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การแข่งขันกันบริโ ภคหรือบริโ ภคเพื'อหน้ าตา หรือบริโ ภคด้วยการถูกชักนํ าด้วยสื'อกระแสหลัก ซึ'งได้ใ ช้
กลยุทธ์ทางการตลาด โดยพืน7 ฐานพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความมังคั
' ง' (wealth) หรือระบุว่าความมังคั
' งเป็
' นความชัวร้
' าย
ในสองเหตุผลก็คอื หนึ'ง ความมังคั
' งทางวั
'
ตถุสามารถป้ องกันเราจากความลําบากและความยากจน และสองช่วยเหลือ
มนุษย์ในการพัฒนาความเมตตา-กรุณา ถือเป็ นกุศลจิต และทําให้สงั คมมีความสุขยิง' ๆ ขึน7 ไป เพราะความสุขทีแ' ท้จริง
มิได้เกิดจากการบริโ ภควัตถุ แต่ อย่า งใด หากแต่ เ กิดขึ7น จากสภาวะของจิตใจภายใน จากมุ มมองของพุทธศาสนา
คุณประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาเชิงวัตถุนัน7 ก็เป็ นเพียงแต่การนําเสนอปั จจัยในการดํารงชีวติ เพื'อทีจ' ะ
อํานวยให้มนุษย์นัน7 สามารถใช้เวลา และพลังงานในการลงมือปฏิบตั แิ ละพัฒนาทางจิตยิง' ๆ ขึน7 ไป การพัฒนาและการ
ถือกําเนิดของดัชนีทเ'ี ป็ นความสุขแห่งชาติ (gross national happiness) (GNH) หรือดัชนีในลักษณะเดียวกัน ใน
อนาคตมีเ พียงจะก่อ คุ ณู ป การเฉพาะในแง่ มุม ทางเศรษฐศาสตร์เ ท่ า นัน7 แต่ ด ัช นี ดงั กล่ าว อาจจะเป็ น คํา ตอบของ
ความหมายแห่งการมีชวี ติ และความอยู่รอดของมนุษยชาตินนเลยที
ั'
เดียว
คําสําคัญ: สตรีนิยม, เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

Abstract
Nowadays, the world is full of people who are only thinking of themselves. Most of them
continuously buy things even if they do not need it at all. Moreover, they also keep compete with others. All
of this is because they are influenced by the marketing strategies and the commercial. Buddhism does not
deny the wealth or say that it was the devil. The wealth can actually save people from hardship. It can also
help people enhance their mind. People will help one another and make the society be the better place to
live. From the view of Buddhism, the benefit of economics and materialism can fulfill only the physical needs.
However, these things can let people spend their time in enhancing their mind. And the measurement tool,
gross national happiness (GNH), is developed to show the meaning of life.
Key word: Feminism, Buddhist Economics.
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บทนํา
การวิเคราะห์พระพุทธศาสนา และสตรีนิยม1 “ถ้าคุณพบพระพุทธเจ้าบนท้ องถนน ให้ฆ่าทิ> ง” สุภาษิตนี7
เกิดขึน7 ในศตวรรษที' 9 ของ Zen master Lin-Chi เขาเป็ นบุคคลสําคัญทางพระพุทธศาสนาทีเ' ตือนเกีย' วกับการไม่ยดึ ติด
เขากล่าวว่ า อุดมคติ และแรงบัน ดาลใจ สิง' เหล่านี7เป็ น สิง' ที'ทําให้เ รายึดติดและมันเป็ นสัญ ญาณเตือนว่ า เรายังไม่
สามารถทําได้ และควรกลับไปนังสมาธิ
'
“ถ้าคุณพบระบบทุนนิ ยมบนท้องถนน ให้คณ
ุ ทําลายมันทิ> ง”
ชาวพุท ธบางกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า การตอบสนองระบบทุนนิ ยมโดยการทําลายฝ่ ายตรงข้าม ไม่ใ ช่
เป้ าหมาย แต่ถา้ คุณเจอกับระบบทุนนิยม ให้เข้าใจสาระสําคัญของมัน และนี'เป็ นตัวแปรทีส' าํ คัญอีกตัวหนึ'ง
“ถ้าคุณพบวิ ถีชีวิตของคนบางพืน> ทีDปลูกพืชอิ นทรีย์ ให้คณ
ุ ทําลายมันทิ> ง ”
การเคลื'อนไหว เช่น การนัดหยุดงานอยู่บา้ น ส่วนใหญ่พบในชาวพุทธตะวันตก ทีแ' สวงหาสิง' ทีอ' ยู่ในโลกมาก
ขึน7 และยืนยัดเพื'ออุดมคติ เพียงแค่ชวี ติ ด้านเศรษฐกิจ Zen master Lin-Chi กล่าวว่า ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าไม่
มีความเมตตาต่อเพื'อนมนุ ษย์ด้วยกัน และเขายัง กล่าวอีกว่า ในโลกนี7ยงั มีความต้องการที'จะเปลี'ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ ความยากจน และการกดขี' สิง' เหล่านี7ยงั ครอบครองอยู่ในโลกนี7 บางคนอาจมองว่าเป็ นสิง' ทีเ' ลวร้าย และผูท้ ม'ี ี
ผลกระทบคือ ผูท้ ย'ี ากจน

ชาวพุทธสามารถเป็ นนายทุนได้หรือไม่
พุทธศาสนา และเศรษฐกิจ ดูเหมือนจะแตกต่างกันมาก ทัง7 ทัศนคติของชีวติ ทีม' ตี ่อเศรษฐกิจ ในแถบเอเชียยึด
ภาพวาด หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นหลัก และในประเทศแถบตะวันตกสนใจเรื'อง ระบบของเศรษฐกิจ และมอง
คู่แข่งทางการตลาดเป็ นสําคัญ Sinichi Inoue กล่าวว่า คําสอนของพระพุทธศาสนาในประเทศของเขา มีการสอน
จริยธรรม ในเชิงบวก2 และเขายังบอกว่า องค์ดาไลลามะ กล่าวว่า คนทีม' แี รงบันดาลใจทีถ' ูกต้องสามารถกลายเป็ นนัก
3
ธุรกิจทีด' ี และมีความซื'อสัตย์ได้ หรือบางคนทีน' บั ถือศาสนาพุทธ ด้วยภาพวาดของพระพุทธเจ้า ก็เสริมสร้างให้บุคคล
นัน7 ประสบผลสําเร็จในธุรกิจได้ ในความคิดเห็นส่วนตัว ถ้าคุณฝึกความอดทน และความมีเมตตา คุณก็จะกลายเป็ นนัก
ธุรกิจทีด' ี และมีประสิทธิภาพ สําหรับเพศ ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม จะปิ ดกันเพศหญิง เช่นการประกอบอาชีพ แต่
ในศาสนาพุทธกลับมองว่า ทางด้านเศรษฐกิจไม่ควรจะกีดกัน ควรจะพึง' พาอาศัยกัน ไม่ว่าจะเป็ นวัยเด็ก วัยชรา ตลอด
ถึงการเจ็บป่ วย และผลประทบของมุมมองทางเพศ นัน7 จะเกิดการใส่ร้ายป้ า ยสีกนั และปั ญหาที'เกิด ขึ7น ไม่เพีย ง
นักวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ กล่าวว่า ในทางเศรษฐกิจเราไม่สามารถเลือกทีจ' ะลําเอียงได้
งานเขียนเหล่านี7 เป็ นการบ่งชีว7 ่า เราสามารถจะประพฤติตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปพร้อม
กับการพาณิชย์ได้ ซึง' แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างลึกซึง' และเต็มไปด้วย มิตเิ ชิงจริยธรรมและจุดหมายของมนุษย์
ในส่วนทัศนคติทค'ี ่อนข้างเป็ นไปในเชิงตรงกันข้ามระบบทุนนิยมนัน7 อ้างว่า ธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจของ
เราในยุคปั จจุบนั นี7 เรียกว่า “ระบบทุนนิยมบริษทั ระดับโลก” เขามองว่า การพาณิชย์เป็ นวิง' ทีแ' ตกต่างและขัดแย้งกับ
วัตถุประสงค์แห่งการพัฒนาจิตวิญญาณ ทุกวันนี7เราพอจะกล่าวได้ว่าระบบเศรษฐกิจของเรามีรากฐานอยู่บนการลัก
ขโมย เนื'องจากโลกาภิวตั น์โดยบริษัทระดับโลกนัน7 ได้ทําให้โลกทัง7 โลกกลายเป็ นสิง' ของทีซ' 7อื ขายกัน ในมุมมองของ
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นักวิชาการ กล่าวว่า ความรุนแรงเชิงโครงสร้างของทุนนิยมการตลาดเสรีขา้ มชาติ การสร้างบริษทั นัน7 ต้องอาศัย ความ
โลภ ความหลงผิด และความเกลียด สําหรับการลักขโมยนัน7 คือธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจของพวกเรา
ความแตกต่างระหว่างทัศนคติ 2 แบบนี7 เกิดขึน7 เพราะการพัฒนาตามยุคสมัย บางคนอาจจะแย้งว่า การเน้น
ไปที' การปฏิรูปตัวเอง และความมีศลี ธรรมนัน7 เพียงพอสําหรับสังคมยุคก่อนอุตสาหกรรมในอดีต หากแต่ว่า สภาวะ
ต่างๆ ในปั จจุบนั ทําให้ชาวพุทธต้องดําเนินชีวติ ในแนวทางที'เป็ นระบบ ซึ'งแตกต่างไปจากเดิม อาจจะดูเหมือนว่า
ศาสนาได้มกี ารปรับตัวเชิงวัฒนธรรมหลายประการ เมื'อศาสนาได้เคลื'อนย้ายจากจุดกําเนิดในแถบเอเชียใต้ ไปยัง
เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วต่อมาช่วงหลังก็เผยแผ่ไปยังยุโรป สหรัฐอเมริกา และภูมภิ าคอื'นๆ
ตอนนี7จงึ มีความจําเป็ นทีจ' ะต้องปรับพุทธศาสนาให้เข้ากับความเป็ นจริงเชิงเศรษฐกิจแบบใหม่
องค์กรระดับโลก สถาบันการศึกษา หรือ ธุรกิจใดๆ ของรัฐบาล ทีไ' ม่แสวงหาผลกําไร องค์กร ท้องถิน' ชุมชน
และครอบครัว ไม่สามารถลบล้างระบบทุนนิยม (ความโลภ) ลงไปได้ จากระบบโครงสร้าง แต่ละช่วงเวลามีโอกาสทีจ' ะ
ตอบสนองระบบทุนนิยมนี7ได้ สิง' ที'สําคัญพระพุทธศาสนาเตือนให้เราไม่ยึดติด ความทุกข์ทรมานทางเศรษฐกิจ ให้
ดําเนินชีวติ ด้วยทางสายกลาง และดํารงอยู่ในความชอบธรรม เปิ ดกว้างการมีส่วนร่วมกับรัฐบาล และธุรกิจที'มขี นาด
ใหญ่ของโลก

แนวคิ ดทีDเรายอมรับ4
นักวิชาการชาวพุทธเขียนเกี'ยวกับประเด็นต่างๆ เชิงเศรษฐกิจ โดยเริม' ตต้นด้วยประสบการณ์ของการนัง'
สมาธิ แล้วก็ได้พูดถึงการเกี'ยวข้องกันโดยรากฐาน สันติภาพ ความเห็นอกเห็นใจ และการให้คํามันสั
' ญญา และสิง'
เหล่านี7เป็ นลักษณะทีเ' ปี' ยมด้วยความเบิกบาน และมีนักเขียนทีม' แี นวคิดตรงข้ามมันจะพูดว่า ระบบเศรษฐกิจร่วมสมัย
นัน7 จากรากฐานแล้วเป็ นระบบที'ไม่ขน7ึ อยู่กบั บุคคล และไม่มคี วามเกีย' วข้องกับคน นักเขียนเหล่านี7อา้ งว่า เศรษฐกิจ
ต่างๆ นัน7 เป็ นสิง' ทีแ' ยกตัวออกมาจากสังคม และแยกออกมาจากบรรทัดฐานเชิงจริยธรรมทุกอย่างตลอดจนพฤติกรรม
ต่างๆ ทีเ' กีย' วข้องกับชีวติ ทางสังคม กล่าคือ เมื'อมีการเคลื'อนทีไ' ปแล้ว ก็จะเคลื'อนทีไ' ปเรื'อยๆ อย่างเป็ นอัตโนมัตติ าม
กฎของมันเอง
เราอาจจะเห็นความเชื'อนี7ถูกสะท้อนออกมาให้เห็นบ่อยๆ โดยการใช้ภาพของเครื'องจักรกล, เครื'องยนต์, และ
โดยการใช้ตรรกะในเชิงฟิ สกิ ส์, กฎหมาย, หรือ การคํานวณ เช่น เชือ7 เพลิง ทีท' าํ ให้เครื'องยนต์แห่งทุนนิยมขับเคลื'อนไป
ได้ ก็คอื กําไร บริษทั ขนาดใหญ่ต่างๆ จัดเป็ นรูปแบบใหม่ของความเป็ นตัวเองในระดับรวมทีไ' ม่เกีย' วข้องกับตัวบุคคล
การทํากําไรได้ และ การเติบโต กลายเป็ นสิง' ทีม' คี วามสําคัญมากขึน7 เรื'อยๆ ในฐานะของ เครื'องยนต์ แห่งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของโลก กล่าวคือ ระบบนัน7 ได้รบั ชีวติ โดยตัวมันเอง ทุนนิยมเป็ นโครงสร้าง หรือระบบที'ถูกขับเคลื'อนโดย
“ตรรกะ แห่งตลาด

ความคิ ดเห็นสะท้อนบางอย่างเกีDยวกับพุทธศาสนากับการปฏิ บตั ิ ทางเศรษฐกิ จ
ความรูค้ วามเข้าใจในการทําสมาธิ การทําสมาธินนั 7 เป็ นการทําใจเปิ ดรับ, การใช้เหตุผล, การเต็มไปด้วยความ
สงสัยการทําสมาธินัน7 คือการตรวจสอบหาความจริง สิง' ทีถ' ูกตรวจสอบจริงๆ แล้วไม่ได้สาํ คัญเท่ากับทัศนคติในการ
ตรวจสอบ อันเป็ นทัศนคติทเ'ี ปิ ดกว้างต่อสิง' ทีเ' ป็ น, ปล่อยวางในแนวคิดและความเชื'อเดิมๆ มองเห็นสิง' ต่างๆ ในมุมมอง
ใหม่ๆ และวิทยาศาสตร์นนั 7 ก็เช่นเดียวกันกับการฝึกทําสมาธิ คือ กระบวนการของทฤษฎี นักคิดในยุคนัน7 กล่าวเสมอว่า
แม้แต่ทฤษฎีทเ'ี รานิยมใช้ ก็ยงั เกิดจากความคิดของเราเอง ซึง' น่ าสนใจและเป็ นประโยชน์ทส'ี ุด เท่าทีท' ฤษฎีนัน7 จะทําได้
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แต่ว่า ทฤษฎีเหล่านัน7 ไม่เคยสมบูรณ์ ไม่เคยเด็ดขาดแน่ นอน หากแต่เปิ ดให้มกี ารแก้ไขได้เสมอเมื'อความรู้ถูกขยาย
เพิม' เติมออกไป จิตที' “ไม่ร”ู้

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ สําหรับธุรกิ จ (Buddhist Economics for Business)
จากการสํา รวจเศรษฐศาสตร์แนวพุ ทธกับการเปลี'ยนแปลงไปสู่ธุ รกิจในรูป แบบอื'น ๆ คือการปฏิเ สธและ
ต้องการลบความผิด (บาป) ของมนุษย์
ข้อปฏิบตั พิ น7ื ฐานของเศรษฐศาสตร์ตะวันตก มีดงั นี7 คือ
1. กําไรสูงสุด
2. การปลูกฝั ง
3. การแนะนําตลาด
4. การใช้สงั คมโลกเป็ นเครื'องมือ
5. พืน7 ฐานความเห็นแก่ตวั
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเสนอทางเลือก คือ
1. ลดความทุกข์ทรมาน 2. ลดความต้องการทีซ' บั ซ้อน
3. ไม่ใช้ความรุนแรง
4. ปกป้ องสิง' ทีเ' ป็ นความจริง
5. ความเอือ7 อาทร
พุทธเศรษฐศาสตร์ ไม่เป็ นเพียงระบบเท่านัน7 แต่เป็ นกลยุทธ์ทส'ี ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐกิจ พุทธ
เศรษฐศาสตร์ยงั ให้เหตุผลทางจริยธรรมทีส' ง่ เสริมให้เกิดความสุข ความสงบ และความอดทน
โทมัส เชลลิง' กล่าวว่า เศรษฐศาสตร์ตะวันตก เป็ นศูนย์กลางของความเห็นแก่ตวั เข้าใจว่า ความพึงพอใจของ
ร่างกายและจิตใจของคน และศาสนาพุทธยังคัดค้านเศรษฐศาสตร์ตะวันตก โดยสิน7 เชิง ซึง' ความคิดทีแ' ตกต่างกันของ
แต่ละคน มันคือ อัตตา สิง' ทีไ' ม่มตี วั ตน
อัต ตา เป็ น สิ'งที'ระบุตัวตนของเราที'ตัง7 ไว้ และ ตัว เอง คือ การรวมตัวกันของการเปลี'ย นแปลงทางด้า น
กายภาพและองค์ประกอบด้านจิตใจ ซึง' ก่อให้เกิดความทุกข์
อนัตตา คือ ความเชื'อ ความพยายามทีจ' ะส่งเสริมให้ชาวพุทธปฏิบตั ิ แยกตัวเองออกมาจากการยึดมันถื
' อมัน'
กับสิง' ที'ผดิ พลาด และสิง' เหล่านี7เป็ นสิง' ที'กดี ขวางของหนทางไปสู่ความสําเร็จ นักประสาทวิทยาสมัยใหม่ สนับสนุ น
มุมมองของชาวพุทธ สิง' ที'นักประสาทวิทยา พบ เรียกว่า “การเสี ยสละ” และการเสียสละยังพบไปทัวโลก
'
และมี
ความสําคัญกับการทํางานร่วมกันสําหรับการทํางานความคิดของชาวพุทธ เป็ นความคิดทีไ' ม่เห็นแก่ตวั มีความหมาย
อย่างมากสําหรับเศรษฐกิจ ปรากฏในผลงานของ E.F. Schumacher เขาเคารพ ความคิดของ Payutto และคนอื'นๆ
พุทธเศรษฐศาสตร์เกิดขึน7 เพื'อเป็ นทางเลือกทีส' าํ คัญในการคิดทางด้านเศรษฐกิจตะวันตก

การพ้นทุกข์
เมื'อ เศรษฐกิจ ตะวัน ตกส่ ง เสริม การทํ า ธุ ร กิจ บนพื7น ฐานของความเห็น แก่ ตัว คือ การหาผลกํ า ไรสูง สุ ด
พระพุทธศาสนาแนะนํ า ยุทธศาสตร์ทางเลือก ข้อปฏิบตั ิพ7นื ฐานของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ การลด ความทุกข์
ทรมานของชีวติ ทัง7 ปวง รวมทัง7 สิง' มีชวี ติ ทีเ' ป็ นมนุ ษย์และไม่ใช่มนุ ษย์ เงื'อนไขการลดความทุกข์ของเศรษฐกิจ คือ การ
ลดการผลิต นี'คอื กลยุทธ์ท'ีเพียงพอในแง่ของการตัดสินใจทฤษฎีการคาดการณ์ ของ Daniel Kahneman and
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Tuersky พบว่า ผูท้ ด'ี ่วนตัดสินใจมีโอกาสทีจ' ะสูญเสียมากกว่าทีจ' ะได้กําไร การสูญเสียใช่ว่าจะมีแต่เงิน แต่ยงั เกิดกับ
มนุษย์ และธรรมชาติ
เศรษฐศาสตร์ตะวันตก บริษทั จะต้องทํากําไรต้องมีแรงจูงใจทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นถึง วัตถุนิยม สังคมจะ
ยกย่องคนที'มีวตั ถุมาก และคนที'ไม่มีวตั ถุ ก็จะเป็ นคนที'ต้อยตํ'า และคนที'มวี ตั ถุมากด้านจิตใจก็ดไี ปด้วย เช่น คน
รําD รวยกับคนยากจน คุณค่าของวัตถุนิยมได้มกี ารแพร่กระจาย ทําลายความเป็ นอยู่ในสังคมของคนรวยทําให้ชวี ติ เขา
6
ตกตํ'า เกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวลในการแก้ไขปั ญหา เช่น ปวดหัว หลงตัวเอง พฤติกรรมต่อต้านสังคม
นักจิตวิทยา เรียกว่า การเกิดมโนภาพอัตโนมัติ ผ่านกลไกทีผ' ูค้ นแสวงหาตอบสนองความต้องการ ของพวก
เขา มัน เป็ น กลยุ ท ธ์ ที'ทํา ให้เ ขาประสบผลสําเร็จ เพื'อ ไปสู่เ ป้ า หมาย ผู้ท'ีนับ ถือ ศาสนาพุ ทธไมได้แ สวงหา ความ
สะดวกสบาย แต่ ต้ อ งการ ปั จ จัย 4 อาหาร เครื'อ งนุ่ ง ห่ ม ที'อ ยู่ อ าศัย และยารัก ษาโรค แค่ น7ี ก็เ พีย งพอ และ
พระพุทธศาสนาแนะนําให้อยู่ในทางสายกลาง และทําสมาธิ คิดวิเคราะห์ปัญหาทีผ' ่านเข้ามา
พระพุทธเจ้าบอกว่า สิง' ทีด' ที ส'ี ดุ คือ การทําสมาธิ ลดความอยากได้อยากมี พึงพอใจในสิง' ทีต' นมีอยู่ “ทางสาย
กลาง” ในแง่เศรษฐกิจนี7 หมายความว่า ผลผลิตอาจจะไปไม่รอด เพราะไม่เน้นกําไรจากการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์
ตะวันตกมองว่า เงินมีความสําคัญมาก เงินมากย่อมดีกว่าเงินน้อย ถ้าเงินหรือได้กาํ ไรน้อยก็จะมีผลกระทบต่อพนักงาน
ในยุค โลกาภิว ัตน์ ท'ีเ ราพบ กลไกการตลาดที'เ พิ'มขึ7น ในตลาดขนาดใหญ่ ซ'ึงเพิ'ม ขึ7นอย่ างรวดเร็ว เป็ น สถาบัน ที'มี
ประสิทธิภาพ ลด เพิม' สินค้าหรือวิธกี ารผลิตได้
คนยากจน คนด้อยโอกาส พวกเขาโดนคลอบงํา จากกลไกเหล่านี7 เพราะเขาไม่มกี ําลังซือ7 สําหรับผูท้ ม'ี กี ําลัง
ซือ7 มาก เขาจะมีพฤติกรรมทีไ' ม่สนใจในเรื'องของราคา ซึง' เหล่านี7คอื ข้อจํากัดของตลาดทีไ' ม่สมบูรณ์ และไม่เป็ นกลาง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การไม่ใช้ความรุนแรง หรือ “อหิงสา” เป็ นหลักของพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปั ญหาสังคม
เพราะไม่ทาํ ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในสังคม โดยหาทางแก้ไขโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในสังคม โดยรูปแบบ
เศรษฐกิจชุมชน เป็ นตัวอย่างที'ดขี องผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ'งเกิดขึ7นเพื'อตอบสนองความต้องการของคนทัง7 สองฝ่ าย
สามารถต่อรองราคากันได้ การเกษตรเป็ นตัวอย่างทีด' ขี องเศรษฐกิจชุมชน โดยสินค้าเกษตร คนในชุมชนเก็บเกีย' วแล้ว
นํามาขาย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และพอใจในราคาทีต' นเองซือ7 และพืชผักจะไม่ใช้สารพิษ จึงทําให้ชุมชนสนับสนุ น
การเกษตร มุ่งมันส่
' งเสริมให้เกิด ความไว้วางใจ ในการสร้างมูลค่าเพิม' ของผลิตภัณฑ์
เศรษฐศาสตร์ตะวันตก สิง' ของทุกอย่าง จะถูกกําหนดราคาโดยตัวของมันเอง สําหรับการเพิม' การส่งออก การ
ผลิต และปั ญหาเกีย' วกับการใช้เครื'องมือนี7 เป็ นการตอบสนองทีเ' ลวร้ายทีส' ุดของทุกฝ่ ายทีเ' กีย' วข้อง คู่คา้ ต้องมีการดูแล
อีกฝ่ ายหนึ'งด้วย
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ลักษณะของเศรษฐศาสตร์ตะวันตกและเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ7
เศรษฐศาสตร์ตะวันตก

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

เพิม' ผลกําไร
ความต้องการ
เพิม' ตลาด
เพิม' การใช้ประโยชน์
เพิม' ประโยชน์ของตนเอง
ยิง' ใหญ่ยงิ' ดี

ลดความทุกข์
เพิม' ลด ความต้องการ
ลดความรุนแรง
ลดการใช้เครื'องมือ
ลดประโยชน์ของตนเอง
เล็กเป็ นสิง' ทีส' วยงาม

พุทธเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้หวังทีจ' ะสร้างระบบเศรษฐกิจของตัวเอง แต่แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ทส'ี ามารถนํามาใช้
ทางเศรษฐกิจได้ตลอดเวลา ช่วยแก้ไขปั ญหาการดํารงชีวติ ลดความทุกข์ของสิง' มีชวี ติ ทัง7 หลาย รูปแบบเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั เศรษฐศาสตร์แนวพุทธชีใ7 ห้เห็นว่า ความแตกต่างของการส่งเสริมของธุรกิจขนาดใหญ่ และการแข่งขันของ
ธุรกิจ นําไปสูก่ ารทําลายระบบเศรษฐกิจ

ความสันโดษ
ความยินดีพอใจตามมีตามได้ตามกําลังและความจําเป็ นของตนการดํารงชีวติ อยู่ของประชาชนในปั จจุบนั ถูก
เหตุปัจจัยต่างๆ หลากหลายมากระทบกระทังเบี
' ยดเบียนอยู่ทุกเมื'อ ซึง' ล้วนแต่ทําให้การดําเนินชีวติ เป็ นไปด้วยความ
ยากลําบากไม่สามารถดําเนินชีวติ ตามสมควรแก่อตั ภาพที'ควรจะเป็ นให้อยู่ดมี สี ุขได้เมื'อเป็ นเช่นนี7ควรทีท' ุกคนจะต้อง
หันกลับมาทบทวนถึงแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบตั ขิ องตนเพื'อประคับประคองตนให้รอดพ้นจากภัยพิบตั ทิ งั 7 ปวง มี
ความอยู่ดมี สี ุขตามสมควรด้วยการปฏิบตั ิตามหลักธรรม คือความสันโดษที'สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนํ า
ชาวโลกให้หาความสุขโดยการถือสันโดษคําว่า "สันโดษ” แปลว่าความยินดีคอื ความพอใจ ความยินดีดว้ ยของของตน
ซึง' ได้มาด้วยความเพียร ด้วยความซื'อสัตย์สจุ ริตและโดยชอบธรรมในการหาทรัพย์ได้โดยไม่ไปเบียนเบียดผูอ้ 'นื หรือสัตว์
อื'น เป็ นต้น
หลักของความสันโดษมีอยู่ 3 ประการ ประกอบด้วย
1. ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามทีต' นได้มา คือตนได้สงิ' ใดมาหรือเพียรหาสิง' ใดมาได้ไม่ว่าจะ
หยาบหรือประณีตแค่ไหนก็ยนิ ดีพอใจด้วยสิง' นัน7 ไม่ติดใจอยากได้สงิ' อื'นไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะสิง' ทีต' นไม่
ได้มา ไม่ปรารถนาสิง' ทีต' นไม่พงึ ได้หรือเกินไปกว่าทีต' นจะพึงได้โดยถูกต้องชอบธรรมไม่เพ่งเล็งปรารถนาสิง' ของทีค' น
อื'นได้จนเกิดความริษยา
2. ยถาพลสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามกําลัง คือยินดีแต่พอแก่กําลังร่างกายสุขภาพและวิสยั ของตน มี
ความพอใจในการจัด สรรหน้ า ที'ก ารงานจัด สรรการศึก ษาศิล ปวิท ยาและจัด สรรคุ ณ ธรรมเพื'อ ปฏิบ ัติใ ห้ส มกับ
กําลังสติปัญญาของตนเองเลือกทําในสิง' ทีต' นเองถนัดแล้วตัง7 ใจปฏิบตั ิให้กา้ วหน้าไปตามกําลังแต่ละอย่างด้วยความ
ขยันหมันเพี
' ยร
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3. ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามสมควร หรือยินดีตามทีเ' หมาะสมกับภาวะ ฐานะ แนวทาง
ชีวติ และจุดหมายแห่งการบําเพ็ญกิจของตนไม่นึกคิดอยากได้ทรัพย์สมบัตทิ ล'ี 7ําค่าเกินฐานะของตนเองบางครัง7 แม้จะได้
สิง' ทีเ' กินฐานะของตนเองมาก็ไม่ลุ่มหลงว่าเป็ นสิทธิที~ ค' วร จะได้กลับเห็นว่าสิง' ทีไ' ด้มานัน7 ลํ7าค่าควรให้คนอื'นได้มสี ่วนร่วม
ดูแลรักษาหรือบริโภคใช้สอยด้วยโดยการทําให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่สงั คมรอบข้างจะเห็นว่าความสันโดษเป็ น
ทรัพย์อย่างยิง' เป็ นการสร้างความสุขให้แก่ชวี ติ การรับและการได้มาหากไม่มสี ติกอ็ าจลุ่มหลงไปตามอํานาจของโลภะ
อย่างไม่มขี อบเขต "ความรูจ้ กั พอก่อสุขทุกสถาน" จึงเป็ นคําเตือนสติให้ตนรูจ้ กั ความสุขทีแ' ท้จริงดังคําพูดทีว' ่า คนทีร' วย
ทีส' ดุ คือ คนรูจ้ กั พอใจในสิง' ทีต' นมี และ คนทีจ' นทีส' ุดคือคนทีไ' ม่รูจ้ กั พอ ถ้าทุกคนต่างมีความสันโดษพอใจยินดีใช้สอย
วัตถุสงิ' ของต่างๆ อย่างมีสติ ไม่สุรุ่ยสุร่ายดําเนินชีวติ ด้วยความซื'อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา
และความรอบคอบเพื'อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย' นแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมก็จะสามารถสร้างความ
อยู่ดกี นิ ดีเป็ นเหตุให้เกิดความสุขขึน7 ได้ดงั นัน7 ความสันโดษความยินดีพอใจตามมีตามได้ตามกําลังและความจําเป็ นของ
ตนพร้อมทัง7 มี ขยันหมันเพี
' ยรหาเลีย7 งชีพด้วยความสุจริตไม่เป็ นภัยต่อตนเองหรือ สังคมเมื'อหาทรัพย์มาได้แล้วต้องรูจ้ กั
เก็บออมระมัดระวังในการใช้จ่ายไม่ก่อให้เกิดหนี7สนิ ก็จะนํามาซึง' ความอยู่ดมี สี ุขความสันโดษจึงเป็ นคุณธรรมทีท' ุกคน
ควรพินิจพิจารณาน้อมนํามาประพฤติปฏิบตั ใิ ห้เกิดเป็ นนิสยั ติดตัวโดยแท้8 เพราะฉะนัน7 จึงจําเป็ นต้องเข้าใจรากฐาน
ของชีวติ ให้ชดั เจนเสียก่อน

การรู้จกั ประมาณในการบริ โภค (โภชเนมัตตัญbุตา)
ความเป็ นผูร้ จู้ กั ประมาณตน (มัตตัญ•ุตา) เป็ นองค์ธรรมทีส' าํ คัญยิง' ต่อการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์อย่างมีสนั ติ
สุขและยังยื
' นมีความหมายถึงความเป็ นผูร้ จู้ กั ประมาณ คือ ความพอเหมาะพอดี เช่น รูจ้ กั ประมาณในการแสวงหาโภค
ทรัพย์ รูจ้ กั ประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ ให้พอเหมาะพอควร เป็ นต้น ซึง' เกีย' วเนื'องหรือสัมพันธ์กบั “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ที'เป็ นเรื'องของจิตใจและการยับยัง7 ใจมิให้ตกเป็ นทาสของวัตถุสงิ' ของ และสิง' ยัวยุ
' ความกระหายและความ
ต้องการต่างๆ ซึ'งเศรษฐกิจระบบการตลาด (Marketing economy) ปั จจุบนั สามารถแพร่กระจายไปสู่ครัวเรือนของ
เกษตรกรได้ทุกครัวเรือนไม่มขี อ้ จํากัด โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟื อย เมื'อวิเคราะห์เข้ากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จะ
เห็น ว่ า ทุ ก เรื'อ งมีจุ ด เริ'ม ต้น ที'ตัวบุ ค คลว่ า จะต้อ งรู้จ ัก ประมาณตนก่ อ น หรือ การรู้จ ัก พอดีท างพุ ท ธศาสนาเรีย กว่ า
“มัตตัญ•ุตา” หรือ หากเป็ นผูร้ จู้ กั ประมาณในการบริโภคอาหาร ก็เป็ นโภชเนมัตตัญ•ุตา เป็ นต้น

การเปรียบเทียบลักษณะสันโดษ9
ลักษณะของผูส้ นั โดษ
1. ทํามาหาเลีย7 งชีพด้วยความเพียรและปั ญญาเท่าที'
เหมาะสมกับ ภาวะของตน และเป็ นการชอบธรรม
2. ไม่อยากได้ของผูอ้ 'นื หรือของทีไ' ม่ชอบธรรม ไม่ทาํ การ
ทุจริตเพราะปากท้องและผลประโยชน์สว่ นตัว
3. เมื'อทํามาหาเลีย7 งชีพได้สงิ' ของมา ก็ไม่ตดิ ไม่หมกมุ่น
มัวเมา ไม่กลายเป็ นทาสของสิง' เหล่านัน7
4. เมื'อไม่ได้ พยายามจนสุดวิสยั แล้วไม่สาํ เร็จ ก็ไม่
เดือดร้อนรนไม่ถูกความผิดหวังครอบงํา
5. ไม่ถอื เอาสิง' ทีต' นหาได้ สมบัตขิ องตน หรือ ผลสําเร็จ
8

ลักษณะของผูข้ าดสันโดษ
1. การเบียดเบียนกันเพราะอยากได้ของผูอ้ 'นื
2. การทุจริต เพราะอยากได้ แต่ไม่อยากทํา หรืออยากได้
ทางลัด
3. ความฟุ้งเฟ้ อฟุ่มเฟื อย แต่ไม่ชอบทําการงาน
4. ความทอดทิง7 ละเลย ไม่เอาใจใส่หน้าทีก' ารงาน ทุจริต
ต่อหน้าที'
5. ความเกียจคร้าน เฉื'อยชา

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณโสภณจิตฺโต ป.ธ. 9), แด่เพืDอนร่วมทางสายสันโดษ, ข่าวสดรายวัน, (30 พฤษภาคม 2552).
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครัง7 ที' 2, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธโิ กมลคีมทอง, 2532), 154.
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ของตน มาเป็ นเหตุยกตนข่มผูอ้ น'ื
6. หาความสุขได้จากสิง' ทีเ' ป็ นของตน หรือเป็ นสิทธิของ
ตน สามารถดํารงชีวติ ทีม' คี วามสุขได้
7. มีความภาคภูมใิ จในผลสําเร็จทีเ' กิดจากตน มีความ
อดทน สามารถรอคอยผลสําเร็จได้
8. มีความรักและภักดีในหน้าทีข' องตน

6. ความเดือดร้อนใจ กระวนกระวาย หาความสุขไม่ได้
เพราะไม่รจู้ กั อิม' ไม่รจู้ กั พอ มีความไม่พอใจอยูต่ ลอดเวลา
7. ไม่มสี งิ' ให้ภมู ใิ จ อดทนน้อย รอคอยไม่ไหว
8. ไม่มคี วามรับผิดชอบ

ทางสายกลาง (มัชฌิ มาปฏิ ปทา)
ธัมมานุ ธมั มปฏิปทา คือ การปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม หรือสมเหตุสมผล นัน7 ก็คอื หลักแห่งทางสายกลาง
(มัชฌิมาปฏิปทา) ซึง' ว่าด้วยชีวติ ควรอยู่อย่างไร พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็ นกลางๆ ตามธรรมชาติ คือ ตามสภาวะของ
สิง' ทัง7 หลายมันเป็ นของมันเองตามเหตุปัจจัย ไม่ติดข้างในทิฏฐิคอื ทฤษฎีหรือแนวคิดเอียงสุด นอกจากนี7ยงั สามารถ
เชื'อมโยงหลักมัชฌิมาปฏิปทา กับหลัก ปฏิจจสมุปบาทได้ว่าเป็ นสิง' เดียวกัน อันเป็ นกระบวนธรรมแห่งการเกิดขึน7
พร้อมโดยอาศัยกันและกันของสิง' ทัง7 หลาย เป็ นเรื'องจริงสําหรับชีวติ มนุ ษย์และธรรมชาติ เป็ นองค์ประกอบพืน7 ฐานที'
สามารถขยายหรือกระจายออกไปและจัดวางใหม่เป็ นระบบ มีรูปแบบ ขัน7 ตอน และลําดับต่ างๆ กันมากมาย โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บุคคลสถานการณ์ เงื'อนไขและระดับความพร้อมจําเพาะทีแ' ตกต่างกันออกไป
เศรษฐกิจพอเพียงมีความเกีย' วข้องกับหลักมัชฌิมาปฏิปทา ซึง' หลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็ นรากฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็ นปรัชญาหรือเรื'องของนักคิดทีก' ําลังคิดค้นหาความจริง มัชฌิมาปฏิปทา เป็ นเรื'องของพฤติกรรมหรือเป็ น
การปฏิบตั ขิ องผูท้ รงปั ญญาซึง' เข้าไปเกีย' วข้องกับการแก้ไขปั ญหาชีวติ และความเป็ นอยู่จริงของมนุ ษย์ เพื'อให้เกิดดุลย
ภาพทัง7 3 ด้าน คือ 1) การปรุงแต่งทางวัตถุของโลกสมัยใหม่ 2) การปรุงแต่งจากหลักธรรม และ 3) การปรุงแต่งทาง
ความคิดหรืออุดมคติ ดังนัน7 ความพอเพียงก็ดี หลักมัชฌิมาปฏิปทาก็ดี จึงเป็ นหลักพืน7 ฐานเพื'อให้เกิดดุลยภาพแห่งชีวติ

เศรษฐศาสตร์เชิ งพุทธกับความไม่เบียดเบียน
ความพอดีหรือมัชฌิมา คือความไม่เบียดเบียนตน และไม่เบียดเบียนผูอ้ 'นื อันนี7เป็ นหลักสําคัญเหมือนกัน เป็ น
หลักตัดสินพฤติกรรมมนุษย์ของพุทธศาสนาไม่เฉพาะในการบริโภคเท่านัน7 แต่ในทุกกรณีเลยทีเดียว มัชฌิมาก็คอื ไม่
เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผูอ้ 'นื คําว่า ไม่เบียดเบียนผูอ้ 'นื ในพุทธศาสนานัน7 ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านัน7 อะหิงสา สัพพะ
ปาณานะ แปลว่า ไม่เบียดเบียนชีวติ ทัง7 ปวง ซึง' สมัยนี7เขาเรียกว่า ecosystems ความหมายอีกอย่างหนึ'งของความพอดี
หรือมัชฌิมา คือไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ'นื อันนี7เป็ นหลักสําคัญเหมือนกัน เมื'อมองอย่างนี7 หลักการทาง
เศรษฐศาสตร์กเ็ ลยมาสัมพันธ์กบั เรื'องระบบการดํารงอยู่ของมนุ ษย์ทว'ี ่ามีองค์ประกอบ 3 อย่างสัมพันธ์องิ อาศัยกันอยู่
องค์ประกอบ 3 อย่างนี7คอื มนุ ษย์ ธรรมชาติ และสังคม ธรรมชาติในทีน' 7ี จํากัดวงแคบเข้ามา ในความหมายของคําว่า
ecosystems ซึง' ในภาษาไทยบัญญัตศิ พั ท์ไว้ว่า ระบบนิเวศหรือเรียกง่ายๆ ว่า ธรรมชาติแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนัน7 ต้องสอดคล้องกับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างครบวงจรการทีจ' ะสอดคล้องกับ
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างครบวงจร ก็ตอ้ งเป็ นไปโดยสัมพันธ์ดว้ ยดีกบั องค์ประกอบทุกอย่างในระบบการดํารงอยู่
ของมนุษย์ และมีความเกือ7 กูลต่อกันด้วย ในการดํารงอยู่ร่วมกันและเดินไปด้วยกัน ฉะนัน7 พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
มนุ ษย์จะต้องเป็ นไปในทางที'ไม่เบียดเบียนตน คือ ไม่ทําให้เสียคุณภาพชีวติ ของตนเอง แต่ให้เป็ นไปในทางทีพ' ฒ
ั นา
คุณภาพชีวติ เสริมคุณภาพชีวติ นัน7 นี'เป็ นการไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผูอ้ 'นื คือ ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่
สังคม รวมไปถึงไม่ทาํ ให้เสียคุณภาพของระบบธรรมชาติแวดล้อม
ในยุคปั จจุบนั นี7 เราขยายวิสยั แห่งอินทรีย์ด้วยวิธกี ารทางวัตถุ ทําให้เกิดความเจริญในระบบอุตสาหกรรม
ขึน7 มา แต่ในสมัยโบราณยุคหนึ'ง คนเอียงสุดไปทางจิต ก็ได้พยายามขยายวิสยั แห่งอินทรียโ์ ดยทางจิต การขยายวิสยั
แห่งอินทรียโ์ ดยทางจิตนัน7 ก็ทําให้เกิดเป็ นฤทธิเป็
~ นอภิญญาขึน7 มา ดังทีม' เี รื'องบอกไว้ว่า คนนัน7 คนนี7มฤี ทธิมี~ ปาฏิหาริย์

เหาะเหินเดินอากาศได้ เป็ นต้น ก็เป็ นการขยายวิสยั แห่งอินทรียเ์ หมือนกัน เป็ น physical technology คือ เทคโนโลยี
ทางกายอย่างหนึ'ง กับ psychical technology คือ เทคโนโลยีทางจิตอย่างหนึ'ง

สรุป
ทางด้า นเศรษฐกิจ วัฒนธรรม จะปิ ดกันเพศหญิง เช่นการประกอบอาชีพ แต่ ใ นศาสนาพุท ธกลับ มองว่ า
ทางด้านเศรษฐกิจไม่ควรจะกีดกัน ควรจะพึง' พาอาศัยกัน ไม่ว่าจะเป็ นวัยเด็ก วัยชรา ตลอดถึงการเจ็บป่ วย และผลประ
ทบของมุมมองทางเพศ นัน7 จะเกิดการใส่รา้ ยป้ ายสีกนั และปั ญหาทีเ' กิดขึน7 ไม่เพียงนักวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธ กล่าวว่า ในทางเศรษฐกิจเราไม่สามารถเลือกทีจ' ะลําเอียงได้
พุทธเศรษฐศาสตร์ ไม่เป็ นเพียงระบบเท่านัน7 แต่เป็ นกลยุทธ์ทส'ี ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐกิจ พุทธ
เศรษฐศาสตร์ยงั ให้เหตุผลทางจริยธรรมที'ส่งเสริมให้เกิดความสุข ความสงบ และความอดทน โทมัส เชลลิง' กล่าวว่า
เศรษฐศาสตร์ตะวันตก เป็ นศูนย์กลางของความเห็นแก่ตวั เข้าใจว่า ความพึงพอใจของร่างกายและจิตใจของคน และ
ศาสนาพุทธยังคัดค้านเศรษฐศาสตร์ตะวันตก โดยสิน7 เชิง ซึง' ความคิดทีแ' ตกต่างกันของแต่ละคน มันคือ อัตตา สิง' ทีไ' ม่
มีตวั ตน อัตตา เป็ นสิง' ทีร' ะบุตวั ตนของเราทีต' งั 7 ไว้ และ ตัวเอง คือ การรวมตัวกันของการเปลีย' นแปลงทางด้านกายภาพ
และองค์ประกอบด้านจิตใจ ซึ'งก่อให้เกิดความทุกข์ อนัตตา คือ ความเชื'อ ความพยายามที'จะส่งเสริมให้ชาวพุทธ
ปฏิบตั ิ แยกตัวเองออกมาจากการยึดมันถื
' อมัน' กับ สิง' ที'ผิดพลาด และสิ'งเหล่านี7เ ป็ นสิง' ที'กีด ขวางของหนทางไปสู่
ความสําเร็จ นักประสาทวิทยาสมัยใหม่ สนับสนุ นมุมมองของชาวพุทธ สิง' ที'นักประสาทวิทยา พบ เรียกว่า “การ
เสียสละ” และการเสียสละยังพบไปทัวโลก
'
และมีความสําคัญกับการทํางานร่วมกันสําหรับการทํางานความคิดของชาว
พุทธ เป็ นความคิดทีไ' ม่เห็นแก่ตวั มีความหมายอย่างมากสําหรับเศรษฐกิจ ปรากฏในผลงานของ E.F. Schumacher
เขาเคารพ ความคิดของ Payutto และคนอื'นๆ พุทธเศรษฐศาสตร์เกิดขึน7 เพื'อเป็ นทางเลือกทีส' าํ คัญในการคิดทางด้าน
เศรษฐกิจตะวันตก
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