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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการลดปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงและการก่อ

อาชญากรรมของเด็กและเยาวชนโดยใช้ธรรมะทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน รวมถึงหาวิธีการที่เหมาะสม 

ในการใช้ธรรมะทางพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัจจัย

ทางชีวภาพ, ปัญหาการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม จากรายงานสถิติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 จ�านวนเด็กและเยาวชนเด็กที่ถูกด�าเนินคดีมีแนวโน้มลดลงและมีอัตราการปล่อยตัวสูง

ขึ้น ซึ่งการศึกษาพบว่าการลดพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมโดยใช้ธรรมะทางพระพุทธศาสนา

เป็นแนวทางที่เหมาะสม เช่น พรหมวิหาร 4, หิริโอตตัปปะ และเบญจศีลเบญจธรรม ล้วนเหมาะสมกับระดับสติ

ปัญญาและวยั แต่การน�าหลกัธรรมะมาใช้กพ็บปัญหาหลายประการ เช่น ผูป้กครองไม่ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง 

สถานศึกษาเน้นการสอนธรรมะแบบท่องจ�ามากกว่าการน�าไปปฏิบัติ พระสงฆ์เหินห่างจากเด็กและเยาวชน การ

ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมะ การสอนธรรมะใช้วิธีการไม่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งปัญหาจากสื่อให้

น�า้หนักในการน�าเสนอข่าวด้านลบของพระสงฆ์ ดงันัน้ทกุภาคส่วนต้องหาแนวทางและร่วมมือกนัเพือ่ลดพฤตกิรรม

ความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน โดยการปลูกฝังและประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

อภิภัสร์ ปาสานะเก1
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สร้างความใกล้ชิด ช่วยเผยแผ่ธรรมะค�าสอน รวมถึงน�าเสนอข่าวภาพลักษณ์ที่ดีของพระสงฆ์ให้มากขึ้น เพื่อเป็น

แนวทางในการน�าหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด�าเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุขต่อไป

ค�าส�าคัญ:  พฤติกรรมความรุนแรง;  การก่ออาชญากรรม;  เด็กและเยาวชน;  พระพุทธศาสนา

Abstract 

 This article aims to study directives for reducing the problems of violent behaviors 

and crime commission among children and youths by applying Buddhist doctrines or Dharma. 

The main objective is to find out problems and causes for their demonstration of violent 

behaviors and commission of crime as well we to identify appropriate Buddhist teaching to 

reduce those problems.

 Results of the study shows that the violent behaviors and crime commission are 

aroused by many causes; biological factors, upbringing and environment. From 2017 to 2019, 

according to the statistics of Department of Juvenile Observation and Protection (DJOP), the 

number of children and youths under criminal prosecution was decreasing while the number 

of releases was increasing. The results also show that Buddhist teaching include a number of 

appropriate doctrines that can reduce violent behaviors and crime commission; namely, four 

principles of virtuous existence (Phromviharn 4), sense of right and wrong (Hiri-ottappa), five 

basic precepts of moral practices (Benjasila) and five virtues (Benjadharma). All of them can be 

applied and adjusted for different levels of conscience/intelligence as well as ages. However, 

many problems arise from application of those Buddhist doctrines. For example, parents fail 

to set up a good example or serve as a role model. Some educational institutions opt for 

memorization of Buddhist teaching instead of actual application in students’ lives. Monks keep 

distance from children and youths. They lack of inspiration for following Buddhist teaching. 

Teaching of Buddhist Dharma is not age-appropriate. Finally, media coverage focuses Buddhist 

monk’s negative images extensively. As a result, all sectors need to find appropriate directives 

and increase cooperation in order to reduce violent behaviors and crime commission among 

children and youths. The best way is to instill appropriate Buddhist doctrines and to set up a 

good example for them. Cordiality with children and youths should be maintained. Buddha 

teaching should be promoted and disseminated. Media members should put more emphasis 

on reporting Buddhist monks’ positve images. All of these recommendation can lead to 

appropriate application of Buddhist Dharma in daily life so as to ensure peaceful society in  

the future.

Keywords:  Violent Behaviors;  Crime Commission;  Children and Youths;  Buddhism
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1. บทน�า

 พฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ดังที่

ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ มีออกมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น3 เช่น การ

ทะเลาะววิาทกบัผูอ้ืน่โดยใช้ก�าลงั การพกพาอาวธุเข้าไปในสถานศกึษา การท�าลายทรพัย์สนิ การรวมกลุม่กนัเป็น

นักเลงอันธพาล การยกพวกตีกัน การท�าร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิต ฯลฯ ความรุนแรงและอาชญากรรมที่

แสดงออกเหล่านีน้�ามาซึง่ปัญหาและผลกระทบทัง้ต่อตวัเดก็และเยาวชนรวมทัง้ผูอ้ืน่ตามมาอกีมากมาย ซึง่ปัจจยั

ทีส่่งผลต่อการเกดิพฤตกิรรมความรนุแรงและการก่ออาชญากรรมในเดก็และเยาวชนนัน้ มกัเกดิจากหลายปัจจยั 

เช่น สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู ครอบครัว เพื่อนฝูง สถานศึกษา เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น นอกจากนี้เด็กและ

เยาวชนยงัขาดการปลกูฝังความรูคู้ค่ณุธรรม ขาดการใช้เหตผุลในการแก้ไขปัญหา และไม่ได้รบัการดแูลช่วยเหลือ

ที่เหมาะสมในช่วงต้นของชีวิตก็จะท�าให้กลายเป็นปัญหาที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในอนาคตได้ ผลกระทบจาก

พฤตกิรรมความรนุแรงและการก่ออาชญากรรมของเดก็และเยาวชน อาจจะไม่ใช่บาดแผลทางกายเท่านัน้ แต่จะ

เป็นบาดแผลทางใจที่ท�าร้ายตัวเด็กและเยาวชนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

 การเกดิพฤตกิรรมความรนุแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชนท้ังหลายทีก่ล่าวมาข้างต้น 

สะท้อนให้เหน็ถึงความบกพร่องในทางศลีธรรมจรรยา แต่หากมกีารน�าค�าสอนหรือหลกัธรรมะทางพระพุทธศาสนา

ไปใช้กับเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังแล้ว ก็จะสามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรม

ของเด็กและเยาวชนลงได้ ตามรายงานสถิติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3 ปี ย้อนหลังระหว่างปี 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 แสดงให้เห็นถึงจ�านวนเดก็และเยาวชนเดก็ทีถ่กูด�าเนนิคดโีดยกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็

และเยาวชนมีแนวโน้มลดลง และมีอัตราการปล่อยตัวเพิ่มมากขึ้น จากการได้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งพบว่ามีการ

จัดกิจกรรมที่สอดแทรกค�าสอนหรือหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาลงไปด้วย4

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562

การด�าเนินคดี (คดี) 26,115 22,609 20,842

การปล่อยตัว (ราย) 3,997 3,560 3,521

ร้อยละการปล่อยตัวเทียบกับจ�านวนคดี 15.31 % 15.75 % 16.89 %

ตาราง: เปรียบเทียบจ�านวนเด็กและเยาวชนเด็กที่ถูกด�าเนินคดี

โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและมีอัตราการปล่อยตัว 3 ปี ย้องหลัง5
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 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว บทความนี้จึงได้น�าเสนอและวิเคราะห์ถึงแนวทางการน�าหลักธรรมะ

ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการลดความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างอนาคต

ของชาติด้วยการมอบธรรมะให้เป็นภูมิคุ้มกันชีวิต เป็นรากฐานทางศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน อันจะน�าสู่การ

สร้างพลเมอืงทีด่มีศีลีธรรม ประเทศชาตมิัน่คงเข้มแขง็ และสืบทอดพระพทุธศาสนาให้คงอยูสื่บต่อไปอย่างยัง่ยนื

2. ความหมายของเด็กและเยาวชนและสาเหตุพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมในเด็ก 

และเยาวชน

 ในหัวข้อนี้จะได้น�าเสนอถึงความหมายของเด็กและเยาวชน และช้ีให้เห็นถึงสาเหตุพฤติกรรมความ

รุนแรงและการก่ออาชญากรรมในเด็กและเยาวชน

 2.1 ความหมายของเด็กและเยาวชน

   ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2553 ได้ให้นิยามค�าว่า “เด็ก” และ “เยาวชน” ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้  

   “เดก็” หมายความว่า บคุคลทีมี่อายเุกนิกว่าท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ 

   “เยาวชน” หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์6 

จากค�านิยามข้างต้น สามารถแปลความหมายของค�าว่า “เด็ก” ได้ว่า เด็กคือบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 

การที่กฎหมายมิได้รวมเด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์เข้าไว้ในความหมายของ “เด็ก” ด้วยนั้น เพราะเหตุว่า

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 บัญญัติว่า เด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี กระท�าการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็น

ความผิด ผู้กระท�าไม่ต้องรับโทษ และศาลจะใช้วิธีการส�าหรับเด็กก็ไม่ได้ ซึ่งต่างจากเด็กที่มีอายุกว่า 10 ปี แต่ไม่

เกิน 15 ปีบริบูรณ์ แม้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 จะบัญญัติว่าผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลอาจใช้วิธีการ

ส�าหรับเด็กได้ ดังนั้นจึงไม่จ�าเป็นที่จะมาด�าเนินกระบวนพิจารณาแก่เด็กที่มีอายุยังไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ พระราช

บัญญัติฉบับนี้ จึงมิได้บัญญัติความหมายของเด็กให้รวมเด็กอายุยังไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ไว้ด้วย

   ส่วนความหมายของ “เยาวชน” ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถสรุปได้ว่าเยาวชนคือบุคคล

อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 

 2.2 สาเหตุพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน

   อาชญากรรม (Crime) หมายถึงการกระท�าที่ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สิน เป็นเรื่องที่น่ากลัวและร้ายแรง7 การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของ

เดก็และเยาวชนอาจเกดิขึน้ได้ในหลายลกัษณะ เช่น การพูดจาหยาบคายก้าวร้าว การต่อว่าด่าทอ การทุบตีท�าร้าย

 6 Thanongsak Dulyakarn and Panphilai Dulyakarn, Case About Children and Youth, 5th ed. (Bangkok: Saengchan,  

2017), 18-21. [In Thai]

 7 Sudsongwan Sutisorn, Criminology, 2nd ed. (Bangkok: Thammasat University Press, 2011), 2. [In Thai]
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 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว บทความนี้จึงได้น�าเสนอและวิเคราะห์ถึงแนวทางการน�าหลักธรรมะ

ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการลดความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างอนาคต

ของชาติด้วยการมอบธรรมะให้เป็นภูมิคุ้มกันชีวิต เป็นรากฐานทางศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน อันจะน�าสู่การ

สร้างพลเมอืงทีดี่มศีลีธรรม ประเทศชาติมัน่คงเข้มแขง็ และสืบทอดพระพทุธศาสนาให้คงอยูส่บืต่อไปอย่างยัง่ยนื

2. ความหมายของเด็กและเยาวชนและสาเหตุพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมในเด็ก 

และเยาวชน

 ในหัวข้อนี้จะได้น�าเสนอถึงความหมายของเด็กและเยาวชน และช้ีให้เห็นถึงสาเหตุพฤติกรรมความ

รุนแรงและการก่ออาชญากรรมในเด็กและเยาวชน

 2.1 ความหมายของเด็กและเยาวชน

   ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2553 ได้ให้นิยามค�าว่า “เด็ก” และ “เยาวชน” ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้  

   “เด็ก” หมายความว่า บคุคลท่ีมอีายเุกนิกว่าท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ 

   “เยาวชน” หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์6 

จากค�านิยามข้างต้น สามารถแปลความหมายของค�าว่า “เด็ก” ได้ว่า เด็กคือบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 

การที่กฎหมายมิได้รวมเด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์เข้าไว้ในความหมายของ “เด็ก” ด้วยนั้น เพราะเหตุว่า

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 บัญญัติว่า เด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี กระท�าการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็น

ความผิด ผู้กระท�าไม่ต้องรับโทษ และศาลจะใช้วิธีการส�าหรับเด็กก็ไม่ได้ ซึ่งต่างจากเด็กที่มีอายุกว่า 10 ปี แต่ไม่

เกิน 15 ปีบริบูรณ์ แม้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 จะบัญญัติว่าผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลอาจใช้วิธีการ

ส�าหรับเด็กได้ ดังนั้นจึงไม่จ�าเป็นที่จะมาด�าเนินกระบวนพิจารณาแก่เด็กที่มีอายุยังไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ พระราช

บัญญัติฉบับนี้ จึงมิได้บัญญัติความหมายของเด็กให้รวมเด็กอายุยังไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ไว้ด้วย

   ส่วนความหมายของ “เยาวชน” ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถสรุปได้ว่าเยาวชนคือบุคคล

อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 

 2.2 สาเหตุพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน

   อาชญากรรม (Crime) หมายถึงการกระท�าที่ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สิน เป็นเรื่องที่น่ากลัวและร้ายแรง7 การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของ

เดก็และเยาวชนอาจเกดิข้ึนได้ในหลายลักษณะ เช่น การพูดจาหยาบคายก้าวร้าว การต่อว่าด่าทอ การทบุตที�าร้าย

 6 Thanongsak Dulyakarn and Panphilai Dulyakarn, Case About Children and Youth, 5th ed. (Bangkok: Saengchan,  

2017), 18-21. [In Thai]

 7 Sudsongwan Sutisorn, Criminology, 2nd ed. (Bangkok: Thammasat University Press, 2011), 2. [In Thai]
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ผู้อื่น การขว้างปาหรือท�าลายสิ่งของ หรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นทารุณกรรมสิ่งมีชีวิตให้บาดเจ็บหรือล้มตาย และ

นั่นคือจุดเริ่มต้นของการฝึกเด็กและเยาวชนให้ละเมิดสิทธิผู้อื่นจนเกิดความเสียหาย ทางร่างกาย ทรัพย์สิน หรือ

ท�าให้ผู้อื่นกระทบกระเทือนจิตใจ 

   ทั้งนี้ ความก้าวร้าวรุนแรง หรือการอาละวาดมักเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายในเด็กอายุ 2 - 5 ปี เพราะยัง

เป็นวัยที่ขาดการควบคุมอารมณ์ตนเอง หรือเด็กบางคนมีพื้นฐานทางอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงยาก ปรับตัวยาก การ

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชนอาจมีสาเหตุมาจาก8

   2.2.1 ปัจจัยทางชีวภาพ เป็นพ้ืนฐานส�าหรับพฤติกรรมของมนุษย์ ปัจจัยนี้เป็นหลักการหรือ 

ความรูท้ีจ่ะช่วยให้เข้าใจถงึพฤตกิรรมของมนษุย์ได้ถ่องแท้มากยิง่ขึน้ ปัจจัยทางชวีภาพทีส่�าคญัได้แก่ พันธกุรรม9 

ฮอร์โมน เพศ ลักษณะรูปร่าง พื้นฐานของอารมณ์ และสภาพร่างกาย10 อิทธิพลของปัจจัยทางชีวภาพเหล่านี้ มี

ผลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจเกิดจากการ

ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น พ่อแม่ของเด็กและเยาวชนเป็นผู้มีอารมณ์ดุร้าย ก้าวร้าว ฉุนเฉียวง่าย หรือชอบ

อาละวาด พฤติกรรมความรุนแรงเหล่านี้ก็อาจถ่ายทอดมาสู่เด็กและเยาวชน บางการศึกษาพบว่านักโทษที่มี

พฤตกิรรมก้าวร้าวและกระท�าความผดิทางเพศมรีะดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) สูงกว่าคนทัว่ไป11 

   2.2.2 สาเหตจุากสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน ถือเป็นปัจจยัภายในทีเ่ป็นนามธรรมของตัวเดก็

และเยาวชนเอง เป็นปัญหาทางจติใจ อารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกซึง่ความรุนแรงอนัไม่พึงประสงค์ 

สาเหตุอาจเกิดจากการที่เด็กและเยาวชนไม่มีความสุข รู้สึกเศร้า ผิดหวัง เป็นคนวิตกกังวล ตื่นเต้น เบื่อหน่าย 

ตกใจง่าย เครียด น้อยใจ ฯลฯ อารมณ์เหล่านี้จะกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความอึดอัดคับข้องใจบ่อย ๆ  และ

หากถูกกดดันเป็นประจ�า สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน ท�าให้เด็กและเยาวชน

กลายเป็นคนหงุดหงดิและอาจแสดงพฤตกิรรมความรนุแรงออกมาทางกายหรอืวาจาและก่ออาชญากรรมขึน้ได้12

   2.2.3 การเลีย้งดภูายในครอบครัว เด็กและเยาวชนทีเ่กิดมาในครอบครัวมกีารใช้ความรุนแรงอย่าง

ต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการรับรู้และทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงว่าเป็นพฤติกรรมปกติธรรมดาในสังคม และบาง

ครัง้ตวัเดก็และเยาวชนเองยงัเหน็ว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการแก้ปัญหา ในบางสถานการณ์กเ็หน็

ว่าการใช้ความรนุแรงเป็นการแสดงถงึความเป็นคนเก่งกล้าและเป็นทีย่อมรบัในสายตาของผูอ้ืน่ พ้ืนฐานการเลีย้ง

ดูจึงเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กและเยาวชนในอนาคต ซ่ึงจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างยาวนาน สามารถแบ่งออกเป็น 4 

รูปแบบ13 ดังนี้
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 14 Paphon Thiraphan, Youth and Family Cases, 6. [In Thai]

    1) รปูแบบการอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส่ (Authoritative Parenting Style) เป็นการเลีย้ง

ดูแบบก�าหนดขอบเขตพฤติกรรม มีการใช้เหตุและผล มีการให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อลูก ท�าให้เด็กมี

ความสุขและส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ท�าให้เด็กควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี เป็นคนจิตใจดี มองโลกในแง่ด ี

มีทักษะทางสังคมที่ดี สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

    2) รปูแบบการอบรมเลีย้งดูแบบควบคมุ (Authoritarian Parenting Style) เป็นการเลีย้ง

ในลักษณะที่พ่อแม่มีความเข้มงวด มีระบบ ควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้ลูกท�าตามอย่างเข้มงวด ท�าให้เด็กมี

พฤตกิรรมทีว่่านอนสอนง่าย มคีวามเป็นระเบยีบ ซ่ือสัตย์ ควบคมุตัวเองเก่ง (แต่เมือ่ควบคมุตัวเองไม่ได้กจ็ะระเบดิ

อารมณ์ออกมารุนแรง) อยู่ท่ีบ้านดูเรียบร้อย แต่พออยู่ข้างนอกจะแสดงความก้าวร้าวรุนแรง ขี้กลัว หรือขี้อาย 

มาก ๆ ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์

     3) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive Parenting Style) เป็นการเลี้ยงดูที่

พ่อแม่สนับสนนุและรกัลูกมาก ตามใจลกูแบบไม่มกีารก�าหนดขอบเขต ส่งผลต่อพฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ 

คือ ท�าให้เด็กเป็นคนไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ 

     4) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved Parenting Style) เป็นการเลี้ยง

ดูแบบที่พ่อแม่ใส่ใจลูกน้อยมาก ไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการใด ๆ ของลูก ท�าให้เด็กเรียนรู้ที่จะ

อยู่รอดด้วยตนเอง เกิดพฤติกรรมการมองโลกในแง่ร้าย มักต่อต้านสังคม อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อโตขึ้น เช่น 

ติดยา ยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรม เป็นต้น

   2.2.4  สาเหตุจากสภาพสงัคมและส่ิงแวดล้อม การทีเ่ด็กและเยาวชนได้รับชมละคร หรือภาพยนตร์

ผ่านทางสื่อต่าง ๆ  ทุกประเภท ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรงและการก่ออาชญากรรม อาจท�าให้

เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบเพราะเด็กและเยาวชนอยู่ในวัยคึกคะนอง ชอบสิ่งท้าทาย รักความสนุกสนาน หรือ

เมือ่ถูกเร้าให้เกดิความเครยีดจากสภาพสงัคมและสิง่แวดล้อมกม็กัจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวได้ง่าย รวม

ถึงทัศนคติของเพื่อนและครูที่อยู่แวดล้อมตัวเด็กและเยาวชน ล้วนอาจก่อให้เกิดความเครียดหรือเป็นแบบอย่าง

ของความก้าวร้าวรุนแรงและการก่ออาชญากรรมได้ทั้งสิ้น14

3. หลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้หยั่งรากฝังลึกอยู่กับสังคมไทยมายาวนาน และได้รับการ

อุปถัมภ์และคุ้มครองมาทุกยุคสมัย แม้ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็น

กฎหมายสูงสุด ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาใน มาตรา 67 วรรคแรก บัญญัติ

ว่า “รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น” และในมาตรา 67 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในการ

อปุถมัภ์และคุม้ครองพระพุทธศาสนาอนัเป็นศาสนาทีป่ระชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถอืมาช้านาน รัฐพึงส่งเสรมิ

และสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ 
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 14 Paphon Thiraphan, Youth and Family Cases, 6. [In Thai]

    1) รปูแบบการอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส่ (Authoritative Parenting Style) เป็นการเลีย้ง

ดูแบบก�าหนดขอบเขตพฤติกรรม มีการใช้เหตุและผล มีการให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อลูก ท�าให้เด็กมี

ความสุขและส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ท�าให้เด็กควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี เป็นคนจิตใจดี มองโลกในแง่ด ี

มีทักษะทางสังคมที่ดี สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

    2) รูปแบบการอบรมเลีย้งดูแบบควบคมุ (Authoritarian Parenting Style) เป็นการเลีย้ง

ในลักษณะที่พ่อแม่มีความเข้มงวด มีระบบ ควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้ลูกท�าตามอย่างเข้มงวด ท�าให้เด็กมี

พฤติกรรมท่ีว่านอนสอนง่าย มคีวามเป็นระเบยีบ ซ่ือสัตย์ ควบคมุตัวเองเก่ง (แต่เมือ่ควบคมุตวัเองไม่ได้กจ็ะระเบดิ

อารมณ์ออกมารุนแรง) อยู่ท่ีบ้านดูเรียบร้อย แต่พออยู่ข้างนอกจะแสดงความก้าวร้าวรุนแรง ข้ีกลัว หรือขี้อาย 

มาก ๆ ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์

     3) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive Parenting Style) เป็นการเลี้ยงดูที่

พ่อแม่สนบัสนนุและรกัลูกมาก ตามใจลกูแบบไม่มกีารก�าหนดขอบเขต ส่งผลต่อพฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ 

คือ ท�าให้เด็กเป็นคนไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ 

     4) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved Parenting Style) เป็นการเลี้ยง

ดูแบบที่พ่อแม่ใส่ใจลูกน้อยมาก ไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการใด ๆ ของลูก ท�าให้เด็กเรียนรู้ที่จะ

อยู่รอดด้วยตนเอง เกิดพฤติกรรมการมองโลกในแง่ร้าย มักต่อต้านสังคม อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อโตขึ้น เช่น 

ติดยา ยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรม เป็นต้น

   2.2.4  สาเหตุจากสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อม การทีเ่ดก็และเยาวชนได้รบัชมละคร หรอืภาพยนตร์

ผ่านทางสื่อต่าง ๆ  ทุกประเภท ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรงและการก่ออาชญากรรม อาจท�าให้

เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบเพราะเด็กและเยาวชนอยู่ในวัยคึกคะนอง ชอบสิ่งท้าทาย รักความสนุกสนาน หรือ

เมือ่ถูกเร้าให้เกดิความเครยีดจากสภาพสงัคมและสิง่แวดล้อมกม็กัจะแสดงออกเป็นพฤตกิรรมก้าวร้าวได้ง่าย รวม

ถึงทัศนคติของเพื่อนและครูที่อยู่แวดล้อมตัวเด็กและเยาวชน ล้วนอาจก่อให้เกิดความเครียดหรือเป็นแบบอย่าง

ของความก้าวร้าวรุนแรงและการก่ออาชญากรรมได้ทั้งสิ้น14

3. หลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้หยั่งรากฝังลึกอยู่กับสังคมไทยมายาวนาน และได้รับการ

อุปถัมภ์และคุ้มครองมาทุกยุคสมัย แม้ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็น

กฎหมายสูงสุด ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาใน มาตรา 67 วรรคแรก บัญญัติ

ว่า “รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น” และในมาตรา 67 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในการ

อปุถมัภ์และคุม้ครองพระพุทธศาสนาอนัเป็นศาสนาทีป่ระชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถอืมาช้านาน รฐัพงึส่งเสรมิ

และสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ 
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 15 Phra Maha Songwut Shupin and Pinya Sunthitsuntharotyan, “The Use of Buddhism Principles for Crime Prevention 

of Children and Youth in Bangkok,” MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University 7, no. 1 

(January-June 2019): 88. [In Thai]  

 16 Phra Phrom Kunaphon (Por Piyayuto), Collection of Legal Profession Lectures, 9th ed. (Bangkok: Winyuchon, 2014), 

66. [In Thai] 

 17 Nut Channuhong and Phra Maha Thawee Mahapunyo, “The Guidelines for the Cultivation of Hiri and Ottappa for 

Solving the Children and the Youth Aggressive Behavior at Seekan (Watthanananuppatham) School in Donmuang District, 

Bangkok,” Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 17, no. 3 (September-December 2019): 221. [In Thai]

และปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท�าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบ

ใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย” 

 ในสังคมมนุษย์ปัจจุบันมีจ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น การที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่

เบียดเบียนกัน และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีถูกที่ควรได้นั้น จ�าเป็นท่ีจะต้องมีกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน

ส�าหรบัชีน้�าความประพฤตขิองคนในสงัคมให้เหมาะสม เพราะการแข่งขนักนัในทกุๆ ด้านมสูีง การแสดงพฤติกรรม

ความรนุแรงและก่ออาชญากรรมต่อกนัจงึมใีห้เหน็บ่อยครัง้และเป็นเร่ืองทีค่วบคมุได้ยาก การมกีฎหมายบงัคบัใช้

ให้ทุกคนปฏิบัติตามอาจไม่เพียงพอ จึงจ�าเป็นที่จะต้องน�าหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนามาปลูกฝังให้แก่เด็ก

และเยาวชนเป็นพืน้ฐานให้เหมาะสมกบัวยัเพ่ือลดปัญหาพฤติกรรมความรนุแรงและการก่ออาชญากรรมทีจ่ะเกดิ

ขึ้น หากเด็กและเยาวชนมีธรรมะเป็นพื้นฐานของจิตใจแล้ว ก็จะท�าให้สามารถด�าเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยความ

มีสติ และสามารถน�าหลักธรรมไปเผยแผ่ให้กับคนรอบข้าง อีกทั้งเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในอนาคต15 

 โดยหลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนาทีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็และเยาวชน ในการน�าไปใช้เพือ่ลดปัญหา

พฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรม ได้แก่

 3.1 พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจ�าใจเพื่อให้ตนด�ารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธ์ิเฉกเช่น

พรหม เป็นธรรมปฏบิตัขิองผูท้ีป่กครอง และการอยูร่่วมกบัผู้อืน่ ประกอบด้วยหลักปฏบิติั 4 ประการ ได้แก่ เมตตา 

คอื ความรกัใคร่ ความปรารถนาด ีอยากให้ผูอ้ืน่มคีวามสุข กรุณา คอื ความสงสาร คดิช่วยให้ผู้อืน่สัตว์อืน่พ้นจาก

ความทุกข์  มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข อุเบกขา คือ การวางเฉย ความวางใจเป็นกลาง มีจิตเรียบ

ตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง16

   จะเห็นได้ว่าหากเดก็และเยาวชนน้อมน�าหลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนาเรือ่งพรหมวหิาร 4 นี ้ไป

ประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง จะท�าให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ถือเมตตา มีความสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่คิด

ริษยาอาฆาตผู้อื่น และวางเฉยควบคุมอารมณ์ของเองได้ดี เมื่อธรรมะเหล่านี้ฝังแน่นในจิตใจของเด็กและเยาวชน

แล้ว ก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมให้ลดน้อยลงได้ 

 3.2  หริโิอตตปัปะ หรอืท่ีเรียกว่า ธรรมคุม้ครองโลก คอื ท�าให้โลกเกิดความสงบสขุ เพราะย่อมคุม้ครอง

โลกให้อยูก่นัด้วยความรกัสามคัค ีไม่มคีวามอาฆาตพยาบาทปองร้ายกนัและกนั ท�าให้การเป็นอยูร่่วมกัน มคีวาม

สงบสุขร่มเย็น มีธรรม 2 ประการ ได้แก่17 
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 18 Phra Prom Khunaporn (Por Payutto), Buddhist Dictionary Vocabulary, 10th ed. (Bangkok: Mahachulalongkornra-

javidyalaya University Press, 2003), 2. [In Thai]

 19 Phra Maha Somchai Thanawutho, Auspicious Life Advanced Issue (Bangkok: International Buddhist Club in the 

Patronage of His Majesty King Maha Rat Rajamangala, 2004), 226-228. [In Thai]  

 20 Phra Samran Papassaroe (Sampetchalern), “A Model of Cultivation for Students in School Under Elementary  

Education Service Area Office, Nakhon Pathom,” Graduate Journal of Periscope 13, no. 3 (June 2017): 274-277. [In Thai]

 21 Rattana Balee, “The Study of the Application of the Five Precepts and the Hammas for Elderly People’s Living 
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   3.2.1 หิร ิ(อ่านว่า หิ-ร,ิ ห-ิหร)ิ แปลวา่ ความละอายแกใ่จ ความละอายตอ่บาป หิร ิหมายถงึความ

ละอายใจตวัเองต่อการท�าความชัว่ความผดิ ต่อการประพฤตทิจุรติทัง้หลายและความละอายใจตวัเองทีจ่ะละเว้น

ไม่ท�าความดีซึ่งควรจะท�าให้เกิดมีในตน 

   3.2.2 โอตตัปปะ (อ่านว่า โอดตับปะ) แปลว่า ความเกรงกลัว หมายถึงความสะดุ้งกลัวต่อผลของ

ความชั่ว ต่อผลของความทุจริตท่ีท�าไว้ โอตตัปปะ เป็นอาการของจิตที่หว่ันไหวเม่ือจะท�าความช่ัว เพราะกลัว

ความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลัง เกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการท�าชั่วจากการ

ประพฤติทุจริตของตน โอตตัปปะ เป็นธรรมคุ้มครองโลกคู่กับหิริ เพราะคนที่มีโอตตัปปะย่อมกลัวที่จะท�า 

ความผิด ท�าให้งดเว้นจากการประพฤติต่าง ๆ ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดสันติภาพขึ้น

    การที่เด็กและเยาวชนมีหิริโอตตัปปะ จะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งห้ามปรามไม่ให้กล้าท�าความ

ชัว่ลงได้ แม้มโีอกาสท่ีจะกระท�า เมือ่เข้าใจว่าการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรนุแรงทางกายก็ดีหรอืวาจากดี็การ

ก่ออาชญากรรมทกุประเภทกด็ ีสิง่ทีจ่ะท�านัน้เป็นความชัว่แล้ว กจ็ะท�าให้เด็กและเยาวชนรู้สึกละอาย หวาดหวัน่

ใจไม่อาจท�าลง เพราะถือหิริโอตตัปปะเป็นใหญ่  

 3.3 ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณ

ที่ผู้อื่นกระท�าแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ท�าคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตามแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วย

ความซาบซึ้งไม่ลืมเลย18 สิ่งที่ควรแก่ความกตัญญูแบ่งได้เป็น 5 ประการ ได้แก่ กตัญญูต่อบุคคล กตัญญูต่อสัตว์ 

กตัญญูต่อสิ่งของหรือทรัพย์สมบัติ กตัญญูต่อบุญ และกตัญญูต่อตนเอง19  

   จะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนที่มีความกตัญญู จะเป็นผู้มีกิริยามารยาทและความประพฤติที่ดีงาม 

เพราะความกตัญญูเป็นคุณสมบัติของคนดี ความกตัญญูนี้ เมื่อน�าไปปฏิบัติเป็นเครื่องด�าเนินในชีวิตจะท�าให้เด็ก

และเยาวชนเป็นผู้รู้คุณ20 ส่งผลให้เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การรู้คุณในสิ่งที่ควรรู้คุณ จะ

ท�าให้เด็กและเยาวชนไม่กล้าแสดงพฤติกรรมความรุนแรงหรือก่ออาชญากรรมต่อสิ่งที่ตนรักและมีคุณแก่ตน 

 3.4  เบญจศลีและเบญจธรรม การทีเ่ดก็และเยาวชนอยูร่่วมกบัคนในสงัคมอย่างเรยีบร้อย มคีวามสงบ

สขุ จ�าต้องอาศยัหลกัธรรมท่ีท�าให้เดก็และเยาวชนรวมถงึทกุคนรอบข้างมคีวามสมบรูณ์พร้อมแก่ความเป็นมนษุย์ 

และไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหรือก่ออาชญากรรมขึ้น นั่นก็คือเบญจศีลเบญจธรรม21
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   3.2.1 หิร ิ(อ่านว่า หิ-ร,ิ ห-ิหร)ิ แปลวา่ ความละอายแกใ่จ ความละอายตอ่บาป หิร ิหมายถงึความ

ละอายใจตวัเองต่อการท�าความชัว่ความผดิ ต่อการประพฤตทิจุรติทัง้หลายและความละอายใจตวัเองทีจ่ะละเว้น

ไม่ท�าความดีซึ่งควรจะท�าให้เกิดมีในตน 

   3.2.2 โอตตัปปะ (อ่านว่า โอดตับปะ) แปลว่า ความเกรงกลัว หมายถึงความสะดุ้งกลัวต่อผลของ

ความชั่ว ต่อผลของความทุจริตที่ท�าไว้ โอตตัปปะ เป็นอาการของจิตท่ีหว่ันไหวเม่ือจะท�าความช่ัว เพราะกลัว

ความผิดท่ีจะตามให้ผลในภายหลัง เกิดข้ึนได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการท�าชั่วจากการ

ประพฤติทุจริตของตน โอตตัปปะ เป็นธรรมคุ้มครองโลกคู่กับหิริ เพราะคนท่ีมีโอตตัปปะย่อมกลัวที่จะท�า 

ความผิด ท�าให้งดเว้นจากการประพฤติต่าง ๆ ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดสันติภาพขึ้น

    การที่เด็กและเยาวชนมีหิริโอตตัปปะ จะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งห้ามปรามไม่ให้กล้าท�าความ

ชัว่ลงได้ แม้มโีอกาสทีจ่ะกระท�า เมือ่เข้าใจว่าการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรนุแรงทางกายก็ดหีรอืวาจากด็กีาร

ก่ออาชญากรรมทกุประเภทกดี็ ส่ิงทีจ่ะท�านัน้เป็นความชัว่แล้ว กจ็ะท�าให้เดก็และเยาวชนรูส้กึละอาย หวาดหวัน่

ใจไม่อาจท�าลง เพราะถือหิริโอตตัปปะเป็นใหญ่  

 3.3 ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณ

ที่ผู้อื่นกระท�าแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ท�าคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตามแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วย

ความซาบซึ้งไม่ลืมเลย18 สิ่งที่ควรแก่ความกตัญญูแบ่งได้เป็น 5 ประการ ได้แก่ กตัญญูต่อบุคคล กตัญญูต่อสัตว์ 

กตัญญูต่อสิ่งของหรือทรัพย์สมบัติ กตัญญูต่อบุญ และกตัญญูต่อตนเอง19  

   จะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนที่มีความกตัญญู จะเป็นผู้มีกิริยามารยาทและความประพฤติที่ดีงาม 

เพราะความกตัญญูเป็นคุณสมบัติของคนดี ความกตัญญูนี้ เมื่อน�าไปปฏิบัติเป็นเครื่องด�าเนินในชีวิตจะท�าให้เด็ก

และเยาวชนเป็นผู้รู้คุณ20 ส่งผลให้เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การรู้คุณในสิ่งที่ควรรู้คุณ จะ

ท�าให้เด็กและเยาวชนไม่กล้าแสดงพฤติกรรมความรุนแรงหรือก่ออาชญากรรมต่อสิ่งที่ตนรักและมีคุณแก่ตน 

 3.4  เบญจศลีและเบญจธรรม การทีเ่ดก็และเยาวชนอยูร่่วมกบัคนในสงัคมอย่างเรยีบร้อย มคีวามสงบ

สขุ จ�าต้องอาศยัหลกัธรรมทีท่�าให้เด็กและเยาวชนรวมถงึทกุคนรอบข้างมคีวามสมบูรณ์พร้อมแก่ความเป็นมนษุย์ 
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   เบญจศีล หมายถึง ศีล 5 ข้อ เป็นการรักษาเจตนาที่จะควบคุมกาย และวาจาให้เป็นปกติ คือ ไม่

ท�าบาป โดยการละเว้น 5 ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักขโมย ละเว้นจากการประพฤติ

ผิดในกาม ละเว้นจากการพูดปด ละเว้นจากการเสพสุรา 

   เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่ เมตตากรุณา คือ ความรัก ความปรารถนาดี สัมมาอาชีวะ คือ การ

ประกอบสัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพสุจริต กามสังวร คือ การระมัดระวังในเรื่องความรัก สัจจะ คือ การพูด

ความจริง ไม่หักรานประโยชน์ผู้อื่น และ สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้และความรู้ตัว

   จะเห็นได้ว่าหลักธรรมเรื่องเบญจศีลนั้นมีเนื้อหาสาระท่ีเน้นในทางไม่กระท�าชั่ว ยังไม่ครอบคลุม

ถึงการพัฒนาตนเองให้เจริญขึ้นในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างครบถ้วน ดังนั้น เมื่อรักษาศีล 5 แล้ว พึงมีเบญจธรรม 

5 ด้วย เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามท้ังภายในจิตใจและความประพฤติภายนอก เมื่อเด็กและเยาวชนน�าหลัก

เบญจศีลเบญจธรรมไปปฏิบัติ ก็จะลดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรม เช่น ไม่

ฆ่าสัตว์ ไม่เบยีดเบยีนท�าร้ายคนอืน่สตัว์อืน่ หรอืทางวาจากจ็ะระมดัระวงัส�ารวมในค�าพดูมากขึน้ ไม่พดูจาก้าวร้าว

รุนแรงหรือหยาบคาย เป็นต้น 

4. ปัญหาและแนวทางในการใช้ธรรมะทางพระพุทธศาสนาลดพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน

 ในปัจจุบัน พบว่าเด็กและเยาวชนให้ความสนใจหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาน้อยลง แต่กลับให้

ความสนใจในวตัถภุายนอกมากขึน้ เมือ่โลกเจรญิขึน้ส่งผลให้จติใจของมนษุย์มคีวามอยากมากเพิม่ขึน้ไปด้วย โดย

เฉพาะในเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยอยากรู้อยากลอง วัยแห่งความคึกคะนอง และตามกระแสค่านิยมใหม่ ๆ ที่

เปลี่ยนไปตามยุคสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งโลกปัจจุบันมุ่งเน้นนโยบายการประชันแข่งขันกันมากขึ้น จิตใจของมนุษย์

จึงเร่าร้อนมากขึน้เพราะต้องตอบสนองต่อกเิลสมากขึน้ ส่งผลให้เดก็และเยาวชนเองแสดงพฤตกิรรมความรนุแรง

ออกมาเพ่ือเอาชนะรวมถงึการก่ออาชญากรรมเพือ่ให้ได้มาในสิง่ทีพ่งึประสงค์ โดยขาดความยัง้คดิหรอืละอายต่อ

การท�าบาป เรื่องศีลธรรมนั้นจึงเป็นเรื่องที่ถูกมองข้าม ด้วยเห็นว่าไม่ส�าคัญหรือล้าสมัย 

 ดงัทีก่ล่าวมาเบือ้งต้น ท�าให้พบสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการน�าธรรมะทางพระพุทธศาสนาไป

ช่วยลดพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

 4.1 ผู้ปกครองไม่ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการน�าธรรมะมาปฏิบัติและขาดการปลูกฝังธรรมะ

ทางพระพทุธศาสนาให้แก่เดก็และเยาวชน การจะสร้างให้ลูกเป็นเดก็ทีเ่ติบโตขึน้เป็นคนดีของสังคม ควรต้องเริม่

มาจากพ่อแม่ซึ่งเป็นครูคนแรกของลูก แต่ปัจจุบันกลับพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนท�าตัวเหินห่าง

จากธรรมะทางพระพุทธศาสนาเสียเอง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป22 การแก่งแย่ง

แข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองภายนอก ดูจะมีความส�าคัญมากกว่าเรื่องศีลธรรมภายใน จนความ

สมัพนัธ์เหินห่างจากเดก็และเยาวชน รวมถงึห่างจากหลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนา เมือ่ผูป้กครองไม่ได้ให้ความ

ส�าคัญต่อหลักธรรมะ ตัวผู้ปกครองเองก็จะไม่ให้ความส�าคัญต่อการการอบรมสั่งสอนและไม่ประพฤติตนให้เป็น

 22 Phra Maha Songwut Shupin and Pinya Sunthitsuntharotyan, The Use of Buddhism Principles for Crime Prevention 

of Children and Youth in Bangkok, 92. [In Thai]
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แบบอย่างในการน�าธรรมะมาปฏิบัติ โอกาสที่ตัวเด็กและเยาวชนจะให้ความสนใจศึกษาด้วยตนเองอาจมีน้อย 

เพราะในแต่ละวนัจะรบัแต่สิง่ทีไ่ด้เหน็จากผูป้กครอง ดงันัน้พ่อแม่ผูป้กครองของเดก็และเยาวชนควรประพฤตติวั

เป็นแบบอย่างที่ดี และน�าหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนา เช่น เรื่องเบญจศีลเบญจธรรม พรหมวิหาร 4 หิริ

โอตตัปปะ หรือเรื่องความกตัญญู มาสอนให้แก่เด็กและเยาวชนให้น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันเพ่ือขจัดปัญหา

พฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมให้ลดน้อยลง23 

 4.2 การเรียนการสอนธรรมะในสถานศึกษาไม่เข้มข้นเท่าที่ควรและขาดการมุ่งเน้นภาคปฏิบัติให้แก่

เด็กและเยาวชน ปัญหานี้มีสาเหตุมาจากปัจจัย 3 ประการ คือ การเรียนการสอน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

และบุคลากรทางการศึกษา 

   4.2.1 การเรียนการสอน ในสถานศึกษาทุกระดับ แม้มีการเรียนการสอนเรื่องหลักธรรมะทาง

พระพุทธศาสนา แต่พบว่าเป็นเพียงการสอนทางทฤษฎี เน้นการเรียนแบบท่องจ�า ที่ผู้เรียนท�าการศึกษาเพื่อสอบ

ให้ผ่านในทางวชิาการเท่านัน้ ไม่ได้มุง่เน้นให้เกิดการน�าไปประพฤติปฏบิติัแบบเข้มข้นอย่างแท้จริง อกีท้ังการเรยีน

การสอนวิชาอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่วิชาพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน การสอนก็มุ่งเน้นสอนเฉพาะเนื้อหาวิชาการเพียงอย่าง

เดยีวไม่ได้สอดแทรกหลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนาให้แก่เดก็และเยาวชนในเนือ้หาทีส่อนด้วย เมือ่ขาดการสอด

แทรกธรรมะอย่างสม�า่เสมอ ผลทีเ่กิดกบัเดก็และเยาวชนกไ็ม่สมัฤทธิผ์ลเท่าทีค่วร เช่น สอนเรือ่งศีล 5 ให้เดก็และ

เยาวชนท่องจ�า ไม่ให้เบียดเบียนท�าร้ายคนอื่นสัตว์อื่น แต่เมื่อออกนอกชั้นเรียนไป เด็กและเยาวชนกลับไปมีเรื่อง

ราวชกต่อยท�าร้ายกันเสียแล้ว เช่นนี้เป็นปัญหาท่ีต้องตระหนักและหาทางแก้ไขการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติระยะยาว24 

   4.2.2 กจิกรรมทางพระพทุธศาสนา หลายโรงเรียนมีกจิกรรมทีส่่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น สวด

มนต์หน้าเสาธง สวดมนต์ยาวในวนัศกุร์ทุกสปัดาห์ กจิกรรมสวดสรภญัญะ กจิกรรมเข้าวดัทุกวันพระ ฯลฯ ปัจจบุนั

หลายโรงเรยีนยกเลกิบางกิจกรรมไปแล้ว ท�าให้ช่องทางในการน�าหลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนาไปใช้ปลกูฝังให้

แก่เด็กและเยาวชนลดน้อยลงไปด้วย25

   4.2.3 กลุม่บุคลากรด้านการศกึษา มกัขาดการน�าหลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนาไปปฏบิตัใิห้เป็น

แบบอย่าง ดงันัน้จงึต้องหาแนวทางสร้างบรรยากาศความเชือ่ ทศันคตแิละพฤตกิรรมเชงิบวก ประพฤตตินให้เป็น

แบบอย่าง และน�าหลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนามาสอดแทรกสอนให้เด็กและเยาวชนให้ตระหนกัถึงผลร้ายของ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรม ให้เด็กและเยาวชนได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อตัว

เองและผู้อื่น และจากความเชื่อความรู้สึกดังกล่าวจะท�าให้เด็กและเยาวชนน�าธรรมะไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งผล

ให้เด็กและเยาวชนประสบความส�าเร็จในเรื่องการเรียน มีสุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ท่ีดี สามารถแก้ไข

พฤติกรรมปัญหาที่รุนแรงและการก่ออาชญากรรมได้อย่างแท้จริง26



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 53วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 11

 27 Phra Kru Sripriyatyaphiwat, Attitude of Youth Towards the Sangha, Sangha Administrative Region, Region 10  

(Research Report) (Ubon Ratchathani: Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2010), 16-17. [In Thai] 
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 4.3 พระสงฆ์ วัด และสถานที่ส�าคัญทางพระศาสนา เริ่มห่างจากเด็กและเยาวชน ในอดีตผู้คนยุคพ่อ

แม่ปู่ย่าตายายมีความใกล้ชิดกับพระสงฆ์ วัด และ สถานที่ส�าคัญทางพระศาสนา เป็นอย่างมาก เมื่อถึงวันพระ

หรือวันหยุดส�าคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะเข้าวัดรักษาศีล น้อมน�าหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนามาประพฤติ

ปฏิบัติเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ผู้เขียนมักได้ยินค�ากล่าวว่า กินข้าวเสร็จให้พาน้องไปเล่นวัด นั่นแสดงถึงวิถีชีวิตของ

คนในอดตีทีม่คีวามใกล้ชดิและผกูพนักบัวดัและศาสนา แต่ในปัจจบุนักลบัพบว่า พระสงฆ์ วดั และ สถานทีส่�าคัญ

ทางพระศาสนา เริม่เหนิห่างจากเดก็และเยาวชน สาเหตุมาจากความเจริญของโลกทีดึ่งดูดใจเยาวชนให้เข้าหาได้

ง่าย เพราะเตม็ไปด้วยความสนกุสนานตระการตาด้วยแสงสเีสยีงและส่ิงเร้าใจต่างๆ เดก็และเยาวชนจงึเลอืกทีจ่ะ

เข้าหาบุคคลและสถานที่ซึ่งให้ความบันเทิงได้มากกว่า เช่น ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ เมื่อเพลิดเพลินกับสิ่ง

เหล่านี้ ท�าให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากศาสนา ไม่สนใจน�าหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ จึงขาด

ความยบัยัง้ชัง่ใจ ท�าอะไรขาดสตไิด้ง่าย อกีท้ังสถานบนัเทงิและความสนุกสนานทางโลกกบ่็มเพาะให้เกดิพฤติกรรม

ความรนุแรง จงึพบปัญหาการก่ออาชญากรรมทัง้การววิาท ทะเลาะเบาะแว้ง หรอืท�าร้ายกนัตามสถานทีเ่หล่านัน้

อยู่เป็นประจ�า ทุกวันนี้วัดอาจต้องเปลี่ยนแนวทางจากแนวตั้งรับ (Passive) ให้เป็นแนวรุก (Active) เพื่อให้เท่า

ทันกับสังคมท่ีเปลี่ยนไปมากข้ึน เพราะเม่ือวัดขับเคล่ือนได้แล้ว จะช่วยให้สังคมเคลื่อนอย่างเป็นองคาพยพ วัด

อาจต้องเป็นฝ่ายรกุเข้าหาเดก็และเยาวชน โดยการจดักจิกรรมทีดึ่งดูดความสนใจหรอืหานโยบายทีท่�าให้เด็กและ

เยาวชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในวดันอกเหนอืจากการจดัพธิกีรรมทางศาสนา ยิง่เมือ่ทางวดัเน้นไปทีเ่ดก็และเยาวชน

ก็จะช่วยดึงให้พ่อแม่ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ ๆ ให้กับสังคมโดยให้

วดัเป็นศนูย์กลางการเรยีนรู ้และต้นแบบท่ีดต่ีอเด็กและเยาวชน และเพือ่ลดปัญหาความเหินห่างระหว่างพระสงฆ์

กับเด็กและเยาวชน ส่วนหน่วยงานอื่น เช่น สถานศึกษา ก็อาจมีส่วนช่วยลดปัญหาความเหินห่างนี้ได้ เช่น อาจ

นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์สอนหลกัธรรมน�าชวีติให้ทกุครัง้ และในวชิาพระพทุธศาสนากอ็าจนมินต์พระมาช่วยสอน

ให้ เมื่อได้พบได้ปฏิบัติและได้เรียนรู้จากพระสงฆ์บ่อย ๆ ก็จะเกิดความคุ้นเคยเป็นกันเอง การน�าธรรมะทาง

พระพุทธศาสนาไปสอนให้แก่เด็กและเยาวชนโดยพระสงฆ์ก็เป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น27

 4.4 สื่อแขนงต่าง ๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของพระสงฆ์ แต่เน้นหนักในการน�าเสนอ

ข่าวในแง่ลบต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ในโลกปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อการครอบง�า โน้มน�าความคิด ปลูกฝัง

ค่านิยม และพฤติกรรมต่าง ๆ  ของสาธารณชน อทิธพิลอันไม่จ�ากดัของสือ่มวลชนมกัมปีรากฏให้เหน็ในเหตกุารณ์

ส�าคัญ ๆ  ทางประวัติศาสตร์โลกอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งรัฐบาลเผด็จการ

เยอรมนีภายใต้การน�าของอดอล์ฟ ฮติเลอร์ ได้ยดึครองสือ่มวลชนไว้เป็นกระบอกเสยีงของรฐั เพือ่โฆษณาชวนเชือ่28 

ชักจูงให้ชาวเยอรมันเกิดความเช่ือ ศรัทธา และคล้อยตามแนวคิด “ลัทธินาซี” (Nazism) ท�าให้เกิดความเป็น

ชาตนิิยมทีคิ่ดว่าเชือ้ชาตขิองตนเหนอืกว่าเชือ้ชาตอิืน่ ๆ  ความรูส้กึเหน็ด้วย และให้ความร่วมมอืในการท�าสงคราม

ในที่สุด ผลจากการโฆษณาชวนเช่ือในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นก�าเนิดของ “ทฤษฎีเข็มฉีดยา” 
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(Hypodermic Needle Theory) ที่เชื่อว่าองค์กรหรือผู้ส่งข่าวสารเป็นผู้มีอ�านาจและบทบาทส�าคัญที่สุด กล่าว

คือ สามารถก�าหนดข่าวสารและส่งข่าวสารไปยังผู้รับ โดยคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นได้ คล้ายกับหมอฉีดยาให้คน

ป่วย ข่าวสารที่ส่งไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับได้โดยตรง กว้างขวาง และทันที ส่วนฝ่ายผู้รับข่าวสารเป็นคน

จ�านวนมาก ที่ต่างคนต่างอยู่ เฉื่อยชา และมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการ 

จากทฤษฎีการน�าเสนอข่าวของสือ่มวลชนข้างต้นหากย้อนกลับมาพิจารณาถงึการน�าเสนอข่าวเกีย่วกบัภาพลักษณ์

ของพระสงฆ์แล้ว จะเห็นว่าสื่อให้น�้าหนักในการน�าเสนอข่าวในด้านลบเสียเป็นส่วนมาก และมีการน�าเสนอข่าว

แบบเกาะติดและซ�้าไปมาหลายๆครั้ง เช่น ข่าวพระสงฆ์เสพเมถุน ข่าวพระสงฆ์ค้ายา ฯลฯ ซึ่งการน�าเสนอแบบ

ให้ความส�าคัญชนิดเกาะติดเกินความพอดีแบบซ�้าไปมาเช่นนี้ ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์และความศรัทธาท่ีมีต่อ

พระสงฆ์และพระพุทธศาสนา ผลที่เกิดขึ้นคือท�าให้เด็กและเยาวชนที่ได้เสพข่าวในลักษณะซ�้าไปมาบ่อย ๆ ขาด

ความเช่ือความศรทัธา ไม่สนใจต่อการน�าหลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนาไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั นอกจากสือ่ให้น�า้

หนักในการน�าเสนอข่าวด้านลบแล้วหน�าซ�้ายังไม่ค่อยน�าเสนอข่าวในด้านบวกอันจะเพิ่มศรัทธาในพระสงฆ์และ

พระพุทธศาสนา ดังน้ันการน�าเสนอของสื่อเพ่ือกู้วิกฤติศรัทธากลับคืนมา อาจท�าได้โดยขอความร่วมมือให้กลุ่ม

วิชาชพีด้านสือ่สารมวลชน ลดการน�าเสนอภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดขีองพระสงฆ์น�าเสนอข่าวในปรมิาณท่ีพอเหมาะ และ

ให้ช่วยน�าเสนอข่าวรวมถงึกจิกรรมทีด่ขีองพระสงฆ์ให้มากขึน้เพือ่ดึงดูดหรือเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กและเยาวชน

หันมาสนใจที่จะมาศึกษาและน้อมน�าหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตอันจะน�ามาซึ่งความสุขความ

เจริญ และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป29

 4.5 ขาดการสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจและใช้หลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาเป็น

แนวทางในการด�าเนินชีวิต ไมเคิล คอมแจน (Comjan) ได้อธิบายแรงจูงใจว่า “การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่ม

พฤติกรรมการกระท�ากิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระท�าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ” 

ส่วน แฮนสนั (Hanson) ได้ให้ความหมายของแรงจงูใจว่า “สภาพภายในทีก่ระตุน้ให้มีการกระท�า หรอืการเคลือ่นที่ 

โดยมีช่องทางและพฤติกรรมที่น�าไปสู่เป้าหมาย” เป็นการยากยิ่งที่เด็กและเยาวชนจะสนใจในการศึกษาหรือน�า

หลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนาไปปฏบิตัด้ิวยตนเอง การสร้างแรงจูงใจโดยมเีง่ือนไขจึงเป็นเร่ืองส�าคญั เพราะจะ

เป็นสิง่ทีโ่น้มน้าวหรอืชกัน�าให้เดก็และเยาวชนเกดิการกระท�าหรอืปฏบิตักิาร” (To Move a Person to a Course 

of Action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับความสนใจอย่างมากในการน�าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก

และเยาวชน เช่น เด็กท�าความดีเพื่อต้องการได้รับรางวัล หรือเยาวชนสมัครเป็นจิตอาสาท�าประโยชน์ให้สังคม

เพื่อต้องการโล่ห์เกียรติคุณ เป็นต้น30

 4.6 รูปแบบการสอนธรรมะแก่เด็กและเยาวชนใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชน ปัญหา

นี้เกิดจากวัยวุฒิของเด็กและเยาวชนท่ียังขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

แม้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาจะสอนหลักธรรมะทางพุทธศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชนก็ตาม หากรูป

 29 Sukhum Cheerasap, “Media Influence the Prominence of the Past to the Present Concrete,” last modified 2005, 

accessed March 18, 2020, http://www.thaibja.org/?p=1509/ [In Thai]  

 30 Sukhum Rattanasereekiat, “Theories of Motivation,” last Modified 2019, accessed March 18, 2020, http://www.

motivation-srisupan.blogspot.com/2012/07/theories-of-motivation.html/ [In Thai]
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แบบวิธีการสอนไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนแล้ว ก็อาจไม่ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ เช่น เด็กอายุ 8 ขวบ 

แต่พ่อแม่พาไปเข้าหลกัสตูรอบรมธรรมะแบบเข้มข้น อาจท�าให้เดก็เกดิความเบือ่หน่ายและหลกีเลีย่งทีจ่ะกระท�า

สิ่งนี้ในครั้งต่อ ๆ ไป ฉะนั้นต้องหาแนวทางแก้ไขและต้องค�านึงถึงรูปแบบวิธีการสอนธรรมะ31 เพื่อปลูกฝังให้แก่

เดก็และเยาวชนให้มคีวามเหมาะสมกบัวยั พร้อมทัง้ตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการสอนอยูเ่สมอ โดยรูปแบบการ

สอนอาจใช้วธีิทีห่ลากหลาย เช่น ในเดก็อายไุม่เกนิ 10 ปี ใช้วธิสีอนผ่านการชมการ์ตนูธรรมะหรอืเล่านทิานธรรมะ

ให้ฟัง ในระดับเยาวชนก็ใช้วิธีถ่ายทอดธรรมะผ่านบทเพลง หรือศาสนสุภาษิต ซ่ึงท�าให้จ�าได้ง่าย อีกทั้งผู้ฟังยัง

รู้สึกเพลิดเพลินไปกับจังหวะดนตรีและซึมซับเนื้อหาธรรมะค�าสอนไปด้วย  

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 5.1 สรุปผล 

   การลดพฤตกิรรมความรนุแรงและการก่ออาชญากรรมของเดก็และเยาวชน เป็นเรือ่งทีทุ่กฝ่ายควร

ตระหนักและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน หาไม่แล้วอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรงซ่ึงยากแก่

การแก้ไขเยียวยาในอนาคต เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญในอนาคตของชาติ การ

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ก�าลังหรือพลัง

ทางกายโดยเจตนาต่อตนเองหรือผู้อ่ืน มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต การท�าร้ายจิตใจ 

ย่อมน�ามาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายในภายหลัง ดังนั้นการน�าหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับวัย

ของเดก็และเยาวชนมาใช้เป็นแนวทางลดพฤตกิรรมความรนุแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน จงึ

มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีพ่อแม่ผูป้กครองประพฤตตินตามหลกัค�าสอนให้เป็นแบบอย่างทีด่ ี สถาน

ศึกษามุ่งเน้นการสอนธรรมะแบบปฏบัิตใิห้มากกว่าท่องจ�า การสร้างกิจกรรมทีท่�าให้พระสงฆ์กบัเดก็และเยาวชน

มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมะ การสอนหรือถ่ายทอดธรรมะโดยใช้วิธี

การทีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็และเยาวชน รวมท้ังสือ่ทุกแขนงให้ความส�าคญัในการน�าเสนอข่าวในด้านดีของพระ

สงฆ์ แนวทางข้างต้นจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะสามารถป้องกันและแก้ไขเยียวยาการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความ

รนุแรงและการก่ออาชญากรรมของเดก็และเยาวชนได้เป็นอย่างดี เนือ่งจากธรรมะทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกั

ค�าสอนที่บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ในทุกยุคทุกสมัย ทุก

ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น สถาบันครอบครัว สถานศึกษา วัด รวมถึงสื่อทุกแขนงจึงควรต้องหาแนวทางและร่วมมือ

กันน�าหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อลดพฤติกรรมความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและ

เยาวชน 

 5.2  ข้อเสนอแนะ

   จากปัญหาและแนวทางการลดพฤติกรรมความรนุแรงและการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน

โดยใช้ธรรมะทางพระพุทธศาสนาข้างต้น จึงเสนอแนวทางในการแก้ไขดังนี้

 31 Dararat Uthai Phayak, “The Development of Buddhist Teaching Methods for Enhancing Preservation Behavior of 

Preschool Children,” (PhD diss., Srinakharinwirot University, 2005), 337. [In Thai]  
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   5.2.1 สถาบันครอบครัว กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องพูดคุยกับเด็กและเยาวชนแบบแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัในการแก้ปัญหาพฤตกิรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องปฏบิตัิ

ตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการน�าหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ส่งเสริมให้ใช้เหตุผลในการแก้

ปัญหา พ่อแม่ผู้ปกครองอาจรวมตัวกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครอง” เพื่อพบปะพูดคุยท�ากิจกรรม

เชิงสร้างสรรค์และแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับครอบครัว

   5.2.2 สถาบันการศึกษา ต้องเข้ามามีส่วนในการพัฒนาจิตใจเยาวชน โดยเน้นการเรียนการสอน

หลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่เข้มข้นขึ้น และวิธีการสอนก็ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ที่ส�าคัญคือบุคลากรใน

สถานศึกษาต้องน�าพาเด็กและเยาวชนปฏิบัติตามหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ต้องสร้างวัคซีน

ป้องกันการใช้ความรุนแรง รวมทั้งสถานศึกษาเองก็ต้องมีมาตรการเชิงรุกวางแนวทางในการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาไปพร้อมกับการสร้างเยาวชนของชาติที่มีความพร้อมด้านจิตใจที่สมบูรณ์

   5.2.3 พระสงฆ์ วดั หรอืสถานทีส่�าคญัทางพระพุทธศาสนา องค์กรทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็

และเยาวชน ควรให้ความส�าคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้พระสงฆ์และวัดใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมาก

ขึ้น เพื่อสร้างความศรัทธา และความคุ้นเคย ลดระยะห่างระหว่างกันลง เช่น ในสถานศึกษาอาจนิมนต์พระสงฆ์

ไปบรรยายธรรมะและสอนวชิาพระพทุธศาสนา จัดกจิกรรมแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ กจิกรรมอปุสมบทภาคฤดู

ร้อน กิจกรรมเข้าวดัในวันพระ กิจกรรมตกับาตรประจ�าเดอืนในโรงเรยีน กจิกรรมสวดมนต์แปลทุกวนัศกุร์ กจิกรรม

ทัวร์วัดไหว้พระ เป็นต้น 

   5.2.4 สือ่ต่าง ๆ  ควรร่วมกนัใช้ความทนัสมยัของส่ือน�าเสนอข่าวในทางสร้างสรรค์ต่อพระสงฆ์และ

วัดวาอารามในพระพุทธศาสนา เช่น การเผยแผ่หลักธรรมะแบบง่าย ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านรายการเด็ก 

หรือการ์ตูน การน�าเสนอข่าวสารที่สื่อให้เห็นถึงปฏิปทาจริยาวัตรอันงดงามงามของพระสงฆ์ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา  

การประชาสมัพนัธ์เชญิชวนให้เดก็และเยาวชนเข้าร่วมกจิกรรมในวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา เป็นต้น ในขณะ

เดียวกันสื่อก็ต้องน�าเสนอข่าวสารทางด้านลบของพระสงฆ์ตามความเหมาะสม เช่น ไม่น�าเสนอข่าวภาพลบแบบ

ให้ความส�าคญัมากกว่าข่าวอืน่ หรอืน�าเสนอแบบเกาะตดิและซ�า้ไปมาหลายรอบจนเดก็และเยาวชนรูส้กึเบือ่หน่าย  

   5.2.5 สร้างแรงบันดาลใจ พ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคคลรอบตัวเด็กและเยาวชน ควรสร้างแรง

บันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรง อาจท�าได้
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   5.2.1 สถาบันครอบครัว กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องพูดคุยกับเด็กและเยาวชนแบบแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ซ่ึงกนัและกนัในการแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเดก็และเยาวชน พ่อแม่ผูป้กครองต้องปฏิบตัิ

ตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการน�าหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ส่งเสริมให้ใช้เหตุผลในการแก้

ปัญหา พ่อแม่ผู้ปกครองอาจรวมตัวกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครอง” เพื่อพบปะพูดคุยท�ากิจกรรม

เชิงสร้างสรรค์และแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครอบครัวกับครอบครัว
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ป้องกันการใช้ความรุนแรง รวมทั้งสถานศึกษาเองก็ต้องมีมาตรการเชิงรุกวางแนวทางในการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาไปพร้อมกับการสร้างเยาวชนของชาติที่มีความพร้อมด้านจิตใจที่สมบูรณ์

   5.2.3 พระสงฆ์ วดั หรือสถานทีส่�าคญัทางพระพุทธศาสนา องค์กรทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็
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