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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อดับทุกข์  โดยเริ่มจากการเรียนรู้ท าความ
เข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้น หรือเรียนรู้สาเหตุของปัญหา เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริง ดังนั้นการน าหลักสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งประกอบด้วย ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม 
อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ อัตตัญญุตา ความรู้จักตน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ กาลัญญุตา 
ความรู้จักกาล ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท หรือชุมชนและปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล 
หลักธรรมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่บุคคลคนในสังคม ควรปลูกฝังให้มีขึ้นในจิตใจ เพราะเป็นหลักธรรมของ
การประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อน าไปสู่การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนกระบวนการฟื้นฟู
จิตใจ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ส าหรับหลักสัปปุริสธรรม 
7 ประการนี้ เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี 
สามารถแก้ไขถึงต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาสังคมจึงจะลดลงและค่อยๆ หมดไปจากสังคมไทย 
ค าส าคัญ (Keywords) : สัปปุริสธรรม, ปัญหาสังคม  
 
Abstract 
 The main of Buddhist teachings is eliminate suffering, start by learning to 
understand the suffering or learn the cause of the problem to lead the analysis to 
find a solution to the problem. So the adoption of the principle of Sappurisa 
Dhamma contain with Dharmannutta: knowing the cause, Atthannuta: knowing the 
consequence, Attannuta: knowing oneself, Mattannuta: knowing how to be 
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temperate, Kalannuta: knowing the proper time, Parisannuta: knowing the society 
and Puggalannuta: knowing the different individuals. All these principles are what 
the people in society should be cultivated in the mind because it is the principle of 
behave as a good person. To lead to prevention and resolution and include mental 
rehabilitation process. To develop a better life for individuals, families, communities 
and the nation. Sappurisadhamma are seven principles that can be applied to solve 
social problems as well. It can fix up to the root of the problem, social problems 
will be reduced and gradually disappear from Thai society.  
Keywords : Sappurisadhamma, social problems. 
 
บทน า (Introduction) 
 การด าเนินชีวิตแต่ละวันนั้น ทุกคนมีโอกาสที่จะต้องประสบกับเหตุการณ์ทั้งที่ชอบใจและไม่
ชอบใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการต้องอยู่ในสังคมที่มีผู้คนจ านวนมาก ย่อมเกิดปัญหาที่
แตกต่างกันไป เพราะสถานภาพด้านความคิด ด้านจิตใจที่ต่างกัน และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคตามสมัย จึงก่อให้เกิดวิกฤติปัญหาสังคมมากมาย การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์เพื่อการแก้ไขปัญหา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง สาเหตุของปัญหาเกิดจากสภาวะจิตใจของ
คนที่ขาดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต สัปปุริสธรรม 7 จึงเป็นหลักธรรมที่สัมพันธ์ต่อการประพฤติตน
ที่ดีของบุคคลในสังคม หากบุคคลในสังคมประพฤติตนในทางไม่ดี ย่อมก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น 
และน ามาซึ่งความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น ปัญหาสังคมไทยมีทางแก้ไขอยู่หลายทางด้วยกัน 
เพราะบางปัญหานั้นล้วนจะมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น และหลักสัปปุริสธรรม 7 สามารถน ามาปรับใช้
ในกระบวนการแก้ไขวิกฤติปัญหาทางสังคมได้อย่างยั่งยืน เพราะสังคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่เห็น
คุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ การพัฒนาด้านวัตถุยิ่งเจริญมากขึ้น จะยิ่งเกิดปัญหาในการ
พัฒนาด้านจิตใจมากเท่านั้น เมื่อมีวัตถุคอยสนองความต้องการมากเท่าใด ยิ่งเกิดความไม่รู้จักอิ่ม ไม่
รู้จักพอมากขึ้นเรื่อยๆ คนไทยในยุคปัจจุบัน จึงมีปัญหาด้านจิตใจเกิดขึ้นมากมาย เมื่อปัญหาสังคมที่
เกิดขึ้นแล้ว หากไม่ได้รับการเอาใจใส่ การดูแล การแก้ไขอย่างเร่งด่วนและถูกวิธี ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อวงกว้างต่อไป เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การเมือง กลุ่ม ชุมชน เป็นต้น ดังนั้นปัญหาสังคมจะ
ลดน้อยลง และค่อยๆหมดไปจากสังคมไทยได้นั้น ก็ด้วยกระบวนการผสานวิธี โดยน าหลักสัปปุริส -
ธรรม 7 มาช่วยในการแก้ไขวิกฤติปัญหาสังคมนั้นเอง  
 
ปัญหาสังคม: ความไม่เป็นระเบียบของสังคมปัจจุบัน 
 มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับปัญหาของสังคมดังนี ้     
  Goid Garry and Frand R. Scarpitti กล่าวว่าปัญหาสังคม คือ สภาวการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนมองเห็นว่าสภาวการณ์นั้นเป็นสิ่งไม่ต้องการให้เกิดขึ้นและเห็นว่า
สามารถจะแก้ไขได้ด้วยการกระท าร่วมกัน       
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  Horton และ Lrslie ให้ความหมายไว้ว่าปัญหาสังคมเป็นสภาวการณ์ที่มีผลต่อคนส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและมีความรู้สึกว่าจะต้องร่วมกันแก้ไข    
  Raab และ Selznick เสนอสรุปได้ว่า ปัญหาสังคมคือปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของคนในสังคมในลักษณะที่ขัดต่อระเบียบของสังคม      
  Konig ให้ความหมายว่า ปัญหาสังคมคือสถานการณ์ที่สังคมเห็นว่าเป็นการคุกคามวิถีทางที่
ปฏิบัติอยู่หรือความสมบรูณ์ของงาน ด้วยเหตุน้ีจึงควรจะก าจัดให้หมดสิ้นหรือให้เบาบางลง 
  ดร.ประสาท หลักศิลา อธิบายว่า ปัญหาสังคมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเข้าใจกัน
หรือเชื่อกันว่าสถานการณ์เช่นนั้นเป็นอันตรายต่อคุณธรรมของปัญหาและต้องการหาทางแก้ไข
สถานการณ์นั้นให้ดีขึ้นดว้ยการร่วมมือทางสังคม      
  พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2524 ได้ให้ความหมาย
ของปัญหาสังคมว่า หมายถึง ภาวะใดๆ ในสังคมที่คนจ านวนมากถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติ และไม่พึง
ปรารถนา รู้สึกไม่สบายใจ และต้องการให้มีการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ เช่น ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาสังคมเป็นผลมาจากกระบวนการทาง
สังคม รวมถึงการประเมินพฤติกรรมของคนในสังคมด้วยมาตรฐานศีลธรรมในขณะนั้น  
  จากผู้ให้ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญหาสังคม คือ ปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่กระทบ
ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมเท่านั้น แต่หากเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลเพียงคนเดียว เช่น แม่ตีลูกเนื่องจาก
ไม่ท างานบ้าน การที่ครูลงโทษนักเรียน เนื่องจากไม่ส่งงาน จะไม่ถือว่าเป็นปัญหาสังคม อีกทั้งเป็น
เรื่องที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ชอบใจ สร้างความเดือดร้อน ก่อความวุ่นวาย
ต่อผู้อื่นโดยรวม และปัญหาสังคมยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมของคนในสังคม หรือ
แม้แต่นโยบายจากรัฐบาลก็ยังท าให้เกิดปัญหาสังคมได้อีกด้วย เช่น ปัญหาจากการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลที่ไม่ดีพอ กล่าวคือ รัฐบาลไม่สามารถพยุงเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ ก็เกิดปัญหาเรื่องปากท้อง
ของประชาชน เม่ือประชาชนเดือดร้อนเร่ืองปากท้อง ย่อมน าไปสู่การก่อเหตุต่างๆ หรือก่อปัญหา
อาชญากรรมในสังคมได้ เช่น คดีชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ เนื่องสภาวะการว่างงานของตัวบุคคล เป็น
ต้น           
 ปัญหาอาชญากรรม คือ การกระท าความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งที่
มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก โดยการกระท าผิดทางอาญานั้น 
กระท าขึ้นโดย “อาชญากร” เช่น คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คดี
ฆ่าผู้อื่น คดีท าร้ายร่างกายและคดีข่มขืนกระท าช าเรา เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ค่านิยม เศรษฐกิจการเมือง เป็นสาเหตุหลักๆ หรือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ท าให้เกิดปัญหาสังคม และ
อาจมีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคมในแต่ละระดับที่ต่างกัน เช่น ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
ระดับประเทศ และระดับโลก เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีความรุนแรงและมีขอบเขตขนาดใด 
คนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต้องพยายามหาทางควบคุมดูแล 
เพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยกลับคืนมา โดยต้องท าให้ผู้ที่ก่อปัญหาหันมาประพฤติตนเป็นคนดี
ได้ และไม่ให้กลับไปก่อปัญหาซ้ าในอนาคตข้างหน้าอีก      
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 สาเหตุของปัญหาสังคมมี 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 
 1. ลักษณะของปัญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) 
มีดังน้ี            
 - เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลง
จากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ค่านิยมใหม่ๆ ท าให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น  
  - ความไม่เป็นระเบียบของสังคม เกิดความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์และความมุ่งหมาย เกิด
ความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือสมาชิกบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่
สังคม ท าให้เกิดการขาดระเบียบและเป็นปัญหาทางสังคมขึ้น     
  - พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม เป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับและไม่
อาจทนได้ สังคมเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของสังคมและมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น ผู้
เสพติดให้โทษ          
 2.ลักษณะของปัญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากความไม่เป็นระเบียบของสังคม   
  - ความไม่เป็นระเบียบของสังคม หมายถึง ภาวะที่สังคมหรือสถาบันพื้นฐานทางสังคม ไม่
สามารถจะควบคุมสมาชิกของสังคมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่ส าคัญ 5 
ประการ กล่าวคือ ความล้มเหลวของกลุ่มจารีตประเพณีหรือสถาบันพื้นฐานผลประโยชน์ของกลุ่ม
ชนขัดกัน หน้าที่ตามสถานภาพและบทบาทที่ขัดแย้งกัน ความผิดพลาดในการอบรมให้เรียนรู้
ระเบียบแผนของสังคม สถาบันหรือหน้าที่ ความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหวัง กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่สังคมก าหนดไว้ ให้ประชาชนในสังคมปฏิบัติตาม     
 3. ลักษณะของปัญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของ
สังคม            
  - พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมเป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับและไม่
อาจทนได้ สังคมเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของสังคมและมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนร่วม เช่น ผู้
เสพติดให้โทษ การที่คนเรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปัจจั ยทาง
ชี ว วิ ท ย า (Biological Factor) ปั จ จั ย ท า งจิ ต  (Mental factor) ปั จ จั ย ท า งสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(Environmental Factor) ปัจจัยค่านิยมทางสังคม (Social Value) ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม 
(social structure factor) เป็นต้น        
 สถิติการอ้างอิงของไทยรัฐออนไลน์ ได้น าเสนอผลการส ารวจของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ พบว่าไตรมาสแรก ปี2561 มีการรับแจ้ง
คดีอาญา 96,690 คดี เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.6 เป็นคดียาเสพติดถึง 79,355 
คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 รองลงมาเป็นคดีจี้ปล้นชิงทรัพย์ 12,932 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ส่วนคดี
ชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 4,403 คดี ลดลงร้อยละ 4.1 อุบัติเหตุตายเฉลี่ยวันละ 49 คน ส่วน
อุบัติเหตุ มีการรับแจ้ง 249,960 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เสียชีวิต 2,031 รายลดลงร้อยละ 15.9 
ขณะเดียวกันมีข้อมูลจากศูนย์อุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 
เม.ย. มียอดผู้ เสียชีวิตเฉลี่ย 49 คนต่อวัน มากกว่าปี  2560 ที่มีผู้ เสียชีวิตเฉลี่ย 42 คนต่อวัน 
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 เมื่อส ารวจรายได้ และรายจ่ายของครัวเรือนล่าสุดของปี 2560 พบว่าจ านวนครัวเรือนทั่ว
ประเทศ 21 ล้านครัวเรือน มี 10.8 ล้านครัวเรือนมีหนี้สินเฉลี่ย 178,994 บาทต่อครัวเรือน มากกว่า
ปี 2558 ที่มีหนี้ 156,770 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่ออุปโภคบริโภค ซื้อบ้านที่ดิน ส่วน
รายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,946 บาทต่อครัวเรือน และรายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,437 บาทต่อครัวเรือน 
อย่างไรก็ตามไตรมาส 1 ที่ผ่านมา สังคมไทยมีภาวะที่ดีขึ้นคือ ค่าใช้จ่ายในการดื่มเหล้า และสูบบุหรี่
ลดลง จาก 14,629 ล้านบาท ในไตรมาสแรกปี 2560 ลดเหลือ 14,327 ล้านบาทในไตรมาสแรกปีนี้ 
 และเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 กรมสุขภาพจิต เผยสถานการณ์เด็กและเยาวชนน่าห่วง  
ถูกกระท ารุนแรงวันละ 30 คน ก่อคดีความผิดเฉลี่ยวันละ 83 คน ผลวิจัยพบเด็กที่ก่อคดีร้อยละ ๙๖ 
ป่วยทางจิตด้วย สูงกว่าเด็กทั่วไปถึง 5 เท่า พบสูงสุดคือ ความผิดปกติของพฤติกรรมการใช้สารเสพ
ติด โรคเกเรต่อต้าน  โรควิตกกังวล ที่น่าวิตกพบอัตราการก่อคดีซ้ าในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เร่ง
จัดระบบบ าบัดรักษาฟื้นฟูร่วมกับสถานพินิจฯ ตั้งแต่แรกรับต่อเนื่องจนหลังปล่อยตัว น าร่องปีนี้ 4 
แห่งคือ กทม. สมุทรปราการ นครปฐม และสุราษฎร์ธานี ก่อนขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศ อธิบดี
กรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในขณะนี้น่าเป็นห่วงและก าลังเป็น
ปัญหาสังคมที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ต้องเร่งช่วยกันแก้ไขป้องกัน โดยปัญหาเด็กและเยาวชนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมที่พบนี้มี 2 ลักษณะ คือเป็นผู้กระท าผิด และถูกคนอื่นกระท า ข้อมูล
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในปี 2559  มีเด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปีลงมา 
กระท าผิด 30,356 คน เฉลี่ยวันละ 83 คน ร้อยละ 93 เป็นชาย เกือบร้อยละ 90 มีอายุ 15-18 ปี ที่
เหลืออายุในช่วง 10-15 ปี เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมากอันดับ 1 ร้อยละ 41 เช่น ยาบ้า สารระเหย 
รองลงมาคือทรัพย์ ร้อยละ 20 ท าร้ายร่างกายร้อยละ 14 อาวุธและวัตถุระเบิดร้อยละ 7 และพบว่า
แนวโน้มการก่อคดีซ้ าของเด็กเพิ่มขึ้นเพียงแค่ช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากร้อยละ 12 ในพ.ศ.
2555 เป็นรอ้ยละ 19 ในปี 2558         
 อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า  ผลการศึกษาวิจัยของกรมสุขภาพจิตล่าสุดในปี 2558   
พบว่าในกลุ่มเด็กที่กระท าผิด ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอย่างน้อย 1 โรค สูงถึงร้อยละ 96 สูง
กว่าเด็กทั่วไป 5 เท่า ที่พบมากที่สุดคือ ความผิดปกติของพฤติกรรมการใช้สารเสพติดพบร้อยละ 84 
รองลงมาคือ กลุ่มโรคเกเรต่อต้านพบร้อยละ 34 โรควิตกกังวลร้อยละ 11 โรคซึมเศร้าและโรค
อารมณ์แปรปรวน ร้อยละ 10 โรคสมาธิสั้นร้อยละ 7 โดยมีเด็กร้อยละ 79 หรือประมาณ 4 ใน 5 
ป่วยทางจิตมากกว่า 2 โรค นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กเริ่มดื่มเหล้า สูบบุหรี่  สูบกัญชา และยาบ้า เมื่อ
อายุ 7-9 ปี หรือเท่ากับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ซึ่งผลที่ตามมาจะรุนแรงกว่า คือเด็กมี
โอกาสเสพติดสูง และมีโอกาสป่วยทางจิตเวช ที่ต้องการการบ าบัดรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น “ผล
การศึกษาครั้งนี้กล่าวได้ว่า การก่อคดีของเด็กและเยาวชน  คือรูปแบบของการเจ็บป่วยทางจิตเวชที่
ปะทุออกมาเป็นปัญหาสังคมที่เกิดมาจากความผิดปกติของตัวเด็กเอง การเลี้ยงดู และสภาพสังคม 
หากไม่ได้รับการดูแลเด็กจะก่อคดีอย่างซ้ าซาก เมื่อโตขึ้นจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพต่อต้าน
สังคม (Antisocial PersonalityDisorder) ซึ่งเป็นลักษณะของอาชญากรสังคม ท าผิดโดยไม่รู้สึกว่า
ผิด โทษคนอื่นว่าเป็นคนผิด เป็นที่มานิสัยฉ้อโกง  ดังนั้นการส่งเสริมป้องกันปัญหาสารเสพติดและ
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การกระท าผิดกฎหมายในเด็ก จ าเป็นต้องเริ่มในระดับประถมศึกษาเพ่ือป้องกันเด็กจากสารเสพติด
และการออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร”     
 ส าหรับปัญหาเด็กที่ถูกทารุณกรรม ข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทั่วประเทศในปี 2558 มีเด็กถูกกระท ารุนแรง 10,712 คน เฉลี่ย 30 คนต่อวัน  ใน
เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะถูกกระท ารุนแรงทางเพศโดยคนรู้จัก และถูกทุบตีทารุณทางกายและใจ 
3,108 คน ซึ่งผู้ปกครองส่วนหนึ่งยังเชื่อว่าการลงโทษเป็นสิ่งจ าเป็นในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก  
กลุ่มเด็กที่ถูกกระท ารุนแรงนี้ จะมีผลต่อสมองและจิตใจ ท าให้พัฒนาการล่าช้า สติปัญญาลดลง เป็น
เด็กเก็บกด จะต้องได้รับการบ าบัดฟื้นฟู เพื่อป้องกันผลกระทบทางจิตใจระยะยาว เพื่อให้เด็ก
สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้           
 จากผลการส ารวจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
กรมสุขภาพจิต ท าให้เห็นชัดแล้วว่าปัญหาสังคมส่วนใหญ่มาจาก “ปัญหาอาชญากรรม” ซึ่งเป็น
ปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลเป็นส่วน
ใหญ่ เป็นความผิดทางอาญาที่เหล่าอาชญากรเป็นผู้กระท าขึ้น ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความ
เสื่อมถอยจากศีลธรรมของสังคมไทยที่ก าลังประสบอยู่ในขณะนี้ สามารถเป็นพฤติกรรมเหล่านี้ได้ใน
ทุกๆ วัน เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวทางช่องทีวี ข่าวออนไลน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมไทยก าลังเผชิญอยู่      
  เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิจตกต่ า จากการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลแต่ละสมัยที่ไม่สามารถพยุงเศรษฐกิจให้คงที่ในระดับที่ดีได้ ผู้คนเกิดความเครียด
กันมากขึ้น ภาวะทางอารมณ์รุนแรงขึ้น กฎหมายบ้านเมืองอ่อนแอลง ผลบังคับใช้ไม่เด็ดขาด คนจึง
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และปัญหาสังคมที่มีอยู่เดิมไม่สามารถด าเนินการแก้ไขให้ลดลงได้ จึงท าให้
ปัญหาเก่า และปัญหาใหม่ยังคงฝังลึกอยู่ในสังคมไทยต่อไป แม้จะมีหน่วยงานต่างๆ พยายามแก้ไข
วิกฤติปัญหาแทบทุกรูปแบบแต่ก็ยังไม่เป็นผลดีเท่าที่ควร เพราะการแก้ไขวิกฤติปัญหาสังคมส่วน
ใหญ่นั้น มักจะถูกแก้ไขที่ปลายเหตุ โดยไม่ได้ถูกแก้ไขที่ต้นเหตุ นั่นคือจิตใจของคน จึงยังเกิดวิกฤติ
ปัญหาสังคมอยู่นั้นเอง          
 เพื่อการด าเนินแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทางหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ต้องยึดหลักคุณธรรม ความถูกต้ อง ความเที่ยงตรงในการ
ปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
ฉะนั้นวิกฤติปัญหาสังคม ควรเริ่มต้นแก้ไขด้วยวิธีการการน าค าสอนในทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละปัญหา หมายความว่า ปัญหาสังคมปัจจุบันควรน าหลักสัปปุริสธรรม 7 
มาเป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะหส์าเหตุที่เกิดขึ้นและเพื่อหาวิธีในการแก้ไขปัญหาสังคม ดังนี ้
 ธัมมัญญุตา แปลว่า ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2556, หน้า 210) หมายถึง รู้หลักความจริงของธรรมชาติ รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์แบบแผนหน้าที่ รู้
กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล ซึ่งจะเป็นเหตุให้ท าการใดได้
ส าเร็จผลตามความมุ่งหมาย (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546, หน้า 627) เช่น รู้ว่าสิ่งทั้งหลาย
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เกิดขึ้น ดับไปด้วยเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันและกัน รู้ว่านี้คือทุกข์ที่แท้จริง รู้ว่านี้คือเหตุแท้จริง ที่ท า
ให้เกิดทุกข์ รู้ว่านี้คือวิธีดับทุกข์ที่ถูกต้อง รู้ว่านี้คือการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของ
ความเสื่อม อะไรเป็นเหตุของความเจริญ อะไรเป็นเหตุให้ท าความดี อะไรเป็นเหตุให้ท าความชั่ว 
หรืออะไรเป็นเหตุของปัญหาในสังคม อะไรคือหนทางในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ปัญหาสังคมที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากสาเหตุของความไม่ปกติด้านจิตใจของผู้ที่ก่อปัญหา คือ ขาดศีลธรรมส าหรับ
การประพฤติตนที่ดีงาม และขาดหลักธรรมส าหรับยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเฉพาะ ศีล 5 และธรรม 5 
หรือเรียกอีกอย่างว่า เบญจศีล-เบญจธรรม เป็นธรรมคู่กัน คนที่มีเบญจธรรมจึงจะเป็นผู้มีเบญจศีล 
ซึ่งหากคนมีศีลและธรรมดังกล่าวแล้ว จะเว้นจากการท าความชั่ว รู้จักควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความดี 
ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น และประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ จะท าให้อยู่ร่วมกับคนอื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุขส าหรับการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันนั้น เป็นลักษณะการแก้ปัญหาแบบ 
“วัวหายล้อมคอก” เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแทบทั้งสิ้น     
 ในการแก้ไขปัญหาสังคมนั้น ควรเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาโดยตรง ต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยศีลธรรมทั้ง 2 ประการดังกล่าว มีคุณธรรมอันดี มีความรู้ 
มีความสามารถทั้งด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญในการไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเรื่อง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีแรงจูงใจ สามารถจูงใจให้ผู้ที่จะกระท า
ความผิด หรือกระท าความผิดแล้ว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ได้ หรือทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
เรียนรู้ รับรู้เข้าใจ เหตุผลความต้องการของแต่ละบุคคลในสังคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การแก้ไขปัญหานั้น ควร
ต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจสาเหตุของปัญหาให้ละเอียดรอบคอบเสียก่อน เมื่อเข้าใจสาเหตุอย่าง
ถ่องแท้แล้ว ก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งด้าน
สถานการณ์ การฟื้นฟู การพัฒนาผู้ที่หลงผิด ให้กลับตัวเป็นคนดี จากนั้นควรด าเนินการแก้ไขที่ตัว
บุคคล ครอบครัว กลุ่มชุมชนอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ด้วยความช านาญ คล่องแคล่ว มีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อย เพื่อป้องกันปัญหา
ลุกลามและบานปลาย ซึ่งจะยากต่อการแก้ไขปัญหาในอนาคต   
 ส าหรับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิด หรือแม้หากเกิดขึ้นแล้ว 
เป็นการฟื้นฟู และพัฒนาบุคคล มีหลายหมวด เช่น ฆราวาสธรรม 4 คือ คุณสมบัติของผู้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตทางโลก หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 คือ 
ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุขขั้นต้น และสังคหวัตถุ 4 
เป็นหลักการสงเคราะห์ คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี เป็นต้น 
หลักธรรมทั้งหลายนี้ เป็นการมองปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขด้วยกัน ไม่ทิ้งปัญหาให้เป็นภาระของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา แม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่ มีส่วนช่วย
แนะน า เป็นหูเป็นตา ให้กับสังคมไทยของเรา ฉะนั้นควรปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชน หรือแม้แต่
ผู้กระท าความผิด ให้รู้ดี รู้ชั่ว บาป บุญ คุณ โทษที่เกิดจากผลของการกระท า 
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 อัตถัญญุตา แปลว่า ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล หมายถึง รู้ความหมาย รู้
ความมุ่งหมายของหลักธรรมหรือหลักการ กฎเกณฑ์ หน้าที่ รู้จักประโยชน์ที่ประสงค์ รู้ผลที่จะ
เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า หรือความเป็นไปตามหลัก (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , 2546, 
หน้า 210) ผู้ที่มีจุดมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ต้องการหรือรู้จักผลที่จะได้รับ รู้ค่านิยม แนวคิด และ
ทฤษฎี ต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายอะไร รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงท าให้เกิดผลเช่นนั้น รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึง
จะเกิดผลส าเร็จตามที่ต้องการ เมื่อตัดสินใจท าสิ่งใดก็จะท าด้วยความรอบคอบ ไม่วู่วาม มีจิตใจ
กว้างขวาง           
 ในการแก้ไขปัญหาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรู้ว่าการปฏิบัติงานตาม
ทฤษฎี ตามหลักการ และการวางแผนส าหรับการแก้ไขปัญหาสังคมนั้น เมื่อมีวิธีการในแก้ไขปัญหา
แล้วต้องคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า การด าเนินการจะเกิดผลดีหรือผลเสียหรือไม่ อย่างไร ต้องเรียนรู้
และยอมรับในปัญหาที่มีอยู่และสถานการณ์ปัจจุบัน ว่าปัญหามีอะไรบ้าง แล้วศึกษาให้รู้สาเหตุที่มา
ของปัญหาที่แท้จริง ทั้งสาเหตุของตัวผู้สุ่มเสี่ยง และผู้ที่กระท าความผิด โดยศึกษาท าความเข้าใจ
สาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อน าหลักการและวิธีการมาวิเคราะห์ปัญหา ในการหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป      
 ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสังคมที่ประสบผลส าเร็จมากที่สุด ต้องมีการวางแผนในการแก้ไข
ปัญหา แล้วด าเนินการตามแผนนั้น และที่ส าคัญต้องมีการติดตามผล ภายหลังจากได้ด าเนินการตาม
แผนแล้ว เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน แต่หากผลจากการประเมิน
แล้ว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็ต้องหาข้อเท็จจริงใหม่ วิเคราะห์ปัญหาใหม่ วางแผนใหม่ เริ่ม
ด าเนินงานตามแผนใหม่ เพื่อขจัดปัญหาสังคมให้หมดสิ้นไป ในกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาสังคม ต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาให้เจอ โดยสามารถน าหลักค าสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ได้มากมาย ด้วยการ
ก าหนดรู้ ศึกษาท าความเข้าใจกับปัญหานั้น แล้วสืบค้นหาสาเหตุของปัญหานั้นเพื่อแก้ไข 
ขณะเดียวกันก็ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคืออะไร จะเป็นไปได้หรือไม่และเป็นไปได้อย่างไร แล้ว
จึงวางแผน วางวิธีการปฏิบัติที่จะขจัดหรือแก้ปัญหาที่สาเหตุให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หลักธรรมส าหรับการแก้ไขปัญหาสังคม นอกจากหลักสัปปุริสธรรม 7 แล้ว ยังมีหลักธรรมอื่นๆ อีก
มากมาย เช่น หลักอริยสัจ 4 ประกอบด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหา 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่ 1 ปริญเญยยะ คือ ต้องศึกษาให้รู้ปัญหาอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคือ
อะไร หรือปัญหานั้นอยู่ตรงไหน จุดใด และสิ่งที่เป็นตัวปัญหานั้นมีมากน้อยเพียงใด โดยท าได้เพียง
ศึกษาให้รู้อย่างแจ่มแจ้งเท่านั้น        
  ขั้นที่ 2 ปหาตัพพะ คือ ต้องศึกษาให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหานั้น ๆ ว่า คืออะไร เพราะตัว
ปัญหานั้นเป็นเพียงผลของสาเหตุเท่านั้น ถ้าไม่มีสาเหตุก็จะไม่มีปัญหา และสิ่งที่เป็นสาเหตุนี้เองคือ
สิ่งที่จะต้องก าจัดให้หมดไป เพราะเมื่อก าจัดสาเหตไุด้ ตัวปัญหาก็จะหมดไปเอง   
  ขั้นที่ 3 สัจฉิกาตัพพะ คือ เมื่อรู้สาเหตุของปัญหาแล้ว ก็จะสามารถก าหนดเป้าหมายของ
การแก้ปัญหาได้ว่า ต้องการผลแค่ไหน เพียงใด มากน้อยขนาดไหน และเป้าหมายที่ก าหนดไว้นี้เป็น
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สิ่งที่จะต้องพยายามท าให้เป็นจริงขึ้นให้ได้ หรือท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย   
  ขั้นที่ 4 ภาเวตัพพะ คือ เมื่อรู้ตัวปัญหา รวมทั้งสาเหตุและได้ก าหนดเป้าหมายในการแก้ไข
ได้แล้วก็จะท าให้สามารถก าหนดวิธีการ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพราะวิธีการจะต้องถูกต้องเหมาะสมกับสาเหตุของปัญหาและเป้าหมายที่ต้องการ จึงจะท าให้
เกิดผลส าเร็จในการด าเนินงาน กระบวนการแก้ปัญหาแบบอริยสัจ 4 เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด 
ตรงเป้าหมาย ได้ผลจริง สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านวัตถุหรือปัญหาด้านจิตใจ จนถึงปัญหาของชีวิตทุกระดับ แม้ในการ
ท างานหรือด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จก็ท าได้เช่นกัน และการแก้ไขปัญหาจะต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งกระบวนการ วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้จึงจะมีประสิทธิภาพ 
  อัตตัญญุตา แปลว่า ความรู้จักตน หมายถึง รู้ฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด
ความสามารถ และคุณธรรมต่าง ๆ เป็นต้น ของตนตามจริง (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546, 
หน้า 628) รู้ว่าตนเองเป็นใคร อยู่ในสถานะใด ของหน่วยงานใด ควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร เช่น รู้
ว่าตนเองมีความสามารถด้านใด ถนัดแบบไหน ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไร คือมีสติปัญญาอยู่ใน
ระดับใด แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะของตนเพ่ือให้เกิดผลดี สามารถวิเคราะห์ตนเองได้
ว่ามีความบกพร่องในเรื่องใด อย่างไร และรู้จักปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เป็นต้น ค าว่ารู้จักตน นั้น ยัง
เป็นการรู้จักดี รู้จักชั่ว อะไรควรท า ไม่ควรท า เมื่อทุกคนสามารถเข้าใจตนเองได้ ก็จะไม่ก่อปัญหาที่
ส่งผลให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อน       
 ในการแก้ไขปัญหาสังคมนั้น หน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องรู้ว่าตนเองมีหน้าที่
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ชี้ช่องทาง แนะน า อ านวยประโยชน์แก่ผู้หลงผิดอย่างไรให้เขาสามารถ
เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนพฤติกรรมได้  เข้าใจขอบเขตในการท างานของตน หากมีความสามารถไม่
เพียงพอและจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือ ควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ต้องมีวินัยใน
ตนเอง มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติตามกฎหมายและวิธีการอย่าง
เคร่งครัด สามารถชักจูงให้ผู้กระท าความผิดเห็นคุณค่าในตนเอง รู้ดี รู้ชั่วมากขึ้น รู้เท่าทันผลของการ
กระท าที่จะตามมา ดังสุภาษิตที่ว่า “กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี ปาปก  ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 
โดยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ถึงภัยของปัญหาสังคมว่าเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบต่อสังคม
โดยรวมเพียงใด เมื่อกระท าความผิดแล้วจะได้บทลงโทษทางกฎหมายและผลกรรมติดตัวอย่างไร ซึ่ง
ผลจากการกระท าน ามาซึ่งความเดือนทั้งสิ้น การแก้ไขปัญหาควรต้องประกอบด้วย “พรหมวิหาร
ธรรม” ซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างพรหม หรือธรรมเครื่องอยู่ของท่านผู้มีคุณยิ่งใหญ่ หมายถึง หลัก
ความประพฤติอันประเสริฐบริสุทธิ์ ที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติปฏิบัติตนต่อ
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตากรุณา แผ่สม่ าเสมอโดยทั่วไป ไม่มีประมาณ ไม่จ ากัด
ขอบเขต ได้แก่เมตตา หมายถึง มีความรัก มีความปรารถนาให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและ
คิดท าประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วหน้า กรุณา หมายถึง มีความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะ
ปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ มุทิตา หมายถึง มีความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมี
สุข มีจิตผ่องใส กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงอยู่ในปกติสุข พลอยยินดี
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เมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้น อุเบกขา หมายถึง มีความวางใจเป็นกลาง   
 ดังนั้นเมื่อน าหลักธรรมข้อนี้มาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีความรัก มีความปรารถนาดี มีความยินดีที่จะช่วยเหลือสังคม 
สามารถแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ คอยแนะน าให้ผู้กระท าความผิดมีแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตที่ดี มีวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยน าหลักธรรมไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเอง เป็นการ
ช่วยลดปัญหาสังคมลงได ้        
 มัตตัญญุตา แปลว่า ความรู้จักประมาณ หมายถึง รู้จักความพอเหมาะพอดี เช่น ภิกษุรู้จัก
ประมาณในการรับและบริโภคปัจจัย 4 (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546, หน้า 628) คฤหัสถ์
รู้จักความพอเพียง รู้จักประมาณในการหาทรัพย์ รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ เป็นต้น การ
ประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ ต้องมีความพอดีกันก ากับไว้ด้วยเสมอ ซึ่งความพอดีตามหลักพระพุทธศาสนา
ก็คือ การปฏิบัติสายกลาง ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติธรรมหรือการงานที่ท าประสบ
ผลส าเร็จ          
 ในการแก้ไขปัญหาสังคม ต้องรู้จักความพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติงาน การให้ค าแนะน า 
หรือการสอนและวิธีการแก้ปัญหา ต้องพอเหมาะพอควร กับผู้กระท าความผิดแต่ละคน เช่น หาก
ผู้กระท าความผิดร้ายแรง ก็มีโทษทางกฎหมายที่บังใช้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เช่น 
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด บางคนอาจมีความต้องการอยากรู้ อยากลอง ขาดความ
ยับยั้งช่ังใจ กลายเป็นผู้ติดยาเสพติด ตามกระบวนการทางกฎหมายผู้เสพเป็นเพียงผู้ป่วยที่ควรได้รับ
การดูแลโดยการให้โอกาสในการตัดสินใจเลิก และควรปลูกฝังโดยการให้ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม 
เพื่อให้เกิดความละอายต่อการกระท าความผิด เป็นต้น     
 ตัวอย่างวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสถามนายเกสี ผู้ช านาญใน
การฝึกม้าว่ามีวิธีฝึกม้าอย่างไร นายเกสีทูลตอบว่าบางครั้งต้องใช้วิธีละมุนละม่อม ให้กินอาหารและ
หน้าที่ที่ดี พูดจานุ่มนวลบางครั้งต้องใช้วิธีรุนแรง แทงด้วยปฏัก เฆี่ยนด้วยแส้ พูดจาหยาบคาย และ
บางครั้งต้องใช้ทั้ง ๒ วิธีพร้อมกัน พระพุทธเจ้าจึงทรงอธิบายว่า การสอนคนก็คล้ายกับการฝึกม้า คือ
บางคนชอบการสอนแบบปลอบประโลมใจ พระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนด้วยเรื่องของการท าความดี 
ทางกาย วาจา ใจ และผลของการท าความดีต่าง ๆ ที่ผู้กระท าจะได้รับ เรียกว่าสอนด้วยวิธีละมุน
ละม่อมบางคนชอบการสอนแบบขู่บังคับ พระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนด้วยเรื่องการท าความชั่ว ท าบาป 
และผลของการท าความชั่ว ท าบาป เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเกรงกลัวต่อผลร้ายที่จะได้รับจากการท า
ความชั่ว เรียกว่า สอนด้วยวิธีรุนแรง บางคนต้องใช้ทั้งวิธีปลอบประโลมและขู่บังคับไปพร้อม ๆ กัน 
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนด้วยเรื่องการท าความดี และผลของการท าความดี เรื่องการท าความชั่วและ
ผลของการท าความชั่วสลับกัน เพื่อให้ผู้รับการสอนคิดพิจารณาเปรียบเทียบ ด้วยตนเองถึงผลของ
การกระท าความดีกับผลของการกระท าความชั่วที่จะได้รับ กล่าวได้ว่า ทรงสอนทั้งวิธีละมุนละม่อม
และวิธีรุนแรงพร้อม ๆ กันการให้ค าแนะน าที่จะให้ได้ผลดี ให้ผู้รับการแนะน าเกิดความรู้ความเข้าใจ 
จึงควรแนะน าให้รู้เรื่อง รู้คิด และรู้ท าตามความเหมาะสมและสภาพจิตใจของผู้รับการสอน เพื่อ
ประโยชน์ของผู้รับการสอน ให้ผู้รับการแนะน าสั่งสอนใช้สติปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองสามารถ
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น าไปใช้ประโยชน์หรือน าไปปฏิบัติให้ได้ผลดีได้จริง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่อง ผู้ด าเนินการ
แก้ไข จึงควรฝึกฝนให้ตนเองรอบรู้ทั้งในเรื่องที่จะแนะน าและวิธีให้การแนะน า รวมทั้งเข้าใจถึงสภาพ
ของผู้กระท าความผิด พร้อมกันนั้นก็พิจารณาว่า สิ่งที่ผู้กระท าความผิดควรได้รับการแนะน าเป็น
ความจริง มีประโยชน์หรือไม่ ควรรับรู้ประมาณใด เพราะความจริงบางอย่าง ไม่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาหรือไม่สามารถท าให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ และเมื่อฝึกฝนจนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องได้แล้วก็
ไม่จ าเป็นต้องอดทนต่อข้อควรปฏิบัติอีกต่อไป เพราะสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เสมอจะเป็นความเคยชิน เกิด
เป็นนิสัย ทักษะ หรือความช านาญขึ้นมาเอง 
 กาลัญญุตา แปลว่า ความรู้จักกาล หมายถึง รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควร
หรือจะต้องใช้ในการประกอบกิจ ท าหน้าที่การงาน หรือปฏิบัติการต่าง ๆ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2546, หน้า 210) รู้จักจัดเวลาให้เหมาะสม รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร รู้ว่ากิจใดต้องใช้เวลา
เท่าไร แล้วท าให้ตรงเวลา ท าให้เป็นเวลา ท าให้พอกับเวลาและทันเวลาที่ก าหนด เช่น ภิกษุรู้จักเวลา 
ในการท ากิจวัตรแต่อย่าง ไมว่าจะกวาดท าความสะอาดวัด ศึกษาเล่าเรียน ท าวัตรสวดมนต์ เป็นต้น 
ส่วนคฤหัสถ์รู้จักเวลาในการท างาน รู้จักเวลาในการพักผ่อน เป็นต้น    
 ในการแก้ไขปัญหานั้น หน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นผู้รู้จักบริหาร
เวลาในการปฏิบัติงานว่า เวลาใด ควรท าอะไร จังหวะไหน เหมาะหรือไม่เหมาะที่จะท าอะไร โอกาส
อ านวยหรือไม่ ควรเอาใจใส่อย่างไร เห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ควรได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ที่
เป็นจริงในขณะนั้น รวมทั้งความคาดหวังและความมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหา บางครั้งอาจต้องฟัง
ผู้กระท าความผิดว่าท าไปเพื่ออะไร เพื่อน ามาเป็นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ าอีก ตัวอย่างค า
สอนของพระพุทธเจ้า นอกจากจะทรงสอนเฉพาะเรื่องจริงที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังทรงบริหารเวลา
อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างพอเหมาะแก่เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่า
จะเสด็จไปประทับอยู่ ณ ที่ใด คือ เวลาเช้า ก่อนเสวยภัตตาหาร เสด็จออกบิณฑบาต เมื่อทรงรับ
บิณฑบาตที่บ้านของผู้ใดก็จะประทับเสวยภัตตาหารที่บ้านของผู้นั้น หลังเสวยเสร็จแล้วจะทรง
อนุโมทนาและแสดงธรรมโปรด หลังจากนั้น บางครั้งจะเสด็จไปประทับในป่าตามล าพังจนถึงเวลา
เย็น จึงแสดงธรรมและประทานค าสอนแก่มหาชนที่มาเข้าเฝ้า เวลาย่ าค่ า จะประทานโอวาทและ
ตอบปัญหาแก่พระสาวก หลังจากภิกษุทั้งหลายกราบทูลลาไปแล้ว จะทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระ
ญาณหรือพุทธจักษุ หากมีผู้ควรแก่การอนุเคราะห์ปรากฏในข่ายแห่งพระญาณก็จะเสด็จไปโปรด 
เวลาเที่ยงคืน จะทรงสนทนาและตอบปัญหากับเทวดาที่มาทูลถาม เวลาย่ ารุ่ง จะทรงเดินจงกรมเพื่อ
ผ่อนคลายความปวดเม่ือย อันเนื่องมาจากการประทับนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วจึงเสด็จเข้าที่
บรรทม เวลาใกล้รุ่ง จะทรงตรวจดูเวไนยสัตว์ด้วยพระญาณว่าผู้ใดจะสามารถบรรลุธรรมระดับใด
ระดับหนึ่งได้ก็จะเสด็จไปโปรดในเวลาบิณฑบาต แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเวลา การรู้จักเวลา
ที่ส าคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาก็คือ รู้ว่าเวลาในการมีชีวิตอยู่นี้น้อยมาก ดังปรากฏในพระไตรปิฎก
ว่า‚ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนัก จะต้องไปสู่สัมปรายภพ ควรท ากุศล ควร
ประพฤติพรหมจรรย์ สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ดูกร ภิกษุทั้งหลาย คนที่เป็นอยู่นาน ย่อม
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เป็นอยู่ได้เพียงร้อยปี หรือจะอยู่เกินไปได้บ้างก็มีน้อย และอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อย สัตบุรุษพึงดู
หมิ่นอายุที่น้อยนั้น พึงประพฤติเหมือนดั่งถูกไฟไหม้ศีรษะ การที่มัจจุราชจะไม่มาหานั้นเป็นอันไม่มี 
วันคืนย่อมล่วงไป ชีวิตก็กระชั้นเข้าไปสู่ความตาย อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไป เหมือนดั่งน้ าใน
ธารน้ าน้อย หมายถึง ชีวิตของมนุษย์มีเวลาอันจ ากัด และเป็นระยะเวลาที่สั้นมากเพราะบางคนตาย
ตั้งแต่ยังไม่คลอด บางคนตายเมื่อคลอด บางคนตายตั้งแต่ยังเป็นทารก บางคนตายในวัยเด็ก บางคน
ตายในวัยหนุ่มสาว แม้จะมีชีวิตอยู่ได้จนแก่ ชราก็ไม่เกินร้อยปี หรือจะเกินบ้างก็ไม่กี่ปีและมีน้อย 
ด้วยเวลาที่มีชีวิตอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ จึงไม่ควรด ารงชีวิตอยู่ด้วยความประมาท คิดว่ายังมีชีวิตอยู่อีก
นาน เพราะอาจตายได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเหตุที่ท าให้ตายมากมายแต่ควรใช้เวลาอันจ ากัดนี้รีบท า
ความดีงาม เร่งสร้างกุศลกรรม รักษาศีล บ าเพ็ญเพียรภาวนา ฝึกฝนพัฒนาชีวิตทั้งทางกายและทาง
ใจให้เจริญงอกงาม ในขณะที่ยังมีโอกาส เพื่อผลดีแก่ชีวิตในปัจจุบันและชีวิตในชาติหน้า  
 ปริสัญญุตา แปลว่า ความรู้จักบริษัท รู้จักชุมชน หมายถึง รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมนุม และชุมชน 
รู้จักมารยาท ระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี และรู้ข้อควรปฏิบัติอื่น ต่อชุมชนนั้น ๆ (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546, หน้า 628) รู้กิริยาที่พึงประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ สังคมนั้น ๆ ว่า 
ชุมชนนี้ สังคมนี้ เมื่อเข้าไปอยู่ด้วยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร ควรโอภาปราศรัยอย่างไร แล้ว
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับที่ประชุม ชุมชน สังคมนั้น ๆ ไม่ท าตัวเป็นคนขวางโลก เป็นต้น เพื่อการ
ช่วยเหลือ การสงเคราะห์ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนนั้น ๆ    
 ในการแก้ไขปัญหาสังคม หน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องศึกษาให้
เข้าใจถึงระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งแวดล้อม การศึกษา ฐานะ แนวคิด วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ ความเชื่อ ภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชน ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจ าเป็นมาก ที่
จะช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอีกช่องทางที่ส าคัญ เพราะดังที่เราทราบดีแล้วว่าสาเหตุ
มาจากไหน นอกจากสภาพจิตใจเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ก่อเหตุได้แล้ว ก็ยังมีสถานที่ที่อ านวยต่อการก่อ
เหตุหรือกระท าความผิดได้เช่นกัน เช่น การที่เด็กที่มีปัญหาติดยาเสพติด อาจเกิดจากหลายปัจจัย
ด้วยกัน บ้างก็เกิดจากเพื่อน เกิดจากสภาพแวดล้อม เกิดจากสถานการณ์ที่ประสบอยู่ แต่ในบาง
กรณีเยาวชนที่เสพยาเสพติดเพราะสภาพบีบคั้นทางจิตใจหาทางออกไม่ได้จนต้องพึ่งยาเสพติดเพื่อ
หนีจากสภาพปัญหาเหล่านั้น การที่ต้องเจอสภาพบีบคั้นมากๆ มักจะท าให้ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้
และถูกชักจูงได้ง่าย หรือผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่ว่าจะคดีจี้ปล้นชิงทรัพย์ อาจมากจาก
ความจนบีบบังคับ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ประสบอยู่ เป็นต้น 
 ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสังคม ต้องศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนรอบด้าน เช่น โครงสร้าง
อ านาจในชุมชนเป็นอย่างไร  มีอิทธิพลใดบ้างเกี่ยวข้องกับชุมชน ชุมชนมีศักยภาพในระดับใด เป็น
ต้น แล้วหาวิธีน าพื้นฐานความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมมาใช้
ให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์    
 ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา แปลว่า ความรู้จักบุคคล หมายถึง รู้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถและคุณธรรม เป็นต้น เพื่อปฏิบัติต่อผู้นั้นโดยถูกต้อง เช่น 
ควรคบหรือไม่ จะเกี่ยวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะต าหนิ หรือแนะน าสั่งสอนอย่างไรจึงจะได้ผล เป็น
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ต้น (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546, หน้า 628) รวมทั้งเข้าใจธรรมชาติของคน รู้ความ
แตกต่างของบุคคล และรู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละประเภทอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
 ปัญหาสังคมไทยมีหลากหลายรูปแบบ จึงต้องรู้ความแตกต่างของแต่ละปัญหา เช่น ช่วงวัย 
ช่วงเวลา เพราะช่วงวัยมีผลต่อการกระท าความผิดซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคม  ดังนั้นการแก้ไขปัญหา 
ไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้ที่ก่อปัญหาเองเสมอไป แต่อาจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น สั งคมที่อยู่
อาศัย ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว เป็นต้น ส าหรับการแก้ไขปัญหาจึงต้องมองรอบด้าน อย่าง
รอบคอบถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องในหลายมิติ หากผู้ที่ประสบปัญหาเป็นผู้ที่ผิดปกติหรือมีความเลวร้าย
ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่จะพิจารณาว่าปัญหานั้นเกิดจากการขาดประสบการณ์ จึงไม่สามารถท าหน้าที่
ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือพัฒนาศักยภาพในการหน้าที่ทางสังคมให้สูงกว่าที่ควรจะเป็น 
แต่การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาของผู้กระท าความผิดให้เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีได้นั้น อาจต้องใช้
เวลาบ้าง เนื่องจากบุคคลมีความแตกต่างกันหลายระดับ   
 พระพุทธศาสนาค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามผลของกรรม ไม่ว่าจะท ากรรมดี
หรือท ากรรมชั่ว ผลของกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลให้บุคคลมีบุคลิกที่ต่างกัน ดังนั้นแล้วความแตกต่าง
ทางสติปัญญา ชาติก าเนิด วรรณะ วงศ์ตระกูล หรือความรวยความจนไม่ได้เป็นเครื่องก าหนดหรือ
เป็นเครื่องวัดคุณค่าของมนุษย์ แต่ถือว่า กรรม หรือ การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา เป็นเครื่อง
ก าหนด ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็น
แดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัย กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ให้เลวทรามและ
ประณีตต่างกันไป” หากบุคคลประพฤติดีปฏิบัติชอบ ตั้งอยู่ในศีล ก็เป็นคนดี มีคุณค่าในตัว ตรงกัน
ข้าม ถ้าประพฤติชั่ว ไม่ตั้งอยู่ในศีล ก็เป็นคนชั่ว ไร้คุณค่า พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เห็นคุณค่าของ
การกระท าเป็นส าคัญ เพราะทุกคนมีความเสมอกันเร่ืองการกระท าความดี การพัฒนาตน และ
เป็นไปตามกฎแห่งกรรม ทุกคนมีโอกาสที่จะประพฤติชั่วหรือท าความผิดพลาดได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ
สิ่งแวดล้อมภายนอก สภาพสังคมที่บีบบังคับ หรือเพราะความประมาทของตนเองก็สามารถเป็นไป
ได้เช่นกัน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ตามเหตุปัจจัย เมื่อมีการเกิดขึ้น
มาแล้ว ย่อมตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วเสื่อมสลายดับไปในที่สุด คนชั่วก็อาจกลับใจเป็นคนดีได้ ส่วนคน
ดีก็อาจกลับกลายเป็นคนชั่วไดเ้ชน่กัน อยู่ที่การกระท าทั้งสิ้น     
 ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสังคมจึงควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมรอบข้าง ฐานะความเป็นอยู่ อายุ
ระดับสติปัญญา เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู พัฒนาได้อย่างเหมาะสม ให้ผู้กระท าความผิดได้มี
โอกาสแก้ไขตัวเอง สามารถกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีได้ในที่สุด 
 
บทสรุป (Conclusion) 
 ปัญหาสังคม เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม เกิดจากหลาย
สาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะมาจากเศรษฐกิจที่ตกต่ า การเมืองที่ย่ าแย่และขาดเสถียรภาพ การบังคบใช้
กฎหมายย่อหย่อน ไม่เด็ดขาด สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ค่านิยมในสังคมที่เปลี่ยนไปเพราะความ
เจริญด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนา
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ความเจริญด้านวัตถุมีมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของคน ท าให้มีความสะดวกสบาย แต่ตรงกัน
ข้ามกับการพัฒนาทางด้านจิตใจกลับเสื่อมถอยลง คือ คนในสังคมไม่ให้ความส าคัญกับความ
หลักธรรมหรือหลักประพฤติตนที่ดีงาม จึงเกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย ไม่ว่าจะปัญหา
อาชญากรรม อันเป็นผลจากการกระท าของเหล่า “อาชญากร” เช่น ปัญหายาเพสติด ปัญหาจี้ปล้น
ทรัพย์ ปัญหากระท าช าเราทางเพศ เป็นต้น ยิ่งนับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นถึงการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดี ขาดการเอาใจใส่ แม้หน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจะพยายามท าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่ กลับยังมีปัญหาเกิดขึ้นให้เห็นอยู่แทบทุกวัน
 ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี ควรน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง นั้นก็คือ หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกอบด้วย อัตถัญญุตา ความรู้จักผล 
อัตตัญญุตา ความรู้จักตน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ กาลัญญุตา ความรู้จักกาล ปริสัญญุตา 
ความรู้จักบริษัท หรือชุมชน และปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล หลักธรรมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่
บุคคลคนในสังคม ควรปลูกฝังให้มีขึ้นภายในจิตใจ เพราะเป็นหลักธรรมของการประพฤติตนเป็นคน
ดี อันจะน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถึง
สาเหตุที่เกิดขึ้น ปัญหาจึงลดลงหรือค่อยๆหมดไปในที่สุด และสามารถฟื้นฟูจิตใจ เพื่อการพัฒนา
ชีวิตให้ดีขึ้นแก่บุคคล กลุ่ม ชุมชน และประเทศชาตติ่อไป  
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