
ภาคภาษาไทย

ตอนที่ ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

 พระครูปริยัติกิตติธ�ารง, ผศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร

บทน�า

 ก่อนอืน่ใด ต้องขอแสดงความชืน่ชมยนิดีและดีใจอย่างยิง่กบับณัฑิตใหม่ทุกท่านและทุกระดับ คอื

พทุธศาสตรบณัฑิต(พธ.บ.)รุน่ที ่๖๑/๒๕๕๙ พุทธศาสตรมหาบณัฑิต(พธ.ม.) และพุทธศาสตรดุษฏบีณัฑิต

กติตมิศกัดิ(์พธ.ด.) ทกุรุน่ทกุคณะ และทกุสาขาวชิาทีส่�าเร็จการศกึษาทีไ่ด้เข้ารับปริญญาบตัรด้วยความ

ภาคภูมิใจ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันนี้ ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มวก. ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

แห่งนี้ (๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ซึ่งเป็นวันที่ทุกท่านมีความภาคภูมิใจและมีความสุขใจเป็นที่สุดที่

ได้เห็นพ่อแม่ ญาตพิีน้่อง เพือ่นสนทิมติรสหาย มาแสดงความชืน่ชมยนิดแีละดใีจกบัความส�าเรจ็ของเรา

ในวันนี้ อย่างล้นหลาม จึงน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามของคณะผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความดีใจไว้ ณ โอกาสนี้ (Congratulation)

 พระพุทธศาสนา(Buddhism) เป็นศาสนาประจ�าชาติไทยมาแต่โบราณกาล เป็นศาสนาประเภท

อเทวนิยม เป็นศาสนาแห่งหลักการและเหตุผล เป็นศาสนาแห่งการท�าดีและท�าชั่ว เป็นศาสนาแห่งการ

ปฏิบัติ เป็นหลักแห่งความเพียรพยายาม และเป็นหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า จึงมุ่งเน้นที่หลัก

การปฏิบัติเป็นส�าคัญ การอ้อนวอนหรือการหวังผลดลบันดาลจากสิ่งเหนือธรรมชาติ เพื่อให้ตนประสบ

ความสุขหรือความส�าเร็จในชีวิตนั้น ไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนาในแง่ของ 

หลกัธรรมจงึมีลกัษณะเป็นวทิยาศาสตร์ทีส่ามารถพสิจูน์ได้ และเป็นเรือ่งใกล้ตวัมนษุย์ซึง่สามารถสมัผสั

รับรู้ได้ตลอดเวลา เพราะใจความส�าคัญของหลักธรรมทางพุทธศาสนานั้น ไม่มีสิ่งใดเกินเลยไปจากเรื่อง

ปัญหาชีวิต และวิธีการแก้ปัญหาชีวิตหรือที่เรียกว่า “ทุกข์และความดับทุกข์” นั่นเอง ดังที่พระพุทธเจ้า

ทรงเน้นย�า้ว่า “ภกิษทุัง้หลาย ทัง้ในกาลก่อนและในบดันี ้เราสอนแต่เร่ืองทุกข์และความดับทุกข์เท่านัน้” 

 แม้ผลแห่งการแสวงหาทางพ้นทกุข์ของพระพุทธเจ้า จะเป็นการบรรลุธรรมขัน้สูง คอื ความหมด

กิเลสทั้งปวง ซึ่งถือเป็นเป้าหมายขั้นโลกุตตระ และอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตของ

ปถุชุน หรอืฆราวาสทัว่ไปทีย่งัต้องด�าเนนิชวีติในวงจรของความอยาก ความต้องการ ความสะดวกสบาย 
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การมีบ้าน มีรถ มีต�าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีเคร่ืองอ�านวยความสะดวกและอีกสาระพัดสิ่งน่าใคร ่

น่าพอใจ แต่กระนัน้กต็าม หากได้ศกึษาหลกัพระพทุธศาสนาอย่างถ่องแท้แล้วจะพบว่า พระพุทธศาสนา

ไม่ได้ละเลยท่ีจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตของปุถุชนหรือฆราวาสเลย ทั้งยังมีหลักธรรม 

ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้การด�าเนินชีวิตเป็นไปในครรลองที่ดีอยู่มากมาย หรือแม้แต่หลักธรรมขั้นสูงก็ยัง

สามารถน�าแนวคดิมาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชวีติอย่างสามัญได้ หลักธรรมทางพุทธศาสนา จึงมคีวาม

ครอบคลุมทั้งในส่วนการปฏิบัติข้ันท่ียังเกี่ยวข้องกับกิเลสหรือขั้นส�าหรับปุถุชน เรียกว่า “โลกิยธรรม” 

และขั้นที่บริสุทธิ์จากกิเลสหรือขั้นส�าหรับพระอริยบุคคล เรียกว่า “โลกุตตรธรรม” 

หลักธรรมทางพุทธศาสนาทั้ง ๒ ระดับนั้น แบ่งได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

  ๑) หลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” หมายถึง ความจริงตามแนวของเหตุผล

บริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ

  ๒) ข้อปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” หมายถึง หลักการครองชีวิตของผู้ฝึก 

อบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลส�าเร็จ คือ ความสุข ความสะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ 

ที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ 

 ลักษณะหลักธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ เรียกสั้น ๆ ก็คือ หลักความจริง และหลักความดีนั่นเอง 

ประเดน็ส�าคญัของหลกัธรรม ๒ ประการนี ้ท�าให้เหน็ได้ชดัว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏบิติั

ดงักล่าวแล้ว เพราะหลกีไม่พ้นไปจากเรือ่งของการปฏบิตักิล่าวคอื หลกัความจริงกเ็ป็นจรงิตามธรรมชาติ

อยู่อย่างนั้น แต่เมื่อมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเรา ก็จ�าเป็นต้องวางท่าทีกับความจริงให้ถูกต้อง ดังเช่น 

เรื่องชีวิตที่เป็นองค์รวมของขันธ์ ๕ ซึ่งต้องมีการเกิดขึ้น ต้ังอยู่และดับไปตามสามัญลักษณะหรือ

ไตรลักษณ์และเป็นไปตามกฏแห่งกรรม เป็นความจริงที่บริสุทธ์ตามกระบวนการธรรมชาติ ไม่อาจ 

ปฏิเสธได้ หากพยายามปฏิเสธหรือวางท่าทีไม่ถูกต้อง เข้าใจผิด ปฏิบัติผิด ผลก็คือ ความทุกข์ แต่หากรู้

เข้าใจและยอมรับตามความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติถูก เมื่อปฏิบัติถูกก็เป็นหลัก

ความดีผลของการปฏิบัติถูกก็คือ ความดับทุกข์หรือความสุข ความส�าคัญอันเป็นบทสรุปหลักธรรมทาง

พุทธศาสนา จึงอยู่ที่เป็นสิ่งที่น�ามา ซึ่งความสุขและความดีงามนั่นเอง ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า

  ธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมน�าสุขมาให้ ข้อนี้ 

เป็นประโยชน์ ในเมื่อประพฤติธรรมดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ตกไปสู่ที่ต�่าจะเห็นได้ว่า หลักธรรม

ทางพุทธศาสนา จึงมีลักษณะเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความสุข โดยอยู่บนฐานของการรู้เท่าทัน 
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ความจรงิ เมือ่เป็นเช่นนี ้หลกัธรรมทางพทุธศาสนาย่อมเข้ากนัได้กบัทุกแนวคิดในโลกท่ีเป็นไป เพือ่ความ

สขุและอยูบ่นฐานของความจรงิ หรอืมุง่หมายทีจ่ะแก้ปัญหาชวีติให้มวลมนษุย์ด้วยวถีิทางทีไ่ม่ก่อปัญหา

ให้เกิดขึ้นอีก จากการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้ทราบชัดว่า เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนเพื่อ 

แก้ปัญหาและน�าไปสูค่วามสขุทีย่ัง่ยนืเหมอืนกนัดังนี ้จึงกล่าวได้ว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนากบัแนวคดิ

เศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายและวิธีการที่สอดคล้องกัน แต่หากจะหามุมมองที่ต่างกันก็มีตรงท่ี 

พุทธศาสนามีหลักปฏิบัติขั้นสูงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสด้วย ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางปฏิบัติของบรรพชิต 

ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มุ่งสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์เป็นส�าคัญ ในขณะที่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้

มุ่งหวังถึงขั้นนั้น

หลักธรรมทางพุทธศาสนากับการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

  ในทางพระพุทธศาสนามแีนวคดิและหลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัความพอเพยีงหลายประการ ทัง้โดยตรง

และโดยอ้อม ในทีน่ีจ้ะได้สรปุในลกัษณะแนวคิดเชงิประยกุต์ใช้มาน�าเสนอไว้เพยีงบางประการทีเ่ป็นหลกั

ส�าคัญและมีส่วนสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง ดังนี้

   ๑. แนวคิดเรื่องทางสายกลาง ค�าว่า “ทางสายกลาง” นี้ ตรงกับภาษาบาลีว่า “มัชฌิมา-

ปฏิปทา” เป็นแนวทางการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ตั้งแต่การแสดงธรรมครั้งแรก คือ  

“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” มีใจความว่าด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงชี้แนะว่า เป็นทาง

ด�าเนินชีวิตที่ไม่ข้องแวะที่สุดสองอย่าง ได้แก่ การหมกมุ่นในกามสุขและการทรมานตนเอง เป็นทางที่

น�ามาซึ่งความรู้ ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในสรรพสิ่ง มุ่งสู่ความสงบและความรู้ยิ่ง จนถึงขั้นตรัสรู้และ

บรรลุนิพพานทางสายกลางท่ีว่าน้ันคือ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ  

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ

  จากแนวคิดนี้ อาจจะสรุปลักษณะของทางสายกลางในเชิงประยุกต์ใช้ส�าหรับชีวิตฆราวาส

ทั่วไปได้ว่า เป็นหนทางที่มุ่งตรงสู่จุดหมายที่ดีงาม โดยไม่ข้องแวะในทางสุดโต่ง ๒ อย่าง ได้แก่ วัตถุนิยม

หรือบริโภคนิยม ท่ียึดเอาความสะดวก สบาย ความสวยงาม ความหรูหราฟุ่มเฟือย ความอร่อยหรือ

เปลือกนอกของวัตถุต่าง ๆ ท่ีน่าชอบใจ มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในลักษณะท่ีหย่อนเกินไป คือ  

ปล่อยให้ตนเป็นทาสของวัตถุเกนิไปและไม่ท�าตัวให้ล�าบาก เช่น ตระหนีไ่ม่ยอมกนิ ไม่ยอมจ่าย ไม่ยอมใช้ 

ไม่ยอมแบ่งปัน ปฏบัิตติวัในสิง่ทีก่่อให้เกดิความล�าบากโดยไม่มเีหตผุล ซึง่เป็นทางทีต่งึเกนิไป เป็นลกัษณะ

ของความไม่พอด ีแต่ให้ด�าเนนิชวีติสายกลางคอื ถอืหลักความพอดี พอเหมาะ ถกูต้อง ตรงกบัเป้าหมาย 
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โดยมีองค์ประกอบแห่งความพอดี ๘ ประการ คือ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง(สัมมาทิฏฐิ) ความคิดที่

ถูกต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่ดีงาม (สัมมาสังกัปปะ) การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างถูกต้อง(สัมมาวาจา) 

การปฏิบตัตัิวกบัผูอ้ืน่ในทางไม่เบียดเบียน (สมัมากมัมนัตะ) การเลีย้งชีพตนในทางสจุรติ (สมัมาอาชวีะ) 

ความเพียรพยายามเพื่อพัฒนาตนเอง ละชั่วสร้างเสริมความดี (สัมมาวายามะ) ความระมัดระวังยั้งคิด

(สัมมาสติ) และความสงบใจ (สัมมาสมาธิ)

   กล่าวโดยสรุป คือการด�าเนินชีวิตอย่างพอดี โดยมีความรู้ความเข้าใจเป็นแกนน�า สร้างสรรค์

พฤตกิรรมและจติใจให้ดีงาม ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่และตนเองนัน่เอง สามารถส่งเสริมและสนบัสนนุแนวทาง

ปฏบิตัใินการด�าเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงได้เป็นอย่างดี เพราะมคีวามสอดคล้องกนัทัง้ในฐานะ

ทีเ่ป็นทางสายกลาง แนวคดิหลกัของเศรษฐกจิพอเพยีงและองค์ประกอบของทางสายกลางในพทุธศาสนา 

คุณธรรมทั้ง ๘ ประการนั้น (มรรค ๘) ก็เป็นองค์รวมแห่งธรรมที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล 

พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งด้านความรู้ ความคิด พฤติกรรมและจิตวิญญาณให้สามารถพ่ึง

ตนเองได้ มีความเข้มแข็ง ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถ

สร้างสรรค์ให้เกดิดลุยภาพทางสงัคมเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมตามความมุง่หมายของแนวคดิ

เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เพราะหัวใจส�าคัญขององค์คุณธรรมทั้ง ๘ ประการนั้นอยู่ที่ ความพอดี 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม (สัมมา)

   ๒. แนวคดิเรือ่งความสนัโดษ ความสนัโดษในทางพทุธศาสนานี ้หลายคนในสงัคมยงัไม่มคีวาม

เข้าใจถึงความหมายหรือลักษณะดีเท่าที่ควร มีไม่น้อยคนเลยที่เข้าใจว่าความสันโดษคือ ความขี้เกียจ 

การไม่ขวนขวายดิ้นรน ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา ซึ่งเป็นเหตุให้ชีวิตตกต�่า สังคมและประเทศชาติ

ก็ไม่ได้รับการพัฒนา เพราะว่าหลักค�าสอนเรื่องสันโดษ ท�าให้คนงอมืองอเท้า เป็นคนเกียจคร้าน ไม่มี

ความกระตือรือร้นในการท�างานหรือการประกอบอาชีพ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดจากหลัก 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมาก เพราะฉะนั้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะท�าความเข้าใจ 

ให้กระจ่างเรื่องความสันโดษ อันนับได้ว่าเป็นรากฐานส�าคัญของชีวิตที่พอเพียง ค�าว่า “สันโดษ”  

ตรงกับภาษาบาลีว่า “สนฺตุฏฺฐิ” มีความหมายดังที่ปรากฏในมังคลัตถทีปนี ๓ นัยได้แก่

    ๑)  สันโดษ แปลว่า ยินดีสิ่งที่เป็นของตน กล่าวคือ ความพอใจของซ่ึงเป็นส่วนของตน  

ไม่แสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกปัจจัยสิ่งของต่าง ๆ ที่ตนเองหามาได้จากการท�าหน้าที่การงานต่าง ๆ 

โดยชอบธรรม ทั้งในเวลารับ ทั้งในเวลาใช้สอย ไม่ว่าสิ่งที่ตนได้มาเป็นของตนนั้น จะเป็นสิ่งที่ดี ประณีต
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สวยงามหรือไม่ก็ตาม ก็ยินดีด้วยสิ่งนั้น ด้วยความรู้สึกที่ว่า เราได้มันมาเป็นสมบัติของเราโดยถูกต้อง  

ไม่ผิดศีลธรรม กฎหมายบ้านเมืองและจารีตประเพณีต่าง ๆ

     ๒) สันโดษ แปลว่า ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ กล่าวคือ มีความพอใจยินดีในปัจจัยสิ่งของทรัพย์สิน

เงินทองที่เราได้มาแล้ว โดยปราศจากความรู้สึกมักมาก เสียใจ มีอยู่เท่าใด ก็พอใจเท่านั้น ไม่ทะยาน

อยากได้ในสิง่ท่ีมไีม่ได้และไม่ได้มี ไม่ปรารถนามากเกนิก�าลงัความสามารถของตน และไม่มคีวามทะยาน

อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ซึ่งหมายถึง รู้จักพอประมาณนั่นเอง

     ๓) สันโดษ แปลว่า ยินดีด้วยใจที่เสมอ กล่าวคือ การละจากความรู้สึกยินดียินร้ายในสิ่งที่

น่าชอบใจน่าปรารถนา และในสิ่งท่ีไม่น่าชอบใจไม่น่าปรารถนาซ่ึงในทางพระเรียกว่า อิฏฐารมณ์และ 

อนิฏฐารมณ์ ความสันโดษตามความหมายนัยนี้ มุ่งถึงการวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียง ไม่หวั่นไหว 

ไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบ อันเป็นเรื่องของโลกธรรม ทั้ง ๘ ประการ คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ  

ได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข์ ความไม่เอนเอียงในจิตใจนี้ เกิดจากการพิจารณา 

ด้วยปัญญาเพื่อให้เข้าใจทุกสิ่งตามความเป็นจริงตามกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ เช่นที่ว่า “ทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งล้วนไม่แน่นอน(อนิจจัง) มีความเกิดขึ้น(อุปปาทะ) ในเบื้องต้น มีความตั้งอยู่ 

(ฐิติ) ในท่ามกลางและมีความดับสลายไป (ภังคะ) ในที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง ไม่มี

สิ่งใดคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้(ทุกขัง)และทุกส่ิงทุกอย่าง ไม่ใช่ตัวตนท่ีแท้จริง ไม่ใช่สัตว์บุคคล ไม่ใช่ 

ตัวตนเราเขา เราไม่สามารถบังคับให้เป็นไปดังใจเราปรารถนาได้ทุกอย่างไป (อนัตตา)” ดังนี้ เมื่อเรา 

มีความเข้าใจอย่างนี้ ก็จะท�าให้มีจิตใจที่สม�่าเสมอในทุกอารมณ์ที่มากระทบจิต มีทัศนคติเห็นภาพรวม

ของสรรพสิ่งเสมอกัน ไม่เดือดร้อนใจกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ลิงโลดใจกับสิ่งที่น่าปรารถนา ลักษณะ

นี้เรียกว่า ผู้สันโดษด้วยใจที่เสมอ

     จากความหมายของ “สันโดษ” ทั้ง ๓ นัยนี้ สรุปได้ว่า ความสันโดษ หมายถึง ความพอใจ

ยินดีในสิ่งที่ตนมี ตนได้ ด้วยจิตใจมั่นคง ความสันโดษในทางพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของการวางใจไม่ให้

เป็นทกุข์ ยอมรบัสภาพความเป็นจรงิเกีย่วกับการมกีารได้นัน่เอง หากท�าได้อย่างนีก้ถื็อว่า มจิีตใจท่ีดีงาม

และถือว่ามีทรัพย์ภายในอันส�าคัญทีเดียว ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ทรัพยมีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง” 

  ในยคุปัจจบุนันี ้มปัีญหาทางสงัคมมากมายท่ีเกดิข้ึนเพราะขาดความสันโดษ แต่กลบัมธีรรมท่ีเป็น

ฝ่ายตรงข้ามกบัสนัโดษเข้าแทนที ่คอื ตณัหา ซ่ึงเป็นอปุสรรคส�าคญัของการด�าเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพยีง การพยายามท�าความเข้าใจเรือ่งสนัโดษในสงัคมไทยให้เหน็ว่า ความสนัโดษเป็นเรือ่งของสภาพ
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จติใจทีย่อมรบัความเป็นจรงิอย่างมเีหตุผล ไม่ใช่การงอมอืงอเท้า เกยีจคร้านอย่างทีเ่ข้าใจกันโดยมากนัน้ 

เป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็น และที่ส�าคัญต้องตระหนักเสมอว่า ความสันโดษมิใช่เป็นหลักธรรมที่จะปฏิบัติ

เพียงอย่างเดียวแล้วจะบรรลุคุณความดีได้ เพราะเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องสันโดษ พระองค์จะ

ตรัสย�้าว่า ให้มีความสันโดษในวัตถุที่เกินความจ�าเป็นแต่ไม่ให้สันโดษในธรรม และให้มีความเพียร

พยายามก�ากบัในการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  เสมอ หลักสนัโดษจึงเป็นอกีแนวคดิหนึง่ซ่ึงสามารถส่งเสริม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมปัจจุบัน

  แนวคิดเรื่องความสันโดษ จัดเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ส�าคัญของชีวิตที่พอเพียง และเป็นเสมือน

ธรรมฝ่ายรับ คือเป็นคุณธรรมที่มีไว้ส�าหรับรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เพื่อให้ชีวิตด�ารงอยู่ได้ด้วย

ภาวะจิตที่เป็นสุข ซึ่งควรเชื่อมโยงกับหลักธรรมฝ่ายรุกอีกประการหนึ่ง อันเป็นหลักที่จะอ�านวยสุข 

ในชีวิตปัจจุบัน กล่าวคือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ คือประโยชน์ในภพปัจจุบัน พระพุทธองค์ได้ตรัสสอน

แก่อุชชัยพราหมณ์ ในขณะทีเ่ข้าไปเฝ้า เพือ่กราบทลูขอให้พระองค์แสดงธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุ

ในปัจจุบันและธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขภายหน้าให้ฟัง เนื่องจากตนจะย้ายไปอยู่ในต่างถิ่น 

พระพุทธองค์จงึตรสัสอน ดงัความปรากฏในพระไตรปิฎกตอนหนึง่ว่า ดูก่อนพราหมณ์ธรรม ๔ ประการนี้ 

เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในปัจจุบันคือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา และ

สมชีวิตา

   ๑) อุฏฐานสัมปทา เป็นอย่างไร คือ กุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงาน เธอเป็นผู้

ขยันช�านิช�านาญ ไม่เกียจคร้านในงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอบสวน ตรวจตรา รู้จักวิธีปฏิบัติ

ในเรื่องนั้น ๆ สามารถท�า สามารถจัดการ นี้เรียกว่า อุฏฐานสัมปทา

   ๒) อารักขสัมปทา เป็นอย่างไร คือกุลบุตรมีโภคทรัพย์มาก ที่หามาได้ด้วยความขยัน 

หมั่นเพียรแล้ว เธอจัดการคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้โดยพิจารณาว่าท�าอย่างไร พระราชาทั้งหลาย

จะไม่พึงริบโภคทรัพย์เหล่านั้นเสีย พวกโจรไม่พึงลักไปเสีย ไฟไม่พึงไหม้ไปเสีย น�้าไม่พึงพัดพาไปเสีย  

นี้เรียกว่า อารักขสัมปทา

    ๓)  กลัยาณมิตตตา เป็นอย่างไร คอื กุลบตุรเข้าอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านหรอืต�าบลใดกต็าม เธอเข้า

สนทิสนมสนทนาปราศยั ถกถ้อยปรกึษากบัท่านทีเ่ป็นคหบดีบ้าง บตุรคหบดีบ้าง พวกคนหนุม่ทีมี่ความ

ประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้าง คนสูงอายุที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้าง ผู้ประกอบด้วยศรัทธา ศีล จาคะ 
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และ(ปัญญา)เธอศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญาของเขา นี้เรียกว่า 

กัลยาณมิตตตา

    ๔) สมชีวิตา เป็นอย่างไร คือ กุลบุตรเป็นผู้เลี้ยงชีวิตเหมาะสม ไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไป ไม่ให ้

ฝืดเคืองเกินไป โดยรู้เข้าใจทางเพิ่มพูนและทางเสื่อมถอยแห่งโภคทรัพย์ ว่าท�าอย่างนี้รายได้ของเรา  

จึงจะเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจึงจักไม่เหนือรายได้ เปรียบเหมือนคนชั่งหรือลูกมือคนชั่ง  

ยกตราชั่งขึ้นแล้วย่อมรู้ว่าหย่อนไปเท่านั้น หรือเกินไปเท่านี้ ถ้าหากกุลบุตรนี้มีรายได้น้อย แต่เลี้ยงชีวิต

อยูอ่ย่างฟุม่เฟือย กจ็ะมผีูก้ล่าวหาเอาได้ว่า กุลบุตรผู้นีใ้ช้สมบติัเหมอืนกินมะเด่ือ ถ้ากลุบตุรนีม้รีายได้มาก 

แต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคือง ก็จะมีผู้กล่าวหาได้ว่า กุลบุตรผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถา แต่ด้วยเหตุที่

กุลบุตรเลี้ยงชีวิตเหมาะสม จึงเรียกว่า สมชีวิตา

  ดูก่อนพราหมณ์ โภคะท่ีเกิดข้ึนโดยชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมมีช่องทางแห่งอบายมุขคือความเสื่อม 

๔ ประการ คอื เป็นนกัเลงเทีย่วผู้หญงิ เป็นนักเลงดืม่สรุา เป็นนกัเลงเล่นการพนนัและคบคนชัว่เป็นมติร 

ต่อจากนั้น พระองค์ก็ได้ตรัสประโยชน์ที่ควรบ�าเพ็ญเพ่ือผลในภพหน้าที่เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ ๔ 

ประการ ได้แก่ สัทธาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธา สีลสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีล จาคะ

สมัปทา คือความถงึพร้อมด้วยความเสียสละ และปัญญาสัมปทา คอืความถงึพร้อมด้วยปัญญา พระองค์

ได้ตรัสแก่พราหมณ์ จากพระพุทธพจน์ดังกล่าวนี้ ย่อมท�าให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องประโยชน์สุขใน

ปัจจุบันว่า การจะด�าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สุข มีฐานะมั่นคง สมบูรณ์ได้นั้น จ�าเป็นจะต้องมีธรรม ๔ 

ประการ ซึ่งโบราณท่านเรียกว่า หัวใจเศรษฐี (อุ อา ก ส) โดยสรุปคือ

  ๑) ขยันสรรหา(อุฏฐานสัมปทา) ได้แก่ความขยันหมั่นเพียร มีมานะอดทน บากบั่น ต่อสู้  

ไม่ย่อท้อ ไม่เกยีจคร้าน ในการท�ากจิหน้าทีก่ารงาน โดยท�างานต่าง ๆ ด้วยความช�านชิ�านาญ ด้วยความรู้ 

ความเข้าใจ

   ๒) รักษาดี(อารักขสัมปทา) ได้แก่ การรู้จักเก็บออม คุ้มครองรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้ว  

ไม่ให้สูญหายหรือเสียหาย ด้วยกรณีต่าง ๆ

   ๓) มีกัลยาณมิตร(กัลยาณมิตตตา) ได้แก่ การคบหาสมาคมกับมิตรที่ดี เพราะมิตรดีย่อมไม่

ชักน�าในทางเสื่อมเสีย และสามารถชี้แนะ ให้คติในการด�าเนินชีวิตแก่ผู้อื่น

   ๔) เลี้ยงชีวิตพอเพียง(สมชีวิตา) ได้แก่ การรู้จักจับจ่าย ใช้สอยให้เหมาะสมกับฐานะและ

ความจ�าเป็น โดยมีหลักสันโดษเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ การที่จะให้ฐานะชีวิตมั่นคง และมีชีวิตที่เป็นสุข

ได้นั้น ก็ต้องเลี่ยงอบายมุขให้ได้ ดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในตอนท้ายของพระพุทธพจน์ข้างต้น 
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เพราะอบายมุขนั้น ล้วนเป็นส่วนเกินของชีวิตและน�าพาชีวิตให้มัวเมาจนต้องเสียหาย เสียศูนย์และสูญ

เสียในที่สุด ด้วยว่าการเป็นนักเลงเที่ยวผู้หญิงก็ดี เป็นนักเลงด่ืมสุราก็ดี เป็นนักเลงเล่นการพนันก็ดี  

คบคนชัว่เป็นมติรกด็ ีล้วนเกินมาจากตณัหา ซ่ึงมอีวิชชาเป็นมลูรากและมคีวามทกุข์เป็นดอกผล ทกุท่าน

ผู้หวังความเจริญจึงควรหลีกเว้นให้ไกล ดุจหลีกหนีอสรพิษท่ีมีพิษร้าย ไม่ควรเข้าใกล้ ไม่ควรส้องเสพ 

โดยเด็ดขาด

 เราควรหันมาท�าความศึกษาพระธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์ให้ชัดเจน เพื่อหาทางแก้ปัญหา

และน�าไปประพฤติปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  ในสงัคมยคุปัจจบัุนนี ้เราจงึมกัจะได้ยินค�าว่า เศรษฐกจิพอเพยีงหรอืชีวติพอเพยีงกนัอยู่นี ้ถือเป็น

ช่วงโอกาสส�าคัญท่ีเราจะได้เลือกวิถีทางแห่งการด�าเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงาม เพื่อวิกฤตการณ์ทาง 

เศษฐกิจ และสังคมจะได้ลดลง ท่ีส�าคัญหากทุกคนจับประเด็นส�าคัญของการด�าเนินชีวิตทั้งในแง่ 

เป้าหมาย และวิธีการได้ คือมีความสันติสุขเป็นเป้าหมาย มีหลักการด�าเนินชีวิตที่พอเพียงตามแนว 

พุทธศาสนา เป็นวิธีการ หรือหลักการที่อาศัยสันโดษเป็นพื้นฐาน อาศัยทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ เป็นกระบวน

การและอาศัยการเว้นจากอบายมุขทุกชนิด เป็นก�าแพงกั้นความเสื่อมทั้งหลายทั้งปวง จึงเชื่อแน่ว่า  

ความสันติสุขหรือความสงบสุข ความร่มเย็นเป็นสุขของบุคคลและสังคม ย่อมอยู่จะเป็นจริงได้อย่าง

ยั่งยืนสืบไปชั่วกาล

บทสรุป

 วกิฤตการณ์ต่าง ๆ  ทางเศรษฐกจิและสงัคมท่ีผ่านมาในสงัคมโลกและสงัคมไทยน้ัน ถือเป็นบทเรยีน 

อันล�้าค่าที่ชาวไทยทุกคน ควรท�าความเข้าใจ เพื่อสืบเสาะหาสาเหตุแห่งปัญหานั้น ๆ  แล้วด�าเนินการหา

วิธีแก้ไขปัญหา ตามหลักอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โดยมุ่งแก้ปัญหาที่สาเหตุแห่งทุกข์ 

ได้แก่ตัณหา กล่าวคือ ความทะยานอยากหรือความต้องการที่ไม่รู้จักพอของมนุษย์ เพราะหากบรรเทา

หรอืหยดุอ�านาจของตณัหาภายในบุคคลเสยีได้กส็ามารถแก้ไขปัญหาทัง้มวลของมนษุย์ได้ ซ่ึงจ�าเป็นต้อง

ใช้มรรควิธี คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวคิดเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของความรู้และคุณธรรม

ตามหลักพุทธศาสนามาเป็นเครื่องขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่เกิดจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวฯ ที่ทรงมุ่งหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึ่งตนเองได้ โดยพระองค์ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ จากนั้นพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในแนวทางของ
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ความพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และทรงมีพระราชด�าริเกี่ยวกับ “ทฤษฎีใหม่” เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกร 

ในภาคเกษตรมีชีวิตที่พอเพียงอย่างประสบผลส�าเร็จ ถึงแม้ว่าในระยะแรกภาครัฐยังไม่ได้สนใจทุ่มเท 

กบัแนวพระราชด�ารอิย่างจรงิจงัมากนกั จนกระทัง่เกดิปัญหาภาวะวกิฤติทางเศรษฐกจิ เมือ่ปี พ.ศ ๒๕๔๐ 

แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกระแสพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้

ถูกน�าเสนออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ปัจจบัุน ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เติบโตและขยายผลออกไปจากภาวะทีเ่ป็นปัญหา จนสามารถ

ด�ารงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีศักด์ิศรีและเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก เพราะเป็นแนวคิดที่ได้อาศัย 

พื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยและแนวธรรมค�าสอนในทางพุทธศาสนามาเป็นแกนส�าคัญ คือ 

ทางสายกลาง และความสันโดษ ซึ่งเป็นที่มาของความพอเพียงอันหมายถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ  

อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอน ขณะ

เดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีส�านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและ

ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีซึ่งจะท�าให้บรรลุเป้าหมาย คือ ศักยภาพ 

ในการพึ่งตนเองและดุลยภาพแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

 จากการศึกษาและน�าหลักธรรมทางพุทธศาสนา และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมีความ

สอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาหลาย ๆ ประการ จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นส่วนหนึง่ของพทุธศาสนา เพราะมีหลกัธรรมทางพทุธศาสนาปรากฏในแนวคดิ ช่วยส่งเสรมิสนบัสนนุ 

สร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการด�าเนินชีวิต 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

  เมือ่เป็นเช่นนีก้ารส่งเสรมิให้มกีารเผยแผ่แนวคดิเศรษฐกจิพอเพียงควบคูก่บัการเผยแผ่หลักธรรม

ทางพุทธศาสนา จึงเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง พุทธศาสนิกชนก็จะได้รับประโยชน์

จากการนับถือศาสนาได้อย่างเต็มที่ ในอีกด้านหนึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก�าลังเป็นที่แพร่หลาย

อยูน่ีก้จ็ะมคีวามชดัเจนในเชงินโยบายมากขึน้และในทางปฏิบติัเมือ่น�าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามา

ใช้ควบคู่กันด้วยแล้วก็ย่ิงจะท�าให้เกิดประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น ด้วยความ
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สันติสุขหรือความสงบสุข ความร่มเย็นเป็นสุขของบุคคลในสังคม ย่อมจะอยู่เป็นสุข น�าความสุขจริงได้

อย่างยั่งยืนสืบไป
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