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เศรษฐศาสตรแนวพุทธ∗ 
 

ขอคิดเบื้องตน 
เกี่ยวกับ 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

วันนี้ ทางคณะผูจัดงานไดต้ังช่ือเร่ืองปาฐกถาใหอาตมภาพวา 
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ  

เร่ิมตน ผูฟงบางทานก็อาจจะสงสัยวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้น
มีจริงหรือ เปนไปไดจริงหรือ  

ปจจุบันน้ี วิชาเศรษฐศาสตรที่เรารูจักกันอยู เปนวิชาเศรษฐศาสตร
แบบตะวันตก  

เม่ือพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตรและเรื่องราวเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร 
เราก็ใชภาษาเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก เม่ือคิดถึงเร่ืองเศรษฐศาสตร 
เราก็คิดในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรแบบตะวันตกดวย 

ดังน้ัน ถาจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็ยากที่จะทําตัวเอง

ใหพนออกไปจากกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรและภาษาเศรษฐศาสตร

แบบตะวันตกน้ัน  

                                                                          
∗
 ปาฐกถาธรรม ในมงคลวารอายุครบ ๗๒ ปของศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ   ณ 

หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กทม. วันพุธท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๓๑ 



๒๑๔ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

เพราะฉะนั้น การพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธก็อาจจะเปนการ

พูดถึงพระพุทธศาสนาดวยภาษาเศรษฐศาสตรตะวันตก ภายในกรอบ

ความคิดของเศรษฐศาสตรตะวันตกน้ันเอง  
อยางไรก็ตาม ก็ถือวาใหเราลองมาชวยกันพิจารณาเร่ืองนี้ บางที

อาจจะไดรับขอคิดบางอยาง ถึงแมจะไมไดเปนเศรษฐศาสตรแนวพุทธ
จริง ก็อาจจะมีแนวคิดทางพุทธบางอยางที่เอามาใชประโยชนในทาง
เศรษฐศาสตรไดบาง 

เม่ือประมาณ ๑๕ ปมาแลว นักเศรษฐศาสตรฝร่ังคนหนึ่งช่ือวา 

นาย อี.เอฟ.ชูมาเกอร (E.F. Schumacher) ไดพิมพหนังสือออกมาเลม

หนึ่ง ช่ือวา Small Is Beautiful มีผูแปลเปนภาษาไทยดูเหมือนจะใชช่ือ
วา จิ๋วแตแจว  

ในหนังสือเลมน้ี  บทหนึ่งคือบทที่ ๔   ไดต้ังช่ือวา “Buddhist 
Economics” แปลวา เศรษฐศาสตรชาวพุทธ  

หนังสือเลมน้ี และโดยเฉพาะบทความบทนี้ ไดทําใหคนจํานวน
มากทั้งในตะวันออกและตะวันตกเกิดความสนใจในเรื่องพุทธศาสนาดาน
ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจขึ้นมา จึงนับวาทานชูมาเกอรน้ีเปนผูมีอุปการคุณ
อยางหนึ่ง ในการที่ทําใหเกิดความสนใจพุทธศาสนาในแงเศรษฐศาสตรขึ้น 

แตถาพิจารณาใหลึกลงไปอีก การที่ทานชูมาเกอรไดเขียนหนังสือ
เลมน้ีขึ้นโดยมีบทความเร่ืองเศรษฐศาสตรชาวพุทธนั้น และการที่ฝร่ังใน
สถานศึกษาตางๆ หันมาสนใจเรื่องพุทธเศรษฐศาสตรหรือเศรษฐศาสตร
แนวพุทธนี้ ก็มีภูมิหลังที่วา มาถึงปจจุบันนี้วิทยาการและระบบการตางๆ 
ของตะวันตก ไดมาถึงจุดหนึ่งที่เขาเกิดความรูสึกกันวามีความติดตันหรือ
ความอับจนเกิดขึ้น  

แตสําหรับบางคนอาจจะไมยอมรับภาวะนี้ ก็อาจจะเรียกวา มาถึง
จุดหัวเลี้ยวหัวตอจุดหนึ่ง ที่อาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
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และวิธีปฏิบัติในวิทยาการสาขาตางๆ  
สรุปก็คือ มีความรูสึกกันวา วิชาการตางๆ ที่ไดพัฒนากันมาจนถึง

ปจจุบันนี้ ไมสามารถแกปญหาของโลกและชีวิตใหสําเร็จได จะตองมีการ
ขยายแนวความคิดกันใหม หรือหาชองทางกันใหม  

เม่ือเกิดความรูสึกอยางน้ีกันขึ้น ก็จึงมีการแสวงหาแนวความคิดที่
นอกจากวงวิชาการของตนออกไป อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการสนใจ
ในพุทธศาสนา รวมทั้งปรัชญาอะไรตออะไรเกาๆ โดยเฉพาะที่เปนของ
ตะวันออกขึ้นดวย   

อันนี้ก็เปนปรากฏการณที่ เห็นกันชัดเจนในประเทศตะวันตก
ปจจุบัน ที่วาไดหันมาสนใจตะวันออก 

ทีน้ี การที่ชูมาเกอรจับหลักการของพุทธธรรมโดยพูดถึง Buddhist 

economics หรือพุทธเศรษฐศาสตรน้ัน เขาก็จับเอาที่เร่ืองมรรคนั่นเอง 

มรรคนั้นเรารูจักกันวาเปนขอหนึ่งในอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข สมุทัย 
นิโรธ มรรค  

มรรคนั้นเปนขอปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา   
ชูมาเกอรกลาววา มรรคคือวิถีชีวิตของชาวพุทธนั้น มีองคประกอบ

อยูขอหนึ่ง คือสัมมาอาชีวะ ซึ่งแปลวา การเลี้ยงชีพชอบ ในเม่ือสัมมา- 

อาชีวะนี้เปนองคประกอบขอหนึ่งในมรรคหรือวิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็

แสดงวาจะตองมีสิ่งที่เรียกวา Buddhist economics คือ เศรษฐศาสตร

ชาวพุทธ อันนี้คือจุดเร่ิมตนของทานชูมาเกอร  
แตทานชูมาเกอรจะมีทัศนะอยางไร เศรษฐศาสตรชาวพุทธเปน

อยางไร ตอนนี้อาตมภาพจะยังไมพูดกอน จะขอเลาเร่ืองคลายๆ นิทาน
เร่ืองหนึ่งจากคัมภีรพุทธศาสนาใหฟง  

ที่จริงไมใชนิทาน แตเปนเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล 
เร่ืองราวน้ีจะบอกอะไรหลายอยางที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรในพุทธศาสนา 



๒๑๖ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

และผูฟงก็อาจจะตีความของตนเองวาพุทธเศรษฐศาสตรเปนอยางไร 
เร่ืองมีอยูวา 

สมัยหนึ่งในพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ขณะที่
พระองคเสด็จประทับ ณ พระเชตวัน ในพระนครสาวัตถี วันหนึ่งตอนเชา 
พระองคไดทรงพิจารณาวา มีคนเข็ญใจคนหนึ่งอยูในเมืองอาฬวีหางไกล
ออกไป เปนผูมีความพรอม มีอินทรียแกกลาพอที่จะฟงธรรม พระองค
สมควรจะเสด็จไปโปรด  

ดังน้ัน วันนั้นตอนสาย พระองคก็เสด็จเดินทางไปยังเมืองอาฬวี 
ซึ่งอยูหางไกลออกไป ๓๐ โยชน ตีเสียวาประมาณ ๔๘๐ กิโลเมตร  

เม่ือเสด็จถึงเมืองอาฬวี ชาวเมืองอาฬวีมีความนับถือพระองคอยู

แลว ก็ตอนรับ และในที่สุดก็จัดสถานที่เตรียมที่จะฟงธรรมกัน แตจุดมุง

ของพระพุทธเจาน้ัน เสด็จไปเพ่ือจะโปรดคนคนเดียวที่เปนคนเข็ญใจน้ัน 

พระองคจึงทรงร้ังรอไวกอน รอใหนายคนเข็ญใจคนนี้มา 
ฝายนายคนเข็ญใจน้ีไดทราบขาววาพระพุทธเจาเสด็จมา เขามี

ความสนใจอยูแลวอยากจะฟงธรรม  แตพอดีวาวัวตัวหนึ่งของเขาหายไป 
เขาจึงคิดวา  เอ! เราจะฟงธรรมกอน หรือหาวัวกอนดีนะ  คิดแลวก็ตัด 
สินใจวาหาวัวกอน หาวัวเสร็จแลวคอยไปฟงธรรม 

ตกลงเขาก็ออกเดินทางเขาไปในปา ไปหาวัวของเขา ในที่สุดก็ได
พบวัวน้ัน  และตอนกลับมาเขาฝูงของมันได   แตกวาเขาจะทําอยางน้ี
สําเร็จก็เหนื่อยมาก  

คร้ันแลวเขาจึงคิดวา เอ! เวลาก็ลวงไปมากแลว ถาเราจะกลับไป
บานกอนก็จะยิ่งเสียเวลา เราจะไปฟงธรรมเลยทีเดียว  

ตกลงนายคนเข็ญใจคนนี้ ก็เดินทางไปยังที่เขาจัดเพ่ือการแสดง
ธรรมของพระพุทธเจา เขาไปฟงธรรม แตมีความเหนื่อยและหิวเปนอัน
มาก 
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พระพุทธเจา เม่ือทอดพระเนตรเห็นนายคนเข็ญใจน้ีมา พระองค
ทรงทราบดีวาเขาเหนื่อยและหิว พระองคจึงไดตรัสบอกใหคนจัดแจง
ทาน จัดอาหารมาใหนายคนเข็ญใจน้ีกินเสียกอน  

เม่ือคนเข็ญใจคนนี้กินอาหารเรียบรอยอิ่มสบายใจดีแลว พระองค
ก็แสดงธรรมใหฟง นายคนเข็ญใจนี้ฟงธรรมแลวไดบรรลุโสดาปตติผล ก็
เปนอันวาบรรลุความมุงหมายในการเดินทางของพระพุทธเจา 

พระองคแสดงธรรมคร้ังน้ีเสร็จ ก็ลาชาวเมืองอาฬวีเสด็จกลับยัง
พระเชตวัน แตในระหวางทางนั้น พระภิกษุสงฆที่เดินทางไปดวยก็
วิพากษวิจารณพระพุทธเจาวา เอะ! วันนี้เร่ืองอะไรนะ พระพุทธเจาถึงกับ
ทรงใหคนจัดอาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน   

พระพุทธเจาไดทรงรับทราบ ก็ไดทรงหันมาตรัสช้ีแจงแกพระภิกษุ
เหลาน้ัน  

ตอนหนึ่งพระองคตรัสวา คนที่ถูกความหิวครอบงํา มีความทุกขจาก
ความหิว แมจะแสดงธรรมใหเขาฟง เขาก็จะไมสามารถเขาใจได  

แลวพระองคก็ตรัสตอไปวา ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา เปนตน แปลวา 
ความหิวเปนโรครายแรงที่สุด สังขารทั้งหลายเปนทุกขที่หนักหนวง
ที่สุด เม่ือทราบตามเปนจริงอยางน้ีแลว จึงจะบรรลุนิพพานที่เปนบรมสุข 

น่ีคือเร่ืองที่อาตมภาพเลาใหฟง ลักษณะทั่วไปของเศรษฐศาสตร
ชาวพุทธนั้นคิดวาปรากฏอยูในเร่ืองที่เลามาน้ีแลว แตผูฟงก็อาจจะ
ตีความไปไดตางๆ กัน  

ถาหากมีเวลา เราอาจจะไดหันกลับมาวิเคราะหเร่ืองนี้อีกคร้ังหนึ่ง 
แตตอนนี้จะขอผานไปกอน ขอใหเปนเร่ืองของผูฟงที่จะตีความกันเอาเอง 



 

ขอจํากัด 
ของ 

เศรษฐศาสตรแหงยคุอุตสาหกรรม 

๑. การแยกตัวโดดเดี่ยวเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ทีน้ีหันกลับมาพูดถึงเศรษฐศาสตรในปจจุบัน เศรษฐศาสตรใน
ปจจุบันนี้ ไดแยกเอากิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาพิจารณาตางหาก โดด
เด่ียวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ของชีวิตมนุษย และจากวิทยาการดานอื่นๆ  

เรียกวาเปนไปตามแนวของ specialization คือ ความชํานาญ
พิเศษในทางวิชาการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งเปนลักษณะ
ของความเจริญในยุคอุตสาหกรรม  

เพราะฉะนั้น ในการพิจารณากิจกรรมของมนุษย เศรษฐศาสตรจึง
ไดพยายามตัดนัยหรือแงความหมายอื่นๆ ที่ไมใชเร่ืองทางเศรษฐกิจ
ออกไปเสีย เม่ือจะพิจารณาเร่ืองกิจกรรมการดําเนินชีวิตอะไรก็ตามของ
มนุษย ก็จะพิจารณาในแงเดียว คือแงที่เกี่ยวกับวิชาการของตนเอง
เทาน้ัน   

การที่เศรษฐศาสตรแยกตัวออกมาโดดเดี่ยวอยางน้ีน่ีแหละ นับวา
เปนสาเหตุสําคัญที่ไดทําใหเกิดปญหาขึ้นมา ซึ่งจะตองมาพิจารณาวา 
ทัศนะของพุทธศาสนาเปนอยางไร? 

ถามองในแงของพุทธศาสนา เศรษฐศาสตรไมแยกโดดเด่ียวจาก
ความรูและความจัดเจนดานอื่นๆ ของมนุษย กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม
แยกโดดเด่ียวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ในการแกปญหาของมนุษย  

เพราะฉะนั้น เศรษฐศาสตรไมเปนศาสตรที่เสร็จสิ้นในตัวโดย
ลําพัง แตอิงอาศัยกันกับวิทยาการดานอื่นๆ ในระบบความสัมพันธของ
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ชีวิตและสังคม ถามีกิจกรรมอันใดอันหนึ่งขึ้นมา เราก็สามารถมองได
หลายแง ยกตัวอยางเชน การโฆษณา 

การโฆษณาเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่ปรากฏในสังคม และเปน
กิจกรรมที่เปนเร่ืองของเศรษฐกิจไดแนนอน ในแงของเศรษฐกิจน้ัน การ
โฆษณาเปนการชักจูงใจใหคนมาซื้อของ ซึ่งจะทําใหขายของไดดีขึ้น แต
ในเวลาเดียวกัน ก็เปนการเพ่ิมตนทุนทําใหของนั้นแพงขึ้นไปดวย  

ทีน้ี ถาพิจารณาในแงสังคม การโฆษณาก็เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับ
คานิยมของสังคมดวย โดยที่วาคนที่จะโฆษณานั้นเขามักจะอาศัยคานิยม
ของสังคมนั้นเอง มาเปนเคร่ืองชวยในการที่จะจัดวิธีการโฆษณาใหดึงดูด
ใจคนโดยสัมพันธกับจิตวิทยา คือใชจิตวิทยาสังคมเปนเคร่ืองมือเอา
คานิยมไปใชในทางเศรษฐกิจ 

ในทางจริยธรรม การโฆษณาก็มีความหมายเหมือนกัน เชนอาจจะ
ตองคิดวา วิธีการโฆษณาของบริษัท หรือกิจการ หรือธุรกิจน้ัน เปนการ
ชักจูงใหคนมัวเมาในวัตถุมากขึ้นหรือไม อาจจะมีผลไมดีทางจิตใจ
อะไรบาง หรืออาจจะใชภาพที่ไมเหมาะไมควร ทําใหเกิดผลเสียทาง
ศีลธรรมอยางไร  

ทางฝายการเมืองก็มีเร่ืองตองพิจารณาวา จะมีนโยบายอยางไร
เกี่ยวกับการโฆษณานี้ เชนวาจะควรควบคุมหรือไมอยางไร เพ่ือผลดี
ในทางเศรษฐกิจก็ตาม หรือในทางศีลธรรมก็ตาม  

แมแตในทางการศึกษาก็ตองเกี่ยวของ เพราะอาจจะตองพยายาม
หาทางสอนคนใหรูเทาทัน ใหพิจารณาการโฆษณาอยางมีวิจารณญาณวา 
ควรจะเชื่อคําโฆษณาแคไหน ซึ่งเม่ือใหการศึกษาดีแลว ก็มีผลยอนกลับ
มาทางเศรษฐกิจอีก ทําใหคนนั้นมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการที่จะซื้อขาว
ของ เปนตน   

อันนี้ก็เปนเร่ืองที่วา กิจกรรมตางๆ ในสังคมมนุษยน้ันมีแงพิจารณา
หลายแง ซึ่งสัมพันธโยงกันไปหมด จะพิจารณาแงหนึ่งแงเดียวไมได  
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Specialization หรือความชํานาญพิเศษในวิทยาการเฉพาะแงใด
แงหนึ่งน้ัน ความจริงก็เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ตราบเทาที่เรายังไมลืม
ความมุงหมายเดิม กลาวคือ การที่เรามีกิจกรรมหรือวิทยาการพิเศษ
ตางๆ ขึ้นมานั้น ก็เพ่ือเปนสวนรวมกันในการที่จะแกปญหาของมนุษย  

ถาเรากําหนดขอบเขตของตัวเองใหดี กําหนดจุดที่เปนหนาที่ของ
ตัวเองใหดี ทําหนาที่ใหถูกตอง  และกําหนดจุดที่จะประสานกับวิทยาการ
สาขาอื่นๆ ใหดีแลว ก็จะเปนการรวมกันทํางานในการแกปญหาของมนุษย
ใหไดผลดียิ่งขึ้น   

จุดผิดพลาดก็อยูที่วา จะเกิดความลืมตัว นึกวาวิทยาการของตัวเอง
น้ันแกปญหาของมนุษยไดหมด  ถาถึงอยางน้ันแลว ก็จะเกิดความผิด 
พลาดขึ้น และจะแกปญหาไมสําเร็จดวย  

เม่ือยอมรับกันอยางน้ีแลว ขอสําคัญก็อยูที่จะตองจับจุดใหไดวา 
เศรษฐศาสตรน้ีจะโยงตอกับศาสตร หรือวิทยาการอื่นๆ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ของมนุษยที่จุดไหน  

เชนวา เศรษฐศาสตรจะเช่ือมโยงกับการศึกษาที่จุดไหน จะ
เช่ือมโยงกับจริยธรรมที่จุดไหน ในการรวมกันแกปญหาของมนุษย  

ถาจับอยางน้ีได ก็มีทางที่จะทําใหการที่ตนเปนศาสตรวิทยาที่
ชํานาญพิเศษโดยเฉพาะนั้น เกิดประโยชนขึ้นอยางแทจริง 

การที่ชูมาเกอรพูดวา ในเม่ือสัมมาอาชีวะเปนองคประกอบอยาง
หนึ่งของมรรคมีองค ๘ ก็ทําใหเห็นวาจะตองมี Buddhist economics 
คาํของชูมาเกอรน้ียังมีความหมายแฝงตอไปอีกดวย คือ 

ขอที่ ๑ แสดงวา สัมมาอาชีวะน้ันมีความสําคัญมาก หรือวา
เศรษฐกิจน้ันเปนสิ่งที่สําคัญมาก ในทางพุทธศาสนาจึงไดจัดเปนองค
มรรคขึ้นมาขอหนึ่ง แสดงวาพระพุทธศาสนายอมรับความสําคัญของ
เศรษฐกิจ ยกใหเปนองคมรรคขอหนึ่งเลยทีเดียว 

แต ขอที่ ๒ มองในทางกลับตรงกันขาม ก็มีความหมายวา 
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สัมมาอาชีวะ หรือเร่ืองราวทางเศรษฐกิจน้ัน  เปนเพียงองคประกอบ
อยางหนึ่งในบรรดาองคประกอบหลายอยางของวิถีชีวิตที่ถูกตองที่จะ
แกปญหาของชีวิตได  ซึ่งในทางพุทธศาสนานั้นก็ไดบอกไววา มีองค 
ประกอบถึง ๘ ประการดวยกัน 

๒. ไมเปนอสิระจากจริยธรรม แตไมใสใจจริยธรรม 

ในบรรดาองคประกอบที่เกี่ยวกับการแกปญหาของมนุษยซึ่งมี
หลายอยางน้ัน   ในที่น้ีจะยกขึ้นมาพูดสักอยางหน่ึง  คือเร่ือง จริยธรรม 
เพราะเปนเร่ืองที่ เกี่ยวกับพระในฐานะที่ เปนบุคคลผูทําหนาที่ทาง 
จริยธรรมมากสักหนอย  

เรามาพิจารณาโดยยกเอาจริยธรรมเปนตัวอยางวา จริยธรรมซึ่ง
เปนองคประกอบอยางหน่ึงของการดําเนินชีวิตของมนุษยน้ัน มีผลสัมพันธ
กับเศรษฐกิจอยางไร  

โดยทั่วไป เราก็มองเห็นกันชัดเจนอยูแลววาเร่ืองจริยธรรมนั้น มี
ความหมายสําคัญตอเร่ืองเศรษฐกิจเปนอยางมาก   

แตในที่น้ี จะขอใหเรามายอมเสียเวลากันสักนิดหนอย ดูตัวอยาง
บางอยางที่แสดงใหเห็นวา จริยธรรมนั้นมีความสัมพันธและสําคัญตอ
เร่ืองเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตรอยางไร  

สภาพทางจริยธรรมยอมมีผลตอเศรษฐกิจทั้งโดยตรงและโดยออม 
ยกตัวอยาง เชนวา 

ถาทองถิ่นไมปลอดภัย สังคมไมปลอดภัย มีโจรผูรายมาก มีการ
ลักขโมย ปลนฆา ทํารายรางกายกันมาก ตลอดกระทั่งวาการคมนาคม
ขนสงไมปลอดภัย ก็เห็นไดชัดวา พอคาหรือบริษัทหางรานตางๆ จะไม
กลาไปต้ังราน ไมกลาไปลงทุน คนก็อาจจะไมกลาเดินทางไปเที่ยว 
ชาวตางชาติก็ไมกลาที่จะมาทัศนาจร อะไรอยางน้ี ผลเสียทางเศรษฐกิจ
ก็เกิดขึ้น อันนี้เปนเร่ืองหนึ่งที่มองเห็นไดงาย 
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ในการโดยสารรถยนตอยางในกรุงเทพฯ ถาคนโดยสารซื่อสัตย 
คนเก็บต๋ัวซื่อสัตย  คนรถซื่อสัตย  นอกจากวารัฐจะไดเงินเขาเปนผล 
ประโยชนของรัฐอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว  ก็อาจจะทุนเงิน  ประหยัด
ทรัพย  ไมตองมาเสียเงินจางคนคุม นายตรวจ ตลอดจนกระทั่งวาบางที
ไมตองมีคนเก็บต๋ัวก็ได เพราะใชวิธีของความซื่อสัตย อาจจะใหจายต๋ัวใส
ในกลองเอง อะไรทํานองนี้ 

ในเร่ืองของบานเมืองโดยทั่วไป ถาพลเมืองเปนคนมีระเบียบวินัย 
ชวยกันรักษาความสะอาด รัฐก็อาจจะไมตองเสียเงินมาก เพ่ือจางคน
กวาดขยะจํานวนมากมาย และการใชอุปกรณก็สิ้นเปลืองนอย ทําให
ประหยัดเงินที่จะใชจาย  

ในทางตรงขามหรือในทางลบ พอคาเห็นแกได ตองการลงทุนนอย 
แตใหขายของไดดี ใชสวนประกอบที่ไมไดมาตรฐานปรุงอาหาร เชนใชสี
ยอมผาใสในขนมเด็ก หรือใชนํ้าสมที่ไมใชนํ้าสมสายชูจริง แตเปนน้ํากรด 
หรือใชน้ํายาประสานทอง ใสในลูกช้ินเดง อะไรทํานองนี้ ก็อาจจะทําให
เกิดอันตราย มีผลเสียตอสุขภาพของคน  

เม่ือคนเสียสุขภาพแลว ก็ตองเสียคาใชจายสิ้นเปลืองในการ
รักษาพยาบาลคนนั้นอีก แลวเราก็จะตองใชจายเงินมากมายในการตรวจ 
จับและดําเนินคดี นอกจากนั้น คนที่เสียสุขภาพแลว ก็เสียประสิทธิภาพ
ในทางแรงงาน ทําใหการผลิตลดลงหรือเสื่อมเสียไปอีก  

พอคาที่เห็นแกไดอยางเดียวนั้น ทําการในขอบเขตกวางขวางออก 
ไป โดยปลอมปนสินคาที่สงไปขายตางประเทศ ก็อาจจะทําใหสูญเสีย
ความไววางใจ ในที่สุดผลเสียหายทางเศรษฐกิจก็สะทอนกลับมา คืออาจ 
จะสูญเสียตลาดการคาขายในตางประเทศ เสียรายไดที่จะเขาประเทศ 

พอคาที่เห็นแกไดน้ัน เม่ือทําธุรกิจในระบบการแขงขันเสรี ก็อาจ 
จะทําใหการคาเสรีกลายเปนไมเสรีไป   ดวยความเห็นแกไดของตัวเอง 
โดยใชวิธีแขงขันนอกแบบ ทําใหการแขงขันเสรีนําไปสูความหมดเสรีภาพ 
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เพราะอาจจะใชอิทธิพล ทําใหเกิดการผูกขาดในทางตลาดขึ้น อาจจะเปน
การทําใหหมดเสรีในแบบ หรือหมดเสรีนอกแบบก็ได   

หมดเสรีนอกแบบ ก็เชนวา ใชเงินจางมือปนรับจาง ฆาผูแขงขัน
ในทางเศรษฐกิจเสีย อยางน้ีเปนตน น่ีก็หมดเสรีเหมือนกัน แตหมดเสรี
นอกแบบ บางทีในตําราเศรษฐศาสตรก็ไมไดเขียนไวดวยซ้ํา  

ในทางตางประเทศ บริษัทตางประเทศสงยาที่หามขายในประเทศ
ของตนเขามาขายในประเทศดอยพัฒนา ก็เกิดเปนอันตรายตอชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน เสื่อมเสียคุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน
ในทางเศรษฐกิจ และเสียคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น สิ้นเปลืองงบประมาณ
ของประเทศ 

ในอีกดานหนึ่ง พอคาโฆษณาเราความตองการใหคนอยากซื้อสิ้นคา 
ก็สิ้นเปลืองคาโฆษณา เอามาบวกเขาในตนทุน ทําใหสินคาแพงขึ้น คนก็
พากันซื้อสินคาทั้งที่ไมจําเปน และแพงโดยไมจําเปนดวย   มีความ
ฟุมเฟอย ใชทิ้งใชขวาง โดยไมคุมคา   บางทีใชเด๋ียวหนึ่งก็เปลี่ยน เด๋ียว
หนึ่งก็เปลี่ยน  

อันนี้ก็เปนความสิ้นเปลืองในทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาสัมพันธกับ
คานิยมของคนที่ชอบอวดโก ชอบอวดฐานะ ทําใหพอคาไดโอกาสเอาไป
ใชประโยชน เอากลับมาหาเงินจากลูกคาอีก   

คนที่มีคานิยมชอบอวดโก อวดฐานะ ก็อาจจะซื้อสินคาที่แพงโดย
ไมจําเปน โดยไมพิจารณาถึงคุณภาพ เอาความโกเกน้ีมาเปนเกณฑ ทั้งๆ 
ที่แพงก็ซื้อเอามา  

ยิ่งกวาน้ัน คนจํานวนมากในสังคมของเรา ซึ่งชอบอวดโกแขง
ฐานะกัน พอมีสินคาใหมเขามา แตเงินยังไมพอ ก็รอไมได ตองรีบกูยืม
เงินเขามาซื้อ เปนหนี้เขา ทําใหเกิดผลเสียรายแรงในทางเศรษฐกิจ 
เสร็จแลวตัวเองก็มีฐานะแย เศรษฐกิจของชาติก็แย ดุลการคาของ
ประเทศก็เสียเปรียบเขาไป  
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ฉะนั้น คานิยมของคนจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเสีย
ดุลการคาระหวางประเทศ  

คานิยมไมใชเร่ืองของเศรษฐกิจโดยตรง แตมีผลตอเศรษฐกิจมาก   
คนในวงการธุรกิจคนหนึ่งเคยพูดใหฟงวา ถาเห็นพี่นองชาวซิกสคน

หนึ่งน่ังรถมอเตอรไซค ใหสันนิษฐานไดเลยวามีเงินลาน ถาเห็นพอคาชาว
ซิกสน่ังรถเกง ใหสันนิษฐานวามีเงินเปนสิบเปนรอยลาน  

แตถาเห็นคนไทยนั่งรถมอเตอรไซค ทานลองไปบานนอกดู ๕๐% 
อาจจะกูยมืเงินเขามาซื้อ น่ีก็เปนเร่ืองของคานิยมเหมือนกัน  

ทีน้ี ถึงแมน่ังรถยนตก็เหมือนกัน บางทีมีเงินไมเทาไรหรอกก็ไปกูยืม
เขามา หรือใชระบบผอนสง เราก็เลยมีรถเกงน่ังกันเกรอไปหมด แลวก็ทํา
ใหเกิดปญหาจราจรติดขัดมาก จราจรติดขัดมากก็มีผลเสียทางเศรษฐกิจ
อีก ผลที่สุดมันวุนกันไปหมด เร่ืองทางสังคมกับเศรษฐกิจน้ีหนีกันไมพน 

เร่ืองคานิยมอวดเดนอวดโกถือหนาถือตาน้ี ในสังคมไทยเรามีเร่ือง
พูดไดมาก  

คนไทยบางคนทั้งๆ ที่มีเงินมีฐานะดีพอสมควร แตจะตีต๋ัวเขาไปดู
การแสดงเพียงคาต๋ัว ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท เสียไมได ตองการจะ
แสดงวาฉันมีอิทธิพล ก็ไปหาทางเขาดูฟรี ไปเอาบัตรเบงวางโต อวดโก
เขาดูฟรี ไมยอมเสียเงิน ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท  

แตคนๆ เดียวกันนี้แหละ อีกคราวหนึ่ง ตองการแสดงความมี
ฐานะมีหนามีตา จัดงานใหญโตเลี้ยงคนจํานวนมากมาย เสียเงินเปนหมื่น
เปนแสนเสียได  

ลักษณะจิตใจหรือคุณคาทางจิตใจแบบนี้ มีผลตอเศรษฐกิจเปน
อยางมาก ซึ่งบางทีนักเศรษฐศาสตรตะวันตกเขามาเมืองไทย เจอเขา
แลว ตองขออภัย พูดวา หงายหลังไปเลย คือแกปญหาเศรษฐกิจไมตก 
เพราะวามาเจอลักษณะนิสัยจิตใจและพฤติกรรมแปลกใหมที่ไมเคยเจอ
เขาแบบนี้แลวคิดไมทัน ไมรูจะแกอยางไร 
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เพราะฉะนั้น  ในเรื่องเศรษฐกิจน้ี  เราจะตองพิจารณาถึงองค 
ประกอบตางๆ (ทางสังคมซึ่งโยงกับจิตใจ) ที่เขามาเกี่ยวของเหลาน้ีดวย  

โดยเฉพาะไมควรลืมที่จะย้ําวา เร่ืองศรัทธาความเช่ือตางๆ มีผล
ในทางเศรษฐกิจเปนอันมาก 

เราตองมีความเช่ือถือตอธนาคาร มีความเช่ือถือตลาดหุน ถาเกิด
ความไมเช่ือถือ หมดศรัทธาเมื่อไร บางทีตลาดหุนแทบจะลมเลย 
ธนาคารบางทีก็ลมไปไดเหมือนกัน  

เพราะฉะนั้น การมีศรัทธาก็ดี การเช่ือแมแตคําโฆษณาก็ดี จึงมี
ผลตอพฤติกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น  

แลวซอนเขาไปอีก ความมีศรัทธาก็ดี ความหมดศรัทธาก็ดี ใน
หลายกรณี เปนอาการที่ปลุกเรากันขึ้น เชน ดวยการโฆษณา เปนตน 

ในวงงานของเรา ถานายงานวางตัวดี มีความสามารถหรือมีนํ้าใจ 
ลูกนองรักใครศรัทธา ลูกนองมีความสามัคคี ขยัน ต้ังใจทํางาน ก็ทํา
ใหผลผลิตสูงขึ้น  

ถานายจางน้ันมีความดีมาก ลูกนองรักใครเห็นใจ บางทีกิจการ
ของบริษัทจะลม   ลูกนองก็พากันเสียสละชวยกันทุมเททํางานเต็มกําลัง
เพ่ือกูฐานะของบริษัท ไมหลีกหนีไป  แมกระทั่งยอมสละคาแรงงานที่ตน
ไดก็มี แทนที่จะเรียกรองเอาอยางเดียว    แตทั้งน้ีภาวการณยังขึ้นตอ
เงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ตางกันในสังคมนั้นๆ อีกดวย 

ฉะนั้น คุณคาทางจิตใจเหลาน้ีจึงเปนตัวแปรในทางเศรษฐกิจได
ทั้งสิ้น ซึ่งเราก็เห็นกันชัดๆ วา ความขยัน ความซื่อสัตย ความรักงาน 
ความตรงตอเวลา มีผลตอสิ่งที่เราเรียกวา productivity คือการเพิ่ม
ผลผลิต รวมทั้ง efficiency คือความมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก  

ในทางตรงขาม ความเบื่อหนาย การคดโกง ทุจริต ความรูสึก
แปลกแยก ทอถอย ความขัดแยง แมแตความกลุมใจกังวลในเรื่อง
สวนตัว ก็มีผลลบตอ productivity ทําลายการเพิ่มผลผลิตน้ันได เร่ืองนี้
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ไมจําเปนจะตองพรรณนา  
ในวงกวางออกไป เกี่ยวกับลัทธิชาตินิยม ความรูสึกชาตินิยม ถา

ปลูกฝงใหมีขึ้นในคนได ก็อาจจะทําใหคนในชาติน้ัน ไมยอมซื้อของนอก
ใช ทั้งๆ ที่วาของนั้นดี ลอใจใหอยากจะซื้อ อยากจะบริโภค เขาจะสลัด
ความตองการสวนตัวได เพ่ือเห็นแกความยิ่งใหญแหงชาติของตน จะใช
แตของที่ผลิตในชาติ และต้ังใจชวยกันผลิต เพ่ือใหชาติของตนมีความ
เจริญรุงเรือง มีความเปนเอก มีความยิ่งใหญ  

จนกระทั่ง บางทีถึงกับวารัฐบาลตองชักชวนใหคนในชาติหันไปซื้อ
ของตางประเทศก็มี เชนอยางเร่ืองที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน  

ชาตินิยมน้ี ก็เปนเร่ืองของอาการทางสังคมที่แสดงออกแหง
คุณคาทางจิตใจ ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก 

๓. อยากเปนวิทยาศาสตร ทั้งที่ไมอาจและไมนาจะเปน 

อาตมภาพไดพูดยกตัวอยางมาน้ีก็มากมายแลว ความมุงหมายก็
เพียงเพื่อใหเห็นวา เร่ืองจริยธรรม และคานิยม หรือคุณคาทางจิตใจน้ัน 
มีผลเกี่ยวของสัมพันธและสําคัญตอเศรษฐกิจอยางแนนอน  

อยางไรก็ตาม เทาที่วามาทั้งหมดนั้น ก็เปนความสัมพันธและ
ความสําคัญของธรรมในแงความดีความช่ัว ที่เรียกวาจริยธรรม แต
ธรรมที่สัมพันธกับเศรษฐกิจ ไมใชจํากัดอยูแคจริยธรรมเทาน้ัน นอกจาก
จริยธรรมแลว ธรรมอีกแงหนึ่งที่สัมพันธกับเศรษฐกิจ ก็คือ ธรรมในแง
สัจธรรม หรือสภาวธรรม  

ความจริง ธรรมในแงสภาวธรรมหรือสัจธรรมน้ี มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะวามันเปนแกน เปนตัว เปนเนื้อของ
เศรษฐศาสตรเอง  

ธรรมในที่น้ี ก็คือความจริง ในแงของกระบวนการแหงเหตุปจจัย
ตามธรรมชาติ  
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ถาเศรษฐศาสตรรู เขาใจ และปฏิบัติการไมทั่วถึง ไมตลอดสาย
กระบวนการของเหตุปจจัยแลว วิชาการเศรษฐศาสตรน้ันก็จะไมสามารถ
แกปญหาและสรางผลดีใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  

เรียกวา เปนเศรษฐกิจที่ไมถูกธรรมในแงที่สอง คือ แงของสัจธรรม  
ธรรมในแงของสัจธรรมนี้ก็คือ ธรรมดาของธรรมชาติ หรือสภาวะ

ที่มีอยูในวิชาการและกิจกรรมทุกอยาง  
มันไมไดเปนสาขาอะไรอยางใดอยางหนึ่งที่แยกออกไปตางหาก

จากวิชาการอื่นๆ เลย แตเปนแกนแทของวิทยาศาสตร หรือเปนสาระที่
วิทยาศาสตรตองการจะเขาถึง  

การที่ปจจุบันนี้เรามีแนวโนมทางความคิดที่ชอบแยกอะไรตออะไร
ออกไปตางหากจากกัน แมกระทั่งในเร่ืองธรรม คือสภาวะความเปนจริง 
จึงเปนอันตรายที่ทําใหเราอาจจะคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงที่ควรจะ
เปน ดังน้ัน จะตองมีความเขาใจในความเปนจริงที่กลาวแลวน้ีไวดวย 

เศรษฐศาสตรน้ันไดกลาวกันมาวา เปนสังคมศาสตรที่เปนวิทยา-
ศาสตรมากที่สุด และเศรษฐศาสตรก็มีความภูมิใจในเรื่องนี้ดวยวา ตน
เปนวิทยาการที่เปนวิทยาศาสตรมากที่สุด  เอาแตสิ่งที่วัดได คํานวณได 
จนกระทั่งมีผูกลาววา เศรษฐศาสตรน้ีเปนศาสตรแหงตัวเลข มีแต
สมการลวนๆ  

ในการพยายามที่จะเปนวิทยาศาสตรน้ี เศรษฐศาสตรก็เลย
พยายามตัดเร่ืองคุณคาที่เปนนามธรรมออกไปใหหมด เพราะคํานวณ
ไมได จะทําใหตนเองเปน value-free คือเปนศาสตรที่เปนอิสระ หรือ
ปลอดจากคุณคา  

แตก็มีฝายตรงขาม ซึ่งเปนนักวิจารณเศรษฐศาสตร หรือแมแตนัก
เศรษฐศาสตรเองบางคนบอกวา ความจริงแลว เศรษฐศาสตรน้ีเปน
สังคมศาสตรที่ขึ้นตอ value มากที่สุด เรียกวาเปน value-dependent 
มากที่สุดในบรรดาสังคมศาสตรทั้งหลาย  
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จะเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร ในเม่ือจุดเริ่มของเศรษฐศาสตรนั้น
อยูที่ความตองการของคน ความตองการของคนนี้ เปนคุณคาอยูในจิตใจ  

แลวในเวลาเดียวกัน จุดหมายของเศรษฐศาสตร ก็เพื่อสนองความ
ตองการ ใหเกิดความพอใจ  

ความพอใจนี้ ก็เปนคุณคาอยูในจิตใจของคน  
เศรษฐศาสตรจึงทั้งขึ้นตน และลงทาย ดวยเรื่องคุณคาในจิตใจ  
นอกจากนั้น การตัดสินใจอะไรตางๆ ในทางเศรษฐกิจ ก็ตองอาศัย

คุณคาตางๆ เปนอันมาก ฉะนั้น การที่เศรษฐศาสตรจะเปน value-free 
หรือเปนอิสระจากคุณคาน้ัน จึงเปนไปไมได  

รวมความวา เศรษฐศาสตรไมสามารถจะเปนวิทยาศาสตรที่
สมบูรณได เพราะจะตองขึ้นตอคุณคาบางอยาง  

เม่ือมองในแงน้ี จะขอตั้งขอสังเกต ๒ อยาง คือ 
ในแงที่หนึ่ง เศรษฐศาสตรไมสามารถเปนวิทยาศาสตรไดโดย

สมบูรณ หรือไมสามารถเปนวิทยาศาสตรไดแทจริง เพราะไมอาจเปน
อิสระจากคุณคาตางๆ  

นอกจากนั้น ในหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรจะเต็มไป
ดวยอัสซัมช่ัน (assumptions) คือขอที่ถือวายุติเปนอยางน้ัน เปนความ
จริงโดยที่ยังไมไดพิสูจน เม่ือยังเต็มไปดวยอัสซัมช่ันตางๆ แลว จะเปน
วิทยาศาสตรไดอยางไร อันนี้ก็เปนขอแยงที่สําคัญ 

ในแงที่สอง การเปนวิทยาศาสตรน้ันก็ไมใชเร่ืองที่ดี เพราะวา
วิทยาศาสตรไมสามารถแกปญหาของมนุษยไดทุกอยาง  

วิทยาศาสตร น้ันมีขีดจํากัดมากในการแกปญหาของมนุษย 
วิทยาศาสตรแสดงความจริงไดแงหนึ่งดานหนึ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
วัตถุเปนสําคัญ ถาเศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร ก็จะพวงตัวเขาไปอยู
ในแนวเดียวกับวิทยาศาสตร คือสามารถแกปญหาของมนุษยไดเพียงใน
วงจํากัดดวย 
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ทาทีที่ดีของเศรษฐศาสตร ก็คือ การมองและยอมรับตามเปนจริง  
การที่ เศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรหรือพยายามเปน

วิทยาศาสตรน้ัน ถาถือเปนเพียงภาระดานหนึ่งทางวิชาการ ก็เปนความดี
อยางหนึ่งของเศรษฐศาสตร ซึ่งก็เปนคุณคาที่นาจะรักษาไว  

แตในเวลาเดียวกัน เพ่ือการแกปญหาของมนุษยใหไดผลดียิ่งขึ้น 
หรือใหไดผลจริง เศรษฐศาสตรโดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ ที่ถึงยุคหัว
เลี้ยวหัวตอของสังคมมนุษย ก็นาจะเปดตัวกวางออกไปในการที่จะ
ยอมรับรวมมือกับวิทยาการและกิจกรรมสาขาอื่นๆ ของมนุษย โดยยอม 
รับที่จะพิจารณาเร่ืองคุณคาตางๆ ในสายตาที่มองอยางทั่วตลอดยิ่งขึ้น  

ทั้งน้ีเพราะเหตุผลคือ เม่ือเราบอกวาเศรษฐศาสตรไมเกี่ยวกับ
เร่ืองคุณคา เราก็จะพยายามเลี่ยงหลบและไมศึกษาเร่ืองคุณคาน้ัน ซึ่งจะ
ทําใหเรามองมันไมชัดเจน และจัดการมันไมไดดี  

แตเม่ือเราไมเลี่ยงหลบ โดยยอมรับความจริงแลว เราก็มองและ
เห็นมันเต็มตา ไดศึกษาใหรูเขาใจมันใหชัดเจน คุณคาน้ันก็จะมาเปน
องคประกอบของวิทยาการตามฐานะที่ถูกตองของมัน ทําใหมองเห็น
ตลอดกระบวนการของความเปนจริง และจัดการมันไดอยางดี  

นอกจากนั้น ถาเราไมศึกษาเร่ืองคุณคาน้ันใหตลอดสาย การที่จะ
เปนวิทยาศาสตรก็เกิดขึ้นไมได เพราะเราจะไมสามารถมีความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนความจริงที่มีคุณคาน้ันเปนองคประกอบอยูดวยโดย
ตลอด หรือโดยสมบูรณ  

เศรษฐศาสตรน้ันตองอิงอาศัยคุณคาที่เปนนามธรรม แตปจจุบันนี้
เศรษฐศาสตรยอมรับคุณคาน้ันแตเพียงบางสวน บางแง ไมศึกษาระบบ
คุณคาใหตลอดสาย ดังน้ัน เม่ือมีองคประกอบดานคุณคาเขามาเกี่ยวของ
เกินกวาแงหรือเกินกวาระดับที่ตนยอมรับพิจารณา  ก็ทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการคาดหมายหรือคาดคะเนผลเปนตน 

ขอยกตัวอยางเชน เรามีหลักทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่งวา คนจะ
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ยอมเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ตอเม่ือไดสิ่งอื่นมาทดแทน จึงจะไดความพอใจ
เทากัน อันนี้เปนหลักการทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่ง  

เร่ืองนี้ทางฝายของพวกนามธรรม ก็อาจจะแยงวาไมจริงเสมอไป 
บางทีคนเราไดคุณคาความพอใจทางจิตใจโดยที่เสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปโดย
ไมไดสิ่งอ่ืนมาทดแทนก็มี  

อยางเชน พอแมรักลูก พอรักลูกมาก ก็ยอมเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดให 
เม่ือลูกไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นไป พอแมไมจําเปนตองไดอะไรตอบแทน แตพอ
แมก็มีความพึงพอใจ และอาจจะพึงพอใจมากกวาการไดอะไรตอบแทน
ดวยซ้ํา ในกรณีน้ี ที่เปนอยางน้ันก็เพราะวาพอแมมีความรัก   

ทีน้ี ถามนุษยสามารถมีความรักคนอื่นไดกวางขวางขึ้น ไมรัก
เฉพาะลูกของตัวเอง แตขยายออกไป รักพ่ีรักนอง รักเพ่ือนรวมชาติ รัก
เพ่ือนมนุษยแลว เขาก็อาจจะเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปโดยไมไดอะไรตอบ
แทนมา แตกลับมีความพึงพอใจมากขึ้น  

ไมใชวาไมไดรับความพึงพอใจหรือพึงพอใจเทากัน แตพึงพอใจ
มากขึ้นดวยซ้ําไป อันนี้ก็เปนเร่ืองของคุณคาที่เขามาแสดงผลในทาง
เศรษฐศาสตรเหมือนกัน  

หลักทางเศรษฐศาสตรอีกขอหนึ่งบอกวา ราคาตํ่าลง-คนยิ่งซื้อมาก 
ราคายิ่งแพง-คนยิ่งซื้อนอยลง และตามธรรมดาทั่วไปก็เปนอยางน้ัน  

ถาของราคาต่ําลง ทําใหคนมีอํานาจซื้อมาก ก็ซื้อไดมาก คนก็มา
ซื้อกันมากขึ้น แตถาของนั้นแพงขึ้น อํานาจซื้อของคนก็นอยลง คนก็มา
ซื้อนอยลง   

แตไมใชเปนอยางน้ันเสมอไป ถาเรารูวาคนในสังคมมีคานิยมชอบ
อวดโกอวดฐานะกันมาก เราก็เอาคานิยมมาใชเราใหคนเกิดความรูสึกวา
ของแพงนี่มันโกมาก คนไหนซื้อของแพงได คนนั้นเดนมีฐานะสูง  

ปรากฏวา ยิ่งทําใหราคาสูง ของยิ่งแพง คน(ในบางสังคม)กลับยิ่ง
ไปซื้อมาก เพราะอยากจะโก อยากแสดงวาตัวมีฐานะสูง   ฉะนั้น หลัก
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เศรษฐศาสตรบางอยางจึงขึ้นตอเร่ืองคุณคาเปนอยางมาก 
วาที่จริง ตัวอยางตางๆ ก็มีทั่วๆ ไป ที่แสดงใหเห็นวา คานิยมหรือ

คุณคาตางๆ ในสังคมนี้เปนตัวกําหนดราคา ซึ่งเศรษฐศาสตรก็เอามาใช 
ดังจะเห็นไดในตัวอยางงายๆ   

สมมุติวามีคนสองคนเรือแตก ไปติดอยูบนเกาะหนึ่ง คนหนึ่งมีขาว
ตาก ๑ กระสอบ อีกคนหนึ่งมีสายสรอยทองคํา ๑๐๐ สาย  

ตามปกติ ในสังคมทั่วไป คนที่มีสายสรอยทองคํา ๑ สาย อาจจะซื้อ
ขาวตังหรือขาวตากไดหมดทั้งกระสอบ หรือวาขาวตากทั้งกระสอบนั้น
อาจจะไมพอกับราคาคาสายสรอยทองคําสายเดียวดวยซ้ํา  

แตตอนนี้เขาไปติดอยูบนเกาะ มองไมเห็นทางวาจะรอด ไมเห็นวา
จะมีเรืออะไรมาชวยเหลือ ตอนนี้มูลคาจะตางไป ผิดจากเดิมแลว  ตอนนี้
คนที่มีขาวตากหนึ่งกระสอบอาจจะใชขาวตากเพียง ๑ ช้ิน  แลกเอา
สายสรอยทองคําทั้ง ๑๐๐ สายก็ได บางทีไมยอมรับดวยซ้ําไป  คุณคาจึง
เปนไปตามความตองการ  

แตที่ตองการชี้ ในที่ น้ีก็คือวา เศรษฐศาสตรจะตองแยกแยะ
เกี่ยวกับความหมายของความตองการ  ตลอดจนคุณภาพของความ
ตองการดวย  

เศรษฐศาสตรบอกวา เราเกี่ยวของแตความตองการอยางเดียว 
ไมเกี่ยวของกับคุณภาพของความตองการ    น้ีเปนหลักการของเศรษฐ-
ศาสตร แตคุณภาพของความตองการนั้นก็มีผลตอเศรษฐศาสตร   

นอกจากนั้น คนสองคนนี้อาจจะไมแลกเปลี่ยนกันก็ได คนที่มี
สายสรอยทองคําอาจจะถือโอกาสตอนที่คนมีขาวตากไมอยู มาลักเอา
ขาวตากไปเสียก็ได โดยไมจําเปนตองแลกกับคนอื่น หรือดีไมดีแกอาจจะ
ฆานายคนมีขาวตากเสียเลย เพ่ือจะเอาขาวตากไปเสียทั้งหมดกระสอบ    

ในทางตรงกันขาม สองคนนั้นอาจจะเกิดมีความรักกันขึ้นมา ก็
เลยรวมมือกัน เลยไมตองซื้อตองขาย ไมตองแลกเปลี่ยน ก็กินขาวตาก
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ดวยกันจนหมดกระสอบ อันนี้ก็อาจจะเปนไปไดทั้งสิ้น  
เพราะฉะนั้น  นอกจากการแลกเปลี่ยน  กิจกรรมอาจจะมาในรูป

ของการทําราย การรวมมือกัน ชวยเหลือกัน หรืออะไรก็ได 
เพ่ือแสดงใหเห็นวา เศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร

เปน objective คือมองอะไรๆ ตามสภาววิสัย ไมเอาคุณคาความรูสึกทาง
จิตใจเขาไปปะปน นักเศรษฐศาสตร บางทีก็จะยกตัวอยางตางๆ มาใหดู  

เชนบอกวา เหลาหรือสุรา ๑ ขวด กับกวยเต๋ียว ๑ หมอ อาจจะมี
คุณคาหรือมูลคาทางเศรษฐศาสตรเทากัน การเสียเงินไปเขาไนตคลับ
คร้ังหนึ่ง อาจมีคาทางเศรษฐกิจสูงกวาการเขาฟงปาฐกถาครั้งหนึ่งใน
เวลาเทากัน อันนี้เปนความจริงทางเศรษฐศาสตร  

เศรษฐศาสตรไมพิจารณาคุณคาใดๆ ทั้งสิ้น เขาจะไมพิจารณาวา 
สินคาน้ัน หรือการกระทําน้ัน การผลิต การบริโภค หรือการซื้อขายนั้น 
จะกอใหเกิดคุณประโยชนหรือโทษอะไรขึ้นหรือไม  

เขาไนตคลับแลวจะสิ้นเปลืองเงินทําใหหมกมุนมัวเมาเปนอบายมุข 
หรือจะดีจะช่ัวในแงหนึ่งแงใดก็ตาม เศรษฐศาสตรไมเกี่ยว หรือวาเขาฟง
ปาฐกถาแลวจะไดความรูเจริญปญญา เปนประโยชนแกจิตใจ ก็ไมใช
เร่ืองของเศรษฐศาสตร เราอาจจะพิจารณาคุณหรือโทษในแงอื่นๆ แต
เศรษฐศาสตรจะไมพิจารณาดวย 

ในกรณีตัวอยางที่ยกมานี้ ถาพิจารณาใหดีจะเห็นวา ความเปน
วิทยาศาสตรและความเปน objective ของเศรษฐศาสตรน้ันออกจะ 
ผิวเผินและคับแคบมาก คือมองความจริงชวงเดียวสั้นๆ แบบตัดตอน
ขาดลอยเทาที่ตัวตองการ  ไมมองกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่เปนจริง
ใหทั่วถึงตลอดสาย ซึ่งเปนลักษณะของเศรษฐศาสตรในยุคอุตสาหกรรม 
ทําใหเศรษฐศาสตรไมอาจจะเปนวิทยาศาสตรไดจริง และไมเปน 
objective เพียงพอ  

เศรษฐศาสตรยุคตอไปอาจจะขยายการมองใหทั่วถึงตลอด
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กระบวนการของเหตุปจจัย โดยสอดคลองกับความจริงมากยิ่งขึ้น ดังที่มี
แนวโนมขึ้นบางแลวในปจจุบัน  

ดังในตัวอยางที่ยกขึ้นมาพูดเร่ืองเหลา ๑ ขวด กับกวยเต๋ียว ๑ 
หมอ เรามองไดวา มูลคาในทางตลาดซื้อขายนั้นเทากันจริง แตมูลคาแม
ในทางเศรษฐกิจน้ันเอง ความจริงก็ไมเทากัน  

ถาพิจารณาลึกซึ้งลงไป จะมองเห็นวา สุรา ๑ ขวดนั้นมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจอีกมากมาย  

๑. มูลคาทางเศรษฐกิจที่มาจากการเสียคุณภาพชีวิต สุราขวดนี้
อาจจะทําลายสุขภาพของคน และทําใหตองเสียเงินรักษาสุขภาพของคน
น้ัน อยางไมรูวาจะสิ้นเปลืองเงินไปอีกเทาไร น่ีเปนความสูญเสียในดาน
คุณภาพชีวิต แตมีผลทางเศรษฐกิจดวย  

๒. ในการผลิตสุราน้ัน โรงงานสุราอาจจะทําใหเกิดควันที่มีกลิ่น
เหม็น  ควันที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทําใหเกิดสาเหลา เปนตน  ซึ่งเปน
การทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แลวมูลคาความเสียหายทาง
ธรรมชาติน้ีก็กลับมามีผลตอเศรษฐกิจอีก อาจจะทําใหรัฐตองสิ้นเปลือง
งบประมาณระยะยาวในการแกไขปญหาสภาพแวดลอม  

๓. คนที่กินสุราแลวน้ัน อาจจะขับรถไปแลวเกิดรถชนกัน ก็ทําให
เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจอีก 

๔. ผลเสียหายในทางสังคม เชน ทําใหเกิดอาชญากรรม ซึ่งคิด
เปนมูลคาทางเศรษฐกิจอีกจํานวนมาก  

๕. เหลา ๑ ขวดนี้ อาจจะทําใหคนนั้นเมามาย มีสติไมคอยดี ทํา
ใหสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางาน ก็กระทบตอ productivity คือการ
เพ่ิมผลผลิตอีก 

ทั้งหมดนี้เปนเร่ืองของเศรษฐกิจทั้งสิ้น เปนอันวา เราจะตองคิด
เร่ืองเศรษฐกิจหรือมูลคาทางเศรษฐกิจกวางออกไป ไมใชเฉพาะราคาที่ตี
ในตลาดเทาน้ัน  
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ปจจุบันนี้ก็มีความโนมเอียงในการที่จะเอามูลคาดานอื่นนี้เขามา
รวมดวย เรียกวาเปน external costs แตปจจุบันนี้ยังมองเฉพาะเรื่อง
มูลคาดานสภาพแวดลอม คือมลภาวะ ดังที่นักเศรษฐศาสตรบางกลุมให
นําเอามูลคาในการทําลายสภาพแวดลอมนี้ รวมเขาในมูลคาทาง
เศรษฐกิจแมแตในการที่จะตีราคาสินคาดวย  

แตวาที่จริงแลว ยังไมพอหรอก ก็อยางสุรา ๑ ขวดที่วาเม่ือกี้ เรา
อาจจะคิดแตคาสภาพแวดลอม แตคาทางสังคม ศีลธรรม และสุขภาพ 
(เชน อาชญากรรม ประสิทธิภาพในการผลิต) อีกเทาไร ซึ่งมูลคาเหลาน้ี
ลวนยอนกลับมามีผลทางเศรษฐกิจอีกทั้งสิ้น 

๔. ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย 

เทาที่พูดมาในตอนนี้ใหเห็นวา เศรษฐศาสตรมีความสัมพันธกับเร่ือง
อื่นๆ ที่มีผลยอนกลับมาหาเศรษฐกิจอีก ซึ่งโดยมากเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
คุณคาตางๆ ก็เลยเขามาสูปญหาสําคัญอีกปญหาหนึ่ง คือปญหาเกี่ยวกับ
ความเขาใจในเร่ืองธรรมชาติของมนุษย  

ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยเปนเรื่องสําคัญมากใน 
ศาสตรวิทยาทุกแขนงเลยทีเดียว  

เราจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยน้ีเปนฐาน
กอน ถาเขาใจธรรมชาติของมนุษยผิดพลาดแลว  วิทยาการนั้นๆ จะไม
สามารถเขาถึงความจริงโดยสมบูรณ  และจะไมสามารถแกปญหาของ
มนุษยไดจริงดวย 

ในเร่ืองธรรมชาติของมนุษยน้ี เศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร และ
พุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร  

ไดบอกแลววา เศรษฐศาสตรน้ันมองถึงธรรมชาติของความตอง 
การของมนุษย แตมองความตองการของมนุษยน้ันเพียงดานเดียว โดย
ไมคํานึงถึงคุณภาพของความตองการ  
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ถาเปนอยางน้ีก็ตองถามวา คุณภาพของความตองการของมนุษย
น้ันเปนธรรมชาติหรือไม ถามันเปนธรรมชาติก็แสดงวาเศรษฐศาสตรไม
ยอมพิจารณาความจริงที่มีอยูในธรรมชาติทั้งหมด ถาเปนอยางน้ีแลวเรา
จะมีเศรษฐศาสตรที่สมบูรณไดอยางไร และจะแกปญหาของมนุษยโดย
สมบูรณไดอยางไร  

เศรษฐศาสตรอาจจะแกตัวออกไปไดวา เราก็เปนสเปชเชียล
ไลเซช่ัน มีความชํานาญพิเศษเฉพาะดานหนึ่ง จะตองไปรวมมือกับวิทยา-
การอ่ืนๆ ในดานที่ตัวเราน้ันเกี่ยวของตอไป ถายอมรับอยางน้ีก็พอไปได 
แตอาจจะชาไป หรือเขาแงเขามุมไมถนัด  

ก. ความตองการ 
ทีน้ี มาพูดกันถึงเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ในแงความตองการกอน  
ในแงความตองการของมนุษยน้ัน อยางนอยเศรษฐศาสตรสมัย 

ใหมน้ีก็มีความเขาใจตรงกับพุทธศาสนาที่วา ความตองการของมนุษยไม
จํากัด มนุษยมี unlimited wants  เราบอกวา ความตองการของมนุษย
น้ันไมมีที่สิ้นสุด   

ในพุทธศาสนานั้น มีพุทธภาษิตเกี่ยวกับเร่ืองนี้มากมาย เชนวา 
นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี  

เพราะวาแมนํ้าน้ัน บางโอกาส บางเวลา มันยังมีเวลาเต็มได แต
ความตองการของมนุษยไมมีวันเต็ม  

บางแหงบอกวา ถึงแมเงินตราจะตกลงมาเปนหาฝน ความอิ่มใน
กามทั้งหลายของมนุษยก็ไมมี หรือบางแหงทานบอกวา ถึงจะเนรมิต
ภูเขาใหเปนทองทั้งลูก ก็ไมสามารถจะทําใหคนแมแตคนหนึ่งคนเดียวพึง
พอใจไดโดยสมบูรณ ไมเต็มอ่ิมของเขา   

ฉะนั้น ในทางพุทธศาสนา จึงมีเร่ืองพูดมากมายเกี่ยวกับความ
ตองการที่ไมจํากัดของมนุษย  
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ในที่น้ี อาตมภาพจะเลานิทานใหฟงเร่ืองหนึ่ง เรามายอมเสียเวลา
กับนิทานสักนิดหนึ่ง ความจริงนิทานนี้มิใชเอามาเลาเฉยๆ มันมีนัย
ความหมายแฝงอยู ก็เอามาเลาดูซิวา มันมีความหมายแฝงวาอยางไร 
ทานเลาไวในชาดกเร่ืองหนึ่งวา 

ในอดีตกาลเรียกวาปฐมกัปปทีเดียว  มีพระเจาแผนดินองคหนึ่ง
พระนามวาพระเจามันธาตุ (พอดีช่ือมาใกลกับนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญ
ของอังกฤษคนหนึ่งที่ช่ือวามัลธัส - Malthus)   พระเจามันธาตุน้ีเปน 
พระเจาแผนดินที่ยิ่งใหญมาก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ   

พระเจาจักรพรรดิมันธาตุปรากฏเปนเร่ืองราวในนิทานวา มีอายุ
ยืนนานเหลือเกิน มีรัตนะ ๗ ประการ ตามแบบแผนของพระเจา
จักรพรรดิทั้งหลาย แลวก็มีฤทธิ์ ๔ ประการ ซึ่งทานรูกันจึงไมไดบอกไว
วาฤทธิ์อะไรบาง รวมความวา เปนบุคคลที่เรียกวาอัจฉริยมนุษย ไมมีใคร
เหมือน มีอะไรพรั่งพรอมสมบูรณทุกอยาง   

พระเจามันธาตุน้ีมีอายุยืนยาวมาก ไดเปนเจาชายอยู ๘๔,๐๐๐ ป 
แลวก็ไดเปนพระอุปราชอยู ๘๔,๐๐๐ ป ครองราชสมบัติเปนพระเจา
จักรพรรดิมาอีก ๘๔,๐๐๐ ป 

พอลวงมา ๘๔,๐๐๐ ปแลว วันหนึ่งพระเจามันธาตุก็แสดงอาการเบื่อ
หนายใหปรากฏวา ทรัพยสมบัติที่มีมากมายนี้พระองคไมเพียงพอเสียแลว  

เม่ือพระองคแสดงอาการใหปรากฏแลว ขาราชบริพารทั้งหลายก็
ทูลถามวา พระองคเปนอยางไร มีอาการอยางน้ีไมสบายพระทัยอะไร 
พระองคก็ตรัสวา  แหม! ความสุขสมบูรณหรือสมบัติที่น่ีมันนอยไป  มีที่
ไหนที่มันดีกวาน้ีม๊ัย  

ขาราชบริพารก็กราบทูลวา ก็สวรรคซิ พระเจาขา 
พระเจามันธาตุน้ีเปนจักรพรรดิ และมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญมากที่วา ๔ 

ประการนั้น และมีจักรรัตนะ เม่ือเขาบอกวาสวรรคดีกวา ก็ทรงใชจักร
รัตนะน้ัน (จักรรัตนะก็คือวงลอของพระเจาจักรพรรดิ) พาใหพระองคขึ้น
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ไปถึงสวรรคช้ันจาตุมหาราช  
มหาราชทั้ง ๔ พระองคก็ออกมาตอนรับ ทูลถามวา พระองคมี

ความตองการอยางไร เม่ือรูความประสงคแลว ก็เชิญเสด็จใหเขา
ครองราชสมบัติในสวรรคช้ันจาตุมหาราชทั้งหมด 

พระเจามันธาตุครองราชสมบัติอยูในสวรรคช้ันจาตุมหาราชเปน
เวลายาวนานมาก จนกระทั่งตอมาวันหนึ่งก็แสดงอาการเบื่อหนายให
ปรากฏอีก แสดงวาไมพอเสียแลว สมบัติในช้ันนี้ไมมีความสุขเพียงพอ 
ขาราชบริพารก็ทูลถาม พระองคก็บอกใหทราบและตรัสถามวา มีที่ไหน
ดีกวาน้ีอีกไหม    

ขาราชบริพารก็ทูลตอบวา มีซิพะยะคะ ก็สวรรคช้ันดาวดึงสไงละ  
พระเจามันธาตุก็เลยอาศัยจักรรัตนะหรือวงลอของพระเจา

จักรพรรดิน้ัน ขึ้นไปอีกถึงสวรรคช้ันดาวดึงส  
สวรรคช้ันดาวดึงสน้ันพระอินทรครอบครอง พระอินทรก็ออกมา

ตอนรับเชิญเสด็จ แลวก็แบงสวรรคช้ันดาวดึงสใหครอบครองครึ่งหนึ่ง 
พระเจามันธาตุครอบครองสวรรคช้ันดาวดึงสรวมกับพระอินทร

คนละครึ่ง ตอมาเปนเวลายาวนาน จนกระทั่งพระอินทรองคน้ันหมดอายุ
สิ้นไป พระอินทรองคใหมก็เกิดมาแทนและครองราชยไปจนสิ้นอายุอีก 
พระอินทรครอบครองราชสมบัติสิ้นอายุไปอยางน้ี ๓๖ องค พระเจามัน
ธาตุก็ยังครองราชยอยูในสวรรค  

มาถึงตอนนี้พระเจามันธาตุชักไมพอใจ เอ! สวรรคคร่ึงเดียวนี่มัน
นอยไป เรานาจะครองสวรรคทั้งหมด ก็เลยคิดจะฆาพระอินทรเสียเลย 
แตมนุษยน้ันฆาพระอินทรไมได เพราะมนุษยฆาเทวดาไมสําเร็จ  

เม่ือความอยากนี้ไมไดรับการตอบสนอง ความอยากหรือตัณหา
ของพระเจามันธาตุน้ัน ทานบอกวามีรากเนา ตัณหารากเนาเสียแลว 
ไมไดสมประสงค ไมไดความพึงพอใจ พระเจามันธาตุก็เลยแก พอแกแลว
ก็เลยตาย ตกจากสวรรค หลนตุบลงมาในสวน ทานบอกวาอยางน้ัน คือ
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หมายถึงสวนหลวง 
เปนอันวา พระเจามันธาตุก็ตกจากสวรรคหลนลงมาในสวน คน

สวนมาพบเขา ก็เลยไปกราบทูลพระญาติวงศทั้งหลาย (ไมรูวาเหลน
โหลนรุนไหน) มากันพรอมหนา แลวก็ทําพระแทนที่ประทับบรรทมให 
พระเจามันธาตุก็เลยสวรรคตในสวนนั้นเอง  

แตกอนจะสวรรคต พระญาติวงศก็ถามวา พระองคมีพระราชดําริ
อะไรจะฝากฝงสั่งเสียไหม  

พระเจามันธาตุก็ประกาศความยิ่งใหญวา เรานี่นะเปนจักรพรรดิ
ยิ่งใหญ ไดครองราชสมบัติในมนุษยนานเทาน้ัน ไดขึ้นไปครองสวรรคช้ัน
จาตุมเทาน้ัน และไดไปครองสวรรคช้ันดาวดึงสอีกคร่ึงหนึ่งเปนเวลา
เทาน้ัน แตยังไดไมเต็มตามตองการก็จะตายเสียแลว ก็เลยจบ 

เร่ืองพระเจามันธาตุก็จบเทาน้ี เอาละ นี่เปนการเลานิทานใหฟงวา 
ในเร่ืองความตองการของมนุษยน้ัน พุทธศาสนาเห็นตรงกับเศรษฐศาสตร
อยางหนึ่งวา มนุษยมีความตองการไมจํากัดหรือไมสิ้นสุด  

แตไมเทาน้ี พุทธศาสนาไมจบเทาน้ี พุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของ
มนุษย อยางนอยที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจะพึงเขาใจ ๒ ประการ 

ประการที่หนึ่ง คือ ความตองการนี้ ตามหลักพุทธศาสนา ในแงที่
หนึ่งยอมรับวา มนุษยมีความตองการไมจํากัด แตน้ันเปนเพียงความ
ตองการประเภทที่ ๑  

พุทธศาสนาแยกความตองการเปน ๒ ประเภท ความตองการอีก
ประเภทหนึ่งคอนขางจะจํากัด  

ความตองการ ๒ ประเภทนี้ ถาใชภาษาสมัยใหมยังหาศัพท
โดยตรงไมได ความตองการประเภทที่หนึ่ง ขอเรียกวาความตองการสิ่ง
เสพปรนเปรอตน คือ ตัณหา เปนความตองการที่ไมจํากัด  

สวนความตองการประเภทที่ ๒ ขอเรียกวา ความตองการ
คุณภาพชีวิต คือ ฉันทะ เปนความตองการที่มีขอบเขตจํากัด 
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ประการที่สอง ซึ่งสัมพันธกับหลักความตองการ คือ พุทธศาสนาถือ
วา มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได และการที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝน
พัฒนาไดน้ี ก็สัมพันธกับความตองการคุณภาพชีวิต กลาวคือ  

การที่มนุษยตองการคุณภาพชีวิตน้ัน เปนการแสดงถึงภาวะที่
มนุษยตองการพัฒนาตนเอง หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นไป  

เพราะฉะนั้น สาระอยางหน่ึงของการพัฒนามนุษยก็คือ การที่เรา
จะตองพยายามหันเห หรือปรับเปลี่ยนความตองการจากความตองการ
สิ่งเสพปรนเปรอตน มาเปนความตองการคุณภาพชีวิต  

น้ีเปนลักษณะอยางหน่ึงของการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย ซึ่งก็
มาสัมพันธกับเร่ืองความตองการ  

เปนอันวา พุทธศาสนาถือวา ความตองการ มี ๒ ประเภท คือ 
๑. ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน ที่ไมมีขีดจํากัด และ 
๒. ความตองการคุณภาพชีวิต ที่มีขอบเขตจํากัด  
ความตองการ ๒ อยางของมนุษยน้ัน มักจะมีปญหาขัดแยง

กันเองบอยๆ  
ยกตัวอยางเชนวา เราจะกินอาหาร เรายอมมีความตองการ ๒ 

ประเภทนี้ซอนกันอยู  
แตในมนุษยทั่วไปน้ัน ความตองการคุณภาพชีวิตอาจจะมีโดยไม

ตระหนัก มนุษยมักตระหนักรูตัวแตความตองการประเภทที่ ๑  
ความจริงน้ัน ความตองการที่เปนสาระ คือตองการคุณภาพชีวิต 

มนุษยตองการกินอาหารเพื่ออะไร เพ่ือจะหลอเลี้ยงรางกายใหแข็งแรง 
ใหมีสุขภาพดี อันนี้แนนอน   

แตอีกดานหนึ่งที่ปรากฏแกมนุษยคืออะไร มนุษยตองการเสพรส
อาหาร ตองการความอรอย ตองการอาหารที่ ดีๆ ในแงของความ
เอร็ดอรอย หรือโก และความตองการนี้อาจจะขัดแยงกับความตองการ
คุณภาพชีวิต คือมันอาจจะกลับมาทําลายคุณภาพชีวิตดวย  
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ความตองการเสพรสนี้จะทําใหเราแสวงหาอาหารที่มีรสชาดดี
ที่สุด แลวอาจจะมีการปรุงแตงรสอาหาร ซึ่งสิ่งที่ปรุงแตงกลิ่น สี และรส
ของอาหารนั้น อาจจะเปนโทษตอรางกาย เปนอันตรายตอสุขภาพ เสีย
คุณภาพชีวิต  

อีกประการหนึ่ง คนที่กินเอาแตความอรอย ก็อาจจะกินโดยไมมี
ประมาณ กินเกินไป กินจนกระทั่งทองอืดไมยอย หรืออาจจะอยางนอย
ทําใหอวนเกินไป ก็เปนอันตรายตอสุขภาพอีก กับทั้งทําใหแพงโดยใชเหตุ  

อาหารที่ใหคุณภาพชีวิต อํานวยคุณคาที่ชีวิตตองการน้ัน อาจจะ
หาไดในราคาเพียง ๒๐ บาท แตคนที่กินเพ่ือเสพรสอรอย เสริมความโก 
จะตองวิ่งไลตามตัณหาอยางไมมีที่สิ้นสุด  

ราคาอาหารเพื่อจะสนองความตองการประเภทที่ ๑ ที่วาสนอง
ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน อาจจะรอยบาท พันบาท คาอาหาร
ม้ือเดียวเปนหมื่นบาทยังเคยไดยินเลย  

เพราะฉะนั้น ความตองการประเภทที่ ๒ กับประเภทที่ ๑ บางทีก็
ขัดกัน และขัดกันบอยๆ ดวย  

ถามนุษยสนองความตองการประเภทสิ่งเสพปรนเปรอตนนี้มาก ก็
จะทําลายคุณภาพชีวิตไปเร่ือย  

ไมเฉพาะในการบริโภคอาหารเทาน้ัน ในกิจกรรมของมนุษยทุก
อยาง แมแตการใชเทคโนโลยีก็เหมือนกัน จะตองแยกใหไดวาอันไหนเปน
ความตองการคุณภาพชีวิต อันไหนเปนความตองการสิ่งเสพปรนเปรอ
ตน และเอาสองดานนี้มาพิจารณา  

หลักเร่ืองความตองการ ๒ อยางน้ี  นําตอไปสูเร่ืองคุณคา เพราะ
ความตองการทําใหเกิดคุณคา  

ในเม่ือความตองการมี ๒ อยาง คุณคาก็เกิดขึ้นเปน ๒ อยาง
เชนเดียวกัน จะแยกเปน  

๑. คุณคาแท คือคุณคาที่สนองความตองการคุณภาพชีวิต 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๔๑ 

๒. คุณคาเทียม คือคุณคาเพ่ือสนองความอยากเสพสิ่งปรนเปรอตน  
ถาเราจะมีจะใชอะไรสักอยางหนึ่ง สิ่งน้ันอาจจะมีคุณคาที่แทแก

เราสวนหนึ่ง แตมักจะมีคุณคาเทียม ที่เกิดจากตัณหาและมานะ เพ่ือใหได
อรอย เพ่ือใหไดโกเก เพ่ือแสดงความมีฐานะ ตลอดจนคานิยมทางสังคม
อะไรตออะไรพรั่งพรูเขามา จนกลบคุณคาแทน้ัน 

ข. การบริโภค 

จะพูดตอไปถึงเร่ืองการบริโภค ซึ่งก็เชนเดียวกัน ตองแยกวา เปน
การบริโภคเพ่ือสนองความตองการแบบไหน  

บริโภคเพื่อสนองความตองการคุณคาแท หรือ 
บริโภคเพื่อเสพคุณคาเทียม  
การบริโภคนี้เปนจุดยอดของเศรษฐศาสตรก็วาได คือ กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของมนุษยน้ัน จุดยอดอยูที่การบริโภค  
เราเขาใจความหมายของการบริโภควาอยางไร เศรษฐศาสตร

แบบยุคอุตสาหกรรม กับเศรษฐศาสตรแบบพุทธ จะใหความหมายของ
การบริโภคไมเหมือนกัน 

การบริโภคเปนการบําบัดหรือสนองความตองการ อันนี้แนนอน 
เราอาจจะพูดในแง เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม วา  

การบริโภค คือ การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ 
เพ่ือใหเกิดความพอใจ  

น่ีคือคําจํากัดความของเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม บําบัด
ความตองการเพ่ือใหไดรับความพึงพอใจ แลวก็จบ 

ทีน้ีขอใหมาดูอีกแบบหนึ่ง คือ เศรษฐศาสตรแบบพุทธ บอกวา  
การบริโภค คือ การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ เพ่ือ 

ใหไดรับความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตขึ้น  
หมายความวา การบริโภคจะตองมีจุดหมาย  คือจะตองระบุใหชัด
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ลงไปวาไดผลหรือบรรลุจุดหมายอะไร จึงเกิดความพึงพอใจ ไมใชแคเกิด
ความพอใจขึ้นมาลอยๆ บนจุดหมายที่แอบแฝง  

เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมบอกวา ตองการแลวก็บริโภค 
แลวเกิดความพึงพอใจ ก็จบ ไมตองคํานึงวาตองการแบบไหน และวา
หลังจากน้ันมันจะเปนอยางไร   ฉะนั้น จะบริโภคอะไรก็ได ใหเราพอใจก็
แลวกัน มันจะเสียคุณภาพชีวิตหรือไมเสีย ไมคํานึง  

แตพุทธศาสนาบอกวา จะบําบัดความตองการเพื่อใหไดรับความ
พึงพอใจก็ถูกตอง แตไดรับความพึงพอใจโดยมองเห็นผลตามมาที่จะเกิด
คุณภาพชีวิต   ฉะนั้น การบริโภคจึงตองมีความมุงหมายวาเพ่ือใหได
คุณภาพชีวิต น้ีก็เปนแงหนึ่งที่ตางกัน  

ค.  งาน และการทํางาน 

เม่ือตางกันในธรรมชาติของเร่ืองเหลาน้ี คือ เร่ืองความตองการ  
เร่ืองคุณภาพของความตองการ เร่ืองคุณคา เร่ืองการ บริโภคแลว มันก็
ตางกันแมกระทั่งในเร่ืองธรรมชาติของงาน  

ความหมายของงานในแงของเศรษฐศาสตร กับพุทธเศรษฐศาสตร
ตางกันอยางไร โดยสัมพันธกับความตองการสองอยางน้ัน  

แบบที่ ๑ ถาทํางานดวยความตองการคุณภาพชีวิต (รวมทั้ง
ตองการพัฒนาตนหรือพัฒนาศักยภาพของมนุษย) ผลไดจากการทํางาน
ตรงกับความตองการทันที เพราะฉะนั้น การทํางานจึงเปนความพึงพอใจ 

แบบที่ ๒ ถาทํางานดวยความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน ผลได
จากการทํางานไมใชผลที่ตองการ แตเปนเงื่อนไขเพื่อใหไดผล อยางอ่ืนที่
ตองการ เพราะฉะนั้น การทํางานจึงเปนความจําใจ  

ความหมายของงานเปนคนละอยาง เม่ือกี้การทํางานเปนความ
พอใจ แตเด๋ียวนี้การทํางานเปนความจําใจ 
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ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตะวันตกนั้น มาจากฐานความคิดที่ถือวา 
work คือการทํางาน เปนเร่ืองจําใจ เราทํางานคือ work ดวยความ
ลําบากเหน็ดเหน่ือย เพ่ือใหไดเงินมาซื้อหาสิ่งเสพบริโภค เราจึงตองมี
เวลาเหลือที่จะมี leisure หาความสุขสําราญยามพักผอนจากงาน แลวก็
ไดรับความพึงพอใจ ฉะนั้น งานกับความพึงพอใจจึงเปนคนละเรื่องกัน 
อยูตางหาก เปนฝายตรงขามกัน  

อยางไรก็ตาม แมวาเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมจะมอง 
work เปน labor ที่ลําบากหนักเหนื่อย ซึ่งนําไปสูทัศนคติแบบจําใจจําทํา
จําทน ที่จะตองมี leisure มาสลับใหผอนคลาย แตวัฒนธรรมตะวันตก
อีกดานหนึ่ง ก็ไดปลูกฝงนิสัยรักงานและความใฝรูใหแกฝร่ังอยางแนนลึก  

ดังน้ัน ฝร่ังจํานวนมากจึงมีความสุขจากการศึกษาคนควาและ
ทํางานอยางเอาจริงเอาจังอุทิศตัว และฝรั่งพวกหลังน้ีแหละ ที่เปนแกน
แหงพลังขับเคลื่อนของอารยธรรมอยางแทจริง* 

                                                                          
* ขอใหดูตัวอยางท่ีมีผูเขียนไววา ไอนสไตนมี work เปนชีวิตชีวาและความสุขพรอมอยูในตัว  

  "Einstein is not . . . merely an artist in his moments of leisure and play, 

as a great statesman may play golf or a great soldier grow orchids. He retains 

the same attitude in the whole of his work. He traces science to its roots in 

emotion, which is exactly where art is also rooted." - Havelock Ellis (1859-

1939), British psychologist. The Dance of Life, ch. 3 (1923).  

 ในทางตรงขาม ดูชีวิตในระบบอุตสาหกรรม จากทัศนะของนักคิดตะวันตกบางทาน 

  "Industrial man—a sentient reciprocating engine having a fluctuating 

output, coupled to an iron wheel revolving with uniform velocity. And then we 

wonder why this should be the golden age of revolution and mental 

derangement." - Aldous Huxley (1894–1963). Bruno Rontini’s notes, in Time 

Must Have a Stop, ch. 30 (1944). 

  "Work to survive, survive by consuming, survive to consume: the hellish 

cycle is complete." - Raoul Vaneigem (b. 1934), Belgian Situationist 

philosopher. The Revolution of Everyday Life, ch. 7, sct. 2 (1967; tr. 1983). 

[ท้ังหมดนี้ จาก The Columbia Dictionary of Quotations, 1993] 
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แตถาสังคมใดไมมีวัฒนธรรมที่ใฝรูและรักงานเปนฐานที่ม่ันคง 
แลวไปรับเอาความคิดแบบทํางานเพื่อเปนเงื่อนไขใหไดผลตอบแทนมา
ยึดถือปฏิบัติ ก็จะตองเกิดปญหามีผลเสียแกการทํางาน แกเศรษฐกิจ แก
ชีวิตและสังคมทั้งหมด 

ขอยกตัวอยางการทํางานที่มีลักษณะตางกันสองแบบนั้น  
นาย ก.  ทํางานวิจัยเร่ืองหนึ่ง  สมมุติวาเร่ืองการกําจัดแมลงดวย

วิธีไมใชสารเคมี   นาย ก. ทํางานวิจัยเร่ืองนี้เพ่ือความรูและการใช
ประโยชนจากตัวความรูน้ีโดยตรง  เขาตองการความรูในเร่ืองนี้จริงๆ 
นาย ก. จะทํางานนี้ดวยความพอใจ  เพราะวาความรูและการที่ไดใช
ประโยชนจากงานวิจัยนี้คือตัวผลที่ตองการจากการทํางาน  

ฉะนั้น ความกาวหนาของงานวิจัย และการไดความรูเพ่ิมขึ้น จึง
เปนความพึงพอใจทุกขณะ เม่ือเขาทํางานไป เขาก็ไดรับความพึงพอใจ 
เม่ือความรูเกิดขึ้น มีความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น ความพึงพอใจก็ยิ่งเกิด
เพ่ิมขึ้นเร่ือยไป  

นาย ข. ทํางานวิจัยอยางเดียวกัน คือเร่ืองกําจัดแมลงดวยวิธีไม
ใชสารเคมี แตวิจัยเพ่ือเงิน เพ่ือจะไดเลื่อนขั้น   ทีน้ี ผลไดจากงาน คือ
ความรูและประโยชนจากการวิจัยนั้น ไมใชผลที่เขาตองการโดยตรง แต
จะเปนเงื่อนไขใหเขาไดเงิน เปนเงื่อนไขใหเขาไดผลตอบแทนอยางอ่ืนที่
เขาตองการอีกทีหนึ่ง   ฉะนั้น ตอนที่เขาทํางานนี้ เขาจะทํางานดวย
ความจําใจ ไมเกิดความสุขจากการทํางาน 

เทาที่วามาในตอนนี้  เปนเร่ืองธรรมชาติของงาน ซึ่งจะเห็นวา 
งานในแงของพุทธศาสนาที่ทําเพ่ือสนองความตองการคุณภาพชีวิต จะ
ทําใหเกิดความพึงพอใจไดตลอดเวลา  คนสามารถทํางานดวยความสุข 
เราจึงเรียกการทํางานประเภทนี้วา ทําดวยฉันทะ   

แตถาทํางานดวยความตองการอีกประเภทหนึ่ง คือโดยตองการ
คาตอบแทนหรือสิ่งเสพปรนเปรอตน ก็เรียกวา ทํางานดวยตัณหา  
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ถาทํางานดวยตัณหา ก็ตองการไดเสพบริโภคหรือผลตอบแทน
ตามเงื่อนไข แตเม่ือยังทํางานอยู ยังไมไดเสพผลนั้น ก็ยังไมไดรับความ
พึงพอใจ จึงทํางานโดยไมมีความสุขตลอดเวลา 

ในเร่ืองธรรมชาติของความตองการ  ธรรมชาติของคุณคา ตลอด
มาจนถึงเร่ืองของงานนี้ พุทธศาสนายอมรับความจริงทุกขั้นตอน  

ความจริงที่วา คนทั้งหลายโดยทั่วไปจะตองมีตัณหาเปนธรรมดานี้ 
ก็ยอมรับ แตในเวลาเดียวกันก็มองเห็นวา มนุษยมีความตองการคุณภาพ
ชีวิตอยูดวย ซึ่งเปนความตองการที่แทของชีวิตเอง และในการตองการ
คุณภาพชีวิตน้ี เขาก็ตองการที่จะฝกฝนพัฒนาตนใหดียิ่งขึ้นไปดวย  

เพราะฉะนั้น ในการเปนอยูของมนุษย แมวามนุษยจะมีตัณหา แต
ทําอยางไรเราจะหันเหความตองการนี้ใหเบนไปสูความตองการคุณภาพ
ชีวิตใหมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได แลวใหการสนองความตองการ
คุณภาพชีวิตน้ัน เปนไปเพื่อการพัฒนาตนตอไป  

ความหมายที่เปลี่ยนไปนี้ จะมีผลโยงไปถึงเร่ืองอื่นๆ ตอไปอีก 
แมแตคําจํากัดความเกี่ยวกับ wealth หรือโภคทรัพย คําจํากัดความ
เกี่ยวกับสินคาและบริการ คําจํากัดความเกี่ยวกับเร่ืองการแขงขันและ
การรวมมือ เปนตน  

เม่ือฐานความคิดตางกันแลว มันก็ตางกันไปหมด 

ง. การแขงขัน-การรวมมือ 

ขอยกมาพูดอีกเร่ืองหนึ่งคือ การแขงขัน และการรวมมือ  
ในแงของเศรษฐศาสตร เขาบอกวา เปนธรรมชาติของมนุษยที่จะ

มีการแขงขันกัน  
แตในทางพุทธศาสนาบอกวา มนุษยน้ันมีธรรมชาติทั้งแขงขันและ

รวมมือ ยิ่งกวาน้ันยังอาจจะแยกเปนวา มีความรวมมือแทและความรวม 
มือเทียม 
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ความรวมมือเทียมเปนอยางไร?  
การแขงขันกันเปนเร่ืองธรรมดา เม่ือเราแขงขันกันเพ่ือสนอง

ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน เราจะแขงขันกันเต็มที่ เพราะตางคน
ตางก็อยากไดเขามาหาตัวใหมากที่สุด เพราะมันไมรูจักพอ มันไมรูอิ่ม 
มันไมเต็ม ฉะนั้น ถาเอาเขามาที่ตัวเองไดมากที่สุด คนอื่นไมไดเลยก็เปน
การดี จึงตองแขงขันเพื่อใหตนไดมากท่ีสุด เปนเร่ืองธรรมดา มนุษยมี
ธรรมชาติแหงการแขงขันกันเพราะเปนไปตามธรรมชาติของความ
ตองการในแงที่หนึ่ง  

อยางไรก็ตาม เราอาจจะเอาธรรมชาติของการแขงขันนั้นมาใช
เปนแรงจูงใจใหคนรวมมือกัน เรียกวาทําใหคนฝายหนึ่งรวมมือกันเต็มที่
เพ่ือจะแขงขันกับอีกฝายหน่ึง โดยอาศัยการแขงขันนั้นเองมาทําใหเกิด
การรวมมือกันขึ้น เชนวา เราอาจจะยั่วยุ ชักจูงใหประชาชนมีชาตินิยม 
รวมหัวกันแอนตี้สินคาจากตางประเทศก็ได แตฐานของมันก็คือการ
แขงขันทั้งสิ้น  

การนําเอาการแขงขันมายั่วยุทําใหเกิดการรวมมือกันในระดับหนึ่ง
อยางน้ี เรียกวาความรวมมือเทียม 

อีกอยางหนึ่งคือความรวมมือแท ความรวมมือแทก็คือ การรวม 
มือกันในความพยายามที่จะสนองความตองการคุณภาพชีวิต  

เม่ือตองการคุณภาพชีวิตน้ัน มนุษยสามารถรวมมือกันได เพ่ือ
ชวยกันแกปญหาของมนุษยเอง ฉะนั้น ธรรมชาติของมนุษยน้ีจึงมีทางที่
จะฝกใหรวมมือกันได และการฝกฝนพัฒนามนุษยอยางหนึ่ง ก็คือ การที่
จะหันเหใหมนุษยเปลี่ยนจากการแขงขันกันมารวมมือกันในการที่จะ
แกปญหาของมนุษย  

เปนอันวา เพ่ือคุณคาแท มนุษยก็สามารถรวมมือกันได แตเพ่ือ
คุณคาเทียม มนุษยจะแขงขันกัน (รวมทั้งรวมมือเทียม) อยางสุดชีวิต
จิตใจ เพ่ือชวงชิงตําแหนงหรือลาผลประโยชน  
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น่ีก็เปนเร่ืองราวตางๆ ที่ขอยกมาเพื่อเปนตัวอยางแสดงถึงความ
เขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะก็คือธรรมชาติของความ
ตองการ 

จ. สันโดษ-คานิยมบริโภค 

จะขอแทรกเร่ืองหน่ึงเขามา ซึ่งไมตรงกับประเด็นที่กําลังพูดโดย 
ตรง แตสัมพันธกัน กลาวคือ เราเคยมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองสันโดษ ก็จึง
อยากจะยกมาพูดในที่น้ีดวย  

ความสันโดษนี้ ก็เกี่ยวกับเร่ืองคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับเร่ืองความ
ตองการของมนุษย ที่แยกเปนความตองการประเภทที่ ๑ และความ
ตองการประเภทที่ ๒  

ตามธรรมดาที่เราเห็นกันงายๆ ก็คือ ถาคนใดสันโดษ ความตอง 
การของเขาก็นอยกวาคนไมสันโดษ อันนี้เปนธรรมดาแทๆ  

แตในกรณีที่ถูกตอง ความสันโดษ ก็คือไมมีความตองการเทียม 
ไมเห็นแกความตองการประเภทเสพสิ่งปรนเปรอตน แตมีความตองการ
คุณภาพชีวิต 

การที่เราเขาใจความหมายของสันโดษผิดพลาด ก็เพราะไมไดแยก
เร่ืองความตองการ คนที่มีความสันโดษนั้น ยังตองมีความตองการ
คุณภาพชีวิตดวย จึงจะเปนความหมายที่ถูกตอง  

จุดที่พลาดก็คือ เม่ือไมรูจักแยกประเภทความตองการ ก็เลยพูด
คลุมปฏิเสธความตองการไปเลย คนสันโดษก็เลยกลายเปนคนที่ไม
ตองการอะไร อันนี้เปนความผิดพลาดขั้นที่หนึ่ง  

ที่จริงแลว ความตองการคุณคาแท-คุณคาเทียม ยังนําไปสูอีกสิ่ง
หนึ่งที่เรียกวาความขาดแคลนแท-ความขาดแคลนเทียม แตอันนี้เด๋ียวจะ
มากไป ขอผานไปกอน  

หันกลับมาเร่ืองความสันโดษ เรามีความเช่ือกันวา คนไทยสันโดษ 
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แตมีงานวิจัยแสดงผลออกมาวา คนไทยมีคานิยมบริโภคมาก เคยสังเกต
หรือไมวา สองอยางน้ีมันไปกันไมได มันขัดแยงกันในตัว   เราเคยจับมา
เขาคูเทียบกันหรือเปลา  

มีความเช่ือวาคนไทยนี้สันโดษ แตพรอมกันนั้นก็มีผลงานวิจัย
ออกมาวาคนไทยมีคานิยมบริโภคมาก  ถาคนไทยสันโดษ  คนไทยจะไม
สามารถมีคานิยมบริโภค  ถาคนไทยมีคานิยมบริโภค  คนไทยจะไม
สามารถสันโดษ ฉะนั้น จะตองผิดอยางใดอยางหนึ่ง   

แตที่เราพูดไดอยางหนึ่งก็คือ มีคําติเตียนวา คนไทยสันโดษ ทําให
ไมกระตือรือรน ไมขวนขวาย ไมด้ินรน ทําใหประเทศชาติไมพัฒนา อันนี้
ขอเรียกวาเปนคํากลาวหา   

ทีน้ีก็มีคําพูดอีกดานหนึ่งวา คนไทยมีคานิยมบริโภค คนไทยไม
ชอบผลิต ก็ขัดขวางการพัฒนาเชนเดียวกัน  

ตกลงวา มองแงหนึ่งคนไทยสันโดษ ก็ขัดขวางการพัฒนา   อีกแง
หนึ่ง คนไทยมีคานิยมบริโภค ก็ขัดขวางการพัฒนา  

แตที่แนๆ ก็คือ การเราความตองการใหชอบบริโภคมาก (ที่ใด) ไม
จําเปนตองทําใหเกิดการผลิตมาก (ที่น่ัน) 

ฉะนั้น การที่มีความเช่ือกันในชวงหน่ึงวา จะตองเราความตอง 
การใหคนอยากบริโภคใหมาก จึงจะทําใหคนพัฒนาประเทศชาติไดสําเร็จ 
แลวปลุกเราตัณหากันใหญ จึงกลายเปนใหผลที่กลับตรงขามคือ คนไทย
มีคานิยมบริโภคมาก โดยไมชอบผลิต เลยกลับทําใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาประเทศชาติหนักลงไปอีก เพราะมีอะไรก็จะกินจะใชจะซื้อจะหาทา
เดียว แตไมรูจักทํา  

ประเทศอื่นเจริญอยางไรๆ เขามีอะไรใชอยางไร เราก็อยากจะมี
จะใชบาง แลวก็ภูมิใจที่มีที่ใชอยางเขา แตไมภูมิใจที่จะทําใหไดอยางเขา 
น่ีแหละคือคานิยมที่ขัดขวางการพัฒนาเปนอยางมาก มันเปนเครื่องสอ
แสดงวา การเราความตองการโดยไมเขาใจธรรมชาติของมนุษยให
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ถูกตองน้ัน จะไมนําไปสูผลที่ตองการอยางแทจริง   
การที่เราเราคานิยมบริโภค ตองการใหคนบริโภคมาก ไมจําเปน 

ตองทําใหเกิดการผลิตขึ้น  แตจะทําใหเกิดความฟุงเฟอ  การกูหนี้ยืมสิน 
ทุจริต เพ่ือการบริโภคไดมาก เปนการพัฒนาที่ผิดพลาดอยางยิ่ง 

เปนไปไดไหมวา คนไทย (สมัยหนึ่ง) อาจจะสันโดษจริง และคน
ไทย (อีกสมัยหนึ่ง) ก็มีคานิยมบริโภคมากจริง โดยที่คนไทยเปลี่ยนนิสัย 
เคลื่อนจากความสันโดษมาสูการมีคานิยมบริโภค  

ถาเปนอยางน้ี ก็หมายความวา การนําเอาระบบเศรษฐกิจแบบ
ตะวันตกเขามาใชในประเทศไทย หรือการนําเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก
เขามาใชในประเทศไทยนั้น ไดนํามาใชอยางผิดพลาด ทําใหเกิดผลเสีย   

ที่แทน้ัน ถาคนไทยมีความสันโดษจริง   มันก็เปนโอกาสวา เรา
สามารถใชสันโดษนั้นเปนฐาน แลวสงเสริมใหเกิดการผลิตขึ้น  คือเดิน 
หนาจากความสันโดษนั้นมาตอเขากับการผลิต  

เหมือนอยางประเทศตะวันตกเม่ือเร่ิมยุคอุตสาหกรรมใหมๆ ก็เร่ิม
ความเจริญทางอุตสาหกรรมดวย work ethic ที่เรียกกันวา Protestant 
ethic 

ระบบจริยธรรมโปรเตสแตนตน้ีสอนฝรั่งใหรักงาน มีความเปนอยู
แบบสันโดษ ใหประหยัด ใหเปนอยูอยางมัธยัสถ ใชจายเขียมที่สุด ไมหา
ความเพลิดเพลินสุขสําราญ หรือฟุงเฟอฟุมเฟอย เม่ือมีรายได ก็เก็บออม
ไว เพ่ือเอาเงินที่เก็บออมไวมาลงทุนตอไป เพ่ือจะไดผลิตใหมากขึ้น  

ฉะนั้น คนในยุคที่เรียกวาปฏิวัติอุตสาหกรรมในตะวันตกน้ัน จะมี
ความเปนอยูอยางสันโดษ แตมีความตองการในการผลิตมาก ก็จึงหันเห
แรงงานของตัวเอง แทนที่จะใชในการบริโภค ก็เอามาใชในการผลิต เพ่ือ
สรางสรรคพัฒนาใหเกิดความเจริญทางอุตสาหกรรม  

โดยนัยนี้ ก็หมายความวา เรามีทุนดีอยูแลวสวนหนึ่ง คือคนของ
เรามีความสันโดษ ไมชอบฟุงเฟอ ไมเหอในการบริโภค รูจักประหยัด ใช
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นอย เราก็ปลุกเราความตองการอีกดานหนึ่งเติมหรือผนวกเขามา คือ
สรางนิสัยรักงาน และความอยากทํา ใหสําเร็จขึ้นมา ก็จะทําใหเกิดการ
ผลิตขึ้นได ทําใหบรรลุผลคือความเจริญทางอุตสาหกรรม   

แตถาเราเขาใจธรรมชาติของคนผิด แลวใชระบบเศรษฐกิจน้ี
อยางผิดพลาด ก็มาเราความตองการบริโภค ใหคนเกิดคานิยมบริโภคขึ้น 
ความสันโดษที่มีอยูเดิมก็หายไป และการผลิตก็ไมเกิดขึ้น ก็เลยทําใหเกิด
ความฟุงเฟอฟุมเฟอยอยางเดียว  พัฒนาเศรษฐกิจไมสําเร็จ  

ฉะนั้น สันโดษน้ันถาเขาใจใหถูกตองก็คือวา  มันตัดความตองการ
ประเภทที่ ๑  คือ ความตองการคุณคาเทียม   ตัดความตองการสิ่งเสพ
ปรนเปรอตน แตกลับมีความตองการคุณภาพชีวิต  ซึ่งจะตองหนุนเสริม
ขึ้นไป  

ในทางพุทธศาสนานั้น สันโดษจะตองมาคูกับความเพียรเสมอไป 
สันโดษเพ่ืออะไร เพ่ือจะไดประหยัดแรงงานและเวลาที่จะสูญเสียไปใน
การที่จะปรนเปรอตน แลวเอาแรงงานและเวลานั้นไปใชในการทํางาน
ปฏิบัติหนาที่ สันโดษมีความมุงหมายอยางน้ี   

น่ีก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย  

ฉ. การผลิต 

ที่จริงมีเร่ืองจะตองพูดอีกมากเก่ียวกับการผลิต การผลิตน้ีก็เปน
เร่ืองใหญ การพิจารณาเร่ืองนี้ ไมใชเปนเพียงการเขาใจธรรมชาติของ
มนุษย แตเปนการพิจารณาธรรมชาติทั้งหมดในวงกวาง  

ในทางเศรษฐศาสตร การผลิต เปนคําพูดที่ลวงตาและลวงสมอง ใน
การผลิต เราคิดวาเราทําอะไรใหเกิดขึ้นใหม แตแทที่จริงน้ันมันเปนการ
แปรสภาพ คือแปรสภาพอยางหนึ่งไปเปนอีกอยางหนึ่ง จากวัตถุอยาง
หนึ่งไปเปนวัตถุอีกอยางหนึ่ง จากแรงงานอยางหนึ่งไปเปนอีกอยางหนึ่ง  

การแปรสภาพน้ี เปนการทําใหเกิดสภาพใหมโดยทําลายสภาพเกา 
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เพราะฉะนั้น ในการผลิตน้ัน ตามปกติจะมีการทําลายดวยเสมอไป 
ถาเศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรที่แทจริงแลว จะคิดถึงแต

การผลิตอยางเดียวไมได การผลิตแทบทุกคร้ังจะมีการทําลายดวย การ
ทําลายในบางกรณีน้ันเรายอมรับได แตการทําลายบางอยางก็เปนสิ่งที่
ยอมรับไมได  

ฉะนั้น จึงมีขอพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตในทางเศรษฐกิจน้ี เชนวา 
การผลิตบางอยางเปนการผลิตที่มีคาเทากับการทําลาย ซึ่งจะมีปญหาวา
ควรจะผลิตดีหรือไม  

ในบางกรณีเราอาจจะตองมีการงดเวนการผลิต และการงดเวน
การผลิตน้ันก็เปนกิจกรรมที่เสริมคุณภาพชีวิตไดดวย  

ฉะนั้น ในเศรษฐศาสตรแบบใหมน้ี จะพิจารณาคนดวยการผลิต
หรือไมผลิตเทาน้ัน ไมถูกตอง การไมผลิตอาจจะเปนการกระทําหรือเปน
กิจกรรมที่ดีทางเศรษฐกิจก็ได   

เราจะตองพิจารณาเร่ืองการผลิตโดยแยกออกอยางนอยเปน ๒ 
ประเภท คือ การผลิตที่มีคาเทากับการทําลาย (เชน การผลิตที่เปนการ
ทําลายทรัพยากร และทําใหสภาพแวดลอมเสีย) กับการผลิตเพ่ือการ
ทําลาย (เชน การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ)  

มีทั้งการผลิตที่มีผลในทางบวก และการผลิตที่มีผลในทางลบ มี
ผลในทางเสริมคุณภาพชีวิต และในทางทําลายคุณภาพชีวิต 

อีกประการหนึ่ง ในเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมนี้ การผลิต
มีความหมายแคบ มองเฉพาะในแงที่จะเอามาซื้อขายกันได เปน
เศรษฐกิจแบบการตลาด เพราะฉะนั้น อาตมภาพอยูที่วัด ทําโตะ ทํา
เกาอ้ีขึ้นมาชุดหน่ึง เอามานั่งทํางาน เศรษฐศาสตรบอกไมไดผลิต  

คนหนึ่งขึ้นเวทีแสดงจําอวดตลกจี้เสน ทําใหคนหายเครียด บันเทงิ
ใจ จัดการแสดงโดยเก็บเงิน เราบอกวามีการผลิตเกิดขึ้น การจัดแสดง
จําอวดเปนการผลิต  
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แตอีกคนหนึ่งอยูในสํานักงานหรือสถานศึกษา  เปนคนที่มีอารมณ
แจมใส คอยพูด คอยทําใหเพ่ือนรวมงานราเริงแจมใสอยูเสมอ จนกระทั่ง
ไมตองมีความเครียด ไมตองไปดูจําอวด แตเราไมพิจารณาพฤติกรรม
ของคนผูน้ีวาเปนการผลิต   

แลวทีน้ี คนที่ทําใหคนอื่นเครียด มีกิริยาวาจาที่ทําใหคนอื่นเครียด
อยูเสมอ   จนเขาตองหาทางแกเครียดดวยเครื่องบันเทิง คือไปดูจําอวด 
เราก็ไมคิดมูลคาทางเศรษฐกิจกันเลย  

อีกตัวอยางหน่ึง เขาจัดแสดงการฆาวัว เชนในเมืองสเปน เขาให
คนลงไปฆาวัวกระทิงใหคนดู โดยเก็บเงิน การจัดการแสดงนี้เราเรียกวา
เปนการผลิตในทางเศรษฐกิจ  

แตเด็กคนหนึ่งพาผูใหญพาคนแกขามถนน เราไมเรียกพฤติกรรม
ของเด็กน้ีวาเปนการผลิต  

กรณีเหลาน้ีขอใหคิดดู น่ีเปนตัวอยางเทาน้ัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
การพิจารณาในทางเศรษฐกิจน้ันยังแคบมาก ความหมายของการผลิตก็
ยังแคบ ในทางพุทธเศรษฐศาสตรจะตองขยายวงความคิดน้ีออกไป  

ในเร่ืองนี้ถาเราจะมองหา the invisible hand (มือลองหน) ของ 
Adam Smith ก็คงตองรองทุกขวา the invisible hand ของอาดมั สมิธนี ้
ทํางานไมทั่วถึง  

เร่ือง economic growth คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ดี 
เร่ือง wealth คือความมั่งคั่งก็ดี จะตองเอามาพิจารณากันใหม เชนวา 
ความเจริญความกาวหนาทางเศรษฐกิจน้ี เพ่ืออะไรกันแน   ถามันเปนไป
เพ่ือ  the increase of the quality of life   คือเพ่ือความเจริญเพ่ิมพูน
ของคุณภาพชีวิต ก็จึงนาจะรับได 



 

ลักษณะสําคัญ 
ของ 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

๑. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา: การไดคณุภาพชีวิต 

เม่ือมีความเขาใจในเร่ืองธรรมชาติของมนุษยแลว ก็จะขอชี้ถึง
ลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ กลาวคือ เศรษฐศาสตรแนว
พุทธนี้มีลักษณะเปนสายกลาง อาจจะเรียกวา เศรษฐศาสตรสายกลาง 
หรือเศรษฐศาสตรมัชฌิมา เพราะวาระบบชีวิตของพุทธศาสนาที่เรียกวา
มรรคนั้น ก็มีช่ืออยูแลววามัชฌิมาปฏิปทา  

องคของมรรคนั้นแตละขอเปนสัมมา เชน สัมมาอาชีวะ การที่เปน
สัมมาน้ันก็คือ โดยถูกตอง โดยถูกตองก็คือทําใหเกิดความพอดี ความ
เปนมัชฌิมาหรือสายกลางนั้น ก็คือความพอดีน่ันเอง 

ชูมาเกอรบอกวา เม่ือมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมี Buddhist economics 
ตองมีเศรษฐศาสตรแบบพุทธ  

ขอพูดตอไปวา เม่ือมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะดวยเชน 
เดียวกัน เม่ือมีสัมมาอาชีวะ คือ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตอง ก็ตอง
มีมิจฉาอาชีวะคือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดดวย ทีน้ีเศรษฐกิจ
ถูกตองที่เปนสัมมาก็คือ เศรษฐกิจแบบทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบ
มัชฌิมาปฏิปทา  

ในทางพุทธศาสนา มีขอปฏิบัติที่เต็มไปดวยเร่ืองมัชฌิมา ความ
เปนสายกลาง ความพอดี มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ รูจักพอดี 
เต็มไปหมด ตลอดจนสมตา เทียบกับที่เราใชคําวา สมดุล หรือดุลยภาพ  
คําเหลาน้ีเปนคําสําคัญในทางพุทธศาสนา 
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ที่วาเปนสายกลาง เปนมัชฌิมา มีความพอดี พอประมาณ ได 
ดุลยภาพ อันนี้เปนอยางไร ความพอดีหรือทางสายกลางอยูที่ไหน   

ความพอดี คือ จุดที่คุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกัน 
หมายความวา เปนการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนองความ
ตองการคุณภาพชีวิต  

เม่ือถึงจุดน้ี ก็จึงโยงกลับไปหาการบริโภค ที่พูดมาเม้ือกี้น้ีวา การ
บริโภคเปนจุดยอดของเศรษฐกิจ  

ขอทบทวนความหมายของการบริโภคอีกคร้ังหนึ่ง  
ถาเปนการบริโภคในทางเศรษฐศาสตร ก็หมายถึงการใชสินคา

และบริการบําบัดความตองการ ซึ่งทําใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด  
แตในแบบพุทธ การบริโภคคือการใชสินคาและบริการบําบัดความ

ตองการ ซึ่งทําใหไดรับความพึงพอใจโดยมีคุณภาพชีวิตเกิดขึ้น พอบริโภค
ปบก็มองไปถึงคุณภาพชีวิต น่ันคือการบริโภคที่สําเร็จผล   

ถาแคบริโภคแลว อรอย โก ไดรับความพึงพอใจ ก็จบ แคน้ีไมถือวา
เปนเศรษฐศาสตรชาวพุทธ แตเปนเศรษฐศาสตรที่ตัน แยกสวน ไมเขาไป
ในระบบสัมพันธแหงการสรางสรรคของมนุษย ไมเช่ือมโยงกับวิทยาการ
อยางอ่ืน เพราะบริโภคแบบคลุมเครือและเลื่อนลอย ไมเขาใจและไม
คํานึงถึงเหตุผลของการบริโภค ไมรูความมุงหมายที่แทของการบริโภคนั้น  

เม่ือบริโภคไป ไดรับความพึงพอใจหลงเพลินไป ก็ตัดตอนเอาวา
จบเทาน้ัน  

แตที่จริงพึงพอใจนั้น อาจจะเกิดโทษแกชีวิตก็ได อยางที่พูดเม่ือกี้
วาทําใหเสียคุณภาพชีวิต  

หากพอใจโดยพวงกับการไดคุณภาพชีวิต ก็จะเปนฐานสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของมนุษยตอไป ทําใหชีวิตมีความดีงามยิ่งขึ้น  

ฉะนั้น เศรษฐศาสตรจึงไปสัมพันธกับการมีชีวิตของมนุษยทั้งหมด 
ที่จะเปนอยูอยางดี เปนชีวิตที่ดีงาม ทําสังคมใหมีสันติสุข   
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โดยนัยนี้ ถาเศรษฐศาสตรจะมีความหมายอยางแทจริง เศรษฐ-
ศาสตรจะตองมีสวนในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย ในการทําใหมนุษย
มีความสามารถที่จะดํารงชีวิตที่ดีงาม มีความสุขรวมกันไดดียิ่งขึ้นดวย 
มิฉะนั้นเศรษฐศาสตรจะมีไวเพ่ืออะไร 

จุดยอดของเศรษฐศาสตรที่วาเม่ือกี้อยูที่การบริโภค เศรษฐศาสตร
ของชาวพุทธจึงปรากฏตัวในหลักที่เรียกวา โภชเน มตฺตฺุตา คือความ
รูจักประมาณในการบริโภค  

หลักน้ีมีกลาวอยูเสมอ แมแตในโอวาทปาติโมกขที่เราเรียกวาหัวใจ
พุทธศาสนาก็ระบุไววา มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ (ความรูจักประมาณใน
อาหาร)  

รูจักประมาณ คือรูจักพอดี ความพอประมาณคือความพอดี คําวา
มัตตัญุตาคือความรูจักพอดี  เปนหลักสําคัญกระจายอยูทั่วไป ใน 
สัปปุริสธรรม ๗ ประการก็มี โดยเฉพาะในหลักการบริโภคจะมีมัตตัญุ
ตานี้เขามาทันที  

ตัวกําหนดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็คือมัตตัญุตา ความรูจัก
ประมาณ รูจักพอดีในการบริโภค หมายถึงความพอดีที่ใหคุณภาพของ
ชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ  

ในคําสอนแสดงขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆ 
เม่ือจะบริโภคอะไรก็ตองพิจารณาเหตุผลหรือความมุงหมายของการ
บริโภค ตามสูตรที่วา ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ... พิจารณาทุกอยางไม
วาจะบริโภคอะไร แตเด๋ียวนี้เราวากันเปนมนตไปเลย ไมรูเร่ือง สวดจบ
เปนใชได   

อันที่จริงน้ันทานสอนวา  เวลาจะบริโภคอะไรก็ใหพิจารณา คือ
พิจารณาวา เราพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงบริโภคอาหาร  

เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย มิใชเพ่ือสนุกสนาน มิใชเพ่ือลุม
หลง มัวเมา มิใชเพ่ือโก หรูหรา ฟุมเฟอย  
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ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส แตบริโภคเพื่อใหรางกายมั่นคงดํารงอยูได 
เพ่ือใหชีวิตดําเนินไป เพ่ือกําจัดทุกขเวทนาเกา เพ่ือปองกันมิใหมี
ทุกขเวทนาใหม เพ่ือเกื้อหนุนชีวิตอันประเสริฐ เพ่ือเกื้อกูลตอชีวิตที่ดีงาม 
เพ่ือความอยูผาสุก   

เวลาบริโภคจะตองเขาใจความหมายอยางน้ี และบริโภคใหไดผล
ตามความมุงหมาย แลวความพอดีก็อยูที่น่ี  ฉะนั้น จึงบอกวา ความพอดี 
หรือสายกลาง อยูที่คุณภาพชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ เพราะวาผู
ที่เปนชาวพุทธพิจารณาเขาใจความหมายของการบริโภควาเพ่ือความมี
สุขภาพดี เพ่ือเกื้อกูลตอการมีชีวิตที่ดี เพ่ืออยูเปนสุข ดังน้ัน คุณภาพ
ชีวิตจึงเปนสิ่งที่ตองการในการบริโภค และบริโภคแลวจึงไดรับความพึง
พอใจที่ไดคุณภาพชีวิตน้ัน  

น้ีคือความหมายของ มัตตัญุตา  คือความพอดีที่วาเปนทางสาย
กลาง 

เปนอันวา กิจกรรมในทางเศรษฐกิจน้ี เปน means คือ มรรคา 
ไมใชเปน end หรือจุดหมายในตัวเอง  

ผลที่ตองการในทางเศรษฐศาสตรไมใชเปนจุดหมายในตัวของมัน
เอง แตเปนมรรคา คือ เปนฐานสนับสนุนกระบวนการพัฒนาตนของ
มนุษย เพ่ือชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพ่ือใหเขาบริโภคอาหารแลวไมใชอิ่มเฉยๆ 
ไมใชอิ่มแลว พออรอยๆ ก็จบเสร็จกัน ไมใชแคน้ัน แตใหเขาอ่ิมเพ่ือให
เขามีกําลังกาย มีกําลังความคิด จะไดทําสิ่งที่ดีงามเปนประโยชน เชนจะ
ไดฟงไดพิจารณาในเร่ืองที่เจริญปญญาตอไป  

ดังในเร่ืองที่ยกมาเปนตัวอยางที่วา พระพุทธเจาใหคนจัดหา
อาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน เม่ือเขารับประทานเสร็จแลว ก็ไมใชจบ
แคน้ัน แตเพ่ือใหเขาไดฟงธรรมตอไป มันจึงเปน means 

ในเม่ือหลักการมีอยูอยางน้ีแลว ก็จะมีวิธีปฏิบัติปลีกยอยที่แยก
ซอยออกไปอีก เชน ในกรณีที่คนมีกินอยูแลว เรากลับไมสอนใหเขากินให
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เต็มที่ ไมสอนใหกินตามที่อยาก  
ยิ่งกวาน้ัน บางครั้งยังมีการยกยองพระบางองคที่ฉันม้ือเดียว   
ถาเปนเศรษฐศาสตรยุคอุตสาหกรรม ก็ตองสรรเสริญคนที่กินให

มากที่สุด บริโภคสี่ม้ือสิบม้ือคงยิ่งดีใหญ  
แตในกรณีที่พอแกความตองการคุณภาพชีวิต  เรากลับสรรเสริญ

พระบางองคที่ฉันม้ือเดียว แตไมใชการฉันม้ือเดียวนั้นเปนจุดหมายนะ 
ถาฉันม้ือเดียวแลวไมไดทําอะไรใหเกิดผลจากการฉันม้ือเดียว ก็ไมได
เร่ือง กลายเปนเบียดเบียนตัวเองไป  

ฉะนั้น จะตองพิจารณาโดยมีเงื่อนไข คือบริโภคสิ่งที่และเทาที่จะ
ชวยเกื้อหนุนใหการพัฒนาตนไดผลดี   

ในเร่ืองนี้ แมแตชาวบานก็เหมือนกัน ไมเฉพาะแตพระ  บางทีมา
ถืออุโบสถงดอาหารในเวลาเลยเที่ยงไปแลว   ไมรับประทานในเวลาบาย 
เวลาค่ํา การงดกินอาหารที่ควรจะกินตามปกติ กลับมีความหมายเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณคาเพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ฉะนั้น การบริโภคจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งเปนไปไดทั้งในแงบวกคือกิน และแงลบคือไมกิน  

หมายความวา “ไมกิน” ก็เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางที่จะ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตไดเหมือนกัน แลวคนก็สามารถมีความพึงพอใจจากการ
งดกินไดดวย คือ สามารถไดรับความพึงพอใจจากการไมบริโภค แตไดรับ
คุณภาพชีวิต 

ตามปกติ เราตองมีความพึงพอใจจากการบริโภค   แตในหลาย
กรณี เรามีความพึงพอใจจากการไมบริโภคหรือไมไดบริโภค  

อยางไรก็ตาม  การไดรับความพึงพอใจจากการงดการบริโภค 
อาจจะเกิดจากกิเลส เชน มีมานะถือตัว จะแสดงใหเห็นวาเราน่ีเกง เราน่ี
แน จึงงด ไมรับประทานอาหาร แลวรูสึกภูมิพองในใจวา เราน้ีรับประทาน
อาหารม้ือเดียวได เราเกง แลวก็พึงพอใจ แตเปนความพึงพอใจจาก
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กิเลส คือมานะ เปนเพียงการกาวจากตัณหาขึ้นไปสูมานะ  
สวนความพึงพอใจที่ถูกตอง คือความพึงพอใจที่วา การกินนอยลง

หรือการอดอาหารครั้งน้ี เปนการฝกหัดขัดเกลาตนเอง หรือเปนสวนที่
ชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต การที่เรางดการบริโภคครั้งน้ี มันชวย
ใหคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น  ถาเกิดความพึงพอใจอยางน้ีขึ้น ก็เปนความ
พึงพอใจที่ถูกตอง 

ในกิจกรรมของมนุษยปุถุชนที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
บริโภคนั้น คนจํานวนมากทีเดียว เม่ือบริโภคเพื่อบําบัดความตองการ 
เชนกินอาหารโดยมุงรสอรอย แตกลับทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตรางกาย 
เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น กินสุราทําใหพอใจ แตทําใหเสียสุขภาพ 
กอการวิวาท เกิดอุบัติเหตุ   

ของบางอยางอรอย บริโภคมากเกินไป เกิดเปนโทษตอสุขภาพ 
หรือกินโดยไมมุงคุณภาพ กินโดยไมมุงคุณคาอาหาร กินมากเปลืองมาก 
บางทีกินมากเปลืองมาก แตกลับขาดธาตุอาหาร  

บางคนกินของดีเอร็ดอรอยมากมาย   แตตอมาปรากฏวาเปนโรค 
ขาดอาหาร ไมนาจะเปนไปได แตมันก็เปนไปแลว และไมเทาน้ัน แถมทํา
ใหคนอื่นอดกินไปเสียดวย ตัวเองก็ขาดธาตุอาหาร คนอื่นก็พลอยอดกิน 
เพราะตัวเองกินมากเกินไป  

ฉะนั้น ความพอใจไมเปนตัวตัดสินอรรถประโยชน ถาความพอใจ
น้ันไมมาพรอมกับการไดคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจบางคร้ังกลับเปน
ตัวการทําลายอรรถประโยชน  เชน ทําใหคนหลงมัวเมา  ทําลายสุขภาพ 
เสียคุณภาพชีวิต เปนตน 

ทางเศรษฐศาสตรน้ัน เขามีหลักอันหนึ่งวา สินคามีอรรถประโยชน
โดยสามารถทําใหเกิดความพอใจแกผูบริโภค เศรษฐศาสตรเขาวางหลัก
ไวอยางน้ี  

แตมองในทางกลับกัน เราก็สรุปไดวา ถาอยางน้ันก็บริโภคใหมาก 
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กินเขาไปเพ่ือใหไดรับความพึงพอใจ แตแลวก็เกิดผลอยางเมื่อกี้ น้ี 
ผลบวกก็มี  ผลลบก็มี  ทําลายคุณภาพชีวิตก็มี   อยางน้ีหรือเปนอรรถ 
ประโยชน 

ทีน้ีถามองในแงพุทธเศรษฐศาสตรก็ตองบอกวา สินคาและบริการ
มีอรรถประโยชน   โดยสามารถทําใหเกิดความพอใจ  ในการที่ไดเสริม
คุณภาพชีวิตแกผูบริโภค  ตองเติมตอทายอยางน้ี  

ฉะนั้น คําจํากัดความเร่ืองสินคา เร่ืองบริการ เร่ืองโภคทรัพย อะไร
ตออะไร ตองเปลี่ยนใหม ไมใชเปลี่ยนทั้งหมด แตอาจจะตอง modify 
ตองมีการดัดแปลงกันมากบางนอยบาง 

๒. เศรษฐศาสตรมัชฌมิา: ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น 

ความหมายอีกอยางหน่ึงของความพอดี  หรือมัชฌิมา   คือ ไม
เบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น  

อันนี้ก็เปนหลักสําคัญของพุทธศาสนา ใชตัดสินพฤติกรรมมนุษย 
ไมเฉพาะในการบริโภคเทาน้ัน แตในทุกกรณีทีเดียว เปน มัชฌิมา ก็คือ 
ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น   

คําวา ไมเบียดเบียนผูอื่น ในพุทธศาสนานั้น ไมใชเฉพาะคน  เรามี
หลักวา อหึสา สพฺพปาณานํ แปลวา ไมเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ซึ่งสมัยนี้
เขาเรียกวา ecosystems แปลกันวาระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศนี้เปนศัพทคอนขางใหม หมายถึงระบบชีวิตทั้งหมดที่
สัมพันธกันพรอมทั้งสภาพแวดลอมของมันในถิ่นหนึ่งๆ หรือที่จัดเปนชุด
หนึ่งๆ หรือหนวยรวมหนึ่งๆ 

เม่ือมองในแงของพระพุทธศาสนาอยางน้ี หลักการทางเศรษฐ-
ศาสตรก็เลยมาสัมพันธกับเร่ืองระบบการดํารงอยูของมนุษยที่วามี
องคประกอบ ๓ อยางสัมพันธอิงอาศัยกันอยู  

องคประกอบ ๓ อยางน้ีคือ มนุษย ธรรมชาติ และสังคม   



๒๖๐ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

ธรรมชาติในที่ น้ี จํากัดวงแคบเขามาในความหมายของคําวา 
ecosystems ซึ่งในภาษาไทยบัญญัติศัพทไววา ระบบนิเวศ หรือเรียก
งายๆ วา ธรรมชาติแวดลอม 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้น  ตองสอดคลองกับกระบวนการแหง
เหตุปจจัยอยางครบวงจร   การที่จะสอดคลองกับกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยอยางครบวงจร  ก็ตองเปนไปโดยสัมพันธดวยดีกับองคประกอบทุก
อยางในระบบการดํารงอยูของมนุษย  

องคประกอบทั้งสามในการดํารงอยูของมนุษยน้ัน จะตองประสาน
เกื้อกูลกัน หมายความวา องคประกอบเหลาน้ี ประสานกันดวย และ
เกื้อกูลตอกันดวย ในการดํารงอยูรวมกันและก็เดินไปดวยกัน    

ฉะนั้น พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยจะตองเปนไปในทางที่
ไมเบียดเบียนตน คือ ไมทําใหเสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แตใหเปนไป
ในทางที่พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตน้ัน และไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
คือ ไมกอความเดือดรอนแกสังคม และไมทําใหเสียคุณภาพของ 
ecosystems หรือระบบธรรมชาติแวดลอม   

ปจจุบันนี้ ไดมีความต่ืนตัวกันมากในประเทศที่พัฒนาแลว โดยพา
กันหวงใยตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคน เชน การใชสารเคมี และ
การเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งสงผลในการทําลายสุขภาพตนเอง ทําลาย
สุขภาพผูอื่น และทําลายสภาพแวดลอม เขาหลักวา เบียดเบียนตน
เบียดเบียนผูอื่น ซึ่งเปนปญหาใหญของอารยธรรมมนุษย  

เม่ือพูดถึงองคประกอบ ๓ อยาง คือ มนุษย ธรรมชาติ สังคมน้ี ก็
มีเร่ืองแทรกเขามา คือเร่ืองเทคโนโลยี   

ปญหาอยางหนึ่งคือ เราเขาใจเทคโนโลยีวาอยางไร ในความหมาย
ของพุทธศาสนา หรือเฉพาะพุทธเศรษฐศาสตรวา เทคโนโลยีคืออะไร 
เน่ืองจากเวลาหมดแลวจึงขอรวบรัดวา  

ในความหมายของพระพุทธศาสนา เทคโนโลยี คือ เครื่องมือ
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ขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย   
เรามีมือ มีเทา มีหู  มีตา มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ พูดรวมๆวาเรา

มีอินทรีย แตอินทรียของเรามีขีดความสามารถจํากัด  
เราตองการตอกตะปูตัวหนึ่ง เราตองการเดินทางไปยังสถานที่

แหงหนึ่ง เราจะเดินไปก็ชา เราจะเอามือตอกตะปูก็เจ็บแย  เราก็เลย
ตองผลิตฆอนขึ้นมา ฆอนก็มาชวยขยายวิสัยแหงอินทรีย ทําใหมือของ
เราสามารถทํางานไดผลดียิ่งขึ้น ตอกตะปูไดสําเร็จ เราขยายวิสัยของ
เทา จะเดินทางก็มีรถยนต ตอมาก็มีเคร่ืองบิน  

ตาของเราเห็นไดจํากัด ของเล็กนักก็มองไมเห็น เราก็สรางกลอง
จุลทรรศนขึ้นมา ทําใหสามารถมองเห็นจุลินทรียตัวเล็กๆ ได ตาของเรา
มองไปไดไกลไมพอที่จะเห็นดวงดาวซึ่งอยูไกลมาก ดูเล็กเกินไป บางดวง
ก็ไมเห็น เราก็สรางกลองโทรทรรศนขึ้นมา มองไปเห็นสิ่งเหลาน้ันได   

ปจจุบันนี้เราก็สามารถขยายวิสัยแหงอินทรียสมองของเราออกไป 
โดยสรางเคร่ืองคอมพิวเตอรขึ้นมา รวมความวา เทคโนโลยีเปนเครื่อง
ขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย 

ในยุคปจจุบันนี้ เราขยายวิสัยแหงอินทรียดวยวิธีการทางวัตถุ ทํา
ใหเกิดความเจริญในระบบอุตสาหกรรมขึ้นมา  

แตในสมัยโบราณยุคหนึ่ง คนเอียงสุดไปทางจิต ก็ไดพยายาม
ขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต การขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต
น้ัน ก็ทําใหเกิดเปนฤทธิ์ เปนอภิญญาขึ้นมา ดังที่มีเร่ืองบอกไววา คนนั้น
คนนี้มีฤทธ มีปาฏิหาริย เหาะเหิรเดินอากาศได เปนตน ก็เปนการขยาย
วิสัยแหงอินทรียเหมือนกัน  

น่ีคือเปน physical technology คือ เทคโนโลยีทางกายอยาง
หนึ่ง กับ psychical technology คือ เทคโนโลยีทางจิตอยางหนึ่ง  

เปนอันวา เทคโนโลยีเปนเครื่องมือขยายวิสัยแหงอินทรียของ
มนุษย และเทคโนโลยีน้ันก็ไดเขามาสัมพันธกับระบบการดํารงอยูของ
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มนุษยที่มีองคประกอบ ๓ ประการนั้น กลาวคือ - 
มนุษยไดใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือของตนในการเขาไปสัมพันธ

เกี่ยวของกับองคประกอบสวนอื่นในการดํารงอยูของมนุษย คือ
ธรรมชาติและสังคม และเทคโนโลยีน้ีก็เกิดเปนสภาพแวดลอมอยางใหม
ขึ้นมา เปนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น   

สภาพแวดลอมสวนที่มนุษยสรางขึ้นนี้ บางทีก็ไปรุกรานหรือ
ขัดแยงกับสังคมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติเดิม และทําใหเกิด
ปญหาขึ้นมา ปญหาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น วาโดยรวบยอด คือ 

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน อาจจะเปนการพัฒนาในลักษณะที่
ขัดแยงกับระบบการดํารงอยูของมนุษย ทําใหเสียคุณภาพ และทําใหเสีย
ดุลในระบบของมนุษย ธรรมชาติ สังคม แลวก็ขัดขวางความสัมพันธที่ดี 
ที่เกื้อกูลกัน ระหวางองคประกอบทั้งสามอยางน้ัน  

๒. มีการใชเทคโนโลยีน้ัน ในลักษณะที่เปนการเบียดเบียนตนและ
เบียดเบียนผูอื่น 

ฉะนั้น เม่ือสัมพันธกับเทคโนโลยี มนุษยจะตองแกปญหานี้โดย
พัฒนาเทคโนโลยี ในลักษณะที่จะทําใหเกิดการประสานและเกื้อกูลกัน 
ภายในระบบความสัมพันธขององคประกอบสามอยางแหงการดํารงอยู
ของมนุษยน้ัน และใชเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนเกื้อกูลทั้งแกตนเองและแก
ผูอื่น 
 



 

สรุป 

ไดพูดเลยเวลาไปแลว แตยังมีขอสําคัญๆ ที่คางอยูอีก 
สิ่งหนึ่งที่ขอย้ําไว ก็คือ ควรจะชัดเจนวา ผลไดที่ตองการในทาง

เศรษฐศาสตรน้ี ไมใชจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปน means คือ
มรรคา สวน end คือจุดหมายของมัน ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการพัฒนามนุษย  

ฉะนั้น เศรษฐศาสตรในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงถือวา 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลของมัน เปนฐานหรือเปนอุปกรณที่จะชวย
สนับสนุนการมีชีวิตที่ดีงาม และการพัฒนาตน พัฒนาสังคมของมนุษย 

ขอกาวเลยไปสูการสรุป เร่ืองที่อาตมาเลาใหฟงตอนตนวา 
พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจนั้น มีแงพิจารณาหลายเรื่องในทาง
เศรษฐกิจ เชนวา –  

พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจ ลงทุนเดินทาง ๔๘๐ กิโลเมตร 
เปนการคุมคาไหมในทางเศรษฐกิจ ที่จะไปโปรดคนเข็ญใจคนหนึ่ง ขอนี้
นักเศรษฐกิจ ก็อาจจะพิจารณาวาคุมหรือไมคุม ดังน้ีเปนตน แตในที่น้ีเรา
จะไมวิเคราะห เพียงขอพูดฝากไวนิดเดียว 

ประเด็นสําคัญก็คือ เปนอันเห็นไดแลววา พระพุทธศาสนาถือวา 
เศรษฐกิจมีความสําคัญมาก ไมเฉพาะในแงที่วาสัมมาอาชีวะเปนองคหนึ่ง
ในมรรคมีองค ๘ เทาน้ัน แตจากเร่ืองน้ีเราจะเห็นวา ถาทองหิว คนจะฟง
ธรรมไมรูเร่ือง ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงใหเขากินขาวเสียกอน แสดงวา
เศรษฐกิจมีความสําคัญมาก   

แตในทางกลับกัน ถาโจรไดอาหารอยางดี บริโภคอิ่มแลว รางกาย
แข็งแรง ก็เอารางกายนั้นไปใชทําการราย ปลนฆา ทําลายไดมาก และ
รุนแรง  

เพราะฉะนั้น การไดบริโภคหรือความพรั่งพรอมในทางเศรษฐกิจจึง
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ไมใชจุดหมายในตัว แตมันควรเปนฐานสําหรับการพัฒนามนุษย เปนฐาน
ที่จะใหมนุษยไดคุณภาพชีวิต  ไดสิ่งที่มีคุณคาสูงยิ่งขึ้นไป  เชน  นายคน
เข็ญใจนี้ไดกินอาหารแลว เขาก็ไดฟงธรรมตอไปดวย   

ดวยเหตุผลที่กลาวมาน้ี การสรางความพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจ
จึงเปนภารกิจสําคัญที่จะตองทํา แตเราจะตองใหความเจริญกาวหนาพร่ัง
พรอมทางเศรษฐกิจน้ันสัมพันธกับจุดหมาย โดยใหเปนไปเพื่อจุดหมาย 
คือใหเกิดคุณภาพชีวิต ซึ่งทําใหมนุษยพรอมที่จะสรางสรรคหรือปฏิบัติ
เพ่ือชีวิตที่ดีงาม  

จึงเรียกวา เศรษฐศาสตรและเศรษฐกจิเพ่ือคุณภาพชีวิต  
ในพระพุทธศาสนามีหลักอรรถ หรืออัตถะ ๓  แปลอยางงายๆ วา 

ประโยชนเบื้องตน ประโยชนทามกลาง และประโยชนสูงสุด หรือ
จุดหมายเบื้องตน จุดหมายทามกลาง และจุดหมายสูงสุด   

จุดหมายเบื้องตนคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนทันตาเห็น 
ซึ่งมีความม่ันคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยูเปนขอสําคัญ  

แตประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือจุดหมายทางเศรษฐกิจน้ี จะตอง
ประสานและเกื้อกูลตอจุดหมายอีกสองอยางที่สูงขึ้นไป คือ สัมปรายิกัตถะ 
อันเปนประโยชนในทางจิตใจ ในทางคุณธรรม ในทางคุณภาพชีวิต และ
ปรมัตถ คือจุดหมายสูงสุด ไดแกความเปนอิสระของมวลมนุษยที่ภายใน
ชีวิตจิตใจของแตละคน  

ในการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลอยางน้ี เศรษฐศาสตรจะตองมอง
ตนเองในฐานะเปนองคประกอบรวม ในบรรดาวิทยาการและ
องคประกอบตางๆ ที่อิงอาศัยและชวยเสริมกันและกัน ในการแกปญหา
ของมนุษย  

เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้ สิ่งสําคัญที่เศรษฐศาสตรจะตองทํา ก็คือ 
การหาจุดสัมพันธของตนกับวิชาการแขนงอื่นๆ วาจะรวมมือกับเขาที่จุด
ไหนในวิชาการนั้นๆ จะสงตอรับชวงงานกันอยางไร  
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ตัวอยางเชน ในดานการศึกษา เศรษฐศาสตรจะสัมพันธหรือ
รวมมือกับการศึกษาเพ่ือแกปญหาของมนุษยที่จุดไหน เชนวา การศึกษา
อาจจะสอนใหมนุษยรูจักคุณคาแท คุณคาเทียม รูจักคิดรูจักพิจารณาวา 
อะไรเปนคุณภาพชีวิต อะไรไมเปนคุณภาพชีวิต แลวก็มาชวยกัน รวมมือ
กับเศรษฐศาสตร ในการที่จะพัฒนามนุษยขึ้นไป  

ประการสุดทาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ัน เปนกิจกรรมที่ครอง
เวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษย เวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษยน้ันใชไป
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

ถาจะใหเศรษฐศาสตรมีคุณคาอยางแทจริงในการแกไขปญหาของ
มนุษย ก็จะตองใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง ไมวาจะเปนการผลิตก็
ดี การทํางานก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจายก็ดี เปนกิจกรรมในการ
สรางสรรคคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อชีวิตที่ดีงาม  

เราสามารถทําใหกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตลอดเวลา และนี่เปนทางหนึ่งที่จะทําให
เศรษฐศาสตรมีคุณคาที่แทจริงในการที่จะแกปญหาของมนุษย คือ ให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรมในการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
ไปดวยพรอมกัน   

เม่ือวาใหถูกแท กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปฏิบัติอยางถูกตอง ยอม
เปนกิจกรรมที่เปนไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพอยู
แลวในตัว อันนี้ถือวาเปนสาระสําคัญของเร่ืองเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ที่
พูดมาเฉพาะหัวขอใหญใจความบางเรื่อง 

อาตมภาพไดแสดงปาฐกถาธรรมมา ก็พอสมควรแกเวลา ขอให
งานที่รวมกันจัดคร้ังนี้ ซึ่งแสดงถึงนํ้าใจที่มีคุณธรรม คือ ความกตัญู-
กตเวทีและความสามัคคี เปนตน จงเปนเคร่ืองชูกําลังใจใหทุกทานมี
ความพร่ังพรอมในการที่จะบําเพ็ญกิจหนาที่ เพ่ือประโยชนสุข ทั้งสวนตัว
และสวนรวม สืบตอไปชั่วกาลนาน  



 

บทพิเศษ 

 

หลักการทั่วไปบางประการ 
ของ 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

(เศรษฐศาสตรมัชฌิมา) 
 

๑. การบริโภคดวยปญญา 

การบริโภคเปนจุดเร่ิมตน (โดยเหตุผล) ของกระบวนการเศรษฐกิจ
ทั้งหมด เพราะการผลิตก็ดี การแลกเปลี่ยนและการแจกจายหรือวิภาค
กรรมก็ดี เกิดขึ้นเพราะมีการบริโภค  

พรอมนั้น การบริโภคก็เปนจุดหมายปลายทาง (โดยสภาพความจรงิ) 
ของกระบวนการเศรษฐกิจทั้งหมด เพราะการผลิตก็ดี การแลกเปลี่ยน
และการจําหนายจายแจกหรือวิภาคกรรมนั้นก็ดี บรรลุผลที่การบริโภค  

ผูบริโภค ในฐานะผูรับผลดีและผลรายของกระบวนการเศรษฐกิจ 
ควรมีอิสรภาพ โดยเปนตัวของตัวเองในการเลือกตัดสินใจ เพ่ือใหตนเอง
ไดรับประโยชนที่แทจริงจากการบริโภค ดังน้ันจึงตองใหเปนการบริโภค
ดวยปญญา ซึ่งจะเปนการบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริโภคดวยปญญา จะทําใหผูบริโภคเปนผูกําหนดปจจัยตัวอ่ืน
ในกระบวนการเศรษฐกิจ และทําใหทั้งการบริโภคนั้นเอง และกระบวน 
การเศรษฐกิจทั้งหมด บังเกิดความพอดี และเปนประโยชนอยางแทจริง 
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ยกตัวอยางงายๆ ของการบริโภคดวยปญญา เชน ในการกิน
อาหาร ผูบริโภค ตระหนักรูความจริงที่ตน 

๑. เปนบุคคลที่เปนสวนในสังคม ผูมีความตองการที่ถูกกระตุนเรา
โดยอิทธิพลทางสังคม เชน คานิยม เปนตน อาจบริโภคเพื่อแสดงสถานะ
ทางสังคม ความโกเก ตลอดจนสนุกสนานบันเทิง 

๒. เปนชีวิตที่เปนสวนในธรรมชาติ ผูมีความตองการที่ถูกกําหนด
โดยเหตุปจจัยในธรรมชาติ ที่จะตองบริโภคเพื่อใหชีวิตเปนอยูได ให
รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ปราศจากโรคเบียดเบียน เปนอยูผาสุก มี
รางกายที่พรอมจะนําไปใชในการดําเนินชีวิตที่ดีงามและสรางสรรค 

ถาผูบริโภครูวา ความตองการที่แทจริงในการกินอาหาร คือ 
ความตองการของชีวิตในขอ ๒ เขาจะตองบริโภคเพื่อความมุงหมายที่จะ
ใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณและสามารถดําเนินชีวิตที่ดี ที่พูด
สั้นๆ วา คุณภาพชีวิต 

ดังน้ัน ผูบริโภคนี้จะบริโภคอาหารเพื่อสนองความตองการของ
ชีวิตใหไดคุณภาพชีวิตเปนหลัก หรือเปนสวนจําเปนที่จะตองใหสัมฤทธิ์
กอน สวนการที่จะสนองความตองการเชิงสังคมหรือไมแคใด ถือเปนสวน
เสริม ซึ่งจะพิจารณาตามสมควร 

การบริโภคอยางน้ี เรียกวาเปนการบริโภคดวยปญญา ซึ่งจะทําให
ผูบริโภคไดประโยชนจากสินคาและบริการอยางถูกตองตามความเปนจริง  

ถาพูดดวยภาษาเศรษฐศาสตรตามแบบ การบริโภคก็มิใชเปน
เพียงการใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ เพ่ือใหเกิดความพอใจ
อยางเลื่อนลอย แต การบริโภค คือการใชสินคาและบริการบําบัดความ
ตองการ เพื่อใหไดรับความพึงพอใจโดยรูวาจะไดคุณภาพชีวิต คือ จะเกิด
ผลดีแกชีวิตตรงตามความมุงหมายที่แทจริงของการบริโภคอาหารเปน
ตนนั้น 

การบริโภคดวยปญญาน้ี จึงเปนหัวใจหรือเปนศูนยกลางของ
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เศรษฐกิจที่ชอบธรรม หรือที่เปนสัมมา เพราะจะทําใหเกิดความพอดีของ
ปริมาณและประเภทของสิ่งเสพบริโภค ที่จะสนองความตองการเพ่ือบรรลุ
จุดหมายที่ถูกตองเปนจริงของการบริโภคสินคาและบริการแตละอยาง  

พรอมนั้น การบริโภคดวยปญญาจะเปนเกณฑมาตรฐานที่คุมการ
ผลิต และจัดปรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางอ่ืนๆ ใหพอดี ปองกันแกไข
คานิยมที่ผิดในสังคม  เชน  ความนิยมฟุงเฟอฟุมเฟอย   และลดการ
เบียดเบียนทั้งในสังคม  และการเบียดเบียนธรรมชาติ    ที่ทําใหมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองสูญเปลา และกอมลภาวะเกินกําลังที่
จะขจัด 

ในทางตรงขาม การบริโภคอยางขาดปญญา คือบริโภคโดยไมได
พิจารณา-ไมตระหนักรูถึงความมุงหมายที่แทจริงของการเสพบริโภค
สินคาและบริการนั้นๆ เชน บริโภคเพียงเพื่อสนองความตองการทาง
คานิยมในสังคม ใหโกหรูหรา อวดฐานะ เปนตน   นอกจากจะไมสัมฤทธิ์
จุดหมายที่แทจริงของการบริโภคแลว ยังกอใหเกิดความสิ้นเปลือง สูญ
เปลา นําไปสูการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย และการทําลายสิ่งแวดลอม  

หนําซ้ํา การบริโภคอยางขาดปญญาน้ัน ทั้งที่สิ้นเปลืองมากมาย 
แตกลับทําลายคุณภาพชีวิตที่เปนจุดหมายอันแทจริงของการบริโภคไป
เสียอีก เชน บริโภคอาหารโกหรูหรา สิ้นเปลืองเงินหมื่นบาทไปแลว กลับ
ทําลายสุขภาพ เกิดโรคภัย บั่นทอนรางกายและชีวิตของตนเอง ในขณะที่
ผูบริโภคดวยปญญาจายเงินเพียง ๕๐ บาท กลับบริโภคแลวไดประโยชน
ที่สัมฤทธิ์จุดหมายของการบริโภค 

ยิ่งในยุคปจจุบันที่เศรษฐกิจแบบธุรกิจเพ่ือกําไรสูงสุด  แผขยายเปน
โลกาภิวัตน กิจกรรมเศรษฐกิจดานการผลิต ไดกาวรุดหนาไปไกล  

ตามปกติน้ัน ผูผลิตทําหนาที่เสมือนรับใชผูบริโภค   หรือเปนผู
สนองความตองการของผูบริโภค และผูบริโภคเปนผูกําหนดการผลิต  

แตเวลาน้ี การณกลับกลายเปนวา ผูผลิตมีอิทธิพลเหนือผูบริโภค 
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จนกระทั่งผูผลิตสามารถกําหนดการบริโภค  ทําใหการบริโภคเปนการ
สนองความตองการเชิงธุรกิจของผูผลิต   ดวยการปลุกเราความตองการ
และปนกระแสคานิยมใหมๆ ใหแกผูบริโภค  ซึ่งไมเปนผลดีอยางแทจริงแก
ผูบริโภค และแกโลก ทั้งโลกมนุษยและโลกธรรมชาติ 

นักผลิตที่ดี ผูมีความคิดริเร่ิม จะประดิษฐสรรคผลิตภัณฑใหมๆ ที่
ชวยใหผูบริโภคมีทางเลือกที่ดีขึ้นและเพิ่มขึ้นในการสนองความตองการ
ของตน เฉพาะอยางยิ่งสิ่งใหมที่ขยายมิติทางปญญาและเกื้อหนุนการ
พัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม 

ถาทําอยางน้ี ก็เขาหลัก "เศรษฐกิจเปนปจจัย" คือ เศรษฐกิจเปน
ตัวเอ้ือและเกื้อหนุนในระบบปจจยาการ (ความเปนเหตุปจจัยในระบบ
องครวมที่ทุกอยางทุกดานสัมพันธอิงอาศัยสงผลตอกัน) ที่ครอบคลุมทั้ง
ชีวิตจิตใจ สังคม ตลอดถึงธรรมชาติทั้งหมด ที่จะใหอารยธรรมของ
มนุษยชาติดําเนินไปดวยดี 

แตที่เปนปญหากันอยู ก็คือ การผลิตที่มองผูบริโภคเปนเหยื่อ ทีจ่ะ
สนองความตองการทางธุรกิจที่มุงผลประโยชน ดวยการปลุกปนความ
ตองการเชิงเสพ เพ่ือการบํารุงบําเรอปรนเปรอใหลุมหลงมัวเมา จมอยู
ในวังวนของการบริโภค เพ่ือเพ่ิมผลประโยชนของผูผลิต พรอมไปกับการ
ทําลายคุณภาพชีวิตของตนเองและบั่นรอนองครวมแหงระบบการดํารง
อยูดวยดี 

ที่เปนอยางน้ี ก็เพราะผูบริโภคขาดการพัฒนาตนเอง หรือพัฒนา
ตัวไมทันกับอารยธรรม อยางนอยก็ไมเปนผูบริโภคที่ฉลาด และขาด
ความสามารถในการแขงขันเชิงปญญากับผูผลิต 

เฉพาะอยางยิ่ง ในประเทศที่กําลังพัฒนา ถาไมสามารถพัฒนาคนให
ผูบริโภคดวยปญญามีจํานวนเพ่ิมขึ้นในอัตราสวนที่สมควร ประชาชนก็จะ
ถูกระบบธุรกิจในประเทศพัฒนาแลวที่เปนผูผลิต ทําการมอมเมาลอให
ตกอยูในกับดักแหงคานิยมที่เปนทาสแหงตัณหาของตนเอง ไมมีพลังถอน
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ตัวขึ้นมาจากภาวะดอยหรือกําลังพัฒนา 
ในภาวะเชนนี้ ถาสังคมจะมีชวงเวลาที่เรียกวาเศรษฐกิจดี ก็จะเปน

เศรษฐกิจที่ดีแคตัวเลขที่ลวงตา ซึ่งคลุมบังความเสื่อมไว ใหความออนแอผุ
โทรมคงอยูไดนาน และแกไขไดยากยิ่งขึ้น  

จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาผูบริโภค เพ่ือใหทันกับผูผลิตและ
กระแสธุรกิจ โดยใหผูผลิต เปนเพียงผูนําเสนอสินคาและบริการตรงตาม
บทบาทที่ควรจะเปน และผูบริโภครูจักใชปญญาตัดสินใจดวยวิจารณญาณ 
ที่จะใหการบริโภคสัมฤทธิ์ประโยชนที่แทจริง และผูบริโภคยังดํารงความเปน
อิสระ อยูในฐานะเปนผูกําหนดกระบวนกิจกรรมเศรษฐกิจใหสนอง
จุดหมายที่แทจริงของมนุษย 

ดังน้ัน การบริโภคดวยปญญานี้ จึงเรียกวาการบริโภคที่พอดี ซ่ึง
เปนแกนของเศรษฐกิจแบบพอดี หรือเศรษฐกิจมัชฌิมา ซึ่งสมควรจะเปน
เศรษฐกิจของมนุษยที่มีการศึกษา ผูไดพัฒนาตนแลว มีอารยธรรม 

พูดอีกสํานวนหนึ่งวา การบริโภคดวยปญญา  เปนจุดเร่ิมและเปน
แกนของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ เพราะเปนสาระของเศรษฐกิจ และเปน
ตัวกําหนด-ควบคุมกระบวนกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งหมด    ต้ังแตการผลิต
จนถึงการโฆษณา ใหคงความเปนเศรษฐกิจที่ดีที่สรางสรรค  

พูดอยางรวบรัดวา  การบริโภคดวยปญญา  เปนตัวแทของ
สัมมาอาชีวะ ที่จะเปนองคประกอบแหงอริยมรรคาคือชีวิตที่เปนอยูดี 

ย้ําวา เศรษฐกิจมัชฌิมา โดยเฉพาะในแงบริโภคดวยปญญาน้ี ตอง
สัมพันธไปดวยกันกับการพัฒนามนุษย คือการศึกษา และโยงเปนปจจัย
แกกันกับหลักการขออื่นๆ ของเศรษฐศาสตรแนวพุทธนี้ 

๒. ไมเบียดเบียนตน-ไมเบียดเบียนผูอื่น 

คําวา “ตน” หรือตนเอง หมายถึงมนุษยแตละคน 
๑) ทั้งใน ดานที่เปนชีวิต ที่เปนสวนในธรรมชาติ  
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๒) ทั้งใน ดานที่เปนบุคคล ที่เปนสวนในสังคม 
คําวา “ผูอ่ืน” หมายถึง 
๑) หมูมนุษย ที่ยกเอาตนเองเปนสวนพิเศษแยกออกไปตางหาก 

คือนอกจากตัวเอง ไดแกสังคมที่ตนเขาไปอยูรวมดวย 
๒) ระบบนิเวศ รวมถึงสิ่งแวดลอม หรือโลกทั้งหมด 
ความหมายในหัวขอนี้ ชัดเจนในตัวพอสมควรแลว จึงไมตอง

บรรยายมาก  ควรพูดแตเพียงวา มนุษยในฐานะเปนสวนรวมอยูในระบบ
สังคมและสิ่งแวดลอมทั้งหมด  จะอยูดีมีสุขได นอกจากไมเบียดเบียนตน
แลว ก็ตองเปนสวนรวมที่ดีที่เกื้อกูล   ไมกอความเสียหายเสื่อมโทรมแก
ระบบที่ตนอาศัยอยูดวยนั้น เพราะความดํารงอยูดวยดีหรือทุกขภัยความ
เดือดรอนที่เกิดแกระบบนั้น ยอมมีผลถึงตนเอง 

กอนนี้ไมนาน (ชวงกอน ค.ศ. ๑๙๗๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๓) เศรษฐ-
ศาสตรเรียกไดวาไมเอาใจใสเร่ืองสิ่งแวดลอมเลย   เพราะถือวาอยูนอก
ขอบเขตความเกี่ยวของของตน  

แตหลังจากน้ันไมนาน เศรษฐศาสตรก็ถูกความจําเปนบังคับให
เดินไปในทางตรงขาม คือหันมาใหความสําคัญอยางมากแกความอยูดี
ของสิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะกิจกรรมเศรษฐกิจในยุคที่
ผานมา ไดเปนปจจัยตัวเอกที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมทั้งหมด ที่โลก 
(ทั้งโลกมนุษยและโลกธรรมชาติ) ไดประสบ 

แตเศรษฐศาสตรไมควรจะรอใหถูกความจําเปนบังคับ จึงคอย
สนใจปญหาตางๆ เพราะในความเปนจริง ปญหาตางๆ โยงถึงกันหมด 
และเศรษฐกิจมีบทบาทสําคัญในเร่ืองที่เศรษฐศาสตรยังอาจจะไมสนใจ
ดวย เชน บทบาทของเศรษฐกิจตอความอยูดีของชีวิต ที่ไมใชแคมีกินมี
ใช หรือ well-being ที่ไมใชแค wealth หรือแค material well-being 
ในความหมายที่อาจจะมองแคบๆ   

ดังเชนปญหาสิ่งแวดลอมนั้น ก็เปนตัวอยางที่ใหสติขึ้นมาวา 
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เศรษฐศาสตรจะตองโยงและเชื่อมตอตัวเองไปเกื้อหนุนระบบการดํารง
อยูดวยดีของมนุษยทั้งหมด ทั้งดานชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

กอนจะผานหัวขอนี้ไป มีจุดที่ควรยกขึ้นมาพูดไวเปนที่สังเกต
เล็กนอยวา คําวา “ไมเบียดเบียนตน” น้ัน มิใชหมายความเพียงแควา ไม
ปลอยตัวใหอดอยากขาดแคลน แตมีปจจัย ๔ และเครื่องใชสอยอํานวย
ความสะดวกตางๆ ใหเพียงพออยูผาสุกเทาน้ัน แตหมายรวมถึงการละ
เวนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนโทษตอชีวิตของตนเอง แมโดยไม
เจตนา และรูไมเทาถึงการณ เชน การไมรูจักบริโภคดวยปญญา บริโภค
ไมรูจักประมาณ หรือไมรูพอดีดวย 

ดังที่ยกตัวอยางบอยๆ บางคนอาจจะใชจายเงินมากมาย บริโภค
อาหารที่หรูหราฟุมเฟอยสนองความตองการของตัวตนในทางเอร็ดอรอย 
หรือคานิยมโกแสดงฐานะในสังคม  แตกินอาหารนั้นแลว  ไมสนองความ
ตองการของชีวิต กลับเปนโทษ บั่นทอนสุขภาพ ทํารายรางกายของตนเอง 
ในระยะสั้นบาง ระยะยาวบาง อยางน้ีก็เรียกวาเบียดเบียนตน 

การไมเบียดเบียนตนในแงน้ี หมายถึง การบริโภคดวยปญญาท่ี
สนองความตองการของชีวิต ใหมีสุขภาพดีเปนตน ดังเคยกลาวแลว  

การเบียดเบียนตนอีกอยางหน่ึงสําคัญมาก เพราะสัมพันธกับ
ธรรมชาติของมนุษย และการที่จะมีชีวิตที่ดี ซึ่งเปนจุดหมายที่แทของ
กิจกรรมเศรษฐกิจ กลาวคือ มนุษยน้ีเปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษาได และจะ
มีชีวิตที่ดีงาม เปนสัตวประเสริฐได ดวยการฝกศึกษาน้ัน  

มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นๆ ดวยการฝกศึกษาใหมีพฤติกรรม 
กาย วาจา ที่ประณีตงดงาม ชํานิชํานาญ ทําการไดผลดียิ่งขึ้น จิตใจมี
คุณธรรม มีสมรรถภาพเขมแข็งม่ันคง มีความสุขสดชื่นมากขึ้น มีปญญา
รูเขาใจความจริงของสิ่งตางๆ สามารถสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและ
ผลงานรังสรรคทางปญญา ตลอดจนนําชีวิตจิตใจเขาถึงสันติสุขและ
อิสรภาพที่แทจริงได 
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การบริโภคปจจัย ๔ เปนตน เปนปจจัยเกื้อหนุนใหมนุษยสามารถ
พัฒนาศักยภาพที่กลาวน้ี  

แตถามนุษยปลอยตัวใหขาดแคลนสิ่งบริโภคน้ีก็ดี บริโภคดวย
โมหะ เกิดความลุมหลงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคหาความสุขทาง
อามิส ตัดโอกาสของตนเองจากการฝกศึกษาพัฒนาศักยภาพนั้น ก็ช่ือวา
เปนการเบียดเบียนตน 

ในยุคปจจุบันนี้ สังคมมนุษยบางสวนมีวัตถุเสพบริโภคนับวาพร่ัง
พรอม แตแทนที่จะใชสิ่งเหลาน้ีเปนโอกาสในการที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของตนใหชีวิตเขาถึงสิ่งดีงามสุขประเสริฐสูงขึ้นไป มนุษยจํานวนมาก
กลับหลงระเริงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคอยางฟุงเฟอฟุมเฟอย ตก
อยูในความประมาท ทิ้งศักยภาพแหงชีวิตของตนใหสูญสิ้นไปเปลาอยาง
นาเสียดาย 

จึงจะตองใหมนุษยดําเนินชีวิตอยูบนฐานของเศรษฐกิจ ที่นอกจาก
ไมเบียดเบียนผูอื่นแลว ก็ไมเบียดเบียนตนเองในความหมายที่กลาวมาน้ี
ดวย 

๓. เศรษฐกิจเปนปจจัย 

การสรางความเจริญสมัยใหมไดเนนความขยายตัวเติบโตทาง
เศรษฐกิจ คือ มุงความม่ังคั่งพร่ังพรอมทางวัตถุหรือสิ่งเสพบริโภค 
ตลอดมา 

จนกระทั่งถึงชวงระยะ พ.ศ. ๒๕๓๐   จึงไดยอมรับกันอยาง
กวางขวางชัดเจนและเปนทางการทั่วโลก โดยประกาศขององคการ 
สหประชาชาติ วาการพัฒนาที่ไดทํากันมาน้ันเปน การพัฒนาที่ไมย่ังยืน  

เปนที่ยอมรับกันดวยวา การพัฒนาที่ไมยั่งยืนนั้นมีสาเหตุหลักคือ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผิดพลาด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และเปนการพัฒนาอยางไมสมดุล มิไดบูรณาการเขากับการพัฒนาคน 
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อยางไรก็ตาม ทั้งที่ยอมรับความผิดพลาดแลว แตการแกไขที่
จริงจังตามที่ยอมรับนั้นก็ยังไมมี การพัฒนาที่เนนความมั่งคั่งพร่ังพรอม
ทางเศรษฐกิจ อยางขาดบูรณาการ โดยไมสมดุล ก็ยังดําเนินตอมา การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่สมดุลมีบูรณาการ ยังเปนเพียงคําพูด
สําหรับไวอางอิงหรืออวดอางกันตอไป 

สาเหตุที่ทําใหยังแกปญหาไมไดน้ัน อาจพูดไดวา เพราะหลักการที่
จะแกไขยังไมชัดเจน และไมมีความม่ันใจในทางออก แตก็ยังไมใชตัวเหตุ
ที่แท  

สาเหตุใหญที่แทจริงก็คือ การแกไขปญหานั้น ขัดตอสภาพจิตใจ 
หรือฝนความปรารถนาของคน 

การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคที่ผานมา ไดสรางความเคยชินทางจิตใจ
หรือจิตนิสัยขึ้นมา ใหคนมองความมั่งคั่งพร่ังพรอมทางวัตถุ หรือความ
เจริญทางเศรษฐกิจน้ัน วาเปนจุดหมายของชีวิตและของสังคม และฝาก
ความหวังในความสุขไวกับการมีสิ่งเสพบริโภคบํารุงบําเรอใหมากที่สุด 

พูดงายๆ วา แนวคิดความเช่ือกระแสหลักของคนยุคนี้ คือการ
มองเศรษฐกิจ หรือความพรั่งพรอมทางวัตถุเปนจุดหมาย 

เราตองยอมรับวา เร่ืองเศรษฐกิจหรือวัตถุเสพบริโภคนั้นมี
ความสําคัญและจําเปนที่จะทําใหมนุษยมีชีวิตอยูได แตไมใชเทาน้ัน 
เศรษฐกิจหรือการมีวัตถุยังมีความสําคัญเหนือขึ้นไปกวาน้ันอีก  

ถาเศรษฐกิจขัดของ เร่ิมแตขาดแคลนปจจัย ๔ มนุษยจะไม
สามารถพัฒนาและทําการสรางสรรคทางจิตใจและทางปญญาที่สูงขึ้นไป 
ซึ่งเปนสาระที่แทจริงของวัฒนธรรมและอารยธรรม และเปนคุณคาที่
แทจริงของความเปนมนุษย 

ตรงน้ีหมายความวา เศรษฐกิจหรือความมีวัตถุเสพบริโภคพรั่ง
พรอมนั้นมิใชเปนจุดหมายของมนุษย แตเปนปจจัย ทั้งในแงที่จะใหมนุษย
มีชีวิตอยูได และที่จะใหสามารถสรางสรรคและเขาถึงสิ่งดีงามประเสริฐที่
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สูงขึ้นไปเทาที่มนุษยมีศักยภาพซึ่งจะพัฒนาขึ้นไปได 
ทั้งน้ีเหมือนในเรื่องที่พระพุทธเจาทรงใหจัดอาหารใหคนเลี้ยงโคผู

หิวรับประทานใหกายอิ่มกอน เพ่ือใหเขามีกําลังพรอมที่จะฟงธรรม และ
กาวสูความเจริญงอกงามทางจิตปญญาสูงขึ้นไป 

ถามนุษยมองเศรษฐกิจเปนจุดหมาย   เขาก็จะฝากความหวังและ
ความสุขไวกับวัตถุเสพบริโภค พรอมทั้งสาละวนวุนวายกับการแสวงหา
วัตถุ  ทําชีวิตและสังคมใหจมอยูกับความลุมหลงหมกมุนในสิ่งเสพบริโภค
เหลาน้ัน  และทวีการเบียดเบียนในโลก   กลายเปนวาเงินสะพัดเพ่ือให
ความช่ัวสะพรั่ง 

อยางที่พูดแลวในหัวขอกอนวา  นาเสียดายที่คนเหลาน้ัน เอาชีวิต
ไปติดจมอยูเพียงแคน้ัน ไมไดพัฒนาศักยภาพที่เขามีอยูใหกาวขึ้นสูคุณคา
ดีงามประเสริฐที่สูงขึ้นไป  ปลอยศักยภาพที่ตนมีอยูใหสูญไปเสียเปลา 
กลายเปนความเจริญที่ไรคุณภาพ 

ภาวะอยางน้ี ก็เหมือนกรณีพระเจามันธาตุ  ที่วา บุคคลโลภคน
เดียวมีอายุยืนยาวออกไป  วัตถุเสพบริโภคมากเทาไรก็ไมสามารถสนอง
ความตองการใหเพียงพอ  

(สวนในกรณีของมัลธัส เม่ือจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นไป วัตถุ
เสพบริโภคก็เพ่ิมไมทันที่จะสนองความตองการใหเพียงพอ) 

ถาเศรษฐศาสตรจะมีบทบาทชวยสรางสรรคอารยธรรมมนุษย ก็
จะตองมองเศรษฐกิจหรือความเจริญทางวัตถุเปนปจจัย ที่จะเกื้อหนุน
ใหมนุษยพรอมหรือมีโอกาสดียิ่งขึ้นๆ ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตน 
ใหสามารถทําการสรางสรรคและบรรลุถึงความเจริญงอกงามทางจิตใจ
และทางปญญาที่สูงขึ้นไป อันสมกับคุณคาแหงความเปนมนุษยของตน 
และทําใหวัฒนธรรม-อารยธรรมงอกงามประณีตยิ่งขึ้น 

เศรษฐศาสตรอาจจะพูดตัดบทตามแบบของวิชาการในยุคแยก
สวนชํานาญพิเศษวา การทําอยางน้ันเกินหรืออยูนอกขอบเขตของ
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เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเกี่ยวของเพียงแคพยายามทําใหมนุษยมี
วัตถุเสพบริโภคสนองความตองการทางเศรษฐกิจเทาน้ัน 

แตการตัดบทแยกตัวเชนนั้น เปนไปไมได เพราะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกอยางจะเปนอยางไร   ยอมไมพนอิทธิพลของชีวทัศนและ 
โลกทัศนในตัวคน และการแยกตัวเชนนั้น ก็พนสมัยไปแลว ดังที่เศรษฐ-
ศาสตรไดยอมรับเอาเร่ืองสิ่งแวดลอมเขามาอยูในขอบเขตของตนดวย 

เม่ือยอมรับความสําคัญของระบบนิเวศทางฝายธรรมชาติภาย 
นอกแลว เศรษฐศาสตรก็หนีไมพนที่จะตองสนใจเรื่องของชีวิตตอไป และ
จะตองสัมพันธกับแดนสวนอื่นของสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรดวย  

การบริโภคเปนจุดหมายปลายทางของกระบวนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแลว ก็มาเปนจุดเร่ิมของปญหาในความสัมพันธกับธรรมชาติ
อกีฉันใด การบริโภคที่เปนจุดจบของการสนองความตองการใหเกิดความ
พอใจแกบุคคลแลว ก็มาเปนจุดเร่ิมของการที่ชีวิตจะพัฒนาสูความงอก
งามและการสรางสรรคตางๆ ฉันนั้น  

เม่ือประมาณ ๖๐ ปกอนโนน มีนักเศรษฐศาสตรไทยทานหนึ่งเขยีนไว
ในหนังสือของทานตอนหนึ่ง มีใจความวา เม่ือพิจารณาในแงเศรษฐศาสตร 
พระพุทธรูปองคหนึ่ง กับปุยหนึ่งเขง ก็(มีคา)ไมตางกัน  

ขอความนี้ไมไดยกมาพูดเพ่ือวากลาวกัน แตใหรูวาน่ันคือทัศนะใน
ยุคที่แนวคิดแยกสวนชํานาญพิเศษทางวิชาการกําลังเฟองเต็มที่ และเปน
ตัวอยางคํากลาวเพ่ือแสดงใหเห็นวาเศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร จึง
เปนศาสตรที่ปลอดคุณคา คือ value-free 

ไมตองพูดถึงแงที่วาในคําพูดน้ันเอง มีเร่ืองของคุณคาแฝงอยูดวย
หรือไม แตเวลานี้ตองพูดเลยไปกวาน้ันแลววา ยุคของวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดแยกสวนและวิทยาศาสตรที่มองธรรมชาติเฉพาะดานวัตถุ กําลัง
จะหมดสิ้นหรือพนสมัย วิชาการกาวหนามาถึงยุคที่มนุษยสํานึกในการที่
จะโยงความสัมพันธมองถึงบูรณาการ 
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ในการที่เศรษฐศาสตรจะทําหนาที่ไดผลตามวัตถุประสงคของ
เศรษฐศาสตรเองก็ดี โดยความสอดคลองของโอกาสแหงยุคสมัยก็ดี  สิ่ง
สําคัญที่จะทําเวลานี้ คงมิใชการพยายามแสดงตนวาปลอดคุณคา/ 
value-free แต ภารกิจสําคัญที่นาจะทําก็คือ การแยกและโยงใหเห็นวา 
สาระสวนที่ปลอดคุณคา  จะไปโยงประสานกับสวนที่เปนเรื่องของ

คุณคาไดอยางไร 
ที่วาน้ีมิใชหมายความวา  เศรษฐศาสตรจะตองไปศึกษาทุกเร่ือง

ทั่วไปหมดจนพรา เศรษฐศาสตรก็ยังคงดํารงความเปนศาสตรเฉพาะ
สาขาหรือชํานาญพิเศษเฉพาะทางอยูน่ันเอง  

แตหมายถึงการที่เศรษฐศาสตรน้ันจะตองจับจุดประสานสัมพันธ
สงตอเปนตนใหถูกตอง เช่ือมโยงกับแดนดานอื่นแหงปญญาของมนุษย 
โดยมีจุดหมายเพื่อรวมกันหนุนนําใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม อยูในสังคมที่
สันติสุข และในโลกที่ร่ืนรมยนาอยูอาศัย 

ถามนุษยมีวัตถุพร่ังพรอมดวยภาวะฟูขึ้นของเศรษฐกิจแลว ลุม
หลงมัวเมาจมอยูแคน้ัน ปลอยศักยภาพใหสูญไปเปลา มีชีวิตและสังคมที่
ตํ่าทรามลงไป เปนความเจริญที่ไรคุณภาพ ซึ่งคนไดวัตถุเพื่อสูญเสียความ
เปนมนุษย เศรษฐศาสตรก็จะไมพนถูกเรียกอีกวาเปน dismal science 
ในความหมายซึ่งลึกกวาที่ฝร่ังเคยเรียกแตเดิม 

แตถาเศรษฐศาสตรใหมนุษยจัดการกับเศรษฐกิจอยางเปนปจจัย
ตามนัยที่กลาวมา เศรษฐศาสตรก็ 

- จะไมติดจมอยูกับการพยายามทําให เศรษฐกิจพรั่งพรอม 
สําหรับสนองการบํารุงบําเรอตนของบางคนบางกลุม แต 

- จะมุงทําให เศรษฐกิจพอเพียง ที่จะใหทุกคนพรอมสําหรับการ
กาวไปสรางสรรคชีวิตสังคมและโลกที่ดีงามผาสุก  

เศรษฐกิจที่วาน้ี ไมใชเสรีนิยมที่จมอยูกับความลุมหลงมัวเมาเอา
แตตัวจะเสพ และไมใชสังคมนิยมเสมอภาคที่ฝนใจจํายอมอยูกับภาวะ
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เขมงวดกดดันอยางเทาเทียมกัน แตเปนความพอเพียงที่จะสนองความ
ตองการของคนหลากหลาย ที่กําลังพัฒนาตนทามกลางความพร่ังพรอม
แหงองคประกอบทุกสวนของอารยธรรม 

ถาเศรษฐศาสตรมองเศรษฐกิจเปนปจจัยอยางน้ี เศรษฐศาสตรก็
จะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคอารยธรรมของมนุษย สม
ตามจุดหมายที่ควรจะเปน และทั้งจะสมกับชื่อที่เรียกในภาษาไทยวา 
เศรษฐศาสตร ซึ่งแปลวา “ศาสตรอันประเสริฐ” 

๔. สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย 

สภาพจิตหรือแรงจูงใจอยางหนึ่งที่เกี่ยวของอยางมากกับเร่ือง
เศรษฐกิจ ก็คือความอยากได ที่เรียกวา ความโลภ (greed)  

นักเศรษฐศาสตรบางทานถือวา ความโลภเปนธรรมชาติของ
มนุษย   ดังน้ัน จึงไมเปนความเสียหายอยางใดท่ีจะใหคนทํากิจกรรม
เศรษฐกิจดวยความโลภ  

ยิ่งกวาน้ัน บางทานก็เห็นวา ควรสนับสนุนความโลภ  เพราะจะ
เปนเคร่ืองกระตุนเราใหคนขยันขันแข็ง มีการแขงขันอยางแรงเขม ทาํให
กิจกรรมเศรษฐกิจดําเนินไปอยางมีพลัง เชน เพ่ิมผลผลิตไดมาก เปนตน 

ที่วาความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยน้ัน ก็ถูกตอง แตบกพรอง 
คือขาดการจําแนกแยกแยะ และเปนการมองดานเดียว  เปนความเขาใจ
ในธรรมชาติของมนุษยที่ไมเพียงพอ เปนไดเพียงการทึกทักในทางการพูด
และการคิดเห็น โดยมิไดมีการศึกษาอยางแทจริง  ซึ่งเปนจุดออนสําคัญ
อยางหนึ่งที่ทําใหเศรษฐศาสตรยากที่จะแกปญหาของมนุษยได 

ขอสังเกตบางอยางเกี่ยวกับความบกพรองของคํากลาววา “ความ
โลภเปนธรรมชาติของมนุษย” น้ัน คือ 

ก) ความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยก็จริง แตเปนเพียงธรรม- 
ชาติอยางหน่ึงของมนุษยน้ัน มนุษยยังมีคุณสมบัติอยางอ่ืนอีกมาก 
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รวมทั้งคุณสมบัติที่ตรงขามกับความโลภนั้น  เชน ความมีเมตตากรุณา 
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  ตลอดจนเสียสละ   ซึ่งก็เปนธรรมชาติของมนุษย
ดวยเชนกัน 

ข) บางคนมองความโลภที่วาเปนธรรมชาติของมนุษยน้ัน เหมือน
อยางที่เห็นวาความโลภเปนธรรมชาติของสัตวทั้งหลายอื่นทั่วๆ ไป เชน 
ชาง มา วัว ควาย สุนัข หนู หมู แมว เปนตน แตความจริงหาเหมือนกันไม  

ความอยากไดของสัตวอ่ืน (ดิรัจฉาน) เหลาน้ัน เปนไปตามสัญชาต- 
ญาณ เม่ือไดสนองความตองการในการกิน อยู สืบพันธุ ขั้นพื้นฐานแลวก็จบ 

แตความโลภของมนุษย มีการปรุงแตงดวยศักยภาพในการคดิ ทาํให
ขยายขอบเขต ทั้งดานปริมาณ และขีดระดับ เชนทําใหเกิดความรุนแรง
อยางไมจํากัด ดังที่ความโลภของคนคนเดียว อาจเปนเหตุใหฆาคนอื่น
เปนจํานวนลาน อาจทําใหเกิดการทําลายลาง กอความพินาศแกเพ่ือน
มนุษย แกสังคม และแกธรรมชาติ หรือโลกนี้ อยางคํานวณนับมิได  

ยิ่งกวาน้ัน ในการที่จะสนองความโลภ มนุษยอาจใชความพลิก
แพลงยักเยื้องดวยวิธีการตางๆ ในทางทุจริตไดซับซอนพิสดารอยางที่ไม
มีในสัตวอื่นทั้งหลาย ความโลภถาจัดการไมถูกตอง จึงกอปญหาใหญยิ่ง 

ค) นักเศรษฐศาสตรบางทานถึงกับเขาใจวาความโลภเปนสิ่งที่ดี 
โดยเขาใจวาทําใหขยันขันแข็งอยางที่กลาวแลว เปนตน บางทีพาลไปนึก
วาวงการเศรษฐศาสตรเห็นอยางน้ัน  

แตนักเศรษฐศาสตรใหญๆ ที่สําคัญ แมแตในกระแสหลักเอง ก็รู
วาความโลภเปนความชั่ว 

ดังเชน เคนส (John Maynard Keynes) มองวาความโลภเปน
ความช่ัวอยางหน่ึง เพียงแตมนุษยยังตองอาศัยใชประโยชนจากมันไป
กอนอีกสักระยะหนึ่ง (“อยางนอย อีก ๑๐๐ ป”) โดยเขาเขาใจวา ความ
โลภ อยากไดเงินทองนี้ จะตองมีตอไปกอน จนกวาเศรษฐกิจจะเติบโต 
สนองความตองการของมนุษยไดเพียงพอ และทําใหมีศักยภาพที่จะ
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กําจัดความยากไรใหหมดไป 
["For at least another hundred years we must pretend to 

ourselves and to every one that fair is foul and foul is fair; for 
foul is useful and fair is not. Avarice and usury and 
precaution must be our gods for a little longer still." - Essays 
in Persuasion, ch. 5, “The Future” (1931)] 

(หลายคนคงบอกวา สําหรับเศรษฐกิจแบบที่เปนอยู  ถาจะรอ
อยางเคนสวาน้ี ใหเวลาอีก ๕๐๐ ป หรือใหเศรษฐกิจโตอีก ๕๐๐ เทา กไ็ม
มีทางขจัดความยากไรไดสําเร็จ) 

แตที่สําคัญที่สุดคือ ๒ ขอตอไป ไดแก 
ง) นักเศรษฐศาสตรเหลาน้ัน  ไมเขาใจธรรมชาติของความโลภ 

ไมรูจักความหมายของมันจริง มองเห็นคลุมเครือและพรามัว  เร่ิมแตไมรู
วาความตองการ ที่เรียกวาความอยาก มีความแตกตางกัน แยกใน
ระดับพ้ืนฐานก็มี ๒ ประเภท ซึ่งจะเห็นไดจากตัวอยาง 

 เด็กชาย ก. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากใหบานสะอาด  
 แตเด็กชาย ข. กวาดเช็ดถบูาน เพราะอยากไดขนมเปนรางวัล 
 คนในวงวิชาการคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํางานวิจัยขึ้นมา
เร่ืองหนึ่ง เพราะอยากใหคนรูเขาใจเร่ืองนั้น จะไดชวยกัน
แกปญหาหรือทําการสรางสรรคแกสังคมอยางใดอยางหนึ่ง  

 แตคนในวงวิชาการอีกคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํางานวิจัย
ขึ้นมาเร่ืองหนึ่ง เพราะอยากไดคะแนนมาเลื่อนขั้น หรือได
คาตอบแทนจํานวนหนึ่ง 

ในตัวอยาง ๒ แบบ ๒ ขอนี้ 
๑. ความอยากแบบแรก เปนความตองการทําใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด

มีขึ้น ซึ่งเปนความตองการผลโดยตรงของการกระทํา  
ความตองการนี้เม่ือเกิดขึ้นแลว ก็เปนเหตุใหเกิดการกระทํา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๘๑ 

โดยตรง ไดแกความอยากทํา (ในที่น้ีหมายเอาการทําเพ่ือผลที่ดี หรือทํา
ใหดี ที่เรียกวาการสรางสรรค = ใฝสรางสรรค) ดวยความตองการผล
ของการกระทําน้ัน 

๒. ความอยากแบบที่สอง   เปนความตองการไดสิ่งสําเร็จแลว
อยางหนึ่งมาครอบครอง หรือเพื่อเสพบริโภค แตตนยังไมมีสิทธิในสิ่งน้ัน 
และมีเงื่อนไขวาจะตองทําอะไร (อีกอยางหน่ึงตางหาก)  จึงจะไดรับสิ่งที่
ตนตองการ  

ความตองการนี้เม่ือเกิดขึ้นแลว ไมเปนเหตุใหเกิดการกระทํา 
(สรางสรรค) โดยตรง แตทําใหหาทางด้ินรนขวนขวายอยางใดอยางหนึ่ง
เพ่ือใหไดมา โดยเฉพาะถูกกําหนดดวยเงื่อนไข ใหตองทํา (งานนี้) จึงจะได 
(สิ่งน้ัน) เรียกวา ความอยากได ซึ่งจะทําเพราะถูกกําหนดโดยเงื่อนไข 
เพราะไมตองการผลของการกระทําน้ันโดยตรง (เชน ไมตองการความ
สะอาด) แตตองการผลตามเงื่อนไข (เชน อยากไดขนมรางวัล) 

ความอยากที่เรียกวา ความโลภ หรือโลภะ น้ัน ไดแกความอยาก
ในขอที่ ๒ คือ ความอยากได  

สวนความอยากในขอที่ ๑ มีช่ือเรียกตางหากวา ฉันทะ แปลวา 
ความอยากทํา หมายถึงอยากทําใหเกิดผลดีอยางใดอยางหนึ่ง บางทีจึง
เรียกวาอยากสรางสรรค (รวมทั้งอยากทําใหรูดวย)* 

เน่ืองจากความโลภเปนเพียงความอยากได คนที่โลภนั้น เขามิได
อยากทํา และมิไดตองการผลของการกระทําน้ัน เขาจะทําตอเม่ือมี 
เงื่อนไข วา “ตองทําจึงจะได” ถาไดโดยไมตองทํา ยอมจะตรงกับความ
ตองการมากที่สุด  

ดังน้ัน เม่ือตองทํา เขาจึงทําดวยความจําใจหรือไมเต็มใจ  คือทํา
ดวยความทุกข และไมเต็มใจทํา  ทําใหตองจัดต้ังระบบการบังคับควบคุม 

                                                                          
*
 ในที่น้ียังไมไดพูดถึงความตองการ คือความจําเปนท่ีพึงตองมีตองได ท่ีฝรั่งเรียกวา need 
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ซึ่งอาจจะซับซอนและฟอนเฟะ  
นอกจากนั้น ถาหลีกเลี่ยงไดเขาจะไมทํา แตจะหาทางไดโดยไม

ตองทํา จึงเปนเหตุใหเกิดการทุจริต และการเบียดเบียนตางๆ ในสังคม
ไดทุกรูปแบบ 

ในเม่ือความโลภ คือความอยากได (และความอยากทําที่เรียกวา 
ฉันทะ) มีบทบาทสําคัญมากในชีวิตของมนุษย  โดยเฉพาะเปนตัวนําและ
ขับดันกิจกรรมเศรษฐกิจ  จึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจอยางมาก  ถา
เศรษฐศาสตรจะใหเศรษฐกิจกอผลดีแกชีวิตและสังคมมนุษย ก็จะตองทํา
ความรูจักและจัดการกับมันใหถูกตอง ซึ่งในขั้นนี้ จะสัมพันธกับขอตอไป
ดวย 

จ) แนวคิดตะวันตกมองธรรมชาติของมนุษยแบบนิ่ง หรือตายตัว 
(static) เศรษฐศาสตรปจจุบันซึ่งเจริญมาตามแนวคิดตะวันตกน้ัน จึง
มองความโลภ และความตองการตางๆ เปนแบบเดียว หรือเหมือนวา
จะตองเปนอยางน้ันตลอดไป และมุงแตจะสนองความตองการในแบบ
หนึ่งแบบเดียวนั้นด่ิงไป 

แตที่จริง ธรรมชาติของมนุษยน้ันเปลี่ยนแปลงได และตรงนี้เปน
ประเด็นสําคัญที่สุด  

ธรรมชาติของมนุษย คือ เปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษาพัฒนาได 
และการฝกศึกษาน้ีเปนหนาที่ของทุกชีวิต พรอมกับเปนภารกิจของสังคม  

การฝกศึกษา เปนหัวใจของการจัดการเกี่ยวกับชีวิตและสังคมมนษุย
ทั้งหมด ในการที่จะใหมีชีวิตที่ดี และใหสังคมมีสันติสุข เปนคุณสมบัติ
พิเศษที่ทําใหมนุษยสามารถเปนสัตวประเสริฐ และมีวัฒนธรรม มีอารย-
ธรรมเจริญงอกงามได 

โดยเฉพาะจุดที่สําคัญยิ่ง ซึ่งเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรมาก คือ 
เร่ืองความตองการ  รวมทั้งความอยาก ๒ แบบขางตน  ซึ่งปรับเปลี่ยน
พัฒนาได 
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ความตองการนี้ เ ม่ือพัฒนาปรับเปลี่ยนไป นอกจากทําให
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งรวมทั้งพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแลว ก็เปน
ปจจัยนําการเปลี่ยนแปลงอยางอื่นอีกมากมาย  รวมทั้งการพัฒนา
ความสุขดวย 

การพัฒนาคุณสมบัติเชนวาน้ีแหละ คือการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่ง
สัมพันธสอดคลองไปดวยกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ชนิดที่เปนปจจัยแก
กันและกันกับการพัฒนามนุษยในความหมายที่ถูกตอง 

ขอยกตัวอยางเล็กนอย เชนในเรื่องการทํางาน เม่ือเราพัฒนา
ความตองการโดยมีฉันทะในการทํางาน หรือเปลี่ยนจากความอยากแบบ
โลภะ มาเปนความอยากแบบฉันทะ ความหมายของงานและทาทีตอ
งานก็เปลี่ยนไป 

อยากได (โลภะ) อยากทํา (ฉันทะ) 
• การทํางานเปนเงื่อนไข เพ่ือใหไดสิ่ง 
ที่ตองการ 

• การทํางานเปนการทําใหเกิดผล 
ที่ตองการ 

• ทํางานดวยจําใจทุกข รอเวลาไปหา
ความสุข 

• ทํางานเปนความสุขเสร็จไปในตัว 

• ทํางานดวยทุกข เพ่ือใหไดเงินไปซื้อ
ความสุข (วิธีออม) 

• ทํางานเปนความสุข ไดเงินมายิ่ง
เพ่ิมความสุข (วธิีตรง) 

• งานเปนการตอบแทนกันในระบบ

ผลประโยชน 
• งานเปนการสรางสรรคและ

แกปญหาเพื่อชีวิตและสังคม 

เร่ืองนี้ขอพูดไวเปนหลักการทั่วไปกอน ยังไมลงไปในรายละเอียด 
แตเพียงเทาที่พูดมาน้ี ก็บงช้ีถึงการปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ในทางเศรษฐกิจวา ผูบริหารเศรษฐกิจ และผูปกครองบานเมือง เร่ิมตนก็
ตองมอง และยอมรับความจริงวา:  
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ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ตาม มนุษยในสังคมนี้ อยูในระดับการพัฒนา
ที่แตกตาง ไมเทากัน    มีพฤติกรรม มีสภาพจิตใจ มีปญญาความรูความ
เขาใจ มีความตองการ และระดับความสามารถในการมีความสุขไม
เทากัน ซึ่งผูบริหารหรือผูปกครอง 

๑. จะตองจัดสรรเศรษฐกิจ เอ้ืออํานวยบริการและสิ่งเกื้อหนุน
ตางๆ ใหเหมาะกับระดับการพัฒนาที่ตางกันของคนเหลาน้ัน โดยสนอง
ความตองการของคนที่ตางกันเหลาน้ัน เทาที่ไมกอความเบียดเบียน
เสียหาย ไมเสียความชอบธรรม  

๒. กับทั้งพรอมกันนั้น ก็เกื้อหนุนใหทุกคนกาวขึ้นสูการพัฒนาใน
ระดับที่สูงขึ้นไป ไมใชถอยหลังหรือย่ําอยูกับที่ 

แนนอนวา ตามหลักการน้ี ผูบริหารผูปกครองยอมรูเขาใจดวยวา 
ในเวลาหนึ่งๆ น้ัน คนที่พัฒนาในระดับสูงขึ้นไปมีจํานวนนอยกวา แตคน
ที่พัฒนาในระดับตํ่ามีจํานวนมากกวา 

ยกตัวอยาง เชนในเรื่องความโลภ ผูบริหารยอมรูเขาใจวา ใน
สังคมนี้ มีคนอยูสวนหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนนอย ที่ เปนผู มีความใฝ รู ใฝ
สรางสรรค มีความอยากทําแบบฉันทะแรงเขม และมีความสุขอยูกับ
การคนควาหาความรูแสวงปญญา และการทํางานสรางสรรค  

คนกลุมน้ีแมจะมีจํานวนนอย แตเปนผูสรางความเจริญงอกงาม
แกชีวิตและสังคม เปนผูพัฒนาอารยธรรมที่แทจริง 

แตคนสวนมาก ซึ่งยังพัฒนาคุณภาพนอย ยังขาดฉันทะ มีความ
ใฝรูใฝสรางสรรคนอย มุงหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภค มีโลภะคือความ
อยากไดเปนแรงขับนํา ซึ่งทําใหโนมเอียงไปในการที่จะหลีกเลี่ยงการทํา 
คืออยากไดโดยไมตองทํา 

เม่ือมีความรูความเขาใจอยางน้ี ผูบริหารที่ฉลาด ก็จะจัดสรรต้ัง
วางระบบและดําเนินการจัดการสังคม ใหสอดคลองกับความจริงแหง
ความแตกตางกันนี้ ใหไดผลดี  
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๑. คนจํานวนมากหรือสวนมาก อยูดวยความโลภ ก็จะอยากได 
แตไมอยากทํา และหาทางใหไดโดยไมตองทํา ดวยวิธีตางๆ เชน  

ก. บนบานออนวอน รอผลดลบันดาล 
ข. หวังผลจากลาภลอยคอยโชค เชนการพนัน  
ค. เปนนักขอ รอรับความชวยเหลือหยิบยื่นใหจากผูอื่น   
ง.  ทําการทุจริต หาทางใหไดมาดวยการหลอกลวงฉอฉล 

ตลอดจนลักขโมย  
จ. ใชอํานาจครอบงํา ขมเหง เบยีดเบียน บีบคัน้เอาจากผูอื่น 
ฉ. ดําเนินชีวิตแบบฟุงเฟอฟุมเฟอย ลุมหลงมัวเมาในการเสพ

บริโภค  

สําหรับคนจํานวนมากที่เปนอยางน้ี ผูบริหารจะดําเนินการ โดย 
ก.  จัดตั้งระบบเงื่อนไข เพ่ือใหทกุคนจะไดตอเม่ือทํา หรือตอง

ทํางานจึงจะไดเงิน   
ข.  วางมาตรการเสริมประกอบ เชน 

- จัดวางระบบตรวจสอบบงัคับควบคุมลงโทษ ตอผูละเมิด
กติกาในระบบเงื่อนไขนั้น 

- ปองกันแกไขการทุจริตอยางจริงจงั และมิใหมีการ
บังคับขมเหงคกุคามกัน 

- กําจัดแหลงอบายมุข แหลงการหลอกลวงและลอเราให
คนหวังผลไดโดยไมตองทํา 

- ดําเนินกลวิธีตางๆ ทีจ่ะกระตุนเราปลกุคนใหไมเฉื่อยชา 
ไมตกอยูในความประมาท 

กลไกสําคัญย่ิง ที่จะใหระบบเงื่อนไขน้ีดําเนินไปอยางไดผล คือ 
๑) กฎกติกาหรือกฎหมายจะตองศักด์ิสิทธิ ์มีการบังคับใช

อยางมีประสิทธิภาพ ใหไดผลจริงจงั 
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๒)  เงื่อนไขนั้นจะตองจัดวางอยางฉลาด เพ่ือคุมและเบน
ความโลภ ใหเปนเงื่อนไขใหเกิดผลงานในทางสรางสรรค
มากที่สุด อยางชนิดที่วา ถายิ่งโลภ ก็ยิ่งตองเกิดการ
ทํางานที่เปนเปาหมายมากที่สุด 

๒. คนที่มีฉันทะ ทํางานดวยความใฝรูใฝสรางสรรค มีความสุข
ดวยการคนควาหาความรูแสวงปญญา และทํางานสรางสรรคอยางอุทิศ
ตัว แมจะมีจํานวนนอย แตเปนกําลังสรางสรรคสังคมที่แทจริง 

ผูบริหารจะตองใสใจ สนใจ คนหาคนประเภทนี้ และสงเสริม
เกื้อหนุนอยางจริงจัง  

๓. ดังไดกลาวแลววา ธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวที่ฝกศึกษา
พัฒนาได และคนทั่วไปยอมมีธรรมชาติแหงศักยภาพทั้งฝายดีและฝาย
รายปะปนกันอยูในตัว โดยเฉพาะความอยาก หรือความตองการ ๒ 
ประการนี้ ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก  

ถาคนมีความอยากทํา คือฉันทะ ก็จะพัฒนาความรักงาน และ
นิสัยนักผลิต พรอมทั้งความเขมแข็ง และมีวินัย เปนตน 

แตถาคนมีความอยากได คือโลภะ กันมาก สังคมก็จะประสบปญหา
จากคานิยมเสพบริโภค ความฟุงเฟอ การทุจริต ความออนแอ ความขาด
ระเบียบวินัย ความผิวเผินฉาบฉวย และความเสื่อมเสียทุกอยาง 

ถาคนขาดฉันทะ และมีโลภะกันมากแลว หากกฏหมายก็ยังไมศักดิ-
สิทธิ์ มีระบบเงื่อนไขที่ขาดประสิทธิภาพอีกดวย สังคมนั้นก็จะงอนแงน
อยางมาก 

ดังน้ัน รัฐหรือผูบริหารจะตองสงเสริมเอ้ืออํานวยโอกาสและ
จัดสรรปจจัยเกื้อหนุนใหประชาชนมีการศึกษา ที่จะกระตุนโลภะใหเปน
ปจจัยแกฉันทะบาง ใหลดละโลภะเพิ่มกําลังฉันทะบาง โดยเฉพาะสงเสริม
ฉันทะ คือความใฝรูใฝสรางสรรค ใหแรงเขม และมีระบบเงื่อนไขอัน
รัดกุมศักด์ิสิทธิ์ ที่จะกอเกิดผลในการพัฒนาชีวิตและสังคมอยางแทจริง 
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ลักษณะคืบเคลื่อนคลี่ขยาย (dynamic) ของธรรมชาติมนุษย ที่
เปนสัตวผูศึกษาพัฒนาไดน้ี ยังมีที่ควรกลาวถึงอีกมาก  

ตัวอยางเชน เม่ือมนุษยยังหยอนการพัฒนา ความสุขของเขาขึ้น
ตอการเสพบริโภควัตถุมาก แตมนุษยยิ่งมีพัฒนาการทางจิตปญญาสูงขึ้น
ไป ความสุขของเขาก็พ่ึงพาขึ้นตอวัตถุเสพบริโภคนอยลง เปนอิสระมาก
ขึ้น การบริหารจัดการสังคมจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับความเปน
จริงของธรรมชาติมนุษยที่เปนเชนนี้ 

ขอที่ควรย้ําอีกอยางหน่ึงคือ โดยธรรมชาติของมนุษย เม่ือไมมี
ทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม ถาอยูสุขสบาย มนุษยจะมีความโนมเอียงที่จะ
เฉื่อยชา ลุมหลงระเริงมัวเมาประมาท  

จึงถือเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะจัดวางมาตรการกระตุนเราให
สังคมตั้งอยูในความไมประมาท ซึ่งเปนปจจัยตัวเอกในการปองกันความ
เสื่อม และสรางสรรคความเจริญ 

ที่กลาวมาน้ี เปนเพียงตัวอยางของการบริหารจัดการในทางสังคม 
ใหสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมชาติของมนุษย  

๕. บูรณาการในระบบสัมพันธของธรรมชาติ 

หัวขอนี้ มีความหมายกวางขวางครอบคลุม แมยังมิใชโอกาสที่จะ
อธิบายอยางจริงจังในที่น้ี แตเม่ือมีเร่ืองเกี่ยวของหรือโยงถึง ก็ไดพูด
แทรกไวในหัวขออื่นๆ ที่ผานมาบางแลวหลายแหง ในที่น้ีจึงจะพูดไวเพียง
เปนแนว 

สาระสําคัญในเร่ืองนี้ก็คือ พุทธศาสนามองเห็นวา ทุกส่ิงทุกอยาง
ดํารงอยูและดําเนินไป ในระบบสัมพันธของธรรมชาติ  

แมแตเร่ืองราวดานภาวะทางจิตใจ ที่เปนอัตวิสัย  ความคิดคํานึง
และจินตนาการของคน ก็ดี เร่ืองราวและกิจกรรมทางสังคมของมนุษย 
ก็ดี ที่ปจจุบันถือวาไมใชเร่ืองของธรรมชาติ ไมเปนเร่ืองของวิทยาศาสตร 
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และแยกออกมาศึกษาตางหาก เปนมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรน้ัน 
พุทธศาสนาก็มองเห็นวาเปนเร่ืองในขอบเขตของธรรมชาติน่ันเอง 
เพียงแตมีความซับซอนในอีกระดับหนึ่ง 

ขอสําคัญก็คือ  เร่ืองของคนและสังคมนั้น   ในที่สุดเราจะตองรู
เขาใจมองเห็นความสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกัน ที่โยงเปนระบบอัน
เดียวกับธรรมชาติสวนอื่นทั้งหมด  

ถารูเขาใจมองเห็นไมถึงขั้นนี้ ความรูและวิทยาการทั้งหลายของ
มนุษย นอกจากจะเปนศาสตรที่แยกสวนจากกันแลว แตละอยางก็จะ
บกพรอง ไมสมบูรณ เชนอยางวิทยาศาสตร ที่เปนการศึกษาธรรมชาติ
ดานวัตถุเพียงอยางเดียว โดยพรากจากองคประกอบดานอื่นที่อิงสัมพันธ
กับมันอยู ทําใหแมแตความเขาใจทางวัตถุเองก็พลอยไมเพียงพอและไม
ชัดเจนจนบัดน้ี  

เม่ือพูดอยางน้ี ก็เหมือนกับบอกใหรูดวยวา เศรษฐศาสตรแนว
พุทธมีลักษณะเปนองครวม โดยบูรณาการกับสรรพวิทยาการและ
กิจกรรมดานอื่นๆ ของมนุษย ตรงน้ีจะถือเปนคําสรุปก็ได 

จุดโยงที่วาเร่ืองของคนและสังคมของมนุษยรวมอยูในระบบ
สัมพันธของธรรมชาติน้ัน ก็อยูที่ตัวคนนั่นเอง กลาวคือ 

มนุษยเองน้ีก็เปนธรรมชาติอยางหน่ึงหรือสวนหนึ่ง แตเปน
ธรรมชาติสวนที่มีคุณสมบัติพิเศษ  

คุณสมบัติพิเศษของมนุษยน้ันมีมาก แตที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ 
เจตจํานง (เจตนา) และปญญา (บางทีบางขั้นถึงกับเรียกกันวาปรีชา
ญาณ และแมกระทั่งเปนโพธิญาณ แตก็คือปญญาน่ันแหละ) และ
คุณสมบัติพิเศษเหลาน้ี ก็เปนธรรมชาติทั้งนั้น  

โลกมนุษยหรือสังคมที่เปนไปตางๆ ก็มาจากคุณสมบัติพิเศษ
เหลาน้ีของมนุษย ที่สัมพันธเปนเหตุปจจัยกับองคประกอบอยางอ่ืนใน
ระบบสัมพันธทั้งหมดของธรรมชาติ 
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มนุษยจะตองรูเขาใจธรรมชาติสวนที่เปนคุณสมบัติพิเศษเหลาน้ี
ของมนุษย และมองทะลุปจจยาการของมันในระบบสัมพันธของ
ธรรมชาติทั้งหมด แลวศาสตรทั้งหลายก็จะบรรจบประสานกันไดพรอม
กับที่การแกประดาปญหาของมนุษยจึงจะสําเร็จแทจริง และการ
สรางสรรคตางๆ รวมทั้งอารยธรรมของมนุษยจึงจะบรรลุจุดหมาย 

เศรษฐกิจก็เปนสวนรวมหรือเปนองครวมอยางหนึ่งในระบบ
สัมพันธแหงปจจยาการ อันเปนองครวมที่วาน้ัน  

ดังน้ัน เศรษฐศาสตรจะตองหยั่งเห็นปจจยาการของเศรษฐกิจใน
ระบบสัมพันธน้ัน อยางนอยใน ๒ ระดับ หรือ ๒ ขอบเขต คือ 

๑. ความสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกัน ระหวางเศรษฐกิจกับ
กิจกรรมและความเปนไปดานอื่นๆ ในสังคมมนุษย เชน คานิยม 
วัฒนธรรม ศีลธรรม สุขภาวะ การเมือง การศึกษา (ที่ผานมา เอาใจใส
การเมืองมาก แตมองขามเร่ืองอื่นๆ สวนใหญ) ใหเศรษฐกิจกลมกลืนเขา
ไปในวิถีชีวิตและเกื้อกูลแกชีวิตที่ดีงามมีความสุขที่เปนอิสระมากขึ้น 

๒. ความสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกันระหวางเศรษฐกิจกับองค
รวมใหญทั้ง ๓ แหงการดํารงอยูของมนุษย คือ ชีวิตบุคคล สังคม และ
สิ่งแวดลอม หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งก็คือ การที่เศรษฐกิจจะตองเกื้อหนุน
ใหมนุษยมี ชีวิตที่เปนสุขดีงาม ทามกลางธรรมชาติแวดลอมที่ร่ืนรมย ใน
สังคมที่เกษมศานต  อันจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนไดแทจริง 

เศรษฐศาสตรจะตองมองเห็นและสามารถชวยเกื้อหนุนใหระบบ
สัมพันธในระดับตางๆ ประสานปจจัยทั้งหลายสูความพอดีที่จะบูรณาการ
ใหเกิดภาวะแหงจุดหมายที่กลาวมาน้ัน และนี่ก็คือหลักการสําคัญของ
เศรษฐศาสตรที่เรียกวาเปนมัชฌิมา 
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หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรมัชฌิมา ยังมีอีก เชน การประสานให
เกื้อหนุนกัน ระหวางความเจริญแบบปลายเปดของสังคม กับความเจริญ
แบบปลายปดของชีวิตบุคคล แตเห็นวาควรกลาวไวเทาน้ีกอน 

 
 
 
 

หมายเหตุ: บทพิเศษน้ี เปนการเขียนสรุปรวบรัด จึงไมไดเนนการแสดง
หลักฐานอางอิง 




