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บทคดัย่อ 
 การใชช้วีติการครองเรอืน นับว่ามคีวามส าคญั เป็นแบบอย่างแก่บุตรหลานและเยาวชนทีจ่ะเตบิโตเป็น
ผูใ้หญ่ซึง่เป็นทรพัยากรบุคคลทีส่ าคญัของประเทศ การใชช้วีติคู่หรอืชวีติสมรส หากคู่สมรสปฏบิตัต่ิอกนัตามแนว
ของพุทธศาสนา ซึ่งมกีล่าวไว้ในพระไตรปิฎก กจ็ะท าใหคู้่สมรสครองรกักันยนืยาวด้วยความรกัความอบอุ่น คอื
การปฏบิตัขิองสามต่ีอภรรยา และการปฏบิตัขิองภรรยาต่อสาม ีสามพีงึปฏบิตัต่ิอภรรยาคอื ใหเ้กยีรตยิกย่อง ไม่ดู
หมิน่ ไม่ประพฤตนิอกใจ มอบความเป็นใหญ่ให ้และใหเ้ครื่องแต่งกาย ภรรยาพงึปฏบิตัต่ิอสามคีอื จดัการงานด ี
สงเคราะหค์นขา้งเคยีงของสามดี ีไม่ประพฤตนิอกใจ รกัษาทรพัยท์ีส่ามหีามาได ้ขยนัไม่เกยีจครา้นในกจิการทัง้
ปวง และคู่สมรสควรปฏบิตัติามโอวาทของ ธนัญชยัเศรษฐ ีที่สอนแก่นางวสิาขา ก่อนที่จะเขา้สู่สกุลของสาม ี10 
ประการ คอื ไฟในอย่าน าออก ไฟนอกอย่าน าเขา้ ควรใหแ้ก่ผูท้ีใ่ห ้อย่าใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ให ้เขาจะใหห้รอืไม่ใหก้จ็งให ้
จงนัง่ใหเ้ป็นสุข จงกนิใหเ้ป็นสุข จงนอนใหเ้ป็นสุข พงึบูชาไฟ และ พงึนมสัการเทวดาภายใน นอกจากนัน้ควรใช้
หลกัสมชวีติธรรม 4 ประการ คอื สมสทัธา สมสลีา สมจาคะ และสมปัญญา หากคู่สมรสคู่ใดใชช้วีติการครองเรอืน
ตามแนวพุทธดงักล่าวแลว้ เชื่อแน่ว่าจะใชช้วีติคู่ร่วมกนัยนืยาวและไม่มปัีญหาการหย่ารา้งแน่นอน 
 
ค าส าคญั: การครองเรอืน, คู่ครองทีด่ ี
 

ABSTRACT  
 A good married life plays crucial role as model for children and young adults who will become 
important human resources of the country. If spouses treat each other according to the Buddhist teachings 
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mentioned in Tripitaka, the couple will be together with everlasting love. To treat each other well, a husband 
should honor his wife, not insult, or behave unfaithfully. Instead, he should empower and provide costumes 
for his wife while the wife should manage work, treat her husband’s friends and family members well, not 
behave unfaithfully, take care of her husband’s treasure, and not be lazy. In addition, they should act 
according to the ten headings of Thanachai Setthi who taught his daughter, Visakha, before entering her 
married life: The wife should not criticize her husband and parents-in-law; things should be lent to those 
who return them; people should be helped even if they do not repay; the wife should sit, eat, sleep 
gracefully, worship the fire and the inner devas. Furthermore, they should use the principle of 
Samajividhamma (Qualities which make a couple well matched) which means they should be matched in 
faith, conduct, generosity, and wisdom. If any spouse lives married life according to the Buddhist teachings, 
they will certainly be together as long as they both shall live without divorce. 
 
Keywords: Married Life, Good Spouse 
 

1. บทน า 
 ความสมัพนัธ์ของบุคคลในครอบครวั นับว่ามคีวามส าคญัในการครองเรอืน หากบุคคลในครอบครวั มี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างอบอุ่น จะส่งผลถึงสุขภาพจิตที่ดีของทุกๆ คนในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกๆ ซึ่งเป็น 
ทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จะท าให้เขามีพื้นฐานทางด้านการสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่นในสงัคมโดยสว่นรวม ในสงัคมปัจจุบนัคงไม่มใีครปฏเิสธว่า พฤตกิรรมของมนุษย ์เลวรา้ย
กว่าสมยัก่อนมาก เช่น กา้วรา้ว ดือ้ดงึ โหดรา้ย เหน็แก่ตวั ไม่มนี ้าใจ ใส่รา้ยป้ายส ีคดโกง ส าส่อนทางเพศ โกหก 
หลอกลวง คบชู ้ไม่ซื่อสตัยต่์อคู่ครอง เป็นตน้  
 แพทยห์ญงิกรองกาญจน์ แกว้ชงั  กล่าวถงึปัญหาการหย่ารา้งของครอบครวัไทยว่า มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ปี 
2560 มผีูจ้ดทะเบยีนสมรส 297,501 คู่ หย่า 121,617 คู่ เฉลีย่หย่าวนัละ 333 คู่ จงัหวดัทีม่จี านวนหย่ารา้งสงูทีสุ่ด
ในปี 2560 อนัดบั 1 คอื กรุงเทพฯ 16,187 คู่ รองลงมาคอืชลบุร ี6,476 คู่ และนครราชสมีา 4,572 คู่1  
 จากสถติกิารหย่ารา้งดงักล่าว เป็นสิง่ทีน่่าเป็นห่วง โดยเฉพาะเดก็ๆ ทีเ่ป็นลูกๆ ของคู่สามภีรรยาทีเ่กดิ
การหย่าร้าง บทความนี้ จะกล่าวถึงเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างสามีและภรรยา และการน าหลกัธรรมทางพุทธ
ศาสนามาใชใ้นการอยู่ร่วมกนัของบุคคลในครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นครอบครวัเดีย่วหรอืครอบครวัขยาย ผูท้ีเ่ป็นสามี
ภรรยากนันัน้ มสี่วนทีจ่ะช่วยเสรมิกนัและกนัใหเ้จรญิ หรอืเสื่อมได ้มผีลต่อบุคลกิภาพของกนัและกนัใหเ้กดิความ
เลื่อมใสศรทัธาหรอืเสื่อมความศรทัธาแก่บุคคลในสงัคมทีส่ามภีรรยาคู่นัน้เป็นสมาชกิ สิง่ส าคญักค็อื การเขา้ใจกนั 
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ไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั มสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนัทัง้ระหว่างสามภีรรยาและญาตขิองทัง้สองฝ่ายทุก
ระดบั 
 
2. การปฏิบติัของสามีต่อภรรยา 
 ในการใชช้วีติคู่อยู่ร่วมกนัของสามภีรรยาใหค้รองเรอืนร่วมกนัไปจนกว่าชวีติจะหาไมน่ัน้ ควรมกีารปฏบิตัิ
ต่อกนัดว้ยความเป็นมติรไมตรใีนทีน่ี้จะกล่าวถงึการปฏบิตัตินของสามต่ีอภรรยาก่อน จากพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึงสามีที่ควรปฏิบตัิต่อภรรยาว่า 2 สามีพึงบ ารุงภรรยาผู้เป็นทิศ
เบือ้งหลงัโดยหน้าที ่5 ประการ คอื 
 1. ใหเ้กยีรตยิกย่อง 
 2. ไม่ดหูมิน่ 
 3. ไม่ประพฤตนิอกใจ 
 4. มอบความเป็นใหญ่ให ้
 5. ใหเ้ครื่องแต่งตวั 
 
 เขมกะ ไดก้ล่าวถงึหน้าทีข่องสามทีีพ่งึปฏบิตัต่ิอภรรยาไว ้8 ประการ ดงันี้3 
 1. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาจริงๆ เช่น การไปร่วมงานต่างๆ ไดแ้ก่ งานบุญงานกุศลในทอ้งถิน่ หรอื 
งานอื่นๆ ในสงัคม ควรพาภรรยาไปดว้ยตามโอกาสอนัควร และแนะน าใหเ้พื่อนฝงู ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ใหรู้จ้กักบัภรรยาของตน 
 2. ไม่ดูหม่ินภรรยา ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรอืแม้น ้าใจกไ็ม่ควรดูหมิน่ ไม่ว่าเธอจะมาจากชาติ 
ตระกลู ฐานะ หรอืสงัคมเช่นไรกต็าม 
 3. ไม่ประพฤตินอกใจภรรยา ขอ้น้ีเป็นสิง่ทีผู่เ้ป็นสามคีวรระวงัอย่างยิง่ คงเคยไดย้นิค าพงัเพยของสตรี
ว่า "เสยีทองเท่าหวั ไม่ยอมเสยีผวัใหใ้คร" นัน่กค็อื ไม่มอีะไรจะชอกช ้าใจเท่ากบัการทีส่ามนีอกใจไปรกัหญงิอื่น 
สามจีงึไม่ควรเหน็แก่ตวั เอาแต่ความสุขสนุกสนานของตนฝ่ายเดยีว ทัง้ๆ ทีค่วามสนุกสนานของตนอยู่บนความ
ชอกช ้าของภรรยา สามคีวรมสีตยิัง้คดิ มคีวามอดทนต่อความอยาก มภีาษติโบราณกล่าวไวว้่า “ชายมเีมยีสองตอ้ง
ต ารา บา้นช่องเคหาเกดิจญัไร” 
 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ ความเป็นใหญ่ในที่นี้  หมายถึงว่าให้เธอมีส่วนรู้เห็น เป็นผู้จ ัดการ หรือ
ตดัสนิใจร่วมกนั ไม่มกีารซ่อนเรน้ คอืใหเ้ธอไดท้ าหน้าทีแ่ม่ศรเีรอืนนัน่เอง หมายถงึใหเ้ธอเป็นใหญ่ในการจดัการ
บา้นเรอืน การท ามาหากนิ จดัการเรื่องทรพัยส์นิเงนิทองของครอบครวั เท่ากบัว่ามอบหมายความเป็นใหญ่ทัง้ปวง
ให ้

                                           
 2 ที.ปา. (ไทย)11/269/214. 
 3 เขมกะ, หน้าท่ีของคน, พมิพค์รัง้ที ่13, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพมิพ,์ 2529), หน้า 123-133. 
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 5. ให้เครื่องแต่งตวั ธรรมชาตขิองสตรนีัน้รกัความสวยงาม สามกีค็วรเขา้ใจธรรมชาตขิองผูห้ญงิดว้ย
การใหโ้อกาสเธอไดม้เีครื่องแต่งกายสวยๆ เครื่องประดบัสวยๆ ตามฐานะ ถา้คดิใหด้ีๆ  กช็่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ
ของผูเ้ป็นสามดีว้ยเหมอืนกนั มภีรรยาแต่งตวัดสีวยงาม (เหมาะแก่เวลาสถานที ่ต าแหน่ง หน้าทีก่ารงานของตน) 
กเ็ป็นหน้าเป็นตาของสามดีว้ย 
 6. ต้องคอยสงัเกตอารมณ์ของภรรยา สามีต้องไม่ลืมตวั คิดว่าตนเป็นหวัหน้าครอบครวั มีอ านาจ
อยากจะพูดอะไร กพ็ูด ต้องสงัเกตอารมณ์ของเธอเป็นเช่นไร ก าลงัหงุดหงดิ อารมณ์เสยี หรอืกลุม้ใจอะไรอยู่หรอื
เปล่า (สงัเกตธรรมชาติของ ร่างกาย และจิตใจของสตรีด้วยว่าสตรีทัง้โลกเดือนหนึ่งจะค่ อนข้างหงุดหงิดใน
ช่วงเวลาหนึ่ง) หากเธอมเีรื่องทุกขใ์จควรเป็นทีพ่ึง่และใหก้ าลงัใจ 
 7. เอาใจใส่ยามป่วยไข้ เรื่องนี้ส าคญัมาก ยามภรรยาเจบ็ป่วยตอ้งคอยไต่ถามอาการ และปฏบิตัต่ิอเธอ
ดว้ยความ เอาใจใส ่ห่วงใย ปลอบใจ ใหก้ าลงัใจ และอยู่ใกลช้ดิเมื่อมเีพื่อนฝงูของภรรยามาเยีย่มกใ็หเ้กยีรตใิหก้าร
ตอ้นรบั เป็นตน้ 
 8. นับถือญาติมิตรของภรรยา ไม่ว่าญาตขิองภรรยาจะอยู่ในฐานะเช่นไร หากเป็นญาตผิูใ้หญ่ กค็วรให้
ความเคารพนบัถอื หากเป็นญาตผิูน้้อย หรอือ่อนอาวุโสกว่ากค็วรใหค้วามเมตตา ใหค้วามอนุเคราะหต์ามสมควร 
 นอกจาก 8 ประการดงักล่าวแลว้ สิง่ทีจ่ะท าใหช้วีติการครองเรอืนของคู่สามภีรรยาด าเนินไปดว้ยความ
ผาสกุคอื การใหอ้ภยั ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะส ีไดเ้ขยีนเรื่องของการใหอ้ภยั ไวใ้นค านิยมของหนงัสอื
เรื่อง “กลา้ใหอ้ภยั” ว่า4 ความโกรธ ความเกลยีด ความกลวั หรอื 3 ก. คอืพษิในจติใจทีท่ าใหอ้ายุสัน้ และท าลาย
สงัคม ตัง้แต่ระดบัครอบครวัไปจนถงึระดบัโลก ผูค้นเขา้มาอยู่ใกลช้ดิกนัย่อมมคีวามเสยีดทาน ขดัแยง้ต่างๆ นานา 
ตัง้แต่สามภีรรยา พ่อ แม่ ลูก ญาตพิีน้่องทะเลาะกนั เพื่อนสนิทแตกคอกนั ลว้นก่อใหเ้กดิความโกรธ ความเกลยีด 
คนที่มคีวามโกรธ ความเกลยีด ในจติใจอย่างถอนไม่ออกย่อมน าไปสู่การท าลายสุขภาพ มภีูมคิุ้มกนัต ่า  น าไปสู่
โรคภยัต่างๆ เช่น โรคติดเชือ้ โรคหวัใจ โรคมะเรง็ ท าให้คุณภาพชวีติต ่า อายุสัน้ การให้อภยั คอืโอสถถอนพษิ 
เป็นเครื่องบ ารุงอายุ และสรา้งสนัตภิาพ แต่อภยัโอสถ ไม่มขีาย อยากไดต้อ้งปรุงเอง 
 การทีจ่ะใหอ้ภยัแก่ผูอ้ื่นอาจท าไดย้าก แต่ควรฝึกใหอ้ภยัอยู่บ่อยๆ สิง่ทีค่วรฝึกควบคู่กนัไปคอื การ
ระงบัความโกรธ ใหรู้เ้ท่าทนัความโกรธ ทูตใจ ไดก้ล่าวถงึเรื่องของความโกรธว่า 5 แมช้ื่อว่า โกรธเขา แต่เรารอ้น 
เดนินัง่นอน รอ้นในอก แทบหมกไหม ้แลว้ยงัดื้อ ถอืโทษ โกรธท าไม ไดอ้ะไร เป็นประโยชน์ โปรดตรองดู และยงั
ไดย้กขอ้ความจาก มลินิทปัญหา มากล่าวว่า ธรรมดาน ้าย่อมอยู่ในสภาพทีเ่ยน็ ฉนัใด เรากค็วรอยู่ในสภาพทีเ่ยอืก
เยน็เสมอ คอื ไม่โกรธ ไม่เบยีดเบยีน ถงึพรอ้มดว้ยขนัต ิความเมตตา และความกรุณา ฉนันัน้ 
 
 

                                           
 4 เอด็เวริด์ เอม็ ฮลัโลเวลล,์ นายแพทย,์ กล้าให้อภยั, แปลโดย วริงัรอง นกิลูกาญจน์, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพมิพห์มอชาวบา้น, 2552), หน้า ค านิยม. 
 5 ทตูใจ, มนตค์ลายโกรธ, พมิพค์รัง้ที ่3, (กรุงเทพมหานคร: บรษิทั โอ. เอส. พริน้ติ้ง เฮาส ์จ ากดั, 2551), หน้า 17-19. 
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3. การปฏิบติัของภรรยาต่อสามี 
 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ไดก้ล่าวถงึสิง่ทีภ่รรยาพงึปฏบิตัต่ิอสามวี่า 6 
ภรรยาผูเ้ป็นทศิเบือ้งหลงั สามบี ารุงดว้ยหน้าที ่5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห ์
สามดีว้ยหน้าที ่5 ประการ คอื 
 1. จดัการงานด ี
 2. สงเคราะหค์นขา้งเคยีงด ี
 3. ไม่ประพฤตนิอกใจ 
 4. รกัษาทรพัยท์ีส่ามหีามาได ้
 5. ขยนัไม่เกยีจครา้นในกจิทัง้ปวง 
 คหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลงั สามีบ ารุงด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์สามดี้วย
หน้าที ่5 ประการนี้ ทศิเบือ้งหลงันัน้เป็นอนัชื่อว่าสามไีดปิ้ดป้อง ท าใหเ้กษมปลอดภยัแลว้ ดว้ยประการฉะนี้ 
  
 เขมกะ ได้กล่าวถึงหน้าที่ของภรรยาไว้ 7 ประการ และกล่าวถึงโอวาทที่ธนัญชยัเศรษฐี สอนแก่นาง
วสิาขาไวอ้กี 10 ประการ ไดแ้ก่7 
 1. จดัการงานดี หมายถงึ งานใดๆ ทีเ่ป็นหน้าทีข่องตน หรอืทีส่ามมีอบหมาย ไม่ปล่อยใหง้านนัน้คัง่คา้ง
อยู่ รบีท าใหเ้สรจ็ใหท้นักาลเวลา จดัวางสิง่ของในบา้นไวใ้นทีอ่นัเหมาะสม ดงัภาษิตทีว่่า “สิง่ของทัง้หลายเกบ็ไว้
เป็นที ่หยบิกง็่าย หายกร็ู ้ดกูง็ามตา ใครมากช็ม” 
 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี ได้แก่ญาติพี่น้องของสาม ีด้วยการยกย่องนับถือ ส่งสิง่ของที่
สมควรไปให ้รกัญาตขิองเราอย่างไร กร็กัญาตขิองสามอีย่างนัน้ เมื่อเกดิทุกขภ์ยั กใ็หค้วามช่วยเหลอื 
 3. ไม่ประพฤตินอกใจสามี ขอ้นี้ส าคญัมาก ในบรรดาหน้าทีอ่ื่นๆ แมบ้กพร่องไปบา้งกย็งัไดร้บัการให้
อภยั แต่ถ้าประพฤตนิอกใจ หน้าทีอ่ื่นๆ แมจ้ะท าดกีไ็ม่มคีวามหมาย เพราะท าใหส้ามเีสยีชื่อเสยีงของตนและวงศ์
ตระกลู เกดิความอบัอายขายหน้า 
 4. รกัษาทรพัยท่ี์สามีหามาได้ ทรพัยใ์ด ๆ ทีส่ามหีามาได ้ตอ้งรกัษาไวอ้ย่างด ีไม่ประมาทพลาดพลัง้ให้
เกดิความเสยีหาย และต้องเป็นคนมธัยสัถ์ ไม่ใช้จ่ายในสิง่ที่ไม่จ าเป็นและไม่มปีระโยชน์ ทรพัย์ที่หามาได้ควร
แบ่งเป็นสีส่่วน ท าบุญส่วนหนึ่ง เลีย้งตนและครอบครวัส่วนหนึ่ง ท าทุนต่อไปส่วนหนึ่ง เกบ็ไวใ้ชค้ราวจ าเป็น เช่น
ยามป่วยไขส้่วนหนึ่ง ไม่ท าตนเป็นหญิงก้นถุงรัว่ เช่น ยกัยอกทรพัย์ไปใช้ในทางที่ไม่สมควร เช่น เล่นการพนัน 
เป็นตน้ 

                                           
6 ที.ปา. (ไทย) 11/269/214. 

 7 อา้งองิแลว้, หน้าท่ีของคน, พมิพค์รัง้ที ่13, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพมิพ,์ 2529), หน้า 133-138. 
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 5. ฉลาดและขยนัไม่เกียจคร้านในกิจการทัง้ปวง ไดแ้ก่ขยนัในการบา้นการเรอืน ไม่เลอืกว่างานนัน้
เป็นงานสงูหรอืงานต ่า ตอ้งขยนัหมัน่เพยีรจดับา้นเรอืนใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 
 6. คอยสงัเกตอารมณ์ของสามี 
 7. เอาใจใส่ยามป่วยไข้ ขอ้น้ี คลา้ยกบัขอ้ 7 ในหน้าทีข่องสาม ี
  
 อน่ึง ภรรยา ควรปฏบิตัติามโอวาทที ่ธนญัชยัเศรษฐ ีสอนแก่นางวสิาขา ก่อนจะสง่ตวัไปสกุลของสามอีกี 
10 ประการ คอื 
 1. ไฟในอย่าน าออก เรื่องไม่ดใีนบา้นไม่ควรน าไปเล่าใหค้นภายนอกฟัง 
 2. ไฟนอกอย่าน าเข้า เรื่องไม่ดทีีค่นอื่นนินทากนันอกบา้น อย่าน ามาแฉในบา้น อาจท าใหค้นกนิแหนง
แคลงใจกนั ตนเองจะกลายเป็นคนส่อเสยีด ถ้าเป็นเรื่องทีอ่าจเกดิอนัตราย เช่นทราบว่าจะมคีนมาปลน้บา้น ควร
ปรกึษาหาทางป้องกนัแกไ้ข 
 3. ควรให้แก่ผูท่ี้ให้ ผูใ้ดยมืของแลว้น ามาคนืให ้เมื่อผูน้ัน้มายมือกีจงึควรให ้ผูใ้ดใหส้ิง่ของแก่เรา เราพงึ
ใหต้อบแทนแก่เขา 
 4. อย่าให้แก่ผูท่ี้ไม่ให้ ใครยมืของแลว้ไม่คนื กอ็ย่าใหย้มือกี ใครไม่ใหอ้ะไรแก่เราเลย เรากไ็ม่ใหอ้ะไรแก่
เขา 
 5. เขาจะให้หรือไม่ให้กจ็งให้ คอืญาตขิองตนหรอืฝ่ายสามทีีล่ าบากยากจน แมเ้ขาไม่ใหอ้ะไรแก่เรา ก็
ควรใหค้วามช่วยเหลอืเขา 
 6. จงนัง่ให้เป็นสุข คอืเมื่อพ่อแม่ของสามหีรอืสามที างานอยู่ หญงิสะใภอ้ย่านัง่เฉย เมื่อเขาพกัจงึควรพกั 
 7. จงกินให้เป็นสุข คอืไม่บรโิภคอาหารก่อนพ่อแม่ของสามแีละสาม ีเวน้แต่พ่อแม่ของสามหีรอืสาม ีตดิ
ธุระ ตนตอ้งรบีไปท างานตอ้งรบีรบัประทานก่อน ตอ้งแบ่งไวใ้หพ้่อแม่ของสามแีละสาม ีต่างหาก  
 8. จงนอนเป็นให้สุข คอื ตื่นก่อนนอนทหีลงัพ่อแม่ของสามแีละสาม ีปรนนิบตัิพ่อแม่ของสาม ีและสาม ี
ใหห้ลบัก่อนแลว้จงึนอน 
 9. พึงบูชาไฟ คอืเคารพย าเกรงพ่อแม่ของสามเีหมอืนกองไฟหรอืงูพิษ ธรรมดาไฟหรอืงูพษิ ใครจะเขา้
ใกลด้ว้ยความประมาทไม่ไดฉ้นัใด พ่อแม่ของสาม ีหญงิสะใภพ้งึมคีวามเคารพย าเกรงฉนันัน้ 
 10. พึงนมสัการเทวดาภายใน คอืให้เคารพพ่อแม่ของสามแีละสามเีหมอืนเทวดา จะเกดิสิรมิงคลแก่
ตนเองตลอดไป 
 

4. คู่ครองท่ีดี 
 การครองเรอืนนัน้ นอกจากสิง่ทีส่ามคีวรปฏบิตัต่ิอภรรยา และสิง่ที่ภรรยาควรปฏบิตัิต่อสามี ตลอดจน
ปฏบิตัิตามโอวาทของ ธนัญชยัเศรษฐีดงักล่าวแล้ว ยงัมหีลกัธรรมทีจ่ะท าใหช้วีติคู่หรอืคู่สมรสครองรกักนัไดย้นื
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ยาวที่เรยีกว่า สมชวีติธรรม 4 ประการ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงหลกัธรรมทีเ่รยีกว่า สม
ชวีติธรรม 4 ประการ ว่า ไดแ้ก่8 
 1. สมสทัธา คอื มศีรทัธาสมกนั เคารพนับถอืในลทัธศิาสนา สิง่ทีเ่คารพบชูา แนวความคดิ ความเชื่อ ที่
เสมอกนั หรอืปรบัเขา้หากนัได ้
 2. สมสีลา คือ มีศีลสมกนั มีความประพฤติ ศีลธรรมจรรยา มารยาท พื้นฐานการอบรม พอเหมาะ
สอดคลอ้งกนั 
 3. สมจาคะ คอื มจีาคะสมกนั ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอาร ีมใีจกว้าง ความเสยีสละ พร้อมทีจ่ะ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูผูอ้ื่นพอกลมกลนืกนั ไม่ขดัแยง้กนั 
 4. สมปัญญา คอื มปัีญญาสมกนั รูเ้หตุรูผ้ล เขา้ใจกนั พดูกนัรูเ้รื่อง 
 จะเหน็ไดว้่า การใชช้วีติคู่หรอืชวีติการสมรสใหค้รองรกักนัจนกว่าชวีติจะหาไม่นัน้ ต้องมหีลกัการปฏบิตัิ
ต่อกนัและกนั รูจ้กัถนอมน ้าใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ทัง้ต่อคู่สมรสและญาตขิองคู่สมรส ไม่ประพฤตปิฏบิตัตินในสิง่ทีท่ า
ใหคู้่สมรสของตน ไดร้บัความน้อยเนื้อต ่าใจ และเจบ็ช ้าทัง้กายใจ ปฏบิตัต่ิอกนัดว้ยความรกัและจรงิใจ นอกจากจะ
ปฏบิตัติามหลกัธรรมทีส่ามพีงึปฏบิตัต่ิอภรรยา และภรรยาพงึปฏบิตัต่ิอสามแีลว้ ยงัมหีลกัธรรมทางพุทธศาสนา ที่
ท าใหคู้่สมรสเป็นคู่ครองทีด่ี ใชช้วีติอยู่ร่วมกนัทัง้สามภีรรยาและลูกๆ ตลอดจนญาตทิัง้สองฝ่ายดว้ยความสนัตสิขุ 
อกีหลายหลกัธรรม เช่น  
 สงัคหวตัถ ุ4 ซึง่เป็นหลกัธรรมทีเ่ป็นเครื่องยดึเหนี่ยวน ้าใจของผูอ้ื่น  มอียู่ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1)  ทาน คอื 
การให้ การเสยีสละ การเอื้อเฟ้ือแบ่งปันของๆ ตนแก่บุคคลอื่น 2) ปิยวาจา คอื การพูดจาด้วยถ้อยค าทีไ่พเราะ
อ่อนหวาน จริงใจ 3) อตัถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิง่ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 4) 
สมานตัตา คอื การมคีวามประพฤตเิสมอตน้เสมอปลาย9 
 ฆราวาสธรรม คอื คุณสมบตัขิองผูป้ระสบความส าเรจ็ในการด าเนินชวีติทางโลก ประกอบดว้ยธรรมะ 4
ประการ ไดแ้ก่ 1) สจัจะ คอื มคีวามซื่อสตัยเ์ป็นพืน้ฐาน 2) ทมะ คอื ฝึกตน ข่มจติ และรกัษาใจ บงัคบัตวัเองเพื่อ
ลดและละกเิลส 3) ขนัต ิหมายถงึ ความอดทน เช่น อดทนกบัค าพูดหรอืการกระท าของผูอ้ื่นทีเ่ราไม่พอใจ อดทน
อดกลัน้ต่อการบบีบงัคบัของกเิสส 4) จาคะ คอื เสยีสละ ละสิง่ทีไ่ม่ควรมอียู่ในตน โดยเฉพาะกเิลส ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่
ควรมอียู่กบัตน ละนิสยัไม่ดต่ีางๆ เป็นตน้10 

                                           
 8 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). "คู่ครองทีด่"ี, ใน ความจริงเก่ียวกบัความรกั ความโกรธ  
 และความเมตตา., พมิพค์รัง้ที ่8, รวบรวมจดัพมิพโ์ดย กลุ่มนบัหนึ่ง. (กรุงเทพมหานคร: บรษิทั ส านกัพมิพส์ุภา จ ากดั, 2551) 
หน้า 23. 
 9 พระไตรปิฎก เวอรช์ ัน่ 2. สงัคหวตัถ ุ4. สบืคน้เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2563, จากเวบ็ไซต์ 
http://www.learntripitaka.com/scruple/sank4.html [ 
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 หากสามภีรรยาคู่ใด ได้ด าเนินชีวิตตามหลกัธรรมดงักล่าว เชื่อว่าจะต้องครองรกั ใช้ชีวติร่วมกนัเป็น
คู่ครองที่ด ีอยู่ร่วมกันไปตราบนานเท่านาน ปัญหาการหย่าร้างน่าจะไม่เกดิขึน้ ใช้ชวีติคู่อยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุข
จนกว่าจะสิน้อายุขยั 
 การใชช้วีติคู่หรอืชวีติการสมรสของสามภีรรยาใหค้รองรกักนัจนกว่าชวีติจะหาไม่นัน้ สิง่ทีส่ าคญัทีจ่ะช่วย
ให้คนสองคนทีม่าจากต่างครอบครวั ต่างการเลี้ยงดูสามารถมชีวีติคู่ทีม่คีวามสุข หวานชื่นได้อย่างยนืยาวไดน้ัน้ 
ต้องอาศยัความร่วมมอืจากทัง้สองฝ่ายทีจ่ะเรยีนรูแ้ละปรบัตวัเขา้หากนั หลกัส าคญัทีจ่ะช่วยรกัษาความสมัพนัธ์
ของชวีติคู่ใหเ้ขม้แขง็และมัน่คงยาวนาน ตอ้งมหีลกัการปฏบิตัต่ิอกนัและกนั รูจ้กัถนอมน ้าใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ทัง้ต่อ
คู่สมรสและญาตขิองคู่สมรส ไม่ประพฤตปิฏบิตัตินในสิง่ทีท่ าใหคู้่สมรสของตน ไดร้บัความน้อยเนื้อต ่าใจ และเจบ็
ช ้าทัง้กายใจ ปฏบิตัต่ิอกนัดว้ยความรกัและจรงิใจ นอกจากจะปฏบิตัติามหลกัธรรมทีส่ามพีงึปฏบิตัต่ิอภรรยาผูอ้ยู่
ทศิเบื้องหลงั และภรรยาพงึปฏบิตัิต่อสามผีู้อยู่ทศิเบื้องหลงัแล้ว ยงัมหีลกัธรรมที่ท าให้คู่สมรสเป็นคู่ครอ งที่ดทีี่
เรยีกว่า สมชวีติธรรม 4 ประการอกีด้วย หากสามภีรรยาคู่ใด ได้ด าเนินชวีติตามหลกัธรรมดงักล่าว เชื่อแน่ว่า 
จะต้องครองรกั ใช้ชวีติร่วมกนัเป็นคู่ครองทีด่ ีอยู่ร่วมกนัไปตราบนานเท่านาน ไม่มปัีญหาการหย่ารา้ง ใชช้วีติคู่
อย่างเป็นสขุจนกว่าจะสิน้อายุขยัอย่างแน่นอน 
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