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บทคัดยอ
“มนุษย” (Human) จัดวาเปน “ทุน” (Capital) ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการขับเคลือ่ น เนือ่ ง
จากมนุษยเปนสิง่ มีชวี ติ ชนิดเดียวในโลกทีส่ ามารถสรางสรรคสงิ่ อันเปนประโยชน ใหเกิดประโยชน
ทีม่ นุษยสรางใหกบั หนวยงานหรือองคกรนัน้ หาใชมาจากกำลัง กายแตเพียงอยางเดียวไม สิง่ ที่
สำคัญยิง่ กวานัน้ ก็คอื กำลังสมองทีม่ อี ยใู นตัวมนุษยนนั่ เองซึง่ ถือวาเปนทรัพยภายในอันจะกอให
เกิดประโยชนตอ หนวยงานหรือองคกรมากมายมหาศาลโดยเฉพาะอยางยิง่ ในยุคปจจุบนั ซึง่ ถือ
วาเปนยุคแหงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ รียกกันวา”กระแสโลกาภิวตั น” (Globalization) ตองยอม
รับวา “ทุนทางปญญา” (Intellectual Capital) ซึง่ เปนสินทรัพยทจี่ บั ตองไมได (Intangible
Asset) มีความสำคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ สังคมและเศรษฐกิจปจจุบนั กำลังมงุ เขา
สู ยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) ทุกหนวยงานหรือองคกรไมวา ภาค
รัฐ เอกชน องคกร รัฐวิสาหกิจ ตางลวนใหความสำคัญเรือ่ งการบริหาร “คน” อันเปนเรือ่ งทีท่ กุ
หนวยงานหรือองคกรไมสามารถ หลีกเลีย่ งไดอกี ตอไป เชนเดียวกับรถทีต่ อ งการน้ำมันในการ
ขับเคลือ่ น หนวยงานหรือองคกรตองการ บุคลากรทีม่ คี วามรู ความคิด ผลงาน เพือ่ ใหหนวย
งานหรือองคกรบรรลุวตั ถุประสงค หรือวิสยั ทัศนของหนวยงานหรือองคกรได ดังนัน้ ทุกหนวย
งานหรือองคกรจึงตองพึง่ พิง ทุนมนุษย (Human Capital) เพือ่ จะทำใหหนวยงานหรือองคกร
สามารถประสบความสำเร็จไดในสภาพเศรษฐกิจปจจุบนั ดวยเหตุนกี้ ย็ งิ่ เปนเหตุทำใหสนิ ทรัพย
ทีจ่ บั ตองไมได เชน ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Competency) ตลอด
จนประสบการณ (Experiences) กลายเปนสิง่ ทีม่ พี ลังอำนาจมหาศาล ซึง่ สิง่ ทีก่ ลาวมาทัง้ หมด
ไมวา จะเปน ความรู ทักษะ ความสามารถ ลวนแลวแตเปนทรัพยทมี่ อี ยใู นตัวมนุษยทงั้ นัน้ รวม
เรียกวา “ทุนมนุษย” (Human Capital) นัน่ เอง
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ABSTRACT
Human has been regarded as most important capital for proceeding to the
destination of the organization. It can be said that human is only living thing in the
world being full of abilities to produce or create several kinds of knowledge and
innovation in order to develop oneself and every item surrounding with great
wonderful brain which is considered as inner property or Intellectual Capital, also
Intangible Asset. In this connection, human gains benefits especially in the age of
globalization. Although the current society and economy are facing the age of
knowledge-based economy in which both public and private sectors are paying a
great attention in the field of human capital and administration; but it is still not
good enough for now. Human capital still needs to be developed and driven in the
proper way in order to reach the settled destination. Additionally, both public and
private sectors are still looking forwards to such developed human capital for the
sake of attaining the organization’s objectives. Hence, in the present situation of
economy, the successfulness of whole organization in both public and private
sectors has been depended on the human capital, especially knowledge, skill and
competency including experiences which currently become to be powerful factor
in order to proceed to attain the settled objectives. On the other hand, knowledge,
skill and competency including experiences are considered as “Human Capital.”
KeyWords : Human Capital, Economy, Buddhism
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๑. บทนำ
ในสภาพปจจุบัน ในหนวยงานหรือองคกรทุกองคกร สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกหนวยงาน
หรือทุกองคกรตองใหความสำคัญมากที่สุด คือ การบริหารจัดการทุนมนุษย (Human
Capital) ทุนทางสังคม (Social Capital) ซึง่ เปนพืน้ ฐานทีส่ ำคัญและเปนความไดเปรียบในการ
แขงขันในยุคปจจุบนั โดยมีเศรษฐกิจฐานองคความรู (Knowledge-based Economy) และ
กอใหเกิดความยัง่ ยืน หนวยงานหรือองคกรจึงจำเปนตองมีแนวทางปฏิบตั ิ ระบบงาน ทีเ่ อือ้
และสรางแรงจูงใจใหบคุ ลากรภายในองคกรเกิดความรวมมือรวมใจในการทำงานเปนทีมทำงาน
ทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรใหสามารถเรียนรแู ละพัฒนาอยางตอเนือ่ ง เกิดความ
พึงพอใจของบุคลากรทีส่ งู เพือ่ สรางความมงุ มัน่ ทมุ เทในการขับเคลือ่ นหนวยงานหรือองคกร
ไปสูเปาหมายที่ไดกำหนดไว...
การทำงานทีใ่ หผลการดำเนินการทีด่ ี หมายถึงกระบวนการทำงานทีม่ งุ ใหผลการดำเนิน
การของสวนราชการและบุคลากรมีระดับสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ อยางเปนระบบ ซึง่ หมายรวมถึงผลดำเนิน
การดานคุณภาพผลิตภาพนวัตกรรมและรอบเวลาทีส่ นั้ ลง สงผลใหการใหบริการแกผรู บั บริการ
และผมู สี ว นไดสว นเสียดีขนึ้ นัน้ คือการพัฒนาองคความรใู หกบั บุคลากรในหนวยงานหรือองคกร
นัน้ ๆ หรือเรียกรวมๆ วาการพัฒนาทุนมนุษย
การพัฒนาทุนมนุษยทคี่ มุ คามากทีส่ ดุ ในทางเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ คือ การบริหารงาน
บุคคลทีผ่ า นมา หนวยงานหรือองคกรไมคอ ยไดมองเห็นถึง“ทุนมนุษย” ทีอ่ ยภู ายในหนวยงาน
หรือองคกรบางหนวยงานจะใชอำนาจหนาที่ในการบริหารงานมากกวาที่จะคำนึงถึงเรื่อง
“จิตใจ” การพัฒนาจิตส.ู ..การพัฒนา พัฒนามนุษยใหมคี วามผาสุกของบุคลากรภายในหนวยงาน
หรือองคกร...แตในปจจุบนั สภาพการณเปลีย่ นแปลงไป...ทุกหนวยงานหรือองคกร มีบคุ ลากรที่
อยภู ายในหนวยงานหรือองคกร สภาพของบุคลากรทีม่ อี ยเู ปรียบเสมือนเปนตนทุนหรือ เรียกอีก
อยางหนึง่ วา “หนวยงานมีตน ทุนอยแู ลว” คือ “ทุนมนุษย” เปนทุนทีท่ กุ หนวยงานหรือองคกร
มีอย.ู ..ทำอยางไรทีห่ นวยงานนีจ้ ะใชทนุ มนุษยทมี่ อี ยนู กี้ อ ใหเกิดประโยชนสงู สุดกับหนวยงานหรือ
องคกรได...หนวยงานหรือองคกรมีทุนอยูแลว...เปรียบเทียบกับมีเงินอยูจำนวนมาก ใน
กระเปา...ทำอยางไรทีจ่ ะใหเงินในกระเปาจำนวนมากนี้ เกิดดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ทำใหเงินเพิม่ มาก
ขึ้น...โดยไมทำใหยอดเงินลดลง ถาจำนวนเงินลดลงนอยกวาเดิม ก็แสดงวาหนวยงานหรือ
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องคกรขาดทุน แตถา ยอดเงินจำนวนมากนัน้ เกิดการตกดอกออกผลเพิม่ มากขึน้ ๆ ก็แสดงวา
หนวยงานหรือองคกรกำลังมีกำไรเพิม่ มากขึน้ ๆ ๆ ๆ ...กำไรในทีน่ มี้ ไิ ดหมายความถึง ในรูปตัว
เงิน...แตเปนสิง่ ทีแ่ ฝงอยใู นตัวมนุษย (คน) นัน่ คือ “องคความร”ู ...ทีม่ อี ยใู นตัวของแตละบุคคล...โดย
ความรนู อี้ าจไมเหมือนกันไปเสียทุกเรือ่ ง...ฐานความรนู เี้ องทีจ่ ะทำใหหนวยงานหรือองคกรในแต
ละแหงเกิดความแตกตางกัน...และรวมกันทำงานในหนวยงานใหประสบผลสำเร็จได...
แลวหนวยงานหรือองคกรจะบริหารจัดการกับ “ทุนมนุษย” หรือเงินจำนวนมากทีย่ ก
ตัวอยางมาขางตนนัน้ อยางไร? และมีสงิ่ จูงใจบุคคลนัน้ อยางไรทีจ่ ะทำใหเขาเหลานัน้ อยกู บั หนวย
งานหรือองคกรของเราตอไปไดอยางไร? ซึ่งตอไปก็เปนเรื่องที่หนวยงานหรือองคกรที่ตอง
หันมาสนใจในเรือ่ งของความผาสุกในการดำรงชีวติ และความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงาน
หรือองคกร เพือ่ ทีจ่ ะทำใหบคุ ลากรเหลานัน้ อยใู นหนวยงานหรือองคกรทำประโยชนใหหนวยงาน
หรือองคกรมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นัน่ เอง...๑

๒. มนุษยจะมีทนุ ดวยหลักพุทธอยางไร
การสรางคนหรือมนุษยเพือ่ อนาคต ไมใชเรือ่ งทีจ่ ะทำไดงา ยๆ ภายในระยะเวลาสัน้ ๆ
จำเปนจะตองมองโลกทัง้ ในปจจุบนั และอนาคตใหทะลุปรุโปรงในทุกมิติ แลวจึงสรางเครือ่ งมือ
และวิธกี าร ทีจ่ ะนำมาพัฒนา ขณะทีโ่ ลกตะวันออกกำลังหลงระเริงกับการสรางมนุษยหรือคนให
มีความกาวหนาโดยยึดติดกับวัตถุ ลมุ หลงกับฐานแนวคิดของปรัชญาทางตะวันตก ในทางตรง
กันขามในซีกโลกตะวันตกไดใหความสำคัญในการมนุษยหรือคนดวยการผสานเอาฐานแนวคิดของ
ปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะ พุทธปรัชญา นัน่ คือ “พัฒนามนุษยหรือคนโดยมงุ พัฒนามาจาก
จิตใจ”
หลักทางพระพุทธศาสนาทีเ่ ปนฐานแนวคิดแหงพุทธปรัชญาก็คอื หลักไตรสิกขา หรือ
หลักปฏิบตั ิ ๓ ชัน้ ทีเ่ อือ้ กัน ไดแก ๑) ศีลสิกขา ขออบรมทางศีล ประกอบดวยการควบคุมวาจา
ของตนเอง ไมกลาวเท็จ พูดสอเสียด พูดหยาบคาย และวิพากษวจิ ารณเพอเจอ ไรประโยชน
หรือไรเหตุผลในการพูด กลาวแตคำสัตยคำจริง การประพฤติทถี่ กู ตอง ปฏิบตั ติ นอยใู นกรอบของ
๑

[ออนไลน], แหลงทีม่ า : https://www.gotoknow.org/posts/๓๘๐๒๕๐ (๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)
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ศีลธรรมจรรยาและหนาทีท่ ตี่ นควรประพฤติ การประกอบอาชีพในทางสุจริต ๒) จิตตสิกขา เปน
การอบรมทางจิตใจใหเกิดสภาพความบริสทุ ธิ์ ความพยายามทีจ่ ะหยุดความคิดทีช่ วั่ การรสู กึ ตัว
เสมอ การมีสำนึกในสภาวะทีจ่ ติ เปนของตน มีสติกำกับ มีจติ สงบมีอารมณเดียวไมฟงุ ซาน ๓)
ปญญาสิกขา ขออบรมทางความรอบรู ประกอบดวยการเขาใจธรรมชาติทแี่ ทจริงของสิง่ ตางๆ
คิดเพือ่ การขจัดรากเหงาแหงความคิดอกุศลธรรมทัง้ หลายอยางถูกวิธแี ละถูกตอง จะเห็นวาหลัก
คำสอนของพระพุทธองคเนนการรตู วั ตนโดยการกำหนดจิตหรือระลึกรดู ว ยตนเอง๒
คำวา “ทุนมนุษย” หมายถึง คุณคาความเปนมนุษยทเี่ กิดมาแลวมีศกั ดิศ์ รีมบี ญ
ุ ติดตัวมา
เพือ่ สงผลใหชวี ติ กาวหนาและเปนแรงผลักดันใหมนุษยเกิดการพัฒนาตนเองดวยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในขอทีว่ า ไตรสิกขา และคำวาไตรสิกขานี้ หากมีคำถามวาจะเอามาพัฒนามนุษย
ไดอยางไร และสำคัญอยางไรที่มนุษยหรือคนในสังคมปจจุบันจะปฏิบัติตาม โจทยนี้พระพุทธ
ศาสนาจะใหคำตอบอยางไร
จากประเด็นนีว้ เิ คราะหไดวา ทุนมนุษย เปนสวนหนึง่ ของทุนทางสังคม ซึง่ ยังมีทนุ สถาบัน
และทุนทางภูมปิ ญ
 ญาและวัฒนธรรม รวมอยดู ว ย สำหรับทุนมนุษย (Human Capital) ความ
หมายของคำนี้ เกิดขึน้ ในยุคเศรษฐกิจเสรีทนุ นิยม ทีห่ มายถึงกิจกรรมตางๆ ซึง่ จะมีผลตอระดับ
รายไดทเี่ ปนเงินหรือผลทางจิตวิทยาในอนาคต โดยผานการเพิม่ พูนในตัวบุคคลทีม่ คี วามรคู วาม
สามารถทีน่ ำมาใชไดจริง โดยทัว่ ไปสามารถจะเพิม่ ปริมาณทุนมนุษยไดโดยการใหการศึกษา การ
ฝกอบรม การปรับปรุงสุขภาพอนามัย การจัดสรรเวลา และเมือ่ มีทนุ มนุษยดงั กลาวแลวนัน้ ก็จะ
ตองมีการใชทนุ มนุษยไปทางใดทางหนึง่ เชนเปนไปในทางการแสวงหาเงินตราและแรงงาน และ
การโยกยายถิน่ ของแรงงาน ซึง่ จะมีการตีคา ทุนมนุษยทมี่ อี ยู
“กิจโฺ ฉ มนุสสฺ ปฏิลาโภ””ความไดเปนมนุษยเปนการยาก”
คำวา “มนุษย” หรือ “คน” นัน้ สามารถมองไดหลายดานหลายมิติ ซึง่ อาจกลาว
โดยสังเขปไดวา ในทางเศรษฐศาสตรมคี วามเห็นวา มนุษยหรือคนมีฐานะเปนทรัพยากรซึง่ เปน
สวนหนึง่ ของเศรษฐกิจ ในทางการบริหารมีความเห็นวา มนุษยหรือคนมีฐานะเปนสิง่ ทีม่ คี า ซึง่
เปนสวนหนึง่ ของทรัพยากรทางการบริหาร และในทางทุนนิยมมีความเห็นวา มนุษยหรือคนมี
ฐานะเปนแรงงานซึง่ เปนสวนหนึง่ ของปจจัยการผลิต สวนในทางสังคมนิยมกลับมีความเห็นวา
๒

ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑; องฺ.ติก.๒๐/๕๒๑/๒๙๔.
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แรงงานเปนสวนหนึง่ ของพลังการผลิตและในขณะเดียวกันทางพระพุทธศาสนามองวาทุนมนุษย
คือบุญกุศลทีส่ งั่ สมมา๓

๓. มุมมองทางดานเศรษฐศาสตร
ลงทุนทางเศรษฐศาสตร หมายถึง การใชจา ยเพือ่ ทำใหเกิดการผลิตสินคาและบริการ
ในอนาคตเพิม่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ ทุนในทางเศรษฐศาสตรจงึ มงุ ทีจ่ ะพิจารณาถึงการเพิม่ สินคาทุน
ดังนั้น รายจายในทุนจึงประกอบดวยรายจายในการกอสราง รายจายในการซื้อเครื่องมือ
เครือ่ งจักรใหม และสวนเปลีย่ นแปลงมูลคาสินคาคงเหลือ (Merchandise Inventory)๔
๓

ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รายงานจากการบรรยายธรรมเรือ่ งทุนมนุษยในกลางปาที่ อ.จตุรพักตรพิมาย จ.รอยเอ็ด เมือ่ วันที่ ๑๔ ก.พ.๕๘
และนำมาเผยแพรผา นทางเฟซบกุ ช. ศรีนอก
๔
สินคาคงเหลือ (Merchandise Inventory) หมายถึง สินคาคงเหลือเปนสินทรัพยทมี่ ตี วั ตนอยางหนึง่
ซึ่งกิจการมีวัตถุประสงคของการถือครองไวเพื่อขายในกิจกรรมการดำเนิน โดยปกติของธุรกิจ หรือมีวัตถุประสงคในอีก
ลักษณะหนึง่ เพือ่ การนำไปใชผลิตเปนสินคาหรือการบริการนำเสนอตอลูกคา ตอไป อยางไรก็ตาม เรามาดูกนั วา รายการ
ใดบางที่ควรรวมเปนสินคาคงเหลือไดบาง
๑. สินคาสำเร็จรูป (Finished goods) เปนสินคาที่ถือไวเพื่อการจำหนายตอในการดำเนินงานโดยปกติของ
ธุรกิจ สินคาประเภทนีจ้ ะไดมาในสภาพทีเ่ สร็จสมบูรณและพรอมทีจ่ ะถูกนำไปขายตอไดในทันทีโดยปราศจากกระบวนการ
ผลิตตอ ตัวอยางเชน เสือ้ ผาสำเร็จรูป เครือ่ งใชในครัวเรือน รองเทา กระเปา เครือ่ งสำอาง สินคาอุปโภคหรือสินคา
บริโภคทั่วไป เปนตน
๒. วัตถุดิบคงเหลือ (Raw materials inventory) เปนสินคาที่จัดหามาไวเพื่อใชในกระบวนการผลิตเพื่อ
แปรสภาพใหเปนงานระหวางทำและสินคาสำเร็จรูปตอไป ตัวอยาง เชน หนังสัตว พีวีซี เชือก กาว เปนวัตถุดิบของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตกระเปา ผา กระดุม ซิป ดาย เปนวัตถุดบิ ของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเสือ้ ผาสำเร็จรูป เปนตน
ซึ่งตัวอยางของวัตถุดิบตางๆ ดังกลาวขางตนยังคงรายงานเปนตนทุนวัตถุดิบตอไปจนกวาจะถูกเบิกไปใชในการผลิต
๓. งานระหวางทำคงเหลือ (Raw materials inventory) เปนสินคาที่อยูระหวางกระบวนการผลิตเพื่อ
แปรสภาพใหเปนสินคาสำเร็จรูปแตยงั ไมเสร็จสมบูรณ ถาเสร็จสมบูรณเมือ่ ใดจะเรียกวา สินคาสำเร็จรูป ตัวอยางเชน ผา
ทีต่ ดั เปนชิน้ ตัวเสือ้ แขน ปก เย็บเขากันเรียบรอยแลว แตยงั ไมไดเจาะรังดม ติดกระดุมใหเรียบรอย งานทีค่ า งดังกลาว
เปนงานระหวางทำของธุรกิจผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป เปนตน
๔. สินคาสำเร็จรูปคงเหลือ (Finished goods inventory) เปนสินคาทีผ่ ลิตเสร็จสมบูรณเรียบรอยพรอม
ทีจ่ ะขายไดในทันทีธรุ กิจอุตสาหกรรมจะทำการแปรสภาพจากวัตถุดบิ เปนงานระหวางทำจากงานระหวางทำเปนสินคาสำเร็จ
รูป ตัวอยางเชน เสือ้ ผาสำเร็จรูป โตะ และเกาอีส้ ำเร็จรูปเปนตน ([ออนไลน], แหลงทีม่ า: www.prasitwiset.com)

ทุนมนุษยในทางเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ

549

“การลงทุน” (investment) หมายถึง การซือ้ อสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพยของบุคคล
หรือสถาบัน ซึง่ ใหผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความเสีย่ งตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ ๑๐ ป
แตอยางต่ำไมต่ำกวา ๓ ป การลงทุนแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได ๓ ประเภท คือ๕
๑. การลงทุนเพือ่ การบริโภค (Consumer investment)
๒. การลงทุนในธุรกิจ (Business or economic investment)
๓. การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or securities investment)
๑. การลงทุนเพือ่ การบริโภค (consumer investment) การลงทุนของผบู ริโภค
จะเปนเรือ่ งเกีย่ วกับการซือ้ สินคาประเภทคงทนถาวร (durable goods) เชน รถยนต เครือ่ งดูด
ฝนุ เครือ่ งซักผา ตเู ย็น โทรทัศน เปนตน การลงทุนในลักษณะนีไ้ มไดหวังผลกำไรในรูปของ
ตัวเงิน แตผลู งทุนหวังความพอใจในการใชสนิ ทรัพยเหลานัน้ มากกวา การซือ้ บานเปนทีอ่ ยอู าศัย
ถือไดวา เปนการลงทุนอยางหนึง่ ของผบู ริโภค หรือทีเ่ รียกวา ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (real estate
investment) เงินทีจ่ า ยซือ้ บานเปนเงินทีไ่ ดจากการออม การซือ้ บานเปนทีอ่ ยอู าศัยนอกจากจะให
ความพอใจแกเจาของแลว ในกรณีทอี่ ปุ สงค (demand) ในทีอ่ ยอู าศัยเพิม่ ขึน้ มากกวาอุปทาน
(supply) มูลคาของบานทีซ่ อื้ ไวอาจสูงขึน้ หากขายจะไดกำไรซึง่ ถือไดวา เปนเพียงผลพลอยได
จากขายบานในอนาคตเทานั้น
๒. การลงทุนในธุรกิจ (business or economic investment) การลงทุนในความ
หมายเชิงธุรกิจ หมายถึง การซือ้ ทรัพยสนิ เพือ่ ประกอบธุรกิจหารายได โดยหวังวาอยางนอยที่
สุดรายไดทไี่ ดนเี้ พียงพอทีจ่ ะชดเชยกับความเสีย่ งในการลงทุน มีขอ สังเกตวาเปาหมายในการลง
ทุนของธุรกิจ คือกำไร กำไรจะเปนตัวดึงดูดผลู งทุนนำเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมาย
นีจ้ ะกลาวโดยสรุปไดวา เปนการนำเงินออม (saving) หรือเงินทีส่ ะสมไว (accumulated fund)
และ/หรือเงินกยู มื จากธนาคาร (bank credit) มาลงทุนเพือ่ จัดสรางหรือจัดหาสินคาประเภท
ทุน ซึง่ ประกอบดวยเครือ่ งจักร อุปกรณ และสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย ไดแก การลง
ทุนในทีด่ นิ โรงงาน และอาคารสิง่ ปลูกสราง เพือ่ นำมาใชประโยชนในการผลิตสินคาและบริการ
เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค ธุรกิจที่ลงทุนในสินทรัพยเหลานี้มุง หวังกำไรจากการ
ลงทุนเปนผลตอบแทน
๕

เพชรี ขุมทรัพย, หลักการลงทุน. (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๑-๒
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๓. การลงทุนในหลักทรัพย (financial or securities investment) การลงทุนตาม
ความหมายทางการเงิน หรือการลงทุนในหลักทรัพยทเี่ ปนการซือ้ สินทรัพย (asset) ในรูปของ
หลักทรัพย (securities) เชน พันธบัตร (bond) หนุ กหู รือหนุ ทุน (stock) การลงทุนในลักษณะนี้
เปนการลงทุนทางออม ซึง่ แตกตางจากการลงทุนทางธุรกิจ ผมู เี งินออมเมือ่ ไมตอ งการทีจ่ ะเปน
ผปู ระกอบธุรกิจเอง เนือ่ งจากมีความเสีย่ งหรือผอู อมยังมีเงินไมมากพอ ผลู งทุนอาจนำเงินทีอ่ อม
ไดจะมากหรือนอยก็ตามไปซื้อหลักทรัพยที่เขาพอใจที่จะลงทุนโดยใหผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ยหรือเงินปนผลแลวแตประเภทหลักทรัพยที่ทำการลงทุน นอกจากนี้ผูลงทุนอาจจะได
ผลตอบแทนอีกลักษณะหนึง่ ก็คอื กำไรจากการขายหลักทรัพย (capital gain) หรือการขาดทุน
จากการขายหลักทรัพย (capital loss) อัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู งทุนไดจากการลงทุนที่ เรียกวา
ใหผลผลิต (yield) ซึง่ ไมได หมายถึง อัตราดอกเบีย้ หรือเงินปนผลทีไ่ ดรบั เพียงอยางเดียว แต
ยังไดคำนึงถึงกำไรจากการขายหลักทรัพย หรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพยทเี่ กิดขึน้ หรือที่
คาดวาจะเกิดขึน้ yield ทีผ่ ลู งทุนไดรบั จากการลงทุนไมวา จะมาก หรือนอยก็ยอ มขึน้ อยกู บั ความ
เสีย่ ง (risk) ของหลักทรัพยทลี่ งทุนนัน้ ๆ โดยปกติแลว ผลู งทุนพยายามเลือกลงทุนในหลักทรัพย
ทีใ่ หผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสีย่ งหนึง่
การลงทุนในหลักทรัพย หมายถึงการซือ้ หลักทรัพยทไี่ ดมกี ารวิเคราะหอยางเหมาะสม และ
เปนหลักทรัพยทผี่ ลู งทุนมีความพึงพอใจในอัตราผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั ทัง้ นี้ ไดคำนึงถึง
ความเสีย่ งทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ตลอดชวงเวลาทีล่ งทุน๖
เกิดแนวคิดคปู ระสานระหวางการสรางความผูกพันและการพัฒนาทุนทางปญญาแตเดิม
ความสัมพันธระหวางองคกรกับพนักงานเปนความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง ภาระหนาที่
ในการพัฒนาลูกจางจึงตกเปนของนายจางแตเพียงฝายเดียว หากนายจางตองการผมู คี วามรู
ความสามารถก็ตอ งลงทุนพัฒนามนุษยเพราะเมือ่ ลูกจางมีความรู ความสามารถก็จะทำประโยชน
ใหแกนายจางเปนการคืนทุนทีล่ งไป แตจากการมองมนุษยเปนเจาของทุน มอง ”ทุนมนุษย”
เปนสินทรัพยที่จับตองไมไดที่มีพนักงานเปนเจาของ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเปนการ
๖

[ออนไลน], แหลงที่มา : http://economicsthai.blogspot.com/๒๐๑๒/๐๒/investment.html (๘
ธันวาคม๒๕๕๗)
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พัฒนา ”ทุนมนุษย” ทีเ่ จาของทุนคือตัวพนักงานก็ตอ งใหความสำคัญและใหความรวมมืออยาง
เต็มที่ เพราะตัวพนักงานเองก็คอื ผไู ดรบั ประโยชนและมีเสรีทจี่ ะเลือกทำงานอยกู บั ใครก็ได

๔. มุมมองทางดานพระพุทธศาสนา

ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปญญาเปนแสงสวางในโลก๗ การพัฒนาทุนทางปญญา
(IntellectualCapital) เปนเรื่องที่แยกออกไดยากจากการพัฒนาขีดความสามารถ (Compe
tency) ซึง่ มีอยสู องแนวทาง คือ แบบอังกฤษ (British Approach) ทีเ่ นนการพัฒนาขีดความ
สามารถเพือ่ ใหไดมาตรฐานงาน กับแบบอเมริกนั (American Approach) ทีเ่ นนการพัฒนาขีด
ความสามารถบนฐานของการพัฒนาและมงุ สคู วามเปนเลิศ๘ ซึง่ ไมวา จะเปนแบบใดก็ตาม ก็ไม
ไดหมายความวาบุคคลซึง่ มีขดี ความสามารถหรือทุนทางปญญาทีส่ งู ขึน้ นัน้ จะตองนำเอาความ
สามารถดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนกบั องคกร
สิง่ ทีน่ กั บริหารทรัพยากรมนุษยจะตองสรางใหเกิดควบคไู ปกับการพัฒนา ”ทุนมนุษย”
จึงเปนเรื่องของการสรางความผูกพัน (Commitment) กับองคกรดวยการรักษาความสมดุล
ระหวางคุณภาพชีวติ กับ การพัฒนาขีดความสามารถ เพือ่ ใหเกิดความผูกพันทีจ่ ะนำความรคู วาม
สามารถทีพ่ ฒ
ั นานัน้ ออกมาใชใหเกิดประโยชนกบั องคกรอยางเต็มที่
การออกแบบผลตอบแทน ตองทำใหเขาใจงาย ทำงาย และทุกคนยอมรับได รวมทัง้
ตองเปนตัวกระตนุ ใหขยัน มงุ ไปขางหนาถึงจะบรรลุเปาหมายอยางทีเ่ ขาเรียกวา Win-Win๙
สำหรับรายจายเพือ่ การลงทุนในกรอบของการคำนวณรายไดประชาชาติจะไมนบั วา การ
ซือ้ หนุ ในตลาดหลักทรัพย การซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ การเก็งกำไร การซือ้ สินทรัพยและหลักทรัพยมอื สอง
เปนรายจายเพื่อการลงทุน แตจะถือวาเปนการลงทุนทางการเงิน (Financial investment)
๗
สํ.ส. ๑๕/๖๑.
๘
จิรประภา อัครบวร, รศ.ดร., คุณคาคนคุณคางาน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ เตา (๒๐๐๐),๒๕๕๒),
หนา ๒๖.
๙
ชัยวัฒน ชยางกูร, ม.ล. นวัตกรรมสวู สิ ยั ทัศน : ทุนมนุษย, Innovative Vision : Human Capital
Series, (กรุงเทพมหานคร : เอ. อารี เนสบิซเิ พรส, ๒๕๔๘), หนา ๖๔.
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เนือ่ งจากการซือ้ สินทรัพยดงั กลาว ไมไดทำใหสนิ ทรัพยประเภททุนในระบบเศรษฐกิจมีจำนวน
เพิม่ มากขึน้ และไมมผี ลโดยตรงตอการเพิม่ ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ ทุนทางเศรษฐศาสตร จะไม
มองถึงหลักของการพัฒนามนุษยจะมองเรือ่ งความคมุ คาในผลผลิตเทานัน้ ๑๐
ทางพระพุทธศาสนาใหความสำคัญมากในการพัฒนามนุษยหรือพัฒนาคน ในทาง
เศรษฐศาสตร กอนทีเ่ ราจะผลิตอะไรเราตองมองหาวัตถุดบิ ใหดเี สียกอน และกอนทีเ่ ราจะลงทุน
ทำธุรกิจใดๆ ก็เชนนัน้ เราตองลงทุนในตัวมนุษยใหไดดเี สียกอน ถามนุษยมคี ณ
ุ ภาพก็จะทำให
ธุรกิจมีคณ
ุ ภาพ เชนกัน แตถา มนุษยไมมคี ณ
ุ ภาพก็จะไมสามารถสรางธุรกิจทีม่ คี ณ
ุ ภาพขึน้ มาได
ฉะนัน้ ทุนในทางพระพุทธศาสนาจึงเริม่ ตนทีท่ นุ ในตัวมนุษยเสียกอน ถามวามนุษย คนไหนละ
คือ มนุษยคนแรกทีจ่ ะตองถูกทุนกอน ตอบไดเลยวา ก็คอื ..ตัวเราเองตองฝกสติฝก ความอดทนกอน
หรือทีเ่ รียกวาตองปฏิบตั กิ รรมฐานกอน”
ถาเราจะทำอะไรหรือเรามีกจิ กรรมในการทีจ่ ะเริม่ ตนในการตัง้ บริษทั ขึน้ มาบริษทั นัน้ ผาน
ไป ๑๐ ป ๒๐ ป บริษทั ก็จะคงเหมือนเดิม แตถา เจาของบริษทั ไมมกี ารวางแผนทีจ่ ะลงทุนเสีย
กอน คงจะใหความมัน่ คงกับเจาของบริษทั ไดยาก เราตองมองหาทรัพยากรทีส่ ำคัญทีจ่ ะลงทุน
เพราะวาทางบริษทั มีแผนทีจ่ ะพัฒนาบริษทั ใหเจริญในอนาคตตองพัฒนาบุคลากรของบริษทั ให
มีความรคู วามสามารถหรือสงทายาทไปศึกษาตอยัง ตางประเทศ แลวกลับมาบริหารบริษทั ตอ
ไป หรืออาจจะกลับมาพรอมกับธุรกิจหมื่นลานแสนลานก็ไดใครจะไปรู คนนั้นมีพัฒนาการแต
วัตถุนนั้ อยแู คไหนก็หยุดนิง่ อยแู คนนั้ การลงทุนทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื การลงทุนในการพัฒนามนุษย (คน)
เพราะวาลงทุนดีกเ็ ปนมนุษยทดี่ ไี ดหรือเปนทรัพยากรทีด่ ไี ด ถาลงทุนไมดกี เ็ ปนมนุษยทแี่ ย (ไมด)ี
ในตางประเทศเขาใหความสำคัญมากกับ “ทุนมนุษย”
“ทุนมนุษย” ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา นอกจากไมลา สมัยแลว ยังเปดกวางและ
รวมสมัยอยางไมนา เชือ่ !! เราเปน “ผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบาน” คุณสมบัตขิ องนักบริหารทุนมนุษยที่
ดีประกอบไปดวย ๓ ประการนี้ คือ
๑๐

[ออนไลน], แหลงทีม่ า : http://www.fpo.go.th/S-I/Source/ECO/ECO๙.htm (๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
จริงอยูที่คำวา “การลงทุน” มักจะพวงทายมาดวยคำวา “ความเสีย่ ง” เสมอ แตคณ
ุ ทราบหรือไมวา “การไมลงทุน
ก็มีความเสี่ยง” อยูไมนอยเชนกัน
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๑. จกฺขมุ า หมายถึง ตองมีปญ
 ญามองการณไกล ตองเปนผฉู ลาดสามารถในการวาง
แผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอนีต้ รงกับภาษาอังกฤษวา Conceptual Skill
๒. วิธโู ร หมายถึง ตองเปนผมู คี วามสามารถในการจัดการธุระตาง ๆ หรือกิจการทัง้
ปวงไดดมี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะดาน ขอนีต้ รงกับคำวา Technical Skill
๓. นิสสฺ ยสมฺปนฺโน หมายถึง เปนผมู มี นุษยสัมพันธทดี่ กี บั เพือ่ นรวมงาน และบุคคลอืน่
ซึง่ เปนทักษะดานมนุษยสัมพันธ ขอนีต้ รงกับคำวา Human Relation Skill
คุณลักษณะทัง้ ๓ ประการนี้ มีความสำคัญมากนอยตางกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยกู บั ระดับความ
แตกตางของนักบริหารถาเปนนักบริหารระดับสูงตองรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุม
คนเปนจำนวนมาก คุณลักษณะขอที่ ๑ (จกฺขมุ า)และขอที่ ๓ (นิสสฺ ยสมฺปนฺโน) สำคัญมาก สวน
ขอที่ ๒ (วิธโู ร) มีความสำคัญนอยลงมา เพราะผบู ริหารระดับสูงสามารถมอบหมายงานดาน
เทคนิค หรือวิชาการใหผรู ว มงานไปดำเนินการแทนไดตามความสามารถและความเหมาะสมของ
ผนู นั้ สำหรับผบู ริหารระดับกลาง คุณลักษณะทัง้ ๓ ขอ (จกฺขมุ า วิธโู ร และ นิสสฺ ยสมฺปนฺโน) มี
ความสำคัญเทาๆ กัน กลาวคือ ผบู ริหารระดับกลางจะตองมีความชำนาญเฉพาะดาน และมี
มนุษยสัมพันธทดี่ ตี อ ผรู ว มงาน ในขณะเดียวกันก็ตอ งมีปญ
 ญาทีจ่ ะมองการณไกลหรือการวางแผน
งานในอนาคตและวางแผนตัวเองเพือ่ ทีจ่ ะเปนผบู ริหารระดับสูงตอไป สำหรับผบู ริหารระดับตน
ุ ลักษณะขอ ๒ (วิธโู ร) และขอ ๓ (นิสสฺ ยสมฺปนฺโน) เพราะตองลงมือปฏิบตั งิ าน
จะตองเปนผมู คี ณ
รวมกับผรู ว มงานหรือทีมงานอยางใกลชดิ แตอยางไรก็ตาม ผบู ริหารระดับตนจำเปนตองพัฒนา
คุณลักษณะขอ ๑ (จกฺขมุ า) ไปดวย ก็คอื การพัฒนาปญญาเพือ่ เตรียมพรอมเลือ่ นขึน้ สตู ำแหนง
ผูบริหารระดับกลางตอไปจากคุณลักษณะและทักษะของผูบริหารระดับตางๆตามที่ไดกลาวถึง
นั้น๑๑
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) ไดใหความหมายของการพัฒนามนุษยกบั การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ดังนี้

๑๑

องฺ ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๘/๑๓๓-๑๓๔.
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การพัฒนามนุษย มองคนในฐานะทีเ่ ปนมนุษย มีความหมายวา มนุษยมคี วามเปนมนุษย
ของเขาเอง ชีวติ มนุษยนนั้ มีจดุ หมาย จุดหมายของชีวติ คือ ความสุข อิสรภาพ ความดีความ
งามของชีวติ ซึง่ เปนเรือ่ งเฉพาะตัวบุคคล เราตองใหความสำคัญวา เราจะพัฒนามนุษยใหเปน
มนุษยทมี่ คี วามสมบูรณไดอยางไร พรอมกับอีกดานหนึง่ เขาก็จะเปนทรัพยากรเปนทุน เปนปจจัย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนามนุษยในฐานะทีเ่ ปน “มนุษย” กับ
การพัฒนามนุษยในฐานะทีเ่ ปน “ทรัพยากรมนุษย” มีความหมายตอการศึกษา เพราะการศึกษา
เปนกระบวนการในการพัฒนาคน ทัง้ ในฐานะทีเ่ ปนมนุษยโดยตัวของมันเอง และในฐานะทีเ่ ปน
ทรัพยากร ซึง่ มีลกั ษณะทีแ่ ตกตางกัน คือ การศึกษาเพือ่ พัฒนาตัวมนุษยเปนการศึกษาทีเ่ รียก
วา การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (การศึกษาระยะยาว) สวนการศึกษาเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความ
หมายทีเ่ กีย่ วของกับกาลเทศะหรือยุคสมัยมากกวา คือ เปนการศึกษาทีส่ มั พันธกบั สภาพแวดลอม
ของยุคสมัยนัน้ ๆ (การศึกษาระยะสัน้ ) เชน เพือ่ สนองความตองการของสังคมในดานกำลังคน
ในสาขาตางๆ และกิจการตางๆ
การจัดการทุนมนุษย Gary Stanley Becker ศาสตราจารยทางเศรษฐศาสตรและสังคม
วิทยาแหงมหาวิทยาลัยชิคาโก ไดทำการวิจยั เกีย่ วกับทุนมนุษย และเปนผบู กุ เบิกการวิเคราะห
ทางเศรษฐกิจเกีย่ วกับพฤติกรรมของมนุษยในดานตางๆ เชน การเลือกปฏิบตั ิ การแตงงาน ความ
สัมพันธในครอบครัว และการศึกษา และไดเขียนหนังสือเรือ่ ง Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. (1994) กลาวถึง
“ทุนมนุษย” คือ การลงทุนในการศึกษาและการฝกอบรมของบุคลากรเหมือนกับการลงทุนใน
การจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณทางธุรกิจ
คำวา “ทุนมนุษย” หรือ “Human Capital”มีความหมายเชิงรูปธรรมทีม่ องมนุษยใน
ฐานะเจาของแรงงาน รวมถึงความรคู วามสามารถทีม่ อี ยใู นตัวคนทำงาน ซึง่ เกิดจากการศึกษา
และฝกฝนทุนมนุษย คือ ภาพรวมทัง้ หมดของคุณลักษณะ ประสบการณ ความรคู วามสามารถ
พลังความคิดสรางสรรค การประดิษฐคดิ คน และความคิดสรางสรรคทบี่ คุ คลไดเลือกลงทุนใน
งานที่เขาไดทำ
การใชคำวา “ทุนมนุษย” อาจเขาใจไดวา มีความหมายในทางทุนนิยม และมนุษยถกู นำไป
ใชในการลงทุนเพือ่ สรางผลประโยชนใหแกองคการหรือผลกำไรทางธุรกิจ แตในความเขาใจที่
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ถูกตองแลว คำวา “ทุน” หรือ “Capital” มีความหมายครอบคลุมถึง “คุณคา” (Wealth) ในตัว
มนุษยเองดวย ซึง่ จำเปนจะตองผานกระบวนการพัฒนาคุณคาอยางตอเนือ่ ง หรืออาจเรียกวา
เปน “การลงทุน” (Investment) ตัง้ แตการอบรมบมนิสยั ในระบบครอบครัว การเรียนรใู นระบบ
โรงเรียน และการฝกฝนทักษะในระบบการทำงาน เพือ่ ใหมนุษยเกิดสติและปญญาในการอยรู ว ม
กันอยางมีคณ
ุ คาในสังคม๑๒
การพัฒนาทุนมนุษยดว ยหลักภาวนา ๔๑๓ ผลอันเกิดจากการอบรมไตรสิกขาใหเกิดมี
ดังทีก่ ลาวแลวนัน้ ความบริสทุ ธิใ์ นการดำเนินชีวติ ก็จะสามารถวัดไดจากหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาทีช่ อื่ วาภาวนา ๔ ไดแก
๑. กายภาวนา วัดผลจากภายนอกทีเ่ ห็นความงดงาม มีระเบียบ เรียบรอย มีวนิ ยั มี
ความสันโดษ
๒. ศีลภาวนา คือความมีมนุษยสัมพันธทางสังคม ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบ รจู กั เสียสละ
เพือ่ สวนรวม มีน้ำใจไมหลอกลวง
๓. จิตตฺ ภาวนา ทางดานอารมณ มีความมัน่ คง การทำงานและการเรียนรู ตัง้ ใจขยัน
หมัน่ เพียร มีสขุ ภาพจิตดี
๔. ปญญาภาวนา มีความสามารถ สรางสรรคพฒ
ั นาอยางตอเนือ่ ง รเู ทาทันโลกและ
ชีวติ ศึกษาหาความจริง รจู กั วิเคราะหบาป บุญ คุณโทษ
ในประเด็นนีก้ ารศึกษาหรือการพัฒนาตนเองนัน้ จะตองอาศัยหลักภาวนา ๔ เปนเครือ่ ง
ยึดเหนีย่ วแมกระนัน้ องคกรหรือกลมุ ใดกลมุ หนึง่ จะตองบูรณาการเชือ่ มโยงหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาเขากับหนวยงานหรือชีวติ ของตนเอง หากจะยกประเด็นเรือ่ งแนวคิดภาวนา ๔ อาจจะมอง
เห็นเปนรูปธรรมดังนี้ คือ
๑. การพัฒนาทางกาย (กายภาวนา) เลิกเหลา เลิกบุหรี่ เลิกเลนหวย เลิกสรางหนีส้ นิ
๒. การพัฒนาสังคม (ศีลภาวนา) ซือ่ สัตย ไมคดโกง อยรู ว มกับคนอืน่ ได
๑๒
วาที่ พ.ต.ยุทธการ โกษากุล สำนักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
๑๓
ที.ปา.๑๑/๓๗๙/๒๙๐; องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๕/๗๗.
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๓. การพัฒนาทางอารมณ (จิตตภาวนา) อิสระจากกิเลส เบาใจ มัน่ คงทางอารมณ แม
มีงานหนัก หรือแบกภาระใดๆก็ไมทกุ ข มองตามความเปนจริง
๔ การพัฒนาทางปญญา (ปญญาภาวนา) การรเู ทาทัน มองคนอืน่ ในแงของกุศลธรรม
รจู กั ปลอยวางเขาใจกฏธรรมชาติวา เปนไปตามกฏของไตรลักษณ๑๔
ผบู ริหารทุกระดับควรพิจารณาหลักการพัฒนาทุนมนุษยมาปฏิบตั เิ พือ่ ใหเกิดประโยชนสขุ
ในการแสวงหาทรัพยทเี่ ห็นไดในปจจุบนั หมายความวา ผใู ดปฏิบตั ติ ามหลักธรรมนีแ้ ลว ผนู นั้ ยอม
ไดรบั ทรัพยในปจจุบนั มี ๔ ประการก็คอื
(๑) อุฏฐานสัมปทา ขยันหมัน่ เพียรในการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารงานประกอบอาชีพอันสุจริต
มีความชำนาญ รจู กั ใชปญ
 ญาสอดสองตรวจตราหาอุบายวิธี สามารถจัดดำเนินการใหไดผลดี
(๒) อารักขสัมปทา รจู กั รักษาและคมุ ครองโภคทรัพย และผลงานอันตนทำไวดว ยความ
ขยันหมัน่ เพียรโดยชอบธรรม ดวยกำลังงานของตนไมใหเปนอันตรายหรือเสือ่ มเสีย
(๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือรจู กั กำหนดบุคคลในถิน่ ทีอ่ าศัย เลือกเสวนา
สำเนียกศึกษาเยีย่ งอยางทานผทู รงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา
(๔) สมชีวติ า มีความเปนอยเู หมาะสม คือรจู กั กำหนดรายไดและรายจาย เลีย้ งชีวติ แต
พอดี มิใหฝด เคืองหรือฟมุ เฟอ ย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บออม๑๕
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนาจะตองเริม่ ดวยการพัฒนามนุษย (คน) เปน
อันดับแรก เมือ่ พัฒนามนุษย ใหมคี ณ
ุ ภาพดีแลว การพัฒนาวัตถุกเ็ ปนไปไดงา ย เพราะมนุษย
เปนผหู า เพราะมนุษยเปนผใู ชปจ จัยในการดำรงชีวติ ถามนุษยรจู กั หา และรจู กั ใชใหเปนประโยชน
เศรษฐกิจยอมจะดีขนึ้
ถาพิจารณาดวยเหตุผลขอเท็จจริงแลวจะพบวา การไดมาซึง่ ปจจัย ๔ เพือ่ การดำรงชีพ
นัน้ บุคคลตองประกอบสัมมาชีพ ตามหลักอริยมรรค ซึง่ การประกอบอาชีพจะทำใหมรี ายไดมา
สำหรับซือ้ หาเครือ่ งอุปโภค บริโภคตางๆ สำหรับดำรงชีวติ การประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต หรือสัมมา
ชีพ ไดแกอาชีพตางๆ ทีไ่ มผดิ หลักศีลธรรม เชนไมคา ขายสิง่ เสพติด ผิดกฎหมาย ไมคอรัปชัน่
๑๔
อางแลวในหนา ๔.
๑๕
องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.
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หลอกลวง เปนตน เมือ่ ประกอบอาชีพสุจริตมีรายไดแลวก็ตอ งรจู กั เก็บออมใชจา ยใหเหมาะสม
กับรายไดอนั จะไมกอ ใหเกิดความเดือดรอนเพราะใชจา ยมากไปจนเปนหนีห้ รือ ใชจา ยนอยเกิน
ไปจนอัตคัตขัดสน การจะใชจา ยอยางไรไมใหเดือดรอนนัน้ การคบเพือ่ น (การคบมิตร) เปนปจจัย
หนึง่ ทีท่ ำใหบคุ คลหลงทางเพราะคบเพือ่ นไมดี เพือ่ นแนะนำไปในทางฉิบหายเชน ชักชวนไปเลน
การพนัน ไปเสพสิง่ เสพติด หรือเทีย่ วกลางคืน ก็จะทำใหตอ งสูญเสียทรัพยทหี่ ามาไดดว ยความ
ยากลำบากนัน้ ไปอยางนาเสียดาย ดังนัน้ ขอปฏิบตั หิ นึง่ ใน ๔ ขอ เพือ่ ประโยชนตน หรือประ
โยชนในปจจุบนั ก็คอื การรจู กั เลือกคบมิตรนัน่ เอง๑๖ หากบุคคลใดสามารถปฏิบตั ติ นไดครบทัง้
๔ ขอ บุคคลนัน้ ก็จะสามารถดำรงชีวติ อยไู ดอยางดี ไมมคี วามเดือดรอน เปนประโยชนตนใน
ปจจุบัน๑๗
หลักโภควิภาค คือวิธกี ารจัดสรรทรัพยในการใชจา ย ๔ ประการ ดังนี้
๑. การแสวงหา หรือกระบวนการผลิต โดยมีหลักการทีเ่ นนวา ใหการแสวงหาทรัพย
นั้นเปนไป
โดยชอบธรรม ไมกดขีข่ ม เหงกัน และเปนไปดวยความขยันหมัน่ เพียร และความฉลาด
ในการจัดสรรดำเนินการเกีย่ วกับทรัพยสนิ นัน้ ๆ
๒. การเก็บออม หรือ การเก็บรักษา ตลอดถึงการสะสมทุน ประกอบดวย เก็บออมให
เปนทุนในการประกอบอาชีพและเก็บออมไวใชในคราวจำเปน และเปนทุนสำหรับไวสงเคราะห
บำเพ็ญประโยชนตอ สังคมโดยรวม
๓. การใชจา ย เปนการใชจา ยเพือ่ เลีย้ งตนเอง เลีย้ งดูบคุ คลทีร่ บั ผิดชอบ การแบงปน
เผือ่ แผแกมติ รสหายหรือกิจกรรมทางสังคมและใชจา ยในการทำความดี และบำเพ็ญประโยชน
แกสาธารณะ
๔. การสัมพันธกบั ชีวติ ดานอืน่ โดยเฉพาะดานจิตใจ เชน ไมลมุ หลงมัวเมา ไมหว งกังวล
เปนทุกขรจู กั บริโภคทรัพยอยางรเู ทาทันความจริง สามารถรักษาอิสรภาพของชีวติ ไวไดไมตกเปน
๑๖

พระมหาณรงค จิตตฺ โสภโณ, (ปจจุบนั พระสุธวี รญาณ) หลักธรรมสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจ, (กรุงเทพ ฯ :
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๒๗), หนา ๙๕.
๑๗
[ออนไลน ] , แหล ง ที่ ม า : http://www.suwalaiporn.com/index.php?lay =show&ac=
article&Ntype=๔&Id=๕๗๓๔๑๔ (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
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ทาสของทรัพยสมบัตแิ ละทำใหทรัพยสมบัตนิ นั้ เปนปจจัยหรือเปนฐานใหเกิดความพรอมในการ
ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหดยี งิ่ ขึน้ ไปหรือใชเปนเครือ่ งชวยทำใหเกิดความพรอมในการทีจ่ ะพัฒนา
ศักยภาพของตน ในการทีจ่ ะฝกฝนอบรมจิตใจ พัฒนาจิต และพัฒนาปญญา๑๘
พระผมู พี ระภาคเจาไดตรัสกับทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีวา ดูกอ นคฤหบดี สุข ๔ ประการ
นี้ อันคฤหัสถผบู ริโภคกาม ควรไดรบั ตามกาลสมัย สุข ๔ ประการ คือ อะไรบาง คือ
๑) อัตถิสขุ สุขเกิดจากการมีทรัพย เปนหลักประกันของชีวติ โดยเฉพาะความอนุ ใจ
ปลาบปลืม้ ภูมใิ จวา เรามีทรัพยทหี่ ามาไดดว ยกำลังของตนเอง
๒) โภคสุข สุขเกิดจากการบริโภคทรัพย หรือใชจา ยทรัพย คือ รจู กั ใชจา ยทรัพยนนั้
ใหเกิดประโยชนแกชวี ติ ของตน เลีย้ งดูบคุ คลอืน่ และทำประโยชนสขุ ตอผอู นื่ และสังคม เปนตน
๓) อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ ไมตอ งทุกขใจ เปนกังวลใจเพราะมีหนีส้ นิ ติด
คางใคร
๔) อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติทไี่ มมโี ทษ คือ มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ทีส่ จุ ริต ทีใ่ ครจะวากลาวติเตียนไมได มีความบริสทุ ธิ์ และมีความมัน่ ใจในการดำเนินชีวติ ของ
ตน๑๙
บุคคลผทู มี่ คี วามขยันหมัน่ เพียรหาทรัพยโดยชอบธรรม เมือ่ พิจารณาเห็นวาตนไดทรัพย
มาโดยชอบธรรม ยอมไดสขุ โสมนัสนี้ เรียกวา สุขเกิดแตความมีทรัพย
บุคคลผทู เี่ มือ่ ไดทรัพยมาดวยความขยันหมัน่ เพียร โดยชอบธรรมแลว รจู กั ใชในสิง่ ที่
เปนประโยชน และทำบุญตามกำลัง เมือ่ พิจารณาเห็นวาตนไดใชจา ยทรัพยไปในทางทีถ่ กู เปน
ประโยชน ยอมไดสขุ โสมนัส นี้ เรียกวา สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค
บุคคลผไู มกยู มื ทรัพยอะไรๆของใครๆ นอยหรือมากก็ตาม เมือ่ พิจารณาเห็นวาตนไมได
เปนหนีใ้ ครๆ ยอมไดสขุ โสมนัส นีเ้ รียกวา สุขเกิดแตความไมตอ งเปนหนี้
บุคคล ผทู ปี่ ระกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อันไมมโี ทษ กลาวคือ
ประพฤติสจุ ริตทัง้ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ งดเวนจากทุจริตทุกๆประการ เมือ่ พิจารณาเห็น
๑๘
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๗/๒๐๒.
๑๙
องฺ.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๙๐.
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วาตนเปนผมู กี ายกรรม วจีกรรม และ มโนกรรมอันไมมโี ทษ ยอมไดสขุ โสมนัสนีเ้ รียกวา สุขเกิด
แตประกอบการงานทีป่ ราศจากโทษ
ในบรรดาความสุขทัง้ ๔ อยางนี้ สุขเกิดแตประกอบการงานทีป่ ราศจากโทษ ประเสริฐ
กวาความสุขแม ๓ อยางขางตน๒๐ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเปนทีพ่ งึ่ แหงตนเปนพุทธ
ศาสนสุภาษิตทีม่ งุ เนนใหพงึ่ ตนเองในการทำมาหาเลีย้ งชีพในการสรางฐานะและการเก็บรักษา
ทรัพยทหี่ ามาไดเพือ่ จับจายใชสอยในยามจำเปน นอกจากเปนทีพ่ งึ่ แหงตนแลวจะตองเปนทีพ่ งึ่
ของบุคคลอืน่ ดวย นอกจากในระดับบุคคลแลว ยังมงุ เนนใหการพัฒนาประเทศชาติใหพงึ่ ตนเอง
ในลักษณะ “เศรษฐกิจพอเพียง” นัน่ คือการพัฒนาทีไ่ มองิ เศรษฐกิจโลกจนเกินไป
หลักสันโดษ เปนความพอใจหรือความยินดีในสิง่ ทีต่ นเองมีอยู หลักการนีม้ งุ ใหบคุ คลพึง
พอใจในสิง่ ของหรือทรัพยสนิ ทีต่ นเองไดมาและใชจา ยในสิง่ ทีก่ อ ใหเกิดประโยชน หลักสันโดษนี้
มงุ เนนใหบคุ คลรจู กั ประมาณ ไดแก การประหยัดและรจู กั ออม ไมฟมุ เฟอย ฟงุ เฟอ มีความเปน
อยอู ยางสงบเรียบงาย และโปรงใส ไมทะเยอทะยานตอสแู ละเบียดเบียนบุคคลอืน่ ไมเอารัด
เอาเปรียบกัน อยรู ว มกันไดอยางสันติสขุ
สัปปุรสิ ธรรม ๗ คือหลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของสัตบุรษุ ๗ ประการไดแก
๑. รจู กั เหตุ หรือ ธัมมัญุตา หมายถึง ความเปนผรู จู กั เหตุรจู กั วิเคราะหหาสาเหตุ
ของสิง่ ตางๆ
๒. รจู กั ผล หรือ อัตถัญุตา หมายถึง ความเปนผรู จู กั ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการกระทำ
๓. รจู กั ตน หรืออัตตัญุตา หมายถึงความเปนผรู จู กั ตนทัง้ ในดานความรคู ณ
ุ ธรรมและ
ความสามารถ
๔. รจู กั ประมาณ หรือมัตตัญุตา หมายถึงความเปนผรู จู กั ประมาณ รจู กั หลักของความ
พอดีการดำเนินชีวติ พอเหมาะพอควร
๕. รจู กั กาลเวลา หรือกาลัญุตา หมายถึงความเปนผรู จู กั กาลเวลา รจู กั เวลาไหนควร
ทำอะไร แลวปฏิบตั ใิ หเหมาะสมกับเวลานัน้ ๆ
๒๐

[ออนไลน], แหลงทีม่ า : http://www.google.co.th/url (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
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๖. รจู กั ปฏิบตั ิ หรือ ปริสญ
ั ุตา หมายถึงความเปนผรู จู กั ปฏิบตั กิ ารปรับตนและแกไข
ตนใหเหมาะสมกับสภาพของกลมุ และชุมชน
๗. รจู กั บุคคล หรือ ปุคคลัญุตา หมายถึงความเปนผรู จู กั ปฏิบตั ติ นใหเหมาะสมกับ
บุคคลซึง่ มีความแตกตางกัน๒๑
หลักสัปปุรสิ ธรรม ๗ ขอนีพ้ อสรุปเปนคำกำจัดใหกำหนดงานๆ วารเู หตุ รผู ล รตู น รู
ประมาณ รกู าล รสู งั คม รบู คุ คล เปนกุศลธรรมทีท่ ำใหบคุ คลเปนคนดี โดยไมขนึ้ อยกู บั ชาติกำเนิด
ฐานะ ความเปนอยู หรือความมีการศึกษาสูง บุคคลใดทีเ่ ปนผรู จู กั เหตุ รจู กั ผล รจู กั ตน รจู กั
ความพอดีรจู กั เวลา รจู กั ชุมชนหรือสังคม และรจู กั เลือกคบคน บุคคลนัน้ ก็สามารถทีจ่ ะเปนคนดี
ุ
เปนมนุษยสมบูรณแบบ หรือเรียกวา เปนคนเต็มคน คนดีทแี่ ท ซึง่ ถือไดวา เปนสมาชิกทีด่ มี คี ณ
คาอยางแทจริงของมนุษยชาติ๒๒
มัชฌิมาปฏิปทา เปนการรจู กั การดำเนินชีวติ ใหเกิดความพอดี เปนแนวทางของการแก
ทุกขทเี่ รียกวา “อริยมรรคมีองค ๘” โดยมงุ เนนใหมคี วามสุขกายและสุขใจไปดวย คำวามรรค
แปลวาทาง ในทีน่ หี้ มายถึงทางเดินของใจเปนการเดินจากความทุกขไปสคู วามเปนอิสระหลุดพน
จากทุกขซงึ่ มนุษยหลงยึดถือและประกอบขึน้ ในตนดวย อำนาจของอวิชชา มรรคมีองค ๘ คือ
ตองพรอมเปนอันเดียวกันทัง้ ๘ อยางดุจเชือกฟน แปดเกลียวองค ๘ คือ ทุกขนโิ รธคามินปี ฏิปทา
(นิโรธ - ความดับ. คามินี ใหถงึ ปฏิปทา-ขอปฏิบตั )ิ แปลวา ขอปฏิบตั ใิ หถงึ ความดับทุกข ไดแก
อริยมรรคมีองค ๘ อริยมรรค แปลวา ทางอันประเสริฐ ทางนัน้ มีทางเดียวแตมอี งคประกอบ
๘ ประการ ดังตอไปนี้
๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมายถึงการรกู ารเห็นอริยสัจ ๔ อยางถูกตอง คือรวู า
ทุกขไดแกอะไรบาง และเปนทุกขอยางไร รวู า ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกขและตัณหานัน้ ควรละ
เสียรวู า ทุกขจะดับไปเพราะวาดับตัณหา และรวู า อริยมรรคเปนทางใหดบั ตัณหาได
๒๑
องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓.
๒๒
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, พุทธธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ,(จังหวัดนครปฐม: ฝายเผยแผ
พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา, ๒๕๕๐), หนา ๑๘๑.
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๒. สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ หรือความคิดชอบ คือ มีความคิดออกจากกาม ไม
หลงใหลกับรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส มีความคิดทีไ่ มพยาบาทปองรายผอู นื่ และมีความคิดที่
จะไมเบียดเบียนผอู นื่
๓. สัมมาวาจา การพูดชอบ ไดแก การเวนจากการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด คือ
การพูดยุยงใหเขาแตกกัน การเวนจากการพูดคำหยาบ และการพูดเพอเจอ หรือการพูดไรสาระ
๔. สัมมากัมมันตะ การกระทำชอบ ไดแก การเวนจากการฆาสัตว การเวนจากการลัก
ทรัพย การเวนจากการประพฤติผดิ ในกาม หรือการเวนจากการกิจกรรมทางเพศ
๕. สัมมาอาชีวะ การเลีย้ งชีพชอบ ไดแก การเวนมิจฉาชีพทีท่ จุ ริต ประกอบสัมมาชีพ
ทีส่ จุ ริต ไมผดิ กฎหมายและศีลธรรม
๖. สัมมาวายามะ ความพยายามชอบหรือความเพียรชอบ
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ (สติ) ไดแก สติปฏ ฐาน ๔ ประกอบดวย ๑. การตัง้ สติกำหนด
พิจารณากาย ๒. การตัง้ สติกำหนดพิจาณาเวทนา ๓. การตัง้ สติกำหนดพิจารณาจิต ๔. การ
ตัง้ สติพจิ ารณาธรรม
๘. สัมมาสมาธิ ตัง้ จิตมัน่ ชอบ (สมาธิ) ไดแก ฌาน ๔ ประกอบดวย ๑. ปฐมฌาน
๒. ทุตยิ ฌาน ๓.ตติยฌาน ๔. จตุตถฌาน๒๓

๕. สรุปทายบท
ผบู ริหารหลายทานใหขอ คิดวาการเอาคนหรือมนุษยไปเปรียบเปนทรัพยากร (Resource)
เปนเรือ่ งทีไ่ มถกู ตอง เพราะคนหรือมนุษยนนั้ ไมใชสงิ่ ของ มีชวี ติ จิตใจและมีความรสู กึ ในขณะ
ทีบ่ างทานคิดวา ทุนมนุษยในความหมายของ Human Capital= HR คือตัวคนหรือมนุษยหรือ
พนักงานในหนวยงานหรือองคกร คำวา ทุนมนุษย (Human Capital) เปนคำใหมทนี่ ำมาใช
ในภายหลัง จากเดิมทีใ่ ชคำวาทรัพยากรมนุษย (Human Resources) สำหรับผทู ไี่ มเคยศึกษา
งานดาน Human Capital= HR มักตีความกันวาตัว บุคลากรหรือพนักงาน เปนทรัพยากร
และเมื่อเปลี่ยนมาใชคำวาทุนมนุษย ก็คิดวาคนหรือมนุษยเปนตนทุน ความจริงแลวความคิด
๒๓

ที.ม. ๑๐/๑๕๕/๙๙.
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เหลานีเ้ ขาใจถูกตอง เพียงแตยงั ไมครบถวน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากคำวาทุนมนุษยนนั้ ความหมายทีส่ ำคัญ
ไมไดอยทู ตี่ วั คนหรือมนุษยหรือบุคลากรทีเ่ ปนทุน แตหมายถึงคุณคาของคนหรือมนุษยหรือบุคลากร
ขององคกร ไดแกความรคู วามสามารถ รวมถึงความดีงามตาง ๆ ทีส่ งั่ สมอยใู นตัวเขาเหลานัน้
โดยความรคู วามสามารถความดีงามตาง ๆ เหลานีเ้ ปนคุณคาทีส่ ามารถนำมาเพิม่ คุณคาใหกบั
องคกร โดยการสรางหรือเพิม่ ผลผลิตทีด่ ใี หกบั องคกร องคกรใดทีม่ ที นุ มนุษยหรือคนดีอยมู าก
ซึง่ มีความรคู วามสามารถ องคกรเหลานัน้ ก็จะไดเปรียบเพราะสามารถพัฒนาผลผลิตขององคกร
ไดและแตกตางจากองคกรทีม่ ที นุ มนุษยนอ ย ทีส่ ำคัญทุนมนุษยนนั้ ยิง่ ใชยงิ่ เพิม่ พูนคุณคา ทีว่ า
ยิง่ ใชยงิ่ เพิม่ พูน นัน่ คือเพิม่ พูนทุนมนุษยและผลผลิตขององคกรอยางตอเนือ่ งไมมที สี่ นิ้ สุด กลาว
ไดวา องคกรใดใหความสำคัญของการอนุรกั ษทนุ มนุษยโดยเฉพาะคนเกงขององคกร (Talent)
องคกรก็จะไดเปรียบในเชิงแขงขัน อยรู อดและฟนฝาวิกฤติตา ง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
การศึกษาในเรือ่ งของทุนมนุษยนี้ เปนการแสวงหาความรใู นแนวทางหลักคำสอนทาง พระพุทธ
ศาสนาโดยอาศัยหลักโยนิโสมนสิการ เปนปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ภาวนาเปนคำบาลี ซึง่ ก็คอื
คำวาวัฒนา หรือการพัฒนา ดังนัน้ คำวา ภาวนา ในคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็คอื การทำให
เจริญขึน้ การทำใหเกิดขึน้ การบำเพ็ญ การฝกอบรม หรือเรียกวา การพัฒนาทำสิง่ ทีย่ งั ไมมใี ห
มีขนึ้ ฉะนัน้ ในความเปนมนุษย เราขาดอะไร สิง่ ทีต่ ดิ ตัวเรามาเปนทุนนัน้ เพียงพอตอการดำรง
ชีวติ อยหู รือไม หากเรามองเชิงกวางออกไปเปนกลมุ ใหญ องคการใหญ เราจะตองพัฒนามนุษย
ใหสมบูรณ มนุษยจึงจะไดชื่อวาเปนสัตวที่ประเสริฐ ถาเราจะมองทางดานการผลิตและนัก
เศรษฐศาสตรจะมองไดวา ถาทรัพยากรมีมากการผลิตสินคาและบริการ ก็ทำไดงา ยแตนที้ รัพยากร
หาไดยากจะทำอยางไรทีจ่ ะใหทรัพยากรนัน้ เกิดประโยชนมากทีส่ ดุ เชนเดียวกันกับการพัฒนา
มนุษยถามนุษยมีคุณภาพดีไดฝกฝนอบรมมีการพัฒนาที่ดีแลวทุกสิ่งทุกอยางก็จะดีตามไปดวย
ทุกสิง่ ทุกอยางนัน้ ขึน้ ตัวมนุษยหรือตัวบุคคลนัน่ เอง
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