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ความเข้าใจเกีย" วกับธรรมชาติของจิต จะทําให้พระพุทธศาสนามีความสําคัญอย่างยิง" ต่อการศึกษาเรื"องความสุข
และหนทางทีจ" ะนําความสุขและสันติภาพมาสูส่ งั คมมนุษย์ และเชือ" ว่าจะเป็ นมิตใิ หม่ของการศึกษาวิจยั ทีเ" ป็ นประโยชน์อย่าง
มาก ทัง: สําหรับประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนาทีร" ะบบทุนนิย มได้พฒ
ั นาไปแล้ว อย่างมาก สังคมทุนนิยมใน
ทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ เป็ นสังคมทีแ" ก้ไขปั ญหาพื:นฐานทีม" สี าเหตุมาจากการขาดแคลนทรัพยากร ประสิทธิภาพและ
การสร้างความเจริญทางวัตถุ จึงเป็ นทางออกทีส" าํ คัญ นี"เป็ นการมองจากด้านมุมหนึ"งทีเ" ห็นว่า มนุ ษย์มคี วามต้องการทีไ" ม่
สิน: สุด เมือ" ความต้องการเหล่านัน: ได้รบั การตอบสนองแล้ว ความสุขและความสมหวังจากการทีไ" ด้ใช้ทรัพยากรก็จะเพิม" มาก
ขึน: เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ช่วยส่งเสริมให้คนบริโภคด้วยปั ญญา มีเหตุมผี ล ตรงกันข้ามกับการบริโภคในปั จจุบนั นี: ทีแ" ข่งขัน
กันบริโภคหรือบริโภคเพื"อหน้าตา หรือบริโภคด้วยการถูกชักนํ าด้วยสื"อกระแสหลัก ซึ"งได้ใ ช้กลยุทธ์ทางการตลาด โดย
พืน: ฐานพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความมังคั
" ง" (wealth) หรือระบุว่าความมังคั
" งเป็
" นความชัวร้
" ายในสองเหตุผลก็คอื หนึ"ง ความ
มังคั
" งทางวั
"
ตถุสามารถป้ องกันเราจากความลําบากและความยากจน และสองช่วยเหลือมนุ ษย์ในการพัฒนาความเมตตา
กรุณา ถือเป็ นกุศลจิต และทําให้สงั คมมีความสุขยิง" ๆ ขึน: ไป เพราะความสุขทีแ" ท้จริง มิได้เกิดจากการบริโภควัตถุแต่อย่าง
ใด หากแต่เกิดขึน: จากสภาวะของจิตใจภายใน
คําสําคัญ : เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ, การพัฒนาความสุข

Abstract
The comprehensive knowledge about the nature of mind makes Buddhism very essential in studying
about happiness and the way people in the society can live in peace. Both developed and developing country
which capitalism is widespread can get benefit from studying these. From the view of an economist, capitalism is
an economic system of which motive for producing goods and services is to sell them for a profit, not to satisfy
people's needs. According to this, it can be seen clearly that people’s needs never end. Almost all products use
the marketing strategies to create fake need. Because of this, people will feel that they really need to possess
that product and they will feel happy only if their needs are fulfilled. In contrast, Buddhist economics asks people
to live wisely. Buddhism does not deny the wealth or say that it was the devil. The wealth can actually save
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people from hardship. It can also help people enhance their mind. The real happiness does not come from what
we have got but it starts from inside of us.
Key word: Buddhist, Economics.

บทนํา
ปั ญหาความยากจน ปั ญหาความเจ็บป่ วย ปั ญหาการใช้จา่ ยชักหน้าไม่ถงึ หลัง เป็ นปั ญหาทีต" ดิ ตัวมนุษย์มาตัง: แต่
วันแรกทีล" มื ตาดูโลกการจะมีความสุขอยู่ในโลกนี:ได้ในแต่ละวันก็ต้องเอาชนะปั ญหาเหล่านี:ให้ผ่านพ้นไปให้ได้ในแต่ละวัน
นัน" ก็หมายความว่าเมื"อเกิดมาเป็ นมนุ ษย์แล้ว 2 ชีวิตจะพบความสุขขัน: ต้นได้ตอ้ งสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้สําเร็จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้วธิ กี ารสร้างฐานะทางเศรษฐกิจสําหรับชาวพุทธไว้แล้วเป็ นสิง" ทีพ" ระองค์ได้จากการสังสม
"
บุญสร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเป็ นความรูจ้ ากปั ญญาบริสุทธิของพระองค์
ซ"ึงนอกจากไม่เป็ นการสร้างบาปให้แก่
^
ตนเองแล้ว ยังเพิ"ม พูนความสุข ให้ต นเองและผู้อ"ืน ด้ว ยชาวพุท ธต้อ งศึก ษาให้ดีใ นหลัก การบริห ารทรัพย์ข องตนให้ดีม ี
ประโยชน์ทงปั
ั : จจุบนั และอนาคตทําอย่างไรจะรักษาทรัพย์ทห"ี ามาได้พระพุทธองค์ได้ชแ:ี นวทางไว้ดงั ต่อไปนี:เศรษฐศาสตร์เชิง
พุทธ หมายถึงความรูท้ ว"ี า่ ด้วยหลักการและวิธกี ารแสวงหาทรัพย์เพื"อเลี:ยงชีพตนเองและผูอ้ "นื ให้มคี วามสุขในชาติน:ีและชาติ
หน้าโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สงั คมและยังเป็ นการเพิม" พูนศีลธรรมอันดีงามในตนเองและสังคมให้สงู ส่งยิง" ๆ ขึน: ไป
ด้วย
พระพุ ทธองค์ทรงเน้ นให้พุท ธบริษัท มีช วี ิตมุ่ง ตรงต่ อกิจ กรรมแห่ง คุ ณ ธรรม คือ กิจ กรรมทาง เศรษฐศาสตร์
สร้างสรรค์การพัฒ นาคุณภาพชีว ติ และพัฒนาศักยภาพเพื"อชีวติ ที"ดงี าม มีความสันโดษและเรียบง่าย ตลอดจนควบคุม
ตนเอง จึงเป็ นแนวคิดทีไ" ม่ใช่เพียงเป็ นการสร้างคุณค่าพืน: ฐานแห่งความเป็ นมนุษย์เท่านัน: แต่ยงั เป็ นสิง" ทีม" เี หตุผลลึกซึ:งเมือ"
พิจารณาถึงระดับสังคม เช่น เรือ" งหลักศีลธรรม ทางสายกลาง และความเรียบง่าย ทีเ" ป็ นไปเพือ" ลดความตระหนี"และเกือ: กูล
การผลิตปั จจัยสีใ" นสังคมเป็ นพื:นฐาน จะช่วยให้มโี ภคทรัพย์ ในสังคมได้อย่างไม่ขาดแคลน และผ่อนคลายปั ญหาการเสีย
สมดุลทางนิเวศวิทยาด้วยความไม่ขวนขวายดิน: รนไม่ปรับปรุงเปลี"ยนแปลงพัฒนา ซึง" เป็ นเหตุทาํ ให้ชวี ติ ตกตํ"า สังคมและ
ประเทศชาติไม่ได้รบั การพัฒนา เช่น หลักคําสอนเรือ" งความสันโดษทําให้คนงอมืองอเท้าเกียจคร้าน ไม่มคี วามกระตือรือร้น
ในการทํางานในการประกอบอาชีพ ถือว่าเป็ นความเข้าใจผิด เพราะว่าหลักสันโดษนัน: เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการทีไ" ม่
เห็นแก่ตนคือมีความยินดีพอใจตามมีตามได้ตามกําลังและความจําเป็ นของตนหรือเป็ นทรัพย์อย่างยิง"

แนวคิ ดเกี9ยวกับเศรษฐศาสตร์เชิ งพุทธ3
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ช่วยส่งเสริมให้คนบริโภคด้วยปั ญญา มีเหตุมผี ล ตรงกันข้ามกับการบริโภคในปั จจุบนั นี: ที"
แข่งขันกันบริโภคหรือบริโภคเพื"อหน้าตา หรือบริโภคด้วยการถูกชักนําด้วยสื"อกระแสหลัก ซึ"งได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
โดยพืน: ฐานพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความมังคั
" ง" (wealth) หรือระบุว่าความมังคั
" งเป็
" นความชัวร้
" ายในสองเหตุผลก็คอื หนึ"ง
ความมังคั
" งทางวั
"
ตถุสามารถป้ องกันเราจากความลําบากและความยากจน และสองช่วยเหลือมนุ ษย์ในการพัฒนาความ
เมตตา-กรุณา ถือเป็ นกุศลจิต และทําให้สงั คมมีความสุขยิง" ๆ ขึน: ไป เพราะความสุขทีแ" ท้จริง มิได้เกิดจากการบริโภควัตถุแต่
2

อภินนั ท์ จันตะนี, เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ทพ"ี ทิ กั ษ์อกั ษร, 2544), หน้า 22.
พระครูปุรมิ านุรกั ษ์, (ประสิทธิ ^ พิณศรี), เศรษฐศาสตร์ในชี วิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษทั สหธรรมิก จํากัด,
2554), หน้า 69-72.
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อย่างใด หากแต่เกิดขึน: จากสภาวะของจิตใจภายใน จากมุมมองของพุทธศาสนา คุณประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ และการ
พัฒนาเชิงวัตถุนัน: ก็เป็ นเพียงแต่การนํ าเสนอปั จจัยในการดํารงชีวติ เพื"อที"จะอํานวยให้มนุ ษย์นัน: สามารถใช้เ วลา และ
พลังงานในการลงมือปฏิบตั แิ ละพัฒนาทางจิตยิง" ๆ ขึน: ไป การพัฒนาและการถือกําเนิดของดัชนีทเ"ี ป็ นความสุขแห่งชาติ
(gross national happiness) (GNH) หรือดัชนีในลักษณะเดียวกัน ในอนาคตมีเพียงจะก่อคุณูปการเฉพาะในแง่มุมทาง
เศรษฐศาสตร์เท่านัน: แต่ดชั นีดงั กล่าว อาจจะเป็ นคําตอบของความหมายแห่งการมีชวี ติ และความอยู่รอดของมนุษยชาตินนั "
เลยทีเดียว

เศรษฐศาสตร์เชิ งพุทธกับความไม่เบียดเบียน
ความพอดีหรือมัชฌิมา คือความไม่เบียดเบียนตน และไม่เบียดเบียนผูอ้ น"ื อันนี:เป็ นหลักสําคัญเหมือนกัน เป็ นหลัก
ตัดสินพฤติกรรมมนุษย์ของพุทธศาสนาไม่เฉพาะในการบริโภคเท่านัน: แต่ในทุกกรณีเลยทีเดียว มัชฌิมาก็คอื ไม่เบียดเบียน
ตน ไม่เบียดเบียนผูอ้ น"ื คําว่า ไม่เบียดเบียนผูอ้ น"ื ในพุทธศาสนานัน: ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านัน: อะหิงสา สัพพะปาณานะ แปลว่า
ไม่เบียดเบียนชีวติ ทัง: ปวง ซึง" สมัยนี:เขาเรียกว่า ecosystems ความหมายอีกอย่างหนึ"งของความพอดีหรือมัชฌิมา คือไม่
เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ"ืน อันนี:เ ป็ นหลักสําคัญเหมือนกัน เมือ" มองอย่างนี: หลักการทางเศรษฐศาสตร์ก็เ ลยมา
สัมพันธ์กบั เรือ" งระบบการดํารงอยู่ของมนุษย์ทว"ี ่ามีองค์ประกอบ 3 อย่างสัมพันธ์องิ อาศัยกันอยู่ องค์ประกอบ 3 อย่างนี:คอื
มนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม ธรรมชาติในทีน" :ี จํากัดวงแคบเข้ามา ในความหมายของคําว่า ecosystems ซึ"งในภาษาไทย
บัญญัตศิ พั ท์ไว้ว่า ระบบนิเวศหรือเรียกง่ายๆ ว่า ธรรมชาติแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนัน: ต้องสอดคล้องกับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย อย่างครบวงจรการที"จะสอดคล้องกับ
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างครบวงจร ก็ตอ้ งเป็ นไปโดยสัมพันธ์ดว้ ยดีกบั องค์ประกอบทุกอย่างในระบบการดํารงอยู่ของ
มนุษย์ และมีความเกื:อกูลต่อกันด้วย ในการดํารงอยู่ร่วมกันและเดินไปด้วยกัน ฉะนัน: พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์
จะต้องเป็ นไปในทางทีไ" ม่เบียดเบียนตน คือ ไม่ทาํ ให้เสียคุณภาพชีวติ ของตนเอง แต่ให้เป็ นไปในทางทีพ" ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ
เสริมคุณภาพชีวติ นัน: นี"เป็ นการไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผูอ้ น"ื คือ ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สงั คม รวมไปถึงไม่
ทําให้เสียคุณภาพของระบบธรรมชาติแวดล้อม
ในยุคปั จจุบนั นี: เราขยายวิสยั แห่งอินทรียด์ ว้ ยวิธกี ารทางวัตถุ ทําให้เกิดความเจริญในระบบอุตสาหกรรมขึน: มา แต่
ในสมัยโบราณยุคหนึ"ง คนเอียงสุดไปทางจิต ก็ได้พยายามขยายวิสยั แห่งอินทรีย์โดยทางจิต การขยายวิสยั แห่งอินทรีย์โดย
ทางจิตนัน: ก็ทาํ ให้เกิดเป็ นฤทธิเป็
^ นอภิญญาขึน: มา ดังทีม" เี รือ" งบอกไว้ว่า คนนัน: คนนี:มฤี ทธิมี^ ปาฏิหาริยเ์ หาะเหินเดินอากาศได้
เป็ นต้น ก็เ ป็ นการขยายวิสยั แห่งอินทรีย์เหมือนกัน เป็ น physical technology คือ เทคโนโลยีทางกายอย่างหนึ"ง กับ
psychical technology คือ เทคโนโลยีทางจิตอย่างหนึ"ง

เศรษฐศาสตร์เชิ งพุทธกับการพัฒนา4
มนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีเป็ นเครือ" งมือของตน ในการเข้าไปสัมพันธ์เกีย" วข้องกับองค์ประกอบส่วนอื"นในการดํารงอยู่
ของมนุ ษย์ คือธรรมชาติและสังคม และเทคโนโลยีน:ีกเ็ กิดเป็ นสภาพแวดล้อมอย่างใหม่ขน:ึ มา เป็ นสภาพแวดล้อมทีม" นุ ษย์
สร้างขึน: สภาพแวดล้อมส่วนทีม" นุษย์สร้างขึน: นี: บางทีกไ็ ปรุกรานหรือขัดแย้งกับสังคมและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเดิม
และทําให้เกิดปั ญหาขึน: มา ปั ญหาทางเทคโนโลยีทเ"ี กิดขึน: ว่าโดยรวบยอด อาจทําให้
4
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พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพ์ครัง: ที" 2, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธโิ กมลคีมทอง, 2532), หน้า

1. การพัฒนาเทคโนโลยี นัน: อาจจะเป็ นการพัฒนาในลักษณะทีข" ดั แย้งกับระบบการดํารงอยู่ของมนุ ษย์ ทําให้เสีย
คุณภาพ ทําให้เสียดุลในระบบของมนุษย์ ธรรมชาติ สังคม แล้วก็ขดั ขวางความสัมพันธ์ทด"ี ที เ"ี กือ: กูลกัน ระหว่างองค์ประกอบ
ทัง: สามอย่างนัน:
2. การใช้เทคโนโลยี นัน: ในลักษณะทีเ" ป็ นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผูอ้ "นื ดังนัน: เมือ" สัมพันธ์กบั เทคโนโลยี
มนุ ษ ย์จ ะต้ อ งแก้ปั ญ หานี: โ ดยพัฒ นาเทคโนโลยีใ นลัก ษณะที"จ ะทํา ให้เ กิด การประสานและเกื:อ กู ล กัน ภายในระบบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง: สามอย่างแห่งการดํารงอยู่ของมนุ ษย์นัน: และใช้เทคโนโลยีเ พื"อประโยชน์ เกื:อกูลทัง: แก่
ตนเองและแก่ผูอ้ "นื ผลทีต" อ้ งการในทางเศรษฐศาสตร์น:ไี ม่ใช่จุดหมายในตัวของมันเอง แต่เป็ น means คือมรรค ส่วน end
คือจุดหมายของมัน ก็คอื การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการพัฒนามนุษย์ ฉะนัน: เศรษฐศาสตร์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึง
ถือว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลของมัน เป็ นฐานหรือเป็ นอุปกรณ์ทจี" ะช่วยสนับสนุนการมีชวี ติ ทีด" งี าม และการพัฒนาตน
พัฒนาสังคมของมนุษย์อย่างทีพ" ระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจนัน: ลงทุนเดินทาง 48 กิโลเมตร เป็ นการคุ้มค่าหรือไม่
ในทางเศรษฐกิจ
การสร้างความพร้อมในทางเศรษฐกิจ จึงเป็ นภารกิจสําคัญทีจ" ะต้องทํา แต่เราจะต้องให้ความเจริญก้าวหน้าพรัง"
พร้อมทางเศรษฐกิจนัน: สัมพันธ์กบั จุดหมาย ให้เ ป็ นไปเพื"อจุดหมาย คือให้เ กิดคุณ ภาพชีวติ ซึ"งทําให้มนุ ษย์พ ร้อมทีจ" ะ
สร้างสรรค์หรือปฏิบตั เิ พือ" ชีวติ ทีด" งี าม เราจึงเรียกว่า เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจเพือ" คุณภาพชีวติ ในพระพุทธศาสนามีหลัก
อรรถ หรืออัตถะ 3 แปลอย่างง่ายๆ ว่าประโยชน์ เบื:องต้น ประโยชน์สงู สุด หรือจุดหมายเบื:องต้นจุดหมายท่ามกลางและ
จุดหมายสูงสุด จุดหมายเบื:องต้นคือ ทิฏฐธัมมิกตั ถะ แปลว่า ประโยชน์ ทนั ตาเห็น ซึ"งมีความมันคงเพี
"
ยงพอทางเศรษฐกิจ
รวมอยู่เป็ นข้อสําคัญ แต่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือจุดหมายทางเศรษฐกิจนี: จะต้องประสานและเกื:อกูลต่อจุดหมายอีกสอง
อย่างที"สูงขึน: ไป คือสัมปรายิกตั ถะ อันเป็ นประโยชน์ในทางจิตใจ ในทางคุณ ธรรม ในทางคุณ ภาพชีวิต และปรมัตถ์ คือ
จุดหมายสูงสุด ได้แก่ความเป็ นอิสระของมวลมนุษย์ภายในชีวติ จิตใจของแต่ละคน
และพัฒนาศักยภาพของชีวติ ทีด" งี ามได้ ซึง" เราสามารถทําให้กจิ กรรมในทางเศรษฐกิจทุกอย่างเป็ นกิจกรรมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ได้ตลอดเวลา และนี"เป็ นทางหนึ"งทีจ" ะทําให้เศรษฐศาสตร์มคี ุณค่าทีแ" ท้จริง ในการทีจ" ะแก้ปัญหาของ
มนุ ษ ย์ คือ ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างเป็ นกิจกรรมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไปด้วยพร้อมกัน กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีป" ฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง ย่อมเป็ นกิจกรรมทีเ" ป็ นไปเพือ" การพัฒนาคุณภาพชีวติ และพัฒนาศักยภาพอยู่แล้วในตัว อัน
นี:ถอื ว่าเป็ นสาระสําคัญของเรือ" งเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

ใครเป็ นผู้แบกภาระของความไม่ร้จู กั พอ5
ในทางเศรษฐศาสตร์ ระบบทุนนิยมเป็ นระบบทีค" วามสําเร็จในการแข่งขันต้องอาศัยปั จจัยหลายประการ ปั จจัย
รากฐานที"สําคัญมากคือการสะสมทุน เพราะผู้ท "มี ที ุนที"แข็งแรงมันคงกว่
"
า มักจะได้รบั โอกาสมากกว่ าในการผลิต การ
พัฒนาการผลิต และการสร้างตลาด เหนือผูท้ ข"ี าดแคลนทุน การลงทุนนัน: ปกติจะประกอบด้วยต้นทุนคงที" ไม่ว่าจะเป็ นทีด" นิ
ขนาดของโรงงาน การว่าจ้างแรงงานที"จําเป็ นในการผลิตและการจัดจําหน่ าย วัตถุดบิ และแรงงานในการขยายการผลิต
ดังนัน: ผูผ้ ลิตรายใหญ่มกั ได้เปรียบผูผ้ ลิตรายเล็ก
ในทางพระพุทธศาสตร์ ความไม่รจู้ กั พอเป็ นความโลภ และตรงข้ามกับความสันโดษซึง" เป็ นความยินดีทต"ี นมีอยู่ ใน
สิง" ทีต" นสมควรได้และไม่ยนิ ดีในทรัพย์ของผูอ้ น"ื ความรูจ้ กั พอจะช่วยให้คดิ ในทางทีค" วรช่วยให้การแสวงหาของมนุษย์เป็ นไป
อย่างมีขอบเขต รูจ้ กั บริโภคตามสมควรแก่ฐานะ และถ้ามีฐานะดี ก็รจู้ กั ให้สงิ" ทีต" นมีมากเกินแก่ผูท้ ข"ี าดแคลน ดังนัน: ความ
5
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ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, การพัฒนาความสุขสําหรับสังคมสมัยใหม่, พิมพ์ครัง: ที" 2, (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2545), หน้า

เสียหายจากความไม่รจู้ กั พอ ทัง: ทีเ" กิดขึน: จากการฉ่อฉลทางกฎหมายหรือข้ามเส้นจริยธรรม และทีเ" กิดขึน: จากความบกพร่อง
ของการบริหารจัดการของรัฐในระบบทุนนิยม จึงกลายเป็ นการเอารัดเอาเปรียบอย่างหนึ"ง เพราะผูท้ ะยานอยากทีร" บั รูข้ อ้ มูล
ความเสีย" งในการกระทําของตนดีกว่า จะเป็ นผูท้ ก"ี อบโกยผลประโยชน์ของสังคมไปก่อนโดยทีผ" อู้ "นื และสังคมต้องเสีย" งต่อสิง"
ทีม" ไิ ด้ก่อขึน: สังคมทีป" ล่อยให้ความไม่รูจ้ กั พอมาก่อน สังคมนัน: จะกลายเป็ นสังคมทีอ" ่อนแอในศีลธรรม ยอมรับการใช้เ ล่ห์
หรือแม้กระทังการหลอกล่
"
อให้ได้สมบัตขิ องผูอ้ น"ื สังคนเช่นนี:จงึ เสีย" งต่อความทุกข์รอ้ นสําหรับประชาชน

การพัฒนาเศรษฐกิ จและการพัฒนาความสุข6
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสุขเรามักมองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจน่าจะนําไปสู่ระดับความสุขทีส" งู ขึน: โดยทีก" าร
พัฒนาเศรษฐกิจนัน: ต้องอาศัยการเติบโตของทุนนิยม ภายใต้การแข่งขันแย่งชิงในทางเศรษฐกิจ ประชาชนกลับตึงเครียด
มากขึน: นักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกเชือ" ว่า ความเจริญทางวัตถุจะช่วยให้มคี วามสุขจึงต้องมาศึกษาความสุขโดยตรง ความสุข
เป็ นเรือ" งทีย" กแก่การวัด แต่กพ็ อจะวัดได้ในระดับหนึ"ง และพบว่าความสุข เช่น ความพึงพอใจขึน: อยู่กบั เงือ" นไขและปั จจัย
หลายประการ
นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านสนใจเรือ" งของความสุขมัก พูดว่า การพัฒนาเศรษฐกิจจะค่อยๆ มีผลดีต่อความสุขไม่
มมากนัดเมือ" มีระดับรายได้ค่อนข้างสูง การแก้ไขข้อบกพร่องของระบบทุนนิยม เช่น การให้รฐั สวัสดิการจะช่วยให้ความสุขมี
มากขึน: เนื"องจากจะลดความตึงเคลียดและความไม่มนคงในการดํ
ั"
ารงชีวติ ทีเ" กิดจากการแข่งขันแย่งชิงในระบบทุนนิยมเสรี
ได้บา้ ง
ปั ญหา คือ การมองว่าการพัฒนาให้สงั คมมีความสุขต้องอาศัยการพัฒนาทางวัตถุ หรืออาศัยแบบแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็ นทางผ่านนัน: น่าจะเป็ นแนวคิดทีไ" ม่ตรงจุด
การปฏิบตั ทิ างจิตแบบพุทธมีเ ป้ าหมายทีเ" ป็ นความบริสุทธิทางจิ
^ ต เป็ นการพัฒนาทางจิตใจให้ยกระดับขึน: จาก
ความสุขระดับหนึ"ง ไปสู่ความสุขในระดับทีส" งู ขึน: ไป ซึ"งต้องละความสุขแบบหนึ"งจึงจะได้รบั ความสุขอีกแบบหนึ"ง มิใช่การ
สะสมพอกพูนความสุขทีเ" คยมีให้มากขึ:นอย่างไม่ส:นิ สุด ความสุขทีแ" ท้จริงมิอ าจเกิดขึ:นจากความทะยานอยาก แต่กลับ
เกิดขึน: จากความรูจ้ กั พอ

การพัฒนาความสุขสําหรับสังคมสมัยใหม่7
การพัฒนาความสุขสําหรับสังคมสมัยใหม่ แนวคิดการพัฒนาอย่างยังยื
" น ตลอดจนมุง่ ไปสู่การเปลีย" นแปลงอย่าง
สมดุล ทัง: พัฒนาการทางวัตถุทช"ี ่วยยกระดับมาตรฐานการคลองชีพ และการพัฒนาทางด้านจิตใจ ซึ"งเป็ นความสุขทางจิต
วิญญาณ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาอธิบายเพื"อให้เข้าใจธรรมชาติการทํางานของจิตในการวิเ คราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ และในหนังสือเล่มนี: เนื:อหาประกอบไปด้วย ปั ญหาความสุขในระบบทุนนิยม, ใครเป็ นผูแ้ บกภาระของความ
ไม่รจู้ กั พอ, การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาความสุข, สมดุลใหม่ของการพัฒนา, ความเข้าใจเกี"ยวกับการพัฒนาสู่
ความสุข, การฝึกฝนพัฒนาจิต, การประเมินการพัฒนาจิตใจ, การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์: ความสุขและความต้องการ
ทางวัตถุ, การสร้างดัชนีความสุข, ก้าวต่อไปของการสร้างดัชนีความสุข, การบริหารเศรษฐกิจและการพัฒนาความสุข, หลัก
ใหม่ในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ เป็ นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับเศรษฐศาสตร์และระหว่างการปฏิบตั ทิ างจิตกับ ความสุข ส่งผลให้การศึกษา
ความสุขในแง่ของการพัฒนาเป็ นการเปลีย" นแปลงทีส" าํ คัญ ถ้าหากอาศัยความเข้าใจเกีย" วกับการปฏิบตั จิ ติ ในพระพุทธธรรม
6
7

เรื"องเดียวกัน, หน้า 20-21.
อ้างแล้ว, การพัฒนาความสุขสําหรับสังมสมัยใหม่, พิมพ์ครัง: ที" 2, (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2545), หน้า 7-8.

การศึกษาเกีย" วกับความมสุขทีก" ําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมีจุดอ่อนทีส" าํ คัญมาก เนื"องจากอาศัยการศึกษาทางจิตวิทยาที"
เน้นกระบวนการทางสมองหรือการคิดของมนุษย์ เนื"องจากชาวตะวันตกเข้าใจว่า จิตใจเป็ นเรือ" งของความคิดและการทํางาน
ของสมอง ความจริงจิตใจไม่ใช่เพียงแต่เรือ" งของความคิดและการทํางานของสมอง อารมณ์เป็ นผลจากความรูส้ กึ ชอบไม่
ชอบ และความพึงพอใจนัน: ก็มที งั : พอใจในทางบวกและในทางลบ เมือ" มองในเชิงคุณธรรม
ในทางพระพุทธศาสนา ความพอใจทีด" เี ป็ นกุศลเรียกว่า ฉันทะ ส่วนความพอใจทีไ" ม่ดหี รือเป็ นอกุศล คือ ตัณ หา
ตัณหาทําให้เกิดการยึดติดต่างๆ (อุปาทาน) และเป็ นผลมาจากความรูส้ กึ ไม่ชอบซึ"งเรียกว่า “เวทนา” ความรูส้ กึ นี:เป็ นการ
รับรูส้ งิ" ทีม" ากระทบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ หู ตา จมูก ลิน: กาย ใจ (มโนทวาร) ไม่ได้อยู่ทส"ี มอง8 หากเชือ" ว่าอยู่ทใ"ี จ (หทัย
วัตถุ)
กล่าวในแง่เศรษฐศาสตร์ คือ ความเข้าใจเกีย" วกับจิตจะช่วยนักเศรษฐศาสตร์ให้เข้าใจเรือ" งแรงจูงใจ ในฐานะทีเ" ป็ น
ตัวแปรภายในทีไ" ด้รบั อิทธิพลจากจิตใจ มิใช่เพียงปั จจัยทางเศรษฐกิจเท่านัน: จุดอ่อนของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้แก่การสมมติ
ว่าปั จเจกบุคคลเหมือนกัน เมือ" เผชิญกับแรงจูงใจทีเ" ท่ากันก็จะตัดสินใจคล้ายคลึงกันโดยสมมติให้ปัจจัยอื"นคงที" การสมมติ
เช่นนี:ทาํ ให้นักเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถเข้าใจได้ว่า ทําไมคนๆ หนึ"งจึงตัดสินใจกระทําความผิดหรือเอารัดเอาเปรียบผูอ้ "นื
ในขณะทีอ" กี คนหนึ"งกลับมิได้ตดั สินใจเช่นนัน: เลย มนุ ษย์นัน: มีความละอายและเกรงหลัวต่อบาป คนทีไ" ม่ละอายและไม่เกรง
กลัวต่อบาป มักจะกระทําความผิดเป็ นกิจวัตร ซึง" จะเปรียบเทียบกับผูท้ ล"ี ะอายไม่ได้
ความไม่บ ริสุทธิข^ องจิตของแต่ละบุคคลจะมีอิทธิพ ลต่อการทํางานของแรงจูงใจว่าจะเป็ นไปในทางดีต่อสังคม
หหรือไม่กใ็ นทางลบต่อสังคม หรือตัณหา ความยากได้ไม่รจู้ กั พอ9 ซึง" จะส่งผลต่อเนื"องไปยังการกระทําหรือพฤติกรรมทีเ" ป็ น
การตัดสินใจของมนุษย์ในฐานะสัตว์เศรษฐกิจ ตลอดจนผลทีม" ตี ่อลักษณะของระบบเศรษฐกิจและทิศทางการเปลีย" นแปลง
ไปสูค่ วามเป็ นวัตถุนิยมมากขึน: หรือว่าน้อยลง มีความต้องการเกินกําลังหรือว่ามีความสอดคล้องกับฐานะทีเ" ป็ นจริงในระยะ
ยาว มีลกั ษณะทุจริตหรือว่ามีความเคารพในกติกาของสังคม

จิต
(แรงจูงใจ)

ผลของการกระทํา
(ลักษณะทางเศรษฐกิจ)

การกระทํา
(พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ)

(ภาพที9 1): ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับเศรษฐศาสตร์และระหว่างการปฏิบตั ทิ างจิต
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พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณโสภณจิตฺโต ป.ธ. 9), แด่เพื9อนร่วมทางสายสันโดษ, ข่าวสดรายวัน, (30 พฤษภาคม 2552).
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสําหรับนักบริ หาร, พิมพ์ครัง: ที" 2, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มลู นิธพิ ทุ ธ
ธรรม, 2541) หน้า 59-62.
9

การบริ หารเศรษฐกิ จและการพัฒนาความสุข10
ธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมต้องการการแข่นขันทีเ" สรีการทํางานของตลาดจะสามารถช่วยตัดสินว่าผูใ้ ด
จะได้ทรัพยากร รายได้ และโอกาสในการประกอบการ ผู้ทม"ี ปี ระสิทธิภาพจะอยู่รอดก่อนผู้ทข"ี าดประสิทธิภาพ และดังนัน:
สังมโดยรวมก็จะมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
โลกทุนนิยมจึงเป็ นโลกทีร" ะบบเศรษฐกิจมิได้สมบูรณ์ตามทฤษฎีตลาดเสรีมากมายนัก เมือ" ศีลธรรมของสังคมเป็ น
ปั ญหาทีห" มักหมมการแก้ไขเป็ นเรือ" งยาก เพราะไม่สามารถพึง" การแก้ไขเฉพาะส่วนของนโยบายเศรษฐกิจ ในขณะทีป" ั ญหา
คุณธรรมต้องการอาศัยการแก้ไขในระดับของจิตใจ และในระดับของปั จเจกบุคคล
แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ถ้าแรงจูงใจมีสูงในกิจกรรมทีไ" ม่ซ"ือสัตย์ ระบบเศรษฐกิจนัน: ก็จะมี
ปั ญหาศีลธรรมอย่างมากและถ้าผู้ตดั สินใจทางธุรกิจมีความอยากโดยไม่คํานึงถึงวิธกี าร ระบบเศรษฐกิจนัน: ก็จะมีปัญหา
ศีลธรรมและการแก่งแย่งเช่นเดียวกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกบั จิตใจ จึงเป็ นพืน: ฐานสําคัญในการเร่งให้ระบบทุนนิยมเดินไปในทิศทางของความสุข
หรือไม่ การประคับประคองให้ระบบทุนนิยมสร้างเสริมความสุข เป็ นการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับวัตถุไม่ให้ไปใน
ความเชือ" เสือ" มทางจริยธรรมและความไม่รจู้ กั พอ

สังคมและ

จิตและความไม่
บริสทุ ธิของจิต

เศรษฐกิจ

ธรรมชาติ

(ภาพที9 2): การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ
จากรูปที" 1 การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสามารถกําหนดแนวทางได้ 2 แนวทาง คือ ทางด้านความสัมพันธ์ท "ี
จิตใจมีต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และทางด้านความสัมพันธ์ทก"ี ารดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีม" ตี ่อจิตใจ ทัง: ใน
แง่สขุ ภาวะทางจิตและการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจทางด้านจิตใจ
การแก้ไขความบกพร่องของระบบตามแนวทางแรกเป็ นส่วนทีข" าดหายไป เป็ นทัง: เรือ" งยากและไม่ถนัดสําหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ และเป็ นทังเรื
: อ" งทีส" งั คมรวมทัง: ผูก้ ําหนดนโยบายสาธารณะมิได้ให้ความสนใจ เช่นเดียวกัน ส่วนการแก้ไขใน
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อ้างอิงแล้ว, การพัฒนาความสุขสําหรับสังมสมัยใหม่, พิมพ์ครัง: ที" 2, (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2545), หน้า 25.

แนวทางหลัง เป็ นเรือ" งของนโยบายเศรษฐกิจทีม" ผี ลในทางอ้อมต่อการพัฒนาจิตใจ แต่ผูก้ าํ หนดนโยบายยังให้น:ําหนักความ
สนใจส่วนนี:น้อย

สรุป
ความเข้าใจเกีย" วกับธรรมชาติของจิต จะทําให้พระพุทธศาสนามีความสําคัญอย่างยิง" ต่อการศึกษาเรื"องความสุข
และหนทางทีจ" ะนําความสุขและสันติภาพมาสูส่ งั คมมนุษย์ และเชือ" ว่าจะเป็ นมิตใิ หม่ของการศึกษาวิจยั ทีเ" ป็ นประโยชน์อย่าง
มาก ทังสํ
: าหรับประเทศพัฒนาแล้วและประเทศทีก" าํ ลังพัฒนา ระบบทุนนิยมในระดับหนึ"ง
สังคมทุนนิยมในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ เป็ นสังคมที"แก้ไขปั ญหาพื:นฐานที"มสี าเหตุม าจากการขาดแคลน
ทรัพยากร ประสิทธิภาพและการสร้างความเจริญทางวัตถุ จึงเป็ นทางออกทีส" าํ คัญ นี"เป็ นการมองจากด้านมุมหนึ"งทีเ" ห็นว่า
มนุษย์มคี วามต้องการทีไ" ม่สน:ิ สุด เมือ" ความต้องการเหล่านัน: ได้รบั การตอบสนองแล้ว ความสุขและความสมหวังจากการทีไ" ด้
ใช้ทรัพยากรก็จะเพิม" มากขึน: เศรษฐศาสตร์มไิ ด้แยกแยะว่าความต้องการนัน: เป็ นไปในทิศทางทีถ" ูกและเกินขอบเขตทาง
ศีลธรรมหรือไม่เ พราะถือว่าไม่ใช่เรื"องเศรษฐศาสตร์ และมิได้ตงั : คําถามว่า ความต้องการทีไ" ม่ส:นิ สุดเป็ นความต้องการที"
มนุษย์มคี วามสุขอย่างไม่สน:ิ สุดด้วยหรือไม่
เมื"อคํานึ งถึงธรรมชาติของจิตใจ การแก้ไ ขปั ญหาทางเศรษฐศาสตร์เ ป็ นการเดินทางเพีย งส่ว นหนึ"ง ความไม่
สมบูรณ์ของตลาด และความบกพร่องทางกฎหมาย จะทําให้สงั คมทุนนิยมเดินออกห่างจากประโยชน์ของมันมากยิง" ขึน: การ
มาก่อนของความต้องการทีไ" ม่สน:ิ สุด อาจตามมาด้วยความทุกข์และปั ญหาต่างๆ ทีเ" กี"ยวข้องกับสิง" แวดล้อมและจิตใจของ
มนุ ษย์ ความต้องการทีไ" ม่ส:นิ สุด มิใช่ความต้องการเท่าที"รายได้หรือทรัพยากรจะทํานวยให้ได้ ธรรมชาติของจิตมีผลต่อ
ความทะยานอยาก และการตัดสินใจของมนุ ษย์ทจ"ี ะกระทําในทางทีค" วรหรือไม่ พระพุทธศาสนาชี:ให้เห็นว่า มนุ ษย์มแี รง
กดดันทางจิตใจทีจ" ะแสวงหาความต้องการอย่างไม่สน:ิ สุด แต่การแสวงหานัน: ไม่เคยได้รบั การตอบสนองอย่างเพียงพอ การ
กระทําทีค" วามทะยานอยากพาไป มิได้ให้ความสุขแก่มนุ ษย์เลย มนุ ษย์ตอ้ งออกจากความทะยานอยากนัน: ความสุขเป็ น
อิสระจากตัณหา และความเพลิดเพลินทางวัตถุ จะเป็ นความสุขอย่างแท้จริง
การพัฒนาทีเ" น้นความต้องการทางวัตถุทไ"ี ม่สน:ิ สุด จะยิง" ทําให้สงั คมมุ่งไปทางวัตถุและขาดความสมดุลมากยิง" ขึน:
ระดับ ความเจริญทางวัตถุและการพัฒ นาจิตใจ เป็ นความไม่สมดุลทีม" ผี ลกระทบต่อการดํารงชีวิต และการเข้าใจชีวิตที"
เกีย" วข้องกับความสุข ดังนัน: จึงมิใช่เรือ" งทีแ" ปลกทีน" กั จิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์มกั พบว่า เงินซือ: ความสุขไม่ได้ และมีตวั
แปรมากมาย หลายตัวแปรทีม" คี วามสัมพันธ์กบั คะแนนความสุขทีป" ระเมินออกมาเป็ นตัวเลข

เอกสารอ้างอิ ง
ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์. การพัฒนาความสุขสําหรับสังมสมัยใหม่. พิมพ์ครัง: ที" 2. กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2545.
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