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เศรษฐศาสตร์เป็ นเรืองทีมีความสําคัญต่ อทุกคน การศึกษาเศรษฐศาสตร์จะช่วยศึกษาฝึ กวิธคี ดิ
อย่างเป็ นระบบเกียวกับปั ญหาทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ โดยอาจจะเป็ นปั ญหาทีเกิดขึนกับบุคคลแต่ละคนหรือ
ปั ญ หาทีเกิด ขึนกับ ประชาชนโดยส่ว นรวม เศรษฐศาสตร์จ ะช่ ว ยให้ส ามารถระบุ ปั ญ หาได้ว่ า คือ อะไร มี
ทางเลือกต่างๆ โดยการแก้ปัญหานีอย่างไร และสามารถเลือกการใช้ทรัพยากรทีดีทสุี ดและเหมาะสมทีสุดเพือ
แก้ไขปั ญหานัน จะเห็นได้ว่าประเด็นสําคัญของเศรษฐศาสตร์คอื เรืองการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัด และ
เพือบําบัดความต้องการของมนุษย์ทมีี อยู่อย่างไม่จํากัด ดังนันมนุ ษย์จงึ ต้องตัดสินใจเพือทีจะใช้ทรัพยากร
อย่างจํากัด เพือสนองความต้องการต่างๆ ให้ได้มากทีสุด
ในทางพุทธศาสนาก็ได้เสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เพือทําอย่างไรทีจะทําให้สงั คมอยู่
อย่างพอเพียงและเกิดศานติสขุ และดําเนินการประกอบอาชีพในชีวติ ประจําวันได้อย่างประหยัด และพอเพียง
โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาตามหลักทิฎฐัมมิกตั ถประโยชน์ คือ ความขยันหมันเพียร รู้จกั คุม้ ครองเก็บ
รักษาทรัพย์ทหามาได้
ี
คบคนดีเป็ นมิตร และมีความเป็ นอยู่อย่างเหมาะสม
นอกจากนีทางพระพุทธศาสนายังได้สอนวิธกี ารแบ่งทรัพย์ทหามาได้
ี
ด้วยหลักโภคาอาทิยะและ
หลักการบริหารจัดการทรัพย์ดว้ ยหลักโภควิภาค
ถ้าในสังคมหรือประชาชนได้นําหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวันก็จะ
ทําให้เกิดความศานติสุขอย่างแท้จริงและทําให้ประเทศชาติมเี สถียรภาพในการบริหารประเทศอย่างมันคง
และยังยืนต่อไป
คําสําคัญ : ทิฎฐธัมมิกตั ถประโยชน์ , โภคาอาทิยะ , โภควิภาค

ABSTRACT

Economics is important to everyone. Economic studies will help to study systematic
thinking about economic problems in various fields. This may be individual problem or for public at
large. Economics can help identify what the problem is. What the alternatives by solving this
problem are. And they can choose the best and most appropriate resource to resolve that problem.


อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง
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It can be seen that, the key issue of economics is the limited use of resources, and to cure the
limited human needs. Therefore, all humans have to make decisions in order to use limited
resources to meet the various needs as much as possible.
In Buddhism, the concept of Buddhist economics was proposed that how will it make
society to live with sufficiently and happily, and pursue a career in the daily life economically and
sufficiently by using Buddhist principles or the Thithadhammikathaprayot principle (virtues conducive
to benefits in the present) that is diligence, know how to protect the available property, associate with
friendly people, and live properly?
In addition, Buddhism also teaches how to divide the property with Pokathiya’s principle
and principle of property management with Poka-athiya also.
Providing that the society or people have adopted Buddhist economics to use in their daily
life, it will bring country a true peace and stabilization in management of the country firmly and
sustainably forever.
Keywords : Thithadhammikathaprayot (virtues conducive to benefits in the present), Pokathiya (the
principle of using property), Pokawipaka (the principle of dividing property)

บทนํา

ในสังคมไทยปั จจุบนั มีการพัฒนาก้าวหน้าในหลายด้าน ทังการสร้างความมันคงด้านอาชีพ รายได้
และโอกาส ทางการศึกษาทําให้คนไทยมีการศึกษาโดยเฉลียสูงขึน บริการทางด้านสาธารณสุขให้มคี ุณภาพ
และครอบคลุมทัวถึง มากขึนอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาทีต้อ งเร่งแก้ไ ขอีกมากทังปั ญหาเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีสังสมมาตังแต่ในอดีตและปั ญหาทีเป็ นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น์ คือปั ญหาความ
ยากจนความเหลือมลําในสังคมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทย1 คําว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธหรือ
พุทธเศรษฐศาสตร์ จึงมีค วามหมายเหมือนกัน มาจากคําสองคําคือ “พุทธ”เป็ นคําย่อของพุท ธธรรม กับ
“เศรษฐศาสตร์ " ”เมือนํ า เอาคํ า ว่ า พุ ท ธธรรมและเศรษฐศาสตร์ เ ชื อมต่ อ กัน เข้ า ด้ ว ยกัน จึ ง เป็ น"พุ ท ธ
เศรษฐศาสตร์" ซึงหมายถึงการนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า มาประยุกต์เข้ากับแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร์
ทีพัฒนาขึนมาจากอารยธรรมตะวันตก ในส่ว นทีเป็ นพุท ธธรรมทีจะนํ ามาประยุกต์กบั วิชาเศรษฐศาสตร์ท ี
พัฒนามาจากตะวันตก เป็ นการทําความเข้าใจเกียวกับสภาวะความเป็ นจริงของตัวมนุ ษย์และความสัมพันธ์
ของมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์แนวพุ ทธหรือพุท ธเศรษฐศาสตร์ท งสองคํ
ั
านียังมีปัญหาของการทํา
ความเข้าใจ เพราะมีผู้ให้ค วามเห็นว่าไม่ควรเรีย กพุท ธเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐศาสตร์แ นวพุทธ ถึงแม้คํา
ดังกล่าวจะมีความหมายไม่ต่างจากพุทธเศรษฐศาสตร์มากนัก แต่คําดังกล่าวให้ความหมายว่าเป็ นแนวหนึง
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ทมีี หลายแนวทาง ถ้าพิจารณาตามกรอบของวิชาเศรษฐศาสตร์ ก็อาจจะให้คํานิยาม

1

สํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชีวดั ภาวะสังคม, รายงานการวิ เคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความ
เหลือมลําในประเทศไทย ปี
, (กรุงเทพมหานคร : งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
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วิชาพุทธเศรษฐศาสตร์ได้ว่า เป็ นวิชาทีว่าด้วยการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีจะทําให้ปัจเจกบุคคลและ
สังคมบรรลุซงศานติ
ึ
สขุ จากการมีชวี ติ อยู่ในโลกของวัตถุ ภายใต้เงือนไขของการมีทรัพยากรทีจํากัด2
เรืองเศรษฐศาสตร์แม้จะเป็ นเรืองเกียวกับ ทางโลก ไม่ไ ด้เป็ นศาสตร์ทีมุ่ งเพือนิ พพานอันเป็ น
ความสุขของยิงในพระพุทธศาสนา3 เป็ นเป้ าหมายสูงสุดของพรหมจรรย์ แต่พระพุทธศาสนาก็ได้แสดงเรือง
ความสุขไว้หลายระดับมีปรากฏในสุขวรรค อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาตความว่า “สุข อย่าง อะไรบ้าง คือ
. สุขทีอิงอามิส
. สุขทีไม่องิ อามิส
สุข อย่างนีแล บรรดาสุข อย่างนี สุขทีไม่องิ อามิสเป็ นเลิศ4 ในพุทธพจน์นียกย่องสุขทีไม่องิ
อามิสเป็ นสุข ทีเลิศ กว่ าสุข ทีอิงอามิส แต่ก ็ย ังแสดงให้เห็น ด้ว ยว่า สุขทีอิงอามิสก็เ ป็ น ความสุ ข อยู่เช่ นกัน
นอกจากนันในอังคุตตรนิกาย จตุกนิบาตยังได้แสดงสุขของคฤหัสถ์อกี ประการ คือ5
. อัตถิสขุ สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมใิ จ เอิบอิมใจ ว่าตนมีโภคทรัพย์ทได้
ี มาด้วย
นําพักนําแรงความขยันหมันเพียรของตน และโดยชอบธรรม
. โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมใิ จ เอิบอิมใจ ว่าตนได้ใช้ทรัพย์ทได้
ี มา
โดยชอบนัน เลียงชีพ เลียงผูค้ วรเลียง และบําเพ็ญประโยชน์
. อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็ นหนี คือ ความภูมใิ จ เอิบอิมใจ ว่าตนเป็ นไท ไม่มหี นีสิน
ติดค้างใคร
. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มโี ทษ คือ ความภูมใิ จ เอิบอิมใจ ว่าตนมีความ
ประพฤติสจุ ริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตียนไม่ได้ ทังทางกาย ทางวาจา และทางใจ
สุขของคฤหัสถ์ทงั ประการนี จะเห็นว่ า ล้วนเป็ นความสุขทีเกิดจากอามิสหรือเกียวเนืองด้วย
อามิส ประเด็นปั ญหาคือ อามิสทีมีอยู่นันสร้างสุขได้อย่างไรและจะแสวงหาอามิสอย่างไรให้มสี ุข ดังนัน การ
นําเสนอประเด็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ บนหลักการบริโภคปั จจัยให้เกิดความสุขมากทีสุดจึงเป็ นหัวใจหลัก
ของพุทธเศรษฐศาสตร์

ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

ในชีวติ ประจําวันของมนุ ษย์ ย่อมมีเรืองทีต้องคิดและตัดสินใจเกียวกับการเลือกซือสินค้าและ
บริการต่ างๆ ซึงมีให้พจิ ารณาอยู่มากมายหลายชนิด หลายราคา และหลายยีห้ออยู่ตลอดเวลา ดังนัน วิชา
เศรษฐศาสตร์จงึ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันของมนุ ษย์ได้ โดยมีปัจจัยหลายประการเข้ามามี
บทบาทเกียวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าว เช่น ราคาของสินค้า จํานวนเงินทีมีอยู่ รสนิยม ความพึงพอใจ
ต่างๆ เป็ นต้น ซึงถือเป็ นการตัดสินใจทีเหมาะสมตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทังแสดงถึงรสนิยมที
เหมาะสมในการรู้จกั เลือกบริโภค และยังเป็ นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อมอีกด้วย ครอบครัวหรือ
แม้แต่รฐั บาลก็เช่นเดียวกัน จึงจําเป็ นต้องตัดสินใจเกียวกับการใช้จ่ายสิงต่าง ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกับการ
ตัดสินใจของแต่ละคน ในระดับครอบครัวนัน พ่อ แม่หรือผูน้ ําของครอบครัวควรคํานึงถึงบัญชีรายรับ-รายจ่าย
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อภิชยั พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร์, พิมพ์ครังที , (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์,
ม.ม. (ไทย) / / .
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3

), หน้า .

213
ว่ารายได้โดยรวมของครอบครัวเป็ นอย่างไร ทังนี เพือตรวจสอบให้มนใจว่
ั าครอบครัวมีกําลังในการใช้จ่ายซือ
สินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใด

เศรษฐศาสตร์เป็ นวิ ชาทีเกียวข้องกับชีวิตประจําวันของบุคคลทุกระดับ

. ระดับ ผู้บ ริห ารประเทศ เศรษฐศาสตร์จ ะเข้า ไปมีบทบาทในการพิจ ารณาวางแผนการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดของประเทศ ให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด ให้ประชาชนทุกคน
อยู่ดกี นิ ดีดาํ รงชีวติ ด้วยความผาสุก มีปัจจัยต่างๆ เพียงพอทีจะอํานวยประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ ไม่มกี ารเอา
เปรียบกันในทางเศรษฐกิจ และเกิดความเป็ นธรรมในสังคม
. ระดับประชาชน เศรษฐศาสตร์จะเป็ นเครืองมือทีช่วยในการพิจารณาและตัดสินใจในเหตุการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน เช่น ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าโดยใช้วธิ ใี ดจึงจะเสียต้นทุนตําสุดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ผู้บริโภคจะตัดสินใจได้ว่าควรบริโ ภคสินค้าใด ราคาใดจึง จะได้รบั ประโยชน์ มากทีสุ ด
ประชาชนทัวไปก็จะต้องพิจารณาถึงรายได้และรายจ่ายของตนในการซือสินค้าและบริการ เพือสนองความ
ต้องการของตนเองให้เพียงพอและเหมาะสมกับรายได้และเกิดความพึงพอใจมากทีสุด เป็ นต้น นอกจากนียัง
ทําให้ประชาชนเข้าใจปั ญหาทางเศรษฐกิจทีเกิด ขึนในประเทศ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไ ด้
เข้าใจบทบาทและการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และให้ความร่วมมือโดยเต็มใจในฐานะเป็ น
พลเมืองดีของสังคม เศรษฐศาสตร์จงึ มีความสําคัญเพือช่วยในการตัดสินใจเลือก เป็ นการตัดสินใจทีเหมาะสม
ทีสุด ก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอันจํากัดไปในทางทีเกิดประโยชน์สงู สุด ปั ญหาเศรษฐกิจจําแนกได้เป็ น
ส่วนใหญ่ๆ คือ ปั ญหาเกียวกับการผลิต คือจะผลิตอะไร จํานวนมากน้อยแค่ไหน ใช้วธิ กี ารผลิตอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมทีสุด ใช้ต้นทุนน้อยทีสุดและบรรลุเป้ าหมายสูงสุด ปั ญหาเกียวกับการอุปโภคบริโภค คือจะเลือก
บริโภคสินค้าและบริการอะไร บริโภคสินค้าแต่ละชนิดเป็ นจํานวนมากน้อยแค่ไหน จึงจะได้รบั ความพึงพอใจ
สูงสุดจากเงินทีมีจาํ กัดและปั ญหาเกียวกับการกระจายสินค้าและบริการไปยังผูบ้ ริโภค คือจะจําแนกแจกสินค้า
และบริการอย่างไรจึงจะทัวถึงและเหมาะสมทีสุด6

แนวคิ ด และหลักการเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

เศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์แห่งการจัดการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัด แต่ความต้องการของมนุษย์
นันมีอยู่อย่างไม่จาํ กัด ดังนันจะต้องมีการจัดการทีดีคอื มนุ ษย์เป็ นผูใ้ ช้ทรัพยากรจะต้องไม่ใช้ทรัพยากรอย่าง
เห็นแก่ตวั ต้องไม่รดิ รอนทรัพยากรของคนรุ่นหลัง ซึงเป็ นเหตุแห่งการพัฒนาแบบยังยืน ศาสนาพุทธมีคําสอน
ทีครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึงสามารถนํ าไปใช้ได้ในทุกสาขาวิชา ดังนัน การนําหลักคําสอน
ในพุทธศาสนามาเชือมโยงกับเศรษฐศาสตร์นนั จึงเป็ นเรืองทีน่าสนใจทําอย่างยิง จากทีนักเศรษฐศาสตร์ได้มี
การศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธศาสนา หรือเรียกว่า พุทธเศรษฐศาสตร์ มากขึน จึงมีนักปราชญ์ นักวิชาการ
ได้ให้คาํ นิยามความหมายของคําว่า พุทธเศรษฐศาสตร์ ไว้อย่างมากหมาย ดังนี
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)7 ได้ให้ความหมายว่า เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีลกั ษณะเป็ น
สายกลาง อาจจะเรียกว่า เศรษฐศาสตร์สายกลาง หรือ เศรษฐศาสตร์มชั ฌิมาปฏิปทา ทีคุณภาพชีวติ กับความ
พึงพอใจมาบรรจบกัน หมายความว่า เป็ นการได้รบั ความพึงพอใจด้วยการตอบสนองความต้องการโดยมี
6

สมคิด แก้วสนธิ, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิ เคราะห์และประเมิ นผลบริ การสาธารณสุข, พิมพ์ครังที
, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
), หน้า .
7
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
มูลนิธโิ กมลคีมทอง,
), หน้า .
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คุณภาพชีวติ เกิดขึน พระพุทธศาสนาถือว่า ความต้องการมีสองประเภท คือ ความต้องการสิงเสพปรนเปรอ
ตนทีไม่มคี วามจํากัด กับความต้องการมีชวี ติ ทีดี (Well-being) ทีมีขอบเขตจํากัด และมนุ ษย์มกั ตระหนักรูต้ วั
แต่ความต้องการประเภททีหนึง เพือสนองความอยาก ซึงอาจจะขัดแย้งกับความต้องการประเภททีสอง และ
ย้อนกลับมาทําลายชีวติ ทีดีเช่น มนุ ษย์ตอ้ งการเสพรสอาหาร ทําให้มกี ารปรุงแต่งรสชาติให้เอร็ดอร่อย โดยใช้
สิงทีปรุงแต่งกลินและสีซงอาจจะเป็
ึ
นโทษต่อร่างกาย เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการบริโภคทีต้องการความ
เอร็ดอร่อยโดยไม่มปี ระมาณหรือมากเกินไป ทําให้เป็ นโรคอ้วน และเสียงต่อการเป็ นโรคอืนๆ ตามมา จนเสีย
คุณภาพชีวติ ในทีสุด
พุทธเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจแนวพุทธ หมายถึง กิจทีทําให้เกิดความประเสริฐทีสุด เพราะคําว่า
เสฎฺฐ แปลว่า ประเสริฐทีสุด ได้แก่ การทําสิงทีไม่มปี ระโยชน์ให้เป็ นประโยชน์ การทําสิงทีมีประโยชน์น้อยให้มี
ประโยชน์มากทีสําคัญคือพระพุทธศาสนาประกอบด้วยองค์ความรู้ทไม่
ี แยกโดดเดียวจากความรู้ด้านอืน ๆ
ของมนุษย์ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจอิงอาศัยกับความรูส้ าขาอืน ๆ ในระบบความสัมพันธ์ของชีวติ และสังคมเพือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ดังทีพระธรรมปิ ฎกได้ให้ทศั นะไว้ว่า “พระพุทธศาสนานัน มีลกั ษณะทีน่าสังเกตอย่างหนึงคือ
จะมองเรืองเศรษฐกิจเป็ นส่วนหนึงของการดําเนินชีวติ ซึงนอกจากจะมีความเป็ นอยู่ในด้านเศรษฐกิจแล้ว ก็
ต้องมีคุณค่าของชีวติ ด้านอืนๆ ด้วย โดยเฉพาะจะมองดูว่า ความเป็ นอยู่ทดีี ทางเศรษฐกิจนันไปสัมพันธ์กบั
ชีวติ ด้านอืน รวมทังด้านจิตใจอย่างไรส่งเสริมเกือกูลกันอย่างไร จะต้องพูดรวมถึงกันหมด”8
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธนันต้องสอดคล้องกับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย อย่างครบวงจร การทีจะ
สอดคล้องกับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างครบวงจร ก็ต้องเป็ นไปโดยสัมพันธ์ดว้ ยดี กับองค์ประกอบทุก
อย่ างในระบบการดํารงอยู่ของมนุ ษย์ องค์ประกอบทังสาม ในการดํารงอยู่ ของมนุ ษย์นันจะต้องประสาน
เกือกูลกัน หมายความว่า องค์ประกอบเหล่านีประสานกันด้วย และเกือกูลต่อกันด้วย ในการดํารงอยู่ร่วมกัน
และก็เดินไปด้วยกัน ฉะนัน พฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของมนุษย์ จะต้องเป็ นไปในทางทีไม่เบียดเบียนตน คือ
ไม่ทาํ ให้เสียคุณภาพชีวติ ของตนเอง แต่ให้เป็ นไปในทางทีพัฒนาคุณภาพชีวติ เสริมคุณภาพชีวติ นันเป็ นการ
ไม่เบียดเบียนตน และ ไม่เบียดเบียนผู้อนื คือไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สงั คม และไม่ทําให้เสียคุณภาพของ
eco-systems หรือระบบธรรมชาติแวดล้อม9
ชูมากเกอร์10 (E.F. Schumacher) ชีให้เห็นถึงจุดเน้นทีแตกต่างกันระหว่างเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
กับพุทธเศรษฐศาสตร์ในเรืองบรรทัดฐานของการดําเนินชีวติ โดยทีนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเน้นตัวเลข
ปริมาณการบริโภคว่าเป็ นตัวชีวัดทีสําคัญของความกินดีอยู่ดขี องคนในสังคม ยิงบริโภคมากก็ยงแสดงถึ
ิ
ง
ความกินอยู่ทบริ
ี บรู ณ์มาก ในขณะทีพุทธเศรษฐศาสตร์นันเน้นการได้มาซึงการมีชวี ติ ทีบริบรู ณ์ จากการใช้
ปั จจัยเพือการบริโภคในการดํารงชีวติ ให้น้อยทีสุด เขาค้นพบว่า พระพุทธเจ้าคือนักเศรษฐศาสตร์คนแรกบน
โลกมนุ ษย์ทสอนปรั
ี
ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธหรือพุทธเศรษฐศาสตร์นันมีจริง ๆ การ
เลียงชีวติ ชอบอันเป็ น หนึงในแปดหนทางไปสู่สงั คมสงบสุข บริบูรณ์ คอื รากฐานของเศรษฐศาสตร์เชิงพุท ธ
เศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้านัน ความสุขในจิตใจกับความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุผสานผสมกลมกลืนกันได้
เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถมีบทบาทเสริมชีวติ เศรษฐกิจแบบทีเรียกว่า “การเลียงชีวติ ชอบได้” ชูมากเกอร์ได้
8

พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ทางออกจากระบบเศรษฐกิ จทีครอบงําสังคมไทย, พิมพ์ครังที ,
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธพิ ุทธธรรม,
), หน้า .
9
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ buddhist economics, (กรุงเทพมหานคร :
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ,
), หน้า .
10
E.F. Schumacher, Small is beautiful, (London: Vintage, 1993), p.38.
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อธิบายไว้ตอนหนึงเกียวกับพุทธเศรษฐศาสตร์ ว่า“Economics without Buddhism, i.e. without spiritual,
human, and ecological values, is like sex without love.”“เศรษฐกิจโดยไม่ยดึ ศาสนาพุทธเป็ นหลัก
กล่าวคือ ไม่เอาจิตวิญญาณเป็ นทีตัง ไม่เห็นความสําคัญของความเป็ นมนุ ษย์ และไม่คํานึงถึงคุณค่าของ
สิงแวดล้อม เปรียบเสมือนการมีเพศสัมพันธ์โดยขาดความรัก”11
พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)12 ได้ให้ทศั นะของคําว่า พุทธเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การทํา
มาหากินตามรอยพุท ธธรรมของพระพุท ธเจ้า โดยนํ าธรรมะมาเป็ นแก่นของการกําหนดหลักสูตรเพือสอน
นักเรียน แต่ชาวบ้านทีเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนีจะได้เรียนรูจ้ ริง ปฏิบตั จิ ริง ดับทุกข์ได้จริง ได้เรียนรู้
มากกว่าการไปยึดติดอยู่กบั ใบรับรอง เป็ นการเรียนการสอนแบบ Learning by doing เพือฝึ กให้เกิดทักษะ
ชีวติ ซึงคือหัวใจของโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์
อมารตยา เซน13 นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดียผู้ได้รบั รางวัลโนเบลคนแรกของอินเดีย แสดง
ความเห็นว่าพุท ธศาสนามีแนวทางในระดับสังคมทีมีว ิธกี ารมองว่าการทีจะพัฒนาได้ต้ องเน้ นคนเป็ นศูนย์
กลางคนต้องได้รบั การพัฒนาก่อน การพัฒนาต้องครอบคลุมทัวถึง กล่าวคือ ไม่สามารถกีดกันใครออกจากวิถี
การพัฒนา ไม่ว่าจะยาก ดี มี จน และลักษณะทีเรียกว่าพันธสัญญาทางสังคม ทีสอดคล้องกับหลักพุทธว่าคน
ต้องมีความรับผิดชอบในอํานาจทีตนมี เช่น การเกิดเป็ นมนุษย์ มีอํานาจเหนือสัตว์อนแต่
ื ควรใช้อํานาจในการ
รับผิดชอบต่อสัตว์ หากเปรียบการพัฒนา คือคนทีมีรายได้มาก ก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบต่อปั ญหาความเหลือม
ลําทางสังคม

ทฤษฏีทางด้านเศรษฐศาสตร์

ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์มอี ยู่หลายทฤษฏี แต่ทฤษฏีหลักๆ ซึงเป็ นทียอมรับคือทฤษฏีการผลิต ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี
. ทฤษฏี การผลิ ต
ในโลกแห่งความเป็ นจริงแล้ว เราพบว่าความต้องการของมนุษย์ (human wants) ทีมีต่อ
สินค้าและบริการนันมีไม่จาํ กัด (unlimited) ในขณะเดียวกันทุกสังคมก็ไม่สามารถทําการผลิตสินค้าและบริการ
เพือสนองตอบความต้องการของคนทุก คนทีอยู่ใ นสัง คมได้ ทังนี เพราะว่ า ไม่ มีส งั คมใดทีมีท รัพ ยากร
(resource) อย่ างเพีย งพอทีจะทํา การผลิต สิน ค้า และบริก ารเพือจะสนองตอบความต้อ งการของสังคมได้
ทังหมด อย่างไรก็ตามเราอาจกล่าวได้ว่าความต้องการของมนุษย์ (human wants) หมายถึง ความต้องการที
มีต่อสินค้าและบริการทังหมด ทีเป็ นไปตามสภาวะเงือนไขของชีวติ (conditions of life) ทีแต่ละคนมีความ
ปรารถนา หรือเราอาจกล่าวได้ว่าความต้องการของมนุษย์ หมายถึง คุณภาพ ความหลากหลาย (variety) และ
ปริมาณของอาหารทีเขาต้องการ และยังรวมไปถึงคุณภาพของทําเลทีตัง และขนาดของบ้านทีเขาปรารถนา
และเป็ นความต้องการทีเกิดขึนอย่างต่อเนืองและมีต่อๆ กันไปเรือยๆ การทีมนุ ษย์เราจะได้มาซึงสินค้าและ
บริการนัน เราจะต้องอาศัยทรัพยากรการผลิต (resources) หรือปั จจัยการผลิต (inputs) เพือนํ ามาใช้เป็ น

11

E.F. Schumacher, Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, (Harper Colophon Books :
London, 1975), p. 290.
12
พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), เศรษฐธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิชชยาลัย), หน้า 7-8.
13
สฤนี อาชวานันทกุล, อมารตยา เซน: นักเศรษฐศาสตร์ทีใส่มิติทางศีลธรรม, [ออนไลน์], แหล่งทีมา:
http://v .midnightuniv.org/midnight /
.html. [11 กุมภาพันธ์ 2559].
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วัตถุดบิ ในการผลิตสินค้าและบริการเพือสนองตอบความต้องการของคนเรา โดยทีทรัพยากรเหล่านีเรียกว่า
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (economic resources) ซึงอาจแบ่งออกอย่างกว้างๆ ได้เป็ น ประเภท ดังนี
. ทีดิน หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ (land or natural resources) หมายถึง ความอุดม
สมบูรณ์ของผืนดิน ภูมอิ ากาศ ป่ าไม้ และรวมไปถึงแร่ธาตุทมีี อยู่ในทีดิน (mineral deposits present in the
soil)
. แรงงาน (labor) หมายถึง ความพยายามของมนุษย์ทงหมด
ั
(all human effort) ทัง
กําลังกายและกําลังมันสมอง ทีสามารถนํ าไปใช้เพือทําการผลิตสินค้าและบริการตามทีปรารถนาได้โดยตรง
และยังหมายรวมถึง ความสามารถในการประกอบการทีจะผสมผสาน (combine) ระหว่างปั จจัยชนิดอืนๆ เช่น
ทุน และทรัพยากรธรรมชาติ เพือทําการผลิตสินค้าใหม่ขนมา
ึ ซึงเป็ นสินค้าทีดีกว่าเดิม หรืออาจจะถูกกว่าเดิม
ในทีนีได้รวมเอาคําว่าแรงงาน (labor) และผูป้ ระกอบการ (entrepreneur) เข้าด้วยกัน
. ทุน (capital) คือ สินค้าทุนทีผลิตขึนมาเพือนํ ามาใช้ในการผลิตสินค้าอืนๆ อีกทอด
หนึง (all the produced means of production) เช่น เครืองจักร โรงงาน เครืองมือ เครืองใช้ สินค้าคงเหลือ
การระบายนําและระบบชลประทานในทีดินการเกษตร โครงข่ายการขนส่งและการคมนาคม สิงทังหมดเหล่านี
อํานวยความสะดวกอย่างมากแก่การผลิตสินค้าและบริการ มีขอ้ สังเกตว่า คํานิยามของคําว่า “ทุน” (capital)
หรือทุนของนักเศรษฐศาสตร์นนแตกต่
ั
างไปจากคนบนท้องถนนทัวไป (man in the street) ซึงใช้คําว่าทุน
(capital) ในความหมายทีหมายถึง เงิน (money) แต่ในความรูส้ กึ (sense) ของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเก่า เงิน
ไม่ใช่ทุน เพราะเงินไม่ได้ผลิตอะไร มันเป็ นเพียงตัวทีทําให้มกี ารแลกเปลียนสินค้าและบริการง่ายขึนเท่านัน
อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ เห็นว่า เงินทุน (money capital) เป็ นเงินทุนทีจะนําไปหาซือสินค้าทุน
(capital goods) เพือใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอีกทีหนึง
ดังนัน ทุกสังคมไม่ว่าจะเป็ นสังคมแบบดังเดิมในยุคแรกๆ (primitive) ทีไม่มคี วามเจริญใดๆ หรือ
สังคมทีทันสมัยมีความเจริญก้าวหน้า (advanced) ทีสุด ต่างก็ประสบปั ญหาเศรษฐกิจพืนฐาน (basic
economic problem) เหมือนกัน ซึงปั ญหาเศรษฐกิจดังกล่าวได้แก่
( ) ปั ญหาว่าจะผลิตอะไร (what to produce)
( ) ปั ญหาว่าจะผลิตอย่างไร (how to produce)
( ) ปั ญหาว่าจะผลิตเพือใคร (for whom to produce)
( ) ปั ญหาว่าจะทําให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างไร (how to provide for the growth of the
system)
( ) ปั ญหาว่าจะแบ่งสรรปั นส่วนสินค้าทีผลิตได้จาํ นวนหนึงในช่วงเวลาต่างๆ อย่างไร (how to
ration a given quantity of commodity over time)14
การผลิต (production) จึงเป็ นขบวนการทีทําให้ปัจจัยการผลิต (inputs) ได้ถูกเปลียนสภาพ หรือ
เปลียนรูปกลายเป็ นสินค้าหรือผลผลิต (output) ซึงปั จจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวอาจเปลียนสภาพให้เป็ น
สินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึงได้ หรือสินค้าและบริการดังกล่าวอาจจะถูกนําไปเป็ นปั จจัยการผลิตอีก
ทอดหนึงเพือให้ได้ผลผลิต (output) หรือสินค้าใหม่อย่างใดอย่างหนึงออกมา ซึงในท้ายทีสุดผลผลิต ก็คอื
สินค้าหรือบริการทีได้มาจากขบวนการผลิต15

-.

14

ธเนศ ศรีวชิ ยั ลําพันธ์, ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค , พิมพ์ครังที , (เชียงใหม่: นพบุรกี ารพิมพ์,

15

เรืองเดียวกัน, หน้า .

), หน้า
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สรุปก็คอื ต้องการทีจะดําเนินการผลิตเพือให้ได้ผลผลิตมากทีสุด หรือดําเนินการผลิตสินค้าโดยเสีย
ต้น ทุ น ตํ าสุด ทังนี ก็เ พราะการผลิต มีค วามสัม พัน ธ์โ ดยตรงกับ ต้น ทุ น การผลิต การผลิต ทีใช้ปั จ จัย ไม่ มี
ประสิทธิภาพจะมีผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน ดังนันผู้ผลิตจึงต้องการใช้ปัจจัยการทีมีประสิทธิภาพให้ต้นทุน
ตําสุด ซึงจะมีผลทําให้ผผู้ ลิตได้รบั กําไรมากทีสุด การศึกษาทฤษฎีการผลิตจะเป็ นหลักเกณฑ์หรือแนวทางใน
การผลิตของผูผ้ ลิตเพือให้ได้ผลผลิตมากทีสุดหรือเสียต้นทุนตําสุด ซึงมีผลให้ได้กาํ ไรมากทีสุด

การนํ า หลัก เศรษฐศาสตร์แนวพุท ธไปใช้ ประกอบอาชี พในชี วิ ต ประจํา วัน
หลักทิ ฎฐธัมมิ กตั ถประโยชน์

โดยใช้

. หลักทิ ฎฐธัมมิ กตั ถประโยชน์
หลักทิฎฐธัมมิก ัตประโยชน์16 หมายถึง ธรรมทีเป็ นไปเพือประโยชน์ในปั จจุบนั หลักธรรมอัน
อํานวยประโยชน์สขุ ขันต้น ประกอบด้วย
. อุฎฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยันหมันเพียรในการปฏิบตั หิ น้าทีการงาน ประกอบ
อาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจ้ กั ใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตราหาอุบายวิธี สามารถจัดดําเนินการให้ได้ผลดี
ความขยันหมันเพียรในการปฏิบตั ิห น้ าทีการงาน ฝึ ก ฝนให้มีค วามชํา นิชํา นาญและรู้จ ริง รู้จกั ใช้ปั ญ ญา
สอดส่อง ตรวจตรา หาวิธกี ารทีเหมาะสมทีดีจดั การและดําเนินการให้ได้ผลดี ทังด้านการเรียนแสวงหาความรู้
จากแหล่งต่างๆ ซึงการได้เกิดมาเป็ นคนนันก็ต้องยังชีพเลียงชีพ ด้วยความขยันหมันเพียร ไม่ เกียจคร้าน
กล่าวคือ ผูท้ ถึี งพร้อมด้วยความขยันหมันเพียรในการปฏิบตั หิ น้าที ทีตนเองรับผิดชอบ หรือในการทําการงาน
อันเป็ นอาชีพของตน พึงทําโดยความสุจริต ไม่คดโกงผูอ้ นื ทําด้วยความบากบัน อดทนต่อความยากลําบาก
ไม่ ล ะเลยหรือทอดทิงการงานนันๆ คือ ทํา ด้ว ยความเอาใจใส่ดูแลในหน้า ทีการงานตลอดเวลา และควร
พิจารณาไตร่ตรอง สังเกต หรือพิจารณาผลการทํางานทีได้ลงมือทําไปแล้วมีผลดี ผลเสียอย่างไร หากเห็นว่า
สิงทีตนทําลงไปแล้ว เป็ นสิงทีดีมปี ระโยชน์ ก็ทําสิงนันไปอย่างสมําเสมอ แต่ หากการงานทีทําไปเห็นว่ า มี
ผลเสีย ต่อตนเองและคนอืน ก็งดทําเสีย ทังนีก็เพือให้การทําการงานนันๆ ลุ ล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ
สูง สมกับคําทีว่าขยันดีเพียงพอ ไม่ทอ้ แท้
พระพุทธศาสนามีทศั นะเกียวกับการแสวงหาในรูปการทํางานไว้มากมาย ดังแสดงออกมาใน
รูปของพุทธภาษิตต่างๆ เช่น อาฬวกสูตร ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ แปลว่า บุคคลผู้ทําการ
เหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ ขยันหมันเพียร ย่อมหาทรัพย์ได้17 หญิงหรือชาย โภคะทังหลายสําเร็จได้ เพราะ
ความคิดไม่มเี ลย18 ในทีฆชาณุ สตู รว่า คนขยันหมันเพียรในการงาน ไม่ประมาท รูว้ ธิ กี ารเลียงชีพแต่พอเหมาะ
19
ย่อมรักษาทรัพย์ทหามาได้
ี
จากพุทธภาษิตทีนํามาเสนอไว้ขา้ งต้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาส่งเสริมการ
ทํางานเพือแสวงหาทรัพย์ดว้ ยความขยันหมันเพียร ไม่ย่อท้อหรือท้อถอยต่ออุปสรรค ไม่ว่าจะเป็ นหญิงหรือ
ชายเมือมีความขยันหมันเพียรเอาใจใส่ดูแลธุรกิจหรือการงานของตนด้วยความเอาใจใส่ ย่อมมีทรัพย์สมบัติ
พอกพูนขึนมาได้

16

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า .
สํ.ส. (บาลี) / / ., สํ.ส. (ไทย) / / .
18
ขุ.ชา. (บาลี) / / ., ขุ.ชา. (ไทย) / / .
19
องฺ.อฏฐก. (บาลี) / / ., องฺ.อฏฐก. (ไทย) / / .
17
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. อารักขสัมปทา คือ รู้จกั คุ้ม ครองเก็บรักษาโภคทรัพย์แ ละผลงานทีได้ทําไว้ด้วยความ
ขยันหมันเพียร โดยชอบธรรม ด้วยกําลังงานของตน ไม่ให้เป็ นอันตรายหรือเสือมเสียการรักษา รูจ้ กั คุม้ ครอง
เก็บ รัก ษา ทรงไว้ ฝึ ก ฝนซึงความรู้ผ ลงานทีตนได้ทํา ไว้ด้ว ยความขยัน หมันเพีย รโดยชอบธรรม ด้ว ย
กําลังสติปัญญาของตนไม่ให้เสือมเสีย รวมถึงการรักษาทรัพย์ทหามาได้
ี
ดว้ ยใช้จ่ายอย่างประหยัด การเก็บดี
เพียงพอในความหมายอย่างแคบ ก็หมายความถึงการรูจ้ กั รักษาทรัพย์สมบัตทิ ตนหามาได้
ี
โดยสุจริต ให้คงอยู่
หรือให้ใช้ประโยชน์ได้นานทีสุด ไม่ใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่าย ให้รจู้ กั ซ่อมแซมสิงของทีชํารุด ให้รจู้ กั คุณค่าของเงิน
ไม่ฟ่ ุมเฟื อยเกินเหตุเกินฐานะของตน เมือเรารูจ้ กั รักษาหรือจัดการกับทรัพย์สนิ ให้เพิมพูนเจริญงอกงามขึนได้
ก็ได้ชอว่
ื าเก็บดี เพียงพอ ไม่ขดั สน
. กัล ยาณมิ ตตตา คบคนดีเ ป็ น มิต ร คือ รู้จ ัก กํา หนดบุค คลในถินทีอาศัย เลือ กเสวนา
สําเหนียกศึกษาเยียงอย่างท่านผูท้ รงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ และปั ญญา การคบหาคนดีเป็ นมิตร รูจ้ กั เสวนา
คบหาคน ไม่คบไม่เอาอย่างผู้ท ชัี ก จูงไปในทางเสือมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยียงอย่างทีผู้รู้ผู้ทรงคุณ ผู้มี
ความสามารถ ผูน้ ่าเคารพนับถือและมีคุณสมบัตเิ กือกูลแก่การเรียนแสวงหาความรู้ รวมถึงมีคุณสมบัติเกือกูล
แก่อ าชีพ การงาน ความเป็ นผู้รู้จ ัก เลือ กคบหาคนดี หรือมีเ พือนดี ซึงคนดีใ นทีนี ก็ค ือ คนทีมีศีล ธรรม มี
คุณธรรมและจริยธรรมทีดีงาม ไม่ว่าบุคคลนันจะมีฐานะเช่นไร ก็ชอว่
ื าเป็ นคนดีทงนั
ั น โดยเราสามารถเอา
เยียงอย่างทีดีได้ คนทีดีสามารถช่วยให้คาํ ปรึกษาหารือทีดี ช่วยชีแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาชีวติ ให้เป็ นไป
ในทางทีดี ทีชอบ หรือชักนํ าให้ดําเนินชีวติ ทีดีงาม ให้ประสบผลดีให้เจริญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน และให้
เกิดความสันติสขุ ได้ กล่าวอีกนัยหนึงก็คอื บุคคลทีสามารถเอาเป็ นเยียงอย่างทีดี เอาเป็ นทีปรึกษาทีดี เอาเป็ น
ทีพึงทีดีได้ การรูจ้ กั คบหาแต่คนดี มีเพือนทีดี การมีแต่คนดีเป็ นมิตร ย่อมจะนําชีวติ ตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
และชีวติ จะไม่อบั จนแน่นอน
. สมชีวิตา มีความเป็ นอยู่ทเหมาะสม
ี
คือ รู้จกั กําหนดรายได้และรายจ่ายเลียงชีวติ แต่พอดี
มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมเฟื อย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ ใช้ในยามจําเป็ น20 การรูจ้ กั ใช้สอยทรัพย์
ทีตนหามาได้ โดยสุจริตนัน ควรใช้ตามสมควรแก่ฐานะของตน คือไม่ให้ฝืดเคือง และก็ไม่ฟ่ ุมเฟื อยฟุ้งเฟ้ อจน
เกินฐานะ กล่าวคือ ต้องรูก้ ารจัดระบบการเงิน รายได้รายจ่ายของตนเองให้ลงตัว รูจ้ กั จัดสรรการใช้จ่ายอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ใช้จ่ายเกินฐานะของตน ต้องรูจ้ กั ประหยัดและเก็บออมทรัพย์ แบ่งไว้ใช้ให้เป็ นสัดส่วน
แต่ พอเหมาะ แล้วก็ใช้จ่ายตามนัน ก็จะไม่ลําบากในชีวิต แต่ถ้าไม่วางแผนจัดระบบการเงินอันเป็ นรายได้รายจ่ายให้ลงตัวพอเหมาะ และไม่ใช้จ่ายแต่พอเหมาะตามฐานะ เช่นใช้จ่ายเกินตัว หลงฟุ้งเฟ้ อไปตามกระแส
ชาวโลก เห็นคนอืนทําอย่างไรก็จะทําอย่างนัน ชีวติ ย่อมอยู่ลาํ บากแน่ นอน ฉะนันหากเรามีการวางแผนชีวติ ที
ดีรจู้ กั การครองตนดี มีความเพียงพอ ย่อมไม่อบั อาย
นอกจากนีในทางพระพุทธศาสนายังได้สอนวิธกี ารใช้จ่ายทรัพย์อย่างประหยัดตามหลักโภคอาทิยะ
ซึงมีรายละเอียดดังนี
. วิ ธีการใช้จ่ายทรัพย์ตามหลักโภคอาทิ ยะ
เมือทํางานและเก็บสะสมทรัพย์ได้พอสมควรแล้วต้องนําทรัพย์มาใช้เพือให้เกิดประโยชน์โดยการ
เลียงดูตนเอง ครอบครัว ช่วยเหลือสังคมให้ได้รบั ประโยชน์จากการมีทรัพย์ของตนเอง การมีทรัพย์แล้วไม่ใช้
ให้เกิดประโยชน์เป็ นสิงทีไม่ถูกต้องและผิดหลักการเกียวกับทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาวิธกี ารใช้จ่ายเมือได้
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ทรัพย์มาแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอาทิยสูตร21 คือเมือหาทรัพย์มาได้ดว้ ยนําพักนําแรง ประกอบการงานอัน
สุจริตแล้ว ควรใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงู สุดคือ
. ใช้จ่ายเพือเลียงตัวเอง เลียงบิดามารดา บุตรภรรยาและคนในปกครองทังหลายให้มี
ความสุข
. ใช้จ่ายเพือบํารุงมิตรสหายและผูร้ ่วมกิจการงานให้มคี วามสุข
. ใช้จ่ายเพือปกป้ องรักษาสวัสดิภาพทําตนให้มนคงปลอดภั
ั
ย
. ทําพลี คือใช้จ่ายเพือบํารุงและบูชา 5 อย่าง ได้แก่ ญาติพลี อติถพิ ลี ปุพพเปตพลี ราชพลี
และเทวตาพลี
. อุปถัมภ์บํารุงพระสงฆ์และเหล่าบรรพชิตผูป้ ฏิบตั ิดี ปฏิบตั ชิ อบ ผูไ้ ม่ประมาทมัวเมา ดํารง
มันอยู่ในขันติ ความสงบเสงียม ฝึ กอบรมตน ทําตนให้สงบ และทําตนให้เหมาะสมแก่การเป็ นสมณะ
ในปั ตตกัม มสูตร22 ได้สอนเกียวกับการใช้จ่ายทรัพย์ทหามาได้
ี
ด้ว ยความขยันหมันเพียร เก็บ
รวบรวมทรัพย์ดว้ ยนําพักนําแรง ย่อมพึงใช้เพือการกระทํา ประการ
. ย่อมบํารุงตนเอง มารดา บิดา บุตร ภรรยา ทาส กรรมการ คนรับใช้ มิตร และอํามาตย์ให้
เป็ นสุข
. ย่อมรักษาอันตรายทีเกิดจาก ไฟ นํา พระราชา โจร คนทีไม่ชอบกัน และจากทายาทด้วย
ทรัพย์ทหามาได้
ี
. ย่อมทําพลี ประการ คือ ญาติพลี อติถพี ลี ปุพพเปตพลี ราชพลี และเทวตาพลี
. อุปถัมภ์บํารุงพระสงฆ์และเหล่าบรรพชิตผูป้ ฏิบตั ิดี ปฏิบตั ชิ อบ ผูไ้ ม่ประมาทมัวเมา ดํารง
มันอยู่ในขันติ ความสงบเสงียม ฝึ กอบรมตน ทําตนให้สงบ และทําตนให้เหมาะสมแก่การเป็ นสมณะ
พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวไว้ในเรืองของการใช้จ่ายทรัพย์ไว้ว่า พระองค์ทรงระบุว่า จะต้องมีทรัพย์
เพือใช้สาํ หรับตนเอง ใช้เพือครอบครัว ใช้เป็ นราชพลี ใช้เป็ นอติถพิ ลี ใช้เป็ นปุพพเปตพลี จะต้องมีทรัพย์และ
รูจ้ กั ใช้ให้ตวั เองไม่เดือดร้อนเพียงไม่เดือดร้อนยัง ไม่พอ ต้องให้เกิดความก้าวหน้า ฆราวาสก็ต้องมีทรัพย์
พอทีจะบริหารครอบครัวให้เป็ นไปด้วยดี ต้องมีทรัพย์สมบัตพิ อทีจะบริหารครอบครัวให้เป็ นไปได้ คืออยู่กนั
อย่างผาสุกทังครอบครัว สําหรับราชพลีนันก็คอื วิธกี ารเสียภาษี ทุกคนต้องมีทรัพย์สมบัตเิ พือบริจาคเป็ นราช
พลี เช่นการเสียภาษีทงหลาย
ั
ส่วนอติถพิ ลี นันมาจาก “อติถ”ี แปลว่าไม่กําหนดวัน ก็คอื แขก พระพุทธเจ้า
เห็นว่าแขกเป็ นเรืองสําคัญ เป็ นตัวการแห่งความวินาศ หรือเป็ นตัวการแห่งความเจริญได้เหมือนกัน คําว่า
ปุพพเปตพลี คือทรัพย์นีจะต้องจ่ายเพือประโยชน์แก่บุคคลบรรพบุรุษทีล่วงลับไปแล้วด้วย การทําอย่างนี
จะต้องเป็ นไปเพือการดํารงไว้ซงึ วงศ์สกุลอย่างมันคง การใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะนีถือได้ว่าการใช้จ่ายตาม
หลักโภคอาทิยะนีเป็ นหลักการทีพระพุทธตรัสไว้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ ในปั จจุบนั ได้
เป็ นอย่างดีและเป็ นสิงทีน่าอัศจรรย์กค็ อื พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญกับการเสียภาษีหรือทีเรียกว่าราชพลี23
สําหรับในทางเศรษฐศาสตร์ถือได้ว่าวิธกี ารใช้จ่ายทรัพย์ตามแนวโภคอาทิยะถือว่าเป็ นการใช้จ่าย
ทรัพย์ทเป็
ี นวิถพี ุทธอีกวิธหี นึง เมือทําได้ตามทีพระพุทธเจ้าสอนไว้ย่อมทําให้คนในสังคมมีความสุข เพราะการ
ใช้จ่ายทรัพย์ตามวิธขี องโภคอาทิยะนีเป็ นการใช้จ่ายทีไม่เห็นแก่ตวั คือไม่ได้เป็ นการใช้จ่ายทีมุ่งเพือประโยชน์
21

อง.ป จฺ ก. (ไทย) 22/41/64-65.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/61/103-104.
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พุทธทาสภิกขุ, “ทรัพย์สมบัติคืออะไร”, ในสารนิพนธ์ พุทธทาสว่าด้วยวิถปี ระชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจ
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ของตนเองอย่างเดียวแต่เป็ นการใช้จา่ ยเพือสังคมและส่วนรวม การใช้จ่ายทังห้าข้อนี พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้แบ่ง
ทรัพย์เพือจ่ายเท่าๆกันในทุ กข้อ แต่พระองค์บอกว่าเมือได้ท รัพย์ม าแล้ว ควรนํ าไปใช้จ่ ายอะไรบ้าง ซึง
วิธกี ารใช้จ่ายทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี พระองค์ไม่ได้มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวเท่านันแต่มุ่งให้
เกิดประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติและศาสนาด้วย ซึงแตกต่างจากการใช้จ่ายทรัพย์ของคนทัวไปทีมุ่งแต่
เพือการบริโภคสําหรับตนเองหรือครอบครัวเท่านัน ถ้าประชาชนสามารถนํ าหลักของโภคอาทิยะไปประยุกต์
หรือปรับใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวันแล้ว นอกจากตัวเองจะได้ประโยชน์จากการมีทรัพย์ สังคมส่วนร่วมทัง
ทีเป็ นชาติและศาสนาก็ย่อมได้รบั ประโยชน์ดว้ ย

พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักการบริ หารจัดการทรัพย์ ตามหลักโภควิ ภาค ดังนี

หลักโภควิ ภาค กล่าวถึงหลักการบริ หารจัดการทรัพย์
ในการจัดการหรือการบริหารนัน ในพระพุทธศาสนามีมาแล้วตังสมัยพุทธกาล เช่นเมือจํานวนภิกษุ
สงฆ์ม ากขึนทีอยู่ ไ ม่เ พีย งพอพระพุ ท ธเจ้า ตรัส ให้มีก ารแต่ ง ตังพระภิ ก ษุ ใ นการทํ า หน้ า ทีในการจัด การ
เสนาสนะ24 นอกจากนีพระพุทธเจ้ายังตรัสให้มกี ารแต่งตังพระภิกษุ ผู้มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพือแต่งตัง เป็ น
เจ้าหน้าทีในการทําการสงฆ์อนๆ
ื เช่น ภิกษุผดู้ ูแลเรือนคลัง25 ผู้รบั จีวร ผูแ้ จกจีวร ผู้แจกข้าวยาคู ผูแ้ จกผลไม้
ผู้แจกผ้า ผู้แจกบาตรเป็ นต้นเหล่านี แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญกับการจัดการบริหารองค์กร
นอกจากนีในหลักคําสอนของพระองค์นอกจากจะมีหลักคําสอนในส่วนทีเป็ นโลกุตตระแล้วยังมีส่วนทีเป็ นโลกี
ยะคือธรรมสําหรับการดําเนินชีวติ ในโลก เช่นความขยันหมันเพียร ความอดทน การแสวงหาทรัพย์การใช้จ่าย
ทรัพย์อกี ด้วย แนวคิดเกียวกับการแสวงหาทรัพย์และใช้จ่ายทรัพย์ทพระพุ
ี
ทธเจ้าตรัสไว้ตงแต่
ั สมัยพุทธกาล
นันสอดคล้องกับวิถกี ารดําเนินชีวติ ของคนในปั จจุบนั นีทีกําลังตกอยู่ในยุคของบริโภคนิยม
หลักโภควิภาค กล่าวถึงหลักการบริหารจัดการทรัพย์ โดยให้แบ่งทรัพย์ทหามาได้
ี
ออกเป็ น
ส่วน ๆ หรือกอง ๆ เพือให้เกิดความชัดเจนในการนําไปใช้ ในหลักของโภควิภาค ได้กล่าวถึงการใช้จ่ายทรัพย์
การเก็บรักษาทรัพย์ การนําทรัพย์ไปลงทุนเพือให้ทรัพย์งอกเงยขึนมาแนวคิดทีปรากฏในหลักโภควิภาคนัน
สอดคล้องกับการวางแผนทางการเงินในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผน
ทางการเงินในระบบธุรกิจ ต่างก็มคี วามสอดคล้องกับหลักโภควิภาคทังสิน คือมีการวางแผนในการใช้จ่าย การ
วางแผนในการเก็บออมและการวางแผนในการลงทุน สาเหตุททํี าให้ปัจจุบนั นีการมีความรูใ้ นเรืองการวางแผน
ทางการเงินมีความสําคัญแก่คนในสังคมไทยมากกว่าสมัยก่อนก็เพราะว่า ปั จจุบนั นีคนเรามีอายุยนื ยาวขึน
การเตรียมเงินให้พร้อมและเพียงพอสําหรับใช้จ่ายตลอดชีวติ จึงมีความสําคัญในการดําเนินชีวติ ในปั จจุบนั
วิภาคกรรม คือหลักการแบ่งสรรทรัพย์ของตนเป็ นส่วนเพือประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ
โภควิภาค คือ การแบ่งทรัพย์เป็ น ส่วน ส่วน ใช้จ่ายเลียงตน เลียงคนทีควรบํารุงและทําประโยชน์
ส่วน ใช้ลงทุนประกอบการงาน อีก ส่วน เก็บออมไว้ใช้คราวจําเป็ น26 ดังพุทธพจน์ว่า
“บัณฑิ ตผูส้ มบูรณ์ ดว้ ยศีล ย่อมสว่างช่วงโชติ ดงั ดวงไฟเมือบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ ดังตัว
ผึงสร้างรัง โภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ มพูนขึน ดุจจอมปลวกที ตัวปลวกก่อขึน ฉะนัน คฤหัสถ์ใน
ตระกูลผู้มีความสามารถ ครันรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็ น ส่วน คือ
24

วิ .จู. (ไทย) /317/135.
วิ .จู. (ไทย) / / .
26
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) / / .
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ส่วนหนึ งใช้สอย 2 ส่วนใช้ประกอบการงาน ส่วนที ๔ เก็บไว้ดว้ ยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอนั ตรายจึง
ผูกมิตรไว้ได้”
ในพระดํารัสนีพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงการดําเนินชีวติ ของคฤหัสถ์ ผูย้ งั ต้องทําการงานเพือหาเลียง
ชีพตนเองและครอบครัว การทีจะทําให้ครอบครัวมีความสุขประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวติ ได้นัน การ
รูจ้ กั แสวงหาทรัพย์ดว้ ยความขยันหมันเพียร รูจ้ กั เก็บออมทรัพย์เพือไว้ใช้ในคราวจําเป็ นและการนําทรัพย์ไป
ลงทุนเพือให้ทรัพย์งอกเงยเพิมพูนขึน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงหลักโภควิภาค27
หลักการแบ่งทรัพย์โดยจัดสรรเป็ น ส่วน คือ
) เอเกน โภเคน ภุญเชยฺย ได้แก่ แบ่ง ส่วน สําหรับใช้จ่ายเลียงตน เลียงครอบครัวเลียง
คนทีควรบํารุง เลียงและทําประโยชน์การจัดแบ่งเงินส่วนนีไว้กเ็ พือใช้จ่ายภายในบ้าน การเลียงดูครอบครัว
การเลียงดูบุพพการี หรือบุคคลทีอยู่ในการดูแลของผูถ้ ือทรัพย์ เป็ นส่วนสร้างเสริมคุณภาพชีวติ คือตอบสนอง
ต่อความต้องการพืนฐานของร่างกาย
) ทฺวีหิ กมฺม ํ ปโยชเย ได้แก่ แบ่ง ส่วนสําหรับใช้เป็ นทุนประกอบการงานลงทุนประกอบ
อาชีพ ทีสุจริตเป็ นส่วนทีจัดแบ่งไว้เพือการทําธุรกิจการงาน เพือเป็ นทุนในการประกอบอาชีพทีจัดไว้ 2 ส่วน
นัน เพราะให้ความสําคัญว่าการลงทุนเพือประกอบธุรกิจการงาน จัดว่าเป็ นการพัฒนาอาชีพให้กา้ วสู่ระดับที
สูงขึนและเมือระดับหน้าทีการงานก้าวหน้ามากขึน ก็เป็ นปั จจัยส่งเสริมและสนับสนุ นให้การจัดสรรส่วนอืน ๆ
พัฒนามากขึนด้วย การจัดสรรทรัพย์ส่วนนีเองทีจะเป็ นตัวชีวัดการพัฒนายกระดับฐานะให้กา้ วขึนสู่ระดับที
สูงขึนได้ เพราะหากมีอาชีพการงานหรือทุนในการประกอบอาชีพทีขัดสน การจัดสรรทรัพย์เพือใช้ในกิจกรรม
อืนๆ ย่อมอัตคัดขัดสนไปด้ว ย พระพุท ธศาสนามีหลักธรรมของนัก ลงทุนทีดีซงเรี
ึ ย กว่า ปาปณิกธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิงผูท้ ประกอบการค้
ี
าขาย หากหวังทีจะประสบความสําเร็จในอาชีพการค้าขายแล้วต้องยึด
หลักธรรม 3 ประการ ดังปรากฏหลักฐานในทุติยปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกกนิบาต “...พ่อค้า
ประกอบด้วยองค์ 3 ประการ ไม่นานนักก็ถงึ ความเป็ นผูย้ งใหญ่
ิ
ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ คือ ) มีตาดี ) มีธุรกิจ
28
ดี ) เพียบพร้อมด้วยทีพักพิงอาศัย” หลักปาปณิกธรรมทัง 3 ประการข้างต้นอธิบายได้ว่า
. จักขุมา คือ มีตาดี หรือมีวสิ ยั ทัศน์ทดีี ยาวไกล มีความรู้จกั สินค้าเป็ นอย่างดี สามารถ
ดูของเป็ นและคํานวณราคา เก็งกําไรได้อย่างแม่นยํา
. วิธูโร คือ มีความจัดเจนในธุรกิจ สามารถรูแ้ หล่งซือ แหล่งขาย รูค้ วามเคลือนไหว
ความต้องการของตลาด สามารถจัดซือ จัดจําหน่าย รูใ้ จและรูจ้ กั เอาใจลูกค้าเป็ นอย่างดี
. นิสสยสัมปั นโน หมายถึง มีความพร้อมเรืองเงินทุนและปั จจัยการผลิต เป็ นทีเชือถือ
ไว้ใจ วางใจของนักลงทุนต่าง ๆ มีความสามารถในการประสานงานเพือหาทุนมาดําเนินธุรกิจการค้าขายได้
โดยง่าย29
การลงทุนทําธุรกิจหรือลงทุ นเพือแสงหาทรัพ ย์ย่ อ มมีผลอยู่ ประการอย่างใดอย่ างหนึง คือ
ขาดทุน เท่าทุน และได้กาํ ไร ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเรืองนีไว้เช่นเดียวกัน โดยในวณิชชสูตรแห่งคัมภีร์
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ได้กล่าวถึงสาเหตุททํี าให้บุคคลผู้ประกอบธุรกิจดําเนินกิจกรรมการค้าการขาย
ขาดทุนหรือได้กาํ ไรไว้อย่างน่าสนใจว่า การค้าขาย ประเภท ทีเขาไปบอกนักบวชว่าจะอุปถัมภ์บํารุงพวกที
27

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครังที ,
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
), หน้า .
28
องฺ.ติ กฺก. (ไทย) / / .
29
องฺ.ติ กฺก. (ไทย) / / .
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หนึง พูดแล้วไม่ทาํ ตามทีพูด พวกทีสองพูดแล้วทําบ้างไม่ทําบ้างไม่เอาใจใส่ พวกทีสาม พูดแล้วทําตามทีพูด
พวกทีสี พูด แล้วทําดีก ว่าทีพู ด ย่ อมมีผลต่ า ง ๆ กัน คือพ่อค้าทีพูดอย่ างใด ไม่ทําอย่างทีพู ด เป็ นเหตุใ ห้
ขาดทุน พ่อค้าทีพูดว่าจะให้สงใดแต่
ิ
ให้สงที
ิ ต่างจากทีพูด เป็ นเหตุให้ไม่ได้กําไร พ่อค้าทีพูดอย่างใด ทําอย่าง
นัน เป็ นเหตุให้ได้กาํ ไรตามทีหวังไว้ ส่วนพ่อค้าทีพูดอย่างใดทํายิงกว่าทีพูดไว้เป็ นเหตุให้ได้กาํ ไรยิงกว่าทีหวัง
ไว้30
ในการค้าขายนันอุบาสกทีเป็ นอริยสาวกนับถือพระพุทธศาสนา ทีหวังความเจริญรุ่งเรืองจากการ
ทําการค้า ในวณิช ชาสูตร เป็ นพระสูตรทีว่า ด้วยการค้าขายทีอุ บาสกไม่ค วรประกอบดัง นี ภิก ษุ ทงหลาย
ั
31
อุบาสกไม่ควรทําการค้าขาย ประการ การค้าขาย ประการ มีอะไรบ้าง คือ . การค้าขายศัสตราวุธ .
การค้าขายสัตว์ . การค้าขายเนือ . การค้าขายของมึนเมา และ . การค้าขายยาพิษ พระสูตรนีทําให้เห็นว่า
แม้ในการทําการค้า พระพุทธเจ้าก็ไห้ทํา การค้า ทีไม่เบีย ดเบียนตนเองและผู้อืนเพราะการทํา การค้า ที
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื แม้ได้ทรัพย์มาจากการค้านัน ก็เป็ นทรัพย์ทไม่
ี บริสุทธิ การนํ าทรัพย์ทไม่
ี บริสุทธิ
ไปทําบุญ ผลบุญทีได้กย็ ่อมไม่บริสทุ ธิด้วย
) จตุตถฺ จฺ นิ ธาเปยฺย ได้แก่ แบ่งส่วนทีสีนี สําหรับเก็บไว้ใช้ในคราวจําเป็ นเร่งด่วนคือการ
จัดสรรทรัพย์ไว้เพือใช้ในคราวฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ทไม่
ี ได้คดิ หรือวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่นการเจ็บไข้ได้ป่วย
หรืออุบตั เิ หตุ เป็ นต้น ทังนีการจัดสรรทรัพย์สว่ นนีไว้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิงเมือเหตุการณ์เร่งด่วนนันเกิดขึน
การดําเนินการช่วยเหลือจะเป็ นไปได้โดยสะดวกรวดเร็วขึน ซึงหากขาดการจัดสรรส่ว นนีแม้จะสามารถ
ดําเนินการได้ แต่กอ็ าจเป็ นอุปสรรคจนอาจไม่ทนั เวลาก็เป็ นได้32
หลักการของโภควิภาคนีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างครอบคลุมคือมีทงั หลักของการใช้จ่ายทรัพย์
ซึงเป็ นส่วนทีหนึง การทําให้ทรัพย์เพิมพูน หรือพูดอีกนัยหนึงก็คอื การแสวงหาทรัพย์กค็ อื การนําทรัพย์ส่วนนี
ไปลงทุนทํากิจการต่างๆ เพือให้ทรัพย์เพิมพูนขึน ในส่วนของการลงทุนนี พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญมาก
เพราะพระองค์ให้ใช้ทรัพย์สองส่วนสําหรับการลงทุน ซึงคิดเป็ น % คือครึงหนึงของทรัพย์ทงหมด
ั
และการ
เป็ นออมซึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็ น ซึงทรัพย์ส่วนนีก็คอื ส่วนทีต้องเก็บต้องออมนันเอง จึง
กล่าวได้ว่าหลักของโภควิภาค นี พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างครอบคลุมในการดําเนินชีวติ ของมนุ ษย์ ซึง
ปั จจุบนั นีรัฐบาลก็พยายามรณรงค์ให้ประชาชนเมือได้ทรัพย์มาแล้วให้เก็บออมหนึงส่วนใช้สามส่วน ซึงตรงกับ
หลักการของพระพุทธเจ้าทีตรัสไว้ในโภควิภาค
โภควิภาค จึงเป็ นการจําแนก หรือการแยกเงินออกเป็ นส่วน เพือสะดวกในการบริหารจัดการ หรือ
เพือสะดวกในการใช้สอย จากทีกล่าวมา เมือพูดถึงโภค ย่อมหมายถึงเงินด้วย บางครังเรียกโภคทรัพย์ หรือ
โภคสมบัติ โภควิภาคปั จจุบนั หมายถึง การบริหารการคลัง หรือการบริหารการเงินเพือก้าวไปสูอ่ สิ รภาพทาง
การเงิน ซึงการรูจ้ กั วิธจี ดั การทางการเงินหรือการบริหารทรัพย์สมบัตทิ หามาได้
ี
อย่างยากลําบากด้วยวิธกี ารที
ถูกต้องเหมาะสมสามารถทําให้ชวี ติ ตนเองไม่ประสบความยากลําบากในการดําเนินชีวติ และสังคมต่อไปใน
อนาคต

30

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) / / .
องฺ.ป จฺ ก. (ไทย) / / .
32
ที.ปา.ฎีกา. / ,
31
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บทสรุป

ปั จจุบนั เป็ นยุคทีผูค้ นให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเรืองทรัพย์ของตนเอง มากขึน สังเกตได้
จากสือ ทังทีว ี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แม็กกาซีนต่างๆ จะมีเนือหาสาระ เกียวกับการออม การลงทุน
การใช่ จ่ า ยสอดแทรกอยู่ไ ม่น้อ ย รวมทังพอคเก็ตบุ๊ค ทีเป็ นเรืองทางการเงินส่วนบุ ค คลก็มีใ ห้เ ลือกซือหา
มากมาย จํานวนผูค้ นทีตืนตัวและสนใจเรืองนีอย่างจริงจัง ดูเหมือนจะเพิมมากขึนทุกวัน จะว่าไปแล้วการ
จัดการเรืองเงินๆ ทองๆ ต้องมองเป็ นเรืองสําคัญอันดับต้นๆ ในชีวติ ของเรา ทีจะต้องจัดการให้ลงตัวเพือสร้าง
ความสมดุลให้ชวี ติ ในทุกด้านตามหลักธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัม พุทธเจ้า ทีทรงสอนเกียวกับเรือง
เรืองการบริหารจัดการทรัพย์สนิ หรือโภคทรัพย์ไว้อย่างครบวงจร เพือสร้างสมดุลแก่ ชีวติ หลายเรือง
การนํ า เศรษฐศาสตร์แ นวพุ ท ธไปใช้ใ นการดํารงชีวิต ประจํ าวันเพือให้เ ข้า กับ ยุ ค สมัย ปั จ จุ บ ัน
เป้ าหมายสูงสุดก็คอื ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ซึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสขุ ในชีวติ ทีแท้จริง และไม่กลับเป็ นทุกข์อกี เมือ
ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั นิ แล้
ี วก็จะเห็นผลในปั จจุบนั ทันตาเห็นในชาตินี ตามหลักธรรมเสริมสร้างความมันคงทาง
เศรษฐกิจ ไม่ท้อแท้ ไม่ ขดั สน ไม่อบั จน และไม่อบั อาย มีช ีวิต ความเป็ นอยู่แ บบพอเพีย ง จะพบแต่ ค วาม
เจริญรุ่งเรืองและสันติสุขตลอดไป โดยการนํ าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ คือหลักธัม
มิกตั ถประโยชน์ ธรรมทีเป็ นไปเพือประโยชน์ในปั จจุบนั , หลักธรรมอันอํานวยประโยชน์สุขขันต้น หลักของ
การใช้จ่ายทรัพย์อย่างประหยัดตามหลักโภคอาทิยะและหลักของการบริหารจัดการทรัพย์ดว้ ยหลักโภควิภาค
ถ้าทุกคนได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางนีก็จะทําให้สงั คมเกิดความสงบสุขมากยิงขึน
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