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ครอบครัว 
  
ครอบครัว (Family) หมายถึง กลุมคนซึ่งประกอบดวยบุคคล   2  

คนหรือมากกวา 2  คนขึ้นไป  มีความเกี่ยวของผูกพันกันทางสายโลหิต  
การสมรส  หรือการรับเอาไว  เชน  บุตรบุญธรรม  คนใช  คนสวน       
และอาศัยอยูดวยกันเปนครัวเรือน (Loudon and Della Bitta, 1993 : 223  
อางในคลังปญญาไทย) ซ่ึงอาจแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ  ครอบครัว
เดี่ยวกับครอบครัวขยาย  

ภิญโญ  ทองดี (2552)  ไดอธิบายวาครอบครัว  หมายถึง  กลุมคน
ตั้งแตสองคนที่มาแตงงานกัน  หรือมีความสัมพันธฉันทสามีภรรยา  อาศัย
อยูรวมกันในสถานที่เดียวกัน  อาจจะมีหรือไมมีการสืบสายโลหิตหรือ
อาจจะเลี้ยงดูผูอ่ืนโดยการรับมาอุปการะ  อีกทั้งยังอาจมีญาติพี่นองหรือ
ผูอ่ืนมาอาศัยอยูดวยในสถานที่เดียวกัน  

พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (หนา : 168)     
ไดใหความหมายของ    คําวาครอบครัว หมายถึง  ผูรวมครัวเรือน  คือ  
สามี  ภรรยา  และบุตร  เปนตน 

จิราพร  ชมพิกุล  และคณะ  (2552)  ไดสรุปความหมายของ
ครอบครัววา  หมายถึง  กลุมบุคคลที่อาศัยอยูรวมกัน  มีความสัมพันธ
ผูกพันกัน  ทางสายโลหิตหรือกฎหมาย  โดยสมาชิกแตละคนจะมีบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกัน  เชน  บิดามารดา  สามีภรรยา  บุตร  
และปูยาตายาย  เปนตน  
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สรุปวา  ครอบครัว  หมายถึง  บุคคลหรือกลุมบุคคล จํานวนตั้งแต  
2  คนขึ้นไป  ที่อาศัยอยูรวมกัน  โดยมีความสัมพันธกันทางสายโลหิต   
การสมรส  หรือความผูกพันกันทางดานจิตใจ โดยมีรูปแบบและลักษณะที่
หลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี  เศรษฐกิจ  และสังคม  
ซ่ึงจะสงผลตอการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

รูปแบบและลักษณะของครอบครัว 
ภิญโญ  ทองดี (ม.ป.ป.)  ไดจัดประเภทครอบครัวและลักษณะ

ครอบครัวประเภทตางๆ  รวมทั้งการกําหนดนับการเปนสมาชิก  และลําดับ
ช้ันของครอบครัวแตละประเภทเขาไวดวยกันเพื่อความสะดวกในการมอง
ภาพรวมของครอบครัว  ดังนี้  

1.  ครอบครัวที่จัดตามลําดับการกอตั้งและขนาดของครอบครัว  
โดยพิจารณาจากลําดับที่มีการกอตั้งครอบครัว (Family formation) ของคน
ในรุนตางๆ รวมไปถึงขนาดของครอบครัว  ซ่ึงสามารถจําแนกได  ดังนี้ 

1.1  ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family)  คือ  ครอบครัวที่
ถือเปนแกนแทหรือแกนหลักของครอบครัวในความหมายที่แทจริง  เพราะ
กอตั้งขึ้นดวยการที่คนตางเพศสองคนตกลงใชชีวิตรวมกัน มีความสัมพันธ
ฉันทสามี-ภรรยาและสืบทอดสายโลหิตดวยการใหกําเนิดบุตร  หรือหาก
ไมมีบุตรโดยสายโลหิตก็อาจจะมีการรับเลี้ยงดูผูอ่ืนมาเปนบุตรบุญธรรม  
ครอบครัวเดี่ยวในลักษณะเชนนี้จะประกอบดวยสมาชิกที่เปนแกนหลัก
ของครอบครัว  คือ  สามีภรรยา หรือพอแมลูก  สมาชิกมีความสัมพันธและ
ผูกพันธกันอยางแนนแฟน  มีการสืบทอดสายโลหิตเพียงทอดเดียว         
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คือ จากพอแมและลูก  สมาชิกในครอบครัวจึงมีจํานวนไมมากนัก  มักจะ
พบครอบครัวประเภทนี้ในสังคมเมืองหรือสังคมสมัยใหม  บางครั้งจึงมี
การเรียกครอบครัวประเภทนี้วา  ครอบครัวสมัยใหม หรือ Modern Family   

1.2  ครอบครัวขยาย (Extended family)  เปนครอบครัวที่
แตกแขนงจํานวนสมาชิกออกไปจากแกนเดิมของครอบครัว  คือ  นอกจาก
จะประกอบดวยวงศาคณาญาติ  ที่อาศัยรวมอยูดวย  ยังอาจหมายถึงบุคคล
อ่ืนที่มาสมทบในภายหลังโดยนับรวมเขารวมเปนสมาชิกของครอบครัว
ดวย  สมาชิกที่เปนบุคคลอื่นที่มาสบทบและนับรวมเปนสมาชิกของ
ครอบครัวนี้  อาจขยายจํานวนเพิ่มขึ้นดวยการสืบทอดตามสายโลหิตรุนตอ
รุน  หรืออาจมาสบทบเพิ่มเติมดวยความผูกสมัครรักใคร  บางครั้งจึงเรียก
ครอบครัวประเภทนี้วา “ครอบครัวรวม” หรือ Joint family ซ่ึงแบง
ออกเปนลักษณะ  คือ  ครอบครัวขยายที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต
(Consanguinal family) ครอบครัวขยายที่มีความสัมพันธโดยการสมรส 
(Conjugal family) ครอบครัวแอบแฝง (Composite or compound family) 
หรือครอบครัวหลายผัวหลายเมีย (Polygamous) ครอบครัวภาระหรือ
ครอบครัวจําเปน (Essential family) เปนครอบครัวที่ฝายบิดาหรือมารดา
ไมอาศัยอยูดวยในครัวเรือนเดียวกัน  แยกไปอยูตางหาก  ดวยเหตุผลความ
จําเปนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2.  ครอบครัวที่จัดแบงประเภทตามการสืบสายโลหิต  แบง
ออกเปน 2 ประเภทยอย ดังนี้  
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2.1  ประเภทสืบสายโลหิตจากทางฝายบิดา (Patrilincal 
family)  

2.2 ประเภทสืบสายโลหิตจากทางฝายมารดา (Matrilincal 
family)  

3. ครอบครัวที่จัดแบงประเภทตามที่อยูอาศัยของคูสมรส จัดแบง
เปน 3 ประเภท คือ 

3.1  ครอบครัวที่อยูอาศัยกับฝายหญิง (Matrilocal family) 
3.2  ครอบครัวที่อยูอาศัยกับฝายชาย (Patrilocal family)  
3.3  ครอบครัวที่แยกอาศัยอยูเปนเอกเทศหรือครอบครัว

อิสระ (Independent family)  
4.  ครอบครัวที่จัดแบงตามอํานาจของผูเปนหัวหนาครอบครัว 

แบงไดดังนี้  
4 . 1  ครอบครั วที่ ยกใหสามี เปนใหญ  ( Matriarchal 

authority family)  
4.2 ครอบครัวที่สามี และภรรยามีอํานาจเทาเทียมกัน 

(Equalitarian authority  
5.  ครอบครัวที่จัดแบงลักษณะของการสมรส  เปนการจัดแบง

ประเภทของครอบครัวตามลักษณะของการรวมใชชีวิตแบบสามีภรรยา 
แบงเปน  
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5.1  ครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) เปน
ครอบครัวที่คูครองทั้งสองฝาย คือฝายชายและฝายหญิงตางก็ยึดมั่นในการ
ครองชีวิตคูกับคูครองของตน 

5.2  ครอบครัวหลายผัวหลายเมีย (Polygamy) เปน
ครอบครัวขนาดใหญที่ฝายชายหรือหญิงอาจมีคูครองอยูรวมกันใน
ครัวเรือนเดียวกันฉันทสามีภรรยา 

5.3  ครอบครัวหนึ่งชายหลายหญิง (Polygyny) สามีมี
ภรรยาไดหลายคน ชายเปนใหญในครอบครัว บุตรที่เกิดขึ้นจากภรรยา
ทั้งหลายในครัวเรือนนั้นใชนามสกุลบิดา และภรรยาอาจเปนพี่นอง เปน
ญาติ หรือมาจากตางครอบครัวกันก็ได  

5.4  ครอบครัวหนึ่งหญิงหลายชาย (Polyandry) ภรรยามี
สามีไดหลายคน สามีของหญิงอาจเปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน เปน
ญาติสนิทกัน หรือมาจากตางครอบครัวกันก็ได เด็กที่เกิดมาใชนามสกุล
ฝายหญิง มักเกิดขึ้นในสังคมดอยพัฒนา 

5.5  ครอบครัวหลายหญิงหลายชาย (Promiscuity) 
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บทบาทครอบครัว 
 ครอบครัวเปนหนวยท่ีเล็กที่สุดในสังคม แตสําคัญที่สุด เพราะมี
บทบาทสัมพันธอยางใกลชิดกับทุกคนทําหนาที่ปกปองดูแล หลอหลอม
และพัฒนาบุคคลในครอบครัวทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซ่ึงสงผลตอ
การพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวมตอไป  

ครอบครัวทําหนาที่หลอหลอมบุคลิกภาพของบุคคล  ใหเปนไป
ตามที่สังคมตองการ นําไปสูการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
ขณะเดียวกัน ยังเปนแหลงใหความชวยเหลือ ดูแล เยียวยา บําบัด ฟนฟู ใน
ยามที่ตองเผชิญกับปญหาวิกฤตที่มากระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของ
สมาชิกในครอบครัวอีกดวย  

การทําบทบาทหนาที่ของครอบครัวจึงมีความสําคัญมากและ
เนื่องจากครอบครัวประกอบดวยสมาชิกของครอบครัวที่มีบทบาทตางกัน
ไปแตยึดเหนี่ยวกันไวดวยความรักและความผูกพันสมาชิกในครอบครวัทุก
คนจึงควรไดรูจักบทบาทของตัวเองและทําหนาที่ของตัวเองใหดีเพื่อ
เสริมสรางสัมพันธภาพและความเขมแข็งของครอบครัว  บทบาทหนาที่
ของครอบครัวนั้นเปนส่ิงสําคัญและมีผูกลาวถึงไวอยางมากมาย และ
หลากหลายมุมมอง  แตทุกความคิดลวนมุงเนนใหสมาชิกเกิดความเขาใจ
และสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางถูกตอง เหมาะสมและเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน เพื่อใหครอบครัวเปนสถาบันที่เขมแข็ง อบอุน เปนกําลังใจและ
เปนที่พักพิงของคนทุกคนในยามที่เหนื่อยลา 
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บทบาทหนาท่ีครอบครัว 
 บทบาทของครอบครัว (Role of family) หากสมาชิกในครอบครัว
มีความเขาใจและสามารถทําบทบาทหนาทีข่องทุกคนได ครอบครัวก็จะมี
ความสุข บทบาทการทําหนาที่ครอบครัวที่สําคัญมี 6 ดาน คือ 

1.บทบาทหนาที่การแกปญหาของครอบครัว 
2. บทบาทการทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใน

ครอบครัว 
3. การรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองในครอบครัว 
4. สรางครอบครัวมีสายใยรักและความผูกพันทางอารมณ 
5. ครอบครัว เปนที่พึ่งทางใจและความผูกพันในครอบครัว 
6. มีการสื่อสาร ส่ือภาษานําพาความสุขใจ 
นอกจากนี้ ศรีสวาง พั่ววงคแพทย (2537) ไดกลาวถึงบทบาท

หนาที่ของครอบครัว สามารถพิจารณาไดทั้ง 3 มิติ คือ 
ดานสังคม ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานเกาแกที่สุด ทําหนาที่

หลอหลอมความเปนมนุษยดวยการเลี้ยงดูอบรม  ใหการเรียนรูแกลูก แก
เด็กใหมีพัฒนาการรอบดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม 
อารมณ บุคลิกภาพที่เหมาะสมตามวัย  โดยเฉพาะบทบาทการเปนพอแม
นั้นคงลาออกไมได 

บทบาทสําคัญในฐานะเปนสถาบันในสังคมอีกประการหนึ่ง คือ 
การสั่งสมบมเพาะขัดเกลาเด็กใหมีการเรียนรูเชิงสังคมใหเติบโตเปนคนดีมี
คุณธรรม ไมเบียดเบียนผูอ่ืนไมละเมิดสิทธิผู อ่ืน มีจิตใจเอื้ออาทร  มี
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จิตสํานึกตอสังคมสวนรวม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีสันติสุข  
ทั้งนี้การทําตนเปนแบบอยางที่ดีของพอแม  และสมาชิกผูใหญใน
ครอบครัว จะเปนการเรียนรูที่ดียิ่งสําหรับเด็ก 

ดานเศรษฐกิจ  สมาชิกครอบครัวตางก็เปนผูผลิตและผูบริโภค  ใน
ฐานะเปนผูผลิตไมวาจะอยูในฐานะผูใชแรงงาน ผูประกอบการ  ผูลงทุน  
ถาไมผานการขัดเกลาจากครอบครัว บมเพาะนิสัยใหรักการทํางาน  มีความ
ซ่ือสัตยตอวิชาชีพ  ตออาชีพของตน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีวินัยใน
ตนเอง ก็จะเปนผูผลิตในเชิงเศรษฐศาสตรที่ไมมีคุณภาพ 

ในฐานะเปนผูบริโภค  ถาไดรับการอบรม ขัดเกลาใหเปนผูบริโภค
ที่มีคุณภาพ คือ รูทันกัน  เลือกสรรบริโภคอยางมีประโยชนอยางประหยัด
และปลอดภัย  ไมวาจะเปนสินคาบริการ หรือส่ือมวลชนก็ตาม ยอมรูจักใช
จายอยางมีเหตุผล  อยางรูจักประมาณ อยางรูจักพอ อยางมีภูมิคุมกัน  การที่
ประชากรของสังคมไดรับการบมเพาะใหเปนผูผลิตและผูบริโภคที่มี
คุณภาพดังกลาว ยอมเปนพื้นฐานเปนพลังในการสรางเศรษฐกิจสวนรวม
ตอไป 

ดานการเมืองการปกครอง  ครอบครัวเปนหนวยสังคมพื้นฐานที่
บมเพาะทักษะทางการเมืองใหเกิดขึ้นในครอบครัวได  ซ่ึงหมายถึงการอยู
รวมกันอยางมีกติกา   การมีบทบาทหนาที่ รับผิดชอบของสมาชิกใน
ครอบครัว   มีความเอื้ออาทรตอกัน  ตัดสินใจรวมกัน  รู จัก เจรจา
ประนีประนอมกันดวยความรักความเขาใจและเหตุผล มีความเคารพซึ่งกัน
และกัน มีการรูจักอภัยกัน ซ่ึงเปนทักษะของการเมืองการปกครองในระดับ
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ครอบครัว อันจะเปนพื้นฐานของวิถีชีวิตในครรลองประชาธิปไตยตอไป
อยางดี 

ถาสถาบันครอบครัวสามารถปฏิบัติภารกิจทั้ง 3 มิติ หลักดังกลาว
ไดอยางสมบูรณ  ครอบครัวนั้นก็จะมภีูมิคุมกัน  มีความมั่นคงเขมแข็ง  
เปนพลังหลักในการสรางสันติสุขในสังคม ในวงกวางออกไปไดไมยาก 
 
หนาท่ีของครอบครัว  
 หนาที่ของครอบครัว สามารถแบงเปน 3 รูปแบบคือ 
 1. หนาที่ครอบครัวตอสมาชิกในครอบครัว 
 2. หนาที่ครอบครัวตอผูผูบริโภค 
 3. หนาที่ครอบครัวตอสังคม 
1. หนาท่ีของครอบครัวตอสมาชิกในครอบครัว ประกอบดวย 

• หนาที่ของสามีและภรรยา 
 ในสภาพสังคมปจจุบัน สังคมและเศรษฐกิจไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปมาก ผูชายและผูหญิงจึงลวนมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผูชาย
เปนผูนําครอบครัว ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนใหผูหญิงมีบทบาททัดเทียมกัน 
ดังนั้นสามีและภรรยาในยุคปจจุบันจึงควรมีหนาที่  ที่สอดคลองกับ
สถานการณคือ 
 ใหการยกยองซึ่งกันและกัน ใหเกียรติกนัตามฐานะอยางเหมาะสม 
ดูแลเอาใจใส ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
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 ไมดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งวาจาและทาทาง ไมวาตอหนาหรือลับ
หลัง ใหคําแนะนําในการปรับปรุงตนเอง และรวมกันแกไขขอบกพรองซึ่ง
กันและกัน 
 ไมประพฤตินอกใจซึ่งกันและกัน ควรมีความซื่อสัตยและคุณ
ความดีของกันและกัน  เพื่อรักษาครอบครัวใหมีความสุขและดําเนินชีวิต
ไดอยางราบรื่น 
 ชวยกันในธุรกิจงานบาน ชวยดูแลทรัพยสมบัติและกิจการงาน
บาน ควรรับผิดชอบภารกิจที่ตองใชแรงงาน รวมถึงการชวยดูแลบุตร 
 ใหกําลังใจโดยของขวัญหรือของรางวัล ใหความสําคัญกับโอกาส
พิเศษ เชน วันเกิด วันครบรอบแตงงานหรือเทศกาลตางๆ มีของฝากเมื่อ
เดินทางไปสถานที่อ่ืนๆ 
 รวมกันจัดการงานบานเรือนใหเรียบรอย แบงภารกิจการงานบาน
ใหสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีงานเทาเทียมกัน รวมถึงสรางบรรยากาศ 
ในครอบครัวใหนาอยู 
 เอาใจใสสงเคราะหคนใกลชิด เอาใจใสสารทุกขสุกดิบของคนใน
ครอบครัว รวมถึงญาติพี่นองทั้งของฝาตนเองและฝายภรรยาใหสม่ําเสมออ
เทาเทียมกัน 
 ชวยกันรักษาสมบัติไวใหดี รูจักการใชสอยเงินทองอยางประหยดั 
ไมควรใชจายใหเกินฐานะ ไมสรางภาระหนี้สินโดยไมจาํเปน และ
หลีกเลี่ยงอบายมุขตางๆ 
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 ไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง ควรมีความขยันขันแข็งในการ
ทํางานทั้งภายนอกและภายในบาน เพื่อความเจริญกาวหนาในหนาที่การ
งาน เพื่อใหฐานะครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น 

• หนาที่ของบดิามารดาตอบตุร 
 คูสามีภรรยาที่มีความพรอมและตัดสินใจมีลูกแลว  จะตอง
ตระหนักถึงภาระหนาที่ ที่เกิดขึ้นตามมา โดยมีบทบาทใหมในการเปนพอ
และแม ซ่ึงเปนหนาที่ๆสําคัญและมีความรับผิดชอบสูงอันไดแก 
 การใหความเจริญเติบโตทางดานรางกายและจิตใจ พอแมมีหนาที่
ตองใหความเอาใสลูกทั้งดานรางกายและจิตใจ ในดานรางกายเปนความ
จําเปนในอันดับแรกของชีวิต ในขณะที่ลูกยังชวยตัวเองไมได พอแมมี
หนาที่ตองดูแลหาอาหาร เครื่องนุงหมและดูแลยามเจ็บไขไดปวย ในดาน
จิตใจก็ไดแกการใหความรูสึกมั่นคงปลอดภัยแกลูก สรางความรูสึกใหลูก
รูสึกถึงการเจริญเติบโตดวยความเปนมิตร  มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เกิด
ความสัมพันธที่เหนียวแนน เกิดความภูมิใจกับสถานภาพของตนเองใน
ครอบครัว 
 การอบรมสั่งสอน  พอแมมีหนาที่ตองปลูกฝงใหลูกสามารถ
ควบคุมตัวเองและปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม ดานการ
เขาสังคม มารยาทสังคม การอยูรวมกับผูอ่ืนเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตใน
สังคมได  
 การเอาใจใส พอแมตองคอยเอาใจใสดูแลลูก เพื่อสังเกตและ
ควบคุมพฤติกรรมของลูกใหดําเนินไปไดอยางถูกครรลองคลองธรรมและ
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เปนที่ยอมรับของสังคม อันไดแก ดานสุขภาพจิต เพราะเด็กบางคนอาจมี
ความผิดปกติดานสภาพจิตใจ ดานความผิดปกติทางเพศซึ่งตองไดรับการ
แกไขบําบัดเพื่อแกปญหา ดานการใชยาเสพติดเด็กสมัยใหมจะเขาถึงได
คอนขางงายจึงตองใชการสังเกตเพื่อปองกันปญหา ดานการใชเวลาวางพอ
แมควรตองแนะนําใหเด็กไดใชเวลาวางตามความถนัดตามความสนใจ ให
คําแนะนําและสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

• หนาที่ความรับผิดชอบของบุตรตอบิดามารดา 
 ในชวงแรกของชีวิตบิดามารดามีหนาที่ตองดูแลบุตร แตในชวง
ทายของชีวิตแลวบุตรก็มีหนาที่ตองดูแลบิดามารดาเปนการตอบแทน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมไทยใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาก ดังนั้น บุตร
จึงมีหนาที่ที่ควรปฏิบัติตอบิดามารดาคือ 
 ความกตัญู บุตรควรตองดแูลเอาใจใสบิดามารดาใหเหมือนกับที่
บิดามารดาดูแลเอาใจใสตน ดูแลใหดําเนนิชีวิตอยางมีความสุข หาอุปกรณ
อํานวยความสะดวกในการดาํเนินชวีิต ดูแลยามเจ็บไขไดปวย 
 ชวยเหลือกิจการงานหนาที่ครอบครัวตามโอกาส บุตรควรตอง
ชวยเหลือดูแลภารกิจในบานทั้งกิจการของครอบครัว งานอื่นๆที่นอกเหนือ 
เพื่อใหพอแมไดมีโอกาสผักผอนและเปนการแบงเบาภาระ 
 ดํารงวงศตระกูลของพอแมใหเจริญ สังคมไทยใหความสําคัญกับ
การสืบทอดวงศตระกูลและชือ่เสียงของวงศตระกูล ดังนัน้บุตรควรตอง
รักษาชื่อเสียงและประพฤตตินใหเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณ ี
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 เมื่อพอแมลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศให สังคมไทยใหความสําคัญ
เร่ืองการรําลึกถึงบุญคุณบิดามารดา การทําบุญอุทิศใหก็ถือเปนการนึกถึง
และตอบแทนบุญคุณอีกทางหนึ่ง และเปนการแสดงถึงความเคารพอยู
เสมอ 

•หนาที่ความรบัผิดชอบตอเครือญาติ 
 โครงสรางสังคมไทยเรา ถือเปนระบบสังคมเครือญาติ ซ่ึงมีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทําใหเกิดความเหนียวแนนและความสัมพันธใน
เชิงสังคม  เชนความสัมพันธในฐานะ  ปู  ยา  ตา  ยาย  ลุง  ปา  นา  อา 
ความสัมพันธในระบบเครือญาติมักจะเกิดขึ้นจากความเกี่ยวพันทาง
สายเลือดและความเกี่ยวพันจากการสมรส  ซ่ึงความเกี่ยวพันดังกลาวทําให
เกิดเครือญาติและทําใหมีหนาที่ที่ตองดูแลรับผิดชอบกันคือ 
 หนาที่ทางการเงิน ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาจถูกเปนที่
พึ่งหวังของครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกจิที่ที่ไมดี การใหการชวยเหลือ
กันเปนบางโอกาสทางดานการเงินจึงเปนภารใหมที่เกดิขึน้ ซ่ึงก็ควรใหการ
ชวยเหลือการตามสมควรโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนตอครอบครัว
ตนเอง 
 หนาที่ปรับตัวใหเขากับแบบแผนครอบครัวเดิม ครอบครัวแตละ
ครอบครัวยอมมีแบบแผนการดําเนินชวีิตทีแ่ตกตางกัน การที่คนตาง
ครอบครัวกันมาอยูรวมกนัยอมมีความแตกตางกันในกาปฏิบัติตัวในดาน
ตางๆ ทั้งวัฒนธรรม ศาสนา ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ เพือ่หลีกเลี่ยงปญหา
การอยูรวมกัน จึงตองมีการปรับตัวใหเขากบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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 หนาที่การปรบัตัวใหเขากับญาติ ดวยความแตกตางของพื้นฐาน
ครอบครัวทําใหคนเราที่อยูรวมกันตองปรบัตัวเขาหากัน  โดยเฉพาะคู
สมรสใหม จําเปนตองปรับตัวใหเขากันไดกับญาติของทั้ง 2 ฝายจึงจะทาํ
ใหชีวติสมรสดําเนินไปไดอยางราบรื่น ซ่ึงเปนสิ่งที่อาจตองใชเวลาในการ
ปรับตัวพอสมควรเนื่องญาตพิี่นองจะมจีํานวนมากและมีลักษณะนิสัยใจ
คอที่แตกตางกนัออกไป 
 
2.หนาท่ีของครอบครัวตอผูบริโภค  หนาที่ของครอบครัว  (Functions  of  
the  family)  ที่จะมีผลตอสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีมากมาย  แตหนาที่
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคโดยเฉพาะมี  4  ประการที่สําคัญ
ดังนี้คือ  (Schiffman  and  Kanuk.  1997:347-352) 
 

2.1.หนาท่ีสรางความกินดีอยูดี (Economic  well - being) 
การสรางความกินดีอยูดีใหกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเพื่อใหมีความสขุ 
เปนหนาที่พื้นฐานของบิดามารดาทุกคนที่จะรวมกันรับผิดชอบ  แต
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของทั้งสองฝาย  ในชวงระยะ  25  ปที่ผาน
มา  ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากในปจจุบัน  ในอดีตนั้นบทบาทของสามี
มีภาระหนาที่ในการหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว  (economic  provider)  
สวนบทบาทหนาที่ของภรรยานั้น  ทําหนาที่ในการดูแลบาน  และการเลี้ยง
ดูอบรมบุตร  (homemaker  and  child  rearer)  แตในปจจุบันเมื่อ
โครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป  บทบาทของสตรีก็
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เปลี่ยนแปลงตามไปดวย  มีผลทําใหภรรยาตองออกไปประกอบอาชีพนอก
บาน  เชนเดียวกับสามี  เพื่อหารายไดมาเลี้ยงครอบครัวเชนเดียวกัน  
บทบาทของบุตรก็เปลี่ยนแปลงไป  ในปจจุบันแมวาเด็กที่อยูในวัยรุนจะ
ทํางานมีรายได  ซ่ึงมีอยูจํานวนมาก  แตมีนอยเหลือเกินที่เด็กเหลานี้จะหา
เงินมาชวยเหลือจุนเจือครอบครัวสวนใหญเขาจะใชเงินไปเพื่อความ
สนุกสนานและความเพลิดเพลินของเขาเอง 
 

2.2. หนาท่ีเสริมสรางความอบอุนทางดานอารมณ   
(Emotional  support) อาจกลาวไดวา  หนาที่พื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่ง
ของครอบครัวสมัยใหมในปจจุบัน  คือ  การจัดหาสิ่งที่นํามาหลอเล้ียง  
หรือหลอหลอมอารมณใหกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว  เพื่อใหไดรับ
ความอบอุนดวย  นั่นคือ  การใหความรัก  ความชอบพอ  และความใกลชิด
สนิทสนมกับสมาชิกทุกคน  ซ่ึงอาจทําไดดวยการใหการสนับสนุนให
กําลังใจ   และชวยเหลือทางดานการตัดสินใจในปญหาที่สมาชิกใน
ครอบครัวเผชิญอยู  ทั้งทางดานปญหาสวนตัว  และปญหาทางสังคม  เปน
ตน 
 

2.3. หนาท่ีกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม   
(Suitable  family  lifestyles) หนาที่ของครอบครัวที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง  ที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค  คือ การกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
เหมาะสมใหกับครอบครัว   เชน   การสั่ งสอนฝกอบรม   การให
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ประสบการณ  การกําหนดเปาหมายทางดานการศึกษาหรืออาชีพ  การอาน
หนังสือ   การดูโทรทัศน   การฝกทักษะทางดานคอมพิวเตอร   การ
กําหนดเวลาไปรับประทานอาหารนอกบาน  รวมทั้งการเลือกเขารวม
กิจกรรมบันเทิงและสันทนาการตางๆ  เปนตน 
 

2.4. หนาท่ีดานการขัดเกลาทางสังคมใหกับสมาชิก  
(Socialization of  family  members) หนาที่ทางดานการขัดเกลาทาง
สังคม  หรือการถายทอดความรูระเบียบแบบแผนทางสังคมใหกับสมาชิก
ในครอบครัว  จะเริ่มตั้งแตในระยะที่ยังเปนเด็ก  จนกระทั่งเปนผูใหญ  
ในชวงที่ยังเปนเด็ก  บิดามารดาจะเปนผูใหการอบรม  บอกใหลูกไดรับรู  
และเขาใจ  คานิยม  และบรรทัดฐานของพฤติกรรมเบื้องตน  ที่สอดคลอง
กับวัฒนธรรมของสังคม  อะไรควรปฏิบัติหรือไมควรปฏิบัติ  ซ่ึงโดยทั่วไป
แลวจะเกี่ยวของกับ  หลักศีลธรรม  จริยธรรม  และหลักปฏิบัติทางศาสนา  
ทักษะทางดานการเขาสมาคม  การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะใน
โอกาสตางๆ  การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสม  การพูดจา  รวมทั้งการ
เลือกแนวทางการศึกษาและการวางเปาหมายงานอาชีพในอนาคต  เปนตน 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  ใหกับสมาชิกในครอบครัว
ดังกลาวขางตน  บิดามารดาอาจกระทําไดโดยผานการอบรมสั่งสอน
โดยตรง หรืออาจใชวิธีสอนทางออมโดยการใหสังเกตพฤติกรรมของพอ
แมหรือพี่ เ ล้ียง  ตัวอยางเชน  การจัดงานปารตี้วันเกิดใหลูกๆ  ดูเปน
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แบบอยาง เปนตน กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ เกี่ยวของกันกับ
พฤติกรรมผูบริโภค  อาจแยกออกได  3  อยางที่สําคัญ  คือ 

2.4.1  การขัดเกลาทางดานการเปนผูบริโภคของเด็ก (Consumer 
socialization of children) การขัดเกลาทางดานการเปนผูบริโภคของเด็ก
นั้น เปนกระบวนการที่เด็กไดรับการเรียนรูทักษะ  ความรู  และทัศนคติที่
จําเปนตอการเปนผูบริโภค  ซ่ึงโดยทั่วไปแลวเด็กสวนมากจะไดรับรูปแบบ
พฤติกรรมผูบริโภคจากการสังเกตพอแมของเขาเอง ซ่ึงพอแมแสดง
บทบาทเปนตนแบบ (role  models)  แมวาเด็กยางเขาสูวัยรุน  ก็จะมี
แนวโนมเอนเอียงหันไปยึดถือพฤติกรรมของเพื่อนที่ เขายอมรับเปน
แบบอยาง  (Moschis, Moore  and  Smith,  quoted  in  Schiffman  and  
Kanuk.  1997:350) 

ความรูและทักษะที่เด็กไดรับถายทอดจากพอแมทางดานการ
บริโภค  แยกออกไดเปน  2  อยาง  คือ  ความรูที่เกี่ยวของกับการบริโภค
โดยตรง  (Directly  related  to  consumption)  เชน  ความรูและทักษะ
ทางดานการจัดสรรงบประมาณคาใชจาย  ราคา  ทัศนคติตอตราสินคา  
และการใชผลิตภัณฑ  เปนตน  และ  ความรูที่เกี่ยวของกับการบริโภค
ทางออม  (Indirectly  related  to  consumption)  เชน  แรงจูงใจที่เปน
ตัวกระตุนใหเด็กหนุมซื้อใบมีดโกนเปนครั้งแรก  หรือสาววัยรุนตองการ
ซ้ือเสื้อช้ันในเปนครั้งแรก  เปนตน  ความรูทั้งสองอยางมีความสําคัญตอ
นักการตลาดอยางมาก   โดยเฉพาะความรูที่ เกี่ยวของกับการบริโภค
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ทางออม  นักการตลาดจะใหความสนใจมากที่สุด  เพราะทําใหเขาใจไดวา  
ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือผลิตภัณฑชนิดนั้น 

2.4.2 การขัดเกลาทางดานการเปนผูบริโภคของผูใหญ (Adult  
consumer  socialization) กระบวนการขัดเกลาการเปนผูบริโภค  ไมจํากัด
เฉพาะการขัดเกลาในชวงระยะที่อยูในวัยเด็กเทานัน้  แตเปนกระบวนการ
ตอเนื่อง  (going  on  process)  นั่นคือ  เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปใน
ปจจุบันแลววา   

เมื่อเด็กไดรับการเรียนรูระเบียบแบบแผนทางสังคม หรือการขัด
เกลาทางสังคมตั้งแตวยัเดก็  ความรูและประสบการณตางๆ  ที่ไดรับจะ
ติดตามตัวตอเนื่องออกไปตลอดชีวิต  ตัวอยางเชน  คูสมรสใหม  ซ่ึงตางก็
แยกตัวออกมาจากครอบครัวมาสรางเปนครัวเรือนใหม  การปรับตัวเขาหา
กันเพื่อการดํารงชีวิต  หรือเพื่อการบริโภครวมกัน  ก็เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการขดัเกลาทางสังคมที่ตอเนื่องกนัมา 
 2.4.3    การขัดเกลาทางดานการเปนผูบริโภคถายทอดระหวางยุค 
(Intergenerational  socialization) เปนที่ปรากฏแนชัดวา  ความภักดีที่มี
ตอผลิตภัณฑบางชนิดที่ไดรับการยอมรับ  หรือความชอบในผลิตภัณฑบาง
ตราของครอบครัวหนึ่ง สามารถถายทอดจากยุคหนึ่งไปยังอีกยุคหนึ่ง 
อาจจะถึง  3 - 4 ยุคสมัย  ติดตอกันภายในครอบครัวเดียว  ตั้งแตรุนคุณปู  
คุณยา คุณตา คุณทวด ถายทอดจนถึงรุนลูกหลานเหลนทีเดียว ตัวอยางเชน 
สบูตรานกแกว ยาหมองตราเสือ เนสกาแฟ  ชาลิปตัน  เปนตน 
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3.หนาท่ีของครอบครัวตอสังคม 
หนาที่สรางสรรคสมาชิก ครอบครัวมีหนาที่สรางสมาชิกใหมขึ้น

ทดแทนสมาชกิเดิมที่จากไป เพื่อสืบวงศตระกูลตอไป แตก็ตองตั้งอยูบน
ความสมดุลกบัสังคมถามากเกินไปก็จะทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา 
 หนาที่อบรมสั่งสอนระเบียบของสังคม ครอบครัวเปนสถาบันแรก
ที่มีหนาที่และบทบาทในการอบรมสั่งสอนที่สําคัญที่สุด โดยมุงเนนให
รูจักคานิยมพืน้ฐานทางวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และ
การปรับตัวเขากับสังคม  
 หนาที่ใหความรักและความอบอุน ครอบครัวเปนแหลงสําคัญใน
การใหความรัก ความอบอุนและกําลังใจแกสมาชิกเพื่อใหสามารถตอสู
และมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตในสังคมได 
 หนาที่กําหนดสถานภาพ เมือ่อยูในครอบครัว สมาชิกทุกคนจะมี
สถานภาพที่ถูกกําหนดขึ้นโดยกําเนิด   เชน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เชื้อชาติ 
สัญชาติ และสถานะในครอบครัวรวมถึงในวงสังคม  
 หนาที่ปกปองคุมครองหรือเล้ียงดูผูเยาว ครอบครัวจะทําหนาที่
ดูแลปกปองและพัฒนาสมาชิกที่เกิดขึน้ใหม ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และ
ใหการศกึษา 
 หนาที่ทางเศรษฐกิจ สมาชกิในครอบครัวทุกคนถือเปนหนวยการ
ผลิตที่สําคัญ ทุกคนจะตองทํางานและแบงผลผลิตซ่ึงกันและกนั  เชน พอ
แมจะทํามาหากินเพื่อเล้ียงลูกในวันเด็ก แตพอในวัยหนุมสาวลูกก็จะทํามา
หากินเพื่อเล้ียงดูพอแม 
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 หนาที่ทางการศึกษา ครอบครัวเปนแหลงการศึกษาแหงแรกของ
สมาชิก แตเมือ่ถึงวัยตองรับการศึกษาในโรงเรียน ครอบครัวก็มีหนาทีต่อง
สงสมาชิกเขาเลาเรียนศึกษา โดยตองใหการสนับสนุนในเรื่องการศึกษา 
เพื่อใหมีความรูเพื่อที่สามารถจะประกอบอาชีพไดในอนาคต 
 หนาที่ทางศาสนา ครอบครัวตองมีหนาที่ในการปลูกฝงใหเล่ือมใส
ในศาสนาประจําชาติ และสงเสริมใหปฏิบัติตนตามคําส่ังสอนของศาสนา 
เพื่อใหเปนคนดีของสังคม 

นอกจากบทบาทหนาที่หลักของครอบครัวตามที่กลาวไปแลว  
ลักษณะของครอบครัวในแตละชวงเวลากม็ีความแตกตางกัน เพราะฉะนั้น
การรูจักและศกึษาวัฎจักรครอบครัวจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําใหเราเขาใจ
ชีวิตครอบครัวและสามารถอธิบายพฤติกรรมครอบครัว และคาดการไดวา 
ชีวิตอนาคตของครอบครัวจะเปนเชนไร เพื่อใหเราสามารถรักษาบทบาท
หนาที่หรือรับกับสถานการณที่จะเกดิขึ้นในอนาคตได  โดยสามารถแบง
ครอบครัวออกได 7 ชวงคือ  

ครอบครัวเร่ิมตน อยูในระยะเริ่มตนของการสมรส มีการศึกษา
ลักษณะอุปนสัิยใจคอซึ่งกนัและกนั รวมกันวางแผนการใชจายเพื่อสราง
ครอบครัวใหเกดความมัน่คงเปนชวงที่คูสมรสรูสึกพึงพอใจในชวีิตมาก
ที่สุด บทบาทของสมาชิกในครอบครัวในชวงนี้จึงเปนบทบาทหนาที่ของคู
สามีภรรยาทีมตีอกัน 

ครอบครัวมีลูกเล็ก อยูในชวงของการมีบุตรคนแรกจนกระทั่งถึง
คนสุดทองครอบครัวขณะทีลู่กยังเล็ก สมาชิกในครอบครัวจะเริ่มมีความ
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สับสนวุนวายในการจดัการเพื่อเล้ียงดูสมาชิกใหม ทําใหสามีและภรรยามี
เวลาอยูดวยกนันอยลง เนื่องจากทุมเทเวลาสวนใหญใหกับการดูแลลูก  วัย
เด็กเล็กเปนวยัที่ลูกยังชวยเหลือตัวเองไมไดตองการการดูแลเอาใจใสอยาง
ใกลชิด พอแมและครอบครัวมีหนาปกปองดูแลเล้ียงดเูพื่อใหสมาชิกใหม
ของครอบครัวมีชีวิตรอด เตบิโตตามวัยและมีพัฒนาการที่เหมาะสม  

ครอบครัวมีลูกวยักอนเรยีน เปนชวงที่ลูกเริ่มโตขึ้น ภาระในการ
เล้ียงดูมีเพิ่มมากขึ้น ตองใชเวลาในการดแูลบุตรเพิ่มมากขึน้ ระยะนี้จะทาํ
ใหพอ แมเกดิความออนหลา และเครียด อาจนํามาซึ่งความขัดแยงกันได  
บทบาทของสามีภรรยาในชวงการเปนพอแมของเด็กวัยกอนเรียน ซ่ึงเด็ก
วัยนีจ้ะมีความตองการเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวเพื่อเตรยีมความพรอมสําหรับ
การออกไปเผชิญโลกภายนอก การสงเสริมพัฒนาการทัง้ทางรางกายและ
จิตใจ การทําตวัเปนแบบอยางที่ดี มอบความรักความอบอุน เพื่อใหเดก็ได
พัฒนาตนเองไดอยางดีที่สุด จึงจําเปนทีพ่อแมตองมอบใหกับลูกวัยนี ้

ครอบครัวมีลูกวัยเรียน เปนชวงที่บุตรเร่ิมเขาสูโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะทางดานการเรียนรู อารมณและสังคม สามีและภรรยาจะมีโอกาสอยู
รวมกันมากขึ้น และตองทํางานมากขึ้น เนื่องจากจะมีภาระคาใชจายในการ
เลาเรียนของบุตรเกิดขึ้น และยังตองดูแลลูกในวัยเรียน เด็กในวัยนี้เปนวัย
แหงการฝกหัดและแสดงความสามารถ การพบปะเพื่อนฝูง  การเลียนแบบ 
และเปนวัยที่แหงการเสริมสรางจริยธรรม เนื่องจากเด็กจะเริ่มเขาใจ
เรื่องราวที่เปนนามธรรมแลว  พอแมที่มีลูกในวัยนี้จึงมีความจําเปนที่ตอง
สนับสนุนใหลูกเกิดการเรียนรู  แนะนําการผูกมิตรหรือการปฏิบัติตัวตอ
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คนอื่นในสังคม การเปนแบบอยางที่ดีและมีหนาที่ปลูกฝงส่ิงที่ดีงามใหกับ
ลูก 

ครอบครัวมีลูกวยัรุน เปนชวงที่ลูกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
ทั้งทางรางกายและจิตใจ  เร่ิมเปนตัวของตวัเอง มีอารมณรุนแรงและตดิ
เพื่อน เปนวัยที่เร่ิมมีปญหาขัดแยงกับพอแม เด็กจะเติบโตและเริ่มแสวงหา
เอกลักษณของตนเอง   

การสรางความสัมพนัธที่ดีระหวางพอแมกบัลูกวัยรุน มเีร่ืองสําคัญ 
3 เรื่อง ซ่ึงสําคัญสําหรับการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาพอแมกับลูก
วัยรุน คือ (วิทยากร  เชียงกูล )   
 1. ความรูสึกเชื่อมโยง (Connection) การมีความรูสึกเชื่อมโยงที่ดี
ระหวางพอแมกับลูกวัยรุน จะเปนภูมิปองกันไมใหวัยรุนไปกอปญหาตางๆ
ไดมาก วัยรุนที่มีความสัมพันธกับพอแมอยางอบอุนจะมีแนวโนมที่จะ
ริเร่ิมความสัมพันธทางสังคมกับเพื่อนวัยรุนดวยกัน และผูใหญไดดี จะทํา
ใหมีความเชื่อมั่นนับถือตนเองมาก ความรักความเมตตาเขาอกเขาใจวัยรุน
ของพอแมเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหวัยรุนพัฒนาไปเปนผูใหญไดอยางดี 
 2. การที่พอแมเอาใจใสติดตามดูแลลูกวัยรุนอยางเหมาะสม การจะ
ติดตามดูแลลูกในวัยนี้พอแมควรมีความสัมพันธอันดีกับลูกซึ่งเปนปจจัยที่
จําเปนและสําคัญสําหรับการทําหนาที่พอแมที่ดี วัยรุนที่รูสึกวาพอแมเอา
ใจใสกิจกรรมของพวกเขาอยางแทจริง จะมีโอกาสกอปญหานอยกวาวัยรุน
อ่ืนๆที่พอแมไมเอาใจใส การติดตามดูแลลูกในวัยนี้จะตองทําดวยความ
เมตตา อบอุน มีความรัก ความหวงใย แตไมใชการแทรกแซงหรือวุนวาย
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หรือมุงจับผิดจนลูกรูสึกอึดอัด ตลอดจนยอมรับความผิดพลาดและใหอภัย
ลูกไดจะทําใหลูกไววางใจที่จะพูดคุยปญหาของเขาไดการเปนพอแมที่มี
ความสัมพันธอันดีกับลูกมากกวาพอแมที่ปกครองลูกอยางเขมงวดหรือใช
อารมณมากกวาเหตุผล 
 3. พอแมที่ใจกวาง สงเสริมใหลูกนึกคิดตัดสินใจดวยตัวเองจะชวย
ใหลูกมีความเปนอิสระทางจิตใจ เขมแข็งพอที่จะเผชิญกับการตัดสินใจ
เร่ืองตางๆในชีวิตได  ลูกวัยรุนเปนวัยที่มีความใกลเคียงความเปนผูใหญ
แลว  ถึงแมวาพอแมจะเห็นลูกเปนเด็กและหวงใยอยูเสมอ  แตควรฝกให
ลูกวัยนี้ไดทดลองตัดสินใจปญหาตางๆดวยตัวเองภายใตคําแนะนําคํา
ช้ีแนะของพอแม ลูกวัยรุนแมจะอยากเปนตัวของตัวเองไมอยากใหพอแม
เขามาวุนวายดวยมาก แตลึกๆแลวลูกยังคงตองการความรักความอบอุน
ความปรารถนาดี จากพอแมอยู  พอแมที่มีลูกวัยนี้จึงเปนภาระงานที่หนัก 
พอแมควรเปดใจกวางเขาใจลักษณะของลูกในวัยนี้ ปรับตัวใหเขากับลูก 
และเขาใจตัวลูกใหกําลังใจมากลูกที่สุดจึงจะผานชวงนี้ไปไดอยางราบรื่น 

ครอบครัวเริ่มแยก เปนชวงที่ลูกจบการศึกษา เร่ิมตนชีวิตการ
ทํางานและอาจตัดสินใจมีครอบครัว จะเปนการแยกตัวออกจากครอบครัว
เดิมทําใหครอบครัวเดิมมีขนาดเล็กลงและบทบาทของพอแมในชวงนี้เนน
ไปที่การใหการสนับสนุนชวยเหลือลูกเพื่อใหมีงานทํา เพื่อก าวสู
ความสําเร็จ  

ครอบครัววัยกลางคน เปนชวงที่บุตรทุกคนเริ่มมีงานทํา และพอ
แมลดภาระการดูแลลูกนอยลง เร่ิมมีเวลาในการพักผอนมากขึ้น และเริ่มมี
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บุตรหลานใหเล้ียงดูแตบางครั้งก็จะเกิดความเงียบเหงาเนื่องจากลูกจะ
แยกตัวออกไปอยูเปนครอบครัวใหม 

ครอบครัววัยเกษียณ ชวงนี้เปนชวงทียุ่ติการทํางานประจําใชเวลา
สวนใหญอยูบานอาจมีกิจกรรมสังคมในหมูคนรุนเดยีวกนั เชนการทําบุญ 
การทองเที่ยว และเปนชวงของการที่รางกายเริ่มเสื่อมถอยอาจมีโรคภัยไข
เจ็บเพิ่มขึ้น ตองการใหลูกหลานอยูดูแลเอาอกเอาใจ และจะเกิดความหวา
เหวคอนขางมาก มักยดึศาสนาเปนที่พึ่งทางใจ 
 
แนวทางสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
(http://www.familynetwork.or.th/node/15741) 

• มีความรัก ความเขาใจ และดูแลเอาใจใสกัน 
• เคารพนับถือ ใหเกยีรติ จริงใจ และเห็นคณุคากันและกนั 
• มีสิทธิ เสรีภาพ มีการปรึกษาหารือกัน 
• รูและปฏิบัตบิทบาทหนาทีท่ี่ควรมีตอกัน 
• มีเวลาใหกนัอยางมีคุณคา 
• มีความเสียสละ สามัคคี ใหอภัยกนั 
• มีการสื่อสารทางบวก 
• มีสวนรวมในการแกไขปญหา 

       • ไมมีปญหาความขัดแยงรุนแรง 
 
 

 24 



  

แนวทางการปองกันปญหาในครอบครัว 
(http://gotoknow.org/blog/cd-d/266556  ) 
 - สรางกฎเกณฑในบานใหนอย ๆ แตกวดขันกฎที่สําคัญอยาง
เขมงวด  ยืดหยุนในบางเรื่องที่ไม สําคัญ  ไมนํามาถกเถียงบั่นทอน
สัมพันธภาพ เชน การไวผมยาว การสวมกางเกงปะ ๆ 
           -  สนใจฟงเขาเลาและใหความสําคัญอยางจริงจัง เพราะวัยรุน
ตองการความสนใจจากพอแมเสมอ วัยรุนจะรูสึกเจ็บปวดมากหากรูวาพอ
แม ผูปกครองยุงกับงานมากจนไมมีเวลาที่จะรับฟงเรื่องของเขา หรือเร่ือง
ของเขาไรสาระ                

-  ใหเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใหวัยรุนรูจักแยกแยะ
ความฝน ความจริงไดถูกตอง ใหโอกาสตัดสินใจดวยตนเอง เปนการ
สงเสริมพัฒนาตน เมื่อเผชิญปญหาพึ่งตนเองได มีการวางแผนกําหนดชีวิต
ของตนเองได โดยมีผูปกครองเปนผูชวยใหคําปรึกษาแกลูก          

-  ยอมรับใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ใหความเคารพ ความเปน
สวนตัว ไมควรสอดรูสอดเห็นไปทุกเรื่อง เชน แอบฟงโทรศัพท แอบอาน
จดหมาย สํารวจโตะล้ินชัก ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหลานี้วัยรุนจะถือวาเปนเรื่อง
ลุกลามในความเปนสวนตัวของเขา ผูปกครองอาจทําเปนไมรูไมช้ีเสียบาง 
ก็จะทําใหความสัมพันธดียิ่งข้ึน 

- หลีกเลี่ยงการตําหนิติเตียนในเรื่องที่คุณไมเห็นดวยกับการ
ตัดสินใจของเขา ควรพูดกันอยางมิตรภาพรวมกันหาขอผิดพลาดและแกไข 
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ไมบังคับหรือตัดสินใจแทน ไมควรชี้แนะเพราะเปนการสกัดกั้นความคิด
และทักษะดานตาง ๆ ของเขาได        

-  ไมประทับตราหรือตอกย้ําในพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ไอ
ตัวยุง ไอเกเร เพราะจะเปนการผลักดันใหเขาประพฤติในสิ่งที่ไมดีตอไป 
ควรชื่นชมพฤติกรรมที่ดี ๆ ของเขา เพื่อสงเสริมใหเขาประพฤติตัวดีขึ้นได            

-  ทําตัวเปนแบบอยางที่ดีใหลูกศรัทธาในตัวพอแมผูปกครอง 
เพราะวยัรุนเปนวัยที่ตองการเลียนแบบ เพื่อนํามาเปนเอกลักษณของตน 
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ศาสนากับครอบครัว 
ศาสนาพุทธกับการเสริมสรางสัมพันธภาพในครอบครัว 

การพัฒนาตนและครอบครัวนั้น  สามารถนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเปนแนวในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหตนเองและ
ครอบครัวมีความสุข อยูรวมกันในครอบครัวอยางมีสันติ ซ่ึงความสุขใน
ครอบครัวนั้นจะสงผลตอสังคมโดยรวม หลักธรรมคําสอนของศาสนา
พุทธ ที่จะนํามากลาวถึงในที่นี้ จึงเปนแนวทางสําคัญในการที่จะชวยแกไข
ปญหาของครอบครัวและสังคมไดในที่สุด  
 
รูปแบบความสัมพันธของครอบครัว 

ศาสนาพุทธไดพูดถึงลําดับและรูปแบบความสัมพันธของบุคคล
กับบุคคลแวดลอมรวมถึงคนในครอบครัว วาเปรียบไดกับทิศทั้ง 6 และได
กลาวถึงบทบาทหนาที่ที่บุคคลพึงกระทําตอบุคคลอื่น ไวดงันี้ 

ทิศ 6 
1.  ปุรัตถิมทิศ    คือ ทิศเบื้องหนา (ทิศตะวันออก) คือ มารดาบิดา 

การที่เปรียบมารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนานั้น เนื่องจากมารดาบดิาเปนผูให
กําเนิด และอปุการะ เล้ียงด ูประคบประหงมแกบุตรธิดามาตัง้แตเล็กแตนอย 
จึงเปนบุคคลแรกที่มีความสําคัญมากอนบุคคลอื่น  

2. ทักษิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา (ทิศใต) คือ ครูบาอาจารย ซ่ึงเปนผู
แนะนําพร่ําสอนใหศษิยรูจกับาป บุญ คุณ โทษ ประโยชนและมใิช

 27



  

ประโยชน ตลอดจนวิชาการตางๆ ตอจากมารดาบิดา ประดุจแขนขวาทีท่ํา
การใหสําเร็จประโยชนดวยด ี 

3.  ปจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง (ทศิตะวันตก) คือ บุตร ภรรยา เพราะ
บุตรภรรยาเปนผูมาที่หลัง  

4.  อุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซาย  (ทิศเหนือ) คอื  มิตรสหาย เพราะ
มิตรสหายเปนผูชวยทํากจิใหสําเร็จ เมื่อมีกจิธุระเกิดขึน้ ดจุมือซายที่ชวย
มือขวาทํางาน ดังนั้นจึงเปรียบไดดวยทิศเบือ้งซาย 

5.  เหฏฐิมทิศ  คือ ทิศเบื้องต่าํ (ทศิเบือ้งลาง)  คอื บาวไพร  
คนทํางาน  เพราะบาวไพรเปนผูที่สถานะต่ํากวาหรือดอยกวา เปนผูที่
ทํางานรับใช  

6.  อุปริมทิศ คือ ทิศเบื้องบน (ทิศเบื้องบน)  คือ สมณพราหมณ 
เพราะสมณพราหมณเปนที่ เคารพสักการะของคฤหัสถ เปนผูสูงกวา
คฤหัสถโดยคุณสมบัติ ดังนั้นจึงเปรียบดวยทิศเบื้องบน 
การกําหนดบทบาทหนาท่ีของครอบครัว 
 ศาสนาพุทธ ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ที่บุคคลพึงกระทําตอบุคคล
แวดลอมที่เกี่ยวของ หรือในที่นี้คือการทําหนาที่ตอบุคคลในครอบครัว 
เปนสวนหนึ่งของมงคลชีวิต 38 ประการ ซ่ึงเปนธรรมะที่นํามาซึ่งความสุข
ความเจริญความกาวหนาในชีวิต ดังนี้ 

 

หนาท่ีของบตุรที่มีตอมารดาบิดา 
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 ปุรัตถถิมทิศ ทิศเบื้องหนา คือ มารดาบิดานั้น ผูเปนบุตร ควร
ปฏิบัติตอมารดาบิดา ดวยความรัก ความกตัญูรูคุณ ดูแลบํารุงบิดามารดา  
โดยพึงบํารุงดวยสถาน 5 ไดแก 

๑. การเลี้ยงดูมารดาบิดาใหมีความสุข ดูแลเอาใจใส 
เมื่อมารดาบิดาเจ็บไขไมสบาย เปนการตอบแทนที่ทานไดเล้ียงดูเรามา
ตั้งแตเกิดจนเติบใหญ  การเลี้ยงดูบิดามารดาเปนมงคลชีวิต เพราะเปนการ
สืบตอสังคมโดยอัตโนมัติ การบํารุงเลี้ยงดูบิดามารดา ทําใหไดรับการยก
ยองสรรเสริญมีความเจริญกาวหนา เปนตัวอยางที่ดีแกอนุชนรุนหลัง 

2. ชวยเหลืองานหรือกิจการของมารดาบิดาตามกําลัง 
ความสามารถ สามารถทําแทนมารดาบิดาได เมื่อทานไมสามารถทําเองได
ตามปกติ  

3. สืบทอดดํารงวงศสกุล รักษาชื่อเสียงของวงศสกุลใหเปนที่นิยม
นับถือของคนทั่วไป ไมสรางความเสื่อมเสีย 

4. ประพฤติตนสุภาพ เรียบรอย นาไวใจ ละเวนอบายมขุ 
ทั้งหลาย เพื่อใหเปนคนที่สมควรรับทรัพยมรดกของมารดาบิดา   

๕. ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหทาน เมื่อทานลวงลับไปแลว  
บุตรที่ความกตัญูกตเวทใีนเมื่อมารดาบดิาลวงลับไปแลวควรทําบุญให 
ทานอุทิศสวนกุศลไปใหมารดาบิดาตามกําลังตามสามารถของตน 
 
 

หนาท่ีของมารดาบิดาที่มีตอบุตร 
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คนที่หา  ไดยาก  มากไฉน 
เพราะวาใน โลกนี้   มีเพียงสอง 
คือพอแม  เกิดเกลา  เหลาลูกตอง 
ตอบสนอง พระคุณ  ไดบุญแรง 



  

การเลี้ยงดูบุตรเปนมงคลชีวิตประการหนึ่ง เพราะบุตรเปนสวนหนึ่ง
ของครอบครัว ซ่ึงก็คือสวนหนึ่งของประเทศชาติ ถาเล้ียงดูบุตรใหดีไดรับ
การศึกษาก็เทากับสรางครอบครัวใหดี ประเทศชาติจะเจริญมั่นคง การไม
ดูแลบุตร ปลอยใหเปนจิ้งจอกสังคม มารสังคม เปนนักเลง เปนโจร เปน
คนไมมีวินัย นักเลงการพนัน เทากับวาทําลายสังคมและประเทศชาติดวย 

มารดาบิดานั้น จึงมีหนาที่ในการอนุเคราะหบุตรดวยสถาน 5 ซ่ึง
ประกอบดวย 

๑. หามปรามบุตรธิดาของตน มิใหทําความชัว่  
๒. พรํ่าสอนบุตรธิดาใหตั้งอยูในความดี ความชอบ ใหรูจัก 

ประกอบกิจการงานหมั่นขวนขวายแสวงหาทรัพยในทางที่ชอบ ใหรูจัก
รักษาทรัพยทีห่ามาได ใหรูจกัประมาณในการเลี้ยงชีพ  

๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา ขวนขวายใหบตุรธิดาของตนได 
ศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยาตางๆ ตามสมควรแกฐานะ 

๔. หาคูครองที่สมควรให ก็เลือกภรรยาสามีทีม่ีความ 
ประพฤติดี มีชาติตระกูลและฐานะเสมอกนัใหเปนคูครอง 

๕. มอบทรัพยใหบุตรธิดาตามกาลอันควร 
 
 
 

 

หนาท่ีของสามีท่ีมีตอภรรยา 

เปนมารดา  บิดา  ทําหนาท่ี 
ใหบุตรม ี พํานัก  เปนหลักแหลง 
สงเสริมบุตร ธิดาตน  กุศลแรง 
ยอมสองแสง เพิ่มพูน  ตระกูลวงศ 
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ภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง หรือปจฉิมทิศ ทาระ  แปลวา เมีย  ภรรยา  
แปลวา ผูที่สามีตองเลี้ยงดู  คือ เมีย  การเลี้ยงดูภรรยาเปนมงคลชีวิต เพราะ
ทําใหชีวิตครอบครัวมั่นคงยั่งยืน เปนการรวมกันสรางฐานะใหมั่นคง การ
สงเคราะหภรรยาเปนการสรางความมั่นคงและมั่นใจใหแกภรรยา 
ครอบครัวมีความสงบสุข ไดรับการยกยองสรรเสริญ และเปนตวัอยางที่ดี
แกอนุชนรุนหลังพุทธศาสนาไดกําหนดหลักการเลี้ยงดหูรือสงเคราะห
ภรรยาหรือการบํารุงภรรยาดวยสถาน 5  ดังนี ้

๑. การยกยองนับถือ เรียกภรรยาของตนดวยวาจา 
ไพเราะนาฟง กลาวยกยองรับรองวาเปนภรรยาของตนตามโอกาสที่
สมควร 

๒. ไมดูหม่ินภรรยา ไมแสดงกิริยาอยางใดอยางหนึ่งซ่ึง 
เปนการดูถูกหรือหมิ่นประมาท 

๓. ไมประพฤตินอกใจภรรยาของตน ไมเปนชูกับหญิงอ่ืน 
๔. มอบความเปนใหญให ยกภรรยาใหเปนใหญในบาน  

มอบหมายใหภรรยามีอํานาจจัดการกิจการในบานทุกชนิด ตลอดจน
ทรัพยสินเงินทอง 

๕. ใหเครื่องแตงตัว แสวงหาเครื่องประดับสําหรับสตรีอัน 
เปนของดีของแปลกมาใหภรรยาของตนประดับตามฐานานุรูป 
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หนาท่ีของภรรยาที่มีตอสาม ี
ภรรยาไดรับการบํารุงดูแลจากสามีแลว ตองมีการอนุเคราะหสามี

ดวยสถาน 5 เชนเดียวกนั 
๑. จัดการงานดี  เปนผูขยันหมัน่ทํากิจการในบานเรือนให 

สําเร็จเรียบรอยไปดวยดี  
๒. สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี เปนผูรูจักสงเคราะห 

คนขางเคียงดวยการตอนรับปราศรัยและใหปนสิ่งของแกบุคคลผูเปนมิตร
เปนญาติของสามี หรือชวยกระทํากิจที่พึงอนุเคราะหได 

๓. ไมประพฤตินอกใจสาม ีเปนผูซ่ือสัตยจงรักภักดีตอ 
สามี ไมประพฤติลวงใจสามี ไมคบชูสูชาย ตั้งใจปฏิบัติสามีดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

๔. รักษาทรัพยทีส่ามีหามาไดไว รูจักสงวนรกัษาทรัพยอัน 
สามีหามามอบไวไมใหเปนอันตราย รูจักจายแตพอดี คือ จายในสิ่งจําเปน 

๕. ขยัน ไมเกียจครานในกจิการทั้งปวง งานการสิ่งใดอัน 
เปนหนาที่ของตนพึงกระทําใหเสร็จเรียบรอยไปดวยดี แมกิจอันเปนหนาที่
ของสามี หากตนจะพึงชวยเหลือไดก็ชวยทําโดยไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย 
 

มีคูครอง ตองไมทํา ใหช้ําจิต 
จะพาผิด ไปขาง  ทางผยุผง 
ตองสงเคราะห แกกัน  ใหม่ันคง 
รักยืนยง ดวยกัน  ถึงวันตาย 
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แนวทางในการครองเรือนอยางมีความสุข 
การพัฒนาครอบครัวใหเกิดความสุขนั้น จะตองอาศัยการมีชีวิตอยู

รวมกันอยางมคีวามสุข จึงจะไดช่ือวาประสบความสําเร็จในการครองเรือน 
พระธรรมปฎกไดกลาวถึงหลักเกณฑของคนครองเรือนที่ประสบ
ความสําเร็จไวดังนี ้

1. มีความสุขสีป่ระการ คือ  
ความสุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมีหรือความสุขที่ชาวบาน

ควรพยายามทาํใหเกิดขึ้นแกตนอยูเสมอ เรียกวา สุขของคฤหัสถ (กามโภคี
สุข) 4 คือ 

1.1  อัตถิสุข  หมายถึง สุขอันเกิดจากความมีทรัพย คือ  
ความภูมิใจเอิบอิ่มและอุนใจวาตนมีโภคทรัพยที่ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรง ตาม
ความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทางชอบธรรม 

1.2 โภคสุข หมายถึง สุขอันเกิดจากการใชจายทรัพย คือ 
ความภูมใิจ เอิบอิ่มใจ วาตนไดใชทรัพยทีไ่ดมาโดยชอบนั้น เล้ียงตัว เล้ียง
ครอบครัว เล้ียงผูที่ควรเลี้ยงและบําเพ็ญประโยชน 

1.3 อนณสุสุข หมายถึง สุขอันเกิดจากความไมเปนหนี้  
คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวาตนเปนไทย ไมมีหนี้สิน ติดคางใคร 

1.4 อนวัชชสุข หมายถึง สุขอันเกิดจากความประพฤติ 
ไมมีโทษ คือ ความภูมใิจ เอิบอิ่มใจวา ตนมีความประพฤติสุจริต ไม
บกพรอง เสียหาย ใครติเตียนไมได ทั้งกาย วาจาและทางใจ 
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2. เปนหัวหนาครอบครัวแบบฉบับคนครองเรือน   
แยกไดเปนหลายประเภท จดัเปนขั้นๆ ไดตั้งแตรายไปถงึดี และที่

ดีก็มีหลายระดบั คฤหัสถที่ดี นาเคารพนับถือแทจริง คือ แสวงหาทรัพย 
โดยทางชอบธรรมไดมาแลว เล้ียงตนใหเปนสุข เผ่ือแผแบงปนแกคนใน
ครอบครัว และบุคคลอื่น และใชทรัพยนั้นทําความดี ไมลุมหลง ไม
หมกมุนมวัเมา กินใชทรัพยสมบัติโดยรูเทาทัน เห็นคณุโทษ ทางดีทางเสีย
ของมัน มีปญา ทําตนใหเปนอิสระหลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย 

3. กํากับครอบครัวดวยหลักธรรม 3 ชุด  
ถาครอบครัวใดสมาชิกในครอบครัว ปฏิบัติธรรมเพียง 3 ชุด

ตอไปนี้ ขอรับรองวาตองมีความสุข ตามวสัิยปุถุชนอยางแนนอน  โปรด
ลองสํารวจดูวา ทานและสมาชิกในครอบครว ปฏิบัติบกพรอง ในศีลและ
ธรรมะ 3 ชุดนีบ้างไหม  

ศีล 5 
- ไมฆาสัตว (รวมทั้งคนดวย) และมีเมตตา 
- ไมลักทรัพย และมีสัมมาชีพ 
- ไมผิดผัวเมยีคนอ่ืน และมีควรสันโดษ คือการยินดแีละ-   
   พอใจในคูครองของตนเทานั้น หรือมีกามสังวร 
- ไมพูดเท็จ และมีสัจจะ 
- ไมดื่มสุรา และมีสติ ไมประมาท 
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อบายมุข 6  ตองเวนใหขาด 
 - การดื่มน้ําเมา 

- การเปนคนเจาชู 
- เลนการพนนั 
- การเที่ยวเตร 
- การคบคนชัว่ 
- ความเกียจคราน 

ฆราวาสธรรม 4  
 - สัจจะ มีความจริงใจตอกนัและกันในครอบครัว คือ ดํารงมั่นใน
สัจจะ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง จะทําอะไรก็ใหเปนที่เชื่อถือ 
ไววางใจกันในครอบครัว 

- ทมะ ฝกตนหรือรูจักขมใจตนเอง คือ บังคับควบคุม 
ตนเอง รูจกัปรับตัว และแกไขปรบัปรุงตนใหสามารถอยูรวมกันใน
ครอบครัวไดอยางมีความสุข ไมทะเลาะววิาท สามารถเขาใจกนัได 

- ขันติ มีความอดทน อดกล้ัน คือ มุงหนาที่ของแตละ 
คนในครอบครัวดวยความขยันหมัน่เพยีร เข็มแข็งอดทน ไมหวัน่ไหวตอ
อุปสรรคหรือปญหาที่เกิดขึน้ มั่นใจในจุดหมายและไมทอถอย 

- จาคะ  รูจกัการเสียสละตอกันในครอบครัว คือ มีน้ําใจ 
ตอกัน มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชอบชวยเหลือเกื้อกูลกัน บําเพ็ญประโยชน 
สละ แบงปน ลดฐิติมานะทีม่ีตอกัน มีจิตใจไมคับแคบ จะทําใหครอบครัว
อยูรวมกนัไดอยางสงบสุข 
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4. รับผิดชอบครอบครัว คือ 
 มีความสัมพันธอันดีงามอบอุนเปนสุขภายในครอบครัว ตลอดจน
ญาติมิตร ผูรวมงาน และคนที่พึ่งพาอาศัยอยูในปกครองทั้งหมด โดยทํา
หนาที่มิใชเพียงนําประโยชนทางวัตถุมาใหเขาอยางเดยีว แตนําประโยชน
สุขทางจิตใจมาใหดวย โดยประพฤติตนเปนแบบอยาง ชวยชักจูงใหคนใน
ครอบครัวและผูที่เกี่ยวของใกลชิดทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้นดวยคุณธรรม
ที่เรียกวา อารยวัฒิ ทั้ง 5 ดังนี้ 
 4.1 งอกงามดวยศรัทธา คือ ใหมีความเชื่อ ความมัน่ใจในพระ
รัตนตรัย และในการที่จะทําความดี มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 4.2 งอกงามดวยศีล คือ ใหมีความประพฤติดีงาม สุจริต รูจักเล้ียง
ชีวิต มีวนิัย และมีกิริยามารยาทอันงาม 
 4.3 งอกงามดวยสุตะ คือ ใหมีความรูจากการเลาเรียนสดับตรับฟง 
โดยแนะนําหรือขวนขวายใหการศึกษาหาความรูที่จะฟนฟูปรับปรุงชีวิต
จิตใจ 
 4.4 งอกงามดวยจาคะ คือ ใหมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ มีน้ําใจตอกนั 
และพอใจทําประโยชนแกเพือ่นมนุษย 
 4.5 งอกงามดวยปญญา คือ ใหมีความรู ความคิด เขาใจเหตุผล รูดี 
รูช่ัว รูคุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน มอบสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง มี
วิจารณฐาน  รูจักใชปญญาพิจารณาเหตุปจจัยแกไขปญหาและจัดทํา
ดําเนินการตางๆ ใหไดผลดี 

5. ครองตนเปนพลเมืองที่ดี  
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นําชีวิตและครอบครัวของตนไปสูความเจริญ สงบสุข และเปน
พลเมืองที่สรางสรรคสังคม โดยประพฤตดิังนี ้
 - ไมคบชูสูหามัวหมกมุนในทางเพศ 
 - ไมใจแคบ เสพสิ่งเลิศรสผูเดียว 
 - ไมพรํ่าเวลาถกถอยที่เล่ือนลอยไรสาระ  
 - ประพฤติดี มวีินัย ตั้งอยูในศีล 5 
 - ไมประมาท กระตือรือรนทุกเวลา 
 - มีวิจารณญาน ทําการโดยใชปญญา 
 - สุภาพ ไมดื้อกระดาง ยินดีรับฟงผูอ่ืน 
 - เสงี่ยมงาม รักความประณตี สะอาด เรียบรอย 
 - พูดจานาฟง ทั้งใจกายก็ออนโยน ไมหยาบคาย 
 - มีน้ําใจเอื้อสงเคราะหตอมิตรสหาย 
 - เผ่ือแผ แบงปน ชวยเหลือคนทั่วไป 
 - รูจักจดัการงาน ใหเรียบรอยและไดผลด ี
 - บํารุงพระสงฆทรงความรู ผูทรงศีล ทรงธรรม 
 - ใครธรรม รักความสุจริต 
 - อานมาก ฟงมาก รูวิชาของตนเชี่ยวชาญ 
 - ชอบสอบถาม คนควา ใฝหาความรูยิ่งขึ้นไป 
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ศาสนาคริสตกับการเสริมสรางสัมพันธภาพในครอบครัว 
ในทัศนะของศาสนาคริสต “สถาบันครอบครัว” เริ่มตนขึ้นเมื่อ

พระเจาทรงดําริวา “ไมควรที่ชายผูนี้จะอยูคนเดียว  เราจะสรางคูอุปถัมภที่
สมกับเขาขึ้น”  พระเจาทรงสรางมนุษยผูชายกอนแลวจึงทรงสรางมนุษย
ผูหญิงจาก “กระดูกของเขา” พระคัมภีรบันทึกไววาพระเจาทรงดึงเอา 
“กระดูกซี่โครง” ของอาดัมออกมาชิ้นหนึ่ง ดังนั้นเอวาจึงถูกดึงออกมาจาก 
“ดานขาง” ของอาดัม และตรงนั้นเองคือที่ ๆ เธอควรอยู   คําวา “คูอุปถัมภ” 
มาจากคําวา “ezer” ในภาษาฮีบรู ซ่ึงเปนรากศัพทของคําวาหอมลอม, 
ปองกันหรือชวยเหลือ, ชวย, ผูชวย, ผูคอยชวยเหลือ ดังนั้นมันจึง
หมายความวาชวยเหลือ, สงเคราะห หรือชวยเหลือ เอวาถูกสรางขึ้นมาให
อยูเคียงขางอาดัมในฐานะ “อีกครึ่งหนึ่ง” ของเขา เพื่อเปนผูคอยชวยเหลือ 
หรือผูชวยของเขา เมื่อชายและหญิงแตงงานกัน เขาทั้งสองจะกลายเปน 
“เนื้อเดียวกัน”  

เพราะฉะนั้นตามหลักการพระคัมภีรแลว พระเจาปรารถนาใหการ
สมรสนั้นคงอยูไปจนกวาความตายจะมาพรากจากกัน อันนํามาซึ่งสถาบัน
ครอบครัวที่มีคุณภาพ ซ่ึงพระคัมภีรในคริตสศาสนา มีหลักคําสอนสําหรับ
สามีและภรรยาไวดังนี้ 

๑. หนาท่ีของสามี 
ในพระคัมภีรใหเกียรติแกสามีมากถือวาสามีมีอํานาจเหนือภรรยา  แต

ก็สอนใหสามีประพฤติปฏิบัติกันในทางที่ถูกตองตอภรรยาเพื่อชีวิตสมรส
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จะมีความสุข และครอบครัวจะเปนที่ถวายเกียรติแกพระเปนเจา ดังนั้น
หนาที่ของสามีที่ปรากฎในพระคัมภีร ดังนี้ คือ 

 1.1 จงรักภรรยา  รักอยางเสียสละ  เหมือนอยางที่พระคริสต
ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองคเองเพื่อคริสตจักร  มีความรักที่
ผูกพันเปนเนื้อเดียวกัน 

 1.2 อยามีใจขมขื่นตอนาง 
 1.3 ควรมีภรรยาในทางบริสุทธิ์และในทางมีเกียรติ  
 1.4 ใหใชสติสัมปชัญญะ 
 1.5 ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี 
  1.6 ใชคําพูดอันมีหลัก 
 1.7 กินอยูกับภรรยาดวยความเขาใจ 
 1.8 จงใหเกียรติแกภรรยา  
 1.9 รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง  
 1.10 ซ่ือสัตยตอภรรยา  
 1.11 อาศัยอยูดวยตลอดชีวิต   
 1.12 เลาโลมใจ 
 1.13 ปรึกษาหารือกับภรรยา  
 1.14 หามละทิ้งแมแตไมเปนผูเชื่อ 
 1.15 มีภรรยาคนเดียวเทานั้น  
    ฯลฯ 
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๒. หนาท่ีของภรรยา 
ภรรยาเปรียบเสมือนของขวัญจากพระเจาแกสามี เปนพรแกสามี 

ภรรยาที่ดีจะนําเกียรติมาสูสามี  ภรรยาที่ดีควรทําใหสามีไววางใจไดและ
สามีสรรเสริญ พระเจาทรงปรารถนาใหผูหญิงในความสนใจและอุทิศตัว
ใหกับครอบครัว  และทรงมีวัตถุประสงคที่ ชัดเจนสําหรับผูหญิงใน
ความสัมพันธตอครอบครัว ในบานและการเปนแม ซ่ึงพระคัมภีรได
กลาวถึงหนาที่ของภรรยาไว ดังนี้ 

 2.1 รักสามี        
 2.2 ชวยเหลือสามี        
 2.3 เคารพยําเกรงสามี จงรักภักดีตอสามี        
 2.4 อยูใตบังคับของสามี        
 2.5 จงยอมฟงสามี         
 2.6 เปนผูดูแลบานเรือนที่ดี   ขยันหมั่นเพียรและสุขุม  มี

ทักษะที่ดีในการจัดเตรียมส่ิงที่จําเปนตอครอบครัว      
 2.7 ใหมีสติสัมปชัญญะ 
 2.8 ดําเนินชีวิตในความบริสุทธตอสามี       
 2.9 เอาใจใสผูสูงอายุที่อยูรวมในครอบครัว       
 2.10 มีความเมตตาและเชื่อฟงสามีของตน     
 2.11 จงเชื่อฟงสามี แมสามีจะไมเช่ือพระวจนะของพระเจา

แตการกระทําของภรรยาอาจจะจูงใจเขาใหเชื่อฟงพระเจาได   
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 2.12 พัฒนาจิตใจที่สงบและสุภาพตอสามี          อยาประดับ
กายภายนอกดวยการถักผม ดวยเครื่องทองคําและเสื้อผาสวยงามแตจง
ประดับภายในจิตใจคือดวยจิตใจที่สวยและสุภาพ      

 2.13 ใหเกียรติแกสามี            
 2.14 จงมีใจกรุณาตอคนยากจน         
 2.15 อยูกับเขาตลอดชีวิต           
 2.16 ชวยสามีในการฝกอบรมดูแลบุตรธิดาในทางของพระ

เจาและในทักษะการดําเนินชีวิต   
 2.17 เตรียมการเรื่องการรับรองแขกของครอบครัว ฯลฯ 

 ในบทเรียนของสถาบันพระคริสตธรรมคัมภีรก็ไดมีการแนะ
แนวทางในการตรวจสอบชีวิตสมรสใหอยูในสภาพดีและมีชีวิตชีวาอยู
เสมอ  ซ่ึงสามารถนําไปใชในการตรวจสอบชีวิตสมรสและครอบครัวและ
ถามตัวเอง ไดดังนี้ 
1. การสื่อสาร 

1.1  เราพอมีเวลาที่จะพูดคยุกันแบบสบาย ๆ ไหม 
1.2 เราฟงกันและกันมากนอยแคไหน และที่ไดยนิมา      

ถูกตองหรือเปลา 
1.3 เราโจมตีบุคลิกภาพของกัน แทนที่จะหันมาขับเคี่ยว 

กับปญหาบอยคร้ังแคไหน 
 1.4 เราจะสรางสรรคการสื่อสารระหวางกนัใหดีขึ้นกวาที่ 

เปนอยูไดอยางไร  
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2. ความรัก 
  คริสเตียนไดเปรียบกวาคนอื่นๆ เพราะคริสเตียนมีสิทธิพิเศษไดรับ
ความรักของพระเจาหล่ังเขาสูจิตใจซึ่งกอใหเกิดความสามารถที่จะรักได
อยางลึกซึ้งกวา และความรักของพระเจาเปนความรักที่ยินดีที่จะใหมากกวา
รับ 

2.1 เราพอจะนกึออกไหมวาเราพยายามทําอะไรเพื่อเอาอก 
เอาใจอีกฝายหนึ่งบาง 

2.2 ความรกัของเราถึงขั้น “เสียสละ” ใหแกกันและกันหรือไม 
2.3 เมื่อฝายหนึ่งมีทุกขเราทาํอะไรเพื่อใหอีกฝายรูวาเรารัก 

และหวงใยเขาอยางแทจริง 
2.4 เราจะพัฒนาความรักที่มตีอกันไดอยางไร 

3.การเงิน 
3.1 เราพอใจกบัวิธีจัดการเรือ่งเงินที่ทําอยูหรือไม 
3.2 พระเจาทรงมีสวนกําหนดการใชจายในแตละสัปดาห 

หรือแตละเดือนไหม 
3.3 การใชจายในครอบครัวอยูในงบประมาณที่ตั้งไวหรือไม 
3.4 ถาเงินเดือนเราอยูในสภาพชักหนาไมถึงหลัง เรา 

สามารถปรับปรุงแกไขอยางไร 
4. อุปนิสัย 

4.1 เรายอมรับหรือไมวาพระเจาสรางเราใหมีนิสัยแตกตางกัน 
4.2 เราพยายามเปลี่ยนกนัและกันแทนที่จะมุงพัฒนา 
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ปรับปรุงตัวเองหรือเปลา 
4.3 เราโตพอที่จะรับรูวาชีวิตคูนั้นแตละฝายตองปรับตัวเขา 

หากันและจะอะลุมอลวยใหกันหรือเปลา 
4.4 เราประหยดัคําวิจารณ ตําหนิ ติเตยีน และฟุมเฟอยใน 

การใหคําชมเชยแกอีกฝายหนึ่งหรือเปลา 

5.เพศสัมพันธ   
5.1 เรารูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและไดรับความอิ่มเอิบใจ 

หรือไม 
5.2  ขณะเลาโลมใหความรักแกกนั เราหวังแตจะไดมากกวา 

จะใหหรือไม 
5.3  เราสังเกตหรือไมวาแตละคนมีความตองการทางเพศ 

แตกตางกัน 
5.4 เรามองเหน็ความแตกตางระหวางความรักกับความใคร 

หรือตัณหาหรอืยัง 

6.วงศาคณาญาต ิ
6.1 มีความขมขื่นตอพอ แม ของอีกฝายหนึ่งหรือเปลา 
6.2 มีการไปมาหาสูกันฉันญาติพี่นองดีหรือเปลา 
6.3 มีทางไหนที่เราพอจะชวยหรือญาติพี่นองของเราโดยเราไมเสีย
ความเปนตวัของตัวเอง 
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7. ฝายจิตวิญญาณ 
7.1 เราใชเวลาอธิษฐานดวยกนัพอไหม 
7.2 การอานพระคัมภีรและการไปโบสถเปนไปตามที่ควรจะ 

เปนหรือไม 
7.3 การเปดเผยและจริงใจตอกันทุกเรื่องไหม และจิตสํานึก 

ชอบหรือใจไมฟองรองกันในทุกเรื่องหรือเปลา 
7.4 ในความสมัพันธระหวางเรากับพระเจา และระหวางกัน 

และกัน มีอะไรอีกที่เราสามารถปรับปรุงใหดีขึ้น 

8.ลูก  
8.1 เราวางตัวเปนแบบอยางที่ดีของลูกหรอืเปลา 
8.2 การอบรมสั่งสอนลูกของเราไดผลหรือไม เราตีสอนลูก 

นอยเกนิไปมากเกินไป หรือไมทําเลยหรือเปลา 
8.3 เราแนใจวาใหเวลากับลูกหรือใหความรักอบอุนแกลูก 

อยางดีหรือเปลา 
8.4 ทําอยางไรจึงจะเปนพอแมที่ดีกวานี ้

ศาสนาอิสลามกับการเสริมสรางสัมพันธภาพในครอบครัว 
การแตงงานเปนสิ่งที่ศาสนาอิสลามสงเสริม เพื่อใหมีผูสืบเชื้อสาย

วงศตระกูลตอไป  เพื่อรักษาเผาพันธุมนุษย   การแตงงานสามารถทําให
จิตใจสงบไมวาวุน  ทําใหลดสายตาการมองสตรีอ่ืน อีกทั้งยังประสาน
ความรักระหวางสามีภรรยา ลูกๆ และครอบครัว 
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ศาสนาอิสลามพิถีพิถันในการสรางครอบครัว โดยแนะนําใหเลือก
คนดีมีศาสนามาเปนคูครองและใหยึดหลักอิสลามเปนตนแบบในการ
ดําเนินชีวิต อิสลามมีหลักในการวางแผนครอบครัว สงเสริมใหมุสลิมมี
บุตรตามปกติ หามขัดขวางการกําเนิดทารก มุสลิมไมกลัวจนเพราะมีลูก
มาก  

หลักการอิสลามในการวางแผนครอบครัวนั้นลึกซ้ึง ละเอียดออน 
รอบคอบ รัดกุม ครอบคลุมทุกแงมุมของชีวิต สามี ภรรยา พอ แม ลูก พี่
นองทุกฝาย มีขอกําหนดใหปฏิบัติแกกันและกัน ดวยความดีงามตามสิทธิ
และหนาที่ หากมีปญหาหรือขอขัดแยงเกิดขึ้นในครอบครัว ขอใหทุกฝาย
หันหนาเขาหากัน ถอยทีถอยอาศัย เห็นอกเห็นใจ ใหอภัยซ่ึงกันและกัน แต
ละฝายอยาใชวิธีการบีบบังคับใหอีกฝายหนึ่งปฏิบัติตามที่ตนตองการ แต
ขอใหทุกฝายลดทิฐิและปรับความรูสึกนึกคิดของตนเองเขากับหลักของ
ศาสนา ปญหาทุกอยางจะคลี่คลายไปในทางที่ดีบรรยากาศในครอบครัว
จะแจมในชีวิตสมรสจะมีแตความสุขและราบรื่นดวยความมีสิริมงคลและ
ความเมตตาปราณีจากพระเจาตลอดไป 
 ศาสนาอิสลามไดแบงสิทธิและหนาที่ของสามีภรรยาออกเปน 3 
สวน คือ 

๑. สิทธิของสามีเหนือภรรยา 
1.1 ภรรยาจําเปนตองเชื่อฟงสามีของนาง ยกเวนใน 

ส่ิงที่เปนการฝาฝนตอหลักการอิสลาม 
1.2 ภรรยาจําเปนตองอาศัยอยูในบานสามีของสามีที่ 
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กําหนดให พรอมกับไมออกจากบาน เวนแตดวยกับการอนุญาตของสามี 
1.3 ภรรยาจําเปนตองรักษาเกียรติของตัวเอง รักษา 

เกียรติของสามีและรักษาทรพัยสินของสามี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสามไีม
อยูบาน 

๒. สิทธิของภรรยาเหนือสาม ี
2.1 คาเลี้ยงดู  หมายถึง คาใชจาย หรือการใหคาเลี้ยง 

ดูแกบุคคลที่จําเปนตองเลี้ยงดู คาเลี้ยงดูในที่นี้ รวมไปถึงคาใชจายในเรื่องที่
จําเปนตางๆ ในชีวิต เชน คาใชจายในเรื่องเครื่องแตงกาย อาหาร ที่พัก ยา
รักษาโรค และอื่นๆ สวนอัตราการใชคาเล้ียงดูนั้น เทากับความจําเปนตาม
ความสามารถของผูมีหนาที่ตองใหคาเลี้ยงดู และเหมาะสมกับสมภาพ
ความเปนอยูในทองถ่ินนั้นๆ เปนที่ชัดเจนวาสามีตองใหคาเลี้ยงดูแกภรรยา
ที่เชื่อฟงตอสามีเทานั้น   ผูเปนพอตองจายคาเล้ียงดูแกลูกๆ หลานๆ ใน
จํานวนที่พอเพียงและความจําเปน  

2.2 การไดรับปฏิบัติที่ดีจากสามี  สามีจะเอาใจและให 
ความสําคัญแกภรรยา และอดทนตอพฤติกรรมบางอยางของภรรยาที่เขา
อาจจะไมชอบ สามีนั้นจะไดรับเกียรติจากภรรยาและใกลชิดกับภรรยาของ
เขาเสมอ 

2.3 ไดรับการชี้แนะจากสาม ี ภรรยามีสิทธิที่จะไดรับ 
การแนะนําและชี้แนะ พรอมกับการตักเตือนจากสามีของนางรวมไปถึง
การสอนความรูในเรื่องราวของอิสลาม การศึกษาคัมภีรอัลกุรอาน และ
แบบอยางจรยิธรรมอันดีงามจากสาม ี
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2.4 ไดรับการปกปองและการดูแลเกียรติของนาง   
สามีจําเปนดแูลและปกปองภรรยาของเขาใหพนจากความเสื่อมเสีย และให
นางออกหางจากการสนทนาในสิ่งที่ไมดี สามีควรตองแสดงความหึงหวง
ตอภรรยาของเขาจากสิ่งที่ไมดี 

2.5 ไดรับการตอบสนองในเรื่องเพศสัมพันธจากสามี  
 สามีจําเปนตองตอบสนองความตองการของภรรยาอยางนอยเดือนละ 1 
คร้ัง  

2.6 ไดรับความยุติธรรมจากสามี  หากสามีมีภรรยา 
มากกวา 1 คน จะตองใหความยุติธรรมแกบรรดาภรรยาของเขาทุกคน ทั้ง
ในเรื่องคาเลี้ยงดู อาหารเครื่องดื่ม ที่พัก เครื่องแตงกาย และการจัดเวรพัก
คางกับภรรยาแตละคน 

๓. สิทธิรวมกันระหวางสามีและภรรยา  
3.1 สามีภรรยาจะตองสงเสริมบรรยากาศแหงความรัก 

และมีความเมตตาตอกัน 
3.2 วางใจและเขาใจในคุณลักษณะนิสัยใจคอซึ่งกัน 

และกัน 
3.3 พยายามปรับปรุงความสัมพันธใหสดชืน่อยูเสมอ  
3.4 พยายามตกัเตือนซ่ึงกันและกันอยูเสมอ ในเรื่อง 

การประกอบคณุงามความดี เชน เตือนกนัในเรื่องการละหมาดใหตรงเวลา 
เตือนใหลูกๆ ทองจําอัลกุรอาน 
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บทบาทหนาท่ีของภรรยา 
ผูหญิงอิสลามมีหนาที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการ 

กิจการภายในครอบครัว บานคือศูนยปฏิบัติการภาระหนาที่ของภรรยา 
บานคือสถานที่ที่ภรรยา สามีและลูกๆ ไดรวมกันสรางครอบครัวอิสลาม 
เปนสถานที่รักษาไวซ่ึงเกียรติของผูหญิง รักษาทรัพยสินของสามี และดูแล
ลูกๆ  

ภรรยาท่ีดีตองซื่อสัตยและเชื่อฟงสามีอยางไมบิดพล้ิว ในสิ่งที่
ศาสนาอนุญาต เพราะภรรยาไดยอมรับเอาสามีเปนผูคุมครองอยางเต็มใจ  
ตองแสดงความสุภาพออนโยนตอสามีทั้งในการพูดจาและการประพฤติ
ปฏิบัติ 

ภรรยาตองพึงพอใจกับสิ่งทีส่ามีมอบให อยาไดบังคับเอาในสิ่งที่
เกินความจําเปน 

ภรรยาตองมีความอดทน อดกลั้น ไมจูจี้ขี้บน ทําหนาบึ้งตงึกับสามี 
ภรรยาตองดแูลทรัพยสินของสามี พรอมกับดูแลบานเรือนให

สะอาดเรียบรอย 
ภรรยาตองไมเอาทรัพยสินใหคนอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากสาม ี
ภรรยาตองไมออกจากบานโดยไมไดรับอนุญาตจากสามี ทั้งนี้เพื่อ

ความปลอดภยัและรักษาเกยีรติของภรรยา 
ภรรยาตองใสเสื้อผาอาภรณที่สวยงามและสะอาดตอหนาสามี 

และเปนเสื้อผาที่สามีพึงพอใจ 
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ภรรยาตองรักษาน้ําใจและความรูสึกของสามีพรอมกับปฏิบัติตาม
คําส่ังของสามี ในสิ่งที่ขัดกับอัลกรุอาน 

ภรรยาตองไมนําบุคคลภายนอกเขามาในบาน 
ภรรยาตองตอนรับการกลับมาบานของสามีดวยความยิ้มแยม

แจมใส 
ภรรยาที่ดแูลกจิการภายในครอบครัวดวยความเต็มใจเพื่อมุงหวัง

ในความชืน่ชมของสามี ชีวิตครอบครัวจะมีแตความผาสกุ 

บทบาทหนาท่ีของสาม ี
       1. เชื่อฟงตอพระเจา และปฏิบัติตามทีศ่าสนาใชและละเวนสิ่งที่พระ
เจาทรงหาม 
      2. แตงงานมีครอบครัวเพื่อพระเจาเทานัน้ 

๓. ดูแลและใหความสุขพรอมกบัตักเตือนภรรยาดวยกับการที่ดี 
๔. ถนอมน้ําใจและรับรูความรูสึกของภรรยา 
๕. เห็นอกเห็นใจไมใชอํานาจบงัคับใหภรรยาทําในสิ่งที่ภรรยา 

ไมสามารถตอบสนองได 
๖. อดทนและหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและไมตบตีภรรยา 
๗. หลีกเลี่ยงการดาทอและการใชคําหยาบคายหรือดูถูกด ู

แคลนภรรยาตอหนาผูอ่ืน และไมเยินยอหญงิอ่ืนตอหนานาง 
๘. อดทนพรอมกบัยอมรับขอบกพรองของภรรยาดวยความ 

เต็มใจ ทั้งนีเ้พราะวาทุกสิ่งทกุอยางลวนถูกสรางโดยพระเจาและมีเหตุผล 
๙. หลีกเลี่ยงจากการคลอยตามความตองการของภรรยามาก 
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เกินไป ทั้งนี้อาจจะสงผลในทางเสียหายตอภาพลักษณของผูเปนสามีใน
ฐานะผูนําครอบครัว 

๑๐. ใหคาเลี้ยงดูแกภรรยาและลกูๆ ตามความสามารถและ 
ฐานะของตนเอง 

๑๑. จัดหาที่อยูอาศยั และเครื่องอาํนวยความสะดวกอืน่ๆ ที่ 
จําเปนแกภรรยาและลูกๆ 
     12. มีหนาที่อบรมจริยธรรมแกภรรยาและลูกๆ ตามหลักของอิสลาม 
      13. เอาใจใสดูแลเกี่ยวกับความปลอดภยัของคนในครอบครัว 
      14. ใหความรักและเสียสละทุกสิ่งทุกอยางเพื่อความผาสุกในการอยู
รวมกันทีย่าวนานของครอบครัว 

แนวทางในการใชชีวติรวมกันฉันทสามภีรรยา 
1.อิสลาม คือ การให การตักเตือนกันอยางบริสุทธิ์ใจ และหวัง

รางวัลจากพระเจา 
2.ผูที่มีความศรัทธาที่สมบูรณที่สุด คือ ผูที่จริยธรรมที่ดีที่สุดและ

คนที่ดีที่สุด คอื คนที่ดีตอภรรยาและลูกๆ (ครอบครัว) 
3. จงหางไกลความตระหนี่ในการใชจายเพือ่ครอบครัวของทาน

ในสิ่งที่ดีงาม 
4. พึงรําลึกอยูเสมอวาอะไรกต็ามที่ทานไดหยิบยื่นใหกับ 

ภรรยาและลกูๆ ของเขานั้น เปนการมอบใหที่ดียิ่งและมคีาที่สุด 
       5. ไมมีมนุษยคนใดที่มองเห็นปญหาตางๆ ในชีวิต 
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ครอบครัวของเขาไดดีไปกวาตัวเขาเอง ดังนัน้เขาจึงเปนผูที่จะแกไขและ
คล่ีคลายมันได 

๖. จงอยาพูดจาหยาบคายกับภรรยาและกับญาติๆ ของ 
ภรรยา 

๗. จงอยาดูถูกภรรยา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูตอหนา 
ผูอ่ืน 

๘. จงยิ้มใหกับภรรยาของเขาใหมากๆ 
๙. จงมีความใจเยน็ตอกัน 
๑๐. จงมีความกระตือรือรนตอการที่จะใหการเลี้ยงดูและ 

อบรมบมนิสัยลูกๆ ของเขาตามครรลองของอิสลาม 
๑๑. อยาออกไปตลาดหรือเดินทางบอยนัก 
11.หลีกเลี่ยงการซื้อเส้ือผาของใชอ่ืนๆ ที่ไมถูกตองตามหลักคํา

สอนของอิสลาม เชน เส้ือผาที่มีรูปภาพคนหรือสัตว 
12. อยาซ้ือเส้ือผาที่ไมปกปดใหลูกสาว 
13. จัดใหมีการนั่งรวมกันศกึษาและตักเตอืนกันภายในบาน

ระหวางสามภีรรยาและลูก 
14. จงอยาทุบตีภรรยาหรือใชความรุนแรงเวนแตดวนเหตุและ

ขอบเขตที่อิสลามอนุญาตเทานั้น 
15. จงมีความสุภาพออนโยนกับภรรยาและลกูๆ  
16. จงเอาใจใสตอบุคลิกของเขา และจงแตงตัวเพื่อภรรยาของเขา 
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การอบรมเลี้ยงดูแบบอิสลาม 
การมีลูกมากเปนส่ิงดีงาม แตตองใหมีคุณภาพดวย ตองหมั่น

ฝกฝนลูกๆ ใหเกียรติแกพอแม เชน เมื่อจะเขาหองสวนตัวของพอแมตอง
เคาะประตูกอนเพื่อขออนุญาต ฟงพอแมพูดดวยกริยาที่สํารวมและสงบนิ่ง 
ฝการใหสลามใหเปนกิจจะลักษณะกับพอแม เมื่อจะออกนอกบานหรือเมื่อ
จะเขาบานหรือเมื่อจะเขานอน ฯลฯ  ลูกๆ ก็เชนเดียวกันตองหลีกเลี่ยงจาก
พฤติกรรมที่เปนลบ เชน ขึ้นเสียงกับพอแม ไมเพียงแคนั้นพอแมตอง
ลงโทษลูกเมื่อพบวาลูกทําผิด เพื่อเปนการอบรมสั่งสอนวาลูกทําผิด 

ความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูบตุร 
 ผูเปนพอและแมจะตองมีความรูในดานการเลี้ยงลูกหรือการอบรม
ส่ังสอนเลี้ยงดูลูก  ผูที่ เปนพอจะประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงลูก  คือ 
สามารถอบรมและเลี้ยงลูกออกมาเปนมุสลิมที่สมบูรณแบบ สามารถ
ปลูกฝงหลักการศรัทธาที่เที่ยงตรง และสามารถสั่งสอนลูกใหมีความรู
ความเขาใจศาสนาและสามารถปลูกฝงมารยาทที่ดีและมีเกียรติกอนที่จะ
สงไปสถานเลี้ยงลูกหรือโรงเรียน เสมือนวาพอแมนั้นเปนครูคนแรก 
 ศาสนาอิสลามไดตระหนักถึงความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูลูก
เพราะเหตุนี้อิสลามจึงสงเสริมใหเลือกคูครองที่ดี เพื่อเปนผูชวยในการ
อบรมเลี้ยงดูลูก หนาที่ของพอแมไมใชเฉพาะการใหอาหาร เครื่องดื่ม 
เสื้อผา ที่อยูอาศัย แตยังจําเปนที่จะตองปลูกฝง ความศรัทธาที่เที่ยงตรง 
หางไกลจากการตั้งภาคีและงมงายสิ่งอ่ืน  และสงเสริมใหผูเปนพอและ
แมอบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดี  
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บทบาทของมารดาในการอบรมสั่งสอนลกู 
ผูหญิงหนาที่ที่ตองรับผิดชอบในฐานะพี่ เ ล้ียงอบรมคนรุน

ตอไปอัลเลาะหไดสรางทุกสิ่งทุกอยาง ซ่ึงตางก็ทําหนาที่ตามที่พระองคได
กําหนดไว ผูหญิงถูกสรางเพื่อเปนภรรยา เพื่อเปนมารดาของลูกๆ ซ่ึงพวก
เธอจะตองแสดงความรักความเอ็นดูตอลูกๆ ของพวกเธอ จะตองยอมรับ
และตองมีความสามารถในการอบรมสั่งสอนลูก มีความอดทนเมื่อตอง
เผชิญตอความดื้อดึงของเด็ก 

การเกิดของลูกคนหนึ่งในบานเปนส่ิงที่จะนํามาซึ่งความดีใจ
ใหกับบานหลังนั้น เพราะลูกคือทายาทที่จะสืบทอดรับมรดก ลูกคือผูที่สืบ
ทอดวงศตระกูล พลังของอิสลามที่นี้ขึ้นอยูกับพลังของบุคคลแตละคนที่
เกิดมา เด็กที่เกิดมามีความเขมแข็งทางดานจิตใจ และมีรางกายที่สมบูรณ 
คือ ผูที่มีความศรัทธา มีการตักวาและประกอบแตกิจกรรมที่ดี และมีความ
รับผิดชอบก็จะทําใหสังคมบานเมืองและประชาชาติอิสลามมีความเขมแข็ง
ขึ้นกันทั่วหนา การเชิดชูคําสอนอิสลามบนแผนดินนั้น ผูที่ทําไดดีคือ ชน
รุนใหมซ่ึงเกิดมาจากการสมรสที่ถูกตอง ซ่ึงจากการสมรสนี้ทําใหเกิดเด็กๆ 
ที่จะทําหนาที่ของมนุษย  

เพื่อการไดมาซึ่งลูกที่ดีนั้น เปนหนาที่ของบิดามารดาที่ตองให
ความรักความเอาใจใสคอยส่ังสอนอบรมบมนิสัย บิดามารดามีหนาที่ตอง
คอยปกปองลูกๆ ใหพนจากการทรมานในไฟนรก ดวยการสั่งสอนในพวก
เขาเปนลูกที่ดี เพราะลูกที่ดีนั้นคือคนที่มีความศรัทธา มีความตักวา มี

 53



  

จริยธรรมที่ดีงาม ปฏิบัติตามคําส่ังและละเวนจากขอหามของอัลเลาะหทุก
ประการ  

การอบรมสั่งสอนเด็กจําเปนที่จะตองเริ่มจากที่บานกอน ซ่ึงมารดา
นั้นเปนเสรีชนครูคนแรกของลูกๆ กอนที่พวกเขาจะถูกสงไปหาครูที่
โรงเรียน หนาที่การอบรมสั่งสอนเปนสิ่งที่ตองใชเวลาที่พอเพียง ดวยเหตนุี้
อิสลามจึงใชเวลาที่ยาวนานแกมนุษยในการสั่งสอนลูกๆ ของเขา ผูซ่ึงมี
ความยึดมั่นในศาสนาและมีมารยาทที่ดีงาม  

พอแมตองเปนแบบอยางทีด่ีใหแกลูก 
พอแมตองเปนแบบอยางทีด่ีกอนดวยการเริ่มตนมารยาทระหวาง

พอแมกอน เชน เมื่อพอทาํความดีใหแกแม แมตองรูจักขอบคุณตอหนา
ลูกๆ หากพอแมตองการใหลูกๆ พูดจาดวยวาจาที่ไพเราะและสภุาพตอพอ
แมก็ตองทําใหลูกฟงเปนตวัอยางกอน เปนตน อิสลามสงเสริมใหลูกๆ ให
เกียรตแิละเอาใจใสตอพอแมของตน เมื่อบิดามารดาชราภาพใหลูกๆ 
ปรนนิบัติและเอาใจใสตอพอแมดวยดไีมมีอาหารการกนิการนอน เครื่อง
แตงกาย พรอมกับใหการปรนนิบัติที่ดีอยางสม่ําเสมอ เชื่อฟงและปฏิบัติ
ตามคําส่ังของทานหากไมขัดตอหลักการอิสลาม  พูดกับพอแมดวยวาจา
สุภาพ ออนโยน ไมเรียกบดิามารดาดวยช่ือของทาน เดินกับทานตองเดิน
ตามหลัง ตองทําทุกอยางใหทานมีความสขุและพอใจ หลีกเลี่ยงในสิ่งที่พอ
แมไมชอบ 

ดังนั้น หากเราสามารถฝกฝนใหกับครอบครัวของเราเกิดความรัก 
ความผูกผัน  และการใหเกียรติ ซ่ึงกันและกันในระหวางสมาชิกใน
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ครอบครัวแลว แนนอนความสัมพันธที่แนนแฟนและลึกซึ้งก็ยอมเกิด และ
เมื่อนั้นครอบครัวอิสลามทุกครอบครัวก็จะพบแตความสุข ปราศจาก
ภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ครอบครัวของเราก็จะนําพาความผาสุกไปตลอด
ช่ัวนิรันดรไมวาบนโลกนี้และโลกหนา 

บทบาทหนาท่ีของบตุรตอบดิามารดา 
 บิดามารดาเปนผูใหกําเนิดเรา เราตองทําความดีตอบแทนบุญคุณ 
ตอบิดามารดาใหมากที่สุดตามความสามารถ ทานทั้งสองตองทนทุกข
เพื่อใหลูกไดรับประทานอาหาร มีเสื้อผา ใหไดรับการศกึษา ทานทั้ง 
สองตองอดทนทุกสิ่ง มารดาอุมครรภ คลอดและใหน้ํานมเราอีก 2 ป  บิดา
ตองหาปจจยัยงัชีพมาเลี้ยงดลููกๆ เราตองทําความดีตอบิดา มารดา แสดง
ความเคารพ นอบนอมพูดจาออนโยน ปฏิบัติตามคําส่ังของพอแม และ
วิงวอนของพรจากอัลลอฮ ใหทานทั้งสอง 
 การทําความดตีอบิดามารดาเปนความดีที่อัลลอฮทรงรักมากที่สุด 
ดังนั้นความกตัญูตอบิดามารดา นั้นมีความสําคัญมากเหมือนกนั ดังนั้น
เราในฐานลูกๆ ตองปฏิบัติตอทานทั้งสองใหมาก ทําใหทานทั้งสองไดรับ
ความสุขมากที่สุด 
การปฏิบตัิตอบิดามารดาขณะทานยังมชีวิีตอยู 
 เราทุกคนเจาอยาลืมบุญคุณของบิดามารดานั้นมีมากเราไมสามารถ
หาสิ่งใดมาทดแทนได นอกจากปฏิบัติหนาที่ของเราใหดทีี่สุด 

๑. ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสอนของบิดามารดา 
๒. ตองชวยเหลือพอแมทํางานตามความสามารถ 

 55



  

๓. ตองขยันเรียนหนังสือดูตําราใหมาก 
๔. กอนทําส่ิงใดตองขออนุญาตจากบิดามารดา 
๕. อยาคบเพื่อนทีเ่กเร อยาทําใหพอแมเสียใจ 
๖. ทักทายดวยความออนโยน แสดงความเคารพ 
๗. ควรใหสลามและจูบมือบิดามารดาบอยๆ 
๘. อยาโกหกบิดามารดา อยาตามใจตวัเอง 
๙. ตองขออภัยจากบิดามารดาเมื่อทําผิดพลาด 
๑๐. ตองใหความเคารพและความรักตอบิดามารดา 
๑๑. สวรรคนั้นอยูภายใตความพอใจของบิดามารดา 

การปฏิบตัิตอบิดามารดาเมื่อทานทั้งสองเสียชีวิต 
๑. ขอดุอาฮ อานอัลกุรอานเพื่อเปนกุศลใหแกทานทั้งสอง 
๒. เมื่อเราเติบใหญควรอาบน้ําศพและละหมาดใหทานทั้งสอง 
๓. ควรเดินสงศพบิดามารดาจนถึงหลุมศพ 
๔. ไมควรทะเลาะววิาทระหวางพี่นองในเรื่องมรดก 
๕. ควรเยีย่มเยยีนหลุมศพตามความสะดวก 
๖. เชื่อมความสัมพันธไมตรีตอเพื่อนของบิดามารดา 
๗. ตองจายหนี้สินทดแทนใหบดิามารดา 
๘. ควรบริจาคทานเพื่อเปนบุญกุศลใหกับบดิามารดา 
๙. หากมีความสามารถควรทําพิธีหัจญทดแทนใหทานทั้งสอง

ดวยตนเอง 
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แนวทางการเสริมสรางความสัมพันธและความผูกพนัของสมาชิกใน
ครอบครัว 
 การสรางความสัมพันธและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
อิสลามควรปฏิบัติดังนี ้

๑. ควรปฏิบัติในสิ่งที่เปนบวกและหลีกเลี่ยงส่ิงที่เปนลบ   
ส่ิงที่เปนบวกที่ควรปฏิบัติมีดังนี้ คือ ตระหนักถึงขอเท็จจริงที่วา บุตรนั้น
เปนสิ่งที่พระเจาประทานใหแกพอแม ดวยเหตุนี้ผูเปนพอและแมจะตอง
พยายามใหการอบรมและเลี้ยงดูบูตรอยางที่ดีที่สุด และจะตองเขาถึง
ความรูสึกและจิตใจของผูเปนบุตร สนองความตองการของบุตรที่เห็นวา
เหมาะสม พยายามเอาใจบุตรบางในบางครั้ง และรักษาคํามั่นสัญญาที่ให
ไวกับบุตร ส่ิงที่เปนลบที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ คือ นิสัยเลือกที่รักมักที่ชัง 
นิสัยเชนนี้หากผูเปนพอแมไดกระทําก็จะทําใหลูกเกิดนิสัยอิจฉาริษยา
ระหวางกันและกัน ใหปฏิบัติตอลูกดวยความเสมอภาค 

๒. ทํากิจกรรมตางๆ ใหเปนกิจวัตรประจําวันรวมกับลูกๆ  
กิจกรรมเหลานี้ก็คือ การอานอัลกุรอานรวมกัน การละหมาดรวมกัน การ
ทานอาหารรวมกัน พาลูกไปเที่ยวในวันหยุดบาง แสดงความสนใจในการ
เรียนของลูกและอยู เปนเพื่อนลูกในยามลูกทบทวนบทเรียนหรือทํา
การบาน รวมถึงการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายกับลูกๆ ดวย 

๓. รับรูพฤติกรรมและเรื่องราวของลูกๆ มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้  
ใกลชิดกับลูกๆ เทาที่มีเวลาและโอกาส สนทนากับลูกๆ เกี่ยวกับเรื่องราว
ตางๆ ของลูกๆ เชน เร่ืองที่โรงเรียน การใชจายประจําวัน การแตงกาย การ
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เขาสังคมและพยายามทําความเขาใจถึงความตองการของลูกๆ และ
สนองตอบความตองการนั้นบางเมื่อจําเปนและเหมาะสม 

๔. ใหความสําคัญตอลูก เมื่อลูกสําเร็จในการเรียน หรือใน 
เร่ืองหนึ่งเรื่องใดก็ตาม ถาลูกไดรับรางวัลบิดามารดาควรแสดงความยินดี
เราควรใหความสําคัญกับลูกในจุดนี้ดวย 

๕. รับรูและมีความรูสึกรวมกันเมื่อลูกประสบปญหา เมื่อ 
ลูกมีปญหาที่โรงเรียนใหพอแมมีสวนรับรูดวยเพื่อชวยแกปญหายังดีกวา
การที่ลูกจะแกปญหาดวยตัวเองหรือใหเพื่อนชวยแกปญหา เพราะอาจจะ
ทําใหปญหานั้นหนักกวาเดิม 

๖. ควรมีการติดตอกับลูกๆ เสมอ พฤติกรรมเชนนี้ ถือวา 
สําคัญมากสําหรับยุคนี้ ยุคที่ลูกๆ ตองออกไปทํางานนอกบาน ออกไปมี
ครอบครัว และมีวิถีชีวิตเปนของตัวเองเมื่อถึงวัยอันสมควร การติดตอกัน
จะทําใหมีไมตรีตอกัน และความรักความผูกพันกันในที่สุด วิธีการที่จะ
ติดตอกันนั้นมีมากมาย เชน การโทรศัพทหากัน การนัดทานขาวรวมกัน 
หรือการเที่ยวดวยกัน เปนตน 

อิสลามไดสงเสริมใหบิดาและมารดาแสดงความรักตอ 
ลูกๆ และใหการอบรมเลี้ยงดูลูกอยางดี เชน การจุมพิตลูกที่หนาผาก  ใหคํา
ตักเตือนและแนะนําแกลูกๆ ในคําสอนของพระศาสดา ตักเตือนบุตรสาว
เกี่ยวกับเรื่องความอดทนในการทํางานบานใหแกสามีและครอบครัว  
ความรักของสมาชิกในครอบครัวไมใชเพียงแตพอแมเทานั้นที่จะมีแกลูกๆ 
แตลูกๆ ก็ตองมอบความรักและทุมเทใหแกพอแมดวย คือ ประพฤติปฏิบัติ
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ทุกอยางเปนการแสดงถึงความรักตอทานทั้งสอง เชน การเอาอกเอาใจ การ
ใหเกียรติและยกยองทานทั้งสองตอหนาคนอื่น  การขออภัยโทษและโปรด
ปรานและเมตตาแกทานทั้งสอง การใหเกียรติซ่ึงกันและกันเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว ในการสรางความสัมพันธที่
ดีระหวางองคประกอบที่สองคือการใหเกียรติกัน โดยเฉพาะผูที่เปนลูกตอง
ใหเกียรติพอแมตลอดไป 

การสรางบรรยากาศในครอบครัว 
สรางความอบอุนและความงดงามใหเกิดภายในบาน เนื่องจาก

บานนั้นเปนที่ที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวใชชีวิตอยูดังนั้นความอบอุน
และความสบายจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งเพราะความสุขความสบายของแตละ
คนนั้นจะเริ่มจากที่บานกอน ดังนั้นทุกครอบครัวจึงตองมีบานที่อบอุนและ
ส่ิงแวดลอมที่บริสุทธิ์ในสมาชิกของครอบครัว  

สรางบรรยากาศการใชชีวิตที่เปนไปตามแบบฉบับของอิสลาม
และแสวงหาความสงบสุขภายในบานฉะนั้นกิจกรรมตางๆที่จะนํามาซึ่งสิ่ง
ดังกลาวจึงมิควรละเลย เชน การละหมาดญะมาอะฮ การอานอัลกุรอาน
หรือตําราตางๆ ดานศาสนาอยางพรอมหนากัน นอกจากนี้ ควรรับประทาน
อาหารรวมกันและใหสลามเมื่อเขาหาสมาชิกทุกคนในบาน 

รักษาความสงบสุขและเรียบรอยภายในบานเพราะครอบครัวที่
แสนสุข นั้นคือ ครอบครัวที่ดูแลวสงบและสบายใจ สามีเปนหัวหนา
ครอบครัวตองดูแลชี้นําภรรยาและลูกใหอยูในหนทางที่อัลลอฮพอพระทัย
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ดวยการอบรมเลี้ยงดู ลูกฝงการใชชีวิตตามแนวทางของศาสนาและให
คานิยมที่ดีแกเขา 

เสริมสรางและหารายไดเพื่อจุนเจือครอบครัว บิดาผูเปนหัวหนา
ครอบครัวตองรูจักประเมินคุณคาของเงินและทรัพยสิน วามันเปนส่ิงที่
จําเปนในการใชชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะปจจุบัน อาจพูดไดวาความ
จําเปนในการใชชีวิตเกือบทุกอยางจําเปนตองใชเงิน เพราะเหตุนี้อิสลามจึง
สงเสริมใหมุสลิมทํางานอยางขันแข็งเพื่อหาเงินและทรัพยสินมาเสริมสราง
ความเปนอยูที่กาวหนาและมั่นคงในโลกนี้ใหอยูเย็นเปนสุข 

เสริมสรางการใชชีวิตคูระหวางสามีภรรยาใหดี ใชชีวิตอยางมี
ความรักถอยทีถอยอาศัยเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหเกิด
ความสุขในครอบครัว 

เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบิดามารดาและลูกๆ เมื่อ
ความสัมพันธนี้ดําเนินไปดวยดีก็จะสงผลใหความสัมพันธของสมาชิกดี
ตามไปดวย และเมื่อลูกไดเห็นความรักความผูกพันระหวางบิดามารดา 
พวกเขาก็จะไดรับบรรยากาศและกลิ่นไอแหงความรักนั้นดวย ดังนั้น บิดา
มารดาจึงกลายเปนแบบอยางที่ดีของพวกเขาในการใชชีวิตตอไป. 
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การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
เศรษฐกิจพอเพียง  

ประเวศ  วะสี (2542 : 4-6) อธิบายวา  เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง 
พอเพียงในอยางนอย  7  ประการดวยกัน  คือ   

1.  พอเพียงสําหรับทุกคน  ทุกครอบครัว  ไมใชเศรษฐกิจแบบ
ทอดทิ้งกัน   

2.  จิตใจพอเพียง  ทําใหรักและเอื้ออาทรคนอื่นได  คนที่ไมพอจะ
รักคนอื่นไมเปน  และทําลายมาก   

3.  สิ่งแวดลอมพอเพียง  การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอม  ทํา
ใหยังชีพและทํามาหากินได  เชน  การทําเกษตรผสมผสาน  ซ่ึงไดทั้ง
อาหาร  ไดทั้งส่ิงแวดลอม  และไดทั้งเงิน   

4.  ชุมชนเขมแข็งพอเพียง  การรวมตัวกันเปนชุมชนที่เขมแข็ง  จะ
ทําใหสามารถแกปญหาตางๆ ได  เชน  ปญหาสังคม  ปญหาความยากจน  
หรือปญหาสิ่งแวดลอม   

5.  ปญญาพอเพียง  มีการเรียนรูรวมกันในทางปฏิบัติ  และการ
ปรับตัวไดอยางตอเนื่อง   

6.  อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง  วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิต
ของกลุมชนที่สัมพันธอยูกับสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย  ดังนั้น  เศรษฐกิจจึง
ควรสัมพันธและเติบโตขึ้นจากฐานทางวัฒนธรรม จึงจะมั่นคง   

7.  มีความมั่นคงพอเพียง  ไมใชวูบวาบ  เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบ
กะทันหัน  เดี๋ยวตกงาน  ไมมีกินไมมีใช 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สคช.) ป พ.ศ. 2542   (อางใน นฤมล นิราทร  อรศรี งามวิทยาพงศ  และ
ชไมพร รุงฤกษฤทธิ์,  2550 : 33-36) ไดอัญเชิญพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซ่ึงรวบรวมจากกระแสพระราชดํารัสในชวงเวลาตางๆ มา
ประมวลเปนความคิดรวบยอดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และไดขอ
พระบรมราชวินิจฉัยเพื่อนํามาประมวลเปนกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  ความวา 
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“เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู  และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้ง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง “สายกลาง”  โดยเฉพาะ  
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน  ทั้งนี้  ความพอเพียง
หมายถึง   ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงมีความจําเปนที่จะตองมี
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดใด   อันเกิดจากการ
เป ล่ียนแปลงทั้ งภายนอกและภายใน   ทั้ งนี้   จะตองอาศัยความรอบรู   
ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผน  และการดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  นักธุรกิจ
ในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติปญญา  และความ
รอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวาง  ทั้งดานวัตถุ  ส่ิงแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
เปนอยางดี” 



  

ตอมา   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ไดเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรครอบคลุมแนวคิดพื้นฐาน
ที่สําคัญ  5  ขอ  ดังนี้  

1.  ความพอเพียง  คือ  การบริโภคและการผลิต  ที่อยูบน
พื้นฐานของความพอประมาณ  และมีเหตุผล  ไมขัดสน  แตไมฟุมเฟอย  
ไมนิยมกิจกรรม  หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง  

2.  ความสมดุล  คือ  การพัฒนาอยางเปนองครวม  มี
ความสมดุลระหวางโลกาภิวัฒน (Globalization)  และอภิวัฒนทองถ่ิน 
(Localization) มีความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจกับการเงิน  และคนกับ
สังคม  มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  โครงสรางการผลิตที่สมดุล  มีการผลิต
หลากหลายและกลมกลืน         มีความยั่งยืน  ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

3 .   ยั่ งยืน   คือ   พอเพียงอย างตอ เนื่ องในทุกด าน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีภูมิคุมกันที่ดี  
ระบบเศรษฐกิจกับสังคมมีความยืดหยุนที่สามารถกาวทันและพรอมรับตอ
กระแสโลกาภิวัฒน  ตลอดจนปรับตัวใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก  
มีการบริหารจัดการที่ดี                ซ่ึงสามารถปองกัน  และพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (วิกฤต) ได  

4.  ภูมิคุมกันกาวทันโลก  หมายถึง  มีความระมัดระวังใน
การนําความรูและวิชาการมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีความ
รอบคอบและรู เท าทันการเปลี่ ยนแปลงจากสิ่ งแวดลอมภายนอก                
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และสามารถปองกันหรือลดผลกระทบอันเกิดจากความผันผวน  หรือความ
ผกผันของโลกภายนอก  

5.  คุณภาพคน  การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางสาย
กลางได  คนตองมีคุณภาพในดานตางๆ  คือ  ตองมีพื้นฐานจิตใจที่มีความ
สํานึกในคุณธรรม  ซ่ือสัตยสุจริต  มีไมตรี  เอื้ออาทรตอคนรอบขางและผูที่
ดอยโอกาสกวา  ยึดในหลักการดําเนินชีวิตอยางมีความอดทน  มีความ
เพียร  ใชสติปญญาอยางรอบคอบกอน  ทําใหมีวินัย  มีภูมิคุมกันในการ
ดํารงชีวิต  มีสุขภาพดี  มีศักยภาพ  ทักษะและความรอบรูอยางเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพ  และหารายไดอยางมั่นคง  และพัฒนาสติปญญา  
พัฒนาตนเองใหกาวหนาไดอยางตอเนื่อง  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยัง
ไดนําเสนอแนวทางปฏิบัติบางประการในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
และเอกชน  ดังนี้  
ตารางที่  1.1  แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตางๆ 
 
แนวคิด
พื้นฐาน 

ระดับครอบครัว/ชุมชน ระดับธุรกิจ 

ทางสายกลาง -  ดํารงตนอยูในความไม
ประมาท  

-  ไมดํ า เนินการลงทุนจนเกินตัว  
พ่ึงพาเงินออมของ 

เนนการพึ่งตนเองกอนเปน
หลัก 

ตนเองใหมาก 

-  มีการผลิตที่เหมาะสม  โดยเลือก
ประเภท  วิธีการและขนาดการผลิต
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ที่หมาะสมกับสภาพทองถิ่น   
แลวจึงขยายการผลิตอยางเปนลําดับ
ขั้นตอไป 

-  ใชวัตถุดิบและบุคลากรในทองถิ่น 
ความสมดุล 

 
 
 

     แนวคิด    
     พื้นฐาน 

-  คว ามสมดุ ล ร ะหว า ง
รายไดรายจาย 

สงเสริมใหมีการออม 

-  ความสมดุลระหวางการ
ทุมเทใหกับ 

-  ความสมดุลในการดําเนินการ  ไม
วาจะเปน 

ดานการผลิต   การบริหารจัดการ  
ตองมีความสมดุล 

โดยมีหลักปฏิบัติ  ดังนี้ 
กิจการงาน  เมื่อเปรียบเทียบ
กับ 

-  มีความสมดุลในกระบวนการผลิต
ทุกขั้นตอน  คือ  

ระดับครอบครัว/ชุมชน                            ระดับธุรกิจ 

การดําเนินการผลิตไปพรอมกับนํา
ปจจัยทุกดาน 

 ความอยูดี  กินดี  ความสงบ
สุข   
แ ล ะ ค ว า ม อ บ อุ น ข อ ง
ครอบครัว 

ที่เกี่ยวของเขามาพิจารณาโดยไมเนน
ดานใด 

-  ความสมดุลระหวางวัตถุ  
สิ่งอํานวย 

ดานหนึ่งมากเกินไป 

-  เลือกใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุดอยาง ความสะดวกตางๆ ในชีวิต   

กับความสงบสุขและความ
พึงพอใจ 

มีประสิทธิภ าพ   โดยไมทํ าล าย
สิ่งแวดลอม 

ของสมาชิกในครอบครัว -  มี ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง ทุ น อ ย า ง
เหมาะสม  โดยสราง 

ความสมดุลระหวางสัดสวนหนี้ตอ
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ทุน  ที่คํานึงถึง 

ความสามารถในการชําระหนี้  การ
หารายไดและ 

สภาพคลองของธุรกิจ  โดยเฉพาะ
เรื่องเงินทุน 

หมุนเวียน 
ความ
พอเพียง 

-  ไมโลภ   ไมฟุงเฟอ  ไม
เบียดเบียน 

-  เนนเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืน   

ผูอื่น โดยมุ งแสวงหากํ าไรในระดับที่
เหมาะสม   -  รูจักประมาณ  รูจักพอ 

-  ไมสนับสนุนหรือยึดติด
กระแส 

โดยเฉพาะการคํานึงถึงความสามารถ
ในการใชหนี ้

วัตถุนิยม  บริโภคนิยม 

ภูมิคุมกัน -  ประหยัด  สรางนิสัยการ
ออม  

-  ดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ  มี
การเตรียม และกาวทัน

โรค เพื่อใหเกิดความมั่นคงใน
ชีวิต 

ความพรอมและปรับตัวเพื่อพรอมรับ 

การเปลี่ยนแปลง  และผลกระทบที่มา
จากภายนอก 

 
 -  เตรียมพรอมรับความเสี่ยง

ตางๆ   และสามารถกาวทันโลก   โดยยึด
หลัก : 

 
ที่จะเกิดขึ้น  พัฒนาความรู
และทักษะ 

 
-  การบริหารจัดการที่ดี   คํานึงถึง
ความโปรงใส  ตรวจสอบได  เชน  
การจัดทําบัญชีที่ไดมาตรฐาน 

 
ในการเลี้ยงชีพอยางตอเนื่อง    

เพื่อใหสามารถปรับตัวได
ทัน  

 
 
 

-  มี เ งิ นทุ นสํ า ร อ งสํ า ห รั บ ก า ร
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เมื่อสิ่ งแวดลอมภายนอก
เปลี่ยนแปลง 

หมุนเวียนของธุรกิจ  
 -  มีการบริหารความเสี่ยง  ทั้งวัตถุดิบ  

แหลงเงินทุน 
 อยางรวดเร็ว 
 

-  เสริมสรางความเขมแข็ง
ของจิตใจ  

  และการตลาด  มีการทําประกันภัย  
เพื่อลดความเสี่ยง  

สงเสริมการปฏิบัติดี  ปฏิบัติ
ชอบ   

-  สราง เครือข ายธุรกิจ   เพื่อ เพิ่ม
อํานาจการตอรอง  

 
 
 เพื่ อสร า งความ เข มแข็ ง  

ขณะเดียวกัน 

 แลกเปลี่ยนขอมูล  ลดคาใชจายใน
กิจกรรม 

 
 

มีความยืดหยุน ที่ทํารวมกันได  
-  ใชเทคโนโลยีที่ชวยใหสามารถ
พ่ึงตนเองได 

  
  
 มากที่สุด  
  -  ปรับตัว  สามารถพัฒนาตนเองได

อยางตอเนื่อง 
  
 การ

เสริมสราง 
-  รับผิดชอบตอลูกคาและสังคม  เพื่อ
การดําเนิน 

-  รักษาศีลธรรมตามหลักศาสนา 
-  รับผิดชอบ  มีความเพียร 

จิตใจคน -  มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริตตอ ธุรกิจอยางยั่งยืน  โดยคืนกําไรใหแก
สังคม 

 ครอบครัว  ชุมชน 
 -  พึงพอใจที่จะพัฒนาความรู

ใหมๆ  -  แสวงหากําไรในระดับที่เหมาะสม 

-  มีการผลิตที่ไดคุณภาพ  มาตรฐาน  
คํานึงถึง 

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพ 

ผูบริโภค  และสภาพแวดลอม ชีวิตอยางตอเนื่อง 
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 นอกจากนี้แลว  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  มีแนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้   

1.  การสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การพัฒนาแนวคิดและองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การประยุกตใชในระดับ

ครอบครัว  กลุม  และประเทศ 
4.  การเชื่อมโยงเครือขายการพัฒนาชุมชนพอเพียงของภาคประชา

สังคม 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน (อางใน  นงนุช  อังยุรีกุล, 2546) อธิบายวา  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแตระดับครอบครัว           ระดับชุมชน  
จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง   โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป  ความพอเพียงจึงมุงเนนถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุ
มีผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอ
ผลกระทบใดใดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  โดย
อาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังยิ่งในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินงานทุกขั้นตอน  ใน
ขณะเดียวกันก็ตองมีการเสริมสร างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับใหมี
สํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  
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ดําเนินชีวิตดวยความอดทน        มีความเพียร  มีสติปญญาและรอบคอบ  
เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดาน
วัตถุ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  และวัฒนธรรมจากสภาพแวดลอมของโลกได
เปนอยางดี   โดยที่กลาวมาในขางตน   คําวา   3  หวง   คือ   มีความ
พอประมาณ  มีเหตุผล  และมีภูมิคุมกัน  สวนคําวา  2  เงื่อนไข  คือ           
มีความรูและมีคุณธรรม  

มูลนิธิชัยพัฒนา (2550)  ไดอธิบายถึงความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประกอบดวยคุณสมบัติ  ดังนี้  

1. ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี  ที่ไมนอยเกินไปและ
ไมมากเกินไป  โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  เชน  การผลิตและการ
บริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
พอเพียงนั้น  จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่
เกี่ยวของ  ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ 
อยางรอบคอบ 

3. ภูมิคุมกัน  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ  และ
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยมีเงื่อนไขของการ
ตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง  2  ประการ  คือ  
เงื่อนไขความรู  ประกอบดวย  ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่
เกี่ยวของรอบดาน  ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้น  มาพิจารณาให
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เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง  ประกอบดวย  มีความตระหนักใน 
คุณธรรม  มีความซื่อสัตยสุจริต  และมีความอดทน     มีความเพียร  ใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเขาใจถึงสภาพสังคมไทย  
ดังนั้น เมื่อไดพระราชทานแนวพระราชดําริหรือพระบรมราโชวาทในดาน
ตางๆ จะทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต  สภาพสังคมของประชาชนดวย  เพื่อไมให
เกิดความขัดแยงทางความคิดที่อาจนําไปสูความขัดแยงในทางปฏิบัติได  
ซ่ึงแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  สามารถประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตในยุคปจจุบัน  โดยมีหลักปฏิบัติ  ดังตอไปนี้  

1)  ยึดถือความประหยัด  ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน  
ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต 

2)  ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง  ซ่ือสัตย  
สุจริต 

3)  ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน  และแขงขันกัน
ในทางการคาแบบตอสูกันอยางรุนแรง 

4)  ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกข
ยาก  ดวยการขวนขวายใฝหาความรูใหมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้น
พอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ  

6)  ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  ลดละสิ่งชั่ว  ประพฤติตน
ตามหลักศาสนา   
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ยุทธนา  ภาระนันท (2550 : 13-14)  ไดอธิบายถึง  โมเดล ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย  2  เงื่อน  3  หวง  4  ผลลัพธ  5  ระดับ  
ดังตอไปนี้ (ภาพที่  1.1) 

องคประกอบ  2  เงื่อน  หมายถึง  เงื่อนไขอันเปนพื้นฐานในการ
คิดตัดสินใจทํากิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง  ประกอบดวย  2  
เงื่อนไข  ไดแก  1)  คุณธรรม  ประกอบดวย  มีความตระหนักในคุณธรรม  
มีความซื่อสัตยสุจริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติปญญาในการ
ดําเนินชีวิต  2)  ความรู  ประกอบดวย  ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่
เกี่ยวของอยางรอบดาน  ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา
ใหเชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ  

องคประกอบ  3  หวง  หมายถึง  องคประกอบหลัก  3  ประการ
ของความหมายเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก  1) ความพอประมาณ  หมายถึง  
ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป  โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ืน  เชน  การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  2) 
ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่ เกี่ยวของ  
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ  
3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและ
ไกล 
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องคประกอบ  4  ผลลัพธ  หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นเมื่อนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช  ประกอบดวย  4  ประการ  ไดแก  ความสมดุล  
ความมั่นคง  ความสุข  และความยั่งยืน 

องคประกอบ  5  ระดับ  หมายถึง  แวดวงที่สามารถนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช  ประกอบดวย  5  ระดับ  ไดแก  บุคคล  
ครอบครัว  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม 
ภาพที่  1.1  โมเดล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

คุณธรรม  และความรู 

พอประมาณ 

  ภูมิคุมกัน มีเหตุผล 

สมดุล 
 

บุคคล 
ครอบครัว 
เศรษฐกิจ 
สังคม 

สิ่งแวดลอม 
 

 
 
 

ความสุข                       
 
 
 
 

อําพล  เสนาณรงค  (อางใน  เอก  อนันต, 2550 : 26-29)  กลาววา  
เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่พอสรุปได  ดังนี้ 

1.  พึ่งตนเอง  ใหพอกิน 
2.  กินอยูตามอัตภาพ  ไมใหเกินฐานะ  มีชีวิตที่เรียบงาย 
3.  อยาฟุงเฟอ  ฟุมเฟอย  มีความพอใจในสิ่งที่ไดรับมา

ดวยความชอบธรรม 

่

 
่
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4.  อยาใหรายจายเกินรายได 
5.  หากจะแลก  หรือซ้ือของของใชมาจากภายนอก  ควร

เลือกของที่ผลิตไดในทองถ่ิน  รวมทั้งการทองเที่ยวควรทองเที่ยวใน
ประเทศ 

6.  อยากูหนี้มาใชในสิ่งที่ไมมีรายได  อยาลงทุนใหเกินตัว 
7.  อยาโลภมาก   มีความพอเพียง  และเพียงพอ  ไม

เบียดเบียนคนอื่น   
8.  อยาสุดโตง  เดินสายกลาง 
9.  ยอมถอยหลัง (หนึ่งกาว) เพื่อกาวหนาที่มั่นคงตอไป 

(หลายกาว)  
 

สรุปไดวา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนทางสายกลางในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน              คือ  มีความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
ความจําเปนในการใชจาย  และจะตองมีความรู  มีระเบียบวินัยในการใช
จาย  อันจะนําไปสูความสมดุล  ความมั่นคง  ความสุข  และความยั่งยืนใน
ชีวิตและครอบครัว    ทําใหครอบครัวที่ยึดแนวทางนี้  สามารถที่จะพึ่งพา
ตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัวได  
3.  การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว  

3.1  ความหมายเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว  
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การพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ  หมายถึง  สามารถอยูไดดวย
ตนเองในระดับเบื้องตน  กลาวคือ  แมไมมีเงิน  ก็ยังมีขาว  ปลา  ผัก  ผลไม
ในทองถ่ินของตนเองเพื่อการยังชีพ และสามารถนําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคตอไปไดดวย (สุเมธ  ตันติเวชกุล, 
2544)  

การพึ่งตนเอง  หมายถึง  ความสามารถในการดํารงตนอยูไดอยาง
อิสระ  มั่นคง  สมบูรณ  ซ่ึงการพึ่งตนเองไดนั้นมีทั้งในระดับบุคคลและ
ชุมชน  รวมทั้งตองสามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาได  เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม  สอดคลอง  และสมดุล  โดยการพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ  
หมายถึง  ความสามารถในการทํามาหากินเลี้ยงชีพ  ที่มีความมั่นคง  
สมบูรณพูนสุขพอสมควร หรืออยางมีสมดุล (มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช)

กาญจนา  แกวเทพ (2529 : 3)  ไดใหความหมายของการพึ่งตนเอง 
(Self – Reliance) ไวในโครงการหนังสือเลมของสถาบันวิจัยสังคม  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

1.  เปนความสามารถที่เปนตัวของตัวเองในทางความคิด โดยมี
ทัศนะการมองปญหาตางๆ การตัดสินใจดวยตนเอง  

2.  ในการตัดสินใจดําเนินการโดยสถาบันของชุมชนหรือองคกร
ชุมชน  เพื่อประโยชนของชุมชน  ทั้งในดานการแกปญหาและในดานการ
พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 

3.  เปนการพึ่งตนเองที่ไมนําไปสูการพึ่งพา  เปนการพึ่งพาอาศัย
กันอยางรูเทาทัน 
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4.  กรอบการมองจะตองไมมุงแขงขันกัน  หรือไมมุงครอบงํา
เหนือกวา  แตเปนการสูความเปนไทตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

ประเวศ  วะสี (2530)  ไดใหความหมายของการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ  หมายถึง  เปนระบบการผลิตแบบใชเอง  กินเอง  ความสมดุล
ธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมที่ไมฟุมเฟอย  ทําใหเศรษฐกิจได
สมดุล  พอกินพอใช  ไมขาดทุน  ไมเปนหนี้  จึงมีชีวิตที่สงบสุข  มีเวลา  
และไมทําลายสิ่งแวดลอม 

นิตยา  คชภักดี (2545)  ไดอธิบายวา  การพึ่งพาตนเอง  หมายถึง  
ความสามารถของครอบครัวที่จะอยูรอด  คงโครงสราง  ทําหนาที่และ
รักษาสัมพันธภาพที่ดี  โดยสมาชิกทั้งหญิงและชายชวยกันปรับตัวใน
กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง  ซ่ึงประเมินไดจากการดูแลตนเองไดทางดาน
เศรษฐกิจ  การจัดการชีวิตความเปนอยูสุขภาพ  การเขาถึงขอมูลขาวสาร  
และบริการทางสังคม  

ส รุปได ว า   ก า รพึ่ ง พ าตน เ อ งท า ง เ ศ รษฐกิ จ   หมาย ถึ ง  
ความสามารถในการทํามาหากินเลี้ยงชีพ      และดําเนินชีวิตอยูไดอยาง
สมดุล  พอกินพอใช  ไมมีหนี้สิน  มีทั้งตั้งแตระดับบุคคล  ครอบครัว  และ
ชุมชน   

3.2  ตัวชี้วัดดานการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว  
กรมประชาสงเคราะห  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

(2539) ไดสรางคุณลักษณะของครอบครัวผาสุก  ประกอบดวย  4  หมวด  
20  ตัวช้ีวัด  โดยหมวดที่  3  ครัวเรือนสุขสมบูรณพึ่งตนเองไดมี   7  
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ตัวช้ีวัด  เชน  มีความมั่นคงในที่อยูอาศัย  รายได  หรือผลผลิตพอกินพอใช
ในครัวเรือน  สมาชิกในครัวเรือนอายุ  14-50  ป สามารถอานออกเขียนได
ทุกคน 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง               ของมนุษย  ไดรวมกับสถาบันแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล  ดําเนินโครงการจัดทํา
มาตรฐานการส ง เสร ิมความ เสมอภาคหญิงชายและมาตรฐาน
ครอบครัวเขมแข็งขึ้น  สําหรับมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งเปนการพัฒนา
ตอยอด  สังเคราะหขึ้นจากดัชนีช้ีวัดความอยูดีมีสุขดานชีวิตครอบครัว  ซ่ึง
ทางสถาบันฯ ดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ในป พ.ศ. 2546  และผลการวิจัยครอบครัวใน 5 
จังหวัด 5 ภูมิภาค  ในป พ.ศ. 2548  มาพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการวิจัย
คนควาจากเอกสารวิชาการ   รายงานโครงการในประเทศและนานาชาติ  
ตลอดจนไดรับความสนับสนุนรวมมือเปนอยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิสาขา
ตางๆ  จากสถาบันวิชาการ  และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

ผลการสังเคราะหมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งในบริบทเชิงสังคม  
เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมไทย     5  ดาน  คือ  สัมพันธภาพ  การพึ่งพา
ตนเอง  ทุนทางสังคม  การปรับตัวในภาวะยากลําบาก   และการหลีกเล่ียง/ 
จัดการความ เสี่ ย ง   ประกอบดวย   มาตรฐาน   7   ขอ   มีตั ว ช้ีวั ด
ระดับประเทศ/ จังหวัด  จํานวน  23  ขอ  และตัวช้ีวัดครอบครัวเขมแข็ง
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ระดับครอบครัว  37  ขอ  โดยมาตรฐานที่  2  ดานการพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิจ  หมายถึง  ครอบครัวสามารถบริหารจัดการรายรับรายจาย  ให
เกิดความมั่นคงในความเปนอยูและอาชีพ  

ตัวช้ีวัดครอบครัวเขมแข็งดานการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ 

1.  รอยละของครัวเรือนที่มีรายไดมากกวารายจายอยาง
นอย  รอยละ 10 ตอครัวเรือนทั้งหมด 

2.  รอยละของครัวเรือนที่มีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
3.  อัตราการลดลงของหนี้สินครัวเรือนในแตละปเมื่อ

เทียบกับปเปาหมาย 
4.  รอยละของครัวเรือนที่มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง 

ตัวช้ีวัดครอบครัวเขมแข็งดานการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจระดับ
ครอบครัว  

1.  ครอบครัวมีรายไดและทรัพยสินเพียงพอ  สําหรับ
รายจายที่จําเปนในการดํารงชีวิตครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

2.  ครอบครัวมีเงินออม สามารถนํามาใชจายในยาม
ฉุกเฉินหรือจําเปนได  

3.  ครอบครัวปราศจากหนี้สินหรือในกรณีที่มีหนี้ก็มี
ความสามารถในการปลดหนี้  

4.  ครอบครัวมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง  โดยไมตองกังวลวาจะ
มีปญหาไรที่อยู  

 77



  

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  (อางใน  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550 : ผ
3-18-ผ3-20)   ไดกําหนดตัว ช้ีวัดมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย  
ประกอบดวย  10  มิติ ไดแก  ที่อยูอาศัย  สุขภาพอนามัย  การศึกษา  การมี
งานทําและรายได  ความมั่นคงสวนบุคคล  ครอบครัว  การสนับสนุนทาง
สังคม  สังคมวัฒนธรรม  สิทธิและความเปนธรรม  การเมืองและธรรมาภิ
บาล  โดยมีตัวช้ีวัด  2  ระดับ  คือ  ตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยระดับ
พื้นที่  56  ตัวช้ีวัด  และตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยระดับบุคคล  69  
ตัวช้ีวัด  โดยพบวามีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว  ประกอบดวย  4  มิติ  คือ  ที่อยูอาศัย  การมีงานทําและ
รายได  ครอบครัว  และการสนับสนุนทางสังคม  ดังรายละเอียดตารางที่  
1.2  ตอไปนี้  
ตารางที่ 1.2  ดัชนีชี้วัดมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย 
 

ระดับพื้นท่ี ระดับบุคคล 

ท่ีอยูอาศัย  
1. สถานการณครอบครอง 2. อัตราการถือครอง 
2. ระดับของที่อยูอาศัย 
3. วัสดุที่ใชปลูกสราง 

การมีงานทําและรายได  
27. สถานภาพการทํางาน 18. ผูมีงานทําตอครัวเรือน 
28. รายไดจากการทํางานและ
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ทรัพยสิน 19. รายไดตอครัวเรือน 
29. ปริมาณหนี้ 20. การมีสวนในรายไดของคนที่จน

ที่สุด 20% แรก 30. ภาระในการสงหนี้สิน 
31. เงินออม 

21. สัมประสิทธิ์จินี 
32. ความพึงพอใจในงาน 

22. อัตราครัวเรือนที่เปนหนี้ 33. ความมั่นคงในงาน 
23. มูลคาหนี้ตอครัวเรือน 
ครอบครัว  

43. การมีสวนรับผิดชอบ
ทางการเงิน 

34. อัตราครอบครัวที่พึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจได 

44. การชวยเหลือภารกิจ
ครัวเรือน 

การสนับสนุนทางสังคม  
46. บุคคลที่สามารถใหความ
ชวยเหลือได 

35. ผูทําประกันชีวิตตอประชากร 
36. ผูทําประกันสังคมตอครัวเรือน 

 
 

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) (อางใน  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550 : ผ
3-21-ผ3-22)  ไดจัดทําดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ประกอบดวย  8  
มิติ  ซ่ึงเปรียบไดกับชวงตางๆ ของชีวิตคน  เร่ิมจากสิ่งสําคัญที่สุดของทุก
คนในวันแรกของชีวิต-สุขภาพ  ตามดวยขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของเด็กทุก
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คน  คือ  การศึกษา  เมื่อเรียนจบทุกคนก็จะทํางาน  เพื่อใหมีรายไดเพียง
พอที่จะเลี้ยงชีพ  และมีบานอยูอาศัย  จากนั้นแวดวงชีวิตคนเราจะขยาย
ไปสูการมีชีวิตครอบครัวและชุมชน  การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  และการมี
สวนรวมในฐานะสมาชิกในสังคม  โดยพบวามีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับการ
พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัวปรากฎอยู 2 ดัชนี 3 ตัวช้ีวัด  
ตอไปนี้ (ตารางที่  2.3) 
ตารางที่  1.3 ดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) 

องคประกอบดัชน ี ตัวชี้วัด 

4. ดัชนีรายได  
17. รายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน 
(บาท) 

(11) ระดับรายได 
(14) หนี้ครัวเรือน 

20. ครัวเรือนที่มีหนี้ (%) 
5. ดัชนี ท่ีอยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม 

 
21. ครัวเรือนที่สรางดวยวัสดุ
คงทนถาวร (%) (15) ที่อยูอาศัย 

 
สรุปไดวา  ตัวช้ีวัดการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว  

ประกอบดวย  5  ดาน คือ ดานรายได-รายจายครอบครัว  ภาวะหนี้สินของ
ครอบครัว  การทําบัญชีรายรับ-รายจายของครอบครัว  การไดรับความ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจของครอบครัว  และสภาพที่อยูอาศัย  ซ่ึงสอดคลอง
กับตัวช้ีวัดครอบครัวเขมแข็ง  ในมาตรฐานที่  2  ดานการพึ่งพาตนเองทาง

 80 



  

เศรษฐกิจ  คือ ครอบครัวสามารถบริหารจัดการรายรับรายจาย  ใหเกิด
ความมั่นคงในความเปนอยูและอาชีพ  และตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย   

3.3  ทฤษฎีเก่ียวกับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว  
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ที่มี

ความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  สรุปไดดังตอไปนี้  
(1) ทฤษฎีการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (Self Reliance Theory) 
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทที่สําคัญ  คือ  

การที่ทรงมุงชวยเหลือพัฒนาใหเกิดการพึ่งตนเองไดของคนในชนบทเปน
หลัก  โดยกิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชดําริที่ดําเนินการอยูหลาย
พื้นที่ทั่วประเทศในปจจุบันนั้น  ลวนแลวแตมีเปาหมายสุดทายอยูที่การ
พึ่งตนเองไดของราษฎรแทบทั้งสิ้น  โดยการพัฒนาทั้งดานอาชีพ  และ
สงเสริมการเกษตรใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูไดอยางมั่นคงเปน
ปกแผน  ตลอดจนทรงดําเนินการแนะนํา  และสาธิตใหประชาชนดําเนิน
รอยตามเบื้องพระยุคลบาทเปนไปตามหลักการพัฒนาสังคมชุมชนอยาง
แ ท จ ริ ง   โ ด ย ท ร ง มี ห ลั ก ก า ร อ ยู   8   ป ร ะ ก า ร ว า 
(http://www.rta.mi.th/26000u/pdf/favor.pdf.) 

1)  ทรงไมใชวิธีการสั่งการใหเกษตรกรปฎิบัติ 
2)  ทรงเนนใหพึ่งตนเองและชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ 
3)  ทรงใชหลักการมีสวนรวมของประชาชน 
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4)  ทรงใชหลักประชาธิปไตยในการดําเนินการ  หาก
เจาหนาที่ทักทวงสิ่งใดทางวิชาการ  จะทรงรับฟงขอสรุปอยางเปนกลาง  
หากสิ่งใดที่เจาหนาที่กราบบังคมทูลวาปฎิบัติได  แตผลลัพธอาจไมคุมคา
กับเงินที่ลงไป  ก็ทรงใหเปลี่ยนแปลงโครงการไดเสมอ 

5)  ทรงยึดสภาพของทองถ่ินเปนหลัก  ในการดําเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ทั้งดานสภาพแวดลอมทาง
ภูมิศาสตร  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถ่ิน  
ในแตละภูมิภาคของประเทศ 

6)  การสรางความแข็งแรงใหชุมชน   ดวยการสราง
โครงสรางพื้นฐานหลักที่จําเปนตอการผลิต  อันเปนรากฐานนําไปสูการ
พึ่งตนเองไดในระยะยาว  ซ่ึงเปนการพัฒนาในลักษณะการเตรียมชุมชนให
พรอมตอการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก  ทรงเรียกวาการระเบิดจาก
ขางใน  และทรงชี้แนะวาควรทําอยางคอยเปนคอยไป 

7)  ทรงสนับสนุนใหมีการสงเสริมความรูดานตางๆ ดวย
ทรงตระหนักวาชาวชนบทควรจะมีความรูในเร่ืองของการทํามาหากินการ
ทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยทรงเนนถึงความจําเปนที่
จะตองมี  ตัวอยางแหงความสําเร็จ  ที่ชาวบานสามารถรับและนําไปปฎิบัติ
ไดผลจริง 

8)  ทรงปฏิรูประบบราชการใหเกิดเอกภาพทางการ
บริหาร (Single Management or Unity Administration) อันเปนลักษณะ
พิเศษของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  คือ  ศูนยศึกษา
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การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มีเอกภาพทางการบริหารโดยไดทํา
หนาที่บริหารทั้งสองทางในเวลาเดียวกัน คือ  บริหารงานองคกรของระบบ
ราชการและบริการประชาชนพรอมกันไปดวย  คือ 

ก.  ทําหนาที่รวบรวมประชาชนที่เดือดรอนให
รวมตัวกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  และสวนราชการก็จะเขารวมแกไขปญหา 
ตามหลักทางวิชาการ 

ข.  ทําหนาที่รวบรวมความตองการพื้นฐานอัน
แทจริงของประชาชน และนํากลับมาหาวิธีการพัฒนาเพื่อ ใหบรรลุถึง 
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวในลักษณะแผนงานและโครงการ 

ค .   ทําหน าที่ เปนสื่ อกลางระหว างรัฐและ
ประชาชน เปนการลดชองวางแหงความไมเขาใจซึ่งกันและกันใหลด
นอยลง 

ง.  ทําหนาที่เปนแหลงเสริมสรางการเรียนรูของ
ประชาชนและราชการ คือ  ประชาชนสามารถเขามาศึกษาเรียนรูเพื่อ 
พัฒนาอาชีพและรายไดใหมั่นคง  ในทํานองเดียวกันเจาหนาที่ของรัฐ
สามารถเรียนรูการแกไขปญหาของแตละทองถ่ิน นําไปเปนแบบฉบับการ
พัฒนาแกพื้นที่อ่ืนๆ ตอไป 

(2)  ทฤษฎีการพึ่งพาตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท 
(Double-tiered TERMS Model of Rural Community Self-Reliance)  

เปนแนวคิดที่พัฒนาจากการวิจัยที่สภาวิจัยแหงชาติ  มอบ
ใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยเปนผูจัดทํา  
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โดยมีนักวิชาการจากหนวยงานราชการและมหาวิทยาลัยมากกวา  50  ทาน  
มีหนวยงานเอกชนเปนจํานวนมาก  และมีผูนําของ  5  หมูบาน  ไดแก  คีรี
วง-นครศรีธรรมราช  โพธิศรีเจริญ-สุพรรณบุรี  ตะโก-นครราชสีมา  
หนองแสง-มหาสารคาม  และทุงยาว-ลําพูน  รวมกันดําเนินงานโดยใช
เวลาไมนอยกวา  7  ป (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2546)  

การพึ่งตนเองของชุมชนชนบท  หมายถึง  การที่ชุมชน
ชนบทมีความสมดุลในสิ่งจําเปนตางๆ  โดยเฉพาะมีความสมดุลในปจจัย
ทั้ง  5  ดาน  คือ  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติ  จิตใจ  และ
สังคมวัฒนธรรม  จึงไดพัฒนาเปน TERMS MODEL เปนภาพรวมของการ
วิเคราะหชุมชน  โดยองคประกอบตามแบบจําลอง TERMS ประกอบดวย 

T : Technology Self Reliance คือ การพึ่งตนเองทาง
เทคโนโลยี โดยศึกษาการจัดการที่ใชความรูที่ถูกตอง/รอบรูและใฝหา
ความรูเพิ่มเติม เพื่อใหไดผลผลิตเพิ่ม 

E : Economic Self Reliance คือ การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ โดยศึกษาการจัดการที่ทําใหเกิดความเพียงพอของรายได  

R : Resources Self Reliance คือ การพึ่งตนเองทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยศึกษาการจัดการทรัพยากรอยางมีความสมดุล 

M : Mind Self Reliance คือ การพึ่งตนเองทางจิตสํานึก 
โดยศึกษาการจัดการดานจิตใจใหพัฒนามีจิตสํานึกดี ทําตนใหเปนที่พึ่ง
ของตนเองได 
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S : Social Self Reliance คือ การพึ่งตนเองทางสังคม โดย
ศึกษาการชวยเหลือเกื้อกูลกัน       มีการเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย   
ทั้งนี้  ความหมายรวมของแบบจําลอง TERMS ไดอธิบายถึง 

(1) ชุมชนชนบทจะพึ่งตนเองไดตองอาศัยตัวแปรเหตุ ทั้ง 
5 องคประกอบดังกลาว การพึ่งตนเองของชุมชนจึงจะเปนการพึ่งตนเอง
อยางสมบูรณ (ดังภาพที่ 1.2) 

(2) ตัวแปรเหตุแตละตัว เพียงทําใหชุมชนชนบทสามารถ
พึ่งตนเองไดบางสวน คือ เฉพาะตัวแปรเหตุตัวนั้นๆ เทานั้น และหากไม
ครบทั้ง 5 องคประกอบจะถือวาชุมชนยังไมสามารถพึ่งตนเองไดอยาง
แทจริง 

(3) ในแตละตัวแปรเหตุ  การพึ่งตนเองไดสามารถอธิบาย
ได  ดังเชน “ยิ่งชุมชนชนบทใด สามารถพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีไดมาก
เพียงใด ชุมชนชนบทนั้นก็จะยิ่งสามารถพึ่งตนเองไดมากเพียงนั้น“ เปนตน  
และตัวแปรเหตุตัวอ่ืนๆ ก็อธิบายไดในลักษณะนี้เชนกัน 
4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

สําอาง  สืบสาน  และคณะ (2543  อางใน  อภิชัย  พันธเสน และ
คณะ, 2549) ไดศึกษาเรื่องความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ   โดยใชกรอบแนวคิดที่สะทอนให เห็นถึง
องคประกอบตางๆ ที่เชื่อวากอใหเกิดความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย  
อาทิ  ความพอเพียงทางดานเศรษฐกิจ  ดานเงินทุนและเทคโนโลยี  ดาน
ที่ดิน  ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  และปฏิสัมพันธ
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ระหวางสมาชิกในครอบครัว  เพื่อนบาน  และชุมชน  ผลการศึกษาพบวา  
ครัวเรือนที่ศึกษาสวนใหญมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย  มีคานิยมที่ยังคง
รักษาวัฒนธรรมความเอื้ออาทร  และใหความเคารพนับถือผูใหญและ
กตัญูตอผูมีพระคุณ  โดยสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตของครอบครัวอยางมี
ความสุขและอยูรอด  ตามความเห็นของครัวเรือนที่ศึกษา  คือ  การมีเงินใช
จายพอสมควร  มีทุนพอทํามาหากิน  และมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  (2550)  ไดดําเนินโครงการบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศดานสตรีและครอบครัว  เพื่อศึกษาสถานการณ
ปญหาและความเขมแข็งของครอบครัวในประเทศไทย  จากกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดมากกวา  25,500  ครอบครัว  ซ่ึงประกอบดวย 7  ประเด็นหลัก  
ไดแก  สัมพันธภาพในครอบครัว   การพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจ           
ดานขอมูลขาวสาร  ดานทุนสนับสนุนทางสังคม  และดานสุขภาพ  การ
ปรับตัวในภาวะยากลําบาก  และการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง  โดยประเด็น
เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศพบวา  
ปญหาในดานเศรษฐกิจที่ประเมินโดยสมาชิกในครอบครัวมีประมาณรอย
ละ  16.2  เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา  จังหวัดระยองเปนจังหวัดที่มี
ปญหาสูงที่สุด (รอยละ  56.39)  รองลงมาคือจังหวัดเพชรบุรี (รอยละ 
30.04) และ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 27.19) ตามลําดับ  แตเมื่อพิจารณา
ตามกลุมพื้นที่ที่ศึกษาพบวา ในกลุมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีการ
รับรูปญหาดานนี้คอนขางสูงกวาในกลุมอ่ืน  ในภาพรวมดานความเขมแข็ง
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ของครอบครัวในระดับประเทศพบวา  ครอบครัวมีระดับการพึ่งพาตนเอง
ดานเศรษฐกิจในระดับปานกลาง  รอยละ  53.04  เมื่อพิจารณารายภาค
พบวา  ภาคใตมีระดับสูงสุด (รอยละ 71.10)  ภาคกลาง (รอยละ 
57.20)  ภาคตะวันตก (รอยละ 54.28)  ภาคตะวันออก (รอยละ 
48.04)  ภาคเหนือ (รอยละ 47.29) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 
46.74) ตามลําดับ  

นิวัต  ศลศิลปชัย (2551)  ไดศึกษาเรื่องทัศนะของชาวชุมชนตอ
โครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอ
สามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามกับ
ชาวชุมชนที่เขามามีสวนรวมในโครงการ  ผลการศึกษาพบวา  ผูใหขอมูลมี
ทัศนะตอโครงการใน  6  ดาน  คือ  ดานการลดรายจาย  เห็นวาเปนเรื่อง
สําคัญเพราะเมื่อมีการลดรายจายเกิดขึ้น  ก็ทําใหครอบครัวมีเงินเก็บเหลือ
ไวใชในสิ่งที่จําเปน  ดานการเพิ่มรายไดมีการสงเสริมใหสมาชิกใน
ครัวเรือนทําอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายไดใหแกครัวเรือนอีกทางหนึ่ง  ดาน
การประหยัด  มีการออมทรัพยทําใหสมาชิกในครัวเรือนรูจักประหยัด
คาใชจายมากขึ้น  ดานการเรียนรูมีการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและมีการ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาพัฒนา  การ
อนุรักษส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถนําวัตถุดิบที่มีอยู
ในทองถ่ินมาใชไดอยางยั่งยืน  และสามารถดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
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เชนเดียวกับงานวิจัยของชลิตา  ลชิตาวงศ  (2551)  ที่ศึกษาเรื่อง  
พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  โดยการสัมภาษณกับ
สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  จํานวน  150  คน  วัตถุประสงคของ
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตอการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวา  พฤติกรรมของกลุม
ตัวอยางตอการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีอยูจํานวน  6  
ดาน  ไดแก  การลดรายจาย  การเพิ่มรายได  การประหยัด  การเรียนรู  การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และการเอื้ออารี  รักสามัคคี  

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  (2553)  ไดดําเนินโครงการสํารวจการพึ่งพาตนเอง
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว  เพื่อสํารวจการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวไทย โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน  ระหวางการศึกษา
เชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ  แบงเปน  1) การ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับครอบครัว เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม 
และการพึ่ งพาตนเองทางเศรษฐกิจ   และ  2)  การสนทนากลุมกับ
กลุมเปาหมายในจังหวัดที่สอดคลองกับการศึกษาเชิงปริมาณ  เพื่อทราบ
ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   สถานการณ   และ
ขอเสนอแนะสําหรับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว  เพื่อนํา
ผลมาใชในการปรับแบบสอบถาม  ที่จะนําไปใชในการศึกษาเชิงปริมาณ
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กับกลุมเปาหมาย 4 ภาค  6 จังหวัด ไดแก  ภาคกลาง (สุพรรณบุรี  ชลบุรี  
และกรุงเทพมหานคร)  ภาคเหนือ (เชียงใหม)  ภาคใต (สงขลา)  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี)  ใชการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Sampling)  และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณตาม
แบบสอบถามกับหัวหนาครอบครัวหรือผูแทนในครอบครัวที่ทราบขอมูล
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว  และสถานการณทางเศรษฐกิจภายใน
ครอบครัวเปนอยางดี  รวมจํานวนทั้งส้ิน  2,879  ราย  ผลการสํารวจการ
พึ่งพาตนเองทางดานเศรษฐกิจของครอบครัว  ครอบคลุม  5  ประเด็น  เร่ือง
สภาพที่อยูอาศัยของครอบครัวพบวา  ครอบครัวท่ีศึกษาสวนใหญเปนเจาของ
บาน (รอยละ 66.9)  เปนเจาของที่ดินที่อยูอาศัย (รอยละ 75.2)  รายได-รายจาย
ของครอบครัว  พบวา  สวนใหญมีรายไดกับรายจายพอๆ กัน  คามัธยฐานของ
รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 13,000 บาท  ครอบครัวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา  5,000  บาท  พบมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 30.0)  ภาวะ
หนี้สินของครอบครัว  พบวา  สวนใหญมีหนี้สินระดับปานกลาง  และสามารถ
ปลดหนี้สินไดหมด ภายในระยะเวลา  2-5  ป  การทําบัญชีรายรับรายจายของ
ครอบครัว  พบวา  มีเพียงรอยละ 7.9  ท่ียังคงทําบัญชีรายรับรายจายของ
ครอบครัวในปจจุบัน  การไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจของครอบครัว
จากบุคคลภายในครอบครัวในดานการเงิน  ขาวของเครื่องใชตางๆ  ขอมูล
ขาวสารดานการลงทุน  กําลังใจ  และสุขภาพอนามัยสวนใหญไดรับจากหัวหนา
ครอบครัว  รองลงมาคือสามีหรือภรรยาของหัวหนาครอบครัว   จาก  5  
ประเด็นดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ระดับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสวนใหญ  อยูในระดับปานกลาง  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวามี
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เพียง  1-2  ครัวเรือนเทานั้นท่ียังทําบัญชีรายรับรายจายของครอบครัว  ผูเขารวม
เวทีสนทนากลุมสวนใหญมีความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับปานกลาง 
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ทําอยางไร เพื่อใหเกิดสัมพันธภาพทีด่ีในครอบครัว 

1. พูดคุยกันใหมากขึ้น ยอมรับซึ่งกันและกัน 
2. ทําความเขาใจใหเปนภูมิตานทาน 
3. คุยกันดวยเหตุผลและสม่ําเสมอ 
4. ส่ือสารดวยคําสุภาพ ไพเราะและจริงใจ 
5. ใหอภัยและใหโอกาสใหมเสมอ 
6. เอาใจใส ดูแลและใหความชวยเหลือตอกัน 
7. มีความใจเย็น อดทน ตอส่ิงตางๆที่เกิดขึ้น 
8. เปนทั้งผูพูดและผูฟงที่ดี 
8. คิดถึงผูอ่ืน เอาใจเขามาใสใจเรา 
9.  มีความรักและสรางความอบอุนใหแกกัน 
10. กลาแสดงออกถึงความรักที่มีตอกันในครอบครัว 
11. ใหเกียรติตอสมาชิกในครอบครัวทุกคน 
12. เปดใจรับฟงความคิดเห็นของคนในครอบครัว 
13. รวมใหคําปรึกษา เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
14. เนนการมีสวนรวมและแบงปนตอกัน 
15.  หาเวลาทํากิจกรรมรวมกัน 
16. รูจักปลอยวาง นิ่งเฉยบางในบางครั้ง  
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