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บทนํา
ปญหาสังคม หมายถึง สภาวการณที่มผี ลกระทบกระเทือนตอคน
จํานวนมากในสังคมและเห็นวาควรรวมกันแกปญ
 หานั้นใหดขี ึ้น ยังรวมไปถึง
กลุมคนทีอ่ ยูรวมกัน มีความสัมพันธกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีระเบียบ
กฎเกณฑ และความเชื่อถือทีส่ ําคัญๆ รวมกัน ตลอดจนมีความสัมพันธระหวาง
บุคคลกันเอง และระหวางบุคคลกับกลุมสังคม จากการศึกษาสาเหตุของปญหา
สังคมของนักสังคมวิทยาหลายทานปรากฏวาผูศึกษาไดเสนอสาเหตุปญ
 หา
สังคมไวคลาย ๆ กัน ซึ่งพอสรุปสาเหตุใหญ ๆ ไดดังนี้
· การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
· ความไมเปนระเบียบของสังคม
· พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม
· การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change)
ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามความเห็นของ Davis เขากลาววา หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดในการจัดระเบียบโครงสรางหนาที่ของสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนการเปลี่ยนแปลงในโครงสราง
ของสังคม คือ ในกลุมหรือองคการทางสังคมแตละกลุม องคการทางสังคมหรือโครงสรางของสังคมเลยนั้น คือ
เปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธระหวางบุคคลตัง้ แตสองคนขึ้นไปจนถึงความสัมพันธในกลุม ทั้งสังคมเลยที่เดียว ดังนั้น
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะกอใหเกิดปญหาที่สําคัญดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง
2. การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปเปนสังคมอุตสาหกรรม
3. การเพิ่มประชากร
4. การอพยพ
5. การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
6. การขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว ยอมกอใหเกิดปญหา
7. การเปลี่ยนบรรทัดฐานของสังคม
ความไมเปนระเบียบของสังคมกับปญหาสังคม
ความไมเปนระเบียบของสังคม หมายถึง ภาวะที่สงั คมหรือสถาบันพื้นฐานทางสังคม ไมสามารถจะควบคุม
สมาชิกของสังคมใหปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งกอใหเกิดปญหาสังคมที่สําคัญมี 5 ประการดวยกันคือ
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1. ความลมเหลวของกลุมจารีตประเพณีหรือสถาบันพื้นฐาน
2. ผลประโยชนของกลุม ชนขัดกัน
3. หนาที่ตามสถานภาพและบทบาทที่ขัดแยงกัน
4. ความผิดพลาดในการอบรมใหเรียนรูระเบียบแผนของสังคม สถาบันหรือหนาที่
ความขัดแยงระหวางกฎเกณฑกบั ความมุงหวัง กกเกณฑตาง ๆ ที่สังคมกําหนดไว ใหประชาชนในสังคม
ปฏิบัติตาม2
สาเหตุของปญหาสังคม
1. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การเปลี่ยนเปนสังคมเมือง การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม
เปนสังคมอุตสาหกรรม การเปนคานิยมใหม ๆ ทําใหเกิดปญหาสังคมขึ้น
2. เกิดจากสมาชิกในสังคมบางกลุมไมปฏิบัติตามกฎเกณฑทสี่ ังคมวางไว เชน เกิดความขัดแยงระหวาง
กฎเกณฑกบั ความมุงหมาย เกิดความลมเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือสมาชิกบางกลุมทีส่ รางความ
เดือดรอนใหแกสงั คม ทําใหเกิดการขาดระเบียบและเปนปญหาทางสังคมขึ้น
3. เกิดจากการที่กลุมสังคมตาง ๆ มีความคิดเห็นความตองการ และผลประโยชนขัดกัน ไมยอมรวมมือ
แกไขปญหาของสังคม เชน การเอาเปรียบลูกจาง เปนตน
ลักษณะของปญหาสังคม
ดุจฤดี คงสุวรรณ ไดกลาวถึง ลักษณะของสังคมไทย ใน
บทความเรื่อง พัฒนาการสังคมไทย3 จากความหมายขางตนนั้น พอ
สรุปลักษณะปญหาสังคมไดดังนี้ คือ
1. เปนสถานการณที่มผี ลกระทบถึงบุคคลจํานวนหนึ่ง ซึง่ มี
จํานวนมากพอสมควร ตัวอยาง เชน ในกรณีที่วัยรุนซอมดนตรีเปน
ประจําทุกวัน ถาการซอมดนตรีนั้นกระทําในหองที่มิดชิด ไมมีเสียงดัง
ออกนอกหอง ปญหาสังคมยังไมเกิด แตถาการซอมดนตรีนนั้ กระทํา
กลางแจงในเวลากลางคืน โดยใชเครื่องเสียงที่ดังมาก และซอมกันเปน
ประจําทุกคืน จนดึกกระทั่งชาวบานเกิดความรําคาญนอนไมหลับ เด็ก
เล็กๆตองผวาตื่นดวยความกลัวเสียงที่ดงั ชาวบานทนไมไดมกี ารรองเรียนและวิพากษวิจารณ หรือบอกผูป กครองของ
วัยรุนดังกลาว ดังนี้ถือไดวา ปญหาสังคม” เกิดขึ้นแลว
2. เปนสถานการณที่ไมพงึ ปรารถนา ในบางสถานการณนั้น การใชแรงงานเด็กและสตรีสามารถยอมรับไดก็
ถือวายังไมเกิดปญหาสังคม แตถาคนจํานวนมากของสังคมพิจารณาเห็นวาการใชสตรีที่ตั้งครรภทํางานหนัก เชน ให
ยกของหนักเกินไป หรือแมสตรีมีครรภจะขออนุญาตลาไปพบหมอก็ถูกหักเงินเดือน หรือเมื่อเวลาลาคลอดก็ถูกหัก
เงินเดือนจึงมีการทักทวงขึ้นมา หรือมีการประทวง หรือเรียกรองใหยกเลิกการกระทําดังกลาวของโรงงานทุกแหง
ดังนี้การใชแรงงานสตรีในลักษณะดังกลาวก็กลายเปน “ปญหาสังคม”
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3. เปนความรูส ึกวาควรมีการแกไขปรับปรุงกระทําการใหถูกตอง ในสมัยโบราณนั้น การที่ราษฎรประสบ
ภาวะฝนแลงหรือน้ําทวมในบางปทําใหพืชพันธุธัญญาหารไดรับความเสียหาย มักถือเปนเรือ่ งของธรรมชาติไมมีใคร
แกไขได แตเมื่อมนุษยสามารถใชสติปญญาของตนเองแกไขปรับปรุงหรือควบคุมปญหาเหลานั้นได เรือ่ งดินฟา
อากาศจึงกลายเปนปญหาสังคม เพราะการปองกันอุทกภัยดวยการสรางเขื่อน ก็เกิดปญหาวาจะสรางที่ไหน ควร
สรางหรือไมควรสราง หรือสรางแลวใครไดประโยชน ใครเสียประโยชน มีการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง จึง
กลายเปนปญหาสังคม
4. เปนการกระทํารวมกันทางสังคม เปนสถานการณที่คนสวนใหญใน
สัง คม มี ความเกี่ ยวขอ งกั นโดยการแสดงความคิดเห็นและมี ก าร
เสนอแนะวิธีการแกไขสถานการณนั้นๆ ใหดีขึ้น เชน ปมน้ํามันมีการ
โกงปริม าณน้ํามั น แคนี้ยัง ไมอ าจเรียกวาปญ หาสัง คม เพราะรัฐ มี
หนาที่ควบคุมดูแลอยูแลว แตถามีคนสวนใหญเขามาเกี่ยวของ เชน
นําเรื่องนี้ไปวิพากษวิจารณทางวิทยุกระจายเสียง เผยแพรในรายการ
โทรทัศนห รือ เขียนวิพากษวิจ ารณในสื่อ มวลชนตางๆ วาปญ หานี้
ประชาชนเดือดรอนตองไดรับการแกไขโดยดวนก็กลายเปน “ปญหา
สังคม”
หลักธรรม
หลักธรรมขอนี้ใชเพื่อพัฒนาสังคม หรือชวยสงเคราะหคนในชุมชน องคกร ประเทศชาติ หากไมมกี าร
เกื้อกูลแกกันและกันประเทศชาติยอมวุนวายไมมีทสี่ ิ้นสุดเพราะคนมีความลําบากในการแสวงหาปจจัยพื้นฐานของ
ชีวิต ขอนําเสนอ หลักแหงสังคหวัตถุ ๔ ดังนี้
หลักสังคหวัตถุ ก็คือหลักแหงการสงเคราะหเกื้อกูลกันในสังคมชุมชน ที่มีคนตางระดับกันไมวาจะเปนดาน
ฐานะ ความเปนอยู รูปแบบการดําเนินชีวิต ในสังคมหนึ่งยอมจะตองมีความบกพรองและมีสวนเกินทางดาน
ทรัพยสินและเครื่องดําเนินชีวิตอยูไมมากก็นอย ดังนี้
1. ทาน การแบงปน ธรรมะขอนี้เปนพื้นฐานของมนุษยทจี่ ะมีการเอื้ออาทรตอกัน คือการหยิบยื่นใหแกกัน
และกัน ซึ่งการหยิบยื่นใหกันและกันนั้นอยูที่ใจทีจ่ ะเสียสละออกไปมากกวาการถูกบังคับดวยระบอบทางการเมือง
ดังนั้นจะเห็นวาความละเอียดออนในเรื่องนี้มีความแตกตางกันอยางชัดเจน คือ
ระบอบธรรมาธิปไตย มองทานหรือการใหแบงปนเปนเรือ่ ง ปจเจกชนทีม่ องดูที่ใจหรือการเอื้ออาทรตอกันเปนหลัก
ระบอบประชาธิปไตย มองทานที่การเฉลี่ยผลประโยชนทางดานภาษีที่เก็บไดในแตละป ระบอบสังคมนิยม มองทาน
ที่การบังคับใชทางกฎหมาย หรือการยึดจากปจเจกชนมาเปนของรัฐหรือสวนรวม (ระบบคอมมูน) เปนตน
2. ปยวาจา การพูดดวยคําอันเปนที่รัก ธรรมะขอนี้มุงไปทีก่ ารสือ่ สารกันในระดับตาง ๆ เพือ่ มีความเขาใจ
รวมกันเปนหนึง่ เดียว เพราะการอยูรวมกันในสังคมหากไมมปี ยวาจาที่มีองคประกอบเหลานี้คือ ไมพูดเท็จ  ไมพูด
สอเสียด  ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอตอกัน สังคมนั้นก็จะไมมีความหวาดระแวงตอกันเปนตน
3. อัตถจริยา การประพฤติตนใหเปนประโยชน ธรรมะขอนี้มุงไปทีก่ ารดํารงตนใหมีประโยชนตอผูอ ื่น หรือ
สังคม ดังสุภาษิตไทยวา อยูบานทานอยานิ่งดูดาย ปนวัวปนควายใหลูกทานเลน อยางนีเ้ ปนตน เปนน้ําใจเล็ก ๆ
นอย ๆ ที่ผูอยูร วมกันจะพึงกระทําตอกัน
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4. สมานัตตตา การทําตนใหเปนคนเสมอตนเสมอปลาย
ธรรมะขอนีม้ ุงไปที่การประพฤติตนเองที่วางตัวตนใหเสมอตน
เสมอปลาย หรือการเปนผูประสานงานที่ดีตอสังคมชุมชนองคกร
ที่ตัวเองสังกัดอยู ไมเปนคนยุยงทําใหคนในสังคมแตกแยกกัน4
ในประเด็นเรื่องหลักธรรมทางศาสนา เพื่อการพัฒนาหรือแกไข
ปญหาสังคมนี้ จากการสัมมนาในโครงการสัมมนาเรื่อง "ศาสน
ธรรมนําการพัฒนาแกปญหาสังคม" ไดสรุปไวอยางนาสนใจ
คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.
25452549 ไดกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค ในอีก 20 ป
ขางหนาไวอยางแนชัด ไดแก สังคมที่เขมแข็ง และมีคุณภาพใน 3 ดาน คือ5
1. สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักหลักความสมดุล ความพอดี โดยสรางคนดี ระบบดี ใหเปนคนดี คนเกง พรอม
ดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะและพึ่งตนเองได ใหระบบเปนระบบที่โปรงใส
มีประสิทธิภาพตรวจสอบได
2. สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มี
ความริเริม่ สรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลกเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสัง่ สมทุนทางปญญา
รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
3. สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ที่ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของเอกลักษณ สังคมที่รรู ัก
สามัคคี มีจารีตประเพณีที่ดงี าม มีความเอือ้ อาทร มีสถาบันครอบครัวทีเ่ ขมแข็ง ตลอดจนเครือขายชุมชนทั่วประเทศ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 73 ไดบัญญัติวา "รัฐตองใหความอุปถัมภและ
คุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันท ระหวางศาสนิกชนของ
ทุกศาสนา รวมทั้งการสนับสนุน การนําหลักธรรมของศาสนามาใช เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต"
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไว
ดังนี้ "การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข"
ในปจจุบันปญหาสังคมไดเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้น อาทิ ปญหา ความยากจน ปญหาครอบครัว ปญหา
เยาวชน ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ปญหาการทุจริต ปญหาความเสื่อ มโทรมดานศีลธรรม และคานิยม
รัฐบาลปจ จุบันไดป ระกาศการทํ าสงครามกับปญหา 3 ดาน ซึ่ง เปนเสมื อนเชื้อโรคที่ทํ าใหสังคมขาดภูมิ คุมกั น
สงครามกับปญหา 3 ดาน ไดแก สงครามกับปญหาความยากจน สงครามกับปญหายาเสพติด และสงครามกับปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น

4

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438655, วันที่ 25 กันยายน 2555
โครงการสัมมนาเรื่อง "ศาสนธรรมนําการพัฒนาแกปญหาสังคม" เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2545 งานสัปดาหสงเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในมหา
มงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2545 (วันที่ 28 ธันวาคม 2545)
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับปญหายุงยากในสังคมแกการ
สัมมนาผูนําศาสนา ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2525 มีขอความ ดังนี้
"ปญหายุงยากในสังคมทุกวันนี้เกิดจากเหตุหลายอยาง แตเหตุที่สําคัญที่กอปญหาใหมากคือ ความขาด
หรือบกพรอ งในความเปนระเบี ย บและความสะอาดมั่ นคงในความประพฤติแ ละความคิดจิตใจของบุคคล
องคการ ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมายและภารกิจในการขัดเกลาความประพฤติและจิตใจ ใหบุคคลถึงพรอม
ดวยคุณธรรมตามหลักศาสนาอยูแลว จึงนาจะทําหนาที่แกปญหาสังคมไดอยางดี โดยไมยากลําบาก ในการนี้ทุก
ฝายควรจะไดรวมมือกันและสงเสริมกันอยางจริงจัง โดยประสานสอดคลองและควรมีหลักมีแผนการที่แนนอน
เหมาะสมในการสั่งสอนเผยแพรธรรม สําคัญที่สุด ควรจะไดพยายามปลูกฝงความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรม
ความดีใหเกิดขึ้ นดวยการประพฤติปฏิบัติเ ปนตัวอยา งใหคนทั้งหลายไดเห็นประโยชนแ ละความดีจากแบบ
แผนการปฏิบัติและการอธิบายแนะนําที่ประกอบดวยความเมตตากรุณา และควรระมัดระวังอยางที่สุด ที่จะไม
ประกาศสั่งสอนโดยวิธีการที่จะกอใหเกิดความคิดโตแยง หรือตอตานขึ้นในตัวผูฟง เพราะการกระทําดังนั้นจะไม
ชวยใหบังเกิดผลดีขึ้นไดเลย"

