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นิเทศพจน

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ นี้ เดิมเปนปาฐกถาธรรม ซึ่งไดแสดงในมงคลวาร

อายุครบ ๗๒ ป ของ ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ทีม่หาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑ มูลนิธิโกมลคีมทองไดขออนุญาตตีพิมพเปนเลมหนังสือ

ครั้งแรกในชวงกลางปเดียวกันนั้น

ตอมา พระภิกษุชาวอังกฤษรูปหนึ่งมีความพอใจไดแปลเปนภาษาอังกฤษในชื่อ

เรือ่งวา Buddhist Economics โดยขอใชนามบาลเีปนชือ่ผูแปลวา J.B. Dhammavijaya

(เจ.บี. ธัมมวิชัย) แลวมอบถวายแกผูเรียบเรียง และมูลนิธิพุทธธรรมไดขออนุญาต

พิมพเผยแพรครั้งแรกในชวงกลางป ๒๕๓๕ เกิดเปนฉบับพากยไทย กับฉบับพากย

อังกฤษแยกตางหากกัน จนกระทั่งคณะกรรมการเอกลักษณแหงชาติไดขอพิมพทั้งสอง

พากยรวมเปนเลมเดียวกันเมื่อกลางป ๒๕๓๗

ใกลกนันัน้ Mr. Bruce Evans ชาวออสเตรเลยี และ Mr. Jourdan Arenson

ชาวอเมริกัน มีฉันทะอยากจะใหเรื่อง Buddhist Economics ครอบคลุมเนื้อหาธรรม
ดานเศรษฐกิจที่มีในงานเลมอื่นของผูเรียบเรียงดวย จึงไดขออนุญาตขยายหนังสือ 

Buddhist Economics นั้น โดยไดรวมกันเลือกแปลเน้ือหาบางตอนจากผลงานของผู

เรยีบเรียง ๕ เรือ่ง ในหนงัสอื ๔ เลม นาํมาจดัรอยเรียงใหกลมกลนืตอเนือ่งเปนเรือ่งเดยีวกนั

เรื่องบางสวนที่รวมจากหนังสือ ๔ เลมนั้น มาจาก Buddhist Economics
ฉบบัเกา หนงัสอืพทุธธรรม คาํบรรยายเรือ่ง “ทางออกจากระบบเศรษฐกจิทีค่รอบงาํสงัคม

ไทย” (ยังตองคนหา พ.ศ. ที่พูด) และขอเขียนเม่ือครั้งไปเปนวิทยากรที่ Harvard 

University ซึ่งไดบรรยายในการประชุมทางวิชาการที่ University of California at 

Berkeley เมื่อป 1981 เรื่อง "Foundations of Buddhist Social Ethics" ที่ผูจัด

พิมพในอเมริกาขอนําไปพิมพเปน Introduction ของหนังสือ Ethics, Wealth and 
Salvation (พิมพเผยแพรโดย University of South Carolina Press ในป 1990)

ผลงานใหมนี้ ผูรวบรวมทั้งสองจัดทําเปน 2
nd
 edition ของหนังสือชื่อเดิมคือ 

Buddhist Economics แตเติมชื่อรองลงไปวา A Middle Way for the market 

place และมลูนธิพิทุธธรรมไดขออนญุาตพมิพเผยแพรในชวงกลางป ๒๕๓๗

ถึงตอนนี้จึงมี Buddhist Economics ๒ ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาตรงและเทากับ
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พากยไทยเดิมเฉพาะฉบับ 1
st
 edition สวนฉบับ 2

nd
 edition มีเนื้อหาเพิ่มเติม

ตอมา สํานักพิมพ Fischer Media ในเยอรมนีไดสงหนังสือภาษาเยอรมันเลม

หนึ่งมาถวาย พิมพในป 1999 ชื่อวา Buddhistische Ökonomie แปลโดย Dr. Mirko Frýba

ปรากฏวาแปลจาก Buddhist Economics นัน่เอง (ฉบบั 2nd
 edition) ทางสาํนกัพมิพ

ไมไดขออนญุาตกอน คงคดิวาเจาของไมหวงลขิสทิธิ ์ทาํเสรจ็แลวคอยบอกกไ็ด (ทีจ่ริงไม

หวงคอืไมรบัคาตอบแทน แตกต็องขอรกัษาความถกูตองแมนยาํ) และตอมาสงเอกสารมา

ใหดวูาหนงัสอืนัน้ไดเปน Top Seller (เรยีกตามคาํเยอรมนั) แตทางเรายงัจะตองตรวจดอูกี

ความเปลี่ยนแปลงสําคัญ คือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูเรียบเรียงเองไดปรับปรุง

และเพิ่มเติม เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ฉบับเดิมพากยไทย พิมพครั้งที่ ๗ โดยจัดปรับ

รูปแบบในเนื้อเลมเดิม และเขียนสวนเพ่ิมตอทายเปน “บทพิเศษ: หลักการทั่วไปบาง

ประการของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ (เศรษฐศาสตรมัชฌิมา)” ทําใหหนังสือพากยไทยที่

พิมพใหมนี้มีเนื้อหามากกวาฉบับแปลภาษาอังกฤษเดิม แตก็ไมเกี่ยวเนื่องกับ

Buddhist Economics ฉบับ 2
nd
 edition อยางใดเลย

ตอมาในป ๒๕๔๖ บริษัท สื่อเกษตร จํากัด ไดขอพิมพ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
รวมในหนังสือชื่อ สลายความขัดแยง นิติศาสตร-รัฐศาสตร-เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
โดยคงเนื้อหาตามฉบับพิมพครั้งที่ ๗ นับวาเปนการพิมพครั้งที่ ๘ สวนในการพิมพครั้ง

ใหมนี้ (ที ่๙/๒๕๔๘) ไดถอืโอกาสปรับปรงุเพิม่เตมิเลก็นอย โดยเฉพาะในทาย "บทพเิศษ"

รวมความวา เวลานี้หนังสือ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ และ Buddhist 
Economics ของผูเรียบเรียง มีหลายฉบับ ซึ่งมีเนื้อหามากนอยไมเทากัน

ขอทาํความเขาใจวา เศรษฐศาสตรแนวพทุธ เลมทีท่านผูอานถอือยูนี ้  คอืฉบบัที่
ปรบัปรงุ-เพิม่เตมิในการพิมพครัง้ที ่๗ (๒๕๔๓) และครัง้นี ้ (ที ่๙/๒๕๔๘) สวน Buddhist
Economics เปนฉบับเดิม 1

st
 edition ที่แปลโดย J.B. Dhammavijaya (๒๕๓๕)
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(ฉบับพิมพคร้ังที่ ๙ - ๒๕๔๘)





เศรษฐศาสตรแนวพุทธ∗
~  ~

ขอคิดเบ้ืองตน
เก่ียวกับ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

วันน้ี ทางคณะผูจัดงานไดตั้งช่ือเร่ืองปาฐกถาใหอาตมภาพ
วา เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

เร่ิมตน ผูฟงบางทานก็อาจจะสงสัยวา เศรษฐศาสตรแนว
พุทธน้ันมีจริงหรือ เปนไปไดจริงหรือ

ปจจุบันน้ี วิชาเศรษฐศาสตรท่ีเรารูจักกันอยู เปนวิชาเศรษฐ-
ศาสตรแบบตะวันตก

เมื่อพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตรและเร่ืองราวเน้ือหาวิชาเศรษฐ-
ศาสตร เราก็ใชภาษาเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก เมื่อคิดถึงเร่ือง
เศรษฐศาสตร เราก็คิดในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรแบบ
ตะวันตกดวย
                                                                                                    
∗
ปาฐกถาธรรม ในมงคลวารอายุครบ ๗๒ ป ของศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ

ณ หอประชุมเล็ก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจนัทร กทม. วนัพุธท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๓๑



เศรษฐศาสตรแนวพุทธ๒

๒

ดังน้ัน ถาจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็ยากท่ีจะทํา
ตัวเองใหพนออกไปจากกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรและภาษา
เศรษฐศาสตรแบบตะวันตกน้ัน

เพราะฉะน้ัน การพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธก็อาจจะเปน
การพูดถึงพระพุทธศาสนาดวยภาษาเศรษฐศาสตรตะวันตก ภายใน
กรอบความคิดของเศรษฐศาสตรตะวันตกน้ันเอง

อยางไรก็ตาม ก็ถือวาใหเราลองมาชวยกันพิจารณาเร่ืองน้ี 
บางทีอาจจะไดรับขอคิดบางอยาง ถึงแมจะไมไดเปนเศรษฐศาสตร
แนวพุทธจริง ก็อาจจะมีแนวคิดทางพุทธบางอยางท่ีเอามาใช
ประโยชนในทางเศรษฐศาสตรไดบาง

เมื่อประมาณ ๑๕ ปมาแลว นักเศรษฐศาสตรฝร่ังคนหน่ึงช่ือ
วา นาย อี.เอฟ.ชูมาเกอร (E.F. Schumacher) ไดพิมพหนังสือออก
มาเลมหน่ึง ช่ือวา Small Is Beautiful มีผูแปลเปนภาษาไทยดู
เหมือนจะใชช่ือวา จ๋ิวแตแจว

ในหนังสือเลมน้ี บทหน่ึงคือบทท่ี ๔ ไดตั้งช่ือวา “Buddhist 
Economics” แปลวา เศรษฐศาสตรชาวพุทธ

หนังสือเลมน้ี และโดยเฉพาะบทความบทน้ี ไดทําใหคน
จํานวนมากท้ังในตะวันออกและตะวันตกเกิดความสนใจในเร่ือง
พุทธศาสนาดานท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจข้ึนมา จึงนับวาทานชูมาเกอร
น้ีเปนผูมีอุปการคุณอยางหน่ึง ในการที่ทําใหเกิดความสนใจพุทธ-
ศาสนาในแงเศรษฐศาสตรข้ึน

แตถาพิจารณาใหลึกลงไปอีก การท่ีทานชูมาเกอรไดเขียน
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หนังสือเลมน้ีข้ึนโดยมีบทความเรื่องเศรษฐศาสตรชาวพุทธน้ัน และ
การท่ีฝร่ังในสถานศึกษาตางๆ หันมาสนใจเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร
หรือเศรษฐศาสตรแนวพุทธน้ี ก็มีภูมิหลังท่ีวา มาถึงปจจุบันน้ีวิทยา-
การและระบบการตางๆ ของตะวันตก ไดมาถึงจุดหน่ึงท่ีเขาเกิด
ความรูสึกกันวามีความติดตันหรือความอับจนเกิดข้ึน

แตสําหรับบางคนอาจจะไมยอมรับภาวะน้ี ก็อาจจะเรียกวา
มาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวตอจุดหน่ึง ท่ีอาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงแนว
ความคิดและวิธีปฏิบัติในวิทยาการสาขาตางๆ

สรุปก็คือ มีความรูสึกกันวา วิชาการตางๆ ท่ีไดพัฒนากันมา
จนถึงปจจุบันน้ี ไมสามารถแกปญหาของโลกและชีวิตใหสําเร็จได 
จะตองมีการขยายแนวความคิดกันใหม หรือหาชองทางกันใหม

เมื่อเกิดความรูสึกอยางน้ีกันข้ึน ก็จึงมีการแสวงหาแนวความ
คิดท่ีนอกจากวงวิชาการของตนออกไป อันเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหมี
การสนใจในพุทธศาสนา รวมท้ังปรัชญาอะไรตออะไรเกาๆ โดย
เฉพาะท่ีเปนของตะวันออกข้ึนดวย

อันน้ีก็เปนปรากฏการณท่ีเห็นกันชัดเจนในประเทศตะวันตก
ปจจุบัน ท่ีวาไดหันมาสนใจตะวันออก

ทีน้ี การที่ชูมาเกอรจับหลักการของพุทธธรรมโดยพูดถึง 
Buddhist economics หรือพุทธเศรษฐศาสตรน้ัน เขาก็จับเอาท่ีเร่ือง
มรรคน่ันเอง มรรคน้ันเรารูจักกันวาเปนขอหน่ึงในอริยสัจ ๔ ประการ 
คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค

มรรคน้ันเปนขอปฏิบัติท้ังหมดในพุทธศาสนา
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ชูมาเกอรกลาววา มรรคคือวิถีชีวิตของชาวพุทธน้ัน มีองค
ประกอบอยูขอหน่ึง คือสัมมาอาชีวะ ซ่ึงแปลวา การเลี้ยงชีพชอบ ใน
เมื่อสัมมาอาชีวะน้ีเปนองคประกอบขอหน่ึงในมรรคหรือวิถีชีวิตของ
ชาวพุทธ ก็แสดงวาจะตองมีสิ่งท่ีเรียกวา Buddhist economics คือ 
เศรษฐศาสตรชาวพุทธ อันน้ีคอืจุดเร่ิมตนของทานชูมาเกอร

แตทานชูมาเกอรจะมีทัศนะอยางไร เศรษฐศาสตรชาวพุทธ
เปนอยางไร ตอนน้ีอาตมภาพจะยังไมพูดกอน จะขอเลาเร่ืองคลายๆ 
นิทานเร่ืองหนึ่งจากคัมภีรพุทธศาสนาใหฟง

ท่ีจริงไมใชนิทาน แตเปนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสมัยพุทธกาล 
เร่ืองราวน้ีจะบอกอะไรหลายอยางท่ีเก่ียวกับเศรษฐศาสตรในพุทธ-
ศาสนา และผูฟงก็อาจจะตีความของตนเองวาพุทธเศรษฐศาสตร
เปนอยางไร เร่ืองมีอยูวา

สมัยหน่ึงในพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู 
ขณะท่ีพระองคเสด็จประทับ ณ พระเชตวัน ในพระนครสาวัตถี วัน
หน่ึงตอนเชา พระองคไดทรงพิจารณาวา มีคนเข็ญใจคนหน่ึงอยูใน
เมืองอาฬวีหางไกลออกไป เปนผูมีความพรอม มีอินทรียแกกลาพอท่ี
จะฟงธรรม พระองคสมควรจะเสด็จไปโปรด

ดังน้ัน วันน้ันตอนสาย พระองคก็เสด็จเดินทางไปยังเมือง
อาฬวี ซ่ึงอยูหางไกลออกไป ๓๐ โยชน ตีเสียวาประมาณ ๔๘๐ 
กิโลเมตร

เมือ่เสดจ็ถึงเมอืงอาฬว ี ชาวเมอืงอาฬวีมคีวามนับถือพระองค
อยูแลว ก็ตอนรับ และในที่สุดก็จัดสถานที่เตรียมท่ีจะฟงธรรมกัน แต
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จุดมุงของพระพุทธเจาน้ัน เสด็จไปเพื่อจะโปรดคนคนเดียวท่ีเปนคน
เข็ญใจน้ัน พระองคจึงทรงร้ังรอไวกอน รอใหนายคนเข็ญใจคนน้ีมา

ฝายนายคนเข็ญใจน้ีไดทราบขาววาพระพุทธเจาเสด็จมา 
เขามีความสนใจอยูแลวอยากจะฟงธรรม แตพอดีวาวัวตัวหน่ึงของ
เขาหายไป เขาจึงคิดวา เอ! เราจะฟงธรรมกอน หรือหาวัวกอนดีนะ 
คิดแลวก็ตัดสินใจวาหาวัวกอน หาวัวเสร็จแลวคอยไปฟงธรรม

ตกลงเขาก็ออกเดินทางเขาไปในปา ไปหาวัวของเขา ในท่ีสุด
ก็ไดพบวัวน้ัน และตอนกลับมาเขาฝูงของมันได แตกวาเขาจะทํา
อยางน้ีสําเร็จก็เหน่ือยมาก

คร้ันแลวเขาจึงคิดวา เอ! เวลาก็ลวงไปมากแลว ถาเราจะ
กลับไปบานกอนก็จะย่ิงเสียเวลา เราจะไปฟงธรรมเลยทีเดียว

ตกลงนายคนเข็ญใจคนน้ี ก็เดินทางไปยังท่ีเขาจัดเพ่ือการ
แสดงธรรมของพระพุทธเจา เขาไปฟงธรรม แตมีความเหน่ือยและหิว
เปนอันมาก

พระพุทธเจา เมื่อทอดพระเนตรเห็นนายคนเข็ญใจน้ีมา พระ
องคทรงทราบดีวาเขาเหน่ือยและหิว พระองคจึงไดตรัสบอกใหคนจัด
แจงทาน จัดอาหารมาใหนายคนเข็ญใจน้ีกินเสียกอน

เมื่อคนเข็ญใจคนน้ีกินอาหารเรียบรอยอิ่มสบายใจดีแลว 
พระองคก็แสดงธรรมใหฟง นายคนเข็ญใจน้ีฟงธรรมแลวไดบรรลุ
โสดาปตติผล ก็เปนอันวาบรรลุความมุงหมายในการเดินทางของ
พระพุทธเจา

พระองคแสดงธรรมคร้ังน้ีเสร็จ ก็ลาชาวเมืองอาฬวีเสด็จกลับ
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ยังพระเชตวัน แตในระหวางทางน้ัน พระภิกษุสงฆท่ีเดินทางไปดวยก็
วิพากษวิจารณพระพุทธเจาวา เอะ! วันน้ีเร่ืองอะไรนะ พระพุทธเจา
ถึงกับทรงใหคนจัดอาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน

พระพุทธเจาไดทรงรับทราบ ก็ไดทรงหันมาตรัสช้ีแจงแกพระ
ภิกษุเหลาน้ัน

ตอนหน่ึงพระองคตรัสวา คนท่ีถูกความหิวครอบงาํ มคีวามทุกข
จากความหิว แมจะแสดงธรรมใหเขาฟง เขาก็จะไมสามารถเขาใจได

แลวพระองคก็ตรัสตอไปวา ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา เปนตน 
แปลวา ความหิวเปนโรครายแรงที่สุด สังขารท้ังหลายเปนทุกขท่ี
หนักหนวงท่ีสุด เมื่อทราบตามเปนจริงอยางน้ีแลว จึงจะบรรลุ
นิพพานท่ีเปนบรมสุข

น่ีคือเร่ืองท่ีอาตมภาพเลาใหฟง ลักษณะท่ัวไปของเศรษฐ-
ศาสตรชาวพุทธน้ันคิดวาปรากฏอยูในเร่ืองท่ีเลามานี้แลว แตผูฟงก็
อาจจะตีความไปไดตางๆ กัน

ถาหากมีเวลา เราอาจจะไดหันกลับมาวิเคราะหเร่ืองน้ีอีก
คร้ังหน่ึง แตตอนน้ีจะขอผานไปกอน ขอใหเปนเร่ืองของผูฟงท่ีจะตี
ความกันเอาเอง



ขอจาํกัด
ของ

เศรษฐศาสตรแหงยุคอุตสาหกรรม

๑. การแยกตัวโดดเด่ียวเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

ทีน้ีหันกลับมาพูดถึงเศรษฐศาสตรในปจจุบัน เศรษฐศาสตร
ในปจจุบันน้ี ไดแยกเอากิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาพิจารณาตาง
หาก โดดเด่ียวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ของชีวิตมนุษย และจากวิทยา-
การดานอื่นๆ

เรียกวาเปนไปตามแนวของ specialization คือ ความ
ชํานาญพิเศษในทางวิชาการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึง
เปนลักษณะของความเจริญในยุคอุตสาหกรรม

เพราะฉะน้ัน ในการพิจารณากิจกรรมของมนุษย เศรษฐ-
ศาสตรจึงไดพยายามตัดนัยหรือแงความหมายอื่นๆ ท่ีไมใชเร่ืองทาง
เศรษฐกิจออกไปเสีย เมื่อจะพิจารณาเร่ืองกิจกรรมการดําเนินชีวิต
อะไรก็ตามของมนุษย ก็จะพิจารณาในแงเดียว คือแงท่ีเก่ียวกับวิชา
การของตนเองเทาน้ัน

การท่ีเศรษฐศาสตรแยกตัวออกมาโดดเด่ียวอยางน้ีน่ีแหละ 
นับวาเปนสาเหตุสําคัญท่ีไดทําใหเกิดปญหาข้ึนมา ซ่ึงจะตองมา
พิจารณาวา ทัศนะของพุทธศาสนาเปนอยางไร?

ถามองในแงของพทุธศาสนา เศรษฐศาสตรไมแยกโดดเดีย่วจาก
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ความรูและความจดัเจนดานอืน่ๆ ของมนุษย กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม
แยกโดดเด่ียวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ในการแกปญหาของมนุษย

เพราะฉะน้ัน เศรษฐศาสตรไมเปนศาสตรท่ีเสร็จสิ้นในตัวโดย
ลําพัง แตอิงอาศัยกันกับวิทยาการดานอื่นๆ ในระบบความสัมพันธ
ของชีวิตและสังคม ถามีกิจกรรมอันใดอันหน่ึงข้ึนมา เราก็สามารถ
มองไดหลายแง ยกตัวอยางเชน การโฆษณา

การโฆษณาเปนกิจกรรมอยางหน่ึงท่ีปรากฏในสงัคม และเปน
กิจกรรมท่ีเปนเร่ืองของเศรษฐกิจไดแนนอน ในแงของเศรษฐกิจน้ัน
การโฆษณาเปนการชกัจูงใจใหคนมาซ้ือของ ซ่ึงจะทําใหขายของไดดข้ึีน
แตในเวลาเดยีวกัน ก็เปนการเพ่ิมตนทุนทําใหของน้ันแพงข้ึนไปดวย

ทีน้ี ถาพิจารณาในแงสังคม การโฆษณาก็เปนเร่ืองท่ีเก่ียว
กับคานิยมของสังคมดวย โดยท่ีวาคนที่จะโฆษณาน้ันเขามักจะ
อาศัยคานิยมของสังคมน้ันเอง มาเปนเคร่ืองชวยในการท่ีจะจัดวิธี
การโฆษณาใหดึงดูดใจคนโดยสัมพันธกับจิตวิทยา คือใชจิตวิทยา
สังคมเปนเคร่ืองมือเอาคานิยมไปใชในทางเศรษฐกิจ

ในทางจริยธรรม การโฆษณาก็มีความหมายเหมือนกัน เชน
อาจจะตองคิดวา วิธีการโฆษณาของบริษัท หรือกิจการ หรือธุรกิจ
น้ัน เปนการชักจูงใหคนมัวเมาในวัตถุมากข้ึนหรือไม อาจจะมีผลไม
ดีทางจิตใจอะไรบาง หรืออาจจะใชภาพท่ีไมเหมาะไมควร ทําใหเกิด
ผลเสียทางศีลธรรมอยางไร

ทางฝายการเมอืงก็มเีร่ืองตองพิจารณาวา จะมนีโยบายอยาง
ไรเก่ียวกับการโฆษณาน้ี เชนวาจะควรควบคุมหรือไมอยางไร เพ่ือ
ผลดีในทางเศรษฐกิจก็ตาม หรือในทางศีลธรรมก็ตาม

แมแตในทางการศึกษาก็ตองเกี่ยวของ เพราะอาจจะตอง
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พยายามหาทางสอนคนใหรูเทาทัน ใหพิจารณาการโฆษณาอยางมี
วิจารณญาณวา ควรจะเช่ือคําโฆษณาแคไหน ซ่ึงเมื่อใหการศึกษาดี
แลว ก็มีผลยอนกลับมาทางเศรษฐกิจอีก ทําใหคนน้ันมีการตัดสินใจ
ท่ีดีข้ึนในการท่ีจะซ้ือขาวของ เปนตน

อันน้ีก็เปนเร่ืองท่ีวา กิจกรรมตางๆ ในสังคมมนุษยน้ันมีแง
พิจารณาหลายแง ซ่ึงสัมพันธโยงกันไปหมด จะพิจารณาแงหน่ึงแง
เดียวไมได

Specialization หรือความชํานาญพิเศษในวิทยาการเฉพาะ
แงใดแงหน่ึงน้ัน ความจริงก็เปนสิ่งท่ีมีประโยชนมาก ตราบเทาท่ีเรา
ยังไมลืมความมุงหมายเดิม กลาวคือ การท่ีเรามีกิจกรรมหรือวิทยา-
การพิเศษตางๆ ข้ึนมาน้ัน ก็เพ่ือเปนสวนรวมกันในการท่ีจะแก
ปญหาของมนุษย

ถาเรากําหนดขอบเขตของตัวเองใหดี กําหนดจุดท่ีเปนหนาท่ี
ของตัวเองใหดี ทําหนาท่ีใหถูกตอง และกําหนดจุดท่ีจะประสานกับ
วิทยาการสาขาอื่นๆ ใหดีแลว ก็จะเปนการรวมกันทํางานในการแก
ปญหาของมนุษยใหไดผลดีย่ิงข้ึน

จุดผิดพลาดก็อยูท่ีวา จะเกิดความลืมตัว นึกวาวิทยาการ
ของตัวเองน้ันแกปญหาของมนุษยไดหมด ถาถึงอยางน้ันแลว ก็จะ
เกิดความผิดพลาดข้ึน และจะแกปญหาไมสําเร็จดวย

เมื่อยอมรับกันอยางน้ีแลว ขอสําคัญก็อยูท่ีจะตองจับจุดให
ไดวา เศรษฐศาสตรน้ีจะโยงตอกับศาสตร หรือวิทยาการอื่นๆ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ของมนุษยท่ีจุดไหน

เชนวา เศรษฐศาสตรจะเช่ือมโยงกับการศึกษาท่ีจุดไหน จะ
เช่ือมโยงกับจริยธรรมท่ีจุดไหน ในการรวมกันแกปญหาของมนุษย
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ถาจับอยางน้ีได ก็มีทางท่ีจะทําใหการท่ีตนเปนศาสตรวิทยา
ท่ีชํานาญพิเศษโดยเฉพาะน้ัน เกิดประโยชนข้ึนอยางแทจริง

การท่ีชูมาเกอรพูดวา ในเมือ่สมัมาอาชีวะเปนองคประกอบ
อยางหน่ึงของมรรคมอีงค ๘ ก็ทําใหเห็นวาจะตองม ี Buddhist
economics คาํของชูมาเกอรน้ียังมคีวามหมายแฝงตอไปอกีดวย คอื

ขอท่ี ๑ แสดงวา สัมมาอาชีวะน้ันมีความสําคัญมาก หรือวา
เศรษฐกิจน้ันเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก ในทางพุทธศาสนาจึงไดจัดเปน
องคมรรคข้ึนมาขอหน่ึง แสดงวาพระพุทธศาสนายอมรับความ
สําคัญของเศรษฐกิจ ยกใหเปนองคมรรคขอหน่ึงเลยทีเดียว

แต ขอท่ี ๒ มองในทางกลับตรงกันขาม ก็มีความหมายวา
สัมมาอาชีวะ หรือเร่ืองราวทางเศรษฐกิจน้ัน เปนเพียงองคประกอบ
อยางหน่ึงในบรรดาองคประกอบหลายอยางของวิถีชีวิตท่ีถูกตองท่ี
จะแกปญหาของชีวิตได ซ่ึงในทางพุทธศาสนาน้ันก็ไดบอกไววา มี
องคประกอบถึง ๘ ประการดวยกัน

๒. ไมเปนอิสระจากจริยธรรม แตไมใสใจจริยธรรม

ในบรรดาองคประกอบท่ีเก่ียวกับการแกปญหาของมนุษยซ่ึง
มหีลายอยางน้ัน ในท่ีน้ีจะยกข้ึนมาพดูสกัอยางหน่ึง คอืเร่ือง จรยิธรรม
เพราะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับพระในฐานะท่ีเปนบุคคลผูทําหนาท่ีทาง 
จริยธรรมมากสักหนอย

เรามาพิจารณาโดยยกเอาจริยธรรมเปนตัวอยางวา จริยธรรม
ซ่ึงเปนองคประกอบอยางหน่ึงของการดําเนินชีวิตของมนุษยน้ัน มี
ผลสัมพันธกับเศรษฐกิจอยางไร

โดยท่ัวไป เราก็มองเห็นกันชัดเจนอยูแลววาเร่ืองจริยธรรม
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น้ัน มีความหมายสําคัญตอเร่ืองเศรษฐกิจเปนอยางมาก
แตในท่ีน้ี จะขอใหเรามายอมเสียเวลากันสักนิดหนอย ดูตัว

อยางบางอยางท่ีแสดงใหเห็นวา จริยธรรมน้ันมีความสัมพันธและ
สําคัญตอเร่ืองเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตรอยางไร

สภาพทางจริยธรรมยอมมีผลตอเศรษฐกิจท้ังโดยตรงและ
โดยออม ยกตัวอยาง เชนวา

ถาทองถ่ินไมปลอดภัย สังคมไมปลอดภัย มีโจรผูรายมาก มี
การลักขโมย ปลนฆา ทํารายรางกายกันมาก ตลอดกระท่ังวาการ
คมนาคมขนสงไมปลอดภัย ก็เห็นไดชัดวา พอคาหรือบริษัทหางราน
ตางๆ จะไมกลาไปตั้งราน ไมกลาไปลงทุน คนก็อาจจะไมกลาเดิน
ทางไปเท่ียว ชาวตางชาตก็ิไมกลาท่ีจะมาทัศนาจร อะไรอยางน้ี ผล
เสียทางเศรษฐกิจก็เกิดข้ึน อันน้ีเปนเร่ืองหนึ่งท่ีมองเห็นไดงาย

ในการโดยสารรถยนตอยางในกรุงเทพฯ ถาคนโดยสารซื่อ
สตัย คนเก็บตั๋วซ่ือสัตย คนรถซ่ือสัตย นอกจากวารัฐจะไดเงินเขา
เปนผลประโยชนของรัฐอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว ก็อาจจะทุนเงิน
ประหยัดทรัพย ไมตองมาเสียเงินจางคนคุม นายตรวจ ตลอดจน
กระท่ังวาบางทีไมตองมีคนเก็บตั๋วก็ได เพราะใชวิธีของความซ่ือสัตย
อาจจะใหจายต๋ัวใสในกลองเอง อะไรทํานองน้ี

ในเร่ืองของบานเมืองโดยท่ัวไป ถาพลเมืองเปนคนมีระเบียบ
วินัย ชวยกันรักษาความสะอาด รัฐก็อาจจะไมตองเสียเงินมาก เพ่ือ
จางคนกวาดขยะจํานวนมากมาย และการใชอุปกรณก็สิ้นเปลือง
นอย ทําใหประหยัดเงินท่ีจะใชจาย

ในทางตรงขามหรือในทางลบ พอคาเห็นแกได ตองการลง
ทุนนอย แตใหขายของไดดี ใชสวนประกอบท่ีไมไดมาตรฐานปรุง
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อาหาร เชนใชสียอมผาใสในขนมเด็ก หรือใชนํ้าสมท่ีไมใชนํ้าสม
สายชูจริง แตเปนนํ้ากรด หรือใชนํ้ายาประสานทอง ใสในลูกช้ินเดง
อะไรทํานองน้ี ก็อาจจะทําใหเกิดอนัตราย มผีลเสยีตอสขุภาพของคน

เมื่อคนเสียสุขภาพแลว ก็ตองเสียคาใชจายสิ้นเปลืองในการ
รักษาพยาบาลคนน้ันอีก แลวเราก็จะตองใชจายเงินมากมายในการ
ตรวจจับและดําเนินคดี นอกจากน้ัน คนท่ีเสียสุขภาพแลว ก็เสียประ
สิทธิภาพในทางแรงงาน ทําใหการผลิตลดลงหรือเสื่อมเสียไปอีก

พอคาท่ีเห็นแกไดอยางเดียวน้ัน ทําการในขอบเขตกวาง
ขวางออกไป โดยปลอมปนสินคาท่ีสงไปขายตางประเทศ ก็อาจจะ
ทําใหสูญเสียความไววางใจ ในท่ีสุดผลเสยีหายทางเศรษฐกิจก็
สะทอนกลับมา คืออาจจะสูญเสียตลาดการคาขายในตางประเทศ
เสียรายไดท่ีจะเขาประเทศ

พอคาท่ีเห็นแกไดน้ัน เมื่อทําธุรกิจในระบบการแขงขันเสรี ก็
อาจจะทําใหการคาเสรีกลายเปนไมเสรีไป ดวยความเห็นแกไดของ
ตัวเอง โดยใชวิธีแขงขันนอกแบบ ทําใหการแขงขันเสรีนําไปสูความ
หมดเสรีภาพ เพราะอาจจะใชอทิธพิล ทําใหเกิดการผกูขาดในทางตลาด
ข้ึน อาจจะเปนการทําใหหมดเสรีในแบบ หรือหมดเสรีนอกแบบก็ได

หมดเสรีนอกแบบ ก็เชนวา ใชเงินจางมือปนรับจาง ฆาผูแขง
ขันในทางเศรษฐกิจเสีย อยางน้ีเปนตน น่ีก็หมดเสรีเหมือนกัน แต
หมดเสรีนอกแบบ บางทีในตําราเศรษฐศาสตรก็ไมไดเขียนไวดวยซํ้า

ในทางตางประเทศ บริษัทตางประเทศสงยาท่ีหามขายใน
ประเทศของตนเขามาขายในประเทศดอยพัฒนา ก็เกิดเปนอันตราย
ตอชีวิตและสุขภาพของประชาชน เสื่อมเสียคุณภาพและประสิทธิ-
ภาพของแรงงานในทางเศรษฐกิจ และเสียคารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน
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สิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศ
ในอีกดานหน่ึง พอคาโฆษณาเราความตองการใหคนอยาก

ซ้ือสิ้นคา ก็สิ้นเปลืองคาโฆษณา เอามาบวกเขาในตนทุน ทําใหสิน
คาแพงข้ึน คนก็พากันซ้ือสินคาท้ังท่ีไมจําเปน และแพงโดยไมจําเปน
ดวย มีความฟุมเฟอย ใชท้ิงใชขวาง โดยไมคุมคา บางทีใชเด๋ียวหน่ึง
ก็เปลี่ยน เด๋ียวหน่ึงก็เปลี่ยน

อันน้ีก็เปนความสิ้นเปลืองในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมาสัมพันธกับ
คานิยมของคนที่ชอบอวดโก ชอบอวดฐานะ ทําใหพอคาไดโอกาส
เอาไปใชประโยชน เอากลับมาหาเงินจากลูกคาอีก

คนท่ีมีคานิยมชอบอวดโก อวดฐานะ ก็อาจจะซ้ือสินคาท่ี
แพงโดยไมจําเปน โดยไมพิจารณาถึงคุณภาพ เอาความโกเกน้ีมา
เปนเกณฑ ท้ังๆ ท่ีแพงก็ซ้ือเอามา

ย่ิงกวาน้ัน คนจํานวนมากในสังคมของเรา ซ่ึงชอบอวดโก
แขงฐานะกัน พอมีสินคาใหมเขามา แตเงินยังไมพอ ก็รอไมได ตอง
รีบกูยืมเงินเขามาซ้ือ เปนหน้ีเขา ทําใหเกิดผลเสียรายแรงในทาง
เศรษฐกิจ เสร็จแลวตัวเองก็มีฐานะแย เศรษฐกิจของชาติก็แย ดุล
การคาของประเทศก็เสียเปรียบเขาไป

ฉะน้ัน คานิยมของคนจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการ
เสียดุลการคาระหวางประเทศ

คานิยมไมใชเร่ืองของเศรษฐกิจโดยตรง แตมีผลตอเศรษฐกิจ
มาก

คนในวงการธรุกิจคนหน่ึงเคยพูดใหฟงวา ถาเห็นพ่ีนองชาว
ซิกสคนหน่ึงน่ังรถมอเตอรไซค ใหสันนิษฐานไดเลยวามีเงินลาน ถา
เห็นพอคาชาวซิกสน่ังรถเกง ใหสนันิษฐานวามเีงนิเปนสบิเปนรอยลาน
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แตถาเห็นคนไทยน่ังรถมอเตอรไซค ทานลองไปบานนอกดู
๕๐% อาจจะกูยืมเงินเขามาซ้ือ น่ีก็เปนเร่ืองของคานิยมเหมือนกัน

ทีน้ี ถึงแมน่ังรถยนตก็เหมือนกัน บางทีมีเงินไมเทาไรหรอกก็
ไปกูยืมเขามา หรือใชระบบผอนสง เราก็เลยมีรถเกงน่ังกันเกรอไป
หมด แลวก็ทําใหเกิดปญหาจราจรติดขัดมาก จราจรติดขัดมากก็มี
ผลเสียทางเศรษฐกิจอีก ผลท่ีสุดมันวุนกันไปหมด เร่ืองทางสังคมกับ
เศรษฐกิจน้ีหนีกันไมพน

เร่ืองคานิยมอวดเดนอวดโกถือหนาถือตาน้ี ในสังคมไทยเรา
มีเร่ืองพูดไดมาก

คนไทยบางคนท้ังๆ ท่ีมีเงินมีฐานะดีพอสมควร แตจะตีตั๋ว
เขาไปดูการแสดงเพียงคาต๋ัว ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท เสียไมได
ตองการจะแสดงวาฉันมีอิทธิพล ก็ไปหาทางเขาดูฟรี ไปเอาบัตรเบง
วางโต อวดโกเขาดูฟรี ไมยอมเสียเงิน ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท

แตคนๆ เดียวกันน้ีแหละ อีกคราวหน่ึง ตองการแสดงความมี
ฐานะมีหนามีตา จัดงานใหญโตเลี้ยงคนจํานวนมากมาย เสียเงิน
เปนหมื่นเปนแสนเสียได

ลักษณะจิตใจหรือคุณคาทางจิตใจแบบน้ี มีผลตอเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก ซ่ึงบางทีนักเศรษฐศาสตรตะวันตกเขามาเมืองไทย
เจอเขาแลว ตองขออภัย พูดวา หงายหลังไปเลย คือแกปญหา
เศรษฐกิจไมตก เพราะวามาเจอลักษณะนิสัยจิตใจและพฤติกรรม
แปลกใหมท่ีไมเคยเจอเขาแบบน้ีแลวคิดไมทัน ไมรูจะแกอยางไร

เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองเศรษฐกิจน้ี เราจะตองพิจารณาถึงองค
ประกอบตางๆ (ทางสงัคมซ่ึงโยงกับจิตใจ) ท่ีเขามาเก่ียวของเหลาน้ีดวย

โดยเฉพาะไมควรลืมท่ีจะยํ้าวา เร่ืองศรัทธาความเช่ือตางๆ มี
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ผลในทางเศรษฐกิจเปนอันมาก
เราตองมีความเช่ือถือตอธนาคาร มีความเช่ือถือตลาดหุน

ถาเกิดความไมเช่ือถือ หมดศรัทธาเมื่อไร บางทีตลาดหุนแทบจะลม
เลย ธนาคารบางทีก็ลมไปไดเหมือนกัน

เพราะฉะน้ัน การมีศรัทธาก็ดี การเชื่อแมแตคําโฆษณาก็ดี
จึงมีผลตอพฤติกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังสิ้น

แลวซอนเขาไปอกี ความมศีรัทธาก็ด ี ความหมดศรัทธาก็ด ี ใน
หลายกรณี เปนอาการท่ีปลกุเรากันข้ึน เชน ดวยการโฆษณา เปนตน

ในวงงานของเรา ถานายงานวางตัวดี มีความสามารถหรือมี
นํ้าใจ ลูกนองรักใครศรัทธา ลูกนองมีความสามัคคี ขยัน ตั้งใจ
ทํางาน ก็ทําใหผลผลิตสูงข้ึน

ถานายจางน้ันมีความดีมาก ลูกนองรักใครเห็นใจ บางทีกิจ
การของบริษัทจะลม ลูกนองก็พากันเสียสละชวยกันทุมเททํางาน
เต็มกําลังเพ่ือกูฐานะของบริษัท ไมหลีกหนีไป แมกระท่ังยอมสละคา
แรงงานท่ีตนไดก็มี แทนท่ีจะเรียกรองเอาอยางเดียว แตท้ังน้ีภาว-
การณยังข้ึนตอเงื่อนไขทางวัฒนธรรมท่ีตางกันในสังคมน้ันๆ อีกดวย

ฉะน้ัน คุณคาทางจิตใจเหลาน้ีจึงเปนตัวแปรในทางเศรษฐกิจ
ไดท้ังสิน้ ซ่ึงเราก็เห็นกันชัดๆ วา ความขยนั ความซ่ือสตัย ความรักงาน
ความตรงตอเวลา มีผลตอสิ่งท่ีเราเรียกวา productivity คือการเพิ่ม
ผลผลิต รวมท้ัง efficiency คือความมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก

ในทางตรงขาม ความเบ่ือหนาย การคดโกง ทุจริต ความรู
สึกแปลกแยก ทอถอย ความขัดแยง แมแตความกลุมใจกังวลใน
เร่ืองสวนตัว ก็มีผลลบตอ productivity ทําลายการเพิ่มผลผลิตน้ัน
ได เร่ืองน้ีไมจําเปนจะตองพรรณนา
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ในวงกวางออกไป เก่ียวกับลัทธิชาตินิยม ความรูสึกชาตินิยม
ถาปลูกฝงใหมีข้ึนในคนได ก็อาจจะทําใหคนในชาติน้ัน ไมยอมซ้ือ
ของนอกใช ท้ังๆ ท่ีวาของน้ันดี ลอใจใหอยากจะซ้ือ อยากจะบริโภค
เขาจะสลัดความตองการสวนตัวได เพ่ือเห็นแกความย่ิงใหญแหง
ชาติของตน จะใชแตของท่ีผลิตในชาติ และต้ังใจชวยกันผลิต เพ่ือให
ชาติของตนมีความเจริญรุงเรือง มีความเปนเอก มีความย่ิงใหญ

จนกระท่ัง บางทีถึงกับวารัฐบาลตองชักชวนใหคนในชาตหัิน
ไปซ้ือของตางประเทศก็มี เชนอยางเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศญี่ปุน

ชาตินิยมน้ี ก็เปนเร่ืองของอาการทางสังคมท่ีแสดงออกแหง
คุณคาทางจิตใจ ซ่ึงมีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก

๓. อยากเปนวิทยาศาสตร ทั้งที่ไมอาจและไมนาจะเปน

อาตมภาพไดพูดยกตวัอยางมาน้ีก็มากมายแลว ความมุงหมาย
ก็เพียงเพื่อใหเห็นวา เร่ืองจริยธรรม และคานิยม หรือคุณคาทางจิต
ใจน้ัน มีผลเก่ียวของสัมพันธและสําคัญตอเศรษฐกิจอยางแนนอน

อยางไรก็ตาม เทาท่ีวามาท้ังหมดน้ัน ก็เปนความสัมพันธ
และความสําคัญของธรรมในแงความดีความช่ัว ท่ีเรียกวาจริยธรรม
แตธรรมท่ีสัมพันธกับเศรษฐกิจ ไมใชจํากัดอยูแคจริยธรรมเทาน้ัน
นอกจากจริยธรรมแลว ธรรมอีกแงหน่ึงท่ีสัมพันธกับเศรษฐกิจ ก็คือ
ธรรมในแงสัจธรรม หรือสภาวธรรม

ความจริง ธรรมในแงสภาวธรรมหรือสัจธรรมน้ี มีความ
สําคัญตอเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึนไปอีก เพราะวามันเปนแกน เปนตัว
เปนเน้ือของเศรษฐศาสตรเอง

ธรรมในท่ีน้ี ก็คือความจริง ในแงของกระบวนการแหงเหตุ
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ปจจัยตามธรรมชาติ
ถาเศรษฐศาสตรรู เขาใจ และปฏบัิตกิารไมท่ัวถึง ไมตลอดสาย

กระบวนการของเหตุปจจัยแลว วิชาการเศรษฐศาสตรน้ันก็จะไม
สามารถแกปญหาและสรางผลดีใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

เรียกวา เปนเศรษฐกิจท่ีไมถูกธรรมในแงท่ีสอง คือ แงของ
สัจธรรม

ธรรมในแงของสัจธรรมน้ีก็คือ ธรรมดาของธรรมชาติ หรือ
สภาวะท่ีมีอยูในวิชาการและกิจกรรมทุกอยาง

มันไมไดเปนสาขาอะไรอยางใดอยางหน่ึงท่ีแยกออกไปตาง
หากจากวิชาการอื่นๆ เลย แตเปนแกนแทของวิทยาศาสตร หรือเปน
สาระท่ีวิทยาศาสตรตองการจะเขาถึง

การท่ีปจจุบันน้ีเรามีแนวโนมทางความคิดท่ีชอบแยกอะไร
ตออะไรออกไปตางหากจากกัน แมกระท่ังในเร่ืองธรรม คือสภาวะ
ความเปนจริง จึงเปนอันตรายท่ีทําใหเราอาจจะคลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริงท่ีควรจะเปน ดังน้ัน จะตองมีความเขาใจในความเปน
จริงท่ีกลาวแลวน้ีไวดวย

เศรษฐศาสตรน้ันไดกลาวกันมาวา เปนสังคมศาสตรท่ีเปน
วิทยาศาสตรมากท่ีสุด และเศรษฐศาสตรก็มีความภูมิใจในเร่ืองน้ี
ดวยวา ตนเปนวิทยาการท่ีเปนวิทยาศาสตรมากท่ีสุด เอาแตสิ่งท่ีวัด
ได คํานวณได จนกระท่ังมีผูกลาววา เศรษฐศาสตรน้ีเปนศาสตรแหง
ตัวเลข มีแตสมการลวนๆ

ในการพยายามท่ีจะเปนวิทยาศาสตรน้ี เศรษฐศาสตรก็เลย
พยายามตัดเร่ืองคุณคาท่ีเปนนามธรรมออกไปใหหมด เพราะ
คํานวณไมได จะทําใหตนเองเปน value-free คือเปนศาสตรท่ีเปน
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อิสระ หรือปลอดจากคุณคา
แตก็มีฝายตรงขาม ซ่ึงเปนนักวิจารณเศรษฐศาสตร หรือแม

แตนักเศรษฐศาสตรเองบางคนบอกวา ความจริงแลว เศรษฐศาสตร
น้ีเปนสังคมศาสตรท่ีข้ึนตอ value มากท่ีสุด เรียกวาเปน value-
dependent มากท่ีสุดในบรรดาสังคมศาสตรท้ังหลาย

จะเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร ในเมื่อจุดเริ่มของเศรษฐ
ศาสตรนั้นอยูที่ความตองการของคน ความตองการของคนนี้ เปนคุณ
คาอยูในจิตใจ

แลวในเวลาเดียวกัน จุดหมายของเศรษฐศาสตร ก็เพ่ือสนอง
ความตองการ ใหเกิดความพอใจ

ความพอใจน้ี ก็เปนคุณคาอยูในจิตใจของคน
เศรษฐศาสตรจึงทั้งข้ึนตน และลงทาย ดวยเรื่องคุณคาในจิตใจ

นอกจากน้ัน การตัดสินใจอะไรตางๆ ในทางเศรษฐกิจ ก็ตอง
อาศัยคุณคาตางๆ เปนอันมาก ฉะน้ัน การท่ีเศรษฐศาสตรจะเปน
value-free หรือเปนอิสระจากคุณคาน้ัน จึงเปนไปไมได

รวมความวา เศรษฐศาสตรไมสามารถจะเปนวิทยาศาสตรท่ี
สมบูรณได เพราะจะตองข้ึนตอคุณคาบางอยาง

เมื่อมองในแงน้ี จะขอตั้งขอสังเกต ๒ อยาง คือ
ในแงท่ีหน่ึง เศรษฐศาสตรไมสามารถเปนวิทยาศาสตรได

โดยสมบูรณ หรือไมสามารถเปนวิทยาศาสตรไดแทจริง เพราะไม
อาจเปนอิสระจากคุณคาตางๆ

นอกจากน้ัน ในหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรจะเต็ม
ไปดวยอัสซัมช่ัน (assumptions) คือขอท่ีถือวายุติเปนอยางน้ัน เปน
ความจริงโดยท่ียังไมไดพิสูจน เมื่อยังเต็มไปดวยอัสซัมช่ันตางๆ แลว
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จะเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร อันน้ีก็เปนขอแยงท่ีสําคัญ
ในแงท่ีสอง การเปนวิทยาศาสตรน้ันก็ไมใชเร่ืองท่ีดี เพราะวา

วิทยาศาสตรไมสามารถแกปญหาของมนุษยไดทุกอยาง
วิทยาศาสตรน้ันมีขีดจํากัดมากในการแกปญหาของมนุษย 

วิทยาศาสตรแสดงความจริงไดแงหน่ึงดานหน่ึง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับ
วัตถุเปนสําคัญ ถาเศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร ก็จะพวงตัวเขาไป
อยูในแนวเดียวกับวิทยาศาสตร คือสามารถแกปญหาของมนุษยได
เพียงในวงจํากัดดวย

ทาทีท่ีดีของเศรษฐศาสตร ก็คือ การมองและยอมรับตาม
เปนจริง

การท่ีเศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรหรือพยายามเปน
วิทยาศาสตรน้ัน ถาถือเปนเพียงภาระดานหน่ึงทางวิชาการ ก็เปน
ความดีอยางหน่ึงของเศรษฐศาสตร ซ่ึงก็เปนคุณคาท่ีนาจะรักษาไว

แตในเวลาเดียวกัน เพ่ือการแกปญหาของมนุษยใหไดผลดี
ย่ิงข้ึน หรือใหไดผลจริง เศรษฐศาสตรโดยเฉพาะในยุคปจจุบันน้ี ท่ี
ถึงยุคหัวเลี้ยวหัวตอของสังคมมนุษย ก็นาจะเปดตัวกวางออกไปใน
การท่ีจะยอมรับรวมมือกับวิทยาการและกิจกรรมสาขาอื่นๆ ของ
มนุษย โดยยอมรับท่ีจะพิจารณาเร่ืองคุณคาตางๆ ในสายตาท่ีมอง
อยางท่ัวตลอดย่ิงข้ึน

ท้ังน้ีเพราะเหตุผลคือ เมื่อเราบอกวาเศรษฐศาสตรไมเก่ียว
กับเร่ืองคุณคา เราก็จะพยายามเลี่ยงหลบและไมศึกษาเร่ืองคุณคา
น้ัน ซ่ึงจะทําใหเรามองมันไมชัดเจน และจัดการมันไมไดดี

แตเมือ่เราไมเลีย่งหลบ โดยยอมรับความจริงแลว เรากม็องและ
เห็นมนัเต็มตา ไดศกึษาใหรูเขาใจมนัใหชัดเจน คณุคาน้ันก็จะมาเปน
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องคประกอบของวิทยาการตามฐานะท่ีถูกตองของมนั ทําใหมองเห็น
ตลอดกระบวนการของความเปนจริง และจัดการมนัไดอยางดี

นอกจากน้ัน ถาเราไมศึกษาเร่ืองคุณคาน้ันใหตลอดสาย
การท่ีจะเปนวิทยาศาสตรก็เกิดข้ึนไมได เพราะเราจะไมสามารถมี
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนความจริงท่ีมีคุณคาน้ันเปนองค
ประกอบอยูดวยโดยตลอด หรือโดยสมบูรณ

เศรษฐศาสตรน้ันตองอิงอาศัยคุณคาท่ีเปนนามธรรม แต
ปจจุบันน้ีเศรษฐศาสตรยอมรับคุณคาน้ันแตเพียงบางสวน บางแง
ไมศึกษาระบบคุณคาใหตลอดสาย ดังน้ัน เมื่อมีองคประกอบดาน
คุณคาเขามาเก่ียวของเกินกวาแงหรือเกินกวาระดับท่ีตนยอมรับ
พิจารณา ก็ทําใหเกิดความผิดพลาดในการคาดหมายหรือคาดคะเน
ผลเปนตน

ขอยกตัวอยางเชน เรามีหลักทางเศรษฐศาสตรขอหน่ึงวา
คนจะยอมเสียสิ่งหน่ึงสิ่งใด ก็ตอเมื่อไดสิ่งอื่นมาทดแทน จึงจะได
ความพอใจเทากัน อันน้ีเปนหลักการทางเศรษฐศาสตรขอหน่ึง

เร่ืองน้ีทางฝายของพวกนามธรรม ก็อาจจะแยงวาไมจริง
เสมอไป บางทีคนเราไดคุณคาความพอใจทางจิตใจโดยท่ีเสียสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดไปโดยไมไดสิ่งอื่นมาทดแทนก็มี

อยางเชน พอแมรักลกู พอรักลกูมาก ก็ยอมเสยีสิง่หน่ึงสิง่ใดให
เมือ่ลกูไดสิง่หน่ึงสิง่ใดน้ันไป พอแมไมจําเปนตองไดอะไรตอบแทน แต
พอแมก็มีความพึงพอใจ และอาจจะพึงพอใจมากกวาการไดอะไร
ตอบแทนดวยซํ้า ในกรณีน้ี ท่ีเปนอยางน้ันก็เพราะวาพอแมมคีวามรัก

ทีน้ี ถามนุษยสามารถมีความรักคนอื่นไดกวางขวางข้ึน ไม
รักเฉพาะลูกของตัวเอง แตขยายออกไป รักพ่ีรักนอง รักเพ่ือนรวม
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ชาติ รักเพ่ือนมนุษยแลว เขาก็อาจจะเสียสละสิ่งใดสิ่งหน่ึงไปโดยไม
ไดอะไรตอบแทนมา แตกลับมีความพึงพอใจมากข้ึน

ไมใชวาไมไดรับความพึงพอใจหรือพึงพอใจเทากัน แตพึงพอ
ใจมากข้ึนดวยซํ้าไป อันน้ีก็เปนเร่ืองของคุณคาท่ีเขามาแสดงผลใน
ทางเศรษฐศาสตรเหมือนกัน

หลักทางเศรษฐศาสตรอีกขอหน่ึงบอกวา ราคาตํ่าลง-คนย่ิง
ซ้ือมาก ราคาย่ิงแพง-คนย่ิงซ้ือนอยลง และตามธรรมดาท่ัวไปก็เปน
อยางน้ัน

ถาของราคาตํ่าลง ทําใหคนมีอํานาจซ้ือมาก ก็ซ้ือไดมาก คน
ก็มาซ้ือกันมากข้ึน แตถาของน้ันแพงข้ึน อํานาจซ้ือของคนก็นอยลง
คนก็มาซ้ือนอยลง

แตไมใชเปนอยางน้ันเสมอไป ถาเรารูวาคนในสงัคมมคีานิยม
ชอบอวดโกอวดฐานะกันมาก เราก็เอาคานิยมมาใชเราใหคนเกิดความ
รูสกึวาของแพงน่ีมนัโกมาก คนไหนซ้ือของแพงได คนน้ันเดนมฐีานะสงู

ปรากฏวา ย่ิงทําใหราคาสงู ของย่ิงแพง คน(ในบางสงัคม)กลบั
ย่ิงไปซ้ือมาก เพราะอยากจะโก อยากแสดงวาตัวมีฐานะสูง ฉะน้ัน
หลกัเศรษฐศาสตรบางอยางจึงข้ึนตอเร่ืองคณุคาเปนอยางมาก

วาท่ีจริง ตัวอยางตางๆ ก็มีท่ัวๆ ไป ท่ีแสดงใหเห็นวา คานิยม
หรือคุณคาตางๆ ในสังคมน้ีเปนตัวกําหนดราคา ซ่ึงเศรษฐศาสตรก็
เอามาใช ดังจะเห็นไดในตัวอยางงายๆ

สมมตุิวามีคนสองคนเรือแตก ไปติดอยูบนเกาะหนึ่ง คนหน่ึง
มีขาวตาก ๑ กระสอบ อีกคนหน่ึงมีสายสรอยทองคํา ๑๐๐ สาย

ตามปกต ิในสงัคมท่ัวไป คนท่ีมสีายสรอยทองคํา ๑ สาย อาจ
จะซ้ือขาวตังหรือขาวตากไดหมดท้ังกระสอบ หรือวาขาวตากท้ังกระสอบ
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น้ันอาจจะไมพอกับราคาคาสายสรอยทองคําสายเดียวดวยซํ้า
แตตอนน้ีเขาไปติดอยูบนเกาะ มองไมเห็นทางวาจะรอด ไม

เห็นวาจะมีเรืออะไรมาชวยเหลือ ตอนน้ีมูลคาจะตางไป ผิดจากเดิม
แลว ตอนน้ีคนท่ีมีขาวตากหน่ึงกระสอบอาจจะใชขาวตากเพียง ๑
ช้ิน แลกเอาสายสรอยทองคําท้ัง ๑๐๐ สายก็ได บางทีไมยอมรับดวย
ซํ้าไป คุณคาจึงเปนไปตามความตองการ

แตท่ีตองการชี้ในท่ีน้ีก็คือวา เศรษฐศาสตรจะตองแยกแยะ
เก่ียวกับความหมายของความตองการ ตลอดจนคุณภาพของความ
ตองการดวย

เศรษฐศาสตรบอกวา เราเก่ียวของแตความตองการอยางเดยีว
ไมเก่ียวของกับคณุภาพของความตองการ น้ีเปนหลกัการของเศรษฐ-
ศาสตร แตคุณภาพของความตองการน้ันก็มีผลตอเศรษฐศาสตร

นอกจากน้ัน คนสองคนนี้อาจจะไมแลกเปล่ียนกันก็ได คนท่ี
มีสายสรอยทองคําอาจจะถือโอกาสตอนที่คนมีขาวตากไมอยู มาลัก
เอาขาวตากไปเสียก็ได โดยไมจําเปนตองแลกกับคนอื่น หรือดีไมดี
แกอาจจะฆานายคนมีขาวตากเสียเลย เพ่ือจะเอาขาวตากไปเสียท้ัง
หมดกระสอบ

ในทางตรงกันขาม สองคนนั้นอาจจะเกิดมีความรักกันข้ึนมา
ก็เลยรวมมือกัน เลยไมตองซ้ือตองขาย ไมตองแลกเปลี่ยน ก็กินขาว
ตากดวยกันจนหมดกระสอบ อันน้ีก็อาจจะเปนไปไดท้ังสิ้น

เพราะฉะน้ัน นอกจากการแลกเปลี่ยน กิจกรรมอาจจะมาใน
รูปของการทําราย การรวมมือกัน ชวยเหลือกัน หรืออะไรก็ได

เพ่ือแสดงใหเห็นวา เศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร เศรษฐ-
ศาสตรเปน objective คือมองอะไรๆ ตามสภาววิสัย ไมเอาคุณคา
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ความรูสึกทางจิตใจเขาไปปะปน นักเศรษฐศาสตร บางทีก็จะยกตัว
อยางตางๆ มาใหดู

เชนบอกวา เหลาหรือสุรา ๑ ขวด กับกวยเตี๋ยว ๑ หมอ อาจ
จะมคีณุคาหรือมลูคาทางเศรษฐศาสตรเทากัน การเสยีเงนิไปเขา
ไนตคลบัคร้ังหน่ึง อาจมคีาทางเศรษฐกจิสงูกวาการเขาฟงปาฐกถา
คร้ังหน่ึงในเวลาเทากัน อนัน้ีเปนความจรงิทางเศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตรไมพิจารณาคุณคาใดๆ ท้ังสิ้น เขาจะไม
พิจารณาวา สินคาน้ัน หรือการกระทําน้ัน การผลิต การบริโภค หรือ
การซ้ือขายน้ัน จะกอใหเกิดคุณประโยชนหรือโทษอะไรข้ึนหรือไม

เขาไนตคลับแลวจะสิ้นเปลืองเงินทําใหหมกมุนมัวเมาเปน
อบายมุข หรือจะดีจะช่ัวในแงหน่ึงแงใดก็ตาม เศรษฐศาสตรไมเก่ียว
หรือวาเขาฟงปาฐกถาแลวจะไดความรูเจริญปญญา เปนประโยชน
แกจิตใจ ก็ไมใชเร่ืองของเศรษฐศาสตร เราอาจจะพิจารณาคุณหรือ
โทษในแงอื่นๆ แตเศรษฐศาสตรจะไมพิจารณาดวย

ในกรณีตัวอยางท่ียกมาน้ี ถาพิจารณาใหดีจะเห็นวา ความ
เปนวิทยาศาสตรและความเปน objective ของเศรษฐศาสตรน้ัน
ออกจะผิวเผินและคับแคบมาก คือมองความจริงชวงเดียวสั้นๆ แบบ
ตดัตอนขาดลอยเทาท่ีตัวตองการ ไมมองกระบวนการแหงเหตุปจจัย
ท่ีเปนจริงใหท่ัวถึงตลอดสาย ซ่ึงเปนลักษณะของเศรษฐศาสตรในยุค
อุตสาหกรรม ทําใหเศรษฐศาสตรไมอาจจะเปนวิทยาศาสตรไดจริง
และไมเปน objective เพียงพอ

เศรษฐศาสตรยุคตอไปอาจจะขยายการมองใหท่ัวถึงตลอด
กระบวนการของเหตุปจจัย โดยสอดคลองกับความจริงมากยิ่งข้ึน
ดังท่ีมีแนวโนมข้ึนบางแลวในปจจุบัน
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ดังในตัวอยางท่ียกข้ึนมาพูดเร่ืองเหลา ๑ ขวด กับกวยเตี๋ยว
๑ หมอ เรามองไดวา มูลคาในทางตลาดซ้ือขายน้ันเทากันจริง แตมูล
คาแมในทางเศรษฐกิจน้ันเอง ความจริงก็ไมเทากัน

ถาพิจารณาลึกซ้ึงลงไป จะมองเห็นวา สุรา ๑ ขวดน้ันมีมูล
คาทางเศรษฐกิจอีกมากมาย

๑. มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีมาจากการเสียคุณภาพชีวิต สุรา
ขวดน้ีอาจจะทําลายสุขภาพของคน และทําใหตองเสียเงินรักษาสขุ
ภาพของคนน้ัน อยางไมรูวาจะสิ้นเปลืองเงินไปอีกเทาไร น่ีเปนความ
สูญเสียในดานคุณภาพชีวิต แตมีผลทางเศรษฐกิจดวย

๒. ในการผลิตสุราน้ัน โรงงานสุราอาจจะทําใหเกิดควันท่ีมี
กลิ่นเหม็น ควันท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ทําใหเกิดสาเหลา เปนตน
ซ่ึงเปนการทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แลวมูลคาความเสีย
หายทางธรรมชาติน้ีก็กลบัมามผีลตอเศรษฐกิจอกี อาจจะทําใหรัฐตอง
สิน้เปลอืงงบประมาณระยะยาวในการแกไขปญหาสภาพแวดลอม

๓. คนท่ีกินสุราแลวน้ัน อาจจะขับรถไปแลวเกิดรถชนกัน ก็
ทําใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจอีก

๔. ผลเสียหายในทางสังคม เชน ทําใหเกิดอาชญากรรม ซ่ึง
คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจอีกจํานวนมาก

๕. เหลา ๑ ขวดน้ี อาจจะทําใหคนน้ันเมามาย มีสติไมคอย
ดี ทําใหสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางาน ก็กระทบตอ
productivity คือการเพิ่มผลผลิตอีก

ท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองของเศรษฐกิจท้ังสิ้น เปนอันวา เราจะตอง
คิดเร่ืองเศรษฐกิจหรือมูลคาทางเศรษฐกิจกวางออกไป ไมใชเฉพาะ
ราคาท่ีตีในตลาดเทาน้ัน
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ปจจุบันน้ีก็มีความโนมเอียงในการท่ีจะเอามูลคาดานอื่นน้ี
เขามารวมดวย เรียกวาเปน external costs แตปจจุบันน้ียังมอง
เฉพาะเร่ืองมูลคาดานสภาพแวดลอม คือมลภาวะ ดังท่ีนักเศรษฐ
ศาสตรบางกลุมใหนําเอามลูคาในการทําลายสภาพแวดลอมน้ี รวม
เขาในมูลคาทางเศรษฐกิจแมแตในการท่ีจะตีราคาสินคาดวย

แตวาท่ีจริงแลว ยังไมพอหรอก ก็อยางสรุา ๑ ขวดท่ีวาเมือ่ก้ี
เราอาจจะคิดแตคาสภาพแวดลอม แตคาทางสังคม ศีลธรรม และ
สุขภาพ (เชน อาชญากรรม ประสิทธิภาพในการผลิต) อีกเทาไร ซ่ึง
มูลคาเหลาน้ีลวนยอนกลับมามีผลทางเศรษฐกิจอีกท้ังสิ้น

๔. ขาดความชัดเจนเก่ียวกับความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย

เทาท่ีพูดมาในตอนน้ีใหเห็นวา เศรษฐศาสตรมคีวามสมัพนัธ
กับเร่ืองอื่นๆ ท่ีมีผลยอนกลับมาหาเศรษฐกิจอีก ซ่ึงโดยมากเปนเร่ือง
เก่ียวกับคุณคาตางๆ ก็เลยเขามาสูปญหาสําคัญอีกปญหาหน่ึง คือ
ปญหาเก่ียวกับความเขาใจในเร่ืองธรรมชาติของมนุษย

ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยเปนเร่ืองสําคัญมาก
ในศาสตรวิทยาทุกแขนงเลยทีเดียว

เราจะตองมีความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยน้ีเปน
ฐานกอน ถาเขาใจธรรมชาติของมนุษยผิดพลาดแลว วิทยาการน้ันๆ
จะไมสามารถเขาถึงความจริงโดยสมบูรณ และจะไมสามารถแก
ปญหาของมนุษยไดจริงดวย

ในเร่ืองธรรมชาติของมนุษยน้ี เศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร
และพุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร

ไดบอกแลววา เศรษฐศาสตรน้ันมองถึงธรรมชาติของความ
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ตองการของมนุษย แตมองความตองการของมนุษยน้ันเพียงดาน
เดียว โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของความตองการ

ถาเปนอยางน้ีก็ตองถามวา คุณภาพของความตองการของ
มนุษยน้ันเปนธรรมชาติหรือไม ถามันเปนธรรมชาติก็แสดงวาเศรษฐ
ศาสตรไมยอมพิจารณาความจริงท่ีมีอยูในธรรมชาติท้ังหมด ถาเปน
อยางน้ีแลวเราจะมีเศรษฐศาสตรท่ีสมบูรณไดอยางไร และจะแก
ปญหาของมนุษยโดยสมบูรณไดอยางไร

เศรษฐศาสตรอาจจะแกตัวออกไปไดวา เราก็เปนสเปช- เชี
ยลไลเซชั่น มีความชํานาญพิเศษเฉพาะดานหน่ึง จะตองไปรวมมือ
กับวิทยาการอื่นๆ ในดานท่ีตัวเราน้ันเก่ียวของตอไป ถายอมรับอยาง
น้ีก็พอไปได แตอาจจะชาไป หรือเขาแงเขามุมไมถนัด

ก. ความตองการ
ทีน้ี มาพูดกันถึงเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ในแงความ

ตองการกอน
ในแงความตองการของมนุษยน้ัน อยางนอยเศรษฐศาสตร

สมัยใหมน้ีก็มีความเขาใจตรงกับพุทธศาสนาท่ีวา ความตองการของ
มนุษยไมจํากัด มนุษยมี unlimited  wants เราบอกวา ความ
ตองการของมนุษยน้ันไมมีท่ีสิ้นสุด

ในพุทธศาสนาน้ัน มีพุทธภาษิตเก่ียวกับเร่ืองน้ีมากมาย เชน
วา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี

เพราะวาแมนํ้าน้ัน บางโอกาส บางเวลา มันยังมีเวลาเต็มได
แตความตองการของมนุษยไมมีวันเต็ม

บางแหงบอกวา ถึงแมเงินตราจะตกลงมาเปนหาฝน ความ
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อิ่มในกามท้ังหลายของมนุษยก็ไมมี หรือบางแหงทานบอกวา ถึงจะ
เนรมิตภูเขาใหเปนทองท้ังลูก ก็ไมสามารถจะทําใหคนแมแตคนหน่ึง
คนเดียวพึงพอใจไดโดยสมบูรณ ไมเต็มอิ่มของเขา  

ฉะน้ัน ในทางพุทธศาสนา จึงมีเร่ืองพูดมากมายเก่ียวกับ
ความตองการท่ีไมจํากัดของมนุษย

ในท่ีน้ี อาตมภาพจะเลานิทานใหฟงเร่ืองหนึ่ง เรามายอมเสีย
เวลากับนิทานสักนิดหน่ึง ความจริงนิทานน้ีมิใชเอามาเลาเฉยๆ มัน
มีนัยความหมายแฝงอยู ก็เอามาเลาดูซิวา มันมีความหมายแฝงวา
อยางไร ทานเลาไวในชาดกเร่ืองหนึ่งวา

ในอดีตกาลเรียกวาปฐมกัปปทีเดียว มีพระเจาแผนดินองค
หน่ึงพระนามวาพระเจามันธาตุ (พอดีช่ือมาใกลกับนักเศรษฐศาสตร
คนสําคัญของอังกฤษคนหน่ึงท่ีช่ือวามัลธัส - Malthus) พระเจามัน
ธาตุน้ีเปนพระเจาแผนดินท่ีย่ิงใหญมาก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  

พระเจาจักรพรรดิมันธาตุปรากฏเปนเร่ืองราวในนิทานวา มี
อายุยืนนานเหลือเกิน มีรัตนะ ๗ ประการ ตามแบบแผนของพระเจา
จักรพรรดิท้ังหลาย แลวก็มีฤทธิ์ ๔ ประการ ซ่ึงทานรูกันจึงไมไดบอก
ไววาฤทธิ์อะไรบาง รวมความวา เปนบุคคลท่ีเรียกวาอัจฉริยมนุษย
ไมมีใครเหมือน มีอะไรพร่ังพรอมสมบูรณทุกอยาง  

พระเจามันธาตุน้ีมีอายุยืนยาวมาก ไดเปนเจาชายอยู
๘๔,๐๐๐ ป แลวก็ไดเปนพระอุปราชอยู ๘๔,๐๐๐ ป ครองราช
สมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิมาอีก ๘๔,๐๐๐ ป

พอลวงมา ๘๔,๐๐๐ ปแลว วันหน่ึงพระเจามันธาตุก็แสดง
อาการเบ่ือหนายใหปรากฏวา ทรัพยสมบัติท่ีมีมากมายน้ีพระองคไม
เพียงพอเสียแลว
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เมื่อพระองคแสดงอาการใหปรากฏแลว ขาราชบริพารท้ัง
หลายก็ทูลถามวา พระองคเปนอยางไร มีอาการอยางน้ีไมสบายพระ
ทัยอะไร พระองคก็ตรัสวา แหม! ความสุขสมบูรณหรือสมบัติท่ีน่ีมัน
นอยไป มีท่ีไหนท่ีมันดีกวาน้ีมั๊ย

ขาราชบริพารก็กราบทูลวา ก็สวรรคซิ พระเจาขา
พระเจามันธาตุน้ีเปนจักรพรรดิ และมีอิทธิฤทธิ์ย่ิงใหญมากท่ี

วา ๔ ประการน้ัน และมีจักรรัตนะ เมื่อเขาบอกวาสวรรคดีกวา ก็ทรง
ใชจักรรัตนะน้ัน (จักรรัตนะก็คือวงลอของพระเจาจักรพรรดิ) พาให
พระองคข้ึนไปถึงสวรรคช้ันจาตุมหาราช

มหาราชท้ัง ๔ พระองคก็ออกมาตอนรับ ทูลถามวา พระองค
มีความตองการอยางไร เมื่อรูความประสงคแลว ก็เชิญเสด็จใหเขา
ครองราชสมบัติในสวรรคช้ันจาตุมหาราชท้ังหมด

พระเจามันธาตุครองราชสมบัติอยูในสวรรคช้ันจาตุ-มหาราช
เปนเวลายาวนานมาก จนกระท่ังตอมาวันหน่ึงก็แสดงอาการเบ่ือ
หนายใหปรากฏอีก แสดงวาไมพอเสียแลว สมบัติในช้ันน้ีไมมีความ
สุขเพียงพอ ขาราชบริพารก็ทูลถาม พระองคก็บอกใหทราบและตรัส
ถามวา มีท่ีไหนดีกวาน้ีอีกไหม

ขาราชบริพารก็ทูลตอบวา มีซิพะยะคะ ก็สวรรคช้ันดาวดึงส
ไงละ

พระเจามันธาตุก็เลยอาศัยจักรรัตนะหรือวงลอของพระเจา
จักรพรรดิน้ัน ข้ึนไปอีกถึงสวรรคช้ันดาวดึงส

สวรรคช้ันดาวดึงสน้ันพระอนิทรครอบครอง พระอนิทรก็ออก
มาตอนรับเชิญเสด็จ แลวก็แบงสวรรคชั้นดาวดึงสใหครอบครองคร่ึงหน่ึง

พระเจามันธาตุครอบครองสวรรคช้ันดาวดึงสรวมกับพระ
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อินทรคนละครึ่ง ตอมาเปนเวลายาวนาน จนกระท่ังพระอินทรองค
น้ันหมดอายุสิ้นไป พระอินทรองคใหมก็เกิดมาแทนและครองราชย
ไปจนสิ้นอายุอีก พระอินทรครอบครองราชสมบัติสิ้นอายุไปอยางน้ี
๓๖ องค พระเจามันธาตุก็ยังครองราชยอยูในสวรรค

มาถึงตอนน้ีพระเจามนัธาตุชักไมพอใจ เอ! สวรรคคร่ึงเดียวน่ี
มนันอยไป เรานาจะครองสวรรคท้ังหมด ก็เลยคิดจะฆาพระอนิทรเสยี
เลย แตมนุษยน้ันฆาพระอนิทรไมได เพราะมนุษยฆาเทวดาไมสําเร็จ

เมื่อความอยากน้ีไมไดรับการตอบสนอง ความอยากหรือ
ตัณหาของพระเจามันธาตุน้ัน ทานบอกวามีรากเนา ตัณหารากเนา
เสียแลว ไมไดสมประสงค ไมไดความพึงพอใจ พระเจามันธาตุก็เลย
แก พอแกแลวก็เลยตาย ตกจากสวรรค หลนตุบลงมาในสวน ทาน
บอกวาอยางน้ัน คือหมายถึงสวนหลวง

เปนอันวา พระเจามันธาตุก็ตกจากสวรรคหลนลงมาในสวน
คนสวนมาพบเขา ก็เลยไปกราบทูลพระญาติวงศท้ังหลาย (ไมรูวา
เหลนโหลนรุนไหน) มากันพรอมหนา แลวก็ทําพระแทนท่ีประทับ
บรรทมให พระเจามันธาตุก็เลยสวรรคตในสวนน้ันเอง

แตกอนจะสวรรคต พระญาติวงศก็ถามวา พระองคมีพระ
ราชดําริอะไรจะฝากฝงสั่งเสียไหม

พระเจามนัธาตก็ุประกาศความย่ิงใหญวา เราน่ีนะเปนจักรพรรดิ
ย่ิงใหญ ไดครองราชสมบัติในมนุษยนานเทาน้ัน ไดข้ึนไปครอง
สวรรคช้ันจาตุมเทาน้ัน และไดไปครองสวรรคช้ันดาวดึงสอีกคร่ึงหน่ึง
เปนเวลาเทาน้ัน แตยังไดไมเต็มตามตองการก็จะตายเสยีแลว ก็เลยจบ

เร่ืองพระเจามันธาตุก็จบเทาน้ี เอาละ น่ีเปนการเลานิทานให
ฟงวา ในเร่ืองความตองการของมนุษยน้ัน พุทธศาสนาเห็นตรงกับ
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เศรษฐศาสตรอยางหน่ึงวา มนุษยมคีวามตองการไมจํากัดหรือไมสิน้สดุ
แตไมเทาน้ี พุทธศาสนาไมจบเทาน้ี พุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติ

ของมนุษย อยางนอยท่ีเก่ียวกับเศรษฐศาสตรจะพึงเขาใจ ๒ ประการ
ประการที่หนึ่ง คือ ความตองการน้ี ตามหลักพุทธศาสนา ใน

แงท่ีหน่ึงยอมรับวา มนุษยมีความตองการไมจํากัด แตน้ันเปนเพียง
ความตองการประเภทท่ี ๑

พุทธศาสนาแยกความตองการเปน ๒ ประเภท ความ
ตองการอีกประเภทหน่ึงคอนขางจะจํากัด

ความตองการ ๒ ประเภทน้ี ถาใชภาษาสมัยใหมยังหาศัพท
โดยตรงไมได ความตองการประเภทท่ีหน่ึง ขอเรียกวาความตองการ
สิ่งเสพปรนเปรอตน คือ ตัณหา เปนความตองการท่ีไมจํากัด

สวนความตองการประเภทท่ี ๒ ขอเรียกวา ความตองการ
คุณภาพชีวิต คือ ฉันทะ เปนความตองการท่ีมีขอบเขตจํากัด

ประการทีส่อง ซ่ึงสมัพนัธกับหลกัความตองการ คอื พุทธศาสนา
ถือวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาได และการท่ีมนุษยเปนสัตวท่ี
ฝกฝนพัฒนาไดน้ี ก็สัมพันธกับความตองการคุณภาพชีวิต กลาวคือ

การท่ีมนุษยตองการคุณภาพชีวิตน้ัน เปนการแสดงถึงภาวะท่ี
มนุษยตองการพฒันาตนเอง หรือพัฒนาศกัยภาพของตนเองข้ึนไป

เพราะฉะน้ัน สาระอยางหน่ึงของการพัฒนามนุษยก็คือ การ
ท่ีเราจะตองพยายามหันเห หรือปรับเปลี่ยนความตองการจากความ
ตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน มาเปนความตองการคุณภาพชีวิต

น้ีเปนลักษณะอยางหน่ึงของการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย 
ซ่ึงก็มาสัมพันธกับเร่ืองความตองการ

เปนอันวา พุทธศาสนาถือวา ความตองการ มี ๒ ประเภท คือ
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๑. ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน ท่ีไมมีขีดจํากัด และ
๒. ความตองการคุณภาพชีวิต ท่ีมีขอบเขตจํากัด
ความตองการ ๒ อยางของมนุษยน้ัน มักจะมีปญหาขัดแยง

กันเองบอยๆ
ยกตัวอยางเชนวา เราจะกินอาหาร เรายอมมีความตองการ

๒ ประเภทน้ีซอนกันอยู
แตในมนุษยท่ัวไปน้ัน ความตองการคุณภาพชีวิตอาจจะมี

โดยไมตระหนัก มนุษยมักตระหนักรูตัวแตความตองการประเภทท่ี ๑
ความจริงน้ัน ความตองการท่ีเปนสาระ คือตองการคุณภาพ

ชีวิต มนุษยตองการกินอาหารเพื่ออะไร เพ่ือจะหลอเลี้ยงรางกายให
แข็งแรง ใหมีสุขภาพดี อันน้ีแนนอน

แตอีกดานหน่ึงท่ีปรากฏแกมนุษยคืออะไร มนุษยตองการ
เสพรสอาหาร ตองการความอรอย ตองการอาหารท่ีดีๆ ในแงของ
ความเอร็ดอรอย หรือโก และความตองการน้ีอาจจะขัดแยงกับความ
ตองการคุณภาพชีวิต คือมันอาจจะกลับมาทําลายคุณภาพชีวิตดวย

ความตองการเสพรสน้ีจะทําใหเราแสวงหาอาหารท่ีมีรสชาด
ดีท่ีสุด แลวอาจจะมีการปรุงแตงรสอาหาร ซ่ึงสิ่งท่ีปรุงแตงกลิ่น สี
และรสของอาหารน้ัน อาจจะเปนโทษตอรางกาย เปนอันตรายตอสุข
ภาพ เสียคุณภาพชีวิต

อีกประการหน่ึง คนท่ีกินเอาแตความอรอย ก็อาจจะกินโดย
ไมมีประมาณ กินเกินไป กินจนกระท่ังทองอืดไมยอย หรืออาจจะ
อยางนอยทําใหอวนเกินไป ก็เปนอันตรายตอสุขภาพอีก กับท้ังทําให
แพงโดยใชเหตุ

อาหารท่ีใหคุณภาพชีวิต อํานวยคุณคาท่ีชีวิตตองการน้ัน
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อาจจะหาไดในราคาเพียง ๒๐ บาท แตคนท่ีกินเพ่ือเสพรสอรอย
เสริมความโก จะตองว่ิงไลตามตัณหาอยางไมมีท่ีสิ้นสุด

ราคาอาหารเพ่ือจะสนองความตองการประเภทท่ี ๑ ท่ีวา
สนองความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน อาจจะรอยบาท พันบาท
คาอาหารมื้อเดียวเปนหมื่นบาทยังเคยไดยินเลย

เพราะฉะน้ัน ความตองการประเภทท่ี ๒ กับประเภทท่ี ๑
บางทีก็ขัดกัน และขัดกันบอยๆ ดวย

ถามนุษยสนองความตองการประเภทสิ่งเสพปรนเปรอตนน้ี
มาก ก็จะทําลายคุณภาพชีวิตไปเร่ือย

ไมเฉพาะในการบริโภคอาหารเทาน้ัน ในกิจกรรมของมนุษย
ทุกอยาง แมแตการใชเทคโนโลยีก็เหมือนกัน จะตองแยกใหไดวาอัน
ไหนเปนความตองการคุณภาพชีวิต อันไหนเปนความตองการสิ่ง
เสพปรนเปรอตน และเอาสองดานน้ีมาพิจารณา

หลักเร่ืองความตองการ ๒ อยางน้ี  นําตอไปสูเร่ืองคุณคา
เพราะความตองการทาํใหเกิดคุณคา

ในเมื่อความตองการมี ๒ อยาง คุณคาก็เกิดข้ึนเปน ๒ อยาง
เชนเดียวกัน จะแยกเปน

๑. คุณคาแท คือคุณคาท่ีสนองความตองการคุณภาพชีวิต
๒. คุณคาเทียม คือคุณคาเพ่ือสนองความอยากเสพสิ่งปรน

เปรอตน
ถาเราจะมีจะใชอะไรสักอยางหน่ึง สิ่งน้ันอาจจะมีคุณคาท่ี

แทแกเราสวนหน่ึง แตมักจะมีคุณคาเทียม ท่ีเกิดจากตณัหาและ
มานะ เพ่ือใหไดอรอย เพ่ือใหไดโกเก เพ่ือแสดงความมฐีานะ ตลอดจน
คานิยมทางสงัคมอะไรตออะไรพร่ังพรูเขามา จนกลบคุณคาแทน้ัน
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ข. การบริโภค
จะพูดตอไปถึงเร่ืองการบริโภค ซ่ึงก็เชนเดียวกัน ตองแยกวา

เปนการบริโภคเพ่ือสนองความตองการแบบไหน
- บริโภคเพ่ือสนองความตองการคุณคาแท หรือ
- บริโภคเพ่ือเสพคุณคาเทียม

การบริโภคน้ีเปนจุดยอดของเศรษฐศาสตรก็วาได คือ กิจ
กรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยน้ัน จุดยอดอยูท่ีการบริโภค

เราเขาใจความหมายของการบริโภควาอยางไร เศรษฐ-
ศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม กับเศรษฐศาสตรแบบพุทธ จะใหความ
หมายของการบริโภคไมเหมือนกัน

การบริโภคเปนการบําบัดหรือสนองความตองการ อนัน้ีแน
นอน เราอาจจะพูดในแง เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม วา

การบริโภค คือ การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ
เพ่ือใหเกิดความพอใจ

น่ีคือคําจํากัดความของเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม 
บําบัดความตองการเพ่ือใหไดรับความพึงพอใจ แลวก็จบ

ทีน้ีขอใหมาดูอีกแบบหนึ่ง คือ เศรษฐศาสตรแบบพุทธ บอก
วา

การบริโภค คือ การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ
เพ่ือใหไดรับความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตข้ึน

หมายความวา การบริโภคจะตองมจุีดหมาย คอืจะตองระบุให
ชัดลงไปวาไดผลหรือบรรลุจุดหมายอะไร จึงเกิดความพึงพอใจ ไมใช
แคเกิดความพอใจข้ึนมาลอยๆ บนจุดหมายท่ีแอบแฝง

เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมบอกวา ตองการแลวก็
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บริโภค แลวเกิดความพึงพอใจ ก็จบ ไมตองคํานึงวาตองการแบบ
ไหน และวาหลังจากน้ันมันจะเปนอยางไร ฉะน้ัน จะบริโภคอะไรก็ได
ใหเราพอใจก็แลวกัน มันจะเสียคุณภาพชีวิตหรือไมเสีย ไมคํานึง

แตพุทธศาสนาบอกวา จะบําบัดความตองการเพื่อใหไดรับ
ความพึงพอใจก็ถูกตอง แตไดรับความพึงพอใจโดยมองเห็นผลตาม
มาท่ีจะเกิดคุณภาพชีวิต ฉะน้ัน การบริโภคจึงตองมีความมุงหมาย
วาเพ่ือใหไดคุณภาพชีวิต น้ีก็เปนแงหน่ึงท่ีตางกัน

ค. งาน และการทํางาน
เมื่อตางกันในธรรมชาติของเร่ืองเหลาน้ี คือ เร่ืองความ

ตองการ  เร่ืองคุณภาพของความตองการ เร่ืองคุณคา เร่ืองการ
บริโภคแลว มันก็ตางกันแมกระท่ังในเร่ืองธรรมชาติของงาน

ความหมายของงานในแงของเศรษฐศาสตร กับพุทธเศรษฐ-
ศาสตรตางกันอยางไร โดยสัมพันธกับความตองการสองอยางน้ัน

แบบท่ี ๑ ถาทํางานดวยความตองการคุณภาพชีวิต (รวมทั้ง

ตองการพัฒนาตนหรือพัฒนาศักยภาพของมนุษย) ผลไดจากการทํางานตรง
กับความตองการทันที เพราะฉะน้ัน การทาํงานจึงเปนความพึงพอใจ

แบบท่ี ๒ ถาทํางานดวยความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน
ผลไดจากการทํางานไมใชผลท่ีตองการ แตเปนเงื่อนไขเพื่อใหไดผล
อยางอื่นท่ีตองการ เพราะฉะน้ัน การทาํงานจึงเปนความจาํใจ

ความหมายของงานเปนคนละอยาง เมื่อก้ีการทํางานเปน
ความพอใจ แตเด๋ียวน้ีการทํางานเปนความจําใจ

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตะวันตกน้ัน มาจากฐานความคิดท่ีถือ
วา work คือการทํางาน เปนเร่ืองจําใจ เราทํางานคือ work ดวย
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ความลําบากเหน็ดเหน่ือย เพ่ือใหไดเงินมาซ้ือหาสิ่งเสพบริโภค เรา
จึงตองมีเวลาเหลือท่ีจะมี leisure หาความสุขสําราญยามพักผอน
จากงาน แลวก็ไดรับความพึงพอใจ ฉะน้ัน งานกับความพึงพอใจจึง
เปนคนละเร่ืองกัน อยูตางหาก เปนฝายตรงขามกัน

อยางไรก็ตาม แมวาเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมจะ
มอง work เปน labor ท่ีลําบากหนักเหน่ือย ซ่ึงนําไปสูทัศนคติแบบ
จําใจจําทําจําทน ท่ีจะตองมี leisure มาสลับใหผอนคลาย แตวัฒน-
ธรรมตะวันตกอีกดานหนึ่ง ก็ไดปลูกฝงนิสัยรักงานและความใฝรูให
แกฝร่ังอยางแนนลึก

ดังน้ัน ฝร่ังจํานวนมากจึงมีความสุขจากการศึกษาคนควา
และทํางานอยางเอาจริงเอาจังอุทิศตัว และฝร่ังพวกหลังน้ีแหละ ท่ี
เปนแกนแหงพลังขับเคลื่อนของอารยธรรมอยางแทจริง*

แตถาสังคมใดไมมีวัฒนธรรมท่ีใฝรูและรักงานเปนฐานท่ีมั่น
คง แลวไปรับเอาความคิดแบบทํางานเพื่อเปนเงื่อนไขใหไดผลตอบ
                                                                                                    
*
 ขอใหดูตัวอยางท่ีมีผูเขียนไววา ไอนสไตนมี work เปนชีวติชีวาและความสขุพรอมอยูในตัว

"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).

[ท้ังหมดน้ี จาก The Columbia Dictionary of Quotations, 1993]
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แทนมายึดถือปฏิบัติ ก็จะตองเกิดปญหามีผลเสียแกการทํางาน แก
เศรษฐกิจ แกชีวิตและสังคมท้ังหมด

ขอยกตัวอยางการทํางานท่ีมีลักษณะตางกันสองแบบน้ัน
นาย ก. ทํางานวิจัยเร่ืองหนึ่ง สมมุติวาเร่ืองการกําจัดแมลง

ดวยวิธีไมใชสารเคมี นาย ก. ทํางานวิจัยเร่ืองน้ีเพ่ือความรูและการ
ใชประโยชนจากตัวความรูน้ีโดยตรง เขาตองการความรูในเร่ืองน้ี
จริงๆ นาย ก. จะทํางานน้ีดวยความพอใจ เพราะวาความรูและการท่ี
ไดใชประโยชนจากงานวิจัยน้ีคือตัวผลท่ีตองการจากการทํางาน

ฉะน้ัน ความกาวหนาของงานวิจัย และการไดความรูเพ่ิมข้ึน
จึงเปนความพึงพอใจทุกขณะ เมื่อเขาทํางานไป เขาก็ไดรับความพึง
พอใจ เมื่อความรูเกิดข้ึน มีความเขาใจชัดเจนย่ิงข้ึน ความพึงพอใจก็
ย่ิงเกิดเพ่ิมข้ึนเร่ือยไป

นาย ข. ทํางานวิจัยอยางเดียวกัน คือเร่ืองกําจัดแมลงดวยวิธี
ไมใชสารเคมี แตวิจัยเพ่ือเงิน เพ่ือจะไดเลื่อนข้ัน ทีน้ี ผลไดจากงาน
คือความรูและประโยชนจากการวิจัยน้ัน ไมใชผลท่ีเขาตองการโดย
ตรง แตจะเปนเงื่อนไขใหเขาไดเงิน เปนเงื่อนไขใหเขาไดผลตอบแทน
อยางอื่นท่ีเขาตองการอีกทีหน่ึง ฉะน้ัน ตอนท่ีเขาทํางานน้ี เขาจะ
ทํางานดวยความจําใจ ไมเกิดความสุขจากการทํางาน

เทาท่ีวามาในตอนน้ี  เปนเร่ืองธรรมชาติของงาน ซ่ึงจะเห็น
วา งานในแงของพุทธศาสนาท่ีทําเพ่ือสนองความตองการคุณภาพ
ชีวิต จะทําใหเกิดความพึงพอใจไดตลอดเวลา คนสามารถทํางาน
ดวยความสุข เราจึงเรียกการทํางานประเภทน้ีวา ทาํดวยฉันทะ

แตถาทํางานดวยความตองการอีกประเภทหน่ึง คือโดย
ตองการคาตอบแทนหรอืสิง่เสพปรนเปรอตน ก็เรียกวา ทาํงานดวยตณัหา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

/ 149

๓๗

๓๗

ถาทํางานดวยตัณหา ก็ตองการไดเสพบริโภคหรือผลตอบ
แทนตามเงื่อนไข แตเมื่อยังทํางานอยู ยังไมไดเสพผลน้ัน ก็ยังไมได
รับความพึงพอใจ จึงทํางานโดยไมมีความสุขตลอดเวลา

ในเร่ืองธรรมชาติของความตองการ ธรรมชาติของคณุคา ตลอด
มาจนถึงเร่ืองของงานนี้ พุทธศาสนายอมรับความจริงทุกข้ันตอน

ความจริงท่ีวา คนท้ังหลายโดยท่ัวไปจะตองมีตัณหาเปน
ธรรมดาน้ี ก็ยอมรับ แตในเวลาเดียวกันก็มองเห็นวา มนุษยมีความ
ตองการคุณภาพชีวิตอยูดวย ซ่ึงเปนความตองการท่ีแทของชีวิตเอง
และในการตองการคุณภาพชีวิตน้ี เขาก็ตองการท่ีจะฝกฝนพัฒนา
ตนใหดีย่ิงข้ึนไปดวย

เพราะฉะน้ัน ในการเปนอยูของมนุษย แมวามนุษยจะมี
ตัณหา แตทําอยางไรเราจะหันเหความตองการน้ีใหเบนไปสูความ
ตองการคุณภาพชีวิตใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได แลวใหการสนอง
ความตองการคุณภาพชีวิตน้ัน เปนไปเพ่ือการพัฒนาตนตอไป

ความหมายท่ีเปลี่ยนไปน้ี จะมีผลโยงไปถึงเร่ืองอื่นๆ ตอไป
อีก แมแตคําจํากัดความเกี่ยวกับ wealth หรือโภคทรัพย คําจํากัด
ความเก่ียวกับสินคาและบริการ คําจํากัดความเกี่ยวกับเร่ืองการแขง
ขันและการรวมมือ เปนตน

เมื่อฐานความคิดตางกันแลว มันก็ตางกันไปหมด

ง. การแขงขัน-การรวมมือ
ขอยกมาพูดอีกเร่ืองหนึ่งคือ การแขงขัน และการรวมมือ
ในแงของเศรษฐศาสตร เขาบอกวา เปนธรรมชาติของมนุษย

ท่ีจะมีการแขงขันกัน
แตในทางพุทธศาสนาบอกวา มนุษยน้ันมีธรรมชาติท้ังแขง
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ขันและรวมมือ ย่ิงกวาน้ันยังอาจจะแยกเปนวา มีความรวมมือแท
และความรวมมือเทียม

ความรวมมือเทียมเปนอยางไร?
การแขงขันกันเปนเร่ืองธรรมดา เมื่อเราแขงขันกันเพ่ือสนอง

ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน เราจะแขงขันกันเต็มท่ี เพราะตาง
คนตางก็อยากไดเขามาหาตัวใหมากท่ีสุด เพราะมันไมรูจักพอ มัน
ไมรูอิ่ม มันไมเต็ม ฉะน้ัน ถาเอาเขามาท่ีตัวเองไดมากท่ีสุด คนอื่นไม
ไดเลยก็เปนการดี จึงตองแขงขันเพ่ือใหตนไดมากท่ีสุด เปนเร่ือง
ธรรมดา มนุษยมีธรรมชาติแหงการแขงขันกันเพราะเปนไปตามธรรม
ชาติของความตองการในแงท่ีหน่ึง

อยางไรก็ตาม เราอาจจะเอาธรรมชาติของการแขงขันน้ันมา
ใชเปนแรงจูงใจใหคนรวมมือกัน เรียกวาทําใหคนฝายหน่ึงรวมมือกัน
เต็มท่ีเพ่ือจะแขงขันกับอีกฝายหน่ึง โดยอาศัยการแขงขันน้ันเองมา
ทําใหเกิดการรวมมือกันข้ึน เชนวา เราอาจจะย่ัวยุ ชักจูงใหประชา
ชนมีชาตนิิยม รวมหัวกันแอนต้ีสินคาจากตางประเทศก็ได แตฐาน
ของมันก็คือการแขงขันท้ังสิ้น

การนําเอาการแขงขันมาย่ัวยุทําใหเกิดการรวมมือกันใน
ระดับหน่ึงอยางน้ี เรียกวาความรวมมือเทียม

อีกอยางหน่ึงคือความรวมมือแท ความรวมมือแทก็คือ การ
รวมมือกันในความพยายามท่ีจะสนองความตองการคุณภาพชีวิต

เมื่อตองการคุณภาพชีวิตน้ัน มนุษยสามารถรวมมือกันได
เพ่ือชวยกันแกปญหาของมนุษยเอง ฉะน้ัน ธรรมชาติของมนุษยน้ีจึง
มีทางท่ีจะฝกใหรวมมือกันได และการฝกฝนพัฒนามนุษยอยางหน่ึง
ก็คือ การท่ีจะหันเหใหมนุษยเปลี่ยนจากการแขงขันกันมารวมมือกัน
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ในการท่ีจะแกปญหาของมนุษย
เปนอันวา เพ่ือคุณคาแท มนุษยก็สามารถรวมมือกันได แต

เพ่ือคุณคาเทียม มนุษยจะแขงขันกัน (รวมท้ังรวมมือเทียม) อยางสุด
ชีวิตจิตใจ เพ่ือชวงชิงตําแหนงหรือลาผลประโยชน

น่ีก็เปนเร่ืองราวตางๆ ท่ีขอยกมาเพ่ือเปนตัวอยางแสดงถึง
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะก็คือธรรมชาติ
ของความตองการ

จ. สันโดษ-คานิยมบริโภค
จะขอแทรกเร่ืองหน่ึงเขามา ซ่ึงไมตรงกับประเด็นท่ีกําลังพูด

โดยตรง แตสัมพันธกัน กลาวคือ เราเคยมีปญหาเก่ียวกับเร่ือง
สันโดษ ก็จึงอยากจะยกมาพูดในที่น้ีดวย

ความสันโดษน้ี ก็เก่ียวกับเร่ืองคุณภาพชีวิต เก่ียวกับเร่ือง
ความตองการของมนุษย ท่ีแยกเปนความตองการประเภทท่ี ๑ และ
ความตองการประเภทท่ี ๒

ตามธรรมดาท่ีเราเห็นกันงายๆ ก็คือ ถาคนใดสันโดษ ความ
ตองการของเขาก็นอยกวาคนไมสันโดษ อันน้ีเปนธรรมดาแทๆ

แตในกรณีท่ีถูกตอง ความสันโดษ ก็คือไมมีความตองการ
เทียม ไมเห็นแกความตองการประเภทเสพสิ่งปรนเปรอตน แตมี
ความตองการคุณภาพชีวิต

การท่ีเราเขาใจความหมายของสันโดษผิดพลาด ก็เพราะไม
ไดแยกเร่ืองความตองการ คนท่ีมีความสันโดษน้ัน ยังตองมีความ
ตองการคุณภาพชีวิตดวย จึงจะเปนความหมายท่ีถูกตอง

จุดท่ีพลาดก็คือ เมื่อไมรูจักแยกประเภทความตองการ ก็เลย



เศรษฐศาสตรแนวพุทธ๔๐

๔๐

พูดคลุมปฏิเสธความตองการไปเลย คนสันโดษก็เลยกลายเปนคนท่ี
ไมตองการอะไร อันน้ีเปนความผิดพลาดข้ันท่ีหน่ึง

ท่ีจริงแลว ความตองการคุณคาแท-คุณคาเทียม ยังนําไปสู
อีกสิ่งหน่ึงท่ีเรียกวาความขาดแคลนแท-ความขาดแคลนเทียม แต
อันน้ีเด๋ียวจะมากไป ขอผานไปกอน

หันกลับมาเร่ืองความสันโดษ เรามีความเช่ือกันวา คนไทย
สันโดษ แตมีงานวิจัยแสดงผลออกมาวา คนไทยมีคานิยมบริโภค
มาก เคยสังเกตหรือไมวา สองอยางน้ีมันไปกันไมได มันขัดแยงกัน
ในตัว เราเคยจับมาเขาคูเทียบกันหรือเปลา

มีความเช่ือวาคนไทยน้ีสันโดษ แตพรอมกันน้ันก็มีผลงาน
วิจัยออกมาวาคนไทยมีคานิยมบริโภคมาก ถาคนไทยสันโดษ คน
ไทยจะไมสามารถมีคานิยมบริโภค ถาคนไทยมีคานิยมบริโภค คน
ไทยจะไมสามารถสันโดษ ฉะน้ัน จะตองผิดอยางใดอยางหน่ึง

แตท่ีเราพูดไดอยางหน่ึงก็คือ มีคําติเตียนวา คนไทยสันโดษ
ทําใหไมกระตือรือรน ไมขวนขวาย ไมดิ้นรน ทําใหประเทศชาติไม
พัฒนา อันน้ีขอเรียกวาเปนคํากลาวหา

ทีน้ีก็มีคําพูดอีกดานหนึ่งวา คนไทยมีคานิยมบริโภค คนไทย
ไมชอบผลิต ก็ขัดขวางการพัฒนาเชนเดียวกัน

ตกลงวา มองแงหน่ึงคนไทยสันโดษ ก็ขัดขวางการพัฒนา
อีกแงหน่ึง คนไทยมีคานิยมบริโภค ก็ขัดขวางการพัฒนา

แตท่ีแนๆ ก็คือ การเราความตองการใหชอบบริโภคมาก (ท่ี
ใด) ไมจําเปนตองทําใหเกิดการผลิตมาก (ท่ีน่ัน)

ฉะน้ัน การท่ีมีความเช่ือกันในชวงหน่ึงวา จะตองเราความ
ตองการใหคนอยากบริโภคใหมาก จึงจะทําใหคนพัฒนาประเทศ
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ชาติไดสําเร็จ แลวปลุกเราตัณหากันใหญ จึงกลายเปนใหผลท่ีกลับ
ตรงขามคือ คนไทยมีคานิยมบริโภคมาก โดยไมชอบผลิต เลยกลับ
ทําใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาประเทศชาติหนักลงไปอีก เพราะมี
อะไรก็จะกินจะใชจะซ้ือจะหาทาเดียว แตไมรูจักทํา

ประเทศอื่นเจริญอยางไรๆ เขามีอะไรใชอยางไร เราก็อยาก
จะมีจะใชบาง แลวก็ภูมิใจท่ีมีท่ีใชอยางเขา แตไมภูมิใจท่ีจะทําใหได
อยางเขา น่ีแหละคือคานิยมท่ีขัดขวางการพัฒนาเปนอยางมาก มัน
เปนเคร่ืองสอแสดงวา การเราความตองการโดยไมเขาใจธรรมชาติ
ของมนุษยใหถูกตองน้ัน จะไมนําไปสูผลท่ีตองการอยางแทจริง

การท่ีเราเราคานิยมบรโิภค ตองการใหคนบรโิภคมาก ไมจําเปน
ตองทําใหเกิดการผลิตข้ึน แตจะทําใหเกิดความฟุงเฟอ การกูหน้ียืม
สิน ทุจริต เพ่ือการบริโภคไดมาก เปนการพัฒนาท่ีผิดพลาดอยางย่ิง

เปนไปไดไหมวา คนไทย (สมัยหน่ึง) อาจจะสันโดษจริง และ
คนไทย (อีกสมัยหน่ึง) ก็มีคานิยมบริโภคมากจริง โดยท่ีคนไทย
เปลี่ยนนิสัย เคลื่อนจากความสันโดษมาสูการมีคานิยมบริโภค

ถาเปนอยางน้ี ก็หมายความวา การนําเอาระบบเศรษฐกิจ
แบบตะวันตกเขามาใชในประเทศไทย หรือการนําเศรษฐศาสตร
แบบตะวันตกเขามาใชในประเทศไทยน้ัน ไดนํามาใชอยางผิดพลาด
ทําใหเกิดผลเสีย

ท่ีแทน้ัน ถาคนไทยมีความสันโดษจริง มันก็เปนโอกาสวา
เราสามารถใชสันโดษน้ันเปนฐาน แลวสงเสริมใหเกิดการผลิตข้ึน คอื
เดินหนาจากความสนัโดษน้ันมาตอเขากับการผลติ

เหมือนอยางประเทศตะวันตกเมื่อเร่ิมยุคอุตสาหกรรมใหมๆ 
ก็เร่ิมความเจริญทางอุตสาหกรรมดวย work ethic ท่ีเรียกกันวา
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Protestant ethic
ระบบจริยธรรมโปรเตสแตนตน้ีสอนฝร่ังใหรักงาน มีความ

เปนอยูแบบสันโดษ ใหประหยัด ใหเปนอยูอยางมัธยัสถ ใชจายเขียม
ท่ีสุด ไมหาความเพลิดเพลินสุขสําราญ หรือฟุงเฟอฟุมเฟอย เมื่อมี
รายได ก็เก็บออมไว เพ่ือเอาเงินท่ีเก็บออมไวมาลงทุนตอไป เพ่ือจะ
ไดผลิตใหมากข้ึน

ฉะน้ัน คนในยุคท่ีเรียกวาปฏวัิตอิตุสาหกรรมในตะวันตกน้ัน
จะมีความเปนอยูอยางสันโดษ แตมีความตองการในการผลิตมาก ก็
จึงหันเหแรงงานของตัวเอง แทนท่ีจะใชในการบริโภค ก็เอามาใชใน
การผลิต เพ่ือสรางสรรคพัฒนาใหเกิดความเจริญทางอุตสาหกรรม

โดยนัยน้ี ก็หมายความวา เรามีทุนดีอยูแลวสวนหน่ึง คือคน
ของเรามีความสันโดษ ไมชอบฟุงเฟอ ไมเหอในการบริโภค รูจัก
ประหยัด ใชนอย เราก็ปลกุเราความตองการอกีดานหน่ึงเติมหรือผนวก
เขามา คือสรางนิสัยรักงาน และความอยากทํา ใหสําเร็จข้ึนมา ก็จะ
ทําใหเกิดการผลติข้ึนได ทําใหบรรลผุลคอืความเจริญทางอตุสาหกรรม

แตถาเราเขาใจธรรมชาติของคนผิด แลวใชระบบเศรษฐกิจน้ี
อยางผดิพลาด ก็มาเราความตองการบริโภค ใหคนเกิดคานิยมบริโภค
ข้ึน ความสนัโดษท่ีมอียูเดิมก็หายไป และการผลติก็ไมเกิดข้ึน ก็เลยทํา
ใหเกิดความฟุงเฟอฟุมเฟอยอยางเดียว  พัฒนาเศรษฐกิจไมสําเร็จ

ฉะน้ัน สันโดษน้ันถาเขาใจใหถูกตองก็คือวา มันตัดความ
ตองการประเภทท่ี ๑ คือ ความตองการคุณคาเทียม ตัดความ
ตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน แตกลับมีความตองการคุณภาพชีวิต ซ่ึง
จะตองหนุนเสริมข้ึนไป

ในทางพุทธศาสนาน้ัน สันโดษจะตองมาคูกับความเพียรเสมอ
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ไป สันโดษเพ่ืออะไร เพ่ือจะไดประหยัดแรงงานและเวลาท่ีจะสูญเสีย
ไปในการท่ีจะปรนเปรอตน แลวเอาแรงงานและเวลาน้ันไปใชในการ
ทํางานปฏิบัติหนาท่ี สันโดษมีความมุงหมายอยางน้ี

น่ีก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย

ฉ. การผลิต
ท่ีจริงมีเร่ืองจะตองพูดอีกมากเก่ียวกับการผลิต การผลิตน้ีก็

เปนเร่ืองใหญ การพิจารณาเร่ืองน้ี ไมใชเปนเพียงการเขาใจธรรม
ชาติของมนุษย แตเปนการพิจารณาธรรมชาติท้ังหมดในวงกวาง

ในทางเศรษฐศาสตร การผลิต เปนคําพูดท่ีลวงตาและลวง
สมอง ในการผลิต เราคิดวาเราทําอะไรใหเกิดข้ึนใหม แตแทท่ีจริงน้ัน
มันเปนการแปรสภาพ คือแปรสภาพอยางหน่ึงไปเปนอีกอยางหน่ึง
จากวัตถุอยางหน่ึงไปเปนวัตถุอีกอยางหน่ึง จากแรงงานอยางหน่ึงไป
เปนอีกอยางหน่ึง

การแปรสภาพน้ี เปนการทําใหเกิดสภาพใหมโดยทําลาย
สภาพเกา เพราะฉะน้ัน ในการผลิตน้ัน ตามปกติจะมีการทําลาย
ดวยเสมอไป

ถาเศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรท่ีแทจริงแลว จะคิดถึง
แตการผลิตอยางเดียวไมได การผลิตแทบทุกคร้ังจะมีการทําลาย
ดวย การทําลายในบางกรณีน้ันเรายอมรับได แตการทําลายบาง
อยางก็เปนสิ่งท่ียอมรับไมได

ฉะน้ัน จึงมีขอพิจารณาเก่ียวกับการผลิตในทางเศรษฐกิจน้ี
เชนวา การผลิตบางอยางเปนการผลิตท่ีมีคาเทากับการทําลาย ซ่ึง
จะมีปญหาวาควรจะผลิตดีหรือไม
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ในบางกรณีเราอาจจะตองมีการงดเวนการผลิต และการงด
เวนการผลิตน้ันก็เปนกิจกรรมท่ีเสริมคุณภาพชีวิตไดดวย

ฉะน้ัน ในเศรษฐศาสตรแบบใหมน้ี จะพิจารณาคนดวยการ
ผลิตหรือไมผลิตเทาน้ัน ไมถูกตอง การไมผลิตอาจจะเปนการกระทํา
หรือเปนกิจกรรมท่ีดีทางเศรษฐกิจก็ได

เราจะตองพิจารณาเร่ืองการผลิตโดยแยกออกอยางนอยเปน 
๒ ประเภท คือ การผลิตท่ีมีคาเทากับการทําลาย (เชน การผลิตท่ี
เปนการทําลายทรัพยากร และทําใหสภาพแวดลอมเสีย) กับการ
ผลิตเพ่ือการทําลาย (เชน การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ)

มีท้ังการผลิตท่ีมีผลในทางบวก และการผลิตท่ีมีผลในทาง
ลบ มีผลในทางเสริมคุณภาพชีวิต และในทางทําลายคุณภาพชีวิต

อีกประการหน่ึง ในเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมน้ี การ
ผลิตมีความหมายแคบ มองเฉพาะในแงท่ีจะเอามาซื้อขายกันได
เปนเศรษฐกิจแบบการตลาด เพราะฉะน้ัน อาตมภาพอยูท่ีวัด ทําโตะ
ทําเกาอี้ข้ึนมาชุดหน่ึง เอามาน่ังทํางาน เศรษฐศาสตรบอกไมไดผลิต

คนหน่ึงข้ึนเวทีแสดงจําอวดตลกจ้ีเสน ทําใหคนหายเครียด
บันเทิงใจ จัดการแสดงโดยเก็บเงิน เราบอกวามีการผลิตเกิดข้ึน การ
จัดแสดงจําอวดเปนการผลิต

แตอีกคนหน่ึงอยูในสํานักงานหรือสถานศึกษา เปนคนท่ีมี
อารมณแจมใส คอยพูด คอยทําใหเพ่ือนรวมงานราเริงแจมใสอยู
เสมอ จนกระท่ังไมตองมีความเครียด ไมตองไปดูจําอวด แตเราไม
พิจารณาพฤติกรรมของคนผูน้ีวาเปนการผลิต

แลวทีน้ี คนท่ีทําใหคนอื่นเครียด มีกิริยาวาจาท่ีทําใหคนอื่น
เครียดอยูเสมอ จนเขาตองหาทางแกเครียดดวยเคร่ืองบันเทิงคือไปดู
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จําอวด เราก็ไมคิดมูลคาทางเศรษฐกิจกันเลย
อีกตัวอยางหน่ึง เขาจัดแสดงการฆาวัว เชนในเมืองสเปน

เขาใหคนลงไปฆาวัวกระทิงใหคนดู โดยเก็บเงิน การจัดการแสดงน้ี
เราเรียกวาเปนการผลิตในทางเศรษฐกิจ

แตเด็กคนหน่ึงพาผูใหญพาคนแกขามถนน เราไมเรียกพฤติ
กรรมของเด็กน้ีวาเปนการผลิต

กรณีเหลาน้ีขอใหคดิดู น่ีเปนตัวอยางเทาน้ัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
การพิจารณาในทางเศรษฐกิจน้ันยังแคบมาก ความหมายของการผลติก็
ยังแคบ ในทางพุทธเศรษฐศาสตรจะตองขยายวงความคิดน้ีออกไป

ในเร่ืองน้ีถาเราจะมองหา the invisible hand (มือลองหน)
ของ Adam Smith ก็คงตองรองทุกขวา the invisible hand ของอาดัม
สมิธน้ี ทํางานไมท่ัวถึง

เร่ือง economic growth คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ก็ดี เร่ือง wealth คือความมั่งค่ังก็ดี จะตองเอามาพิจารณากันใหม
เชนวา ความเจริญความกาวหนาทางเศรษฐกิจน้ี เพ่ืออะไรกันแน ถา
มันเปนไปเพื่อ the increase of the quality of life คือเพ่ือความ
เจริญเพ่ิมพูนของคุณภาพชีวิต ก็จึงนาจะรับได



ลักษณะสาํคัญ
ของ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

๑. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา: การไดคุณภาพชีวิต

เมื่อมีความเขาใจในเร่ืองธรรมชาติของมนุษยแลว ก็จะขอชี้
ถึงลกัษณะสาํคัญของเศรษฐศาสตรแนวพทุธ กลาวคือ เศรษฐศาสตร
แนวพุทธน้ีมลีกัษณะเปนสายกลาง อาจจะเรียกวา เศรษฐศาสตรสาย
กลาง หรือเศรษฐศาสตรมัชฌิมา เพราะวาระบบชีวิตของพุทธศาสนา
ท่ีเรียกวามรรคน้ัน ก็มีช่ืออยูแลววามัชฌิมาปฏิปทา

องคของมรรคน้ันแตละขอเปนสัมมา เชน สัมมาอาชีวะ การ
ท่ีเปนสัมมาน้ันก็คือ โดยถูกตอง โดยถูกตองก็คือทําใหเกิดความพอ
ดี ความเปนมัชฌิมาหรือสายกลางน้ัน ก็คือความพอดีน่ันเอง

ชูมาเกอรบอกวา เมื่อมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมี Buddhist
economics ตองมีเศรษฐศาสตรแบบพุทธ

ขอพูดตอไปวา เมื่อมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะดวย
เชนเดียวกัน เมื่อมีสัมมาอาชีวะ คือ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถูก
ตอง ก็ตองมีมจิฉาอาชีวะคือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดดวย
ทีน้ีเศรษฐกิจถูกตองท่ีเปนสัมมาก็คือ เศรษฐกิจแบบทางสายกลาง
หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา

ในทางพุทธศาสนา มีขอปฏิบัติท่ีเต็มไปดวยเร่ืองมัชฌิมา
ความเปนสายกลาง ความพอดี มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ รู
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จักพอดี เต็มไปหมด ตลอดจนสมตา เทียบกับท่ีเราใชคําวา สมดุล
หรือดุลยภาพ  คําเหลาน้ีเปนคําสําคัญในทางพุทธศาสนา

ท่ีวาเปนสายกลาง เปนมัชฌิมา มีความพอดี พอประมาณ
ไดดุลยภาพ อันน้ีเปนอยางไร ความพอดีหรือทางสายกลางอยูท่ีไหน

ความพอดี คือ จุดท่ีคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบ
กัน หมายความวา เปนการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนอง
ความตองการคุณภาพชีวิต

เมื่อถึงจุดน้ี ก็จึงโยงกลับไปหาการบริโภค ท่ีพูดมาเมื้อก้ีน้ีวา
การบริโภคเปนจุดยอดของเศรษฐกิจ

ขอทบทวนความหมายของการบริโภคอีกคร้ังหน่ึง
ถาเปนการบริโภคในทางเศรษฐศาสตร ก็หมายถึงการใชสนิคา

และบริการบําบัดความตองการ ซ่ึงทําใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
แตในแบบพทุธ การบริโภคคอืการใชสนิคาและบริการบําบัด

ความตองการ ซ่ึงทําใหไดรับความพงึพอใจโดยมคีณุภาพชีวิตเกิดข้ึน
พอบรโิภคปบก็มองไปถึงคณุภาพชีวิต น่ันคอืการบริโภคท่ีสาํเร็จผล

ถาแคบริโภคแลว อรอย โก ไดรับความพึงพอใจ ก็จบ แคน้ี
ไมถือวาเปนเศรษฐศาสตรชาวพุทธ แตเปนเศรษฐศาสตรท่ีตัน แยก
สวน ไมเขาไปในระบบสัมพันธแหงการสรางสรรคของมนุษย ไม
เช่ือมโยงกับวิทยาการอยางอื่น เพราะบริโภคแบบคลมุเครือและเลือ่น
ลอย ไมเขาใจและไมคาํนึงถึงเหตุผลของการบริโภค ไมรูความมุง
หมายท่ีแทของการบริโภคน้ัน

เมื่อบริโภคไป ไดรับความพึงพอใจหลงเพลินไป ก็ตัดตอน
เอาวาจบเทาน้ัน

แตท่ีจริงพึงพอใจน้ัน อาจจะเกิดโทษแกชีวิตก็ได อยางท่ีพูด
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เมื่อก้ีวาทําใหเสียคุณภาพชีวิต
หากพอใจโดยพวงกับการไดคุณภาพชีวิต ก็จะเปนฐาน

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของมนุษยตอไป ทําใหชีวิตมีความดี
งามย่ิงข้ึน

ฉะน้ัน เศรษฐศาสตรจึงไปสัมพันธกับการมีชีวิตของมนุษย
ท้ังหมด ท่ีจะเปนอยูอยางดี เปนชีวิตท่ีดีงาม ทําสังคมใหมีสันติสุข

โดยนัยน้ี ถาเศรษฐศาสตรจะมีความหมายอยางแทจริง
เศรษฐศาสตรจะตองมีสวนในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย ในการ
ทําใหมนุษยมีความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตท่ีดีงาม มีความสุขรวมกัน
ไดดีย่ิงข้ึนดวย มิฉะน้ันเศรษฐศาสตรจะมีไวเพ่ืออะไร

จุดยอดของเศรษฐศาสตรท่ีวาเมื่อก้ีอยูท่ีการบริโภค เศรษฐ-
ศาสตรของชาวพุทธจึงปรากฏตวัในหลกัท่ีเรียกวา โภชเน มตตฺฺตุา

คอืความรูจักประมาณในการบริโภค
หลกัน้ีมกีลาวอยูเสมอ แมแตในโอวาทปาติโมกขท่ีเราเรียกวา

หัวใจพุทธศาสนาก็ระบุไววา มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ (ความรูจัก
ประมาณในอาหาร)

รูจักประมาณ คือรูจักพอดี ความพอประมาณคือความพอดี
คําวามัตตัญุตาคือความรูจักพอดี เปนหลักสําคัญกระจายอยูท่ัว
ไป ในสัปปุริสธรรม ๗ ประการก็มี โดยเฉพาะในหลักการบริโภคจะมี
มัตตัญุตาน้ีเขามาทันที

ตัวกําหนดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็คือมัตตัญุตา ความรู
จักประมาณ รูจักพอดีในการบริโภค หมายถึงความพอดีท่ีใหคุณ
ภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ

ในคําสอนแสดงขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะ
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พระสงฆ เมื่อจะบริโภคอะไรก็ตองพิจารณาเหตุผลหรือความมุง
หมายของการบริโภค ตามสูตรท่ีวา ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ...
พิจารณาทุกอยางไมวาจะบริโภคอะไร แตเด๋ียวน้ีเราวากันเปนมนต
ไปเลย ไมรูเร่ือง สวดจบเปนใชได

อันท่ีจริงน้ันทานสอนวา  เวลาจะบริโภคอะไรก็ใหพิจารณา
คือพิจารณาวา เราพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงบริโภคอาหาร

เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย มิใชเพ่ือสนุกสนาน มใิช
เพ่ือลุมหลง มัวเมา มิใชเพ่ือโก หรูหรา ฟุมเฟอย

ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส แตบริโภคเพ่ือใหรางกายมั่นคงดํารง
อยูได เพ่ือใหชีวิตดําเนินไป เพ่ือกําจัดทุกขเวทนาเกา เพ่ือปองกันมิ
ใหมีทุกขเวทนาใหม เพ่ือเก้ือหนุนชีวิตอันประเสริฐ เพ่ือเก้ือกูลตอ
ชีวิตท่ีดีงาม เพ่ือความอยูผาสุก

เวลาบริโภคจะตองเขาใจความหมายอยางน้ี และบริโภคให
ไดผลตามความมุงหมาย แลวความพอดีก็อยูท่ีน่ี  ฉะน้ัน จึงบอกวา
ความพอดี หรือสายกลาง อยูท่ีคุณภาพชีวิตมาบรรจบกับความพึง
พอใจ เพราะวาผูท่ีเปนชาวพุทธพิจารณาเขาใจความหมายของการ
บริโภควาเพ่ือความมีสุขภาพดี เพ่ือเก้ือกูลตอการมีชีวิตท่ีดี เพ่ืออยู
เปนสุข ดังน้ัน คุณภาพชีวิตจึงเปนสิ่งท่ีตองการในการบริโภค และ
บริโภคแลวจึงไดรับความพึงพอใจท่ีไดคุณภาพชีวิตน้ัน

น้ีคือความหมายของ มัตตัญุตา คือความพอดีท่ีวาเปน
ทางสายกลาง

เปนอันวา กิจกรรมในทางเศรษฐกิจน้ี เปน means คือ
มรรคา ไมใชเปน end หรือจุดหมายในตัวเอง

ผลท่ีตองการในทางเศรษฐศาสตรไมใชเปนจุดหมายในตัว
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ของมันเอง แตเปนมรรคา คือ เปนฐานสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ตนของมนุษย เพ่ือชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน เพ่ือใหเขาบริโภคอาหารแลวไมใช
อิ่มเฉยๆ ไมใชอิ่มแลว พออรอยๆ ก็จบเสร็จกัน ไมใชแคน้ัน แตใหเขา
อิ่มเพ่ือใหเขามีกําลังกาย มีกําลังความคิด จะไดทําสิ่งท่ีดีงามเปน
ประโยชน เชนจะไดฟงไดพิจารณาในเร่ืองท่ีเจริญปญญาตอไป

ดังในเร่ืองท่ียกมาเปนตัวอยางท่ีวา พระพุทธเจาใหคนจัดหา
อาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน เมื่อเขารับประทานเสร็จแลว ก็ไมใช
จบแคน้ัน แตเพ่ือใหเขาไดฟงธรรมตอไป มันจึงเปน means

ในเมื่อหลักการมีอยูอยางน้ีแลว ก็จะมีวิธีปฏิบัติปลีกยอยท่ี
แยกซอยออกไปอีก เชน ในกรณีท่ีคนมีกินอยูแลว เรากลับไมสอนให
เขากินใหเต็มท่ี ไมสอนใหกินตามท่ีอยาก

ย่ิงกวาน้ัน บางคร้ังยังมกีารยกยองพระบางองคท่ีฉนัมือ้เดยีว
ถาเปนเศรษฐศาสตรยุคอุตสาหกรรม ก็ตองสรรเสริญคนท่ี

กินใหมากท่ีสุด บริโภคสี่มื้อสิบมื้อคงย่ิงดีใหญ
แตในกรณีท่ีพอแกความตองการคุณภาพชีวิต เรากลับ

สรรเสริญพระบางองคท่ีฉันมื้อเดียว แตไมใชการฉันมื้อเดียวน้ันเปน
จุดหมายนะ ถาฉันมื้อเดียวแลวไมไดทําอะไรใหเกิดผลจากการฉัน
มื้อเดียว ก็ไมไดเร่ือง กลายเปนเบียดเบียนตัวเองไป

ฉะน้ัน จะตองพิจารณาโดยมีเงื่อนไข คือบริโภคสิ่งท่ีและเทา
ท่ีจะชวยเก้ือหนุนใหการพัฒนาตนไดผลดี

ในเร่ืองน้ี แมแตชาวบานก็เหมือนกัน ไมเฉพาะแตพระ บางที
มาถืออุโบสถงดอาหารในเวลาเลยเท่ียงไปแลว ไมรับประทานใน
เวลาบาย เวลาคํ่า การงดกินอาหารท่ีควรจะกินตามปกติ กลับมี
ความหมายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณคาเพ่ือประโยชนใน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ฉะน้ัน การบริโภคจงึเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพือ่การพฒันา

คุณภาพชีวิต ซ่ึงเปนไปไดท้ังในแงบวกคือกิน และแงลบคือไมกิน
หมายความวา “ไมกิน” ก็เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางท่ี

จะเพิ่มคุณภาพชีวิตไดเหมือนกัน แลวคนก็สามารถมีความพึงพอใจ
จากการงดกินไดดวย คือ สามารถไดรับความพึงพอใจจากการไม

บริโภค แตไดรับคุณภาพชีวิต

ตามปกติ เราตองมีความพึงพอใจจากการบริโภค แตใน
หลายกรณี เรามีความพึงพอใจจากการไมบริโภคหรือไมไดบริโภค

อยางไรก็ตาม การไดรับความพึงพอใจจากการงดการบริโภค
อาจจะเกิดจากกิเลส เชน มีมานะถือตัว จะแสดงใหเห็นวาเราน่ีเกง
เราน่ีแน จึงงด ไมรับประทานอาหาร แลวรูสึกภูมิพองในใจวา เราน้ี
รับประทานอาหารมือ้เดยีวได เราเกง แลวก็พึงพอใจ แตเปนความพึง
พอใจจากกิเลส คือมานะ เปนเพียงการกาวจากตัณหาข้ึนไปสูมานะ

สวนความพึงพอใจท่ีถูกตอง คือความพึงพอใจท่ีวา การกิน
นอยลงหรือการอดอาหารคร้ังน้ี เปนการฝกหัดขัดเกลาตนเอง หรือ
เปนสวนท่ีชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่ีเรางดการบริโภค
คร้ังน้ี มันชวยใหคุณภาพชีวิตของเราดีข้ึน  ถาเกิดความพึงพอใจ
อยางน้ีข้ึน ก็เปนความพึงพอใจท่ีถูกตอง

ในกิจกรรมของมนุษยปุถุชนท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจใน
การบริโภคน้ัน คนจํานวนมากทีเดียว เมื่อบริโภคเพ่ือบําบัดความ
ตองการ เชนกินอาหารโดยมุงรสอรอย แตกลับทําใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตรางกาย เบียดเบียนท้ังตนเองและผูอื่น กินสุราทําใหพอใจ แต
ทําใหเสียสุขภาพ กอการวิวาท เกิดอุบัติเหตุ
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ของบางอยางอรอย บริโภคมากเกินไป เกิดเปนโทษตอสุข
ภาพ หรือกินโดยไมมุงคุณภาพ กินโดยไมมุงคุณคาอาหาร กินมาก
เปลืองมาก บางทีกินมากเปลืองมาก แตกลับขาดธาตุอาหาร

บางคนกินของดีเอร็ดอรอยมากมาย แตตอมาปรากฏวาเปน
โรคขาดอาหาร ไมนาจะเปนไปได แตมันก็เปนไปแลว และไมเทาน้ัน
แถมทําใหคนอื่นอดกินไปเสียดวย ตัวเองก็ขาดธาตุอาหาร คนอื่นก็
พลอยอดกิน เพราะตัวเองกินมากเกินไป

ฉะน้ัน ความพอใจไมเปนตัวตัดสินอรรถประโยชน ถาความ
พอใจน้ันไมมาพรอมกับการไดคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจบางคร้ัง
กลับเปนตัวการทําลายอรรถประโยชน เชน ทําใหคนหลงมัวเมา
ทําลายสุขภาพ เสียคุณภาพชีวิต เปนตน

ทางเศรษฐศาสตรน้ัน เขามีหลักอันหน่ึงวา สินคามีอรรถ
ประโยชนโดยสามารถทําใหเกิดความพอใจแกผูบริโภค เศรษฐศาสตร
เขาวางหลกัไวอยางน้ี

แตมองในทางกลับกัน เราก็สรุปไดวา ถาอยางน้ันก็บริโภค
ใหมาก กินเขาไปเพ่ือใหไดรับความพึงพอใจ แตแลวก็เกิดผลอยาง
เมื่อก้ีน้ี ผลบวกก็มี ผลลบก็มี ทําลายคุณภาพชีวิตก็มี อยางน้ีหรือ
เปนอรรถประโยชน

ทีน้ีถามองในแงพุทธเศรษฐศาสตรก็ตองบอกวา สินคาและ
บริการมีอรรถประโยชน โดยสามารถทําใหเกิดความพอใจ ในการท่ี
ไดเสริมคุณภาพชีวิตแกผูบริโภค  ตองเติมตอทายอยางน้ี

ฉะน้ัน คําจํากัดความเร่ืองสินคา เร่ืองบริการ เร่ืองโภคทรัพย
อะไรตออะไร ตองเปลี่ยนใหม ไมใชเปลี่ยนท้ังหมด แตอาจจะตอง
modify ตองมีการดัดแปลงกันมากบางนอยบาง
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๒. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา: ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น

ความหมายอีกอยางหน่ึงของความพอดี หรือมัชฌิมา คือ ไม
เบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น

อันน้ีก็เปนหลักสําคัญของพุทธศาสนา ใชตัดสินพฤติกรรม
มนุษย ไมเฉพาะในการบริโภคเทาน้ัน แตในทุกกรณีทีเดียว เปน
มัชฌิมา ก็คือ ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น

คําวา ไมเบียดเบียนผูอื่น ในพุทธศาสนาน้ัน ไมใชเฉพาะคน
เรามีหลักวา อหึสา สพฺพปาณานํ แปลวา ไมเบียดเบียนชีวิตท้ังปวง
ซ่ึงสมัยน้ีเขาเรียกวา ecosystems แปลกันวาระบบนิเวศ

ระบบนิเวศน้ีเปนศัพทคอนขางใหม หมายถึงระบบชีวิตท้ัง
หมดท่ีสัมพันธกันพรอมท้ังสภาพแวดลอมของมันในถ่ินหน่ึงๆ หรือท่ี
จัดเปนชุดหน่ึงๆ หรือหนวยรวมหน่ึงๆ

เมื่อมองในแงของพระพุทธศาสนาอยางน้ี หลักการทาง
เศรษฐศาสตรก็เลยมาสัมพันธกับเร่ืองระบบการดํารงอยูของมนุษย
ท่ีวามีองคประกอบ ๓ อยางสัมพันธอิงอาศัยกันอยู

องคประกอบ ๓ อยางน้ีคือ มนุษย ธรรมชาติ และสังคม
ธรรมชาติในท่ีน้ี จํากัดวงแคบเขามาในความหมายของคําวา

ecosystems ซ่ึงในภาษาไทยบัญญัติศัพทไววา ระบบนิเวศ หรือ
เรียกงายๆ วา ธรรมชาติแวดลอม

เศรษฐศาสตรแนวพุทธน้ัน ตองสอดคลองกับกระบวนการ
แหงเหตุปจจัยอยางครบวงจร การท่ีจะสอดคลองกับกระบวนการ
แหงเหตุปจจัยอยางครบวงจร ก็ตองเปนไปโดยสัมพนัธดวยดีกับองค
ประกอบทุกอยางในระบบการดํารงอยูของมนุษย
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องคประกอบท้ังสามในการดํารงอยูของมนุษยน้ัน จะตอง
ประสานเก้ือกูลกัน หมายความวา องคประกอบเหลาน้ี ประสานกัน
ดวย และเก้ือกูลตอกันดวย ในการดาํรงอยูรวมกันและก็เดินไปดวยกัน

ฉะน้ัน พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยจะตองเปนไปใน
ทางท่ีไมเบียดเบียนตน คือ ไมทําใหเสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แตให
เปนไปในทางท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตน้ัน และไม
เบียดเบียนผูอื่น คือ ไมกอความเดือดรอนแกสังคม และไมทําใหเสีย
คุณภาพของ ecosystems หรือระบบธรรมชาติแวดลอม

ปจจุบันน้ี ไดมีความต่ืนตัวกันมากในประเทศท่ีพัฒนาแลว
โดยพากันหวงใยตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคน เชน การใชสาร
เคม ีและการเผาผลาญเช้ือเพลิง ซ่ึงสงผลในการทําลายสขุภาพตนเอง
ทําลายสขุภาพผูอืน่ และทําลายสภาพแวดลอม เขาหลกัวา เบียด
เบียนตนเบียดเบียนผูอื่น ซ่ึงเปนปญหาใหญของอารยธรรมมนุษย

เมื่อพูดถึงองคประกอบ ๓ อยาง คือ มนุษย ธรรมชาติ สังคม
น้ี ก็มีเร่ืองแทรกเขามา คือเร่ืองเทคโนโลยี

ปญหาอยางหน่ึงคือ เราเขาใจเทคโนโลยีวาอยางไร ในความ
หมายของพุทธศาสนา หรือเฉพาะพุทธเศรษฐศาสตรวา เทคโนโลยี
คืออะไร เน่ืองจากเวลาหมดแลวจึงขอรวบรัดวา

ในความหมายของพระพุทธศาสนา เทคโนโลยี คือ เครื่องมือ
ขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย

เรามีมือ มีเทา มีหู  มีตา มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ พูดรวมๆวา
เรามีอินทรีย แตอินทรียของเรามีขีดความสามารถจํากัด

เราตองการตอกตะปูตวัหน่ึง เราตองการเดินทางไปยังสถานที่
แหงหน่ึง เราจะเดินไปก็ชา เราจะเอามือตอกตะปูก็เจ็บแย  เราก็เลย
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ตองผลิตฆอนข้ึนมา ฆอนก็มาชวยขยายวิสัยแหงอินทรีย ทําใหมือ
ของเราสามารถทํางานไดผลดีย่ิงข้ึน ตอกตะปูไดสําเร็จ เราขยาย
วิสัยของเทา จะเดินทางก็มีรถยนต ตอมาก็มีเคร่ืองบิน

ตาของเราเห็นไดจํากัด ของเล็กนักก็มองไมเห็น เราก็สราง
กลองจุลทรรศนข้ึนมา ทําใหสามารถมองเห็นจุลินทรียตัวเล็กๆ ได
ตาของเรามองไปไดไกลไมพอท่ีจะเห็นดวงดาวซ่ึงอยูไกลมาก ดูเล็ก
เกินไป บางดวงก็ไมเห็น เราก็สรางกลองโทรทรรศนข้ึนมา มองไป
เห็นสิ่งเหลาน้ันได

ปจจุบันน้ีเราก็สามารถขยายวิสัยแหงอินทรียสมองของเรา
ออกไป โดยสรางเคร่ืองคอมพิวเตอรข้ึนมา รวมความวา เทคโนโลยี
เปนเคร่ืองขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย

ในยุคปจจุบันน้ี เราขยายวิสัยแหงอินทรียดวยวิธีการทาง
วัตถุ ทําใหเกิดความเจริญในระบบอุตสาหกรรมข้ึนมา

แตในสมัยโบราณยุคหน่ึง คนเอียงสดุไปทางจิต ก็ได
พยายามขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต การขยายวิสัยแหง
อินทรียโดยทางจิตน้ัน ก็ทําใหเกิดเปนฤทธิ์ เปนอภิญญาข้ึนมา ดังท่ี
มีเร่ืองบอกไววา คนน้ันคนนี้มีฤทธ มีปาฏิหาริย เหาะเหิรเดินอากาศ
ได เปนตน ก็เปนการขยายวิสัยแหงอินทรียเหมือนกัน

น่ีคอืเปน physical technology คอื เทคโนโลยีทางกายอยาง
หน่ึง กับ psychical technology คือ เทคโนโลยีทางจิตอยางหน่ึง

เปนอันวา เทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือขยายวิสัยแหงอินทรีย
ของมนุษย และเทคโนโลยีน้ันก็ไดเขามาสัมพันธกับระบบการดํารง
อยูของมนุษยท่ีมีองคประกอบ ๓ ประการน้ัน กลาวคือ -

มนุษยไดใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือของตนในการเขาไป
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สัมพันธเก่ียวของกับองคประกอบสวนอื่นในการดํารงอยูของมนุษย 
คือธรรมชาติและสังคม และเทคโนโลยีน้ีก็เกิดเปนสภาพแวดลอม
อยางใหมข้ึนมา เปนสภาพแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน

สภาพแวดลอมสวนท่ีมนุษยสรางข้ึนน้ี บางทีก็ไปรุกรานหรือ
ขัดแยงกับสังคมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติเดิม และทําให
เกิดปญหาข้ึนมา ปญหาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน วาโดยรวบยอด คือ

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน อาจจะเปนการพัฒนาใน
ลักษณะท่ีขัดแยงกับระบบการดํารงอยูของมนุษย ทําใหเสียคุณภาพ
และทําใหเสียดุลในระบบของมนุษย ธรรมชาติ สังคม แลวก็ขัดขวาง
ความสัมพันธท่ีดี ท่ีเก้ือกูลกัน ระหวางองคประกอบท้ังสามอยางน้ัน

๒. มีการใชเทคโนโลยีน้ัน ในลักษณะท่ีเปนการเบียดเบียน
ตนและเบียดเบียนผูอื่น

ฉะน้ัน เมื่อสัมพันธกับเทคโนโลยี มนุษยจะตองแกปญหาน้ี
โดยพัฒนาเทคโนโลยี ในลักษณะท่ีจะทําใหเกิดการประสานและ
เก้ือกูลกัน ภายในระบบความสัมพันธขององคประกอบสามอยาง
แหงการดํารงอยูของมนุษยน้ัน และใชเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน
เก้ือกูลท้ังแกตนเองและแกผูอื่น
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สรุป

ไดพูดเลยเวลาไปแลว แตยังมีขอสําคัญๆ ท่ีคางอยูอีก
สิ่งหน่ึงท่ีขอยํ้าไว ก็คือ ควรจะชัดเจนวา ผลไดท่ีตองการใน

ทางเศรษฐศาสตรน้ี ไมใชจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปน means
คือมรรคา สวน end คือจุดหมายของมัน ก็คือ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนามนุษย

ฉะน้ัน เศรษฐศาสตรในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงถือวา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลของมนั เปนฐานหรอืเปนอปุกรณท่ีจะชวย
สนับสนุนการมชีีวิตท่ีดงีาม และการพฒันาตน พัฒนาสงัคมของมนุษย

ขอกาวเลยไปสูการสรุป เร่ืองท่ีอาตมาเลาใหฟงตอนตนวา
พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจน้ัน มีแงพิจารณาหลายเร่ืองใน
ทางเศรษฐกิจ เชนวา –

พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจ ลงทุนเดินทาง ๔๘๐
กิโลเมตร เปนการคุมคาไหมในทางเศรษฐกิจ ท่ีจะไปโปรดคนเข็ญใจ
คนหน่ึง ขอน้ีนักเศรษฐกิจ ก็อาจจะพิจารณาวาคุมหรือไมคุม ดังน้ี
เปนตน แตในท่ีน้ีเราจะไมวิเคราะห เพียงขอพูดฝากไวนิดเดียว

ประเด็นสําคัญก็คือ เปนอันเห็นไดแลววา พระพุทธศาสนา
ถือวา เศรษฐกิจมีความสําคัญมาก ไมเฉพาะในแงท่ีวาสัมมาอาชีวะ
เปนองคหน่ึงในมรรคมีองค ๘ เทาน้ัน แตจากเร่ืองน้ีเราจะเห็นวา ถา
ทองหิว คนจะฟงธรรมไมรูเร่ือง ฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงใหเขากินขาว
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๕๘

เสียกอน แสดงวาเศรษฐกิจมีความสําคัญมาก
แตในทางกลับกัน ถาโจรไดอาหารอยางดี บริโภคอิ่มแลว

รางกายแข็งแรง ก็เอารางกายน้ันไปใชทําการราย ปลนฆา ทําลายได
มาก และรุนแรง

เพราะฉะน้ัน การไดบริโภคหรือความพร่ังพรอมในทางเศรษฐกิจ
จึงไมใชจุดหมายในตัว แตมันควรเปนฐานสําหรับการพัฒนามนุษย
เปนฐานท่ีจะใหมนุษยไดคุณภาพชีวิต ไดสิ่งท่ีมีคุณคาสูงย่ิงข้ึนไป
เชน นายคนเข็ญใจน้ีไดกินอาหารแลว เขาก็ไดฟงธรรมตอไปดวย

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาน้ี การสรางความพร่ังพรอมทาง
เศรษฐกิจจึงเปนภารกิจสําคัญท่ีจะตองทํา แตเราจะตองใหความ
เจริญกาวหนาพร่ังพรอมทางเศรษฐกิจน้ันสัมพันธกับจุดหมาย โดย
ใหเปนไปเพ่ือจุดหมาย คือใหเกิดคุณภาพชีวิต ซ่ึงทําใหมนุษยพรอม
ท่ีจะสรางสรรคหรือปฏิบัติเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม

จึงเรียกวา เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจเพ่ือคุณภาพชีวิต
ในพระพุทธศาสนามีหลักอรรถ หรืออัตถะ ๓ แปลอยางงายๆ

วา ประโยชนเบ้ืองตน ประโยชนทามกลาง และประโยชนสูงสุด หรือ
จุดหมายเบ้ืองตน จุดหมายทามกลาง และจุดหมายสูงสุด

จุดหมายเบ้ืองตนคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนทันตา
เห็น ซ่ึงมีความมั่นคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยูเปนขอสําคัญ

แตประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือจุดหมายทางเศรษฐกิจน้ี
จะตองประสานและเก้ือกูลตอจุดหมายอีกสองอยางท่ีสูงข้ึนไป คือ
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สัมปรายิกัตถะ อันเปนประโยชนในทางจิตใจ ในทางคุณธรรม ในทาง
คุณภาพชีวิต และปรมัตถ คือจุดหมายสูงสุด ไดแกความเปนอิสระ
ของมวลมนุษยท่ีภายในชีวิตจิตใจของแตละคน

ในการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลอยางน้ี เศรษฐศาสตรจะตอง
มองตนเองในฐานะเปนองคประกอบรวม ในบรรดาวิทยาการและ
องคประกอบตางๆ ท่ีอิงอาศัยและชวยเสริมกันและกัน ในการแก
ปญหาของมนุษย

เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองน้ี สิ่งสําคัญท่ีเศรษฐศาสตรจะตองทํา ก็
คือ การหาจุดสัมพันธของตนกับวิชาการแขนงอื่นๆ วาจะรวมมือกับ
เขาท่ีจุดไหนในวิชาการน้ันๆ จะสงตอรับชวงงานกันอยางไร

ตัวอยางเชน ในดานการศึกษา เศรษฐศาสตรจะสัมพันธหรือ
รวมมือกับการศึกษาเพ่ือแกปญหาของมนุษยท่ีจุดไหน เชนวา การ
ศึกษาอาจจะสอนใหมนุษยรูจักคุณคาแท คุณคาเทียม รูจักคิดรูจัก
พิจารณาวา อะไรเปนคุณภาพชีวิต อะไรไมเปนคุณภาพชีวิต แลวก็
มาชวยกัน รวมมือกับเศรษฐศาสตร ในการท่ีจะพัฒนามนุษยข้ึนไป

ประการสุดทาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ัน เปนกิจกรรมท่ี
ครองเวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษย เวลาสวนใหญในชีวิตของ
มนุษยน้ันใชไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ถาจะใหเศรษฐศาสตรมีคุณคาอยางแทจริงในการแกไข
ปญหาของมนุษย ก็จะตองใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง ไมวา
จะเปนการผลิตก็ดี การทํางานก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจายก็ดี



เศรษฐศาสตรแนวพุทธ๖๐

๖๐

เปนกิจกรรมในการสรางสรรคคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
ชีวิตท่ีดีงาม

เราสามารถทําใหกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจ
กรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตลอดเวลา และน่ีเปนทางหน่ึงท่ี
จะทําใหเศรษฐศาสตรมีคุณคาท่ีแทจริงในการท่ีจะแกปญหาของ
มนุษย คือ ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรมในการเสริม
สรางคุณภาพชีวิต ไปดวยพรอมกัน

เมื่อวาใหถูกแท กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีปฏิบัติอยางถูกตอง
ยอมเปนกิจกรรมท่ีเปนไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพอยูแลวในตัว อันน้ีถือวาเปนสาระสําคัญของเรื่องเศรษฐ-
ศาสตรแนวพุทธ ท่ีพูดมาเฉพาะหัวขอใหญใจความบางเร่ือง

อาตมภาพไดแสดงปาฐกถาธรรมมา ก็พอสมควรแกเวลา
ขอใหงานท่ีรวมกันจัดคร้ังน้ี ซ่ึงแสดงถึงนํ้าใจท่ีมีคุณธรรม คือ ความ
กตัญูกตเวทีและความสามัคคี เปนตน จงเปนเคร่ืองชูกําลงัใจให
ทุกทานมีความพร่ังพรอมในการท่ีจะบําเพ็ญกิจหนาท่ี เพ่ือประโยชน
สุข ท้ังสวนตัวและสวนรวม สืบตอไปชั่วกาลนาน



บทพิเศษ
<  >

หลักการท่ัวไปบางประการ
ของ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
(เศรษฐศาสตร์มชัฌิมา)

๑. การบริโภคดวยปญญา
การบริโภคเปนจุดเร่ิมตน (โดยเหตุผล) ของกระบวนการ

เศรษฐกิจท้ังหมด เพราะการผลิตก็ดี การแลกเปลี่ยนและการแจก
จายหรือวิภาคกรรมก็ดี เกิดข้ึนเพราะมีการบริโภค

พรอมน้ัน การบริโภคก็เปนจุดหมายปลายทาง (โดยสภาพ
ความจริง) ของกระบวนการเศรษฐกิจท้ังหมด เพราะการผลิตก็ดี
การแลกเปลี่ยนและการจําหนายจายแจกหรือวิภาคกรรมน้ันก็ดี 
บรรลุผลท่ีการบริโภค

ผูบริโภค ในฐานะผูรับผลดีและผลรายของกระบวนการ
เศรษฐกิจ ควรมีอิสรภาพ โดยเปนตัวของตัวเองในการเลือกตัดสินใจ 
เพ่ือใหตนเองไดรับประโยชนท่ีแทจริงจากการบริโภค ดงัน้ันจึงตองให
เปนการบรโิภคดวยปญญา ซ่ึงจะเปนการบรโิภคอยางมปีระสทิธภิาพ

การบริโภคดวยปญญา จะทําใหผูบริโภคเปนผูกําหนดปจจัย
ตัวอื่นในกระบวนการเศรษฐกิจ และทําใหท้ังการบริโภคน้ันเอง และ
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กระบวนการเศรษฐกิจท้ังหมด บังเกิดความพอดี และเปนประโยชน
อยางแทจริง

ยกตัวอยางงายๆ ของการบริโภคดวยปญญา เชน ในการกิน
อาหาร ผูบริโภค ตระหนักรูความจริงท่ีตน

๑. เปนบุคคลที่เปนสวนในสังคม ผูมีความตองการท่ีถูกกระตุน
เราโดยอิทธิพลทางสังคม เชน คานิยม เปนตน อาจบริโภคเพ่ือแสดง
สถานะทางสังคม ความโกเก ตลอดจนสนุกสนานบันเทิง

๒. เปนชวีติทีเ่ปนสวนในธรรมชาติ ผูมคีวามตองการท่ีถูกกําหนด
โดยเหตุปจจัยในธรรมชาติ ท่ีจะตองบริโภคเพ่ือใหชีวิตเปนอยูได ให
รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ปราศจากโรคเบียดเบียน เปนอยูผาสุก
มรีางกายท่ีพรอมจะนําไปใชในการดาํเนินชีวิตท่ีดงีามและสรางสรรค

ถาผูบริโภครูวา ความตองการท่ีแทจริงในการกินอาหาร คือ
ความตองการของชีวิตในขอ ๒ เขาจะตองบริโภคเพ่ือความมุงหมาย
ท่ีจะใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณและสามารถดําเนินชีวิตท่ี
ดี ท่ีพูดสั้นๆ วา คุณภาพชีวิต

ดังน้ัน ผูบริโภคน้ีจะบริโภคอาหารเพื่อสนองความตองการ
ของชีวิตใหไดคุณภาพชีวิตเปนหลัก หรือเปนสวนจําเปนท่ีจะตองให
สัมฤทธิ์กอน สวนการท่ีจะสนองความตองการเชิงสังคมหรือไมแคใด
ถือเปนสวนเสริม ซ่ึงจะพิจารณาตามสมควร

การบริโภคอยางน้ี เรียกวาเปนการบริโภคดวยปญญา ซ่ึงจะ
ทําใหผูบริโภคไดประโยชนจากสินคาและบริการอยางถูกตองตาม
ความเปนจริง

ถาพูดดวยภาษาเศรษฐศาสตรตามแบบ การบริโภคก็มิใช
เปนเพียงการใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ เพ่ือใหเกิด



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

/ 149

๖๓

๖๓

ความพอใจอยางเลื่อนลอย แต การบริโภค คือการใชสินคาและ

บริการบําบัดความตองการ เพ่ือใหไดรับความพึงพอใจโดยรูวาจะไดคุณ

ภาพชีวิต คือ จะเกิดผลดีแกชีวิตตรงตามความมุงหมายท่ีแทจริงของ
การบริโภคอาหารเปนตนน้ัน

การบริโภคดวยปญญาน้ี จึงเปนหัวใจหรือเปนศูนยกลางของ
เศรษฐกิจท่ีชอบธรรม หรือท่ีเปนสัมมา เพราะจะทําใหเกิดความพอดี
ของปริมาณและประเภทของส่ิงเสพบริโภค ท่ีจะสนองความตองการ
เพ่ือบรรลุจุดหมายท่ีถูกตองเปนจริงของการบริโภคสินคาและบริการ
แตละอยาง

พรอมน้ัน การบริโภคดวยปญญาจะเปนเกณฑมาตรฐานท่ี
คุมการผลิต และจัดปรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางอื่นๆ ใหพอดี
ปองกันแกไขคานิยมท่ีผิดในสังคม เชน ความนิยมฟุงเฟอฟุมเฟอย
และลดการเบียดเบียนท้ังในสังคม และการเบียดเบียนธรรมชาติ ท่ี
ทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองสูญเปลา และกอ
มลภาวะเกินกําลังท่ีจะขจัด

ในทางตรงขาม การบริโภคอยางขาดปญญา คือบริโภคโดย
ไมไดพิจารณา-ไมตระหนักรูถึงความมุงหมายท่ีแทจริงของการเสพ
บริโภคสินคาและบริการน้ันๆ เชน บริโภคเพียงเพื่อสนองความ
ตองการทางคานิยมในสังคม ใหโกหรูหรา อวดฐานะ เปนตน นอก
จากจะไมสัมฤทธิ์จุดหมายท่ีแทจริงของการบริโภคแลว ยังกอใหเกิด
ความสิ้นเปลือง สูญเปลา นําไปสูการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย และ
การทําลายสิ่งแวดลอม

หนําซํ้า การบริโภคอยางขาดปญญาน้ัน ท้ังท่ีสิ้นเปลืองมาก
มาย แตกลับทําลายคุณภาพชีวิตท่ีเปนจุดหมายอันแทจริงของการ
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บริโภคไปเสียอีก เชน บริโภคอาหารโกหรูหรา สิ้นเปลืองเงินหมื่น
บาทไปแลว กลับทําลายสุขภาพ เกิดโรคภัย บ่ันทอนรางกายและ
ชีวิตของตนเอง ในขณะท่ีผูบริโภคดวยปญญาจายเงินเพียง ๕๐
บาท กลับบริโภคแลวไดประโยชนท่ีสัมฤทธิ์จุดหมายของการบริโภค

ย่ิงในยคุปจจุบันท่ีเศรษฐกจิแบบธรุกิจเพือ่กําไรสงูสดุ แผขยาย
เปนโลกาภวัิตน กิจกรรมเศรษฐกิจดานการผลติ ไดกาวรุดหนาไปไกล

ตามปกติน้ัน ผูผลิตทําหนาท่ีเสมือนรับใชผูบริโภค หรือเปนผู
สนองความตองการของผูบริโภค และผูบริโภคเปนผูกําหนดการผลิต

แตเวลาน้ี การณกลับกลายเปนวา ผูผลติมอีทิธพิลเหนือผู
บริโภค จนกระท่ังผูผลติสามารถกําหนดการบริโภค ทําใหการบริโภค
เปนการสนองความตองการเชิงธรุกิจของผูผลติ ดวยการปลกุเราความ
ตองการและปนกระแสคานิยมใหมๆ  ใหแกผูบริโภค ซ่ึงไมเปนผลดี
อยางแทจริงแกผูบริโภค และแกโลก ท้ังโลกมนุษยและโลกธรรมชาติ

นักผลิตท่ีดี ผูมีความคิดริเร่ิม จะประดิษฐสรรคผลิตภัณฑ
ใหมๆ ท่ีชวยใหผูบริโภคมีทางเลือกท่ีดีข้ึนและเพ่ิมข้ึนในการสนอง
ความตองการของตน เฉพาะอยางย่ิงสิ่งใหมท่ีขยายมิติทางปญญา
และเก้ือหนุนการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม

ถาทําอยางน้ี ก็เขาหลัก "เศรษฐกิจเปนปจจัย" คือ เศรษฐกิจ
เปนตัวเอื้อและเก้ือหนุนในระบบปจจยาการ (ความเปนเหตุปจจัยใน
ระบบองครวมท่ีทุกอยางทุกดานสัมพันธอิงอาศัยสงผลตอกัน) ท่ี
ครอบคลุมท้ังชีวิตจิตใจ สังคม ตลอดถึงธรรมชาติท้ังหมด ท่ีจะให
อารยธรรมของมนุษยชาติดําเนินไปดวยดี

แตท่ีเปนปญหากันอยู ก็คือ การผลิตท่ีมองผูบริโภคเปน
เหย่ือ ท่ีจะสนองความตองการทางธุรกิจท่ีมุงผลประโยชน ดวยการ
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ปลุกปนความตองการเชิงเสพ เพ่ือการบํารุงบําเรอปรนเปรอใหลุม
หลงมัวเมา จมอยูในวังวนของการบริโภค เพ่ือเพ่ิมผลประโยชนของ
ผูผลิต พรอมไปกับการทําลายคุณภาพชีวิตของตนเองและบ่ันรอน
องครวมแหงระบบการดํารงอยูดวยดี

ท่ีเปนอยางน้ี ก็เพราะผูบริโภคขาดการพัฒนาตนเอง หรือ
พัฒนาตัวไมทันกับอารยธรรม อยางนอยก็ไมเปนผูบริโภคท่ีฉลาด
และขาดความสามารถในการแขงขันเชิงปญญากับผูผลิต

เฉพาะอยางย่ิง ในประเทศท่ีกําลงัพัฒนา ถาไมสามารถพัฒนา
คนใหผูบริโภคดวยปญญามีจํานวนเพ่ิมข้ึนในอัตราสวนท่ีสมควร 
ประชาชนก็จะถูกระบบธุรกิจในประเทศพัฒนาแลวท่ีเปนผูผลิต ทํา
การมอมเมาลอใหตกอยูในกับดักแหงคานิยมท่ีเปนทาสแหงตัณหา
ของตนเอง ไมมีพลังถอนตัวข้ึนมาจากภาวะดอยหรือกําลังพัฒนา

ในภาวะเชนน้ี ถาสังคมจะมีชวงเวลาท่ีเรียกวาเศรษฐกิจด ี ก็
จะเปนเศรษฐกิจท่ีดแีคตวัเลขท่ีลวงตา ซ่ึงคลมุบังความเสือ่มไว ให
ความออนแอผโุทรมคงอยูไดนาน และแกไขไดยากย่ิงข้ึน

จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาผูบริโภค เพ่ือใหทันกับผูผลิต
และกระแสธุรกิจ โดยใหผูผลิต เปนเพียงผูนําเสนอสินคาและบริการ
ตรงตามบทบาทที่ควรจะเปน และผูบริโภครูจักใชปญญาตัดสนิใจ
ดวยวิจารณญาณ ท่ีจะใหการบริโภคสมัฤทธิป์ระโยชนท่ีแทจริง และผู
บริโภคยังดาํรงความเปนอสิระ อยูในฐานะเปนผูกําหนดกระบวนกิจ
กรรมเศรษฐกิจใหสนองจุดหมายท่ีแทจริงของมนุษย

ดังน้ัน การบริโภคด้วยปัญญานี้ จึงเรียกวาการบริโภคที่พอดี
ซ่ึงเปนแกนของเศรษฐกิจแบบพอดี หรือเศรษฐกิจมัชฌิมา ซ่ึงสมควรจะ
เปนเศรษฐกจิของมนษุยท่ีมีการศกึษา ผูไ้ดพ้ฒันาตนแลว้ มีอารยธรรม
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พูดอีกสํานวนหน่ึงวา การบริโภคดวยปญญา เปนจุดเร่ิมและ
เปนแกนของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ เพราะเปนสาระของเศรษฐกิจ
และเปนตัวกําหนด-ควบคุมกระบวนกิจกรรมเศรษฐกิจท้ังหมด ตัง้แต
การผลติจนถึงการโฆษณา ใหคงความเปนเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสรางสรรค

พูดอยางรวบรัดวา การบริโภคดวยปญญา เปนตัวแทของ
สมัมาอาชีวะ ท่ีจะเปนองคประกอบแหงอริยมรรคาคอืชีวิตท่ีเปนอยูดี

ยํ้าวา เศรษฐกิจมชัฌมิา โดยเฉพาะในแงบริโภคดวยปญญาน้ี
ตองสมัพนัธไปดวยกันกับการพัฒนามนุษย คอืการศึกษา และโยงเปน
ปจจัยแกกันกับหลักการขออื่นๆ ของเศรษฐศาสตรแนวพุทธน้ี

๒. ไมเบียดเบียนตน-ไมเบียดเบียนผูอ่ืน
คําวา “ตน” หรือตนเอง หมายถึงมนุษยแตละคน
๑) ท้ังใน ดานท่ีเปนชีวิต ท่ีเปนสวนในธรรมชาติ
๒) ท้ังใน ดานท่ีเปนบุคคล ท่ีเปนสวนในสังคม

คําวา “ผูอื่น” หมายถึง
๑) หมูมนุษย ท่ียกเอาตนเองเปนสวนพิเศษแยกออกไปตาง

หาก คือนอกจากตัวเอง ไดแกสังคมท่ีตนเขาไปอยูรวมดวย
๒) ระบบนิเวศ รวมถึงสิ่งแวดลอม หรือโลกท้ังหมด

ความหมายในหัวขอน้ี ชัดเจนในตัวพอสมควรแลว จึงไมตอง
บรรยายมาก ควรพดูแตเพียงวา มนุษยในฐานะเปนสวนรวมอยูในระบบ
สังคมและสิ่งแวดลอมท้ังหมด จะอยูดีมีสุขได นอกจากไมเบียด
เบียนตนแลว ก็ตองเปนสวนรวมท่ีดีท่ีเก้ือกูล ไมกอความเสียหาย
เสื่อมโทรมแกระบบท่ีตนอาศัยอยูดวยน้ัน เพราะความดํารงอยูดวยดี
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หรือทุกขภัยความเดือดรอนท่ีเกิดแกระบบน้ัน ยอมมีผลถึงตนเอง
กอนน้ีไมนาน (ชวงกอน ค.ศ. ๑๙๗๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๓)

เศรษฐศาสตรเรียกไดวาไมเอาใจใสเร่ืองสิ่งแวดลอมเลย เพราะถือวา
อยูนอกขอบเขตความเก่ียวของของตน

แตหลังจากน้ันไมนาน เศรษฐศาสตรก็ถูกความจําเปนบังคับ
ใหเดินไปในทางตรงขาม คือหันมาใหความสําคัญอยางมากแก
ความอยูดีของสิ่งแวดลอม และการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพราะกิจกรรม
เศรษฐกิจในยุคท่ีผานมา ไดเปนปจจัยตัวเอกท่ีกอใหเกิดปญหาสิ่ง
แวดลอมท้ังหมด ท่ีโลก (ท้ังโลกมนุษยและโลกธรรมชาติ) ไดประสบ

แตเศรษฐศาสตรไมควรจะรอใหถูกความจําเปนบังคับ จึง
คอยสนใจปญหาตางๆ เพราะในความเปนจริง ปญหาตางๆ โยงถึง
กันหมด และเศรษฐกิจมีบทบาทสําคัญในเร่ืองท่ีเศรษฐศาสตรยัง
อาจจะไมสนใจดวย เชน บทบาทของเศรษฐกิจตอความอยูดีของ
ชีวิต ท่ีไมใชแคมีกินมีใช หรือ well-being ท่ีไมใชแค wealth หรือแค
material well-being ในความหมายท่ีอาจจะมองแคบๆ

ดงัเชนปญหาสิง่แวดลอมน้ัน ก็เปนตัวอยางท่ีใหสตข้ึินมาวา
เศรษฐศาสตรจะตองโยงและเชื่อมตอตัวเองไปเก้ือหนุนระบบการ
ดาํรงอยูดวยดีของมนุษยท้ังหมด ท้ังดานชีวิต สงัคม และสิง่แวดลอม

กอนจะผานหัวขอน้ีไป มีจุดท่ีควรยกข้ึนมาพูดไวเปนท่ีสังเกต
เล็กนอยวา คําวา “ไมเบียดเบียนตน” น้ัน มิใชหมายความเพียงแค
วา ไมปลอยตัวใหอดอยากขาดแคลน แตมีปจจัย ๔ และเคร่ืองใช
สอยอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเพียงพออยูผาสุกเทาน้ัน แตหมาย
รวมถึงการละเวนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนโทษตอชีวิตของตน
เอง แมโดยไมเจตนา และรูไมเทาถึงการณ เชน การไมรูจักบริโภค
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ดวยปญญา บริโภคไมรูจักประมาณ หรือไมรูพอดีดวย
ดังท่ียกตัวอยางบอยๆ บางคนอาจจะใชจายเงินมากมาย

บริโภคอาหารท่ีหรูหราฟุมเฟอยสนองความตองการของตัวตนในทาง
เอร็ดอรอย หรือคานิยมโกแสดงฐานะในสังคม แตกินอาหารน้ันแลว
ไมสนองความตองการของชีวิต กลับเปนโทษ บ่ันทอนสุขภาพ ทํา
รายรางกายของตนเอง ในระยะสั้นบาง ระยะยาวบาง อยางน้ีก็เรียก
วาเบียดเบียนตน

การไมเบียดเบียนตนในแงน้ี หมายถึง การบริโภคดวย
ปญญาท่ีสนองความตองการของชีวิต ใหมีสุขภาพดีเปนตน ดังเคย
กลาวแลว

การเบียดเบียนตนอีกอยางหน่ึงสําคัญมาก เพราะสัมพันธ
กับธรรมชาติของมนุษย และการท่ีจะมีชีวิตท่ีดี ซ่ึงเปนจุดหมายท่ีแท
ของกิจกรรมเศรษฐกิจ กลาวคือ มนุษยน้ีเปนสัตวพิเศษท่ีฝกศึกษา
ได และจะมีชีวิตท่ีดีงาม เปนสัตวประเสริฐได ดวยการฝกศึกษาน้ัน

มนุษยจะมีชีวิตท่ีดีงามย่ิงข้ึนๆ ดวยการฝกศึกษาใหมีพฤติ
กรรม กาย วาจา ท่ีประณีตงดงาม ชํานิชํานาญ ทําการไดผลดีย่ิงข้ึน
จิตใจมีคุณธรรม มีสมรรถภาพเขมแข็งมั่นคง มีความสุขสดช่ืนมาก
ข้ึน มีปญญารูเขาใจความจริงของส่ิงตางๆ สามารถสรางสรรคศิลป-
วัฒนธรรมและผลงานรังสรรคทางปญญา ตลอดจนนําชีวิตจิตใจเขา
ถึงสันติสุขและอิสรภาพท่ีแทจริงได

การบริโภคปจจัย ๔ เปนตน เปนปจจัยเก้ือหนุนใหมนุษย
สามารถพัฒนาศักยภาพท่ีกลาวน้ี

แตถามนุษยปลอยตัวใหขาดแคลนสิ่งบริโภคน้ีก็ดี บริโภค
ดวยโมหะ เกิดความลุมหลงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคหา
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ความสุขทางอามิส ตัดโอกาสของตนเองจากการฝกศึกษาพัฒนา
ศักยภาพน้ัน ก็ช่ือวาเปนการเบียดเบียนตน

ในยุคปจจุบันน้ี สังคมมนุษยบางสวนมีวัตถุเสพบริโภคนับ
วาพร่ังพรอม แตแทนท่ีจะใชสิ่งเหลาน้ีเปนโอกาสในการท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพของตนใหชีวิตเขาถึงสิ่งดีงามสุขประเสริฐสูงข้ึนไป มนุษย
จํานวนมากกลับหลงระเริงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคอยางฟุง
เฟอฟุมเฟอย ตกอยูในความประมาท ท้ิงศักยภาพแหงชีวิตของตน
ใหสูญสิ้นไปเปลาอยางนาเสียดาย

จึงจะตองใหมนุษยดําเนินชีวิตอยูบนฐานของเศรษฐกิจ ท่ี
นอกจากไมเบียดเบียนผูอื่นแลว ก็ไมเบียดเบียนตนเองในความ
หมายท่ีกลาวมาน้ีดวย

๓. เศรษฐกิจเปนปจจัย
การสรางความเจริญสมัยใหมไดเนนความขยายตัวเติบโต

ทางเศรษฐกิจ คือ มุงความมั่งค่ังพร่ังพรอมทางวัตถุหรือสิ่งเสพ
บริโภค ตลอดมา

จนกระท่ังถึงชวงระยะ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไดยอมรับกันอยาง
กวางขวางชัดเจนและเปนทางการท่ัวโลก โดยประกาศขององคการ
สหประชาชาต ิวาการพฒันาท่ีไดทํากันมานัน้เปน การพฒันาทีไ่มย่ังยืน

เปนท่ียอมรับกันดวยวา การพัฒนาท่ีไมย่ังยืนน้ันมีสาเหตุ
หลักคือการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และเปนการพัฒนาอยางไมสมดุล มิไดบูรณาการเขา
กับการพัฒนาคน
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อยางไรก็ตาม ท้ังท่ียอมรับความผิดพลาดแลว แตการแกไข
ท่ีจริงจังตามท่ียอมรับน้ันก็ยังไมมี การพัฒนาท่ีเนนความมั่งค่ังพร่ัง
พรอมทางเศรษฐกิจ อยางขาดบูรณาการ โดยไมสมดุล ก็ยังดําเนิน
ตอมา การพัฒนาท่ีย่ังยืน และการพัฒนาท่ีสมดุลมีบูรณาการ ยัง
เปนเพียงคําพูดสําหรับไวอางอิงหรืออวดอางกันตอไป

สาเหตุท่ีทําใหยังแกปญหาไมไดน้ัน อาจพูดไดวา เพราะ
หลกัการท่ีจะแกไขยังไมชัดเจน และไมมีความมั่นใจในทางออก แตก็
ยังไมใชตัวเหตุท่ีแท

สาเหตุใหญท่ีแทจริงก็คือ การแกไขปญหาน้ัน ขัดตอสภาพ
จิตใจ หรือฝนความปรารถนาของคน

การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคท่ีผานมา ไดสรางความเคยชิน
ทางจิตใจหรือจิตนิสัยข้ึนมา ใหคนมองความมั่งค่ังพร่ังพรอมทาง
วัตถุ หรือความเจริญทางเศรษฐกิจน้ัน วาเปนจุดหมายของชีวิตและ
ของสังคม และฝากความหวังในความสุขไวกับการมีสิ่งเสพบริโภค
บํารุงบําเรอใหมากท่ีสุด

พูดงายๆ วา แนวคิดความเช่ือกระแสหลักของคนยุคนี้ คือ
การมองเศรษฐกิจ หรือความพรั่งพรอมทางวัตถุเปนจุดหมาย

เราตองยอมรับวา เร่ืองเศรษฐกิจหรือวัตถุเสพบริโภคน้ันมี
ความสําคัญและจําเปนท่ีจะทําใหมนุษยมีชีวิตอยูได แตไมใชเทาน้ัน
เศรษฐกิจหรือการมีวัตถุยังมีความสําคัญเหนือข้ึนไปกวาน้ันอีก

ถาเศรษฐกิจขัดของ เร่ิมแตขาดแคลนปจจัย ๔ มนุษยจะไม
สามารถพัฒนาและทําการสรางสรรคทางจิตใจและทางปญญาท่ีสูง
ข้ึนไป ซ่ึงเปนสาระท่ีแทจริงของวัฒนธรรมและอารยธรรม และเปน
คุณคาท่ีแทจริงของความเปนมนุษย
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ตรงน้ีหมายความวา เศรษฐกิจหรือความมีวัตถุเสพบริโภค
พร่ังพรอมน้ันมใิชเปนจุดหมายของมนุษย แตเปนปจจัย ท้ังในแงท่ีจะ
ใหมนุษยมชีีวิตอยูได และท่ีจะใหสามารถสรางสรรคและเขาถึงสิง่ดี
งามประเสริฐท่ีสูงข้ึนไปเทาท่ีมนุษยมีศักยภาพซ่ึงจะพัฒนาข้ึนไปได

ท้ังน้ีเหมือนในเร่ืองท่ีพระพุทธเจาทรงใหจัดอาหารใหคน
เลี้ยงโคผูหิวรับประทานใหกายอิ่มกอน เพ่ือใหเขามีกําลังพรอมท่ีจะ
ฟงธรรม และกาวสูความเจริญงอกงามทางจิตปญญาสูงข้ึนไป

ถามนุษยมองเศรษฐกิจเปนจุดหมาย เขาก็จะฝากความหวัง
และความสุขไวกับวัตถุเสพบริโภค พรอมท้ังสาละวนวุนวายกับการ
แสวงหาวัตถุ ทําชีวิตและสังคมใหจมอยูกับความลุมหลงหมกมุนใน
สิ่งเสพบริโภคเหลาน้ัน และทวีการเบียดเบียนในโลก กลายเปนวา
เงินสะพัดเพ่ือใหความช่ัวสะพร่ัง

อยางท่ีพูดแลวในหัวขอกอนวา นาเสียดายท่ีคนเหลาน้ัน เอา
ชีวิตไปติดจมอยูเพียงแคน้ัน ไมไดพัฒนาศักยภาพท่ีเขามีอยูใหกาว
ข้ึนสูคุณคาดีงามประเสริฐท่ีสูงข้ึนไป ปลอยศักยภาพท่ีตนมีอยูให
สูญไปเสียเปลา กลายเปนความเจริญท่ีไรคุณภาพ

ภาวะอยางน้ี ก็เหมือนกรณีพระเจามันธาตุ ท่ีวา บุคคลโลภ
คนเดียวมีอายุยืนยาวออกไป วัตถุเสพบริโภคมากเทาไรก็ไมสามารถ
สนองความตองการใหเพียงพอ

(สวนในกรณีของมัลธัส เมื่อจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนไป
วัตถุเสพบริโภคก็เพ่ิมไมทันท่ีจะสนองความตองการใหเพียงพอ)

ถาเศรษฐศาสตรจะมีบทบาทชวยสรางสรรคอารยธรรม
มนุษย ก็จะตองมองเศรษฐกิจหรือความเจริญทางวัตถุเปนปจจัย ท่ี
จะเก้ือหนุนใหมนุษยพรอมหรือมโีอกาสดีย่ิงข้ึนๆ ในการท่ีจะพัฒนา
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ศักยภาพของตน ใหสามารถทําการสรางสรรคและบรรลุถึงความ
เจริญงอกงามทางจิตใจและทางปญญาท่ีสูงข้ึนไป อันสมกับคุณคา
แหงความเปนมนุษยของตน และทําใหวัฒนธรรม-อารยธรรมงอก
งามประณีตย่ิงข้ึน

เศรษฐศาสตรอาจจะพูดตัดบทตามแบบของวิชาการในยุค
แยกสวนชํานาญพิเศษวา การทําอยางน้ันเกินหรืออยูนอกขอบเขต
ของเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเก่ียวของเพียงแคพยายามทําให
มนุษยมีวัตถุเสพบริโภคสนองความตองการทางเศรษฐกิจเทาน้ัน

แตการตัดบทแยกตัวเชนน้ัน เปนไปไมได เพราะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกอยางจะเปนอยางไร ยอมไมพนอิทธิพลของชีวทัศนและ
โลกทัศนในตัวคน และการแยกตัวเชนน้ัน ก็พนสมัยไปแลว ดังท่ี
เศรษฐศาสตรไดยอมรับเอาเร่ืองสิ่งแวดลอมเขามาอยูในขอบเขต
ของตนดวย

เมื่อยอมรับความสําคัญของระบบนิเวศทางฝายธรรมชาติ
ภายนอกแลว เศรษฐศาสตรก็หนีไมพนท่ีจะตองสนใจเรื่องของชีวิต
ตอไป และจะตองสัมพันธกับแดนสวนอื่นของสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรดวย

การบริโภคเปนจุดหมายปลายทางของกระบวนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแลว ก็มาเปนจุดเร่ิมของปญหาในความสัมพันธกับธรรม
ชาติอีกฉันใด การบริโภคท่ีเปนจุดจบของการสนองความตองการให
เกิดความพอใจแกบุคคลแลว ก็มาเปนจุดเร่ิมของการท่ีชีวิตจะ
พัฒนาสูความงอกงามและการสรางสรรคตางๆ ฉันน้ัน

เมือ่ประมาณ ๖๐ ปกอนโนน มนัีกเศรษฐศาสตรไทยทานหน่ึง
เขียนไวในหนังสือของทานตอนหน่ึง มีใจความวา เมื่อพิจารณาในแง
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เศรษฐศาสตร พระพุทธรูปองคหน่ึง กับปุยหน่ึงเขง ก็(มคีา)ไมตางกัน
ขอความน้ีไมไดยกมาพูดเพ่ือวากลาวกัน แตใหรูวาน่ันคือ

ทัศนะในยุคท่ีแนวคิดแยกสวนชํานาญพิเศษทางวิชาการกําลังเฟอง
เต็มท่ี และเปนตัวอยางคํากลาวเพื่อแสดงใหเห็นวาเศรษฐศาสตร
เปนวิทยาศาสตร จึงเปนศาสตรท่ีปลอดคุณคา คือ value-free

ไมตองพูดถึงแงท่ีวาในคําพูดน้ันเอง มีเร่ืองของคุณคาแฝง
อยูดวยหรือไม แตเวลาน้ีตองพูดเลยไปกวาน้ันแลววา ยุคของวิทยา-
ศาสตรตามแนวคิดแยกสวนและวิทยาศาสตรท่ีมองธรรมชาติเฉพาะ
ดานวัตถุ กําลังจะหมดสิ้นหรือพนสมัย วิชาการกาวหนามาถึงยุคท่ี
มนุษยสํานึกในการท่ีจะโยงความสัมพันธมองถึงบูรณาการ

ในการท่ีเศรษฐศาสตรจะทําหนาท่ีไดผลตามวัตถุประสงค
ของเศรษฐศาสตรเองก็ดี โดยความสอดคลองของโอกาสแหงยุค
สมัยก็ดี สิ่งสําคัญท่ีจะทําเวลาน้ี คงมิใชการพยายามแสดงตนวา
ปลอดคุณคา/value-free แต ภารกิจสําคัญที่นาจะทาํก็คือ การแยก
และโยงใหเห็นวา สาระสวนท่ีปลอดคุณคา จะไปโยงประสานกับ
สวนท่ีเปนเรื่องของคุณคาไดอยางไร

ท่ีวาน้ีมิใชหมายความวา เศรษฐศาสตรจะตองไปศึกษาทุก
เร่ืองท่ัวไปหมดจนพรา เศรษฐศาสตรก็ยังคงดํารงความเปนศาสตร
เฉพาะสาขาหรือชํานาญพิเศษเฉพาะทางอยูน่ันเอง

แตหมายถึงการท่ีเศรษฐศาสตรน้ันจะตองจับจุดประสาน
สัมพันธสงตอเปนตนใหถูกตอง เช่ือมโยงกับแดนดานอื่นแหงปญญา
ของมนุษย โดยมีจุดหมายเพ่ือรวมกันหนุนนําใหมนุษยมีชีวิตท่ีดีงาม
อยูในสังคมท่ีสันติสุข และในโลกท่ีร่ืนรมยนาอยูอาศัย

ถามนุษยมีวัตถุพร่ังพรอมดวยภาวะฟูข้ึนของเศรษฐกิจแลว 
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ลุมหลงมัวเมาจมอยูแคน้ัน ปลอยศักยภาพใหสูญไปเปลา มีชีวิต
และสังคมท่ีต่ําทรามลงไป เปนความเจริญท่ีไรคุณภาพ ซ่ึงคนไดวัตถุ
เพ่ือสูญเสียความเปนมนุษย เศรษฐศาสตรก็จะไมพนถูกเรียกอีกวา
เปน dismal science ในความหมายซึ่งลึกกวาท่ีฝร่ังเคยเรียกแตเดิม

แตถาเศรษฐศาสตรใหมนุษยจัดการกับเศรษฐกิจอยางเปน
ปจจัยตามนัยท่ีกลาวมา เศรษฐศาสตรก็

- จะไมติดจมอยูกับการพยายามทําให เศรษฐกิจพรั่งพรอม
สาํหรับสนองการบํารุงบําเรอตนของบางคนบางกลุม แต

- จะมุงทําให เศรษฐกิจพอเพียง ทีจ่ะใหทุกคนพรอมสาํหรับ
การกาวไปสรางสรรคชีวิตสังคมและโลกท่ีดีงามผาสุก

เศรษฐกิจท่ีวาน้ี ไมใชเสรีนิยมท่ีจมอยูกับความลุมหลงมัว
เมาเอาแตตัวจะเสพ และไมใชสังคมนิยมเสมอภาคท่ีฝนใจจํายอม
อยูกับภาวะเขมงวดกดดันอยางเทาเทียมกัน แตเปนความพอเพียงท่ี
จะสนองความตองการของคนหลากหลาย ท่ีกําลังพัฒนาตน
ทามกลางความพร่ังพรอมแหงองคประกอบทุกสวนของอารยธรรม

ถาเศรษฐศาสตรมองเศรษฐกิจเปนปจจัยอยางน้ี เศรษฐ
ศาสตรก็จะมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการสรางสรรคอารยธรรมของ
มนุษย สมตามจุดหมายท่ีควรจะเปน และท้ังจะสมกับช่ือท่ีเรียกใน
ภาษาไทยวา เศรษฐศาสตร ซ่ึงแปลวา “ศาสตรอันประเสริฐ”

๔. สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
สภาพจิตหรือแรงจูงใจอยางหน่ึงท่ีเก่ียวของอยางมากกับ

เร่ืองเศรษฐกิจ ก็คือความอยากได ท่ีเรียกวา ความโลภ (greed)
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นักเศรษฐศาสตรบางทานถือวา ความโลภเปนธรรมชาติของ
มนุษย ดังน้ัน จึงไมเปนความเสียหายอยางใดท่ีจะใหคนทํากิจกรรม
เศรษฐกิจดวยความโลภ

ย่ิงกวาน้ัน บางทานก็เห็นวา ควรสนับสนุนความโลภ เพราะ
จะเปนเคร่ืองกระตุนเราใหคนขยันขันแข็ง มีการแขงขันอยางแรงเขม
ทําใหกิจกรรมเศรษฐกิจดําเนินไปอยางมีพลัง เชน เพ่ิมผลผลิตได
มาก เปนตน

ท่ีวาความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยน้ัน ก็ถูกตอง แตบก
พรอง คือขาดการจําแนกแยกแยะ และเปนการมองดานเดียว เปน
ความเขาใจในธรรมชาติของมนุษยท่ีไมเพียงพอ เปนไดเพียงการ
ทึกทักในทางการพูดและการคิดเห็น โดยมิไดมีการศึกษาอยางแท
จริง ซ่ึงเปนจุดออนสําคัญอยางหน่ึงท่ีทําใหเศรษฐศาสตรยากท่ีจะ
แกปญหาของมนุษยได

ขอสังเกตบางอยางเกี่ยวกับความบกพรองของคํากลาววา 
“ความโลภเปนธรรมชาติของมนุษย” น้ัน คือ

ก) ความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยก็จริง แตเปนเพียง
ธรรมชาติอยางหน่ึงของมนุษยน้ัน มนุษยยังมีคุณสมบัติอยางอื่นอีก
มาก รวมท้ังคุณสมบัติท่ีตรงขามกับความโลภน้ัน เชน ความมี
เมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ตลอดจนเสียสละ ซ่ึงก็เปนธรรม
ชาติของมนุษยดวยเชนกัน

ข) บางคนมองความโลภท่ีวาเปนธรรมชาติของมนุษยน้ัน 
เหมือนอยางท่ีเห็นวาความโลภเปนธรรมชาติของสัตวท้ังหลายอื่น
ท่ัวๆ ไป เชน ชาง มา วัว ควาย สุนัข หนู หมู แมว เปนตน แตความ
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จริงหาเหมือนกันไม
ความอยากไดของสัตวอื่น (ดิรัจฉาน) เหลาน้ัน เปนไปตาม

สัญชาตญาณ เมื่อไดสนองความตองการในการกิน อยู สืบพันธุ ข้ัน
พ้ืนฐานแลว  ก็จบ

แตความโลภของมนษุย มกีารปรุงแตงดวยศักยภาพในการคิด
ทําใหขยายขอบเขต ท้ังดานปริมาณ และขีดระดับ เชนทําใหเกิด
ความรุนแรงอยางไมจํากัด ดังท่ีความโลภของคนคนเดียว อาจเปน
เหตุใหฆาคนอื่นเปนจํานวนลาน อาจทําใหเกิดการทําลายลาง กอ
ความพินาศแกเพ่ือนมนุษย แกสังคม และแกธรรมชาติ หรือโลกน้ี
อยางคํานวณนับมิได

ย่ิงกวาน้ัน ในการท่ีจะสนองความโลภ มนุษยอาจใชความ
พลิกแพลงยักเย้ืองดวยวิธีการตางๆ ในทางทุจริตไดซับซอนพิสดาร
อยางท่ีไมมีในสัตวอื่นท้ังหลาย ความโลภถาจัดการไมถูกตอง จึงกอ
ปญหาใหญย่ิง

ค) นักเศรษฐศาสตรบางทานถึงกับเขาใจวาความโลภเปนสิ่ง
ท่ีดี โดยเขาใจวาทําใหขยันขันแข็งอยางท่ีกลาวแลว เปนตน บางที
พาลไปนึกวาวงการเศรษฐศาสตรเห็นอยางน้ัน

แตนักเศรษฐศาสตรใหญๆ ท่ีสําคัญ แมแตในกระแสหลักเอง
ก็รูวาความโลภเปนความช่ัว

ดังเชน เคนส (John Maynard Keynes) มองวาความโลภ
เปนความช่ัวอยางหน่ึง เพียงแตมนุษยยังตองอาศัยใชประโยชนจาก
มันไปกอนอีกสักระยะหน่ึง (“อยางนอย อีก ๑๐๐ ป”) โดยเขาเขาใจ
วา ความโลภ อยากไดเงินทองน้ี จะตองมีตอไปกอน จนกวา
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เศรษฐกิจจะเติบโต สนองความตองการของมนุษยไดเพียงพอ และ
ทําใหมีศักยภาพท่ีจะกําจัดความยากไรใหหมดไป

["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 สําหรับเศรษฐกิจแบบท่ีเปนอยู ถาจะ
รออยางเคนสวาน้ี ใหเวลาอีก ๕๐๐ ป หรือใหเศรษฐกิจโตอีก ๕๐๐
เทา ก็ไมมีทางขจัดความยากไรไดสําเร็จ)

แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ๒ ขอตอไป ไดแก
ง) นักเศรษฐศาสตรเหลาน้ัน ไมเขาใจธรรมชาติของความ

โลภ ไมรูจักความหมายของมันจริง มองเห็นคลุมเครือและพรามัว
เร่ิมแตไมรูวาความตองการ ท่ีเรียกวาความอยาก มีความแตกตาง
กัน แยกในระดับพื้นฐานก็มี ๒ ประเภท ซ่ึงจะเห็นไดจากตัวอยาง

เด็กชาย ก. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากใหบานสะอาด
แตเด็กชาย ข. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากไดขนมเปน
รางวัล
คนในวงวิชาการคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํางานวิจัยข้ึน
มาเร่ืองหนึ่ง เพราะอยากใหคนรูเขาใจเร่ืองน้ัน จะไดชวย
กันแกปญหาหรือทําการสรางสรรคแกสังคมอยางใด
อยางหน่ึง
แตคนในวงวิชาการอีกคนหน่ึง เขียนหนังสือหรือทํางาน
วิจัยข้ึนมาเร่ืองหนึ่ง เพราะอยากไดคะแนนมาเลื่อนข้ัน
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หรือไดคาตอบแทนจํานวนหน่ึง

ในตัวอยาง ๒ แบบ ๒ ขอน้ี
๑. ความอยากแบบแรก เปนความตองการทําใหสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงเกิดมีข้ึน ซ่ึงเปนความตองการผลโดยตรงของการกระทํา
ความตองการน้ีเมื่อเกิดข้ึนแลว ก็เปนเหตุใหเกิดการกระทํา

โดยตรง ไดแกความอยากทาํ (ในท่ีน้ีหมายเอาการทําเพ่ือผลท่ีดี หรือ
ทําใหดี ท่ีเรียกวาการสรางสรรค = ใฝสรางสรรค) ดวยความตองการ
ผลของการกระทําน้ัน

๒. ความอยากแบบท่ีสอง เปนความตองการไดสิ่งสําเร็จแลว
อยางหน่ึงมาครอบครอง หรือเพ่ือเสพบริโภค แตตนยังไมมีสิทธิในสิ่ง
น้ัน และมีเงื่อนไขวาจะตองทําอะไร (อีกอยางหน่ึงตางหาก) จึงจะได
รับสิ่งท่ีตนตองการ

ความตองการน้ีเมื่อเกิดข้ึนแลว ไมเปนเหตุใหเกิดการกระทํา
(สรางสรรค) โดยตรง แตทําใหหาทางด้ินรนขวนขวายอยางใดอยาง
หน่ึงเพ่ือใหไดมา โดยเฉพาะถูกกําหนดดวยเงือ่นไข ใหตองทํา (งานน้ี)
จึงจะได (สิ่งน้ัน) เรียกวา ความอยากได ซ่ึงจะทําเพราะถูกกําหนด
โดยเงื่อนไข เพราะไมตองการผลของการกระทําน้ันโดยตรง (เชน ไม
ตองการความสะอาด) แตตองการผลตามเงื่อนไข (เชน อยากได
ขนมรางวัล)

ความอยากท่ีเรียกวา ความโลภ หรือโลภะ น้ัน ไดแกความ
อยากในขอท่ี ๒ คือ ความอยากได

สวนความอยากในขอท่ี ๑ มีช่ือเรียกตางหากวา ฉนัทะ แปล
วา ความอยากทาํ หมายถึงอยากทําใหเกิดผลดีอยางใดอยางหน่ึง
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บางทีจึงเรียกวาอยากสรางสรรค (รวมท้ังอยากทําใหรูดวย)*

เน่ืองจากความโลภเปนเพียงความอยากได คนท่ีโลภน้ัน เขา
มิไดอยากทํา และมิไดตองการผลของการกระทําน้ัน เขาจะทําตอ
เมื่อมี เงื่อนไข วา “ตองทําจึงจะได” ถาไดโดยไมตองทํา ยอมจะตรง
กับความตองการมากท่ีสุด

ดังน้ัน เมื่อตองทํา เขาจึงทําดวยความจําใจหรือไมเต็มใจ
คือทําดวยความทุกข และไมเต็มใจทํา ทําใหตองจัดต้ังระบบการ
บังคับควบคุม ซ่ึงอาจจะซับซอนและฟอนเฟะ

นอกจากน้ัน ถาหลีกเลี่ยงไดเขาจะไมทํา แตจะหาทางไดโดย
ไมตองทํา จึงเปนเหตุใหเกิดการทุจริต และการเบียดเบียนตางๆ ใน
สังคมไดทุกรูปแบบ

ในเมื่อความโลภ คือความอยากได (และความอยากทําท่ี
เรียกวา ฉันทะ) มีบทบาทสําคัญมากในชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะ
เปนตัวนําและขับดนักิจกรรมเศรษฐกิจ จึงมคีวามสาํคัญตอเศรษฐกจิ
อยางมาก ถาเศรษฐศาสตรจะใหเศรษฐกิจกอผลดีแกชีวิตและสังคม
มนุษย ก็จะตองทําความรูจักและจัดการกับมันใหถูกตอง ซ่ึงในขั้นน้ี
จะสัมพันธกับขอตอไปดวย

จ) แนวคิดตะวันตกมองธรรมชาติของมนุษยแบบน่ิง หรือ
ตายตัว (static) เศรษฐศาสตรปจจุบันซ่ึงเจริญมาตามแนวคิดตะวัน
ตกน้ัน จึงมองความโลภ และความตองการตางๆ เปนแบบเดียว
หรือเหมือนวาจะตองเปนอยางน้ันตลอดไป และมุงแตจะสนองความ
ตองการในแบบหน่ึงแบบเดียวน้ันดิ่งไป
                                                                                                    

*
 ในท่ีน้ียังไมไดพูดถึงความตองการ คือความจําเปนท่ีพึงตองมีตองได ท่ีฝรั่งเรียกวา need
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แตท่ีจริง ธรรมชาติของมนุษยน้ันเปลี่ยนแปลงได และตรงน้ี
เปนประเด็นสําคัญท่ีสุด

ธรรมชาติของมนุษย คือ เปนสัตวพิเศษท่ีฝกศึกษาพัฒนาได
และการฝกศึกษาน้ีเปนหนาที่ของทุกชีวิต พรอมกับเปนภารกิจของสังคม

การฝกศึกษา เปนหัวใจของการจัดการเกี่ยวกับชีวิตและสังคม

มนุษยทั้งหมด ในการท่ีจะใหมีชีวิตท่ีดี และใหสังคมมีสันติสุข เปนคุณ
สมบัตพิิเศษท่ีทําใหมนุษยสามารถเปนสตัวประเสริฐ และมีวัฒนธรรม
มอีารยธรรมเจริญงอกงามได

โดยเฉพาะจุดท่ีสําคัญย่ิง ซ่ึงเก่ียวของกับเศรษฐศาสตรมาก
คือ เร่ืองความตองการ รวมท้ังความอยาก ๒ แบบขางตน ซ่ึงปรับ
เปลี่ยนพัฒนาได

ความตองการน้ี เมื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนไป นอกจากทําให
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงรวมท้ังพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแลว ก็เปน
ปจจัยนําการเปลี่ยนแปลงอยางอื่นอีกมากมาย รวมท้ังการพัฒนา
ความสุขดวย

การพัฒนาคุณสมบัติเชนวาน้ีแหละ คือการพัฒนาคุณภาพ
คน ซ่ึงสัมพันธสอดคลองไปดวยกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ชนิดท่ี
เปนปจจัยแกกันและกันกับการพัฒนามนุษยในความหมายท่ีถูกตอง

ขอยกตัวอยางเล็กนอย เชนในเร่ืองการทํางาน เมื่อเรา
พัฒนาความตองการโดยมีฉันทะในการทํางาน หรือเปลี่ยนจาก
ความอยากแบบโลภะ มาเปนความอยากแบบฉันทะ ความหมาย
ของงานและทาทีตองานก็เปลี่ยนไป
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อยากได (โลภะ) อยากทํา (ฉันทะ)
• การทํางานเปนเง่ือนไข เพื่อให

ไดส่ิงที่ตองการ

• การทํางานเปนการทําใหเกิดผลที่

ตองการ

• ทํางานดวยจําใจทุกข รอเวลาไป

หาความสุข

• ทํางานเปนความสุขเสร็จไปในตัว

• ทํางานดวยทุกข เพื่อใหไดเงิน

ไปซ้ือความสุข (วิธีออม)

• ทํางานเปนความสุข ไดเงินมายิ่ง

เพิ่มความสุข (วิธีตรง)

•  งานเปนการตอบแทนกันใน

ระบบผลประโยชน

•  งานเปนการสรางสรรคและแก

ปญหาเพื่อชีวิตและสังคม

เร่ืองน้ีขอพูดไวเปนหลักการท่ัวไปกอน ยังไมลงไปในราย
ละเอียด

แตเพียงเทาท่ีพูดมาน้ี ก็บงช้ีถึงการปฏิบัติในการบริหารจัด
การในทางเศรษฐกิจวา ผูบริหารเศรษฐกิจ และผูปกครองบานเมือง
เร่ิมตนก็ตองมอง และยอมรับความจริงวา:

ในเวลาหน่ึงเวลาใดก็ตาม มนุษยในสังคมน้ี อยูในระดับการ
พัฒนาท่ีแตกตาง ไมเทากัน มีพฤติกรรม มีสภาพจิตใจ มีปญญา
ความรูความเขาใจ มีความตองการ และระดับความสามารถในการ
มีความสุขไมเทากัน ซ่ึงผูบริหารหรือผูปกครอง

๑. จะตองจัดสรรเศรษฐกิจ เอื้ออํานวยบริการและสิ่งเก้ือ
หนุนตางๆ ใหเหมาะกับระดับการพัฒนาท่ีตางกันของคนเหลาน้ัน
โดยสนองความตองการของคนท่ีตางกันเหลาน้ัน เทาท่ีไมกอความ
เบียดเบียนเสียหาย ไมเสียความชอบธรรม
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๒. กับท้ังพรอมกันน้ัน ก็เก้ือหนุนใหทุกคนกาวข้ึนสูการพัฒนา
ในระดับท่ีสงูข้ึนไป ไมใชถอยหลงัหรือยํ่าอยูกับท่ี

แนนอนวา ตามหลักการน้ี ผูบริหารผูปกครองยอมรูเขาใจ
ดวยวา ในเวลาหน่ึงๆ น้ัน คนท่ีพัฒนาในระดับสูงข้ึนไปมีจํานวนนอย
กวา แตคนท่ีพัฒนาในระดับต่ํามีจํานวนมากกวา

ยกตัวอยาง เชนในเร่ืองความโลภ ผูบริหารยอมรูเขาใจวา ใน
สังคมน้ีมีคนอยูสวนหน่ึง ซ่ึงมีจํานวนนอย ท่ีเปนผูมีความใฝรูใฝสราง
สรรค มีความอยากทําแบบฉันทะแรงเขม และมีความสุขอยูกับการ
คนควาหาความรูแสวงปญญา และการทํางานสรางสรรค

คนกลุมน้ีแมจะมีจํานวนนอย แตเปนผูสรางความเจริญงอก
งามแกชีวิตและสังคม เปนผูพัฒนาอารยธรรมท่ีแทจริง

แตคนสวนมาก ซ่ึงยังพัฒนาคุณภาพนอย ยังขาดฉันทะ มี
ความใฝรูใฝสรางสรรคนอย มุงหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภค มี
โลภะคือความอยากไดเปนแรงขับนํา ซ่ึงทําใหโนมเอียงไปในการท่ี
จะหลีกเลี่ยงการทํา คืออยากไดโดยไมตองทํา

เมื่อมีความรูความเขาใจอยางน้ี ผูบริหารท่ีฉลาด ก็จะจัดสรร
ตั้งวางระบบและดําเนินการจัดการสังคม ใหสอดคลองกับความจริง
แหงความแตกตางกันน้ี ใหไดผลดี

๑.คนจํานวนมากหรือสวนมาก อยูดวยความโลภ ก็จะอยาก
ได แตไมอยากทํา และหาทางใหไดโดยไมตองทํา ดวยวิธีตางๆ เชน

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

จ. ใชอาํนาจครอบงาํ ขมเหง เบียดเบียน บีบคัน้เอาจากผูอืน่
ฉ. ดําเนินชีวิตแบบฟุงเฟอฟุมเฟอย ลุมหลงมัวเมาในการ
เสพบริโภค

สาํหรับคนจาํนวนมากท่ีเปนอยางน้ี ผูบริหารจะดาํเนินการ โดย
ก. จัดตั้งระบบเงื่อนไข เพ่ือใหทุกคนจะไดตอเมื่อทํา หรือ

ตองทํางานจึงจะไดเงิน
ข. วางมาตรการเสริมประกอบ เชน

- จัดวางระบบตรวจสอบบังคับควบคุมลงโทษ ตอผู
ละเมิดกติกาในระบบเงื่อนไขน้ัน

- ปองกันแกไขการทุจริตอยางจริงจัง และมิใหมีการ
บังคับขมเหงคุกคามกัน

- กําจัดแหลงอบายมุข แหลงการหลอกลวงและลอเรา
ใหคนหวังผลไดโดยไมตองทํา

- ดาํเนินกลวิธตีางๆ ท่ีจะกระตุนเราปลกุคนใหไมเฉือ่ยชา
ไมตกอยูในความประมาท

กลไกสาํคัญย่ิง ท่ีจะใหระบบเง่ือนไขน้ีดาํเนินไปอยางไดผล คอื
๑) กฎกติกาหรือกฎหมายจะตองศักด์ิสิทธ์ิ มีการบังคับใช

อยางมีประสิทธิภาพ ใหไดผลจริงจัง
๒) เงือ่นไขน้ันจะตองจัดวางอยางฉลาด เพ่ือคมุและเบนความ

โลภ ใหเปนเงื่อนไขใหเกิดผลงานในทางสรางสรรคมากท่ีสุด อยาง
ชนิดท่ีวา ถาย่ิงโลภ ก็ย่ิงตองเกิดการทํางานท่ีเปนเปาหมายมากท่ีสุด
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๒. คนท่ีมีฉันทะ ทํางานดวยความใฝรูใฝสรางสรรค มีความ
สขุดวยการคนควาหาความรูแสวงปญญา และทํางานสรางสรรคอยาง
อทิุศตัว แมจะมจํีานวนนอย แตเปนกําลงัสรางสรรคสงัคมท่ีแทจริง

ผูบริหารจะตองใสใจ สนใจ คนหาคนประเภทน้ี และสงเสริม
เก้ือหนุนอยางจริงจัง

๓. ดังไดกลาวแลววา ธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวท่ีฝก
ศึกษาพัฒนาได และคนท่ัวไปยอมมีธรรมชาติแหงศักยภาพท้ังฝายดี
และฝายรายปะปนกันอยูในตัว โดยเฉพาะความอยาก หรือความ
ตองการ ๒ ประการน้ี ซ่ึงมีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก

ถาคนมีความอยากทํา คือฉันทะ ก็จะพัฒนาความรักงาน
และนิสัยนักผลิต พรอมท้ังความเขมแข็ง และมีวินัย เปนตน

แตถาคนมีความอยากได คือโลภะ กันมาก สังคมก็จะ
ประสบปญหาจากคานิยมเสพบริโภค ความฟุงเฟอ การทุจริต ความ
ออนแอ ความขาดระเบียบวินัย ความผิวเผินฉาบฉวย และความ
เสื่อมเสียทุกอยาง

ถาคนขาดฉันทะ และมีโลภะกันมากแลว หากกฏหมายก็ยัง
ไมศักดิสิทธิ์ มีระบบเงื่อนไขท่ีขาดประสิทธิภาพอีกดวย สังคมน้ันก็
จะงอนแงนอยางมาก

ดังน้ัน รัฐหรือผูบริหารจะตองสงเสริมเอื้ออํานวยโอกาสและ
จัดสรรปจจัยเก้ือหนุนใหประชาชนมีการศึกษา ท่ีจะกระตุนโลภะให
เปนปจจัยแกฉันทะบาง ใหลดละโลภะเพิ่มกําลังฉันทะบาง โดย
เฉพาะสงเสริมฉันทะ คือความใฝรูใฝสรางสรรค ใหแรงเขม และมี
ระบบเงื่อนไขอันรัดกุมศักด์ิสิทธิ์ ท่ีจะกอเกิดผลในการพัฒนาชีวิต
และสังคมอยางแทจริง
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ลักษณะคืบเคลื่อนคลี่ขยาย (dynamic) ของธรรมชาติ
มนุษย ท่ีเปนสัตวผูศึกษาพัฒนาไดน้ี ยังมีท่ีควรกลาวถึงอีกมาก

ตัวอยางเชน เมื่อมนุษยยังหยอนการพัฒนา ความสุขของเขา
ข้ึนตอการเสพบริโภควัตถุมาก แตมนุษยย่ิงมีพัฒนาการทางจิต
ปญญาสูงข้ึนไป ความสุขของเขาก็พ่ึงพาข้ึนตอวัตถุเสพบริโภคนอย
ลง เปนอิสระมากข้ึน การบริหารจัดการสังคมจะตองดําเนินการให
สอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติมนุษยท่ีเปนเชนน้ี

 ขอท่ีควรยํ้าอีกอยางหน่ึงคือ โดยธรรมชาติของมนุษย เมื่อ
ไมมีทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม ถาอยูสุขสบาย มนุษยจะมีความโนม
เอียงท่ีจะเฉื่อยชา ลุมหลงระเริงมัวเมาประมาท

จึงถือเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะจัดวางมาตรการกระตุนเรา
ใหสังคมตั้งอยูในความไมประมาท ซ่ึงเปนปจจัยตัวเอกในการปอง
กันความเสื่อม และสรางสรรคความเจริญ

ท่ีกลาวมาน้ี เปนเพียงตัวอยางของการบริหารจัดการในทาง
สังคม ใหสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมชาติของมนุษย

๕. บูรณาการในระบบสัมพันธของธรรมชาติ
หัวขอน้ี มคีวามหมายกวางขวางครอบคลมุ แมยังมใิชโอกาสท่ี

จะอธิบายอยางจริงจังในที่น้ี แตเมื่อมีเร่ืองเกี่ยวของหรือโยงถึง ก็ได
พูดแทรกไวในหัวขออื่นๆ ท่ีผานมาบางแลวหลายแหง ในท่ีน้ีจึงจะ
พูดไวเพียงเปนแนว

สาระสําคัญในเร่ืองน้ีก็คือ พุทธศาสนามองเห็นวา ทุกสิ่งทุก
อยางดํารงอยูและดําเนินไป ในระบบสัมพันธของธรรมชาติ
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แมแตเร่ืองราวดานภาวะทางจิตใจ ท่ีเปนอัตวิสัย ความคิด
คํานึงและจินตนาการของคน ก็ดี เร่ืองราวและกิจกรรมทางสังคม
ของมนุษย ก็ดี ท่ีปจจุบันถือวาไมใชเร่ืองของธรรมชาติ ไมเปนเร่ือง
ของวิทยาศาสตร และแยกออกมาศึกษาตางหาก เปนมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรน้ัน พุทธศาสนาก็มองเห็นวาเปนเร่ืองในขอบเขต
ของธรรมชาติน่ันเอง เพียงแตมีความซับซอนในอีกระดับหน่ึง

ขอสําคัญก็คือ เร่ืองของคนและสังคมน้ัน ในท่ีสุดเราจะตองรู
เขาใจมองเห็นความสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกัน ท่ีโยงเปนระบบอัน
เดียวกับธรรมชาติสวนอื่นท้ังหมด

ถารูเขาใจมองเห็นไมถึงข้ันน้ี ความรูและวิทยาการท้ังหลาย
ของมนุษย นอกจากจะเปนศาสตรท่ีแยกสวนจากกันแลว แตละ
อยางก็จะบกพรอง ไมสมบูรณ เชนอยางวิทยาศาสตร ท่ีเปนการ
ศกึษาธรรมชาตดิานวัตถุเพียงอยางเดียว โดยพรากจากองคประกอบ
ดานอื่นท่ีอิงสัมพันธกับมันอยู ทําใหแมแตความเขาใจทางวัตถุเองก็
พลอยไมเพียงพอและไมชัดเจนจนบัดน้ี

เมื่อพูดอยางน้ี ก็เหมือนกับบอกใหรูดวยวา เศรษฐศาสตร
แนวพุทธมลีกัษณะเปนองครวม โดยบูรณาการกับสรรพวทิยาการและ
กิจกรรมดานอืน่ๆ ของมนุษย ตรงน้ีจะถือเปนคําสรุปก็ได

จุดโยงท่ีวาเร่ืองของคนและสังคมของมนุษยรวมอยูในระบบ
สัมพันธของธรรมชาติน้ัน ก็อยูท่ีตัวคนน่ันเอง กลาวคือ

มนุษยเองน้ีก็เปนธรรมชาติอยางหน่ึงหรือสวนหน่ึง แตเปน
ธรรมชาติสวนท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ
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คุณสมบัติพิเศษของมนุษยน้ันมีมาก แตท่ีสําคัญอยางย่ิงก็
คือ เจตจาํนง (เจตนา) และปญญา (บางทีบางข้ันถึงกับเรียกกันวา
ปรีชาญาณ และแมกระท่ังเปนโพธิญาณ แตก็คือปญญาน่ันแหละ)
และคุณสมบัติพิเศษเหลาน้ี ก็เปนธรรมชาติท้ังน้ัน

โลกมนุษยหรือสังคมท่ีเปนไปตางๆ ก็มาจากคุณสมบัติ
พิเศษเหลาน้ีของมนุษย ท่ีสัมพันธเปนเหตุปจจัยกับองคประกอบ
อยางอื่นในระบบสัมพันธท้ังหมดของธรรมชาติ

มนุษยจะตองรูเขาใจธรรมชาติสวนท่ีเปนคุณสมบัติพิเศษ
เหลาน้ีของมนุษย และมองทะลุปจจยาการของมันในระบบสัมพันธ
ของธรรมชาติท้ังหมด แลวศาสตรท้ังหลายก็จะบรรจบประสานกันได
พรอมกับท่ีการแกประดาปญหาของมนุษยจึงจะสําเร็จแทจริง และ
การสรางสรรคตางๆ รวมท้ังอารยธรรมของมนุษยจึงจะบรรลจุุดหมาย

เศรษฐกิจก็เปนสวนรวมหรือเปนองครวมอยางหน่ึงในระบบ
สมัพันธแหงปจจยาการ อนัเปนองครวมท่ีวาน้ัน

ดงัน้ัน เศรษฐศาสตรจะตองหย่ังเห็นปจจยาการของเศรษฐกิจ
ในระบบสมัพนัธน้ัน อยางนอยใน ๒ ระดับ หรือ ๒ ขอบเขต คือ

๑. ความสมัพนัธเปนเหตปุจจัยตอกัน ระหวางเศรษฐกจิกับ
กิจกรรมและความเปนไปดานอืน่ๆ ในสงัคมมนุษย เชน คานิยม วัฒน-
ธรรม ศลีธรรม สขุภาวะ การเมอืง การศึกษา (ท่ีผานมา เอาใจใสการ
เมอืงมาก แตมองขามเร่ืองอืน่ๆ สวนใหญ) ใหเศรษฐกิจกลมกลนืเขา
ไปในวิถีชีวิตและเก้ือกูลแกชีวิตท่ีดงีามมคีวามสขุท่ีเปนอสิระมากข้ึน
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๒. ความสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกันระหวางเศรษฐกิจกับ
องครวมใหญท้ัง ๓ แหงการดํารงอยูของมนุษย คอื ชีวิตบคุคล สงัคม
และส่ิงแวดลอ้ม หรือพูดอกีสาํนวนหน่ึงก็คอื การท่ีเศรษฐกิจจะตอง
เก้ือหนุนใหมนุษยม ีชีวติท่ีเปนสขุดีงาม ทามกลางธรรมชาติแวดลอมท่ี
รืน่รมย ในสงัคมท่ีเกษมศานต  อนัจะเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดแทจริง

เศรษฐศาสตรจะตองมองเห็นและสามารถชวยเก้ือหนุนให
ระบบสมัพนัธในระดบัตางๆ ประสานปจจัยท้ังหลายสูความพอดท่ีีจะ
บูรณาการใหเกิดภาวะแหงจุดหมายท่ีกลาวมาน้ัน และน่ีก็คอืหลกั
การสาํคัญของเศรษฐศาสตรท่ีเรียกวาเปนมชัฌมิา

หลกัท่ัวไปของเศรษฐศาสตรมัชฌิมา ยังมอีกี เชน การประสาน
ใหเก้ือหนุนกัน ระหวางความเจริญแบบปลายเปดของสงัคม กับความ
เจริญแบบปลายปดของชีวิตบุคคล แตเห็นวาควรกลาวไวเทาน้ีกอน

หมายเหตุ: บทพิเศษนี้ เปนการเขียนสรุปรวบรัด จึงไมไดเนนการแสดงหลักฐานอางอิง








