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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษาศีล	 5	 ในจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท

2)	เพื่อศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท	3)	เพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติศีลท�าให้

เกิดโภคทรัพย์ได้ในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยคุณภาพเชิงเอกสาร

โดยค้นคว้าข้อมลูจากคมัภีร์พระไตรปิฎก	อรรถกถาและเอกสารทางด้านเศรษฐศาสตร์ทัง้ทีเ่ป็นข้อมลูปฐมภูมิ

และข้อมูลชั้นทุติยภูมิ	จากนั้นน�าข้อมูลมาจัดระบบด้วยการวิเคราะห์และการสังเคราะห์	

	 ผลการวิจัยพบว่า	ศีล	คือข้อปฏิบัติที่ดีทางกายวาจา	เป็นเจตนางดเว้นจากการกระท�าที่มีรากเหง้า	

จากอกุศล	พระพทุธศาสนาเถรวาทมศีลีอยูห่ลายระดบั	แต่ส�าหรับฆราวาสแล้วต้องมศีลี	5	เป็นอย่างน้อย	คอื	

เว้นจากการฆ่าสัตว์	 เว้นจากการลักทรัพย์	 เว้นจากการผิดในกาม	 เว้นจากการกล่าวเท็จ	 และเว้นจาก

การเสพของมึนเมา	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจริง	 ผู้มีศีล	 5	 ต้องมีเบญจธรรม	 5	 คือ	 เมตตากรุณา

สัมมาอาชีวะ	 ส�ารวมกาม	 สัจจะ	 และสติสัมปชัญญะควบคู่ไปด้วย	 ส่วนเศรษฐศาสตร์เชิงจริยศาสตร์ของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท	 หมายถึง	 การผลิต	 การบริโภค	 และการกระจายผลผลิตที่ขับเคลื่อนด้วย

ธรรมฉันทะไม่ใช่ด้วยแรงขับตัณหา	 เป็นเศรษฐศาสตร์แบบสายกลางที่ให้ความส�าคัญกับจริยธรรมหรือ

ศีลที่มีสัมมาวาจา	 สัมมากัมมันตะ	 และสัมมาอาชีวะในองค์มรรคเป็นแกนของชีวิตทางเศรษฐกิจ	 เพื่อก้าว

ไปสู่สมาธิและปัญญาในล�าดับต่อไป	 การมีศีลไม่ท�าให้เกิดโภคทรัพย์ได้โดยตรง	 แต่ท�าให้รักษาโภคทรัพย์ไว้
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ได้	เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ	สาเหตุท�าให้เกิดโภคทรัพย์	คือ	เบญจธรรม	5	ประการที่ผู้มีศีลประพฤติ

ควบคู่ไปด้วยกัน

ค�าส�าคัญ: ศีล 5, โภคทรัพย์, เศรษฐศาสตร์เชิงจริยศาสตร์, พระพุทธศาสนาเถรวาท

Abstract

 This research had three objectives : 1) to study the Five Precepts in the 

Theravada Buddhist Ethics, 2) to study the Theravada Buddhist Ethiconomics, and 

3) to analyze the practice of Five Precepts that brought us a wealth in view of the 

Theravada Buddhism. This was a documentary qualitative research. The data

collected were from both primary and secondary sources including the Tripitaka 

scripture, its commentary and economic papers. These sources were systematically 

analyzed and synthesized for the purposes of this study.

 The study revealed that the precepts were for physical and verbal practices 

of people who intended to refrain from acts that were rooted in evil. There were

many precepts in Theravada Buddhism, but lay Buddhists needed to follow at least 

the Five Precepts, namely 1) to abstain from killing, 2) to abstain from stealing,

3) to abstain from sexual misconduct, 4) to abstain from lying and 5) to abstain from 

alcoholic drinks. To be useful to real life, the Five Precepts, according to Theravada 

Buddhism, must be practiced along with the Five virtues of benevolence, right

livelihood, sexual restraint, truthfulness and mindfulness. With regard to the Theravada 

Buddhist Ethiconomics, economic principles like production, consumption and 

distribution must be driven by the power of the right will, not of passion. It was the 

economics of the middle way that valued ethics, in other words, Right Speech,

Right Action, and Right Livelihood in the Noble Eightfold Path as the core of 

economic life in order to step into meditation and the next wisdom. The practice of 

the Five Precepts did not cause direct wealth, but because of not being negligent in 

life, it helped maintain the wealth. The sources of the direct wealth were the Five 

Virtues that people practiced along  with the Five Precepts.

Keywords : The Five Precepts, Wealth, Ethiconomics, Theravada Buddhism
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บทน�ำ

	 ส�ำหรับพุทธศำสนิกชนทั้งหลำย	 ภำยหลังที่มีกำรสมำทำนศีล	 5	 จำกพระสงฆ์ทุกครั้ง	 จะมี

ข้อควำมหนึง่จำกพระบำลทีีพ่ระสงฆ์ได้กล่ำวถงึอำนสิงส์ของศีล	เพือ่เป็นกำรส่งเสรมิก�ำลงัใจแก่ฆรำวำส

ผู้ปฏิบัติศีล	ตอนหนึ่งว่ำ	สีเลนะ	โภคสัมปทำ	ซึ่งแปลว่ำ	ศีลท�ำให้มีโภคทรัพย์	ข้อควำมนี้ท�ำให้เข้ำใจว่ำ	

ผู้มีศีลสำมำรถมีทรัพย์สมบัติและสร้ำงรำกฐำนควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจให้แก่ตนเองได้ด้วยกำรมีศีล	

ซึง่ตรงกนัข้ำมกบัควำมเข้ำใจของคนโดยทัว่ไปว่ำ	กำรแสวงหำโภคทรพัย์และควำมมัง่คัง่ด้ำนทรัพย์สิน

นั้น	 เป็นเรื่องของเศรษฐกิจทำงโลกเท่ำนั้น	 โดยเฉพำะเกี่ยวข้องกับวิชำเศรษฐศำสตร์	 ที่ว่ำด้วย

กำรน�ำทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์มำกที่สุด	 จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

กำรปฏิบัติศีล	ซึ่งเป็นเรื่องทำงธรรมแต่อย่ำงใด

	 ฉะนั้น	วิชำเศรษฐศำสตร์จึงได้ให้วิธีกำรหลำกหลำยในกำรแสวงหำโภคทรัพย์ที่แตกต่ำงกันไป	

ตำมแต่ละส�ำนักของทฤษฏีเศรษฐศำสตร์	ตัวอย่ำง	ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ส�ำนักคลำสสิคของอดัม	สมิท	

(Adam	Smith,	ค.ศ.	1723	–	1790)	และเดวิด	ริคำร์โด	(David	Ricardo,	ค.ศ.	1772	–	1823)	

ซ่ึงเป็นที่มำอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของโลกปัจจุบัน	 สำระส�ำคัญของทฤษฎี

เศรษฐศำสตรส์�ำนกันี	้กเ็หมอืนกบัทฤษฎเีศรษฐศำสตรท์ัว่ไป	กลำ่วคอื	มุง่เอำกำรสรำ้งควำมมั่งคัง่และ

ควำมสมบูรณ์พูนสุขทำงวัตถุของมนุษย์เป็นเป้ำหมำย	 แต่ที่เน้นเป็นพิเศษคือส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ

เสรีนิยม	 โดยที่เอกชนสำมำรถประกอบธุรกิจได้อย่ำงเสรี	 จ�ำกัดบทบำทของรัฐในกำรแทรกแซงทำง

เศรษฐกจิโดยเช่ือว่ำ	เศรษฐกิจแบบเสรนียิมจะส่งเสรมิควำมมัง่ค่ังแก่เอกชนและจะส่งผลแก่รฐัในทีส่ดุ	

ดังที่	อภิชัย	พันธเสน	ได้อ้ำงถึงวิสัยทัศน์ของ	อดัม	สมิท	ว่ำ	“โลกในอนาคตจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน 

โดยตลาดการค้าเสรีจะท�าให้วิสัยทัศน์ของชุมชนโลกที่แท้จริงบังเกิดขึ้น มนุษยชาติจะมีความก้าวหน้า

ในทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าร่วมกัน…”	(อภิชัย	พันธเสน,	2558	:	196)

	 อย่ำงไรก็ดี	 หำกพิจำรณำถึงควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงวิชำเศรษฐศำสตร์และจริยศำสตร์แล้ว	

ไม่ปรำกฏว่ำมีทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์ทฤษฎีใดที่กล่ำวว่ำ	จริยธรรมซึ่งในที่นี้หมำยถึงศีลที่เป็นบ่อเกิด	

ของโภคทรัพย์	 อันแสดงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจริยศำสตร์กับเศรษฐศำสตร์เช่นเดียวกับที่

พระพุทธศำสนำเถรวำทได้กล่ำวเอำไว้	 ตรงกันข้ำมคนโดยทั่วไปยังเข้ำใจด้วยซ�้ำไปว่ำ	 เศรษฐศำสตร์

เป็นเรื่องทำงโลก	ส่วนศีลเป็นเรื่องทำงศำสนำไม่ควรจะน�ำมำเกี่ยวข้องกัน	จนถึงกับสมัยหนึ่งเข้ำใจว่ำ

หลักค�ำสอนในพระพุทธศำสนำบำงข้อเป็นอุปสรรค์ต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจด้วยซ�้ำไป	 ดังที่นำยก

รัฐมนตรีสมัยหนึ่งได้ส่งสำส์นถึงคณะสงฆ์	 เพื่อไม่ให้เทศนำหลักธรรมบำงข้อที่เข้ำใจว่ำเป็นอุปสรรค

ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจว่ำ	
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 นี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลและกระผมเองร้องขอ เพราะเหตุว่า พระธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกทาง ที่สามารถจะเลือกเอามาสอนหรือจูงใจ

ให้คนประพฤติปฏิบัติ มีค�าสอนให้คนมักน้อยสันโดษ ไม่อยากท�าอะไร ไม่อยาก

ได้อะไร อย่างที่เคยสอนกันว่าไม่จ�าเป็นต้องขวนขวาย ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ 

ค�าสอนอย่างนี้อาจจะเหมาะส�าหรับกาลสมัยหนึ่ง แต่จะไม่เหมาะส�าหรับสมัยปฏิวัติ

ซ่ึงต้องการความขวนขวายหาทางก้าวหน้า จ�าต้องเลือกสรรเอาธรรมะที่สอนให้มี

วิริยะอุตสาหะขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาชีพ ไม่ประมาท ไม่หวังพึ่งคนอ่ืน 

พึ่งแต่ตัวเอง และความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเหล่านี้ซึ่งกระผมเข้าใจว่ามีพุทธภาษิต

อยู่มากมายที่จะน�ามาสอนได้ จึงใคร่ขอร้องคณะสงฆ์ให้พยายามสอนคนไปในทางนี้ 

จะเป็นการช่วยแผนการเศรษฐกิจและงานทุกอย่างที่รัฐบาลปฏิวัติก�าลังท�าอยู่ โดย

มุ่งความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นความวัฒนาถาวรทางพระศาสนาเอง 

(อ้ำงใน	พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2556	:	28)	

	 ควำมเข้ำใจแบบที่กล่ำวมำนี้	ได้น�ำไปสู่กำรพัฒนำสังคมที่แยกกัน	ระหว่ำงกำรเมืองกับศำสนำ

หรือ	ระหว่ำงชีวิตทำงโลกกับชีวิตทำงธรรม	จนท�ำให้มองไม่เห็นว่ำ	เศรษฐกิจกับศำสนำ	หรือชีวิตทำง

โลกกับชีวิตทำงธรรมนั้นมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด	 หำกจะเปรียบเทียบแล้วก็เป็นเสมือนหนึ่ง

สองด้ำนของเหรียญเดียวกัน	ฉะนั้น	เพรำะขำดกำรให้ควำมส�ำคัญต่อควำมสมดุลกันของชีวิตทั้งสอง

แบบคือชีวิตทำงโลกกับชีวิตทำงธรรมดังกล่ำวนี้	 ผลที่ตำมมำคือควำมตกต�่ำทำงด้ำนจิตใจที่เป็นมิติ

ทำงจรยิธรรม	ผู้คนต่ำงมุง่แสวงหำ	โภคทรพัย์เพือ่ควำมมัง่ค่ังทำงเศรษฐกจิกนั	แม้ในช่องทำงทีไ่ม่สจุรติ

ก็จะกระท�ำ	อันเป็นที่มำของกำรคอร์รัปชัน	กำรค้ำมนุษย์ในรูปแบบต่ำง	ๆ 	ธุรกิจที่ผิดกฎหมำย	ควำมไร้

ระเบียบวินัย	 กำรไม่มีน�้ำใจที่ดีต่อกันฉันท์เพื่อนมนุษย์	 เป็นต้น	 ควำมตกต�่ำทำงด้ำนจิตใจทั้งหมดนี้

ไม่ใช่ปัญหำระดับบุคคล	 แต่กลำยเป็นปัญหำของสังคมแทน	 ฉะนั้น	 แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ

ฉบับที่	2	พ.ศ.	2510-14	จึงเพิ่มค�ำว่ำ	“สังคม”	เข้ำไปด้วยโดยปรับเป็น	“แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ”	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้ควำมส�ำคัญต่อมิติทำงสังคมที่หมำยถึงตัวมนุษย์ท่ีมีองค์ประกอบท้ัง

ทำงร่ำงกำยและจิตใจ	วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมำกขึ้นด้วย	(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2556	:	

31)	ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-

64)	ภำยใต้แผนแม่บทหรือยุทธศำสตร์ชำติ	20	ปี	แม้เป้ำหมำยของกำรพัฒนำ	จะได้รับกำรปรับปรุง

และเปลีย่นแปลงไปมำก	แต่กำรเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกจิและควำมส�ำคัญของมนุษย์ทีม่ต่ีอกำรพฒันำ

ยังเป็นประเด็นส�ำคัญอยู่อย่ำงไม่เปลี่ยนแปลง	 ดังข้อควำมตอนหนึ่งที่ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ

กำรพัฒนำมนุษย์ที่จะส่งผลดีต่อควำมยั่งยืนและมั่นคงของสังคมว่ำ	“หล่อหลอมให้คนไทย มีค่านิยม

ตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
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มีระเบียบวินัย มีจิตส�านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม”	 (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ	ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี,	ม.ป.ป.	:	15)

	 ส�ำหรับพระพุทธศำสนำเถรวำทแล้ว	จำกข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นที่ว่ำ	สีเลนะ	โภคสัมปทำ	ศีล

ท�ำให้เกิดโภคทรัพย์	 แสดงว่ำในทัศนะของพุทธจริยศำสตร์เถรวำทแล้ว	 ระหว่ำงควำมก้ำวหน้ำทำง

เศรษฐกิจและศีลที่เป็นค�ำสอนทำงจริยธรรมน้ันต้องไปด้วยกัน	 หรือมีควำมเก่ียวข้องกันอย่ำงใกล้ชิด	

กล่ำวอีกนัยหนึ่ง	 ชีวิตทำงโลกกับชีวิตทำงธรรมนั้น	 ต่ำงเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันอย่ำงขำดเสียไม่ได้

เพรำะไม่ว่ำจะเป็นใน	กำรแสวงหำโภคทรพัย์	กำรรกัษำโภคทรพัย์และกำรใช้จ่ำยสนิทรพัย์ไปเพือ่บ�ำบดั

ควำมต้องกำรของตน	 จะต้องควบคู่ไปกับจริยธรรมด้วยเสมอ	 โภคทรัพย์นั้นจึงจะงอกเงยและบังเกิด

ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน	ทั้งแก่ตนเองและสังคม

	 ฉะนัน้	ด้วยเหตุผลทีก่ล่ำวมำทัง้หมด	ผู้วจัิยจึงประสงค์ทีจ่ะศึกษำเศรษฐศำสตร์เชิงจรยิศำสตร์

ของพระพุทธศำสนำเถรวำทหรือกำรเป็นปัจจัยท�ำให้เกิดโภคทรัพย์ของศีล	 ซ่ึงเป็นค�ำสอนระดับ

จริยธรรมในพระพุทธศำสนำเถรวำท	 ทั้งนี้เพื่อควำมประพฤติที่ดีงำมโดยเฉพำะเมื่อมนุษย์ต้องท�ำมำ

หำกินหรือต้องแสวงหำโภคทรัพย์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษำศีล	5	ในจริยศำสตร์ของพระพุทธศำสนำเถรวำท

	 2.	เพื่อศึกษำเศรษฐศำสตร์เชิงจริยศำสตร์ของพระพุทธศำสนำเถรวำท

	 3.	เพื่อวิเครำะห์กำรปฏิบัติศีลที่ท�ำให้เกิดโภคทรัพย์ได้ในทัศนะของพระพุทธศำสนำเถรวำท

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 กำรศึกษำและวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเรื่องศีล	 โดยเน้นศีล	 5	 เพรำะเป็นศีลของฆรำวำส

และฆรำวำสต้องแสวงหำและสะสมโภคทรัพย์	จำกเอกสำร	ต�ำรำ	คัมภีร์	และงำนค้นคว้ำที่เกี่ยวข้อง

จำกข้อมูลชั้นปฐมภูมิและข้อมูลชั้นทุติยภูมิ

ผลกำรวิจัย

	 ในกำรท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับ	 “กำรปฏิบัติศีลท�ำให้เกิดโภคทรัพย์ได้อย่ำงไร	 :	 กำรศึกษำ

เชิงวิเครำะห์เศรษฐศำสตร์เชิงจริยศำสตร์ของพระพุทธศำสนำเถรวำท”	 ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อศึกษำ

ออกเป็น	 3	 หัวข้อ	 ดังนี้	 1)	 ศีล	 5	 ในจริยศำสตร์ของพระพุทธศำสนำเถรวำท	 2)	 เศรษฐศำสตร์

เชิงจริยศำสตร์ของพระพุทธศำสนำเถรวำท	และ	3)	กำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติศีลที่ท�ำให้เกิดโภคทรัพย์	

โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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1. ศีล 5 ในจริยศำสตร์ของพระพุทธศำสนำเถรวำท 

	 ศีล	แปลว่ำ	ปกติ	หมำยควำมว่ำ	ผู้ปฏิบัติศีลจะเป็นคนมีพฤติกรรมปกติธรรมดำ	(พุทธทำส

ภิกขุ,	2551	:	11)	ฉะนั้น	ผู้มีศีลจะมีพฤติกรรมที่ดีงำม	ที่เป็นคุณสมบัติของคนท�ำดีทำงกำยและวำจำ

ไม่เบยีดเบยีนตนเองและสงัคม	พระพทุธศำสนำเถรวำทได้แบ่งศีลไว้ตำมเพศสภำพทีม่อียู่ของชำวพทุธ

ไว้หลำยประเภท	คือสกิขำบท	227	ข้อ	ส�ำหรบัภิกษ	ุสกิขำบท	311	ข้อ	ส�ำหรบัภิกษณีุ	สกิขำบท	10	ข้อ	

หรือศีล	10	ของสำมเณร	และศีล	5	ส�ำหรับฆรำวำสโดยทั่วไป	ส�ำหรับผู้ถืออุโบสถศีลนั้นพระพุทธเจ้ำ

ได้บญัญัติศีลไว้	8	ข้อ	สกิขำบทหรอืศีลเหล่ำนีเ้ป็นหลกัปฏิบติัในพระพทุธศำสนำเถรวำท	เป็นบทฝึกหดั

ทำงกำย	วำจำ	ใจ	เพื่อยับยั้งอวิชชำและตัณหำที่บังเกิดในจิตใจที่จะส่งผลเสียต่อตนและผู้อื่น	

	 ส�ำหรับศีล	 5	 ซ่ึงเป็นศีลที่เน้นกลำ่วในงำนวิจัยนี้	 ถือว่ำเป็นจริยศำสตร์พื้นฐำนของชำวพุทธ

และเป็นรำกฐำนของศีลทั้งหมด	ชำวพุทธฆรำวำสต้องมีศีล	5	ข้อนี้	รำยละเอียดศีล	5	มีดังนี้

 1) ปาณาติปาตา เวรมณีสิกขาบท เจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์ 

 2) อทินนาทานา เวรมณีสิกขาบท เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้

 3) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณีสิกขาบท เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

  4) มุสาวาทา เวรมณีสิกขาบท เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ

 5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณีสิกขาบท เจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมา คือ 

สุราและ เมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาท	(อภิ.	วิ.	35/703/447)

	 ศีล	 5	 ทุกข้อ	 เป็นบทควบคุม	 กำย	 วำจำ	 ให้อยู่ในทำงของกุศล	 เพรำะเมื่อมีศีล	 5	 เป็น

อย่ำงน้อยก็ย่อมจะขยำยผลเป็นควำมดีงำมของสังคม	 และยังสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรงำน

และหน้ำที่ที่ปฏิบัติอยู่ได้อีกด้วย	 จนสำมำรถกล่ำวได้ว่ำแม้กฎหมำยของบ้ำนเมืองก็ต้องมีรำกฐำนอยู่

ที่ศีล	5	นี้	ส่วนกำรจะถือว่ำละเมิดศีลหรือไม่	ให้ถือ	‘เจตนำ’	เป็นหลัก	ดังเช่น	กำรละเมิดศีลข้อ	2	

อทินนำทำนำ	 เวรมณี	 มีองค์กำรละเมิด	 5	 ประกำร	 คือ 1)	 ของที่คนอื่นหวงแหน	 2)	 รู้ว่ำเป็นของ

ที่คนอ่ืนหวงแหน	 3)	 จิตคิดจะลัก	 4)	 ควำมพยำยำม	 (จะลัก)	 5)	 ลักของได้มำด้วยควำมพยำยำม

(ม.	 มู.	 อ.	 17/488)	 ถ้ำละเมิดครบองค์	 5	 ประกำรได้ถือว่ำศีลขำด	 ซ่ึงกฎหมำยทำงโลกนั้นก็ได้มี

บัญญัติไว้	ในกรณีลักทรัพย์ผู้อื่นเพรำะมีเจตนำก็ถือว่ำผิดกฎหมำย

	 ผู้ปฏิบัติศีล	 5	 จะถือว่ำจะเป็นกำรด�ำเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้น	 ก็ต้องมีเบญจธรรม	 หรือ	 ธรรม	 5	

ประกำรคู่กัน	ซึ่งแต่ละข้อนั้นได้จัดคู่กันดังนี้	ศีลข้อ	1	เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์คู่กับควำมเมตตำกรุณำ	ศีล

ข้อ	 2	 เว้นจำกกำรลักทรัพย์คู่กับกำรประกอบอำชีพที่สุจริต	 ศีลข้อ	 3	 ไม่ประพฤติผิดในกำมคู่กับ

กำรมีกำมสังวร	ศีลข้อ	4	ไม่กล่ำวเท็จคู่กับกำรกล่ำวค�ำสัตย์	และศีลข้อ	5	งดเว้นจำกกำรดื่มสุรำเมรัย

คู่กับกำรมีสติสัมปชัญญะ	
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	 กำรปฏิบัติตำมศีล	 5	 จะมี	 2	 แบบ	คือ	 กำรสมำทำนแยกกับสมำทำนรวม	 ถ้ำสมำทำนหรือ

ต้ังใจรักษำแบบแยก	 ศีลนั้นก็จะขำดเป็นข้อ	 ๆ	 แต่ถ้ำสมำทำนรวมหรือรักษำทุกข้อศีลนั้นขำดหมด

ทุกข้อ	 บุคคลใช้เจตนำเป็นตัวต้ังในกำรรักษำศีล	 ดังเช่น	 เจตนำที่จะไม่ลักทรัพย์เพรำะบุคคลถือศีล

ข้อ	 2	 ถ้ำใจบุคคลปฏิบัติได้	 ควบคุมกิเลสภำยในใจ	 ทนต่อสิ่งเร้ำภำยนอกได้	 ก็ถือได้ว่ำได้รักษำศีล

นั้นแล้ว	

	 กำรมีศีล	 ถือว่ำได้ประพฤติตำมมรรคมีองค์	 8	 ข้อสัมมำวำจำ	 (พูดชอบ)	 สัมมำกัมมันตะ

(กำรงำนชอบ)	และสัมมำอำชีวะ	(เลี้ยงชีพชอบ)	เพรำะกำรประพฤติตำมหลักศีล	5	ข้อที่	1,	2	และ

3	 จัดเป็นสัมมำกัมมันตะ	 และสัมมำอำชีวะ	 ข้อที่	 4	 จัดเป็นสัมมำวำจำ	 ส่วนข้อ	 5	 กำรงดเว้นจำก

กำรด่ืมสุรำและเมรัยท�ำให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์	 ปิดโอกำสที่จะละเมิดศีลทุกข้อท่ีกล่ำวข้ำงต้น

ซ่ึงกคื็อกำรเจรญิองค์มรรคข้อศีลทัง้	3	ข้อ	ฉะน้ัน	ศีล	5	ถือว่ำเป็นทำงสำยกลำง	เพรำะเป็นหลกัปฏิบัติ

ทีไ่ม่หย่อนไม่ตึงจนเกนิไป	ไม่เบยีดเบยีนตนเองและผู้อ่ืน	เกือ้กลูแก่สขุภำพจติและสขุภำพกำย	เป็นทัง้

ธรรมและวินยัในขณะเดียวกัน	นอกจำกนัน้	ไม่ว่ำคนเพศใด	ศำสนำใด	และอำยปุนูใด	เมือ่ประพฤติตำม

หลักศลี	5	แลว้	ย่อมถือว่ำเป็นคนดไีด้ทัง้หมด	โดยทีค่นคนนัน้ไมจ่�ำเปน็ต้องเปลี่ยนศำสนำทีต่นนบัถือ

แต่อย่ำงใด	เพรำะเป็นหลกัธรรมสำกลทีเ่ป็นกลำง	ๆ 	ตำมหลกัของมรรคมอีงค์	8	ทีเ่ป็นมชัฌิมำปฏิปทำ	

	 อนึ่ง	 ผู้วิจัยได้ศึกษำตัวอย่ำงของผู้บ�ำเพ็ญศีลบำรมีในชำดก	 และคัมภีร์ยุคหลัง	 เช่น	 มิลินท

ปัญหำด้วย	พบว่ำทั้งศีล	5	และเบญจธรรม	5	เป็นสิ่งที่หนุนช่วยซึ่งกันและกัน	และท�ำให้ผู้บ�ำเพ็ญศีล

ได้รับอำนิสงส์ของศีล	 คือปัจจัยให้ได้โภคทรัพย์	 กำรได้ไปบังเกิดในสุคติ	 และเป็นปัจจัยให้เข้ำถึง

พระนิพพำน	ฉะนั้น	กำรได้รับซึ่งมนุษยสมบัติ	สวรรค์สมบัติ	และนิพพำนสมบัตินั้น	ได้มำเพรำะมีศีล

เป็นรำกฐำนโดยอำศัยธรรมที่ประพฤติร่วมกันเป็นตัวหนุนช่วย	

2. เศรษฐศำสตร์เชิงจริยศำสตร์ของพระพุทธศำสนำเถรวำท 

	 เศรษฐศำสตร์	คือ	“การศึกษาเรื่องการผลิต การกระจายและการบริโภคสินค้าทางเศรษฐกิจ 

และวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการที่จะให้ได้สิ่งเหล่านี้มาเพื่อสนองความต้องการของคน”

(วทิยำกร	เชียงกลู,	2547	:	84)	ฉะนัน้	เศรษฐศำสตร์จึงเป็นวชิำทีว่่ำด้วยหลกัทำงเศรษฐกิจซ่ึงสมัพนัธ์

กับวิถีชีวิตของมนุษย์	เพรำะมนุษย์อำศัยปัจจัย	4	อันได้แก่	อำหำร	เครื่องแต่งกำย	ที่อยู่อำศัย	และ

ยำรักษำโรค	ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต	 กำรบริโภคและกำรกระจำยผลผลิตออก

สูผู้่บรโิภค	เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่บคุคลต้ังแต่	เด็ก	วยัรุน่	ผู้ใหญ่	ผู้สงูวัย	เศรษฐศำสตร์

แบ่งออกเป็น	2	ระดับด้วยกัน	คือ	เศรษฐศำสตร์จุลภำค	หมำยถึง	ศึกษำถึงเศรษฐศำสตร์ระดับย่อย

หรือเศรษฐกิจระดับย่อย	 และเศรษฐศำสตร์มหภำค	 ศึกษำถึงองค์รวมทำงเศรษฐกิจ	 กล่ำวคือศึกษำ

พฤติกรรมโดยรวมทำงเศรษฐกิจ
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◆ การปฏิบัติศีลท�าให้เกิดโภคทรัพย์ได้อย่างไร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท ◆

		 พระพุทธศำสนำเถรวำท	มีค�ำสอนที่ตีควำมได้ตำมหลักเศรษฐศำสตร์เช่นกัน	ที่ผู้วิจัยเรียกว่ำ	

เศรษฐศำสตร์เชิงพุทธจริยศำสตร์	 หรือเศรษฐศำสตร์ที่สัมพันธ์กับศีลหรือระบบจริยธรรมของมนุษย์

ในเรื่องของกำรผลิต	กำรบริโภค	และกำรกระจำยผลผลิต	ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้	

		 ในทำงเศรษฐศำสตร์	กำรผลติ	หมำยถงึ	“กระบวนการใช้บรกิารแรงงานและเครือ่งมอืเข้าด้วย

กันกับปัจจัยอ่ืน เพื่อท�าให้เกิดสินค้าและบริการที่ซ้ือได้ ตัวอย่าง 1) อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร อาคารบ้านเรือน เป็นต้น หรือ 2) เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น

การให้ค�าแนะน�าทางกฎหมาย การเขียนหนังสือ การแสดงภาพยนตร์ การให้บริการธนาคาร เป็นต้น” 

(สุวัฒน์	วิรุฬห์สิงห์,	2551	:	612)	ส�ำหรับพระพุทธศำสนำเถรวำท	กำรผลิตในควำมหมำยดังกล่ำว

นี้	 เป็นสิ่งที่ต้องใช้ปัญญำเป็นเครื่องพิจำรณำด้วย	 และใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดให้คุ้มค่ำ

เกิดประโยชน์และได้คุณภำพชีวิตที่ดี	 ไม่เบียดเบียน	 และสร้ำงทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน	 ใน

พระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ำได้ตรัสถึงกำรผลิตไว้หลำยโอกำส	 เช่นในเรื่องของกำรเลี้ยงโค	 (ม.	 มู.

12/348/380)	กำรไถหว่ำน	(ส�.	ส.	15/197/283-284)	และกำรปลูกข้ำว	(องฺ.	อฏฐก.	23/34/290)	

แต่ละอย่ำงจะต้องใช้ควำมอดทนและปัญญำก�ำกับ	จำกนั้นจะทรงโยงกำรผลิตดังกล่ำวนี้	เข้ำสู่ธรรมะ

เพื่อแนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตที่ดีทุกครั้งไป	

	 ในทำงเศรษฐศำสตร์	กำรบริโภค	หมำยถึง	“การใช้จ่ายเพื่อการด�ารงชีวิตหรือเพื่อความพอใจ

ของแต่ละบคุคล ซ่ึงสมัพนัธ์กับรายได้หรอือ�านาจซ้ือของบคุคลนัน้ การบรโิภคในภาพรวมของประเทศ

จะปรากฏในบัญชีรายได้ประชาชาติ ซึ่งจะประกอบด้วย การบริโภคภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาค

รัฐบาล”	(รำชบัณฑิตยสถำน,	2555	:	121-122)	ส�ำหรับพระพุทธศำสนำเถรวำท	กำรบริโภคต้องมี

มิติทำงจริยธรรมด้วย	โดยแบ่งกำรบริโภคออกเป็น	2	แบบคือ	กำรบริโภคแบบคุณค่ำเทียม	เป็นกำร

บริโภคแบบไม่มีจุดหมำยปลำยทำง	ไม่รู้จักพอ	และกำรบริโภคเพื่อตอบสนองคุณภำพชีวิต	กำรบริโภค

ในพระพุทธศำสนำเถรวำทเป็นกำรบริโภคแบบเพื่อสนองคุณภำพของชีวิต	 มิใช่เพื่อลุ่มหลง	 เมำมัว

ในกิเลสตัณหำ	 ที่สำมำรถกล่ำวได้หลำยแบบคือ	 เป็นกำรบริโภคด้วยหลักสันโดษ	 หรือ	 พอมีพอใจ

ตำมปัจจัยที่ตนเองได้รับ	ซึ่งอรรถกถำสำมัญญผลสูตรได้กล่ำวถึง	สันโดษไว้	3	ประกำร	คือ	(1)	ยถำ

ลำภสนัโดษ	ยนิดีตำมทีไ่ด้	(2)	ยถำพลสนัโดษ	ยนิดีตำมก�ำลงั	(3)	ยถำสำรปุปสนัโดษ	ยนิดีตำมสมควร	

(ที.	 สี.	 อ.	 11/377)	 เป็นกำรบริโภคตำมหลักมัตตัญญุตำ	 คือเป็นกำรบริโภคแบบรู้จักพอประมำณ

ไม่สร้ำงควำมทุกข์ร้อนให้แก่ตนเองและเป็นกำรบริโภคแบบโยนิโสนมสิกำร	คือพิจำรณำโดยแยบคำย

ถึงสิ่งของที่บริโภค	เพื่อพัฒนำคุณภำพของชีวิต	จะเห็นได้ว่ำ	ลักษณะของกำรบริโภคเหล่ำนี้เป็นกำร

บริโภคเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตแบบชำวพุทธ	และเป็นกำรบริโภคด้วยปัญญำ

	 สิง่ท่ีเกีย่วข้องกบักำรบรโิภคมอีีกอย่ำงหนึง่	คือ	อรรถประโยชน์	(Utility)	ทีใ่นทำงเศรษฐศำสตร์

หมำยถึง	 กำรที่ผู้บริโภคพึงพอใจต่อสินค้ำ	 หรือบริกำร	 อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง	 หรือ	 สินค้ำหรือบริกำร
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◆ ธนพล ดอกบัว วิทยา ศักยาภินันท์ บารมี อริยะเลิศเมตตา ◆

ตอบสนองควำมต้องกำร	ให้ผู้บรโิภคได้พงึพอใจ	สนิค้ำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่	ทีท่�ำให้ผู้บรโิภคพงึพอใจมำก

อรรถประโยชน์นั้นจะมำก	แต่ถ้ำหำกสินค้ำนั้นท�ำให้พึงพอใจได้น้อย	อรรถประโยชน์นั้นจะน้อยตำมไป

ด้วย	(ภรำดร	ปรีดำศักดิ์,	2550	:	105)	ส�ำหรับอรรถประโยชน์แบบพุทธเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติใน

ชีวิตประจ�ำวันเป็นอรรถประโยชน์เพื่อกำรด�ำเนินชีวิตที่ไม่เพ่งไปที่กำรบริโภคสินค้ำในปัจจุบันเท่ำนั้น

แต่ครอบคลุมชีวิตในปัจจุบัน	 อนำคต	 และประโยชน์สูงสุดด้วย	 ฉะนั้น	 พระพุทธศำสนำเถรวำท

จึงแบ่งอรรถประโยชน์ออกเป็น	3	ประกำร	คือ	1.	ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน

ขณะมีชวีิตอยู่	ที่หมำยเอำหลักธรรม	4	ประกำร	คอื	(1)	อฏุฐำนสัมปทำ	ควำมถึงพร้อมด้วยควำมหมั่น	

(2)	อำรกัขสมัปทำ	ควำมถงึพร้อมด้วยกำรรกัษำ	(3)	กัลยำณมติตตำ	ควำมเป็นผู้มมีติรดี	(4)	สมชีวติำ	

ควำมเป็นอยู่เหมำะสม	(องฺ.	อฏฐก.	23/54/340)	2.	สัมปรำยิกัตถประโยชน์	ประโยชน์ในภำยหน้ำ	

4	ประกำรคือ	 (1)	สัทธำสัมปทำ	ควำมถึงพร้อมด้วยศรัทธำ	 (2)	ศีลสัมปทำ	ควำมถึงพร้อมด้วยศีล	

(3)	จำคสัมปทำ	ควำมถึงพร้อมด้วยจำคะ	(4)	ปัญญำสัมปทำ	ควำมถึงพร้อมด้วยปัญญำ	(องฺ.	อฏฐก.	

23/54/343)	 และ	 3.	 ปรมัตถประโยชน์	 ประโยชน์สูงสุด	 เป็นปรมัตถธรรมเป็นทำงแห่งนิพพำน	

ซึ่งต้องปฏิบัติตำมหลักมรรคมีองค์	8	

	 กล่ำวโดยสรปุ	อรรถประโยชน์ในทำงเศรษฐศำสตร์จัดเป็นบำงส่วนของทฏิฐธิมัมกัิตถประโยชน์	

หรือประโยชน์ในปัจจุบัน	 แต่เศรษฐศำสตร์เชิงจริยศำสตร์ของพระพุทธศำสนำเถรวำท	 กล่ำวถึง

อรรถประโยชน์ที่เลยไปกว่ำประโยชน์ในปัจจุบัน	 กล่ำวคือ	ประโยชน์ในภำยหน้ำและประโยชน์สูงสุด

หรือพระนิพพำน	ที่พ้นไปจำกมิติทำงวัตถุที่หมำยถึง	กำรบริโภคเพียงประกำรเดียว

	 ในทำงเศรษฐศำสตร์	กำรกระจำยผลผลิต	หมำยถึง	“การแบ่งสรร การจ�าแนกแจกจ่าย หรือ 

การกระจายสิ่งใด ๆ ไปยังบุคคลหรือหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง เช่น การจ่าย

ค่าตอบแทน หรอืรายได้ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลติ การแบ่งสรรสนิค้าหรอืบรกิารไปยงัผู้บรโิภค

แต่ละคน เป็นต้น”	 (ภรำดร	 ปรีดำศักด์ิ,	 2549	 :	 109)	 ส่วนกำรกระจำยผลผลิตในแบบฉบับของ

ชำวพุทธ	 ไม่ได้เป็นแบบธุรกิจไปทั้งหมดแต่จะเป็นไปเพื่อบรรเทำทุกข์แก่ผู้อ่ืนที่ขำดแคลนปัจจัย	 4

โดยใช้โภคทรัพย์ที่หำมำได้โดยสุจริต	เพื่อบ�ำรุงบิดำมำรดำ	เพื่อน	พนักงำน	แขกผู้มำเยือน	เสียภำษี

ให้แก่รัฐบำล	 หรือท�ำบุญให้ผู้ตำยและเทวดำ	 เป็นต้น	 พระพุทธศำสนำเถรวำทได้กล่ำวถึงหลัก

สังคมสงเครำะห์	หรือสังคหวัตถุธรรม	4	ประกำร	คือ	“1. ทาน (การให้) 2. เปยยวัชชะ (วาจาเป็น

ที่รัก) 3. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 4. สมานัตตตา (การวางตนสม�่าเสมอ)” (องฺ.	จตุกฺก.	

21/256/373)	หลักธรรมข้อนี้เริ่มต้นด้วยกำรให้ทำน	 เพรำะมนุษย์มีหน้ำที่ท�ำประโยชน์ของตน	และ

ประโยชน์ของผู้อ่ืนให้ถึงพร้อม	 กำรให้จึงเป็นกำรกระจำยผลผลิตลักษณะหน่ึงของเศรษฐศำสตร์

แบบพุทธ	 ในทำงกลับกัน	 ผู้ให้ทำนย่อมเป็นที่รักของผู้รับทำน	 เพรำะบุคคลได้ให้ในสิ่งที่เขำไม่มี	

จุดประสงค์ของกำรให้	 นอกจำกเป็นกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือผู้อ่ืนแล้ว	 กำรให้ทำนก็เพื่อเป็นเครื่อง
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◆ การปฏิบัติศีลท�าให้เกิดโภคทรัพย์ได้อย่างไร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท ◆

ขัดเกลำจิตใจของบุคคลเอง	 ให้เป็นคนรู้จักแบ่งปัน	 มีควำมเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่	 ซ่ึงเป็นกำรท�ำตนให้อยู่

เหนืออ�ำนำจของตัณหำและอุปำทำน	 นอกจำกนั้น	 กำรให้ทำนยังสำมำรถให้ได้ในหลำยมิติ	 เช่น	

กำรท�ำบุญกับพระสงฆ์	 กำรช่วยเหลือบริจำคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย	 กำรสงเครำะห์คนขำดแคลน

ปัจจัย	4	ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้สำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง	องค์กร	หรือบริษัทได้	

	 เศรษฐศำสตร์เชิงจรยิศำสตร์ของพระพทุธศำสนำเถรวำททีก่ล่ำวมำต้ังแต่ต้น	มคีวำมสอดคล้อง

กับควำมเห็นของ	สุมำลี	เมดิรอส	(2555	:	22)	ที่แบ่งพุทธเศรษฐศำสตร์ออกเป็นเศรษฐศำสตร์ของ

บรรพชิต	และเศรษฐศำสตร์ของฆรำวำส	อย่ำงแรกหมำยถึงที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคปัจจัย	4	ในชีวิต

ประจ�ำวันของนักบวช	 ในเรื่องของอำหำร	 ยำรักษำโรค	 เครื่องนุ่งหุ่ม	 กล่ำวคือจีวร	 และที่อยู่อำศัย

ถ้ำบรโิภคอย่ำงผิดหลกัพระวินยั	กถ็อืได้ว่ำ	เป็นอำบัติ	ทัง้น้ีก็เพือ่ควำมเคำรพและน่ำเลือ่มใสของหมูช่น

ผู้นบัถอื	เพือ่ให้ปฏิบติัให้ถกูต้อง	ตำมครรลองครองธรรมสบืไป	เพือ่ควำมสงบสขุร่มเยน็	เพือ่ไม่ให้ยดึติด

กับปัจจัย	 4	 จนลืมหลักปฏิบัติหรือสิกขำบทที่ควรปฏิบัติ	 เพื่อหนทำงบรรลุภูมิธรรมตำมระดับ	 เพื่อ

ก้ำวสู่สมำธิ	และปัญญำ	เป็นล�ำดับต่อไป	ส่วนอย่ำงหลัง	หมำยถึงเศรษฐกิจ	3	ระดับที่ท่ำนพุทธทำส

ภิกขุได้แบ่งเศรษฐกิจไว้	3	ระดับ	คือ 1)	ระดับคนธรรมดำ	คือ	แสวงหำโภคทรัพย์ค้ำขำยแลกเปลี่ยน

กันตำมภำษำคนทั่วไป	 2)	 ระดับศีลธรรม	 คือกำรแสวงหำโภคทรัพย์แล้วได้ก�ำไร	 ซึ่งน�ำก�ำไรบำงส่วน

ไปท�ำบุญเพื่อสร้ำงกุศลให้เกิดขึ้น	 3)	 ระดับปรมัตถ์	 ซ่ึงน�ำพระรัตนตรัยเข้ำมำไว้ในภำคพื้นของจิต

เพือ่ขดัเกลำจิตใจ	ใฝ่ภูมธิรรม	ขจัดกิเลส	เพือ่เป้ำหมำยกำรบรรลจุนถงึนพิพำน (พทุธทำสภิกข,ุ	2555	:	

9-33)	 จะเห็นว่ำพุทธเศรษฐศำสตร์ทั้ง	 2	 แบบ	 เน้นกำรเป็นอยู่แบบเรียบง่ำย	 ประหยัด	 ควบคุม

ควำมต้องกำรทีเ่ลยขอบเขต	มุง่กำรบ�ำบดัควำมต้องกำรพร้อม	ๆ 	กับกำรแบ่งปันช่วยเหลอืผู้อ่ืนไปด้วย	

	 ฉะนั้น	เศรษฐศำสตร์เชิงจริยศำสตร์ของพระพุทธศำสนำเถรวำท	เป็นเศรษฐศำสตร์ที่สัมพันธ์

กับองค์มรรค	นักวิชำกำรและนักปรำชญ์หลำยท่ำนมีพระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	เป็นต้น	จึงถือว่ำ

เศรษฐศำสตร์เชิงพทุธเป็นแบบมชัฌิมำปฏิปทำ	หรอืสำยกลำง	(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยตฺุโต),	2539	:	

52)	 เป็นแบบปัญญำนิยม	 (อภิชัย	 พันธเสน,	 2558	 :	 407)	 และเป็นเศรษฐศำสตร์แบบพอเพียง

(วชัระ	งำมจติรเจรญิ,	2554	:	114)	เพรำะมุง่ให้แสวงหำ	สนองและบ�ำบัดควำมต้องกำรตำมธรรมชำติ	

ไม่ได้มุ่งไปท่ีควำมฟุ้งเฟ้อปรนเปรอตัวเอง	 ทั้งหมดนี้คือควำมหมำยของเศรษฐศำสตร์เชิงจริยศำสตร์

ของพุทธศำสนำเถรวำท

3. กำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติศีลที่ท�ำให้เกิดโภคทรัพย์

	 โดยธรรมชำติแล้วมนุษย์ต้องบริโภคปัจจัย	4	คือ	อำหำร	ที่อยู่อำศัย	ยำรักษำโรค	และเครื่อง

นุง่ห่ม	เป็นพืน้ฐำน	ฉะนัน้	กำรผลติเพือ่ยังชีพหรอืเพือ่สนองควำมต้องกำรด้ำนปัจจัย	4	จึงเป็นธรรมชำติ

ของมนุษย์ทุกคน	 ไม่เว้นแม้แต่คนทุพพลภำพก็ยังต้องด้ินรนมีกิจกรรมเพื่อด�ำรงชีพให้ได้อย่ำงใด
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◆ ธนพล ดอกบัว วิทยา ศักยาภินันท์ บารมี อริยะเลิศเมตตา ◆

อย่ำงหนึ่ง	 ฉะนั้น	 กำรผลิตหรือกำรต้องท�ำงำนเลี้ยงชีพจึงเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ที่เกิดมำในโลก	

นอกจำกคนที่พิกลพิกำรช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้ว	 ใครที่เป็นคนปกติแต่อำศัยคนอ่ืนเลี้ยงชีพ

อย่ำงเดียว	ย่อมได้รับกำรต�ำหนิจำกสังคม	

	 เพรำะเป็นเรื่องทำงธรรมหรือค�ำสอนทำงศำสนำ	 ฉะนั้น	 ศีลจึงเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติเพื่อ

กำรเป็น	ศำสนกิทีดี่เท่ำนัน้	เจตนำรมณ์ของศีลจึงเป็นระบบจรยิธรรมไม่ใช่วธิกีำรเพือ่แสวงหำโภคทรพัย์	

ดังเช่น	 กำรผลิตในวิชำเศรษฐศำสตร์	 แต่กำรผลิตของวิชำเศรษฐศำสตร์จะเกื้อกูลมนุษย์และสังคม

มนุษย์จริง	จะต้องอำศัยศีลประกอบด้วยจึงจะถือว่ำประกอบด้วยจริยธรรม	

	 ในเมื่อหลักจริยธรรมของพระพุทธศำสนำเถรวำท	 เช่น	 ศีลไม่ใช่วิธีกำรให้ได้มำซึ่งโภคทรัพย์

แบบ	วิชำเศรษฐศำสตร์	 ท�ำไมจึงมีค�ำสอนว่ำ	สีเลนะ	 โภคสัมปทำ	 -	ศีลท�ำให้เกิดโภคทรัพย์ด้วยเล่ำ	

ข้อนี้ต้องอ้ำงถึง	พระพุทธพจน์ใน	ทีฆนิกำย	มหำวรรค	ที่ว่ำ	“บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ 

ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมาก ซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ” (	 ที.	 มหำ.	 10/150/94)	 จะเห็นได้ว่ำ	

ศีลไม่ใช่บ่อเกิดของโภคทรัพย์โดยตรงแต่เป็นปัจจัยให้เกิดโภคทรัพย์โดยอ้อม	กล่ำวคือ	ศีลท�ำให้ไม่มี

ควำมประมำทในกำรด�ำเนินชีวิตซึ่งจะท�ำให้เพิ่มพูนโภคทรัพย์ให้มำกขึ้นได้	ตรงข้ำมกับคนไม่มีศีล	เช่น	

ฆำตกร	โจร	คนไม่สัตย์จริง	คนละเมิดของรักของหวงของผู้อื่น	และคนติดสุรำและยำเสพติด	ทั้งหมด

ล้วนเป็นสำเหตุให้เสียทรัพย์ทั้งสิ้น	

	 อนึ่ง	ศีล	5	ทุกข้อเป็นข้อห้ำมหรือ	ข้อควรละเว้น	ล�ำพังกำรเว้นจำกกำรไม่ละเมิดศีล	ก็คงไม่

ท�ำให้เกิดโภคทรัพย์ขึ้นมำได้โดยตรง	 เพรำะฉะน้ัน	 กำรมีศีลยังไม่เพียงพอต่อกำรได้มำซ่ึงโภคทรัพย	์

แต่ต้องมี	เบญจธรรม	5	ที่คู่กับศีล	5	ด้วยดังที่	สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระยำวชิรญำณวโรรส	

(2538	:	60)	ได้กล่ำวถึงควำมส�ำคัญของเบญจธรรม	ที่พระองค์หมำยเอำกัลยำณธรรมว่ำ

กลัยาณธรรมนัน้ แปลว่า ธรรมอันงาม กล่าวโดยความกคื็อ ข้อปฏิบติัพเิศษ ยิง่ขึน้ไป

กว่าศีล ได้ในสิกขาบทนั้น ๆ เอง ในสิกขาบทที่ต้น เมตตากับกรุณา ในสิกขาบทที่ 2 

สัมมาอาชีวะ คือความเพียรเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ในสิกขาบทข้อที่ 3 ความส�ารวม

ในกาม ในสิกขาบทข้อที่ 4 ความมีสัตย์ ในสิกขาบทค�ารบ 5 ความมีสติรอบคอบ.

 จะเห็นได้ว่ำ	 เมตตำกับกรุณำ	 สัมมำอำชีวะ	 ควำมส�ำรวมในกำม	 ควำมมีสัตย์	 ควำมมีสติ

รอบคอบ	ล้วนเป็นเรือ่งทีต้่องลงมอืท�ำทัง้สิน้	ไม่ใช่แต่มศีีลแล้วน่ังรอโชคชะตำแล้วจะได้โภคทรพัย์ขึน้มำ	

พระพุทธศำสนำเป็นกรรมวำทีและวิริยวำที	 ซ่ึงหมำยควำมว่ำประโยชน์ทำงโลกและทำงธรรมนั้น

ล้วนเกดิจำกกำรกระท�ำด้วยควำมบำกบัน่พยำยำม	และมศีีลประกอบด้วย	ศีลทีป่ระกอบด้วยเบญจธรรม

จึงไม่เพียงแต่จะท�ำให้ได้ทรัพย์เท่ำนั้น	แต่ยังช่วยให้รักษำทรัพย์ไว้ได้ด้วย	
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◆ การปฏิบัติศีลท�าให้เกิดโภคทรัพย์ได้อย่างไร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท ◆

	 ทั้งหมดนี้สำมำรถยืนยันได้จำกกรณีศึกษำในชำดก	ตอนที่ว่ำด้วยศีลบำรมี	ไม่มีชำดกใดกล่ำว

โดยตรงว่ำ	 ศีลท�ำให้เกิดโภคทรัพย์ได้อย่ำงไร	มีเพียงเสรีวำณิชชำดก	 (ขุ.	 ชำ.	 อ.	 55/168-172)	ที่

แสดงว่ำควำมซ่ือสัตย์สุจริตต่อลูกค้ำ	 ท�ำให้พ่อค้ำได้โภคทรัพย์คือถำดทองเป็นสิ่งตอบแทน	 และ

ยังมีอีกชำดกคือ	เอกปทชำดก	(ขุ.	ชำ.	27/175-176/112)	ที่กล่ำวว่ำ	ควำมอดทนเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อ

กำรท�ำงำนทุกอย่ำง	 ซ่ึงตีควำมได้ว่ำ	 แม้กำรแสวงหำโภคทรัพย์ก็ต้องอำศัยควำมอดทนด้วย	 จึงจะได้

โภคทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทน	

	 รวมควำมว่ำ	จำกกรณีศึกษำในชำดกนั้น	พระโพธิสัตว์ในอดีตชำติ	ขณะที่บ�ำเพ็ญศีลบำรมีได้

เจริญเบญจธรรม	 ข้อซ่ือสัตย์สุจริต	 (องค์ธรรมของศีลข้อ	 2)	 และควำมอดทน	 (องค์ธรรมของศีล

ข้อ	 5)	 ด้วยจึงท�ำให้ได้โภคทรัพย์	 สอดคล้องกับที่กล่ำวมำข้ำงต้นว่ำ	 ล�ำพังศีลไม่ได้ท�ำให้เกิด

โภคทรัพย์	แต่เพรำะมีธรรมประกอบจึงท�ำให้ได้โภคทรัพย์	และรักษำโภคทรัพย์ไว้ด้วยกำรมีศีล

	 อนึ่ง	จำกกรณีศึกษำผู้ประสบควำมส�ำเร็จด้ำนโภคทรัพย์ปัจจุบัน	3	ท่ำน	คือ	บุญยง	ว่องวำนิช	

ธนินท์	 เจียรวนนท์	และวิกรม	กรมดิษฐ์	แม้บุคคลจะไม่อำจทรำบว่ำแต่ละท่ำนประพฤติศีลข้อใดบ้ำง	

และมำกน้อยแตกต่ำงกันอย่ำงไร	 แต่ทุกท่ำนจะกล่ำวเป็นเสียงเดียวกันในควำมส�ำคัญของธรรม	 เช่น	

ควำมขยัน	อดทน	ซื่อสัตย์สุจริต	มีสติ	ไม่ประมำท	ประหยัด	และรู้จักใช้จ่ำยเงินทอง	ธรรมะเหล่ำนี้	

บำงข้อเป็นเบญจธรรม	5	ทีคู่่กบัศีล	5	ส่วนบำงข้อ	เช่น	ไม่ประมำทและรูจั้กใช้จ่ำยเงินทอง	ก็คือธรรมะ

ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับกำรมีสติสัมปชัญญะ	ซึ่งเป็นเบญจธรรมข้อที่	5	

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 1.	ศีล	5	เป็นปัจจัยให้เกดิโภคทรพัย์ได้	เพรำะเมือ่มศีีล	5	ก็ย่อมมเีมตตำกรณุำ	มสีมัมำอำชีวะ	

มีกำมสังวร	 มีควำมสัตย์จริง	 และมีสติสัมปชัญญะ	 ไม่ประมำทในกำรประกอบอำชีพ	 นอกจำกนั้น	

ควำมรู้ทำงธรรมหรือจริยธรรม	มคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรแสวงหำโภคทรัพย	์ควำมรู้ชนิดนี้ไมจ่�ำเป็น

ต้องเสียเงินทองแสวงหำเหมือนควำมรู้ทำงโลก	 แต่สำมำรถเพำะบ่มให้เกิดขึ้นกับตัวเรำได้	 เช่น	

จำกกำรมีกัลยำณมิตร	 หนังสือและค�ำเทศนำของพระและของปรำชญ์ทำงศำสนำที่แพร่หลำยตำม

สื่อต่ำง	ๆ	จำกตัวอย่ำงผู้ประสบควำมส�ำเร็จทำงโภคทรัพย์ที่ศึกษำมำ	กำรใช้เบญจศีลและเบญจธรรม

ของท่ำนเหล่ำนั้น	มำจำกกำรเรียนรู้จำกข้อมูลที่มีอยู่แล้วในสังคมของแต่ละคนเอง	จนท�ำให้เชื่อได้ว่ำ

หำกท่ำนเหล่ำนั้นต้องกำรจะคงควำมยั่งยืนของโภคทรัพย์ที่แสวงหำมำได้ต่อไปแล้ว	 ทั้งศีลและธรรม

ยิ่งจ�ำเป็นต่อไปในกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจของท่ำน	

	 2.	ในทำงจริยศำสตร์	ค�ำถำมที่ว่ำ	ชีวิตที่ดีเป็นอย่ำงไร	ค�ำตอบที่ได้อำจแตกต่ำงกันไป	คนที่ให้

ค่ำแก่วัตถุน้อย	 ก็คงจะบอกว่ำกำรพึ่งพำอำศัยวัตถุให้น้อยที่สุด	 ขณะที่ควำมสงบสุขทำงจิตใจเพิ่มขึ้น

นัน่แหละคือชีวิตทีดี่	แต่ส�ำหรบับำงคนทีเ่หน็ว่ำควำมมัง่ค่ังคือเป้ำหมำยของชีวติ	กค็งจะให้ควำมส�ำคัญ
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ต่อทรพัย์สนิเงินทองมำกกว่ำอย่ำงอ่ืน	แต่ส�ำหรบัพทุธศำสนกิชนแล้ว	ชีวติทีดี่ย่อมสมควรมทีัง้ศีลและ

ธรรม	เป็นชีวิตทีด่�ำเนนิไปแบบทำงสำยกลำง	ไม่ใช่แค่เพยีงละเว้นหรอืท�ำตัวเองไม่ให้ละเมดิศีลเท่ำนัน้	

แต่ต้องเจรญิเบญจธรรมด้วย	เบญจธรรมทัง้	5	ข้อ	เป็นทัง้สมัมำอำชีวะ	สมัมำวำจำ	และสมัมำกมัมนัตะ

ในองค์มรรค	ชีวิตที่มีทั้งศีล	5	และเบญจธรรม	5	จะอยู่ระหว่ำงกำรปฏิเสธวัตถุและกำรหลงมัวเมำใน

วัตถุ	เพรำะสิ่งนี้คือดุลยภำพระหว่ำงวัตถุกับจิตใจที่เกิดขึ้นในตนของคน

	 3.	พระพทุธศำสนำมคี�ำสอน	2	ระดับ	คือ	ระดับโลกยิธรรม	และระดับโลกตุตรธรรม	กำรสอน

ว่ำศีลช่วยให้ได้	โภคทรพัย์	ทรพัย์ชนดินีถ้อืว่ำเป็นโลกยิทรพัย์	แต่ชำวพทุธไม่ควรมุง่เฉพำะโลกยิทรพัย์

เท่ำนั้น	ควรมีจุดหมำยไปที่โลกุตตระคือนิพพำนด้วย	หำกท�ำได้เช่นนี้ศีลที่บุคคลปฏิบัติก็จะกลำยเป็น

อริยทรัพย์	หรือทรัพย์อันประเสริฐขึ้นมำทันที	เพรำะเป็นปัจจัยแห่งสมำธิและปัญญำ	พระพุทธศำสนำ

ไม่ได้ต�ำหนิกำรแสวงหำโภคทรัพย์เพื่อบ�ำบัดควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย	 แต่หำกกำรแสวงหำไม่ถูกต้อง

คือผิดศีล	 และทรัพย์ที่หำได้ไม่ใช่เพียงแค่กำรบ�ำบัด	 แต่เพื่อปรนเปรอตนเองแล้ว	 ศีลที่เป็นปัจจัย

ของโภคทรัพย์ดังกลำ่ว	 ก็ยังอยู่ในข้ัน	 โลกิยธรรมเท่ำนั้นเอง	 ไม่ได้ช่วยให้เข้ำสู่จุดหมำยจริง	 ๆ	 ของ

พระพุทธศำสนำ

	 4.	ศีลทุกข้อล้วนส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	ฉะนั้นผู้แสวงหำโภคทรัพย์ที่มีศีล	5	ย่อม

เป็นคนสจุรติเป็นข้ำรำชกำรก็จะไม่ทจุรติคอร์รปัชันในหน้ำที	่โปร่งใสและตรวจสอบได้	แม้กำรประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว	ทั้งนำยจ้ำงและลูกจ้ำงต่ำงก็จะเคำรพสิทธิและหน้ำที่ของตน	เพรำะมีควำมเมตตำกรุณำ

และควำมซื่อสัตย์ต่อกัน	เป็นต้น	เป็นพื้นฐำนของจิตใจ	ยกเว้นผู้ที่รักษำศีล	5	ตำมประเพณี	นอกจำก

จะไม่ได้รู ้คุณค่ำของศีลแล้ว	 ยังไม่มีเบญจธรรม	 5	 ประกำรด้วย	 ซ่ึงจะเห็นได้อยู่เสมอในสังคม	

ที่บำงคนรับศีลจำกพระตำมประเพณีอยู่เป็นประจ�ำ	แต่ก็ละเมิดกฎหมำยบ้ำนเมือง	คนเหล่ำนี้กล่ำวได้

เลยว่ำ	หำได้ปฏิบัติศีลและเจริญธรรมแต่อย่ำงใดไม่	

	 5.	จำกผลกำรศึกษำได้มำว่ำ	 ศีลไม่ใช่ปัจจัยของโภคทรัพย์โดยตรง	 แต่เป็นปัจจัยโดยอ้อม	

สำเหตุของกำรได้มำซ่ึงโภคทรัพย์คือเบญจธรรม	 ที่ปฏิบัติควบคู่ไปกับกำรมีศีล	 ข้อนี้ท�ำให้ทรำบว่ำ

หลักแห่งควำมประพฤติในพระพุทธศำสนำ	เช่น	ศีล	ไม่ใช่ค�ำสอนเชิงลบหรือไม่เกี่ยวข้องใด	ๆ	กับมิติ

ทำงสงัคม	โดยใช้กำรหลบหลกีเป็นสะพำนไปสูเ่ป้ำหมำยของชีวติ	แต่เมือ่มเีบญจธรรมเข้ำมำเกีย่วข้อง

ด้วย	 เรำจะพบว่ำแต่ละข้อธรรมเป็นค�ำสอนเชิงบวก	 สอนให้หันหน้ำเข้ำหำสังคมบนพื้นฐำนของ

กำรต่อสู้บำกบั่น	ยอมรับควำมเท่ำเทียมของผู้อื่น	มีสติสัมปชัญญะในกำรใช้ชีวิต	สุจริตใจและโปร่งใส	

ในกำรครองตน	ครองคนและครองงำน	
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ข้อเสนอแนะ  

 จำกกำรวิจัยในครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ท�ำกำรศึกษำเรื่อง	กำรปฏิบัติศีลท�ำให้เกิดโภคทรัพย์ได้อย่ำงไร	: 

กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์เศรษฐศำสตร์เชิงจริยศำสตร์ของพระพุทธศำสนำเถรวำท	มีข้อเสนอแนะดังนี้	

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัย 

	 กำรวิจัยในครั้งนี้	 สำมำรถน�ำไปต่อยอดได้	 เพรำะนอกจำกกำรปฏิบัติศีล	 ควรเพิ่มเรื่องของ

สมำธ	ิและปัญญำ	เข้ำไปเพือ่ให้ครบหลกัไตรสกิขำ	เป็นกำรบูรณำกำรเศรษฐศำสตร์เชิงพทุธจรยิศำสตร์	

โดยใช้มรรคมีองค์	8	ของพระพุทธศำสนำเถรวำทเป็นตัวตั้ง	เพรำะนอกจำกจะแสวงหำโภคทรัพย์ด้วย

หลักศีล	5	แล้ว	ควรเพิ่มหนทำงแห่งสมำธิ	และปัญญำเพื่อควำมก้ำวหน้ำต่อกำรประกอบอำชีพ	หรือ

กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยทำงแห่งกุศลกรรม	กล่ำวคือทำงแห่งกำรดับทุกข์	หรือ	มรรคมีองค์	8	กล่ำวอีก

นัยหนึ่งว่ำ	ประกอบอำชีพที่สุจริตด้วยสัมมำอำชีวะ	ตำมหลักทำงสำยกลำง
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