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บทความวิชาการ 
 

พระพุทธศาสนากับชีวิตวัยรุนไทยในโลกสมัยใหม 
 

                                                                                                      ณัฐรินทร  นิธีกีรติชานนท1 
 
ในปจจุบันนี้สังคมไทยกําลังประสบ

กับปญหาความเสื่อมทรามทางดานศีลธรรม
และคุณธรรมของประชาชนโดยเฉพาะปญหา
ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย  ที่จํานวนไมนอยได
เหินหางจากคําสอนของพระพุทธศาสนา  ซ่ึง
เปนหลักที่พึ่งพาและยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
คนไทยมาตั้งแตอดีต  พระพุทธศาสนาจึงเปน
สถาบันหลัก 1 ใน 3 สถาบันที่สําคัญของชาติ  
ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตของ
คนไทยทุกแงมุม   พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาท
เกี่ยวกับเรื่องศาสนามีขอความตอนหนึ่งวา 
“คนเราตองมีศาสนา คือความคิดหรือส่ิงที่คิด
ประจํ าใจ  อัน เปนแนวทางปฏิบัติ ในใจ
ประจําตัว และตองมีการศึกษาหาความรูตางๆ 
ทั้งในดานจิตใจ ทั้งในดานวัตถุเพี่อประกอบ
กับตัว เพื่อที่จะมีชีวิตอยูได ทั้งสองอยางเปน
ส่ิ ง สํ า คั ญ แ ล ะ จ ะ แ ย ก จ า ก กั น ไ ม ไ ด ”
พระพุทธศาสนาไดรับการจัดเปนวิชาสําหรับ
เรียนรูโดยสถานะหลัก 2 อยาง คือ ในฐานะที่
เปนระบบจริยธรรมสําหรับประชาชนสวน
ใหญหรือเปนแหลงคําสอนจริยธรรม ของ
ประชากรแทบทั้งหมดของประเทศ และใน
ฐ านะที่ เ ป นส วนประกอบสํ า คั ญขอ ง

วัฒนธรรมไทย ทั้งในดานวัตถุและนามธรรม
ซ่ึงมีอิทธิพลครอบคลุมมากที่สุดอยางหนึ่งใน
วิถี สังคม เปนมาตรฐานในการดําเนินชีวิต
สําหรับผูนับถือ และเปนสภาพแวดลอมอัน
กวางใหญทางสังคมสําหรับผูมิไดนับถือ 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535) 

 
ชีวิตวัยรุนในโลกสมัยใหม 

สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ตามอิทธิพลของสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ
จากวัฒนธรรมภายนอกที่หล่ังไหลเขามาสู
สังคม ซ่ึงมีผลตอความคิดและพฤติกรรมของ
ผู ค น ใ น สั ง ค ม นั้ น ๆ  ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น 
สภาพแวดลอมที่ เปนตัวแปรทําใหเกิดผล
กระทบของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีมากมาย
ทั้ ง ใ ก ล ตั ว แ ล ะ ไกลตั ว  ทํ า ให สั ง คมที่
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วนั้นเปนไปตาม
สภาพแวดลอม ช้ีนําวิถีชีวิตความเปนอยูและ
ความรู สึกนึกคิดของเด็กและเยาวชนได
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีปจจัย
หลายดานที่เปนปญหาอุปสรรคในการสราง
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ทั้งปญหายา
เสพติด อบายมุข การมั่วสุมทางเพศ ความ

1 นิสิตปริญญาเอก  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาพุทธจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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รุนแรงเด็กและเยาวชน  ขาดการเรียนรูที่
ถูกตองในการบริโภคส่ือ  ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโครงสรางและ
บทบาทหนาที่ของบุคคลภายในสถาบัน
ค ร อบค รั ว มี ผ ลทํ า ใ ห พ ฤติ ก ร ร ม แล ะ
ความรูสึกนึกคิดของวัยรุนเปลี่ยนแปลงไป
จากวัฒนธรรมอันดีของสั งคมไทย  ใน
ขณะเดียวกันปจจัยที่จะสนับสนุนการพัฒนา
ของวั ย รุนก็มีสภาพที่ จํ ากั ดไมสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาใหมีคุณภาพที่ดีได 

ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อน
เปนบุคคลที่สําคัญสําหรับวัยรุน วัยนี้ชอบที่
จะคลุกคลีสุงสิงกับเพื่อนเพศเดียวกัน วัยรุน
ตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ ตองการทํา
ตัวใหเหมือนเพื่อน  เพื่อนเปนที่พักพิงให
วัยรุนคอยๆ ผอนคลายความผูกพันที่มีตอพอ
แมลง เพื่อเตรียมตัวกาวไปสูความเปนอิสระ 
เปนตัวของตัวเอง ลักษณะของเพื่อนที่วัยรุน
คบ บอกถึงภาพพจนตอตัวเอง เพราะวัยรุนจะ
เลือกคบเพื่อนที่คลายๆ  ตัวเอง  การไดมี
โอกาสไดรูจักกับเพื่อนทั้งชายและหญิงชวย
ใหวัยรุนไดเรียนรูการวางตัวในบทบาทที่
เหมาะสมกับเพศของตน  ชวยใหเขารู สึก
มั่นคงในความเปนชายหรือเปนหญิงของ
ตัวเองความสัมพันธกับพอแมแมวาเด็กวัยนี้
จะใหความสําคัญกับเพื่อนมาก  บางครั้งดู
เหมือนเขาเชื่อถือ และรับฟงเพื่อนมากกวาพอ
แม แตถาเขาเคยใกลชิด มีความเคารพรักใคร
ในตัวพอแมมาตั้งแตวัยเด็กแลว ความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นระหวางพอแมกับวัยรุนจะมีบางแต
ไมรุนแรง เพราะเขาก็ยังมีความผูกพันกับพอ
แม อยู ม าก  (ยุพ า  พูนขํ า , 2553)  และใน

ขณะเดียวกันเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวา ส่ือมี
อิทธิพลอยางมากมายตอความคิด พฤติกรรม
และวิถีชีวิตของคนเรา เด็กเยาวชนของเรา
นอกจากจะรับสื่อตางๆ มากมายแลว ยังกลาย
มาเปนผูสรางสื่อเอง จึงจําเปนตองมีทักษะ
ชีวิตหลายดาน เพื่อดําเนินชีวิตใหเหมาะสม
และมีสุขภาวะที่ดี ไมตกเปนเหยื่อของสิ่ง
มอมเมาตางๆ ที่มากับสื่อไดงาย 

ส่ือมีอิทธิพลตอการเรียนรูของวัยรุน 
ส่ือบางสื่อนนําเสนอเนื้อหาที่ดี มีประโยชน 
แตบางสื่อก็นําเสนอเนื้อหาที่เกินจริง แตงเติม 
สรางภาพ หรือบิดเบือนความจริงไปก็มี ส่ือ
สวนใหญก็คือองคกรที่แสวงหาผลกําไร มี
กําไรมีขาดทุน การนําเสนอผานสื่อจึงมีการ
แขงขันกันเพื่อนํามาซึ่งประโยชนที่ส่ือมุงหวัง 
เปนตนวา ตองการตีแผความจริงใหปรากฏ 
ตองการสรางกระแสความนิยม ตองการเพิ่ม
ยอดขายสินคา ซ่ึงสวนใหญแลวปลายทาง
สุดทายที่ตองการก็คือผลกําไรที่เปนตัวเงิน
กลับมาที่องคกรสื่อนั่นเอง ยกตัวอยาง เชน 
โฆษณา เปนตัวกระตุนความตองการของ
ผูรับสื่อใหอยากซื้อ อยากลอง อยากใช จูงใจ
เสียจนบางครั้งผูใหญยังตกเปนเหยื่อเสียเอง 
ดังจะเห็นไดจากขาวโฆษณาผลิตภัณฑลด
น้ําหนัก ยาทาแกฝาทําใหใบหนาขาวนวล
ตางๆ ที่ใชแลวเกิดอันตรายเนื่องจากเปน
ผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน  ไมไดรับการ
รับรองจากองคการอาหารและยา (อย.) และ
ส่ือมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม 
เมื่อส่ืออยูลอมรอบตัวเรา เห็นบอยๆ ไดยิน
บอยๆ ก็มีอิทธิพลตอความคิดของเราได คน
จํานวนไมนอยเมื่อไดยินคําโฆษณาผลิตภัณฑ
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ในครั้งแรกก็คลอยตาม รีบไปซื้อหามาใช
ทันที เพราะเชื่อวาใชแลวคงขาวสวยเหมือน
นางแบบในโฆษณา 

สังคมไทยในอดีตมีพุทธศาสนาเปน
สถาบันหลัก การใหการศึกษาแกเด็กและ
เยาวชนจะเปนหนาที่ของวัดและพระสงฆ 
ต อมาได มี สถาบันการศึ กษาที่ เ รี ยกว า 
โรงเรียน เขามารวมทําหนาที่ใหการศึกษา
อยางมีระบบมากขึ้น ทําใหหนาที่และบทบาท
ของวัดและพระสงฆลดนอยลงในหนาที่
อบรมสั่งสอนจริยธรรม กลายเปนหนาที่ของ
โรงเรียนและครูอาจารย นอกจากนี้มีสถาบัน
ใหมที่เขามามีบทบาทและอิทธิพลตอเยาวชน
ไทยอยางมาก ไดแก ส่ือมวลชน ซ่ึงมีหลาย
แขนงทั้ ง โทรทั ศน  วิทยุ  หนั งสื อพิ มพ 
นิตยสาร รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ดวยปจจัยเหลานี้ 
รวมทั้ งการ เรี ยนการสอนศีลธรรมและ
จริยธรรมในโรงเรียนไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไป  รวมทั้งการเสนอขาวทางดานลบของ
พระสงฆ ผ านสื่ อมวลชนต า งๆ  ทํ า ให
ความสําคัญของศาสนาลดลงไปจากจิตใจ
อยางมาก  เมื่อสังคมไทยเปดกวางขึ้นโดย
พยายามพัฒนาประเทศใหกาวทันประเทศ
อ่ืนๆ ในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
เศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  ทําใหทุก
หนวยของสังคมเกิดความสับสนและปรับตัว
ไมทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลง อาจสรุป
ไดวาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เกิดจากปจจัย 2 
อยาง  ปจจัยภายนอก  คือ การไหลบาของ
ขอมูลขาวสารอยางไรพรมแดน กอใหเกิด
กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมอยางกวางขวาง 

และปจจัยภายใน คือ สังคมไทยขาดความ
เขมแข็ง ซ่ึงเกิดจากการละทิ้งไมสนใจใน
รากเหงาทางวัฒนธรรมของตนซึ่งมีฐานที่
สําคัญคือพระพุทธศาสนา ทุกมิติทางสังคม
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากกระแสความ
เปลี่ยนแปลงนี้กลุมที่ดูจะมีผลกระทบมาก
ที่สุด คือกลุมวัยรุนหรือเยาวชนของชาติ ซ่ึง
เปนกลุมที่เปราะบาง และตองมีหลักธรรมใน
การยึดเหนี่ยวทามกลางกระแสความเชี่ยว
กรากทางวัฒนธรรม  

วั ย รุ นในยุคป จจุบันจํ า เปนต อง
แสวงหาความรู อยู เสมอเพื่ อใหก าวทัน
เทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆ ตองศึกษา
คนควาแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง
อยางตอ เนื่อง  ซ่ึ งจะเปนการเอื้ อตอการ
พัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 
พระพุทธศาสนากับชีวิตวัยรุนไทย 

ในสังคมไทยไดนําการพัฒนาวัยรุน
แนวพุทธมาใชในสังคมไทย โดยการสงเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงคเชนการพัฒนาวินัย
ในตน การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณแนวพุทธ
การพัฒนาการคิดแบบโยนิโสมนสิการ การ
พัฒนาลักษณะการเปนกัลยาณมิตร เปนตน 
เ พื่ อ ให วั ย รุ น ไทย เ กิ ดพฤติ ก ร รมที่ พึ ง
ปรารถนา โดยสถาบันทางสังคมตางๆ เชน 
สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา สถาบัน
พุทธศาสนา ชุมชน เปนตน เปนผูที่มีบทบาท
ในการขัดเกลา  อบรมสั่งสอนใหสงเสริม
คุณ ลักษณะที่ พึ งประสงค  เ พื่ อ ให เ กิ ด
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา ทําใหวัยรุนไทย
เปนคนดีและคนเกง ชวยเหลือตนเองและ
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สังคมได ทําใหเกิดการพัฒนาที่ดีทั้งตนเอง
และสังคม 

การพัฒนาวั ย รุ นต ามหลั กของ
พระพุทธศาสนา วา ในการอบรมเลี้ยงดูวัยรุน 
ทางดานรางกายนั้น ตองยึดหลักของศีลใน
การควบคุมพฤติกรรมตางๆ และยึดหลักของ
ความพอเหมาะ  พอดีในการเลี้ยงดู  สวน
ทางดานจิตใจ ตองยึดหลักของสมาธิ และ
ปญญา ดังนั้น การอบรมเลี้ยงดูวัยรุนที่ยึด
หลักการพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจึงมิใช
การเลี้ ยงดู ใหร างกายเติบโตมี สุขภาพที่
สมบูรณเทานั้น หากยังตองใหมีการอบรมสั่ง
สอนใหเด็กวัยรุนมีความคิดเห็นในทางที่
ถูกตองและปฏิบัติตนในทางที่ชอบธรรม (ทิศ
นา แขมมณี และคณะ , 2535) 

การที่ จ ะทํ า ให วั ย รุ นไทยสนใจ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น ส่ือธรรมะเองก็
ตองปรับตัวใหทันยุคสมัย การปลูกฝงความ
เขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาควรดําเนินการ
ในขณะที่บุคคลมีอายุนอย เพราะเปนวัยที่ยัง
ไมมีภาระ ไมมีเร่ืองที่ตองคิดมากจึงสามารถ
ซึมซับเอาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดได หากใชวิธีที่
เหมาะสม ในทุกศาสนาการอบรมเลี้ยงดูจาก
ครอบครัวเปนวิธีการที่สงผลตอความเชื่อและ
การปฏิบัติทางศาสนามากที่สุด  (วรรณะ 
บรรจง, 2551) การอบรมเลี้ยงดูตองใชส่ือ
หนึ่งสื่อที่ใชประกอบกับการปลูกฝงความ
เขาใจเกี่ยวกับศาสนา คือ หนังสือ หนังสือจึง
เปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการศึกษา
พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา สมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโร

รส  ทรงอธิบายไววา  ประชาชนจะเขาใจ
พระพุทธศาสนาอยางชัดเจนได 3 ทาง คือ 
ดวยการฟงธรรมเทศนา  ดวยการสนทนา
ธรรม และดวยการไดอานหนังสือที่เปนคําสั่ง
สอน  ซ่ึงการอานหนังสือนั้นดีกวาการฟง
ธรรมเทศนา เพราะมีเวลาที่จะคิดตรึกตรอง
ไดตามความพอใจและกลับมาดูทบทวนได
อีกหากลืม ทั้งนี้ความยินดีในธรรมของคน
ตางกัน บางคนยินดีในธรรมที่ลึกซึ้ง บางคน
ยินดีในธรรมที่ไมลึกซึ้ง หนังสือพุทธศาสนา
จึงควรมีหลากหลายตามอัธยาศัยของคนที่
แตกตางกัน หลายประเภท รวมถึงมีกลยุทธ
ในการเขาถึงหรือสรางนวัตกรรมในการ
ส่ือสารเปนตน  

ความเชื่อ  คานิยม  ทัศนคติ  ขนบ 
ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา เปน
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรของคนในสังคม
โดยเฉพาะเรื่องเพศ หากจะมองยอนไปใน
สมัยโบราณจะเห็นวามีการ หามคบเพื่อนตาง
เพศ แตเมื่ออารยธรรมตะวันตก ไดเร่ิมเขามา
ในประเทศไทย มีผลทําใหความเชื่อคานิยม
และทัศนคติเร่ิมเปลี่ยนแปลงสังคมไทย จึง
ยอมรับใหมีการคบเพื่อนตางเพศไดมากขึ้น 
แตทั้งนี้ตองอยูภายในขอบเขตของวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา การคบเพื่อนตางเพศ 
เปนสิ่งที่สังคมไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว 
เพื่อใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
คานิยมสวนมากมักจะเปลี่ยนแปลงตาม 
สภาพสังคมที่ เปล่ียนไป พฤติกรรมตาง ๆ 
ของบุคคลจึงตองเปลี่ยนไป หากยังคงยึดมั่น
กับคานิยมสังคม  เดิมจะเกิดความลาหลัง  
(กรมพละศึกษา, 2530) 
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การกระทําทางใจของวัยรุน  เชน 
ความคิด  ความเชื่อ ความเห็นการยึดถือ โดย
ในทางพระพุทธศาสนาถือวามโนกรรมมี
ความสําคัญมาก เพราะมโนกรรมหรือการ
กระทําทางใจนี้ หมายถึงกระบวนการคิด
ทั้งหมด ตั้งแตความนึกคิด การคิดปรุงแตง 
รวมทั้งความเชื่อถือ ความคิดเห็น ทฤษฎี ลัทธิ 
อุดมการณทั้งหลาย หรือรวมเรียกวา ทิฏฐ 
(พระธรรมปฎก, 2546) พฤติกรรมของวัยรุน 
ความเปนไปในชีวิตของวัยรุน และคติของ
สังคมทั้งหมด เมื่อวัยรุนเชื่อหรือเห็น หรือ
นิยมอยางไร ก็คิด พูด และกระทําการตาง ๆ 
ไปตามที่ เชื่อที่ เห็นที่นิยมอยางนั้น ถาเปน
มิจฉาทิฏฐิ การคิด การพูด การทํา ก็เปนไป
ในทางที่ ผิดเปนมิจฉาไปดวย แตหากเปน
สัมมาทิฏฐิ การคิด การพูด การทําของวัยรุนก็
เปนไปในทางที่ถูกตองเปนสัมมาไปดวย 

 
สาเหตุของพฤติกรรมไมพึงประสงคของ
วัยรุนตามแนวพุทธ 

การที่วัยรุนเกิดตัณหา ประกอบดวย 
กามตัณหา ภวตัณหา วิภาวตัณหาคือ ความ
กระหายอยากในสิ่งที่ใหเวทนา หรือ ความ
กระหายอยากในอารมณที่ชอบใจ หรือใน
กามคุณทั้งหลาย หรือความกระหายอยากได
อารมณที่ชอบใจมาเสพเสวยเวทนา  (พระ
ธรรมปฎก, 2546) 

พระพรหมคุณาภรณ (พระพรหม
คุณาภรณ, 2551) ไดกลาวถึง สาเหตุของ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของวัยรุน ตาม
แนวพุทธ คือ เกิดจากการบงการของตัณหา 

โดยไมมีความรู ขาดการพัฒนาเมื่อวัยรุนไมมี

ความรูก็จะไมรูวาจะปฏิบัติตอส่ิงนั้นหรือ 
สถานการณนั้นอยางไร กลาวคือเยาวชนมี
อายตนะคือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนทาง
รับรูประสบการณ ทําหนาที่ 2 อยางคือ การ
กระทําจะทําใหวัยรุนทําอะไร เพียงแคตาม
ความปรารถนาที่ ได รับสุข เวทนา  หรือ
หลีกเลี่ยงทุกขเวทนาเทานั้น จะเกิดปญหา
หลายขั้นตอน (พระธรรมปฎก, 2546) คือ 

1) อันตรายตอชีวิตของตน ทั้งดาน
รางกาย และจิตใจ เชน การที่วัยรุนกินตาม
ความอรอย เมื่อยังอรอยก็ตองกินเรื่อยไป ก็
เลยกินจนเต็มที่ แตปรากฏวาการกินตาม
ความอรอยนี้ ทําใหกินมากเกินไป เลยเกิด
อาหารไมยอย หรืออวนเกินไป บางคนชอบ
อาหารจําพวกไขมัน เมื่อกินสนองความอรอย
ไดรับไขมันเขาไปมาก ก็เกิดเปนอันตรายตอ
รางกาย บางทีถึงกับไขมันอุดตันในเสนเลือด 
ทําใหเสียชีวิตได หรือวัยรุนบางคนกินแต
อ าห า ร อ ร อ ยที่ ต นชอบ  แต ก ล า ย เ ป น
โรคขาดอาหาร 

2) อันตรายตอการอยูรวมกันของ
มนุษยหรือสังคม เมื่อวัยรุนหามาเสพสนอง
ความอยาก ไมมีขอบเขต และไมมีที่ส้ินสุด ก็
ทําใหเกิดการเบียดเบียนกัน เกิดปญหาสังคม 
เปนอันตรายตอการอยูรวมกัน 

3 )  อั น ต ร า ย ต อ ธ ร รมช าติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม การที่วัยรุนบริโภคสนองความ
อยากอยางไมมีขอบเขตก็ทําใหเกิดปญหาตอ
ส่ิงแวดลอมตามมา 

สรุปไดวาพฤติกรรมของวัยรุน เกิด
จากการบงการของตัณหาโดยไมมีความรู 
ขาดการพัฒนาสังคม เมื่อวัยรุนสนองความ



                 JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.7  No.2  July - December  2013              .       

 

111

อยาก ไมมีขอบเขต และไมมีที่ส้ินสุด ก็ทําให
เกิดการเบียดเบียนกัน เกิดปญหาสังคม เปน
อันตร ายต อก ารอยู ร ว มกั น  ตามความ
ปรารถนาที่ใหไดรับสุขเวทนาหรืหลีกเลี่ยง
ทุกขเวทนา ทําใหวัยรุนกระทําพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงค 

 
ผลดีของศาสนาที่มีตอวัยรุน 

ก า รนั บ ถื อศ าสนา เป นสิ่ ง ที่ ดี มี
ประโยชนตอผูนับถือ ในประเทศไทย บรรพ
บุ รุษของ เ ร าก็ ได มี ก า รสนับสนุนทํ านุ
บํารุงรักษามาทุกยุคทุกสมัย จะสังเกตไดวามี
แตจะประกาศสรางวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตจะไม
มีการประกาศปดวัด ถึงแมจะไมมีพระภิกษุ
อยูเราก็ยังคงเรียกวัดไมเปลี่ยนแปลงการที่
ศาสนาไดยืนยงคงอยูในความนับถือของ
มหาชนนับเปนเวลาพันๆ ป จึงเปนเครื่อง
ยืนยันไดวา “การมีศาสนานั้นดีแน”  (ละออ 
การุณยะวนิช,  2519) ผลดีของศาสนาที่มีตอ
วัยรุนมี ดังนี้ 

1) ใชเชื่อมโยงประสบการณทางจิต
ของเด็กวัยรุนที่แตกแยกปนปวนใหสงบลง
ไดเพราะเด็กวัยรุนเปนวัยที่มีความขัดแยง
ภายในตัวเองตลอดเวลา ศาสนาจึงเปนหลักที่
จะชวยเขาได 

2) ใชเปนเกณฑเปรียบเทียบดุจไมวัด
คุณคาทางศีลธรรมและหนาที่ของบุคคลตอ
สังคม 

3) ชวยยกระดับอุดมคติของเยาวชน
ใหสูงขึ้น และผสมผสานเจตนารมณอันมีคา
ทางจริยธรรมเขากับความไมเห็นแกตัว 

4) ศาสนาชวยเพิ่มพูนการควบคุม
ตนเอง เพราะศาสนาจะสอนและอบรมใหตัว
เด็กวัยรุนเองทําความดี แตถาตนทําความผิดก็
ใหวินิจฉัยโทษและเกิดความเสียใจดวย
ตนเอง โดยวิธีการสอนทางศาสนาทําใหทุก
คนรูจักรับผิดชอบความประพฤติของตนเอง 
ผูที่เคารพศาสนาอยางแทจริงยอมเต็มใจเวน
จากความชั่วทั้งตอหนาและลับหลังคนอื่น 
โดยไมตองกลัววาจะไมมีใครรูเห็นหรือไม
การทําดีเอง เวนชั่วเอง เปนลักษณะของคนที่
ควบคุมตนเองได 

5) ศาสนาชวยในการแกปญหาอัน
เกิดจากความขัดแยงทางอารมณตางๆ เชน 
ความขัดแยงทางเพศ เปนตน ซ่ึงวัยรุนควร
ไดรับการอบรมสั่งสอนใหพิจารณาเรื่อง
เชนนี้อยางฉลาด 

6) ศาสนานําไปสูการเคารพบูชาและ
ขยายชีวิตในดานจิตวิญญาณ (Spiritual Life) 
ใหขยายวงกวางออกไป 

7) ศาสนาทําใหเด็กวัยรุนที่นับถือ
เปนคนดี เด็กวัยรุนถึงแมจะมีความรูดี แตบาง
ทีเขาจะเปนคนที่สังคมไมพึงปรารถนาก็ได 
เชน เปนคนเนรคุณ ไรสัตย ดุราย ทุจริต หรือ
เกียจคราน หากวัยรุนเปนเชนนี้จะหาความสุข
ความเจริญไมไดเลย จะเขาหลักที่วา “ความรู
ทวมหัวเอาตัวไมรอด”ศาสนาเปนประมวล
หลักแหงความดีของมนุษย เมื่อใครศึกษา
อบรมตามหลักศาสนาแลว ศาสนายอมจะ
ปรุงกาย วาจา และใจของเขาใหเปนคนดี 

วัยรุนเปนบุคคลที่ฝกได หรือตองฝก 
เพื่อกระตุนเตือนใหเกิดจิตสํานึกตระหนักใน
การที่จะตองปฏิบัติตามหลักแหงการฝกฝน
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พัฒนาตน  หากวัย รุนขาดการฝกก็จะไม
ประเสริฐ แตถาฝกแลวจะมีขีดความสามารถ
สูงสุด 
 
บทสรุป  
 ป จ จุ บั นชี วิ ต วั ย รุ น ไทยในโลก
สมัยใหม ไดนําการพัฒนาวัยรุนแนวพุทธมา
ใชในสังคมไทย โดยการสงเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค เชน การพัฒนาวินัยในตน การ
พัฒนาปรีชาเชิงอารมณแนวพุทธการ การ
พัฒนาลักษณะการเปนกัลยาณมิตร เพื่อให

วัย รุนเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  โดย
สถาบันทางสั งคมต า ง  ๆ  เ ชน  สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันพุทธ
ศาสนา ชุมชน เปนตน เปนผูที่มีบทบาทใน
การขัด เกลา  อบรมสั่ งสอนใหส ง เสริม
คุณ ลักษณะที่ พึ งประสงค  เ พื่ อ ให เ กิ ด
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา ศาสนาทําใหเด็ก
วัยรุนที่นับถือเปนคนดี และคนเกง ชวยเหลือ
ตนเองและสังคมได  ทําใหเกิดการพัฒนาที่ดี
ทั้งตนเองและสังคม 
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