาหากันได ปญหาดังกลาวนี้สามารถที่จะแกไขไดดวยการศึกษาหรือการเรียนรู 
ซ่ึงพระพุทธศาสนาเห็นวามนุษยนั้นเปนสัตวท่ีฝกได ดังนั้น คูสามีภรรยาท่ีตองการเปนคูท่ีสามารถ
ปรับตัวเขากันไดจะตองพัฒนาดวยการศึกษา โดยหลักการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาน้ัน
ก็ปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้ 

(๑) ตองพัฒนาดวยหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา คือ 
ก. รูหลักบุพภาคของการศึกษา คือ รูจักองคประกอบท่ีเปน ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ 

ดังนี้  
๑. องคประกอบภายนอกท่ีดี ไดแก มีกัลยาณมิตร หมายถึง รูจักหาผูแนะนําส่ังสอน ท่ีปรึกษา 

เพื่อน หนังสือ ตลอดจนส่ิงแวดลอมทางสังคมโดยท่ัวไป ท่ีดี ที่เกื้อกูล ซ่ึงจะชักจูง หรือกระตุนใหเกิด
ปญญาได ดวยการฟงการสนทนา ปรึกษา ซักถาม การอาน การคนควา ตลอดจนการรูจักเลือกใช
ส่ือมวลชนใหเปนประโยชน  

๒. องคประกอบภายในที่ดี ไดแก โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใชความคิดถูกวิธี รูจักคิด 
หรือคิดเปน คือ มองส่ิงท้ังหลายดวยความคิดพิจารณาสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะส่ิงนั้นๆ หรือปญหา
นั้นๆ ออกใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย จนเขาถึงความจริงและแกปญหา
หรือทําประโยชนใหเกิดข้ึนได กลาวโดยยอวา  

 
ขอหนึ่ง รูจักพึ่งพาใหไดประโยชนจากคนและส่ิงท่ีแวดลอม  
ขอสอง รูจักพึ่งตนเอง และทําตัวใหเปนท่ีพึ่งของผูอ่ืน๘๓  

                                                 
๘๒ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๑๗๙/๑๙๖ 
๘๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๗/๕๓๙ 



 
๑๕๒ 

 

ข. มีหลักประกันของชีวิตท่ีพัฒนา เม่ือรูหลักบุพภาคของการศึกษา ๒ อยางแลว พึงนํามา
ปฏิบัติในชีวิตจริง พรอมกับสรางคุณสมบัติอ่ืนอีก ๕ ประการใหมีในตน รวมเปนองค ๗ ท่ีเรียกวา 
แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา ท่ีพระพุทธเจาทรงเปรียบวาเหมือนแสง
อรุณเปนบุพนิมิตแหงอาทิตยอุทัย เพราะเปนคุณสมบัติตนทุนท่ีเปนหลักประกันวาจะทําใหกาวหนา
ไปในการศึกษา และชีวิตจะพัฒนาสูความดีงามและความสําเร็จท่ีสูงประเสริฐอยางแนนอน 
ดังตอไปนี้  

๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางท่ีดี  
๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต  
๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค  
๔. มุงม่ันฝกตนจนเต็มสุดภาวะท่ีความเปนคนจะใหถึงได  
๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆตามเหตุและผล  
๖. ต้ังตนอยูในความไมประมาท  
๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง  
ค. ทําตามหลักเสริมสรางปญญา ในทางปฏิบัติอาจสรางปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ อยางขางตน

นั้นได ดวยการปฏิบัติตามหลัก วุฒิธรรม (หลักการสรางความเจริญงอกงามแหงปญญา) ๔ ประการ  
๑. สัปปุริสสังเสวะ เสวนาผูรู คือ เอาใจใสสดับตรับฟงคําบรรยาย คําแนะนําส่ังสอน แสวงหา

ความรู ท้ังจากตัวบุคคลโดยตรงและจากหนังสือหรือส่ือมวลชน ต้ังใจเลาเรียน คนควา หม่ันปรึกษา
สอบถามใหเขาถึงความรูท่ีแทจริง  

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงดูคําสอน คือเอาใจใสสดับตรับฟงคําบรรยาย คําแนะนําส่ังสอน 
แสวงหาความรู ท้ังจากตัวบุคคลโดยตรง และจากหนังสือหรือส่ือมวลชน ต้ังใจเลาเรียน คนควา หม่ัน
ปรึกษาสอบถาม ใหเขาถึงความรูท่ีแทจริง  

๓. โยนิโสมนสิการ คิดใหแยบคาย คือ รู เห็น ไดอาน ไดฟงส่ิงใด ก็รูจักคิดพิจารณาดวย
ตนเอง โดยแยกแยะใหเห็นสภาวะและสืบสาวใหเห็นเหตุผลวานั่นคืออะไร เกิดข้ึนไดอยางไร ทําไมจงึ
เปนอยางนั้น จะเกิดผลอะไรตอไป มีขอดี ขอเสีย คุณโทษอยางไร เปนตน  

๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติใหถูกหลัก นําส่ิงท่ีไดเลาเรียนรับฟงและตริตรองเห็นชัดแลว 
ไปใชหรือปฏิบัติหรือลงมือทําใหถูกตองตามหลักตามความมุงหมาย ใหหลักยอยสอดคลองกับหลัก
ใหญ ขอปฏิบัติยอยสอดคลองกับจุดหมายใหญ ปฏิบัติธรรมอยางรูเปาหมาย เชน สันโดษเพ่ือเกื้อหนุน
การงาน ไมใชสันโดษกลายเปนเกียจคราน เปนตน๘๔  

                                                 
๘๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๒๔๘/๓๓๒ 



 
๑๕๓ 

 

ง. ศึกษาใหเปนพหูสูต คือ จะศึกษาเลาเรียนอะไร ก็ทําตนใหเปนพหูสูตในดานนั้น ดวยการ
สรางความรูความเขาใจใหแจมแจงชัดเจนถึงข้ันครบ องคคุณของพหูสูตร (ผูไดเรียนมาก หรือผูคงแก
เรียน) ๕ ประการ คือ  

๑. พหุสฺสุตา ฟงมาก คือ เลาเรียน สดับฟง รูเห็น อาน ส่ังสมความรูในดานนั้นไวใหมากมาย
กวางขวาง  

๒. ธตา จําได คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจําเร่ืองราวหรือเนื้อหาสาระไวไดแมนยํา  
๓. วจสา ปริจติา คลองปาก คือ ทองบน หรือใชพูดอยูเสมอจนแคลวคลองจัดเจน ใคร

สอบถามก็พูดช้ีแจงแถลงได  
๔. มนสานุเปกฺขิตา เจนใจ คือ ใสใจนึกคิดจนเจนใจ นกึถึงคร้ังใดก็ปรากฏเน้ือความสวาง

ชัดเจน มองเหน็โลงตลอดไปท้ังเร่ือง  
๕. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา ขบไดดวยทฤษฎี คือ เขาใจความหมายและเหตุผลแจมแจงลึกซ้ึง รูท่ีไป

ท่ีมา เหตุผลและความสัมพนัธของเนื้อความและรายละเอียดตางๆ ท้ังภายในเร่ืองนัน้เองและท่ีเกี่ยว
โยงกับเร่ืองอ่ืนๆ ในสายวิชาหรือทฤษฎีนัน้ปรุโปรงตลอดสาย๘๕  

จะเห็นไดวาหลักการศึกษาท่ีไดกลาวมานั้นเปนหลักการศึกษาท่ีสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติ
ของผูศึกษาใหสามารถพัฒนาไปสูการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคได ดังนั้น คูสามีภรรยาท่ีมี
ปญหาในเร่ืองการศึกษาคือการเรียนรูท่ีไมเทาทันกันจนไมสามารถท่ีจะปรับตัวเขาหากันไดนั้นจะตอง
เร่ิมตนดวยการศึกษาเพราะเม่ือดําเนินการศึกษาไดตามกรอบกการศึกษาเชิงพุทธดังกลาวแลวก็เช่ือวา
จะสามารถแกไขปญหาการหยารางอันเนื่องมาจากปญหาดานการศึกษาได 

(๔) หลักธรรมสําหรับการแกไขปญหาการหยาอันมีเหตุมาจากปญหาเพศสัมพันธ 
หลักธรรมท่ีสามีภรรยาพึงปฏิบัติรวมกันเพื่อแกไขปญหาทางเพศระหวางสามีกับภรรยานั้น

ควรนําหนักคําสอนเร่ืองการตั้งตนไวชอบ๘๖มาปรับใช โดยคําวา การตั้งตนไวชอบ หมายถึงสามี
ภรรยาไดดําเนินชีวิตทางกายและใจอยางมีเปาหมาย ดวยความถูกตองและสุจริต รูแจงในชีวิตของการ
ครองเรือนเขาใจความหมายของชีวิตทางโลก ไมหมกมุนในเร่ืองกามารมณ [ทางเพศ] มีความพอใจ
ยินดีในคูครองของตน [กามสังวร] มีสติสัมปชัญญะวาตนเปนใคร มีภรรยา มีสามี มีครอบครัวแลว 
รูจักยับยั้งช่ังใจเม่ือประจวบกับส่ิงนายินดีท่ีสามารถพาตนไปสูความนอกใจ หรือการประพฤติผิดใน
เร่ืองเพศได ดังนั้น การต้ังตนไวชอบ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ จึงเปนเกราะปองกันหรือเปน
เคร่ืองเตือนสติสัมปชัญญะของคูสามีภรรยาเกี่ยวกับเร่ืองเพศไดอยางดี  

                                                 
๘๕ อ.ง.ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๘๗/๑๒๙ 
๘๖ ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕ /๙๐ /๔๖๒  



 
๑๕๔ 

 

นอกจากนั้นแลวในการแกไขปญหาความตองการที่ไมเทากันในเร่ืองเพศนั้นสามารถแกไขได
ดวยหลักธรรมขออ่ืนๆดังนี้ 

(๑) การควบคุมอารมณเรียกวาสังวรโดยเฉพาะการสังวรในเร่ืองกาม 
ธรรมดามนุษยยอมเปนผูท่ีมีความตองการทางเพศเปนปกติพระพุทธศาสนาเห็นวาตราบใดท่ี

มนุษยเรายังไมบรรลุธรรมคือการกําจัดกิเลสแลวก็ยอมเปนเร่ืองธรรมดาท่ีจะตองหวนคํานึงถึงเร่ือง
ของกาม ดังพระพุทธพจนท่ีวา “เพราะสัตวโลกผูยินดดีวยกามราคะ ถูกฉันทราคะเกีย่วพนัไว”๘๗ หรือ
สาวกสุภาษติท่ีวา“ทานพระอานนท ผูเจริญ พวกกระผมเปนคฤหัสถ เปนกามโภคี มีกามเปนท่ียนิดี 
ร่ืนรมยในกาม บันเทิงในกาม๘๘กามในท่ีนี้หมายถึงกามคุณซ่ึงมีอยู ๕ ประการ คือ  

๑.รูปท่ีพึงรูแจงทางตา อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ชวนใหรัก ชักใหใคร พาใจให
กําหนดั   

๒.เสียงท่ีพึงรูแจงทางห ูฯลฯ  
๓.กล่ินท่ีพึงรูแจงทางจมูก ฯลฯ  
๔.รสท่ีพึงรูแจงทางล้ิน ฯลฯ  
๕.โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงทางกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ชวนใหรัก ชักใหใคร พาใจ

ใหกําหนัด ๘๙ 
หากวาโดยสารัตถะแลวกามนั้นแบงเปน ๒ ประการคือวัตถุกามและกิเลสกาม เนื่องจาก

มนุษยในระดับชาวบานนั้นถือวาเปนกามโภคี คือผูบริโภคกามอยูแลว ดังนั้นมนุษยจึงไดมีความ
เกี่ยวพันกับกามหรือเร่ืองเพศอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตามเราก็จะพบวาการเกี่ยวเนื่องดวยกามของ
มนุษยนั้นยอมแบงไดเปน ๒ ประเภทคือ (๑)กลุมท่ีมีความตองการตามปกติ กลุมนี้จะมีความตองการ
และเสพกามตามปกติไมหมกมุน (๒)กลุมท่ีมีความตองการทางเพศท่ีมากผิดปกติ อยูในข้ันหมกมุนใน
เร่ืองกาม ใน ๒ กลุมนี้กลุมแรกเปนกลุมท่ีไมมีปญหาอะไร แตกลุมท่ี ๒ จะมีปญหาคือความไม
เพียงพอตอความตองการทางเพศโดยมากจะแสวงหาความสุขทางเพศอยางไมมีท่ีส้ินสุดซ่ึงผลของการ
แสวงหาดังกลาวก็กอใหเกิดผลทางจริยธรรมคือการมีภรรยามาก หรือมีหญิงบําเรอเปนจํานวนมาก
เปนเหตุใหเกิดปญหาทางครอบครัวหรือเปนการละเมิดจริยธรรมมีการผิดลูกผิดเมียของผูอ่ืนท่ี
พระพุทธศาสนาเรียกวาเปนการประพฤติผิดในกามซ่ึงมีลักษณะดังปรากฏในพระพุทธพจนวา 

“..เปนผูประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูประพฤติลวงในสตรีท่ีอยูในปกครองของมารดา ท่ีอยู
ในปกครองของบิดา ท่ีอยูในปกครองของพ่ีชายนองชาย ท่ีอยูในปกครองของพ่ีสาวนองสาว 

                                                 
๘๗ อง.อฎฐก. (ไทย) ๒๓/๕๖/๓๔๙. 
๘๘ องฺ นวก. (ไทย) ๒๓/๔๑/๕๒๓. 
๘๙ อง.นวก. (ไทย) ๒๓/๓๔/๕๐๐. 



 
๑๕๕ 

 

ท่ีอยูในปกครองของญาติ ท่ีประพฤติธรรม มีสามี มีกฎหมายคุมครอง โดยท่ีสุด แมแตสตรีท่ี
บุรุษสวมดวยพวงมาลัยหมายไว๙๐ 
ถาหันมาพิจารณาในประเด็นในเร่ืองครอบครัวก็จะพบวาการละเมิดเร่ืองกามหรือความไม

พอดีในเร่ืองกามนี้ไดกอใหเกิดปญหากับครอบครัวมากมายโดยเฉพาะปญหาการหยาราง หรือปญหา
การกระทบกระท่ังกันระหวางภรรยาในครอบครัวนั้น ซ่ึงก็ถือวาเปนประเด็นท่ีสรางปญหาใหกับ
ครอบครัวหรือการดําเนินชีวิตคูเปนอยางมาก ดังนั้น ผูท่ีตัดสินใจเลือกคูแลวประการที่สําคัญท่ีสุดก็คือ
การสรางความพอดีในเร่ืองกาม หรือมีความสันโดษในเร่ืองกามหรือเร่ืองภรรยาซ่ึงการกระทําดังกลาว
จะตองเปนไปไดดวยการฝกฝนและพัฒนา 

(๒) การปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานดวยวิธีปฏิบัติแบบอสุภกัมมัฏฐาน  พระพุทธองคไดทรงสอน
ใหภิกษุผูท่ีมีพื้นฐานทางอารมณท่ีหนักไปทางเร่ืองเพศใหสามารถขจัดหรือลดทอนความรูสึกทางเพศ
ลงได เพราะการเจริญอสุภกัมมัฏฐานนั้นสามารถละราคะได ดังปรากฏในพระพุทธพจนวาเธอจงเจริญ
อสุภภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญอสุภภาวนาอยู จักละ ราคะได ๙๑หรือ “ภิกษุพึงหวังไดแตความ
เจริญอยางเดียว ไมมีความเส่ือมเลย ตราบเทาท่ีภิกษุยังเจริญอสุภสัญญา (กําหนดหมายความไมงาม
แหงกาย)๙๒จากพระพุทธพจนดังกลาวนั้นจะเห็นไดวาการปฏิบัติกรรมฐานประเภทอสุภกัมมัฏฐานนั้น
สามารถละราคะหรือความตองการทางเพศในจิตมนุษยได ซ่ึงนข้ันตอนการลดราคะหรือพยายามท่ีจะ
ลดราคะตามแนวทางอสุภกัมมัฏฐานนั้นสามารถทําไดโดยวิธีการเหลานี้คือ 

ประการท่ี(๑)เม่ือคราวพบเห็นสตรีในแตละวัยก็ใหต้ังจิตท่ีมีตอสตรีในแตละวัยท่ีพบเห็นใน
ลักษณะของคนท่ีอยูใกลชิดหรืออยูในลักษณะของความเปนญาติสนิท ดังปรากฏในพระพุทธพจนวา 
“มาเถิด ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงตั้งจิตไวในสตรีท้ังหลายคราวมารดาวา เปนมารดา ต้ังจิตไวใน
สตรีท้ังหลายคราวพ่ีสาวนองสาววาเปนพี่สาวนองสาว ต้ังจิต ไวในสตรีท้ังหลายคราวธิดาวาเปนธิดา 
นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหภิกษุหนุมเหลานี้ผูแรกรุน” การทําเชนนี้ยอมทําใหคลายความรักหรือคิดกับ
หญิงผูในในทางฉันทะราคะหรือกอใหเกิดกิเลสตัณหาได  

ประการท่ี(๒)ถาหากทําเชนนี้แลวยังไมสามารถลดความตองการทางเพศไดก็ใหดําเนินการ
ในข้ันตอไปคือ ใหพิจารณารางกายของสตรีหรือแมแตของตนเองวาเปนของไมงามเต็มไปดวยของท่ี
ไมสะอาด ดังปรากฏในพุทธพจนวา  

มาเถิด ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงพิจารณากายนี้ข้ึนเบ้ืองบนแตพื้นเทาข้ึนไป พิจารณาลง
เบ้ืองลางแตปลายผมลงมา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ วา 

                                                 
๙๐ อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๐. 
๙๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๒๐/๑๓๑. 
๙๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๗ . 



 
๑๕๖ 

 

ในรางกายน้ีมี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม 

ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา เปลว
มัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร๙๓  
เม่ือทําไดเชนนี้แลวจติของบุรุษผูนั้นก็จะรูสึกเบ่ือหนายและระอาตอความไมงามของรางกาย 

ทําใหคลายฉันทะราคะในสตรีท้ังหลายได 
ประการท่ี (๓)ตอแมเม่ือดาํเนินการดังท่ีไดกลาวมาแลว แตอาจจะมีขอคําถามวาคนท่ีฝกจิต

โดยมากจะทําไดแตสําหรับผูท่ียังมีกิเลสหนาจะทําอยางไร คําตอบก็คือในข้ันตอไปผูท่ีปฏิบัติก็จะตอง
สํารวมอินทรียมีตาม หู จมูก ล้ินกายและใจไมใหอารมณภายนอกเขามาครอบงําได ดังปรากฏในพระ
พุทธพจนวา 

“มาเถิด ภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย อยูเถิด เธอ
ท้ังหลายเหน็รูปทางตาแลวอยารวบถือ อยาแยกถือ จงปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุอินทรียซ่ึงเม่ือไม
สํารวมแลวจะเปนเหตุใหถูกธรรมท่ีเปนบาปอกุศลคืออภิชฌา และโทมนัสครอบงําได จง
รักษาจักขุอินทรีย ถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ฟงเสียงทางห ูฯลฯ ดมกล่ินทางจมูก ฯลฯ ล้ิม
รสทางล้ิน ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ รูแจงธรรมารมณทางใจแลวอยารวบถือ อยา
แยกถือ จงปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียซ่ึงเม่ือไมสํารวมแลวจะเปนเหตใุหถูกธรรมท่ีเปนบาป
อกุศลคืออภิชฌาและโทมนสัครอบงําได จงรักษามนนิทรีย ถึงความสํารวมในมนนิทรีย” 
 โดยการฝกแบบนี้จะเปนการฝกสมาธิในข้ันสูง เม่ือฝกไดเชนนี้บอยๆก็จะสามารถท่ีจะทําจิต

ใหคลายความกําหนดัและมีอารมณทางเพศได๙๔ดังปรากฏในพระพุทธพจนท่ีทรงตรัสเพื่อเนนย้ําให
เห็นถึงอานิสงคของอสุภกัมมัฏฐานวา 

เราไมเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึงท่ีเปนเหตุใหกามฉันทะที่ยังไมเกดิข้ึนก็ไมเกดิข้ึน หรือท่ี
เกิดข้ึนแลวก็ละไดเหมือนอสุภนิมิตนี ้ เม่ือมนสิการอสุภนิมิตโดย แยบคาย กามฉันทะท่ียังไม
เกิดข้ึนก็ไมเกดิข้ึน และท่ีเกดิข้ึนแลวก็ละได๙๕ 

                                                 
๙๓ในการพิจารณาน้ันพระพุทธองคไดทรงแนะแนวทางไวในอีกที่หน่ึงวา “..ภิกษุในธรรมวินัยน้ีพิจารณา

เห็นกายน้ีเทาน้ัน ต้ังแตพ้ืนเทาขึ้นไป ต้ังแตปลายผมลงมา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการ
ตาง ๆ วา “ในกายน้ีมี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต๑ หัวใจ ตับ พังผืด มาม๒ ปอด ไส
ใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน นํ้าตา เปลวมัน นํ้าลาย นํ้ามูก ไขขอ มูตร” 
เปนผูพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมงามในกายน้ีอยูอยางน้ี น้ีเรียกวา อสุภสัญญา    
 

๙๔ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๔. 
๙๕ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๖/๓. 



 
๑๕๗ 

 

จะเห็นไดวาการลดความตองการทางเพศน้ันสามารถท่ีจะทําไดดวยการปฏิบัติตามหลักอสุภ
กัมมัฏฐานคือการพิจารณากายวาเปนส่ิงท่ีไมสวยงามโดยการแยกแยะพิจารณารางกายในสวนตางๆจน
เห็นวาท่ีเห็นวางามนั้นแทจริงแลวลวนเปนส่ิงท่ีหาคําวาสวยงามไมมีเลย เม่ือสามารถปฏิบัติตาม
หลักการนั้นไดยอมสามารถท่ีจะลดความตองการทางเพศใหมาสมดุลกันไดเม่ือเปนเชนนั้นยอมถือวา
ปญหาความตองการทางเพศไมเทาทันยอมท่ีจะหมดไป 

 (๕) หลักธรรมสําหรับการแกไขปญหาการหยาอันมีเหตุมาจากปญหาการนอกใจ 
 ปญหาของการประพฤตินอกใจนี้ถือวาเปนปญหาท่ีสรางความวุนวายใหเกิดกับ 

ประเทศชาติเปนตนเพราะปญหาการประพฤตินอกใจน้ีมีระดับความรุนแรงท่ีสงผลกระทบตอ
ครอบครัวคอนขางสูง กลาวคือมีการทํารายรางกายกันระหวางสามีภรรยาจนถึงข้ันเสียชีวิตหรือไมก็
เปนกรณีการฟองรองเรียกคาเสียหายกัน ซ่ึงในแตละปประเทศไทยตองสูญเสียงบประมาณเพื่อ
นํามาใชในการแกไขปญหาดังกลาวเปนจํานวนมาก ปญหาการประพฤตินอกใจคูของตนน้ีแมสังคมจะ
ยอมรับวาเปนปญหาท่ีหนักและรุนแรงหรือเปนปญหาท่ีทุกคนไมตองการที่จะใหเกิดข้ึนในครอบครัว
ของตน แตก็ดูเหมือนวาแมจะไมชอบผลของปญหาแตทุกคนหรือโดยมากก็จะชอบที่เหตุคืออยาง
นอยๆกอยากมีคูอ่ืนนอกจากภรรยาตนเปนการเปล่ียนบรรยากาศหรือเปนการสรางความสุขใหเกิดกับ
ตนเองนอกเหนือไปจากการมีความสุขทางเพศกับภรรยาหรือสามีของตนเอง พระพุทธศาสนาดู
เหมือนจะเปนความสําคัญของปญหาดังกลาวรองลงมาจากปญหาพื้นฐานของมนุษยเปนอันดับท่ี ๓ 
คือปญหานี้ถูกําหนดไวในศีลขอท่ี ๓ คือกาเมสุมิจฉาจาร คือการใหเวนขาดจากการละเมิดสามีหรือ
ภรรยา บุตรธิดาของผูอ่ืนท่ีมิใชกรรมสิทธ์ิของตนเอง๙๖ เพราะวาปญหาดังกลาวนั้นถือเปนเร่ืองท่ี
เกี่ยวของกับเร่ืองเพศ การยึดม่ันในความสุขทางเพศท่ีผิดไปจากคลองธรรมคือความเปนปกติสุขของ
มนุษย ในสมัยพุทธกาลมีเ ร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการประพฤตินอกใจนี้อยู เปนจํานวนมาก  และ
พระพุทธศาสนาเองก็ไดกลาวถึงวิธีในการแกไขปญหาดังกลาวไว ซ่ึงเราสามารถท่ีจะนําหลักการ
ดังกลาวมาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาไดดังตอไปนี้ 

(๑) แกไขท่ีตัวเอง  ปญหาการประพฤตินอกใจนั้นดังไดกลาวมาวาเปนเร่ืองท่ีคอนขาง
ละเอียดออนและรายแรงตอชีวิตคูเม่ือเกิดปญหาดังกลาวข้ึนวิธีการแกไขท้ังในสวนของสามีและ
ภรรยาก็ตามจะตองดําเนินการแกไขปญหาเสียดวยการยอมกลับไปดูหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนในฐานะท่ีเปนหนึ่งสมาชิกครอบครัวก็คือ “ การเวนขาด” จากการประพฤติเส่ือมเสียดังกลาว ดวย
การปรับปรุงตัวใหม หรือการหันกลับมาแกไขท่ีพฤติกรรมตัวเองใน ๒ ประการ คือ 

ก.ถาเปนสามีก็ตองไมนอกใจภรรยา 

                                                 
๙๖ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๐/๑๑. 



 
๑๕๘ 

 

 การไมประพฤตินอกใจกันระหวางคูสมรสนั้นถือวาเปนพันธะทางศีลธรรมในทัศนะของ
พุทธศาสนาเลยทีเดียว การประพฤตินอกใจกันของคูสมรสถือวาเปนบาปในทัศนะของพุทธศาสนา
การประพฤตินอกใจหมายถึงการที่อีกฝายหนึ่งไปมีเพศสัมพันธกับบุคคลท่ีสามท่ีไมใชคูสมรสของ
ตนเอง กลาวอีกความหมายหนึ่ง ก็คือการใหคูสมรสต้ังอยูในศีลขอท่ีสามคือการงดเวนจากการ
ประพฤติผิดในกาม ในมงคลสูตร ไดกลาวถึงลักษณะของการนอกใจของสามีท่ีมีตอภรรยาเอาไววา 
หมายถึง การลวงละเมิดภรรยาของตนดวยการเขาไปยุงเกี่ยวบําเรอหญิงอ่ืน ซ่ึงไมใชภรรยา๙๗ ในการ
ครองคูสมรสนั้นการไมประพฤตินอกใจเปนส่ิงสําคัญท่ีคูสมรสจะตองตระหนักและสํารวมใหมาก 
เพราะการนอกใจในทางจิตวิทยาถือวาเปนท่ีมาของความส่ันคลอนของครอบครัวเปนอยางยิ่งถึงแมจะ
ไมถึงกับเลิกรางแตคูสมรสก็อยูดวยความทุกขและปญหา๙๘ ในฐานะสามีจะตองใสใจอยูตลอดเวลาวา
ภรรยาคือสมบัติท่ีมีคาของตน จะตองใหมีความรักและความรูสึกท่ีดีอยูตลอดเวลาในสังคมปจจุบัน
ปญหาการนอกใจคูสมรสบางคูในปจจุบันอาจจะไมกระทบตอความรูสึกของคูสมรส แตในทัศนะของ
พุทธศาสนาถือวากิริยาดังกลาวเปนการไมใหเกียรติยกยองแกคูสมรส ในทางตรงกันขามถือวากิริยา
ดังกลาวเปนการแสดงออกซ่ึงการดูหม่ิน เนื่องจากการสมรสถือวาเปนการแสดงออกซ่ึงการรับรู
รวมกันและพรอมท่ีจะเปนสมบัติของกันและกัน การละเมิดหรือการนอกใจจึงเปนการทําลายสมบัติท่ี
อีกฝายหนึ่งมีอยู พุทธศาสนาถือวาเปนความไมถูกตอง๙๙ 

นอกจากนั้นแลว การนอกใจของคูสมรสยังสะทอนใหเห็นถึงความไมสมบูรณในสถาบัน
ครอบครัว ในทัศนะของพุทธศาสนายอมรับความเหมาะสมของคูสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว แมการ
เท่ียวโสเภณีก็ถือวาเปนการนอกใจอยางหนึ่งของสามีเชนเดียวกันเพราะเปนการละเมิดสตรีอ่ืนท่ีไมใช
ภรรยาของตนเอง๘๕ หลักจริยธรรมการไมประพฤตินอกใจจึงเปนการยืนยันความมีสิทธิท่ีเทาเทียมกัน
ระหวางสามีภรรยาท่ีไมควรลวงเกิน นอกจากนั้นยังนํามาซ่ึงสุขภาพจิตท่ีดีของสมาชิกในครอบครัวอีก
ดวย 

ข.ถาเปนภรรยาก็ตองไมประพฤตินอกใจสามี 
 ความไมประพฤตินอกใจ กลาวไดวาเปนกฎเกณฑท่ีสําคัญของการอยูรวมกันของคูสมรสใน
ทัศนะของพุทธศาสนา การวางหลักจริยธรรมขอดังกลาวไวจึงถือวาเปนพันธะทางศีลธรรมของท้ังผูท่ี
เปนสามีและภรรยาและจัดเปนจริยธรรมสังคมท่ีสําคัญอยางหนึ่ง จะเห็นไดจากการจัดใหจริยธรรมขอ
ดังกลาวใหเปนสวนหนึ่งของศีลอันเปนขอปฏิบัติสําหรับมนุษยในสังคม หากจะกลาวกันแลว 

                                                 
๙๗ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๐/๑๑. 
๙๘ จิตแพทยวิทยา   นาควัชระ, หมอวิทยาตจอบปญหาชีวิตและครอบครัว  (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนา

ตนเองและนักบริหาร, ๒๕๓๗) หนา ๓๓-๓๔. 
๙๙ สมภาร  พรมทา, พุทธปรัชญา  มนุษย  สังคมและปญหาจริยศาสตร, หนา ๔๓๐. 



 
๑๕๙ 

 

จริยธรรมขอดังกลาวใหเปนสวนหนึ่งของศีลอันเปนขอปฏิบัติสําหรับมนุษยในสังคม หากจะกลาวกัน
แลว จริยธรรมขอดังกลาวจัดไดวาเปนขอปฏิบัติสําหรับมนุษยในสังคม และเปนจริยธรรมท่ีเกื้อกูล
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว พุทธศาสนาถือวา มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับสิทธิ ไมวาจะเปน
ชายหรือหญิง และสิทธิดังกลาวก็เปนสิทธ์ิท่ีจะตองไดรับการเคารพดวยเริ่มต้ังแต สิทธิในการที่จะมี
ชีวิตอยู สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในอันท่ีจะไดรับขาวสารขอมูลอยางถูกตองและตรงไปตรงมา หากมี
คนใดคนหน่ึงพยายามที่จะลิดรอนสิทธิอันชอบธรรมดังกลาวของผูอ่ืนพุทธศาสนาถือวาผูนั้นกําลังเขา
ไปกาวกายสิทธิ ในกรณีของคูสมรสก็เชนเดียวกัน พุทธศาสนาถือวา สามีภรรยายอมเปนสมบัติของ
กันและกัน เปนสมบัติท่ีจะตองไดรับการดูแลเอาใจใสในฐานะสมบัติของตน การประพฤตินอกใจ
ของคูสมรส พุทธศาสนาจึงถือวาเปนการทําลายลัทธิในความเปนสามีภรรยา 
 การประพฤตินอกใจ นอกจากจะเปนการทําลายสิทธิในความเปนสามีภรรยาแลว ยังเปนบอ
เกิดของความลมสลายของสถาบันครอบครัวไดงายอีกดวย ครอบครัวท่ีประสบกับปญหาการหยาราง
ของผูนํามักกอใหเกิดปญหาแกสังคม เด็กท่ีมาจากครอบครัวลมสลายยอมไดรับผลกระทบทางจิตใจ
มากกวาเด็กโดยท่ัวไป เด็กจะเกิดปมดอยข้ึนมาและหาทางออกในทางที่ผิด เชน การเสพส่ิงเสพติดให
โทษ คบเพ่ือนเท่ียว เนื่องจากการขาดผูเอาใจใสดูแล การไมประพฤตินอกใจจึงเปนหลักจริยธรรมท่ี
ควรไดรับการเอาใจใสจากคูสมรสเปนอยางยิ่ง การสมรสจึงนํามาซ่ึงความมีเสถียรภาพของคูสมรส
และสภาพครอบครัว 

 (๒) แกดวยการหยา สําหรับขอแรกถือวาเปนปญหาท่ีสามารถปรับปรุงแกไขไดก็
สามารถปรับปรุงหรือเปล่ียนทัศนคติแกไขพฤติกรรมสวนตัวใหสามารถกลับมาเปนเหมือนเดิมเปน
ครอบครัวท่ีอบอุนได แตในบางกรณีท่ีไมอาจจะเยียวยาได พระพุทธศาสนาเองก็ไมไดยื้อวาจะตอง
รักษาความสัมพันธดังกลาวไวเพราะพระพุทธศาสนาเนนย้ําในหลักของอนิจจตา คือความไมแนนอน
การเลือกก็ตองมีการรางเปนธรรมดา เม่ือการครองคูไปไมไดฝายใดฝายหนึ่งยังไมอาจจะปรับปรุง
ตัวเองไดก็จําเปนท่ีจะตองมีการหยาหรือเลิกรางความสัมพันธกันไป การหยาถือวาเปนทางออกท่ีดีใน
สถานการณท่ีวิกฤติเพราะเปนการบอกเลิกสัญญาท่ีไมจําตองเสียอะไรมากไปกวาการเสียใจเทานั้น 

๖.  หลักธรรมสําหรับการแกไขปญหาปญหาการหยาอันมีเหตุมาจากปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

สําหรับความรุนแรงในครอบครัวนั้นถือวาเปนปญหาหนึ่งในสมัยปจจุบันท่ีกอใหเกิดการหยา
รางไดมากเกือบเทาๆกับปญหาการนอกใจกันและกัน ซ่ึงปญหาการทํารายรางกายมักจะเกิดเฉพาะ
ผูหญิงหรือสตรีเทานั้นท่ีจะถูกสามีทําราย สวนกรณีท่ีจะถูกภรรยาทํารายรางกายสามีนั้นมีนอยดังนั้น
ปญหานี้จึงถือวาเปนปญหาท่ีเกี่ยวกับสตรีหรือผูหญิงเปนหลัก ในสังคมปจจุบันท่ีถือวาหนักกวา
ปญหาเร่ืองการหยาราง ก็คือปญหาจากการที่ถูกสามีทํารายรางกายและจิตใจ สําหรับปญหาการทําราย



 
๑๖๐ 

 

รางกายก็เชนการถูกทุบตีจากสามีท่ีติดเหลาติดการพนันหรือเปนคนเสเพลไมรับผิดชอบหรือไมมี
ความรูสึกรับผิดขอบครอบครัวหรือเปนคนท่ีมีอารมณรายรุนแรงโดยการทํารายรางกายน้ันรวมไปกับ
การขมขืนภรรยาตัวเองในขณะท่ีเธอไมยินยอม ซ่ึงประเด็นนี้ถือวาเปนการทํารายรางกายอีกประการ
หนึ่ง อยางไรก็ตามเราจะพบวาในการแกไขปญหาของความรุนแรงในครอบครัวนั้นสามารถท่ีจะนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชไดดังนี้ 

(๑) แกดวยการยึดหลักของคนคู ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ประการนั้นถือวาเปนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญเกี่ยวกับการอยูรวมกันของสามีภรรยา กลาวคือการอยูรวมกันนั้นท้ังคูจะตองมีความจริงใจ
ตอกันเปนอันดับแรกจะพูดจะทําจะคิดก็จะตองเปดเผย โปรงใส ไมปกปดอันอาจจะทําใหอีกฝาย
ระแวงได ดังนั้น การกระทําใดๆของสามีภรรยาจะตองมีความโปรงใส คือจริงใจเปนท่ีต้ัง ตอมา
จะตองมีความขมใจ (ทมะ)ในเร่ืองบางเร่ืองตองเขาใจกันเพราะท้ังสองคนน้ันไมไดถูกเล้ียงมาจาก
ครอบครัวเดียวจึงเปนธรรมดาท่ีจะตองมีความคิดหรือทัศนคติการชอบหรือไมชอบที่แตกตางกันบาง 
ความแตกตางอยางนอยๆก็คือเร่ืองรางกายท่ีมีความแตกตางอยูแลว ซ่ึงกรณีของสามีจะตองคํานึงถึง
ความแตกตางเม่ือภรรยามาอยูรวมกับตนจะตองเขาใจในภรรยา๑๐๐  

หรือฝายภรรยาก็จะตองรูหนาท่ีเม่ือไปอยูในบานสามีแลวก็จะตองรูธรรรมเนียมท่ีจะปฎิบัติ
ในบานสามีคือ 

๑.    เราท้ังหลายจักต่ืนกอน  นอนทีหลังสามีนั้น    คอยรับใชปฏิบัติใหเปนท่ีพอใจเขา    
พูดคําไพเราะตอเขา  

๒.    ชนเหลาใดเปนท่ีเคารพของสามี  คือ บิดา  มารดา  หรือสมณพราหมณ  เราท้ังหลาย
จักสักการะ  เคารพ  นับถือบูชาชนเหลานั้น    และตอนรับทานเหลานั้น    ผูมาถึงแลวดวยอาสนะและ
น้ํา   

๓. การงานเหลาใดเปนการงานในบานของสามี    คือ    การทําผาขนสัตว    หรือผาฝาย    
เราทั้งหลายจักขยัน    ไมเกียจครานในการงานเหลานั้นจักประกอบดวยปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาอัน
เปนอุบายในการงานเหลานั้น    สามารถทําได    สามารถจัดได   

๔. เราทั้งหลายจักรูการงานท่ีคนในปกครองภายในบานสามี  คือ  ทาส  คนใช  หรือ
กรรมกรวาทําแลว  หรือยังไมไดทํา    จักรูอาการของคนเหลานั้นท่ีเปนไขวาดีข้ึนหรือทรุดลง    และ
จักแบงปนของกนิของใชใหตามสวนท่ีควร  

   ๕. เราท้ังหลายจักรักษาคุมครองส่ิงท่ีสามีหามาได   จะเปนทรัพย  ขาว  เงินหรือทองก็
ตาม  จักไมเปนนักเลงการพนัน  ไมเปนขโมย    ไมเปนนักเลงสุรา ไมลางผลาญทรัพยสมบัติ ๑๐๑ 

                                                 
๑๐๐ สํ.ส. (ไทย)  ๑๘/๔๖๒/๒๙๗. 
๑๐๑  องฺ.ปฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๓/๕๒. 



 
๑๖๑ 

 

จะเห็นไดวาการทําหนาท่ีบนความแตกตางของคูสามีภรรยาน้ันจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก 
ดังนั้นเม่ืออีกฝายทําไมถูกใจก็ตองมีการขมใจไวบาง ตอมาคูสามีภรรยาจะตองมีคือ ความอดทน(ขันติ)
อดทนตออารมณท่ีชอบหรือไมชอบท่ีแตละคนแสดงออกมา ซ่ึงความอดทนน้ีถือวาเปนยอดของสรรพ
ส่ิงและไมกอใหเกิดความรุนแรงได ประการสุดทายก็คือจาคะหรือการปลอยวางเสียสละใหกันและ
กันเปนปกติวิสัย เม่ือทําไดเชนนี้ความรุนแรงตบตีทํารายรางกายก็จะไมเกิดข้ึน 

(๒) แกดวยการใหอภัย การกระทําหรือการแสดงงอกอยางหน่ึงของสามีภรรยาที่ไม
กอใหเกิดความรุนแรงก็คือการรูจักใหอภัยซ่ึงกันและกันไมพยาบาทอาฆาตหรือใชอารมณในการ
ตัดสินปญหาเพราะอารมณนั้นไมไดชวยใหปญหาทุเลาเบาบางลงจะมีก็แตการรูจักใหอภัยกันและกัน
เทานั้น 

 (๓) แกดวยหลักการมีเมตตา  คําวา เมตตาหมายถึง  ความรัก, ความปรารถนาใหเขามี
ความสุข, แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวท้ังปวงเปนสุขถวนหนา (เปนขอ ๑ ในพรหมวิหาร ๔, ขอ ๒ ในอา
รักขกัมมัฏฐาน ๔)  บางแหงทานก็ใชคูกับกรุณา เขียนติดกันวา เมตตากรุณา หมายถึง ความรักความ
ปรารถนาดี และความสงสาร ความอยากชวยเหลือปลดเปล้ืองทุกข  (เปนขอแรกในเบญจธรรม) ๑๐๒   
สอดคลองกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานท่ีนิยามไววา “ความรักและเอ็นดู, ความปรารถนา
จะใหผูอ่ืนไดสุข, เปนขอ ๑ ในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา”๑๐๓จากการกลาวมาเรา
จะพบวา คําวา เมตตานั้นหมายถึงความรักซ่ึงความรักแบบเมตตามีลักษณะดังตอไปนี้ 
 ๑. เปนความรักท่ีบริสุทธ์ิท่ีมีตอเพื่อนมนุษยและสัตวท้ังหลายในฐานะเปนเพื่อนรวม
โลก หรือเพื่อนรวมทุกข รวมสังสารวัฏ เปนความรักอยางเปนกลาง ๆ อยางเผ่ือแผ ทําใหใจเปดกวาง
ออกไป และผองใสเบิกบาน๑๐๔ 
 ๒. เปนความรักท่ีมุงสรางประโยชนเพื่อบุคคลอ่ืนเปนท่ีต้ัง ไมใชมุงเพื่อใหบุคคลอ่ืนมา
สนองความตองการของตน  เปนภาวะท่ีจิตยินดีในการดํารงอยูดีของมนุษยและสัตวท้ังหลายตาม
สภาพของมัน เปนสภาวะจิตท่ีเปนกุศล ดีงาม โปรงสบาย ซ่ึงภาวะจิตแบบนี้จะเกื้อกูลความสุขท้ังแก
ตัวเองและผูอ่ืน   
 ตามหลักการของพระพุทธศาสนาถือวาเมตตาเปนหลักธรรมท่ีสําคัญหลักธรรมหนึ่ง  ใน
แงจริยธรรมถือวาเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมใหมีความสุข ในอรรถกถา

                                                 
๑๐๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพ ฯ : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๓๗. 
๑๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพอักษร

เจริญทัศน, ๒๕๓๙),หนา ๖๕๕. 
๑๐๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อางแลว, หนา ๕๐๗. 



 
๑๖๒ 

 

ทานจึงกลาววา “บุคคลผูมีปกติอยูดวยเมตตา ยอมเปนท่ีรักของสัตวท้ังหลายท้ังปวง เปนผูไมกําเริบ
เพราะความเพียร ดวยเหตุดังกลาวนี้ บุคคลนั้นจึงเปนอันมงคลนี้รักษาคุมครอง”๑๐๕ หมายความวา 
ความรัก ความปรารถนาดีท่ีมนุษยมีตอบุคคลอ่ืน สัตวอ่ืนนี้จะชวยรักษา และคุมครองใหโลกเกิดความ
สงบสุข เพราะอํานาจความรักจะทําใหไมมีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 
 ในกรณีของสามีภรรยาก็เชนกันหากมีความรักความเมตตาตอกัน เอ้ืออาทรพ่ึงพาอาศัย
กันภายใตกรอบแนวคิดเร่ืองเมตตานี้ก็จะทําใหไมมีการเบียดเบียนหรือทํารายรางกายของกันและกันมี
แตจะทําใหความสัมพันธในครอบครัวม่ันคงมากข้ึน 
๔.๔ การนําหลักเกณฑการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรมาประยุกตใชในสังคมไทย 
 เนื่องจากในสังคมไทยปจจุบันนี้ไดรับอิทธิพลความเจริญทางดานเทคโนโลยีจากตะวันตกทํา
ใหวัยรุนหรือเยาวชนในวัยเจริญพันธุนั้นมีชองทางในการเลือกคูไดอยางมีอิสรเสรีมากข้ึนเปนเหตุทํา
ใหสังคมไทยไดรับผลกระทบจากการเลือกคูท่ีไมถาวร กลาวคือมีการจับคูกันเพื่อท่ีจะมีเพศสัมพันธ
โดยไมมีภาระผูกพันระหวางหญิงชายเปนเหตุใหมีปญหาตามมามาก เชน ปญหาอาชญากรรม การทํา
แทงหรือปญหาโสเภณี และปญหาเด็กกําพรา เปนตน ซ่ึงปญหาดังกลาวนั้นถือวาเปนปญหาท่ีสืบ
เนื่องมาจากการตัดสินใจเลือกคูอยางรวดเร็ว 
 อยางไรก็ตามหากจะพิจารณาถึงเกณฑในการเลือกคูในปจจุบันนี้มีนักวิชาการหลายทานได
เสนอกรอบแนวคิดเร่ืองการเลือกคูของคนในสังคมไทยไววาวัฒนธรรมการเลือกคูครองถือรูปแบบ
การเลือกคูครองในสมัยปจจุบันเปล่ียนไปโดยจะข้ึนอยูกับสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลท่ีมีโอกาสเลือก
คูครองเอง โดยยึดหลักพื้นฐานของวัฒนธรรมท่ีบุคคลเหลานั้นอยู๑๐๖มากข้ึนและเกณฑการเลือกคูใน
ปจจุบันจะมีอยู ๒ แบบดวยกันคือ 

๑. บิดามารดาเลือกให (Controlled Selection by parents) การเลือกคูครองแบบนี้จะข้ึนอยูกับ
บิดามารดา เพราะถือเปนธรรมเนียมโดยเห็นวาการท่ีผูใหญเลือกใหนั้นเปนส่ิงท่ีเหมาะสมแลวโดยถือ
วาการเลือกคูแบบนี้เปนการเลือกคูแบบดั้งเดิม 

๒. การเลือกโดยเสรี (Free Selection by Young Person) การเลือกคูครองแบบนี้เปนการเลือก
โดยสมัครใจของชายหญิง สวนมากเกิดจากความใกลชิดกันการพูดจาเกี้ยวพาราสีกัน๑๐๗เปนการเลือก
คูท่ีผูใหญไมไดเขามาเกี่ยวของโดยเราจะพบวาในปจจุบันนี้จะมีรูปแบบการเลือกคูประเภทนี้อยูมาก 

                                                 
 ๑๐๕ ขุ .ชา.อ. (ไทย)  ๓/๕/๙๕๒.  

๑๐๖ Knox, D.. Choices in relationship: An Introduction to Marriage and the Family.(East Carolina 
University1991) p.179. 

๑๐๗  ทัศนะของ Courtship อางถึงใน บุญลือ วันทายนต.  ครอบครัวและวงศวาน. (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.๒๕๒๐) หนา ๑๑๓. 



 
๑๖๓ 

 

 อยางไรก็ตามจากการศึกษาเกณฑการเลือกในทางพระพทุธศาสนามาจะพบวาเราสามารถท่ีจะ
นําเกณฑดังกลาวมาประยุกตใชกับการเลือกคูในสังคมไทยได หรือนาํมาเปนเกณฑในการเลือกคู
เพื่อใหไดมาซ่ึงคูครองท่ีเหมาะสมไดดังตอไปนี ้
 (๑) เลือกจากคุณธรรม(สวนตัว) หมายถึงในการตัดสินใจท่ีจะแตงงานนั้นจําเปนท่ีจะตอง
พิจารณาจากเกณฑในเร่ืองความมีคุณธรรม และหากจะมีคําถามวาความมีคุณธรรมนั้นเราจะวัดได
อยางไร หรือเราจะทราบไดอยางไรวาเขาเปนคนมีคุณธรรมหรือไม ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา
การจะรูวาคนๆน้ันจะเปนอยางไรมีพฤติกรรมอยางไรก็อาศัยการคบหาเพราะการคบหานั้นยอมจะทํา
ใหเราไดรูอุปนิสัยของแตละฝายได นอกจากการคบหาแลวก็จะตองพิจารณาจากสังคมส่ิงแวดลอม
ของผูนั้นวาเปนเชนไร อาจจะตองสอบถามหรือสืบจากคนรอบขางตามแนวปรโตโฆสะ คือเสียงจาก
คนอ่ืนๆและใชระยะเวลาในการคบหาคอนขางพอสมควรก็อาจจะรูได สําหรับความมีคุณธรรมนั้นก็
วัดจากความเปนผูมีศีลหรือไม มีธรรมประจําใจ ติดอบายมุขการพนันหรือไม ซ่ึงส่ิงตางๆเหลานี้
จะตองใชเวลาในการพิจารณาอยูพอสมควร ในประเด็นเร่ืองคุณธรรมนี้ถือวาเปนประเด็นหลักท่ี
พระพุทธศาสนาเนนมาก 
 (๒) เลือกจากรูปราง สําหรับรูปรางแมจะไมถือวาเปนเร่ืองท่ีเปนสาระมากนักแต
พระพุทธศาสนาก็ยอมรับวารูปรางจะตองมีสวนในการเขามาเปนหนึ่งในเกณฑพิจารณา กลาวคือการ
ท่ีจะเลือกใครมาเปนคูจะตองพิจารณารูปรางใหสมสวนไมอวนหรือผอมเกินไปไมเต้ียหรือสูงเกินไป
ใหสมสวนกับตัวผูท่ีจะเลือก 
 (๓) เลือกจากเกณฑในเรื่องอายุ อายุจะตองไมหางกันมากท้ังหญิงและชายท้ังนี้เพราะการท่ีมี
อายุมากกวาหรือนอยกวาส่ิงหนึ่งท่ีจะเปนปญหาตามมาก็คือเร่ืองทัศนคติอารมณและความตองการ
ทางเพศท่ีอาจจะไมสมดุลกัน การคํานึงถึงอายุถือวาเปนเร่ืองท่ีพระพุทธศาสนาใหความสําคัญอยู
พอสมควร 
 (๓) เลือกจากพื้นฐานทางครอบครัว ในกรณีนี้เปนการเลือกจากกรอบในเร่ืองส่ิงแวดลอม
ทางดานครอบครัวของผูท่ีเราจะเลือกมาเปนคู กลาวคือตองรูใหไดวาครอบครัวนั้นเปนอยางไรพอแม
พี่นองญาติเปนคนดีหรือไมเปนมีศีลธรรมเขาวัดเขาวาบางหรือไม ไมใชเปนครอบครัวท่ีไมสนใจเร่ือง
ธรรมะเอาแตแสวงหาเพียงอยางเดียว การคํานึงถึงเกณฑเร่ืองครอบครัวนั้นถือวาเปนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญคอนขางสูงเพราะหากเลือกผิดอาจจะตองไดรับความทุกขเนื่องจากแรงกดดันจาก
ครอบครัวของคนท่ีเราเลือก 
 (๔) เลือกจากสภาพเศรษฐกิจ สําหรับประเด็นเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจของคนท่ีเลือกนั้น
แมวาปจจุบันนี้จะดูไมสําคัญแตในความไมสําคัญนั้นก็มีความสําคัญอยูกลาวคือ ไมมีใครที่ตองการอยู
อยางอดอยากหรือยากจนตลอดชีวิตเพราะทุกคนตองการความสบายเปนท่ีต้ัง การที่คนท่ีเราจะเลือก



 
๑๖๔ 

 

เปนผูท่ีมีฐานะทางการเงินอยูบางก็อาจจะเอ้ืออํานวยตอการเปนอยูในวันขางหนาไดไมลําบากมากนัก
เพราะการแตงงานนั้นในวันตอไปก็จะตองมีลูกซ่ึงก็ถือวาเปนภาระท่ีจะตองเล้ียงดู ดังนั้น การคํานึงถึง
เร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญในคัมภีรกลาววาภรรยาจะทิ้งสามีดวยเหตุผลหน่ึงก็คือ 
“จน”๑๐๘และมีขอกําหนดวาสตรีโดยมากจะคํานึงถึงเร่ืองฐานะเปนอันดับท่ี ๓ เสมอ 
 (๕) เลือกจากสติปญญาหรือการศึกษา พระพุทธศาสนาน้ันถือวาการเปนผูมีสิปญญานั้นถือวา
เปนผูท่ีมีการพัฒนาแลวหรือเปนบุคคลที่สามารถแนะนําส่ังสอนผูอ่ืนได สําหรับประเด็นนี้ในความ
เกี่ยวของกับการเลือกคูจําเปนทีเดียวท่ีจะตองนําเร่ืองการศึกษามาพิจารณาเพราะคนท่ีมีระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันยอมมีปญหาในเร่ืองทัศนคติและความรูความเขาใจมีหลักฐานในคัมภีรระบุวา
การตัดสินใจเลือกใครมาเปนคูหรือไมนั้นขอหนึ่งก็คือเร่ืองโงหรือฉลาด๑๐๙ 
 (๕) เลือกจากประสบการณของผูใหญ แมวาในสังคมปจจุบันจะมีอิสรเสรีภาพในการเลือกคู
มากและการเลือกคูปจจุบันก็ไมไดคาดหวังจากการแนะนําจากผูปกครองมากนักเนื่องจากสมัยนี้
ผูหญิงผูชายโดยมากจะมีอิสระเลือกคูตามใจตนเอง แตถึงอยางนั้นคําแนะนําผูใหญก็ถือวาเปนส่ิงท่ีมี
ประโยชนสําหรับการตัดสินใจ(ในบางเร่ือง)ท้ังนี้ก็เพราะเหตุท่ีวาผูใหญนั้นมีประสบการณมากอน
ยอมจะรูลึกซ้ึงในเร่ืองของการเลือกคูไดเปนอยางดี ดังนั้น ในสมัยนี้ก็ควรท่ีจะพังผูใหญท่ีมี
ประสบการณบาง ในบางเร่ืองแมวาจะเปนเร่ืองท่ีดูเหมือนจะเปนเร่ืองท่ีคอนขางโบราณครํ่าครึใน
สายตาของคนสมัยใหมแตก็อยาลืมวาประสบการณในการผานโลกมากอนนั้นเปนเร่ืองท่ีสําคัญ
สําหรับการตัดสินใจคร้ังสําคัญของชีวิตซ่ึงนั่นก็ คือเ ร่ืองของการแตงงาน  ในทรรศนะของ
พระพุทธศาสนาการเลือกคูแมจะเปนหนาท่ีของบิดามารดา แตก็ไมไดมีระบุวาการเลือกคูนั้นจะเปน
เร่ืองท่ีตองบังคับเพราะคนเราน้ันไมอาจจะบีบบังคับไดทุกเร่ือง การใหเช่ือผูใหญถือวาเปนการ
คํานึงถึงความรอบคอบและไมประมาทในการดําเนินชีวิต ดังนั้น การฟงผูใหญหรือผูปกครองจึงเปน
เร่ืองท่ีมีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกคูของตน 
 
๔.๕  คุณคาของการนําหลักเกณฑในการเลือกคูทางพระพุทธศาสนามาใชในสังคมไทยปจจุบัน 
 จากการศึกษาประเ ด็นเ ร่ืองการเ ลือกคูมา ท้ังหมดเราจะพบว าการ เ ลือกคู ในทาง
พระพุทธศาสนาน้ันเปนกรอบแนวคิดท่ีมุงจะอธิบายปรากฏการณของการเลือกคนท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง และเปนกระบวนการท่ีมุงจะแสวงหาเพื่อใหไดมาซ่ึงคนท่ีใช และหากนํามาประยุกตใชกับ
สังคมไทยก็สามารถท่ีจะใหคุณคาหลายประการดังนี้ 

                                                 
๑๐๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๙๘/๑๔๓. 
๑๐๙  ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๙๘/๑๔๓. 
 



 
๑๖๕ 

 

 (๑) คุณคาดานความไมประมาท(คุณคาเพื่อตนเอง)   มีคําพูดท่ีกลาววาความไมประมาทคือ
หนทางแหงการไมพลาดพล้ังเสียหายตามพุทธภาษิตท่ีวา ปะมาโท มัจจุโน ปะทัง นั้นถือวาเปนส่ิงท่ี
ยังคงมีความหมายอยูเสมอเนื่องจากการเลือกคูนั้นเปนการตัดสินใจคร้ังสําคัญของชีวิตท่ีมนุษยจะ
ตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงตัวเองจากการท่ีตองอยูเพียงลําพังหันมาเปนการอยูรวมกับคนอ่ืนใน
ลักษณะของการครองรักครองเรือน ซ่ึงการตัดสินใจและการดําเนินชีวิตคูนั้นถือวาเปนส่ิงท่ีจะตองใช
ท้ังศาสตรและศิลปในการประคองหรือบริหารใหชีวิตครอบครัวเปนไปไดอยางราบร่ืน เพราะปรากฏ
วาในสังคมปจจุบันนี้การเลือกคูของผูหญิงหรือผูชายน้ันเปนส่ิงท่ีเปนไปตามอํานาจความพึงพอใจ
สวนตัว แตการเลือกนั้นก็กอใหเกิดปญหามากมายโดยเฉพาะปญหาการหยารางดังท่ีไดกลาวไปแลว 
ซ่ึงจากการศึกษายอดของการหยารางกับการแตงงานในแตละปนั้นถือวามีสถิติท่ีใกลเคียงกันมาก 
แสดงใหเห็นวาการเลือกคูของคนในสังคมไทยนั้นมีอัตราสวนของการเลือกท่ีผิดพลาดอยูคอนขางสูง 
ดังนั้น เพื่อเปนการไมประมาทการมีหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับการเลือกคูโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา
มาปรับใชก็ถือวาเปนตัวเลือกหรือเปนแนวทางท่ีจะกอใหเกิดสติหรือมีหลักการที่เหมาะสมในการ
เลือกวาจะเลือกอยางไรและเลือกใครเปนคูของตนรวมถึงเม่ือเลือกแลวควรท่ีจะตองดําเนินชีวิตไปใน
แนวทางใดจึงจะเปนการดําเนินชีวิตท่ีไมประมาทและกอใหเกิดความสุขได หลักการเลือกคูในทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหประโยชนหรือคุณคากับสังคมไทยในการนําไปใชก็คือการทําใหคนท่ีคิดจะเลือก
คูมีสติและเหตุผลในการเลือกหรือตัดสินใจมากข้ึน 
 (๒) คุณคาเพื่อสังคม หลักการเลือกคูในทางพระพุทธศาสนาประการหนึ่งท่ีจะมีตอสังคมไทย
ก็คือหากมีการนําหลักเกณฑทางพระพุทธศาสนาไปใชในการเลือกคูแลวก็ยอมกอใหเกิดคุณคากับ
สังคม กลาวคือเม่ือสังคมมีการเลือกคูท่ีเหมาะมีหลักการและแนนอนมากข้ึนก็จะเปนเหตุทําให
ครอบครัวเปนครอบครัวท่ีเขมแข็งเม่ือครอบครัวเขมแข็งสังคมก็เปนสุข เพราะหากคนเราสามารถ
เลือกคูไดเหมาะสมกับตนเองก็ยอมจะมีแตความรักความเขาใจ เม่ือเปนดังนั้นปญหาท่ีเกี่ยวของกับการ
เลือกคูก็จะไมเกิดข้ึน เม่ือปญหาไมเกิดสังคมก็เปนสุขได กระบวนการในการผลิตประชากรก็จะเปน
การผลิตท่ีมีคุณภาพไมสรางปญหาใหเกิดกับสังคมได โดยสังคมจะไดประโยชนจากการเลือกคูท่ี
เหมาะสมในหลายๆดาน เชน ดานสังคม การเลือกคูท่ีเหมาะยอมเปนบอเกิดของความผาสุกของสังคม 
สังคมไมมีปญหา ดานการศึกษา เม่ือสังคมมีความสุขการจัดการศึกษาเพื่อสังคมก็เปนส่ิงท่ีดําเนินไป
ไดดวยดี ดานเศรษฐกิจ การเลือกคูท่ีเหมาะสมยอมกอใหเกิดประโยชนกับสังคมในแงของการท่ีรัฐไม
จําเปนตองเสียงบประมาณมาเพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการเลือกคู เชน ปญหาทางจิต ปญหาเด็กกําพรา 
ปญหาอาชญากรรม ปญหาโสเภณี ปญหายาเสพติด เปนตน ซ่ึงปญหาเหลานี้ลวนมีท่ีมาจากปญหา
ครอบครัวหรือปญหาการเลือกคูท้ังนั้น 
  



 
๑๖๖ 

 

 



 
๑๖๖ 

 

บทท่ี  ๕     
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาหลักการเลือกคูในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา แนวคิดในการเลือกคูทาง
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญตอการเลือกคู โดยไดวางหนาท่ีของชายและหญิง หรือสามีภรรยาไว
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว   ภรรยามีหนาท่ีดูแลงานบาน  ขยันไมเกียจคราน  เก็บ
ออมเงินของสามี ไมประพฤตินอกใจ และชวยเหลือสงเคราะหญาติของสามี  สวนหนาท่ีของสามี      
มีหนาท่ียกยองภรรยา ไมดูหม่ินภรรยา ไมประพฤตินอกใจภรรยา  มอบความเปนใหญในบานให และ
ใหเคร่ืองแตงตัวในโอกาสอันควร 

 รูปแบบการเลือกคู จากการศึกษาพบวาในคัมภีรพระไตรปฏกไมปรากฏรูปแบบการเลือกคู  
แตสามารถสรุปแบบรูปการเลือกคูโดยพิจารณาจากพระสูตรท่ีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  
ได ๕ รูปแบบ คือ  รูปแบบเลือกเองตามความชอบใจของตน    รูปแบบเลือกผานพอส่ือแมส่ือ  
รูปแบบเลือกผานผูปกครอง หรือคนใกลชิด  รูปแบบเลือกคูเพราะเหตุผลดานเศรษฐกิจ  และรูปแบบ
อ่ืนๆ  ในรูปแบบที่เลือกเองตามความชอบใจของตน หรือชายและหญิงหาคูครองกันเอง  โดยมากเกิด
จากการเลือกคูท่ีดูจากความประทับใจ เชน มีรูปรางสวยงาม  วาจาสุภาพออนหวาน  มีการศึกษาดี 
รูปแบบการเลือกคูท่ีมีคนกลางเปนฝายจัดหาคูให   เปนรูปแบบท่ีฝายหญิงและฝายชายตางฝายตางมี
ความตองการหาคูครอง  แตไมมีโอกาส  หรือไมกลาพูดคุย เนื่องจากเขินอาย  จึงตองมีคนกลางเปน
คนทาบทามให  รูปแบบเลือกผานผูปกครอง หรือคนใกลชิดหรือรูปแบบที่พอแมเปนฝายจัดหาให 
เนื่องมาจากพอแมมีประสบการณในการดูคนท่ีคิดวาเปนคนดี  สามารถเปนคูครองของบุตรได  ทําให
บุตรของตนมีความสุขในการครองคูท่ีตองอยูรวมกับบิดามารดาในครอบครัวเดียวกัน ท่ีเปนลักษณะ
ของครอบครัวคนไทยในสมัยกอน  รูปแบบเลือกคูเพราะเหตุผลดานเศรษฐกิจ หญิงชายจะไมไดมี
ความรักตอกัน แตอาศัยเหตุจําเปนทางดานเศรษฐกิจ หรือความยากจน จึงตองหาคูครองท่ีมีฐานะ
รํ่ารวย  เพื่อหวังวาเม่ือแตงงานแลวชีวิตของตนเองจะไมยากจนขัดสน และรูปแบบการเลือกคูแบบ
อ่ืนๆ ไดแก เลือกคูเพราะสงคราม  หรือการเมือง            

สวนหลักการเลือกคูท่ีปรากฏตามคัมภีรพระพุทธศาสนา มีหลักการเลือกคู ไดแก  หลักการ
เลือกคูของชาย  จะเลือกจากคุณธรรมความเปนสตรีท่ีเปนบัณฑิต  รูปรางท่ีสวยงามของสตรี  เลือก
จากลักษณะของภรรยา๗ประเภท  เลือกจากลักษณะของผูหญิง ๕ ประเภท  เลือกจากลักษณะของ
พฤติกรรมของภรรยาตามหลักทิศ ๖   เลือกจากลักษณะพฤติกรรมของผูหญิงท่ีเปนลูกสะใภ  และ
เลือกจากลักษณะพฤติกรรมท่ีไมดีของผูหญิงท่ีเคยเปนภรรยากระทําตอสามี   สวนหลักการเลือกคู
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สําหรับผูหญิง (ในกรณีเลือกผูชาย)  ไดแก   เลือกจากลักษณะความไมพรอม   เลือกจากชายท่ีมี
ลักษณะดี คือ ลักษณะมหาบุรุษ เลือกจากลักษณะของสามี ๗ ประเภท   เลือกจากเกณฑความเปน
สัตบุรุษ  เลือกจากคุณสมบัติของการเปนสามีท่ีดี  เลือกจากเหตุ ๘ ประการ   เลือกจากคุณสมบัติของ
ผูชายที่ดี  สวนหลักเกณฑดานศิลธรรมในการเลือกคู ไดแก ตองมีความเชื่อ(ศรัทธา)เสมอกัน  มี
หลักการประพฤติท่ีเสมอกัน  มีหลักการเสียสละท่ีเสมอกัน และมีปญญาท่ีเสมอกัน 

สรุปไดวาหลักเกณฑการเลือกคูท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา มี ๒ ประการ คือ เกณฑ
หลัก  ไดแก เลือกจากความเปนผูมีศีลธรรม  เลือกจากความเปนผูมีความรับผิดชอบ   และเกณฑรวม 
ไดแก  เกณฑรางกายหรือรูปสมบัติ  เกณฑทางดานฐานะทางเศรษฐกิจ  เกณฑในดานความเปนผูมี
ชาติตระกูล  เกณฑดานความเปนผูท่ีมีวิชาความรู สติปญญา  เกณฑดานความเปนผูมีวาจาหวานลอม
เกง หรือมีเทคนิคในการโนมนาวเกง  

สวนหลักการประยุกตใชหลักการเลือกคูเพื่อแกไขปญหาสังคมไทย  ในหลักการเลือกคูของ
พระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงหลักการเลือกคูในการแกปญหาสังคม  ไดแก  กอนตัดสินใจเลือกจะตอง
มีสติไมประมาทและรอบคอบ  เม่ือตัดสินใจแลวจะตองรับผิดชอบใหดีที่สุด  เม่ือตัดสินใจเลือกแลว
ตองไมนอกใจและตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเหมาะสม  ตองทําใจยอมรับท่ีส่ิงท่ีเกิด  และสุดทาย
เม่ืออยูรวมกันแลวไมสามารถไปดวยกันไดก็ใหเลิกโดยยึดหลักความเปนอนิจจัง สวนการแกปญหา
สังคมไทย ใหใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไดแก หลักความสันโดษ   หลักไตรลักษณ   หลักขันติ 
คือ ความอดทน สวนหลักธรรมท่ีสามารถนํามาแกปญหาการหยาราง ไดแก หลักธรรมในการสราง
ฐานะทางการเงินของครอบครัว คือ ทิฎฐธัมมิกัตถสังสัตตนิกธรรม   อบายมุข ๖  กามสังวรหรือการ
ควบคุมอารมณ 
 สวนการประยุกตใชหลักการเลือกคูเพื่อแกปญหาสังคม จากการศึกษา พบวาถาหากนํา
หลักการเลือกคูในพระพุทธศาสนา มาใหความรูกับเยาวชนของประเทศ  จะทําใหปญหาสังคมลด
นอยลง  โดยรัฐบาลควรนําหลักธรรมและหลักการในการเลือกคูของพระพุทธศาสนามาเผยแพร และ
สงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง   รัฐบาลจึงควรแกไขปญหาสังคมในปจจุบัน         ดวยการดําเนินการ
สนับสนุนและเผยแพรหลักการเลือกคูทางพุทธศาสนา ใหกับเยาวชน โดยการนําไปบรรจุในหลักสูตร
การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  เพื่อใหนักเรียนหรือเยาวชนของชาติไดศึกษาและนํามาใชในชีวิต
เม่ือถึงวัยครองเรือน และสนับสนุนแนวคิดเร่ืองเพศ และการดํารงอยูในสังคม  โดยยึดหลักการที่วา 
เร่ืองเพศไมใชความสุขทางกาย  แตเปนปญหาของสังคม   โดยนําเสนอเร่ืองเพศ เปนมุมมองทางสังคม
ปจจุบันท่ีมีปญหาทางเพศ  ไดแก  การคาประเวณี   การเลือกคูตามอําเภอใจ  โดยขาดการดูแลเอาใจใส
จากสังคมรอบขาง  ซ่ึงการเลือกคูท่ีเปนปญหาอยูในขณะน้ี  ไดแก กลุมนักศึกษาชายและหญิงท่ีอยูตาม
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หอพัก  หรือกลุมผูใชแรงงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีอยูรวมกันฉันสามีภรรยา โดยไมไดแตงงาน
กัน   
  

  
๕.๒ ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาหลักการเลือกคูในพระพุทธศาสนาเถรวาทผูวิจัยมีเห็นวายังมีประเด็นท่ีนาสนใจ
อีกหลายประเด็นท่ีนาจะนําไปศึกษาวิจัย เพิ่มเติมคือ 

๑. การศึกษาเร่ืองการครองคูท่ีทําใหชีวิตคูมีความสุขตามหลักของพระพุทธศาสนา 
เนื่องจากจะทําใหทราบถึงการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการครองคู 

๒. การศึกษาปญหาการครองคูท่ีสงผลกระทบตอปญหาสังคม  เนื่องจากจะทําใหทราบวา 
ลักษณะของครอบครัวประเภทใดบาง  ท่ีสงผลกระทบตอสังคมในภาพรวม 

๓. การศึกษาเปรียบเทียบการครองคูในพระสมัยพุทธกาลกับการครองคูในปจจุบัน  

เนื่องจาก จะทําใหทราบถึงในครองคูในสมัยพุทธกาล (อินเดีย)  และการครองคูในสังคมไทยปจจุบัน  
วามีความแตกตางกันอยางไร 

๔. การศึกษาเร่ืองสิทธิสตรีตามคัมภีรพระพุทธศาสนา  เนื่องจากจะทําใหทราบวาสตรีใน 

สมัยพุทธกาล มีสิทธิอะไรบาง นอกจากการเปนภรรยาที่ดีของครอบครัว 

๕. การศึกษาการครองคูท่ีมีความสุข ศึกษาเฉพาะกรณีตัวอยางครอบครัวท่ีมีความสุข  

เพราะจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนความจริงในสังคมไทยปจจุบัน  วาคูครองท่ีมีความสุขจริงๆ นั้น  
ครอบครัวเหลานี้ ไดนําหลักธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาอะไรบาง ไปใชในการดําเนินชีวิต 
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_______.พจนานุกรมพุทธศาสตร : ฉบับประมวลธรรม,  กรุงเทพมหานคร : มหา 
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘ 
_______.พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพคร้ังท่ี ๙ กรุงเทพมหานคร :  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓ 
_______.กรรมและนรกสวรรคสําหรับคนรุนใหม,  พิมพคร้ังท่ี ๓,  (กรุงเทพมหานคร  

: สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป. 
_______.ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธรรม,๒๕๔๑ 
_______.พุทธธรรม : ฉบับปรับปรุงขยายความ กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒ 
_______.วินัยเร่ืองใหญกวาท่ีคิด  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธรรม, ๒๕๓๙ 
พระพรมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ธรรมนูญชีวิต กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิบรรจงสนิทและสหปฏิบัติ
,๒๕๔๖ 
_______.คูสรางคูสม ชีวิตคูในอุดมคติในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,๒๕๕๐ 
พระพุทธโฆษาจารย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค ๑ ตอน ๑. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย 

,๒๕๓๕ 
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พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร  ธมมมจิตโต). การควบคุมสัญชาตญาณ กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ 
ธรรม, ๒๕๓๙ 

พระราชวรมนี (ประยุทธ ปยุตโต), การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา  กรุงเทพมหานคร :  
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๐ 

พระสิริมังคลาจารย, มงฺคลตถฺทีปนี  ทุติโย ภาโค, กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๓๕  
วันทนีย  วาสิกสิน,  ปญหาพฤติกรรมทางเพศของมนุษยกับงานสังคมสงเคราะห  กรุงเทพมหานคร  

: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ๒๕๒๖  
วารุณี  บิณฑสันต,  จิตวิทยาครอบครัวและสวัสดิภาพเด็ก กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโรงเรียน 

ประชาสงเคราะห,  ๒๕๑๔ 
สุชาติ  โสมประยูรและวรรณี  โสมประยูร, เพศศึกษา กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช   

จํากัด,  ๒๕๓๑  
สํานักราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๒กรุงเทพมหานคร : บริษัทนาน 

มีบุค จํากัด ๒๕๔๖. 
สมภาร  พรมทา. พุทธปรัชญา  มนุษย  สังคมและปญหาจริยศาสตร, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑ 
_______.พุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพุทธชาด,๒๕๓๕  
สุพัตรา  สุภาพ. ปญหาสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙ 
เสฐียรพงษ   วรรณปก,  สัมผสัพระพุทธเจาดวยใจ กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,  ๒๕๓๔ 
ศรีเรือน  แกวกังวาน. จิตวิทยาบุคลิกภาพ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพหมอชาวบาน,๒๕๓๖ 
_______.จิตวิทยาพัฒนาการทุกชวงวัย  เลม ๑-๒ กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๓๙ 
ศรีสุรางค  พูลทรัพย, “อารยธรรมอินเดีย”ใน อารยธรรมตะวันออก กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙ 
 
(๒)    วิทยานิพนธ   :  

กุลวีร  ประภาพรพิพัฒน, แนวคิดและจริยศาสตรท่ีเก่ียวกับเพศในพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานพินธ   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔. 

จุฑานาฎ  ผดุงเจริญ, อิทธิพลของรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัวท่ีมีตอทัศนคติในการเลือก 
คูครองและการสมรส,วิทยานิพนธ   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒. 
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จําเนียร  รักษาภักดี, การศึกษาเร่ืองจริยธรรมของคูสมรสตามหลักพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓. 

ฉันทนา วุฒิไกรจํารัส. การศึกษาปจจัยกอนการสมรส ปจจัยการเลือกคูครองและทัศนคติตอการ 
สมรส ระหวางแรงงานท่ีจดทะเบียนสมรสและไมจดทะเบียนสมรส : ศึกษากรณีแรงงานใน 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธปริญญาโท,มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ.๒๕๔๔. 

ฉันทชนก สายสมบัติ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือกคูครองของนายทหาร สังกัดกองบัญชาการ 
ทหารสูงสุด. วิทยานิพนธปริญญาโท  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.๒๕๔๑ 

นงลักษณ  เอมประเสริฐ,  รูปแบบครอบครัวไทยของสังคมสมัยใหม  :  แนวโนมอนาคต    งานวิจัย 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ๒๕๓๙ 

นิลุบล  ศิริวรวฒิุ.พฤติกรรมการเลือกคูครองของชาวอีสาน:ศึกษากรณี บานหนองสอ ตําบลลําปาว  
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ.วิทยานพินธ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๓๘.  

บุญประครอง  ภาณุรัตน,  “ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความไมม่ันคงในชีวิตสมรส  :  ศึกษากรณีสตรีท่ี 
สมรสแลว  ภาครัฐบาล,  รัฐวิสาหกิจและเอกชน ” วิทยานิพนธสังคมศาสตรและ 
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๓๕. 

พระมหาปรีชา   ปริญาณจารี (หลักโคตร). ความรักในพุทธปรัชญา. วทิยานิพนธ  มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๔๕ 

พระอํานาจ  เขมปฺโญ (ยอดทอง) . การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาความรักในพุทธปรัชญาเถรวาท 
และงานเขียนเร่ืองซิมโพเซียม(Symposium)  ของเพลโต. วิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๔๖. 

มาลินี  วงษสิทธ์ิ,  “ ทัศนคติตอคานิยมเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมไทย ”  งานวิจัยสถาบันประชากร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๕ 

ศุภลักษณ  พฤธิพงศสิทธ์ิ, “สุขภาพจิตและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
ท่ีมาจากครอบครัวหยาราง , ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบางใหญ จังหวัดนนทบุรี”   
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๔ 

วิจิตร   แมดสถาน. คุณลักษณะของเพศตรงกันขามท่ีนาพึงพอใจของวัยรุนในสถานศึกษาจังหวัด 
ขอนแกน.วิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,๒๕๓๖. 
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 (๓) บทความ :  

ชูชีพ  ชนบท, เลือกคูอยางไรใหรอดยุคมิลเลนเน่ียม” นิตยสารคูสรางคูสม (ปท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๓๖๑  
มกราคม ๒๕๔๓). หนา  ๘๒. 

ปุระชัย  เปยมสมบูรณ,  “ ครอบครัวสลาย ”  วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, หนา ๖๒  -  ๖๓. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,   ๑๐ ป เคร่ีองชี้ภาวะสังคม  

(พฤศจิกายน, ๒๕๓๒หนา ๒๒. 
สุดา ภิรมยแกว, “เมืองกับปญหาการหยาราง”วารสารสังคมศาสตรและมานุษยศาสตร, (ปท่ี ๙ 

ฉบับท่ี ๔ มกราคม-กุมภาพันธ, ๒๕๒๒) หนา ๕๖. 
โสวิทย บํารุงภักดิ์. “วย : วัยของมนุษย”, ธรรมทรรศน. ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (กุมภาพันธ ๒๕๓๗): หนา  
 ๔๓-๕๓. 
วันทนา กล่ินงาม, “พฤติกรรมการหยาราง”วารสารสังคมศาสตร, (ปท่ี ๔ มิถุนายน-กันยายน 

๒๕๒๔) หนา  ๓๑. 

(๔) ภาษาอังกฤษ 

Ayuthaya Province. The Degree of Master of Arts (Population Education). Faculty of  
Graduate Studies Mahidol University 2002.Burgress, E.W. and H.J. Lock. The Family. 
New York: American Book. 1950 

Bell, R.R. Marriage and Family. Illinois: The Dorsey Press. 1963  
Borgatta. Encyclopedia of Sociology. (New York: Macnillan Publishing Company. 1992. 
Guskin, A.E. “Change Values of Thai College Students”. A Research Report. Facult of  

Education, Chulalongkorn University. 1964. 

Health Program, Sirinthorn Public Health College, Ministry of Public Health. The Degree of  
Master of Science (Public Health). Faculty of Graduate Studies Mahidol University. 
2000 

Knox, D. Choices in relationship: An Introduction to Marriage and the Family.East Carolina  
University, 1991 

M.Lemer Richard and B.Spanier Graham, ed child Influence on Marital and Family  
Interaction : A Life Span perspection New York: : Academin Press 1978  

N.P.Gist  and  S.F. Fava, Urban  Society   New  York  :  T.Y. Crowell, 1968  
Tuanjit, P. Factors Effecting Mate Selection Attitudes among Students withCertificates in The  
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Public Health Program, Sirinthorn Public Health College, Ministry of Public Health. The  
Degree of Master of Science (Public Health). Faculty of Graduate Studies Mahidol  
University. 2000 

Wilasinee, F. Mate Selection among Thais of Chinese Origin: Case Study in The Municipal Area,  
Ayuthaya Province. The Degree of Master of Arts (Population Education). Faculty of  
Graduate Studies Mahidol University 2002). p 34. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ   :   นายภิรมย      บุญยิ้ม 
เกิด   :   ๒๖   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๔  
สถานท่ีเกิด   :   อําเภอเมือง    จังหวดันครสวรรค 
การศึกษา   :  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยครูนครสวรรค 
ประสบการณทํางาน :  ครูโรงเรียนวัดหนองจกิ  สปอ.ลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค 
      ศึกษานิเทศก  สปอ.ลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค 
      ศึกษานเิทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต ๒ 
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