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บทคัดย่อ
 บทความทางวิชานี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ 

หลักพุทธธรรมคือค�าสอนหรือแนวคิดในพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจโดยตรง ค�าสอนหรือ

แนวคิดของพุทธศาสนาที่เรียกว่า “พุทธธรรม” นี้ มีจ�านวนไม่น้อยที่เกี่ยวข้องหรือสามารถน�ามาดัดแปลง

ประยกุต์ใช้กบัเรือ่งเศรษฐกจิ จดุประสงค์ของเศรษฐกิจนัน้ กเ็พือ่บ�าบดัหรอืสนองความต้องการของมนษุย์

ให้เกิดความมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ หรือจะกล่าวอย่างง่าย ๆ ก็เพื่อให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี  
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หรือมีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น ในทางเศรษฐกิจถือว่า ยิ่งมีการอยู่ดีกินดีด้วยเคร่ืองอุปโภคบริโภค

มากเพียงใด ชีวิตย่อมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้น และเชื่อว่า เมื่อมีสินค้า และมีการบริการ

ที่ผลิตได้ให้แก่ประชาชนโดยท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน ประชาชนก็จะมีความสุขและความเป็นอยู่ดีขึ้น ความสุข 

ดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่าเป็นความสุขในด้านวัตถุ 

ค�าส�าคัญ: พุทธธรรม ; เศรษฐกิจ; พัฒนา 

Abstract 
 This article has objectives are to study the principles of Buddhism and problems 

solving and economic in the Idea of Buddhism. Buddhism is the teachings or concepts  

in Buddhism that are directly related to the economic. There are quite a number of  

the teachings or concept of Buddhism known as “Buddha dharma” that are related to 

or can be applied to economic matters. The purpose of the economic that to heal or 

satisfy of human needs to achieve complete wealth Or it can said simply it’s for people 

to have a good life, Or have a higher standard of living economically, it is considered  

the more well-being with consumer goods, the More life can be very happy and 

comfortable, and believe when there is a product and providing services that are  

Produced to the public more thoroughly People will be happy and well-being.  

Such Happiness therefore, it can be said that it is Material happiness.

Keyword: buddhadhamma; economic; development

ความน�า
 ความมุ่งหมายของเศรษฐกิจก็เพื่อจะสร้างความสุขใจด้านวัตถุให้แก่มนุษย์นั่นเอง ก็ย่อมเป็นการ 

ถูกต้อง พุทธศาสนาก็มีความมุ่งหมายที่จะสร้างความสุขให้แก่มนุษย์เช่นเดียวกัน แต่พุทธศาสนาแบ่ง 

ความสุขออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ คือ โลกิยสุขและโกุตตรสุข โลกิยสุข เป็นความสุขของปุถุชนหรือ 

ฆราวาสผู้ครองเรือน เป็นความสุขที่พัวพันกับทรัพย์สมบัติและวัตถุกามต่าง ๆ เป็นประเภทอามิสสุข  

คือสุขที่เจือด้วยอามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยู่ในความสุขประเภทนี้ เพราะเป็นความสุขของ

การแสวงหาและได้สิ่งของมาบ�าบัดความต้องการ ส่วนโลกุตตรสุขเป็นความสุขของผู้ส้ินกิเลสาสวะ และ

ส�าเร็จอรหัตผลแล้ว เป็นความสุขท่ีเท่ียงแท้ ยั่งยืน ไม่พัวพันอยู่กับวัตถุกามหรืออารมณ์กามใด ๆ  

เป็นประเภทนิรามิสสุข หรือสุขไม่เจือด้วยอามิส ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้จากการบรรเทาความต้องการ

หรือทะยานอยากเสียได้ เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากากรให้เสียสละ จะกล่าวว่าเป็นหลักเศรษฐกิจชั้นสูง 
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ในทางพุทธศาสนาก็ได้
1
 และในทัศนะของพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง “พุทธเศรษฐศาสตร์” ที่หมายถึง  

การน�าเอาค�าสอนของพระพุทธเจ้า มาประยุกต์เข้ากับแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่พัฒนามาจาก 

อารยธรรมตะวันตก คือวิชาที่ว่าด้วยการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะท�าให้ปัจเจกบุคคลและสังคม

บรรลุซึ่งศานติสุข จากการมีชีวิตอยู่ในโลกวัตถุภายใต้เงื่อนไขของการมีทรัพยากรที่จ�ากัด
2
 

พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ
 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ เกิดขึ้นเนื่องจากการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งม ี

ทั้งมิติที่แสดงออกถึงความเป็นปัจเจกชนและความเป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ มนุษย์ต้องต่อสู้กับธรรมชาติ

และในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันที่จะแสวงหาและจัดสรรทรัพยากรภายใต้กลไกตลาด  

เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมาย สวัสดิการ และก�าไรสูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีความเชื่อว่า 

ทุกวันนี้โลกเต็มไปด้วยความเจริญ มีความทันสมัยและเต็มไปด้วยโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ 

ทางเศรษฐกจิทีต้่องการความสขุความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงถือว่าเป็นความเชือ่ท่ีคลาดเคล่ือน เพราะพระพุทธ-

ศาสนามองสิง่ทัง้หลายเป็นลกัษณะกลาง ๆ  โดยสอนให้มนษุย์ไม่เพลิดเพลินในวตัถนุยิมและไม่เพลิดเพลิน

ด้วยการมองโลกในแง่ดีจนเกินไปและไม่วิตกกังวลด้วยการมองโลกแง่ร้ายจนเกินไป
3
 

 พระพทุธศาสนากบัเศรษฐศาสตร์ ต่างกม็จุีดมุง่หมายเดียวกนั คอืให้ความสุขเหมอืนกนั แต่พระพุทธ-

ศาสนาได้ให้ความสุขท่ีกว้างขวางกว่าเศรษฐศาสตร์มากมาย แม้จะสอนเรื่องความสุขที่สูงกว่าวิชา

เศรษฐศาสตร์ก็ตาม แต่พระพุทธศาสนา ไม่เคยมองข้าม “โลกิยสุข” ที่ถือว่าเป็นความสุขส�าหรับฆราวาส

ตามหลักเศรษฐศาสตร์ “โลกิยสุข” เป็นจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจทั่วไป พระพุทธศาสนามีหลักค�าสอน

มากมายกเ็พือ่ให้มนษุย์ตัง้เนือ้ตัง้ตวัให้ได้ในทางเศรษฐกจิ โดยพยายามยกฐานะของตนให้สงูขึน้ด้วยความ

ขยันหมั่นเพียร โดยยึดหลักธรรมด�าเนินควบคู่กันไป
4

 1
 พุทธศาสนากบัการแก้ปัญหาเศรษฐกจิ, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า : https: //www.baanjomyut.com library_4/

political_crisis/02.html [๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕]

 2
 อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ,  

พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์,๒๕๔๗), หน้า ๕.

 3
 ตรรีณ พงศ์เมฆพฒัน์, เศรษฐศาสตร์บนทางสายกลาง, The Middle Path of Economics, (กรงุเทพมหานคร: 

มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์, ๒๕๖๐), หน้า ๑๓-๑๔.

 4
 พระมหาจุลศักดิ์ จิรวฑฺฒโน (รถน้อย), “แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแนวพุทธของปราชญ์อีสาน”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔.

29. ������������ (��.����� 406-423).indd   408 11/29/2022   12:26:34 PM



409หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ความหมายค�าว่าเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ
 ค�าว่า “เศรษฐกิจ” มาจากค�าสองค�ารวมกัน หมายถึง ค�าว่า เศรษฐ แปลว่า ดีเลิศ และว่า กิจ  

แปลว่า การประกอบการ เมื่อน�าค�าสองค�ามารวมกันจึงได้ความว่า การประกอบกิจการงานเกี่ยวกับการ

ผลิตการจ�าหน่ายจ่าย แจก การบริโภค และการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ผลดี ส่วนค�าว่าพอเพียงหมายถึง  

พออยู่พอกิน ความเหมาะสมหรือ ความพอดี และเมื่อร่วมกันจึงได้ความว่า การผลิตจ�าหน่าย และบริโภค

อย่างพอเหมาะพอดอีย่างประเสรฐิ
5
 ส่วนค�าว่า เศรษฐกจิ ตามความหมายในพจนานกุรมราชบณัฑติยสถาน 

ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เศรษฐกจิ” หมายถึง งานอนัเกีย่วกบัการผลติ การจ�าหน่ายจ่ายแจก และการบรโิภค

ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน
6

 ความหมายของระบบเศรษฐกิจ

 ระบบเศรษฐกิจ คือ ระบบผลิตและกระจายสินค้าและบริการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร 

ในสังคมหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยการรวมสถาบัน หน่วยงานและผู้บริโภคซึ่งประกอบเป็น

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนหนึ่ง มโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง คือ วิถีการผลิต การศึกษาระบบเศรษฐกิจ 

เช่น หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ เหล่านี้เกี่ยวโยงกันอย่างไร การไหลของสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน

และสถาบนัต่าง ๆ  เป็นอย่างไร และความสมัพนัธ์ทางสงัคมในระบบเศรษฐกิจ (รวมทัง้กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิ

และโครงสร้างการจดัการ) ในบรรดาระบบเศรษฐกจิทีม่อียู ่มกีารพฒันาวธิกีารวเิคราะห์แตกต่างกนัไป เช่น 

เศรษฐศาสตร์สงัคมนยิมและธรรมศาสตร์เศรษฐกจิอสิลาม (Islamic economic jurisprudence) ปัจจบุนั 

การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจรูปแบบท่ีพบมากที่สุดในระดับโลกอาศัยเศรษฐกิจแบบผสมที่เน้นตลาด

ทุนนิยม
7

 นกัวชิาการทางด้านเศรษฐศาสตร์บางท่านได้ให้ความหมายของค�าว่า “ระบบเศรษฐกจิ” ไว้ว่า ระบบ

เศรษฐกิจ หมายถึง กลุ่มของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การผลิต 

การบริโภคหรือการแจกจ่ายผลผลิตอยู่ภายใต้กรอบขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมาย

เดียวกัน ลักษณะการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเป็นไปในแบบแผนเดียวกัน
8
 ระบบเศรษฐกิจ  

 5
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาพ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http: //www.stopcorruption.

moph.go.th [๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕]

 6
 ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๙, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจรญิ, ๒๕๓๙), 

หน้า ๗๘๖.

 7
 Samuelson, Paul A. and William D. Nordhaus. Microeconomics. 18

th
 ed. (New York: McGraw 

– Hill , 2005).

 8
 นราทพิย์ ชตุวิงศ์, หลกัเศรษฐศาสตร์:จลุเศรษฐศาสตร์, (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย: มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๓๒), 

หน้า ๘.
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หมายถึง การรวมตัวของสถาบันทางธุรกิจกลุ่มหนึ่ง ที่มีการปฏิบัติการคล้ายคลึงกัน ระบบเศรษฐกิจของ

สนิค้าใด หรอืประเทศใดย่อมเป็นสิง่ท่ีก�าหนดการด�าเนนิการในทางเศรษฐกจิของสงัคมและประเทศนัน้ ๆ
9
 

 กล่าวโดยสรุปคือ ระบบเศรษฐกิจ เป็นกลุ ่มของหน่วยเศรษฐกิจหลาย ๆ หน่วยท่ีมีการ 

ประกอบกิจกรรมหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม  

หน่วยเศรษฐกิจดังกล่าว ได้แก่ (๑) ภาคครัวเรือน (๒) ภาคธุรกิจ และ (๓) ภาครัฐบาล หากกล่าวถึงระบบ

เศรษฐกิจของภูมิภาคก็จะหมายถึงหน่วยเศรษฐกิจท้ังหมดในภูมิภาคนั้น ๆ หากกล่าวถึงระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศก็จะหมายถึงภาพรวมของท้ังประเทศคือทุกภูมิภาค และหากกล่าวถึงระบบเศรษฐกิจโลก 

ก็จะหมายถึงประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศในโลกที่เป็นตัวก�าหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลก เพียงแต่ว่า 

แต่ละประเทศมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมากน้อยแตกต่างกัน

 การจ�าแนกระบบเศรษฐกิจ

 โดยทั่วไปนิยมแบ่งระบบเศรษฐกิจออกเป็น ๔ ระบบ ดังนี้

 ๑.  ระบบเศรษฐกจิแบบคอมมวินสิต์ ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมวินสิต์เป็นระบบเศรษฐกจิทีร่ฐับาล

เป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยการผลิตทุกชนิด เอกชนไม่มีกรรมสิทธิ์ ตลอดจนเสรีภาพที่จะ

เลือกใช้ปัจจัยการผลิตได้ รัฐบาลเป็นผู้ประกอบการและท�าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ หน่วยธุรกิจ 

และครัวเรือน จะผลิตและบริโภคตามค�าสั่งของรัฐ กลไกราคาไม่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน 

ทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกระท�าโดยรัฐบาล จะมีลักษณะเด่นอยู่ที่การรวม 

อ�านาจทุกอย่างไว้ที่ส่วนกลาง 

 ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ คือเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางฐานะและรายได้ของบุคคลในสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจน้ีเอกชนจะท�าการผลิตและ บริโภคตาม 

ค�าส่ังของรัฐ ผลผลิตที่ผลิตขึ้นมาจะถูกน�าส่งเข้าส่วนกลาง และรัฐจะเป็นผู้จัดสรรหรือแบ่งปัน สินค้า 

และบริการดังกล่าวให้ประชาชนแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบ 

 ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนไม่มีเสรีภาพที่จะผลิตหรือบริโภคอะไรได้

ตามใจเพราะจะถูกบังคับหรือสั่งการจากรัฐ สินค้ามีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ผลิตขาดแรงจูงใจ 

และการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถที่จะมี

ข่าวสารที่สมบูรณ์ในทุก ๆ เรื่อง

 ๒. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้

บุคคลทั่วไปเลือกตัดสินใจด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามความสามารถและโอกาสของตนโดยอาศัย 

ตลาดและราคาในการเลือก โดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมีบทบาทเกี่ยวข้องน้อยมาก

 9
 เชาว์ โรจนแสง, การตลาดและกระบวนการบริหารการตลาด เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการตลาด 

เล่ม ๑ หน่วยที่ ๑ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑.

29. ������������ (��.����� 406-423).indd   410 11/29/2022   12:26:34 PM



411หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

 ลักษณะส�าคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ได้แก่

  - ทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตเป็นของเอกชน 

  - เอกชนเป็นผู้ด�าเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยผ่านกลไกราคา และมีก�าไรเป็นแรงจูงใจ 

  - มีการแข่งขันเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจ

  - รัฐไม่เข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจ มีบทบาทเพียงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความยุติธรรม 

 ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ ประชาชนสามารถใช้ความรู้ความสามารถ โอกาส  

ความคิดริเริ่ม ของตนในการผลิตและบริโภคเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนได้อย่างเต็มที่

 ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ จากความสามารถและโอกาสของบุคคลที่แตกต่างกัน 

ท�าให้มีระดับรายได้แตกต่างกัน น�าไปสู่ปัญหาการกระจายรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน ส่วนการผลิต

ในระบบทนุนยิมเป็นทีม่าของการแข่งขนักนัผลติ น�าไปสูก่ารท�าลายทรพัยากรและสิง่แวดล้อมตามธรรมชาติ

จนกลายเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบัน

 ๓. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐ 

เป็นเจ้าของปัจจัยการผลติ วางแผนและควบคมุการผลิตบางประเภท โดยเฉพาะการผลิตทีเ่ป็นผลประโยชน์

ร่วมกันของประชาชน เช่น การสาธารณูปโภค ต่าง ๆ สถาบันการเงิน ป่าไม้ เอกชนถูกจ�ากัดเสรีภาพ 

ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม ด�าเนินการได้เพียงอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรมขนาดย่อม ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างด้านฐานะระหว่างคนรวยและคนจน

 ลักษณะส�าคัญของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ได้แก่

  - รัฐคุมการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ

  - ไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้น 

  - รัฐสั่งการผลิตคนเดียว

  - มีการวางแผนจากส่วนกลาง

 ข้อดขีองระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนยิม คอื สร้างความเสมอภาคด้านฐานะทางเศรษฐกจิของบคุคล

ในสงัคม ประชาชนได้รบัสวสัดกิารจากรฐับาลกลางโดยเท่าเทียมกนัและสามารถก�าหนดนโยบายเป้าหมาย

ตามที่รัฐบาลกลางต้องการได้

 ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม คือ ประชาชนขาดแรงจูงใจในการท�างาน เศรษฐกิจของ

ประเทศอาจเผชญิวกิฤตหิากรฐัก�าหนดความต้องการผิดพลาดและการไม่มรีะบบแข่งขันแบบทุนนยิมท�าให้

ไม่มีการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ

 ๔. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมระหว่างระบบ

ทุนนิยมกับสังคมนิยม มีรัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือควบคุมการผลิตขนาดใหญ่ แต่ปัจจัยการผลิต

ส่วนใหญ่เป็นของเอกชน การก�าหนดราคาขึ้นกับกลไกแห่งราคาของตลาด 
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 ลักษณะส�าคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสม ได้แก่

  - เอกชนมีเสรีภาพ

  - มีการแข่งขัน แต่รัฐอาจแทรกแซง การผลิตได้บ้าง

  - รัฐด�าเนินกิจการบางอย่างในรูปของรัฐวิสาหกิจ เช่น สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)

  - มีการวางแผนจากส่วนกลางและมีสวัสดิการจากรัฐ
10

ความสอดคล้องของหลักเศรษฐกิจกับหลักธรรมในพุทธศาสนา
 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทยแม้จะเป็นสังคมแห่งพระพุทธ-

ศาสนา แต่ก็มีวัฒนธรรมของชาวตะวันตกไหลบ่าเข้ามา จึงท�าให้วัฒนธรรมอันดีงามเริ่มเสื่อมถอยลง  

เกิดปัญหาตามมาเพราะคนไม่ประพฤติธรรม ผิดศีล ผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น ก่ออาชญากรรมต่าง ๆ  จึงควร

รักษาสิ่งที่ดีเอาไว้ ดังความตอนหนึ่งว่า สังคมไทย เป็นสังคมท่ีอาศัยหลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา 

มาเป็นเวลานานแล้ว กระทัง่กลายเป็นวฒันธรรมและอารยธรรม แต่หลังจากประเทศไทยได้พัฒนาประเทศ

ไปตามประเทศที่เจริญในด้านวัตถุ เช่น อเมริกา เป็นต้น โดยหันหลังให้แก่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

สังคมไทยจึงมีมลภาวะและสัญญาณแห่งความเสื่อมก่อตัวขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชญากรรม  

ความทุจริต และความขาดแคลนทางศีลธรรมในด้านต่าง ๆ ปัญหาทางสังคมที่เกิดข้ึนและเพ่ิมทวีขึ้น 

อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันนี้เป็นเครื่องแสดงว่า สังคมไทยจ�าเป็นต้องน�าหลักพุทธธรรมมาพัฒนาสังคมอย่าง

เร่งด่วน เพ่ือให้รอดพ้นจากความพินาศทางศีลธรรม เพ่ือให้สมาชิกของสังคมได้พัฒนาในทุกด้าน และมี

ชีวิตอยู่อย่างสงบสุข
11

 พระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างความสุขให้แก่มนุษย์เช่นเดียวกันกับ

เศรษฐกิจตามหลักเศรษฐศาสตร์ แต่จุดหมายของพระพุทธศาสนาจะแตกต่างจากจุดหมายของเศรษฐกิจ 

เพราะเศรษฐกิจมีจุดหมาย เพื่อบ�าบัดหรือสนองความต้องการของมนุษย์ให้เกิดความสุขมั่งคั่งสมบูรณ ์

ด้วยโภคทรัพย์ทั้งปวง มีความต้องการให้มนุษย์มีการเป็นอยู่ท่ีดี มีอาหารท่ีดี มีเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ี 

หลากหลาย ในทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นมาตรฐานในการครองชีพที่สูง เพราะจะท�าให้ชีวิตมีความสะดวก

สบายยิง่ขึน้ กจ็ะท�าให้สนิค้าท่ีผลติข้ึนมกีารใช้บรกิารมากขึน้ จงึเน้นเป้าหมายสร้างความสขุให้มนุษย์ทีว่ตัถุ

นั่นเอง
12

 

 10
 ระบบเศรษฐกิจ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://mosszyeuei.blogspot.com [๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕]

 11
 ภทัรพร สริกิาญจน, เอกสารวชิาการเรือ่ง “สามทศวรรษของการพฒันามนษุย์ สงัคม และ เศรษฐกจิไทย”, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑), หน้า ๑.

 12
 คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับชีวิตประจ�าวัน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๒), หน้า ๙๑.
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 ปัญหาเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนา

 ปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะความต้องการของมนุษย์มีไม่จ�ากัดแต่ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

มีจ�านวนจ�ากัดจึงเกิดปัญหาขึ้น
13

 ในทางพระพุทธศาสนามีข้อความที่เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจใน 

พระวินัยปิฎกเล่มท่ี ๑ มหาวรรค ว่า ปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นที่เมืองเวรัญชา ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความ 

อดอยาก เพราะเกิดทุพภิกขภัย ดังเนื้อความว่าก็โดยสมัยนั้นเมืองเวรัญชา มีประชาชนอดอยากยากเข็ญ

หาเลี้ยงชีพฝืดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อนต้องมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไป 

ด้วยการถือบาตรแสวงหาก็ท�าไม่ได้ง่าย ครั้งนั้น พวกพ่อค้าม้าชาวอุตตราปถะมีม้า ๕๐๐ ตัวได้เข้าพักแรม

ตลอดฤดูฝนในเมืองเวรัญชาพวกเขาได้ตกแต่งข้าวแดงส�าหรับภิกษุรูปละแล่งไว้ที่คอกม้าเวลาเช้าภิกษ ุ

ทั้งหลายครองผ้าจีวรถือบาตร เข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชา เมื่อไม่ได้อาหารจึงเที่ยวไปบิณฑบาตที่ 

คอกม้ารับข้าวแดงรูปละแล่งน�าไปสู่อารามแล้วลงครกโขลกฉันส่วนท่านพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากบด 

ข้าวแดงแล่งหนึ่งที่ศิลา แล้วน้อมเข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเสวยพระกระยาหารที ่

บดถวายนั้น
14

 จากข้อความท่ีปรากฏในวินัยปิฎกมหาวรรค นี้ท�าให้มองปัญหาเศรษฐกิจตามแนวพระไตรปิฎกได้ 

๒ ระดับ คือ ระดับมหภาค มองในแง่มุมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือผู้น�ารัฐขาดประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการและระดับจุลภาค มองในแง่ของ ผู้ที่เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการขาดปัญญา 

และเห็นแก่ตัวเช่นการท�าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องจึงเกิดปัญหา

ขึน้ทีเ่กดิปัญหาทางเศรษฐกจิข้ึนนัน้ตามทรรศนะทางพระพทุธศาสนาเกิดขึน้เพราะมอีวชิชาครอบง�า ท�าให้

ไม่รูจ้กัตนเองว่ามคีวามต้องการอะไรเป็นพืน้ฐานของชวีติ ด�าเนนิชวีติให้เป็นทาสของอปุาทาน ขาดศลีธรรม 

ขาดความยุติธรรม จึงท�าให้เกิดปัญหาขึ้นปัญหาเศรษฐกิจ เกิดขึ้นเพราะความยากจน ขาดสติ ท�าให้ 

การด�าเนินชีวิตไม่เป็นไปตามความต้องการมีการด้ินรนไม่รู้ประมาณของตนเองจนเกิดการเบียดเบียน 

ตนเองและบุคคลอื่น ให้ได้รับความเดือดร้อน มีการท�าลายความสมดุลทางธรรมชาติในกรณีท่ีเกิด 

ปัญหาขึ้นในทางพระพุทธศาสนา เมื่อสมัยครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพ พระองค์ก็จะตรัสเรียก

สงฆ์ให้ประชมุกนัแล้วบญัญตัห้ิามและอนญุาตให้เหมาะสมกบัเหตุการณ์ในขณะนัน้ เช่น กรณเีกดิข้าวยาก

หมากแพง พระองค์ก็อนุญาตให้พระภิกษุ เก็บอาหาร หุงต้ม เองได้ และ อาหารบางชนิด เช่น ผลไม้ไม่ต้อง

รับประเคนก็สามารถฉันได้ ดังปรากฏในพระวินัยปิฏก มหาวรรค
15

 13
 ณรงค์ศกัดิ ์ธนวบิลุย์ชยั, ดร. และคณะ, หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น, (หน่วยที ่๑-๘), พิมพ์ครัง้ที ่๑๒, (นนทบรุ:ี 

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หน้า ๒๒.

 14
 วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖/๘.

 15
 วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๔–๒๗๕/๗๒–๗๓.

29. ������������ (��.����� 406-423).indd   413 11/29/2022   12:26:34 PM



414 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตามหลักการของพระพุทธศาสนา

 พุทธทาสภิกขุ ได้เสนอแนวคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยมเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาว่า ปัญหา

อาชญากรรม ปัญหาความยากจน และปัญหายาเสพติด เกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เป็นพ้ืนฐาน 

ความเห็นแก่ตัวท�าให้คนเราต้องสนองความยากของตนเองจนปราศจากการค�านึงถึงความเดือดร้อนของ 

ผู้อื่น และปฏิเสธหน้าที่อันพึงปฏิบัติของตนเอง เช่น ความเห็นแก่ตัวของพ่อค้าที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า 

ความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง ท่านพุทธทาสได้เสนอแนวคิดธัมมิกสังคมนี้ อันเป็นหลักการในการสร้าง

ความเจริญแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ บนพ้ืนฐานของพุทธธรรม ในธรรมนี้สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติ

หน้าทีข่องตนเองให้ถกูต้องเพือ่ส่วนรวมเพือ่ขจัดความเหน็แก่ตัว ให้ใช้ส่วนเกนิให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ให้ทุกคนเจียดประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่หวงกับสิ่งที่เกินมา ควรแบ่งปันแก่ส่วนรวม

ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
16

 ปัญหาเศรษฐกิจตามแนวพระไตรปิฎก
17

 มีสาเหตุมาจากบุคคล ๒ ประเภท คือ ผู้ท่ีเป็นใหญ่  

(พระราชา หรือ พระเจ้าจักรพรรดิ) และ ประชาชน ท่ีด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนเองตาม 

อัตตวิสัย จนเป็นปัญหาขึ้น เพราะฉะนั้น แนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตามแนวพระไตรปิฎก จึงแยก

ได้ดังนี้

 ๑. การแก้ปัญหาระดับผู้ปกครอง

 แนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนระดับผู้ปกครองนั้น รัฐบาลต้องเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน

การแก้ปัญหาความยากจนให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังโดยมีการมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้ตัวบุคคลและชุมชน 

ท้องถิ่นมีการพึ่งพาตัวเองในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพียงพอในการด�าเนินชีวิตอย่าง 

ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศให้มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน และ 

ค�าสอนในทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ คือจะมองเรื่องเศรษฐกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

การด�าเนินชีวิต โดยเฉพาะจะมองดูว่า ความเป็นอยู่ดีทางเศรษฐกิจนั้นไปสัมพันธ์กับชีวิตด้านอื่น รวมทั้ง

ด้านจิตใจอย่างไร ส่งเสริมเกื้อกูลกันอย่างไร ซึ่งผู้น�าควรมีหลักธรรมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ดังนี้

  ๑) ถือหลกัธรรมาธปิไตยให้ความส�าคัญแก่ธรรมเคารพธรรม ยดึธรรมเป็นหลกัในการปกครอง

ย�าเกรงธรรมจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรม

  ๒) ให้การคุ้มครองแก่ชนภายใน ต้ังแต่บุคคลในปกครองผู้ใกล้ชิด ญาติสายโลหิตของตนคน 

ในปกครองส่วนตัวด้วยการให้การบ�ารุงเลี้ยงอบรมส่ังสอนเป็นต้นให้อยู่โดยเรียบร้อยสงบสุขและมีความ

เคารพนับถือกัน

 16
 พุทธทาสภิกขุ, รากฐานที่มั่นคง แห่งความเป็นมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๒๑).

 17
 ที.สี. (ไทย) ๙/๓๓๔–๓๔๐/๑๓๐–๑๓๔.
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  ๓) ให้ความส�าคัญแก่กองทัพ คือ ปวงเสนาข้าทหาร หรือ ข้าราชการฝ่ายทหาร

  ๔) ให้การคุ้มครองกษัตริย์เมืองขึ้น ปัจจุบันสงเคราะห์เข้าในเมืองรอบนอก แบ่งงบประมาณ

แผ่นดิน ไปสู่ชนบทให้มีความ เป็นอยู่ที่เหมาะสม ให้การเอาใจใส่แก่ข้าราชการที่ท�าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค

  ๕) ให้ความสนใจแก่ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ในอดีตคือผู้ตามเสด็จปัจจุบัน คือ ข้าราชการ 

ผู้อารักขา

  ๖) ให้ความสนใจแก่ชนเจ้าพิธี เจ้าหน้าท่ีสั่งสอน พ่อค้า เจ้าไร่เจ้านา คือผู้ประกอบอาชีพ

วิชาการ หมอ พ่อค้า และเกษตรกร ด้วยการช่วยจัดหาทุนและอุปกรณ์เป็นต้น

  ๗) ให้ความสนใจแก่ชาวนิคมชนบท คือ ราษฎรทั้งปวงทุกท้องถิ่นตลอดถึงชายแดนทั่วไป 

ไม่ทอดทิ้ง

  ๘) ให้ความสนใจแก่สมณพราหมณ์ แก่พระสงฆ์บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงคุณธรรม

  ๙) ให้การคุ้มครองสัตว์สงวน ไม่ส่งเสริมการฆ่าการท�าลายสัตว์สงวน รวมทั้งไม่กระท�าด้วย

ตนเอง

  ๑๐) ห้ามกั้นมิให้การอธรรมเกิดขึ้นในพระราชอาณาเขต คือ จัดการป้องกัน แก้ไขมิให้มีการ 

กระท�าความผิดความชั่วร้ายเดือดร้อนเกิดขึ้นในบ้านเมือง

  ๑๑) แบ่งปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น

  ๑๒) ปรึกษาสอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมา 

อยู่เสมอตามกาลอันสมควร เพื่อให้รู้ชัดการอันดีชั่วควรประกอบหรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือไม่  

แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง ข้อนี้ปัจจุบันสงเคราะห์ นักปราชญ์ นักวิชาการผู้ทรงคุณธรรม

เข้าด้วย
18

 นอกจากหลัก ๑๒ ประการท่ีกล่าวถึงในพระไตรปิฏกแล้ว ผู้ที่เป็นใหญ่ในการปกครองควรน�า

คุณธรรม ๑๐ ประการ หรือ ที่เรียกว่า บารมี ๑๐ ประการ มาปฏิบัติด้วย ดังนี้

  ๑) ทาน การให้ การเสียสละเป็นผู้น�าควรมีการเสียสละ กระท�าอะไร ๆ ไม่เห็นแก่การได้เพื่อ

ผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง ควรค�านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์แก่พหูชนให้มาก

ที่สุด

  ๒) ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ความประพฤติถูกต้องตามระเบียบวินัย ผู้น�าควร 

ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทั่วไป

  ๓) เนกขัมมะ ผู้น�าไม่ควรหมกมุ่นในกามารมณ์ ควรหาเวลาเพื่ออยู่อย่างสงบ เพื่อให้ความ

เข้าใจการมีชีวิตอย่างเรียบร้อย

 18
 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๔/๖๒.
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  ๔) ปัญญา ความรอบรู ้ความหยัง่รูเ้หตุผล ผูน้�าจะต้องเข้าใจสภาวะทัง้หลายตามความเป็นจรงิ

  ๕) วิริยะ ความเพียร ความแกล้วกล้า ผู้น�าจะต้องไม่เกรงกลัวอุปสรรคใด ๆ ต้องพยายาม 

บากบั่นอุตสาหะก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่

  ๖) ขันติ ความอดทน ความทนทานของจิตใจ ผู้น�าจะต้องสามารถใช้สติปัญญาควบคุมตน 

ให้อยู่ในอ�านาจเหตุผลและแนวทางความประพฤติ ที่ตั้งไว้เพื่อจุดหมายอันชอบไม่ลุอ�านาจกิเลส

  ๗) สัจจะ ความจริง ผู้น�าจะต้องพูดจริง ท�าจริง และมีความจริงใจ

  ๘) อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจเด็ดเด่ียว ผู้น�าจะต้องวางจุดหมายแห่งการกระท�า

ของตนไว้แน่นอน และด�าเนินตามนั้นแน่วแน่

  ๙) เมตตา ความรักใคร่ ความปรารถนาดี ผู้น�าจะต้องมีไมตรีจิต คิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นและเพื่อน

ร่วมโลก ทั้งปวง มีความสุขความเจริญ

  ๑๐) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ความวางใจสงบราบเรียบสม�่าเสมอ ผู้น�าจะต้องเที่ยงธรรม 

ไม่เอนเอียงไปด้วยความยินดียินร้ายหรือชอบชัง
19

 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมทั้ง ๑๐ หมวดนี้ เป็นหลักธรรมของนักปกครอง เพ่ือจะน�าไปใช้ในการ

ปกครองให้เกิดความสุขแก่ประเทศหรือหมู่คณะของตนเอง เป็นหลักธรรมที่มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรม 

ให้มีอยู่ในตัวผู้ปกครอง เพราะว่าถ้ามีหลักธรรมน้ีจะจะสามารถน�าไปใช้ปกครองประเทศหรือหมู่คณะได้ 

อย่างดีมีความสงบสุขและความเรียบร้อยเกิดขึ้น

 ๒. การแก้ปัญหาระดับประชาชน

 การด�ารงชวีติของประชาชนทัว่ไปในแต่ละวนัในการประกอบอาชพีเพือ่หาเลีย้งชพีตนเอง ตามหลกั

ทางพระพุทธศาสนาให้ด�าเนินตามหลัก มัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลางในการเป็นอยู่ การบริโภค  

โดยให้มีการจัดสรรแบ่งปันออกเป็นส่วน ๆ  ตามหลักโภควิภาค คือ บริโภค ๑ ส่วน ลงทุน ๒ ส่วน แจกจ่าย

ท�าบุญเลี้ยงดูญาติ บ�ารุงผู้ทรงศีล ทรงธรรม ไม่หลงการกินดีอยู่ดีจนเกินไป แต่มีโยนิโสมนสิการในการ

พิจารณาใช้จ่ายทรัพย์ด้วยปัญญาอันฉลาดในการบริโภค ซึ่งมีหลักการดังนี้ 

  ๑) หลักของการพออยู่พอกินในพระพุทธศาสนา

  หลักของการสร้างความส�าเร็จทันตาเห็น บางทีท่านเรียกว่า หัวใจเศรษฐี (อุ.อา.กะ.สะ.)  

(ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน) อันเป็นค�าสอนให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในทางเศรษฐกิจ ๔ ประการ คือ

   ๑. อุฏฐานสัมปทา ต้องมีความหมั่น คือ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ประกอบอาชีพอนัสจุรติ รูจ้กัใช้ปัญญาความสามารถจดัการด�าเนนิการไปให้ได้ผลด ีซึง่เป็นทางให้ได้ทรพัย์ 

ข้อนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจข้อแรกคือ Production หลักผลิตกรรม

 19
 สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฏก ฉบับส�าหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏ- 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๖๓๗.
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   ๒. อารักขสัมปทา ต้องการรักษา คือ ต้องรู้จักเก็บคุ้มครองทรัพย์ หน้าที่การงานและผลงาน

ทีต่นได้มาหรอืได้ท�าไว้ด้วยความขยนัหมัน่เพียรนัน้ ไม่ให้เป็นอนัตรายหรือเสือ่มเสยีโดยเฉพาะ ถ้าเป็นทรพัย์ 

ก็ต้องยิ่งรู้จักเก็บออม ข้อนี้ตรงกับหลัก Saving หลักเก็บออม

   ๓. กัลยาณมิตตตา ต้องเลือกคบคนดีเป็นเพ่ือน คือ เลือกคบแต่สุหทมิตร ได้แก่ มิตรแท้ 

เพื่อนจริง ที่มีอุปการคุณ สมานสุขทุกข์ แนะน�าประโยชน์ให้และมีความรักใคร่จริงใจ ถ้าด�าเนินธุรกิจเป็น

บริษัทหรือสหกรณ์ ก็จ�าเป็นต้องเลือกสมาชิกที่ดี ตรงกับหลัก Cooperation หลักสหกรณ์

   ๔. สมชีวิตา ต้องมีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักก�าหนดรายได้และรายจ่าย เลี้ยงชีวิต 

แต่พอดีมิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ตรงกับหลัก Household Budget งบประมาณประจ�าบ้านหรือ 

การวางแผนการใช้จ่ายประจ�าครอบครัว นั่นเอง

  ๒) การเว้นจากอบายมุข เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ ๔ ประการ คือ

   ๑. จากความเป็นนักเลงหญิงนักเที่ยวผู้หญิง (แม้แต่นักเลงชาย)

   ๒. เว้นจากความเป็นนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทต่าง ๆ

   ๓. เว้นจากความเป็นนักเลงเล่นการพนัน 

   ๔. เว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรสหาย

  ๓) ต้องด�าเนินตามกุลจิรัฏฐิติ เหตุที่ท�าให้ตระกูลมั่งคั่งด�ารงอยู่ได้นาน ๔ ประการ คือ

   ๑. ของหาย รู้จักเสาะแสวงหาคืนมา

   ๒. ของเก่าของช�ารุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม

   ๓. รู้จักประมาณความพอดีในการกินการใช้

   ๔. พ่อบ้านแม่บ้านเป็นผู้มีศีลธรรม
20

  ๔) สังคหวัตถุ ๔

   ๑. ทาน การให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงการ

ให้ความรู้แนะน�าสั่งสอน

   ๒. ปิยวาจา หรือ เปยฺยวชฺช วาจาอันเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน�้าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ 

กล่าวค�าสุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน สมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค�าแสดง

ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม

   ๓. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ การขวนขวายช่วยเหลือกิจการบ�าเพ็ญสาธารณ-

ประโยชน์

 20
 พทุธศาสนากบัการแก้ปัญหาเศรษฐกจิ, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า : https: //www.baanjomyut.com library_4/

political_crisis/02.html [๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕]
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   ๔. สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ท�าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม�่าเสมอกันในชน 

ทัง้หลาย และเสมอในสขุทุกข์โดยร่วมรบัรูแ้ก้ไข ตลอดถงึการวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บคุคล เหตกุารณ์

และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี

  ๕) อิทธิบาท ๔

   ๑. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือ จะท�าการงานใด ๆ ก็ตามเราจะต้องท�าด้วยใจรักในงาน

ที่ท�า ตั้งใจท�า

   ๒. วิริยะ เพียรหมั่นประกอบในส่ิงนั้น คือ การท�างานเราจะต้องหม่ันดูแล เอาใจใส่ เช่น 

การท�าเกษตร เราจะต้องคอยใส่ปุ๋ย รดน�้า ก�าจัดแมลง เป็นต้น

   ๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ คือ การจะท�าอะไรเราจะต้องท�าให้ส�าเร็จ ไม่ใช่ 

ท�า ๆ เล่น ๆ ไปเพียงแค่สนุกเท่านั้น ดังค�าอีสานที่กล่าวว่า “แกงปลาให้เปื่อยก้าง แกงช้างให้เปื่อยงา”  

จะต้องท�าให้ส�าเร็จเป็นอย่าง ๆ ไป

   ๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น คือ คอยตรวจสอบว่างานด�าเนินไป 

มากน้อยแค่ไหนแล้ว ต่อไปจะต้องท�าอะไร

  กล่าวโดยสรุป คือ เรากระท�าการงานชนิดใดเราจะต้องพอใจในงานนั้น แล้วพยายามขยัน 

ในงานนั้น ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย สนใจอยู่เสมอ เมื่องานนั้นส�าเร็จก็ตรวจตราจนมั่นใจ

  ๖) หลักพุทธธรรมส�าคัญที่ควรจะน�ามาประยุกต์ได้กับลักษณะทั่วไปของเศรษฐศาสตร์

   ๑. หลักการพึ่งตนเอง: ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ด้วยการพิจารณาอย่างแยบคาย เห็นความเป็นจริงของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน 

   ๒. หลกัการใช้ชวิีตอย่างไม่ประมาท: เป็นข้อทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ยวดทัง้ในแง่ความหมาย

ทางธรรม และยังน�ามาประยุกต์กับเศรษฐกิจได้

   ๓. หลักการแบบอหิงสา หรือการละเว้นจากการสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรง : 

ประโยชน์ข้อน้ี ก่อให้เกิดความร่วมมอืกันแทนทีจ่ะเป็นการแข่งขนั ซึง่มทีางเป็นได้ และเป็นการใช้ทรพัยากร

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย แต่สิ่งที่ต้องขจัดออกไปอย่างสิ้นเชิงคือ ความโลภ

   ๔. เน้นการด�าเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่เป็นประโยชน์ สุจริต มีมานะอดทน 

สัมมาอาชีวะ: ข้อนี้จะเน้นการผลิต-ไม่ผลิต การบริโภค-ไม่บริโภค ในลักษณะที่ไม่เป็นผลดีแก่มนุษย์และ

สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นการปฏิบัติธรรมหรือหน้าที่ที่จ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิตส่วนหนึ่ง

   ๕. เน้นการไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ืน่: ข้อนีถ้อืเป็นหวัใจของพทุธธรรม ในการด�าเนนิชวีติ

ไปตามทางสายกลางมุ่งเน้นสันติสุข ท่ามกลางในทางเศรษฐกิจ ที่ต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิง 

ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ถ้าหันมาร่วมมือกันสังคมก็จะได้รับประโยชน์มหาศาล
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   ๖. พยายามละกิเลสและความโลภ: ความโลภน�าไปสู่พฤติกรรมที่เน้นการเสี่ยง ที่มีผล 

กระทบต่อความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุส�าคัญ ที่อาจจะน�าความเสียหายในทางเศรษฐกิจมาสู่

ตนเองและสังคม

   ๗. การเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระท�าความผิด : เน้นการ

มีจิตใจเป็นกุศลมีเจตนาหรือความตั้งใจดีต่อผู้อื่น จิตที่บริสุทธิ์ย่อมน�ามาซึ่งจิตที่สงบและมีสติมั่นคง น�าไป

สู่ปัญญาและความพ้นทุกข์

 จากหลักธรรมข้างต้นนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยังมีอีกหลายหมวดที่เป็นเคร่ืองมือในการ 

สร้างความส�าเร็จ มีความพอใจตามมียินดีตามได้ เพราะพุทธธรรมเน้นหลักการด�าเนินชีวิต ด้วยหลัก 

มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเป็นหลักทางสายกลางโดยค�านึงถึงสภาพปัจจุบัน ด้วยการปฏิบัติกับปัจจุบันให้ดีที่สุด 

ดังที่พุทธธรรมกล่าวว่า “ไม่ควรค�านึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้น

เป็นอันละไปแล้ว”
21

ฯลฯ

พุทธธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
 ความหมายการพัฒนาในทัศนะของนักวิชาการและความหมายทางเศรษฐศาสตร์

 ค�าว่า“พัฒนา ”ในภาษาไทย มาจากค�าว่า “วฑฺฒน” ในภาษาบาลีและ “วรธน” ในภาษาสันสฤต 

แปลว่า ความเจริญ
22

 การพัฒนาว่า เป็นสภาพที่กลาง ๆ ท�าให้เจริญก้าวหน้า และการพัฒนานั้นต้อง 

ดับทุกข์ได้ด้วย ไม่มีดีมีชั่วปะปนอยู่ด้วย ดังความตอนหนึ่งว่า พัฒนาแปลว่าเจริญ หมายถึง มากขึ้น 

หรือเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง ไม่ได้หมายความว่าชั่วหรือดี เช่น ผมที่ศีรษะมันรกหนาแน่นขึ้นก็เรียกได้ว่าผมมัน

พัฒนาเหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าดี ค�าว่าพัฒนาเป็นค�ากลางๆ คือ ต้องพัฒนาให้เป็นในทางที ่

ดับทุกข์ คือ ต้องไม่มีดีมีชั่ว ไม่มีบวกมีลบ
23

 การพัฒนา หมายถึง กระบวนการ (Process) ในการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลเป้าหมายมุ่งให้เกิดความเสมอภาคและการกระจายอย่างเป็นธรรมท้ังด้าน

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนน้อยที่สุด ทั้งนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาสามารถจะก�าหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างบังเกิดผล
24

 

 21
 ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๘/๓๔๖.

 22
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส ์

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๕๙.

 23
 พุทธทาสภิกขุ, การสังคมสงเคราะห์ส่วนที่ยังขาดอยู่, (นนทบุรี: พิมพ์ดี, ๒๕๓๗), หน้า ๓๓.

 24
 ดเิรก ฤกษ์หร่าย, การพฒันาชนบท : เน้นการพฒันาสงัคมและแนวคดิความจ�าเป็นพืน้ฐาน, (กรงุเทพมหานคร: 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดภาพพิมพ์, ๒๕๒๔), หน้า ๒.
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 ด้านความหมายการพฒันาทางเศรษฐศาสตร์ หมายถงึ ความเจรญิเตบิโต โดยเน้นความเจริญเตบิโต

ทางด้านเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ เช่น ผลผลิตรวม ของประเทศเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น รายได้เฉลี่ย

ต่อหัวต่อคนของประชากรเพิ่มข้ึน
25

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ประชากรมีรายได้เพียงพอที่

สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ ตนได้ ซ่ึงอาจสรุปได้ว่า การพัฒนา เป็นกระบวนการทาง

สังคมที่ผลผลิตออกมาในรูปซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร
26

 แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักการสร้างทรัพย์ภายใน

 พระพุทธองค์ได้เสนอเรื่องอริยทรัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐ หรือทรัพย์คือคุณธรรมประจ�าใจ 

อย่างประเสริฐ เป็นทรัพย์ภายใน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนก้าวไปให้สูงกว่าเศรษฐกิจทางโลก อริยทรัพย ์

ที่ว่านี้มี ๗ ประการ คือ

  ๑.  สัทธาธนะ ทรัพย์คือ ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่ออย่างมีเหตุผล

  ๒.  สีลธนะ ทรัพย์คือ ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงาม

  ๓.  หิริธนะ ทรัพย์คือ หิริ ความละอายใจต่อบาปทุจริตความชั่วทุกอย่าง

  ๔. โอตตัปปธนะ ทรัพย์คือ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริต

   ๕.  สุตธนะ ทรัพย์คือ พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้สดับรับฟังศึกษาเล่าเรียนมาก

  ๖.  จาคธนะ ทรัพย์คือ จาคะ ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

  ๗.  ปัญญาธนะ ทรพัย์คอืปัญญา ความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผลรู้ดีชัว่ ถกูผิด คุณโทษรอบรู้

สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์
27

 กล่าวโดยสรุป อริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในนี้ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะไม่มีใครแย่งชิงได้  

ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายต่าง ๆ ท�าใจให้ไม่อ้างว้างไม่ให้ยากจน และเป็นทุนให้เกิดก�าลังใจในการ 

สร้างทรัพย์ภายนอกให้เกิดขึ้นได้ด้วย ถ้ามีทรัพย์ภายในนี้แล้วก็ไม่ต้องต้องสงสัยเลยว่า ทรัพย์ภายนอก 

จะหล่ังไหลมาโดยอัตโนมัติตรงกันข้าม คนที่มีทรัพย์ภายนอกแต่ไม่มีศีลธรรมหรือไม่มีทรัพย์ภายใน ๗ 

ประการนี้ ก็ไม่สามารถจะรักษาหรือเพิ่มพูนทรัพย์ภายนอกที่อยู่นั้นให้คงอยู่และงอกงามไพบูลย์ได้  

ทรพัย์นัน้ย่อมร่อยหรออไปและหมดสิน้ในทีส่ดุทรัพย์ภายในอนัประเสริฐนี ้ช่วยพัฒนาเศรษฐกจิขัน้สูงระดับ

จิตวิญญาณ สร้างจิตส�านึกในการเลือกบริโภคเฉพาะคุณค่าแท้ของปัจจัยที่จ�าเป็นจริง ๆ ในการด�ารงชีพ 

 25
 ณัฐพล ขันธไชย, แนวความคิดและทฤษฎีในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท, ในการบริหารงาน

พัฒนาชุมชน, (๒๕๒๗), หน้า ๒.

 26
 สุนทรี โคมิน, “ผลกระทบของการพัฒนาในแง่มุมของจิตวิทยาสังคม”, พัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ 

๓ (กรกฎาคม ๒๕๒๒) : ๓๗.

 27
 สุทธิชัย เจนการ, “การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักของพระพุทธศาสนา”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https: //

saoc.rtaf.mi.th/images/ONE_DS/10.pdf [๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕].
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ท�าให้เข้าใจเหตุเข้าใจผลอย่างถูกต้อง วางตนอยู่เหนือความทะยานอยากในสิ่งที่เกิดความจ�าเป็น เน้นการ

บริโภคที่ยึดหลัก “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด” สามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองได้รอบด้าน 

ทั้งแก่ตนเองแลผู้อื่น จึงเรียกอริยทรัพย์นี้อีกชื่อหนึ่งว่า “พหุการธรรม” หรือ “ธรรมมีอุปการะมาก”

สรุป 
 กล่าวโดยสรุป หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คือแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน 

เพราะความยากจนในสังคมไทยเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน และมีแนวโน้มที่จะทวีคูณ 

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะความแตกต่างกันของภาวะเศรษฐกิจของคนจน คนรวย และคนชั้นกลาง 

ที่นับวันจะยิ่งมีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความยากล�าบากในการด�าเนินชีวิตของประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่ม 

ของคนยากจน และส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติในท้ายที่สุด การขจัดความยากจนถือเป็นเป้าหมาย 

อันดับหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่ทุกคนในสังคมต้องให้

ความร่วมมือกัน และมีนโยบายจากผู้น�ามีความจริงจัง และต่อเนื่อง ก�าหนดเป้าหมายระดับประเทศ 

ที่ชัดเจนโดยทุกหน่วยงาน มีเป้าหมายร่วมกัน และเชื่อมโยงมาตรการขจัดความยากจนของทุกหน่วยงาน

ให้มกีารบรูณาการอย่างชดัเจน การออกแบบมาตรการอย่างเฉพาะเจาะจงกบักลุ่มเป้าหมาย โดยทรัพยากร

ที่ใช้ต้องส่งถึงกลุ่มเป้าหมายที่จ�าเป็น และมีมาตรการที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละครัวเรือน  

แต่ละพืน้ที ่ทกุมาตรการต้องยดึหลกัสนบัสนนุให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว โดยเน้นให้คนยากจน

มีอาชีพที่มีรายได้มั่นคงการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (ววน.) ขจัดความยากจน เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผลติ ลดต้นทุน หรอืขยายการเข้าถงึโอกาสและทรพัยากรให้คนยากจน เพือ่ท้ายทีส่ดุแล้ว 

ผลประโยชน์จะตกสู่ประชาชนทุกคนภายในประเทศชาติในระยะยาวต่อไป

 ในด้านของพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงการที่จะใช้ธรรมะแก้ปัญหาความยากจนนั้น ต้องปฏิบัต ิ

ตามหลักอริยสัจ คือ ต้องวิเคราะห์ไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งมีหลักใหญ่ ๆ  ๒ ประการ คือ สาเหตุ

ภายนอก และสาเหตุภายใน เมื่อทราบประเด็นแล้วจึงหาวิธีการแก้ไขให้สอดคล้อง ซ่ึงหลักธรรมส�าหรับ

แก้ไขปัญหาความยากจนนั้น ได้แก่

   ๑.  หลกัทิฏฐธมัมกิตัถประโยชน์ ๔ คอื การรู้จกัขยนัหมัน่เพียรและรูจ้กัรบัผดิชอบ ในการประกอบ

สมัมาชีพ รูจั้กอดออมใช้จ่ายในสิง่ทีจ่�าเป็น คบเพือ่นทีด่ ีและเป็นอยูอ่ย่างเหมาะสม กบัฐานะทางเศรษฐกจิ

ของตน

  ๒.  หลกัมัชฌมิาปฏปิทา คอื เดนิทางสายกลางในการเลีย้งชีวติตามความพอดกีบั ความสามารถ

และฐานะของตน
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   ๓.  หลักปัจจัยปัจจเวกขณะ คือ การพิจารณาปัจจัย ๔ ก่อนบริโภค โดยใช้ปัญญา พิจารณาว่า

สิ่งใดมีประโยชน์และจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ส่ิงใดไม่มีประโยชน์และไม่จ�าเป็น ไม่หลงติด อยู่กับรูป  

สี สัณฐาน ค่านิยม แต่เน้นที่คุณค่าและความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพเป็นส�าคัญ

   ๔.  เว้นจากอบายมุข คือ สุรา ยาเสพติด เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการละเล่น คบคนชั่ว และ

เกียจคร้านในการท�างาน อันเป็นต้นเหตุแห่งความหายนะของทรัพย์สินและชีวิต

  ๕.  ปัญญา คอื การด�าเนนิชวีติโดยใช้ปัญญาน�าในการแยกแยะดชีัว่ สิง่ทีจ่�าเป็น ไม่จ�าเป็นต่อการ

ด�ารงชีวิต หลีกเลี่ยงจากเหตุท่ีจะท�าให้ตนและครอบครัวหายนะ หมั่นพัฒนาตนและ คนในครอบครัว  

ตลอดทั้งอาชีพ หน้าที่การงาน ฐานะเศรษฐกิจและสังคมให้มีความมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยยึดหลักของ

สัมมาชีพเป็นบรรทัดฐาน

 หลักการและวิธีการทางด้านเศรษฐกิจของพุทธธรรมนั้น เป็นการด�าเนินการทางเศรษฐกิจท้ังด้าน

การผลิต การบริโภค การกระจาย และการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะต้องมีการด�าเนินไปลักษณะสายกลางคือ 

เป็นการให้ความส�าคัญด้านวัตถุและจิตใจที่ไม่สุดโต่งเกินความเหมาะสมพอดีให้ด�าเนินชีวิตด้วย 

ความพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจซ่ึงอาศัยการบูรณาการด้านวัตถุและจิตใจให้ท�างานร่วมกัน  

หากปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวข้างต้นเพียงเท่านี้ ก็สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่วนบุคคลหรือ 

ครอบครัวได้ เมื่อแก้ที่บุคคลหรือครอบครัวได้ ก็ชื่อว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติได้
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