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วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท        

2) เพ่ือศึกษาสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพ่ือวิเคราะห์การ
ด าเนินชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่งเป็นการวิจัย              
เชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2560–มิถุนายน 2561  

ผลการวิจัยพบว่า:  
 การด าเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 1) การแสวงหา
เลี้ ย งชีพในทางที่ ชอบทั้ งทางกายและทางวาจา ถู กต้องทั้ งด้ านกฎหมายและศีลธรรม                         
2) การครอบครองรักษาที่ดี ตามหลักการออมทรัพย์ทางพระพุทธศาสนาหรือหลักโภควิภาค 4 ได้แก่ 
ทรัพย์หนึ่งส่วน (25 %) ออมไว้ใช้สอยเลี้ยงชีพ ทรัพย์สองส่วน (50 %) ออมไว้ประกอบอาชีพและ
ทรัพย์อีกหนึ่งส่วน (25 %) ออมไว้ในยามจ าเป็นและใช้ท าบุญ 3) การบริโภคใช้จ่ายอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและพอเพียง โดยให้ความส าคัญด้านคุณค่ามากกว่ามูลค่า และเน้นคุณประโยชน์มากกว่า
ความคุ้มทุน และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สุขท้ังแก่ตนเองแกผู่้อื่นและแก่สังคม 

สัมมาอาชีวะเป็นหลักการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าทางจริยธรรมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต             
ของบุคคลทั้งทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจ อีกทั้งเกิดคุณค่าต่อการพัฒนาปัญญาให้รู้จักคิดอย่างมี
เหตุผลในการด าเนินชีวิต และยังมีคุณค่าต่อการเกื้อหนุนให้เกิดบุญกิริยามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้          
ยังมีคุณค่าทางจริยธรรมต่อการเกื้อหนุนและส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืน และมีคุณค่าต่อ
การพัฒนาสังคมส่วนรวมทั้งด้านการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนเกื้อหนุนการพัฒนาระบบ
จริยธรรมทางสังคมด้านอ่ืน ๆ ให้เข้มแข็งและมั่นคง ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายที่ก่อให้เกิดความสุขมวล
รวมของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น 

 
ค าส าคัญ การด าเนินชีวิต, สมัมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8, พุทธปรัชญาเถรวาท 
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The thesis served its specific purposes: 1) to study the way of leading one’s 

life in Theravada philosophy, 2) to examine Right Livelihood in Noble Eightfold Paths 
following Theravada Buddhist philosophy, and 3) to analyze the way of leading one’s 
life with Right Livelihood as such. As the documentary research, it was derived from 
the qualitative methodology. Data were studied out of The Tipitaka, commentaries, 
books and relevant research undertakings, collected between October B.E. 2560 and 
June B.E. 2561.  

Findings are the followings: 
Ways of leading one’s life following the principle of right livelihood in 

Buddhism is composed of two aspects. The first aspect is seeking for leading one’s 
life with physical, verbal, legal and moral decency. Another aspect is good 
possession and economy spending of incomes following criteria of four good 
divisions in Buddhism. One portion of incomes is provided for feeding family, 
accounting for 25 %. Two portions making up 50 % are allocated for doing careers. 
One portion is kept for saving in the rainy days and making merits. The further aspect 
is proper and sufficient consumption, placing more importance in true values than 
face values, putting more emphasis on benefits than cost effectiveness, with the 
aims for benefits of their own, others’ and society. 

 Analyses of right livelihood have found that it has been treated as the 
foundation stone of leading one’s life with moral values for developing individual life 
in physical, verbal and mental channels. It creates values towards developing 
wisdom to logically think of leading one’s life and making great contribution to  
accumulating much more merits. In addition, leading one’s life following right 
livelihood still have moral values for assistance and support of others’ life. All in all, 
it also has values for developing society in common in governmental, political, 
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economic area, including the support of developing the moral system of society to 
be strong and stable, which will lead to the target giving rise to the mass happiness 
of members in the society.  
 
Keywords: the way of leading one’s life, right livelihood in Noble Eightfold Paths,    
                Theravada Buddhist philosophy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้เนื่องจากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทาง
การศึกษาด้านพุทธศาสนาและปรัชญา ระดับปริญญาโท 

ขอกราบขอบพระคุณพระมหาสากล สุภรเมธี, ดร. ที่ให้ความอนุเคราะห์รับเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และได้ให้ค าปรึกษาตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดียิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา คณาจารย์ประจ า             
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน รวมถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่เมตตาแนะน าให้ความรู้ ให้ก าลังใจ ตลอดจน
ตรวจแก้ไข รูปแบบวิทยานิพนธ์จนเสร็จลงด้วยดี 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดทุกท่าน 
และขอขอบพระคุณเพ่ือนพระนักศึกษา และนักศึกษาทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจ จึงขอขอบพระคุณไว้            
ณ โอกาสนี้ด้วย 

คุณงามความดีและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่องสักการบูชา
คุณพระรัตนตรัย พระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง และ    
ขอแผ่คุณความดีนี้ให้แก่เพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนาม พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพ
ทุกชาติด้วยเทอญ  
 
 
 

พระบุญเลี้ยง โอภาโส (สุขพิพัฒน์) 



 
ซ 

 

สารบัญค าย่อ 
 

พระไตรปิฎกที่ผู้วิจัยใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย           
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 และค าเต็มของคัมภีร์เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

 
 พระวินัยปิฎก 

วิ.ภิกฺขุนี.   = วินยปิฏก ภิกฺขุนีวิภงฺค 
 พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี.   = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
ที.ปา.    = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
ที.ม.   = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
ม.มู.    = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
ส .ม.    = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 
ส .ส.    = สุตฺตนฺตปิฏก สงฺยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
ส .สฬา.    = สุตฺตนฺตปิฏก สงฺยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 
องฺ.ติก.    = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
องฺ.จตุกฺก.   = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
องฺ.ปญฺจก.  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
องฺ.สตฺตก.   = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
องฺ.อฏฺ ก.   = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺ กนิปาต 
ขุ.ธ.    = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
ขุ.จู.    = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิเทส 
ขุ.ชา.    = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตก 
ขุ.ม.    = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 

 อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
ขุ.ธ.อ.   = ขุทฺทกนิกาย อฏฺ กถา     
ขุ.อิติ.อ.   = ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก อฏฺ กถา 
องฺ.ทสก.อ.   = องฺคุตตฺรนิกาย มโนรถปูรณี ทสกนิปาต อฏฺ กถา 

 
การอ้างอิง 

 ชื่อย่อพระไตรปิฎกมี 3 ตอน คือ พระไตรปิฎกในวิทยานิพนธ์นี้ใช้การอ้างอิงแบบ 3 ตอน 
ได้แก่ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ขุ.ธ. 25/47/57 หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท เล่มที่ 25             
ข้อที่ 47 หน้าที่ 57 เป็นต้น 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระพุทธศาสนา ถือเป็นศาสนาที่สูงส่งด้วยหลักธรรม กล่าวคือ ผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมมี
ความสุข ส่วนจะมีความสุขระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละบุคคล ดังนั้น การศึกษา
พระพุทธศาสนาจึงเป็นการศึกษาเพ่ือถึงความหลุดพ้น หมายความว่าเริ่มต้นด้วยการศึกษาปริยัติให้รู้
หลักการส าคัญจนเข้าใจแล้วจึงลงมือปฏิบัติ คือ ทดลองปฏิบัติตามทฤษฎีที่เรียนมา และการปฏิบัตินี้
จะน าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงแบบรู้แจ้งแทงตลอด จนสามารถเข้าถึงความหลุดพ้น คือพระนิพพาน 
เรียกว่า รู้แล้วละและปล่อยวางธรรมะในพระพุทธศาสนาจึงมิใช่มีไว้เพ่ือศึกษาหรือตอบสนองความ
ต้องการเพียงเพ่ืออยากรู้เท่านั้น แต่เป็นการศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มีชีวิตที่ดีมี
สุขแบบครองเรือนไปจนถึงสุขแบบพ้นจากเรือนและโลก 
 การแสวงหาเลี้ยงชีพหรือการประกอบอาชีพเป็นกิจกรรมอ ย่างหนึ่ งของมนุษย์ ใน
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ใช้ฝึกฝนในการเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการด าเนิน
ชีวิต เรียกว่า มรรคมีองค์ 2 ได้แก่  1) สัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบ 2) สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ                   
3) สัมมาวาจา วาจาชอบ 4) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 5) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ                             
6) สัมมาวายามะ เพียรชอบ 7) สัมมาสติ ระลึกชอบ 8) สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ1 สัมมาอาชีวะเป็นองค์
มรรคในการพัฒนาในด้านพฤติกรรมทางด้านกายและวาจา (ศีล) ซึ่งช่วยเสริมสร้างในการพัฒนา
คุณภาพจิตและปัญญา ท า ให้การพัฒนาครบกระบวนการพัฒนาไตรสิกขาเพ่ือความมีชีวิตที่ดีงาม
ประณีตยิ่งขึ้น ถึงแม้การหาเลี้ยงชีพจะเป็นพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน แต่การแสวงหา
ปัจจัยในการด าเนินชีวิตจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรม คือ การด ารงชีวิตโดยสัมมาอาชีวะ 
 สัมมาอาชีวะในมุมมองของบุคคลทั่วไปในสังคมมีความเข้าใจว่า สัมมาอาชีวะ คือ           
การแสวงหาเลี้ยงชีวิตที่มิผิดกฎหมายของบ้านเมืองเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึงว่าจะผิดศีลธรรมหรือไม่ 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้สรุปหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะไว้ว่า 1) การแสวงหา
ปัจจัยสี่ของคน มีเปูาหมายมุ่งให้ทุกคนมีปัจจัยสี่พอเพียงที่จะเป็นอยู่ เป็นการถือเอาคนเป็นหลักไม่ใช่
ตั้งเปูาหมายไว้ที่ความมีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ซึ่งถือเอาวัตถุเป็นหลัก 2) ความมีปัจจัยสี่ที่พอเพียงกับ
ความต้องการของชีวิต หรือแม้จะมีวัตถุที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์ก็ไม่ใช่เปูาหมายในตัวของมันเองเพราะ
เป็นเพียงขั้นศีล เป็นเพียงวิธีการขั้นตอนหนึ่งส าหรับช่วยให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายที่สูงกว่าเท่านั้น            
3) สัมมาอาชีวะไม่ใช่หมายเพียงการใช้แรงงานให้ได้มาซึ่งปัจจัยเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมเท่านั้น         
แต่หมายถึงการท าหน้าที่อย่างถูกต้องที่ท าให้เป็นผู้สมควรได้รับปัจจัยมาเลี้ยงชีวิต2 

                                                           
1 ส .ม. 19/1081/592-596. 
2 พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2532), หน้า 796. 
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 สัมมาอาชีวะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันโดยตรง พระธรรมปิฎก              
(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ เศรษฐศาสตร์สายกลางหรือเศรษฐศาสตร์
มัชฌิมาปฏิปทา เนื่องด้วยมีระบบชีวิตหรือวิถีชีวิตในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ามรรค นั้นก็มีชื่อชัด  ๆ 
แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือ ความเป็นกลาง ๆ เป็นความพอดีนั่นเอง แต่สังคมในปัจจุบันระบบ
เศรษฐกิจเป็นระบบทุนนิยม การประกอบอาชีพที่หลากหลายในสังคม เช่น แพทย์ เกษตรกร พ่อค้า 
ข้าราชการ นักการเมือง และอ่ืน ๆ อีกมากมายหลายอาชีพ เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน เช่น 
การขายสุราถ้าขายสุราที่เสียภาษีให้รัฐบาลถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย แต่ถ้าขายสุราที่ไม่เสียภาษีให้
รัฐบาลถือว่าผิดกฎหมาย แต่ถ้าพิจารณาในด้านศีลธรรมการขายสุราถือเป็นมิจฉาวณิชชา ผิดศีลข้อที่ 
5 เป็นต้น ดั้งนั้นจะเห็นว่าการแสวงหามุ่งเอาผลประโยชน์เป็นเปูาหมายโดยไม่ค านึงถึงจริยธรรม            
เป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสัมมาอาชีวะจึงไม่น่าจะ
เพียงพอ แท้ที่จริงน่าจะมีการวิจัยว่า กรอบความคิดเกี่ยวกับหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา
แบ่งเป็นประเภทไว้อย่างไร มีความสัมพันธ์กับหลักธรรมอ่ืนในการปฏิบัติอย่างไร มีหลักการส าคัญ
อย่างไร และมีคุณค่าทางจริยธรรมต่อบุคคล สังคม และประเทศอย่างไร 
 ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า จะต้องท าการศึกษาวิจัยหลักสัมมาอาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรม และเป็นหลักประกันชีวิตให้ปลอดภัยและเป็นสุขส าหรับคนในสังคมทั้งในส่วน
ของบุคคลสังคม และสามารถเข้าถึงเปูาหมายของการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขได้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท  
1.2.2 เพ่ือศึกษาสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญา

เถรวาท 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการวิจัยค้นคว้าการด าเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 
8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท โดยได้วางขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

1.3.1 ศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาทจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในมหามงคล
สมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 
2539  

1.3.2 ศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท จากเอกสาร คือ หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
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1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นค้นคว้าวิจัย          

ทางเอกสาร (Documentary Research) โดยสามารถจัดล าดับ ดังนี้ 
1.4.1 ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นศึกษารวบรวมข้อมูลในส่วนที่ว่าด้วยการด าเนินชีวิตด้วย

สัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท จากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 
อนุฎีกา ปกรณ์ วิเสส เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือประเด็นท่ีต้องการทราบ  

1.4.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ         
การด าเนินชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท และรวบรวมแนวคิด
จากการวิเคราะห์ตีความของนักปราชญ์ต่าง ๆ 

1.4.3 น าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท มาศึกษาและวิเคราะห์             
ตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

1.4.4 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ด้วยสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท และน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ 
 
1.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.5.1 เอกสารทั่วไป 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ         
มีลักษณะเป็นสายกลาง อาจเรียกได้ว่า เศรษฐศาสตร์สายกลาง หรือเศรษฐศาสตร์มัชฌิมปฏิปทา 
เพราะระบบชีวิตของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า มรรคนั้น ก็มีชื่ออยู่แล้วว่า มัชฌิมปฏิปทา และองค์
ของมรรคแต่ละข้อก็เป็นสัมมา เช่น สัมมาอาชีวะการที่เป็นสัมมานั้นก็คือ โดยถูกต้อง คือท าให้เกิด
ความพอดี ความเป็นมัชฌิมาก็คือความพอดีนั่นเอง จุดยอดของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธอยู่ที่การ
บริโภคด้วยหลักการที่เรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณในการบริโภค รู้จักประมาณ 
คือ รู้จักพอดี ความประมาณคือความพอดี ตัวก าหนดเศรษฐกิจแนวพุทธนั้น ก็คือ มัตตัญญุตา ได้แก่ 
ความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในการบริโภค หมายถึงความพอดีที่ให้คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับ
ความพึงพอใจ เศรษฐศาสตร์แบบมัชฌิมาปฏิปทา มุ่งความดี และความสมดุล ยึดหลักความพอดี คือ 
มีปัญญาและฉันทะ เขา้มาเก่ียวข้องในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ3 

จ ารูญ ใบเขียว ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินชีวิตว่า “การด าเนินชีวิตตามแนวทางของ
พระพุทธปรัชญา ของผู้ครองเรือน หรือ ฆราวาสนั้น ต้องอาศัยความประพฤติในทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ ที่ชอบธรรม คือ ไม่ประพฤติชั่วทั้ง 3 ทาง ความสุขในชีวิตย่อมจะเกิดขึ้นมาได้เพราะผล
ของการกระท านั้น ซึ่งในทางพระพุทธปรัชญา เรียกว่า ผลของกรรม ที่เป็นไปในทางฝุายกุศล หรือ            

                                                           
3 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล

คีมทอง, 2542), หน้า 7. 
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ผลของกรรมดี ย่อมสามารถที่จะค้ าจุนและเกื้อหนุนให้ชีวิตประสบแต่สิ่งที่ดีได้ทั้งในปัจจุบันและ            
ในอนาคต (ชีวิตหลังความตาย) คือ หนทางแห่งสุคติ”4 
 สุวัฒน์ จันทร์จ านง ได้กล่าวถึงหลักการด าเนินชีวิตในพุทธปรัชญาว่า “การประพฤติและ     
การปฏิบัติต่อการด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา คือ การปฏิบัติในทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ ต่อตนเองและผู้ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องด้วย มี  3 ลักษณะ คือ เ พ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน            
เพ่ือประโยชน์ในเบื้องหน้า และเพ่ือประโยชน์สูงสุดชีวิต”5 
 วศิน อินทสระ ได้ให้ความหมายของสัมมาอาชีวะไว้ว่า สัมมาอาชีวะ หมายเอาอาชีพสุจริต
โดยตรงอาชีพอะไรก็ได้ที่สุจริต จัดเป็นสัมมาอาชีวะทั้งหมด มีพระพุทธพจน์ในหัวข้อสัมมาอาชีโวนี้ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่า สัมมาอาชีโว” อธิบายถึงการค้าขายที่เป็นมิจฉาอาชีวะที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงการค้าขาย 5 อย่างว่าเป็นมิจฉาวณิชชา คือ การค้าขายที่ผิดอุบาสกไม่ควร
ประกอบการค้าชนิดนั้น ๆ คือ 1) ค้าขายเครื่องประหาร 2) ค้าขายมนุษย์ 3) ค้าขายสัตว์เป็นอาหาร  
4) ค้าขายน้ าเมา 5) ค้าขายยาพิษ และได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า ค าว่า อุบาสก หมายเอาผู้ที่
นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหมด ในสังคมนี้มีอาชีพอยู่มากมายหลายชนิดผู้ที่ประกอบอาชีพทางการค้า
แม้จะไม่ค้าขายห้าอย่างดังกล่าว ก็ยังมีสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมาย อันเป็นทางให้ประกอบอาชีพได้ อาชีพ
อ่ืนๆ ที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม ถือว่าเป็นสัมมาอาชีโว การประกอบอาชีพใดก็ตามถ้าทุจริต
ในอาชีพนั้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีพ เช่น มีอาชีพเป็นข้าราชการแต่ทุจริตในหน้าที่ ก็จะกลายเป็น
มิจฉาชีพ เป็นต้น สาวกของพระอริยะเว้นมิจฉาชีพต่าง ๆ แล้วประกอบแต่สัมมาชีพ ท าอาชีพของตน
ให้บริสุทธิ์สะอาดเรียกว่า อาชีวะปาริสุทธิ เป็นองค์ส าคัญข้อหนึ่งของศีล และสรุปว่าสัมมาอาชีวะ        
เป็นมรรคองค์หนึ่งในแปดประการอันมีอานุภาพอ านวยประโยชน์สุขแก่ผู้ปฏิบัติตั้งแต่ประโยชน์
ส่วนตัวครอบครัวและสังคมประเทศชาติ6 
 พระมหาจรรยา สุทฺธิ าโณ ได้กล่าวถึงสัมมาอาชีวะในหนังสือพุทธวิถีไว้ว่า สัมมาอาชีวะ คือ 
การประกอบอาชีพที่ถูกต้อง ซึ่งรวมทั้งการท างานและการเลือกอาชีพและการใช้จ่ายทรัพย์ที่ได้มาจาก
การประกอบอาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมคุ้มค่า การงานอาชีพที่เอ้ือเฟ้ือต่อการดับทุกข์ต้องเป็นอาชีพ
ที่ท าไปเพื่อเลี้ยงกายและเลี้ยงใจให้มีสุขภาพดีพอ ๆ กัน กล่าวคือ ให้ร่างกายแข็งแรงพอที่จะต้านทาน
โรคภัยไข้เจ็บและจิตใจแข็งพอจะต่อต้านการรุกรานของกิเลส ร่างกายสมบูรณ์ไร้โรคภัยเบียดเบียนใจ
สมบูรณ์ไร้กิเลสมารบกวน7 
 1.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระมหาพิเชษฐ์ ธีรว โส ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกรรมและสังสารวัฏใน
พุทธปรัชญาเถรวาทที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบัน” พบว่า การด าเนิน
ชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น มีความยึดถือในเรื่องของกรรมเป็นหลัก เพราะว่าการกระท าสิ่ง
ใด ๆ ก็ตามในขณะที่คนเรายังมีวิชีวิตอยู่ ย่อมมีผลผูกพันตนเองทั้งในปัจจุบันคือในชาตินี้ และชาติ

                                                           
4 จ ารูญ  ใบเขียว, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2551), หน้า 50. 
5 สุวัฒน์ จันทร์จ านง, ความเช่ือของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 

2544), หน้า 250. 
6 วศิน อินทสระ, พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2537), หน้า 12. 
7 พระมหาจรรยา สุทฺธิ าโณ, พุทธวิถี, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2548), หน้า 167. 
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หน้า เมื่อท าสิ่งที่ดีเรียกว่า กุศลกรรม ก็จะมีผลท าให้มีความสุขความเจริญ เรียกว่าสุคติ และเมื่อท าสิ่ง
ที่ไม่ดีเรียกว่า อกุศลกรรม ก็จะมีผลท าให้เกิดความทุกข์ ไม่มีความเจริญ มีความเดือดเนื้อร้อนใจ 
เรียกว่าทุคติ”8 
 พระมหาจรัญ วิจารณเมธี (นิลาพันธ์) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่อง
สันโดษในพรพุทธศาสนาเถรวาท” พบว่า การใช้หลักสันโดษในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง
นั้นต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาด้านจิตใจของผู้บริหารเป็นอันดับแรก จากนั้นค่อยขยายผลมาสู่ครอบครัว 
หมู่บ้าน และสังคม เป็นการสร้างนิสัยของแต่ละคนให้รู้จักสันโดษ รู้หน้าที่ของตนในการแก้ปัญหาโดย
ใช้สารูปปสันโดษ 3 อย่างคือ 1) ความเหมาะสมโดยปริมาณ 2) ความเหมาะสมโดยคุณภาพ           
3) ความเหมาะสมโดยธรรม นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะให้มีการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมต่าง  ๆ              
ให้เข้าใจถูกต้องชัดเจน รวมถึงควรมุ่งพัฒนาวิจัยหลักธรรมตามแนวพระไตรปิฎกทั้งในแผนระยะสั้น 
และระยะยาวเพ่ือน าหลักธรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะหลักธรรมเรื่อง
สันโดษซึ่งสามารถใช้แก้ปัญหาจากภายในมาหาภายนอก เหมือนกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
โดยทั่วไปปัญหาภายใน หมายถึงปัญหาที่เกิดในจิตใจของมนุษย์ที่มีความโลภ โกรธ หลง รักสุขเกลียด
ทุกข์เป็นธรรมดา ปัญหาภายนอก คือปัญหาที่เกิดจากเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหากศึกษาหลัก
สันโดษให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว สามารถน า มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน จะช่วยแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน9 
 พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา” พบว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักพุทธธรรมมี
ความสัมพันธ์กันในด้านต่าง ๆ คือ ด้านปรัชญา ด้านโครงสร้าง และกระบวนการ กล่าวคือ 
พระพุทธศาสนาในส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เรียกว่า เศรษฐกิจแนวพุทธและเศรษฐกิจ
พอเพียงต่างมีปรัชญาอันประกอบด้วยหลักการและอุดมการณ์ด้านเศรษฐกิจที่เป็นไปด้วยกันได้
กลมกลืนประสานเชื่อมโยงกัน คือ เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความเป็นธรรมสูง ค านึงถึงประโยชน์ตน
และประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเป็นธรรม เป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นองค์รวม ไม่มองเรื่องของ
เศรษฐกิจแบบแยกเป็นส่วน ๆ ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาโดยเริ่มจาก
สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้อง สัมมาวาจา วจีสุจริต สัมมากัมมันตะ กายสุจริตสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพ
ชอบ ไม่ประมาท ยึดหลักความสมดุล 3 ประการ คือ ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์
กับมนุษย์ และวัตถุกับจิตใจ10 

                                                           
8 พระมหาพิเชษฐ์ ธีรว โส, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกรรมและสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีผล

ต่อการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2543, 123 หน้า. 

9 พระมหาจรัญ วิจารณเมธี (นิลาพันธ์), “การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องสันโดษในพระพุทธศาสนา
เถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2541, 98 หน้า. 

10 พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของ
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), 2546, 112 หน้า. 
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 พิสมัย สอนบุญมี ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐศาสตร์กับปรัชญา
พุทธศาสนา” พบว่า ความแตกต่างและความสอดคล้องของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับ
พระพุทธศาสนาว่า ปรัชญาเศรษฐศาสตร์และพุทธศาสนาเริ่มต้นจากประเด็นหลักของความจริงที่ว่า 
ความต้องการของมนุษย์นั้นไม่สิ้นสุด แต่ทรัพยากรมีอยู่จ ากัด นักเศรษฐศาสตร์จึงได้ศึกษาวิธีการผลิต
สินค้าและบริการ เพราะต้องการที่จะบริโภคจ านวนที่มากกว่าระบบเศรษฐกิจจะสามารถผลิตได้          
คนในเศรษฐศาสตร์จึงเป็นผู้มีเหตุผลภายในกรอบของการเห็นประโยชน์ส่วนตน ในการที่จะแสวงหา
ความสุขสูงสุด แต่พุทธศาสนาจะค านึงถึงความต้องการที่ไม่จ ากัด (โลภ) นั้นควรที่จะถูกควบคุมหรือ
ก าจัดให้หมดไป การด าเนินชีวิตด้วยมรรค 8 ตามหลักพระพุทธศาสนา จึงเป็นเศรษฐศาสตร์เพ่ือ            
การพัฒนาที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง11 
 พระธานี เขมธมฺโม (จ าปา) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา” พบว่า 
สัมมาอาชีวะเป็นหลักการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าทางจริยธรรมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลทั้ง
ทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจ อีกทั้งเกิดคุณค่าต่อการพัฒนาปัญญาให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลในการ
ด าเนินชีวิต และยังมีคุณค่าต่อการเกื้อหนุนให้เกิดบุญกิริยามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การด าเนินชีวิตตาม
หลักสัมมาอาชีวะยังมีคุณค่าทางจริยธรรมต่อการเกื้อหนุนและส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้อ่ืน และมีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมทั้งด้านการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจน
เกื้อหนุนการพัฒนาระบบจริยธรรมทางสังคมด้านอ่ืน ๆ ให้เข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่
เปูาหมายที่ก่อให้เกิดความสุขมวลรวมของคนในสังคมมากยิ่งข้ึน12 
 นพรัตน์ สมสวาสดิ์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์อริยมรรคมีองค์ 8 เพ่ือการหลุดพ้น
จากกรรม” พบว่า อริยมรรค คือ แนวทางในการปฏิบัติหรือแนวทางการด าเนินชีวิต อันจะน าไปสู่ทาง
แห่งความดับทุกข์ และหลุดพ้นจากกรรม เป็นวิธีการที่บุคคลน าเอากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของตน กรรม หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ประกอบด้วยเจตนา 
การกระท าของบุคคลที่ยังมีกิเลส จากหลักวัฏฏะ 3 ซึ่งหมุนเวียนสืบทอดต่อ ๆ กันไป ท าให้เกิดการ
เวียนว่ายตายเกิด หรือเป็นวงจรแห่งความทุกข์ ได้แก่ กิเลส กรรม วิบาก ซึ่งอธิบายได้ว่า กิเลส         
เป็นเหตุให้เกิดกรรม เมื่อทากรรมได้รับวิบากคือผลของกรรมนั้น อันเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสแล้วท า
กรรมหมุนเวียนต่อไปอีก และสามารถหลุดพ้นจากกรรมได้โดยการใช้อริยมรรคมีองค์ 8 หลักปฏิบัติใน
อริยมรรคมีองค์ 8 พูดโดยย่อเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ย่อได้อีกเป็น สมถะ-วิปัสสนาหรือ รูปกับนาม  
เมื่อปฏิบัติตามแล้ว ได้ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ด้านคุณค่าชีวิตประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริ งของ
ชีวิตรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมดาของสังขารธรรม ไม่ตกเป็น
ทาสของโลกและชีวิต มีจิตใจเป็นอิสระโปร่งโล่งผ่องใส ไม่ถูกบีบคั้น คับข้องจากัดด้วยความยึดติดถือ
มัน่หวั่นหวาดของตนเอง ปราศจากกิเลสเผาลนที่ท าให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างไร้ทุกข์ ประจักษ์แจ้ง

                                                           
11 พิสมัย สอนบุญมี, “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐศาสตร์กับปรัชญาพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2537, 109 หน้า. 
12 พระธานี เขมธมฺโม (จ าปา) , “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญา             

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2550, 102 หน้า. 
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ความสุขประณีตภายในที่สะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิง อันประกอบพร้อมด้วยความสงบเยือกเย็นสว่างไสว
เบิกบานโดยสมบูรณ์13 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ท าให้ทราบการด าเนินชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท  

1.6.2 ท าให้ทราบสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
1.6.3 ท าให้ทราบผลวิเคราะห์การด าเนินชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลัก

พุทธปรัชญาเถรวาท 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การด าเนินชีวิต หมายถึง การประพฤติและการปฏิบัติต่อชีวิตของตนในทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น  

สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตชอบ คือ เว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เช่น           
โกงเขา หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับขู่เข็ญ เป็นต้น 

พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง การแสวงหาความจริงต่าง ๆ ตามหลักค าสอนของพุทธ
ศาสนาดั้งเดิม ที่ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

                                                           
13 นพรัตน์ สมสวาสดิ์, “การศึกษาวิเคราะห์อริยมรรคมีองค์ 8 เพื่อการหลุดพ้นจากกรรม”, วิทยานิพนธ์

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, 110 หน้า. 



 
บทท่ี 2 

การด าเนินชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

2.1 ความหมายของการด าเนินชีวิต 
เคยมีนักปราชญ์บางท่านได้ให้ความเห็นว่า พระพุทธศาสนา ไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นทางด าเนิน

ชีวิตแบบหนึ่ง (A way of life)1 ซึ่งเป็นประเด็นที่เคยได้รับความสนใจมาแล้วในระยะหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้ 
ผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาหลายท่าน ได้อธิบายสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า “ที่ เป็นเช่นนี้              
เพราะศาสนาตรง กับค าว่า “Religion” ซึ่งมีความหมายจ ากัดเฉพาะศาสนาประเภทเทวนิยมที่มี       
การนับถือพระเจ้าเท่านั้น จึงไม่ได้ครอบคลุมถึง พุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และ
ปฏิเสธการมีอยู่จริงของพระเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคล”2 
 จะอย่างไรก็ตาม ประเด็นการตีความของค าว่าศาสนานั้นไม่ใช่สาระที่ส าคัญของการพิจารณา
ในส่วนนี้ แต่สาระที่ส าคัญของหลักค าสอนในการด าเนินชีวิตของพุทธปรัชญานั้นเป็นที่น่าสนใจ          
แก่บุคคลทั่วทั้งโลกที่ควรพิจารณาคือ คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดแก่โลก และชีวิตทั่วไป “การด าเนิน
ชีวิต” ได้มีผู้ให้ความเห็นไว้หลายแนวทาง ผู้วิจัยจะขอยกมากล่าวในที่นี้เพียงเท่าที่ จ าเป็นเพ่ือ                
การพิจารณา ดังนี้  
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมาย ค าว่า “ด าเนิน”              
มีความหมายว่า “ให้เป็นไป”3 
 ส่วนค าว่า “ชีวิต” คือ กายกับจิต อันได้แก่ ธาตุที่สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ และ ธาตุทั้ง 4 คือ 
ดิน น้ า ไฟ ลม ที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิต และชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับโลก หรือชีวิตที่ด าเนินอยู่เป็น
ประจ าในแต่ละวัน ซึ่งได้แก่การติดต่อเกี่ยวข้องกับโลก 
 เพราะฉะนั้น การด าเนินชีวิตนั้นก็ เพ่ือที่จะมุ่งในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตนั้น มีผู้ได้
กล่าวถึงความหมายของการแก้ปัญหาของชีวิตไว้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ในการด าเนินชีวิตเพ่ือการแก้ปัญหาของมนุษย์นั้น ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิตเพ่ือ          
การแก้ปัญหาในระดับใดก็ตาม เช่น ปัญหาขั้นพ้ืนฐาน คือ ปัญหาความทุกข์ยากเพราะขาดแคลน
ทรัพย์ 
 ปัญหาความทุกข์เพราะกิเลสแผดเผา หรือปัญหาความทุกข์เพราะเกิดมีแนวทางการปฏิบัติ
เป็นไป 2 ทาง คือ ผู้ด าเนินชีวิตด้วยการประกอบกุศลกรรม และผู้ที่ด าเนินชีวิตด้วยการประกอบ
อกุศลกรรม 
 การด าเนินชีวิตในความหมายและแง่มุมต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว          
การด าเนินชีวิตจึงมี 2 แนวทางที่ส าคัญ คือ การประพฤติและการปฏิบัติต่อชีวิตของตนด้วย           
                                                           

1 แสง จันทร์งาม, ประทีปธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 2513), หน้า 68. 
2 สุจิตรา รณรื่น, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 2540), หน้า 1. 
3 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริ

วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), 2556), หน้า 434. 
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การด าเนินชีวิตในทางท่ีดี หรือเรียกว่า การด าเนินชีวิตในทางกุศลกรรมหรือสุคติ และการด าเนินชีวิต
ในทางท่ีไม่ดี เรียกว่า การด าเนินชีวิตในทางอกุศลกรรม หรือทุคติ4 
 สรุปว่า การด าเนินชีวิต หมายถึง ความเป็นไปของชีวิตในการประพฤติและการปฏิบัติต่อชีวิต 
ของคนเราอันประกอบด้วยความประพฤติและการปฏิบัติทั้งในทางกาย ทางวาจา และทางใจ              
ต่อตนเอง และผู้อ่ืน หรือต่อความสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ ที่ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันด้วย 
 
2.2 การด าเนินชีวิตตามแนวทางของพุทธปรัชญาเถรวาท 

ศาสนาทุกศาสนา จะเป็นที่พ่ึงทางใจของมนุษย์ มีหลักธรรมค าสั่งสอนที่มุ่งหมายสั่งสอนให้
คนที่เป็นสมาชิกในสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรมมีเหตุผลและศรัทธาในความถูกต้อง มีพิธีกรรมและ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นศาสนานั้น ๆ ศาสนาพุทธมุ่งเน้นพัฒนากาย วาจา 
และใจ ให้สุจริต ไม่คิด พูด ท า ในสิ่งชั่ว สร้างความดี และท าใจให้ผ่องใส เป็นไปตามหลักของศีล 
สมาธิ และปัญญา ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท 

2.2.1 การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธจริยา 
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งพุทธศาสนาเชื่อว่า มีอยู่แล้วอย่างนั้น และมีอยู่ตลอดไป    

ไม่ว่าจะมีคนรับรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม พระพุทธองค์เป็นเพียงผู้ค้นพบแล้วน ามาเปิดเผยแก่
มวลมนุษยชาติเท่านั้น ธรรมประเภทนี้เรียกว่าว่า สัจธรรม และหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงน ามาสั่ง
สอนประชาชน เรียกว่า ศีลธรรม หรือจริยธรรม อันเป็นหลักในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม หรือเป็นข้อ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพ่ือความอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ดังจะกล่าว
ดังต่อไปนี้ 

พุทธจริยา หมายถึง พระจริยาวัตรแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีกล่าว ไว้          
ในพระไตรปิฎก ล้วนแต่เป็นสิ่งสง่างาม และพระพุทธศาสนิกชนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง จึงควร
ที่เราทั้งหลายจะได้ใช้พุทธจริยามาประยุกต์ใช้เป็นหลักของการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนเอง
และสังคมด้วยความเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลก 

ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจในหลักค าสอน           
ของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยความระลึกถึงพระพุทธคุณ 3 ประการ คือ 

พระวิสุทธิคุณ หมายถึง คุณคือความบริสุทธิ์ สะอาดหมดจดปราศจากมลทินคือปัญหาต่าง ๆ 
หรือผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ห่างไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง 

พระมหากรุณาธิคุณ หมายถึง คุณ คือ ความนึกสงสารเห็นใจที่ช่วยเหลือสัตว์โลกผู้ที่มีทุกข์  
ให้พ้นจากทุกข์ ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลไปทั่ว ด้วยการเสด็จด าเนินไปสั่งสอนเวไนยสัตย์ตลอด 
พระชนมายุของพระองค ์

พระปัญญาธิคุณ หมายถึง คุณคือพระปัญญาที่ตรัสรู้ทั่วถึงสรรพสิ่งอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน
ปราศจากความสงสัยใด ๆ แล้วน้อมน ามาประพฤติปฏิบัติตาม ปลูกฝังคุณธรรมทั้งสามประการให้เกิด

                                                           
4 ปิ่น มุทุกันต์, มงคลชีวิต ภาค 1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), หน้า 68. 
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ปรากฏขึ้นในจิตสันดานของตัวเอง สมกับที่เป็นพุทธศาสนิกชน คนดี มีศีลธรรม จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้รู้            
ผู้ตื่น และผู้เบิกบานอย่างแท้จริง5 

พระองค์ทรงประพฤติเป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธด้วยพุทธจริยา 3 ประการ ตลอด 45 พรรษา 
ตั้งแต่ท่ีทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ จวบกระทั้งถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตได้แก่ 

1) โลกัตถจริยา พระองค์ทรงบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลกในฐานะที่พระองค์          
เป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกด้วยการแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ทั้งที่เป็นมนุษย์และเทวดา มิได้เลือก
ชนชั้นวรรณะว่าเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์ ชาวนา หรือยาจกยากจนคนเข็ญใจทั้งหลาย ทรงปฏิบัติต่อ
พวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน ปราศจากอคติท้ังหลาย 

2)  ญาตั ตถจริ ย า  พระองค์ทรงบ า เ พ็ญประโยชน์ สุ ขแก่พระประยู รญาติ              
แม้ว่าพระองค์จะทรงออกบวชแล้วก็ยังมิได้ทอดทิ้งพระญาติ ทรงสอดส่องความเป็นไปของพระญาติ
อยู่ตลอดเวลา ได้ทรงไปเพ่ือทรงอนุเคราะห์พระญาติ ที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการแย่งน้ าท านา หรือ       
เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาจนส าเร็จเป็นอริยบุคคล และเสด็จไปโปรด พระพุทธมารดา         
ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

3) พุทธัตถจริยา ได้ทรงบ าเพ็ญประโยชน์สุขต่อชาวพุทธ ในฐานะที่พระองค์          
เป็นศาสดาก็ได้ทรงวางระเบียบแบบแผน ข้อวัตรปฏิบัติไว้ส าหรับพระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ
อุบาสิกา เพ่ือควบคุมหมู่คณะให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มิได้ทรงมอบให้ใครเป็นศาสดาแทนพระองค์
แต่อย่างใด แต่ให้พุทธบริษัทถือเอาพระธรรมค าสั่งสอนที่เรียกว่า พระธรรมวินัย เป็นศาสดาแทน
พระองค์สิ่งเหล่านี้ปรากฏชัดเจนในพุทธกิจ คือหน้าที่ ที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเป็นประจ า              
โดยแบ่งออกเป็น 5 เวลา ในแต่ละวัน ได้ดังนี้ 

3.1 เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้า หลังจากปฏิบัติพระสรีระแล้ว ครองจีวร ถือ
บาตรออกไปรับอาหารบิณฑบาต (โปรดสัตว์) ตามหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ แก่ผู้ที่ควรจะทรงแสดงธรรม
โปรด 

3.2 เวลาสาย พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆ์ และมหาชนที่เข้ามาเฝูา
ประจ าวันตามสมควรแล้วก็ทรงหลีกเร้นอยู่ 

3.3 เวลาค่ า พระองค์ทรงประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้ามาเฝูา บางพวก
ทูลขอกัมมัฏฐาน บางพวกทูลถามปัญหา บางพวกทูลขอฟังธรรม พระพุทธองค์ ทรงให้ความ
อนุเคราะห์แก่ภิกษุทรงแก้ปัญหาทรงประทานกัมมัฏฐานและแสดงธรรม 

3.4 เวลาเที่ยงคืน ทรงแก้ปัญหาและทรงแสดงธรรมโปรดเหล่าเทวดาผู้มี          
ความสงสัย 

3.5 เวลาใกล้รุ่ง ทรงแผ่ข่ายพระญาณตรวจดูหมู่สัตว์ที่จะเสด็จไปโปรดเป็นกรณี
เฉพาะรายบุคคล เช่น เสด็จไปโปรดท่านมหาโจรองคุลีมาลที่มุ่งหน้าจะไปท ามาตุฆาต เป็นต้น6 

                                                           
5 จ านงค์ ทองประเสริฐ, แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดวงแก้ว, 

2547), หน้า 29-32. 
6 เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธสาวก พุทธสาวิกา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม , 

2548), หน้า 164. 
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พุทธจริยา 3 ประการ คือ การด าเนินชีวิตของพระพุทธเจ้า (พระจริยาวัตร) ที่เป็นแบบอย่าง
ของชาวพุทธคือ การปฏิบัติพระองค์ในฐานะที่เป็นชาวโลกปฏิบัติต่อพระประยูรญาติ และปฏิบัติ
พระองค์ในฐานะท่ีทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา 
 
2.3 หลักพุทธจริยธรรม 3 ระดับ 

พุทธจริยธรรมหรือหลักส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวันที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนจัดเป็น              
3 ระดับ คือ 

2.3.1 พุทธจริยธรรมขั้นพื้นฐาน 
หลักธรรมขั้นนี้ มีอยู่ สอง ขั้นคือ ขั้นหยาบ เป็นลักษณะที่ต้องงดเว้นด้วยการไม่ประพฤติผิด

ทางกายและวาจา เรียกว่า เบญจศีล หรือ ศีล 5 นั่นเอง อีกชั้นหนึ่งคือ ขั้นละเอียด ที่ประณีตมากขึ้น
กว่า เดิม เป็นคุณลักษณะทางใจ 5 อย่าง เรียกว่า เบญจธรรม มาคู่กัน ดังปรากฏในตารางข้างล่างนี้7 

 
พุทธจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานของเบญจศีลและเบญจธรรม 

เบญจศีล เบญจธรรม 
1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
2. เว้นจากการลักทรัพย์ 
3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
4. เว้นจากการพูดเท็จ 
5. เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติด 

1. มีเมตตากรุณา 
2. มีสัมมาอาชีวะ 
3. มีความส ารวมในกาม 
4. มีสัจจะพูดแต่ความจริง 
5. มีสติสัมปชัญญะ 

 
2.3.2 พุทธจริยธรรมขั้นกลาง 
หลักจริยธรรมขั้นนี้ เป็นหลักปฏิบัติที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 ประการ 

หมายถึง ทางแห่งการกระท าความดี หรือทางไปสู่ความเจริญ และสันติสุขหรือสุคติ จริยธรรมระดับนี้ 
จะช่วยยกฐานะความดีของมนุษย์ให้สูงขึ้น ประณีตขึ้นตามล าดับ แบ่งเป็น 3 ทางตามโครงสร้าง          
ของพฤติกรรมของมนุษย์ คือ 

1) กายสุจริต คือ ความประพฤติดีทางกาย 3 ประการ8 ได้แก่ 
1.1 เว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนสัตว์ 
1.2 เว้นจากการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
1.3 เว้นจากการประพฤติผิดทางกาม 

2) วจีสุจริต คือ ความประพฤติดีทางวาจา 4 ประการ ได้แก่ 
2.1 เว้นจากการพูดเท็จ 
2.2 เว้นจากการพูดยุยงให้แตกสามัคคี 
2.3 เว้นจากการพูดค าหยาบ 

                                                           
7 วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541), หน้า 92. 
8 ที.ปา. 11/228/163. 
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2.4 เว้นจากการพูดเรื่องไรสาระไม่มีประโยชน์ 
3) มโนสุจริต คือ ความประพฤติดีทางใจ 3 ประการ ได้แก่ 

3.1 ไม่คิดโลภอยากได้สิ่งของผู้อื่น 
3.2 ไม่คิดพยามบาทปองร้ายผู้อ่ืน 
3.3 มีทัศนคติที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

ดังนั้น คุณธรรม 10 ประการนี้ คนทุกคนจ าเป็นต้องฝึกให้มีในตน เพ่ือความสงบสุขของตน
และสังคม 

2.3.3 หลักจริยธรรมขั้นสูงสุด 
หลักธรรมขั้นนี้ เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์หรือปัญหาของชีวิตอย่างแท้จริง 

จึงจัดเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติจะต้องอาศัยปัญญาบารมี และความมุ่งมั่นพยายาม
อย่างแรงกล้าจึงจะส าเร็จเรียกว่าหลักอริยมรรคหรือ มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางด าเนินชีวิต            
อันประเสริฐ (ทางสายกลาง) 8 ประการ ได้แก่ 

1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ ซึ่งหมายถึงการมีความรู้ที่ถูกต้อง คือ  ความรู้           
ความจริงของชีวิต อันประเสริฐ 4 อย่าง 

1.1 รู้ว่า ชีวิตนี้มีความทุกข์เท่านั้น ความสุข คือ สภาพที่ทุกข์เจือจาง 
1.2 รู้ว่า ทุกข์นั้นเกิดจากสาเหตุ คือ ตัณหา ไม่ใช่เกิดจากพระเจ้าบันดาล 
1.3 รู้ว่า ทุกข์นั้นสามารถดับได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
1.4 รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์ 

2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความด าริชอบ หมายถึง การมีความนึกคิดไปในทางที่ถูกต้องดี
งามดังต่อไปนี้ 

2.1 คิดท่ีจะปลีกออกจากกาม 
2.2 คิดไม่พยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน 
2.3 คิดไม่เบียดเบียนใคร ๆ 

3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดที่ถูกต้องดีงาม 4 ประการ คือ 
3.1 ไม่พูดเป็นเท็จบิดเบือนความจริงให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิด 
3.2 ไม่พูดส่อเสียดยุยงให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.3 ไม่พูดค าหยาบคาย ไม่สุภาพ ไม่ไพเราะหูคนฟัง 
3.4 ไม่พูดเรื่องเพ้อเจ้อไร้สาระไม่มีหลักฐานอ้างอิงไม่มีประโยชน์ 

4. สัมมากัมมันตะ คือ การกระท าชอบ หมายถึง การประพฤติถูกต้องทางกาย 3 
ประการ คือ 

4.1 ไม่ฆ่าและเบียดเบียนสัตว์ทุกชนิด 
4.2 ไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอ่ืน 
4.3 ไม่ประพฤติผิดประเวณ ี

5. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง ด าเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงาม ประกอบ
อาชีพสุจริต ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมาย ชาวพุทธไม่ควรประกอบอาชีพค้าขาย ดังต่อไปนี้ 
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5.1 ค้าขายมนุษย ์
5.2 ค้าขายศัตราวุธ 
5.3 เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่า 
5.4 ขายน้ าเมาและสิ่งเสพติด 
5.5 ค้าขายยาพิษ 

6. สัมมายาวะ คือ ความพยายามชอบ หมายถึง เพียรพยายามในทางที่ถูกต้องดีงาม 
คือ  

6.1 เพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดข้ึนในจิตใจ 
6.2 เพียรพยายามละเว้นความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป 
6.3 เพียรพยามยามท าความดีที่ยังไม่ได้ท า 
6.4 เพียรพยายามรักษาความดีที่ตนเองมีอยู่ไว้ 

7. สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ หมายถึง การตั้งสติไว้ถูกต้อง ด้วยการพิจารณาสิ่ง 4 
อย่างที่เรียกว่า สติปัฏฐาน คือ 

7.1 พิจารณากาย และรู้เท่าทันกาย 
7.2 พิจารณาเวทนา และรู้เท่าทันเวทนา 
7.3 พิจารณาจิต และรู้เท่าทันจิต 
7.4 พิจารณาธรรมและรู้เท่าทันธรรม ตามความเป็นจริง 

8. สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจชอบ หมายถึง การท าจิตใจให้สงบได้อย่างถูกต้อง           
เป็นจิตใจที่มีคุณภาพ สมรรถนะ และสุขภาพ9 

สรุปว่า หลักพุทธจริยธรรม 3 ระดับได้แก่ ข้อปฏิบัติในขั้นพ้ืนฐานคือ เบญจศีลและ          
เบญจธรรม ข้อปฏิบัติในขั้นกลาง คือ การรักษากาย วาจา และใจ ให้สุจริต (กุศลกรรมบถ 10)           
ข้อปฏิบัติในขั้นสูง คือ อริยมรรคท่ีมีองค์ 8 ประการ 
 
2.4 พุทธจริยธรรมตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กันทั่วไป (ทิศ 6) 

ทิศหก เป็นหลักการแห่งบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตนในสังคมของคนที่อยู่ร่วมกัน
ได้แก่ บิดามารดากับบัตรธิดา ครูอาจารย์กับศิษย์ มิตรสหายกับมิตรสหายนายจ้างกับลูกจ้าง สามีกับ
ภรรยาและสมณะพราหมณ์กับศาสนิกชน ซึ่งเป็นหลักที่มนุษย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามบทบาท
ดังกล่าวเพ่ือปฏิบัติถูกต้อง เหมาะสม ทุกคนเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข สังคมเป็นสุข ดังต่อไปนี้ 

ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดามารดากับบุตรธิดา 
บิดาและมารดาพึงอนุเคราะห์บุตร ดังต่อไปนี้ 

1) ห้ามมิให้ท าความชั่ว 
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี 
3) ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 
4) หาคู่ครองที่เหมาะสมให้ 

                                                           
9 ม.มู. 12/26/21. 
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5) มอบทรัพย์สมบัติให้ในกาลที่ควร 
บุตรธิดาพึงบ ารุงบิดาและมารดา ดังต่อไปนี้ 

1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ 
2) ช่วยท ากิจธุระของท่าน 
3) ด ารงวงสกุล 
4) ประพฤติตนให้เหมาะกับเป็นทายาท 
5) ท าบุญอุทิศถึงท่านเมื่อท่านล่วงลับแล้ว 

ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีกับภรรยา 
สามีพึงอนุเคราะห์ภรรยา ดังนี้ 

1) ยกย่องสมฐานะเป็นภรรยา 
2) ไม่ดูหมิ่น 
3) ไมป่ระพฤตินอกใจ 
4) มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ 
5) หาเครื่องประดับเป็นของขวัญในวันส าคัญ 

ภรรยาพึงปฏิบัติตอบสามี ดังนี้ 
1) จัดการงานบ้านให้เรียบร้อย 
2) สงเคราะห์ญาติมิตรทั้ง 2 ฝุายด้วยดี 
3) ไม่ประพฤตินอกใจสามี 
4) รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ 
5) ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง 

ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์กับฆราวาส 
สมณพราหมณ์พึงอนุเคราะห์ฆราวาส ดังนี้ 

1) ห้ามจากท าความชั่ว 
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี 
3) อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนา 
4) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 
5) ท าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เจนเจน 
6) ชี้ทางสวรรค์ให้ 

ฆราวาสพึงปฏิบัติตอบสมณพราหมณ์ ดังนี้ 
1) จะท าสิ่งใดก็ท าด้วยเมตตา 
2) จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 
3) จะคิดสิ่งใดคิดก็ด้วยเมตตา 
4) ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 
5) อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 
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ทิศเบื้องต่ า ได้แก่ นายจ้างกับลูกจ้าง 
นายจ้างพ่ึงอนุเคราะห์ลูกจ้าง ดังนี้ 

1) จัดการงานให้ท าตามความสามารถ 
2) ให้ค่าตอบแทนเหมาะแก่การงาน 
3) จัดสวัสดิการให้ในยามไม่สบาย 
4) ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาส 
5) มอบของแปลกให้ทานในบางโอกาส 

ลูกจ้างพ่ึงปฏิบัติหน้าที่ต่อนายจ้าง ดังนี้ 
1) เริ่มท างานก่อนนาย 
2) เลิกท างานทีหลังนาย 
3) ถือเอาแต่ของที่นายให้ 
4) ท าการงานให้เสร็จเรียบร้อยและดียิ่งข้ึน 
5) น าความดีของนายไปสรรเสริญ 

ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์กับลูกศิษย์ 
ครูอาจารย์พึงอนุเคราะห์ลูกศิษย์ดังนี้ 

1) แนะน าให้เป็นคนดี 
2) สอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
3) สอนศิลปะวิทยาการให้สิ้นเชิง 
4) ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพ่ือน 
5) สร้างเครื่องคุ้มครองกันภัยในทุกทิศ 

ลูกศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ ดังนี้ 
1) ต้อนรับแสดงความเคารพนับถือ 
2) เข้าไปคอยรับใช้ 
3) ใฝุศึกษาเล่าเรียนวิชา 
4) ปรนนิบัติรับใช้อาจารย์ 
5) เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพ 

ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรกับมิตร 
มิตรพึงปฏิบัติต่อมิตร ดังนี้ 

1) เผื่อแผ่แบ่งปัน 
2) พูดจามีน้ าใจ 
3) ช่วยเหลื่อเกื้อกูลกัน 
4) มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย 
5) ซื่อสัตว์จริงใจต่อกัน 

มิตรพึงปฏิบัติต่อมิตร ดังนี้ 
1) ช่วยรักษาปูองกันเพื่อนผู้ประมาท 
2) รักษาทรัพย์ของเพ่ือนผู้ประมาท 
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3) เมื่อมีภัยเป็นที่พึงได้ 
4) ไม่ละท้ิงในยามวิบัติ 
5) นับถือตลอดวงศาคณาญาติของสหาย 

ทิศหก เป็นหลักการด าเนินชีวิตที่มีกล่าวไว้ใน สิงคาลกสูตร10 เป็นเรื่องที่ว่าด้วยหลักแห่ง       
การปฏิบัติต่อกันของบุคคลในครอบครัว และบุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร ธิดา 
มิตรสหาย ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และนักบวชในศาสนากับศาสนิกชน          
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะมิตรที่มี
บทบาทและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ประเภทของมิตร ลักษณะของมิตรแท้ 
ก. มิตรแท้ 
1. มิตรมีอุปการะ 
 
 
2. มิตรแนะประโยชน์ 
 
 
3. มิตรมีน้ าใจ 
 
 
4. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 

ก. ปูองกันเพื่อนผู้ประมาท ข. ปูองกันทรัพย์สมบัติของเพ่ือน 
ค. เป็นที่พึงเมื่อยามภัย      ง. เมื่อมีกิจจ าเป็นช่วยออกทรัพย์ 
 ให้เกินที่ออกปากขอ 
 
ก. ห้ามมิให้ท าชั่ว ข. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง 
ค. คอยแนะน าให้ตั้งอยู่ในความดี ง. บอกความสุข ทางสวรรค์ให้ 
 
ก. เพื่อนมีทุกข์ พลอยทุกข์ด้วย ข. เพ่ือนมีสุขพลอยสุขด้วย 
ค. โต้เถียงคนที่ติเตียนเพื่อน ง. รับรองคนท่ีพูดสรรเสริญเพื่อน 
 
ก. เปิดเผยความลับของตนแก่เพ่ือน ข. มีภัยอันตรายไม่ละท้ิง 
ค. ปิดความลับของเพ่ือน ง. แม้ชีวิตก็สละให้ได้ 

ข. มิตรเทียม 
1. มิตรหัวประจบ 
 
 
2. มิตรดีแต่พูด 
 
 
 
3. มิตรปลอกลอก 
 
 
 

 
ก. จะท าดีก็ต้องคล้อยตาม ข. จะท าความชั่วก็คล้อยตาม 
ค. ต่อหน้าสรรเสริญ ง. ลับหลังนินทา 
 
ก. ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย ข. เมื่อเพ่ือนมีกิจ อ้างแต่
เหตุขัดข้อง ค. ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย ง. สงเคราะห์ด้วย
สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ 
 
ก. คิดเอาแต่ได้อย่างเดียว ข. ตัวมีภัยจึงมาช่วยท ากิจของเพ่ือน 
ค. ยอมเสียน้อยโดยหวังจะเอาให้มาก ง. คบเพ่ือนเพราะเห็นแก่
ประโยชน์ของตนเอง 
 

                                                           
10 ที.ปา. 11/198-205/144-147. 
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4. มิตรชวนไปในทาง  
     ฉิบหาย 

ก. ชักชวนให้เที่ยวดูการละคร ข. ชักชวนเที่ยวกลางคืน 
ค. ชักชวนดื่มน้ าเมา ง. ชักชวนเล่นการพนัน 

 
สรุปว่า พุทธจริยธรรมตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กันทั่วไป (ทิศ 6) เป็นหลักการส าคัญของ

พระพุทธศาสนาที่สอนในเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่ในสถาบันครัว และบุคคลที่อยู่ใน
สังคมภายนอกซ่ึงเก่ียวข้องกับปกติวิถีชีวิตของคนเราโดยทั่วไป 
 
2.5 พุทธจริยธรรมส าหรับพัฒนาชีวิตและสังคม 

พระพุทธศาสนามองว่า แม้ศาสนาจะไม่ได้สอนในเรื่องทางโลก แต่ศาสนาและสังคมโลกก็ต้อง
อาศัยพึงพิงกัน กล่าวคือสังคมโลกเป็นผู้ก่อเกิดศาสนาโดยการสืบทอดและรักษาศาสนาไว้ ส่วนศาสนา
มีหน้าที่ในการชี้น าสังคมในทางท่ีถูกต้องเป็นไปเพื่อความดีงาม ดังนี้ คือ 

1. หลักจริยธรรมส าหรับพัฒนาธรรมตน 
   1) กัลยาณธรรม : ธรรมท าให้งาม 2 ประการ ได้แก่ 
       (1) ขันติ ความอดทน (2) โสรัจจะ ความเสงี่ยม 
   2) พหูปการธรรม : ธรรมมีอุปการะมาก 2 ประการ ได้แก่ 
       (1) สติ ความระลึกได้ (2) สัมปชัญญะ ความรู้ตัว 
   3) โลกปาลธรรม : ธรรมคุ้มครองโลก 2 ประการ ได้แก่ 
       (1) หิริ ความละอายแก่ใจ (2) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว 
   4) กุศลมูล : รากเหร้าของความดี 3 ประการ ได้แก่ 
       (1) อโลภะ ไม่โลภ  (2) อโทสะ ไม่โกรธ (3) อโหหะ ไม่หลงงมงาย 
   5) สัปปุริสธรรม : คุณสมบัติของบัณฑิต 7 ประการ ได้แก่ 
       (1) ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ (2) อัตถัญญุตา ความเป็นผู้จักผล 
       (3) อัตตัญญุตา ความเป็นรู้จักตน (4) มัตตัญยุตา ความเป็นผู้จักประมาณ 
       (5) กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเวลา (6) ปริสัญญุตา ความเป็นรู้จักชุมชน 
       (7) ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้เลือกคบบุคคล11 
2. หลักจริยธรรมส าหรับพัฒนาครอบครัว  
   1) กุลจิรัฏฐิติธรรม : ธรรมที่ท าให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน 4 ประการ คือ 
       (1) ของหายของหมด รู้จักหามาไว้ (2) ของเก่า ของช ารุด รู้จักซ่อมแซม 
       (3) รู้จักประมาณในการกิน การใช้    (4) ทั้งหญิงหรือชายมีศีลธรรมเป็นหัวหน้า 

ครอบครัว 
   2) สมชีวิตธรรม : คู่สร้างคู่สม 4 ประการ ได้แก่ 
       (1) สมสัทธา มีศรัทธากัน  (2) สมสีลา มีศีลสมกัน 
       (3) สมจาคา มีจาคะสมกัน  (4) สมปัญญา มีปัญญาสมกัน 

                                                           
11 พระอุดมศักดิ์ ปิยวณฺโณ (จันทบุตร), “การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามแนวพุทธจริย

ศาสตร์: ศึกษากรณีทิศ 6”, วิทยานิพนธป์ริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย), 2548, หน้า 67-75. 
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   3) ฆราวาสธรรม : คู่ศีลธรรมคู่ความดี 4 ประการ ได้แก่ 
       (1) สัจจะ ความจริงใจ  (2) ทมะ ฝึกตน  
       (3) ขันติ อดทน   (4) จาคะ เสียสละ 
   4) กามโภคีสุข : สุขของคฤหัสถ์ 4 ประการ ได้แก่ 
       (1) อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์     (2) โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ 
       (3) อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ (4) อนวัชชสุข สุขเกิดจากความไม่ประพฤติ 
         ในสิ่งที่ไม่มีโทษ 
   5) อบายมุข : ทางแห่งความเสื่อม 6 ประการ ได้แก่ 
       (1) ดื่มน้ าเมา (2) เที่ยวกลางคืน           (3) เที่ยวดูการละเล่น 
       (4) เล่นการพนัน (5) คบคนชั่วเป็นมิตร (6) เกียจคร้านการท างาน 
3. หลักจริยธรรมส าหรับพัฒนาการงาน 
   1) อิทธิบาท : ทางแห่งความส าเร็จ 4 ประการ ได้แก่ 
       (1) ฉันทะ มีใจรัก  (2) วิริยะ พากเพียรท า 
       (3) จิตตะ เอาจิตฝักใฝุ (4) จาคะ ใช้ปัญญาสอบสวน 
   2) จักรธรรม : ธรรมประดุจวงล้อหมุนไปสู้ความเจริญ 4 ประการ ได้แก่ 
       (1) ปฏิรูปเทศวาสะ อยู่ในประเทศอันสมควร  (2) สัปปุริสปัสสายะ คบสัตบุรุษ 
       (3) อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ  (4) ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ 
        ท าความดีความดีไว้ในปางก่อน 
   3) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการ ได้แก่ 
       (1) ถึงพร้อมด้วยความขยัน  (2) ถึงพร้อมด้วยการรักษา 
       (3) ความมีเพ่ือนเป็นคนดี  (3) ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล 
   4) พลธรรม : ธรรมที่ก่อให้เกอดก าลัง 5 ประการ ได้แก่ 
       (1) ศรัทธา ความเชื่อ    (2) วิริยะ ความเพียร (3) สติ ความระลึกได้ 
       (4) สมาธิ ความตั้งใจมั่น (5) ปัญญา ความรอบรู้ 
   5) ปรมัตถประโยชน์ : อริยมรรคมี 8 ประการ ได้แก่ 
       (1) รู้ดี  (2) นึกคิดดี (3) พูดดี  (4) ท าด ี 
       (5) ด าเนินชีวิตดี (6) พยายามดี (7) ระลึกด ี (8) สมาธิดี 
4. หลักจริยธรรมส าหรับพัฒนาสังคม 
   1) พรหมวิหารธรรม : ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม 4 ประการ คือ 
       (1) เมตตา รักใคร่ (2) กรุณา สงสาร (3) มุทิตา ยินดีด้วย (4) อุเบกขา วางเฉย 
   2) สังคหวัตถุ : ธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวจิตใจคน 4 ประการ คือ 
       (1) ทาน โอมอ้อมอารี  (2) ปิยวาจา วจีไพเราะ 
       (3) อัตถจริยา บ าเพ็ญประโยชน์ (4) สมานัตตตา วางตัวให้เหมาะสม 
   3) คารวธรรม : ธรรมเป็นเครื่องท าความเคารพ 6 ประการได้แก ่
       (1) เคารพในพระพุทธเจ้า (2) เคารพในพระธรรม (3) เคารพในพระสงฆ ์
       (4) เคารพในการศึกษา (5) เคารพในความไม่ประมาท (6) เคารพในการต้อนรับแขก 
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   4) ทิศ : ธรรมคือหน้าที่ของบุคคล 6 ประการ ได้แก่ 
       (1) ทิศเบื้องหน้า คือ บิดามารดากับบุตรธิดา (2) ทิศเบื้องหลัง สามี กับภรรยา 
       (3) ทิศเบื้องขวา ครูอาจารย์กับศิษย์  (4) ทิศเบื้องซ้าย มิตรกับมิตร 
       (5) ทิศเบื้องสูง สมณพราหมณ์ กับศาสนิกชน (6) ทิศเบื้องต่ า นายจ้างกับลูกจ้าง12 
สรุปว่า การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธจริยา เป็นหลักการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นธรรมที่

พัฒนาบุคคลและสังคมเพ่ือท าให้เกิดความเจริญงอกงาม คือ เมื่อบุคคลมีการพัฒนา สังคมก็จะมีการ
พัฒนาตาม ท าให้ชีวิตของคนท่ีอยู่ในสังคมมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นและมีแต่ความเจริญงอกงาม 
 
2.6 การด าเนินชีวิตตามหลักมงคลชีวิต 38 ประการ 

ค าว่า มงคล หมายถึง เหตุให้ถึงความเจริญด้วยสมบัติทุกประเภท หรือบรรลุถึงความส าเร็จ
ของชีวิต เหตุที่ท าให้คนเจริญขึ้นได้บรรลุแห่งความส าเร็จปรารถนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีฐานะ มีวิชา
ความรู้ มียศ มีต าแหน่งสูงขึ้น วิธีปฏิบัติตนให้ชีวิตจิตใจมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งหมดนี้
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในความหมายของมงคลทั้งสิ้น 

ปัญหาเรื่องมงคล ถูกน ามาอภิปรายถกเถียงกันนานถึง 12 ปี มีผู้น าแนวความคิดเห็นต่อ
ปัญหานี้เด่นๆ อยู่ 3 ท่าน13 คือ 

1) นายทิฏฐมังคลิกะ ได้เสนอความเห็นว่า รูปที่เห็นเป็นมงคลในโลก 
2) นายสุตมังคลิกะ เสนอว่า เสียงที่ได้ฟังแล้วเป็นมงคล และ  
3) นายมุตมังคลิกะ กล่าวว่า อารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นเป็นมงคลซึ่งค าตอบเหล่านี้ก็ถูก

คัดค้านและหักล้าง ท าให้มีผู้ ฟังมีความคิดแตกต่างกันออกไป เดือดร้อนไปถึงท้าวสักเทวราช           
ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ ได้ไปกราบทูลถานปัญหานี้กับพระพุทธเจ้า ณ เชตวันวิหาร 

พระองค์ได้ทรงแสดงหลักมงคลทางพระพุทธศาสนาแก่ภิกษุสงฆ์ ประชาชนและเหล่าเทวดา
ทั้งหลาย มงคลที่ทรงแสดงมีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 38 ประการ จัดเป็น 10 หมวด เริ่มตั้งแต่ไม่พบคน
พาล มงคลทุกข้อเป็นผลของการตรัสรู้ของพระองค์ทั้งสิ้น เป็นสัจธรรม ไม่มีผู้ ใดมาหักล้างได้             
ปัญหาเรื่องมงคลจึงยุติลงไปได้ด้วยดี และเม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี 1 สร้างมาตรฐานความคิดเห็นให้ถูกต้องมีมงคล 3 ข้อ ได้แก่ 
1) ไม่คบคนพาล เพราะจะท าให้ชีวิตผิดพลาดเดือดร้อนเสียหาย 
2) คบหาบัณฑิต เพราะจะท าให้ชีวิตด าเนินถูกต้อง และได้รับผลดีไปด้วย 
3) บูชาบุคคลที่ควรบูชา เพ่ือเป็นแบบอย่างชีวิต มีค าสอนที่ถูกต้องปูองกันเราไม่ให้             

เห็นผิดเป็นชอบ 
กลุ่มท่ี 2 เตรียมปัจจัยพื้นฐานไว้ให้กับชีวิต มีมงคลอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ 

4) อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม สามารถท าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าได้ง่าย 
5) ท าบุญวาสนามาก่อน เพ่ือเป็นเสบียงทางที่ดีของชีวิต คือ บุญหรือคุณงามความดีที่ 

สั่งสมไว้จะช่วยหนุนส่งให้มีสุข และพบแต่สิ่งที่ดีงาม 

                                                           
12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 67-75. 
13 ขุ.ธ.อ. 39/163-168. 
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6) ตั้งตนไว้ชอบ ให้อยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือด าเนินไปสู่เปูาหมายได้ 
กลุ่มท่ี 3 ฝึกหัดตนให้เป็นคนมีประโยชน์ มีมงคลอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 

7) ความเป็นพหูสูต เป็นการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ เป็นส่งจ าเป็นส าหรับชีวิตเพ่ือให้รู้เท่า
ทันโลกแต่ไม่จ าเป็นต้องวิ่งตามกระแสโลกทุกอย่าง 

8) มีศิลปะ เพ่ือสร้างสวรรค์ผลงานที่ดีและเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง 
9) มีวินัยที่ศึกษาอบรมมาดี ผู้ที่มีระเบียบวินัยที่ดีพร้อมย่อมไม่ท าตนเองและผู้อ่ืนให้

เดือดร้อน 
10) มีวาจาสุภาษิต การพูดดีย่อมท าให้ชีวิตก้าวหน้าได้ เพราะพูดดีนั้น คือ พูดเป็นธรรม 

พูดมีเหตุผลเหมาะสมกับกาลสมัย 
กลุ่มท่ี 4 บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว มีมงคล 4 ข้อ ได้แก่ 

11) การบ ารุงบิดามารดา ย่อมท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่นนอน เพราะท่านทั้งมีพระคุณ
ต่อเรา 

12) การเลี้ยงดูบุตรธิดา ให้ความอบอุ่นแก่บุตรทั้งทางกายใจ เป็นหน้าที่ส าคัญของ              
พ่อแม ่

13) สงเคราะห์ภรรยา (สามี) การใช้ชีวิตร่วมกันมีเสียสละสงเคราะห์ เกื้อกูลกันและกัน 
14 )  ท า ง าน ไม่ ให้ คั่ ง ค้ า ง  พย ายามท า ง าน ให้ ส า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ต าม เปู า หม าย                        

ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 
กลุ่มท่ี 5 บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีมงคล 4 ข้อ ได้แก่ 

15) ให้ทาน เป็นการช่วยเหลือสังคม ย่อมเป็นที่รักของคนท่ัวไป 
16) ประพฤติธรรม เพ่ือให้พบความสุขไม่เดือดร้อนใจ 
17) สงเคราะห์หมู่ญาติ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ญาติย่อมท าให้ชีวิตก้าวหน้า 
18) ท างานที่ไม่มีโทษ ย่อมท าไม่ชีวิตตกต่ า อับจน 

กลุ่มท่ี 6 ปรับพื้นใจให้มีสุขภาพดี มีมงคล 3 ข้อ ได้แก่ 
19) งดเว้นจากการท าบาป เป็นการช าระจิตใจเบื้องต้น เริ่มจากตัวเราเอง 
20) เว้นจากการดื่มน้ าเมา เพราะจะท าให้ผู้ดื่มประมาณ ขาดสติ ในการด าเนินชีวิต 
21) ไม่ประมาทในธรรม การสร้างความดีทุกอย่าง ต้องมี่ความไม่ประมาทเป็นพื้นฐาน 

กลุ่มท่ี 7 เตรียมตัวที่จะรับธรรมชั้นสูง มีมงคล 5 ข้อ ได้แก่ 
22) มีความเคารพ การด าเนินชีวิตต้องรู้จักเคารพในเกียรติ รู้คุณค่าบุคคลที่อยู่รอบข้าง 
23) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมได้รับการถ่ายทอดสิ่งดีงามจากผู้อ่ืน 
24) มีสันโดษ คือความพอใจ เป็นผู้รู้จักพอในสิ่งที่เป็นความสามารถของตน 
25) มีความกตัญญูกตเวที เพราะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี 
26) ฟังธรรมตามกาล การฟังธรรมช่วยให้เราได้ตรวจสอบและขัดเกลาจิตให้ได้ดีงาม 

กลุ่มท่ี 8 รับธรรมชั้นสูงใส่ตัวอย่างเต็มที่ มีมงคล 4 ข้อ ได้แก่ 
27) มคีวามอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ เป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ 
28) ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย เป็นผู้มีดื้อรั้น น้อมใจยอมรับค าสอนที่มี คุณค่า          

โดย เคารพ 
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29) การเห็นสมณะ การพบเห็นพระสงฆ์ นักบวชผู้ประพฤติดีงามรับฟังธรรมะจากท่านผู้
เป็นแบบอย่างท่ีดีชีวิตย่อมก้าวหน้าไม่ตกต่ า 

30) สนทนาธรรมตามกาล แลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านผู้รู้ เคารพในธรรม เคารพ 
ในผู้ฟงั ย่อมท าให้เกิดปัญญาเข้าในธรรมอย่างยิ่งขึ้น 

กลุ่มท่ี 9 ฝึกภาคปฏิบัติ เพ่ือก าจัดกิเลส มีมงคล 4 ข้อ ได้แก่ 
31) บ าเพ็ญตบะ เพ่ือควบคุมความอยากทางใจ จะได้ไม่หลงใหลในต่อไป 
32) ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นการประพฤติ เป็นการประพฤติปราศจากการเบียดเบียน 

โดยสิ้นเชิงเพ่ือที่จะท าลายทุกข์ที่แฝงอยู่ในชีวิตให้มลายสิ้นไป 
33) การเห็นอริยสัจจะ เข้าใจความจริงของชีวิต 4 อย่าง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ

มรรค 
34) ท านิพพานให้แจ้ง เมื่อหยั่งรู้อริยสัจอย่างแท้จริง ย่อมดับทุกข์ได้ จึงพบความสุขสงบ

แห่งของชีวิต 
กลุ่มท่ี 10 สภาพจิตไม่หวั่นไหลเพราะโลกธรรมที่มากระทบ 

35 จิตไม่หวั่นในโลกธรรม จิตใจ ของผู้ที่เข้าถึงสัจธรรม ไม่หวั่นไหวด้วยเหตุใด ๆ เป็นจิต
ที่ทรงพลังที่สามารถสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามให้กับโลก 

36) จิตไม่เศร้าโศก คือ การมีจิตใจไม่ถูกอารมณ์ทั้งฝุายที่หน้าชอบและไม่ชอบครอบง า 
ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ว่าโลกจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม 

37) จิตปราศจากธุลี คือการปราศจากกิเลสที่จะท าให้จิตใจเศร้าหมอง 
38) จิตเกษม คุณภาพสูงสุดของจิตใจที่พัฒนาแล้วย่อมบริสุทธิ์ ผ่องใสเป็นอิสรเสรี

ปราศจากกิเลสนับเป็นเปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาใจ14 
สรุปว่า การด าเนินชีวิตตามหลักมงคลชีวิต 38 ประการ เป็นหลักที่ใช้ปฏิบัติในชีวิตปกติ

ประจ าวันของคนเราตั้งแต่เกิดจนถึงตาย และให้ผลได้ตั้งแต่สุขกายสบายใจในระดับโลกีย์ธรรม จนถึง 
โลกุตรธรรม คือ จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย 
 
2.7 การด าเนินชีวิตตามหลักการศึกษา : ไตรสิกขา 

ตามหลักของพระพุทธศาสนา ชีวิตที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์อย่างแท้จริงอยู่ที่การพัฒนา
องค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีอยู่ 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ที่เรียกกัน
ทั่วไปว่า ไตรสิกขา (ไตร : 3, สิกขา : ข้อที่ควรศึกษา)15 ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางร่างกายและ
วาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี (Social Quotient) 

สิ่งแวดล้อมท่ีชีวิตของเราสัมพันธ์ มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
ก. สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย 

                                                           
14 อร่าม อินพุ่ม, มงคลชีวิต 38 ประการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เพชรกะรัต,  2537), หน้า 17-

241. 
15 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 600. 
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ข. สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย 4 เครื่องใช้วัตถุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี
และสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

ศีล แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ อยู่ 4 หมวด คือ 
1) การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน (ปาฏิโมกขสังวรสีล) เมื่อคนอยู่ร่วมกันหรือท างาน           

ท ากิจการร่วมกัน เป็นชุมชน เป็นหน่วยงาน เป็นองค์กร ตลอดจนประเทศชาติ จะต้องมีกฎเกณฑ์
กติกา ตลอดจนกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบระบบให้เกิดความเรียบร้อย คามประสานสอดคล้อง              
ความเกื้อหนุนต่อกัน ความรับผิดชอบ และสามัคคี ที่จะเอ้ือโอกาสหรือเป็นหลักประกัน ให้ชีวิต           
ความเป็นอยู่ และกิจการต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยดี สมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิตหรือกิจการของชุมชน 
ดังเช่น พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีวินัยแม่บทที่เรียกชื่อเฉพาะว่า ปาฏิโมกข์ ซึ่งเราเรียกกันง่าย ๆ 
ว่า ศีล 227 ข้อ ชุมชนอ่ืน ๆ เช่น โรงเรียนก็ต้องกฎกติกาที่เป็นวินัยแม่บทของตนเช่นเดียวกัน 

วินัยแม่บทส าหรับคฤหัสถ์ หรือสังคมแห่งมนุษยชาติทั้งหมดก็คือศีล 5 ที่ถือว่าเป็น
มนุษยธรรม เพราะเป็นบรรทัดฐานที่จะท าให้มนุษย์มีวิถีที่สูงกว่า สัตว์ดิรัจฉาน อยู่ร่วมกันโดยไม่
เบียดเบียนกัน และรักษาสังคมให้มีสันติสุข สังคมมนุษย์ส่วนย่อยลงไป เช่น ประเทศ สถาบัน องค์กร 
และหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากจะต้องรักษาศีล 5 แล้ว ก็ยังต้องปฏิบัติตามวินัยแม่บทที่เป็นส่วนเฉพาะ
ของตนย่อยลงไปอีก เช่นวินัยแม่บทส าหรับคฤหัสถ์หรือสังคมแห่งมนุษยชาติทั้งหมด ก็คือ ศีล 5 ที่ถือ
ว่าเป็นมนุษยธรรม เพราะเป็นบรรทัดฐานที่จะท าให้มนุษย์มีวิถีที่สูงกว่า สัตว์ดิรัจฉาน อยู่ร่วมกันโดย
ไม่เบียดเบียนกัน และรักษาสังคมให้มีสันติสุข สังคมมนุษย์ส่วนย่อยลงไป เช่น ประเทศ สถาบัน 
องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากจะต้องรักษาศีล 5 แล้ว ก็ยังต้องปฏิบัติตามวินัยแม่บทที่เป็น
ส่วนเฉพาะของตนย่อยลงไปอีก เช่น กฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา จรรยาบรรณของวิชาชีพต่าง ๆ 
เช่น จรรยาบรรณแพทย์ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ฯลฯ การจัดระเบียบชีวิต และระบบ
ของสังคมด้วยการบัญญัติกฎกติกาอันชอบธรรมที่เรียกว่า วินัยแม่บทนั้น พึงมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 
คือ 

1) เพ่ือความสงบเรียบร้อยอยู่ร่วมกันผาสุก 
2) เพ่ือความสอดคล้องประสานกลมกลืน 
3) เพ่ือความเกื้อหนุน โดยไม่เบียนเบียด ไม่เอาเปรียบ 
4) เพ่ือความมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบ 
5) เพ่ือความพร้อมเพียงสามัคคี 
6) เพ่ือปูองกันความชั่วและความเสื่อมเสียหาย 
7) เพ่ือกันคนชั่วร้าย และให้โอกาสคนดี 
8) เพ่ือเอ้ือโอกาสให้ชีวิตและกิจการพัฒนาและด าเนินสู่จุดหมาย 
9) เพ่ือความดีงามงดงามมีวัฒนธรรมของสังคม 
10) เพ่ือเป็นหลักประกันความดีงามวัฒนธรรมมั่งคงของสังคม 

2) การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวรสีล) เรารับรู้สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรีย์ คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็น เช่น ดูไม่เป็น ฟังไม่เป็น แทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะเกิดโทษ 
เช่น เกิดความลุ่มหลง มัวเมาถูกหลอกลวง และเสื่อมเสียสุขภาพตลอดจนน าไปสู่การใช้มือ และสมอง
เพ่ือการแย่งชิงหรือท าลาย จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้อินทรีย์ ให้ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ เมื่อดู
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เป็นฟังเป็น เช่น ดูทีวีเป็น ฟังวิทยุเป็น รู้จักใช้ตาดูแสวงหาความรู้ เป็นต้น ก็จะได้ปัญญา ได้คุณภาพ
ชีวิต และน าไปสู่การใช้มือและสมมองเพ่ือช่วยเกื้อกูลกันและท าการสร้างสรรค์ 

หลักปฏิบัติที่ส าคัญในการใช้อินทรีย์ คือ 
ก. รู้จักพิจารณาเลือกเฟูนสิ่งที่จะดู จะฟัง เป็นต้น แยกแยะได้อย่างรู้เท่าทันว่า สิ่งใด 

รายการใดดีงามหรือไม่ เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นภัย แล้วหลีกละเว้นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นโทษภัย 
และรับฟังที่ด ี

ข. ดู ฟัง อย่างมีสติ ควบคุมตัวเองได้ รู้จักประมาณ รู้พอดี ไม่ปล่อยตัวให้ลุ่มลงมัวเมา
ตกเป็นทาสของสิ่งที่ดูที่ฟังเป็นต้นนั้น อันจะท าให้สิ้นเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา เสียการงาน เสียการ
เล่าเรียน 

ค. ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิงไม่ติดอยู่แค่ความชอบใจไม่ชอบใจ แต่รู้จักดู           
รู้จักฟัง ให้คุณค่าที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้น โดยเฉพาะที่ส าคัญคือต้องให้ได้ปัญญา และคติ
ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและสังคม 

3) การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิสีล) การท ามาหาเลี้ยงชีพเป็นพฤติกรรมหลักใน
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ ถ้ามีผู้หาเลี้ยงชีพโดยวิธีสุจริตเป็นมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะ
ชั่วร้ายเสื่อมเสียแล้ว ก็จะก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมาก จึงต้องย้ าเน้นกันอย่างยิ่งในเรื่อง          
การพัฒนาสัมมาชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนฝึกฝนตนให้ประกอบสัมมาชีพ คือหาเลี้ยงชีวิตโดย          
ทางสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย สัมมาชีพจึงมีลักษณะที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

3.1 เป็นอาชีพการงานที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อเวรภัยหรือสร้างความเดือดร้อน
เสียหายแก่สังคม 

3.2 เป็นอาชีพการงานที่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมในทางใด          
ทางหนึ่ง 

3.3 เป็นอาชีพการงานที่ช่วยให้ผู้ได้พัฒนาชีวิตของตนให้งกงามยิ่งข้ึนทั้งด้านพฤติกรรม 
ด้านจิตใจ และด้านปัญญา 

3.4 เป็นอาชีพการงานที่ไม่ท าลายคุณค่าชีวิต และเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต แต่ท าให้ชีวิต
ของตนมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ 

3.5 เป็นอาชีพการงานที่ท าให้ ได้ปัจจัยเลี้ ยงชีวิตมาด้วยเรี่ ยวแรงก าลั งกาย 
ก าลังสติปัญญาความเพียรพยายาม ความสามารถและฝีมือของตน และท าให้ได้ฝึกฝนพัฒนา            
ความเชี่ยวชาญจัดเจนหรือฝึกปรือฝีมือในทางสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป 

4) การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา (ปัจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษย์ในที่สุดก็มาลง
ที่การกิน ใช้ เสพ บริโภค ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะก่อปัญหาอย่างมากทั้ง
แก่ชีวิต แก่สังคมและแก่โลก เพราะเขาจะกิน ใช้ บริโภคปัจจัย 4 และสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายรวมทั้ง
เทคโนโลยีด้วยโมหะ ก่อให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมา ฟุูงเฟูอฟุุมเฟือยความเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต การใช้
จ่ายสิ้นเปลื้องการขัดแย้งแย่งชิงเบียดเบียนกันในสังคม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และการก่อ  
มูลภาวะ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช้ เสพ บริโภค ให้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจาก
ปัญญาทีรู้เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย 4 ตลอดจนเทคโนโลยีนั้น ๆ เริ่มแต่
รับประทานอาหารเพ่ือบ ารุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม่ใช่กินเพ่ือความเอร็ดอร่อย อวดโก้ 
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อวดฐานะ หรือตื่นตามค่านิยมฟุูฟุาให้ เป็นการกินด้วยปัญญาที่ท าให้รู้จักประมาณในการบริโภคหรือ
กินพอดีที่เรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา ตลอดจนการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ อย่างประหยัด ซึ่งท าให้ได้
ประโยชน์มากที่สุดโดยสิ้นเปลื้องน้อยที่สุด ค าว่า ปัจจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใช้ปัญญาท า          
ความเข้าใจแล้ว จึงบริโภคปัจจัยทั้งหลายให้ได้ผล ตรงพอดีตามคุณค่าแท้ที่ เป็นจุดหมายของ          
การบริโภคสิ่งนั้น ๆ ศีลหมวดนี้มีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 บริโภคด้วยความรู้ตระหนักว่า การมี-ใช้-บริโภคสิ่งเหล่านั้น มิใช่เป็นจุดหมาย          
ของชีวิต แต่มันเป็นปัจจัยเครื่องช่วยเกื้อหนุนให้เราสามารถพัฒนาชีวิตและท าการสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขท่ีสูงยิ่งขึ้นไป 

4.2 บริโภคด้วยรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภคใช้สอยสิ่งนั้น ๆ เช่น 
การสวมรองเท้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยปกปูองเท้ามิให้ได้อันตรายจากสิ่งกระทบกระทั่ง และเชื้อโรค
เพ่ือช่วยให้เดินวิ่งได้สะดวกรวดเร็วทนนาน มิสวมใส่เพ่ืออวดโก้แสดงฐานะกันตามค่านิยมท่ีเลื่อนลอย 

4.3 บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุ่มให้ได้ปริมาณ ประเภทและคุณสมบัติของสิ่งที่
บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งนั้น เช่น บริโภคอาหารในปริมาณและ
ประเภท ซึ่งพอดีกับความต้องการของร่างกายจะช่วยให้สุขภาพดี 

4.4 สามารถจะเว้นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิต เช่น สิ่งที่ท าลาย
สุขภาพ เป็นต้น โดยไม่แก่การเสพรส หรือการโก้หรูหรา เป็นต้น16 

2. สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาทางด้านจิตใจ (Emotional Quotient) มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะจิตใจ เป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจหรือ
เจตนา และเป็นไปจากเจตจ านง และแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะ
ควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ 

ยิ่งกว่านั้น ปัญญาจะเจริญงอกงามได้ ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหา เอาใจใส่ มีความ
เพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อทอย ยิ่งเนื่องที่หรือพิจารนานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้ง ก็มีจิตที่สงบ 
แน่วแน่ไม่ฟูุงซ่าน ไม่พลุ่งพล่านกระวนกระวาย คือต้องมีสมาธิ จึงจะคิดได้ชัดเจน เจาะลึกทะลุได้
มองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างาน และพัฒนาอย่างได้ผลการพัฒนา
จิตใจนี้มีสมาธิแกนหรือเป็นศูนย์กลาง จึงเรียกง่าย ๆ ว่า สมาธิ และอาจ แยกออกได้เป็นการพัฒนา
คุณสมบัติของจิตใจในด้านต่าง ๆ คือ 

1) พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ คุณสมบัติเสริมสร้างจิตใจให้ดี
งาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ เช่น 

1.1 เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
1.2 กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้ให้พ้นจากความทุกข์ 
1.3 มุทิตา คือ ความพลอยยินดี พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบ

ความส าเร็จ มีความสุข หรือก้าวหน้าในการท าสิ่งที่ดีงาน 
1.4 อุเบกขา คือ ความวางตัววางใจเป็นกลางเพ่ือรักษาธรรม เมื่อผู้อ่ืนควร

จะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของเขาตามเหตุและผล 

                                                           
16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 606-618. 
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1.5 จาคะ คือ ความมีน้ าใจเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นตัว 
1.6 กตัญญูกตเวทิตา คือ ความรู้จักคุณค่าแห่งการกระท าของผู้ อ่ืนและ

แสดงออกให้เห็นถึงการรู้จักคุณค่านั้น 
1.7 หิริ คือ ความอายบาป ละอายต่อการท าความชั่ว 
1.8 โอตตัปปะ คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชั่ว คร้ามขยาดต่อทุจริต 
1.9 คาราวะ คือ ความเคารพ ความใส่ใจรู้จักให้ความส าคัญแก่สิ่งนั้นผู้นั้นอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 
1.10 มัทวะ คือ ความอ่อนโยน สุขภาพ นุ่มนวล ไม่กระด้าน 

2) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยสร้างเสริมคุณสมบัติที่ท าให้
จิตใจมีความเข้มแข็ง หนักแน่นมั่นคง แกล้วกล้าสามารถท ากิจหน้าได้ผลดี เช่น 

2.1 ฉันทะ คือ ความใฝุรู้ใฝุสร้างสรรค์ อยากรู้สิ่งดีงามและใฝุที่จะท าสิ่งดีงาม  
ให้ส าเร็จ อยากเข้าถึงภาวะดีงามอันเลิศสูงสุด 

2.2 วิริยะ คือ ความเพียร บุกฝุาไปข้างหน้า เอาธุระผิดชอบไม่ยอมทอดทิ้งกิจ
หน้าที่ 

2.3 อุตสาหะ คือ ความขยัน ความอึดสู้ ความสู้ยากบากบั่น ไม่ยั่น ไม่ถอย 
2.4 ขันติ คือ ความอดทน ความเข้มแข็ง ความทนทานหนักแน่น มั่นคง 
2.5 จิตะ คือ ความมีใจจดจ่อ ใส่ใจ อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่กิจหน้าที่หรือ           

สิ่งที่ท า 
2.6 สัจจะ คือ ความตั้งใจจริง จริงใจและจริงจัง เอาจริงเอาจัง มั่นแน่วต่อสิ่งที่

ท าไม่เหยาะแหยะ ไม่เรรวน ไม่กลับกลาย 
2.7 อธิฐาน คือ ความตั้งเด็ดเดี่ยว ความมุ่งม่ันแน่วแน่ต่อจุดหมาย 
2.8 ตบะ คือ พลังเผากิเลส ก าลังความเข้มแข็งพากเพียรในการกิจหน้าที่ให้

ส าเร็จ โดยแผดเผาระงับยับยั้งกิเลสตัณหาได้ ไม่ยอมแก่ทุจริต และไม่เห็นแก่ความสุขส าราญ 
ปรนเปรอ 

2.9 สติ คือ ความระลึกถึงได้ ไม่เผอเรอ ไม่เลื่อนลอย ทันต่อสิ่งเกิดขึ้นเป็นไปซึ่ง
จะต้องเก่ียวข้องทุกอย่าง ก าหนดจิตไว้กับกิจหน้าที่หรือสิ่งท าก้ันหยั่งใจจากสิ่งที่เสื่อมเสียหายเป็นโทษ
และไม่ปล่อยโอกาสแห่งประโยชน์หรือความดีงามความเจริญให้เสียไป 

2.10 สมาธิ คือ ภาวะระลึกจิตที่ตั้งมั่น แน่วแน่ได้ดี อยู่ตัว สงบ อยู่กับสิ่งที่ต้อง
ท าไม่ฟูุงซ่าน ไม่แกว่งไกว ไม่มีอะไรรบกวนได้ 

3) พัฒนาความสุขและภาวะที่เก้ือหนุนสุขภาพจิตใจ คุณสมบัติที่ควรเสริมสร้างขึ้นให้มี
อยู่ประจ าในจิตใจ เพ่ือความมีสุขภาพจิตที่ดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะ 

3.1 ปราโมทย์ คือ ความร่าเริง สดชื่อ เบิกบานใจ ไม่หดหู่หรือห่อเหี่ยว 
3.2 ปีติ คือ ความอ่ิมใจ ปลาบปลื้มใจ เปรมใจ ฟูใจ ไม่โหยหิวแห้งใจ 
3.3 ปัสสัทธิ คือ ความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่คับ ไม่เครียด 
3.4 สุข คือ ความคล่องใจ สะดวกสบายใจ สมใจไม่มีอะไรบีบคั้นติดขัดข้อง 
3.5 สันติ คือ ความสงบ ปราศจากความเร่าร้อนกระวาย  
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3.6 เกษม คือ ความปลอดโปร่ง ความรู้สึกไม่คงปลอดภัย โล่งโปร่งใจไร้กังวล 
3.7 สันติภาพ คือ ความเย็นสบาย ไม่มีอะไรแผดเผาใจ ไม่ตรอมตรม 
3.8 เสรีภาพ คือ ความมีใจเสรี เป็นอิสระไม่ถูกผูกมัดติดข้อง จะไปไหนก็ไม่ได้

ไปตามประสงค์ 
3.9 ปริโยทาคตา คือ ความผ่องใส ผุดผ่อง แจ่มจ้า กระจ่างสว่างใส ไม่มีความ

ขุ่นมัวเศร้าหมอง 
3.10 วิมริยาทิกัตตา คือ ความมีใจไร้พรหมแดน ไม่กีดกั้นจ ากัดตัวหรือหมกมุ่น

ติดค้าง มีจิตใจใหญ่กว้างไร้ขอบคันเขตแดน 
คุณสมบัติทั้งหลายที่กล่าวมานี้ แม้จะดีงามเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แต่บางอย่างอาจถูก

น าไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดโทษได้ เช่น เพียรในการลักของเขา หรือน าไปพ่วงกับการกระท าที่ไม่ดี 
เช่น ปีติปลื้มใจที่รังแก่เขาได้ หรือใช้ผิดเรื่องผิดที่ผิดกรณีผิดสถานการณ์ เช่น มุทิตาพลอยยินดีส่งเสริม
คนที่ได้ลาภหรือประสบความส าเร็จโดยทุจริต จึงต้องศึกษาให้เข้าใจความหมาย ความมุ่งหมาย และ
การใช้งาน ให้ชัดเจนและรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องพอดี 

การพัฒนาในด้านจิตใจนี้ เมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไป ความส าคัญของสมาธิที่เป็นแกนหรือเป็นศูนย์ 
กลางจะยิ่งเด่นชัดมากขึ้น และเมื่อสมาธิเจริญขึ้นไปจนจิตแน่วดิ่งอยู่ตังอย่างแท้จริงแล้ว ผู้บ าเพ็ญ
สมาธินั้นก็จะบรรลุภาวะจิตที่เรียกว่า “ฌาน” ซึ่งเป็นสมาธิจิตขั้นสูง 

การพัฒนาจิตใจ เรื่องของสมาธิทั้งหมดนี้แม้จะมีประโยชน์มากมายน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์
ได้หลายอย่าง เช่น ในเรื่องพลังจิต และในด้านการหาความสุขทางจิตใจ แต่คุณค่าแท้จริงที่ท่าน         
มุง่หมายก็คือ เพ่ือเป็นฐานหรือเป็นเครื่องหนุนการพัฒนาปัญญา 

การท างานทางปัญญาที่ยิ่งละเอียดซับซอนและลึกซึ้งมากขึ้น ก็ยิ่งต้องการสมาธิจิตสูง            
การพัฒนาจิตใจหรือสมาธินี้จึงมีความส าคัญมาก17 

3. ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและ
ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น า
หรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ เกิดหนทางที่ดีขึ้นแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจ
อึดอัด มีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การพัฒนาปัญญา
สามารถแยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับ เช่น 

1) ปัญญาที่ช่วยให้การด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบผลส าเร็จ  ความรู้            
ความเข้าใจข้อมูลความรู้รวมทั้งศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
ได้แก่ 

1.1 การรับรู้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ตรงตามสภาวะของสิ่งนั้น ๆ หรือ
ตามท่ีมันเป็น 

1.2 ความรู้จักจับสาระของความรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ รู้จุด รู้ประเด็นสามารถ
ยกข้ึนพูด ยกข้ึนชี้แสดง หรือยกข้ึนวางเป็นหลักได้ 

                                                           
17 พระมหาพิชัย ตปสีโล (นภาวังพร), “ศึกษาวิเคราะห์เรื่องก าเนิด 4 ในพระไตรปิฎก”,  วิทยานิพนธ์

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2547, หน้า 43. 
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1.3 ความรู้จักถ่ายทอดความความรู้ความเข้าใจและความต้องการของตนให้
ผู้อื่นรู้ตามเห็นตาม  

1.4 การคิดวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดจนและเที่ยวตรง 
1.5 ความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัยของเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะ

ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและท าการสร้างสรรค์ต่างๆ ได้ 
1.6 ความรู้จักด าเนินการหรือบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ให้ส าเร็จผลตามที่มุ่ง

หมายได ้
1.7 ความรู้จักเชื่อมสัมพันธ์ประสบการณข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ โยงเข้า

มาประสานเป็นภาพองค์รวมที่ชัดเจนหรือโยงออกไปสู่ ความหยั่งรู้หยั่งเห็นใหม่ ๆ ได ้
2) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  ความรู้ เข้าใจในระบบ

ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย มองเห็นภาวะและ 
กระบวนการที่ชีวิต สังคม และโลกคือหมู่สัตว์ มีความเป็นมาและจะเป็นไป ตามแห่งเจตจ านงและเหตุ
ปัจจัยที่ตนประกอบสร้างสม จัดสรรและมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืนทั้งหลายเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นไปตาม
กรรม 

3) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดชีวิตที่ดีงาม ความรู้เข้าใจถึงเท่าทันความจริง
ของสังขารคือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎ ธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถ วางใจถูกต้อง
ต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์และชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง18 

การศึกษา 3 ด้ านที่ เรี ยกว่ า ไตรสิกขาคือ ศีล  สมาธิ  ปัญญานี้ เป็นหลักใหญ่ของ 
พระพุทธศาสนา เป็นระบบและเป็นกระบวนการทั้งหมดของการ พัฒนาคน จากหลักไตรสิกขานี้ 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรม และข้อธรรมแยกย่อยออกไปมากมาย อย่างที่เรามักเห็นหรือได้ยิน
เป็นหมวด ๆ หรือเป็นชุด ๆ มี 3 ข้อบ้าง 4 ข้อ บ้าง 5 ข้อบ้าง ฯลฯ หลักธรรมแต่ละหมวด แต่ละชุด
เหล่านั้น ก็คือข้อปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคมในขั้นตอน หรือในส่วนปลีกย่อยต่าง ๆ แต่ละ
หมวดแต่ละชุดมักจะมีสาระบางส่วนของไตรสิกขา ครบทั้ง 3 อย่าง ประสานหรือบูรณาการกันอยู่ใน
ลักษณะใด ลักษณะหนึ่งตามความเหมาะสมกับกรณีนั้น ๆ 

ส าหรับคนไทยแล้ว ศาสนาเป็นสถาบันส าคัญของสังคมไทยโดยยอมรับศาสนาพุทธ            
เป็นศาสนาส าคัญประจ าชาติและเปิดโอกาสให้บุคคลนับถือศาสนาต่าง ๆ ได้โดยอิสระ ยอมให้ศาสนา
ส าคัญทั้งปวงตั้งอยู่ในประเทศไทยได้ เช่นศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-อินดู แต่ศาสนาพุทธเป็นจุด
รวมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ จึงได้ยึดหลักธรรมมาเป็นพ้ืนฐานของชีวิตเพ่ือที่จะน าไปสู่ความมั่นคง
ของประเทศด้วย นอกจากศาสนาพุทธแล้ว ยังน าสิ่งที่มีคุณค่าของศาสนาอ่ืนมาผสมผสานกับหลักของ
ศาสนาพุทธด้วย เช่น พิธีกรรมของพราหมณ์ในการตั้งศาลพระภูมิ การขึ้นบ้านใหม่ การเข้าร่วมท า
กิจกรรมกับศาสนาอ่ืน โดยไม่ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียหรือเป็นบาป ยอมรับการแต่งงานกับคนต่าง
ศาสนาได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันของครอบครัว และยังให้การคุ้มครองปูองกันศาสนาและ
ลัทธิความเชื่อทั้งหลายที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 

                                                           
18 พระมหารบ ธมฺมธโร (หิรัญชาติ), “มโนทัศน์เกี่ยวกับความตายในพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญา      

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2547, หน้า 50. 
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สรุปว่า การด าเนินชีวิตตามหลักการศึกษาไตรสิกขา เป็นหลักการด าเนินชีวิตตามแนว
พระพุทธศาสนา ที่เป็นกระบวนการมีความสอดคล้องและเป็นขั้นตอนที่ไม่มีความขัดแย้งกัน โดยเชื่อ
ว่าในขั้นต้นสามารถที่จะน าความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ตนเองและสังคมโดยรวมได้ และในขั้นสูงสุดนั้น
สามารถท าให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากอ านาจของกิเลสได้โดยสิ้นเชิง 
 
2.8 การด าเนินชีวิตตามหลักอัตถะ 3   

การด าเนินชีวิตเป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในขั้นพ้ืนฐานของชีวิต (เ พ่ือประโยชน์ปัจจุบัน
เรียกว่า ทิฏฐิธัมมิกัตถะ) การแก้ปัญหาของชีวิตในระดับกลาง (เพ่ือประโยชน์เบื้องหน้า เรียกว่า 
สัมปรายิกัตถะ) และการแก้ปัญหาของชีวิตในระดับสูง (เพ่ือประโยชน์สูงสุด เรียกว่า ปรมัตถะ)    

1) การด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน (ทิฏฐิธัมมิกัตถะ)   
หมายถึง ประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นขั้นต้น คือ ธรรมดา

สามัญที่มุ่งหมายกันอยู่ในโลกนี้ มียศทรัพย์ เกียรติ ไมตรี ชีวิตคู่ครองที่เป็นสุข อันเกิดมีขึ้นด้วยก าลัง
ความเพียร สติปัญญาของตนโดยทางชอบธรรม และรู้จักปฏิบัติต่อสิ่ง เหล่านั้นในทางที่เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขโดยชอบ ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้หลายปริยาย ส าหรับให้รู้จัก
พ่ึงตนเอง ช่วยตัวเอง และสร้างตัวเองให้เป็นคนมั่นคงและเป็นคนดี ตลอดจนการมีชีวิตอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยเริ่มตั้งแต่สุขของคฤหัสถ์ เรียกว่า กามโภคีสุข หรือคิหิสุข อันหมายถึงสุข
ของชาวบ้าน คือ 

การแสวงหาทรัพย์ภายนอก ได้แก่ การรู้จักแสวงหาทรัพย์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงบ ารุง
ชีวิต คือ ร่างกาย และบ ารุงส่วนอื่น ๆ เช่น บิดา มารดา ฯลฯ   

การแสวงหาทรัพย์ภายใน ได้แก่ การรู้จักแสวงหาบุญกุศลต่าง ๆ การรักษาศีล ประพฤติธรรม
เพ่ือความก้าวหน้าในคุณค่าภายในที่จะยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้น   

2) การด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์เบื้องหน้า (สัมปรายิกัตถะ)   
ประโยชน์ในภายหน้าหรือประโยชน์ขั้นสูงอย่างหนึ่งในด้านคุณค่าของชีวิตภายใน เพ่ือเป็น

หลักประกันของชีวิตในอนาคตและภพหน้าคือความเจริญก้าวหน้าของจิตใจด้วยคุณธรรม มีศรัทธา 
ศีล จาคะและปัญญา เป็นผู้ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มุ่งแสวงหาอริยทรัพย์ เพ่ือความก้าวหน้า 
และเรียนรู้ศึกษาในกฎของธรรมชาติที่เป็นจริง เช่น กฎของไตรลักษณ์ กฎของกรรม อริย สัจ 4              
เพ่ือปลูกฝังให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคง และประโยชน์จากการที่ได้เรียนรู้ความจริง น าไปเสริมสร้างปัญญา
ให้แจ่มชัดในความจริงของชีวิตยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกฎของความเป็นจริงตามธรรมชาติ 

ฉะนั้น สัมปรายิกัตถะ หรือการด าเนินชีวิตเพ่ือมุ่งแสวงหาประโยชน์ในอนาคตของ          
พุทธปรัชญา จึงเริ่มปลูกฝังที่ความเชื่อมั่นภายในอันเป็นนามธรรม เน้นในเรื่องเหตุและผลของ            
ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คือ เหตุและผลของการกระท าที่จะเกิดขึ้นจากกาย วาจา และใจใน
อนาคต ด้วยการยกคุณธรรมภายในให้สูงขึ้น มีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา การรู้จักเสียละ เพ่ือให้
มนุษย์รู้จัก และยอมรับกฎกติกาของธรรมชาติที่มีอยู่ ที่เราเรียกว่า “ธรรมะ” เสียก่อน จึงจะสามารถ
พัฒนาคุณธรรมอ่ืน ๆ ให้งอกงามเจริญขึ้นมาได้ 
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3) การด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถะ)   
ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้ของชีวิต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายที่ชีวิต

ควรจะเข้าถึง พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เป็นทุกข์ และทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เวียน
ว่ายไม่รู้จักที่สิ้นสุด ท าให้เกิดเบื่อหน่ายในทุกข์แล้วหาทางหนีจากทุกข์นั้น ระดับนี้พระองค์ทรงสอน
ปรมัตถธรรม อันประกอบด้วยธรรมะต่าง ๆ เช่น กฎของไตรลักษณ์ ขันธ์ 5 ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ 4 
ในการด าเนินชีวิตในขั้นสูงสุดนี้ เป็นลักษณะการด าเนินชีวิตขั้นสุดท้ายคือการรู้แจ้งในความจริงของ
ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น วงจรการเกิด และการตายของชีวิต ที่มีความสัมพันธ์ตามกฎของธรรมชาติที่
เรียกว่า “สังสารวัฏ” และสิ่งอ่ืน ๆ ที่อาศัยการเกิดของธรรม หรือกล่าวโดยสรุปว่า ในการด าเนินชีวิต
ขั้นปรมัตถะนั้น คือ การด าเนินชีวิตเพ่ือการเข้าถึงธรรมชาติ คือ นิพพาน นั่นเอง19  

สรุปว่า การด าเนินชีวิตตามหลักอัตถะ 3 ของพุทธปรัชญาทั้ง 3 ระดับ เป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาชีวิตจากขั้นพ้ืนฐานตามธรรมดาของชีวิตเรา และสามารถที่จะพัฒนาให้ไปจนถึงขั้นสมบูร ณ์
สูงสุดของชีวิตได้ ตามล าดับคือการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์เบื้องหน้า และ       
เพ่ือประโยชน์สูงสุด 

                                                           
19 พระมหาพิเชษฐ์ ธีรว โส, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกรรมและสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีผล

ต่อการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2543, หน้า 28. 



 
บทท่ี 3 

หลักสัมมาอาชีวะในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

3.1 ความหมายของสมัมาอาชีวะ 
“สัมมาอาชีวะ” ประกอบด้วยค า 2 ค า คือ ค าว่า “สัมมา” กับ ค าว่า “อาชีวะ” 
“สัมมา” หมายถึง โดยชอบ ดี ถูกต้อง ถูกถ้วน สมบูรณ์ จริง แท้1 
“อาชีวะ” หมายถึง อาชีพ การเลี้ยงชีพ ความเพียรพยายามในการแสวงหาปัจจัยยังชีพ    

การท ามาหากิน2 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ ค าว่า สัมมาอาชีวะ 

ไว้ว่า สัมมาอาชีวะ หมายถึง อาชีพที่สุจริต อาชีที่ชอบธรรม การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ เช่น การท าไร่
ท านานับว่าเป็นนับว่าเป็นสัมมาอาชีพอย่างหนึ่ง เป็นต้น3 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของสัมมาอาชีวะว่า หมายถึง เลี้ยงชีพ
ชอบ คือ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ ได้แก่ เว้นจากเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เช่น โกงเขา 
หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับขู่เข็ญ ค้าคน ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น4 

สรุปว่า สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานที่สุจริต    
ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน 

 
3.2 หลักการของสัมมาอาชีวะ 

หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนามีอยู่ 3 ประการหลัก คือ การเลี้ยงชีพชอบทาง
กาย การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา การเลี้ยงชีพชอบทางใจ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.2.1 การเลี้ยงชีพชอบทางกาย 
หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา สอนให้งดเว้นการเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควร 

เรียกว่า มิจฉาวณิชชา คือ การเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เพราะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมการเบียดเบียนและ     
การท าลายชีวิต หลักการของสัมมาอาชีวะ จะต้องเว้นจากการประกอบอาชีพทั้ง 4 ประการ ได้แก่            

1) สัตถวณิชชา คือ การค้าขายศัสตรา อันเป็นเครื่องประหาร เช่น หอก ดาบ ปืน 
ระเบิด เป็นต้น         

2) มังสวณิชชา คือ การค้าขายสัตว์มีชีวิต  
3) มัชชวณิชชา คือ การค้าขายสิ่งมึนเมา  

                                                           
1 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 26, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 2556), หน้า 215. 
2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 215. 
3 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริ

วัฒนาอินเตอร์ปริ้นท์ จ ากัด, 2556), หน้า 1170. 
4 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 215. 
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4) วิสวณิชชา คือ การค้าขายยาพิษ5 
การค้าขายดังกล่าวมานี้ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาถือเป็นการประกอบการงานที่มีโทษ 

คือ มีโทษต่อผู้อ่ืนและต่อสังคมส่วนรวมด้วย หากอาชีพเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจย่อมเป็น
การส่งเสริมให้คนในสังคมกระท าผิดทางจริยธรรมได้ง่ายขึ้นเป็นการท าลายพ้ืนฐานทางจริยธรรมที่ดี
งามของสังคม และส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้น  หลักการเลี้ยงชีวิตชอบทางกาย  
จึงต้องงดเว้นจากการประกอบอาชีพที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กระท าผิดศีลธรรมดังกล่าว การเลี้ยง
ชีพชอบทางกายยังครอบคลุมไปถึงการเว้นจากการเลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมย การทุจริต การคดโกง 
ทั้งจากโดยอาชีพและสามัญส านึกแม้ว่าจะมีโอกาสให้กระท าได้หรือไม่ก็ตาม เพราะเป็นการ
เบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน และท าให้สังคมเกิดความไม่สงบสุข คนในสังคมอยู่อย่างรู้สึก
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเลี้ยงชีพด้วยการลักขโมยหรือทุจริตคดโกงจึงเป็นการด าเนินชีวิต
อยู่บนความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อ่ืน และของสังคม เป็นการท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์           
ของตนเองหมดสิ้น 

3.2.2 การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา 
ตามหลักพระพุทธศาสนา การเลี้ยงชีพชอบทางวาจาจัดเป็นกุศลกรรมและเป็นการด าเนิน

ชีวิตที่เป็นสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ คือ 
ตามหลักพระพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น การเลี้ยงชีพชอบทางวาจาจัดเป็นกุศลกรรมและ           

เป็นการด าเนินชีวิตที่เป็นสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ คือ 
1) การไม่โกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ โดยด าเนินชีวิตอย่างมีสัจจะ รักษาความสัตย์ 
2) การไม่พูดส่อเสียดเลี้ยงชีพ คือ การเว้นจากการใช้ค าพูดยุยงให้คนอ่ืนแตกแยกกัน

หรือเข้าใจผิดกัน เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 
3) การไม่พูดค าหยาบเลี้ยงชีพ 
4) การไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้ยงชีพ คือ ให้เว้นจากการด าเนินชีวิตด้วยอาศัยวาจาที่ไร้สาระ 

ไร้แก่นสาร ไม่เป็นธรรมและไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เนื่องจากค าพูดที่เพ้อเจ้อนั้น ท าให้ผู้ฟังหลงผิด 
เข้าใจผิดได้ 

5 )  การ ไม่ ประจบ เลี้ ย งชี พ  คื อ  เ ว้ น จ ากการ ใช้ ว าจาประจบสอพอผู้ อ่ื น                 
เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 

6) การไม่บังคับขู่เข็ญเลี้ยงชีพ คือ วาจานั้นย่อมไม่เป็นไปเพ่ือการข่มขู่หรือบังคับขู่เข็ญ
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นด้วยความไม่ชอบธรรม6 

3.2.3 การเลี้ยงชีพชอบทางใจ 
ตามหลักพระพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น การเลี้ยงชีพชอบทางใจเป็นมโนกรรมฝุายกุศล             

ซึ่ ง เป็นแนวทางที่น าไปสู่ความสุขสงบภายใน เป็นการด า เนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ                
โดยยึดหลักการ คือ 

                                                           
5 องฺ.ปญฺจก. 22/177/186. 
6 ที.ปา. 11/360/284. 
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1) การไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอ่ืนเลี้ยงชีพ คือ มีสภาพจิตที่สามารถควบคุมความโลภ
ไว้ได้ คือไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืนในทางที่ไม่ชอบไม่ควร คิดเลี้ยงชีพวางแผนด าเนินชีวิตในแนวทางที่
ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรม 

2) การไม่คิดเบียดเบียนคนอ่ืนเลี้ยงชีพ คือ เป็นการควบคุมสภาพจิตใจต่อ         
ความพยาบาท ปองร้ายผู้อ่ืนเพ่ือหวังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ให้มีจิตเมตตา คิดเอ้ือเฟ้ือประโยชน์          
แก่ผู้ อ่ืน อันจะน าไปสู่การแสวงหาประโยชน์ที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ อ่ืน           
ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย 

3) การไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีพ คือ เว้นจากการคิดหาโอกาสเพ่ือ            
ตักตวงเอาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นเพ่ือเลี้ยงชีพตนเอง7 

การเลี้ยงชีพชอบทางใจจัดเป็นมโนกรรมฝุายกุศลที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นต้นเหตุให้           
การด าเนินชีวิตภายนอกเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม เพราะการกระท าภายนอกต่าง ๆ            
สืบเนื่องมาจากภายในจิตใจ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ว่า 

“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลใดใจ
ร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ท าอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้น ถ้าบุคคลใดมีใจผ่อง
ใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ท าอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไป         
ตามตัว ฉะนั้น”8 
สรุปว่า หลักการของสัมมาอาชีวะ ด้วยการเลี้ยงชีพชอบทางกาย ทางวาจาและทางใจ ก็คือ

การด าเนินชีวิตตามหลักกุศลกรรมบถนั้นเอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งการด าเนินชีวิตสุจริตทางกาย  
ทางวาจา และทางใจ ซึ่งเป็นหลักการของสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา 

 
3.3 เป้าหมายของสัมมาอาชีวะ 

เปูาหมายของสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบตามหลักพระพุทธศาสนา มีเปูาหมายอยู่ 3 
ประการ คือ เปูาหมายด้านอัตถประโยชน์ ด้านปรัตถประโยชน์ และด้านอุภยัตถประโยชน์ ดังผลการ
ศึกษาวิจัยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้9 

3.3.1 เป้าหมายด้านอัตตประโยชน์ 
พระพุทธศาสนามีหลักการส าหรับการด าเนินชีวิตในโลก คือ สอนให้มนุษย์ด าเนินชีวิตเพ่ือ

บรรลุประโยชน์ คือ ความสมบูรณ์ของการด าเนินชีวิต โดยมีจุดหมายด้ านอัตตประโยชน์ 3 ด้าน10

ด้วยกัน ได้แก่ 
1) ประโยชน์ในปัจจุบัน เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
2) ประโยชน์ในเบื้องหน้า เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ 
3) ประโยชน์สูงสุด เรียกว่า ปรมัตถะ   

                                                           
7 ม.มู 12/485/523. 
8 ขุ.ม. 40/11/1. 
9 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 399. 
10 ขุ.จู. 30/673/333. 
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1) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ แปลว่า “ธรรมที่ เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์          
ในปัจจุบัน” หมายถึง ประโยชน์อันพึงได้รับจากการประกอบกิจการ หรือมีอาชีพที่สุจริตถูกต้องทั้ง
ทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจนั้น เป็นผลที่ได้ทันตาเห็นไม่ต้องรอ
ถึงภายภาคหน้า ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจ อาจจะเป็นเงิน สิ่งของ ชื่อเสียง เกียรติยศ  
การยกย่องสรรเสริญ หรือผลประโยชน์อาจเป็นวัตถุหรือผลตอบแทนทางด้านจิตใจก็ได้ อาจเป็นสิ่งที่
บุคคลทั่ว ๆ ไปปรารถนา การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้มาซึ่งประโยชน์นั้น จะต้องแสวงหาอย่าง      
มีหลักการและมีแผนการ ซึ่งหลักการและแผนการนี้ เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้ได้มา ซ่ึงประโยชน์
ในปัจจุบัน 

2) สัมปรายิกัตถประโยชน์ แปลว่า ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ในด้านคุณค่า
ของชีวิต ประโยชน์ส าหรับชีวิตด้านในเป็นหลักประกันชีวิตในอนาคตและภพหน้า คือ หาเลี้ยงชีวิตได้
ด้วยความสุจริตธรรม มีความก้าวหน้าเติบใหญ่ขึ้นด้วยคุณธรรมของสัมมาชีพจนสามารถสร้าง
หลักประกันที่ม่ันคงให้กับชีวิตในอนาคตได้ ชื่อว่า สัมปรายิกัตถ คือ ประโยชน์ในเบื้องหน้า 

3) ปรมัตถประโยชน์ แปลว่า ประโยชน์สูงสุด เป็นสาระที่แท้จริงของชีวิต มีจิตใจที่
ปราศจากการเบียดเบียนอย่างแท้จริง จิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบง าด้วยโลภะ โทสะโมหะ อันเนื่ อง
ด้วยการประกอบอาชีพ11 

ประโยชน์ทั้งสามประการข้างต้น พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)12 ได้อธิบายไว้ ดังนี้ 
1) ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือประโยชน์ปัจจุบันที่ส าคัญ คือ 

1.1 มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ งามสง่า อายุยืนยาว 
1.2 มีเงินมีงานมีทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพที่สุจริต 
1.3 มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เป็นที่ยอมรับในสังคม 
1.4 มีครอบครัวที่ผาสุก ท าวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ 

2) สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือประโยชน์เบื้องหน้า ได้แก่ สิ่งที่เป็น
คุณค่าของชีวิต ซึ่งท าให้เกิดความสุขล้ าลึกภายใน โดยเฉพาะ คือ 

2.1 ความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ด้วยศรัทธา มีหลักใจ 
2.2 ความภูมิใจในชีวิตสะอาด ที่ได้ประพฤติแต่ความดีงามสุจริต 
2.3 ความอ่ิมใจในชีวิตมีคุณค่าที่ได้เสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ 
2.4 ความแกล้วกล้ามั่นใจด้วยมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาน าพาชีวิตให้ด าเนินต่อไป 
2.5 ความโปร่งโล่งมั่นใจว่าได้ท ากรรมดี มีหลักประกันวิถีสู่ภพใหม่ 

3) ปรมัตถะจุดหมายสูงสุดหรือประโยชน์อย่างยิ่ งคือการมีปัญญารู้ เท่าทัน              
ความเป็นจริง เข้าถึงธรรมชาติของโลกและชีวิตอันท าให้จิตเป็นอิสระโดยเฉพาะ คือ 

3.1 ไม่หวั่นไหวหรือถูกครอบง าด้วยความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ 
3.2 ไม่ผิดหวังโศกเศร้าบีบคั้นจิตเพราะความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ 
3.3 ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา 

                                                           
11 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 95. 
12 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก   

จ ากัด, 2541), หน้า 31-32. 
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3.4 เป็นอยู่และท าการงานด้วยปัญญาซึ่งมองที่เหตุปัจจัย 
3.3.2 เป้าหมายด้านปรมัตถประโยชน์ 
พระพุทธศาสนานอกจากจะสอนให้ท าประโยชน์แก่ตนเองด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องชอบ

ธรรมจนสามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่อย่างไม่ล าบากเดือดร้อนแล้ว ยังมีเปูาหมายการท าประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น ด้วยการสอนให้แบ่งปันเกื้อกูลและท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น เป็นแบบอย่างในการหาเลี้ยงชีพ
ที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจอีกด้วย ซึ่งเป็นการท าประโยชน์ให้เกิดกับบุคคลอ่ืน13 

3.3.3 เป้าหมายด้านอุภยัตถประโยชน์ 
นอกจากการท าประโยชน์ของตนเองให้สมบูรณ์ และช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนแล้ว 

พระพุทธศาสนายังสอนให้ท าประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝุายเช่น การบ าเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมการ
แบ่งปันวิชาความรู้ เป็นวิทยาทานการถนุถนอมทรัพย์สินสิ่ งของอันเป็นสมบัติสาธารณะ                    
การช่วยตรวจสอบดูแล ซ่อมแซมรวมไปถึงแนะน าแนวทางหรือวิธีการในการหาเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้อง            
ดีงาม เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนรู้จักคุณค่าของชีวิตและด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมอย่างน้อย
ไม่ให้เป็นการหาเลี้ยงชีพอันจะกระทบกระเทือนเสียหายแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวม 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงให้เห็นลักษณะการเลี้ยงชีพชอบที่สัมพันธ์กับ
หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีต่อชีวิตไว้ตอนหนึ่ ง โดยชี้ประโยชน์ของการประพฤติ             
ตามจริยธรรมจะมีประโยชน์ต่อชีวิตตนเองและสังคมไว้ดังนี้ 

อุภยัตถะ ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝุายคือประโยชน์ร่วมกันอันเกิดจากสิ่งเป็นของกลางในทาง
วัตถุเช่น ถนนหนทาง ในทางธรรม เช่น ศิลปวิทยา และศีลธรรมด าเนินชีวิตของตนให้เป็นไป เพ่ือ
ประโยชน์สุขและดี งามร่ วมกันอย่ างน้อยไม่ ให้การแสวงหาผลประโยชน์ตนเป็นไป เ พ่ือ
กระทบกระเทือนเสียหายประโยชน์สุขของส่วนรวม 

ประโยชน์ดังกล่าวนี้ จะเกิดมุ่งแก่บุคคลผู้เลี้ยงชีพที่ถูกต้องชอบธรรมโดยเฉพาะและสามารถ
จะเอ้ือประโยชน์แผ่ไปยังบุคคลอ่ืนได้อีกเป็นจ านวนมากมายเมื่อแต่ละคนปฏิบัติอยู่ในจริยธรรม
ด้วยกันสังคมส่วนรวมก็จะได้รับประโยชน์จากที่แต่ละคนประพฤติจริยธรรมนั้นโดยแท้14 

อย่างไรก็ตาม ค าว่า ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  
ได้อธิบายความหมายตรงนี้เอาไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นประโยชน์ทางธรรม คือการพัฒนาจิตของตนให้
สูงขึ้น ฉะนั้นแม้แต่การเลี้ยงชีพต่อผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยให้ถูกต้องตามสถานภาพที่เป็นอยู่ก็ชื่อว่าเป็น
ประโยชน์ของตนเช่นกันเพราะสามารถยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นได้หากวิเคราะห์ให้เห็นพ้ืนฐาน
แนวคิดจากองค์ประกอบของเปูาหมายทั้ง 3 ประการดังกล่าวนั้น ก็จะมีเพียงสองลักษณะเท่านั้น คือ 
“ประโยชน์” และ “ความสุข” หรือเรียกรวมเป็นเปูาหมายเดียวกันได้ว่า “ประโยชน์สุข” เนื่องจาก
เปูาหมายแรกนั้นเราจะเห็นลักษณะของการหาเลี้ยงชีพอันก่อให้เกิดความสุขกับชีวิตตนเองเป็นหลัก 
ส่วนเปูาหมายที่สองนั้นนอกจากรักษาประโยชน์สุขให้กับชีวิตตนเองเป็นหลักแล้วยังปกปูอง (ศีล) และ
เผื่อแผ่ประโยชน์สุขนั้นไปหาคนอ่ืนด้วย (จาคะ) ส่วนประการที่สามถึงแม้ปัจเจกบุคคลจะเป็นผู้เข้าถึง
ประโยชน์สุขด้วยตนเอง แต่ก็ถือว่าเป็นการรักษาประโยชน์สุขให้กับคนอ่ืนได้โดยเด็ดขาดเช่นกัน 
                                                           

13 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 435.  
14 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 43, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, 2558), หน้า 27-28. 
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เพราะบุคคลเช่นนั้นจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ๆ อีกจะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นการ
เบียดเบียนทางกาย วาจา ใจ แต่จะเป็นผู้ด าเนินชีวิตไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืนโดยแท้จริงในคัมภีร์       
ขุททกนิกาย จูฬนิเทสได้แสดงเกี่ยวกับประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นไว้ว่า 

ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อ่ืนหรือประโยชน์ทั้งสองฝุายประโยชน์ในภพปัจจุบันหรือประโยชน์
ในภพหน้า ประโยชน์ตื้นหรือประโยชน์ลึกประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรอืประโยชน์อย่างยิ่ง 

ดังนั้น การหาเลี้ยงชีวิตชอบหรือหลักสัมมาอาชีวะตามหลักของพระพุทธศาสนาจึงต้อง
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความเป็นจริงในการด าเนินชีวิตเพราะนอกจากจะสร้างฐานะขึ้นมาด้วย      
การประพฤติสุจริตมีความผาสุกในการด ารงชีพแล้วก็ยังแบ่งปันเกื้อกูลบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุข            
ตามไปด้วยเป็นการท าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อ่ืนและประโยชน์ทั้งสองฝุายได้อย่างสมบูรณ์ 

 
3.4 หลักธรรมที่เกื้อหนุนสัมมาอาชีวะ 

การเลี้ยงชีวิตชอบตามหลักสัมมาอาชีวะในทางพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมีหลักธรรมที่เกื้อหนุน
เพ่ือความสมบูรณ์ในการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้านการแสวงหาการครอบครอง และ
การใช้จ่ายบนพ้ืนฐานของความถูกต้องชอบธรรมในทางที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ประกอบด้วย 1) อริยมรรคมีองค์ 8, 2) หลักอริยทรัพย์ 7, 3) หลักอิทธิบาท 4,4) ศีล 5, 5) สุจริต          
3, 6) ทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ และ 7) กุสจิรัฏฐิติธรรม 

3.4.1 อริยมรรคมีองค์ 8 
มรรคแปลว่าทาง,หนทางว่าโดยองค์ประกอบคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่า      

อริยอัฏฐังคิกมรรคแปลว่า ทางมีองค์ 8 อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหลักธรรมเกื้อหนุนสัมมาอาชีวะได้ 
ดังนี้ 

1) สัมมาทิฐิ คือ มีความเห็นถูกต้องหมายถึงการเห็นว่าวิถีการด าเนินชีวิตด้วยการ   
เลี้ยงชีพที่ถูกต้องชอบธรรมถูกกฎหมายและถูกศีลธรรมนั้นสามารถท าประโยชน์สุขแก่ตนเองได้อย่าง
แท้จริง 

2) สัมมาสังกัปปะ คือ ความด าริที่ถูกต้องมองเห็นคุณและโทษในอาชีพนั้น  ๆ            
ท าหน้าที่ให้เกิดความแน่วแน่เกิดความตั้งม่ันที่จะเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้อง 

3) สัมมาวาจา คือ หาเลี้ยงชีวิตด้วยความสัตย์ ซื่อสัตย์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น 
4) สัมมากัมมันตะ คือ หาเลี้ยงชีวิตในทางท่ีถูก ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
5) สัมมาอาชีวะ คือ หาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ชอบธรรมถูกกฎหมายและถูก

ศีลธรรม 
6) สัมมาวายามะ คือ การเริ่มตั้งความเพียร ก าจัดความเกียจคร้าน บากบั่นอดทนใน

การหาเลี้ยงชีวิต 
7) สัมมาสติ คือ ความไม่ฟ่ันเฟือน รู้ตัวอยู่เสมอ แม้จะมีสิ่งยั่วยุก็มีสติไม่ปล่อยไป          

ตามอ านาจของกิเลส 
8) สัมมาสมาธิ คือ ความแน่วแน่ตั้งมั่นในการหาเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต15 

                                                           
15 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 125. 



 
36 

 

หลักสัมมาอาชีวะหรือการหาเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมนั้น มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
อริยมรรคมีองค์ 8 การเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องย่อมเกิดจากความคิดที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้น  

ดังนั้น เมื่อมองเห็นคุณและโทษจากการประกอบอาชีพนั้น  ๆ ได้อย่างถ่องแท้แล้ว
กระบวนการของมรรคย่อมด าเนินไปอย่างเป็นระบบ องค์มรรคทั้ง 8 จึงสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่และ
หลอมตัวเป็นอันเดียวกัน  

3.4.2 หลักอริยทรัพย์ 7 ประการ 
อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัวอยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เช่น 

เงินทอง เป็นต้น เพราะโจรหรือใคร ๆ แย่งชิงไปไม่ได้ และท าให้เป็นคนประเสริฐได้อย่างแท้จริง
ประกอบด้วย 

1) ศรัทธา คือ ความเชื่อ เชื่อว่าการเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก
พระพุทธศาสนาย่อมพบกับความเจริญ สามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่ได้อย่างมั่นคงไม่ตกต่ า 

2) ศีล คือ ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ส าหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน
ทั่วไป คือ ศีล 5 ส าหรับบรรพชิต คือ ศีล 227 ข้อ ซึ่งศีลเป็นบาทฐานของการส ารวมระวังใน       
การประกอบอาชีพทั้งปวง 

3) หิริ คือ ความละอายใจต่อทุจริต มีลักษณะเป็นความละอายที่จะเกิดขึ้นในใจเป็น
ความละอายเกลียดชังต่อบาปทุจริตด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง เปรียบดังคนหนุ่มสาวรัก
ความสวยงาม รังเกียจความสกปรกโสโครก 

4) โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวภายในใจต่อความทุจริต เมื่อมีความสะดุ้งกลัว            
ต่อบาปทุจริตและผลก็จะไม่กล้าท าผิด ด้วยกายวาจาและใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งนี้จะต้อง
มีกัมมัสสกตาปัญญา คือ ความรู้เรื่องกรรมและผลของกรรม รู้ว่าท ากรรมดีได้รับผลดี ท ากรรมชั่ว
ได้รับผลชั่ว แล้วเกิดความหวาดหวั่น ครั่นคร้ามขยาดกลัวต่อผลของกรรมชั่ว จนไม่กล้าที่ จะแตะต้อง
ข้องเก่ียวกับอาชีพทุจริต เหมือนคนที่รักตัวกลัวอสรพิษ 

5) สุตะ คือ การได้เรียนรู้สอบถามประสบการณ์จากผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนิน
จากสาขาอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นก าลังใจในการหาเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้อง มีบทเรียนชีวิต เพ่ือเป็นแนวทาง
กระตุ้นเตือนให้ระมัดระวังไม่หลงประกอบอาชีพในทางท่ีผิด 

6) จาคะ คือ การสละปันสิ่งของที่เป็นของตนให้แก่คนที่ควรให้ เป็นผู้ยินดีในการให้ 
รู้จักแบ่งปันแก่ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากล าบาก 

7) ปัญญา คือ รอบรู้ถึงคุณและโทษจากการเลี้ยงชีวิต ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต 
รู้จักแสวงหาอย่างถูกต้อง และใช้จ่ายอย่างประหยัด ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาจิตใจของตนเอง
ให้เกิดความสุขสงบได้ตลอดเวลา16 

นอกจากนี้ ผู้เลี้ยงชีพด้วยความสุจริตพึงพิจารณาถึงหลักธรรมส าคัญ 2 ประการ ซึ่งเป็น
จริยธรรมพื้นฐานในการเลี้ยงชีพ ได้แก่  

                                                           
16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 214. 
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1) สติ ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ การควบคุมใจไว้กับจิตหรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่
เกี่ยวข้อง การจ าการงานที่ท าและค าที่พูดแม้นานได้ ผู้มีสติจึงต้องนึกคิดพิจารณาก่อนท าและหรือ
ขณะท า เพ่ือให้ชีวิตอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม 

2) ปัญญา ความรู้เข้าใจแยกแยะได้ในเหตุผล สิ่งดี สิ่งชั่ว เป็นประโยชน์ไม่เป็น
ประโยชน์ มีความสุขกับการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้อง ไม่กอบโกยหรือติดยึดกับทรัพย์สินที่หามาได้          
แต่ให้รู้จักว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นเพียงเครื่องมือที่จะน าไปสู่ความสุขในชีวิตที่สูงขึ้นได้ เพ่ือให้ชีวิต     
มีความเป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้องมุ่งอัตถะคือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อ่ืน และปรมัตถ
ประโยชน์เป็นหลัก ยึดความถูกต้องไม่ยึดความถูกใจ 

3.4.3 หลักอิทธิบาท 4 
หลักธรรมอีกประการหนึ่งที่ส่งเสริมการท างานให้ประสบผลส าเร็จ คือ  หลักอิทธิบาท 4     

ซึ่งจะช่วยเกื้อกูลสนับสนับสนุนและส่งเสริมให้การลงมือปฏิบัติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวัง
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม 
เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่
เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น 4 คือ 

1) ฉันทะ (ฉันทะ ความพอใจที่จะประกอบในสิ่งนั้น) คือ ต้องการที่จะท า ใฝุใจรักใน
การเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้อง ไม่ประกอบอาชีพที่เป็นทุกข์โทษแก่ตนและคนอ่ืน และมุ่งหวังที่จะหาเลี้ยงชีวิต
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความพอใจที่จะหาเลี้ยงชีวิตให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไปไม่เกียจคร้านประโยชน์
ของฉันทะ ฉันทะนี้เป็นข้าศึกโดยตรงกับความเบื่อหน่าย เมื่อมีฉันทะแล้วท าให้ไม่เบื่องาน ไม่รู้สึก
ท้อแท้ในการหาเลี้ยงชีวิต โดยพิจารณาให้เห็นคุณและโทษเมื่อพิจารณาถึงคุณและโทษจากการหา
เลี้ยงชีวิตอย่างเข้าใจแล้วฉันทะจะปรากฏขึ้น 

2) วิริยะ (ความเพียรประกอบสิ่งนั้น) คือ เมื่อเห็นประโยชน์จากการหาเลี้ยงชีพที่สุจริต
แล้ว จึงขยันหมั่นประกอบอาชีพนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทนไม่ท้อถอยแต่มีความตั้งใจและ
พยายามเลี้ยงชีวิตอย่างสุดก าลังความสามารถ 

3) จิตตะ (เอาใจผักใฝุสิ่งนั้นไม่วางธุระ) หมายถึง ความเอาใจใส่กับอาชีพที่ตนท า คือ 
หมั่นตรวจตราดูแลเอาใจใส่กับอาชีพของตนอยู่เสมอ หาข้อบกพร่องผิดพลาดกับตัวเองบ่อย  ๆ           
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้เกิดทักษะต่อไป 

4) วิมังสา (หมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น) หมายถึง การใช้ปัญญาประกอบ
ท างาน ปัญญาที่ว่าได้แก่วิชาความรู้ วิมังสา ก็คือปัญญา เป็นแสงสว่างของใจ เริ่มตั้งแต่รู้จักงานที่ท า
ว่าเราท างานอะไร เป็นคุณหรือเป็นโทษ มีขอบเขตแค่ไหน รู้จักผลได้ผลเสียของงาน รู้จักวิธีท างานนั้น
ให้ได้ผลดีอยู่เสมอ17 

ผู้หาเลี้ยงชีวิตที่มุ่งหวังความส าเร็จในชีวิต ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมด้วยความพยายามอย่างดี
ยิ่ง ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ไม่ใช่ปฏิบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือเพียงสองหรือสามข้อ เพราะผลที่ได้รับจะ
ไม่ส าเร็จสมบูรณ์ 

                                                           
17 ที.ปา. 11/231/233. 
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อนึ่ง หลักธรรมของอิทธิบาท 4 นี้ กล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จของชีวิต และ         
จะสัมพันธ์กับหลักธรรมข้ออ่ืน ๆ เช่น วุฑฒิธรรม (ธรรมที่ท าให้เจริญ) สมชีวิธรรม (ธรรมของคู่ชีวิต) 
ฆราวาสธรรม (ธรรมของผู้ เป็นฆราวาส) เป็นต้น เมื่อบุคคลปฏิบัติตามธรรมได้อย่างเคร่งครัด          
ย่อมก่อให้เกิดพลังในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้สืบต่ออายุ ได้ยาวนาน ทั้งในแง่การปฏิบัติธรรม และ         
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 จะช่วยเกื้อหนุนให้บุคคลประสบกับความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต โดยเริ่มจากความพอใจที่จะด าเนินชีวิตในทางที่ดี มีความเพียรที่จะเลี้ยงชีพในทางสุจริต มีจิตใจ
ฝักใฝุในการหาเลี้ยงชีพนั้น ตลอดจนมั่นคอยเอาใจใส่คอยดูแลรักษาหน้าที่ของตนเองไม่ให้บกพร่อง 
หรือพัฒนาหน้าที่ของตนให้ละเอียดรอบคอบยิ่ง ๆ ขึ้นไป การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ดังนี้ได้ย่อม
บรรลุถึงความดีคืออรรถะหรือประโยชน์ในระดับทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือประโยชน์ที่มองเห็นใน
ปัจจุบัน สัมปรายิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจ และปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์
สูงสุดคือพระนิพพาน หรือบรรลุจุดหมายของชีวิตครบถ้วนบริบูรณ์ทุกระดับ จึงเกื้อกูลสังคมให้ใช้
ความเพียรพัฒนาตนให้บรรลุถึงจุดหมายในระดับต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือความอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีของสังคม ท าให้คนในสังคมมีความเพียรเพื่อพัฒนาตนให้เข้าถึงความดีงาม 

และเกิดความผาสุกร่วมกัน หากสามารถยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้ ได้          
การประกอบอาชีพที่สุจริตแม้จะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใด มีความยากล าบากเพียงใด ก็ย่อมจะ
บรรลุความส าเร็จไปได้ด้วยดี เพราะความพยายามไม่ย่อท้อเหล่านั้นจะเป็นแรงผลักดันให้สามารถ          
ฟันฝุาอุปสรรคนานัปการจนถึงซึ่งความส าเร็จได้ในที่สุด ถึงกระนั้นการการประกอบอาชีพก็จะต้อง
ด าเนินอยู่ในแนวทางของสัมมาอาชีวะอยู่เสมอ จึงจะสามารถบรรลุถึงประโยชน์สุขดังกล่าว 

3.4.4 ศีล 5 
ศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยข้อปฏิบัติ

ส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การหาเลี้ยงชีพที่ปราศจากการเบียดเบียนทั้ง
ตนเองและบุคคลอ่ืน โดยมีศีล 5 ข้อ18 เป็นพื้นฐาน คือ 

1) ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เลี้ยงชีวิตด้วยการไม่ท าชีวิตสัตว์อ่ืนต้องล าบาก 
2) อทินนาทานา เวรมณี คือ เลี้ยงชีวิตด้วยการไม่ขโมย 
3) กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี คือ เลี้ยงชีวิตด้วยการไม่ประพฤติผิดในกาม 
4) มุสาวาทา เวรมณี คือ เลี้ยงชีวิตด้วยความสัตย์ ไม่กล่าวเท็จเลี้ยงชีพ 
5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เลี้ยงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ไม่ให้ตนหรือ

ผู้อื่นต้องมัวเมาจากเครื่องของมึนเมาท้ังจากสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
3.4.5 สุจริต 3 
การหาเลี้ยงชีวิตด้วยสุจริตซื่อตรงตามหลักพระพุทธศาสนานั้นครอบคลุมการด าเนินชีวิต          

ทั้ง 3 ด้าน คือ 
1) การหาเลี้ยงชีวิตชอบทางกาย เรียก กายสุจริต 
2) การหาเลี้ยงชีวิตชอบทางวาจา เรียก วจีสุจริต 

                                                           
18 ที.ปา. 11/286/247. 
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3) การหาเลี้ยงชีวิตชอบทางใจ เรียก มโนสุจริต19 
กายสุจริต 3 อย่าง ประกอบด้วย เว้นจากฆ่าสัตว์ 1 เว้นจากลักฉ้อ 1 เว้นจากประพฤติผิดใน

กาม 1 
วจีสุจริต 4 อย่างเว้นจากพูดเท็จ 1 เว้นจากพูดส่อเสียด 1 เว้นจากพูดค าหยาบ 1 เว้นจากพูด

เพ้อเจ้อ 1 
มโนสุจริต 3 อย่าง ไม่โลภอยากได้ของเขา 1 ไม่พยาบาทปองร้ายเขา 1 เห็นชอบตามครรลอง

คลองธรรม 120 
การหาเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ทั้งทางกาย วาจา และใจ ย่อมส่งผล

ให้เกิดความสงบสุขในการด าเนินชีวิต เพราะสามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่ขึ้นได้ด้วยความดี            
ไม่ก่อเวรภัยให้กับผู้ ใด รู้ จักพูดรักษาน้ าใจและเชื่อมประโยชน์ ให้ เกิดความสามัคคีขึ้นได้                      
ในขณะเดียวกันการเลี้ยงชีพอย่างถูกต้อง ไม่โลภอยากได้ของผู้ อ่ืนนั้นก็เป็นแรงกระตุ้นให้เกิด            
ความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นอีกด้วย 

3.4.6 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
ทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมที่อ านวยประโยชน์สุขขั้นต้นของมนุษย์  4 ประการ 

ดังความที่ปรากฏในทีฆชาณุสูตร แห่งคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตว่า 
ธรรม 4 ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลในภพนี้เพ่ือสุขในภพนี้แก่กุลบุตร 

คือ 1) อุฏฐานสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น) 2) อารักข-สัมปทา (ความถึง
พร้อมด้วยการรักษา) 3) กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี )  4) สมชีวิตา                
(ความเป็นอยู่เหมาะสม)21 
การที่จะบรรลุถึงประโยชน์ขั้นต้นในการหาเลี้ยงชีวิตได้นั้น จะต้องรู้จักวิธีการแสวงหาปัจจัย

เลี้ยงชีพที่ถูกต้อง มีความเพียรพยายามในการหาเลี้ยงชีวิต ไม่กลัวต่อความยากล าบาก นอกจากจะรู้
วิธีการแสวงหาที่ถูกกฎหมายถูกศีลธรรมแล้ว ผู้ที่เลี้ยงชีพชอบจะต้องรู้จักการเก็บรักษาทรัพย์สินเงิน
ทองที่หามาได้นั้นอย่างเป็นสัดส่วน รู้ส่วนแห่งการใช้จ่ายที่เหมาะสมจ าเป็น และเลือกคบคนที่มี           
ความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาตนเองด้วย 
ประกอบด้วย 

1) อุฏฐานสัมปทา ได้แก่ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงานประกอบ
อาชีพที่สุจริตมีความช านาญรู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตราหาอุบายด าเนินการให้ได้ผลดี ถึงพร้อม
ด้วยความหมั่น ขยันในการประกอบการงาน ยึดหลักธรรมคือความเพียร  (วิริยะ) ในการเลี้ยงชีวิต 
ประกอบอาชีพที่สุจริตฝึกฝนให้มีความช านาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตรา หาวิธีการที่
เหมาะสม จัดการและด าเนินการให้ได้ผลดีจนกระทั่งท าให้ทรัพย์เกิดขึ้นมาได้ ดังพุทธภาษิตที่ว่า            
อุฏฺ าตา วินฺทเต ธน  แปลว่า บุคคล ขยันหมั่นเพียร ย่อมหาทรัพย์ได้22 

                                                           
19 ที.ปา. 11/228/227. 
20 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 84. 
21 องฺ.จตุกฺก. 23/54/340. 
22 ส .ส. 15/246/259. 
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2) อารักขสัมปทา ได้แก่ การรู้จักรักษาคุ้มครองทรัพย์สมบัติที่หามาได้และผลงาน          
อันตนได้กระท าไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรมให้ปลอดภัยจากการถูกขโมย การถูกยึด
ทรัพย์ และภัยธรรมชาติ คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร             
ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสียไป 

3) กัลยาณมิตตตา ได้แก่ การคบคนดีเป็นมิตร ความเป็นผู้มีเพ่ือนที่ดี มีความรู้           
ความประพฤติที่เป็นแบบอย่างให้ศึกษาและปฏิบัติตามได้คือรู้จักก าหนดบุคคลในถิ่นที่อยู่อาศัย     
เลือกเสวนาคบหากับคนเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เลือกคบกัลยาณมิตรที่
สามารถแนะน าให้ด าเนินชีวิตด้วยการเลี้ยงชีพที่เหมาะสมดีงาม ไม่คบผู้ที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 

4) สมชีวิตา ได้แก่ ความเป็นผู้ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่คนที่มั่ง
มีก็ไม่ฟุุมเฟือยจนกระทั่งหมดตัว คนที่มีน้อยก็รู้จักใช้จ่ายตามความจ าเป็น รู้จักก าหนดรายได้และ
รายจ่าย เป็นอยู่พอดีสมรายได้ ไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟุุมเฟือย ให้รายได้เหนือรายจ่าย รู้จักประหยัดเก็บไว้
ใช้ในคราวจ าเป็น23 

หัวใจเศรษฐี หรือ หลักการทั้ง 4 ข้างต้นนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า “ขยันหารักษาดี                    
มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตชอบ” 

การยึดหลักทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ทั้ง 4 ข้อข้างต้นและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเหมาะสม 
จะช่วยให้ผู้หาเลี้ยงชีวิตประสบกับความเจริญรุ่งเรือง มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต มั่นใจในอาชีพที่ตน
ประกอบ และเป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาสติปัญญาได้อย่างถ่องแท้ 

3.4.7 กุลจิรัฏฐิติธรรม 
กุลจิรัฏฐิติธรรม ธรรมส าหรับด ารงความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืน เหตุที่ท าให้ตระกูลมั่งคั่ง

ตั้งอยู่ ได้นาน เป็นหลักธรรมที่ เกื้อหนุนให้ผู้หาเลี้ยงชีพประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิต               
มีความมั่นคงเป็นเศรษฐีได้ หลักกุลจิรัฏฐิติธรรม ประกอบด้วย 

1) นัฏฐคเวสนา ของหายของหมด รู้จักหามาไว้ 
2) ชิณณปฏิสังขรณา ของเก่าของช ารุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม 
3) ปริมิตปานโภชนา รู้จักประมาณในการกินการใช้ 
4) อธิปัจจสีลวันตสถาปนา ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน24 

ในทางตรงกันข้าม ตระกูลที่มั่งคั่งร่ ารวยจะตั้งอยู่ไม่ได้นานก็เพราะขาดคุณธรรมทั้ ง 4 
ประการข้างต้นนั้นเช่นเดียวกัน ดังพุทธพจน์ในกุลสูตร แห่งคัมภีร์อังคุตตรนิกายจตุกกนิบาตว่า 

ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมด ารงอยู่ได้ไม่
นานเพราะเหตุ 4 ประการ หรือเหตุใดเหตุหนึ่งบรรดาเหตุ 4 ประการนั้นคือ              
1) ไม่แสวงหาพัสดุที่หายไป 2) ไม่ซ่อมแซมพัสดุที่เก่าคร่ าคร่า 3)ไม่รู้จักประมาณใน
การบริโภค 4) ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นใหญ่ในเรือน ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึง
ความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมตั้งอยู่ได้นานเพราะเหตุ 4 ประการ หรือเหตุใด
เหตุหนึ่งบรรดาเหตุ 4 ประการนั้น คือ 1) แสวงหาพัสดุที่หายไป 2) ซ่อมแซมพัสดุที่

                                                           
23 องฺ.อฏฺ ก. 23/144/289. 
24 องฺ.จตุกฺก. 21/258/333. 
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เก่าคร่ าคร่า 3) รู้จักประมาณในการบริโภค 4) ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่              
ในเรือน25 
ครอบครัว หรือสังคมที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของกุลจิรัฏฐิติธรรมทั้ง 4 ประการนี้                

ย่อมประสบแต่ความเจริญ ความตั้งมั่นแห่งตระกูลยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่หาเลี้ยงชีพที่
ถูกต้อง ปรารถนาความส าเร็จในการประกอบอาชีพ จะต้องรู้จักหลักกุลจิรัฏฐิติธรรมทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าว 

 
3.5 หลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ 

พระพุทธศาสนา นอกจากจะมีหลักธรรมที่เกื้อหนุนให้ผู้เลี้ยงชีวิตชอบเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
แล้ว ยังมีหลักธรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงชีพที่สุจริตประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นไปอีกด้วย ที่เด่นชัดพอ
ประมวลได้ดังนี้ 

3.5.1 สังคหวัตถุ 4 
ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีประกอบด้วย 

1) ทาน การให้ คือ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ 
แม้ว่าการเลี้ยงชีวิตจะยังไม่ประสบผลส าเร็จทั้งหมดก็ตาม การเสียสละทานตลอดถึงการให้ความรู้และ
แนะน าสั่งสอนตนเองและบุคคลอื่นให้เลี้ยงชีวิตในทางท่ีชอบ ก็จัดเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเช่นกัน 

2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการกล่าวค าเท็จ หรือหาเลี้ยงชีวิตด้วย
ความไม่จริง แต่หาเลี้ยงชีพด้วยการใช้วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวค าสุภาพไพเราะ
อ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าที่แสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม 

3) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะ 
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมสังคมในทางจริยธรรม 

4) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือท าตนเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติสม่ าเสมอกันใน
ชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี26 

ผู้ที่หาเลี้ยงชีพที่สุจริตธรรม ย่อมต้องมีจิตใจอ่อนโยน รู้จักเสียสละ โอบอ้อมอารีมีไมตรีจิต
และเป็นมิตรต่อทุกคน กล่าวคือ ช่วยเหลือเกื้อกูลญาติพ่ีน้องเพ่ือนบ้านและเพ่ือนร่วมงาน ตลอดถึง
งานสังคมต่าง ๆ รู้จักแบ่งปันวัตถุสิ่งของ พูดจาสุภาพเรียบร้อย บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ วางตน
เสมอต้นเสมอปลาย อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นอุบาสกท่ีดีในพระพุทธศาสนา 

3.5.2 พรหมวิหารธรรม 4 
พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลัก

ความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่ อว่า
ด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันโดยชอบ27 ประกอบด้วย 
                                                           

25 องฺ.จตุกฺก. 21/258/375-376. 
26 องฺ.จตุกฺก. 21/32/22. 
27 ที.ม. 10/184/225. 
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1) เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข การลี้ยงชีวิตด้วยสุจริตธรรม
นอกจากจะเป็นสัมมาชีพแล้ว ยังเป็นอาชีพท่ีท าประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนด้วย 

2) กรุณา ความสงสาร การเลี้ยงชีวิตที่ปราศจากโทษ ไม่ประกอบอาชีพที่ท าลาย
ตนเองและบุคคลอ่ืนให้เดือดร้อน ในขณะเดียวกันก็เลี้ยงชีวิตด้วยความกรุณาไม่เบียดเบียนบุคคลอ่ืน 

3) มุทิตา มีความยินดีเมื่อบริวารหรือบุคคลที่รู้จักประสบผลส าเร็จกับอาชีพการงาน     
มีจิตใจผ่องใสเบิกบาน เมื่อทราบว่าอาชีพเหล่านั้นถูกต้องชอบธรรม 

4) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลางอันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลาย
กระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไป
ตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท าเพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว        
เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน28 

ผู้ที่ตั้งมั่นในการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรม ย่อมตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรม ทั้งความเมตตา
รักใคร่บริวาร มีความสงสารคิดช่วยเหลืออนุเคราะห์แก่เพ่ือนมนุษย์ พลอยยินดีเมื่อคนอ่ืนประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินชีวิต จนสามารถสร้างฐานะจากการประกอบอาชีพที่สุจริต และรู้จักปล่อยวาง
ท าใจให้เป็นกลางเมื่องานนั้นยังไม่ส าเร็จผล นี้เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ 

3.5.3 ฆราวาสธรรม 4 
ธรรมส าหรับฆราวาส ผู้ครองเรือน เป็นหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์29 ประกอบด้วย 

1) สัจจะ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง 
2) ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัด ดัดนิสัยแก้ไข

ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 
3) ขันติ ความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็ง

ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 
4) จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้             

ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืนพร้อมที่จะร่วมมือ
ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว30 

บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ สามารถพัฒนาตนจากการเลี้ยงชีพธรรมดาให้
เจริญก้าวหน้าในสังคมและสามารถเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้ นอกจากนั้นยังสามารถเป็นผู้น าชุมชนและให้
ค าแนะน าแก่คนอ่ืน ทั้งนี้เพราะตนเป็นผู้ตั้งอยู่ในหลักสุจริตธรรมดังกล่าวมานั่นเอง 

3.5.4 สัปปุริสธรรม 7 
พระพุทธศาสนามีทัศนะเกี่ยวกับการแสวงหาในรูปการท างานไว้มากมาย ดังแสดงออกมาใน

รูปของพุทธภาษิตต่าง ๆ เช่น อาฬวกสูตรว่า ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺ าตา วินฺทเต ธน  แปลว่า บุคคล
ผู้ท าการเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ ขยันหมั่นเพียร ย่อมหาทรัพย์ได้ 31 ในสรภมิคชาดกว่า น หิ              
                                                           

28 ที.ปา. 11/228/232. 
29 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 135. 
30 ส .ส. 15/845/316. 
31 ส .ส. 15/246/353. 
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จินฺตามยา โภคา อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา แปลว่า ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย โภคะทั้งหลายส าเร็จได้             
เพราะความคิดไม่มีเลย32 ในทีฆชาณุสูตรว่า อุฏฺ าตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิธานวา สม  กปฺเปติ             
ชีวิก  สมฺภต  อนุรกฺขติ แปลว่า คนขยันหมั่นเพียรในการงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะ
รักษาทรัพย์ที่หามาได้33 

จากพุทธภาษิตที่น ามาอ้างข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่การ
แสวงหาหรือการท างานเป็นอย่างมาก โดยสอนให้ผู้ที่ขวนขวายทั้งหลายไม่ว่าหญิงหรือชายต้องมี
คุณธรรมคือความขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ในกิจการงานของตนอย่างสม่ าเสมอไม่ท้อถอย สอนให้
ลงมือกระท าด้วยความพยายามของตน ไม่สนับสนุนแต่เพียงการคิดโดยปราศจากการลงมือกระท า 
นอกจากนี้ ยังได้ให้น้ าหนักไปที่ความไม่ประมาทในการประกอบการผลิตหรือการท างานต่าง ๆ และ
สอนเน้นให้รู้จักการด าเนินชีวิต รู้จักการใช้จ่ายและรักษาทรัพย์ที่ได้มา รู้จักการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะ
พอดีกับตนเอง ดังนั้นธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี               
มี 7 ประการ คือ 

1) ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการรู้
หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น รู้ว่าอาชีพที่
ตนประกอบนั้นมีคุณหรือมีโทษอย่างไร ให้คุณในด้านไหนบ้าง เมื่อด าเนินตามอาชีพนั้นแล้วส่งผล
กระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร หากเป็นโทษก็พ่ึงละการหาเลี้ยงชีพด้านนั้น แต่หากเป็นคุณเป็น
อาชีพที่สุจริต ไม่เป็นอาชีพที่เบียดเบียนใคร ๆ เมื่อประกอบอาชีพนั้นแล้วไม่เกิดทุกข์ภัยแก่ตนและ
บุคคลอื่นภายหลัง นี้แสดงว่ารู้จักเหตุและผลหรือรู้จักธรรมนั่นเอง 

2) อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมายรู้            
ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการประกอบอาชีพนั้น 

3) อัตตัญญุตา ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และ  
รู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

4) มัตตัญญุตา ความรู้ประมาณ คือ ความพอดี ไม่โลภจนเกินควร หากมีทรัพย์อันเกิด
จากอาชีพ ก็รู้จักใช้จ่ายแต่พอเพียง เสียสละแบ่งปันและเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น 

5) กาลัญญุตา ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้
ในการประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา               
ให้เหมาะเวลา เป็นต้น 

6) ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท คือ รู้ว่าอาชีพที่ตนท านั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรม
ของชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ 
จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างไร เป็นต้น 

7) ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่ง
บุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไรและรู้ที่จะ

                                                           
32 ขุ.ชา. 23/139/419. 
33 องฺ.อฏฺ ก. 23/54/344. 
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ปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร 
เป็นต้น34 

นอกจากนี้ พระพุทธศาสนายังมีหลักธรรมของนักแสวงหาที่ดีซึ่งเรียกว่า  ปาปณิกธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบการค้าขาย หากหวังที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพการค้าขายแล้ว 
ต้องยึดหลักธรรม 3 ประการ ดังปรากฏหลักฐานในทุติยปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตว่า 

... พ่อค้าประกอบด้วยองค์ 3 ประการ ไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ 
คือ 1) มีตาดี 2) มีธุรกิจดี 3) เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย35 

หลักปาปณิกธรรมทั้ง 3 ประการ ข้างต้น อธิบายได้ว่า 
1) จักขุมา คือ มีตาดี หรือมีวิสัยทัศน์ที่ดี ยาวไกล ได้แก่ มีความรู้จักสินค้าเป็นอย่างดี 

สามารถดูของเป็น และค านวณราคา กะทุนเก็งก าไรได้อย่างแม่นย า 
2) วิธูโร คือ มีความจัดเจนในธุรกิจ สามารถรู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้ความเคลื่อนไหว

ความต้องการของตลาด สามารถจัดซื้อจัดจ าหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้าเป็นอย่างดี 
3) นิสสยสัมปันโน หมายถึง มีความพร้อมเรื่องเงินทุนและปัจจัยการผลิต เป็นที่เชื่อถือ

ไว้วางใจของนักลงทุนต่าง ๆ มีความสามารถในการประสานงานเพ่ือหาทุนมาด าเนินธุรกิจการค้าขาย
ได้โดยง่าย36 

อีกประการหนึ่ง ผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการประกอบอาชีพที่
สุจริตตามหลักการทั้งสามข้อข้างต้นนั้นแล้ว ยังมีหลักปฏิบัติส าหรับอาชีพการงานของตนที่ควรใส่ใจ
อีกด้วย ดังความที่ปรากฏในปฐมปาปณิกสูตร คัมภีร์อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตรว่า 

... พ่อค้าประกอบด้วยองค์ 3 ประการ อาจได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือท าโภค ทรัพย์ที่ได้แล้ว
ให้เพ่ิมพูนมากขึ้น คือ 1) เวลาเช้า ตั้งใจจัดแจงการงานดี  2) เวลาเที่ยงตั้งใจจัดแจงการงานดี           
3) เวลาเย็น ตั้งใจจัดแจงการงานดี37 

ในการท างานนั้น หากหวังผลที่สมบูรณ์แห่งการงานที่ท าอยู่จะต้องยึดหลักการเหล่านี้ด้วย คือ 
1) ตื่นแต่เช้าเอาใจใส่ในกิจการงานของตน กล่าวคือ ไม่เป็นคนนอนตื่นสายไม่เห็นแก่

การนอนมากเกินไปจนเป็นเหตุให้อาชีพการงานเสียหาย 
2) เวลากลางวันเอ้ือเฟ้ือสนใจในกิจการงานของตน กล่าวคือ ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่

กิจการงานของตน ไม่ทิ้งธุระหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่ 
3) เวลาเย็น ตรวจตรากิจการงานของตน กล่าวคือ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวันแล้ว 

ต้องคอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อย เพ่ือให้รู้ว่าสิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไข ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
หรือไม่อย่างไร เพ่ือจะได้จัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป38 

                                                           
34 องฺ.สตฺตก. 23/65/114. 
35 องฺ.ติก. 20/20/163. 
36 องฺ.ติก. 20/19/162. 
37 องฺ.ติก. 20/19/162. 
38 พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของ

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
2546, หน้า 167.  
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ขึ้นชื่อว่าการแสวงหาด้วยการลงทุนประกอบอาชีพ หรือท าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ย่อมมี
ผลเป็น 3 อย่าง คือ ขาดทุน เท่าทุน และได้ก าไร ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกัน 
โดยในวณิชชสูตรแห่งคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้บุคคลผู้ประกอบ
ธุรกิจด าเนินกิจกรรมการค้าการขาย ต้องประสบภาวะขาดทุนหรือได้ก าไรไว้อย่างน่าสนใจ สรุปได้ว่า 

... นักค้าขาย 4 ประเภท ที่เข้าไปบอกนักบวชว่าจะอุปถัมภ์บ ารุงพวกที่หนึ่ง พูดแล้วไม่ท า
ตามท่ีพูด พวกที่สอง พูดแล้วท าบ้างไม่ท าบ้าง ไม่เอาใจใส่พวกที่สาม พูดแล้วท าตามที่พูด พวกที่สี่ พูด
แล้วท าดีกว่าที่พูด ย่อมมีผลต่าง ๆ กัน คือพ่อค้าที่พูดอย่างใด ไม่ท าอย่างที่พูด เป็นเหตุให้ขาดทุน 
พ่อค้าที่พูดว่าจะให้สิ่งใดแต่ให้สิ่งที่ต่างจากที่พูดไว้ เป็นเหตุให้ไม่ได้ก าไร พ่อค้าที่พูดอย่างใดท าอย่าง
นั้น เป็นเหตุให้ได้ก าไรตามที่หวังไว้ ส่วนพ่อค้าที่พูดอย่างใด ท ายิ่งกว่าที่พูดไว้ เป็นเหตุให้ได้ก าไรยิ่ง
กว่าที่หวังไว้39 

ดังนั้น หลักการของผู้แสวงหาทรัพย์ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจการค้าขายต่าง ๆ หากหวัง
ที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพค้าขายที่ตนท าอยู่ จึงควรท าความเข้าใจในเหตุและผลของการ
ขาดทุนและได้ก าไรที่พระพุทธศาสนาน าเสนอไว้ และยึดเป็นหลักปฏิบัติตามเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
แห่งอาชีพการงานของตน 

3.5.5 ความสันโดษ 
ความสันโดษ หมายรวมถึงความพอดี พอเพียง พอใจ ในสิ่งที่ตนได้ในสิ่งที่ตนมีความสันโดษ

จัดเป็นคุณธรรมที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งส าหรับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีความ
สะดวกสบายพรั่งพร้อมด้วยวัตถุสิ่งของมากมายเป็นเหตุให้เกิดความโลภความไม่สันโดษได้โดยง่าย 
คัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า ความสันโดษ คือความยินดีในสิ่งที่ตนได้น าความสุขมาให้40 ดังพุทธ
พจน์ในคัมภีร์ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า ตุฏฺ  ี สุขา ยาอิตรีตเรน แปลว่า ความยินดีด้วยปัจจัยตามมี 
ตามได้ น าสุขมาให้41 นอกจากนี้แล้วพระพุทธศาสนายังสอนต่อไปอีกว่า เมื่อได้สิ่งใดมาแล้วก็ควรมี
ความยินดี พอใจในสิ่งที่ตนได้มานั้น ไม่ควรโลภมากจนเกินเหตุเพราะอาจท าให้เกิดความเสื่อมขึ้นมา
ได้ รวมทั้งสอนให้ไม่ให้ดูหมิ่นดูแคลนในลาภหรือสิ่งที่ตนได้มาโดยชอบธรรมซึ่งแม้นมีปริมาณมาก หรือ
น้อยก็ตาม ดังพุทธพจน์ในคัมภีร์วินัยปิฎก ภิกขุณีวิภังค์ว่า ย  ลทฺธ  เตน ตุฏฺ พฺพ  อติโลโภ หิ ปาปโก 
แปลว่า ได้สิ่งใดควรพอใจสิ่งนั้น ความโลภเกินไปเป็นความชั่วร้าย42 และพุทธพจน์ที่ปรากฏในคัมภีร์ 
ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า นลาภ  นาติมญฺเ ยฺย นาญฺเ ส  ปิหยญฺจเร แปลว่า ไม่ควรดูหมิ่นลาภของตน 
ไม่ควรเที่ยวปรารถนาลาภของคนอ่ืน43 

นอกจากนี้ ค าว่า สันโดษ แปลว่า ความยินดี ความพอใจ หมายถึง ความยินดีด้วยของของตน
ซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามที่ตนมีตามที่ตนได้หรือ
ความรู้จักอ่ิมรู้จักพอ พระพุทธศาสนาได้แบ่งคุณธรรมคือสันโดษออกเป็น 3 ประเภท ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความยินดีตามที่ตนได้ตนมี และยินดีตามก าลังตามความสมควร คือ 

                                                           
39 องฺ.จตุกฺก. 21/79/124. 
40 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า 324. 
41 ขุ.ธ. 25/331/136. 
42 วิ.ภิกขุนี. 3/793/128. 
43 ขุ.ธ. 25/365/147. 
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1) ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามที่ได้ ความยินดีตามที่พึงได้ คือตนได้สิ่งใด
มา หรือเพียรพยายามหาสิ่งใดได้มา เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพึงได้ ควรได้ ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหน  
ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยากได้สิ่งอ่ืน ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะสิ่งที่ตนไม่ได้             
ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนไม่พึงได้หรือเกินไปกว่าที่ตนได้โดยถูกต้องชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรารถนาอยากได้
ของคนอ่ืน ไม่ริษยาคนอื่น 

2) ยถาพลสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามก าลัง คือ ความยินดีแต่พอแก่ก าลังร่างกาย
สุขภาพและวิสัยแห่งการใช้สอยของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินก าลังที่ตนมี หรือได้สิ่งใดอันไม่เหมาะสม
เป็นอันตรายต่อก าลังร่างกายสุขภาพมา เช่น ได้อาหารที่แสลงต่อโรคของตนหรือเกินก าลังการบริโภค
ใช้สอยก็ไม่หวงแหนเสียดายเก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน แต่ยอมสละให้แก่ผู้อ่ืนที่จะ
ใช้ได้ และรับหรือแลกเอาสิ่งที่ถูกโรคกับตนแต่เพียงที่พอแก่ก าลังการบริโภคใช้สอยของตน 

3) ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามสมควร คือ ความยินดีตามที่เหมาะสม
กับตนอันสมควรแก่ภาวะฐานะ และแนวทางชีวิตและจุดหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจหรือการท างาน        
ของตน 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสันโดษก็คือความพอดีหรือความเหมาะสมนั่นเอง ซึ่งในการพิจารณา
หาความพอดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนทั้งเหตุผล ปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ จึงจะ
หาจุดที่พอดีหรือเหมาะสมได ้

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับหลักการว่าด้วยเรื่องสันโดษมากพอสมควรดังมีพุทธ
สุภาษิตกล่าวไว้เปรียบเทียบกับทรัพย์ปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกาย ธรรมบทว่า สนฺตุฏฺ  ีปรม  ธน  
แปลว่า ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง44 หรือที่ว่า ตุฏฺ  ี สุขา ยา อิตรีตเรน แปลว่า ความยินดีด้วย
ปัจจัยตามมีตามได้ น าความสุขมาให้45 

ความสันโดษ หากมองในอีกมุมหนึ่งก็คือความพอประมาณนั่นเอง ดังนั้น หากสังคมใดมีความ
สันโดษคือการรู้จักพอประมาณ โดยการยึดหลัก คือ “ยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นคนโชค
ดีที่สุด”46 แล้วสังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุข เพราะความพอดีความพอประมาณหรือสันโดษก่อให้เกิด
ความสุขได้ในทุก ๆ ที่ ทุก ๆ เวลา ดังพุทธภาษิตที่รับรองไว้ว่า มตฺต ญุตา สทา สาธุ แปลว่า               
ความเป็นคนรู้จักประมาณ น าความสุขมาให้ในกาลทุกเม่ือ 

3.5.6 อคติ 4 
อคติ คือ ฐานะอันไม่พึงถึง ทางของความประพฤติที่ผิด ความไม่เที่ยงธรรมหรือความล าเอียง 

การถึงอคติ47 มี 4 อย่าง คือ 1) ฉันทาคติ 2) โทสาคติ 3) โมหาคติ 4) ภยาคติ48 
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะประพฤติไม่เป็นธรรม ไม่เที่ยงตรงนั้น ทางพระพุทธศาสนาได้

กล่าวเหตุไว้ 4 อย่าง ด้วยกัน ดังมีข้อความที่ปรากฏในปฐมอคติสูตรแห่งคัมภีร์อังคุตตรนิกาย           

                                                           
44 ขุ.ธ. 25/204/96. 
45 ขุ.ธ. 25/331/136. 
46 พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมอง            

ของพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า 167. 
47 ที.ปา. 11/176/196. 
48 องฺ.จตุกฺก. 21/17/23. 
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จตุกกนิบาตว่า “บุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติภยาคติ ยศของ
บุคคลนั้นย่อมเสื่อม ดุจดวงจันทร์ข้างแรม บุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ 
โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคลนั้นย่อมบริบูรณ์ ดุจดวงจันทร์ข้างข้ึน”49 

การไม่มีอคติ ย่อมเป็นเหตุน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงาน
โดยเฉพาะคือการจัดสรรผลผลิตหรือการจัดสรรปัจจัยการผลิตระหว่างกัน ให้แต่ละคนได้เข้าถึงปัจจัย
การผลิตอย่างเท่าเทียมกัน และในขณะเดียวกัน การด ารงตนอยู่ในอคติก็ย่อมเป็นเหตุน ามาซึ่งความ
เสื่อม ความไม่เจริญในอาชีพการงานอีกด้วย 

การไม่วางตนอยู่ในอคติธรรม คือ ไม่ล าเอียงเพราะเหตุต่าง ๆ ทั้ง 4 ประการ50 ข้างต้น คือ 
1) ฉันทาคติ ได้แก่ ถึงความล าเอียงเพราะความรักใคร่กัน 
2) โทสาคติ ได้แก่ ถึงความล าเอียงเพราะความขัดเคืองกัน 
3) โมหาคติ ได้แก่ ถึงความล าเอียงเพราะความหลง 
4) ภยาคติ ได้แก่ ถึงความล าเอียงเพราะความกลัว 

การหาเลี้ยงชีพที่ปราศจากอคติทั้ง 4 ประการ จัดเป็นคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิตที่ผู้เลี้ยงชีวิตทั้งหลายควรยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ในการเลี้ยงชีวิต 

สรุปว่า คุณธรรมดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นหลักธรรมที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับพุทธบริษัท
ทั่วไป เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านกายวาจา และจิตใจ ของบุคคลให้ดี
ขึ้น คือ เป็นแนวทางในการหาเลี้ยงชีพ ให้รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผลอันจะส่งผลมาถึงการประพฤติทาง
กาย วาจา ให้มีความประพฤติและปฏิบัติที่ดีงามเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนต่อการด ารงชีวิตอย่างถูกต้องดี
งามและมีความสุข 

 
3.6 สรุป 

“สัมมาอาชีวะ” หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานที่สุจริต              
ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน สัมมาอาชีวะ
เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในมรรค 8 ซึ่งเป็นแนวทางการดับทุกข์หรือการแก้ไขปัญหาชีวิต มุ่งผลในทาง
ปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริง ๆ ในโลกนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องของ
คนแต่ละคน โดยอยู่บนพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตด้วยการประพฤติชอบ หรือการเลี้ยงชีพชอบเรียกว่า
สุจริต 3 ได้แก่ การเลี้ยงชีพชอบทางกาย การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา การเลี้ยงชีพชอบทางใจ 

การเลี้ยงชีพชอบทางกายหมายถึง การประกอบอาชีพที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติ
ส าหรับการแสวงหาทรัพย์ของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เว้นจากมิจฉาวณิชชาทั้ง 5 ประการ 
และมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิด            
ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน 

นอกจากนี้การเลี้ยงชีพชอบทางกายยังต้องงดเว้นจากการเลี้ยงชีพด้วยการลักขโมย ทุจริต  
คดโกงด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งโดยทางตรงคือการลักทรัพย์ โดยทางอ้อมการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย     

                                                           
49 องฺ.จตุกฺก. 21/17-18/29-30. 
50 องฺ.จตุกฺก. 21/17/23. 
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รวมไปถึงการทุจริตคดโกง การหลีกเลี่ยงภาษี การปลอมแปลงเลียนแบบ ตลอดจนการหาเลี้ยงชีพที่ไม่
สุจริตด้วยการกระท าทางกาย การเลี้ยงชีพที่ถูกต้องนั้นจะต้องไม่เป็นไปเพ่ือการมอมเมา หลอกลวง 
หรือน าพาไปสู่อบายมุขต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุให้ตนเองและบุคคลอ่ืนหลงผิด รวมไปถึงลักษณะอาชีพที่
มีการหลอกลวง 

การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา หมายถึง การเลี้ยงชีพด้วยวาจาที่สุจริต จัดเป็นกุศลกรรมและ 
เป็นการด าเนินชีวิตที่เป็นสัมมาอาชีวะ ประกอบด้วยการไม่โกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ การไม่พูดส่อเสียด
เลี้ยงชีพ การไม่พูดค าหยาบเลี้ยงชีพ การไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้ยงชีพ การไม่ประจบเลี้ยงชีพ การไม่บังคับขู่
เข็ญเลี้ยงชีพ ในขณะเดียวกันควรมีวาจาพูดอ่อนหวานประสานประโยชน์ การพูดอ่อนหวานประสาน
ประโยชน์จึงจัดว่าเป็นการเลี้ยงชีพชอบทางวาจา 

การเลี้ยงชีพชอบทางใจ หมายถึง ลักษณะของการคิดที่ดี เป็นไปเพ่ือการประสานประโยชน์ 
ประกอบด้วยการไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอ่ืนเลี้ยงชีพ การไม่คิดเบียดเบียนคนอ่ืนเลี้ ยงชีพ การไม่คิด
เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีพ การเลี้ยงชีพชอบทางใจจัดเป็นมโนกรรมฝุายกุศลที่ส าคัญ เพราะเป็น
ต้นตอให้การด าเนินชีวิตภายนอกเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม เพราะการกระท าภายนอก 
ต่าง ๆ สืบเนื่องมาจากภายในจิตใจ 

สัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบมีเปูาหมายอยู่ 3 ประการ คือ 
1) อัตตประโยชน์ ประโยชน์ที่มีจุดมุ่งหมายส าหรับตนเอง ประกอบด้วย 

1.1 ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึง ประโยชน์ที่ได้รับใน
ปัจจุบัน 

1.2 ประโยชน์เบื้องหน้า หรือ สัมปรายิกัตถะ หมายถึง ประโยชน์ที่สูงขึ้นไปอีก 
ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต 

1.3 ประโยชน์สูงสุดหรือปรมัตถะ หมายถึง ประโยชน์ขั้นสูงสุด 
2) ปรัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
3) อุภยัตถประโยชน์ จุดหมายร่วมกันหรือประโยชน์ทั้งสองฝุาย 

การยึดเปูาหมายดังกล่าวย่อมจะช่วยให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในการเลี้ยงชี พหรือ          
ใน      การครองชีพของตนด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงามของชีวิต หรือสิ่งที่จะช่วย
ท าให้ชีวิตดีขึ้น เจริญขึ้น รวมไปถึงคุณธรรมที่ท าให้ชีวิตก้าวหน้า ผลที่จะได้รับจากเลี้ยงชีวิตในทางที่
ชอบตามหลักสัมมาอาชีวะนี้ ก็คือ 1) ผลเพ่ือตน (อัตตัตถะ) 2) ผลเพ่ือผู้อ่ืน (ปรัตถะ) 3) ผลเพ่ือทั้ง
สองฝุาย (อุภยัตถะ) 

สัมมาอาชีวะจะส่งผลให้ผู้เลี้ยงชีวิตประสบผลส าเร็จได้ จะต้องมีหลักธรรมที่เกื้อหนุน และ
ส่งเสริม จึงจะท าให้การด าเนินชีวิตก้าวหน้า หลักธรรมที่ เกื้อหนุนได้แก่อริยมรรคมีองค์ 8                 
อริยทรัพย์  7 อิทธิบาท 4 ศีล 5 สุจริต 3 ทิฏฐธัมมิกกัตถะประโยชน์ และกุลจิรัฏฐิติธรรม               
ส่วนหลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ ได้แก่ สังคหวัตถุพรหมวิหารธรรม ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม     
ความสันโดษ และเว้นจากอคติ 4 

เมื่อตนเองและบุคคลอ่ืนได้รับผลจากการเลี้ยงชีพที่สุจริต ก็จะส่งผลให้เกิดการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างปกติสุข ไม่มีการเบียดเบียนท าร้ายกัน คนในสังคมจะมีแต่การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่ งปัน             
รู้จักคิดสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม ผลที่ได้รับจึงมีแก่บุคคลทุกฝุายอย่างแท้จริง 



 
บทท่ี 4 

วิเคราะห์การด าเนินชวีติด้วยสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8  
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
4.1 วิเคราะห์สัมมาอาชีวะในแง่การแสวงหา 

มนุษย์จะสามารถด ารชชวิตตอยูไไดก็เพพราะมวป๎จจัย 4 คือ อาหาร พครื่อชนุไชหไม ทว่อยูไอาศัย และ
ยารั็ษาโรค อันพป๐นป๎จจัยพ้ืนฐานใน็ารด ารชชวิตต หา็ขาดแคลนสต่ชใดสต่ชหนึ่ชชวิตต็เจะพป๐นไปดกิย
คิามยา็ล าบา็ พพราะชวิตตตกอชขึ้นอยูไ็ับป๎จจัย 4 พหตุนั้นมนุษย์จึชจ าพป๐นตกอชมว็ารประ็อบอาชวพ
ตไาช ๆ พพ่ือใหกไดกมาซึ่ชป๎จจัย 4 ผูกทว่พ็วยจครกานใน็ารท าชานหรือ็ารท ามาหา็ตน ยไอมมวชวิตตอยูไอยไาช
ล าบา็ พพราะคิามพดือดรกอนจา็คิามขัดสนดกิยป๎จจัย 4 หรือมตฉะนั้น็เจะคอยพบวยดพบวยนผูกอ่ืนดกิย
ิตธว็ารตไาช ๆ พพื่อใหกไดกมาซึ่ชป๎จจัย 4 ดัช็ลไาิ 

ในประพดเน็ารแสิชหาพลว้ยชชวพชอบนว้ ผูก ิตจัยไดกแบไช็ารศึ็ษาิตจัยพป๐น 3 ประพดเน คือ            
็ารประ็อบอาชวพสุจรตตทาช็าย ็ารประ็อบอาชวพสุจรตตทาชิาจา และ็ารประ็อบอาชวพสุจรตต
ทาชใจ ผล็ารศึ็ษาิตจัยมวดัชตไอไปนว้ 

4.1.1 การประกอบอาชีพสุจริตทางกาย 
หลั็็ารขอชสัมมาอาชวิะประ็ารแร็คือ ็ารพลว้ยชชวพชอบทาช็าย มวสาระส าคัญ ดัชนว้ 
1) เว้นจากมิจฉาวณิชชา 
พระพุทธศาสนาสอนใหกชดพิกน็ารพลว้ยชชวพในทาชทว่ไมไสมคิร พรวย็ิไา มตจฉาิณตชชา คือ          

็ารพลว้ยชชวพในทาชทว่ผตด พพราะพป๐นอาชวพทว่สไชพสรตม็ารพบวยดพบวยนและ็ารท าลายชวิตตประ็อบดกิย 
1) สัตถิณตชชา ็ารคกาขายศรัตราอันพป๐นพครื่อชประหาร พชไน หอ็ ดาบ ปืน ระพบตด 

พป๐นตกน 
2) สัตติณตชชา ็ารคกามนุษย์ 
3) มัชสิณตชชา ็ารคกาสัติ์ส าหรับฆไาพป๐นอาหาร 
4) มัชชิณตชชา ็ารคกาขายสต่ชมึนพมา 
5) ิตสิณตชชา ็ารคกาขายยาพตษ1 

็ารทว่พระพุทธศาสนาสอนใหกละพิกน็ารคกาขายศัตราิุธ็เพพราะพหเนิไา พป๐นพครื่อชมือแหไช็าร
พขไนฆไาท าลายชวิตตทั้ชตไอตัิมนุษย์และสัติ์อ่ืน ็ารแสิชหาพลว้ยชชวพตนพอชใหกอยูไรอดจา็็ารคกา
ศัตราิุธ็เพทไา็ับพป๐น็ารด ารชชวิตตจา็็ารฆไาท าลายโดยพฉพาะ็ับชวิตตมนุษย์ดกิย็ันพอช 

็ารสอนใหกละพิกน็ารคกามนุษย์็เพพราะิไา มนุษย์มวสตทธตพสรวภาพขั้นพ้ืนฐานและมวศั็ดต์ศรวแหไช
คิามพป๐นมนุษย์พหมือน็ัน มนุษย์จะซื้อขายมนุษย์ดกิย็ันพป๐นสต่ชทว่ไมไถู็ตกอชอยไาชยต่ช ็ารคกาขาย
มนุษย์พทไา็ับพป๐น็ารลดคไามนุษย์ลชไปพป๐นสัติ์หรือสต่ชขอช ็ารแสิชหา็ าไรจา็็ารคกามนุษย์        

                                                           
1 อชฺ.ปํฺจ็. 22/177/186. 
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จะท าใหกมนุษย์็ดขว่พบวยดพบวยน็ันพอชอยไาชรุนแรช โดย็ลุไมมนุษย์ทว่มว็ าลัชอ านาจมา็็ิไาจะ็ดขว่
พบวยดพบวยนมนุษย์็ลุไมทว่ดกอยโอ็าส็ิไาพป๐นสตนคกา ซึ่ชพป๐น็ารย่ ายว่ศั็ดต์ศรวคิามพป๐นมนุษย์ดกิย็ันพอช 

็ารสอนใหกละพิกน็ารคกาขายสัติ์มวชวิตต็เพพราะิไา สัติ์็เรั็ชวิตตขอชตนพอชพหมือน็ัน            
็ารแสิชหาพลว้ยชชวพจา็็ารคกาขายสัติ์พป๐นบไอพ็ตดขอช็ารพบวยดพบวยน และ็ารท าลายชวิตตพป๐น            
็ารด ารชชวิตตตนพอชใหกอยูไรอดบนคิามทุ็ข์ขอชสัติ์อ่ืน อว็ทั้ชยัชพป๐น็ารสไชพสรตมใหกมว็าร็ระท าผตด
็ฎหมายขอชผูก ลั็ลอบคกาขายสัติ์ปุาสชิน หรือหา็พป๐น็ารคกาขายสัติ์ พ พ่ือใชกแรชชาน               
ทาชพระพุทธศาสนา็เสอนใหกตั้ชอยูไบนพ้ืนฐานแหไชคิามพมตตาและ็รุณาตไอสัติ์ 

็ารสอนใหกละพิกน็ารคกาขายน้ าพมา็เพพราะยึดหลั็็ารทว่ิไา ็ารขายพป๐น็ารสไชพสรตม็ารผลตต
และสไชพสรตม็ารดื่ม และ็ารดื่มน้ าพมาพป๐นสาพหตุขอช็ารประ็อบ็ตจ็รรมทว่็ไอใหกพ็ตดทุ็ข์ และพป๐น
โทษทั้ชแ็ไตนพอชและผูกอ่ืนไดกหลายประ็าร ในพระไตรปิฎ็ ไดกแสดชโทษขอช็ารดื่มสุราไิก 6 ประ็าร 
คือ 

1) ท าใหกสูญพสวยทรัพย์ 
2) ็ไอ็ารทะพลาะิติาท 
3) ท าลายสุขภาพ็ายและสุขภาพจตต 
4) พสื่อมพสวยพ็วยรตตชื่อพสวยช 
5) ท าใหกขาดคิามละอาย 
6) ท าลายสตตป๎ญญา2 

็ารสอนใหกละพิกน็ารคกาขายยาพตษ็เพพราะิไา ยาพตษท าลายชวิตตมนุษย์ โดยพฉพาะ็ารใชก
สารพตษปลอมปนไป็ับอาหารพพื่อใหกนไารับประทาน ท าใหกผูกบรตโภคไดกรับสารพตษโดยตรช สไชผล็ระทบ
ตไอชวิตต ท าใหกสูญพสวยอิัยิะหรือทุพลภาพ แมกไมไตาย เ็ท าใหกสุขภาพจตตและสุขภาพรไาช็ายพสื่อมโทรม
อยไาชรุนแรช นอ็จา็นว้็ารใชกสารพคมวตไาช ๆ ยัชสไชผล็ระทบตไอระบบนตพิศน์ท าลายธรรมชาตตและ
สต่ชแิดลกอมอว็ดกิย 

็ารคกาขายดัช็ลไาิมานว้ ตามทัศนะขอชพระพุทธศาสนาถือพป๐น็ารประ็อบ็ารชานทว่มวโทษ 
คือ มวโทษตไอผูกอ่ืนและตไอสัชคมสไินริมดกิย หา็อาชวพพหลไานว้พขกาสูไ็ระบิน็ารทาชธุร็ตจยไอมพป๐น
็ารสไชพสรตมใหกคนในสัชคม็ระท าผตดทาชจรตยธรรมไดกชไายขึ้นและสไชผล็ระทบพชตชลบตไอสัชคมหลาย
ดกานดัช็ลไาิมาแลกิ 

2) เว้นจากการลักขโมย ทุจริต คดโกง 
็ารลั็ขโมย ทุจรตต คดโ็ชผูกอ่ืนพพ่ือใหกไดกมาซึ่ชประโยชน์พฉพาะตน หรือพฉพาะ็ลุไมขอชตน 

พป๐น็ารพบวยดพบวยนผูกอ่ืนใหกไดกรับคิามพดือดรกอน และท าใหกสัชคมพ็ตดคิามไมไสชบสุข คนในสัชคมอยูไ
อยไาชรูกสึ็ไมไปลอดภัยในชวิตตและทรัพย์สตน และดกานศวลธรรมยัชพป๐น็าร็ระท าผตดทั้ชทาช็ฎหมายและ
ดกานศวลธรรม ซึ่ชขัดตไอหลั็ศวล 5 ขกอทว่สอชทว่หกามลั็ทรัพย์หรือพฤตต็รรมอ่ืนใดทว่ใหกไดกทรัพย์ทว่มตใชไ              
ขอชตนพอชมาดกิยลั็ษณะทว่มตชอบ ็ารพลว้ยชชวพดกิย็ารลั็ขโมยหรือทุจรตตคดโ็ชจึชพป๐น็ารด าพนตน
ชวิตตอยูไบนคิามทุ็ข์คิามพดือดรกอนขอชผูกอ่ืนและขอชสัชคม พป๐น็ารท าลายศั็ดต์ศรวคิามพป๐นมนุษย์              
ขอชตนพอชหมดสต้น 

                                                           
2 ทว.ปา. 11/74/77. 
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3) เว้นจากอบายมุข 
อบายมุข คือปา็ทาชแหไชคิามพสื่อม พป๐นผลทว่พ็ตดขึ้นมาจา็อ็ุศล็รรม สไินใหญไจะพป๐น

อา็ารขอชคิามโลภ็ับคิามหลช3 ทว่พ็ตดขึ้นภายในใจขอชคน มวคิามโลภอยา็ไดกจนขาดพหตุผลทว่จะ
พตจารณาใหกพหเนโทษขอช็าร็ระท าพชไนนั้น บาชพรื่อชดูแลกิพป๐นลั็ษณะขอชตัณหาคือแตไละขกอนั้นขอ
พพวยชไดกหยุดคตดแย็แยะใหกพหเนคุณโทษขอช็ารพิกนจา็อบายมุข และ็ารต็พป๐นทาสขอชอบายมุข
ตามคิามพป๐นจรตชยไอมสามารถทว่จะชดพิกนจา็อบายมุขและพป๐นอตสระไดก แตไพพราะคิามโลภจัด จนท า
ใหกปรตมาณขอชโมหะมวคิามพขกมขกนมา็จนปิดบัชพหตุผลสตตป๎ญญาขอชมนุษย์ ท าใหกไมไมวป๎ญญามา็
พอทว่จะคุกมครอชรั็ษาตนไดกพระพุทธพจกาทรชแสดชในรูปขอชิตนัยขอชผูกครอชพรือนพรกอม็ับทรชชว้โทษ
ขอชอบายมุขแตไละขกอไิกอยไาชชัดพจน ประ็อบดกิย 

1) คิามพป๐นนั็พลชหญตช หมายถึช ็ารพป๐นคนมั็มา็ใน็ามมวคิามตกอช็ารทาชพพศมา็จน
ขาด็ารคิบคุม ท าตนพป๐นคนพจกาชูก ยุไชพ็ว่ยิ็ับภรรยาชายอ่ืนบกาช หญตชโสพภณวบกาช จนถึชประ็อบ
อาชญา็รรมทาชพพศบกาช คิามพป๐นนั็พลชหญตชนั้นพึชพหเนโทษตามทว่ทรชแสดชไิก 5 ประ็าร4 คือ 

1.1 ชื่อิไาไมไรั็ตัิ พพราะ็ารพป๐นนั็พลชหญตชพป๐นพฤตต็รรมส าสไอนทาชพพศพสว่ยชตไอ
็ารท าใหกพ็ตดโรคภัยตไาช ๆ โดยพฉพาะโรคพอดส์ทว่หิาดิตต็็ันมา็ พพราะ็ าลัชแพรไระบาดทั่ิโล็ใน
ป๎จจุบัน 

1.2 ชื่อิไาไมไรั็ลู็พมวย พพราะพิลา ทรัพย์ คิามรั็ คิามอบอุไน สไินหนึ่ชไดกถู็แบไชไป
ใหก็ับหญตชอ่ืน ทั้ชอาจจะน าโรคมาสูไภรรยาขอชตนไดก 

1.3 ไมไพป๐นทว่ไิกิาชใจขอชคนทั้ชหลาย ทั้ชนว้พพราะนั็พลชหญตชไมไคไอยสนใจิไาลู็พขา 
พมวยใคร ท าใหกพไอ แมไ สามว แฟนและญาตตมตตรขอชหญตชทั้ชหลายไมไไิกิาชใจคนประพภทนว้ 

1.4 ็ไอ็ารทะพลาะิติาท อาจจะพป๐นพพราะแยไชผูกหญตช็ัน พพราะคิามขัดแยกช็ัน
พพราะหญตชพป๐นพหตุ 

1.5 น าคิามฉตบหายมาใหก คิามฉตบหายทว่พหเนไดกชัด คือคิามฉตบหายจา็ทรัพย์ 
สุขภาพพลานามัย โรค ภัย อันตราย ็ารสรกาชศัตรูตลอดถึชฐานะต าแนไชทว่คิรจะไดกและไดกแลกิ        
็เอาจจะพสื่อมไปพพราะน าตนพอช พชตน พิลา ไปปรนพปรอผูกหญตช 

2) คิามพป๐นนั็พลชดื่มสุรา มวโทษ 6 ประ็าร คือ 
2.1 พสวยทรัพย์  
2.2 ็ไอ็ารทะพลาะิติาท  
2.3 พป๐นพหตุใหกพ็ตดโรค  
2.4 ถู็ตตพตวยน  
2.5 ไมไรูกจั็ละอาย  
2.6 ทอน็ าลัชป๎ญญา5 
 
 

                                                           
3 อชฺ.อฏฺ ็. 23/144/292. 
4 อชฺ.อฏฺ ็. 23/144/292. 
5 ทว.ปา. 11/178-184/196-198. 
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3) คิามพป๐นนั็พลชพทว่ยิ็ลาชคืน มวโทษ 6 ประ็าร6 คือ 
3.1 ชื่อิไา ไมไรั็ษาตัิ 
3.2 ชื่อิไา ไมไรั็ษาลู็พมวย 
3.3 ชื่อิไา ไมไรั็ษาทรัพย์สมบัตต 
3.4 พป๐นทว่ระแิชขอชคนท้ัชหลาย 
3.5 มั็ถู็ใสไคิาม 
3.6 ไดกรับคิามล าบา็ 

โทษทั้ ช  6 ประ็ารนว้  พป๐นโทษทว่ พหเนไดกชัด พพราะคนพราพมื่อลชจา็พรือนไปแลกิ            
คิามสะดิ็สบายทว่พคยมวภายในบกาน็เหมดไป แมก็ารใชกอตรตยาบถ เ็ขาดคิามคลไอชตัิ คิามพดือดรกอน
ยไอมพ็ตดแ็ไตน บุตร ภรรยา สามว ทรัพย์สมบัตตซึ่ชอยูไทว่บกาน็เถู็ทดอดทต้ช ละพลยยัชท าลายทรัพย์สมบัตต
ทว่ตกอชใชกจไายใหกสต้นพปลือชไปพป๐นธรรมดา จึชชื่อิไาไมไรั็ษาทรัพย์ทั้ชพคลื่อนทว่ไดกและไมไไดก ็ารไปมาขอช
คนพทว่ยิ็ลาชคืนไมไพป๐นพิลา ไมไพป๐นทว่พป๐นทาชคนอ่ืนอาจระแิชในพฤตต็รรม บาชครั้ชอาจถู็็ลไาิหา
พพราะไมไพ ว็่ยิขกอช็ับพหตุ็ารณ์ทว่ผตด็ฎหมาย 

4) ็ารพทว่ยิดู็ารพลไน 
็ารพทว่ยิดู็ารละพลไนสนุ็สนานพพลตดพพลตนตไาช ๆ ถือิไาพป๐น็ารใชกชวิตตทว่หยไอนยาน จัดพป๐น

็ารด าพนตนชวิตตในทาชทว่ผตดประ็ารหนึ่ช พพราะพป๐นชวิตตทว่ฟุุมพฟือยไรกแ็ไนสารสูญพสวยทั้ชพิลาและ
ทรัพย์ หา็สามารถพิกนจา็อบายมุขขกอนว้ไดก ชวิตต็เจะมวคุณคไาและมวสาระมา็ขึ้น 

5) พลไน็ารพนันมวโทษ 6 ประ็าร คือ 
5.1 พมื่อชนะยไอม็ไอพิร ็ารพลไน็ารพนันพ็ตดขึ้นจา็คิามโลภ หลช พมื่อสมหิัช           

คิามโลภคิามหลชจะพ็ตดมา็ขึ้น พมื่อผตดหิัชคิามโ็รธ คิามพสวยใจ ็เพพต่มขึ้น ดัชนั้น พมื่อพลไนชนะ 
ท าใหกคนทว่แพกตกอช็ารจะแ ก็แคกน พพ่ือทิชคืนสต่ชทว่ตนตกอชสูญพสวยไป 

5.2 พมื่อแพกยไอมพสวยดายทรัพย์ทว่พสวยไป ซึ่ชพป๐นอา็ารขอชคิามโลภหลชทว่ไมไพป๐นไป
ตามทว่ตนตกอช็าร พอแพก็เอยา็จะพอาคืน ท าใหกิชจรขอช็ารพนันด าพนตนตไอไปจนไมไสามารถใชก
พหตุผลใน็ารด ารชชวิตตไดก 

5.3 ทรัพย์ยไอมฉตบหายไป จนอาจถึชสต้นพนื้อประดาตัิ 
5.4 ไมไมวใครพชื่อถือถกอยค า ในิช็ารพนันนั้น มั็จะมว็ารหยตบยืมพชตนทอชขอชคนอ่ืน 

พมื่อตนแพกพนัน โดยหิัชิไาพมื่อชนะแลกิจะพอามาคืน แตไโอ็าสทว่ไดกคืนมั็มวนกอย ท าใหกไมไอาจใชกหนว้ไดก 
จนถึชพอ็พูนหนว้สตน็ลายพป๐นคนทว่ท าตามทว่พูดไมไไดก จนในทว่สุดไมไมวใครพชื่อถือถกอยค า แมกบาชครั้ชจะ
พูดจรตช็เตาม 

5.5 พป๐นทว่ดูหมต่นขอชพพ่ือน นั็พลชพลไน็ารพนันไมไคไอยมวพ็วยรตตและศั็ดต์ศรวพพราะ
แรชผลั็ดันขอชคิามโลภหลชดัช็ลไาิ แตไ็ลับคตดริยทาชลัดดกิย็ารพลไน็ารพนันท าใหกคนดว               
ไมไย็ยไอช แมกพิ็พกอชพพ่ือนฝูช เ็รัชพ็วยจ 

5.6 ไมไมวใครประสชค์จะแตไชชานดกิย นั็พลชพลไน็ารพนันจะพป๐นหญตชหรือชาย็เตาม 
คนดวทั้ชหลายไมไตกอช็ารจะพ็ว่ยิขกอช ยต่ชแตไชชานพป๐นสามวภรรยา็ันแลกิ ยต่ชไมไมวใครตกอช็าร              

                                                           
6 ทว.ปา. 11/178-184/196-198. 
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แมกแตไชชาน็ันแลกิ อว็ฝุายหนึ่ชถกาพขาพป๐นคนดว อาจจะตกอชอยไาขาดจา็็ันพพราะ็ารพอาชวิตตอนาคต
ไปฝา็็ับนั็พลชพลไน็ารพนันนั้น คนดวจะไมไตกอช็ารพสว่ยชดกิย 

6) คบคนชั่ิพป๐นมตตร 
็ารคบหาสมาคม็ับคนพป๐นพรื่อชส าคัญ พพราะหา็คบคนพชไนไรยไอมสไชผลท าใหกตนพป๐นอยไาช

คนทว่ตนคบดกิย 
็ารถู็คนชั่ิน าไปในทาชใดทาชหนึ่ชนั้น หา็คบ็ับคนชั่ิแลกิ อาจจะ็ลายพป๐นคนชั่ิครบทั้ช 

6 ประ็าร หรือมา็็ิไานั้น และอาจจะพป๐นพชื้อใหกพ็ตดคิามชั่ิอยไาชอ่ืนทว่ยัชไมไพ็ตดใหกพ็ตดขึ้นไดก ทว่พ็ตด
แลกิ็เจะพพต่มพูนมา็ยต่ชขึ้น คิรหลว็พลว่ยช็ารคบคนชั่ิพหมือนคนพดตนไปในหนทาช หา็รูกิไามวอันตราย
ขิาชอยูไขกาชหนกาจะตกอชพยายามหลว็หนทาชนั้นใหกไดก พพ่ือคิามปลอดภัย 

7) พ็วยจครกานแลกิไมไท า็ารชาน มวโทษ 6 ประ็าร ดัชนว้คือ 
7.1 มั็อกาชิไา หนาินั็ แลกิไมไท า็ารชาน 
7.2 มั็อกาชิไา รกอนนั็ แลกิไมไท า็ารชาน 
7.3 มั็อกาชิไา พยเนนั็ แลกิไมไท า็ารชาน 
7.4 มั็อกาชิไา ยัชพชกาอยูไ แลกิไมไท า็ารชาน 
7.5 มั็อกาชิไา หตินั็ แลกิไมไท า็ารชาน 
7.6 มั็อกาชิไา ็ระหายนั็ แลกิไมไท า็ารชาน7 

ตามป็ตตแลกิ คนพราถกาไมไรั็ดวแลกิ สามารถอกาชอะไร็เไดกมาพป๐นพครื่อชแ็กตัิทว่จะไมไ              
ท า็ารชาน แตไจา็็ารไมไท า็ารชานนั้นพอช ผลคือคิามพดือดรกอน คิามทุ็ข์ คิามยา็ไรก คิามไรก
คิามสามารถ พป๐นตกน คิามพ็วยจครกานพป๐นศัตรูขอชคิามพจรตญ พป๐นขกาศึ็ขอชคิามสุข คนพ็วยจ
ครกานไมไสามารถพลว้ยชชวิตตตนพอชและครอบครัิใหกพจรตญ็กาิหนกาและพป๐นสุขไดก ็ารด าพนตนชวิตตดกิย
คิามขยันหมั่นพพวยรจึชจะจัดพป๐น็ารพลว้ยชชวพชอบ 

็ารพ็ว่ยิขกอช็ับอบายมุข 6 จัดพป๐น็ารพลว้ยชชวพทว่ผตด พพราะใคร็เตามทว่จมอยูไในอบายมุข 6 
แมกพพวยชอยไาชพดวยิ็เยา็ทว่จะพอาดวไดกในชวิตตนว้  ถกาหา็จมอยูไ็ับอบายมุขครบทั้ช 6 ขกอ ถือิไา                
หมดศั็ดต์ศรวแหไชคิามพป๐นมนุษย์อยไาชสต้นพชตช 

4.1.2 การประกอบอาชีพสุจริตทางวาจา 
ตามหลั็พระพุทธศาสนา ็ารพลว้ยชชวพชอบทาชิาจาจัดพป๐น็ุศล็รรมและพป๐น็ารด าพนตน

ชวิตตทว่พป๐นสัมมาอาชวิะ โดยยึดหลั็็ารดัชตไอไปนว้ 
1) ็ารไมไโ็ห็หลอ็ลิชพลว้ยชชวพ ด าพนตนชวิตตอยไาชมวสัจจะ รั็ษาคิามสัตย์ 
2) ็ารไมไพูดสไอพสวยดพลว้ยชชวพ คือ ็ารพิกนจา็็ารใชกค าพูดยุยชใหกคนอ่ืนแต็แย็็ัน

หรือพขกาใจผตด็ัน พพ่ือผลประโยชน์ขอชตนพอช 
3) ็ารไมไพูดค าหยาบพลว้ยชชวพ แมกิไาบาชครั้ชค าหยาบคายอาจสรกาชอารมณ์ขันใหกผูกฟ๎ช

ไดกพหมือน็ับพว่นั็ตล็ชอบพูด็ันอยูไบไอย ๆ แตไ็เพ็ตดผลพสวยแ็ไผูกพูด พพราะจะพ็ตดคิามพคยชตน และ
จะท าใหกผูกฟ๎ชพหเนิไาพป๐นพรื่อชธรรมดา 

                                                           
7 ทว.ปา. 11/178-184/196-198. 
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4) ็ารไมไพูดพพกอพจกอพลว้ยชชวพ คือ ใหกพิกนจา็็ารด าพนตนชวิตตดกิยอาศัยิาจาทว่ไรกสาระ 
ไรกแ็ไนสาร ไมไพป๐นธรรมและไมไประ็อบดกิยประโยชน์ พนื่อชจา็ค าพูดทว่พพกอพจกอนั้น ท าใหกผูกฟ๎ชหลชผตด 
พขกาใจผตดไดก 

5) ็ารไมไประจบพลว้ยชชวพ คือพิกนจา็็ารใชกิาจาประจบสอพอผูกอ่ืนพพ่ือผลประโยชน์
ขอชตนพอช 

6) ็ารไมไบัชคับขูไพขเญพลว้ยชชวพ ิาจานั้นยไอมไมไพป๐นไปพพ่ือ็ารขไมขูไหรือบัชคับขูไพขเญ 
พพ่ือแสิชหาผลประโยชน์จา็บุคคลอื่นดกิยคิามไมไชอบธรรม 

4.1.3 การประกอบอาชีพสุจริตทางใจ 
ตามหลั็พระพุทธศาสนา ็ารพลว้ยชชวพชอบทาชใจพป๐นมโน็รรมฝุาย็ุศลซึ่ชพป๐นแนิทาชทว่

น าไปสูไคิามสุขสชบภายใน พป๐น็ารด าพนตนชวิตตตามหลั็สัมมาอาชวิะ โดยยึดหลั็็ารดัชตไอไปนว้ 
1) ็ารไมไโลภอยา็ไดกทรัพย์คนอ่ืนพลว้ยชชวพ พระพุทธศาสนาพรวย็ภาิะทาชจตตใจนว้ิไา 

อนภตชชา พป๐นสภาพจตตทว่สามารถคิบคุมคิามโลภไิกไดก คือไมไโลภอยา็ไดกขอช ๆ คนอ่ืนในทาชทว่ไมไ
ชอบไมไคิร คตดพลว้ยชชวพิาชแผนด าพนตนชวิตตในแนิทาชทว่ถู็ตกอชชอบดกิย็ฎหมาย ศวลธรรม            
จนสามารถพัฒนาจตตขอชตนใหกมวคิามพรกอมทว่จะพสวยสละบรตจาคสชพคราะห์คนทั้ชหลายดกิย             
คิามพมตตา ็รุณา มวอัธยาศัยพอ้ือพฟื๒อพผื่อแผไ โอบอกอมอารวตไอคนทั้ชหลายพรวย็ิไา พป๐นคนมวน้ าใจชาม 

2) ็ารไมไคตดพบวยดพบวยนคนอ่ืนพลว้ยชชวพ พป๐น็ารคิบคุมสภาพจตตใจตไอคิามพยาบาท 
ปอชรกาย ผูก อ่ืนพพ่ือหิัชพอาแตไประโยชน์สไินตน ใหกมวจตตพมตตา คตดพอ้ือพฟื๒อประโยชน์แ็ไผูก อ่ืน                
อันจะน าไปสูไ็ารแสิชหาประโยชน์ทว่ถู็ตกอชพหมาะสม และไมไสไชผล็ระทบตไอผูก อ่ืนใหกพ็ตด                 
คิามพดือดรกอนพสวยหาย 

3) ็ารไมไคตดพอารัดพอาพปรวยบคนอ่ืนพลว้ยชชวพ คือพิกนจา็็ารคตดหาโอ็าสพพ่ือตั็ติช
พอาผลประโยชน์จา็บุคคลอ่ืนพพ่ือพลว้ยชชวพตนพอช ็ารคตดพอารัดพอาพปรวยบคนอ่ืนพลว้ยชชวิตตจัดพป๐น
คิามพหเนแ็ไตัิและพป๐นแนิทาชทว่ไมไถู็ตกอชใน็ารด าพนตนชวิตต ซึ่ชขัดตไอหลั็สัมมาอาชวิะ 

็ารพลว้ยชชวพชอบทาชใจจัดพป๐นมโน็รรมฝุาย็ุศลทว่ส าคัญทว่สุด พพราะพป๐นตกนตอใหก็ารด าพนตน
ชวิตตภายนอ็พป๐นไปในแนิทาชทว่ถู็ตกอชชอบธรรม พพราะ็าร็ระท าภายนอ็ตไาช ๆ สืบพนื่อชมาจา็
ภายในจตตใจ ดัชทว่พระพุทธพจกาตรัสไิกิไา 

ธรรมทั้ชหลายมวใจพป๐นหัิหนกา มวใจพป๐นใหญไ ส าพรเจแลกิดกิยใจ ถกาบุคคลใด          
ใจรกายแลกิ พูดอยูไ็เดว ท าอยูไ็เดว ทุ็ข์ยไอมไปตามพขาพพราะพหตุนั้น ถกาบุคคลใดมวใจ
ผไอชใสแลกิ พูดอยูไ็เดว ท าอยูไ็เดว คิามสุขยไอมไปตามพขาพพราะพหตุนั้น พหมือนพชาไป
ตามตัิ ฉะนั้น8 
อนึ่ชใจขอชคนพราพป๐น็ุศล หรืออ็ุศลแลกิ ผลขอช็าร็ระท าแสดออ็มาทาช็ายและิาจา 

็ลไาิคือ ถกา็ระท าคิามดวผล็รรมยไอมสไชผลใหกชวิตตพจรตญขึ้น แตไถกา็ระท า็รรมชั่ิผล็รรม็เยไอม
สไชผลใหกชวิตตพสื่อมลช 

                                                           
8 ขุ.ธ. 25/11/12. 
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สรุปิไา หลั็็ารขอชสัมมาอาชวิะ ดกิย็ารพลว้ยชชวพชอบทาช็าย ทาชิาจาและทาชใจ ็เคือ
็ารด าพนตนชวิตตตามหลั็็ุศล็รรมบถนั้นพอช หรือพรวย็อว็อยไาชหนึ่ช็ารด าพนตนชวิตตสุจรตตทาช็าย ทาช
ิาจา และทาชใจ ซึ่ชพป๐นหลั็็ารขอชสัมมาอาชวิะในทาชพระพุทธศาสนา 
 
4.2 วิเคราะห์สัมมาอาชีวะในแง่การครอบครองรักษา 

ตามหลั็พระพุทธศาสนา ทรัพย์แบไชออ็พป๐น 2 ประพภท9  คือ 
1) สิตญญาณ็ทรัพย์ ทรัพย์ทว่มวชวิตต ไดกแ็ไ ปศุสัติ์ทั่ิไป พชไน พป๐น ไ็ไ น็หนู ชกาช มกา 

ิัิ คิาย พป๐นตกน 
2) อิตญญาณ็ทรัพย์ ทรัพย์ทว่ไมไมวชวิตต ไดกแ็ไปศุสัติ์ทั่ิไป พชไน บกานพรือนพรือ็ สิน 

ไรไ นา พชตน ทอช พครื่อชใชก ิัตถุ สต่ชขอช พป๐นตกน หรืออาจแบไชประพภทอว็แบบหนึ่ชไดก ดัชนว้10 
2.1 สัชหารตมทรัพย์ (ทรัพย์ทว่พคลื่อนทว่ไดก) คือ สต่ชทว่สามารถโย็ยายพปลว่ยนแปลช

ไปอยูไในทว่ตไาช ๆ ไดก ตามคิามประสชค์ขอชผูกครอบครอช ซึ่ชมวไดกทั้ชทว่พป๐นสิตญญาณ็ทรัพย์และ            
อิตญญาณ็ทรัพย์ 

2.2 อสัชหารตมทรัพย์ (ทรัพย์ทว่พคลื่อนทว่ไมไไดก) คือสต่ชทว่อยูไประจ าทว่ ไมไอาจ
โย็ยกายพปลว่ยนแปลชไปไดก อยูไทว่ไหน็เคชอยูไทว่นั่นตามพดตม ซึ่ชหา็แบไชใหกละพอวยดลชไป็เอาจแย็
ออ็พป๐น 2 ประพภท คือ 

2.2.1 พคลื่อนทว่ไมไไดกอยไาชถาิร พชไน พรือ็ สินไรไ นา พป๐นตกน 
2.2.2 พคลื่อนทว่ไมไไดกชั่ิคราิ พชไน บกานพรือน ตกนไมก สต่ชปลู็สรกาช          

พป๐นตกน 
็ารแสิชหาทรัพย์จา็็ารประ็อบสัมมาอาชวพ ดกิยคิามขยันหมั่นพพวยร อุตสาหิตรตยะ 

ทรัพย์ทว่ไดกมายไอมมวทั้ชคิามสะอาด บรตสุทธต์  และคิรคไาแ็ไ็ารพ็เบคุกมครอชรั็ษา และใชกจไายอยไาช
พหมาะสม ในแชไขอช็ารพ็เบครอบครอชรั็ษาทรัพย์ทว่หามาไดกโดยสุจรตตนั้น พระพุทธอชค์ไดกตรัสแสดช
ไิกิไา 

โภคะอัน็ุลบุตรหาไดกมาดกิยคิามพพวยร พป๐นพครื่อชลุ็ขึ้นริบริมมาดกิย็ าลัช
แขน มวตัิชุไมดกิยพหชื่อ พป๐นโภคทรัพย์ประ็อบดกิยธรรมไดกมาโดยธรรมพขารั็ษา
คุกมครอชอยไาชพตเมทว่ ดกิยหิัชิไา “อยไาชไรพสวยพระราชาจะไมไรตบทรัพย์ขอชพราไป           
โจรจะไมไปลกนพอาไป ไฟจะไมไไหมก น้ าจะไมไพัดพาไป ท าญาตตอันไมไรั็ใครไพรา จะไมไยื้อ
แยไชพอาไป” นว้พรวย็ิไา อารั็ขสัมปทา (ถึชพรกอมดกิย็ารรั็ษา)11 
อารั็ขสัมปทา มวคิามพรกอมพรื่อช็ารรั็ษา คือรูกจั็คุกมครอชรั็ษาโภคทรัพย์และผลชาน            

อันไดกท าไิกดกิยคิามขยันหมั่นพพวยรโดยชอบธรรม ดกิย็ าลัชชานขอชตนไมไพป๐นอันตรายพสื่อมพสวย 
นอ็จา็นั้นยัชมวหลั็็ารจัดสรรทรัพย์ใหกพป๐นสัดสไิน พป๐นแบบแผน็ารจัดพ็เบคุกมครอชรั็ษา

ทว่พหมาะสมตามหลั็ขอชพระพุทธศาสนา คือ หลั็โภคิตภาค 4 ดัชทว่พระพุทธพจกาตรัสิไา “คฤหัสถ์ใน

                                                           
9 ขุ.ธ. 25/13/13. 
10 ขุ.จู. 30/85/185. 
11 ทว.ปา. 11/265/210-211. 
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ตระ็ูลผูกสามารถ ครั้นริบริมโภคทรัพย์ไดกอยไาชนว้แลกิ พึชแบไชโภคทรัพย์ออ็พป๐น 4 สไิน คือ            
สไินหนึ่ชใชกสอย 2 สไินใชกประ็อบ็ารชาน สไินทว่ 4 พ็เบไิกดกิยหมายใจิไาจะใชกในยามมวอันตราย”12 

1) พอพ็น โภพคน ภุํฺพชยฺย ไดกแ็ไ แบไช 1 สไิน ส าหรับใชกจไายพลว้ยชตน พลว้ยชครอบครัิ 
พลว้ยชคนทว่คิรบ ารุชพลว้ยชและท าประโยชน์13 

็ารจัดแบไชพชตนสไินนว้ไิก็เพพ่ือใชกจไายภายในบกาน ็ารพลว้ยชดูครอบครัิ ็ารพลว้ยชดูบุพพ็ารว 
หรือบุคคลทว่อยูไ ใน็ารดูแลขอชผูกถือทรัพย์ พป๐นสไินสรกาชพสรตมคุณภาพชวิตตคือตอบสนอชตไอ                
คิามตกอช็ารพื้นฐานขอชรไาช็าย 

2) ทฺิวหต ็มฺม  ปโยชพย ไดกแ็ไ แบไช 2 สไินส าหรับใชกพป๐นทุนประ็อบ็ารชานลชทุน
ประ็อบอาชวพ ทว่สุจรตต 

พป๐นสไินทว่จัดแบไชไิกพพ่ือ็ารท าธุร็ตจ็ารชาน พพื่อพป๐นทุนใน็ารประ็อบอาชวพทว่จัดไิก 2 สไิน
นั้นพพราะใหกคิามส าคัญิไา็ารลชทุนพพ่ือประ็อบธุร็ตจ็ารชาน จัดิไาพป๐น็ารพัฒนาอาชวพใหก็กาิสูไ
ระดับทว่สูชขึ้น และพมื่อระดับหนกาทว่็ารชาน็กาิหนกามา็ขึ้น ็เพป๐นป๎จจัยสไชพสรตมและสนับสนุนใหก           
็ารจัดสรรสไินอ่ืน ๆ พัฒนามา็ขึ้นดกิย ็ารจัดสรรทรัพย์สไินนว้พอชทว่จะพป๐นตัิชว้ิัด็ารพัฒนา
ย็ระดับฐานะใหก็กาิขึ้นสูไระดับทว่สูชขึ้นไดก พพราะหา็มวอาชวพ็ารชานหรือทุนใน็ารประ็อบอาชวพทว่
ขัดสน ็ารจัดสรรทรัพย์พพ่ือใชกใน็ตจ็รรมอ่ืน ๆ ยไอมอัตคัดขัดสนไปดกิย 

3) จตุตฺถํฺจ นตธาพปยฺย ไดกแ ไ็ แบไชสไินทว่สว่ ส าหรับพ็เบไิกใชกในคราิจ าพป๐นพรไชดไิน คือ
็ารจัดสรรทรัพย์ไิกพพ่ือใชกในคราิฉุ็พฉตน หรือพหตุ็ารณ์ทว่ไมไไดกคตดหรือิาชแผนไิกลไิชหนกา พชไน            
็ารพจเบไขกไดกปุิย หรืออุบัตตพหตุ พป๐นตกน ทั้ชนว้็ารจัดสรรทรัพย์สไินนว้ ไิกจะพป๐นประโยชน์อยไาชยต่ชพมื่อ
พหตุ็ารณ์พรไชดไินนั้นพ็ตดขึ้น ็ารด าพนตน็ารชไิยพหลือจะพป๐นไปไดกโดยสะดิ็ริดพรเิขึ้น ซึ่ชหา็ขาด
็ารจัดสรรสไินนว้แมกจะสามารถด าพนตน็ารไดก แตไ เ็อาจพป๐นอุปสรรคจนอาจไมไทันพิลา็เพป๐นไดก  

็ารออมโดยมวพปูาหมายและมวระพบวยบแบบแผน พชไน พพ่ือตไอยอดทาชธุร็ตจหรือขยายธุร็ตจ 
ออมไิกพพ่ือ็ารลชทุนในธุร็ตจแขนชใหมไ ริมไปถึชออมไิกพพ่ือพป๐นหลั็ประ็ันใน็ารด าพนตนชวิตต          
ซึ่ชในสไินนว้มวคิามส าคัญมา็ พพราะในแิดิชทาชธุร็ตจยไอมมว็ารแขไชขันทว่สูชมา็ ผูกทว่มวหลั็ประ็ัน
หรือมวพชตนออมไิกแลกิยไอมมวโอ็าสพหนือ็ิไาผูกแขไชขันรายอ่ืน ทั้ชนว้็ารออมจึชพป๐นป๎จจัยแร็พรต่มใน็าร
ประ็อบอาชวพ ทั้ชดกานพชตน็ูกและ็ารขยายโอ็าสทาชตลาดลกินตกอชอาศัยหลั็ประ็ันคือพชตนออมนว้
ทั้ชสต้นนอ็จา็นว้็ารออมยัชพป๐น็ารแสดชใหกพหเนถึชพฤตต็รรม็ารพลว้ยชชวพทว่มวขั้นตอน 

สรุปิไา ็ารรูกจั็พ็เบรั็ษา หรือถนอมทรัพย์ทว่หามาไดกไมไใหกอันตธานไปใน็าลอันไมไสมคิร 
หรือไมไสมคิรแ็ไพหตุ็เจัดพป๐น็ารออมทรัพย์อยไาชมวแบบแผน โดยตกอชรูกจั็พ็เบรั็ษาไิกใหกปลอดภัย
จา็ภัยตไาช ๆ หา็มวคิามจ าพป๐น็เสามารถน าออ็มาใชกอยไาชทันทไิชทวอว็ทั้ชรูกจั็็ารซไอมแซม
ทรัพย์สตนทว่พ็ไาช ารุดใหกสามารถใชกประโยชน์ไดกพพ่ือใหกพ็ตดคิามคุกมคไาสูชสุด จัดพป๐น็ารพลว้ยชชวพชอบใน
แชไ็ารครอบครอชรั็ษา ดัชปรา็ฏในหลั็็ุลจตรัฏฐตตตธรรม ธรรมส าหรับด ารชคิามมั่ชคั่ชขอชตระ็ูลใหก
ยั่ชยืน พหตุทว่ท าใหกตระ็ูลมั่ชคั่ชตั้ชอยูไไดกนาน14 พป๐นหลั็ธรรมทว่พ็ื้อหนุนใหกผูกหาพลว้ยชชวพประสบ
ผลส าพรเจใน็ารด าพนตนชวิตต มวคิามมั่นคชพป๐นพศรษฐวไดก ประ็อบดกิย 
                                                           

12 ทว.ปา. 11/265/211-212. 
13 ทว.ปา. 11/165/163-164. 
14 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/32/42. 
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1) ขอชหายขอชหมด รูกจั็หามาไิก 
2) ขอชพ ไ็าขอชช ารุด รูกจั็บูรณะซไอมแซม 
3) รูกจั็ประมาณใน็าร็ตน็ารใชก 
4) ตั้ชผูกมวศวลธรรมพป๐นพไอบกานแมไพรือน 

 
4.3. วิเคราะห์สัมมาอาชีวะในแง่การบริโภคใช้จ่าย 

็ารจับจไายทรัพย์ตามหลั็พระพุทธศาสนา พมื่อไดกทรัพย์สตนพชตนทอชมาแลกิพึชน าทรัพย์นั้นมา
ใชกใหกพป๐นประโยชน์พพ่ือใหกพ็ตด็ารพัฒนาทว่ยต่ช ๆ ขึ้นไป โดยใหกจัด็ารแบไชทรัพย์ทว่ไดกแบไชพป๐นหนึ่ชสไิน
ส าหรับพลว้ยชตนพอชและครอบครัิ หรือคนทว่คิรพลว้ยชบ ารุช คนทว่ท าประโยชน์ตามหลั็็ารขอชโภค
ิตภาคขกาชตกนนั้น สามารถแบไชออ็พป๐น 5 อยไาช พรวย็ิไาโภคาทตยะ อันหมายถึช ประโยชน์ ทว่คิรถือพอา
จา็โภคะ หรือพหตุผลทว่คิรยึดถือปฏตบัตตพมื่อตนไดกครอบครอชทรัพย์สมบัตต หรือมวทรัพย์สมบัตตไิกใน
ครอบครอช ซึ่ชไดกแ ไ็ หลั็ขอช็ารแบไชป๎นชไิยพหลือซึ่ช็ันและ็ันในฐานะผูกใชกชวิตตอยูไรไิม็ันในสัชคม 

พมื่อสามารถสะสม จัดพ็เบคุกมครอชรั็ษาและจัดสรรทรัพย์ทว่ไดกจา็็ารประ็อบสัมมาอาชวพ
แลกิ สต่ชทว่คิรพตจารณาตไอมา็เคือ หลั็็ารใชกจไายทรัพย์พหลไานั้นใหกพ็ตดประโยชน์ไดกอยไาชสูชสุด             
็ารบรตหารทรัพย์ใน็ารใชกจไายใหกพป๐นไปอยไาชพอพพวยชและพหมาะสม 

ในประพดเนนว้ผูกิตจัยไดกแบไช็ารศึ็ษาิตจัยพป๐นสอชประพดเน คือ ็ารบรตโภคใชกจไายทรัพย์          
ตามหลั็สมชวิตตา ็ารบรตโภคใชกจไายทรัพย์ตามหลั็โภคอาทตยะ โดยมวรายละพอวยดผล็ารศึ็ษาิตจัย
ดัชตไอไปนว้ 

4.3.1 การบริโภคใช้จ่ายทรัพย์ตามหลักสมชีวิตา 
สมชวิตตา คือ ็ารมวคิามพป๐นอยูไทว่พอพหมาะพอดว ไดกแ็ไ็ารพลว้ยชชวิตตตามสมคิรแ็ไ็ าลัช

ทรัพย์ทว่หามาไดก ไมไใหกฝืดพคือชนั็และไมไใหกฟุุมพฟือยนั็ หา็พตจารณาตามหลั็โภคิตภาคในประพดเนนว้
็เคือทรัพย์สไินทว่หนึ่ชทว่จัดสรรไิกพพ่ือ็ารพลว้ยชดูตัิพอช และครอบครัิส าหรับตอบสนอชคิามตกอช็าร
พ้ืนฐานขอชชวิตต 

็ารใชกจไายทรัพย์พพ่ือพลว้ยชชวิตตตกอชพตจารณาถึชคิามพอพพวยชและคิามพอดว ใหกมวคิาม
สอดคลกอช็ับทรัพย์ทว่หามาไดก ซึ่ชไดกมว็ารจัดสรรไิกพพ่ือประโยชน์ในดกานตไาช ๆ อยไาชพหมาะสมดวแลกิ 
ดัชนั้น ็ารใชกจไายทรัพย์สไินนว้จึชคิรค านึชิไาจะใชกอยไาชไรจึชจะไมไพบวยดพบวยนทรัพย์สไินอ่ืน ๆ อันจะ
พป๐น็ารบั่นทอนคุณภาพชวิตตใหกลดลช สมชวิตตาพป๐นหลั็็ารบรตหารจัด็ารทรัพย์ทว่มวประสตทธตภาพ
อยไาชมา็หา็สามารถยึดถือและปฏตบัตตไดก พระพุทธอชค์ไดกทรชแสดชพรื่อชขอชสมชวิตตาไิกดัชนว้ิไา 

็ุลบุตรใน็รณวนว้ รูกจั็คิามไดกมาแหไชโภคทรัพย์ รูกจั็คิามสต้นไปแหไชโภค
ทรัพย์แลกิด ารชชวิตตอยูไอยไาชสม่ าพสมอไมไฟุุมพฟือยนั็ ไมไฝืดพคือชนั็ โดยมวหลั็ิไา 
รายไดกขอชพราจั็ทไิมรายจไาย และรายจไายขอชพราจั็ไมไทไิมรายรับดกิยอา็ารอยไาช
นว้ พปรวยบพหมือนคนถือตาชั่ช หรือลู็มือขอชพขาย็ตาชั่ชขึ้นแลกิ ็เรูกิไายัชขาดอยูไพทไานว้ 
หรือพ ต็นไปแลกิพทไานว้ ดัชนว้ ฉันใด ็ุลบุตรนว้ ็เฉันนั้นพขารูกจั็คิามไดกมาแหไชโภคทรัพย์ 
รูกจั็คิามสต้นสต้นไปแหไชโภคทรัพย์แลกิด ารชชวิตตอยูไอยไาชสม่ าพสมอ ไมไฟุุมพฟือยนั็               
ไมไฝืดพคือชนั็ โดยมวหลั็ิไา รายไดกขอชพราจั็ทไิมรายจไาย และรายจไายขอชพราจั็ไมไ
ทไิมรายรับ ดกิยอา็ารอยไาชนว้ ถกา็ุลบุตรนว้ พป๐นผูกมวรายไดกนกอย แตไส าพรเจ็ารพป๐นอยูไ
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อยไาชฟุุมพฟือยแลกิไซรก ็เจะมวผูก็ลไาิิไา ็ุลบุตรนว้ใชกจไายโภคทรัพย์ (อยไาชสุรุไยสุรไาย) 
พหมือนคน็ตนผลมะพดื่อ ฉันใด็เฉันนั้น แตไถกา็ุลบุตร พป๐นผูกมวรายไดกมหาศาล แตไ
ส าหรับ็ารพป๐นอยูไอยไาชแรกนแคกนแลกิไซรก ็เจะมวผูก็ลไาิิไา ็ุลบุตรนว้จั็ตายอดตาย
อยา็อยไาชคนอนาถา พมื่อใด ็ุลบุตรนว้ รูกจั็คิามไดกมาแหไชโภคทรัพย์ รูกจั็คิามสต้น
ไปแหไชโภคทรัพย์ แลกิด ารชชวิตตอยูไอยไาชสม่ าพสมอ ไมไฟุุมพฟือยนั็ ไมไฝืดพคือชนั็โดย
มวหลั็ิไา รายไดกขอชพราจั็ทไิมรายจไาย และรายจไายขอชพราจั็ไมไทไิมรายรับ             
ดกิยอา็ารอยไาชนว้ นว้พรวย็ิไา สมชวิตตา (คิามพลว้ยชชวิตตอยไาชสม่ าพสมอ)15 
สมชวิตตาจัดพป๐นหนึ่ชในหลั็็ารพลว้ยชชวิตตทว่ถู็ตกอชดวชาม ตามหลั็ทาชพระพุทธศาสนา              

โดยหลั็ใหญไใจคิามแลกิมุไชพนกนทว่คิามพอพพวยช พอดว พออยูไ พอ็ตน ไมไฟุุมพฟือยฟูุชพฟูอ คือ คิามรูก
จั็ประมาณใน็ารบรตโภคใชกสอย รูกจั็ประมาณใน็าร็ตนอยูไ อว็ทั้ช็ารไมไขกอชแิะ็ับทาชแหไช               
คิามพสื่อม เ็พป๐นอว็ขกอหนึ่ชทว่บุคคลทั่ิไปไมไคิรพ็ว่ยิขกอช ซึ่ชพรวย็ิไาอบายมุข 

อบายมุข คือ ชไอชทาช หรือ หนทาชแหไชคิามพสื่อม พหตุทว่จะท าใหกโภคทรัพย์สมบัตตสูญสต้น16

พรวย็ิไาอบายมุข 4 ดัชนว้ คือ 
1) อตตถวธุตตะ คือ คิามพป๐นนั็พลชหญตช ชอบพทว่ยิผูกหญตช 
2) สุราธุตตะ คือ คิามพป๐นนั็ดื่ม นั็พลชสุราพมรัย 
3) อั็ขะธุตตะ คือ คิามพป๐นนั็็ารพนัน 
4) ปาปมตตตะ คือ ็ารคบหาสมาคม็ับคนชั่ิ17 

ในทวฆชาณุสูตรแหไชคัมภวร์อัชคุตตรนต็าย อัฏฐ็นตบาต ไดก็ลไาิถึชประพดเนนว้ไิกิไา 
พปรวยบพหมือนสระน้ าใหญไมวทาชไหลพขกา 4 ทาช มวทาชไหลออ็ 4 ทาชบุรุษพึช

ปิดทาชไหลพขกา พปิดทาชไหลออ็ขอชสระนั้น และฝน็เมตไดกต็ตกอชตามฤดู็าล พมื่อ
พป๐นพชไนนว้ สระน้ าใหญไนั้น็เพหือดแหกชไปไมไพพต่มปรตมาณขึ้นพลย ฉันใด โภคทรัพย์ทว่
พ็ตดขึ้นโดยชอบอยไาชนว้ ็เฉันนั้นพหมือน็ัน มวทาชพสื่อม 4 ประ็าร คือ 1) พป๐นนั็พลช
หญตช 2) พป๐นนั็พลชสุรา 3) พป๐นนั็พลช ็ารพนัน 4) พป๐นผูกมวมตตรชั่ิ มวสหายชั่ิ               
มวพพ่ือนชั่ิ18 
ในสตชคาล็สูตร แหไชคัมภวร์ทวฆนต็าย ปาฏต็ิรรค ไดก็ลไาิถึชพรื่อชอบายมุข 6 นว้ิไา 

อรต ยสาิ็ไมไขก อชแิะอบายมุ ข  6  ประ็ารแหไ ช โภคะทั้ ชหลาย คื อ                    
1) ็ารหม็มุไนใน็ารพสพขอชมึนพมาคือสุราและพมรัย อันพป๐นพหตุแหไชคิามประมาท
พป๐นอบายมุขแหไชโภคะทั้ชหลาย 2) ็ารหม็มุไนใน็ารพทว่ยิไปตามตรอ็ซอ็ซอย      
ในพิลา็ลาชคืน พป๐นอบายมุขแหไชโภคะทั้ชหลาย 3) ็ารพทว่ยิดูมหรสพพป๐นอบายมุข
แหไชโภคะทั้ชหลาย 4) ็ารหม็มุไนใน็ารพลไน็ารพนันอันพป๐นพหตุแหไชคิามประมาท 
พป๐นอบายมุขแหไชโภคะทั้ ชหลาย 5)  ็ารหม็มุไนใน็ารคบคนชั่ ิ พป๐นมต ตร              

                                                           
15 อชฺ.ทส็.อ. 24/193/91. 
16 อชฺ.อฏฺ ็. 23/144/292. 
17 พระพทพพิทว (ป.อ.  ปยุตฺ โต) ,  พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลศัพท์ , พตมพ์ครั้ ชทว่  7 , 

(็รุชพทพมหานคร : มหาิตทยาลัยมหาจุฬาลช็รณราชิตทยาลัย, 2536), หนกา 377. 
18 อชฺ.อฏฺ ็. 23/54/342. 



 
59 

 
 

พป๐นอบายมุขแหไชโภคะทั้ชหลาย 6) ็ารหม็มุไนในคิามพ็วยจครกาน พป๐นอบายมุข  
แหไชโภคะทั้ชหลาย19 
็ารใชกจไายใชกทรัพย์ไป็ับอบายมุขดัช็ลไาิมานว้ พป๐น็ารด าพนตนชวิตตหยไอนยานและฟุุมพฟือย 

ท าใหกสูญพสวยทรัพย์โดยพปลไาประโยชน์และไมไพป๐นไปพพ่ือ็ารท าใหกทรัพย์พอ็พูนขึ้น และไมไท าใหกชวิตต
พัฒนาหรือพจรตญขึ้น มวแตไจะท าใหกชวิตตต็ต่ าลช นอ็จา็็ารรูกจั็ประมาณใน็ารบรตโภคใชกจไายทรัพย์
พลว้ยชชวิตตอยไาชพอพพวยช พอดว และสมดุลระหิไาชรายรับและรายจไายแลกิ ็ารใชกจไายทรัพย์พพ่ือ็าร
ลชทุน็ตจ็ารชานตไาช ๆ ตกอชค านึชถึชหลั็คิามพอพพวยช พอประมาณ็ับ็ าลัชทรัพย์ทว่มวอยูไอยไาชมว
พหตุผล มวภูมตคุกม็ันตนพอช็เจะพป๐น็ารลชทุนทว่มั่นคช ไมไพ็ตดภาิะพสว่ยชตไอ็ารลกมพหลิ หรือ็ลายพป๐น
คนมวภาระหนว้สตนตามมา อันจะ ไ็อใหกพ็ตดสภาพ็ารด าพนตนชวิตตทว่บวบคั้นพป๐นทุ็ข์ 

ดัชนั้น หลั็ส าคัญขอช็ารบรตโภคใชกจไายโดยรูกจั็ประมาณ คือมวสมชวิตตาพป๐นธรรมพครื่อชระลึ็
พมื่อจะบรตโภคใชกสอย ็เคือ็ารบรตโภคดกิยสตตป๎ญญา ไมไใชไ็ารบรตโภคดกิยตัณหา แตไใหกค านึชถึชคุณคไา
แทกขอช็ารบรตโภคใชกสอย ไมไคลกอยตามอ านาจ็ตพลสหรือตตดในคไานตยม ดัชนั้น ็ารใชกจไายโดยอาศัยหลั็
สมชวิตตาจึชพป๐นคิามรูกจั็ประมาณ พอพหมาะพอดวใน็ารบรตโภคใชกจไายทว่ประ็อบดกิยป๎ญญาและ
พป๐นไปพพ่ือ็ารสไชพสรตมใหกทรัพย์พอ็พูนมา็ข้ึน และท าใหกชวิตตพัฒนาพจรตญขึ้น 

4.3.2 การบริโภคใช้จ่ายทรัพย์ตามหลักโภคอาทิยะ 
็ารมวทรัพย์หรือไดกทรัพย์มาแลกิพ็เบสะสมไิกโดยไมไท าประโยชน์ ็เถือิไาพป๐นสต่ชทว่ไมไถู็ตกอช

และขัดตไอหลั็สัมมาอาชวิะ พชไนพดวยิ็ับ็ารแสิชหาทรัพย์ในทาชทว่ผตด และ็ารใชกทรัพย์ในทาชทว่พ็ตด
โทษพชไน็ัน 

ในสมัยพุทธ็าล พระพุทธพจกา็เทรชตตพตวยนพศรษฐวผูกหนึ่ช20 ซึ่ชมวทรัพย์สมบัตตสะสมไิกอยไาช
มา็มาย แตไตนพอช็ับบรตโภคอาหารคือปลายขกาิ็ับน้ าสกม นุไชหไมผกาพนื้อหยาบตัดพป๐นสามชต้นพยเบ
ตตด็ัน ยานพาหนะ็เใชกยานพ็ไา ๆ พมื่อถึชแ็ไ็รรมไมไมวบุตรมารับมรด็ พระพจกาปพสนทตโ็ศลจึชสั่ชใหก
ขนทรัพย์สมบัตตพขกาไิกในิัช พระพุทธพจกาไดกทรชตตพตวยนพศรษฐวทว่ครอบครอชทรัพย์สมบัตตไิก โดยไมไใชกใหก
พป๐นประโยชน์ิไา 

พป๐นอยไาชนว้แหละมหาบพตตร อสัตบุรุษไดกโภคะอันโอฬารแลกิ ยไอมไมไพลว้ยชตน
ใหกพป๐นสุข ใหกพอตบอต่ม ไมไพลว้ยชมารดาบตดา… บุตรภรรยา… คนรับใชก็รรม็รคนชาน… 
มตตรสหายผูกรไิมชาน ใหกพป๐นสุขใหกพอตบอต่ม ไมไประดตษฐานทั็ขตณาอันสไชผลสูชในสมณ
พราหมณ์ทั้ชหลาย ซึ่ชอ านิยอารมณ์ดวชาม มวผลพป๐นสุข พป๐นไปพพ่ือสิรรค์ โภคะขอช
พขาทว่มตไดก็ตนใชกโดยชอบพหลไานั้น ราชาทั้ชหลายยไอมรตบพอาไปพสวยบกาช โจรยไอมลั็พสวย
บกาช ไฟยไอมไหมกพสวยบกาช น้ ายไอมพัดพาไปพสวยบกาช ทายาทผูกไมไพป๐นทว่รั็ยไอมพอาไปพสวย
บกาช โภคะทรัพย์พหลไานั้นขอชพขาซึ่ชมตไดก็ตนใชกโดยชอบยไอมหมดสต้นไปพปลไา ไมไถึช็าร
บรตโภค พปรวยบพหมือนสระน้ าในถต่นอมนุษย์ ทั้ชทว่มวน้ าใส พยเน จืดสนตท ็ระจไาชแจ๋ิ มว
ทไาพรวยบราบ นไารื่นรมย์ คนจะตั็พอา็เไมไไดก จะดื่มจะอาบ จะท าตามปรารถนา็เ
ไมไไดก… 

                                                           
19 ทว.ปา. 11/247/202. 
20 ส .ส. 15/98/24. 
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สไินสัตบุรุษ ไดกโภคะอันโอฬารแลกิ ยไอมพลว้ยชตัิใหกพป๐นสุข ใหกพอตบอต่มพลว้ยช
มารดาบตดา…บุตรภรรยา…คนรับใชก็รรม็รคนชาน…มตตรสหายผูกรไิมชานใหกพป๐นสุขใหก
พอตบอต่ม ยไอมประดตษฐานทั็ขตณาอันสไชผลสูชในสมณพราหมณ์ทั้ชหลาย ซึ่ชอ านิย
อารมณ์ดวชาม มวผลพป๐นสุข... 

คนชั่ิไดกทรัพย์แลกิ ตัิพอช็เไมไ็ตนไมไใชก ทั้ช็เไมไใหก (แ็ไใคร ๆ) พหมือนดัชน้ าอยูไ
ในถต่นขอชอมนุษย์ จะใชกดื่ม็เไมไไดก คนยไอมอดใชก สไินิตญํูชนมวป๎ญญาไดกโภคะแลกิ 
ยไอม็ตนใชกและท า็ตจ (ชานขอชตนแล็าร็ุศลชไิยผูกอ่ืน) พขาพป๐นคนพลตศล้ า ไดกพลว้ยชดู
หมูไญาตตแลกิ ไมไมวใครตตพตวยนไดก ยไอมพขกาถึชถต่นสิรรค์…21 
จา็พุทธพจน์ดัช็ลไาิสอนิไา คิรจะถือพอาประโยชน์จา็็ารมวโภคะหรือทรัพย์สตน ไมไใชไมว

ทรัพย์สมบัตตพ เ็บไิกพฉย ๆ ็ารมวทรัพย์นั้นยไอมมวิัตถุประสชค์พพ่ือใชกใหกพป๐นประโยชน์ สไินแนิทาชขอช
็ารใชกโภคทรัพย์นั้น ็เถือตามหลั็โภคอาทตยะ 5 ประ็าร22 คือ 

1) ใชกจไายทรัพย์พลว้ยชตนพอช พลว้ยชดูครอบครัิ มารดาบตดา ใหกพป๐นสุข 
2) ใชกทรัพย์นั้นบ ารุชพลว้ยชมตตรสหาย ผูกรไิม ต็จ็ารชานใหกพป๐นสุข 
3) ใชกปูอช็ันภยันตรายตไาช ๆ 
4) ท าพลว คือ ็ารบ ารุชสชพคราะห์ 5 อยไาช ไดกแ ไ็ 

4.1 อตตถตพลว ใชกตกอนรับแข็ คนทว่ไปมาหาสูไ ซึ่ชพป๐นพรื่อชขอช็ารปฏตสันถาร 
4.2 ญาตตพลว ใชกสชพคราะห์ญาตต 
4.3 ราชพลว ใชกบ ารุชราช็ารดกิย็ารพสวยภาษวอา็ร พป๐นตกน 
4.4 พทิตาพลว บ ารุชพทิดา คือสต่ชทว่พคารพนับถือตามลัทธตคิามพชื่อ  หรือ         

ตามขนบธรรมพนวยมขอชสัชคม 
4.5 ปุพพพปตพลว ท าบุญอุทตศใหกแ ไ็บุพ็ารวชนทว่ลไิชลับไปแลกิ 
4.6 บ ารุชสมณพราหมณ์ คือ พระสชฆ์ผูกประพฤตตดว ปฏตบัตตชอบ ผูกฝึ็ฝนพัฒนา

ตนพอชไมไประมาทมัิพมา ผูกจะด ารชธรรมไิกใหกแ็ไสัชคม23 
 พระพุทธศาสนาไดกจ าแน็ประพภทขอชบุคคลตามลั็ษณะขอช็ารหาพลว้ยชชวิตตโดยแบไช
ลั็ษณะ็ารหาพลว้ยชชวิตตขอชบุคคลพป๐น 10 ประพภท24 ดัชนว้ 

1) พป๐นบุคคลแสิชหาทรัพย์โดยไมไชอบธรรมอาจโดยมตจฉาชวพ ลั็ขโมย ปลกน จว้         
มว็ารท าทารุณคนอ่ืน พมื่อไดกทรัพย์มาแลกิ ็เพ็เบสะสมพอาไิกใชกจไายอยไาชจ า็ัดจ าพขว่ย อยูไอยไาช         
อดอยา็ ไมไแบไชป๎นใหกญาตตพว่นกอชหรือพพ่ือนฝูช ไมไท าบุญ พระพุทธพจกาทรชตตพตวยนคนประพภทนว้         
ทั้ช็ารแสิชหาและ็ารใชกทรัพย์ 

                                                           
21 ส .ส. 15/98/24. 
22 อชฺ.ปํฺจ็. 22/87/129. 
23 พระธรรมปิฎ็ (ป.อ. ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์, (็รุชพทพมหานคร : มหาิตทยาลัย

มหาจุฬาลช็รณราชิตทยาลัย, 2537), หนกา 57-58. 
24 พระธานว พขมธมฺโม (จ าปา), “ศึ็ษาสัมมาอาชวิะในพระพุทธศาสนาพุทธ”, ิตทยานตพนธ์ปรตญญา         

พุทธศาสตรมหาบัณฑตต, (บัณฑตติตทยาลัย : มหาิตทยาลัยมหาจุฬาลช็รณราชิตทยาลัย), 2550, หนกา 56-58. 
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2) พป๐นบุคคลทว่แสิชหาทรัพย์โดยไมไชอบธรรม มว็าร็ระท ารุนแรชหรือ็ารท ารกาย
ผูกอ่ืนพพ่ือใหกไดกทรัพย์มา ครั้นแลกิ็เใชกจไายทรัพย์นั้นพลว้ยชตนอยไาชอต่มหน าส าราญ แตไไมไมว็ารแบไชป๎น
ผูกอื่น ไมไท าบุญ พระพุทธพจกาทรชตตพตวยนคนประพภทนว้ ทั้ช็ารแสิชหาและ็ารใชกทรัพย์ 

3) พป๐นบุคคลแสิชหาทรัพย์โดยไมไชอบธรรม มว็ารท ารกายบุคคลอ่ืนพพ่ือใหกไดกทรัพย์มา 
ครั้นแลกิใชกจไายทรัพย์นั้นพลว้ยชตนใหกอต่มหน าส าราญ แจ็จไาย แบไชป๎นผูกอ่ืน และท าบุญ พระพุทธอชค์
ทรชตตพตวยนพรื่อช็ารแสิชหาโดยไมไชอบธรรม แตไทรชสรรพสรตญพรื่อชอ่ืน ๆ 

4) พป๐นบุคคลทว่แสิชหาทรัพย์ทั้ชโดยชอบธรรมบกาชและไมไชอบธรรมบกาช โดยมว็ารท า
รกายผูกอ่ืนบกาช ไมไท ารกายผูกอ่ืนบกาช ครั้นแลกิใชกจไายอยไาชตระหนว่ถว่พหนวยิ อดอยา็ ไมไแบไชป๎นใหกผูกอ่ืน              
ไมไท าบุญ พระพุทธพจกาทรชสรรพสรตญพฉพาะพรื่อช็ารแสิชหาทรัพย์โดยชอบธรรมและไมไท ารกายผูกอ่ืน 
สไินพรื่อชอ่ืนทรชตตพตวยนทั้ชหมด 

5) พป๐นบุคคลทว่แสิชหาทรัพย์ท้ัชโดยชอบธรรมบกาช และไมไชอบธรรมบกาช โดยมว็ารท า
รกายผูกอ่ืนบกาช ไมไท ารกายผูกอ่ืนบกาช ครั้นแลกิใชกจไายทรัพย์พลว้ยชตนพอชไมไใหกอดอยา็ แตไไมไแบไชป๎นใหกผูกอ่ืน 
ไมไท าบุญ พระพุทธพจกาทรชตตพตวยน 2 ประ็าร คือแสิชหาทรัพย์โดยไมไชอบธรรมและท ารกายผูกอ่ืน
ประ็ารหนึ่ช ็ับ็ารไมไแบไชแบไชป๎นผูกอื่นและไมไท าบุญอว็ประ็ารหนึ่ช สไินพรื่อชอ่ืนทรชสรรพสรตญ 

6) คนทว่แสิชหาทรัพย์โดยชอบธรรมบกาชไมไชอบธรรมบกาช โดยท ารกายผูกอ่ืนบกาช โดยไมไ
ท ารกายผูกอ่ืนบกาช ครั้นแลกิใชกจไายทรัพย์นั้น พลว้ยชตัิพอชอยไาชอต่มหน าส าราญ แบไชป๎นแจ็จไายผูกอ่ืนบกาช 
ท าบุญบกาช พระพุทธพจกาทรชตตพตวยนในพรื่อช็ารแสิชหาทรัพย์โดยไมไชอบธรรมและท ารกายผูกอ่ืนพพวยช
พรื่อชพดวยิ ทรชสรรพสรตญในพรื่อชอ่ืน ๆ ทั้ชหมด 

7) พป๐นบุคคลทว่แสิชหาทรัพย์โดยชอบธรรม ไมไพบวยดพบวยนใคร แลกิจไายทรัพย์พลว้ยช
ตนพอชอยไาชตระหนว่ถว่พหนวยิ ไมไแบไชป๎นแจ็จไายผูกอ่ืน ไมไท าบุญ พระพุทธพจกาทรชสรรพสรตญพรื่อช          
็ารแสิชหาทรัพย์โดยชอบธรรม ไมไพบวยดพบวยนคนอื่นพพวยชพรื่อชพดวยิ ทรชตตพตวยนพรื่อชอ่ืน ๆ ทั้ชหมด 

8) พป๐นบุคคลทว่แสิชหาทรัพย์โดยชอบธรรมไมไท ารกายใคร ครั้นแลกิใชกจไายทรัพย์นั้น 
พลว้ยชตัิพอชใหกอต่มหน าส าราญ แตไไมไแบไชป๎นใหกผูกอ่ืน ไมไท าบุญพระพุทธพจกาทรชตตพตวยนพรื่อช ไมไแจ็จไาย 
ไมไท าบุญพพวยชพรื่อชพดวยิ ทรชสรรพสรตญพรื่อชอ่ืน ๆ 

9) พป๐นบุคคลทว่แสิชหาทรัพย์โดยชอบธรรมไมไท ารกายใคร ครั้นแลกิใชกจไายทรัพย์นั้น
พลว้ยชตนพอชใหกอต่มหน าส าราญ แบไชป๎นแจ็จไาย และท าบุญบกาช แตไไปหม็มุไนยึดมั่นถือมั่นอยูไ็ับโภค
ทรัพย์พหลไานั้น จึชตั้ชหนกาตั้ชตาแสิชหาโดยไมไรูกิไาพทไาไรจึชจะพอ มวคิามพอใจและมวคิามสุขอยูไ็ับ
คิามร่ าริย ไมไใชกป๎ญญาตรอชพหเนคุณและโทษขอช็ารสลัดออ็จา็ทรัพย์สมบัตต พหลไานั้นพพ่ือมุไชสูไ
คิามสลัดออ็ พระพุทธพจกาทรชตตพตวยนในพรื่อชมวใจหม็มุไนอยูไ็ับโภคทรัพย์สมบัตต ไมไมวป๎ญญาตรอช
พหเนโทษใน็ารหม็มุไนนั้นแตไทรชสรรพสรตญพรื่อช็ารแสิชหาทรัพย์โดยชอบธรรม ็ารพลว้ยชตนใหกอต่ม
หน าส าราญ และ็ารแจ็จไายแบไชป๎นตลอดจน็ารท าบุญ 

10) พป๐นบุคคลทว่แสิชหาทรัพย์โดยชอบธรรมไมไท ารกายใคร ครั้นแลกิใชกจไายทรัพย์นั้น
พลว้ยชตนพอชใหกอต่มหน าส าราญ แบไชป๎นแจ็จไายและท าบุญ ไมไหม็มุไนอยูไ็ับทรัพย์สมบัตตนั้น มวป๎ญญา
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ตรอชพหเนโทษใน็ารหม็มุไน จดจไออยูไ็ับ็ารสะสมโภคทรัพย์จึชพ็ตดป๎ญญาคตดจะปลไอยิาชโภคทรัพย์
นั้น พพ่ือแสิชหาแนิทาชแหไช็ารดับทุ็ข์ตไอไป25 

อยไาชไร็เดว แมกจะแสิชหาทรัพย์โดยชอบธรรม และใชกจไายทรัพย์นั้นใหกพป๐นประโยชน์แลกิ       
็เยัชไมไถือิไาพป๐น็ารปฏตบัตตทว่พ ว็่ยิ็ับทรัพย์ทว่ถู็ตกอชทาชธรรมโดยสมบูรณ์ทั้ชนว้พพราะทาชธรรมยัชพนกน
คุณคไาทาชจตตใจและทาชป๎ญญาอว็ดกิย ็ารปฏตบัตตทว่พ็ว่ยิ็ับทรัพย์ทว่ถู็ตกอชทาชธรรมโดยสมบูรณ์คือ 
็าริาชใจิาชทไาทวตไอทรัพย์นั้นิไา จะตกอชพป๐นไปดกิยนตสสรณป๎ญญา คือ มวคิามรูกพทไาทัน พขกาใจใน
คุณคไาหรือประโยชน์ทว่แทกจรตชขอชทรัพย์ และขอบพขตแหไชคุณคไาหรือประโยชน์นั้น 
 
4.4 วิเคราะห์คุณค่าทางจริยธรรมของสัมมาอาชีวะต่อบุคคล 

1) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนกายสุจริต 
สัมมาอาชวิะพป๐นหลั็็ารประ็อบอาชวพทว่ไมไมุไชพบวยดพบวยนผูกอ่ืน แตไตรช็ันขกาม็ลับมุไชใหก

คิามชไิยพหลือพอ้ือพฟื๒อประโยชน์แ็ไผูกอ่ืน ไมไพอารัดพอาพปรวยบ็ดขว่ขไมพหช แตไคอยสนับสนุนและหยตบ
ยื่น ็ารแสดชออ็ซ่ึช็าร็ระท าทว่อยูไบนพื้นฐานขอชหลั็สัมมาอาชวิะถือิไาพป๐น็าร็ระท าดวทาช็ายทว่
พหเนไดกชัด ็าร็ระท าทว่บไชบอ็ิไาพป๐น็าร็ระท าทว่พป๐น็ายสุจรตต ไดกแ ไ็ 

1) ไมไพบวยดพบวยน ไมไสรรพสรตญ็ารพบวยดพบวยนชวิตต รไาช็ายขอชผูกอ่ืน มวพมตตา็รุณา
ชไิยพหลือผูกอื่นใหกมวคิามสุข 

2) ไมไท าคิามผตดตไอทรัพย์สตนขอชผูกอื่น ไมไสไชพสรตม็ารท าผตดตไอทรัพย์สตนขอชผูกอ่ืน พชไน 
ไมไขโมย ฉกอโ็ช หลอ็ลิชพอาทรัพย์สตนขอชผูกอื่น มวพมตตา็รุณา ชไิยพหลือผูกอื่นใหกมวคิามสุข 

3) ไมไท าคิามผตดทาชพพศ พชไน ไมไนอ็ใจคูไครอชขอชตน ไมไประพฤตตหรือแสดชอนาจาร
ทาชพพศ ไมไขายบรต็ารทาชพพศ พป๐นตกน 

4) ไมไพสพและไมไสไชพสรตม็ารพสพสต่ชมึนพมาทุ็ชนตด 
หา็พตจารณาตามหลั็พระพุทธศาสนาแลกิ ็าร็ระท าดวทาช็ายหรือ็ายสุจรตตนั้นยไอมตั้ชอยูไ

บนพ้ืนฐานขอชศวล 5 และ็ุศล็รรมบถสไินทว่พป๐น็ายสุจรตต 3 ซึ่ชพป๐นพหมือนแบบแผนขั้นพ้ืนฐาน        
ขอช็ารปฏตบัตตตนขอชพุทธศาสนต็ชนทั้ชหลาย 

็ารด าพนตนชวิตตตามหลั็สัมมาอาชวิะพ็ื้อหนุน็ายสุจรตตหรือ็ารพลว้ยชชวพชอบทาช็าย ดัชนว้ 
คือ 

1) ปาณาตตปาต  ปหาย ฯพปฯ สพฺพปาณภูตหตตานุ็มฺปิ โหตต. แปลิไา ละ็ารฆไา            
็ารพบวยดพบวยน หมายคิามิไา พิกนจา็็ารฆไาสัติ์ใหกตาย ็ไอนจะถึช็ าหนดอายุขอชตน มวพมตตา
็รุณาชไิยพหลือพ็ื้อ็ูล็ัน26 

หา็มนุษย์ยึดหลั็สัมมาอาชวิะใน็ารด าพนตนชวิตตอยไาชแทกจรตช ยไอมหลว็พลว่ยช็ารพบวยดพบวยน
มนุษย์ ็ารประทุษรกาย ็ารทรมานสัติ์ ็ารท าสัติ์ใหกไดกรับคิามล าบา็ หรือ็ารฆไาสัติ์พพ่ือด ารชชวพ
ตนพอชใหกอยูไรอด และจะไมไมวจตตยตนดวใน็ารสไชพสรตมใหกผูกอ่ืน็ระท าแตไ็ลับจะแสดชคิามพมตตา็รุณา
ตไอพพ่ือนมนุษย์และตไอสัติ์ทั้ชปิชใหกไดกรับประโยชน์สุข 

                                                           
25 ส .สฬา. 18/364/296-303. 
26 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/264/282. 
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๒) อทตนฺนาทาน  ปหาย ฯพปฯ อทตนฺน  พถยฺยสชฺขาต  อนาทาตา โหตต .  แปลิไา              
ละอทตนนาทาน พคารพ็รรมสตทธต์ในทรัพย์ขอชผูกอื่น27 

อทตนฺน คือ ิัตถุสต่ชขอชทว่พจกาขอชมตไดกอนุญาตใหก หมายถึช็ารมตไดกอนุญาตโดยพขวยนหนัชสือ
อนุญาต หรือมตไดกหยตบยื่นใหก็ลไาิอนุญาตใหก หรือแสดช็ตรตยาอา็ารใหกรูกิไาอนุญาต 

อาทาน หมายถึช ็ารยึดถือพอาโดยอา็าร มวลั็ขโมย จว้ปลกน ิต่ชราิ ขไมขูไยั็ยอ็ ฉกอโ็ช หรือ
สับพปลว่ยน พป๐นตกน 

จดุมุไชหมายขอช็ารชดพิกนจา็็ารพลว้ยชชวพดกิย็ารลั็ขโมย ็เพพ่ือท าใหกมนุษย์มว็ารด ารชชวิตต
อยูไดกิยสัมมาชวพ ็ารจะแสิชหาิัตถุสต่ชขอชตไาช ๆ มาพป๐นขอชตนนั้น ็เจะตกอชพป๐น็ารหามาไดกในทาช
ทว่ชอบทว่คิรตามครรลอชครอชธรรมไมไพบวยดพบวยนในสตทธตขอชคนอ่ืนโดย็ตรตยาอา็ารแหไชขโมย พชไน 
โจร็รรม อนุโลมโจร็รรม และฉายาโจร็รรม พป๐น็ารท าใหกคนอ่ืนพขาพสวยสตทธตบาชอยไาชในทรัพย์สตน
ไป พมื่อ็ลไาิโดยสรุป็เคือพพ่ือปูอช็ัน็ารท าลายในทรัพย์ขอช็ันและ็ัน 

ผูกทว่พิกนจา็็ารถือพอาสต่ชขอชทว่พจกาขอชมตไดกใหก ยไอมจะไดกรับคิามดวหลายอยไาช  พชไน ท าใหกมว
จตตใจสูช พป๐น็ารรั็ษาตัิพอชไมไใหกใฝุต่ า พป๐นมนุษย์ทว่จะมวศั็ดต์ศรวขึ้น พป๐น็ารรั็ษาครอบครัิขอชตน 
และท าใหกสัชคมด ารชอยูไไดกนาน 

3) ็าพมสุ มตจฺฉาจารา ปหาย ฯพปฯ น จารตตฺต  อาปชฺชตตา โหตต. แปลิไา ละ็าร
ประพฤตตผตดใน็ามไมไลไิชละพมตดประพิณวทาชพพศ หมายถึช ็ารไมไพลว้ยชชวพทว่พ็ว่ยิขกอชดกิยพรื่อชลาม็ 
็ารพสพพมถุน (ธรรมขอชคนคูไ็ัน) สไินค าิไา มตจฉาจาร หมายถึช ็ารประพฤตตลาม็อันบัณฑตต (ผูกรูก)    
ตตพตวยนไดก28 

สามวภรรยาทว่ประพฤตตอยูไใน็ารพสพพมถุนธรรมตไอ็ัน มตไดกพป๐น็าร็ระท าทว่ลาม็บัณฑตตคือ
ผูกรูกทั้ชหลายพึชตตพตวยนไมไไดกพพราะพป๐นไปตาม ต็จธรรมดาขอชโล็ แตไถกาชายหรือหญตชทว่พลว้ยชชวพดกิย็าร
ประพฤตตลไิช็าพมตไอชายหรือหญตชทว่ไมไพป๐นสามวหรือภรรยาขอชตนและชายหรือหญตชนั้นมวผูกพตทั็ษ์
รั็ษาหิชแหนอยูไ 

จุดประสชค์ขอช็ารพลว้ยชชวพชอบดกิยคิามบรตสุทธต์ ไมไพอาพรือนรไาชพขกาแล็็ับตัณหา็เพพ่ือ
ประสชค์ใหกมนุษย์รูกจั็หาพลว้ยชชวิตตดกิยภูมตป๎ญญาหรือ็ าลัชขอชตน รูกจั็อดทนใน็ารท าชานและ    
หยาดพหชื่อนว้พอชทว่จะสรกาชคนใหกพป๐นคนดว สรกาชคิามพป๐นปึ็แผไนปูอช็ันคิามแต็รกาิในหมูไมนุษย์
ดกิย็ารปฏตบัตตตนตามฐานะทว่ตนมวอยูไ พชไน พป๐นภรรยามวคิามจชรั็ภั็ดวในสามวแหไชตน พป๐นสามว
ประ็อบดกิย สทารสันโดษ ยตนดวในภรรยาขอชตน ไมไขกอชแิะ็ับหญตชอื่นทว่ไมไใชไภรรยาขอชตน 

็ลไาิโดยสรุป ็ารพลว้ยชชวพทว่พิกนจา็็ารประพฤตตผตดใน็าม็เพพ่ือคุกมครอชคิามพป๐นปึ็แผไน
ทาชสัชคม ประ็ันสันตตสุขขอชครอบครัิ และพป๐น็ารรั็ษาอนาคตขอชอนุชนในตระ็ูล 

สัมมาอาชวิะยัชพ็ื้อหนุน็ายสุจรตตดกาน็ารละสต่ชมึนพมาทุ็ชนตด ็ารไมไขกอชแิะ็ับสต่ชพสพตตด
ทั้ช็ารซื้อหรือขาย และไมไสนับสนุนสไชพสรตมใหกพ็ตด็ารทดลอชพรวยนแบบ รูกโทษและภัยจา็สต่ชพสพตตด
ิไาพป๐นอันตรายทั้ชแ ไ็ตนพอชและคนรอบขกาช ็ารไมไประ็อบอาชวพทว่สไชพสรตมใหกมนุษย์มัิพมา็ับสต่ชพสพ
ตตดจัดิไาพป๐น็ารพลว้ยชชวิตตทว่ถู็ตกอช 

                                                           
27 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/265/282. 
28 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/266/282. 
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คุณคไาทาชจรตยธรรมทาชสัชคมขอชสัมมาอาชวิะในแชไ็ารพ็ื้อหนุน็ายสุจรตต พป๐นทาชแหไ ช 
็าร็ระท าคิามดวทาช็าย 3 ประ็าร คือ ไมไพบวยดพบวยนสัติ์อ่ืนใหกไดกรับคิามล าบา็จา็็ารพลว้ยชชวพ 
ไมไพลว้ยชชวิตตดกิย็ารลั็ขโมย ไมไพลว้ยชชวิตตดกิย็ารประพฤตตผตดใน็าม ทั้ชไมไสนับสนุนสไชพสรตมอาชวพ
พหลไานว้ ยไอม ไ็อใหกพ็ตด็ารสรกาชสิัสดตภาพในรไาช็ายทรัพย์สตน และไมไประพฤตตผตดประพิณวขอช็ันและ
็ัน ถกาหา็มนุษย์พลว้ยชชวพทว่ถู็ตกอชชอบธรรมไดกอยไาชสมบูรณ์แลกิ จะชไิยบรรพทาคิามิุไนิายไดก           
โดยสต้นพชตช และพป๐นแนิทาชใหกพ็ตดสันตตสุขรไมพยเนในสัชคม 

2) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนวจีสุจริต 
สัมมาอาชวิะพ็ื้อหนุน็ารประ็อบิจวสุจรตต คือสไชพสรตมสนับสนุนใหก็ลไาิค าสัตย์จรตช               

ไมไพูดพทเจ หลอ็ลิช ตลอดจน็ารพูดจาไพพราะสุภาพ ใหก็ าลัชใจผูกอ่ืนทว่็ าลัชพดือดรกอน พูดแตไในสต่ชทว่
มวประโยชน์ พพราะ็ารมวอาชวพทว่สุจรตตจะตกอชไมไใชกิาจาพป๐นพครื่อชมือใน็ารหาประโยชน์ใหกตนพอช 
ตกอชไมไพูดจาใหกผูกอ่ืนพ็ตดคิามพดือดรกอน แต็แย็ตลอดจน็ารพูดจาทว่จะพป๐น็ารบั่นทอนคุณชาม
คิามดวในตน ็ารประ็อบิจวทว่สุจรตต็เคือ็ารชดพิกนจา็็ารผตดหลั็ขอชศวล ในขกอ 4 คือ พิกนจา็            
็ารพูดปด และ็ุศล็รรมบถดกานิจวสุจรตต 

สัมมาอาชวิะพ็ื้อหนุนิจวสุจรตตหรือ็ารพลว้ยชชวพชอบทาชิาจา ดัชนว้ คือ 
1) มุสาิาท  ปหาย ฯพปฯ สมฺปชานมุสา ภาสตตา โหตต. แปลิไา ละ็ารพูดพทเจ ไมไยอม็ลไาิ

พทเจพพราะพหตุผลตนพอช ผูกอื่น หรือพพราะพหเนแ ไ็ผลประโยชน์ใด ๆ29 
็ารชดพิกนจา็ค าพูดทว่ไมไตรช็ับคิามพป๐นจรตชนั้น ป็ตตหมายถึช ็ารพิกนจา็็าร็ลไาิค าทว่ไมไ

พป๐นจรตชิไาพป๐นจรตชดกิยพจตนา อันไดกแ็ไพิกนจา็็ารพูดพทเจนั้นพอช 
จุดมุไชหมายขอช็ารประพฤตตปฏตบัตต ็เคือปูอช็ัน็ารท าลายผลประโยชน์ขอช็ันและ็ันดกิย

็ารพูดพทเจพป๐น็าร็ระท าทว่ท าใหกพ็ตดคิามไมไพชื่อถือ นอ็จา็นว้็ารพลว้ยชชวพชอบทาชิาจายัชริมไป
ถึช็ารพิกนจา็็ารพลว้ยชชวพดกิย็ารพูดพทเจ พูดปด ทนสาบาน ท าพลไห์็ระพทไห์ มายา ท าพลสนัย            
พสรตมคิาม อ าคิาม รายชานพทเจ ท าหลั็ฐานปลอมแปลช และท าพครื่อชหมายใหกคนอ่ืนหลชพชื่อ            
พป๐นตกน 

ดัชนั้น ็ารพลว้ยชชวพชอบทาชิาจา็เคือพิกนค าพูดทว่พป๐นอัปมชคล พูดแตไค าทว่พป๐นมชคล หรือพูด
แตไค าจรตช ค าพูดทุ็ค าจะตกอชมวสารประโยชน์ สามารถอตชหลั็ธรรมิตนัยจึชจะพป๐นค าพูดทว่ผูกรูกทั้ชหลาย
ใหก็ารย็ยไอช 

นอ็จา็นว้ สัมมาอาชวิะใน็ารพ็ื้อหนุนิจวสุจรตต ยัชจ าแน็็ารพิกนจา็็ารพูดปดในมุสาิาท
ในศวลขกอทว่ 4 โดยแบไชออ็พป๐น 3 ประพภท คือ 

1) มุสา 
2) อนุโลมมุสา 
3) ปฏตสสิะ30 
 
 

                                                           
29 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/267/283. 
30 พระพทพดตล็, อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, (็รุชพทพมหานคร : ธรรม-สภา, 2535),          

หนกา 192. 
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1) มุสา ็ลไาิค าพทเจนั้น จ าแน็ไิก 7 ประพภท คือ 
1.1 ปด ไดกแ็ไ มุสาโดยไมไตกอชอาศัยขกอมูล พชไน พหเนิไาไมไพหเน รูกอยูไิไา  

ไมไรูกมว 4 อยไาช คือ 
1.1.1 พูดพพ่ือจะใหกพขาแต็แย็็ัน พรวย็ิไา สไอพสวยด 
1.1.2 พูดพพ่ือจะโ็ชพขา พรวย็ิไา หลอ็ 
1.1.3 พูดพพ่ือจะย็ยไอชทไาน พรวย็ิไา ยอ 
1.1.4 พูดไิกแลกิไมไรับ พรวย็ิไา ็ลับค า 

1.2 ทนสาบาน ไดกแ็ไ ็ตรตยาทว่พสวยสัตย์ิไาพูดคิามจรตช แตไไมไตั้ชใจจรตช 
พชไน พป๐นพยานทนสาบานแลกิพปิดคิามพทเจ 

1.3 ท าพลไห์็ระพทไห์ ไดกแ็ไ ็ตรตยาทว่แสดชอา็ารอิดอกาชคิามศั็ดต์สตทธต์ทว่
ไมไมวจรตช พชไน อิดิไารูก ยตชไมไออ็ ฟ๎นไมไพขกา พป๐นตกน 

1.4 มารยา ไดกแ็ไ ็ตรตยาทว่แสดชอา็ารใหกพขาพหเนผตดจา็คิามพป๐นจรตช 
พชไนป๎๒นคิามจรตชใหกพขาพหเนิไาพป๐นคนมวศวล พป๐นตกน 

1.5 ท าพลศ ไดกแ็ไ พูดมุสาพลไนส านิน พชไน พหเนคนิต่ชหนวพขกามาพมื่อผูกไลไ
ตามมาถามจะใหกพขาถู็จับไดก จึชพลไนส านินิไา ตั้ชแตไมายืนอยูไทว่นว้ยัชไมไมวใคริต่ชมาพลย 

1.6 พสรตมคิาม ไดกแ็ไ พูดมุสาอาศัยขกอมูลพดตม แตไละขกอคิามทว่ประสชค์
จะใหกรูกออ็พสวยพพ่ือใหกผูกฟ๎ชพขกาใจพป๐นอยไาชอ่ืน พชไน ตตดประ็าศลดราคาสตนคกา แตไพมื่อลู็คกาซื้อสตนคกา
ตามปูายนั้นแลกิ็ลับพรวย็พอาตามราคาพตเม โดยอกาชิไาสตนคกาทว่ตตดปูายไิกนั้นหมดแลกิลั็ษณะดัช็ลไาิ
จัดิไาพป๐น็ารอ าคิามไิกไมไใหกผูกอื่นไดกพขกาใจตามจรตชนั้น 

2) อนุโลมมุสา ไดกจ าแน็ออ็พป๐น 2 ประพภท คือ 
2.1 พสวยดแทช ไดกแ็ไ ็ตรตยาทว่ิไาผูกอ่ืนใหกพจเบใจ พชไน ็ารพูดพาดพตชถึช         

พ้ืนพพพดตมขอชพขา ซึ่ชพรวย็ิไา “ประชด” 
2.2 สับปลับ ไดกแ็ไ พูดปดดกิยคิามคะนอชิาจา แตไผูกพูดไมไไดกตั้ชใจจะ

ใหกผูกฟ๎ชพขกาใจผตด 
3) ปฏตสสิะ ปฏตสิะ หมายถึช แตไพดตมคตดจะท าคิามนั้นจรตช แตไภายหลัชไมไท า

คิามนั้น ปฏตสสิะ จ าแน็ออ็พป๐น 3 ประพภท คือ 
3.1 ผตดสัญญา ไดกแ็ไ ทั้ชสอชท าสัญญาแ็ไ็ัน แตไภายหลัชฝุายหนึ่ช็ลับ

บตดพลต้ิไมไท าตามสัญญานั้น พชไน ท าสัญญาจกาช พป๐นตกน 
3.2 พสวยสัตย์ ไดกแ็ไ ใหกสัตย์แ็ไทไานฝุายพดวยิ ิไาตนจะท าหรือไมไท า

พชไนนั้น แตไภายหลัชไมไท าตาม พชไน ขการาช็ารผูกถิายสัตย์สาบานิไา จะรับราช็ารดกิยคิามซื่อสัตย์ 
แตไภายหลัชฉกอโ็ชหรือทุจรตตตไอหนกาทว่ พป๐นตกน 

3.3 คืนค า ไดกแ ไ็ รับิไาจะท าสต่ชนั้น ๆ แตไภายหลัชไมไท า พชไน รับิไาจะใหก
สต่ชขอชนั้นแ็ไทไานแลกิไมไใหก พป๐นตกน 

ดัชทว่ไดก็ลไาิมาแลกิขกาชตกนนว้พป๐นมุสาิาททว่มวโทษแ็ไผูกพูด พพราะนอ็จา็จะท าใหกตนพอช
พสวยหายแลกิ ยัชท าใหกอ่ืนไดกรับคิามพสวยหายดกิย ็ารพูดจึชพป๐นพรื่อชทว่พราคิรจะระมัดระิัชใหกมา็
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ทว่สุด แมกในมรรค 8 ซึ่ชพป๐นทาชไปสูไพระนตพพานยัชไดก็ าหนดขกอสัมมาิาจาไิกพป๐นหลั็ปฏตบัตตทว่ท าใหก
ทุ็คนนั้นถึชซึ่ชคิามพป๐นอรตยบุคคล 

นอ็จา็นว้ยัชมวสต่ชทว่คิรจะ็ลไาิถึชอว็พรื่อชหนึ่ชคือมุสาิาททว่ไมไมวโทษ ็ลไาิคือ พป๐นมุสาิาททว่
ผูกพูดไปแลกิ ไมไมวโทษแ ไ็ผูกพูด พรวย็ิไา ยถาสัญญา 

ยถาสัญญา คือ ค าพูดไปตามคิามส าคัญมวลั็ษณะอยไาชหนึ่ชคือพรื่อชไมไจรตชแตไผูกพูดมวพจตนา
บรตสุทธต์ พูดไปตามคิามส าคัญขอชตน ซึ่ชยถาสัญญานว้จ าแน็ไดกพป๐น 4 ขกอ คือ 

1) โิหาร ไดกแ็ไ ถกอยค าทว่ใชก็ันพป๐นธรรมพนวยม พชไน ิตธวพขวยนจดหมายแสดชคิามอไอน
นกอม พสวยใจ ขอบคุณ หรือ ต็รตยาทว่ชอบคุยมา็ พป๐นตกน 

2) นตยาย ไดกแ็ไ พรื่อชพปรวยบพทวยบ พพ่ือใหกไดกใจคิามพป๐นสุภาษตต พชไน พูดพรื่อชราชสวห์ 
นายพราน พป๐นตกน 

3) ส าคัญผตด ไดกแ็ไ ็ตรตยาทว่ผูก พูดส าคัญผตดแลกิพูดไปตามคิามส าคัญนั้น  พชไน            
ิันอาทตตย์ แตไผูกพูดส าคัญผตดไปิไาพป๐นิันจันทร์ พมื่อมวถาม เ็บอ็พขาไปิไาพป๐นิันจันทร์ พป๐นตกน 

4) พลั้ช ไดกแ็ไ ็ตรตยาทว่ผูกพูดตั้ชใจจะพูดอยไาชหนึ่ช แตไปา็ไปพูดอว็อยไาชหนึ่ชโดยมตไดก
ตั้ชใจจะพูดปด พชไน พขาถามิไา ไปไหนมา แตไตอบิไา พปลไา พป๐นตกน 

มุสาิาททั้ช 4 ขกอนว้ ไมไมวโทษแ ไ็ผูกพูด พพราะพหตุิไาผูกพูดไมไมวพจตนาจะพูดปดจึชไมไขาดศวลในขกอ
มุสาิาทนว้ ผูกทว่พูดนั้นพูดดกิยจตตใจอันบรตสุทธต์ไมไมวพจตนาในทาชชั่ิรกายแตไอยไาชใด จึชพรวย็็ารพูด
มุสาิาททว่ไมไมวโทษนว้ิไา ยถาสัญญา 

พมื่อ็ลไาิโดยสรุปแลกิ ็ารพิกนจา็็ารพูดพทเจพป๐น็ารสรกาชชื่อพสวยชใหกตนพอชพพราะท าใหก
ผูกอ่ืนพ็ตดคิามพชื่อถือไิกิาชใจ พป๐นทว่นตยมชมชอบขอชสัชคม ็ารพิกนจา็็ารพูดพทเจพป๐น็ารสรกาช
ประโยชน์ใหกแ็ไตนพอชและคนอื่น และพป๐น็ารพสรตมสรกาชคิามพคารพนับถือใหก็ับตนพอชอว็ดกิย 

2) ปิสุณ  ิาจ  ปหาย ฯพปฯ สมคฺค็รณว ิาจ  ภาสตตา โหตต. แปลิไา ละ็ารพูดค าสไอพสวยดชไิย
สมานคนทว่แต็รกาิ สไชพสรตมคนทว่รั็สมัครสมาน ชอบ็ลไาิถกอยค าทว่สรกาชคิามสามัคคว31 

ค าพูดทว่ท าใหกแต็แย็ ไดกแ ไ็ ็ารพูดสไอพสวยด หมายคิามิไา ค าพูดอันใดทว่หมดคิามสามัคคว 
คือท าใหกแต็แย็็ระจัด็ระจาย ค าพูดนั้นพรวย็ิไา ปิสุณิาจา หรือค าพูดทว่ท าตัิพอชใหกไมไพป๐นทว่รั็ 
และ็ระท าใหกผูกอื่นสูญจา็คิามรั็ ริมคิาม เ็คือ็ารพิกนจา็ค าพูดสไอพสวยดนั้นพอช 

็ารพลว้ยชชวพชอบทาชิาจา จะพ็ื้อหนุนสไชพสรตมใหกบุคคลพูดแตไคิามจรตช พป๐นไปพพ่ือ            
็ารพสรตมสรกาชคิามสามัคคว สรกาชคิามสมานฉันท์ ใหกบัชพ็ตดขึ้นในสัชคมโดยยึดถือหลั็็ารพูด              
3 ประ็าร คือ 

1) พูดพสรตมสรกาชคนทว่ไมไสามัคควใหกมวคิามสามัคคว็ัน 
2) คนทว่สามัคคว็ันแลกิ ็เพยายามใหกมวคิามสามัคควแนไนแฟูนขึ้น 
3) คนทว่แต็สามัคคว็ันแลกิ ็เพยายามพูดประสานใหกมวคิามประนวประนอมชไิยพสรตม

คิามสามัคควพอ็ภาพใหกพ็ตดข้ึนระหิไาชคน 2 คนข้ึนไปจนถึชหมูไคณะ 
3) ผรุส  ิาจ  ปหาย ฯพปฯ พหุชนมนาปา ตถารูป๏ จาจ  ภาสตตา โหตต. แปลิไา ละค าหยาบพูด

แตไค าสุภาพอไอนหิาน32 
                                                           

31 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/268/283. 
32 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/269/283-284. 
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พูดค าไมไดวไดกแ็ไ็ารดไาทอบรตภาษ หรือ็าร็ลไาิิาจาสาปแชไช หรือ็ารพูดทว่ท าใหกคน
พดือดรกอนลึ็ไปถึชหัิใจ ค าพูดนั้นไดกชื่อิไา ผรุสิาจา และผรุสิาจานว้พมื่อ็ลไาิโดยอชค์ธรรมแลกิ
พจตนาทว่อยูไในจตตทว่ประ็อบดกิยโทสะพป๐นมูล อันพป๐นพหตุแหไชค าพูดและถกอยค าทว่ไมไดว 

จุดมุไชหมายขอช็ารพลว้ยชชวพในขกอนว้ ็เพพ่ือใหกบุคคลพูดถกอยค าอันพป๐นทว่รั็จับใจไพพราะพสนาะ
หูสบายหู สบายใจผูกฟ๎ช ใชกภาษาพูดทว่ไดกรับ็ารยอมรับนับถือิไาพป๐นส านินโิหารขอชผูกดว ขอชคนทว่มว
็ารศึ็ษาทว่ประ็อบดกิยพมตตา ดกิยคิามปรารถนาดว มวพจตนาดวใน็ารพูด 

ดัชนั้น ็ารพลว้ยชชวพทาชิาจา็เคือ็ารชดพิกนจา็็ารพูดค าหยาบ ็ารไมไพูดในสต่ชทว่ท าใหกพ็ตด
คิามพดือดรกอนแ็ไผูกอ่ืน ็ารไมไใชกิาจาหยาบคายและิาจาทว่พตเมไปดกิยโทสมูลจตตคิามส าคัญจึชอยูไทว่
พจตนาอันประ็อบอยูไดกิยคิามโ็รธ แมกค าพูดทว่ครู็ลไาิค าอยไาชสุภาพแมกนไมไไดกใชกถกอยค ารุนแรชแตไ
มวพจตนาแรช็ลกาทว่จะใหกลู็ศตษย์พสวยใจและไดกอาย ิาจาทว่็ลไาิมานั้น็เจัดพป๐นค าหยาบ 

ในทาชตรช็ันขกามค าพูดขอชบตดามารดา หรือครูอาจารย์ ทว่ดุดไาิไา็ลไาิดกิยประสชค์ดวตไอบุตร
ธตดา หรือตไอศตษย์ โดยไมไมวพจตนารกายแตไอยไาชไร ค าดไานั้น็เไมไพป๐นค าหยาบ ็ารพิกนจา็ค าพูดทว่หยาบ
มวอยูไ 2 ลั็ษณะ คือ 

1) พยายามแสดช็ตรตยาอา็ารทว่ท าใหกผูกอ่ืนพหเนแลกิรูกสึ็ปลาบปลื้มใจ พอใจหรือพขวยน
หนัชสือแสดชคิามยตนดว 

2) พยายาม็ลไาิค าสุภาพ ็ารพูดค าหยาบจะมวโทษมา็หรือนกอยขึ้นอยูไ็ับคุณธรรม 
ถกา็ลไาิค าหยาบตไอผูกอุป็ารคุณ พชไน บตดามารดา ครูอาจารย์ หรือผูกมวศวลธรรม มวพระสชฆ์ สามพณร 
หรืออุบาส็ อุบาสต็า ตลอดจนถึชแมไชว ยไอมมวโทษมา็ แตไถกาผูกถู็ิไา็ลไาิดกิยค าหยาบพป๐นผูกไมไมวอุป
็ารคุณหรือไมไมวศวลธรรม ผูกใชกค าหยาบ็เมวโทษนกอย 

็ลไาิโดยสรุป ็ารพิกนจา็็าร็ลไาิค าหยาบ็เคือพพ่ือตกอช็ารใหกบุคคลใชกค าพูดทว่ไพพราะ 
พป๐นค าพูดทว่มวประโยชน์ทั้ชแ ไ็ตัิผูกพูดและผูกทว่ไดกรับฟ๎ชค าพูด และพพ่ือใหกระิัชสัชิรใน็ารใชกค าพูดใหกถู็
็าลพทศะ 

4) สมผปฺปลาป๏ ปหาย ฯพปฯ ็าลพิทว ภูติาทว อตฺถิาทว ธมฺมิาทว ิตนยิาทว นตธานิตต ิาจ      
ภาสตตา โหตต ฯพปฯ ละ็ารพูดพพกอพจกอ พูดแตไค าจรตชทว่มวพหตุผลมวสารประโยชน์ถู็็าลพทศะ33 

็ารพิกนจา็็าร็ลไาิิาจา็ทว่ท าลายประโยชน์และคิามสุข หมายคิามิไา ิาจาทว่ท าลาย
ประโยชน์และคิามสุขตไาช ๆ ดกิยพจตนา ดัชนั้น พจตนาทว่พป๐นพหตุแหไช็าร็ลไาิิาจานั้นจึชพรวย็ิไา 
สัมผัปปลาปะ ริมคิาม เ็คือค าพูดพพกอพจกอนั่นพอช 

จุดมุไชหมายขอช็ารประพฤตตปฏตบัตต็เคือ มุไชหมายใหกบุคคล็ลไาิถึชพรื่อชทว่มวสาระแ็ไนสาร            
ไดกประโยชน์จา็็ารฟ๎ช ็ารตัดสตนถกอยค าิไาสต่ชใดพป๐นประโยชน์หรือไมไนั้นดูจา็ผลทว่พ็ตดแ็ไผูกฟ๎ช 
็ลไาิคือถกาผูกฟ๎ชฟ๎ชแลกิไดกรับคิามสุขหรือปฏตบัตตตามพรื่อชราิทว่พูดไดกรับคิามสุข ็เถือิไาค าพูดนั้นพป๐น
ประโยชน์แนไนอน 

็าร็ลไาิิาจาทว่ พป๐นสัมผัปปลาปะนั้นหมายพอา็ารพูดถึช พรื่อชราิตไาช  ๆ อันหา
สาระประโยชน์ไมไไดก พชไน ็ารพลไาพรื่อชภาพยนตร์ โขน ละคร หรือพูดจาตล็คะนอชตลอดจนนั็พขวยน

                                                           
33 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/2671/284. 
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นินตยาย จตตต็ิว พหลไานว้จตตพป๐นสัมผัปปลาปะพพราะผูกฟ๎ช็เดว ผูกอไาน็เดวมตไดกรับประโยชน์ใหกพ็ตดป๎ญญา
แ ก็ทุ็ข์ในชวิตตไดกแตไอยไาชใด พพวยชแตไท าใหกจตตพพลตดพพลตนไปชั่ิครั้ชชั่ิคราิทว่ฟ๎ชหรืออไานอยูไพทไานั้น 

็าร็ลไาิสัมผัปปลาปะนั้นจะมวโทษมา็หรือโทษนกอยขึ้นอยูไ็ับผูก็ลไาิคือ ถกาผูกใด็ลไาิ            
สัมผัปปลาปะอยูไพสมอ ๆ พป๐นนตจแลกิ็เยไอมมวโทษมา็ สไินทว่็ลไาิสัมผัปปลาปะบกาชพป๐นครั้ชคราิ็เ
ยไอมมวโทษไปตามจ านินและปรตมาณทว่พูด ็ารพิกนจา็็ารพูดพพกอพจกอมวอยูไ 2 อยไาช คือ 

1) ็ารไมไพูดพลไาม 
2) ็ารไมไพูดพหลิไหล 

็ารพูดฟูุชซไานพลื่อนลอยไมไมวน้ าหนั็ พูดมา็พร่ าพพรื่อไมไรูกจั็พิลาอันคิรหรือมตคิร              
พูดไมไพป๐นจรตช ค าพูดไมไมวพนื้อมวแตไฝอย ๆ ทว่พป๐นพปลือ็็ระพว้ ็ารพูดทว่พรื่อยพปื๑อยไมไมวทว่สต้นสุดพรวย็ิไา 
พูดพลไาม ผูกทว่หาพลว้ยชชวพชอบคิรพิกนจา็า็รพูดดัช็ลไาิ 

็ารพูดพลอะพทอะ คือ ็ารพูดทว่ไมไอาศัยธรรมและพูดโดยไมไมวหลั็ฐานยืนยันสไิน็ารพูดทว่ไมไ
ประ็อบดกิยประโยชน์ทว่พรวย็ิไา พูดพหลิไหลนั้นผูกพูดพชไนนว้ทไานพรวย็ิไา “คนปา็พพกอพจกอ” ดัชนั้น         
จึชคิรพิกน็ารพูดดัช็ลไาินว้ดกิย 

ผูกพูดพพกอพจกอพป๐นประจ า พขาไมไอาจพป๐นคนมวคิามรูกทว่ถู็ตกอชไดก และใชกพิลาใน็ารพูดทว่ไรก
สาระ ท าใหกสูญพสวยพิลาโดยพปลไาประโยชน์ ถกาพราตกอช็ารพป๐นผูกพูดดวมวสาระ พึชรั็ษาค าพูดขอชตนใหก
พป๐นสต่ชทว่มวคไาดกิย็ารพูดแตไพอประมาณ พูดใหกถู็็าลพทศะ พูดแตไพรื่อชจรตช ค าพูดจะตกอชมวพนื้อหา
สาระและมวหลั็ฐานอกาชอตช 

พมื่อ็ลไาิโดยสรุปแลกิ็ารพิกนจา็็ารพูดพพกอพจกอนั้น จุดประสชค์็เพพ่ือตกอช็ารใหกบุคคล           
พป๐นคนพูดจรตช พูดอยไาชมวประโยชน์ ค าพูดทว่ประ็อบดกิยพมตตา็รุณา ตลอดจนสามารถชว้แจชพหตุผล
ตามคิามพป๐นจรตชใหกแจไมแจกชไดก สามารถท าใหกผูกฟ๎ชพขกาใจอยไาชถู็ตกอช 

สัมมาอาชวิะ จึชพป๐นหลั็ประ็อบอาชวพทว่คอยสไชพสรตมใหกพ ต็ดิจวสุจรตต พพราะไมไมุไชพบวยดพบวยน 
ไมไมุไชท ารกาย ไมไมุไชพอาประโยชน์ จึชท าใหกค าพูดพตเมไปดกิยไมตรวจตตคตดชไิยพหลือ มา็็ิไาคตดพอาพปรวยบ 
คตดหยตบยื่นมา็็ิไาหยตบฉิย ค าพูดพพ่ือปลอบประโลมมา็็ิไา็ารพูดดูถู็พหยวยดหยาม ผูกทว่ประ็อบ
สัมมาอาชวิะจึชตกอชพป๐นผูกมวิจวสุจรตต ็ตจ็ารชานทว่ท าจึชจะส าพรเจประโยชน์ไดกอยไาชสูชสุด พพราะ
นอ็จา็็ารตตดตไอประสานชาน็ับผูกอ่ืนจะไมไขัดขกอชดกิย็ารพจรจาแลกิ ็ารมวิจวสุจรตตยไอมท าใหกผูก
ปฏตบัตตพป๐นคนนไาพชื่อถือ นไาคบคกาสมาคม นไาสนทนาพาทว พป๐นทว่รั็ใครไแ็ไบุคคลผูกไดกรูกจั็พูดคุย            
สต่ชพหลไานว้พอชทว่จะพป๐นหลั็ประ็ันประ็ารส าคัญประ็ารหนึ่ชทว่ท าใหกบุคคลผูกถือปฏตบัตตประสบ
คิามส าพรเจในอาชวพ็ารชานไดกอยไาชดวพยว่ยม 
 
4.5 วิเคราะห์สัมมาอาชีวะที่เกื้อหนุนมโนสุจริต 
 ็ารประ็อบอาชวพทว่ตั้ชอยูไบนหลั็สัมมาอาชวิะยไอมจะพป๐น็าร็ลไอมพ็ลา และพัฒนาจตตใจ
ใหกพ็ตดมโนสุจรตต อันไดกแ็ไ ไมไคตดโลภอยา็ไดกทรัพย์สตนขอชผูกอ่ืน ไมไคตดพบวยดพบวยนผูกอ่ืนพลว้ยชชวพ และ
คตดพหเนในทาชทว่ถู็ทว่คิร ็ารด าพนตนชวิตตตามหลั็สัมมาอาชวิะพ็ื้อหนุนมโนสุจรตต 3 ลั็ษณะ ดัชนว้ 
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1) อนภตชฺฌาลลุโหตต ฯพปฯ แปลิไา ไมไพพไชพลเชอยา็ไดกขอชผูก อ่ืน หมายคิามิไา               
ไมไมวคิามพพไชพลเชอยา็ไดกหรือมวจตตคตดถึชในทรัพย์สมบัตตขอชผูกอ่ืน34 
 จุดประสชค์ขอช็ารประพฤตตปฏตบัตต ็เพพ่ือตกอช็ารตัดคิามโลภอยา็ไดกขอชคนอ่ืนอยไาช
พดเดขาด และใหกยตนดวในขอชขอชตนอยไาชสม่ าพสมอ และสไชพสรตมใหกพ็ตดธัมมตยโลภ คือ คิามอยา็ไดก
โดยชอบธรรม ไดกแ็ไบุคคลใดพมื่อประสบอารมณ์ทว่ดวยไอมมวคิามพอใจอยา็ไดกอารมณ์นั้นจึชแสิชหา
ดกิยคิามสุจรตตโดย็ารซื้อ แล็พปลว่ยน หรือ็ารขอทว่ พป๐นไปโดยคิามถู็ตกอชชอบธรรม                    
โดยยึดหลั็็ารทว่ิไาอยา็ไดกตามทว่ไดก อยา็ไดกตาม  ็าลัช อยา็ไดกตามสมคิรและชอบธรรม 

2) อพฺยาปนฺนจตตโต โหตต ฯพปฯ สุขว อตฺตาน  ปรตหรนฺตุ แปลิไา ไมไมวจตตคตดรกาย                 
คตดปรารถนา แตไิไาขอใหกสัติ์ทั้ชหลายไมไมวพิร ไมไพบวยดพบวยน ไมไมวทุ็ข์ ครอชตนอยูไพป๐นสุข หมายถึช 
็ตรตยาอา็ารทว่ไมไมุไชรกายตไอผูกอ่ืนหรือ็ารยัชประโยชน์สุขขอชคนอ่ืนใหกพสวยหายไป35 
 จุดมุไชหมายขอชมโนสุจรตตในขกอนว้็เพพ่ือไมไใหกจตตมุไชรกายตไอ็ัน มวจตตประ็อบดกิยพมตตา รั็ใครไ
มวคิามรั็สมัครสมานสามัคควตไอ็ัน ไมไท าใหกประโยชน์สุขขอช็ันและ็ันตกอชพสวยหายไปโดยใชไพหตุ 
 คิามพยาบาททว่พป๐นมโนทุจรตตนั้นตกอชพป๐นโทสะชนตดหยาบมา็ทว่มวอา็ารมุไชรกายตไอผูกอ่ืน            
มวคิามปรารถนาทว่จะท าลายประโยชน์สุขขอชผูกอ่ืนใหกพสวยหาย หรือคตดแชไชผูกอ่ืนนั้นใหกไดกรับอันตราย
พสวยหายตไาช ๆ โทสะชนตดหยาบนว้จัดพป๐นมโนทุจรตต 
 คิามไมไพยาบาทปอชรกายใคร ็เคือคิามพยาบาททว่จะท าใหกจตตประ็อบดกิยพมตตา รั็และ
ปรารถนาดวตไอบุคคลอ่ืน ตกอช็ารทว่จะพหเนคนอ่ืนอยูไอยไาชไมไมวพิร ไมไมวภัย ไมไพบวยดพบวยน็ัน             
ไมไประทุษรกาย็ัน มวคิามสุขตามฐานะขอชตน จตตทว่ประ็อบดกิยพมตตานว้ยไอม็ไอใหกพ็ตดผลพป๐น           
คิามสชบพยเน พป๐น็ารปิด็้ันทาชแหไชพิรภัย โดยพฉพาะอยไาชยต่ช็เคือพ็ตดคิามสุข็ายสบายใจแ็ไตน 

3) สมุมาทตฏฺ  ตโ็ โหตต ฯพปฯ สย  อภตํฺ า สจฺฉต็ตฺิา ปพิพทนฺตต แปลิไา มวคิาม
พหเนชอบตามท านอชคลอชธรรม มวคิามพหเนิไาท าดวไดกดว ท าชั่ิไดกชั่ิ คิามพหเนแ ไ็ประโยชน์สไินตัิพป๐น
สต่ชไมไดว พป๐นตกน36 
 ผูกทว่มวคิามพหเนถู็ยไอมไมไคตดด าพนตนชวิตตพลว้ยชชวพตนพอชดกิยคิามโลภอยา็ไดกขอชบุคคลอ่ืน
อยไาชไมไชอบธรรม และไมไคตดพบวยดพบวยนผูกอ่ืนพลว้ยชชวพ ซึ่ชพป๐น็ารขัดพ็ลามโน็รรมใหกบรตสุทธต์สมบูรณ์
ยต่ชขึ้น และจะพป๐นไปพพ่ือ็ารพ็้ือหนุนและสไชพสรตมใหกพ็ตด็ายสุจรตตและิจวสุจรตตมา็ยต่ชขึ้น 
 
4.6 วิเคราะห์สัมมาอาชีวะที่เกื้อหนุนการพัฒนาจิต 
 ็ารพลว้ยชชวิตตดกิย็ารประ็อบอาชวพทว่สุจรตต พป๐นหลั็็ารพัฒนาชวิตตทว่สมบูรณ์พพราะ           
พป๐น็ารขัดพ็ลาคิามบรตสุทธต์ทาชจตตใจ สามารถสไชพสรตมใหกพ็ตดคิามตั้ชมั่นใน็ารประ็อบอาชวพทว่
สุจรตต มวคิาม็ระตือรือรกนทว่จะด าพนตนชวิตตอยไาชพป๐นระบบแบบแผนสามารถสรกาชขิัญ็ าลัชใจใหก็ับ
ตนพอชไดกพมื่อคราิพหนื่อยยา็ล าบา็ ในขณะพดวยิ็ัน็ารพลว้ยชชวิตตดกิยคิามบรตสุทธต์ไมไคดโ็ชหรือท า
ใหกผูกอ่ืนพดือดรกอน พป๐นคิามดวทว่สรกาชพสรตม็ าลัชใจใหก็ับตนพอช พป๐นคิามสะอาดขอชอาชวพทว่ไมไท าใหก
ตนพอชและคนอ่ืนตกอชพดือดรกอน็ารพลว้ยชชวิตตดกิยคิามซื่อสัตย์สุจรตตยัชพป๐น็ารย็ระดับจตตใจขอชตน
                                                           

34 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/271/284. 
35 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/272/284. 
36 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/273/285. 
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ใหกพหนือทรัพย์สตนสต่ชขอช สามารถสอนตนพอชใหกพขกาใจ็ระบิน็ารขอช็ารด าพนตนชวิตตทว่แทกจรตช             
ไมไยึดตตดไมไมัิพมา็ับทรัพย์สมบัตต แตไพตจารณาใหกพหเนถึชคุณและโทษขอชทรัพย์สมบัตตทั้ชหลายิไา             
พป๐นพพวยชพครื่อชชไิยท าคิามดวใหกยต่ชขึ้นไปพทไานั้น ็ารรูกจั็ใชกจไายทว่พอพหมาะพอดว ไมไหลชใหล็อบโ็ย
ยึดตตด และรูกจั็ใชกชวิตตอยไาชถู็ตกอชคุกมคไาดกิย็ารประ็อบอาชวพทว่สุจรตต จึชพป๐นหลั็ธรรมทว่พ็ื้อหนุน
็ารพัฒนาจตตไดกอยไาชแทกจรตช 

1) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนการพัฒนาปัญญา 
หลั็สัมมาอาชวิะพป๐นหลั็็ารด าพนตนชวิตตทว่คิบคูไไป็ับ็ารพัฒนาป๎ญญา มวพหตุผล รูกจั็คุณ

และโทษสามารถตริจสอบและแ็กไขป๎ญหาขอชชวิตต ็ารใชกป๎ญญาพพ่ือพตจารณานั้นมวจุดพรต่มตกน            
จา็็ารรูกจั็คตดใครไคริญดกิยพหตุผลโดยตนพอช ็ารปฏตบัตตจึชจะน าไปสูไคิามพหเนชอบทาชป๎ญญา คือ
คิามพป๐นผูกมวิตจารณญาณ อันพป๐น็ารด าพนตนชวิตตทว่ถู็ตกอช ซึ่ชน าไปสูไจุดหมาย คือ  ประโยชน์สุขทั้ช           
แ ไ็ตนพอชและสัชคม 

นอ็จา็นว้็ารด าพนตนชวิตตตามหลั็สัมมาอาชวิะยัชพป๐นป๎จจัยใหกพ็ตดป๎ญญา พรกอมทว่จะใชก
ป๎ญญา คตดคกนหาพหตุผลท าคิามดวตไาช  ๆ พพ่ือคิามสมบูรณ์แหไชชวิตตตไอไป ในขณะพดวยิ็ัน            
็ารพ็ื้อหนุนพพ่ือพัฒนาป๎ญญายัชชไิยขจัดรา็ฐานขอชคิามรุนแรชคิามแปล็แย็ขอชมนุษย์และ
สัชคมอันพ็ตดจา็คิามไมไรูกใหกลดนกอยลช พพราะพมื่อมนุษย์สามารถสรกาชคิามพขกาใจและ็ระท าหนกาทว่
ขอชตนอยไาชถู็ตกอชพหมาะสม ดกิย็าริตพา็ษ์ิตจารณ์และขจัดตกนตอขอชป๎ญหาขอชพฤตต็รรมทว่
บตดพบือนใหกหมดสต้นไปไดกแลกิ มนุษย์็เสามารถทว่จะพขกาไปสัมพันธ์็ับชวิตต สัชคม และโล็ไดกโดยไมไ็ไอ
ป๎ญหาในทุ็ระดับขอชคิามสัมพันธ์ คือ พ็ตด็ารพัฒนาป๎ญญาใน็ารด าพนตนชวิตต พรวยนรูกทว่จะด ารชชวิตต
อยูไในสัชคมไดกอยไาชพป๐นสุข บนพื้นฐาน็ารด ารชชวพดกิยอาชวพทว่บรตสุทธต์ตามหลั็พระพุทธศาสนา 

2) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนบุญกิริยา 
สัมมาอาชวิะหรือ็ารพลว้ยชชวพทว่ถู็ตกอชสุจรตตนั้นยัชพป๐น็ารพ็ื้อหนุนบุญ็ตรตยาทั้ชสามดกานคือ 

ทานมัย บุญพ็ตดจา็็ารใหกทาน สวลมัย บุญพ็ตดจา็็ารรั็ษาศวล และภาินามัยบุญพ็ตดจา็็ารตั้ชมั่น
พจรตญภาินา อธตบายไดก ดัชนว้ 

พมื่อหาทรัพย์มาไดกแลกิ ็เรูกจั็ใชกสอยใหกพป๐นประโยชน์พ็ื้อ็ูลทั้ชตนพอชและบุคคลอ่ืน ดกิย็าร
พสวยสละบรตจาคทาน คือ ็ารพสวยสละนับตั้ชแตไทรัพย์สตนพชตนทอชจา็็ารแสิชหาทว่ถู็ตกอช ตลอดจน
็ าลัช็าย สตตป๎ญญา คิามรูกคิามสามารถ พพ่ือใหกพ็ตดประโยชน์แ็ไผูก อ่ืนโดยสไินริม โดยถือตามหลั็
โภคอาทตยะ 5 พรต่มตั้ชแตไใชกจไายทรัพย์พลว้ยชตนพอช พลว้ยชดูครอบครัิ มารดาบตดา ใชกทรัพย์นั้นบ ารุชพลว้ยช
มตตรสหาย ผูกรไิม็ตจ็ารชานใหกพป๐นสุข ใชกปูอช็ันอันตรายตไาช  ๆ และท าพลว็รรม คือ ็ารบ ารุช
สชพคราะห์ 5 พชไน ใชกตกอนรับแข็คนทว่ไปมาหาสูไ ซึ่ชพป๐นพรื่อชขอช็ารปฏตสันถาร ็ารสชพคราะห์ญาตต 
็ารพสวยภาษวอา็ร ็ารท าบุญอุทตศใหกแ็ไบุพ็ารวชนทว่ลไิ ชลับไปแลกิ ริมไปถึช็ารท าบุญตไาช ๆ 
ลั็ษณะดัช็ลไาินว้พป๐นประโยชน์ขอชสัมมาอาชวิะทว่พ็ื้อหนุนบุญ็ตรตยา พมื่อใชกโภคทรัพย์ท าประโยชน์
อยไาชนว้แลกิ ถึชโภคะจะหมดสต้นไป ็เสบายใจไดกิไา ไดกใชกโภคะนั้นใหกพป๐นประโยชน์ถู็ตกอชตามพหตุผล
แลกิ ถกาโภคะพพต่มขึ้น็เสบายใจพชไนพดวยิ็ัน พป๐นอันไมไตกอชพดือดรกอนใจในทั้ชสอช็รณวสัมมาอาชวิะ           
จึชจัดิไาพป๐น็ารพ็ื้อหนุนบุญ็ตรตยาขกอทานมัย 

สัมมาอาชวิะหรือ็ารพลว้ยชชวพชอบพป๐น็ารพ็ื้อหนุนบุญ็ตรตยาในดกาน็ารแสิชหาทว่ถู็ตกอช 
ชอบธรรม ไมไผตด็ฎหมายและศวลธรรมนั้น พรวย็ิไาพป๐น็ารอบรมตนพอชใหกตั้ชมั่นอยูไในศวล คือ็ารตั้ชใจ
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รั็ษาศวล และ็ารปฏตบัตตตนไมไใหกละพมตดศวล หาพลว้ยชชวิตตดกิยคิามซื่อสัตย์สุจรตต พพ่ือพป๐น็ารรั็ษา
็าย ิาจา และใจ ใหกบรตสุทธต์สะอาด พกนจา็็ารพลว้ยชชวพทว่พป๐นอ็ุศลทาช็ายทุจรตต 4 และชดพิกนจา็
็ารพลว้ยชชวพดกิยิจวทุจรตต 4 พิกนจา็็ารคตดพลว้ยชชวพในทาชผตดคือมโนทุจรตต 3 ็ารแสิชหาพลว้ยชชวพ
ในทาชทว่ถู็ตกอชปราศจา็็ารพบวยดพบวยนตนและผูกอ่ืนพป๐น็ารพ็ื้อหนุนบุญ็ตรตยาทว่พรวย็ิไ า สวลมัย คือ
บุญส าพรเจไดกดกิย็ารรั็ษาศวล 

นอ็จา็นว้สัมมาอาชวิะยัชพ็ื้อหนุนตไอ็ารพจรตญภาินาหรือภาินามัย บุญทว่ส าพรเจไดกดกิย็าร
ภาินา ็ารหาพลว้ยชชวพดกิยคิามบรตสุทธต์ชอบธรรมนั้น พป๐น็ารใชกสตตใน็ารด าพนตนชวิตตประจ าิัน              
ใชกชวิตตดกิยคิามไมไประมาท สามารถอบรมจตตใจใน็ารละ็ตพลสตั้ชแตไอยไาชหยาบไปจนถึช็ตพลสอยไาช
ละพอวยดไดก ย็ระดับจตตใจใหกสูชขึ้นโดยใชกป๎ญญา รูกทาชพจรตญและทาชพสื่อม ็ระทั่ชน าพาชวิตตด าพนตนไป
อยไาชมวคิามสุข ็ารปฏตบัตตตามหลั็สัมมาอาชวิะตั้ชแตไ็ารแสิชหาทว่ชอบ ็ารใชกจไายทว่พหมาะสม
พอพพวยช พป๐น็ารพ็้ือหนุนบุญ็ตรตยาทั้ชสามดกาน คือ ็ารแสิชหาทว่ถู็ตกอชพรวย็ิไา ทานมัย ็ารใชกจไาย
ทว่ถู็ตกอช พรวย็ิไา ทานมัย ็ารอบรมจตตใจขอชตนอยูไพสมอ มวสตตใน็ารด าพนตนชวิตตพรวย็ิไา ภาินามัย 

3) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนมรรคปฏิบัติ 
1) สัมมาอาชวิะพ็ื้อหนุนสัมมาทตฏฐต ็ลไาิคือ สัมมาทตฎฐต คือ คิามพหเนชอบ37             

็ารพลว้ยชชวิตตทว่ดวชามจะตกอชสรกาชคิามพหเนใหกถู็ตกอชใหกไดก็ไอน พพราะพมื่อคิามพหเนถู็ตกอชแลกิ            
็ารปฏตบัตตในขกออ่ืน ๆ ็เจะด าพนตนไปพป๐น็ระบิน็าร พพวยชพตจารณาถึชจุดพรต่มตกนขอช็ารพลว้ยชชวพ
ชอบตามนัยขอชพระพุทธศาสนา ็เจะพหเนไดกิไาหลั็พุทธธรรมนั้น มวลั็ษณะพชื่อมโยชสัมพันธ์็ันอยไาช
พป๐นระบบ ผูกทว่จะมอชพหเนคิามสุจรตตจา็็ารประ็อบอาชวพไดก ตกอชพรต่มตกนจา็็ารท าคิามพหเนใหก
ถู็ตกอช ไ็อน 

2) สัมมาอาชวิะพ็ื้อหนุนสัมมาสัช็ัปปะ สัมมาสัช็ัปปะ หมายถึช คิามด ารตชอบ 
คิามด ารตทว่จะออ็จา็็าม คิามด ารตทว่จะไมไพยาบาท คิามด ารตทว่จะไมไพบวยดพบวยน ผูก อ่ืน38               
ค าิไา สัช็ัปปะ ในป๎จจุบันอาจพรวย็ิไา คิามคตดรตพรต่ม คิามคตดรตพรต่มขอชคนพรามวทั้ชคนดวและพสวย 
คิามคตดรตพรต่มในทาชดวพรวย็ิไา สัมมาสัช็ัปปะ คิามคตดรตพรต่มในทาชพสวยพรวย็ิไามตจฉาสัช็ัปปะ 

พมื่อพ็ตดคิามพหเนทว่ถู็ตกอชใน็ารพลว้ยชชวพทว่สุจรตตแลกิ จึชพ็ตดคิามด ารตหรือคิามปรารถนาทว่
จะด าพนตนชวิตตไปตามภาระหนกาทว่็ารชานอันชอบธรรม มุไชม่ัน ปรารภคิามพพวยรพพื่อสรกาชขิัญ็ าลัชใจ
ทว่จะสรกาชชวิตตในทาชดว พชไน ตั้ชคิามปรารถนาิไาแมกชวิตตจะพหนื่อยยา็ล าบา็แคไไหน ็เจะไมไ
พบวยดพบวยนบุคคลอ่ืน 

3) สัมมาิาจา สัมมาิาจา หมายถึช ็ารพิกนจา็็ารพูดพทเจ ็ารพิกนจา็็ารพูดใหก
แต็็ัน ็ารพิกนจา็็ารพูดหยาบ ็าร็ารพิกนจา็็ารพูดพพกอพจกอ39 

็ารพลว้ยชชวิตตชอบตามหลั็สัมมาิาจา จะพหเนไดกิไา พระพุทธศาสนาพนกนคิามส าคัญขอช           
็ารสื่อคิามหมายทาชิาจาพป๐นอยไาชมา็ ็ารหาพลว้ยชชวิตตทว่สุจรตตตามหลั็พระพุทธศาสนา็เคือรูกจั็
พูดตามคิามจรตช พูดพพ่ือประสานประโยชน์ พป๐น็ารพลว้ยชชวิตตดกิยคิามสัตย์ ไมไโ็ห็บุคคลอ่ืน          
พลว้ยชชวพ 
                                                           

37 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/89/901. 
38 อชฺ.จตุ็ฺ็. 21/248/273. 
39 ทว.สว. 9/393/165. 
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4) สัมมา็ัมมันตะ สัมมา็ัมมันตะ หมายถึช พจตนาพิกนจา็็ารฆไาสัติ์ พจตนาพป๐น
พครื่อชพิกนจา็็ารถือพอาสต่ชขอชทว่พจกาขอชมตไดกใหก พจตนาพป๐นพครื่อชพิกนจา็็ารพลว้ยชชวิตตในทาชทว่ผตด 
ไดกแ ไ็ 

4.1 ไมไพลว้ยชชวพดกิยปาณาตตบาต พิกนขาดจา็็ารฆไาหรือท าลายสัติ์ อ่ืน              
หิัชประโยชน์พ็ื้อ็ูลในบรรดาสัติ์ทั้ชหลาย 

4.2 ไมไพลว้ยชชวพดกิยอทตนนาทาน พิกนขอดจา็อทตนนาทาน ถือพอาแตไขอชทว่พขา
ใหกแลกิ หิัชอยูไแตไขอชทว่พขาใหก ไมไพป๐นขโมย พป๐นคนสะอาดบรตสุทธต์ 

4.3 ไมไพลว้ยชชวพดกิย็ารประพฤตตผตดใน็าม พิกนขาดจา็็ารประ็อบอาชวพทว่
ผตดจารวตประพพณว หรืออาชวพทว่สไชพสรตมใหกพ ต็ด็ตพลสตัณหา 

4.4 ไมไพลว้ยชชวพดกิย็ารท าใหกผูกอ่ืนประมาทใน็ารด าพนตนชวิตตขอชผูกอ่ืน40 
็ารหาพลว้ยชชวพดกิยคิามบรตสุทธต์ศวลจะพป๐นขกอปฏตบัตตส าหรับคิบคุมคิามประพฤตต พพ่ือ็ าจัด

็ตพลสขั้นหยาบทว่แสดชออ็มาทาช็าย ิาจา ใหกประณวตยต่ชขึ้ น สาระขอชศวลอยูไทว่ พจตนาและ              
คิามส าริมระิัชทว่จะไมไคตดลไิชละพมตดิตนัย ระพบวยบ็ฎพ็ณฑ์ ทั้ชตนพอชและผูกอ่ืน สามารถปิด็ั้น 
หลว็พิกนมตใหกคิามชั่ิพ็ตดขึ้น ศวลมตใชไหมายคิามพพ่ือคิามประพฤตตสุจรตตทาช็าย ิาจา พทไานั้น              
แตไหมายถึชอาชวิะทว่สุจรตตทั้ชหลายดกิย 

5) สัมมาอาชวิะ ็ารพลว้ยชชวพในทาชทว่ถู็ตกอช ในทาชทว่ถู็ทว่คิรตามขนบธรรมพนวยม
ประพพณวอันดวชาม ละมตจฉาชวพทุ็ชนตด41 ็ารพลว้ยชชวพทว่ถู็ตกอชคือ็ารพลว้ยชชวิตตดกิยคิามถู็ตกอชชอบ
ธรรม ถู็็ฎหมายและไมไผตดศวลธรรม 

สัมมาอาชวิะ พป๐นสไินทว่ชไิยใหกคนทว่ประ็อบอาชวพโดยชอบด ารชชวิตตอยูไไดกโดยสมบูรณ์ 
สัมมาอาชวิะพป๐นสต่ชตกอชฝึ็ฝนใหกบุคคลท าชนพลว้ยชชวิตตดกิยิตธว็ารทว่สุจรตตคิามหมายขอชสัมมาอาชวิะ
จึชมตไดกหมายพพวยช็ารประ็อบอาชวพอยไาชสุจรตตและขยันหมั่นพพวยรพทไานั้น หา็แตไยัชหมายคิามถึช
็ารด ารชตนอยไาชพหมาะสมในชานอาชวพนั้น ๆ ดกิย 

จะพหเนไดกิไา สัมมาอาชวิะพ็ื้อหนุนมรรคโดยพนกนถึชคิามสุจรตตและระพบวยบิตนัยขอช            
็ารท าชานพพ่ือพลว้ยชชวพ (็ระบิน็าร) มา็็ิไาผลตอบแทนหรือรายไดกอันพ็ตดจา็็ารประ็อบอาชวพ
นั้น (ผลผลตต) หลั็ขอชอชค์มรรคนั้นพนกนมัชฌตมาปฏตปทา คือคิามพอพหมาะพอดว พป๐นทาชสาย็ลาช  
ดัชนั้น ็ารท าชานพพ่ือพลว้ยชชวพ ในคิามหมายขอชพระพุทธศาสนาจึชมุไชทว่ิตธว็ารและคุณธรรม          
ทาชิตชาชวพ โดยใหกพ็ตดผลพพวยชพอทว่จะด ารชชวิตตอยูไไดกพป๐นป็ตตธรรมดา ็ลไาิคือ สอนใหกคนมวชวิตตอยูไ
อยไาชพรวยบชไายไมไต็พป๐นทาสขอชิัตถุและ็าร็อบโ็ยอยไาชไมไมวทว่สต้นสุด พุทธศาสนต็ชนทว่แทกจรตชตกอช
ฝึ็หัดอบรมตนใน็ารท าชาน และน ารายไดกทว่ไดกรับจา็็ารท าชานแลกินั้นมาใชกจไายอยไาชประหยัดใชก
ใหกพอพหมาะ ไมไฟูุชพฟูอ และไมไปลไอยตัิปลไอยใจใหกหลชไปตามคิามอยา็ไดกอยา็มว อยา็พป๐น             
ทั้ชปิชซึ่ชพป๐นภาพลิชตาดกิยอ านาจขอชิัตถุหลอ็ลไอใหกดต้นรนแสิชหา 

6) สัมมาอาชวิะพ็ื้อหนุนสัมมาิายามะ สัมมาิายามะ หมายถึช คิามพา็พพวยรทว่
ถู็ตกอช42คิามพพวยรทว่ถู็ตกอชชอบธรรม พป๐นคิามพพวยรทว่มุไชไปสูไ็ารสรกาชคิามพจรตญใหกแ็ไชวิตตตาม
                                                           

40 ทว.สว. 9/83/33. 
41 ทว.สว. 9/393/165. 
42 ทว.สว. 9/393/165. 
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คิามสามารถขอชตน ปลอดภัยจา็็ารถู็ตตพตวยนจา็บัณฑตต ปลอดภัยจา็คิามลไมจมพสื่อมพสวย         
ต่ าทราม คิามพพวยรพป๐นพ็าะพป๐นทว่พ่ึช พป๐นธรรมชไิยสไชพสรตมย็ฐานะขอชคนต่ าตกอยใหกสูชศั็ดต์ ย็คน
พลิใหกพป๐นคนดว หนุนคนผูกบ็พรไอชทาชสตตป๎ญญาใหกสมบูรณ์ขึ้น พป๐น็ารปูอช็ันไมไใหกบาปพ็ตดขึ้น และ
พพวยรพยายามรั็ษาคิามดวทว่ไดก็ระท าไิกไมไใหกพสื่อมประ็อบคิามพา็พพวยรพยายามในทาชทว่ถู็ตกอช
ตามสภาิะคิามพป๐นจรตช พพ่ือจะน าไปสูไคิามบรตสุทธต์และคิามส าพรเจใน็ารพลว้ยชชวิตต 

7) สัมมาอาชวิะพ็ื้อหนุนสัมมาสตต สัมมาสตต หมายถึช คิามระลึ็ไดก พป๐นตัิคิบคุม
็ารปฏตบัตตทุ็ขณะ และพป๐นตัิคอยปูอช็ันยับยั้ชตนพอชไมไใหกหลชพพลตนไปตามคิามชั่ิ และทว่จะไมไใหก
คิามชั่ิพลเดลอดพขกาไปในจตตแมกมวโอ็าส นั่นคือ็ารพตือนตนใหกอยูไใน็รอบขอชคิามดว ไมไปลไอย็าย 
ิาจา ใจ ไปในทาชทว่จะท าใหกชวิตตต็ต่ าพดือดรกอน ดกิย็ารระลึ็รูกและใหก็ าลัชใจตนพอชอยูไ พสมอิไา 
็ารพลว้ยชชวิตตทว่ถู็ตกอชดวชามแมกจะพป๐นทาชทว่พหนเดพหนื่อยใหกผลชกา แตไผลขอชมัน็เคุกมคไา็ับคิามดวทว่
ไมไไดกไปพบวยดพบวยนใคร 

8) สัมมาอาชวิะพ็ื้อหนุนสัมมาสมาธต สมาธต แปลิไา คิามตั้ชมั่นขอชจตต หรือภาิะทว่จตต
แนไิแนไตไอสัมมาชวพ มวคิามตั้ชใจใน็ารประ็อบอาชวพทว่สุจรตต มุไชมั่นพยายามดกิยคิามตั้ชใจ ลั็ษณะ
พดไนทว่สุดขอชจตตทว่พป๐นสมาธตสัมพันธ์็ับคิามมุไชหมายขอชสมาธตดกิย็เคือ คิามคิรแ็ไชาน หรือ            
คิามพหมาะแ ไ็็ารใชกชาน และชานทว่ถู็ตกอชตามหลั็พุทธศาสนา็เคือชานทว่ซื่อสัตย์สุจรตต 

สรุปิไา สัมมาอาชวิะและมรรคปฏตบัตตมวคิามพ็ื้อหนุน็ัน สัมพันธ์็ันโดยพรต่มจา็็ารสรกาช
คิามพหเนตไอ็ารพลว้ยชชวิตตทว่ถู็ตกอช พมื่อมวคิามพหเนทว่ถู็ตกอช็เมวิตธวคตดอยไาชพป๐นพหตุพป๐นผล            
พมื่อพตจารณาอยไาชถไอชแทกดกิยคิามพป๐นพหตุพป๐นผล คตดละพอวยดถึชประโยชน์และมตใชไประโยชน์ชัดพจน
แลกิ จึชแสดชออ็ดกิย็ายิาจาและ็าร็ระท า น าไปสูไ็ารพลว้ยชชวิตตทว่ถู็ตกอช และพพวยรพยายามไปสูไ
สต่ชทว่ถู็ตกอช ดกิย็ารระลึ็รูกใน็ารท าหนกาทว่ขอชตนอยไาชมวสตต และมวคิามตั้ชใจอยไาชพดเดพดว่ยิใน          
็ารพลว้ยชชวิตตดกิยคิามซื่อสัตย์สุจรตตนั้นพมื่อ็ระบินขอชมรรคด าพนตนไปพชไนนว้ ผูกพลว้ยชชวพชอบ          
ยไอมประสบ็ับคิามสุขในหนกาทว่็ารชานขอชตน มวคิามพบต็บานใน็ารพลว้ยชชวพ  

สัมมาอาชวิะพป๐นหลั็ขอช็ารด า พนตนชวิตตทว่คิบคูไไป็ับิตถวชวิตตตามหลั็พระพุทธศาสนา   
โดยพ็ื้อหนุนตไอหลั็จรตยธรรมทาชศาสนา โดยพฉพาะสัมมาอาชวิ ะพ็ื้อหนุน็ายสุจรตต คือ              
็ารประพฤตตชอบทาช็าย พิกนจา็็ารหาพลว้ยชชวพในทาชทว่ผตด ไมไพบวยดพบวยนชวิตตหรือรไาช็ายผูกอ่ืน             
ไมไลไิชละพมตดตไอทรัพย์สตนขอชคนอ่ืน ในขณะพดวยิ็ัน็เมวคิามพมตตาสชสารบุคคลอ่ืนใหกพกนจา็          
คิามทุ็ข์ยา็ล าบา็ สัมมาอาชวิะในแชไ็ารพ็ื้อหนุน็ายสุจรตตจะตกอชคิบคูไไป็ับ็ารพ็ื้อหนุน        
ิจวสุจรตตดกิย ไดกแ็ไ ็ารพลว้ยชชวพชอบทาชิาจา คือ ็ารพูดแตไคิามจรตช ไมไพูดพทเจ พูดพพ่ือประสาน
ประโยชน์ พป๐นตกน นอ็จา็นว้สัมมาอาชวิะยัชตกอชผสานไป็ับ็ารท าคิามดวทาชใจ คือ ็ารคตดดว ไมไคตด
โลภอยา็ไดกขอชผูกอื่น คตดพหเนในทาชทว่ถู็ตกอชชอบธรรม 

หลั็สัมมาอาชวิะไมไไดกมุไชพนกน็ารมวฐานะมั่ชมวหรือยา็จน แตไมุไชพนกนิตธว็ารแสิชหาทรัพย์
อยไาชไร และใชกจไายทรัพย์นั้นอยไาชไร ริมไปถึชคุณคไาทาชจตตใจและทาชป๎ญญาทว่รูกพทไาทัน พขกาใจคุณคไา
และประโยชน์ขอชทรัพย์ มวจตตใจพป๐นอตสระ ไมไต็พป๐นทาสขอชพชตน อันจะท าใหกทรัพย์็ลายพป๐นพหตุ
พพต่มพูนคิามทุ็ข์แ็ไชวิตต ผูกมวสัมมาชวพจึชพป๐นผูกทว่ท าชานแสิชหาทรัพย์ดกิยิตธว็ารทว่ชอบธรรม          
น าทรัพย์ทว่ไดกมาใชกพลว้ยชตนพผือแผไแบไชป๎นผูกอ่ืน และใชกทรัพย์ในทาชทว่พป๐นบุญ นอ็จา็นว้ยัชด าพนตนชวิตต
ดกิยจตตใจทว่พป๐นอตสระ ปลอดโปรไชโลไชพบาพกนจา็คิามลุไมหลชมัิพมาในทรัพย์สมบัตตนั้น สัมมาอาชวิะ
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พป๐นหลั็ธรรมหมิดหนึ่ชซึ่ชอยูไในมรรคมวอชค์ 8 ทว่มวคิามสัมพันธ์็ันตั้ชแตไคิามพหเนทว่ถู็ตกอช          
ชอบธรรมไปจนถึช็ารพชื่อมั่นตั้ชใจมั่นใน็ารประ็อบพลว้ยชชวพหนกาทว่นั้น 

 
 



 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
1) การด าเนินชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า การน าเอาหลักธรรมในทางพุทธปรัชญา

มาใช้นั้น ได้แก่ หลักแห่งเบญจศีล เบญจธรรม เพราะหลักเบญจศีล ถือว่า เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานของ
มนุษย์ทุกคนควรที่จะปฏิบัติและละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเพ่ือความสมบูรณ์ในตัวเอง พระพุทธศาสนา ถือว่า     
ศีล 5 และธรรม 5 เป็นจริยธรรมที่เป็นสากล เมื่อมนุษย์ทุกคนถือปฏิบัติแล้ว ย่อมน าไปสู่ความสงบสุข
ทั้งต่อตนและสังคมโดยส่วนรวม ศีล 5 และ ธรรม 5 ประการนั้น คือ 1) เว้นจากการเข้าไปเบียดเบียน 
ท าร้าย ฆ่าสัตว์ทุกชนิด 2) เว้นจากการลักขโมยถือเอาของคนอ่ืน 3) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
4) เว้นจากการกล่าวเท็จ พูดโกหก หลอกหลวง และ 5) เว้นจากการดื่มสุราเมรัย ตลอดถึงสิ่งเสพติด
ทุกชนิด หลักเบญจศีลข้างต้น เป็นข้อปฏิบัติพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ หากทุก
คนสามารถน าไปปฏิบัติได้ หรือสามารถปกครองตนเองให้อยู่ภายใต้ศีล 5 ได้ บุคคลนั้นจะพบกับชีวิต
ที่สงบสุขยังความสันติสุขให้เกิดข้ึนแก่สังคมพร้อมไปด้วยพระพุทธองค์สอนว่ารากเหง้าของการกระท า
ชั่วของมนุษย์ คือ เจตนาที่เกิดจากอกุศลเข้าครอบง า คือ โลภะ โทสะ โมหะ หากมนุษย์ถูกความโกรธ
ครอบง า ก็อาจท าร้ายคนอ่ืน เพราะขาดสติยับยั้ง การขโมยก็เกิดจากอกุศล คือ ความโลภการผิด
ประเวณีก็เกิดจากความหลง การกล่าวเท็จก็เกิดจากโทสะ หรือโมหะได้ ส่วนการเสพของมึนเมาเกิด
จากโมหะ ในศีล 5 ข้อนี้ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นมูลเหตุแห่งความประมาทที่ก่อให้เกิดการกระท า
บาปอกุศลที่สามารถท าลายศีล 4 ข้อเบื้องต้นได้ ดังนั้น การล่วงศีล ข้อ 5 นับเป็นความชั่วที่มีอ านาจ
น าไปสู่การกระท าความชั่วได้ทุกอย่าง เพราะบุคคลนั้น จะไม่มีสติยับยั้งได้ในการกระท าของตนได้ 

2) สัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า สัมมาอาชีวะ          
เป็นหลักการด าเนินชีวิตกลุ่มศีลสิกขาที่ส าคัญประการหนึ่งของมรรคมีองค์ 8 สัมมาอาชีวะ หมายถึง 
การเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน โดยยึดหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) การเลี้ยงชีพชอบทางกาย  
2) การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา 
3) การเลี้ยงชีพชอบทางใจ 

1) การเลี้ยงชีพชอบทางกาย ได้แก่ การประกอบอาชีพที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติ
ส าหรับการแสวงหาทรัพย์ของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เว้นจากมิจฉาวณิชชาทั้ง 5 ประการ 
และมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิด            
ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน 
 2) การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา ได้แก่ การไม่โกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ การไม่ประจบเลี้ยงชีพ 
การไม่บังคับขู่เข็ญเลี้ยงชีพ 
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 3) การเลี้ยงชีพชอบทางใจ ได้แก่ ลักษณะของการคิดที่ดี เป็นไปเพ่ือการประสานประโยชน์ 
ประกอบด้วยการไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอ่ืนเลี้ยงชีพ การไม่คิดเบียดเบียนคนอ่ืนเลี้ยงชีพ การไม่คิด
เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีพ การเลี้ยงชีพชอบทางใจจัดเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลที่ส าคัญ                
เพราะเป็นต้นตอให้การด าเนินชีวิตภายนอกเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม เพราะการกระท า
ภายนอกต่าง ๆ สืบเนื่องมาจากภายในจิตใจ 

สัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบมีเป้าหมายอยู่ 3 ประการ คือ 
1) อัตตประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ตน  
2) ปรัตถประโยชน์ คือ การท าประโยชน์เพื่อผู้อื่น  
3) อุภยัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่ายประกอบด้วย 

อัตตประโยชน์ คือ ประโยชน์ที่สร้างความสมบูรณ์ของการด าเนินชีวิ ต โดยมีจุดหมาย             
ด้านอัตตประโยชน์ 3 ด้าน คือ 

1) ประโยชน์ในปัจจุบัน คือ การแสวงหาอย่างมีหลักการและมีแผนการ ซึ่งหลักการ
และแผนการนี้ เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน หรือจุดหมายขั้นตาเห็น 

2) ประโยชน์ในเบื้องหน้า หรือประโยชน์ในด้านคุณค่าของชีวิต ประโยชน์ส าหรับชีวิต
ด้านใน เป็นหลักประกันชีวิตในอนาคตและภพหน้า คือ หาเลี้ยงชีวิตได้ด้วยความ รู้สึกเกิดความสุข            
ล้ าลึกภายใน โดยเฉพาะ คือ ความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ 

3) ประโยชน์สูงสุด เป็นสาระท่ีแท้จริงของชีวิต มีจิตใจที่ปราศจากการเบียดเบียนอย่าง
แท้จริง จิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบง าด้วยโลภะ โทสะโมหะ อันเนื่องด้วยการประกอบอาชีพ                
เขา้ถึงธรรมชาติของโลกและชีวิตอันท าให้จิตเป็นอิสระ 

3) วิเคราะห์การด าเนินชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญา            
เถรวาท พบว่า สัมมาอาชีวะเป็นหลักการปฏิบัติเพ่ือคุณค่าทางจริยธรรม เน้นการแสวงหาและ           
ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ด าเนินชีวิตอย่างสงบสุขและพอเพียง เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาจริยธรรมใน            
ด้านต่าง ๆ คือ 

1) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนกายสุจริต คือ ซื่อตรงต่อตนเอง ต่อหน้าที่การงานการหาเลี้ยง
ชีพที่ปราศจากโทษ เว้นจากมิจฉาวณิชชา 5 ไม่เลี้ยงชีพด้วยการเบียดเบียนชีวิตหรือร่างกายของผู้อ่ืน 
มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข ไม่ท าความผิดต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืน เช่น ไม่ขโมย               
ไม่ฉ้อโกง ไม่หลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ท าความผิดทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองของตน 

2) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนวจีสุจริต คือ การพูดจริง ไม่พูดเท็จ พูดให้ก าลังใจผู้ อ่ืน            
พูดค าสุภาพ พูดแต่สิ่งที่ประสานประโยชน์ 

3) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนมโนสุจริต คือ ไม่คิดโลภอยากได้ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน             
ไม่คิดอาฆาตพยาบาทผู้อื่น คิดเห็นในทางท่ีถูกด้วยปัญญา 

4) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนการพัฒนาจิต คือ สามารถยกระดับจิตใจให้เหนือวัตถุ             
ไม่ปล่อยให้ทุกข์ครอบง าจิตจนก่อให้เกิดทุกข์ 

5) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนการพัฒนาปัญญา คือ การสร้างความเข้าใจให้เห็นประจักษ์
ว่าทรัพย์สมบัติเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้ท าความดีสูงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ไม่พึงหลงยึดติดกับทรัพย์
สมบัติที่หามาได้ แต่รู้จักใช้ทรัพย์เพ่ือการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและบุคคลอ่ืนอย่างสูงสุด 
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6) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนบุญกิริยาวัตถุ คือ เป็นช่องทางในการบ าเพ็ญกุศลให้เกิด
ขึ้นกับตนเอง เป็นการคลายความตระหนี่และความยึดมั่น โดยมุ่งหวังประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

7) สัมมาอาชีวะเกื้อหนุนมรรคปฏิบัติ คือ การเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ     
เริ่มจากความเห็นที่ถูกต้องต่ออาชีพสุจริต น าไปสู่ความด าริที่จะประกอบอาชีพสุจริต ขยายผลไปสู่      
การพูดที่ซื่อสัตย์ ประสานประโยชน์ ตั้งมั่นอยู่ในศีล เลี้ยงชีพที่ถูกต้องไม่ผิดต่อกฎหมายและศีลธรรม 
มีความเพียรไปสู่อาชีพที่สุจริตด้วยจิตใจที่แน่วแน่และตั้งมั่นสัมมาอาชีวะนอกจากจะมีคุณค่าต่อ            
การเก้ือหนุนกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต  

สัมมาอาชีวะ ยังประกอบด้วยคุณค่าทางจริยธรรมที่เกื้อหนุนต่อผู้อ่ืนและระบบทางสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้อ่ืน คือ ยึดหลักปฏิบัติตามค าสอนเรื่องศีลหิริและ
โอตตัปปะ ส่งผลให้ไม่เกิดการเบียดเบียนท าร้ายกันและกันทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน และ               
การปฏิบัติข้อจาคะ ก็จะส่งผลให้มีการแบ่งปันทางด้านวัตถุของคนในสังคม 

2) เกื้อหนุนการพัฒนาต่อระบบทางสังคม คือ เป็นหลักประกันการเลี้ยงชีพให้
เจริญรุ่งเรืองมั่นคง เป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในสังคม 

3) เกื้อหนุนการพัฒนาต่อระบบการเมือง คือ เป็นแบบอย่างในการบริหารประเทศ 
เสียสละเพ่ือคนส่วนใหญ่ ถือผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน 

4) เกื้อหนุนการพัฒนาต่อระบบการปกครอง คือ ช่วยน าทางที่ถูกต้องวางแผนและ
ก าหนดนโยบายของส่วนรวมเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

5) เกื้อหนุนการพัฒนาต่อระบบเศรษฐกิจ คือ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานซึ่ งท าให้เกิด               
ความพร้อมในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้ดียิ่งขั้นไป 

6) เกื้อหนุนการพัฒนาระบบจริยธรรม คือ เป็นการพัฒนาระบบจริยธรรมทั้งระบบ              
ทั้งทางด้านกาย วาจา ใจ ส่งผลคือความสุขต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “การด าเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญา
เถรวาท” ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยมรรคมีองค์ 8  
2) ควรมีการวิจัยเรื่องการน าหลักสัมมาอาชีวะไปใช้พัฒนามนุษย์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  
3) ควรมีการวิจัยเรื่องการด าเนินชีวิตด้วยศีล 5 ให้มั่นคงในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 



บรรณานุกรม 
 
1. ภาษาไทย 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่อง

ในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2539. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2539  

 
ข้อมูลทุติยภูมิ 
1) หนังสือทั่วไป 

จ านงค์ ทองประเสริฐ. แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์        
ดวงแก้ว, 2547. 

จ ารูญ  ใบเขียว. พุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2551. 
ปิ่น มุทุกันต์. มงคลชีวิต ภาค 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535. 
พระเทพดิลก. อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2535. 
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2532. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก 

จ ากัด, 2541. 
_______. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 

2538. 
_______. เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2537. 
_______. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร :  มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ 43. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, 2558. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่ 26. กรุงเทพมหานคร :               

โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 2556. 
พระมหาจรรยา สุทฺธิ าโณ. พุทธวิถ.ี กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2548. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริ

วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), 2556. 
วศิน อินทสระ. พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541. 
_______. พุทธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2537. 
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สุจิตรา รณรื่น. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 2540. 
สุวัฒน์ จันทร์จ านง. ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 

2544. 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. พุทธสาวก พุทธสาวิกา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 

2548. 
แสง จันทร์งาม. ประทีปธรรม. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 2513. 
อร่าม อินพุ่ม. มงคลชีวิต 38 ประการ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เพชรกะรัต, 2537. 
 

2) วิทยานิพนธ์ 
นพรัตน์ สมสวาสดิ์. การศึกษาวิเคราะห์อริยมรรคมีองค์ 8 เพ่ือการหลุดพ้นจากกรรม. วิทยานิพนธ์

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2553.  

พระธานี เขมธมฺโม (จ าปา) . ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา . วิทยานิพนธ์ปริญญา            
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2550. 

พระมหาจรัญ วิจารณเมธี (นิลาพันธ์). การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องสันโดษในพระพุทธศาสนา
เถรวาท. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541. 

พระมหาพิชัย ตปสีโล (นภาวังพร). ศึกษาวิเคราะห์เรื่องก าเนิด 4 ในพระไตรปิฎก. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 
2547. 

พระมหาพิเชษฐ์ ธีรว โส. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกรรมและสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีผล
ต่อการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบัน . วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543. 

พระมหารบ ธมฺมธโร (หิรัญชาติ). มโนทัศน์เกี่ยวกับความตายในพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ปริญญา  
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547. 

พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ). การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของ
พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. 

พระอุดมศักดิ์ ปิยวณฺโณ (จันทบุตร) . การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามแนว             
พุทธจริยศาสตร์ : ศึกษากรณีทิศ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548. 

พิสมัย สอนบุญมี. การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐศาสตร์กับปรัชญาพุทธศาสนา . วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537. 
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ชื่อ สกุล          :  พระบุญเลี้ยง โอภาโส (สุขพิพัฒน์)  
วัน เดือน ปีเกิด         :    วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500  
ชาติภูมิ      :    จังหวัดร้อยเอ็ด  
ที่อยู่ปัจจุบัน    :   11 หมู่ที่ 10 วัดโสกเชือก บ้านโสกเชือก ต าบลโพธิ์สัย 

อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45280  
Tel. Mobile 088-881-9742 

การศึกษา      : นักธรรมชั้นเอก    
  :  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
หน้าที่การงานปัจจุบัน : เลขานุการเจ้าคณะต าบลโพธิ์สัย เขต 2 อ าเภอศรีสมเด็จ  

จังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านโสกเชือก 
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