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บทคัดย่อ 

  รายงานการวิจัยนี ้มี ๓ วัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื ่อศึกษาแนวคิดเรื ่องสัมมาชีพใน
พระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา (๓) เพื่อศึกษาคุณค่า
เกี่ยวกับสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาข้อมูลข ั ้นปฐมภู มิ  (Primary Sources) คือพระไตรปิฎก    
อรรถกถา ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาบาลีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
ศึกษาข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ที่เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ตำราวิชาการ 
เอกสารวิชาการ และเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และนำเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

 ผลการวิจัยพบว่า  
 สัมมาชีพ คือ การดำรงชีพที่มีความบริสุทธิ์ทั้งกาย, วาจา และใจ โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู ้อื ่น พุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วยหลักศีล ๕         
หลักอิทธิบาท ๔ หลักจักร ๔ หลักอริยทรัพย์ ๗ และหลักมรรค ๘ การจัดการทรัพย์นั้นมี ๒ ส่วน คือ 
๑) การจัดการทรัพย์ภายนอก ประกอบด้วยหลักการแสวงหาทรัพย์ หลักการบริหาร หลักการออม
ทรัพย์ และหลักการใช้ทรัพย์ ๒) การจัดการทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ ๗ เน้นปัญญาเป็นที ่ตั้ง 
เป้าหมายของสัมมาชีพมี ๓ ระดับคือ ระดับบุคคล, ระดับสังคม และระดับขั้นสูงสุดคือการบรรลุพระ
นิพพาน  
 แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนานั ้นเริ ่มต้นจากการบำเพ็ญพุทธกิจของ
พระพุทธเจ้าทั ้ง ๓ ด้าน และพุทธกิจ ๕ ที ่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญตลอด ๔๕ พรรษา เพื ่อมุ่ง
ประโยชน์ เกื้อกูล และความสุขของมวลมนุษย์ ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระกิจที่บุคคลพึ่งปฏิบัติตาม
หน้าที่ต่อบุคคลอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกครอบครัว หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ
ประกอบด้วยหลักความกตัญญูกตเวที หลักพรหมวิหารธรรม หลักฆราวาสธรรม หลักสังคหวัตถุ    
หลักทิศ ๖ หลักสัปปุริสธรรม หลักอปริหานิยธรรม และหลักอารยวัฒิ คือ หลักของสังคมในอุดมคติ  
 คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามหลักของพระพุทธศาสนามี ๕ อย่าง ได้แก่ 
(๑) คุณค่าในระดับปัจเจกบุคคล คือ บุคคลควรปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ โดยงดเว้นจาก
อบายมุข และตั้งตนอยู่ในหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม (๒) คุณค่าต่อสถาบันครอบครัว แบ่งได้ ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) 
คุณค่าในด้านมาตรการสร้างเศรษฐสมบัติของครอบครัว  คือ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
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ครอบครัวตามหลักทิศ ๖ ๒) คุณค่าในด้านการป้องกันความเสื่อมของครอบครัว คือ การปฏิบัติตาม
หลักกุลจิร ัฏฐ ิต ิธรรม ประกอบด้วยการแสวงหาของที ่หาย, ซ่อมแซมของเก่า, ร ู ้จ ักบริโภค              
และตั้งคนดีเป็นพ่อบ้านแม่เรือน ๓) คุณค่าในมาตรการด้านการบริหารโภคทรัพย์ของครอบครัว  คือ 
ยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรมให้เป็นผู้นำครอบครัว ๔) คุณค่าในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายใน
ครอบครัว คือ ป้องกันสมาชิกในครอบครัวจากอบายมุข ๖ (๓) คุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ  คือ การนำ
หลักสัมมาชีพเต็มพื้นที่มาเป็นเป้าหมายและดัชนีชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจ (๔) คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม 
คือ รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและดำเนินชีวิตภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อทุกสรรพ
สิ่ง และ (๕) คุณค่าด้านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี คือ เน้นการประดิษฐ์และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
แก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติ  
 ดังนั้น คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามแนวพระพุทธศาสนาจึงเป็นฐาน
ความคิดให้กับองค์กรภาคธุรกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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ABSTRACT 

 The objectives of the research are: - (1) to study the concept of right 
livelihood in Buddhism (2) to study the concept of responsibility in Buddhism and   
(3) to study the value of livelihood and responsibility in Buddhism. This research is 
documented research, by studying from the Thai Tripitaka, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University’s version and related academic 
documents and presents a descriptive analysis. 

 From the study, it was found that: 
 The right livelihood is living with a purity of body, speech, and mind 

without causing trouble for both themselves and others. The Buddha-dhamma that 
encourages livelihood consists of the five precepts, the four paths to 
accomplishment, the virtues wheeling one to propensity, the seven noble treasures, 
and the eightfold path. Property management has two parts are; 1) external asset 
management consists of principles of seeking property, management principles, 
saving principles and the rules of using property; 2) internal wealth management is 
the seven noble treasures, focusing on wisdom. The goals of livelihood are 3 levels: 
individual level, social level, and the highest level are achieving Nibbana.  

The concept of responsibility in Buddhism begins with the five Buddha’s daily 
routine) in three aspects through the remaining 45 years of his life, aimed at the 
benefits and happiness of all human beings. The obligation is a duty that a person 
relies on to perform the duties towards another person, both inside and outside the 
family. The Buddha-dhamma encourages accountability consists of the principle of a 
grateful person, the holy abiding, the virtues of laypeople, the bases of sympathy, 



ง 
 

the six directions, the merits of a gentleman, the conditions of welfare and the noble 
growth are the principles the ideal society.  

There are 5 values of livelihood and responsibility according to the principles 
of Buddhism: - 1)  the individual value is a person should follow the principle of 
virtues conducting to benefits in present, refrain from causes of ruin and establish 
oneself in the principle of reasons for the lastingness of a wealthy family, 2)  the 
value to the family institution can be divided into 4 items as follows: 2.1) the value 
in measures to build wealth for the family which is to help the strength of the family 
according to the principle of 6 directions, 2 . 2 )  the values in the prevention of 
deterioration of the family are to follow in the principle of reasons for the lastingness 
of a wealthy family, consisting of the pursuit of lost items, repairing antiques, knowing 
how to consume and establish a good person is a butler, 2 .3 ) the value of family 
management measures is to honor the virtuous person as a family leader, 2 .4 ) the 
values in measures solving family problems is to prevent family members from 
causes of ruin, 3) the value to the economic system, namely the use of full-right 
livelihood principles as targets and economic development indicators, 4 ) the value 
to the environment, namely knowing the use of resources with value and live under 
the authority and responsibility for all creations, and 5 )  the value of technology 
innovation is focusing on the invention and use of technology to solve problems and 
conserve nature.  

Thus, the value of livelihood and responsibility in accordance with Buddhism 
is a base for businesses, organizations, and stakeholders can be applied correctly and 
appropriately.  
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และบุคคลหลายท่าน ดังนั้น คณะผู้วิจัยขอนำมากล่าวถึงดังต่อไปนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รองศาสตราจารย์  ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ                   
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย และคณะทำงานที่ได้
เมตตาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุง  กระทั่ งงานวิจัยนี้ ได้สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์  และ                           
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย               
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ที่ได้รับเป็นผู้ให้คำปรึกษาในงานวิจัย
นี้จนสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์   และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง โสดาดี ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
เรื่อง “แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความสุจริตและความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์” ในการให้คำปรึกษาและเป็นประธานในการประชุมกลุ่ม เพ่ือระดม
ความคิดและลงมือทำวิจัยในครั้งนี้ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณต่อหน่วยงานต้นสังกัด คือ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสุรินทร์ โดย พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสุรินทร์ ได้อำนวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการวิจัยเป็นอย่างดี เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมกับสถานที่เพ่ือให้ผู้วิจัยได้ใช้เป็นสถานที่ทำวิจัยใน
หน่วยงานด้วย  และคณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่ได้ให้การช่วยเหลือในการทำสารบัญ
ชั่วคราว เพ่ือให้ระดมความคิดเห็นและเป็นแนวทางในการทำงาน  และค้นหาแหล่งข้อมูลจาก              
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และช่วยรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
และขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ ที่ให้ได้ความร่วมมือ ช่วยค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นหนังสืออันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย 
และเอกสารรายงการการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ด้วย และขออนุโมทนาอย่างยิ่งต่อ                   
นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ และนางสาวเกษศิรินทร์ ปัญญาเอก 
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป ที่ได้ให้การช่วยเหลือในการประสานงานตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งงานวิจัย
ครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณ และอนุโมทนาทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 

ดร. ธนรัฐ  สะอาดเอ่ียม และคณะ 
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อักษรค าย่อและชื่อคมัภีร์ 

 

๑.ค าย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 

อักษรย่อในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง

ภาษาบาลีและภาษาไทย การอ้างอิงใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังค าย่อชื่อคัมภีร์ ตัวอย่างเช่น ที.สี. 

(ไทย) ๙/๓/๒ หมายถึง ทีฆานิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ ข้อที่ ๓ หน้าที่ ๒ เรียงล าดับ

ตามคัมภีร์ ดังนี้ 

พระวินัยปิฎก 

 วิ.มหา (บาลี) = วินยปิฎก มหาวิภังค์ (ภาษาบาลี) 

 วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์ (ภาษาไทย) 

วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี)  = วินยปิฎก ภิกฺขุนีวิภงฺคปาลี (ภาษาบาลี) 

วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) = วินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์ (ภาษาไทย) 

วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

วิ.จู. (ไทย)  = วินัยปิฎก จูฬวรรค (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 

ที.ม. (ไทย)  = พระสุตตันติปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 

ที.ปา. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)  

ที.ปา. (ไทย)  = พระสุตตันติปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค (ภาษาไทย) 

ม.มู. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 

ม.ม. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก ์(ภาษาไทย) 

ม.อุ. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 

ส .ส. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

ส .นิ. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
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ส .ข. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 

ส .สฬ. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 

ส .ม. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.เอกฺก. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุก. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย)  

องฺ.ติก. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกฺก (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)  

อง.ปญฺจก. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ฉกฺก (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.สตฺต (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิปาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ทสก. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.เอกทสก. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกทสนิบาต (ภาษาไทย) 

ขุ.ขุ.(ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 

ขุ.ธ.(ไทย) = พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 

ขุ.อุ.(ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย) 

ขุ.อิติ.(ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ (ภาษาไทย) 

ขุ.สุ.(ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 

ขุ.วิ.(ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ (ภาษาไทย) 

ขุ.เปต.(ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ภาษาไทย) 

ขุ.เถร.(ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย) 

ขุ.เถรี. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา. (ไทย)  = พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 

ขุ.ม. (ไทย)  =  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 

ขุ.จู. (ไทย)  =  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส (ภาษาไทย) 

ขุ.ป. (ไทย)  =  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
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ขุ.อป. (ไทย)  =  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปาทาน (ภาษาไทย) 

ขุ.พุทฺธ. (ไทย)  =  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ (ภาษาไทย) 

ขุ.จริยา (ไทย)  =  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ. (ไทย)  =   อภิธรรมปิฎก ธมฺมสงฺคณี (ภาษาไทย) 

อภิ.วิ. (ไทย)  =   อภิธรรมปิฎก วิภังค์ (ภาษาไทย) 

อภิ.ธา. (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก ธาตุกถา (ภาษาไทย) 

อภิ.ปุ. (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ (ภาษาไทย) 

อภิ.ก. (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ (ภาษาไทย) 

อภิ.ย. (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก ยมก (ภาษาไทย) 

อภิ.ป. (ไทย)  =  อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน (ภาษาไทย) 

 

ปกรณ์วิเสส 

มิลินฺท. (ไทย) = มิลินทปัญหปกรณ์ (ภาษาไทย) 

วิสุทฺธิ. (ไทย) = วิสุทธิมรรคกรณ์ (ภาษาไทย) 
 

๒. ค าย่อเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถา 

อักษรย่อที่ใช้อ้างอิงคัมภีร์อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ใช้ระบบระบุค าย่อคัมภีร์ เล่ม/ภาค/ตอน/หน้า ตัวอย่างเช่น ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๑/๑/๑๐๙/๑ 

หมายถึง       พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ หน้าที่ 

๑๐๙ ย่อหน้าที่ ๑ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อรรถกถาพระวินัยปิฎก 

วิ.อ. (ไทย) = สมันตปาสาทิกา วินัยปิฎกอรรถกถา (ภาษาไทย) 
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อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ที.สี.อ. (ไทย)  = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี สสีลขันธวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

ที.ม.อ. (ไทย)  = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี มหาวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

ที.ปา.อ. (ไทย)  = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี ปาฎิกวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

ม.มู.อ. (ไทย)  = มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี มูลปัณณาสก์อรรถกา (ภาษาไทย) 

ม.ม.อ. (ไทย)  = มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี มัชฌิมปัณณาสก์อรรถกา (ภาษาไทย) 

ม.อุ.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี อุปริปัณณาสก์อรรถกา (ภาษาไทย) 

ส .ส.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี สคาถวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

ส .นิ.อ. (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี นิทานวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

ส .ข.อ. (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี ขันธวารวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

ส .สฬ.อ. (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี สฬายตนวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

ส .ม.อ. (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี มหาวารวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

องฺ.เอกฺก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุก.อ. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)  

องฺ.ติก.อ. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ติกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี จตุกกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)  

อง.ปญฺจก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ปัญจกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ฉกฺก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ฉักกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.สตฺต.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี สัตตกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏฺฐก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี อัฏฐกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย นวกนิปาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ทสก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อง.เอกทสก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกทสนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.ขุ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขุททกปาฐะอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.ธ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.อุ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อุทานอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.อิติ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวุตตกอรรถกถา (ภาษาไทย) 
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ขุ.สุ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี สุตตนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.วิ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี วิมานวัตถุอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.เปต.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เปตวัตถุอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.เถร.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.เถรี.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรีคาถาอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ชาดกอรรถกา (ภาษาไทย) 

ขุ.ม.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย สัทธรรมปัชโชติกา มหานิทเทสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.จู.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย สัทธรรมปัชโชติกา จูฬนิเทสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.ป.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย สัทธรรมปัชโชติกา ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.อป..อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย วิสุทธชนวิลาสินี อปาทานอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.พุทฺธ.อ.. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย มธุรัตถวิลาสินี พุทธวังสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.จริยา.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย ปรมัตถทีปนี จริยาปิฎกอรรถกถา (ภาษาไทย) 
 

อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) = อัฏฐสาลินี อภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณีอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อภิ.วิ.อ. (ไทย) = สัมโมหวิโนทนี อภิธรรมปิฎก วิภังคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อภิ.ปญฺจก.อ.(ไทย) = อภิธรรมปิฎก ปัญจปกรณ์อรรถกา (ภาษาไทย) 



 

บทท่ี ๑  

บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

            มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social Being) ที่นิยมอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน รวมตัวกันเป็นครอบครัว 

ชุมชน และเมื่อเกิดมาแล้วย่อมต้องประกอบอาชีพเพ่ือการด ารงชีวิตให้อยู่รอด และต้องด ารงชีวิตอยู่

ในสังคม ซึ่งการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์นั้นต้องอยู่อาศัยปัจจัย ๔ ในการด ารงชีวิตอันประกอบด้วย 

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเป็นความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ และ

เมื่อมนุษย์มีความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่ในโลกแล้ว ความต้องการสูงสุดของมนุษย์คือความสุข 

ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพ่ึงปรารถนา ความสุขในสังคมมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการอยู่ร่วมกัน

ด้วยสันติ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การอยู่ร่วมกันด้วยสันติเป็นสิ่งที่

ต้องการในทุกระดับของสังคมมนุษย์ ทั้งในครอบครัว ในชุมชน ในสถานที่ท างาน ในสังคม ในภูมิภาค 

ในโลก เมื่อใดมีการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขก็มีสันติระบบชุมชนคือระบบการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ 

 ในสังคมมนุษย์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ทั่วทุกภูมิภาคของโลก มักจะมี

การรบพุ่งระหว่างชนเผ่า ระหว่างกลุ่มศาสนิกหรือระหว่างประเทศ สงครามคือการท าลายสันติสุข

อย่างร้ายแรง ผู้คนล้มตายเป็นแสนเป็นล้านคนในสงครามโลก ๒ ครั้งในศตวรรษที่แล้วคนตายไปแต่

ละครั้งหลายสิบล้านคน มีผู้ประมาณว่าสงครามทุกชนิดในรอบร้อยปีที่ผ่านมาคร่าชีวิตผู้คนไป

ประมาณ ๒๐๐ ล้านคน แต่ที่ตายจากความยากจนและความ อยุติธรรมในสังคมที่เรียกว่า ความ

รุนแรงอย่างเงียบ (Silent Violence) นั้น มากกว่านั้นหลายเท่า ขณะนี้มีวิกฤตการณ์ทั่วโลก ทั้งวิกฤต

เศรษฐกิจ วิกฤตสังคม วิกฤตสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดคือวิกฤตการณ์ของการอยู่ร่วมกัน วิกฤตการณ์อยู่

ร่วมกันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างกายกับใจ ทางกายนั้นมนุษย์ได้เข้ามาอยู่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่ง

เดียว แต่ใจยังไม่เป็นหนึ่งเดียว ยังคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว เฉพาะกลุ่ม อาจเรียกว่า Globalization 
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without Global Consciousness หรือโลกาภิวัตน์ที่ขาดจิตส านึก การขาดจิตส านึกของความเป็นหนึ่ง

เดียวกันท าให้เกิดวิกฤตการของการอยู่ร่วมกัน คือการขาดศานติสุข๑
 

 ดังนั้น สิ่งที่มนุษย์ผู้อยู่ในสังคมควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม 

ทั้งน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างสันติสุข หรือเรียกง่ายๆ ว่ าการ

ท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ ก็ย่อมหมายความว่า มนุษย์ย่อม

จะต้องมีจริยธรรมในการท างานหรือการประกอบวิชาชีพ เพราะในการท างาน มนุษย์ย่อมต้องมีสังคม

ซึ่งประกอบด้วยคนหลายคน เนื่องจากในวงการของการท างานนั้น การท างานคนเดียวย่อมเป็นไปได้

โดยยาก ดังนั้นจึงสมควรมีการวางกรอบให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างสงบสุข๒
 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาส าคัญหนึ่งในโลก ที่มีหลักค าสอนที่มุ่งเน้นสร้างความสงบสุข

ของมวลมนุษยชาติ ซึ่งหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเสมือนแก้วมณีซึ่งเจียระไนรัศมีหลาย

เหลี่ยม ซึ่งนักวิชาการสามารถจัดมุมมองให้เห็นประกายเลื่อมรุ้งได้งดงามหลายวิธีการ พุทธธรรมเสนอ

หลักการพัฒนาปัญญาที่มุ่งการฝึกฝนอบรมตนให้บรรลุอิสรภาวะ หลุดพ้นจากปัญหา โดยทั่วไปแล้ว

พุทธศาสนิกชนดูจะเข้าถึงหลักพุทธธรรมในแง่ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ศีล ประเพณี

พิธีกรรมเหล่านั้น แท้จริงแล้วพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักการพัฒนามนุษย์และ

หลักการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ ครบกระบวนการมีองค์ประกอบและขั้นตอนตามล าดับต่อเนื่องที่

สมบูรณ์๓ ซึ่งพระพุทธศาสนาได้มีหลักธรรมอันเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของมนุษย์ โดยเฉพาะการ

ประกอบอาชีพ นั้นคือหลักแห่งสัมมาชีพ อันเป็นหลักแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับสัมมาอาชีวะ อันเป็น

มรรควิถี ๑ ใน ๘ ข้อของหลักค าสอนทางสายกลาง ซึ่งในแนวความคิดเรื่องสัมมาชีพ ในนัยแห่ง

พระพุทธศาสนานั่น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ใน เศรษฐศาสตร์แนวพุทธว่า 

“เศรษฐศาสตร์สายกลางหรือเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา เนื่องด้วยมีระบบชีวิตหรือวิถีชีวิตใน

                                                           
๑ ประเวศ วศี, แนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที 

คิว พี จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑. 
๒ วริยา ชินวรรโณ, จริยธรรมในวิชาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๖), หน้า ๑๐-๑๑. 
๓ สุมน อมรวิวัฒน์, การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์. 

พิมพ์ครั้งท่ี ๓ (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๘ 
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พระพุทธศาสนาที่เรียกว่ามรรค นั้นก็คือชื่อชัดๆ แล้วก็มัชฌิมาปฏิปทา คือ ความเป็นกลางๆ เป็น

ความพอดีนั่นเอง”๔
  

 การประกอบอาชีพจะเป็นไปตามหลักแห่งมัชฌิมาหรือไม่นั้น เราต้องมองถึงสาเหตุ หรือ

ต้นตอแห่งการประกอบอาชีพนั้นก็คือ หน้าที่กับความรับผิดชอบของแต่ละอาชีพ ส าหรับแนวคิดเรื่อง

ความรับผิดชอบนั้น จุดเริ่มต้นเราต้องเข้าใจในแนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ อันได้แก่ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล การค านึงถึงบุคคลในลักษณะผลรวม พฤติกรรมของมนุษย์ย่อมก่อให้เกิดขึ้นได้

และจูงใจได้ มนุษย์มีคุณค่าและศักดิ์ศรี มนุษย์มีความซับซ้อน ดังมีองค์ประกอบหลัก ๕ ประการ ดังนี้ 

(๑) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Defenses) (๒) การค านึงถึงบุคคลในลักษณะรวม (A 

Whole person) (๓) พฤติกรมเป็นสิ่งก่อให้เกิดได้และจูงใจได้ (A caused behavior) (๔) มนุษย์ทุก

คนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคน (Dignity) และ (๕) มนุษย์มีความซับซ้อนและมีความผันแปรเป็นอย่าง

มาก (Complex)๕ 

 ความรับผิดชอบจึงเป็นเครื่องชี้วัดลักษณะของความเป็นพลเมืองที่ดีที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 

และความรับผิดชอบ จึงเป็นลักษณะนิสัยและทัศนคติของบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดการ

ปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ท าตามหน้าที่ของตนเอง และมีความซื่อสัตว์สุจริต การที่

บุคคลมีลักษณะความรับผิดชอบ จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่น สงบสุข 

นอกจากนี้ ความรับผิดชอบยังเป็นคุณธรรมส าคัญในการพัฒนาประเทศด้วย ดังนั้นแล้ว ความ

รับผิดชอบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการท าหน้าที่ ซึ่งการกระท าตามหน้าที่จะสมบูรณ์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่

กับบรรทัดฐานหรือแนวความคิดของแต่ละสังคมมนุษย์ ซึ่งตามนัยของพระพุทธศาสนาได้มีชุด

หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับชีวิตมนุษย์ที่มีอยู่ร่วมกันอยู่ในสังคม นั่นคือหลักทิศหก๖ ซึ่งเป็นหลักแห่งการที่

มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในชีวิตประจ าวัน มีความสัมพันธ์กันในหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน ซึ่งประเด็นแห่งความสัมพันธ์นี้เอง เราสามารถทราบสาเหตุได้ว่า เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์

                                                           
๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธีโกมลคีมทอง, ๒๕๓๘) 

หน้า ๓๖. 
๕ สมพร สุทัศนีย์, มนุษย์สัมพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๘), หน้า ๒๖. 

๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๒๐๖. 
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สังคมท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตั้งแต่สถาบันเล็กสุดของสังคมอันเป็นรากฐานของการใช้ชีวิต

ของมนุษย์นั่นก็คือ สถาบันครอบครัว จนถึงความสัมพันธ์ในระดับใหญ่สุดหรือกว้างสุดนั่นก็คือสถาบัน

ชาติ บุคคลจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประพฤติ

เรียบร้อยดี มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมประจ าใจ มีหลักธรรมที่ยึดถือเป็นหลักแห่งการปฏิบัติใน

การด าเนินชีวิตให้มีความสงบสุข และในหลักแห่งการเกื้อกูลกันประสานสังคม อันเป็นการช่ วยเหลือ

เกื้อกูลกันร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สังคมให้มีความสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพนั้นก็คือ สังคหวัตถุ๗ ซึ่ง

เป็นธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน หมายถึง หลักการครอง

ใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีท าให้คนรัก, หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและ

เหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และท าให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน 

เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไป ท าให้รถแล่นไปได้ตามที่ต้องการ ส าหรับสังคห

วัตถุมีสี่ประการ คือ (๑) ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพ่ือประโยชน์แก่คนอ่ืน ช่วยปลูกฝังให้

เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน (แบ่งปันไปมา) (๒) ปิยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะ

อ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน 

(พูดจาจับใจ) (๓) อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป) (๔) สมานัตตา การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ 

โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) 

  ในส่วนขององค์กรภาคธุรกิจกับบุคลากรองค์กรภาคธุรกิจ ต้องมีวิสัยทัศน์ในส่วนแผนงาน

ต้องมีพุทธธรรม  (สาราณียธรรม ๖ ประการ) วิสัยทัศน์มีพ้ืนฐานมาจาก (พรหมวิหาร ๔) และองค์กร

ภาคธุรกิจเมื่อกล่าวถึงความเจริญก้าวหน้าขององค์ (จักร ๔) ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดี (ปฏิรูปเทสะ) ตั้งอยู่

ในท าเลที่เหมาะสม ไม่ไกล หรือไกลเกินไป มีผู้ถือหุ้น คู่ค้าหรือคู่แข่งทางธุรกิจเป็นลักษณะ (สัปปุริสัง

เสวะ) กับท าธุรกิจกับคนที่ดีหรือคู่ที่ดีเป็นและที่ส าคัญหลักการต้องชัดเจน ตั้งอยู่ในพุทธธรรม คือเว้น

จากมิชชาวณิชชา การค้าขายผิดธรรม ๕ ประการและมีสัมมาทิฏฐิการตั้งตนไว้ชอบ (อตฺตสมฺมาปณิธิ) 

                                                           
๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗. 



๕ 
 

และหลักการมีทุนท าไว้ก่อน คือ ทุนทรัพย์ ทุนสติปัญญา ทุนความร่วมมือ  และทุนมนุษย์ที่เป็น

บุคลากรที่เป็นองค์ประกอบในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปเพ่ือสังคมทุกภาคส่วน (ปุพฺเพกตปุญฺญตา)๘ 

 ในมุมมองของสัมมาชีพและความรับผิดชอบนั้น นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้ทรรศนะว่า 

“แนวทางการพัฒนาใหม่ ไม่ใช้จีดีพีน า แต่มุ่งสร้างสัมมาชีพเต็มที่พ้ืนที่ เป็นเป้าหมาย การมีสัมมาชีพ

เต็มที่คือ ปัจจัยของการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ท าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และการเจริญเติบโตบน

พ้ืนฐานของดุลยภาพ หลักสัมมาชีพจึงเป็นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมพร้อมกัน

ไปอย่างบูรณาการ ฉะนั้น ยิ่งมีสัมมาชีพกันมากเท่าใด เศรษฐกิจยิ่งดีขึ้น จิตใจดีขึ้น สังคมยิ่งดีขึ้น 

สิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น และศีลธรรมยิ่งดีขึ้น ต่างจากจีดีพีที่เมื่อจีดีพีขึ้น อย่างอ่ืนอาจจะไม่ดีขึ้นเป็นเงา

ตามตัว เพราะจีดีพีเป็นการวัดแบบแยกส่วนดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึงเป็นตัววัด

การพัฒนาที่ดีกว่าจีดีพี ดังนั้นแล้ว การมีสัมมาชีพ คือ การมีพอกินพอใช้ ท าให้ภูมิใจในตัวเอง มี

ศักดิ์ศรี ท าให้ไม่อยากท าไม่ดี และการมีสัมมาชีพถ้วนหน้าท าให้ไม่เบียดเบียนกัน”๙
  ดังนั้นแล้ว 

นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “ระเบียบวาระใหญ่ที่สุดขอมนุษยชาติคือการ

หาทางอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข”๑๐  

 จากเหตุผลดังกล่าวแล้วข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในหลักธรรมเรื่อง

สัมมาชีพและความรับผิดชอบ ที่มีปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ให้มีความกระจ่าง ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น อันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และเป็นประโยชน์ต่อการ

วงการธุรกิจ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีหลักการบริหารตามหลักแห่งธรรมาภิบาล และการอยู่ในสังคมอย่าง

มีสันติสุขของมวลมนุษยชาติสืบถัดไป 

 

 

 

                                                           
๘ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, “ความรับผิดชอบสังคมของบริษัทองค์กรภาคธุรกิจ (ซีเอสอาร์) : 

แนวคิดพุทธเชิงบูรณาการหน้า” ใน พระพุทธศาสนากับการฟ้ืนตัวจากวิฤกตการณ์โลก , โดยมี พระหรรษา     
ธมฺมหาโส บก.(กรุงเทพมหานคร: บริษัทเซนจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๕๗๒. 

๙ ประเวศ วศี, แนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่, หน้า ๑๐-๑๑. 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔-๕. 
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๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย 

 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาคุณค่าเก่ียวกับสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 

๑.๓ ปัญหาการวิจัย 

 ๑.๓.๑ แนวคิดและหลักค าสอนเรื่องสัมมาชีพดังปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามี

อะไรบ้าง และที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นพุทธนวัตกรรม (Buddhist Innovation) ด้านรูปแบบ 

(Model) หรือกระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการด าเนินธุรกิจในสังคมยุคสมัยใหม่ได้อย่างไรบ้าง  

 ๑.๓.๒ แนวคิดและหลักค าสอนเรื่องความรับผิดชอบดังปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามี

อย่างไรบ้าง และแนวความสอนเรื่องนี้สามารถน ามาสร้างเป็นพุทธนวัตกรรม (Buddhist 

Innovation)ด้านรูปแบบ (Model) หรือกระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการด าเนินธุรกิจในโลกยุค

โลกาภิวัตน์ได้อย่างไรบ้าง 

 ๑.๓.๓ แนวคิดและหลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบในคัมภีร์พระพุทธศาสนาสามารถ

น ามาสร้างเป็นพุทธนวัตกรรม (Buddhist Innovation) ด้านรูปแบบ (Model) หรือกระบวนทัศน์ 

(Paradigm) ในการด าเนินธุรกิจในโลกยุคโลกยุคทุนเสรีนิยมได้อย่างไรบ้าง และภาคธุรกิจสามารถ

ประกอบธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Paradigm) 

เพ่ือพัฒนาให้เป็นบริษัทสัมมาชีพ (Right Livelihood Company) ได้อย่างไรบ้าง  

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเนื้อหาว่าด้วย ๑) หลัก

สัมมาชีพในพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วย ความหมาย หลักการ ความส าคัญ ประเภท 

ความส าคัญ และคุณค่า และ ๒) หลักความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความหมาย 

หลักการ ความส าคัญ ประเภท ความส าคัญ  

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านเอกสาร  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือพระไตรปิฎก อรรถ
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กถา ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาบาลีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศึกษา

ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ Secondary Sources ที่เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ต าราวิชาการ เอกสาร

วิชาการและเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต าราเกี่ยวกับสัมมาชีพและความรับผิดชอบ รวมทั้งบทความ

อีเล็กทรอนิกส์ และสาระสังเขปออนไลท์ (Online) 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านเวลา: ช่วงระยะเวลาท าการวิจัย ๑ ป ี

 

๑.๕ นิยามศัพท์ในการวิจัย 

 ๑.๕.๑ สัมมาชีพ (Livelihood) หมายถึง หลักการใช้ชีวิตที่งดเว้นจากการประกอบ

อาชีพที่เป็นมิจฉาชีพทุกชนิด ซึ่งเป็นการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ถูก

กฎหมาย และไม่กระทบต่อตนเองและผู้อื่น บนพื้นฐานแห่งความสมดุลและพอเพียง 

 ๑.๕.๒ ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การด าเนินชีวิตที่ค านึงถึง

ผลกระทบต่อสังคมและแสดงความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทบตนเอง ผู้อ่ืน 

และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือความสมดลแห่งชีวิตมนุษย์ และสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ 

 ๑.๕.๓ พระพุทธศาสนา (Buddhism) หมายถึง ศาสนาส าคัญหนึ่งในโลก ที่ก่อตั้งโดย

พระมหาสมณพุทธโคดม เมื่อ ๒๖๐๐ ปีล่วงไปแล้ว และเป็นศาสนาที่สอนให้คนรู้ ตื่น เบิกบาน โดย

เป็นศาสนาที่มีหลักสอนหลักอริยสัจ ๔ เป็นแกนกลางในการด าเนินชีวิตของมนุษย์เพ่ือให้พ้นจาก

สภาพปัญหาในการด าเนินชีวิต 

 ๑.๕.๔ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Texts) หมายถึง หลักค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาที่มีการจารึกเป็นอักษร แยกได้เป็น ๓ ปิฎก คือ พระวินัยปิฎก, พระสุตตันตปิฎก และ

พระอภิธรรมปิฎก รวมทั้งคัมภีร์ชั้น อรรถกา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส ตลอดถึงผลงานทางวิชาการ

ของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

 ๑.๕.๕ อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานบุคคลที่ต้องใช้ในการด าเนินชีวิต 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต 

 ๑.๕.๖ การประกอบอาชีพ หมายถึง การยึดถืองานอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือด ารงชีพอยู่ใน

สังคม 
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๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องสัมมาชีพ แยกออกเป็น ๑) เอกสารที่

เกี่ยวข้อง ๒) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวเรื่องสัมมาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องสัมมาอาชีวะ ใน

หนังสือ “พุทธธรรม ฉบับขยายความ”ซึ่งสรุปความได้ว่า ค าว่า สัมมาชีพ โดยทางธรรมไม่ใช่หมายเพียง

การใช้แรงงานให้เกิดผลผลิตแล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเท่านั้น 

แต่หมายถึงการท าหน้าที่ความประพฤติหรือการด ารงความถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้เป็นผู้

สมควรแก่การได้ปัจจัยบ ารุงเลี้ยงชีวิตด้วยเช่น การที่พระภิกษุด ารงตนอยู่ในสมณธรรมแล้วได้ปัจจัย ๔ 

ที่ชาวบ้านถวาย ก็เป็นสัมมาชีพของพระภิกษุ หรือการที่ลูกประพฤติตนเป็นที่ดีสมควรแก่การเลี้ยงดู

ของพ่อแม่ ก็พึงนับเป็นสัมมาชีพของลูก๑๑
 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงเรื่องสัมมาอาชีพไว้ในหนังสือ “สู่การศึกษา

แนวพุทธ” ความว่า การเลี้ยงชีพหรือการท ามาหาเลี้ยงชีพนี้ เป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมมนุษย์ อย่างที่

เรียกว่า โลกมนุษย์เป็นไปตามกรรม กรรมใหญ่ก็คือการเลี้ยงชีพของมนุษย์อย่างที่แยกเป็น

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ การประกอบอาชีพต่างๆ นี้

แหละท าให้โลกเป็นอารยะธรรม จะมีความเจริญในแนวไหน ก็เป็นไปตามอาชีวะ ถ้าเป็นเด็กๆ อาชีวะ

ที่ถูกต้องก็หมายความว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่เรียกว่ามีสัมมาอาชีวะ 

หรืออย่างพระก็ต้องอยู่ในธรรมวินัย ท าหน้าที่สืบต่อพระศาสนาแล้ว ญาติโยมเขามีศรัทธา เห็นว่า

ธรรมจ าเป็นส าหรับสังคม ก็เลยมาอุปถัมภ์บ ารุงให้พระสามารถอยู่ได้ เพ่ือจะได้รักษาธรรมไว้ให้สังคม 

อย่างนี้เป็นสัมมาอาชีวะของพระ ถ้าพระไปขอชาวบ้านเมื่อไหร่ก็มีหวังผิดทันทีเป็นมิจฉาอาชีวะ 

เพราะเขาไม่ได้ถวายด้วยศรัทธา เรื่องสัมมาชีพนี้เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมมนุษย์ อาชีพทุกอย่างมีขึ้น

เพ่ือจุดหมายในการแก้ปัญหาชีวิตสังคม และเพ่ือการสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าท าถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์นั้น เช่น อาชีพแพทย์มีเพ่ืออะไร เพ่ือบ าบัดโรค และช่วยให้คนมีสุขภาพดี  ถ้าท าเพ่ือการ

                                                           
๑๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓ , (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๗๙. 



๙ 
 

นี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะ แต่ถ้าท าเพียงเพ่ือเงินก็แสดงว่าเขวแล้ว ฉะนั้น จึงต้องประกอบอาชีพที่ไม่

เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ ไม่ก่อวามเดือนร้อนแก่ใครๆ สัมมาชีวะจึงเป็นศีลอันเป็นหมวดใหญ่๑๒
 

 ท่านพุทธทาส ได้กล่าวถึงเรื่องสัมมาชีพไว้ในหนังสือ “อริยสัจจากพระโอษฐ์ (ภาคปลาย)” 

ความว่า สัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ คือ การงด การเว้น การงดเว้นเจตนา 

เป็นเครื่องเว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิด (มิจฉาอาชีวะ) ของผู้มีอริยจิต ของผู้มีอนาสวจิต ของผู้เป็น

อริยสมังคสมังคี ส่วนสัมมาอาชีวะ อันเป็นโลกิยะ คือ การละมิจฉาอาชีวะเสีย ได้แก่ การโกง การ

หลอกหลวง การประจบสอพลอ การบีบบังคับ การต่อลาภด้วยลาภ ให้หาเลี้ยงด้วยสัมมาอาชีวะของ

อริยสาวก และความหมายของค าว่า สัมมาอาชีวะ ซึ่งเคยแปลกันแต่เพียงว่าเลี้ยงชีวิตชอบ นั้น ที่แท้

แล้วอาจจะขยายความออกไปได้ถึงค าว่า “การด ารงชีพชอบ” ซึ่งมีความหมายตั้งแต่ต่ าสุด ซึ่งเป็นเรื่อง

ของฆราวาสสูงขึ้นไปตามล าดับนั้นๆ จนถึงการด ารงอยู่เพ่ือการบรรลุมรรคผลนิพพานทีเดียว๑๓
 

 พระพยอม กลฺยาโณ ได้กล่าวถึงเรื่องสัมมาอาชีพไว้ในหนังสือ “พุทธวิธีท างานอย่างชาญ

ฉลาด” ความว่า การประกอบอาชีพหรือการเลี้ยงชีพ ที่ส่วนใหญ่จะพูดกันว่า “ท ามาหากิน” ในทางที่

ถูกต้อง ในทางที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษ ที่จะท าให้ตนเองอยู่ร้อนนอนทุกข์ ทางนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

เป็น “สัมมาอาชีวะ” หรือสัมมาชีพนั่นเอง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสอนมาเป็นเวลาถึงสองพัน

กว่าปีมาแล้ว สามารถพิสูจน์สัจธรรมนี้ได้ตลอดเวลาเป็น “อกาลิโก” ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา 

กาลเวลาไม่สามารถหยุดหรือท าให้สัจธรรมนี้เปลี่ยนแปลงไปได้ การประกอบอาชีพ เช่น อาชีพรับ

ราชการ เป็นครู เป็นทหาร เป็นต ารวจ หรืออาชีพค้าขาย เป็นพ่อค้า แม่ค้า อาชีพเกษตรกรรม เป็น

เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา อะไรก็ตามที่เป็นการท ามาหากินถือว่าเป็นอาชีพทั้งนั้น ทุกคนท างาน ก็อย่า

ปล่อยให้มิจฉาชีพก้าวเข้ามาในชีวิตการงานได้ หรือใครก าลังประกอบมิจฉาชีพอยู่แล้ว ก็ละหรือเลิก

เสีย จะได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข๑๔ 

 วศิน อินสระ ได้กล่าวถึงเรื่องสัมมาอาชีวะไวในหนังสือ “หลักธรรมอันเป็นหัวใจของ

พระพุทธศาสนา” ความว่า สัมมาอาชีวะ หมายถึงอาชีพที่สุจริตโดยตรง อาชีพอะไรก็ได้ที่สุจริต 

                                                           
๑๒ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), สู่การศึกษาแนวพุทธ, หน้า ๑๓๔-๑๓๕. 
๑๓ พุทธทาสภิกขุ, อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๓), 

หน้า ๑๐๙๑. 
๑๔ พระพยอม กลฺยาโณ, พุทธวิธีท างานอย่างชาญฉลาด, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภา, 

๒๕๕๐), หน้า ๓๖. 



๑๐ 
 

จัดเป็นสัมมาอาชีวะทั้งหมด หรือคือการเว้นมิจฉาชีพทุกรูปแบบ ประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพ การ

ประกอบอาชีพใดก็ตามถ้าทุจริตในอาชีพนั้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพ เช่น มีอาชีพเป็นข้าราชการ  แต่

ทุจริตในหน้าที่ ก็จะกลายเป็นมิจฉาชีพ เป็นต้น สาวกของพระอริยะเว้นมิจฉาชีพต่างๆ แล้วประกอบ

แต่สัมมาชีพ ท าอาชีพของตนให้บริสุทธิ์สะอาดเรียกว่าอาชีวปริสุทธิ เป็นองค์ส าคัญข้อหนึ่งของศีล 

และสรุปว่าสัมมาอาชีวะเป็นมรรคองค์หนึ่งในแปดประการ อันมีอานุภาพอ านวยประโยชน์สุขแก่ผู้

ปฏิบัติตั้งแต่ประโยชน์ส่วนตัว ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ๑๕
 

 พระราชธรรมนิเทศ (ระเบียบ ฐิตญาโณ) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิต

ชอบ คือ “เว้นจากมิจฉาอาชีวะ  ส าเร็จอาชีพที่ชอบ ศีลสิกขา สิกขาคือศีล ได้แก่ วาจาชอบ การงาน

ชอบ อาชีพชอบ พูดโดยทั่วไป จะพูดจะท าอะไรก็ให้ถูกชอบอย่าให้ผิด ประกอบอาชีพอะไรก็

เช่นเดียวกัน ถ้าไม่มีอาชีพ เช่น เป็นนักเรียนต้องอาศัยผู้ใหญ่ อุปการะให้ใช้ทรัพย์ควรใช้อย่างถูกต้อง

ในทางที่ชอบ ที่ควรพยายามศึกษาตนเองให้รู้จักงดเว้นจากพฤติการณ์กระท าต่างๆ การด าเนินอาชีพ

ถูกทาง บุคคลทุกคนต้องเลี้ยงอาชีพเพ่ือให้เป็นอยู่ได้ อาชีพแต่ละอย่างมีทั้งดีและชั่วเลือกกระท าแต่สิ่ง

ที่ไม่เดือดร้อนต่อผู้อื่นและเดือนร้อนต่อตนเอง”๑๖
  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของค าว่า สัมมาอาชีวะ

ว่า “สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตในทางท่ีชอบ”๑๗  

 

 ๑.๖.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กฤต ศรียะอาจ และคณะ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์กับการ

ประกอบอาชีพในสมัยพุทธกาล ผลการวิจัยพบว่า การประกอบอาชีพในสมัยพุทธกาลมีความเชื่อมโยงกับ

ความเชื่อทางศาสนา การที่บุคคลใดจะประกอบอาชีพใดก็จะถูกก าหนดมาตั้งแต่เกิด และระบบสังคมก็

อาจไม่มีความซับซ้อนหรือยุ่งเยิงมาก แต่ในปัจจุบันระบบสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น การประกอบอาชีพ

                                                           
๑๕ วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมดา, ๒๕๔๔) หน้า ๓๐. 
๑๖ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๘), หน้า ๑๒๘. 

  ๑๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิต 
สถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๑๑.  

 



๑๑ 
 

ก็มีหลากหลายมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ขยายตัวมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้การ

ประกอบอาชีพแต่ละประเภทมีการค านึงถึงผลก าไรในทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้น เกณฑ์ตัดสินทางพุทธจริย

ศาสตร์อันเป็นเกณฑ์หลักท่ีจะน ามาตัดสินการประกอบอาชีพว่า อย่างไรควร อย่างไรไม่ควร ดีหรือไม่ดี 

อย่างเดียวอาจะไม่เพียงพอ ต้องใช้เกณฑือ่ืนเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย กล่าวคือ เกณฑ์รอง ได้แก่มโนธรรม 

และเกณฑ์รวม ได้แก่ กฎหมาย รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือหาทางออกให้กับอาชีพบางอาชีพใน

ปัจจุบัน๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
๑๘ กฤต ศรียะอาจ และคณะ, การศกึษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์กับการประกอบอาชีพในสมัย

พุทธกาล, (รายงานการวจิัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า 
บทคัดย่อ ข. 



๑๒ 
 

๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่ส าคัญ โดยแบ่งเป็น ๒ แนวคิดหลัก คือ    

(๑) กรอบแนวคิดหลักสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา และ(๒) กรอบแนวคิดหลักความรับผิดชอบใน

พระพุทธศาสนา ดังนี้ 

แผนภูมิที่ ๑: หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพและความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

สัมมาชีพ 

ศีล ๕ 

อิทธิบาท 
๔ 

จักร ๔ 

สันโดษ ๓ 

อริยทรัพย์ 
๗ 

มรรค ๘ 

กตัญญู
กตเวท ี

พรหมวิหาร ๔ 

ฆราวาส
ธรรม ๔ 

สังคหวัตถุ 
๔ 

ทิศ ๖ 

สารารีย
ธรรม ๖ 

สัปปุริส
ธรรม ๗ 

อปริหานิย
ธรรม ๗ 

อารยวัฒิ 

ความรับผิดชอบ

ตามหลักพุทธ

ธรรม 



๑๓ 
 

๑.๘ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้คัมภีร์ประเภทต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนี้นั้นรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดสัมมาชีพและแนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือ แหล่ง/ผู้ให้ข้อมูล ประเด็นในการเก็บข้อมูล 

ศึกษาจากคั มภี ร์ 

พระไตรปิฎก อรรก

ถา ฎีกา  อนุฎี กา 

รวมทั้งเอกสารวิจัย

ต่าง ๆ  

ใ ช้ ก า ร จ ด  ห รื อ

บันทึกข้อมูลที่ ไ ด้

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า

เอกสาร 

ห้ อ ง ส มุ ด ใ น

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

- แนวคิดเก่ียวกับสัมมาชีพ

ในพระพุทธศาสนา 

-แนวคิดเก่ียวกับความ

รับผิดชอบใน

พระพุทธศาสนา 

 

๑.๙ วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย ๔ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๙.๑ ขั้นก าหนดกรอบในการวิจัย 

 ก าหนดกรอบเนื้อหาในการวิจัย โดยให้อยู่ในประเด็นเกี่ยวกับสัมมาชีพและความ

รับผิดชอบ ดังมีปรากฏในพระพุทธศาสนา โดยมีข้อมูลในการศึกษาและเปรียบเทียบ ตามล าดับดังนี้ 

๑) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

  (๑) หลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

  (๒) คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

๒) ก าหนดกรอบการวิจัยจากวัตถุประสงค์ คือ 

(๑) ศึกษาหลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

    (๒) ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าเกี่ยวกับสัมมาชีพและความรับผิดชอบใน

พระพุทธศาสนา 

 

 

 



๑๔ 
 

 ๑.๙.๒ ขั้นค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเอกสารและรายงานวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

    ๑) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ 

    ๒) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ คือ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส 

รวมทั้งที่เป็นเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยข้อมูลจาก

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น 

หนังสือ, บทความทางวิชาการ, งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, อินเตอรเ์น็ต เป็นต้น 

 ๑.๙.๓ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าข้อมูลเอกสารมาตรวจสอบให้ถูกต้อง เพ่ือวิเคราะห์ในเชิงสังเคราะห์เนื้อหาอธิบาย

ความให้เห็นข้อเท็จจริง เพ่ือตอบโจทย์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ โดยมีล าดับ ดังนี้ 

๑) แยกแยะประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

๒) สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่มาจากการรวบรวมข้อมูล 

๓) เรียบเรียงข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่หลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบใน

พระพุทธศาสนาโดยให้ตรงไปตามวัตถุประสงค์ และตอบปัญหาที่ต้องการทราบ 

 ๑.๙.๔ ขั้นสรุปและน าเสนอข้อมูล 

 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเรียบเรียงเขียนตามโครงสร้างเนื้อหา และน าข้อมูล

ทั้งหมดมา สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

  ๑) เขียนเป็นรายงานการวิจัย 

  ๒) น าเสนอต่อสถาบันวิจัย 

  ๓) น าเสนอต่อคณะกรรมการ 

๔) แก้ไขจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

 

 



๑๕ 
 

๑.๑๐ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 ๑.๑๐.๑ ท าให้ทราบความหมาย หลักการ ความส าคัญ ประเภท และคุณค่าของหลัก

สัมมาชีพที่มีปรากฏในพระพุทธศาสนา 

 ๑.๑๐.๒ ท าให้ทราบความหมาย หลักการ ความส าคัญ ประเภท และคุณค่าของหลัก

ความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 ๑.๑๐.๓ ท าให้ทราบคุณค่าของหลักสัมมาชีพและหลักความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา

อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 

 ๑.๑๐.๔ ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

 ๑.๑๐.๕ มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้มีข้อมูลชุดความรู้เกี่ยวกับหลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบ

ในพระพุทธศาสนามาเป็นข้อมูลสารสนเทศต้นแบบให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมสืบไป 

 ๑.๑๐.๖ รัฐบาลสามารถน าผลวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการก าหนดกรอบนโยบายและทิศ

ทางการพัฒนาประเทศในด้านสัมมาชีพและความรับผิดชอบ 



บทท่ี ๒ 

 

แนวคิดเรื่องสมัมาชีพในพระพุทธศาสนา 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยจะได้

ส ารวจเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องสัมมาชีพ โดยจะน าเสนอเรียง

ตามล าดับของปิฎก และล าดับชั้นของคัมภีร์ โดยเริ่มจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ทั้งฉบับภาษาบาลี

และฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้อมูลขั้นทุติยภูมิ 

(Secondary Sources) ที่เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ต าราวิชาการ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็น

ประโยชน์ในแง่ที่จะท าให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดหรือภูมิทัศน์ (Landscape) ของค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 ดังนั้น ในบทที่ ๒ นี้ ผู้วิจัยได้แยกประเด็นไว้ ๔ ประเด็นหลักคือ ประเด็นที่ ๑ แนวคิด

เรื่องสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา ประเด็นที่ ๒ หลักสัมมาชีพกับเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ 

ประเด็นที่ ๓ แนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบระบบสัมมาชีพชุมชน ประเด็นที่ ๔ แนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดตังต่อไปนี้ 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

 ที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสัมมนาชีพนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการประกอบอาชีพ 

เพ่ือเลี้ยงชีพอันเนื่องด้วยปัจจัย ๔ ซึ่งค าว่า “อาชีพและธุรกิจ อาชีพ (Profession) นี้ หมายถึง การ

งานที่ท าเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีวิตโดยตรง เช่น เกษตรกรรม เป็นต้น ส่วนธุรกิจ (Business) หมายถึง

การงานที่ท ามาค้าขายเพ่ือหาผลก าไร เช่น พาณิชยกรรม เป็นต้น แต่การงานทั้ง ๒ อย่างก็เป็นการ

งานที่ท าเพ่ือเลี้ยงชีพ ส่วนจะท างานอาชีพเป็นงานธุรกิจหรือจะท าธุรกิจให้เป็นงานอาชีพก็อยู่ที่ผู้

ท างานเป็นส าคัญ ถ้ามองในแง่เศรษฐศาสตร์ก็เป็นงานธุรกิจ ถ้ามองในแง่จริยศาสตร์ก็เป็นอาชีพ”๑ แต่

                                                      
๑ พระเทวินทร์ เทวินฺโท, พุทธจริยศาสตร์ พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๖๖. 



๑๗ 
 
สภาพเศรษฐกิจในสังคมยุคปัจจุบันมีการแย่งชิงผลประโยชน์ มีการเอารัดเอาเปรียบ มีการแย่งชิง

ผลประโยชน์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองมากยิ่ง ซึ่ง“จุดศูนย์กลางความเลวร้ายทางเศรษฐกิจ คือ ความ

โลภ หรือท่ีปรากฏออกมาในรูปแบบของความเห็นแก่ตัวและกลายเป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่สะท้อน

แนวคิดแบบนี้”๒ สมดังท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวเอาไว้ว่า “เศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมนั่นแหละ คือ สิ่ง

ที่สร้างปัญหาเลวร้ายขึ้นมาจนเต็มโลก. อาตมาพูดว่า สร้างปัญหาเลวร้ายขึ้นจนเต็มโลก ก็คือเศรษฐกิจ

ที่ไม่มีศีลธรรม, และเห็นแก่ตัวของนักเศรษฐกิจหรือนายทุนทั้งหลาย, นี้เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาขึ้นทุกทิศ

ทุกทาง ท่านทั้งหลายก็มองเห็นเองว่านี้มันรบราฆ่าฟันกันไม่หยุดไม่หย่อนตลอดเวลานี้ มันมีมูลมาจาก

เศรษฐกิจ คือ มันต้องการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ เอาผลทางเศรษฐกิจเป็นของตน แล้วมัน

รู้ เท่าทัน มันก็ต่อต้านกัน มันก็รบกันได้  เ พ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตน ”๓ ดังนั้นแล้ว 

กระบวนการหรือ“หลักการสร้างความผาสุกทางสังคม คือ การสร้างอรรถประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่

ตนเอง ผู้อ่ืน และท้ังแก่ตนเองและผู้อ่ืน หรือสังคม”๔ ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า หลักสัมมาชีพ ซึ่งค าว่า 

สัมมาชีพนี้เอง “คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสังคม และมีรายจ่าย

น้อยกว่ารายได้”๕ 

 

 ๒.๑.๑ ที่มาของแนวคิดสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนานั้นก่อก าเนิดเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ภายหลังจากที่พระองค์ได้

พักผ่อนพระอิริยาบท และทบทวนธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยการเสวยวิมุตติสุขที่เกิดจากความ

หลุดพ้นจากกิเลสเป็นเวลา ๔๙ วัน พระองค์ก็ได้เสด็จไปที่ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน แคว้นเมืองพาราณสี 

และได้ทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรดกลุ่มพระปัญจวัคคีย์ จนท่านโกณฑัญญะ

ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้ขอบวชเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนารูปแรก และหลังจากนั้น

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมในที่ต่าง ๆ ท าให้มีผู้มีจิตศรัทธาขอเข้าบวชในพระพุทธศาสนาขึ้นมา
                                                      

๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๒. 
๓ พุทธทาสภิกขุ, ฟ้าสางทางการเมือง, ชุดฟ้าสางระหว่างห้าสิบปีที่สวนโมกข์, (กรุงเทพมหานคร: การ

พิมพ์พระนคร, ๒๕๒๖), หน้า ๑๗-๑๘. 
๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๒๙-๑๓๐/๔๒. 
๕ ประเวศ วะศรี, แนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ที คิว พี จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐. 



๑๘ 
 
เรื่อย ๆ จนท าให้เกิดชุมชนสงฆ์ขึ้น เกิดการปกครองของสงฆ์ และเมื่อมีพระสงฆ์มีจ านวนมากขึ้น

ตามล าดับ ในกาลต่อมาก็ได้มีการบัญญัติพระธรรมและพระวินัยเกิดขึ้น๖ และเมื่อพระพุทธศาสนาได้มี

การเผยแผ่ไปยังที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช พระพุทธศาสนาได้

กลายเป็นหลักน าทางในการพัฒนาของนานประเทศที่นับถือ ดังที่พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้

กล่าวเอาไว้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นหลักการน าทางในการพัฒนาไว้อย่างน่าสนใจว่าปัจจุบันนี้ ได้เป็นที่

ยอมรับกันทั่วไปว่า การพัฒนาประเทศให้ส าเร็จผลดี บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้อย่างแท้จริงนั้น  

จะพัฒนาเพียงด้านวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้เพียงพอ ประสบการณ์ในการพัฒนาตลอดเวลายาวนาน

ที่ผ่านมา ได้สอนให้ตระหนักว่าการมุ่งพัฒนาวัตถุภายอย่างเดียวนั้น แม้นจะระดุมทุนลงไปอย่าง

มากมายก็ไม่ท าให้สังคมบรรลุความมั่นคั่งรุ่งเรื่อง และสันติสุขที่แท้จริงได้ ตามวัตถุประสงค์ กลับสร้าง

ปัญหาอย่างมากมาย อาทิเช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหา

การเมือง ปัญหาด้านจริยธรรมคุณธรรม ปัญหาด้านวัฒนธรรม ปัญหาทางเพศและอบายมุข ปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม๗  

 ดังนั้น บทเรียนจากการพัฒนาสอนให้รู้ว่า การพัฒนาจะต้องด าเนินไปอย่างรอบด้าน และ

อย่างทั่วถึง ไม่ใช่มุ่งพัฒนาแต่เพียงด้านวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะตัวคนซึ่งเป็นผู้ร่วม

กระบวนการพัฒนา และได้รับผลจากการพัฒนาโดยตรง จะต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี และใน

การพัฒนาคนนั้น ส่วนส าคัญท่ีสุดก็คือจิตใจ ดังนั้น ในยุคปัจจุบันงานพัฒนาจึงหันมาให้ความสนใจแก่

การพัฒนาจิตใจมากขึ้น การพัฒนาจิตใจนั้นรวมถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสุขภาพจิต

โดยทั่วไปการพัฒนาจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาคนนั้นเป็นหน้าที่หลักและโดยตรงของพระพุทธศาสนา 

จากประเด็นที่กล่าวมานั้นย่อมชี้ชัดได้ว่า พระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบัติ อีกทั้ง

พุทธธรรมนั้นมิใช่เป็นเพียงปรัชญาของนักปราชญ์เท่านั้นหรือเรื่องของนักคิดที่ก าลังคิดค้นหาความ

จริง โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะวิทยาหักล้างพิสูจน์ความจริงกันอยู่ หากแต่พุทธธรรมเป็นเรื่องของการ

ปฏิบัติหรือเป็นการปฏิบัติของผู้มีปัญญา ซึ่งเข้าไปเกี่ยวกับข้องกับการแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตและความ

เป็นอยู่จริงของมนุษย์ พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการสอนความจริงที่เป็นประโยชน์สั่งสอนที่จะน ามา

                                                      
๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้ว, ๒๕๔๖), 

หน้า ๑๑๒. 
๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๕. 



๑๙ 
 
ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงไม่ทรงสนับสนุนการพยายามเข้าถึงสัจ

ธรรมด้วยวิธีครุ่นคิด และถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ 

และด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงของมนุษย์นี้เองความเป็นพุทธะจึง

ต้องอาศัยการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมประกอบด้วย และด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ “พุทธธรรม” 

ซึ่งเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธองค์ได้วางแนวทางการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยมีจุดเปูาหมาย

หลักก็คือการพ้นทุกข์ และด าเนินชีวิตไปสู่ชีวิตอันประเสริฐ ทั้งในระดับโลกิยะธรรม และโลกุตตร

ธรรมนี้เอง หลักพุทธธรรมนั้นจึงไม่ต้องอยู่บนเงื่อนไขของกาลเวลา (Timeless) ในส่วนของหลักพุทธ

ธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญที่สุด และเป็นแกนกลางค าสอนของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นแนวทางการ

ด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน ก็คือ “หลักมัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่งเป็นทางสายกลางอันเป็นทั้งมรรค

และเป็นพุทธจริยธรรม ส าหรับการครองชีวิตของพระพุทธศาสนิกชนให้ตั้งมั่นอยู่ใน “พรหมจรรย์” 

หรือ “พรหมจริยะ” ซึ่งหมายถึง ระบบการด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา  

 ดังนั้น “แนวคิดหลักสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา”นั้นจึงเริ่มจากการที่พระพุทธศาสนาได้

เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ทั้งนี้ พระพุทธศาสนานั้นมีหลักพุทธธรรมเป็นหัวใจหลัก ซึ่งได้มุ่งให้

พุทธศาสนิกชนได้ด าเนินชีวิตในหนทางที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่า “สัมมา” คือ “ถูกต้อง” ได้แก่การเป็นผู้ที่

รู้จักเลี้ยงชีวิตชอบ คือ เว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เช่น โกงเขา หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับขู่

เข็ญ ค้าคน ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น ซึ่งหลักสัมมาชีพนั้น มุ่งเน้นให้บุคคลได้เว้นจากการ

ประกอบมิจฉาชีพทั้งปวง ประกอบแต่การงานที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย และไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อความ

เดือดร้อน ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน และยึดหลักการด าเนินชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา 

และถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง เคารพในกฎกติกาของสังคมประกอบอาชีพที่สุจริตที่มีความ

ตรงไปตรงมา ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยใด ๆ ก็ตามเพ่ือประกอบอาชีพ ดังที่กล่าว

มา “หลักสัมมาชีพ” จึงมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับ “หลักสัมมาอาชีวะ” ซึ่งเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์ ๘ 

ซึ่งเป็นแนวทางการดับทุกข์หรือการแก้ไขปัญหาชีวิตมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการชีวิตที่เป็นอยู่

จริง ๆ ในโลกนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องของคนแต่ละคน โดยอยู่บนพ้ืนฐานการ

ด าเนินชีวิตด้วยการประพฤติชอบหรือการเลี้ยงชีพชอบเรียกว่า สุจริต ๓ ได้แก่ การเลี้ยงชีพชอบทาง

กาย เรียกว่า กายสุจริต การเลี้ยงชีพชอบทางวาจาเรียกว่า วจีสุจริต และการเลี้ยงชีพชอบทางใจ 

เรียกว่า มโนสุจริต 
  



๒๐ 
 

 ๒.๑.๒ นิยามของสัมมาชีพในพระไตรปิฎก 

 ค าว่า สัมมาชีพ ประกอบด้วยค า ๒ ค า คือ ค าว่า “สัมมา” และค าว่า “อาชีพ” ซึ่งเป็นค า

ที่มาจากภาษาบาลีว่า “สัมมาอาชีวะ” ซึ่งประกอบด้วย ๒ ค า คือ “สัมมา” และค าว่า “อาชีวะ” โดย

เป็นการแปลง “ว” เป็น “พ” ตามหลักของอาเทสพยัญชนสนธิ ในสนธิกิริโยปกรณ์ คือ แปลง ว เป็น 

พ ได้ เช่น กุวโต เป็น กุพฺพโต  ซึ่งค าว่า “สัมมา” หมายถึง โดยชอบ ดี ถูกต้อง ถูกถ้วน สมบูรณ์ จริง 

แท้๘ ซึ่งค าว่า สัมมา นี้ “ปกติใช้น าหน้าค าอ่ืนเพ่ือแสดงว่าค านั้นมีความหมายว่า ชอบ,ดี, ถูกต้องเป็น

ต้น เช่น สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ”๙ เป็นต้น ส่วนค าว่า “อาชีวะ”นี้ หมายถึง “อาชีพ”

การเลี้ยงชีพ ความเพียรพยายามในการแสวงหาปัจจัยยังชีพ การท ามาหากิน๑๐  และค าว่า “อาชีพ” 

นั้นเป็นค าที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต๑๑ และค าว่า “อาชีพ” นี้ มาจากภาษาบาลีว่า “อาชีวะ, 

การเลี้ยงชีพ, มีรูปวิเคราะห์ว่า อาชีวติ เอเตนาติ อาชีโว แปลว่า การเป็นเหตุให้เป็นอยู่ได้ อา บทหน้า 

ชีว ธาตุในความหมายว่าเป็นอยู่ อ ปัจจัย”๑๒ และเม่ือพิจารณาจากค าว่า “อาชีวะ” แล้วพบว่ามาจาก

ศัพท์ภาษาบาลีว่า “อาชีโว” ตามหลักไวยากรณ์ค านี้มีรากศัพท์มาจาก “อา บทหน้าที่เป็นอุปสรรค 

แปลว่า ทั่ว,ยิ่ง,กลับความ และ ชีว ธาตุใช้ในความหมายว่า “เป็นอยู่, ด ารงอยู่” ลง อ ปัจจัย”๑๓ 

  นอกจากนี้ในภาษาบาลียังมีค าศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันกับค าว่า อาชีวะ หรือ อาชีพ

อีก ๔ ค า คือ “(๑) ชีวน แปลว่า ชีวิต, ความเป็นอยู่, การเลี้ยงชีพ วิเคราะห์ว่า วิวเตติ ชีวน  การ

ด ารงชีวิตอยู่ (ชีว ธานในความหมายว่ามีชีวิต ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน)๑๔ (๒) วุตติ แปลว่า การ

เลี้ยงชีพ, อาชีพ, การเป็นอยู่, การท ามาหากิน วิเคราะห์ว่า วตฺตน  วุตฺติ การเป็นไป (วตุ ธาตุใน

                                                      
๘ พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๓๒๙. 
๙ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดค าวัด, 

(กรุงเทพมหานคร: วัดราชโอรสาราม, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐๙๙. 
๑๐ พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๔๐๖. 
๑๑ บุญธรรม กรานทอง และคณะ, ค าไทยที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต, (กรุงเทพมหานคร: 

ราชบัณฑติยสถาน, ๒๕๕๓), หน้า ๒๒๘. 
๑๒ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ศัพท์วิเคราะห,์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเช่ียง, ๒๕๕๐), 

หน้า ๖๖. 
๑๓ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคท่ี ๒ อาขยาต

และกิตก์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓๘, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หน้า ๑๖๓. 
๑๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗๑. 



๒๑ 
 
ความหมายว่าเป็นไป ติ ปัจจัย , แปลง อ เป็น อุ)๑๕, (๓) ชีวิกา แปล่า ชีวิต, ความเป็นอยู่, การเลี้ยง

ชีพ๑๖, และ (๔) วตฺตน  แปลว่า การเลี้ยงชีพ วิเคราะห์ว่า อาชีพ วตฺตติ เอเตนาติ วตฺตน  กิจเป็นเหตุให้

ด าเนินไปได้ (วตฺต ธาตุในความหมายว่าเป็นไป ยุ ปัจจัย แปลง ยุ เป็น อณ””๑๗ และในความหมาย

ของภาษาสันสกฤต ค าว่า “อาชีพ” มาจากค าว่า อาชีว เหมือนกับภาษาบาลี แปลว่า “การท ามาหา

กิน, ความเป็นอยู่, การเลี้ยงชีวิต”๑๘ ในพระสูตรนั้นมีปรากฏว่า “อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉา

อาชีวะแล้ว ส าเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ”๑๙ และในอรรถกถาของมหา

สติปัฏฐานสูตร พระอรรถกาจารย์ได้อธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่า “ค าว่า มิจฉาอาชีวะ ได้แก่ กายทุจริตและ

วจีทุจริต ที่เป็นไปเพ่ือต้องการของเคี้ยวของกินเป็นต้น. ค าว่า ละ คือ เว้น . ค าว่า ด้วยสัมมาอาชีวะ 

คือ ด้วยอาชีพท่ีพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ. ค าว่า ส าเร็จชีวิต คือ ด าเนินการเลียงชีพ” 

ดังนั้น เมื่อแปลรวมความแล้ว นิยามค าว่า “สัมมาชีพ” แปลได้ว่า “การเป็นอยู่ หรือ การด ารงอยู่ที่

ประกอบความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ และละเว้นการด ารงอยู่ที่ปราศจากความ

ทุจริตทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและคนอ่ืน 

 

 ๒.๑.๓ ความหมายของสัมมาชีพในทางพระพุทธศาสนา 

  หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ-ปัญญานันทภิกขุ ได้อธิบายไว้ในหนังสือ มรรคมีองค์แปด 

คุณธรรมของชีวิตที่ดีงาม ถึงหลักของสัมมาชีพหรือหลักของสัมมาอาชีวะไว้ว่า “อาชีพที่ท าให้เกิดการ

กระทบกระทั่งกันและกันควรงดเว้นไม่ว่าอาชีพอะไร การค้าขายเราก็ไม่เอาเปรียบใคร ไม่เดินกุสโล

บายให้คนอ่ืนเดือดร้อน...อย่าไปเท่ียวขายของที่ไม่เหมาะไม่ควร...อย่างนี้เรียกว่าอาชีพชอบ”๒๐ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายว่า “ค าว่า “สัมมาชีพ” ในทางธรรม มิใช่

หมายเพียงการใช้แรงงานให้เกิดผลผลิต แล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบ

                                                      
๑๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๓๑. 
๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗๑. 
๑๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘๔. 
๑๘ วิสันต์ กฎแก้ว, ภาษาบาลสีันสกฤตท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พัฒนา

ศึกษา, ๒๕๕๑), หนา้ ๒๕๑. 
๑๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๖,  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๗. 
๒๐ พุทธทาสภิกขุ-ปัญญานันทภิกขุ, มรรคมีองค์ ๘ คุณธรรมของชีวิตที่ดีงาม, (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา, ๒๕๑๗), หน้า ๑๑๖-๑๑๗. 



๒๒ 
 
ธรรมเท่านั้น แต่หมายถึงการท าหน้าที่ ความประพฤติ หรือการด ารงตนอย่างถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใด 

ที่ท าให้เป็นผู้สมควรแก่การได้ปัจจัยบ ารุงเลี้ยงชีวิต เช่น การพระภิกษุด ารงตนอยู่ในสมณธรรมแล้ว

ได้รับปัจจัย ๔ ที่ชาวบ้านถวาย ก็เป็นสัมมาชีพของพระภิกษุ หรือการที่ลูกประพฤติตนเป็นลูกที่ดี

สมควรแก่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ก็พึงนับเป็นสัมมาชีพของลูก”๒๑ 

 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้ให้แปลความหมายไว้ว่า “การเลี้ยงชีวิต, การ

ท างานมาหากิน, งานที่ท าเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพ”๒๒ 

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การเลี้ยงชีวิต, การท า

มาหากิน, งานที่ท าเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพ”๒๓ และในพจนานุกรมฉบับมติชนได้ให้ความหมายไว้ว่า 

“สัมมาชีพ แปลว่า อาชีพการงาน (ใช้ในทางท่ีดี)”๒๔ 

 มูลนิธิสัมมาชีพ ได้ให้นิยามค าว่า “สัมมาชีพ” ไว้ว่าคือ “การประกอบอาชีพ ภายใต้

กรอบอริยมรรคที่มีสัมมาทิฐิเป็นตัวน า หากกล่าวให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จะหมายความถึงการท ามา

หากินโดยไม่ได้เอาก าไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง หรือเป็นเปูาหมายสุดท้าย และต้องค านึงถึงความเป็นธรรม

ทางสังคม กล่าวคือความสุขของตน และคนท างาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็น

หลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มุ่งไปกระตุ้นตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์๒๕ 

 วศิน อินทสระ ซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่ง ได้แสดงความเห็น

ไว้ว่า “สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเว้นมิจฉาชีพทุกรูปแบบ ประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพ”๒๖ 

  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความหมายของค าว่า สัมมาชีพ ไว้ว่า “การ

ประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม ท าด้วยความสุจริต และถูกต้องตามหลัก

ศีลธรรม ฉะนั้น ค าว่าสัมมาชีพ จึงยึดแนวความหมายของค าว่า สัมมาอาชีวะ...โดยมีความหมายว่า 

                                                      
๒๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, หน้า ๗๓๓. 
๒๒ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ “ค าวัด”, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓๓๖. 
๒๓ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑๑. 
๒๔ พจนานุกรม ฉบับมติชน Matichon Dictionary of The Thai Language, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มติชน) ๒๕๕๗),หน้า ๘๖๒. 
๒๕ นางสาวนนทกร ปรีสิงห์, “สัมมาชีพ”, <สัมมาชีพ https://ccnn๐๒.wordpress.com/about/

สัมมาชีพ>, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๖ วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมดา, ๒๕๕๔), หน้า ๓๐. 



๒๓ 
 
การท ามาหากินโดยไม่ได้เอาก าไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง หรือเป็นเปูาหมายสูงสุด แต่ต้องค านึงถึ งความเป็น

ธรรมทางสังคม กล่าวคือ ความสุขของตน และคนท างาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และ

ผู้รับบริการหลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มุ่งไปกระตุ้นตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์”๒๗ 

 นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าว่า “สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่

เบียดเบียนผู้อ่ืน ท าให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุข และการเจริญเติบโตบนพ้ืนฐานของดุลยภาพ”๒๘ และ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส ก็ได้ให้ความหมายในรูปแบบเดียวกันไว้

ว่า “สัมมาชีพ หมายถึงการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ เบียดเบียน

สิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึงเป็นบ่อเกิดของความร่มเย็นเป็น

สุข”๒๙ ในประเด็นนี้ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า “สัมมาชีพจึงเป็นทั้งเศรษฐกิจ 

จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม พร้อมกันไปอย่างบูรณาการ ฉะนั้น ยิ่งมีสัมมาชีพกันมากเท่าใด 

เศรษฐกิจยิ่งดีขึ้น จิตใจยิ่งดีขึ้น สังคมยิ่งดีขึ้น สิ่งแวดล้อมยิ่งดีขึ้น และศีลธรรมยิ่งดีขึ้น ต่างจากจีดีพี 

เมื่อจีดีพีดีข้ึน อย่างอ่ืนอาจจะไม่ดีข้ึนเป็นเงาตามตัว เพราะจีดีพีเป็นการวัดแบบแยกส่วนดังกล่าวแล้ว 

ฉะนั้น การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึงเป็นตัวการพัฒนาดีที่ดีกว่าจีดีพี”๓๐ และในคู่มือวิทยากรผู้น า

สัมมาชีพ ของสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน  ก็ได้ให้ความหมายค าว่าสัมมาชีพใน

ความหมายลักษณะที่เหมือนกันว่า “สัมมาชีพ เป็นการท ามาหากินโดยไม่ได้เอาก าไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง 

หรือเป็นเปูาหมายสุดท้าย และต้องค านึงถึงคามเป็นธรรมทางสังคม กล่าวคือ ความสุขของตนและ

คนท างาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการหลัก”๓๑ 

 อี.เอฟ.ชูมากเกอร์ ได้กล่าวถึง หลักสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบเอาไว้ในหนังสือชื่อ 

Small is Beautiful๓๒ ไว้ว่า “การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ ใช้

                                                      
๒๗ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว, หน้า ๖. 
๒๘ ประเวศ วศี, แนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ที คิว พี จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐. 
๒๙ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ “การศึกษาเพ่ือสัมมาชีพ”

<http://www.thaihealth.or.th/Content/๑๖๗๕๕-การศึกษาเพือ่สัมมาชีพ.html>, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๐ ประเวศ วศี, แนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐. 
๓๑ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, คู่มือวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ, กรุงเทพมหานคร: 

๒๕๕๐, หน้า ๑. 
๓๒ E. F. Schomacher, Small is Beautiful, (London: Vintage, 1993), p.38. 



๒๔ 
 
ตัวอย่างวิธีการจากประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นแม่แบบในการพัฒนาประเทศสู้ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่

โดยมิได้พิจารณาการด ารงอยู่ตามวิถีพุทธ” และในประเด็นของสัมมาชีพนั้น ชูมากเกอร์ได้แสดงทัศนะ

ว่า “สัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบที่ประกอยู่ในมรรคที่มีองค์แปดหรือมัชฌิปมาปฏิปทาว่าเป็น

รากฐานที่ใช้วางแผนการพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่แนวพุทธได้"  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค าว่า “สัมมาชีพ” นั้นหมายถึงการประกอบอาชีพ ด้วยหลักศีลธรรม ไม่เบียดเบียน

ตน ไม่เบียนเบียนผู้อ่ืน และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างรายได้ลดรายจ่าย และตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของความพอเพียง 

 

๒.๑.๔ หลักการส าคัญของสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

  ๒.๑.๔.๑ หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพ 

   ๒.๑.๔.๑.๑ ศีล ๕ 

    ศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา การรักษากายและวาจาให้

เรียบร้อย ข้อปฏิบัติส าหรับการควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การหาเลี้ยงชีพที่

ปราศจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อ่ืน โดยมีศีล ๕ ข้อเป็นพื้นฐาน๓๓ คือ 

       ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เลี้ยงชีวิตด้วยการไม่ท าชีวิต

สัตว์อ่ืนต้องล าบาก 

       ๒. อาทินนาทานา เวรมณี คือ เลี้ยงชีวิตด้วยการไม่ขโมย 

       ๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี คือ เลี้ยงชีวิตด้วยการไม่

ประพฤติผิดในกาม 

       ๔. มุสาวาทา เวรมณี คือ เลี้ยงชีวิตด้วยความสัตว์ ไม่กล่าว

เท็จเลี้ยงชีพ 

       ๕.  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เลี้ยงชีวิตด้วย

ความบริสุทธิ์ ไม่ให้ตนหรือผู้อื่นต้องมัวเมาจากเครื่องของมึนเมา ทั้งจากสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความประมาท 

 

 

                                                      
๓๓ อง.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๑๙, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๒/๔๙. 



๒๕ 
 
 

๒.๑.๔.๑.๒ อิทธิบาท ๔ 

      หลักธรรมอีกประการหนึ่งที่ส่งเสริมการท างานให้ประสบผลส าเร็จ คือ

หลักอิทธิบาท ๔๓๔ ซึ่งจะช่วยเกื้อกูลสนับสนุนและส่งเสริมให้การลงมือปฏิบัติไปได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ และหวังประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง 

สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้

สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔ คือ 

        ๑. ฉันทะ ความพอใจที่จะประกอบในสิ่งนั้น คือ ต้องการที่

จะท า ใฝุใจ รักในการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องไม่ประกอบอาชีพที่เป็นทุกข์แก่ตนและคนอ่ืน และมุ่งหวังที่จะ

หาเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความพอใจที่จะหาเลี้ยงชีวิตให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่เกียจคร้าน 

ประโยชน์ของฉันทะ ฉันทะนี้เป็นข้าศึกโดยตรงกับความเบื่อหน่าย เมื่อมีฉันทะแล้วท าให้ไม่เบื่องาน 

ไม่รู้สึกท้อแท้ในการหาเลี้ยงชีวิต โดยพิจารณาให้เห็นคุณและโทษ เมื่อพิจารณาถึงคุณและโทษจาก

การหาเลี้ยงชีวิตอย่างเข้าใจแล้ว ฉันทะจะปรากฏขึ้น 

        ๒. วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งนั้น คือ เมื่อเห็นประโยชน์

จากการหาเลี้ยงชีพ ที่สุจริตแล้ว จึงขยันหมั่นประกอบอาชีพนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทดไม่

ท้อถอย แต่มีความตั้งใจ และพยายามเลี้ยงชีวิตอย่างสุดก าลังความสามารถ 

        ๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝุสิ่งนั้นไม่วางธุระ หมายถึง ความเอาใจ

ใส่กบัอาชีพที่ตนท า คือ หมั่นตรวจตราดูแลเอาใจใส่กับอาชีพของตนอยู่เสมอ หาข้อบกพร่องผิดพลาด

กับตัวเองบ่อย ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เกิดทักษะต่อไป 

        ๔. วิมังสา หมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น หมายถึง 

การใช้ปัญญาประกอบท างาน ปัญญาที่ว่า ได้แก่วิชาความรู้ วิมังสา ก็คือปัญญา เป็นแสงสว่างของใจ 

เริ่มตั้งแต่รู้จักงานท่ีท าว่าเราท างานอะไร เป็นคุณหรือเป็นโทษ มีขอบเขตแค่ไหน รู้จักผลได้ผลเสียของ

งาน รู้จักวิธีท างานนั้นให้ได้ผลดีอยู่เสมอ ผู้หาเลี้ยงชีวิตที่มุ่งหวังความส าเร็จในชีวิต ต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมด้วยความพยายามอย่างดียิ่ง ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ไม่ใช่ปฏิบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือเพียง

สองหรือสามข้อ เพราะผลที่ได้รับจะไม่ส าเร็จสมบูรณ์ แต่หากตั้งใจเลี้ยงชีวิตให้ประสบผลส าเร็จ 
 

                                                      
๓๔ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๖/๑๒๐, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 



๒๖ 
 

๒.๑.๔.๑.๓ จักร ๔ 

      ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ และการจะเป็นอยู่ด้วยดีจะต้องอาศัยคุณธรรม 

จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรมเป็นประดุจยาบ ารุงจิตใจ ผู้ที่ไร้คุณธรรม แม้จะมีชีวิตอยู่ก็

เหมือนคนที่ตายแล้ว ผู้ที่ไร้คุณธรรมจริยธรรม คือ อนารยชน คนปุาเถื่อน อยู่ที่ใดย่อมไม่ท าให้ที่นั้น

เจริญ เพราะตนเองไม่เจริญสมบูรณ์ สร้างแต่ความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่คนเองและผู้อ่ืนเป็น

เนื่องนิตย์ แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากเท่าใด ก็ไม่สามารถ รักษาคุ้มครองเอาไว้ได้ 

     เรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้นส าคัญมาก พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “ผู้มีศีล 

เพ่งพินิจ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าคนทุศีล ไม่มีจิตตั้งมั่น ที่มีชีวิตอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี”๓๕ 

ดังนั้น ผู้ต้องการด าเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จ ไม่ว่าในด้านการศึกษา การประกอบ

อาชีพ การครองตน ครองเรือน พึงปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะด าเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเรียกว่า 

“จักร” ซึ่งค าว่า “จักร” ค านี้นั้นโดยลักษณะแล้วมีรูปเป็นวงกลมและมีแฉกๆ โดยรอบ หมายถึง สิ่งที่

มีรูปเป็นวงกลม มีฟันเฟืองเป็นรูปแฉก ๆ ดังค าในอปัณณกสูตรว่า “...บุคคลใช้จักรมีคมดุจมีดโกน

สังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้เป็นดุจลานตากเนื้อ ให้เป็นกองเนื้อเดียวกัน เขาย่อมมีบาปที่เกิดจากกรรม

นั้น มีบาปมาถึงเขา...”๓๖ หรือดังค าที่บรรยายถงึจักรไว้ในลักษณะมหาบุรุษข้อ ๒ ในลักษณะมหาบุรุษ 

๓๒ ประการไว้ว่า “...พ้ืนฝุาพระบาท้ังสองของพระราชกุมารนี้ มีจักรซึ่งมีก าข้างละ ๑,๐๐๐ ซี่ มีกง มี

ดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง ข้อที่พ้ืนฝุาพระบาททั้งอสงพระราชกุมานี้ มีจักรมีก าข้างละ 

๑,๐๐๐ ซี่ มีกง มีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่างนี้ เป็นลักษณะของมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น

...”๓๗ ส่วนอีกนัยหนึ่ง ค าว่า “จักร” นี้ หมายถึง ล้อ, ล้อรถ อุปมาเปรียบเทียบถึงธรรมที่น าชีวิตไปสู่

ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งหมายถึง “ธรรมประดุจล้อรถ คือ ธรรมที่เป็นเสมือนล้อที่น ารถไปถึง

จุดหมาย”๓๘ ดังมปีรากฏในจักกสูตร๓๙ แห่งจตุกนิบาต มีอยู่ ๔ ประการด้วยกันคือ 

                                                      
๓๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑๐/๖๔ 
๓๖ พระศรีคัมภีรญาณ และคณะ, พจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา, 

(รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒๙, ดู
รายละเอียด ม.อุ. (ไทย) ๑๓/๙๙/๑๐๔ 

๓๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๕/๑๖-๑๗ 
๓๘ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ “ค าวัด”, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๕๒. 
๓๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐. 



๒๗ 
 
       ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกอยู่ถิ่นที่เหมาะสม คือ เลือกหาถิ่น

ที่อยู่ หรือแหล่งเล่าเรียน ด าเนินชีวิตที่ดี ซึ่งมีบุคคลและสิ่งแวดล้อมทีอ านวยแก่การศึกษา พัฒนาชีวิต 

การแสวงหาธรรม หาความรู้ การสร้างสรรค์ ความดีงาม และความเจริญก้าวหน้า 

       ๒. สัปปุริสูปัสสยะ คบหาสัตบุรุษ คือ เสาะแสวงหาคนดี คือ 

รู้จักเสวนาคบคนดี หรือร่วมหมู่กับบุคคลผู้รู้ผู้ทรงคุณ และผู้ที่ เกื้อกูลแก่การแสวงหาความรู้ 

ความก้าวหน้า และความเจริญในธรรม 

       ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ คือ ด ารงตนมั่นอยู่ในธรรม 

และทางด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตั้งเปูาหมายชีวิตและการงานให้ดีงามแน่ชัดและน าตนไปถูกทางสู่

จุดหมายแน่วแน่ มั่นคง  

       ๔. ปุพเพกตปุญฺญตา ท าบุญเก่าไว้ดี มีทุนที่ได้เตรียมไว้ ทุน

ดีส่วนหนึ่ง คือ ความมีสติปัญญา ความถนัดและร่างกายดี เป็นต้น ที่เป็นพ้ืนมาแต่เดิม และอีกส่วน

หนึ่ง คืออาศัยพ้ืนเดิมเท่าท่ีตนมีอยู่ รู้จักแก้ไขปรับปรุงตน ศึกษาหาความรู้ สร้างเสริมคุณสมบัติ ความ

ดีงาม ฝึกฝนความช านิช านาญเตรียมไว้ก่อนตั้งแต่ตน ซึ่งเมื่อมีเหตุต้องใช้ก็จะเป็นผู้ที่จะต้อนรับ

ความส าเร็จ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขและก้าวสู่ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

     อนึ่ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า “ธรรม 

๔ ข้อนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พหุการธรรม คือ ธรรมมีอุปการะมาก เป็นเครื่องช่วยให้สามารถสร้างสม

ความดีอ่ืน ๆ ทุกอย่าง และช่วยให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต บรรลุความงอกงามไพบูลย์”๔๐ 

     ดังนั้น หากบุคคลน าเอาหลักจักรธรรมทั้ง ๔ ประการนี้มาเป็นหลักใน

การประกอบสัมมาชีพแล้ว หลักจักรธรรมนี้ก็ย่อมที่จะ“...น าพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง น าไปสู่ความ

มั่งมีศรีสุข น าไปถึงจุดหมายที่ประสงค์ ท่านว่า ธัญชาติ ธนทรัพย์ ยศ เกียรติ และความสุข จะ

หลั่งไหลมาสู่ผู้ปฏิบัติตามธรรม ๔ ประการนี้”๔๑ 

 

 

 

                                                      
๔๐ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๑๔. 
๔๑ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ “ค าวัด”, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๕๒. 



๒๘ 
 
      ๒.๑.๔.๑.๔ สันโดษ ๓ 

      ความสันโดษ หมายรวมถึงความพอดี พอเพียง พอใจ ในสิ่งที่ตนได้ใน

สิ่งที่ตนมี ความสันโดษจัดเป็นคุณธรรมที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งส าหรับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน 

ซ่ึงเป็นยุคที่ความสะดวกสบายพรั่งพรูพร้อมด้วยวัตถุสิ่งของมากมายเป็นเหตุให้เกิดความโลภ ความไม่

สันโดษได้โดยง่าย คัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า ความสันโดษ คือ ความยินดีในสิ่งที่ตนได้น าความสุข

มาให้ 

     ความสันโดษนั้น ช่วยให้สุขดีในระบบเศรษฐกิจพอเพียง แม้เศรษฐกิจ

ทุนนิยม ผู้มีสันโดษก็มีชีวิตที่เป็นสุขได้เช่นกัน สันโดษ ไม่ใช่โดดเดี่ยว ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับใคร่ ไม่ใช่งอ

มืองอเท้า ไม่เอาอะไรแล้ว สันโดษ แปลว่า ความยินดี ความพอใจในสิ่งที่ตนได้ คนมีสันโดษ จะไม่คด

โกง แต่จะขวนขวายขยันขันแข็งหามาด้วยล้ าแข็งของตนเอง 

     ในคัมภีร์ขุททกนิกาย ธรรมบท กล่าวว่า ตุฏฺฐี สุขา ยา อิตรีตเรน 

แปลว่า ความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ น าสุขมาให้๔๒
 

     ในคัมภีร์วินัยปิฎก ภิกขุณีวิภังค์ กล่าวว่า “ย  ลทฺธ  เตน ตุฎฺ พฺพ  อติโล

โก หิ ปาปโก แปลว่า ได้สิ่งใด ควรพอใจในสิ่งนั้น ความโลภเกินไปเป็นความชั่วร้าย”๔๓ และในคัมภีร์ขุ

ททนิกาย ธรรมบท กล่าวว่า “สลาภ  นาติมญฺเญยฺย นาญฺญเญส ปิหย  จเร แปลว่า ไม่ควรดูหมิ่นลาภ

ของตน ไม่ควรเที่ยวปรารภนาลาภของคนอ่ืน”๔๔ 

     นอกจากนี้แล้วพระพุทธศาสนายังสอนต่อไปอีกว่า เมื่อได้สิ่งใดมาแล้ว

ก็ควรมีความยินดี พอใจในสิ่งที่ตนได้มานั้น ไม่ควรโลภมากจนเกิดเหตุเพราะท าให้เกิดความเสื่อม

ขึ้นมาได้ รวมทั้งสอนให้ไม่ให้ดูหมิ่นดูแคลนลาภหรือสิ่งที่ตนได้มาโดยชอบธรรมซึ่งแม้นมีปริมาณมาก 

หรือน้อยก็ตามสันโดษนั้นมีอยู่ ๓ อย่าง คือ 

        ๑. ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามที่ได้ ความยินดี

ตามที่พึงได้ คือ ตนได้สิ่งใดมาหรือเพียรพยายามหาสิ่งใดได้มา เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพึงได้ ควรได้ ไม่ว่าจะ

หยาบหรือประณีตแค่ไหน ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยากได้สิ่งอ่ืน ไม่เดือดร้อนกระวนกระวาย 

                                                      
๔๒ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๑/๓๓, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓/๑๓๖. 
๔๓ วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี) ๓/๗๙๓/๕๖, วิ.ภิกฺขุณี. (ไทย) ๓/๗๙๓/๑๒๘. 
๔๔ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๖๕/๓๖, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๖๕/๑๔๗. 



๒๙ 
 
เพราะสิ่งที่ตนไม่ได้ ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนไม่พึงได้หรือเกินไปกว่าตนได้โดยถูกต้องชอบธรรม ไม่เพ่งเล็ง

ปรารถนาอยากได้ของคนอ่ืน ไม่ริษยาคนอื่น  

        ๒.ยถาพลสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามก าลัง คือ ความ

ยินดีแต่พอแก่ก าลังร่างกาย สุขภาพ และวิสัยแห่งการใช้สอยของตน ไม่ยินดีอยากเกินก าลังที่ตนมี 

หรือได้สิ่งใด อันไม่เหมาะสม เป็นอันตรายต่อร่างกายสุขภาพมา เช่น ได้อาหารที่แสลงต่อโรคของตน 

หรือเกินก าลังการบริโภคใช้สอยก็ไม่หวงแหนเสียดายเก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน 

แต่ยอมสละให้แก่ผู้อ่ืนที่จะใช้ได้ และรับหรือแลกเอาสิ่งที่ถูกโรคกับตน แต่เพียงเพียงพอแก่ก าลังการ

บริโภคใช้สอยของตน 

        ๓.ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามสมควร คือ 

ความยินดีตามที่เหมาะสมกับตนอันสมควรแก่ภาวะฐานะ และแนวทางชีวิตและจุดหมายแห่งการ

บ าเพ็ญกิจ หรือการท างานของตน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสันโดษก็คือความพอดี หรือความเหมาะสม

นั่นเอง ซึ่งในการพิจารณาหาความพอดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ต้องพิจารณาให้ครบถ้วน ทั้งเหตุผล 

ปัจจัย และเงื่อนไขต่าง ๆ จึงจะหาจุดที่พอดี หรือเหมาะสมได้ 

      หลักธรรม ๓ ข้อนี้เหมาะแก่คนไทย เหมาะแก่เศรษฐกิจพอเพียงมาก

ที่สุด (แม้เศรษฐกิจทุนนิยมก็ใช้ได้ มีเนื้อหาสาระ ดังนั้นแล้ว พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับหลักว่า

ด้วยเรื่องสันโดษมากพอสมควร ดังมีพุทธภาษิตกล่าวไว้เปรียบเทียบกับทรัพย์ที่ปรากฏในคัมภีร์ ขุททก

นิกาย ธรรมบทว่า “สนฺตุฏฺฐี ปรม  ธน  แปลว่า ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง”๔๕ หรือที่ว่า “ตุฏฺฐี 

สุขา ยา อิตรีตเรน แปลว่า ความยินดีด้วยปัจจัยตามีตามได้ น าสุขมาให้”๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

  ๔๕ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๔/๒๔, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๔/๙๖. 
  ๔๖ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๑/๓๓, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓๑/๑๓๖. 



๓๐ 
 

๒.๑.๔.๑.๕ อริยทรัพย์ ๗ 

      อริยทรัพย์๔๗ คือ ทรัพย์อันประเสริฐ เป็นของติดตัว อยู่ภายในจิตใจ ดี

กว่าทรัพยภายนอก เช่น เงินทอง เป็นต้น เพราะโจรหรือใคร ๆ แย่งชิงไปไม่ได้ และท าให้เป็นคน

ประเสริฐได้อย่างแท้จริง ประกอบด้วย 

        ๑.ศรัทธา คือ ความเชื่อ เชื่อว่าการเลี้ยงชีวิตด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักพระพุทธศาสนา ย่อมพบกับความเจริญ สามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่ได้

อย่างมั่นคงไม่ตกต่ า 

        ๒.ศีล คือ ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 

ส าหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทั่วไป คือ ศีล ๕ ส าหรับบรรพชิตก็คือ ศีล ๒๒๗ ข้อ ซึ่งศีลเป็นบาทฐาน

ของการส ารวมระวังในการประกอบอาชีพทั้งปวง 

        ๓.หิริ คือละอายใจต่อทุจริต มีลักษณะเป็นความละอายที่จะ

เกิดข้ึนในใจ เป็นความละอายเกลียดชังต่อบาปทุจริต ด้วยความตั้งใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง เปรียบดัง

คนหนุ่มสาวรักความสวยงาม รักเกียจความสกปรกโสโครก 

        ๔.โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวภายในใจต่อความทุจริต 

เมื่อมีความสะดุ้ง กลัวต่อบาปทุจริต และผลก็ไม่กล้าท าผิด ด้วยกายวาจาและใจ ทั้งต่อหน้าและลับ

หลัง ทั้งนี้จะต้องมีกัมมัสสกตาปัญญา คือ ความรู้เรื่องกรรมและผลของกรรม รู้ว่าท ากรรมดีได้รับผลดี 

ท ากรรมชั่วได้รับผลชั่ว แล้วเกิดความหวาดหวั่น ครั่นครามขยาดกลัวต่อผลของกรรมชั่ว จนไม่กล้าที่

จะแตะต้องข้องเก่ียวกับอาชีพทุจริต เหมือนคนที่รักตัวกลัวอรสพิษ 

      ๕.สุตะ คือ การได้เรียนรู้ สอบถามประสบการณ์จากผู้ที่

ประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจจากสาขาอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นก าลังใจในการหาเลี้ยงชีวิตที่

ถูกต้อง มีบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางกระตุ้นเตือนให้ระมัดระวัง ไม่หลงประกอบอาชีพในทางท่ีผิด 

        ๖.จาคะ คือ การสละปันสิ่งของที่เป็นของตนให้แก่คนที่ควร

ให้ เป็นผู้ยินดีในการให้ รู้จักแบ่งปันแก่ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากล าบาก 

                                                      
๔๗ ที.ปา. (บาลี) ๓๓/๓๓๐/๑๓๔, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๑. อ้างใน อ้างใน กฤต ศรียะอาจ และ

คณะ, รายงานการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์กับการประกอบอาชีพในสมัยพุทธกาล, 
(พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๕), หน้า ๗๒. 
 



๓๑ 
 
        ๗.ปัญญา คือ รอบรู้ถึงคุณและโทษจากการเลี้ยงชีพ ไม่

ประมาทในการด าเนินชีวิต รู้จักแสวงหาอย่างถูกต้อง และใช้จ่ายอย่างประหยัด ตลอดจนมีแนว

ทางการพัฒนาจิตใจของตนเองให้เกิดความสุขสงบได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้เลี้ยงชีพด้วยความสุจริต

พึงพิจารณาถึงหลักธรรมส าคัญ ๒ ประการ ซึ่งเป็นจริยธรรมพื้นฐานในการเลี้ยงชีพ คือ 

         (๑) สติ ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ การ

ควบคุมใจไว้กับจิตหรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง การจ าการท างานที่ท า และค าพูดที่พูดแม้นานได้ ผู้มี

สติจึงต้องนึกคิดพิจารณา ก่อนท า และหรือขณะท า เพ่ือให้ชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรม 

        (๒) ปัญญา ความรู้ความเข้าใจ แยกแยะได้ใน

เหตุผล สิ่งดี สิ่งชั่ว เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ มีความสุขกับการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้อง ไม่กอบโกย

หรือติดยึดกับทรัพย์สินที่หามาได้ แต่ให้รู้จักว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นเพียงเครื่องมือที่จะน าไปสู่

ความสุขในชีวิตที่สูงขึ้นได้ เพ่ือให้ชีวิตมีความเป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้อง มุ่งอัตถะคือ

ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน 

 

๒.๑.๔.๑.๖ มรรคมีองค์ ๘ 

      จุ ด เ ด่ น ขอ งพระ พุทธศาสนาคื อ  ท า งส ายกล า งซึ่ ง เ รี ย กว่ า 

มัชฌิมาปฏิปทา ดังมีปรากฏในการแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งปรารภเรื่องทางสุดโต่ง

สองสายที่ภิกษุไม่ควรเสพ กล่าวคือ ...๑. กามสุขัลลิกานุโยคในกามทั้งหลาย (การหมกหมุ่นอยู่ด้วย

กามสุขในกามทั้งหลาย) เป็นธรรมอันทราราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของอริยะ ไม่

ประกอบด้วยประโยชน์  ๒. อัตติลมาถานุโยค (การประกอบความล าบากเดือนร้อนแก่ตน) เป็นทุกข์ 

ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์… มิชฌิมาปฏิปทานั้น ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ๑. 

สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) ๓.สัมมามาจา (เจรจาชอบ) ๔. สัมมากัมมันตะ 

(กระท าชอบ) ๕. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) ๖.สัมมาวาจายะ (พยายามชอบ) ๗. สัมมาสติ (ระลึก

ชอบ) ๘.สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)๔๘ ดังนั้น มรรคมีองค์ ๘ จึงเป็นหลักค าสอนแกนกลาง และเป็น

หัวใจของค าสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักค าสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีแกนกลางอยู่ที่มรรคมี

องค์ ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา “หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป คือ ไม่

หมกมุ่นอยู่ในแต่กาม(กามสุขัลลิกานุโยค) และไม่ท าตัวให้ล าบาก (อัตตกิลมถานุโยค) เป็นเหตุให้บรรลุ
                                                      

๔๘ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐-๒๑. 



๓๒ 
 
ถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานได้”๔๙  อันเป็นแก่นค าสอนหลักของพระพุทธศาสนา

“อริยมรรค แปลว่า ทางอันประเสริฐ, ทางของพระอริยะ, ทางที่ท าให้เป็นพระอริยะ หมายถึงหนทาง

หรือแนววิธีที่ประเสริฐส าหรับดับทุกข์ ที่ท าให้ผู้ด าเนินเป็นอริยบุคคลได้”๕๐ มีอยู่ ๘ ประการ คือ 

    ๑. สัมมาทิฏฐิ   

       สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาอันเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ ๔ 

เห็นชอบตามคลองธรรมว่า ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบากแห่ง

กรรมที่ท าดีและท าชั่วมี โลกนี้มี โลกหน้าที มารดามีคุณ บิดามีคุณ โอปปาติกสัตว์มี สมณพราหมณ์ผู้

ประพฤติปฏิบัติชอบ ท าให้แจ้ง โลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว สอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งมีอยู่ใน

โลกนี้ เห็นถูกต้องที่เป็นจริงว่าขันธ์ ๕ ไม่เที่ยงเป็นต้น ในธัมมสังคณียอธิบายไว้ว่า ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด 

ความวิจัย ความเลือกสรรค ความวิจัยธรม ความก าหนดหมาย ความเข้าไปก าหนด ความเข้าไป

ก าหนดเฉพาะ ภาวะผู้ที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความค้นคิด ความ

ใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องท าลายกิเลส ปัญญาเครื่องน าทาง ความเห็นแจ้ง 

ความรู้ดี ปัญญาเหมือนปฎัก ปัญญา ปัณณินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศัตรา ปัญญาเหมือน

ปราสาท ความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา ปัญญาเหมือประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความ

ไม่หลงหงมงาย ความเลือกเฟูนธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ๕๑ ในวิภังค์อธิบายว่า ความรู้ใน

ทุกข์ (ความทุกข์) ความรู้ในทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) ความรู้

ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) นี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ  หรือดังค าว่า ปัญญา 

กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟูนธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันเป็น

องค์มรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ๕๒ 

 

                                                      
๔๙ พระธรรมกิตติวงศ์, อ้างแล้ว, หนา้. ๗๗๒. 
๕๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๗๕. 
๕๑ อภิ.ส . (ไทย) ๓๔/๒๐/๓๑ 

  ๕๒ อ้างใน พระศรีคัมภรีญาณ และคณะ, พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬา, (รายงานการวิจัย สถาบันวิจยัพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐๐๒, 
ดูรายละเอียด วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑, ๔/๑๔/๒๒, ที.สี. (ไทย) ๙/๓๔๗/๑๓๗, ๙/๓๗๕/๑๕๗, ๙/๓๙๓/๑๖๔, ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔, ๑๐/ ๓๒๙/๒๕๘, ๑๐/๔๐๒/๓๓๕, ๑๐/๔๑๔/๓๔๖, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๒, อภิ.วิ. 
(ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๑, ๓๕/๒๐๖/๑๗๔. 



๓๓ 
 
        ๒. สัมมาสังกัปปะ 

       สัมมาสังกัปปะ คือ การด าริชอบ คือ (๑) เนกขัมมสังกัปปะ 

ด าริจะออกจากกามหรือปลอดจากโลภะ (๒) อัพยาปาทสังกัปปะ ด าริในอันไม่พยาบาท (๓) อวิหิงสา

สังกัปปะ ด าริในอันไม่เบียดเบียน ในธรรมสังคณีอธิบายว่า ความตรึก ความตรึกในอาการต่าง ๆ 

ความด าริ ความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ ความยกจิตขึ่นสู่อารมณ์ 

สัมมาสังกัปปะ นี้ชื่อว่า สัมมาสังกัปปะ๕๓ 

    ๓. สัมมาวาจา   

       สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ คือ เว้นจากวจีทุจิต ๔ หมายถึง 

พูด ค าสัตว์ พูดไม่ส่อเสียด พูดค าอ่อนหวาน พูดสิ่งมีสาระ ในพระไตรปิฎกอธิบายไว้ว่า สัมมาวาจา 

เป็นอย่างไร คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนาเป็นเหตุ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 

เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจาการพูดค าหยาบ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ, ในธัมมสังคณี

อธิบายไว้ว่า ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้น การไม่ท า การไม่ประกอบ การไม่

ล่วงละเมิด การไม่ล้ าเขต การก าจัดต้นเหตุแห่งวจีทุจริต การกล่าวาจาชอบ อันเป็นองค์มรรค นับเนื่อง

ในมรรค นี้ชื่อว่า สัมมาวาจา๕๔  

        ๔. สัมมากัมมันตะ  

        สัมมากัมมันตะ คือ การงานที่ถูกต้อง ท าการชอบ หรือการ

งานชอบ, กระท าชอบ ได้แก่ การกระท าท่ีเว้นจากความประพฤติชั่วทางกายสามอย่าง คือ ฆ่าสัตว์ ลัก

ทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม คือ เว้นจากกายทุจริต ๓ อธิบายว่า ความงด ความเว้น ความเว้นขาด 

เจตนาเป็นเหตุเว้น การไม่ท า การไม่ประกอบ การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ าเขต การก าจัดต้นเหตุแห่ง

กายทุจริต ๓ การงานชอบ อันเป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรค นี้ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ ในวิภังค์อธิบาย

                                                      

  ๕๓ อ้างใน พระศรีคัมภรีญาณ และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า ๗๐๒, ดูรายละเอียด วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑, ๔/
๑๔/๒๒, ที.สี. (ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗, ๙/๓๙๓/๑๖๔, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔, ๑๐/๓๒๙/๒๕๘, ๑๐/๔๐๒/
๓๓๕, ๑๐/๔๓๘/๓๖๙, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๒, ๑๑/๓๓๓/๓๔๐, อภิ.ส . (ไทย) ๓๔/๒๑/๓๑. 
  ๕๔ อ้างใน พระศรีคัมภรีญาณ และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๐๘-๑๐๐๙, ดูรายละเอียด วิ.ม. (ไทย) ๔/
๑๓/๒๑, ๔/๑๔/๒๒, ๙/๓๗๕/๑๕๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๓๙๓/๑๖๔, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔, ๑๐/๓๒๙/๒๕๘, 
๑๐/๔๐๒/๓๓๕, ๑๐/๔๓๘/๓๖๙, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๒, ๑๑/๓๓๓/๓๔๐, อภิ.ส . (ไทย) ๓๔/๒๑/๓๑, อภิ.
วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒. 



๓๔ 
 
ว่า เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการลักทรัพย์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้น

จากการประพฤติผิดกาม นี้เรียกว่า สัมมากัมมัตตะ๕๕  

        ๕. สัมมาอาชีวะ   

        สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ, เลี้ยงชีวิตชอบ คือ เว้น

จากเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เช่น โกงเขา หลอกหลวงสอพลอ บีบบังคับขู่เข็ญ ค้นค้า ค้ายาเสพติด ค้า

ยาพิษ เป็นต้น ในมหาสติปัฏฐานสูตรอธิบายว่า ข้อที่พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้ว 

ส าเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ, ในธัมมาสังคณี อธิบายไว้ว่า ความงดเว้น 

ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้น การไม่ท า การไม่ประกอบ การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ าเขต การ

ก าจัดต้นหตุแห่งมิจฉาชีพ การเลี้ยงชีพชอบ อันเป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรค นี้ชื่อว่า 

สัมมาอาชีวะ๕๖ 

        ๖. สัมมาวายามะ  

        สัมมาวายามะ คือ เพียรชอบ, พยายามชอบ หมายถึง ระวัง

ความชั่วไม่ให้เกิดขึ้น เพียรก าจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท าความดีให้เกิด เพียรรักษาวามดีว้า 

เพียรใน ๔ สถาน ได้แก่ (๑) สังวรปธาน (๒) ปหานปธาน (๓) ภาวนาปธาน (๔) อนุรักขนาปธาน ใน

พระไตรปิฎกอธิบายไว้ว่า ข้อที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะ พยายมปรารภความเพียร ประคองจิ ต

มุ่งมั่น เพ่ือปูองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น ฯลฯ เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 

ฯลฯ เพ่ือท าบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ฯลฯ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 

ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือความด ารงอยู่ไม่เลือนหาย ภิยโยภาพ ไพบูลย์  เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่

เกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ, ในธัมมสังคณี อธิบายไว้ว่า การปรารภความเพียรทางใจ ควม

                                                      

  ๕๕ อ้างใน พระศรีคัมภรีญาณ และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๐๐-๑๐๐๑, ดูรายละเอียด วิ.ม. (ไทย) ๔/
๑๓/๒๑, ๔/๑๔/๒๒, ที.สี. (ไทย) ๙/๓๗๕,๙/๓๙๓/๑๖๔, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔, ๑๐/๓๒๙/๒๕๘, ๑๐/
๔๐๒/๓๓๕, ๑๐/๔๓๘/๓๖๙, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๒, ๑๑/๓๓๓/๓๔๐, อภิ.ส . (ไทย) ๓๔/๓๐๑/๙๔, อภิ.วิ. 
(ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒. 

๕๖ อ้างใน พระศรีคัมภรีญาณ และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๑๒, ดูรายละเอียด วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑, 
๔/๑๔/๒๒, ที.สี. (ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗, ๙/๓๙๓/๑๖๔, ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๒๙๐/๒๒๔, ๑๐/๓๒๙/๒๕๘, ๑๐/ ๔๐๒/
๓๓๔, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๐/๑๙๖, ๑๑/๓๓๐/๓๓๒, อภิ.ส . (ไทย) ๓๔/๓๐๑/๙๔, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒. 



๓๕ 
 
ขะมักเขม้น ความบากบั่น ความขวนขวายอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้ง ฉันทะ ความไม่ทอดทิ้ง

ธุระ ความเอาใจใส่ธุระ วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวาจามะ นี้ชื่อว่า สัมมาวายมะ๕๗ 

๗. สัมมาสติ   

      สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ คือระลึกในสติปัฏฐาน ๔ หมายถึง 

ความตามระลึก ความหวนละลึก กิริยาที่ระลึก ความทรงจ า ความไม่เลื่อนลอย ความไม่หลงลืม สติ

นทรีย์ สติพละ สัมมาสติ นี้ชื่อว่า สัมมาสติ ในมหาสติปัฏฐาสูตร อธิบายไว้ว่า สัมมาสติเป็นไฉน ข้อที่

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ พึงก าจัดอภิชฌา 

และโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่... เป็นผู้มีความ

เพียร สัมปชัญญะมีสติ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  พึงก าจัดอภิชฌา และโทมนัสได้ นี้เรียกว่า 

สัมมาสติ๕๘  

        ๘. สัมมาสมาธิ   

        สัมมาสมาธิ คือ การตั้งมั่นชอบ, จิตมั่นชอบคือสมาธิที่เจริญ

ตามแนวของ ฌาน ๔ ในธัมมสังคณีได้อธิบายไว้ว่า ความตั้งอยู่แห่งจิต ความด ารงอยู่ ความตั้งมั่น 

ความไม่ซัดส่าย ความไม่ฟูุงซ่าน ความที่จิตไม่ซัด สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ นี้ชื่อว่า 

สัมมาสมาธิ ในพระไตรปิฎกอธิบาบไว้ว่า ข้อที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม และอกุศลทั้งหลาย 

บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว 

บรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายใน ภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปิติ และสุข

อันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจากคลายไป มีจิตอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยกาย 

(นามกาย) บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เพราะ

                                                      
๕๗ อ้างใน พระศรีคัมภรีญาณ และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า ๗๐๑, ดูรายละเอียด วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๑, ๔/

๑๔/๒๒, ที.สี. (ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗, ๙/๓๙๓/๑๖๔, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔, ๑๐/๓๒๙/๒๕๘, ๑๐/ ๔๐๒/ 
๓๓๕, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๓/๓๔๐/ ๑๑/๓๕๘/๔๐๗, ๑๑ / ๓๖๐/๔๓๖, อภิ.ส . (ไทย) ๓๔/๒๒/๓๑, อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๒๐๕/๑๗๒. 

๕๘ อ้างใน พระศรีคัมภรีญาณ และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๑๐, ดูรายละเอียด วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑, 
๔/๑๔/๒๒, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗, ๙/๓๙๓/๑๖๔, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔, ๑๐/๒๙๐/๒๒๕, ๑๐/๒๙๐/
๒๒๕, ๑๐/ ๔๐๒/ ๓๓๕, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๓/๓๔๐/ ๑๑/๓๕๘/๔๐๗, ๑๑ / ๓๖๐/๔๓๖, อภิ.ส . (ไทย) ๓๔/
๒๒/๓๑, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒. 



๓๖ 
 
ละสุข และทุกข์ได้ เพราะโสมนัส และโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติ

บริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยู่ นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ๕๙ 

    ดังนั้นแล้ว การ“รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดี ในการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลาย 

ถ้าต้องการให้เกิดผลดีก็ต้องรู้จักความพอดีในการปฏิบัติ มิฉะนั้น มันจะไม่ลงตัว เมื่อไม่ลงตัวก็ไม่

เกิดผลดีตามที่ต้องการ ถ้าเรารู้จักความพอดีในทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าเป็นการกิน การนอน การเล่น การ

ท างาน รู้ว่าแค่ไหนพอดี แล้วท าแค่พอดีที่จะให้ผลดีมันก็จ าส าเร็จและไม่เกิดโทษ  ข้อนี้เรียกว่า 

มัตตัญญุตา”๖๐ 

    จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพนั้น สามารถเขียนเป็น

แผนภูมิเพ่ือให้เข้าใจง่าย ดังรูปภาพที่ ๑ ดังนี้  

 
 

รูปภาพที่ ๒: แผนภูมิความสัมพันธ์ของหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพ 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 

 

                                                      
๕๙ อ้างใน พระศรีคัมภรีญาณ และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๑๐, ดูรายละเอียด วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑, 

๔/๑๔/๒๒, ที.สี. (ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗, ๙/๓๙๓/๑๖๔, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔, ๑๐/๓๒๙/๒๕๘, ๑๐/ ๔๐๒/ 
๓๓๕, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๓/๓๔๐/ ๑๑/๓๕๘/๔๐๗, ๑๑ / ๓๖๐/๔๓๖, อภิ.ส . (ไทย) ๓๔/๒๔/๓๑, ๓๔/๒๒/๓๑, 
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒-๑๗๓. 

๖๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พุทธศาสน์กับการแนะแนว, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓. 



๓๗ 
 
    ๒.๑.๔.๒ สัมมาอาชีวะกับหลักสัมมาชีพ 

    หลักสัมมาอาชีวะ เริ่มปรากฏครั้งแรกธัมมจักกัปปวัตนสูตร  ซึ่งหลักสัมมาอาชีวะ

นี้ จึงเป็นหลักของการเลี้ยงชีพที่ชอบธรรม หรือเรียกว่าสัมมาชีพ และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์โดยตรง

กับมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องและจัดเป็นสัมมาชีพนั้น ย่อมเกิดจากการคิดที่ถูกต้องใน

เบื้องต้นก่อนคือสัมมาทิฏฐิ เมื่อมองเห็นคุณและโทษอย่างชัดเจนจากอาชีพที่ตนเองประกอบ และ

กระบวนการของมรรคมี ๘ ย่อมเกิดข้ึนและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบ 

      ๒.๑.๔.๒.๑ หลักการของสัมมาอาชีวะ 

      พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ยุตฺโต) ได้ให้ค าอธิบายถึงหลักการทั่วไปของ

สัมมาอาชีวะไว้ทั้งหมด ๓ ประเด็นหลัก คือ 

        ๑) พุทธศาสนามองเปูาหมายของอาชีวะ โดยมุ่งเน้นด้าน

เกณฑ์อย่างต่ า ที่วัดด้วยความต้องการแห่งชีวิตของคน คือ มุ่งให้ทุกคนมีปัจจัย ๔ พอเพียงที่จะเป็นอยู่ 

เป็นการถือเอาคนเป็นหลัก มิใช่ตั้งเปูาหมายไว้ที่ความมีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ ซึ่งเป็นการถือเอาวัตถุ

เป็นหลัก… 

      ๒) ความมีปัจจัย ๔ พอแก่ความต้องการของชีวิต หรือแม้มี

วัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ก็ตาม มิใช่เป็นจุดหมายในตัวของมันเอง เพราะเป็นเพียงขั้นศีล เป็นเพียง

วิธีการขั้นตอนหนึ่งส าหรับช่วยให้ก้ามต่อไปสู่จุดหมายที่สูงกว่า คือ เป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนา

คุณภาพจิตและพัฒนาปัญญา เพ่ือความมีชีวิตดีงาม และการประสบสุขท่ีประณีตยิ่งขึ้นไป… 

        ๓) ค าว่า “สัมมาชีพ” ในทางธรรม มิใช่หมายเพียงการใช้

แรงงานให้เกิดผลผลิต แล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเท่านั้น แต่

หมายถึง การท าหน้าที่ ความประพฤติ หรือการด ารงตนอย่างถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ท าให้ผู้

สมควรแก่การได้ปัจจัยบ ารุงเลี้ยงชีวิตด้วย เช่น การที่พระภิกษุด ารงตนอยู่ในสมณธรรมแล้วได้รับ

ปัจจัย ๔ ที่ชาวบ้านถวาย ก็เป็นสัมมาชีพพระภิกษุ หรือการที่ลูกประพฤติตนเป็นลูกที่ดี สมควรแก่

การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ก็พึงนับเป็นสัมมาชีพของลูก... 

      จากหลักการข้างต้น ดังที่กล่าวมานี้ สามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่า “หลักการ

ของสัมมาอาชีวะ นั่น คือ เน้นให้คนเป็นแกนกลาง ให้มีปัจจัย ๔ เครื่องด าเนินชีวิตให้สมบูรณ์ โดยเน้น

การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นที่ตั้ง 

 



๓๘ 
 

    ๒.๑.๔.๒.๒ ความหมายของสัมมาอาชีวะ 

      การให้ค านิยาม “สัมมาอาชีวะ” นั้นมีหลากหลายพระสูตร ทั้งในชั้น

พระไตรปิฎก และชั้นอรรถกถา รวมทั้งปกรณ์วิเศษ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นภาพรวม ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ

การนิยาม “สัมมาอาชีวะ” เรียงตามล าดับดังนี้ 

        (๑) นิยามของสัมมาอาชีวะในพระวินัยปิฎก  

        ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ อัคคาฬว

เจดีย์ เขตพระนครอาฬวี, ครั้งหนึ่ง พวกภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าไปหาพวกช่างทอผ้าไหมแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า    

 “...ท่านทั้งหลาย พวกท่านจงต้มตัวไหมจ านวนมากใก้แก่พวกอาตมาบ้าง พวกอาตมาต้องการจะท า

สันถัดผสมใยไหม...” พวกช่างทอผ้าไหมจึงพากันต าหนิ ประฌามโพนทะนาว่า “...ไฉนพระสมณะเชื้อ

สายศายกบุตรเข้ามาหาพวกเราแล้วอย่างอย่างนี้ว่า ‘ท่านทั้งหลาย พวกท่านจงต้มตัวไหมจ านวนมาก

ให้แก่อาตมาบ้าง พวกอาตมาต้องการจะท าสันถัดผสมใยไหม’ ดังนี้เล่า หนึ่ง ไม่ใช่ลาภของพวกเรา 

พวกเราจะได้ไม่ดีที่ต้องฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นจ านวนมาก เพราะการครองชีพ๖๑ เพราะต้องการเลี้ยง

ดูบุตรภรรยา..” 

        ภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม เพราะไม่เห็น

ว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ ๑) ใส่ความปกตัตตภิกษุด้วยสีลวิบัติ ๒) ใส่ความ

ปกตัตตภิกษุด้วยอาจารวิบัติ ๓) ใส่คามปกตัตตภิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ ๔) ใส่ความปกตัตตภิกษุด้วยอาชีว

วิบัติ๖๒ ๕) ยุยงปกตัตตภิกษุให้แตกกัน ภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม เพราะไม่เห็นว่า

เป็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล 

        (๒) นิยามของสัมมาอาชีวะในพระสุตตันปิฎก  

        ใน สติปัฏฐานสูตร ได้กล่าวเอาไว้ว่า “...อริยสาวกในธรรม

วินัยนี้ละมิจฉาอาชีพแล้ว ส าเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ

...”๖๓   

        นอกจากนี้ก็ยังมีปรากฎในลักขกสูตร ทีฆนิกายปาฏิกรรม 

ด้วยเช่นกันคือ “...ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละมิจฉาอาชีวะแล้ว ด ารงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ คือ เว้น

                                                      

  ๖๑ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๕๔๒/๒๔, วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๔๒/๗๑. 
๖๒ วิ.ม. (บาลี) ๖/๕๓/๓๔-๓๕, วิ.ม.  (ไทย) ๖/๑๐๑-๑๐๒. 
๖๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๖. 



๓๙ 
 
ขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง การโกงด้วยของปลอม การโกงด้วยเครื่องตวงวัด การรับสินบน การล่อลวง 

การตบลตะแลง การตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจ า การตีชิงวิ่งราว การปล้อน และการขู่กรรโชก

...”๖๔  

        มหาจัตตารีสกสูตร ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า “...มิจฉาอาชีวะ เป็น

อย่างไร คือ การพูดหลอกหลวง การเลียบเคียง การหว่านล้อม การพูดและเล็ม การใช้ลาภต่อลาภ นี้

เป็นมิจฉาอาชีวะ...”๖๕ 

        ในจุนทสูตร๖๖ ทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย ได้ระบุถึงความ

สะอาด ซึ่งจัดเป็นความสะอาดในอริยวินัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ ดังนี้ “...ความ

ไม่สะอาดทางกาย ๓ อย่าง ความไม่สะอาดทางวาจา ๔ อย่าง ความไม่สะอาดทางใจ ๓ อย่าง 

        (๓) นิยามของสัมมาอาชีวะในพระอภิธรรมปิฎก  

        อาชีวะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉนความงด ความเว้น 

ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้น การไม่ท า การไม่ประกอบการไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ าเขต การก าจัด

ต้นเหตุแห่งมิจฉาชีพ การเลี้ยงชีพชอบ อันเป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น นี้ชื่อว่ า 

สัมมาอาชีวะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น๖๗
 

        สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน ข้อที่พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละ

มิจฉาอาชีวะแล้ว ส าเร็จการเลี้ยวชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ๖๘
 

        สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน ความงด ความเว้น ความเว้นขาด 

เจตนาเป็นเหตุเว้นจากมิจฉาชีพ การไม่ท า การเลิกท า การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ าเขต การก าจัด

ต้นเหตุ (แห่งมิจฉาชีพ) สัมมาอาชีวะ อันเป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ๖๙
 

 

 

 

                                                      
๖๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๐/๑๙๖, ม.มูล. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๗. 

  ๖๕ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๐/๑๘๐. 
๖๖ อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๑๙-๓๒๔. 
๖๗ อภิ.ส . (บาลี) ๓๔/๓๐๑/๕๒, อภิ.ส . (ไทย) ๓๔/๓๐๑/๙๔. 
๖๘ อภิ.ส . (บาลี) ๓๕/๒๐๕/๗๓, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒. 
๖๙ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๒๐๖/๗๔, ๔๙๒/๑๖๑-๑๖๒, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๖/๑๗๕, ๔๙๒/๓๗๔. 



๔๐ 
 

      (๔) นิยามของสัมมาอาชีวะในอรรกถา 

        พาลบัณฑิตสูตร๗๐ ได้กล่าวถึงอาชีพว่า เมื่อพระเจ้ า

จักรพรรดิมีรัตนะปรากฏเช่นนี้ก็มีมณีรัตนะลอยมาจากภูเขาเวบุลบรรพตยาวประมาณ ๔ ศอก มี

สัณฐานประมาณขนาดดุมเกวียนที่สุดสองข้างล้อมไปด้วยกรรณิกาประดับด้วยประทุมทองสองข้างมี

กลุ่มมุกดาสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินเป็นดุจดวงจันทร์วันเพ็ญที่แวดล้อมไปด้วยดวงดาวน้อยใหญ่

ทอแสงแผ่รัศมีไป ฉะนั้น เนื้อแก้วมณีนั้นลอยมาอย่างนี้แล้วเขาก็ใช้ไม้ไผ่ต่อ ๆ กันยกขึ้นสู่อากาศสูง

ประมาณ ๖๐ ศอกโดยเว้นข่ายแห่งแก้วมุกดาไว้ในกลางคืนจะมีแสงแผ่ไปทั่วบริเวณประมาณโยชน์

หนึ่งโดยรอบมณีรัตนะที่ให้เกิดแสงสว่างทั่วบริเวณทั้งหมดดุจแสงสว่างในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นนั้น เป็น

ผลให้ชาวนาประกอบกสิกรรมได้พ่อค้าพาณิชติดต่อซื้อขายกันได้ในท้องตลาด ผู้ที่ถนัดอาชีพแต่ละ

สาขาต่างส าคัญว่าเป็นกลางวันด าเนินธุรกิจการงานของตนได้ตามหน้าที่ 

        อนึ่ง ใน อรรถกถามหาสฬายนตสูตร๗๑ อ้างถึง อาชีพว่า ค า

ว่า ตถาภูตสฺส คือ เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยความสุขทางใจที่ประกอบพร้อมด้วยกุศลจิต ค าว่า ปุพฺเพว โข 

ปนสฺส คือ วาจาการงานและอาชีพของภิกษุนั้นชื่อว่าสะอาดมาก่อนแล้ว คือ ย่อมเป็นของหมดจด

ตั้งแต่เริ่มต้น 

        (๕) นิยามของสัมมาอาชีวะในปกรณ์วิเศษ 

        ส าหรับการนิยามในปกรณ์วิเศษนั้น พระพุทธโฆษาจารย์ได้

ให้ค านิยามไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคดังนี้ “...สัมมากัมมันตะเป็นผล ส่วนความงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ

อันสัมปยุตกับความงดเว้นนั้น ที่เป็นความหมดจดแห่งสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะนัน เข้าไป

ตัดอเนสนามีความล่อลวงเป็นต้นของพระโยคีนั้นใด ความงดเว้นนั้นชื่อว่า สัมมาอาชีวะ (สมฺมาอาชีโว 

นาม) สัมมาอาชีวะนั้น มีความสะอาดเป็นลักษณะ มีความเป็นไปแห่งอาชีวะที่ชอบธรรมเป็นกิจ มีการ

ละมิจฉาอาชีวะได้เป็นผล...”๗๒ 

 

 

 

                                                      
๗๐ ที.อ. (บาลี) ๕/๓๘๕. 
๗๑ ม.ม.อ. (บาลี) ๙/๘๙๗. 
๗๒ วิสุทฺธิ. (ไทย) ๒/๕๖๒/๒๐๘ 



๔๑ 
 

    ๒.๑.๔.๒.๓ ความส าคัญของสัมมาอาชีวะ 

      ความส าคัญของสัมมาอาชีวะนั้น เดโชพล เหมนาไลย๗๓ ได้กล่าวเอาไว้

ว่า  

      ...สัมมาอาชีวะนั้น สามารถมองได้ ๒ ระดับ ได้แก่ สัมมาอาชีวะระดับ 

ธรรม และสัมมาอาชีวะระดับวินัย โดยในระดับธรรม หากบุคคลมีมิจฉาอาชีวะย่อมได้อกุศลวิบาก 

ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลมีสัมมาอาชีวะย่อมได้กุศลวิบาก อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนา

ทางจิตและปัญญาของตนเองให้ยิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่ในระดับวินัย สัมมาอาชีวะเป็นกรอบก าหนด

กายกรรม และวจีกรรมของบุคคลผู้เลี้ยงชีวิตด้วยอาชีวะใดอาชีวะหนึ่ง เพ่ือให้มีความสุจริต ถูกต้อง 

เหมาะสมสอดคล้องกับอาชีวะนั้น ๆ... 

     ดังนั้น ความส าคัญของสัมมาอาชีวะ ย่อมเป็นกรอบมาตรฐานในการ

ด าเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งยังเป็นจุดก าเนิดของการก าหนดกรอบด้านจริยธรรมขององค์กรต่าง ๆ ซึ่ง

เรียกว่าจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น จรรยาบรรณาข้าราชการ จรรยาบรรณวิชาชีพหมอ เป็นต้น 

 

    ๒.๑.๔.๒.๔ ประเภทของสัมมาอาชีวะ 

      ส าหรับประเภทของสัมมาอาชีวะนั้น มีการแบ่งไว้ ๒ ประเภท ดังมี

ปรากฎในมหาจัตตารีสกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ของพระสุตตันตปิฎก ดังนี้ 

สัมมาอาชีวะมี ๒ ได้แก่ 

      ๑. สัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะ เป็นส่วนแห่งอุปธิ ให้ผลคือ

อุปธิ คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เป็นสัมมาอาชีวะ ที่

ยังมีอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ 

        ๒.สัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ 

เป็นองค์แห่งมรรค คือ การงด การเว้น การเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้

มีจิตไกลจากข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่ นี้ เป็น

สัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพ่ือ

ละมิจฉาอาชีวะ ยังสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อม ความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมี

                                                      
๗๓ เดโชพล เหมนาไลย, สมัมาอาชีวะในพระไตรปิฎก, (สารนิพนธ์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๓๓. 



๔๒ 
 
สติละมิจฉาอาชีวะ มีสติเข้าถึงสัมมาอาชีวะอยู่ สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) 

สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นไป ด้วย

ประการฉะนี้...๗๔ 

 

      ๒.๑.๔.๒.๕ การประยุกต์ใช้สัมมาอาชีวะ 

      ประยุกต์ใช้จ านวน ๘ ประเด็นด้วยกัน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

        ๑. มุ่งให้คนมีปัจจัย ๔ ที่พอเพียงที่จะเป็นอยู่ได้แต่ไม่ได้มุ่ง

ว่าจะมีมากหรือน้อย คือ มุ่งให้คนท างานเป็นมากกว่ามานั่งนับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลการท างานอีกต่อ

หนึ่งมิใช่เปูาหายของพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากธรรมะที่เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมือง หน้าที่

ของพระเจ้าแผ่นดิน ข้อที่หนึ่ง คือ ทาน หมายถึง การช่วยเหลือด้วยวัตถุสิ่งของแก่ประชาชน คือน า

สิ่งของไปช่วยเหลือชาวบ้านไม่ให้เก็บไว้จนเต็มท้องพระคลังหลวง ถ้าพิจารณาให้ครบทุกดาน จะเห็น

ได้ว่า เป็นการน ารายได้ว่า หลวงบริหารประเทศให้พลเมืองอยู่ดีกินดี และด ารงชีวิตได้ ด้วยองค์กรของ

รัฐเข้าประคับประคอง 

        ๒. ความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์มีจุดหมายที่แสวงหา แต่เป็น

เพียงตั้งอุปการะ แก่การดารงชีวิต อ่ืน เนื่องมาจากศีลเป็นตัวผลิตให้ด้วยการท างานสุจริตนั้น 

จุดมุ่งหมายจริง ๆ ก็คือต้องการให้เกิดการพัฒนาด้าน จิตใจและปัญญามากกว่ามาประกอบอาชีพ 

เพ่ือหาทรัพย์มาบ ารุงตนฝุายเดียว แต่ทรัพย์ภายในอย่างอ่ืนต้อง แสวงหาเพิ่มด้วยเช่นกัน 

        ๓. สัมมาชีพ มิได้หมายถึง มีหน้าที่ในการใช้แรงงาน เพ่ือให้

เกิดทรัพย์สินสมบัติเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การท าหน้าที่การด ารงต าแหน่ง การมีคุณธรรมศีลธรรมใน

หน้าที่ กิจการงานของตนเอง เช่น เป็นครูก็มีธรรมส าหรับครู เป็นต้น ไม่ใช่สอนเพ่ือหวังแต่เงินเดือน

ตอบแทนเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันจะต้องถ่ายทอดความความสามารถวิชาการที่ก้าวหน้าแก่ศิษย์ 

ตามหน้าที่ จัดว่าเป็นสัมมาชีพของครู คือ มีการใช้แผนการสอน วิชาการ และมีผลผลิต คือรายได้ต่อ

เดือน เพ่ือน าไปเลี้ยงตนและคนที่เก่ียวข้อง และเสียภาษีช่วยรัฐ 

        ๔. สัมมาอาชีวะ โดยทางธรรม หมายถึง ความสัมพันธ์

ระหว่างแรงงานกับอาชีวะ และผลตอบแทน โดยพิจารณาแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ส าหรับคฤหัสถ์ ได้แก่ 

การใช้แรงงานในหน้าที่เป็นเรื่องของอาชีวะโดยตรง คือ เป็นไปเพ่ือได้ผลตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงิน
                                                      

๗๔ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๐/๑๘๐. 



๔๓ 
 
ทอง ใช้เป็นปัจจัยเลี้ยงชีพ เช่น อาชีพ กรรมกร ครู ทหาร ต ารวจ อัยการ ผู้พิพากษา นายกรัฐมนตรี 

เป็นต้น ส่วนของพระสงฆ์ ได้แก่ การใช้แรงงานในหน้าที่ไม่เป็นเรื่อง ของอาชีวะไม่มีความมุ่งหมายใน

ด้าน อาชีวะ คือ ไม่เกี่ยวกับอาชีวะเลย เพราะไม่เป็นไป เพ่ือให้ผลตอบแทน เป็นปัจจัย เครื่องยังชีพ 

แต่ปฏิบัติงานเพ่ือธรรมและเพ่ือผดุงธรรมในโลก ถ้าเอาแรงงานที่ซึ่งใช้ในหน้าที่ มาใช้ในการการ

แสวงหาปัจจัยเครื่องยังชีพจัดว่าเป็นมิจฉาชีพ 

        ๕. สัมมาอาชีวะ ในแง่การพัฒนาจิตใจและปัญญา ได้แก่ 

การรู้จักท างานใช้แรงงาน เมื่อได้ ทรัพย์อัน เกิดจากกิจกรรมนั้น ๆ แล้วก็รู้จักวิธีคิดวิธีปฏิบัติต่อทรัพย์ 

คือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม และเป็นไปด้วย นิสสรณปัญญา หมายถึง การ

รู้เท่าทันต่อ ทรัพย์ไม่ตกเป็นทาสของทรัพย์สิน ไม่หลงมัวเมาใน สมบัติที่ตนหาได้แล้วนั้น คือ ให้เป็น

นายทรัพย์ ต่อจากนั้น ก็น าทรัพย์ ที่หามาได้ท าให้เกิดประโยชน์ต่อเพ่ือน มนุษย์ แก่ตนเอง ครอบครัว 

สังคมประเทศชาติตามล าดับ มีหลักในการปฏิบัติ คือ การแสวงหาทรัพย์ โดยขอบ ธรรมไม่ข่มเหง 

หรือเบียดเบียนเขาได้มาส่วนการใช้ทรัพย์ คือ บริหารทรัพย์เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ เลี้ยงตน (และคน ที่

เกี่ยวข้องกับตน) ให้เป็นสุขช่วยเหลือแบ่งปันแก่คนอ่ืน เช่น บริจาคเสื้อผ้าแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น 

และ ปูาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เช่นสร้างเครื่องแพทย์แก่โรงพยาบาล สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน 

ขุดบ่อน้ าชุด สระน้ า เป็นต้น 

        ๖. สัมมาอาชีวะ ที่มีคุณค่าทางจิตใจและปัญญา ได้แก่ เมื่อมี

ทรัพย์ก็ไม่มัวเมา ไม่ใช้จ่ายทรัพย์ ไป ในทางให้โทษแก่ตนและสังคม เช่น เล่นการพนัน เสพยาเสพติด 

น าไปลงทุนทางที่ผิดต่อศีลธรรม และ กฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น ทรัพย์จึงมีผลต่อจิตใจและปัญญา เพ่ือ

การด ารงชีพอยู่อย่างปกติสุข ถ้าขาดหลัก สัมมาอาชีวะ ย่อมผิดศีลได้เช่นกัน 

        ๗. สัมมาอาชีวะ ในความหมาย ฝุ ายคฤหัสถ์  ได้แก่ 

สัมมาอาชีวะส าหรับคฤหัสถ์ ผู้ครองเรือน ทาง พระพุทธศาสนาก็สอนให้รู้จักพัฒนาด้านสัมมาอาชีวะ 

คือ ให้รู้จักพัฒนาด้านสัมมาอาชีวะ คือ ให้รู้จักการหา ทรัพย์ การใช้จ่ายทรัพย์ และความสุขที่เกิดจาก

การใช้ทรัพย์ มีความหมายโดยสาระทางพุทธธรรม คือ หลักการ แสวงหาทรัพย์มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ 

(อุฏฐานส้มปทา) ความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหา ไม่เกียจคร้าน กิจการงานทุกอย่างท างานไม่

ทอดทิ้งงาน ไม่อากูลไม่จับจต (อารักขสัมปทาง รู้จักวิธีรักษาทรัพย์ที่ได้มานั้น รู้จัก ปรุงดูแลหา

ของใหม่มาแทนของเก่า รู้จักซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี และการบริหารทรัพย์ควรให้คนมี ความ

ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ดูแลทรัพย์สิน (กัลยาณมิตตา) การรู้จักคบหา เสวนากับบัณฑิต หรือสัตบุรุษ คนดีผู้มี



๔๔ 
 
ศีล เว้นคนทศุีล โจรผู้ก่อการร้าย ผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาติ สมชีวิตา คือ การใช้

จ่ายอย่าง ฉลาด ได้แก่ มีรายได้รายรับและรายเหลือ 

        ๘. อาชีพที่ขัดต่อการพัฒนาด้านสัมมาอาชีวะส าหรับคฤหัสถ์ 

นอกจากการประกอบอาชีพที่สุจริตแล้ว บุคคลผู้หวังความเจริญด้านสัมมาอาชีวะพึงหลีกเว้นโทษ ใน

การประกอบอาชีพค้าขายสิ่งที่ ไม่เหมายให้โทษ ๕ อย่าง คือ ค้าขายอาวุธ ค้าขายมนุษย์ ค้าขาย

เนื้อสัตว์ ค้าขายน้ าเมา (รวมถึงสิ่งเสพติดทุกประเภท เช่น ยาบ้า เป็นต้น) และค้าขายยาพิษ กล่าว

โดยรวมแล้ว สัมมาอาชีวะ ในข้อนี้ เป็นการเว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทาง ที่ผิด เช่น การโกงเขา 

หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับขู่เข็ญ ค้าคน ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ ซึ่งเป็นคุณธรรมคอย อุดหนุนศีลข้อ

ที่ ๒ ให้มั่นคงบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น บุคคลพึงรักษากาย วาจาของตนให้ดารงมั่นในศีลแล้วบ าเพ็ญตนให้ 

ประกอบด้วยจิตอันเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์  และสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก ให้อยู่กันอย่างสันติสุข 

ปราศจาก ความรุนแรงประทุษร้ายต่อกัน โลกจึงจะถาวรมั่นคงอยู่ได้ยาวนาน ดังความตอนหนึ่งว่า ผู้มี

ธรรมประจ าใจ เช่น เมตตา ความปรารถนาที่รักใคร่ต่อคนอ่ืน ยื่นไมตรีจิตเป็นมิตรกับคนทุกคนกับ

สัตว์ทุกชนิด แม้แต่ความคิดล้าง ผลาญที่จะเกิดขึ้นในใจก็ไม่มี ย่อมประกันได้เลยว่าจะหาผู้มุ่งท าลาย

ได้ยาก ท่านจึงสอนว่า เมตตา เป็นธรรมค้า จุนโลก นั่นหมายความว่า โลกจะยังยืนอยู่ได้ และวัฒนา

ถาวรมั่นคง ตลอดไปก็เพราะทุกฝุายได้มีเมตตาต่อกัน และข้อเกี่ยวเนื่อง คือการด ารงชีวิตจะต้องมีได้

ด้วยการประกอบอาชีพ คือ การท างานเพ่ือเลี้ยงปาก เลี้ยงท้อง ถ้างานเป็นสัมมาชีพ คือ ไม่ทุจริต ไม่

คด โกง ไม่หลอกลวง ไม่เป็นไปเพ่ือท าลายตน และท าลายคนอ่ืนก็นับว่า เป็นอาชีพที่ดี ส่งเสริมการให้

ด ารงชีวิตด าเนิน 

 

 ๒.๑.๕ ประเภทของสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

  จากการศึกษาข้อมูลในพระไตรปิฎกพบว่า สัมมาชีพนั้นสามารถแบ่งออกได้ ๓ ประเภท 

คือ สัมมาชีพทางกาย สัมมาชีพทางวาจา และสัมมาชีพทางใจ ดังผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    ๒.๑.๕.๑ สัมมาชีพทางกาย 

    สัมมาชีพทางกาย หรือ การประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์ทางกาย เป็นการกระท าที่ไม่

เบียดเบียนตน และผู้อ่ืนด้านร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักกายสุจริตในกุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งเป็น 

“ทางแห่งกรรม คือ การกระท าท่ีเข้าทางเป็นกรรมหรือนับว่าเป็นกรรม”๗๕ และในกายสุจริตนั้น “เป็น

                                                      

  ๗๕ พระธรรมกิตติวงศ์, อ้างแล้ว, หนา้ ๘๓. 



๔๕ 
 
การกระท าความดี ความงามทางกายคือด้วยการกระท าของกาย จัดเป็นบุญ น าความสุขมาให้ทั้งใน

ปัจจุบันและในภพชาติต่อไป”๗๖ สัมมาชีพทางกาย หรือกายสุจริตนั้นมี ๓ อย่าง คือ 

      ๑.ไม่ฆ่าสัตว์ รวมถึงการไม่ท าร้าย ไม่กักขัง ไม่จองจ าสัตว์ให้เดือดร้อน 

      ๒.ไม่ลักขโมย รวมถึงไม่เบียดบัง ฉ้อ โกง เอาทรัพย์ของผู้อื่น เป็นต้น  

      ๓.ไม่ประพฤติผิดในกาม คือไม่ล่ วงละเมิดคู่ครองของผู้ อ่ืน ไม่มี

เพศสัมพันธ์กับคนต้องห้าม 

    ดังปรากฏในพระพุทธพจน์ที่ว่า “บุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรม เป็นช่างศิลปะก็

เพราะกรรม เป็นพ่อค้าก็เพราะกรรม เป็นผู้รับใช้ก็เพราะกรรม บุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรม เป็น

ทหารอาชีพก็เพราะกรรม เป็นปุโรหิตก็เพราะกรรม แม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมทั้งนั้น”๗๗ ซึ่งใน

การประกอบอาชีพทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแนะน าว่า “มีบางอาชีพที่ควรท า 

และมีบางอาชีพที่ไม่ควรท า เช่น การประกอบอาชีพค้าขายศัตราวุธ การค้าขายเนื้อ การค้าขายของ

มึนเมา การค้าขายยาพิษ”๗๘ ดังนั้น เพ่ือให้ความชัดเจนของประเภทอาชีพ ผู้วิจัยจึงได้แยกอาชีพที

กระท าทางกายไว้ ๒ ประเภท คือ  

      ประเภทท่ี ๑ อาชีพที่ควรท า และจัดเป็นสัมมาชีพ 

      เมื่อศึกษาถึงอาชีพของบุคคลที่ปรากฏในสมัยพุทธกาลนั้นมีปรากฏใน 

สามัญญผลสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค โดยได้ระบุถึงอาชีพที่บุคคลต้องอาศัยศิลปะ จัดจัดเป็นการ

ประกอบอาชีพทางกายเอาไว้จ านวน ๒๔ อาชีพ ประกอบด้วย “(๑) พลช้าง (๒) พลม้า (๓) พลรถ (๔) 

ผลธนู (๕) พนักงานเชิญธง (๖) พนักงานจัดกระบวนทัพ (๗) พวกจัดส่งเสบียง (๘) ราชนิกุลผู้ทรงเป็น

นายทหารระดับสูง (๙) พลอาสา (๑๐) ขุนพล (๑๑) พลกล้า (๑๒) พลสวมเกราะ (๑๓) พวกทาสเรือน

เบี้ย (๑๔) พวกท าขนม (๑๕) ช่างกัลบก (๑๖) พนักงานเครื่องสรง (๑๗) พวกพ่อครัว (๑๘) ช่าง

ดอกไม้ (๑๙) ช่างย้อม (๒๐) ช่างหูก (๒๑) ช่างจักรสาน (๒๒) ช่างกัลบก (๒๓) นักค านวณ และ (๒๔) 

นักบัญชี”๗๙ และได้ปรากฏชัดเจนว่า “อาชีพเหล่านี้จัดเป็นอาชีพอาศัยศิลปะ”๘๐ ซึ่งต้องอาศัยฝีมือ

                                                      

  ๗๖ พระธรรมกิตติวงศ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๒. 
๗๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๐๙/๔๘๙-๔๙๐. 
๗๘ องฺ.ฎีกา. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๑๑. 
๗๙ ดูรายละเอียดใน ที.ส. (ไทย) ๙/๑๖๓-๑๘๒/๕๒-๖๑. 
๘๐ รายละเอียดใน ที.ส. (ไทย) ๙/๑๖๓-๑๘๒/๕๒-๖๑. 



๔๖ 
 
และการฝึกฝนกระทั่งเชี่ยวชาญ และในขณะเดียวกันในพระสูตรนี้ ยังได้แสดงไว้ว่า ยังมีอาชีพอ่ืนๆ ใน

สมัยพุทธกาลอีกหากแต่ต้องเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยศิลปะว่า “หรืออาชีพที่อาศัยศิลปะอย่างอ่ืนท านอง

นี้”๘๑ และเม่ือกล่าวโดยระดับแล้ว“ในสมัยพุทธกาลนั้นมีการประกอบอาชีพ ๒ อย่างได้แก่ (๑) อาชีพ

ชั้นต่ า อาชีพสามัญ เช่นอาชีพถากไม้ อาชีพเทขยะ และ (๒) อาชีพชั้นสูง เช่น อาชีพท านา อาชีพ

ค้าขาย อาชีพเลี้ยงโค”๘๒ 

     ในส่วนของอรรถกถา ได้กล่าวถึงประเภทของสัมมาชีพ หรืออาชีพที่

บุคคลควรจะประกอบเพื่อเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ดังนี้ 

     ในลักขณะสูตรได้อธิบายถึงการกระท าของผู้ประกอบอาชีพที่จัดเป็น

สัมมาชีพทางกาย“...คือ เว้นขาดจากการโกงตราชัง การโกงด้วยของปลอม การโกงด้วยเรื่องตวงวัด 

การรับสินบน การล่อลวง การตลบตะแลง การตัด (อวัยวะ) การฆ่า การจองจ า การตีชิงวิ่งราว การ

ปล้อน...” ดังนั้น สัมมาชีพจึงต้องประกอบด้วยความบริสุทธิ์ หรือความสะอาดของบุคคลทางกาย 

(กายสุจริต) และทางวาจา (วจีสุจริต) เป็นฐานเบื้องต้นก่อน สมดังพระพุทธโฆษาจารย์ได้อรรถาธิบาย

ไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคไว้ว่า “สัมมาอาชีวะนั้นมีความสะอาด (แห่งอาชีวะ) เป็นลักษณะ มีอันยัง

อาชีวะที่ชอบธรรมให้เป็นไปเป็นกิจ มีการละมิจฉาอาชีวะเสียได้เป็นผล”๘๓ 

    ประเภทท่ี ๒ อาชีพที่ไม่ควรท า และจัดเป็นมิจฉาชีพ  

      ในคัมภีร์ปัญจกนิกาย อังคุตตรนิกาย พบว่า ในพระพุทธศาสนาได้ระบุ

อาชีพที่บุคคลไม่ควรประกอบหรือควรเว้น เรียกว่า “มิจฉาวณิชชา คือ การเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เพราะ

เป็นอาชีพที่ส่งเสริมการเบียดเบียนและการท าลายชีวิตผู้ อ่ืน ซึ่งมี ๕ อาชีพ อันประกอบด้วย ๑) 

สัตถวณิชชา การค้าขายศัตราอันเป็นเครื่องประหาร เช่น หอก ดาบ ปืน ระเบิด เป็นต้น ๒) สัตตวณิช

ชา การค้าขายสิ่งมีชีวิต  ๓) มังสวณิชชา การค้าขายสัตว์มีชีวิต ๔) มัชชวณิชชา การค้าขายสิ่งมึนเมา 

๕) วิสวณิชชา การค้าขายยาพิษ๘๔ ซึ่งอาชีพเหล่านี้จัดเป็นอาชีพที่ไม่ควรท าหรือเป็น “อาชีววิบัติ” 

หรือเป็น “มิจฉาชีพ” และในทสุตตรสูตร ได้อธิบายถึงความเป็นเหตุและเป็นผล ของมิจฉาอาชีวะ 

                                                      
๘๑ รายละเอียดใน ที.ส. (ไทย) ๙/๑๖๓-๑๘๒/๕๒-๖๑. 
๘๒ สมิทธิพล เนตรนิมิต, มิติสังคมในพระสุตตันตปิฎก, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖๕. 
๘๓  วิสุทฺธิ. (ไทย). ๕๖๒/๘๒๘. 
๘๔  อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๑๘๖. 



๔๗ 
 
(เลี้ยงชีพผิด) และ สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) ไว้ว่า “มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด) ของผู้มี

สัมมาอาชีวะ ย่อมเสื่อมไป คือ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาอาชีวะเป็น

ปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัย”๘๕ 

ในทางปฏิบัตินั้นอาชีพที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตที่จัดได้ว่าเป็น “สัมมาชีพ”๘๖ นั้น ต้องเป็นไปตาม

หลักของอริยมรรคมีองค์แปดประการ 

 

    ๒.๑.๕.๒ สัมมาชีพทางวาจา 

    ประเด็นเรื่อง “การพูด นั้นพบว่าในพระไตรปิฎกปรากฏการใช้ค าที่มีความหมาย

เกี่ยวเนื่องด้วยการพูดอยู่ชุดหนึ่ง เช่น ‘วาจา’ ‘วจีกรรม’ ‘สัจจะ’ ‘สัจจวาจา’ ‘วจีวิญญัติ’ (การ

เคลื่อนไหวให้รู้ความหมายด้วยวาจา “Verbal intimation; speech”๘๗ ดังนั้น “โดยหลักใหญ่ของ

พระพุทธศาสนาแล้ว วาจาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในแปดประการของมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งถือเป็น

หัวใจของอริยสัจ ๔ อันเป็นแก่นของศาสนา  

      (๑) ความหมายของสัมมาวาจา 

      สัมมาวาจา หมายถึงวาจาชอบ พบเป็นทั้งเหตุและผลขององค์ธรรม

ต่าง ๆ ในกระบวนมรรควิธีทั้งแปด ซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือวิมุติ คือความหลัดพ้น”๘๘ ดังพุทธด ารัส

ในมิจฉัตตสูตร ทสกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยสัมมัตตธรรม (ธรรมที่ถูก) จึง

มีการบรรลุสวรรค์ และมรรคผล ไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผล เพราะอาศัยสัมมัตตธรรม

อย่างไร จึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผล ไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผล คือ ผู้มีสัมมาทิฏฐิ 

(เห็นชอบ) ย่อมมีสัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมมีสัมมาวาจา (เจรจาชอบ) ผู้มี

สัมมาวาจา ย่อมมีสัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ) ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมมีสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 

ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมมีสัมมาวายามะ (พยายามชอบ) ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมมีสัมมาสติ (ระลึกชอบ) 

ผู้มีสัมมาสติ ย่อมมีสัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมมีสัมมาญาณะ (รู้ชอบ) 

                                                      
๘๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๓๖. 
๘๖  ม.ม.(ไทย). ๑๒/๔๖๒/๕๐๒-๕๐๓. 
๘๗ กิตติ กันภัย, นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘๙. 
๘๘  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๙. 



๔๘ 
 
ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมมีสัมมาวิมุตติ (หลุดพ้นชอบ) ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยสัมมัตธรรมอย่างนี้แล 

จึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผล ไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผล๘๙ 

     “ส่วนมิจฉาวาจาซึ่งหมายถึงการเจรจาผิดก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ

สัมมาวาจา มีเหตุจากการเห็นผิดและด าริผิด และส่งผลให้เกิดการกระท าผิดตามมา ผลลัพธ์สุดท้ายก็

คือมิจฉาวิมุตติ อันเป็นการพลาดจากสวรรค์และมรรคผล”๙๐ “สัมมาวาจาก็เกิดจากสัมมาทิฏฐิ 

นอกจากนั้นในวิชชาสูตร ยังพบการสาวหาต้นตอที่แท้จริงของมิจฉาทิฏฐิที่ลึกลงไปอีกขึ้นหนึ่งว่าเกิด

จากอวิชชา (ความไม่รู้แจ้ง) อีกด้วย โดยสรุปคือ 

   ผู้มีอวิชชาไม่เห็นแจ้ง ย่อมมีมิจฉาทิฏฐิ 

   ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ย่อมมีมิจฉาสังกัปปะ 

   ผู้มีมิจฉาสังกัปปะ ย่อมมีมิจฉาวาจา 

   ....................................................... 

   ผู้มีมิจฉาญาณะ ย่อมมีมิจฉาวิมุตติ 

   ส่วนผู้มีวิชชาเห็นแจ้ง ย่อมมีสัมมาทิฏฐิ 

   ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมมีสัมมาสังกัปปะ 

   ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมมีสัมมาวาจา 

   ........................................................ 

   ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมมีสัมมาวิมุตติ ๙๑ 

      ในส่วนของมหาจัตตารีสกสูตร ได้อธิบายว่ามิจฉาอาชีวะ ที่จัดมิจฉา

วาจา คือ “การพูดหลอกหลวง การเลียบเคียง การหว่านล้อม การพูดและเล็ม การใช้ลาภต่อลาภ”๙๒ 

ซึ่งกิริยาการประพฤติทางวาจาเหล่านี้ย่อมเป็นไปด้วยทุจริตทางวาจาเท่านั้น อาการของผู้ประกอบการ

ที่จัดว่าเป็นสัมมาชีพทางวาจา มีปรากฏในลักขณะสูตร “คือ เว้นขาดจาก...การตลบตะแลง..การขู่

กรรโชก...”๙๓  และในนิชชรสูตร ได้กล่าวถึงเหตุแห่งความเสื่อมของมิจฉาวาจา ด้วยการอาศัย

                                                      
๘๙  อง.ทกส. (ไทย) ๒๔/๑๐๓/๒๔๕ 
๙๐  กิตติ กันภัย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๐. 
๙๑ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๕-๑๐๖/๒๔๗-๒๔๘. 
๙๒  ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๐/๑๗๘. 
๙๓  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๐/๑๙๖. 



๔๙ 
 
สัมมาวาจา ดังนี้ “....เมื่อมีสัมมาวาจา มิจฉาวาจาย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้น

เพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะ

สัมมาวาจาเป็นปัจจัย...”๙๔ และในโธวนสูตร ก็กล่าวไว้เช่นเดียวกัน คือ “...ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมล้าง

มิจฉาวาจาได้...”๙๕ และยังมีพระสูตรอ่ืนๆที่กล่าวท านองเดียวกัน คือ ติกิจฉกสูตร ได้แสดงว่า “...ผู้มี

สัมมาวาจา ย่อมระบายมิจฉาวาจาได้...”,๙๖ ส่วนในวมนสูตรกล่าวว่า “...ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมส ารอก

มิจฉาวาจาได้...”๙๗, “ และในนิทธมนิยสูตร ระบุว่า “...ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมก าจัดมิจฉาวาจาได้...”๙๘  

ในปฐมอเสขสูตร ได้กล่าวว่า “พระภิกษุในธรรมวินัยนี้...เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาเป็นอเสขะ” ใน

ท่ามกลางสัมมาประเภทต่าง ๆ ในกระบวนองค์ธรรมของมรรคมีองค์ ๘ “สัมมาวาจาจึงเป็นสิ่งส าคัญ

ของพระอเสขะ หรือพระอรหันต์แล้วนั่นเองอาจกล่าวในลักษณะตีความเชิงตรรกะได้ว่าผู้ที่ยังไม่ถึงซึ่ง

ความเป็นอเสขะนั้นยังเป็นผู้ต้องประกอบด้วยมิจฉาวาจา”๙๙ 

      (๒) หลักการของสัมมาวาจา  

      ตามหลักพระพุทธศาสนา การเลี้ยงชีพทางวาจาจัดเป็นกุศลกรรมและ

เป็นการด าเนินชีวิตที่เป็นสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการคือ 

        ๑) การไม่โกหกหลอกหลวงเลี้ยงชีพ โดยด าเนินชีวิตอย่างมี

สัจจะ รักษาความสัตย์ 

        ๒) การไม่พูดส่อเสียดเลี้ยงชีพ คือ การเว้นจากการใช้ค าพูด

ยุยงให้คนอ่ืนแตกแยกกันหรือเข้าใจผิดกัน เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง เพราะว่า “การพูดส่อเสียด 

เป็นหนทางน าไปสู่ทุคติ การไม่พูดส่อเสียดจึงเป็นหนทางน าไปสู่ความเจริญ น าไปสู่สุคติ เมื่อละโลกนี้

ไปแล้ว”๑๐๐ สมดังพุทธด ารัสที่ตรัสว่า “บุคคลควรละเว้นจากการพูดส่อเสียด”๑๐๑ “การไม่พูด

                                                      
๙๔  อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๖/๒๔๘-๒๔๙. 
๙๕  อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๗/๒๕๐-๒๕๑. 
๙๖  อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๘/๒๕๑-๒๕๓. 
๙๗  อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๙/๒๕๓-๒๕๔. 
๙๘  อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑๐/๒๕๕. 
๙๙  กิตติ กันภัย,อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๒. 
๑๐๐ พระเทวินทร์ เทวินฺโท, พุทธจริยศาสตร์ พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๓๙. 
๑๐๑ ที.ปา.๑๑/๓๕๙ ม.มู. ๑๒/๔๘๕. 



๕๐ 
 
จึงเป็นมงคลชีวิต เป็นการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบที่ควร เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตัวเอง มีความเคารพใน

ตัวเองและผู้อ่ืน มีวาจาเป็นสุภาษิต มีวาจาที่ไพเพราะก่อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน”๑๐๒ 

        ๓) การไม่พูดค าหยาบเลี้ยงชีพ ค าว่า ค าหยาบนี้ ตรงกับค า

ภาษาบาลีว่า ผรุสวาจา ซึ่งแปลว่า “ค าหยาบ, ค าหยาบคาย, หมายถึง ค าด า, ค ารุนแรง, ค าโหดร้าย, 

ค ากระด้าง, ค าที่พูดขาดเมตตา หรือใช้ค าว่า ผรุสวาทก็ได้”๑๐๓ และ “พระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นโทษ

ของการพูดค าหยาบ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ดี มีโทษส าหรับมนุษย์ เพราะการพูดค าหยาบ เป็นบ่อเกิ ด

ของการทะเลาะวิวาทกัน...เป็นหนทางน าไปสู่ความเสื่อมน าไปสู่ทุคติ”๑๐๔ ดังนั้น “ผรุสวาจานี้จึง 

“เป็นวจีทุจริต คือเป็นค าชั่ว มีโทษร้ายแรง เทียบเท่ามุสาวาทหรือค าโกหก ท่านเปรียบเหมือนกับก้าน

บัวหลวงที่แยงเข้าไปในช่องหู ท าให้เกิดความระคายเคืองและเจ็บไม่น้อย”๑๐๕ ซึ่งหากบุคคลละเว้น

การเลี้ยงชีพด้วยการละเว้นการพูดที่เป็นค าหยาบได้ “ทั้งต่อหน้าและลับหลง จึงเป็นคนทางน าไปสู่

ความเจริญของคนในสังคม เป็นมงคลแก่ตนเอง การด ารงตนเองอยู่ในทางที่ดีที่ชอบ...และกล่าววาจา

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานจริยธรรมที่ดีควรสนับสนุน”๑๐๖ ดังพุทธด ารัสว่า 

“บุคคลควรละเว้นจากการพูดค าหยาบคายทุกเวลา”๑๐๗ 

          ๔) การไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้ยงชีพ คือ ให้เว้นจากการด าเนินชีวิต

ด้วยอาศัยวาจาที่ไร้สาระ ไร้แก่นสาระ ไม่เป็นธรรมะ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เนื่องจากค าพูดที่

เพ้อเจ้อนั้น ท าให้ผู้ฟังหลงผิด เข้าใจผิดได้ ซึ่งค าว่า พูดเพ้อเจ้อนี้จึงเป็น “วจีทุจริตคือความประพฤติ

ชั่วทางวาจาอย่างหนึ่งใน ๔ อย่าง..เพ้อเจอ คือ อาการพูดพล่าม พูดพล่อย ๆ พูดไม่รู้จักจบ พูด

เหลวไหลไร้สาระ พูดพล่ามจนเสียประโยชน์ พูดไม่รู้จักเวลา พูดไม่ถูกกาลเทศะ พูดเกินจริง รวมถึง

พูดเล่นต่าง ๆ พูดติดตลกคะนองต่าง ๆ แม้พูดเรื่องสาระเป็นประโยชน์ แต่พูดไม่ถูกกาลเทสะก็อนุโลม

                                                      
๑๐๒ พระเทวินทร์ เทวินฺโท, พุทธจริยศาสตร์ พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๓๙. 
๑๐๓ พระธรรมกิตติวงศ์, พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุดค าวัด, อ้างแล้ว, หน้า ๖๐๖. 
๑๐๔ พระเทวินทร์ เทวินฺโท, พุทธจริยศาสตร์ พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๔๐. 
  ๑๐๕ พระธรรมกิตติวงศ์, พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุดค าวัด, อ้างแล้ว, หน้า ๖๐๖. 
  ๑๐๖ พระเทวินทร์ เทวินฺโท, พุทธจริยศาสตร์ พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม. อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๔๐. 
  ๑๐๗ ที.ปา. ๑๑/๓๕๙; ม.มู. ๑๒/๔๘๕ 



๕๑ 
 
อยู่ในประเภทเพ้อเจอ”๑๐๘ ดังนั้น “พระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของการพูดเพ้อเจ้อ การพูดที่ไร้

ประโยชน์ การพูดที่ไม่ถูกกาลเทศะ...เป็นสิ่งที่มีโทษมากส าหรับมนุษย์ เพราะการพูดเพ้อเจ้อ เป็นบ่ อ

เกิดของการเบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน”๑๐๙ ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า “บุคคลควรละเว้นจาก

การพูดเพ้อเจ้อ การพูดที่ได้ประโยชน์ การพูดที่ไม่ถูกกาลเทศะ”๑๑๐  

        ๕) การไม่ประจบเลี้ยงชีพ คือเว้นจากการใช้วาจาประจบ

สอพลอผู้เพื่อเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 

      ๖) การไม่บังคับขู่เข็ญเลี้ยงชีพ วาจานั้นย่อมไม่เป็นไปเพ่ือ

การข่มขู่หรือบังคับขู่เข็ญเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นด้วยความไม่ชอบธรรม 

    (๓) ลักษณะของสัมมาวาจา 

      ในวาจาสูตร ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของวาจาสุภาษิต ประกอบด้วย

องค์ ๕ คือ “(๑) พูดถูกกาล (๒) พูดค าจริง (๓) พูดค าอ่อนหวาน (๔) พูดค าประกอบด้วยประโยชน์ 

(๕) พูดด้วยเมตตาจิต”๑๑๑ และวาจาสุภาษิต เป็นมงคลสูตร๑๑๒ จัดเป็นมงคลอันสูตสุดหนึ่งในมงคล 

๓๘ ประการและในสุภาษิตสูตร ยังพบว่าพระพุทธองค์ตรัสถึงวาจาที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ 

เป็นสุภาษิตไม่เป็นภาษิต ได้แก่ “(๑) กล่าววาจาสุภาษิตอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาทุพภาษิต (๒) กล่าว

วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม (๓) กล่าววาจาที่เป็นที่รักอย่างเดียว ไม่กล่าว

วาจาไม่เป็นที่รัก (๔) กล่าววาจาสัตย์จริงอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาเหลาะแหละ” และพระพุทธองค์ยัง

ตรัสต่อไปถึงล าดับความส าคัญขององค์ประกอบทั้งสี่ว่า “สัตบุรุษกล่าวว่าวาจาสุภาษิตเป็นวาจาสูงสุด 

(นั้นเป็นองค์ที่ ๑) บุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรม นั้นเป็นองค์ที่ ๒ บุคคลพึงกล่าววาจาเป็นที่รัก ไม่

พึงกล่าววาจาไม่เป็นที่รัก นั้นเป็นองค์ที่ ๓ บุคคลพึงกล่าววาจาสัตย์ ไม่พึงกล่าววาจาเหลาะแหละ นั้น

เป็นองค์ที่ ๔” ๑๑๓ ส่วนวาจาใดจะจัดเป็นวจีสุจริตนั้น ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังมี

                                                      

  ๑๐๘ พระธรรมกิตติวงศ์, พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุดค าวัด, อ้างแล้ว, หน้า ๗๐๓. 
  ๑๐๙ พระเทวินทร์ เทวินฺโท. พุทธจริยศาสตร์ พุทธจรยิศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม, หน้า ๑๔๑. 
  ๑๑๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๓๑. 
  ๑๑๑ อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๓๓๘. 

๑๑๒ ขุ.ข. (ไทย) ๒๕/๕/๗. 
๑๑๓ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๒/๔๕๒-๔๕๗/๖๐๒-๖๐๓. 



๕๒ 
 
ปรากฏในสุจริตสูตร คือ “๑) สัจจวาจา (พูดจริง), ๒) อปิสุณาวจา,พูดไม่ส่อเสียด, ๓) สัณหวาจา (พูด

อ่อนหวาน, ๔) มันตภาสา (พูดด้วยปัญญา)”๑๑๔  

      อนึ่ ง  ในสุภาสิตสูตร๑๑๕ สคาถวรรค พระพุทธองค์ ได้ ตรั สถึ ง

องค์ประกอบ ๔ ของสุภาษิตาสูตร .. “วาจาที่ประกอบด้วยองค์ ๔ อะไรบ้าง...คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑) กล่าวแต่วาจาสุภาษิตอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาทุพภาษิต, ๒) กล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียว 

ไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม, ๓) กล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รัก, ๔) 

กล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาเหลาะแหละ ภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบด้วยองค์ ๔ 

เหล่านี้แล เป็นสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต ไม่มีโทษ และวิญญูชนทั้งหลายไม่ติเตียน” 

     ในพระสูตรเดียว พระวังคีสะได้กล่าวชมเชยและผู้มีพระภาคด้วยคาถา

ว่า “บุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุท าตนให้เดือดร้อน และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน วาจานั้นเป็นวาจา

สุภาษิตแท ้บุคคลพึงกล่าวเฉพาะวาจาเป็นที่รัก เป็นที่ถูกใจผู้ฟัง พึงเว้นค าลามกทั้งหลายเสีย กล่าวแต่

วาจาเป็นที่รักแก่คนอ่ืน วาจาสัตย์เป็นวาจาไม่ตาย นี้เป็นของเก่า สัตบุรุษล้วนด ารงมั่นอยู่ในสัจจะทั้งที่

เป็นอรรถ และเป็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใด อันเป็นวาจาเกษม เพ่ือการบรรลุนิพพาน เพ่ือ

ท าท่ีสุดแห่งทุกข์ วาจานั้นแลเป็นวาจาที่ยอดเยี่ยมกว่าวาจาทั้งหลาย” “วาจาสุภาษิต ย่อมไม่มีผลแก่ผู้

ไม่ท าตาม เหมือนดอกไม้งาม มีสีสวย (แต่ไม่มีกลิ่น๑๑๖ วาจาสุภาษิต ย่อมมีผลแก่ผู้ท าตามด้วยดี 

เหมือนดอกไม้งาม มีทั้งสีและมีกลิ่น ฉะนั้น”๑๑๗ 
 

  ๒.๑.๕.๓ สัมมาชีพทางใจ 

    พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องใจเป็นส าคัญท่ีสุดในการกระท า สมดังพุทธพจน์ว่า  

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือท าชั่วตามไป

ด้วย เพราะความความชั่วนั้น   ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป 

ฉะนั้น๑๑๘ 

                                                      
๑๑๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๔๙/๒๑๒. 
๑๑๕ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๓/๓๐๘-๓๐๙. 
๑๑๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕๑/๔๓. 
๑๑๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕๒/๔๓. 
๑๑๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 



๕๓ 
 
    ค าว่า ใจ ตรงกับภาษาบาลีว่า มโน ซึ่งแปลว่า “ใจ, ความคิด อยู่ในกลุ่มค าที่มี

ความหมายคล้ายกันคือ จิต มนัส เป็นอายนตนะภายในอย่างสุดท้ายใน ๖ อย่างคือ ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ”๑๑๙ ดังนั้น การที่บุคคลได้กระท าหรือแสดงออกด้วยเจตนาทางใจหรือทางมโนทวารจะเรียก

กรรมนั้นว่า มโนกรรม ซึ่ง หมายถึง “การกระท าทางใจ คือ ท ากรรมด้วยการคิด ไม่ว่าจะท ากรรมชั่ว

หรือกรรมดี จัดเป็นมโนกรรมเหมือนกัน”๑๒๐ มโนกรรมทางดี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มโนสุจริต ซึ่ง

จัดเป็นสัมมาชีพทางใจ มี ๓ อย่าง คือ  

    ๑) อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ของเขา 

    ๒) อพยาบท ไม่พยาบาทร้ายเขา  

    ๓) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม 

    ดังนั้นแล้ว ค าสอนที่สอนเรื่องอาชีพดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกมีอยู่อีกหลายค า 

เช่น อาชีววิบัติ๑๒๑ หรือ ความวิบัติแห่งอาชีพ อาชีวสัมปทา๑๒๒ หรือความถึงพร้อมด้วยอาชีพ อาชีวะ

ปริสุทธิ๑๒๓ หรือ การเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ อาชีพที่ไม่เป็นไปเพ่ือความดับทุกข์หรือการเบียดเบียนบุคคล

อ่ืน และเบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สูญเสียความสมดุล จนกลายเป็นปัญหาของสังคม จัดได้ว่า

เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ 
 

 ๒.๑.๖ สัมมาชีพกับการจัดการโภคทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 

  ในการจัดการทรัพย์ตามหลักสัมมาชีพนั้น เมื่อบุคคลได้อาศัยศิลปะที่ตนเองไปศึกษาเล่า

เรียนและฝึกฝนจนเกิดความช านาญกระทั่งเรียกว่ามีศิลปะประจ าตัวแล้ว ก็ต้องอาศัยความรู้เรื่อง

ศิลปะที่ตนเองได้มานั้นประกอบอาชีพ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์เพ่ือใช้ในการเลี้ยงตนเองและผู้อ่ืน หรือ

ทักษะในการประกอบการงานั้น ๆ จึงจะเป็นที่ยอมรับของสังคม และในขณะเดียวกันก็ได้แสดงความ

มุ่งหมายของอาชีพไว้ว่า “คนเหล่านั้นได้รับผลจากอาชีพที่อาศัยศิลปะที่เห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพใน

ปัจจุบัน จึงบ ารุงตนเอง บิดา มารดา บุตรภรรยา มิตรสหายให้เป็นสุข บ าเพ็ญทักษิณาในสมณ

พราหมณ์ ซึ่งมีผลมากเป็นไปเพ่ือให้ได้อารมณ์ดีมีสุข เป็นผลให้ได้เกิดในสวรรค์” “คนที่จะเรียกได้ว่า 

                                                      
๑๑๙ พระธรรมกิตติวงศ์, พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุดค าวัด, หน้า ๗๔๒. 
๑๒๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๔๓. 
๑๒๑ อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๐/๓๖๕. 
๑๒๒ อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๐/๓๖๖. 
๑๒๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๐/๔๕๔. 



๕๔ 
 
รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนท ามาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้

ทรัพย์ให้ เป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ก็ เพราะปฏิบัติตาม

หลักธรรม”๑๒๔ การบวชเป็นอาชีพหนึ่ง “เธอทั้งหลายนั้นมิใช่ผู้ท าความผิดต่อพระราชา จึงออกเรือน

บวชเป็นบรรพชิต มิใช่ผู้ถูกต้องตามจับว่าเป็นโจรจึงออกบวชเป็นบรรพชิต มิใช่ถูกอาชีพบีบคั้นจึงออก

เรือนบวชเป็นบรรพชิต”๑๒๕ คนที่ไม่กลัวในการประกอบอาชีพ ๔ประเภท  คือ “...อริยสาวกพิจารณา

เห็นดังนี้ว่า เราไม่กลัวอาชีวิกภัย เราจักกลัวอาชีวิกภัยไปท าไม เรามีพละ ๔ ประการ คือ (๑) ปัญญา

พละ (๒) วิริยพละ (๓) อนวัชชพละ (๔) สังคหพละ คนมีปัญญาทราม พึงกลัวอาชีวิกภัย คนเกียจ

คร้านพึงกลัวอาชีวิกภัย คนมีการงานทางกายที่มีโทษพึงกลัวอาชีวิกภัย คนมีการงานทางวาจาที่มีโทษ

พึงกลัวอาชีวิกภัย คนมีการงานทางใจที่มีโทษพึงกลัวอาชีวภัย คนไม่สงเคราะห์ใคร ๆ พึงกลัวอาชีวก

ภัย...”๑๒๖ 

  ดังนั้นแล้ว หากบุคคลมีความรู้ พากเพียรพยายาม ประกอบอาชีพสุจริต และมีก าลังใน

การสังเคราะห์คนอื่น บุคคลเช่นนี้ย่อมไม่กลัวที่จะประกอบอาชีพใด ๆ เลย ย่อมสามารถด ารงตั้งมั่นใน

คุณงามความดี 

 

    ๒.๑.๖.๑ การจัดการทรัพย์ภายนอก 

   ในวัฑฒิสูตร๑๒๗ ทสกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อังคุตตรนิกาย พระสุตตันตปิฎก ได้

พรรณนาอริยวัฑฒิกถา ซึ่งเป็นกถาที่ว่าด้วยความเจริญที่ประเสริฐส าหรับคฤหัสถ์ ๑๐ ข้อ คือ “...(๑) 

เจริญด้วยนาและสวน (๒) เจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก (๓) เจริญด้วยบุตรและภรรยา (๔) เจริญ

ด้วยทาส กรรมกร และคนรับใช้ (๕) เจริญด้วยสัตว์สีเท้า (๖) เจริญด้วยศรัทธา (๗) เจริญด้วยศีล (๘) 

เจริญด้วยสุตะ (๙) เจริญด้วยจาคะ และ (๑๐) เจริญด้วยปัญญา...” จากข้อความในพระสูตรนี้ย่อมชี้

ชัดว่า การเป็นฆราวาสนั้น จะวัดความเจริญทั้งวัตถุภายนอก มีเรือกสวนไร่นา เป็นต้นด้วย และวัด

คุณธรรมภายในที่ฆราวาสต้องเพียรพยายามท าให้บังเกิดเพ่ือได้ชื่อว่ามีความเจริญ มีศรัทธา มีศีล..มี

ปัญญาเป็นเครื่องน าทางชีวิตด้วย 

                                                      
๑๒๔ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต,  กรุงเทพมหานคร: หน้า ๓๘. 
๑๒๕ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๖๗/๑๘๗ 
๑๒๖ องฺ.นว. (ไทย) ๒๓/๕/๔๔๑ 
๑๒๗ ดูรายละเอียด อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๔/๑๖๒-๑๖๓. 



๕๕ 
 
   ดังนั้น ค าว่า “ทรัพย์” ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกนี้ ผู้วิจัยของน าเสนอรายละเอียด

ตามล าดับ ดังนี้ “ทรัพย์” ค านี้เป็นค านาม ซึ่งตรงกับค าภาษาบาลีว่า “ทพฺพ, ธน., ส., วิตฺต, รสา,..

หิรญฺญ.,โอฒ., กฎุมฺพ., เสฏฺฐ....”๑๒๘ ซึ่งหมายถึง “เงินตรา”๑๒๙ ค าว่า “ทรัพย์” นี้ วัตถุเป็นเครื่อง

ปลื้มจนหลงไหล ไม่มีค าว่า พอ ปรารถนามากขึ้นไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ ปุถุชน แม้พระราชาก็ยังไม่พอ

พระทัยในแว่นแคว้น ยังปรารถนา ครอบครองสมุทรสาครฝั่งอ่ืน ๆ ไปเรื่อย ๆ อุปมาด้วยกาม แม้จะ

ทิ้ง ร่างกายไป ก็ยังไม่อ่ิมในโลก ตามนัยพระสูตร มาในรัฐปาลสูตร เมื่อพระเจ้าโกรัมพยะตรัสกับ

พระคุณเจ้ารัฐปาลว่า “...น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ค าว่า “โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่จักอ่ิม เป็น

ทาสของตัณหา...”๑๓๐ ท่านพระรัฐปาละได้กล่าวเวยยากรณภาษิตนี้แล้ว ได้กล่าวคาถาประพันธ์อ่ืนอีก

ต่อไปว่า “...ผู้คนในโลก ได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแล้ว ไม่ยอมให้ (ใคร) เพราะควาหลง ได้ทรัพย์แล้ว 

เก็บสะสมไว้ และปรารถนากามคุณยิ่ง ๆ ขึ้นไป พระราชาทรงกดขี่ ช่วงชิงเอาแผ่นดิน ทรงครอบครอง

แผ่นดินซึ่งมีสมุทรสาครล้อบรอบ ตลอดสมุทรสาครฝั่งนี้ ยังไม่ทรงพอ ยังปรารถนาจะครอบครอง

สมุทรสาครฝั่งโน้นอีก ทั้งพระราชา และคนอ่ืนเป็นจ านวนมาก ยังไม่ปราศจากตัณหาก็เข้าถึงความ

ตาย  ยังไม่เต็มตามต้องการเลย ก็ละทิ้งร่างกายไป เพราะความอ่ืนด้วยกามไม่มีในโลก... ”๑๓๑ ดังนั้น 

ในประเด็นเรื่องการจัดการทรัพย์ภายนอกนี้ ขอยกเอาพุทธพจน์ที่ตรัสสอนไว้ในอันธสูตร๑๓๒  

  ติกนิบาตร องฺคุตฺตรนิกาย ที่ว่าด้วยบุคคลตาบอด ซึ่งเปรียบกับการปฏิบัติของ

บุคคลเกี่ยวกับทรัพย์ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จ าพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก บุคคล ๓ จ าพวก ไหน

บ้าง คือ ๑.บุคคลตาบอด๒.บุคคลตาเดียว ๓.บุคคลสองตา 

    บุคคลตาบอด เป็นอย่างไร 

    คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีนัยน์ตา เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือท า

โภคทรัพย์ที่ได้มาแล้วให้เพ่ิมพูน และเขาไม่มีนัยน์ตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล รู้ธรรมที่มี

โทษและไมม่ีโทษ รู้ธรรมที่เลวและประณีต รู้ธรรมที่ส่วนเปรียบด้วยธรรมฝุายด าและธรรมฝุายขาว นี้

เรียกว่า บุคคลตาบอด 

                                                      
๑๒๘ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สรุเตโช), อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๕. 
๑๒๙ พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔๓. 
๑๓๐ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๖๙. 
๑๓๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๖๙-๓๗๐. 
๑๓๒ องฺ.ติกฺ. (ไทย) ๒๐/๒๙/๑๗๘-๑๘๐. 



๕๖ 
 
    บุคคลตาเดียว เป็นอย่างไร 

คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีนัยน์ตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือท าโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้

เพ่ิมพูน แต่เขาไม่มีนัยน์ตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้ธรรมที่

เลวและประณีต รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝุายด าและธรรมฝุายขาว นี้เรียกว่า บุคคลตาเดียว 

    บุคคลสองตา เป็นอย่างไร 

คือ บุคคลบางคนในโลกนี้มีนัยน์ตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือท าโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้

เพ่ิมพูน และเขามีนัยน์ตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้ธรรมที่

เลวและประณีต รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝุายด าและธรรมฝุายขาว นี้เรียกว่า บุคคลสองตา 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จ าพวกนี้แลที่ปรากฏอยู่ในโลก  

โภคทรัพย์อย่างนั้นไม่มีแก่บุคคลตาบอด 

  และบุคคลตาบอดย่อมไม่ท าบุญ 

  โทษเคราะห์ย่อมมีแก่บุคคลตาบอด 

  ผู้มีนัยน์ตาเสียในโลกทั้งสอง 

   ในกาลต่อมา เราได้กล่าวถึงบุคคลตาเดียวนี้ไว้ 

  ก็บุคคลตาเดียวหมกหมุนกับธรรมและอธรรม 

  แสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูดเท็จ 

  อันเป็นการลักขโมยทั้งสองอย่าง๑๓๓ 

ก็มาณพผู้เป็นกามโภคีบุคคล 

เป็นคนฉลาดที่จะรวบรวมโภคทรัพย์ 

เขาเป็นคนตาเตียวจากโลกนี้ไปสู่นรกย่อมเดือดร้อน 

  ส่วนบุคคลสองตา 

เรากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุด 

เขาให้ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยความหมั่นเป็นทาน 

จากโภคทรัพย์ที่ตนได้โดยชอบธรรม 

                                                      

  ๑๓๓ องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๒/๒๙/๑๔๑-๑๔๓. อรรถกถาจารย์ได้อธิบายไว้ในมโณรถปูรณี ว่า “...ถามว่า การ
แสวงหาทรัพย์ทั้งสองเป็นอย่างไร ตอบว่า แสวงหาทรัพย์ด้วยการลักขโมยและการฉ้อโกง แสวงหาด้วยการลักขโมย 
การพูดเท็จ และแสวงหาด้วยการฉ้อโกงและการพดูเท็จ...”  



๕๗ 
 

มีความด าริประเสริฐ มีจิตไม่วอกแวก 

ย่อมเข้าถึงฐานะที่เจริญซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศก 

บุคคลควรเว้นห่างไกลจากบุคคลตาบอด และบุคคลตาเดียว 

แต่ควรคบบุคคลสองตาที่ประเสริฐที่สุด 

    ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการทรัพย์สิน อันเป็นทรัพย์ภายนอก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในแนวทางของพระพุทธศาสนานั้น ได้แบ่งหลักการจัดการทรัพย์ภายนอกออกไว้ ๔ ประการ คือ ๑)  

หลักการแสวงหาทรัพย์ ๒) หลักการบริหารทรัพย์ ๓) หลักการออมทรัพย์ และ ๔) หลักการใช้ทรัพย์ 

ดังมีรายละเอียดดงต่อไปนี้ 

   ๒.๑.๖.๑.๑ หลักการแสวงหาทรัพย์ 

     ในหลักการแสวงหาทรัพย์นั้น “พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า ทรัพย์เป็น

ปัจจัยส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิต จึงตรัสแนะน าให้ใช้ทรัพย์ให้สมค่า ... คือ (๑) เปิดโอกาสให้มนุษย์

ได้ใช้และพัฒนาความสามารถของตน (๒) ช่วยให้มนุษย์ขจัดอัตตา...และ (๓) เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิต

และบริการอันจ าเป็นแก่การด ารงชีวิต”๑๓๔ ดังนั้น ในประเด็นการแสวงหาทรัพย์ ดังมีปรากฏใน     

ทีฆชาณุสูตร๑๓๕ ในอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาตประการแรกเลยก็คือ ต้องขยันในการแสวงหาก่อน ก็

คือต้องเป็นบุคคลที่มี“จิตใจเข้มแข็ง ก้าวหน้า ไม่ท้อถอย สู้กิจสู้งาน รับผิดชอบ”๑๓๖ และปฏิบัติตาม

หลักอุฏฐานสัมปทนา ดังมีพุทธพจน์ปรากฏชัดไว้ว่า 

     ...อุฏฐานสัมปทนาเป็นอย่างคือกุลบุตรใดในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงาน

ใด จะเป็นกสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม เป็นช่างศร รับราชการ หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็

ตาม เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันท านั้น ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่อง

พิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันท านั้น สามารถท าได้ สามารถจัดได้ นี้เรียกว่าอุฏ

ฐานสัมปทนา... 

                                                      
๑๓๔ อ้างใน สนิท ศรีส าแดง, พุทธศาสนา กับการศึกษา: ภาคทฤษฎีแห่งความรู้, (กรุงเทพมหานคร: นีล

นาราการพิพม์, ๒๕๓๔), หน้า ๓. 
๑๓๕ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๕/๕๔/๓๔๐-๓๔๑. 
๑๓๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธศาสน์กับการแนะแนว, (พิมพ์ครั้งท่ี ๖, กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๕๖. 



๕๘ 
 
    จากข้อความนี้เราจะเห็นได้ว่า บุคคลไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร สิ่ง

หนึ่งที่ส าคัญที่จะแสวงหาทรัพย์มาได้นั้น จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรเป็นที่ตั้ ง เพราะ “...โภคะของ

ใคร ไม่ว่าสตรีหรือบุรุษ ที่จะส าเร็จเพียงด้วยคิดเอาย่อมไม่มี...” ดังนั้นหากบุคคลขยัน เอาธุระ ท า

เหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้หลักการในการแสวงหาทรัพย์นั้น บุคคลต้องค่อย ๆ หา ค่อยเป็นค่อย

ไป พยายามตั้งตัวให้ได้ เหมือนก่อไฟจากกองน้อย การแสวงหาทรัพย์นั้นให้รวบรวมทรัพย์สิน เหมือน

ผึงเที่ยวรวมน้ าหวานสร้างรังเมื่อบุคคลสะสมทรัพย์ได้ทรัพย์สินย่อมพอกพูนขึ้นได้ เหมือนดังจอม

ปลวกซ่ึงคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้การงานทุกอย่าง ทั้งเล็กทั้งใหญ่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ และวิธีการ

หาทรัพย์ที่มาหามาได้นั้น ต้องหามา และประเด็นส าคัญคือ ต้อง“ฝึกฝนให้มีความช านิช านาญและรู้

จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะสมที่ดี จัดการที่ดีและด าเนินการให้

ได้ผลดี”๑๓๗ “การแสวงหาทรัพย์ด้วยความขยันอดทนด้วยปัญญาคิดพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบระมัดระวัง...แสวงหาด้วยปัญญาด้วยความถูกต้องชอบธรรม...”๑๓๘  การแสวงหาทรัพย์นั้น

“...ไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง..” แต่ “..พึงหาเลี้ยงชีพ โดยชอบธรรม...” หรือ “..พ่ึงประกอบการ

ค้าที่ชอบธรรม..” และนอกจากการความขยันจะเป็นเหตุเบื้องต้นในการแสวงหาทรัพย์ได้แล้ว หาก

บุคคลมีความขยันหมั่นเขียน มุ่งมานะในการประกอบกิจการงานใด ๆ เกียรติยศของผู้นั้นย่อมเจริญ 

ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ยศย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร...”๑๓๙ เพราะการได้มาซึ่งยศ ลาภ

อันเกิดจากการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ย่อมเป็นที่น่ารังเกียจ “...น่ารังเกียจ การได้ยศ การได้ลาภ การ

เลี้ยงชีพ ด้วยการยอมลดคุณค่าของชีวิต หรือด้วยการประพฤติอธรรม...” ในหลักพุทธศาสนานั้นยัง

เน้นย้ าว่า “...ถึงไม่ได้แต่ชอบธรรม ยังดีกว่าได้โดยไม่ชอบธรรม...” ดังนั้นแล้วหากบุคคล“ผู้ที่ต้องการ

ด าเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะในด้านการศึกษา หรืออาชีพการงานก็ตาม 

พึงปฏิบัติตามหลักจักรธรรม ๔ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่จะน าไปชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง” ดังนี้ 

     ๑.ปฏิรูปเทสวาสะ “เลือกอยู่ถิ่นที่เหมาะสม คือ เลือกหาถิ่น

ที่อยู่ หรือ แหล่งเล่าเรียนด าเนินชีวิตที่ดีซึ่งมีบุคคล และสิ่งแวดล้อมที่อ านาจแก่การศึกษา พัฒนาชีวิต 

การแสวงหาความรู้ การสร้างสรรรค์ความดีงาม และความเจริญก้าวหน้า”๑๔๐ 

                                                      
๑๓๗ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, กรุงเทพมหานคร: หน้า ๓๘. 
๑๓๘ สุเทพ สุวีรางกูล, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๑. 
๑๓๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๒ 
๑๔๐ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๕. 



๕๙ 
 
       ๒.สัปปุริสูปัสยะ คือ “เสาะเสวนาคนดี คือ รู้จักเสวนาคน

หา หรือร่วมหมู่กับบุคคลผู้รู้ ผู้ทรงคุณ และผู้ที่เกื้อกูลแก่การแสวงหาความรู้ ความก้าวหน้างอกงาม 

และความเจริญในธรรม”๑๔๑ เพราะสัตบุรุษนั้นเกิดมาเพ่ือก่อประโยชน์แด่ชนหมู่มาก ดังพุทธด ารัสว่า 

“สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล ชื่อว่าเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ้ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก แก่มารดา บิดา 

บุตร ทาส กรรมกร คนใช้ มิตร อ ามาตย์ และสมณพราหมณ์...”๑๔๒ ...คือ กุลบุตรในโลกนี้วางตัว

เหมาะสม เจรจา สนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่ จะเป็นคหบดี บุตรคหบดี คน

หนุ่มผู้เคร่งศีล หรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตาม ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ก็ถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยจาคะ 

และถึงพร้อมด้วยปัญญา คอยศึกษาสัทธาสัมปทนาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควร ค่อย

ศึกษาสีลสัมปทนาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควร คอยศึกษาจาคสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อม

ด้วยจาคะตามสมควร และคอยศึกษาปัญญาสัมปทนาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควร นี้

เรียกว่า กัลยาณมิตตตา...๑๔๓ 

      จากข้อความข้างต้นนี้ “กลิ่นดอกไม้ไปทวนลมไม่ได้ กลิ่น

จันทร์ กลิ่นกฤษณา หรือกลิ่นกระล าพักก็ลอยไปทวนลมไม่ได้ ส่วนกลิ่นของสัตบุรุษ ลอยไปทวนลมได้ 

เพราะสัตบุรุษขจรไปท่ัวทุกทิศ”๑๔๔ 

       ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งอยู่ไว้ถูกวิธี คือ “ด ารงตนมั่นอยู่ใน

ธรรมและทางด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตั้งเปูาหมายชีวิตและการงานให้ดีงามแน่ชัด และน าตนไปถูกทางสู่

จุดหมาย แน่วแน่ มั่นคง ไม่พร่าสาย ไม่ไถลเชือนแช”๑๔๕ 

       ๔. ปุพเพกตปุญญตา มีทุนดีได้เตรียมไว “ทุนดีส่วนหนึ่ง 

คือ ความมีสติปัญญา ความถนัด และร่างกายดี เป็นต้น ที่เป็นพ้ืนมาแด่เดิม และอีกส่วนหนึ่ง คือ 

อาศัยพ้ืนเดิมเท่าที่ตัวมีอยู่ รู้จักแก้ไขปรับปรุงตน ศึกษาหาความรู้  สร้างเสริมคุณสมบัติ ความดีงาม 

ฝึกฝนความช านิช านาญ เตรียมไว้ก่อนแต่ต้น ซึ่งเมื่อมีเหตุต้องใช้ก็จะเป็นผู้พร้อมที่จะต้อนรับ

ความส าเร็จ สามารถสร้างสรรค์ ประโยชน์สุข และก้าวสู่ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป”๑๔๖ 

                                                      
๑๔๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕. 
๑๔๒ อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๒/๖๖-๖๗. 
๑๔๓ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๑๕/๕๔/๓๔๑. 
๑๔๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕๔/๔๓/๔๔. 
๑๔๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๕. 
๑๔๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕. 



๖๐ 
 
      ดังนั้น เมื่อบุคคลใช้ปัญญาใคร่ครวญอย่างรอบคอบในการ

แสวงหาทรัพย์แล้ว ทรัพย์สินย่อมเพ่ิมพูน ถูกต้องตามหลักสัมมาชีพ ดังพุทธพจน์ที่สอดรับกับประเด็น

นี้ว่า“ขยันท างาน ไม่ประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีพพอดี ย่อมรักษาทรัพย์ให้คงอยู่และเพ่ิม

ทวี”๑๔๗  

 

     ๒.๑.๖.๑.๒ หลักการบริหารทรัพย์ 

     ในการหลัการบริหารทรัพย์นั้น “โครงสร้างทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นก็

ต่อเมื่อบุคคลขยันท างาน พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่า ‘คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ –อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธน ’ 

ครั้นเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วจะต้องรู้จักหลักการใช้ทรัพย์ -โภควิภาค ๔ ประการต่อไปนี้ ฐานะทาง

เศรษฐกิจของบุคคลผู้นั้นจึงจะม่ันคง”๑๔๘ 

      หลักการบริหารทรัพย์ หรือ หลักโภควิภาค ซึ่งหมายถึง “การจัดสรร

ทรัพย์เป็นสัดส่วน เป็นแบบแผนการจัดเก็บคุ้มครองรักษาที่เหมาะสมตามหลักของพระพุทธศาสนา

เรียกว่า ‘หลักโภควิภาค ๔ เป็นหลักค าเสนอว่าด้วยเรื่องการจับจ่ายทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนา

เมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วพึงน าทรัพย์นั้นมาใช้เป็นประโยชน์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป” 

สมดังพุทธพจน์ข้อว่า “คฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถ ครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้ว พึงแบ่งโภค

ทรัพย์ออกเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนหนึ่งใช้สอย ๒ ส่วนใช้ประกอบงาน ส่วนที่ ๔ เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะ

ใช้ยามมีอันตราย”๑๔๙ 

      จากพุทธพจน์ข้างต้นสามารถน ามาอธิบายขยายใจความเพ่ือให้เห็น

การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์ได้ตามล าดับ ดังนี้ 

        ๑) เอกเกน โภเคภุญฺเชยฺย  เลี้ยงตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว ๑ ส่วน ส าหรับเลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงคนที่ควรบ ารุงเลี้ยงและท าประโยชน์๑๕๐ การ

จัดแบ่งเงินส่วนนี้ไว้ก็เพ่ือใช้จ่ายภายในบ้าน การเลี้ยงดูครอบครัว การเลี้ยงดูบุพพการี หรือบุคคลที่อยู่

                                                      
๑๔๗ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๕/๕๔/๓๔๐-๓๔๑. 
๑๔๘ นวม สงวนทรัพย์, สังคมวิทยาศาสนา, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอเดยีนสโตร์, ๒๕๓๗, หนา้ ๑๓๕. 
๑๔๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๑-๒๑๒.. 
๑๕๐ ที.ป. (ไทย) ๑๑/๑๖๕/๑๖๓-๑๖๔. 



๖๑ 
 
ในการดูแลของผู้ถือทรัพย์ เป็นส่วนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของ

ร่างกาย 

        ๒) ทฺวีหิกมฺม ปโยชเย ลงทุนในธุรกิจ ๒ ส่วน หมายถึง การ

แบ่งทรัพย์ออกเป็น ๒ ส่วน ส าหรับใช้เป็นทุนประกอบการงานลงทุนประกอบอาชีพ ที่สุจริตเป็นส่วน

ที่จัดแบ่งไว้เพ่ือการท าธุรกิจการงาน เพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพที่จัดไว้ ๒ ส่วนนั้น เพราะให้

ความส าคัญว่า การลงทุนเพ่ือประกอบธุรกิจการงานจัดว่าเป็นการพัฒนาอาชีพให้ก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น 

และเม่ือระดับหน้าที่การงานก้าวหน้ามากขึ้นก็เป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดสรรส่วนอ่ืน ๆ 

พัฒนามากขึ้นด้วย การจัดสรรทรัพย์ส่วนนี้เอง ที่จะเป็นตัวชี้วัดการพัฒนายกระดับฐานะให้ก้าวขึ้นสู่

ระดับสูงขึ้นได้ เพราะหากมอีาชีพการงานหรือทุนในการประกอบอาชีพที่ขัดสน การจัดสรรทรัพย์เพ่ือ

ใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ ย่อมอัตคัดขัดสนไปด้วย 

        ๓) จตุตฺถญฺจนิธาเปยฺย เก็บไว้ส่วนหนึ่ง๑๕๑ หมายถึง แบ่ง

ส่วนที่สี่ ส าหรับไว้ใช้ในความจ าเป็นเร่งด่วน คือ การจัดสรรทรัพย์ไว้เพ่ือใช้ในคราวฉุกเฉิน หรือ

เหตุการณ์ที่ไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น การเจ็บไข้ได้ปุวย หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้การ

จัดสรรทรัพย์ส่วนนี้ไว้จเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์เร่งด่วนนั้นขึ้นมา การด าเนินการ

ช่วยเหลือจะเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งหากขาดการจัดสรรส่วนนี้แม้จะสามารถด าเนินการได้ 

แต่ก็อาจเป็นอุปสรรคอาจะไม่ทันเวลาก็เป็นได้ 

 

  ๒.๑.๖.๑.๓ หลักการออมทรัพย์ 

      ความสุขหรือความทุกข์ของคนในโลก ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง ดังที่พระ

พุทธองค์ทรงตรัสเรื่องนี้ไว้ในวัตถุปมสูตร๑๕๒ ว่า ภิกษุทั้งหลาย ช่างย้อมผ้าจะพึงน าพาที่สกปรก 

เปรอะเปื้อน ใส่ลงในน้ าย้อมสี คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง หรือสีชมพู ผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดี 

มีสีไม่สดใส ข้อนี้เพราะเหตุใด เพราะผ้าผืนที่ไม่สะอาด แม้ฉันใด เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติ ก็เป็นอันหวัง 

ฉันนั้นเหมือนกัน ช่างย้อมผ้า จะพึงน าผ้าที่สะอาดหมดจด ใส่ลงในน้ าย้อมสี คือ สีเขียว สีเหลือง สี

แดง หรือสีชมพู ผ้าผืนนั้น จะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดี มีสีสดใส ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะผ้านั้นเป็นผ้าที่

สะอาด แม้ฉันใด เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติ ก็เป็นอันหวังได้ ฉันนั้นเหมือนกัน 

                                                      
๑๕๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๗/๒๐๒. 
๑๕๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๐/๖๒-๖๓. 



๖๒ 
 
     จากข้อความข้างต้นนั้น ความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับใจของ

มนุษย์เป็นส าคัญ ซึ่งในนัยแห่งความสุขในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสความสุขไว้ใน

สุขวรรค โดยแบ่งออกเป็นคู่ๆ อาทิ“สุขทางกายและสุขทางใจ”๑๕๓ และคู่หนึ่งคือ “ความสุขแบบ

คฤหัสถ์กับสุขแบบบรรพชิต”๑๕๔ดังนั้น ในประเด็นของการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์นั่น คือ ความสุขอัน

เกิดขึ้นจากการมีทรัพย์สินจึงจัดเป็นความสุขแบบหนึ่งเรียกว่า “อัตถิสุข”คือสุขเกิดขึ้นจากการมีหรือ

ครอบครองทรัพย์หรือ “ความสุขคือการได้สนองความต้องการ หรือใช้ภาษาที่ง่าย ๆ ว่า คือ ความ

สมอยากสมปรารถนา”๑๕๕ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสแก่อนาถปิณฑิกคฤหบดีว่า “ดูกรคหบดี ความสุข ๔ 

ประการนี้เป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ผู้บริการกาม ควรได้ควรถึงอยู่เรื่อย ๆ ตามกาล ตามสมัย, ความสุข ๔ 

ประการ คือ อัตถิสุข โภคสุข อนณสุข อนวัชชสุข”๑๕๖ดังนั้น เมื่อมีความสุขอันเกิดขึ้นจากการมี คือ 

อัตถิสุข แล้ว อัตถิสุข เป็นอย่างไร กุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความหมั่นเพียร เก็บ

รวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม เข้าได้รับสุขโสมนัสว่า 

‘เราได้โภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า 

ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม’ นี้เรียกว่า อัตถิสุข “อานัณยสุข เป็นอย่างไร คือ กุลบุตรในโลกนี้

ไม่เป็นหนี้ใคร ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม เขาได้รับสุขโสมนัสว่า ‘เราไม่เป็นหนี้ใคร ไม่ว่าจะน้อยหรือ

มาก’ นี้เรียกว่า อานัณยสุข”๑๕๗ ...อารักขสัมปทา เป็นอย่างไร คือ กุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หา

มาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า ประกอบด้วยธรรม 

ได้มาโดยธรรม เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์นั้นด้วยคิดว่า ‘ท าอย่างไร โภคทรัพย์เหล่านี้ของเรา จะไม่

ถูกพระราชาริบ โจรไม่ลัก ไฟไม่ไหม้ ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักก็ไม่ลักไป’ นี้เรียกว่า อารักขสัปทนา...๑๕๘ 

     จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า บุคคลที่สามารถจะรักษาทรัพย์ได้ 

ต้อง“รู้จักคุ้มครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย์และผลงานที่ตนได้ท าไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบ

ธรรม ด้วยก าลังของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย”๑๕๙  

                                                      
๑๕๓ องฺ.ทุก. (ไทย) ๗๑/๖๕/๑๐๒. 
๑๕๔ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๖๕/๑๐๒. 
๑๕๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, กรุงเทพมหานคร: หน้า ๑๐๗๒. 
๑๕๖ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕-๑๐๗. 
๑๕๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๖. 
๑๕๘ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๔๕/๓๔๑. 
๑๕๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), ธรรมนูญชีวิต, กรุงเทพมหานคร: หน้า ๓๘. 



๖๓ 
 
      ดังนั้น บุคคลที่สามารถรักษาทรัพย์เอาไว้ได้ ต้องมีความคิดที่เป็น

สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น คือต้องมีความคิดว่าท าอย่างไรเราจึงจะสามารถรักษาทรัพย์ที่ตนเองหามาได้

ด้วยความถูกต้องตามท านองคลองธรรมนี้ คุณธรรมที่เกื้อหนุนให้เกิดการออมทรัพย์จะมี ๒ ปัจจัยหลัก

คือ 

       ๑) ปัจจัยภายใน คือ การตั้งต้นไว้ชอบคือ “ตั้งจิตมุ่งหมายน าตนไป

ในทางท่ีถูก” 

    ๒) ปัจจัยภายนอก ซึ่งหมายถึงปัจจัยสิ่งอ่ืนที่อยู่นอก อันจะส่งผลให้

เอ้ือให้บุคคลมีความรู้จักประหยัดอดออม ซึ่งการเลือกคบเพ่ือนหรือบุคคลภายนอกนั้น เราต้องเลือก

คนที่มีความประพฤติ อุปนิสัยใจคอที่เหมือนกัน ซึ่งเราสามารถแยกออกเป็น ๒ ปัจจัยหลัก คือ  

     ปัจจัยท่ี ๑ คบบัณฑิตชน หรือการรู้จักคบกัลยาณมิตร  

      ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญประการแรกที่จะท าให้ผู้บริหารทรัพย์ประสบ

ความส าเร็จคือ การรู้จักเลือกคบคน เพราะการคบค้าสมาคม ย่อมเป็นบ่อเกิดผลที่ตามมาทั้งดีและไม่ดี 

ดังนั้น การเลือกคบคน พระพุทธเจ้า จึงเน้นไปที่ให้รู้จักคบกัลยาณมิตร ดังพุทธด ารัสว่า “...พึงคบแต่

กัลยาณมิตร พึงคบแต่สัตบุรุษ..”๑๖๐ ค าว่า กัลยาณมิตร หรือ สุตบุรุษ นี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ 

บัณฑิต ในคาถาสลัก จ.ภ.ก.ส. ซึ่งคาถานี้มาจากนิพนธ์ภาษาบาลีของพระรัตนปัญญาเถระว่า “จ= จช 

ทุชฺชนส สคฺค , ภ = ภช สาธุสมาคม , ก = กร  ปุญฺญมโหรตฺต , ส = สร นิจฺจ  มนิจฺจต  คนโบราณนิยมใช้

เสกแปูงผัดหน้าเป็นเมตตามหานิยม”๑๖๑ ดังนั้น ค าว่า “บัณฑิต แปลว่า ผู้ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา 

หมายถึง นักปราชญ์ ผู้มีปัญญา เป็นคนที่มีลักษณะเด่น ๓ อย่าง คือ (๑) มีปกติคิดดี (๒) มีปกติพูดดี 

(๓) มีปกติท าดี”๑๖๒ ดังมีปรากฏใน พาลปณฺฑิตสูตร๑๖๓ พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ

ปัณณาสก์ ว่าสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ตรัสกับภิกษุทั้งหลายาว่า ภิกษุ

ทั้งหลาย ลักษณะของบัณฑิต เครื่องหมายของบัณฑิต ความประพฤติไม่ขาดสายของบัณฑิต ๓ 

ประการ นี้ ลักษณะของบัณฑิต ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ บัณฑิตในโลกนี้ ๑. ชอบคิดแต่เรื่องดี ๒. 

                                                      
๑๖๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๗๘/๕๒. 
๑๖๑ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺจิตฺโต), พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับบันทึกธรรม ประจ าวัน, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑. 
๑๖๒ พระศรีคัมภีรญาณ, บูรณาการพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, อยุธยา, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยบ, ๒๕๕๙, หน้า ๑๐๔. 
๑๖๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๓/๒๙๙. 



๖๔ 
 
ชอบพูดแต่เรื่องดี ๓.ชอบท าแต่เรื่องดี  ถ้าบัณฑิต ไม่ชอบคิดเรื่องดี ไม่ชอบพูดเรื่องดี และไม่ชอบท า

กรรมดี เช่นนั้น บัณฑิตทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาด้วยเหตุไรว่า ‘ผู้นี้เป็นบัณฑิต เป็นคนดี’ แต่เพราะ

บัณฑิตชอบคิดแต่เรื่องดี ชอบพูดแต่เรื่องดี และชอบท าแต่กรรมดี ฉะนั้น บัณฑิตทั้งหลายจึงรู้จักเขา

ว่า ‘ผู้นี้เป็นบัณฑิต เป็นคนดี’ 

      ในประเด็นนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ว่า “คน

คนดีเป็นมิตร คือรู้จักเสวนาคบหาคน ไม่คบไม่เอาอย่างผู้ที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษา

เยี่ยงอย่างท่านผู้รู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก่อาชีพ

ท างาน”๑๖๔ ในด้านการท าหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ นั้น ในพาลวรรค๑๖๕ ทุกนิบาตร อังคุตรนิกาย ได้

แบ่งคุณลักษณะของบัณฑิตเอาไว้ ดังนี้ บัณฑิต ๒ จ าพวก...คือ ๑.คนที่ไม่ท าหน้าที่ซึ่งยังไม่มาถึง ๒.คน

ที่ท าหน้าที่ซึ่งมาถึงแล้ว,...๑.คนที่เข้าใจว่าไม่ควรในของที่ไม่ควร ๒.คนที่เข้าใจว่าควรในของที่ควร...๑.

คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นอาบัติในข้อที่ไม่เป็นอาบัติ ๒.คนที่เข้าใจว่าเป็นอาบัติในข้อที่เป็นอาบัติ...๑.คนที่

เข้าใจว่าเป็นธรรมในข้อที่เป็นธรรม ๒. คนที่เข้าใจว่าไม่เป็นธรรมในข้อที่ไม่เป็นธรรม...๑.คนที่เข้าใจว่า

ไม่เป็นวินัยในข้อที่ไม่เป็นวินัย ๒.คนที่เข้าใจว่าเป็นวินัยในข้อที่เป็นวินัย...” 

      ในการประกอบสัมมาชีพนั้น ผู้แสวงหาทรัพย์จ าเป็นต้องคู้จักการเลือก

คบคนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเลือกคบคนดี ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า ‘บัณฑิต’ นี้ จัดได้ว่าเป็นผู้มี

ชีวิตที่มีอุดมคติ คือเป็นชีวิตที่เป็นมงคล “การสร้างสรรค์กับบัณฑิตหรือการคบกับบัณฑิตนั้น 

พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคล คือ ท าให้ชีวิตด าเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง” ดังปรากฏในมงคล

สูตร๑๖๖ “...การคบบัณฑิต..นี้เป็นมงคลอันสูงสุด..” ในนัยนี้ พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺ

โญ) ได้อธิบายว่าค าว่า ‘คบ’ เอาไว้ว่า “หมายถึง (๑) ไปมาหาสู่ (๒) เข้าตีสนิทชิดชอบ (๓) รักใคร่

แน่นแฟูนจริงจัง (๔) จงรักภักดี (๕) เป็นเพ่ือนร่วมคิดร่วมเห็น (๖) เป็นเพ่ือนร่วมกินร่วมอยู่ (๗) 

ด าเนินชีวิตตามอย่างกัน”๑๖๗ ดังนั้น ผู้เป็นบัณฑิต จัดได้ว่าเป็นกัลยาณชน ผู้ที่ควรช่วยเหลือแนะน า

ช่องทางในการแสวงหาทรัพย์ได้ จะแสวงหาได้มากหรือน้อยไม่ใช่ประเด็นส าคัญ ส าคัญว่า ผู้แสวงหา

                                                      
๑๖๔ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, กรุงเทพมหานคร: หน้า ๓๘. 
๑๖๕ องฺ.ทุก. (ไทย) ๑๐/๑๐๐-๑๐๒/๑๐๙-๑๑๓. 
๑๖๖ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๓/๗. 
๑๖๗ พระศรีคัมภีรญาณ, บูรณาการพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (อยุธยา: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๐๕. 



๖๕ 
 
ทรัพย์นั้นเลือกที่จะคบค้าสมาคมกับบุคคลเช่นไร เพราะบุคคลเลือกคนบุคคลใด หรือเลือกที่จะด าเนิน

ชีวิตตามบุคคลใด บุคคลนั้นก็ย่อมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตตามแบบฉบับของบุคคลนั้น เหมือนดังค าที่

พระสิริมังคลเถระกล่าวว่า “...จริงอยู่ บุคคลคบคนเช่นใด ก็มีคนเช่นนั้นเป็นคติแท้...”๑๖๘ ผู้เป็น

บัณฑิตชนนั้น มีคติในการด าเนินชีวิตเพ่ือพรุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงาน ดังที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน อุโภอัตถสูตร๑๖๙ โกศลสังยุตอย่างนี้ว่า “...เพราะบรรลุประโยชน์ ๒ ประการ 

คือ ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภพหน้า พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธีรชนว่า เป็นบัณฑิต

...”  

      ดังนั้น หากบุคคลผู้แสวงหาทรัพย์ หรือเป็นนักธุรกิจประกอบกิจการ

น้อยใหญ่ หากพึงหวังความเจริญก้าวหน้า ก็ควรคบหาสมาคมแต่ท่านผู้เป็นบัณฑิต หรือกัลยาณชน 

เพราะการคนบัณฑิตผู้เป็นกัลยาณมิตรนั้นย่อมมีอนาคตที่มีความเจริญงอกงามเท่านั้น และชีวิตไม่มี

ความตกต่ าแน่นอน เพราะบัณฑิตชนนี้จะเป็นผู้คอยช่วยเหลือ ชี้แนะช่องทางในการแสวงหาทรัพย์ 

บนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง ตามหลักของกุศลกรรมบถ ๑๐ ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “บุคคลพึงเห็น

ผู้มีปัญญามักชี้โทษ มักพูดปรามไว้ เหมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ (และ) พึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้น 

เพราะเม่ือคบคนเช่นนั้น ย่อมมีแต่ความเจริญ ไม่มีความเสื่อมเลย”๑๗๐ 

    ปัจจัยท่ี ๒ ห้ามพาลชน  

      การห้ามพาลชน คือ “การไม่คบคนพาล คือ ไม่คบหาผู้มีความ

ประพฤติหมกมุ่นในอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อม ความฉิบหาย มีนิสัยไม่ซื่อตรง ไม่มีคุณธรรม ไม่

น่าคบหา ผู้เข้าไปใกล้ชิดจะน าความฉิบหายมาให้” ๑๗๑ ดังนั้น การไม่คบ คือ ความไม่เป็นเพ่ือน ได้แก่

ความไม่มีคนพาลนั้นเป็นพวกชื่อว่าการไม่คบ สัตว์เหล่าใด เหล่าหนึ่งประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ ๑๐ 

ประการมีปาณาติบาต เป็นต้น ชื่อว่าพาล อีกอย่างหนึ่ง ครูทั้ง ๖ เหล่านี้ คือ ปูรณกัสสปะ มักขลิโค

ลาส นิครนถนาฏบุตร สัญชัยเวลัฏฐบุตร ปกุทธกัจจายนะ และอชิตเกสกัมพล คนชั่วมีพระเทวทัต 

และพระโกกาลิกะ เป็นต้น อ่ืนจากครูทั้ง ๖ นั้น บัณฑิตพ่ึงทราบว่า เป็นคนพาล ก็คนเหล่านั้นแม้

                                                      
๑๖๘ มังคลัตถทีปนี, เลม่ ๑, ข้อ ๒๐, หน้า ๒๐. 
๑๖๙ ส .ส . (ไทย) ๑๕/๑๒๘/๑๐๔. 
๑๗๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๗๖/๕๑ 
๑๗๑ บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวติ, พิมพ์ครั้งท่ี ๗ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๒), หน้า ๕๖. 



๖๖ 
 
ทั้งหมด ท่านเรียกว่า คนพาล เพราะไม่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นผู้เพียงการหายใจ ด้วยเหตุนั้น ท่านจึง

กล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “เหล่าชน ชื่อว่าคนพาล เพราะอยู่ อธิบายว่า เป็นอยู่ ด้วยเหตุเพียงการหายใจ

เข้า และหายใจออก ไม่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐ”๑๗๒ ในมงคลสูตร ระบุไว้ชัดเจนว่า “...การไม่

คบคบพาล...นี้เป็นมงคล...” 

      อนึ่ง ในการออมทรัพย์นั้น มีหลักค าสอนที่พระพุทธเจ้าประทานให้แก่

หญิงสาวที่จะไปสู่ตระกูลสามี ดังมีปรากฏใน อุคคหสูตร๑๗๓ ดังนี้ “...๕. เธอทั้งหลายพึงส าเหนียก

อย่างนี้ว่า ‘เราทั้งหลายจักรักษาคุ้มครองสิ่งที่สามีหามาได้ จะเป็นทรัพย์ ข้าว เงิน หรือทองก็ตาม จัก

ไม่เป็นนักเลงการพนัน ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ...” ดังนั้นบุคคลผู้หวัง

ความเจริญในหน้าที่การงาน “บุคคลไม่พึงคบมิตรชั่ว๑๗๔ คือ ผู้ยินดีในอกุศลกรรม มีกายทุจริต เป็น

ต้น๑๗๕ ไม่พึงคบคนต่ าช้า๑๗๖ คือ คนที่ชักน าในสิ่งที่ไม่สมควร มีการตัดช่องย่องเบา เป็นต้น๑๗๗”  

ดังนั้น แล้วผลประโยชน์ทั้งปวง ตั้งอยู่ที่หลัก ๒ ประการ คือ การได้สิ่งที่ยังไม่ได้ และการรักษาสิ่งที่ได้

แล้ว  

   ๒.๑.๖.๑.๔ หลักการใช้จ่ายทรัพย์ 

     หลักของการบริโภคทรัพย์นั้น “บุคคลพ่ึงเข้าใจและค านึงไว้เสมอว่า 

การที่เพียรพยายามแสวงหา รักษา และครอบครองโภคทรัพย์ไว้นั้น ก็เพ่ือที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้ง

แต่ตนและคนอ่ืน ถ้าไม่ใช่ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้ว การหาและการมีทรัพย์สมบัติก็

ปราศจากคุณค่า”๑๗๘ในเรื่องหลักการบริโภคทรัพย์หรือหลักการใช้สอยทรัพย์นี้ พระพุทธองค์ได้ตรัส

กับท่านอนาถปิณฑิกคหบดีถึงเรื่องความสุขของคฤหัสถ์ผู้ยังบริโภคกาม ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ที่ยังอยู่

ครองเรือนดังมีปรากฏในในอานัณยสูตร๑๗๙  ซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความสุขอันเกิดจากความไม่เป็น

หนี้ถึงความสุข ๔ ประเภท อันประกอบด้วยด้วย “(๑) อิตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ (๒) โภคสุข 

                                                      
๑๗๒ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) -/๓/๑๐๘. 
๑๗๓ อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๓/๕๑-๕๓. 
๑๗๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๗๘/๕๒. 
๑๗๕ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔/๗. 
๑๗๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๗๘/๕๒. 
๑๗๗ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔/๗. 
๑๗๘ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, หน้า ๓๙. 
๑๗๙  องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕-๑๐๗. 



๖๗ 
 
สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ (๓) อนัณยสุข สุขเกิดจากความเป็นหนี้ และ(๔) อนวัชชสูข สุขเกิดจาก

ความประพฤติท่ีไม่เป็นโทษ” สมดังพุทธด ารัสตรัสไว้ว่า นรชนผู้ต้องตาย รู้สุขเกิดจากความไมเป็นหนี้ 

ระลึกถึงสุขเกิดจากการมีทรัพย์ เสวยสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ ย่อมเห็นแจ้งด้วยปัญญา ผู้มีปัญญา

ดีย่อมเห็นชัดอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ส่วนทั้ง ๒ ว่าสุขแม้ทั้ง ๓ นี้มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งสุขเกิดจากการ

ประพฤติอันไม่มีโทษ๑๘๐ 

      ดังนั้น เมื่อบุคคลมีโภคทรัพย์แล้วก็ควรที่จะหาประโยชน์จากโภค

ทรัพย์ที่ตนเองมี เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านคหบดี 

อนาถปิณฑิกเศรษฐ ถึงประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากทรัพย์ ๕ ประการนี้ ดังปรากฏใน อาทิตยสูตร๑๘๑ 

คือ 

      ๑) อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมบ ารุงตนเอง บ ารุงบิดามารดา 

บ ารุงบุตร ภรรยา ทาส กรรมกร และคนใช้ให้เป็นสุข บริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามา

ได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า ประกอบด้วยธรรมได้มา

โดยธรรม นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ ๑ 

      ๒) อริยสาวกย่อมบ ารุงตนเอง บ ารุงมิตร และอ ามาตร์ให้เป็นสุข 

บริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วย

น้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า ประกอบด้วยธรรม นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการ

ที่ ๒ 

      ๓) อริยสาวกย่อมปูองกันอันตรายที่เกิดจากไฟ น้ า พระราชา โจร คน 

ที่ไม่ชอบกัน หรือจากทายาท ท าตนให้ปลอดภัย ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร

เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่

ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ ๓ 

      ๔) อริยสาวกย่อมท าพลี ๕ อย่างคือ (๑) ญาติพลี จ่ายสงเคราะห์

ช่วยเหลือญาติพ่ีน้อง (๒) อติถิพลี จ่ายต้อนรับแขก รับรองแขก (๓) ปุพพเปตพลี จ่ายท าบุญอุทิศให้บุ

รพชนผู้ล่วงลับ (๔) ราชพลี จ่ายเป็นของหลวงคือเสียภาษีอากร (๕) เทวตาพลี จ่ายท าบุญอุทิศให้

                                                      
๑๘๐  อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๖-๑๐๗. 
๑๘๑  อง.ฺปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๖๔-๖๕. 



๖๘ 
 
เทวดา “ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อ

ต่างน้ า ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ ๔” 

ซึ่งค าว่าพลีนี้ แปลว่า “เครื่องบวงสรวง, เครื่องเซ่น, เครื่องบูชา, การบวงสรวง, การเซ่นไหว้, การ

บูชา”๑๘๒ วิเคราะห์ว่า “พลนฺติ ชีวนฺติ อเนนาติ พลิ สิ่งเป็นเหตุให้มีชีวิตอยู่ (พล ธาตุในความหมายว่า

มีชีวิต อิ ปัจจัย)”๑๘๓ ซึ่งหมายถึง “การใช้จ่ายทรัพย์สมบัติโดยถูกต้องคลองธรรมอันเป็นการหยิบคว้า

หาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติ กล่าวคือวิธีหรือหลักในการใช้จ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องเหมาะสม น า

ประโยชน์มาให้ทั้งแก่ผู้ใช้จ่ายและผู้รับผล” 

      ๕) อริยสาวกย่อมตั้งทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไป เป็นไปเพ่ือให้ได้อารมณ์ดี 

มีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ในสมณพราหมณ์ผู้เว้นขาดความมัวเมาและความประมาท ด ารงมั่นอยู่ใน

ขันติธรรม (ความอดทน) และโสรัจจะ (ความเสงี่ยม) ฝึกอบรมตน ท าตนให้สงบ ท าตนให้ดับเย็นสนิท 

ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า 

ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ 

      ดังนั้นเมื่อบุคคลมีทรัพย์แล้ว ก็ควรที่จะใช้สอยทรัพย์นั้น และการใช้

จ่ายทรัพย์ในทางที่ถูกต้องอันเป็นสัมมาชีพนั้น ย่อมท าให้บุคคลนั้นเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ดังที่

มีปรากฏในลิจฉวิกุมารกสูตร๑๘๔ ที่กล่าวถึงการใช้สอยโภคทรัพย์ที่เป็นเหตุให้เจริญ ๕ ประการ คือ 

“(๑) ใช้สักการะมารดาบิดา (๒) ใช้เลี้ยงบุตรภรรยา บ่าวไพร่ ข้าทารบริวาร (๓) ใช้บ ารุงเพ่ือน ชาวนา 

และคนร่วมงาน (๔) ใช้บวงสรวงเทวดาผู้รับพลีกรรม และ (๕) ใช้อุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติ

ชอบ” 

      ดังนั้นเมื่อบุคคลได้ใช้จ่ายทรัพย์ย่อมถึงความเจริญแล้ว พระพุทธองค์

ยังได้ตรัสถึงถึงอานิสงค์ของโภคทรัพย์ ๕ ประการดังมีปรากฏในโภคสูตร๑๘๕ ดังนี้  

        (๑) บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบ ารุงตน บริหารให้เป็นสุขโดย

ชอบ  

                                                      
๑๘๒ พระธรรมกิตติวงศ์, หน้า ๖๖๑. 
๑๘๓ พระธรรมกิตติวงศ์, ศัพท์วิเคราะห์ พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐, หน้า ๔๖๕. 
๑๘๔ อ้างใน พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองด ีสุรเตโช), คลังธรรม เล่ม ๒, กรุงเทพฯ: วัดราชโอรสาราม, 

๒๕๕๖, หน้า ๒๖๓.  ดเูพิ่มเติม อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๘/๑๐๔-๑๐๗. 
๑๘๕ อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๒๗/๓๖๙. 



๖๙ 
 
        (๒) บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบ ารุงบิดามารดา บริหารให้

เป็นสุขโดยชอบ  

        (๓) บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบ ารุงบุตร ภรรยา ทาส 

กรรมกร และคนใช้ บริหารให้เป็นสุขโดยชอบ  

        (๔) บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบ ารุงมิตรอ ามาตย์ บริหารให้

เป็นสุขโดยชอบ  

        (๕) บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบ าเพ็ญทักษิณาในสมณ

พราหมณ์ซึ่งมีผลมากเป็นไปเพ่ือให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ 

      ดังนั้น ในประเด็นเรื่องการบริโภคทรัพย์นี้ เมื่อบุคคลสุขเกิดขึ้นเพราะ

การใช้จ่ายทรัพย์แล้วการใช้จ่ายทรัพย์นั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างไร ในประเด็นนี้ พระ

พุทธองค์ตรัสว่า โภคสุขเป็นอย่างไรคือ กุลบุตรในโลกนี้ใช้สอยโภคทรัพย์และท าบุญด้วยโภคทรัพย์ที่

หามาได้ด้วยความมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า ประกอบด้วยธรรมได้มา

โดยธรรม เข้าได้รับสุขโสมนัสว่า “เราใช้สอยทรัพย์และท าบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความ

ขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม นี้

เรียกว่า โภคสุข ท าอย่างไรจึงจะจัดได้ว่าเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ที่ยังก่อให้เกิดประโยชน์และความสุข

อย่างแท้จริง ในนัยนี้หลักของการบริโภคทรัพย์ หรือหลักการใช้จ่ายทรัพย์ตามที่มีปรากฏในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา อยู่ในกามโภคีสูตร แห่งอังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต๑๘๖ ซึ่งเป็นสูตรว่าด้วยเรื่องกาม

โภคีบุคคล และราชิยสูตรแห่งสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค๑๘๗ ซึ่งพระสูตรทั้งสองนี้ได้พรรณนาถึงกาม

โภคีบุคคลหรือผู้ใหญ่บ้าน โดยได้แจกออกเป็น ๑๐ พวก ที่ปรากฏในโลก คือ 

    ๑. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์ได้โดยไม่ชอบ

ธรรม ด้วยการงานที่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว ไม่บ ารุงตนให้เป็นสุข และไม่แจกจ่ายไม่ท าบุญ 

      ๒. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม 

ด้วยการงานที่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็นสุข แต่ไม่แจกจ่าย ไม่ท าบุญ 

    ๓. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม 

ด้วยการงานที่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่ายท าบุญ 

                                                      
๑๘๖ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๑/๒๐๗-๒๑๒. 
๑๘๗ ส .สฬ. (ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๑๙-๔๓๐. 



๗๐ 
 
      ๔. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้หาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรม และ

ไม่ชอบธรรม ด้วยการงานที่ผิดบ้าง ไม่ผิดบ้าง ครั้นแสวงหาได้แล้ว ไม่บ ารุงตนให้เป็นสุข และไม่

แจกจ่าย ไปท าบุญ 

      ๕. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้หาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรม และ

ไม่ชอบธรรม ด้วยการงานทีผิดบ้าง ไม่ผิดบ้าง ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็นสุข แต่ไม่แจกจ่าย 

ไม่ท าบุญ 

      ๖. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้หาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรม และ

ไม่ชอบธรรม ด้วยการงานที่ผิดบ้าง ไม่ผิดบ้าง ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่าย 

ท าบุญ 

      ๗. กามโภคบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์ โดยชอบธรรม 

ด้วยการงานที่ไม่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็นสุข และไม่แจกจ่ายไม่ท าบุญ 

      ๘. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม 

ด้วยการงานที่ไม่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็นสุข แต่ไม่แจกจ่ายไม่ท าบุญ 

      ๙. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม 

ด้วยการงานที่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่ายท าบุญ แต่เป็นผู้มัวเมา หมด

มุ่น จดจ่อ ไม่เห็นโทษ ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้น 

      ๑๐. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม 

ด้วยการงานที่ไม่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่ายท าบุญ ทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมา ไม่

หมกมุ่น ไม่จดจอ เห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้น 

      ในกามโภคีบุคคลทั้ง ๑๐ ประเภทนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ

โต) ได้จัดกลุ่มได้ ๔ กลุ่มๆ คือ กลุ่มที่ ๑ ได้แก่กลุ่มแสวงหาไม่ชอบธรรม ซึ่งได้แก่ประเภทที่ ๑,๒,๓ 

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่กลุ่มแสวงหาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง ซึ่งได้แก่ประเภทที่ ๔,๕,๖ กลุ่มที่ ๓ 

ได้แก่กลุ่มแสวงหาโดยชอบธรรม ซึ่งได้แก่ประเภทที่ ๗,๘,๙ และกลุ่มที่ ๔ กลุ่มพิเศษ คือประเภทที่ 

๑๐ คือ ประเภทแสวงหาชอบธรรม และใช้อย่างรู้เท่าทันเป็นอิสระ๑๘๘ ซึ่งมีสอดคล้องกับกามโภคสูตร 

ซึ่งพระพุทธองค์ทรงจัดแบ่งประเภทผู้ประกอบการงานหรือกามโภคีบุคคลเอาไว้ ๑๐ ประเภทดังที่

กล่าวมา แต่ทรงสรรเสริญบุคคลประเภทสุดท้าย คือ “กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาทรัพย์
                                                      

๑๘๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๓๐-๒๓๓. 



๗๑ 
 
โดยชอบธรรม ด้วยการงานที่ไม่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่ายท าบุญ

....”๑๘๙ โดยพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบกามโภคีบุคคลประเภทดังกล่าวไว้ดังนี้ว่า นมสดที่เกิดจาก

แม่โค นมส้มที่เกิดจากนมสด เนยข้นที่เกิดจากนมส้ม เนยใส่ที่เกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส 

ชาวโลกเรียกว่า เลิศกว่านมส้มเป็นต้น เหล่านั้น ฉันใด บรรดากามโภคีบุคคล ๑๐ จ าพวกนี้ กามโภคี

บุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ด้วยการงานที่ไม่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงต้นให้เป็นสุข 

และแจกจ่ายท าบุญ....ใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้น เป็นผู้เลิศประเสริฐ เป็นหัวหน้า สูงสุด ล้ าเลิศ ฉันนั้น

เหมือนกัน๑๙๐ 

      ดังนั้นหลักการบริโภคทรัพย์ตามหลักแห่งสัมมาชีพนั้น เน้นที่การรู้จัก

เพ่ือแผ่คนในสังคมด้วยกัน ดังที่พระพุทธองค์ได้สอนเรื่องหลักการใช้จ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องและเป็น

สัมมาชีพไว้ในปัตตกัมมสูตร๑๙๑ ที่ว่าด้วยกรรมอันสมควร โดยพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้กามโภคี

“แสวงหาโภคทรัพย์มาได้ด้วยน้ าพักน้ าแรง ความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทางสุจริตธรรม

แล้ว”๑๙๒ ควรน าทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งทรัพย์นั้นเพ่ือประโยชน์ ๕ ประการคือ  

   ๑) ใช้เลี้ยงตน มารดาบิดา บุตรภรรยา บริวาร ซึ่งสืบเนื่องจากเป็น

ความปรารถนาของบิดามารดา ผู้ที่แต่งงานแล้วย่อมหวังในการได้บุตร ด้วยปรารถนาในฐานะ ๕ 

ประการ ดังมีปรากฏในปุตตสูตร คือ “(๑) บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงเราตอบ (๒) บุตรจักช่วยท า

กิจของเรา (๓) วงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นาน (๔) บุตรจักปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกไว้ (๕) 

เมื่อเราทั้งสองตายไป บุตรจักท าบุญอุทิศให้”๑๙๓  

      ๒) มิตรสหายให้เป็นสุข,  

      ๓) ใช้ปูองกันภัยธรรมชาติและอันตรายจากบุคคลต่าง ๆ ,  

      ๔) ใช้ท าพลี ๕ คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ อติถิพลี ตอนรับแขก 

ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศให้ผู้ตาย ราชพลี ถวายเป็นของหลวงมีการเสียภาษีอากร เป็นต้น และ เทวตา

พลี ท าบุญอุทิศให้เทวดา  

                                                      
๑๘๙ อง.ทกส. (ไทย) ๒๔/๙๑/๒๐๘. 
๑๙๐ อง.ทกส. (ไทย) ๒๔/๙๑/๒๑๑-๒๑๒. 

  ๑๙๑ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๓. 
  ๑๙๒ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, กรุงเทพมหานคร: หน้า ๓๘. 
  ๑๙๓ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๙/๖๐-๖๑. 



๗๒ 
 
      ๕) อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์ และเหล่าบรรพชิตผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 

ผู้ไม่ประมาทมัวเมา๑๙๔ ซึ่งในของการบริโภคทรัพย์นี้ “เมื่อบุคคลใช้โภคทรัพย์ท าประโยชน์อย่างนี้แล้ว 

ถึงโภคะจะหมดสิ้นไป ก็สบายใจได้ว่า ได้ใช้โภคะนั้นให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามเหตุแล้ว ถ้าโภคะ

เพ่ิมข้ึนก็สบายใจเช่นเดียวกัน เป็นอันไม่ต้องเดือดร้อนใจทั้งสองกรณี”๑๙๕ 

เมื่อบุคคลรู้ถึงวิธีการว่าจะต้องใช้จ่ายทรัพย์อย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคมแล้ว จึง

เป็นประเด็นถัดมาว่า บุคคลจะท าอย่างไรจึงจะมีจุดสมดลของการใช้จ่ายทรัพย์ คือไม่มากเกินไปและ

ไม่น้อยจนเกินไป ในประเด็นนี้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า “หลักสมชีวิตา” ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม หรือธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน ซึ่งหลักสมชีวิตตานี้คื อ 

“มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม คือ รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือฟูม

ฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บเอาไว้”๑๙๖ 

      ดังนั้นการใช้จ่ายทรัพย์ส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงว่า บุคคลจะใช้

จ่ายทรัพย์อย่างไรจึงจะไม่กระทบตนเองและไม่เป็นการเบียดเบียนบุคคลอ่ืน ร่วมทั้งสังคมและสังคม

แวดล้อมมากข้ึนเกิดกว่าจ าเป็น  ซึ่งจะหากว่าบุคคลมีทรัพย์แต่ไม่ใช้จ่ายทรัพย์ หรือตระหนี่ขี้เหนียว ก็

ย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะก่อให้เกิดทุกข์ได้ ดังที่ตรัสไว้ในปราภวสูตรว่า “คนมีทรัพย์มาก มีเงินทองกิน

เหลือเฟือ กินของอร่อยเพียงคนเดียว นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม”๑๙๗ซึ่งในประเด็นแห่งการใช้จ่าย

ทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักของสมชีวิตานั้นเป็นหลักการใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิด

ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลหากเราน ามาประพฤติและปฏิบัติตามได้ ดังที่มีปรากฏในทีฆชาณุ

สูตร ที่ว่าด้วยโกฬิยปุตรที่ชื่อว่าทีฆาณุ ดังมีรายละเอียดว่า 

...สมชีวิตตา เป็นอย่างไร คือ กุลบุตรในโลกนี้รู้ทางเจริญแห่งโภค  

ทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะ ไม่ให้ฟุุมเฟือยนัก 

ไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่า ‘ด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้ รายรับของเราจักเกินรายจ่าย 

และรายจ่ายของเราจักไม่เกินรายรับ’ เปรียบเหมือนคนชั่งของ หรือลูกมือของคน

ชั่งของ ยกตราชั่งขึ้นดูก็รู้ได้ว่า ‘ต้องลดเท่านี้ หรือเพ่ิมเท่านี้’ ฉันใด กุลบุตรก็ฉัน

                                                      
๑๙๔ อง.จตุกฺก.อ. (ไทย) ๒/๖๑/๔๘๓ 
๑๙๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๓๓. 
๑๙๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖. 
๑๙๗ ขุ.สุ. (ไทย) ๑๗/๑๐๒/๕๒๕. 



๗๓ 
 

นั้นเหมือนกัน รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยง

ชีวิตเหมาะสม ไม่ให้ฟุุมเฟือย ไม่ให้ผืดเคืองนักด้วยคิดว่า ‘ด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้ 

รายรับของเราจักเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักไม่เกินรายรับ’ ถ้ากุลบุตรนี้มี

รายรับน้อย แต่เลี้ยงชีพอย่างฟุุมเฟือย ก็จะมีผู้กล่าวหาเขาว่า ‘กุลบัตรผู้นี้ใช้จ่าย

โภคทรัพย์เหมือนคนเกินผลมะเดื้อ’ ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมาก แต่เลี้ยงชีพอย่าง

ฝืดเคือง ก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่า ‘กุลบุตรผู้นี้จักตายอย่างไม่สมฐานะ’ แต่เพราะ

กุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่

พอเหมาะ ไม่ให้ฟุุมเฟือยนัก ไม่ให้ผืดเคืองนักด้วยคิดว่า ‘ด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้ 

รายรับของเราจักเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักไม่เกินรายรับ’ นี้เรียกว่า สม

ชีวิตา..๑๙๘ 

“ทรงตีค่าพฤติกรรมแบบจ าแนกแยกแยะไว้ดังนี้ 

      ๑.พฤติกรรมการแสวงหาทรัพย์ ทรงต าหนิการแสวงหาทรัพย์โดยไม่

ชอบธรรม ด้วยการงานที่ผิด และทรงสรรเสริญการแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด 

      ๒.พฤติกรรมการใช้จ่ายทรัพย์ ทรงต าหนิพฤติกรรม ๓ ประการ คือ 

๑. การไม่เลี้ยงตน (รวมถึงครอบครัว) ให้อ่ิมหน าส าราญ ๒. การไม่แจกจ่าย ไม่ท าบุญ และ ๓.การใช้

จ่ายทรัพย์ด้วยความมัวเมา หมกมุ่น จดจ่อ ไม่เห็นโทษ ไม่มีปัญญา และทรงสรรเสริญพฤติกรรม ๓ 

ประการ คือ  ๑. การเลี้ยงตนเองให้อ่ิมหน าส าราญ ๒.การแจกจ่าย ท าบุญ และ ๓. การใช้จ่ายทรัพย์

ด้วยความไมมัวเมา ไม่หมกมุ่น ไม่จดจ่อ เห็นโทษ มีปัญญา กามโภคบุคคลจ านวนที่ ๑ ของประเภทที่ 

๑ ทรงต าหนิทุกพฤติกรรม ส่วนกามโภคีบุคคลจ านวนที่ ๔ ของประเภทที่ ๓ ทรงสรรเสริญทุก

พฤติกรรม และจัดเป็นกามโภคีบุคคลชั้นพิเศษ 

      จากพระสูตรที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้น พอสรุปได้ว่า พุทธธรรม

ทั้งหลายมีมาตรฐานเดียวกัน คือ ความจริงที่ตรัสไว้ดีแล้ว และตรัสเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟัง๑๙๙ 

                                                      
๑๙๘  องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๑๕/๔๕/๓๔๑-๓๔๒. 
๑๙๙ อดิศักดิ์ ทองบุญ, “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทสตรีทางการบ้านการเมอืง ตามมาตรฐานของพุทธธรรม: 

กรณีศึกษาพระพุทธด ารสัในกัมโพชสูตร”, ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส บรรณาธิการ,  ปี
ที่ ๑ ฉบับท่ี ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗ : ๙๙. 



๗๔ 
 
      ดังนั้น บุคคลที่เลี้ยงชีวิตตามหลักสมชีวิตา คือ “เลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ 

รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่าย เป็นอยู่อย่างพอดีสมรายได้ มีให้ฝืดเคืองหรือฟุุมเฟือย ให้รายได้เหนือ

รายจ่าย”๒๐๐ 
 

  ๒.๑.๖.๒ การจัดการทรัพย์ภายใน 

    ในมิติทางพระพุทธศาสนานั่นค าว่าทรัพย์ แปลว่า และในส่วนของทรัพย์ภายใน

นั้นทางพระพุทธศาสนาหมายถึง อริยทรัพย์ ซึ่งแปลว่า “ทรัพย์อันประเสริฐ, ทรัพย์ของพระ

อริยะ”๒๐๑ มีอยู่ ๗ ประการด้วยกัน ดังมีปรากฏในทีฆนิกาย ปาฏิวรรค คือ “อริยทรัพย์ ๗ คือ ๑. 

สัทธานะ (ทรัพย์คือศรัทธา) ๒.สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) ๓. หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) ๔. โอตตัปปธนะ 

(ทรัพย์คือโอตตัปปะ) ๕. สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) ๖. จาคะธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) ๗. ปัญญาธนะ 

(ทรัพย์คือปัญญา)”๒๐๒ และในสังขิตตธนสูตร สัตตนิบาตร อังคุตตรนิกาย๒๐๓ ก็มีปรากฏหลักค าสอนนี้

เหมือนกัน 

      ๑. สัทธานะ คือ อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา คือ เชื่อ

ปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า ‘แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัส

รู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ฯลฯ เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค... 

      ๒. สีลธนะ คือ อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่า

สัตว์ ฯลฯ เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาท... 

      ๓. หิริธนะ คือ อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริ คือ ละลายต่อ

กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย... 

      ๔. โอตตัปปธนะ คือ อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีโอตตัปปะ 

คือ สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุ้งกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย... 

      ๕. สุตธนะ คือ อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นพหุสูตร ทรงสุตะ สั่ง

สมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมาก ซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมี

                                                      
๒๐๐  พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), ธรรมนูญชีวิต, กรุงเทพมหานคร: หน้า ๓๘. 
๒๐๑ พระธรรมกิตติวงศ์, อ้างแล้ว, หนา้ ๑๒๗๓. 
๒๐๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๑ 
๒๐๓ ดู อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔/๘ 



๗๕ 
 
ความงามในทีสุ่ด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ ครบถ้วน ทรงจ า

ไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ .... 

      ๖. จาคะธนะ คือ อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจาก

ความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้ว มีฝุามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีใน

การแจกทานอยู่ครองเรือน... 

      ๗. ปัญญาธนะ คือ อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา คือ 

ประกอบด้วยปัญญา ฯลฯ ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ...ในอรรถกถาได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า...บรรดา

อริยทรัพย์เหล่านี้ ทรัพย์คือปัญญา ชื่อว่าประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งปวง เพราะว่า ชนทั้งหลายด ารงอยู่ใน

ปัญญา บ าเพ็ญสุจริต ๓ ประการ ศีล ๕ ประการ ศีล ๑๐ ประการให้บริบูรณ์ ย่อมเข้าถึงสวรรค์ ย่อม

บรรลุสาวกบารมีญาณ ปัจเจกโพธิญาณ และพระสัพพัญญุตญาณได้ ปัญญาพระเถระเรียกว่า 

“ทรัพย์” เพราะเป็นเหตุให้ได้สมบัติเหล่านี้ ก็อริยทรัพย์แม้ทั้ง ๗ ประการนี้ พระเถระกล่าวให้ระคน

กันทั้งโลกิยะและโลกุตตระทีเดียว...”๒๐๔ 

    ดังนั้น “อริยทรัพย์ทั้ง ๗ ประการนี้ เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ มี

คุณค่าสู.กว่าทรัพย์ภายนอก ผู้ใดแย่งชิงไม่ได้ ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายใด ๆ ท าให้ไม่ยากจน และ

เป็นทุนสร้างทรัพย์สมบัติภายนอก๒๐๕ ในประเด็นสืบเนื่องนี้ หากแม้บุคคลสามารถจัดการทรัพย์

ภายในเหล่านี้ได้ ย่อมสามารถเป็นที่พ่ึง (สรณะ) แก่บุคคลนั้นได้ เพราะว่า“อริยทรัพย์ จัดเป็นทรัพย์

ภายใน ไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกเหมือนทรัพย์สินเงินทอง แต่ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะเป็นทรัพย์ติดตัว 

…และติดตามไปได้ทุกหนแห่งโดยไม่ต้องแบกหามไป ที่ส าคัญคือสามารถน าส่งให้ถึงสุคติได้เป็นเหตุให้

บรรลุนิพพานได”้๒๐๖ 

 

 

 

 

 

                                                      
๒๐๔ ที.ปา.อ. (ไทย) ๑/๓๓๐/๓๖๕ 
๒๐๕ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อ้างแล้ว, หน้า ๙๑. 
๒๐๖ พระธรรมกิตติวงศ์, อ้างแล้ว, หนา้ ๑๒๗๓. 



๗๖ 
 
   ๒.๑.๗ เป้าหมายของสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

  “การด ารงชีวิตเป็นเรื่องส าคัญพ้ืนฐาน ที่พุทธศาสนาก็ให้ความส าคัญในด้านนี้ ในฐานะ

กระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต ในการให้อุปสมบทกุลบุตร อุปัชฌาย์สอนว่า “ปิณฺฑิยาโลปโภชน  นิสฺ

สาย ตตฺถ เต ยาวชีว  อุสฺสาโห กรณีโย (การบรรพชาอยู่ได้ด้วยบิณฑบาต ท่านต้องขยันตลอดชีวิต”๒๐๗ 

ดังนั้น ในนัยส าคัญของการพัฒนาตนนั้น“บุคคลหรือคนที่พัฒนาตนเองได้ มีปัญญา มีชีวิตที่ดี ควรรู้

จุดหมายของชีวิต”๒๐๘ ซึ่งการที่เรารู้จุดหมายหรือเปูาหมายของชีวิตนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ได้สรุปไว้ ๒ ประเด็นคือ “ (๑). เพ่ือจะได้มีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม (๒). เพ่ือใช้ส ารวจตน

ด้วยตนเอง และเพ่ือจะได้มีความม่ันใจในตัวเอง ในการที่จะพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไป”๒๐๙ ดังนั้น เปูาหมายที่

พึงประสงค์ตามหลักของสัมมาชีพตามนัยพระพุทธศาสนานั่น ได้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ  

    ๒.๑.๗.๑ เป้าหมายระดับปัจเจกบุคคล 

    ส าหรับเปูาหมายในระดับบุคคล (Individual Goals) คือ การหวังเปูาหมายที่อยู่

ตรงหน้าหรือประโยชน์ในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถ ซึ่งแปลว่า “ประโยชน์ในปัจจุบัน, 

ประโยชน์ในโลกนี้ , ประโยชน์ชั้นต้น”๒๑๐ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ให้บุคคลได้อยู่ในปัจจุบัน “หรือ

จุดมุ่งหมายที่มองเป็นของชีวิตนี้คือ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หมายความว่า มี

ทรัพย์สินที่จะพ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ทางสังคมก็มี เพ่ือนฝูงรักใคร่ มีบริวาร มีฐานเป็นที่ยอมรับ

ของคนทั้งหลาย”๒๑๑ ดังนั้นหากบุคคลใดด าเนินธุรกิจหรือประกอบการใดๆ ตามหลักสัมมาชีพ ซึ่งไม่

เบียดเบียนตนและไม่กระทบผู้อ่ืน รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บุคคลนั้นก็จะประสบความส าเร็จใน

ระดับของบุคคล ซึ่งจัดอยู่ในขั้นความส าเร็จในขั้นบรรลุเปูาหมายในปัจจุบัน 

    ๒.๑.๗.๒ เป้าหมายระดับสังคม 

    เปูาหมายในระดับสังคม (Social Goals) คือเปูาหมายในระดับการใช้ชีวิตที่เอ้ือ

ประโยชน์ให้กับคนอ่ืนหรือกับสังคม ซึ่งเรียกว่า ปรหิตประโยชน์ “ซึ่งหมายถึง ประโยชน์เกื้อกูลแก่

ผู้อ่ืน, ประโยชน์อุดหนุนผู้อ่ืน คือสาธารณประโยชน์ หรือสังคมสงเคราะห์นั่นเอง เป็นค าตรงกันข้าม

                                                      

  ๒๐๗ อ้างใน สนิท ศรีส าแดง, พุทธศาสนา กับการศึกษา: ภาคทฤษฎีแห่งความรู้, (กรุงเทพมหานคร: นีล
นาราการพิพม์, ๒๕๓๔), หน้า ๒.  
  ๒๐๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธศาสน์กับการแนะแนว, หน้า ๕๗. 

๒๐๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๗. 
๒๑๐ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๑๐. 
๒๑๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธศาสน์กับการแนะแนว,  อ้างแล้ว, หน้า ๕๘. 



๗๗ 
 
กับค าว่า อัตหิตประโยชน์ คือ ประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน”๒๑๒ ดังนั้น เปูาหมายหรือประโยชน์ในการ

บ าเพ็ญเพ่ือคนอ่ืนหรือเพ่ือสังคมนี้ หรือ “ปรหิตประโยชน์ (นั่นจึง) ใช้เรียกความดีที่บุคคลบ าเพ็ญให้

เป็นประโยชน์เกื้อกูลอุดหนุนผู้อ่ืน มุ่งให้ผู้อ่ืนได้รับผลเป็นส าคัญ ซึ่งเรียกว่า บ าเพ็ญปรหิตประโยชน์ 

ได้แก่การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แก่ชุมชน แก่สังคม โดยมุ่งให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข พ้นจาก

ความเดือนร้อน เกิดความสะดวกในการด ารงชีพ เป็นต้น”๒๑๓  ซึ่ง ปรหิตประโยชน์นี้ “เป็นสิ่งที่ผู้มี

เมตตากรุณาธรรม มีจิตกว้างขวาง มีความเสียสละชอบท า และเป็นเครื่องวัดุอุปนิสัยวัดภาวะความ

เป็นคนเห็แก่ตัวหรือไม่เห็นแต่ตัวของคน”๒๑๔และหากบุคคลมุ่งหวังในการบ าเพ็ญประโยชน์หรือแบ่ง

ปั่นให้แก่คนอ่ืนทั้งด้านสิ่งของและน้ าใจ บุคคลนั้นก็ย่อม “มีชีวิตที่ดีงาม มีคุณค่า มีคุณธรรมความดี 

เป็นประโยชน์ ท าให้มั่นคงในคุณค่าของชีวิตของตน เริ่มตั้งแต่เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม มีปัญญารู้

เข้าใจโลกและชีวิตพอสมควร เป็นความมั่นใจในคุณค่าของชีวิตของตนเอง”๒๑๕ ซึ่งประโยชน์หรือ

เปูาหมายในขั้นนี้นั้นเชื่อมโยมในระยะยาวคือไปถึงปรโลกด้วย  

    ๒.๑.๗.๓ เป้าหมายระดับขั้นสูงสุด (Ultimate Level Goal) 

    เปูาหมายระดับสุดท้ายคือเปูาหมายสูงสุด ซึ่งตรงกับค าภาษาบาลีว่า ปรมัตถะ ซึ่ง

แปลว่า “ประโยชน์สูงสุด, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน”๒๑๖ หรือ “ประโยชน์อย่างยอดยิ่ง 

ประโยชน์อันเป็นสาระแก่นแท้ของชีวิต ประโยชน์อันเป็นจุดหมายสูงสุดที่หมายขั้นสุดท้าย , คือเป็น

ประโยชน์ที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณอย่างยิ่ง ไม่มีสิ่งอ่ืนยิงกว่า”๒๑๗ ซึ่ง “ปรมัตถะประโยชน์ นี้ หมายถึง 

พระอมตนิพพาน เพราะเป็นประโยชน์สูงสุดและเป็นความจริงอย่างยิ่งจึงนิยมให้ความหมายกันว่า 

ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน”๒๑๘ “ปรมัตถประโยชน์ เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งใน ๑๓ อย่าง ที่มี

อยู่ในพระพุทะศาสนาคือทิฏฐธัมมิกัตประโยชน์ (ประโยชน์ในปัจจุบัน) สัมปรายิกัตถประโยชน์ 

                                                      
๒๑๒ พระธรรมกิตติวงศ์, อ้างแล้ว, หนา้ ๕๑๘. 
๒๑๓ พระธรรมกิตติวงศ์, หน้า ๕๑๘. 
๒๑๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๑๘. 
๒๑๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธศาสน์กับการแนะแนว, อ้างแลว้, หน้า ๕๙ 
๒๑๖ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๑๐. 
๒๑๗ พระธรรมกิตติวงศ์, อ้างแล้ว, หนา้ ๕๑๔. 
๒๑๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๑๔. 



๗๘ 
 
(ประโยชน์ในภพหน้า) และ ปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน)”๒๑๙ ซึ่งหากบุคคล

สามารถบ าเพ็ญตนตามหลักสัมมาชีพเพ่ือให้เข้าถึงเปูาหมายขั้นสูงสุด คือ “การมีจิตใจเป็นอิสระ หลุด

พ้นจากความครอบง าของกิเลสและความทุกข์ สามารถท าจิตให้ปรอดโปร่งผ่องใสได้ทุกเวลา แม้จะมี

อารมณ์เข้ามากระทบก็ไม่หวั่นไหว ไม่ขุนมัว ไม่เศร้าหมอง แต่โปร่งโล่ง ปราศจากทุกข์เป็นประโยชน์

สูงสุด”๒๒๐ นั้นคือ การบรรลุพระนิพพาน 

    อนึ่ง เพ่ือความเข้าใจชัด พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้สรุปเปูาหมายหรือ

ประโยชน์ทั้ง ๓ ระดับนี้เอาไว้ ประโยชน์หรือจุดมุ่งหมาย ๓ ขั้นคือ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบันต่อหน้าต่อตา 

๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า ลึกล้ า ระยะยาว 

๓. ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด หลุดพ้น เหนือกาลเวลา 

อนึ่ง ถ้าแบ่งตามแนวราบ ประโยชน์นั้นจะแยกเป็น ๓ ประเภท คือ 

๑. อัตถตัตถะ ประโยชน์ตน 

๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน 

๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝุาย 

    ประโยชน์ตนเองต้องท าให้ได้ ๓ ขั้น ทั้งปัจจุบัน เบื้องหน้า และสูงสุด ส่วน

ประโยชน์ผู้อ่ืนก็ต้องช่วยให้เขาบรรลุทั้ง ๓ ขั้นนั้น และประโยชน์ส่วนรมร่วมกันทั้งสองฝุาย ก็ต้อง

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้งรูปธรรม นามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืนก้าวหน้าไปใน

การบรรลุประโยชน์ ทั้งสามข้ันข้างต้น๒๒๑ 

 

๒.๒ หลักสัมมาชีพกับเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ  

  ๒.๒.๑ แนวพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

  เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปฐมพระราชด ารัสว่าด้วย

เศรษกิจพอเพียง โดยรับสั่งแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยว่า “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความ

                                                      
๒๑๙ เรื่องเดียวกันร, หน้า ๕๑๔. 
๒๒๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธศาสน์กับการแนะแนว, อ้างแลว้, หน้า ๕๘. 
๒๒๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘-๕๙. 



๗๙ 
 
พอดี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่

ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้ าง 

ค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นไป โดยล าดับต่อไป...”๒๒๒ 

  อนึ่ง เพ่ือให้พสกนิกรชาวไทยมีความเข้าใจชัดเจนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น 

กระทั่งเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้มีพระราชด ารัสถึง

เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” แก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝูาถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต มีสาระส าคัญตอนหนึ่งว่า 

ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่า การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบ

พอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้เคยบอกว่า 

ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่าง

นั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิต

ได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก อย่างนี้

ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย จริงอาจจะล้าสมัย คนอ่ืนเขาต้องการมี  เศรษฐกิจที่

ต้องการแลกเปลี่ยน เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา 

แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้ อย่างข้าวที่ปลูก เคยสนับสนุนให้ปลูกข้าวให้

พอเพียงกับตนเองและครอบครัว เก็เอาไว้ในยุ้งเล็ก ๆ แล้วถ้ามีพอมีขาย แต่คนอ่ืนกลับบอกว่าไม่

สมควร โดยเฉพาะในทางภาคอีสาน เขาบอกว่าต้องปลูกข้าวหอมมะลิเพ่ือจะขาย อันนี้ถูกต้อง ข้าว

หอมมะลิขายได้ดี แต่เมื่อขายาแล้วจะบริโภคเองต้องซื้อ ต้องซื้อจากใคร ทุกคนก็ปลูกข้าวหอมมะลิใน

ภาคอีสาน ส่วนมากเขาชอบบริโภคข้าวเหนียว ซึ่งใครจะเป็นคนปลูกข้าวเหนียว เพราะประกาศ

โฆษณาว่าคนที่ปลูกข้าวเหนียวเป็นคนโง่ อันนี้ เป็นสิ่งที่ส าคัญ เลยได้สนับสนุน บอกว่าให้เขาปลูกข้าว

บริโภค เขาจะชอบข้าวเหนียวก็ปลูกข้าวเหนียว เขาชอบปลูกข้าวอะไรก็ตาม ให้เขาปลูกข้าวอย่างนั้น

และเก็บไว้ เพื่อจะบริโภคตลอดปี ถ้ามีที่จะท านาปรัง หรือมีทีมากพอส าหรับปลูกข้าว ก็ปลูกข้าวหอม

มะลิเพื่อที่จะขาย...” 

 สรุปสาระส าคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง” จากพระราชด ารินี้อยู่ที่ว่า “การจะเป็นเสือนั้น

ไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ 

                                                      
๒๒๒ สุเมธ ตันตเิวชกุล, ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๒๘-๑๒๙. 



๘๐ 
 
ให้มีพอเพียงกับตัวเอง” “ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว 

จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป”๒๒๓ และหลังจากนั้นเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทรงเตือนอีกครั้ง

โดยมีพระราชด ารัสเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ว่า “...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควร

ปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็

ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี...” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “...เศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอก

รองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งกอสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็น

เสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป... และรับสั่งอีกว่า “ชีวิตเราเหมือนสร้างบ้าน ขั้นแรกสุดนั้นต้อง

ปักเสาเข็มก่อน ต้องสร้างฐานก่อน มิฉะนั้น บ้านก็อยู่ไม่ได้..๒๒๔ 

 สุเมธ ตันติเวชกุล ได้สรุปหลักส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

เอาไว้ ๖ ประการด้วยกัน คือ 

    ๑. การกระท าใด ๆ ให้มีความพอเพียง หมายถึง ท าพอประมาณ ด้วยเหตุและผล 

การพัฒนาต้องเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 

  ๒. ต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว เพื่อสามารถเผชิญและอยู่รอดจากผลกระทบที่

เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

    ๓. ต้องมความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ

ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และด าเนินการทุก ๆ ขั้นตอน 

    ๔. ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในประเทศให้ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม 

และศีลธรรม 

    ๕. ต้องด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 

    ๖. สร้างความสมดุล และความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง 

ๆ๒๒๕ 
 

 

                                                      
๒๒๓ สุเมธ ตันตเิวชกุล, อ้างแล้ว, หนา้ ๑๙-๒๐. 
๒๒๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๙. 

  ๒๒๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๔. 



๘๑ 
 

 ๒.๒.๒ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” แยกออกได้ ๒ ค า คือ “เศรษฐกิจ กับ พอเพียง” ดังนั้น 

เพ่ือให้ความหมายชัด ผู้จัดจึงได้ศึกษาความหมายทั้งสองค า เพ่ือน ามาประกอบการอธิบาย ได้ดังนี้ 

  (๑) ค าว่า “เศรษฐกิจ” ค าว่า “เศรษฐกิจ” ตามความหมายของศัพท์เดิม หมายถึง 

กิจกรรมที่ท าให้เกิดความประเสริฐ เพราะค าว่า “เศรษฐ” ในภาษาสันสกฤต และ “เสฏฺฐ” ในภาษา

บาลี หมายถึง ประเสริฐ เลิศ ดี ส่วยค าว่า “กิจ” หมายถึง กิจกรรมหรืออาชีพการงาน ดังที่ พุทธทาส

ภิกขุ ได้กล่าวไว้ว่า “...เศรษฐกิจ ก็คือ กิจที่ประเสริฐที่สุด ในฐานะที่ท าให้มนุษย์เป็นอยู่กันอย่างผาสุก 

นี้เรียกว่าโดยตัวหนังสือ...”๒๒๖ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า ค าว่า “...

เศรษฐกิจ” [เสตถะกิจ] ค านี้เป็นค านาม (น.) หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายจ่ายแจก 

และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน...”๒๒๗ 

  ส่วนค าว่า เศรษฐกิจ (Economy) ในความหมายของภาษาอังกฤษแล้ว ทับทิม วงศ์

ประยูร และคณะ กล่าวว่า “...ตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วนั้น หมายถึง การจัดการ

ครอบครัว คือ มีความช านาญในการจัดการเรื่องครอบครัว โดยที่เศรษฐกิจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชา

เศรษฐศาสตร์...”๒๒๘ 

  ตามพจนานุกรมสังคมวิทยาของสังคมตะวันตก ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า “...เศรษฐกิจ 

หมายถึง การจัดการควบคุมทรัพยากรวัตถุมนุษย์ สินค้า และบริหารให้ดีมีประโยชน์ หรือ ได้แก่

สถาบันทางสังคมอันเกี่ยวกับการจัดการควบคุม ผลิต และจ าหน่ายแจกทรัพยากรของมนุษย์ทั้งหลาย

...”๒๒๙ 

  (๒) ค าว่า “พอเพียง” ค านี้ เป็นกริยา (ก.) แปลว่า “...ได้พอเท่าท่ีกะไว้ เช่น ได้เท่านี้ก็ 

                                                      

  ๒๒๖ พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคมีทอง, ๒๕๒๙), หน้า ๘๑. 
  ๒๒๗ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร: 
ราชบัณฑติยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๔๘. 
  ๒๒๘ ทับทิม วงศ์ประยูร, มนุษย์กับเศรษฐกิจ, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๐), 
หน้า ๓. 
  ๒๒๙ อ้างใน  สุเทพ สุวีรางกูร, สังคมวทิยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอ
เดียนสโตร์, ๒๕๕๔) , หน้า ๒๐๒. 



๘๒ 
 
พอเพียงแล้ว...”๒๓๐ เพราะฉะนั้น เมื่อเอาสองค านี้มาต่อกันเข้า จะได้ความหมายว่า “ ค าว่าเศรษฐกิจ

พอเพียง คืองานหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิต เพื่อจ าหน่ายหรือเพ่ือแจกจ่ายในชุมชน บนฐานที่

พอกินพอใช้...” 

  นอกจากนี้ ยังปรากฏมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า “เศรษฐพอเพียง” ไว้ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า ...เศรษฐกิจ

พอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นแนวทางการด ารงชีวิตและ

ปฏิบัติตนของประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินในทางสายกลาง 

ไม่ประมาท ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันใน

ตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤติ มีความมั่นคง 

และยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ....๒๓๑ 

  พระธรรมปิฎก ได้แสดงทัศนะในการให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้ “...

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นเรื่องวัฒนธรรม เพราะหมายถึงวิถีชีวิต รวมตั้งแต่ความเชื่อคุณค่าการ

ประพฤติปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงเศรษฐกิจการศึกษาสุนทรียศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี การพออยู่

พอกิน การพ่ึงพาตนเองตามหลักธรรมของศาสนา...”๒๓๒ และท่านได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง ในการเสวนาเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรม: เศรษฐกิจพอเพียงบนรากฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ ได้

ดังนี้ 

  “...ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อาจมองเป็น ๒ ด้าน คือ มองอย่างวัตถุ

วิสัย และมองอย่างจิตวิสัย 

    (๑) มองอย่างวัตถุวิสัย มองภายนอก คือ ต้องมีกินมีใช้ มีปัจจัยสี่เพียงพอ ที่เรา

พูดว่าพอสมควรกับอัตภาพ ซึ่งใกล้เคียงกับค าว่า พ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ 

                                                      

  ๒๓๐ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๘๒๓. 
๒๓๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๔๘. 
๒๓๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), วฒันธรรมเสวนา  ณ วัดญาณเวศกวัน, (กรุงเทพมหานคร: ภัคธรรศ

, ๒๕๔๔), หนา้ ๑๑๓. 



๘๓ 
 
    (๒) ส่วนความหมายด้านจิตวิสัย หรือด้านจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรู้สึก

เพียงพอไม่เท่ากัน บางคนมีล้านก็ไม่พอ บางคนมีนิดเดียวก็พอ เป็นการพอเพียงทางจิต...”๒๓๓ 

 นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้ “...เศรษฐกิจสมดุล 

เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และเศรษฐกิจชุมชน...”๒๓๔  

 สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้ “..เศรษฐกิจพอเพียง 

หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง (Relative Self-Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือนร้อน 

โดยไม่ต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนให้ดีเสียก่อน คือ ตั้งตัวให้พอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะ

ทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว...”๒๓๕ 

 เสน่ห์ จามริก กล่าวว่า ...เศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอดี 

พออยู่ พอกิน พอใช้ ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาในการด าเนินชีวิต มีดุลยภาพระหว่างชีวิตกับสิ่งต่าง ๆ 

ด าเนินชีวิตแบบพอมีพอกินเป็นสัมมาอาชีวะก่อนเป็นเบื้องต้น จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาหรือแนวคิดโดยมีหลักกากรและอุดมการณ์ที่ช่วยพัฒนามนุษย์และ

สังคมให้มุ่งไปสู่ความยั่งยืนด้วยการรู้จักตนเองพ่ึงตนเอง พอเพียง ไม่โลภมาก มีเหตุผล และไม่

ประมาท...๒๓๖ 

 อภิชัย พันธเสน กล่าวว่า ....เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจที่ไม่เน้นอรรถประโยชน์

สูงสุด (Maximize Utility) อันเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน แต่เน้นความไม่

โลภ พอประมาณ เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการไม่โลภ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เป็นระบบ เศรษฐกิจ

ของประเทศได้ดีที่สุด เศรษฐกิจมีพ้ืนฐานอยู่บนพุทธธรรมของการละกิเลส คือ ความไม่รู้ อันเป็น

อวิชชา และด ารงชีวิตอยู่อย่างพอประมาณด้วยความไม่โลภและไม่ประมาท...๒๓๗ 

                                                      
๒๓๓ อ้างใน อุดมพร อมรธรรม, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระเจ้าอยู่หัว, พิมพ์ครั้งท่ี ๒ 

(กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๕๕), หน้า ๒๘. 
๒๓๔ ประเวศน์ วะสี, ปาฐกถาป๋วย  อ้ึงภากรณ์, ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ สังคม

และวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๑), หน้า ๔๓. 
๒๓๕ สุเมธ ตันตเิวชกุล, ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง

พระชนมายุ ๘๑ พรรษา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔๙. 
๒๓๖ เสน่ห์ จามริก, “เศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน”, ใน ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๑๙๙๙-

๒๐๐๐), (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิถีทัศน์) ๒๕๔๑), หน้า ๕๗-๘๓. 
๒๓๗ อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร์: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขา

ต่าง ๆ , (กรุงเทพมหานคร: บริษทั อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๗๓๖. 



๘๔ 
 

นิธิ เอียวศรีวงษ์ ได้ให้ความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยนัยแห่งวัฒนธรม...

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกว้างกว่ามาก เพราะต้องเอา ๑) อุดมการณ์บางอย่าง 

๒) โลกทัศน์บางอย่าง ๓) ความสัมพันธ์บางอย่าง ๔) ค่านิยมบางอย่างอยู่ในนั้นด้วย จึงจะนับได้ว่าเป็น

เศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง ทั้ง ๔ ประการที่จะกล่าวนี้ คือ ส่วนที่เรารู้จักกันว่าวัฒนธรรมนั่นเอง...๒๓๘ 

ดังนั้นแล้ว “ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง สรุปสั้น ๆ คือ การมีชีวิตที่อยู่อย่างพอดี พอใช้  อุ้มชูตนเองได้ 

หากมีเกินพอก็น าไปขายได้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรม 

 

 ๒.๒.๓ แนวทางด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในส่วนของแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สุเมธ ตันติเวชกุล ได้

เรียบเรียงแนวทางปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกันเนื่องจากพระราชด าริไว้จ านวน ๕ 

แนวทาง ดังนี้ 

   ๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายทุกด้าน ลดละความฟุุมเฟือยในการด ารง

ชีพอย่างจริงจัง ดังพระราชด ารัสว่า ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟูุงเฟูอ ต้องประหยัดไปในทางท่ีถูกต้อง 

   ๒. ยึดถือการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนใน

การด ารงชีพก็ตาม ดังพระราชด ารัสที่ว่า ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติ

ชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักส าคัญ 

   ๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขาย ประกอบ

อาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชด ารัสในเรื่องนี้ว่า ความสุขความเจริญอันแท้จริง

นั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการ

กระท า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น 

   ๔. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้ โดยการ

ขวนขวายใฝุหาความรู้ให้เกิดรายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายส าคัญ พระราชด ารัส

ตอนหนึ่งที่ให้ความชัดเจนว่า การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคง

นี้ เพ่ือตนเอง เพื่อที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่งและขั้น

ต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง 

                                                      
๒๓๘ อ้างใน อุดมพร อมรธรรม, อ้าวแล้ว, หน้า ๒๕. 



๘๕ 
 
   ๕. ปฏิบัติตนในทางที่ดีลดละสิ่งที่ชั่วให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลง

ในครั้ งนี้  เพราะยังมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยที่ด า เนินการโดยปราศจากละอายต่ อแผ่นดิน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชวาทว่าพยายามไม่ก่อความชั่วให้เครื่องท าลาย

ตัวท าร้ายผู้อ่ืน พยายามละความชั่วที่ตนเองมีอยู่พยายามก่อความดีให้แก่ตัวเองอยู่เสมอ พยายาม

รักษาและเพ่ิมพูนความดีที่อยู่นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น๒๓๙ 

 

 ๒.๒.๔ กรอบแนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  กรอบแนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พุทธินันท์ สุขพรวรกุล ได้กล่าวไว้ว่า  การ

พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่

ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ความรอบรู้ 

รอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และการกระท า ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 

    ๑. กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาทีนี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่

ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตตั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา 

และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต 

เพ่ือความมั่นคง และยั่งยืนของการพัฒนา 

    ๒. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน

ทุกระดับ เน้นการปฏิบัติทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

    ๓. ค านิยามความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ ลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

     ๓.๑ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่

มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

      ๓.๒ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ

พอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

                                                      

  ๒๓๙ สุเมธ ตันตเิวชกุล, การด าเนินชีวติในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ, 
(กรุงเทพมหานคร: กองประชาสัมพันธ์ ส านักผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 



๘๖ 
 
      ๓.๓ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์

ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ใกล้และไกล 

    ๔. เงื่อนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น

ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกล่าวคือ 

      ๔.๑ เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผน 

และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

      ๔.๒ เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนัก

ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ตระ

หนี้ 

    ๕. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้คือการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี๒๔๐ 
 

  ๒.๒.๕ องค์ประกอบของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  องค์ประกอบของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ได้แบ่งออกประกอบ

ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ๓ ประการ ได้แก่ 

   ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” 

โดยมุ่งเน้น การผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือพอ

จากการบริโภคแล้วจึงค านึงถึงการผลิตเพ่ือการค้าเป็นอันดับสองรองลงมาผลผลิตส่วนเกินที่ออกสู่

ตลาดก็จะเป็นก าไรของเกษตรกรในภาพการณ์เช่นนี้เกษตรกรจะกลายเป็นผู้ก าหนดหรือเป็นผู้กระท า

ต่อตลาดแทนที่ว่าตลาดจะเป็นตัวกระท าหรือเป็นตัวก าหนดเกษตรกร ดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้และ

หลักใหญ่ส าคัญยิ่งก็คือการลดค่าใช้จ่ายโดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเองเช่นข้าว น้ า 

ปลา ไก่ ไม้ผล พืช ผัก ฯลฯ 

                                                      
๒๔๐ พุทธินันท์ สุขพรวรกุล, จากภูมิปญัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ปฏิบัตกิารพ่ึงตนเอง, (นนทบุรี: เคลด็

ไทย, ๒๕๕๙), หน้า ๓๔. 



๘๗ 
 

  ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มของ

ชาวบ้านทั้งนี้กลุ่มชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านจะท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 

ให้หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การท าธุรกิจ

ค้าขายและการท่องเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองค์กรชาวบ้านเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข้งและ

มีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วเกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

รวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถ

เติบโตไปได้อย่างมีเสถียรภาพซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับ สภาวการณ์

ด้านการกระจายรายได้ที่ดีข้ึน 

    ประการที่สาม เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีความเมตตา ความ

เอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน ในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบอาชีพต่ าง ๆ ให้

บรรลุผลส าเร็จประโยชน์ที่เกิดขึ้น จึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์

ในมิติอ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพ้ืนฐาน

ของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่

ตลอดไป๒๔๑ 

  องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นกระบวนทัศน์

ทางจริยธรรมอย่างใหม่ต่อความยั่งยืน (A new ethical paradigm for sustainability: 

UNESCO,2012) ซึ่งเป็นแนวทางที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต ความประพฤติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุก

ระดับ ตั้งแต่ระดับปัจจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศ

ได้จริง๒๔๒ 
 

 

 

 

 

                                                      
๒๔๑ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, เศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียงมวลรวมในประเทศ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: G.P.CYBERPRINT, ๒๕๕๐), หน้า ๗. 
๒๔๒ ตรี บุญเจือ, “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยงกับความท้าทายใหม่ของการคุ้มรองผู้บริโภค ในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน:์ วิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนา วารสาร กสทช ประจ าปี ๒๕๕๙: ๓๘๘. 
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รูปภาพที่ ๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ “ น้อมน า "เศรษฐกิจพอเพียง" สู่แผนพัฒนาชาติแบบยั่งยืน” ออนไลน์ 

<https://www.thairath.co.th/content/814647> เข้าถึงเมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

๒.๓ แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบระบบสัมมาชีพชุมชน 

 ๒.๓.๑ กรอบแนวคิดที่ส าคัญของสัมมาชีพชุมชน 

กรอบแนวคิดท่ีส าคัญในการพัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชน รวม ๕ ฐานคิด คือ 

   ฐานคิดที่ ๑ การพัฒนาร่วมกันโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Based 

Collaborative Development) มุ่งเน้นให้เกิดการร่วมกลุ่มกันของคน องค์กร เครือข่ายที่มี

เปูาหมายในการหมุนแสริมการท างานของชุมชน โดยยึดทุน และการตัดสินใจในพื้นท่ีเป็นหลัก 

   ฐานคิดที่ ๒ ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ที่หมายถึงการด าเนินธุรกิจที่มิได้แสวงก าไรเพียงอย่างเดียว แต่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ การท าให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Economic-Social-

 



๘๙ 
 
Environment): ESE) มีสมดุล อยู่รวมกันได้อย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการบริหาร

กิจการให้มีผลก าไร เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน รวมถึงสามารถขยายกิจการให้เจริญเติบโตในสังคม

และชุมชนที่ธุรกิจด าเนินอยู่ในระยะยาว มุ่งไปสู่ “ความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจสู่ความยั่งยืนของ

การพัฒนา” (Sustainable Business in Sustainable Development) ในที่สุด 

    ฐานคิดที่ ๓ ร่วมท างานแบบภาคียุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ที่มีการ

ท างานบนหลักการ “ความร่วมมือ” ของกลุ่มที่มีใจและให้การสนับสนุน เป็นกลุ่มที่มีส่วนช่วยคิด ช่วย

ฝัน ร่วมกันวางยุทธศาสตร์การท างาน เป็นคน กลุ่มคนหรือองค์กรที่อยากมีฝันหรือวิสัยทัศน์เดียวกัน 

เป็นภาคีที่มีใจและให้การสนับสนุนงบประมาณ แนวคิด นโยบายหรือเป็นที่ปรึกษาบางครั้ง คอย

ช่วยเหลืออยู่ห่าง ๆ เป็นภาคีที่ช่วยคิด ช่วยฝัน ร่วมวางกลยุทธ์ เพ่ือที่จะส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน

เปูาหมายให้บรรลุพัทธกิจ หรือวิสัยทัศน์ 

   ฐานคิดที่ ๔ การใช้กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive 

Learning through action) มุ่งเน้นการพัฒนาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้จากปฏิบัติจริงในชุมชน มี

การทอดบทเรียนและยกระดับผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

   ฐานคิดที่ ๕ มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาที่มีดุลยภาพทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เกื้อกูลและไม่เกิด

ความขัดแย้งซึ่งกันและกัน มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพ และแข่งขั้นได้โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ยาวนาน ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีผลเสียต่อความ

ต้องการของคนท้ังในปัจจุบันและในอนาคต๒๔๓ 
 

 ๒.๓.๒ กรอบแนวคิดระบบสัมมาชีพ 

  จากฐานคิดพ้ืนฐานในการออกแบบระบบสัมมาชีพชุมชนทั้ง ๕ ฐานคิดข้างต้น จะเห็นได้

ว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องมีกลไกหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการสานพลัง (Synergy) องค์กรภาคต่าง ๆ ให้เข้า

มาท างานร่วมกันแบบภาคียุทธศาสตร์ (Strategic Partner) โดยเฉพาะกับองค์กรภาคธุรกิจ ที่ปัจจุบัน

                                                      

  ๒๔๓ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๘: การปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง: แผนปฏิรูปสัมมาชีพชมุชน, (กรุงเทมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ม.ป.ป.), หน้า ๑๒-๑๓. 
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มีการด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) เข้ามาท างานร่วมกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Based Collaborative Development) 

และใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive learning through action) เป็น

เครื่องมือ ซึ่งกระบวนการพัฒนาตามแนวทางนี้  จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 

Development) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีดุลยภาพทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เกื้อกูลและ

ไม่เกิดความขัดแย้งกันและกัน อันเป็นภาพที่พึงประสงค์ของทุกฝุายในที่สุด๒๔๔ 

 

 ๒.๓.๓ ความส าคัญของการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

  นพ.ประเวส วะสี ได้ชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบันประเทศไทยเกิดความเหลื่อมล้ ามหาศาล ส่งผล

ต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างแก้ไม่ตก จึงเสนอให้หันกลับมาเข้าใจ “ภูมิสังคม” 

ของประเทศไทยและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรและฐานวัฒนธรรมของเรา “จะหายจน

ประเทศและอาจถึงกับรวยแบบไม่รู้โรยก็ยังได้” โดยได้เสนอยุทธศาสตร์ ๓ ประการเพ่ือแก้วิกฤต

เศรษฐกิจ คือ (๑) ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจติดแผ่นดิน (๒) ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรม และ (๓) 

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส าหรับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจติดแผ่นดิน นั่น นพ.ประเวศ 

วะสี ได้ให้ความหมายของค าว่า “เศรษฐกิจติดแผ่นดิน” ว่า หมายถึง “การสร้างสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่

ของคนทั้งแผ่นดินโดยเน้นที่เศรษฐกิจทรัพยากรขอแผ่นดิน” และยังได้อธิบายต่อว่า การมีเปูาหมาย

สัมมาชีพเต็มพ้ืนที่กับเปูาหมายจีดีพีอย่างเดียวนั้นต่างกัน เพราะสัมมาชีพนั้น หมายถึง อาชีพที่ไม่

เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ สัมมาชีพ

จึงเป็นทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรมพร้อมกันไป การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่

เป็นปัจจัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและศีลธรรม และเม่ือคนทั้งประเทศหายจนจะมีอ านาจซื้อมากจะ

ท าให้เศรษฐกิจข้างบนตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคง ไม่ใช่พึ่งแต่การส่งออกเป็นส าคัญ ซึ่งผันผวน และวิกฤตได้

ง่ายตามเศรษฐกิจโลก 

  ดังนั้น “อาชีพในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องมีจริยธรรมควบคุมเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการ

ประกอบอาชีพ เพ่ือหาผลก าไรและมีการร่วมกลุ่มกันเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของคนภายในกลุ่มแล้ว 

อาชีพบางอาชีพมีความจ าเป็นส าหรับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนภายในสังคมอย่างมาก...ถ้าหาก

อาชีพบริการต่าง ๆ ไม่มีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณควบคุมแล้ว คนส่วนใหญ่ในสังคมก็จะถูกเอา
                                                      

๒๔๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓. 
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เปรียบ และเม่ือถูกคนส่วนน้อยในสังคมเอาเปรียบมาก ๆ อาจจ าให้เกิดการใช้กฎหมู่ขึ้นได้ แล้วคนใน

สังคมก็จะเกิดความวุ่นวายในที่สุดความรุนแรงในสังคมก็จะเกิดขึ้น”๒๔๕ ดังนั้น “ชุมชนที่ประกอบ

อาชีพโดยชอบซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดยการลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชน เพ่ือความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน”๒๔๖ 

และ “แนวทางใหม่ของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ ทุกภาคส่วนของสังคมควร

มุ่งสร้างสัมมาชีพให้เต็มพ้ืนที่”๒๔๗ 

 

 ๒.๓.๔ เหตุผลความจ าเป็นในการมีกลไกส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 

  สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ท าการสรุปเหตุผลความจ าเป็นในการมีสถาบันซึ่งเป็นกลไกที่

ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ไว้ ๔ ประการด้วยกัน คือ 

    (๑) เป็นที่ยอมรับกันจากทุกฝุายว่า ชุมชนเป็นฐานการผลิตภาคครัวเรือนที่ส าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร 

วิสาหกิจชุมชน และภาคบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนมาช้านานในรูปแบบของการรวมกลุ่ม

กันของคนในชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประกอบอาชีพ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากชุมชนมี

ความพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วน

ร่วมของประชาขนในท้องถิ่น อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และ

ชุมชนให้สามารถจีดการตนเองภายในชุมชนได้อย่างสมดุล และยั่งยืน แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดความ

เหลื่อมล้ าในทางเศรษฐกิจและสังคม จึงท าให้ประชาชนที่ประกอบสัมมาชีพในชุมชนพ่ึงพิงระบบ

เศรษฐกิจจากภาคแรงงานและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากขาดการส่งเสริม สนับสนุนและให้

การช่วยเหลือในด้านประกอบอาชีพที่เป็นระบบ จึงเป็นเหตุให้เกิดการย้ายถิ่น เพ่ือมาประกอบอาชีพ

ในเมืองหลวง จนสุ่มเสี่ยงกับสภาวการณ์ล้มสลายของชุมชนโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงถือ

เป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ 

เพ่ือให้ชุมชนสามารถเป็นฐานในการสร้างอาชีพ และรายได้เลี้ยงดูประชาชนในชุมชนบนแนวทาง

                                                      

  ๒๔๕ พระเทวินทร์ เทวินฺโท, อ้าวแล้ว, หน้า ๖๗. 
  ๒๔๖ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, คู่มือวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๐), หน้า ๗. 
  ๒๔๗ ประเวศ วะสี, แนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่, หน้า ๒๕. 
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สัมมาชีพ ซึ่งเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับแนวคิดในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ (๑) ที่ให้มีการ

ปฏิรูปด้านสังคมประการหนึ่งโดยให้มีการ “ปฏิรูปกฎหมาย กฎ และกติกาต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้าง

ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสิทธิที่จะดูแล และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และทุนชุมชนต่าง ๆ จัดท า

บริการสาธารณะและจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรบริหาร

ท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชน 

    (๒) ในการพัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชน จ าเป็นที่จะต้องมีกลไกหนึ่งที่ท าหน้าที่ใน

การสานพลัง (Synergy) องค์กรภาคีต่าง ๆ ให้เข้ามาท างานร่วมกันแบบภาคียุทธศาสตร์ (Strategic 

Partner) โดยเฉพาะกับองค์กรภาคธุรกิจ ที่ปัจจุบันมีการด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CRS) เข้ามาท างานร่วมกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 

(Area Based Collaborative Development) และใช้กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ 

(Interactive learning through action) เป็นเครื่องมือซี่งกระบวนการพัฒนาตามแนวทางนี้จะ

น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีดุลยภาพทั้งด้าน

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เกื้อกูลและไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน อันเป็นภาพที่พึง

ประสงค์ของทุกฝุายนั้น กลไกดังกล่าวนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีองค์กรรัฐใดที่ท าหน้าที่ดังกล่าว จึง

เห็นสมควรจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน (องค์การมหาชน) ให้เป็นกลไกที่ท าหน้าที่ดังกล่าว 

    (๓) หากวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของกลไกส่งเสริมสัมมาชีพชุน ตามเหตุผลข้อ ๒ 

จะเห็นว่าเป็นกลไกที่จะต้องใช้บุคลากรในการท างานที่มีความสามารถหลากหลาย (Multi Skills) 

เพราะมีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย (Multi Tasks) โดยเฉพาะความสามารถในการเชื่อมโยงกับ

องค์กรภาคธุรกิจทุกระดับให้เข้ามาร่วมเป็นองค์กรภาคียุทธศาสตร์ เพ่ือร่วมกันลงไปหนุนเสริมการ

ท างานในชุมชน จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จ าเป็นต้องมีกลไกนี้เป็นกลไกในการท างาน 

    (๔) อย่างไรก็ตาม การท างานในลักษณะนี้ มิใช่เป็นการท างานที่ต้องไปเริ่มใหม่ 

แต่สามารถด าเนินการในลักษณะการต่อยอดฐานทุนที่องค์กรอ่ืน ๆ ท างานอยู่เดิมแล้ว อาทิ การ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ของกรม

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น โดยกลไกส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน (องค์กรมหาชน) จะต่อยอด

โดยการท าหน้าที่สานพลังองค์กรภาคธุรกิจ ที่มีความประสงค์ในการหนุนเสริมชุมชนดังกล่าวให้ลงไป

ท างานด้วยกัน เป็นต้น 
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๒.๔ สรุปสาระส าคัญ 

  จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น หลักสัมมาชีพนี้ คือ หลักของอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่

เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสังคม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้  ซึ่งค าว่า “สัมมาชีพ” นั้นในมุมอง

ของพระพุทธศาสนานั้น แปลว่า “การเป็นอยู่ หรือ การด ารงอยู่ที่ประกอบความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย,

ทางวาจา และทางใจ และละเว้นการด ารงอยู่ท่ีปราศจากความทุจริตทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ 

ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและคนอื่น สัมมาชีพนั้นตรงกับค าว่า “สัมมาอาชีวะ” แปลว่า 

การเลี้ยงชีพชอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์แปด ดังนั้นหลักพุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพ

ประกอบด้วย (๑) ศีล ๕ ซึ่งเป็นกรอบพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตของมนุษย์ (๒) อิทธิบาท ๔ อันเป็น

คุณธรรมที่เอ้ือต่อการท างานทุกประเภท (๓) หลักจักร ๔ เสาหลักที่น าพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

น าไปสู่ความมั่งมีศรีสุข น าไปถึงจุดหมายที่ประสงค์ ท่านว่า ธัญชาติ ธนทรัพย์ ยศ เกียรติ และ

ความสุข จะหลั่งไหลมาสู่ผู้ปฏิบัติตามธรรม (๔) สันโดษ หลักของความพอดี คุณธรรมที่ช่วยปูองกัน

ความโลภของคนในโลกของทุนนิยม (๕) อริยทรัพย์ ๗ ทรัพย์ที่อยู่ข้างในตัวตน เริ่มจาก มีความเชื่อที่

มั่นคง (ศรัทธา) มีหลักในการด าเนินชีวิต (ศีล) ความละลายใจในการทุจริตคอร์รัปชั่น (หิริ) ความกลัว

ต่อผลกรรมไม่มี (โอตตัปปะ) ความรอบรู้ มีข้อมูลข่าวสารมาก (สุตะ) และการแบ่งปั่นเผื่อแผ่ต่อคนใน

สังคมด้วยกัน (จาคะ) ประการการสุดท้าย คือ การรู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง (ปัญญา) 

(๖) มรรค มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นแนวทางการด าเนินสัมมาชีพ ที่ยึดมั่นหลักความพอเพียงตามแนวทาง

มัชฌิมาปฏิปทา คือไม่เบียดเบียดตนและผู้อ่ืน มุ่งหวังประโยชน์สูงสุด  หลักการของสัมมาชีพนั้น 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสัมมาอาชีวะ ในมรรค ๘ ซึ่งเป็นการด ารงชีวิตในทางที่ถูกต้อง พอเหมาะ 

พอควร  

  ดังนั้น หลักสัมมาอาชีวะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสัมมาชีพ อนึ่ง ประเภทของสัมมาชีพนั้น 

แยกออกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) สัมมาชีพทางกาย ได้แก่กายสุจิตร ๓ คือ ไม่เบียนเบียนคนอ่ืนด้าน

ร่างกาย, ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น, และไม่ผิดในกาม (๒) สัมมาชีพทางวาจา ได้แก่สัมมาวาจา ๔ คือ ไม่พูด

เท็จ เว้นวาจาหยาบ พูดอยู่ในกรอบศีลธรม พูดแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และเอ้ือในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข และ (๓) สัมมาชีพทางใจ ๓ อย่าง คือ ไม่โลภ, งดเว้นการรุกรานคนอ่ืนและสิ่งแวดล้อม 

และยึดมั่นในความเห็นที่ถูกต้อง ในประเด็นของการจัดการทรัพย์นั้น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) 

การจัดการทรัพย์ภายนอก ซึ่งแบ่งออกไปได้อีก ๔ ประการ คือ ๑)  หลักการแสวงหาทรัพย์ ต้อง

ค านึงถึงว่าจะได้มาอย่างไร การแสวงหาทรัพย์เป็นไปโดยชอบธรรม ยินดีที่ตามหามาได้ มีสติก าลัง
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ทุ่มเทลงไป ได้เท่าไหร่ก็พอใจ (ยถาพลสันโดษ) ยินดีในสิ่งที่หาได้โดยชอบธรรม ไม่ทุจริตฉ้อโกง (ยถา

สารุปปสันโดษ) ๒) หลักการบริหารทรัพย์  คือแบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็น ๔ ส่วนอันได้แก่ ๑ ส่วน เลี้ยง

ดูคนในครอบครัว ๒ ส่วนลงทุนประกอบการงาน ส่วนที่ ๔ เก็บเอาไว้ในยามที่ฉุกเฉิน เป็นการออม

ทรัพย์ไปในตัว ๓) หลักการออมทรัพย์ การออมทรัพย์หรือการรักษาทรัพย์ ตลอดจนการสะสมทุน 

ด้านหนึ่งเป็นการออมไว้เป็นทุนท างาน หรือเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป อีกด้านหนึ่งคือการ

เก็บออมไว้เป็นหลักประกันชีวิตในยามจ าเป็น และเมื่อก าลังเก็บออมเกินความจ าเป็นส าหรับใช้จ่าย

สองด้านก็กลายเป็นส าหรับการสงเคราะห์ บ าเพ็ญประโยชน์จรรโลงธรรมและเกื้อหนุนสังคม สร้าง

สังคมแห่งการให้นั่นเอง และ ๔) หลักการใช้ทรัพย์ หลักการของพระพุทธศาสนาได้วางหลักการ

เกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ไปในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ คือ ด้านหนึ่งเลี้ยงตนเอง เลี้ยงบิดามารดา 

เลี้ยงครอบครัว และคนในความรับผิดชอบให้มีความสุข ด้านที่สองการเผื่อแผ่แบ่งปันเพ่ือไมตรีจิต

มิตรภาพ เช่น การต้อนรับ การสังสรรค์คื ในหมู่ญาติ เพ่ือนฝูงตามสมควรแก่ฐานะ ด้านที่สาม ใช้จ่าย

ทรัพย์นั้นท าความดีบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การท าบุญอุทิศให้ผู้ตายซึ่งจะมีญาติหรื อไม่ก็ตาม ไม่

หลีกเลี่ยงภาษีอาการ หรือการบริจาคทาน เป็นต้น  

 นอกจากนี้การใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ ควรเป็นตามความเป็นจริงถูกต้องตามหลักศีลธรรม 

และเหตุผล และ ๒) การจัดการทรัพย์ภายใน คืออริยทรัพย์ ๗ ประกอบด้วย (๑) สัทธานะ (ทรัพย์คือ

ศรัทธา) (๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) (๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) (๔) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือโอตตัปปะ) 

(๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) (๖) จาคะธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) และ (๗) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา) 

ในส่วนของเปูาหมายของสัมมาชีพนั้นมุ่งไปที่ ๓ ระดับคือ ๑) เปูาหมายระดับบุคคล  ๒) เปูาหมาย

ระดับสังคม และ ๓) เปูาหมายระดับขั้นสูงสุด คือการเข้าถึงสภาวะที่ปราศจากปัญหาในการด าเนิน

ชีวิตนั้นคือ การบรรลุพระนิพพาน ดังนั้นแล้ว บุคคลผู้มุ่งหวังประโยชน์ตนเองต้องท าให้ได้ ๓ ขั้น ทั้ง

ปัจจุบัน เบื้องหน้า และสูงสุด ส่วนประโยชน์ผู้อ่ืนก็ต้องช่วยให้เขาบรรลุทั้ง ๓ ขั้นนั้น และประโยชน์

ส่วนร่วมกันทั้งสองฝุาย ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้งรูปธรรม นามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้ง

ตนเองและผู้อ่ืนก้าวหน้าไปในการบรรลุประโยชน์ ทั้งสามขั้นข้างต้น  โดยมีที่มาจากเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชด าริ ที่ต้องการสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอดี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่

เบื้องต้นก่อน ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียง สรุปสั้น ๆ คือ การมีชีวิตที่อยู่อย่างพอดี พอใช้ อุ้มชูตนเองได้ หาก

มีเกินพอก็น าไปขายได้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า แต่ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความชอบธรรม  ค าว่า “ความ

พอเพียง” นั้น มีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ (๑) ความพอประมาณ (๒) ความมีเหตุผล (๓) ความมีภูมิคุ้มกันที่



๙๕ 
 
ดี ในส่วนของกรอบแนวคิดที่ส าคัญในการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนนั้นมีอยู่ ๕ ฐานความคิดด้วยกัน คือ 

ฐานคิดที่ ๑ การพัฒนาร่วมกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ฐานคิดที่ ๒ ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ฐานคิดที่ ๓ ร่วมท างานแบบภาคียุทธศาสตร์ ฐานคิดที่ ๔ การใช้กระบวนการการเรียนรู้

ร่วมกันในการปฏิบัติ และฐานคิดที่ ๕ มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น อาชีพในปัจจุบันมีความ

จ าเป็นต้องมีจริยธรรมควบคุมเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการประกอบอาชีพ เพ่ือหาผลก าไรและมีการร่วม

กลุ่มกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนภายในกลุ่มแล้ว อาชีพบางอาชีพมีความจ าเป็นส าหรับชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของคนภายในสังคมอย่างมาก 

 

 

 

 



บทท่ี ๓ 

 

แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 

 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักหนึ่งในสังคมโลกยุคปัจจุบัน แต่ด้วยสภาพบริทางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจและการเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

“รูปแบบทางพระพุทธศาสนาเป็นไปเพ่ือมีความรับผิดชอบทางสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จากที่เป็น

พระพุทธศาสนาแบบดังเดิม (Early Buddhism) มาสู่พระพุทธศาสนาแบบจารีตนิยม (Traditional 

Buddhism)”๑ “กระทั่งมีการพัฒนาการมาสู่ยุคสมัยใหม่เรียกว่า พุทธศาสนาแนวใหม่ (Neo or New 

Buddhism) หรือเรียกว่าพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ (Modernist Buddhism) ที่เน้นการประยุกต์ใช้

หลักพุทธธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาในมิติด้านอ่ืน ๆ มากยิ่งขึ้นกับแนวคิดและบริบท

สมัยใหม่”๒ 

 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งในบทที่ 

๓ นี้ ผู้วิจัยจะได้ส ารวจเนื้อหาในพระไตรปิฎก ที่มีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ โดยจะน าเสนอ

เรียงตามล าดับของปิฎก และล าดับชั้นของคัมภีร์ โดยเริ่มจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ทั้งฉบับภาษา

บาลีและฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้อมูล ขั้นทุติยภูมิ 

(Secondary Sources) ที่เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ต าราวิชาการ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็น

ประโยชน์ในแง่ที่จะท าให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดหรือภูมิทัศน์ (Landscape) ของค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

                                                           
๑ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, “ความรับผิดชอบสังคมของบริษัทองค์กรภาคธุรกิจ (ซีเอสอาร์): แนวคิด

พุทธเชิงบูรณาการ” ใน พระพุทธศาสนากับการฟ้ืนตัวจากวิกฤตการณ์โลก , รวบรวมและจัดพิมพ์โดย พระมหา
หรรษา ธมฺมหาโส, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓): หนา้ ๕๕๕. 

๒ เรื่องเดียวกัน. 



 
๙๗ 

 

ดังนั้น ในบทที่ ๓ นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนานั้น ผู้วิจัยจะ

ได้น าเสนอตามล าดับหัวข้อไปนี้  โดยแยกออกเป็น ๒ ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ ๑ แนวคิดความ

รับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา กับประเด็นที่ ๒ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (SCR) ทั่วไป 

ส่วนประเด็นที่ ๓ เป็นการสรุปสาระส าคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๓.๑ แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 ๓.๑.๑ ที่มาของแนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 ความรับผิดชอบมักจะมาตามด้วยหน้าที่ ค าว่า “หน้าที่” คือ ภารกิจที่บุคคลซึ่งเป็น

พลเมืองของรัฐต้องปฏิบัติ... และเพ่ือความผาสุกของประชาชนส่วนรวม เพราะเมื่อบุคคลอยู่ร่วมเป็น

สมาชิกในสังคม ก็ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วย หน้าที่เป็นเรื่องที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับสิทธิ...และ

สิ่งเป็นที่บุคคลจะต้องมี ความรับผิดชอบเป็นส าคัญ”๓ ดังนั้น เมื่อมีบุคคลมีหน้าที่ ความรับผิดชอบใน

สังคมก็ต้องตามมา ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ข้อสังเกตว่า “สิทธิมากับเสรีภาพ 

ขณะที่หน้าที่มาคู่กับความรับผิดชอบ ฉะนั้นสิทธิต้องดุลยภาพกับหน้าที่ และเสรีภาพต้องมีดุลยภาพ

กับความรับผิดชอบ”๔ 

 ในส่วนของความรับผิดชอบของพระพุทธองค์ที่มีต่อชาวโลกนั้น ปรากฏเด่นชัดในประเด็น

ของ พุทธจริยา คือ หลักการปฏิบัติหน้าที่ของพระพุทธเจ้า มีพุทธกิจเป็นต้น ที่ต้องกระท าอย่างเป็น

กิจวัตร ตลอดพระชนชีพ ต่อเทวดาและมนุษย์ผู้ เป็นเวไนยสัตว์ทั้งหลาย จากการปฏิบัติพุทธกิจ

ประจ าวันโดยแยกออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑) โลกัตถจริยา พระจริยาที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ๒) 

ญาตัตถจริยา พระจริยาที่ทรงปฏิบัติหน้าที่อันเก้ือกูลแก่พระประยูรญาติของพระองค์เอง และประการ

สุดท้ายคือ ๓) พุทธัตถจริยา คือ พระจริยาที่ทรงบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตามหน้าที่ของความเป็น

พระพุทธเจ้า ซึ่งพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่ทรงประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอ่ืนที่เรียกว่า 

พุทธจริยานั้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนอ่ืนนั้น ถือได้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสังคม และ

การเกี่ยวข้องกับสังคมของพระพุทธองค์นั้น ก็ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ อันเป็นไปตามพุทธ

ปณิธานที่มีพุทธประสงค์จะช่วยเหลือเวไนยสัตว์ให้พ้นทุกข์ เช่น ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจประจ าวัน ทรง
                                                           

๓ วีระชัย ยศโสธร, จริยศาสตร์, (บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๐๔. 
๔ P.A. Payutto, Buddhist Solution for the Twenty-first Century, Bangkok: 

Buddhadhamma Foundation, 1994, p.9. 
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บัญญัติพระวินัยเป็นหลักการปกครองสงฆ์ ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้สงฆ์ ทรงให้พระธรรมวินัยเป็น

พระศาสดาแทนพระองค์ เป็นต้น 

 ในส่วนของแนวคิดความคิดความรับผิดชอบนั้น มีปรากฏเด่นชัดในพุทธด ารัส เมื่อครั้งที่

พระพุทธองค์ ได้ส่งสมณทูต ๖๐ รูปออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรก หลังจากที่ตรัสแล้ว ดังมี

พุทธพจน์ว่า 

 จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทว

มนุสฺสาน  มา เอเกน เทว อคมิตฺถ...ฯ๕ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง 

ทั้งท่ีเป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้วปวง ทั้งที่เป็นของ

ทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชน

จ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและ

มนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป...ฯ๖ 

 ดังนั้นแล้ว จากพุทธพจน์นี้ พระพุทธองค์จะทรงมีพุทธประสงค์ ๓ ประการ คือ  

  ๑) อัตถายะ แปลว่า เพ่ือประโยชน์ กล่าวคือ ธรรมะที่กล่าวถึงความจริงของโลก

และชีวิตสวนเบนความจริงที่พระสงฆ์สาวกพยายามถ่ายทอดสู่ผู้ฟังด้วยการ เล่าว แสดงให้ผู้ฟังได้รู้เห็น 

เข้าใจ แล้วน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พระธรรมที่ได้รับการส่งผลให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้รับประโยชน์

จากการปฏิบัติธรรมนั้นๆ จนท าให้ชีวิตมีคุณภาพได้บรรลุเปูาหมายทั้ง ๓ ตามล าดับ ได้แก่ (๑) 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ที่เห็นด้วยตา หรือประโยชน์ ปัจจุบันเรียกว่า มนุษย์สมบัติ (๒) สัมปรายิ

กัตถะ คือ ประโยชน์ในเบื้องหน้า เรียกว่า สวรรค์สมบัติ และ ปรมัตถะ คือประโยชน์ อย่างยิ่ง หรือ

ประโยชน์สูงสุด คือ การเข้าถึงภาวะของความดับเป็นของกิเลส  นิพพานสมบัติ ซึ่งเป็นเปูาหมายที่มี

เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น  

  ๒) หิตายะ แปลว่า เพื่อเกื้อกูล กล่าวคือ เมื่อธรรมะถูกน ามาปฏิบัติในวิถีชีวิต จนท า

ให้ผู้ปฏิบัติ ได้พัฒนาตนเองจนเกิดประโยชน์กับผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นด้วยการมีวิถีชีวิตที่ดีงามโดยตรง

แล้ว ธรรมะยังจะเกื้อกูลให้ตัวผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ นอกจากนั้น ยังท าให้เขามี

ความคิดที่จะเกื้อกูลต่อบุคคลอ่ืนๆ อีกด้วย วิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรม จึงเป็นไปเพ่ือการสร้างสรรค์
                                                           

๕ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๔๙. 
๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



 
๙๙ 

 

ประโยชน์ต่อบุคคล รอบข้างและชุมชนทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง ท าให้ชุมชนที่เขาอยู่อาศัยได้รับ

ประโยชน์จากธรรมะอย่างที่เขาได้รับ 

  ๓) สุขายะ แปลว่า เพื่อความสุข กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติตนด้วยการมีวิถีชีวิตที่

ถูกต้อง ดีงามแล้ว ความดีที่เป็นพ้ืนฐานอยู่แล้วนั้น จะเกื้อกูลให้เขาและชุมชนได้มีวิถีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

แล้วขยายผล ของวิถีการด าเนินชีวิตที่ดีงามนั้นออกไป ทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง เพ่ือให้ตนและผู้อ่ืน

บรรลุถึงการ มีวิถีชีวิตที่ดีงาม อันเป็นความสุขท่ีเกิดประโยชน์จากการน าธรรมะมาปฏิบัติ จนธรรมะได้

เกื้อกูลแก่ตน และบุคคลอ่ืน แล้วขยายความสุขในเบื้องต้น ที่เรียกว่า มนุษย์สมบัตินี้ ออกไปให้ถึงทุก

คนในสังคมอย่าง ถ้วนทั่วตั้งแต่ในขณะที่อยู่ระหว่างการเดินทางของชีวิต ก่อนที่ชีวิตจะบรรลุเปูาหมาย

ในระดับท่ีสูงขึ้น ไปอีก คือ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ 

 ดังนั้นแล้ว จากพุทธประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น 

พระพุทธองค์ได้มอบหมายให้พระอริยสงฆ์สาวกไปท าหน้าที่ในการสังเคราะห์สังคม และเฉพาะพระ

พุทธองค์เองทรงปฏิบัติตามพุทธประสงค์นี้เช่นเดียวกัน นั้นก็หมายความว่า การอุบัติขึ้นของ

พระพุทธศาสนาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมมนุษย์โดยส่วนร่วม ทั้งนี้ด้วยการยึดหลัก

ประโยชน์ หลักเก้ือกูล และหลักความสุขของชนหมู่มากนั่นเอง 

 ๓.๑.๒ ความหมายของความรับผิดชอบในภาษาบาลี 

 ภาษาบาลีเป็นภาษาท่ีจารึกค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นหลัก และเป็นภาษาที่

พระพุทธศาสนาใช้บันทึกและอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนถึงยุคปัจจุบันได้

อย่างร่วมสมัย ดังนั้นในการอธิบายหมายของค าว่า “ความรับผิดชอบ” นี้ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ได้

แปลเป็นศัพท์ทางภาษาบาลีดังนี้ว่า “เป็นค านาม แปลว่า “ครุตฺต, ธุรนฺธรตา, อนุยุญฺชิตพฺพตา, เวยฺ

ยาวจฺจ, กรณีย, อนุโยค หากเป็นค าคุณนามตรงกับศัพท์บาลีว่า “ธุรธารี, ธุรวาหี, ธุรพฺพห ภาริย หรือ

หากเป็นกิริยาก็จะตรงกับศัพท์บาลีว่า ‘กตสฺส ผล  สมฺปฏิจฺฉติง’”๗  

   

  

                                                           
๗ พระมหาโพธิวงศาจารย์, พจนานกุรม ไทย-บาลี, (กรุงเทพมหานคร: บจก.ปัญญมิตร การพิมพ์, 

๒๕๕๙), หน้า ๕๘๔. 



 
๑๐๐ 

 

 ๓.๑.๓ หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบ 

 หลักพุทธธรรมนั้น “...มีอยู่มากมายและจ าแนกเป็นหลายหมวดหมู่ แต่ละหลักค าสอนแต่

ละหมวดหมู่มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งสาเหตุและทางที่จะแก้ปัญหาแต่ละ

อย่าง...แต่ละค าสอนยังมีจุดหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของบุคคล”๘ ดังนั้น 

หลักธรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๙ ข้อคือ คือ (๑) กตัญญูกตเวที 

(๒) พรหมวิหาร ๔ (๓) ฆราวาสธรรม ๔ (๔) สังคหวัตถุ ๔ (๕) ทิศ ๖ (๗) สัปปุริสธรรม ๗ (๘) อปริ

หานิยธรรม ๗ และ (๙) อารยวัฒิ ๕ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑.๓.๑ กตัญญูกตเวท ี

   ความกตัญญูเป็นหลักธรรมที่เน้นให้มนุษย์เห็นคุณค่าและรู้สึกส านึกบุญคุณต่อสรรพ

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งมนุษย์ด้วยกันเอง และต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมความโลภ ดังที่

โบราณสอนว่า เมื่อเราได้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นใด อย่าไปหักกรานกิ่นของต้นไม้นั้น เพราะมันมีบุญคุณต่อเรา

ให้ร่มเงาแก่เรา ท าไมจะต้องเนรคุณต่อต้นไม้ด้วยเล่า ค าว่า “กตัญญู” คือ รู้คุณที่ได้รับจากคนอ่ืน 

หรือสิ่งอื่น และ กตเวที คือ ประกาศความรู้คุณนั้นให้ปรากฏด้วยการตอบแทนคุณ ในหลักพุทธธรรม

นั่นใครที่มีความกตัญญูรู้คุณเรียกว่าเป็นคนดีดังพุทธภาษิตที่ว่า “นิมิตตัง สาธุ รูปาน  กตญฺญู

กตเวทิตา” แปลว่า “ความกตัญญูรู้คุณและประกาศตอบแทนคุณนั้นให้ปรากฏเป็นเครื่องหมายของ

คนดี ความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นคุณธรรมของคนดี๙ 

 

 

 

 

                                                           
๘ สมบูรณ์ สุขส าราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๗. 
๙ อ้างใน ประเวศ อินทองปาน, พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม, (กรงุเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๙), หน้า ๒๐๑. 



 
๑๐๑ 

 

   ๓.๑.๓.๒ พรหมวิหาร ๔ 

   สมาชิกที่ดีผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคม มีธรรม คือ หลักความประพฤติ และหลักความ

ประพฤติทีส าคัญก็คือ พรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็นธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่

กว้างขวางดุจพระพรหม ๔ อย่าง ดังต่อไปนี้ 

    ๑.เมตตา ความรัก คือความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคน

ประสบประโยชน์และความสุข 

    ๒.กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ใฝุใจที่

จะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวงได้ 

    ๓.มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มชื่นเบิก

บาน เมื่อเห็นเขาท าดีงามประสบความส าเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย พร้อมที่จะ

ช่วยส่งเสริมสนับสนุน 

    ๔.อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง คือ มองตามความเป็นจริง โดยวางจิตเรียบ

สม่ าเสมอ มั่นคง เที่ยงตรงดุจตาชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดี หรือชั่ว สมควรแก่เหตุที่ตน

ประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และความเท่ียงธรรม๑๐ 

  ๓.๑.๓.๓ ฆราวาสธรรม ๔  

   ในความเป็นผู้ครองเรือนนั้น หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้ครองเรือนที่ต้องใช้

ชีวิตอยู่ในสังคม หลักพุทธธรรมที่ก ากับด้วยธรรมสี่ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมส าหรับการครองชีวิตของ

คฤหัสถ์ท่ีเรียกว่า ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ดังนี้ 

    ๑.สัจจะ ความจริง คือ ด ารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท า

จริง จะท าอะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ 

    ๒.ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัว และแก้ไขปรับปรุง

ตนให้ก้าวหน้าดีงามยิ่งข้ึนอยู่เสมอ 

    ๓.ขันติ อดทน คือ มุ่งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยัน หมั่นเพียร 

เข้มแข็งอดทน ไม่หวั่นไหว มั่นใจจุดหมาย ไม่ท้อถอย 

                                                           
๑๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๐๘, อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๒๕/๑๙๐-๑๙๓. อ้างใน พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑๙, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๕๕), หน้า ๒๐. 



 
๑๐๒ 

 

    ๔.จาคะ เสียสละ คือ มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลบ าเพ็ญ

ประโยชน์ สละโลภ ละทิฐิมานะได้ ร่วมงานกับคนอ่ืนได้ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตน๑๑ 

  ๓.๑.๓.๔ สังคหวัตถุ ๔  

   สังคหวัตถุ แปลว่า “หลักแห่งการสงเคราะห์” สงเคราะห์เราแปลกันว่าช่วยเหลือ 

แต่ที่จริงการสงเคราะห์นั้นตัวศัพท์เองแปลว่า ยึดเหนี่ยว ประสาน ประมวล หรือรวมเข้าด้วยกัน 

หมายความว่า สังคมของเรานี้จะรวมกันเป็นปึกแผ่นมีเอกภาพด้วยการปฏิบัติตามหลัก ๔ ข้อนี้ 

สังคหะ เราเข้าด้วยกัน โดยยึดเหนี่ยวใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี๑๒ ดังนั้น หลักสังคหวัตถุ 

๔ นี้จึง “เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี”๑๓ ซึ่ง

จัดเป็นหลักของการสงเคราะห์ 

   ดังนั้น ลักษณะของสังคหวัตถุนี้ “เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว, หลักการสงเคราะห์

หรือธรรมเครื่อยึดเหนี่ยวจิตใจกันไว้ได้ ธรรมอุปมาดังลิ่มสลักยึดเหนี่ยวใจให้สัมพันธ์กันเสมอกัน”๑๔ 

ดังมีปรากฏในสังคหสูตร๑๕ แห่งจตุกกนิบาต คือ 

    ๑.ทาน ค าว่า “ทาน” นี้ การให้หรือการแบ่งปั่น, “คือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

เสียสละ แบ่งปั่น ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน๑๖ 

    หลักการของการแบ่งปั่นนั้น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แบ่งหลักแห่ง

การแบ่งปัน เอาไว้ ๓ ประเด็น คือ (๑) ให้ด้วยเมตตา เขาอยู่เป็นปกติ ไม่ได้ทุกข์เดือดร้อนอะไร เราก็

เผื่อแผ่ แบ่งปัน แสดงน้ าใจต่อกัน อย่างสมัยโบราณอยู่บ้านข้างเคียง บ้านนี้ ท ากับข้าว ท าแกง ก็แบ่ง

                                                           
๑๑ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๑๕๕, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๔๕, อ้างใน อุดมพร อมรธรรม, ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว, (พิมพ์ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๕๙, หน้า ๑๓๔. 
๑๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), ธรรมะกับการทํางาน. พิมพ์ครั้งท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม

, ๒๕๔๓, หนา้ ๙๕. 
๑๓ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๓. 
๑๔ อ้างในพระศรีคัมภรีญาณ และคณะ, พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา, 

(รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๘๔๒.  
๑๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑ 
๑๖ อ้างแล้ว, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๔๓. 



 
๑๐๓ 

 

เอาไปให้บ้านโน้น (๒) ให้ด้วยกรุณา เขาเป็นทุกข์ เช่นไฟไหม้ เดือดร้อน เราก็ให้เงินทอง ให้เสื้อผ้า

อาหารเครื่องใช้ และ (๓) ให้ด้วยมุทิตา เขาท าสิ่งดีงาม แต่ขาดทุนรอนเราก็ส่งเสริม ให้ทุนรอน

สนับสนุน๑๗ 

    ในกามโภคีสูตร๑๘  พระพุทธองค์ทรงจัดแบ่งประเภทผู้ประกอบการงาน

หรือกามโภคีบุคคลเอาไว้ ๑๐ ประเภท แต่ทรงสรรเสริญบุคคลประเภทสุดท้าย คือ “กามโภคีบุคคล

บางคนในโลกนี้แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม ด้วยการงานที่ไม่ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็น

สุข และแจกจ่ายท าบุญ....” โดยพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบกามโภคีบุคคลดังกล่าว ดังนี้ว่า  

นมสดที่เกิดจากแม่โค นมส้มที่เกิดจากนมสด เนยข้นที่เกิดจากนมส้ม  

เนยใส่ที่เกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส ชาวโลกเรียกว่า เลิศ

กว่านมส้มเป็นต้น เหล่านั้น ฉันใด บรรดากามโภคีบุคคล ๑๐ จ าพวกนี้ 

กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ด้วยการงานที่ไม่ผิด 

ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงต้นให้เป็นสุข และแจกจ่ายท าบุญ....ใช้สอย

โภคทรัพย์เหล่านั้น เป็นผู้เลิศประเสริฐ เป็นหัวหน้า สูงสุด ล้ าเลิศ ฉัน

นั้นเหมือนกัน๑๙   

  

    ดังนั้น การแบ่งปัน (ทาน) จึงเป็นหลักการเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันคนใน

สังคม โดยหลักของการให้ทานนั้น ได้มีพุทธพจน์ ที่ได้แสดงบอกถึงลักษณะหรืออาการของการให้ไว้ ๕ 

ประการ ดังมีปรากฏในสัปปุริสทานสูตร๒๐ ปัญจกนิบาต คือ “สัปปุริสทานมี ๕ คือ ๑. ให้ทานด้วย

ความศรัทธา, ๒. ให้ทานด้วยความเคารพ, ๓. ให้ทานตามกาลอันควร, ๔. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้

ทาน, ๕. ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น” และนอกจากนี้ทานในทานสูตร๒๑ ได้พรรณนาถึง การให้ทาน

และการแบ่งปัน (ทาน) นั้นจะต้องประกอบด้วยองค์คุณ ๓ ประการ คือ “…๑. ก่อนให้ก็มีใจดี, ๒. 

ก าลังให้ก็ท าจิตให้เลื่อมใส่, ๓. ครั้นให้แล้วก็มีใจเบิกบาน...” และประเภทของสิ่งของที่จะให้ทานหรือ

                                                           
๑๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), ธรรมะกับการทํางาน, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๓), หนา้ ๙๖. 
๑๘ อง.ทกส. (ไทย) ๒๔/๙๑/๒๐๘. 
๑๙ อง.ทกส. (ไทย) ๒๔/๙๑/๒๑๑-๒๑๒. 
๒๐ อง.ปญฺจก.  (ไทย) ๒๒/๑๔๘/๒๔๔. 
๒๑ องฺ.ฉกฺก.  (ไทย) ๒๒/๓๗/๔๘๖-๔๘๘. 



 
๑๐๔ 

 

แบ่งปันนั้น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังมีปรากฏในทานวรรค๒๒ ทุกนิบาต คือ “...๑. อามิสทาน (การ

ให้สิ่งของ) ๒. ธรรมทาน (การให้ธรรม)...”  

    อนึ่ง ในการให้ทานที่พึงประสงค์ตามหลักของสัปปุริทาน ดังมีปรากฏในสัป

ปุริสทานสูตร๒๓ อัฏฐกนิบาตร ดังนี้ “สัปปุริสทาน ๘ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. สัตบุรุษย่อมให้ของที่

สะอาด, ๒. สัตบุรุษย่อมให้ของที่ประณีต, ๓.สัตบุรุษย่อมให้ตามกาล, ๔. สัตบุรุษย่อมให้ของที่สมควร, 

๕.สัตบุรุษย่อมเลือก๒๔ ให้, ๖. สัตบุรุษย่อมให้เป็นนิตย์, ๗. สัตบุรุษก าลังให้ก็ท าใจให้ผ่องใส่ ๘. 

สัตบุรุษครั้นให้แล้วก็ดีใจ” สรุปความหมายของสัปปุริสทาน ๘ ประการได้ว่า เป็นการให้ของที่สะอาด 

ประณีต ถูกเวลา เหมาะสม ให้สิ่งที่ดี สม่ าเสมอ ขณะให้จิตก็ผ่องใส่ ครั้นให้แล้วก็มีจิตที่ผ่องใส่ หรือจิต

มีความสุขในทานที่ตนเองได้บ าเพ็ญแล้ว 

   ๒. ปิยวาจา ค าว่า ปิยวาจา แปลว่า “วาจาที่เป็นที่รัก, วาจาที่น่ารัก”๒๕ ซึ่ง

หมายถึง “ค าพูดที่ไพเพราะอ่อนหวาน ค าสุภาพ ไม่หยาบคาย ค าพูดที่พูดด้วยความหวังดี ก่อให้เกิด

ความซาบซึ้งใจ เกิดก าลังใจ ได้สติยั้งคิด ให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้ใฝุท าดี ให้เกิดความสมานสามัคคีใน

หมู่คณะ เป็นต้น” ซึ่งคุณลักษณะของปิยวาจานั้น “เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว้ได้”๒๖ หรือ “เป็น

วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้ง คือกล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี 

ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจ

ให้ยินดีนิยม”๒๗ 

   หลักการของปิยวาจานั้น คือ เป็นวาจาที่เข้าคุณลักษณะของการเป็นปิย

วาจานั้นต้องประกอบด้วย ๔ ลักษณะ คือ “(๑) เป็นค าสุภาษิต คือ ค าที่ดี ไม่ก่อความเดือนร้อน (๒) 

เป็นค าธรรม คือ ค าถูกต้อง มีเหตุผล (๓) ค าเป็นที่รัก คือ ค าไพเราะอ่อนหวาน และ (๔) ค าสัตว์ คือ 

                                                           
๒๒ องฺ.ทุก.  (ไทย) ๒๐/๑๔๒/๑๒๐. 
๒๓ องฺ.อฏฺฐก.  (ไทย) ๒๓/๓๗/๒๙๖-๒๙๗. 
๒๔ เลือกให้ในที่นี้หมายถึง เลือกสิ่งที่ไม่ดีออก แล้วถวายแต่สิ่งที่ดีด้วยการแสวงหาปฏิคคาหก คือ พระ

ทักขิไณยบุคคล และการตั้งความปรารถนาว่า ‘ถวายแก่ท่านรูปนี้จักมีผลมาก ถวายแก่ท่านรูปนี้จักไม่มีผลมาก’ ดู
รายละเอียดใน อง.อฏฺฐก.อ. (ไทย) ๓/๓๗/๒๕๖-๒๕๗. 

๒๕ พระธรรมกิตติวงศ์, อ้างแล้ว, หนา้ ๕๙๑. 
๒๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๑. 
๒๗ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๔๓. 



 
๑๐๕ 

 

ค าท่ีมีจริง เป็นจริง”๒๘ และ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แบ่งหลักของการพูดอย่างรักกัน เอาไว้ ๓ 

ประเด็น คือ (๑) พูดดีด้วยเมตตา ในยามปกติ ก็พูดจาสุภาพ พูดอย่างเป็นมิตร แสดงน้ าใจ ทักทาย

ปราศรัยกัน (๒) พูดดีด้วยกรุณา เวลาเขาเดือดร้อน มีทุกข์ มีปัญหา ก็ปลอบโยน ให้ก าลังใจ แนะน า 

บอกวิธีแก้ปัญหาให้ ดังเช่นคุณหมอและพยาบาลแนะน าคนไข้และญาติคนไข้ให้เข้าใจเรื่องโรคภัยไข้

เจ็บและการปฏิบัติตัว ตลอดจนปลอบใจให้ก าลังใจ และ (๓) พูดดีด้วยเมตตา คือ เมื่อเขาท าดีงาม 

ประสบความส าเร็จ ก็พูดสนับสนุน ให้ก าลังใจ ส่งเสริมให้ช่วยกัน๒๙ 

    ๓.อัตถจริยา ค าว่า “อัตถจริยา” หมายถึง “การประพฤติประโยชน์ คือ 

ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทาง

จริยธรรม”๓๐
  

    หลักการของอัตถจริยานั้น ประกอบด้วย (๑) ช่วยท าประโยชน์ด้วยเมตตา 

คือในยามปกติเราอยู่ด้วยกันกับเขา มีอะไรพอจะช่วยกันได้ ก็ช่วยกัน เช่นยกเก้าอ้ีให้บ้าง เอาน้ าให้

เดิมบ้าง แสดงถึงเมตตาไมตรี แสดงน้ าใจ (๒) ช่วยท าประโยชน์ด้วยกรุณา เวลาเขาตกต่ าเดือดร้อนมี

ปัญหา เช่น เขาตกน้ า ถ้าเรามีก าลังพอ เราแข็งแรง เราก็กระโดดน้ าไปช่วยเขา หรือเขาติดอยู่ในไฟ 

เราก็ไปเอาเขาออกมา หรืออย่างที่คุณหมอและพยาบาลช่วยเหลือรักษาพยาบาลคนเจ็บปุวย ก็อยู่ใน

ข้อนี้ และ (๓) ช่วยท าประโยชน์ด้วยมุทิตา เขาท าความดีกัน เราก็สละแรงกายช่วยเขา มีการ

สร้างสรรค์ความดีอะไรสักอย่างเราก็เอาแรงกายไปช่วย ไปส่งเสริมเขา อย่างสมัยก่อนนี้ ชาวบ้านขน

ทราบเข้าวัด เราก็ไปสละก าลังกายช่วยเขาท าเป็นการท าบุญ คือ เอาก าลังกายไปช่วยส่งเสริมคนท า

ความดี เป็นอันว่าพรหมวิหาร ๓ ข้อต้น มาคูณด้วย ๓ เป็น ๙๓๑ 

    ๔. สมานัตตตา ค าว่า “สมานันตตา” ความเสมอตนเสมอปลาย คือ “ท า

ตนเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึง

วางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรในแต่ละกรณี”๓๒ หรือ

                                                           
๒๘ พระธรรมกิตติวงศ์, หน้า ๒๙๑. 
๒๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), ธรรมะกับการทํางาน, หน้า ๙๗. 
๓๐ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๔๓. 
๓๑ อ้างแล้ว, ธรรมะกับการทํางาน, หน้า ๙๗. 
๓๒ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว. หน้า 

๑๖๗-๑๖๗. 



 
๑๐๖ 

 

หาก “เอาตัวเข้าสมาน แปลตามอักษรว่า ความมีตนเสมอ ข้อนี้หนักไปทางอุเบกขา ซึ่งเป็นตัวกลาง ที่

จะรักษาหลักการและความเท่ียงธรรมไว้  

      หลักการของสมานันตตานั้น ประกอบด้วย (๑)  มีตนเสมอ เริ่มด้วยไม่ถือ

ตัว ไม่ดูถูกดูหมิ่นกัน ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของความเสมอภาค ถ้าดูถูกดูหมิ่นกันเสียแล้วก็คบกันยาก 

(๒)  ไม่เลือกที่รัก ไม่ผลักที่ชัง เสมอภาคโดยไม่ล าเอียงไม่เลือกปฏิบัติ (๓) ไม่เอารัดเอาเปรียบ แง่นี้ก็

ส าคัญมากส าหรับการมีความเสมอภาคท่ีจะให้อยู่กันได้ดี และ (๔) เสมอในสุขและทุกข์ คือร่วมสุขร่วม

ทุกข์ เขามีทุกข์ ก็ทุกข์ด้วย เขามีสุขก็สุขด้วย มีปัญหาก็ร่วมกันเผชิญ ร่วมกันแก้ไข อย่างนี้เรียกว่า 

สมานัตตตา มีตนเสมอ คือมีตนร่วมสมานเข้ากันได้ ท าให้มีเอกภาพ มีความสามัคคี อยู่กันได้ดี สังคมก็

มั่นคงมีสันติสุข๓๓ 

      ในประเด็นของหลักสมานัตตตานั้น อรรถกถาอธิบายว่า ค าว่า สมานัตตตา 

หมายถึง สุขทุกข์ท่ีเสมอกัน เพราะบางคนไม่หวังบุญแม้อย่างหนึ่งในทานเป็นต้น คือ หวังสุข และทุกข์

อันเสมอกันว่า นั่งด้วยกัน นอนด้วยกัน กินด้วยกัน ส าหรับคฤหัสถ์ก็พึงเสมอกันโดยชาติ ส าหรับ

บรรพชิตก็พึงเสมอกันโดยศีล๓๔ 

    พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้สรุปเพ่ือให้เข้าใจอย่างง่าย คือ “สังคหวัตถุ ๔ 

นี้ แปลเป็นภาษาง่าย ๆ ในแง่ของการช่วยเหลือกันเพ่ือให้เกิดประสานสังคม คือ ๑) ช่วยด้วยสิ่งของ

เงินทอง ๒) ช่วยด้วยถ้อยค า เช่น แนะน าคนให้รู้วิธีแก้ปัญหาของเขา ให้ความรู้ สั่งสอนวิชาการ 

เพ่ือให้สามารถแก้ไขบ าบัดความทุกข์ยาก ๓) ช่วยด้วยเรี่ยวแรงก าลัง และ ๔) ท าตัวเสมอสมาน คือ 

ท าตัวให้เข้ากันได้ โดยมีความเสมอภาคกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอหน้าตามธรรม”๓๕  

   ดังนั้นแล้วคุณค่าของ“...สังคหธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุมรถ

ซึ่งแล่นไปไว้ได้ฉะนั้น ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดา ก็ไม่พึงได้การนับถือ หรือการบูชาเพราะ

บุตรเป็นเหตุ แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความส าคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึง..

                                                           
๓๓ อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมะกับการทํางาน, หน้า ๙๘. 
๓๔ พระศรีคัมภีรญาณ และคณะ, พจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา,  

รายงานการวิจยั สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๘๔๓ ดู
รายละเอียดใน อง.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๓๒/๓๒๘ 

๓๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ,พิมพ์ครั้งที่ ๗, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
บริษัท สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๓๙,หน้า ๘๓-๘๔. 



 
๑๐๗ 

 

เป็นผู้น่าสรรเสริญ...”๓๖ หากสังคมใด มีมวลสมาชิกที่ยึดหลักสังคหวัตถุทั้ง ๔ ข้อนี้สังคมนั้น ย่อม

ความสันติสุข และเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการแบ่งปั่น สร้างสรรสังคมแห่งสันติสุขต่อไป 

  ๓.๑.๓.๕ ทิศ ๖  

   ค าว่า “ทิศ” หมายถึง “ด้าน, ข้าง, ทาง, เบื้อง หมายเอา เหนือ ใต้ ตะวันออก 

ตะวันตก เป็นต้น”๓๗  ค าว่า “ทิศ ๖ หมายถึง ทิศ ๖ ทางพระพุทธศาสนา หมายถึงทิศที่ควร

สักการะบูชา ดังมีปรากฎในสิงคาลกสูตร 

   เหตุที่มา: พระพุทธเจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับทิศ ๖ นี้ มีที่มาในสิงคาหกสูตร คือ “พระ

สูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่มาณพชื่อว่าสิงคาลกะ (สิคาละ หรือ สิงคาละในบางแห่ง) 

ขณะเสร็จออกจากพระเวฬุวันจะเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ เพ่ือทรงแนะน าให้ไหว้ทิศตามแบบ

ของอริยวินัย (แบบพุทธ)  

   ใจความส าคัญของพระสูตร: พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกมาณพก าลัง

ไหว้ทิศอยู่แต่เช้าตรู่ มีผมผ้าเปียกปอน จึงตรัสถามเพ่ือชวนสนทนาว่า ก าลังท าอะไร เมื่อเขา กราบทูล

ว่า ก าลังไหว้ทิศตามค าสั่งของบิดา ก่อนบิดาจะตาย จึงตรัสว่า เขาไม่ได้ไหว้ทิศแบบนี้ เขาทูลถามว่า 

ในอริยวินัย เขาไหว้ทิศกันอย่างไร 

   ตรัสตอบว่า อริยสาวกเว้นจากบาปกรรม ๑๔ ประการ คือ กรรมกิเลส ๔ เหตุ ๔ 

ประการที่ท าให้บาปกรรม และอบายมุข ๖ ประการ ชื่อว่า เป็นผู้ปิดปูองทิศ ๖ ปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้ง

สอง ท าให้เกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 

   ทรงอธิบายขยายความเป็นภาคอุทเทสข้างต้น ดังนี้ 

      ๑ .  กร รมกิ เ ลส  ๔  ป ระการ  ได้ แ ก่  ป าณาติ บ าต  อทิ นน าทาน 

กาเมสุมิจฉาจาร และมุสาวาท 

    ๒. เหตุ ๔ ประการ ได้แก่ อคติ ๔ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ 

                                                           
๓๖ อ้างแล้ว, พระศรีคัมภีรญาณ และคณะ, พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา

จุฬา, พระศรีคัมภีรญาณ และคณะ, หน้า ๘๔๒.  
๓๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๐๑.  



 
๑๐๘ 

 

      ๓. อบายมุข ๖ ประการ ได้แก่ (๑) การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมา คือ 

สุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท (๒) การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลา

กลางคืน (๓) การเทีย่วดูมหรสพ (๔) การหมดมุ่นในการเล่นการพนัน (๕) การคบคนชั่วเป็นมิตร และ 

(๖) การเกียจค้าน  

   จากนั้น ทรงอธิบายเรื่องการปิดปูองกันทิศ ๖ โดยแบ่งบุคคล ๖ ประเภทตามจ านวน

ทิศ ๖ คือ บิดา-มารดาเป็นทิศเบื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องซ้าย 

ทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่าง และสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน และทรงแนะน าให้ปฏิบัติกัน

ตามหน้าที่ฝุาย ละ ๕ ประการ (ยกเว้นหน้าที่ของสมณพราหมณ์ ซึ่งมี ๖ ประการ) เมื่อปฏิบัติได้ 

ครบถ้วนครบบริบูรณ์ ผู้ไหว้ทิศแบบนี้จะปิดปูองทิศได้ส าเร็จ จบธรรมบรรยาย สิงคาลกมานพมีความ

เลื่อมใส่ได้แสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต๓๘  

    (๑) ทิศเบื้องหน้า๓๙ 

     (๑.๑) หน้าที่ของบุตรต่อพ่อแม่ 

 คหบดีบุตร บุตรพึงบ ารุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่ ๕ ประการ คือ 

     (๑) ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ (๒) จักท ากิจของท่าน 

(๓) จักด ารงวงศ์ตระกูล จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท (๕) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว 

ท าบุญอุทิศให้ท่าน 

     (๑.๒) หน้าที่ของพ่อแม่ต่อบุตร 

       มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุตรบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการนี้

แล้ว ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ ๕ ประการ คือ (๑) ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว (๒) ให้ตั้งอยู่ในความดี 

(๓) ให้ศึกษาศิลปะวิทยา (๔) หาภรรยา (สามี) ที่สมควรให้ และ (๕) มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอัน

สมควร 

      คหบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุตรบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ 

ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้ ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิด

ปูอง ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 

                                                           
๓๘ ดูรายละเอียด ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๒-๒๘๔/๑๙๙-๒๑๘. 
๓๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/ ๒๑๒-๒๑๓. 



 
๑๐๙ 

 

   (๒) ทิศเบื้องขวา๔๐ 

      (๒.๑) หน้าที่ของศิษย์ต่ออาจารย์ 

      คหบดีบุตร ศิษย์พึงบ ารุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่ ๕ 

ประการ คือ (๑) ลุกขึ้นยืนรับ (๒) เข้าไปคอยรับใช้ (๓) เชื่อฟัง (๔) ดูแลปรนนิบัติ และ (๕) เรียน

ศิลปวิทยาโดยเคารพ 

      (๒.๒) หน้าที่อาจารย์ต่อศิษย์ 

      อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา ศิษย์บ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการนี้แล 

ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยหน้าที่ ๕ ประการ คือ (๑) ๑. แนะน าให้เป็นคนดี (๒) ให้เรียนดี (๓)  บอก

ความรู้ในศิลปะวิทยาทุกอย่างด้วยดี (๔) ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย และ (๕) ท าความปูองกันภัย

ในทิศทั้งหลาย 

       คหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา ศิษย์ย่อมบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ 

ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้ ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าศิษย์ได้ปิด

ปูอง ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้  

    (๓) ทิศเบื้องหลัง๔๑ 

      (๓.๑) หน้าที่สามีต่อภรรยา 

      คหบดี สามีพึงบ ารุงภรรยาผู้ เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่  ๕ 

ประการ คือ (๑) ให้เกียรติยกย่อง (๒) ไม่ดูหมิ่น (๓) ไม่ประพฤตินอกใจ (๔) มอบความเป็นใหญ่ให้ 

และ (๕) ให้เครื่องแต่งตัว 

      (๓.๒) หน้าที่ภรรยาต่อสามี 

      ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง สามีบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการนี้แล 

ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ ๕ ประการ คือ (๑) จัดการงานดี (๒)  สงเคราะห์คนข้างเคียงดี (๓) ไม่

ประพฤตินอกใจ (๔) รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ และ (๕) ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง 

       คณบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลีง สามีบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ 

ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้ ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิด

ปูอง ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้  
                                                           

๔๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๘ /๒๑๓. 
๔๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 



 
๑๑๐ 

 

  (๔) ทิศเบื้องซ้าย๔๒ 

      (๔.๑) หน้าที่กุลบุตรต่อมิตรสหาย 

      คณบดีบุตร กุลบุตรพึงบ ารุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดย

หน้าที่ ๕ ประการ คือ 

      (๑) การให้ (การแบ่งปันสิ่งของให้) (๒) กล่าววาจาเป็นที่รัก (๓) 

ประพฤติตนให้เป็นประโยขน์ (๔) วางตนสม่ าเสมอ และ (๕) ไม่พูดจาหลอกลวงกัน 

      (๔.๒) หน้าที่มิตรสหายต่อกุลบุตร 

      มิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย กุลบุตรบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการนี้

แล ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วนหน้าที่ ๕ ประการ คือ (๑) ปูองกันมิตรผู้ประมาทแล้ว (๒) ปูองกัน

ทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว (๓) เมื่อมีภัยก็เป็นที่พ่ึงพ านักได้ (๔) ไม่ละทิ้งในยามอันตราย และ (๕) 

นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร 

      คหบดี มิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย กุลบุตรบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการ

นี้แล ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยหน้าที่ ๕ ประการนี้ ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดปูอง 

ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้  

    (๕) ทิศเบื้องล่าง๔๓ 

       (๕.๑) หน้าที่ของนายต่อกรรมกร 

       คณบดีบุตร นายพึงบ ารุงทาสกรรมกร ผู้เป็นทิศเบื้องล่างโดย

หน้าที่ ๕ ประการ คือ (๑) จัดการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง (๒) ให้อาหารและค่าจ้าง (๓) ดูแล

รักษายามเจ็บปุวย (๔) ให้อาหารมีรสแปลก และ (๕) ให้หยุดงานตามโอกาส 

       (๕.๒) หน้าที่กรรมกรต่อนาย 

       ทาสกรรมการผู้เป็นทิศเบื้องล่าง นายบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการนี้

แล้ว ย่อมอนุเคราะห์ นายด้วยหน้าที่ ๕ ประการ คือ (๑) ตื่นขึ้นงานก่อนาย (๒) เลิกงานเข้านอนที

หลังนาย (๓) ถือเอาแต่ของที่นายให้ (๔) ท างานให้ดีข้ึน และ (๕) น าคุณของนายไปสรรเสริญ 

                                                           
๔๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๐/๒๑๔-๒๑๕. 
๔๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕-๒๑๖. 



 
๑๑๑ 

 

      คหบดีบุตร ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่าง นายบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ 

ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้ ทิศเบื้องล้างนั้นเป็นอันชื่อว่า นายได้ปิด

ปูอง ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 

      พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายไว้ในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี เรื่อง

หน้าที่นายจ้างพึงกระท าต่อลูกจ้าง ดังนี้             

        ๑.จัดการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง คือไม่ให้คนแก่ท างาน 

ที่คน หนุ่มท า หรือไม่ให้คนหนุ่มท างานที่คนแก่ท า ไม่ให้บุรุษท างานที่สตรีควรท า หรือไม่ให้สตริ

ท างานที่บุรุษควรท า (แต่) จัดหน้าที่การงานให้สมควรแก่ก าลังของคนนั้น ๆ  ๒. ให้อาหารและ

ค่างจ้าง ได้แก่ ด้วยการก าหนดถึงความเหมาะสมของคนนั้น ๆ ว่า “ผู้นี้ยังมีลูกน้อย ผู้นี้อยู่เพียง

คนเดียว” แล้วให้อาหารให้ค่าใช้จ่าย ๓. ดูแลรักษายามเจ็บปุวย ได้แก่ ด้วยการไม่ให้ท างานใน

เวลาปุวยไข่ ให้ยาท าสบายเป็นต้น ดูแลรักษาพยาบาล ๔. ให้อาหารมีรสแปลก ได้แก่ ด้วยการที่

ได้ของอร่อยอันมีรสแปลก ๆ แล้วไม่กินเสียเองทั้งหมด (แต่) แจกให้ทาสและกรรมกรเหล่านั้น  

๕. ให้หยุดงานตามโอกาส ได้แก่ด้วยการหยุดงานในนิจจสมัย และในกาลสมัย ที่ชื่อว่ าหยุดงาน

ในนิจจสมัย ได้แก่ ทาสและกรรมกรท างานหนักตลอดทั้งวันย่อมเหน็ดเหนื่อย เพราะเหตุนั้น การ

รู้เวลาแล้วหยุดงานโดยประการที่ทาสและกรรมกรจะไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไป ที่ชื่อว่า หยุดงาน

ในกาลสมัย ได้แก่ การให้เครื่องตบแต่งของเคี้ยวและของบริโภคเป็นต้น ในวันที่มีมหรสพ งาน

นักขัตฤกษ์และการเล่นกีฬาเป็นต้นแล้วหยุดงาน๔๔ 

       ลูกจ้างผู้เป็นทิศเบื้องล้าง เมื่อนายจ้างบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการ

นี้แล ย่อมอนุเคราะห์ด้วยหน้าที่ ๕ ประการ คือ “ ๑. ตื่นขึ้นท างานก่อนนาย ๒.เลิกงานเข้านอนทีหลัง

นาย ๓. ถือเอาแต่ของที่นายให้ ๔. ท างานให้ดขีึ้น ๕. น าคุณของนายไปสรรเสริญ”๔๕ 

       พระอรรถกาจารย์ได้ อธิบายไว้ในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี เรื่องหน้าที่

ของลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อนายจ้าง ดังนี้ 

เมื่อนายจ้างบ ารุงโดยหน้าที่ ๕ ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์

ด้วย หน้าที่ ๕ ประการ คือ “ ๑. ตื่นขึ้นท างานก่อนนาย ๒.เลิกงาน

เข้านอนทีหลังนาย ๓. ถือเอาแต่ของที่นายให้ ได้แก่ ไม่เพ่งโทษว่า 

                                                           
๔๔ ที.ปา.อ. (ไทย) ๑/๒๑๗/๒๒๒ 
๔๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕ 



 
๑๑๒ 

 

“เรื่องอะไรที่เราจะท างานให้แก่เขา เราไม่เห็นจะได้อะไรเลย” แล้วมี

จิตยินดีในการท างาน เป็นผู้ท าการงาน โดยประการที่ท าดีที่สุด  ๔. 

ท างานให้ดีขึ้น ๕. น าคุณของนายไปสรรเสริญ ความว่า เมื่อถึงคราว

สนทนาในท่ามกลางบริษัท ก็น าคุณของนายไปสรรเสริญว่า “ไม่มีใคร

เช่นกับนายของเรา เราไม่รู้ถึงความเป็นทาส(ลูกจ้าง)ของตน ไม่รู้สึกว่า

ท่านเหล่านั้นเป็นนาย นายอนุเคราะห์พวกเราถึงอย่างนี้”๔๖  

   (๖) ทิศเบื้องบน๔๗ 

    (๖.๑) หน้าที่กุลบุตรต่อสมณพราหมณ์ 

    กุลบุตรพึงบ าพุงสมณพราหมณ์ ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่ ๕ 

ประการ คือ 

      (๑) จะท าสิ่งใด ก็ท าด้วยเมตตา (๒) จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา 

(๓) จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา (๔) เปิดประตูต้อนรับ และ (๕) ถวายปัจจัยเป็นเครื่องยังชีพ 

       (๖.๒) หน้าที่สมณพราหมณ์ต่อกุลบุตร 

       (๑) ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว (๒) ให้ตั้งอยู่ในความดี (๓) อนุเคราะห์

ด้วยน้ าใจอันดีงาม (๔)  ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง (๕)  อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง และ 

(๖)  บอกทางสวรรค์ให้  

       คหบดี สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน กุลบุตราบ ารุงโดยหน้าที่ 

๕ ประการนี้แล้ว ย่ออนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่ ๖ ประการนี้ ทิศเบื้องบนนั้น เป็นอันชื่อว่ากุลบุตร

ได้ปิดปูอง ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้ ฯ 

 

 

 

 

 

                                                           
๔๖ ที.ปา.อ. (ไทย) ๑/๒๑๗/๒๒๒-๒๒๓. 
๔๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/ ๒๑๖ 



 
๑๑๓ 

 

๓.๑.๓.๖ สาราณียธรรม ๖  

  สาราณียธรรม “แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ธรรมเป็นเหตุให้ระลึก

ถึงกัน สาราณียธรรมนี้ เหตุให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รักใคร่ กลมเกลียว เคารพนับถือ 

สงเคราะห์ช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นเอกีภาพ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 

เป็นธรรมที่ท าให้ทุกคนนึกถึงกันด้วยความชื่นชมยินดี”๔๘ 

  ใน สังคีติสูตร๔๙ และปฐมสารณียสูตร๕๐ พระพุทธองค์ทรงตรัสหลักสาราณียธรรม ๖ 

ประการ คือ 

  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  (๑) ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อ

หน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความ

สงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน ‘ค าว่า

เมตตากรรม พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึง กายกรรมที่ควรท าด้วยเมตตาจิต แม้ใน

วจีกรรมและมโนกรรมก็นัยนี้เหมือนกัน”๕๑(๒)ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรม ในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้ง

ต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้นี้ ท าเป็นที่รัก...เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน (๓) ตั้ง

เมตตามโนธรรม ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้นี้ ท าเป็นที่รัก...

เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน (๔) บริโภคโดยไม่แบ่งแยก ลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม 

ได้มาโดยธรรม โดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาต บริโภคร่วมกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ผู้มีศีล ทั้ง

ต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก..เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน ‘ค าว่า ไม่

แบ่งแยก พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายว่า หมายถึงแบ่งแยกอามิสโดยคิดว่า “จะให้เท่านี้ๆ” 

และไม่แบ่งแยกบุคคลโดยคิดว่า “จะให้แก่คนนั้น ไม่ให้แก่คนนี้”๕๒(๕) เป็นผู้มีศีลไม่ขาด ไม่

ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง า เป็นไปเพ่ือ

สมาธิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้นี้ท าให้เป็นที่รัก...

เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน (๖) มีอริยทิฏฺฐิ อันเป็นธรรมเครื่องน าออก เพ่ือความสิ้นทุกข์โดย

                                                           
๔๘ อ้างแล้ว, พระธรรมกิตติวงศ์, ศัพท์วิเคราะห,์ หน้า ๑๑๒๓. 
๔๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๒๑-๓๒๒. 
๕๐ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๖-๔๒๗. 
๕๑ อง.ฉกฺก.อ. (ไทย) ๓/๑๑/๑๔๐.  
๕๒ อง.ฉกฺก.อ. (ไทย) ๒๒/๑๑/๑๔๑  



 
๑๑๔ 

 

ชอบแก่ผู้ท าตาม เสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง‘ค าว่าอริยทิฏฐิ 

ในที่นี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิที่สัมปยุตด้วยองค์มรรค’๕๓ 

 ในส่วนของรายละเอียดนั้นแต่ละข้อนั้น พ่ึงทราบจากการอธิบายดังต่อไปนี้ 

  ข้อที่ ๑ เมตตากายกรรม หมายถึง “จะท าอะไรท าต่อกันด้วยเมตตา ท าด้วยใจหวัง

ดี เช่น เมื่อมีกิจการส่วนรวมก็มาร่วมกัน พร้อมเพรียงกันท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ด้วยหวังที่จะให้

เกิดประโยชน์สุขต่อกัน”๕๔ ในส่วนของการปฏิบัติต่อสังคม คือ “การตั้งเมตตากรรมในกลุ่มเพ่ือน 

รวมทั้งในสมาชิกของหมู่คณะและสังคม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยมีการช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วม

คณะด้วยความเต็มใจ มีการแสดงกิริยาสุภาพอ่อนน้อม เคารพนับถือกันไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าและอยู่ในที่

ลับหลังก็ตาม”๕๕ 

   ข้อที่ ๒ เมตตาวจีกรรม หมายถึง “จะพูดอะไรที่พูดต่อกันด้วยเมตตา พูดด้วย

ความหวังดี มุ่งแก้ปัญหา มุ่งให้เกิดความสามัคคีและประโยชน์สุขร่วมกัน”๕๖ กล่าวคือ “การตั้งเมตตา

วจีกรรมในกลุ่มเพ่ือน รวมทั้งในสมาชิกของหมู่คณะและสังคม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยการ

ช่วยเหลือแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ ช่วยแนะน าสั่งสอน และตักเตือนด้วยความปรารถนาดี และกล่าว

วาจาสุภาพ แสดงถึงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง”๕๗ 

   ข้อที่ ๓ เมตตามโนกรรม หมายถึง“จะคิดอะไรก็ติดต่อกันด้วยเมตตา คิดด้วยใจหวัง

ดี คิดในทางแก้ปัญหา ในทางสมัครสมานประสานส่งเสริม ในทางที่จะเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือสนับสนุนกัน

เพ่ือจุดหมายที่ดีงาม ด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส”๕๘ ในนัยของการปฏิบัติต่อสังคมนั้น คือ “การตั้ง

เมตตาในกลุ่มเพ่ือน รวมทั้งสมาชิกของหมู่คณะและสังคมทั้งต่อหน้าและลับหลัง กล่าวคือ เป็นการตั้ง

จิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเพ่ือน และสมาชิกของหมู่คณะทั้งหลาย มองเพ่ือน 

                                                           
๕๓ อง.ฉกฺก.อ. (ไทย) ๒๒/๑๑/๑๔๗  
๕๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

บริษัท สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๘๐. 
๕๕ สุเทพ สุวีรางกูร, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๕. 
๕๖ อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๘๐. 
๕๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๐. 
๕๘ สุเทพ สุวีรางกูร, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, หน้า ๑๓๕. 



 
๑๑๕ 

 

และสมาชิกของหมู่คณะในแง่ดี แสดงหน้าตายิ้มแย้มต่อกันและกัน รวมทั้งแสดงความชื่นชมยินดีใน

ผลส าเร็จของเพ่ือนและสมาชิกคนอื่นในหมู่คณะด้วยความจริงใจ”๕๙ 

   ข้อที่ ๔ สาธารณโภคี หมายถึง “ได้มาแบ่งกันกินใช้ เรื่องผลประโยชน์นี้ท่านถือเป็น

เรื่องส าคัญมาก หลายคนเข้าใจผิดว่า พระพุทธศาสนามองข้ามเรื่องนี้ ไม่เอาใจใส่เรื่องวัตถุ แต่แท้จริง

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับเรื่องผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง แต่ในขอบเขตที่เรียกว่าเป็นปัจจัย 

เพราะฉะนั้น เรื่องการแบ่งปันลาภและเอ้ือเฟ้ือกันจึงมาในหลักการของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการ

จัดสรรผลประโยชน์”๖๐ ในวิธีของการปฏิบัติต่อสังคมนั้น คือ “การได้สิ่งของมาก็แบ่งปันกันใช้หรือ

บริโภค แต่ต้องเป็นของที่ได้มาด้วยความชอบธรรม แม้ของที่ได้มาด้วยความชอบธรรมนั้นมีจ านวน

เล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้แต่เพียงผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้บุคคลอ่ืนได้มีส่วนใช้สอยหรือบริโภค

ร่วมกัน”๖๑ 

   ข้อที่ ๕ สีลสามัญญตา หมายถึง การ“ตั้งอยู่ในหลักความประพฤติเสมอกัน คล้าย

กับท่ีพูดกันว่ามีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย หลักการนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า สีลสามัญญ

ตา แปลว่า ความเป็นผู้เสมอกันในศีล ทุกคนต่อหน้าวินัยแล้วเสมอภาคกันหมด แม้แต่เป็นพระอรหันต์

ก็ไม่ยกเว้น นอกจากมีกฎยกเว้นให้เป็นสิกขาบท จึงจะพ้นโทษทางวินัย ในเรื่องของวินัยจะอ้างธรรม

ไม่ได้ วินัยก าหนดไว้ให้เสมอภาคกัน และจึงต้องพยายามประพฤติตัวให้เสมอกันโดยศีล เพ่ือไม่ให้เป็น

ที่รังเกียจแก่ชุมชน”๖๒ หรือการ“เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับกลุ่มในหมู่คณะทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

เป็นผู้มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่

คณะ”๖๓ 

   ข้อที่ ๖ ทิฏฐิสามัญญตา ในหลักของสัมมาชีพนั้น หากบุคคลมีทัศนคติในการ

ด าเนินประกอบอาชีพที่เหมือนกัน คือการ“เป็นผู้มีทิฏฐิหรือความเห็นที่ดีงามร่วมกับกลุ่มเพ่ือนทั้งต่อ

หน้าและลับหลังก็ไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความคิดเห็นถูกต้องและ

เห็นชอบร่วมกันในประเด็นที่เป็นหลักการส าคัญ...หรือแนวทางในการขจัดปัญหา” ในส่วนของการ

                                                           
๕๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๕. 
๖๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ,พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

บริษัท สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๘๐. 
๖๑ อ้างแล้ว, สุเทพ สุวีรางกูร, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, หน้า ๑๓๕. 
๖๒ อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๘๑. 
๖๓ อ้างแล้ว, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, หน้า ๑๓๖. 



 
๑๑๖ 

 

ปกครองนั้น คือบุคคลควร“ยืดถือหลักการและอุดมการณ์ของสังคมร่วมกัน สังคมใดไม่มีหลักการ

ร่วมกัน เช่น สังคมประชาธิปไตย ถ้าประชาชนไม่ยืดถือหลักการแห่งประชาธิปไตยร่วมกัน ก็ถึงอวสาน 

เพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนจึงต้องมีอุดมการณ และมีหลักการร่วมกัน”๖๔ 

  เมื่อบุคคลใด ด ารงตนตั้งมั่น และปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม ๖ ข้อนี้แล้ว บุคคล

นั้นย่อมมีคุณลักษณะที่เด่นเฉพาะ เหมาะแก่การงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังมีปรากฏใน

ภัณฑนสูตร๖๕ ปฐมปัณณาสก์ ได้กล่าวถึงสาราณียธรรมกถา ว่าด้วยลักษณะของผู้มีสาราณียธรรม ๑๐ 

คือ “...(๑) มีศีล (๒) เป็นพหุสูตร (๓) มีกัลยาณมิตร (๔) ว่าง่าย (๕) ขยัน (๖) ใคร่ในธรรม (๗) ปรารภ

ความเพียร (๘) สันโดษ (๙) มีสติ (๑๐) มีปัญญา...” จากพระสูตรนี้ท าให้ทราบว่า ผู้ใดที่บ าเพ็ญเรื่อง

สาราณียธรรมแล้ว ผู้นั้นควรมีคุณธรรมภายในทั้ง ๑๐ ประการเป็นแน่นอนดังนั้น หลักสาราณียธรรม

จึงเป็นหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม และช่วยเกื้อกูลให้สมาชิกในสังคมนั้นอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลซึ่ง

กันและกัน 

  ข้อดีของการปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม ๖ นั้นมีปรากฏในทุติยสารณียสูตร ซึ่ง

พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงข้อดีของหลักสาราณียธรรมไว้ ๖ อย่าง คือ “(๑) ท าให้เป็นที่รัก, (๒) ท าให้เป็น

ที่เคารพ, (๓) ท าให้เป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน, (๔) เพ่ือความไม่วิวาทกัน, (๕) เพ่ือความพร้อม

เพรียงกัน, และ (๖) เพ่ือความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน”๖๖  

  ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายถึงข้อดีหรือความส าคัญของ

หลักธรรมสาราณียธรรมนี้ไว้ว่า 

ธรรม ๖ ข้อนี้เป็นหลักแห่งความสามัคคี ในระหว่างบุคคลก็เป็นปิยกรณ์  แปลว่า 

สร้างความรักกัน ครุกรณ์ สร้างความเคารพกัน สารณิย ท าให้ระลึกถึงกัน หรือยึด

เหนี่ยวใจกันไว้ และในแง่ส่วนรวมก็เป็นไปเพ่ือสังคหะ คือ ท าให้รวมคนเข้าเป็นหมู่

อยู่ได้ เพ่ือเป็น อวิวาทะ ท าให้ไม่วิวาทกัน เพ่ือสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียง และ

เพ่ือเอกีภาพ ที่เรียกว่า เอกภาพ คือท าให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๖๗ 

                                                           
๖๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ,พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

บริษัท สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๘๑. 
๖๕ ดูรายละเอียด องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๐/๑๐๖-๑๐๙ 
๖๖ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๒/๔๒๗ 
๖๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๗,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

บริษัท สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๘๐. 



 
๑๑๗ 

 

 

๓.๑.๓.๗ สัปปุริสธรรม ๗ 

  สัปปุริสธรรม ๗ พระพุทธศาสนามีทัศนะเกี่ยวกับการแสวงหาในรูปการท างานไว้

มากมาย ดังแสดงออกมาในรูปของพุทธภาษิตต่าง ๆ เช่น อาฬวกสูตรว่า ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา 

วินฺทิเต ธน  ฯ แปลว่า บุคคลผู้ท าความเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ ขยันหมั่นเพียร ย่อมหาทรัพย์ได้ ในสร

ภมิคชาดกว่า น หิ จินฺตามยา โภคา อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา แปลว่า ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย โภคะ

ทั้งหลายส าเร็จได้เพราะความคิดไม่มีเลย ในทีฆชาณุสูตร ว่า อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิธาน

วา สม  กปฺเปติ ชิวิก็ สมฺภต  อนุรกฺขติ แปลว่า คนขยันหมั่นเพียรในการงาน ไม่ประมาท รู้วิธีการเลี้ยง

ชีพแต่พอเหมาะ รักษาทรัพย์ที่หามาได้  จากพุทธภาษิตที่น ามาอ้างข้างตน จะเห็นได้ว่ า 

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่การแสวงหาทรัพย์ หรือการท างานเป็นอย่างมาก โดยสอนให้ผู้ที่

ขวนขวายทั้งหลายไม่ว่าหญิงหรือชายต้องมีคุณธรรม คือความขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่กิจการงาน

ของตนอย่างสม่ าเสมอ ไม่ท้อถอย สอนให้ลงมือกระท าด้วยความพยายามของตน ไม่สนับสนุนแต่เพียง

การคิดโดยปราศจากการลงมือกระท า นอกจากนี้ยังได้ให้น้ าหนักไปที่ความไม่ประมาทในการประกอบ 

การผลิต หรือการท างานต่าง ๆ และสอนเน้นให้รู้จักการด าเนินชีวิต รู้จักการใช้จ่าย และรักษาทรัพย์ที่

หามาได้ รู้จักการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะพอดีกับตนเอง ดังนั้น ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็น

สัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดีมี ๗ ประการ๖๘ คือ 

    ๑.ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือรู้จักเหตุ คือ รู้จักหลักความจริง รู้

หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น รู้

ว่าอาชีพที่ตนประกอบนั้นมีคุณหรือมีโทษอย่างไร ให้คุณในด้านไหนบ้าง เมื่อด าเนินตามอาชีพนั้นแล้ว 

ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร หากเป็นโทษที่พึงละการหาเลี้ยงชีพด้านนั้น แต่หากเป็นคุณ 

เป็นอาชีพที่สุจริต ไม่เป็นอาชีพที่เบียดเบียนใคร ๆ เมื่อประกอบอาชีพนั้นแล้ว ไม่เกิดทุกข์ภัยแก่ตน 

และบุคคลอ่ืนภายหลัง นี้แสดงว่ารู้จักเหตุและรู้จักธรรมนั่นเอง 

                                                           
๖๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๑๓๔, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. อ้างใน กฤต ศรียะอาจ และคณะ, 

การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธจริยศาสตร์กับการประกอบอาชีพในสมัยพุทธกาล , (รายงานการวิจัย สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๕๕. 



 
๑๑๘ 

 

    ๒.อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือรู้จักผล คือ รู้

ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการประกอบ

อาชีพนั้น 

    ๓.อัตตัญญุตา ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง 

ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้

เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

    ๔.มัตตัญญุตา ความรู้ประมาณ คือ ความพอดี ไม่โลภจนเกินควร หากมี

ทรัพย์อันเกิดจากอาชีพ ก็รู้จักใช้จ่ายแต่พอเพียง เสียสละแบ่งปันและเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น 

    ๕.กาลัญญุตา ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่

จะต้องใช้ในการประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอ

เวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น 

    ๖. ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท คือ รู้ว่าอาชีพที่ตนท านั้นถูกต้องตามหลัก

จริยธรรมของชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยา

อย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างไร เป็นต้น 

    ๗. ปุคคัญญุตา หรือ ปุคคปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่าง

แห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัยแล้ว ความสามารถ และคุณธรรมเป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้

ที่จะปฏิบัติตนต่อบุคคลนั้นด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอน

อย่างไร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๑๙ 

 

๓.๑.๓.๘ อปริหานิยธรรม ๗  

  โดยพ้ืนฐานแล้ว“การที่พุทธศาสนามีหลักค าสอนที่โน้มน้าวน าให้ประชาชนมีความ

เชื่อและยืดถือเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตอย่างเดียวกัน เท่ากับเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและ

ความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม สังคมที่มีบูรณาการทางความเชื่อทางเชื้อชาติและศาสนาเข้มแข็งจะท า

ให้มคีวามมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม”๖๙ ดังนั้น หลักพุทธรรมที่ส่งเสริมให้มนุษย์เรียนรู้ในการ

อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เพ่ือเกิดสันติสุขในสังคมนั้น เรียกว่า อปริหานิยธรรม คือ ธรรมไม่เป็นที่ตั่ง

แห่งความเสื่อม, ธรรมที่ท าให้ไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝุายเดียว”๗๐   

  หลักอปริหานิยธรรม นั้น ประกอบไปด้วย  

  ข้อ ๑ “ประชุมกันเนืองนิจ”๗๑ 

   ข้อ ๒ “เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็อยู่จนเลิกโดยพร้อม

เพรียงกัน และเม่ือมีกิจส่วนรวม คือ สังฆกรณีย์เกิดข้ึน ก็ต้องพร้อมใจกันท า”๗๒ 

   ข้อ ๓ “ไม่ถืออ าเภอใจแล้วบัญญัติอะไรตามใจตัว หรือล้มเลิกถอนบทบัญญัติอะไร

ตามใจตัว”๗๓ 

   ข้อ ๔ “เคารพนับถือยกย่องบุคคลที่เป็นหลัก ที่เรียกว่า สังฆบิดร มองเห็น

ความส าคัญของท่าน ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อแต่ภิกษุใดเป็นเถระ เป็นรัตตัญญู หมายความว่า ได้มี

ประสบการณ์ยาวนาน มีความรู้หลัก ต้องมองเห็นความส าคัญของถ้อยค าของท่าน และให้ความส าคัญ

ว่าเป็นสิ่งอันพึงฟัง ไม่ใช่ลบหลู่ละเลยหรือมองข้ามไป”๗๔ 

   ข้อ ๕ “ให้เกียรติและคุ้มครองสตรีไม่ให้มีการข่มเหงรังแกกุลกุมารี”๗๕ 

                                                           
๖๙ สมบูรณ์ สุขส าราญ, การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา: กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๓๐), หน้า ๒๗.  
๗๐ อ้างใน พระศรีคัมภรีญาณ และคณะ, หน้า ๑๕๙๐.  
๗๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (พิมพ์ครั้งท่ี ๗, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

บริษัท สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๘๑. 
๗๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๑-๘๒. 
๗๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๒. 
๗๔ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
๗๕ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดยีวกัน. 



 
๑๒๐ 

 

   ข้อ ๖ “ให้ความส าคัญแก่ เจดีย์ หรืออนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เคารพ เป็นที่รวมใจของ

สังคม และเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม”๗๖ 

   ข้อ ๗ “จัดการอารักขาคุ้มครองปูองกันแก่พระอรหันต์ หมายความว่า พระสงฆ์ หรือ

นักบวชที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไม่ประมาทมัวเมา เป็นหลักใจของประชาชน เป็นตัวแทนของ

คุณธรรม เป็นหลักของศีลธรรม เป็นผู้รักษาธรรมไว้ให้แก่สังคม ให้ถือเป็นหน้าที่ของบ้านเมืองจะต้อง

จัดการอารักขา คุ้มครองปูองกัน และยินดีต้อนรับท่าน”๗๗ 

๓.๑.๓.๙ อารยวัฒิ ๕ 

  ความรับผิดชอบชีวิตที่เกี่ยวข้อง คือ มีความสัมพันธ์อันดีงาม อบอุ่นเป็นสุขภายใน

ครอบครัว ตลอดถึงญาติมิตร ผู้ร่วมงาน และคนที่พ่ึงพาอาศัยอยู่ในปกครองทั้งหมด โดยท าหน้าที่มิใช่

เพียงน าประโยชน์ทางวัตถุมาให้เขาอย่างเดียว แต่น าประโยชน์สุขทางจิตใจมาให้ด้วย โดยประพฤติตน

เป็นตัวอย่าง ช่วยชักจูงให้คนในครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้นด้วย

คุณธรรมที่เรียกว่า อารยวัฒิ ทั้ง ๕ ดังต่อไปนี้ 

    ๑.งอกงามด้วยศรัทธา คือ ให้ความเชื่อมั่นใจในพระรัตนตรัย และในการที่

จะท าความดี มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ 

    ๒.งอกงามด้วยศีล คือ ให้ความประพฤติดีงาม สุจริต รู้จักเลี้ยงชีวิตมีวินัย 

และมีกิริยามารยาทอันงาม 

  ๓.งอกงามด้วยสุตะ คือ ให้มีความรู้จากการเล่าเรียนสดับฟัง โดยแนะน าหรือ

ขวนขวายให้ศึกษาหาความรู้ที่จะฟ้ืนฟูปรับปรุงชีวิตจิตใจ 

  ๔.งอกงามด้วยจาคะ คือ ให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจต่อกัน และพอใจท า

ประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ 

  ๕.งอกงามด้วยปัญญา คือ ให้มีความรู้คิด เข้าใจเหตุผล รู้ดี รู้ชั่ว รู้คุณโทษ ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์ มองสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง มีวิจารณญาณ รู้จักใช้ปัญญาเหตุปัจจัย แก้ไขปัญหา และ

จัดท าด าเนินการต่าง ๆ ให้ได้ผลดี๗๘
 

                                                           
๗๖ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
๗๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๒-๘๓. 
๗๘ อ้างใน อุดมพร อมรธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๔-๑๓๕. 



 
๑๒๑ 

 

  ดังนั้นแล้วประโยชน์ของความรับผิดชอบดังที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น สิ่งที่เป็นประโยชน์

ก็คือ การมุ่งหวังให้สังคมนั้นเป็นสั่งคมที่มี ความยีดมั่นในคุณความดี (ศรัทธา) มีเรียบในการด าเนิน

ชีวิต (ศีล) เป็นสังคมแห่งการใฝุรู้ (สุตะ) และยินดีในการเสียสละ จิตอาสาเพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วม 

(จาคะ) และเป็นสังคมอุดมปัญญาในที่สุด (ปัญญา) และเปูาหมายปลายทางก็คือ เกิดความสันติสุขใน

สังคมนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๒๒ 

 

  จากแนวคิดหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบในสังคมนั้น สามารถ

เขียนเป็นแผนภูมิเพ่ือให้เข้าใจง่าย ดังแผนภูมิรูปภาพที่ ๓  ดังนี้  

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิรูปภาพที่ ๓: แผนภูมิความสัมพันธ์ของหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบ 

   ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 
 

กตัญญู
กตเวที 

พรหม
วิหาร ๔ 

ฆราวาสธรรม ๔ 

สังคหวัตถุ ๔ 

ทิศ ๖ 

สารารียธรรม ๖ 

สัปปุริสธรรม ๗ 

อปริหานิยธรรม ๗ 

อารยวัฒิ ๕ 



 
๑๒๓ 

 

 ๓.๑.๔ ประเภทความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 ประเภทของความรับผิดชอบตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้น ผู้วิจัยได้แบ่งตามหลัก

ของทิศ ๖ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่จะเพ่ิมเติมรายละเอียด ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นเป็นภาพรวมทั้งหมด โดย

ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทความรับผิดชอบตามทิศ ๖ ออกเป็น ๒ ประเภทหลัก คือ (๑) ความรับผิดชอบ

ของสมาชิกในครอบครัวครัว ซึ่งมีอยู่ ๔ ประเภท และ (๒) ความรับผิดชอบผิดต่อบุคคลภายนอก

ครอบครัว ซึ่งมีอยู่ ๘ ประเภท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

  ๓.๑.๔.๑ ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 

  ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคม ในสังคมมนุษย์นั้น ครอบครัวจะสมบูรณ์ขึ้น 

ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวที่ครบ นั้นคือ ต้องมีพ่อแม่ และบุตรธิดา ดังนั้น การจะเป็นสถาบัน

ครอบครัวที่สมบูรณ์ได้นั้น “...ครอบครัวในความหมายของพระพุทธศาสนา จึงต้องประกอบด้วยหลัก

ที่ส าคัญดังนี ้    

(๑) มีการอยู่ร่วมกันระหว่างชายหญิง 

  (๒) สมาชิกมีความผูกพันกันทางเพศ หรือสายสัมพันธ์ทางสายโลหิต ซึ่งเป็น

การสืบต่อชาติตระกูล 

  (๓) มีการก าหนดหน้าที่บทบาท และสถานะของสมาชิกในครอบครัว 

กล่าวคือ หน้าที่ระหว่างมารดากับบุตรธิดา หน้าที่ระหว่างบุตรธิดากับมารดา หน้าที่

ระหว่างสามีกับภรรยา หรือ หน้าที่ระหว่างครอบครัวกับสังคมภายนอก 

  (๔) เป็นพันธะหน้าที่หน้าศีลธรรม กล่าวคือ ครอบครัวต้องมีศีลธรมเป็น

มงคลน า ชีวิต๗๙ 

  ดังนั้น “จุดเริ่มต้นของครอบครัว คือ การแต่งงานระหว่างชายและหญิง การที่ชาย

และหญิงจะแต่งงานกัน เพราะเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น 

๑. ความรัก และความปรารถนาจะเป็นคู่ครองกัน ซึ่งกันและกันตลอดทุก

ชาติ 

                                                           
๗๙ พระมหาภู เนตุ  จันทร์จิต , หน้าที่ของมารดาบิดาในพุทธจริยศาสตร์ ,  (กรุง เทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑), หน้า ๘๔-๘๕. 



 
๑๒๔ 

 

๒. ความเห็นอกเห็นใจในชาติปัจจุบัน ซึ่งข้อนี้เกี่ยวเนื่องด้วยการสงเคราห์

ช่วยเหลือของฝุายใดฝุายหนึ่ง รวมทั้งการท าความดีของฝุายหนึ่งจนอีก

ฝุายหนึ่งเห็นอกเห็นใจยอมรับเป็นคู่ครอง 

๓. ผู้ใหญ่จัดให้แต่งงานกัน (Arranged Marriage) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า การแต่งงานแบบคลุมถุงชน 

๔. การแต่งงานโดยการแลกเปลี่ยนพ่ีน้องสาวหรือลูกสาว เพ่ือเป็นภรรยา

ของตนหรือเป็นภรรยาของลูกชายหรือพ่ีน้องชาย 

๕. การแต่งงานโดยการซื้อหรือจ่ายเงินค่าตัวหรือเจ้าบ่าว ให้แก่พ่อแม่

ผู้ปกครองของฝุายหญิงหรือฝุายชาย๘๐ 

  จากค ากล่าวข้างต้นนี้ ก็แสดงให้เห็นว่า การจะท าสังคมหนึ่งให้เป็นครอบครัวที่ดี 

บุคคลที่อยู่ในครอบครัวต้องท าหน้าที่ ๒ ประการด้วยกัน ก็คือ 

    ๑. ท าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ คือ เมื่อเรามีสถานภาพเป็นคนในครอบครัว 

เช่น ความเป็นพ่อ เป็นต้น เราก็ต้องท าหน้าที่แห่งความเป็นพ่อให้สมบูรณ์ เพราะมิฉะนั้นแล้ว 

ครอบครัวจะเกิดการแตกแยก หรือมิได้มีพัฒนาการ 

    ๒. ท าหน้าที่ร่วมกับครอบครัวให้สมบูรณ์ คือ เมื่อเราอยู่กับครอบครัว 

หน้าที่ระหว่างกันและกัน เช่น ระหว่างภรรยากับสามี เป็นต้น ก็ต้องท าให้สมบูรณ์ 

   ฉะนั้น สังคมขนาดเล็กหรือครอบครัว จะมีพัฒนาการที่ดี เอ้ืออ านวยต่อความสุข 

บุคคลในครอบครัวก็ต้องมีศีลธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องประกอบในการด าเนินชีวิตด้วย ส าหรับหลัก

ค าสอนในพระพุทธศาสนา ก็ได้มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว เพ่ือให้เกิด

ความสุขและบรรลุเปูาหมายการด าเนินชีวิตคู่๘๑  อนึ่ง ในปฐมสัมปทาสูตร๘๒ ได้กล่าวถึง ฆรสิสัมปทา

กถา คือ คุณธรรมที่น าสุขมาให้แก่ผู้ครองเรือน ซึ่งมีอยู่ ๘ ข้อด้วยกัน คือ ...(๑) ถึงพร้อมด้วยความ

หมั่น (๒) ถึงพร้อมด้วยการรักษา (๓) ความมีเพ่ือนเป็นคนดี (๔) ความเลี้ยงชีวิตตามสมควร (๕) ถึง

พร้อมด้วยศรัทธา (๖) ถึงพร้อมด้วยศีล (๗) ถึงพร้อมด้วยการบริจาค และ (๘) ถึงพร้อมด้วยปัญญา...

                                                           
๘๐ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๖๓. 
๘๑ วีระชัย ยศโสธร, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๐. 
๘๒ ดูรายละเอียด อง. อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๗๕/๓๘๘-๓๘๙. 



 
๑๒๕ 

 

ในประเด็นนี้ท าให้ทราบได้ว่า ครอบครัวที่ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ต้องตั้งอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๘ 

ประการ ซึ่งคุณธรรมทั้ง ๘ ประการนี้ เป็นคุณธรรมที่น ามาซึ่งความสุขของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น 

จากประเด็นตรงนี้ ผู้วิจัยของน าเสนอหน้าที่ความรับผิดชอบของบุตรที่มีต่อพ่อแม่ตามหลักพุทธธรรม 

ทั้งนี้เพ่ือน าเสนอประเด็นความรับผิดชอบที่สมาชิกในครอบครัวพึงปฏิบัติ อันเป็นเหตุน ามาซึ่ง

ความสุข ดังต่อไปนี้ 

  ประเภทของความรับผิดชอบสมาชิกในครอบรัวนั้น แบ่งออกได้ ๔ ประเภท  ดังนี้  

  (๑) ความรับผิดชอบของบุตรที่มีต่อพ่อแม่ตามหลักพระพุทธศาสนา 

   เมื่อความสมบูรณ์ของครอบครัวเกิดขึ้น ในฐานะของบุตรธิดา ก็พึงเลี้ยงดู ปรนนิบัติ

รับใช้พ่อแม่ เพราะว่า“การบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา บิดามารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร ให้เจริญเติบโต เป็น

ผู้ให้เกิดบุตร บุตรที่บ ารุงเลี้ยงบิดามารดาจัดว่าเป็นมงคล”๘๓ ดังนั้น ในประเด็นนี้ เพ่ือให้เห็นเป็น

ภาพรวมของสถานะของพ่อแม่ที่ พ่ึงแสดงบทบาทหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามนัยของ

พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยขอเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

  ความหมายของบุตรตามหลักพระพุทธศาสนา: ค าว่า “บุตร” นี้ เป็นค านาม (น.) 

แปลเป็นค าศัพท์ภาษาบาลี คือ “ปุตฺต, อปจฺจ, อตฺตช, อตฺรช, โอรส, สุต, ตนุช, ตนย, ตนุย, นิย, นิยก, 

สุนุ, สูนุ, ทายก” แต่หากเป็นค าว่า “บุตรธิดา” ค าภาษาบาลี คือ “ปชา”๘๔ หากแปลตามรูปศัพท์ 

แปลว่า ผู้ท าให้บิดามารดามีความรู้สึกเอิบอิ่ม เป็นสุขใจ (ผู้ที่ยังหทัยของบิดามารดาให้เต็ม)”๘๕ 

  ลักษณะของบุตรที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา : ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้น 

เน้นการแสดงความกตัญญูกตเวที เพ่ือตอบแทนคุณต่อทุกสรรพสิ่งที่มีคุณกับตนเอง ดังนั้น บุตรที่มีมี

ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักของพระพุทธศาสนา จะมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ  

  ๑.กตัญญู คือ รู้คุณท่านด้วยใจ ด้วยปัญญาว่า ท่านเป็นผู้อุปการะแก่เรามาอย่าง

จริงจัง ถ้าเราได้รู้เช่นนี้ จัดว่าเป็นคุณธรรมข้ันพื้นฐานของคนดี ขอบุตรที่ดี 

                                                           
๘๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๑ , 

(กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๒๘๗. 
๘๔ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๓๗๓. 
๘๕ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๖. 



 
๑๒๖ 

 

  ๒.กตเวที คือ ตอบแทนคุณท่าน มีกิจที่จะต้องท าอยู่ ๒ ประการ คือ 

    ๒.๑ ประกาศคุณของท่าน โดยท าให้ผู้ อ่ืนรู้ว่า มารดาบิดามีคุณแก่เรา

อย่างไรบ้าง ท่านดีอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ 

    ๒.๒ สนองคุณของท่านโดยให้การรักษาคุ้มครอง เลี้ยงดูท่าน เมื่อท่านยังมี

ชีวิตอยู่ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว หน้าที่ของบุตรจะต้องรับภาระจัดการเรื่องศพตามประเพณี ท าบุญ

อุทิศให้ท่านตลอดไปหรือตามโอกาสอันสมควร หรือการรักษาวงศ์ตระกูลชื่อเสียงความดีงามของ

ตระกูล การรักษาทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกตกทอดก็จัดการเข้าในข้อนี้ได้๘๖  

  ประเภทของบุตรตามหลักพระพุทธศาสนา ความแตกต่างของบุคคลย่อมมี บุตรที่

เกิดจากพ่อแม่ก็ย่อมมีด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ได้การจัดประเภทของบุตรเอาไว้ 

๓ ประเภท ดังที่ปรากฏในปุตตสูตร๘๗ ว่าด้วยบุตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ดังนี้  

    ๑. อภิชาตบุตร คือ บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดา เป็นบุตรที่สูงส่งกว่าบิดา

มารดา ทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม และมีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาสูงส่งกว่าบิดา

มารดา ในแง่สังคม อาจจะรวมถึงบุตรที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าบิดามารดา 

    ๒.อนุชาตบุตร คือ บุตรที่เสมอด้วยบิดามารดา ทางด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม ในระดับสังคมเป็นบุตรที่มีสถานภาพทางสังคมเท่าเทียมหรือเสมอกับบิดามารดา ระดับ

สติปัญญาและความรู้ ความสามารถก็ไม่เกินไปกว่าบิดามารดา 

    ๓. อวชาตบุตร คือ บุตรที่ต่ าต่อยกว่าบิดามารดาในทุกด้าน แม้จะได้รับ

การฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถก้าวหน้าเท่าเทียมกันกับบิดามารดาได้ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องทางสติปัญญา ทางคุณธรรม หรือทางสถานภาพสังคม 

  ในประเด็นประเภทของบุตรซึ่งเป็นความแตกต่างของบุตรนั้น จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 

ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “บิดามารดาโดยทั่วไปปรารถนาที่จะมีบุตรที่เป็นอภิชาติบุตร หรืออย่างน้อยก็

อนุชาตบุตร แต่ไม่ปรารถนาบุตรที่เป็นอวชาตบุตร เพราะอวชาตบุตรไม่น าความยินดี ความภาคภูมิใจ

                                                           
๘๖ บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: โอเตียนสโตร์, ๒๕๕๒), หน้า 

๖๓-๖๔. 
๘๗ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๗๔/๔๓๑-๔๓๓ 



 
๑๒๗ 

 

และความสุขมาสู่บิดามารดา มีแต่จะน าความทุกข์..ฉะนั้น บิดามารดาจึงให้การศึกษาและฝึกอบรม

บุตรให้เป็นบุตรดีที่สุด”๘๘ 

  ความรับผิดชอบของบุตรต่อบิดามารดาตามหลักพระพุทธศาสนา : นอกจาก

จะต้องมีคุณธรรม คือ ความกตัญญูกตเวทีดังที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องมี “จริยธรรม” ๕ ประการ 

ด้วยกัน คือ 

    (๑) ท่านได้เลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบ คือ ลูกที่ดีจะต้องมี

จิตส านึกในพระคุณของพ่อแม่ด้วยความกตัญญูกตเวที คือ รู้พระคุณของท่านจริง ๆ และกตเวที คือ 

กระท าตอบแทนด้วยความเต็มอกเต็มใจ 

    (๒) ช่วยทําการงานของท่าน คือ เมื่อเจริญเติบโตพอที่จะรับใช้การงานได้

บ้างแล้ว ก็ต้องพยายามช่วยงานบ้านตามก าลังความสามารถ 

    (๓) ดํารงวงศ์ตระกูลไว้ให้ดี คือ ลูกที่ดีจ าเป็นต้องพยายามศึกษาเล่าเรียน

ให้มีความรู้สูงแล้วน าความรู้ใหม่ ๆ มาประกอบอาชีพให้เจริญรุ่งเรือง และมีเกียรติยศชื่อเสียง 

    (๔) ประพฤติให้สมกับการที่จะเป็นทายาทในทรัพย์มรดก คือ พ่อแม่มี

ความพยายามโดยทุกวิถีทางที่จะหาเงินทองส่งเสียลูกได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนให้สูงที่สุดที่จะท าได้ 

ทั้งนี้ก็โดยหวังจะให้ลูกเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม เพราะฉะนั้นลูกจะต้องร าลึกถึงพระคุณของท่าน 

และประพฤติตนให้เป็นคนดี สมควรแก่การที่จะได้รับทรัพย์มรดก 

    (๕) เม่ือท่านล่วงลับไปแล้ว ก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ คือ ท าบุญตอบ

แทนเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้ว ตามคติความเชื่อและแนวปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่น๘๙ 

  ในปราภวสูตร๙๐ อุรควรรค สุตตนิบาต ขุททกนิกาย“...คนผู้มีความสามารถเลี้ยงตน

และผู้อ่ืนได้ แต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่ชรา ผู้ผ่านวัยหนุ่มสาวแล้ว นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม...” 

และในวสลสูตร๙๑ ก็กล่าวโดยนัยนี้เหมือนกัน คือ “...คนผู้มีความสามารถเลี้ยงตนเองและผู้อื่นได้ แต่

ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาของตน ผู้แก่ชราผ่านวัยหนุ่มวัยสาวแล้ว พึ่งทราบว่าเป็นคนเลว...” 

                                                           
๘๘ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๕. 
๘๙ จ านงค์ ทองประเสริฐ, จริยศาสตร์และจริยธรรม เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๙๗-๑๐๑. 
๙๐ ดูรายละเอียด ขุ.สุต. (ไทย) ๒๕/๙๘/๕๒๕. 
๙๑ ดูรายละเอียด ขุ.สุต. (ไทย) ๒๕/๑๒๔/๕๓๐. 



 
๑๒๘ 

 

  นอกจากนั้น การบ ารุงเลี้ยงดูมารดาบิดานั้น ยังจัดเป็นหนึ่งในอุดมมงคลของเทวดา

และมนุษย์ จัดเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหรือคุณธรรมของคนดี ทั้งยังเป็นคุณธรรมส าคัญข้อหนึ่งส าหรับผู้

ที่จะเป็นเทพอีกด้วยดังความที่ปรากฏในพรหมสูตร ดังนี้ “...เพราะการปรนิบัติมารดาบิดานั้นแล 

บัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เอง เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์...”๙๒ 

  ดังนั้น ลูกที่ดีจึงควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ให้เกียรติยกย่องท่าน ให้ความ

เคารพรักท่านอย่างจริงใจ ซึ่งผลที่บุตรเลี้ยงดูบิดามารดานั้น มีปรากฏในชาดกเรื่องสุวรรณสาม ดังนี้ 

“...บุคคลใดเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยธรรม แม้เทวดาก็เยียวยา รักษาบุคคลผู้เลี้ยงดูมารดาบิดานั้น บุคคล

ใดเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยธรรม แม้นักปราชญ์ทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ บุคคลนั้นละ

โลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์...”๙๓ แต่ผลจะตรงกันข้าม คือ หากว่าบุตรธิดาไม่ได้เลี้ยงดูมารดา

บิดา “...บุตรคนนั้นชื่อว่าประพฤติผิดในมารดา..ประพฤติผิดในบิดา ย่อมเข้าถึงนรก ...แม้ทรัพย์ที่

เกิดข้ึนแก่บุตรนั้น...ก็พินาศไปบ้าง บุตรนั้นย่อมถึงฐานะอันล าบากบ้าง เพราะไม่บ ารุงมารดา..ไม่บ ารุง

บิดา..”๙๔  

  จากความรับผิดชอบซึ่งเป็นหน้าที่ที่บุตรธิดาพ่ึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาผู้เป็นบุพการี 

ซ่ึง “บิดามารดาเป็นผู้ที่มีอุปการคุณต่อบุตรเป็นอย่างมาก เป็นบุคคลที่หาได้ยากมากอย่างหนึ่งในโลก

นี้ ดังนั้น บุตรที่ดีจะต้องปฏิบัติต้นต่อบิดามารดาอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยปฏิบัติตามทุกข้อที่

กล่าวมานี้ทั้งหมด...จึงจะเรียกได้ว่าบุตรที่ดีอย่างแท้จริง...๙๕ 

  สรุปความว่า ดังที่กล่าวมานี้ย่อมเห็นได้ชัดว่า พระพุทธศาสนานั้นเน้นหน้าที่ความ

รับผิดชอบของบุตรที่มีต่อมารดาบิดา เพราะเป็นบุคคลที่มีพระคุณ และสร้ างคุณงามความดีอย่าง

มหาศาลต่อบุตร ดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่บุตรจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวที เพ่ือตอบ

แทนคุณบิดามารดา ตามสมควรแก่ฐานะของตน 

 

 

                                                           
๙๒ ดูรายละเอียด  องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗-๑๐๘. 
๙๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๐๘-๔๐๙/๒๔๔. 
๙๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๗๒-๑๗๔/๘๒-๘๓. 
๙๕ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๗. 



 
๑๒๙ 

 

  (๒) ความรับผิดชอบของมารดาบิดาที่มีต่อบุตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

  ในประเด็นนี้ เ พ่ือให้เห็นภาพรวมสถานะของพ่อแม่ที่มีปรากฏในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา จึงขออธิบายเรียงตามล าดับโดยสังเขป ดังต่อไปนี้  

  ความหมายของมารดาบิดาตามหลักพระพุทธศาสนา: ค าว่า “มารดาบิดา” เป็น

ค านาม (น.) ตรงกับค าศัพท์ภาษาบาลีว่า “มาตาปิตโร” แต่หากแยกศัพท์กัน ได้จะดังนี้ (๑) ค าว่า 

“มารดา” เป็นค านาม (น.) ตรงกับค าศัพท์ภาษาบาลี คือ “มาตุ, อมฺมา, อมฺพา, อมฺพิกา, ชนนี, ชเนตฺ

ตี, ชนิกา, อกฺกา, มา,” หรือหากเป็นค าศัพท์ร่วมกัน คือ “มารดาบิดา” จะตรงกับค าศัพท์ภาษาบาลี

คือ “มาตาปิตุ, พฺรหฺม, ครุ ก็ได้”๙๖ ค าว่า “มารดา” นี้ แปลว่า แม่๙๗ (๒) ค าว่า “บิดา” เป็นค านาม 

(น.) ตรงกับค าศัพท์ภาษาบาลี คือ “ปิตุ, ชนก, ตาต, อาวุก, อมฺพ, อมฺพก” อีกค าหนึ่ง คือ บิดาผู้ให้

ก าเนิด ซึ่งเป็นค านามเหมือนกัน ตรงกับค าศัพท์ภาษาบาลีว่า “ชนกปิตุ”๙๘ ค าว่า “บิดา” นี้ โดย

ภาษาทางการคือพ่อ โดยปริยายความหมายว่า ผู้ให้ก าเนิด เช่น บิดาแห่งประวัติศาตร์...”๙๙ 

  อนึ่ง ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้กล่าวเอาไว้ว่า “หญิงผู้ให้เกิด ชื่อว่ามารดา ชายผู้ให้

เกิด ชื่อว่าบิดา บรรดามารดาบิดาทั้งสองนั้น มารดาเท่านั้น ท ากิจได้ยาก...”๑๐๐  

  ประเภทของมารดาบิดาตามหลักพระพุทธศาสนา: ผู้หญิงผู้ให้ก าเนิดคือมารดานี้ 

ในทางพระพุทธศาสนา จึงมีค าเรียกที่แตกต่างกัน ดังปรากฏมีในโสณนันทชาดก๑๐๑  สันตตินิบาต คือ  

    (๑) สุหทา แปลว่า หญิงผู้ใจดี หมายถึง เมื่อมารดานั้นมีระดู การตั้งครรภ์

จึงมีได้ เพราะการตั้งครรภ์นั้น มารดาจึงมีการแท้ท้อง  

    (๒) ชเนตฺตี แปลว่า หญิงผู้ยังบุตรให้เกิด หมายถึง มารดาประคับประคอง

ครรภ์อยู่หนึ่งปีหรือหน่อยกว่าบ้าง แล้วจึงคลอดบุตร  

                                                           
๙๖ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๓๗๑. 
๙๗ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๙๐๕. 
๙๘ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๓๗๑. 
๙๙ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๖๗๓. 
๑๐๐ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๑, 

(กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๒๘๗. 
 ๑๐๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๘. ดูรายละเอียด ขุ.ชา. ๒๘/๑๖๖-๑๖๙/๘๑-๘๒. 



 
๑๓๐ 

 

    (๓) โตเสนฺตี แปลว่า หญิงผู้ยังบุตรให้ร่าเริงยินดี หมายถึง เมื่อบุตรร้องไห้ 

มารดาก็ปลอบโยนให้ยินดีได้ ด้วยน้ านมบ้าง ด้วยการร้องเพลงกล่อมบ้าง ด้วยการกอดไว้แนบอกบ้าง 

    (๔) โปเสนฺตี แปล่วา หญิงผู้เลี้ยงดูบุตร หมายถึง เมื่อลมแรงและแดดแรง

กล้า มารดาก็ท าความรักอย่างจับใจ มองดูบุตรผู้ยังเป็นเด็กอ่อนไร้เดียงสาอยู่  

  จากการศึกษา ดังที่กล่าวมานี้ มีเพียงประเภทของมารดาเท่านั้น ไม่มีปรากฎ

ประเภทของบิดา 

  คุณสมบัติของมารดาบิดาตามหลักพระพุทธศาสนา: ในมโนรถปูรณี ได้กล่าวถึงชื่อ

เรียกบิดามารดาไว้ ๓ ค า คือ “...บิดามารดาผู้อนุเคราะห์ประชา (บุตร) ท่านเรียกว่า พรหม 

บุรพาจารย์ และอาหุไนยบุคคลของบุตร...”๑๐๒ คือ “...ผู้ที่สมควรรับค านับบูชา และนมัสการของบุตร 

และเป็นคุณธรรมของบุตร...”๑๐๓ ดังนั้น พระคุณของแม่ มีอยู่ ๔ ประการ ดังปรากฏในโสณนันท

ชาดกด้วยกัน คือ “...(๑) ให้น้ านมลูกก่อน (๒) เลี้ยงดูลูก (๓) ชักชวนลูกให้ท าบุญ และ (๔) บอกทาง

สวรรค์ให้โลก...”๑๐๔ เมื่อบิดามารดาได้ให้การสงเคราะห์บุตรตามหลักสังควัตถุ ๔ แต่หากว่าบิดา

มารดาไม่ได้สงเคราะห์บุตรด้วยสังคหะวัตถุ ๔ ผลก็คือ“...มารดาไม่พึงได้รับการนับถือหรือการบูชา

เพราะเหตุแห่งบุตรเลย หรือบิดาไม่พึงได้รับการนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรเลย... ” แต่เมื่อ

มารดาบิดาสังเคราะห์บุตรด้วยสังคหะวัตถุ ๔ “...มารดาและบิดาทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่า (๑) เป็น

พรหมของบุตร (๒) เป็นบูรพาจารย์ของบุตร (๓) เป็นผู้ควรของต้อนรับของบุตร (๔) เป็นผู้อนุเคราะห์

หมู่สัตว์คือบุตร...”๑๐๕ 

  ความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรตามหลักพระพุทธศาสนา บิดามารดาจะได้

ชื่อว่า เป็นบิดามารดาอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อได้อบรมเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมาตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

    ๑. ห้ามปรามและปูองกันจากความชั่ว รวมทั้งห้ามปราม และปูองกันมิให้

บุตรข้องเก่ียวกับแหล่งความชั่วทุกประการ 

    ๒. ดูแลฝึกอบรมให้บุตรตั้งอยู่ในความดี กล่าวคือ ให้บุตรท าแต่ความดีงาม 

และมีความเชื่อฟังต่อค าแนะน าสั่งสอนของวิญญูชนและกัลยาณชนทั้งหลาย 

                                                           
๑๐๒ อง.ติก.อ. (ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓ 
๑๐๓ บุญมี แท่นแก้ว, อ้างแล้ว, หน้า ๖๓. 
๑๐๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๖๓-๑๖๔/๘๑ 
๑๐๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๗๘-๑๘๑/๘๓-๘๔. 



 
๑๓๑ 

 

    ๓. ให้บุตรได้มีการศึกษาศิลปวิทยา เพ่ือให้มีความรู้และมีทักษะในการ

ประกอบอาชีพการงานที่สุจริต สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวของตนเองได้ เมื่อมีคู่ครองและมี

บุตรของตนเองในอนาคต 

    ๔. เป็นธุระจัดการในเรื่องคู่ครองที่เหมาะสมแก่บุตรในเวลาอันสมควรที่

บุตรจะมีคู่ครอง รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่บุตรในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม 

    ๕. มอบทรัพย์สมบัติ (ที่มี) ให้แก่บุตร เมื่อถึงโอกาสอันสมควรจะมอบให้

อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม๑๐๖ 

  สรุปความว่า มารดาบิดานั้นจัดเป็นบุคคลผู้มีพระคุณต่อบุตรธิดา แต่การเป็นมารดา

บิดาจะชื่อได้ว่าเป็น “บุพการี” ก็ต่อเมื่อได้กระท าหน้าที่ด้วยการเลี้ยงดูและสงเคราะห์บุตรธิดาตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบของตน คือ ห้ามท าชั่ว อบรมให้เป็นคนดี ให้การศึกษา จัดหาคู่ครอง และเมื่อ

ถึงเวลาอันเหมาะสมก็มอบทรัพย์มรดกให้อย่างเป็นธรรมแก่บุตรธิดาทุกคน หากมารดาบิดา ครอบครัว

ใดได้กระท าหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ครอบครัวนั้น ก็จะมีแต่

ความสุข ความอบอุ่น สถาบันครอบครัวก็จะมั่นคงและเข็งแรง 

  (๓) ความรับผิดชอบของสามีต่อภรรยาตามหลักพระพุทธศาสนา 

  ในประเด็นนี้  เ พ่ือให้ เห็นภาพรวมสถานะของสามีที่มีปรากฏในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา จึงขออธิบายเรียงตามล าดับโดยสังเขป ดังต่อไปนี้  

  ความหมายของสามีตามหลักพระพุทธศาสนา: ค าว่า “สามี” นั้นเป็นค านาม (น.) 

ตรงกับค าภาษาบาลีว่า “สามิ, สามี, สามิก, ธว. ภตฺตุ, กนฺตุ, ปติ. วร. ปิย, อิน, ทารี, ภรุ แต่หากว่า

รวมกัน คือ สามีภรรยานั้น จะตรงกับค าภาษาบาลีว่า ชายปติกา, ชายาปติ, ชานิปติ, ชยมฺปติ, ชมฺปตี, 

ตุทมฺปติ, ทมฺปติ”๑๐๗ ซึ่งแปลโดยรวมได้ว่า “ผัว, เจ้าของ, มีทรัพย์, เป็นใหญ่, เป็นใหญ่ ก็ได้”๑๐๘ 

                                                           
๑๐๖ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๔-๖๕. ดูรายละเอียด ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/ ๒๑๒-๒๑๓ 
๑๐๗ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๗๐๒. 
๑๐๘ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท, ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสฤต, (พิมพ์ครั้งท่ี ๔, 

กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๘๒๒. 



 
๑๓๒ 

 

ดังนั้นในบริบทนี้ ค านี้หมายถึง สามีในสถาบันครอบครัว หรือ “ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ

ภรรยา หรือ ภริยา”๑๐๙ 

  ประเภทของสามีตามหลักพระพุทธศาสนา: ส าหรับประเภทของสามีนั้น ในคัมภีร์

ของพระพุทธศาสนาไม่ได้ระบุเอาเป็นการเฉพาะ แต่ในประเด็นนี้ ศ.จ านงค์  ทองประเสริฐ ได้แบ่ง

ประเภทของสามีโดยอนุโลมตามประเภทของภรรยาทั้ง ๗ ประเภท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    (๑) วธกภสดา คือ สามีเปรียบเหมือนเพชฌฆาต ค าว่า “เพชรมาต” 

แปลว่า “ผู้ฆ่า” “ผู้ล้างผลาญ” ในที่นี้หมายถึงสามีหรือผัวที่เป็นคนใจร้าย ขี่โมโห มีใจมุ่งร้ายต่อ

ภรรยาอยู่เสมอ ชอบทะเลาด่าว่าตอตีภรรยาเป็นประจ า  

    (๒) โจรภัสดา คือ สามีที่เปรียบเสมือนโจร คือ มีลักษณะชอบล้างผลาญ

ทรัพย์สินที่ตนและภรรยาช่วยกันเก็บหอมรอมริบไว้ หรือสมบัติที่ได้เป็นมรดกตกทอดมาให้หมดไป

ด้วยการเสพสุราและของมึนเมาต่าง ๆ หรือ ด้วยการเล่นการพนันเป็นต้น 

    (๓) อัยยภัสดา คือ สามีเปรียบเสมือนนาย ค าว่า “อัยยะ” แปลว่า 

“นาย” ในที่นี้หมายถึง สามีที่ชอบท าตนเป็นนายกดขี่ภรรยาของตนให้เป็นประดุจทาสหรือคนใช้ที่

จะต้องเชื่อฟังตนอยู่ตลอดเวลา เวลาพูดกับภรรยาก็ใช้ถ้อยค าหยาบคายกักขฬะสามหาว ไม่ให้เกียรติ

ภรรยา 

    (๔) ปิตาภัสดา คือ สามีเปรียบเสมือนพ่อ เป็นสามีประเภทที่มีความรัก

ภรรยาเสมือนลูกของตน อาจะเป็นเพราะสามีมีอายุมากกว่าภรรยาหลาย ๆ ปีก็ได้ หรืออาจจะมีอายุ

ไล่เลี่ยกันก็ได้ แต่ตามปกรติสามีจะต้องมีอายุมากกว่าเสมอ สามีประเภทนี้จะมีความรักความกังวล

ห่วงใยภรรยาของตน มีความเมตตากรุณาต่อภรรยาของตนดุจพ่อที่มีความรักความเป็นห่วงลูกของตน

ฉะนั้น 

    (๕) ภาตาภัสดา คือ สามีเปรียบเสมือนพี่ชาย หมายถึง สามีประเภทที่มี

ความรักภรรยาดุจน้องสาวของตน สามีภรรยาประเภทนี้ มักจะมีอายุไล่เลี่ยกัน คือ ฝุายชายจะมีอายุ

มากกว่าฝุายหญิงไม่มากนัก...สามีประเภทนี้จะต้องมีความอดทน เพราะภรรยาซึ่งเปรียบเสมือน

น้องสาวนั้น บางทีก็ทั้งซน ทั้งงอน ทั้งดื้อ ทั้งชอบยั่ว ชอบแหย่ บางครั้งสามีก็ต้องขู่ บางครั้งก็ต้อง

                                                           
๑๐๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑติยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๑๘. 



 
๑๓๓ 

 

ปลอบ...แต่สามีภรรยาแบบนี้จะมีความเห็นอกเห็นใจกัน รู้จักให้อภัยแก่กัน ไม่ท าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง

ใหญ่  

    (๖) สขาภัสดา คือ สามีที่เปรียบเสมือนเพ่ือน ค าว่า “สขา” เป็นค าบาลี

แปลว่า “เพ่ือนฝูง” สามีภรรยาประเภทนี้มักจะมีอายุเท่าๆ กัน หรืออาจะแก่กว่ากันสักสองปีเท่านั้น 

บางทีก็เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ มักจะมีนิสัยใจคอคล้ายๆ กัน มีรสนิยมตรงกัน 

    (๗) ทาสภัสดา คือ สามีเปรียบเสมือทาส คอยรับใช้ภรรยาทุกอย่างโดยไม่

มีความรังเกียจ ช่วยท าการงานทุกอย่างเท่าที่จะท าได้ สามีประเภทนี้จะเป็นผู้ขยันขันแข็งในการ

ประกอบหน้าที่การงานหาเงินทองมาบ ารุงเลี้ยงภรรยาของตนให้เป็นสุขโดยมิได้รังเกียจหรือเกี่ยงงอน

ใด ๆ ทั้งสิ้น๑๑๐  

  คุณสมบัติของสามีตามหลักพระพุทธศาสนา: ส าหรับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ

ของสามีภรรยานั้น ในคัมภีร์พระไตรปิฎกมีปรากฎในปฐมสังวารสูตร๑๑๑ ได้กล่าวถึง สังวาสกถา ซึ่งว่า

ด้วยลักษณะของคู่สามีภรรยา ๔ ประการ คือ (๑) ชายผีอยู่กับหญิงผี (๒) ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา 

(๓) ชายเทวดาอยู่ร่วมกันกับหญิงผี และ (๔) ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา ในประเด็นนี้ พระธรรม

กิตติวงศ์ ได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ว่า “(๑) ผัวผี เมียผ ีหมายถึง ทั้งสองฝุายไม่มีศีลธรรม (๒) ผัวผี เมีย

เทวดา หมายถึง ฝุายชายไม่มีศีลธรรม ฝุายหญิงมีศีลธรรม (๓) ผัวเทวดา เมียผี หมายถึง ฝุายชายมี

ศีลธรรม ฝุายหญิง ไม่มีศีลธรรม และ (๔) ผัวเทวดา เมียเทวดา หมายถึง ทั้งสองฝุายต่างมีศีลเสมอ

กัน”๑๑๒  

  ดังนั้น เพ่ือให้ชีวิตคู่มีความมั่นคง อยู่ด้วยกันยาวนาน ในพระพุทธศาสนานั้น มี

หลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตคู่มีความมั่นคงและยั่งยืน เรียกว่า สมชีวิกถา ที่ว่าด้วยลักษณะของ

คู่ชีวิตที่ไม่พรากจากกัน ๔ ประการ ดังปรากฎในปฐมชีวิตสูตร๑๑๓ ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอ

กัน สูตรที่ ๑ ทุติยปัณณาสก์ คือ “...พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนคฤหบดีและคฤหปาตี ถ้าภรรยา 

และสามีทั้งสองหวังจะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ทั้งสองฝุายนั่นแหละพึงเป็นผู้มี (๑) สมสัทธา 

มีศีลเสมอกัน (๒) สมสีลา มีศีลเสมอกัน (๓) สมจาคา มีจาคะเสมอกัน และ (๔) สมปัญญา มีปัญญา

                                                           
๑๑๐ จ านงค์ ทองประเสริฐ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑-๑๒๒. 
๑๑๑ ดูรายละเอียด อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๓/๘๘-๙๐. 
๑๑๒ พระธรรมกิตติวงศ์, คลังธรรม เลม่ ๒, หน้า ๔๒. 
๑๑๓ รายละเอียด อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๕/๙๓-๙๔ 



 
๑๓๔ 

 

เสมอกัน..ฯ ในประเด็นนี้ ย่อมสื่อให้เห็นว่า ความคาดหวังของหนุ่มสาว ย่อมต้องการ “คนรักของตน

จะต้องเป็นคนดี สมบัติครบถ้วนทุกรูปแบบทั้งในด้านรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ...ซึ่งหนุ่ม

สาวทุกคน ต่างก็คิดว่า ชีวิตสมรสหรือชีวิตการครองคู่ของตนคงจะเป็นเหมือนการเดินไปตามทางที่โรย

ด้วยกลีบกุหลาบ ซึ่งมีทั้งความหอมหวานและนิ่มนวล แต่ในชีวิตจริงบางทีอาจเป็นเหมือนเดินไปบน

หนทางที่เต็มไปด้วยหนามกุหลาบก็ได้๑๑๔ ดังนั้นแล้ว ชีวิตสมรสจะอยู่ยั่งยืนยาว สามีภรรยาพึงด ารง

ตนให้มั่นคงด้วยหลักธรรมทั้ง ๔ ประการนี้  

  หน้าที่ความรับผิดชอบของสามีต่อภรรยาตามหลักพระพุทธศาสนา: สามีที่ดีนั้น

จะต้องมีความรับผิดชอบต่อภรรยา คือต้องมีจริยธรรมของสามี อีก ๕ ประการด้วยกัน คือ 

    ๑. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา เมื่อชายได้แต่งงานกับหญิงใดแล้ว จะต้อง

ยกย่องหญิงนั้นว่าเป็น “ภรรยา” หรือ “เมีย” ของตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ปิดบังซ่อนเร้น 

เวลาพูดจาก็พูดด้วยถ้อยค าอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อย เวลาเข้าสังคมก็ให้เกียรติแนะน าให้บุคคลอ่ืน ๆ 

ไม่รู้จักว่าเป็นภรรยาของตนโดยไม่ปิดปัง 

    ๒. ไม่ดูหม่ินถิ่นแคลนภรรยา แม้ว่าภรรยาจะเป็นคนที่มีฐานะต่ าต่อยกว่า

ตน มีการศึกษาต่ ากว่าตน ก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม เพราะถ้าสามีไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามแล้ว คนใน

ครอบครัวทั้งหมดและคนอ่ืน ๆ ก็ไม่กล้าดูหมิ่นเหยียดหยามไปด้วย เพราะการที่เราดูหมิ่นภรรยาของ

ตนเอง ก็เท่ากับเป็นการดูหมิ่นตัวเองที่เลือกผู้หญิงเช่นนั้นมาเป็นภรรยา อันอาจเป็นเหตุให้หน้าที่การ

งานของตนเสียหาย ตนเองก็จะเสื่อมศักดิ์ศรี และเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบสุขในครอบครัว 

    ๓. ไม่ประพฤตินอกใจภรรยา เมื่อผู้ชายได้ตกลงรับหญิงคนใดเป็นภรรยา

ของตนแล้ว ต้องมีความรักใคร่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาตน ไม่คิดนอกใจจะไปรับหญิงอ่ืนเป็นภรรยาของตน

อีก เพราะการที่สามีนอกใจไปอภิรมย์สมสู่กับหญิงอ่ืน ย่อมท าให้หญิงผู้เป็นภรรยามีความรู้สึกหึงหวง 

และระทมขมข่ืนใจ...ดังนั้น ผู้ชายผู้เป็นสามีจึงควรมีสันโดษ คือ ยินดีเฉพาะภรรยาของตนเท่านั้น 

    ๔. มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ภรรยา เมื่อชายได้รับหญิงใดเป็นภรรยา

แล้ว ก็ต้องมอบความเป็นใหญ่ในบ้านเรือนให้ คือ ยกย่องให้เป็น “แม่บ้าน-แม่เรือน” ปกครองดูแล

ผู้คนและทรัพย์สินในบ้าน ในการจัดบ้านเรือนให้ดูสะอาดดูงามนั้น ควรเป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะเป็น

ผู้ตัดสินใจว่าควรจะจัดจะท าอย่างไร สามีมีหน้าที่เพยงคอยให้ค าปรึกษาแนะน าบ้างเท่านั้น  

                                                           
๑๑๔ จ านงค์ ทองประเสริฐ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๙. 



 
๑๓๕ 

 

    ๕. ให้เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับแก่ภรรยา ผู้หญิงตามปรกติเป็น

คนรักสวยรักงามชอบแต่งเนื้อแต่งตัว สามีที่ฉลาดในการที่จะบ ารุงน้ าใจภรรยา จึงควรหาเสื้อผ้าที่สวย 

ๆ งามๆ หรือเครื่องแต่งตัวเครื่องประดับ ที่พอเหมาะสมดีกับกาลเทศะให้แก่ภรรยาให้สมกับฐานะของ

ตน อย่าท าให้เกินฐานะ เพราะจะท าให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังได้ 

  ถ้าชายใดผู้เป็นสามีได้บ าเพ็ญ “จริยธรรมของสามี” ได้ครบถ้วนดังกล่าวแล้ว ย่อม

เป็นที่รักที่ชื่นชมยินดีของหญิงผู้เป็นภรรยาอย่างแน่นอน๑๑๕ 

  (๔)  ความรับผิดชอบของภรรยาต่อสามีตามหลักพระพุทธศาสนา 

   ในประเด็นนี้ เพ่ือให้เห็นภาพรวมสถานะของภรรยาที่มีปรากฏในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา จึงขออธิบายเรียงตามล าดับโดยสังเขป ดังต่อไปนี้   

  ความหมายของภรรยาตามหลักพระพุทธศาสนา: ค าว่า “ภรรยา” นี้ เป็นค านาม 

(น.) ตรงกับค าภาษาบาลีว่า “ภริยา, สา, ทาร, ชายา, ชายิกา, กลตฺต., ฆรณี, ปิยา, ปชาปติ, ทุติยา, ทุ

ติยิกา, ปาทปริจาริกา, ปตินี, ปาณิตคหิตา, สหธมฺมินี, วธุกา, วธู, เขตฺต., อิตฺถี, ทมยนฺตี”๑๑๖ ซึ่งค าว่า 

“ภรรยา” หรือ “ภริยา” นี้ แปลว่า “หญิงอันสามีพึงเลี้ยง”๑๑๗ หรือ “หญิงที่เป็นคู่ของชาย, คู่กับ

สามี”๑๑๘ ก็ได้ “...อนึ่งค าว่า ‘ทาร’ หรือ ‘ภริยา’ หมายความว่า “คนควรเลี้ยง” ส่วนค าว่า “สามี” 

หมายถึง “ผู้เลี้ยง” หรือ “เจ้าของ” ถามว่า ท าไมสามีจึงควรเลี้ยงดูและให้ความรักเห็นอกเห็นใจสตรีผู้

เป็นภรรยา?๑๑๙ ค าตอบ ก็เพราะว่า ผู้หญิงผู้ได้ชื่อว่า ภรรยานั้น เป็นสตรีเพศ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่าง

จากบุรุษเพศ ทั้งทางด้านกายภาพ สุขภาพ และจิตภาพ ดังนั้น ปัญหาต่าง ๆ ของสตรีเพศ ย่อมมี

แตกต่างจากบุรุษเพศ ดังนั้น จึงปรากฏมีความทุกข์ของสตรีเพศ ซึ่งเรียกว่า มาตุคามทุกขกถา ที่มี

ปรากฎในอาเวณิกทุกขสูตร มาตุคามสังยุต ซึ่งได้กล่าวถึงความทุกข์ของสตรี ไว้ ๕ อย่างคือ “...(๑) 

พรากจากหมู่ญาติ เพราะแต่งงานไปอยู่กับสามี (๒) มีระดู (๓) มีครรภ์ (๔) คลอดบุตร และ (๕) ท า

                                                           
๑๑๕ จ านงค์ ทองประเสริ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๒-๑๒๔, ดูรายละเอียด ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔ 
๑๑๖ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๔๙๕. 
๑๑๗ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท, ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสฤต, หน้า ๕๗๓. 
๑๑๘ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๘๖๕. 
๑๑๙ นวม สงวนทรัพย์, สังคมวิทยาศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗), หน้า 

๔๗. 



 
๑๓๖ 

 

หน้าที่ปรนนิบัติบุรุษ...”๑๒๐ ดังนั้น จึงควรหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างยิ่งของบุรุษซี่ง อยู่ในฐานะสามี

คือผู้เป็นเจ้าของสตรี หรือภรรยานั้น จะต้องระมัดระวัง และเอาใจใส่อย่างรับผิดชอบต่อภรรยาของ

ตนเอง ทั้งนี้ก็เพ่ือความปกติสุขของครอบครัวนั่นเอง 

    ประเภทของภรรยาตามหลักพระพุทธศาสนา: ในความเป็นคู่สามีภรรยานั้น คู่สามี 

ภรรยาใดจะเป็น “คู่ชื่นชม ระก า หรือคู่บุญคู่กรรม คือ คู่ครองที่มีคุณธรรม ลักษณะนิสัยควาประพฤติ

ปฏิบัติ การแสดงออกต่อกัน ที่ท าให้เกื้อกูลกันหรือถูกกันก็มี ต้องยอมทนกันหรืออยู่กันอย่างขมขื่น ก็

มีในกรณีนี้ ท่านได้แสดงลักษณะภรรยาประเภทต่าง ๆ ไว้”๑๒๑ ในภริยาสูตร๑๒๒ ว่าด้วยภรรยา ได้แบ่ง

ภรรยาเอาไว้ ๗ ประเภทคือ ... 

(๑) ภรรยาใดคิดประทุษร้าย ไม่เก้ือกูลอนุเคราะห์ยินดีต่อชายเหล่าอาน ดูหมิ่นสามี เป็นหญิง

ที่เขาซื้อมาด้วยทรัพย์ พยายามฆ่าสามี ภรรยาเช่นนี้เรียกว่า ภรรยาดุจเพชฌฆาต (๒) 

ภรรยาใดมุ่งจะยักยอกทรัพย์แม้มีจ านวนน้อยที่สามีประกอบศิลปกรรม พาณิชกรรม และกสิ

กรรมได้มา ภรรยาเช่นนี้เรียกว่า ภรรยาดุจนางโจร  

(๓) ภรรยาใดไม่สนใจการงาน เกียจคร้าน กินจุ หยาบคาย ดุร้าย มักพูดค าชั่วหยาบ ข่มขี่สามี

ผู้ขยันหมั่นเพียร ภรรยาเช่นนี้ เรียกว่า ภรรยาดุจนายหญิง 

(๔) ภรรยาใดเป็นผู้เกื้อกูลอนุเคราะห์ทุกเอ คอยทะนุถนอมสามี เหมือนมารดาทะนุถนอม

บุตร รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ ภรรยาเช่นนี้ เรียกว่า ภรรยาดุจมารดา 

(๕) ภรรยาใดเป็นเหมือนพ่ีสาวน้องสาว มีความเคารพในสามีของตน มีใจละลายต่อบาป 

ประพฤติคล้อยตามอ านาจของสามี ภรรยาเช่นนี้ เรียกว่า ภรรยาดุจพี่สาวน้องสาว 

(๖) ภรรยาใดเห็นสามีแล้วชื่นชมยินดี เหมือนเพ่ือนเห็นเพ่ือนผู้จากไปนานแล้วกลับมา เป็น

หญิงมีตระกูล มีศีล มีวัตรปฏิบัติต่อสามี ภรรยาเช่นนี้ เรียกว่า  ภรรยาดุจเพื่อน  

(๗) ภรรยาใดถูกสามีขู่จะฆ่า จะเฆี่ยนตี ก็ไม่โกรธ สงบเสงี่ยม ไม่คิดขุนเคืองสามี อดทนได้ ไม่

โกรธ ประพฤติคล้อยตามอ านาจสามี ภรรยาเช่นนี้ เรียกว่า ภรรยาดุจทาสี… 

ในจ านวนภรรยาทั้ง ๗ ประเภทนี้ สามารถแบ่งออกจากการประพฤติของภรรยาได้ ๒ กลุ่ม 

คือ  

                                                           
๑๒๐ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๘๒/๓๑๔-๓๑๕ 
๑๒๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), อ้างแล้ว, หน้า ๕๐. 
๑๒๒ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๒-๑๒๔. 



 
๑๓๗ 

 

(๑)  กลุ่มไม่ดี ได้แก่ ภรรยาดุชเพชฌฆาต ภรรยาดุจนางโจร ภรรยาดุจนายหญิง ซึ่งกลุ่มนี้ จัด

ได้ว่าเป็นภรรยาที่ทุศีล หยาบคาย ไม่เอ้ือเฟ้ือ เมื่อตายไป ย่อมไปสู่นรก 

(๒)  กลุ่มดี ได้แก่ ภรรยาดุจมารดา ภรรยาดุจพ่ีสาวน้องสาว ภรรยาดุจเพ่ือน ภรรยาดุจทาสี 

ภรรยานั้น เพราะเป็นผู้ต้องอยู่ในศีล ยินดีและส ารวมมานาน เมื่อตายไป ย่อมไปสู่สุคติ

โลกสวรรค์๑๒๓  

  อนึ่ง นอกจากภรรยาทั้ง ๗ ประเภทดังที่กล่าวมาแล้ว ยังปรากฏมีภรรยา ๒๐ จ าพวกที่

บุรุษไม่พ่ึงเข้าไปเกี่ยวข้องดังปรากฎในวิภังค์แห่งสัญจริตตสิกขาบทอย่างนี้ว่า  

...สตรีที่มารดารักษา สตรีที่บิดารักษา สตรีที่มารดาบิดารักษา สตรีที่พ่ีน้องชายรักษา สตรีที่พ่ี

น้องหญิงรักษา สตรีที่ญาติรักษา สตรีที่โคตรรักษา สตริที่ธรรมรักษา สตรีที่มีการรักษา สตรี

ที่มีอาชญารอบ สตรีที่ซื้อมาด้วยทรัพย์ สตรที่อยู่ด้วยความพอใจ สติที่อยู่ด้วยโภคะ สติที่อยู่

ด้วยแผ่นผ้า สตรีที่จุ่มนิ้วมือในภาชนะน้ า สตรีที่บุรุษสวมเทริดให้ สตรีที่เป็นทั้งทาสีและ

ภรรยา สตรที่ท างานและเป็นภรรยา สตรีที่ธงน ามา สติที่บุรุษอยู่ร่วมเพียงครู่หนึ่ง...๑๒๔ 

  

  คุณสมบัติของภรรยาตามหลักพระพุทธศาสนา : คุณลักษณะของภรรยาหรือ

มาตุคามนั้น มีปรากฎใน วิสารทสูตร๑๒๕ ซึ่งว่าด้วยมาตุคามผู้แกล้วกล้า และ ปสัยหสูตร๑๒๖ ซึ่งว่าด้วย

มาตุคามท่ีครอบง าสามี นั้นได้กล่าวถึงพลังของภรรยาที่สามารถครองใจสามีอยู่ได้ ๕ ประการ คือ “...

(๑) พลังรูป (๒) พลังโภคะ (๓) พลังญาติ (๔) พลังบุตร และ (๕) พลังศีล...” และนอกจากนี้ใน

มาตุคามสูตร มาตุคามสังยุต ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของสตรีที่บุรุษพอใจ ๕ ประการ คือ “...(๑) มีรูป

สวย (๒) มีโภคสมบัติ (๓) มีมารยาทดี (๔) ขยันไม่เกียจคร้าน และ (๕) มีบุตรให้เข้าได้...” และ

นอกจากนี้ ในอิตถีกัณฑ์ โลกนิตี คาถาที่ ๑๐๖ ได้พรรณนาถึงลักษณะนารีที่ประเสริฐ ซึ่งเรียกว่า 

เสฏฐนารีกถา ซึ่งมีอยู่ ๗ ลักษณะด้วยกันคือ “...(๑) ในยามเสพอาหารและยามแต่งกาย ท าตัวดัง

มารดา (๒) ในสิ่งควรปิดบัง ก็เหนียมอายดุจน้องสาว (๓) ในยามมีงานมาถึงท างานดุจช้างพัง (๔) ใน

ยามเกิดภัยก็เป็นเพ่ือนคู่คิดได้ (๕) ในยามหลับนอนก็ท าตัวให้น่ารื่นรมย์ (๖) ในยามทรวดทรงก็รู้จัก

                                                           
๑๒๓ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๔-๑๒๕. 
๑๒๔ ดูรายละเอียด วิ.มหาวิ. (ไทย) ๑/๓๐๓/๓๔๕-๓๔๗. 
๑๒๕ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๐๔/๓๒๗. 
๑๒๖ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๐๕/๓๒๗. 



 
๑๓๘ 

 

บ ารุงรักษา และ (๗) ในยามโกรธก็รู้จักอดทน...”๑๒๗ และนอกจากนี้ ในมนาปมาตุคามกถา๑๒๘ ซึ่งว่า

ด้วย คุณสมบัติของสตรีที่บุรุษพอใจ ซึ่งกล่าวไว้ใน มาตุคามสูตร มาตุคามสังยุต ซึ่งมี ๕ ประการ

ด้วยกัน คือ (๑) มีรูปสวย (๒) มีโภคทรัพย์ (๓) มีมารยาทดี (๔) ขยันไม่เกียจคร้าน (๕) มีบุตรให้เขาได้

... อนึ่ง นอกจากนี้ในมหามงคลชาดก ทสกนิบาต๑๒๙ ได้กล่าวถึง สุภริยากถา คือ กถาท่ีว่าด้วยลักษณะ

ของภรรยาที่ดี ๗ ประเภท คือ...(๑) มีวัยเสมอกัน (๒) อยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง (๓) ประพฤติ

ตามใจกัน (๔) เป็นคนชอบธรรมะ (๕) สามารถให้ก าเนิดบุตรได้ (๖) มีศีลโดยสมควรแก่ตระกูล และ 

(๗) รู้จักปรนนิบัติสามี... อนึ่ง นอกจากนี้ ในปฐมอิธโลกิกสูตร๑๓๐ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของสตรีที่มี

ศีลธรรม ซึ่งมีอยู่ ๘ ประการด้วยกัน คือ...(๑) จัดการงานดี (๒) สงเคราะห์คนข้างเคียง (๓) ปฏิบัติ

ถูกใจสามี (๔) รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้...(๕) ถึงพร้อมด้วยศรัทธา (๖) ถึงพร้อมด้วยศีล (๗) ถึงพร้อม

ด้วยจาคะ และ (๘) ถึงพร้อมด้วยปัญญา... ดังนั้น จากที่พรรณนามาทั้งหมดนั้น หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ได้จัดคุณสมบัติของภรรยา ซึ่งภรรยาที่เพียบพร้อมนั้นต้องสมบูรณ์ทั้งคุณสมบัติ

ภายนอก และคุณสมบัติภายใน 

   ข้อปฏิบัติของผู้หญิงตามหลักพระพุทธศาสนา: ส าหรับข้อปฏิบัติของผู้หญิงผู้ไป

เป็นภรรยาคู่ชีวิตของสามี ซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ในตระกูลของพ่อสามีแม่สามี นั้นมีปรากฎในอรรถกถา

ธรรมบท เรื่องนางวิสาขา ในกถาว่าด้วย สุณิสาธัมมกถา คือ กถาที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติส าหรับหญิงสะใภ้ 

ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกันคือ  

...(๑) ไม่ควรน าไฟภายในออกไปภายนอก (๒) ไม่ควรน าไฟภายนอกเข้าไปภายใน  

(๓) พึงให้แก่คนที่ควรให้เท่านั้น (๔) ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ได้ (๕) พึงให้แก่คนทั้งที่ให้ทั้ง

ที่ไม่ให้ (๖) พึงนั่งให้เป็นสุข (๗) พ่ึงบริโภคให้เป็นสุข (๘) พ่ึงนอนให้เป็นสุข (๙) พึง

บ าเรอไฟ และ (๑๐) พึงนอบน้อมเทวาดาภายใน...๑๓๑ 

  ในอรรถกถาธรรมบทได้กล่าวถึงความงามของผู้หญิง ไว้ในเรื่องนางวิสาขา ๕ 

ประการด้วยกัน คือ (๑) ผมงาม หมายถึง ผมของผู้หญิงผู้มีบุญมาก เป็นเช่นกับก าหางแห่งนกยูง (๒) 

เนื้องาม หมายถึง ริมฝีมากเช่นผลต าลึง (สุก) ถึงพร้อมด้วยวรรณะ เรียบชิดสนิทดี (๓) กระดูกงาม 

                                                           
๑๒๗ พระธรรมกิตติวงศ์, คลังธรรม เลม่ ๓, หน้า ๙๑-๙๒. 
๑๒๘ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๐/... 
๑๒๙ ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๖๐/๑๔๙. 
๑๓๐ ดูรายละเอียด องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๙/๓๒๔-๓๒๗. 
๑๓๑ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/-/๓๗๒ 



 
๑๓๙ 

 

หมายถึง ฟันขาวเรียบไม่ห่างกัน งดงามดุจระเบียบแห่งเพชร ที่เขายกตั้งไว้ และดุจระเบียบแห่งสังข์ท่ี

เขาขัดสีแล้ว (๔) ผิวงาม หมายถึง ผิวพรรณของหญิงด าไม่ลูบไล้ด้วยเครื่องประเทืองผิวเป็นต้นเลย ก็

ด าสนิทประหนึ่งพวงอุบลเขียว ของหญิงขาว ประหนึ่งพวงดอกกรรณิการ์ และ (๕) ผิวงาม หมายถึง 

หญิงแม้คลอดแล้วตั้ง ๑๐ ครั้ง ก็เหมือนคลอดครั้งเดียว ยังสาวพลิ้งอยู่เทียว...๑๓๒
 

๑. หมายความว่า ..เห็นโทษของแม่สามี พ่อสามีและสามีของเจ้าแล้ว  อย่าเฝูา

กล่าว ณ ภายนอกคือในเรือนนั้น ๆ เพราะ ขึ้นชื่อว่าไฟเช่นกับไฟชนิดนี้ย่อม

ไม่มี 

๒. หมายความว่า ถ้าหญิงหรือชายทั้งหลายในบ้านใกล้เรือนเคียงของเจ้าพูดถึง

โทษของแม่สามี พ่อสามี และสามี เจ้าอย่าน าเอาค าที่ชนพวกนั้นพูดแล้วมา

พูดอีกว่า คนชื่อโน้นพูดยกโทษอย่างนี้ของท่านทั้งหลาย เพราะข้ึนชื่อว่า ไฟ

เช่นกับไฟนั้นย่อมไม่มี 

๓. หมายความว่า ควรให้แก่คนที่ถือเครื่องอุปกรณ์ท่ียืมไปแล้วส่งคืนเท่านั้น 

๔. หมายความว่า ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ถือเอาเครื่องอุปกรณ์ท่ียืมไปแล้วไม่ส่งคืน 

๕. หมายความว่า เมื่อญาติและมิตรยากจนมาถึงแล้ว ชนเหล่านั้นอาจจะใช้คืน 

หรือไม่อาจก็ตาม ควรให้แก่ญาติและมิตรเหล่านั้นนั่นแหละ  

๖. หมายความว่า การนั่งในที่ ๆ เห็นแม่สามี พ่อสามี  และสามีแล้วต้องลุกขึ้น

ไม่ควร 

๗. หมายความว่า การไม่บริโภคก่อนแม่สามี พ่อสามีและสามี เลี้ยงดูท่าน

เหล่านั้น รู้สิ่งที่ท่านเหล่านั้นทุก ๆ คนได้แล้วหรือยังไม่ได้แล้ว ตนเอง

บริโภคทีหลังจึงควร 

๘. หมายความว่า ไม่พึงขึ้นที่นอน นอนก่อนแม่สามีพ่อสามีและสามี ควรท า

วัตรปฏิบัติที่ตนควรท าแก่ท่าเหล่านั้นแล้วตนเองนอนทีหลังจึงควร 

๙. หมายความว่า การเห็นทั้งแม่สามีพ่อสามีและสามี ให้เป็นเหมือนกองไฟ

และเหมือนพญานาคจึงควร 

                                                           
๑๓๒ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๕๓/๓๖๓. 



 
๑๔๐ 

 

๑๐. หมายความว่า การเห็นแม่สามีพ่อสามี และสามี ให้เป็นเหมือนเทวาจึง

ควร๑๓๓
 

   ความรับผิดชอบของภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อสามีตามหลักพระพุทธศาสนา: ในความ

เป็นคู่สามีภรรยาที่ดีนั้น ภรรยาหรือเมียที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีจริยธรรมของภรรยา ซึ่งเป็นความ

รับผิดชอบของภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อสามี ๕ ประการ คือ 

   ๑. จัดการงานภายในบ้านได้ดี ภรรยาที่ดีจะต้องเอาใจใส่ดูแล รับผิดชอบในหน้าที่

การงานทุกอย่างภายในบ้าน เช่น การหุงต้ม ซักรีดเสื้อผ้า ท าความสะอาดและดูแลเหย้าเรือนให้เป็นที่

เรียบร้อย ไม่ปล่อยปละละเลยให้การงานในบ้านคั่งค้าง ดูสกปรกเลอะเทอะ ไม่เป็นระเบียบจะต้องท า

ให้บ้านน่าอยู่ เช่น วิมาร ให้ได้ 

   ๒. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี ภรรยาที่ดีนั้นไม่ใช่จะสงเคราะห์ดูแลเฉพาะ

ญาติพ่ีน้องของตนเท่านั้น พอญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝูงของสามีมาเยี่ยมเยือนบ้างก็มีความรังเกียจไม่

อยากต้อนรับขับสู้ อย่างนี้มีค าพังเพยว่า “ญาติข้างแม่เอาแคร่เข้าเข้าไปรับ ญาติข้างพ่อเอาถ่อค่ าไป” 

ภรรยาที่ดีจ าเป็นต้องต้องรับขับสู้พูดจาปราศรัยต่อญาติและเพ่ือนฝูงของสามีให้สนิทสนมกลมเกลียว

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดุจที่ต้อนรับญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงของตน 

   ๓. ไม่ประพฤตินอกใจสามี ภรรยาที่ดีจะต้องมีความซื้อสัตย์จงรักภักดีต่อสามีของ

ตนเพียงผู้เดียว แม้สามีจะอยู่ในฐานะต่ าต้อยหรือบางครั้งต้องตกต่ าไปบ้าง ภรรยาที่ดีก็ต้องคอยปลอบ

ประโลมใจ ให้ก าลังใจสามี ไม่ใช่ดีตัวออกห่าง ไปคบหาชายอื่น 

   ๔. รักษาทรัพย์ท่ีสามีหามาได้เป็นอย่างดี เมื่อสามีต้องไปท าการ ท างานหาเงินทอง

มาใช้จ่ายในบ้าน ภรรยาที่ดีจะต้องรู้จักฐานะการเงินของครอบครัวว่าจะต้องจัดสรรให้ใช้จ่ายให้

พอเหมาะพอดีอย่างไร และควรจะกันเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็นหรือยามฉุกเฉินบ้าง ไม่ใช่มี

เท่าไหร่ก็ใช้หมด หรือใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือยสุรุ่ยสุหร่ายจนเกินไป  

   ๕. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง ภรรยาที่ดีจ าเป็นจะต้องเป็นคนขยันขันแข็ง 

รับท าธุระอันเป็นภารกิจประจ าวันให้ส าเร็จลุล่วงโดยไม่ทอดทิ้งธุระ ท างานตามเวลา ไม่

ผัดวันประกันพรุ่ง ต้องค านึงถึงหน้าที่การงานในความรับผิดชอบของตนเป็นชีวิตจิตใจ ใช้เวลาให้เป็น

ความรู้ เป็นคุณความดี เป็นสมรรถนภาพ เป็นอ านาจและเป็นทรัพย์สินขึ้นมา ต้องเอาใจใส่ต่อหน้าที่

พิจารณาตรวจตราการงานและบ้านเรือนโดยรอบคอบ เอาความอุตสาหะเป็นแรงสู้กับอุปสรรค

                                                           
๑๓๓ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๕๓/๓๗๖-๓๗๗. 



 
๑๔๑ 

 

ข้อขัดข้อง เอาความพยายามเป็นแรงดันการกระท าให้ก้าวหน้า เอาความยากยิ่งเป็นแรงส่งให้บรรลุถึง

ผลส าเร็จเรียบร้อย๑๓๔ 

  สรุปความได้ว่า หลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นจริยธรรมเพ่ือพัฒนาครอบครัว อันเป็นการ

แสดงความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกในครอบครัวด้วยกันเองนั้น จึงเป็นจริยธรรมที่นับว่ามี

ความส าคัญต่อการพัฒนาครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะในสภาพความเป็นจริงของสังคมแล้ว ถือว่า

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่ก็ส าคัญที่สุด เพราะเมื่อสถาบันครอบครัวมีความมั่นคง 

คือ ไม่มีปัญหาในการครองเรือน ก็จะส่งผลบวกต่อสังคมขนาดใหญ่ และอ่ืน ๆ ตามมา เพราะเมื่อ

ครอบครัวดี มีศีลธรรม มีจริยธรรมแล้ว ความม่ันคงของครอบครัว และสังคมอ่ืน ๆ ก็จะตามมา 

  

๓.๑.๔.๒ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกครอบครวั 

  นอกเหนือจากความรับผิดชอบที่บุคคลพึงมีต่อบุคคลผู้อยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้ว 

ความรับผิดชอบที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการแสดงความรับผิดชอบ

กับบุคคลที่อยู่ภายนอกครอบครัว แต่เป็นบุคคลเหล่านี้นั้น เป็นบุคคลที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อ

การด าเนินชีวิต ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้วิจัยใช้หลักทิศ ๖ ที่เหลืออีก ๔ ทิศมาจัดแบ่ง และแยกย่อยได้เป็น 

๘ ประเภทด้วยกัน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     (๑) ความรับผิดชอบของลูกศิษย์ต่ออาจารย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 

    ความหมายของลูกศิษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา : ค าว่า “ศิษย์” 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง “ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือ

ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์” การที่คนเราจะเก่งกล้าสามารถมากน้อยเพียงใดนั้น 

ประการส าคัญข้ึนอยู่กับครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้

ให้แก่ศิษย์มากน้อยเพียงใด และมีคุณธรรม มีจริยธรรมดีแค่ไหนเพียงใดด้วย๑๓๕ ดังนั้นค าว่า “ศิษย์” 

ค านี้เป็นค าถาม และตรงกับค าศัพท์ภาษาบาลี คือ “สิสฺส, อนฺเตวาสี, อนฺเตวาสิก, สาวก”๑๓๖  

                                                           
๑๓๔ จ านงค์ ทองประเสริฐ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๘-๑๓๐. 
๑๓๕ อ้างใน จ านงค์ ทองประเสริ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๑. 
๑๓๖ พระมหาโพธิวงศาจารย์, อ้างแล้ว, หน้า ๖๖๔. 



 
๑๔๒ 

 

    ประเภทของลูกศิษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา: ไม่ปรากฎเด่นชัดในการแบ่ง

ประเภทลูกศิษย์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

    คุณสมบัติของลูกศิษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา: ในโพธิราชกุมารสูตร๑๓๗ 

ได้พรรณนาการถึงองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นลูกศิษย์ มี ๕ ประเภทด้วยกัน 

คือ...(๑) เป็นผู้มีศรัทธา (๒) เป็นผู้มีสุขภาพดี (๓) เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา (๔) เป็นผู้ปรารภความ

เพียร และ (๕) เป็นผู้ปัญญา... 

    ความรับผิดชอบของศิษย์ต่อครูอาจารย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 

    ในสิสสกถา ว่าด้วยหน้าที่ศิษย์ต่อครูอาจารย์ แยกไว้ ๕ ประการด้วยกันคือ  

      ๑. ลุกขึ้นยืนต้อนรับ เมื่อศิษย์เห็นครูอาจารย์เดินผ่านมา ต้องยืน

แสดงความเคารพ 

      ๒. เข้าไปคอยรับใช้ ในเวลาที่ว่างจากการเรียน ศิษย์สมัยก่อนซึ่ง

มักจะไปอยู่อาศัยครูอาจารย์ที่วัดบ้าง ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยบ้าง ก็มักจะเข้าไปคอยรับใช้ครู

อาจารย์ แล้วแต่ท่านจะบอก 

      ๓. เชื่อฟังค าสั่งสอน ศิษย์ที่ดีจะต้องเป็นคนที่ “ว่านอนสอนง่าย” 

คือปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของท่าน เมื่อท่านแนะน าสั่งสอนอะไรก็ตั้งอกตั้งใจฟัง แล้วก าหนดจดจ าไว้ให้

ดี  

      ๔. อุปัฏฐากบ ารุง ศิษย์บางคนอยู่กับครูอาจารย์จนท่านอายุมาก

แก่เฒ่า ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ ศิษย์ที่ดีจะต้องหาโอกาสตอบแทนพระคุณท่านด้วยการอุปัฏฐาก

เลี้ยงดูท่าน 

      ๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เมื่อครูอาจารย์อบรมสั่งสอน ศิษย์ที่

ดีจะต้องตั้งอกตั้งใจฟังค าสอนของท่านด้วยความเคารพ  

 

 

                                                           
๑๓๗ ดูรายละเอียด ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๔๔/๔๑๗-๔๑๘. 



 
๑๔๓ 

 

   (๒) ความรับผิดชอบของครูอาจารย์ต่อลูกศิษย์ 

     ความหมายของอาจารย์ตามหลักพระพุทธศาสนา:  ค าว่า “ครู” ตามศัพท์

แปลว่า “ผู้หนัก” หมายถึง ว่าเป็นที่ต้องมีภาระหนักในการที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์และในการถ่ายทอด

วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ส่วนค าว่า “อาจารย์” แปลว่า “ผู้ที่ศิษย์จะต้องประพฤติตอบด้วยความ

เอ้ือเฟ้ือ” คือ ความเคารพนบนอบ ในพระพุทธศาสนาถือว่า “ครูเป็นทิศเบื้องขวา” เพราะเป็นบุคคล

ที่ส าคัญยิ่งในอันที่จะสร้างบุคคลในสังคมให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม อันจะเป็นก าลังทางสังคมของ

ประเทศชาติต่อไป๑๓๘ ดังนั้นแล้ว ค าว่า “คร”ู นั้นเป็นค านาม (น.) ตรงกับค าศัพท์ภาษาบาลี คือ “ครู, 

ติตฺถ, คุรุ, สตฺถุ, อนุสาสก, อาจริย, อุปเทสก, อชฺฌาปก, ปาจริย”๑๓๙ ส่วนค าว่า “อาจารย์” นั้น หาก

เป็นผู้ชาย ตรงกับค าศัพท์ภาษาบาลี คือ “อาจริย, อาเจร, นิสฺสยทายก, อชฺฌาปก,” แต่หากเป็น

อาจารย์ผู้หญิง ตรงกับค าศัพท์ภาษาบาลี คือ “อาจริยานี”๑๔๐  

     ประเภทของอาจารย์ตามหลักพระพุทธศาสนา : ในส่วนประเภทของ

อาจารย์นั้น มีปรากฏใน กัมมัฏฐานนัคคหณนิทเทส คัมภีร์วิสุทธิมรรค ว่าด้วย อาจริยกถา ว่าด้วย

อาจารย์ ๔ ประเภท คือ (๑) ปัพพัชชาจารย์ อาจารย์ในการบรรพชา (๒) อุปสมปทาจารย์ อาจารย์ใน

การอุปสมบท (๓) นิสสยาจารย์ อาจารย์ผู้ให้นิสสัย และ (๔) อุทเทสาจารย์ อาจารย์ผู้กล่าวสอน

ธรรม๑๔๑ 

    คุณสมบัติของอาจารย์ตามหลักพระพุทธศาสนา: คุณสมบัติที่พึงประสงค์

ของอาจารย์ ผู้ท าหน้าที่สั่งสอน ให้การศึกษาแก่ผู้อ่ืน โดยเฉพาะครูอาจารย์ จึงต้องประกอบด้วย

คุณสมบัติและประพฤติตามหลักปฏิบัติ ดังนี้  

    ก. เป็นกัลยาณมิตร คือ ประกอบด้วยองค์คุณของกัลยาณมิตร หรือ 

กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังมีปรากฏในทุติยมิตตสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยองค์แห่งมิตร สูตร

ที่ ๒ ดังนี้... (๑) ปิโย น่ารัก คือ มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา เข้าถึงจิตใจ สร้าง

ความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยาก เข้าไปปรึกษาไต่ถาม (๒) ครุ น่าเคารพ คือ เป็น

                                                           
๑๓๘ จ านงค์ ทองประเสริฐ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 
๑๓๙ พระมหาโพธิวงศาจารย์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๗.  
๑๔๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๐๔.  
๑๔๑ วิสุทธิ. ๑/๑๐๑ 



 
๑๔๔ 

 

ผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นส าคัญ และมี ความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ 

เป็นที่พ่ึง ได้ และปลอดภัย (๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และ เป็น

ผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ท าให้ศิษย์ เอ่ยอ้างและร าลึกถึงด้วยความ

ซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ (๔)  วตฺตา รู้จักพูดให้ได้ผล คือ รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูด

อะไร อย่างไร คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี (๕) วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ 

พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถาม แม้จุกจิก ตลอดจนค าล่วงเกินและค าตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ 

อดทน ฟังได้ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์ คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ มรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป (๖)  

คมภีรญจ กถ  กตฺตา แถลงเรื่องลึกซึ้งได้ คือ กล่าว ที่ยุ่งยากลึกซึ่งให้เข้าใจได้และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้

เรื่องราว และ (๗) โน จฏฺฐาเน นิโยชาเย ไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่ชักจงไป เสีย หรือเรื่องเหลวไหลไม่

สมควรนายยักเยื้องไปต่าง ๆ๑๔๒ 

    ข.ต้องตั้งใจสอน ในความเป็นอาจารย์ผู้สอนศิษย์นั้น ต้องตั้งใจประสิทธิ์

ความรู้ โดยตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้แสดงธรรมที่เรียกว่า ธรรมเทศกธรรม ๕ ประการ ดังมีปรากฏในอุ

ทายีสูตร คือ (๑) ...แสดงธรรมไปตามล าดับ (๒)...แสดงอ้างเหตุ (๓)..แสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู 

(๔)...เป็นผู้ไม่เพ่งอามิส แสดงธรรม และ (๕)...ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น... ๑๔๓ 

    ค. ต้องมีลีลาในการสอน มีลีลาครูครบทั้งสี่ ครูที่สามารถมีลีลาของนักสอน 

ดังนี้ (๑) ๑. สันทัสสนา ชี้ให้ชัด จะสอนอะไร ก็ชี้แจงแสดงเหตุผล แยกแยะอธิบาย ให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่ม

แจ้ง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา (๒) สมาทปนา ชวนให้ปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรท า ก็บรรยายให้มองเห็น 

ความส าคัญ และซาบซึ้งในคุณค่า เห็นสมจริง จนผู้ฟังยอมรับ อยากลงมือ ท าหรือน าไปปฏิบัติ( ๓) 

สมุตเตชนา เร้าให้กล้า คือ ปลุกใจให้คึกคัก เกิดความกระตือรือ มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้

ส าเร็จ ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากล้าน และ (๔) สัมปหังสนา ปลุกให้ร่าเริง คือ ท าบรรยากาศให้

สนุกสดชื่น แจ่ม เบิกบานใจ ให้ผู้ฟังแช่มชื่น มีความหวัง มองเห็นผลดีและทางส าเร็จ หลักการจ าง่ายๆ 

ว่า สอนให้ แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง๑๔๔ 

    ง. ต้องมีหลักในการสอน หลักตรวจสอบสาม เมื่อพูดอย่างรวบรัดที่สุด ครู

อาจารย์สามารถตรวจสอบตนเอง ด้วยลักษณะการสอนของพระบรมครู ๓ ประการ คือ (๑) สอนด้วย
                                                           

๑๔๒ ดูรายละเอียด อง.สตุตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๑๔๓ ดูรายละเอียด อง.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓. 
๑๔๔ ดูรายละเอียด ที.สี. (ไทย) ๔/๑๕๘/๑๖๑. 



 
๑๔๕ 

 

ความรู้จริง รู้จริง ท าได้จริง จึงสอนเขา  (๒) สอนอย่างมีเหตุผลให้เขาพิจารณาเข้าใจแจ้งด้วยปัญญา

ของเขาเอง และ (๓) สอนให้ได้ผลจริง ส าเร็จความมุ่งหมายของเรื่องที่สอนนั้น ๆ เช่น ให้เข้าใจได้จริง 

เห็นความจริง ท าได้จริง น าไปปฏิบัติได้ผลจริง เป็นต้น 

    อนึ่ง นอกจากนี้ ใน ปัญจวีสติอาจริยคุณปัญหา๑๔๕ มิลินทปัญหา ซึ่งเป็น

ปัญหาที่ว่าด้วยคุณธรรมของบุคคลผู้เป็นอาจารย์ ซึ่งมีอยู่ ๒๕ ข้อด้วยกัน คือ 

...ผู้เป็นอาจารย์พึงปฏิบัติชอบในศิษย์ผู้ปฏิบัติชอบด้วยคุณเหล่านั้น คุณ ๒๕ ประการ คือ... 

(๑) ผู้เป็นอาจารย์พึงอุปัฏฐากรักษาศิษย์เป็นประจ าสม่ าเสมอ (๒) พึงรู้จักเวลาที่ไม่ควรเสวนา

และท่ีควรเสวนา (๓) พึงรู้ว่าศิษย์หลงลืมหรือไม่หลงลืม (๔) พึงรู้จักโอกาสที่ดีกว่า (๕) พึงรู้ถึง

ความปุวยไข้ (๖) พึงรู้ว่าศิษย์ได้ของกินแล้วหรือยังไม่ได้ (๗) พึงรู้จักศิษย์ผู้มีความแตกต่าง 

(๘) พึงแบ่งปันอาหารในภาชนะ (๙) พึงปลอบโยนศิษย์อย่างนี้ว่า ‘เธออย่ากลัวเลย ผลที่

ต้องการจะก้าวมาหาเธอ’ เป็นต้น (๑๐) พึงรู้จักบุคคลผู้ที่ศิษย์ติดต่อด้วยว่า ‘ศิษย์ติดต่ออยู่

กับบุคคลนี้’ (๑๑) พึงรู้จักบุคคลที่ศิษย์ติดต่อด้วยในบ้าน (๑๒) พึงรู้จักบุคคลที่ศิษย์ติดต่อด้วย

ในวัด (๑๓) ไม่ควรเล่นคะนองกับศิษย์ (๑๔) ควรท าการทักทายปราศรัยกับศิษย์ (๑๕) พบ

เห็นความผิด (ของศิษย์) แล้วพึงอดกลั้น (ไม่ลุแก่โทสะ) (๑๖) พึงเป็นผู้มีปกติท าอย่างเคารพ 

(๑๗) พึงเป็นผู้มีปกติท าอย่างไม่ขาดตอน (๑๘) พึงเป็นผู้มีปกติท าอย่างไม่ปิดบัง (๑๙) พึงเป็น

ผู้มีปกติท าอย่างไม่เหลือ (๒๐) พึงตั้งความคิดที่จะให้ศิษย์รู้อย่างนี้ว่า ‘เราจะให้ศิษย์ผู้นี้ได้รู้ใน

ศิลปะทั้งหลาย’ (๒๑) พึงตั้งความคิดแต่จะให้ศิษย์เจริญอย่างนี้ว่า ‘ศิษย์ผู้นี้จะไม่พึงเสื่อมได้

อย่างไร’ (๒๒) พึงตั้งความคิดไว้อย่างนี้ว่า ‘เราจะท าศิษย์ผู้นี้ให้เป็นคนมีก าลัง ด้วยก าลังคือ

การศึกษา’ (๒๓) พึงตั้งเมตตาจิต ไม่พึงละท้ิงศิษย์ในคราวมีอันตราย (๒๔) ไม่พึงหลงลืมในกิจ

ที่ควรท า (๒๕) ไม่พึงยกย่องในธรรมทีพ่ลั้งพลาด... 

     หน้าที่และความรับผิดชอบของครูอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ตามหลักของ

พระพุทธศาสนา 

    ๑. ครูอาจารย์ต้องแนะน าดี ครูอาจารย์ซึ่งได้รับมอบหมายจากพ่อแม่ของ

ศิษย์ในการที่จะให้ความรู้ และอบรมสั่งสอนลูกของเขานั้นจ าเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบในความ

ประพฤติของศิษย์ที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนด้วย 

                                                           
๑๔๕ ดูรายละเอียด มิลนิท. (ไทย) ๖/๑๕๖-๑๕๗. 



 
๑๔๖ 

 

    ๒. ครูอาจารย์ต้องให้ศิษย์ได้ศึกษาเล่าเรียนดี ครูอาจารย์ที่ดีจะต้องรู้จักคิด

หาวิธีการสอนให้ศิษย์มีความสนุกและเข้าใจในบทเรียนให้มากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ ต้องมีศิลปะในการ

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาสอนศิษย์ เร้าใจให้ศิษย์มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม

นอกห้องเรียน 

     ๓. ครูอาจารย์ต้องบอกศิลปะวิทยาให้ศิษย์อย่างสิ้นเชิง ครูอาจารย์ที่ดี

จะต้องไม่หวงความรู้ ไม่ปิดปิดความรู้ และจะต้องมีจิตส านึกอยู่เสมอว่า ถ้าหากศิษย์ไม่เก่งกว่าครู

อาจารย์แล้ว สังคมจะเสื่อมลงทุกที ครูอาจารย์จะต้องพยายามอบรมสั่งสอนศิษย์สร้างศิษย์ให้เป็น

อภิชาตบุตร ของสังคมให้ได้ คือ จะต้องพยายามสร้างและส่งเสริมศิษย์ให้มีความรู้ ความสามารถยิ่ง

กว่าตนให้ได ้

     ๔. ครูอาจารย์ต้องยกย่องศิษย์ให้ปรากฏในหมู่เพ่ือนฝูง ครูอาจารย์ที่ดี

จะต้องพยายามจดจ าศิษย์ทุกคนให้ได้ ยิ่งจ าได้ทั้งชื่อนามสกุล และจ าได้ว่าศิษย์คนใดมีความรู้

ความสามารถเก่งในทางใดเป็นพิเศษด้วยแล้ว ยิ่งดีใหญ่ 

     ๕. ครูอาจารย์ต้องเป็นที่พึงพาอาศัยของศิษย์ได้ ในฐานะที่ครูอาจารย์ได้

อบรมสั่งสอนศิษย์มาเป็นเวลานาน ย่อมมีศิษย์เป็นจ านวนมาก และศิษย์เหล่านั้นจะอยู่กระจัดกระจาย

กันในทุกหนแห่ง เพราะฉะนั้นครูอาจารย์จึงสามารถเป็นที่พึงอาศัยของศิษย์ได้ในหลาย ๆ กรณี

ด้วยกัน 

   ดังนั้นแล้ว การศึกษาจึงเป็นกิจกรรมส าคัญอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์ เป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการสร้างสรรค์พัฒนามนุษย์ มีอิทธิพลบทบาทต่อมนุษย์และสังคมทุกแง่มุม ดังนั้น ผู้ให้

การศึกษาจะท าอย่างไร ให้ผู้เรียน เรียนแล้วเกิดความเข้าใจ สามารถคิดเป็น ท าถูกแก้ไขปัญหาได้ด้วย

ตนเอง ให้มีความสุขไม่เบื่อหน่ายการเรียน ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาต่อเนื่อง สร้างพัฒนา

ลักษณะมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ เรียนแล้วน าไปประโยชน์ปฏิบัติ ก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสังคมและ

ประเทศชาติ บรรลุจุดมุ่งหมายส าคัญของกระบวนการศึกษาได้อย่างแท้จริง 

 

 

 



 
๑๔๗ 

 

  (๓) ความรับผิดชอบของกุลบุตรต่อมิตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

    ความหมายของกุลบุตรตามหลักพระพุทธศาสนา: ค าว่า “กุลบุตร” ในทีนี้

หมายถึง บุคคลทั่วไป เป็นทั้งหญิงทั้งชาย ซึ่งตรงกับค าภาษาบาลีว่า “กุลปุตฺต” หรือหากเป็นผู้หญิงก็

จะตรงกับค าภาษาบาลีว่า “กุลลิตฺถี, กุลปาลิกา”๑๔๖ ซึ่งก็คือบุคคลทั่วไป ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั่นเอง  

ประเภทของกุลบุตรตามหลักพระพุทธศาสนา พ่ึงดูประเภทของมิตรเพ่ือเทียบเคียง คุณสมบัติของ

กุลบุตรตามหลักพระพุทธศาสนา: พึงดูคุณสมบัติของมิตรเพ่ือเทียบเคียง ความรับผิดชอบของกุลบุตร

ต่อเพ่ือนตามหลักพระพุทธศาสนา 

     มิตตภารกถา ว่าด้วยหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อมิตร ๕ ประการ คือ (๑) เผื่อแผ่

แบ่งปัน (๒) เจรจาด้วยค าไพเราะ (๓) ท าประโยชน์ให้ (๔) วางตัวสม่ าเสมอ และ (๕) ไม่แกล้งกล่าวให้

คลาดจากจากความเป็นจริง และในมิตตาทุพภกถา ได้พรรษาถึงด้วยอานิสงส์ของการไม่ประทุษร้าย

มิตร ซึ่งมีปรากฏใน เตมิยชาดก๑๔๗ มหานิบาต มีจ านวน ๑๐ ข้อด้วยกัน คือ ...(๑) ไปในที่ไหน ๆ ก็มี

อาหารมากมาย เป็นที่อาศัยของคนเป็นอันมาก (๒)ได้รับการบูชาทุกแห่ง (๓) โจรก็ไม่ข่มเหง 

พระราชาก็ไม่ทรงดูหมิ่น ข้ามพ้นศัตรูได้ (๔) ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งในหมู่ญาติ และในหมู่มิตร

(๕) ได้รับสักการะ ความเคารพ การสรรเสริญเกียรติคุณ (๖) ได้รับการบูชา การไหว้ตอบ ทั้งอิสริยยศ

และเกียรติยศ (๗) มีความรุ่งโรจน์และมีสิริ (๘) มีปศุสัตว์มากมาย และพืชพันธ์ธัญญาหารเจริญงอก

งาม (๙) ย่อมได้ที่พ่ึง ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดเลย และ  (๑๐) ศัตรูไม่ข่มข่ีเบียดเบียนบีฑา... 

    (๔)  ความรับผิดชอบของมิตรต่อกุลบุตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

    ความหมายของมิตรตามหลักพระพุทธศาสนา: ค าว่า “มิตร” พจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เพ่ือนรักใคร่คุ้นเคย” ส่วนค าว่า “สหาย” 

พจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่า “เพ่ือนร่วมสุขร่วมทุกข์” จากบทนิยามความหมายทั้ง ๒ นี้ ย่อม

แสดงให้เห็นว่า “สหาย” นั้น นับว่าเป็นเพ่ือนที่ดี คือเป็นเพ่ือนร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมเป็น ร่วมตาย 

ส่วนค าว่า “มิตร” หมายเพียงเพ่ือนที่รักใคร่คุ้นเคยเท่านั้น คือ เพียงมีไมตรีจิตต่อกัน อาจจะร่วมสุข

                                                           
๑๔๖ พระมหาโพธิวงศาจารย์, อ้างแล้ว, หน้า ๔๖. 
๑๔๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๒-๒๑/๑๘๕-๑๘๖. 



 
๑๔๘ 

 

ร่วมทุกข์ด้วยหรือไม่ก็ได้๑๔๘ ดังนั้นค าว่า “มิตร” ตรงกบัค าศัพท์ภาษาบาลีว่า “มิตฺต, มิตฺตตา, เมตฺตา, 

สามคฺคี, โสหชฺช,”๑๔๙ 

    ประเภทของมิตรตามหลักพระพุทธศาสนา :ในพระพุทธศาสนานั้นได้แบ่ง

ประเภทของเพ่ือนออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันคือ กลุ่มมิตรแท้ และกลุ่มมิตรเทียม 

    คุณสมบัติของมิตรตามหลักพระพุทธศาสนา: 

    กลุ่มที ่๑ มิตรแท ้ซึ่งค าว่า “มิตรแท้” คือ มิตรที่เป็นกัลยาณมิตร หมายถึง 

มิตรแท้ เป็นเพื่อนด้วยความจริงใจมีอยู่ ๔ ประเภท คือ  

      ๑.มิตรอุปการะ มีอยู่ ๔ จ าพวก คือ 

       (๑) เมื่อเพ่ือนประมาท ช่วยรักษาเพ่ือน 

       (๒) ช่วยรักษาทรัพย์สินเพื่อน 

       (๓) เมื่อเพ่ือนมีภัย เป็นที่พ่ึงพ านักได้ 

       (๔) เพ่ือนมีกิจจ าเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่เอย

ปากขอ 

      ๒.มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔ ประการได้แก ่

       (๑) บอกความลับแก่เพ่ือน  

       (๒) ปิดความลับของเพ่ือน 

       (๓) มีภัยอันตราย ไม่ละท้ิง 

       (๔) แม้ชีวิตก็สละเพ่ือเพ่ือนได้ 

      ๓.มิตรแนะน าประโยชน์ มีลักษณะ ๔ ได้แก่ 

       (๑) จะท าชั่วก็ต้องห้ามไว้ 

       (๒) ให้ได้ฟังในเรื่องที่ไม่เคยได้ฟัง 

       (๓) ให้ได้ฟังในเรื่องที่ไม่เคยได้ฟัง 

       (๔) บอกทางสุขทางสวรรค์ให้ 

      ๔.มิตรมีน้ าใจ มีลักษณะ ๔ ได้แก่ 

       (๑) เพ่ือนมีทุกข์พลอยมีทุกข์ด้วย 

                                                           
๑๔๘ อ้างใน จ านงค์ ทองประเสริฐ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๓. 
๑๔๙ พระมหาโพธิวงศาจารย์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๑๒. 



 
๑๔๙ 

 

       (๒) เพ่ือนมีสุขพลอยดีใจด้วย 

       (๓) เขาติเตียนเพ่ือนคอยยับยั้งแก้แทนให้ 

       (๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยกล่าวสนับสนุน 

    อนึ่งในปฐมสขสูตร๑๕๐ ปฐมปัณณาสก์ ได้กล่าวถึง มิตตกถา ว่าด้วย

คุณสมบัติของมิตรที่ควรคบ ๗ ประการ คือ ...(๑) ให้ของที่ให้ได้ยาก (๒) ท าสิ่งที่ท าได้ยาก (๓) อดทน

ถ้อยค าที่อดทนได้ยาก (๔) บอกความลับของตนแก่เพ่ือน (๕) ปิดความลับของเพ่ือนมิให้แพร่งพราย 

(๖) ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ และ (๗) เมื่อเพ่ือนสิ้นทรัพย์ ก็ไม่ดูหมิ่น... และนอกจากนี้ ในทุติยมิตต

สูตร๑๕๑ ก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของมิตรที่ควรคบอีก ๗ ประการด้วยเช่นกัน คือ ...(๑) เป็นที่รักเป็นที่

พอใจ (๒) เป็นที่เคารพ (๓) เป็นที่ยกย่อง (๔) เป็นนักพูด (๕) เป็นผู้อดทนต่อถ่อยค า (๖) เป็นผู้พูด

ถ้อยค าลึกซ้ึงได้ และ (๗) ไม่ชักน าในในอฐานะ... อนึ่ง นอกจากนี้ ในมิตตามิตตชาดก๑๕๒ ได้พรรณนา

ถึงคุณลักษณะของมิตรแท้อีก ๑๖ ประเภทด้วยกัน คือ ...(๑) ระลึกถึงเพ่ือนผู้จากไป (๒) ยินดีต้อนรับ

เพ่ือนผู้มาหา (๓) หยอกล้อเพ่ือน (๔) ชื่นชมยินดีด้วยค าพูด (๕) คบหาผู้ที่เป็นมิตรของเพ่ือน (๖) ไม่

คบหาผู้ที่ไม่ใช่มิตรของเพ่ือน (๗) ห้ามปรามผู้ที่ต าหนิติเตียนเพ่ือน (๘) สรรเสริญผู้ที่พรรณนาคุณ

ความดีของเพ่ือน (๙) บอกความลับแก่เพ่ือน (๑๐) ปิดปังความลับของเพ่ือน (๑๑) สรรเสริญการ

กระท าของเพ่ือน (๑๒) สรรเสริญปัญญาของเพ่ือน (๑๓) ยินดีในความเจริญของเพ่ือน (๑๔) ไม่ยินดีใน

ความเสื่อมของเพ่ือน (๑๕) ได้อาหารมีรสอร่อยมาก็ระลึกถึงเพ่ือน และ (๑๖) ยินดีอนุเคราะห์เพ่ือน

เสมอ... 

     เตมิยชาดก๑๕๓ มหานิบาต ได้กล่าวถึง มิตตาทุพภกถา คือ อานิสงส์ของ

การไม่ประทุษร้ายมิตร มี ๑๐ ประการด้วยกัน คือ ...(๑) ไปในที่ไหน ๆ ก็มีอาหารมากมาย เป็นที่

อาศัยของคนเป็นอันมาก (๒) ได้รับการบูชาทุกแห่ง (๓) โจรก็ไม่ข่มเหง พระราชาก็ไม่ทรงดูหมิ่น ข้าม

พ้นศัตรูได้ (๔) ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งในหมู่ญาติ และในหมู่มิตร (๕) ได้รับสักการะ ความ

เคารพ การสรรเสริญเกียรติคุณ (๖) ได้รับการบูชา การไหว้ตอบ ทั้งอิสรยศและเกียรติคุณ (๗) มีความ

                                                           
๑๕๐ ดูรายละเอียด อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๖/๕๖. 
๑๕๑ ดูรายละเอียด อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๖/๕๗. 
๑๕๒ ดูรายละเอียด ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๒๘-๑๓๒/๓๙๔-๓๙๕. 
๑๕๓ ดูรายละเอียด ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๒-๒๑/๑๘๕-๑๘๖. 



 
๑๕๐ 

 

รุ่งโรจน์และมีสิริ (๘) มีปศุสัตว์มากมาย และพืชพันธ์ธัญญาหารเจริญงอกงาม (๙) ย่อมได้ที่พ่ึง ไม่เป็น

อันตรายแต่อย่างใดเลย และ (๑๐)...ศัตรูไม่ข่มข่ีเบียดเบียนบีฑา... 

    กลุ่มที่สอง มิตรเทียม ค าว่า “มิตรปฏิรูป” คือ เพ่ือนเทียม หรือคนเทียม

มิตรมีอยู่ ๔ ประเภท ดังนี้ 

      ๑.คนปอกลอก มีลักษณะ ๔ คือ 

       (๑) คิดเอาแต่ได้ฝุายเดียว 

       (๒) ยอมเสียน้อยหวังได้มาก 

       (๓) ตนมีภัย จึงขอให้เพ่ือนช่วย 

       (๔) คบเพ่ือนเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

    ๒.คนดีแต่พูด มีลักษณะ ๔ คือ 

      (๑) ยกแต่ของหมดแล้วมาปราศรัย 

       (๒) ดีแต่อ้างสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมาพูด 

       (๓) สงเคราะห์เพ่ือนด้วยของไม่มีสาระ 

       (๔) เมื่อเพ่ือนมีกิจ อ้างมีเหตุขัดข้อง 

      ๓.คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔ คือ 

       (๑) เพ่ือนจะท าชั่ว ก็เออออ 

       (๒) เพ่ือนจะท าดีก็เออออ 

       (๓) ต่อหน้าสรรเสริญ 

       (๔) ลับหลังแล้วนินทา 

      ๔.เพ่ือนชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะ ๔ คือ 

       (๑) คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ าเมา 

       (๒) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน 

    (๓) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น 

    (๔) คอยเป็นเพื่อนเล่นการพนัน 

 

 



 
๑๕๑ 

 

ความรับผิดชอบของมิตรต่อกุลบุตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

    มิตตปฏิภารกถา ว่าด้วยหน้าที่มิตรที่พึงปฏิบัติตอบแทน ๕ ประการ คือ …

(๑) รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว (๒) รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว (๓) เมื่อมีภัย เป็นพ่ึงพึงพ านักได้ 

(๔) ไม่ละท้ิงในยามวิบัติ และ (๕) นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร... 

      (๕ )  ค ว า มรั บ ผิ ด ชอบขอ งน า ยจ้ า ง ต่ อ ลู ก จ้ า ง ต า มหลั ก ก า ร

พระพุทธศาสนา 

    ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง หรือ นายทุน ที่มีต่อลูกจ้าง หรือชนชั้น

กรรมาชีพนั้นเกิดข้ึนเพราะ“...เอกลักษณ์ของมนุษย์ชาติทุกสังคม คือ “ความไม่เท่าเทียมกัน” ของคน

ในด้านกายภาพ ระดับสติปัญญา สถานภาพของสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในระบบ

เศรษฐกิจนายทุนหรือลัทธิเสรีนิยม...บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ดีทั้งหลายย่อมมีโอกาส

ประสบความส าเร็จ...”๑๕๔ ดังนั้น เมื่อต้นทุนทางสังคมของคนมีความแตกต่างกัน โอกาสที่คนในสังคม

จะเท่าเทียมกันจึงเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อองคาพยพของการประกอบการทุกประเภท ต้องอาศัยความ

ร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการหรือนายจ้างกับผู้รับจ้างผู้ประกอบการ หรือ

ลูกจ้างซึ่งจัดเป็นชนชั้นกรรมาชีพ ทุกระดับชั้นในองค์กรนั้น ๆ จากประเด็นที่เป็น“...เหตุที่นายทุนและ

ชนชั้นกรรมาชีพ “มีวัตถุประสงค์” แตกต่างกัน...ประวัติศาสตร์การขัดแย้งระหว่างนายทุนกับชนชั้น

กรรมาชีพจึงอุบัติต่อเนื่อง” สิ่งจ าเป็นต่อการประกอบการ คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

นายจ้างกับลูกจ้าง “ดังนั้น มนุษยสัมพันธ์จึงมีความส าคัญต่อบุคคลอย่างยิ่ง”๑๕๕ จากเหตุผลดังกล่าว

นี้ “ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในปัจจุบันต้องหันกลับมาทบทวนกันใหม่ ทั้งแนวคิด และ

วิธีการ ฝุายนายจ้างและฝุายลูกจ้างต้องพิจารณากฎเกณฑ์หรือกระบวนการท างาน พร้อมทั้งการ

แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการท างาน ซึ่งต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกัน”๑๕๖ ในประเด็นนี้ “...

พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนา“มนุษย์นิยม” พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้นายทุนและชนชั้น

                                                           
๑๕๔ นวม สงวนทรัพย์, สังคมวิทยาศาสนา, หน้า ๑๓๖. 
๑๕๕ สมพร สุทัศนีย์, มนุษยสัมพันธ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), 

หน้า ๑๔-๑๕. 
๑๕๖ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา: เนื้อหาและแนวทางการใช้ประโยชน์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 

๖, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๓๘-๔๔. 



 
๑๕๒ 

 

กรรมาชีพปฏิบัติต่อกันบนรากฐานแห่งการประสานใจ..”๑๕๗ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจ านงค์ 

อดิวัฒนสิทธิ์ ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า “พระพุทธศาสนายอมรับว่า ทุกคนในสังคมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เหมือนกัน แต่ทุกคนไม่สามารถจะมีสถานภาพทางสังคมเท่าเทียมกันได้ทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะบุคคลมี

ความสามารถไม่เท่าเทียมกันนั่นเอง”๑๕๘ 

    ดังนั้น เพ่ือให้สถานะและความรับผิดชอบของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ

ให้ปรากฎเด่นชัด ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอสถานะทั่วไปและความรับผิดชอบของนายจ้างตามหลักการของ

พระพุทธศาสนา ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

    ความหมายของนายจ้าง: ค าว่า “นายจ้าง” นี้ เป็นค านาม (น.) ตรงกับค า

ภาษาบาลีว่า “เปสก, นิโยชก”๑๕๙ แปลว่า “ผู้จ้างท างาน, คู่กับ ลูกจ้าง” หรือ บุคคลที่ตกลงว่าจ้าง

บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกจ้าง ให้ท างานให้และจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้นั้น”๑๖๐  

    อนึ่ง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มค าที่มีนัยเหมือนกันกับค าว่านายจ้าง ดังนี้  

(๑) ค าว่า “นาย”, ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “เปสก, นิโยชก”๑๖๑ คือ  หมายถึง “ผู้ใหญ่ใหญ่

, ผู้เป็นหัวหน้า, ผู้จ้าง”๑๖๒ 

(๒) ค าว่า “เจ้านาย”, ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “สามิ, สามี, อยฺย, อิสฺสร, ปติ, อธิปติ, อธีส, 

นายก, ภวนฺต”๑๖๓ หมายถึง “เชื้อสายของพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป 

และผู้ที่ได้รับสถาปนาอิสริยยศขึ้นเป็นเจ้า, เจ้าก็เรียก”๑๖๔ 

(๓) ค าว่า “เจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของร้าน”, ค าศัพท์ในภาษาบาลี  “อาปณิก, 

ปาปณิก”๑๖๕ คือ หมายถึง “ผู้มีสิทธิครอบครองใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจ าหนาย

ทรัพย์สิน”๑๖๖ 

                                                           
๑๕๗ อ้างแล้ว, นวม สงวนทรัพย์, สังคมวิทยาศาสนา, หน้า ๑๓๗. 
๑๕๘ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อ้างแล้ว, หน้า ๘๑. 
๑๕๙ อ้างแล้ว, พระมหาโพธิวงศาจารย ์(ทองดี), หน้า ๓๔๒. 
๑๖๐ อ้างแล้ว, พจนานุกรฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๖๒๒. 
๑๖๑ อ้างแล้ว, พระมหาโพธิวงศาจารย ์(ทองดี), หน้า ๓๔๒. 
๑๖๒ อ้างแล้ว, พจนานุกรฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๖๒๒. 
๑๖๓ อ้างแล้ว, พระมหาโพธิวงศาจารย ์(ทองดี), หน้า ๑๗๒. 
๑๖๔ อ้างแล้ว, พจนานุกรฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๓๓๕. 
๑๖๕ อ้างแล้ว, พระมหาโพธิวงศาจารย ์(ทองดี), หน้า ๑๗๑. 



 
๑๕๓ 

 

(๔) ค าว่า “ผู้บังคับบัญชา”, ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “อาณาทายี, อาณาปก, อาญตฺติวาจก, 

อาณาสมฺปนฺน, มเหสกฺข”๑๖๗ หมายถึง “ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอ านาจ

ปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา”๑๖๘ 

(๕) ค าว่า “ผู้ประกอบการ”, ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “ปยุตฺตก, ปโยชก”๑๖๙ หมายถึง 

“บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพ่ือ

แสวงหาผลก าไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาดเพ่ือสนองความ

ต้องการ”๑๗๐ 

(๖) ค าว่า “นายทุน”, ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “วฑฺฒิคาหิ, มหทฺธนี”๑๗๑ หมายถึง “ผู้เป็น

เจ้าของทุนที่ ใช้ ในการผลิตสินค้า,  ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้ อ่ืน

ประกอบการ”๑๗๒ 

    ประเภทของนายจ้าง: ส าหรับประเภทของนายจ้างที่ปรากฏมีในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนานั้น ไม่ปรากฏเด่นชัดว่ามีกี่ประเภท ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอแบ่งตามสถานะทางสังคมแต่

ละอาชีพของนายจ้าง ตามท่ีปรากฏมีในคัมภีร์พระไตรปิฎก ได้ดังนี้ 

      ๑. ประเภทการปกครอง เช่น พระราชา, เสนาบดี, เจ้าเมือง, เจ้า

ขุนมูลนาย อนึ่ง ในสมัยพุทธกาลนั้น ได้ปรากฏมีการแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ แว้นแคว้น ดังที่มี

ปรากฏในอุโบสถสูตร๑๗๓ ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต นั้นก็หมายความว่า ต้องมี

บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งเป็นอาชีพสายนักการปกครอง เพ่ือบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งปกครองแว้น

แคว้นนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าพิมพิสาร, พระเจ้าปเสนทิโกศล, พระเจ้าลิจฉวี, พระเจ้าอชาต

ศัตรู, เจ้าพันธุลเสนาบดี, พระเจ้าอุเทน, พระเจ้าจันทปัชโชต, พระเจ้าสุทโธทน เป็นต้น 

                                                                                                                                                                      
๑๖๖ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๓๓๔. 
๑๖๗ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๔๔๒. 
๑๖๘ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๗๘๕. 
๑๖๙ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๔๔๓. 
๑๗๐ https://th.wikipedia.org/wiki/ผู้ประกอบการ 
๑๗๑ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๓๔๓. 
๑๗๒ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๖๒๒. 
๑๗๓ ๑๖ แว้นแคว้น คือ ...อังคะ, มคธ, กาสี, โกสละ, วัชชี, มัลล, เจต,ี วังสะ, กุรุ, ปัญจาละ, มัจฉะ, สุร

เสนะ, อัสสกะ, อวันตี, คันธาระ, กัมโพชะ...” ดูรายละเอียด องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘ 



 
๑๕๔ 

 

      ๒. ประเภทผู้ประกอบการ เช่น เศรษฐี, คหบดี เจ้าของกิจการ ใน

ส่วนสมัยพุทธกาลนั้น ยกตัวอย่างเช่น อนาถปิณฑิกเศรษฐี, โฆสกเศรษฐี, ราชคหเศรษฐี เป็นต้น อนึ่ง 

ผู้ประกอบการหรือนายจ้างในอยู่ในระดับแนวหน้าของสังคม ดังที่ปรากฏมีในสมัยพุทธกาลนั้น มีกล่าว

เอาไว้ในมหาปรินิพพานสูตร๑๗๔ เมื่อครั้งที่พระอานนท์ได้กล่าวถึง ในขณะที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน 

ซึ่งมีจ านวน ๖ เมืองด้วยกัน คือ (๑) กรุงจัมปา (๒) กรุงราชคฤห์ (๓) กรุงสาวัตถี (๔) เมืองสาเกตุ (๕) 

กรุงโกสัมพี และ (๖) กรุงพาราณสี สาเหตุเพราะว่า...เมืองเหล่านี้ มี ขัตติยมหาศาล พราหมณ

มหาศาล คหบดีมหาศาล.... นั่นก็หมายความว่า เมืองทั้ง ๖ เมืองนี้ เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองทางด้าน

การเมือง และด้านเศรษฐกิจควบคู่กันไป 

    คุณสมบัติของนายจ้างตามหลักพระพุทธศาสนา : ส าหรับคุณลักษณะของ

นายจ้าง หรือ นักธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจทุกระดับชั้นนั้น ในพระพุทธศาสนานั้นได้ปรากฎมี

หลักธรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นนายจ้างที่ดี หรือการเป็นนักธุรกิจที่ดีเอาไว้ใน ทุติยปาปณิก

สูตร ๑๗๕คือ พระสูตรที่ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค่าสูตรที่ ๒ คือ “...พ่อค้าในโลกนี้ ๑.มีตาดี ๒. มีธุรกิจ

ดี ๓. เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอิงอาศัย...” 

    พ่อค้าชื่อว่ามีตาดี เป็นอย่างไร  

    คือ พ่อค้าในโลกนี้รู้จักสินค้า “สินค้านี้ ซื้อมาเท่านี้ ขายไปเท่านี้ จักมีมูลค่า

ประมาณนี้ มีก าไรเท่านี้” พ่อค้าชื่อว่ามีตาดี เป็นอย่างนี้แล 

    พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจ เป็นอย่างไร 

    คือ พ่อค้าเป็นคนฉลาด และขายสินค้าได้ พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดี เป็นนี้แล 

พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอิงอาศัย เป็นอย่างไร 

คือ คหบดีหรือบุตรคหบดีผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มาก ย่อมรู้จัก

พ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่า “พ่อค้านี้แลมีตาดี มีธุรกิจดี และสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาได้

ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้ตามก าหนดเวลา” คหบดีหรือบุตรคหบดีเหล่านั้น ย่อมเชื่อเชิญ

พ่อค้านั้นด้วยโภคทรัพย์ว่า “นับแต่นี้ไป ท่านจงน าโภคทรัพย์ไปเลี้ยงดูบุตรภรรยา และใช้คืน

พวกเราตามก าหนดเวลา” พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย เป็นอย่างนี้แล 

                                                           
๑๗๔ ดูรายละเอียด ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๐/๑๕๘ 
๑๗๕ อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓-๑๖๔ 



 
๑๕๕ 

 

พ่อค้าประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี้แล ไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่

ไพบูลย์ในโภคทรัพย์.... 

    จากคุณสมบัติข้างต้นเห็นได้ว่า การเป็นนายจ้าง หรือ เป็นพ่อค้าผู้ประกอบ

ธุรกิจ ทุกอาชีพที่พึงประสงค์ และถูกต้องตามหลักพุทธธรรมนั้น นายจ้างหรือพ่อค้าผู้ประกอบธุรกิจ

นั้น จะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และที่ส าคัญ คือ ต้องให้สังคมพ่ึงพาอาศัย

ได้ คือ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม หากนายจ้าง หรือพ่อค้าผู้ประกอบธุรกิจ

คนใดสามารถด าเนินธุรกิจภายใต้หลัก ๓ อย่างนี้ ย่อมประสบความส าเร็จที่หญิงใหญ่ เจริญด้วยโภค

ทรัพย์ และบริวารสมบัติ 

    (๖) ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง ผู้เป็นทิศเบื้องล้าง ดังนี้ 

    ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ก าหนดหน้าที่หรือความรับผิดชอบ

ให้นาย, นายจ้าง, ผู้บริหาร, ผู้ประกอบการ, ผู้จัดการ ได้พึงสงเคราะห์และอนุเคราะห์ พนักงาน, 

ลูกจ้าง, กรรมการ, คนงาน, ผู้เป็นทิศเบื้องล้าง ดังที่ปรากฏในสิงคาลกสูตร  โดยความรับผิดชอบตาม

ภาระหน้าที่ ๕ ประการ คือ 

       ๑. จัดงานให้ท าตามความเหมาะสมกับก าลัง เพศ วัย และ

ความสามารถ หมายถึง นายจ้างที่ดีจะต้องเป็นนักบริหารธุรกิจที่ดีด้วย นั่นคือ จะต้องมีความสามารถ

ในการแต่งตั้งใครต่อใครให้ท างานอย่างเหมาะสมกับ ก าลัง เพศ วัย ความรู้ และความสามารถของเขา 

       ๒. ให้ค่าจ้างรางวัลหรือเงินเดือนตามสมควรแก่งานและการครอง

ชีพ หมายถึง  ผู้ที่มารับจ้างท างานก็หวังว่าคงจักได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างอย่างเหมาะสมะ และพอแก่

การที่จะครองชีวิตอยู่ได้ อย่างน้อยก็ไม่ฝืดเคืองนัก นายจ้างจะต้องมีความเมตตากรุณาต่อลูกจ้าง และ

ก าหนดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ค่าแรงให้ลูกจ้างตามความเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ของเขา 

       ๓. จัดสวัสดิการ มีการช่วยรักษาพยาบาลใช้ยามเจ็บไข้ได้ปุวย 

หมายถึง นอกจากนายจ้างจะต้องให้เงินเดือนหรือค่าจ้างแก่ลูกจ้างตามก าลังสติปัญญา ความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์แล้ว เรื่องที่นายจ้างจะต้องค านึงถึงให้มากอีกประการหนึ่ง ก็คือ 

“สวัสดิการ” อันหมายถึง “สิ่งที่ เ อ้ืออ านวย ให้ลูกจ้างมีชีวิต และสภาพการท างานที่ดี และ

สะดวกสบาย 



 
๑๕๖ 

 

       ๔. เมื่อได้อะไรมาเป็นพิเศษก็แบ่งปันให้ หมายถึง เวลาที่นายจ้าง

เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทส ได้พบเห็นอะไรแปลก ๆ และน่าสนใจก็ควรซื้อมาฝากลูกจ้าง

บ้าง แม้จะเปูนของที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรมากนัก แต่ก็แสดงให้เห็นว่านายจ้างยังระลึกถึงลูกจ้างอยู่ 

จึงได้ซ้ือของมากฝากหรือไปพบเห็นผลไม้หรือของกินของใช้อะไรแปลก ๆ ซึ่งลูกจ้างอาจไม่มีปัญญาหา

ซ้ือมากินมาใช้ได้ นายจ้างก็ควรจะซื้อมาฝากหรือแบ่งปันให้ได้กินได้ใช้บ้าง เป็นกรณีพิเศษ 

       ๕. ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาส หมายถึง มนุษย์

เรามิใช่เครื่องจักร เมื่อท างานนาน ๆ ก็ย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า อยากพักผ่อนบ้างเป็นธรรมดา 

แม้แต่เครื่องจักรที่ไม่มีชีวิตจิตใจ เมื่อใช้มาก ๆ เข้า เจ้าของยังต้องพักใช้เครื่องเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะ

ท าให้เครื่องจักรเครื่องยนต์นั้นคงทน และรับใช้งานไปได้นาน ขอนี้ฉันใด ลูกจ้างคนงานก็ฉันนั้น 

สัปดาห์หนึ่งก็ควรจะให้เขาได้มีเวลาพักผ่อนบ้าง จะสักวันหนึ่ง หรือครึ่งวันก็ยังดี ถ้าเป็นลูกจ้างอยู่ใน

บ้าน หากเขาจะลาไปเที่ยว ไปดูภาพยนตร์ ฯลฯ บ้าง ก็ควรอนุญาตให้เป็นครั้งคราว๑๗๖ 

    สรุปความว่า นายจ้างหรือผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณลักษณะโดดเด่น

เฉพาะตัวในด้านการประกอบกิจการ ที่เป็นสัมมาชีพในด้านต่าง ๆ คือ ต้องคิดกว้างอย่างผู้มีวิสัยทัศน์ 

มีความเชี่ยวชาญในอาชีพหรือสายงานตองตนเอง และต้องมีทุนในการประกอบการที่มั่นคง 

รับผิดชอบต่อสังคม และสังคมสามารถพ่ึงพาอาศัยได้ และการเป็นนายจ้าง หรือผู้ประกอบการที่ดีนั้น 

“...ต้องมีความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจลูกจ้าง ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง อยู่กันฉันญาติพ่ีน้อง ไม่

ถือเนื้อถือตัว ลูกจ้างก็จะอยู่ท างานด้วยด้วย อย่าสบายอก สบายใจ จะมีความซื้อสัตย์ จงรักภักดีต่อ

นายจ้างตลอดไป...”๑๗๗ หากนายจ้าง ด ารงตนอยู่ตามหลักคุณธรรม คือ มอบหมายงานให้เหมาะกับ

ความสามารถ เมื่อลูกจ้างท างานประสบความส าเร็จก็มอบรางวัลให้ และจัดหาสวัสดิการให้เหมาะสม 

เมื่อได้อะไรมาเป็นพิเศษก็แบ่งปันให้ รวมทั้งเมื่อครบก าหนดวันหยุด ก็ให้ลูกจ้างได้พักผ่อนตามโอกาส 

และแสดงความรับผิดชอบต่อลูกจ้างตามหลักพุทธธรรมดังกล่าวนี้ ย่อมประสบความส าเร็จในการ

ประกอบอาชีพ ในส่วนของการบริหารงานบุคคลอย่างแน่นอน 

 

 
                                                           

๑๗๖ จ านงค์ ทองประเสริฐ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๕-๑๖๗. 
๑๗๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๘. 



 
๑๕๗ 

 

    (๗) ความรับผิดชอบของลูกจ้างต่อนายจ้างตามหลักพระพุทธศาสนา 

    ในหลักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในมิติของการท างานนั้น “กลุ่มบุคคลที่

ท าหน้าที่ตรงข้ามกับ “นายจ้าง” ก็คือ “ลูกจ้าง” และกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ตรงข้ามกับ “นายทุน” ก็

คือ “กรรมกร” หรือถ้าจะใช้ภาษาให้เพราะๆ หน่อย ก็เรียกว่า “ผู้ใช้แรงงาน” ความจริงแล้ว ทั้ง

นายจ้าง และลูกจ้าง หรือทั้งนายทุนและกรรมกรนั้น จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกันเสมอ...”๑๗๘  

    ดังนั้น เพ่ือให้สถานะและความรับผิดชอบของลูกจ้างหรือพนักงานให้

ปรากฎเด่นชัด ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอสถานะทั่วไปและความรับผิดชอบของลูกจ้างหรือพนักงานตาม

หลักการของพระพุทธศาสนา ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

    ความหมายของลูกจ้างตามหลักพระพุทธศาสนา: ค าว่า “ลูกจ้าง” เป็น

ค านาม (น.) แปลตรงกับศัพท์ภาษาบาลีว่า “นิยุตฺต, เวตนิก, ภฎก, ภตก, ภติก, กมฺมกร”๑๗๙ ซึ่ง

แปลว่า ลูกจ้าง หรือ กรรมกร ในทีนี้ หมายถึง “...ผู้รับจ้างท างานโดยได้รับค่าตอบแทน...”๑๘๐  

    อนึ่ง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มค าที่มีความหมายคล้ายคลึงกันกับค าว่า “ลูกจ้าง” 

ซึ่งมีดังต่อไปนี้  

      (๑)ค าว่า “กรรมกร” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “กมฺมกร, กมฺมการ, เวตนิก, 

ภฏก, ภตก”๑๘๑ หมายถึง คนงาน, ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน๑๘๒ 

    (๒)ค าว่า “ชนชั้นกรรมาชีพ” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “ทุคฺคตชน, ทุคฺคต

ชนตา”๑๘๓ หมายถึง ค าเรียกชนชั้นกรรมกรหรือลูกจ้างผู้หาเลี้ยงด้วยค่าแรง ค่าจ้างแรงงานว่า ชนชั้น

กรรมาชีพ๑๘๔ 

    (๓) ค าว่า “คนใช้” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “กีกร, กิงฺกร, ทาส, เจฏฺก, เจ

ตก, เปสฺส, ภจฺจ, ปริจาริก, ภฎ, ภตก, ปริจรณก, มูลิก, อนุชีวี, เปสนกร, ปเหณก, เสวก, ปทาติกฎ, 

                                                           
๑๗๘ จ านงค์ ทองประเสริฐ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๙. 
๑๗๙ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๖๓๑. 
๑๘๐ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๕. 
๑๘๑ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๖๓๑. 
๑๘๒ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖. 
๑๘๓ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๕. 
๑๘๔ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗. 



 
๑๕๘ 

 

เคหปาลก, (หญิง) ธาตี, ทาสี, ปริจาริกา”๑๘๕ หมายถึง คนที่มีหน้าที่คอยรับใช้, ลูกจ้างที่รับใช้ท างาน

บ้าน๑๘๖ 

    (๔) ค าว่า “คนงาน” ค าศัพท์ในภาษาบาลี “ กมฺมกร, กมฺการ, เวตนิก, 

ภฎก, ภติก, นิยุตฺต, เปสนกร, ปเหนก”๑๘๗ คือ หมายถึง ผู้ ใช้แรงงานในการท างานเพ่ือรับ

ค่าตอบแทน๑๘๘ 

    (๕) ค าว่า “บ่าว” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “ (ชาย) กิงฺกร, เจฏฺก, เจตก, 

ทาส, ภจฺจ, ภฎ, เปสฺส, ปริจาริกา, เสวก, ปเหณก, เปสนกร, (หญิง) เจฏี, ทาสี , ปุฏฺธาริกา, 

ปริจาริกา”๑๘๙ หมายถึง คนรับใช้๑๙๐ 

    (๖) ค าว่า “ไพร่” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “หีน, นหีน, ลามก, ปติกิฏฺฐ, นิ

กิฏฺฐ, อิตฺตร, ชมฺม, กุจฺฉิต, กุ, อธม, โอมก, คารยฺห, คมฺม, นีจ, อสพฺภ, นินฺทีย, หีนชาติก, หีนชจฺจ”๑๙๑ 

หมายถึง “พลเมือง, ประชาชน, ราษฎรสามัญ”๑๙๒ 

    (๗) ค าว่า “ทาส” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “ทาส”๑๙๓ หมายถึงผู้ที่อุทิศตน

แก่สิ่งที่เลื่อมใส่ศรัทธา เช่น ผู้ที่วางตัวเป็นคนรับใช้หรือที่นายใช้เงินไถ่ตัวมา หรือ ผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งที่

เลื่อมใสศรัทธา, ผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ในอ านาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ ทาสี หมายถึง ทาสผู้หญิง หรือ บ่าว

ผู้หญิง, หญิงผู้เป็นบ่าว, คนรับใช้หญิง, คนใช้หญิง, หญิงคนใช้๑๙๔ 

    (๘) ค าว่า “ลูกจ้าง” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “นิยุตฺต, เวตนิก, ภฏก, ภตก

, ภติก, กมฺมกร”๑๙๕ หมายถึง “ผู้รับจ้างท าการงานโดยได้รับค่าตอบแทน”๑๙๖ 

                                                           
๑๘๕ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๙๖-๙๗. 
๑๘๖ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๖. 
๑๘๗ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๙๖. 
๑๘๘ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๖. 
๑๘๙ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๓๗๐. 
๑๙๐ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๖๗๑. 
๑๙๑ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๔๘๙. 
๑๙๒ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๘๕๔. 
๑๙๓ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๖. 
๑๙๔ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖๗. 
๑๙๕ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๖๓๐. 
๑๙๖ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๖๘-๑๐๖๙. 



 
๑๕๙ 

 

    (๙) ค าว่า “พนักงาน” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “อชฺฌกฺข, อธิกต, อธิก, 

อาเธยฺย, กิจฺจกร, กิจฺจการ, กิจฺจสมฺปาทก, ราชปุริส, ธุรนฺธร”๑๙๗ หมายถึง “บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้ง

ให้มีหน้าที่ปฏิบัติการและบังคับการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด”๑๙๘ 

    (๑๐) ค าว่า “ลูกน้อง” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “อนุจร, อนุยาย, อุปชีวิ, 

อนุชีวี, อนาวี, ปริวาร, ปริชน, ปริจาริก, มูลิก, นิจฺจุปฏฺฐาก, ปาลนสหาย”๑๙๙ หมายถึง “บริวาร, ผู้อยู่

ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา, ผู้ใกล้ชิดเป็นก าลังส าคัญในการท างาน”๒๐๐ 

    (๑๑) ค าว่า “แรงงาน” ค าศัพท์ในภาษาบาลี  “กมฺมกร, กมฺมการ, เวตนิก, 

ภฏก, ภตก”๒๐๑ คือ หมายถึง คนงาน, ผู้ใช้แรงในการท างาน, เช่น การพัฒนาชนบทต้องอาศัยแรงงาน

จากท้องถิ่น งานก่อสร้างต้องการแรงงานเพ่ิม, ประชากรในวัยท างานไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต 

นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้ประกอบกิจการเพื่อหาก าไร๒๐๒ 

    (๑๒) ค าว่า “กุลี” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “กมฺมกร, กมฺมการ, เวตนิก, 

ภฎก, ภตก, ภติก”๒๐๓ หมายถึง คนรับจ้างท างานหนักมีหาบหาม เป็นต้น๒๐๔ 

(๑๓) ค าว่า “คนงานวัด หรือ เลกวัด” ค าศัพท์ในภาษาบาลี คือ “ อารามิก, อารามกมฺ

มิก”๒๐๕ หมายถึง ชายฉกรรจ์ที่มีผู้อุทิศถวายให้แก่วัด๒๐๖ 

  ประเภทของลูกจ้างตามหลักพระพุทธศาสนา: ส าหรับประเภทของลูกจ้างที่ปรากฏ

มีในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้น ไม่มีการแบ่งไว้ว่ามีกี่ประเภท ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 

สีลขันธวรรค สามัญญผลสูตร๒๐๗ ที่ได้ระบุเพียงอาชีพที่มีในครั้งพุทธกาลเอาไว้ ดังนั้น ในประเด็นนี้ 

ผู้วิจัยจึงขอแบ่งลูกจ้างตามสถานะทางสังคมแต่ละสายอาชีพของลูกจ้าง ดังนี้ 

                                                           
๑๙๗ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๘๐๓. 
๑๙๘ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๖. 
๑๙๙ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๓๖๑. 
๒๐๐ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๗๑. 
๒๐๑ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๖๓๑. 
๒๐๒ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒๓. 
๒๐๓ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๔๖. 
๒๐๔ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๘. 
๒๐๕ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๙๖. 
๒๐๖ พจนานุกรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๗๖. 
๒๐๗ ดูรายละเอียด ที.สี. (ไทย) ๙/๑๘๒/๖๐ 



 
๑๖๐ 

 

๑. ประเภทลูกจ้างสายการปกครอง เช่น พลช้าง, พลม้า, พลรถ, พลธนู, 

พนักงานเชิญธง, พนักงานจัดกระบวนทัพ, พวกจัดส่งเสบียง, ราชนิกูลผู้

ทรงเป็นนายทหารระดับสูง, พลอาสา, ขุนพล, พลกล้า, พลสวมเกราะ, ช่าง

กัลบก, พนักงานเครื่องสรง เป็นต้น  

๒. ประเภทลูกจ้างผู้ประกอบการ เช่น พ่อครัว, ช่างดอกไม้, ช่างย้อม, ช่างหูก

, ช่างจักรสาร, ช่างหมอ, นักค านวณ, นักบัญชี, นักท าขนม, ช่างกัลบก 

๓. ประเภทเกษตรกรรม เช่น เกษตรกร เป็นต้น 

๔. ประเภทอาชีพระดับต่ํา เช่น พวกทาสเรือนเบี้ย  เป็นต้น 

  คุณสมบัติของลูกจ้างตามหลักพระพุทธศาสนา : ในฐานะที่เป็นลูกจ้าง หรือ

กรรมกรจ าเป็นต้องมี “คุณธรรมของลูกจ้าง” หรือกรรมกร ซึ่งเป็นคุณสมบัติของลูกจ้างตามหลักของ

พระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏในอุปัฏฐากกถา๒๐๘ ว่าด้วยคุณสมบัติของคนรับใช้หรือกรรมกรที่ดี ๕ 

ประการ คือ “...(๑) ตื่นก่อน (๒) นอนทีหลัง (๒) คอยฟังรับใช้ (๔) ประพฤติพอใจ และ (๕) พูดจา

ไพเราะ...” และนอกจากนี้ต้องคุณธรรมส าหรับลูกจ้าง ที่เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกสังวัตตนิกธรรม ดังที่

ปรากฏในทีฆชานุสูตร อีก ๔ ประการ ดังนี้  

    ๑. อุฏฐานะสัมปทา ต้องมีความขยันหม่ันเพียร คือ ขยันหมั่นเพียร ใน

การปฏิบัติหน้าที่การงาน และการประกอบอาชีพที่สุจริต ฝึกฝนให้มีความช านิช านาญและรู้

จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดีจัดการ และด าเนินการให้ได้ผลดี 

    ๒. อารักขสัมปทา ต้องรู้จักเก็บหอมรอบริบ คือ รู้จักคุ้มครอง เก็บ รักษา

โภคทรัพย์และผลงานที่ตนได้ท าไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดบชอบธรรม ด้วยก าลังงานของ

ตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย 

    ๓. กัลยาณมิตตตา ต้องรู้จักคบเพื่อนที่ดี คือ รู้จักเสวนาคบคนหาคน ไม่

คบ ไม่เอาอย่างผู้ที่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้รู้ ผู้ทรงคุณ 

ผู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก่อาชีพการงาน 

                                                           
๒๐๘ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๘๕/๑๔๗-๑๕๓ 



 
๑๖๑ 

 

    ๔. สมชีวิตา ต้องรู้จักดํารงชีวิตในทางที่ชอบ คือ รู้จักก าหนดรายได้และ

รายจ่าย เป็นอยู่พอดีสมรายได้ มิให้ฝืดเคืองหรือฟุุมเฟือย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัด

เก็บไว้๒๐๙ 

  ความรับผิดชอบของลูกจ้างต่อนายจ้างตามหลักพระพุทธศาสนา: 

  ในสถานะของความเป็นลูกน้อง หรือลูกจ้าง ที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบ

ตามหน้าที่ ดังที่มีปรากฏในสิงคาลกสูตร ซึ่งเรียกว่า “จริยธรรมส าหรับลูกจ้าง” มี ๕ ประการด้วยกัน 

คือ 

  ๑. เริ่มท างานก่อนนาย ในการท างานที่จะให้นายจ้างโปรดปรานนั้น ลูกจ้างจะต้อง

เป็นคนขยันขันแข็งในการท างาน ลุกขึ้นมาท างานก่อนนายจ้าง ไม่ต้องให้นายจ้างปลุกหรือ

เตือนจึงจะท า ลูกจ้างบางคน ชอบอู้งาน ไม่ตั้งอกตั้งใจในการท างาน หรือท าไปอย่างเสียไม่ได้ 

ท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ...หากลูกจ้างตั้งอกตั้งใจในการท างานด้วยความขยันหมั่นเพียร 

รู้จักหน้าที่ของตน ท าให้โดยไม่ขาดตกบกพร่อง และเสร็จเรียบร้อยตามก าหนด อย่างนี้

นายจ้างย่อมเมตตาโปรดปราน เพ่ิมเงินเดือนให้เองโดยมิต้องขอร้อง 

  ๒.เลิกงานภายหลังนาย ถ้าเป็นลูกจ้างอยู่ในบ้านในโรงเรียนท างานด้วยคาวมขยัน

ขันแข็ง แม้พ้นเวลาท างานแล้ว ถ้างานยังไม่เสร็จเรียบร้อย ก็ท าไปจนเสร็จ โดยมิได้รังเกียจ

หรือเกี่ยงงอน และไม่อู้งาน ดูแลบ้านเรือนให้เรียบร้อย...นายจ้างที่ดีเมื่อเห็นลูกจ้างท างาน

ด้วยความขยันอดทน มีหน้าตาแช่มชื่น ก็ย่อมสบายใจ และเพ่ิมความเอ็นดูรักใคร่มากขึ้น 

  ๓.ถือเอาเฉพาะสิ่งของที่นายให้ ลูกจ้างที่ดีขึ้น จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เป็น

คนเห็นแก่ได้ ต้องถือว่าทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นดุจอสรพิษหรือของปฏิกูลไม่ควรไปแตะต้อง 

จะต้องถือเอาเฉพาะสิ่งของที่นายจ้างให้เท่านั้น...ถ้าลูกจ้างเป็นคนซื้อสัตย์สุจริต ไม่มือไวใจ

เร็ว ไม่เห็นแก่ได้ หรือไม่เห็นแก่เล็กแก่น้อย นายจ้างก็จะไว้วางใจ และจะเป็นที่โปรดปราน

ของนายจ้าง ต่อไป ก็จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น 

  ๔.ท าการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น การท างานที่จะให้นายจ้างพอใจเมตตาและ

โปรดปรานนั้น ลูกจ้างจะต้องตั้งอกตั้งใจและเต็มใจท างานโดยไม่รังเกียจหรือท าอย่างเสีย

                                                           
๒๐๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๕), หน้า ๓๘. ดูรายละเอียด องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐-๓๔๕ 



 
๑๖๒ 

 

ไม่ได้ ต้องพยายามท างานให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ท าสุดก าลังความรู้ ความสามารถของตน 

และพยายามท างาน ให้ดีและเรียบร้อยยิ่งขึ้นตามล าดับ 

  ๕.น าความดีของนายและกิจการต่าง ๆ ไปเผยแพร่ เมื่อลูกจ้างเห็นว่านายจ้างของ

ตนเป็นคนดี มีความยุติธรรม มีความเมตตากรุณา ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง ก็ควรน าความ

ดีของนายไปกล่าวยกย่องในที่ต่าง ๆ หรือน าเอากิจการต่าง ๆ ของนายไปช่วยโฆษณา

เผยแพร่ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ความดีนี้ก็คงสะท้อนกลับมาถึงหูนายจ้างไม่วันใดก็วันหนึ่ง 

นายจ้างก็จะยิ่งเมตตาและโปรดปรานยิ่ง ๆ ขึ้นไป นั่นหมายถึง อนาคตอันสุกใสก้าวหน้าของ

ผู้ที่เป็นลูกจ้างท่ีดีนี้เอง๒๑๐ 

  ถ้าลูกจ้างหรือกรรมกรใดประกอบด้วย “จริยธรรมของลูกจ้าง” ซึ่งเป็นหน้าที่ความ

รับผิดชอบตามหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้ว ชีวิตของเขาก็มีแต่จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป

อย่างแน่นอน 

   ดังนั้นแล้ว ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการท าหน้าที่ของทิศเบื้องล่าง (เหฏฐิมทิศ)

ตามหลักทิศ ๖ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น ยังเอ้ือ

ต่อการประกอบการธุรกิจทุกประเภท และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

เพราะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนี้ เกิดขึ้นเพ่ือให้ “นายจ้างและ

ลูกจ้างสามารถอยู่กันได้อย่างเหมาะสม และด้วยความพอใจกันทั้งสองฝุาย หลักการดังกล่าวเป็น

แนวทางที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งไม่เป็นเพียงแค่ค าพูด...ทั้งสองฝุายต้อง

มองเห็นมโนธรรมทั้ง ๒ ฝุาย คือ สันติสุข สันติธรรม สันติวิธี...”๒๑๑ ดังนั้น หลักพุทธธรรมนั้นเอ้ือ

ประโยชน์ให้กับคนทุกชนชั้น ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์สุขและความสามัคคี เพ่ิมความสนิทใจให้นายจ้าง

และลูกจ้าง ลดช่องว่างระหว่างค าว่า นายและค าว่าบ่าว แล้วเปลี่ยนมาเป็นค าว่า ผู้ประกอบการ กับ 

ผู้สนับสนุนผู้ประกอบการ วิธีของนักท างานก็จะเกิดสันติสุข 

 

                                                           
๒๑๐จ านงค์ ทองประเสริฐ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๒-๑๕๔. 
๒๑๑ ยุทธการ โกษากุล, แรงงานสัมพันธ์เชิงบริหาร: เส้นทางการอยู่ร่วมกันของนายจ้างลูกจ้าง, 

กรุงเทพมหานคร:  บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๔๓. 



 
๑๖๓ 

 

      (๘)ความรับผิดชอบของพุทธศาสนิกชนต่อสมณพราหมณ์ตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

    ความหมายของพุทธศาสนิกชนตามหลักพระพุทธศาสนา : ค าว่า 

“พุทธศาสนิกชน” ก็คือ “ชาวบ้าน” ในที่นี้หมายถึง บุคคลผู้ยังครองเรือน ซึ่งตรงกับค าศัพท์ทางภาษา

บาลีว่า “คาม, คามก, คามวาสี, ชนตา, ชนสมูห”๒๑๒ หรือหากกล่าวอีกนัยหนึ่งในประเด็นทาง

พระพุทธศาสนานั้นก็คือ “ชาวพุทธ” ซึ่งค านี้ หากแปลเป็นภาษาบาลี ก็คือค าว่า “พุทฺธมามก, พุทฺธสา

สนิก, พุทฺธภตฺติก”๒๑๓ ก็ได้ 

    ประเภทของพุทธศาสนิกชนตามหลักพระพุทธศาสนา: ในส่วนของประเภท

ชาวบ้านนั้น ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นได้มีการแบ่งเอาไว้ชัดเจนในหลายพระสูตร เช่น ในอุ

คติตัญญสูตร๒๑๔ ซึ่งมาด้วยบุคคลผู้เข้าใจได้ฉับพลัน ได้กล่าวถึงบุคคล ๔ จ าพวก คือ 

      ข้อที่ ๑ อุคฆติตัญญู ผู้อาจรู้ธรรม เพียงท่านยกตัวอย่างเพียงหัวข้อ

นี้มา เพราะตนเองมีสติปัญญา หรือปฏิภาณเฉียบแหลมอยู่แล้ว  

      ข้อที่ ๒ วิปจิตัญญู ผู้อาจรู้ธรรม ต่อเมื่อท่านอธิบาย ขยายหัวข้อ

ธรรมออกไปแล้ว  

      ข้อที่ ๓ เนยยะ ผู้พอแนะน าได้ หมายเอาบางคนบางพวกผู้มี

อุปนิสัยพอจะฝึกฝนได้เหมือนสามัญชน 

      ข้อที่ ๔ ปทปรมะ ผู้มีบทอย่างยิ่ง หมายถึง ผู้ไม่มีอุปนิสัยฟังธรรมที่

สักว่าฟัง ไม่ยังประโยชน์ให้ส าเร็จในการฟัง  

    คุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนตามหลักพระพุทธศาสนา: 

  (๑) คุณสมบัติที่พึงประสงค์ คือ  

    อนึ่ง นอกจากนี้ใน ในปัตตติกุชชสูตร๒๑๕ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของอุบาสก 

ที่พึงประสงค์ คือ (๑) ไม่ขวนขวายเพ่ือไม่ใช่ลาภของภิกษุทั้งหลาย (๒) ไม่ขวนขวายเพ่ือไม่ใช่

                                                           
๒๑๒ พระมหาโพธิวงศาจารย์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๕. 
๒๑๓ เรื่องเดียวกัน. 
๒๑๔ ดูรายละเอียด อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒. 
๒๑๕ ดูรายละเอียด องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๘๗/๔๑๕-๔๑๖. 



 
๑๖๔ 

 

ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย (๓) ไม่ขวนขวายเพ่ือความอยู่ไม่ได้ของภิกษุทั้งหลาย (๔) ไม่ด่าบริภาษ

ภิกษุทั้งหลาย (๕) ไม่ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน (๖) กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า (๗) กล่าว

สรรเสริญพระธรรม และ (๘) กล่าวสรรเสริญพระสงฆ์... 

    กุลสูตร ปฐมปัณณาสก์ สัตตกนิบาต๒๑๖ ได้กล่าวถึงตระกูลคฤหัสถ์ที่ภิกษุ

ควรเข้าไปหา ...(๑) ต้อนรับด้วยความเต็มใจ (๒) ไหว้ด้วยความเต็มใจ (๓) ให้อาสนะด้วยความเต็มใจ 

(๔) ไม่ซ่อนของที่มีอยู่ (๕) มีของมาก ก็ให้มาก (๖) มีของประณีต แต่ให้ของประณีต (๗) ให้ด้วยความ

เคารพ ไม่ให้ด้วยความไม่เคารพ และใน กุลสูตร ปฐมปัณณาสก์ นวกนิบาต๒๑๗ ก็กล่าวไว้เช่นเดียวกัน 

แต่เพ่ิมมาอีก ๒ ประเด็น คือ ....(๘) นั่งใกล้เพื่อฟังธรรม (๙) ยินดีค าพูดของภิกษุนั้น… 

    ใน ปราภวสูตร๒๑๘ ว่าด้วยความเสื่อมและความเจริญของอุบาสก และ ทุติย

ปริหานิสูตร๒๑๙  ได้กล่าวถึง อุปาสกสัมภวกถา ว่าด้วยความเจริญของอุบาสกอุบาสิกา ๗ ประการ คือ

... (๑) ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนภิกษุ (๒) ไม่ละเลยการฟังธรรม (๓) ศึกษาในอธิศีล (๔) มากด้วยความ

เลื่อมใส่ในภิกษุทั้งหลาย (๕) ไม่มีจิตคิดแข่งดีจ้องหาข้อผิดฟังธรรม (๖) ไม่แสวงหาเขตนอกบุญ

พระพุทธศาสนา และ (๗) บ าเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาก่อน...  

      (๒)คุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค:์ ส าหรับคุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์ของอุบาสก 

นั้น มีปรากฏในปัตติกุชชสูตร๒๒๐ ซึ่งว่าด้วย เหตุแห่งการคว่ าบาตรและหงายบาตร ต่ออุบาสก ดังนี้ ...

(๑) ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภของภิกษุท้ังหลาย (๒) ขวนขวายเพ่ือไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย (๓) 

ขวนขวายเพ่ือความอยู่ไม่ได้ของภิกษุทั้งหลาย (๔) ด่าบริภาษภิกษุทั้งหลาย (๕) ยุยงภิกษุทั้งหลายให้

แตกกัน (๖) กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า (๗) กล่าวติเตียนพระธรรม และ (๘) กล่าวติเตียนพระสงฆ์... 

    กุลสูตร ปฐมปัณณาสก์ สัตตกนิบาต๒๒๑ ได้กล่าวถึง ตระกูลของคฤหัสถ์ที่

ภิกษุไม่ควรเข้าไปหาด้วย ซึ่งมีอยู่ ๗ ประการคือ ...(๑) ต้อนรับด้วยความไม่เต็มใจ (๒) ไหว้ด้วยความ

ไม่เต็มใจ (๓) ให้อาสนะด้วยความไม่เต็มใจ (๔) ซ่อนของที่มีอยู่ (๕) มีของมาก แต่ให้น้อย (๖) มี

                                                           
๒๑๖ ดูรายละเอียด อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๑๓/๑๙. 
๒๑๗ ดูรายละเอียด อง.นวก. (ไทย) ๒๓/๑๗/๔๖๕-๔๖๖. 
๒๑๘ ดูรายละเอียด อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๑/๔๗-๔๘. 
๒๑๙ ดูรายละเอียด อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๙/๔๔-๔๕. 
๒๒๐ ดูรายละเอียด องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๘๗/๔๑๕-๔๑๖. 
๒๒๑ ดูรายละเอียด อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๑๓/๑๙. 



 
๑๖๕ 

 

ของประณีต แต่ให้ของปอน ๆ (๗) ให้ด้วยความไม่เคารพ ไม่ให้ด้วยความเคารพ และในกุลสูตร ปฐม

ปัณณาสก์ นวกนิบาต๒๒๒ ก็กล่าวเช่นนี้เหมือนกันแต่ ก็เพ่ิมเติมมาอีก ๒ ข้อคือ...(๘) ไม่นั่งใกล้เพ่ือฟัง

ธรรม (๙) ไม่ยินดีค าพูดของภิกษุนั้น… 

    อนึ่ง นอกจากนี้ ก็ยังมีปรากฏมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของอุบาสก ดัง

มีพรรษาในทุติยปริหนิสูตร๒๒๓ ซึ่งได้กล่าวถึง อุปาสกหานิกถา ว่าด้วยความเสื่อมของอุบาสกอุบาสิกา 

๗ ประการ คือ ...(๑) ขาดการเยี่ยมเยือนภิกษุ (๒) ละเลยการฟังธรรม (๓) ไม่ศึกษาในอธิศีล (๔) ไม่

มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย (๕) มีจิตคิดแข่งดี จ้องหาข้อผิดฟังธรรม (๖) แสวงหาเขตบุญ

นอกพุทธศาสนา (๗) บ าเพ็ญบุญในศาสนาอื่นก่อน... 

    ค ว า ม รั บ ผิ ด ชอ บ ข อ ง ช า วบ้ า น ต่ อ ส ม ณ พ ร า หม ณ์ ต า ม ห ลั ก

พระพุทธศาสนา 

    ในกุลปุตตภารกถา ว่าด้วยหน้าที่ของชาวบ้านหรือกุลบุตรต่อสมณพราหมณ์ 

มี ๕ ประการด้วยกัน คือ (๑) จะท าสิ่งใด ก็ท าด้วยเมตตา (๒) จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา (๓) จะคิด

สิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา (๔) ไม่ปิดประตูห้ามเข้าบ้าน (ต้อนรับด้วยความเต็มใจ) และ (๕) อุปถัมภ์ด้วย

ปัจจัย ๔ และนอกจากนี้บุคคลผู้ได้ชื่อว่าอุบาสก และอุบาสิกา ในพระพุทธศาสนานั้น จะต้องมี

คุณสมบัติ ๕ ประการด้วยกันคือ 

      (๑) เป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธสาสนาอย่างแท้จริง นั่นคือ จะต้องมี

ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนานั้นเป็นมนุษย์ที่ได้ใช้ความเพียร

พยายามศึกษาและปฏิบัติ จนกระทั่งได้ตรัสรู้สัจธรรม คือ ความจริงอันสูงสุด เป็นพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า แล้วได้เสด็จออกประกาศพระศาสนาด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวโลก โดยไม่ได้ทรง

เห็นแก่ความยากล าบากใด ๆ  

      (๒) เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ผู้เป็นอุบาสก และอุบาสิกาที่ดีนั้นจะต้อง

เป็นคนมีศีล มีธรรม แม้จะไม่สามารถรักษาศีล ๕ ได้ตลอดเวลา แต่ก็ควรจะต้องยึดมั่นในศีลไว้บ้าง 

      ( ๓ )  เ ชื่ อ ก ร รม แ ละผล ข อง กร ร ม  ไ ม่ เ ชื่ อ ม ง ค ลตื่ น ข่ า ว 

พุทธศาสนิกชนคือ อุบาสก อุบาสิกาท่ีดีนั้นจะต้องมีความเชื่อในเรื่อง “กฎแห่งกรรม” ที่ว่า “ท าดีได้ดี 
                                                           

๒๒๒ รายละเอียด อง.นวก. (ไทย) ๒๓/๑๗/๔๖๕-๔๖๖. 
๒๒๓ ดูรายละเอีย อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๙/๔๔-๔๕. 



 
๑๖๖ 

 

ท าชั่วได้ชั่ว” คนเราจะดีหรือชั่วนั้นอยู่กับ “กรรม” คือ การกระท าของตนเอง หาใช่เพราะมีพระ

พรหมหรือพระเจ้าองค์ใดเป็นผู้ลิขิตชีวิตเราไม่ 

      (๔) ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา

สอนให้ท าความดี สอนให้มีเหตุผล สอนให้เชื่อในกฎแห่งกรรม พุทธศาสนิกชนที่ดีควรยึดมั่นในหลักค า

สอนทางพระพุทธศาสนา แสวงหาบุญกุศลตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ให้ทาน รักษาศีล และเจริญ

ภาวนาตามแบบพระพุทธศาสนา 

       (๕) ขวนขวายในการให้การอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา การ

อุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนานั้น ก็คือ การถวายอาหารบิณฑบาต และจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสามเณร 

เพ่ือให้ท่านสามารถด ารงชีวิต เพ่ือศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย แล้วจะได้น าหลักธรรมค าสอนนั้นมา

เทศนาสั่งสอนให้ประชาชนได้ทราบต่อไป๒๒๔ 

    สรุปความได้ว่า การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้น ต้องมีจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน 

คือต้องมีความเมตตา หรือ ไมตรี คือ ความรัก หรือความปรารถนาดีที่ต่อพระภิกษุสามเณรใน

พระพุทธศาสนา เพราะเมื่อคนเรามี “เมตตา” ประจ าใจแล้ว ไม่ว่าจะท า จะพูด หรือจะคิดอะไร ก็

จะต้องประกอบด้วยเมตตาจิตและเมตตาธรรมเสมอ ไม่ท า ไม่พูด และไม่คิดที่จะเบียดเบียนหรือท า

ร้ายใครหรือสัตว์ใด ๆ ให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น ยิ่งในการปฏิบัติต่อพระภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสน

ทายาทด้วยแล้ว ก็ยิ่งควรมี “เมตตาจิต” และ “เมตตาธรรม” ต่อท่านเป็นพิเศษ เพราะการที่

พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมามาก ๒,๕๐๐ ปีนั้น ก็เพราะพระภิกษุสามเณรเป็นก าลังที่ส าคัญ

ที่สุดในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานั่นเอง 

    (๙)  ความรับผิดชอบของสมณพราหมณ์ต่อพุทธศาสนิกชนตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

    ความหมายของสมณพราหมณ์ตามหลักพระพุทธศาสนา : ค าว่า สมณ

พราหมณ์ ในบริบทของพระพุทธศาสนา คือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นเอง ซึ่งค าว่า “ภิกษุ” นี้ 

                                                           
๒๒๔ จ านง ทองประเสริฐ, อ้างแล้ว,หน้า ๑๖๓-๑๖๕. 



 
๑๖๗ 

 

เป็นค านาม (น.) ตรงกับกลุ่มค าในภาษาบาลี คือ “ภิกฺขุ, ยติ, วสี, สมณ, ตปสฺสี, ตโปธน และ 

บรรพชิต”๒๒๕ หมายถึง “ชายที่บวชในพระในพระพุทธศาสนา”๒๒๖ 

     ประเภทของสมณพราหมณ์ตามหลักพระพุทธศาสนา: สมณะ หรือ 

พราหมณ์ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นในทีนี้หมายถึง พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งใน

พุทธบริษัท ๔ ประเภทของพระภิกษุนั้น แบ่งออก ๒ ประเภท คือ  

(๑) สมมติสงฆ์ สงฆ์โดยสมมติ มีการอุปสมบทตามพระวินัย และยังศึกษา

และปฏิบัติเพื่อบรรลุการเป็นพระอริยบุคคล 

(๒) อริยสงฆ์ สงฆ์ผู้เป็นอริยะบุคคล ซึ่งแบ่งออกไปอีกได้ ๔ ประเภท คือ  

      (๒.๑) พระโสดาบัน๒๒๗ คือ ผู้ถึงกระแสพระนิพพาน แบ่งออก ๓ 

กลุ่ม คือ (๑) เอกพีชี ผู้เกิดอีกครั้ง (๒) โกลังโกละ คือ เกิดอีก ๒-๓ ครั้ง และ (๓) สัตตัก

ขันตุปรมะ คือ ผู้เกิดอีกเจ็ดครั้ง ก็บรรลุ 

      (๒.๒) พระสกทามี คือ ท่านผู้กลับมาอีกครั้งเดียว 

      (๒.๓) พระอนาคามี๒๒๘ คือ ท่านผู้ไม่เวียนกลับมาอีก ซึ่งแบ่งออก 

๕ กลุ่ม คือ (๑) อันตราปรินพพายี คือ ผู้ปรินิพพานในระหว่าง (๒) อุปหัจจปรินิพพายี 

คือ ผู้จวนจะถึงจึงปรินิพพาน (๓) อสังขารปรินิพพายี คือ ผู้ปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้แรง

ชักจูง (๔) สสังจารปรินิพพพายี คือ ผู้ปรินิพพานโดยใช้แรงชักจูง และ (๕) อุทธังโสโต 

อกนิฏฐคามี คือ ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ 

(๕) อรหันต์๒๒๙ คือ ผู้บรรรลุอรหันต์แล้ว แบ่งออก ๒ ประเภทบ้างคือ (๑) สุขวิปัสสก คือ 

ผู้เห็นแจ้งอย่างแห้งแล้ง (๒) สมถยานิก คือ ผู้มีสมถเป็นยาน และแบ่งออกเป็น ๔ 

ประเภทบ้าง คือ (๑) สุกฺขวิปสฺสโก ผู้เจริญวิปัสสนาสาม (๒) เตวิชฺโช ผู้ได้วิชชา ๓ (๓) 

ฉฬภิญฺโย ผู้ได้อภิญญาหก และ (๔) ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต ผู้บรรลุปฏิสมฺภิทา... 

                                                           
๒๒๕ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี), อ้างแล้ว, หน้า ๔๙๘. 
๒๒๖ พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๘๗๐. 
๒๒๗ ดูรายละเอียด อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒๘/๓๐๒. 
๒๒๘ ดูรายละเอียด อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒๘/๓๐๒. 
๒๒๙ ดูรายละเอียด วิสุทธิ. ๓/๓/๓๗๓. 



 
๑๖๘ 

 

    คุณสมบัติของสมณพราหมณ์ตามหลักพระพุทธศาสนา:  

    ๑) คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมณพราหมณ์:  

    คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสมณพราหมณ์นั้น พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ 

ภิกษุผู้คุณลักษะเป็นไปตามอริยวงศ์ คือ มีปฏิปทาของพระอริยบุคคล ผู้เป็นสมณะ ดังมีปรากฏใน 

อริยวังสูตร๒๓๐ ซึ่งว่าด้วย อริยวงศ์ ซึ่งจ าแนกออกเป็น ๔ คือ ต้องมีความสันโดษในปัจจัย ๔ ประการ 

คือ (๑) สันโดษด้วยจีวร (๒) สันโดษด้วยบิณฑบาต (๓) สันโดษด้วยเสนาสนะ และ (๔) สันโดษ ด้วย

การเจริญกุศล... ดังนั้น หากภิกษุ หรือสมณพราหมณ์ใด มีความสันโดษ คือยินดีด้วยปัจจัยตามได้ 

สรรเสริญคุณแห่งสันโดษนั้น และไม่ท าอเนสนา คือ การแสวงหาอันไม่สมควร พร้อมให้ยินดีในภาวนา 

คือ การบ าเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น และปหานะ คือการละบาปอกุศล ในขณะเดียวกันด้วย จึงจะสมควร

เรียกว่าเป็นวงศ์แห่งอริยะ... และนอกจากนี้ ในปัพพชิตอภิญหสูตร๒๓๑ทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย ได้

ปรากฏคุณลักษณะที่พระพุทธเจ้าให้ทรงให้บรรพชิตควรพิจารณาเนื่อง ๆ ๑๐ ประการด้วย กันคือ 

(๑) เราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์ (๒) การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อ่ืน (๓) เรามีอากัปกิริยา

อย่างอ่ืนที่จะพึงท า (๔) เราติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ (๕) เพ่ือนพรหมจารีผู้รู้ทั้งลายพิจารณาแล้ว

ติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ (๖) เราต้องมีความพลักพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น (๗) เรามีกรรม

เป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึงอาศัย เรา

ท ากรรใดไว้ จะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่วก็ตาม ย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น  (๘) วันคืนล่วง ๆ ไป 

บัดนี้เราท าอะไรอยู่ (๙) เรายินดียิ่งในเรือนว่าง อยู่หรือไม่ (๑๐) ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถ 

อันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ที่เราบรรลุแล้วจักซึ่งเป็นเหตุให้เราไม่เก้อเขินเมื่อเพ่ือนพรหมจารีถาม

ในภายหลัง มีอยู่หรือไม่... 

     อนึ่ง ในอัปปสาทปเวทียสูตร๒๓๒ ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของภิกษุที่เป็นที่

ตั้งแต่ความศรัทธาเลื่อมใส่ ซึ่งมีอยู่ ๘ ประการด้วยกัน คือ ...(๑) ไม่ขวนขวายเพ่ือไม่ใช่ลาภของ

คฤหัสถ์ท้ังหลาย (๒) ไม่ขวนขวายเพ่ือไม่ใช่ประโยชน์ของคฤหัสถ์ทั้งหลาย (๓) ไม่ด่าไม่บริภาษคฤหัสถ์

                                                           
๒๓๐ ดูรายละเอียด องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๘/๔๓-๔๕. 
๒๓๑ อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๔๘/๑๐๔-๑๐๕. 
๒๓๒ ดูรายละเอียดใน  องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๘๘/๔๑๖-๔๑๗. 



 
๑๖๙ 

 

ทั้งหลาย (๔) ไม่ยุยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกกัน (๕) กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า (๖) กล่าวสรรเสริญ

พระธรรม (๗) กล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ และ (๘) อุบาสกทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นในที่โคจร... 

    ดังนั้นแล้ว การเป็นสมณะหรือการเป็นบรรพชิต ต้องยึดมั่นในหลักการ คือ 

การเป็นสมณะที่ดีนั้นต้อง ต้องไม่เบียดเบียนใคร และไม่เข้าไปท าร้ายใคร ยึดมั่นในหลักปาติโมกข

สังวร 

    อนึ่ง นอกจากนี้ หลักคุณธรรมของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุ ยังมีปรากฏในหัง

ฆาตกภิกขุ ภิกขุวรรค๒๓๓ ซึ่งได้กล่าวถึง ภิกขุคุณกถา ว่าด้วยองค์คุณของผู้ได้นามว่าภิกษุ ๘ อย่าง คือ 

...(๑) ส ารวมมือ (๒) ส ารวมเท้า (๓) ส ารวมวาจา (๔) ส ารวมตน (๕) ยินดีธรรมภายใน (๖) มีจิตตั้งมั่น 

(๗) สันโดษ และ (๘) อยู่ผู้เดียว... 

    ส าหรับคุณธรรมของผู้เป็นภิกษุ นั้นในคัมภีร์ได้มีปรากฏในสิปปสูตร๒๓๔ 

นันทวรรค คือ ภิกขุธัมมกถา ว่าด้วยคุณธรรมของผู้เป็นภิกษุ ๑๐ ประการ คือ ...(๑) ไม่อาศัยศิลป์

เลี้ยงชีพ (๒) เป็นผู้เบา (๓) มุ่งบ าเพ็ญประโยชน์ (๔) ส ารวมอินทรีย์ (๕) หลุดพ้นในธรรมทั้งปวง (๖) 

ไม่แล่นไปตามตัณหา (๗) ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าของเรา (๘) ไม่มีความหวังอะไร (๙) ละความถือตัวได้ และ 

(๑๐) เที่ยวไปแต่ผู้เดียว... ในสูตรนี้จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพระภิกษุนั้น ต้องยึด

หลักสัมมาชีพของภิกษุ และมุ่งบ าเพ็ญประโยชน์อันจะพึงมีต่อสังคม คือความรับผิดชอบต่อสังคม อัน

เป็นการอนุเคราะห์ตามหลักท่ีบรรพชิตพ่ึงกระท าต่อพุทธศาสนิกชน  

    อนึ่ง นอกจากนี้ในมิลินทปัญหา ยังได้พรรณนาที่คุณธรรมที่ท าให้เป็นสมณะ 

ดังปรากฏใน เสฏฐธัมปัญหา๒๓๕ เมฆฑกปัญหภัณฑ์ ซึ่งแบ่งได้ ๒๐ ประเภท ดังนี้คือ 

...(๑) มีความยินดีในธรรม (๒) มีความนิยมอันเลิศ (๓) มีความประพฤติดี (๔) มีวิหารธรรม 

(๕) มีความส ารวม (๖) มีธรรมเครื่องปูองกัน (๗) มีความอดกลั้น (๘) มีความสงบเสงี่ยม (๙) 

ประพฤติในอารมณ์ที่มีความเป็นหนึ่ง (๑๐) ยินดีในอารมณ์ที่มีความเป็นหนึ่ง (๑๑) มีความ

ประพฤติหลีกเร้น (๑๒) มีความละอายและเกรงกลัวบาป (๑๓) มีความเพียร (๑๔) มีความไม่

ประมาท (๑๕) มีสิกขาสมาทาน (๑๖) มีการเรียนพระบาลี (๑๗) มีการสอบถาม (หรือการ

                                                           
๒๓๓ ดูรายละเอียด ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๖๒/๑๔๖. 
๒๓๔ ดูรายละเอียด ขุ.อุ.  (ไทย) ๒๕/๒๙/๒๒๖-๒๒๘. 
๒๓๕ รายละเอียด มิลินท. (ไทย) ๑/๒๔๘-๒๕๑. 



 
๑๗๐ 

 

เรียนอรรถกถา) (๑๘) มีความยินดีในคุณมีศีลเป็นต้น (๑๙) ไม่มีอาลัย และ (๒๐) เป็นผู้ท า

สิกขาบทให้บริบูรณ์...  

    อนึ่ง ในเถรสูตร๒๓๖ ว่าด้วยเหตุให้ภิกษุอยู่สบายทั่วทิศ ซึ่งมีคุณลักษณะ ๑๐ 

ประการด้วยกันคือ ...(๑) เป็นเถระผู้รัตตัญญู (๒) มีศีล (๓) เป็นพหุสูตร (๔) จ าพระปาติโมกข์ได้

แม่นย า (๕) ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ (๖) ใคร่ในธรรม (๗) สันโดษด้วยปัจจัย ๔ (๘) มีกิริยาน่าเลื่อม

ใส่ (๙) ได้ฌาน ๔ และ (๑๐) สิ้นอาสาวกิเลส. ..ดังนั้น หากภิกษุผู้ อุทิศตนบวชในพระบวร

พระพุทธศาสนา หากประสงค์จะอยู่สบายในทุกสถาน ควรยึดแนวทางตามเถรสูตร ดังที่กล่าวมา 

    ส าหรับลักษณะของภิกษุผู้น่าเลื่อมใสรอบด้านนั้นมีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน 

ดังที่มีพรรณนาไว้ใน ฌานสูตร๒๓๗ สูตรว่าด้วยภิกษุผู้มีฌาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ “....(๑) มีศรัทธา 

มีศีล (๓) เป็นพหุสูตร (๔) เป็นธรรมกถึก (๕) เข้าหาบริษัท (๖) แกล้วกล้าแสดงธรรม (๗) ทรงวินัย (๘) 

อยู่ปุาเป็นวัตร (๙) ได้ฌาน ๔ และ (๑๐) สิ้นอาสวกิเลส..” ดังนั้นแล้ว เราสามารถสังเกตลักษณะทั้ง 

๑๐ ประการนี้ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ว่าน่าเลื่อมใส่หรือไม่  

    เขตตสูตร๒๓๘ ว่าด้วยลักษณะของสมณพราหมณ์ที่ดี ๘ คือ ...(๑) เห็นชอบ 

(๒) ด าริชอบ (๓) เจรจาชอบ (๔) กระท าชอบ (๕) เลี้ยงชีพชอบ(๖) พยายามชอบ (๗) ระลึกชอบ และ 

(๘) ตั้งใจชอบ.. 

      ๒)คุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์ของสมณพรหมณ์ : ส าหรับคุณสมบัติของ

สมณพราหมณ์ รวมถึงบรรพชิตในพระพุทธศาสนานั้น แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ  

    ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติฝุายนอก คือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้น หากมีโรค 

๕ ประการ จะไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ โรค ๕ ประการนี้ ปรากฏใน ปัญา

อาพาธวัตถุ๒๓๙ ว่าด้วยอาพาธ ๕ ชนิด คือ (๑) โรคเรื้อน (๒) โรคฝี (๓) โรคกลาก (๔) โรคมองคร่อ (๕) 

                                                           
๒๓๖ ดูรายละเอียด อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๘/๒๓๑-๒๓๒. 
๒๓๗ ดูรายละเอียด อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๘/๑๒-๑๓. 
๒๓๘ ดูรายละเอียด องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๒๙๐-๒๙๑. 
๒๓๙ ดูรายละเอียด วิ.ม. (ไทย) ๔/๘๘-๘๙/๑๔๒-๑๔๔. 



 
๑๗๑ 

 

โรคลมบ้าหมู หากบุคคลใด มีอาการโรคท้ัง ๕ ชนิดนี้ ไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

ได้  

    นอกจากนี้ใน ปัพพาเชตัพพทวัตติงสรวาร๒๔๐ มหาขันธกะ วินัยปิฎก ได้

พรรณนาถึงคุณลักษณะภายนอกของบุคคลที่ห้ามเป็นนักบวชหรือเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่ง

มีจ านวน ๓๒ ประเภทด้วยกัน คือ  

    ... (๑) คนมือด้วน (๒) คนเท้าด้วน (๓) คนทั้งมือทั้งเท้าด้วน (๔) คนหูขาด 

(๕) คนจมูกแหว่ง (๖) คนทั้งหูขาดทั้งจมูกแหว่ง (๗) คนนิ้วมือนิ้วเท้าขาด (๘) คนง่ามมือง่ามเท้าขาด 

(๙) คนเอ็นขาด (๑๐) คนมือเป็นแผ่น (๑๑) คนค่อม (๑๒) คนเตี้ย (๑๓) คนคอพอก (๑๔) คนถูกสัก

หมายโทษ (๑๕) คนมือรอยเฆ่ียนด้วยหวาย (๑๖) คนมีหมายจับ (๑๗) คนเท้าปุก (๑๘) คนมีโรคเรื้อรัง 

(๑๙) คนมีรูปร่างไม่สมประกอบ (๒๐) คนตาบอดข้างเดียว (๒๑) คนง่อย (๒๒) คนกระจอก (๒๓) คน

เป็นโรคอัมพาต (๒๔) คนมีอิริยาบถขาด (๒๕) คนชราทุพพลภาพ (๒๖) คนตาบอดสองข้าง (๒๗) คน

ใบ้ (๒๘) คนหูหนวก (๒๘) คนทั้งบอดทั้งใบ้ (๒๙) คนหูหนวก (๓๐) คนทั้งบอกทั้งหนวก (๓๑) คนทั้ง

ใบทั้งหนวก (๓๒) คนทั้งบอกใบทั้งหนวก...อาการของภิกษุที่ยังจัดว่าเป็นพระปุถุชน ยังไม่ได้เป็นพระ

อริยบุคคล ซึ่งมีปรากฏใน อุทธตสูตร๒๔๑ เมฆิยวรรค ในปุถุชนภิกขุกถา ว่าด้วยลักษณะของภิกษุผู้เป็น

ปุถุชน มีอยู่ ๑๐ ประเภท คือ (๑) อุทธตะ ฟูุงซ่าย (๒) อุนนฬะ เย่อหยิ่ง (๓) จปละ กลับกลอก (๔) 

มุขระ ปากกล้า (๕) วิกิณณวาจะ แก่คุย (๖) มุฏฐสติ ลืมสติ (๗) อสัมปชนานะ ขาดสัมปชัญญะ (๘) 

อสมาหิตะ มีจิตไม่ตั้งม่ัน (๙) วิพภันตจิตตะ มีจิตไม่ม่ันคง (๑๐) ปากตินทรียะ ไม่ส ารวมอินทรีย์… 

    ส่วนที่ ๒ คุณสมบัติภายใน คือ คุณสมบัติของนักบวชหรือภิกษุที่ไม่นับถือ

พระพุทธเจ้านั้น มีปรากฏในกุหสูตร๒๔๒ จตุกกนิบาตร ซึ่งว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวง มีอยู่ ๖ ประการ

ด้วยกัน คือ ...(๑) ชอบหลอกลวง (๒) กระด้าง (๓) ประจบประแจง (๔) ชอบวางท่า (๕) ชอบอวดดี 

และ (๖) มีจิตไม่มั่นคง...  และนอกจากนี้ยังมีปรากฏความประพฤติของนักบวชที่ท าให้นักบวช

ทั้งหลายเศร้าหมอง ดังมีในสมณพราหมรูปกิเลสกถา๒๔๓ ว่าด้วยเครื่องมัวหมองของสมณพราหมณ์ ๔ 

                                                           
๒๔๐ ดูรายละเอียด วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๑๙/๑๘๔-๑๘๗. 
๒๔๑ ดูรายละเอียด ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๓๒/๒๓๗. 
๒๔๒ ดูรายละเอียด ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๘/๔๘๘. 
๒๔๓ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๐/๘๑-๘๓. 



 
๑๗๒ 

 

ข้อ คือ... (๑) การดื่มสุราเมรัย (๒) การเสพเมถุนธรรม (๓) การยินดีรับเงินรับทอง และ (๔) การเลี้ยง

ชีพในทางที่ผิด... และนอกจากนี้ ยังปรากฎคุณลักษณะของภิกษุที่ไม่พึงประสงค์ ดังปรากฏมีใน มหา

โรจกถา๒๔๔ ซึ่งว่าด้วยภิกษุมหาโจร ๕ ประการ ในวินัยปิฎก มหาวรรค ดังนี้ ...(๑) ปรารถนาให้ผู้มี

แวดล้อมเพ่ือได้ลาภสักการะ (๒) กล่าวตู่พระพุทธพจน์ว่าเป็นของตน (๓) จ้องก าจัดเพ่ือนร่วม

พรหมจรรย์ผู้มีศีลบริบูรณ์ (๔) สงเคราะห์ประจบคฤหัสถ์ด้วยของสงฆ์ และ (๕) กล่าวอุตริมนุษยธรรม

อันไม่มีจริง...และนอกจากนี้ ในสุธัมมเถรวัตถุ๒๔๕ ได้กล่าวถึงลักษณะของภิกษุพาล ๖ ประการ คือ ...

(๑) ปรารถนาความสรรเสริญที่ไม่มีจริง (๒) ปรารถนาความห้อมล้อมในหมู่ภิกษุ (๓) ปรารถนาความ

เป็นใหญ่ในอาวาส (๔) ปรารถนาการบูชาในตระกูลของคนเหล่าอ่ืน (๕) ปรารถนาให้คนเข้าใจกิจที่คน

อ่ืนท าว่าเป็นของตัว และ (๖) ปรารถนาให้ผู้ อ่ืนอยู่ในอ านาจตนแต่ผู้เดียว...และในเขตตสูตร๒๔๖ 

ทุสสมณพราหรมณังคกถา ว่าด้วยลักษณะของสมณพราหมณ์ที่ไม่ดี ๘ คือ ...(๑) เห็นผิด (๒) ด าริผิด 

(๓) เจรจาผิด (๔) กระท าผิด (๕) เลี้ยงชีพผิด (๖) พยายามผิด (๗) ระลึกผิด และ (๘) ตั้งใจผิด... 

    ในกากสูตร๒๔๗ ทุติยปัณณาสก์ ว่าด้วยคุณลักษณะของพระภิกษุที่ไม่พึง

ประสงค์ ในปาปภิกขุกถา ว่าด้วยลักษณะของภิกษุเลาวที่มีนิสัยเหมือนกา มีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน 

คือ ...(๑) ธังสี ชอบก าจัด (๒) ปคัพภะ คะนอง (๓) ติณติณะ ทะเยอทะยาน (๔) มหัคฆสะ กินจุ (๕) 

ลุทธะ หยาบช้า (๖) อการุณิกะ ไม่มีกรุณา (๗) ทุพพละ ไม่เข้มแข็ง (๘) โอรวี มักร้อง (๙) มุฏฐัสสะติ 

เผลอสติ และ (๑๐) เนจนิกะ ชอบสะสม... และนอกจากนี้ ในอานันทสูตร๒๔๘ ยังปรากฏมีลักษณะของ

ภิกษุที่เจริญในพระธรรมวินัยไม่ได้ ๑๐ ประการ คือ (๑) ไม่มีศรัทธา (๒) เป็นผู้ทุศีล (๓) มีการสดับ

น้อย (๔) ว่ายาก (๕) มีมิตรชั่ว (๖) เกียจคร้าน (๗) มีสติหลงลืม (๘) ไม่สันโดษ (๙) ปรารถนาชั่วช้า 

และ (๑๐) มีความเห็นผิด... 

    อนึ่ง ในอัปปสาทเวทนียสูตร๒๔๙ ทุติยปัณณาสก์ ได้กล่าวถึง ลักษณะของ

ภิกษุที่ควรเลิกเลื่อมใส่ ๘ ประการ ด้วยกัน คือ (๑) พยายามเพ่ือความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย 

                                                           
๒๔๔ ดูรายละเอียด วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๕/๑๘๐-๑๘๑. 
๒๔๕ ดูรายละเอียด ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๗๓-๗๔/๕๐. 
๒๔๖ ดูรายละเอียด องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๒๘๙-๒๙๐. 
๒๔๗ ดูรายละเอียด อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๗/๑๗๖. 
๒๔๘ ดูรายละเอียด อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๘๒/๑๘๑-๑๘๓. 
๒๔๙ ดูรายละเอียด  องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๘๘/๔๑๖-๔๑๗. 



 
๑๗๓ 

 

(๒) พยายามเพ่ือความฉิบหายแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย (๓) ด่าว่าบริภาษคฤหัสถ์ทั้งหลาย (๔) ยุยงคฤหัสถ์

ทั้งหลายให้แตกกัน (๕) ติเตียนพระพุทธเจ้า (๖) ติเตียนพระธรรม (๗) ติเตียนพระสงฆ์ และ (๘) 

ปรากฏตัวในที่อโคจร... ลักษณะทั้ง ๘ ประการนี้ หากปรากฏในนักบวชใด นักบวชนั้นย่อมเสื่อมจาก

ความศรัทธาของสาธุชนทั่วไป 

    เพราะฉะนั้นแล้ว คุณลักษณะภายในดังที่พรรณนามานี้ จัดได้ว่าเป็น

คุณสมบัติภายในที่ไม่พึงประสงค์ของนักบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งภิกษุใดประพฤติหรือคุณลักษณะ

ดังกล่าวนี้ย่อมมีแต่ทางเสื่อมอย่างเดียว  

    ความรับผิดชอบของสมณพราหมณ์ต่อพุทธศาสนิกชนตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

    ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของสมณพราหมณ์ที่ต่อชาวบ้าน ในนัยนี้รวมถึง 

“พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรม เผยแผ่ค าสั่งสอน 

สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลักธรรม ความประพฤติที่ต้องปฏิบัติมากมาย แต่ในที่นี่

จะแสดงเฉพาะหน้าที่ที่สัมพันธ์กับคฤหัสถ์ ซึ่งมีอยู่ ๖ ประการ ดัวยกัน คือ  

    ๑.ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว  

    พระภิกษุสามเณรจะต้องสั่งสอนให้ประชาชนรู้ว่าความชั่วคืออะไร เมื่อ

กล่าวโดยย่อก็คือ ความชั่วได้แก่ การกระท าใด ๆ ที่เมื่อลงมือท าไปแล้วจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน 

แก่ตนหรือผู้อื่น หรือทั้งตนและผู้อื่น ทั้งนักปราชญ์ยังไม่สรรเสริญอีกด้วย 

๒.แนะน าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี 

    เมื่อห้ามไม่ให้เขาท าความชั่วเพราะจะท าให้ตนหรือผู้อ่ืน หรือทั้งตนและ

ผู้อื่นเดือดร้อนแล้ว ก็ต้องสั่งสอนให้เขาตั้งอยู่ในธรรม คือ คุณงามความดี นั่น คือ ให้ท าความดีทั้งทาง

กาย ทางวาจา และทางใจ 

๓.อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี  

    เมื่อชาวบ้านมีความเดือดร้อนจะในเรื่องใด ๆ ก็ตามพระภิกษุสามเณร

จะต้องท าตนให้เป็นที่พ่ึงของชาวบ้านได้ อย่างน้อยก็ช่วยแนะน าหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย

ความเห็นอกเห็นใจ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ พระภิกษุสามเณรจะต้องท าตนให้เป็นเสมือน

จิตแพทย์ ช่วยบ าบัดทุกข์ใจให้กับเขา 
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    ๔.ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 

    ในฐานะที่พระภิกษุสามเณรโดยทั่ว ๆ ไปมีการศึกษาดีกว่าชาวบ้าน เพราะมี

เวลาว่างที่จะหาความรู้ได้มากกว่า เพราะฉะนั้น ถ้ามีอะไรที่ตนได้เคยศึกษาเล่าเรียนมา หรือได้เคยได้

ยินได้ฟังมา แต่เรื่องเช่นนั้นชาวบ้านยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน พระภิกษุสามเณรก็ต้องน าเรื่องต่าง ๆ 

เหล่านั้นที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือประสบการณ์มาแล้วมาเล่าให้ชาวบ้าน ได้ยินได้ฟังบ้าง เพ่ือ

ชาวบ้านจะได้เป็นคนมีสติปัญญามากข้ึน นับว่าเป็นการช่วยพัฒนาชาวบ้านให้ได้รู้ได้ยินได้ฟัง ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องเก่ียวกับธรรมะโดยตรงหรือเรื่องเก่ียวกับทางโลก 

    ๕.ชี้แจงแล้วอธิบายท าสิ่งที่เคยฟังแล้ว ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 

    ธรรมะบางข้อหรือเรื่องราวบางเรื่องเมื่อได้ฟังเพียงครั้งหนึ่ง หรือ ๒ ครั้ง 

บางทีก็ยังไม่เข้าใจชัด ถ้าชาวบ้านยังไม่เข้าใจ พระภิกษุสามเณรก็จะต้องหาทางอธิบายหรือชี้แจงให้

เข้าใจให้ได้  

    ๖.บอกทางสวรรค์ สอนวิธีด าเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญ  

    ค าว่า “สวรรค์” ในทีนี้ ไม่ได้ หมายถึง สวรรค์ชั้นฟูาอย่างคนทั่ว ๆ ไปเข้าใจ

เท่านั้น หากหมายถึงทางด าเนินชีวิตไปสู่ความสุข ทุกคนต่างก็ต้องการหนีทุกข์และประสบสุขด้วยกัน

ทั้งสิ้น ถ้าทางใดที่จะท าให้ชาวบ้านมีความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้า พระภิกษุสามเณร

จะต้องช่วยแนะน าหรือชี้ทางให้ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามเพ่ือท าให้ชีวิตของเขามี

ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

    สรุปความได้ว่า ถ้าพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นตัวแทนของ “วัด” กับอุบาสก

อุบาสิกา หรือพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นตัวแทนของ “บ้าน” ได้พ่ึงพาอาศัยกันและกัน ความสุขและความ

เจริญรุ่งเรืองก็จะมีด้วยกันทั้ง ๒ ฝุาย สมดังท่ีนักปราชญ์ท่านได้ประพันธ์บทร้อยกรองไว้ดังนี้ 

“วัดจะดี มีหลักฐาน เพราะบ้านช่วย 

บ้านจะสวย เพราะมีวัด ดัดนิสัย 

บ้านกับวัด ผลักกันช่วย ยิ่งอวยชัย 

ถ้าขัดกัน ก็บรรลัย ทั้งสองทาง”๒๕๐ 

                                                           
๒๕๐ อ้างใน จ านง ทองประเสริฐ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๙. 
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    ดังนั้นแล้ว องคาพยพทุกส่วนในสังคมย่อมมีความส าคัญตามบทบาทและ

หน้าที่ความรับผิดชอบอันจะพึงมีของแต่ละฝุาย ดังนั้นแล้ว หากแต่ละฝุายได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความ

รับผิดชอบของตนเองโดยสมบูรณ์ และถูกต้องแล้ว ย่อมยังความเจริญและความสงบสุขมาให้แก่สังคม

โดยภาพรวม 
 

 ๓.๑.๕ วิธีเสริมสร้างความรับผิดชอบตามหลักพุทธธรรม 

  

  ๓.๑.๕.๑ การเสริมสร้างความรับผิดชอบในระดับบุคคล 

  มนุษย์หรือบุคคล (man) เป็นภาวะ (Being) อย่างหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยรูปกับนาม

โดเรียกรวมว่าเป็นภาษาท่ัวไปว่า คน หรือสัตว์โลกที่มีชีวิตอย่างหนึ่ง โดยมีความแตกต่างจากสัตว์โลก

ชนิดอื่นในเรื่องของความคิด ความมีสติปัญญา รู้จักพิจารณาไตร่ตรองด้วยหลักเหตุผล๒๕๑ ดังนั้น การ

ที่บุคคลจะสามารถด าเนินชีวิตให้ถูกต้องนั้น ต้องอาศัยหลักธรรม ซึ่ง“ธรรมะนี้ก็คือหลักของศาสนา 

ค าสอนของศาสนาเกี่ยวกับแนวทางศาสนาเห็นว่าดีงาม ส าหรับมนุษย์ที่จะยึดถือปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์

แก่ตนและประโยชน์แก่สังคม ท าให้คนมีความสุขความเจริญ ในขณะเดียวกันก็ไม่เบียดเบียนก้าวกาย

ผู้อ่ืน ตรงกันข้าม ท าให้สังคมมีระเบียบและเป็นสุขตามอัตภาพของตนด้วย ดังนั้น แนวความคิดเรื่อง

ความรับผิดชอบนั้น ในทางพระพุทธศาสนาให้ทัศนะว่า “การที่บุคคลในสังคมจะด ารงชีวิตอยู่ได้

จะต้องมีอาชีพหรือมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าที่ย่อมจะเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติท าให้ผู้ปฏิบัติมี

ความสุขความเจริญ การปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นการท าดีอย่างหนึ่ง และถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติหน้าที่

อย่างถูกต้องเหมาะสม สังคมก็พลอยได้ผลดีงามไปด้วย”๒๕๒ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของท่าน

องค์ทะไล ลามะ องค์ที่  ๑๔ ซึ่ ง ได้ เสนอแนวคิดว่า “ความรับผิดชอบสากล” (Universal 

Responsibility) และแนวคิดแบบ “จิตใจที่หวังประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน” (Altruistic Mind) ซึ่งตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของการอิงอาศัยกันและสิ่งทั้งหลาย กล่าวคือ สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกันและเป็นเหตุปัจจัยแก่

กันและกัน (อิทัปปัจยตา) ไม่ว่าจะเป็นการการคิด การพูด และการกระท า รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

ล้วนแต่รวมอยู่ในข่ายใยแห่งชีวิตนี้ทั้งสิ้น (The Web of Life) ดังนั้นแล้ว การเสริมสร้างความ

                                                           
๒๕๑ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐. 
๒๕๒ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, พุทธสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๓, เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๕๓), 

หน้า ๑๙. 
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รับผิดชอบในระดับบุคคลนั้น แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ภายนอก อันได้แก่บุคคลต้องยึด

หลักปรโตโฆสะ คือ ฟังเสียงของคนอ่ืน ในนัยนี้หมายถึง ฟังความต้องการของสังคม อันเป็นการ

กระตุ้นจากภายนอก คือ รับฟังค าแนะน าสั่งสอน เล่าเรียน และฟังจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรในการ

ประกอบสัมมาชีพ ทั้งนี้ก็เพ่ือช่วยชักจูงและกระตุ้นให้เกิดปัญญา อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบ

สัมมาชีพในทางที่ถูกต้อง ส่วนที่ ๒ ภายนอก อันได้แก่โยนิโสมนสิการ คือ เมื่อบุคคลได้รับข้อมูล

ข่าวสารแล้ว การส่งเสริมความรับผิดชอบในระดับบุคคลนั้น บุคคลผู้ประกอบสัมมาชีพ หรือประกอบ

กิจการงานทั้งปวง ต้องมีการพิจารณาโดยใช้หลักปัญญาเข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพราะ “...คนที่มี

สติปัญญา มีความขยันหมั่นเพียร รู้จักแวงหาบางทีสิ่งที่ไม่มีค่า ก็ท าให้มีคุณค่าขึ้นมาได้ สิ่งที่ไม่มี

ประโยชน์ ก็ท าให้มีประโยชน์ขึ้นมาได้...”๒๕๓ และนอกจากนี้บุคคลจะประสบความส าเร็จในกิจการ

อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ต้องตั้งตนไว้ชอบ คือ ด าเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมทางศาสนา มีการปฏิบัติตน

ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตธรรม คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน อันประกอบด้วย (๑) 

ขยันหา (๒) ขยันเก็บ (๓) คบคนดี และ (๔) ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และต้องมีการเว้นจากกรรมกิเลส ๔ 

เว้นจากอคติ ๔ เว้นจากอบายมุข ๖ เป็นต้น 

  ๓.๑.๕.๒ การเสริมสร้างความรับผิดชอบในระดับครอบครัว   

  การเสริมสร้างความรับผิดชอบในระดับครอบครัวนั้น ในความเป็นครอบครัว คือ 

การมีสมาชิกที่ใช้ชีวิตร่วมกัน อันประกอบด้วย สามีภรรยา และลูก หลักพุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริมความ

รับผิดชอบได้นั้น คือหลัก สมชีวิตธรรม ๔ ประการ อันประกอบด้วย (๑) ความเชื่อที่เสมอกัน คือ 

บุคคลต้องมีทัศนคติหรือความเชื่อที่เหมือนกัน คือ เชื่ออย่างมีเหตุผล เชื่อจริงสิ่งดีงาม เชื่อหนักแน่น

ในสิ่งเดียวกัน (๒) มีความประพฤติที่เสมอกัน คือ มีศีล อันเป็นกรอบทางจริยธรรมให้บุคคลด าเนิน

ชีวิตในทางที่ถูกต้อง บุคคลต้องเท่าเทียมกันในด้านความประพฤติ จึงสามารถน าพาครอบครัวไปได้ 

(๓) ต้องมีจาคะที่เสมอกัน คือ มีความเสียสละที่เท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องส่วนตัว และเรื่องทรัพย์สินเงิน

ทาง ทั้งสามีภรรยาต้องมีความเอ้ือเฟ้ือเสียสละ มีความโอบอ้อมอารี และมีความเอ้ืออาทรห่วงใยกัน 

และ (๔) ต้องมีปัญญาเสมอกัน คือ มีการศึกษาความรู้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายตามความเป็นจริง เป็น

คนที่มีเหตุผล รู้ว่าอะไรควรและไม่ควร แยกแยะปัญหาทุกอย่างได้ หากครอบครัวใดมีหลักสมชีวิต

                                                           
๒๕๓ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กระแสธรรม เพ่ือชีวิตและสังคม, อ้างแล้ว, หน้า ๕๐. 



 
๑๗๗ 

 

ธรรมทั้ง ๔ ประการดังกล่าวนี้ ครอบครัวนั้น ก็สามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบตามหน้าที่อันจะพึง

มี และสมาชิกในครอบครัวก็อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข 

 

  ๓.๑.๕.๓ การเสริมสร้างความรับผิดชอบในระดับสังคม 

  สังคม (Society) คือ กลุ่มบุคคลที่ร่วมตัวกัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเต็มไปด้วย

ความหมายและความเข้าใจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ พระพุทธศาสนามีหลัก

ค าสอนทีเ่กี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยตรง เช่น ค าสอนส าหรับคนที่ด ารงสถานภาพต่างกัน 

ย่อมมีหน้าที่ต่างกัน เหมือนดังที่ปรากฏในสิงคาโลวาทสูตร๒๕๔ ดังนั้น หลักการเสริมสร้างความ

รับผิดชอบในระดับสังคมนั้น มุ่งเน้นให้คนในสังคมมีความเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยส่งเสริมสังคมให้

อยู่อย่างมีสุขและสันติภาพ เสริมสร้างความเสริมสร้างความเท่าเทียม ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ

ส่งเสริมสร้างสังคมให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสามัคคี โดยยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นฐานการด าเนิน

ชีวิต คือ (๑) หลักการแบ่งบัน (๒) หลักการมีสัมมาวาจา (๓) หลักท าตนให้เป็นประโยชน์ และ(๔) 

หลักการวางตัวเหมาะสม และเอาหลักทิศ ๖ หมายถึงบุคคลทั้ง ๖ ประเภทที่เราจะต้องมีความ

ปฏิสัมพันธ์กัน มีหน้าที่ที่จะต้องกระท าต่อกัน ได้แก่ บิดามารดา ครูอาจารย์ บุตรภรรยา มิตรสหาย 

ทาสกรรมกร สมณพราหมณ์๒๕๕ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ระบุวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลในฐานะ ๆ เหล่านี้

เอาไว้แล้ว โดยแต่ละความสัมพันธ์จะส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จะมี

บุคคลเหล่านี้คอยสนับสนุนการด าเนินการทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 ๓.๑.๖ ประโยชน์ของความรับผิดชอบในการจัดการทรัพย์ตามหลักพุทธธรรม 

 ความรับผิดชอบตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น มีประโยชน์โดยตรงและประโยชน์โดย

อ้อมในการช่วยให้บุคคลด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพราะเมื่อบุคคลได้ท าหน้าที่ความ

รับผิดชอบของตนเองตามแต่ละหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้ว ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ย่อมไม่บังเกิดขึ้น

แน่นอน ดังนั้น ในส่วนของประโยชน์ของความรับผิดชอบในการวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งในการน าเสนอ

ประโยชน์ของความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการทรัพย์ ซึ่งเป็นสอดรับกับบทที่ ๒ ที่ได้กล่าวถึงเรื่อง

                                                           
๒๕๔ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐. 
๒๕๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๔/๒๐๐. 



 
๑๗๘ 

 

ของหลักสัมมาชีพ อันเกี่ยวข้องกับทรัพย์โดยตรงนั้นเอง โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็นหลัก ๆ 

ได้ดังนี้  

   ๓.๑.๖.๑ ประโยชน์ด้านการแสวงหาทรัพย์ 

  พระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธการแสวงหาทรัพย์จากการด าเนินธุรกิจ แต่การหาก าไร

นั้นต้องมีขอบเขต กล่าวคือ ต้องมีความถูกต้องทั้งทางกฎหมายและทางศีลธรรม สุจริตธรรม และไม่

เป็นการเบียดเบียนฝุายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะความไม่เบียดเบียนท าให้เกิดสุข๒๕๖ สัตว์ทั้งหลายในโลก

ล้วนรักสุข เกลียดทุกข์และรักตนยิ่งกว่าผู้ใด ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อ่ืน๒๕๗ ดังนั้น...การปฏิบัติ

ถูกต้องต่อทรัพย์สินเงินทอง ประการหนึ่ง คือ การรู้จักท าให้ทรัพย์สมบัตินั้น เกิดมีและเจริญเพ่ิมพูน

โดยชอบธรรม คนอยู่ในโลก ก็จ าเป็นจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองบ้าง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ ต้อง

อาศัยทรัพย์สินเงินทองเป็นอย่างมาก แต่ไม่ใช่เฉพาะการด าเนินชีวิตของบุคคล แม้แต่กิจการของส่วน

ร่วม ความเจริญก้าวหน้าของสังคม ก็ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทอง แต่ทรัพย์สินเงินทองก็มิใช่เกิดขึ้นมา

ได้เฉย ๆ โดยเลื่อนลอย วิธีการที่จะให้เกิดทรัพย์สินเงินทองนั้น จะต้องอาศัยความมีสติปัญญา ความ

ขยันมั่นเพียร ความอดทน ทีเป็นคุณธรรมในจิตใจของบุคคล บุคคลใดรู้จดท าให้ทรัพย์สินเกิดมีขึ้นมา

ได้ และเจริญเพ่ิมพูนขึ้นโดยชอบธรรม อันนั้นถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นหนึ่งในแง่ที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์เงินทอง๒๕๘ ความรับผิดชอบนั้น ช่วยให้บุคคลมีหลักในการด าเนินธุรกิจ คือ “...เป็นการด าเนิน

ธุรกิจควรเป็นไปเพ่ือแสวงหก าไร โดยไม่เอารัดเอาเปรียบส่วนรวม ไม่ท าลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคม และต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อความเป็น

มนุษย์ ได้แก่ ความเสมอภาค ความเคารพศักดิ์ศรี ความมีเมตตาต่อกัน การเคารพสิทธิมนุษยชนที่

เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพที่ระหว่างมนุษย์...”๒๕๙ ดังจะเห็นได้ชัดจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง

แนะน าอาชีพท่ีไม่ควรประกอบ ๕ ประการ (มิจฉาวณิชชา) เพราะเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียด และ

ท าลายซึ่งกันและกัน อันเป็นต้นตอของสาเหตุปัญหาสังคมทั้งปวง 

                                                           
๒๕๖ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๑/๑๙๐. 
๒๕๗ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๔๑/๒๕๔. 
๒๕๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กระแสธรรม เพ่ือชีวิตและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

๒๕๕๐), หน้า ๔๙-๕๐. 
๒๕๙ วารีญา, ภูวตานนท์ ณ มหาสารคาม, “จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ”, ใน จริยธรรมในวิชาชีพ, 

รวบรวมโดย วริยา ชินวรรโณ, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๙. 



 
๑๗๙ 

 

   ๓.๑.๖.๒ ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพย์ 

  นอกจากนี้ ความรับผิดชอบยังเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารทรัพย์ อันเป็นหลักของ

การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทรัพย์สินเงินทอง ก็คือ “....ความสามารถในการจัดสรร และบริหารโภคทรัพย์ 

ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาสมกับความมุ่งหมาย ทรัพย์สินเงินทองนั้น แม้ เกิดขึ้นแล้ว และแม้จะมีจ านวน

มากมาย แต่ถ้าไม่รู้จักบริหาร ไม่รู้จักจัดสรร ก็ไม่เกิดประโยชน์กว้างขวาง...”๒๖๐ ดังนั้นแล้วในทาง

กลับกัน หากบุคคลหาทรัพย์ได้มาไม่ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์อันใด เพียงแค่เก็บสะสมเอาไว้เฉย 

ๆ ทรัพย์นั้น ก็จะปราศจากคุณค่า และความหมายทั้งสิ้น พระพุทธศาสนาให้แนวทางการใช้จ่ายทรัพย์

หรือหลักการบริหารทรัพย์ เรียกว่า หลักโภคอาทิยะ๒๖๑ (ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์) ได้แก่ 

ใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือเลี้ยงตนเอง คนในครอบครัว บริวาร มิตรสหาย และผู้ร่วมกิจการงานทั้งหลายให้เป็น

สุข ปูองกันอันตรายต่าง ๆ ให้มั่นคงปลอดภัย ท าพลี (สละเพ่ือบ ารุงและบูชา เช่น สงเคราะห์ญาติ 

ต้อนรับแขก ท าบุญอุทิศ เสียภาษี บูชาสิ่งที่เคารพ) และอุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี

ปฏิบัติชอบ  

   ๓.๑.๖.๓ ประโยชน์ด้านการออมทรัพย์ 

  หลักการออมทรัพย์อันพึงมีตามหลักพุทธศาสนานั้น เรียกว่า หลักโภควิภาค ๔๒๖๒ 

คือ หลักการการแบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช่สอย ๒ ส่วนใช้ประกอบงาน ส่วนที่ 

๔ เก็บไว้ด้วยหมายว่าจะใช้ในยามมีอันตราย โดยที่ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือหลักซีเอสอาร์ถือ

เป็นการลงทุนทางธุรกิจในส่วนที่ ๒ และ ๓ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจนั่นเอง ดังนั้นแล้ว ความ

รับผิดชอบในด้านการออมทรัพย์นั้น ก็คือ ส่วนที่ ๔ อันเป็นส่วนที่กามโภคีบุคคลควรเก็บเอาไว้ใช้ใน

ยามจ ากัด ซึ่งสอดรับกับหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ที่ว่าด้วย การรู้จักใช้จ่ายเก็บรักษาทรัพย์ (อา

รักขสัมปทา) คือ รู้จักวิธีเก็บรักษาคุ้มครองปูองกันทรัพย์สมบัติที่หามาได้เอาไว้ ไม่ให้เสียไม่ให้สูญ

หายไป รู้จักใช้จ่ายทรัพย์สมบัติที่มีอย่างถูกต้องมีเหตุผลมีประโยชน์ ใช้สอยจับข่ายเลี้ยงชีพเพ่ือ

ประโยชน์ความสุขของครอบครัว รู้จักประหยัดอดออม ออมเอาไว้เป็นหลักประกันชีวิตทางสังคม ออม

เอาไว้ปูองกันภัยอันตรายในยามเจ็บปุวยหรือประสบอุบัติเหตุในอนาคต ออมเอาไว้เป็นทุนในการ

                                                           
๒๖๐ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กระแสธรรม เพ่ือชีวิตและสังคม, อ้างแล้ว, หน้า ๕๕. 
๒๖๑ อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๒๗/๓๖๙. 
๒๖๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๑-๒๑๒. 



 
๑๘๐ 

 

ลงทุนประกอบอาชีพธุรกิจการ ออมเอาไว้เสียภาษีทางสังคมท าบุญบ าเพ็ญประโยชน์สังคมสงเคราะห์

ช่วยเหลือเกื้อกูลบิดารมารดาญาติสนิทมิตรสหาย เพ่ือสร้างรักษาความสัมพันธ์มั่นคงอันดีงามทาง

สังคม๒๖๓ 

  ๓.๑.๖.๔ ประโยชน์ด้านการบริโภคทรัพย์ 

   พระพุทธศาสนาได้แบ่งประเภทของผู้ครองเรือน (กามโภคีบุคคล) ตามลักษณะของ

การแสวงหาและการใช้จ่ายทรัพย์ออกเป็น ๑๐ ประเภท เรียกว่า กามโภคีบุคคล ๑๐ พระพุทธองค์

ทรงสรรเสริญบุคคลประเภทสุดท้ายสุดว่าเป็นผู้ที่ “แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ด้วยการงานที่ไม่

ผิด ครั้นแสวงหาได้แล้ว บ ารุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่ายท าบุญ ทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมา ไม่หมกมุ่น ไม่จด

จ่อ เห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้น”๒๖๔ เพราะบุคคลควรสรรเสริญ

ทั้ง ๔ สถาน คือ (๑) แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด (๒) บ ารุงตนให้เป็นสุขอ่ิม

หน าส าราญ (๓) แจกจ่ายท าบุญ (๔) ไม่มัวเมา ไม่หมกมุ่น ไม่จดจ่อ เห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัด

ออก ใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ โดยนัยนี้ จะได้หลักการใช้จ่ายทรัพย์ที่ถูกต้อง  

  ดังนั้นแล้ว เมื่อบุคคลมีหน้าที่ความรับผิดชอบอันพึงปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ทั้งภายใน

และภายนอกครอบครัว หลักความรับผิดชอบนี้ยังเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลรู้จักการบริโภคทรัพย์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ได้หวังเพียงแค่กอบโกยทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือตนเองแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่

หลักความรับผิดชอบตามหลักพุทธธรรมนั้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่

ยึดมั่นผู้อ่ืน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เป็นศูนย์กลาง เป็นการยกระดับและพัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงามมี

จิตส านึกเพ่ือสังคมยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

                                                           
๒๖๓ สุเทพ สุวีรางกูร, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๔), หน้า ๑๓๙-๑๔๐. 
๒๖๔ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๒๖-๔๒๗. , อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๑/๒๑๑-๒๑๒. 
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๓.๒ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั่วไป 

 ๓.๒.๑ ที่มาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

  ในยุคโลกาภิวัตน์บทบาทของการเป็นบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของ

กลุ่มบรรษัทและกิจการธุรกิจ (Good Corporate and Corporate Social Responsibility) มี

ความส าคัญมากขึ้นทั้งในแง่ของการเป็น “แนวคิด” “กลไก” และ “เครื่องมือ” ที่ส าคัญของการ

พัฒนาองค์กรธุรกิจ และการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างยั่งยืน  แนวคิดและหลักการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น การใช้หลักธรรมาภิบาล การผลิตสินค้าและ

บริการที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดบ้อม การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงาน การมี

ส่วนร่วม และการเรียนรู้ของชุมชน รวมถึงความเท่าเทียมในสังคม ซึ่งเป็นการสร้าง “คุณค่า” ให้กับ

องค์กรธุรกิจ นอกจาก “มูลค่า” ทางธุรกิจที่เกิดข้ึนจากการประการทางธุรกิจแล้ว แนวคิดดังกล่าว ยัง

สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสังคมที่เต็มไปด้วย “ความเก่ง” และ “ความ

ดี” ความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัทและกิจการธุรกิจ (Corporate Social Responsibility = 

CSR) มุ่งเน้นให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและสังคมโดย

ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางการค้าและการลงทุนเพ่ือชุมชนที่

องค์กรตั้งอยู่ และการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กั บ

ชุมชน การเสริมสร้างรายได้ การเสริมสร้างกิจกรรมสุขภาพของคนในท้องถิ่น เป็นต้น โดยค านึงถึง

ความสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่องค์กรด าเนินการและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 

ที่นอกเหนือจากการสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณไปสู่ชุมชนเพ่ือภาพลักษณ์ขององค์กร กล่าวคือ 

CRS เป็นการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งใน

ระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรธุรกิจหรือทรัพยากรภายนอกองค์กร ในอันที่

จะส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข...ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วค าที่ใช้

เรียกกันคือ “Corporate Citizenship” หรือ “responsible corporate citizenship” หรือ 

“corporate social responsibility” เรียกกันย่อ ๆ ว่า “CSR”๒๖๕ 

                                                           
๒๖๕ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, CSR: บทบาทและความสัมพันธ์กับองค์กรพระพุทธศาสนา , ใน 

พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ รวมบทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา การประชุมอธิก ารบดีมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนานานาชาติ และการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๐. 
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 ดังนั้น ถึงแม้ว่าการด าเนินกิจกรรมทางสังคม ภาคธุรกิจนั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับสังคม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีส่วนส าคัญในการสร้างผล

เสียหายแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย กระแสสังคมในการเรียกร้องให้ธุรกิจด าเนินงานในทุกขั้นตอน

อย่างรับผิดชอบจึงได้ก าหนดขึ้น ดังที่ สุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง กล่าวถึงท่ีมาว่า 

CSR โดยเนื้อแท้ จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นวิธีคิดนั้นมีที่มาที่ไปจากการที่องค์กรธุรกิจซึ่ง

เป็น ผู้ที่มีส่วนในการสร้างความเจริญทางวัตถุและสุขภาพที่ดีของสังคม แต่ก็เป็นผู้ที่มีส่วน

อย่าง ยิ่งในการท าให้สังคมเสื่อมลงทั้งกายภาพและจิตวิญญาณ รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายใน

และ ภายนอกองค์กร CSR จึงเป็นข้อเรียกร้องจากทุกฝุายให้ประกอบธุรกรรมทางธุรกิจ โดย

มี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน๒๖๖  

 อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวมีมานานกว่า ๒๐๐ ปีแล้ว แต่ยังไม่มีการใช้ค านี้อย่างเป็น 

ทางการ ดังตัวอย่างเหตุการณ์ส าคัญ ได้แก่ (๑) ปี พ.ศ.๒๓๓๓ บริษัท อีสท์ อินเดีย ประเทศอังกฤษ 

ถูกต่อต้านจากประชาชนในประเทศจากการที่บริษัทกดขี่ใช้แรงงานทาส ท าให้บริษัทต้องหันมาใส่ ใจ

กับสวัสดิการแรงงานและสิทธิมนุษยชนมากขึ้น กระแสเรียกร้องนี้เน้นไปที่ความเสมอภาคของ 

แรงงาน (๒) ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เกิดกระแสต่อต้านการท าลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลกระทบจาก 

การใช้สารดีดีที (สารหลักในการปราบวัชพืช) ที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและท าลายสภาวะสมดุลของ 

ธรรมชาติ โดยบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตและส่งออก ท าให้สภาพแวดล้อม ปนเปื้อน

สารพิษ ท าลายสุขภาพและการด ารงชีวิตของคนในชุมชน น าไปสู่ข้อเรียกร้องเรื่อง สิ่งแวดล้อมอย่าง

จริงจัง (๓) ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ บริษัท เนสท์เล่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ดื่มนม เนสท์เล่แทนนมมารดา 

น าไปสู่การประท้วงและการต่อต้านผลิตภัณฑ์ของประชาชนเพ่ือให้บริษัท เปลี่ยนแปลงนโยบาย

ดังกล่าว (๔) ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เรือบรรทุกน้ ามันของ Ex. xon Waldez ล่มกลาง ทะเล เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ าาอย่างรุนแรง เป็นต้น 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วนของปัญหาที่น าไปสู่กระแสเรียกร้องให้ภาคธุรกิจ

หันมาด าเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แนวคิดดังกล่าว จึงได้รับ

การพัฒนาเรื่อยมาจากความร่วมมือกันของหลาย ๆ ประเทศ จนขยายใหญ่ขึ้นเป็นความ ร่วมมือระดับ

                                                           
๒๖๖ อ้างใน วรัญญา ศรีเสวก, ถอดรหัส...สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนด้วย CSR, (นนทบุรี): โรงพิมพ์มติชนปาก

เกร็ด, ๒๕๕๑), หนา้ ๑๘. 
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โลก กล่าวคือ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หลังการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) 

ครั้งแรกที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างเริ่ม ตื่นตัวกับแนวคิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งเป็นทิศทางใหม่ของการพัฒนา มุ่งสร้างความสมดุล

ทั้ง ๓ ด้านไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ เศรษฐกิจ (Profit) สังคม (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) ใน

ขณะเดียวกันก็เริ่มมีกระแสกดดันภาคธุรกิจให้ค านึงถึงเรื่องดังกล่าวด้วย เช่นกัน 

 ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ ท่านเลขาธิการสหประชาชาติ โคฟี อันนั้น (Kota Annan) ได้เรียกร้องให้ธุรกิจ แสดง

ความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) และประกาศหลัก The UN Global 

Compact ให้ธุรกิจใช้เป็นกรอบด าเนินการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับองค์กรธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 

หมวดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Human Rights) มาตรฐานแรงงาน (Labour) และสิ่งแวดล้อม 

(Environment) รวมเป็นบัญญัติ ๕ ประการ ต่อมาเพ่ิมเป็น ๑๐ ประการคือเรื่องการต่อต้านการ 

คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ กระแสของโลกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขององค์กรธุรกิจเริ่มจริงจังและรุนแรงยิ่งข้ึนโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ พัฒนา 

(OECD) ได้ออกแนวปฏิบัติส าหรับบรรษัทข้ามชาติ หรือท่ีเรียกว่า OECD-Consensus แนว ปฏิบัตินี้มี

การปรับปรุงโดยเน้นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (ซีเอสอาร์) อย่าง เข้มข้น มี

การเสนอให้บรรษัทข้ามชาติท าธุรกิจกับคู่ค้าทั่วโลกเฉพาะที่มีซีเอสอาร์เท่านั้น ธุรกิจใด ไม่ท าซี

เอสอาร์จะไม่สามารถส่งสินค้าไปขายให้บรรษัทข้ามชาติเหล่านี้ได้ 

 นอกจากนี้ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization 

for Standardization : ISO) ได้ก าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเรียกว่า ISO 

๒๖๐๐๐ ซึ่งเป็นข้อแนะน า หลักการ และวิธีการของความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรพึงปฏิบัติโดย 

สมัครใจ มิใช่เป็นข้อก าหนดหรือมาตรฐานเพื่อการรับรอง ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจ ด าเนินการ

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ นี้ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วยประเด็นหลักของความรับผิดชอบต่อสังคม ๗ ประการ ได้แก่ 

การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance) , สิทธิมนุษยชน (Human Rights) , การ

ปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) , สิ่งแวดล้อม (Environment) การด าเนินกิจการอย่าง เป็น
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ธรรม (Fair Operating Practices) , ประเด็นเกี่ยวกับผู้บริโภค (Consumer Issues) การมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 

 จะเห็นได้ว่า จากความตระหนักและความร่วมมือในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

เองค์กรธุรกิจตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับโลก จนกลายเป็นแนวปฏิบัติและข้อกีดกันทางการค้า

ประกอบกับกระแสสังคมที่เรียกร้องให้ใส่ใจในผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท าให้ภาค ธุรกิจ

กิจต่างๆ ให้ความสนใจและปฏิบัติกันมากขึ้น ดังผลส ารวจที่ ฟิลิป คอทเลอร์ และ แนนซี่ ลี ได้ 

รวบรวมไว้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ Come Roper's Executive Study ในปี 

๒๐๐๐ ส ารวจทัศนะขององค์กรในเรื่องของการก าหนดประเด็นเพ่ือบริการสังคมพบว่า ร้อยละ ๕๖ 

ของบริษัทท่ีส ารวจมีแผนการที่จะเพ่ิมพันธกิจด้านบริการสังคมในอนาคต และ KPMG บริษัท บริการ

มืออาชีพของสหรัฐฯ ระบุว่า รายงานส ารวจการจัดอันดับบริษัทระดับทอป ๒๕๐ บริษัท อเมริกันของ 

Global Fortune ในปี ๒๐๐๐ บ่งชี้ให้เห็นว่ามีบริษัทอเมริกันรายงานถึงกิจกรรม CSR เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ปี ๒๐๐๒ ร้อยละ ๔๕ ของบริษัทเหล่านี้ท ารายงานกล่าวถึงประเด็น สิ่งแวดล้อม สังคม หรือ

พัฒนาการที่ยั่งยืนเพิ่มสูงข้ึนจากที่เคยส ารวจไว้ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีจ านวนแค่ร้อยละ ๑๕ 

 ส าหรับความเป็นมาและพัฒนาการซีเอสอาร์ในสังคมไทย ที่ผ่านมาปรากฏในรูปของ การ

ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือกันในงานที่ท าจนกลายเป็นประเพณีที่เรียกว่า  "การลงแขก" ๔ อย่างไรก็ตาม 

นับตั้งแต่การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๕ 

ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด (อัตราการเติบโตของจีดีที่มีค่าเป็นสอง หลัก 

เช่น ช่วงแผนฯ ฉบับที่ ๖ อัตราการเติบโตของจีดีพีสูงถึงร้อยละ ๑๐-๑๑) แต่เป็นการพัฒนาที่ ขาด

ดุลยภาพในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาของประเทศในระยะหลังจึงให้ความส าคัญ กับการ

พัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยแผนฯ ฉบับที่ 

๒ ได้ให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติไป พร้อมกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม แผนฯ ฉบับที่ ๑ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากร ที่ส าคัญที่สุด และแผน

ฯ ฉบับที่ ๖ ได้อัญเชิญแนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบ การพัฒนา ประกอบ

กระแสซีเอสอาร์ในสังคมโลก แนวคิดซีเอสอาร์จึงได้ถูกจุดประกายขึ้นอย่าง เป็นรูปธรรมในภาคธุรกิจ

ไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และถูกบรรจุเป็นแนวปฏิบัติที่ผนวกเข้ากับการ ด าเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน ซึ่ง

ปัจจุบันจะเห็นได้ถึงแนวโน้มการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคมในวงการธุรกิจไทยที่จริงจัง
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และเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สถาบัน CSR Asia  ใน พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่า คะแนนของบริษัทอยู่ในอันดับที่ ๒ สูงขึ้นจากปี พ.ศ.

๒๕๕๓ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๔ จากทั้งหมด ๑๐ ประเทศ 
 

 ๓.๒.๒ ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 ค าว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตัวย่อในภาษาอังกฤษ คือ “CSR” ซึ่งย่อมาจากค าว่า 

Corporate Social Responsibility แปลเป็นไทย หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร 

ความหมายโดยรวมของ CSR ก็คือ การด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ให้ความส าคัญ

และค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือน าทรัพยากรที่อยู่นอก

องค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและส่วนร่วม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี

ความสุขและยั่งยืน 

 การด าเนินกิจกรรม CSR ไม่มีรูปแบบหรือแบบแผนตายตัว จากความหมายของ CSR เป็น

อักษรย่อของค าว่า Corporate Social Responsibility ซึ่งแต่ละประโยคเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย 

ดังนี้ 

 C (Corporate) หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่ด าเนินไปเพื่อแสวงหาผลก าไร 

 S (Social) หมายถึง กลุ่มคนหรือสังคม มีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา

รวมถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบที่มีความสัมพันธ์กัน 

 R (Responsibility) หมายถึง การยอมรับทั้งผลดีผลเสียข้อดีข้อด้อยในกิจกรรมที่ได้ท า 

รวมถึงการสร้างสรรค์และบ ารุงรักษา แก้ไข สิ่งที่ส่งผลกระทบไปยังผู้ที่มีส่วนได้เสียใน

สังคมนั้น ๆ 

 ดังนั้น การด าเนินกิจกรรม CSR องค์กรจึงต้องเป็นผู้ก าหนดรูปแบบหรือกิจกรรมรวมทั้ง

รายละเอียดและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กร โดยหลักการส าคัญของ CSR ก็คือ ความรับผิดชอบ

ทางสังคม โดยเฉพาะการท าธุรกิจกับสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและ

กัน๒๖๗ 

                                                           
๒๖๗ IM2 “CSR คืออะไร?”  <IM2Market https://www.im2market.com/2016/08/02/3452> 

เข้าถึงเมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
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 จากประเด็นของฐานคิดและกระบวนการของ CSR ในระดับโลกและในประเทศดังกล่าว 

แสดงให้ว่าแนวคิดและกระบวนการ ของ CSR มีความส าคัญมากขึ้นและจะเป็นประเด็นหลักในการ

ด าเนินการทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับกระบวนการพัฒนา

สังคม ที่องค์กรเหล่านั้นตั้งอยู่และร่วมด าเนินการ เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ ความยั่งยืน 

 ห้องสมุด Wikipedia ให้ค านิยามของ CSR หมายถึง “is an expression used to 

describe what some see as a company's obligation to be sensitive to the needs of all 

of the stakeholders in its business operations World Business Council for Sustainable 

Development ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า CSR คือค ามั่นของบริษัทที่ จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างยั่งยืนโดยท างานร่วมกับลูกจ้างและครอบครัวของพวกเขา ชุมชนและสังคมโดยกว้าง เพ่ือ จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของสังคมโดยรวม 

 European Commission Green Paper ให้นิยามว่า CSR ว่าเป็นแนวคิดที่บริษัทธุรกิจ

จะบูรณาการงานด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกิจการขององค์กรและการพัฒนาประเทศรวมทั้ง

การปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder โดยสมัครใจในขณะที่ ISO ระบุว่า CSR เป็นเรื่องของ

การที่องค์กรตอบสนองในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย มุ่งที่การให้ประโยชน์กับ คน 

ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคมและความ คาดหวัง

ของสังคมท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจซึ่งจะต้องท าด้วยความสมัครใจและผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน ๓ มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่

น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 The European Commission มองว่า CSR เป็นแนวคิดที่ผสานความใส่ใจต่อสังคมและ

สิ่ งแวดล้อมไว้ ใน กระบวนการด าเนินธุรกิจ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(stakeholder) ภายใต้พ้ืนฐานการกระท าตามความสมัครใจ และหากกล่าวถึงผู้มีส่วนได้เสียในที่นี้ก็

กินความหมายกว้างมาก รวมทั้งลูกค้า พนักงาน นักลงทุน รัฐบาล องค์กร พัฒนาเอกชน ฯลฯ

เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR) อธิบายความหมายของ CSR ไว้ว่า เป็นความ

รับผิด ชอบต่อสังคมเชิงบรรษัท หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึง

ผลกระทบต่อสังคมทั้งใน ระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจาก

ภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันใน สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
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ที่ดีทั้งในแง่ของการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ต้อง “เก่ง” ขณะเดียวกัน ก็ต้องเป็นองค์กรที่ “ดี” 

หมายถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมเชิงบรรษัท (CSR) และ SRI (SOCIAL RESPONSIBILITY 

INVESTING) หรือการลงทุนแบบรับผิดชอบต่อสังคม๒๖๘ 

 สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council Sustainable 

Development) (CSR: Meeting Changing Expectations, ๑๙๙๙: ๗๖) ได้กล่าวว่า ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์ คือ ความมุ่งมั่น หรือ พันธะสัญญาที่ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่องในการที่จะ

ประพฤติอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้

แรงงาน รวมถึงครอบครัวของเขาเหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง๒๖๙ 

 ในส่วนของ องค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNTAD) ได้อธิบายว่า 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ คือ การที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความ

ต้องการ และเปูาหมายของสังคมคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Green Paper) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ แนวคิดที่บริษัทจะบูรณาการงานด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมเข้าไปในกิจการของประเทศ และการปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) โดย

สมัครใจ๒๗๐  

 ในขณะที่ องค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน ( ISO) กล่าว่า ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ การที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์หลัก คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กร

ธุรกิจในสังคม และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องท าด้วยความสมัครใจ และ

ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน ๓ มิติ คือ การวัดผลทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน๒๗๑ 

                                                           
๒๖๘ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, อ้างแล้ว,หน้า ๓๔-๓๕. 
๒๖๙ อ้างใน กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกลุ, จริยธรรมทางธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ปัญญาชน, 

๒๕๕๗), หน้า ๑๖๙. 
๒๗๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๙. 
๒๗๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๙-๑๗๐. 
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 นอกจากนี้ สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility Institute 

(CSRI) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) คือ การ

ด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรม การ

ก ากับดูแลรักษากิจการที่ดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่การด าเนิน

ธุรกิจที่ประสพความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

 สถาบันไทยพัฒน์  ก็ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า “CSR” หมายถึง การด าเนินกิจกรรม

ภายในและภายนอกองค์กรที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมท่ังในระดับใกล้ (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ลูกค้า เช่น ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่) และระดับไกล (ผู้มี ส่วน

เกี่ยวข้องกับองค์กรทางอ้อม เช่น คู่แข่งทางธุรกิจประชาชนโดยทั่วไป) การใช้ทรัพยากรทั่งในองค์กร

และภายนอกองค์กร ท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมดุล๒๗๒ 

 อนึ่งจากจากการให้ความหมายจากสถาบันหรือหน่วยงานด้านธุรกิจหรือด้านองค์กร

ระหว่างประเทศแล้ว ก็ยังมีนักวิชาการ ได้ให้ความหมายของ CSR ไว้ดังนี้ 

 Smuel C. Certo ได้ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเอกชนว่า หมายถึง 

การบริหารจัดการที่เป็นการปกปูองและปรับปรุงสวัสดิการของสังคม (Welfare of Society) โดยรวม 

และผลประโยชน์ขององค์กร (Interest of Organization) 

 ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, ๑๙๗๒) “CSR” หมายถึง รูปแบบการตลาดแนวใหม่ การ

ด าเนินธุรกิจเพียงแค่หวังผลก าไรไม่เพียงพอ ควรวางแผนกลยุทธการตลาดอย่างมีจริยธรรม ห่วงใยต่อ

สังคม น าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า ก่อให้เกิดผลก าไรที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิต๒๗๓ 

 ในส่วนของนักวิชาการประเทศไทยนั้น ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้อธิบายความหมายของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) อย่างครอบคลุม ดังนี้ คือ 

๑) ไม่ท าสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒) ท าสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

                                                           
๒๗๒ อ้างใน ปิยะนารถ สิงห์ชู, “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธรุกิจ” วารสารศรีปทุมปริทัศน์ 

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ กรกฎคม-ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑๒๓. 
๒๗๓ เรื่องเดียวกัน. 
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๓) พัฒนาตันเองให้มีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด 

 พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ได้ให้ความหมายของ CSR ว่าเป็นเรื่องระดับองค์กรที่ค านึงถึงการ

ด าเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เป็นเครื่องมือขององค์กร ทั้งในการ

สร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรและในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน๒๗๔ 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว CSR ก็คือการท าธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนในสังคม ไม่

ว่าจะเป็นใครหรือเมื่อใด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักการของ CSR ไม่สนับสนุนการรีบเร่งสร้าง

ความเติบโตของธุรกิจ หรือการมุ่งแสวงหาผล ก าไรสูงสุดโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืน แต่ CSR 

เป็นเครื่องมือในการบริหารที่ได้รับความเชื่อมั่นว่า จะสามารถช่วย ให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการให้

เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงไปพร้อม ๆ กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน ชุมชน และความ ยั่งยืนของ

สังคม ซึ่งสอดคล้องกับทั้งหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นทั้ง

กระบวนการ และเปูาหมายที่จะท าให้เกิดดุลยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ๓.๒.๓ หลักการดําเนินกิจกรรมของ (CSR) 

 แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องค์กรโดยส่วนใหญ่ ล้วนมุ่ง

ไปที่การ เป็นองค์กรที ่“เก่ง” ตัวอย่างทฤษฎีที่รู้จักกันดี ได้แก่ 

  ๑) SWOT Analysis (Ansoff ๑๙๖๕) ส าหรับการก าหนดต าแหน่งและการสร้าง

ความส าเร็จขององค์กร  หรือ  

  ๒) Boston Matrix (BCG ๑๙๗๒) ส าหรับการก าหนดความส าคัญและการสร้าง

ความส าเร็จในผลิตภัณฑ์ หรือ 

  ๓) Five Forces (Porter ๑๙๘๒) และ Diamond Model (Porter ๑๙๙๒) 

ส าหรับการสร้างความได้เปรียบใน แข่งขัน เป็นต้น 

 ส าหรับแนวคิดในเรื่อง CSR จะมุ่งไปที่การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ “ดี” และเป็น

แนวคิดท่ีมิได้มีจุดก าเนิด จากดินแดนตะวันตก แต่เป็นภูมิปัญญาที่ฝังรากลึกในภูมิภาคเอเชียมาอย่าง

ยาวนาน เนื่องเพราะ ปรัชญาของ CSR นั้น มี รากฐานมาจากหลักทางศาสนา ซึ่งหากนับย้อนเวลา
                                                           

๒๗๔ พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ, “ต้ังไข่ให้ CSR”, <http: pipatory.blogspot>, เข้าถึงเมื่อ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 
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เฉพาะในพระพุทธศาสนาก็ล่วงมากว่า ๒,๕๒๒ ปีแล้ว เป็นแต่เพียงได้มี การบัญญัติค าใหม่ว่า CSR ขึ้น

ใช้ในวงการธุรกิจเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เอง ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตและ ความยั่งยืน

ขององค์กร กับความเก่งและความดีที่องค์กรสร้างขึ้น สามารถพิจารณาได้ว่า การเจริญเติบโต 

(Growth) ของ ธุรกิจหนึ่งๆ มาจากการพัฒนาองค์กรให้มีความ “เก่ง” อยู่ในตัว ในขณะที่การพัฒนา

องค์กรให้มีความ “ดี” อยู่ในตัว จะก่อ ให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ของธุรกิจนั้นๆ 

 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถึงหลักการ หรือคุณลักษณะ

ของ CSR ไว้ว่าความ รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ CSR อาจสรุปได้ดังนี้ คือ 

๑) ไม่ท าสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม  

๒) ท าสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  ๓) พัฒนาตัวเองให้มีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ อย่างดีที่สุด 

 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวถึงหลักการส าคัญของ CSR ในรายงานสารสนเทศ

มาตรฐานระบบการ ประจ าไตรมาส ฉบับที่ ๑ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๙) ว่า 

  ๑) เคารพสิทธิมนุษยชน : ใช้หลักสิทธิมนุษยชนในการด าเนินงานขององค์กร 

  ๒) ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจแบบยั่งยืน : เชื่อมโยงแนวทางเพ่ิมผลก าไรขององค์กร

เข้ากับชุมชนท้องถน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่าง

ยั่งยืน 

  ๓) ยอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา : ด าเนินธุรกิจพร้อมกับ 

ถึงความแตกต่างทางสังคม อาทิ เพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม หลักศาสนา ความพิการ ฯลฯ โดยเคารพ

คุณ" วัฒนธรรมที่แตกต่างกันเหล่านั้น 

  ๔) ประกาศเจตนารมณ์ให้สังคมได้รับทราบ : สื่อสารให้สังคมรับทราบว่าองค์กร

มุ่งม่ันพัฒนาสังคม เพื่อให้ มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ถูกปรับให้เข้ากับความต้องการของคน

ในสังคม และการด าเนินธุรกิจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้ังองค์กรและสังคมด้วย 

  ๕) มีความซื่อสัตย์ในการด าเนินงาน ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมใน

ทุกๆ กิจกรรมขององค์กร หลัก เลี่ยงการคอรัปชั่น และการติดสินบนทุกรูปแบบ 

 กล่าวโดยสรุปหลักการของ CSR ก็ คือ การน าความ “เก่ง” ของบริษัทไปสู่การพัฒนา

สังคม ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง “ความดี” ขององค์กร เป็นการสร้างองค์กรบริษัทให้มีทั้ง “ความเก่ง” 
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และ “ความดี” โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นน าของโลก Arther D Little ได้ท าการศึกษาพบว่า การท า 

CSR มีผลดีต่อธุรกิจถึง ๘ ประการ คือ 

  ๑) การบริหารความน่าเชื่อถือ  

  ๒) ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง  

  ๓) ประโยชน์ด้านการคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจในการท างานและรักษาพนักงาน

ดีๆ ให้อยู่กับบริษัท  

  ๔) ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ของนักลงทุนและการเข้าถึงเงินทุน  

  ๕) การเรียนรู้และนวัตกรรม  

  ๖) ความสามารถทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาด (Market Positioning)  

  ๗) ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operational Efficiency)  

  ๘) การยอมรับของสังคมต่อการด าเนินงานของบริษัท (License to Operate) 

 

 ๓.๒.๔ ความสําคัญของความรับผิดชอบ (CSR) 

 ธุรกิจเป็นหน่วยย่อยและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด ารงอยู่ในสังคม และใช้ทรัพยากร เช่นๆ 

จากสังคมเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ การด าเนินงานของธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อสังคมทุกภาค ส่วนซึ่งมี

ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของสังคม โดยรวม ธุรกิ จจึง

ควรแสดงความรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของตนเมื่อสังคมเกิดปัญหา ทั้ งนี้เพ่ือ พัฒนาคุณภาพ

สังคมให้ด ารงอยู่ด้วยดีและเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น จะเห็นได้ว่า ธุรกิจและสังคม

ต่างพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลต่อกัน หากสังคมอยู่ไม่ได้ ธุรกิจซึ่งเป็น “ส่วนหนึ่ง” ของสังคมย่อมอยู่ไม่ได้

เช่นเดียวกัน ดังค ากล่าวของ Bjorn Stiggon ประธานสภาธุรกิจโลกเพ่ือการ พัฒนาที่ยั่งยืน (WBCSD) 

ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” 

 ธุรกิจใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จากสังคมในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความ 

ต้องการของสังคม หากธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากคนในสังคมย่อมจะด าเนินธุรกิจในสังคม ต่อไปได้

อย่างดี แต่หากธุรกิจสร้างความเสียหายแก่สังคมซึ่งถือเป็นการด าเนินงานที่ไม่มีความ รับผิดชอบ การ

ด าเนินธุรกิจก็จะไม่ราบรื่นและเกิดการต่อต้านจากสังคม เช่น ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า และบริการ ขาด

แคลนพนักงานคุณภาพดีมาท างานร่วมด้วย คู่แข่งขันน าจุดออ่นมาโจมตี เป็นต้น ดังนั้นการด าเนินงาน



 
๑๙๒ 

 

ที่มีความรับผิดชอบจะท าให้สังคมรู้สึกดีกับองค์กร คือ เป็นองค์กรที่ดีของ สังคม (Good Corporate 

Citizenship-พลเมืองบรรษัทที่ดี) และถือว่าได้รับการอนุญาตจากสังคมเพ่ือ ด าเนินการ (License to 

Operate) ในสังคมต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 นอกจากนี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจยังเป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า 

โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศได้ หากธุรกิจขาดความรับผิดชอบดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคต่อ การ

ด าเนินงานของธุรกิจ ดังเช่นที่องค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ออก

แนวปฏิบัติส าหรับบรรษัทข้ามชาติ โดยเสนอให้บรรษัทข้ามชาติของประเทศสมาชิก OECD ใช้แนว

ปฏิบัติซีเอสอาร์และติดต่อค้าขายเฉพาะกับคู่ค้าที่มีการปฏิบัติซีเอสอาร์ด้วยกันเท่านั้น ธุรกิจ ที่ไม่มีซี

เอสอาร์จะไม่ท าการค้าด้วย ในเรื่องนี้ ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) ศาสตราจารย์ จาก

มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ได้แสดงทัศนะเพ่ิมเติมว่า “แนวโน้มธุรกิจในอนาคตข้างหน้าจะต้องให้ความ

สนใจซีเอสอาร์ เพราะต่อจากนี้ไป ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจะ ลายเป็น

เครื่องมืออย่างหนึ่งของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ที่น ามาใช้เป็นเงื่อนไขในการท าการค้ากับหลายประเทศ  

 กล่าวโดยสรุป ธุรกิจจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเปรียบเสมือนพาหนะที่จะ

ปุาพาองค์กรประสบความส าเร็จ เนื่องจากธุรกิจจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุก

ฝุายและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอ้ือต่อการเกื้อกูลกันในสังคม เช่น ได้รับความภักดีในสินค้า จาก

ลูกค้าอย่างมั่นคง ลูกค้าไว้วางใจในการบริโภค พนักงานมีความภาคภูมิใจและเกิดความผูกพัน กับ

องค์กร ท าให้ทุ่มเทความพยายามในการท างานได้มากขึ้น องค์กรมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สังคม 

และรัฐบาล สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ จะน าไปสู่

ความยั่งยืนของสังคมและธุรกิจสืบไป 

 ๓.๒.๕ ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 การด าเนินงานด้าน CSR มีขอบเขตของความรับผิดชอบ ต่อสังคมหลายระดับ การ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปร พิจารณาออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้  

   ๑. แกนหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Core of Social Responsibility) ความ

รับผิดชอบต่อสังคมต้องเริ่มจาก ภายในที่เป็นแกนส าคัญขององค์กร ซึ่งมี ๔ องค์ประกอบหลักที่ต้อง 
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รับผิดชอบ คือ สินค้า และบริการ พนักงานและบุคลากร ผู้บริโภคและลูกค้า เจ้าของกิจการ และผู้ถือ

หุ้น 

  ๒. ความรับผิดชอบต่อเนื่องที่มีต่อสังคม (Chain of Social Responsibility) 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขององค์กร กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ร่วมในการด าเนิน

ธุรกิจ ประกอบด้วย คู่ค้า ภาครัฐ นักลงทุน คู่แข่งในตลาดและองค์กร ที่เกี่ยวข้องในเชิงกฎหมายหรือ

ข้อบังคับต่าง ๆ 

  ๓. ความรับผิดชอบในวงกว้างต่อสังคมของธุรกิจ (Boundary of Social 

Responsibility) ความสัมพันธ์ขององค์กรกับ สิ่งรอบตัวภายนอก ผลกระทบที่ส่งผลทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว การปูองกันแก้ไขแบบยั่งยืนได้แก่ ความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม จารีต ประเพณี

สิ่งแวดล้อมองค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชนและนักวิชาการ 

  ๔. ความรับผิดชอบสากลที่มีต่อสังคม (Universe of Social Responsibility) 

ความรับผิดชอบที่อยู่วงนอกสุด การช่วย ปกปูองรักษาเสริมสร้างความสมดุลแห่งโลก ระบบ

นิเวศวิทยา สิ่งมีชีวิต การพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างปราศจากความขัดแย้งของสังคม คลอบคลุมถึง

อุณหภูมิโลกท่ีเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติ และชีวิตสังคมโลก (Life on Earth)๒๗๕ 
 

 อนึ่ง นอกจากนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น มีขอบเขตที่ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

  ๑. ด้านชุมชน (The Community) องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมจะต้องสร้างจุดเด่น

ขึ้นใน ชุมชน เช่น เป็นผู้น าในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับสังคม 

  ๒. ด้านสุขภาพและสวัสดิการ (Health and Welfare) องค์กรมีความเชื่อว่า การ

ลงทุนใน สุขภาพและการจัดสวัสดิการให้กับชุมชน เป็นความรับผิดชอบด้านสังคมที่มีคุณค่าและ

จ าเป็นส าหรับพนักงานบริษัท และชุมชนขนาดใหญ่ ตัวอย่างโครงการด้านสุขภาพและสังคมจะสร้าง

ค่านิยมในชุมชน ซึ่งจะท าให้บริษัทมีอิทธิพลต่อผู้ลงทุนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทด้วย 

  ๓. ด้านการศึกษา (Education) องค์กรจ านวนมากที่มีความสนใจในความ

รับผิดชอบด้าน การศึกษา ผู้บริหารมีความตระหนักว่าจะต้องปรับปรุงการศึกษาทั้งระดับประถม 

                                                           
๒๗๕อ้างใน ปิยะนารถ สิงห์ชู, อ้างแล้ว,หน้า ๑๒๔. 
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มัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการบริจาคเงินด้านการศึกษา การประชาสัมพันธ์ 

และด้านอ่ืน ๆ 

  ๔. ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) บางองค์กรมุ่งความรับผิดชอบด้านสังคมใน

การ รณรงค์สิทธิมนุษยชน เช่น ความเท่าเทียมกันของเขตชายและเพศหญิงในการได้รับการจ้างงาน 

  ๕. ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (The Natural Environment) องค์กรจ านวน

มากได้ ตัดสินใจเลือกการแก้ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรแรรมชาติ

และการสร้างจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ผลิตสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การไม่ใช้สาร CFC เครื่องปรับอากาศและตู้เย็น 

  ๖. ด้านสิทธิของผู้บริโภค (Consumer Rights) บางองค์กรได้เน้นในเรื่องของสิทธิ

ผู้บริโภคโดยค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และการโฆษณาที่เป็นความจริง 

(Truthful Advertising) 

  ๗. ด้านวัฒนธรรม (Culture) เป็นการเรียนรู้และการคิตร่วมกัน ตลอดจนการ

แสดงออก ระหว่างกลุ่มบุคคลหรือสังคม ธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมเชื่อว่าเป็น

รูปแบบหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถส่งเสริมการรู้จักบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้สึก

และทัศนคติที่ตีให้เกิดกับบริษัทได้ แนวติดที่ให้การสนับหนุนเหตุการณ์ด้านวัฒนธรรมถือว่าเป็นการ

ลงทุนด้านคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนส าหรับลูกค้าชุมชนในท้องถิ่น บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร 

ถือว่าสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับกลุ่มเหล่านี้ได้ 

 ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานว่า ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  

ประกอบด้วย ๗ ประการ ได้แก่ 

  ๑. การก ากับดูแต่กิจการที่ดี (Organization Governance) คือ การก าหนดหน้าที่

ให้ คณะกรรมการฝุายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอดส่องดูแลผลงานและการ 

ปฏิบัติงานขององค์กรได้ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถชี้แจงให้ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานได้ 

  ๒. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) คือ การค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของ มนุษย์ โตยสิทธิ์ดังกล่าวควรครอบคลุมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง  สิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 
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  ๓. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Liber Practices) คือ การด าเนินนโยบายและด าเนิน

กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

  ๔. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การท านึงถึงหลักการปูองกันปัญหา

มลพิษ การบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) แฮะการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทจิ

ภาพในการ ด าเนินการผลิตและบริการ 

  ๕. การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) คือ การแข่งขันกัน

ทาง จะศิลอย่างเป็นธรรมและเปีตคร้าง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิ์ภาพในการลดต้นทุนสินค้าและ 

บริการ นวัตกรรมการพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการใหม่ ๆ รวมถึงจะช่วยขยายคารเติบโตทาง 

เศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว 

  ๖. เอาใจใส่ต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) คือ เปิด โอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบ

ข้อมูลในการใช้สินค้า และบริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าและ

บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและสุขภาพของผู้บริโภค 

นอกจากนี้เมื่อพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด องค์กรก็จะต้องมีกลไกในการเรียกคืนสินค้า 

พร้อมทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

  ๗. การแบ่งปันสังคมและชุมชน (Contribution to the Community and 

Society) คือ การด าเนินการตามระเบียบและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยปฏิบัติตาม

กฎหมาย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

องค์กร 

 ๓.๒.๖ ชนิดและประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR 

 ชนิดของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 Philip Kotler; &Nancy Lee (๒๒๒๕: ๒๕) ได้จ าแนกความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร (CSR) เป็น ๖ ชนิดกิจกรรม ได้แก่  

  ๑. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการ

จัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น

ปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟูนหาอาสาสมัครเพ่ือ

การดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่ง

องค์กรใด หรือกับหลายๆ องค์กรก็ได้ 
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  ๒. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็น

การอุดหนุน หรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยเหลื อ หรือร่วมแก้ไข 

ประเด็นปัญหาทางสังคมจ าเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จ ากัดแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะ

ผลิตภัณฑ์หรือให้แก่การกุศลที่ระบุไว้เท่านั้น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร (CSR) 

ชนิดนี้องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หาก าไรเพ่ือสร้าง สัมพันธภาพในประโยชน์

ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าเงินรายได้ไป สนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้น ๆ ใน

ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วน ร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อ

ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเพ่ิม 

  ๓. การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการ

สนับสนุนการพัฒนาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน

สาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาว ความแตกต่างส าคัญระหว่าง

การตลาดเพื่อมุง่แก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไข

ปัญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลง Change) เป็นหลัก ในขณะที่การส่งเสริมการรับรู้ประเด็น

ปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากร

ด้านทุน และอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว 

  ๔. การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่

ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงิน หรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่พบเห็นในแทบทุกองค์กร และโดยมากมักจะเป็นไปตาม

กระแสความต้องการจากภายนอก หรือมีผู้เสนอให้ท ามากกว่าจะเกิดจากการวางแผน หรือออกแบบ

กิจกรรมจากภายในองค์กรเองท าให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มเปูาหมาย หรือพันธกิจขององค์กร

เท่าใดนัก 

  ๕. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุน 

หรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และเพ่ือ

ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจ หรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็น

ผู้ด าเนินการเองโดยล าพัง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมอาสา

ดังกล่าวนั้นเอง หรือให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วน าเสนอต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาให้การ

สนับสนุนโดยที่พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือ วันลาเพ่ิมเติม 
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  ๖. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 

Practices) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงปูองกันด้วยการหลีกเลี่ยง

การก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้น 

ๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดับสุขภาวะของชุมชน และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่

องค์กรธุรกิจสามารถที่จะด าเนินการเอง หรือเลือกที่จะร่วมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้ 

 ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ แบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้ 

  (๑) การแบ่งตามทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางซีเอสอาร์ มี ๒ ประเภท 

ได้แก่ (๑.๑) ซีเอสอาร์ที่ขับเคลื่อนด้วยองค์กร (Corporate-Driven CSR) เป็นการด าเนินกิจกรรม 

โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก อาจอยู่ในรูปของการบริจาคก าไร สินค้าและบริการ 

หรือพนักงานขององค์กรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรืองานสาธารณประโยชน์ (๑.๒) ซีเอสอาร์ที่ 

ขับเคลื่อนด้วยสังคม (Social-Driven CSR) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็น 

หลัก เช่น การระดมเงินบริจาคจากการซื้อสินค้าของลูกค้า การมอบหมายให้ผู้อ่ืนที่มิใช่พนักงานใน 

องค์กรลงแรงช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบภัย เป็นต้น 

  (๒) การแบ่งตามกระบวนการ ในการด าเนินธุรกิจที่แสวงหาก าไร ได้แก่ (๒.๑) ซี

เอสอาร์นอกกระบวนการ (CSR-after-process) เป็นการท ากิจกรรมทางด้านซีเอสอาร์ที่แยก จากการ

ด าเนินธุรกิจหลัก ซึ่งท าหลังจากกระบวนการธุรกิจนั้น โดยมักท ากิจกรรมนอกเวลาปกติ ท างาน เช่น 

การเป็นอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น (๒.๒) ซีเอสอาร์ในกระบวนการ (CSR-in-

process)  เป็นการท ากิจกรรมที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการท างานหลักของธุรกิจ หรือ ท าธุรกิจ

ที่หาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ มักท ากิจกรรมในเวลาปกติของการท างานที่มีการท ากิจกรรมทั้งใน

ส่วนปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต เช่น การปูองกันของเสีย กระบวนการผลิตสู่ชุมชน การ

ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เป็นต้น (๒.๓) ขอสอาร์ทั้ง สาหกิจ (CSR-as-Enterprise) เป็น

กิจกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน เช่น จะช่วยเหลือชุมชนให้สามารถยืนได้ด้วยตนเอง

และช่วยเหลือคนรุ่นต่อไปได้ เป็นต้นซีเอสอาร์ทั้งธุรกิจ (CSR-as-Business) เป็นการน าเอาประเด็น

สังคมมาท าธุรกิจซึ่งมีทั้งการ ผลิต การค้า และการบริการ เช่น เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร ที่ช่วยประหยัด

พลังงานและลดมลพิษ เป็นผู้รับซื้อขยะอุตสาหกรรมเพ่ือคัดแยกและหมุนเวียนน ามาใช้ใหม่ เป็นต้น 
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 ๓.๒.๗ องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

 แม้วิวัฒนาการของ CSR นั้นจะเป็นเรื่องที่ค่อยข้างซับซ้อนและไม่มีมาตรฐานตายตัว 

อย่างไรก็ตามในการประยุตก์ CSR เข้ากับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมในทุกขนาดไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง 

ใหญ่ หรือระหว่างประเทศนั้น ก็ได้มีการรวบรวมลักษณะรูปธรรม โดยเฉพาะจาก European 

Commission On CSR ซึ่งกล่าวว่าสองมิติหลัก ๆ ก็คือมิติภายในอันเป็นการดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่

ธุรกิจนั้นด าเนินการอยู่และจัดการได้โดยตรงเช่น แรงงาน กระบวนการผลิต หรือการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม และมิติภายนอกซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไม่ได้โดยตรงเช่น 

การดูแลลูกค้า การรับผิดชอบต่อ supplier และการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม และการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจ เป็นต้น 

  ๑. มิติภายใน มีนัยและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

    ๑) การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กร

ต่างๆ ปัจจุบันมีความท้าทายที่จะ ต้องดึงพนักงานที่มีความสามารถให้มาด าเนินการทางธุรกิจ ดั งนั้น 

ธุรกิจจึงควรส่งเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่าง มีความรับผิดชอบ เช่น ด้านการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต Life-long learning การให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับพนักงานในทุกๆ ด้าน การให้ความสมดุลระหว่าง

งาน ชีวิตครอบครัว และการพักผ่อน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทั้งด้าน การคัดเลือกเข้าท างาน รายได้

และความก้าวหน้าทางการงานโดยเฉพาะกับผู้หญิงและผู้พิการ 

    ๒) สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมาย

ควบคุมดูแลด้านสุขภาพและ ความปลอดภัยในการท างาน แต่กระแสการกระจายงานไปสู่ Supplier 

ท าให้บริษัทควบคุมไม่ทั่วถึง จึงเป็นประเด็นที่ น่าสนใจที่ควรจะช่วยกันดูแล หรือตั้งเป็นนโยบายของ

องค์กรฯ เช่น เลือกร่วมท าธุรกิจ หรือเลือกใช้ Supplier ที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ต่อพนักงาน เพ่ือ

เป็นการควบคุมดูและอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการบีบให้ บริษัทอ่ืนๆ ที่ต้องการจะท าธุรกิจกับเราต้อง

พัฒนาตนเองตามไปด้วย เพราะมิเช่นนั้น หากเกิดผลร้ายจากการที่ใช้ Supplier ที่ไม่ใส่ใจ สุขภาพ 

และความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง เมื่อเกิดกรณีขึ้นมา ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็จะกลับขึ้นมาถึง 

บริษัทแม่ บริษัทผู้ว่าจ้างด้วย 

    ๓) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การ

บริหารองค์กรที่มีนโยบายที่จะ รับผิดชอบพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ

การเมือง หรือแม้แต่การปรับโครงสร้างภายในขององค์กร เอง โดยเฉพาะการควบรวมกิจการต่างๆซึ่ง



 
๑๙๙ 

 

มักจะน ามาสู่การเลิกจ้างพนักงานจ านวนมาก ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อองค์กรเอง นอก เสียจากจะสุดวิสัย

จริงๆ เพราะท าให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจ และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร ฯ ต้องเสียไป 

ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดวิกฤตในองค์กรฯ นั้นๆ การปรึกษาหารือ และสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น นักลงทุน ผู้บริหาร พนักงาน หรือแม้แต่ลูกค้า ย่อมน ามาซึ่งการ

แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยังยืนมากกว่า 

    ๔) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กร การลดการใช้ทรัพยากร

และการปล่อยสารพิษ/ของเสียซึ่ง เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรนั้นๆ 

เอง ในอันที่จะจัดการการผลิตสินค้า/บริการ ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุนด้าน

พลังงาน และการจัดการของเสียต่างๆ อีกด้วย ซึ่งน าไปสู่ผลก าไรที่สูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขัน

ในตลาดที่เพิ่มขึ้น และท่ีส าคัญ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท 

    ๕) บรรษัทภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ ปัจจุบัน ความ

เชื่อมั่น ที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่สุด โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น 

ความโปร่งใส และขั้นตอนการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัทที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ ซึ่งมี

ความส าคัญอย่างยิ่งยวดทั้งต่อความมั่นคงของบริษัท 

  ๒. มิติภายนอก มีนัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

    ๑) การจัดการกับ Supplier และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners) ที่

รับผิดชอบต่อสังคม การเลือก Supplier ทางธุรกิจ (Partners) ควรค านึงถึงบทบาทการรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรนั้นๆ เพ่ือเป็นการขยาย ดชอบต่อสังคม จากองค์กรของตนไปสู่องค์กรอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง และปูองกันปัญหาที่อาจจะตามจาก นของระบบธุรกิจสมัยใหม่ ที่ยากต่อการควบคุมให้คล

อบคลุมไปทั้ง Supply Chain ซึ่งอาจจะมีนโยบาย รมที่ส่งเสริมประเด็นเหล่านี้ อาทิ ส่งเสริม

ผู้ประกอบการใหม่ๆ และกลุ่มองค์กรชุมชนที่จะเข้ามาเป็น Supplier ด้วยการส่งที่ปรึกษาไปช่วย

พัฒนาระบบการท างานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 

    ๒) การดูแลผู้บริโภค ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้า / บริการขององค์กร เป็น

แหล่งที่มาของรายได้ ดังนั้น จึงต้องมีระบบดูแลผู้บริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินค้า/บริการ ตั้งแต่

การผลิต การขาย ไปจนถึงการทิ้ง ให้ปลอดภัย เขาพทั้งในเชิงคุณภาพและราคา และมีจริยธรรม 

นอกจากนั้นยังสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยการ เพ่ือจ าหน่าย สินค้า/บริการเฉพาะ

ด้านให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค 



 
๒๐๐ 

 

    ๓) ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง (Local Communities) บริษัทฯ 

ต่างๆ ตามปกติจะให้ประโยชน์ต่อ แล้ว เช่น จ้างแรงงานชุมชน ซึ่งน าสู่รายได้สู่ชุมชน และรายได้ภาษี

ของพ้ืนที่ ซึ่งน าไปสู่ทุนสาธารณะที่สามารถน าประโยชน์แก่ชุมชนได้อีก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังต้อง

พ่ึงชุมชนรอบข้าง ในรูปแบบของ แรงงาน และอ่ืนๆ ดังนั้น นัก จึงควรมีส่วนช่วยเหลือทั้งด้านสุขภาพ 

และสิ่งแวดล้อมชุมชน (และใกล้เคียง) ผ่านการบริจาค หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใดๆ ที่จะช่วย

พัฒนาชุมชน และการน าไปสู่ความแข็งแรงของชุมชนนั้นๆ โดยการให้ชุมชนที่มีความ สามารถเป็น

ส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับ คือภาพลักษณ์ที่ดีน าไปสู่ความร่วมมือ

และ พร้อมจะช่วยเหลือบริษัท 

    ๔) ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทต่างๆ ที่อยู่ในเมืองหรือ บริษัท

ขนาดใหญ่ อาจไม่ได้เกี่ยวข้อง โดยตรงกับพ้ืนที่ในบริเวณนั้นๆ มากนัก ดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงควร

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง โดยการบริจาค ท ากิจกรรม หรือสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือแก้ไขและพัฒนาสังคม ซึ่งถือเป็นการแสดงบทบาทผู้น าทางธุรกิจต่อการ สร้างความเปลี่ยนแปลง

ต่อสังคม และควรมีการวางแผน การหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะน ามาสู่ภาพลักษณ์ที่ดี 

Corporate Citizenship อันเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความไว้วางใจและคุณค่าของบริษัทใน

มุมมองของผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    ๕) การรับผิดชอบต่อโลก ในมิติต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 

การศึกษาและสาธารณสุข เป็นต้น ตามความเหมาะสมและศักยภาพขององค์กร โดยบริษัทสามารถ

ร่วมมือกับ องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล NGO สถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจ 

 นอกจากนี้ ยังมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประกอบของ CSR ในด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมในมิติต่างๆ โดย จากเอกสารการอบรมในหลักสูตร CSR ของธนาคารโลกระบุว่า CSR ควรมี

องค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กรใน การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ๑) สิ่งแวดล้อม ๒) 

แรงงาน ๓) สิทธิมนุษยชน ๔) การมีส่วนร่วมกับชุมชน ๕) มาตรฐานการด าเนินธุรกิจ ๖) ตลาด ๗) 

การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาเศรษฐกิจ ๘) สุขอนามัย ๙) การศึกษาและ การพัฒนาภาวะผู้น า 

และ ๑๐) การบรรเทาสาธารณภัย 

 ส่วน OECD ที่ใช้เรียกใน OECD Guidelines for MINE's - Revision ๒๒๒๒ ระบุถึง

พฤติกรรมของธุรกิจที่ พงประสงค์ใน ๗ เรื่องด้วยกัน คือ ๑) การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ ๒) สิทธิ



 
๒๐๑ 

 

มนุษยชน ๓) สิ่งแวดล้อม ๔) การเปิดเผย ข้อมูล ๕) การแข่งขัน ๖) การเสียภาษี ๗) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

 ส าหรับ The Global Compact ของ UN ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจเป็นสมาชิกของ UN 

ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจเป็นสมาชิกของ UN Global Compact แล้ว ๑๘๖๑ องค์กร ได้ระบุ

องค์ประกอบความรับผิดชอบใน ๓ ดังนี้ 

  ๑) หมวดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เช่น การสนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนที่

ประกาศในระดับ การดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดในสิทธิมนุษยชนในธุรกิจของตน 

  ๒) หมวดว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน เช่นการสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ

แรงงานและยอมรับอย่างจริงจังต่อสิทธิในการเจรจาต่อรองของแรงงานที่รวมกลุ่ม การขจัดทุกรูปแบบ

ของการบังคับใช้แรงงาน การยกเลิกการใช้แรงเด็กอย่างให้เป็นผล และการก าจัดการเลือกปฏิบัติใน

การว่าจ้างแรงงานและอาชีพ 

  ๓) หมวดก ากับสิ่งแวดล้อม เช่น การสนับสนุนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดท า

กิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริม ใน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อมาได้มีการ บัญญัติที่ ๑๐ ที่ว่าด้วย การต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 

 ๓.๒.๘ ขนาดและระดับข้ันของการปฏิบัติ CSR ในองค์กรธุรกิจ 

 ขนาดความรับผิดชอบต่อสังคม 

 การพิจารณาเกี่ยวกับระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานธุรกิจว่า ควรมีมาก

น้อยเพียงใด และอย่างไรนั้น จะใช้วิธีพิจารณา “ระดับของการตระหนักถึงปัญหาสังคม” (Social 

Responsiveness) หรือระดับความมากน้อยในการตระหนักถึงพันธะของข้อผูกพันขององค์กรที่พึงมี

ต่อสังคม โดยการติดตามดูว่าธุรกิจได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือปลดเปลื้องข้อปัญหาทาง

สังคมท่ีธุรกิจมีภาระผูกพันอยู่และควรต้องเข้าช่วยเหลือแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

เพียงใด สามารถแบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ 

  ๑.การรับผิดชอบต่อสังคมตามข้อผูกพัน (Social Obligation Approach) หรือการ

รับผิดชอบเฉพาะเท่าที่เป็นขั้นต่ าสุดตามบังคับของกฎหมายเท่านั้น กิจการที่มีแนวคิดแบบนี้จะ

เสียสละทรัพยากรขององค์กรเฉพาะเพียงเท่าที่กฎหมายบังคับให้ต้องท าเท่านั้น แต่การะจ าหวังให้มี

การเสียสละสมัครใจ เพ่ือเข้าช่วยแก้ไขปัญหาสังคมนั้น  



 
๒๐๒ 

 

  ๒.การรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Approach) คือ การยอมรับว่า

ธุรกิจมีความรับผิดชอบทั้งสองทางคู่กัน คือ การท าก าไรทางเศรษฐกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคมใน

แง่ของความรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจนั้น คือ การมุ่งท าก าไร และเพ่ิมส่วนทุนของผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้น 

ส่วนอีกทางหนึ่งคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายถึง การมุ่งสนใจต่อปัญหาทางสังคมที่ก าลัง

เกิดข้ึนในขณะนั้น แต่ขอบเขตการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาทางสังคมนี้จะถูกจ ากัด โดยจะมีเฉพาะภายใน

กรอบที่จะไม่ท าให้องค์กรต้องสูญเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจจนเกิดความเสียหารขึ้น 

  ๓. การระวังระไวต่อปัญหาสังคม (Social Responsiveness Approach) โดยเน้น

ว่าธุรกิจมิใช่จะมีความรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจและทางสังคมคู่กันเท่านั้น แต่จะต้องมองการณ์ไกล

ออกไป โดยคาดหมายถึงปัญหาในทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ล่วงหน้า และอุทิศทรัพยากร

ขององค์กรเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย วิธีการลักษณะแบบนี้จะเป็นการ

กระท าแบบ “กันไว้ดีกว่าแก้” โดยคาดหมายปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วรีบเข้าไปลงมือแก้ไข

ในทันท ี

 ระดับขั้นของความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ปัจจุบันการตัดสินใจและการกระท าต่าง ๆ ขององค์กรในด้านการจัดการ ได้มีการเพ่ิมการ

พิจารณาทางด้านสังคมเข้าไปด้วย โดยถือว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการแสดงออกของการ

บริหารที่มีจริยธรรม โดยองค์กรจะต้องพิจารณาว่าควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร มากน้อย

เพียงใด ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับรายได้และผลก าไรเพียงพอ อันจะน าไปสู่การด าเนินการต่อไปได ้

 ในประเด็นนี้ จิตนา บุญบุงการ ได้เสนอระดับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น ๔ ระดับ คือ 

  ๑. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เพ่ือผลิตสินค้าและ

บริการตามที่ประชาชนต้องการ และน ามาขายเพื่อให้เกิดก าไรแก่เจ้าของกิจการ (ในกรณีที่เป็นองค์กร

ท าเพ่ือก าไร) นับได้ว่าเป็นความรับผิดชอบและความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจแล้ว ผู้บริหาร ในอดีต

บางคนไม่เคยค านึงถึงความรับผิดชอบในด้านอื่นเลย 

  ๒. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) เพ่ือด าเนินการไปตาม

ครรลองของกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตามกฎหมายของกฎข้อบังคับไม่สามารถจะ

ครอบคลุมการกระท าทุกอย่างที่องค์กรกระท าได้ การกระท าบางอย่างไม่ผิดกฎหมาย แต่องค์กรควร

จะกระท าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้บริหารในองค์กรนั้น ๆ 



 
๒๐๓ 

 

  ๓. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical Responsibility) การกระท าบางอย่าง

ไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายบังคับ แต่ถ้าองค์กรไม่ท าก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่องค์กรเลือกระท าเพราะเห็นว่าเป็น

ความรับผิดชอบทางจริยธรรม เช่น การให้สวัสดิการด้านเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย เงินกู้ยืม อาหารกลางวัน 

รถรับส่งพนักงาน การจัดน าเที่ยว เป็นต้น 

  ๔. ความรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจ (Discretionary Responsibility) ความ

รับผิดชอบในระดับนี้เป็นความสมัครใจของผู้บริหารองค์กรโดยตรง และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกระ

ท าของผู้บริหารแต่ละคน ความรับผิดชอบนี้ไม่ได้บังคับเป็นกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่พนักงานคิดว่าควร

ได้รับตามหลักจริยธรรม เช่น ผู้บริหารไม่สนับสนุนให้พนักงานท างานล่วงเวลาแต่กลับจ้างพนักงาน

เพ่ิม เพ่ิมเครื่องจักร เพ่ิมเงินเดือน ทั้งนี้ เพราะผู้บริหารพินิจพิเคราะห์อย่างสุขุมแล้วว่า การท างาน

ล่วงเวลาท าให้สุขภาพของพนักงานเสื่อมโทรม และเป็นการบั่นทอนคุณภาพชีวิต 

 อนึ่ง นอกจากนี้ คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

จดทะเบียน ส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอระดับขั้นใน

การปฏิบัติ ตามหลักซีเอสอาร์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับองค์กรธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

ของสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (CSRI, ๒๒๒๙), โดยได้ก าหนดการปฏิบัติตามหลัก CRS ที่น ามา

ประยุกต์ใช้ควบคู่กับธุรกิจ แบ่งได้เป็น ๔ ขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที่ ๑ Mandatory Level : ข้อก าหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การที่

ธุรกิจมี หน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น 

 ขั้นที่ ๒ Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง 

การที่ ธุรกิจค านึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจควร

หมั่น ตรวจตราว่า ก าไรที่ได้มานั้นต้องมิใช่ก าไรที่เกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

 ขั้นที่ ๓ Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business code of conduct) 

หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างก าไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจ 

เพ่ือให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่า จะ

ได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ 
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 ขั้นที่ ๔ Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง การด าเนิน

ธุรกิจ ควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางซีเอสอาร์ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่

อย่างใด ซึ่งในขั้นนี้ การประกอบธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่งประโยชน์สังคมเป็นส าคัญ และ

ด าเนินการซีเอสอาร์ในส่วนนี้สมควรได้รับการยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้ธุรกิจต้องด าเนินตามเกณฑ์ในขั้นที่ ๑ เป็นอย่างน้อย ส่วนการด าเนินการในขั้นต่อไป 

ให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของธุรกิจแต่ละแห่งที่แตกต่างกันโดยหลักส าคัญของการปฏิบัติตามแนวทาง 

CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่

เบียดเบียนสังคม๒๗๖ 

 จากระดับการปฏิบัติซีเอสอาร์ทั้ง ๕ ชั้นข้างต้น กล่าวได้ว่า ระดับชั้นที่ ๑ เป็นหน้าที่ที่ กิจ

ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่วนระดับขั้นที่ ๒ 

ถึงข้ันที่ ๔ ทางคณะฯ ได้น าเสนอออกมาเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องจีเอสอาร์ ๕ ประการ ได้แก่ ข้อก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม กามคารพสิทธิมนุษยชนและการ ปฏิบัติต่อ

แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อ สังคม การจัดท า

รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้องค์กรธุรกิจแต่ละแห่งสามารถน าแนว ปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะและทรัพยากรขององค์กรต่อไป 

 หลักการของตามรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการน ามาปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่

ค าจ ากัดความของ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” นั้นยังมีได้ก าหนดแน่ชัดลงไปหรืออีกนัย

หนึ่งอาจมองได้ว่า แนวทางดังกล่าวนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการร้องเรียงเชื่อมโยงคุณค่าและ

วิสัยทัศน์ของธุรกิจและสังคมเข้าไว้ด้วยกัน โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจและบริบทของ

สังคม ดังนั้น การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมในองค์กรธุรกิจจึงมีความหลากหลาย

แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวจะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องอยู่บน

พ้ืนฐานของความมุ่งมุ่นและตระหนักต่อความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็น

พ้ืนฐานให้ภาคธุรกิจสามารถแสดงศักยภาพในการด าเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม 

                                                           
๒๗๖ อ้างใน กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกลุ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๑, 



 
๒๐๕ 

 

และก่อให้เกิดความเกื้อกูลและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งกันระหว่างธุรกิจกับชุมชนและสังคม ซึ่งจะเป็น

ส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 ๓.๒.๙ การนําหลักการ CSR ไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กรและชุมชน๒๗๗
 

 อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้ระบุถึงการน าหลักการ CSR ไป

ประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร และชุมชนว่าจะต้องมีบันไดขั้น ๓ ขั้น ในการสร้างให้ธุรกิจแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม คือ 

  ๑) บันไดขั้นแรกธุรกิจต้องพัฒนาตนเองเพ่ือด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ธุรกิจที่

รับผิดชอบต่อสังคมนั้นต้องไม่เป็น ธรกิจที่เบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดล้อมหากธุรกิจยังคงใช้

ทรัพยากรของประเทศอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่เห็นความส าคัญหรือ โรงงานของเรายังคงปล่อยมลพิษที่

เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชน ถึงแม้ว่าเราจะใช้เงินมากมายในการด าเนินกิจกรรม ต่อสังคม

มากเพียงใดก็ตามคงไม่สามารถกล่าวอ้างได้เต็มปากว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม

อย่างแท้จริงดังนั้น จึงต้องเริ่มจากการมองเข้ามาสู่ภายในองค์กรก่อนว่า ท าอย่างไรเราจึงจะสามารถ

บูรณาการหลักการของความรับผิดชอบต่อ สังคมเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจของเราได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือพัฒนาตัวเองให้กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรเป็นไปบน พ้ืนฐานของความยั่งยืนทั้งในด้าน

ธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ๒) บันไดขั้นที่สอง ธุรกิจต้องสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมเข้มแข็ง ปัจจุบันหลาย

องค์กรโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ ขนาดใหญ่ที่ได้ก้าวข้ามผ่านบันไดขั้นแรก ซึ่งเป็นการพัฒนาตัวเองให้

เป็นองค์กรที่อยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง สอดคล้องกลมกลืน โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ชุมชนและสังคมแล้ว ในขณะเดียวกันองค์กรเหล่านี้ก็ได้มองออกไปสู่ ภายนอกและประสานเชื่อมโยง

องค์กรเข้าสู่ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นบทบาทที่ส าคัญของภาคธุรกิจในการส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาที่ยั่งยืน บนพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่าธุรกิจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่สามารถแยกออกจาก

กันได้ 

  ๓) บันไดขั้นที่สาม คือการใช้สื่อสร้างสรรค์เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากการ

ดาเนินงานทั้งการปรับ การเชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชนแล้ว ในการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นก็เป็น

                                                           
๒๗๗ อ้างใน พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, อ้างแล้ว, หน้า ๓๙-๔๐. 

 



 
๒๐๖ 

 

เครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสารจากองค์กรไปสู่สังคม ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลการ

ด าเนินงานขององค์กรและแสดงเจตจ านงในการรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นนั้น ยังสามารถใช้เป็ น

เครื่องมือในการกระตุ้นเตือนให้สังคมหันมาให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ

รับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้นด้วย เนื่องจากการใช้สื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรนั้น นับสังคมเท่านั้นเป็นการบรรลุประโยชน์ทั้งสองทาง กล่าวคือ สามารถเป็นสื่อ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือตอบสนองเปูาหมายในเชิงธุรกิจเพ่ือสร้าง ความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคและสร้าง

ความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง แต่เมื่อพิจารณาอีกมุมหนึ่ง ยังเห็นได้ว่าสื่อโฆษณานั้นยังท าหน้าที่เป็นสื่อ

แห่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้ น การสร้างสรรค์สื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจึงเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสื่อ

สร้างสรรค์นั้นจะเป็นเสมือนการศึกษานอกโรงเรียนที่น าเสนอข้อมูลและปลูกฝั่งแนวความคิดที่ส่งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างแนบเนียน ซึ่งผลที่ตามในระยะยาวคือ กลุ่มผู้บริโภคมีความตระหนัก

หรือมีจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

 ๓.๒.๑๐ ประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

 บริษัทที่ปรึกษาชั้นน าของโลก Arthur D Litle (๒๒๒๒ : ๕๖) ได้ท าการศึกษาพบว่า การ

ท า CSR มีผลดีต่อธุรกิจได้ ๘ ประการคือ 

   ๑. การบริหารความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของบริษัทถูกก าหนดด้วยความคาด 

หวังของผู้มีส่วนได้เสียในบริษัท (Steak holder) พบว่าความน่าเชื่อถือมีความเชื่อมโยงกับ 

ความสามารถในการประกอบการของบริษัท ซึ่งพบว่าบริษัทที่สามารถจัดการความสัมพันธ์ และความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นองค์กรรวมได้นั้นจะส่งผลต่อยอดขายได้มาก ขึ้นถึง ๔ เท่า 

  ๒. ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง การจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิ

บาล มีความส าคัญมาก ๆ ในการปูองกันปัญหาอันเกิดจากความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ โดย เฉพาะอย่าง

ยิ่งความเสี่ยงทีเ่กิดจากการคาดการณ์ของนักลงทุน 

  ๓. ประโยชน์ด้านการคัดเลือก และสร้างแรงจูงใจในการท างาน และรักษาพนักงาน

ดี ๆ ให้อยู่กับบริษัท ในการเลือกสมัครงานเข้าท างาน และพนักงานในบล ต่อสังคมของบริษัทใช้ความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทมาเป็นตัวตัดสินในการเลือก หรือเปลี่ยนไปท างานกับบริษัท 

   ๔. ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ของนักลงทุนและการเข้าถึงเงิน นักลงทุนทั่วไปตื่นตัว 

และเห็นประโยชน์ของการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมผิดชอบต่อสังคม 



 
๒๐๗ 

 

   ๕. การเรียนรู้และนวัตกรรม บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปในแนวยุ่งยืนได้ 

  ๖. ความสามารถทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้ามากกว่าการสร้างตราสินค้า หรือความส าเร็จทางการเงินของ

องค์กรนั้น 

  ๗. ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน คือการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะ

น าไปสู่ความส าเร็จด้านการเงิน ด้วยการลดการใช้วัตถุดิบ ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่ง

น าไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

  ๘. การยอมรับของสังคมต่อการด าเนินงาน ความคาดหวัง หรือทัศนคติของผู้มีส่วน

ได้เสียต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท มีผลอย่างมากต่อการยอมรับให้บริษัทด าเนิน

ธุรกิจในสังคมได้ 

 สรุปสาระส าคัญ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจที่มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุดนั้นมีรากฐานจาก

แนวคิดปัจเจกนิยม ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของตนเองเป็นศูนย์กลาง โดยละเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ

ผู้อ่ืน ประกอบกับแนวคิดแบบแยกส่วนที่มีทัศนะแบบกลไก ท าให้ขาดความเข้าใจสรรพสิ่งอย่างเป็น

องค์รวม จึงเกิดความแปลกแยกซึ่งกันและกันในระบบนิเวศ และได้รับแรงเสริมจากแนวคิดพิชิต

ธรรมชาติที่เชื่อว่า ตนเองแยกออกจากธรรมชาติและจะจัดการกับธรรมชาติอย่างไรก็ได้เพ่ือบรรลุ

ประโยชน์สูงสุดแห่งตน และการตอกย้ าถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่มีเพียงประการเดียว

คือการสร้างก าไรนั้น เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ธุรกิจด าเนินงานโดยมุ่งแสวงหาก าไรสูงสุด โดยละเลยผล

เสียหายที่มี ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจ อันเป็นทางมาแห่งปัญหาต่าง ๆ มากมาย  

 สภาพปัญหาที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ด้าน

เศรษฐกิจ เกิดจากการที่ธุรกิจมองว่าก าไรสูงสุดคือเปูาหมายธุรกิจและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต ท า

ให้มุ่งแต่แสวงหาก าไรสูงสุดจนเกิดการเบียดเบียนผู้อ่ืน ผลก็คือเกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  ขึ้น

ในสังคม (๒) ด้านสังคม เกิดการบั่นทอนท าลายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่เอ้ืออาทรต่อกัน กลับ

กลายเป็นความสัมพันธ์ที่มุ่งแต่ผลประโยชน์ และเกิดการแข่งขันได้ตอบอย่างรุนแรงในวงการ ธุรกิจ 

รวมทั้งเกิดวัฒนธรรมการบริโภคนิยมที่ด้อยคุณภาพและปราศจากคุณค่าใด ๆ (๓) ด้าน สิ่งแวดล้อม 

เกิดจากการที่ธุรกิจมองว่าตนเป็นนายเหนือธรรมชาติ จึงจัดการกับธรรมชาติเพ่ือบรรลุ ประโยชน์ส่วน

ตนเป็นที่ตั้ง เป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากมาย 



 
๒๐๘ 

 

 จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว ท าให้เกิดกระแสข้อเรียกร้องจากสังคมให้ธุรกิจด าเนินงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเกิดแนวคิดซีเอสอาร์ขึ้น คือ การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงต่อสังคม (ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย) บนพ้ืนฐานของความพอประมาณและไม่เบียดเบียนฝุาย และช่วยประสาน

ผลประโยชน์ระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน สังคมอยู่ไม่ได้ ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้

เช่นเดียวกัน การแสดงความรับผิดชอบนี้จะใช้ทรัพยากร และ/หรือ ภายนอกองค์กร และจะกระท าใน

กระบวนการ และ/หรือ นอกกระบวนการของ โดยที่ความรับผิดชอบขั้นที่ ๑ ธุรกิจต้องปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด คือ การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย ธุรกิจสามารถแสดงความรับผิดชอบในระดับที่

สูงขึ้นไปได้ คือ ชั้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ขั้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขั้นสุดท้ายคือขั้นความ

สมัครใจ ทั้งนี้ธุรกิจสามารถปฏิบัติ ๑ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละองค์กร เพ่ือน าไปสู่

การอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมได้ 

 

๓.๓ สรุปสาระสําคัญ 

 จากที่ได้ศึกษาเรื่องแนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ดังที่กล่าวมานี้ เพ่ือให้เห็น

ภาพรวมอย่างชัดเจน นั้นผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็นหลัก คือ  

  (๑) แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย ที่มาของแนวคิด

ความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา นั้นเริ่มต้นจากการบ าเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ด้าน คือ 

โลกัตถจริยา, ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา ผนวกกับพุทธกิจ ๕ ที่พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญตลอด 

๔๕ พรรษา และพุทธโอวาทท่ีส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พุทธธรรมครั้งแรกที่มุ่ง ๓ ด้าน คือ ประโยชน์, 

เกื้อกูล และความสุขของมวลมนุษย์ ความหมายของความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา  

  หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบนั้น มีอยู่ ๙ หัวข้อหลักด้วยกันคือ (๑) 

ความรู้จักส านึกในบุญคุณและคุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ตอบแทนต่อสิ่งนั้น

อย่างรู้จักคุณค่าด้วยสามัญส านึก (กตัญญูกตวเที) (๒) หลักของการอยู่ในสังคม คือ มีความรักต่อกัน 

(เมตตา) เข้าอกเข้าใจในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน (กรุณา) ชื่นชมในความส าเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของ

คนอ่ืน (มุทิตา) และหากเกินวิสัยที่จะควบคุม ต้องรู้จักปล่อยวางอย่างรับผิดชอบ (อุเบกขา) (๓) หลัก

ฆราวาสธรรม อันประกอบด้วย มีความจริงใจต่อกัน (สัจจะ) รู้จักปรับปรุงเองให้ก้าวหน้า (ทมะ) ยืน

หยัดในการท างาน (อดทน) และมีจิตสาธารณะอาสาต่อสังคมด้วยกันต้องรู้จักเผื่อแผ่ (จาคะ)  (๔) 



 
๒๐๙ 

 

สังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย การให้ (ทาน) มีการสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณ (ปิยวาจา) มีจิตอาสาเสียสละ

แรงใจ และเวลา (อตฺถจริยา) และ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือไม่เลือกปฏิบัติ (สมานตฺตตา) (๕) การ

รู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นผู้ประสานทุกทิศ (ทิศ ๖) (๗) สัปปุริสธรรม ๗ คือ รู้ตัก

หลักการ, รู้จักประโยชน์ที่มุ่งหวัง, รู้จักตนเอง, รู้จักพอเพียง,รู้จักกาล, รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคลหลัก

อปริหานิยธรรม ๗ ที่เป็นกลไลในการขับเคลื่อนการท างานทุกองคาพยพให้ประสบความส าเร็จ และ

เปูาหมายสูงสุดในสังคมที่คนทุกคนมีความรับผิดชอบ ก็คือ การเป็นสังคมแห่งอารยะ ซึ่งเรียกว่า 

อารยวัฒิ มีอยู่ ๕ ประการ คือ เจริญด้วยจิตใจ (ศรัทธา) เจริญด้วยความประพฤติ (ศีล) เจริญด้วย

ความรู้วิทยาการสมัยใหม่ (สุตะ) เจริญด้วยจิตสาธารณะ (จาคะ) และเป็น สังคมอุดมปัญญา (ปัญญา) 

ส่วนประเภทของความรับผิดชอบชอบในพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกย่อยเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑)  ความ

รับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อแม่-บุตรธิดา, สามี-ภรรยา และ ๒)  ความ

รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกครอบครัว ประกอบด้วย ครูอาจารย์-ศิษย์, กุลบุตร-มิตรสหาย, นายจ้าง-

ลูกจ้าง และกุลบุตร-สมณพราหมณ์ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ ในส่วนของวิธี

เสริมสร้างความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา นั้นแบ่งออกได้ ๓ ระดับคือ ๑)  ระดับบุคคล ๒)  

ระดับครอบครัว และ ๓) ระดับสังคม และประเด็นสุดท้ายที่กล่าวถึงคือ ประโยชน์ของความ

รับผิดชอบในการจัดการทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ยึดหลักความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพย์ อัน

สอดรับกับหลักสัมมาชีพที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกไป ๔ ประเด็นคือ ๑) ด้านการ

แสวงหาทรัพย์ ๒) ด้านการบริหารทรัพย์ ๓) ด้านการออมทรัพย์ และ ๔) หลักการใช้จ่ายทรัพย์ 

   (๒) แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ทั่วไป อันประกอบไปด้วยที่มาของ

แนวคิด ความหมาย หลักการด าเนินกิจกรรม ความส าคัญ ขอบเขตของความรับผิดชอบ ซึ่งมีอยู่ ๔ 

ระดับ ๗ ด้าน และมี ๗ ประการตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนชนิดนั้นมีอยู่ ๖ ชนิด และประเภทของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอยู่ ๒ ประเภท องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมมีทั้งมิติภายนอก 

และมิติภายใน ขนาดความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีอยู่ ๓ แบบ ส่วนระดับขั้นของการปฏิบัติ CSR ใน

องค์กรธุรกิจ ๔ ระดับ และ ๔ ขั้น การน าหลัก CSR ไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กรและชุมชน

ประโยชน์ของของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอยู่ ๓  ขั้น คือ ๑) ธุรกิจต้องพัฒนาตนเองเพ่ือ

ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ๒) ธุรกิจต้องสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมเข้มแข็ง ๓) การใช้สื่อสร้างสรรค์เพ่ือ

สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น CSR คือการท าธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนในสังคม ซึ่ง

หลักการของ CSR ไม่สนับสนุนการรีบเร่งสร้างความเติบโตของธุรกิจ หรือการมุ่งแสวงหาผลก าไร



 
๒๑๐ 

 

สูงสุดโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืน แต่ CSR เป็นเครื่องมือในการบริหารที่ได้รับความเชื่อมั่นว่า 

จะสามารถช่วย ให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงไปพร้อม ๆ กับความเป็นอยู่

ที่ดีข้ึนของผู้คน ชุมชน และความ ยั่งยืนของสังคม  

 



บทท่ี ๔ 

 

การวิเคราะห์คุณค่าของสัมมาชีพและความรบัผิดชอบ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 
 ในการวิเคราะห์ถึงคุณค่าของหลักสัมมาชีพและความความรับผิดชอบดังมีปรากฏในคัมภีร์

ของพระพุทธศาสนา และตามมุมมองของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นศึกษา
เป็น ๔ หัวข้อหลัก ได้แก่  

  (๑) แนวคิดเก่ียวกับคุณค่า 
  (๒) คุณค่าของสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา  
  (๓) คุณค่าของความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา  
  (๔) การวิเคราะห์คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทะศาสนา และ  
  (๕) องค์ความรู้จากการวิจัย 

๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่า 

 เมื่อมนุษย์มีการรวมตัวกันอยู่เป็นสังคม และได้สร้างกรอบวิถีคิดในการช่วยก ากับความ
ประพฤติของมนุษย์ด้วยกันเองว่าอะไรดี พึงท า และไม่ดี ไม่พึงท า ในสังคมมนุษย์อุดมคติทั่วไปนั้น 
มักจะคิดค้น และให้ความประพฤติที่ปรารถนาของสังคมมนุษย์ว่าเป็นเป็นความดี และเป็นพฤติกรรม
ที่มนุษย์พึงกระท า “ความดี (จึง) เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา จึงเป็นคุณค่าทางจริยธรรม ความงามเป็น
สิ่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องการ จึงเป็นคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ความจริงหรือความยุติธรรม ก็เป็น
สิ่งที่ทุกคนปรารถนาเช่นเดียวกัน จึงเป็นคุณค่าทางสังคม”๑ ส าหรับแนวความคิดเรื่องคุณค่านี้ มาจาก
การศึกษาปรัชญาที่ว่าด้วยคุณวิทยา หรืออัคฆวิทยา (Axiology) เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยคุณค่า (Theory 
of Value) คุณวิทยานี้เป็นปรัชญาที่ว่าด้วย “ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคุณค่าของสรรพสิ่งทั้งหลาย หรือ
ศึกษาค้นค้าเก่ียวกับอุดมคติแห่งชีวิต หรือศึกษาเกี่ยวกับอุดมการณ์ที่จัดเป็นมาตรฐานของชีวิตในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ในด้านความดี ความงาม ความจริง เพ่ือซาบซึ้งในสิ่งเหล่านี้ ความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่า
ต่าง ๆ นั้น จัดเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ เพราะมนุษย์ถือว่า ความต้องการทางด้านจิตใจเป็นคุณ

                                                           
๑ ปานทิพย์ ศุภนคร, ปรัชญาเบ้ืองต้น, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยั

รามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖๕. 



 
๒๑๒ 

 

ค่าที่แท้จริงของชีวิต”๒ จากประเด็นที่กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า “สิ่งที่ตอบสนองความปรารถนาได้ ต้อง
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ดังนั้น คุณค่าจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือ ท าให้ความปรารถนาของมนุษย์ได้เติมเต็ม
บริบูรณ”์๓ 

 ค าว่า “คุณค่า” นี้ เป็นค านาม (น.) ตรงกับศัพท์ภาษาบาลีว่า “ปโยชน, สาร, มหตฺต”๔ ซึ่ง
แปลว่า “ประโยชน์, ความต้องการ”๕ และตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษหลายค า เช่น “undertaking, 
business, appointment, purpose, application, use,๖ advantage, object, aim command, 
direction๗” แต่โดยส่วนมากค าว่า “คุณค่า” นี้ เมื่อใช้ในบริบทของปรัชญาและศาสนา หรือความเชื่อ 
(beliefs) ในบางอย่าง นักวิชาการโดยส่วนมากมักจะแปลว่า “Value” ซึ่งหมายถึง “ความเชื่อ
เกี่ ยวกับสิ่ งที่ ถู กต้องและไม่ถู กต้องและสิ่ งที่ ส าคัญในชี วิต ”๘ และในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณค่า เอาไว้ว่า “สิ่งที่มีประโยชน์และมีค่า
สูง”๙ และนอกจากนี้ศรีค า บัวโรย ก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า ค าว่า “คุณค่า (Value) หมายถึง ลักษณะ
ที่ควรจะเป็น หรือเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอันอาศัยจากข้อเท็จจริง หรือความปรารถนาที่จะท าให้เรา
บรรลุสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเราปรารถนา ลักษณะดังกล่าวได้แก่ ความดี ความงาม และความมีเหตุผล คุณค่า
จึงเป็นอุดมคติซึ่งใคร ๆ ก็ปรารถนาจะเข้าถึงจุดนั้น...”๑๐ ซึ่งมีความสอดคล้องกับชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ ที่
ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า “คุณค่าคือลักษณะที่พึงพอใจ พึงปรารถนา หรือพึงประสงค์ เช่น ความดี 

                                                           
๒ ศรีบ า บัวโรย, ปรัชญาและศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (สงขลา: คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลา, ๒๕๖๐), หนา้ ๑๒๕. 
๓ ปานทิพย์ ศุภนคร, อ้างแล้ว. ๑๖๖. 
๔ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี ป.ธ.๙), พจนานุกรมไทย-บาลี, (กรุงเทพมหานคร: วัดราชโอสราราม

ราชวรวิหาร, ๒๕๕๙), หน้า ๑๓๒. 
๕ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท, ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฎราชวิทยาลยั, ๒๕๓๗), หน้า ๔๘๐. 
๖ T.W. Rhys Davids William Stede (ed.), The Pali-English Dictionary, (Delhi: Bharatiya 

Granth Neketan, ๒๐๐๗), p.๔๑๘. 
๗ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท, อ้างแล้ว. 
๘ “Beliefs about what is right and wrong and what is important in life”: Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary, Eighth edition, (Oxford  New York: Oxford University Press, 
๒๐๑๐), p.๑๗๐๘. 

๙พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน
, ๒๕๕๖, หน้า ๖๒๓. 

๑๐ ศรีบ า บัวโรย, ปรัชญาและศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, สงขลา: คณะมนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลา, ๒๕๖๐, หนา้ ๑๒๕. 



 
๒๑๓ 

 

ความงาม และความจริง หรือความยุติธรรม”๑๑ และนอกจากนี้บรรจง โสดาดีให้แสดงทัศนะใน
ประเด็นความหมายของคุณค่าเอาไว้ว่า “...ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงคุณค่ามักมองตามมุมของพจนานุกรม
เสรี ได้จ าแนกคุณค่าเป็นด้าน ๆ ได้แก่ คุณค่าด้านสังคม...คุณค่าด้านเศรษฐกิจ... คุณค่าด้านจิตใจ..
คุณค่าด้านการปฏิบัติและคุณค่าแบบค้านท์...นั่นหมายถึงการประมวลเกี่ยวกับคุณค่าด้านความดีงาม..
[ทั้งหมด]อยู่ในคุณวิทยานั่นเอง”๑๒ 

 ดังนั้น ค าว่า “คุณค่า” นี้ คือ คุณลักษณะซึ่งจัดว่าเป็นความดี ความงาม ความมีเหตุผล มี
ความปรารถนา และเอ้ือประโยชน์ตามความต้องการของมนุษย์ ในด้านประเมินสิ่งต่างๆ ทั้งทาง
กายภาพคือจับต้องได้ และทางด้านจิตภาพอันเป็นอุดมคติของมนุษย์นั่นเอง 

 หลักส าคัญในการตัดสินคุณค่านั้น อมร โสภณวิเชษฐวงศ์ ได้แบ่งการตัดสินโดยทั่วไปว่ามี
อยู่ ๒ วิธี คือ (๑) การตัดสินแบบวิจักขณ์ ซึ่งได้แก่การตัดสินแบบมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่จะตัดสินนั้น 
แล้วท าการประเมินค่าสิ่งนั้นว่าดีหรือเลวอย่างไร (๒)  การตัดสินข้อเท็จจริง ได้แก่ การตัดสินไปตาม
ข้อเท็จจริงของสิ่งนั้นว่าดี มีประโยชน์น าไปใช้ได้แค่ไหน เพียงไร”๑๓ และนอกจากนี้ อมร โสภณวิเชษฐ
วงศ์ ยังได้แบ่งรูปแบบการตัดสินคุณค่าอีกแบบหนึ่งเอาไว้เป็น ๔ แบบ๑๔ ด้วยเหมือนกัน คือ (๑) การ
ตัดสินคุณค่าเชิงจิตวิสัย เป็นการตัดสินโดยอาศัยทัศนะของผู้ตัดสินเป็นหลัก (๒) การตัดสินคุณค่าเชิง
วัตถุวิสัย เป็นการตัดสินโดยอาศัยวัตถุเป็นหลัก (๓) การตัดสินคุณค่าเชิงจิตวิสัยและเชิงวัตถุร่วมกัน 
(๔) การตัดสินคุณค่าโดยถืออรรถประโยชน์เป็นหลัก…” ในประเด็นการตัดสินคุณค่านี้หากจัดกลุ่มนัก
ปรัชญา เจ้าของความคิดนั้น บรรจง โสดาดี ได้จัดเพ่ือแบ่งกลุ่มของนักปรัชญาไว้ ๓ ประเภท คือ (๑) 
อัตวิสัย ได้แก่แนวคิดของพวกโซฟิสต์ ที่เป็นว่ามนุษย์เป็นเครื่องวัดสรรพสิ่ง...(๒) ปรวิสัย คือการตัดสิน
...มีกฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผนตายตัว เช่น[แนวความคิดของ] คานต์...มิลล์...เพลโต..ซึ่งอยู่ในโลกอุดมคติ 
เป็นต้น (๓) สัมพันธนิยม กลุ่มที่...วิเคราะห์ข้อโต้แย้งของปรัชญาทั้งสองฝุายแล้วสังเคราะห์... ”๑๕ 
ดังนั้น เมื่อบุคคลจ าเป็นต้องตัดสินใจในการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือให้คุณค่าต่อสิ่งนั้น ซึ่ง“การ
ตัดสินคุณค่านั้นจัดเป็นการประเมินค่าโดยเทียบเคียงกับปทัสถานอุดมคติ มาตรฐานหรือแบบฉบับ 

                                                           
๑๑ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๐), หน้า ๑๖๙. 
๑๒ บรรจง โสดาดี และคณะ, การศึกษาร ูปแบบและคุณค่าของเหตุผลในการสอนธรรมของพระสงฆภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลต่อศรัทธาของประชาชน, รายงานการวิจัย สถาบันพุทธศาสตร์ (สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์, อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕๕. 

๑๓ อมร โสภณวิเชษฐวงศ์,ปรัชญาเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๔),หน้า 
๑๐๙. 

๑๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๙-๒๔๐. 
๑๕ บรรจง โสดาดี และคณะ, อ้างแลว้, หน้า ๑๕๖. 



 
๒๑๔ 

 

เช่น การตัดสินทางตรรกวิทยาเป็นการประเมินค่า การพิจารณาเทียบเคียง และการคิดหาเหตุผลว่า
สมเหตุสมผลหรือไม่”๑๖ การประเมิน“คุณค่าไม่ได้อยู่ที่วัตถุหรือคุณภาพของวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่อยู่ที่การประเมิน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ และการคาดหมายว่าจะไปใช้
ในอนาคตเมื่อบุคคลประสบสถานการณ์ต่าง ๆ...คุณค่ามีทั้งระดับถาวรและไม่ถาวร ผู้ตัดสินต้องใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจ..”๑๗  โดยภาพรวมแล้ว ลักษณะที่ส าคัญของการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็น
คุณค่านั้นย่อมมีความแตกต่างกัน  ทั้งนี้ เพราะขึ้นอยู่กับท่าทีหรือทัศนคติที่มีต่อสิ่งนั้น หรือขึ้นอยู่กับ
เกณฑ์ท่ีน ามาใช้เป็นเครื่องตัดสินนั้นมีความแตกต่าง แต่อย่างไรก็ตามที เมื่อเกณฑ์หรือทัศนคติที่ใช้ใน
การประเมินมีความแตกต่าง ผลของการตัดสินคุณค่าจึงมีความเหมือนด้วย แต่อาจจะเหมือนกัน
เฉพาะคนที่มีทัศนคติหรือรสนิยมและเกณฑ์ท่ีเหมือนกันเท่านั้น 

 ในประเด็นเรื่องประเภทของคุณค่าในมิติทั่วไปนั้น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้
แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเภทของคุณค่าเอาไว้ว่า “...หลักเรื่องความต้องการมี ๒ อย่าง..คือ (๑) ความ
ต้องการสิ่งเสพปรนเปรอตน ที่ไม่มีขีดจ ากัด (๒) ความต้องการคุณภาพชีวิตที่มีขอบเขตจ ากัด”๑๘  
น าไปต่อสู่เรื่องคุณค่า เพราะความต้องการท าให้เกิดคุณค่า ในเมื่อความต้องการมี ๒ อย่าง คุณค่าก็
ขึ้นเป็น ๒ อย่างเช่นเดียวกัน....คือ  

  ๑. คุณค่าแท้ คือ คุณค่าที่สนองความต้องการคุณภาพชีวิต 
  ๒. คุณค่าเทียม คือ คุณค่าเพ่ือสนองความอยากเสพสิ่งปรนเปรอตน๑๙ 

 ในประเด็นผลอันเกิดจากคุณค่านั้น ซึ่ง“คุณค่า[นี้เกิด]ขึ้นอยู่กับปัจจัย ความต้องการ 
ความปรารถนา หรือความอยากก็เป็นส่วนหนึ่งของกิเลสอันจะน ามาซึ่งการกระท าที่เราเรียกว่า
กรรม”๒๐ ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้นเจตนาเป็นกรรมดังพุทธพจน์ว่า“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าว
เจตนาว่าเป็นตัวกรรม บุคคลจงใจแล้ว จึงท ากรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ”๒๑  ดังนั้นกรรมนี้เป็น

                                                           
๑๖ ปานทิพย์ ศุภนคร, อ้างแล้ว, หนา้ ๑๖๖. 
๑๗ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปรัชญาเบ้ืองต้น (Introduction to 

Philosophy), พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๙. 
๑๘ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ (Buddhist Economics), พิมพ์ครั้งที่ 

๙, (กรุงเทพมหานคร: มปพ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๑. 
๑๙ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓๒. 
๒๐ พระครสูิรสิุตานุยตุ, “ชีวิต:เวลา คุณค่า และอิสรภาพ”, วารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์, ปีท่ี ๑ 

ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๔๓. 
๒๑ อง.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗. 



 
๒๑๕ 

 

เหตุที่จ าแนกสัตว์ให้ดีหรือไม่ดี และการที่สัตว์หรือบุคคลจะมีเจตนาในการกระท ากรรมใดนั้น โดยหลัก
ทั่วไปแล้วก็คุณอยู่กับทัศนคติหรือเจตนาในการประเมินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ นั้นไว้อย่างไร  

 นอกจากนี้ “คุณค่ายังมีส่วนช่วยเหลือในการสงวนรักษาและพัฒนาชีวิต และน าบุคคลให้
เข้าถึงการรู้แจ้งตนเอง และการพัฒนาตนเอง”๒๒ ดังนั้น ปานทิพย์ ศุภนครจึงได้แบ่งคุณค่าออกเป็น
ประเภทมี ๒ ประเภทด้วยเหมือนกัน คือ 

  ๑. คุณค่าภายใน หมายถึง คุณค่าที่มีอยู่ภายในใจของเรา อันได้แก่ ความดี 
ความงาม และความจริง หรือคุณธรรมอ่ืน ๆ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง เป็นสิ่งที่มีอยู่
อย่างถาวร และเป็นคุณค่าท่ีสูงสุด 
  ๒. คุณค่าภายนอก หมายถึง คุณค่าที่มีอยู่ภายนอกซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ 
รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส ได้แก่คุณค่าที่เป็นวัตถุภายนอก มีอยู่ชั่วคราว และเป็น
อุปกรณ์หรือเป็นอุบายให้บุคคลได้บรรลุจุดมุ่งหมายเท่านั้น เช่น ทรัพย์ สมบัติ หรือวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก เป็นต้น๒๓ 

 ในประเด็นประเภทของคุณค่านี้ สุเมธ เมธาทยากูล ก็ได้แบ่งไว้ ๒ ประเภทด้วยเช่นกัน คือ  

  ๑. คุณค่านอกตัว (Extrinsic Value) เป็นคุณค่าที่มีอยู่นอกตัว สิ่งหรือการ
กระท าใด ๆ เป็นเพียงวิถี (Means) หรืออุปกรณ์ท่ีจะน าไปสู่จุดหมายสุดท้าย คุณค่าของ
มันเป็นสิ่งที่เราต้องการมันเพ่ือเป็นบันใด (อุปกรณ์หรือวิถี) ก้าวไปสู่สิ่งอ่ืน เช่น การ
แสวงหาความรู้ เพ่ือก้าวไปสู่ต าแหน่งฐานะ หรือการเงิน ดังนั้น ฐานะหรือการเงิน เป็น
คุณค่านอกตัว (หวังสิ่งตอบแทนที่เป็นรูปธรรม) 

  ๒. คุณค่าในตัว (Intrinsic Value) เป็นอุดมคติในตัวเอง เป็นสิ่งสมบูรณ์ใน
ตัวเอง เช่น การแสวงหาความดี เพื่อความดี แสวงหาความรู้ เพ่ือความรู้ เรารู้ว่า ความดี
และความชั่วเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเอง ไม่ปรารถนาอะไรอ่ืนนอกไปจากนี้ คุณค่าประเภทนี้ 
นักปรัชญาถือว่า เป็นคุณค่าที่แท้จริงมีอยู่ในตัวเอง ไม่หวังสิ่งตอบแทน๒๔ 

 คุณค่านั้น เมื่อแบ่งตามอุดมคติ สุเมธ เมธาทยากูล ได้แบ่งออก ๖ ประเภท คือ 

  ๑. คุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การอยู่ดีกินดี มีทรัพย์สมบัติ 
  ๒. คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ได้แก่ ความงาม ความซาบซึ้งในศิลปะ 

                                                           
๒๒ ปานทิพย์ ศุภนคร, อ้างแล้ว. 
๒๓ เรื่องเดียวกัน. 
๒๔ สุเมธ เมธาวิทยากูล, ปรัชญาเบ้ืองต้น, กรุงเทพมหานคร: โอเตียนสร์, ๒๕๓๔, หน้า ๖๘. 



 
๒๑๖ 

 

  ๓. คุณค่าทางจริยศาสตร์ ได้แก่ ความดี ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ความยุติธรรม 
  ๔ .คุณค่าทางตรรกวิทยา ได้แก่ การแสวงหาความสมเหตุสมผลในเรื่องต่าง ๆ 
  ๕. คุณค่าทางญาณวิทยา ได้แก่ การแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง 
  ๖. คุณค่าทางอภิปรัชญา ได้แก่ การการแสวงหาความจริงอันสูงสุด๒๕ 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาหลักการแบ่งคุณค่าตามอุดมคติทั้ง ๖ นี้ ในวิจัยฉบับนี้ มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณค่า ๒ ประเด็นหลักคือ คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ กับคุณค่าทางจริยศาสตร์ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะได้ท าการวิเคราะห์และน าเสนอเป็นล าดับถัดไป 

 ในส่วนสองประเภทคุณค่าในมิติของพุทธศาสนาและปรัชญา การสืบค้นในหัวข้อคุณค่า
ในมิติของศาสนาและปรัชญา แบ่งได้เป็น ๒ ประเด็น ได้แก่ คุณค่าในมิติของพุทธศาสนา และคุณค่า
ในมิติของปรัชญา ดังนี้  (๑) คุณค่าในมิติของพุทธศาสนา พระพรหมคุณภาณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้
ทัศนะเก่ียวกับคุณค่าไว้ ๔ ด้าน คือ ๑) ภาวิตกาย ผู้ได้เจริญกาย หรือมีกายพัฒนาดีแล้ว ๒) ภาวิตศีล 
ผู้ได้ศีลเจริญแล้ว คือได้พัฒนาความประพฤติแล้ว และ  ๓) ภาวิตจิต ผู้ได้เจริญจิต หรือมีจิตที่พัฒนา
แล้ว๒๖  (๒) คุณค่าในมิติของปรัชญา ในมิติของปรัชญานั้นสนใจไปที่เรื่องคุณค่าทางด้านจิตใจ โดย
ในประเด็นมิติของปรัชญานี้ บรรจง โสดาดี ได้สรุปเอาไว้ ๓ ประเด็นหลัก ๆ คือ (๑) คุณค่าทาง
ความคิด เหตุผล หรือคุณค่าทางสติปัญญา หมายถึง การที่มนุษย์มีความสงสัยสนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
แล้วค้นหาเหตุผลในสิ่งนั้นขึ้นมา (๒) คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก หมายถึง การได้รับการตอบสนอง
ความต้องการทางอารมณ์ (๓) คุณค่าความดีงาม หรือเจตนารมณ์อันดี หมายถึง การได้รับการ
ตอบสนองความส านึกเกี่ยวกับความดีงาม๒๗ 

 ซิดนีย์ ซีมอน (Sidney Simon) เสนอวิธีอธิบายคุณค่า เพ่ือตัดสินการกระท าที่เป็น
ค่านิยม โดยมีวิธีก าหนดระบุค่าหรือปฏิบัติเพ่ือขั้นตอน ๗ ล าดับชั้น จ าแนกเป็นแนวทางการอธิบาย
คุณค่า ๓ ประการ คือ ขั้นตอนการอธิบายระบุคุณค่าตามล าดับ คือ 

  ๑. การเลือก (Choosing) ประกอบด้วย (๑) แสวงหาแนวทางหลายวิถีทาง, (๒) 
มองการณ์ไกล และ (๓) สร้างทางเลือกด้วยตนเอง 

  ๒. การตีราคาคุณค่า (Prizing) ประกอบด้วย (๑) ระวังการตีค่าตามอ าเภอใจโดยมี
อคติ  
(๒) เต็มใจที่จะยืนยันสนับสนุนแนวที่ตนเลือก 

                                                           
๒๕ ปานทิพย์ ศุภนคร, อ้างแล้ว.หน้า. ๑๖๕-๑๖๖. 
๒๖ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยาย, หน้า ๓๔๙. 
๒๗ บรรจง โสดาดี และคณะ, อ้างแลว้ , หน้า ๑๕๗-๑๕๘. 



 
๒๑๗ 

 

  ๓. การปฏิบัติ (Action) ประกอบด้วย (๑) ปฏิบัติตามการเลือกที่พอใจแล้ว (๒) 
ปฏิบัติตามจนเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต๒๘ 

 

๔.๒ คุณค่าของสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

 ในส่วนของสัมมาชีพในพระพุทธศาสนานั้น ค าว่า “สัมมาชีพ” แปลได้ว่า “การเป็นอยู่ 
หรือ การด ารงอยู่ที่ประกอบความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ และละเว้นการด ารงอยู่ที่
ปราศจากความทุจริตทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและ
คนอ่ืน ในพระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วยดังนั้นหลักพุทธ
ธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วย (๑) ศีล ๕ ซึ่งเป็นกรอบพื้นฐานของการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ (๒) อิทธิบาท ๔ อันเป็นคุณธรรมที่เอ้ือต่อการท างานทุกประเภท (๓) หลักจักร ๔ เสาหลักที่
น าพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง น าไปสู่ความมั่งมีศรีสุข น าไปถึงจุดหมายที่ประสงค์ ท่านว่า ธัญชาติ ธน
ทรัพย์ ยศ เกียรติ และความสุข จะหลั่งไหลมาสู่ผู้ปฏิบัติตามธรรม (๔) สันโดษ หลักของความพอดี 
คุณธรรมที่ช่วยปูองกันความโลภของคนในโลกของทุนนิยม (๕) อริยทรัพย์ ๗ ทรัพย์ที่อยู่ข้างในตัวตน 
เริ่มจาก มีความเชื่อที่มั่นคง (ศรัทธา) มีหลักในการด าเนินชีวิต (ศีล) ความละลายใจในการทุจริต
คอร์รัปชั่น (หิริ) ความกลัวต่อผลกรรมไม่มี (โอตตัปปะ) ความรอบรู้ มีข้อมูลข่าวสารมาก (สุตะ) และ
การแบ่งปั่นเผื่อแผ่ต่อคนในสังคมด้วยกัน (จาคะ) ประการการสุดท้าย คือ การรู้จักใช้ปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาทุกอย่าง (ปัญญา) (๖) มรรค มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นแนวทางการด าเนินสัมมาชีพ ที่ยึดมั่น
หลักความพอเพียงตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา คือไม่เบียดเบียดตนและผู้อ่ืน มุ่งหวังประโยชน์สูงสุด  
หลักการของสัมมาชีพนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสัมมาอาชีวะ ในมรรค ๘ ซึ่งเป็นการด ารงชีวิต
ในทางที่ถูกต้อง พอเหมาะ พอควร ดังนั้น หลักสัมมาอาชีวะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสัมมาชีพ อนึ่ง 
ประเภทของสัมมาชีพนั้น แยกออกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) สัมมาชีพทางกาย ได้แก่กายสุจิตร ๓ คือ 
ไม่เบียนเบียนคนอ่ืนด้านร่างกาย, ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น, และไม่ผิดในกาม (๒) สัมมาชีพทางวาจา ได้แก่
สัมมาวาจา ๔ คือ ไม่พูดเท็จ เว้นวาจาหยาบ พูดอยู่ในกรอบศีลธรรม พูดแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์
และเอ้ือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ (๓) สัมมาชีพทางใจ ๓ อย่าง คือ ไม่โลภ, งดเว้นการ
รุกรานคนอ่ืนและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในความเห็นที่ถูกต้อง ในประเด็นของการจัดการทรัพย์นั้น 
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การจัดการทรัพย์ภายนอก ซึ่งแบ่งออกไปได้อีก ๔ ประการ คือ ๑)  
หลักการแสวงหาทรัพย์ ต้องค านึงถึงว่าจะได้มาอย่างไร การแสวงหาทรัพย์เป็นไปโดยชอบธรรม ยินดี

                                                           
๒๘ อ้างใน ประภาศรี สหีอ าไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐, หน้า ๓๙-๔๐. 



 
๒๑๘ 

 

ที่ตามหามาได้ มีสติก าลังทุ่มเทลงไป ได้เท่าไหร่ก็พอใจ (ยถาพลสันโดษ) ยินดีในสิ่งที่หาได้โดยชอบ
ธรรม ไม่ทุจริตฉ้อโกง (ยถาสารุปปสันโดษ) ๒) หลักการบริหารทรัพย์  คือแบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็น ๔ 
ส่วนอันได้แก่ ๑ ส่วน เลี้ยงดูคนในครอบครัว ๒ ส่วนลงทุนประกอบการงาน ส่วนที่ ๔ เก็บเอาไว้ใน
ยามที่ฉุกเฉิน เป็นการออมทรัพย์ไปในตัว ๓) หลักการออมทรัพย์ การออมทรัพย์หรือการรักษาทรัพย์ 
ตลอดจนการสะสมทุน ด้านหนึ่งเป็นการออมไว้เป็นทุนท างาน หรือเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป 
อีกด้านหนึ่งคือการเก็บออมไว้เป็นหลักประกันชีวิตในยามจ าเป็น และเมื่อก าลังเก็บออมเกินความ
จ าเป็นส าหรับใช้จ่ายสองด้านก็กลายเป็นส าหรับการสงเคราะห์ บ าเพ็ญประโยชน์จรรโลงธรรมและ
เกื้อหนุนสังคม สร้างสังคมแห่งการให้นั่นเอง และ ๔) หลักการใช้ทรัพย์ หลักการของพระพุทธศาสนา
ได้วางหลักการเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ไปในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ คือ ด้านหนึ่งเลี้ยงตนเอง เลี้ยง
บิดามารดา เลี้ยงครอบครัว และคนในความรับผิดชอบให้มีความสุข ด้านที่สองการเผื่อแผ่แบ่งปันเพ่ือ
ไมตรีจิตมิตรภาพ เช่น การต้อนรับ การสังสรรค์คื ในหมู่ญาติ เพื่อนฝูงตามสมควรแก่ฐานะ ด้านที่สาม 
ใช้จ่ายทรัพย์นั้นท าความดีบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การท าบุญอุทิศให้ผู้ตายซึ่งจะมีญาติหรือไม่ก็ตาม ไม่
หลีกเลี่ยงภาษีอาการ หรือการบริจาคทาน เป็นต้น นอกจากนี้การใช้จ่ายทรัพย์ท่ีหามาได้ ควรเป็นตาม
ความเป็นจริงถูกต้องตามหลักศีลธรรม และเหตุผล และ ๒) การจัดการทรัพย์ภายใน คืออริยทรัพย์ ๗ 
ประกอบด้วย (๑) สัทธานะ (ทรัพย์คือศรัทธา) (๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) (๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) 
(๔) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือโอตตัปปะ) (๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) (๖) จาคะธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) 
และ (๗) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา) ในส่วนของเปูาหมายของสัมมาชีพนั้นมุ่งไปที่ ๓ ระดับคือ ๑) 
เปูาหมายระดับบุคคล  ๒) เปูาหมายระดับสังคม และ ๓) เปูาหมายระดับขั้นสูงสุด คือการเข้าถึง
สภาวะที่ปราศจากปัญหาในการด าเนินชีวิตนั้นคือ การบรรลุพระนิพพาน ดังนั้นแล้ว บุคคลผู้มุ่งหวัง
ประโยชน์ตนเองต้องท าให้ได้ ๓ ขั้น ทั้งปัจจุบัน เบื้องหน้า และสูงสุด ส่วนประโยชน์ผู้อ่ืนก็ต้องช่วยให้
เขาบรรลุทั้ง ๓ ขั้นนั้น และประโยชน์ส่วนร่วมกันทั้งสองฝุาย ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้ง
รูปธรรม นามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืนก้าวหน้าไปในการบรรลุประโยชน์ ทั้งสามขั้น
ข้างต้น  

 โดยมีที่มาจากเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ที่ต้องการสร้างพ้ืนฐาน คือ ความ
พอดี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง สรุปสั้น ๆ คือ การมี
ชีวิตที่อยู่อย่างพอดี พอใช้ อุ้มชูตนเองได้ หากมีเกินพอก็น าไปขายได้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า แต่ต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความชอบธรรม  ค าว่า “ความพอเพียง” นั้น มีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ (๑) ความพอประมาณ 
(๒) ความมีเหตุผล (๓) ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในส่วนของกรอบแนวคิดที่ส าคัญในการพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชนนั้นมีอยู่ ๕ ฐานความคิดด้วยกัน คือ ฐานคิดที่ ๑ การพัฒนาร่วมกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ฐาน
คิดท่ี ๒ ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ฐานคิดที่ ๓ ร่วมท างานแบบภาคียุทธศาสตร์ ฐาน



 
๒๑๙ 

 

คิดท่ี ๔ การใช้กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และฐานคิดที่ ๕ มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดังนั้น อาชีพในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องมีจริยธรรมควบคุมเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการประกอบอาชีพ 
เพ่ือหาผลก าไรและมีการร่วมกลุ่มกันเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของคนภายในกลุ่มแล้ว อาชีพบางอาชีพมี
ความจ าเป็นส าหรับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนภายในสังคมอย่างมาก 

 อนึ่ง ประเภทของสัมมาชีพนั้น แยกออกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) สัมมาชีพทางกาย ได้แก่
กายสุจิตร ๓ (๒) สัมมาชีพทางวาจา ได้แก่สัมมาวาจา ๔ และ (๓) สัมมาชีพทางใจ ๓ อย่าง ใน
ประเด็นของการจัดการทรัพย์นั้น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การจัดการทรัพย์ภายนอก ซึ่งแบ่ง
ออกไปได้อีก ๔ ประการ คือ ๑)  หลักการแสวงหาทรัพย์ ๒) หลักการบริหารทรัพย์ ๓) หลักการออม
ทรัพย์ และ ๔) หลักการใช้ทรัพย์ และ ๒) การจัดการทรัพย์ภายใน คืออริยทรัพย์ ๗ ประกอบด้วย (๑) 
สัทธานะ (ทรัพย์คือศรัทธา) (๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) (๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) (๔) โอตตัปปธนะ 
(ทรัพย์คือโอตตัปปะ) (๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) (๖) จาคะธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) และ (๗) ปัญญาธ
นะ (ทรัพย์คือปัญญา) ในส่วนของเปูาหมายของสัมมาชีพนั้นมุ่งไปที่ ๓ ระดับคือ ๑) เปูาหมายระดับ
บุคคล  ๒) เปูาหมายระดับสังคม และ ๓) เปูาหมายระดับขั้นสูงสุด คือการเข้าถึงสภาวะที่ปราศจาก
ปัญหาในการด าเนินชีวิตนั้นคือ การบรรลุพระนิพพาน  

 ดังนั้นแล้ว คุณค่าของสัมมาชีพนั้น ก็เพ่ือที่จะมุ่งหวังให้บุคคลได้บรรลุถึงประโยชน์ ๓ ขั้น 
ทั้งปัจจุบัน เบื้องหน้า และสูงสุด ส่วนประโยชน์ผู้อ่ืนก็ต้องช่วยให้เขาบรรลุทั้ง ๓ ขั้นนั้น และประโยชน์
ส่วนร่วมกันทั้งสองฝุาย ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้งรูปธรรม นามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้ง
ตนเองและผู้อ่ืนก้าวหน้าไปในการบรรลุประโยชน์ ทั้งสามข้ันข้างต้น  

 

๔.๓ คุณค่าของความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 ประเด็นคุณค่าของแนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ดังที่กล่าวมานี้ เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมอย่างชัดเจน นั้นผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็นหลัก คือ  

  (๑) คุณค่าแนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยที่มาของ
แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา นั้นเริ่มต้นจากการบ าเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ 
ด้าน คือ โลกัตถจริยา, ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา ผนวกกับพุทธกิจ ๕ ที่พระพุทธองค์ทรง
บ าเพ็ญตลอด ๔๕ พรรษา และพุทธโอวาทที่ส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พุทธธรรมครั้งแรกที่มุ่ง ๓ ด้าน 
คือ ประโยชน์, เกื้อกูล และความสุขของมวลมนุษย์  ความหมายของความรับผิดชอบตามหลัก
พระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบนั้น มีอยู่ ๙ หัวข้อหลักด้วยกันคือ (๑) 



 
๒๒๐ 

 

ความรู้จักส านึกในบุญคุณและคุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ตอบแทนต่อสิ่งนั้น
อย่างรู้จักคุณค่าด้วยสามัญส านึก (กตัญญูกตวเที) (๒) หลักของการอยู่ในสังคม คือ มีความรักต่อกัน 
(เมตตา) เข้าอกเข้าใจในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน (กรุณา) ชื่นชมในความส าเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของ
คนอ่ืน (มุทิตา) และหากเกินวิสัยที่จะควบคุม ต้องรู้จักปล่อยวางอย่างรับผิดชอบ (อุเบกขา) (๓) หลัก
ฆราวาสธรรม อันประกอบด้วย มีความจริงใจต่อกัน (สัจจะ) รู้จักปรับปรุงเองให้ก้าวหน้า (ทมะ) ยืน
หยัดในการท างาน (อดทน) และมีจิตสาธารณะอาสาต่อสังคมด้วยกันต้องรู้จักเผื่อแผ่ (จาคะ)  (๔) 
สังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย การให้ (ทาน) มีการสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณ (ปิยวาจา) มีจิตอาสาเสียสละ
แรงใจ และเวลา (อตฺถจริยา) และ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือไม่เลือกปฏิบัติ (สมานตฺตตา) (๕) การ
รู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นผู้ประสานทุกทิศ (ทิศ ๖) (๗) สัปปุริสธรรม ๗ คือ รู้ตัก
หลักการ, รู้จักประโยชน์ที่มุ่งหวัง, รู้จักตนเอง, รู้จักพอเพียง,รู้จักกาล, รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคลหลัก
อปริหานิยธรรม ๗ ที่เป็นกลไลในการขับเคลื่อนการท างานทุกองคาพยพให้ประสบความส าเร็จ และ
เปูาหมายสูงสุดในสังคมที่คนทุกคนมีความรับผิดชอบ ก็คือ การเป็นสังคมแห่งอารยะ ซึ่งเรียกว่า 
อารยวัฒิ มีอยู่ ๕ ประการ คือ เจริญด้วยจิตใจ (ศรัทธา) เจริญด้วยความประพฤติ (ศีล) เจริญด้วย
ความรู้วิทยาการสมัยใหม่ (สุตะ) เจริญด้วยจิตสาธารณะ (จาคะ) และเป็น สังคมอุดมปัญญา (ปัญญา) 
ส่วนประเภทของความรับผิดชอบชอบในพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกย่อยเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑)  ความ
รับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อแม่-บุตรธิดา, สามี-ภรรยา และ ๒)  ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกครอบครัว ประกอบด้วย ครูอาจารย์-ศิษย์, กุลบุตร-มิตรสหาย, นายจ้าง-
ลูกจ้าง และกุลบุตร-สมณพราหมณ์ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ ในส่วนของวิธี
เสริมสร้างความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา นั้นแบ่งออกได้ ๓ ระดับคือ ๑)  ระดับบุคคล ๒)  
ระดับครอบครัว และ ๓) ระดับสังคม และประเด็นสุดท้ายที่กล่าวถึงคือ ประโยชน์ของความ
รับผิดชอบในการจัดการทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ยึดหลักความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพย์ อัน
สอดรับกับหลักสัมมาชีพที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกไป ๔ ประเด็นคือ ๑) ด้านการ
แสวงหาทรัพย์ ๒) ด้านการบริหารทรัพย์ ๓) ด้านการออมทรัพย์ และ ๔) หลักการใช้จ่ายทรัพย์ 

   ในส่วนของวิธีเสริมสร้างความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา นั้นแบ่งออกได้ ๓ 
ระดับคือ ๑)  ระดับบุคคล ๒)  ระดับครอบครัว และ ๓) ระดับสังคม และประเด็นสุดท้ายที่กล่าวถึง
คือ ประโยชน์ของความรับผิดชอบในการจัดการทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ยึดหลักความ
รับผิดชอบที่มีต่อทรัพย์ อันสอดรับกับหลักสัมมาชีพที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกไป ๔ 
ประเด็นคือ ๑) ด้านการแสวงหาทรัพย์ ๒) ด้านการบริหารทรัพย์ ๓) ด้านการออมทรัพย์ และ ๔) 
หลักการใช้จ่ายทรัพย์ 



 
๒๒๑ 

 

 ดังนั้นแล้ว คุณค่าของความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา คือ เมื่อบุคคลมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบอันพึงปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกครอบครัว หลักความรับผิดชอบตามหลัก
พระพุทธศาสนานี้ช่วยเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลรู้จักการบริโภคทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ได้
หวังเพียงแค่กอบโกยทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือตนเองแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่หลักความรับผิดชอบตาม
หลักพุทธธรรมนั้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่ยึดมั่นผู้อ่ืน (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) เป็นศูนย์กลาง เป็นการยกระดับและพัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงามมีจิตส านึกเพ่ือสังคมยิ่งขึ้น 
และมุ่งประโยชน์ตนเองท้ัง ๓ ขั้น เป็นที่ตั้ง คือ ทั้งปัจจุบัน เบื้องหน้า และสูงสุด ส่วนประโยชน์ผู้อ่ืนก็
ต้องช่วยให้เขาบรรลุทั้ง ๓ ขั้นนั้น และประโยชน์ส่วนร่วมกันทั้งสองฝุาย ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมทั้งรูปธรรม นามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืนก้าวหน้าไปในการบรรลุประโยชน์ ทั้ง
สามขั้นข้างต้น ดังนั้นแล้ว คุณค่าของความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนานั้น มิได้มุ่งแค่ให้บุคคล
เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเป็นศูนย์กลางทุกสรรพสิ่ง แต่มุ่งหวังประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง อันจะเกื้อกูล
ให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างพ่ึงพาอาศัย ดังที่ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ได้กล่าวเอาไว้ว่า “...พระพุทธศาสนา
ยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม หลักศีลธรรมอันดีงามว่าเป็นบุคคลชั้นสูง ในเรื่อง
รสนิยม ชาติตระกูล และการแสดงความสามารถ ก็เช่นเดียวกัน หากมีรสนิยมไม่เป็นไปตามแนวแห่ง
คุณธรรม หากชาติตระกูลแม้จะสูงส่งในสังคมแต่บุคคลไม่ ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และหากมีการ
แสดงความสามารถโดยไม่สอดคล้องกับความชอบธรรมและ ความยุติธรรม ก็ไม่ได้ถือว่าส่งเสริมให้คน
เป็นคนควรแก่การยกย่องในสังคมแต่ประการใด ในทางตรงกัน ข้ามกลับเป็นบุคคลที่ควรจะถูก
ประณามด้วยซ้ า๒๙ คุณค่าของความรับผิดชอบ คือการท าตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลในสังคม ย่อม
ก่อให้เกิดสันติสุขอย่างถาวร และสังคมที่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สังคมนั้นก็ย่อม
กลายเป็นสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนในที่สุด 

   (๒) คุณค่าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ทั่วไป อันประกอบไปด้วยที่มาของ
แนวคิด ความรับผิดชอบ หรือ “CSR” ดังที่ สุทธิชัย เอ่ียมเจริญยิ่ง กล่าวถึงที่มาว่า “CSR โดยเนื้อแท้ 
จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นวิธีคิดนั้นมีที่มาที่ไปจากการที่องค์กรธุรกิจซึ่งเป็น ผู้ที่มีส่วนในการสร้างความเจริญ
ทางวัตถุและสุขภาพที่ดีของสังคม แต่ก็เป็นผู้ที่มีส่วนอย่าง ยิ่งในการท าให้สังคมเสื่อมลงทั้งกายภาพ
และจิตวิญญาณ รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในและ ภายนอกองค์กร CSR จึงเป็นข้อเรียกร้องจากทุกฝุาย
ให้ประกอบธุรกรรมทางธุรกิจ โดยมี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น”๓๐  
ความหมายของ CSR เป็นอักษรย่อของค าว่า Corporate Social Responsibility ซึ่งแต่ละประโยค

                                                           
๒๙ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อ้างแล้ว, หน้า ๙๐-๙๑. 
๓๐ อ้างใน วรัญญา ศรีเสวก, ถอดรหัส...สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนด้วย CSR, (นนทบุรี): โรงพิมพ์มติชนปาก

เกร็ด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘. 



 
๒๒๒ 

 

เป็นกิจกรรมที่มีความหมาย ดังนี้ (๑) C (Corporate) หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่ด าเนินไปเพ่ือแสวงหา
ผลก าไร (๒) S (Social) หมายถึง กลุ่มคนหรือสังคม มีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา
รวมถึ งสิ่ งมี ชี วิ ตและสิ่ งแวดล้อมที่ อยู่ ร ายรอบที่ มี ความสัม พันธ์กัน  และ (๓ )  R 
(Responsibility) หมายถึง การยอมรับทั้งผลดีผลเสียข้อดีข้อด้อยในกิจกรรมที่ได้ท า รวมถึงการ
สร้างสรรค์และบ ารุงรักษา แก้ไข สิ่งที่ส่งผลกระทบไปยังผู้ที่มีส่วนได้เสียในสังคมนั้น ๆ ดังนั้น CSR ก็
คือการท าธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นใครหรือเมื่อใด ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งหลักการของ CSR ไม่สนับสนุนการรีบเร่งสร้างความเติบโตของธุรกิจ หรือการมุ่ง
แสวงหาผล ก าไรสูงสุดโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืน แต่ CSR เป็นเครื่องมือในการบริหารที่ได้รับ
ความเชื่อมั่นว่า จะสามารถช่วย ให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงไปพร้อม ๆ 
กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน ชุมชน และความ ยั่งยืนของสังคม ซึ่งสอดคล้อ งกับทั้งหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นทั้งกระบวนการ และเปูาหมายที่จะท า
ให้เกิดดุลยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   

  หากกล่าวโดยย่อ CSR ก็คือ การน าความ “เก่ง” ของบริษัทไปสู่การพัฒนาสังคม ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้าง “ความดี” ขององค์กร เป็นการสร้างองค์กรบริษัทให้มีทั้ง “ความเก่ง” และ 
“ความดี” โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นน าของโลก Arther D Little ได้ท าการศึกษาพบว่า การท า CSR มี
ผลดีต่อธุรกิจถึง ๘ ประการ คือ ๑) การบริหารความน่าเชื่อถือ ๒) ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง 
๓) ประโยชน์ด้านการคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจในการท างานและรักษาพนักงานดีๆ ให้อยู่กับบริษัท 
๔) ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ของนักลงทุนและการเข้าถึงเงินทุน ๕) การเรียนรู้และนวัตกรรม ๖) 
ความสามารถทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาด (Market Positioning) ๗) ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน (Operational Efficiency) และ ๘) การยอมรับของสังคมต่อการด าเนินงานของบริษัท 
(License to Operate)  

   ความส าคัญของ “CSR” คือ ธุรกิจจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ง
เปรียบเสมือนพาหนะที่จะปุาพาองค์กรประสบความส าเร็จ เนื่องจากธุรกิจจะได้รับความร่วมมือที่ดี
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝุายและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอ้ือต่อการเกื้อกูลกันในสังคม เช่น ได้รับ
ความภักดีในสินค้า จากลูกค้าอย่างมั่นคง ลูกค้าไว้วางใจในการบริโภค พนักงานมีความภาคภูมิใจและ
เกิดความผูกพัน กับองค์กร ท าให้ทุ่มเทความพยายามในการท างานได้มากขึ้น องค์กรมีความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน สังคม และรัฐบาล สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้ จะน าไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและธุรกิจสืบไป 

  ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคม มีอยู่ ๔ ระดับ คือ (๑) แกนหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Core of Social Responsibility) (๒) ความรับผิดชอบต่อเนื่องที่มีต่อสังคม 
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(Chain of Social Responsibility) (๓) ความรับผิดชอบในวงกว้างต่อสังคมของธุรกิจ (Boundary 
of Social Responsibility) (๔) ความรับผิดชอบสากลที่มีต่อสังคม (Universe of Social 
Responsibility)  
   อนึ่ง นอกจากนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น มีขอบเขตที่ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน โดย
มีรายละเอียดดังนี้ (๑)  ด้านชุมชน (The Community) (๒) ด้านสุขภาพและสวัสดิการ (Health 
and Welfare) (๓) ด้านการศึกษา (Education) (๔) ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) (๕) ด้าน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (The Natural Environment) (๖) ด้านสิทธิของผู้บริโภค (Consumer 
Rights) และ (๗) ด้านวัฒนธรรม (Culture) อนึ่งนอกจากนี้ ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามมาตรฐานว่า ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  ประกอบด้วย ๗ ประการ ได้แก่ (๑) การก ากับดูแต่
กิจการที่ดี (Organization Governance) (๒) การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) (๓) ข้อ
ปฏิบัติด้านแรงงาน (Liber Practices) (๔) การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) (๕) การด าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) (๖) เอาใจใส่ต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)  
และ (๗)  การแบ่งปันสังคมและชุมชน (Contribution to the Community and Society) 

  ส่วนชนิดนั้นมีอยู่ ๖ ชนิด คือ (๑) การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม 
(Cause Promotion) (๒) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) 
(๓)  การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) (๔)  การบริจาคเพ่ือการ
กุศล (Corporate Philanthropy) (๕)  การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 
และ (๖) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) 
และประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมมีอยู่ ๒ ประเภท คือ (๑) การแบ่งตามทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางซีเอสอาร์ (๒) การแบ่งตามกระบวนการ ในการด าเนินธุรกิจที่แสวงหาก าไร 

  องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมมีทั้งมิติภายใน ประกอบด้วย (๑) การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (๒) สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
(๓) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (๔) การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร (๕) บรรษัทภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ และมิติภายนอก
ประกอบด้วย (๑) การจัดการกับ Supplier และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners) ที่รับผิดชอบต่อสังคม 
(๒) การดูแลผู้บริโภค (๓) ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง (Local Communities) (๔) ความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และ (๕) การรับผิดชอบต่อโลก 

  ขนาดความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นมีอยู่ ๓ แบบ (๑) การรับผิดชอบต่อสังคมตามข้อ
ผูกพัน (Social Obligation Approach) (๒) การรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility 
Approach) ๓. การระวังระไวต่อปัญหาสังคม (Social Responsiveness Approach) ระดับความ
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รับผิดชอบต่อสังคมเป็น ๔ ระดับ คือ (๑) ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic 
Responsibility) ๒. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) (๓) ความรับผิดชอบทาง
จริยธรรม (Ethical Responsibility) และ (๔) ความรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจ (Discretionary 
Responsibility) อนึ่งจากนี้ ยังแบ่งได้เป็น ๔ ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ ๑ Mandatory Level : ข้อก าหนดตาม
กฎหมาย (Legislation)  ขั้นที่ ๒ Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) 
ขั้นที่ ๓ Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business code of conduct) และ ขั้นที่ ๔ 
Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) 

  การน าหลักการ CSR ไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กรและชุมชน มีอยู่ ๓  ขั้น คือ ๑) 
ธุรกิจต้องพัฒนาตนเองเพ่ือด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ๒) ธุรกิจต้องสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมเข้มแข็ง 
๓) การใช้สื่อสร้างสรรค์เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม  

  ดังนั้นแล้ว คุณค่าหรือประโยชน์ของของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีดังนี้ (๑) 
การบริหารความน่าเชื่อถือ (๒) ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง (๓) ประโยชน์ด้านการคัดเลือก 
และสร้างแรงจูงใจในการท างาน และรักษาพนักงานดี ๆ ให้อยู่กับบริษัท (๔) ประโยชน์ด้าน
ความสัมพันธ์ของนักลงทุนและการเข้าถึงเงิน (๕) การเรียนรู้และนวัตกรรม  (๖)  ความสามารถ
ทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาด (๗) ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และ (๘) การยอมรับของ
สังคมต่อการด าเนินงาน  

  ดังนั้น CSR คือการท าธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนในสังคม ซึ่งหลักการ
ของ CSR ไม่สนับสนุนการรีบเร่งสร้างความเติบโตของธุรกิจ หรือการมุ่งแสวงหาผลก าไรสูงสุดโดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืน แต่ CSR เป็นเครื่องมือในการบริหารที่ได้รับความเชื่อมั่นว่า จะสามารถ
ช่วย ให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงไปพร้อม ๆ กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ผู้คน ชุมชน และความ ยั่งยืนของสังคม  
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๔.๔ วิเคราะห์คุณค่าของหลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 การศึกษาคุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามแนวพระพุทธศาสนานั้น แบ่ง
ประเด็นในการวิเคราะห์ได้ดังนี้    
 

 ๔.๔.๑ คุณค่าต่อมนุษย์หรือระดับปัจเจกบุคคล 

  ในเมื่อ“คนกลายเป็นมนุษย์ (Human Being) ผู้เพียบเพียบด้วยรูปแบบพฤติกรรมอันดี
งามท้ังหลายในสังคมที่ด ารงชีวิตอยู่ เพราะอาศัยกระบวนการการศึกษา เด็กเกิดมาพร้อมกับสรรถนะ
และความถนัดซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป”๓๑ เพ่ือค้นหาความสุขในชีวิต ดังนั้น เมื่อมนุษย์เราต้องความสุข
ในการด าเนินชีวิตซึ่งเป็นไปตามเปูาหมายของการครองชีวิตตามหลักโลกียวิสัยอยู่ที่การแสวงหา
ความสุขของชีวิตให้พบ พระพุทธเจ้าทรงสั่นสอนว่า “ความสุขของผู้ครองเรือนนั้นเกิดจาก (๑) อัตถิ
สุข สุขเกิดจากการมีทรัพย์ (๒) โภคสุข สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์ในทางที่ถูก (๓) อนณสุข สุขเกิดจาก
การไม่เป็นหนี้คนอื่น และ (๔) อนวัชชสุข สุขเกิดจากการไม่ประพฤติความชั่ว” ดังนั้นจากประเด็น“ใน
ข้อนี้ชี้ให้เห็นความส าคัญทางเศรษฐกิจว่า ท าให้เกิดความสุขแต่ต้องเป็นเศรษฐกิจในทางที่ไม่มีโทษ”๓๒ 
และหากบุคคลปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จในการประกอบกิจการก็ต้องยึดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาว่าด้วย ทิฏฐธมฺมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน อันว่าด้วยการสอนให้ตั้ง
ตัวได้ทางเศรษฐกิจ ๔ ประการ คือ  (๑) อุฏฐานสัมปทนา คือ ขยันหา (๒) อารักขสัมปทา คือ พร้อม
ด้วยการรักษา (๓) กัลยาณมิตตตา คือ คบเพ่ือนดี และ (๔) สมชีวิตา คือ ความเป็นอยู่อย่าง
เหมาะสม๓๓ และเพ่ือปูองกันการเสื่อมถอยในการด ารงตนของผู้ประกอบกิจการทุกระดับชั้น หรือผู้ที่
จะด ารงวงสกุล ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้สอนบุคคลให้เว้นเสียจากอบายมุข ๖ ซึ่งเป็นเหตุแห่งความ
เสื่อมทรัพย์ อันประกอบไปด้วย  (๑) หมกมุ่นในการดื่มสุรา (๒) หมกมุ่นในการเที่ยวกลางคืน (๓) 
หมกมุ่นในการดูมหรสพ (๔) หมดมุ่นในการพนัน (๕) หมดมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตร และ (๖) เกียจ
คร้านการงาน ซึ่งจากประเด็นนี้ ท าให้เราตั้ง“ข้อสังเกตส าหรับอบายมุขที่ควรเว้นทั้ง ๖ ข้อนี้ ในที่ไหน
มีค่ าว่านักเลง หมายถึงประกอบกรรมนั้นบ่อยๆ เป็นอาจิณ จนกลายเป็นนักเลงในทางนั้นๆ” และ
ผู้ประกอบการพึงส าเนียก หรือปฏิบัติตามหลักของความยั่นยืนของผู้ประกอบการ ซึ่งมีอยู่ ๔ ประการ
ด้วยกัน คือ (๑) นัฏฐคเวสนา แสวงหาของที่หาย (๒) ชิณณปฏิสังขรณา การซ่อมแซมของที่เก่า (๓) 

                                                           
๓๑ นวม สงวนทรัพย์, สังคมวิทยาศาสนา, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗, หน้า 

๑๐๘. 
๓๒ สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย

, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖๙. 
๓๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔/๒๐๒. 



 
๒๒๖ 

 

ปริมิตปาณโภชนา รู้จักบริโภค และ (๔) อธิปัจจสีววัตตสถานปา ตั้งชายหญิงมีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่
เรือน ซึ่งหลักดังกล่าวนี้ “แสดงว่าตระกูลอันมั่งคั่งสักเพียงไรก็ตาม ถ้าขาดความรู้หลักเศรษฐกิจและ
ศีลธรรมอันพึงปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว ก็จะถึงความพินาศไปในที่สุด”  

 ดังนั้นแล้ว คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบในระดับปัจเจกหรือในระดับบุคคลนั้น 
ผู้ประกอบการควรปฏิบัติตามหลักทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์, และควรเว้นอบายมุขทั้งปวง พร้อมทั้ง
พ่ึงตั้งตนให้อยู่ในหลักกุลัฏฐิรัตติกุล เพ่ือให้สกุลหรือกิจการของตนเองสามารถประกอบการได้อย่าง
ยาวนาน และยั่งยืน จนกลายเป็นบรรษัทธรรมาภิบาลในที่สุด 

 ๔.๔.๒ คุณคา่ต่อสถาบันครอบครัว 

 คุณค่าของหลักค าสอนเรื่องสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สถาบันครอบครัวและสังคมนั้นขึ้นอยู่กับเหตุและผลหลายประการ แต่ที่เป็นสิ่งประจักษ์ชัดว่า“ความ
พัฒนาและความมั่นคงของชาติขึ้นอยู่กับ ‘สภาพครอบครัว’ ถ้าครอบครัวส่วนใหญ่มีลักษณะมั่นคง 
(Stable) ชาติก็พัฒนา แต่ถ้าปรากฏว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ตกอยู่ในฐานะบ้านแตกสาแหรกขาด
หรือไม่มั่นคง (Unstable) แนวโน้มที่ชาติจะพัฒนาก็จะเป็นไปได้ยากยิ่ง”๓๔ ดังนั้นในเมื่อ มนุษย์เป็น
สัตว์สังคม (Social Animal) และ ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อาจ
เป็นไปในทางบวกหรือรักใคร่ชอบพอหรือทางลบคือเกลียดชัง และเป็นหน้าที่หลักของสถาบัน
ครอบครัว ซึ่งเปรียบเสมือนแกนกลางให้กับสังคมทุกภาคส่วน ซึ่งหน้าที่หลักของสถาบันครอบครัวนั้น 
ประกอบด้วย “(๑) การสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ (๒) การดูแลเลี้ยงดู...การอบรมบุตร (๓) การสร้างฐานะทาง
สังคมให้แก่ลูก (๔) การจัดหาคู่ครอง...(๕) การสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้แก่บุตร และ (๖) การ
สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบุตร”๓๕   

 ซึ่งหากเอาเงื่อนไขของเศรษฐกิจ มาจัดเกณฑ์ในการแบ่งสถานะของครอบครัว หรือ 
“ประเภทครอบครัวโดยใช้มาตรการทางเศรษฐสมบัติเป็นหลัก เราอาจแบ่งระดับครอบครัวได้ 
ดังต่อไปนี้ (๑) ระดับมหาเศรษฐี (๒) ระดับสุข-เศรษฐี (๓) ระดับปานกลาง (๔) ระดับยากจน และ (๕) 
ระดับทุคคตะ”๓๖ และมีปัจจัยความพอเพียงของครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้น “มิใช่ขึ้นอยู่กับรายได้
แต่ละเดือนที่ครอบครัวได้รับแต่ขึ้นอยู่กับ ๖ ประการหลักด้วยกันดังต่อไปนี้ (๑) จ านวนบุคคลใน

                                                           
๓๔ นวม สงวนทรัพย์, สังคมวิทยาศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗), หน้า 

๙๘.  
๓๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๙ 
๓๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๐. 



 
๒๒๗ 

 

ครอบครัว (๒) อายุของบุตร (๓) ทักษะและประสิทธิภาพของภรรยา (๔) ระดับทางสังคมของ
ครอบครัว (๕) งานอาชีพของสามี และ (๖) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของครอบครัว”๓๗  

 ดังนั้น คุณค่าของหลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบต่อสถาบันครอบครัวนั้น ก็เพ่ือให้
บุคคลเป็น “ผู้มีจริยธรรมในการครองชีวิต ซึ่งสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของมนุษยชาติได้ เป็นสมาชิกใน
หมู่อารยชนได้ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนได้ เป็นสมาชิกที่ดีของรัฐ และ
เป็นผู้น ารัฐที่ดีได้”๓๘ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นของคุณค่าสัมมาชีพและความรับผิดชอบ
ในระดับครอบครัวไว้ทั้งหมด ๔ ประเด็นดังต่อไปนี้ 

  (๑) คุณค่าในด้านมาตรการการสร้างเศรษฐสมบัติของครอบครัว 

  หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยหลักของการสร้างเศรษฐสมบัติของครอบครัว
นั้นมีปรากฏในอานัณยสูตร คัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต๓๙ ซึ่งว่าด้วยเรื่องความสุขของคฤหัสถ์
หรือความสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ซึ่งมาตรตราที่จะเครื่องวัดได้ว่าครอบครัวใดถึงความเป็น
ครอบครัวที่มีเศรษฐสมบัตินั้น ความสุขของครอบครัวนั้นจะเป็นเครื่องวัด ซึ่ง “บุคคลที่จะเรียกได้ว่า
ประสบความส าเร็จในการครองเรือน เป็นคฤหัสถ์หรือชาวบ้านที่ดี น่าเคารพ น่านับถือเป็นแบบฉบับ 
ควรถือเป็นตัวอย่าง จะต้องวัดด้วยเกณฑ์แห่งความสุข”๔๐ และความสุขของครอบครัวนั้น มีใน
หลักการทางพระพุทธศาสนาได้วางมาตรวัดไว้ดังนี้  “(๑) อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ (๒) โภค
สุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ (๓) อานัณยสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ (๔) สุขเกิดจากความ
ประพฤติท่ีไม่มีโทษ”  

  ดังนั้น หากครอบครัวใดมุ่งหวังในการสร้างความผาสุกหรือสร้างเศรษฐสมบัติของ
ครอบครัว ควรอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมในอานัยสูตร 

  อนึ่ง ท่านพุทธทาสกล่าว่า “การปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม”๔๑ ดังนั้น หากเรา
เอาหน้าที่ของบุคคลในสถาบันครอบครัวมาเป็นเครื่องวิเคราะห์ตามหลักของสัมมาชีพและความ

                                                           
๓๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๐-๑๐๑. 
๓๘ บุญมี แท่วนแก้ว, จริยศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), 

หน้า ๒๖๙. 
๓๙ องฺ.จตุกฺก.  (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕-๑๐๗. 
๔๐ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๐), หน้า ๔๑. 
๔๑ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, พุทธสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๓๓), หน้า 

๑๘. 



 
๒๒๘ 

 

รับผิดชอบแล้ว เราสามารถทราบ และตระหนักรู้ถึงททบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
ครอบครัว โดยสังเกตได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝุาย ดังต่อไปนี้ 

    (๑) สามีกับภรรยา: ในปฐมสังวาสสูตร๔๒ ได้พรรณนาถึงประเภทของสามี
ภรรยา ๔ ประเภท และหนึ่งใน ๔ ประเภท คือ  

คหบดีและคหปตนี การอยู่ร่วมกัน ๔ ประการ ๔ ประการนี้ การอยู่  
ร่วมกัน ๔ ประการนี้ อะไรบ้าง คือ ... ๔. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยา
เทวดา คือ สามีในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ เว้นขาด
จากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 
เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากความตระหนี้อันเป็นมลทิน 
ไม่ด่าและติเตียนสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน แม้ภรรยาของเขาก็เป็น
อันเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ เว้นขาดจากการเสพของมึนเมา คือ
สุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณ
ธรรม มีใจปราศจากความตระหนี้อันเป็นมลทิน ไม่ด่าและติเตียนสมณ
พราหมณ์ อยู่ครองเรือน สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา เป็นอย่าง
นี้แล 

     และในทุติยสังวาสสูตร๔๓ ก็พรรณมาเช่นนี้เหมือนกัน  และในปฐมสมชีวิต
สูตร๔๔ ได้พรรณนาถึงหลักของพ่อศรีแม่เรือน หรือหลักของคู่สร้างคู่สมเอาไว้ว่า  

“คหบดีและคหปตานี ถ้าสามีภรรยาทั้ง ๒ ฝุาย หวังจะพบกันทั้งในชาตินี้  
และชาติหน้า ทั้ง ๒ ฝุายพึงมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน 
มีปัญญาเสมอกัน ทั้ง ๒ ฝุายนั้นย่อมได้พบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้า”  

   ในประเด็นของคู่สร้างคู่สมตามหลักของสมชีวิธรรมนี้ บุญมี แท่นแก้ว ได้ให้การ
อธิบายโดยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑.สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน หมายความว่า มีความเลื่อมใส่ อันเป็น
พ้ืนฐานเกิดขึ้นในจิตใจส่วนมากเป็นเรื่องทางศาสนา สามีภรรยาถ้า
เลื่อมใส่นับถือหรือศรัทธาในศาสนาเดียวกัน ลัทธิอย่างเดียวกัน มักจะ

                                                           
๔๒ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๓/๘๘-๙๐. 
๔๓ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๔/๙๑-๙๓. 
๔๔ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๕/๙๓-๙๔. 



 
๒๒๙ 

 

ไม่ค่อยขัดแย้งกันในความคิดความเห็น หรือการปฏิบัติ จริงอยู่ศาสนา
ส่วนมากจะสอนให้คนปฏิบัติตามเ พ่ือความสันติสุ ข  แต่ยั งมี
ข้อปลีกย่อยอยู่มาก เช่น บางศาสนาให้ถือหลักความจริง เช่น 
พระพุทธศาสนา บางศานาปลูกฝังให้เกิดศรัทธาในพระเจ้า เช่น 
ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เพียงเท่านี้จะเห็น
ได้ว่า ถ้าจิตใจไม่กว้างขวางพอ อาจจะทะเลาะกันในขั้นพ้ืนฐานของ
ศาสนาแล้ว ถ้าสามีภรรยานับถือศาสนาต่างกัน 

๒. สมสีลา มีศีลเสมอกัน หมายความว่า มีกฎ หรือระเบียบทางกาย 
และวาจาให้เรียบร้อย ผู้ไม่ประพฤติทุจริตทางกาย และวาจา เรียกว่า
มีศีล เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ประหัตประหารชีวิตสัตว์ และมนุษย์เรียกว่า 
สุจริตทางกาย แต่บางศาสนาจะสอนว่าถ้าฆ่าสัตว์หรือประหัตประหาร
ชีวิตของศัตรูผู้เป็นปรปักษ์ต่อศาสนาของตน จัดว่าไม่บาป คือ ยังไม่
ผิดศีลแต่อย่างใด สามีภรรยาถ้านับถือศาสนาในศาสนาต่างกัน ไม่
เข้าใจหลักของศาสนานั้นอย่างแท้จริง อาจจะขัดแย้งกันได้ อันเป็นบ่อ
เกิดแห่งการแตกแยกประการหนึ่งของครอบครัวหรือระหว่างสามี
ภรรยา 

๓. สมจาคา มีจาคะเสมอกัน หมายความว่า มีการบริจาค การ
เสียสละวัตถุสิ่งของเพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ สามีภรรยาถ้านับถือศรัทธาในศาสนาต่างกัน
หลักการบริจาคของแต่ละศาสนาย่อมไม่เหมือนกัน เช่น บางศาสนา
สอนให้บริจาคได้อย่างกว้างขวาง ไม่เจาะจงบุคคลหนึ่ งบุคคลใด หรือ
เพ่ือศาสนาใดโดยเฉพาะจึงได้ผลมาก แต่บางศาสนาสอนว่าจะให้ผลได้
มากต้องบริจาคแก่ศาสนาของตนและบุคคลผู้นับถือศาสนาเดียวกัน
เท่านั้น จะบริจาคให้ผู้นับถือศาสนาอื่นย่อมเป็นบาป เหล่านี้เป็นต้น 

๔. สมปัญญา มีปัญญาเสมอกัน หมายความว่า มีความรู้รอบ รู้อย่าง
ทั่วถึง รู้อย่างจริงจัง ตามหลักของพระพุทธศาสนา ปัญญาเกิดได้ ๓ 
ทาง คือ ๑) ปัญญาเกิดแก่การคิด การพิจารณาหาเหตุผล ๒) ปัญญา
เกิดแก่การสดับ การเล่าเรียน ๓) ปัญญาเกิดแต่การฝึกฝนอบรม ลงมือ
ปฏิบัติ และใน...ได้แบ่งปัญญาออกเป็น ๒ ระดับคือ ๑) โลกิยปัญญา 



 
๒๓๐ 

 

ได้แก่ ปัญญาระดับต่ าที่ชาวโลกต้องศึกษา ต้องเรียนรู้ เพราะสามา
ราถประกอบอาชีพ ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยดี เช่น สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ๒) โลกุตรปัญญา ได้แก่ ปัญญาระดับสูง หรือที่
เรียกว่า “ญาณ” อันเป็นปัญญาหยั่งรู้ถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ
ในโลก ซึ่งผู้รู้แล้วจะไม่ติดหรือข้องอยู่ในโลกอีกบางทีเรียกว่า “อริย
ปัญญา” คือ ปัญญาอันประเสริฐ หรือปัญญาของพระอริยบุคคล 
สามารถภรรยามีปัญญาสมดุลกัน แม้เฉพาะปัญญาทางโลก และยิ่ง
เสมอกันทั้งทางธรรมยิ่งประเสริฐ ผู้ด ารงชีวิตให้มีความสุข ควร
ค านึงถึงธรรมข้อนี้ให้ดี ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าด้วยดีและมีความสุข 

    ดังนั้น หากสามีภรรยา ผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือน มีความเสมอภาค สมดุลกัน 
ตามหลักของสมชีวิธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ ก็จัดได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สม เป็นผู้ที่มีฐานสัมมาชีพเป็น เส้นท าทาง
ในการด าเนินชีวิตครอบครัว และสามารถกลายเป็นครอบครัวต้นแบบ หรือ “ครอบครัวสัมมาชีพ” ก็
ได้ 

    ส่วนในทุติยสมชีวีสูตร ก็ปรากฏหลักค าสอนที่ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่
เสมอกัน ระหว่างสามีและภรรยา เหมือนกัน ดังพุทธด ารัสไว้ดังนี้ “สามีและภรรยาทั้ง ๒ ฝุาย เป็นผู้มี
ศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ส ารวมระวัง ด าเนินชีวิตโดยธรรม เจรจาค าไพเราะอ่อนหวานต่อกัน 
มีความเจริญรุ่งเรือง มีความผาสุก มีความประพฤติเสมอกันทั้ง ๒ ฝุาย รักใคร่ ไม่คิดร้ายต่อกัน ...มีศีล
และวัตรเสมอกัน...ย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในเทวโลก”๔๕ 

    ในสิงคาลกสูตร ได้พรรณนาถึงหน้าที่หรือความรับผิดชอบของสามีที่พึง
ปฏิบัติต่อศรีภรรยาไว้ ๕ ข้อ และ ๒ ใน ๕ ข้อนั้นเกี่ยวกับของกับการดูแลศรีภรรยาด้วยโภคทรัพย์ที่
ตนเองหามาได้ด้วยสัมมาชีพ คือ “ข้อ ๔ มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน และ ข้อที่ ๕ ให้เครื่องแต่งตัว
มาให้ของขวัญตามโอกาส”  

    ในส่วนของภรรยานั้น ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งภรรยาไว้ ๗ 
ประเภท มีปรากฏใน ภริยาสูตร อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาตว่า๔๖ “ภรรยา ๗ จ านวนไหนบ้าง คือ ๑.
ภรรยาดุชเพชฌฆาต ๒.ภรรยาดุจนางโจร ๓.ภรรยาดุจนายหญิง ๔. ภรรยาดุจมารดา ๕. ภรรยาดุจ
พ่ีสาวน้องสาว ๖. ภรรยาดุจเพ่ือน ๗.ภรรยาดุจทาสี” และในส่วนของความรับผิดชอบ ซึ่งภรรยาควร
รับผิดชอบต่อสามีด้านการรักษาทรัพย์ ซึ่งหากภรรยาใดมีความสามารถช่วยบริหารดูแลรักษาทรัพย์ที่

                                                           
๔๕ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๖/๙๔-๙๕. 
๔๖ อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๒/๑๒๕. 



 
๒๓๑ 

 

สามีหามาได้ด้วยวิถีทางของสัมมาชีพแล้วภรรยานั้นได้ชื่อว่ามีชัยชนะในโลก ดังมีปรากฏในทุติยอิธ
โลกิกสูตร๔๗ ที่ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพ่ือชัยชนะในโลกนี้ สูตรที่ ๒ ว่า “มาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหา
มาได้ เป็นอย่างไร คือ มาตุคามในโลกนี้รักษาคุ้มครองสิ่งที่สามีหามาได้ ฯลฯ มาตุคามรักษาทรัพย์ที่
สามีหามาได้ เป็นอย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประกอบด้วยองค์ ๔ นี้แล ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือ
ชัยชนะในโลกนี้...” โดยพระพุทธองค์ได้ทรงยกตัวอย่างของทางวิสาขามหาอุปาสิกว่า เป็นผู้หญิง
ตัวอย่างที่มีคุณธรรม คือ “มีศีล ตั้งอยู่ในธรรม กล่าวค าสัตว์” เพราะว่ามีคุณธรรม ๔ ข้อ คือ (๑) 
จัดการงานดี (๒) สงเคราะห์คนข้างเคียง (๓) ปฏิบัติถูกใจสามี และ (๔) รักษาทรัพย์ที่หามาได้๔๘ และ
หากแม้ว่าภรรยาใดมีความประพฤติดีซึ่ง ประกอบด้วยคุณธรรม ๘ ประการ คือ “....(๕) เธอรักษา
คุ้มครองสิ่งที่สามีหามาได้ เป็นทรัพย์ ข้าว เงิน หรือทองก็ตาม ไม่เป็นนักเลงการพลัน ไม่เป็นขโมย ไม่
เป็นนักเลงสุรา ไม่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ...สตรีผู้ยังประพฤติตามใจสามีอย่างนี้จะเข้าถึงความเป็น
เทวดาเหล่ามนาปกายิกา”๔๙ และในทุติยวิสาขาสูตร๕๐, พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงนางวิสาขา ว่าเป็น
สตรีตัวอย่างที่มีคุณธรรม ๘ ประการ แต่ข้อที่เก่ียวกับการดูแลทรัพย์ด้วยการสงเคราะห์คนใกล้ตัวของ
สามีและจัดการทรัพย์ของสามีคือข้อที่ ๔ และ ๘ คือ  

“ ...๔ รู้จักการงานที่คนในบ้านสามี คือ ทาส คนใช้ หรือกรรมกร ว่า
ท าแล้วหรือยังไม่ท า รู้อาหารของคนเหล่านั้นที่เป็นไข่ว่าดีขึ้นหรือทรุด
ลง และแบ่งปันของกิน ของใช้ให้ตามส่วนที่ควร...๘ เธอเป็นผู้มีจาคะ 
คือ มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน มีจาคะอันสละแล้ว มีฝุา
มือชุ่ม ยินดีในการเสียสละ ควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครอง
เรือน...สตรีผู้ยังประพฤติตามใจสามีอยู่อย่างนี้ จะเข้าถึงความเป็นเท
วาดาเหล่ามนาปกายิกา...” 

     อนึ่ง ใน นกุลมาตาสูตร๕๑, ปฐมอิธโลกิสูตร๕๒, ทุติยอิธโลกิกสูตร,๕๓ ก็กล่าว
เรื่องนี้เช่นเดียวกัน 

 

                                                           
๔๗ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๐/๓๒๘. 
๔๘ องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๙/๓๒๔-๓๒๗. 
๔๙ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๖/๓๑๗-๓๒๑. 
๕๐ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๖/๓๑๗-๓๒๑. 
๕๑ อง.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๔๘/๓๒๓๓๒๔. 
๕๒ อง.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๙/๓๒๔-๓๒๗. 
๕๓ อง.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๐/๓๒๗-๓๓๐. 
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(๒) พ่อแม่กับบุตรธิดา:  “๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร” และ
ในส่วนของบุตรธิดา: “๔.จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะทายาท” 

    (๓) เพื่อนกับเพื่อน: กุลบุตรพ่ึงอนุเคราะห์เพ่ือนหรือมิตรสหาย ผู้เป็นทิศ
เบื้องซ้าย โดยหน้าที่ ๕ ประการ และในส่วนของหน้าที่ ๕ ประการนั้น แยกเป็นสัมมาชีพได้ ๒ ส่วน 
คือ ส่วนที่ ๑ คือ สัมมาชีพด้านกายประกอบด้วย “๑. ให้ (การแบ่งปันสิ่งของให้) ๓. ประพฤติตนให้
เป็นประโยชน์ และ ๔. วางตนสม่ าเสมอ ส่วนที่ ๒ คือสัมมาชีพด้านร่างกาย ประกอบไปด้วย “๒ 
กล่าววาจาเป็นที่รัก, ๕. ไม่พูดจากหลอกลวงกัน” และในส่วนของเพ่ือนหรือมิตรสหายเมื่อได้รับการ
อนุเคราะห์ในฐานะความรับผิดชอบที่เพ่ือนควรมีต่อเพ่ือนนั้น ก็พ่ึงอนุเคราะห์กุลบุตร เพ่ือเป็นการ
แสดงน้ าใจต่อกันด้วยการแสดงออกด้านกาย ซึ่งจัดเป็นสัมมาชีพด้านกาย ดังมีครบทั้ง ๕ ข้อ คือ “๑. 
ปูองกันมิตรผู้ประมาทแล้ว ๒.ปูองกันทรัพย์ของเพ่ือนผู้ประมาทแล้ว, ๓. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึงพ านักได้, 
๔. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย ๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร” และหากวิเคราะห์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์นั้นมีเพียงแค่ประเด็นเดียวก็คือ “๒.ปูองกันทรัพย์ของเพ่ือนผู้ประมาทแล้ว” 

    (๔) ผู้ประกอบการกับลูกจ้าง: หลักสัมมาชีพที่เกี่ยวกับของกับความ
รับผิดชอบระหว่างผู้ประกอบการกับลูกจ้าง หรือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้นมีปรากฏใน สิงคาลก
สูตร ปาฏิกวรรค๕๔ คือ นายจ้างหรือผู้ประกอบการพ่ึงอนุเคราะห์หรือดูแลลูกจ้าง ตามหลักคุณธรรม 
๕ ข้อดังที่กล่าวไปแล้ว ซึ่งทั้ง ๕ ข้อนั้นจัดได้ว่าเป็นสัมมาชีพด้านกาย คือ กายสุจริต เฉพาะนั้นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโภคทรัพย์นั้น มีอยู่ ๒ ข้อ คือ “๑.ให้อาหารและค่าจ้าง” และ “๔. ให้อาหารมีรสแปลก” 
ในส่วนของลูกจ้างหรือทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล้าง เมื่อได้รับการอนุเคราะห์จากนายจ้างแล้ว ก็ควร
ที่จะอนุเคราะห์นายจ้างด้วยหลักธรรม ๕ ประการที่กล่าวไปแล้ว และใน ๕ ข้อนั้น แบ่งออกได้ ๒ 
กลุ่ม ตามหลักของสัมมาชีพคือ กลุ่มที่ ๑ สัมมาชีพด้านร่างกาย ประกอบด้วย “๑. ตื่นขึ้นท างานก่อน
นาย, ๒. เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย, ๓. ถือเอาแต่ของที่นายให้, และ ๔. ท างานให้ดีขึ้น กลุ่มที่ ๒ 
สัมมาชีพด้านวาจามีเพียง ๑ ข้อ คือ “ข้อ ๕.น าคุณนายไปสรรเสริญ” แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทรัพย์มีเพียงแค่ ๒ ข้อคือ “๓. ถือเอาแต่ของที่นายให้” ซึ่งจัดเป็นสัมมาชีพด้านกาย และ “๕ น าคุณ
ของนายไปสรรเสริญ” ซึ่งจัดเป็นสัมมาชีพด้านวาจา 

    ดังนั้น ผู้ประกอบการ หรือ“คนที่มาท างานกิจการร่วมกันในฐานะลูกจ้าง
ฝุายหนึ่ง และนายจ้างฝุายหนึ่ง ควรปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องตามหน้าที่ เพ่ือความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
และเพ่ือให้งานได้ผลดี”๕๕ ซึ่งหากผู้ประกอบการหรือนายจ้าง และลูกจ้างหรือลูกน้องผู้ร่วมงาน มี

                                                           
๕๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 
๕๕ พระพรหมคณุาภรณ์, ธรรมนูญชวีิต, หน้า ๖๒. 



 
๒๓๓ 

 

ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ด าเนินกิจการหรือธุรกิจเป็นไปตามหลักของสัมมาชีพ ถ่อยทีถ่อยอาศัยซึ่ง
กันและกัน พึงพากันตามหลักของกัลยาณมิตร บรรษัทหรือกิจการนั้นก็ย่อมมีความสัมมาชีพเป็นเส้น
น าทางในการประกอบอาชีพ ความผาสุกก็จะบังเกิดแน่นอน 

    (๕) พระภิกษุสงฆ์:  ในส่วนของการปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ ผู้ที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่สั่งสอน และเป็นที่พ่ึง ยึดเหยี่ยวในด้านจิตใจนั้น ซึ่งในคิหิสามีจิสูตร ได้ปรากฏหลักธรรมที่ว่า
ด้วยปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์ ที่เป็นเหตุให้ได้ยศ เป็นไปเพ่ือเกิดในสวรรค์ คือ “...บัณฑิต
ทั้งหลายบ ารุงท่านผู้มีศีล ผู้ปฏิบัติชอบ ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยารักษาโรค ชื่อว่าปฏิปทา
ที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์ บุญย่อมเจริญแก่บัณฑิตเหล่านั้น...เขาครั้นท ากรรมดีงามแล้ว ย่อมเข้าถึงฐานะ
คือสวรรค์” 

    ดังนั้นคุณค่าในด้านมาตรการการสร้างเศรษฐสมบัติของครอบครัว คือ ช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข้งของครอบครัว บนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐสมบัติ คือมุ่งให้แต่สมาชิกใน
ครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้สมบูรณ์ ตามหลักของทิศ ๖ หากสมาชิกใน
ครอบครัวได้ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ แล้ว ครอบครัวนั้น 
ก็สามารถสร้างความเป็นครอบครัวที่เข้มแข้งได้ โภคทรัพย์ภายนอกของครอบครัวนั้นก็ย่อมพวกพูน 
และบริบูรณ์ 

  (๒) คุณค่าในด้านการป้องกันความเสื่อมของครอบครัว  

  ในส่วนของคุณค่าในด้านการปูองกันความเสื่อมของครอบครัว คัมภีร์อังคุตตรนิกาย 
จตุกกนิบาต๕๖ คือ การปฏิบัติตามหลักกุลจิรฐิติธรรม ซึ่งได้แก่ (๑) นัฏฐคเวสนา แสวงหาของที่หาย 
(๒) ชิณณปฏิสังขรณา การซ่อมแซมของที่เก่า (๓) ปริมิตปาณโภชนา รู้จักบริโภค และ (๔) อธิปัจจสีว
วัตตสถานปา ตั้งชายหญิงมีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นในระดับครอบครัว ตระกูล องค์กร สถาบัน สังคม ประเทศชาติ และสมาคมโลก อันมั่นคงมี
เสถียรภาพดีอยู่แล้ว หากขาดการรู้หลักเศรษฐกิจ และหลักศีลธรรมอันพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในการ
บริหารจัดการแล้ว ก็ย่อมจะส่งผลในทางลบ และให้ถึงความพินาศล่มสลายไปในที่สุด  

 

 

                                                           
๕๖ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๕๘/๓๗๕-๓๗๖. 



 
๒๓๔ 

 

  (๓) คุณค่าในมาตรการการบริหารโภคทรัพย์ของครอบครัว 

  คุณค่าในมาตรการการบริหารโภคทรัพย์ คือ การบริหารทรัพย์ภายนอก การเป็น
ชาวบ้านแบบฉบับนั้น คนครองเรือน แยกได้เป็นหลายประเภท จัดเป็นชั้น ๆ ได้ตั้งแต่ร้ายไปถึงถึงดี 
และดีก็มีอยู่หลายระดับ คฤหัสถ์ก็ดี น่าเคารพ นับถือแท้จริง คือประเภทที่ ๑๐ ใน ชาวบ้าน ๑๐ 
ประเภท ดังต่อไปนี้ 

  กลุ่มที่ ๑ หาทรัพย์โดยทางไม่ชอบธรรม 
๑. ได้ทรัพย์มาแล้ว ไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุข ทั้งไม่เอ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์

นั้นท าความดี (เสียทั้ง ๓ ส่วน) 
๒. ได้ทรัพย์มาแล้ว เลี้ยงตนให้เป็นสุข แต่ไม่เอ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช่ทรัพย์นั้น

ท าความดี (เสีย ๒ ส่วน ดี ๑ ส่วน) 
๓. ได้ทรัพย์มาแล้ว เลี้ยงตนให้เป็นสุขด้วย เผื่อแผ่แบ่งปันและใช้ทรัพย์นั้นท าความ

ดีด้วย (เสีย ๑ ส่วน ดี ๒ ส่วน) 
กลุ่มที่ ๒ หาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง 
๔. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอย่างข้อ ๑ (เสีย ๓ ดี ๑) 
๕. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอย่างข้อ ๒ (เสีย ๒ ดี ๒) 
๖. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอย่างข้อ ๓ (เสีย ๑ ดี ๓) 
กลุ่มที่ ๓ หาโดยชอบธรรม 
๗. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอย่างข้อ ๑ เสีย ๒ ดี ๑) 
๘. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอย่างข้อ ๒ (เสีย ๑ ดี ๓)  
๙. ได้ทรัพย์มาแล้ว ท าอย่างข้อ ๓ แต่ยังติด ยังมัวเมา หมกมุ่น กินใช้ทรัพย์สมบัติ 

โดยไม่รู้เท่าทันเห็นโทษ ไม่มีปัญญาที่จะท าตนให้เป็นอิสระ เป็นารยเหนือโภค
ทรัพย์ได้ (เสีย ๑ ดี ๓) 

๑๐. แสวงหาทรัพย์โดยทางชอบธรรม: ได้มาแล้ว เลี้ยงตนให้เป็นสุข เผื่อแผ่แบ่งปัน 
และใช้ทรัพย์นั้นท าความดี ไม่ลุ่มหลง ไม่หมกมุ่นมัวเมา กินใช้ ทรัพย์สมบัติโดย
รู้เท่าทัน เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสียของมัน มีปัญญา ท าคนให้เป็นอิสระหลุด
พ้น เป็นนายเหนือทรัพย์ ประเภทที่ ๑๐ นี้ พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศ 
ประเสริฐ สูงสุดควรชมทั้ง ๔ สถาน คือ เป็นคฤหัสถ์แบบฉบับที่น่านับถือ๕๗ 

                                                           
๕๗ ดูรายละเอียด องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๑/๒๐๗-๒๑๒. 



 
๒๓๕ 

 

  ดังนั้นแล้ว ในประเด็นของมาตรการ การบริหารโภคทรัพย์ของครอบครัวพบว่า 
พระพุทธศาสนา พิจารณาการมีทรัพย์ว่า เป็นเพียงการมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าเท่านั้น ทรัพย์เป็นสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ 
มนุษย์ควรรู้จักประกอบอาชีพสุจริต (สัมมาอาชีวะ) เพ่ือหาทรัพย์ ไม่ควรประกอบอาชีพทุจริตและไม่ 
ควรประกอบมิจฉาอาชีวะ มนุษย์ควรด ารงตนเป็นใหญ่เหนือกว่าทรัพย์ไม่ควรตกเป็นทาสของทรัพย์ 
และ เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วควรรู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง การมีทรัพย์หรือมีวัตถุนั้นมิใช่
เป็นจุด หมายในตัวเอง มันเป็นเพียงวิธีการขั้นต้นของการตอบสนอง ส าหรับช่วยให้ก้าวต่อไปสู่
จุดหมายที่สูงกว่า คือ เป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาปัญญา เพ่ือความมีชีวิตที่ดี
งาม และการประสบ ความสุขที่ประณีตยิ่งข้ึนไป 

  พระพุทธศาสนาไม่สู้สนใจนักในแง่ที่ว่าใครมีทรัพย์มากน้อยเท่าใด ไม่ถือเอาการมี
ทรัพย์มาก หรือน้อยเป็นเกณฑ์วัดความชั่วหรือความดี หรือเป็นเกณฑ์วัดความสูงหรือความต่ าใน
สังคม แต่ถือ เอาการมีทรัพย์เป็นเพียงสื่อไปสู่จุดหมายอ่ืนที่สูงส่งกว่า และพระพุทธศาสนาสนใจ
เฉพาะในวิธีการได้มา ซึ่งทรัพย์ และการปฏิบัติต่อทรัพย์ที่มีหรือที่ได้มา แล้วจะใช้ทรัพย์นั้นอย่างไร 
นั่นคือพระพุทธศาสนา พิจารณาถึงการแสวงหาทรัพย์ว่าได้ใช้วิธีการที่สุจริตถูกต้องดีงามหรือไม่ แล้ว
ใช้จ่ายทรัพย์ท่ีมีหรือท่ีได้มาอย่างไร 

  การได้ทรัพย์มาแล้วเก็บเอาไว้เฉยๆ ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ถือเป็นความชั่วอย่างยิ่ง
เช่น เดียวกันกับการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิดและใช้ทรัพย์ในทางท่ีเกิดโทษ เพราะฉะนั้นความชั่วร้าย
ที่เก่ียวกับสมบัติในขั้นต้นนี้ พระธรรมปิฎกกล่าวเอาไว้ว่ามี ๓ อย่าง คือ การแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบ
ธรรม การครอบครองของทรัพย์ไว้โดยไม่ท าให้เกิดประโยชน์ และการใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่เป็นโทษ 
คือ ในทางท่ีไม่พัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา 

   นอกจากนี้  พระพุทธศาสนาสอนว่า ในบรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลก 
อริยทรัพย์ ๗ ประการ เหล่านี้ส่งส่งและประเสริฐที่สุด กล่าวคือ (๑) ความเชื่อที่มีเหตุผล (๒) การ
รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย (๔) รู้สึกละอายต่อการท าความชั่ว (๕) ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมา
มาก (๖) การรู้จักเอ้ือเฟ้ือเสียสละ (๗) การมีปัญญาเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเหตุผลดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ 
ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ อริยทรัพย์ทั้ง ๗ ประการนี้ เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ มี
คุณค่าสูงกว่า ทรัพย์ภายนอก ผู้ใดแย่งชิงไม่ได้ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายใดๆ ท าให้ไม่ยากจนและ
เป็นทุนสร้าง ทรัพย์สมบัติภายนอก 

  ดังนั้นแล้ว เท่าที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนายกย่องบุคคลที่มีคุณธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตาม หลักศีลธรรมอันดีงามว่าเป็นบุคคลชั้นสูง ในเรื่องรสนิยม ชาติตระกูล และการ



 
๒๓๖ 

 

แสดงความสามารถ ก็เช่น เดียวกัน หากมีรสนิยมไม่เป็นไปตามแนวแห่งคุณธรรม หากชาติตระกูลแม้
จะสูงส่งในสังคมแต่บุคคลไม่ ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และหากมีการแสดงความสามารถโดยไม่
สอดคล้องกับความชอบธรรมและ ความยุติธรรม ก็ไม่ได้ถือว่าส่งเสริมให้คนเป็นคนควรแก่การยกย่อง
ในสังคมแต่ประการใด ในทางตรงกัน ข้ามกลับเป็นบุคคลที่ควรจะถูกประณามด้วยซ้ า๕๘ 

(๔) คุณค่าในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว 

  ในส่วนมาตรการของการขจัดหรือแก้ปัญหาความเสื่อมของตระกูลหรือครอบครัวนั้น 
ดังมีปรากฏในสิงคาลกสูตร๕๙ ปาฏิกวรรค ซึ่งได้ก าหนดทางแห่งอบายมุข หรือทางแห่งความเสื่อมที่
เป็นต้นต่อความเสื่อมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับครอบครัวและบุคคลควรเว้นเพ่ือความผาสุก
ของชีวิตครอบครัว ซึ่งมีดังต่อไปนี้  

อริยสาวกไม่ข้องแวะอบายมุข ๖ ประการ แห่งโภคทั้งหลาย อะไรบ้าง คือ       
๑. การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย ๒. การหมกหมุ่นในการเที่ยวไปตาม
ตรอกซอกซอย ในเวลากลางคืน เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย ๓. การเที่ยว
ดูมหรสพ เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย ๔. การหมกมุ่นในการเล่นการพนัน
อันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย ๕. การหมกมุ่น
ในการคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย ๖. การหมกมุ่นใน
ความเกียจคร้าน เป็นอบายมุขแห่งโภคท้ังหลาย 

  ดังนั้น คุณค่าในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวนั้น ผู้น าครอบครัว หรือ
สมาชิกในครอบครัวใด มุ่งหวังความเจริญของตระกูลและครอบครัว ครอบครับนั้น พึงปูองกัน
อบายมุข ๖ ดังที่กล่าวมานี้  

 ๔.๔.๓ คุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ 

 ประเวศ วะสี กล่าวว่า “ชาวพุทธและศาสนิกอ่ืนๆ ล้วนสนใจอยากเห็นความร่มเย็นเป็นสุข 
พึงเข้าใจว่าการมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่เป็นรากฐานของความร่วมเย็นเป็นสุขท่ามกลางความไม่เป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจ การสอนเรื่องอบายมุขอย่างเดียว ยากที่จะเกิดศีลธรรม สัมมาชีพเป็นศีลธรรม การมี
สัมมาชีพถ้วนหน้าหรือเต็มพ้ืนที่ท าให้ไม่เบียดเบียนกัน จึงเป็นปัจจัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข” มาร์
ติน วีลเลอ์ “เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะต้องไปนั่งขี่ควายและด านา แต่เป็นเรื่อง
                                                           

๕๘ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อ้างแล้ว, หน้า ๙๐-๙๑. 
๕๙ ทีม.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒. 



 
๒๓๗ 

 

ของความคิดในการด ารงชีวิต เรื่องใจ เรื่องคุณธรรม เรื่องเดินทางสายกลาง ศาสนาพุทธนี่แหละเป็น
เรื่องเดียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสมดุล ไม่เอาอะไรเยอะ ไม่เสี่ยงเกินไปในชีวิต ไม่สร้างหนี้สิน
ระดับส่วนตัว ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับชาติ”๖๐

 มาร์ติน วีลเลอ์ เสริมว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียงต้องอาศัยสังคม อาศัยชุมชนเป็นหลัก ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบปัจเจก คือมันต้องไปด้วยกัน จะ
รวยคนเดียวไม่ได้ ฉะนั้น เศรษฐศาสตร์มันง่ายมาก ถ้าไม่มีคนรวยก็ไม่มีคนจน ถ้ามีคนรวยหนึ่งคน ก็มี
คนจนพันคน ถ้ามีคนเดียวเจ็ดหมื่นล้าน ที่เหลือมันไม่มีเงินสักคนหรอก”๖๑ มาร์ติน วีลเลอ์ เสริมว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียงจะหนีไม่พ้นเรื่องการลดความโลภ ลดความต้องการของคน สิ่ งแวดล้อมที่มันพัง
เพราะทุนนิยมมันเยอะ ทุกวันนี้เขาเป็นห่วงเรื่องน้ ามัน พยายามจะเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เอา
น้ ามันเอทานอลหรือไบโอดีเซลมาใช้ แต่เขาไม่พยายามลดความต้องการของคน ไม่คิดว่าจะเลิกขับรถ
แล้วอยู่กับที่สักปี หรือแทนที่จะปรับปรุงรถเมล์ให้มันดีขึ้น”๖๒

 

 ดังนั้นแล้ว การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึงควรเป็นเปูาหมายและดัชนีวัดการพัฒนาพ้ืนที่ 
หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชน ต าบลหรือท้องถิ่น และจังหวัด ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทุกจังหวัด ควรมี
สัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ 

 ๔.๔.๔ คุณคา่ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติคือฐานของสัมมาชีพ ถ้าทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต ผู้คนก็จะแย่งชิงกันหรือถึงขั้นกินเนื้อกันเอง ฉะนั้น การอนุรักษ์เพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการให้มีการใช้อย่างเป็นธรรม เป็นหัวใจของการส่งเสริมสัมมาชีพเต็ม
พ้ืนที่”๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับนายมาร์ติน วีลเลอ์ ชาวอังกฤษที่มาแต่งงานกับคนไทย แล้วใช้ชีวิตอยู่ใน
เมืองไทยด้วยการท าเกษตร ได้กล่าวไว้ว่า “เรื่องการท าเกษตร มันต้องยั่งยืนในตัวเอง ไม่ท าลายเรื่อง
ดิน เรื่องน้ า เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ต้องอาศัยความหลากหลาย ท าให้ความสมดุลของระบบนิเวศ
กลับคืนมา ให้มันเป็นระบบพ่ึงพึงพาอาศัยกันได้ ต้องมีทุกข์อย่างที่เราผลิตเองได้ที่นี้ และจะให้ยังยืน
จริง ๆ มันอยู่ที่คนรุ่นหลัง ซึ่งไม่ใช่แค่ลูกผมนะ แต่เป็นลูกของชาวบ้านด้วย ยั่งยืนที่สุดชาวบ้านต้องอยู่
ที่นี่ด้วย ไม่ใช่แคผมกับลูก เพราะมันจะไม่มีประโยชน์หรอก”๖๔ 

                                                           
๖๐ วุฐิศาสติ์  จันทร์วิบูล,  “มาร์ติน วีลเลอร์ “ผมเป็นคนอีสานเต็มหัวใจ”.ใน สานแสงอรุณ. 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สานแสงอรุณ, ๒๕๓๖), หน้า ๑๐๖. 
๖๑ เรื่องเดียวกัน. 
๖๒ เรื่องเดียวกัน. 
๖๓ ประเวศ วะสี, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖. 
๖๔ วุฐิศาสติ์ จันทร์วิบลู, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 



 
๒๓๘ 

 

 ดังนั้น หากคนเรารู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าโดยยึดหลักสัมมาชีพ และด าเนินชีวิต
ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อทุกสรรพสิ่ง และรู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้อย่างเท่าที่จ า
ไม่เป็น เราก็ย่อมสามารถที่จะรักษามรดกทรัพยากรธรรมชาติให้กับลูกหลาน อนุชนคนรุ่นหลัง รุ่นต่อ
รุ่น สืบต่อไป 

 ๔.๔.๕. คุณค่าด้านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 คุณค่าในด้านนี้ มุ่งในการประดิษฐ์ การผลิต การใช้เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาและอนุรักษ์
ธรรมชาติโดยตรง มีมากมายหลายอย่าง เพ่ิมเติมขึ้นๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกื้อกูลไม่
ท าลายธรรมชาติ เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงโดยมีของเสียน้อย เทคโนโลยีเพ่ือก าจัดของเสียมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์
ใหม่ เป็นต้น ตลอดจนการวางมาตรฐานบังคบควบคุมและมาตรการทางภาษี เป็นต้น๖๕ 

 ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว หลักแนวคิดทางพระพุทธศาสนานั้น มีกรอบแนวคิดหลักว่า   
“ไม่ถือว่ามีสิ่งใดในโลกท่ีจะด ารงอยู่อย่างเป็นเอกเทศ ไม่เปลี่ยนแปลง มีความหมายโดยสมบูรณ์ในตัว
ของมันเองได้โดยไม่ขึ้นกับสิ่งอ่ืน และด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า สิ่งทั้งหลายจะมีอยู่ก็แต่โดยในฐานะที่เป็น
กระแสแห่งเหตุปัจจัย เมื่อเหตุปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนไป ความหมายของสิ่งที่ก าลังกล่าวถึงก็เปลี่ยนไปตาม
ไปด้วย”๖๖

 

 

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 

 ค าว่า “คุณค่า” นี้ คือ คุณลักษณะซึ่งจัดว่าเป็นความดี ความงาม ความมีเหตุผล มีความ
ปรารถนา และเอ้ือประโยชน์ตามความต้องการของมนุษย์ ในด้านประเมินสิ่งต่างๆ ทั้งทางกายภาพคือ
จับต้องได้ และทางด้านจิตภาพอันเป็นอุดมคติของมนุษย์นั่นเอง ส าหรับรูปแบบการตัดสินคุณค่าอีก
แบบหนึ่งเอาไว้เป็น ๔ แบบ๖๗ ด้วยเหมือนกัน คือ (๑) การตัดสินคุณค่าเชิงจิตวิสัย เป็นการตัดสินโดย
อาศัยทัศนะของผู้ตัดสินเป็นหลัก (๒) การตัดสินคุณค่าเชิงวัตถุวิสัย เป็นการตัดสินโดยอาศัยวัตถุเป็น
หลัก (๓) การตัดสินคุณค่าเชิงจิตวิสัยและเชิงวัตถุร่วมกัน (๔) การตัดสินคุณค่าโดยถืออรรถประโยชน์
เป็นหลัก…” ประเภทของคุณค่านั้นมีอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) คุณค่าแท้ คือ คุณค่าที่สนองความ

                                                           
๖๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙, หน้า 

๒๔๖. 
๖๖ สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ, “จริยธรรมตามแนวคิดในศาสนา” ใน จริยศึกษา, รวบรวมพิมพ์โดย ภณิตา 

ศูสกุล และคณะ, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕, หน้า ๑๓๗. 
๖๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๙-๒๔๐. 



 
๒๓๙ 

 

ต้องการคุณภาพชีวิต (๒) คุณค่าเทียม คือ คุณค่าเพ่ือสนองความอยากเสพสิ่งปรนเปรอตน๖๘ ขั้นตอน
การอธิบายระบุคุณค่าตามล าดับ คือ ๑) การเลือก (Choosing) ประกอบด้วย (๑) แสวงหาแนวทาง
หลายวิถีทาง, (๒) มองการณ์ไกล และ (๓) สร้างทางเลือกด้วยตนเอง ๒) การตีราคาคุณค่า (Prizing) 
ประกอบด้วย (๑) ระวังการตีค่าตามอ าเภอใจโดยมีอคติ  (๒) เต็มใจที่จะยืนยันสนับสนุนแนวที่ตน
เลือก และ ๓) การปฏิบัติ (Action) ประกอบด้วย (๑) ปฏิบัติตามการเลือกที่พอใจแล้ว (๒) ปฏิบัติ
ตามจนเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต๖๙ 

 คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามแนวพระพุทธศาสนานั้น แบ่งประเด็นในการ
วิเคราะห์เป็น  

  (๑) คุณค่าต่อมนุษย์หรือระดับปัจเจกบุคคล คือ คุณค่าของสัมมาชีพและความ
รับผิดชอบในระดับปัจเจกหรือในระดับบุคคลนั้น ผู้ประกอบการควรปฏิบัติตามหลักทิฏฐธรรมมิกัตถ
ประโยชน์, และควรเว้นอบายมุขท้ังปวง พร้อมทั้งพ่ึงตั้งตนให้อยู่ในหลักกุลัฏฐิรัตติกุล เพ่ือให้สกุลหรือ
กิจการของตนเองสามารถประกอบการได้อย่างยาวนาน และยั่งยืน จนกลายเป็นบรรษัทธรรมาภิบาล
ในที่สุด 

  (๒) คุณค่าต่อสถาบันครอบครัว 
  (๒.๑) คุณค่าในด้านมาตรการการสร้างเศรษฐสมบัติของครอบครัว คือ 

ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข้งของครอบครัว บนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐสมบัติ คือมุ่งให้แต่สมาชิกใน
ครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้สมบูรณ์ ตามหลักของทิศ ๖ หากสมาชิกใน
ครอบครัวได้ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ แล้ว ครอบครัวนั้ น 
ก็สามารถสร้างความเป็นครอบครัวที่เข้มแข้งได้ โภคทรัพย์ภายนอกของครอบครัวนั้นก็ย่อมพวกพูน 
และบริบูรณ์ 

  (๒.๒) คุณค่าในด้านการป้องกันความเสื่อมของครอบครัว คือ การปฏิบัติ
ตามหลักกุลจิรฐิติธรรม ซึ่งได้แก่ (๑) นัฏฐคเวสนา แสวงหาของที่หาย (๒) ชิณณปฏิสังขรณา การ
ซ่อมแซมของที่เก่า (๓) ปริมิตปาณโภชนา รู้จักบริโภค และ (๔) อธิปัจจสีววัตตสถานปา ตั้งชายหญิงมี
ศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัว 
ตระกูล องค์กร สถาบัน สังคม ประเทศชาติ และสมาคมโลก อันมั่นคงมีเสถียรภาพดีอยู่แล้ว หากขาด

                                                           
๖๘ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓๒. 
๖๙ อ้างใน ประภาศรี สหีอ าไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐, หน้า ๓๙-๔๐. 



 
๒๔๐ 

 

การรู้หลักเศรษฐกิจ และหลักศีลธรรมอันพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในการบริหารจัดการแล้ว ก็ย่อมจะส่งผล
ในทางลบ และให้ถึงความพินาศล่มสลายไปในที่สุด  

  (๒.๓) คุณค่าในมาตรการ การบริหารโภคทรัพย์ของครอบครัว คือ 
พระพุทธศาสนายกย่องบุคคลที่มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม หลักศีลธรรมอันดีงามว่าเป็นบุคคล
ชั้นสูง ในเรื่องรสนิยม ชาติตระกูล และการแสดงความสามารถ ก็เช่น เดียวกัน หากมีรสนิยมไม่เป็นไป
ตามแนวแห่งคุณธรรม หากชาติตระกูลแม้จะสูงส่งในสังคมแต่บุคคลไม่ ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และ
หากมีการแสดงความสามารถโดยไม่สอดคล้องกับความชอบธรรมและ ความยุติธรรม ก็ไม่ได้ถือว่า
ส่งเสริมให้คนเป็นคนควรแก่การยกย่องในสังคมแต่ประการใด ในทางตรงกัน ข้ามกลับเป็นบุคคลที่
ควรจะถูกประณามด้วยซ้ า 

  (๒.๔) คุณค่าในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว คือ คุณค่า
ในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวนั้น ผู้น าครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัวใด มุ่งหวัง
ความเจริญของตระกูลและครอบครัว ครอบครับนั้น พึงปูองกันอบายมุข ๖ 

  (๓) คุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ คือ การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึงควรเป็นเปูาหมายและ
ดัชนีวัดการพัฒนาพ้ืนที่ หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชน ต าบลหรือท้องถิ่น และจังหวัด ทุกหมู่บ้าน ทุก
ต าบล ทุกจังหวัด ควรมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ 

   (๔) คุณค่าต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ หากคนเรารู้จักการใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่าโดยยึดหลักสัมมาชีพ และด าเนินชีวิตภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อทุกสรรพสิ่ง และ
รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้อย่างเท่ าที่จ าไม่ เป็น เราก็ย่อมสามารถที่จะรักษามรดก
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับลูกหลาน อนุชนคนรุ่นหลัง รุ่นต่อรุ่น สืบต่อไป 

  (๕) คุณค่าด้านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณค่าใน
ด้านนี้ มุ่งในการประดิษฐ์ การผลิต การใช้เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรง มี
มากมายหลายอย่าง เพ่ิมเติมขึ้นๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกื้อกูลไม่ท าลายธรรมชาติ 
เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูงโดยมีของเสียน้อย เทคโนโลยีเพ่ือก าจัดของเสียมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น ตลอดจน
การวางมาตรฐานบังคบควบคุมและมาตรการทางภาษี เป็นต้น 

 

 



 
๒๔๑ 

 

 ดังที่กล่าวมา คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนานั้น สามารถ
เขียนเป็นแผนภูมิภาพ ได้ดังแผนภูมิภาพที่ ๔ ดังนี้ 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ ๔: คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 
ที่มา: ผู้วิจัย 

ปัจเจกบุคคล 
• ตั้งตนไว้ชอบ เพื่อเป็นเสาหลักของครอบครัว 

สถาบันครอบครัว 
• ครอบครัวเข้มแข็ง มีรายได้มากกว่า

รายจ่าย ใช้ชีวิตพอเพียง 

ระบบเศรษฐกิจ 

• สร้างเศรษฐกิจสีขาว ปลอดคอรัปชั่น 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• อนุรักษ์และฟื้นฟูสิง่แวดลอ้ม 

เทคโนโลยี 
• สร้างนวัตกรรมเป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อม 
คุณค่าของ
สัมมาชีพ 

และ 

ความรับผิดชอบ 



บทท่ี ๕ 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

 การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยขอสรุป
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเน้นการอ่าน
เอกสารที่เกี่ยวข้องและคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) มาเป็น
เครื่องมือในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) จากพระไตรปิฎก 
อรรถกถา และฎีกา รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากหนังสือ ต ารา บทความ และ
ผลงานองนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาเป็นข้อมูลใน
การศึกษาวิเคราะห์  ดังนั้น ในการสรุปผลการวิจัย คณะผู้วิจัยสรุปตามล าดับของกระบวนการค้นหา
ค าตอบ โดยเริ่มจากความส าคัญ วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินการวิจัย  ต่อด้วยวัตถุประสงค์ที่ ๑ 
แนวคิดเรื่องสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา วัตถุประสงค์ที่  ๒ แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบใน
พระพุทธศาสนา และวัตถุประสงค์ที่ ๓ วิเคราะห์คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบใน
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ สรุปวัตถุประสงค์ที่ ๑ แนวคิดเรื่องสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

 จากการศึกษาพบว่า หลักสัมมาชีพนี้ คือ หลักของอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสังคม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้  ซึ่งค าว่า “สัมมาชีพ” นั้นในมุมอง
ของพระพุทธศาสนานั้น แปลว่า “การเป็นอยู่ หรือ การด ารงอยู่ที่ประกอบความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย,
ทางวาจา และทางใจ และละเว้นการด ารงอยู่ท่ีปราศจากความทุจริตทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ 
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและคนอื่น สัมมาชีพนั้นตรงกับค าว่า “สัมมาอาชีวะ” แปลว่า
การเลี้ยงชีพชอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์แปด ดังนั้น หลักพุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพ
ประกอบด้วย (๑) ศีล ๕ ซึ่งเป็นกรอบพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตของมนุษย์ (๒) อิทธิบาท ๔ อันเป็น



 
๒๔๓ 

 
คุณธรรมที่เอ้ือต่อการท างานทุกประเภท (๓) หลักจักร ๔ เสาหลักที่น าพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
น าไปสู่ความมั่งมีศรีสุข น าไปถึงจุดหมายที่ประสงค์ ท่านว่า ธัญชาติ ธนทรัพย์ ยศ เกียรติ และ
ความสุข จะหลั่งไหลมาสู่ผู้ปฏิบัติตามธรรม (๔) สันโดษ หลักของความพอดี คุณธรรมที่ช่วยป้องกัน
ความโลภของคนในโลกของทุนนิยม (๕) อริยทรัพย์ ๗ ทรัพย์ที่อยู่ข้างในตัวตน เริ่มจาก มีความเชื่อที่
มั่นคง (ศรัทธา) มีหลักในการด าเนินชีวิต (ศีล) ความละลายใจในการทุจริตคอร์รัปชั่น (หิริ) ความกลัว
ต่อผลกรรมไม่มี (โอตตัปปะ) ความรอบรู้ มีข้อมูลข่าวสารมาก (สุตะ) และการแบ่งปั่นเผื่อแผ่ต่อคนใน
สังคมด้วยกัน (จาคะ) ประการการสุดท้าย คือ การรู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง (ปัญญา) 
(๖) มรรค มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นแนวทางการด าเนินสัมมาชีพ ที่ยึดมั่นหลักความพอเพียงตามแนวทาง
มัชฌิมาปฏิปทา คือไม่เบียดเบียดตนและผู้อ่ืน มุ่งหวังประโยชน์สูงสุด  หลักการของสัมมาชีพนั้น 
เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสัมมาอาชีวะ ในมรรค ๘ ซึ่งเป็นการด ารงชีวิตในทางที่ถูกต้อง พอเหมาะ 
พอควร ดังนั้น หลักสัมมาอาชีวะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสัมมาชีพ อนึ่ง ประเภทของสัมมาชีพนั้น แยก
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) สัมมาชีพทางกาย ได้แก่กายสุจิตร ๓ คือ ไม่เบียนเบียนคนอ่ืนด้าน
ร่างกาย, ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น, และไม่ผิดในกาม (๒) สัมมาชีพทางวาจา ได้แก่สัมมาวาจา ๔ คือ ไม่พูด
เท็จ เว้นวาจาหยาบ พูดอยู่ในกรอบศีลธรม พูดแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และเอ้ือในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และ (๓) สัมมาชีพทางใจ ๓ อย่าง คือ ไม่โลภ, งดเว้นการรุกรานคนอ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
และยึดมั่นในความเห็นที่ถูกต้อง ในประเด็นของการจัดการทรัพย์นั้น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) 
การจัดการทรัพย์ภายนอก ซึ่งแบ่งออกไปได้อีก ๔ ประการ คือ ๑)  หลักการแสวงหาทรัพย์ ต้อง
ค านึงถึงว่าจะได้มาอย่างไร การแสวงหาทรัพย์เป็นไปโดยชอบธรรม ยินดีที่ตามหามาได้ มีสติก าลัง
ทุ่มเทลงไป ได้เท่าไหร่ก็พอใจ (ยถาพลสันโดษ) ยินดีในสิ่งที่หาได้โดยชอบธรรม ไม่ทุจริตฉ้อโกง (ยถา
สารุปปสันโดษ) ๒) หลักการบริหารทรัพย์  คือแบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็น ๔ ส่วนอันได้แก่ ๑ ส่วน เลี้ยง
ดูคนในครอบครัว ๒ ส่วนลงทุนประกอบการงาน ส่วนที่ ๔ เก็บเอาไว้ในยามที่ฉุกเฉิน เป็นการออม
ทรัพย์ไปในตัว ๓) หลักการออมทรัพย์ การออมทรัพย์หรือการรักษาทรัพย์ ตลอดจนการสะสมทุน 
ด้านหนึ่งเป็นการออมไว้เป็นทุนท างาน หรือเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป อีกด้านหนึ่งคือการ
เก็บออมไว้เป็นหลักประกันชีวิตในยามจ าเป็น และเมื่อก าลังเก็บออมเกินความจ าเป็นส าหรับใช้จ่าย
สองด้านก็กลายเป็นส าหรับการสงเคราะห์ บ าเพ็ญประโยชน์จรรโลงธรรมและเกื้อหนุนสังคม สร้าง
สังคมแห่งการให้นั่นเอง และ ๔) หลักการใช้ทรัพย์ หลักการของพระพุทธศาสนาได้วางหลักการ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ไปในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ คือ ด้านหนึ่งเลี้ยงตนเอง เลี้ยงบิดามารดา 
เลี้ยงครอบครัว และคนในความรับผิดชอบให้มีความสุข ด้านที่สองการเผื่อแผ่แบ่งปันเพ่ือไมตรีจิต
มิตรภาพ เช่น การต้อนรับ การสังสรรค์คื ในหมู่ญาติ เพ่ือนฝูงตามสมควรแก่ฐานะ ด้านที่สาม ใช้จ่าย
ทรัพย์นั้นท าความดีบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การท าบุญอุทิศให้ผู้ตายซึ่งจะมีญาติหรือไม่ก็ตาม  ไม่
หลีกเลี่ยงภาษีอาการ หรือการบริจาคทาน เป็นต้น นอกจากนี้การใช้จ่ายทรัพย์ท่ีหามาได้ ควรเป็นตาม



 
๒๔๔ 

 
ความเป็นจริงถูกต้องตามหลักศีลธรรม และเหตุผล และ ๒) การจัดการทรัพย์ภายใน คืออริยทรัพย์ ๗ 
ประกอบด้วย (๑) สัทธานะ (ทรัพย์คือศรัทธา) (๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) (๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) 
(๔) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือโอตตัปปะ) (๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) (๖) จาคะธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) 
และ (๗) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา) ในส่วนของเป้าหมายของสัมมาชีพนั้นมุ่งไปที่ ๓ ระดับคือ ๑) 
เป้าหมายระดับบุคคล  ๒) เป้าหมายระดับสังคม และ ๓) เป้าหมายระดับขั้นสูงสุด คือการเข้าถึง
สภาวะที่ปราศจากปัญหาในการด าเนินชีวิตนั้นคือ การบรรลุพระนิพพาน ดังนั้นแล้ว บุคคลผู้มุ่งหวัง
ประโยชน์ตนเองต้องท าให้ได้ ๓ ขั้น ทั้งปัจจุบัน เบื้องหน้า และสูงสุด ส่วนประโยชน์ผู้อ่ืนก็ต้องช่วยให้
เขาบรรลุทั้ง ๓ ขั้นนั้น และประโยชน์ส่วนร่วมกันทั้งสองฝ่าย ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้ง
รูปธรรม นามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืนก้าวหน้าไปในการบรรลุประโยชน์ ทั้งสามขั้น
ข้างต้น  

 โดยมีที่มาจากเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ที่ต้องการสร้างพ้ืนฐาน คือ ความ
พอดี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง สรุปสั้น ๆ คือ การมี
ชีวิตที่อยู่อย่างพอดี พอใช้ อุ้มชูตนเองได้ หากมีเกินพอก็น าไปขายได้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า แต่ต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความชอบธรรม  ค าว่า “ความพอเพียง” นั้น มีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ (๑) ความพอประมาณ 
(๒) ความมีเหตุผล (๓) ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในส่วนของกรอบแนวคิดที่ส าคัญในการพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชนนั้นมีอยู่ ๕ ฐานความคิดด้วยกัน คือ ฐานคิดที่ ๑ การพัฒนาร่วมกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ฐาน
คิดท่ี ๒ ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ฐานคิดที่ ๓ ร่วมท างานแบบภาคียุทธศาสตร์ ฐาน
คิดท่ี ๔ การใช้กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และฐานคิดที่ ๕ มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดังนั้น อาชีพในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องมีจริยธรรมควบคุมเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการประกอบอาชีพ 
เพ่ือหาผลก าไรและมีการร่วมกลุ่มกันเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของคนภายในกลุ่มแล้ว อาชีพบางอาชีพมี
ความจ าเป็นส าหรับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนภายในสังคมอย่างมาก 
 

 ๕.๑.๒ สรุปวัตถุประสงค์ที่ ๒ ความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 จากการศึกษาพบว่า แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา มีดังนี้  
 (๑) แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นจากการบ าเพ็ญพุทธกิจของ

พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ด้าน คือ โลกัตถจริยา, ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา ผนวกกับพุทธกิจ ๕ ที่พระ
พุทธองค์ทรงบ าเพ็ญตลอด ๔๕ พรรษา และพุทธโอวาทที่ส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พุทธธรรมครั้งแรก
ที่มุ่ง ๓ ด้าน คือ ประโยชน์, เกื้อกูล และความสุขของมวลมนุษย์ ความหมายของความรับผิดชอบตาม
หลักพระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบนั้น มีอยู่ ๙ หัวข้อหลักด้วยกันคือ (๑) 
ความรู้จักส านึกในบุญคุณและคุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ตอบแทนต่อสิ่งนั้น



 
๒๔๕ 

 
อย่างรู้จักคุณค่าด้วยสามัญส านึก (กตัญญูกตวเที) (๒) หลักของการอยู่ในสังคม คือ มีความรักต่อกัน 
(เมตตา) เข้าอกเข้าใจในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน (กรุณา) ชื่นชมในความส าเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของ
คนอ่ืน (มุทิตา) และหากเกินวิสัยที่จะควบคุม ต้องรู้จักปล่อยวางอย่างรับผิดชอบ (อุเบกขา) (๓) หลัก
ฆราวาสธรรม อันประกอบด้วย มีความจริงใจต่อกัน (สัจจะ) รู้จักปรับปรุงเองให้ก้าวหน้า (ทมะ) ยืน
หยัดในการท างาน (อดทน) และมีจิตสาธารณะอาสาต่อสังคมด้วยกันต้องรู้จักเผื่อแผ่ (จาคะ)  (๔) 
สังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย การให้ (ทาน) มีการสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณ (ปิยวาจา) มีจิตอาสาเสียสละ
แรงใจ และเวลา (อตฺถจริยา) และ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือไม่เลือกปฏิบัติ (สมานตฺตตา) (๕) การ
รู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นผู้ประสานทุกทิศ (ทิศ ๖) (๗) สัปปุริสธรรม ๗ คือ รู้ตัก
หลักการ, รู้จักประโยชน์ที่มุ่งหวัง, รู้จักตนเอง, รู้จักพอเพียง,รู้จักกาล, รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคลหลัก
อปริหานิยธรรม ๗ ที่เป็นกลไลในการขับเคลื่อนการท างานทุกองคาพยพให้ประสบความส าเร็จ และ
เป้าหมายสูงสุดในสังคมที่คนทุกคนมีความรับผิดชอบ ก็คือ การเป็นสังคมแห่งอารยะ ซึ่งเรียกว่า 
อารยวัฒิ มีอยู่ ๕ ประการ คือ เจริญด้วยจิตใจ (ศรัทธา) เจริญด้วยความประพฤติ (ศีล) เจริญด้วย
ความรู้วิทยาการสมัยใหม่ (สุตะ) เจริญด้วยจิตสาธารณะ (จาคะ) และเป็น สังคมอุดมปัญญา (ปัญญา) 
ส่วนประเภทของความรับผิดชอบชอบในพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกย่อยเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑)  ความ
รับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อแม่-บุตรธิดา, สามี-ภรรยา และ ๒)  ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกครอบครัว ประกอบด้วย ครูอาจารย์-ศิษย์, กุลบุตร-มิตรสหาย, นายจ้าง-
ลูกจ้าง และกุลบุตร-สมณพราหมณ์ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ ในส่วนของวิธี
เสริมสร้างความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา นั้นแบ่งออกได้ ๓ ระดับคือ ๑)  ระดับบุคคล ๒)  
ระดับครอบครัว และ ๓) ระดับสังคม และประเด็นสุดท้ายที่กล่าวถึงคือ ประโยชน์ของความ
รับผิดชอบในการจัดการทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ยึดหลักความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพย์ อัน
สอดรับกับหลักสัมมาชีพที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกไป ๔ ประเด็นคือ ๑) ด้านการ
แสวงหาทรัพย์ ๒) ด้านการบริหารทรัพย์ ๓) ด้านการออมทรัพย์ และ ๔) หลักการใช้จ่ายทรัพย์ 

  (๒) แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ทั่วไป อันประกอบไปด้วยที่มาของแนวคิด 
ความหมาย หลักการด าเนินกิจกรรม ความส าคัญ ขอบเขตของความรับผิดชอบ ซึ่งมีอยู่ ๔ ระดับ ๗ 
ด้าน และมี ๗ ประการตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนชนิดนั้นมีอยู่ ๖ ชนิด และประเภทของความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีอยู่ ๒ ประเภท องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมมีทั้งมิติภายนอก และ
มิติภายใน ขนาดความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีอยู่ ๓ แบบ ส่วนระดับขั้นของการปฏิบัติ CSR ใน
องค์กรธุรกิจ ๔ ระดับ และ ๔ ขั้น การน าหลัก CSR ไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กรและชุมชน
ประโยชน์ของของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอยู่ ๓  ขั้น คือ ๑) ธุรกิจต้องพัฒนาตนเองเพ่ือ
ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ๒) ธุรกิจต้องสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมเข้มแข็ง ๓) การใช้สื่อสร้างสรรค์เพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น CSR คือการท าธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนในสังคม ซึ่ง



 
๒๔๖ 

 
หลักการของ CSR ไม่สนับสนุนการรีบเร่งสร้างความเติบโตของธุรกิจ หรือการมุ่งแสวงหาผลก าไร
สูงสุดโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืน แต่ CSR เป็นเครื่องมือในการบริหารที่ได้รับความเชื่อมั่นว่า 
จะสามารถช่วย ให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงไปพร้อม ๆ กับความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึนของผู้คน ชุมชน และความ ยั่งยืนของสังคม  

 

 ๕.๑.๓ สรุปวัตถุประสงค์ที่ ๓ คุณค่าของแนวคิดหลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบ
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 จากการศึกษาพบว่า ค าว่า “คุณค่า” นี้ คือ คุณลักษณะซึ่งจัดว่าเป็นความดี ความงาม 
ความมีเหตุผล มีความปรารถนา และเอ้ือประโยชน์ตามความต้องการของมนุษย์ ในด้านประเมินสิ่ง
ต่างๆ ทั้งทางกายภาพคือจับต้องได้ และทางด้านจิตภาพอันเป็นอุดมคติของมนุษย์นั่นเอง ส าหรับ
รูปแบบการตัดสินคุณค่าอีกแบบหนึ่งเอาไว้เป็น ๔ แบบ๑ ด้วยเหมือนกัน คือ (๑) การตัดสินคุณค่าเชิง
จิตวิสัย เป็นการตัดสินโดยอาศัยทัศนะของผู้ตัดสินเป็นหลัก (๒) การตัดสินคุณค่าเชิงวัตถุวิสัย เป็นการ
ตัดสินโดยอาศัยวัตถุเป็นหลัก (๓) การตัดสินคุณค่าเชิงจิตวิสัยและเชิงวัตถุร่วมกัน (๔) การตัดสิน
คุณค่าโดยถืออรรถประโยชน์เป็นหลัก…” ประเภทของคุณค่านั้นมีอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) คุณค่าแท้ 
คือ คุณค่าที่สนองความต้องการคุณภาพชีวิต (๒) คุณค่าเทียม คือ คุณค่าเพ่ือสนองความอยากเสพสิ่ง
ปรนเปรอตน๒ ขั้นตอนการอธิบายระบุคุณค่าตามล าดับ คือ ๑) การเลือก (Choosing) ประกอบด้วย 
(๑) แสวงหาแนวทางหลายวิถีทาง, (๒) มองการณ์ไกล และ (๓) สร้างทางเลือกด้วยตนเอง ๒) การตี
ราคาคุณค่า (Prizing) ประกอบด้วย (๑) ระวังการตีค่าตามอ าเภอใจโดยมีอคติ  (๒) เต็มใจที่จะยืนยัน
สนับสนุนแนวที่ตนเลือก และ ๓) การปฏิบัติ (Action) ประกอบด้วย (๑) ปฏิบัติตามการเลือกที่พอใจ
แล้ว (๒) ปฏิบัติตามจนเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต๓ 

 คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามแนวพระพุทธศาสนานั้น แบ่งประเด็นในการ
วิเคราะห์เป็น  

   (๑) คุณค่าต่อมนุษย์หรือระดับปัจเจกบุคคล คือ คุณค่าของสัมมาชีพและความ
รับผิดชอบในระดับปัจเจกหรือในระดับบุคคลนั้น ผู้ประกอบการควรปฏิบัติตามหลักทิฏฐธรรมมิกัตถ

                                                           
๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๙-๒๔๐. 
๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒. 
๓ อ้างใน ประภาศรี สีหอ าไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม,  พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐, หน้า ๓๙-๔๐. 



 
๒๔๗ 

 
ประโยชน์, และควรเว้นอบายมุขทั้งปวง พร้อมทั้งพ่ึงตั้งตนให้อยู่ในหลักกุลัฏฐิรัตติกุล เพ่ือให้สกุลหรือ
กิจการของตนเองสามารถประกอบการได้อย่างยาวนาน และยั่งยืน  

  (๒) คุณค่าต่อสถาบันครอบครัว 

    (๒.๑) คุณค่าในด้านมาตรการการสร้างเศรษฐสมบัติของครอบครัว คือ 
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข้งของครอบครัว บนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐสมบัติ คือมุ่งให้แต่สมาชิ กใน
ครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้สมบูรณ์ ตามหลักของทิศ ๖ หากสมาชิกใน
ครอบครัวได้ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ แล้ว ครอบครัวนั้น 
ก็สามารถสร้างความเป็นครอบครัวที่เข้มแข้งได้ โภคทรัพย์ภายนอกของครอบครัวนั้นก็ย่อมพวกพูน 
และบริบูรณ์ 

    (๒.๒) คุณค่าในด้านการป้องกันความเสื่อมของครอบครัว คือ การปฏิบัติ
ตามหลักกุลจิรฐิติธรรม ซึ่งได้แก่ (๑) นัฏฐคเวสนา แสวงหาของที่หาย (๒) ชิณณปฏิสังขรณา การ
ซ่อมแซมของที่เก่า (๓) ปริมิตปาณโภชนา รู้จักบริโภค และ (๔) อธิปัจจสีววัตตสถานปา ตั้งชายหญิงมี
ศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัว 
ตระกูล องค์กร สถาบัน สังคม ประเทศชาติ และสมาคมโลก อันมั่นคงมีเสถียรภาพดีอยู่แล้ว หากขาด
การรู้หลักเศรษฐกิจ และหลักศีลธรรมอันพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในการบริหารจัดการแล้ว ก็ย่อมจะส่งผล
ในทางลบ และให้ถึงความพินาศล่มสลายไปในที่สุด  

    (๒.๓) คุณค่าในมาตรการ การบริหารโภคทรัพย์ของครอบครัว คือ 
พระพุทธศาสนายกย่องบุคคลที่มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม หลักศีลธรรมอันดีงามว่าเป็นบุคคล
ชั้นสูง ในเรื่องรสนิยม ชาติตระกูล และการแสดงความสามารถ ก็เช่น เดียวกัน หากมีรสนิยมไม่เป็นไป
ตามแนวแห่งคุณธรรม หากชาติตระกูลแม้จะสูงส่งในสังคมแต่บุคคลไม่ ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และ
หากมีการแสดงความสามารถโดยไม่สอดคล้องกับความชอบธรรมและ ความยุติธรรม ก็ไม่ได้ถือว่า
ส่งเสริมให้คนเป็นคนควรแก่การยกย่องในสังคมแต่ประการใด ในทางตรงกัน ข้ามกลับเป็นบุคคลที่
ควรจะถูกประณามด้วยซ้ า 

    (๒.๔) คุณค่าในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว คือ คุณค่า
ในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวนั้น ผู้น าครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัวใด มุ่งหวัง
ความเจริญของตระกูลและครอบครัว ครอบครับนั้น พึงป้องกันอบายมุข ๖ 



 
๒๔๘ 

 
  (๓) คุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ คือ การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึงควรเป็นเป้าหมายและ

ดัชนีวัดการพัฒนาพ้ืนที่ หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชน ต าบลหรือท้องถิ่น และจังหวัด ทุกหมู่บ้าน ทุก
ต าบล ทุกจังหวัด ควรมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ 

   (๔) คุณค่าต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ หากคนเรารู้จักการใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่าโดยยึดหลักสัมมาชีพ และด าเนินชีวิตภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อทุกสรรพสิ่ง และ
รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้อย่างเท่าที่จ าไม่ เป็น เราก็ย่อมสามารถที่จะรักษามรดก
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับลูกหลาน อนุชนคนรุ่นหลัง รุ่นต่อรุ่น สืบต่อไป 

  (๕) คุณค่าด้านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คุณค่า
ในด้านนี้ มุ่งในการประดิษฐ์ การผลิต การใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรง มี
มากมายหลายอย่าง เพ่ิมเติมขึ้นๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกื้อกูลไม่ท าลายธรรมชาติ 
เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูงโดยมีของเสียน้อย เทคโนโลยีเพ่ือก าจัดของเสียมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น ตลอดจน
การวางมาตรฐานบังคบควบคุมและมาตรการทางภาษี เป็นต้น 

 

๕.๒ อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ พบว่า  
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ในส่วนของสัมมาชีพในพระพุทธศาสนานั้น ค าว่า “สัมมาชีพ” 

แปลได้ว่า “การเป็นอยู่ หรือ การด ารงอยู่ที่ประกอบความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ 
และละเว้นการด ารงอยู่ที่ปราศจากความทุจริตทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ ไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและคนอ่ืน  ซึ่งในพระสูตรนั้นมีปรากฏว่า “อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉา
อาชีวะแล้ว ส าเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ” และในอรรถกถาของมหา
สติปัฏฐานสูตร พระอรรถกาจารย์ได้อธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่า “ค าว่า มิจฉาอาชีวะ ได้แก่ กายทุจริตและ
วจีทุจริต ที่เป็นไปเพ่ือต้องการของเคี้ยวของกินเป็นต้น. ค าว่า ละ คือ เว้น  ค าว่า ด้วยสัมมาอาชีวะ 
คือ ด้วยอาชีพท่ีพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ. ค าว่า ส าเร็จชีวิต คือ ด าเนินการเลียงชีพ” 

  ในพระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วย  
 (๑) ศีล ๕ ซึ่งเป็นกรอบพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตของมนุษย์ (๒) อิทธิบาท ๔ อันเป็น

คุณธรรมที่เอ้ือต่อการท างานทุกประเภท (๓) หลักจักร ๔ เสาหลักที่น าพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
น าไปสู่ความมั่งมีศรีสุข น าไปถึงจุดหมายที่ประสงค์ ท่านว่า ธัญชาติ ธนทรัพย์ ยศ เกียรติ และ
ความสุข จะหลั่งไหลมาสู่ผู้ปฏิบัติตามธรรม (๔) สันโดษ หลักของความพอดี คุณธรรมที่ช่วยป้องกัน
ความโลภของคนในโลกของทุนนิยม (๕) อริยทรัพย์ ๗ ทรัพย์ที่อยู่ข้างในตัวตน เริ่มจาก มีความเชื่อที่



 
๒๔๙ 

 
มั่นคง (ศรัทธา) มีหลักในการด าเนินชีวิต (ศีล) ความละลายใจในการทุจริตคอร์รัปชั่น (หิริ) ความกลัว
ต่อผลกรรมไม่มี (โอตตัปปะ) ความรอบรู้ มีข้อมูลข่าวสารมาก (สุตะ) และการแบ่งปั่นเผื่อแผ่ต่อคนใน
สังคมด้วยกัน (จาคะ) ประการการสุดท้าย คือ การรู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง (ปัญญา) 
(๖) มรรค มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นแนวทางการด าเนินสัมมาชีพ ที่ยึดมั่นหลักความพอเพียงตามแนวทาง
มัชฌิมาปฏิปทา คือไม่เบียดเบียดตนและผู้อ่ืน มุ่งหวังประโยชน์สูงสุด  หลักการของสัมมาชีพนั้น 
เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสัมมาอาชีวะ ในมรรค ๘ ซึ่งเป็นการด ารงชีวิตในทางที่ถูกต้อง พอเหมาะ 
พอควร ดังนั้น หลักสัมมาอาชีวะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสัมมาชีพ อนึ่ง ประเภทของสัมมาชีพนั้น แยก
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) สัมมาชีพทางกาย ได้แก่กายสุจิตร ๓ คือ ไม่เบียนเบียนคนอ่ืนด้าน
ร่างกาย, ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น, และไม่ผิดในกาม (๒) สัมมาชีพทางวาจา ได้แก่สัมมาวาจา ๔ คือ ไม่พูด
เท็จ เว้นวาจาหยาบ พูดอยู่ในกรอบศีลธรม พูดแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และเอ้ือในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และ (๓) สัมมาชีพทางใจ ๓ อย่าง คือ ไม่โลภ, งดเว้นการรุกรานคนอ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
และยึดมั่นในความเห็นที่ถูกต้อง ในประเด็นของการจัดการทรัพย์นั้น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) 
การจัดการทรัพย์ภายนอก ซึ่งแบ่งออกไปได้อีก ๔ ประการ คือ ๑)  หลักการแสวงหาทรัพย์ ต้อง
ค านึงถึงว่าจะได้มาอย่างไร การแสวงหาทรัพย์เป็นไปโดยชอบธรรม ยินดีที่ตามหามาได้ มีสติก าลัง
ทุ่มเทลงไป ได้เท่าไหร่ก็พอใจ (ยถาพลสันโดษ) ยินดีในสิ่งที่หาได้โดยชอบธรรม ไม่ทุจริตฉ้อโกง (ยถา
สารุปปสันโดษ) ๒) หลักการบริหารทรัพย์  คือแบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็น ๔ ส่วนอันได้แก่ ๑ ส่วน เลี้ยง
ดูคนในครอบครัว ๒ ส่วนลงทุนประกอบการงาน ส่วนที่ ๔ เก็บเอาไว้ในยามที่ฉุกเฉิน เป็นการออม
ทรัพย์ไปในตัว ๓) หลักการออมทรัพย์ การออมทรัพย์หรือการรักษาทรัพย์ ตลอดจนการสะสมทุน 
ด้านหนึ่งเป็นการออมไว้เป็นทุนท างาน หรือเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป อีกด้านหนึ่งคือการ
เก็บออมไว้เป็นหลักประกันชีวิตในยามจ าเป็น และเมื่อก าลังเก็บออมเกินความจ าเป็นส าหรับใช้จ่าย
สองด้านก็กลายเป็นส าหรับการสงเคราะห์ บ าเพ็ญประโยชน์จรรโลงธรรมและเกื้อหนุนสังคม สร้าง
สังคมแห่งการให้นั่นเอง และ ๔) หลักการใช้ทรัพย์ หลักการของพระพุทธศาสนาได้วางหลักการ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ไปในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ คือ ด้านหนึ่งเลี้ยงตนเอง เลี้ย งบิดามารดา 
เลี้ยงครอบครัว และคนในความรับผิดชอบให้มีความสุข ด้านที่สองการเผื่อแผ่แบ่งปันเพ่ือไมตรีจิต
มิตรภาพ เช่น การต้อนรับ การสังสรรค์คื ในหมู่ญาติ เพ่ือนฝูงตามสมควรแก่ฐานะ ด้านที่สาม ใช้จ่าย
ทรัพย์นั้นท าความดีบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การท าบุญอุทิศให้ผู้ตายซึ่งจะมีญาติหรือไม่ก็ตาม ไม่
หลีกเลี่ยงภาษีอาการ หรือการบริจาคทาน เป็นต้น นอกจากนี้การใช้จ่ายทรัพย์ท่ีหามาได้ ควรเป็นตาม
ความเป็นจริงถูกต้องตามหลักศีลธรรม และเหตุผล และ ๒) การจัดการทรัพย์ภายใน คืออริยทรัพย์ ๗ 
ประกอบด้วย (๑) สัทธานะ (ทรัพย์คือศรัทธา) (๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) (๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) 
(๔) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือโอตตัปปะ) (๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) (๖) จาคะธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) 
และ (๗) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา) ในส่วนของเป้าหมายของสัมมาชีพนั้นมุ่งไปที่ ๓ ระดับคือ ๑) 



 
๒๕๐ 

 
เป้าหมายระดับบุคคล  ๒) เป้าหมายระดับสังคม และ ๓) เป้าหมายระดับขั้นสูงสุด คือการเข้าถึง
สภาวะที่ปราศจากปัญหาในการด าเนินชีวิตนั้นคือ การบรรลุพระนิพพาน ดังนั้นแล้ว บุคคลผู้มุ่งหวัง
ประโยชน์ตนเองต้องท าให้ได้ ๓ ขั้น ทั้งปัจจุบัน เบื้องหน้า และสูงสุด ส่วนประโยชน์ผู้อ่ืนก็ต้องช่วยให้
เขาบรรลุทั้ง ๓ ขั้นนั้น และประโยชน์ส่วนร่วมกันทั้งสองฝ่าย ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้ง
รูปธรรม นามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืนก้าวหน้าไปในการบรรลุประโยชน์ ทั้งสามขั้น
ข้างต้น  

 หลักสัมมาอาชีวะเป็นจุดเริ่มต้นของสัมมาชีพ อนึ่ง ประเภทของสัมมาชีพนั้น แยก
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ  

   ๑) สัมมาชีพทางกาย ได้แก่กายสุจิตร ๓ อย่าง คือ (๑) ไม่ฆ่าสัตว์ รวมถึงการไม่ท า
ร้าย ไม่กักขัง ไม่จองจ าสัตว์ให้เดือดร้อน (๒) ไม่ลักขโมย รวมถึงไม่เบียดบัง ฉ้อ โกง เอาทรัพย์ของ
ผู้อ่ืน เป็นต้น (๓) ไม่ประพฤติผิดในกาม คือไม่ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อ่ืน ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคน
ต้องห้าม   

   ๒) สัมมาชีพทางวาจา ได้แก่สัมมาวาจา ๔ คือ (๑) การไม่โกหกหลอกหลวงเลี้ยงชีพ 
(๒) การไม่พูดส่อเสียดเลี้ยงชีพ (๓) การไม่พูดค าหยาบเลี้ยงชีพ และ (๔) ) การไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้ยงชีพ   

   ๓) สัมมาชีพทางใจ ๓ อย่าง คือ (๑) อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ของเขา (๒) อพยาบท 
ไม่พยาบาทร้ายเขา และ (๓)  สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม 

  ในประเด็นของการจัดการทรัพย์นั้น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๑. การจัดการทรัพย์ภายนอก ซึ่งแบ่งออกไปได้อีก ๔ ประการ คือ  
   ๑)  หลักการแสวงหาทรัพย์ คือ เมื่อบุคคลใช้ปัญญาใคร่ครวญอย่างรอบคอบในการ

แสวงหาทรัพย์แล้ว ทรัพย์สินย่อมเพ่ิมพูน ถูกต้องตามหลักสัมมาชีพ ดังพุทธพจน์ที่สอดรับกับประเด็น
นี้ว่า“ขยันท างาน ไม่ประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีพพอดี ย่อมรักษาทรัพย์ให้คงอยู่และเพ่ิมทวี 

  ๒) หลักการบริหารทรัพย์ คือ การจัดสรรทรัพย์เป็นสัดส่วน เป็นแบบแผนการ
จัดเก็บคุ้มครองรักษาที่เหมาะสมตามหลักของพระพุทธศาสนาเรียกว่า ‘หลักโภควิภาค ๔ เป็นหลักค า
เสนอว่าด้วยเรื่องการจับจ่ายทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วพึงน า
ทรัพย์นั้นมาใช้เป็นประโยชน์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป คือ (๑) เอกเกน โภเคภุญฺเชยฺย เลี้ยง
ตนเองและบุคคลในครอบครัว ๑ ส่วน ส าหรับเลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงคนที่ควรบ ารุงเลี้ยงและ
ท าประโยชน์การจัดแบ่งเงินส่วนนี้ไว้ก็เพ่ือใช้จ่ายภายในบ้าน การเลี้ยงดูครอบครัว การเลี้ยงดูบุพพการี 
หรือบุคคลที่อยู่ในการดูแลของผู้ถือทรัพย์ เป็นส่วนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคือตอบสนองต่อความ
ต้องการพ้ืนฐานของร่างกาย (๒) ทฺวีหิกมฺม ปโยชเย ลงทุนในธุรกิจ ๒ ส่วน หมายถึง การแบ่งทรัพย์
ออกเป็น ๒ ส่วน ส าหรับใช้เป็นทุนประกอบการงานลงทุนประกอบอาชีพ ที่สุจริตเป็นส่วนที่จัดแบ่งไว้
เพ่ือการท าธุรกิจการงาน เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพที่จัดไว้ ๒ ส่วนนั้น เพราะให้ความส าคัญว่า 



 
๒๕๑ 

 
การลงทุนเพ่ือประกอบธุรกิจการงานจัดว่าเป็นการพัฒนาอาชีพให้ก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น และเมื่อระดับ
หน้าที่การงานก้าวหน้ามากขึ้นก็เป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดสรรส่วนอ่ืน ๆ พัฒนามาก
ขึ้นด้วย การจัดสรรทรัพย์ส่วนนี้เอง ที่จะเป็นตัวชี้วัดการพัฒนายกระดับฐานะให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงขึ้น
ได้ เพราะหากมีอาชีพการงานหรือทุนในการประกอบอาชีพที่ขัดสน การจัดสรรทรัพย์เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ย่อมอัตคัดขัดสนไปด้วย และ (๓) จตุตฺถญฺจนิธาเปยฺย เก็บไว้ส่วนหนึ่ง หมายถึง แบ่ง
ส่วนที่สี่ ส าหรับไว้ใช้ในความจ าเป็นเร่งด่วน คือ การจัดสรรทรัพย์ไว้เพ่ือใช้ในคราวฉุกเฉิน หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้การ
จัดสรรทรัพย์ส่วนนี้ไว้จเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์เร่งด่วนนั้นขึ้นมา การด าเนินการ
ช่วยเหลือจะเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งหากขาดการจัดสรรส่วนนี้แม้จะสามารถด าเนินการได้ 
แต่ก็อาจเป็นอุปสรรคอาจะไม่ทันเวลาก็เป็นได้ 

  ๓) หลักการออมทรัพย์ บุคคลที่สามารถจะรักษาทรัพย์ได้ ต้อง“รู้จักคุ้มครอง เก็บ 
รักษาโภคทรัพย์และผลงานที่ตนได้ท าไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ด้วยก าลังของตน 
ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย” ดังนั้น บุคคลที่สามารถรักษาทรัพย์เอาไว้ได้ ต้องมีความคิดที่เป็น
สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น คือต้องมีความคิดว่าท าอย่างไรเราจึงจะสามารถรักษาทรัพย์ที่ตนเองหามาได้
ด้วยความถูกต้องตามท านองคลองธรรมนี้ คุณธรรมที่เก้ือหนุนให้เกิดการอ้อมทรัพย์จะมี ๒ ปัจจัยหลัก
คือ  ๑) ปัจจัยภายใน คือ การตั้งต้นไว้ชอบคือ “ตั้งจิตมุ่งหมายน าตนไปในทางที่ถูก”๒) ปัจจัย
ภายนอก ซึ่งหมายถึงปัจจัยสิ่งอ่ืนที่อยู่นอก อันจะส่งผลให้เอ้ือให้บุคคลมีความรู้จักประหยัดอดออม ซึ่ง
การเลือกคบเพ่ือนหรือบุคคลภายนอกนั้น เราต้องเลือกคนที่มีความประพฤติ อุปนิสัยใจคอที่
เหมือนกัน ซึ่งเราสามารถแยกออกเป็น ๒ ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยที่ ๑ คบบัณฑิตชน หรือการรู้จักคบ
กัลยาณมิตร ปัจจัยที่ ๒ ห้ามพาลชน  

  ๔) หลักการใช้ทรัพย์ เมื่อกามโภคี“แสวงหาโภคทรัพย์มาได้ด้วยน้ าพักน้ าแรง ความ
ขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทางสุจริตธรรมแล้ว” ควรน าทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่ง
ทรัพย์นั้นเพ่ือประโยชน์ ๔ ประการคือ (๑) ใช้เลี้ยงตน มารดาบิดา บุตรภรรยา บริวาร ซึ่งสืบเนื่องจาก
เป็นความปรารถนาของบิดามารดา ผู้ที่แต่งงานแล้วย่อมหวังในการได้บุตร ด้วยปรารถนาในฐานะ ๕ 
ประการ ดังมีปรากฏในปุตตสูตร คือ “(๑) บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงเราตอบ (๒) บุตรจักช่วยท า
กิจของเรา (๓) วงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นาน (๔) บุตรจักปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกไว้ (๕) 
เมื่อเราทั้งสองตายไป บุตรจักท าบุญอุทิศให้” ๒) มิตรสหายให้เป็นสุข, ๓) ใช้ป้องกันภัยธรรมชาติและ
อันตรายจากบุคคลต่าง ๆ , ๔) ใช้ท าพลี ๕ คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ อติถิพลี ตอนรับแขก ปุพพ
เปตพลี ท าบุญอุทิศให้ผู้ตาย ราชพลี ถวายเป็นของหลวงมีการเสียภาษีอากร เป็นต้น และ เทวตาพลี 
ท าบุญอุทิศให้เทวดา ๕) อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์ และเหล่าบรรพชิตผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ไม่
ประมาทมัวเมา ซึ่งในของการบริโภคทรัพย์นี้ เมื่อบุคคลใช้โภคทรัพย์ท าประโยชน์อย่างนี้แล้ว ถึงโภคะ



 
๒๕๒ 

 
จะหมดสิ้นไป ก็สบายใจได้ว่า ได้ใช้โภคะนั้นให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามเหตุแล้ว ถ้าโภคะเพ่ิมขึ้นก็
สบายใจเช่นเดียวกัน เป็นอันไม่ต้องเดือดร้อนใจทั้งสองกรณี 

 ๒. การจัดการทรัพย์ภายใน คืออริยทรัพย์ ๗ ประกอบด้วย (๑) สัทธานะ (ทรัพย์คือ
ศรัทธา) (๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) (๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) (๔) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือโอตตัปปะ) 
(๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) (๖) จาคะธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) และ (๗) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา) 
ในส่วนของเป้าหมายของสัมมาชีพนั้นมุ่งไปที่ ๓ ระดับคือ ๑) เป้าหมายระดับบุคคล  ๒) เป้าหมาย
ระดับสังคม และ ๓) เป้าหมายระดับขั้นสูงสุด คือการเข้าถึงสภาวะที่ปราศจากปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตนั้นคือ การบรรลุพระนิพพาน  

 ดังนั้นแล้ว บุคคลผู้มุ่งหวังประโยชน์ตนเองต้องท าให้ได้ ๓ ขั้น ทั้งปัจจุบัน เบื้องหน้า และ
สูงสุด ส่วนประโยชน์ผู้อ่ืนก็ต้องช่วยให้เขาบรรลุทั้ง ๓ ขั้นนั้น และประโยชน์ส่วนร่วมกันทั้งสองฝ่าย ก็
ต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้งรูปธรรม นามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืนก้าวหน้าไป
ในการบรรลุประโยชน์ ทั้งสามข้ันข้างต้น  

  หลักสัมมาชีพนี้ คือ หลักของอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ไม่
เบียดเบียนสังคม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ โดยมีที่มาจากเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
ที่ต้องการสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอดี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน ซึ่ง
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปสั้น ๆ คือ การมีชีวิตที่อยู่อย่างพอดี พอใช้ อุ้มชูตนเองได้ หากมีเกินพอก็น าไป
ขายได้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า แต่ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความชอบธรรม  ค าว่า “ความพอเพียง” นั้น มีอยู่ 
๓ ลักษณะ คือ (๑) ความพอประมาณ (๒) ความมีเหตุผล (๓) ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในส่วนของกรอบ
แนวคิดที่ส าคัญในการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนนั้นมีอยู่ ๕ ฐานความคิดด้วยกัน คือ ฐานคิดที่ ๑ การ
พัฒนาร่วมกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ฐานคิดที่ ๒ ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ฐานคิด
ที่ ๓ ร่วมท างานแบบภาคียุทธศาสตร์ ฐานคิดที่ ๔ การใช้กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ 
และฐานคิดที่ ๕ มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น อาชีพในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องมีจริยธรรม
ควบคุมเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการประกอบอาชีพ เพ่ือหาผลก าไรและมีการร่วมกลุ่มกันเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของคนภายในกลุ่มแล้ว อาชีพบางอาชีพมีความจ าเป็นส าหรับชีวิตและความเป็นอยู่ของ
คนภายในสังคมอย่างมาก 

 

 

 



 
๒๕๓ 

 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ พบว่า  

 จากที่ได้ศึกษาเรื่องแนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา พบว่า 

  (๑) แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา นั้นเริ่มต้นจากการบ าเพ็ญพุทธกิจของ
พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ด้าน คือ โลกัตถจริยา, ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา ผนวกกับพุทธกิจ ๕ ที่พระ
พุทธองค์ทรงบ าเพ็ญตลอด ๔๕ พรรษา และพุทธโอวาทที่ส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พุทธธรรมครั้งแรก
ที่มุ่ง ๓ ด้าน คือ ประโยชน์, เกื้อกูล และความสุขของมวลมนุษย์ ความหมายของความรับผิดชอบตาม
หลักพระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบนั้น มีอยู่ ๙ หัวข้อหลักด้วยกันคือ (๑) 
ความรู้จักส านึกในบุญคุณและคุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ตอบแทนต่อสิ่งนั้น
อย่างรู้จักคุณค่าด้วยสามัญส านึก (กตัญญูกตวเที) (๒) หลักของการอยู่ในสังคม คือ มีความรักต่อกัน 
(เมตตา) เข้าอกเข้าใจในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน (กรุณา) ชื่นชมในความส าเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของ
คนอ่ืน (มุทิตา) และหากเกินวิสัยที่จะควบคุม ต้องรู้จักปล่อยวางอย่างรับผิดชอบ (อุเบกขา) (๓) หลัก
ฆราวาสธรรม อันประกอบด้วย มีความจริงใจต่อกัน (สัจจะ) รู้จักปรับปรุงเองให้ก้าวหน้า (ทมะ) ยืน
หยัดในการท างาน (อดทน) และมีจิตสาธารณะอาสาต่อสังคมด้วยกันต้องรู้จักเผื่อแผ่ (จาคะ) (๔) 
สังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย การให้ (ทาน) มีการสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณ (ปิยวาจา) มีจิตอาสาเสียสละ
แรงใจ และเวลา (อตฺถจริยา) และ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือไม่เลือกปฏิบัติ (สมานตฺตตา) (๕) การ
รู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นผู้ประสานทุกทิศ (ทิศ ๖) (๗) สัปปุริสธรรม ๗ คือ รู้ตัก
หลักการ, รู้จักประโยชน์ที่มุ่งหวัง, รู้จักตนเอง, รู้จักพอเพียง,รู้จักกาล, รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคลหลัก
อปริหานิยธรรม ๗ ที่เป็นกลไลในการขับเคลื่อนการท างานทุกองคาพยพให้ประสบความส าเร็จ และ
เป้าหมายสูงสุดในสังคมที่คนทุกคนมีความรับผิดชอบ ก็คือ การเป็นสังคมแห่งอารยะ ซึ่งเรียกว่า 
อารยวัฒิ มีอยู่ ๕ ประการ คือ เจริญด้วยจิตใจ (ศรัทธา) เจริญด้วยความประพฤติ (ศีล) เจริญด้วย
ความรู้วิทยาการสมัยใหม่ (สุตะ) เจริญด้วยจิตสาธารณะ (จาคะ) และเป็น สังคมอุดมปัญญา (ปัญญา) 
ส่วนประเภทของความรับผิดชอบชอบในพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกย่อยเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑)  ความ
รับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อแม่-บุตรธิดา, สามี-ภรรยา และ ๒)  ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกครอบครัว ประกอบด้วย ครูอาจารย์-ศิษย์, กุลบุตร-มิตรสหาย, นายจ้าง-
ลูกจ้าง และกุลบุตร-สมณพราหมณ์ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ ในส่วนของวิธี
เสริมสร้างความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา นั้นแบ่งออกได้ ๓ ระดับคือ ๑)  ระดับบุคคล ๒)  
ระดับครอบครัว และ ๓) ระดับสังคม และประเด็นสุดท้ายที่กล่าวถึงคือ ประโยชน์ของความ
รับผิดชอบในการจัดการทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ยึดหลักความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพย์ อัน
สอดรับกับหลักสัมมาชีพที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกไป ๔ ประเด็นคือ ๑) ด้านการ
แสวงหาทรัพย์ ๒) ด้านการบริหารทรัพย์ ๓) ด้านการออมทรัพย์ และ ๔) หลักการใช้จ่ายทรัพย์ 



 
๒๕๔ 

 
 

 

 ในส่วนของวิธีเสริมสร้างความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา นั้นแบ่งออกได้ ๓ 
ระดับคือ ๑)  ระดับบุคคล ๒)  ระดับครอบครัว และ ๓) ระดับสังคม และประเด็นสุดท้ายที่กล่าวถึง
คือ ประโยชน์ของความรับผิดชอบในการจัดการทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ยึดหลักความ
รับผิดชอบที่มีต่อทรัพย์ อันสอดรับกับหลักสัมมาชีพที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกไป ๔ 
ประเด็นคือ ๑) ด้านการแสวงหาทรัพย์ ๒) ด้านการบริหารทรัพย์ ๓) ด้านการออมทรัพย์ และ ๔) 
หลักการใช้จ่ายทรัพย์ 

 ดังนั้นแล้ว คุณค่าของความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา คือ เมื่อบุคคลมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบอันพึงปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกครอบครัว หลักความรับผิดชอบตามหลัก
พระพุทธศาสนานี้ช่วยเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลรู้จักการบริโภคทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ได้
หวังเพียงแค่กอบโกยทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือตนเองแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่หลักความรับผิดชอบตาม
หลักพุทธธรรมนั้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่ยึดมั่นผู้อ่ืน (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) เป็นศูนย์กลาง เป็นการยกระดับและพัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงามมีจิตส านึกเพ่ือสังคมยิ่งขึ้น 
และมุ่งประโยชน์ตนเองท้ัง ๓ ขั้น เป็นที่ตั้ง คือ ทั้งปัจจุบัน เบื้องหน้า และสูงสุด ส่วนประโยชน์ผู้อ่ืนก็
ต้องช่วยให้เขาบรรลุทั้ง ๓ ขั้นนั้น และประโยชน์ส่วนร่วมกันทั้งสองฝ่าย ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมทั้งรูปธรรม นามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืนก้าวหน้าไปในการบรรลุประโยชน์ ทั้ง
สามขั้นข้างต้น ดังนั้นแล้ว คุณค่าของความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนานั้น มิได้มุ่งแค่ให้บุคคล
เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเป็นศูนย์กลางทุกสรรพสิ่ง แต่มุ่งหวังประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง อันจะเกื้อกูล
ให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างพ่ึงพาอาศัย ดังที่ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ได้กล่าวเอาไว้ว่า “...พระพุทธศาสนา
ยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม หลักศีลธรรมอันดีงามว่าเป็นบุคคลชั้นสูง ในเรื่อง
รสนิยม ชาติตระกูล และการแสดงความสามารถ ก็เช่นเดียวกัน หากมีรสนิยมไม่เป็นไปตามแนวแห่ง
คุณธรรม หากชาติตระกูลแม้จะสูงส่งในสังคมแต่บุคคลไม่ ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และหากมีการ
แสดงความสามารถโดยไม่สอดคล้องกับความชอบธรรมและ ความยุติธรรม ก็ไม่ได้ถือว่าส่งเสริมให้คน
เป็นคนควรแก่การยกย่องในสังคมแต่ประการใด ในทางตรงกัน ข้ามกลับเป็นบุคคลที่ควรจะถูก
ประณามด้วยซ้ าคุณค่าของความรับผิดชอบ คือการท าตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลในสังคม ย่อม
ก่อให้เกิดสันติสุขอย่างถาวร และสังคมที่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สังคมนั้นก็ย่อม
กลายเป็นสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนในที่สุด 



 
๒๕๕ 

 
  (๒) แนวคิดความรับผิดชอบทั่วไป อันประกอบไปด้วยที่มาของแนวคิด ความรับผิดชอบ 

หรือ “CSR” คือ หลัก “CSR” นั้นโดยเนื้อแท้ คือ จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นวิธีคิดนั้นมีที่มาที่ไปจากการที่
องค์กรธุรกิจซึ่งเป็น ผู้ที่มีส่วนในการสร้างความเจริญทางวัตถุและสุขภาพที่ดีของสังคม แต่ก็เป็นผู้ที่มี
ส่วนอย่าง ยิ่งในการท าให้สังคมเสื่อมลงทั้งกายภาพและจิตวิญญาณ รวมถึงสิ่งแวดล้อมภาย ในและ 
ภายนอกองค์กร CSR จึงเป็นข้อเรียกร้องจากทุกฝ่ายให้ประกอบธุรกรรมทางธุรกิจ โดยมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น”  ความหมายของ CSR เป็นอักษรย่อของค าว่า 
Corporate Social Responsibility ซึ่งแต่ละประโยคเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย ดังนี้ (๑) C 
(Corporate) หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่ด าเนินไปเพ่ือแสวงหาผลก าไร (๒) S (Social) หมายถึง กลุ่ม
คนหรือสังคม มีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนารวมถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบ
ที่มีความสัมพันธ์กัน และ (๓) R (Responsibility) หมายถึง การยอมรับทั้งผลดีผลเสียข้อดีข้อด้อยใน
กิจกรรมที่ได้ท า รวมถึงการสร้างสรรค์และบ ารุงรักษา แก้ไข สิ่งที่ส่งผลกระทบไปยังผู้ที่มีส่วนได้เสียใน
สังคมนั้น ๆ ดังนั้น CSR ก็คือการท าธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นใคร
หรือเมื่อใด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักการของ CSR ไม่สนับสนุนการรีบเร่งสร้างความเติบโต
ของธุรกิจ หรือการมุ่งแสวงหาผล ก าไรสูงสุดโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืน แต่ CSR เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารที่ได้รับความเชื่อมั่นว่า จะสามารถช่วย ให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการให้เจริญเติบโตได้
อย่างมั่นคงไปพร้อม ๆ กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน ชุมชน และความ ยั่งยืนของสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับทั้งหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นทั้ ง
กระบวนการ และเป้าหมายที่จะท าให้เกิดดุลยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   

 หากกล่าวโดยย่อ CSR ก็คือ การน าความ “เก่ง” ของบริษัทไปสู่การพัฒนาสังคม ซึ่งเป็น
การเสริมสร้าง “ความดี” ขององค์กร เป็นการสร้างองค์กรบริษัทให้มีทั้ง “ความเก่ง” และ “ความดี” 
โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นน าของโลก Arther D Little ได้ท าการศึกษาพบว่า การท า CSR มีผลดีต่อ
ธุรกิจถึง ๘ ประการ คือ ๑) การบริหารความน่าเชื่อถือ ๒) ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง ๓) 
ประโยชน์ด้านการคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจในการท างานและรักษาพนักงานดีๆ ให้อยู่กับบริษัท ๔) 
ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ของนักลงทุนและการเข้าถึงเงินทุน ๕) การเรียนรู้และนวัตกรรม ๖) 
ความสามารถทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาด (Market Positioning) ๗) ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน (Operational Efficiency) และ ๘) การยอมรับของสังคมต่อการด าเนินงานของบริษัท 
(License to Operate)  

 ความส าคัญของ “CSR” คือ ธุรกิจจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเปรียบเสมือน
พาหนะที่จะป่าพาองค์กรประสบความส าเร็จ เนื่องจากธุรกิจจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทุกฝ่ายและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอ้ือต่อการเกื้อกูลกันในสังคม เช่น ได้รับความภักดีใน



 
๒๕๖ 

 
สินค้า จากลูกค้าอย่างมั่นคง ลูกค้าไว้วางใจในการบริโภค พนักงานมีความภาคภูมิใจและเกิดความ
ผูกพัน กับองค์กร ท าให้ทุ่มเทความพยายามในการท างานได้มากขึ้น องค์กรมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน สังคม และรัฐบาล สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ จะน าไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและธุรกิจสืบไป 

 ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคม มีอยู่ ๔ ระดับ คือ (๑) แกนหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Core of Social Responsibility) (๒) ความรับผิดชอบต่อเนื่องที่มีต่อสังคม (Chain of 
Social Responsibility) (๓) ความรับผิดชอบในวงกว้างต่อสังคมของธุรกิจ (Boundary of Social 
Responsibility) (๔) ความรับผิดชอบสากลที่มีต่อสังคม (Universe of Social Responsibility)  

 อนึ่ง นอกจากนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น มีขอบเขตที่ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (๑)  ด้านชุมชน (The Community) (๒) ด้านสุขภาพและสวัสดิการ (Health and 
Welfare) (๓) ด้านการศึกษา (Education) (๔) ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) (๕) ด้าน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (The Natural Environment) (๖) ด้านสิทธิของผู้บริโภค (Consumer 
Rights) และ (๗) ด้านวัฒนธรรม (Culture) อนึ่งนอกจากนี้ ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามมาตรฐานว่า ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  ประกอบด้วย ๗ ประการ ได้แก่ (๑) การก ากับดูแต่
กิจการที่ดี (Organization Governance) (๒) การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) (๓) ข้อ
ปฏิบัติด้านแรงงาน (Liber Practices) (๔) การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) (๕) การด าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) (๖) เอาใจใส่ต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)  
และ (๗)  การแบ่งปันสังคมและชุมชน (Contribution to the Community and Society) 

 ส่วนชนิดนั้นมีอยู่ ๖ ชนิด คือ (๑) การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause 
Promotion) (๒) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) (๓)  
การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) (๔)  การบริจาคเพ่ือการกุศล 
(Corporate Philanthropy) (๕)  การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) และ (๖) 
การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) และ
ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมมีอยู่ ๒ ประเภท คือ (๑) การแบ่งตามทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางซีเอสอาร์ (๒) การแบ่งตามกระบวนการ ในการด าเนินธุรกิจที่แสวงหาก าไร 

 องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมมีทั้งมิติภายใน ประกอบด้วย (๑) การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (๒) สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน (๓) 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  (๔) การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร (๕) บรรษัทภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ และมิติภายนอก



 
๒๕๗ 

 
ประกอบด้วย (๑) การจัดการกับ Supplier และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners) ที่รับผิดชอบต่อสังคม 
(๒) การดูแลผู้บริโภค (๓) ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง (Local Communities) (๔) ความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และ (๕) การรับผิดชอบต่อโลก 

 ขนาดความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นมีอยู่ ๓ แบบ (๑) การรับผิดชอบต่อสังคมตามข้อผูกพัน 
(Social Obligation Approach) (๒) การรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Approach) 
๓. การระวังระไวต่อปัญหาสังคม (Social Responsiveness Approach) ระดับความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็น ๔ ระดับ คือ (๑) ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) ๒. ความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) (๓) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical 
Responsibility) และ (๔) ความรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจ (Discretionary Responsibility) อนึ่ง
จากนี้ ยังแบ่งได้เป็น ๔ ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ ๑ Mandatory Level : ข้อก าหนดตามกฎหมาย 
(Legislation)  ขั้นที่ ๒ Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) ขั้นที่ ๓ 
Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business code of conduct) และ ขั้นที่ ๔ 
Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) 

 การน าหลักการ CSR ไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กรและชุมชน มีอยู่ ๓  ขั้น คือ ๑) ธุรกิจ
ต้องพัฒนาตนเองเพ่ือด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ๒) ธุรกิจต้องสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมเข้มแข็ง ๓) 
การใช้สื่อสร้างสรรค์เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 ดังนั้นแล้ว คุณค่าหรือประโยชน์ของของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีดังนี้ (๑) การ
บริหารความน่าเชื่อถือ (๒) ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง (๓) ประโยชน์ด้านการคัดเลือก และ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน และรักษาพนักงานดี ๆ ให้อยู่กับบริษัท (๔) ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์
ของนักลงทุนและการเข้าถึงเงิน (๕) การเรียนรู้และนวัตกรรม  (๖)  ความสามารถทางการแข่งขันและ
จุดยืนในตลาด (๗) ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และ (๘) การยอมรับของสังคมต่อการด าเนินงาน  

 ดังนั้น CSR คือการท าธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนในสังคม ซึ่งหลักการของ 
CSR ไม่สนับสนุนการรีบเร่งสร้างความเติบโตของธุรกิจ หรือการมุ่งแสวงหาผลก าไรสูงสุดโดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืน แต่ CSR เป็นเครื่องมือในการบริหารที่ได้รับความเชื่อมั่นว่า จะสามารถ
ช่วย ให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงไปพร้อม ๆ กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ผู้คน ชุมชน และความ ยั่งยืนของสังคม  

 



 
๒๕๘ 

 
 

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ พบว่า 

 องค์ความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากผลการวิจัยเกี่ยวกับสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามแนว
พระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ พบว่า  ค าว่า “คุณค่า” นี้ คือ คุณลักษณะซึ่งจัดว่าเป็นความดี ความงาม 
ความมีเหตุผล มีความปรารถนา และเอ้ือประโยชน์ตามความต้องการของมนุษย์ ในด้านประเมินสิ่ง
ต่างๆ ทั้งทางกายภาพคือจับต้องได้ และทางด้านจิตภาพอันเป็นอุดมคติของมนุษย์นั่นเอง ส าหรับ
รูปแบบการตัดสินคุณค่าอีกแบบหนึ่งเอาไว้เป็น ๔ แบบ ด้วยเหมือนกัน คือ (๑) การตัดสินคุณค่าเชิง
จิตวิสัย เป็นการตัดสินโดยอาศัยทัศนะของผู้ตัดสินเป็นหลัก (๒) การตัดสินคุณค่าเชิงวัตถุวิสัย เป็นการ
ตัดสินโดยอาศัยวัตถุเป็นหลัก (๓) การตัดสินคุณค่าเชิงจิตวิสัยและเชิงวัตถุร่วมกัน (๔) การตัดสิน
คุณค่าโดยถืออรรถประโยชน์เป็นหลัก…”  

 ประเภทของคุณค่านั้นมีอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) คุณค่าแท้ คือ คุณค่าที่สนองความ
ต้องการคุณภาพชีวิต (๒) คุณค่าเทียม คือ คุณค่าเพ่ือสนองความอยากเสพสิ่งปรนเปรอตน ขั้นตอน
การอธิบายระบุคุณค่าตามล าดับ คือ ๑) การเลือก (Choosing) ประกอบด้วย (๑) แสวงหาแนวทาง
หลายวิถีทาง, (๒) มองการณ์ไกล และ (๓) สร้างทางเลือกด้วยตนเอง ๒) การตีราคาคุณค่า (Prizing) 
ประกอบด้วย (๑) ระวังการตีค่าตามอ าเภอใจโดยมีอคติ  (๒) เต็มใจที่จะยืนยันสนับสนุนแนวที่ตน
เลือก และ ๓) การปฏิบัติ (Action) ประกอบด้วย (๑) ปฏิบัติตามการเลือกที่พอใจแล้ว (๒) ปฏิบัติ
ตามจนเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต  คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามแนว
พระพุทธศาสนานั้น แบ่งประเด็นในการวิเคราะห์เป็น  

    (๑) คุณค่าต่อมนุษย์หรือระดับปัจเจกบุคคล คือ คุณค่าของสัมมาชีพและความ
รับผิดชอบในระดับปัจเจกหรือในระดับบุคคลนั้น ผู้ประกอบการควรปฏิบัติตามหลักทิฏฐธรรมมิกัตถ
ประโยชน์, และควรเว้นอบายมุขทั้งปวง พร้อมทั้งพ่ึงตั้งตนให้อยู่ในหลักกุลัฏฐิรัตติกุล เพ่ือให้สกุลหรือ
กิจการของตนเองสามารถประกอบการได้อย่างยาวนาน และยั่งยืน จนกลายเป็นบรรษัทธรรมาภิบาล
ในที่สุด 

  (๒) คุณค่าต่อสถาบันครอบครัว 

  ในคุณค่าต่อสถาบันครอบครัวนั้น แบ่งออกเป็นประเด็นย่อยได้อีก ๔ ประการ คือ 
    (๒.๑) คุณค่าในด้านมาตรการการสร้างเศรษฐสมบัติของครอบครัว คือ 

ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข้งของครอบครัว บนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐสมบัติ คือมุ่งให้แต่สมาชิกใน



 
๒๕๙ 

 
ครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้สมบูรณ์ ตามหลักของทิศ ๖ หากสมาชิกใน
ครอบครัวได้ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ แล้ว ครอบครัวนั้ น 
ก็สามารถสร้างความเป็นครอบครัวที่เข้มแข้งได้ โภคทรัพย์ภายนอกของครอบครัวนั้นก็ย่อมพวกพูน 
และบริบูรณ์ 

    (๒.๒) คุณค่าในด้านการป้องกันความเสื่อมของครอบครัว คือ การปฏิบัติ
ตามหลักกุลจิรฐิติธรรม ซึ่งได้แก่ (๑) นัฏฐคเวสนา แสวงหาของที่หาย (๒) ชิณณปฏิสังขรณา การ
ซ่อมแซมของที่เก่า (๓) ปริมิตปาณโภชนา รู้จักบริโภค และ (๔) อธิปัจจสีววัตตสถานปา ตั้งชายหญิงมี
ศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัว 
ตระกูล องค์กร สถาบัน สังคม ประเทศชาติ และสมาคมโลก อันมั่นคงมีเสถียรภาพดีอยู่แล้ว หากขาด
การรู้หลักเศรษฐกิจ และหลักศีลธรรมอันพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในการบริหารจัดการแล้ว ก็ย่อมจะส่งผล
ในทางลบ และให้ถึงความพินาศล่มสลายไปในที่สุด  

    (๒.๓) คุณค่าในมาตรการ การบริหารโภคทรัพย์ของครอบครัว คือ 
พระพุทธศาสนายกย่องบุคคลที่มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม หลักศีลธรรมอันดีงามว่าเป็นบุคคล
ชั้นสูง ในเรื่องรสนิยม ชาติตระกูล และการแสดงความสามารถ ก็เช่น เดียวกัน หากมีรสนิยมไม่เป็นไป
ตามแนวแห่งคุณธรรม หากชาติตระกูลแม้จะสูงส่งในสังคมแต่บุคคลไม่ ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม และ
หากมีการแสดงความสามารถโดยไม่สอดคล้องกับความชอบธรรมและ ความยุติธรรม ก็ไม่ได้ถือว่า
ส่งเสริมให้คนเป็นคนควรแก่การยกย่องในสังคมแต่ประการใด ในทางตรงกัน ข้ามกลับเป็นบุคคลที่
ควรจะถูกประณามด้วยซ้ า 

    (๒.๔) คุณค่าในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว คือ คุณค่า
ในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวนั้น ผู้น าครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัวใด มุ่งหวัง
ความเจริญของตระกูลและครอบครัว ครอบครับนั้น พึงป้องกันอบายมุข ๖ 

  (๓) คุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ คือ การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึงควรเป็นเป้าหมายและ
ดัชนีวัดการพัฒนาพ้ืนที่ หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชน ต าบลหรือท้องถิ่น และจังหวัด  ทุกหมู่บ้าน ทุก
ต าบล ทุกจังหวัด ควรมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ 
   (๔) คุณค่าต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ หากคนเรารู้จักการใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่าโดยยึดหลักสัมมาชีพ และด าเนินชีวิตภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อทุกสรรพสิ่ง และ
รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้อย่างเท่าที่จ าไม่ เป็น เราก็ย่อมสามารถที่จะรักษามรดก
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับลูกหลาน อนุชนคนรุ่นหลัง รุ่นต่อรุ่น สืบต่อไป 

  (๕) คุณค่าด้านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณค่าใน
ด้านนี้ มุ่งในการประดิษฐ์ การผลิต การใช้เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรง มี
มากมายหลายอย่าง เพ่ิมเติมขึ้นๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกื้อกูลไม่ท าลายธรรมชาติ 



 
๒๖๐ 

 
เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูงโดยมีของเสียน้อย เทคโนโลยีเพ่ือก าจัดของเสียมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น ตลอดจน
การวางมาตรฐานบังคบควบคุมและมาตรการทางภาษี เป็นต้น 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ าแนกออกเป็น ๒ ประเด็นคือ ประเด็นแรก คือ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) อันประกอบด้วย ๔ ภาคส่วน 
คือ (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคธุรกิจ (๓) ภาคการคณะสงฆ์ และ (๔) ภาคมหาวิทยาลัยสงฆ์ และประเด็นที่
สอง คือ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติส าหรับผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) 

   ๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาคนโยบาย คือภาครัฐ ควรมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศภายในกรอบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลอย่างจริงจริงและ
ต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายและงบประมาณ 
ทั้งให้การสนับสนุนความรู้ กระบวนการ และงบประมาณที่สอดคล้องกับภาระที่ต้องด าเนินการ 
   ๒) ภาคผู้ประกอบกอบ คือภาคของนักธุรกิจ 
   ๓) ภาคผู้มีส่วนในการส่งเสริมหลักธรรม คือ ภาคคณะสงฆ์ ต้องก าหนดยุทธศาสตร์
ในการเยแผ่พระพุทธศาสนากับครบวงจร และบูรณาการท างานที่เป็นระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ได้น าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ หรือบูรณาการกับการ
ประกอบอาชีพ โดยเน้นพัฒนาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
   ๔) ภาคมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจหลักคือผู้รับผิดชอบในการ
ถ่ายทอดแนวคิด  
 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวคิดหลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา โดย
ศึกษาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ
น ามาศกึษาให้ละเอียดลึกซ้ึงต่อไปอีก ผู้วิจัยขอแยกเป็นประเด็นดังนี้ 

  ๑) ศึกษาความรับผิดชอบขององค์กรไทยสังฆะที่มีต่อสังคมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
๒) ศึกษาหลักนวัตวิถีเชิงพุทธที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก 

  ๓) ศึกษาสุขภาวะองค์รวมภายใต้นวัตวิถีชุมชนในมิติพระพุทธศาสนา 



 
๒๖๑ 

 
 ดังนั้น หากมีการท างานที่บูรณาการทุกหน่วยงานตามพัทธกิจของแต่ละหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องก็ย่อมที่จะได้ความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้ง เหมาะแก่กาลสมัย สร้างคุณค่าให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจทุกประเภท โดยด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานแห่งภูมิปัญญาพุทธ และสร้างความมั่นคงเข้มแข็งต่อ
สังคม ประเทศชาติ และพุทธศาสนาเป็นล าดับสืบไป 
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รามคําแหง, ๒๕๔๒. 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท. ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสฤต. พิมพ์ครั้งที่ ๔.  

กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ “ค าวัด”. พิมพ์ครั้งที่ ๓,  

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธศาสน์กับการแนะแนว. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ 

พุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
_______. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธีโกมลคีมทอง, ๒๕๓๘.  
_______. การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 
_______. ธรรมะกับการท างาน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,  

๒๕๕๐. 
_______. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๑๙. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 

 ๒๕๕๕. 
_______. นิติศาสตร์แนวพุทธ,พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิกจํากัด,  

๒๕๓๙. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
_______. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ (Buddhist Economics). พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร:  

มปพ, ๒๕๔๘, ธรรมสภา, ๒๕๕๐. 
_______. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๐. 
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี ป.ธ.๙). พจนานุกรมไทย-บาลี. กรุงเทพมหานคร: วัดราชโอสราราม 

ราชวรวิหาร, ๒๕๕๙. 
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต. “ความรับผิดชอบสังคมของบริษัทองค์กรภาคธุรกิจ (ซีเอสอาร์) :  

แนวคิดพุทธเชิงบูรณาการหน้า” ใน พระพุทธศาสนากับการฟ้ืนตัวจากวิฤกตการณ์โลก. 
โดยมี พระหรรษา ธมฺมหาโส บก. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเซนจูรี่ จํากัด, ๒๕๕๓. 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺจิตฺโต). พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับบันทึกธรรม ประจ าวัน.  
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กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๓๙. 
พระศรีคัมภีรญาณ. บูรณาการพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. อยุธยา: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
พุทธทาสภิกขุ. ฟ้าสางทางการเมือง. ชุดฟ้าสางระหว่างห้าสิบปีท่ีสวนโมกข์. (กรุงเทพมหานคร:  

การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๖. 
ยุทธการ โกษากุล. แรงงานสัมพันธ์เชิงบริหาร: เส้นทางการอยู่ร่วมกันของนายจ้างลูกจ้าง.  

กรุงเทพมหานคร:  บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๗. 
ทองทิพภา วิริยะพันธุ์. เศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียงมวลรวมในประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๓.  

กรุงเทพมหานคร: G.P.CYBERPRINT, ๒๕๕๐. 
ทับทิม วงศ์ประยูร. มนุษย์กับเศรษฐกิจ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๐. 
บุญธรรม กรานทอง และคณะ. ค าไทยที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต. กรุงเทพมหานคร:  

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๓. 
บุญมี แท่นแก้ว. จริยธรรมกับชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์,  

๒๕๕๒. 
ประภาศรี สีหอําไพ. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร:  

สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
ประเวศ วศี. แนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่. กรุงเทพมหานคร: บริษัท  

ที คิว พี จํากัด, ๒๕๕๒. 
_______. ปาฐกถาป๋วย  อ้ึงภากรณ์. ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๑. 
ประเวศ อินทองปาน. พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๙.  
พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๗,  

กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
พระเทวินทร์ เทวินฺโท. พุทธจริยศาสตร์ พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม.  

กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช),ฃ. พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดค าวัด.  

กรุงเทพมหานคร: วัดราชโอรสาราม, ๒๕๔๘. 
_______. ศัพท์วิเคราะห์, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชี่ยง, ๒๕๕๐. 
_______. คลังธรรม เล่ม ๒, กรุงเทพฯ: วัดราชโอรสาราม, ๒๕๕๖. 
_______. ศัพท์วิเคราะห์ พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์, พิมพ์ครั้งที่ ๒,  
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กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร: โรง 

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
_______.วัฒนธรรมเสวนา  ณ วัดญาณเวศกวัน. กรุงเทพมหานคร: ภัคธรรศ,  

๒๕๔๔. 
พระพยอม กลฺยาโณ. พุทธวิธีท างานอย่างชาญฉลาด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๕๐. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). นิติศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

บริษัท สหธรรมิกจํากัด, ๒๕๓๙. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๕. 
_______. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย. วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๕. 
_______. สู่การศึกษาแนวพุทธ. วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๕. 
_______. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร: วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๖. 
พระมหาภูเนตุ จันทร์จิต. หน้าที่ของมารดาบิดาในพุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:  

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ). ธรรมปริทรรศน์. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย,  

๒๕๓๘. 
พุทธทาสภิกขุ. ธัมมิกสังคมนิยม. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๙. 
_______. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๓. 
พุทธทาสภิกขุ-ปัญญานันทภิกขุ. มรรคมีองค์ ๘ คุณธรรมของชีวิตที่ดีงาม. กรุงเทพมหานคร:  

ธรรมสภา, ๒๕๑๗. 
พุทธินันท์ สุขพรวรกุล. จากภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ปฏิบัติการพึ่งตนเอง. นนทบุรี: เคล็ดไทย,  

๒๕๕๙. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิต 

สถาน, ๒๕๕๖. 
วรัญญา ศรีเสวก. ถอดรหัส...สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนด้วย CSR. นนทบุรี: โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด,  

๒๕๕๑. 
วศิน อินทสระ. หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:  

ธรรมดา, ๒๕๕๔. 
วริยา ชินวรรโณ. จริยธรรมในวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

๒๕๕๖. 
วารีญา, ภูวตานนท์ ณ มหาสารคาม. “จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ” ใน จริยธรรมในวิชาชีพ.  



๒๖๖ 
 

รวบรวมโดย วริยา ชินวรรโณ. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,  
๒๕๔๖. 

วุฐิศาสติ์ จันทร์วิบูล.  “มาร์ติน วีลเลอร์ “ผมเป็นคนอีสานเต็มหัวใจ” ใน สานแสงอรุณ.  
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สานแสงอรุณ, ๒๕๓๖. 

วิสันต์ กฎแก้ว. ภาษาบาลีสันสกฤตที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพืพัฒนา 
ศึกษา, ๒๕๕๑. 

วีระชัย ยศโสธร. จริยศาสตร์. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๖. 
ศรีบํา บัวโรย. ปรัชญาและศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สงขลา: คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลา, ๒๕๖๐. 
สมบูรณ์ สุขสําราญ. การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา: กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา.  

กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๓๐. 
สมพร สุทัศนีย์. มนุษย์สัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๒๕๓๘. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีสังคมวิทยา: เนื้อหาและแนวทางการใช้ประโยชน์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่  
๖. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

_______. พุทธสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราช 

วิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
สุเทพ สุวีรางกูร. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์,  

๒๕๕๔. 
สุมน อมรวิวัฒน์. การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์.  

พิมพ์ครั้งที่ ๓. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 
สุเมธ เมธาวิทยากูล. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: โอเตียนสร์, ๒๕๓๔. 
สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ. “จริยธรรมตามแนวคิดในศาสนา” ใน จริยศึกษา. รวบรวมพิมพ์โดย ภณิตา  
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การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา  

A Study of the Concept of Right Livelihood and Responsibility 

as Depicted in Buddhist Texts 

ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม1, พระมหาเจริญสุข คุณวีโร2,  
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของรายงานการวิจัย คือ (1) เ พ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพใน

พระพุทธศาสนา (2) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา (3) เพ่ือศึกษาคุณค่า

เกี่ยวกับสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร  โดย

ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเอกสารวิชาการที่

เกี่ยวข้อง  

 ผลการวิจัยพบว่า สัมมาชีพ คือ การด ารงชีพทีมี่ความบริสุทธิ์ทั้งกาย, วาจา และใจ โดยไม่

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน พุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วยหลัก

ศีล 5 หลักอิทธิบาท 4 หลักจักร 4 หลักอริยทรัพย์ 7 และหลักมรรค 8 การจัดการทรัพย์นั้นมี 2 ส่วน 

คือ 1) การจัดการทรัพย์ภายนอก ประกอบด้วยหลักการแสวงหาทรัพย์ หลักการบริหาร หลักการออม

ทรัพย์ และหลักการใช้ทรัพย์ 2) การจัดการทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ 7  เน้นปัญญาเป็นที่ตั้ง 

เป้าหมายของสัมมาชีพมี 3 ระดับคือ ระดับบุคคล, ระดับสังคม และระดับขั้นสูงสุดคือการบรรลุพระ

นิพพาน แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นจากการบ าเพ็ญพุทธกิจของ

พระพุทธเจ้าทั้ง 3 ด้าน และพุทธกิจ 5 ที่พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญตลอด 45 พรรษา เพ่ือมุ่งประโยชน์ 

เกื้อกูล และความสุขของมวลมนุษย์ ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระกิจที่บุคคลพ่ึงปฏิบัติตามหน้าที่ต่อ

บุคคลอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกครอบครัว หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ
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ประกอบด้วยหลักความกตัญญูกตเวที หลักพรหมวิหารธรรม หลักฆราวาสธรรม หลักสังควัตถุ หลัก

ทิศ 6 หลักสัปปุริสธรรม หลักอปริหานิยธรม และหลักอารยวัติ คือ หลักของสังคมในอุดมคติ ดังนั้น 

คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามแนวพระพุทธศาสนาจึงเป็นฐานความคิดให้กับองค์กร

ภาคธุรกิจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ค าส าคัญ: สัมมาชีพ; ความรับผิดชอบ; คัมภีร์พระพุทธศาสนา 

Abstract 

 The objectives of the research are: - (1) to study the concept of right 

livelihood in Buddhism (2) to study the concept of responsibility in Buddhism and (3) 

to study the value of livelihood and responsibility in Buddhism. This research is 

documented research, by studying from the Thai Tripitaka, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University’s version and related academic 

documents 

 The results were found that the right livelihood are living with a purity of 

body, speech, and mind without causing trouble for both themselves and 

others. The Buddhadhamma that encourages livelihood consists of the five precepts, 

the four paths to accomplishment, the virtues wheeling one to propensity, the seven 

noble treasures, and the eightfold path. Property management has two parts are; 1) 

external asset management consists of principles of seeking property, management 

principles, saving principles and the rules of using property; 2) internal wealth 

management is the seven noble treasures, focusing on wisdom. The goals of 

livelihood are 3 levels: individual level, social level, and the highest level are 

achieving Nibbana. The concept of responsibility in Buddhism begins with the five 

Buddha’s daily routine) in three aspects through the remaining 45 years of his life, 

aimed at the benefits and happiness of all human beings. Obligation is a duty that a 

person relies on to perform the duties towards another person, both inside and 
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outside the family. The Buddhadhamma encourages accountability consists of the 

principle of a grateful person, the holy abiding, the virtues of lay people, the bases 

of sympathy, the six directions, the merits of a gentleman, the conditions of welfare 

and the noble growth are the principles the ideal society. Thus, the value of 

livelihood and responsibility in accordance with Buddhism is a base for businesses, 

organizations, and stakeholders can be applied correctly and appropriately.  

Keywords:  Right Livelihood; Responsibility; Buddhist Texts 

 

บทน า 

            พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาส าคัญหนึ่งในโลก ที่มีหลักค าสอนที่มุ่งเน้นสร้างความสงบสุข

ของมวลมนุษยชาติ ซึ่งพระพุทธศาสนาได้มีหลักธรรมอันเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของมนุษย์ โดยเฉพาะ

การประกอบอาชีพ นั้นคือหลักแห่งสัมมาชีพ อันเป็นหลักแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับสัมมาอาชีวะ เป็น

มรรควิถี 1 ใน 8 ข้อของหลักค าสอนทางสายกลาง ซึ่งในแนวความคิดเรื่องสัมมาชีพ ในนัยแห่ง

พระพุทธศาสนานั่น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ใน เศรษฐศาสตร์แนวพุทธว่า 

“เศรษฐศาสตร์สายกลางหรือเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา เนื่องด้วยมีระบบชีวิตหรือวิถีชีวิตใน

พระพุทธศาสนาที่เรียกว่ามรรค นั้นก็คือชื่อชัดๆ แล้วก็มัชฌิมาปฏิปทา คือ ความเป็นกลางๆ เป็น

ความพอดีนั่นเอง” (Phra Dhammapitaka (P.A.Payutto), 1995) 

 การประกอบอาชีพจะเป็นไปตามหลักแห่งมัชฌิมาหรือไม่นั้น เราต้องมองถึงสาเหตุ หรือ

ต้นตอแห่งการประกอบอาชีพนั้นก็คือ หน้าที่กับความรับผิดชอบของแต่ละอาชีพ ส าหรับแนวคิดเรื่อง

ความรับผิดชอบนั้น จุดเริ่มต้นเราต้องเข้าใจในแนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ อันได้แก่ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล การค านึงถึงบุคคลในลักษณะผลรวม พฤติกรรมของมนุษย์ย่อมก่อให้เกิดขึ้นได้

และจูงใจได้ มนุษย์มีคุณค่าและศักดิ์ศรี มนุษย์มีความซับซ้อน ดังมีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ดังนี้ 

(1) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Defenses) (2) การค านึงถึงบุคคลในลักษณะรวม (A 

Whole person) (3) พฤติกรมเป็นสิ่งก่อให้เกิดได้และจูงใจได้ (A caused behavior) (4) มนุษย์ทุก

คนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคน (Dignity) และ (5) มนุษย์มีความซับซ้อนและมีความผันแปรเป็นอย่าง

มาก (Complex) (Sudassanee, 1995) ความรับผิดชอบจึงเป็นเครื่องชี้วัดลักษณะของความเป็น
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พลเมืองที่ดีที่ส าคัญอย่างหนึ่ง และความรับผิดชอบ จึงเป็นลักษณะนิสัยและทัศนคติของบุคคล ซึ่งเป็น

เครื่องผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ท าตามหน้าที่ของตนเอง และมี

ความซื่อสัตว์สุจริต การที่บุคคลมีลักษณะความรับผิดชอบ จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไป

ด้วยความราบรื่น สงบสุข นอกจากนี้ ความรับผิดชอบยังเป็นคุณธรรมส าคัญในการพัฒนาประเทศ

ด้วย ดังนั้นแล้ว ความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการท าหน้าที่ ซึ่งการกระท าตามหน้าที่จะ

สมบูรณ์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานหรือแนวความคิดของแต่ละสังคมมนุษย์ ซึ่งตามนัยของ

พระพุทธศาสนาได้มีชุดหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ที่มีอยู่ร่วมกันอยู่ในสังคม นั่นคือหลักทิศหก 

(Thai Tripitaka: 11/198-204/202-206) ซึ่งเป็นหลักแห่งการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันใน

ชีวิตประจ าวัน มีความสัมพันธ์กันในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งประเด็นแห่ง

ความสัมพันธ์นี้เอง เราสามารถทราบสาเหตุได้ว่า เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีการติดต่อสัมพันธ์

ซึ่งกันและกันตั้งแต่สถาบันเล็กสุดของสังคมอันเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตของมนุษย์นั่นก็คือ สถาบัน

ครอบครัว จนถึงความสัมพันธ์ในระดับใหญ่สุดหรือกว้างสุดนั่นก็คือสถาบันชาติ บุคคลจะอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุขนั้นต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประพฤติเรียบร้อยดี มีคุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรมประจ าใจ มีหลักธรรมที่ยึดถือเป็นหลักแห่งการปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้มีความสงบสุข 

และในหลักแห่งการเกื้อกูลกันประสานสังคม อันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

สังคมให้มีความสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพนั้นก็คือ สังคหวัตถุ (Thai Tripitaka: 11/140/167) ซึ่งเป็น

ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน หมายถึง หลักการครองใจ

คน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีท าให้คนรัก, หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยว

รั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และท าให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่ม

สลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไป ท าให้รถแล่นไปได้ตามที่ต้องการ ส าหรับสังคหวัตถุมีสี่

ประการ คือ (1) ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพ่ือประโยชน์แก่คนอ่ืน ช่วยปลูกฝังให้เป็นคน

ที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน (แบ่งปันไปมา) (2) ปิยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน 

จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน (พูดจาจับ

ใจ) (3) อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป) (4) สมานัตตา การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ โดย

ประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) 
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  ในส่วนขององค์กรภาคธุรกิจกับบุคลากรองค์กรภาคธุรกิจ ต้องมีวิสัยทัศน์ในส่วนแผนงาน

ต้องมีพุทธธรรม  (สาราณียธรรม 6 ประการ) วิสัยทัศน์มีพ้ืนฐานมาจาก (พรหมวิหาร 4) และองค์กร

ภาคธุรกิจเมื่อกล่าวถึงความเจริญก้าวหน้าขององค์ (จักร 4) ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดี (ปฏิรูปเทสะ) ตั้งอยู่

ในท าเลที่เหมาะสม ไม่ไกล หรือไกลเกินไป มีผู้ถือหุ้น คู่ค้าหรือคู่แข่งทางธุรกิจเป็นลักษณะ (สัปปุริสัง

เสวะ) กับท าธุรกิจกับคนที่ดีหรือคู่ที่ดีเป็นและที่ส าคัญหลักการต้องชัดเจน ตั้งอยู่ในพุทธธรรม คือเว้น

จากมิชชาวณิชชา การค้าขายผิดธรรม 5 ประการและมีสัมมาทิฏฐิการตั้งตนไว้ชอบ (อตฺตสมฺมาปณิธิ) 

และหลักการมีทุนท าไว้ก่อน คือ ทุนทรัพย์ ทุนสติปัญญา ทุนความร่วมมือ และทุนมนุษย์ที่เป็น

บุคลากรที่เป็นองค์ประกอบในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปเพ่ือสังคมทุกภาคส่วน (ปุพฺเพกตปุญฺญตา)  

(Phamaha Sompong Santacitto, 2010) ในมุมมองของสัมมาชีพและความรับผิดชอบนั้น 

นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้ทรรศนะว่า “แนวทางการพัฒนาใหม่ ไม่ใช้จีดีพีน า แต่มุ่งสร้างสัมมาชีพ

เต็มที่พ้ืนที่เป็นเป้าหมาย การมีสัมมาชีพเต็มที่คือ ปัจจัยของการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ท าให้เกิดความ

ร่มเย็นเป็นสุข และการเจริญเติบโตบนพ้ืนฐานของดุลยภาพ หลักสัมมาชีพจึงเป็นทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมพร้อมกันไปอย่างบูรณาการ ฉะนั้น ยิ่งมีสัมมาชีพกันมากเท่าใด 

เศรษฐกิจยิ่งดีขึ้น จิตใจดีขึ้น สังคมยิ่งดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดียิ่งข้ึน และศีลธรรมยิ่งดีขึ้น ต่างจากจีดีพีที่เมื่อ

จีดีพีขึ้น อย่างอ่ืนอาจจะไม่ดีขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะจีดีพีเป็นการวัดแบบแยกส่วนดังกล่าวแล้ว 

ฉะนั้น การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึงเป็นตัววัดการพัฒนาที่ดีกว่าจีดีพี ดังนั้นแล้ว การมีสัมมาชีพ คือ การ

มีพอกินพอใช้ ท าให้ภูมิใจในตัวเอง มีศักดิ์ศรี ท าให้ไม่อยากท าไม่ดี และการมีสัมมาชีพถ้วนหน้าท าให้

ไม่เบียดเบียนกัน” (Vasee, 2009)  ดังนั้นแล้ว นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า 

“ระเบียบวาระใหญ่ที่สุดขอมนุษยชาติคือการหาทางอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข” (Vasee, 2009) ดังนั้น 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในหลักธรรมเรื่องสัมมาชีพและความรับผิดชอบ ที่มีปรากฏในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา ให้มีความกระจ่าง ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

พระพุทธศาสนา และเป็นประโยชน์ต่อการวงการธุรกิจ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

 2. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 3. เพื่อศึกษาคุณค่าเกี่ยวกับสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นก าหนดกรอบในการวิจัย 

ก าหนดกรอบเนื้อหาในการวิจัย โดยให้อยู่ในประเด็นเกี่ยวกับสัมมาชีพและความรับผิดชอบ 

ดังมีปรากฏในพระพุทธศาสนา โดยมีข้อมูลในการศึกษาและเปรียบเทียบ ตามล าดับดังนี้ 

1) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 

 (1) หลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

 (2) คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

2) ก าหนดกรอบการวิจัยจากวัตถุประสงค์ คือ 

(1) ศึกษาหลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

(2) ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าเกี่ยวกับสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

2. ขั้นค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเอกสารและรายงานวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539  2) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ คือ อรรถกถา 

ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส รวมทั้งที่เป็นเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องโดยอาศัยข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

สุรินทร์ และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น หนังสือ, บทความทางวิชาการ, งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, อิน

เตอเน็ต เป็นต้น 

3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลเอกสารมาตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อวิเคราะห์ในเชิงสังเคราะห์เนื้อหาอธิบายความให้

เห็นข้อเท็จจริง เพ่ือตอบโจทย์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ โดยมีล าดับ ดังนี้  1) แยกแยะประเด็นส าคัญ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  2) สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่มาจากการรวบรวมข้อมูล  3) เรียบเรียงข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่หลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบใน

พระพุทธศาสนาโดยให้ตรงไปตามวัตถุประสงค์ และตอบปัญหาที่ต้องการทราบ 
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4. ขั้นสรุปและน าเสนอข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเรียบเรียงเขียนตามโครงสร้างเนื้อหา และน าข้อมูล

ทั้งหมดมา สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 1) เขียนเป็นรายงานการวิจัย  

2) น าเสนอต่อสถาบันวิจัย  3) น าเสนอต่อคณะกรรมการ 4) แก้ไขจัดท ารายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 

ผลการวิจัย    

1.หลักสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา  

หลักสัมมาชีพนี้ คือ หลักของอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียน

สังคม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ในมุมองของพระพุทธศาสนา แปลว่า “การเป็นอยู่ หรือ การ

ด ารงอยู่ที่ประกอบความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ และละเว้นการด ารงอยู่ที่ปราศจาก

ความทุจริตทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและคนอ่ืน 

สัมมาชีพนั้นตรงกับค าว่า “สัมมาอาชีวะ” แปลว่า การเลี้ยงชีพชอบ หนึ่งในมรรคมีองค์แปด (Thai 

Tripitaka: 10/402/336)  ดังนั้นหลักพุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วย (1) ศีล 5 

ซึ่งเป็นกรอบพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตของมนุษย์ (Thai Tripitaka: 22/32/19)  (2) อิทธิบาท 4 คือ 

คุณธรรมที่เอ้ือต่อการท างานทุกประเภท (Thai Tripitaka: 11/306/120)  (3) หลักจักร 4 เสาหลักที่

น าพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง น าไปสู่ความมั่งมีศรีสุข น าไปถึงจุดหมายที่ประสงค์ (Thai Tripitaka: 

25/110/64)  (4) สันโดษ หลักของความพอดี คุณธรรมที่ช่วยป้องกันความโลภของคนในโลกของทุน

นิยม (Thai Tripitaka: 25/331/33)  (5) อริยทรัพย์ 7 ทรัพย์ที่อยู่ข้างในตัวตน เริ่มจากมีความเชื่อที่

มั่นคง มีหลักในการด าเนินชีวิต ความละลายใจในการทุจริตคอร์รัปชั่น ความกลัวต่อผลกรรมไม่มี 

ความรอบรู้ มีข้อมูลข่าวสารมาก  ละการแบ่งปั่นเผื่อแผ่ต่อคนในสังคมด้วยกัน และ การรู้จักใช้ปัญญา

ในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง (Thai Tripitaka: 33/330/134)  และ (6) มรรค มรรคมีองค์ 8 ที่ยึดมั่นหลัก

ความพอเพียงตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา (Thai Tripitaka: 4/13/20-21)  หลักการของสัมมาชีพจึง

เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสัมมาอาชีวะในมรรค 8 ดังนั้น หลักสัมมาอาชีวะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ

สัมมาชีพ อนึ่ง ประเภทของสัมมาชีพนั้น แยกออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) สัมมาชีพทางกาย ได้แก่

กายสุจิตร 3 คือ ไม่เบียนเบียนคนอ่ืนด้านร่างกาย, ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น, และไม่ผิดในกาม (Thai 

Tripitaka: 13/709/489-490)  (2) สัมมาชีพทางวาจา ได้แก่สัมมาวาจา 4 คือ ไม่พูดเท็จ เว้นวาจา
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หยาบ พูดอยู่ในกรอบศีลธรม พูดแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และเอ้ือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

(Thai Tripitaka: 25/5/7) และ (3) สัมมาชีพทางใจ 3 อย่าง คือ ไม่โลภ, งดเว้นการรุกรานคนอ่ืนและ

สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในความเห็นที่ถูกต้อง (Thai Tripitaka: 11/140/167)  ในประเด็นของการ

จัดการทรัพย์นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจัดการทรัพย์ภายนอก ซึ่งแบ่งออกไปได้อีก 4 

ประการ คือ 1)  หลักการแสวงหาทรัพย์ ต้องค านึงถึงว่าจะได้มาอย่างไร การแสวงหาทรัพย์เป็นไป

โดยชอบธรรม ยินดีที่ตามหามาได้ มีสติก าลังทุ่มเทลงไป ได้เท่าไหร่ก็พอใจ ยินดีในสิ่งที่หาได้โดยชอบ

ธรรม ไม่ทุจริตฉ้อโกง (Thai Tripitaka: 25/54/340-341)  2) หลักการบริหารทรัพย์  คือ แบ่งทรัพย์

ที่หามาได้เป็น 3 ส่วนได้แก่ 1 ส่วน เลี้ยงดูคนในครอบครัว 2 ส่วนลงทุนประกอบการงาน ส่วนที่ 3 

เก็บเอาไว้ในยามที่ฉุกเฉิน เป็นการออมทรัพย์ไปในตัว 3) หลักการออมทรัพย์ การออมทรัพย์หรือการ

รักษาทรัพย์ ตลอดจนการสะสมทุน ด้านหนึ่งเป็นการออมไว้เป็นทุนท างาน (Thai Tripitaka: 

11/256/211-212)  และ 4) หลักการใช้ทรัพย์ คือ ด้านหนึ่งเลี้ยงตนเอง เลี้ยงบิดามารดา เลี้ยง

ครอบครัว และคนในความรับผิดชอบให้มีความสุข เผื่อแผ่แบ่งปันเพ่ือไมตรีจิตมิตรภาพ และใช้จ่าย

ทรัพย์นั้นท าความดีบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การท าบุญอุทิศให้ผู้ตายซึ่งจะมีญาติหรือไม่ก็ตาม ไม่

หลีกเลี่ยงภาษีอาการ หรือการบริจาคทาน (Thai Tripitaka: 18/364/419-430) และ 2) การจัดการ

ทรัพย์ภายใน คืออริยทรัพย์ 7 ประกอบด้วย (1) ทรัพย์คือศรัทธา (2) ทรัพย์คือศีล (3) ทรัพย์คือหิริ 

(4) ทรัพย์คือโอตตัปปะ (5) ทรัพย์คือสุตะ (6) ทรัพย์คือจาคะและ (7) ทรัพย์คือปัญญา (Thai 

Tripitaka: 23/4/8) เป้าหมายของสัมมาชีพมี 3 ระดับคือ เป้าหมายระดับบุคคล ระดับสังคม และ

เป้าหมายระดับขั้นสูงสุด คือการเข้าถึงสภาวะที่ปราศจากปัญหาในการด าเนินชีวิตนั้น  

2. แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา  

(1) แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นจากการบ าเพ็ญพุทธกิจของ

พระพุทธเจ้าทั้ง 3 ด้าน คือ โลกัตถจริยา, ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา (Thai Atthakatha 

Tripitaka: 1/104) ผนวกกับพุทธกิจ 5 ที่พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญตลอด 45 พรรษา และพุทธโอวาท

ที่ส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พุทธธรรมครั้งแรกที่มุ่ง 3 ด้าน คือ ประโยชน์, เกื้อกูล และความสุขของ

มวลมนุษย์ (Thai Tripitaka: 4/32/40)  ความหมายของความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา 

หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบนั้น มีอยู่ 9 หัวข้อหลักด้วยกันคือ (1) ความรู้จักส านึกใน

บุญคุณและคุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ตอบแทนต่อสิ่งนั้นอย่างรู้จักคุณค่าด้วย
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สามัญส านึก (กตัญญูกตวเที) (Thai Tripitaka: 20/364/108) (2) หลักของการอยู่ในสังคม คือ มี

ความรักต่อกัน (เมตตา) เข้าอกเข้าใจในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน (กรุณา) ชื่นชมในความส าเร็จและความ

เจริญรุ่งเรืองของคนอ่ืน (มุทิตา) และหากเกินวิสัยที่จะควบคุม ต้องรู้จักปล่อยวางอย่างรับผิดชอบ 

(อุเบกขา) (Thai Tripitaka: 11/308/208)  (3) หลักฆราวาสธรรม อันประกอบด้วย มีความจริงใจต่อ

กัน (สัจจะ) รู้จักปรับปรุงเองให้ก้าวหน้า (ทมะ) ยืนหยัดในการท างาน (อดทน) และมีจิตสาธารณะ

อาสาต่อสังคมด้วยกันต้องรู้จักเผื่อแผ่ (จาคะ) (Thai Tripitaka: 15/246/155)  (4) สังคหวัตถุ 4 

ประกอบด้วย การให้ (ทาน) มีการสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณ (ปิยวาจา) มีจิตอาสาเสียสละแรงใจ และ

เวลา (อตฺถจริยา) และ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือไม่เลือกปฏิบัติ (สมานตฺตตา) (Thai Tripitaka: 

21/32/50-51)  (5) การรู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นผู้ประสานทุกทิศ (ทิศ 6) (Thai 

Tripitaka: 11/242-284/199-218)  (7) สัปปุริสธรรม 7 คือ รู้ตักหลักการ, รู้จักประโยชน์ที่มุ่งหวัง, 

รู้จักตนเอง, รู้จักพอเพียง,รู้จักกาล, รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล (Thai Tripitaka: 11/330/134)  (8) 

หลักอปริหานิยธรรม 7 ที่เป็นกลไลในการขับเคลื่อนการท างานทุกองคาพยพให้ประสบความส าเร็จ 

(Thai Tripitaka: 10/68/86)  และเป้าหมายสูงสุดในสังคมที่คนทุกคนมีความรับผิดชอบ ก็คือ การ

เป็นสังคมแห่งอารยะ ซึ่งเรียกว่า อารยวัฒิ มีอยู่ 5 ประการ คือ เจริญด้วยจิตใจ (ศรัทธา) เจริญด้วย

ความประพฤติ (ศีล) เจริญด้วยความรู้วิทยาการสมัยใหม่ (สุตะ) เจริญด้วยจิตสาธารณะ (จาคะ) และ

เป็น สังคมอุดมปัญญา (ปัญญา) (Thai Tripitaka: 22/63-64/91-92) ส่วนประเภทของความ

รับผิดชอบชอบในพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)  ความรับผิดชอบของสมาชิกใน

ครอบครัว ประกอบด้วย พ่อแม่-บุตรธิดา, สามี-ภรรยา และ 2)  ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ครอบครัว ประกอบด้วย ครูอาจารย์-ศิษย์, กุลบุตร-มิตรสหาย, นายจ้าง-ลูกจ้าง และกุลบุตร-สมณ

พราหมณ์ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ (Thai Tripitaka: 11/140/167)  ในส่วนของวิธี

เสริมสร้างความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา นั้นแบ่งออกได้ 3 ระดับคือ 1)  ระดับบุคคล 2)  

ระดับครอบครัว และ 3) ระดับสังคม  

(2) แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ทั่วไป อันประกอบไปด้วยที่มาของแนวคิด 

ความหมาย หลักการด าเนินกิจกรรม ความส าคัญ ขอบเขตของความรับผิดชอบ ซึ่งมีอยู่ 4 ระดับ 7 

ด้าน และมี 7 ประการตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนชนิดนั้นมีอยู่ 6 ชนิด และประเภทของความ

รับผิดชอบต่อสังคมมีอยู่ 2 ประเภท องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมมีทั้งมิติภายนอก และ

มิติภายใน ขนาดความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีอยู่ 3 แบบ ส่วนระดับขั้นของการปฏิบัติ CSR ใน
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องค์กรธุรกิจ 4 ระดับ และ 4 ขั้น การน าหลัก CSR ไปสู่การปฏิบัติในระดับองค์กรและชุมชน

ประโยชน์ของของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอยู่ 3  ขั้น คือ 1) ธุรกิจต้องพัฒนาตนเองเพ่ือ

ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 2) ธุรกิจต้องสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมเข้มแข็ง 3) การใช้สื่อสร้างสรรค์เพ่ือ

สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น CSR คือการท าธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนในสังคม (Thai 

Tripitaka: 11/140/167)   

 3. คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามแนวพระพุทธศาสนา  แบ่งออกได้ 5 

ประเด็น คือ  

(1) คุณค่าต่อมนุษย์หรือระดับปัจเจกบุคคล คือ คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบใน

ระดับปัจเจกหรือในระดับบุคคลนั้น ผู้ประกอบการควรปฏิบัติตามหลักทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์, 

และควรเว้นอบายมุขทั้งปวง พร้อมทั้งพ่ึงตั้งตนให้อยู่ในหลักกุลัฏฐิรัตติกุล  

(2) คุณค่าต่อสถาบันครอบครัว 

(2.1) คุณค่าในด้านมาตรการการสร้างเศรษฐสมบัติของครอบครัว คือ ช่วยเสริมสร้าง

ความเข้มแข้งของครอบครัว บนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐสมบัติ คือมุ่งให้แต่สมาชิกในครอบครัวได้

ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้สมบูรณ์ ตามหลักของทิศ 6 หากสมาชิกในครอบครัวได้

ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ แล้ว ครอบครัวนั้น ก็สามารถ

สร้างความเป็นครอบครัวที่เข้มแข้งได้ โภคทรัพย์ภายนอกของครอบครัวนั้นก็ย่อมพวกพูน และ

บริบูรณ ์

(2.2) คุณค่าในด้านการป้องกันความเสื่อมของครอบครัว คือ การปฏิบัติตามหลักกุลจิรฐิติ

ธรรม ซึ่งได้แก่ แสวงหาของที่หาย (2)การซ่อมแซมของที่เก่า (3) รู้จักบริโภค และ (4 ตั้งผู้มีศีลธรรม

เป็นพ่อบ้านแม่เรือน   

(2.3) คุณค่าในมาตรการ การบริหารโภคทรัพย์ของครอบครัว คือ พระพุทธศาสนายกย่อง

บุคคลที่มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม หลักศีลธรรมอันดีงามว่าเป็นบุคคลชั้นสูง  

(2.4) คุณค่าในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว คือ ครอบครัวใดมุ่งหวังความ

เจริญของตระกูลและครอบครัว ครอบครับนั้น พึงป้องกันอบายมุข 6 

(3) คุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ คือ การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึงควรเป็นเป้าหมายและดัชนีวัด

การพัฒนาพื้นที่ หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชน ต าบลหรือท้องถิ่น และจังหวัด ควรมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ 
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 (4) คุณค่าต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ หากคนเรารู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

โดยยึดหลักสัมมาชีพ และด าเนินชีวิตภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อทุกสรรพสิ่ง  

(5) คุณค่าด้านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คุณค่าในด้านนี้ 

มุ่งในการประดิษฐ์ การผลิต การใช้เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรง มีมากมาย

หลายอย่าง เพ่ิมเติมขึ้นๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกื้อกูลไม่ท าลายธรรมชาติ เทคโนโลยีที่

ประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่กล่าวมา คุณค่าของสัมมาชีพและความ

รับผิดชอบในพระพุทธศาสนานั้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิภาพ  ได้ดังแผนภูมิภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
แผนภูมิภาพที่ 1: คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 

อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า สัมมาชีพในพระพุทธศาสนา คือ แนวคิดเรื่องการ

ด าเนินชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย, ทางวาจา และใจ โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน 

รวมทั้งสิ่งแวดล้อม หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วย (1) หลักศีล 5 กรอบ

มาตรฐานการด าเนินชีวิตของมนุษย์ (Thai Tripitaka: 22/32/19)  (2) หลักอิทธิบาท 4 ที่ช่วยในการ

ท างานให้ส าเร็จ (Thai Tripitaka: 11/306/120) (3) หลักจักร 4 ที่เอ้ือให้น าไปสู่ความมั่งมีศรีสุข 

(Thai Tripitaka: 25/110/64)  (4) หลักสันโดษ เกราะคุณธรรมป้องกันความโลภ (Thai Tripitaka: 

25/331/33)  (5) อริยทรัพย์ 7 คือ ทรัพย์สินภายในที่บุคคลควรมี (Thai Tripitaka: 33/330/134)  และ 

ปัจเจกบุคคล 
• ตั้งตนไว้ชอบ เพื่อเป็นเสาหลักของครอบครัว 

สถาบันครอบครัว 
• ครอบครัวเข้มแข็ง มีรายได้มากกว่า

รายจ่าย ใช้ชีวิตพอเพียง 

ระบบเศรษฐกิจ 

• สร้างเศรษฐกิจสีขาว ปลอดคอรัปชั่น 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• อนุรักษ์และฟื้นฟูสิง่แวดลอ้ม 

เทคโนโลยี 
• สร้างนวัตกรรมเป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อม 
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(6) หลักมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินสัมมาชีพ ที่ยึดมั่นหลักความพอเพียงตามแนวทาง

มัชฌิมาปฏิปทา (Thai Tripitaka: 4/13/20-21)  ในหลักพุทธธรรมนั้นได้แบ่งประเภทของสัมมาชีพ

ออก 3 ระดับ คือ (1) ระดับกาย คือ การไม่เบียดเบียนต้นและผู้อ่ืนด้านร่างกาย (2) ระดับวาจา คือ มี

สัมมาวาจา  และ (3) ระดับจิตใจ คือ มีความเห็นที่ถูกต้อง งดเว้นการเบียดทุกสรรพสิ่ง (Thai 

Tripitaka: 13/709/489-490)  ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นให้มนุษย์รู้จักใช้ชีวิตที่มีความ

สมดุลที่องคาพยพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสีที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า เศรษฐกิจ

พอเพียง คือ..เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และ

เศรษฐกิจชุมชน (Vasee, 2009) หลักสัมมาชีพในการจัดการทรัพย์นั้น มี 2 ลักษณะคือ (1) การ

จัดการทรัพย์ภายนอก มุ่งเน้นให้เว้นมิจฉาอาชีวะ ประกอบสัมมาอาชีวะ คือ ไม่ได้เน้นจ านวนทรัพย์ที่

พึงมี แต่เน้นที่เหตุของการได้มาของทรัพย์ (2) ทรัพย์ภายเรียกว่าอริยทรัพย์ ซึ่งบุคคลพึงมีเพ่ือ

ประกอบกิจให้สมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายใน  (Thai Tripitaka: 23/4/8) ส่วนเป้าหมายของ

สัมมาชีพนั้นมี 3 ระดับ ระดับบุคคล เน้นการรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุล และพอเพียง ระดับสังคม เน้น

การไม่เบียดเบียนทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และระดับสูงสุด คือคือการเข้าถึงสภาวะที่ปราศจาก

ปัญหาในการด าเนินชีวิตนั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ซึ่งมีอยู่ 3 

หลักคือ (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี (Theerathanachaikul, 

2014) 

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา นั้นเริ่มต้น

จากการบ าเพ็ญพุทธกิจทั้ง 3 ด้านของพระพุทธเจ้าตลอด 45 ปีของพระพุทธองค์ (Thai Atthakatha 

Tripitaka: 1/104)  และปรากฎเด่นชัดจากการส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พุทธธรรมครั้งแรก (Thai 

Tripitaka: 4/32/40)  ดังนั้น หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบประกอบด้วย (1) หลัก

ความกตัญญูกตเวที คือ ความรู้จักส านึกในบุญคุณและคุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง

ด้วย ตอบแทนต่อสิ่งนั้นอย่างรู้จักคุณค่าด้วยสามัญส านึก (Thai Tripitaka: 20/364/108) (2) หลัก

พรหมวิหารธรรม ที่เป็นหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจ และเข้าถึง  (Thai Tripitaka: 

11/308/208)   (3) หลักฆราวาสธรรม คุณธรรมที่เอ้ือต่อการครองเรือน (Thai Tripitaka: 

15/246/155) (4) หลักสังควัตถุ คุณธรรมเครื่องเหนี่ยวน าให้คนอยู่ด้วยในในสังคม (Thai Tripitaka: 

21/32/50-51 (5) หลักทิศ 6 กรอบพ้ืนฐานของการสร้างความรับผิดชอบของคนในสังคม)  (Thai 

Tripitaka: 11/242-284/199-218) (7) หลักสัปปุริสธรรม คุณธรรมที่เอ้ือในการด าเนินชีวิตในสังคม 
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(Thai Tripitaka: 11/330/134)  (8) หลักอปริหานิยธรม กลไกคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมบน

พ้ืนฐานแห่งสันติสุข (Thai Tripitaka: 10/68/86)  และประการสุดท้าย คือ (9) หลักอารยวัติ คือ 

สังคมแห่งอุดมคติ (Thai Tripitaka: 22/63-64/91-92) หลักพุทธธรรมเหล่านี้มีความสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ ที่ได้เสนอแนวคิดว่า หลัก ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คือ รูปแบบ

การแนวแนวใหม่ การด าเนินธุรกิจเพียงแค่หวังผลก าไรไม่เพียงพอ ควรวางแผนกลยุทธการตลาดอย่าง

มีจริยธรรม ห่วงใยต่อสังคม น าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า ก่อให้เกิดผลก าไรที่ยั่งยืน ยกระดับ

คุณภาพชีวิต (Singchoo, 2014) ประเภทความรับผิดชอบนั้นมี 2 ประเภทคือ (1) ความรับผิดชอบ

ต่อสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย พ่อแม่-บุตรธิดา, สามี-ภรรยา (2) ความรบผิดชอบต่อสังคม 

ประกอบด้วย ครูอาจารย์-ศิษย์, กุลบุตร-มิตรสหาย, นายจ้าง-ลูกจ้าง และกุลบุตร-สมณพราหมณ์ 

ประเภทความรับผิดชอบนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของสภาธุรกิจโลก

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council Sustainable Development) ที่ได้กล่าวว่า 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือความมุ่งมั่นหรือพันธะที่ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่องในการที่จะ

ประพฤติอย่างมีจริยธรรม แลมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้

แรงงาน รวมถึงครอบครัวของเขาเหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนา

ท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง (Theerathanachaikul, 2014) 

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามแนว

พระพุทธศาสนามี 5 ด้าน คือ (1) คุณค่าต่อมนุษย์หรือระดับปัจเจกบุคคล  (2) คุณค่าต่อสถาบัน

ครอบครัว ในคุณค่าต่อสถาบันครอบครัวนั้น แบ่งได้ 4 ประการ คือ(1) คุณค่าในด้านมาตรการการ

สร้างเศรษฐสมบัติของครอบครัว (2)  คุณค่าในด้านการป้องกันความเสื่อมของครอบครัว (3) คุณค่าใน

มาตรการ การบริหารโภคทรัพย์ของครอบครัว (4) คุณค่าในมาตรการ การแก้ไขปัญหาภายใน

ครอบครัว  (3) คณุค่าต่อระบบเศรษฐกิจ (4) คุณค่าต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (5) คุณค่าด้าน

การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบนี้ มี

ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ กาญจนพันธุ์ ซึ่งได้ท าการศึกษา เรื่องกลยุทธ์การบริหารการ

จัดการความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ พบว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจว่าจะเป็นวิธีที่จะขับเคลื่อนให้

องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะมีการจัดการที่เป็นเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งหน่วยงานที่

รับผิดชอบการด าเนินการด้านนี้โดยเฉพาะ มีการมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้ามากขึ้น 
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และจะมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

โดยเฉพาะ (Kanchanapan, 2008) ดังนั้น คุณค่าของสัมมาชีพและความรับผิดชอบตามแนว

พระพุทธศาสนาจึงเป็นฐานความคิดให้กับองค์กรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินธุรกิจ 

(Steak holder) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง และเอ้ือต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ, การ

ยอมรับ, ลดความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งประโยชน์ในการคัดเลือกพนักงาน การเข้าถึงแหล่งทุน และ

การนวัตกรรมของบริษัท เพ่ือเป็นบรรษัทธรรมาภิบาลในที่สุด 

สรุป 
หลักสัมมาชีพนี้ในส่วนของสัมมาชีพในพระพุทธศาสนานั้น คือ การเป็นอยู่ หรือการด ารงอยู่

ที่ประกอบความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง

และคนอ่ืน ในพระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วย หลักพุทธ

ธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วย (1) ศีล 5 ซึ่งเป็นกรอบพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตของ

มนุษย์ (2) อิทธิบาท 4 อันเป็นคุณธรรมที่ เอ้ือต่อการท างานทุกประเภท (3) หลักจักร 4 เสาหลักที่

น าพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง น าไปสู่ความมั่งมีศรีสุข (4) สันโดษ หลักของความพอดี คุณธรรมที่ช่วย

ป้องกันความโลภของคนในโลกของทุนนิยม (5) อริยทรัพย์ 7 ทรัพย์ที่อยู่ข้างในตัวตน เริ่มจาก มีความ

เชื่อที่มั่นคง มีหลักในการด าเนินชีวิต ความละลายใจในการทุจริตคอร์รัปชั่น ความกลัวต่อผลกรรมไม่

มี ความรอบรู้ มีข้อมูลข่าวสารมาก และการแบ่งปั่นเผื่อแผ่ต่อคนในสังคมด้วยกัน ประการการสุดท้าย 

คือ การรู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง (6) มรรค มรรคมีองค์ 8 อันเป็นแนวทางการด าเนิน

สัมมาชีพ ที่ยึดมั่นหลักความพอเพียงตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา คือไม่เบียดเบียดตนและผู้อ่ืน 

มุ่งหวังประโยชน์สูงสุด  ในประเด็นของการจัดการทรัพย์นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจัดการ

ทรัพย์ภายนอก ซึ่งแบ่งออกไปได้อีก 4 ประการ คือ 1)  หลักการแสวงหาทรัพย์ 2) หลักการบริหาร

ทรัพย์ 3) หลักการออมทรัพย์ และ 4 ) หลักการใช้ทรัพย์ และ 2) การจัดการทรัพย์ภายใน คือ

อริยทรัพย์ 7 เป้าหมายของสัมมาชีพมี 3 ระดับคือ 1) เป้าหมายระดับบุคคล  2) เป้าหมายระดับสังคม 

และ 3) เป้าหมายระดับขั้นสูงสุด คือการเข้าถึงสภาวะที่ปราศจากปัญหาในการด าเนินชีวิตนั้นคือ การ

บรรลุพระนิพพาน หลักของสัมมาชีพมีที่มาจากเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ที่ต้องการ

สร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอดี พอกิน เศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีชีวิตที่อยู่อย่างพอดี พอใช้ อุ้มชู

ตนเองได้ หากมีเกินพอก็น าไปขายได้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า แต่ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความชอบธรรม  ค า



 ๒๘๖ 
 
ว่า “ความพอเพียง” นั้น มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) ความมี

ภูมิคุ้มกันที่ดี 2) เรื่องแนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ดังที่กล่าวมานี้ เพ่ือให้เห็นภาพรวม

อย่างชัดเจน นั้นผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ  ประเด็นที่ 1: แนวคิดความรับผิดชอบใน

พระพุทธศาสนา นั้นเริ่มต้นจากการบ าเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ด้าน คือ โลกัตถจริยา, 

ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา ผนวกกับพุทธกิจ 5 ที่พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญตลอด 45 พรรษา 

และพุทธโอวาทที่ส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พุทธธรรมครั้งแรกที่มุ่งประโยชน์ 3 ด้าน คือ ประโยชน์, 

เกื้อกูล และความสุขของมวลมนุษย์ ความรับผิดชอบ คือ กิริยาที่บุคคลพ่ึงปฏิบัติหน้าที่ตามความ

รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกครอบครัวนั่นเอง  หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมความ

รับผิดชอบมีอยู่ 9 หัวข้อหลักคือ (1) ความรู้จักส านึกในบุญคุณและคุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่มนุษย์เข้า

ไปเกี่ยวข้องด้วยสามัญส านึก  (2) หลักของการอยู่ในสังคม คือ มีความรักต่อกัน เข้าอกเข้าใจในเพ่ือน

มนุษย์ด้วยกัน ชื่นชมในความส าเร็จของคนอ่ืน และรู้จักปล่อยวางอย่างรับผิดชอบ  (3) หลักฆราวาส

ธรรม คือ มีความจริงใจต่อกัน ฝึกฝนตนเพ่ือก้าวหน้า ยืนหยัดในการท างาน และมีจิตสาธารณะ (4) 

สังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย การให้ มีการสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณ มีจิตอาสาเสียสละแรงใจ และเวลา

และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือไม่เลือกปฏิบัติ (5) การรู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นผู้

ประสานทุกทิศ (7) สัปปุริสธรรม 7 คือ รู้จักหลักการ, รู้จักประโยชน์ที่มุ่งหวัง, รู้จักตนเอง, รู้จัก

พอเพียง,รู้จักกาล, รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคลหลักอปริหานิยธรรม 7 ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ

ท างานทุกองคาพยพให้ประสบความส าเร็จ และเป้าหมายสูงสุดในสังคมที่คนทุกคนมีความรับผิดชอบ 

คือ การเป็นสังคมแห่งอารยะ ซึ่งเรียกว่า อารยวัฒิ มีอยู่ 5 ประการ คือ เจริญด้วยจิตใจ เจริญด้วย

ความประพฤติ เจริญด้วยความรู้วิทยาการสมัยใหม่  เจริญด้วยจิตสาธารณะ  และเป็นสังคมอุดม

ปัญญา  

ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาคนโยบาย คือภาครัฐ 

ควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศภายในกรอบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลอย่าง

จริงจริงและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายและ

งบประมาณ ทั้งให้การสนับสนุนความรู้ กระบวนการ และงบประมาณที่สอดคล้องกับภาระที่ต้อง
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ด าเนินการ  (2) ภาคผู้ประกอบกอบ คือภาคของนักธุรกิจ (3) ภาคผู้มีส่วนในการส่งเสริมหลักธรรม 

คือ ภาคคณะสงฆ์ ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับครบวงจร และบูรณาการ

ท างานที่เป็นระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ได้น าหลักพุทธธรรม

ไปประยุกต์ใช้ หรือบูรณาการกับการประกอบอาชีพ โดยเน้นพัฒนาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน  (4) ภาคมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจหลักคือผู้รับผิดชอบใน

การถ่ายทอดแนวคิด  

 2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวคิดหลักสัมมาชีพและความรับผิดชอบใน พบว่ามีประเด็นที่

น่าสนใจน ามาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งต่อไปอีก ผู้วิจัยขอแยกเป็นประเด็นดังนี้  (1)ศึกษาความ

รับผิดชอบขององค์กรไทยสังฆะที่มีต่อสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (2)ศึกษาหลักนวัตวิถีเชิงพุทธที่มี

ปรากฏในพระไตรปิฎก (3) ศึกษาสุขภาวะองค์รวมภายใต้นวัตวิถีชุมชนในมิติพระพุทธศาสนา 
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หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ ๑ 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

 ๑.๑ สามารถน าไปบูรณาการในการจัดการศึกษาในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น พุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยากับ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ สุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ เป็นต้น 
 ๑.๒ สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลชุดความรู้ (KM) ในด้านสัมมาชีพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม บทพ้ืนฐานของพุทธธรรม ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา
พระพุทธศาสนาและการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างนวัตกรรมโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นแกนกลาง ตามนโยบาของไทยแลนด์ ๔.๐ สืบต่อไป 
 

๒. กิจกรรมด้านการน าไปบูรณาการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชน 

 ๒.๑ น าผลการวิจัยไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ คือ ภาครัฐและภาคเอกชน 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภาระงานเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ และ
ใกล้เคียง และสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน เช่น 
กิจกรรมนวัตวิถีชุมชนสัมมาชีพ กิจกรรมหมู่บ้านสีเขียว (Zero Waste) เป็นต้น 
 ๒.๒ น าผลการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(SCR) ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้มีหลักพุทธธรรมเป็นแกนกลางในการ
พัฒนาในทุกกิจกรรมและรูปแบบ เช่น กิจกรรมจิตอาสาชุมชน กิจกรรมสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมธรรม
ธุรกิจ และกิจกรรมธุรกิจสีเขียว เป็นต้น 

 

๓.กิจกรรมด้านวิชาการ 

 มีการรวบรวมชุดความรู้ (KM) เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ (Information) เกี่ยวกับเรื่อง
สัมมาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม (SCR) กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาสุรินทร์ ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ บริษัทจัดการท่องเที่ยว และบริษัทเอกชนทั่วไป โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบทั้งนี้เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์พันธกิจและ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาและบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ต่อสาธารณชน 

 



 

๒๙๑ 
 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย 

  

 
    
 
 



 

๒๙๒ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ และผลที่ได้จากโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๙๔ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ และผลที่ได้จากโครงการ 

กิจกรรม กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับ 

๑ . ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล จ า ก
เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เน้นแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องสัมมาชีพใน
พระพุทธศาสนา 

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
แ น ว คิ ด  ค ว า ม ห ม า ย 
คว ามส า คัญ  ป ร ะ เภท 
เป้าหมายของสัมมาชีพใน
พระ พุทธศาสนา  จ าก
พระไตรปิฎก อรรถกถา 
ฎีกา ธรรมบท วิสุทธิมรรค 
ร ว ม ทั้ ง ต า ร า  ห นั ง สื อ 
เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งงานวิจัย 

ข้อที่ ๑ ท า ใ ห้ ท ร าบถึ ง ข้ อ มู ล ที่
เ กี่ ย ว กั บ แ น ว คิ ด 
ความหมาย ความส าคัญ 
ประเภท เป้าหมายของ
สั ม ม า ชี พ ใ น
พระพุทธศาสนา รวมทั้ง
หลักสัมมาชีพกับเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด าริ 
และ แนวคิดพ้ืนฐานในการ
ออกแบบระบบสัมมาชีพ
ชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า 
อ า ชี พ ใ น ทั ศ น ะ ข อ ง
พระพุทธศาสนานั้น อาชีพ
ไหนควรท า และอาชีพแบบ
ไหน ไม่ ค ว รท า  ร วมทั้ ง
สามารถน าหลักสัมมาชีพ
ไ ป บู ร ณ า ก า ร กั บ ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ออกแบบระบบสัมมาชีพ
ชุมชนต่อไป 

๒. ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เน้นแนวคิด
เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น
พระพุทธศาสนา 

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
แ น ว คิ ด  ค ว า ม ห ม า ย 
ความส าคัญ ประเภท วิธี
เสริมสร้าง และประโยชน์
ข อ ง แ น ว คิ ด ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น
พระ พุทธศาสนา  จ าก

ข้อที่ ๒ ท า ใ ห้ ท ร าบถึ ง ข้ อ มู ล ที่
เ กี่ ย ว กั บ แ น ว คิ ด 
ความหมาย ความส าคัญ 
ประเภท เป้าหมายของ
สั ม ม า ชี พ ใ น
พระพุทธศาสนา รวมทั้ง
หลักสัมมาชีพกับเศรษฐกิจ



 
 

๒๙๕ 
 

พระไตรปิฎก อรรถกถา 
ฎีกา ธรรมบท วิสุทธิมรรค 
ร ว ม ทั้ ง ต า ร า  ห นั ง สื อ 
เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งงานวิจัย โดยเฉพาะ
แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

พอเพียงตามพระราชด าริ 
และ แนวคิดพ้ืนฐานในการ
ออกแบบระบบสัมมาชีพ
ชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า 
อ า ชี พ ใ น ทั ศ น ะ ข อ ง
พระพุทธศาสนานั้น อาชีพ
ไหนควรท า และอาชีพแบบ
ไหน ไม่ ค ว รท า  ร วมทั้ ง
สามารถน าหลักสัมมาชีพ
ไ ป บู ร ณ า ก า ร กั บ ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ออกแบบระบบสัมมาชีพ
ชุมชนต่อไป 

๓. วิเคราะห์ข้อมูล  ข้อที ่๓ ท ร า บ ถึ ง คุ ณ ค่ า ข อ ง
ห ลั ก ก า ร แ น ว คิ ด
ค ว า ม ห ม า ย  ป ร ะ เ ภ ท 
ความส าคัญ แนวทาง และ
ประโยชน์ของแนวคิดความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น
พร ะ พุ ท ธศ า สน า  แ ล ะ
แนวคิดความรับผิดชอบที่
อ ยู่ น อ ก เ ห นื อ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  ซึ่ ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้
แบบบู รณาการกั บการ
ด าเนินการพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชนได้ 

๔. รายงานฉบับสมบูรณ์  ข้อที่ ๑,๒,๓ ไ ด้ เ ล่ ม ง า น วิ จั ย ที่ มี
ประโยชน์ และคุณค่าต่อ
ก า ร ป ร ะก อบ อ า ชี พ  ๆ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการอาชีพ 



 
 

๒๙๖ 
 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กิจการหรืออาชีพนั้น  ๆ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ง 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๘ 
 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
 ประเภทผลงานที่ได้รับ: 

  ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

  ต้นแบบเทคโนโลยี 

            กระบวนการใหม่ 

        องค์ความรู้ 

  การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ 

  การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

        การพัฒนาก าลังคน 

        ทรัพย์สินทางปัญญา 

        บทความทางวิชาการ 

  การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 

  การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 

 ระดับของผลงานที่ได้รับ:  

  ระดับอุตสาหกรรม 

  ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 

                 ระดับภาคสนาม 

  ระดับห้องปฏิบัติการ 

 รายละเอียดผลงาน: 

 ได้ชุดความรู้ (KM) เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ (Information) เกี่ยวกับเรื่องสัมมาชีพและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (SCR) กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาสุรินทร์ ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุรินทร์ บริษัทจัดการท่องเที่ยว และบริษัทเอกชนทั่วไป โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบทั้งนี้เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์พันธกิจและ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาและบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ต่อสาธารณชน 
 จ านวนผลงาน:………………๑……………………. หน่วยนับ:………เรื่อง………………………… 

 

 



๒๙๙ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ : 
 ชื่อผลลัพธ์:  สัมมาชีพ และ ความรับผิดชอบ (SCR) วิถีพุทธ 

 ประเภท: 

  เชิงปริมาณ 

       เชิงคุณภาพ 

  เชิงเวลา 

  เชิงต้นทุน 

 รายละเอียด: 

 น าหลักกสัมมาชีพ และ ความรับผิดชอบ (SCR) วิถีพุทธไปบูรณาการในการจัดการศึกษาใน

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น พุทธศาสนากับ

เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยากับพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ สุขภาวะองค์รวม

วิถีพุทธ เป็นต้น และ น าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลชุดความรู้ (KM) ในด้านสัมมาชีพและความ

รับผิดชอบต่อสังคม บทพ้ืนฐานของพุทธธรรม ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา

พระพุทธศาสนาและการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในการจัดการศึกษา

เพ่ือสร้างนวัตกรรมโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นแกนกลาง ตามนโยบายของไทยแลนด์ ๔.๐ สืบต่อไป 

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ: 
      ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

  ผลกระทบต่อขีดความสามารถทาง วทน. 

  ผลกระทบต่อการจ้างงาน 

       ผลกระทบต่อสังคม 

  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของเอกชนที่ร่วมโปรแกรม 

  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

      สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

 

 



๓๐๐ 
 

 รายละเอียด: 

 (๑) น าผลการวิจัยไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ คือ ภาครัฐและภาคเอกชน 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภาระงานเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ และ
ใกล้เคียง และสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน เช่น 
กิจกรรมนวัตวิถีชุมชนสัมมาชีพ กิจกรรมหมู่บ้านสีเขียว (Zero Waste) เป็นต้น 
 (๒) น าผลการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(SCR) ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้มีหลักพุทธธรรมเป็นแกนกลางในการ
พัฒนาในทุกกิจกรรมและรูปแบบ เช่น กิจกรรมจิตอาสาชุมชน กิจกรรมสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมธรรม
ธุรกิจ และกิจกรรมธุรกิจสีเขียว เป็นต้น 

 
 



ผนวก จ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 



 
๓๐๒ 

 

แบบสรุปโครงการ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

สัญญาเลขที่ ว.๒๐๒/๒๕๖๐   
รหัสโครงการ MCU RS 6107600202 
ชื่อโครงการ การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพ และความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา  
หัวหน้าโครงการ นายธนรัฐ สะอาดเอ่ียม สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  
โทร. ๐๙๓-๓๖๗-๖๙๖๒, E-mail: thanarat.mcusr@gmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
              มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social Being) ที่นิยมอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน รวมตัวกันเป็นครอบครัว 
ชุมชน และเมื่อเกิดมาแล้วย่อมต้องประกอบอาชีพเพ่ือการด ารงชีวิตให้อยู่รอด และต้องด ารงชีวิตอยู่
ในสังคม ซึ่งการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์นั้นต้องอยู่อาศัยปัจจัย ๔ ในการด ารงชีวิตอันประกอบด้วย 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเป็นความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ และ
เมื่อมนุษย์มีความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่ในโลกแล้ว ความต้องการสูงสุดของมนุษย์คือความสุข 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพ่ึงปรารถนา ความสุขในสังคมมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการอยู่ร่วมกัน
ด้วยสันติ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การอยู่ร่วมกันด้วยสันติเป็นสิ่งที่
ต้องการในทุกระดับของสังคมมนุษย์ ทั้งในครอบครัว ในชุมชน ในสถานที่ท างาน ในสังคม ในภูมิภาค 
ในโลก เมื่อใดมีการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขก็มีสันติระบบชุมชนคือระบบการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ 

ในสังคมมนุษย์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ทั่วทุกภูมิภาคของโลก มักจะมีการ
รบพุ่งระหว่างชนเผ่า ระหว่างกลุ่มศาสนิกหรือระหว่างประเทศ สงครามคือการท าลายสันติสุขอย่าง
ร้ายแรง ผู้คนล้มตายเป็นแสนเป็นล้านคนในสงครามโลก ๒ ครั้งในศตวรรษที่แล้วคนตายไปแต่ละครั้ง
หลายสิบล้านคน มีผู้ประมาณว่าสงครามทุกชนิดในรอบร้อยปีที่ผ่านมาคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ ๒๐๐ 
ล้านคน แต่ที่ตายจากความยากจนและความ อยุติธรรมในสังคมที่เรียกว่า ความรุนแรงอย่างเงียบ 
(Silent Violence) นั้น มากกว่านั้นหลายเท่า ขณะนี้มีวิกฤตการณ์ทั่วโลก ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤต
สังคม วิกฤตสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดคือวิกฤตการณ์ของการอยู่ร่วมกัน วิกฤตการณ์อยู่ร่วมกันเกิดจาก
ความขัดแย้งระหว่างกายกับใจ ทางกายนั้นมนุษย์ได้เข้ามาอยู่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว แต่ใจยังไม่
เป็นหนึ่งเดียว ยังคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว เฉพาะกลุ่ม อาจเรียกว่า Globalization without Global 

Consciousness หรือโลกาภิวัตน์ที่ขาดจิตส านึก การขาดจิตส านึกของความเป็นหนึ่งเดียวกันท าให้เกิด
วิกฤตการของการอยู่ร่วมกัน คือการขาดศานติสุข 



 
๓๐๓ 

 

ดังนั้น สิ่งที่มนุษย์ผู้อยู่ในสังคมควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม ทั้ง
น าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างสันติสุข หรือเรียกง่ายๆ ว่าการ
ท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ ก็ย่อมหมายความว่า มนุษย์ย่อม
จะต้องมีจริยธรรมในการท างานหรือการประกอบวิชาชีพ เพราะในการท างาน มนุษย์ย่อมต้องมีสังคม
ซึ่งประกอบด้วยคนหลายคน เนื่องจากในวงการของการท างานนั้น การท างานคนเดียวย่อมเป็นไปได้
โดยยาก ดังนั้นจึงสมควรมีการวางกรอบให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างสงบสุข 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาส าคัญหนึ่งในโลก ที่มีหลักค าสอนที่มุ่งเน้นสร้างความสงบสุขของ
มวลมนุษยชาติ ซึ่งหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเสมือนแก้วมณีซึ่งเจียระไนรัศมีหลายเหลี่ยม 
ซึ่งนักวิชาการสามารถจัดมุมมองให้เห็นประกายเลื่อมรุ้งได้งดงามหลายวิธีการ พุทธธรรมเสนอ
หลักการพัฒนาปัญญาที่มุ่งการฝึกฝนอบรมตนให้บรรลุอิสรภาวะ หลุดพ้นจากปัญหา โดยทั่วไปแล้ว
พุทธศาสนิกชนดูจะเข้าถึงหลักพุทธธรรมในแง่ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ศีล ประเพณี
พิธีกรรมเหล่านั้น แท้จริงแล้วพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักการพัฒนามนุษย์และ
หลักการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ ครบกระบวนการมีองค์ประกอบและขั้นตอนตามล าดับต่อเนื่องที่
สมบูรณ์ ซึ่งพระพุทธศาสนาได้มีหลักธรรมอันเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของมนุษย์ โดยเฉพาะการประกอบ
อาชีพ นั้นคือหลักแห่งสัมมาชีพ อันเป็นหลักแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับสัมมาอาชีวะ อันเป็นมรรควิถี 
๑ ใน ๘ ข้อของหลักค าสอนทางสายกลาง ซึ่ ง ในแนวความคิดเรื่องสัมมาชีพ ในนัยแห่ ง
พระพุทธศาสนานั่น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ใน เศรษฐศาสตร์แนวพุทธว่า 
“เศรษฐศาสตร์สายกลางหรือเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา เนื่องด้วยมีระบบชีวิตหรือวิถีชีวิตใน
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่ามรรค นั้นก็คือชื่อชัดๆ แล้วก็มัชฌิมาปฏิปทา คือ ความเป็นกลางๆ เป็น
ความพอดีนั่นเอง”  

การประกอบอาชีพจะเป็นไปตามหลักแห่งมัชฌิมาหรือไม่นั้น เราต้องมองถึงสาเหตุ หรือต้น
ตอแห่งการประกอบอาชีพนั้นก็คือ หน้าที่กับความรับผิดชอบของแต่ละอาชีพ ส าหรับแนวคิดเรื่อง
ความรับผิดชอบนั้น จุดเริ่มต้นเราต้องเข้าใจในแนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ อันได้แก่ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การค านึงถึงบุคคลในลักษณะผลรวม พฤติกรรมของมนุษย์ย่อมก่อให้เกิดขึ้นได้
และจูงใจได้ มนุษย์มีคุณค่าและศักดิ์ศรี มนุษย์มีความซับซ้อน ดังมีองค์ประกอบหลัก ๕ ประการ ดังนี้ 
(๑) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Defenses) (๒) การค านึงถึงบุคคลในลักษณะรวม (A 
Whole person) (๓) พฤติกรมเป็นสิ่งก่อให้เกิดได้และจูงใจได้ (A caused behavior) (๔) มนุษย์ทุก
คนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคน (Dignity) และ (๕) มนุษย์มีความซับซ้อนและมีความผันแปรเป็นอย่าง
มาก (Complex) 

 ความรับผิดชอบจึงเป็นเครื่องชี้วัดลักษณะของความเป็นพลเมืองที่ดีที่ส าคัญอย่างหนึ่ง และ
ความรับผิดชอบ จึงเป็นลักษณะนิสัยและทัศนคติของบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ
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ตามระเบียบ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ท าตามหน้าที่ของตนเอง และมีความซื่อสัตว์สุจริต การที่ บุคคลมี
ลักษณะความรับผิดชอบ จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่น สงบสุข นอกจากนี้ 
ความรับผิดชอบยังเป็นคุณธรรมส าคัญในการพัฒนาประเทศด้วย ดังนั้นแล้ว ความรับผิดชอบจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีการท าหน้าที่ ซึ่งการกระท าตามหน้าที่จะสมบูรณ์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน
หรือแนวความคิดของแต่ละสังคมมนุษย์ ซึ่งตามนัยของพระพุทธศาสนาได้มีชุดหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตมนุษย์ที่มีอยู่ร่วมกันอยู่ในสังคม นั่นคือหลักทิศหก ซึ่งเป็นหลักแห่งการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันในชีวิตประจ าวัน มีความสัมพันธ์กันในหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งประเด็น
แห่งความสัมพันธ์นี้เอง เราสามารถทราบสาเหตุได้ว่า เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีการติดต่อ
สัมพันธ์ซึ่งกันและกันตั้งแต่สถาบันเล็กสุดของสังคมอันเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตของมนุษย์นั่นก็คือ 
สถาบันครอบครัว จนถึงความสัมพันธ์ในระดับใหญ่สุดหรือกว้างสุดนั่นก็คือสถาบันชาติ บุคคลจะอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขนั้นต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประพฤติเรียบร้อยดี มีคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรมประจ าใจ มีหลักธรรมที่ยึดถือเป็นหลักแห่งการปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้มีความ
สงบสุข และในหลักแห่งการเกื้อกูลกันประสานสังคม อันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์สังคมให้มีความสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพนั้นก็คือ สังคหวัตถุ ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่ง
การสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจ
กันไว้, วิธีท าให้คนรัก, หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันได้ และท าให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิ
ให้ชิ้นส่วนกระจายไป ท าให้รถแล่นไปได้ตามที่ต้องการ ส าหรับสังคหวัตถุมีสี่ประการ คือ (๑) ทาน 
การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพ่ือประโยชน์แก่คนอ่ืน ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปัน
กัน (แบ่งปันไปมา) (๒) ปิยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคาย
ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน (พูดจาจับใจ) (๓) อัตถจริยา 
ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป) (๔) สมานัตตา การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความ
เสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) 

 ในส่วนขององค์กรภาคธุรกิจกับบุคลากรองค์กรภาคธุรกิจ ต้องมีวิสัยทัศน์ในส่วนแผนงานต้อง
มีพุทธธรรม  (สาราณียธรรม ๖ ประการ) วิสัยทัศน์มีพ้ืนฐานมาจาก (พรหมวิหาร ๔) และองค์กรภาค
ธุรกิจเมื่อกล่าวถึงความเจริญก้าวหน้าขององค์ (จักร ๔) ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดี (ปฏิรูปเทสะ) ตั้งอยู่ใน
ท าเลที่เหมาะสม ไม่ไกล หรือไกลเกินไป มีผู้ถือหุ้น คู่ค้าหรือคู่แข่งทางธุรกิจเป็นลักษณะ (สัปปุริสังเส
วะ) กับท าธุรกิจกับคนที่ดีหรือคู่ที่ดีเป็นและที่ส าคัญหลักการต้องชัดเจน ตั้งอยู่ในพุทธธรรม คือเว้น
จากมิชชาวณิชชา การค้าขายผิดธรรม ๕ ประการและมีสัมมาทิฏฐิการตั้งตนไว้ชอบ (อตฺตสมฺมาปณิธิ) 
และหลักการมีทุนท าไว้ก่อน คือ ทุนทรัพย์ ทุนสติปัญญา ทุนความร่วมมือ และทุนมนุษย์ที่เป็น
บุคลากรที่เป็นองค์ประกอบในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปเพ่ือสังคมทุกภาคส่วน (ปุพฺเพกตปุญฺญตา) 



 
๓๐๕ 

 

 ในมุมมองของสัมมาชีพและความรับผิดชอบนั้น นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้ทรรศนะว่า 
“แนวทางการพัฒนาใหม่ ไม่ใช้จีดีพีน า แต่มุ่งสร้างสัมมาชีพเต็มที่พ้ืนที่เป็นเป้าหมาย การมีสัมมาชีพ
เต็มที่คือ ปัจจัยของการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ท าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และการเจริญเติบโตบน
พ้ืนฐานของดุลยภาพ หลักสัมมาชีพจึงเป็นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมพร้อมกัน
ไปอย่างบูรณาการ ฉะนั้น ยิ่งมีสัมมาชีพกันมากเท่าใด เศรษฐกิจยิ่งดีขึ้น จิตใจดีขึ้น สังคมยิ่งดีขึ้น 
สิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น และศีลธรรมยิ่งดีขึ้น ต่างจากจีดีพีที่เมื่อจีดีพีขึ้น อย่างอ่ืนอาจจะไม่ดีขึ้นเป็นเงา
ตามตัว เพราะจีดีพีเป็นการวัดแบบแยกส่วนดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น การมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึงเป็นตัววัด
การพัฒนาที่ดีกว่าจีดีพี ดังนั้นแล้ว การมีสัมมาชีพ คือ การมีพอกินพอใช้ ท าให้ภูมิใจในตัวเอง มี
ศักดิ์ศรี ท าให้ไม่อยากท าไม่ดี และการมีสัมมาชีพถ้วนหน้าท าให้ไม่เบียดเบียนกัน”  ดังนั้นแล้ว 
นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “ระเบียบวาระใหญ่ที่สุดขอมนุษยชาติคือการ
หาทางอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข” 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพในพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 
 ๓. เพ่ือศึกษาคุณค่าเกี่ยวกับสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 
ผลการวิจัย 

๑) หลักสัมมาชีพนี้ ในส่วนของสัมมาชีพในพระพุทธศาสนานั้น ค าว่า “สัมมาชีพ” แปลว่า 
“การเป็นอยู่ หรือ การด ารงอยู่ที่ประกอบความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ และละเว้น
การด ารงอยู่ที่ปราศจากความทุจริตทั้งทางกาย,ทางวาจา และทางใจ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้ง
แก่ตนเองและคนอ่ืน ในพระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วย 
หลักพุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพประกอบด้วย  (๑) ศีล ๕ ซึ่งเป็นกรอบพ้ืนฐานของการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ (๒) อิทธิบาท ๔ อันเป็นคุณธรรมที่เอ้ือต่อการท างานทุกประเภท (๓) หลักจักร ๔ 
เสาหลักที่น าพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง น าไปสู่ความมั่งมีศรีสุข น าไปถึงจุดหมายที่ประสงค์ ท่านว่า 
ธัญชาติ ธนทรัพย์ ยศ เกียรติ และความสุข จะหลั่งไหลมาสู่ผู้ปฏิบัติตามธรรม (๔) สันโดษ หลักของ
ความพอดี คุณธรรมที่ช่วยป้องกันความโลภของคนในโลกของทุนนิยม (๕) อริยทรัพย์ ๗ ทรัพย์ที่อยู่
ข้างในตัวตน เริ่มจาก มีความเชื่อที่มั่นคง (ศรัทธา) มีหลักในการด าเนินชีวิต (ศีล) ความละลายใจใน
การทุจริตคอร์รัปชั่น (หิริ) ความกลัวต่อผลกรรมไม่มี (โอตตัปปะ) ความรอบรู้ มีข้อมูลข่าวสารมาก (สุ
ตะ) และการแบ่งปั่นเผื่อแผ่ต่อคนในสังคมด้วยกัน (จาคะ) ประการการสุดท้าย คือ การรู้จักใช้ปัญญา
ในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง (ปัญญา) (๖) มรรค มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นแนวทางการด าเนินสัมมาชีพ ที่
ยึดมัน่หลักความพอเพียงตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา คือไม่เบียดเบียดตนและผู้อ่ืน มุ่งหวังประโยชน์
สูงสุด  ในประเด็นของการจัดการทรัพย์นั้น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การจัดการทรัพย์ภายนอก 



 
๓๐๖ 

 

ซึ่งแบ่งออกไปได้อีก ๔ ประการ คือ ๑)  หลักการแสวงหาทรัพย์ ๒) หลักการบริหารทรัพย์ ๓) 
หลักการออมทรัพย์ และ ๔) หลักการใช้ทรัพย์ และ ๒) การจัดการทรัพย์ภายใน คืออริยทรัพย์ ๗ 
ประกอบด้วย (๑) สัทธานะ (ทรัพย์คือศรัทธา) (๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) (๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) 
(๔) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือโอตตัปปะ) (๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) (๖) จาคะธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) 
และ (๗) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา) ในส่วนของเป้าหมายของสัมมาชีพนั้นมุ่งไปที่ ๓ ระดับคือ ๑) 
เป้าหมายระดับบุคคล  ๒) เป้าหมายระดับสังคม และ ๓) เป้าหมายระดับขั้นสูงสุด คือการเข้าถึง
สภาวะที่ปราศจากปัญหาในการด าเนินชีวิตนั้นคือ การบรรลุพระนิพพาน หลักของสัมมาชีพ คือ 
อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสังคม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้  
โดยมีที่มาจากเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ที่ต้องการสร้าง พ้ืนฐาน คือ ความพอดี พอกิน 
พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีชีวิตที่อยู่อย่างพอดี พอใช้ 
อุ้มชูตนเองได้ หากมีเกินพอก็น าไปขายได้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า แต่ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความชอบธรรม  
ค าว่า “ความพอเพียง” นั้น มีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ (๑) ความพอประมาณ (๒) ความมีเหตุผล (๓) ความ
มีภูมิคุ้มกันที่ดี  

๒. เรื่องแนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา ดังที่กล่าวมานี้ เพ่ือให้เห็นภาพรวมอย่าง
ชัดเจน นั้นผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็นคือ  

(๑) แนวคิดความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา นั้นเริ่มต้นจากการบ าเพ็ญพุทธกิจของ
พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ด้าน คือ โลกัตถจริยา, ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา ผนวกกับพุทธกิจ ๕ ที่พระ
พุทธองค์ทรงบ าเพ็ญตลอด ๔๕ พรรษา และพุทธโอวาทที่ส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พุทธธรรมครั้งแรก
ที่มุ่งประโยชน์ ๓ ด้าน คือ ประโยชน์, เกื้อกูล และความสุขของมวลมนุษย์ ความรับผิดชอบ คือ กิริยา
ที่บุคคลพ่ึงปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกครอบครัวนั่นเอง 
หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบมีอยู่ ๙ หัวข้อหลักคือ (๑) ความรู้จักส านึกในบุญคุณและ
คุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสามัญส านึก (กตัญญูกตวเที) (๒) หลักของการอยู่
ในสังคม คือ มีความรักต่อกัน (เมตตา) เข้าอกเข้าใจในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน (กรุณา) ชื่นชมใน
ความส าเร็จของคนอ่ืน (มุทิตา) และรู้จักปล่อยวางอย่างรับผิดชอบ (อุเบกขา) (๓) หลักฆราวาสธรรม 
คือ มีความจริงใจต่อกัน (สัจจะ) ฝึกฝนตนเพ่ือก้าวหน้า (ทมะ) ยืนหยัดในการท างาน (อดทน) และมี
จิตสาธารณะ (จาคะ) (๔) สังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย การให้ (ทาน) มีการสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณ (ปิย
วาจา) มีจิตอาสาเสียสละแรงใจ และเวลา (อตฺถจริยา) และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือไม่เลือกปฏิบัติ 
(สมานตฺตตา) (๕) การรู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นผู้ประสานทุกทิศ (ทิศ ๖) (๗) สัป
ปุริสธรรม ๗ คือ รู้ตักหลักการ, รู้จักประโยชน์ที่มุ่งหวัง, รู้จักตนเอง, รู้จักพอเพียง,รู้จักกาล, รู้จัก
ชุมชน และรู้จักบุคคลหลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการท างานทุกองคาพยพให้



 
๓๐๗ 

 

ประสบความส าเร็จ และเป้าหมายสูงสุดในสังคมที่คนทุกคนมีความรับผิดชอบ คือ การเป็นสังคมแห่ง
อารยะ ซึ่งเรียกว่า อารยวัฒิ มีอยู่ ๕ ประการ คือ เจริญด้วยจิตใจ (ศรัทธา) เจริญด้วยความประพฤติ 
(ศีล) เจริญด้วยความรู้วิทยาการสมัยใหม่ (สุตะ) เจริญด้วยจิตสาธารณะ (จาคะ) และเป็น สังคมอุดม
ปัญญา (ปัญญา)  วิธีเสริมสร้างความรับผิดชอบตามหลักพระพุทธศาสนา นั้นแบ่งออกได้ ๓ ระดับคือ 
๑)  ระดับบุคคล ๒)  ระดับครอบครัว และ ๓) ระดับสังคม และ ประโยชน์ของความรับผิดชอบในการ
จัดการทรัพย์แบ่งออกไป ๔ ประเด็นคือ ๑) ด้านการแสวงหาทรัพย์ ๒) ด้านการบริหารทรัพย์ ๓) ด้าน
การออมทรัพย์ และ ๔) หลักการใช้จ่ายทรัพย์  

 (๒) แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ทั่วไป ซึ่ง CSR คือการท าธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบ
หรือเบียดเบียนผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง
ไปพร้อม ๆ กับความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของผู้คน ชุมชน และความ ยั่งยืนของสังคม  
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๑.กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

 ๑.๑ สามารถน าไปบูรณาการจัดการศึกษาในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น พุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยากับพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ สุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ เป็นต้น 
 ๑.๒ สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลชุดความรู้ (KM) ในด้านสัมมาชีพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม บทพ้ืนฐานของพุทธธรรม ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา
พระพุทธศาสนาและการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างนวัตกรรมโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นแกนกลาง ตามนโยบาของไทยแลนด์ ๔.๐ สืบต่อไป 
 

๒.กิจกรรมด้านการน าไปบูรณาการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชน 
 ๒.๑ น าผลการวิจัยไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ คือ ภาครัฐและภาคเอกชน 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภาระงานเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ และ
ใกล้เคียง และสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน เช่น 
กิจกรรมนวัตวิถีชุมชนสัมมาชีพ กิจกรรมหมู่บ้านสีเขียว (Zero Waste) เป็นต้น 
 ๒.๒ น าผลการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(SCR) ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้มีหลักพุทธธรรมเป็นแกนกลางในการ
พัฒนาในทุกกิจกรรมและรูปแบบ เช่น กิจกรรมจิตอาสาชุมชน กิจกรรมสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมธรรม
ธุรกิจ และกิจกรรมธุรกิจสีเขียว เป็นต้น 

 
 
 



 
๓๐๘ 

 

๓.กิจกรรมด้านวิชาการ 
 มีการรวบรวมชุดความรู้ (KM) เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ (Information) เกี่ยวกับเรื่อง
สัมมาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม (SCR) กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาสุรินทร์ ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ บริษัทจัดการท่องเที่ยว และบริษัทเอกชนทั่วไป โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบทั้งนี้เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์พันธกิจและ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาและบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ต่อสาธารณชน 
 
การประชาสัมพันธ์ 
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการวิจัยผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย www.mcu.ac.th ส่วนเอกสารการตีพิมพ์ความวิจัยที่เป็นเล่มในวารสารนั้นอยู่ในช่วงการ
ด าเนินการ 

 

 



ประวัติผู้วิจัย 



 

๓๑๐ 
 

๑.ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย (สัดส่วน ๘๐ %) 

ชื่อ-นามสกุล  ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม 

วัน เดือน ปีเกิด  ๓ ตุลาคม ๒๕๒๑ 

สถานที่เกิด  ๑๐๒/๑ หมู่ ๒ บ้านสระ ต าบลกันตวจระมวล อ าเภอปราสาท จังหวัด 

    สุรินทร์ ๓๒๑๔๐ โทร.- มือถือ ๐๙๓๓-๖๗๖๙๖๑ 

ที่อยู่ปัจจุบัน   ๑๐๒/๑ หมู่ ๒ บ้านสระ ต าบลกันตวจระมวล อ าเภอปราสาท จังหวัด 

      สุรินทร์ ๓๒๑๔๐ โทร.- มือถือ ๐๙๓๓-๖๗๖๙๖๑ 

ที่ท างาน   อาคารพระพรหมบัณฑิต ห้องบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

      ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด 

      สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โทร.๐๔๔-๕๑๔๐๙๓, ๐๔๔-๕๑๔๐๓๗  

      E-mail: thanarat.mcusr@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ.๒๕๔๑  มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปริยัติบวรวิทยา (แผนกสามัญศึกษา)  

    วัดพรหมสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

  พ.ศ.๒๕๔๖ พธ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

      สุรินทร์ 

  พ.ศ.๒๕๔๖ ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

      นนทบุรี 

  พ.ศ.๒๕๕๐ M.A. (Buddhist Studies), University of Delhi-India 

  พ.ศ.๒๕๕๑ M.Phil. (Buddhist Studies), University of Delhi-India 

  พ.ศ.๒๕๕๖ Ph.D. (Buddhist Studies), University of Jammu-India 

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา 

  พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรเพื่อธ ารงรูปแบบการสอนธรรม 

      ของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย 

  พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง สมุนไพรในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ได้รับทุนสนับสนุนการ 

      วิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 



 

๓๑๑ 
 

๒. ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย (สัดส่วน ๕ %) 
 

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล  พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (วงเวียน)    

วัน-เดือน-ปีเกิด  ๒๓ มกราคม ๒๕๑๒ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  :  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยเขตสุรินทร์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน:  วัดศรีวิหารเจริญ ต าบลระแรง อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  

ที่ท างาน :   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  

      ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐, โทรศัพท์  

      ๐๔๔-๑๔๒๑๐๖ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕-๑๐๕๕๐๐๓  

ประวัติการศึกษา: 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ป.ธ.๙  ส านักเรียนวันโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ป.วค.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๖ พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ: 

ธรรมนิเทศ และ บริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา: 

พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของ 

    พุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ 

    ประชาธิปไตยประชาชนลาว   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๑๒ 
 

๓. ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย (สัดส่วน ๑๐ %) 
  

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล:   พระปราโมทย์ วาทโกวิโท (พันธพัฒน์), ดร.                          
เกิด:     ๑๖   มกราคม   ๒๕๒๖ 
สถานที่เกิด:     บ้านเลขท่ี ๘๒ หมู่   ๘ บ้านหนองนารี ต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน   
     จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๒๗๐ 
การศึกษา:    นักธรรมชั้นเอก, พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาจริยศึกษา           
    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    (เกียรตินิยม) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาสันติศึกษา 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างาน:  เป็นพระวิทยากรพัฒนาบุคลากรตามบริษัทและโรงพยาบาล 

  เป็นพระสงฆ์ปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สพฐ. 
  เป็นที่ปรึกษางานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและเทคนิคการสอน 
  เป็นพระวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทยขณะเป็นสามเณร 
  เป็นพระวิทยากรโครงการ Coaching Team ในนาม สพฐ. 
  เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ 
  เป็นพระวิทยากรจัดการฝึกอบรม Dhamma OD Happy Life 
  เป็นพระวิทยากรฝึกอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน 
  เป็นพระวิทยากรฝึกอบรมเทคนิคการสอนของพระวิปัสสนาจารย์ 

ผลงาน:    พ.ศ.๒๕๕๓ หนังสือ “พูดนอกไมค์ในองค์กร” 
   พ.ศ.๒๕๕๐ หนังสือ “ชีวิตเบิกบาน การท างานเป็นสุข”  
ต าแหน่งปัจจุบัน:   เป็นพระวิทยากรกระบวนการ Dhamma  OD Happy Life 
    เป็นพระวิทยากรกระบวนการต้นแบบสันติภาพ 
    พัฒนาองค์กรด้วยธรรมะโอดีแบบบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน:      ๖๗๓ วัดอมรทายิการาม แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย     
      กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๘-๑๕๙๖๕๔๒  
      E-mail.boss04506@hotmail.com 
      เว็บ www.DhammaOD.com 
      Facebook: Pramote OD Pantapat 

 

 

mailto:E-mail.boss04506@hotmail.com
http://www.dhammaod.com/


 

๓๑๓ 
 

๔. ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย (สัดส่วน ๕ %) 
 

ชื่อ:   นางสาวเกษศิรินทร์  ปัญญาเอก  
วัน เดือน  ปีเกิด  : ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๒ 
สถานที่เกิด:   ๑๘ หมู่ ๑ ต าบลท่าสว่าง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

   รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐       
ที่อยู่ปัจจุบัน:   ๑๘ หมู่๑ ต าบลท่าสว่าง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

   รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐       
 

ที่ท างาน:   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์   
   ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
   รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐   โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๔-๒๐๙๔   
   มือถือ ๐-๙๙๒๐-๓๑๓๔-๒  
   E-mail : WWeen2@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา:  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานฤมิตศิลป์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 
ผลงานวิจัยที่ผ่านมา:  

พ.ศ. ๒๕๕๕  โครงการศึกษา การออกแบบเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย ภายใต้แนวคิดการ  
   สวมใส่เครื่องรางของขลัง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าของผ้าไหมสุรินทร์ ตามแนว 

พุทธศาสนา : กรณีศึกษากลุ่มผู้ทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง ต าบลท่าสว่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
 

 


