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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร เพ่ือ 

๑) เพื่อศกึษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาหลักการวิธีการและ

องคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา ๓) เพื่อวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการ

แหงเศรษฐศาสตร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ๑) รวบรวมขอมูลจากเอกสาร เพื่อศึกษาแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักการ วิธีการ และองคประกอบทางเศรษฐศาสตร

ตามหลักพระพุทธศาสนา จากพระไตรปฎก หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ๒) วิเคราะหหลัก

ธรรมะกับหลักเศรษฐศาสตร 

ผลการวิจัยพบวา 

๑) แนวคิดเศรษฐศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา ไดแก การผลิต การบริโภค การเงิน 

ปจจัยพื้นฐานของมนุษย ความสุขของชีวิตมนุษย การบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน คุณคาของกาลเวลา 

และการคํานึงถึงประโยชนยิ่งกวาการถือฤกษยาม 

๒) หลักการ ไดแก สิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธกันและตองอาศัยกัน มนุษยมีความเห็นแกตัว

และความเห็นแกผูอื่น มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสิน การยึดหลักศีลธรรมและการ

ชวยเหลือสังคม การมีเปาหมายดานจิตวิญญาณ วิธีการ ไดแก การแบงปนชวยเหลือ การทําประโยชน

ตอสังคม การรูจักพอประมาณ การมีความรู การรูจักประหยัด และการพึ่งตนเอง องคประกอบ ไดแก 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน การมีความรู และมีคุณธรรม 

๓) หลักพุทธธรรมสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร ไดแก หลักอริยทรัพย หลักการ

พึ่งตนเอง หลักความไมประมาท หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น และหลักความซื่อสัตยและ

หิริโอตตัปปะ 
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ABSTRACT 
 

The research entitled “analysis of Dhamma principle towards promotion of 

Economics” were for (1)  to study the concept of Economics in the scripture of 

Buddhism, (2) to  study the method and factors of Economics according to Buddhism, 

(3) to analyze the Dhamma principle towards promotion of economics. A research 

methodology was a qualitative research  through (1) collecting the information from the 

documentary for studying the concept of Economics in the scripture of Buddhism, to 

study the principle, method and factors of Economics according to Tipitaka,  books, 

textbooks and related research, (2)  analyzing the Dhamma principle with Economics. 

The Findings of Research were found as following : 

(1) The Economics concepts in the scripture of Buddhism were the production, 

consumption, finance, basic necessity of humans, happiness of human life, basically 

factor of consumption, value of time and focus on usefulness more than astrology. 

(2) The principles such as related depend things, selfish humans and other 

usefulness, human rights and freedom in life and assets, to rely on morality and to 

help the society, to have the target on spirit. The method such as to share and to 

make the public benefit, to have the moderation, to have the knowledge, to have 

the economy and self-reliance. The factors are such as the moderation, to have the 

reasonableness, immunity, to have the knowledge and to have the morality. 



ค 

(3) The Dhamma principle towards promotion of economics such as the noble 

treasures principle, self reliance principle, carelessness principle, principle of no violence 

to own self and others and honesty principle and moral shame and moral dread. 
 

Keywords : Analysis, Dhamma Principle, Principle, Buddhist Economics 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร เกิดข้ึน

ไดเนื่องจากผูวิจัยไดมีแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตรแนวพุทธ อยากจะนําหลักธรรมะในพระไตรปฎกมา

วิเคราะห โดยศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักการวิธีการและ

องคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหง

เศรษฐศาสตร เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปเผยแพรและอธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ซึ่ง

เปนเศรษฐศาสตรกระแสรองใหนักเศรษฐศาสตรทั่วไปไดรับทราบ 

ดังนั้น งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร ผูวิจัย

จึงไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตรที่ปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา โดยศึกษาจาก

พระไตรปฎก หนังสือ ตําราทางวิชาการ เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหเพ่ือใหทราบหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร ซึ่งงานวิจัยนี้สําเร็จลงดวยดี 

เพราะผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมใจกันชวยวิเคราะหหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบหลัก

เศรษฐศาสตรกระแสหลัก เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปเปนแนวทางในการแกไขปญหา

เศรษฐศาสตรกระแสหลักท่ีเกิดปญหากับโลกเศรษฐกิจสมัยใหมในโอกาสตอไป 

 

 

พระคมสัน ตเมธโส, ผศ. และคณะ 

๑๒  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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อักษรยอช่ือคมัภีร 
พระไตรปฎก = เลม/ขอ/หนา 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

พระวินัยปฎก 

วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

วิ.จ.ู (ไทย)  = วินัยปฎก จูฬวรรค (ภาษาไทย) 

วิ.ป. (ไทย)  = วินัยปฎก ปริวารวรรค (ภาษาไทย) 

 

พระสุตตันตปฎก 

ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 

ม.มู. (ไทย)   = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก (ภาษาไทย) 

ม.ม. (ไทย)  = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 

สํ.ส. (ไทย)  = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

สํ.นิ. (ไทย)   = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 

สํ.ม. (ไทย)  = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 

อง.ฺติกฺ. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคตุตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคตุตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.ฺปฺจก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.ฺฉกฺก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.ฺสตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคตุตรนิกาย สตฺตกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.ฺอฏฐก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคตุตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.ฺทสก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคตุตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 

ข.ุธ. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนกิาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 

ข.ุอุ. (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย) 

ข.ุเถร. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย) 

ข.ุชา. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 

ข.ุม. (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส (ภาษาไทย) 

ข.ุจ.ู (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 

ข.ุป. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

 



ญ 

พระอภิธรรมปฎก 

อภิ.ว.ิ (ไทย)  = อภิธรรมปฎก วิภังค (ภาษาไทย) 

 

 

 



๑ 

บทที่ ๑ 

 

บทนํา 

 

๑.๑ ความสําคญัและความสําคัญของปญหา 

ทามกลางความสับสนอลหมานทางการเมือง ในโลกยุคสมัยใหมที่เทคโนโลยีทันสมัย

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอยูตลอดเวลา ใครจะปฏิเสธไดวาสวนหนึ่งของตนเหตุมิไดเกิดจากการยกยองบูชา

ลัทธิปจเจกชนนิยมและลัทธิวัตถุนยิม ซึ่งแผซานขยายและหลั่งไหลมาจากโลกตะวันตก มนุษยทั่วโลกตาง

หลงใหลไขวควาสิ่งท่ีตนเองยังเอื้อมไมถึง อันไดแกความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งอยูในรูปของ

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติที่สูงข้ึน การลงทุนมากขึ้น มาตรฐานการครองชีพท่ีสูงข้ึน ฯลฯ โดยหลงไป

วาสิ่งเหลานี้คือจุดมุงหมายในชีวิตของตน โลกวัตถุนิยมและบริโภคนิยมไดใหนํ้าหนักกับการแสวงหา

ผลประโยชนและความสุขท่ีเปนความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากจึงถูกมองในแงดีจนละเลยการเสพ

ติดความทะยานอยากและการกาวขามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โลกที่พึ่งความทะยานอยาก

จึงเปนพิษตอคุณธรรมของมนุษยและความสงบสุขของสังคม๑ มนุษยเปนผูสรางความทุกขข้ึนมาเองและ

เมื่อมนุษยเปนผูสรางความทุกขเพราะเหตุที่ไมพยายามเขาใจทุกสิ่งทุกอยางตามความเปนจริงตาม

ธรรมชาติ มนุษยก็สามารถจะทําใหตนเองพนทุกข กลับไปทําความความเขาใจธรรมชาติตามความเปน

จริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
๒
 เงินทองมีคาอยางมากสําหรับคนจน รายไดที่มากขึ้นยอมทําใหคนจนมี

ความสขุมากข้ึน (หรือมีความทุกขและความยากลําบากลดลง) จนกระทั่งรายไดมากจนถึงระดับหนึ่งแลว 

เงินทองอาจจะมีผลนอยมากหรือซื้อความสขุไมได๓ มนุษยทุกคนตองการความพึงพอใจสูงสุดที่ไดบริโภค

สินคาและบรกิาร และความพึงพอใจไมมีท่ีสิ้นสุด ยิ่งตอบสนองยิ่งเพิ่มความตองการ และถาย่ิงรุนแรงข้ึน

มักจะเปนกิจกรรมท่ีเห็นแกตัว ควบคุมไดยาก ตองการอยากจะมีการแขงขัน อยากมี อยากเปน อยาก

เสพ เมื่อความอยากลนใจอาจลืมความยุติธรรม ความเจริญทางดานวัตถุอาจรุดหนาไปอยางรวดเร็ว 

ควบคูไปกับความอยากที่เพิ่มข้ึน แตคุณคาทางดานจิตใจเสื่อมโทรมลง และมีผลกระทบถึงระบบการ

จัดสรรวัตถุธรรมและโครงสรางทางสังคมในสวนอ่ืน ๆ อีกดวย  

                                           
๑
 ตีรณ พงศมฆพัฒน, เศรษฐศาสตรบนทางสายกลาง, (นนทบุรี: หจก.โรงพิมพวัชรินทร พี.พี., ๒๕๖๐), หนา ๒๐. 

๒
 อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขาตาง ๆ , 

พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ: อมรินทพร้ินติ้งแอนดพับลิซซิ่ง, ๒๕๕๘), หนา ๒. 
๓
 Layard, Richard, Happiness: Lessons from a New Sciene, (London: Penguin Books, 

2005), P.70. 

 



๒ 

โลกสมัยใหมที่มีโลกตะวันตกเปนผูนําขับเคลื่อนการพัฒนาดวยความคิดวัตถุนิยม บริโภค

นิยม โดยอาศัยความโลภเปนตัวกระตุน ดังที่ฝร่ังพูดวา “Greed in good” หรือ “ความโลภเปนของดี”
๔
  

เพราะความอยากกระตุนใหเกิดการพัฒนา คิดคนควาหาความรูเพื่อสรางความร่ํารวย ทําใหโลกเจริญ 

ท่ีวาเจริญนี้คอืสามารถผลิตวัตถุสิ่งของและเทคโนโลยีตาง ๆ แตขณะเดียวกันความโลภก็นําไปสูการเอา

รัดเอาเปรียบ แยงชิง ขัดแยงรุนแรง และทําลายสิ่งแวดลอม ดังที่เกิดสงครามตาง ๆ รวมท้ังสงครามโลก 

๒ คร้ังในศตวรรษที่แลว๕ การพัฒนาตามแนวทางวัตถุนิยมบริโภคนิยมแนวตะวันตกที่ขับเคลื่อนดวยโลภ

จริต นําไปสูการเสียสมดุลอยางรุนแรงทุก ๆ ทาง ทั้งชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทุนนิยมคือ

ระบบสังคมที่ยึดหลักการยอมรับสิทธิของปจเจกชน (Individual Rights) สิทธิหรือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน 

(Property Rights) เปนระบบที่ทรัพยสินทุกอยางมีผูครอบครองเปนเจาของอยางเปนการสวนตัว๖ 

สวนมากทุกคนมีชีวิตหรือปรารถนาที่จะมีชีวิตเพื่อตนเอง ขอเท็จจริงนี้ไมไดรบกวนชีวิตทางสังคม แต

สนับสนุนชีวิตทางสังคม เพราะการทําใหชีวิตของปจเจกบุคคลสมบูรณยิ่งข้ึนจะเปนไปไดก็ตองอาศัย

สังคม นี่คือความหมายที่แทจริงของคําสอนท่ีวา “ความเห็นแกตัว” (Egoism) เปนกฏพ้ืนฐานของ 

สังคม๗ การรูจักชวยเหลือ แบงปน เก้ือกูลตอกันในสังคมท้ังในการบริโภค การผลิต การพัฒนาที่ย่ังยืน 

การคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม เปนการดําเนินการทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธที่ตั้งอยูบน

ความสมดุลของสรรพสิ่ง๘ 

ดังนั้น การศึกษาเรื่องการวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสรมิหลักการแหงเศรษฐศาสตร ผูวิจัย

ตองการศึกษาถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา หลักการ วิธีการ องคประกอบ

ทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา และการวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหง

เศรษฐศาสตร มีความสําคัญ มีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร สามารถนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปประยุกตใชกับระบบทุนนิยมสมัย เทคโนโลยีสมัยใหม และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพรวม ไดตอไป 

 

                                           
๔
 สําราญ อิ่มจิตต, เศรษฐปรัชญาในพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๗), หนา 

๘๕-๘๖. 
๕
 ประเวศ วะส,ี พระพุทธศาสนาทุนอันยิ่งใหญเพื่อพัฒนาประเทศไทย, (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ทพลัส 

จํากัด, ๒๕๕๙), หนา ๑๘. 
๖ Ayn Rand, Capitalism: The Unknown Ideal, (New York: Penguin Books, 1967), P.19. 
๗ Alexander H. Shand, Free Market Morality: The Political economy of the Austrian 

school. (London: Routledge, 1990) P.75. 
๘ ชลวิทย เจียรจิตต, ศาสนากับการพัฒนา, (นนทบุรี: บรษิัท ดีไซน ดีไลท จํากัด, ๒๕๖๐), หนา ๑๓๕. 



๓ 

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคมัภีรทางพระพุทธศาสนา 

๑.๒.๒ เพื่อศกึษาหลักการวิธีการและองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

๑.๒.๓ เพ่ือวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

 

๑.๓ ปญหาการวิจัย 

๑.๓.๑ แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา เปนอยางไร 

๑.๓.๒ หลักการวิธีการและองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา เปนอยางไร 

๑.๓.๓ ผลการวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร เปนอยางไร 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหง

เศรษฐศาสตร ที่เนนการวิเคราะหเน้ือหาขอมูลจากหนังสือ ตํารา งานวิจัย บทความทางวิชาการ วารสาร 

และเอกสารตาง ๆ และผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไวเฉพาะที่เก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษา 

โดยไดแบงขอบเขตของการวิจัยออกเปน ๓ ดาน ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

ไดแก ศึกษาเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา หลักการ วิธีการ และองคประกอบทาง

เศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา เชน แนวคิดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ แนวคิดการผลิต แนวคิดการ

บริโภค แนวคิดการเงิน และวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร  

๑.๔.๒ ขอบเขตดานเอกสาร 

ขอบเขตดานเอกสารในการวิจัยครั้งน้ีที่ผูวิจัยมุงศึกษา ไดแก เอกสารท่ีเก่ียวกับเศรษฐศาสตร

แนวพุทธ แนวคิดความสุขของชีวิตมนุษย แนวคิดการบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน แนวคิดคุณคาของ

กาลเวลา และแนวคิดการคํานึงถึงประโยชนยิ่งกวาการถือฤกษยาม เศรษฐศาสตรกระแสหลักเก่ียวกับ

แนวคิดและทฤษฎี เชน การบริโภค การผลิต การเงิน ดังนี้ 

๑. ศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ จากพระไตรปฎก ฉบับภาษาไทยของมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒. ศึกษาจากตําราทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเศรษฐศาสตร 

๓. ศึกษาจากตําราทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

๑.๔.๓ ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ๑ ป (นับตั้งแตไดรับอนุมัติแผนงานวิจัย) 



๔ 

๑.๕ นิยามศัพทในการวิจัย 

พุทธเศรษฐศาสตร หมายถึง การประยุกตแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ

ของมนุษยมาใชอธิบายหลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร 

พุทธธรรม หมายถึง คําสอนที่พระพุทธเจาตรัสรูเก่ียวกับความจริงตามธรรมชาติของมนุษยที่

มีความทุกขพรอมกับชี้แนวทางวิธีการดับทุกข และนํามาเผยแผสั่งสอนบุคคลทั่วไป 

หลักการ หมายถึง สาระสําคัญท่ียึดถือเปนแนวปฏิบัติ เปนหลักธรรมหรือความจริงที่สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวดีแลว และเกี่ยวของกับกิจกรรมทางดานเศรษฐศาสตรทั้งทางดานที่

เกี่ยวกับศีลธรรมโดยตรงและไมเก่ียวของกับศีลธรรม 

วิธีการ หมายถึง วิธีปฏิบัติตามหลักการข้ันตอนอยางเปนระบบ โดยยึดหลักศีลธรรมเปน

สําคัญ การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรใด ๆ ตองอยูภายใตกรอบของศีลธรรม ตองไมผิดจริยธรรมหรือ

จรรยาบรรณตาง ๆ 

องคประกอบ หมายถึง สวนยอยตาง ๆ ที่นํามาประกอบกันเขาใหเปนสวนรวม โดยยึดหลัก

ศีลธรรมเปนสําคัญ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน การมีความรู และการมีคุณธรรม 

 

๑.๖ กรอบแนวคดิการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร” 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual 

Framework) ดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ ๑.๑  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคมัภีร 

ทางพระพุทธศาสนา 

วิธีการและองคประกอบทาง

เศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

วิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริม

หลักการแหงเศรษฐศาสตร 

หลักธรรมที่สงเสริม 

หลักการแหงเศรษฐศาสตร 



๕ 

๑.๗ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดทิศทางในการทบทวนเอกสารที่

เกี่ยวของกับหลักพุทธธรรมที่เสริมสรางหลักการแหงเศรษฐศาสตรเปนหลัก รวมทั้งที่เปนท้ังเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวของ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๗.๑  เอกสารที่เก่ียวของ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)๙ ไดอธิบายวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธมีลักษณะเปนสาย

กลาง อาจจะเรียกวา เศรษฐศาสตรสายกลาง หรือ เศรษฐศาสตรมัชฌิมาปฏิปทา ท่ีคุณภาพชีวิตกับ

ความพึงพอใจมาบรรจบกัน หมายความวา เปนการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนองความตองการ

โดยมีคุณภาพชีวิตเกิดขึ้น พระพุทธศาสนาถือวา ความตองการมี ๒ ประเภท คือ ความตองการสิ่งเสพ

ปรนเปรอตนท่ีไมมคีวามจํากัด กับความตองการที่มีชีวิตที่ดี (Well-being) ที่มีขอบเขตจํากัด และมนุษย

มักตระหนักรูตวัแตความตองการประเภทที่หนึ่ง เพื่อสนองความอยากซึ่งอาจจะขัดแยงกับความตองการ

ประเภทที่สอง และยอนกลับมาทําลายชีวิตที่ดี เชน มนุษยตองการเสพรสอาหาร ทําใหมีการปรุงแตง

รสชาติใหเอร็ดอรอย โดยใชสิ่งที่ปรุงแตงกลิ่นและสีซึ่งอาจจะเปนโทษตอรางกาย เปนอันตรายตอสุขภาพ 

หรอืการบริโภคที่ตองการความเอรด็อรอยโดยไมมีประมาณหรือมากเกินไป ทําใหเปนโรคอวน และเสี่ยง

ตอการเปนโรคอื่น ๆ เพิ่มตามมา จนเสียคุณภาพชีวิตในที่สุด 

อภิชัย พันธเสน
๑๐

  ไดอธิบายไววา พุทธเศรษฐศาสตร มาจากคําวา “พุทธ” ที่แปลวาเปนผูรู 

ผูตื่น ผูเบิกบาน โดยใชปญญาในการเขาถึงสัจธรรมดวยตนเอง มารวมกับคําวา “เศรษฐศาสตร” ทําให

พุทธเศรษฐศาสตร ตามนัยนี้ คือ วิชาเศรษฐศาสตรที่ผูศึกษาสามารถเขาถึงสัจธรรมของวิชาดวยตัวเอง

ของผูที่ศึกษาเอง ซึ่งการเขาถึงดวยตนเองนั้นจะตองมีนัยของการฝกฝนและการปฏิบัติรวมอยูดวย มิใช

เปนเรื่องของความเขาใจท่ีเปนผลจากการคิดหรือวิธีทางตรรกะเทานั้น 

E.F. Schumacher๑๑ ไดอธิบายไววา “สัมมาอาชีวะ” เปนธรรมขอหนึ่งในมรรคมีองคแปดของ

พระพุทธเจา ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ประจักษชัดวา จักตองมีสิ่งที่เรียกวา “เศรษฐศาสตรของชาวพุทธ” ตามทัศนะ

ของพุทธศาสนิกชน การงานมีหนาที่อยางนอย ๓ ประการ คือ เพื่อเปดโอกาสใหมนุษยไดใชและพัฒนา

ความสามารถสวนตัว เพ่ือชวยใหมนุษยขจัดอัตตาดวยการทํางานรวมกับผูอื่น และเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตผล

และบริการอันจําเปนแกการดํารงอยู ทัศนคติเชนนี้กอใหเกิดผลพลอยไดอยางปราศจากจุดจบ การจัดการ

                                           
๙
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ประยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมูลนิธิโกมล 

คีมทอง, ๒๕๔๕), หนา ๓๕. 
๑๐

 อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๔), หนา ๗. 
๑๑

 E.F. Schumacher. Small is beautiful, economics as if people mattered, (New York: 

Harper & Row Publishers, 1973), P.84-85. 



๖ 

งานไปในทางที่ทําใหการงานนั้นปราศจากความหมาย นาเบื่อ ไรประโยชนหรือบีบคั้นประสาท สําหรับคนงาน

นั้นมิไดแตกตางจากการกออาชญากรรมมากนัก เพราะแสดงใหเห็นวาการงานลักษณะน้ีคํานึงถึงผลผลิตยิ่ง

กวาตัวมนุษย ทั้งเปนสิ่งชั่วรายที่ไรความเมตตากรุณา ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงการทําลายชีวิตจิตใจ ซึ่งเหลือ

คางอยูในสวนที่ปาเถื่อนที่สุดของสิ่งที่ดํารงอยูในมนุษยโลกนี้ ทํานองเดียวกัน การแสวงหาการพักผอนแทน

การทํางานนั้น นับเปนความเขาใจผิดอยางมากเก่ียวกับสัจจะพื้นฐานประการหนึ่งของการดํารงอยูของมนุษย 

ท่ีวาการทํางานกับการพักผอนเปนองคประกอบซึ่งกันและกันของกระบวนการดํารงชีวิตเดียวกัน และไมอาจ

แยกออกจากกันไดโดยไมทําลายความสุขจากการทํางานและความสําราญจากการพักผอน 

เศรษฐศาสตรแบบพุทธจักตองแตกตางกันอยางมากจากเศรษฐศาสตรแบบวัตถุนิยมสมัยใหม 

ท้ังนี้ก็เพราะพุทธศาสนิกชนเห็นวาแกนของอารยธรรมมิไดอยูท่ีการเพิ่มพูนตัณหาของมนุษย หากวาอยูที่

การสรางความบริสุทธิ์แกคุณลักษณะแหงการเปนมนุษย และเอกลักษณของมนุษยนั้นโดยพื้นฐานยอมกอ

รูปมาจากการงานของมนุษยนั้นเอง และการงานนั้น หากดําเนินการอยางเหมาะสมในภาวการณที่มนุษย

มีเกียรตภูิมิและเสรีภาพ ยอมยังความเปนเลิศใหแกผูทํางาน และผลผลิตของผูทํางานโดยเทาเทียมกัน 

Richard B. Gregg๑๒ ไดกลาววา มนุษยตะวันตกมีแนวโนมที่จะไมนับสิ่งอ่ืนใดวาเปนรายจาย

นอกเหนอืไปจากการสูญเสียพลังงานของมนุษย เขาไมสนใจไยดีวาจะทําลายแรธาตุมากนอยปานใด และ

ท่ีเลวรายยิ่งกวาก็คือเขาไมไยดีวาเขาทําลายสิ่งมีชีวิตมากนอยเทาใด ดูเหมือนมนุษยตะวันตกจะไม

ประจักษแกใจเลยวา ชีวิตมนุษยนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งซึ่งตองพึ่งพาอาศัยสวนอ่ืนของระบบชีวิต อัน

ประกอบดวยชีวิตรูปแบบตาง ๆ กัน โดยเหตุที่โลกปกครองจากตัวเมือง อันเปนท่ีซึ่งมนุษยถูกตัดขาดจาก

ชีวิตรูปแบบอื่น ๆ นอกจากมนุษยดวยกัน ดังนั้น สํานึกของการเปนสวนหนึ่งของระบบชีวิตท้ังหมดจึงไม

ฟนกลับคืนมา ยังผลใหมนุษยปฏิบัติตอสรรพสิ่งอันมนุษยตองพึ่งพาในที่สุด เชน นํ้าและตนไมอยาง

หยาบและไมคาํนึงถึงอนาคตเลย 

ในทางตรงกันขาม พุทธธรรมมุงอบรมบมนิสัยใหมนุษยมีความรักและยึดหลักอหิงสา ไมใช

เฉพาะตอสรรพสิ่งที่มีชีวิต เชน คนและสัตวเทานั้น หากยังเนนอยางมากตอตนหมากรากไมอีกดวย 

สานุศิษยของพระพุทธองคทุกคนควรจะเพาะปลูกตนไมทุก ๆ สองสามป และพรวนดินรดน้ําใหเติบใหญ

แข็งแรง และนักเศรษฐศาสตรชาวพุทธยอมสามารถชี้ใหเห็นอยางไมยากลําบากนักวา การปฏิบัติตามกฎ

นี้อยางแพรหลาย จะยังผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริงอยูในอัตราสูง โดยมิจําตองพึ่งพาความ

ชวยเหลือจากตางประเทศแตประการใด ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจในเอเชียอาคเนยเปนอันมาก 

(ดังเชนสวนอื่น ๆ ของโลกมนุษย) เปนผลจากการปลอยปละละเลยตนไมอยางไมใสใจ และอยางนา

ละอาย โดยมิพักตองสงสัย 

                                           
๑๒

 Richard B. Gregg., A Philosolhy of Indian Economic Developpment, (Ahmedabed: 

Navajivan Publishing house, 1958), pp. 81-82. 



๗ 

๑.๗.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทิพยภวิษณ  ใสชาติ
๑๓

 ไดสรุปไววา การบริโภคตามแนวพุทธ เปนการบริโภคโดยใชปญญา

ในการพิจารณาไตรตรองทั้งกอนและหลังบริโภค ใหรูจักการบริโภคที่เปนประโยชนอยางแทจริง เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหมีความสมบูรณ ดวยหลักธรรม ๒ ขอ ไดแก หลักโภชนสัปปายะ คือ 

การกินอาหารท่ีเหมาะสมกับรางกาย เกื้อกูลตอสุขภาพ และโภชเนมัตตัญุตา คือ การรูจักประมาณใน

การบริโภค ไมกินมากจนเกินไปหรือนอยจนเกินไป แตใหกินพอดีกับความตองการของรางกาย ดังน้ัน 

การบริโภคปจจัย ๔ ควรมองใหเห็นจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตคือความหลุดพน 

ปรีชา  ชางขวัญ๑๔ ไดสรุปไววา การมสีวนรวมในความรูสึกของผูอ่ืนไมใชมีแตความสงสาร ซึ่ง

ความเห็นอกเห็นใจท่ีเขาไปมีรับรูความรูสึกของคนอ่ืนดวย อดัม สมิธ ใชเปนเครื่องมือในการตัดสินทาง

ศีลธรรมวา อะไรดี อะไรไมดี กลาวคือ การตัดสินทางศีลธรรมเปนเพียงการพัฒนาการเปรียบเทียบตัวเอง

หาตกอยูในสภาวะหรือสถานการณเดียวกับผูอ่ืน โดยเพิ่มความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยของตัวเองกับผูอ่ืน

ในกรณีนั้น ๆ ถาเราเห็นดวยก็ตัดสินวา “ดี” ถาไมเห็นดวยก็ตัดสินวา “เลว”หรือ “ชั่ว” ความเห็นอกเห็น

ใจและการตัดสินทางศีลธรรมในทรรศนะของ อดัม สมิธ จึงเปนเร่ืองของอารมณ (sentiment) ทั้งสิ้น 

การถือผลประโยชนเปนความดีสูงสุดทําใหเห็นวา คนเราตองแขงขันเพื่อผลประโยชน โดย

เปนการแขงขันแบบทําลายลางอยางปราศจากขอบเขต ใชไดทั้งการหลอกลวง การทํารายคูแขง การไม

เคารพผูอ่ืนหรือไมคํานึงถึงผูอื่น การทาํธุรกิจจึงเปนเหมือนสงครามที่ปราศจากความกรุณาปราณี โดยถือ

เงินวามีคากวาคุณธรรม และไมสนใจประโยชนหรือความเสียหายของสงัคม 

ดังนั้น นักเศรษฐศาสตรและนักวิชาการที่เก่ียวของจํานวนมากจึงเห็นความสําคัญของ

ศีลธรรม และเชื่อวาศีลธรรมไปกันไดกับระบบทุนนิยม แมจะมีผูที่เห็นวาทุนนิยมไมเก่ียวของกับศีลธรรม 

แตคนเรานั้นก็ยังไมไดปฏิเสธความสําคัญของศีลธรรมอยางสิ้นเชิง เเละในภาคปฏิบัติหรือในขอเท็จจริง

ศีลธรรมมบีทบาทไมนอยตอความเจริญและความเสื่อมของธุรกิจหรือบริษัทตาง ๆ จนยากจะบอกไดวา 

ทุนนิยมกับศีลธรรมไปกันไมไดเลย ตราบใดท่ีกิจกรรมท้ังหลายเปนกิจกรรมที่เก่ียวกับมนุษยและสังคม

มนุษย การดําเนินกิจกรรมดังกลาวโดยปราศจากศีลธรรมยอมเปนไปไมได เพราะศีลธรรมเปนความ

ถูกตองดีงามที่ทําใหคนอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ซึ่งอาจกลาวแยกเปน “ศีล” และ “ธรรม” โดยศีล คือ

การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สวนธรรมคือความเปนธรรมในสังคมมนุษย ดังน้ัน การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อ

สรางความเปนธรรมในสังคมมนุษยจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนตองมีเพื่อความสุขในสังคม  

                                           
๑๓

 ทิพยภวิษณ ใสชาต,ิ วิเคราะหคานิยมบริโภคตามแนวพระพุทธศาสนา, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, หนา ๗๗-๗๘. 
๑๔

 ปรีชา ชางขวัญยืน, “ทุนนิยมกับพุทธศาสนา”, วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๔๕): ๘. 



๘ 

พระมหาศิริวัฒน อริยเมธี (จันตะ)๑๕ ไดสรุปไววา ในการวิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จากมุมมองของพระพุทธศาสนา พบวา พุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี ๔ ประเด็น ไดแก 

๑. หลักพุทธธรรมที่สนับสนุนการผลิต ๗ ประการ ไดแก สุขของคฤหัสถ, ความไพบูลย, 

ขุมทรัพยสี่อยาง, ประโยชนของมนุษย, ปริเยสนาหรือการแสวงหา, แนวทางแหงความสําเร็จมั่งค่ังดวย

โภคทรัพยโดยชอบธรรมของคฤหัสถ และเบญจศีลเบญจธรรม 

๒. หลักพุทธธรรมท่ีสนับสนุนการบริโภค ๖ ประการ คอื ปจจัย ๔, เปาหมายของการบริโภค, 

สันโดษ, การจัดสรรทรัพยใหเปนหลักแหงความตั้งมั่นของตระกูล และอบายมุข  

๓. หลักพุทธธรรมท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนมี ๔ ประการ คือ หลักอาชีวัฏฐิตศีล, คุณสมบัติ

ของนักการคาท่ีดี, เหตุที่ทําใหการคาขาดทุนและไดกําไร และอัปปมาทธรรม 

๔. หลักพุทธธรรมที่สนับสนุนการจัดสรรการจัดการผลผลิตมี ๒ ประการ คือ หลักการ

สนับสนุนการเจรญิเตบิโต และหลักอคติ ๔ อยาง 

พระมหาสมโภช ฐิติาโณ (ศรีพันธ) ๑๖ ไดสรุปไววา ปญหาของชีวิตมนุษยในแงเศรษฐกิจมี

สาเหตุมาจากการสรางระบบโดยความคิดและการกระทําของมนุษยเอง เพราะขาดความรูความเขาใจอัตวิสัย 

คือชีวิตรางกายและจิตใจของตน ที่เปนตัวผลักดันใหกระทํากรรมเปนปญหาแกมนุษยเอง แตการศึกษา

ตามแนวพระไตรปฎกมีอีกมุมหนึ่งที่ยอมรับความสามารถของมนุษยท่ีสามารถพัฒนาไปสูเปาหมายใน

การแกปญหาของมนุษยและสงัคมที่มีอยูได ดวยการศกึษาใหเขาใจชีวิตจิตใจตนเองและสิ่งแวดลอมอยาง

ถองแท และอยางเปนขั้นตอนซึ่งจะทําใหจัดการกับปญหาทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระบบชีวิตในพระพุทธศาสนา มี ๒ ระดับ คอื ระดับธรรมดาทั่วไป เปนชีวิตผูครองเรือน ตอง

อยูในระบบแบบแผนของสังคม ตองยอมรับระบบเศรษฐกิจที่สังคมสรางขึ้นดวยความเขาใจสวนอีกระดับ

หนึ่งเปนชีวิตของบรรพชิตที่ไมตองดําเนินไปตามระบบแบบแผนของระบบเศรษฐกิจ เพราะไมตองมี

กิจกรรมการผลิต การขาย การวิภาคกรรมทางวัตถุ ถาจําเปนตองเก่ียวของกับวัตถุ ไมพึงคิดใหเปนกําไร

หรือขาดทุน แตมุงหมายใหเปนอยูอยางบริสุทธ์ิทางจิตวิญญาณ ชวยสรางสรรคใหประชาชนมีคุณภาพ

ทางธรรม ความทุกขของมนุษยที่เกี่ยวกับปญหาเศรษฐกิจคลายคลึงกัน แตวิธีการมองสาเหตุของปญหา

คอนขางแตกตางกัน ตามหลักเศรษฐศาสตรตะวันตก มนุษยในทางเศรษฐกิจมีเหตุผลเปนของตนเอง

สนใจประโยชนตน อาศัยแรงผลักดันนั้นกระตุนใหเกิด ผลิตกรรม การขาย การวิภาคกรรม การแขงขัน

                                           
๑๕

 พระมหาศิริวัฒน อริยเมธี (จันตะ), วิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของ

พระพุทธศาสนา, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หนา ๑๗๘-๑๗๙. 
๑๖

 พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ), ศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรตามแนวพระไตรปฎก, รายงาน

วิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๕, หนา ๑๒๐. 



๙ 

กันทางวัตถุ เพื่อใหถึงจุดหมายคือความมั่งคั่งทางวัตถุ สวนแนวพระพุทธศาสนา ยอมรับความจําเปนของ

ชีวิตที่ตองอาศัยปจจัยทางวัตถุ แตวัตถุเปนอุปกรณของชีวิตเพื่อใหไดคุณภาพที่นอกเหนือจากวัตถุ 

เรียกวาการไดคุณภาพชีวิตไมยึดตดิหมกมุนในวัตถุและชีวิต 

จุดกําเนิดของเศรษฐศาสตรตะวันตก มีแนวความคิดมาจากความเชื่อที่วา มนุษยเปน

ศูนยกลางของจักรวาล จึงสามารถกําหนดกิจกรรมของตนไดอยางเสรี ธรรมชาติแวดลอมอยูภายใตการ

ยึดครองและเปลี่ยนแปลงของมนุษย จุดกําเนิดความคิดหลักของเศรษฐศาสตรตามแนวพระไตรปฎก เกิด

จากความวางจากการมีตัวตนท่ีมีผลมาจากการฝกฝนตนเพื่อหยั่งรูธรรมชาติที่แทจริง ไดรูวามนุษยเปน

สวนหนึ่งของธรรมชาติ การดําเนินกิจกรรมจึงควรใหสอดคลองกับธรรมชาติกิจกรรมใด ๆ  ควรเปนไปเพื่อ

ความวาง ระบบเศรษฐกิจตามแนวพระไตรปฎก บางกรณีก็แตกตางกับแนวความคดิตะวันตก โดยสิ้นเชิง 

คือ ความสุขที่เกิดจาการใหเปลาเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหยิ่งข้ึนไป ที่ไมมีการประเมินวาขาดทุน

หรอืไดกําไรทางวัตถุแตอยางใด สวนเกินของท่ีบริจาคใหแกสาธารณชนมีคามากกวาการยึดครองแตเพียง

ผูเดียว วิธีการของพระพุทธศาสนาสอดคลองกลมเกลียวกับบุคคล ระบบสังคม และสิ่งแวดลอม 

ท่ีมาของเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ คือความเรียบงายและหลักอหิงสา ในพระไตรปฎกได

เนนหนักในรูปของการพัฒนาชีวิตและสังคม โดยอาศัยปจจัยหนึ่งที่เขาไปชวยบําบัดความตองการของ

มนุษย เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมดังกลาวเชนท่ีอยูอาศัยที่เหมาะสมเรียบงาย อาวาสสัปปายะ อาหารที่

เหมาะสม เรียกวา อาหารสัปปายะ ธรรมเปนที่สบาย เรียกวา ธรรมสัปปายะ บุคคลเปนที่สบายเรียกวา 

บุคคลสัปปายะ ในพระไตรปฎกมุงใหมีคุณภาพ ซึ่งมนุษยจะตองใชจิตใจเปนตัวนําพฤติกรรม จิตใจไป

สัมพันธกับวัตถุและวัตถุไปสัมพันธกับชีวิต เรียกวา มนุษยมีการใชชีวิตโดยอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่ง

เปนปจจัยทางเศรษฐกิจแตในเชิงพุทธมุงหมายใหใชปจจัยเหลานี้โดยไมเบียดเบียนตนเองและสังคม คือ

มุงสอนหลักปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายอยางมีคุณธรรมหรือในพระสูตรสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค 

กลาวถึงการแสวงหาทรัพยการจับจายทรพัยและการแบงปนเศรษฐทรัพย 

พิพัฒน ยอดพฤติการณ๑๗ ไดสรุปไววา หลักพุทธธรรมท่ีสามารถนํามาใชในเศรษฐศาสตร

แนวพุทธ ไดแก มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม ซึ่งมีความสัมพันธกับคุณลักษณะ

ดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยมัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณ

เปนวิธีการในการพัฒนาตน โยนิโสมนสิการกับความมีเหตุผล เปนเคร่ืองอํานวยสนับสนุนการพัฒนาตน 

และอัปปมาทธรรมกับการมีภูมคิุมกันในตัวที่ดี เปนเครื่องกํากับการพัฒนาตน 

                                           
๑๗ พิพัฒน ยอดพฤติการณ, การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบ

กับหลักพุทธศาสตร, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, หนา บทคัดยอ. 



๑๐ 

พุทธิตา รักษพง๑๘ ไดสรุปไววา วิจัยเรื่อง หลักเศรษฐศาสตรทั่วไป ถือวามนุษยในทาง

เศรษฐกิจมีเหตุผลเปนของตนเอง สนใจประโยชนของตน อาศัยแรงผลักดันนั้นกระตุนใหเกิดการผลิตการ

บริโภค การตลาดการลงทุน การออมทรัพย และการประหยัด ซึ่งเปนการแขงขันกันทางวัตถุ เพื่อใหถึง

จุดหมายคือความมั่นคงทางวัตถุ หลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ประกอบดวย ทิฎฐธัมมิกัตถะ ๔ โภช

เนมัตตัญุตา ปจจัยปจจเวกขณะ มัชฌิมาปฏิปทา วิริยะ ปญญา ปาปณิกธรรม และการเวนจาก

อบายมุข ๖ ประการ เปนการจัดสรรทรัพยากรลงในอัตถประโยชน คือ ประโยชนในวัตถุ ประโยชน

ในทางธรรม และประโยชนในทางปญญา หลักโภควิภาค ๔ ในพระพุทธศาสนา คอื การใชจายทรัพยโดย

จัดสรรเปน ๔ สวน ไดแก ๑ สวน ใชจายเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงคนที่ควรบํารุงตามหลักทิศ ๖ และทําประโยชน 

๒ สวนใชลงทุนประกอบการงาน อีก ๑ สวนเก็บไวใชในคราวจําเปนการปฏิบัติตามโภควิภาค ๔ มีคุณคา

ในฐานะเปนหลักในการใชจายทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตนเอง บุคคลรอบขาง และในทาง

เศรษฐกิจ พระพุทธศาสนาถือวาความสุขทางเศรษฐกิจมิใชการมีทรัพยสินเพียงอยางเดียว แตอยูที่วิธีการ

ท่ีไดมาและการบริหารจัดการ 

มนูญ มุกขประดิษฐ๑๙ ไดสรุปไววา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายนั้นหากจะใหมีคุณคา

ท่ีแทจริงและแกปญหาของมนุษยได ก็จะตองใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการ

ผลิต การบริโภค การแจกจาย การสรางงาน ฯลฯ จะตองเปน สัมมาเศรษฐกรรม คือ เปนเศรษฐศาสตร

เชิงจริยธรรม และมีเปาหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษยทั้งรางกายและจิตใจ รวมตลอดไปถึง

สังคม ชุมชน ระบบนิเวศ และโลกเปนสวนรวมดวย 

สุนทราภรณ เตชะพะโลกุล๒๐ ไดสรุปไววา แนวคิดจักรกลนิยมสงผลใหนักคิดทุนนิยมมอง

ระบบเศรษฐกิจในรูปของจักรกล หรือเปนการทํางานของกลไกตาง ๆ เชน ทุนนิยมมองวาในระบบ

เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี จะมีกลไก (Price mechanism) เปนจักรกลในการจัดสรรทรัพยากรของสังคม 

และทําหนาที่ประสานผลประโยชนของทุกสวนของสังคม อันไดแก ปจเจกบุคคลทุกคน ทําใหเกิดความ

กลมกลืนสอดคลองกัน โดยที่ทุกฝาย (ผูผลิต ผูบริโภค ผูเสนอซื้อ และเสนอขายปจจัยการผลิต) ตาง

ไดรบัอรรถประโยชนหรอืความพอใจสงูสุด และตลาดมีแนวโนมเขาสูภาวะสมดุลตลอดเวลา 

แนวคิดทุนนิยมไดรับอิทธิพลจากแนวคิดอรรถประโยชนนิยม (utilitarianism) ของนักคิด

กลุมอรรถประโยชนนิยมมี เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) และ จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) 

                                           
๑๘ พุทธิตา รักพงศ, การศึกษาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีโภควิภาค ๔,  รายงานวิจัย,  

(มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, หนา ๒๙. 
๑๙ มนูญ มุกขประดิษฐ , มัชฌิมาปฎิปทาในพระไตรปฎกกับทางสายกลางในแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕, หนา ๑๑๘. 
๒๐

 สุนทราภรณ เตชะพะโลกุล, เศรษฐศาสตรแนวพุทธกับวิถีทางพัฒนาของไทย, รายงานวิจัย, 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๓๔, หนา ๑๐-๑๑. 



๑๑ 

เปนตน ที่เนนอรรถประโยชนสูงสุดทางวัตถุหรือทางกายภาพเปนเกณฑตัดสินการกระทํา ดวยอิทธิพล

ของแนวคิดอรรถประโยชนนิยม ทําใหนักเศรษฐศาสตรทุนนิยมเนนการบรรลุผลทางเศรษฐกิจ หรือการ

แสวงหาความมั่งคั่งสงูสุดดวยกิจกรรมการตัดสินใจของปจเจกบุคคลเปนหลัก 

นักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก เห็นวา อรรถประโยชน (Utilities) คือ ความพึงพอใจ หรือ 

ระดับความพึงพอใจ (Preferences) ซึ่งอาจหมายถึงรสนิยม (Tastes) หรือความตองการ อันสะทอนถึง

ธรรมชาตสิวนหนึ่งของมนุษย จัดเปนเรื่องพ้ืนฐานสุดที่รองรับกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตร เพราะเปน

ตัวกําหนดสาระทางปรัชญา รูปแบบการวิเคราะห และเนื้อหาทางทฤษฎีของกระบวนทัศนนีโอคลาสสิก 

นอกจากนั้นแนวคิดอรรถประโยชนนิยมยังสนับสนุนแนวคิดเรื่องปจเจกนิยมและความเห็นแกตัวของ

มนุษย เพราะเจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ผูกอตั้งแนวคิดอรรถประโยชนนิยม เห็นวา ความสุข

ของปจเจกบุคคลเมื่อรวมกันจะกลายเปนความสุขของสวนรวม และ จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) 

ก็เห็นวา การบรรลุถึงความชื่นชอบหรือความสุขของสังคมจะเปนไปไดอยางแทจริง หากปลอยใหแตละ

คนแสวงหาความชื่นชอบอยางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดเหลานี้สนับสนุนการแสวงหาประโยชนสวนตัวของปจเจก

บุคคลอยางเสรีตามแนวคิดปจเจกนิยม และแนวคิดเรื่องความเห็นแกตัวหรือความเห็นแกตัวประโยชน

สวนตัวของมนษุย 

 

๑.๘ วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีเสริมสรางหลักการแหงเศรษฐศาสตร”  

มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  

๒) เพื่อศึกษาหลักการ วิธีการ และองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา และ ๓) เพื่อ

วิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยไดกําหนด

วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

๑.๘.๑ รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร” เปน

การศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) รวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา 

รายงานวิจัย บทความทางวิชาการ วารสาร และเอกสารตาง ๆ ที่แสดงความสัมพันธเก่ียวของกับแนวคิด

ทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา หลักการ วิธีการ และองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตาม

หลักพระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร โดยมีวิธีการดังน้ี 

๑. ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือ 

บทความทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยอาศัยหลัก

พุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร เชน หลักการ วิธีการ และ

องคประกอบทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธ หรือพุทธเศรษฐศาสตรเปนกรอบในการศึกษา 



๑๒ 

๒. ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

๓. ศึกษาหลักการ วิธีการ และองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

๔. ศึกษาและวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

๕. สรุปและนําเสนอผลการศึกษาท่ีไดจากการศึกษาเชิงเอกสาร โดยนํามาวิเคราะหตาม

ประเด็นที่สําคัญ คือ แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา หลักการ วิธีการ และ

องคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา และผลการวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริม

หลักการแหงเศรษฐศาสตร ทั้งนี้เนนการนําผลงานการศึกษาวิจัยมาเผยแพรใหนิสิตนักศึกษาสาขาวิชา

เศรษฐศาสตรและคณะสงฆไดรบัทราบและศึกษาตอไป 

๖. สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

๑.๘.๒ เคร่ืองมือการวิจัย 

การดําเนินการตามโครงการวิจัยดังกลาว เนนการศึกษาท่ีมีการวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่

สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุงศึกษา

คนควาจากการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา บทความทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ รายงานการ

วิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญสามารถนํามาเปรียบเทียบ วิเคราะหเอกสาร 

และนํามาอางอิงเปนขอคนพบ (Findings) ซึ่งจะทําใหผลงานการวิจัยเกิดความนาเชื่อถือ (Reliability) 

และความเหมาะสมในดานภาษา (Wording) 

๑.๘.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ซึ่งเปนไปตามระเบียบการวิจัยเชิง

เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหตรงตามวัตถุประสงคดังน้ี 

๑. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือ ตํารา รายงาน

การวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา 

๒. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือ ตํารา รายงาน

การวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับหลักการ วิธีการ และองคประกอบทาง

เศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือ ตํารา รายงาน

การวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหง

เศรษฐศาสตร 

 

 



๑๓ 

๑.๘.๔ การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่ไดจากการคนควาเอกสารมาวิเคราะห อธิบายความใหเห็นขอเท็จจริงเพื่อตอบ

โจทยเน้ือหาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จากน้ันนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาเรียบเรียงเปนลักษณะ

พรรณนาความ (Descriptive Presentation) ตามโครงสรางเนื้อหา ประกอบภาพถายและพรรณนา

ความประกอบโครงสรางหลักการ วิธีการ และองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหง

เศรษฐศาสตร และนําขอมูลท้ังหมดมาสรุปการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ใหขอเสนอแนะในการวิจัย โดย

การจัดพิมพเปนรูปเลม และพิมพเผยแพรรายงานการวิจัยตอไป 

 

๑.๙ ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

๑.๙.๑ ไดทราบแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

๑.๙.๒ ไดทราบวิธีการและองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

๑.๙.๓ ไดทราบการวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

 



๑๔ 

บทที่  ๒ 

 

แนวคิดเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร” 

คณะผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร วารสาร หนังสือ ตําราทางวิชาการ หนังสือพิมพ สื่อ

ออนไลน ฯลฯ ที่เกี่ยวของ โดยมีการศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

๒.๑ แนวคดิการผลิต 

๒.๒ แนวคดิการบริโภค 

๒.๓ แนวคดิการเงนิ 

๒.๔ แนวคดิปจจัยพื้นฐานของมนุษย 

๒.๕ แนวคดิความสุขของชีวิตมนุษย 

๒.๖ แนวคดิการบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน 

๒.๗ แนวคดิคุณคาของกาลเวลา 

๒.๘ แนวคดิการคํานึงถึงประโยชนย่ิงกวาการถือฤกษยาม 

 

๒.๑ แนวคิดการผลติ 

๒.๑.๑ ที่มาและความหมายของการผลิต 

การผลิต หมายถึง การแปรสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหน่ึง (จากสิ่งที่ไมตองการหรือ

ตองการนอยใหเปนสิ่งท่ีตองการมากกวา) เชน การแปรรูปเยื่อไมใหเปนกระดาษ เปนตน ผลท่ีเกิดจาก

การแปรสภาพ ในทางเศรษฐศาสตรไมถือวาเปนสิ่งที่ทําขึ้นใหม เพราะสิ่งเหลานั้นมาจากของเกาหรือ

วัตถุดิบเกา เชน กระดาษก็คือผลที่เกิดจากการแปรสภาพวัตถุดิบเกามาเปนกระดาษ ดังนั้น จึงกลาวได

วา กระดาษคือเยื่อไม และเย่ือไมคือกระดาษ เพราะมันมาจากเนื้อสารเดียวกันเพียงแตเมื่อมันอยูใน

สภาพหนึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งเฉพาะตัวของมัน เราก็เรียกวา “เย่ือไม”  แตพอมันถูกพัฒนาหรือถูก

แปรรูปใหมาอยูอีกสภาพหนึ่ง มีคุณสมบัติเฉพาะตัวอยางหนึ่งซึ่งไมเหมือนเดิมเกิดขึ้นเราเรียกมันวา 

“กระดาษ” คุณภาพหรือคุณสมบัติเทานั้นท่ีทําใหมันตางกัน ถาเราทอนเอาคุณสมบัติของกระดาษ

ออกไป มันก็จะถอยหลงักลับไปเปนเย่ือไมเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น “สิ่งใหม” จึงไมมี ตามกระบวนการ 

เศรษฐศาสตรสิ่งที่ถูกแปรสภาพเรียกวาวัตถุดิบ เม่ือสิ่งนั้นถูกแปรสภาพแลวเราเรียกมันวา สินคา

เศรษฐกิจ การแปรสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่งอาจแบงเปน ๒ ลักษณะดังนี้ 

๑. แปรรูปเฉพาะถูกเบี่ยงเบนเงื่อนไขเดมิของธรรมชาติไปสูเเงื่อนไขใหม โดยฝมือของมนุษย

 



๑๕ 

ตามกระบวนการทางเศรษฐศาสตรเพื่อสนองความตองการของมนุษย เชน ออยนํามาแปรรูปเปนนํ้าตาล 

เอาน้ํามาแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา เอาเย่ือไมมาแปรรูปเปนกระดาษ การแปรรูปในลักษณะนี้ถือวาเปน

กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร 

๒. แปรสภาพเกิดการวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติเอง เชน นํ้าไดรับความรอนจาก

แสงอาทิตย โมเลกุลของน้ําจะสั่นสะเทือน เมื่อสั่นสะเทือนถึงจุดวิกฤตจุดหนึ่งนั้นก็จะแปรสภาพเปนไอ

น้ํา และเบาตัวลอยขึ้นสูเบื้องบนกระทบกับบรรยากาศเย็นตัวในระดับเบ้ืองบน ก็จะกอตัวควบแนนเปน

กอนเมฆ กอนเมฆมีน้ําหนักลดตัวลงต่ํากระทบกับบรรยากาศอีกระดับหนึ่ง จะละลายเปนนํ้าฝนตกมาที่

เราเรียกวา น้ําฝน แลวน้ํานั้นก็ถูกความรอนจากดวงอาทิตยเผากลายเปนไอ ลอยขึ้นสูเบื้องสูง แลว

กระทบกับความเย็นของบรรยากาศชั้นบนจับตัวเปนกอนเมฆ มีนํ้าหนัก จึงลดตัวลงระดับต่ํา กระทบกับ

บรรยากาศอีกระดับหนึ่ง ละลายเปนน้ําฝนตกลงมา วนเวียนเปนวัฏจักรของน้ําในลักษณะเชนนี้ตลอดไป 

หรือแมแตไมท่ีกลายเปนหินก็อยูในกฎขอนี้เชนกัน การแปรสภาพในลักษณะน้ีไมจัดเปนกิจกรรมทาง

เศรษฐศาสตร แตเปนกระบวนการของธรรมชาติดวยกันเองไมเก่ียวกับการกระทําโดยฝมือของมนุษย 

การผลิต หมายถึง การนําเอาปจจัยการผลิตอันไดแก ที่ดิน ทุน แรงงาน และความสามารถใน

การประกอบการมาผานกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งภายใตเทคโนโลยีระดับหนึ่ง ผสมผสานกันเพ่ือให

เกิดสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การผลิต เปน

กระบวนการเพิ่มคุณคาหรือประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic Utility) ใหกับปจจัยการผลิตตาง ๆ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของมนุษยใหเกิดประโยชนมากที่สุด การผลิตจะตองประกอบไปดวยการทําใหเกิด

สินคาหรือบริการอยางใด อยางหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่มีประโยชนในทางเศรษฐกิจท่ีเรียกวา อรรถประโยชน โดย

อาศัยแรงงานของมนุษย ทั้งกําลังกายและกําลังความคิด แรงงานของสัตว หรือเครื่องมือเครื่องจักรตาง ๆ
๑
 

ฟงกชั่นการผลิต (Production Function) หมายถึง ฟงกชั่นที่แสดงความสัมพันธระหวาง

จํานวนปจจัยการผลิตกับจํานวนผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการผลิตในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งภายใต

เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีอยูในขณะนั้น นั่นคือ จะตองผลิตใหไดจํานวนผลผลิตที่มากท่ีสุด จากจํานวน

ปจจัยการผลิตจํานวนหนึ่งท่ีกําหนด หรือผลิตใหไดจํานวนผลผลิตจํานวนหนึ่งตามที่กําหนด โดยใชปจจัย

การผลิตใหนอยที่สุด ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการผลิตขึ้นอยูกับเทคโนโลยีที่มีอยู ฟงกชั่นการผลิตสามารถ

แสดงไดในรูปตาราง กราฟ หรือสมการ โดยทั่วไปมักจะเขียนในรูปสมการ คือ 

 )...,,,,( 4321 XXXXfQ   
โดย Q ปริมาณผลผลิต 

4321 ...,,,, XXXX   ปจจัยการผลิตชนิดที่ 1 ถึงชนิดที่ n 

                                           
๑
 วิรุณสิริ ใจมา, เศรษฐศาสตรจุลภาค ๑, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑๗๗- ๑๔๘. 



๑๖ 

จากฟงกชันการผลิต หมายถึง จํานวนของผลผลิตมีความสัมพันธกับจํานวนปจจัยการผลิต

ชนิดตาง ๆ คือ X1, X2, X3,…, Xn  โดยยังมิไดบงชี้ใหชัดวาผลผลิตท่ีไดมีความสัมพันธกับปจจัยการผลิต

ตาง ๆ ในลักษณะใด กลาวคือ มิไดบอกวาปจจัยการผลิตที่ใชมีปริมาณหรือเปนสัดสวนเทาใด และ

ผลผลิตที่ไดจะมีจํานวนเทาใด เพ่ือใหงายตอการวิเคราะหในข้ันตนนี้ ถาเรากําหนดใหมีปจจัยการผลิตที่

สําคัญ ๒ ชนิด คือ ปจจัยแรงงาน (L) และปจจัยทุน (K) จะเขียนฟงกชั่นการผลิตไดดังน้ี คือ 

 ),( LKfQ   
ถามีการเปลี่ยนแปลงปจจัยทุนและ/หรือปจจัยแรงงาน จะมีผลทําใหจํานวนผลผลิตที่ไดจาก

การผลิตเปลี่ยนแปลง๒  

๒.๑.๒ หลักการสําคัญของการผลิต 

การผลิตสินคาและบริการของผูประกอบการที่จะผลิตสินคาที่ดีใหแกลูกคาหรือผูบริโภคให

ประทับใจ ถูกใจ สินคานั้น ๆ และผูผลิตจะประสบความสําเร็จในการทํางานไดตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ 

ในการผลิตและเปนหลักการสําคญัในการผลิต ดังนี้ 

๑. คุณภาพของสินคาและบริการ สินคาและบริการที่ผลิตขึ้นมานั้นตองมีคุณภาพดี ได

มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด สินคาไมมีตําหนิ  

๒. ราคาที่เหมาะสม ควรจําหนายสินคาและบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ไม

ขายหรือจําหนายราคาแพงจนเกินไป 

๓. คุณธรรม ผูผลิตและผูใหบริการควรมีความซื่อสัตยตออาชีพของตนและตอผูบริโภค ไม

นําสินคามีตําหนิหรือเนาเสียมาขาย  

๔. ความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค ผูผลิตหรือผูใหบริการตองคํานึงถึงความ

ตองการของลูกคาเปนสําคัญ รูจักผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการเพื่อสนองตอบความพึงพอใจ 

๕. เทคโนโลยีการผลิต รูจักนาํวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพ่ือทําใหตนทุนการ

ผลติลดลงสามารถผลิตสินคา และบริการไดปรมิาณสูงและมีคณุภาพดี 

๖. ตนทุนการผลิต ใชทรัพยากรการผลิตสิ้นเปลืองนอยที่สุดหรือคาใชจายต่ําสุด
๓
 

ในปจจุบันเราจะเห็นสินคาและบริการมีรูปแบบตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เน่ืองจากผูประกอบการ

สวนใหญนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตสินคาและบริการ เพื่อใหไดสินคาที่มีปริมาณสูง มีคุณภาพดี 

มีรูปแบบตาง ๆ ลดแรงงานคน เพิ่มผลผลิตไดเร็วขึ้นสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง มีกําไรมากข้ึน 

                                           
๒
 วีณา ลีลาประเสริฐศิลป, เศรษฐศาสตรจุลภาค, พิมพครั้งที่ ๒, (สงขลา: บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด, 

๒๕๕๖), หนา ๑๑๙. 
๓
 นราทิพย ชุติวงศ, หลักเศรษฐศาสตร I : จุลเศรษฐศาสตร, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๗ 

การใชเทคโนโลยีในการผลิต เชน การใชคอมพิวเตอรในการควบคุมการผลิตการใชเครื่องจักร

แทนแรงงานคน การนําวิทยาการใหม ๆ มาชวยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เปนตน 

การใชเทคโนโลยีในการบริหาร เชน การใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลลูกคา การใช

โทรศัพทและเครือขายอินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสาร เปนตน 

การแขงขันในการผลิต หมายถึง การทําใหตนทุนการผลิตสินคาต่ําลง สามารถขายสินคาได

ในราคาถูก เพื่อแขงขันซึ่งกันและกัน 

การใชเทคโนโลยีเพื่อการแขงขันของผูผลิต มีดังนี้ 

๑. การใชเทคโนโลยีชวยผลิตสินคาและบริการรูปแบบใหม ใหประโยชนกับผูบริโภคมากข้ึน 

๒. การใชเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย ชวยในการผลิตสินคาและการบริการเพื่อให

เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

๓. การใชเทคโนโลยีชวยในการโฆษณาสินคาและบริการ การสงเสริมการขายและการตลาด 

๔. การใชเทคโนโลยีชวยในการขนสง เพื่อใหผูบริโภคไดรับสินคาและบริการอยางสะดวก

และรวดเร็ว 

ในการดําเนินการผลิตมจีุดมุงหมายของการผลิต ทั้งการผลิตตามแนวทางเศรษฐศาสตรทั่วไป 

และเศรษฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 

จุดมุงหมายของการผลิตเศรษฐศาสตรท่ัวไป 

 ๑.  เพื่อความม่ังค่ัง (Wealth) ทางวัตถุธรรม 

 ๒.  เพื่อสนองความตองการอันไมสิ้นสุดของกลุมเปาหมาย 

 ๓.  เพื่อความอยูดีกินดี 

 ๔.  เพือ่ผลประโยชน คือ กําไรสูงสุด 

จุดมุงหมายของการผลิตเศรษฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ๑.  เพ่ือคุณภาพชีวิต 

 ๒.  เพ่ือสนองความตองการเทาที่จําเปนตอชีวิตจริงของกลุมเปาหมาย 

 ๓.  เพ่ือความพอดี (กินพอดี อยูพอดี) 

 ๔.  เพ่ือใชสินคา (ปจจัย ๔) เพียงเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาตน และจิตวิญญาณให

สูงย่ิงขึ้น จนวิญญาณเปนอิสรภาพเหนือการครอบงําแหงวัตถุ 

ปจจัยการผลิตตามหลักเศรษฐศาสตรท่ัวไปไดระบุปจจัยการผลิตไว ๔ ประการ คอื 

 ๑.  ผูประกอบการ 

 ๒.  แรงงาน 

 ๓.  ทุน 

 ๔.  ที่ดิน 



๑๘ 

ใน ๔ ประการนั้น ที่พระพุทธศาสนาเนนเปนพิเศษคือปจจัยการผลิตที่เปนแรงงานและ

ผูประกอบการ (โดยเฉพาะดานพฤติกรรม) เพราะเปนหนวยผลิตท่ีตองรับผิดชอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจในกิจกรรมเศรษฐกิจ สวนทุนกับที่ดินถือเปนอันดับรอง เพราะสองปจจัยหลังข้ึนอยูกับหนวย

ผลิตที่เปนมนุษย จะจัดการกับมันอยางไร  

ผูประกอบการในทางเศรษฐศาสตรมีความหมาย ดังนี้ 

 ๑. ผูจัดการใหปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่จําเปนในการผลิตมารวมกัน 

 ๒. ผูตัดสินใจเก่ียวกับการผลิตทั้งหมด 

 ๓. เปนผูควบคุมการผลิต 

 ๔. ผูไดประโยชนจากการผลิตนั้น 

คําวา “ผูประกอบการ” (Entrepreneur) เปนคําเฉพาะที่กําหนดใชกันในแวดวงธุรกิจ ซึ่งอาจ

หาไมพบในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา แตที่พอเห็นวาจะใกลเคียงกันมีอยูคําหนึ่ง คือคําวา “กัมมการก” 

ท่ีแปลวา ผูกระทํากรรม และคําวา กรรม หรือ กัมม หมายถึง หนาท่ีที่รับผิดชอบ และรวมไปถึงการ

กระทําทางกาย วาจา ใจ ทั้งหมดอีกดวย แสดงวาใครก็แลวแตที่ทําหนาที่อะไร หรือทําอะไรทางกาย 

วาจา ใจ ถือวาเปนกัมมการกทั้งหมด มันเปนคํากลาง ๆ สําหรับกิจกรรมทุกอยางของมนุษย แตเพื่อให

ความหมายกระซับเฉพาะกิจหรือแตละหนาที่ เราอาจเรียกวา ผูประกอบการ ผูอํานวยการ ผูวาการ หรือ

ผูจัดการ สุดแตจะกําหนดข้ึนใช แตไมวาใครจะทําอะไร เรียกชื่อวาอยางไร สิ่งท่ีพระพุทธศาสนาเนนเปน

สําคัญคือ “พฤติกรรม” ของ กัมมการก คือ ผูกระทํากรรม เพราะถือวาการกระทําที่จะสรุปวาเปนกรรม

ได อยูที่ตัวเจตนาหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ ดังพุทธภาษิตวา “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ เจตยิตฺวา 

กมฺมํ กโรติ กาเยน วาจาย มนสา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรมบุคคลคิดแลว 

(ตัดสินใจแลว) จึงกระทํากรรมดวยกาย วาจา ใจ”๔ เพราะฉะนั้น พฤติกรรมและคุณธรรมสําหรับควบคุม

สนับสนุนพฤติกรรมของกัมมการกหรือผูประกอบการ มีดังตอไปนี้ 

๑. การตัดสินใจ การตัดสินใจของผูประกอบการหรือผูจัดการเปนสิ่งสําคัญในการดําเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจ ถาอุดมคติ เจตนา หรือการตัดสินใจ ตั้งไวผิด กิจกรรมทางธุรกิจจะผิดพลาดท้ัง

กระบวนการ เปนอันตรายตอหนวยผลิต การคา (การตลาด) และผูบริโภคทั้งระบบ ดังนั้น ผูประกอบการ 

(ผูผลิต) ตองมีอุดมคติที่ชัดเจนวา จุดมุงหมายของการผลิตคืออะไร การตัดสินใจของผูประกอบการ

วิเคราะหจากความคิดรวบยอดของพุทธสุภาษิตวา มโนปุพพังคมา ธัมมาฯ และพุทธสุภาษิตวา ทิโส ทิสัง 

ยันตัง กริยา ฯลฯ และหลักธรรมคือ กุศลมูล ๓ และอกุศล ๓ เปนตน 

๒. ความซื่อตรงตออาชีพ หมายถึง ผูประกอบการ ตองยึดอุดมคติ สัมมาอาชีวะในการผลิต

และการแสวงหา คือ ผลิตและแสวงหาเฉพาะสินคาและบริการที่เปนสัมมาอาชีวะ เวนมิจฉาวณิชชา ไดแก 

                                           
๔
 องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๑๔/๓๓๔/๓๖๘. 



๑๙ 

การคาขายหรือการผลิตสินคาไมชอบธรรม เชน สัตถวาณิชชา ผลิตหรือขายสินคาเครื่องประหาร 

สัตตวาณิชชา ผลิตหรือขายสินคาสัตวที่ฆาเปนอาหาร มนุสสวณิชชา คาขายมนุษย มัชชวณิชชา ผลิตหรือ

ขายสินคามึนเมา วีสวณิชชา ผลิตหรือขายยาพิษ และพฤติกรรมสัมมากัมมันตะ คือ เลือกทําการงานหรือ

ธุรกิจที่ไมผิดศีลธรรม เชน เวนธุรกิจปาณาติบาท อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร ไดแก ธุรกิจคากาม

หรือธุรกิจกดข่ีทางเพศ เปนตน ความซื่อตรงตออาชีพของผูประกอบการวิเคราะหจากความคิดรวบยอด

ของหลักธรรมในมรรค ๘ คือ สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ และ หลักธรรม คือ มิจฉาวณิชชา เบญจศีล 

๓. มุงกําไรสมดุลและคุณภาพชีวิตของผูบริโภค หมายความวา ผูประกอบการผลิตแนวพุทธ

ตองมุงประโยชนทางเศรษฐกิจ ๒ ประการ ไดแก  

ประโยชนสวนท่ี ๑ คือ ประโยชนในทิฏฐธรรม คือ ผลกําไร แตอยาตั้งอุดมคติแบบนัก

เศรษฐศาสตรคลาสสิกวา การผลิตตองมุงกําไรสูงสุด เพราะเปนพฤติกรรมธุรกิจที่สอนใหเห็นแกตัวมาก

เกินไป แมจะถือวากําไรเปนแรงจูงใจในการผลิตก็ตาม แตผูประกอบการตองคิดวา เราอยูไดเพราะลูกคา 

กําไรท่ีประสงคจึงควรสมดุลหรือสมน้ําสมเนื้อกับตนทุนและคุณภาพสินคาที่ผลิตออกจําหนาย และตอง

คํานึงถึงประโยชน คือ คุณภาพชีวิตของผูบริโภค คือ สินคาที่ผลิตตองเปนสินคาเสริมคุณภาพชีวิต มิใช

สินคาทําลายลาง บ่ันทอนชีวิต จิตใจ  

ประโยชนสวนที่ ๒ คือ ประโยชนภพหนาที่เรียกวา สัมปรายิกัตถประโยชน พุทธศาสนาถือ

วา ผลแหงพฤติกรรมของมนุษยมิใชจบเฉพาะชาติปจจุบัน แตจะโยงใยไปถึงชาติอนาคตดวย เชน พุทธ

องคตรัสถึงสาเหตุแหงความลมเหลวและประสบความสําเร็จทางธุรกิจของพอคา (ผูผลิต/ผูประกอบการ) 

ไวในวณิชชาสูตร เปนตน ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรคิดเผื่อเรื่องนี้ไวดวย อยาคิดเพียงเพื่อประโยชนอยู

รอดในปจจุบันเพียงอยางเดียว  

การมุงกําไรสมดุลและคุณภาพชีวิตของผูบริโภควิเคราะหจากความคิดรวบยอดของ

หลักธรรม คือ ทาน จาคะ (ไดแก การแบงปนผลประโยชน ไมเห็นแกตัว) ทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน

และสัมปรายมกิัตถประโยชน 

๔. มีมนุษยสัมพันธ ผูประกอบการตองเปนคนใจกวาง มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูที่เก่ียวของ 

แตมนุษยสัมพันธแนวพุทธตองเกิดจากสวนลึกของใจ มิใชพฤติกรรมแฝงประโยชน หลักมนุษยสัมพันธ 

คือ สังคหวัตถุธรรม (คุณธรรมเพื่อเก้ือกูลสงเคราะหกัน) เปนหนึ่งของหลักมนุษยสัมพันธที่ผูผลิตหรือ

ผูประกอบการตลอดจนผูดําเนินกิจกรรมธุรกิจทุกระดับจําตองมี เปนผลดีทั้งทางน้ําใจและทางธุรกิจ เปน

การเสริมทั้งดานคณุธรรมและดานธุรกิจไปพรอม ๆ กัน สังคหวัตถุธรรม ไดแก  

 ๔.๑ ทาน ตองคิดถึงประโยชนของคนสวนใหญบาง อยาคิดแตเอาอยางเดียว เพราะไม

วาจะเปนสังคมไหน โดยสวนลึกแลวยอมมีความรูสึกตอตานคนเห็นแกตัว เพราะคนที่มีความเห็นแกตัว

รุนแรงไมเห็นประโยชนของคนสวนใหญ ถาเปนผูนําก็ไมอาจครองใจผูใตบังคบับัญชาได 

 ๔.๒ ปยวาจา (เจรจา ไพเราะออนหวาน) คําพูดเปนเร่ืองสําคญั อาจบั่นทอนใหคนหมด



๒๐ 

กําลังใจหรือเสริมใหเกิดกําลังใจ และมีผลกระทบไปถึงพลังการผลิตดวย ผูประกอบการจึงตองรูจักพูดจา

ไพเราะ รูจักจิตวิทยาที่จะใหเกิดแรงจูงใจตอพลังการผลิต เจาลิจฉวีประสบความพินาศก็เพราะหอกคือ

ปากของวัสสการพราหมณ ปากจึงมบีทบาทสําคัญตอพลังการผลิตเปนที่ย่ิง 

 ๔.๓ อัตถจริยา (ประพฤติประโยชน) ปกติคนเราถาใครประพฤติประโยชนให ยากที่จะ

ลืม ยิ่งมีคุณธรรมเรื่องกตัญูกตเวทีเขามาโยงดวยมโนสํานึกที่จะตอบแทนคุณผูใหประโยชนยอมมีมาก

ขึ้น จะเห็นวาอุดมคติเชนนี้ไดกลายเปนระบบอุปถัมภของสังคมไทยไปแลว ผูประกอบการจึงควรมีมนุษย

สัมพันธสวนนี้ เพ่ือชวยสงเสริมคุณธรรมท่ีจะพึงมีตอกัน ทั้งผูวางนโยบาย (ผูประกอบการ) และผูสนอง

นโยบาย (ผูใชแรงงานหรอืใตบังคับบัญชา) ตลอดจนพลังขับเคลื่อนในการผลิตทุกระดับ 

 ๔.๔ สมานัตตตา (ความเปนผูมีตนเสมอ) ผูประกอบการตองวางตัวเสมอเปนกันเอง 

เสมอตนเสมอปลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง เคยสงเคราะหอยางไรก็สงเคราะห เคยประพฤติประโยชน

อยางไร ก็ประพฤติ เคยพูดจาไพเราะอยางไรก็ทําใหเปนปกติตอเนื่องอยางท่ีเคย ไมแสดงพฤตกิรรมสูง ๆ 

ต่ํา ๆ ตอผูสนองนโยบาย การผลิต สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการดังกลาวเปนหลักมนุษยสัมพันธหรือ

สายใยใจท่ีสําคัญย่ิงเพ่ือไมใหเกิดชองวางระหวางพลังการผลิตดวยกัน และโยงไปถึงผูบริโภคสินคาและ

บริการของผูผลิตดวย แนวคิดนี้วิเคราะหจากความคิดรวบยอดของหลักธรรมมนุษยสัมพันธแนวพุทธ 

เชน สังคหวัตถุ ๔ เปนตน 

๕. ตั้งเมตตากายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ผูประกอบการตองตั้งกายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรมตอผูใชแรงงานและผูบริโภค เชน ปฏิบัติกับผูใชแรงงานดังที่ปรากฏในทิศ ๖ และมุงคุณภาพ

ชีวิตแกผูบริโภคผลผลิต มุงเพียงกําไรสมดุล ไมมุงตนทุนต่ํา-กําไรสูง ซึ่งเปนพฤติกรรมผูผลิตที่

เศรษฐศาสตรทั่วไปใชอธิบายอุดมคติการผลิตของพระพุทธศาสนา ทานพุทธทาสภิกขุไดสรุปไวในกฎบตัร

พุทธบริษัทกฎที่ ๒๔ วา “ผลิตมาก กิน เก็บแตพอดี เหลือเอาไปชวยเพื่อนมนุษยน้ีคืออุดมการณทาง

เศรษฐกิจของชาวพุทธที่ชวยโลกได” ดังนั้น อุดมคติการผลิตของผูประกอบการแนวพุทธจึงเปลี่ยนจาก

อุดมคติการผลิตของเศรษฐศาสตรทั่วไปตรงที่ “มุงกําไรสูงสุด” เปนแรงจูงใจ มาเปนอุดมคติ 

๖. ตองมปีาปณิกธรรม (องคคุณของพอคา) หมายถึง วิสัยทัศนของพอคา หรือผูผลิต ไดแก 

 ๖.๑ จักขุมา ตาดี หมายถึง รูจักสินคา ดูของเปน สามารถคํานวณราคากับทุนและเก็ง

กําไรไดแมนยํา 

 ๖.๒ วิธูโร จัดเจนธุรกิจ คือ แหลงซื้อแหลงขาย รูความเคลื่อนไหวความตองการของ

ตลาด สามารถในการจัดซื้อหรือจําหนาย รูใจและรูจักเอาใจลูกคา 

 ๖.๓ นิสสยสัมปนโน ถึงพรอมดวยแหลงทุนเปนท่ีอาศัย คือ เปนที่เชื่อถือ ไววางใจใน

หมูแหลงทุนใหญ ๆ สามารถหาเงินมาลงทุนหรือทําธุรกิจไดโดยงาย 

 

 



๒๑ 

๒.๑.๓ องคประกอบของการผลิต 

การผลิตมีองคประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ ไดแก ปจจัยนําเขา (Input), กระบวนการแปลง

สภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) ประกอบดวย 

๑. ปจจัยนําเขา (Input) คือทรัพยากรขององคการท่ีใชผลิตท้ังที่เปนสินทรัพยที่มีตัวตน 

(Tangible Assets) เชน วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน (Intangible Assets) 

เชน แรงงาน ระบบการจัดการ ขาวสาร ทรัพยากรท่ีใชจะตองมีคุณสมบัติและประโยชนใชสอยที่

เหมาะสม และมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา เพื่อใหสินคาสําเร็จรูปสามารถแขงขันทางดานราคาไดในทองตลาด 

๒. กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) เปนขั้นตอนที่ทําใหปจจัยนําเขาที่

ผานเขามามีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไดแก 

 ๒.๑ รูปลักษณ (Physical) โดยการผานกระบวนการผลิตในโรงงาน 

 ๒.๒ สถานที่ (Location) โดยการขนสง การเก็บเขาคลังสนิคา 

 ๒.๓ การแลกเปลี่ยน (Exchange) โดยการคาปลีก การคาสง 

 ๒.๔ การใหขอมูล (Informational) โดยการตดิตอสื่อสาร 

 ๒.๕ จิตวิทยา (Psychological) โดยการนันทนาการ ฯลฯ 

๓. ผลผลิต (Output) เปนผลไดจากระบบการผลิตที่มีมูลคาสูงกวาปจจัยนําเขาที่รวมกันอัน

เนื่องมาจากที่ไดผานกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิตแบงเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ สินคา (Goods) 

และบริการ (Service) ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันหลายประการ๕ 

พระพุทธศาสนาไมไดพูดถึงเรื่องการผลิตไวโดยตรง ดังน้ัน ความหมายของคําวา การผลิต จึง

อนุรักษตามเศรษฐศาสตรกระแสหลัก แตท่ีพระพุทธศาสนาเนนชัดเจน คือ พฤติกรรมของผูผลิต ที่ตอง

ตั้งอยูบนพื้นฐานของสัมมาอาชีวะและอหิงสาธรรม (คําวา อหิงสา = ความไมเบียดเบียน หมายถึงตองไม

เบียดเบียนผูบริโภค ไมเบียดเบียนธรรมชาติ ซึ่งเปนหนึ่งในทรัพยากรการผลิตและสิ่งแวดลอม ใหเสีย

ดุลยภาพและระบบนิเวศ) และยังเนนชัดถึงสนิคาและบริการที่จะผลิตวา ตองเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดคุณภาพ

ท่ีดีตอชีวิตแกผูบริโภค ไมผลิตสินคาทําลายลาง อยาเปลี่ยนผูบริโภค ดังปรากฏใน วณิชชาสูตร
๖
 ในพระ

สูตรดังกลาว พระผูมีพระภาคตรัสไมใหอุบาสกคาขาย ซึ่งสนิคาเศรษฐกิจ ๕ ประการ ไดแก 

๑. การคาขายศัสตราวุธ (สัตถวนิชชา) รวมไปถึง ขาย / ผลิตอาวุธเครื่องประหารทุก

ประเภท เพราะเปนเหตุใหทําความผิดขอโทษกับผูอื่น 

๒. คาขายสัตว (สัตตวณิชชา) หมายถึง คามนุษย เพราะทําใหหมดอิสรภาพ 

                                           
๕
 ณรงค ธนาวิภาส, หลักเศรษฐศาสตร, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: บริษัทวิทยพัฒน จํากัด, ๒๕๖๐), หนา 

๙๘-๙๙. 
๖
 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 



๒๒ 

๓. คาขายเนื้อ (มังสวณิชชา) รวมไปถึง ขาย / ผลิต น้ําเมา เพราะเมื่อดื่มแลวทําใหเกิด

ความประมาท อนึ่ง  คําวา ผลิตเนื้อสัตว หมายถึง การเลี้ยงสัตวไวเพื่อฆาเปนอาหาร 

๔. คาขายของมึนเมา (มัชชวณิชชา) คือ ขาย / ผลิตน้ําเมา เพราะเมื่อดื่มแลวทําใหเกิด

ความประมาท  อนึ่ง คําวา น้ําเมา มีความหมายครอบคลุมไปถึงสิ่งเสพติดทุกประเภทที่กอใหเกิดความ

ประมาท เผลอสติ และบั่นทอนคุณภาพชีวิต 

๕. ขาย / ผลิต ยาพิษ (วีสวณิชชา)  อนึ่ง คําวา ยาพิษ ครอบคลุมไปถึงสารพิษทุกประเภท 

คําวา ผลิต คือคําวา ภาวิต แปลวา เจรญิหรือทําใหเจริญ หรือทําใหเกิด ใหมี๗ ทําใหเกิดคุณ

คาที่ดีกวาเดิม ดังนั้น การผลิต (ภาวิตะ) ในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง การทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (อาจ

เปนไดท้ังวัตถุธรรมและนามธรรม) ไดดีกวาเดิมหรือใหมีคุณคากวาเดิม ดานวัตถุธรรม เชน การนําขยะ

มาผานระบบ (Recycle) ก็จะไดวัตถุธรรมที่มีคุณภาพดีกวา วัตถุธรรมเดิมคือ ขยะหรือเหมือนกับภิกษุที่

ทานไมยอมรับคฤหบดีจีวร แตทานจะเที่ยวหาเก็บผาชิ้นเล็กชิ้นนอยที่ชาวบานทิ้งแลว เกลือกลั้วอยูกับ

ขยะมูลฝอย เอามาซัก เย็บปะติดปะตอกันแลวยอมเปนจีวรนุงหม การนําผาที่ชาวบานไมตองการมาทํา

ใหเปนผาที่มีประโยชนใชการได คําวา “ภาวิตะ” คือ การผลิต การทําใหดี หรือทําใหมีคากวาเดิม 

ลักษณะอยางนี้ ภิกษุผูประกอบกิจกรรมทางเศรษฐศาสตรเก่ียวกับเครื่องนุงหม ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัย ๔ ก็

เรียกไดวา ทานเปนผูผลิตหรือผูประกอบการคนหนึ่ง นี่เปนตัวอยางการผลิตดานวัตถุธรรม สวนการผลิต

ดานนามธรรม เชน พระพุทธเจาตรัสสอนใหภิกษุเจริญเมตตาใหเปน ภาวิต (ภาวิตะ) คือ เจริญหรือทําให

ดีกวาเดิมข้ึนเรื่อย ๆ แลวจะไดอานิสงส (ผล) ๑๑ ประการ คือ หลับเปนสุข ตื่นอยูก็เปนสุข ไมฝนราย  

เปนที่รักของมนุษย เปนท่ีรักของอมนุษย เทพรักษา ไฟ ยาพิษ ศาสตราทําอะไรไมได จิตตั้งมั่นไดเร็ว 

ใบหนาผองใส ไมหลงทํากาลกิริยาไปสูพรหมโลก ดังนั้น จะเห็นวา ถาเราเอาคําวา “ภาวิต” มา

ประยุกตใชกับคําวา “ผลิต” ความหมายจะไปดวยกันได เพราะคําวา “ผลิต” ของเศรษฐศาสตรทั่วไป

หมายถึงการแปรสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่ง ความหมายก็คือ ทําใหดีกวาเดิมนั่นเอง คือ สิ่งเดิม

เปนสิ่งที่เราไมตองการ แตเราตองการสิ่งใหม สิ่งใหมท่ีทําใหเราสมใจเราก็ตองถือวาดีกวาเดิม แตอาจมี

ความหมายกวางแคบกวากันเทานั้นก็คือ คําวา “ผลิต” ของเศรษฐศาสตรทั่วไปเนนหนักไปในทางวัตถุ

ธรรม ปริมาณ หรือตัวเลข สวนคําวา “ผลิต (ภาวิต)” ของเศรษฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนามี

ความหมายคลุมไปถึงการผลิตดานวัตถุธรรมและนามธรรมท้ังหมด และการผลิต (ภาวิต) ในความหมาย

ของพระพุทธศาสนานั้น ตองเปนไปเพื่อพัฒนาเทานั้น คือ พัฒนาปญญา พัฒนาคณุภาพชีวิต เพราะคํา

วา ภาวิต แปลวา ทําใหเกิดใหมี หรือทําใหเจริญข้ึนซึ่งฝายเศรษฐศาสตรทั่วไปอาจหมายถึงผลิตอะไรก็ได 

แมสิ่งนั้นไมเปนไปเพ่ือพัฒนาเลย แตอาจเปนสิ่งท่ีทําลายลางดวยซ้ําไป ทั้งพฤติกรรมของผูผลิตบางทีก็ไม

เปนภาวิต พระพุทธศาสนาเนนวาทั้งผูผลิตและสิ่งที่ถูกผลิตตองอยูบนพื้นฐานแหงภาวิต 

                                           
๗
 สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๐๐/๒๕๘. 



๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๑ 

เปรียบเทียบพฤติกรรมผูประกอบการของเศรษฐศาสตรกระแสหลักกับเศรษฐศาสตรในพระพุทธศาสนา 
 

เศรษฐศาสตรกระแสหลัก เศรษฐศาสตรในพระพทุธศาสนา 

๑. มุงตนทุนต่ํา ปจจัยการผลติต่ํา 

(ทาํใหคุณภาพสินคาต่าํ) แต

คาตอบแทน (กาํไร) ตองสูง 

๑. มุงความสมดุล เชน ตนทุนสมดุล ปจจัยการผลิตสมดุล คาจาง 

สินคา บริการ และกําไร สมดุล ไมเอาเปรียบผูรวมประกอบการ

และผูบรโิภค แนวคิดขอนี้วิเคราะหจากความคิดรวบยอดของ

หลักธรรม คือ สัมมากัมมนัตะ สมัมาอาชีวะ และหลักธรรม

สมดุล คือ มัชฌิมาปฏิปทา 

๒. ผลิตสนิคาทุกประเภทตาม 

อุปสงคของผูบริโภค 

๒. มุงผลิตสินคาเสริมคณุภาพชีวิต เชน หลักธรรมมิจฉาวณชิชา 

ที่หามคาขายสินคาไมชอบธรรม ก็เทากับมีอุดมคตติอตานการ

ผลิตดวย คือ ไมสนบัสนุนการผลิตสินคาปลุกเราอกุศลมูล 

ทําลายลาง เบียดเบียน ผูบรโิภค หรือสินคาไมสงเสริม

คุณภาพชีวติ 

๓. การผลิตมุงผลประโยชนทาง

กายภาพ (วัตถุ) เพียงอยางเดียว 

ไมบูรณาการกับคุณภาพชีวิต 

และคุณคาทางจริยธรรม 

๓. การผลิตมุงประโยชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ

บูรณาการกับจรยิธรรม 

๔. ผลิตมาก สะสมทุนใหมากเพื่อ

กําไรตอไป 

๔. ผลิตมาก กิน เก็บ แตพอดี เหลือเอาไปชวยเพ่ือนมนษุย 

๕. การผลิตมีกําไรเปนแรงจูงใจ ๕. การผลิตมีกาํไร (สมดุล) และคุณภาพชีวิตเปนแรงจูงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

๒.๒ แนวคิดการบริโภค 

๒.๒.๑ ที่มาและความหมายของการบริโภค 

การบริโภค หมายถึง การใชประโยชนจากสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของ

ผูบริโภคหรือบําบัดความตองการของมนุษย ประกอบไปดวยสินคา ๒ ชนิด คือ การบริโภคสินคาคงทน 

และการบริโภคสินคาไมคงทน 

๑. การบริโภคสินคาคงทน เปนการบริโภคสินคาที่ไมไดทําใหสิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นหรือ

หมดสภาพไป ยังใชไดอีกเปนเวลานาน แตเมื่อใชยอมเกิดการสึกหรอ เชน บาน รถยนต โทรทัศน 

โทรศัพทมือถือ เปนตน 

๒. การบริโภคสินคาไมคงทน เปนการบริโภคสินคาที่ทําใหสิ่งท่ีถูกบริโภคสิ้นไป เชน อาหาร

ยารักษาโรค เครื่องดื่ม เปนตน
๘
 

ผูบริโภค หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการซื้อสินคาและบริการเพื่อนําไปใชประโยชน

สวนตัวหรือในครัวเรือน ผูบริโภคมีจํานวนมากทั่วประเทศ บางคนก็ตัดสินใจในการซื้ออยางมีระเบียบ

แบบแผน สามารถใชเงินทุกบาททุกสตางคไดคุมคา 

อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ
๙
 ไดใหความหมายไววา การบริโภค หมายถึง วิธีการ สถานที่

และเวลาที่บุคคลไดบริโภคสินคาและบริการ เชน วิธีการบริโภคสินคา การตัดสินใจดานเวลา และการ

ตัดสินใจในการบริโภค เปนตน 

ปณิศา มีจินดา๑๐ ไดใหความหมายไววา การบริโภค หมายถึง การคนหา การซื้อ การใช และ

การประเมินผลิตภัณฑตาง ๆ ดังน้ัน ระบบการบริโภคจึงเปนวิธีการท่ีผูซื้อปฏิบัติเพื่อใหมาซึ่งผลิตภัณฑ 

ใชผลิตภัณฑและจัดการกับผลิตภัณฑหลังการใช 

สรุปไดวา การบริโภค (Consumption) หมายถึง การใชจายซื้อสินคาและบริการเพื่อสนอง 

ความตองการในการอุปโภคบริโภคของแตละคน ซึ่งการบริโภคในทางเศรษฐศาสตรนั้นจึงมิไดหมายถึง

เฉพาะการรับประทานอาหารเทานั้น แตยังรวมไปถึงการใชสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของ

ผูบริโภค โดยใชวิธีการบริโภคในความหมายอ่ืน ๆ ดวย เชน การชมภาพยนตร การฟงเพลง การซื้อ

เสื้อผา การเชาบาน การรับบริการตรวจรักษา การโดยสารรถประจําทาง และการใชสื่อทางอินเตอรเน็ต 

(การเลน Facebook Line) เปนตน 

                                           
๘
 วิรุณสิริ ใจมา, เศรษฐศาสตรจุลภาค ๑, หนา ๘๗. 

๙
 อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ, พฤติกรรมผูบริโภคฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพฯ: บริษัท วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น 

จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๒๔. 
๑๐

 ปณิศา มีจินดา, พฤติกรรมผูบริโภค, (กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๓๓), หนา ๖๙. 



๒๕ 

คําวา บริโภค (Consumption) ถาพิจารณาตามโทณปากสูตรในคัมภีรพระไตรปฎก จะพบวา

ทานมิไดหมายถึงการกินการดื่มเพียงอยางเดียว แตยังหมายรวมไปถึงการเสพอารมณทางปญจทวาร (ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย) และทางมโนทวาร (ทางใจ) อีกดวย เชน บางแหงพระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดง

ธรรมทรงใชคําวา “คฤหัสถผูบริโภคกาม หรือ การบริโภคกามคุณ” เปนตน ซึ่งก็หมายถึงการเสพหรือ

บริโภคอารมณที่ผานมาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย (อาจเก่ียวโยงไปถึงใจซึ่งเปนตัวตัดสินใจวาชอบหรือไม

ชอบในอารมณนั้น ๆ ดวย) แตบางครั้งทานเนนเฉพาะโภชเนมัตตัญุตา ซึ่งหมายเฉพาะการบริโภค

โภชนะซึ่งเปนเพียง ๑ ในปจจัย ๔ เทานั้น ความหมายดังกลาวมีปรากฏหลายแหงในพระไตรปฎก เชน 

ในอปณณกสูตรและโทณปากสูตร  

โทณปากสูตร (สูตรวาดวยการหุงขาวสารทะนานหนึ่ง) 

พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารที่หุงดวยขาวสารทะนานหนึ่งทรงอึดอัด เสดจ็ไปเฝา

พระผูมีพระภาค ประทับนั่ง พระผูมีพระภาคทรงทราบวาพระเจาปเสนทิโกศลเสวยแลวทรงรูสึกอึดอัด 

จึงตรัสพระคาถาวา 

 “มนุษยมีสติอยูทุกเมื่อ  

 รูจักประมาณในโภชนะที่ไดแลว 

 ยอมมีเวทนาเบาบาง 

 เขายอมแกชา อายุก็ยั่งยืน” 

พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งใหสุทัสสนมาณพซึ่งอยูเบื้องหลังพระปฤษฎางคของพระองคจํา

พระคาถาดังกลาว แลวไดกลาวถวายขณะพระองคเสวยกระกระยาหาร โดยพระราชทานคาจาง ๑๐๐ 

กหาปณะ สุทัสสนมาณพกลาวพุทธคาถานั้นทุกเมื้อที่เสวย พระเจาปเสนทิโกศลขณะเสวยพระกระยา

หารท่ีหุงดวยขาวสารทะนานหนึ่ง พระองคทรงระลึกถึง และปฏิบัติตามพุทธวจนะ ทําใหพระองคมีพระ

วรกายกระปรี้กระเปรา ทรงลบูพระวรกายดวยฝาพระหัตถ แลวทรงเปลงพระอุทานวา “พระผูมีพระภาค

พระองคนั้นทรงอนุเคราะหเราดวยประโยชนทั้งสอง คือ ประโยชนในปจจุบันและประโยชนในภายหนา

อยางแทจริง”
๑๑

 

๒.๒.๒ หลักการสําคัญของการบริโภค 

การบริโภคเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ เนื่องจากมนุษยทุกคนตองบริโภค  

เพื่อการดํารงชีวิต และการบริโภคยังเปนสิ่งกระตุนใหเกิดการลงทุน การจางงาน ทําใหมีรายไดทั้งผูผลิต  

และเจาของปจจัยการผลิต มีสินคาและบรกิารบริโภคเพิ่มขึ้น ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น 

หลักการบริโภคที่ดี ผูบริโภคควรคํานึงถึงหลักการบริโภคที่ดี ๔ ประการ ดงันี้    

                                           
๑๑

 สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕-๑๔๖. 



๒๖ 

๑. ความจําเปน หมายถึง สิ่งท่ีจําเปนตองบริโภค มิฉะนั้นจะทําใหเกิดอันตรายตอตนเอง

หรือครอบครัว สวนใหญสิ่งที่จําเปนในการครองชีพ คือ ปจจัยสี่ ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม 

ยารักษาโรค 

๒. ความมีประโยชน หมายถึง บรโิภคในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเองและครอบครัว โดยไม

ทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเดือดรอน 

๓. ความปลอดภัย หมายถึง เมื่อบริโภคสินคาหรือบริการนั้นแลว ไมเกิดอันตรายตอตนเอง 

และสิ่งแวดลอม โดยการอานฉลากสินคา พิจารณาสวนประกอบ วันผลิต และวันหมดอายุ หรือการ

รับรองคณุภาพสินคาจากหนวยงานที่ถูกตองตามกฎหมายและนาเชื่อถือ 

๔. ความประหยัด หมายถึง ประมาณการบริโภค ไมมากหรือนอยเกินไป โดยคํานึงถึง

คุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสม ใชจายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล ไมเลียนแบบ

การบริโภค ไมฟุมเฟอย ทําใหใชประโยชนจากสินคาและบริการอยางคุมคา 

ถาหากเราพิจารณาภาพรวมของโทณปากสูตรจะพบวา พระสูตรไดสรุปถึงพฤติกรรมของ

ผูบริโภค (Consumer Behavior) ในลักษณะตาง ๆ เอาไว เชน ลักษณะของการบริโภค ขอบเขตของ

การบริโภค อรรถประโยชน อุดมคติหรือจุดมุงหมายแหงการบริโภค ดังนี้ 

๑. ลักษณะการบริโภค แบงออกเปน ๓ อยาง ดังน้ี 

 ๑.๑ อิณบริโภค แปลวา บริโภคแบบเปนหนี้ ถาเปนพฤติกรรมการบริโภคของภิกษุทาน

หมายถึงภิกษุเมื่อบริโภคปจจัย ๔ ที่ชาวบานถวายดวยศรัทธา กอนบริโภคไมพิจารณา ขณะบริโภคก็ไม

พิจารณา ถาประมาทพลั้งเผลอมิไดพิจารณาใน ๒ ชวงดังกลาว ก็ใหพิจารณารวบยอดทีหลังไดดวยอดีต

ปจจเวกขณวิธี แตถาบริโภคดวยตัณหา ไมไดใชสติพิจารณาเลยตลอด ๓ ชวงดังกลาว ปลอยไวจนกระทั่ง

อรณุของวันใหมขึ้นมา ทานปรับอาบัติทุกกฎ ภิกษุนั้นชื่อวา “บริโภคเปนหนี้” (ชาติหนาตองเกิดไปใชหนี้

ผูเปนเจาของปจจัย ๔) ทานวาภิกษุนั้นยอมไมพนจากอัตภาพแหงเปรต เปนตน เมื่อบริโภคแลวตองใช

พลังงานที่ไดจากการบริโภคไปพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนทําตนใหเปนที่พึ่งพา

ของสังคมได แสดงวาพระพุทธศาสนาเนนใหทําตัวเปนผูผลิตดวย แทนที่จะเอาแตบริโภคฝายเดียว แตถา

เปนพฤติกรรมบริโภคฝายคฤหัสถ อิณบริโภคอาจหมายถึงการบริโภคใชสอยตามความอยาก ฟุมเฟอย 

พอกเสรมิเกินกวาเทาที่จําเปนตอชีวิตจริงบริโภคใชสอยเกินรายได จนตองเปนหนี้สินติดตัว 

 ๑.๒ เถยยบริโภค แปลวา การบริโภคแบบขโมย ถาเปนพฤติกรรมบริโภคฝายภิกษุทาน

หมายถึงภิกษุผูทศุลี แตอางเพศอางตัวเองวาเปนภิกษุผูทรงศีลหลอกลวงชาวบานเลี้ยงชีพ บําเรอกามสุข

ดวยวิธีการตาง ๆ ภิกษุเชนนี้ชื่อวา มีพฤติกรรมแบบขโมยบริโภค คือ ขโมยเพศภิกษุและปจจัย ๔ ของ

ชาวบานมาเปนปจจัยบําเรอชีวิต โทษอาจจะหนักกวาการบริโภคเปนหนี้ชาวบาน แตถาเปนพฤติกรรม

บริโภคฝายคฤหัสถ อาจหมายถึงคฤหัสถท่ีมีพฤติกรรมมิจฉาชีพ คอรัปชั่น โกงกิน ขโมยกิน ประกอบ

อทินนาทานไมโดยตรงก็โดยออม โดยออม เชน ที่ชอบพูดกันในแวดวงของนักวิชาการวา “การคอรัปชั่น



๒๗ 

เชิงนโยบาย” ซึ่งขอเท็จจริงคืออยางไร ไมอาจทราบได หรือการอางกฎศีลธรรมเพื่อผลประโยชนแก

ตนเองและพวกพอง เปนการโกงโดยออมท้ังสิ้น 

 ๑.๓ สามีบริโภค แปลวา การบริโภคแบบเปนนาย แบบเปนเจาของ ถาเปนพฤติกรรม

บริโภคฝายภิกษุ ทานหมายถึงการบริโภคปจจัย ๔ อยางมีสติควบคุมของภิกษุผูทรงศีล มุงปฏิบัติขัดเกลา 

ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ ยิ่งเปนเน้ือนาบุญของชาวโลก การบริโภคของทานชื่อวาเปนนาย 

มีความหมายวาทานสามารถยกจิตใหอยูเหนือความอยาก ไมสยบเปนทาสแหงปจจัย ๔ หรือวัตถุธรรม 

แถมการบริโภคของทานยังเปนการอนุเคราะหทําใหปจจัยทานของโลกมีอานิสงสไพบูลยอีกดวย แตถา

เปนพฤติกรรมบริโภคฝายคฤหัสถ อาจหมายถึง คฤหัสถที่มีพฤติกรรมบริโภคแบบสมชีวิตา คือ บริโภค

พอสมควรแกกําลังทรัพยที่ตนหามาได ไมใหฟุมเฟอยหรือฝดเคืองเกินไป บริโภคพอเหมาะแกฐานะ ไม

คลอยตามสังคมบริโภคนิยม 

๒. ขอบเขตของการบริโภค 

การบริโภคตามกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรในพระพุทธศาสนา กําหนดเพดานของการ

บริโภคไวท่ี “โภชเน มัตตัญุตา” หรือ “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ การบริโภคไมมากเกินไปจนทําใหรูสึกอึดอัด 

และไมนอยเกินไปจนทําใหรางกายอิดโรย โดยใชโยนิโสมนสิการควบคุมการบริโภค ควบคุมความ

ตองการใหอยูในระดับที่พอเหมาะดังกลาว การบริโภคอยางนี้ทําใหเกิดคุณภาพชีวิต เปนการบริโภคโดย

มีกุศลฉันทะเปนมูล มิไดบริโภคโดยมีกามฉันทะหรือตัณหาเปนมูล สวนการบริโภคของเศรษฐศาสตร

ท่ัวไป สวนใดเปนการบริโภคสนองความตองการ แตความตองการไมมีเพดานแนนอน  แมเราจะบอกวา

ความพอใจสูงสุดที่ไดบริโภคนั่นแหละคือเพดานหรือขอบเขตของการบริโภคก็ตาม  แตความพอใจที่เกิด

จากการสนองตอบบอย ๆ นั้น จะหาเพดานท่ีแนนอนไมได 

๓. อรรถประโยชน (Utility) และจุดสูงสดุแหงอรรถประโยชนจากการบริโภค 

คําจํากัดความของคาํวา “อรรถประโยชน” คืออะไร มีผูใหความหมายไวดังนี้ 

 ๓.๑ เจ เบนแฮม (J. Bentham) เปนผูเสนอความคิดเรื่องอรรถประโยชน ใหความหมาย

ไววา  “อรรถประโยชน” หมายถึง คุณสมบัติในสิ่งใด ๆ ท่ีทําใหเกิดผลประโยชน ความสุข ความดี 

เพื่อท่ีจะขจัดการเกิดข้ึนของการกระทําผิด ความทุกข ความชั่ว หรือความไมมีความสุข๑๒  

 อรรถประโยชนในความหมายของ เจ เบนแฮม ไมไดเนนวัตถุธรรมเพียงอยางเดียว แตได

เนนคุณคาทางจรยิธรรมดวย เชน คาํวา “ความดี” และคําวา “ขจัดการเกิดข้ึนของการกระทําผิด” เปนตน 

แตเปนท่ีนาเสียดายวาเศรษฐศาสตรปจจุบันเนนเรื่องคุณคาทางจริยธรรมนอยไป หรือแทบจะไมเนนเลย 

 

                                           
๑๒

 Bentham, Jeremy. An introduction to the principles of morals and legislation, 

(Garden City, N.Y. : Doubleday, Doran & Company, 19350), P.49. 



๒๘ 

 ๓.๒ พจนานุกรมเศรษฐศาสตรของ “Saloan and Zurcher” ไดใหคํานิยามไววา 

“อรรถประโยชน” คอื ความสามารถท่ีจะทําใหเกิดความพอใจ
๑๓

  

 นิยามนี้แสดงวา อรรถประโยชนไมใชความพอใจ แตมันเปนตัวเหตุใหเกิดความพอใจ 

และความพอใจก็มิใชตัวอรรถประโยชน อรรถประโยชนตามความหมายนี้ไมไดเนนเรื่องคุณคาที่ชัดเจน

เลย  แสดงวาอะไรก็ไดท่ีสามารถทําใหเกิดความพอใจ สิ่งนั้นเปนอรรถประโยชนทั้งสิ้น กิจกรรมทาง

เศรษฐศาสตรปจจุบันตั้งอยูบนพื้นฐานของอรรถประโยชน ดังน้ัน คําวาอรรถประโยชน ถาพิจารณาตาม

ความหมายนี้บวกกับพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตรปจจุบัน จึงหมายถึงอรรถประโยชนของสินคาหรือ

บริการที่สามารถบําบัดความตองการของมนุษยได แตถาสินคาและบริการใดบําบัดความตองการของ

มนุษยไมได หรือถามนุษยไมตองการสินคานั้น สินคาและบริการนั้นก็ไมจัดเปนอรรถประโยชน โดยเนนที่

ความพอใจสูงสุดท่ีผูบริโภคจะพึงไดรับ มิไดเนนที่คุณประโยชน คุณคาที่แทจริง หรือคุณภาพชีวิตที่

ผูบริโภคจะพึงไดรบั เนนความพอใจที่ไดบริโภคมากกวาเหตุผลอ่ืนท้ังหมด 

 จุดสูงสุดแหงอรรถประโยชนของเศรษฐศาสตรในพระพุทธศาสนา คือ จุดที่เกิดความพอใจ

สูงสุดท่ีไดคุณภาพชีวิตจากการบริโภค (ความพอใจ + คุณภาพชีวิต / Pleasure + Quality of life) สวน

จุดสูงสุดแหงอรรถประโยชนของเศรษฐศาสตรทั่วไป คือ จุดที่เกิดความพอใจสูงสุด (ที่ไดบริโภค) (ความ

พอใจ + การบริโภค / Pleasure + Consumptions) 

๔. อุดมคติหรือจุดมุงหมายของการบริโภค แบงเปน ๒ ระดับ คอื 

 ๔.๑ อุดมคติหรือจุดมุงหมายเบื้องตน คือ มุงบําบัด (เวทนา) มุงคุณภาพชีวิตซึ่งเปน

คุณคาแทของชีวิต เชน ที่พระพุทธองคตรัสไวในพระสูตรนี้วา เมื่อบริโภคโภชนะอยางมีสติจะกอใหเกิด

คุณภาพชีวิต คือ “มีเวทนาเบาบาง แกชา อายุย่ังยืน” ขอน้ีตางจากจุดมุงหมายการบริโภคของ

เศรษฐศาสตรท่ัวไปซึ่งมุงความพอใจที่ไดเสพ แมบางครั้งอาจมุงประโยชนหรือคุณคาทางอาหารอยูบาง 

(เชน บางครั้งตองการบริโภคอาหารใหครบ ๕ หมู) แตก็ใหความสําคัญเปนอันดับรอง สวนใหญมุงสนอง

ความอยากมากกวา 

 ๔.๒ อุดมคติหรือจุดมุงหมายตอยอด คือ ตอยอดหลังจากไดคุณภาพชีวิตเบ้ืองตนจาก

การบริโภคแลว ไดแก การใชชีวิตที่ไดคุณภาพนั้นพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมชีวิต และความคิด เพื่อใหรู

ถึงอุดมคติสูงสุดของชีวิตคืออิสรภาพแหงวิญญาณ เปนการปลดเปลื้องความทุกขและการเวียนวายตาย

เกิด ชีวิตไมตองมีการบําบัดอีกตอไป สวนเศรษฐศาสตรทั่วไปเม่ือไดบริโภคแลว อาจตอยอดจุดมุงหมาย

กิจกรรมชีวิตตามหนาที่ที่มีอยู เปนอยู แตกิจกรรมชีวิตมิไดเนนหนักเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจ

เพื่อมุงอิสรภาพทางวิญญาณหรือความไรทุกขโดยเด็ดขาด 

 

                                           
๑๓ Sloan and Zurcher, Dictionary of Economics, (London: Barnes and Nobles, 1966), P. 127. 



๒๙ 

๒.๒.๓ องคประกอบของการบริโภค 

องคประกอบของการบริโภคหรือเรียกอีกอยางวาปจจัยที่กําหนดการบริโภค ไดแก 

๑. รายไดของผูบริโภค ระดับรายไดเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาหรือ

บริการของผูบริโภค โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ผูบริโภคท่ีมีรายไดมากจะบริโภคมาก ถามี

รายไดนอยก็จะบริโภคนอย 

๒. ราคาของสินคาและบริการ เนื่องจากระดับราคาของสินคาและบริการเปนตัวกําหนด

อํานาจซื้อของเงินท่ีมีอยูในมือของผูบรโิภค นั่นคือ ถาราคาของสินคาหรือบริการสูงขึ้นจะทําใหอํานาจซื้อ

ของเงินลดลง สงผลใหบริโภคสินคาหรือบริการไดนอยลง เนื่องจากเงินจํานวนเทาเดิมซื้อหาสินคาหรือ

บรกิารไดนอยลง ในทางกลับกัน ถาราคาของสินคาหรือบริการลดลงอํานาจซื้อของเงินจะเพิ่มขึ้น สงผลให

ผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาหรอืบริการไดมากขึ้นดวยเหตุผลทํานองเดียวกันกับขางตน 

๓. ปริมาณเงินหมุนเวียนท่ีอยูในมือ กลาวคือ ถาผูบริโภคมีเงนิหมุนเวียนอยูในมือมากจะจูง

ใจใหผูบริโภคบริโภคมากขึ้น และถามีเงินหมุนเวียนอยูในมือนอยก็จะบริโภคไดนอยลง 

๔. ปริมาณของสนิคาในตลาด ถาสินคาหรือบริการในทองตลาดมีปริมาณมาก ผูบริโภคจะมี

โอกาสในการจับจายใชสอยหรือบริโภคไดมาก ในทางกลับกัน ถามีนอยก็จะบริโภคไดนอยตาม 

๕. การคาดคะเนราคาของสินคาหรือบริการในอนาคต มีผลตอการตัดสินใจ กลาวคือ ถา

ผูบริโภคคาดวาในอนาคตราคาของสินคาหรือบริการจะสูงข้ึน ผูบริโภคจะเพ่ิมการบริโภคในปจจุบัน (ลด

การบริโภคในอนาคต) ตรงกันขาม ถาคาดวาราคาของสินคาหรือบริการจะลดลงผูบริโภคจะลดการบริโภค

ในปจจุบันลง (เพิ่มการบริโภคในอนาคต) จะเห็นไดวาการคาดคะเนราคาของสินคาหรือบริการในอนาคต

จะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการบริโภคในปจจุบัน และ

จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการบริโภคในอนาคต 

๖. ระบบการคาและการชําระเงิน เปนปจจัยสําคญัที่กําหนดการตัดสินใจการเลือกบริโภค 

กลาวคือ ถาเปนระบบการซื้อขายดวยเงินผอน ดาวนต่ํา ผอนระยะยาว จะเปนการเพิ่มโอกาสในการ

บริโภคใหกับผูบริโภคมากข้ึน นั่นคือ ผูบริโภคสามารถบรโิภคโดยไมตองชําระเงินในงวดเดียว มีเงินเพียง

สวนหนึ่งในการดาวนก็สามารถซื้อหาสินคาและบริการมาบริโภคได โดยเฉพาะสินคาหรือบริการที่มีราคา

สูง เชน บาน รถยนต ฯลฯ ตรงกันขาม ถาไมมีระบบการซื้อขายแบบเงินผอน คือผูบริโภคจะตองชําระ

เงินคาสินคาตามราคาในงวดเดียว ผูบริโภคอาจไมสามารถซื้อหาหรือบริโภคสินคาหรือบริการนั้น ๆ ได 

นอกจากที่กลาวขางตน ยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกมากท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของ

ผูบริโภค ไมวาจะเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ฤดูกาล เทศกาล รสนิยมหรือความชอบสวนตัวของ

ผูบริโภค เปนตน
๑๔

 

                                           
๑๔ ณรงค ธนาวิภาส, หลักเศรษฐศาสตร, หนา ๒๘. 



๓๐ 

ในพระสูตรชื่อวา อปณณกสูตร (สูตรวาดวยขอปฏิบัติไมผิด) พระผูมีพระภาคตรัสกับภิกษุ

ท้ังหลายวา ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ชื่อวาเปนผูปฏิบัติไมผิด ไดแกธรรมเหลานี้ คือ 

๑. การคุมครองทวารในอินทรีย คือ เมื่อเห็นรูปดวยตา ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้ม

รสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมรวบถือ (รวบถือ หมายถึง มองภาพ

ดานเดียว คือ มองภาพรวมโดยเห็นเปนหญิงหรือชาย เห็นวารูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสอรอย 

สัมผัสที่ออนนุม เปนอารมณท่ีนาปรารถนาดวยอํานาจฉันทะราคะ)๑๕ ไมแยกถือ (แยกถือ หมายถึง มอง

ภาพ ๒ ดาน คือ มองแยกแยะเปนสวน ๆ ไปดวยอํานาจกิเลส เชน เห็นมือเทาวาสวยหรือไมสวย เห็น

อาการยิ้มแยม หัวเราะ การพูด เห็นวานารักหรือไมนารัก ถาเห็นวาสวยนารักก็เกิดอิฏฐารมณ (อารมณที่

นาปรารถนา) ถาเห็นวาไมสวยไมนารักก็เกิดอนิฏฐารมณ (อารมณท่ีไมนาปรารถนา)) เพราะถาไมสํารวม

แลวจะเปนเหตุใหอภิชา (เพงเล็งอยากไดของเขา) และโทมนสั (ความสุขใจ) ครอบงําได 

๒. รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร คือ บริโภคแตพอประมาณ เพียงเพื่อบําบัด (เวทนา) 

เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย 

๓. ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยูเนือง ๆ คือ การประกอบความเพียรเพื่อชําระจิตให

บริสุทธ์ิจากอกุศลธรรมดวยความเพียร ๒ อิริยาบถ คือ การเดินจงกรม แลการนั่ง (คูบัลลังกขัดสมาธิ) 

ตลอดทั้งวัน และตลอดปฐมยามแหงราตรี พออยางเขามัชฌิมยามสําเร็จสีหไสยา (นอนอยางราชสีห) คือ 

นอนตะแคงเบื้องขวา ซอนเทา เหลื่อมเทา (เทาซายกับเทาขวาเหลื่อมกัน) มีสติสัมปชัญญะ หมายใจวาจะ

ลุกขึ้น พอยางเขาปจฉิมยาม ตื่นขึ้นประกอบความเพียรตอไปดวยการจงกรมและการนั่งตลอดปจฉิมยาม 

อปณณกสูตร (สูตรวาดวยขอปฏิบัติไมผิด) พระผูมีพระภาคทรงแสดงการบริโภคของมนุษย

ในลักษณะเปนความคิดรวบยอด ดังน้ี 

๑. อินทรียสังวร หมายถึง ใหสํารวมอินทรียขณะอินทรีย ๖ บริโภค (เสพอารมณ) คือ ตา

เห็นรปู หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสกับโผฏฐัพพารมณ ใจรูธรรมารมณ การท่ีอินทรียทั้ง 

๖ ไดเสพอารมณทั้ง ๖ ดังกลาว ถือเปนการบริโภคอยางหนึ่ง (ความหมายของคําวา “บริโภค” บางครั้ง

พุทธองคตรัสใชคําวา “กามโภคี” แปลวา ผูบริโภคกาม หมายถึง ผูที่ยังของแวะอยูในรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และธรรมารมณนั่นเอง พระสูตรนี้ทรงแนะนําใหบริโภคอารมณ (เสพอารมณ) ดังกลาวดวย

อินทรียสังวร คือ มีสติสํารวมอินทรีย ขณะที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ บริโภคอารมณ คือ รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ 

๒. โภชเน มัตตัญุตา ทรงเนนถึงการบริโภคอาหารโดยเฉพาะ คือ บริโภคพอประมาณ 

บริโภคเพื่อบําบัด (เวทนา) เพื่อคุณภาพชีวิต (เชน มีเวทนาเบาบาง แกชา อายุยืน – ตรัสกับพระเจา 

ปเสนทิโกศล – ในโทณปากสูตร) เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย (สนับสนุนชาคริยานุโยค) 

                                           
๑๕

 องฺ.ติก.ฺ (ไทย) ๒๐/๑๖/๑๕๙. 



๓๑ 

๓. ชาคริยานุโยค คือ การหมั่นประกอบการตื่น คือขยันหมั่นเพียรไมเห็นแกนอนมากเกินไป 

ขอนี้เองที่จะเนนวา “เปนความคิดหรือปฏิปทาตอยอดหลังจากไดบริโภคตามขอ ๑ และขอ ๒ จนได

คุณภาพชีวิตเกิดข้ึนแลว แสดงวาการบริโภคตามกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรในพุทธศาสนามิใชเพื่อ

แสวงหาความสุขหรือความพอใจสูงสุดจากการบริโภคแลวหยุดอยูเพียงแคนั้น แตตองใชชาคริยานุโยค

พัฒนาความคิดและพฤติกรรมตอยอดเพื่อความไรทุกขและอิสรภาพแหงวิญญาณอันเปนจุดมุงหมายหรือ

อุดมคติสูงสุดที่ชีวิตควรแสวงหา 

พุทธธรรมที่ตรัสถึงจุดมุงหมายของการบริโภค ขอบเขตของการบริโภค วิธีปฏิบัติกอน ขณะ

หรือหลังบริโภค มีปรากฎอยูหลายแหงในพระไตรปฎกซึ่งบางทีแตละแหงทรงมีจุดเนนตางกัน เชน ใน

พระไตรปฎก โดยเฉพาะพระวินัยปฎกสวนเสขิยกัณฑ ทรงเนนพฤติกรรมบริโภคเชิงมารยาทสังคม เชน 

ตรัสวา “ภิกษุพึงทําความสําเหนียกวา เราจักไมอาปากรอคําขาวที่ยังไมถึงปาก ขณะกําลังฉัน เราจะไม

สอดมอืทั้งหมดเขาไปในปาก ขณะท่ีในปากมีคาํขาวเราจักไมพูดคยุ เราจะไมโยนคาํขาวเขาปาก เราจักไม

ฉันกัดคําขาว เราจะไมฉันทํากระพุงแกมใหตุย เราจะไมฉันสลัดมือ เราจะไมฉันโปรยเม็ดขาว เราจะไม

ฉันแลบลิ้น เราจะไมฉันเสียงดังจั๊บ ๆ เราจะไมฉันทําเสียงดังซูด ๆ เราจะไมฉันเลียมือ เราจะไมฉันขอด

บาตร เราจะไมฉันเลียรมิฝปาก เราจะไมจับภาชนะน้ําดื่มดวยมือเปอนอาหาร เราจะไมเทนํ้าลางบาตรที่มี

เม็ดขาวในละแวกบาน เปนตน๑๖ สวนบางแหงโดยเฉพาะจากพระสุตตันตปฎกสวนใหญทรงเนน

พฤติกรรมบริโภคเชิงคุณคาหรือเชิงคุณภาพชีวิต เชน ในโทณปากสูตรที่ตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลถึง

การบริโภคพอประมาณและมีสติกํากับจะกอใหเกิดคุณภาพชีวิตอยางไร หรือในอปณณกปฏิปทาสูตรที่

ตัดกับภิกษุทั้งหลายใหสํารวมการบริโภคอารมณ ๖ ดวยอินทรียสังวร ใหรูจักบริโภคอาหารแต

พอประมาณไมมากหรอืนอยเกินไป แลวทรงแนะใหตอยอดพฤติกรรมดวยอินทรียสังวร มิใหหยุดอยูหรือ

พอใจเพียงแคไดคุณภาพชีวิตจากการบริโภค การบริโภคแบบที่ตรัสไวในโทณปากสูตรและอปณณกสูตร 

ทรงเนนพฤติกรรมบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตโดยตรงนี้เปนขอสังเกตอยางหนึ่ง เมื่อเราอานพบพุทธพจนใน

พระไตรปฎกที่ตัดถึงเรื่องการบริโภคก็พอจะตัดสินใจไดวาพุทธองคตรัสเนน “พฤติกรรมการบริโภคเชิง

คุณคาหรือพฤติกรรมการบริโภคเชิงสังคม” โทณปากสูตรก็ดี ลวนเปนพุทธธรรมควบคุมพฤติกรรม

บริโภคท้ังสิ้น 

 

 

 

 

 

 

                                           
๑๖ วิ.ม. (ไทย) ๒/๖๐๒-๖๓๒. 



๓๒ 

๒.๓ แนวคิดการเงิน 

๒.๓.๑ ที่มาและความหมายของการเงิน 

การเงิน (Finance) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับเงินและการตัดสินใจทางการเงินใหเกิดการ

หมุนเวียน โดยที่เนนไปท่ีการจัดสรรดานการเงินอยางเปนระบบโดยสถาบันทางการเงินเพื่อใหเกิด

ประโยชนทั้ง ๓ ประเภท ไดแก การเงินสาธารณะ การเงินสวนบุคคล การเงนิธุรกิจ 

เงิน คือ สิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับกันในขณะนั้นใหเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  และใช

วัดมูลคาของสินคาและบริการทุกชนิด 

ระบบการเงิน หมายถึง ระบบท่ีเอื้ออํานวยความสะดวกใหผูออมและผูลงทุนมาพบกันโดยมี

ตลาดการเงินเปนตัวกลางซึ่งมีสถาบันสําคัญคือ นายหนา ผูคา ผูประกันการขาย ศูนยกลางที่ใหบริการ

ทางดานการขาย ตลอดจนกรอบกฎหมาย ตลาดการเงินจึงมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ 

สถาบันทางการเงิน คือ สถาบันที่ทําหนาที่ระดมเงินออม ใหกูยืมแกผูท่ีตองการเงินไปเพื่อ

การบริโภคหรือเพื่อการลงทุนดําเนินธุรกิจ โดยจายดอกเบี้ยใหแกผูออม และคิดดอกเบี้ยจากผูกูยืม  

กิจกรรมเหลานี้เกิดข้ึนเมื่อคนเราประกอบอาชีพมีรายไดเกิดขึ้น ซึ่งสถาบันทางการเงินแบงออกเปน ๒

ประเภท ไดแก 

๑. สถาบันการเงินท่ีประกอบกิจการธนาคาร หมายถึง สถาบันการเงินท่ีดําเนินงานดานรับ

ฝากเงิน ที่ถอนคืนไดโดยใชเงินสด เช็ค ดราฟต หรือหนังสือสั่ง ธนาคารแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

 ๑.๑ ธนาคารกลาง ทําหนาที่ควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อในตลาด โดยกําหนดอัตรา

เงินสํารอง 

 ๑.๒ ธนาคารพาณิชย หมายถึง ธนาคารและสาขาของธนาคารตางประเทศที่ไดรับ

อนุญาตใหทําหนาที่รบัฝากเงินและจายเงินคืนเม่ือถูกทวงถาม 

 ๑.๓ ธนาคารเฉพาะกิจ หมายถึง ธนาคารที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนิน

กิจการอยางใดอยางหนึ่ง เชน ธนาคารออมสิน 

๒. สถาบันการเงินที่ไมไดประกอบกิจการธนาคาร เชน บริษัทเงินทุน บริษัทกองทุนรวม  

สหกรณ เปนตน๑๗ 

แนวคิดในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับทฤษฎีการเงินหรือเศรษฐทรัพย พระพุทธศาสนาแบง

ทรัพยออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

 ๑.  สังหารมิทรัพย 

 ๒.  อสังหาริมทรัพย  

 

                                           
๑๗

 Irvin B. Tucker, Survey of Economics, 8th, (Mason: South-Western, 2013), pp.393-394.  



๓๓ 

ทรรศนะพื้นฐานท่ีมีตอทรัพย 

 ๑.  มิใชอุดมคติสูงสุดท่ีพึงแสวงหา เปนเพียงสิ่งอํานวยสุขและประโยชนขั้นพื้นฐานอัน

เปนกามสุขหรือโลกิยสุข มิใชประโยชนสูงสุด เพราะไมอาจบําบัดทุกขไดโดยสิ้นเชิง 

 ๒.  ใหประโยชนสําหรับอุปการะใหไดคุณภาพชีวิต 

 ๓.  เปนปจจัยขั้นพื้นฐานท่ีชวยสนับสนุนใหถึงสิ่งท่ีเปนอุดมคติสูงสุดของชีวิต คือ ความ

ไรทุกขโดยสิ้นเชิง 

 ๔.  ไมสนับสนุนการยึดติดในเศรษฐทรัพย เพราะถือวาเปนคณุคาระดับรองเมื่อเทียบกับ

คุณคาสูงสุดคือการหมดทุกขโดยสิ้นเชิง๑๘ 

๒.๓.๒ หลักการสําคัญของการเงิน 

เงินมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจในยุคปจจุบันเปนอยางมาก เนื่องจากโลกปจจุบันอาศัย

เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการซึ่งกันและกัน ดังนั้นเงินจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสําคัญของการเงินแบงออกเปนดังนี้ 

๑. เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange) เงินจะทําหนาที่เปน

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการตาง ๆ ทําใหทุกคนมีเสรีภาพในการเลือก เพราะการมีเงินทํา

ใหเกิดอํานาจซื้อท่ีทําใหผูซื้อสามารถซื้อหาสินคาและบริการในเวลาใดหรือจากผูใดก็ได 

๒. เงินเปนมาตรฐานในการเทียบคา (Standard of Value) สมัยที่มนุษยมีการใชระบบแลก 

เปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ มนุษยตองยุงยากอยูมาก เชน นําขาวสาร ๑ ถัง ไปแลกวัวไดเพียง ๑ ขา และ

เจาของวัวก็จะไมยอมแลกเพราะตองตัดขาวัว วัวก็จะตาย เน่ืองจากระบบนี้ไมมีมาตรฐานในการ

แลกเปลี่ยนท่ีแนนอนจึงกําหนดตามความพอใจของตนเอง เมื่อมนุษยนําเงนิมาใชทําหนาที่เปนมาตรฐาน

ในการเทียบคา ทําใหการซื้อขายสะดวกมีมาตรฐานที่แนนอนท่ีเรยีกวา “ราคา” 

๓. เงินเปนมาตรฐานในการชําระหนี้ภายหนา (Standard of Deferred Payments) ในการ

คาขายหรือประกอบธุรกิจตาง ๆ อาจมีการผลัดเวลาในการระชําระเงินจากปจจุบันไปเปนอนาคต เงินจะ

เปนสัญญาในการชําระหนี้ภายหนาไดดี แตลูกหนี้จะตองเสียคาดอกเบ้ียรวมไปดวย 

๔. เงินเปนเครื่องรักษามูลคา (Store of Value) หากเมื่อเราเก็บหรือออมเงิน เงินจะทํา

หนาที่เปนเครื่องรักษามูลคาคือมีมูลคาคงตัวอยูเสมอ แตถาเก็บทรัพยสินในรูปของเมล็ดพืช เกลือ หนัง

สัตว มูลคาของทรัพยสินอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลง หรือบางชนิดอาจเนาเสียได 

นอกจากนั้นเงินที่ดีท่ีจะนํามาใชพัฒนาประเทศเพื่อใหประเทศพัฒนาดีข้ึนไปนั้น ประเทศตาง ๆ 

ท่ัวโลกยอมรับและใชเปนสื่อกลางได จะตองมีลักษณะที่ดี ดังนี้ 

                                           
๑๘

 สําราญ อิ่มจิตต, เศรษฐปรัชญาในพุทธศาสนา, (กรงุเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๖๔. 



๓๔ 

๑. เปนของที่หายาก เนื่องจากเงินเปนสิ่งท่ีมนุษยใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เงินมัก

เปนสิ่งของหรือโลหะที่หายาก หรือมาหลอหลอมประดับก็จะมีคาในตัวของมันเอง 

๒. เปนของที่ดูออกงาย สามารถดูแลวรูวาเปนเงินปลอมหรือเงินจริง 

๓. เปนของที่มีมูลคาคงตัว คือมีมูลคาคงที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนักเม่ือเทียบกับสิ่งของชนิดอ่ืน 

๔. เปนของที่แบงออกเปนสวนยอยได สามารถแบงออกเปนสวนยอยไดโดยที่มูลคาของสวน

ท่ีแบงยอยนั้นก็ไมเปลี่ยนแปลง 

๕. เปนของที่ขนยายสะดวก เพราะเงินเปนสิ่งท่ีมนุษยตองพกพาเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนจึง

ควรมีขนาดเล็กและเบาเพื่อสะดวกในการพกพา 

๖. เปนสิ่งที่คงทนถาวร เงินควรมีความคงทนไมแตกหักงายเก็บไวนานเพียงใดก็ไมเปนสนิม

หรอืเนาเปอยผุพัง๑๙ 

ในทางพระพุทธศาสนามีหลักการในการจัดการเก่ียวกับการเงินกลาวไว เรียกวา “หลักการ

แสงหาทรัพย” และ “การรักษาทรัพย ซึ่งไดอธิบายไว ดังนี้ 

๑) หลักการแสวงหาทรัพย มีหลักการดังน้ี 

 ๑.๑) ยึดหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชนขอที่ ๑ และ ขอที่ ๔ คือ อุฏฐานสัมปทา และ 

สมชีวิตา 

 ๑.๒) ยึดหลักอัฏฐังคิมกรรมขอที่ ๕ คือ สัมมาอาชีวะ 

 ๑.๓) ยึดหลักการเพิ่มพูนทรัพยในพระวินัยปฎก จีวรขันธกะ 

ภรรยาของเศรษฐีชาวเมืองสาเกตุไดสอนหมอชีวก วา คนมีครอบครัว มีเหยามีเรือน จําเปนตอง

รูสิ่งท่ีพึงสงวน ใชของใหคุมคุณคา จงเห็นการเพิ่มพูนของทรัพยดุจจอมปลวกและรังผึ้ง ที่ตัวปลวกและ

แมลงผึ้งไดชวยกันสะสมจนใหญโตไดใชประโยชน จงเห็นการหมดไปของทรัพย ดุจการหมดไปของน้ํามัน

หยอดตา น้ํามันหยอดเพลาเกรียน ซึ่งสรุปไดวา 

 ๑.  รูจักประหยัด 

 ๒.  ขยันสะสมทรัพย ดุจผึ้งและปลวก 

 ๓.  งดการใชจายใหนอย๒๐ 

๒) การรักษาทรพัย (การออม) มีหลักการดังนี้ 

 ๒.๑) ยึดพุทธพจนที่พระพุทธองคไดทรงแนะนําอุชชัยพราหมณถึงวิธีรักษาทรัพยไวดังนี้ 

อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรมีโภคทรัพยที่หามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร สั่งสมไวดวยกําลังแขน

อยางอาบเหงื่อตางน้ํา เปนของชอบธรรม ไดมาโดยชอบธรรม เธอจัดการรักษาคุมครองโภคทรัพย

                                           
๑๙ ณรงค ธนาวิภาส, หลักเศรษฐศาสตร, หนา ๑๘๖-๑๘๗. 
๒๐

 สําราญ อิ่มจิตต, เศรษฐปรัชญาในพุทธศาสนา, หนา ๖๔-๖๕. 



๓๕ 

เหลานั้น โดยพิจารณาวาทําอยางไร พระราชาทั้งหลายจึงไมพึงริบโภคะเหลานี้ของเราเสีย พวกโจรไมพึง

ลักไปได ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพัดพาไป ทายาทท่ีโหดรายจะไมพึงเอาไป นี้เรียกวา อารักขสัมปทา คือ 

หลักการรักษาทรัพย 

 ๒.๒) ยึดพุทธพจนท่ีตรัสไวใน กุลสูตร
๒๑

 วา ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึง

ความเปนใหญในโภคทรัพยแลว ยอมดํารงอยูไดไมนานเพราะเหตุ ๔ ประการหรือเหตุใดเหตุหนึ่ง บรรดา

เหตุ  ๔ ประการน้ัน คือ 

  ๑.  ไมแสวงหาพัสดุท่ีหายไปแลว 

  ๒.  ไมซอมแซมพัสดุที่ครํ่าครา 

  ๓.  ไมรูจักประมาณในการบริโภคสมบัติ 

  ๔.  ตั้งสตรีหรือบุรษุผูทุศีลใหเปนใหญในเรือน 

 จากนั้นไดตรัสถึงตระกูลตรงกันขามวา จะดํารงอยูไดนานเพราะเหตุ ๔ ประการ หรือ

เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง บรรดา ๔ ประการน้ัน คือ 

  ๑.  แสวงหาพัสดุที่หายไป 

  ๒.  ซอมแซมพัสดุที่เกาคร่ําครา 

  ๓.  รูจักประมาณในการบริโภคสมบัติ 

  ๔.  ตั้งสตรีหรือบุรษุผูมีศีลใหเปนใหญในเรือน 

 ๒.๓) ยึดพุทธพจนที่ตรัสเรื่องอบายมุข ๖ ซึ่งปรากฏใน สิงคาลกสูตร๒๒ ดังนี้ 

  ๑.  การหมกมุนในการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความ

ประมาท เปนอบายมุขแหงโภคะทั้งหลาย 

  ๒.  การหมกมุนในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน เปนอบายมุข

แหงโภคะทั้งหลาย 

  ๓.  การเที่ยวดูมหรสพเปนอบายมุขแหงโภคะทั้งหลาย 

  ๔.  การหมกมุนในการเลนการพนันอันเปนเหตุแหงความประมาท เปนอบายมุขแหง 

โภคะทั้งหลาย 

  ๕.  การหมกมุนในการคบคนชั่วเปนมิตร เปนอบายมุขแหงโภคะทั้งหลาย 

  ๖.  การหมกมุนในความเกียจคราน เปนอบายมุขแหงโภคะทั้งหลาย 

 

 

                                           
๒๑ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๙/๓๓๙. 
๒๒

 ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒-๒๔๕/๒๐๐-๒๐๒. 



๓๖ 

๒.๓.๓ องคประกอบของการเงิน 

การเงินท่ัวโลกที่คนสวนใหญนิยมใชเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ มี

องคประกอบของการเงิน ไดแก สถาบันทางการเงิน 

สถาบันทางการเงิน หมายถึง หนวยงานท่ีทําหนาที่ระดมเงินออมและใหกูยืมแกผูที่ตองการ

เงินไปเพ่ือการบริโภค หรอืเพื่อการดําเนินทางธุรกิจ โดยแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

๑. สถาบันทางการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร 

 ๑.๑ ธนาคารกลาง 

 ๑.๒ ธนาคารพาณิชย 

 ๑.๓ ธนาคารเฉพาะ 

๒. สถาบันการเงินท่ีไมประกอบกิจการธนาคาร 

๑.๑ ธนาคารกลาง (Central  Bank) 

ธนาคารกลางทําหนาที่เปนศูนยกลางและจัดระบบทางการเงินของประเทศ อํานวยประโยชน

แกเศรษฐกิจสวนรวม ปจจุบันประเทศตาง ๆ ทั่วโลกสวนใหญมีธนาคารกลางเปนของตนเอง ธนาคาร

กลางของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยสวนใหญมีแบบอยางมาจากธนาคารแหงประเทศอังกฤษ 

(Bang of England) ธนาคารมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

 ๑)  หนาที่ออกธนบัตร ตามปกติธนาคารกลางของประเทศตาง ๆ จะไดรับมอบหมาย

ใหเปนผูออกธนบัตร เพื่อจะไดควบคุมปริมาณธนบัตรที่ใชใหพอดีกับความตองการของประชาชน

โดยทั่วไปและความตองการของธุรกิจ โดยมีกฎหมายควบคุมการออกธนบัตรใหเปนที่เชื่อถือของ

ประชาชน ดังพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ “มาตรา ๓๐ ใหสินทรัพยดังตอไปนี้เปนสิ่งที่ชอบดวย

กฎหมายที่จะประกอบขึ้นเปนทุนสํารองเงินตรา” 

 ทุนสํารองเงินตรา คือ สินทรัพยที่กฎหมายกําหนดใหเปนทุนหนุนหลังธนบัตรท่ีออกใช

ภายในประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งมีหนาที่ออกธนบัตรจะตองมีหลักทรัพยเปนทุนสํารอง รอย

ละรอย ดังนี้ 

  ๑.๑)  ทองคํา 

  ๑.๒)  เงินตราตางประเทศอันเปนเงินตราที่พึงเปลี่ยนได หรือเงินตราตางประเทศ

อ่ืนใดกําหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ตองเปนรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรือสถาบันการเงิน

ระหวางประเทศ 

  ๑.๓)  หลักทรัพยตางประเทศท่ีมีการชําระหนี้เปนเงนิตราตางประเทศที่ระบุไวในขอ ๒ 

  ๑.๔)  ทองคําและสินทรัพยตางประเทศที่นําสงมอบกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

  ๑.๕)  ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน 



๓๗ 

  ๑.๖)  หลักทรัพยรัฐบาลไทยที่จะมีการชําระหนี้เปนเงินตราตางประเทศที่ระบุไว

ในขอ ๒ หรือเปนเงินบาท 

  ๑.๗)  ตั๋วเงิน ในประเทศที่ธนาคารแหงประเทศไทยพึงซื้อ หรือรับชวงซื้อลดได  

แตตองมีคารวมกันไมเกินรอยละย่ีสิบของจํานวนธนบัตรที่ออก 

 ๒)  เปนนายธนาคารของรัฐบาล  ธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนนายธนาคาร

ดังตอไปนี้ 

  ๒.๑)  เปนผูรักษาเงนิฝากของรัฐบาล 

  ๒.๒)  เปนผูใหกูยืมแกรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 

  ๒.๓)  เปนตัวแทนทางการเงนิของรัฐบาล 

 ๓)  เปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับอํานาจตาม

กฎหมายในการควบคุมการดําเนินกิจการของธนาคารพาณิชย และดูแลกิจกรรมดงัตอไปนี้ 

  ๓.๑)  หนาที่ในการรับฝากเงิน ธนาคารพาณิชยจะตองฝากเงินสดสํารองตาม

กฎหมายไวที่ธนาคารกลาง นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยมักจะฝากเงินสดสวนที่เกินความจําเปนตองใชไว

กับธนาคารกลาง 

  ๓.๒)  หักบัญชีระหวางธนาคาร การที่ธนาคารพาณิชยจะตองฝากเงินสดสํารอง

ตามกฎหมายไวท่ีธนาคารกลาง เมื่อมีหนี้สินระหวางธนาคารพาณิชยดวยกันจึงทําใหธนาคารกลางมี

หนาที่ชวยหักลบหนี้สินระหวางธนาคารพาณิชยกับธนาคารกลางดวยกัน 

  ๓.๓)  เปนผูใหกูยืมแหลงสุดทาย ธนาคารกลางเปนแหลงสุดทายท่ีธนาคาร

พาณิชยจะพึ่งไดตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งในยามฉุกเฉิน เชน ธนาคารขาดเงิน เงินสดไมพอจาย  

ธนาคารกลางก็จะใหธนาคารพาณิชยกูยืม 

 ๔)  ดําเนินนโยบายทางการเงิน เปนหนาที่และบทบาทสําคัญของธนาคารกลางในการ

ควบคุมปริมาณเงินของประเทศใหมีปริมาณที่เหมาะสม โดยใชมาตรการตาง ๆ ในการแกปญหาทาง

การเงิน
๒๓

 

๑.๒ ธนาคารพาณิชย 

ธนาคารพาณิชย คือ ธนาคารที่ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจายคืนเม่ือทวงถาม  

เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไวและใชประโยชนจากเงินน้ันในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน การใหกูยืม  

การขายหรือเก็บเงนิตามตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใดหรอืขายเงินตราตางประเทศ 

 

                                           
๒๓

 วิวัฒนชัย อัตถากร, เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบเศรษฐกิจของไทย, (เอส แอนด จี กราฟฟค: 

กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙) หนา ๑๙๙-๒๐๓. 



๓๘ 

 ๑)  ระบบธนาคารพาณิชย แบงออกเปน ดังนี้ 

  ๑.๑)  ระบบธนาคารอิสระหรือระบบธนาคารเดี่ยว คือ ธนาคารที่ดําเนินการโดย

เอกเทศ แตละแหงเปนหนวยงานอิสระที่สํานักงานเพียงแหงเดียว การดําเนินงานมักทําโดยคนในทองถ่ิน 

เพื่อบริการคนในทองถิ่นนั้น 

  ๑.๒)  ระบบธนาคารสาขา คือ ระบบธนาคารที่มีสาขาของตนตั้งขึ้นในทองถ่ินทั่ว

ประเทศหรือตางประเทศ ธนาคารสาขาจะดําเนนิงานภายใตนโยบายของสํานักงานใหญ 

 ๒)  การบริการของธนาคาร แบงออกเปน ดังนี้ 

  ๒.๑)  บริการรับฝากเงิน แบงเปน ๓ ประเภท ไดแก 

   ๒.๑.๑  เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประเภทนี้เปนเงินฝากที่สนับสนุนการ

ออมของผูออมรายยอย ธนาคารจะไมกําหนดจํานวนเงินข้ันต่ําที่จะรับฝากแตละครั้ง หรือกําหนดไวต่ํา

มาก จึงเปนบัญชีที่ผูออมอาจนําเงนิฝากไวแมวาเปนจํานวนเล็กนอย บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยไม

มีระยะเวลาของการรับฝาก แตการใหอัตราดอกเบี้ยกับเงินฝากประเภทนี้ตํ่ามาก  

   ๒.๑.๒)  เงินฝากประจํา หรือเงินฝากที่มีการกําหนดระยะเวลา เปนเงิน

ฝากที่ผูฝากจะกําหนดระยะเวลาของการฝากไว เชน ฝากระยะ ๖ เดือน ๑ ป ๒ ป เปนตน ปกติธนาคาร

จะกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําที่ธนาคารจะรับฝากสําหรับการฝากแตละครั้ง เงินฝากประเภทนี้จะได

ดอกเบี้ยสูงกวาเงนิฝากประเภทอื่น  

   ๒.๑.๓)  เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประเภทนี้เปนเงินฝากที่ผูฝากจะ

โอนจายเงินในบัญชีของตนใหกับผูอื่นไดดวยการเขียนเช็คสั่งจาย ธนาคารจะโอนเงนิจํานวนเทากับท่ีผูสั่ง

จาย (ผูเปนเจาของบัญชี) ระบุไวบนเช็คใหกับผูท่ีนําเช็คมาขึ้นเงิน โดยปกติแลวธนาคารจะไมใหดอกเบี้ย

กับเงินฝากประเภทนี้ 

  ๒.๒)  บริการใหกูเงิน แบงเปน ๓ ประเภท ไดแก 

   ๒.๒.๑)  เงินใหกู เปนเงินท่ีธนาคารใหกูแกลูกคาเปนเงินกอน ลูกคาผูกูจะ

เบิกเงินไปไดทั้งจํานวนเพื่อนาํไปใชตามวัตถุประสงคของตน  

   ๒.๒.๒)  เงินเบิกเกินบัญชี แตกตางจากเงินใหกูตรงท่ีวาเมื่อผูกูทําสัญญา

ขอกูแบบเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารแลว ธนาคารยังไมถือวาผูกูเปนลูกหนี้ของธนาคาร จนกวาผูกูจะได

ใชจายเงินเกินบัญชีกระแสรายวันท่ีตนมีอยูกับธนาคารไดเทากับจํานวนเงินที่กําหนดไวในสัญญา สัญญา

เงินกูนี้เปนสัญญาที่สะดวก สําหรับผูท่ีทําการคาที่บางเวลาตองใชเงินจํานวนมาก แตตองการเงินไปใช

เปนชวงเวลาไมนานนัก แตอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินเบิกเกินบัญชีมักสูงกวาเงินกูประเภทอื่น 

   ๒.๒.๓)  ตั๋วเงินซื้อลด เปนวิธีการใหเงนิกูเพื่อการคา โดยธนาคารจะรับซื้อ

ตั๋วเงินที่พอคารายหนึ่งออกใหกับพอคาอีกรายหนึ่ง ตั๋วเงินนี้เปนตั๋วเงินที่เกิดข้ึนเนื่องจากการซื้อขาย

สินคาซึ่งจะมีการชําระเงินภายหลังแตพอคาที่ไดรับตั๋วเงินตองการเงินสดไปใชกอน จะนําตั๋วเงินนี้ไปขาย



๓๙ 

ลดตอใหกับธนาคาร ตั๋วเงินประเภทน้ีจะเปนตั๋วที่มีการชําระเงินตามจํานวนที่ระบุไวหนาตั๋วในวันที่ตั๋ว

เงินครบกําหนด  

ตั๋วเงินในทางการเงิน หมายถึง ตราสารทางการเงิน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ไดกําหนดชนิดของต๋ัวเงินออกเปน ๓ ประเภท คือ 

๑. เช็ค คือ ตั๋วเงินที่บุคคลหนึ่งสั่งใหธนาคารจายเงินใหแกอีกบุคคลหนึ่ง หรือจายใหแก

ตนเองโดยกําหนดจํานวนเงินและเวลาไวแนนอน 

๒. ตั๋วแลกเงิน คือ ตั๋วเงินที่บุคคลท่ีหนึ่ง สั่งใหบุคคลที่ ๒ จายเงินใหกับบุคคลท่ี ๓  โดยมี

วันครบกําหนดใชเงินและจํานวนเงินที่แนนอน 

๓. ตั๋วสัญญาใชเงิน คือ ตั๋วเงินท่ีบุคคลหน่ึงสัญญาวาจะใชเงินแกบุคคลหนึ่ง ณ วันท่ีครบ

กําหนด โดยระบุจํานวนเงนิที่แนนอน ตั๋วสัญญาใชเงินอาจจะระบุดอกเบี้ยหรือไมระบุก็ได๒๔ 

ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงการบริหารจัดสรรทรัพย โดยยึดทฤษฎีโภควิภาค

กรรมในทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ที่พุทธองคทรงแสดงวิธีจัดสรรทรัพย ๔ สวน ดังนี้ 

๑.  เอเกน โภเค ภุญเชยฺย ๑ สวนใชเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบํารุงและทําประโยชน 

๒. ทวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ๒ สวนใชลงทุนประกอบการงาน 

๓. จตุตถจฺ นิธาเปยฺย อีก ๑ สวนเก็บไวใชในคราวจําเปน 
 

อิณสูตร (สูตรที่วาดวยความเปนหน้ี)๒๕ 

พระผูมีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา 

ความยากจนเปนทุกขของกามโภคีบุคคล (ผูบริโภคกามคุณ คือ คฤหัสถผูครองเรือน) 

คนจนเข็ญใจยากไร ยอมกูหนี้ แมการกูหนี้ก็เปนทุกขของกามโภคีบุคคลในโลก 

คนจนเข็ญใจยากไร ครั้นกูหนี้แลว ยอมตองใชดอกเบี้ย แมการตองใชดอกเบี้ยก็เปนทุกข

ของกามโภคีบุคคลในโลก 

คนจนเข็ญใจยากไร ครั้นใชดอกเบี้ยแลว ไมใหดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา พวกเจาหน้ียอม

ตามทวงเขา แมการถูกตามทวงก็เปนทุกขของกามโภคีบุคคลในโลก 

คนจนเข็ญใจยากไร เม่ือถูกเจาหนี้ทวง ยังไมให พวกเจาหนี้ยอมติดตาม แมการถูกติดตาม

ก็เปนทุกขของกามโภคีบุคคลในโลก 

คนจนเข็ญใจยากไร ถูกเจาหนี้ติดตามทัน ยังไมทันให พวกเจาหนี้ยอมจองจําเขา แมการ

ถูกจองจําก็เปนทุกขของกามโภคีบุคคลในโลก 

                                           
๒๔

 มณีรัตน ภิญโญภูษาฤกษ และคณะ, หลักเศรษฐศาสตรมหภาคเบ้ืองตน, (กรุงเทพฯ: บริษัท เอช. 

เอ็น. กรุป จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๑๗๙-๑๘๑. 
๒๕

 อง.ฺฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๕/๕๐๗. 



๔๐ 

แลวทรงสรุปเปนพระคาถาวา 

ความยากจนและการกูหนี้ เราเรียกวาเปนทุกขในโลก 

คนจนเมื่อกูหนี้ใชสอยอยู ยอมเดือดรอน 

เพราะการไมใชสอยนั้น พวกเจาหนี้จึงติดตามเขา เขายอมเขาถึงการจองจํา การถูกจองจํา

นั้นแลเปนทุกขของหมูชนผูปรารถนากาม 

ซึ่งในพระสูตรนี้สามารถวิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตรกระแสหลักไดดังน้ี 

๑. พระสูตรน้ีทรงชี้ใหเห็นถึงชีวิตของคฤหัสถวา จะมีสุขอยางคฤหัสถ (คิหิสุข) ก็ตอเมื่อมี

ทรัพยจับจายใชสอย ไมตองเปนหน้ีสินใคร ซึ่งตางจากชีวิตนักบวช ไมมีสิ่งนี้ก็อยูไดและอยูไดอยางมี

ความสุข เพราะอุดมคติชีวิตของนักบวชมุงนิรามิสสุขหรือเนกขัมมสุข มิไดมุงอามิสสุข คือ สุขที่ไดจาก

การเรียกรองเสพวัตถุหรือทรพัยสินเงินทอง และชีวิตของนักบวชก็อาศัยคฤหัสถบริโภคเก่ียวกับปจจัย ๔  

แลวอนุเคราะหเขาคฤหัสถดวยการสอนธรรม การเงินหรือทรัพยจึงเปนปญหาอันดับรองหรือไมมีปญหา

เลยสําหรับภิกษุ สรุปคือ ชีวิตนักบวชถึงขาดทรัพยก็อยูได แตสําหรับคฤหัสถเปนอยูยาก 

๒. ในพระสตูรนี้ เมื่อพระพุทธองคตรัสถึงคนจนยากไรทรัพยภายนอกแลวไดทรงเปรียบเทียบ

ถึงคนจนเข็ญใจยากไรทรัพยภายในดวย ซึ่งไดแกผูที่ไมมีศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ และปญญาในกุศล

ธรรมทั้งหลาย ตรัสวา พระองคทรงเรียกบุคคลดังกลาววา “เปนคนเข็ญใจยากไรในอริยะวินัย (วินัยอัน

ประเสริฐ วินัยของพระอริยะ วินัยของอารยชนผูไดรับการพัฒนาแลวดวยกุศลธรรม)” 
 

สัปปุริสสูตร (สูตรวาดวยสัตบุรุษ)๒๖ 

พระผูมีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล ชื่อวาเกิดเพื่อประโยชน 

เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกคนหมูมาก คือ มารดา บิดา บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร คนใช มิตร อํามาตย 

และสมณพราหมณ เปรียบเหมือนมหาเมฆ (นํ้าฝน) ทําขาวกลาทั้งปวงใหงอกงาม ชื่อวามีเพื่อ

ประโยชน เพื่อเก้ือกูล เพื่อสุขแกคนหมูมาก แลวตรัสพระคาถาวา 

สัตบุรษุครอบครองโภคทรัพย เปนผูเก้ือกูลแกคนหมูมาก 

เทวดายอมรักษาเขาผูมีธรรมคุมครองแลว 

เปนพหูสูตร สมบูรณดวยศีลและวัตร 

เกียรติยอมไมละเขาผูตั้งอยูในธรรม 

ใครเลาจะสามารถติเตือนเขาผูตั้งอยูในธรรม 

สมบูรณดวยศีล มีวาจาสัตย 

มีหิริ (ความละอายตอบาป) ในใจ ดุจแทงทองชมพูนุท 

แมเทวดาก็ชม สังคมพรหมก็สรรเสริญเขา 

                                           
๒๖

 อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) ๒๒/๗๓/๑๑๙. 



๔๑ 

ในพระสูตรนี้สามารถวิเคราะหโดยเชิงเศรษฐศาสตรกระแสหลักไดดังนี้ 

พระสูตรนี้ทรงแสดงถึงบุคคลผูเปนสัตบุรุษ ทั้งเปนผูมีโภคทรัพยดวยในเวลาเดียวกัน ดังนั้น 

เราจึงสรุปไดวา พระสูตรนี้เปนการแสดงถึงปฏิปทา (ความเปนสัตบุรุษ) ของผูมีโภคทรัพยวา เม่ือทาน

เหลานั้นมีทรัพยแลว ทานปฏิบัติตนเอง ปฏิบัติตอผูอ่ืน และปฏิบัติตอทรัพยอยางไร 

ปฏิปทาของผูมีโภคทรัพย ตามนัยยะแหงพระสูตร สรุปไดดังน้ี 

๑. มีใจเกื้อกูล  

๒. เปนพหูสูต (มีการศึกษา)  

๓. มีศีลและวัตร (มีพฤติกรรมงดงาม)  

๔. มีสัจจะ  

๕. มีหิริ (ความละอายตอบาป) 

ผลที่เปนทิฏฐธัม สรุปไดดังนี้ คือ  

๑. ใคร ๆ ก็ไมอาจติเตียน (เพราะพฤติกรรมไมบกพรอง)  

๒. เทวดาก็ชม  

๓. พรหมก็สรรเสรญิ 
 

อาทิยสูตร (สูตรที่วาดวยประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย)๒๗ 

อาทิยสูตร เปนพระสูตรที่พระผูมีพระภาคตรัสกับคหบดี ชื่อวา อนาถบิณฑิกเศรษฐี สมัยที่

พระองคทรงประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี เนื้อหาของ

พระสูตรตรสัถึงประโยชนที่พึงจะถือเอาจากโภคทรัพย ๕ ประการวา 

๑. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมบํารุงตนเอง บํารุงมารดาบิดา บํารุงบุตร ภรรยา ทาส 

กรรมกร และคนใชใหเปนสุข บริหารใหเปนสุขโดยชอบดวยโภคทรัพย ท่ีหามาไดดวยความ

ขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมดวยน้ําพักน้ําแรง อาบเหงื่อตางน้ําประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม นี้

เปนประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพยประการที่ ๑ 

๒. อริยสาวกยอมบํารุงตนเอง บํารุงมิตรและอํามาตยใหเปนสุข บริหารใหเปนสุขโดยชอบ

ดวยโภคทรัพยที่หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมดวยน้ําพักนํ้าแรง อาบเหงื่อตางน้ํา 

ประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม นี้เปนประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพยประการที่ ๒ 

๓. อริยสาวกยอมปองกันอันตรายท่ีเกิดจากไฟ นํ้า พระราชา โจร คนที่ไมชอบกัน หรือ

จากทายาท ทําตนใหปลอดภัย นี้เปนประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพยประการที่ ๓ 

๔. อริยสาวกยอมทําพลี ๕ อยาง คือ (๑) ญาติพลี (๒) อติพลี (๓) ปุพพเปตพลี (๔) ราชพลี 

(๕) เทวตาพลี นี้เปนประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพยประการที่ ๔ 

                                           
๒๗

 อง.ฺปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๖๔. 



๔๒ 

๕. อริยสาวกยอมตั้งทักษิณาท่ีมีผลสูงข้ึนไป เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุข เปนผลใหเกิด

สวรรคในสมณพราหมณผูเวนขาดจากความมัวเมาและความประมาท ดํารงมั่นอยูในขันติ และโสรัจจะ 

(ความเสงี่ยม) ฝกอบรมตน ทําตนใหสงบ ทําตนใหดับเย็นสนิทดวยโภคทรัพยท่ีหามาไดดวยความ

ขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมดวยน้ําพักน้ําแรง อาบเหงื่อตางน้ํา ประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม นี้

เปนประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพยประการที่ ๕  

คหบดี ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย ๕ ประการนี้แล 

ถาเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชนจากโภคทรัพย ๕ ประการนี้แลว เมื่อโภคทรัพยหมดสิ้น

ไป อริยสาวกนั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา “เราไดถือเอาประโยชนจากโภคทรัพยนั้นแลว และโภคทรัพย

ของเราก็หมดสิ้นไป” ดวยเหตุนี้ อรยิสาวกนั้นจึงไมมีวิปปฏิสาร (ความรอนใจ) ถาเม่ืออริยสาวกน้ันถือเอา

ประโยชนจากโภคทรัพย ๕ ประการนี้ โภคทรัพยเพิ่มพูนข้ึน อริยสาวกนั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา “เรา

ไดถือเอาประโยชนจากโภคทรัพยนั้นแลว และโภคทรัพยของเราก็เพิ่มพูนขึ้น” อริยสาวกนั้นยอมไมมี

วิปปฏิสารเพราะเหตุ ๒ ประการ (การหมดสิ้นไป และการเพิ่มพูนข้ึนของโภคทรัพย) นี้เลย แลวตรัส 

พระคาถาวา 

นรชนผูจะตองตาย เมื่อคํานึงถึงเหตุนี้วา 

คนที่ควรเลี้ยง เราไดเลี้ยงแลว 

อันตรายทั้งหลาย เราไดขามพนแลว 

ทักษิณาที่มีผลสูงข้ึนไป เราไดใหแลว 

และพลี ๕ อยาง เราไดทําแลว 

ทานผูมีศีลสํารวมระวัง ประพฤติพรหมจรรย เราไดบํารุงแลว 

ประโยชนท่ีบัณฑิตผูอยูครองเรอืนปรารถนา เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ 

กรรมที่ไดกอความเดือดรอนในภายหลัง เราก็ไดทําแลว  

ชื่อวาเปนผูตั้งอยูในอริยธรรม 

บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญเขาในโลกนี้ 

เขาตายไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค 

ในพระสูตรนี้สามารถวิเคราะหพระสูตรเชิงเศรษฐศาสตรกระแสหลักได โดยทรงเนนถึง

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติตอทรัพย ดังนี้ 

๑. การแสวงหา ตองเริ่มมาดวยลําแขงของตัวเอง บนพื้นฐานแหงสัมมาอาชีวะ 

๒. บริโภคทรัพย คือ ใชจายบํารุง (มิใชบําเรอ) ตนเองใหเปนสุข (ไดคุณภาพชีวิตจากการ

จายทรัพยบริโภค) 

๓. วิภาคกรรมทรัพย คือ 



๔๓ 

๓.๑ เฉลี่ยผลประโยชนหรือความสุขแกคนใกลชิด เชน พอแม ไกลตัวออกไปคือ มิตร

สหาย เปนตน 

๓.๒ ทําพลีกรรม สงเคราะหญาติ ตอนรับแขก อุทิศผูตาย ถวายหลวง อุทิศเทวดา  

๓.๓ บริจาคหรือกระจายผลประโยชนแกสมณพราหมณผูทรงศลี 

๔. การออมทรัพย (หรือการรักษาทรัพย) พระพุทธองคทรงตรัสใหระวังภัยจาก ไฟ น้ํา 

พระราชา โจร ผูราย ศตัร ูทายาท ท่ีเปนขาศึกตอทรัพย  

 

๒.๔ แนวคดิปจจัยพื้นฐานของมนุษย 

ทุกคนที่เกิดมาในโลกยอมปรารถนาความสุขดวยกันทั้งนั้น ทั้งความสุขทางกายและความสุข

ทางใจ ความสุขของคนธรรมดาสามัญจะเกิดขึ้นมาไดอยางนอยตองมีปจจัยพื้นฐาน ๔ ประการ คอื 

๑. อาหาร คือ สิ่งที่คนหรือสัตวบริโภคกลืนกินเขาไปแลวทําใหหายหิวหรือบรรเทาความหิว

ลงไปได มีความสําคัญเปนอันดับหนึ่งตอการดํารงชีวิตของสรรพสัตว ดั่งพระพุทธองคตรัสไววา “อะไร

เรียกวาหนึ่ง สิ่งที่เรียกวาหนึ่ง คือ สัตวทั้งปวงดํารงอยูไดดวยอาหาร”๒๘ อาหารเปนปจจัยสําคัญอันดับ

แรกแหงความสุขของคนทุกระดับ โดยที่มนุษยและสัตวตองอาศัยอาหารเปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิต แตการ

กินอาหารของคนเรายอมมีลักษณะแตกตางกันไป คือ ผูที่ใชกําลังกายทํางานหนักจะตองกินอาหารมาก 

สวนผูที่ไมไดใชกําลังกายทํางานไมจําเปนตองกินอาหารมากนักโดยเฉพาะนักบวชและสมณะ คือผูใชชีวิต

อยางสงบ การกินการดื่มจะทําเพียงเพื่อใหชีวิตดํารงไปไดเทานั้น สิ่งที่เปนเอกหรือมีความสําคัญเปนหนึ่ง

ก็คือสัตวทั้งปวงอาศัยอาหารเปนอยู ซึ่งมีความหมายวาอาหารเปนเรื่องสําคัญนั่นเอง หากดูหมูสัตวจะ

เห็นวาทุกชีวิตตางก็มุงหาอาหารกินเปนสวนใหญ ในหมูมนุษยก็เชนเดียวกันกับสัตว โดยตางก็หาอาหาร

มาเลี้ยงชีพทั้งนั้น การทํากิจการงานทุกอยางก็มุงถึงเรื่องอาหารสําหรับรับประทานหรือกินเปนสําคัญ 

ดังนั้น เราจึงเรียกการทํางานวาเปนการทํามาหากิน หรอืเรียกวา การประกอบอาชีพ๒๙  

๒. เครื่องนุงหม คือ วัตถุอาภรณสาํหรบัปกปดอวัยวะรางกายใหอบอุน นอกจากจะปองกัน

สัตวเล็กตัวแมลงและสัตวมีพิษภัยทั้งหลายแลว ยังเปนเครื่องประดับตกแตงรางกายใหดูดีมีวัฒนธรรม 

และทําใหคนเรารูสึกวาตนเปนสัตวมีอารยธรรมรูจักนุงหมปกปดอวัยวะสวนที่ควรปกปดหรือควรอายอีก

ดวย เครื่องนุงหมจะชวยปรับอุณหภูมิในตัวคนใหปกติไมเจ็บปวยงาย ดั่งพุทธพจนที่วา “วตฺถโท โหติ 

วณฺณโท ผูใหผาชื่อวาใหวรรณะ”
๓๐

 คํากลาวที่วา “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง” ก็เปนคํากลาวที่

                                           
๒๘

 ขุ.ป. (ไทย) ๒๓/๒/๕. 
๒๙

 แกว  ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ, (กรงุเทพฯ: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 

๒๕๕๐), หนา ๗. 
๓๐

 สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๖-๑๓๗-๑๔๐. 



๔๔ 

แสดงใหเห็นถึงความสําคญัของเครื่องนุงหมอยางชัดเจน ดังนั้น เครื่องนุงหมจึงถือวาเปนปจจัยพื้นฐานที่

จําเปนสําหรับชีวิตมนุษย 

๓. ที่อยูอาศัย คือ ที่พักอาศัย กิน นอน ขับถาย และหรือสืบเผาพันธุ ตามธรรมชาติของ

คนเราใหเปนไปโดยสะดวกสบายและปลอดภัย โดยสามารถปองกันลม ฝน แดด สัตวราย และปรับ

อุณหภูมิใหสบายและเปนที่พักผอนอันสงบสุขในชีวิตสวนตัวของแตละคน ซึ่งเรียกงาย ๆ วา “บาน” 

นับเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งซึ่งคนเราจําเปนตองมี เพื่อเปนเครื่องหมายแสดงถึงความมั่นคง

ในชีวิตสวนตัวและครอบครัว เพราะคนที่มีบานมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองยอมมีความสะดวกสบายใน

การดํารงชีวิตประจําวันทุกดานดุจอยูในวิมานเลยทีเดยีว๓๑ 

๔. ยารักษาโรค โดยเหตุที่โรคภัยไขเจ็บเปนทุกขประจําสังขารของคนและสัตว ดังนั้น เมื่อมี

โรคมาเบียดเบียนก็จําเปนตองอาศัยสิ่งท่ีมาแกหรือมาบําบัดบรรเทาใหหายจากโรค ซึ่งเรียกสิ่งนั้นใน

ภาษาพระวา “คิลานเภสัช” เรียกในภาษาชาวบาน “ยารักษาโรค” ลักษณะของโรคนั้นมี ๓ ลักษณะ คือ 

๑) บางชนิดรักษาหรือไมรักษาก็หาย ๒) บางชนิดรักษาจึงหาย ไมรักษาตาย ๓) บางชนิดรักษาหรือไม

รักษาก็ตายสถานเดียว ดังน้ัน เภสัชหรือยาจึงจําเปนแกโรค ๒ ลักษณะแรก อาจเปนยาแผนโบราณหรือ

แผนปจจุบันก็ได ยาที่ใชถูกสวนยอมชวยใหหายขาดจากโรคไดเปนอยางดี เมื่อคนเราไมมีโรคสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตยอมปลอดโปรงแจมใสเหมาะแกการทํางานและประกอบอาชีพตาง ๆ โดยสามารถปฏิบัติ

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ การไมมีโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียนจึงถือวาเปนลาภอันประเสริฐ 

คือเปนการไดสิ่งที่ดีหรือเปนกําไรของชีวิต ดั่งพุทธพจนที่วา “อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไมมีโรคเปนลาภ

อยางย่ิง”๓๒ ความสําคัญของยารักษาโรคถือวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของคนเรา

ใหมีความสุข เพราะความสุขพื้นฐานประการหนึ่งของคนเราก็คือการมีสุขภาพดีนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
๓๑

 พิพัฒน  ยอดพฤติการณ, การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบ

กับพุทธเศรษฐศาสตร, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๒๖. 
๓๒

 ม.ม. (ไทย) ๒/๒๘๗/๔๙๖. 



๔๕ 

๒.๕ แนวคดิความสุขของชีวิตมนุษย 

ความสุขอันชอบธรรมที่ประชาชนชาวบานควรมีไว ๔ ประการ เรียกวา “สุขของคฤหัสถ” 

หมายถึง สุขคือความสบายกายสบายใจของชาวบาน ความสุขท่ีชาวบานควรพยายามเขาถึงใหได

สม่ําเสมอ หรือความสุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนพึงมี ๔ อยาง ไดแก 

๑. อัตถิสุข สุขเกิดแตความมีทรัพย หมายถึง ความภูมิใจ อิ่มเอิบใจวาตนมีโภคทรัพยที่

ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม บุคคลที่ขยันทํางานเก็บเงินทองไว

ไดเปนจํานวนพอเพียงยอมมีความสบายใจภูมิใจในความพยายามของตน 

๒. โภคสุข สุขเกิดแตการจายทรพัยบริโภค หมายถึง ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนไดใชทรัพย

ท่ีไดมาโดยชอบธรรมนั้นเลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยงและบําเพ็ญประโยชน 

๓. อนณสุข สุขเกิดแตความไมตองเปนหนี้ หมายถึง ความภูมิใจ อิ่มเอิบใจวาตนเปนไท ไม

มีหนี้สินติดคางใคร ความไมเปนหนี้เปนสุขอยางไรนั้น คนที่ไมเปนหนี้เทานั้นที่รูสึกได และความเปนหนี้

เปนทุกขอยางไร คนเปนหนี้เทานั้นถึงจะรูวาทุกข ดั่งพุทธพจนท่ีวา “อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก การกูหนี้เปน

ทุกขในโลก”๓๓ ฉะนั้น การไมเปนหนี้จึงนับวาเปนความสุขสําคัญประการหนึ่ง 

๔. อนวัชชสุข สุขเกิดแตการประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ หมายถึง สุขที่เกิดจากการ

ประพฤติส่ิงที่ไมมีโทษ คอืความภูมิใจอิ่มเอิบใจวาตนมีความประพฤติสุจริต ไมมีความประพฤติบกพรอง

เสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยที่ใคร ๆ ก็ตําหนิติเตยีนไมได คนเราจะมีความสขุแทจริงนั้นตองพึ่ง

การทํางานท่ีไมมีโทษ คือไมผิดกฎหมาย ไมผิดศลีธรรม ไมเปนที่ครหาของผูอื่น๓๔ 

ในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจานั้นไมละเลยปญหาทางเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 

โดยมองเรื่องความสะดวกสบายทางวัตถุสิ่งแวดลอมเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต เพียงแตใหรูคุณและโทษ

ของปจจัยตาง ๆ หรือของทรพัยสมบัติเหลานั้น โดยใชปญญาพิจารณาถึงคุณคาแทและคุณคาเทียมของ

สิ่งเหลานั้นใหประจักษชัด ก็จะเกิดความสะดวกสบายระดับที่เรียกวา ความสุขขั้นพื้นฐาน หรือความ

จําเปนพื้นฐานของมนุษยที่สัมพันธกับหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ดังนั้น เศรษฐศาสตรกระแสหลัก

เมื่อมองในแงของพระพุทธศาสนาแลว ก็คือหลักการในการดํารงชวีิตเพื่อดําเนินไปสูความสุขในการครอง

เรือน ๔ ประการ ตามที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงไววา “ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย ทั้งเคลื่อนที่ได

และเคลื่อนที่ไมได ความสุขที่เกิดจากการใชจายทรัพยเพื่อสนอง ความตองการของตนไดตามปรารถนา 

ความสขุที่เกิดจากไมตองเปนหนี้เปนสินคนอื่น ซึ่งทางพระพุทธศาสนาแสดงวาการเปนหนี้คนอ่ืนนั้นเปน

ความทุกขในโลกประการหนึ่ง” ทั้งนี้ โดยเหตุท่ีวัตถุประสงคทางเศรษฐศาสตรกระแสหลักไดเนนไปที่

สวัสดิการและสวัสดิภาพ ดังนั้น พระพุทธองคจึงทรงแสดงความสุขท่ีอาจใหความสุขใจ ปลื้มใจ ม่ันใจใน

                                           
๓๓

 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๕๘/๓๙๔. 
๓๔

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๙๐. 



๔๖ 

ชีวิตไวในประการที่ ๔ คือ ความสุขที่เกิดขึ้นจากการดํารงชีวิตที่ปราศจากโทษ โดยจะตองมีหลักธรรม

ของคุณธรรมจริยธรรมเขาไปควบคุมทั้งในดานการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน การคลัง การแบง

สรร และการวางแผน เปนตน 

การเพียรพยายามที่จะตอบสนองความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางไมจํากัด จึงไมอาจจะ

กระทําได หากไมมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขามาควบคุมความตองการที่ไมจํากัดของมนุษยไว เพราะเมื่อมองในแง

ความเปนจริงแลว พฤติกรรมของคนทั้งหลายในสังคมลวนแตเปนการสะทอนออกไปจากจิตของมนุษย

ท้ังนั้น แมความตองการของตัวเองก็เกิดขึ้นจากจิต จิตเปนใหญเปนประธานในพฤติกรรมของคนเรา

ท้ังหมด ดวยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงมองปญหาทุกอยางในรูปของกระบวนการที่จะตองสืบคนใหถึงตน

ตอของเรื่องนั้น ๆ ไมวาจะเปนทางทําลายหรือทางสรางสรรคก็ตาม หากตองการสรางสรรคหรือทําลาย

อะไรจะตองคนไปใหถึงตนเหตุของสิ่งเหลานั้นแลวลงมือจัดการกับเหตุนั้นตามสมควรแกกรณี คือจะ

สรางหรือทําลายก็ใหลงมือกันที่ตนเหตุน้ัน ขอนี้เปนไปตามหลักการสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีวา 

“สภาวธรรมท้ังหลายเกิดแตเหตุ พระตถาคตเจาทรงแสดงเหตุแหงสภาวธรรมเหลานั้นและความดับแหง

สภาวธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยางน้ี” ๓๕ 

ความตองการของคนเราน้ันเกิดจากจิต ถาตองการจะใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ

ตอบสนองความตองการของคนเราอันไมจํากัดใหเกิดผลตามที่นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักตองการได 

จําเปนจะตองพัฒนาจิตใจของคนเราใหมีหลักของปญญาหรือเกิดสัมมาทิฏฐิ คือ มีความคิดเห็นชอบ ทั้งนี้

เพราะวาคนเราคิดกอนจึงทําการงานทุกอยาง และคิดกอนจึงจะพูดอะไรออกไป หากคนเรามีคุณภาพจิต

ท่ีสามารถเห็นชอบคิดชอบไดแลว คนในโลกก็จะสามารถใชทรัพยากรอันมีอยูอยางจํากัดตอบสนองความ

ตองการของตนไดตามกําลังความรูความสามารถและมาตรฐานทางศีลธรรมชีวิตของแตละคนได โดยมีจุด

กลางทางกระบวนการแหงการแสวงหาทรัพยเปนตนน้ันใหมานัดพบกันที่หลักของศีลธรรม คุณธรรม และ

จริยธรรม อันไมทําใหตนเองและคนอ่ืนเดือดรอนเพราะการแสวงหาปจจัยเปนตนเหตุ ท้ังนี้มิได

หมายความวาชาวบานผูครองเรือนจะตองละกิเลสไดเด็ดขาด เพียงแตใหควบคุมความอยากมิใหรุนแรง

จนถึงขีดอันตราย อันเปนการดาํรงชีวิตที่ขาดหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งเปนวิสัยสัญชาตญาณ

ของสัตวเดรัจฉานที่ใชวิธีการแสวงหาบริโภคถือครองสิ่งตาง ๆ ดวยการแยงชิงกัน ซึ่งเปนไปในลักษณะ

ท่ีวา “แยงอาหารกันกิน แยงถ่ินกันอยู แยกคูกันพิศวาส แยงอํานาจกันเปนใหญ”
๓๖

 ดังน้ัน การแบงกัน

สรางสุขโดยวิธีการทางเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยางเดียวจึงกอใหเกิดปญหาแกโลกอยูเสมอ 

 

 

                                           
๓๕

 แกว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ, หนา ๑๗-๑๘. 
๓๖

 พัลลภ กฤตยานวัช, “พุทธเศรษฐศาสตรเพื่อความมั่งคั่งและความสุขของชีวิต”, ธอส. สานฝนเพื่อ

บาน เพื่อคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห, ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๗ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒): หนา ๓๐-๓๑. 



๔๗ 

๒.๖ แนวคดิการบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน 

พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่บุคคลจะตองปฏิบัติใหเหมาะควรแก

ฐานะของตนเพื่ออาศัยปจจัยตาง ๆ เหลานั้นมาอํานวยความสุขใหเกิดข้ึนในชีวิตของตนโดยมุงเนนเปน

เครื่องอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติธรรม และเพื่อใหสามารถดํารงตนอยูในศีลธรรม

อันดีงามดวย แตพระพุทธศาสนาไมไดใหความสําคัญแกความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอยางเดียว แมจะ

ยอมรับวา สัตวทั้งหลายจะดํารงชีวิตอยูไดดวยอาหาร และถือวาปจจัย ๔ คือ อาหาร ที่อยูอาศัย 

เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปนปจจัยเครื่องอาศัยของชีวิต ก็ตาม เพราะวาความสุขที่แทจริงอันเปนสิ่งที่

บุคคลตองการนั้นหาไดเกิดขึ้นโดยอาศัยรูปวัตถุเพียงอยางเดียวไม ความสุขที่แทจริงอยูท่ีใจ อยางนอย

ท่ีสุด ในขั้นของการดํารงชีวิตแบบชาวบานความสุขยอมเกิดจากความพอใจเปนสําคัญ๓๗ ซึ่งผลเชนนี้จะ

เกิดขึ้นไดดวยการรูจักควบคุมใจตนเอง แทนที่จะวิ่งไลความอยากดวยการเพียรพยายามตอบสนองความ

ตองการของตน หรือดวยการตกเปนทาสแหงตัณหาที่เคยกระซิบใจใหอยากไดอยางนั้นอยางโนน

ตลอดเวลา จนไมมีคําวา “เต็ม” คําวา “อิ่ม” หรือคําวา “พอ” เพราะธรรมชาติของตัณหามันเปน

เชนนั้น ยิ่งคนที่ตกเปนทาสของความอยากเปนคนพาลท่ีขาดปญญาเปนหลักในการพิจารณาตัดสินใจสิ่ง

ตาง ๆ ดวยแลว ก็ย่ิงจะมีแตทําลายตนเองใหเสื่อมเสียโดยสวนเดียว ดั่งพุทธพจนตัดสอนไววา “ผูมี

ปญญาทรามยอมฆาตนเองเหมือนฆาคนอ่ืนเพราะอยากไดโภคสมบัติ”๓๘
 

ความอยากไดอยากมีหรืออยากเปนโนนเปนนี่ดวยอํานาจกิเลสตัณหานั้นหาทําใหคนเราอิ่ม

หรือรูจักพอไม ยิ่งมีมากก็ยิ่งอยากไดมาก ยิ่งเปนใหญอยูในตําแหนงอํานาจวาสนาแลวก็อยากจะเปน

ตอไปอีก คนที่ถูกกามตัณหาครอบงําจิตนั้นแมจะมีเงินทองไหลมาเทมาดุจเมล็ดฝน ก็ไมหมดความโลภ

ท้ังนี้เพราะความอิ่มเบ่ือในกามตัณหายอมไมมี ดังพุทธพจนที่ตรัสไววา “ความอ่ิมในกามทั้งหลายยอมไม

มีดวยเงินทองดุจเมล็ดฝน แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี ความอยากมีอารมณหาที่สุดมิได เพราะผูเสพกาม

ยอมปรารถนากามเรื่อย ๆ ไป”๓๙
 

ดังนั้น แทนท่ีจะใหคนเรายอมสยบอยูกับอํานาจของกิเลสตัณหาเพียงอยางเดียว 

พระพุทธศาสนากลับสอนใหคนเรารูจักใชปญญาพิจารณาเห็นคุณและโทษของสิ่งตาง ๆ ตามความเปน

จริงหรือตามท่ีมันเปน เพราะเมื่อมีปญญายอมมีคุณภาพจิตเฉลียวฉลาดสามารถควบคุมจิตใหรูเทาทัน

ความรายกาจของกิเลสตัณหาได โดยเกิดภาวะจิตที่รูจักอิ่มรูจักพอในการบริโภคหรือแสวงหาปจจัยหรือ

ความสขุสําหรบัมนุษยเทาที่จําเปน มีจิตปลอดโปรงเปนอิสระในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีเหตุมีผล อีก

                                           
๓๗

 สุข เจริญรัตน, “พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ”, ธอส. สานฝนเพ่ือบาน เพื่อคุณ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห, ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๗ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒): หนา ๑๕-๑๖. 
๓๘

 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๙/๒๓. 
๓๙

 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๖๖/๔๐. 



๔๘ 

ท้ังยังสามารถประกอบกิจการงานในชีวิตประจําวันท่ีเปนไปโดยสุจริต ไมตองเดือดรอนใจในภายหลัง 

ท้ังนี้เพราะความอิ่มดวยปญญาน้ันเปนความอิ่มท่ีประเสริฐ ดั่งพุทธพจนที่วา “บรรดาความอิ่มท้ังหลาย 

ความอ่ิมดวยปญญาประเสริฐ ผูอ่ิมดวยปญญายอมไมเดือดรอนเพราะกามตัณหาทําผูอ่ิมดวยปญญาไวใน

อํานาจไมได”๔๐
 

การดํารงชีวิตเปนหลักธรรมข้ันศีล คือ สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตในการในทางท่ีชอบธรรม 

ดังนั้น การงานที่ปราศจากโทษจึงกําหนดเอาที่การกระทํานั้นจะตองไมเบียดเบียนตนและคนอื่นให

เดือดรอนซึ่งผลที่เกิดจากการทํางานเหลานั้นจะตองออกมาในรูปแบบที่ตนเองไมเดือดรอนดวยและคน

อ่ืนก็ไมเดือดรอนดวย กลาวคอื ผลงานเหลานั้นจะตองเก้ือกูลแกตนและคนอื่นใหไดรับประโยชนสุขใน

รูปแบบที่พึงประสงคของสังคม โดยกําหนดไดดวยการท่ีตนและคนอ่ืนไดรับความสุขจากผลงานนั้น ๆ ซึ่ง

การทํางานเชนนี้จึงตองตั้งอยูบนพื้นฐานความถูกตองดีงามทางศีลธรรมและความถูกตองชอบธรรมทาง

กฎหมายบานเมือง พระพุทธศาสนาไดยกยองคนที่รูจักถือเอาประโยชน ๒ อยาง คือ ประโยชนใน

ปจจุบัน และประโยชนในภายหนา วาเปน “บัณฑิตชน” ดังนั้น ในการประกอบกุศลกิจหรือทําบุญคุณ

งามความดีตาง ๆ ก็ไมควรมุงหวังเอาแตประโยชนหรอืความสุขภายหนาอยางเดียว แตควรจะไดคํานึงถึง

ประโยชนในปจจุบันดวย กลาวคือ  

๑. รูจักขยันหาทรัพยในทางท่ีชอบธรรมใหเพิ่มมากข้ึน  

๒. รูจักเก็บรักษาทรพัยที่หามาไดนั้นเพื่อเปนหลักประกันชีวิต  

๓. รูจักคบคนเพื่อใหทรัพยนั้นเพ่ิมพูน ไมใหไหลออกโดยไมถูกตองเพราะการคบเพื่อนชั่ว  

๔. รูจักดํารงชีวิตใหพอเหมาะ พอดี พอเพียง โดยวางแผนใชจายทรัพยเพื่อการดํารงชีวิต

อยางรัดกุมไมฟุมเฟอย๔๑ 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีสงเสริมความสมบูรณพูนสุขของชีวิตมนษุยในปจจุบัน คือ การ

มีเศรษฐกิจที่ดี หรอืการอยูดีกินดี แตทั้งนี้ท้ังนั้นก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไข องคประกอบ หรือบริบทในการนําไป

ประยุกตใชใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสุขตามที่ตองการ 

 

 

 

 

 

                                           
๔๐

 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๓/๑๖๔๓/๒๙๖ 
๔๑

 พิพัฒน ยอดพฤติการณ, “หลักพุทธธรรมและปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, ธอส. สานฝนเพ่ือบาน 

เพื่อคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห, ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๗ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒): หนา ๓๓-๓๔. 



๔๙ 

๒.๗ แนวคิดคุณคาของกาลเวลา 

การประกอบสัมมาชีพทํางานเพ่ือแสวงหาปจจัยเครื่องดํารงชีวิตของคนเรานั้น พระพุทธศาสนา

เริ่มตนจากการสอนใหคนตระหนักถึงคุณคาของเวลา เพราะเวลาเปนสิ่งที่มนุษยไดจากธรรมชาติเทา

เทียมกัน ไมวาจะอยูในปราสาทราชวังหรืออยูในสลัมก็ตาม โดยหลักทั่ว ๆ ไปแลว คนเราใชเวลาของตน

ไมเหมือนกัน ทําใหวิถีชีวิตของแตละคนแตกตางกันในดานตาง ๆ มีพระพุทธดํารัสที่ตรัสใหคนเห็น

ความสาํคัญของเวลาเปนอันมาก เชน  

“ภิกษุท้ังหลาย พวกเธออยาปลอยขณะใหผานพนไป เพราะคนที่ปลอยขณะใหผานไปยอม

เศราโศกในภายหลัง” 

“วัยยอมผานพนไปเหมือนขณะน้ันแหละ” 

“กาลเวลายอมกินสรรพสัตวพรอมดวยตัวของมันเอง” 

กาลเวลาเปนทรัพยากรเดียวที่ไมอาจจะเก็บสะสมไวได เปนสิ่งท่ีผานไปเรื่อย ๆ ผานแลวก็

ผานไป ไมมีใครจะสามารถนํากลับมาใชประโยชนอีกไดผูที่เปนนักบริหารเวลาที่ดี ก็คือผูที่สามารถใช

เวลาทําประโยชนใหไดมากที่สุดไมปลอยเวลาใหไปเปลาโดยมิไดทําประโยชน เพราะเมื่อเวลาชวงใดผาน

ไปโดยมไิดทําประโยชน ก็เทากับเปนการปลอยใหชีวิตชวงนั้นวางเปลาขาดจากประโยชนที่ควรจะไดไป 

กลายเปนชวงชีวิตที่ไรคาและไมอาจจะยอนกลับไปเติมความวางเปลาไรคานั้นใหเต็มได๔๒  

ทรัพยากรท่ัว ๆ ไปมนุษยสามารถจะเก็บสะสมไวใชประโยชนในภายหลังได เชน นํ้า กาซ 

หรอืแมกระทั่งพลังงานจากแสงอาทิตย ก็สามารถเก็บไวไดแตยังไมมีใครผูใดผูหนึ่งสามารถเก็บเอาเวลาที่

ผานมาถึงแลวไวใชทําประโยชนในภายหลังไดเลย กาลเวลายอมผานไปอยางสมํ่าเสมอและไมมีการหวน

กลับมาอีก ชีวิตคนมีความสัมพันธกับเวลาโดยตลอด เวลาเปนเครื่องวัดคุณคาของชีวิต ถาเวลาผานไป

พรอมกับการทําประโยชน ชีวิตก็มีคุณคา เพราะชีวิตก็เหมือนเครื่องมือเครื่องใชอยางหนึ่งซึ่งคนเราใชทํา

การตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใชทั้งหลายถาเก็บไวเฉย ๆ ก็หาประโยชนอะไรไมได เชน มีรถที่จอดท้ิงไว ก็ไม

มีประโยชน เทากับไมมีน่ันเอง ในทํานองเดียวกัน คนเรามีชีวิตแลว ไมใชชีวิตนั้นทําประโยชน ก็

เหมือนกับไมมีชีวิตหรือความวางเปลา๔๓ 

คนเกียจครานมักมีความคิดวา การทํางานเปนความเหน็ดเหนื่อย เปนความทุกข เปนความ

ลําบาก เปนความทรมาน เขาจึงชอบที่จะอยูเฉย ๆ ชอบการพักผอนซึ่งตนเห็นเปนความสบาย แตความ

จริงนั้น การพักผอนไมยอมทําการทํางานกลับมีโทษแกชีวิตนัน่เอง เพราะทําใหรางกายออนแอ เจ็บปวย

                                           
๔๒

 แกว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ, หนา ๒๓. 
๔๓

 สุนทร บุญญาธิการ, “บานพอเพียง”, ธอส. สานฝนเพื่อบาน เพ่ือคณุ ธนาคารอาคารสงเคราะห, ปที่ 

๑๕ ฉบับที่ ๕๗ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒): หนา ๕๓. 



๕๐ 

งาย เกิดโรคภัยไขเจ็บติดตามมา ย่ิงเปนการพักผอนในสถานบันเทิงยามราตรีดวยแลว ยิ่งมีแตโทษ

นานัปการ สวนคนที่ขยันทํางานจะมีรางกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง คลองแคลว ไมเจ็บปวย 

กาลเวลาเปนตัวแปรอยางสําคัญในการจําแนกใหคนเราแตกตางกัน เพราะปญหาเรื่องเวลา

ไมไดอยูที่ใครมีเวลาเทาไร แตอยูที่แตละคนไดใชเวลาชีวิตของตนไปอยางไรมากกวา ใครก็ตามสามารถ

ประกอบภารกิจหรือหนาที่การงานใหเหมาะสมแกกาลเวลาที่มาถึง ความเจริญกาวหนาในฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมนั้น ๆ ยอมเกิดขึ้นแกเขาตามสมควรแกเหตุ อยางไรก็ตาม ในการทํากิจการตาง ๆ 

ของคนเรา ยอมมีชวงจังหวะของการดําเนินการที่ตางกัน บางจังหวะเวลาควรทําการอยางชา ๆ บาง

จังหวะเวลาก็ควรดําเนินการอยางรีบดวน ผูท่ีปฏิบัติไมถูกจังหวะเวลา ยอมทําการผิดพลาด เกิดความ

เสียหาย และไดรับความเดือดรอนอยางเจ็บปวด ดั่งพุทธพจนท่ีวา “ผูใดยอมรีบในกาลที่ควรชา และชา

ในกาลที่ควรรีบ ผูนั้นเปนคนเขลายอมตกทุกขเพราะการจัดทําโดยไมแยบคาย”๔๔ ผูใดไมสําเหนียกคาํนึง

หรอืตระหนักในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่ควร รีบรอนผลีผลามทําการในกาลท่ีควรชา หรือมัวปลอยเวลา

ใหลวงเลยไปไมรีบทําการ ในจังหวะที่ควรรีบ ผูนั้นทานเรยีกวา “คนเขลา” การจัดการทําของเขา เรียกวา 

“ไมแยบคาย” คือเปนการจัดการทําที่ไมไดใชความพินิจพิจารณา ไมไดใชปญญาสอดสองดูความเหมาะ

ความสมควร มักจะทําใหงานเสียหาย ตนเองก็ตองไดรับการตําหนิหรือถูกลงโทษ ทําใหไดรับความทุกข

ไดรับความเดือดรอน กลาวในทางเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ผูทําการโดยไมใชปญญาพิจารณา ไมรู

จังหวะเวลาชาและเร็ว ก็ยอมพบแตความลมเหลวแนนอน ในทํานองเดียวกัน คนฉลาดยอมรูวาในการ

ปฏิบัติงานยอมมีจังหวะเวลาที่ควรดําเนินการอยางชา ๆ และมีจังหวะเวลาที่ควรดําเนินอยางรวดเร็ว

ทันทวงที เขาจึงใชสติปญญาพิจารณาแตละจังหวะเวลาวาชวงไหนควรชาและชวงไหนควรเร็ว แลวจัด

ดําเนินการไปตามความเหมาะสม งานก็จะประสบความสําเร็จใหผลเปนความสุขความเจริญ ด่ังพุทธพจน

ท่ีวา “ผูใดชาในกาลที่ควรชา และรีบในกาลที่ควรรีบ ผูนั้นเปนคนฉลาด ยอมถึงสุขเพราะการจัดทําโดย

แยบคาย”
๔๕

 

บางจังหวะควรทําการดวยความรวดเรว็ฉับพลันทันที มีคําพังเพยอยูวา “พายเถิดนะพอพาย 

ตะวันจะสาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเนา” นี่คือจังหวะเวลาที่ควรทําความรวดเร็ว ในเม่ือจะนําสิ่งของที่

อาจเนาเสียไปขาย จะตองรีบไปในตอนที่ตลาดยังคึกคัก หรือคําพังเพยที่วา “ตีเหล็กเม่ือกําลังรอน” นี่ก็

เปนอีกตัวอยางหนึ่ง เพราะถาไมรีบตีแลวเหล็กอาจจะเย็นและตีไมได แมแตการจะเดินทางไปในที่ตาง ๆ 

โดยอาศัยบริการขนสงสาธารณะ เชน โดยสารรถเมล รถไฟ หรือโดยสารเรือ ก็ตองรีบไปกอนเวลาที่รถ

หรือเรือนั้น ๆ จะผานมา-ผานไป มิฉะนั้นอาจพลาดการเดินทางไดซึ่งเมื่อพลาดแลวก็จะเสียใจ เสีย

ประโยชนที่ควรไปเลยก็ม ีดังคํากลาวที่วา  

                                           
๔๔

 ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๓๑๓/๔๓๙. 
๔๕ ขุ.เถร. (ไทย). ๒๖/๑๑๙/๓๕๗. 



๕๑ 

“เวลาและวารี มมิีท่ีจะคอยใคร 

ท้ังเรอืเมลและรถไฟ มันก็ไปตามเวลา 

โอเอและอืดอาด ก็จะพลาดปรารถนา 

พลาดแลวจะโศกา อนิจจาเราชาเอง” 

เรื่องจังหวะเวลาในการทําการตาง ๆ น้ีผูฉลาดมีสติปญญาดียอมกําหนดและจัดทํา

ดําเนินการไปตามความเหมาะสม ไมรีบดวนในการที่ควรชา และไมชักชาในการที่ควรรีบดวน การงาน

ตาง ๆ ท่ีทํายอมจะประสบความสําเร็จเกิดประโยชนโภคผล เกิดความเจริญรุงเรือง นับไดวาประสบ

ความสขุ เพราะไดจัดทําโดยแยบคายคือทําโดยใชสติปญญาพิจารณาอยางรอบคอบ 

 

๒.๘ แนวคิดการคํานึงถงึประโยชนย่ิงกวาการถือฤกษยาม 

หลักพระพุทธศาสนาไมไดสรรเสริญการถือฤกษยามในการทํางาน แตใหถือประโยชนที่พึ่งได

เปนสําคัญ เพราะวาในการทํางานจุดหมายสําคัญอยูที่ประโยชนท่ีเกิดจากการงานเหลานั้น ดั่งพุทธพจน

ท่ีวา “ประโยชนไดลวงเลยคนเขลาที่มัวถือฤกษยามอยู ประโยชนเปนฤกษของประโยชนเอง ดวงดาว

ท้ังหลายจักทําอะไรได”
๔๖

 หลักพระพุทธศาสนามองเห็นวาเรื่องการถือฤกษถือยามเปนเรื่องทําใหเสีย

ประโยชน โดยถือวา ไมวาจะเปนฤกษใด ยามใด หรือเวลาใด ถามองเห็นชองทางวา เราจําเปนตอง

ประชุมเพลิงญาติในวันน้ีและเวลานี้ดวย วันพรุงนี้เก็บอัฐิบําเพ็ญบุญกุศลแลว ญาติ ๆ ที่อยูทางไกลจะได

กลับโดยสะดวก แลวดําเนินการตามท่ีกําหนดนั้น ก็จะเปนประโยชนมาก เพราะไมตองเสียเวลาไปอีก

หนึ่งวันโดยไมจําเปน และบางครั้งเวลาที่จะเสียไปน้ัน เปนเวลาที่นัดแนะในเรื่องผลประโยชนกับบุคคล

อ่ืน ซึ่งถาเลยกําหนดเวลานัดไปก็จะเปนโมฆะ นอกจากนั้น หลักพระพุทธศาสนายังถือวาการที่ประโยชน

ไมเสียไปนั่นแหละเปนฤกษของประโยชนเอง ดวงดาวบนฟาหรือดาวนพเคราะห อัฐเคราะหทั้งหลายจักมี

อิทธิพลทําอะไรใหได ดังน้ัน ผูที่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่สอนเรื่องกรรมคือการกระทําเปน

สําคัญ จึงควรทําการงานที่กอใหเกิดประโยชนแกตนโดยไมตองคอยฤกษคอยยามอะไรมากนัก แตใหดู

ชวงจังหวะเวลาที่จะลงมือทําแลวจะไดรับประโยชนเปนสําคัญ สวนในเรื่องการถือฤกษยามที่เปนมงคล

ในงานมงคลตามประเพณตีาง ๆ ก็อนุวัติตามความเชื่อในสังคมได 

การที่คนปลอยเวลาใหผานพนไปไมทําสิ่งที่เปนประโยชนแกตนนั้น ตามปกติแลวมักจะมี

ขออางเสมอ และสิ่งที่ทําใหอางเชนนั้นเกิดจากความเกียจครานเปนประการสําคัญซึ่งตามหลักทาง

พระพุทธศาสนาไดชี้ชัดวาความเกียจครานเปนอบายมุข คือปากทางแหงความเสื่อมแหงชีวิตประการ

หน่ึงในอบายมุข ๖ ดั่งพุทธพจนที่วา  

                                           
๔๖

 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๖/๔๙/๔๙. 



๕๒ 

“คนที่มักนอนหลับในกลางวัน เกลียดชังการลุกขึ้นในกลางคืน เปนนักเลงข้ีเมาเปนนิจ ไม

อาจครอบครองเหยาเรือนใหดีได ประโยชนทั้งหลายยอมลวงเลย ชายหนุมท่ีละทิ้งการงานเสีย ดวยอาง

เลศวา “หนาวนัก รอนนัก เวลานี้เย็นเสียแลว ดังนี้เปนตน สวนผูใดไมสําคัญความหนาวและความรอนยิง

ไปกวาหญา ทํากิจของบุรุษอยู ผูนั้นยอมไมเสือ่มจากความสุขเลย”
๔๗

 

จากพระพุทธพจนนี้ สามารถสรุปลักษณะของคนเกียจครานได ๖ ลักษณะ คือ  

๑. คนที่มักอางวาหนาวนัก แลวไมทําการงาน  

๒. คนท่ีมักอางวารอนนัก แลวไมทําการงาน  

๓. คนท่ีมักอางวาเวลาเย็นแลว แลวไมทําการงาน  

๔. คนท่ีมักอางวายังเชาอยู แลวไมทําการงาน  

๕. คนท่ีมักอางวาหิวนัก แลวไมทําการงาน  

๖. คนท่ีมักอางวากระหายนัก แลวไมทําการงาน๔๘ 

บุคคลผูเกียจครานผัดเพี้ยนไมทําการงานเชนนี้ยอมเสียประโยชนของตนไปอยางนาเสียดาย 

ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายในทางดานเศรษฐศาสตร เพราะวาโภคทรัพยใหมก็ไมเกิด โภคทรัพยที่มีอยูก็มี

แตจะหมดสิ้นไป เมื่อคนเกียจครานเลี่ยงงานดวยขออางตาง ๆ ไมวาเขาจะประกอบอาชีพเกษตรกร 

พอคา ขาราชการ หรือพนักงานในรัฐวิสาหกิจ หางราน บริษัทอะไรก็ตาม เขาก็จะไมประสบผลสําเร็จใน

อาชีพนั้น ๆ ผลของความเกียจครานนอกจากจะฉุดคุณภาพชีวิตใหต่ําลงแลว ยังเปนตัวถวงความเจริญ

ของกลุมหรือหนวยงานที่ตนเปนสมาชิกอีกดวย ดังน้ัน บุคคลผูมีอุดมคติมุงหวังใหชีวิตเจริญกาวหนาควร

ฉวยโอกาสในขณะท่ียังมีสุขภาพแข็งแรง ทํางานดวยความเขมแข็ง รับผิดชอบ ไมควรปลอยใหความเกียจ

ครานมามีอิทธิพลบงการใหงอมืองอเทาอันจะเปนตัวแปรใหคุณภาพชีวิตไมเจริญกาวหนาที่ควรจะเปน 

ตามหลักพระพุทธศาสนา “คนที่ทํางานเปน” คือ คนที่ประกอบภารกิจการงานของตนให

เหมาะสมแกกาลเวลาที่มาถึง ใครก็ตามที่ในการอันควรจะทําเรื่องหนึ่งแตกลับไปทําอีกเรื่องหนึ่ง ถือวา

เปนการกระทําที่สมควรแกการตําหนิ ดั่งพระพุทธพจนที่วา “ผูที่ปรารถนาจะทํากิจท่ีควรทํากอนในการ

ภายหลัง ยอมเดอืดรอน ในกาลขางหนา เหมือนมานพหักไมกุมฉะนั้น”
๔๙

 มีเรื่องเลาประกอบความนี้วา 

มานพหรือชายหนุมคนนี้เปนคนเกียจคราน ไปหาฟนกับเพื่อนตามคําสั่งของอาจารย ในขณะที่เพื่อน ๆ 

ทํางานหาฟนกัน ตนกลับนอนหลับจนหมดเวลา เมื่อเพื่อนปลุกใหตื่นขึ้นจึงตรงเขาไปหักกิ่งตนกุมดวย

ความเขาใจวาเปนไมแหง ถูกกิ่งตนกุมดีดกระเด็นเขาตา ทําใหตาบอด ฟนก็ไมได ตาก็บอด เพราะการ

ปลอยเวลาที่ควรทํางานใหผานไปนั่นเอง  

                                           
๔๗

 ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๒/๑๕๒. 
๔๘

 แกว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ, หนา ๓๐-๓๑. 
๔๙

 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๓/๗๑. 



๕๓ 

ทรัพยสมบัติเปนสิ่งที่บันดาลความสุขแกเจาของ คนมีทรัพยสมบัติมากก็มีโอกาสแสวงหา

ความสขุจากทรัพยไดมาก คนมีทรัพยนอยก็แสวงหาความสุขจากทรัพยไดนอย การแสวงหาความสุขจาก

ทรัพยท่ีวานี้อาจเปนการแสวงหาในทางที่ผิดก็ได หรือเปนการแสวงหาในทางที่ถูกก็ได ที่วาเปนการ

แสวงหาในทางท่ีผิด คือใชจายทรัพยไปในทางอบายมุข ไดแก การเปนนักเลงหญิง การเปนนักเลงสุรา  

การเปนนักเที่ยวกลางคืนหรือนักทองราตรี ม่ัวสุมในวงพนัน ชอบคบคนประเภทชักนําในทางเสียทรัพย

โดยไมจําเปน สวนในการแสวงหาความสุขจากทรัพยในทางที่ถูกนั้น คือการใชสอยทรัพยใหเปนประโยชน 

ซึ่งนอกจากจะบริโภคใชสอยดวยตัวเองแลวควรจะใหทาน คือการบริจาคทําบุญในพระพุทธศาสนาหรือ 

สาธารณกุศลตาง ๆ ตามสมควรซึ่งจะกอใหเกิดความสขุใจจากการใชจายทรัพย  

การขาดแคลนทรัพยมักมีสาเหตุมาจากความเกียจครานทําการงาน ความมัวเมาในอบายมุข 

ไมรูจักจัดการทรัพย และใชจายเกินฐานะ ดังนั้น ผูท่ีจะหาทรัพยใหไดและสามารถมีทรัพยเก็บสํารองไว

ใชในยามจําเปนจึงตองปลูกฝงหลักคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา คือ  

๑. ขยันหาทรัพย โดยมีความขยันในหนาที่การงาน ไมเกียจคราน ไมทอถอย เห็นความสําคัญ

ของการทํางานเทากับชีวิต  

๒. รูจักเก็บ เขาใจจัดการ โดยมีสติปญญาในการจัดการใชทรัพยวาควรจะใชเปนคาอุปโภค

บริโภคเทาใด จะทําทุนเทาใด เก็บไวสํารองเทาใด 

๓. ไมประมาทมัวเมาลุมลงไปกับสิ่งยั่วยวนตาง ๆ เชน กามารมณ สิ่งมึนเมา การเสี่ยงโชค

เลนการพนัน และการคบคนชั่วเปนมิตร 

๔. เลี้ยงชีวิตพอสมควร คือ ไมฟุมเฟอยจนเกินไปและไมฝดเคืองเกินไป เปนคนมัธยัสถคือใช

จายในขนาดกลาง ๆ พอเหมาะพอดี
๕๐

 

ผูที่มีคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ๔ ประการนี้แหละพระพุทธเจาทรงรับรองวาจะรักษา

ทรัพยที่หามาแลวไวไดอยางแนนอน 

 

                                           
๕๐

 วัชระ งามจิตรเจริญ, แนวคิดในการนําเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๗๙-๑๘๐. 



๕๔ 

บทที่  ๓ 

 

หลักการ วิธีการ และองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร” ผูวิจัยได

แบงหลักการ วิธีการ และองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา ไวเปนขอ ๆ โดยแบง

ออกได ดงัน้ี 

 

๓.๑ หลักการเศรษฐศาสตรตามหลกัพระพุทธศาสนา 

หลักการเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมหรือความจริงท่ีปรากฏตามที่

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว เน่ืองดวยหลักพุทธธรรมมีท้ังแนวคิดที่เกี่ยวของกับเรื่องกิจกรรม

หรือความเปนไปทางดานเศรษฐศาสตรซ่ึงเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ โดยไมเก่ียวกับเรื่องศีลธรรมโดยตรง 

และแนวคิดที่เปนเรื่องศีลธรรมที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตรหรือเศรษฐกิจ ซึ่งมีหลักการสําคัญดังน้ี 

๓.๑.๑ การที่สิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธกันและตองอาศัยกัน 

พระพุทธศาสนามองวาสิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธกันและตองอาศัยกัน มนุษยกับมนุษย 

มนุษยกับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ ลวนมีความสัมพันธและตองอาศัยกันในการอยูรอด เศรษฐศาสตร

กลาวถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งในฐานะเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษยก็เชนกัน ไมไดแยกตางหาก

จากกิจกรรมอ่ืน ๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงมีความสัมพันธกับกิจกรรมอื่น ๆ และมีผลกระทบตอ

กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเม่ือพูดกันอยางกวาง ๆ กิจกรรมของมนุษยก็มีกิจกรรมดานเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ซึ่งกิจกรรมเหลานี้มีความสัมพันธและผลกระทบตอกัน กิจกรรมเหลานี้จึงมีผลกระทบตอชีวิต

มนุษยตลอดถึงโลกโดยสวนรวมดวย ความรูและความชํานาญในดานตาง ๆ จึงมีความสัมพันธกันดวย  

เศรษฐศาสตรแนวพุทธไมแยกโดดเดี่ยวจากความรูและความชัดเจนดานอื่น ๆ ของมนุษย ในการ

แกปญหาของมนุษย กิจกรรมทางเศรษฐศาสตรไมแยกโดดเดี่ยวจากกิจกรรมดานอื่น ๆ เพราะฉะน้ัน 

เศรษฐศาสตรไมไดเปนศาสตรทีเ่สร็จสิ้นในตัวโดยลําพัง แตอิงอาศัยกันกับวิทยาการดานอ่ืน ๆ ในระบบ

ความสมัพันธของชีวิตและสังคม๑  

ดังน้ัน เศรษฐศาสตรแนวพุทธจึงสัมพันธ กับการดํารงอยูของมนุษยซึ่งประกอบดวย

องคประกอบ ๓ อยาง คือ มนุษย ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม และสังคม เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้นตองมี

ความสอดคลองกับกระบวนการแหงเหตุปจจัยอยางครบวงจร การที่จะสอดคลองกับกระบวนการแหงเหตุ

                                           
๑
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, (กรงุเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๔๓), หนา ๓๐. 

 



๕๕ 

ปจจัยอยางครบวงจรก็ตองอาศัยความสัมพันธดวยดีกับองคประกอบทุกอยางในระบบการดํารงอยูของ

มนุษย องคประกอบทั้ง ๓ อยางนี้ตองประสานกันและเก้ือกูลกันในการดํารงอยูดวยกันและเดนิไปดวยกัน 

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับทุกภาคสวน ไมวาจะเปนปจเจกบุคคลหรือมนุษย แตละคน 

แตละสังคมที่เปนสวนรวม และธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม โดยสอนใหเก้ือกูลชวยเหลือกันไมเบียดเบียน

กัน เพราะทุกภาคสวนมีความสัมพันธตอกัน การแปลกแยกหรือการไมเขาใจความสัมพันธระหวางตนเอง

กับสิ่งอื่น ๆ ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ซึ่งมีอยู ๓ ดาน คอื 

ดานท่ี ๑ ความแปลกแยกจากธรรมชาติแวดลอม คือการใชชีวิตที่หางไกลจากธรรมชาติ อยู

กับสิ่งที่มนุษยประดิษฐสรางข้ึน เชน อาคาร ถนนหนทาง สิ่งของเครื่องใช และเทคโนโลยีตาง ๆ เปนตน 

จนกระทั่งมองไมเห็นโลกธรรมชาติและเขาไมถึงโลกของธรรมชาติหรือไมไดสัมผัสกับธรรมชาติเลย ทั้ง ๆ 

ท่ีชีวิตมนุษยขึ้นอยูกับธรรมชาติ ตองอาศัยธรรมชาติมีอากาศและนํ้า เปนตน จึงจะอยูได และสิ่งตาง ๆ 

ในธรรมชาติมีดอกไมและแสงแดด เปนตน ก็ใหความสุขแกมนุษยไดดวย นอกจากนั้น แมมนุษยจะอยู

ทามกลางธรรมชาติ แตถาใครมีจิตใจวาวุนเรารอน ชีวิตจิตใจก็สัมผัสไมถึงธรรมชาติ ไมซึมซาบความ

ละเมียดละไมออนโยนของธรรมชาติ เขาก็ไมไดความสุขจากธรรมชาติเชนกัน  

ดานท่ี ๒  ความแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย คือความหางเหินหรือขาดความสัมพันธที่ดีกับ

มนุษยดวยกันซึ่งหมายรวมถึงคนในครอบครัว เพื่อนรวมงาน และคนอื่น ๆ ในสังคม หมายความวา การ

แขงขันกันทําใหคนเราหางเหินกันหรือรูสึกคูแขงขันเปนปรปกษ ย่ิงไปกวานั้น แมแตเวลาอยูในบาน ใจก็

มัวยุงอยูกับงานท่ีตองแขงขันกัน จนทําใหเสียความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว ความสุขที่จะเกิดจาก

ความสมัพันธท่ีดีระหวางเพื่อนมนุษยจึงสูญเสียไป 

ดานที่ ๓ ความแปลกแยกจากกิจกรรมแหงชีวิตของตนเอง คือการสนใจสิ่งอื่นที่ไมใชผล

โดยตรงของกิจกรรมที่ตนเองกระทํา เชน การปลูกตนไม แตไมไดหวังจะเห็นตนไมโตหรือตนไมงาม 

กลับไปหวังเงินที่จะไดจากการขายตนไม เมื่อทํากิจกรรมดวยความคิดเชนนี้ ทําใหไมไดความสุขจากการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ ของตนเอง แมแตการเดิน การยืน การนอนของตนเองก็กลายเปนความทุกข เพราะ

จิตใจมัวแตหวังรอผลตอบแทนเพียงอยางเดียว
๒
  

พุทธศาสนาใหความสําคัญแกชุมชนโดยไมมองขามความสําคัญของรัฐ การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา โดยใหทกุคนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ทุกคน

ในชุมชนลวนเปนกรรมการที่เนนการพัฒนาในทุก ๆ ดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จิตวิญญาณ 

วัฒนธรรม และศีลธรรม อีกทั้งไมไดมองขามความสําคัญของสมาชิกแตละคน จึงเปนกระบวนการที่ใช

วิธีการแบบองครวมตามแนวพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการแบบองครวมของ

พระพุทธศาสนาชวยใหเรามองเห็นอาการหลากหลายที่ปรากฏออกมามีความสัมพันธเชื่อมโยงถึงกัน 

                                           
๒
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, หนา ๖๓. 



๕๖ 

วิกฤตการณตาง ๆ ที่เผชิญหนาอยูที่มีลักษณะเปนระบบและมีรากเหงาอยูในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การ

เขาใจความเกี่ยวโยงระหวางปญหาตาง ๆ ชวยใหไมตองเสียแรงกับอาการที่ปรากฏหลากหลายของ

วิกฤตการณตาง ๆ  โดยสามารถพุงเปาไปยังสาเหตุพื้นฐาน จริง ๆ ของวิกฤตการณเหลานี้ไดเลย เมื่อมอง

อยางผิวเผินปญหาตาง ๆ ดูเหมือนไมเก่ียวของกัน เชน ปญหาความรุนแรงดานชาติพันธุ ปญหามลพิษ

ของอากาศและน้ํา ปญหาครอบครวัแตกแยก และปญหาความแตกตางดานวัฒนธรรม๓
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตรกระแสหลักก็เปนปรากฏการณหรือกิจกรรมอยาง

หนึ่งของสังคมจึงไมอาจแยกอยูอยางโดดเดี่ยว อีกทั้งทุกหนวยในระบบเศรษฐกิจไมวาจะเปนผูบริโภค 

พอคา นักธุรกิจ หรือผูใชแรงงาน ก็ลวนมีความสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ใน

สิงคาลกสูตร พระสูตรนี้พระพุทธองคทรงแสดงใหเห็นแนวทางดําเนินชีวิตที่ตองผสมผสานกันระหวาง

การหลีกเรนกิจกรรม หรือสิ่งที่ไมควรกระทําและการทํากิจกรรมหรือสิ่งท่ีควรทําในดานตาง ๆ ทั้งในแง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศีลธรรมอีกทั้งยังแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลและ

ชุมชนหรือสังคม พระพุทธเจาทรงสอนใหละเวรกรรมกิเลส (กรรมเครื่องเศราหมอง) ๔ ประการ ไมทํา

บาปกรรมเพราะอคติ ๔ ไมของแวะอบายมุข (ทางเสื่อม) ๖ ประการ แหงโภคะทั้งหลาย และทํารวมไป

พรอมกันกับการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติตนตอบุคคลรอบขางท่ีเกี่ยวของ ๖ ประเภท ซึ่งพระพุทธเจา

ตรัสเรียกวาเปนผูปดปองทิศ ๖ ซึ่งการปฏิบัติเหลานี้ทําใหเกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และโลกหนาหลังจาก

ตายแลว ยังไดไปเกิดในสุคติโลกสวรรค๔ ซึ่งเปนหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนปจเจก

บุคคล ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งศีลธรรมและจิตวิญญาณ โดยคํานึงถึงประโยชน

รอบขางทั้งในระยะใกลและระยะไกล  

สรุปไดวา กิจกรรมหรือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจจึงตองเปนไปอยางสอดคลองเก้ือกูลไมทํา

รายหรือไมเบียดเบียนตัวมนุษยเอง รวมทั้งไมเบียดเบียนหรือทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสังคมหรือ

ผูอื่น การมองขามความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานี้ทําใหเกิดการแปลกแยกจากธรรมชาติอัน

นํามาซึ่งการทําลายธรรมชาติและทําใหเกิดภัยตอมนุษยผูกระทําเองและสังคม เม่ือเราเขาใจความสําคัญ

ของความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ รอบตัวเรากับมนุษยแลว เราก็จะไดปฏิบัติตนไดถูกตองหรือมีทาทีที่

เหมาะสมตอบุคคลและสิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา ซึ่งรวมถึงแมแตกิจกรรมสวนตัวมีการยืนและการเดิน เปนตน 

การดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับเศรษฐกิจหรือทรัพยสินจึงตองมีลักษณะเปนองครวมซึ่งใสใจในทุก

องคประกอบที่เกี่ยวของ ปจเจกบุคคลและสังคมจึงเปนหนวยยอยและหนวยใหญในทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่มบีทบาทและความสําคญัที่ตองคํานึงถึงเสมอ 

                                           
๓
 Helena Norberg-Hodge, “Buddhist Engagement in the Globle Economy”, The 

Buddhist Review Tricycle, Vol. 19 No. 4 (1997): pp. 20-25. 
๔
 ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๔/๒๐๐. 



๕๗ 

๓.๑.๒ ธรรมชาติของมนุษยมีทั้งความเห็นแกตัวและความเห็นแกผูอื่น 

มนุษยโดยทั่วไปท่ีพุทธศาสนาเรียกวา “ปุถุชน” หรือคนท่ียังหนาแนนดวยกิเลสนั้นตามหลัก

พุทธศาสนามีทั้งธรรมชาติท่ีดีและเลว มีท้ังความเห็นแกตัวและความเห็นแกผูอ่ืน ตางแตวาคนแตละคน

จะมีความดีและความชั่วไมเทากัน ตางกันไปตามการฝกฝนอบรมพัฒนาตนเองของแตละคน บางคน

อาจจะเห็นแกตัวมาก บางคนอาจจะเห็นแกตัวนอย บางคนอาจมีคุณธรรมมาก บางคนอาจมีคุณธรรม

นอย แตตราบใดที่ยังเปนปุถุชนก็ยังทั้งสองสวนนี้อยู กลาวในเชิงอภิธรรม ปุถุชนมีทั้งกุศลจิตและอกุศล

จิต เมื่อใดที่พัฒนาตนกลายเปนพระอริยะ ก็จะมีโลกุตรจิตเพิ่มขึ้น และข้ันสูงสุดเมื่อสําเร็จเปนพระ

อรหันตแลวจะมีแตกิริยาจิตและโลกุตรจิตเพียงอยางเดียว๕
 ปุถุชนหรือมนุษยทั่วไปยอมมีความอยากหรือ

ความตองการที่อาจจะเรียกวาเปนความตองการตามสัญชาตญาณเพ่ือความอยูรอดและสนองตอบ

ประโยชนของตนเอง ซึ่งพุทธศาสนาเรียกวา “ตัณหา” ซึ่งพุทธศาสนาก็ยอมรับความจริงเรื่องน้ีวาตัณหา

ของมนุษยนั้นมีมากมายมหาศาลจนนับประมาณไมไดดั่งพุทธพจนที่วา “แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี”๖ 

อยางไรก็ตาม พุทธศาสนายังเชื่ออีกวา มนุษยยังมีความตองการอีกชนิดหน่ึงท่ีเปนความตองการที่ดี ซึ่ง

เรียกวา “ฉันทะ” (ฉันทะมีทั้งชนิดที่เปนกุศลและอกุศล ในที่นี้ใชในความหมายของกุศล) ความตองการ

ฝายดีนี้เปนความตองการเพื่อพัฒนาตนเองหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในดานศีลธรรมและ

คุณธรรม จึงเปนความตองการที่เห็นแกผูอ่ืนดวย 

ความเห็นแกตัวและเห็นแกผูอื่นของมนุษยนี้ พระพุทธเจาทรงสอนวา เม่ือทุกคนรักตัวเอง ก็

ควรคิดถึงผูอ่ืนดวย เพราะผูอื่นก็รักตัวเองเหมือนเรา ทั้งนั้น จึงทรงสอนใหคนไมเบียดเบียนผูอื่นดวย ดั่ง

พุทธพจนในปยตรสูตรที่วา “บุคคลตั้งใจคนหาทั่วทุกทิศ ก็ไมพบใครซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตนในที่ไหน ๆ เลย 

สัตวท้ังหลายเหลาอ่ืนก็รักตนมากเชนนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียนผูอ่ืน”
๗
 

การท่ีทรงสอนเชนนี้แสดงวามนุษยสามารถคิดถึงผูอ่ืนได สามารถหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนทํารายผูอ่ืนได 

และเมื่อโยงกับคําสอนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเรื่องทานและจาคะ มนุษยไมเพียงแตจะไมเบียดเบียนเพ่ือน

มนุษยดวยกันได ยังสามารถและชวยเหลือผูอื่นดวย ดังน้ัน มนุษยแมจะมีธรรมชาติรักตัวเอง มีความโลภ

หรอืความเห็นแกตัว แตก็สามารถเห็นแกผูอ่ืนได  

พระพุทธศาสนา กลาวถึงความจริงเก่ียวกับความตองการของมนุษยที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตร

ไว ๒ ประการ ดังน้ี  

ประการท่ี ๑ พระพุทธศาสนายอมรับวา มนุษยมีความตองการไมจํากัด แตความตองการมี

                                           
๕
 วัชระ งามจิตรเจริญ, แนวคดิในการนําเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๓๗-๑๓๘. 
๖
 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๕๑/๑๑๐. 

๗
 ขุ.อ.ุ (ไทย) ๒๕/๔๑/๒๕๔. 



๕๘ 

อยู ๒ ประเภท ความตองการที่ไมจํากัดนี้เปนความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตนคือตัณหา สวนความ

ตองการอีกประเภทหนึ่งเปนความตองการคณุภาพชีวิตคือฉันทะ เปนความตองการท่ีมีขอบเขตจํากัด 

ประการที่ ๒ มนุษยเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาตนไดโดยสัมพันธกับการที่มนุษยตองการพัฒนา

คุณภาพชีวิต กลาวคือ การที่มนุษยตองการคุณภาพชีวิตนั้นแสดงถึงการที่มนุษยตองการพัฒนาตนเอง

หรอืพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดียิ่งข้ึน 

ดังนั้น สาระอยางหน่ึงของการพัฒนามนุษยก็คือ การที่เราจะตองพยายามหันเห หรือ

ปรับเปลี่ยนความตองการจากความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตนมาเปนความตองการคุณภาพชีวิต 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายวา การมองวามนุษยมีแตความโลภหรือความเห็นแกตัว

หรอืความโลภเปนธรรมชาติของมนุษย เปนการมองดานเดียว เพราะมนุษยมีธรรมชาติอยางอ่ืนดวย โดย

ใหขอสังเกตในเร่ืองนี้ไว ๕ ประเด็น คือ 

๑. ความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยก็จริง แตเปนเพียงธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย 

มนุษยยังมีคุณสมบัติอ่ืนอีกมาก รวมทั้งคุณสมบัติที่ตรงขามกับความโลภนั้น เชน ความมีเมตตากรุณา 

ความเอื้อเฟอเผื่อแผตลอดจนเสียสละ ซึ่งก็เปนธรรมชาติของมนุษยเหมือนกัน 

๒. บางคนมองขามความโลภท่ีวาเปนธรรมชาติของมนุษยนั้น เหมือนอยางท่ีเห็นความโลภ

เปนธรรมชาติของสัตวเหลาอื่น เชน ชาง มา วัว ควาย แตความจริงไมเหมือนกัน ความอยากไดของสัตว

อ่ืน (สัตวเดรัจฉาน) เปนไปตามสัญชาตญาณ เมื่อไดสนองความตองการในการกิน อยู สืบพันธุ ขั้น

พื้นฐานแลวก็จบ แตความโลภของมนุษยมีการปรุงแตงดวยศักยภาพในการคิด ทําใหขยายขอบเขต ทั้ง

ดานปริมาณและขีดระดับ เชน ทําใหเกิดความรุนแรงอยางไมจํากัด ดังที่ความโลภของคนคนเดียวอาจ

เปนเหตุใหฆาคนอื่นเปนจํานวนลาน ย่ิงไปกวานั้น ในการสนองความโลภ มนุษยอาจใชความพลิกแพลง

ยักเยื้องดวยวิธีการตาง ๆ ไดซบัซอนพิสดารอยางที่ไมมีในสัตวอื่น 

๓. นักเศรษฐศาสตรบางคนเขาใจวาความโลภเปนสิ่งท่ีดีโดยเขาใจวาทําใหขยัน เปนตน แตก็

มีนักเศรษฐศาสตรที่สําคัญบางคนอยางเคนส ที่รูวาความโลภเปนความชั่วอยางหนึ่ง เพียงแตมนุษยตอง

อาศัยใชประโยชนจากมันไปกอนอีกสักระยะหนึ่งอยางนอยอีก ๑๐๐ ป (ซึ่งบางคนอาจเห็นวาเปนไปไมได) 

๔. นักเศรษฐศาสตรไมเขาใจความหมายหรือธรรมชาติท่ีแทจริงของความโลภจึงแยกไมออก

ระหวาง “ความอยากทํา” หรือ “ฉันทะ” ซึ่งเปนความตองการผลโดยตรงของการกระทํา เชน การทํา

วิจัยโดยตองการชวยแกปญหาสังคมกับ “ความอยากได” หรอื “ตัณหา” ซึ่งเปนความตองการสิ่งที่ยังไม

ไดมาเสพบริโภค ไมใชผลโดยตรงของการกระทํา เชน การทําวิจัยเพื่อใหไดเลื่อนข้ันหรือไดคาตอบแทน 

หากคนเราทําดวยความอยากทํา จะทํางานดวยความเต็มใจ ทําใหงานดําเนินไปดวยดี เกิดการสรางสรรค 

แตถาคนทํางานดวยความอยากได จะทําดวยความจําใจ ทําใหตองมีการตั้งระบบมาควบคุม เพราะถา

หลีกเลี่ยงได เขาจะไมทํางาน ถาเศรษฐศาสตรจะใหเศรษฐกิจเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมก็จะตองทําความ

รูจักและจัดการ ความอยากใหถูกตอง ซึ่งจะสัมพันธกับขอตอไป 



๕๙ 

๕. แนวคิดตะวันตกมองธรรมชาติของมนุษยแบบน่ิงหรือตายตัว (Static) จึงมองขามความ

โลภและความตองการตาง ๆ เปนแบบเดียวหรือเปนแบบนั้นตลอดเวลา และมุงจะสนองความตองการ

แบบเดียวนั้นดิ่งไป แตท่ีจริงธรรมชาติของมนุษยเปลี่ยนแปลงได มนุษยเปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษาพัฒนา

ไดและการฝกนี้เปนหนาที่ของทุกชีวิต ความอยากจึงสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาได
๘
 

สรุปไดวา ความเห็นแกตัวหรือความโลภแมจะถูกมองวาเปนความตองการฝายชั่ว แต

พระพุทธศาสนาก็มีแนวคิดคลายกับแนวคิดของอดัม สมิธ ที่เห็นวา ความเห็นแกตัวสามารถทําใหเกิด

ประโยชนแกผู อ่ืนได เพราะความตองการที่เปนตัณหาก็ทําใหคนทําความดีหรือกุศลธรรมได ดังที่

พระพุทธเจาตรัสไวในปริวีมังสนสูตร พระพุทธเจาตรัสวา ถาคนตกอยูในอํานาจวิชา แลวถูกสังขารคือ

เจตนาที่เปนบุญ (ปุญญาภิสังขาร) ปรุงแตงวิญญาณก็จะเปนบุญ๙ แสดงวา เมื่อคนถูกวิชาครอบงําไมรู

ความจริงของชีวิต จึงเกิดตัณหาอยากไปสวรรคหรือไดสิ่งเสพที่ตนปรารถนาดวยการทําบุญ จึงลงมือ

ประกอบกุศลกรรมตาง ๆ มีทาน เปนตน เพื่อใหไดผลที่ตนตองการ ความเห็นแกตัวทําใหคนคนนั้นทําสิ่ง

ท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนไดคลายกับนักธุรกิจหวังกําไรจึงลงมือประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู

ผลประโยชนของสวนรวมคลายมี “มือที่มองไมเห็น” มาชวยจัดการให 

แตอยางไรก็ตาม ความเห็นแกตัวหรือตัณหาเปนความตองการท่ีสามารถทําใหเกิดผลเสียได

มากมาย จึงควรมีการควบคุมและพัฒนาใหกลายเปนความตองการแบบฉันทะที่เห็นแกผูอื่น อันจะ

นําไปสูประโยชนสุขท้ังสวนตัวและสวนรวมไดดีกวาและมากกวา 

๓.๑.๓ มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสิน 

พระพุทธศาสนายอมรับความเปนเจาของชีวิตและทรัพยสินคลายกับแนวคิดเรื่องสิทธิ และ

การควบคุมตนเองดวยศลีก็คือการใหสิทธิแกผูอ่ืนน่ันเอง พุทธศาสนาเนนเสรีภาพทางใจโดยเฉพาะเรื่อง

นิพพานอันไดแกการปราศจากการครอบงําโดยกิเลส ซึ่งเปนสิ่งที่แตกตางอยางมากกับเสรีภาพตาม

แนวคิดของตะวันตกซึ่งอาจถูกครอบงําดวยกิเลส พุทธศาสนายอมรับความสามารถในการเลือกของ

มนุษยและสนับสนุนการเลือกท่ีชอบธรรมและเหมาะสมกับตัวเอง ดังนั้น จะเห็นไดวาคําสอนหรือเรื่อง

กรรมและการปฏิเสธเรื่องวรรณะที่แสดงวา คนสามารถเลือกสถานะและอาชีพตามการกระทําของ

ตนเอง ไมมีใครลิขิตบังคับ จะเปนพอคาหรือโจรก็เลือกไดดวยการตัดสินใจลงมือทําของตัวเอง อีกทั้ง

สามารถเลือกปรารถนาจะเปนพุทธเจา ปจเจกพระพุทธเจา หรืออรหันตสาวก (อนุพุทธะ) ก็ได เปนตน 

ดังนั้น จึงกลาวไดวาพุทธศาสนายอมรับในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสินคากับแนวคิดเสรี

นิยมในตะวันตก 

                                           
๘
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, หนา ๑๘๙-๑๙๙. 

๙
 สํ.น.ิ (ไทย) ๑๖/๕๑/๑๐๑. 



๖๐ 

ในอัคคัญญสูตรแสดงถึงความเปนมาและการยอมรับความมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยสิน

ของมนุษยยุคตน การที่พุทธศาสนาสอนเรื่องเบญจศีลและกรรมวา การทํารายรางกายและชีวิต รวมทั้ง

ลักษณะขโมยหรือประทุษรายตอทรัพยสินของผูอื่นเปนบาปหรืออกุศลกรรมอยางหนึ่ง เทากับยอมรับ

การมีกรรมสิทธิ์ในชีวิตและทรัพยสินของคน และการสอนวาการบริจาคหรือเสียสละทรัพยสิน อวัยวะ 

ตลอดจนถึงชีวิตเพ่ือชวยเหลือผูอื่นจัดเปนบุญหรือกุศลกรรมอยางหนึ่งซึ่งเปนบารมีประการหนึ่งในบารมี 

๑๐ ประการ ของผูบําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรูเปนพระพุทธเจาหรือพระอรหันต อันไดแก ทานบารมี แสดง

การยอมรับความมีสิทธิในทรัพยสิน รางกายและชีวิตของคน รวมทั้งความมีเสรีภาพเหนือสิ่งน้ัน และ

เสรีภาพในการเลือกกระทําดวย เพราะหากไมมีสิทธิและเสรีภาพในทรพัยสิน รางกายและชีวิต ตลอดถึง

การเลือกกระทําแลว การกระทําเหลานั้นยอมไมอาจจะเปนบุญหรือบาปได๑๐  เพราะการกระทําที่ไมมี

สิทธิและเสรีภาพมารองรับยอมไมมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม (Moral Responsibility) หรือผลอันใด

เกิดข้ึน เหมือนการเอามีดไปฟนกอนหินที่ไรชีวิตยอมไมมีบาปหรือความรับผิดชอบทางศีลธรรมใด ๆ 

เกิดขึ้น หรือเหมือนการเอาสิ่งของที่ไมมีใครเปนเจาของไปใหใครก็ไมไดเปนบุญหรือความดีงามอันใด 

เพราะสิ่งเหลานั้นใคร ๆ ก็เอาไปไดทั้งสิ้น ไมมีการเสียสละใด ๆ เกิดขึ้น 

การยอมรับความสําคัญของทรัพยสินแสดงถึงการยอมรับและการใหความสําคัญแกเรื่องสิทธิ

และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ การที่พุทธศาสนายอมรับความสุขท่ีเกิดจากการมีทรัพย (อัตถิสุข) รวมทั้งการ

ใชทรัพย (โภคสุข) และสอนใหรักษาทรพัยสมบัติไว แสดงวาเห็นดวยกับการมีสิทธิและเสรีภาพในการใช

ทรัพยสินของตวัเองในการหาความสุข 

สรปุไดวา แนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพในพระพุทธศาสนาเปนแนวคิดท่ีมีรากฐานอยูบนแนวคิด

เรื่องกรรมซึ่งเปนหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ใครทําสิ่งใดยอมไดรับสิ่งนั้น สิทธิและเสรีภาพในพุทธ

ศาสนาจึงอยูภายใตกรอบของศีลธรรม คือ ตองมีความชอบธรรมในการไดกรรมสิทธิ์และการใชเสรีภาพ 

เสรีภาพตามแนวพุทธศาสนาจึงมีขอบเขตจํากัด ไมใชทําอะไรก็ได แตตองทําโดยมีหลักศีลธรรมหรือ

ความชอบธรรมกํากับอยู จึงจะเปนเสรีภาพท่ีถูกตอง คลายกับแนวคิดเรื่องเสรีภาพที่ตองมีขอจํากัดอยู

เคียงขางดวย (Side-Constraint) ของปรัชญาตะวันตก 

๓.๑.๔ การยึดหลักศีลธรรมและการชวยเหลือสังคม 

คําสอนจํานวนมากในพุทธศาสนา เชน สัมมาอาชีวะ มิจฉาวณิชชา กรรม และบุญกิริยาวัตถุ 

(วิธีการทําบุญ) โดยเฉพาะทานและศีล สอนใหพุทธศาสนกิชนทํากิจกรรมตาง ๆ โดยยึดหลักศีลธรรม ไม

เบียดเบียนทํารายหรือเอาเปรียบผูอ่ืน และคําสอนเรื่องทิศ ๖ พลี ๕ และสังคหวัตถุก็สอนใหทําหนาที่อัน

เปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม ตามหลักพุทธศาสนาการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐศาสตรจึงตองยึด

หลักศีลธรรมและชวยเหลือสังคมเชนกัน 

                                           
๑๐

 ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๕๗/๕๗๖-๕๗๗. 



๖๑ 

ในอริยมรรคมีองค ๘ มรรคสวนที่จัดเปนศีล ๓ ขอ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ 

สัมมาอาชีวะ เปนขอปฏิบัติที่ตองการใหเราเปนการทําชั่วตอผูอื่นดวยการพูด การกระทํา และการ

ประกอบอาชีพ การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรที่มีผลกระทบหรือความเสียหายตอผูอื่นหรือสังคมโดย

สวนรวมจึงเปนสิ่งท่ีไมพึงกระทํา  

ในมิจฉาวณิชชาเปนคําสอนที่ตองการใหงดเวนจากการคาขาย หรือการประกอบอาชีพ ๕  

อยาง ที่มีโทษหรือเปนบาปท่ีหามอุบาสกขายสินคา ๕ อยาง คือ ๑) การคาขายศัสตราวุธ ๒) การคาขาย

สัตว ๓) การคาขายเนื้อ ๔) การคาขายของมึนเมา ๕) การคาขายยาพิษ๑๑ แสดงถึงการสนับสนุนการ

ประกอบอาชีพที่ไมเบียดเบียนหรือทํารายผูอ่ืน เศรษฐศาสตรแนวพุทธเปนเศรษฐศาสตรมัชฌิมาคือไม

เบียดเบียนตนเองและไมเบียดเบียนผูอ่ืน โดยคําวา “ไมเบียนเบียนผูอ่ืน” นั้น มีความหมายครอบคลุม

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่สัมพันธกับการมีชีวิต ซึ่งสมัยนี้เรียกวา “ระบบนิเวศ” 

(Ecosystem) เพราะระบบการดํารงอยูของมนุษยมีองคประกอบ ๓ อยาง ที่สัมพันธอิงอาศัยกันอยู คือ 

มนุษย ธรรมชาติ และสังคม การไมเบียดเบียนผูอื่นจึงมีความหมายกวางไมใชแคไมเบียดเบียนมนุษย

ดวยกันเทานั้น๑๒
 

พุทธศาสนาใหความสําคัญแกเรื่องศีลธรรมและคุณธรรมนั้น เพราะศีลธรรมเปนสิ่งจําเปน

สําหรบัการอยูรวมกันหรือการมีปฏิสัมพันธตอกันในทุก ๆ ดานของมนุษย หากมนุษยขาดศีลธรรม การ

อยูรวมกันในสังคมยอมเปนไปอยางทุกขยาก หรือแทบเปนไปไมไดเลย ในดานเศรษฐกิจ หากผูประกอบ

ธุรกิจหลอกลวงผูบริโภค ขาดความซื่อสัตยตอผูซื้อสินคาและบริการของตน กิจการของนักธุรกิจผูนั้น

ยอมพินาศในไมชา เพราะขาดความเชื่อถือจนไมมีใครกลาหรือตองการจะมาซื้อสินคาและบริการของเขา 

หรอืในกรณีที่สังคมหรือสถานที่ใดขาดความปลอดภัย เพราะมีโจรผูรายที่คอยทํารายหรือฉกชิงวิ่งราว ก็

คงไมมีใครกลาอยู ไปลงทุนคาขาย หรือแมแตไปเท่ียวสถานที่นั้น ผลที่ตามมาคือผลเสียทางเศรษฐกิจ

หรือปญหาความยากจนของคนในสถานท่ีนั้น
๑๓

 ตามหลักพุทธศาสนาเราตองคํานึงถึงประโยชนของ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งเทวดาและตนไม เมื่อกินและเก็บแตพอดีแลวควรนําเอาสิ่งท่ีเหลือเพื่อชวยเหลือ

สังคม คนเราแมจะมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน แตก็สามารถอยูรวมกันไดอยางผาสุก หากมีการรวมมือ

กันและชวยเหลือกัน 

สรปุไดวา การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธควรหลีกเลี่ยงการทําทุจริตตาง ๆ มีการ

หลอกลวง ฉอโกง และทํารายผูอ่ืน เปนตน แลวประกอบแตอาชีพที่สุจริตไมคดโกง หรือทํารายใคร เมื่อ

                                           
๑๑

 อง.ฺปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 
๑๒

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, หนา ๑๓๘-๑๓๙. 
๑๓

 ปรีชา ชางขวัญยืน, ทุนนิยมกับพุทธศาสนา, วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๔๕): หนา ๓๗. 



๖๒ 

นําคําสอนเรื่องกรรมและบูชาวัตถุมาประกอบเขาดวยกันย่ิงสื่อให เห็นวา การดําเนินการทาง

เศรษฐศาสตรตองไมผิดศีลธรรมใด ๆ และในทางตรงกันขามควรเลือกซื้อชวยเหลือผูอื่นหรือสังคมดวย 

ไมใชแคไมผิดศีลธรรมอยางเดียว นอกจากคําสอนเรื่องทานที่สอนใหเชื่อเพื่อผูอ่ืนแลวยังมีอีกหลายคํา

สอนท่ีเนนการชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคม เชน ทิศ ๖ อิทธิบาท ๔ และศีล ๕ เปนตน  

๓.๑.๕ การมีเปาหมายดานจิตวิญญาณ 

นอกจากเรื่องศีลธรรมและคุณธรรมแลว เรื่องทางจิตวิญญาณหรือคุณคาทางจิตและ

ความสมัพันธระหวางมนุษยก็เปนหลักการสําคัญที่อาจถือไดวาเปนเปาหมายของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

เพราะพุทธศาสนาใหความสําคัญแกเรื่องทางจิตวิญญาณและคุณคาของมนุษยมากกวาวัตถุ เปาหมาย

เศรษฐศาสตรแนวพุทธจึงไมใชกําไรสูงสุดที่เปนเรื่องวัตถุ แตเปนเรื่องทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะเรื่องบุญ

และอิสรภาพทางจิตตลอดถึงคุณธรรมอื่น ๆ มีความเมตตา กรุณา เปนตน รวมไปถึงการชวยเหลือผูอื่น

และสังคมท่ีเปนหลักการสําคัญทางพุทธศาสนา ก็เปนปจจัยอีกอยางหนึ่งท่ีนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตหรือมิติทางจิตวิญญาณของมนุษย 

พุทธศาสนามองวา กิจกรรมทางเศรษฐศาสตรไมไดมีเปาหมายอยูที่วัตถุหรือการทํากําไร

สูงสุด แตเปนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับต่ําคือความสามารถในหนาที่ไม

บกพรอง การพึ่งตนเอง และความขยันอดทนเปนตนไปจนถึงระดับสูงคอืความหลุดพนเปนอิสระจากบวง

แหงความยึดติดทั้งมวล การทํางานจึงมีคุณคาในตัวของมันเอง เพราะเปนการทําหนาที่ซึ่งเปนการฝกฝน

พัฒนาตนประการหนึ่ง จะเห็นไดวาการทํางานคือการทาํหนาท่ีที่สอดคลองกับคําสอนเรื่องทิศ ๖ ท่ีสอน

เรื่องหนาที่ที่พึงกระทําตามความสัมพันธตาง ๆ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธทางเศรษฐศาสตรดวย นั่นคือ 

ความสมัพันธระหวางเพื่อนกับเพื่อนและความสัมพันธระหวางนายกับบาว การทําหนาที่ตามหลักคาํสอน

เรื่องทิศ ๖ แสดงถึงการยอมรับความสําคญัของคุณคาของความสัมพันธระหวางมนุษยหรือ “มิตรภาพ” 

ซึ่งจัดเปนคุณคาทางจิตวิญญาณท่ีมิอาจซื้อหาดวยเงินทอง และมักถูกมองขามหากมัวแตไปมุงหากําไร

ทางดานวัตถุ 

เปาหมายทางจิตวิญญาณมิไดหมายความวา พุทธศาสนาปฏิเสธเปาหมายดานความสุข 

เพราะความสุขเปนสิ่งที่มาพรอมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพุทธศาสนาจัดความสุขไวหลายประเภท

หลายระดับตั้งแตความสุขทางโลกอยางที่พระพุทธเจาตรัสไวในเรื่องความสุขของคฤหัสถ ๔ อยาง 

ความสุขในฌานและความสุขคือความสงบไรกิเลสและทุกขในภาวะนิพพาน ในอีกมุมหนึ่งพุทธศาสนา

สอนใหรูจักความสุขหรือประโยชนที่ทําใหเกิดความสุขทั้งในชาตินี้ (ทิฏฐธัมมิตถะ) ชาติหนา (สัมปรายิต

กัตถะ) และประโยชนสูงสุด (ปรมัตถะ)๑๔ ประโยชนหรือความสุขท่ีตองทําใหเกิดข้ึนจากกิจกรรมตาง ๆ 

ของมนุษยรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐศาสตรตองมีทั้งประโยชนตนประโยชนผูอ่ืนรวมทั้งสังคม และ

                                           
๑๔

 ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๒๖/๔๑๘. 



๖๓ 

ประโยชนในระยะยาวหรือชาติหนาตลอดถึงประโยชนสูงสุดคือความพนทุกข เปาหมายของ

เศรษฐศาสตรจึงมิใชการผลิตและการตลาดเพ่ือหากําไรสูงสุด และมิใชการบริโภคเพื่อความสุขของตนเอง

เพียงฝายเดยีว แตเปาหมายของเศรษฐศาสตรแนวพุทธคือบุญหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังของตนเอง

และผูอ่ืน ทั้งระดับโลกิยะและระดับโลกุตระ 

กิจกรรมทางเศรษฐศาสตรมีความสัมพันธกับความหมายระดับโลกุตระ เพราะการจะปฏิบัติ

อบรมตนเองรวมทั้งผูอื่นใหเจริญดวยศีล สมาธิ และปญญา จนบรรลุมรรคผลนิพพานไดนั้นตองอาศัยปจจัย 

๔ คือ เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยู และยารักษาโรค เปนฐานสนับสนุน หากขาดปจจัยเหลานี้ก็ไมสามารถที่

จะดํารงชีวิตอยูไดซึ่งทําใหไมสามารถฝกฝนอบรมตนได เชน ผูที่หิวโหยยอมไมมีเรี่ยวแรงจะไปฟงธรรมหรือ

เจริญภาวนาได เพราะถูกความหิวเบียดเบียน ดัง่พุทธพจนที่วา “ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง”๑๕ กิจกรรมทาง

เศรษฐศาสตรจึงมองวาเปน “เครื่องมือ” หรือ “หนทาง” (Means) สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไมใช 

เคร่ืองมือเพ่ือการเสพกามสุข 

ผลการทํางานมีอยู ๔ อยาง คือ ๑) งาน ๒) เงิน ๓) ประโยชน (สวนรวม) ๔) ความสุข 

(สวนตัว) หมายความวา การทํางานอยางหนึ่ง เชน การรักษาพยาบาล ผลที่ตามมาโดยตรงคือตัวงานที่

สําเรจ็ขึ้นมา เชน การทําใหคนไขหายปวย มีสุขภาพดี ซึ่งเปนประโยชนแกสังคมหรือสวนรวม สวนผลที่

ตามมาโดยออมคือเงินหรือผลตอบแทน ซึ่งสามารถนําไปใชใหเกิดความสุขแกตัวผูทํางานนั่นเอง 

ประโยชนสวนตัวและสวนรวมจึงเปนผลของการทํางานเหมือนกัน ผูที่สามารถประสาน ๔ อยางนี้เขา

ดวยกันได ผูนั้นจะมีทั้งความสุขในตัวเอง ในการทํางานและทํางานไดผลเปนประโยชนแกสังคมอยาง

เต็มที่ดวย ในลักษณะเชนน้ี งานคอืเงนิ และงานก็เปนความสุขดวย ไมใชทํางานใหไดเงิน แลวจึงจะเปน

ความสขุ คือตองไปผานเงินกอน ถาอยางนี้งานก็กลายเปนความทุกข
๑๖

 

ดังนั้น การทํางานเพื่อแสวงหาประโยชนตาง ๆ ทั้งในชาตินี้ ชาติหนา และประโยชนอยางย่ิง

คือนิพพาน จึงไมใชทําเพ่ือตัวเองคนเดียว แตเปนการทําเพื่อสังคมหรือสวนรวม สอดคลองกับพุทธพจน

ท่ีทรงสอนใหทําประโยชนแกตนเอง แกผูอ่ืน และทั้งแกตนเองและแกผูอ่ืน โดยตรสัไววา 

“เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางน้ีวา ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นประโยชนตน ก็ควรที่จะทํา

ประโยชนตนนั้นใหสําเร็จดวยความไมประมาทโดยแท เมื่อพิจารณาเห็นประโยชนของผูอ่ืน ก็ควรทํา

ประโยชนของผูอ่ืนน้ันใหสําเร็จดวยความไมประมาทโดยแท หรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชนทั้ง ๒ 

อยาง ก็ควรทําประโยชนทั้ง ๒ อยางนั้นใหสําเร็จดวยความไมประมาท”๑๗ 

                                           
๑๕

 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๓/๙๕. 
๑๖

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมะกับการทํางาน, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๔๓), หนา ๒๗-๓๐. 
๑๗

 อง.ฺสตฺตก. (ไทย) ๒๓/๗๒/๑๖๕. 



๖๔ 

พุทธศาสนามองวาการสรางประโยชนหรอืความสุขควรสรางใหเกิดข้ึนท้ังแกตนเองและผูอ่ืน 

ไมใชผูทําไดรบัประโยชนฝายเดียว หรือผูอื่นไดรับประโยชนเพียงฝายเดียว การสรางประโยชนตามพุทธ

ศาสนาจึงเปนการประสานประโยชนของบุคคลและสังคมเขาดวยกัน แตพุทธศาสนาก็ยอมรับวามนุษย

ตองสรางประโยชนของตนใหเกิดขึ้นมากอน เพราะถาทุกคนสามารถสรางประโยชนตนไดอยางสมบูรณ

แลวยอมมีผลใหผูอ่ืนและสงัคมไดรับประโยชนไปดวย๑๘ กลาวอีกอยางก็คือ ถาบุคคลทําประโยชนตนได

อยางถูกวิธีตามแนวพุทธศาสนา ก็จะเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและสังคมดวย ดังกรณีแพทยทําหนาที่รักษา

ผูอื่น แพทยผูนั้นยอมไดรับประโยชนของตนคือหนาที่ที่ทําประสบความสําเร็จและไดรับรายไดหรือเงินที่

จะไปหาความสุขแกตัวเอง ในขณะเดียวกันประโยชนของผูอ่ืนและสังคมก็เกิดข้ึนดวย เพราะคนไขไดรับ

การรักษาจากแพทยผูนั้นจนหายจากอาการเจ็บปวย และถาแพทยผูนั้นไดนําเงินที่ไดมาไปชวยเหลือ

สังคมในดานอ่ืน ๆ อีก สังคมก็จะไดรับประโยชนไปดวย ซึ่งเทากับการสรางประโยชนท้ังแกตนและผูอื่น

นั่นเอง 

ฉะน้ัน เปาหมายของกิจกรรมทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธจึงมีลักษณะเชิงอุดมคติหรือเปน

เรื่องทางจิตวิญญาณมากกวาเรื่องทางวัตถุอยางในเศรษฐศาสตรกระแสหลัก แมจะไมไดทิ้งเรื่องวัตถุก็

ตาม ซึ่งอาจจะกลาวไดวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธเปนเศรษฐศาสตรสายกลางระหวางวัตถุกับจิตวิญญาณ

ก็ได นอกเหนือจากการเปนทางสายกลางในเรื่องอ่ืน ๆ เชน ระหวางการไมเบียดเบียนตนเองและไม

เบียดเบียนผูอื่น 

หลักการทางจิตวิญญาณสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธที่สอนใหยึดเปาหมาย

ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะเปนไปไดอยางถูกตองสมบูรณตองอาศัยคุณธรรมสําคัญประการหน่ึง 

ไดแก “ปญญา” หรือ “สัมมาทิฏฐิ” คือความเห็นที่ถูกตอง ดังจะเห็นไดจากคําสอนท่ีพระพุทธเจาทรง

สอนใหคนรูจักหาทรัพยโดยชอบธรรม และรูจักใชทรัพยในการเลี้ยงดูตัวเอง ชวยเหลือผูอื่น และทําบุญ 

รวมทั้งตองมีปญญากํากับไมใหลุมหลงหรือเดินทางผิดดวยโดยทรงจําแนกบุคคลผูทรงครองเรือนท่ีทรง

เรียกวา “กามโภคีบุคคล”๑๙ การพัฒนาจะเปนไปไดก็ตองอาศัยการเรียนรูและฝกฝนอบรมกับ

กัลยาณมิตรมีครูท่ีทรงความรูและคุณธรรม เปนตน และจากการหาประสบการณในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร ดังนั้น ในทางกลับกัน การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรจึงมีเปาหมาย

ในการพัฒนาปญญาไปดวยเชนกัน จึงกลายเปนวาตางฝายตางอาศัยกันระหวางการดําเนินการทาง

เศรษฐศาสตรที่ชอบธรรมตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนา ปญญาจึงกลายเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญตัว

หน่ึงดวยเชนกัน 

                                           
๑๘

 สุภาวดี นัมคณิสรณ, ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร, วารสารพุทธศาสนศึกษา, ปท่ี ๓ (มกราคม-

เมษายน ๒๕๓๙): หนา ๓๗. 
๑๙

 อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๙๑/๒๐๗-๒๐๘. 



๖๕ 

สรปุไดวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธตองยึดหลักศีลธรรมและการชวยเหลือสังคม เพราะดําเนิน

ตามเปาหมายของหลักการเรื่องจิตวิญญาณ และในทางกลับกัน การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคา

ทางจิตวิญญาณตาง ๆ ตองอิงอาศัยการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรจึงตอง

มีหรืออาศัยทั้งเรื่องศีลธรรมและจิตวิญญาณเปนหลักการสําคัญในการขับเคลื่อนใหดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกลาวไดวา หลักการทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนาเปนทั้งเปาหมาย

และเกณฑหรือกรอบสําหรับการดําเนินการทางเศรษฐศาสตร สันโดษ คือ ความรูจักพอ ไมโลภมาก และ

มัตตัญุตา คือ ความรูประมาณ หรอื ความพอดี ความพอเพียง จึงเปนคุณธรรมที่เปนทั้งเปาหมายและ

เปนกรอบสําหรบัการดําเนินการทางเศรษฐศาสตร 

 

๓.๒ วิธีการเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

แนวคิดเรื่องวิธีการทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธมีความคาบเก่ียวและสัมพันธกับแนวคิดดาน

หลักการเศรษฐศาสตรแนวพุทธอยางแนบแนน โดยมีวิธีการสําคัญดงัตอไปนี้ 

๓.๒.๑ ความรวมมือและการแบงปนชวยเหลือกัน 

วิธีการสําหรับการดําเนินการทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธที่สําคัญประการแรกก็คือการใช

ความรวมมือกันและการแบงปนชวยเหลือกันในการทํางานหรือดําเนินการทางเศรษฐศาสตร แตก็ไมได

ปฏิเสธการแขงขัน ดังที่พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายไววา “ในแงของเศรษฐศาสตร เขาบอกวา

เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีจะมีการแขงขันกัน แตในทางพุทธศาสนาบอกวา มนุษยนั้นมีธรรมชาติท้ัง

แขงขันและรวมมือ”๒๐ วิธีการดําเนินการทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธจึงยอมรับการแขงขันท่ีอยูในกรอบ

ของศีลธรรม หรือยอมรับการแขงขันแบบสรางสรรคและเปนธรรม ไมใชการแขงขันแบบเอารัดเอา

เปรียบหรือทําลายคูแขง ยิ่งไปกวานั้นความรวมมืออันเกิดจากการใชการแขงขันเปนแรงจูงใจเพื่อใหคน

รวมมือกันในการแขงขันกับฝายอ่ืนเปนความรวมมือเทียม แตการรวมมือกันเพื่อสนองความตองการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนความรวมมือแท มนุษยมีความสามารถในการรวมมือกันเพื่อคณุคาที่แท การที่จะ

หันเหใหมนุษยเปลี่ยนจากการแขงขันกันมารวมมือกันในการที่จะแกปญหามนุษยเปนการฝกฝนพัฒนา

มนุษยอยางหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม อาจมองอีกมุมหนึ่งไดวาพุทธศาสนารับการแขงขันที่ชอบธรรมหรือการแขงขัน

แบบชวยเหลือกัน เพราะการแขงขันแบบเนนการรวมมือกันและชวยเหลือกันนั้นยังมีความเปนไปได และ

เปนการแขงขันที่ไมเกิดการทาํรายผูอื่นหรือเอารัดเปรียบกัน แตเปนการแขงขันเพื่อสรางสรรคผลงานให

มีคุณภาพมากที่สุดเทาที่จะมากได 

                                           
๒๐

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, ๒๕๔๓, หนา ๑๐๒-๑๐๓. 



๖๖ 

เฟดเดอริก แอล. ไพรเออร (Federic L. Pryor) ศาสตราจารยดานเศรษฐศาสตรที่สวอทมอร 

คอลเลจ ไดแสดงความเห็นในเรื่องแขงขันตามทัศนะของพุทธศาสนาไววา แนนอนวา พุทธศาสนายอมรับ

การแขงขันโดยทั่วไป เพราะเปนไปไดท่ีจะแขงขันกันโดยไมไดทํารายผูอื่น โดยอางจากขอมูลงานเขียน

ของคิง (King) ท่ีกลาวถึงคําพูดของนักเขียนดานเศรษฐกิจของชาวพมาที่วา ถาคนตีความ (การตลาดแนว

พุทธ) วาเปนการแขงขันเสรี มันก็เปนการแขงขันโดยไมมีศัตรู (competition without rivalry) เพราะ

ชัยชนะของคนคนหนึ่งไมไดหมายความถึงความพายแพของคนอ่ืน๒๑ ซึ่งทัศนะแนวคิดดังกลาวมีความ

คลายคลงึกับแนวคดิและหลักธรรมทางพุทธศาสนา  

การทํางานแบบรวมมือกันของคนในหนวยงานหรือหนวยธุรกิจเดียวกัน ปจจุบันเปนที่

ยอมรับกันอยางกวางวาการทํางานอยางเปนทีมเวิรกคือการรวมมือชวยกันเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

สูง พุทธศาสนามีคําสอนเรื่องความสามัคคี พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ท่ีสอนใหคนรวมมือกันและ

ชวยเหลือกันในการทํากิจกรรมหรือหนาที่ตาง ๆ 

สาราณียธรรม ๖ พระพุทธองคทรงสอนใหพระภิกษุปฏิบัติเพื่อความสามัคคีปรองดองกัน

เปนตวัอยางหนึ่งของคําสอนท่ีเห็นความสําคัญของความสามัคคีหรือความรวมมือในการดําเนินชีวิตหรือ

กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ดั่งพุทธพจนที่วา 

ภิกษุในธรรมวินัย... 

๑. ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปน 

สาราณียธรรมท่ีทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน 

เพื่อความสามัคคีกัน เพ่ือความเปนอันเดียวกัน 

๒. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรม ฯลฯ 

๓. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปน 

สาราณียธรรมท่ีทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน 

เพื่อความสามัคคีกัน เพ่ือความเปนอันเดียวกัน 

๔. บริโภคโดยไมแบงแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม โดยที่สุดแมเพียง

บิณฑบาต บริโภครวมกับพรหมจารีทั้งหลาย ผูมีศีล แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมที่ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่

เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเปนอันเดียวกัน 

๕. มีศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท ทานผูรูสรรเสริญไมถูกตัณหาและทิฏฐิ

ครอบงํา เปนไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปน 

                                           
๒๑

 Pryor, Frederic, “A Buddhist Economic System-in Practice : The Rules of State Policy 

Making of the Ideal Kings Sought a 'Middle Way' Between Right and Left”, American Journal of 

Economics and Sociology, Vol. 50 No. 1 (1991): P.20. 



๖๗ 

สาราณียธรรมท่ีทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน 

เพื่อความสามัคคีกัน เพ่ือความเปนอันเดียวกัน 

๖. มีอริยทิฏฐิ อันเปนธรรมเครื่องนําออกเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูทําตาม เสมอกันกับ

เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมที่ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่

เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเปนอัน

เดียวกัน๒๒
 

คําสอนนี้สอนใหรูวา ผูอยูรวมกันหรือทํางานรวมกัน ควรมีไมตรีจิตตอกัน และแบงปนกันจะ

ทําใหเกิดความสามัคค ีไมทะเลาะวิวาทกัน ความสามัคคีจะทําใหเกิดประโยชนและความสุขแกหมูคณะผู

สามัคคีรวมมอืกัน ดั่งพุทธพจนท่ีวา  

 การเกิดข้ึนของพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนเหตุนําสุขมาให 

 การแสดงสทัธรรม เปนเหตุนําสุขมาให 

 ความสามัคคีของหมู เปนเหตุนําสุขมาให 

 ความเพียรของคนที่สามัคคีกัน เปนเหตุนําสุขมาให๒๓ 

ดังนั้น ความสามัคคี เมื่อนํามาประสานกับปฏิจจสมุปบาทที่แสดงการอิงอาศัยกันของสิ่งตาง ๆ 

จะแสดงใหเห็นวา กิจกรรมทางเศรษฐศาสตรตองใชความรวมมือหรือการอาศัยกันเพื่อขับเคลื่อนให

ภารกิจที่ดําเนินการอยูนั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ซึ่งการที่จะรวมมือกันไดนั้นตองอาศัยการมีน้ําใจตอกัน

หรอืการชวยเหลือกันดังคําสอนเรื่องสาราณยีธรรมซึ่งเปนธรรมะขอปฏิบัติอันเปนเหตุใหระลึกถึงกัน 

พรหมวิหาร ๔ เปนหลักธรรมที่ครอบคลุมสําหรับการที่มนุษยอยูในโลกและเปนสวนรวมของ

โลกซึ่งถือไดวาเปนธรรมะประจําใจของคนในการอยูรวมกับคนอ่ืน ประกอบไปดวย ๔ อยาง ดังนี้ 

 ๑. เมตตา ใชในสถานการณที่คนอ่ืนอยูเปนปกติ ไดแก ความเปนมิตรตอผูอ่ืน 

 ๒. กรุณา ใชในสถานการณที่คนอื่นตกต่ําลง เดือดรอน มีความทุกข มีปญหา ไดแก 

ความมีจิตใจพลอยไหวไปตามความทุกขของผูอื่น ตองการชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกขของเขา 

 ๓. มุทิตา ใชในสถานการณท่ีคนอื่นประสบความสําเร็จ ทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม มีความสุข 

ไดแก ความพลอยยินดีเอาใจชวยสงเสริมสนับสนุนผูอ่ืน 

 ๔. อุเบกขา ใชในสถานการณท่ีความสัมพันธระหวางบุคคลไปละเมิดทําความเสียหายตอ

ตัวธรรมคือหลักการ ซึ่งอาจเปนหลักการแหงความเปนจริง ความชอบธรรมตามธรรมชาติหรือหลักการที่

มนุษยบัญญัติข้ึนมาเปนกติกาสังคมมีกฎหมาย และระเบียบขององคกร เปนตน ไดแก การหยุด

ความสัมพันธระหวางบุคคลนั้น เพื่อไมไปแทรกแซงกาวกายตัวธรรม และจะไดรักษาหลักการหรือ

                                           
๒๒

 วิ.ป. (ไทย) ๘/๒๗๔/๓๖๘-๓๖๙. 
๒๓

 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙๔/๙๓. 



๖๘ 

กฎเกณฑไว อุเบกขาจึงชวยใหเกิดความพอดี ชวยวางขอบเขตวา การชวยเหลือหรือความสัมพันธ

ระหวางบุคคลจะตองไมใหเสียธรรม และการชวยเหลือตองเปนการชวยที่ใหเขาพึ่งตนเองได ไมใชชวยจน

เขากลายเปนนักรอขอรับความชวยเหลือ๒๔ 

สังฆหวัตถุ ๔ เปนหลักธรรมที่แสดงความมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอ่ืนหรือผูท่ีเก่ียวของ เปน

คุณธรรมเพื่อเกื้อกูลและสงเคราะหกัน มีอยู ๔ อยาง คือ 

 ๑. ทาน คือ การใหปน 

 ๒. ปยวาจา คือ การพูดดวยใจรัก 

 ๓. อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญประโยชน เอาเรี่ยวแรงเขาชวย 

 ๔. สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอ ทําตัวใหเขากับคนอื่นได๒๕ 

สรุปไดวา พุทธศาสนาไมไดปฏิเสธการแขงขันทางเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐศาสตรกระแส

หลัก แตพุทธศาสนาเนนใหเปนการแขงขันโดยชอบธรรมและใหรวมมือกันชวยเหลือกันมากกวาท่ีจะเปน

ศัตรูตอกัน ซึ่งเศรษฐกิจระบบสหกรณที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมกันในการดําเนินการและระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนที่อาศัยการประสานมือรวมแรงรวมใจกัน ถือไดวาเปนตัวอยางในการรวมมือกันและสามัคคีกัน

ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

๓.๒.๒ การดําเนินการภายในกรอบของศลีธรรมและการทําประโยชนตอสังคม 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธยึดศีลธรรมเปนหลักการสําคญั การดําเนินการทางเศรษฐกิจใด ๆ จึง

ตองอยูภายใตกรอบของศีลธรรม ตองไมผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณตางๆอยางนอยก็ในระดับที่สังคม

ยอมรับได หรือไมมีผลกระทบตอสังคมจนเกิดความเสียหายรุนแรง หลักศีลธรรมหรือความชอบธรรมจึง

เปนหลักสําคัญที่ใชเปนแนวทางในการดําเนินการทางเศรษฐศาสตร ซึ่งปจจุบันนิยมพูดถึงธรรมาภิบาล

หรอืบรรษัทภิบาล ที่เปนหลักการบริหารหรือกระบวนการตัดสินใจที่ดีงาม คือดําเนินงานเพื่อสาธารณะ

และถูกตองตามหลักศีลธรรมและมนุษยธรรม ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เสรี พงศพิศ ไดไวกลาววา ตามหลักของสัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพหรือธุรกิจใด ๆ ตอง

ถูกตองตามหลักศีลธรรม ไมมีการฉอโกงหรือทํารายใคร กลาวอีกอยางก็คือ การประกอบอาชีพตามหลัก

สัมมาอาชีวะ “ควร” เปนการประกอบอาชีพที่ผลิตสินคาที่ใหคุณแกมนุษย ไมผลิตสินคาที่เปนโทษ เชน 

ยาพิษ และยาเสพติด หรืออาวุธท่ีใชทํารายลางชีวิต ไมเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมนุษย

                                           
๒๔

 วัชระ งามจิตรเจริญ, แนวคิดในการนําเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๖๔-๑๖๕. 
๒๕

 สําราญ อิ่มจิตต, เศรษฐปรัชญาในพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๗), หนา 

๒๐-๒๑. 



๖๙ 

หรอืสังคม๒๖  

พฤติกรรมและความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางก็ตองเปนไปตามกรอบของศีลธรรม 

ไมมีการเอารัดเอาเปรียบกัน แตคนมีน้ําใจตอกันซึ่งเปนหลักการทางคุณธรรมหรือจิตวิญญาณซึ่งเปนอีก

หลักการหนึ่งท่ีมาคูกัน ดังจะเห็นไดจากหลักคําสอนเรื่องทิศ 6 วาดวยขอปฏิบัติสําหรับนายจางและ

ลูกจาง ซึ่งนายจางและลูกจางตางควรตั้งใจทําหนาที่ของตนและมีความเอ้ืออาทรตอกัน 

อาชีพหรือการทําธุรกิจที่ผิดหลักสัมมาอาชีวะหรอืผิดคําสอนเรื่องมิจฉาวณิชชาอาจยังพอรับ

ได หากมีจิตสํานึก รูผิดชอบชั่วดี และพยายามปองกันความเสียหายที่อาจเกิดตามมาใหมากที่สุด เชน ถา

ขายยาพิษ ก็ควรรูวาควรขายใหใคร เขาจะซื้อไปทําอะไร ไมควรขายใหคนที่มีแนวโนมที่จะนําไปฆา

ตนเองหรือผูอื่น หรือหากเปนของมึนเมา ก็ควรเลือกคนซื้อที่ไมใชเด็กหรือวัยรุน และเมื่อมีโอกาสก็ควร

เปลี่ยนอาชีพเสีย 

สรุปไดวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธจะตองไมเบียดเบียนผูอ่ืนซึ่งเปนความหมายในเชิงปฏิเสธ 

นอกจากนั้นยังตองมีความหมายในเชิงสรางสรรคดวย คือ อาชีพ ที่เราทํานี้ จะเรียกวา สัมมาอาชีพ ตอง

เปนอาชีพที่ชวยแกปญหาหรือชวยสรางสรรคชีวิตและสังคมอยางใดอยางหนึ่ง โดยชวยใหชีวิตดีงามขึ้น 

สังคมเจริญงอกงามขึ้น อยางนอยก็บําบัดปดเปาความทุกขยากเดือดรอน รวมถึงการชวยเหลือผูอื่นและ

สังคมดวย 

๒.๒.๓ การทํางานโดยมีคุณคาทางจติวิญญาณเปนแรงกระตุน 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธมีเรื่องจิตวิญญาณเปนเปาหมาย วิธีการของเศรษฐศาสตรแนวพุทธจึง

ใชคุณคาทางจิตวิญญาณทางพระพุทธศาสนาเปนแรงกระตุน แทนที่จะเปนกําไรทางดานเงินหรือวัตถุ

สิ่งของหรือความมั่งค่ัง การมีคุณธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือความเปนมนุษยเปนแรงกระตุน

ทําใหการดําเนินการทางดานเศรษฐศาสตรเปนไปอยางสงบสุขและมั่นคงย่ังยืนมากขึ้น หรืออาจกลาวได

วา เศรษฐศาสตรแนวพุทธมีบุญเปนกําไร และใชกําไรคือบุญนี้เปนแรงกระตุน ก็คงไมผิด เพราะบุญก็คือ

ความดีที่ชาวพุทธเชื่อวาจะสงผลดีตอผูกระทํา ซึ่งเก่ียวของกับหลักคุณธรรมและคณุคาทางจิตวิญญาณที่

รวมถึงอิสรภาพของชีวิตคือนิพพาน บุญหรือบารมีในพระพุทธศาสนาถือไดวาเปนแรงกระตุนหรือแรง

บันดาลใจหลกัของชาวพุทธในการดําเนินชีวิตในทุก ๆ ดาน รวมไปถึงเก่ียวกับเรื่องเศรษฐศาสตรดวย 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปุยุตฺโต) ไดอธิบายเก่ียวกับการมุงหากําไรไววา การมุงหากําไรสูงสุดใน

ทัศนะของทุนนิยมเปนจุดมุงหมายสูงสุดหรือจุดมุงหมายหลัก สังคมจะอยูไมได แตพระพุทธศาสนาก็มิได

ปฏิเสธกําไรสูงสุดเสียทีเดียว เพียงแตถือเปนจุดมุงหมายรอง 

                                           
๒๖

 เสรี พงศพิศ, รอยคําที่ควรรู, (กรงุเทพฯ: พลังปญญา, ๒๕๔๗), หนา ๘๐. 



๗๐ 

“ถาขืนเอากําไรสูงสุดเปนเกณฑวัดความสําเร็จทั่วไปหมดในสังคมน้ี สังคมจะอยูไมได ตอง

พังแน ๆ เพราะฉะน้ัน หลักการตามกฎธรรมชาติ คือ ความจริงที่แทนี้จะตองรักษาไว เราก็ตั้งเปน

จุดหมายสูงสุด แลวจึงตามดวยจุดหมายรองของมนุษย 

จุดหมายสูงสุดของการตั้งโรงพยาบาล คือ การชวยใหประชาชนบรรเทาเบาบางจากโรคภัยไข

เจ็บมีสุขภาพดีขึ้น จุดหมายสูงสุดนี้เปนเกณฑวัดความสําเร็จที่แทของเรา แตจุดหมายรอง คือ กําไรสูงสุด 

เราก็ตองมีดวยแลวหาทางประสาน คือ ขั้นตนไมใหขัดกัน ถาการไดกําไรจะทําใหประสิทธิผลในการ

รักษาพยาบาลยอหยอนลงไป เราตองหยุด และข้ันตอไป ใหกําไรของเราไปเกื้อหนุนตอจุดหมายที่แทจริง

อีกทีหนึ่ง  คือ ใหกําไรของเราไปเก้ือหนุนการชวยใหมนุษยหายโรคภัยไขเจ็บมีคุณภาพดีขึ้น”๒๗ 

นอกจากนั้นยังชี้ใหเห็นอีกวา การนําเอาความตองการคุณภาพชีวิตมาเปนแรงกระตุนจะทํา

ใหเราทํางานดวยความสุขความพอใจ เพราะความหมายของงานคือความพอใจ ไมใชความจําใจอยางใน

เศรษฐศาสตรกระแสหลักของตะวันตก ซึ่งความหมายในแงของเศรษฐศาสตรกระแสหลักกับ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธตางกัน โดยสัมพันธกับความตองการ ๒ อยาง กลาวคือ 

แบบที่ ๑ การทํางานดวยความตองการคุณภาพชีวิต (รวมทั้งตองการพัฒนาตนหรือพัฒนา

ศักยภาพของมนุษย) ผลไดจากการทํางานตรงกับความตองการทันที เพราะฉะนั้น การทํางานจึงเปน

ความพอใจ 

แบบท่ี ๒ ถาทํางานดวยความตองการสิ่งปรนเปรอตน ผลไดจากการทํางานไมใชผลที่

ตองการ แตเปนเงื่อนไขเพื่อใหไดผลอยางอ่ืนท่ีตองการ เพราะฉะนั้น การทํางานจึงเปนความจําใจ๒๘ 

ปรีชา ชางขวัญยืน ไดอธิบายไววา ความสุขท่ีคนในระบบทุนนิยมลุมหลงนั้นพระพุทธศาสนา

ยอมรับใหมีไดในขอบเขตจํากัด และแมในระดับที่เปนความสุขของคฤหัสถ พระพุทธเจาก็ยังตัดถึงคุณคา

อ่ืนที่ย่ิงกวาการไดเสพสุขทางกาย ดังจะเห็นไดจากพุทธพจนท่ีวาดวยเรื่องสุขของคฤหัสถ ๔  อยาง เพราะ

สุขจากการมีทรัพย มีธรรมกํากับคือตองเปนทรัพยที่หามาไดโดยสุจริต เปนของชอบธรรม สุขท่ีเกิดจาก

การใชจายทรัพยก็คือสุขจากการใชจายทรัพยเลี้ยงตน เลี้ยงดูผูอื่นท่ีอยูในความดูแล ทําสิ่งดีงาม และสุข

จากความไมเปนหนี้ก็ทําใหไมเปนภาระแกคนรอบขางที่จะตองใชหนี้ให หากตัวเองพิการหรือตายไป
๒๙

 

จุดมุงหมายเศรษฐศาสตรแนวพุทธคือจิตวิญญาณ อันไดแก การทําหนาที่ที่สอดคลองกับ

ธรรมชาติหรือสัจธรรมของคุณธรรม ซึ่งก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อเอา

กําไรทางวัตถุเปนจุดหมายรอง กําไรหรือความมั่งคั่งจึงไมใชแรงกระตุนหลัก คือเปนไดแคแรงกระตุนรอง 

                                           
๒๗

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมะกับการทํางาน, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๔๓), หนา ๑๗๔-๑๗๕. 
๒๘

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๔๓), หนา ๙๔-๙๕. 
๒๙

 ปรชีา ชางขวัญยืน, “ทุนนิยมกับพุทธศาสนา”, วารสานพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๔๕): หนา ๖๘-๖๙. 



๗๑ 

การท่ีพระพุทธศาสนาไมปฏิเสธเร่ืองกําไร เพราะกําไรคือโภคทรัพยยังมีความสําคัญหลาย ๆ อยาง และ

การใชกําไรแรงกระตุนรองก็ยังมีประโยชนในระดับโลกิยะ เพราะชวยกระตุนใหเกิดความขยันในการ

ประกอบอาชีพสุจริต ทั้งน้ี เนื่องจากปุถุชนยังตัดกิเลสไมได ความอยากไดกําไรจึงยังมีอยู และโภคทรัพย

ก็ยังมีความจําเปนทั้งตอการดํารงชีวิตและการปฏิบัติธรรม 

การท่ีคนเรายังตองการแรงกระตุนหรือแรงบันดาลใจใหทํางานหรือดําเนินการทางเศรษฐกิจ

ตาง ๆ ก็เปนเพราะธรรมชาติของมนุษยตองมีความพอใจหรือความปรารถนาซึ่งอาจเปนฝายดีหรือฝาย

ชั่วก็ไดเปนแรงกระตุน แตในทางพระพุทธศาสนาตองการใหเราควบคุมและสรางแรงกระตุนฝายดี คือ 

ฉันทะ หรือ กุศลธรรม ฉันทะ ไดแก ความพอใจหรือความปรารถนาฝายดี ซึ่งถือเปนองคประกอบหรือ

องคธรรมสําคัญเบื้องตนในการทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จโดยเปนหนึ่งในองคประกอบ ๔ อยางที่

เรียกวา อิทธิบาท อันไดแก ฉันทะคือความพอใจ วิริยะคือความเพียร จิตตะคือความใสใจหรือความมี

สมาธิ และวิมังสาคือความไตรตรองหรือปญญา ความรูชัด๓๐ 

สรปุไดวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธประกอบไปดวยคุณธรรมและความดีตาง ๆ ทั้งเปนไปเพื่อ

ตนเองและผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา คุณคาทางจิตใจจึงเปนท้ังแรงกระตุน

และเปนกรอบหรือหลักการท่ีตองมาคูกับหลักศีลธรรมสําหรับเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

๓.๒.๔ ใชวิธีการแบบสายกลางทีเ่รียบงาย รูจักพอ และรูจักประมาณ 

ลักษณะสําคัญของวิธีการแบบสายกลางคือความเรียบงาย รูจักพอ และรูจักประมาณ ซึ่ง

กลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ ความพอดีและความพอเพียง ซึ่งตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีวา ความเรียบงาย รูจักพอ และรูจักประมาณ หรือความพอดีและความ

พอเพียง เปนลักษณะสําคัญของวิธีการแบบสายกลางของพระพุทธศาสนา ก็เพราะลักษณะดังกลาวอยู

ตรงกลางระหวางวิธีการสุดโตง ๒ ดาน คือ ทํามากไปกับทํานอยไป เชน การบริโภคมากเกินไปกับการ

บริโภคนอยเกินไป การผลิตมากเกินไปกับการผลิตนอยเกินไป 

พระมหายุทธนา นรเชฏโ ไดอธิบายไววา การกระทําที่รูจักพอ (สันโดษ) คือ การรูจักหยุดไม

ทําตอ ไมโลภมาก ซึ่งมาคูกับความรูจักประมาณ (มัตตัญุตา) คือ ความรูวา เทาไหรควรหยุด ไมควรทํา

ตอ ซึ่งจะชวยบอกใหเรารูจักพอหรือรูจักหยุด เชน รูวาการออกแรงทํางานประมาณเทาไรเหมาะสม ไม

ควรทํามากกวานั้น ทําใหเราหยุด ไมทํางานตอ ซึ่งกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ รูความพอดีและความพอเพียง

แลวจึงหยุดไมทําตอ ไมอยากทําหรอือยากไดมากกวานั้น๓๑ 

                                           
๓๐

 อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๓/๓๔๓. 
๓๑

 พระมหายุทธนา นรเชฏโ, หลักการพึ่งตนเองในพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริ, (กรงุเทพฯ: โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๗), หนา ๖๔. 



๗๒ 

การกระทําอะไรที่ “พอดี” หมายถึง ไมมากไปและไมนอยไป เปนความหมายเดียวกันกับ 

“สายกลาง” ซึ่งอยูระหวางความสุดโตง ๒ อยาง ความพอเพียงเปนเกณฑข้ันต่ําของพอดี เปนสิ่งที่ตองมา

ดวยกันกับความพอดีคือการจะตัดสินใจวา เทาไหรพอดี ก็ตองดูวาอยางนอย มันเพียงพอตอสิ่งที่จะทํา

และความสามารถของตนหรือไม และสามารถพึ่งตัวเองไดหรือไม ถาไมพอแลวตองไปอาศัยผูอ่ืนมากไปก็

จะเกินความพอดี เชน การบริโภคอาหารตองดูวา บริโภคเทาไหรจึงจะพอดี ไมมากไปซึ่งจะทําใหอึดอัด

แนนทองหรือทองเสีย และไมนอยไปจนไมอ่ิมซึ่งจะทําใหออนแรงไมมีกําลังและจะประกอบกิจการงาน 

ตองบริโภคใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย 

E.F.Schumacher ไดอธิบายไววา แมพระพุทธศาสนาสวนใหญจะสนใจเรื่องความหลุดพน 

ตางจากวัตถุนิยมท่ีสวนใหญสนใจเรื่องสินคา แตจากการที่พระพุทธศาสนาเปน “ทางสายกลาง” (The 

middle Way) ดังนั้น จึงไมมีทางท่ีจะปฏิเสธสวัสดิการหรือความเปนอยูที่ดีในดานกายภาพ เพราะไมใช

ความม่ังคั่งหรือโภคทรัพยที่ขวางทางความหลุดพน แตเปนความยึดติดความม่ังคั่งตางหาก และไมใชการ

เสพสุขสิ่งที่ใหความสุขแตเปนความกระหายอยาก สิ่งเหลานั้นตางหากที่ขวางทางความหลุดพน กุญแจ

สําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธจึงไดแกความเรียบงายและการไมใชความรุนแรง วิถีชีวิตแบบพุทธใช

หนทางท่ีเล็ก แตนําไปสูผลลัพธที่นาพอใจอยางมหัศจรรย ความเรียบงายจึงเปนเรื่องเดียวกับทางสาย

กลางของพระพุทธศาสนา เพราะใชวิธีบริโภคนอยที่สุดแตทําใหไดความเปนอยูดีมากที่สุด ไมถือวาการ

บริโภคมากเปนเครื่องวัดมาตรฐานความเปนอยู (Standard of Living) อยางในเศรษฐศาสตรกระแส

หลักของตะวันตก การบริโภคนอยแตพอดีซึ่งเก่ียวของใกลชิดกับการไมใชความรุนแรง เพราะเม่ือบริโภค

นอยการใชทรัพยากรก็นอยไปดวยทําใหโอกาสที่จะขัดแยงกันมีนอย จึงเปนความหมายของทางสาย

กลางคอืความเรียบงาย
๓๒

  

ทวีวัฒน ปุณฑริกวัฒน ไดอธิบายไววา ความเรียบงายสามารถนําไปใชไดกับชุมชนหรือ

องคกรขนาดใหญก็ได เพราะแมชุมชนหรือองคกรขนาดใหญจะมีความซับซอนมากกวาชุมชนหรือองคกร

ขนาดเล็ก หรือสามารถใชหลักความเรียบงายไดดีกวา แตหลักความเรียบงายก็ยังจําเปนและสามารถ

ใชได กลาวคือ ชุมชนหรือองคกรขนาดใหญสามารถจัดระบบหรือใชวิธีการที่มีข้ันตอนหรือความซับซอน

ใหนอยที่สุด และบริโภคหรือใชสอยทรัพยากรเทาที่จําเปนใหไดมากท่ีสุด ซึ่งจะมีผลดีตามมาเชนกัน ดัง

จะเห็นไดจากแนวคิดและวิธีการสมัยใหมอยางนววิศวกรรม (re-engineering) ที่เนนใหลดขั้นตอนและ

ลดการใชทรัพยากรตาง ๆ รวมท้ังพนักงานหรือคนทํางานในการดําเนินการ ซึ่งมีลักษณะ “จิ๋ว” คือ เล็ก

หรอืซับซอนนอย แต “แจว” คอื มีประสิทธิภาพเพื่อใหไดผลดี 

                                           
๓๒

 E.F.Schumacher, Small is Beautiful Economics as if People Mattered, (UK: Vintage 

Books, 1977), pp. 169-170. 



๗๓ 

สันโดษ เปนคําที่คนไทยนิยมใชทับศัพท แตมักเขาใจความหมายผิดเพ้ียนไป กลายเปนความ

มักนอย เกียจคราน ไมอยากทาํอะไร ในความเปนจริง สันโดษ หมายถึง ความยินดีตามเกณฑท่ีเหมาะสม

กับตัวเอง เชน ยินดีเฉพาะทรัพยสมบัติที่ตนเองหามาได ไมโลภมาก หรือยินดีตามที่กําลังความสามารถ

ของตนมีอยู ซึ่งนัยของคําสอนน้ีตรงกับ “ความรูจักพอ” ซึ่งอาศัย “ความพอดี” และ “ความพอเพียง” 

หรอื “ความรูจักประมาณ” คอื มัตตัญุตา เปนเกณฑตัดสินใจวาควร “หยุด” ตรงนี้ เพราะเทานี้กําลัง

พอดีไมมากไปไมนอยไปและเพียงพอสําหรับความเปนอยูหรือความเหมาะสมสําหรับกิจกรรมน้ัน ๆ 

มัตตัญุตาจึงเปนตัว “ปญญา” คือ “รู” วาทําขนาดไหนหรือทําอะไรอยางไรจึงจะพอดี สวนการหยุด

การกระทําหรือหยุดความตองการ ณ จุดท่ีมัตตัญุตาบอกไวก็คือสันโดษ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายเกี่ยวกับสันโดษไววา สันโดษท่ีนิยมพูดถึงกัน ไดแก 

สันโดษ ๓ อยาง คือ 

๑. ยถาลาภสันโดษ ความยินดีตามที่ได คือสิ่งท่ีไดมาดวยความเพียรของตน ก็พอใจสิ่งนั้น 

๒. ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกําลัง คือความพอใจเพียงแคกําลังรางกาย สุขภาพ และขอบเขต

ใชสอยของตน ของท่ีเกินกําลังก็ไมหวงไว  

๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร คือพอใจตามที่สมควรแกภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต 

และจุดหมายแหงการทํากิจของตน๓๓ 

นวพร เรืองสกุล ไดอธิบายไววา สันโดษเปนความยินดีในสิ่งที่ชอบธรรมและในขอบเขตที่

เหมาะสมไมเกินกําลังความสามารถและฐานะหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ความยินดีในลักษณะเชนนี้นําไปสูการ

กระทําหรือพฤติกรรมท่ีพอดีพอเหมาะไมมากเกินไปไมนอยเกินไป และพอเพียงสําหรับชีวิตหรือการ

ดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ สิ่งที่ไดมาโดยชอบธรรมของตนเอง สภาพรางกายและความสามารถของตน และ

ฐานะหรือสภาพชีวิตของตน จึงเปน “กรอบ” หรือ “ขอบเขต” บงชี้ “ความพอดี” ที่เราไมควรพอใจ

เกินไปกวานั้น ซึ่งกรอบเหลาานี้ก็อยูในระดับที่มี “ความพอเพียง” สําหรับบุคคลนั้นดวย ซึ่งการรูวา

ตรงไหนหรืออะไรคือกรอบดังกลาวนี้ก็คือมัตตัญุตา ความรูจักประมาณ ซึ่งเปนตัวปญญาและความรูที่

จําเปนสําหรับความยินดีที่ถูกตอง คือ สันโดษ ความสันโดษจึงตองอาศัยความรูจักประมาณหรือรูจัก

ความพอดี๓๔ กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือความรูจักประมาณเปนเหตุเกิดหรือฐานรองรับของความสันโดษ ดั่ง

พุทธพจนที่วา 

“ภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้ 

ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาลแลว 

                                           
๓๓

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ: กรมการ

ศาสนา,๒๕๔๖), หนา ๒๗๓. 
๓๔

 นวพร เรืองสกุล, “ชีวิตที่พอด”ี, สกุลไทยรายสัปดาห, ฉบับที่ ๕๓ (มกราคม ๒๕๕๐), หนา ๓๒-๓๔. 



๗๔ 

เพิ่งรูจักประมาณเพื่อสันโดษ”๓๕ 

สรปุไดวา การรูจักความพอดีและการรูจักพอทําใหการทํากิจกรรมทางเศรษฐศาสตรเปนไป

อยางเรียบงายและเพียงพอสําหรับความสําเร็จของกิจกรรมและความเปนอยูของชีวิต วิธีการแบบสาย

กลางทางพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะของความเรียบงาย ความรูจักพอ และความรูจักพอดี อันเปนฐาน

ของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

๓.๒.๕ การใชปญญา ความรู ความมีเหตุผล และความรอบคอบ 

ผูประกอบดวยความเพียร มีสติ ทํางานสุจริต ใครครวญกอนทํา สํารวมอินทรีย ดํารงชีวิต

อยางชอบธรรม และไมประมาท ยอมไดยศหรือประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน แสดงวา ความ

รอบคอบคือการใครครวญกอนทําและไมประมาท รวมทั้งการมีสติ เปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จใน

การประกอบอาชีพ ดัง่พุทธพจนที่วา 

“ยศยอมเจริญแกบุคคลท่ีมีความขยันหมั่นเพียร 

มีสติ มีการงานสะอาด ใครครวญกอนทํา 

สํารวม ดํารงชีวิตโดยธรรม และไมประมาท”๓๖ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายไววา การดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร 

การบริโภคเปนกิจกรรมสําคัญที่จะตองดําเนินการดวยปญญา เนื่องจากการบริโภคเปนจุดเริ่มตนของ

กระบวนการทางเศรษฐศาสตรทั้งหมด เพราะการผลิต การแลกเปลี่ยน และการแจกจายเกิดขึ้นเพราะมี

การบริโภคและยังเปนจุดหมายปลายทางของกระบวนการทางเศรษฐศาสตรท้ังหมดอีกดวย๓๗ 

การบริโภคดวยปญญาจะทําใหผูบริโภคเปนผูกําหนดปจจัยตัวอื่นในกระบวนการทาง

เศรษฐศาสตร และทําใหท้ังการบริโภคนั้นเองและกระบวนการทางเศรษฐศาสตรท้ังหมดบังเกิดความพอดี

และเปนประโยชนอยางแทจริง ผูบริโภคตองรูจักคุณคาแทหรือความหมายที่แทจริงของการบริโภคสินคา

และบริการ อันไดแก คุณคาที่สนองคุณภาพชีวิต และคุณคาเทียมหรือความหมายที่ไมแทจริงของการ

บรโิภค อันไดแก คุณคาเพื่อสนองความอยากเสพส่ิงปรนเปรอตน เชน การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ

รางกายเปนการบริโภคดวยคุณคาแท สวนการบริโภคอาหารเพื่อความโกหรูตามคานิยมของสังคมเปนการ

บริโภคดวยคุณคาเทียม ผูบริโภคที่มีปญญาเขาใจคุณคาอยางถูกตองยอมบริโภคไดอยางเหมาะสมพอดี 

เมื่อเปนเชนนี้ผูผลิตก็จะผลิตไดพอดีกับความตองการที่แทจริงและจําเปน ผูจําหนายก็เชนกัน ไมมีการ

ผลิตจนเกินความจําเปนอันนําไปสูการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพราะผูผลิตไมสามารถมีอิทธิพล

เหนือผูบริโภคจนกําหนดการบริโภคได ทําใหการบริโภคเปนการสนองความตองการของผูผลิต 

                                           
๓๕

 ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๐๖/๕๙๙. 
๓๖

 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๒. 
๓๗

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๔๓), หนา ๙๐. 



๗๕ 

ในทางพุทธศาสนา การศึกษามีความเก่ียวของกับคําสอนหลายอยาง คําสอนสําคัญประการ

หนึ่งคือความเปนพหูสูตหรือการไดฟงมามากหรือมีขอมูลมากซึ่งเราอาจเรียกวา “การมีความรู” ก็ได 

การที่เราจะเชื่อหรือเขาใจอะไรไดถูกตอง นอกจากอาศัยความสามารถในการคิดพิจารณาแลวก็ตอง

อาศัยขอมูลหรือความรูเปนวัตถุดิบในการคิด เมื่อพินิจพิจารณาอยางเหมาะสมก็จะเกิดความเชื่อที่

ถูกตองคือสัมมาทิฏฐิหรอืปญญา 

ชลวิทย เจียรจิตต ไดอธิบายไววา ปญญา เปนกระบวนการทางความรู เปนวิธีการอบรมศึกษา

เพื่อใหเกิดวิชาความรูและปญญา ซึ่งจะยังผลใหเกิดมีทัศนะ ความเชื่อ คานิยมที่ถูกตอง มีความดําริตริ

ตรองท่ีชอบ ปญญาเปนตัวควบคุมกําหนดการรับชนิดตาง ๆ เขาสูชีวิต หากบุคคลประกอบดวยปญญา

ยอมรักษาตนได มองเห็นสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง ในเศรษฐศาสตรเชิงพุทธมุงเนนความมีปญญารูเทา

ทันกับการบริโภคและใชประโยชน เพ่ือการผลิตและการบริโภคดวยปญญา มุงเนนความไมยึดมั่นถือมั่น 

ไมเนนประโยชนสวนตน ใชปญญาเปนวิถีแหงการผลิตและการบริโภค ปญญาจึงเปนปจจัยการผลิตที่

สําคัญหรือเรียกวาปญญานิยม๓๘ 

อภิชัย พันธเสน ไดอธิบายไววา พุทธเศรษฐศาสตรเปน “ปญญานิยม” เพราะเนนปญญาเปน

ปจจัยในการผลิตหลักหรือเปนวิถีการผลิต ปญญาเปนปจจัยในการผลิตหลักที่เดนแตเพียงอยางเดียว 

สวนปจจัยการผลิตอื่น ๆ นั้นเปนเพียงปจจัยประกอบปญญาจึงเปนจุดเนนที่อาจจะกลาวไดวามี

ความสําคัญที่สุด ถึงแมจะไมใชสิ่งเดียวเพราะในระบบไตรสิกขา ปญญาจะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบ

ท้ัง ๓ รวมกัน คือ ศีล สมาธิ และปญญา แตศลีและสมาธิเปนเพียงเงื่อนไขสําคัญของการสะสมปญญา ศีล

จะชวยใหมีสมาธิ สมาธิจะชวยใหเกิดสติ เพ่ือจะนําความรูมาพิจารณาใหตรงกับความเปนจริง ปญญาจะ

ชวยกํากับดูแลกิจกรรมตาง ๆ ทางเศรษฐกิจใหดําเนินไปไดอยางถูกตอง เชน ถาการผลิตมีปญญากํากับ ก็

จะทําใหเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่นํามาใชใหมใหมากที่สุด และมีการใชพลังงานและ

ทรพัยากรที่ใชแลวหมดไปใหนอยที่สุด และปญญาจะแกไขหรือระงับการผลิตท่ีทําใหเกิดของเสีย
๓๙

 

ความสําคัญของปญญาและความรูตอการดําเนินการทางเศรษฐศาสตรปรากฏอยูในทุติย

ปาปณิกสูตรท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงคณุสมบัติของพอคาที่เจริญดวยโภคทรพัยวามีอยู ๓ อยาง คือ 

๑. มีตาดี หมายถึง รูจักสินคาวา สินคาใดจะขายไดกําไร 

๒. มีธุรกิจดี หมายถึง ฉลาดในการซื้อและการขายสินคา 

                                           
๓๘

 ชลวิทย เจียรจิตต, ศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพฯ: บริษัท ดีไซน ดีไลท จํากัด, ๒๕๖๐), หนา ๑๓๒. 
๓๙

 อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร:วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขา

ตาง ๆ, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรงุเทพฯ: สํานักพิมพอัมรินทร, ๒๕๕๘), หนา ๔๓๐-๔๓๔. 



๗๖ 

๓. เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศยั หมายถึง มีแหลงทุนดี คือไดรับความไววางใจจากแหลงทุน

ในการใหกูยืมเงินไปลงทุน
๔๐

 

สรุปไดวา การรูจักเรื่องสินคาและฉลาดในการซื้อและการขายเปนเรื่องของปญญา และ

ความรูที่จะตองทํางานประสานกัน ถาใชทั้งปญญาและความรูในการดําเนินการทางธุรกิจ ธุรกิจนั้นยอม

มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง เมื่อมีทั้งปญญาและความรู ความมีเหตุผลก็จะเกิดตามมา เพราะผูมี

ปญญาและความรูยอมจะยอมรับ หรือทําแตในสิ่งที่มีเหตุผลรองรับหรือสอดคลองกับความเปนเหตุและ

ผลของเรื่องนั้น ๆ หรืออาจจะกลาวอีกอยางหนึ่งวา การมีเหตุผลหรือความเปนผูมีเหตุผลก็คือการใช

ปญญาและความรูในการดําเนินการทางเศรษฐศาสตร นั่นเอง 

๓.๒.๖ การรูจักประหยัดและการออม 

การรูจักพอ รูจักประมาณ และการบริโภคดวยปญญา ทําใหเกิดการใชจายอยางประหยัด 

เพราะเปนการใชจายอยางคุมคาและตรงตามความจําเปนซึ่งเปนความหมายของความประหยัด และเมื่อ

ประหยัดการใชจาย สิ่งท่ีตามมาก็คือการออมหรือการสะสมทรัพยสินเกิดข้ึน เพราะมีทรัพยเหลือให

สามารถออมได หรือกลาวในทางกลับกัน เมื่อรูจักเก็บออม ก็จะทําใหรูจักประหยัด เพราะรูวาควรใช

เทาไร ควรเก็บเทาไร ผูที่สามารถประหยัดได จะตองรูวาควรใชเทาไรและควรเก็บเทาไร 

การใชทรัพยสินอยางประหยัดตามหลักพุทธศาสนาสามารถเห็นไดชัดจากวิธีการใชจีวรอยาง

ประหยัดคุมคาของพระอานนทที่ทานไดบอกแกพระเจาอุเทน ซึ่งมีใจความวา 

“พระเจาอุเทนตรัสถามวา ทานอานนท ผามากมายอยางนั้นทานจะเอาไปทาํอะไร 

พระอานนทตอบวา มหาบพิตร อาตมาจะแจกภิกษุทั้งหลายผูมีจีวรเกา 

พระเจาอุเทนตรัสถามวา ทานอานนท ทานจะเอาจีวรเกาที่มีอยูเดิมไปทําอะไร 

พระอานนทตอบวา มหาบพิตร อาตมาจะทําจีวรเกาที่มีอยูเดิมน้ันใหเปนผา

เพดาน 

พระเจาอุเทนตรัสถามวา ทานอานนท ทานจะเอาผาเพดานเกาไปทําอะไร 

พระอานนทตอบวา มหาบพิตร อาตมาจะทําผาเพดานเกานั้นใหเปนผาปลอกฟูก 

พระเจาอุเทนตรัสถามวา ทานอานนท ทานจะเอาผาปลอกฟูกเกาไปทําอะไร 

พระอานนทตอบวา มหาบพิตร อาตมาจะทําผาปลอกฟูกเกานั้นใหเปนผาปูพ้ืน 

พระเจาอุเทนตรัสถามวา ทานอานนท ทานจะเอาผาปูพ้ืนเกาไปทําอะไร 

พระอานนทตอบวา มหาบพิตร อาตมาจะทําผาปูพื้นเกาใหเปนผาเช็ดเทา 

พระเจาอุเทนตรัสถามวา ทานอานนท ทานจะเอาผาเช็ดเทาเกาไปทําอะไร 

พระอานนทตอบวา มหาบพิตร อาตมาจะเอาผาเช็ดเทาเกาไปเช็ดธุลี 

                                           
๔๐

 อง.ฺติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓-๑๖๔. 



๗๗ 

พระเจาอุเทนตรัสถามวา ทานอานนท ทานจะเอาผาเช็ดธุลีเกาไปทําอะไร 

พระอานนทตอบวา มหาบพิตร อาตมาจะโขลกผาเหลานั้นขย้ํากับโคลนแลวฉาบ

ทาฝา” 

ลําดับนั้น พระเจาอุเทนทรงดําริวา “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรทั้งหมดนี้นาํผาไปใชคุมคา 

ไมใชเก็บเขาคลัง” จึงไดถวายผาอีกจํานวน ๕๐๐ ผืน แกทานพระอานนท๔๑ 

เรื่องการแบงทรัพย (โภควิภาค) ในสิงคาลกสูตร ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงแนะนําวิธีการแบง

ทรัพยไวซึ่งแสดงถึงการประหยัดและการอดออม โดยตรัสวา 

“คฤหัสถในตระกูลผูสามารถ 

ครั้นรวบรวมโภคทรัพยไดอยางน้ีแลว 

พึงแบงโภคทรัพยออกเปน ๔ สวน 

คือสวนหนึ่งใชสอย ๒ สวนใชประกอบการงาน 

สวนท่ี ๔ เก็บไวดวยหมายใจวาจะใชในยามมีอันตราย 

จึงผูกมิตรไวได”๔๒ 

พุทธศาสนาสอนใหรูจักเก็บออมทรัพยไวใชในยามจําเปน และสวนที่เอาไวใชสอย ซึ่งไดแก 

การประหยัดและรูจักอดออม เพราะในการใชสอยทรัพยจะตองมีการกันสวนที่จะไวใชในยามฉุกเฉินดวย 

ยิ่งไปกวาน้ัน การใชการประหยัดและการออม นอกจากมีเปาหมายเพื่อการดํารงชีวิตใหอยูไดแลว ยังมี

เปาหมายทางศีลธรรมและจิตวิญญาณดวย เพราะเปนการใชการประหยัดและการออมเพื่ออบรมขัดเกลา

ตนเองและทําบุญชวยเหลือผูอื่น ดังจะเห็นไดจากการใชทรัพยเพื่อบํารุงเลี้ยงดูบุตรภรรยา บิดามารดา 

และบํารุงสมณพราหมณหรือนักบวชซึ่งเปนการทําหนาท่ีและฝกฝนจิตใจใหรูจักรับผิดชอบ มีความ

กตัญูและมีเมตตากรุณา การประหยัดและการออมจะชวยใหเรามีทรัพยที่จะใชในการทําสิ่งเหลานี้ได

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน การประหยัดและการออมตามหลักพุทธศาสนาจึงไมไดมีเปาหมายทางดาน

วัตถุเพียงอยางเดียว แตมีเปาหมายทางดานศีลธรรมและจิตวิญญาณหรือมีเปาหมายทางคุณภาพชีวิต

ตามหลักพุทธศาสนานั่นเอง 

ในกุลสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงกุลจิรัฏฐิติธรรม คือ ธรรมหรือขอปฏิบัติสําหรับการดํารง

ความม่ันคงของตระกูลใหยั่งยืน ซึ่งมีอยู ๔  อยาง คือ 

 ๑. แสวงหาพัสดุที่หายไป  

 ๒. ซอมแซมพัสดุท่ีเกาคร่ําครา 

 ๓. รูจักประมาณในการบริโภค 

                                           
๔๑

 วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๔๕/๓๘๘-๓๘๙. 
๔๒

 ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๑-๒๑๒. 



๗๘ 

 ๔. ตั้งสตรีหรือบุรุษผูมีศีลใหเปนใหญในเรือน๔๓ 

จะเห็นไดวาวิธีใชทรัพยสินอยางประหยัดและรูจักอดออม เพราะเมื่อมีทรัพยสินหรือสิ่งของ

ในบานหายไป ก็ใหตามหาวาไปอยูในที่ใด ไมใชใหไปหาซื้อของใหมมาใชแทนเลย เนื่องจากเราอาจเก็บไว

จนลืมไปวาเก็บไวที่ใด และของใชอันไหนท่ีเกาชํารุดยังพอซอมได ก็ใหซอมแซมเพื่อจะไดไมตองไปซื้อ

ของใหมมาใชโดยไมจําเปน นอกจากนั้น การรูจักประมาณในการบริโภคก็คือการกินการใชทรัพยสิน

สิ่งของอยางพอดีหรืออยางประหยัดนั่นเอง สวนการตั้งสตรีหรือบุรุษผูมีศีลใหเปนใหญในบานก็มีสวน

สําคัญในเรื่องของการประหยัดและการออม เพราะผูมีศีลจะไมใชสอยทรัพยสมบัติในทางที่ผิดศีลซึ่งชวย

ประหยัดรายจายไดเปนอยางมาก เชน ผูมีศลีจะไมดื่มสุรา และเสพยาเสพติด ทําใหไมตองเสียเงินไปกับ

สิ่งไรสาระและเปนอันตราย 

สรปุไดวา คําสอนในพุทธศาสนาไดมีการชี้แนะเรื่องการประหยัดและการอดออมอยางชาญ

ฉลาดไดอยางชัดเจน ซึ่งผูท่ีสามารถนําคําสอนเหลาน้ีไปปฏิบัติไดจะประสบความสําเร็จหรืออยางนอยก็

ไมเจอปญหาในการดําเนินชีวิตเก่ียวกับดานเศรษฐศาสตรกระแสหลักของตนเอง  

๓.๒.๗ การพึง่ตนเอง 

หลักการพึ่งตนเองของพุทธศาสนาเปนการสอนประการหนึ่งท่ีทราบกันโดยท่ัวไปและเปนคํา

สอนสําคัญ พระพุทธศาสนาไมไดสอนใหพึ่งผูอื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ที่มีเทพเจาเปนตนใหชวยเหลือ 

แตสอนใหพึ่งตนเองทั้งในดานการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติเพื่อความหลุดพน กลาวอีกอยางก็

คือ การจะประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตทุก ๆ ดาน ตองพึ่งตนเองเปนหลักตั้งแตระดับต่ําไปถึง

ระดับสูงหรือตั้งแตระดับโลกิยะไปจนถึงระดับโลกุตระ ดั่งจะเห็นไดจากคําสอนหรือพุทธพจน ดังนี้ 

“ตนแลเปนที่พึ่งของตน บุคคลอ่ืนใครเลา จะเปนที่พึ่งได 

เพราะบุคคลที่ฝกตนดีแลว ยอมไดที่พึ่งอันไดโดยยาก”๔๔ 

พระมหายุทธนา นรเชฏโ ไดอธิบายไววา หลักการพึ่งตนเองในพุทธศาสนามี ๒ ระดับ คือ 

ระดับโลกิยธรรมและระดับโลกุตรธรรม ในระดับโลกิยธรรม การพึ่งตนเองหมายถึงการพึ่งตนเองท้ัง

ทางดานวัตถุธรรมหรือรูปธรรม คือการทําตนเองใหมีความพรอมดานปจจัย ๔ ไดแก เครื่องนุงหม 

อาหาร ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค ดวยการแสวงหาหรือการผลิตดวยตนเอง และการพึ่งตนเองดาน

นามธรรม คือ การฝกฝนตนเอง การอบรมตนเอง การดํารงอยูในสิกขาบท ศีล วินัย กฎระเบียบ 

ขอบังคบั หรือกติกาของหมูคณะของสังคม การพัฒนาปญญาใหมีความฉลาดรอบรูในสรรพวิชาที่จะเปน

ประโยชนตอการดํารงชีพ และการคุมครองรักษาตนเองใหมีความปลอดภัย ใหมีความสุขตามสถานภาพ

ของแตละคน สวนในระดับโลกุตรธรรม การพึ่งตนเองหมายถึงการพึ่งตนเองดวยการพัฒนาตนเอง การ

                                           
๔๓

 อง.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๒๕๘/๓๗๖. 
๔๔

 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒. 



๗๙ 

ฝกฝนตนเอง ใหสําเร็จบริบูรณในไตรสิกขาจนสามารถบรรลุวิชชา ๘ ไดตามลําดับ๔๕ 

สําราญ อิ่มจิตต ไดอธิบายไววา พุทธศาสนาสอนใหเรามีจุดยืนเปนของตัวเองในดานการ ทํา 

พูด มนุษยไมวายุคไหนก็ตามยอมยึดติดกับระบบอุปถัมภเสียจนเคยชิน เชน ตองการอุปถัมภของพระเจา 

เทวดา ตนไม ภูเขา ดิน น้ํา ลม ไฟ ดวงดาว และสิ่งลี้ลับซึ่งมองไมเห็น เม่ือพระพุทธเจาอุบัติข้ึน ไดทรง

เทศนาลบลางคานิยมอันนั้น มิใชพระองคทรงติเตอืน แตพระองคก็ไมทรงสรรเสริญ เพราะท่ีพึ่งเหลานั้น

ไมใชที่พึ่งอันเกษม บุคคลถึงสิ่งนั้น ๆ เปนที่พึ่งไมอาจพนจากทุกขได มนุษยจึงควรมั่นใจในความสามารถ

และการกระทําของตนเอง ที่สอนดังนี้ ก็เทากับพระองคทรงเสนอจุดยืนแหงชีวิตที่มั่นคงใหกับพวกเรา

นั่นเอง ไมควรมอบชีวิตทั้งหมดไวกับสิ่งอ่ืน พระพุทธเจาสอนใหเราพึ่งตนเองในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ

เปนเรื่องที่เก่ียวของกับชีวิตของเรา เราจึงควรใชวิธีดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการ

พึ่งตนเอง มีจุดยืนเปนของตนเอง๔๖ 

สรปุไดวา หลักการพึ่งตนเองของพุทธศาสนา แมจะมีน้ําหนักไปในดานการปฏิบัติธรรม เพื่อ

ไปสูสุคติภพและมีนิพพานเปนเปาหมายสูงสุด แตก็มีนัยเก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวันดวย เพราะ

เมื่อเทียบเคียงกับคําสอนตาง ๆ ดังเชนที่กลาวมาจะสื่อนัยวาตองพึ่งตนเองในทุก ๆ เรื่อง ผูอ่ืนไมวาจะ

เปนบิดามารดาหรือครบูาอาจารย แมกระท่ังพระพุทธเจาก็ชวยเหลือไดในระดับหน่ึงเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
๔๕

 พระมหายุทธนา นรเชฏโ, หลักการพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๗), หนา ๓๑-๓๒. 
๔๖

 สําราญ อิ่มจิตต, เศรษฐปรัชญาในพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๗๕. 



๘๐ 

๓.๓ องคประกอบเศรษฐศาสตรตามหลกัพระพุทธศาสนา 

จากแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเปนแนวคิด

ทางเศรษฐกิจที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก อีกทั้งยังมีความใกลเคียงกับพระพุทธศาสนาจนมีผูเห็นวา

เปนเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ซึ่งในประเด็นนี้ผูวิจัยเห็นวาอยางนอยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนาจะไดรับ

อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาไมมากก็นอยอยางแนนอน ดังนั้น องคประกอบของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ

และองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงยอมมีความคลายคลึงกัน ดังจะเห็นไดจากความหมายของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผูเขาใจและศึกษาไดตีความตางกันไป  

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถที่จะพึ่งตนเองได และรูจักพอ รูจักประมาณใน

เรื่องของเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงพระราชทานไว

ในโอกาสตาง ๆ เชน 

“การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมี พอกิน แบบพอมีพอกินน้ัน

หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง” (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)  

“พอมีพอกิน มีความหมายวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง

อาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ คือ คําวาพอก็เพียง

พอเพียงนี้ก็พอดังน้ันเอง คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็

เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก 

คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก มีของหรูหราบางก็ได แตวาตองไมเบียดเบียนคนอ่ืน ตองให

พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง”  

“Self-Sufficiency น้ันหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูได

ดวยตนเอง (พึ่งตนเอง)” (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)๔๗ 

ดังนั้น องคประกอบของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ และเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีองคประกอบที่

คลายคลงึกัน ซึ่งประกอบไปดวย ๓ อยาง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน โดย

มีเงื่อนไขประกอบอีก ๒ อยาง คือ การมีความรู และการมีคุณธรรม ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมขยาย

ความไดดังนี้ 

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน เชน ความพอประมาณในการผลิตและการบริโภค 

                                           
๔๗

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, ประมวลคําในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแตพุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๖ ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๙), หนา ๙๕. 



๘๑ 

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจโดยพิจารณาถึงความเปนเหตุเปนผลจะทําสิ่งใดตอง

พิจารณาถึงเหตุที่เกี่ยวของรวมทั้งคํานึงถึงผลท่ีอาจเกิดข้ึนอยางรอบคอบ 

๓. การมีภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมความพรอมเพ่ือรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ี

อาจเกิดข้ึนได เชน การไมกูเงินโดยไมจําเปน และการไมทําอะไรที่มีความเสี่ยง 

๔. การมีความรู หรือความรอบรู หมายถึง การมีความรูทางวิชาการหรือมีขอมูลเก่ียวกับสิ่งท่ี

ตนเองดําเนินการอยูเปนอยางดี 

๕. มีคุณธรรม หมายถึง มีการตระหนักในดานคุณธรรม และมีคุณธรรมตาง ๆ เชน ความ

ซื่อสัตย เปนตน 

สรปุไดวา ตามหลักการ วิธีการ และองคประกอบเศรษฐศาสตรแนวพุทธ การดําเนินการทาง

เศรษฐกิจหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งทางดานการผลิต การบริโภค และการตลาดหรือการกระจาย 

ตองดําเนินไปในลักษณะ “สายกลาง” ที่ใหความสําคัญท้ังแกวัตถุและจิตใจ อีกทั้งไมทําอะไรสุดโตงเกิน

ความเหมาะสม เนนความพอดีและพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยตองใชองคธรรมหรือ

คุณสมบัติและขอปฏิบัติหลายประการมีปญญาและความรอบคอบเปนตนเปนเครื่องมือ ซึ่งจากลักษณะ

ดังกลาวนี้ทําใหเศรษฐศาสตรแนวพุทธมีลักษณะ “บูรณาการ” ที่นําหลักการและวิธีการที่เก่ียวกับวัตถุ

และจิตใจมาประสานทํางานรวมกัน ทั้งนี้โดยอาศัยการ “ปรับ” ใชหลักการ วิธีการ และองคประกอบ

ตาง ๆ ใหเขากับสถานการณหรือยุคสมัย หรือใชแนวทางท่ีเขากันไดกับระบบหรือสถาบันทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่มีอยูในแตละท่ีแตละเวลาไมไดหักลางหรือปฏิเสธระบบเดิมที่มีอยูแลวอยางสิ้นเชิงแตมี

ลักษณะ “ปฏิรูป” มากกวา เชน  ใหปรับเปลี่ยนเปาหมายและแรงกระตุนจากกําไรรายได หรือผลผลิต

ทางกายภาพมาเปนคณุภาพชีวิต คุณคาทางจิตวิญญาณ และความสุขของทุกคนในสังคม 

 

 

 



 

บทที่  ๔ 

 

การวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

 
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร” เปนการ

นําเอาหลักพุทธธรรมที่สําคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนามาอธิบายและวิเคราะหดวยเหตุและผลที่สงเสริม

หลักการทางเศรษฐศาสตร โดยการศึกษาหลักพุทธธรรมจากพระไตรปฎก หนังสือพุทธธรรม หนังสือ

ศัพทพุทธศาสตร หนังสือและตําราที่เก่ียวของกับธรรมะทางพระพุทธศาสนา แลวนํามาวิเคราะหความ

เชื่อมโยง ความเก่ียวเนื่อง ของหลักพุทธธรรมกับหลักเศรษฐศาสตร ไดแก เศรษฐศาสตรจุลภาค และ

เศรษฐศาสตรมหภาค การวิจัยในครั้งนี้คณะผูวิจัยไดนําเอาหลักพุทธธรรมมาวิเคราะหดวยเหตุและผล

นําไปสูการสงเสริมหลักการทางเศรษฐศาสตรกอนนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

ประกอบดวยหลักพุทธธรรม ดังตอไปนี้  

๔.๑ หลักอรยิทรพัย 

๔.๒ หลักการพ่ึงตนเอง 

๔.๓ หลักความไมประมาท 

๔.๔ หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

๔.๕ หลักความซื่อสัตยสุจริตและหิริโอตตัปปะ 

 

๔.๑ หลักอริยทรัพย 

คําวา “อริยทรัพย” แปลวา ทรัพยอันประเสริฐ หรือ ทรัพยคือคุณธรรมประจําใจอยาง

ประเสริฐ หมายถึง คุณความดีที่มีในสันดานอยางประเสริฐ หรอืคุณธรรมอันประเสริฐที่ฝงแนนอยูภายใน

จิตใจของคนเรา นับวาเปนทรัพยอันประเสริฐที่สุดเพราะเปนทรัพยที่ปลอดภัย ไมถูกลักขโมย ถูกปลน 

ถูกไฟไหม น้ําทวม หรอืไมสูญหายไปดวยภัยอันตรายตาง ๆ ยิ่งใชคืออบรมปลูกฝงใหเกิดมีเทาไร ย่ิงมีพลัง

แกกลาใหสําเร็จประโยชนทั้ง ๓ เปนตน อริยทรัพย มีทั้งหมด ๗ ประการ คือ สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ 

พาหุสัจจะ จาคะ ปญญา๑ 

๑) สัทธาธนะ ทรัพยคือสัทธา คําวา “สัทธา” หมายถึง ความเชื่อสิ่งที่ควรเช่ือ ความเช่ือที่

ประกอบดวยปญญา คือ เชื่อมั่นในพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ซึ่งความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา 

มี ๓ ประการ คอื ๑) กัมมสัทธา เชื่อเรื่องกรรม ๒) วิบากสัทธา เชื่อในผลของกรรม ๓) กัมมสัสกิตาสัทธา 

                                           
๑
 ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๑๐/๓๓๑. 

 

 



๘๓ 

 

เชื่อวาสัตวมีกรรมเปนของตน เม่ือบุคคลมีศรัทธาดังกลาว ไดชื่อวามีทุนทรัพยภายใน สามารถทําตนให

เขาถึงกุศลธรรมตาง ๆ ไดโดยงาย เพราะศรัทธาทานเปรียบดั่งพืชของกุศลธรรมท้ังหลาย ศรัทธาที่

ประกอบดวยปญญาในทางพระพุทธศาสนาและสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร คือ การเต็มใจซื้อ

สินคาและบริการ การตัดสินใจเลือกซื้อหรือเต็มใจที่จะเลือกซื้อสินคาและบริการตองมีองคประกอบ ๓ 

อยาง คือ ความตองการซื้อ (want) ความเต็มใจท่ีจะซ้ือ (willingness to pay) และความสามารถท่ีจะซ้ือ 

(ability to pay) หากขาดองคประกอบใดประกอบหน่ึงไปจะไมเกิดการซ้ือสินคาและบริการข้ึนมาไดเลย 

ศรัทธาที่ประกอบดวยปญญาจึงเปนสิ่งท่ีเกิดจากการกลั่นกรองเปรียบเทียบขอดีและขอเสียกอนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการหรือการตัดสินใจลงทุนผลิตสินคา หากเกิดจากความเชื่อหรือฟงขอมูล

จากคนอื่นมา จะตองมีการทวนสอบที่มาของขอมูล มีการศึกษารีวิวของสินคาหรือขอมูลน้ัน ๆ เม่ือได

ขอมูลนั้นดีแลว พิจารณาขอมูลนั้นดีแลว เปรียบเทียบขอมูลนั้นดีแลว เกิดความคุมคาหรือไมคุมคา ถา

หากเกิดความคุมคากับตัวเองแลวคอยตัดสินใจซื้อสินคานั้น ๆ หรือตัดสินใจลงทุนธุรกิจนั้น ๆ นั่นคือ 

ศรัทธาที่ประกอบดวยปญญา 

๒) สีลธนะ ทรัพยคือศีล คําวา ศีล คือขอที่พึงละเวนตาง ๆ หมายถึงการรักษากายและ

วาจาใหเรียบรอยเปนสุจริต ในที่นี้มุงเนนถึงศีล ๕ ไดแก เวนจากการฆาสัตว เวนจากอบายมุข เวนจาก

การประพฤติผิดในกาม เวนจากการพูดเท็จ พูดสอเสียด เวนจากการเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาทั้งหลาย๒ 

การผลิตสินคาหรือการลงทุนธุรกิจ หากผูผลิตหรือผูลงทุนตัดสินใจพิจารณาถึงปจจัยที่กําหนดอุปสงค

และอุปทาน เชน รสนิยมของผูบริโภค รายไดที่จะไดรับจากการผลิตหรือลงทุน เปนตน โดยไมไดคาํนึงถึง

ความผิดชอบชั่วดี เปนสินคาประเภทผิดกฎหมาย เปนสินคามีโทษมหันตตอผูบริโภค แทนที่การผลิต

สินคาหรือการลงทุนนั้นจะสงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ การมศีลี ๕ เขามาควบคุมดาน

จริยธรรมทางสังคมจึงทําใหเกิดการผลิตสินคาหรือการลงทุนธุรกิจที่ถูกกฎหมายและมีคุณประโยชน

มากมายตอผูบริโภค 

๓-๔)  หิริธนะ ทรัพยคือหิริ – โอตตัปปธนะ ทรัพยคือโอตตัปปะ หิริ หมายถึง ความละอาย

ตอการทําชั่วทุจรติตาง ๆ โอตตัปปะ หมายถึง ความสะดุงกลัวตอความชั่วและผลของการทําชั่วทุจริตตาง ๆ 

กําไรทางเศรษฐศาสตร (Economics Profit) เกิดจากสวนตางของรายรับรวม (TR) กับต นทุนรวม (TC) 

หรือเขียนเปนสูตร คือ  = TR – TC นั่นหมายความวา ผูประกอบการ (ผูผลิตสินคาหรือนกัลงทุนธุรกิจ) 

จะตองทําอยางไรก็ไดใหตัวเองไดรายรับรวม (TR) จํานวนมาก ๆ และลดตนทุนรวม (TC) ใหนอยลงสุด ๆ 

ซึ่งจะทําใหการประกอบการไดกําไรมากข้ึนนั่นเอง หากผูประกอบการไมมีหิริโอตตัปปะ ความละอายและ

เกรงกลัวตอบาป ผูประกอบการเหลานั้นก็จะตองหาวิธีการที่จะทําใหไดกําไรสูงสุด โดยไมตองคํานึงถึงสิ่ง

                                           
๒
 แกว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 

๒๕๕๐) หนา ๑๖๙. 



๘๔ 

 

ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง เชน สินคาไมมีคุณภาพ เกิดอุบัติเหตุระหวางการผลิต ผูบริโภคไดรับ

ผลกระทบจากการบริโภคสินคา เกิดอาการแพผลิตภัณฑ สินคาชํารุด ไมมีประกันหลังการขาย เปนตน แต

ถาหากผูประกอบการมีหิริโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวตอบาป ท่ีจะเกิดขึ้นตอผูบริโภค ผูประกอบการจะ

แสวงหารายรับรวม (TR) จํานวนไมมากนัก และตนทุนรวม (TC) จะยังใชสินคาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 

กําไรท่ีผูประกอบการไดก็พอเหมาะกับการลงทุน รวมไปถึงการดูแลลูกคาผูบริโภคภายหลังการขาย การ

ไมเอาเปรียบลูกคา การไมทอดทิ้งลูกคา ซึ่งการประกอบการจะไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี 

ทําใหเปนที่ไวเน้ือเชื่อใจในการบริการและการซื้อสินคาครั้งตอ ๆ ไป อีกดวย  

หากมนุษยขาดหิริโอตตัปปะก็จะเกิดความเดอืดรอนวุนวายไปทุกหยอมหญา ไมสามารถที่จะ

ควบคุมกันใหเปนหมวดหมูอยูเปนสุขได เพราะตางคนตางแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตดวยกัน ผูมีกําลังมาก

และพวกพองมากก็จะขมเหงรังแกเบียดเบียนผูที่มีกําลังนอยดอยพวกพองใหเดือดรอนกายและใจอยู

ตลอดเวลา สังคมโลกจะเต็มไปดวยปญหาอาชญากรรม ภัยเศรษฐกิจ พิษสงคราม เกิดความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคมและปญหาความวิปริตประพฤติผิดทางเพศอยางไมรูจักจบสิ้น รวมความวา ความไมสงบทุกข

ยากลําบากที่เกิดข้ึนทั่วโลกก็เพราะชาวโลกขาดคุณธรรมคือหิริและโอตตัปปะ เพราะเมื่อไมมีความ

ละอายและความเกรงกลัวตอบาปและผลของการทําบาปแลว มนุษยก็จะประพฤติชั่วไดทุกอยาง 

๕) สุตธนะ ทรพัยคอืสุตตะ คาํวา “สุตะ” หมายถึง พระพุทธพจนในพระไตรปฎกทั้งสิ้นหรือ

พระธรรมคําสอนที่ชาวพุทธควรทรงจําไวใหคลองปากขึ้นใจ ผูที่ทรงจําสุตะไวมาก ๆ ชื่อวา “เปนพหุสูต

ในพระพุทธศาสนา” อาการท่ีจิตทรงจําสุตะไวมาก เรียกตามศัพทธรรมะวา “พาหุสัจจะ” แปลวา ความ

เปนคนเคยไดยินไดฟงมามาก ซึ่งหมายถึงความเปนพหูสูตน่ันเอง ในที่นี้ ไมจํากัดเฉพาะความเปนผูทรง

จําธรรมไวมากเทานั้น หากแตกินความกวางไปถึงความเปนผูศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยาตาง ๆ ในทางโลก

ปจจุบันอยางมากมายหลากหลายสาขาวิชา หรือความเปนผูคงแกเรียน ทันโลกทันเหตุการณมี

ประสบการณ รอบรูตามทันวิทยาการเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมออีกดวย ดังนั้น บุคคลผูมีพาหุสัจจะจึงชื่อ

วามีทรัพยอยูภายใน เพราะเปนเหตุใหไดอิฏฐพล มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และไมตรี เปนตน และเปน

เหตุนําพาชีวิตใหตั้งอยูในคุณธรรมความดีโดยไมตกต่ํา สามารถทําตนใหรอดพน ปลอดภัยจากทุกขโทษ

ท้ังหลายไดในที่ทกุสถานและทุกโอกาส 

๖) จาคธนะ ทรัพยคือจาคะ คําวา “จาคะ” แปลวา ความเสียสละ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

หรือการบริจาค หมายถึง การมีใจปราศจากความตระหนี่ ยินดีในการแจกจายใหทาน เชน สละใหปน

สิ่งของของตนแกคนที่ควรใหปน สละกําลังและสละเวลาชวยเหลือผูอ่ืน บุคคลผูมีจาคะจัดวาเปนผูมี

ทรัพยไดโดยอาการที่ตองอาศัยใชสอยจาคะเปนทุน เปนเครื่องรกัษา เปนเครื่องปกปอง เปนเครื่องชําระ 

เปนตน การประกอบกิจการใด ๆ หากผูประกอบการเปนบุคคลที่เห็นแกตัว เห็นแกประโยชนสวนบุคคล 

หรือในทางเศรษฐศาสตร เรียกวา “ลักษณะการรวมหัวกัน” (Collusive Oligopoly) คือ การหลีกเล่ียงทาง 

การคา โดยการรวมหัวกันผูกขาดสนิคา สามารถผูกขาดราคา และเก็งกําไรใหกับผูประกอบการรายนั้น ๆ 



๘๕ 

 

ได ซึ่งหากผูประกอบการไมมองเห็นความดี ไมมองเห็นประโยชนหรือความสําคัญของเพื่อนรวมงาน 

พนักงาน ลูกจาง ของบริษัท หรือแมกระทั่งคูแขงการประกอบธุรกิจ และผูรวมธุรกิจ ผูประกอบการนั้น

จะดําเนินการใด ๆ ใหประสบความสําเร็จนั้นไดยากผูประกอบการจะตองมีความเสียสละกอน กลาวคือ 

ตองสละทรัพย สละเวลา สละแรงกาย สละความเห็นแกตัว เพราะผูจะหาทรัพยใหไดมากโดยไมสละ

ทรัพยออกเปนทุนทํางานหรือไมสละเวลาดําเนินการ ก็คงจะหาไมได ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ

ตองมีความเสียสละอยางใหญหลวง เชน สละทรัพยสวนตัว สละเวลา สละความสุขสวนตัว จึงจะยึด

เหนี่ยวน้ําใจของบริวารไวได กลาวในทางธรรม ผูประสงคจะทําตนใหหลุดพนจากวัฏฏทุกข คือ การเวียน

วายเกิดในภพภูมิตาง ๆ ได ก็จําตองสละกิเลสตัณหานานาชนิด และมุงมั่นปลีกตัวปลีกตนบําเพ็ญเพียร

ทางจิต เจริญสมาธิ-วิปสสนา ดวยเหตุนี้ จาคะจึงจัดเปนอริยทรัพยที่มีสวนสนับสนุนสงเสริมใหคนเรา

ประสบความสําเร็จหรือหลุดพนจากวัฏฏทุกข 

๗) ปญญาธนะ ทรพัยคอืปญญา คําวา “ปญญา” แปลวา ความรอบรูความรูชัด ความรูทั่ว 

ความเขาใจ ความรูซึ้ง หมายถึง ความรอบรูสิ่งที่ควรรู ความรูความเขาใจถองแทในเหตุผล ความรูจัก

แยกแยะไดวาสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว สิ่งใดเปนคุณ สิ่งใดเปนโทษ สิ่งใดเปนประโยชน และสิ่งใดมิใชประโยชน๓ 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการหรือผูประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนการผลิตจะตองตัดสินใจ

โดยใชขอมูลตาง ๆ ประกอบการการตัดสินใจ นั่นก็หมายความวา ทั้งผูซื้อสินคาและผูประกอบการ

จะตองมีปญญากํากับในการตัดสินใจเสมอ การประกอบกิจการทางธุรกิจในโลกปจจุบันผูประกอบการ

สวนใหญใชปญญาคือความรูชัด รูทั่ว เขาใจอยางลึกซึ้ง กอนตัดสินใจลงทุนหรือแมกระท่ังเลือก

ผลิตภัณฑสวนประกอบสินคาตาง ๆ ในการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ดี มีคุณภาพตอผูบริโภค และ

หลังจากผูบริโภคใชผลิตภัณฑนั้นแลวจะไดรีวิวหรือบอกตอเก่ียวกับคุณสมบัติ ประโยชน ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของผลิตภัณฑใหกับลูกคาอ่ืน ๆ ที่ยังไมเคยใชมากอน ไดหันมาทดลองใช ดังนั้น การใช

ปญญา คือความรอบรู ความรูชัด ความรูทั่ว ความเขาใจ ความรูซึ้ง ในการตัดสินใจของผูซื้อหรือ

ผูประกอบการจึงเกิดผลดีมากมายกวาการยึดเอาแค “กําไร” เพียงอยางเดียวในการตัดสินใจ 

สรุปไดวา อริยทรัพย ๗ ประการนี้ ดีกวาทรัพยภายนอก มีเงินทอง เปนตน ควรแสวงหาไว

ใหมีในสันดาน หมายถึงวาอริยทรัพย ๗ ประการ จัดเปนทรัพยอันประเสริฐอยูภายในจิตใจ ดีกวาทรัพย

ภายนอก เพราะไมมีผูใดแยงชิง ไมสูญหายไปดวยอันตรายตาง ๆ เปนคุณสมบัติติดเนื่องอยูในตน จาย

เทาไรไมรูจักหมด เปนเหตุและเปนเครื่องอุดหนุนโภคทรัพยภายนอก เรียกอีกอยางหนึ่งวา “พาหุการ

ธรรม” คอื กุศลธรรมที่มีอุปการะมาก เพราะเปนกําลังชวยสงเสริมสนับสนุนการทําความดีในทุก ๆ ดาน 

โดยเฉพาะในการพึ่งพาตนเอง และยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่นใหสําเร็จไดอยางกวางขวางไพบูลย 

                                           
๓
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพคร้ังที่ ๓๑, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๙),หนา ๒๐๔. 



๘๖ 

 

เปรียบเหมือนคนมีทรพัยมาก ยอมสามารถใชจายทรัพยเลี้ยงตนและเลี้ยงผูอ่ืนใหมีความสุขและบําเพ็ญ

ประโยชนตาง ๆ ไดเปนอันมาก ผูมีอริยทรัพยทั้ง ๗ ประการนี้ ชื่อวา ผูไมยากจนหรือผูไมขัดสน ดั่งพระ

พุทธพจนที่วา “ผูใดจะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม มีทรัพย ๗ ประการนี้ คือ สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ 

จาคะ เเละปญญา บัณฑิตทั้งหลาย เรียกผูนั้นวา เปนคนไมขัดสน ชีวิตของเขาก็ไมสูญเปลา” 

 

๔.๒ หลักการพึ่งตนเอง 

พระพุทธศาสนามีสุภาษิตกลาววา “อตฺตา หิ อตตฺโน นาโถ แปลวา ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน” 

กลาวคือ “การพึ่งตนเอง”๔ ความหมายสูงสุดของหลักพุทธธรรมก็คือ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ดวยการพิจารณาอยางแยบคายหรือโยนิโสมนสิการ เห็นความเปนจริงของความไมเท่ียงแทแนนอน เรา

มักจะเขาใจความหมายการพึ่งตนเองกันโดยทั่วไปวาคือ ความสามารถในการพึ่งตนเองไดทุกระดับ การ

ไมตองเปนภาระแกผูอื่นและหมูคณะ ความเพียรพยายามที่ตองมีการฝกฝนตนเองใหดี ซึ่งไมสามารถจะมี

บุคคลอ่ืนทําใหได๕ ดังนั้น หลักพุทธธรรมท่ีจะเสริมสรางหลักการแหงเศรษฐศาสตรน่ันก็คือ “การเนน

การผลิตเพื่อการบริโภคเองเปนหลัก” หรือ การพึ่งตนเองนั่นเอง เปนการเนนการผลิตเอง จัดทําเองและ

บริโภคเองตามความจําเปน หากเหลือกินเหลือใชคอยจําหนาย ขาย หรือแจกเพื่อนบาน เปนตน เปนการ

แกไขปญหาเศรษฐกิจระดับจุลภาคโดยเนนการผลิตในครัวเรอืนและใชในครัวเรือนไดเปนอยางดี 

เศรษฐศาสตรกระแสหลักไดมีการอธิบายหลักการแบงงานกันทํา (division of work) วามีผล

ทําใหผลิตภาพเพ่ิมมากข้ึนโดย อดัม สมิท (Adam Smith) และจะเปนการดีแกทุกฝายรวมทั้งสังคมดวย 

ถาหากตางฝายตางผลิตในสิ่งที่ตนมีความชํานาญ แลวเอาผลผลิตที่ไดมาแลกเปลี่ยนกัน ทุกฝายก็จะได

ผลผลิตตามท่ีตนตองการ และมีปริมาณมากกวาการที่ทุกคนจะพยายามผลิตทุกสิ่งทุกอยางเอง 

คําอธิบายเชนนี้ไดซอนขอสมมติฐานที่สําคัญไว ๒ ประการ ประการแรกคือ ตนทุนในการแลกเปลี่ยน

สินคา (Transaction Cost) มิไดเปนปจจัยสําคญั ประการที่ ๒ ทั้งสองฝายที่นําสินคามาแลกเปลี่ยนกันมี

อํานาจตอรองเทาเทียมกันหรือไมแตกตางกันมากนกั นอกจากนั้นยังมกีารซอนขอสมมติฐานเก่ียวกับการ

ใหคุณคาเอาไวดวย กลาวคือ เปนการเนนการใหคุณคาของการมีสินคาและบริการเพิ่มมากขึ้น โดยถือวา

เปนสิ่งที่พึงปรารถนาแตเพียงประการเดียว คุณคาอันเกิดจากการเรียนรูในสิ่งใหม ๆ หรือมีความรู

กวางขวางเนื่องจากมีประสบการณจากการที่ไดทําหนาที่หลายอยางไมมีความสําคัญเทียบเทา 

นอกจากนั้นยังสมมติตอไปวาการทํางานที่ซ้ําซากจําเจแตเพียงอยางเดียวที่ทําใหเกิดมีความชํานาญเพิ่ม

มากขึ้นไมไดสรางความเบื่อหนาย แตกลับสรางความพึงพอใจใหแกผูที่ทําหนาที่เหลาน้ัน หรือมิฉะนั้น

บุคคลเหลานั้นก็จะไดรับผลตอบแทนเปนตัวเงินหรือส่ิงของ ที่ใหความพึงพอใจมากกวาความไมพอใจจาก

                                           
๔
 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒. 

๕
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), หนา ๑๗๒. 



๘๗ 

 

ท่ีตองทํางานซ้ําซาก ดังนั้น จะเห็นไดวาถาหากขอสมมติฐานท่ีตั้งแอบแฝงเอาไวไมเปนความจริง 

คําอธิบายก็จะใชไมได เปนตนวา ถาหากตนทุนในการแลกเปลี่ยนสูงเกินไปก็จะเปนการไมคุมคาจากการ

ท่ีทุกคนผลิตเฉพาะสิ่งที่ตนมีความชํานาญแตเพียงอยางเดียว หรือกรณกีารแลกเปลี่ยนสินคาที่ทั้งสองฝาย

มีอํานาจตอรองไมเทากัน ผูที่มีอํานาจตอรองท่ีดอยกวาจะเปนฝายที่เสียเปรียบอยูเสมอ ทําใหเกิดความ

ไมคุมคาที่จะเนนการผลิตเพียงอยางเดียวแลวนําไปแลกเปลี่ยน นอกจากนี้การผลิตหลายสิ่งพรอมกันไป

จะชวยใหผูทําหนาที่หรือพนักงานหรือลูกจางมีความรูความสามารถกวางขวาง มีประสบการณเพิ่มมาก

ขึ้น นับเปนการลงทุนเพื่อเพิ่มความรูหรือทักษะใหมากขึ้น อีกทั้งการขยายองคความรูจะชวยใหขยาย

ขอบเขตของความรูในอัตราที่เรง ถาหากสามารถเชื่อมโยงความรูหลาย ๆ อยางเขาดวยกันได และยังเปน

การชวยลดความนาเบื่อหนายซ้ําซากจากการที่ตองทําสิ่งที่ซ้ํากันหรือคลาย ๆ กันหลายครั้งตลอดเวลา 

ลักษณะดังกลาวเปนสภาพที่เกิดขึ้นจริงในบรรดาเกษตรกรรายยอยทั่วโลก เปนผลสืบ

เนื่องมาจากการที่เกษตรกรเหลานั้นไมมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองหันมาพึ่งตนเองหรือ

เนนการผลิตทุกชนิดเพื่อการบริโภคของตนเอง การดําเนินการผลิตในลักษณะดังกลาวเปนกระบวนการ

ทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะผูที่ออนแอในทางเศรษฐกิจไมตองรับภาระความสูญเสีย

อันสืบเนื่องมาจากความออนดอยของอํานาจตอรอง และไมตองสูญเสียจากการที่มีตนทุนในการ

แลกเปลี่ยนสินคา (Transaction Cost) สูงเกินไป นอกจากนั้นในทางวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

วิทยายังพิสูจนไดวาการทําเกษตรในลักษณะดังกลาวมีผลดีตอระบบนิเวศในระยะยาวมากกวาการปลูก

พืชเชิงเดี่ยว ที่สําคัญที่สุดเกษตรกรยังมีโอกาสขยายฐานของการเรียนรูใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน เพิ่มขีด

ความสามารถในการวิเคราะหและความสามารถในการแกปญหาของตนเองไดมากยิ่งขึ้น และในที่สุดจะ

กลับมาเปนการเพิ่มอํานาจตอรองใหกับเกษตรกร เนื่องจากไมมีปญหาในดานปจจัย ๔ ซึ่งมักจะเปน

สาเหตุสําคัญในการสูญเสียอํานาจตอรองของเกษตรกรรายยอย แนวความคิดทั้งหมดไดมีการนํามา

ปฏิบัติใหเกิดผลจริงตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ รูจักกันโดยทั่วไปวา 

“เกษตรทฤษฎีใหม” ดังน้ัน หลักพุทธธรรมท่ีเสริมสรางหลักการแหงเศรษฐศาสตรจะสามารถใชไดดีกับ

วิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร ซึ่งมักจะลืมขอสมมติฐานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการใหคุณคาที่ซอน

เอาไว โดยเนนเฉพาะหลักของการแบงงานตามความชํานาญของ อดัม สมิธ (Adam Smith) และการ

เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตัวเองในหลายกรณีจะเปนการลดการเสี่ยงจากปจจัยภายนอกท่ีไม

สามารถควบคุมได เพราะความสามารถในการพึ่งตัวเองมีความหมายของความสามารถควบคุมปจจัยการ

ผลิตและเทคโนโลยีในการผลิตของผูที่ทําการผลิตเอาไวไดดวย จึงเปนการลดความเสี่ยงจากการที่ตอง

พึ่งพาปจจัยจากภายนอกที่ตนเองไมสามารถจะควบคุมไดอีกทางหนึ่ง และชวยเพิ่มความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจใหแกผูที่มีความสามารถในการพึ่งตัวเองไดอีกทางหน่ึงดวย 

ผูผลิตรายยอยทุกประเภท ไมวาจะเปนผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมหรือบริการ อาจจะประสบ

ปญหาจากการมีอํานาจตอรองท่ีไมเทาเทยีมกัน แตผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมหรือบริการจะมีปญหานอย



๘๘ 

 

กวา เนื่องจากไมมีปจจัยการผลิตคงที่อยางเชนที่ดินเหมือนเชนกรณีของเกษตรกรรายยอย จึงสามารถ

ปรับเปลี่ยนการผลิตและผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดไดรวดเร็วกวา แตขณะเดียวกัน

ผูผลิตเหลานั้นก็ไมสามารถท่ีจะผลิตทุกสิ่งทุกอยางเพื่อการบริโภคของตนเองได เพราะโดยคําจํากัดความ

สินคาอุตสาหกรรมและบริการยอมไมสามารถใชเปนอาหาร ซึ่งเปนสวนสําคัญของปจจัยเบื้องตนที่

กอใหเกิดความสามารถในการพึ่งตัวเองได ดังนั้น การเนนการผลิตเพื่อการพึ่งตัวเองจึงมักจะจํากัดอยู

เฉพาะในกรณขีองเกษตรกรรายยอยเทานั้น ซึ่งในความเปนจริงก็คือประชาชนสวนใหญของโลกซึ่งยังคง

เปนความจริงและคงจะเปนความจริงตอไปอีกในอนาคต 

สรุปไดวา หลักการพึ่งตนเองตามพุทธธรรมสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตรกระแสหลัก

นั่นก็คือ การเนนการผลิตเพื่อการบริโภคเองเปนหลัก โดยเฉพาะเกษตรกรทั่วโลกซึ่งเปนประชากรสวน

ใหญและมีจํานวนมาก ไมสามารถตอรองราคาสินคาการเกษตรกับพอคาคนกลางได ถาหากยังฝนผลิต

สินคาเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวเหมือนเชนปจจุบันนี้ การใชหลักการพึ่งตนเองจึงเปนแนวทางที่ดีในยามที่

เศรษฐกิจระดับมหภาคเดินหนาไปไมได แตเศรษฐกิจระดับจุลภาคก็สามารถเนนการผลิตเองและใชเอง

เฉพาะจําเปนในครัวเรือน จึงกลับมาจําเปนอีกครั้ง และสามารถใชแกไขปญหาไดดีอีกดวย เชน เมื่อ ป 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจตมยํากุง และไดใชหลักการพึ่งตนเองแบบวิถี

ชาวบานแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงรอดพนจากปญหานั้นมาได 

 

๔.๓ หลักความไมประมาท 

ความไมประมาท หรือ “อัปปมาทธรรม” เปนหลักพุทธธรรมเพื่อที่จะใหบรรลุประโยชน ไม

เพิกเฉย ละเลยเอาใจใส กระตอืรือรน ขวนขวาย ความเตรียมพรอม ระวังระไว เรงทําสิ่งที่ควร เรงแกไข

ปรับปรุงสวนที่ควรแกไขปรับปรุง เรงประกอบการที่ดีงาม๖ หลักความไมประมาทเปนพุทธธรรมที่

สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร นั่นก็คือ “ความเสี่ยง” เปนการเตรียมพรอมระวังระไว เรงแกไข

ปรับปรุงสวนที่ควรแกไขปรับปรุง เนื่องจากเศรษฐกิจทุกระดับเกิดความเสี่ยงจากปจจัยตาง ๆ ที่ไม

สามารถควบคุมไดตลอดเวลา ถึงแมวาจะมีการเตรียมการ การคาดการณที่ดีแลวก็ตาม ความเสี่ยงเกิดข้ึน

ไดทุกขณะที่มีการดําเนินงานไป 

ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตรจะอธิบายวา สิ่งใดก็ตามท่ีมีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนที่ไดก็จะสูง

ตามไปดวย มิฉะนั้นจะไมมีแรงจูงใจที่กอใหเกิดพฤติกรรมชอบเส่ียงข้ึน ในขณะเดียวกันความสูญเสียที่

เกิดข้ึนสูงเชนกัน ภาวะที่มีความเสี่ยงสูงนี้ยอมทําใหเกิดปญหาความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ นัก

เศรษฐศาสตรโดยทั่วไปจึงแบงคนออกเปน ๒ กลุม จําแนกโดยพฤติกรรมที่เก่ียวกับความเสี่ยง กลาวคือ 

กลุมท่ีชอบความเสี่ยงและกลุมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยอธิบายวาเปนความพึงพอใจหรืออุปนิสัยตาม

                                           
๖
 องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๒/๔๙. 



๘๙ 

 

ธรรมชาตขิองแตละบุคคลท่ีจะเลือกอยูในกลุมใด แตถาหากใชหลักพุทธธรรมเขามาอธิบาย จะเห็นไดวา

กรณีที่ควรประพฤติปฏิบัติน้ันมีเพียงกรณีเดียว คือ ความไมโลภและไมประมาท เพราะความโลภนั้นเปน

สาเหตุของความประมาท หรือในความหมายเฉพาะเจาะจงในกรณีนี้ก็คือ “ความเสี่ยง” ซึ่งมีผลถึงความ

ไมมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ อาจเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจได เหมือนในกรณีของประเทศไทย

ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยที่สาเหตุสวนหนึ่งของวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนั้นก็คือ นักลงทุน

ของไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงเนื่องจากความโลภที่อยากไดเงินเปนจํานวนมากโดยงายและใชเวลาสั้น ปจจัย

กระตุนใหเกิดความโลภในขณะนั้นก็คือ การที่สามารถกูเงินตราตางประเทศไดโดยเสียดอกเบี้ยในอัตรา

ต่ํา และคาดวาจะไดผลตอบแทนจากทางการเงินในอัตราที่สูง เปนผลใหเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู 

เนื่องจากไมมีภาคเศรษฐกิจที่แทจริงรองรบั นอกจากนั้นผูกูเงนิยังไดรับหลักประกันจากรัฐบาลที่ผูกอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินบาทเอาไวอยางใกลชิดกับคาเงินดอลลารสหรัฐ ฯ เปนเหตุใหมีหลักประกันวาจะไมตอง

เสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะสูงข้ึนเมื่อจําเปนตองใชหนี้คืน ผลของความโลภและความประมาทใน

ครั้งน้ันมีผลกระทบตอสภาพการดํารงชีวิตของคนไทยจํานวนมากในสังคมไทย เปนบทเรียนสําคัญที่

จะตองมีการจดจําไปอีกนานเทานาน 

ตามหลักพุทธธรรม พฤติกรรมที่ถูกตองมีทางเดียว คือ ไมโลภและไมประมาท นั่นก็คือ

พยายามกระจายความเสี่ยงออกไปสถานเดียว ซึ่งเปนแนวคิดที่อยูเบื้องหลังพระราชดํารัสเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเนนความมีเหตุผลและพอเพียงนั่นก็คือไม

โลภ เมื่อไมมีความโลภก็ไมจําเปนตองมีพฤติกรรมในการเสี่ยงดวยคําที่ทรงใชคือ “อยาตาโต” เกษตร

ทฤษฎีใหมคือรูปแบบที่มีการกระจายความเสี่ยงดวยการปลูกพืชท่ีมีหลากหลายเพื่อการบริโภคของ

ตนเองเปนหลัก หลักความไมประมาทสามารถนําไปใชอธิบายสภาพปญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง

มาแลวในประเทศ ยอมใชเปนเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจไดทุกแขนง ไมวาจะเปน

เรื่องการผลิตหรือการจําหนายสินคาอุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงธุรกิจการเงินและการธนาคาร

ตลอดจนการคาระหวางประเทศ ประเด็นในเรื่องนี้คือ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งอยางนอย

จะตองทําใหมีการจัดการความเสี่ยงขั้นต่ํา ในที่สุดความไมโลภและไมประมาทจะชวยใหมีการบริหาร

จัดการเศรษฐกิจแบบมีเหตุผล ดังเชนพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรง

อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง ซึ่งถึงแมจะไมชวยใหทุกคนร่ํารวยเร็ว แตก็ทําใหทุกคน

อยูไดโดยไมเดือดรอน การรวยเรว็ก็คือการเรงไปหาความทุกขที่เร็วย่ิงข้ึนเทานั้น ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไรซึ่ง

เหตุผลหรือไรปญญาโดยสิ้นเชิง 

สรุปไดวา หลักความไมประมาทตามพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร นั่นคือ 

“การเวนจากความเสี่ยง” การลงทุนทางเศรษฐศาสตรมีวัตถุประสงคเพื่อหวังผลกําไรหรือคาตอบแทน 

หากกําไรหรือคาตอบแทนนอยความเสี่ยงก็นอย หากกําไรหรือคาตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงตาม 

ปจจุบันผูคนสวนใหญมีความโลภมากยิ่งข้ึนซึ่งเกิดจากวิถีการใชชีวิตแบบวัตถุนิยม เปนมนุษยเงินเดือน 



๙๐ 

 

คาใชจายของครอบครัวมีลักษณะแบบเดือนชนเดือน เปนหนี้บัตรเครดิต เปนหนี้จากกองทุนกูยืมตาง ๆ 

และเปนหนี้เงินกูรายวัน เปนตน ความโลภทําใหเกิดความประมาทและสงผลใหเกิดความเสี่ยง จน

กลายเปนหนี้สินสะสมตามมา ดังนั้น ความไมประมาทในการลงทุนตามพุทธธรรมซึ่งเนนความไมโลภ 

เมื่อไมโลภก็ไมประมาท เมื่อไมประมาทก็ไมมีความเสี่ยง เม่ือไมมคีวามเสี่ยงก็ไมเปนหนี้สิน 

 

๔.๔ หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 

การไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนถือวาเปนหัวใจสําคัญของพุทธธรรมในการที่จะดําเนินชีวิต

ไปตามเสนทางสายกลาง โดยมุงเนนสันติสุข ความรมเย็นเปนสุขของสังคม ความอยูเย็นเปนสุขของ

บุคคล การประสบความกาวหนาของชีวิตในโลก๗ โดยที่บุคคลยับยั้งกายวาจา การแสดงออกดวยพรหม

วิหารธรรม มีเมตตากรุณา เปนตน เศรษฐศาสตรเนนผลประโยชนสวนตนเปนหลัก เปาหมายสําคัญที่

หนวยทางเศรษฐกิจ (Economic Agent) ตองการบรรลุก็คือ ทําอยางไรถึงจะไดรับอรรถประโยชนหรือ

ความพอใจสูงสุด ทําอยางไรถึงจะผลิตใหไดมากท่ีสุด ทําอยางไรถึงจะทําใหตนทุนการผลิตต่ําที่สุด และ

ทําอยางไรทีจ่ะใหมีผลกําไรสูงท่ีสุด เปนตน การทาํอยางไรถึงจะทําใหไดมากที่สุด (Maximization) หรือ

มีผลกระทบในทางลบนอยที่สุด (Minimization) เปนจุดเนนโดยปกติของเศรษฐศาสตรที่เพงเล็งไปที่

ผลประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง ผลลัพธจากการเนนจุดสูงสุดหรือต่ําสุดตลอดเวลาในทางเศรษฐศาสตรถือ

วาเปนจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะไมสามารถไปไดไกลเกินกวาจุดสูงสุดไดแลว หรือจะลดต่ําลงไป

กวาจุดต่ําสุดไมไดแลว ในทางคณิตศาสตรมคีวามหมายวาความชันของความสัมพันธของเรื่องท่ีศึกษา ณ 

จุดดงักลาวมีคาเทากับศูนย เพราะไมวาจะขยับไปในทิศทางใดก็มีแตผลลัพธที่มากกวา 

ถาหากเปนการแขงขันเอาแพเอาชนะกัน ผลรวมจากการแขงขันดังกลาวจะเปนศูนย (Zero- 

Sum Game) น่ันคือ ถาหากมีฝายหนึ่งเปนฝายได อีกฝายหนึ่งก็ตองเสีย เนื่องจากผลลัพธนั้นอยูบนจุด

สุดโตง (Extreme Point) แลวนักเศรษฐศาสตรโดยทั่วไปมักจะตั้งเปาหมายเอาไวที่จุดดังกลาวเสมอแต

ในความเปนจริง ดวยขอจํากัดของเทคโนโลยีในการจัดการ ผลลัพธตอสังคมที่จุดใดจุดหนึ่งมกัจะไมใชจุด

สุดโตง ซึ่งหมายความวามีโอกาสที่ทุก ๆ ฝายจะไดรับผลประโยชนรวมกันได (Win-Win Situation) ยัง

พอม ีหรืออาจจะมีนวัตกรรมที่ทําใหทุกฝายไดผลประโยชนรวมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการเพ่ิมปจจัยใหมเขา

มาประกอบการพิจารณา ยิ่งถาหากเปลี่ยนจุดเนนจากผลประโยชนสวนตนเปนหลัก มาเปนการเนนการ

ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน การแบงผลประโยชนในลักษณะที่ทุกฝายตางไดรับประโยชน (Win-Win 

Situation) ก็ยิ่งมีความเปนไปไดมากขึ้น และถาหากจะนําประเด็นขอจํากัดตาง ๆ ไมวาจะเปนขอจํากัด

ดานความบีบคั้นที่มีตอมนุษย สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งแวดลอม เขามาพิจารณาประกอบในทุก ๆ กิจกรรมที่

                                           
๗
 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๖๖/๒๖๖. 



๙๑ 

 

มนุษยเปนผูลงมือกระทําการดวยแลว ทุกที่ทุกฝายไดรับประโยชนไมจําเปนจะตองเปนจุดที่ดอย

ประสิทธิภาพ (Less Efficiency) แตเปนจุดที่ดีท่ีสุดที่สังคมพึงจะไดรบั (Optimization) 

การไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนในพุทธธรรมเปนสิ่งท่ีดีที่สุดท่ีสังคมพึงไดรับ (Optimization) 

และมีการแบงปนผลประโยชนในสังคมในลักษณะที่ทุกฝายตางไดรับผลประโยชน (Win-Win Situation) 

ซึ่งตางจากวิธีการท่ีไดจากกรอบความคิดเศรษฐศาสตร คือ เนนผลลัพธที่จุดสุดโตง (Extreme Point) ซึ่ง

นําไปสูสถานการณที่เม่ือมีผูไดก็จําเปนตองมีผูเสียผลลัพธโดยรวมจึงเทากับศูนย ความแตกตางอยาง

ชัดเจนระหวางจุดยืนดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกปจจุบัน ท่ีอธิบายวาความจํากัดของทรัพยากร

เปนความจํากัดโดยเปรียบเทียบ แตความจํากัดอยางสมบูรณ (Absolute Limitation) ขึ้นอยูกับกฎ

สภาวะความวุนวาย (Law of Entropy) ซึ่งถึงแมจะมีพลังงานที่มีระดับความวุนวายต่ํา (Exergy) จาก

ดวงอาทิตยมาชวยทําใหความจํากัดอยางสมบูรณกลายมาเปนความจํากัดโดยเปรียบเทียบ เพื่อความไม

ประมาท และไมสมควรที่จะคิดถึงผลลัพธที่จุดสุดโตงอีกตอไป เพราะที่จุดสุดโตงนั้น ในที่สุดจะไมมีผู

ไดรบัผลดีอยางแทจริง ถึงจะเปนฝายไดเปรียบหรือฝายที่ไดรับชัยชนะ เพราะถาหากระบบนิเวศลมสลาย 

สิ่งแวดลอมท่ีไดรับการสนับสนุนจากระบบนิเวศก็จะเส่ือมสลายไปดวย และในที่สุดก็ไมสามารถที่จะชวย

ใหชีวิตดํารงอยูไดโดยปกติสุข 

หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนนําไปสูผลลัพธที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝาย (Optimality) 

เปนกรณีที่ทุกคนตางไดผลประโยชน (Win-Win Situation) เปนกระบวนทัศนหลักของพุทธธรรมที่เลิก

เนนผลประโยชนสวนตนอยางสิ้นเชิง อาจจะกลาวไดวา แนวคิดดังกลาวเปนประโยชนแกมนุษยชาติและ

สิ่งมีชีวิตทั้งปวงอยางแทจริง สมควรท่ีวิชาเศรษฐศาสตรทุกแขนงจะไดเอาไปประยุกตใช ในความเปนจริง

ถึงแมจะใชวิธีการวิเคราะหตามหลักเศรษฐศาสตร ถาหากจําเปนตองนําปจจัยที่เปนขอจํากัดท้ังหมดเขา

มาพิจารณาประกอบดวย ผลลัพธในลักษณะสุดโตง  (Extreme Solution) จะไมมีทางเกิดข้ึนไดจริง 

ดังนั้น แนวความคิดในเรื่องผลลัพธที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝาย (Optimization) นั้นมีอยูแลวในวิชา

เศรษฐศาสตรกระแสหลัก และถาหากลดการเพงเล็งไปท่ีผลประโยชนสวนตนเทานั้น จุดเนนในเรื่อง

ผลลัพธท่ีดีที่สุดสําหรับทุกฝายก็จะเปนประเด็นที่เดนชัดของวิชาเศรษฐศาสตรขึ้นมาทันที ทําใหวิชา

เศรษฐศาสตรเปนวิชาท่ีรับใชมนุษยชาติมากกวาที่จะมีผลในการทําลาย มีสถานภาพเปน “วิชชา” 

มากกวา “อวชิชา” อยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

สรุปไดวา หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนตามพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหง

เศรษฐศาสตร นั่นก็คือ การทําใหทุกฝายไดสวนแบงหรือผลประโยชนเทา ๆ กัน เปนการไมเอาเปรียบคน

อ่ืน มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เอาใจเขามาใสใจเรา ทุกฝายไดรับสวนแบงหรือผลประโยชน

เทากัน ทําใหการทํางานหรือการลงทุนราบรื่น มีความสุขกันทั้งสองฝาย ไมมีเหตุใหเกิดเรื่องขุนเคืองหรือ

ของใจซึ่งกันและกัน จนนําไปสูการไมวางไวใจกันและกัน สงผลใหมีการหักหลังกันและอาจนําไปสู



๙๒ 

 

โศกนาฏกรรมตามมา ดังน้ัน การไมเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนจึงเปนเร่ืองสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และนําไปสูการเสริมสรางหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

 

๔.๕ ความซื่อสัตยสุจริตและหิริโอตตัปปะ 

ความซื่อสัตยสุจริต ความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําความผิดเปนพุทธธรรมที่เนนการ

มีจิตที่เปนกุศลหรือมีเจตนาหรือความตั้งใจดีตอผูอื่น๘ เศรษฐศาสตรไมไดเนนประเด็นน้ี เพราะเนนการ

แสวงหาประโยชนใหตัวเองเปนสําคัญ สวนความซื่อสัตยสุจริตจะมีหรือไมมิใชเรื่องสําคัญ เพราะจะถูก

ควบคุมโดยสัญญาและการปกปองผลประโยชนของตนเอง แตมีขอเท็จจริงของเศรษฐกิจระบบตลาด ซึ่งมี

ปจจัยที่สําคัญอยูประการหนึ่ง ที่จะทําใหตลาดทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและมีตนเหตุของการตลาด

ต่ํา (Low Transaction Cost) นั่นก็คือความเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trust) อันเปนประเด็นการวิจัยที่ไดรับ

ความนิยมอยางมากในปจจุบัน ในฐานะที่เปนปจจัยที่ชวยลดตนทุนในการจัดการตลาดไดมาก และเปน

ทุนทางสังคม (Social Capital) ที่สําคัญ ทั้งนี้เพราะถึงแมตลาดจะประกอบไปดวยกฎเกณฑและกติกา

มากมาย แตถาหากทุกฝายจองแตจะแสวงหาผลประโยชนจากกัน จะทําใหการบังคับใชกฎกติกามีตนทุน

สูงโดยไมจําเปน โดยที่ภาระดังกลาวจะตองตกเปนของท้ังผูซื้อและผูขายอยางหลีกเล่ียงไมได สวนปจจัย

สําคัญที่ชวยสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันไดก็คือ ความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งสวนสําคัญเกิดจากกุศลจิตหรือ

เจตนาที่จะกระทําแตในสิ่งที่ด ีเนื่องจากความละอายหรือมีความเกรงกลัวที่จะทําความผิด  

เหตุผลสําคัญของการมีความซื่อสัตยสุจริต และหิริโอตตปัปะ ก็เพราะการมีจิตท่ีเปนกุศล ทํา

แตความดี ยอมทําใหเปนจิตมีความสะอาดบริสุทธิ์ จิตบริสุทธ์ิยอมทําใหจิตมีความสงบและมีสติมั่นคงได

งาย เปนรากฐานสําคัญของความสวาง คือ ปญญา ซึ่งนําไปสูการพนจากความทุกข การนําเอาพุทธธรรม

ขอนี้ไปเสริมสรางหลักการแหงเศรษฐศาสตรอาจจะมองวาพวกเพอฝน (Idealist) แตถาหากสามารถทํา

ไดความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ดีกับความสัมพันธท่ีดีระหวางมนุษยดวยกันจะเปนสิ่งเดียวกัน วิชา

เศรษฐศาสตร เนนใหคนพยายามแสวงหาความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรับ (to have) วัตถุหรือบริการ 

ซึ่งความจริงแลวความพึงพอใจอาจเกิดไดจากการอยูในสถานที่หรือสภาพแวดลอมที่ดี (to be) หรือเกิด

จากการทํางานท่ีสรางสรรค (to do) รวมทั้งการมีความสัมพันธท่ีดีตอเพื่อนมนุษยดวยกัน (to relate) 

แตเนื่องจากนักเศรษฐศาสตรเนนแตประเด็นการไดรับ (to have) แตเพียงอยางเดียว โดยลืมขอเท็จจริง

ท่ีวา การมีความสัมพันธที่ดีตอเพื่อนมนุษยดวยกัน หรือหลักความซื่อสัตยสุจริตและหิริโอตตัปปะ ยอม

เปนที่มาของความพึงพอใจของมนุษยได 

การนําพุทธธรรมวาดวยเรื่องความซื่อสัตยสุจรติและหิริโอตตัปปะมาอธิบายการสงเสริมหลักการ 

แหงเศรษฐศาสตร พรอมกับประกอบตัวอยางความจริงจากธรรมชาติและพฤติกรรมของคนทั่ว ๆ ไป จึงมี

                                           
๘
 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๑๖/๔๕๒. 
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ลักษณะสะทอนความเปนจริงไดดีกวาหลักเศรษฐศาสตรท่ัวไป และถาหากแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแส

หลักยังไมปรับปรุงวิธีคิด ก็จะอยูบนพื้นฐานของความเฟอฝน (Idealism)  น่ันก็คือ การอยูบนขอ

สมมติฐานอยูเสมอ เพราะหวังแตจะเห็นผลการวิเคราะหในขั้นสุดทายเปนความจริง จากปจจัยท่ีนํามาใช

วิเคราะหที่ไมครบถวนนั่นเอง 

สรุปไดวา หลักการความซื่อสัตยสุจริตและหิริโอตตัปปะตามพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการ

แหงเศรษฐศาสตร น่ันก็คือ การมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน การมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน การลงทุน

ประกอบธุรกิจในตลาด ผูประกอบการสวนใหญจะเนนการไดรับผลตอบแทน ผลประโยชนท่ีจะไดรับ 

และกําไรจากการลงทุนใหกับตนเองมากที่สุด จนบางครั้งการมีความซื่อสัตยสุจริตกับผูรวมลงทุนนั้นขาด

หายไป โดยไมไดมีความเกรงกลัวหรือละอายตอบาป (หิริโอตตัปปะ) ซึ่งบางครั้งอาจทําใหการประกอบ

ธุรกิจนั้นลมเหลวและไมประสบความสําเร็จ ดังน้ัน การมีความซื่อสัตยสุจริตและหิริโอตตัปปะ ทําใหคนมี

การสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน สรางการไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน จนนําไปสูความสําเร็จตอการลงทุน 
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๔.๖ องคความรูจากงานวิจัย 

องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหง

เศรษฐศาสตร” ผูวิจัยไดสรุปจากประเด็นการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังภาพประกอบท่ี ๔.๑ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๔.๑ 

สรุปองคความรูจากการวิจยั 

แนวคิดเศรษฐศาสตรในคมัภีรทางพระพุทธศาสนา 

   - การผลิต 

   - การบริโภค 

   - การเงิน 

   - ปจจัยพื้นฐานของมนุษย 

   - ความสุขของชีวิตมนุษย 

   - การบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน 

   - การเห็นคุณคาของกาลเวลา 

   - การคาํนึงถึงประโยชนยิ่งกวาการถือฤกษยาม 

หลักการ 

   - สิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธและอาศัยกัน 

   - ธรรมชาติของมนุษยมีความเห็นแกตวัและ 

 ความเห็นแกผูอ่ืน 

   - มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสิน 

   - การยึดหลักศีลธรรมและชวยสังคม 

   - การมีเปาหมายดานจิตวิญญาณ 

วิธีการ 

   - การแบงปนชวยเหลือ 

   - การทําประโยชนตอสังคม 

   - การรูจักพอประมาณ 

   - การมีความรู 

   - การรูจักประหยัด 

   - การพึ่งตนเอง 

องคประกอบ 

   - ความพอประมาณ 

   - ความมีเหตุผล 

   - การมีภูมิคุมกัน 

   - การมีความรู 

   - การมีคุณธรรม 

 

เศรษฐศาสตร + พระพทุธศาสนา 

หลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

หลักอริยทรัพย หลักการพ่ึงตนเอง หลักความไมประมาท หลักความซื่อสัตยและหิริโอตตัปปะ หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 



๙๕ 

บทที่  ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร” คณะผูวิจัย

ไดสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังปรากฏตามรายละเอียดตอไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผล 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา มีแนวคิดและสวนที่

เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก ดังตอไปนี้ 

๑) แนวคิดและทฤษฎีการผลิต การผลิตประกอบไปดวยปจจัยทางเศรษฐศาสตร ๔ อยาง 

ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ ซึ่งพระพุทธศาสนาเนนที่ผูประกอบการ เพราะเปนผู

ตัดสินใจในการผลิตทั้งหมด ตองเปนผูตัดสินใจดี มีเจตนาที่ดี มีความซื่อตรงตออาชีพ ยึดถืออุดมคติ มี

สัมมาอาชีวะในการผลิต เวนมิจฉาวณิชชา ไมมุงหากําไรหรือประโยชนสวนตน แตมุงหากําไรเพื่อ

ประโยชนแกผูอ่ืน (สวนรวม) ดวย และตองมีปาปณิกธรรม (องคคุณของพอคา) 

๒) แนวคิดและทฤษฎีการบริโภค การบริโภคเปนการแสวงหา (ซื้อ) สินคาและบริการ เพื่อ

สนองตอบตอความตองการของตัวเองใหเกิดความพึงพอใจ หรือที่เรียกวา “อรรถประโยชน” เม่ือไมได

สิ่งของนั้นก็จะเกิดความกระวนกระวาย และเม่ือไดสิ่งของนั้นแลวและบริโภคเขาไปมาก ๆ จะเกิดความ

พึงพอใจลดลงเร่ือย ๆ หรือเรียกวา “อรรถประโยชนลดนอยถอยลง” พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง “โภชเน 

มัตตัญุตา” และ “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ การบริโภคไมมากเกินไปจนทําใหรูสึกอึดอัด หรือไมนอย

เกินไปจนทําใหรางกายอิดโรย ไมมีกําลังทํางาน โดยใชโยนิโสมนสิการควบคุมการบริโภคและความ

ตองการใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

๓) แนวคิดและทฤษฎีการเงิน เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ เปน

มาตรฐานในการเทียบคา ใชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย พระพุทธศาสนาสอนหลักการแสวงหาทรัพย (เงิน) 

โดยตองมีอุฏฐานสัมปทา สมชีวิตา สัมมาอาชีวะ รูจักประหยัด ขยันสะสมทรัพยดุจผึ้งและปลวก งดการ

ใชจายใหนอย และมีวิธีการรักษาทรพัย (เงนิ) หรือเรียกวา “อารักขสัมปทา” ไดแก พวกโจรไมพึงลักไป

ได ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพัดพาไป ทายาทที่โหดรายจะไมพึงเอาไป เปนตน ทั้งนี้จะตองไมตกอยูภายใต

 



๙๖ 

อบายมุข ๖ อันไดแก การเสพของมึนเมา การเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน การเที่ยวดู

มหรสพ การเลนการพนัน การคบคนชั่วเปนมิตร และการหมกมุนในความเกียจคราน 

๔) แนวคิดปจจัยพื้นฐานของมนุษย ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกยอมปรารถนาความสุขทั้งทาง

กายและใจ สิ่งที่ทําใหเกิดความสุขนั่นคือปจจัยพื้นฐาน ๔ ประการ ไดแก ๑) อาหาร คือ ส่ิงที่คนและสัตว

บริโภคเขาไปเพื่อบรรเทาความหิวลงไปได เพราะความหิวเปนโรคอยางย่ิง สัตวทั้งปวงดํารงชีวิตอยูไดก็

เพราะอาหาร การทํางานหนักทุก ๆ วัน ก็เพื่อมุงหาอาหารใหดํารงชีพอยูได ๒) เครื่องนุงหม คือ วัตถุ

อาภรณสําหรับปกปดอวัยวะรางกายใหอบอุน ปกปดอวัยวะสงวนและของลับที่ควรปกปดไมใหเกิดความ

อาย ปกปองสัตวเล็ก แมลง สัตวมีพิษ เปนเครื่องประดับตกแตงรางกายใหดูดีมีวัฒนธรรม ๓) ที่อยูอาศัย 

คือ ที่พักอาศัย กิน นอน ขับถาย สืบพันธุ  ปองกันลม แดด ฝน และสัตวราย ปรับอุณหภูมิใหสบาย เปน

ท่ีพักท่ีอาศัยพักผอนอันสงบสุขมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย เปนดุจเหมือนวิมาน ๔) ยารักษาโรค คือ 

สิ่งที่นํามาแกหรือนํามาบําบัดบรรเทาใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ หรือเรียกวา “คิลานเภสัช” มี ๓ ชนิด 

ไดแก (๑) รักษาหรือไมรักษาก็หาย  (๒) รักษาจึงหาย ไมรักษาตาย (๓) รักษาหรือไมรักษา ก็ตายสถาน

เดียว “อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง” การไมมีโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียนถือวา

เปนลาภอันประเสริฐอยางย่ิง เปนการไดสิ่งที่ดี เปนกําไรของชีวิต 

๕) แนวคิดความสุขของชีวิตมนุษย ความสุขที่มนุษยควรมี ๔ ประการ ไดแก ๑) อัตถิสุข 

สุขเกิดแตการมีทรัพย คือ ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนมีโภคทรัพยที่ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรงความ

ขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม บุคคลที่ขยันทํางานเก็บเงินทองไวไดเปนจํานวนพอเพียงยอมมี

ความสบายใจภูมใิจในความพยายามของตน ๒) โภคสุข สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค คือ ความภูมิใจ 

อ่ิมเอิบใจวาตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดยชอบธรรมนั้นเลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยงและบําเพ็ญประโยชน 

๓) อนณสุข สุขเกิดแตการไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ อิ่มเอิบใจวาตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร ควร

ไมเปนหนี้เปนสุขอยางไรน้ัน คนท่ีไมเปนหนี้เทานั้นที่รูสึกได และความเปนหนี้เปนทุกขอยางไร คนเปน

หน้ีเทานั้นถึงจะรูวาทุกข ดั่งพุทธพจนที่วา “อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก การกูหนี้เปนทุกขในโลก” ฉะนั้น การ

ไมเปนหนี้จึงนับวาเปนความสุขสําคัญประการหนึ่ง ๔) อนวัชชสุข สุขเกิดแตการเปนผูปราศจากโทษ คือ 

สุขท่ีเกิดจากการประพฤติสิ่งท่ีไมมีโทษ คือความภูมิใจอ่ิมเอิบใจวาตนมีความประพฤติสุจริต ไมมีความ

ประพฤติบกพรองเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยที่ใคร ๆ ก็ตําหนิติเตียนไมได คนเราจะมีความสุข

แทจริงน้ันตองพึ่งการทํางานที่ไมมีโทษ คือไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ไมเปนที่ครหาของผูอื่น 

๖) แนวคิดการบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน สัตวทั้งหลายจะดํารงชีวิตอยูไดดวยอาหาร และ

ถือวาปจจัย ๔ คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปนปจจัยเครื่องอาศัยของชีวิต แต

ความสขุที่แทจรงิที่บุคคลตองการน้ันไมใชเพียงวัตถุเทานั้น แตตองการความสุขที่แทจริงอยูที่ใจ เกิดจาก

การควบคุมจิตใจตนเอง ไมตองคอยวิ่งตาม หรอืตกเปนทาสของตัณหาที่คอยอยากไดส่ิงโนนสิ่งนี้ ไมรูจัก

คําวา “อิ่ม” คําวา “พอ” การเลี้ยงชีวิตในทางท่ีชอบธรรมการงานที่ทําอยูจะตองปราศจากโทษไมผิด



๙๗ 

ศีลธรรมและกฎหมายบานเมือง ไมเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนใหเดือดรอน ตองเก้ือกูลแกตนเองและ

คนอ่ืนใหไดรับประโยชนสูงสุด มีความสุขสูงสุดจากงานนั้น ๆ โดยถือเอาประโยชน ๒ อยาง คือ 

ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในภายหนา การทําความดีไมควรมุงหวังแตประโยชนภายหนาอยาง

เดียว แตควรจะไดคํานึงถึงประโยชนในปจจุบันดวย กลาวคือ ๑)รูจักขยันหาทรัพยในทางที่ชอบธรรมให

เพิ่มมากขึ้น ๒) รูจักเก็บรักษาทรัพยที่หามาไดนั้นเพ่ือเปนหลักประกันชีวิต ๓) รูจักคบคนเพื่อใหทรัพย

นั้นเพิ่มพูน ไมใหไหลออกโดยไมถูกตองเพราะการคบเพื่อนชั่ว ๔) รูจักดํารงชีวิตใหพอเหมาะ พอดี 

พอเพียงแตรายได โดยวางแผนใชจายทรัพยเพื่อการดํารงชีวิตอยางรดักุมไมฟุมเฟอย 

๗) แนวคิดคุณคาของกาลเวลา พระพุทธศาสนาสอนใหคนตระหนักถึงคุณคาของเวลา 

เพราะเวลาเปนสิ่งท่ีมนุษยไดจากเทาเทียมกัน แตอาจจะใชเวลาของตนไมเหมือนกันจึงทําใหวิถีชีวิตของ

แตละคนแตกตางกันออกไป มีพระพุทธดํารัสตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาปลอยขณะใหผานพนไป 

เพราะคนที่ปลอยขณะใหผานไปยอมเศราโศกในภายหลัง วัยยอมผานพนไปเหมือนขณะนั้นแหละ 

กาลเวลายอมกินสรรพสัตวพรอมดวยตัวของมันเอง” กาลเวลาเปนสิ่งท่ีสะสมไมได เปนสิ่งที่ผานไปเรื่อย ๆ 

ผานแลวก็ผานไป ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอีก ผูท่ีฉลาดจะใชเวลาใหเปนประโยชนมากที่สุด ไม

ปลอยเวลาใหเสียเปลาโดยมไิดประโยชน ไมพลัดวันประกันพรุง ไมใชขออางตาง ๆ ที่มาจากอาการเกียจ

คราน เปนตน มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน มุงม่ันกับการงานที่ทําอยูเสมอ ผูฉลาดมีติปญญาดี

ยอมกําหนดและจัดทําดําเนินการไปตามความเหมาะสม ไมรีบดวนในการที่ควรชา และไมชักชาในกาลที่

ควรรีบดวน การงานตาง ๆ ที่ทํายอมประสบความสําเร็จเกิดประโยชนโภคผล เกิดความเจริญรุงเรือง 

และทําใหมีความสุขอีกดวย 

๘) แนวคิดการคํานึงถึงประโยชนย่ิงกวาการถือฤกษยาม ตามหลักพระพุทธศาสนาไม

สรรเสริญการถือฤกษยามในการทํางาน ใหถือประโยชนที่จะพึงไดเปนสําคัญ เพราะวาในการทํางาน

จุดหมายสําคัญอยูที่ประโยชนที่เกิดจากการงานนั้น ๆ การถือฤกษยามเปนเรื่องทําใหเสียประโยชน ไมวา

จะเปนฤกษใด ยามใด เวลาใด ถามองวาเปนประโยชน เปนฤกษดี ก็จะเปนประโยชน ก็จะเปนฤกษดี 

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมคือการกระทํา ควรทําการงานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน 

โดยไมตองรอคอยฤกษยาม แตใหดูชวงจังหวะท่ีจะลงมือทําแลวจะไดประโยชนสูงสุดเปนสําคัญ สวนการ

ถือฤกษยามท่ีเปนมงคลในงานมงคลตามประเพณีตาง ๆ ก็อนวุัติตามความเชื่อในสังคมนั้น ๆ 

๕.๑.๒ หลักการวิธีการและองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลกัพระพทุธศาสนา 

๑) หลักการเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับเศรษฐศาสตร

นํามาจัดเปนหลักการและเกี่ยวของกับกิจกรรมทางดานเศรษฐศาสตร มี ๕ ประการ ดังน้ี 

 ๑.๑) การที่สิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธกันและตองอาศัยกัน มนุษยกับมนุษย มนุษยกับ

สิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติมีความสัมพันธและตองอาศัยกันในการอยูรอด กิจกรรมหรือพฤติกรรมทาง

เศรษฐกิจตองเปนไปอยางสอดคลองเก้ือกูลไมทํารายหรือไมเบียดเบียนตัวมนุษยเอง รวมท้ังไม
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เบียดเบียนหรือทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสังคมหรือผูอ่ืน การดําเนินการเก่ียวกับเศรษฐกิจจะตองมี

ลักษณะเปนองครวม ใสใจในทุกองคประกอบท่ีเก่ียวของ ตองคํานึงถึงสิ่งรอบขางเสมอ 

 ๑.๒) ธรรมชาติของมนุษยมีทั้งความเห็นแกตัวและความเห็นแกผูอื่น ความเห็นแกตัว

หรอืความโลภแมจะถูกมองวาเปนความตองการฝายชั่ว แตพระพุทธศาสนาก็มีแนวคิดคลายกับแนวคิด

ของอดัม สมิธ ที่เห็นวา ความเห็นแกตัวสามารถทําใหเกิดประโยชนแกผูอื่นได เพราะความตองการท่ีเปน

ตัณหาก็ทําใหคนทําความดีหรือกุศลธรรมได ความเห็นแกตัวหรือตัณหาเปนความตองการที่สามารถทํา

ใหเกิดผลเสียไดมากมาย จึงควรมีการควบคุมและพัฒนาใหกลายเปนความตองการแบบฉันทะท่ีเห็นแก

ผูอื่น อันจะนําไปสูประโยชนสุขทั้งสวนตัวและสวนรวมไดดีกวาและมากกวา 

 ๑.๓) มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสิน สิทธิเสรีภาพในพระพุทธศาสนา

เปนแนวคิดที่มีรากฐานอยูบนแนวคิดเรื่องกรรมซึ่งเปนหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ใครทําสิ่งใดยอม

ไดรบัสิ่งน้ัน สิทธิและเสรีภาพในพุทธศาสนาจึงอยูภายใตกรอบของศีลธรรม คือ ตองมีความชอบธรรมใน

การไดกรรมสิทธิ์และการใชเสรีภาพ เสรีภาพตามแนวพุทธศาสนาจึงมีขอบเขตจํากัด ไมใชทําอะไรก็ได 

แตตองทําโดยมีหลักศลีธรรมหรือความชอบธรรมกํากับอยู จึงจะเปนเสรีภาพที่ถูกตอง  

 ๑.๔) การยึดหลักศีลธรรมและการชวยเหลือสังคม เศรษฐศาสตรแนวพุทธควร

หลีกเลี่ยงการทําทุจริตตาง ๆ มีการหลอกลวง ฉอโกง และทํารายผูอื่น เปนตน แลวประกอบแตอาชีพที่

สุจรติไมคดโกง หรือทํารายใคร เมื่อนําคําสอนเร่ืองกรรมและบูชาวัตถุมาประกอบเขาดวยกันย่ิงสื่อใหเห็น

วา การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรตองไมผิดศีลธรรมใด ๆ และในทางตรงกันขามควรเลือกซื้อชวยเหลือ

ผูอื่นหรือสังคมดวย ไมใชแคไมผิดศีลธรรมอยางเดียว นอกจากคําสอนเรื่องทานที่สอนใหเชื่อเพ่ือผูอ่ืนแลว

ยังมีอีกหลายคําสอนที่เนนการชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคม เชน ทิศ ๖ อิทธิบาท ๔ และศีล ๕ เปนตน 

 ๑.๕) การมีเปาหมายดานจิตวิญญาณ การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางจิต

วิญญาณตาง ๆ ตองอิงอาศัยการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรจึงตองมีหรือ

อาศัยทั้งเรื่องศีลธรรมและจิตวิญญาณเปนหลักการสําคัญในการขับเคลื่อนใหดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกลาวไดวา หลักการทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนาเปนทั้งเปาหมาย

และเกณฑหรือกรอบสําหรับการดําเนินการทางเศรษฐศาสตร สันโดษ คือ ความรูจักพอ ไมโลภมาก และ

มัตตัญุตา คือ ความรูประมาณ หรอื ความพอดี ความพอเพียง จึงเปนคุณธรรมที่เปนทั้งเปาหมายและ

เปนกรอบสําหรบัการดําเนินการทางเศรษฐศาสตร 

๒) วิธีการเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา วิธีการทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธ มี

วิธีการสําคัญ แบงออกเปน ๗ ประการ ดังนี้ 

 ๒.๑) ความรวมมือและการแบงปนชวยเหลือ 

 ๒.๒) การดําเนินการภายในกรอบของศลีธรรมและการทําประโยชนตอสังคม 

 ๒.๓) การทํางานโดยมีคุณคาทางจิตวิญญาณเปนแรงกระตุน 
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 ๒.๔) ใชวิธีการแบบสายกลางท่ีเรียบงาย รูจักพอ และรูจักประมาณ 

 ๒.๕) การใชปญญา ความรู ความมีเหตุผล และความรอบคอบ 

 ๒.๖) การรูจักประหยัดและการออม 

 ๒.๗) การพึ่งตนเอง 

๓) องคประกอบเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา  มีองคประกอบสําคัญ แบง

ออกเปน ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๓.๑) ความพอประมาณ ไมนอยเกินไป ไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

เชน ความพอประมาณในการผลิตและการบริโภค 

 ๓.๒) ความมีเหตุผล การตัดสินใจโดยพิจารณาถึงความเปนเหตุเปนผลจะทําสิ่งใดตอง

พิจารณาถึงเหตุที่เกี่ยวของรวมทั้งคํานึงถึงผลท่ีอาจเกิดข้ึนอยางรอบคอบ 

 ๓.๓) การมีภูมิคุมกัน การเตรียมความพรอมเพื่อรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่

อาจเกิดข้ึนได เชน การไมกูเงินโดยไมจําเปน และการไมทําอะไรที่มีความเสี่ยง 

 ๓.๔) การมีความรู หรอืความรอบรู การมีความรูทางวิชาการหรือมีขอมูลเก่ียวกับสิ่งที่

ตนเองดําเนินการอยูเปนอยางดี 

 ๓.๕) มีคุณธรรม มีการตระหนักในดานคุณธรรม และมีคุณธรรมตาง ๆ เชน ความ

ซื่อสัตย เปนตน 

๕.๑.๓ วิเคราะหหลักพทุธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

๑) หลักอริยทรัพย เปนทรัพยอันประเสริฐ เปนที่พึ่งไดในโลกหนา เปนสิ่งที่ฝงแนนอยูใน

จิตใจของคนเรา ไดแก สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และปญญา การมีสัทธาคือความเชื่อ

ในการเลือกซื้อสินคาและบริการตองประกอบดวยปญญาพิจารณาไตรตรองจนรอบคอบถึงขอดีและ

ขอเสียของสินคากอนตัดสินซื้อ  ศีลคือขอพึงละเวน การเปนผูผลิตท่ีดีจะตองคํานึงถึงคุณประโยชนและ

โทษของสินคานั้นกอนทําการผลิตและตองมีจริยธรรมของผูผลิต หิริโอตตัปปะคือความละอายและเกรง

กลัวตอบาป ผูผลิตไมควรแสวงหากําไรจากการผลิตสินคาท่ีไมไดคุณภาพใหกับลูกคาซึ่งเปนการเอา

เปรียบลูกคา การเปนผูผลิตที่ดีควรมีความละอายและเกรงกลัวตอบาปที่จะทําใหคนอ่ืนเดือดรอน การ

ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพจะทําใหผูอื่นมคีวามสุข พหุสัจจะคือความเปนผูไดยินไดฟงมามาก สามารถนําสิ่งที่

ดีมีประโยชนจากท่ีไดยินไดฟงมา มาใชพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพเพื่อผูบริโภค หรือ

ผูบริโภคไดรับรูขาวสารและขอมูลตาง ๆ แลวนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและ

บริการ จาคะคือความเสียสละ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผใหกับผูอ่ืนหรือธุรกิจอื่น ไมผูกขาดอยูแตเพียงผู

เดียว หรือมีการรวมหัวกันทางการคา จนทําใหผูบริโภคไดรับผลกระทบเกิดความเดือดรอน ปญญาคือ

ความรอบรู ความรูชัด ผูผลิตสินคาและบริการตองเปนผูรูสิ่งใดเปนประโยชนและสิ่งใดมีโทษในการผลิต 

ผูบริโภคตองเปนผูมีความรู รูจักพิจารณา สามารถพิจารณาเลือกซื้อสินคาท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนตอ
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ตนเองและไดมาตรฐานจึงจะทําใหการดํารงชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๒) หลักการพึ่งตนเอง เนนการผลิตเพื่อการบริโภคเองเปนหลัก เปนการไมตองเปนภาระ

แกผูอ่ืนและหมูคณะ ตองมีความเพียรพยายามฝกฝนตนเองใหดีอยูเสมอ เนนการผลิตเองและบริโภคเอง

ตามความจําเปน หากเหลือกินเหลือใชคอยจําหนาย โดยการดําเนินตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจตมยํากุง 

และไดใชหลักการพึ่งตนเองแบบวิถีชาวบานแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงรอดพนจากปญหานั้นมาได 

๓) หลักความไมประมาท การเวนจากความเสี่ยง เพื่อหวังผลกําไรหรือคาตอบแทนสูง ๆ 

จากการลงทุน เปนการทําตนอยูบนความไมประมาท นักธุรกิจสวนใหญชอบความทาทายตองการกําไร

มาก ๆ เปนรากฐานแหงความโลภทําใหเกิดความประมาทและสงผลนําไปสูความเสี่ยงและอาจจะ

กลายเปนหนี้สิน ขาดทุน หรือธุรกิจลมละลาย เปนตน การเวนจากความเสี่ยงจากการลงทุนจึงเปนเหตุ

ของการไมประมาทนั่นเอง 

๔) หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น นักธุรกิจทุกคนตองการกําไรสูงสุดใหกับตนเอง

และบริษัท หากไดกําไรมากเปนการแสดงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ทุกฝายจึงเกิดการแยงผลประโยชน

กันเกิดขึ้น ซึ่งจะมีทั้งฝายไดผลประโยชนและอีกฝายเสียผลประโยชนอยูเสนอในแวดวงธุรกิจ การไม

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนเปนหลักทางพระพุทธศาสนาที่สอนวาหากทั้งสองฝายไดผลประโยชนเทากัน 

มีความสุขเทากันทั้งสองฝาย ตางฝายตางไดผลประโยชนเหมือนกัน การทําธุรกิจครั้งตอไปจะเกิดความ

ราบรื่น ไมมีการขัดแยงประโยชน ท้ังสองฝายไดผลประโยชนและทั้งสองฝายไมมฝีายเสียผลประโยชน 

๕) หลักความซื่อสัตยสุจริตและหิริโอตตัปปะ การทําธุรกิจ ผลประโยชนและกําไรสูงสุดจะ

มาเปนอันดับแรกเสมอ นักธุรกิจสวนใหญในโลกของการลงทุนจะไมมีความซื่อสัตยและหิริโอตตัปปะ 

หากไดประโยชนหรอืกําไรมากกวาที่เคยไดรับก็พรอมจะเปลี่ยนแปลงหรือหักหลังผูรวมประกอบการหรือ

รวมอุดมการณเสมอ พระพุทธศาสนาสอนใหมีความซื่อสัตยตอกัน มีหิริโอตตัปปะละอายและเกรงกลัว

ตอบาปจากการกระทําความชั่วของตนเอง การทําธุรกิจรวมกันกับบุคคลอ่ืนหากมีความละอายและเกรง

กลัวตอบาปซึ่งจะทําใหคนอื่นไดรับความเดือดรอนเสียหายจะสงผลดีทั้งสองฝายคือตนเองและผูอ่ืน นั่น

อาจทําใหไดรับผลยอนกลับในทางที่ดี ซึ่งอาจตรงกันขามกับการที่คิดไมดีกับบุคคลอื่น ความซื่อสัตยตอผู

รวมลงทุนเปนสิ่งจําเปนอยางมากท่ีจะทําใหธุรกิจดําเนินการไปดวยความราบรื่น หากไมซื่อสัตยตอผูรวม

ลงทุน สักวันหน่ึงผูรวมทนุเหลานั้นอาจจะแกแคนและเอาคืนในวันใดวันหนึ่งอยางแนแท 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

๕.๒ อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร” 

พบวา แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคมัภีรทางพระพุทธศาสนา ประกอบไปดวย ๑) แนวคิดการผลิต โดย

เนนที่ผูประกอบการเพราะเปนผูตัดสินใจใชปจจัยการผลิตทั้งหมด ตองเปนผูมีเจตนาดี มีความซื่อสัตย

ตออาชีพ เวนจากมิจฉาวณิชชา มีสัมมาอาชีวะในการผลิต ไมแสวงหากําไรมากจนเกินไป ๒) แนวคิดการ

บริโภค โดยเนนการรูจักพอประมาณในการบริโภค หรือ โภชเนมตฺตฺยุตา และ มชฺฌิมาปฏิปทา โดยใช

หลักโยนิโสมนสิการควบคุมการบริโภคในระดับที่เหมาะสม ๓) แนวคิดการเงิน โดยเนนหลักอุฏฐาน

สัมปทา สมชีวิตา และอารักขสัมปทา และเวนจากอบายมุข ๖ ไดแก การเสพของมึนเมา การเที่ยวไป

ตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคนื การเที่ยวดูมหรสพ การเลนการพนัน การคบคนชั่วเปนมิตร และการ

หมกมุนในความเกียจคราน  ๔) แนวคิดปจจัยพื้นฐานของมนุษย โดยเนนปจจัย ๔ ไดแก อาหาร 

เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ๕) แนวคิดความสุขของชีวิตมนุษย โดยเนนความสุขท่ีมนุษย

ควรมี ๔ อยาง ไดแก สุขเกิดแตการมีทรัพย สุขเกิดแตการจายทรพัยบริโภค สุขเกิดแตการไมเปนหนี้ สุข

เกิดแตการเปนผูปราศจากโทษ ๖) แนวคิดการบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน โดยเนนการรูจักขยันหาทรัพย

ในทางท่ีชอบธรรมใหเพิ่มมากขึ้น รูจักเก็บรักษาทรัพยที่หามาไดนั้นเพื่อเปนหลักประกันชีวิต รูจักคบคน

เพื่อใหทรัพยเพิ่มพูน รูจักดํารงชีวิตใหพอเหมาะ พอดี พอเพียง ใชจายทรัพยเพื่อการดํารงชีวิตรัดกุมไม

ฟุมเฟอย ๗) แนวคิดคุณคาของกาลเวลา โดยเนนตระหนักถึงคุณคาของเวลาที่มนุษยทุกคนมีเทาเทียม

กัน ไมสามารถสะสมไวได เปนสิ่งที่ผานไปเรื่อย ๆ ผานแลวก็ผานไป ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอีก 

๘) แนวคิดการคํานึงถึงประโยชนยิ่งกวาการถือฤกษยาม โดยเนนการไมถือฤกษยามในการทํางาน การถือ

ฤกษยามทําใหเสียประโยชน ฤกษใด เวลาใด ยามใด สามารถทาํงานไดหมดและเปนประโยชนไดหมด ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาศิริวัฒน อริยเมธี (จันตะ)๑ ไดศึกษาเรื่อง “วิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา” พุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี ๔ อยาง 

ไดแก ๑) หลักพุทธธรรมสนับสนุนการผลิต ประกอบดวย สุขของคฤหัสถ, ความไพบูลย, ขุมทรัพยสี่

อยาง, ประโยชนของมนุษย, ปริเยสนาหรือการแสวงหา, แนวทางแหงความสําเร็จมั่งค่ังดวยโภคทรัพย

โดยชอบธรรมของคฤหัสถ และเบญจศีลเบญจธรรม ๒) หลักพุทธธรรมสนับสนุนการบริโภค ประกอบดวย 

ปจจัย ๔, เปาหมายของการบริโภค, สันโดษ, การจัดสรรทรัพยใหเปนหลักแหงความตั้งมั่นของตระกูล 

และอบายมุข ๓) หลักพุทธธรรมสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ประกอบดวย หลักอาชีวัฏฐิตศีล, คุณสมบัติ

ของนักการคาที่ดี, เหตุที่ทําใหการคาขาดทุนและไดกําไร และอัปปมาทธรรม ๔) หลักพุทธธรรม

สนับสนุนการจัดสรรการจัดการผลผลิต ประกอบดวย หลักการสนับสนุนการเจริญเติบโต และหลักอคติ ๔ 

                                           
๑
 พระมหาศิริวัฒน อริยเมธี (จันตะ), วิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของ

พระพุทธศาสนา, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หนา ๑๗๘-๑๗๙. 



๑๐๒ 

หลักการเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๕ อยาง ไดแก ๑) การที่สิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธกัน

และตองอาศัยกัน ๒) ธรรมชาติของมนุษยมีทั้งความเห็นแกตัวและความเห็นแกผูอ่ืน ๓) มนุษยมีสิทธิ

และเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสิน ๔) การยึดหลักศีลธรรมและการชวยเหลือสังคม ๕) การมีเปาหมายดาน

จิตวิญญาณ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา ชางขวัญ
๒
 ไดศึกษาเรื่อง “ทุนนิยมกับพระพุทธศาสนา” 

การถือผลประโยชนเปนความดีสูงสุดทําใหเห็นวา คนเราตองแขงขันเพ่ือผลประโยชน โดยเปนการ

แขงขันแบบทําลายลางอยางปราศจากขอบเขต ใชไดทั้งการหลอกลวง การทํารายคูแขง การไมเคารพ

ผูอื่นหรือไมคํานึงถึงผูอ่ืน การทําธุรกิจจึงเปนเหมือนสงครามที่ปราศจากความกรุณาปราณี โดยถือเงินวา

มีคากวาคุณธรรม และไมสนใจประโยชนหรือความเสียหายของสังคม วิธีการเศรษฐศาสตรตามหลัก

พระพุทธศาสนา มีวิธีการสําคัญ ๗ อยาง ไดแก ๑) ความรวมมือและการแบงปนชวยเหลือ ๒) การดําเนินการ

ภายในกรอบของศลีธรรมและการทําประโยชนตอสังคม ๓) การทํางานโดยมีคุณคาทางจิตวิญญาณเปน

แรงกระตุน ๔) ใชวิธีการแบบสายกลางท่ีเรียบงาย รูจักพอ และรูจักประมาณ ๕) การใชปญญา ความรู 

ความมีเหตุผล และความรอบคอบ ๖) การรูจักประหยัดและการออม ๗) การพ่ึงตนเอง สอดคลองกับ

งานวิจัยของ พระมหาสมโภช ติญาโณ (ศรีพันธ)๓ ไดศึกษาเรื่อง “ศกึษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรตามแนว

พระไตรปฎก” พระไตรปฎกไดเนนเรื่องการพัฒนาชีวิตและสังคม โดยอาศัยปจจัยที่เขาไปชวยบําบัด

ความตองการของมนุษย เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมใหเหมาะสมเรียบงาย มีอาหารที่เหมาะสม มีภาพ

สังคมที่เหมาะสม มนุษยจะตองใชจิตใจเปนตัวนําพฤติกรรม มีการใชชีวิตโดยอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภค

เปนปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยไมเบียดเบียนตนเองและสังคม แสวงหาทรัพย การใชทรัพย การแบงปน 

เศรษฐทรัพย องคประกอบเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๕ อยาง คือ ๑) ความพอประมาณ ไม

นอยเกินไป ไมมากเกินไป ๒) ความมีเหตุผล คํานึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นอยางรอบคอบ ๓) การมีภูมิคุมกัน 

รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได ๔) การมีความรู หรือความรอบรู มีขอมูลเก่ียวกับสิ่ง

ท่ีดําเนินการอยูเปนอยางดี ๕) มีคุณธรรม ตระหนักในดานคุณธรรม เชน ความซื่อสัตย สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ทิพยภวิษณ ใสชาติ๔ ไดศึกษาเรื่อง “วิเคราะหคานิยมบริโภคตามแนวพระพุทธศาสนา” 

การบริโภคตามแนวพุทธใชปญญาในการพิจารณาไตรตรองทั้งกอนและหลังบริโภค รูจักสิ่งที่เปน

ประโยชนอยางแทจริง โดยใชหลักโภชนสัปปายะ คือ การกินอาหารท่ีเหมาะสมกับรางกาย เก้ือกูลตอ

สุขภาพ และโภชเนมัตตัญุตา คือ การรูจักประมาณในการบริโภค ไมกินมากจนเกินไปหรือนอย

                                           
๒
 ปรีชา ชางขวัญยืน, “ทุนนิยมกับพระพุทธศาสนา”, วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๔๕), หนา ๘. 
๓
 พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ), ศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรตามแนวพระไตรปฎก, รายงานวิจัย, 

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๕, หนา ๘๗-๘๙. 
๔
 ทิพยภวิษณ ใสชาติ, วิเคราะหคานิยมบริโภคตามแนวพระพุทธศาสนา, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, หนา ๙๐-๙๒. 



๑๐๓ 

จนเกินไป แตให กินพอดีกับความตองการของรางกาย หลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหง

เศรษฐศาสตร มี ๕ อยาง คือ ๑) หลักอริยทรัพย เปนทรัพยอันประเสริฐ ฝงแนนอยูในจิตใจของคนเรา 

ไดแก สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และปญญา ๒) หลักการพึ่งตนเอง ผลิตเพ่ือบริโภคเอง 

เพียรพยายามฝกฝนตนเองใหดีอยูเสมอ ๓) หลักความไมประมาท เวนจากความเสี่ยง ทําตนอยูบนความ

ไมประมาท ไมแสวงหาความทาทายและผลกําไรจํานวนมาก ๆ ๔) หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 

ทุกฝายเกิดความพอใจไดผลประโยชนเทากัน มีความสุขกันทุกฝาย ๕) หลักความซื่อสัตยสุจริตและ

หิริโอตตัปปะ มีความละอายและเกรงกลัวตอบาปไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอนจากการผลิตสินคา

และบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิพัฒน ยอดพฤติการณ๕ ไดศึกษาเรื่อง “การใชการสรางตัวชี้วัด

เพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบกับหลักพุทธศาสตร” มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ 

และอัปปมาทธรรม มีความสัมพันธกับคุณลักษณะดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี

ภูมิคุมกันที่ดี โดยมัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณเปนวิธีการในการพัฒนาตน โยนิโสมนสิการกับ

ความมีเหตุผล เปนเคร่ืองอํานวยสนับสนุนการพัฒนาตน และอัปปมาทธรรมกับการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

เปนเครื่องกํากับการพัฒนาตน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พุทธิตา รักษพงษ๖ ไดศึกษาเรื่อง 

“การศึกษาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีโภควิภาค ๔” มนุษยในทางเศรษฐกิจมีเหตุผลเปน

ของตนเอง สนใจประโยชนของตน อาศัยแรงผลักดันนั้นกระตุนใหเกิดการผลิตการบริโภค การตลาดการ

ลงทุน การออมทรัพย และการประหยัด ซึ่งเปนการแขงขันกันทางวัตถุ เพื่อใหถึงจุดหมายคือความมั่นคง

ทางวัตถุ การเวนจากอบายมุขเปนการจัดสรรทรัพยากรลงในอัตถะประโยชน คือ ประโยชนในวัตถุ 

ประโยชนในทางธรรม และประโยชนในทางปญญา หลักโภควิภาค ๔ คือ การใชจายทรัพยโดยจัดสรร

เปน ๔ สวน ไดแก ๑ สวน ใชจายเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงคนท่ีควรบํารุงตามหลักทิศ ๖ และทําประโยชน ๒ สวน

ใชลงทุนประกอบการงาน อีก ๑ สวนเก็บไวใชในคราวจําเปน การปฏิบัติตามโภควิภาค ๔ มีคุณคาใน

ฐานะเปนหลักในการใชจายทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตนเอง บุคคลรอบขาง และในทางเศรษฐกิจ

พระพุทธศาสนาถือวาความสุขทางเศรษฐกิจมิใชการมีทรัพยสินเพียงอยางเดียว แตอยูท่ีวิธีการที่ไดมา

และการบริหารจัดการ 

 

 

 

                                           
๕
 พิพัฒน ยอดพฤติการณ, การใชการสรางตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบกับ

หลักพุทธศาสตร, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, หนา บทคัดยอ. 
๖
 พุทธิตา รักพงศ, การศึกษาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีโภควิภาค ๔,  รายงานวิจัย,  

(มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, หนา ๒๙. 



๑๐๔ 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการวเิคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร ทํา

ใหทราบถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ซึ่งมี

ความเหมือนกันและแตกตางกันบางประเด็น โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) การเปรียบเทียบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก เปน

การเปรียบเทียบหลักการที่มีความแตกตางกัน จุดมุงหมายของหลักการไมเหมือนกัน ดังนั้น หากจะ

กลาวหาเศรษฐศาสตรกระแสหลักท่ีมุงหวังผลประโยชนสวนตัวจึงไมเปนธรรม 

๒) จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาและเศรษฐศาสตรกระแสหลัก คอื ใชสิ่งของท่ีมีอยูหรือ

ทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนมากที่สุด หากจะกลาวหาวาเศรษฐศาสตรกระแสหลักใชทรัพยากรที่

มีอยูสิ้นเปลืองจึงไมเปนธรรม 

๓) พระพุทธศาสนาเนนการปลอยวาง ละเวน ทําจิตใจใหสงบบริสุทธ์ิตามวิถีของผูสละการ

ครองเรือนแลว เศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนการแสวงหาผลกําไร ประโยชนที่จะไดรับ วุนวายตามวิถี

ของผูยุงอยูกับเรือน เพื่อปากทองและการดาํรงชีพของฆราวาสการกลาวหาวาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก

แสวงหาผลกําไร และผลประโยชนเปนที่ตั้งจึงไมเปนธรรม 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาชุมชนตนแบบ หรือวัดตนแบบ ท่ีนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปแกไขปญหาเศรษฐกิจ หรือวิธีการของชุมชนตนแบบที่ใชการแกไขปญหาและ

ดําเนินการตามแนวทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ไดแก 

๑) ควรศึกษารูปแบบ วิธีการ กระบวนการ องคประกอบ และการแกไขปญหาเศรษฐกิจ

ตามแนวทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธ โดยศึกษาชุมชนตนแบบที่ใชแนวทางเศรษฐกิจแนวพุทธจนประสบ

ผลสําเรจ็ 

๒) ควรศึกษาวิธีการนําหลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธซึ่งเปนเศรษฐศาสตรกระแสรอง มาใช

แกไขปญหาเศรษฐกิจระดับประเทศในยามที่กฎและทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักไมสามารถแกปญหา

วิกฤติทางเศรษฐกิจได 

๓) ควรศึกษากฎและทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่มีความคลายกันกับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา นํามาประยุกตใชอธิบายการแกปญหาเศรษฐกิจยุคใหม 

 

 

 

 



๑๐๕ 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาบาลี – ไทย: 

 ๑.๑  ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรงุเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
  

 ๑.๒  ขอมูลทุติยภูมิ 

   ๑.๒.๑ หนงัสือ 

แกว ชิดตะขบ. พุทธธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 

๒๕๕๐. 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. ประมวลคําในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแตพุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๖ ที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจ

พอเพียง. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ ๒๕๔๙. 

ชลวิทย เจียรจิตต. ศาสนากับการพัฒนา. นนทบุร:ี บริษัท ดีไซน ดไีลท จาํกัด, ๒๕๖๐. 

ณรงค ธนาวิภาส. หลักเศรษฐศาสตร. พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ: บริษัทวิทยพฒัน จํากัด, ๒๕๖๐. 

ตีรณ พงศมฆพัฒน. เศรษฐศาสตรบนทางสายกลาง. นนทบุร:ี หจก.โรงพิมพวัชรนิทร พี.พ.ี, ๒๕๖๐. 

นราทิพย ชุติวงศ. หลักเศรษฐศาสตร I : จุลเศรษฐศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

ปณิศา มีจินดา. พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๓๓. 

ประเวศ วะส.ี พระพุทธศาสนาทุนอนัยิ่งใหญเพื่อพัฒนาประเทศไทย. สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ทพลัส 

จํากัด, ๒๕๕๙. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมะกับการทํางาน. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๔๓. 

________. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมูลนิธิโกมล 

คีมทอง, ๒๕๔๕. 

พระมหายุทธนา นรเชฏโ. หลักการพึ่งตนเองในพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําร.ิ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๗. 

พิพัฒน ยอดพฤติการณ. การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ

พุทธเศรษฐศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

มณีรัตน ภิญโญภูษาฤกษ และคณะ. หลักเศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน, กรุงเทพฯ: บริษัท เอช. เอ็น. กรุป 

จํากัด, ๒๕๕๓. 

 



๑๐๖ 

 

วัชระ งามจิตรเจริญ. แนวคิดในการนําเศรษฐกิจเชิงพุทธศาสนาสูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

วิรุณสิริ ใจมา. เศรษฐศาสตรจุลภาค ๑. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

วิวัฒนชัย อัตถากร. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบเศรษฐกิจของไทย. เอส แอนด จี กราฟฟค: 

กรงุเทพฯ, ๒๕๓๙. 

วีณา ลีลาประเสริฐศลิป. เศรษฐศาสตรจุลภาค. พิมพครั้งที่ ๒. สงขลา: บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด, ๒๕๕๖. 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพครั้งท่ี ๓๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๙. 

สําราญ อิ่มจิตต. เศรษฐปรัชญาในพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๗. 

เสรี พงศพิศ. รอยคําที่ควรรู. กรุงเทพฯ: พลังปญญา, ๒๕๔๗. 

อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ. พฤติกรรมผูบริโภคฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: บริษัท วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น 

จํากัด, ๒๕๔๙. 

อภิชัย พันธเสน. พทุธเศรษฐศาสตร : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขาตาง ๆ. 

พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ: อมรินทพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง, ๒๕๕๘. 
 

   ๑.๒.๒ บทความ 

นวพร เรืองสกุล. “ชีวิตที่พอดี”, สกุลไทยรายสัปดาห. ปที่ ๕๓ (มกราคม ๒๕๕๐): ๓๒-๓๔. 

ปรีชา ชางขวัญยืน. “ทุนนิยมกับพุทธศาสนา”, วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ปที่ ๙ 

ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๔๕): ๘. 

พัลลภ กฤตยานวัช. “พุทธเศรษฐศาสตรเพื่อความม่ังคั่งและความสุขของชีวิต”, ธอส. สานฝนเพ่ือบาน 

เพื่อคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห. ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๗ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒): ๓๐-๓๑. 

พิพัฒน ยอดพฤติการณ. “หลักพุทธธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, ธอส. สานฝนเพื่อบาน 

เพื่อคณุ ธนาคารอาคารสงเคราะห. ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๗ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒): ๓๓-๓๔. 

สุข เจริญรัตน. “พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ”, ธอส. สานฝนเพื่อบาน เพื่อคุณ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห. ปที่ ๑๕ ฉบับท่ี ๕๗ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒): ๑๕-๑๖. 
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การวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

Analysis of Dhamma Principle Towards Promotion of Economics 

 

พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ.* 

พระครปูุริมานุรักษ,รศ.ดร.
**
 

ดร.เอนก  ใยอินทร*** 

 
บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาหลักการวิธีการและองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลัก

พระพุทธศาสนา ๓)  เพื่อวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร เปนการวิจัยเชิง

เอกสาร โดย ๑) รวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาแนวคิด

เศรษฐศาสตรในคมัภีรทางพระพุทธศาสนา ๒) รวบรวมขอมูลจากเอกสาร พระไตรปฎก อรรถกถา ตํารา 

และเอกสารตาง ๆ เพื่อศึกษาหลักการ วิธีการ องคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

และหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

ผลการวิจัยพบวา 

๑) แนวคิดเศรษฐศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา ไดแก การผลิต การบริโภค การเงิน 

ปจจัยพื้นฐานของมนุษย ความสุขของชีวิตมนุษย การบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน คุณคาของกาลเวลา 

และการคํานึงถึงประโยชนยิ่งกวาการถือฤกษยาม 
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ทุนอดุหนุนวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๖๐. 



๑๑๑ 

๒) หลักการ ไดแก สิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธกันและตองอาศัยกัน มนุษยมีความเห็นแกตัว

และความเห็นแกผูอื่น มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสิน การยึดหลักศีลธรรมและการ

ชวยเหลือสังคม การมีเปาหมายดานจิตวิญญาณ วิธีการ ไดแก การแบงปนชวยเหลือ การทําประโยชน

ตอสังคม การรูจักพอประมาณ การมีความรู การรูจักประหยัด และการพึ่งตนเอง องคประกอบ ไดแก 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน การมีความรู และมีคุณธรรม 

๓) หลักพุทธธรรมสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร ไดแก หลักอริยทรัพย หลักการ

พึ่งตนเอง หลักความไมประมาท หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น และหลักความซื่อสัตยและ

หิริโอตตัปปะ 
 

คําสําคัญ: การวิเคราะห, พุทธธรรม, หลักการ, พุทธเศรษฐศาสตร, 

 

ABSTRACT 

 

The research entitled “analysis of Dhamma principle towards promotion of 

Economics” were for (1)  to study the concept of Economics in the scripture of 

Buddhism, (2) to  study the method and factors of Economics according to Buddhism, 

(3) to analyze the Dhamma principle towards promotion of economics. A research 

methodology was a qualitative research  through (1) collecting the information from the 

documentary for studying the concept of Economics in the scripture of Buddhism, to 

study the principle, method and factors of Economics according to Tipitaka,  books, 

textbooks and related research, (2)  analyzing the Dhamma principle with Economics. 

The Findings of Research were found as following : 

(1) The Economics concepts in the scripture of Buddhism were the production, 

consumption, finance, basic necessity of humans, happiness of human life, basically 

factor of consumption, value of time and focus on usefulness more than astrology. 

(2) The principles such as related depend things, selfish humans and other 

usefulness, human rights and freedom in life and assets, to rely on morality and to help 

the society, to have the target on spirit. The method such as to share and to make the 

public benefit, to have the moderation, to have the knowledge, to have the economy 

and self-reliance. The factors are such as the moderation, to have the reasonableness, 

immunity, to have the knowledge and to have the morality. 



๑๑๒ 

(3) The Dhamma principle towards promotion of economics such as the noble 

treasures principle, self reliance principle, carelessness principle, principle of no violence 

to own self and others and honesty principle and moral shame and moral dread. 
 

Keywords: Analysis, Dhamma Principle, Principle, Buddhist Economics 

 

บทนาํ 

ทามกลางความสับสนอลหมานทางการเมือง ในโลกยุคสมัยใหมที่เทคโนโลยีทันสมัย

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอยูตลอดเวลา มนุษยท่ัวโลกตางหลงใหลไขวควาสิ่งท่ีตนเองยังเอ้ือมไมถึง เชน ความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึน การลงทุนมากขึ้น มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ฯลฯ โดยหลงไปวาสิ่ง

เหลานี้คือจุดมุงหมายในชีวิตของตน โลกวัตถุนิยมและบริโภคนิยมไดใหน้ําหนักกับการแสวงหา

ผลประโยชนและความสุขท่ีเปนความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากจึงถูกมองในแงดีจนละเลยการเสพ

ติดความทะยานอยากและการกาวขามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โลกที่พึ่งความทะยานอยาก

จึงเปนพิษตอคุณธรรมของมนุษยและความสงบสุขของสังคม๑ มนุษยเปนผูสรางความทุกขข้ึนมาเองและ

เมื่อมนุษยเปนผูสรางความทุกขเพราะเหตุที่ไมพยายามเขาใจทุกสิ่งทุกอยางตามความเปนจริงตาม

ธรรมชาติ มนุษยก็สามารถจะทําใหตนเองพนทุกข กลับไปทําความความเขาใจธรรมชาติตามความเปน

จริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
๒
 เงินทองมีคาอยางมากสําหรับคนจน รายไดที่มากขึ้นยอมทําใหคนจนมี

ความสขุมากข้ึน จนกระทั่งรายไดมากจนถึงระดับหนึ่งแลว เงินทองอาจจะมีผลนอยมากหรือซื้อความสุข

ไมได
๓
 มนุษยทุกคนตองการความพึงพอใจสูงสุดที่ไดบริโภคสินคาและบริการ และความพึงพอใจไมมีที่

สิ้นสุด ยิ่งตอบสนองย่ิงเพิ่มความตองการ และถายิ่งรุนแรงขึ้นมักจะเปนกิจกรรมที่เห็นแกตัว ควบคุมได

ยาก ตองการอยากจะมีการแขงขัน อยากมี อยากเปน อยากเสพ เมื่อความอยากลนใจอาจลืมความ

ยุติธรรม ความเจริญทางดานวัตถุอาจรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ควบคูไปกับความอยากที่เพิ่มขึ้น แตคุณคา

ทางดานจิตใจเสื่อมโทรมลง และมีผลกระทบถึงระบบการจัดสรรวัตถุธรรมและโครงสรางทางสังคมใน

สวนอ่ืน ๆ อีกดวย  

                                           
๑
 ตีรณ พงศมฆพัฒน, เศรษฐศาสตรบนทางสายกลาง, (นนทบุรี: หจก.โรงพิมพวัชรินทร พี.พี., ๒๕๖๐), 

หนา ๒๐. 
๒
 อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขา

ตาง ๆ, พิมพคร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพฯ: อมรินทพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง, ๒๕๕๘), หนา ๒. 
๓
 Layard, Richard, Happiness: Lessons from a New Sciene, (London: Penguin Books, 

2005), P.70. 



๑๑๓ 

โลกสมัยใหมที่มีโลกตะวันตกเปนผูนําขับเคลื่อนการพัฒนาดวยความคิดวัตถุนิยม บริโภค

นิยม โดยอาศัยความโลภเปนตัวกระตุน ดังที่ฝร่ังพูดวา “Greed in good” หรือ “ความโลภเปนของดี”
๔
  

เพราะความอยากกระตุนใหเกิดการพัฒนา คิดคนควาหาความรูเพื่อสรางความร่ํารวย ทําใหโลกเจริญ 

ท่ีวาเจริญนี้คอืสามารถผลิตวัตถุสิ่งของและเทคโนโลยีตาง ๆ แตขณะเดียวกันความโลภก็นําไปสูการเอา

รัดเอาเปรียบ แยงชิง ขัดแยงรุนแรง และทําลายสิ่งแวดลอม ดังที่เกิดสงครามตาง ๆ รวมท้ังสงครามโลก 

๒ คร้ังในศตวรรษที่แลว๕ การพัฒนาตามแนวทางวัตถุนิยมบริโภคนิยมแนวตะวันตกที่ขับเคลื่อนดวยโลภ

จริต นําไปสูการเสียสมดุลอยางรุนแรงทุก ๆ ทาง ทั้งชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทุนนิยมคือ

ระบบสังคมท่ียึดหลักการยอมรับสิทธิของปจเจกชน (Individual Rights) รวมท้ังสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ 

ในทรัพยสิน (Property Rights) เปนระบบที่ทรัพยสินทุกอยางมีผูครอบครองเปนเจาของอยางเปนการ

สวนตัว๖ สวนมากทุกคนมีชีวิตหรือปรารถนาที่จะมีชีวิตเพ่ือตนเอง ขอเท็จจริงนี้ไมไดรบกวนชีวิตทาง

สังคม แตสนับสนุนชีวิตทางสังคม เพราะการทําใหชีวิตของปจเจกบุคคลสมบูรณยิ่งข้ึนจะเปนไปไดก็ตอง

อาศัยสังคม นี่คือความหมายที่แทจริงของคําสอนที่วา “ความเห็นแกตัว” (Egoism) เปนกฏพ้ืนฐานของ 

สังคม๗ การรูจักชวยเหลือ แบงปน เก้ือกูลตอกันในสังคมท้ังในการบริโภค การผลิต การพัฒนาที่ย่ังยืน 

การคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม เปนการดําเนินการทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธที่ตั้งอยูบน

ความสมดุลของสรรพสิ่ง๘ 

การวิจัยในครั้งนี้จะเกิดประโยชนกับนักเศรษฐศาสตรทางเลือกที่หลบหลีกการใชเครื่องมือ

เศรษฐศาสตรกระแสหลักแกไขปญหาเศรษฐกิจเกี่ยวกับปากทองของชาวบาน โดยใชหลักธรรมะทาง

พระพุทธศาสนาไปประยุกตใชรวมกับนโยบายของรัฐที่เปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมหภาค เพื่อให

ชาวบานเกิดความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได มีความเห็นใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลอืกัน ไมเอารัดเอาเปรียบ

ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทําใหสังคมนาอยู เศรษฐกิจฐานรากพัฒนาตอไปได 

 

 

 

                                           
๔
 สําราญ อิ่มจิตต, เศรษฐปรัชญาในพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๗), หนา 

๘๕-๘๖. 
๕
 ประเวศ วะส,ี พระพุทธศาสนาทุนอันยิ่งใหญเพื่อพัฒนาประเทศไทย, (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ทพลัส 

จํากัด, ๒๕๕๙), หนา ๑๘. 
๖ Ayn Rand, Capitalism: The Unknown Ideal, (New York: Penguin Books, 1967), P.19. 
๗
 Alexander H. Shand, Free Market Morality: The Political economy of the Austrian 

school, (London: Routledge, 1990) P.75. 
๘ ชลวิทย เจียรจิตต, ศาสนากับการพัฒนา, (นนทบุรี: บรษิัท ดีไซน ดีไลท จํากัด, ๒๕๖๐), หนา ๑๓๕. 



๑๑๔ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑)  เพื่อศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

๒)  เพื่อศกึษาหลักการวิธีการและองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓)   เพื่อวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีขั้นตอนการดําเนินการ

ตามลําดับ โดยใชวีการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา รายงานวิจัย เอกสารตาง ๆ และพระไตรปฎก 

นํามาวิเคราะหแยกหมวดหมูของเนื้อหาใหชัดเจน 

๑. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) 

ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของจากการศึกษาหนังสือ

ตํารา รายงานวิจัย วารสาร และบทความวิชาการ ท่ีเก่ียวของกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา 

๒.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

การดําเนินการตามโครงการวิจัยดังกลาว เนนการศึกษาวิเคราะหเอกสารที่มีสวนเก่ียวของ

และคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ไดแก หนังสือและตําราเศรษฐศาสตร รายงานวิจัย บทความวิชาการ 

เอกสารตาง ๆ และพระไตรปฎก เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญนํามาเปรียบเทียบ วิเคราะหเอกสาร 

และนํามาอางอิงเปนขอคนพบ (Findings) เกิดความนาเชื่อถือ (Reliability) และความเหมาะสมดาน

ภาษา (Wording) 

๓.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสารแลวนํามาวิเคราะหขอมูล เพื่อใหได

ขอมูลตามวัตถุประสงคของการศกึษา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือและตําราเศรษฐศาสตร รายงาน

วิจัย บทความวิชาการ เอกสารตาง ๆ และพระไตรปฎก เปนตน 

๔. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมตาง ๆ ทําการวิเคราะห และ

สังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ โดยเชื่อมโยงความสัมพันธในวิธีการ หลักการ และองคประกอบตาง ๆ 

ตามขอเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผล ในลักษณะของการพรรณนานําไปสูคําตอบในการศึกษาและสรุปให

เห็นถึงหลักพุทธธรรมท่ีเสริมสรางหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

๕. การนําเสนอผลการศกึษาวิจัย 

การนําเสนอขอมูลเปนลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) การ

พรรณนาประกอบรูปภาพ ประกอบการบรรยายกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวกับแนวคิดเศรษฐศาสตรในคัมภีร



๑๑๕ 

ทางพระพุทธศาสนา หลักการ วิธีการ และองคประกอบเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา และ

หลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร เพื่อนําองคความรูจากเศรษฐศาสตรในคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนาหรือเศรษฐศาสตรแนวพุทธที่ไดจากการวิจัยไปขยายผลและนําไปใชกับชุมชน เพื่อ

พัฒนาจิตใจประกอบกับการทําอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

วัตถุประสงคที่ ๑ แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคมัภีรทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา 

๑) การผลิตมุงเนนความซื่อตรงตออาชีพ มีสัมมาอาชีวะในการผลิต เวนมิจฉาวณิชชา ไมมุง

หากําไรหรือประโยชนสวนตน และตองมีปาปณกิธรรม (องคคุณของพอคา) ๒) การบริโภคตองใชโยนิโส

มนสิการควบคุมความตองการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ๓) การเงิน เนนการใชอารักขสัมปทา รักษา

ทรัพยที่หามาไดและเวนจากอบายมุข ๖ ๔) ปจจัยพื้นฐานของมนุษยทุกคนตองการความสุขจาก

ปจจัยพื้นฐาน ๔ อยาง ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ๕) ความสุขของชีวิตมนุษย

เกิดจาก อัตถิสุข สุขเกิดแตการมีทรัพย โภคสุข สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค อนณสุข สุขเกิดแตการ

ไมเปนหนี้ และ อนวัชชสุข สุขเกิดแตการเปนผูปราศจากโทษ ๖) การบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน สัตว

ท้ังหมดดํารงชีวิตอยูไดดวยอาหาร ตองการความสุขที่แทจริงท่ีเกิดจากใจโดยการควบคุมจิตใจตนเอง ไม

ตองคอยวิ่งตามหรือตกเปนทาสของตัณหา ๗) คุณคาของกาลเวลา มนุษยทุกคนมีเวลาเทาเทียมกัน ไม

ควรปลอยเวลาใหผานพนไป จงเปนผูฉลาดใชเวลาใหเปนประโยชนมากที่สดุ 

วัตถุประสงคที่ ๒ หลักการวิธีการและองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

ผลการวิจัยพบวา 

๑)  หลักการ ประกอบดวย (๑) การที่สิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธกันและตองอาศัยกัน การ

ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและธรรมชาติจึงตองคํานึงถึงสิ่งรอบขางอยู

เสมอ (๒) ธรรมชาติของมนุษยมีทั้งเห็นแกตัวและความเห็นแกผูอ่ืน ทําความเห็นแกตัวใหเปนประโยชน

ตอผูอ่ืน (๓) มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสิน การไดกรรมสิทธิ์และการใชเสรีภาพตองมี

ความชอบธรรม (๔) การยึดหลักศลีธรรมและการชวยเหลือสังคม หลีกเลี่ยงการทําทุจรติตาง ๆ ประกอบ

อาชีพที่สุจริตไมคดโกง หรือทํารายผูอ่ืน (๕) การมีเปาหมายดานจิตวิญญาณ เปนผูที่มีความรูจักพอ ไม

โลภมาก ความรูประมาณ ความพอดี 

๒) วิธีการ ประกอบดวย การแบงปนชวยเหลือ การทําประโยชนตอสังคม การรูจัก

พอประมาณ การมีความรู การรูจักประหยัด และการพึ่งตนเอง 

๓) องคประกอบ ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน การมี

ความรู และมีคุณธรรม 

 



๑๑๖ 

วัตถุประสงคที่ ๓ หลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร ผลการวิจัยพบวา 

๑) หลักอริยทรพัย เปนทรัพยภายในที่สงเสริมใหทําความดีตอคนอ่ืน ไดแก เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ

โดยมีปญญาประกอบความเชื่อ ละเวนสิ่งที่เปนโทษมหันตตอการบริโภค ส่ิงผิดกฎหมาย ละอายและ

สะดุงกลัวตอบาปจากการเอาเปรียบผูอื่น กระทําไมดี หรือการกดข่ีผูบริโภค รับฟงขอมูลขาวสาร มี

ความรูในผลิตภัณฑนั้น ๆ ไมลงไปตามลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและไมตรี มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ บริจาคให

ทานแกผูอื่นโดยไมผูกขาดราคา ไมเก็งกําไรจนมากเกินไป มีปญญาความรอบรู เขาใจการลงทุน เขาใจ

การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เขาใจกฏของธรรมชาติการดําเนินการเศรษฐกิจหรือวัฏจักรธุรกิจ 

๒) หลักการพ่ึงตนเอง เนนการผลิตเพื่อบริโภคเองเปนหลัก ฝกฝนตนเองใหดี มีความเพียร

พยายาม ไมเปนภาระของผูอ่ืนและหมูคณะ  

๓) หลักความไมประมาท เนนการไมเขาไปยุงกับความเสี่ยง ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมไมได

สามารถเกิดความผิดพลาดไดทุกขณะที่มีการดําเนินงาน ความเสี่ยงสูงจะมีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงตํ่า

ผลตอบแทนก็จะต่ําดวย การตั้งอยูในหลักอัปปมาทธรรมจึงเหมาะสมและทําใหชีวิตดีงาม 

๔) หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น การทําใหทุกฝายไดสวนแบงหรือผลประโยชนเทา 

ๆ กัน ไมเอาเปรียบผูอ่ืน ไมหักหลังผูอ่ืน เอาใจเขามาใสใจเรา จะทําใหการทํางานหรือการทาํธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจราบรื่นประสบความสําเร็จ 

๕) หลักความซื่อสัตยและหิริโอตตัปปะ การมีความสัมพันธที่ดีตอกัน การมีความเชื่อใจซึ่ง

กันและกัน โดยมีความเกรงกลัวหรือละอายตอบาปในสิ่งท่ีตนเองจะทําทุจริตลงไป ยับยั้งความอยากได

อยากมีจนเกินเหตุความจําเปนจนทําใหผูอื่นเดอืดรอน เปนการสรางความเชื่อใจและนําไปสูความสําเร็จ

การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

องคความรูจากการวิจัย 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร” 

พบวา แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคมัภีรทางพระพุทธศาสนา ประกอบไปดวย ๑) แนวคิดการผลิต โดย

เนนที่ผูประกอบการเพราะเปนผูตัดสินใจใชปจจัยการผลิตทั้งหมด ตองเปนผูมีเจตนาดี มีความซื่อสัตย

ตออาชีพ เวนจากมิจฉาวณิชชา มีสัมมาอาชีวะในการผลิต ไมแสวงหากําไรมากจนเกินไป ๒) แนวคิดการ

บริโภค โดยเนนการรูจักพอประมาณในการบริโภค หรือ โภชเนมตฺตฺยุตา และ มชฺฌิมาปฏิปทา โดยใช

หลักโยนิโสมนสิการควบคุมการบริโภคในระดับที่เหมาะสม ๓) แนวคิดการเงิน โดยเนนหลักอุฏฐาน

สัมปทา สมชีวิตา และอารักขสัมปทา และเวนจากอบายมุข ๖ ไดแก การเสพของมึนเมา การเที่ยวไป

ตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคนื การเที่ยวดูมหรสพ การเลนการพนัน การคบคนชั่วเปนมิตร และการ

หมกมุนในความเกียจคราน  ๔) แนวคิดปจจัยพื้นฐานของมนุษย โดยเนนปจจัย ๔ ไดแก อาหาร 

เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ๕) แนวคิดความสุขของชีวิตมนุษย โดยเนนความสุขที่มนุษย

ควรมี ๔ อยาง ไดแก สุขเกิดแตการมีทรัพย สุขเกิดแตการจายทรพัยบริโภค สุขเกิดแตการไมเปนหนี้ สุข

เกิดแตการเปนผูปราศจากโทษ ๖) แนวคิดการบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน โดยเนนรูจักขยันหาทรัพย

ในทางท่ีชอบธรรมใหเพิ่มมากขึ้น รูจักเก็บรักษาทรัพยที่หามาไดนั้นเพื่อเปนหลักประกันชีวิต รูจักคบคน

แนวคิดเศรษฐศาสตรในคมัภีรทางพระพุทธศาสนา 

   - การผลิต 

   - การบริโภค 

   - การเงิน 

   - ปจจัยพื้นฐานของมนุษย 

   - ความสุขของชีวิตมนุษย 

   - การบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน 

   - การเห็นคุณคาของกาลเวลา 

   - การคาํนึงถึงประโยชนย่ิงกวาการถือฤกษยาม 

หลักการ 

   - สิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธและอาศัยกัน 

   - ธรรมชาติของมนุษยมีความเห็นแกตวัและ 

 ความเห็นแกผูอื่น 

   - มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสิน 

   - การยึดหลักศีลธรรมและชวยสังคม 

   - การมีเปาหมายดานจิตวิญญาณ 

วิธีการ 

   - การแบงปนชวยเหลือ 

   - การทําประโยชนตอสังคม 

   - การรูจักพอประมาณ 

   - การมีความรู 

   - การรูจักประหยัด 

   - การพึ่งตนเอง 

องคประกอบ 

   - ความพอประมาณ 

   - ความมีเหตุผล 

   - การมีภูมิคุมกัน 

   - การมีความรู 

   - การมีคุณธรรม 

 

เศรษฐศาสตร + พระพทุธศาสนา 

หลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

หลักอริยทรัพย หลักการพ่ึงตนเอง หลักความไมประมาท หลักความซื่อสัตยและหิริโอตตัปปะ หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 



๑๑๘ 

เพื่อใหทรัพยเพิ่มพูน รูจักดํารงชีวิตใหพอเหมาะ พอดี พอเพียง ใชจายทรัพยเพื่อการดํารงชีวิตรัดกุมไม

ฟุมเฟอย ๗) แนวคิดคุณคาของกาลเวลา โดยเนนตระหนักถึงคุณคาของเวลาที่มนุษยทุกคนมีเทาเทียม

กัน ไมสามารถสะสมไวได เปนสิ่งที่ผานไปเร่ือย ๆ ผานแลวก็ผานไป ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอีก 

๘) แนวคิดการคํานึงถึงประโยชนยิ่งกวาการถือฤกษยาม โดยเนนการไมถือฤกษยามในการทํางาน การถือ

ฤกษยามทําใหเสียประโยชน ฤกษใด เวลาใด ยามใด สามารถทาํงานไดหมดและเปนประโยชนไดหมด ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาศิริวัฒน อริยเมธี (จันตะ)๙ ไดศึกษาเรื่อง “วิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา” พุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี ๔ อยาง 

ไดแก ๑) หลักพุทธธรรมสนับสนุนการผลิต ไดแก สุขของคฤหัสถ, ความไพบูลย, ขุมทรัพย ๔ อยาง, 

ประโยชนของมนุษย เปนตน ๒) หลักพุทธธรรมสนับสนุนการบริโภค ไดแก ปจจัย ๔ การบริโภค สันโดษ

การจัดสรรทรัพยใหเปนหลักแหงความตั้งมั่นของตระกูล และอบายมุข ๓) หลักพุทธธรรมสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยน ไดแก หลักอาชีวัฏฐิตศีล, คุณสมบัติของนกัการคาที่ดี, เหตุที่ทําใหการคาขาดทุนและไดกําไร 

และอัปปมาทธรรม ๔) หลักพุทธธรรมสนับสนุนการจัดสรรการจัดการผลผลิต ประกอบดวย หลักการ

สนับสนุนการเจรญิเตบิโต และหลักอคติ ๔ หลักการเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๕ อยาง 

ไดแก ๑) การที่สิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธกันและตองอาศัยกัน ๒) ธรรมชาติของมนุษยมีท้ังความเห็นแก

ตัวและความเห็นแกผูอ่ืน ๓) มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสิน ๔) การยึดหลักศีลธรรมและ

การชวยเหลือสังคม ๕) การมีเปาหมายดานจิตวิญญาณ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชา ชางขวัญ๑๐ ได

ศึกษาเรื่อง “ทนุนิยมกับพระพุทธศาสนา” การถือผลประโยชนเปนความดีสูงสุดทําใหเห็นวา คนเราตอง

แขงขันเพื่อผลประโยชน โดยเปนการแขงขันแบบทําลายลางอยางปราศจากขอบเขต ใชไดทั้งการ

หลอกลวง การทํารายคูแขง การไมเคารพผูอ่ืนหรือไมคํานึงถึงผูอ่ืน การทําธุรกิจจึงเปนเหมือนสงครามที่

ปราศจากความกรุณาปราณี โดยถือเงินวามีคากวาคุณธรรม และไมสนใจประโยชนหรือความเสียหาย

ของสังคม วิธีการเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา มีวิธีการสําคัญ ๗ อยาง ไดแก ๑) ความรวมมือ

และการแบงปนชวยเหลือ ๒) การดําเนินการภายในกรอบของศีลธรรมและการทําประโยชนตอสังคม 

๓) การทํางานโดยมีคุณคาทางจิตวิญญาณเปนแรงกระตุน ๔) ใชวิธีการแบบสายกลางที่เรียบงาย รูจักพอ 

และรูจักประมาณ ๕) การใชปญญา ความรู ความมีเหตุผล และความรอบคอบ ๖) การรูจักประหยัดและ

การออม ๗) การพึ่งตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาสมโภช ติญาโณ (ศรีพันธ)
๑๑

 ไดศึกษา

                                           
๙
 พระมหาศิริวัฒน อริยเมธี (จันตะ), วิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา, 

รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หนา ๑๗๘-๑๗๙. 
๑๐

 ปรชีา ชางขวัญยืน, “ทุนนิยมกับพระพุทธศาสนา”, วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๔๕): หนา ๘. 
๑๑

 พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ), ศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรตามแนวพระไตรปฎก, รายงาน

วิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๕, หนา ๘๗-๘๙. 



๑๑๙ 

เรื่อง “ศกึษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรตามแนวพระไตรปฎก” พระไตรปฎกไดเนนเรื่องการพัฒนาชีวิตและ

สังคม โดยอาศัยปจจัยที่เขาไปชวยบําบัดความตองการของมนุษย เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคมใหเหมาะสม

เรียบงาย มีอาหารท่ีเหมาะสม มีภาพสังคมที่เหมาะสม มนุษยจะตองใชจิตใจเปนตัวนําพฤติกรรม มีการ

ใชชีวิตโดยอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคเปนปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยไมเบียดเบียนตนเองและสังคม 

แสวงหาทรัพย การใชทรัพย  การแบงปนเศรษฐทรัพย  องคประกอบเศรษฐศาสตรตามหลัก

พระพุทธศาสนา มี ๕ อยาง คือ ๑) ความพอประมาณ ไมนอยเกินไป ไมมากเกินไป ๒) ความมีเหตุผล 

คํานึงถึงผลท่ีอาจเกิดข้ึนอยางรอบคอบ ๓) การมีภูมิคุมกัน รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่อาจ

เกิดขึ้นได ๔) การมีความรู หรือความรอบรู มีขอมูลเก่ียวกับสิ่งที่ดําเนินการอยูเปนอยางดี ๕) มีคุณธรรม 

ตระหนักในดานคณุธรรม เชน ความซื่อสัตย สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยภวิษณ ใสชาติ๑๒ ไดศึกษา

เรื่อง “วิเคราะหคานิยมบริโภคตามแนวพระพุทธศาสนา” การบริโภคตามแนวพุทธใชปญญาในการ

พิจารณาไตรตรองทั้งกอนและหลังบริโภค รูจักสิ่งที่เปนประโยชนอยางแทจริง โดยใชหลักโภชนสัปปายะ 

คือ การกินอาหารที่เหมาะสมกับรางกาย เก้ือกูลตอสุขภาพ และโภชเนมัตตัญุตา คือ การรูจักประมาณ

ในการบริโภค ไมกินมากจนเกินไปหรือนอยจนเกินไป แตใหกินพอดีกับความตองการของรางกาย หลัก

พุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร มี ๕ อยาง คือ ๑) หลักอริยทรัพย เปนทรัพยอันประเสริฐ 

ฝงแนนอยูในจิตใจของคนเรา ไดแก สัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และปญญา ๒) หลักการ

พึ่งตนเอง ผลิตเพื่อบริโภคเอง เพียรพยายามฝกฝนตนเองใหดีอยูเสมอ ๓) หลักความไมประมาท เวนจาก

ความเสี่ยง ทําตนอยูบนความไมประมาท ไมหาแสวงหาความทาทายและผลกําไรจํานวนมาก ๆ 

๔) หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ทุกฝายเกิดความพอใจไดผลประโยชนเทากัน มีความสุขกันทุก

ฝาย ๕) หลักความซื่อสัตยสุจริตและหิริโอตตัปปะ มีความละอายและเกรงกลัวตอบาปไมทําใหตนเอง

และผูอ่ืนเดือดรอนจากการผลิตสินคาและบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิพัฒน ยอดพฤติการณ๑๓ 

ไดศึกษาเรื่อง “การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบกับหลักพุทธศาสตร” 

มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม มีความสัมพันธกับคุณลักษณะดานความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยมัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณเปนวิธีการในการพัฒนาตน 

โยนิโสมนสิการกับความมีเหตุผล เปนเครื่องอํานวยสนับสนุนการพัฒนาตน และอัปปมาทธรรมกับการมี

ภูมิคุมกันในตัวที่ดี เปนเครื่องกํากับการพัฒนาตน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พุทธิตา รักษพงษ
๑๔

 

                                           
๑๒

 ทิพยภวิษณ ใสชาต,ิ วิเคราะหคานิยมบริโภคตามแนวพระพุทธศาสนา, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, หนา ๙๐-๙๒. 
๑๓

 พิพัฒน ยอดพฤติการณ, การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบ

กับหลักพุทธศาสตร, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, หนา บทคัดยอ. 
๑๔

 พุทธิตา รักพงศ, การศึกษาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีโภควิภาค ๔,  รายงานวิจัย,  

(มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, หนา ๒๙. 



๑๒๐ 

ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีโภควิภาค ๔” มนุษยในทาง

เศรษฐกิจมีเหตุผลเปนของตนเอง สนใจประโยชนของตน อาศัยแรงผลักดันนั้นกระตุนใหเกิดการผลิตการ

บริโภค การตลาดการลงทุน การออมทรัพย และการประหยัด ซึ่งเปนการแขงขันกันทางวัตถุ เพื่อใหถึง

จุดหมายคือความม่ันคงทางวัตถุ การเวนจากอบายมุขเปนการจัดสรรทรัพยากรลงในอัตถะประโยชน คือ 

ประโยชนในวัตถุ ประโยชนในทางธรรม และประโยชนในทางปญญา หลักโภควิภาค ๔ คือ การใชจาย

ทรัพยโดยจัดสรรเปน ๔ สวน ไดแก ๑ สวน ใชจายเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงคนท่ีควรบํารุงตามหลักทิศ ๖ และทํา

ประโยชน ๒ สวนใชลงทุนประกอบการงาน อีก ๑ สวนเก็บไวใชในคราวจําเปน การปฏิบัติตามโภควิภาค 

๔ มีคุณคาในฐานะเปนหลักในการใชจายทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตนเอง บุคคลรอบขาง และ

ในทางเศรษฐกิจพระพุทธศาสนาถือวาความสุขทางเศรษฐกิจมิใชการมีทรัพยสินเพียงอยางเดียว แตอยูที่

วิธีการที่ไดมาและการบริหารจัดการ 

 

ขอเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่เสริมสรางหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

ทําใหทราบถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ซึ่งมี

ความเหมือนกันและแตกตางกันบางประเด็น โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) การเปรียบเทียบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก เปน

การเปรียบเทียบหลักการที่มีความแตกตางกัน จุดมุงหมายของหลักการไมเหมือนกัน ดังนั้น หากจะ

กลาวหาเศรษฐศาสตรกระแสหลักท่ีมุงหวังผลประโยชนสวนตัวจึงไมเปนธรรม 

๒) จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาและเศรษฐศาสตรกระแสหลัก คอื ใชสิ่งของท่ีมีอยูหรือ

ทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนมากที่สุด หากจะกลาวหาวาเศรษฐศาสตรกระแสหลักใชทรัพยากรที่

มีอยูสิ้นเปลืองจึงไมเปนธรรม 

๓) พระพุทธศาสนาเนนการปลอยวาง ละเวน ทําจิตใจใหสงบบริสุทธ์ิตามวิถีของผูสละการ

ครองเรือนแลว เศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนการแสวงหาผลกําไร ประโยชนที่จะไดรับ วุนวายตามวิถี

ของผูยุงอยูกับเรือน เพื่อปากทองและการดาํรงชีพของฆราวาสการกลาวหาวาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก

แสวงหาผลกําไร และผลประโยชนเปนที่ตั้งจึงไมเปนธรรม 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาชุมชนตนแบบ หรือวัดตนแบบ ท่ีนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปแกไขปญหาเศรษฐกิจ หรือวิธีการของชุมชนตนแบบที่ใชการแกไขปญหาและ

ดําเนินการตามแนวทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ไดแก 



๑๒๑ 

๑) ควรศึกษารูปแบบ วิธีการ กระบวนการ องคประกอบ และการแกไขปญหาเศรษฐกิจ

ตามแนวทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธ โดยศึกษาชุมชนตนแบบท่ีใชแนวทางเศรษฐกิจแนวพุทธจนประสบ

ผลสําเรจ็ 

๒) ควรศึกษาวิธีการนําหลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธซึ่งเปนเศรษฐศาสตรกระแสรอง มาใช

แกไขปญหาเศรษฐกิจระดับประเทศในยามที่กฎและทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักไมสามารถแกปญหา

วิกฤติทางเศรษฐกิจได 

๓) ควรศึกษากฎและทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่มีความคลายกันกับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา นํามาประยุกตใชอธิบายการแกปญหาเศรษฐกิจยุคใหม 
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๑๒๒ 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 

 

๑.  กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

๑.๑ สามารถนํากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในรายวิชาดาน

เศรษฐศาสตร เชน หลักเศรษฐศาสตรในพระไตรปฎก พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรในวรรณกรรม

ทางพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจชุมชน เปนตน ในระดับปริญญาตรีของ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๒ สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชกับนโยบายเศรษฐกิจที่เสนอโดยนักเศรษฐศาสตร

เปนโมเดลเศรษฐศาสตรทางเลือก แกไขปญหาเศรษฐกิจเก่ียวกับปากทองของชาวบาน โดยใชหลักธรรมะ

ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใช เพ่ือใหชาวบานเกิดความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได มีความเห็นใจซึ่งกัน

และกัน ชวยเหลอืกัน ไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน จนเกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ทําใหสังคมนา

อยู เศรษฐกิจฐานรากพัฒนา 

 

๒.  กิจกรรมดานการสงเสริมเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

๒.๑ สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับหนวยงานของรัฐ เชน เทศบาลตําบล องคการ

บริหารสวนตําบล เปนตน กําหนดนโยบายเศรษฐกิจเก่ียวกับปากทองชาวบาน โดยใชหลักเศรษฐศาสตร

กระแสหลักผสมผสานกับหลักธรรมะทางพุทธศาสนา ซึ่งเปนวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของคนไทย 

แกไขปญหาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับชุมชนเชิงเศรษฐศาสตรทางเลือก 

๒.๒ จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนโดยใชแนวคิดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ทํากิจกรรมอบรมหรือ

สัมมนาและการมีสวนรวมเกี่ยวกับการผลิตแบบพุทธ การบริโภคแบบพุทธ การรูจักใชจาย การรูจัก

พอประมาณไมหลงไปกับกระแสโลกนิยมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 

๓.  กิจกรรมดานวิชาการ 

๓.๑ พัฒนาทกัษะดานการวิจัยใหกับคณาจารยและนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

๓.๒ พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการผลิต การบริโภค การรูจักพอประมาณ และการรูจัก

การใชจายสวนตัวและครัวเรือน โดยใชฐานเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

 



๑๒๓ 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว 

และกจิกรรมทีไ่ดดําเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการ 

 

เรื่อง การวิเคราะหหลักพุทธธรรมทีส่งเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

๑.๑  เพื่อศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

๑.๒  เพื่อศึกษาหลักการวิธีการและองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

๑.๓ เพื่อวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

 

สรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตาม Proposal ในรอบ ๑๒ เดือน 
 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง 
สนับสนุน

วัตถุประสงค 

รอยละความ

พึงพอใจตอ

ผลสําเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลที่ไดจริง   

๑. ศึกษาแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตรในคัมภีร

ทางพระพุทธศาสนา จาก

หนังสือ ตํารา รายงาน

วิจัย และเอกสารอื่น ๆ 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร

ในคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา 

ไดทราบการผลิตไมมุงผลิต

เพื่อประโยชนสวนตน รูจัก

การรักษาทรัพยที่หามาได 

เวนอบายมุข บรโิภคดวย

โยนิโสมนสิการ มีความสุข

จากการใชปจจัยพ้ืนฐาน 

เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่

อยูอาศัย และยารักษาโรค 

ขอท่ี ๑ ๑๐๐% 

๒. ศึกษาหลักการวิธีการ 

และองคประกอบทาง

เศรษฐศาสตรตามหลัก

พระพุทธศาสนา จาก

พระไตรปฎก หนังสอื 

ตํารา รายงานวิจัย และ

เอกสารอื่น ๆ  

หลักการวิธีการ และ

องคประกอบทาง

เศรษฐศาสตรตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

ไดทราบ หลักการ คือ สิ่ง

ตาง ๆ มีความสันพันธและ

อาศัยกัน มนุษยมี

ความเห็นแกตัวและเห็นแก

ผูอื่น เปนตน 

วิธีการ คือ การแบงปน

ชวยเหลือ การทาํประโยชน 

ตอสังคม รูจักประหยัด 

ขอท่ี ๒ ๑๐๐% 

 



๑๒๔ 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง 
สนับสนุน

วัตถุประสงค 

รอยละความ

พึงพอใจตอ

ผลสําเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลที่ไดจริง   

  องคประกอบ คือ ความ

พอประมาณ ความมีเหตุมี

ผล การมีภูมิคุมกัน เปนตน 

  

๓. วิเคราะหหลักพุทธ

ธรรมทีส่งเสริมหลักการ

แหงเศรษฐศาสตร จาก

พระไตรปฎก หนังสอื 

ตํารา รายงานวิจัย และ

เอกสารอื่น ๆ  

หลักพุทธธรรมที่สงเสริม

หลักการแหง

เศรษฐศาสตร 

ไดทราบหลักอริยทรัพย 

การสงเสริมการเปนคนดี

จากภายในจิตใจ หลัก

พึ่งตนเอง ผลิตเพื่อบรโิภค

เอง ไมเบียดเบียนและเปน

ภาระของคนอื่น หลักความ

ไมประมาท ไมเขาไปยุงกับ

พฤติกรรมที่มีความเสี่ยง 

หลักการไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอื่น ทําใหทุก

ฝายไดประโยชนเทา ๆ กัน 

หลักความซื่อสัตยและ

หิรโิอตตปัปะ มี

ความสัมพันธดีดีตอกัน 

เชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยมี

ความเกรงกลัวตอบาปในสิ่ง

ที่จะกระทําทุจริตไมดีลงไป  

ขอท่ี ๓ ๑๐๐% 

๔. กิจกรรมอื่น ๆ และ

รายงานความกาวหนา 

แนวทางการสงเสริม

หลักการแหง

เศรษฐศาสตร 

ไดแนวทางการนําหลัก

ธรรมะทางพระพุทธศาสนา

ไปประยุกตใชรวมกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

เพื่อปากทองของชาวบาน 

ขอท่ี ๓ ๑๐๐% 

 

 

ลงนาม................................................. 

พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ. 

หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน 

๑๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ภาคผนวก ง 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

สัญญาเลขที่ : ว.๒๒๔ / ๒๕๖๐ 

ชื่อโครงการ : การวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

หัวหนาโครงการ : พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ.       

                       ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                       โทรศพัท : ๐๘-๑๑๔๖-๙๔๑๘   E-mail-address : sanpkk@hotmail.com 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ทามกลางความสับสนอลหมานทางการเมือง ในโลกยุคสมัยใหมที่เทคโนโลยีทันสมัย

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอยูตลอดเวลา มนุษยทั่วโลกตางหลงใหลไขวควาสิ่งที่ตนเองยังเอ้ือมไมถึง เชน 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึน การลงทุนมากขึ้น มาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน ฯลฯ โดยหลงไป

วาสิ่งเหลาน้ีคือจุดมุงหมายในชีวิตของตน โลกวัตถุนิยมและบริโภคนิยมไดใหน้ําหนักกับการแสวงหา

ผลประโยชนและความสุขที่เปนความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากจึงถูกมองในแงดีจนละเลยการ

เสพติดความทะยานอยากและการกาวขามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โลกที่พ่ึงความทะยาน

อยากจึงเปนพิษตอคุณธรรมของมนุษยและความสงบสุขของสังคม มนุษยเปนผูสรางความทุกขขึ้นมา

เองและเมื่อมนุษยเปนผูสรางความทุกขเพราะเหตุท่ีไมพยายามเขาใจทุกสิ่งทุกอยางตามความเปนจริง

ตามธรรมชาติ มนุษยก็สามารถจะทําใหตนเองพนทุกข กลับไปทําความเขาใจธรรมชาติตามความเปน

จริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เงินทองมีคาอยางมากสําหรับคนจน รายไดท่ีมากขึ้นยอมทําใหคนจนมี

ความสุขมากขึ้น จนกระทั่งรายไดมากจนถึงระดับหนึ่งแลว เงินทองอาจจะมีผลนอยมากหรือซื้อ

ความสุขไมได มนุษยทุกคนตองการความพึงพอใจสูงสุดที่ไดบริโภคสินคาและบริการ และความพึง

พอใจไมมีท่ีสิ้นสุด ยิ่งตอบสนองยิ่งเพิ่มความตองการ และถายิ่งรุนแรงข้ึนมักจะเปนกิจกรรมที่เห็นแก

ตัว ควบคุมไดยาก ตองการอยากจะมีการแขงขัน อยากมี อยากเปน อยากเสพ เมื่อความอยากลนใจ

อาจลืมความยุติธรรม ความเจริญทางดานวัตถุอาจรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ควบคูไปกับความอยากที่

เพิ่มขึ้น แตคุณคาทางดานจิตใจเสื่อมโทรมลง และมีผลกระทบถึงระบบการจัดสรรวัตถุธรรมและ

โครงสรางทางสังคมในสวนอ่ืน ๆ อีกดวย  

โลกสมัยใหมที่มีโลกตะวันตกเปนผูนําขับเคลื่อนการพัฒนาดวยความคิดวัตถุนิยม บริโภค

นิยม โดยอาศัยความโลภเปนตัวกระตุน ดั่งท่ีฝรั่งพูดวา “Greed in good” หรือ “ความโลภเปนของดี” 

เพราะความอยากกระตุนใหเกิดการพัฒนา คิดคนควาหาความรูเพื่อสรางความร่ํารวย ทําใหโลกเจริญ 

ท่ีวาเจริญนี้คอืสามารถผลิตวัตถุสิ่งของและเทคโนโลยีตาง ๆ แตขณะเดียวกันความโลภก็นําไปสูการเอา



๑๒๖ 

รัดเอาเปรียบ แยงชิง ขัดแยงรุนแรง และทําลายสิ่งแวดลอม ดังที่เกิดสงครามตาง ๆ รวมท้ังสงครามโลก 

๒ คร้ังในศตวรรษที่แลว การพัฒนาตามแนวทางวัตถุนิยมบริโภคนิยมแนวตะวันตกที่ขับเคลื่อนดวยโลภ

จริต นําไปสูการเสียสมดุลอยางรุนแรงทุก ๆ ทาง ทั้งชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทุนนิยมคือ

ระบบสังคมท่ียึดหลักการยอมรับสิทธิของปจเจกชน (Individual Rights) รวมท้ังสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ 

ในทรัพยสิน (Property Rights) เปนระบบที่ทรัพยสินทุกอยางมีผูครอบครองเปนเจาของอยางเปนการ

สวนตัว สวนมากทุกคนมีชีวิตหรือปรารถนาที่จะมีชีวิตเพื่อตนเอง ขอเท็จจริงน้ีไมไดรบกวนชีวิตทาง

สังคม แตสนับสนุนชีวิตทางสังคม เพราะการทําใหชีวิตของปจเจกบุคคลสมบูรณยิ่งข้ึนจะเปนไปไดก็ตอง

อาศัยสังคม นี่คือความหมายที่แทจริงของคําสอนที่วา “ความเห็นแกตัว” (Egoism) เปนกฏพ้ืนฐานของ 

สังคม การรูจักชวยเหลือ แบงปน เกื้อกูลตอกันในสังคมท้ังในการบริโภค การผลิต การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม เปนการดําเนินการทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธที่ตั้งอยูบน

ความสมดุลของสรรพสิ่ง 

การวิจัยในครั้งนี้จะเกิดประโยชนกับนักเศรษฐศาสตรทางเลือกที่หลบหลีกการใชเครื่องมือ

เศรษฐศาสตรกระแสหลักแกไขปญหาเศรษฐกิจเกี่ยวกับปากทองของชาวบาน โดยใชหลักธรรมะทาง

พระพุทธศาสนาไปประยุกตใชรวมกับนโยบายของรัฐที่เปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมหภาค เพ่ือให

ชาวบานเกิดความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได มีความเห็นใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลอืกัน ไมเอารัดเอาเปรียบ

ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทําใหสังคมนาอยู เศรษฐกิจฐานรากพัฒนาตอไปได 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

๑)  เพื่อศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

๒)  เพื่อศกึษาหลักการวิธีการและองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓)   เพื่อวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

ผลการวิจัย 

วัตถุประสงคที่ ๑ แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคมัภีรทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา 

๑) การผลิตมุงเนนความซื่อตรงตออาชีพ มีสัมมาอาชีวะในการผลิต เวนมิจฉาวณิชชา ไมมุง

หากําไรหรือประโยชนสวนตน และตองมีปาปณกิธรรม (องคคุณของพอคา) ๒) การบริโภคตองใชโยนิโส

มนสิการควบคุมความตองการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ๓) การเงิน เนนการใชอารักขสัมปทา รักษา

ทรัพยที่หามาไดและเวนจากอบายมุข ๖ ๔) ปจจัยพื้นฐานของมนุษยทุกคนตองการความสุขจาก

ปจจัยพื้นฐาน ๔ อยาง ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ๕) ความสุขของชีวิตมนุษย

เกิดจาก อัตถิสุข สุขเกิดแตการมีทรัพย โภคสุข สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค อนณสุข สุขเกิดแตการ

ไมเปนหนี้ และ อนวัชชสุข สุขเกิดแตการเปนผูปราศจากโทษ ๖) การบริโภคใชสอยปจจัยพื้นฐาน สัตว

ท้ังหมดดํารงชีวิตอยูไดดวยอาหาร ตองการความสุขที่แทจริงท่ีเกิดจากใจโดยการควบคมุจิตใจตนเอง ไม

ตองคอยวิ่งตามหรือตกเปนทาสของตัณหา ๗) คุณคาของกาลเวลา มนุษยทุกคนมีเวลาเทาเทียมกัน ไม
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ควรปลอยเวลาใหผานพนไป จงเปนผูฉลาดใชเวลาใหเปนประโยชนมากที่สดุ 

วัตถุประสงคที่ ๒ หลักการวิธีการและองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

ผลการวิจัยพบวา 

๑)  หลักการ ประกอบดวย (๑) การที่สิ่งตาง ๆ มีความสัมพันธกันและตองอาศัยกัน การ

ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและธรรมชาติจึงตองคํานึงถึงสิ่งรอบขางอยู

เสมอ (๒) ธรรมชาติของมนุษยมีทั้งเห็นแกตัวและความเห็นแกผูอ่ืน ทําความเห็นแกตัวใหเปนประโยชน

ตอผูอ่ืน (๓) มนุษยมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและทรัพยสิน การไดกรรมสิทธิ์และการใชเสรีภาพตองมี

ความชอบธรรม (๔) การยึดหลักศลีธรรมและการชวยเหลือสังคม หลีกเลี่ยงการทําทุจรติตาง ๆ ประกอบ

อาชีพที่สุจริตไมคดโกง หรือทํารายผูอ่ืน (๕) การมีเปาหมายดานจิตวิญญาณ เปนผูที่มีความรูจักพอ ไม

โลภมาก ความรูประมาณ ความพอดี 

๒) วิธีการ ประกอบดวย การแบงปนชวยเหลือ การทําประโยชนตอสังคม การรูจัก

พอประมาณ การมีความรู การรูจักประหยัด และการพึ่งตนเอง 

๓) องคประกอบ ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน การมี

ความรู และมีคุณธรรม 

วัตถุประสงคที่ ๓ หลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร ผลการวิจัยพบวา 

๑) หลักอริยทรพัย เปนทรัพยภายในที่สงเสริมใหทําความดีตอคนอ่ืน ไดแก เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ

โดยมีปญญาประกอบความเชื่อ ละเวนสิ่งที่เปนโทษมหันตตอการบริโภค สิ่งผิดกฎหมาย ละอายและ

สะดุงกลัวตอบาปจากการเอาเปรียบผูอื่น กระทําไมดี หรือการกดข่ีผูบริโภค รับฟงขอมูลขาวสาร มี

ความรูในผลิตภัณฑนั้น ๆ ไมลงไปตามลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและไมตรี มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ บริจาคให

ทานแกผูอื่นโดยไมผูกขาดราคา ไมเก็งกําไรจนมากเกินไป มีปญญาความรอบรู เขาใจการลงทุน เขาใจ

การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เขาใจกฏของธรรมชาติการดําเนินการเศรษฐกิจหรือวัฏจักรธุรกิจ 

๒) หลักการพ่ึงตนเอง เนนการผลิตเพื่อบริโภคเองเปนหลัก ฝกฝนตนเองใหดี มีความเพียร

พยายาม ไมเปนภาระของผูอ่ืนและหมูคณะ  

๓) หลักความไมประมาท เนนการไมเขาไปยุงกับความเสี่ยง ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมไมได

สามารถเกิดความผิดพลาดไดทุกขณะที่มีการดําเนินงาน ความเสี่ยงสูงจะมีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงตํ่า

ผลตอบแทนก็จะต่ําดวย การตั้งอยูในหลักอัปปมาทธรรมจึงเหมาะสมและทําใหชีวิตดีงาม 

๔) หลักการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน การทําใหทุกฝายไดสวนแบงหรือผลประโยชนเทา ๆ 

กัน ไมเอาเปรียบผูอ่ืน ไมหักหลังผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา จะทําใหการทํางานหรือการทําธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจราบรื่นประสบความสําเร็จ 

๕) หลักความซื่อสัตยและหิริโอตตัปปะ การมีความสัมพันธที่ดีตอกัน การมีความเชื่อใจซึ่ง

กันและกัน โดยมีความเกรงกลัวหรือละอายตอบาปในสิ่งท่ีตนเองจะทําทุจริตลงไป ยับยั้งความอยากได



๑๒๘ 

อยากมีจนเกินเหตุความจําเปนจนทําใหผูอื่นเดอืดรอน เปนการสรางความเชื่อใจและนําไปสูความสําเร็จ

การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

 ๑.๑ สามารถนํากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในรายวิชา

ดานเศรษฐศาสตร เชน หลักเศรษฐศาสตรในพระไตรปฎก พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรในวรรณกรรม

ทางพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจชุมชน เปนตน ในระดับปริญญาตรีของ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๑.๒ สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชกับนโยบายเศรษฐกิจที่ เสนอโดยนัก

เศรษฐศาสตรเปนโมเดลเศรษฐศาสตรทางเลือก แกไขปญหาเศรษฐกิจเก่ียวกับปากทองของชาวบาน โดย

ใชหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใช เพื่อใหชาวบานเกิดความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได มี

ความเห็นใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือกัน ไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน จนเกิดความเหลื่อมล้ําทาง

สังคม ทําใหสังคมนาอยู เศรษฐกิจฐานรากพัฒนา 

๒.  กิจกรรมดานการสงเสริมเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

 ๒.๑ สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับหนวยงานของรัฐ เชน เทศบาลตําบล 

องคการบริหารสวนตําบล เปนตน กําหนดนโยบายเศรษฐกิจเก่ียวกับปากทองชาวบาน โดยใชหลัก

เศรษฐศาสตรกระแสหลักผสมผสานกับหลักธรรมะทางพุทธศาสนา ซึ่งเปนวิถีชีวิต ประเพณี และ

วัฒนธรรมของคนไทย แกไขปญหาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับชุมชนเชิงเศรษฐศาสตรทางเลือก 

 ๒.๒ จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนโดยใชแนวคิดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ทํากิจกรรมอบรม

หรอืสัมมนาและการมีสวนรวมเก่ียวกับการผลิตแบบพุทธ การบริโภคแบบพุทธ การรูจักใชจาย การรูจัก

พอประมาณไมหลงไปกับกระแสโลกนิยมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

๓.  กิจกรรมดานวิชาการ 

 ๓.๑ พัฒนาทักษะดานการวิจัยใหกับคณาจารยและนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

 ๓.๒ พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการผลิต การบริโภค การรูจักพอประมาณ และการ

รูจักการใชจายสวนตัวและครัวเรอืน โดยใชฐานเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

การประชาสัมพันธ 

มีการประประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอรเน็ต สวนการประชาสัมพันธ

ทางสิ่งพิมพผูวิจัยตองการนําไปตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและที่

อ่ืน ๆ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

 



๑๒๙ 

ประวัติผูวิจัย และคณะ 

 

ประวัติหัวหนาโครงการวิจัย 
 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ. (เจริญวงค) 

วัน/เดือน/ป เกิด ๒๕  เมษายน  ๒๕๒๗ 

วุฒิการศกึษา น.ธ.เอก, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร), ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่อยู ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศพัท ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๘ ภายใน ๘๓๐๙ 

E-mail sanpkk@hotmail.com 

 
ประวัติผูรวมวิจัย ๑ 

 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล พระครูปุริมานรักษ, รศ.ดร. (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ) 

วัน/เดือน/ป เกิด ๘  กุมภาพันธ ๒๔๙๓ 

วุฒิการศกึษา ธ.ศ.เอก, B.A., M.A., Ph.D. (Economics) 

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่อยู ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศพัท ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๘ ภายใน ๘๓๐๙ 

E-mail phrakrups@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

ประวัติผูรวมวิจัย ๒ 
 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล ดร.เอนก  ใยอินทร 

วัน/เดือน/ป เกิด ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๔ 

วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๑-๒, พธ.บ. (รัฐศาสตร), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร), 

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชารฐัศาสตร คณะสังคมศาสตร  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่อยู ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศพัท - 

E-mail anek_2524@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 


