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บทคัดย่อ 

 การทําการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ทําให้เกิดปัญหามากมายเช่น ความยากจน 
การกระจายรายได้ท่ีไม่เป็นทํา และทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีแย่ลง ดังน่ันจําเป็นต้องอาศัยหลักธรรมของ
พระพุทธองค์ในการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมท่ีเก่ียวข้องด้านเศรษฐกิจท่ีเรียกว่าพุทธเศรษฐศาสตร์หรือ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ทําให้เกิดความเช่ือได้อย่างมั่นใจว่า คนในสังคมในยุคโลกาภิวัตน์เช่นในปัจจุบัน จะมี
ความสุขและอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
Abstract 

Social and Economic Development in the globalization age has many problems such 
as the poverty, income disparity, and the poor life quality of the people. Therefore, must use 
the principle of  Buddhadhamma of Lord Buddha for management that uses the principle of 
Buddhadhamma about economy called as Buddhist Economy makes the confident that the 
people in the society in the globalization at the present have the happiness , security and 
sustainability.  

 
บทนํา 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลกดําเนินมาเรื่อยมาภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้
เกิดข้ึนมาตั้งแต่เมื่อ 600 ปีก่อนในท่ามกลางการมาพบกันระหว่างเครืออารยธรรมของยุโรป เอเชียและทวีปใหม่
คืออเมริกา ในศตวรรษท่ี 14  การขยายขอบเขตพรมแดนในเชิงพ้ืนท่ีของระบบทุนนิยมโลกตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 
ในรูปของลัทธิการล่าอาณานิคม และได้มาถึงปลายศตวรรษท่ี 18 แนวคิดของทุนนิยมได้แพร่ไปท่ัวโลกคือตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1776 คือไม่น้อยกว่า 237 ปีภายใต้แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก คือ อดัม  สมิท บิดา
แห่งเศรษฐศาสตร์โลกน้ีเอง เป็นท่ีแน่นอนว่าโลกน้ีได้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความรุ่งโรจน์(จําแลง)มาสู่
มนุษยชาติอย่างรวดเร็วภายใต้การนําของประเทศอังกฤษ จนกระท่ังมาถึงทางตันในตอนต้นศตวรรษท่ี 20 เกิด
การปฏิวัติในรัสเซีย และเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 และเกิดการปฏวัติกอบกู้เอกราชในประเทศต่าง ๆ ท่ีเคยตก
เป็นอาณานิคมมาก่อน จึงกล่าวได้ว่าในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษท่ี 20 คือจุดเริ่มต้นวิกฤติการณ์ท่ัวท้ังระบบ
อย่างแท้จริงครั้งแรกของโลกทุนนิยม  ระบบทุนนิยมจึงได้พยายามผ่าทางตันด้วยการหันไปมุ่งขยายพรมแดนของ
ทุนนิยมโดยเฉพาะช่วงกลาง ๆ ศตวรรษท่ี 20 คือหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 คือ ค.ศ. 1945 เป็นต้นมาโลกทุนนิยม
ภายใต้การนําของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขยายอิทธิพลท้ังทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ ด้วยการกระตุ้นการ
บริโภคของมวลชนจึงได้กลายเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนของระบบทุนนิยม แล้วกระตุ้นความโลภความ

                                                 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 
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ทะยานอยากของมวลชนแบบสุด ๆ เพ่ือบริโภคสินค้าท่ีผลิตออกมาตอบสนองความต้องการความทะยานอยาก
ของมนุษย์ 

 จนกระท่ังถึงทศวรรษท่ี 1980 โลกทุนนิยมเริ่มถึงทางตันอีกครั้ง จึงต้องใช้ การเก็งกําไร กับการเล่น
เกมเงินตรา จึงนํามาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนทําให้เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่คือเศรษฐกิจโตแบบภาพ
ลวงตาเพราะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีไม่ยั่งยืน ซ่ึงก็ได้เกิดข้ึนในหลาย ๆ ประเทศในโลกน้ีเช่นในประเทศ
ญี่ปุ่นเกิดวิกฤติเศรษฐกิจข้ึนในปี 1980 เป็นเหตุให้เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นตกต่ําและถดถอยซึมลึกเรื่อยมา
จนถึงในปัจจุบัน และประเทศไทยเองก็เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่างรุนแรง ในปี 1997 ท่ีรู้จักกันในนาม
โรคต้มยํากุ้ง(Tomyamkoong Disease)   จนเป็นหน้ีเป็นสินมาจนถึงทุกวันน้ีซ่ึงรัฐบาลต้องจ่ายดอกเบ้ีย ซ่ึงเกิด
จากหน้ีในปี 1997 ถึงปีละ 60000 ล้านบาท ของวงเงินหน้ีสินถึง 1.4 ล้านล้านบาท และต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
เกิดวิกฤติแฮมเปอร์เกอร์(Hamburger Crisis)ข้ึนในประเทศอเมริกาจนมีผลกระทบจนถึงทุกวันน้ีโดยเฉพาะการ
ว่างงานของคนอเมริกันในปัจจุบันมีถึง 9 เปอร์เซ็นต์และต้องอัดฉีดเงินโดยพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาจํานวนมหาศาล   ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา  ก่อให้เกิดโดมิโน เอฟเฟคต์(Domino 
Effects) นําไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา และ ลุกลามไปถึงสหภาพยุโรป จนนําไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ
ยุโรป(Europe Economic Crisis)ในปัจจุบัน ในหลาย ๆ ประเทศเช่น โปรตุเกส สเปน ตุรกี กรีซ เป็นต้น และ
ลุกลามไปท่ัวยุโรปหนักบ้าง เบาบาง เป็นไปตามความแข็งแกร่งของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศน่ัน ๆ เช่น 
เยอรมัน เศรษฐกิจอันดับ 1 ของยุโรปได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆในกลุ่มอียู(European Union)แต่ก็
ต้องช่วยเหลือประเทศอ่ืน ๆ  ส่วนประเทศท่ีเหลือในสหภาพยุโรปจากท้ังหมด 27 ประเทศได้รับผลกระทบท่ัว
หน้ากันทุกประเทศ แต่ ณ ปัจจุบันน้ี สิ่งท่ีโลกกลัวมากท่ีสุดคือกลัวเศรษฐกิจของประเทศจีนจะล่มสลายเฉก
เช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมา  รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ในปัจจุบัน เพราะจีนเองก็รับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาใช้ในการพัฒนาประเทศในปี 1980 ทําให้เศรษฐกิจ
ของประเทศจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการเป็นประเทศท่ีได้ช่ือว่ามังกรท่ีหลับใหล มาเป็นมังกรอันรุ่งโรจน์
และเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในปัจจุบัน  ซ่ึงอดีต
ผู้นําประเทศจีนท่ียิ่งใหญ่ท่ีนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศจีนคือท่านประธานเหมาเจ๋อตุ๋ง ได้ทําการพยากรณ์ไว้
ก่อนท่ีท่านจะถึงการอสัญกรรม ว่าภายในปี 2050 ประเทศจีนจะกลายเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และนัก
เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันจํานวนมากเช่ือว่าภายใน 15 ปีต่อจากน้ี ประเทศจีนจะก้าวเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับหน่ึงของโลกแทนประเทศสหรัฐอเมริกา  หากประเทศสหรัฐอเมริกายังมีภาวะเศรษฐกิจเช่นใน
ปัจจุบันและยังใช้นโยบายเน้นการใช้ทหารนําการเมืองเพ่ือการรักษาสันติภาพในโลก  ซ่ึงด้วยเหตุผลน้ีเอง 
สหรัฐอเมริกาจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก  

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม โลกเริ่มหว่ันไหวแล้วว่า ประเทศจีนอาจจะไม่ได้ไปสู่ท่ีฝันคือการเป็นประเทศท่ี
พัฒนาแล้วและเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจอันดับหน่ึงของโลก เพราะโลกทุนนิยมมีลักษณะอยู่อย่างหน่ึงคือ 
Stagnation State คือในท่ีสุดก็เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่างรุนแรง อย่างท่ีประเทศท้ังหลายได้เผชิญมาแล้ว
และกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซ่ึงนําไปสู่การ
ถดถอยของเศรษฐกิจโลกอย่างท่ีเรากําลังเห็นอยู่ในขณะน้ี และการว่างงานก็อยู่ในระดับสูง เมื่อเป็นเช่นน้ี จะเห็น
ได้ว่าการพัฒนาของมนุษยชาติในโลกทุนนิยมน้ี ไม่มีความยั่งยืนสถาพร ท่ีเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศญี่ปุ่นเคยมี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก ๆ และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก  แต่ปัจจุบัน
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นซบเซามาไม่น้อยกว่า 15 ปี รวมถึงประเทศไทยเรา เศรษฐกิจก็ซบเซามาไม่น้อยกว่า 15 ปีคือ
ตั้งแต่กลางปี 2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน   รวมถึงกลุ่มประเทศ ASEAN ท้ัง 10 ประเทศท่ีจะรวมเป็น AEC 
ในปี 2558 เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า 4 ประเทศท่ีอ่อนแอทางเศรษฐกิจ เช่น ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ รวมถึง 
เวียดนามจะไม่ได้รับผลกระทบจาการพัฒนาไปสู่ AEC เพราะประเทศเหล่าน้ียังอ่อนแอท่ีจะแข่งขันกับประเทศท่ี
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เจริญกว่าอย่างสิงค์โปร์ บรูไน  มาเลเซีย รวมถึงกลุ่มประเทศ TIP คือ ไทย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ โลกทุน
นิยมได้ทําให้เราเห็นเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในปัจจุบันเพราะประเทศท่ีอ่อนแอกว่าจะ
เสียเปรียบ เช่น กรีซ สเปน เป็นต้น และในท่ีสุดประเทศท่ีอ่อนแอในกลุ่ม ASEAN ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ประเทศในสหภาพยุโรปท้ังหลาย ถ้าหากไม่แสวงหาการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ดังน้ัน การพัฒนาในปัจจุบัน ทําให้ได้เห็นปัญหาและเกิดปัญหาหลาย ๆ ประการ เพราะการพัฒนา
แบบโลกทุนนิยมโดยอาศัยทุนคือเงินตราและกําไรเป็นท่ีหมายและนําเอาการกระตุ้นความทะยานอยากและ
บุกเบิกพรมแดนแห่งกิเลสของมนุษย์ และความทะยานอยากของมนุษย์จึงกว้างออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจํากัด
ในรูปของการกระตุ้นความอยากในการบริโภคสินค้าของมนุษยชาติเพ่ือสนองกิเลสตัณหาของมนุษย์ท่ีมีไม่จํากัด
น่ันนําไปสู่ความไม่ยั่งยืน เพราะประเทศท่ีพัฒนาแล้วเช่นในสหภาพยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกา ก็เผชิญกับปัญหา
เหล่าน้ีท้ัง ๆ ประเทศเหล่าน้ีได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจมากมายเมื่อเทียบ
กับกลุ่มประเทศ ASEAN รวมถึงประเทศไทยด้วย  จึงเป็นท่ีสงสัยและไม่มั่นใจว่าในอนาคตจะเกิดความไม่ยั่งยืน
ในการดํารงชีวิตของมนุษยชาติรวมถึงการพัฒนาเป็นแน่แท้   เพราะองค์กรหลายองค์ของโลกเช่น World Bank 
และ IMF ได้ประกาศเตือนแล้วว่า อนาคตอันใกล้มนุษยชาติจะขาดแคลนความมั่นคงทางด้านอาหารรวมถึง
พลังงาน ด้วย เมื่อเป็นเช่นน้ี การพัฒนาของมนุษย์จะยั่งยืนได้อย่างไรหรือเราจะอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงและไม่
แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมอย่างเช่นปัจจุบัน 

เมื่อโลกทุนนิยมมีการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ยั่งยืนและนําความรุ่งโรจน์แบบจําแลงมาสู่มนุษย์เรา  เรา
เองก็ต้องจําเป็นแสวงหาการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมนุษย์สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยในทุกด้าน ไม่แกว่งข้ึน
ลงตามภาวะโลกทุนนิยมอย่างเช่นท่ีผ่านมา  แนวทางหน่ึงท่ีผู้เขียนบทความน้ีเช่ืออย่างไม่ต้องสงสัยคือแนวทาง
ของพระพุทธองค์ ท่ีได้เผยแผ่พระธรรมเพ่ือให้มนุษย์ในโลกได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนท่ีเราเรียกกันว่า เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธหรือมัชฌิมาเศรษฐศาสตร์ สามารถจะช่วยแก้ปัญหาความการพัฒนาเศรษฐกิจให้นําไปสู่ความยั่งยืนได้
โดยอาศัยแนวทางท่ีเรียกว่าพุทธวิธี รวมถึงหลักธรรมท่ีจะนําไปสู่ความเป็นอยู่ท่ียั่งยืนได้  ดังต่อไปน้ี    

 
ลักษณะของพุทธเศรษฐกิจหรือหลักเศรษฐกิจแนวพุทธ 

หลักเศรษฐกิจตามแนวทางของพระพุทธศาสนาน้ัน เป็นเศรษฐกิจมัชฌิมา คือการได้คุณภาพชีวิต 
หรืออยู่ท่ีหลัก มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง และหลัก โภชเน มัญตัญยุตา ความรู้จักพอประมาณในการ
บริโภค ดั่งท่ี ท่านพระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวแสดงปาฐกถาธรรม เรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
ความว่า เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีลักษณ์เป็นสายกลาง เรียกว่าเศรษฐศาสตร์สายกลาง หรือเศรษฐศาสตร์
มัชฌิมาปฏิปทา เพราะว่ามรรคคือทางของพุทธศาสนาเป็นทางท่ีเป็นสัมมาคือทางถูกต้อง เช่น สัมมาอาชีวะ คือ
เลี้ยงชีพท่ีถูกต้อง โดยถูกต้องก็คือทําให้เกิดความพอดี  ความเป็นมัชฌิมาหรือสายกลาง ก็คือความพอดีน่ันเอง 

เมื่อมีสัมมาอาชีวะ ก็ต้อมีมิจฉาอาชีวะ  สัมมาอาชีวะคือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถูกต้อง   มิจฉา
อาชีวะ คือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด ดั้งน้ันเศรษฐกิจท่ีถูกต้องเป็นสัมมา ก็คือเศรษฐกิจแบบสายกลาย 
หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิทา ในทางพระพุทธศาสนาจะมีข้อปฏิบัติท่ีเต็มไปด้วยเรื่องทางสายกลาย ความ
พอดี มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ รู้จักพอดี เต็มไปหมด ตลอดจนสมตา หรือสมดุลหรือดุลยภาพ 
 ความเป็นมัชฌมิาหรือความพอด ี คือจุดท่ีคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกัน หมายถึง 
การไดร้ับความถึงพอใจด้วยการตอบสนองความต้องการคุณภาพชีวิต 

การบริโภคเป็นสุดหมายสูงสุดของเศรษฐกิจ ในทางเศรษฐศาสตร์ การบริโภคหมายถึงการใช้สินค้า
และบริการบําบัดความต้องการ ซ่ึงทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่ทางพระพุทธศาสนา การบริโภคสินค้าคือ
การใช้สินค้าและบริการบําบัดความต้องการ ซ่ึงทําให้ได้รับความถึงพอใจโดยมีคุณภาพชีวิตเกิดข้ึน บริโภคเมื่อไร 
ก็เกิดคุณภาพชีวิตข้ึนเมื่อน้ัน เป็นการบริโภคท่ีสําเร็จผล ถ้าบริโภคเฉย ๆ ได้รับความพึงพอใจเพียงอย่างเดียว  
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ไม่ถือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เพราะไม่รู้จักเหตุผลของการบริโภค เมื่อบริโภคไป ได้รับความถึงพอใจหลง
เพลชินไป ก็เท่าน้ัน เพราะลักษณะของความถึงพอใจ อาจเกิดโทษแก่ชีวิตของตนเองได้ ซ่ึงเรียกว่าทําให้เสีย
คุณภาพชีวิต  ส่วนการบริโภคท่ีได้คุณภาพชีวิตย่อมเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ต่อไปคือทํา
ให้ชีวิตมีความดีงามยิ่งข้ึนไป 

จุดสําคัญของเศรษฐศาสตร์อยู่ท่ีการบริโภค ดังน้ันเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธจึงปรากฏตัวในหลักท่ี
เรียกว่า โภชเน มตฺตัญฺญุตา  ความรู้จักประมาณในการบริโภค ความรู้จักประมาณ คือความรู้จักพอดี ความ
พอประมาณก็คือความพอดี 

ส่วนหลักสัมมาอาชีวะคือการทําอาชีพท่ีถูกต้อง มิใช่อาชีพท่ีผิด ไม่ผลิตหรือค้าสิ่งท่ีผิด ๆ อย่างท่ีพระ
พุทธองค์ทรงห้ามอุบาสกอุบาสิกาไม่ให้ขายไว้ 5  อย่าง ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาติ(พระไตรปิฏกเล่มท่ี 22)  ว่า 

1. สัตถวณิชชา  ห้ามขายอาวุธยุทธภัณฑ์ 
2. สัตตวณิชชา  ห้ามขายมนุษย์ 
3. มังสวณิชชา   ห้ามค้าขายเน้ือสัตว์ 
4. มัชชวณิชชา  ห้ามค้าขายนํ้าเมา สิ่งเสพติด 
5. วิสวณิชชา    ห้าค้าขายยาพิษ 

 
หลักการแบ่งบันทรัพย์ตามแนวพุทธ 

ในปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย(พระไตรปิฏกเล่มท่ี 22) พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงอริยสาวก เมื่อ
ได้ทรัพยาแล้วควรแบ่งบันทรัพย์ 5 ส่วน คือ 

1. เลี้ยงตัวเอง มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองให้เป็นสุข 
2. บํารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข 
3. ใช้ป้องกันภยันตราย 
4. ทําพลีคือสงเคราะห์ 5 อย่าง คือญาติพลี  สงเคราะห์ญาติ , อติถิพลี ต้อนรับแขก, ปุพพเพปตพลี 

ทําบุญอุทิศผู้ล่วงลับ, ราชพลี เสียภาษีอากร, เทวตาพลี ทําบุญอิทิศเทวดา 
5. อุปถัมภ์บํารุงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
 

หลักธรรมส่งเสริมความขยันอุตสาหะหมั่นเพียรตามแนวพุทธ 
หลักธรรมท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน คือ หลักอิทธิบาท 4 ซ่ึงประกอบด้วย 

1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน 
2. วิริยะ  ความเพียรประกอบสิ่งน้ัน 
3. จิตตะ  เอาใจฝัใฝ่ในงานสิ่งน้ัน  
4. วิมังสา  หมั่นตริตรอง พิจารณาหาเหตุผลในสิ่งน้ัน 

 

หลักการเก็บรักษาทรัพย์ตามแนวพุทธ 
หลักการเก็บรักษาทรัพย์ เรียกตามภาษาธรรมะว่า อารักขสัมปทา  ความถึงพร้อมด้วยการรักษา 

หมายถึงการรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์ท่ีตนได้ทําไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมด้วยกําลัง
แรงงานของตนไม่ให้เป็นอันตรายสูญหายโดยมิใช่เหตุ ดังท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงความหมายไว้ในคัมภีร์อัง
คุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (พระไตรปิฏกเล่มท่ี 23)ว่า 

“อารักขสัมปทาคือ กุลบุตรมีโภคทรัพย์ท่ีหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร สั่งสมไว้ด้วยกําลังแขน
อย่างอาบเหง่ือต่างนํ้า เป็นของชอบธรรมได้มาโดยชอบธรรม เขาจัดการรักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่าน้ัน โดย
พิจารณาว่า ทําอย่างไร พระราชาผู้นําประเทศจะไม่พึงริบโภคะเหล่าน้ีของเราเสีย พวกโจรไม่พึงลักไปเสีย  ไฟไม่
พึงไหมเสีย นํ้าไม่พึงพัดพาไปเสีย ทายาทท่ีโหดร้ายจะไม่พึงเอาไปเสีย  ”  น้ีเรียกว่า อารักขสัมปทา 
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กล่าวในเชิงปฏิบัติของอารักขสัมปทา คือ 
1. การใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างถูกต้อง 
2. การเก็บออมรักษาทรัพย์ไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ในกาลข้างหน้า 
3. การประหยัด  การกระเหม็ดกระแหม่ การเก็บเล็กผสมน้อยเพ่ือเป็นทุนก้อนใหญ่ 

 

หลักการลงทุนหรือใช้จ่ายทรัพย์ตามแนวพุทธ 
คนมีปัญญาเมื่อขยันทํางานเก็บออมทรัพย์ดังผึ้งเก็บรวมนํ้าหวานและเกสร จนมีทรัพย์ก่อข้ึนดั่งจอม

ปลวก  ควรรู้จักใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนหรือใช้จ่ายทรัพย์โดยกําหนดแผนการใช้จ่ายไว้เป็น 4 ส่วน เรียกว่า โภค
วิภาค 4  ตามท่ีพระพุทธองค์ตรัสไว้ในสิงคาลกสูต ทีฆนิกาย ปกฏิวรรค  (พระไตรปิฏกเล่มท่ี 11) ไว้ดังน้ี 

1.  เอเกน โภเค  ภุญเชยฺย  ส่วนท่ีหน่ึง  ใช้จ่ายเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนท่ีเก่ียวข้อง 
และทําสาธารณประโยชน์ 

2. ทฺวีหิ  กมฺมํ ปโยชเย  ส่วนสอง  ใช้เป็นทุนประกอบกิจการอาชีพ 
3. จตุตฺถจ นิธาเปเย  อีกส่วน เก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจําเป็น 

หลักการแบ่งทรัพย์ดังกล่าวน้ี สามารถแบ่งส่วนท่ีง่ายต่อการเข้าใจดังน้ี สมมติว่าเรามีรายได้ต่อเดือน
เท่ากับ 10000 บาท ควรจัดสรรแบ่ง  

หน่ึงส่วน    เท่ากับ  2500  บาท  สําหรับใช้จ่ายในปัจจุบัน 
สองส่วน     เท่ากับ 5000 บาท    สําหรับการลงทุนประกอบอาชีพ 
อีกหน่ึงส่วน เท่ากับ 2500  บาท สําหรับเก็บไว้ในยามฉุกเฉิน 

 ถ้าทําได้ ก็เช่ือว่าใช้จ่ายทรัพย์เป็น  จะทําให้ทรัพย์งอกเงยยิ่งข้ึน   และในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย  จตุ
กกนิบาต (พระไตรปิฏกเล่มท่ี 21)  พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักธรรมสําหรับดํารงความมั่งค่ังของตระกูลให้
ยั่งยืนไว้ 4 ประการ ดังน้ี 

1. นัฏฐเคเวสนา   ของหายของหมด รู้จักหามาไว้ 
2. ชิณณปฏิสังขรณา  ของเก่าชํารุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม 
3. ปริมิตปานโภชนา  รู้จักประมาณในการกิน  การใช้ 
4. อธิปัจจสีลวันตสถาปนา  ตั้งหญิงหรือชายมีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน 

สรุป  การทําการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงชีวิตตัวเอง ถ้าอาศัยหลักธรรมของพระพุทธองค์
ในการบริหารจัดการ โดยอาศัยหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องด้านเศรษฐกิจท่ีเรียกว่าพุทธเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ ดังท่ีนํามากล่าวไว้ข้างต้นโดยย่อ ก็เช่ือได้อย่างมั่นใจว่า คนในสังคมในยุคโลกาภิวัตน์เช่นในปัจจุบัน จะ
มีความสุขและอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
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