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  กำรประยุกต์ใช้ฆรำวำสธรรมเพื่อกำรด ำเนินชีวิตในสังคมยุคบริ โภคนิยมของ
พุทธศำสนิกชนในต ำบลพิมำย  อ ำเภอปรำงค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้วิจัยศึกษำในวัตถุประสงค์ ๓ 
ประกำร  (๑)  เพื่อศึกษำหลักฆรำวำสธรรมในพระพุทธศำสนำเถรวำท(๒)  เพื่อศึกษำปัญหำกำร
ด ำเนินชีวิตในสังคมบริโภคนิยมของพุทธศำสนิกชนในต ำบลพิมำย  อ ำเภอปรำงค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ 
(๓)  เพื่อเสนอแนวทำงกำรประยุกต์ใช้ฆรำวำสธรรมเพื่อกำรด ำเนินชีวิตในสังคมบริโภคนิยมของ
พุทธศำสนิกชนในต ำบลพิมำย  อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
 ธรรมส ำหรับผู้ครองเรือน หมำยถึงหลักปฏิบัติส ำหรับผู้ท่ีเป็นคฤหัสถ์ เป็นชำวบ้ำน  และ
ส ำหรับผู้ท่ีอยู่เป็นสำมีภรรยำกัน   ซึ่งฆรำวำสธรรมนี้ มีอยู่ ๔ ประกำร  คือ ๑. สัจจะ  จริงใจต่อกัน  
๒. ทมะ  ระงับอำรมณ์ข่มใจได้  ๓. ขันติ  อดทนกันได้ ๔. จำคะ  เสียสละ บริโภคนิยม เป็นลักษณะ
พฤติกรรมของคนในสังคมท่ีมีควำมต้องกำรบริโภคเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง ในสังคม
ทุนนิยมสมัยใหม่มีจุดมุ่งหมำยให้มนุษย์บริโภคมำกขึ้น  ปัญหำท่ีเกิดจำกผลกระทบบริโภคนิยม ของ
ประชำชนต ำบลพิมำยจังหวัดศรีสะเกษ    ท ำให้เกิดปัญหำด้ำนสังคม ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ ปัญหำ
ด้ำนกำรเมืองและปัญหำด้ำนกำรศึกษำ หลักธรรม ๔ ประกำร ได้แก่สัจจะ ทมะ ขันติ จำคะ ๔ 
ประกำรนี้ สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ ในกำรแก้ไขปัญหำ ได้ เพรำะเป็นหลักกำรพื้นฐำนท่ีจะสนับสนุน
ให้มนุษย์เป็นสังคมนั้นมีควำมสุขและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของตนเอง  
ค าส าคัญ : ฆรำวำสธรรม,สังคมยุคบริโภคนิยม 
 

Abstract 

The application of secular Dharma to life in the consumerism era of 
Buddhists in Phimai. Prang Ku Srisaket Province The researcher studied 3 purposes (1) 
to study the secular virtue in Theravada Buddhism (2) to study life problems in the 
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consumer society of Buddhists in Phimai. Prang Ku Sisaket Province (3) to propose 
guidelines for the application of secular Dharma to life in the consumer society of 
Buddhists in Phimai. Prang Ku Srisaket Province The study indicated that 

For the ruler It is a practice for a person who is a householder and a husband 
and wife. There are four types of secular Dharma: 1. Truthfulness to each other 2. 
Temptation to restrain emotions 3. Diligence 4. Tolerance of consumption is the 
behavior of people in the society that needs to eat. Meet your needs. Modern capitalist 
society is aimed at human consumption. The problem of consumerism. Of people in 
Phimai District, Sisaket Province Cause social problems Economic problems There are 
four main issues in politics and education. These four can be applied to Suthatima 
Khantika. The problem is solved because it is the basic principle that encourages the 
human being to be happy and able to achieve his or her goals. 

Keywords : virtues , consumerism society   
๑. บทน า 

 นับต้ังแต่กระแสกำรบริโภคนิยมผำนเขำสูสังคมไทย  ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่  
เกิดกำรเปล่ียนแปลงท้ังในด้ำนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคม  ค่ำนิยมควำมเช่ือท่ีเปล่ียนไป      
อีกท้ังด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีควำมก้ำวหน้ำทันสมัย  มีกำรพัฒนำส่ิงแปลกใหม่ในสังคม
เกิดขึ้นอย่ำงกว้ำงขว้ำง   ส่งผลท ำให้วิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนในสังคมยุคปัจจุบันเปล่ียนไป  โดยคน
ในยุคปัจจุบันมีควำมเป็นอยู่กันแบบด้ินรนแข่งขันในทุกๆด้ำน  โดยเฉพำะกำรมุ่งไปท่ีเงิน เกียรติยศ 
ช่ือเสียงเป็นส ำคัญ  มีทัศนะว่ำจะท ำให้ตนเองมีควำมสุข  มีทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีตนต้องกำร  มีส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกให้ตนเองพึงพอใจ๓   บริโภคนิยมท ำให้คนในสังคมเคล่ือนจำกศีลธรรม  เห็นเงินเป็นใหญ่  
คิดหำหนทำงลัดเพื่อบรรลุผลประโยชน์ตน  โดยไม่ค ำนึงถึงผลกระทบใดๆ๔  เกิดกำรแสวงหำเพื่อจะ
บริโภคอย่ำงไร้ขอบเขต  ท ำให้กลำยเป็นกำรบริโภคท่ีเป็นไปเพื่อท ำลำยซึ่งทรัพยำกรธรรมชำติ  
ท ำลำยสภำวะแวดล้อมของโลกอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเช่นปัจจุบันนี้   

                                                             
๓ วิภำวรรณ  แสนสวำท, “กำรประยุกต์หลักธรรมในกำรแก้ปัญหำพฤติกรรมบริโภคนิยมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียนนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย: 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๖), หน้ำ บทคัดย่อ. 

๔ ศศิวรรณ  ก ำลังสินเสริม, “พุทธกระบวนทัศน์ในกำรด ำเนินชีวิตยุคบริโภคนิยม”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย: มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๐). 

 



๓ 
 

ดังนั้น ท ำอย่ำงไรเรำจึงจะไม่ตกเป็นทำสแห่งกระแสบริโภคนิยม  ท ำอย่ำงไรเรำจึงจะมี
ควำมสุขในกำรใช้ชีวิต ท่ำมกลำงกระแสสังคมยุคบริโภคนี้ได้๕   ผู้วิจัยจักน ำฆรำวำสธรรมมำ
ประยุกต์ใช้  ด้วยเห็นว่ำเป็นธรรมท่ีเหมำะส ำหรับฆรำวำส   ซึ่งฆรำวำสธรรมนั้นปรำกฏในพระไตรปฎิก  
ควำมว่ำ  อำฬวกยักษ์ทูลถำมว่ำอะไร เป็นทรัพย์เครื่องปล้ืมใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้  บุคคล
ประพฤติดีแล้วน ำควำมสุขมำให้  เป็นรสอันล้ ำเลิศกว่ำรสท้ังหลำย  นักปรำชญ์ท้ังหลำยกล่ำวชีวิตของ
ผู้ท่ีเป็นอยู่อย่ำงไร ว่ำประเสริฐสุดฯ   พระผู้มีพระภำคตรัสตอบว่ำ  ศรัทธำเป็นทรัพย์อันประเสริฐของ
มนุษย์  ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้ว น ำควำมสุขมำให้  ควำมสัตย์เป็นรสอันล้ ำเลิศกว่ำรสท้ังหลำย 
นักปรำชญ์กล่ำวว่ำ  ชีวิตของผู้ท่ีเป็นอยู่ด้วยปัญญำประเสริฐสุดฯ อำฬวกยักษ์ถำมว่ำ คนข้ำมโอฆะได้
อย่ำงไร  ข้ำมอรรณพได้อย่ำงไร  ล่วงทุกข์ได้อย่ำงไร  บริสุทธิ์ได้อย่ำงไร   พระผู้มีพระภำคตรัสตอบว่ำ 
คนข้ำมโอฆะได้ด้วยศรัทธำ  ข้ำมอรรณพได้ด้วยควำมไม่ประมำท  ล่วงทุกข์ได้ด้วยควำมเพียร   
บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญำฯ  อำฬวกยักษ์ ถำมว่ำ คนได้ปัญญำอย่ำงไร ท ำอย่ำงไรจึงจะหำทรัพย์ได้ คนได้
ช่ือเสียงอย่ำงไร  ท ำอย่ำงไรจึงจะผูกมิตรไว้ได้  คนละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ำ ท ำอย่ำงไรจึงจะไม่เศร้ำโศกฯ 

พระผู้มีพระภำคตรัสตอบว่ำ  บุคคลเช่ือธรรมของพระอรหันต์ เพื่อบรรลุนิพพำน ฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้
ปัญญำ เป็นผู้ไม่ประมำท  มีวิจำร  คนท ำเหมำะเจำะ  ไม่ทอดธุระ เป็นผู้หมั่น ย่อมหำทรัพย์ได้      คน
ย่อมได้ช่ือเสียงเพรำะควำมสัตย์ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ บุคคลใดผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธำ  มี
ธรรม ๔ ประกำรนี้คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จำคะ บุคคลนั้น ละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมไม่เศร้ำโศก เชิญท่ำน
ถำมสมณพรำหมณ์เป็นอันมำกเหล่ำอื่นดูซิว่ำ  ในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกว่ำสัจจะ ทมะ จำคะและขันติฯ”๖ 

นอกจำกนั้น ฆรำวำสธรรมยังเป็นธรรมะส ำหรับฆรำวำสผู้อยู่ครองเรือน มี ๔ ข้อ คือ     
๑. สัจจะ  ควำมจริงใจต่อกัน  คนเรำนี้ถ้ำไม่มีควำมจริงใจต่อกัน อยู่ด้วยกันไม่ยืด  เพรำะว่ำมีอะไรจะ
ปิดบังอ ำพรำงกัน   ๒.ทมะ คือ ควำมข่มใจ    ๓.ขันติ ได้แก่ ควำมอดทน ควำมอดทนในท่ีนี้ หมำยถึง
กำรประกอบอำชีพท่ีต้องอดทน ล ำบำกตรำกตร ำ เพื่อหำรำยได้มำอุปถัมภ์ครอบครัวของตนให้มี
ควำมสุข นี้คือ ขันติ   ๔. จำคะ ได้แก่ ควำมเสียสละ  

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษำกำรประยุกต์ใช้ฆรำวำสธรรมเพื่อกำรด ำเนินชีวิตในสังคมยุคบริโภค
นิยม  โดยกำรลงพื้นท่ีศึกษำพุทธศำสนิกชนในต ำบลพิมำย  อ ำเภอปรำงค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อ
เสนอแนวทำงเพื่อให้ผู้คนในปัจจุบันมีควำมสุขได้ ท่ำมกลำงควำมทุกข์ และมีควำมสุขได้ ท่ำมกลำงกระแส
บริโภคในโลกปัจจุบันนี้ได้ 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อศึกษำหลักฆรำวำสธรรมในพระพุทธศำสนำเถรวำท 
๒. เพื่อศึกษำปัญหำกำรด ำเนินชีวิตในสังคมบริโภคนิยมของพุทธศำสนิกชนในต ำบลพิมำย  
อ ำเภอปรำงค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ 
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๓. เพื่อเสนอแนวทำงกำรประยุกต์ใช้ฆรำวำสธรรมเพื่อกำรด ำเนินชีวิตในสังคมบริโภคนิยม
ของพุทธศำสนิกชนในต ำบลพิมำย  อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ   

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้  เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ(Qualitative Research)   โดยมีวิธีด ำเนินกำรวิจัยดังนี้ 

๑. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๑.๑ รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรช้ันปฐมภูมิ (Primary Source)  ได้แก่ คัมภีร์ พระไตรปิฎก

ภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  และพระไตรปิฎกและอรรถกถำแปล ชุด ๙๑ เล่ม  ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะศึกษำ 

๒.๒ รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source)   ได้แก่  หนังสือ ต ำรำวิชำกำร 
วำรสำร บทควำมต่ำงๆ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  รวมท้ังวิทยำนิพนธ์ งำนวิจัยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะ
ศึกษำ   

๒ .ขั้นศึกษาภาคสนาม(Field Research) 
 ข้อมูลท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำครั้งนี้มีวิธีด ำเนินกำรคือ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก( In-Dept 
Interview)  ซึ่งเป็นกำรสัมภำษณ์เป็นรำยบุคคล(Personal Interview)  โดยใช้แบบสัมภำษณ์เพื่อกำรวิจัย
ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัยจำกผู้เช่ียวชำญ  จำกนั้นท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก( In-Dept 
Interview) จำกบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้ำหมำย  

๓. ขั้นเรียบเรียง  สรุปผล  และน ำเสนอ 
 ๔. เรียบเรียงผลกำรศึกษำ  ในรูปแบบพรรณนำวิเครำะห์ 
 ๕. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ๖. น ำเสนอผลกำรวิจัย 
๔. ผลการศึกษา  

๑. ฆราวาสธรรม หมายถึงหลักปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีเป็นคฤหัสถ์ เป็นชาวบ้าน และส าหรับผู้ท่ีอยู่

เป็นสามีภรรยากัน   ซึ่งฆราวาสธรรมนี้ มีอยู่ ๔ ประการ  คือ ๑. สัจจะ  จริงใจต่อกัน  ๒. ทมะ  ระงับ

อารมณ์ข่มใจได้  ๓. ขันติ  อดทนกันได้ ๔. จาคะ  เสียสละแก่กัน  

  ๑. สัจจะ  เมื่อบุคคลผู้ใดปฏิบัติแล้ว ผู้อื่นยอมให้ความเคารพเช่ือถือ เพราะเป็นผู้มี

ความจริงใจ รักษาค าพูด ไม่โลเล เพราะผู้ยึดมั่นในสัจจะ  ย่อมสามารถจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างได้ผล

ทันเวลา และประสบความส าเร็จได้ ๒. ทมะ เมื่อบุคคลผู้ใดปฏิบัติแล้ว  จักท าให้คนเราอยู่ร่วมกันกับ

คนอื่นในสังคมอย่างมีความสุข ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันโดยง่าย  ๓. ขันติ  เมือ่บุคคลผู้ใดปฏิบัติแล้ว จะ

ท าให้หลีกเล่ียงจากความเส่ือมจากเหตุต่าง ๆ เพราะมีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคง  อดทน อดกล้ัน ไม่มัวเมา

กับส่ิงเย้ายวนต่าง ๆ เป็นหลักประกันในการสร้างฐานะและชีวิตตนเอง ๔.จาคะ เมื่อบุคคลผู้ใดหรือ

สังคมใดรู้จักการเสียสละ  ย่อมปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกัน  ย่อมจะเกิดความสามัคคีกันตามมา  

ไม่ชิงดีชิงเด่นกัน เพราะทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 



๕ 
 

 ๒.  การบริโภคนิยมเป็นลักษณะพฤติกรรมของคนในสังคมท่ีมีความต้องการบริโภคเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตนเอง ในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่มีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์บริโภคมากขึ้น 

สภาพท่ัวไปของต าบลพิมาย สภาพโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มและบางส่วนเป็นท่ีดอน พื้นท่ีไม่เป็นภูเขา

และไม่มีป่าไม้ท่ีส าคัญ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมบริโภคนิยม

จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่าเกิดปัญหา ปัญหาด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา 

 ๓.  ปัญหา ท่ีเกิดจากผลกระทบบริโภคนิยม ของประชาชนต าบลพิมายจังหวัดศรีสะเกษ ท า

ให้เกิดปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านการเมืองและปัญหาด้านการศึกษา หลักธรรม 

๔ ประการ ได้แก่สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ๔ ประการนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหา 

ได้ เพราะเป็นหลักการพื้นฐานท่ีจะสนับสนุนให้มนุษย์เป็นสังคมนั้นมีความสุขและสามารถบรรลุ

เป้าหมายของตนเองได้ แนวทางในการแก้ไข ปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบบริโภคนิยมของประชาชนใน

ต าบลพิมายจังหวัดศรีสะเกษนั้น มีแนวทางในการประยุกต์ อยู่ ๒ ขั้นตอนคือ ๑ ขั้นศึกษาหมายถึง 

เป็นการปูพื้นฐานศึกษาให้เข้าใจถึงปัญหาแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจการเมือง

และด้านการศึกษา ขั้นที่ ๒ คือขั้นประยุกต์ลงมือปฏิบัติ  
  

๕. บทสรุป 
 ปัญหำท่ีเกิดจำกผลกระทบบริโภคนิยมของประชำชนในต ำบลพิมำยจังหวัดศรีสะเกษนั้น 
มีแนวทำงในกำรประยุกต์ อยู่ ๒ ขั้นตอนคือ ๑ ขั้นศึกษำหมำยถึง เป็นกำรปูพื้นฐำนศึกษำให้เข้ำใจถึง
ปัญหำแต่ละด้ำนไม่ว่ำจะเป็นปัญหำด้ำนสังคมเศรษฐกิจกำรเมืองและด้ำนกำรศึกษำ เปรียบเสมือน
แพทย์ท่ีสำมำรถวินิจฉัยโรคและสำมำรถให้ยำคนป่วย สุดท้ำยคนป่วยก็สำมำรถหำยจำกโรคนั้น ได้ 
เช่นเดียวกันกำรแก้ไขปัญหำทำงสังคมเศรษฐกิจกำรเมืองและทำงกำรศึกษำของต ำบลพิมำยจังหวัดศรี
สะเกษ จะต้องท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำให้ถ่องแท้ก่อน จึงจะสำมำรถน ำไปประยุกต์ได้ ขั้นท่ี ๒ 
คือขั้นประยุกต์ลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนนี้สำมำรถน ำหลัก ฆรำวำสธรรม ๔ มำประยุกต์ใช้ และจำกกำร
วิเครำะห์ท ำให้เห็นว่ำหลักฆรำวำสธรรม ๔ นี้สำมำรถสนับสนุนและแก้ไข ปัญหำท่ีเกิดจำกผลกระทบ
กำรบริโภคบริโภคนิยมได้อย่ำงสมเหตุสมผลและสอดคล้องและจะเป็นอีกแนวทำงหนึ่งในกำรเสนอ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำสังคมสมัยใหม่ 
๖. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
  ๑.ควรมีประยุกต์ใช้หลักธรรมอื่นประยุกต์ในกำรแก้ไขปัญหำสังคมร่วมสมัย 
  ๒. ควรมีกำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักฆรำวำสธรรม ๔ เพื่อให้เป็นรูปแบบ
และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำสังคมได้  
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