
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย

Application Model for Buddhist Economics in Sampling Community of Thailand

 

 

พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของปราชญในประเทศและตางประเทศ

Buddhist Economics in the View of Domestic and Foreign Scholars

 

 
พระปลัดระพิน พุทฺ

คณะสงัคมศาสตร 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานการวิจัย 

รายงานการวิจัยยอยที่ ๔ เรื่อง 

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย

Application Model for Buddhist Economics in Sampling Community of Thailand

ภายใตแผนงานวิจัย เรื่อง 

พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของปราชญในประเทศและตางประเทศ

Buddhist Economics in the View of Domestic and Foreign Scholars

โดย 

พระปลัดระพิน พุทฺธสิาโร, ผศ.ดร. 

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

ผศ.ดร.พเิชฐ ทั่งโต 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 

คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

MCU RS 61076022 

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย 

Application Model for Buddhist Economics in Sampling Community of Thailand 

พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของปราชญในประเทศและตางประเทศ 

Buddhist Economics in the View of Domestic and Foreign Scholars 

ไดรับทุนอุดหนุนการวจิัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย

Application Model for Buddhist Economics in Sampling Community of Thailand

พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของปราชญในประเทศและตางประเทศ

Buddhist Economics in the View of Domestic and Foreign Scholars

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร

คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(ลขิสทิธ์ิเปนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานการวิจัย 

 

รายงานการวิจัยยอยที่ ๔ เรื่อง 
 

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย

for Buddhist Economics in Sampling Community of Thailand

 

ภายใตแผนงานวิจัย เรื่อง 
 

พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของปราชญในประเทศและตางประเทศ

Buddhist Economics in the View of Domestic and Foreign Scholars

 
โดย 

 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

ผศ.ดร.พเิชฐ ทั่งโต 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 

คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

MCU RS 61076022 

ลิขสทิธ์ิเปนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย 

for Buddhist Economics in Sampling Community of Thailand 

พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของปราชญในประเทศและตางประเทศ 

Buddhist Economics in the View of Domestic and Foreign Scholars 

ไดรับทุนอุดหนุนการวจิัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

Application Model for Buddhist Economics in Sampling Community of Thailand

Buddhist Economics in the View of Domestic and Foreign Scholars

Phrapalad Raphin Buddhisaro, Asst. Prof. Dr.

Asst. 

Asst. Prof.Dr.Phichet Thangto

Phramaha Nigorn Thanuttaro, Dr.

Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Research Project Funded by Mahachulalongkornrajavidyalaya University

(Copyright Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

Research Report 

 

Sub – Research Report 4 
 

Application Model for Buddhist Economics in Sampling Community of Thailand

 

Under Research plan 
 

Buddhist Economics in the View of Domestic and Foreign Scholars

 
By 

 
Phrapalad Raphin Buddhisaro, Asst. Prof. Dr. 

Asst. Prof.Dr.Phatarapol JaiYen 

Asst. Prof.Dr.Phichet Thangto 

Phramaha Nigorn Thanuttaro, Dr. 

Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

B.E. 2560 

 
unded by Mahachulalongkornrajavidyalaya University

MCU RS 610760222 

Copyright Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

Application Model for Buddhist Economics in Sampling Community of Thailand 

Buddhist Economics in the View of Domestic and Foreign Scholars 

Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

unded by Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Copyright Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



ก 

ชื่อรายงานการวิจัย: รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย                       

ผูวิจัย: พระปลัดระพนิ พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต, 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 

สวนงาน: คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปงบประมาณ: ๒๕๖๐ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค (๑) เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรใน

ประเทศไทย (๒) เพื่อศึกษาวิธีการ แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางใน

สังคมไทย (๓) เพื่อเสนอรูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย ผูวิจัยใช

การศึกษาดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมทั้ง

ศึกษาจากชุมชนตนแบบดานการประยุกตใชในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดลําปาง วิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหาและการสรางขอสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 

ผลการวิจัยพบวา 

๑. แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย พบวามีชุมชนที่เนนการดําเนิน

ชีวิตแบบพอเพียงกระจายอยูทั่วประเทศ เปนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพุทธ (๑) มีพระสงฆเปนผูนําเปน

ตนแบบนาํทํา ดําเนินการพึ่งตนเองตามแนวพุทธ เชน ชุมชนสันติอโศก พรอมเครือขาย ชุมชนพึ่งตนเอง

โดยการนําของพระสงฆแบบหลวงพอพยอม กลฺยาโณ แหงวัดสวนแกว พระอาจารยสุบิน ปณีโต แหงวัด

ไผลอม จ.ตราด  พระอาจารยมนัส ขนฺตยาธมฺโม แหงวัดโพธิ์ทอง จ.จันทบุรี เปนตน หรือชุมชนพึ่งตนเอง 

เชน ชุมชนวัดสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ชุมชนบานบานพุพระ หมูที่ ๔ ตําบลหนองบัว อําเภอ

เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กลุมเศรษฐกิจชุมชน ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

โดยชุมชนตาง ๆ เหลานี้ นําแนวทางพุทธเศรษฐศาสตรโดยการนําของพระสงฆ นักบวชในศาสนา หรือ

ผูนําชุมชน ลวนมีการใชทุนทางสังคม ในเรื่องน้ําใจ แบงปน มาเปนเครื่องขับเคลื่อน การเคารพผูใหญ 

การชวยเหลือ เก้ือกูล  แบงปน ชวยเหลือกัน การนําสถาบันทางสังคมอันหมายถึงครอบครัว ศาสนา 

และวิถีวัฒนธรรม ใชระยะเวลาในการทํางานเชิงชุมชน ใชความอดทน มุงม่ัน ความเพียรพยายามอยาง

จริงจัง จึงประสบผลสําเร็จ ทั้งหมดนําแนวคิดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไดกลายมาเปนกลไกใน

การแสวงหาความรู (ปญญา) มีการฝกอบรม นําคนท่ีมีความรูทางดานเกษตรชุมชน มาเปนผูชวย หรือให

ความรูเก่ียวกับการผลิต เกิดเปนผลิตผล ผลิตภัณฑ และการสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได เปนความ

เหมาะลงตัวและเหมาะสมในการดําเนินชีวิตรวมกัน   



ข 

๒. การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย ในกลุมตัวอยาง ๒ กลุม

ของ กลุมที่ดําเนินการจนกระทั่งประสบความสําเร็จ ไดแก ชุมชนบานไผเง หมู. ๑ ต.วังน้ําเย็น และ

ชุมชนไผลม ม.๑ ต.โพธิ์ลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี (ภาคเหนือ) บานแมกวัก หมู. ๑ ตําบลบานออน 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยเปนตัวแทนกลุมตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการประยุกตใชหลักพุทธ

ธรรมพุทธเศรษฐศาสตรในการจัดการชุมชน มีการรวมกลุมกันประกอบอาชีพเสริมหลังการเพาะปลูกใน

การทํานา เชน การทําปศุสัตว เลี้ยงสัตว ไก วัว แพะ และเลี้ยงปลา ในสวนของการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรอ่ืน ๆ อาทิ การปลูกผักสวนครัว การตั้งกลุมปลูกดาวเรือง การตั้งกลุมแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร เชน กลวยฉาบ กลวยทอดของจังหวัดลําปาง การเลี้ยงปลา และผลผลิตจากปลา เชน ปลา

แดดเดียว น้ําปลา ของจังหวัดสุพรรณบุรี การประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน และพุทธเศรษฐศาสตร

ภายใตแนวคิด สมดุล พอเพียง ใชปญหาในการผลิต และการบริโภค สามัคคีธรรมในการอยูรวมกัน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และการดําเนินชีวิตแบบมีสวนรวม จนไดรับรางวัลหมูบาน “อยูดี มีสุข” ในระดับ

จังหวัดและ ไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดาน

เศรษฐกิจพอเพียง    

๓. รูปแบบการเรียนรูการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย โดยทุก

รูปแบบที่ปรากฏในชุมชน จะเร่ิมจากการ (๑) กําหนดเปาหมายตามพุทธศาสตรที่วาดวยความสมดุล และ

ความสุขอันเปนเปาหมายของมนุษยในองครวม (๒) การเรียนรูสูการปฏิบัติเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ วาดวย

การนําองคความรูเกามาผสมผสานประยุกตสูการปฏิบัติตามเง่ือนไขของเศรษฐศาสตรชุมชนแบบเดิม  

(๓) การปรับตัวภายใตพุทธเศรษฐศาสตร เปนการปรับตัวภายใตสถานการณอยางใหม การเรียนรูอยาง

ใหมและประสบการณใหมภายใตการผลิตแบบดั้งเดิมกับการผลิตเพื่อการบริโภคสูคุณภาพการผลิตและ

คุณภาพชีวิต (๔) การบริหารจัดการพุทธเศรษฐศาสตร สูการจัดการบริหารองครวมอยางเปนระบบ โดย

ในทุกกระบวนการของรูปแบบจะผสมประยุกตดวยหลักธรรม พาทํานําใหดู ทําใหเปนแบบอยาง ผาน

วิถีทางศาสนาและความเชื่อทางสังคม กิจกรรมชุมชน ทั้งสองชุมชนมีวิถีของศาสนาเปนเครื่องกําหนด 

และประยุกตภายใตวิถีทางศาสนา  

 

คําสําคัญ : การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร, ชุมชนตนแบบ, ประเทศไทย   
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is (1) to study the ways and forms of Buddhist 

economics in Thailand (2) to study the methods Guidelines for applying Buddhist 

economics in a sample community in Thai society (3) to propose a model of application 

of Buddhist economics in a sample community in Thai society. The researcher used the 

study with qualitative research. Study concepts, theories from relevant documents and 

research. Including studying from a prototype community of application in Suphan Buri 

province And Lampang Province Analyze qualitative data by analyzing content and 

creating inductive summaries.  

The research results can be summarized as follows 

1. Methods and forms of Buddhist economics in Thailand. Found that there 

are communities that focus on sufficiency living throughout the country Is a self-reliant 

community in accordance with Buddhist principles (1) with a monk leading the role 

model Carry out self-sufficiency in accordance with Buddhist principles, such as Santi 

Suk Community Ready network Self-reliant community by the leadership of Luang Pho 

Phayomkhalayano monks of Suan Kaew Temple Phra Ajahn Subin Pitoito of Wat Phai 

Lom, Trat Province, Phra Ajahn Manatkhanatthamo of Wat Pho Thong, Chanthaburi 

Province etc. or self-reliant communities such as Wat Saphan District, Muang District, 

Chai Nat Province Ban Phu Phra community, Village No. 4, Nong Bua Subdistrict, Mueang 



ง 

Kanchanaburi District Karnchanaburi Bang Yai Subdistrict Community Economic 

Community, Bang Yai District, Nonthaburi Province, where these communities adopt 

Buddhist Economics Guidelines by leading monks Clergyman Or community leaders Are 

all using social capital In regard to the generosity shared as a drive Respect for adults, 

helping and sharing, bringing together social institutions which refer to families, religion 

and culture. Take time to work in the community, use patience, determination, diligence 

seriously Therefore successful All of the concepts of the Buddhist doctrine have 

become a mechanism for seeking knowledge (wisdom). There are training to bring 

people with knowledge in agricultural agriculture. Become an assistant Or providing 

knowledge about production Can produce products and promote good quality of life Is 

the perfect and suitable way to live together 

2. Application of Buddhist economics in the model community in Thai society 

In the sample of 2 groups of groups that have been carried out until being successful, 

consisting of Ban Phai Nge Village, Village No. 1, Wang Nam Yen Subdistrict, and Phai 

Lom Community, Village No. 1, Pho Lom Subdistrict, Bang Pla Ma District, Suphan Buri 

Province (Northern Region), Mae Kwak Village Village No. 1, Ban On Sub-district, Ngao 

District, Lampang Province, by being a successful representative of the application of 

Buddhist principles, Buddhist economics in community management There are groups 

joining together to supplement their careers after farming in farming, such as raising 

livestock, chickens, cows, goats, and fish in addition to other agricultural products such 

as vegetable planting. The marigold planting group Setting up agricultural product 

processing groups, such as banana slices, fried bananas in Lampang, fish farming and fish 

production such as Dried Dried Fish, Fish Sauce in Suphan Buri Province Application 

under local knowledge And Buddhist economics under the concept of sufficient 

sufficiency, using problems in production and consumption, unity in coexistence 

Improve the quality of life And a participatory lifestyle Until receiving the "Yu Dee Suk 

Suk" Village Award at the provincial level and Received the royal award from HRH 

Princess Maha Chakri Sirindhorn on sufficiency economy 

3. Learning model, application of Buddhist economics to the model 

community in Thai society By all forms that appear in the community Beginning with (1) 

setting goals in accordance with the Buddhist science of balance And happiness which is 



จ 

the goal of the human being as a whole. (2) Learning to practice Buddhist economy on 

the integration of old knowledge to apply in accordance with the conditions of 

traditional community economics (3) Adaptation under Buddhist economics Is an 

adjustment under a new situation New learning and new experiences under traditional 

production and production for consumption towards production quality and quality of 

life. (4) Buddhist Economics Management To a holistic management system In which 

every process of the form is mixed, applied with principles, leading to make it look as a 

model Through religious and social beliefs, both community activities have a religious 

path as a determinant. And applied under the religious path 
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กิตติกรรมประกาศ 
   

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความเมตตาอนุเคราะหของพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร พรอมคณะกรรมการจัดสรรทุน ที่อนุมัติสนับสนุนทุนวิจัยผาน

โครงการวิจัยชุด เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของปราชญในประเทศและตางประเทศ โดยมี รศ.ดร.ภัทรพล 

ใจเย็น เปนหัวหนาโครงการวิจัย โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําโครงการยอย เรื่อง รูปแบบการ

ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผูบริหาร บุคลกร 

เจาหนาท่ีของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ทุกทาน มี พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผูอํานวยการสวนวางแผนและ

สงเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร เปนตน ที่ ใหคําแนะนําและช้ีแนะในระบบปฏิบัติการ 

ดําเนินการ และติดตามทวงถามงานดวยความใสใจและเมตตา จนกระทั่งงานวิจัยแลวเสร็จ  

ขอขอบคุณผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน และบุคคลที่เก่ียวของในการเก็บขอมูลการ

สัมภาษณ เก็บขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัยท้ังชุมชนไผลม หมูที่ ๑ ต.โพธิ์ลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี 

(ภาคเหนือ) บานแมกวัก หมูที่ ๑ ต.บานออน อ.งาว จ.ลําปาง ชุมชนตนแบบที่ประสบความสําเร็จ 

รางวัลหมูบาน “อยูดี มีสุข” ในระดับจังหวัดและ ไดรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระ

รัตนราชสุดาดานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนขอมูลเชิงพื้นที่และการใหสัมภาษณ สังเกต และเติมเต็มให

งานวิจัยแลวเสร็จ   

นอกจากนี้ ขอกราบขอบพระคุณ และอนุโมทนา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พระมหา

สมบูรณ วุฒิกโร,รศ.ดร. (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. (ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป) ที่เมตตาเปนผูตรวจประเมินราง

วิจัยฉบับสมบูรณ และใหคําแนะนําในการทําวิจัย กระทั่งผูวิจัยพัฒนางานจนแลวเสร็จ  

สุดทายน้ี ขอกราบขอบพระคุณตอผูบริหาร คณบดีคณะสังคมศาสตร และคณะอาจารยและ

เจาหนาที่ของคณะสังคมศาสตรทุกทานที่เปดโอกาสใหผูวิจัย พรอมคณะไดรับทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเอง

ตามกรอบการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งอนุมัติใหเดินทางออกภาคสนามในการเก็บขอมูลวิจัยในหลาย ๆ 

ครั้ง ซึ่งเปนประโยชนในการเติมเต็มขอมูลวิจัยจนแลวเสร็จดังปรากฏ 

 
พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. และคณะ 

๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 



ช 

สารบัญ 
 

บทคัดยอภาษาไทย…………………………………………………………………………….……………………….……………. ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………………… ค 

กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………….…………….……………..… ฉ 

สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………………………………… ช 

สารบัญตาราง………………………………………………………………………………………………………….……………… ฌ 

สารบัญแผนภาพ………………………………………………………………………….…………………..………………..….… ญ 

อักษรยอชื่อคัมภีร………………………………………………………………………..…………………………….………..…… ฏ 

บทที่ ๑ บทนํา…………………………...…………………………………………………………………………………….. ๑ 

 ๑.๑ ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา........................................................................... ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย……………………………………………………………………….………………… ๔ 

 ๑.๓ ปญหาการวิจัย………………………………………………………………………………..………………… ๔ 

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย………………………………………………………………………………………..……… ๕ 

 ๑.๕ นิยามศัพทในการวิจัย………………………………………………………………………………………… ๕ 

 ๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย………………………………………………………………………………………… ๖ 

 ๑.๗ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ………………………………………………………………… ๖ 

 ๑.๘ วิธีดําเนินการวิจัย……………………………………………………………………….…………………… ๕๙ 

 ๑.๙ ประโยชนทีจ่ะไดรับจากการวิจัย..................................................................................... ๖๓ 

บทที่ ๒ แนวทางและรปูแบบพทุธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย…………………………………………….. ๖๔ 

 ๒.๑ ศึกษาแนวทางและรปูแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย....................................... ๖๔ 

 ๒.๒ ชุมชนตนแบบดานพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย……………………………...…………… ๖๙ 

 ๒.๓ ลักษณะรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย…………………………………….………… ๗๔ 

 ๒.๔ ผลการดาํเนินการประยุกตหลักพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย…….…………………… ๗๗ 

บทที่ ๓ แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย………...…….. ๗๙ 

 ๓.๑ การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย…………………………… ๗๙ 

 ๓.๒ แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตวัอยางในสังคมไทย…………… ๘๘ 

 ๓.๓ ผลการประยุกตหลักพุทธเศรษฐศาสตรผสมผสานกับวิถีทางศาสนา………………….…… ๙๒ 

 ๓.๔ สรุป……………………………………………………………………………………………………….……… ๙๕ 

บทที่ ๔ รูปแบบการเรียนรูการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย……… ๙๗ 

 ๔.๑ แนวทางการประยุกตใชแนวคดิทางพุทธเศรษฐศาสตร………………………………………… ๙๗ 



ซ 

 ๔.๒ รูปแบบการเรียนรูการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย…. ๙๙ 

 ๔.๓ สรุปการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตวัอยางในสังคมไทย……………..…… ๑๐๔ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ................................................................................. ๑๐๕ 

 ๕.๑ สรุป………………………………………………………………………………………………………….… ๑๐๕ 

 ๕.๒ อภิปรายผล…………………………………………………………………………………………….…… ๑๐๗ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………….…………….. ๑๑๐ 

บรรณานุกรม................................................................................................................................. ๑๑๒ 

ภาคผนวก...................................................................................................................................... ๑๑๙ 

 ภาคผนวก ก  เคร่ืองมือวิจัย……………….………………….………………………………………………… ๑๒๐ 

 ภาคผนวก ข  หนังสือเชิญ, ผูทรงคุณวุฒิ, ผูใหขอมูล…………………………………………….……. ๑๒๓ 

 ภาคผนวก ค  ภาพถายการลงพ้ืนที่ทําการวิจัย, การสัมภาษณ………………………..……..……. ๑๒๘ 

 ภาคผนวก ง  การรับรองการนําไปใชประโยชน…………………………….……………………………. ๑๓๓ 

 ภาคผนวก จ  ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย…………………….……………..……. ๑๓๖ 

ประวัติผูวิจัย และคณะ................................................................................................................. ๑๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หนา 

๑.๑ เปรียบเทียบพฤติกรรมผูประกอบการของเศรษฐศาสตรกระแสหลักกับพระพุทธศาสนา....... ๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ญ 

สารบัญแผนภาพ 
 

ภาพประกอบที ่ หนา 

๑.๑ แสดงกรอบแนวคดิการศึกษาวิจัย................................................................................................. ๖ 

๑.๒ มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม กับพุทธเศรษฐศาสตร.............................๑๒ 

๑.๓ การประยุกตใชหลักพุทธธรรมกับการพัฒนากลไกทางเศรษฐกิจ.............................................. ๔๑ 

๑.๔ รูปแบบการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพ่ือการพฒันาเกษตรกรสูเศรษฐกิจพอเพียง 

 แสดงโดยลักษณะกระบวนการ................................................................................................... ๕๐ 

๒.๑ หมูบานจํารุง จ.ระยอง ชุมชนเขมแข็งกับการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร 

 ภายใตการจัดการรวมกัน............................................................................................................ ๖๕ 

๒.๒ ลักษณะชุมชนพึ่งตนเอง.............................................................................................................. ๖๕ 

๒.๓ การศึกษาชุมชนตนแบบสนัติอโศกโดยมพีระสงฆเปนผูมีบทบาทเปนแกนนาํ 

 ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร.................................................................................................... ๖๖ 

๒.๔ พระสงฆ นักบวชในพระพุทธศาสนากับแนวทางในการสงเสริมพุทธเศรษฐศาสตร 

 ในชุมชนชาวพุทธในสังคมไทย.................................................................................................... ๖๗ 

๒.๕ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในสังคม............................................................... ๗๕ 

๒.๖ โครงสรางแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกนํามาใชขับเคลื่อนประยุกตผสมผสาน 

 กับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในสังคมไทย.................................................................................... ๗๖ 

๒.๗ แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน.................................................................................... ๗๖ 

๒.๘ แสดงความสัมพันธระหวางเปาหมายและแนวทางการพัฒนาชุมชน 

 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง................................................................................................... ๗๗ 

๓.๑ แนวคิดสามคัคีธรรม อยูรวมกันและสรางงานเพ่ือพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ 

 เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ผลิตภายใตหลักคิดความสามัคคีของกลุมชุมชน จ.ลาํปาง................. ๘๐ 

๓.๒ แนวคิดสามคัคีธรรม การประชุมแสวงหาความรูรวมกัน ในการพัฒนาองคความรู 

 รวมไปถึงการแสวงหาแหลงความรูอ่ืนดานการจัดการชุมชนเพื่อประโยชนในการพัฒนา 

 งานชุมชนรวมกัน ของกลุมสหกรณชุมชน จ.ลําปาง................................................................. ๘๑ 

๓.๓ เกษตรคุณธรรม เกษตรอินทรยี ที่เนนปลูกพืชปลอดสารพษิอันมีเปาหมายเพื่อคุณภาพชวีติ 

 และผูบริโภค ของกลุมสหกรณชุมชน จ.ลาํปาง......................................................................... ๘๒ 

๓.๔ กลุมสหกรณชุมชนและตลาดผลิตภัณฑชุมชน จ.ลาํปาง........................................................... ๘๓ 

๓.๕ กลุมสมาชิกเกษตรแบบพาณิชยท่ีพัฒนาเปนเกษตรแบบยังชพีบานแมกวัก............................ ๘๓ 

 



ฎ 

๓.๖ นายวาทกานต ชอแกว พัฒนาการจังหวัดสพุรรณบุรี พรอมคณะกรรมการคัดสรรหมูบาน 

 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปนสุขและกิจกรรมพฒันาชุมชนดีเดน ป ๒๕๖๐............... ๘๕ 

๓.๗ วิถีเกษตรแบบยังชพี และการเกษตรแบบผสมผสาน รูปแบบการดาํเนนิชีวิตของชาวไผเง   

 อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี ภายใตกลไกการผลิตเชิงพาณิชยในปจจุบัน..................................๘๖ 

๓.๘ ภาพวิถีทางศาสนาที่ชุมชนไผเง ที่มีวัดเปนศูนยกลาง อาทิ วัดวังนํ้าเย็น วัดตะลุม  

 และยังรักษาเอกลักษณของความเปนไทพวนไวอยูจนกระท่ังปจจุบัน...................................... ๘๗ 

๓.๙ เคร่ืองมือการพัฒนาอันเปนหัวใจของการพฒันาและประยุกตใชหลักพุทธศาสนา 

 ในวิถีเศรษฐกิจชุมชน.................................................................................................................. ๙๐ 

๓.๑๐ แนวคิดอันเปนการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อการใชในชุมชน................................................ ๙๑ 

๓.๑๑ การสรางกิจกรรมผานอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน อาทิ กลวย ถัว่  

 และผลิตภัณฑทางการเกษตร..................................................................................................... ๙๒ 

๓.๑๒ การประชุม พูดคุย แบงปนในสภาพปญหาทองถ่ิน และชุมชนรวมทั้งนําองคความรู 

 ท่ีเกี่ยวกับอาชพี การประกอบอาชพี นาํมาเสริมใหกับชุมชนอยางตอเน่ือง............................. ๙๓ 

๓.๑๓ การนาํบุคลากรในชุมชน ไปแสวงหาองคความรู ในกลุมชุมชนตัวอยาง 

 ท่ีประสบความสาํเรจ็เปนการแสวงหาความรู (ปญญา) ใหเกิดขึ้นเพื่อนํามา 

 เสริมประกอบอาชพีใหกับชุมชนของตัวเอง............................................................................... ๙๔ 

๔.๑ รูปแบบเรียนรูดานหลักพุทธธรรม ใชการปฏิบัติตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร........................ ๑๐๐ 

๔.๒ ถอดรูปแบบการเรยีนรูโดยใชการปฏิบัติตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร.................................... ๑๐๑ 

๔.๓ รูปแบบการเรยีนรูเพื่อการปรับตัวภายใตพุทธเศรษฐศาสตร................................................. ๑๐๑ 

๔.๔ การบริหารจัดการพุทธเศรษฐศาสตร...................................................................................... ๑๐๒ 

๔.๕ รูปแบบการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพ่ือการพฒันาเศรษฐศาสตร..................................... ๑๐๓ 

 

 

 



ช 

สารบัญ 
 

บทคัดยอภาษาไทย…………………………………………………………………………….……………………….……………. ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………………… ค 

กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………….…………….……………..… ฉ 

สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………………………………… ช 

สารบัญตาราง………………………………………………………………………………………………………….……………… ฌ 

สารบัญแผนภาพ………………………………………………………………………….…………………..………………..….… ญ 

อักษรยอชื่อคัมภีร………………………………………………………………………..…………………………….………..…… ฏ 

บทที่ ๑ บทนํา…………………………...…………………………………………………………………………………….. ๑ 

 ๑.๑ ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา........................................................................... ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย……………………………………………………………………….………………… ๔ 

 ๑.๓ ปญหาการวิจัย………………………………………………………………………………..………………… ๔ 

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย………………………………………………………………………………………..……… ๕ 

 ๑.๕ นิยามศัพทในการวิจัย………………………………………………………………………………………… ๕ 

 ๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย………………………………………………………………………………………… ๖ 

 ๑.๗ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ………………………………………………………………… ๖ 

 ๑.๘ วิธีดําเนินการวิจัย……………………………………………………………………….…………………… ๕๙ 

 ๑.๙ ประโยชนทีจ่ะไดรับจากการวิจัย..................................................................................... ๖๓ 

บทที่ ๒ แนวทางและรปูแบบพทุธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย…………………………………………….. ๖๔ 

 ๒.๑ ศึกษาแนวทางและรปูแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย....................................... ๖๔ 

 ๒.๒ ชุมชนตนแบบดานพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย……………………………...…………… ๖๙ 

 ๒.๓ ลักษณะรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย…………………………………….………… ๗๔ 

 ๒.๔ ผลการดาํเนินการประยุกตหลักพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย…….…………………… ๗๗ 

บทที่ ๓ แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย………...…….. ๗๙ 

 ๓.๑ การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย…………………………… ๗๙ 

 ๓.๒ แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตวัอยางในสังคมไทย…………… ๘๘ 

 ๓.๓ ผลการประยุกตหลักพุทธเศรษฐศาสตรผสมผสานกับวิถีทางศาสนา………………….…… ๙๒ 

 ๓.๔ สรุป……………………………………………………………………………………………………….……… ๙๕ 

บทที่ ๔ รูปแบบการเรียนรูการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย……… ๙๗ 

 ๔.๑ แนวทางการประยุกตใชแนวคดิทางพุทธเศรษฐศาสตร………………………………………… ๙๗ 



ซ 

 ๔.๒ รูปแบบการเรียนรูการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย…. ๙๙ 

 ๔.๓ สรุปการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตวัอยางในสังคมไทย……………..…… ๑๐๔ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ................................................................................. ๑๐๕ 

 ๕.๑ สรุป………………………………………………………………………………………………………….… ๑๐๕ 

 ๕.๒ อภิปรายผล…………………………………………………………………………………………….…… ๑๐๗ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………….…………….. ๑๑๐ 

บรรณานุกรม................................................................................................................................. ๑๑๒ 

ภาคผนวก...................................................................................................................................... ๑๑๙ 

 ภาคผนวก ก  เคร่ืองมือวิจัย……………….………………….………………………………………………… ๑๒๐ 

 ภาคผนวก ข  หนังสือเชิญ, ผูทรงคุณวุฒิ, ผูใหขอมูล…………………………………………….……. ๑๒๓ 

 ภาคผนวก ค  ภาพถายการลงพ้ืนที่ทําการวิจัย, การสัมภาษณ………………………..……..……. ๑๒๘ 

 ภาคผนวก ง  การรับรองการนําไปใชประโยชน…………………………….……………………………. ๑๓๓ 

 ภาคผนวก จ  ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย…………………….……………..……. ๑๓๖ 

ประวัติผูวิจัย และคณะ................................................................................................................. ๑๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หนา 

๑.๑ เปรียบเทียบพฤติกรรมผูประกอบการของเศรษฐศาสตรกระแสหลักกับพระพุทธศาสนา....... ๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ญ 

สารบัญแผนภาพ 
 

ภาพประกอบที ่ หนา 

๑.๑ แสดงกรอบแนวคดิการศึกษาวิจัย................................................................................................. ๖ 

๑.๒ มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม กับพุทธเศรษฐศาสตร.............................๑๒ 

๑.๓ การประยุกตใชหลักพุทธธรรมกับการพัฒนากลไกทางเศรษฐกิจ.............................................. ๔๑ 

๑.๔ รูปแบบการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพ่ือการพฒันาเกษตรกรสูเศรษฐกิจพอเพียง 

 แสดงโดยลักษณะกระบวนการ................................................................................................... ๕๐ 

๒.๑ หมูบานจํารุง จ.ระยอง ชุมชนเขมแข็งกับการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร 

 ภายใตการจัดการรวมกัน............................................................................................................ ๖๕ 

๒.๒ ลักษณะชุมชนพึ่งตนเอง.............................................................................................................. ๖๕ 

๒.๓ การศึกษาชุมชนตนแบบสนัติอโศกโดยมพีระสงฆเปนผูมีบทบาทเปนแกนนาํ 

 ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร.................................................................................................... ๖๖ 

๒.๔ พระสงฆ นักบวชในพระพุทธศาสนากับแนวทางในการสงเสริมพุทธเศรษฐศาสตร 

 ในชุมชนชาวพุทธในสังคมไทย.................................................................................................... ๖๗ 

๒.๕ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในสังคม............................................................... ๗๕ 

๒.๖ โครงสรางแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกนํามาใชขับเคลื่อนประยุกตผสมผสาน 

 กับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในสังคมไทย.................................................................................... ๗๖ 

๒.๗ แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน.................................................................................... ๗๖ 

๒.๘ แสดงความสัมพันธระหวางเปาหมายและแนวทางการพัฒนาชุมชน 

 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง................................................................................................... ๗๗ 

๓.๑ แนวคิดสามคัคีธรรม อยูรวมกันและสรางงานเพ่ือพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ 

 เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ผลิตภายใตหลักคิดความสามัคคีของกลุมชุมชน จ.ลาํปาง................. ๘๐ 

๓.๒ แนวคิดสามคัคีธรรม การประชุมแสวงหาความรูรวมกัน ในการพัฒนาองคความรู 

 รวมไปถึงการแสวงหาแหลงความรูอ่ืนดานการจัดการชุมชนเพื่อประโยชนในการพัฒนา 

 งานชุมชนรวมกัน ของกลุมสหกรณชุมชน จ.ลําปาง................................................................. ๘๑ 

๓.๓ เกษตรคุณธรรม เกษตรอินทรยี ที่เนนปลูกพืชปลอดสารพษิอันมีเปาหมายเพื่อคุณภาพชวีติ 

 และผูบริโภค ของกลุมสหกรณชุมชน จ.ลาํปาง......................................................................... ๘๒ 

๓.๔ กลุมสหกรณชุมชนและตลาดผลิตภัณฑชุมชน จ.ลาํปาง........................................................... ๘๓ 

๓.๕ กลุมสมาชิกเกษตรแบบพาณิชยท่ีพัฒนาเปนเกษตรแบบยังชพีบานแมกวัก............................ ๘๓ 

 



ฎ 

๓.๖ นายวาทกานต ชอแกว พัฒนาการจังหวัดสพุรรณบุรี พรอมคณะกรรมการคัดสรรหมูบาน 

 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปนสุขและกิจกรรมพฒันาชุมชนดีเดน ป ๒๕๖๐............... ๘๕ 

๓.๗ วิถีเกษตรแบบยังชพี และการเกษตรแบบผสมผสาน รูปแบบการดาํเนนิชีวิตของชาวไผเง   

 อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี ภายใตกลไกการผลิตเชิงพาณิชยในปจจุบัน..................................๘๖ 

๓.๘ ภาพวิถีทางศาสนาที่ชุมชนไผเง ที่มีวัดเปนศูนยกลาง อาทิ วัดวังนํ้าเย็น วัดตะลุม  

 และยังรักษาเอกลักษณของความเปนไทพวนไวอยูจนกระท่ังปจจุบัน...................................... ๘๗ 

๓.๙ เคร่ืองมือการพัฒนาอันเปนหัวใจของการพฒันาและประยุกตใชหลักพุทธศาสนา 

 ในวิถีเศรษฐกิจชุมชน.................................................................................................................. ๙๐ 

๓.๑๐ แนวคิดอันเปนการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อการใชในชุมชน................................................ ๙๑ 

๓.๑๑ การสรางกิจกรรมผานอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน อาทิ กลวย ถัว่  

 และผลิตภัณฑทางการเกษตร..................................................................................................... ๙๒ 

๓.๑๒ การประชุม พูดคุย แบงปนในสภาพปญหาทองถ่ิน และชุมชนรวมทั้งนําองคความรู 

 ท่ีเกี่ยวกับอาชพี การประกอบอาชพี นาํมาเสริมใหกับชุมชนอยางตอเน่ือง............................. ๙๓ 

๓.๑๓ การนาํบุคลากรในชุมชน ไปแสวงหาองคความรู ในกลุมชุมชนตัวอยาง 

 ท่ีประสบความสาํเรจ็เปนการแสวงหาความรู (ปญญา) ใหเกิดขึ้นเพื่อนํามา 

 เสริมประกอบอาชพีใหกับชุมชนของตัวเอง............................................................................... ๙๔ 

๔.๑ รูปแบบเรียนรูดานหลักพุทธธรรม ใชการปฏิบัติตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร........................ ๑๐๐ 

๔.๒ ถอดรูปแบบการเรยีนรูโดยใชการปฏิบัติตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร.................................... ๑๐๑ 

๔.๓ รูปแบบการเรยีนรูเพื่อการปรับตัวภายใตพุทธเศรษฐศาสตร................................................. ๑๐๑ 

๔.๔ การบริหารจัดการพุทธเศรษฐศาสตร...................................................................................... ๑๐๒ 

๔.๕ รูปแบบการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพ่ือการพฒันาเศรษฐศาสตร..................................... ๑๐๓ 

 

 

 



ฏ 

อักษรยอช่ือคัมภีร 
พระไตรปฎก = เลม/ขอ/หนา 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

พระวินัยปฎก 

วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

 

พระสุตตันตปฎก 

สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

สํ.ม. (ไทย)  = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 

อง.ฺติกฺ. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.ฺปฺจก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.ฺฉกฺก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.ฺอฏฐก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย)  

 



 
บทที่  ๑ 

 

บทนํา 

 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร ที่ฉับไว การดําเนินชีวิตที่เรงรีบ

กลายเปนปจจัยสําคัญในสมัยของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งยากจะปฏิเสธไดวาสวนหนึ่งตนเหตุมาจาก

การบริโภค ซึ่งกลายเปนวัฒนธรรมรวมของระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในระดับโลก คานิยมของ

การบริโภคกลายเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งอยูในรูปของผลิตภัณฑมวล

รวมประชาชาติที่สูงข้ึน การลงทุนมากขึ้น มาตรฐานการครองชีพที่สูงข้ึนในปจจัยสวนเสริมของการดําเนิน

ชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยเขาใจวาส่ิงท่ีบริโภคนั้นเปนสิ่งสําคัญในชีวิต โลกวัตถุนิยมและบริโภคนิยมถูกให

น้ําหนักเกินกวาความพอดีและเปนจริง เกินกวาความพอดี กับรายไดและอาชีพ ในทางพระพุทธศาสนา

เรียกวา “ตัณหา” ซึ่งกลายเปนปจจัยชี้นํา ซึ่งสงผลตอเน่ืองตามมา เปนการบริโภคเกินกวาพอดี เกินกวา

จะหาได และมีไมนอยลวงไปจนกระทั่งละเมิดมาตรฐานจริยธรรมสังคม หรือไปถึงการทําผิดกฎหมาย ท้ัง

ในสวนของผูประกอบการท่ีพรองจริยธรรมนําไปสูการคาท่ีเอาเปรียบ ถูกสงตอไปยังผูบริโภคท่ีขาดสํานึก

ในการบริโภคหรือเห็นคุณคาของการบริโภคอยางไมรับผิดชอบ ที่ควรจะตองตระหนักเขาใจถึงการไดมา 

ผลดังกลาวจึงกลายเปนพิษตอคุณธรรมของมนุษยและความสงบสุขของสังคม๑ เงิน ทุน ถูกทําใหเชื่อวามี

คาสําหรับชีวิตมนุษย การแสวงหารายไดที่ไมสอดคลองกับรายจาย ดวยความเชื่อวาการแสวงหานั้นจะทํา

ใหคนมีความสุข ดังหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเรื่อง “สุขของคฤหัสถ หรือ คิหิสุข หรือ กามโภคีสุข” 

ท่ีเปนหลักอันควรนํามาสงเสริมใหมีแบบเขาใจ รูจริง และสงตอไปเปน “อัตถิสุข” ที่สงเสริมใหมนุษย

แสวงหาความสุขจากการมีทรัพยคือรูจักแสวงหา  ดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดย

ชอบธรรม จนกระทั่งสงผลเปน “โภคสุข” คือเปนความสุขจากการไดมาแลวใชจายดวยความเปนสุขใน

ทรัพยที่ไดมาโดยชอบน้ัน เลี้ยงชีพ เล้ียงผูควรเลี้ยง และบําเพ็ญประโยชน ซึ่งในหลักปฏิบัติควรเปนแบบ

นั้นคือมนุษยแสวงหาอยางถูกตอง และใชจายอยางมีความสุข แตในขอเท็จจริง กลับกลายเปนวารายได

มากขึ้น แตสวนหน่ึงของมนุษยในสังคมนี้กลับ ความสุขถดถอย คุณภาพชีวิตนอยลง ดวยเหตุผลในเรื่อง

ของความไม “สมดุล” ทั้งในสวนของรายได รายจาย มนุษยทุกคนตองการความพึงพอใจสูงสุดที่ได

                                           
๑
 ตีรณ พงศมฆพัฒน, เศรษฐศาสตรบนทางสายกลาง, (นนทบุรี: หจก.โรงพิมพวัชรินทร พี.พี., ๒๕๖๐), หนา ๒๐. 



๒ 

บรโิภคสินคาและบริการ และความพึงพอใจไมมีที่สิ้นสุด ควบคุมไดยาก อยากมี อยากเปน อยากเสพ เม่ือ

ความตองการมากเกินกวาจะพึงได จนกระทั่งลืมความยุติธรรม ความเจริญทางดานวัตถุอาจรุดหนาไป

อยางรวดเร็ว ควบคูไปกับความอยากที่เพิ่มข้ึน แตคุณคาทางดานจิตใจถดถอยลง และมีผลกระทบถึง

ระบบการจัดสรรวัตถุธรรมและโครงสรางทางสังคมในสวนอ่ืน ๆ อีกดวย
๒
 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ประเทศไทยเปนประเทศที่มีรายไดปานกลางและ

สะทอนพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจและทุนมนุษยในชวง ๒๐ ปที่ผานมาใหมีความชัดเจนและโดดเดน  

สภาพโดยรวมของประเทศไทยในปจจุบัน ไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเมือง

ในระดับชาติ และนานาชาติ ปญหาการขาดเสถียรภาพทางรายได ปญหาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ไดกลายเปนปญหาของประเทศไทย อยางไรก็ตามความกาวหนาที่เดนชัดนี้ไมได

กอใหเกิดประโยชนกับทุกคน ความเทาเทียมกันในผลประโยชน ผลประโยชนเพิ่มพูนข้ึนอยางรวดเร็ว

สําหรับผูที่เก่ียวพันอยางแนบแนนกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน งานในภาคการผลิตเพื่อสงออก 

สวนผูคนที่ยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ เชน เกษตรกรที่มีแปลงเพาะปลูกขนาดเล็ก กลุมนี้มักไดรับ

ประโยชนนอยกวาเมื่อเทียบสัดสวนกัน เขตเมืองของไทยเติบโตเร็วกวาชนบท ความยากจนเปนปญหาที่

นาเปนหวงอยางย่ิง และยังพบไดท่ัวไปแถบชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ติดชายแดน

ภาคเหนือและภาคใตของประเทศ 

โลกสมัยใหมที่มีโลกตะวันตกเปนผูนําขับเคลื่อนการพัฒนาดวยความคิดวัตถุนิยม บริโภค

นิยม โดยอาศัยความโลภเปนตัวกระตุน มีประโยควา “Greed in good” หรือ “ความโลภเปนของดี” 

เพราะความอยากกระตุนใหเกิดการพัฒนา คิดคนควาหาความรูเพื่อสรางความร่ํารวย ทําใหโลกเจริญ คือ

สามารถผลิตวัตถุสิ่งของและเทคโนโลยีตาง ๆ แตขณะเดียวกันความโลภก็นําไปสูการเอารัดเอาเปรียบ 

แยงชิง ขัดแยงรุนแรง และทําลายสิ่งแวดลอม ดังที่เกิดสงครามตาง ๆ รวมท้ังสงครามโลก ๒ ครั้งใน

ศตวรรษที่แลว
๓
 การพัฒนาตามแนวทางวัตถุนิยมบริโภคนิยมแนวตะวันตกท่ีขับเคลื่อนดวยโลภจริต 

นําไปสูการเสียสมดุลอยางรุนแรงทุก ๆ ทาง ท้ังชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทุนนิยมคือระบบ

สังคมที่ยึดหลักการยอมรับสิทธิของปจเจกชน (Individual Rights) รวมท้ังสิทธิหรือกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิน (Property Rights) เปนระบบที่ทรัพยสินทุกอยางมีผูครอบครองเปนเจาของอยางเปนการ

สวนตัว
๔
 สวนมากทุกคนมีชีวิตหรือปรารถนาท่ีจะมีชีวิตเพื่อตนเอง ขอเท็จจริงนี้ไมไดรบกวนชีวิตทาง

                                           
๒
 สําราญ อิ่มจิตต, เศรษฐปรัชญาในพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๗), 

หนา ๘๕-๘๖. 
๓
 ประเวศ วะส,ี พระพุทธศาสนาทุนอันย่ิงใหญเพ่ือพัฒนาประเทศไทย, (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ทพลัส 

จํากัด, ๒๕๕๙), หนา ๑๘. 
๔
 Ayn Rand, Capitalism: The Unknown Ideal, (New York: Penguin Books, 1967), P.19. 



๓ 

สังคม แตสนับสนุนชีวิตทางสังคม เพราะการทําใหชีวิตของปจเจกบุคคลสมบูรณยิ่งข้ึนจะเปนไปไดก็ตอง

อาศัยสังคม นี่คือความหมายที่แทจริงของคําสอนท่ีวา “ความเห็นแกตัว” (Egoism) เปนกฎพื้นฐานของ

สังคม๕ การรูจักชวยเหลือ แบงปน เก้ือกูลตอกันในสังคมท้ังในการบริโภค การผลิต การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม เปนการดําเนินการทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธที่ตั้งอยูบน

ความสมดุลของสรรพสิ่ง๖ ทําใหคนจนมีความสุขมากขึ้น (หรือมีความทุกขและความยากลําบากลดลง) 

จนกระทั่งรายไดมากจนถึงระดับหนึ่งแลว เงินทองอาจจะมีผลนอยมากหรือซ้ือความสุขไมได๗ มนุษยเปน

ผูสรางความทุกขขึ้นมาเองและเมื่อมนุษยเปนผูสรางความทุกขเพราะเหตุที่ไมพยายามเขาใจทุกสิ่งทุก

อยางตามความเปนจริงตามธรรมชาติ มนุษยก็สามารถจะทําใหตนเองพนทุกข กลับไปทําความเขาใจ

ธรรมชาตติามความเปนจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง๘ 

สังคมเกษตรกลายเปนวิถียังชีพแบบดั้งเดิมถูกละเลย วิถีเกษตรแบบยังชีพไมสามารถตอบสนอง

ความตองการภายใตกระแสของคานิยมและบริโภคนิยมได จึงทําใหเกิดการบริโภคเกินกวารายได การยาย

ถิ่นเพื่อจากชนบทสูสังคมอุตสาหกรรม วิถีเกษตรแบบดั้งเดิมถูกละเลย จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๙) ไดนําแนวคิด “สมดุล” ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

นํามาปรับประยุกตภายใตสังคมไทยเปนสังคมเกษตร เพื่อใหสอดคลองกับประชากรสวนใหญภายใต

เกษตรกร เพื่อสงเสริมใหสังคมไทยประชากรไทยมีความเสมอภาคภายใตปจจัยการผลิตที่มี “อาหาร” เปน

ปจจัยสําคัญดังคําพูดท่ีวา “เงินทองเปนมายา ขาวปลาเปนของจริง”๙  ความเสมอภาคดังกลาวเปนของ

จริง ความไมเสมอภาคยังเปนลักษณะพิเศษของสถานการณการพัฒนาของไทยที่สําคัญและนาเปนหวง 

ในขณะที่ไทยประสบความสําเร็จอยางสูงเชิงเศรษฐศาสตรมหภาคและตามเกณฑโดยรวมของ MDG แตอีก

ฟากหน่ึงในแตละภูมิภาค บางกลุม บางพวก หรือชนชายขอบของสังคม ยังปรากฏภาพวาถูกทอดท้ิงหรือ

อยูในสภาพที่เปราะบางอยางนาเปนหวง ประเด็นความไมเสมอภาคดานรายได การคุมครองทางสังคม 

และการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ ที่เหลื่อมล้ํายังเปนขอหวงใยเก่ียวกับการพัฒนามนุษยที่ปรากฏอยู  

                                           
๕
 Alexander H. Shand, Free Market Morality: The Political economy of the Austrian school, 

(London: Routledge, 1990) P.75. 
๖
 ชลวิทย เจียรจิตต, ศาสนากับการพัฒนา, (นนทบุรี: บริษัท ดีไซน ดีไลท จํากัด, ๒๕๖๐), หนา ๑๓๕. 

๗
 Layard, Richard, Happiness: Lessons from a New Science, (London: Penguin Books, 

2005), P.70. 
๘
 อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขาตาง ๆ , 

พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง, ๒๕๕๘), หนา ๒. 
๙
 พระครูพิพัฒนกิตติสุนทร หนูดุก.  “การประยุกตใชพุทธปรัชญาและปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

สรางพลังชุมชนใหเขมแข็งในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปที่ ๘ 

ฉบับที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐): หนา ๘๑-๙๒. 



๔ 

ประเทศไทยมีพลเมืองสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาและอยูใตวิถีวัฒนธรรมระบบคิดทาง

พระพุทธศาสนามาตลอดตอเนื่องยาวนาน ท้ังมีการสงเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการ 

ผสมผสานใหเกิดกลไกการปฏิบัติภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใช กระท่ังเปนโมเดลของ

ประเทศไทยดังปรากฏตอสาธารณะ
๑๐

 รวมไปถึงการกระตุนใหเกิดความเขาใจตอเกณฑของความเปน

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชนของการจัดการชุมชนตามวิถีพุทธ และสงเสริมใหเกิดกระบวนการ

ขับเคลื่อน ดังน้ัน ภายใตกรอบแนวคิดความเปนวิถีชุมชน ที่มีวัดและพระพุทธศาสนา เปนฐานรากของ

สังคมไทยในองครวม รวมทั้งมีวัด และพระสงฆ ตั้งอยูในชุมชนนั้น หลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาอัน

เปนฐานของสังคม ไดถูกประยุกตเขากับหลักการใหญภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “อยูดี มีสุข” 

ประหนึ่งถูกทําใหเปนหลักการกลางทางสังคม ในการสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนชุมชนในภาพ

กวางระดับประเทศ ซ่ึงสงผลเปนพลวัตทางสังคมเศรษฐกิจตั้งแตระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศชาติ๑๑   

ดังน้ัน จากสภาพองครวมท่ียกมา ผูวิจัยประสงคทําการศึกษาการประยุกตใชพุทธธรรม ตาม

แนวทางของเศรษฐศาสตรที่ปรากฏในชุมชนท่ีจะใชเปนกรณีศึกษาในประเทศไทย เพ่ือนําไปเปนองค

ความรู เปนกรอบในการพัฒนาชุมชนตนแบบอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในประเทศไทยตอไป 

 

๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๒.๑  เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 

๑.๒.๒  เพื่อศึกษาวิธีการ แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางใน

สังคมไทย  

๑.๒.๓  เพื่อเสนอรูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย  

 

๑.๓  ปญหาการวิจัย 

๑.๓.๑  แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย เปนอยางไร 

๑.๓.๒  วิธีการและแนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางใน

สังคมไทย เปนอยางไร  

๑.๓.๓  ชุดการเรียนรูการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย ควร

เปนอยางไร 

                                           
๑๐

 มนูญ มุกขประดิษฐ, “มัชฌิมาปฎิปทาในพระไตรปฎกกับทางสายกลางในแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕, หนา ๑๑๙. 
๑๑

 พิพัฒน ยอดพฤติการณ, “การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบ

กับหลักพุทธศาสตร”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, หนา ก. 



๕ 

๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑  ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษารูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชน

ตนแบบในประเทศไทย ใชการการศึกษาจากเนื้อหาขอมูลจากหนังสือ ตํารา งานวิจัย บทความทางวิชาการ 

วารสาร และเอกสารตาง ๆ ประกอบประมวลรวมรวมกับกรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ ๑ กลุมตัวอยาง อัน

ไดแกชุมชน บานแมกวัก หมูท่ี ๑ ต.บานออน อ.งาว จ.ลําปาง  และภาคกลาง ๑ กลุมตัวอยาง ชุมชนไผเง 

หมูที่ ๑ ต.วังน้ําเย็น อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี ประมวลวิเคราะหแนวทางการประยุกตใชพุทธธรรมใน

วิถีการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบที่เลือกสรรมา  

๑.๔.๒  ขอบเขตดานเวลา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ๑ ป (นับตั้งแตไดรับอนุมัติแผนงานวิจัย) 

 

๑.๕  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

พุทธธรรม หมายถึง คําสอนที่พระพุทธเจาตรัสรูเกี่ยวกับความจริงตามธรรมชาติของมนุษย

ท่ีมีความทุกขพรอมกับชี้แนวทางวิธีการดับทุกข และนํามาเผยแผสั่งสอนบุคคลทั่วไป ในบริบทนี้หมายถึง

หลักคําสอนในทางพุทธศาสนาที่สามารถนํามาบูรณาการและประยุกตใชเพื่อแนวทางในการบริบทใน

กิจการทางเศรษฐศาสตรได 

พุทธเศรษฐศาสตร หมายถึง หลกัคําสอนในทางพุทธศาสนาท่ีสามารถนํามาบูรณาการและ

ประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานเก่ียวกับกลไกทางเศรษฐศาสตรได ซ่ึงเปนการผลิตและการ

บริโภคอยางสมดุล พอเพียงและเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม  

การประยุกตใช หมายถึง การประยุกตหรือบูรณาการทางคําสอนและการประยุกตใช

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการบูรณาการทางการจัดการและเปนระบบ 

การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร หมายถึง การปฏิบัติการทางชุมชน เศรษฐกิจแบบชุมชน

โดยผสมผสานแนวคิดทางพระพุทธศาสนา หรือมีการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใช

ในการบริหารและจัดการชุมชน    

ชุมชนตนแบบในประเทศไทย หมายถึง ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการนําแนวคิดดาน

พอเพียง เกษตรแบบพึ่งตนเอง พรอมประยุกตหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปใชในการบริหารจัดการ

ชุมชนจนกระทั่งประสบความสําเร็จ ในงานวิจัยนี้หมายเอาชุมชนในเขตภาคกลาง ๑ แหงคือจังหวัด

สุพรรณบุรี และภาคเหนือ ๑ แหงในจังหวัดลําปาง เปนชุมชนที่ไดรางวัลชุมชน “อยูดี มีสุข” ระดับ

จังหวัด และรับโลรางวัลพระราชทาน “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็นเปนสุข” จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



๖ 

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย หมายถึง ชุมชน

ท่ีประสบความสําเร็จไปใชในการจัดการชุมชนโดยใชแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตรในการบริหารจัดการชุมชน

อยางเปนระบบและสามารถนํามาเปนแบบอยางในการจัดการชุมชนตามแนวพุทธเศรษฐศาสตรได  

 

๑.๖  กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เร่ือง “รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย” 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual 

Framework) ดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่  ๑.๑  แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 

 

๑.๗  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศ

ไทย” วิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสาร วารสาร หนังสือ ตําราทาง

วิชาการ สิ่งพิมพอ่ืน และสื่อออนไลน เปนตน โดยมีขั้นตอนการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของเปนลําดับ ดังนี้  

๑.๗.๑  แนวคิดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

๑.๗.๑.๑  ที่มาและความหมายของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ หรือ พุทธเศรษฐศาสตร ประกอบดวยคําสองคํา คือ พุทธ + 

เศรษฐศาสตร “พุทธ” ยอมาจากคาํวา พุทธธรรม คือ คําสอนของพระพุทธเจา ในขณะที่คําวา “ธรรม” 

คือ ธรรมชาติ หรือกฎของธรรมชาติ ดังนั้น พุทธธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจาที่วาดวยลักษณะหรือ

กฎเกณฑที่มีอยูแลวในธรรมชาติที่มนุษยพึงรูพึงเขาใจเพื่อมนุษยจะไดปฏิบัติตัวหรือดําเนินชีวิตให

สอดคลองกับกฎเกณฑดังกลาว สวนคําวา “เศรษฐศาสตร” เปนวิชาที่วาดวยพฤติกรรมของมนุษยท่ีมี

ความสัมพันธเกี่ยวของกับโภคทรัพย หรือทรัพยที่ใชเพื่อการบริโภค เพื่อดํารงสถานภาพของความเปน

หลักพุทธธรรมที่สอดคลองกับหลักคิด 

แนวปฏิบัติในเศรษฐศาสตร 
รูปแบบการประยุกตใช 

พุทธเศรษฐศาสตร 

ในชุมชนตนแบบในประเทศไทย 

ชุมชนตนแบบในประเทศไทย 



๗ 

มนุษยหรือเหตุผลอื่น ๆ ท่ีมนุษยปรุงแตงขึ้นเองนอกเหนือจากความจําเปนในการดํารงสถานภาพแหง

ความมีชีวิต เมื่อจําเปนตองพิจารณาการบริโภค ก็จําเปนอยูเองจะตองคํานึงถึงการผลิตและการกระจาย

ผลผลิต ซึ่งตองพิจารณาความจํากัดของทรัพยากร ความจํากัดของเวลา และประสิทธิภาพในการผลิต 

ดังนั้น คาํวา “พุทธเศรษฐศาสตร” จึงหมายถึง การนําคําสอนของพระพุทธเจามาประยุกตเขากับแนวคิด

ในวิชาเศรษฐศาสตรที่พัฒนาขึ้นมาจากอารยธรรมตะวันตก ในสวนที่เปนพุทธธรรมที่จะนํามาประยุกต

กับวิชาเศรษฐศาสตรที่พัฒนามาจากตะวันตก เปนการทําความเขาใจเก่ียวกับสภาวะความเปนจริงของตัว

มนุษยและความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติ นอกจากนั้น คําวา “พุทธ” ยังมีความหมายวา ผูรู ผูตื่น 

ผูเบิกบาน ดังน้ัน พุทธเศรษฐศาสตร อาจจะอธิบายไดวาเปนวิชาเศรษฐศาสตรท่ีเขาใจไดโดยผูรู ผูต่ืน    

ผูเบิกบาน มีบุคคลไดใหความหมายและแนวคิดที่ใกลเคียงและคลายคลึงกับคําวา “พุทธเศรษฐศาสตร” 

ในมิติท่ีหลากหลายคลายคลึงและแตกตางกันไปตามทัศนคติและแนวคิดของแตละบุคคล ดังนี้ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)๑๒ ไดอธิบายวา เศรษฐศาสตรแนวพุทธมีลักษณะเปน

สายกลาง อาจจะเรียกวา เศรษฐศาสตรสายกลาง หรือ เศรษฐศาสตรมัชฌิมาปฏิปทา ที่คุณภาพชีวิตกับ

ความพึงพอใจมาบรรจบกัน หมายความวา เปนการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนองความตองการ

โดยมีคุณภาพชีวิตเกิดขึ้น พระพุทธศาสนาถือวา ความตองการมี ๒ ประเภท คือ ความตองการสิ่งเสพ

ปรนเปรอตนท่ีไมมคีวามจํากัด กับความตองการท่ีมีชีวิตท่ีดี (Well-being) ที่มีขอบเขตจํากัด และมนุษย

มักตระหนักรูตวัแตความตองการประเภทท่ีหน่ึง เพื่อสนองความอยากซึ่งอาจจะขัดแยงกับความตองการ

ประเภทที่สอง และยอนกลับมาทําลายชีวิตที่ดี เชน มนุษยตองการเสพรสอาหาร ทําใหมีการปรุงแตง

รสชาติใหเอร็ดอรอย โดยใชสิ่งที่ปรุงแตงกลิ่นและสีซึ่งอาจจะเปนโทษตอรางกาย เปนอันตรายตอสุขภาพ 

หรอืการบริโภคที่ตองการความเอรด็อรอยโดยไมมีประมาณหรือมากเกินไป ทําใหเปนโรคอวน และเสี่ยง

ตอการเปนโรคอื่น ๆ เพิ่มตามมา จนเสียคุณภาพชีวิตในที่สุด 

อภิชัย พันธเสน
๑๓

 ไดอธิบายไววา พุทธเศรษฐศาสตร มาจากคําวา “พุทธ” ที่แปลวาเปนผูรู 

ผูตื่น ผูเบิกบาน โดยใชปญญาในการเขาถึงสัจธรรมดวยตนเอง มารวมกับคําวา “เศรษฐศาสตร” ทําให

พุทธเศรษฐศาสตร ตามนัยนี้ คือ วิชาเศรษฐศาสตรที่ผูศึกษาสามารถเขาถึงสัจธรรมของวิชาดวยตัวเอง

ของผูที่ศึกษาเอง ซึ่งการเขาถึงดวยตนเองนั้นจะตองมีนัยของการฝกฝนและการปฏิบัติรวมอยูดวย มิใช

เปนเรื่องของความเขาใจท่ีเปนผลจากการคิดหรือวิธีทางตรรกะเทานั้น 

 

                                           
๑๒

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ประยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๔๕), หนา ๓๕. 
๑๓

 อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๔), หนา ๗. 



๘ 

E.F. Schumacher๑๔ ไดอธิบายไววา “สัมมาอาชีวะ” เปนธรรมขอหนึ่งในมรรคมีองคแปด

ของพระพุทธเจา ดังนั้นจึงเปนสิ่งท่ีประจักษชัดวา จักตองมีสิ่งท่ีเรียกวา “เศรษฐศาสตรของชาวพุทธ” 

ตามทัศนะของพุทธศาสนิกชน การงานมีหนาที่อยางนอย ๓ ประการ คือ เพื่อเปดโอกาสใหมนุษยไดใช

และพัฒนาความสามารถสวนตัว เพื่อชวยใหมนุษยขจัดอัตตาดวยการทํางานรวมกับผูอ่ืน และเพ่ือให

ไดมาซึ่งผลิตผลและบริการอันจําเปนแกการดํารงอยู ทัศนคติเชนนี้กอใหเกิดผลพลอยไดอยางปราศจาก

จุดจบ การจัดการงานไปในทางที่ทําใหการงานนั้นปราศจากความหมาย นาเบ่ือ ไรประโยชนหรือบีบคั้น

ประสาท สําหรับคนงานนั้นมิไดแตกตางจากการกออาชญากรรมมากนัก เพราะแสดงใหเห็นวาการงาน

ลักษณะน้ีคํานึงถึงผลผลิตยิ่งกวาตัวมนุษย ท้ังเปนสิ่งช่ัวรายท่ีไรความเมตตากรุณา ตลอดจนแสดงใหเห็น

ถึงการทําลายชีวิตจิตใจ ซึ่งเหลือคางอยูในสวนที่ปาเถื่อนที่สุดของสิ่งที่ดํารงอยูในมนุษยโลกนี้ ทํานอง

เดียวกัน การแสวงหาการพักผอนแทนการทํางานนั้น นับเปนความเขาใจผิดอยางมากเก่ียวกับสัจจะ

พื้นฐานประการหน่ึงของการดํารงอยูของมนุษย ที่วาการทํางานกับการพักผอนเปนองคประกอบซึ่งกัน

และกันของกระบวนการดํารงชีวิตเดียวกัน และไมอาจแยกออกจากกันไดโดยไมทําลายความสุขจากการ

ทํางานและความสําราญจากการพักผอน 

เศรษฐศาสตรแบบพุทธจักตองแตกตางกันอยางมากจากเศรษฐศาสตรแบบวัตถุนิยมสมัยใหม 

ท้ังนี้ก็เพราะพุทธศาสนิกชนเห็นวาแกนของอารยธรรมมิไดอยูท่ีการเพิ่มพูนตัณหาของมนุษย หากวาอยูที่

การสรางความบริสุทธ์ิแกคุณลักษณะแหงการเปนมนุษย และเอกลักษณของมนุษยนั้นโดยพ้ืนฐานยอมกอ

รูปมาจากการงานของมนุษยนั้นเอง และการงานนั้น หากดําเนินการอยางเหมาะสมในภาวการณที่มนุษย

มีเกียรติภูมิและเสรีภาพ ยอมยังความเปนเลิศใหแกผูทํางาน และผลผลิตของผูทํางานโดยเทาเทียมกัน 

Richard B. Gregg
๑๕

 ไดกลาววา มนุษยตะวันตกมีแนวโนมที่จะไมนับสิ่งอ่ืนใดวาเปน

รายจายนอกเหนือไปจากการสูญเสียพลังงานของมนุษย เขาไมสนใจไยดีวาจะทําลายแรธาตุมากนอย

ปานใด และที่เลวรายยิ่งกวาก็คือเขาไมไยดีวาเขาทําลายสิ่งมีชีวิตมากนอยเทาใด ดูเหมือนมนุษย

ตะวันตกจะไมประจักษแกใจเลยวา ชีวิตมนุษยนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งซึ่งตองพึ่งพาอาศัยสวนอ่ืนของ

ระบบชีวิต อันประกอบดวยชีวิตรูปแบบตาง ๆ กัน โดยเหตุที่โลกปกครองจากตัวเมือง อันเปนท่ีซึ่งมนุษย

ถูกตัดขาดจากชีวิตรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากมนุษยดวยกัน ดังน้ัน สํานึกของการเปนสวนหน่ึงของระบบ

ชีวิตท้ังหมดจึงไมฟนกลับคืนมา ยังผลใหมนุษยปฏิบัติตอสรรพส่ิงอันมนุษยตองพ่ึงพาในท่ีสุด เชน นํ้า

และตนไมอยางหยาบและอยางไมคํานึงถึงอนาคตเลย 

                                           
๑๔

 E.F. Schumacher, Small is beautiful, economics as if people mattered, (New York: 

Harper & Row Publishers), pp.84-85. 
๑๕

 Richard B. Gregg, A Philosolhy of Indian Economic Developpment, (Ahmedabed: Navajivan 

Publishing house, 1958), P.43. 



๙ 

ในทางตรงกันขาม พุทธธรรมมุงอบรมบมนิสัยใหมนุษยมีความรักและยึดหลักอหิงสา ไมใช

เฉพาะตอสรรพสิ่งที่มีชีวิต เชน คนและสัตวเทานั้น หากยังเนนอยางมากตอตนหมากรากไมอีกดวย 

สานุศิษยของพระพุทธองคทุกคนควรจะเพาะปลูกตนไมทุก ๆ สองสามป และพรวนดินรดน้ําใหเติบใหญ

แข็งแรง และนักเศรษฐศาสตรชาวพุทธยอมสามารถชี้ใหเห็นอยางไมยากลําบากนักวา การปฏิบัติตามกฎ

นี้อยางแพรหลาย จะยังผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริงอยูในอัตราสูง โดยมิจําเปนตองพ่ึงพาความ

ชวยเหลือจากตางประเทศแตประการใด ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจในเอเชียอาคเนยเปนอันมาก 

(ดังเชนสวนอื่น ๆ ของโลกมนุษย) เปนผลจากการปลอยปละละเลยตนไมอยางไมใสใจ และอยางนา

ละอาย โดยมิพักตองสงสัย 

๑.๗.๑.๒  หลักการสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

ความตองการ เปนมูลเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดเศรษฐศาสตร เม่ือความตองการของมนุษยมีไม

จํากัด ไมมีที่สิ้นสุด ในขณะท่ีสิ่งของและบริการท่ีมนุษยตองการมีจํานวนจํากัด เศรษฐศาสตรจึงเขามามี

สวนในการจัดการ ความตองการเหลานี้เชื่อมโยงไปยังแนวคิดการใหคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยมีหลักการ

สําคัญวาสิ่งใดสามารถสนองความตองการได สิ่งนั้นมีคุณคาหรือมีประโยชน โดยที่คุณคาสามารถแบง

ออกเปน ๒ ชนิด คือ 

๑) คุณคาแท หมายถึง คุณคาหรือประโยชนของสิ่งทั้งหลายที่สนองความตองการสุขภาวะ

โดยตรง เพื่อใหเกิดความดีงามแกชีวิตของตนเองหรือผูอื่น คุณคาชนิดนี้อาศัยปญญาเปนเครื่องวัด 

เรียกวาเปนคุณคาที่สนองปญญา หรือโดยสรุปก็คือลักษณะท่ีเดนของคุณคาของส่ิงตาง ๆ ก็คือ คุณคาใน

การใชสอย หรือประโยชนที่แทจริงของสิ่งนั้น ๆ เชน อาหารมีคุณคาอยูท่ีประโยชนสําหรับหลอเลี้ยง

รางกายใหมีชีวิตอยูได มีสุขภาพดี มีกําลังเหมาะที่จะปฏิบัติหนาที่การงาน หรือรถยนตมีคุณคาอยูที่ชวย

ในการเดินทางไดสะดวกรวดเร็ว เกื้อกูลตอการปฏิบัติหนาที่การงาน คุณคาแทหรือประโยชนในการใช

สอยของสิ่งนั้น ๆ ที่เกิดจากความตองการ หรือเรียกวา “ฉันทะ” 

๒) คุณคาเทียม หรือคุณคาพอกเสรมิ หมายถึง คุณคาหรือประโยชนของสิ่งท้ังหลายท่ีมนุษย

พอกพูนใหแกสิ่งนั้น เพื่อขยายเสริมความม่ันคงย่ิงใหญของอัตตาที่ยึดถือไว คุณคาชนิดนี้อาศัยตัณหาเปน

เคร่ืองวัดคุณคา เรียกวาเปนคุณคาท่ีสนองตัณหาและมานะ เชน อาหารท่ีมีคุณคาอยูที่ความเอร็ดอรอย 

เสริมความสนุกสนาน เปนเครื่องแสดงฐานะความโกหรูหรา หรือรถยนตที่มีคุณคาเปนเครื่องแสดงฐานะ 

แสดงความโกม่ังมี มุงอวดความเดน ความสวยงามตามคานิยม คุณคาเทียมหรือคุณคาพอกเสริมเกิดจาก

ความตองการที่เรียกวา “ตัณหา”
๑๖

 

 

                                           
๑๖

 พิพัฒน ยอดพฤติการ, การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ

พุทธเศรษฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๒๐-๒๑. 



๑๐ 

การดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หัวใจของการผลิตที่สําคัญก็คือ คุณภาพของคน และ

คุณธรรมของคน ท่ีแสดงออกมาในรปูของพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งพอจะเห็นไดก็คือ ความขยัน ความอดทน 

ความซื่อสัตยสุจริต ความรักและเอาใจใสในงาน ความตรงตอเวลา และความเสียสละ เปนตน ท้ังหมดนี้

ยอมมีผลตอคุณภาพในการผลิต มีความสําคัญตอการเพ่ิมผลผลิตอยางมาก กลาวคือถาคนทํางานรักและ

เอาใจในงานที่ตนเองทํา มีความขยันหม่ันเพียรผลผลิตที่ออกมาก็จะดีมีคุณภาพ ในทางตรงขาม ถา

คนทํางานเกิดความเบื่อหนายไมกระตือรือรน หรือมีการทุจริตคอรัปชั่น มีความทอแททอถอย กลุมใจ

กังวลใจ ก็ยอมมีผลกระทบตอการลดหรือ เพิ่มผลผลิตนั้นๆพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เกื้อกูลกับระบบ

เศรษฐกิจ ซึ่งจะใหบรรลุประโยชนสุขปจจุบัน ซึ่งเรียกวา “ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน” ที่พระพุทธองคตรัส

วาเปนขอปฏิบัติในการสงเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจมี ๔ ประการคือ 

๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพอันสุจริตมีความ

ชํานาญ ใชปญญาพิจารณาสอดสองใครครวญ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูวิธีการในการดําเนินการดาน

เศรษฐกิจใหไดผลดี 

๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา เปนผูสามารถคุมครองรักษาทรัพยที่หามาไดน้ัน 

ไมใหพินาศหรือเสื่อมไปดวยภัยอันตรายตาง ๆ 

๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนเพื่อน ซึ่งจะเปนเหตุใหมีความเจริญกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป 

เลือกคบกับบัณฑิตผูทรงคุณธรรมมีศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา เปนตน ตลอดจนรูจักปฏิบัติตอทรัพย

ของตนอยางถูกตอง ไมใหถูกบาปมิตรชักนําไปทางอบายมุข 

๔. สมชีวิตา มคีวามเปนอยูอยางพอดีรูจักกําหนดรายรับรายจายเลี้ยงชีวิตพอดีไมใหฝดเคือง

หรอืฟุมเฟอยฟุงเฟอจนเกินไป มีรายไดเหลือเก็บไวใชในคราวฉุกเฉิน
๑๗

  

๑.๗.๑.๓  องคประกอบของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

องคประกอบท่ีสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ซึ่งมีความเก่ียวของอยางใกลชิดกับหลัก

พุทธธรรม เปนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แบงออกเปน ๓ อยาง คือ 

๑) มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางสายกลาง ประกอบดวยองคประกอบ ๘ อยาง ไดแก 

 ๑.๑) สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ 

 ๑.๒) สัมมาสังกัปปะ  ความดําริชอบ 

 ๑.๓) สัมมากัมมันตะ  วาจาชอบ 

 ๑.๔) สัมมาวาจายะ  การกระทําชอบ 

 ๑.๕) สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพชอบ 

 ๑.๖) สัมมาวายามะ  พยายามชอบ 

                                           
๑๗

 องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 



๑๑ 

 ๑.๗) สัมมาสติ  ระลึกชอบ 

 ๑.๘) สัมมาสมาธิ  จิตมั่นชอบ
๑๘

  

เศรษฐศาสตรแนวพุทธมีลักษณะเปนสายกลาง เรียกวา “เศรษฐศาสตรสายกลาง” หรือ 

“เศรษฐศาสตรมัชฌิมาปฏิปทา” เพราะวาระบบชีวิตของพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา “มรรค” นั้น ก็มีชื่ออยู

แลววามัชฌิมาปฏิปทา องคของมรรคนั้นแตละขอ เปนสัมมา เชน สัมมาอาชีวะ การท่ีเปนสัมมานั้นก็คือ

โดยถูกตอง โดยถูกตองก็คือทําใหเกิดความพอดี ความเปนมัชฌิมาหรือสายกลางนั้น ก็คือความพอดีนั่นเอง 

เม่ือมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะ สัมมาอาชีวะ คือ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตอง 

มิจฉาอาชีวะ คือ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาด ดังนั้น เศรษฐกิจที่ถูกตองที่เปนสัมมา ก็คือ

เศรษฐกิจแบบสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา ในทางพระพุทธศาสนาจะมีขอปฏิบัติที่เต็ม

ไปดวยเรื่องมัชฌิมา ความเปนทางสายกลาง ความพอดี มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ รูจักพอดี เต็ม

ไปหมด ตลอดจน สมตา ซึ่งเทียบกับที่เราใชคําวา สมดุล หรือ ดุลยภาพ๑๙  

ดังนั้น ความเปนมัชฌิมาหรือความพอดี คือ จุดท่ีคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกัน 

หมายถึงการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนองความตองการคุณภาพชีวิต 

๒) โยนิโสมนสิการ หมายถึง การทําในใจโดยแยบคาย การพิจารณาสืบคนถึงตนเคา การใช

ความคิดสืบสาวตลอดสาย การคิดอยางมีระเบียบ การรูจักคิดพิจารณาดวยอุบาย การคิดแยกแยะออกดู

ตามสภาวะของสิ่งนั้น ๆ โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเขาจับ๒๐  

กิจกรรมทางเศรษฐกิจจําเปนตองมีพัฒนาการใหเจริญขึ้น ดีงามขึ้นเปนลําดับโดยผาน

ขั้นตอนของระดับการพัฒนาจิต การพัฒนาทางเศรษฐศาสตร คือ การพัฒนาตอจากองคธรรมในระดับ

ศีลซึ่งเศรษฐศาสตรท่ีพัฒนามาจากตะวันตกเกือบทุกแนวทางหยุดอยูท่ีระดับนี้ สวนโยนิโสมนสิการเปน

องคธรรมในกระบวนการการพัฒนาปญญาซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญของการพัฒนาจิต และเปนปจจัยให

เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนองคประกอบแรกของมัชฌิมาปฏิปทา เพราะถาหยุดในระดับศีล ความเขาใจ

มัชฌิมาปฏิปทาอาจจะยังไมเกิดหรือยังไมเขาใจความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาไดดีพอ 

ดังน้ัน โยนิโสมนสิการ จึงถูกจัดวาเปนระดับของการพัฒนาปญญาในขั้นท่ีอยูเหนือศรัทธา 

เพราะเปนข้ันที่ใชความคดิของตนเองอยางเปนอิสระ สามารถชวยเหลือตนเองใหไปสูจุดหมายของพุทธ

ธรรมไดอยางแทจริง ถือเปนการใชปจจัยภายใน ที่เปนแกนหรือปจจัยหลักในกระบวนการพัฒนาปญญา 

                                           
๑๘

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพระพุทธศาสนา

ของธรรมสภา, ๒๕๕๙), หนา ๒๑๑. 
๑๙

 แกว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาต,ิ ๒๕๕๐), หนา ๕๘-๕๙. 
๒๐

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), หนา ๒๖๓. 



๑๒ 

๓) อัปปมาทธรรม หมายถึง ความไมประมาท ความเปนอยูอยางไมขาดสติ หรือ ความเพียร

ท่ีมีสติเปนเครื่องเรงเราและควบคุม ไดแก การดําเนินชีวิตโดยมีสติเปนเคร่ืองกํากับความประพฤติปฏิบัติ

และการกระทําอยาง มีความระมัดระวังตัว ไมยอมถลําไปในทางเสื่อม แตไมยอมพลาดโอกาสสําหรับ

ความดีงามและความอันจะตองรับผิดชอบ ไมยอมปลอยปละละเลย การทําการดวยความมุงมั่นและ

จริงจัง รอบคอบและรุดหนาเรื่อยไป๒๑   

ความไมประมาทที่เกิดข้ึนจากสังคมการแขงขัน มีขอดีของระบบแขงขัน คือ การกระตุน

บุคคลไมใหประมาท อยูเฉยไมได ตองตื่นตัวอยูตลอดเวลา แตความไมประมาทนี้ เกิดขึ้นจากการบีบคั้น 

จากการตองการเอาตัวรอด จากการหวังเอาชนะ หวังใหไดเปรียบอยูเสมอ จึงตองแขงขันกันตลอดเวลา 

จนกลายเปนการแขงขันเพื่อผลประโยชนนํามาสูระบบกําไรสูงสุด การไดกําไรสูงสุดจึงกลายเปนตัววัด

ความสาํเร็จ ในขณะท่ีสังคมท่ีเนนความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและการมีมิตรไมตรจีะโนมเอียงไปในทางประมาท 

เฉ่ือยชา ไมกระตือรือรน หวังพึ่งคนอ่ืน ปลอยปละละเลย ออนแอ และก็เสื่อมลง เพราะความประมาท 

ดังนั้น องคประกอบทั้ง ๓ ไดแก มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม มี

ลักษณะที่แตกตางกันออกไป คือ ๑) มัชฌิมาปฏิปทา เปนวิธีการหรือหนทางของการพัฒนาตน (เปรียบ

เหมือนเสนทาง) ในแตละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไดแก การผลิต การบริโภค เรื่องอรรถประโยชน และ

การกระจายผลผลิต ๒) โยนิโสมนสิการ เปนเครื่องอํานวยสนับสนุนการพัฒนาตน (เปรียบเหมือน

เครื่องยนต) ๓) อัปปมาทธรรม เปนเครื่องกํากับการพัฒนาตน (เปรียบเสมือนพวงมาลัย) เพื่อใหสําเร็จ

รุดหนาจนกวาจะบรรลเุปาหมายสุดทายของพุทธเศรษฐศาสตรนั่นเอง 

 
ภาพประกอบที่  ๑.๒ มัชฌิมาปฏิปทา โยนโิสมนสิการ และอัปปมาทธรรม กับพุทธเศรษฐศาสตร 

                                           
๒๑

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), หนา ๓๑๒. 

องคธรรมใน

ระดับสมาธิ 

องคธรรมใน

ระดับปญญา 

 

 

 
 

องคธรรมในระดับศีล 

 

การกระจาย 

ผลผลิต 

 

การผลิต 

 

อรรถ 

ประโยชน 

 

บริโภค 

มัชฌิมาปฏิปทา 

 

อัปปมาทธรรม 

 

โยนิโสมนสิการ วิธีการ หรือ ทางสายกลาง 

(เสนทาง) 

เคร่ืองอํานวยสนับสนุน 

(เสนยนต) 
เครื่องกํากับ 

(พวงมาลัย) 



๑๓ 

๑.๗.๒  แนวคิดและความสําคัญของพุทธเศรษฐศาสตร 

พระธรรมปฏก (ปอ.ปยุตโต) เสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตรไววา ปจจุบันนี้วิชาเศรษฐศาสตรที่

เรารูจักกันอยู เปนวิชาเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก เมื่อพูดถึงเศรษฐศาสตรและเรื่องราวเนื้อหาวิชา

เศรษฐศาสตร เราก็ใชภาษาเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก เม่ือคิดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร เราก็คิดในกรอบ

ความคิดของเศรษฐศาสตรแบบตะวันตกดวย ดังนั้น ถาจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็ยากที่จะทํา

ตัวเองใหพนออกไปจากกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรและภาษาเศรษฐศาสตรแบบตะวันตกน้ัน 

เพราะฉะนั้นการพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธก็อาจจะเปนการพูดถึงพระพุทธศาสนาดวยภาษา

เศรษฐศาสตรตะวันตก ภายในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรตะวันตกนั้นเอง อยางไรก็ตาม ก็ถือวาให

เราลองมาชวยกันพิจารณาเรื่องน้ี บางทีอาจจะไดรับขอคิดบางอยาง ถึงแมจะไมไดเปนเศรษฐศาสตรแนว

พุทธจริง ก็อาจจะมีแนวคิดทางพุทธบางอยางท่ีเอามาใชประโยชนในทางเศรษฐศาสตรไดบาง  

นักเศรษฐศาสตรชาวตะวันตกทานหนึ่ง คือ อี.เอฟ ชูมาเกอร (E.F. Schumacher) ไดพิมพ

หนงัสือออกมาเลมหน่ึง ชื่อวา Small Is Beautiful มีผูแปลเปนภาษาไทยใชชื่อวา จิ๋วแตแจว โดยในบทท่ี 

๔ ตั้งชื่อวา "Buddhist Economics" แปลวา เศรษฐศาสตรชาวพุทธ โดยในหนังสือนี้ ไดทําใหคนจํานวน

มากท้ังในตะวันออก และตะวันตกเกิดความสนใจในเรื่องพุทธศาสนาดานท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจในวง

กวาง ทําใหเกิดความสนใจพุทธศาสนาในแงเศรษฐศาสตรข้ึน 

แตถาพิจารณาใหลึกลงไปอีก การที่ทานชูมาเกอรไดเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นโดยมีบทความ

เรื่องเศรษฐศาสตรชาวพุทธนั้น และการที่ฝรั่งในสถานศึกษาตาง ๆ หันมาสนใจเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร 

หรือเศรษฐศาสตรแนวพุทธนี้ ก็มีภูมิหลังที่วา มาถึงปจจุบันนี้วิทยาการ และระบบการตาง ๆ ของ

ตะวันตก ไดมาถึงจุดหนึ่งที่เขาเกิดความรูสึกกันวามีความติดตัน หรือความอับจนเกิดขึ้น หรือสําหรับบาง

คนอาจจะไมยอมรับภาวะนี้ ก็อาจจะเรียกวามาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวตอจุดหนึ่ง ที่อาจจะตองมีการ

เปล่ียนแปลงแนวความคิดและวิธีปฏิบัติในวิทยาการสาขาตาง ๆ คือมีความรูสึกกันวา วิชาการตาง ๆ ท่ี

ไดพัฒนากันมาจนถึงปจจุบันนี้ ไมสามารถแกปญหาของโลกและชีวิตใหสําเร็จได จะตองมีการขยาย

แนวความคิดกันใหมหรือหาชองทางกันใหม 

เม่ือเกิดความรูสึกอยางนี้กันขึ้น ก็จึงมีการแสวงหาแนวความคิดท่ีนอกจากวงวิชาการของตน

ออกไป อันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหมีการสนใจในพุทธศาสนารวมท้ังปรัชญาอะไรตออะไรเกา ๆ โดย

เฉพาะที่เปนของตะวันออกขึ้นดวย อันนี้ก็เปนปรากฏการณที่เห็นกันชัดเจนในประเทศตะวันตกปจจุบัน 

ท่ีวาไดหันมาสนใจตะวันออก ทีนี้ การท่ีชูมาเกอรจับหลักการของพุทธธรรมโดยพูดถึง Buddhist 

economics หรือพุทธเศรษฐศาสตรนั้น เขาก็จับเอาที่เรื่องมรรคนั่นเอง มรรคนั้นเรารูจักกันวาเปนขอ

หน่ึงในอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค มรรคน้ันเปนขอปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา 

เศรษฐกิจพอเพียงไดแกเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอดี พออยู พอกิน พอใช  

เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสราง



๑๔ 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเท

สรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะ

พึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนไป 

๑.๗.๒.๑  เศรษฐศาสตรมัชฌิมา : การไดคณุภาพชีวิต  

ลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ กลาวคือ เศรษฐศาสตรแนวพุทธนี้มีลักษณะเปน

สายกลาง อาจจะเรียกวาเศรษฐศาสตรสายกลาง หรือ เศรษฐศาสตรมัชฌิมาปฏิปทา เพราะวาระบบชีวิต

ของพุทธศาสนาท่ีเรียกวามรรคน้ัน ก็มีชื่ออยูแลววามัชฌิมาปฏิปทา องคของมรรคนั้นแตละขอเปนสัมมา 

เชน สัมมาอาชีวะ การที่เปนสัมมานั้นก็คือ โดยถูกตอง โดยถูกตองก็คือทําใหเกิดความพอดี ความเปน

มัชฌิมาหรือสายกลางน้ัน ก็คือความพอดีนั่นเอง  

ชูมาเกอร เสนอทัศนะวา เมื่อมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมี Buddhist economics ตองมีเศรษฐศาสตร

แบบพุทธ ซึ่งอธิบายตอไปไดวา เม่ือมีสัมมาอาชีวะก็ตองมีมิจฉาอาชีวะดวยเชนเดียวกัน เม่ือมีสัมมาอาชีวะ 

คือ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตอง ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะคือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดดวย ทีนี้

เศรษฐกิจถูกตองท่ีเปนสัมมา ก็คือ เศรษฐกิจแบบทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา 

ในทางพุทธศาสนา มีขอปฏิบัติท่ีเต็มไปดวยเรื่องมัชฌิมา ความเปนสายกลาง ความพอดี 

มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ รูจักพอดี เตม็ไปหมด ตลอดจนสมตา เทียบกับท่ีเราใชคําวา สมดุล หรือ

ดุลยภาพ คําเหลาน้ีเปนคําสําคัญในทางพุทธศาสนา ท่ีวาเปนสายกลาง เปนมัชฌิมา มีความพอดี 

พอประมาณ ไดดุลยภาพ อันนี้เปนอยางไร ความพอดีหรือทางสายกลางอยูท่ีไหน ความพอดี คือ จุดที่

คุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกัน หมายความวาเปนการไดรับความพึงพอใจดวยการ

ตอบสนองความตองการคุณภาพชีวิต เม่ือถึงจุดนี้ ก็จึงโยงกลับไปหาการบริโภค ที่พูดมาเมื่อกี้น้ีวา การ

บริโภคเปนจุดยอดของเศรษฐกิจ 

ขอทบทวนความหมายของการบริโภคอีกครั้งหนึ่ง ถาเปนการบริโภคในทางเศรษฐศาสตรก็

หมายถึง การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ ซึ่งทําใหไดรบัความพึงพอใจสูงสุด แตในแบบพุทธ 

การบริโภคคือการใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ ซึ่งทําใหไดรับความพึงพอใจโดยมีคุณภาพ

ชีวิตเกิดขึ้น พอบริโภคปบก็เกิดมีคุณภาพชีวิตน้ัน นั่นคือการบริโภคท่ีสําเร็จผล ถาบริโภคเฉย ๆ ไดรับ

ความพึงพอใจก็จบ แคนี้ไมถือวาเปนเศรษฐศาสตรชาวพุทธ เพราะบริโภคแบบคลุมเครือ ทําตาม ๆ กัน

ไป ไมเขาใจและไมคาํนึงถึงเหตุผลของการบริโภคไมรูความมุงหมายท่ีแทของการบริโภคน้ัน เม่ือบริโภค

ไปไดรับความพึงพอใจหลงเพลินไป ก็จบเทานั้น แตพึงพอใจอาจจะเกิดโทษแกชีวิตก็ได อยางที่พูดเมื่อกี้

วาทําใหเสียคุณภาพชีวิต 

สวนการไดคุณภาพชีวิต ยอมเปนฐานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของมนุษยตอไป ทําให

ชีวิตมีความดีงามยิ่งขึ้น ฉะนั้น เศรษฐศาสตรจึงไปสัมพันธกับการมีชีวิตของมนุษยท้ังหมดท่ีจะเปนอยู

อยางดี มีชีวิตที่ดีงาม ทําสังคมใหมีสันติสุข โดยนัยนี้ ถาเศรษฐศาสตรจะมีความหมายอยางแทจริง 



๑๕ 

เศรษฐศาสตรจะตองมีสวนในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย ในการทําใหมนุษยมีความสามารถที่จะ

ดํารงชีวิตท่ีดีงาม มีความสุขรวมกันไดดียิ่งข้ึนดวย มิฉะน้ันเศรษฐศาสตรจะมีไวเพื่ออะไร 

จุดยอดของเศรษฐศาสตรท่ีวาอยูท่ีการบริโภค เศรษฐศาสตรของชาวพุทธ จึงปรากฏตัวใน

หลักที่เรียกวา โภชเน มตฺตฺุตา หลักนี้มีกลาวอยูเสมอ แมแตในโอวาทปาติโมกขที่เราเรียกวาหัวใจ

พุทธศาสนาก็ระบุไววา มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ความรูจักประมาณในการบริโภค รูจักประมาณคือรูจัก

พอดี ความพอประมาณ คือความพอดี คําวา มัตตัญุตา คือความรูจักพอดี เปนหลักสําคัญกระจายอยู

ท่ัวไปในสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ก็มี โดยเฉพาะในหลักการบริโภคจะมีมัตตัญุตานี้เขามาทันที 

ตัวกําหนดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็คือ มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ รูจักพอดีในการบริโภค หมายถึง

ความพอดีท่ีใหคุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ 

ในคําสอนแสดงขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆ เม่ือจะบริโภคอะไรก็ตอง

พิจารณาเหตุผลหรือความมุงหมายของการบริโภค ตามสูตรที่วา ปฏิสังฺขา โยนิโส ปณฺฑปาต… ?… พิจารณา

ทุกอยางไมวาจะบริโภคอะไร แตเดี๋ยวน้ีเราวากันเปนมนตไปเลย ไมรูเรื่อง สวดจบเปนใชได อันท่ีจริงนั้นทาน

สอนวา เวลาจะบริโภคอะไรก็ใหพิจารณา คือพิจารณาวา เราพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงบริโภคอาหาร เนว 

ทวาย นมทาย นมณฺฑนาย มิใชเพื่อสนุกสนาน มิใชเพื่อลุมหลงมัวเมา มิใชเพื่อโก หรูหรา ฟุมเฟอย ยาวเทว 

อิมสฺส กายฺสส แตบริโภคเพื่อใหรางกายมั่นคงดํารงอยูได เพ่ือใหชีวิตดําเนินไป เพื่อกําจัดทุกขเวทนาเกา 

เพื่อปองกันมิใหมีทุกขเวทนาใหม เพ่ือเก้ือหนุนชีวิตอันประเสรฐิ เพื่อเก้ือกูลตอชีวิตท่ีดงีาม 

เวลาบริโภคจะตองเขาใจความหมายอยางนี้ และบริโภคใหไดผลตามความมุงหมาย แลวความ

พอดีก็อยูท่ีนี่ ฉะนั้น จึงบอกวา ความพอดีหรือสายกลาง อยูที่คุณภาพชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ 

เพราะวาผูที่เปนชาวพุทธพิจารณาเขาใจความหมายของการบริโภควาเพื่อความมีสุขภาพดี เพื่อเก้ือกูลตอ

การมีชีวิตที่ดี เพื่ออยูเปนสุข ดังนั้น คุณภาพชีวิตคือสิ่งที่ตองการในการบริโภค และบริโภคแลวไดรับความ

พึงพอใจที่ไดคุณภาพชีวิตนั้น นี้คือความหมายของ มัตตัญุตา คือ ความพอดีท่ีวาเปนทางสายกลาง  

กิจกรรมในทางเศรษฐกิจนี้ เปน means คือ มรรคา ไมใชเปน end หรือจุดหมายในตัวเอง 

ผลที่ตองการในทางเศรษฐศาสตรไมใชเปนจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปนมรรคา คือ เปนฐานสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาตนของมนุษย เพ่ือชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน เพื่อใหเขาบริโภคอาหารแลวไมใชอิ่มเฉย ๆ ไมใชอ่ิม

แลว พออรอย ๆ ก็จบเสร็จกัน ไมใชแคน้ัน แตใหเขาอ่ิมเพื่อใหเขามีกําลังกาย มีกําลังความคิดจะไดทําสิ่ง

ท่ีดีงามเปนประโยชน จะไดฟงไดพิจารณาในเร่ืองท่ีเจริญปญญาตอไป ดังในเรื่องท่ียกมาเปนตัวอยางท่ีวา 

พระพุทธเจาใหคนจัดหาอาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน เมื่อเขารับประทานเสร็จแลว ก็ไมใชจบแคนั้น 

แตเพื่อใหเขาไดฟงธรรมตอไป มันจึงเปน means  

ในเม่ือหลักการมอียูอยางน้ีแลว ก็จะมีวิธีปฏิบัติปลีกยอยที่แยกซอยออกไปอีก เชน ในกรณีท่ี

คนมีกินอยูแลว เรากลับไมสอนใหเขากินใหเต็มที่ ไมสอนใหกินตามท่ีอยาก ยิ่งกวาน้ัน บางครั้งยังมีการ

ยกยองพระบางองคท่ีฉันมื้อเดียว  ถาเปนเศรษฐศาสตรยุคอุตสาหกรรม ก็ตองสรรเสริญคนที่กินใหมาก



๑๖ 

ท่ีสุด บริโภคสี่ม้ือสิบมื้อคงยิ่งดีใหญ แตในกรณีท่ีพอแกความตองการคุณภาพชีวิต เรากลับสรรเสริญพระ

บางองคท่ีฉันม้ือเดียว แตไมใชการฉันม้ือเดียวนั้นเปนจุดหมายนะ ถาฉันมื้อเดียวแลวไมไดทําอะไรให

เกิดผลจากการฉันมื้อเดียวก็ไมไดเรื่อง กลายเปนเบียดเบียนตัวเองไป ฉะน้ัน จะตองพิจารณาโดยมี

เงื่อนไข คอืบริโภคส่ิงท่ีและเทาท่ีจะชวยเก้ือหนุนใหการพัฒนาตนไดผลดี 

ในเรื่องนี้แมแตชาวบานก็เหมือนกัน ไมเฉพาะแตพระ บางทีมาถืออุโบสถงดอาหารในเวลา

เลยเที่ยงไปแลว ไมรับประทานในเวลาบาย เวลาค่ํา การงดกินอาหารที่เคยกินมาตามปกติ กลับมี

ความหมายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณคาเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฉะนั้น การ

บริโภคจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนไปไดทั้งในแงบวกคือกิน และแง

ลบคือไมกิน หมายความวา "ไมกิน" ก็เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตได

เหมือนกัน แลวคนก็สามารถมีความพึงพอใจจากการงดกินไดดวย คือ สามารถไดรับความพึงพอใจจาก

การไมบริโภค แตไดรับคุณภาพชีวิต 

ตามปกติ เราตองมีความพึงพอใจจากการบริโภค แตในหลายกรณี เรามีความพึงพอใจจาก

การไมบริโภคหรือไมไดบริโภค อยางไรก็ตาม การไดรับความพึงพอใจจากการงดการบริโภคอาจจะเกิด

จากกิเลส เชน มีมานะถือตัว จะแสดงใหเห็นวาเรานี่เกง เรานี่แน จึงงดไมรับประทานอาหาร แลวรูสึก

ภูมิใจวา เรานี้รับประทานอาหารมื้อเดียวได เราเกงแลวก็พึงพอใจ แตเปนความพึงพอใจจากกิเลส คือ

มานะ เปนเพียงการกาวจากตัณหาขึ้นไปสูมานะ สวนความพึงพอใจที่ถูกตอง คือความพึงพอใจที่วา การ

กินนอยลงหรือการอดอาหารครั้งนี้ เปนการฝกหัดขัดเกลาตนเอง หรือเปนสวนท่ีชวยใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การที่เรางดการบริโภคครั้งนี้ มันชวยใหคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น ถาเกิดความพึงพอใจ

อยางนี้ข้ึนก็เปนความพึงพอใจที่ถูกตอง 

ในกิจกรรมของมนุษยปุถุชนที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการบริโภคนั้น คนจํานวนมาก

ทีเดียว เมื่อบริโภคเพื่อบําบัดความตองการ เชนกินอาหารโดยมุงรสอรอย แตกลับทําใหเกิดอันตรายตอ

ชีวิตรางกาย เบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน กินสุราทําใหพอใจ แตทําใหเสียสุขภาพ กอการวิวาท เกิด

อุบัติเหตุ ของบางอยางอรอย บริโภคมากเกินไป เกิดเปนโทษตอสุขภาพ หรือกินโดยไมมุงคุณภาพ กิน

โดยไมมุงคุณคาอาหาร กินมากเปลืองมาก บางทีกินมากเปลืองมาก แตกลับขาดธาตุอาหาร บางคนกิน

ของดีเอร็ดอรอยมากมาย แตตอมาปรากฏวาเปนโรคขาดอาหาร ไมนาจะเปนไปได แตมันก็เปนไปแลว 

และไมเทานั้น แถมทําใหคนอ่ืนอดกินไปเสียดวย ตัวเองก็ขาดธาตุอาหาร คนอ่ืนก็พลอยอดกิน เพราะ

ตัวเองกินมากเกินไป  ฉะนั้น ความพอใจไมเปนตัวตัดสินอรรถประโยชน ถาความพอใจนั้นไมมาพรอมกับ

การไดคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจบางครั้งกลับเปนตัวการทําลายอรรถประโยชน เชน ทําใหคนหลงมัวเมา 

ทําลายสุขภาพ เสียคุณภาพชีวิต เปนตน  

ทางเศรษฐศาสตรนั้นเขามีหลักอันหนึ่งวา สินคามีอรรถประโยชนโดยสามารถทําใหเกิดความ

พอใจแกผูบริโภค เศรษฐศาสตรเขาวางหลักไวอยางนี้ แตมองในทางกลับกัน เราก็สรุปไดวา ถาอยางนั้นก็
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บริโภคใหมาก กินเขาไปเพื่อใหไดรับความพึงพอใจ แตแลวก็เกิดผลอยางเม่ือกี้น้ี ผลบวกก็มี ผลลบก็มี 

ทําลายคุณภาพชีวิตก็มี อยางนี้หรือเปนอรรถประโยชน  ในแงพุทธเศรษฐศาสตรก็ตองบอกวา สินคาและ

บริการมอีรรถประโยชนโดยสามารถทําใหเกิดความพอใจ ในการท่ีไดเสริมคุณภาพชีวิตแกผูบริโภค ตอง

เติมตอทายอยางนี้ ฉะนั้น คําจํากัดความเรื่องสินคา เรื่องบริการ เรื่องโภคทรัพย อะไรตออะไร ตอง

เปล่ียนใหม ไมใชเปลี่ยนท้ังหมด แตอาจจะตอง modify ตองมีการดัดแปลงกันมากบางนอยบาง 

๑.๗.๒.๒  เศรษฐศาสตรมัชฌิมา: ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น 

ความหมายอีกอยางหนึ่งของความพอดีหรือมัชฌิมา คือไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

อันนี้เปนหลักสําคัญเหมือนกัน เปนหลักตัดสินพฤติกรรมมนุษยของพุทธศาสนา ไมเฉพาะในการบริโภค

เทานั้น แตในทุกกรณีทีเดียว เปนมัชฌิมาก็คือ ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน คําวา ไมเบียดเบียน

ผูอื่น ในพุทธศาสนานั้น ไมใชเฉพาะคน เรามีหลักวา อหึสา สพฺพปาณาน แปลวา ไมเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง 

ซึ่งสมัยน้ีเขาเรียกวา ecosystems ความหมายอีกอยางหนึ่งของความพอดีหรือมัชฌิมา คือไมเบียดเบียนตน 

ไมเบียดเบียนผูอื่น อันนี้เปนหลักสําคญัเหมือนกัน  

เม่ือมองในแงของพระพุทธศาสนาอยางน้ี หลักการทางเศรษฐศาสตรก็เลยมาสัมพันธกับเรื่อง

ระบบการดํารงอยูของมนุษยที่วามีองคประกอบ ๓ อยางสัมพันธอิงอาศยักันอยู องคประกอบ ๓ อยางน้ี

คือ มนุษย ธรรมชาติ และสังคม ธรรมชาติในที่ น้ี จํากัดวงแคบเขามา ในความหมายของคําวา 

ecosystems ซึ่งในภาษาไทยบัญญัติศัพทไววา ระบบนิเวศ หรือเรียกงาย ๆวา ธรรมชาติแวดลอม 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้นตองสอดคลองกับกระบวนการแหงเหตุปจจัยอยางครบวงจร การ

ท่ีจะสอดคลองกับกระบวนการแหงเหตุปจจัยอยางครบวงจร ก็ตองเปนไปโดยสัมพันธดวยดีกับ

องคประกอบทุกอยางในระบบการดํารงอยูของมนุษย องคประกอบทั้งสามในการดํารงอยูของมนุษยนั้น

จะตองประสานเก้ือกูลกัน หมายความวา องคประกอบเหลานี้ประสานกันดวย และเก้ือกูลตอกันดวย ใน

การดํารงอยูรวมกันและก็เดินไปดวยกัน ฉะนั้น พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยจะตองเปนไปในทางท่ี

ไมเบียดเบียนตน คอื ไมทําใหเสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แตใหเปนไปในทางท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริม

คุณภาพชีวิตน้ัน นี่เปนการไมเบียดเบียนตน และไมเบียดเบียนผูอ่ืน คือ ไมกอความเดือดรอนแกสังคม 

และไมทําใหเสียคุณภาพของ ecosystems หรือระบบธรรมชาติแวดลอม 

ปจจุบันนี้ไดมีความตื่นตัวกันมากในประเทศพัฒนาแลว โดยพากันหวงใยตอพฤติกรรมทาง

เศรษฐกิจของคน เชน การใชสารเคมี และการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งสงผลในการทําลายสุขภาพตนเอง 

ทําลายสุขภาพผูอื่น และทําลายสภาพแวดลอม เขาหลักวาเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งเปนปญหา

ใหญของอารยธรรมมนุษย 

องคประกอบ ๓ อยาง คือ มนุษย ธรรมชาติ สังคมนี้ ก็มีเรื่องแทรกเขามาคือเรื่อง เทคโนโลยี 

ปญหาอยางหนึ่งคือ เราเขาใจเทคโนโลยีวาอยางไร ในความหมายของพุทธศาสนาหรือเฉพาะพุทธ

เศรษฐศาสตรวา เทคโนโลยีคืออะไร เนื่องจากเวลาหมดแลว จึงขอรวบรัดวา ในความหมายของ
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พระพุทธศาสนา เทคโนโลยี คือ เครื่องมือขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย 

เรามีมือ มีเทา มีหู มีตา มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ เรามีอินทรีย แตอินทรียของเรามีขีด

ความสามารถจํากัด เราตองการจะตอกตะปูตัวหนึ่งเราตองการเดินทางไปยังสถานท่ีแหงหนึ่ง เราจะเดินก็

ชา เราจะเอามือตอกตะปูก็เจ็บแย แลวจะทําอยางไร เราก็เลยตองผลิตคอนข้ึนมา คอนก็มาชวยขยายวิสัย

แหงอินทรีย ทําใหมือของเราสามารถทํางานไดผลดีย่ิงข้ึน ตอกตะปูไดสําเร็จ เราขยายวิสัยของเทา จะ

เดินทางก็มีรถยนต ตอมาก็มีเครื่องบิน ตาของเราเห็นไดจํากัด ของเล็กนักก็มองไมเห็น เราก็สรางกลอง

จุลทรรศนขึ้นมา ทําใหสามารถมองเห็นจุลินทรียตัวเล็ก ๆได ตาของเรามองไปไดไกลไมพอท่ีจะเห็นดวงดาว 

ซึ่งอยูไกลมากดูเล็กเกินไป บางดวงก็ไมเห็น เราก็สรางกลองโทรทรรศนขึ้นมา มองไปเห็นสิ่งเหลาน้ันได 

ปจจุบันนี้เราก็สามารถขยายวิสัยแหงอินทรียสมองของเราออกไป โดยสรางเครื่องคอมพิวเตอร

ขึ้นมา รวมความวาเทคโนโลยีเปนเครื่องขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย ในยุคปจจุบันนี้ เราขยายวิสัย

แหงอินทรียดวยวิธีการทางวัตถุ ทําใหเกิดความเจริญในระบบอุตสาหกรรมขึ้นมา แตในสมัยโบราณยุคหนึ่ง 

คนเอียงสุดไปทางจิต ก็ไดพยายามขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต การขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต

นั้นก็ทําใหเกิดเปนฤทธ์ิเปนอภิญญาขึ้นมา ดังท่ีมีเรื่องบอกไววา คนนั้นคนนี้มีฤทธ์ิมีปาฏิหาริยเหาะเหิน

เดินอากาศได เปนตน ก็เปนการขยายวิสัยแหงอินทรียเหมือนกัน เปน physical technology คือ 

เทคโนโลยีทางกายอยางหนึ่ง กับ psychical technology คือ เทคโนโลยีทางจิตอยางหนึ่ง 

เปนอันวาเทคโนโลยีเปนเครื่องมือขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษยและเทคโนโลยีนั้นก็ไดเขา

มาสัมพันธกับระบบการดํารงอยูของมนุษยที่มีองคประกอบ ๓ ประการนั้น กลาวคือ มนุษยไดใช

เทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือของตนในการเขาไปสัมพันธเก่ียวของกับองคประกอบสวนอ่ืนในการดํารงอยูของ

มนุษย คือธรรมชาติและสังคม และเทคโนโลยีนี้ก็ เกิดเปนสภาพแวดลอมอยางใหมขึ้นมา เปน

สภาพแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน สภาพแวดลอมสวนที่มนุษยสรางข้ึนน้ี บางทีก็ไปรุกรานหรือขัดแยงกับ

สังคมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติเดิม และทําใหเกิดปญหาขึ้นมา ปญหาทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนวา

โดยรวบยอด คือ สภาพแวดลอมสวนที่มนุษยสรางข้ึนนี้ บางทีก็ไปรุกรานหรือขัดแยงกับสังคมและ

สภาพแวดลอมตามธรรมชาติเดิม และทําใหเกิดปญหาขึ้นมา ปญหาทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนวาโดยรวบยอด 

คือ การพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน อาจจะเปนการพัฒนาในลักษณะท่ีขัดแยงกับระบบการดํารงอยูของมนุษย 

ทําใหเสียคุณภาพ ทําใหเสียดุลในระบบของมนุษย ธรรมชาติ สังคม แลวก็ขัดขวางความสัมพันธท่ีดี ที่

เกื้อกูลกัน ระหวางองคประกอบท้ังสามอยางนั้น มีการใชเทคโนโลยีนั้น ในลักษณะท่ีเปนการเบียดเบียน

ตนและเบียดเบียนผูอื่น  

ฉะนั้น เมื่อสัมพันธกับเทคโนโลยี มนุษยจะตองแกปญหานี้โดยพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะที่

จะทําใหเกิดการประสานและเกื้อกูลกัน ภายในระบบความสัมพันธขององคประกอบสามอยางแหงการ

ดํารงอยูของมนุษยนั้น และใชเทคโนโลยีเพื่อประโยชนเก้ือกูลท้ังแกตนเองและแกผูอ่ืน 

ในทางเศรษฐศาสตรนี้ไมใชจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปน means คือมรรคา สวน end 
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คือจุดหมายของมัน ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉะนั้น เศรษฐศาสตรในทัศนะ

ของพระพุทธศาสนาจึงถือวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลของมัน เปนฐานหรือเปนอุปกรณที่จะชวย

สนับสนุนการมีชีวิตท่ีดีงาม และการพัฒนาตนพัฒนาสังคมของมนุษย ขอกาวเลยไปสูการสรุปเรื่องที่

อาตมาเลาใหฟงตอนตนวา พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจนั้น มีแงพิจารณาหลายเรื่องในทาง

เศรษฐกิจ เชนวา พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจ ลงทุนเดินทาง ๔๘๐ กิโลเมตร เปนการคุมคาไหม

ในทางเศรษฐกิจ ที่จะไปโปรดคนเข็ญใจคนหนึ่ง ขอน้ีนักเศรษฐกิจก็อาจจะพิจารณาวาคุมหรือไมคุม ดังนี้

เปนตน แตในที่นี้เราจะไมวิเคราะห จะขอพูดเพียงนิดเดียว 

ประเด็นสําคัญก็คือ เปนอันเห็นไดแลววา พระพุทธศาสนาถือวา เศรษฐกิจมีความสําคัญมาก 

ไมเฉพาะในแงที่วาสัมมาอาชีวะเปนองคหนึ่งในมรรคมีองค ๘ เทานั้น แตจากเรื่องน้ีเราจะเห็นวา ถาทอง

หิว คนจะฟงธรรมไมรูเรื่อง ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงใหเขากินขาวเสียกอน เศรษฐกิจจึงมีความสําคัญมาก 

แตในทางกลับกัน ถาโจรไดอาหารอยางดี บริโภคอ่ิมแลว รางกายแข็งแรง ก็เอารางกายนั้นไปใชทําการ

ราย ปลนฆา ทําลายไดมาก และรุนแรง  เพราะฉะนั้นการไดบริโภคหรือความพรั่งพรอมในทางเศรษฐกิจ

จึงไมใชจุดหมายในตัว แตมันควรเปนฐานสําหรับการพัฒนามนุษย เปนฐานท่ีจะใหมนุษยไดคุณภาพชีวิต 

ไดสิ่งที่มีคุณคาสูงยิ่งขึ้น เชน นายคนเข็ญใจนี้ไดกินอาหารแลว เขาก็ไดฟงธรรมตอไปดวย 

เพราะฉะนั้นการสรางความพรั่งพรอมในทางเศรษฐกิจจึงเปนภารกิจสําคัญที่จะตองทํา แต

เราจะตองใหความเจริญกาวหนาพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจนั้นสัมพันธกับจุดหมาย ใหเปนไปเพื่อจุดหมาย 

คือใหเกิดคุณภาพชีวิต ซึ่งทําใหมนุษยพรอมที่จะสรางสรรคหรือปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีงาม เราจึงเรียกวา 

เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิต  ในพระพุทธศาสนามีหลักอรรถ หรืออัตถะ ๓ แปลอยาง

งาย ๆ วา ประโยชนเบื้องตน ประโยชนทามกลาง และประโยชนสูงสุด หรือจุดหมายเบื้องตน จุดหมาย

ทามกลางและจุดหมายสูงสุด  

จุดหมายเบ้ืองตนคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนทันตาเห็น ซึ่งมีความมั่นคงเพียงพอ

ทางเศรษฐกิจรวมอยูเปนขอสําคัญ แตประโยชนทางเศรษฐกิจหรือจุดหมายทางเศรษฐกิจนี้จะตอง

ประสานและเกื้อกูลตอจุดหมายอีกสองอยางท่ีสูงข้ึนไป คือ สัมปรายิกัตถะ อันเปนประโยชนในทางจิตใจ 

ในทางคุณธรรม ในทางคุณภาพชีวิต และปรมัตถ คือจุดหมายสงูสุด ไดแกความเปนอิสระของมวลมนุษย

ท่ีภายในชีวิตจิตใจของแตละคน 

ในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลอยางนี้ เศรษฐศาสตรจะตองมองตนเองในฐานะเปนองคประกอบ

รวม ในบรรดาวิทยาการและองคประกอบตาง ๆ ที่อิงอาศัยและชวยเสริมกันและกันในการแกปญหาของ

มนุษย เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ สิ่งสําคัญที่เศรษฐศาสตรจะตองทํา ก็คือ การหาจุดสัมพันธของตนกับ

วิชาการแขนงอ่ืน ๆ วาจะรวมมือกับเขาที่จุดไหนในวิชาการนั้น ๆ จะสงตอรับชวงงานกันอยางไร 

ตัวอยางเชน ในดานการศึกษา เศรษฐศาสตรจะสัมพันธหรือรวมมือกับการศึกษาเพื่อ

แกปญหาของมนุษยที่จุดไหน เชนวา การศึกษาอาจจะสอนใหมนุษยรูจักคุณคาแท คุณคาเทียม รูจักคิด 



๒๐ 

รู จักพิจารณาวา อะไรเปนคุณภาพชีวิต อะไรไมเปนคุณภาพชีวิต แลวก็มาชวยกัน รวมมือกับ

เศรษฐศาสตร ในการท่ีจะพัฒนามนุษยข้ึนไป  ประการสุดทาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ัน เปนกิจกรรมท่ี

ครองเวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษย เวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษยนั้นใชไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ถาจะใหเศรษฐศาสตรมีคุณคาอยางแทจริงในการแกไขปญหาของมนุษย ก็จะตองใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจทุกอยาง ไมวาจะเปนการผลิตก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจายก็ดี เปนกิจกรรมในการ

สรางสรรคคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อชีวิตท่ีดีงาม 

เราสามารถทําใหกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไดตลอดเวลา และน่ีเปนทางหนึ่งที่จะทําใหเศรษฐศาสตรมีคุณคาที่แทจริง ในการที่จะแกปญหาของ

มนุษย คือ ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรมในการเสรมิสรางคุณภาพชีวิตไปดวยพรอมกัน 

เมื่อวาใหถูกแท กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปฏิบัติอยางถูกตอง ยอมเปนกิจกรรมที่เปนไปเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพอยูแลวในตัว อันน้ีถือวาเปนสาระสําคัญของเรื่องเศรษฐศาสตรแนว

พุทธ ที่พูดมาเฉพาะหัวขอใหญใจความบางเรื่อง 
 

๑.๗.๓  แนวคิดและทฤษฎีการผลิต 

๑.๗.๓.๑  ที่มาและความหมายของการผลิต 

การผลิต หมายถึง การแปรสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่ง (จากสิ่งที่ไมตองการหรือ

ตองการนอยใหเปนสิ่งท่ีตองการมากกวา) เชน การแปรรูปเยื่อไมใหเปนกระดาษ เปนตน ผลท่ีเกิดจาก

การแปรสภาพ ในทางเศรษฐศาสตรไมถือวาเปนสิ่งที่ทําข้ึนใหม เพราะคนนั้นมาจากของเกาหรือวัตถุดิบ

เกา เชน กระดาษก็คือผลที่เกิดจากการแปรสภาพวัตถุดิบเกามาเปนกระดาษ ดังนั้นจึงกลาวไดวา 

กระดาษคือเย่ือไม และเย่ือไมคือกระดาษ เพราะมันมาจากเนื้อสารเดียวกันเพียงแตเมื่อมันอยูในสภาพ

หน่ึงมีคุณสมบัติอยางหนึ่งเฉพาะตัวของมัน เราก็เรียกวา “เยื่อไม”  แตพอมันถูกพัฒนาหรือถูกแปรรูปให

มาอยูอีกสภาพหนึ่ง มีคุณสมบัติเฉพาะตัวอยางหนึ่งซึ่งไมเหมือนเดิมเกิดข้ึนเราเรียกมันวา “กระดาษ” 

คุณภาพหรือคุณสมบัติเทานั้นที่ทําใหมันตางกัน ถาเราทอนเอาคุณสมบัติของกระดาษออกไป มันก็จะ

ถอยหลังกลับไปเปนเย่ือไมเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น “สิ่งใหม” จึงไมมี ตามขบวน เศรษฐศาสตรสิ่งที่ถูก

แปรสภาพเรียกวาวัตถุดิบ เม่ือส่ิงน้ันถูกแปรสภาพแลวเราเรยีกมันวา สินคาเศรษฐกิจ การแปรสภาพจาก

สิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่งอาจแบงเปน ๒ ลักษณะดังนี้ 

๑. แปรรูปเฉพาะถูกเบี่ยงเบนเง่ือนไขเดิมของธรรมชาติไปเปนเงื่อนไขใหม โดยฝมือของ

มนุษยตามกระบวนการทางเศรษฐศาสตรเพื่อสนองความตองการของมนุษย เชน ออยมาแปรรูปเปน

น้ําตาล เอานํ้ามาแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา เอาเยื่อไมมาแปรรูปเปนกระดาษ การแปรรูปในลักษณะนี้ถือ

วาเปนกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร 

๒. แปรสภาพก็เกิดการวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติเอง เชน น้ําไดรับความรอนจาก

แสงอาทิตย โมเลกุลของน้ําจะสั่นสะเทือน เมื่อสั่นสะเทือนถึงจุดวิกฤตจุดหนึ่งน้ันก็จะแปรสภาพเปนไอนํ้า 



๒๑ 

และเบาตัวลอยข้ึนสูเบื้องบนกระทบกับบรรยากาศเย็นตัวในระดับเบื้องบน ก็จะกอตัวควบแนนเปนกอน

เมฆ กอนเมฆมีน้ําหนักลดตัวลงตํ่ากระทบกับบรรยากาศอีกระดับหนึ่ง จะละลายเปนนํ้าฝนตกมาที่เรา

เรียกวา น้ําฝน แลวน้ํานั้นก็ถูกความรอนจากดวงอาทิตยเผากลายเปนไอ ลอยขึ้นสูเบ้ืองสูง แลวกระทบ

กับความเย็นของบรรยากาศชั้นบนจับตัวเปนกอนเมฆ มีน้ําหนัก จึงลดตัวลงระดับต่ํา กระทบกับ

บรรยากาศอีกระดับหนึ่ง ละลายเปนน้ําฝนตกลงมา วนเวียนเปนวัฏจักรของน้ําในลักษณะเชนนี้ตลอดไป 

หรือแมแตไมท่ีกลายเปนหินก็อยูในกฎขอนี้เชนกัน การแปรสภาพในลักษณะน้ีไมจัดเปนกิจกรรมทาง

เศรษฐศาสตร แตเปนกระบวนการของธรรมชาติดวยกันเองไมเก่ียวกับการกระทําโดยฝมือของมนุษย 

การผลิต หมายถึง การนําเอาปจจัยการผลิตอันไดแก ท่ีดิน ทุน แรงงาน และความสามารถ

ในการประกอบการมาผานกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งภายใตเทคโนโลยีระดับหนึ่ง ผสมผสานกัน

เพื่อใหเกิดสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การผลิต 

เปนกระบวนการเพิ่มคุณคาหรือประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic Utility) ใหกับปจจัยการผลิตตาง ๆ 

เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยใหเกิดประโยชนมากที่สุด การผลิตจะตองประกอบไปดวยการทํา

ใหเกิดสินคาหรือบริการอยางใด อยางหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่มีประโยชนในทางเศรษฐกิจที่ เรียกวา 

อรรถประโยชน โดยอาศัยแรงงานของมนุษย ทั้งกําลังกายและกําลังความคิด แรงงานของสัตว หรือ

เครื่องมือเครื่องจักรตาง ๆ๒๒   

ฟงกชันการผลิต (Production Function) หมายถึง ฟงกชันที่แสดงความสัมพันธระหวาง

จํานวนปจจัยการผลิตกับจํานวนผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการผลิตในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งภายใต

เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีอยูในขณะนั้น นั่นคือ จะตองผลิตใหไดจํานวนผลผลิตที่มากท่ีสุด จากจํานวน

ปจจัยการผลิตจํานวนหนึ่งท่ีกําหนด หรือผลิตใหไดจํานวนผลผลิตจํานวนหนึ่งตามที่กําหนด โดยใชปจจัย

การผลิตใหนอยที่สุด ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการผลิตขึ้นอยูกับเทคโนโลยีที่มีอยู ฟงกชันการผลิตสามารถ

แสดงไดในรูปตาราง กราฟ หรือสมการ โดยทั่วไปมักจะเขียนในรูปสมการ คือ  

 Q = f  (X1, X2, X3,…, Xn) 

โดย Q = ปริมาณผลผลิต 

X1, X2, X3,…, Xn  =  ปจจัยการผลิตชนิดท่ี ๑ ถึงชนิดที่ n 

จากฟงกชันการผลิต หมายถึง จํานวนของผลผลิตมีความสัมพันธกับจํานวนปจจัยการผลิต

ชนิดตาง ๆ คือ X1, X2, X3,…, Xn โดยยังมิไดบงชี้ใหชัดวาผลผลิตท่ีไดมีความสัมพันธกับปจจัยการผลิต

ตาง ๆ ในลักษณะใด กลาวคือ มิไดบอกวาปจจัยการผลิตท่ีใชมีปริมาณหรือเปนสัดสวนเทาใด และ

ผลผลิตที่ไดจะมีจํานวนเทาใด เพ่ือใหงายตอการวิเคราะหในข้ันตนนี้ ถาเรากําหนดใหมีปจจัยการผลิตที่

                                           
๒๒

 วิรุณสิริ ใจมา, เศรษฐศาสตรจุลภาค ๑, พิมพคร้ังที่ ๔, (กรงุเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑๗๗- ๑๔๘. 



๒๒ 

สําคัญ ๒ ชนิด คือ ปจจัยแรงงาน (L) และปจจัยทุน (K) จะเขียนฟงกชันการผลิตไดดังน้ี คือ 

 Q  =  f (K, L) 

ถามีการเปลี่ยนแปลงปจจัยทุนและ/หรือปจจัยแรงงาน จะมีผลทําใหจํานวนผลผลิตที่ไดจาก

การผลิตเปลี่ยนแปลง
๒๓

 

๑.๗.๓.๒  หลักการสําคัญของการผลิต 

การผลิตสินคาและบริการของผูประกอบการที่จะผลิตสินคาที่ดีใหแกลูกคาหรือผูบริโภคให

ประทับใจ ถูกใจ สินคานั้น ๆ และผูผลิตจะประสบความสําเร็จในการทํางานไดตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ 

ในการผลิตและเปนหลักการสําคัญในการผลิต ดังนี้ 

๑. คุณภาพของสินคาและบริการ สินคาและบริการที่ผลิตขึ้นมาน้ันตองมีคุณภาพดี ได

มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด สินคาไมมีตําหนิ  

๒. ราคาที่เหมาะสม ควรจําหนายสินคาและบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ไมขาย

หรอืจําหนายราคาแพงจนเกินไป 

๓. คุณธรรม ผูผลิตและผูใหบริการควรมีความซื่อสัตยตออาชีพของตนและตอผูบริโภค ไมนํา

สินคามีตําหนิหรือเนาเสียมาขาย  

๔. ความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค ผูผลิตหรือผูใหบริการตองคํานึงถึงความ

ตองการของลูกคาเปนสําคัญ รูจักผลิตสินคาท่ีตรงกับความตองการเพ่ือสนองตอบความพึงพอใจ 

๕. เทคโนโลยีการผลิต รูจักนําวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชเพ่ือทําใหตนทุนการ

ผลิตลดลงสามารถผลิตสินคา และบริการไดปริมาณสูงและมีคุณภาพดี 

๖. ตนทุนการผลิต ใชทรัพยากรการผลิตสิ้นเปลืองนอยที่สุดหรือคาใชจายต่ําสุด
๒๔

   

ในปจจุบันเราจะเห็นสินคาและบริการมีรูปแบบตาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย เนื่องจาก

ผูประกอบการสวนใหญนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตสินคาและบริการ เพื่อใหไดสินคาท่ีมีปริมาณ

สูง มีคุณภาพดี มีรูปแบบตาง ๆ ลดแรงงานคน เพ่ิมผลผลิตไดเร็วข้ึนสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง มีกําไร

มากขึ้น การใชเทคโนโลยีในการผลิต เชน การใชคอมพิวเตอรในการควบคุมการผลิตการใชเครื่องจักร

แทนแรงงานคน การนําวิทยาการใหม ๆ มาชวยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เปนตน 

การใชเทคโนโลยีในการบริหาร เชน การใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลลูกคา การใช

โทรศัพทและเครือขายอินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสาร เปนตน 

                                           
๒๓

 วีณา ลีลาประเสริฐศิลป, เศรษฐศาสตรจุลภาค, พิมพครั้งที่ ๒, (สงขลา: บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด, 

๒๕๕๖), หนา ๑๑๙. 
๒๔

 นราทิพย ชุติวงศ, หลักเศรษฐศาสตร I : จุลเศรษฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 



๒๓ 

การแขงขันในการผลิต หมายถึง การทําใหตนทุนการผลิตสินคาต่ําลง สามารถขายสินคาได

ในราคาถูก เพื่อแขงขันซึ่งกันและกัน 

การใชเทคโนโลยีเพื่อการแขงขันของผูผลิต มีดังน้ี 

 ๑. การใชเทคโนโลยีชวยผลิตสินคาและบริการที่มีรูปแบบใหม และใหประโยชนกับผูบริโภค

มากข้ึน 

 ๒. การใชเครื่องมือและเครื่องจักรท่ีทันสมัย ชวยในการผลิตสินคาและการบริการเพื่อให

เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

 ๓. การใชเทคโนโลยีชวยในการโฆษณาสินคาและบริการ การสงเสริมการขายและการตลาด 

 ๔. การใชเทคโนโลยีชวยในการขนสง เพื่อใหผูบริโภคไดรบัสินคาและบริการอยางสะดวก

และรวดเร็ว 

ในการดําเนินการผลิตมีจุดมุงหมายของการผลิต ทั้งการผลิตตามแนวทางเศรษฐศาสตร

ท่ัวไป และเศรษฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 

จุดมุงหมายของการผลิตเศรษฐศาสตรท่ัวไป 

 ๑. เพื่อความมั่งค่ัง (Wealth) ทางวัตถุธรรม 

 ๒. เพื่อสนองความตองการอันไมสิ้นสุดของกลุมเปาหมาย 

 ๓. เพื่อความอยูดีกินดี 

 ๔. เพื่อผลประโยชน คือ กําไรสูงสดุ 

จุดมุงหมายของการผลิตเศรษฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ๑. เพื่อคุณภาพชีวิต 

 ๒. เพื่อสนองความตองการเทาที่จําเปนตอชีวิตจริงของกลุมเปาหมาย 

 ๓. เพื่อความพอดี (กินพอดี อยูพอดี) 

 ๔. เพื่อใชสินคา (ปจจัย ๔) เพียงเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาตน และจิตวิญญาณใหสูง

ยิ่งข้ึน จนวิญญาณเปนอิสรภาพเหนือการครอบงําแหงวัตถุ 

ปจจัยการผลิตตามหลักเศรษฐศาสตรทั่วไปไดระบุปจจัยการผลิตไว ๔ ประการ คือ 

 ๑. ผูประกอบการ 

 ๒. แรงงาน 

 ๓. ทนุ 

 ๔. ที่ดิน 

ใน ๔ ประการนั้น ที่พระพุทธศาสนาเนนเปนพิเศษคือปจจัยการผลิตที่เปนแรงงานและ

ผูประกอบการ (โดยเฉพาะดานพฤติกรรม) เพราะเปนหนวยผลิตท่ีตองรับผิดชอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจในกิจกรรมเศรษฐกิจ สวนทุนกับที่ดินถือเปนอันดับรอง เพราะสองปจจัยหลังข้ึนอยูกับหนวย



๒๔ 

ผลิตที่เปนมนุษย จะจัดการกับมันอยางไร  

ผูประกอบการในทางเศรษฐศาสตรมีความหมาย ดังน้ี 

 ๑. ผูจัดการใหปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่จําเปนในการผลิตมารวมกัน 

 ๒. ผูตัดสินใจเก่ียวกับการผลิตทั้งหมด 

 ๓. เปนผูควบคุมการผลิต 

 ๔. ผูไดประโยชนจากการผลิตนั้น 

คําวา “ผูประกอบการ” (Entrepreneur) เปนคําเฉพาะที่กําหนดใชกันในแวดวงธุรกิจ ซึ่งอาจ

หาไมพบในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา แตที่พอเห็นวาจะใกลเคียงกันมีอยูคําหนึ่ง คือคําวา “กัมมการก” ที่

แปลวา ผูกระทํากรรม และคําวา กรรม หรือ กัมม (อานวา กัมมะ) หมายถึง หนาที่ที่รับผิดชอบ และรวม

ไปถึงการกระทําทางกาย วาจา ใจ ท้ังหมดอีกดวย แสดงวาใครก็แลวแตที่ทําหนาท่ีอะไร หรือทําอะไร

ทางกาย วาจา ใจ ถือวาเปนกัมมการกทั้งหมด มันเปนคํากลาง ๆ สําหรับกิจกรรมทุกอยางของมนุษย แต

เพื่อใหความหมายกระชับเฉพาะกิจหรือแตละหนาที่ เราอาจเรียกวา ผูประกอบการ ผูอํานวยการ ผูวาการ 

หรอืผูจัดการ สุดแตจะกําหนดข้ึนใช แตไมวาใครจะทําอะไร เรียกชื่อวาอยางไร สิ่งท่ีพระพุทธศาสนาเนน

เปนสําคัญคือ “พฤติกรรม” ของ กัมมการก คือ ผูกระทํากรรม เพราะถือวาการกระทําที่จะสรุปวาเปน

กรรมได อยูที่ตัวเจตนาหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ ดังพุทธภาษิตวา “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ 

เจตยิตฺวา กมฺมํ กโรติ กาเยน วาจาย มนสา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรมบุคคลคิด

แลว (ตัดสินใจแลว) จึงกระทํากรรมดวยกาย วาจา ใจ”๒๕ เพราะฉะนั้น พฤติกรรมและคุณธรรมสําหรับ

ควบคุมสนับสนุนพฤติกรรมของกัมมการกหรือผูประกอบการ มีดังตอไปนี้ 

๑. การตัดสินใจ การตัดสินใจของผูประกอบการหรือผูจัดการเปนสิ่งสําคัญในการดําเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจ ถาอุดมคติ เจตนา หรือการตัดสินใจ ตั้งไวผิดกิจกรรมทางธุรกิจจะผิดพลาดท้ัง

กระบวนการ เปนอันตรายตอหนวยผลิต การคา (การตลาด) และผูบริโภคทั้งระบบ ดังนั้น ผูประกอบการ 

(ผูผลิต) ตองมีอุดมคติที่ชัดเจนวา จุดมุงหมายของการผลิตคืออะไร การตัดสินใจของผูประกอบการ

วิเคราะหจากความคิดรวบยอดของพุทธสุภาษิตวา มโนปุพพังคมา ธัมมาฯ และพุทธสุภาษิตวา ทิโส ทิสัง 

ยันตัง กริยา ฯลฯ และหลักธรรมคือ กุศลมูล ๓ และอกุศล ๓ เปนตน 

๒. ความซื่อตรงตออาชีพ หมายถึง ผูประกอบการ ตองยึดอุดมคติ สัมมาอาชีวะในการผลิต

และการแสวงหา คือ ผลิตและแสวงหาเฉพาะสินคาและบริการที่เปนสัมมาอาชีวะ เวนมิจฉาวณิชชา 

ไดแก การคาขายหรือการผลิตสินคาไมชอบธรรม เชน สัตถวาณิชชา ผลิตหรือขายสินคาเครื่องประหาร 

สัตตวาณิชชา ผลิตหรือขายสินคาสัตวที่ฆาเปนอาหาร มนุสสวณิชชา คาขายมนุษย มัชชวณิชชา ผลิตหรือ

ขายสินคามึนเมา วีสวณิชชา ผลิตหรือขายยาพิษ และพฤติกรรมสัมมากัมมันตะ คือ เลือกทําการงาน

                                           
๒๕

 องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๑๔/๓๓๔/๓๖๘. 



๒๕ 

หรอืธุรกิจท่ีไมผิดศลีธรรม เชน เวนธุรกิจปาณาติบาท อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร ไดแก ธุรกิจคา

กามหรือธุรกิจกดขี่ทางเพศ เปนตน ความซื่อตรงตออาชีพของผูประกอบการวิเคราะหจากความคิดรวบ

ยอดของหลักธรรมในมรรค ๘ คือ สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ และ หลักธรรม คือ มิจฉาวณิชชา เบญจศีล 

๓. มุงกําไรสมดุลและคุณภาพชีวิตของผูบริโภค หมายความวา ผูประกอบการผลิตแนวพุทธ

ตองมุงประโยชนทางเศรษฐกิจ ๒ ประการ ไดแก  

ประโยชนสวนที่ ๑ คือ ประโยชนในทิฏฐธรรม คือ ผลกําไร แตอยาตั้งอุดมคติแบบนัก

เศรษฐศาสตรคลาสสิกวา การผลิตตองมุงกําไรสูงสุด เพราะเปนพฤติกรรมธุรกิจที่สอนใหเห็นแกตัวมาก

เกินไป แมจะถือวากําไรเปนแรงจูงใจในการผลิตก็ตาม แตผูประกอบการตองคิดวา เราอยูไดเพราะลูกคา 

กําไรท่ีประสงคจึงควรสมดุลหรือสมน้ําสมเนื้อกับตนทุนและคุณภาพสินคาที่ผลิตออกจําหนาย และตอง

คํานึงถึงประโยชน คือ คุณภาพชีวิตของผูบริโภค คือ สินคาที่ผลิตตองเปนสินคาเสริมคุณภาพชีวิต มิใช

สินคาทําลายลาง บ่ันทอนชีวิต จิตใจ  

ประโยชนสวนที่ ๒ คือ ประโยชนภพหนาท่ีเรียกวา สัมปรายิกัตถประโยชน พุทธศาสนาถือ

วา ผลแหงพฤติกรรมของมนุษยมิใชจบเฉพาะชาติปจจุบัน แตจะโยงใยไปถึงชาติอนาคตดวย เชน พุทธองค

ตรัสถึงสาเหตุแหงความลมเหลวและประสบความสําเร็จทางธุรกิจของพอคา (ผูผลิต/ผูประกอบการ) ไว

ในวณิชชาสูตร เปนตน ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรคิดเผื่อเรื่องนี้ไวดวย อยาคิดเพียงเพื่อประโยชนอยู

รอดในปจจุบันเพียงอยางเดียว  

การมุงกําไรสมดุลและคุณภาพชีวิตของผูบริโภควิเคราะหจากความคิดรวบยอดของ

หลักธรรม คือ ทาน จาคะ (ไดแก การแบงปนผลประโยชน ไมเห็นแกตัว) ทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน

และสัมปรายมกิัตถประโยชน 

๔. มีมนุษยสัมพันธ ผูประกอบการตองเปนคนใจกวาง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูที่เก่ียวของ 

แตมนุษยสัมพันธแนวพุทธตองเกิดจากสวนลึกของใจ มิใชพฤติกรรมแฝงประโยชน หลักมนุษยสัมพันธ 

คือ สังคหวัตถุธรรม (คุณธรรมเพื่อเก้ือกูลสงเคราะหกัน) เปนหนึ่งของหลักมนุษยสัมพันธที่ผูผลิตหรือ

ผูประกอบการตลอดจนผูดําเนินกิจกรรมธุรกิจทุกระดับจําตองมี เปนผลดีทั้งทางน้ําใจและทางธุรกิจ เปน

การเสริมท้ังดานคณุธรรมและดานธุรกิจไปพรอม ๆ กัน สังคหวัตถุธรรม ไดแก  

 ๔.๑ ทาน ตองคิดใหบาง อยาคิดแตเอาอยางเดียว เพราะไมวาจะเปนสังคมไหน โดยสวน

ลึกแลวยอมมีความรูสึกตอตานคนเห็นแกตัว เพราะคนที่มีความเห็นแกตัวรุนแรงไมเห็นประโยชนของคน

สวนใหญ ถาเปนผูนําก็ไมอาจครองใจผูใตบังคับบัญชาได 

 ๔.๒ ปยวาจา (เจรจา ไพเราะออนหวาน) คําพูดเปนเรื่องสําคัญ อาจบั่นทอนใหคนหมด

กําลังใจหรือเสริมใหเกิดกําลังใจ และมีผลกระทบไปถึงพลังการผลิตดวย ผูประกอบการจึงตองรูจักพูดจา

ไพเราะ รูจักจิตวิทยาที่จะใหเกิดแรงจูงใจตอพลังการผลิต เจาลิจฉวีประสบความพินาศก็เพราะหอกคือ

ปากของวัสสการพราหมณ ปากจึงมีบทบาทสําคัญตอพลังการผลิตเปนท่ีย่ิง 



๒๖ 

 ๔.๓ อัตถจริยา (ประพฤติประโยชน) ปกติคนเราถาใครประพฤติประโยชนให ยากที่จะลืม 

ยิ่งมีคุณธรรมเรื่องกตัญูกตเวทีเขามาโยงดวยมโนสํานึกที่จะตอบแทนคุณผูใหประโยชนยอมมีมากขึ้น 

จะเห็นวาอุดมคติเชนนี้ไดกลายเปนระบบอุปถัมภของสังคมไทยไปแลว ผูประกอบการจึงควรมีมนุษย

สัมพันธสวนนี้ เพ่ือชวยสงเสริมคุณธรรมท่ีจะพึงมีตอกัน ทั้งผูวางนโยบาย (ผูประกอบการ) และผูสนอง

นโยบาย (ผูใชแรงงานหรอืใตบังคับบัญชา) ตลอดจนพลังขับเคล่ือนในการผลิตทุกระดับ 

 ๔.๔ สมานัตตตา (ความเปนผูมีตนเสมอ) ผูประกอบการตองวางตัวเสมอเปนกันเอง 

เสมอตนเสมอปลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง เคยสงเคราะหอยางไรก็สงเคราะห เคยประพฤติประโยชน

อยางไร ก็ประพฤติ เคยพูดจาไพเราะอยางไรก็ทําใหเปนปกติตอเนื่องอยางท่ีเคย ไมแสดงพฤติกรรมสูง ๆ 

ต่ํา ๆ ตอผูสนองนโยบาย การผลิต สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการดังกลาวเปนหลักมนุษยสัมพันธหรือ

สายใยใจท่ีสําคัญย่ิงเพ่ือไมใหเกิดชองวางระหวางพลังการผลิตดวยกัน และโยงไปถึงผูบริโภคสินคาและ

บริการของผูผลิตดวย แนวคิดนี้วิเคราะหจากความคิดรวบยอดของหลักธรรมมนุษยสัมพันธแนวพุทธ 

เชน สังคหวัตถุ ๔ เปนตน 

๕. ตั้งเมตตากายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ผูประกอบการตองตั้งกายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรมตอผูใชแรงงานและผูบริโภค เชน ปฏิบัติกับผูใชแรงงานดังที่ปรากฏในทิศ ๖ และมุงคุณภาพชีวิต

แกผูบริโภคผลผลิต มุงเพียงกําไรสมดุล ไมมุงตนทุนต่ํา-กําไรสูง ซึ่งเปนพฤติกรรมผูผลิตที่เศรษฐศาสตร

ท่ัวไปใชอธิบายอุดมคติการผลิตของพระพุทธศาสนา ทานพุทธทาสภิกขุไดสรุปไวในกฎบัตรพุทธบริษัทกฎ

ท่ี ๒๔ วา “ผลิตมาก กิน เก็บแตพอดี เหลือเอาไปชวยเพื่อนมนุษยนี้คืออุดมการณทางเศรษฐกิจของชาว

พุทธที่ชวยโลกได” ดังนั้น อุดมคติการผลิตของผูประกอบการแนวพุทธจึงเปลี่ยนจากอุดมคติการผลิตของ

เศรษฐศาสตรท่ัวไปตรงท่ี “มุงกําไรสูงสุด” เปนแรงจูงใจ มาเปนอุดมคติตามกฎที่ ๒๔ ดังกลาว 

๖. ตองมีปาปณิกธรรม (องคคุณของพอคา) ซึ่งหมายถึงวิสัยทัศนของพอคา หรือผูผลติ ไดแก 

 ๖.๑ จักขุมา ตาดี หมายถึง รูจักสินคา ดูของเปน สามารถคํานวณราคากับทุนและเก็ง

กําไรไดแมนยํา 

 ๖.๒ วิธูโร จัดเจนธุรกิจ คือ แหลงซื้อแหลงขาย รูความเคลื่อนไหวความตองการของตลาด 

สามารถในการจัดซื้อหรือจําหนาย รูใจและรูจักเอาใจลูกคา 

 ๖.๓ นิสสยสัมปนโน ถึงพรอมดวยแหลงทุนเปนท่ีอาศัย คือ เปนที่เชื่อถือ ไววางใจในหมู

แหลงทุนใหญ ๆ สามารถหาเงินมาลงทุนหรือทําธุรกิจไดโดยงาย 

๑.๗.๓.๓  องคประกอบของการผลิต 

การผลิตมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ ไดแก ปจจัยนําเขา (Input), กระบวนการแปลงสภาพ 

(Conversion Process) และผลผลิต (Output) ประกอบดวย 

๑. ปจจัยนําเขา (Input) คือทรัพยากรขององคการที่ใชผลิตทั้งที่เปนสินทรัพยที่มีตัวตน 

(Tangible Assets) เชน วัตถุดิน เคร่ืองจักร อุปกรณ และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน (Intangible Assets) 



๒๗ 

เชน แรงงาน ระบบการจัดการ ขาวสาร ทรัพยากรที่ใชจะตองมีคุณสมบัติและประโยชนใชสอยที่เหมาะสม 

และมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํา เพื่อใหสินคาสําเร็จรูปสามารถแขงขันทางดานราคาไดในทองตลาด 

๒. กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) เปนขั้นตอนที่ทําใหปจจัยนําเขาที่ผาน

เขามามีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไดแก 

 ๒.๑ รูปลักษณ (Physical) โดยการผานกระบวนการผลิตในโรงงาน 

 ๒.๒ สถานที่ (Location) โดยการขนสง การเก็บเขาคลังสินคา 

 ๒.๓ การแลกเปลี่ยน (Exchange) โดยการคาปลีก การคาสง 

 ๒.๔ การใหขอมูล (Informational) โดยการติดตอสื่อสาร 

 ๒.๕ จิตวิทยา (Psychological) โดยการนันทนาการ ฯลฯ 

๓. ผลผลิต (Output) เปนผลไดจากระบบการผลิตท่ีมีมูลคาสูงกวาปจจัยนําเขาท่ีรวมกันอัน

เนื่องมาจากที่ไดผานกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิตแบงเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ สินคา (Goods) 

และบริการ (Service) ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันหลายประการ๒๖ 

พระพุทธศาสนาไมไดพูดถึงเรื่องการผลิตไวโดยตรง ดังนั้น ความหมายของคําวา การผลิต จึง

อนุรักษตามเศรษฐศาสตรกระแสหลัก แตท่ีพระพุทธศาสนาเนนชัดเจน คือ พฤติกรรมของผูผลิต ท่ีตอง

ตั้งอยูบนพื้นฐานของสัมมาอาชีวะและอหิงสาธรรม (คําวา อหิงสา = ความไมเบียดเบียน หมายถึงตองไม

เบียดเบียนผูบริโภค ไมเบียดเบียนธรรมชาติ ซึ่งเปนหนึ่งในทรัพยากรการผลิตและสิ่งแวดลอม ใหเสียดุลย

ภาพและระบบนิเวศ) และยังเนนชัดถึงสินคาและบริการที่จะผลิตวา ตองเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดคุณภาพชีวิตแก

ผูบริโภค ไมผลิตสินคาทําลายลางอยาเปลี่ยนผูบริโภค ดังปรากฏใน วณิชชาสูตร๒๗ ในพระสูตรดังกลาว 

พระผูมีพระภาคตรัสไมใหอุบาสกคาขาย (ทรงแนะมิใหขายก็เทากับทรงปฏิเสธการผลิตไปในตัวดวย) สินคา

เศรษฐกิจ ๕ ประการ ไดแก 

๑. การคาขายศัสตราวุธ (สัตถวนิชชา) รวมไปถึง ขาย / ผลิตอาวุธเครื่องประหารทุกประเภท 

เพราะเปนเหตุใหทําความผิดขอโทษกับผูอื่น 

๒. คาขายสัตว (สัตตวณิชชา) หมายถึง คามนุษย เพราะทําใหหมดอิสรภาพ 

๓. คาขายเนื้อ (มังสวณิชชา) รวมไปถึง ขาย / ผลิต น้ําเมา เพราะเมื่อดื่มแลวทําใหเกิดความ

ประมาท อน่ึง  คําวา ผลิตเนื้อสัตว หมายถึง การเลี้ยงสตัวไวเพ่ือฆาเปนอาหาร 

๔. คาขายของมึนเมา (มัชชวณิชชา) คือ ขาย / ผลิตน้ําเมา เพราะเมื่อดื่มแลวทําใหเกิดความ

ประมาท  อน่ึง คําวา นํ้าเมา มีความหมายคลุมไปถึงสิ่งเสพติดทุกประเภทท่ีกอใหเกิดความประมาท 

                                           
๒๖

 ณรงค ธนาวิภาส, หลักเศรษฐศาสตร, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน จํากัด, ๒๕๖๐), 

หนา ๙๘-๙๙. 
๒๗

 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 



๒๘ 

เผลอสติ และบั่นทอนคุณภาพชีวิต 

๕. ขาย / ผลิต ยาพิษ (วีสวณิชชา)  อนึ่ง คําวา ยาพิษ ยอมคุมไปถึงสารพิษทุกประเภทดวย 

คําวา ผลิต คือคําวา ภาวิต (อานวาภาวิตะ) ซ่ึงเปนคําบาลีที่แปลวา เจริญหรือทําใหเจริญ หรือ

ทําใหเกิด ใหมี
๒๘

 อันหมายความวา ทําใหเกิดคุณคาท่ีดีกวาเดิม ดังนั้น ถาถือเอาตามนี้ การผลิต (ภาวิตะ) 

ในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง การทําสิ่งใดส่ิงหนึ่ง (อาจเปนไดทั้งวัตถุธรรมและนามธรรม) ไดดี

กวาเดิมหรือใหมีคณุคากวาเดิม ดานวัตถุธรรม เชน การนําขยะมาผานระบบ (recycle) ก็จะไดวัตถุธรรม

ท่ีมีคุณภาพดีกวา วัตถุธรรมเดิมคือ ขยะหรือเหมือนกับภิกษุที่ทานไมยอมรับคฤหบดีจีวร แตทานจะ

เที่ยวหาเก็บผาชิ้นเล็กชิ้นนอยที่ชาวบานทิ้งแลว เกลือกกลั้วอยูกับขยะมูลฝอย เอามาซัก เย็บปะติดปะตอ

กันแลวยอมเปนจีวรนุงหม การนําผาที่ชาวบานไมตองการมาทําใหเปนผาที่มีประโยชนใชการได คําวา 

“ภาวิตะ” คือ การผลิต การทําใหดี หรือทําใหมีคากวาเดิม ลักษณะอยางนี้ ภิกษุผูประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐศาสตร เก่ียวกับเครื่องนุงหม ซึ่ งเปนหนึ่ งในปจจัย ๔ ก็เรียกไดวา ทานเปนผูผลิตหรือ

ผูประกอบการคนหนึ่ง นี่เปนตัวอยางการผลิตดานวัตถุธรรม สวนการผลิตดานนามธรรม เชน 

พระพุทธเจาตรัสสอนใหภิกษุเจริญเมตตาใหเปน ภาวิต (ภาวิตะ) คือ เจริญหรอืทําใหดีกวาเดิมขึ้นเร่ือย ๆ 

แลวจะไดอานิสงส (ผล) ๑๑ ประการ คือ หลับเปนสุข ตื่นอยูก็เปนสุข ไมฝนราย  เปนที่รักของมนุษย 

เปนที่รักของอมนุษย เทพรักษา ไฟ ยาพิษ ศาสตราทําอะไรไมได จิตตั้งมั่นไดเร็ว ใบหนาผองใส ไมหลง

ทํากาลกิริยาไปสูพรหมโลก ดังนั้น จะเห็นวา ถาเราเอาคําวา “ภาวิต” มาประยุกตใชกับคําวา “ผลิต” 

ความหมายจะไปดวยกันได เพราะคําวา “ผลิต” ของเศรษฐศาสตรท่ัวไปหมายถึงการแปรสภาพจากสิ่ง

หนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่ง ความหมายก็คือ ทําใหดีกวาเดิมน่ันเอง คือ สิ่งเดิมเปนสิ่งท่ีเราไมตองการ แตเรา

ตองการสิ่งใหม สิ่งใหมที่ทําใหเราสมใจเราก็ตองถือวาดีกวาเดิม แตอาจมีความหมายกวางแคบกวากัน

เทานั้นก็คือ คําวา “ผลิต” ของเศรษฐศาสตรทั่วไปเนนหนักไปในทางวัตถุธรรม ปริมาณ หรือตัวเลข สวน

คําวา “ผลิต (ภาวิต)” ของเศรษฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนามีความหมายคลุมไปถึงการผลิตดาน

วัตถุธรรมและนามธรรมท้ังหมด และการผลิต (ภาวิต) ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้น ตองเปนไป

เพื่อพัฒนาเทานั้น คือ พัฒนาปญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะคําวา ภาวิต แปลวา ทําใหเกิดใหมี หรือ

ทําใหเจริญขึ้นซึ่งฝายเศรษฐศาสตรทั่วไปอาจหมายถึงผลิตอะไรก็ได แมสิ่งน้ันไมเปนไปเพื่อพัฒนาเลย แต

อาจเปนสิ่งท่ีทําลายลางดวยซ้ําไป ท้ังพฤติกรรมของผูผลิตบางทีก็ไมเปนภาวิต พระพุทธศาสนาเนนวาท้ัง

ผูผลิตและสิ่งท่ีถูกผลิตตองอยูบนพื้นฐานแหงภาวิต 

 

 

 

                                           
๒๘

 สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๐๐/๒๕๘. 



๒๙ 

ตารางที่  ๑.๑ 

เปรียบเทียบพฤติกรรมผูประกอบการของเศรษฐศาสตรกระแสหลักกับของพระพุทธศาสนา 
 

เศรษฐศาสตรกระแสหลัก เศรษฐศาสตรในพระพทุธศาสนา 

๑. มุงตนทุนตํ่า ปจจัยการผลิตตํ่า  

(ทาํใหคุณภาพสินคาตํ่า)  

แตคาตอบแทน (กําไร) ตองสูง 

๑. มุงความสมดุล เชน ตนทุนสมดุล ปจจัยการผลิตสมดุล  

คาจาง สินคา บริการ และกาํไร สมดุล ไมเอาเปรียบผูรวม

ประกอบการและผูบรโิภค แนวคิดขอน้ีวิเคราะหจาก

ความคิดรวบยอดของหลักธรรม คือ สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชวีะ และหลักธรรมสมดุล คือ มัชฌิมาปฏิปทา 

๒. ผลิตสนิคาทุกประเภทตามอุปสงค

ของผูบริโภค 

๒. มุงผลิตสินคาเสริมคุณภาพชีวิต เชน หลักธรรมมิจฉาวณชิชา 

ที่หามคาขายสินคาไมชอบธรรม ก็เทากับมีอุดมคตติอตาน

การผลิตดวย คือ ไมสนับสนุนการผลิตสินคาปลุกเราอกุศล

มูล ทําลายลาง เบียดเบียน ผูบริโภค หรอืสินคาไมสงเสริม

คุณภาพชีวติ 

๓. การผลิตมุงผลประโยชนทาง

กายภาพ (วัตถุ) เพียงอยางเดียว  

ไมบูรณาการกับคุณภาพชีวิต  

และคุณคาทางจริยธรรม 

๓. การผลิตมุงประโยชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ

บูรณาการกับจรยิธรรม 

๔. ผลิตมาก สะสมทุนใหมาก 

เพื่อกําไรตอไป 

๔. ผลิตมาก กิน เก็บ แตพอดี เหลือเอาไปชวยเพ่ือนมนุษย 

๕. การผลิตมีกําไรเปนแรงจูงใจ ๕. การผลิตมีกาํไร (สมดุล) และคุณภาพชีวิตเปนแรงจูงใจ 

 

๑.๗.๔  แนวคิดและทฤษฎีการบริโภค 

๑.๗.๔.๑  ที่มาและความหมายของการบริโภค 

การบริโภค หมายถึง การใชประโยชนจากสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของ

ผูบริโภคหรือบําบัดความตองการของมนุษย ประกอบไปดวยสินคา ๒ ชนิด คือ การบริโภคสินคาคงทน 

และการบริโภคสินคาไมคงทน 

๑. การบริโภคสินคาคงทน เปนการบริโภคสินคาที่ไมไดทําใหสิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นหรือ

หมดสภาพไป ยังใชไดอีกเปนเวลานาน แตเมื่อใชยอมเกิดการสึกหรอ เชน บาน รถยนต โทรทัศน 

โทรศัพทมือถือ เปนตน 

๒. การบริโภคสินคาไมคงทน เปนการบริโภคสินคาที่ทําใหสิ่งท่ีถูกบริโภคสิ้นไป เชน ยา



๓๐ 

รักษาโรค อาหาร เคร่ืองดื่ม เปนตน๒๙ 

ผูบริโภค หมายถึง ผูท่ีมีความสามารถในการซื้อสินคาและบริการเพื่อนําไปใชประโยชน

สวนตัวหรือในครัวเรือน ผูบริโภคมีจํานวนมากทั่วประเทศ บางคนก็ตัดสินใจในการซื้ออยางมีระเบียบ

แบบแผน สามารถใชเงินทุกบาททุกสตางคไดคุมคา 

อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ๓๐ ไดใหความหมายไววา การบริโภค หมายถึง วิธีการ สถานที่

และเวลาที่บุคคลไดบริโภคสินคาและบริการ เชน วิธีการบริโภคสินคา การตัดสินใจดานเวลาในการ

บริโภค เปนตน 

ปณิศา มีจินดา๓๑ ไดใหความหมายไววา การบริโภค หมายถึง การคนหา การซื้อ การใช และ

และการประเมินผลิตภัณฑตาง ๆ ดังนั้นระบบการบริโภคจึงเปนวิธีการที่ผูซื้อปฏิบัติเพื่อใหมาซึ่ง

ผลิตภัณฑ ใชผลิตภัณฑและจัดการกับผลิตภัณฑหลังการใช 

สรุปวา การบริโภค (Consumption) หมายถึง การใชจายซื้อสินคาและบริการเพื่อสนอง

ความตองการในการอุปโภคบริโภคของแตละคน ซึ่งการบริโภคในทางเศรษฐศาสตรนั้นจึงมิไดหมายถึง

เฉพาะการรับประทานอาหารเทานั้น แตยังรวมไปถึงการใชสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของ

ผูบริโภค โดยใชวิธีการบริโภคในความหมายอ่ืน ๆ ดวย เชน การชมภาพยนตร การฟงเพลง การซื้อ

เสื้อผา การเชาบาน การรับบริการตรวจรักษา การโดยสารรถประจําทาง และการใชสื่อทางอินเตอรเน็ต 

(การเลน Facebook Line) เปนตน 

คําวา บริโภค (consumption) ถาพิจารณาตามโทณปากสูตรในคัมภีรพระไตรปฎก จะ

พบวาทานมิไดหมายถึงการกินการดื่มเพียงอยางเดียว แตยังหมายรวมไปถึงการเสพอารมณทางปญจ

ทวาร (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) และทางมโนทวาร (ทางใจ) อีกดวย เชน บางแหงพระผูมีพระภาคเจาเมื่อ

ทรงแสดงธรรมทรงใชคําวา “คฤหัสถผูบริโภคกาม หรือ การบริโภคกามคุณ” เปนตน ซึ่งก็หมายถึงการ

เสพหรือบริโภคอารมณที่ผานมาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย (อาจเกี่ยวโยงไปถึงใจซึ่งเปนตัวตัดสินใจวาชอบ

หรือไมชอบในอารมณนั้น ๆ ดวย) แตบางครั้งทานเนนเฉพาะโภชเนมัตตัญุตา ซึ่งหมายเฉพาะการ

บริโภคโภชนะซึ่งเปนเพียง ๑ ในปจจัย ๔ เทานั้น ความหมายดังกลาวมีปรากฏหลายแหงในพระไตรปฎก 

เชน ในอปณณกสูตรและโทณปากสูตร  

 

 

                                           
๒๙

 วิรุณสิริ ใจมา, เศรษฐศาสตรจุลภาค ๑, (กรงุเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓). หนา ๘๗. 
๓๐

 อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ, พฤติกรรมผูบริโภคฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิรัตน 

เอ็ดดูเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๒๔. 
๓๑

 ปณิศา มีจินดา, พฤติกรรมผูบริโภค, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๓๓), หนา ๖๙. 



๓๑ 

โทณปากสูตร (สูตรวาดวยการหุงขาวสารทะนานหนึ่ง) 

พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารที่หุงดวยขาวสารทะนานหน่ึงทรงอึดอัด เสด็จไป

เฝาพระผูมีพระภาค ประทับนั่ง พระผูมีพระภาคทรงทราบวาพระเจาปเสนทิโกศลเสวยแลวทรงรูสึกอึดอัด 

จึงตรัสพระคาถาวา 

 “มนุษยมีสติอยูทุกเม่ือ รูจักประมาณในโภชนะท่ีไดแลว 

   ยอมมีเวทนาเบาบาง  เขายอมแกชา อายุก็ยั่งยืน” 

พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งใหสุทัสสนมาณพซ่ึงอยูเบื้องหลังพระปฤษฎางคของพระองคจําพระ

คาถาดังกลาว แลวไดกลาวถวายขณะพระองคเสวยพระกระยาหาร โดยพระราชทานคาจาง ๑๐๐ กหาปณะ 

สุทัสสนมาณพกลาวพุทธคาถาน้ันทุกมื้อที่เสวย พระเจาปเสนทิโกศลขณะเสวยพระกระยา

หารท่ีหุงดวยขาวสารทะนานหนึ่ง พระองคทรงระลึกถึง และปฏิบัติตามพุทธวจนะ ทําใหพระองคมีพระ

วรกายกระปร้ีกระเปรา ทรงลบูพระวรกายดวยฝาพระหัตถ แลวทรงเปลงพระอุทานวา “พระผูมีพระภาค

พระองคนั้นทรงอนุเคราะหเราดวยประโยชนทั้งสอง คือ ประโยชนในปจจุบันและประโยชนในภายหนา

อยางแทจริง”๓๒ 

๑.๗.๔.๒  หลักการสําคัญของการบริโภค 

การบริโภคเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ เนื่องจากมนุษยทุกคนตองบริโภค เพื่อ

การดํารงชีวิต และการบริโภคยังเปนสิ่งกระตุนใหเกิดการลงทุน การจางงาน ทําใหมีรายไดทั้งผูผลิต และ

เจาของปจจัยการผลิต มีสินคาและบริการบริโภคเพิ่มขึ้น ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น 

หลักการบริโภคท่ีดี ผูบริโภคควรคํานึงถึงหลักการบริโภคท่ีดี ๔ ประการ ดังนี้         

๑. ความจําเปน หมายถึง สิ่งท่ีจําเปนตองบริโภค มิฉะนั้นจะทําใหเกิดอันตรายตอตนเองหรือ

ครอบครัว สวนใหญสิ่งที่จําเปนในการครองชีพ คือ ปจจัยสี่ ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยา

รักษาโรค 

๒. ความมีประโยชน หมายถึง บริโภคในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเองและครอบครัว โดยไม

ทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเดือดรอน 

๓. ความปลอดภัย หมายถึง เมื่อบริโภคสินคาหรือบริการนั้นแลว ไมเกิดอันตรายตอตนเอง 

และสิ่งแวดลอม โดยการอานฉลากสินคา พิจารณาสวนประกอบ วันผลิต และวันหมดอายุ หรือการ

รับรองคณุภาพสินคาจากหนวยงานท่ีถูกตองตามกฎหมายและนาเช่ือถือ 

๔. ความประหยัด หมายถึง ประมาณการบริโภค ไมมากหรือนอยเกินไป โดยคํานึงถึง

คุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสม ใชจายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล ไมเลียนแบบ

การบริโภค ไมฟุมเฟอย ทําใหใชประโยชนจากสินคาและบริการอยางคุมคา 

                                           
๓๒

 สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕-๑๔๖. 



๓๒ 

ถาหากเราพิจารณาภาพรวมของโทณปากสูตรจะพบวา พระสูตรไดสรุปถึงพฤติกรรมของ

ผูบริโภค (Consumer Behavior) ในลักษณะตาง ๆ เอาไว เชน ลักษณะของการบริโภค ขอบเขตของ

การบริโภค อรรถประโยชน อุดมคติหรือจุดมุงหมายแหงการบริโภค ดังนี้ 

๑. ลักษณะการบริโภค แบงออกเปน ๓ อยาง ดังนี้ 

 ๑.๑ อิณบริโภค แปลวา บริโภคแบบเปนหนี้ ถาเปนพฤติกรรมการบริโภคของภิกษุทาน

หมายถึงภิกษุเมื่อบริโภคปจจัย ๔ ที่ชาวบานถวายดวยศรัทธา กอนบริโภคไมพิจารณา ขณะบริโภคก็ไม

พิจารณา ถาประมาทพลั้งเผลอมิไดพิจารณาใน ๒ ชวงดังกลาว ก็ใหพิจารณารวบยอดทีหลังไดดวยอดีต

ปจจเวกขณวิธี แตถาบริโภคดวยตัณหา ไมไดใชสติพิจารณาเลยตลอด ๓ ชวงดังกลาว ปลอยไวจนกระทั่ง

อรุณของวันใหมขึ้นมา ทานปรับอาบัติทุกกฎ ภิกษุนั้นชื่อวา “บริโภคเปนหนี้” (ชาติหนาตองเกิดไปใชหนี้

ผูเปนเจาของปจจัย ๔) ทานวาภิกษุนั้นยอมไมพนจากอัตภาพแหงเปรต เปนตน เมื่อบริโภคแลวตองใช

พลังงานท่ีไดจากการบริโภคไปพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนทําตนใหเปนที่พึ่งพา

ของสังคมได แสดงวาพระพุทธศาสนาเนนใหทําตัวเปนผูผลิตดวย แทนที่จะเอาแตบริโภคฝายเดียว แตถา

เปนพฤติกรรมบริโภคฝายคฤหัสถ อิณบริโภคอาจหมายถึงการบริโภคใชสอยตามความอยาก ฟุมเฟอย 

พอกเสรมิเกินกวาเทาท่ีจําเปนตอชีวิตจริงบริโภคใชสอยเกินรายได จนตองเปนหน้ีสินติดตัว 

 ๑.๒ เถยยบริโภค แปลวา การบริโภคแบบขโมย ถาเปนพฤติกรรมบริโภคฝายภิกษุทาน

หมายถึงภิกษุผูทศุลี แตอางเพศอางตัวเองวาเปนภิกษุผูทรงศีลหลอกลวงชาวบานเลี้ยงชีพ บําเรอกามสุข

ดวยวิธีการตาง ๆ ภิกษุเชนนี้ชื่อวา มีพฤติกรรมแบบขโมยบริโภค คือ ขโมยเพศภิกษุและปจจัย ๔ ของ

ชาวบานมาเปนปจจัยบําเรอชีวิต โทษอาจจะหนักกวาการบริโภคเปนหนี้ชาวบาน แตถาเปนพฤติกรรม

บริโภคฝายคฤหัสถ อาจหมายถึงคฤหัสถท่ีมีพฤติกรรมมิจฉาชีพ คอรัปชั่น โกงกิน ขโมยกิน ประกอบ

อทินนาทานไมโดยตรงก็โดยออม เชน ที่ชอบพูดกันในแวดวงของนักวิชาการวา “การคอรัปชั่นเชิง

นโยบาย” ซึ่งขอเท็จจริงคืออยางไร ไมอาจทราบได หรือการอางกฎศีลธรรมเพ่ือผลประโยชนแกตนเอง

และพวกพอง เปนการโกงโดยออมท้ังสิ้น 

 ๑.๓ สามีบริโภค แปลวา การบริโภคแบบเปนนาย แบบเปนเจาของ ถาเปนพฤติกรรม

บริโภคฝายภิกษุ ทานหมายถึงการบริโภคปจจัย ๔ อยางมีสติควบคุมของภิกษุผูทรงศีล มุงปฏิบัติขัดเกลา 

ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ ย่ิงเปนเนื้อนาบุญของชาวโลก การบริโภคของทานชื่อวาเปน

นาย มีความหมายวาทานสามารถยกจิตใหอยูเหนือความอยาก ไมสยบเปนทาสแหงปจจัย ๔ หรือวัตถุ

ธรรม แถมการบริโภคของทานยังเปนการอนุเคราะหทําใหปจจัยทานของโลกมีอานิสงสไพบูลยอีกดวย 

แตถาเปนพฤติกรรมบริโภคฝายคฤหัสถ อาจหมายถึง คฤหัสถท่ีมีพฤติกรรมบริโภคแบบสมชีวิตา คือ 

บริโภคพอสมควรแกกําลังทรัพยท่ีตนหามาได ไมใหฟุมเฟอยหรือฝดเคืองเกินไป บริโภคพอเหมาะแก

ฐานะ ไมคลอยตามสังคมบริโภคนิยม 

 



๓๓ 

๒. ขอบเขตของการบริโภค 

การบริโภคตามกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรในพระพุทธศาสนา กําหนดเพดานของการ

บริโภคไวท่ี “โภชเน มัตตัญุตา” หรือ “มัชฌิมาปฏิปทาน” คือ การบริโภคไมมากเกินไปจนทําใหรูสึก

อึดอัด และไมนอยเกินไปจนทําใหรางกายอิดโรย โดยใชโยนิโสมนสิการควบคุมการบริโภค ควบคุมความ

ตองการใหอยูในระดับที่พอเหมาะดังกลาว การบริโภคอยางนี้ทําใหเกิดคุณภาพชีวิต เปนการบริโภคโดย

มีกุศลฉันทะเปนมูล มิไดบริโภคโดยมีกามฉันทะหรือตัณหาเปนมูล สวนการบริโภคของเศรษฐศาสตร

ท่ัวไป สวนใดเปนการบริโภคสนองความตองการ แตความตองการไมมีเพดานแนนอน  แมเราจะบอกวา

ความพอใจสูงสุดท่ีไดบริโภคนั่นแหละคือเพดานหรือขอบเขตของการบริโภคก็ตาม  แตความพอใจที่เกิด

จากการสนองตอบบอย ๆ นั้น จะหาเพดานท่ีแนนอนไมได 

๓. อรรถประโยชน (Utility) และจุดสูงสุดแหงอรรถประโยชนจากการบริโภค 

คําจํากัดความของคําวา “อรรถประโยชน” คืออะไร มีผูใหความหมายไวดังน้ี 

 ๓.๑ เจ เบนแฮม เปนผูเสนอความคิดเรื่องอรรถประโยชน โดยใหความหมายไววา  

“อรรถประโยชน” หมายถึง คุณสมบัติในสิ่งใด ๆ ที่ทําใหเกิดผลประโยชน ความสุข ความดี เพื่อที่จะ

ขจัดการเกิดข้ึนของการกระทําผิด ความทุกข ความชั่ว หรือความไมมีความสุข๓๓ 

 อรรถประโยชนในความหมายของ เจ เบนแฮม ไมไดเนนวัตถุธรรมเพียงอยางเดียว แตได

เนนคุณคาทางจรยิธรรมดวย เชน คาํวา “ความดี” และคําวา “ขจัดการเกิดข้ึนของการกระทําผิด” เปนตน 

แตเปนท่ีนาเสียดายวาเศรษฐศาสตรปจจุบันเนนเรื่องคุณคาทางจริยธรรมนอยไป หรือแทบจะไมเนนเลย 

 ๓.๒ พจนานุกรมเศรษฐศาสตรของ Saloan and Zurcher ใหคํานิยามไววา “อรรถประโยชน” 

คือ ความสามารถที่จะทําใหเกิดความพอใจ
๓๔

    

 นิยามนี้แสดงวา อรรถประโยชนไมใชความพอใจ แตมันเปนตัวเหตุใหเกิดความพอใจ และ

ความพอใจก็มิใชตัวอรรถประโยชน อรรถประโยชนตามความหมายนี้ไมไดเนนเรื่องคุณคาที่ชัดเจนเลย  

แสดงวาอะไรก็ไดที่สามารถทําใหเกิดความพอใจ สิ่งน้ันเปนอรรถประโยชนท้ังสิ้น กิจกรรมทาง

เศรษฐศาสตรปจจุบันตั้งอยูบนพื้นฐานของอรรถประโยชน ดังน้ัน คําวาอรรถประโยชน ถาพิจารณาตาม

ความหมายนี้บวกกับพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตรปจจุบัน จึงหมายถึงอรรถประโยชนของสินคาหรือ

บริการที่สามารถบําบัดความตองการของมนุษยได แตถาสินคาและบริการใดบําบัดความตองการของ

มนุษยไมได หรือถามนุษยไมตองการสินคานั้น สินคาและบริการน้ันก็ไมจัดเปนอรรถประโยชน โดยเนนที่

ความพอใจสูงสุดท่ีผูบริโภคจะพึงไดรับ มิไดเนนที่คุณประโยชน คุณคาที่แทจริง หรือคุณภาพชีวิตที่

                                           
๓๓

 Bentham Jeremy, An introduction to the principles of morals and legislation, (Garden 

City, N.Y.: Doubleday, Doran & Company, 1950), P.49. 
๓๔

 Sloan and Zurcher, Dictionary of Economics, (London: Barnes and Nobles, 1966), P.127. 



๓๔ 

ผูบริโภคจะพึงไดรับ เนนความพอใจท่ีไดบริโภคมากกวาเหตุผลอ่ืนท้ังหมด 

 จุดสูงสุดแหงอรรถประโยชนของเศรษฐศาสตรในพระพุทธศาสนา คือ จุดที่เกิดความ

พอใจสูงสุดที่ไดคุณภาพชีวิตจากการบริโภค (ความพอใจ + คุณภาพชีวิต / Pleasure + Quality of life) 

สวนจุดสูงสุดแหงอรรถประโยชนของเศรษฐศาสตรทั่วไป คือ จุดที่เกิดความพอใจสูงสุด (ที่ไดบริโภค) 

(ความพอใจ + การบริโภค / Pleasure + Consumptions) 

๔. อุดมคติหรือจุดมุงหมายของการบริโภค แบงเปน ๒ ระดับ คือ 

 ๔.๑ อุดมคติหรือจุดมุงหมายเบื้องตน คือ มุงบําบัด (เวทนา) มุงคุณภาพชีวิตซึ่งเปน

คุณคาแทของชีวิต เชน ที่พระพุทธองคตรัสไวในพระสูตรนี้วา เม่ือบริโภคโภชนะอยางมีสติจะกอใหเกิด

คุณภาพชีวิต คือ “มีเวทนาเบาบาง แกชา อายุย่ังยืน” ขอนี้ตางจากจุดมุงหมายการบริโภคของ

เศรษฐศาสตรทั่วไปซ่ึงมุงความพอใจที่ไดเสพ แมบางครั้งอาจมุงประโยชนหรือคุณคาทางอาหารอยูบาง 

(เชน บางครั้งตองการบริโภคอาหารใหครบ ๕ หมู) แตก็ใหความสําคัญเปนอันดับรอง สวนใหญมุงสนอง

ความอยากมากกวา 

 ๔.๒ อุดมคติหรือจุดมุงหมายตอยอด คือ ตอยอดหลังจากไดคุณภาพชีวิตเบื้องตนจาก

การบริโภคแลว ไดแก การใชชีวิตที่ไดคุณภาพนั้นพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมชีวิต และความคิด เพื่อใหรู

ถึงอุดมคติสูงสุดของชีวิตคืออิสรภาพแหงวิญญาณ เปนการปลดเปลื้องความทุกขและการเวียนวายตาย

เกิด ชีวิตไมตองมีการบําบัดอีกตอไป สวนเศรษฐศาสตรทั่วไปเม่ือไดบริโภคแลว อาจตอยอดจุดมุงหมาย

กิจกรรมชีวิตตามหนาท่ีที่มีอยู เปนอยู แตกิจกรรมชีวิตมิไดเนนหนักเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจ

เพื่อมุงอิสรภาพทางวิญญาณหรือความไรทุกขโดยเด็ดขาด 

๑.๗.๔.๓  องคประกอบของการบริโภค 

องคประกอบของการบริโภคหรือเรียกอีกอยางวาปจจัยที่กําหนดการบริโภค ไดแก 

๑. รายไดของผูบริโภค ระดับรายไดเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาหรือ

บริการของผูบริโภค โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ผูบริโภคท่ีมีรายไดมากจะบริโภคมาก ถามี

รายไดนอยก็จะบริโภคนอย 

๒. ราคาของสินคาและบริการ เนื่องจากระดับราคาของสินคาและบริการเปนตัวกําหนด

อํานาจซื้อของเงินท่ีมีอยูในมือของผูบริโภค นั่นคือ ถาราคาของสินคาหรือบริการสูงข้ึนจะทําใหอํานาจซื้อ

ของเงินลดลง สงผลใหผูบริโภคบริโภคสินคาหรือบริการไดนอยลง เน่ืองจากเงินจํานวนเทาเดิมซื้อหา

สินคาหรือบริการไดนอยลง ในทางกลับกัน ถาราคาของสินคาหรือบริการลดลงอํานาจซื้อของเงินจะ

เพิ่มข้ึน สงผลใหผูบริโภคสามารถบรโิภคสินคาหรือบริการไดมากข้ึนดวยเหตุผลทํานองเดียวกันกับขางตน 

๓. ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยูในมือ กลาวคือ ถาผูบริโภคมีเงินหมุนเวียนอยูในมือมากจะจูง

ใจใหผูบริโภคบริโภคมากขึ้น และถามีเงินหมุนเวียนอยูในมือนอยก็จะบริโภคไดนอยลง 

๔. ปริมาณของสินคาในตลาด ถาสินคาหรือบริการในทองตลาดมีปริมาณมาก ผูบริโภคจะมี



๓๕ 

โอกาสในการจับจายใชสอยหรือบริโภคไดมาก ในทางกลับกัน ถามีนอยก็จะบริโภคไดนอยตาม 

๕. การคาดคะเนราคาของสินคาหรือบริการในอนาคต จะมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

กลาวคือ ถาผูบริโภคคาดวาในอนาคตราคาของสินคาหรือบริการจะสูงขึ้น ผูบริโภคจะเพ่ิมการบริโภคใน

ปจจุบัน (ลดการบริโภคในอนาคต) ตรงกันขาม ถาคาดวาราคาของสินคาหรือบริการจะลดลงผูบริโภคจะ

ลดการบริโภคในปจจุบันลง (เพิ่มการบริโภคในอนาคต) จะเห็นไดวาการคาดคะเนราคาของสินคาหรือ

บริการในอนาคตจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการ

บริโภคในปจจุบัน และจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการ

บริโภคในอนาคต 

๖. ระบบการคาและการชําระเงิน เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่กําหนดการตัดสินใจในการ

เลือกบริโภคของผูบริโภค กลาวคือ ถาเปนระบบการซื้อขายดวยเงินผอน ดาวนตํ่า ผอนระยะยาว จะเปน

การเพิม่โอกาสในการบริโภคใหกับผูบริโภคมากข้ึน น่ันคือ ผูบริโภคสามารถบริโภคโดยไมตองชําระเงนิใน

งวดเดียว มีเงินเพียงสวนหนึ่งในการดาวนก็สามารถซื้อหาสินคาและบริการมาบริโภคได โดยเฉพาะสินคา

หรือบริการที่มีราคาสูง เชน บาน รถยนต ฯลฯ ตรงกันขาม ถาไมมีระบบการซื้อขายแบบเงินผอน คือ

ผูบริโภคจะตองชําระเงินคาสินคาตามราคาในงวดเดียว ผูบริโภคอาจไมสามารถซื้อหาหรือบริโภคสินคา

หรอืบริการน้ัน ๆ ได 

นอกจากที่กลาวขางตน ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของ

ผูบริโภค ไมวาจะเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ฤดูกาล เทศกาล รสนิยมหรือความชอบสวนตัวของ

ผูบริโภค เปนตน๓๕ 

ในพระสูตรชื่อวา อปณณกสูตร (สูตรวาดวยขอปฏิบัติไมผิด) พระผูมีพระภาคตรัสกับภิกษุ

ท้ังหลายวา ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ชื่อวาเปนผูปฏิบัติไมผิด ไดแกธรรมเหลานี้ คือ 

๑. การคุมครองทวารในอินทรีย คือ เมื่อเห็นรูปดวยตา ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรส

ดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมรวบถือ {รวบถือ หมายถึง มองภาพดาน

เดียว คือ มองภาพรวมโดยเห็นเปนหญิงหรือชาย เห็นวารูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสที่

ออนนุม เปนอารมณท่ีนาปรารถนาดวยอํานาจฉันทะราคะ}  ไมแยกถือ {แยกถือ หมายถึง มองภาพ ๒ ดาน 

คือ มองแยกแยะเปนสวน ๆ ไปดวยอํานาจกิเลส เชน เห็นมือเทาวาสวยหรือไมสวย เห็นอาการยิ้มแยม 

หัวเราะ การพูด การเหลียวซายแลขวาวานารักหรือไมนารัก ถาเห็นวาสวยนารักก็เกิดอิฏฐารมณ (อารมณ

ท่ีนาปรารถนา) ถาเห็นวาไมสวยไมนารักก็เกิดอนิฏฐารมณ (อารมณที่ไมนาปรารถนา)} เพราะถาไมสํารวม

แลวจะเปนเหตุใหอภิชา (เพงเล็งอยากไดของเขา) และโทมนัส (ความสุขใจ) ครอบงําได๓๖ 

                                           
๓๕

 ณรงค ธนาวิภาส, หลักเศรษฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน, ๒๕๕๔), หนา ๒๘. 
๓๖

 องฺ.ติก.ฺ (ไทย) ๒๐/๑๖/๑๕๙. 



๓๖ 

๒. รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร คือ บริโภคแตพอประมาณ เพียงเพื่อบําบัด (เวทนา) 

เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย 

๓. ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยูเนือง ๆ คือ การประกอบความเพียรเพื่อชําระจิตให

บริสุทธิ์จากอกุศลธรรมดวยความเพียร ๒ อิริยาบถ คือ การเดินจงกรม แลการนั่ง (คูบัลลังกขัดสมาธิ) 

ตลอดทั้งวัน และตลอดปฐมยามแหงราตรี พออยางเขามัชฌิมยามสําเร็จสีหไสยา (นอนอยางราชสีห) คือ 

นอนตะแคงเบื้องขวา ซอนเทา เหลื่อมเทา (เทาซายกับเทาขวาเหลื่อมกัน) มีสติสัมปชัญญะ หมายใจวาจะ

ลุกขึ้น พอยางเขาปจฉิมยาม ต่ืนขึ้นประกอบความเพียรตอไปดวยการจงกรมและการน่ังตลอดปจฉิมยาม 

อปณณกสูตร (สูตรวาดวยขอปฏิบัติไมผิด) พระผูมีพระภาคทรงแสดงการบริโภคของมนุษย

ในลักษณะเปนความคิดรวบยอด ดังน้ี 

๑. อินทรียสังวร หมายถึง ใหสํารวมอินทรียขณะอินทรีย ๖ บริโภค (เสพอารมณ) คือ ตา

เห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสกับโผฏฐัพพารมณ ใจรูธรรมารมณ การท่ีอินทรียทั้ง 

๖ ไดเสพอารมณทั้ง ๖ ดังกลาว ถือเปนการบริโภคอยางหนึ่ง (ความหมายของคําวา “บริโภค” บางคร้ัง

พุทธองคตรัสใชคําวา “กามโภคี” แปลวา ผูบริโภคกาม หมายถึง ผูที่ยังของแวะอยูในรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และธรรมารมณนั่นเอง พระสูตรนี้ทรงแนะนําใหบริโภคอารมณ (เสพอารมณ) ดังกลาวดวย

อินทรียสังวร คือ มีสติสํารวมอินทรีย ขณะที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ บริโภคอารมณ คือ รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ 

๒. โภชเน มัตตัญุตา ทรงเนนถึงการบริโภคอาหารโดยเฉพาะ คือ บริโภคพอประมาณ 

บริโภคเพื่อบําบัด (เวทนา) เพื่อคุณภาพชีวิต (เชน มีเวทนาเบาบาง แกชา อายุยืน – ตรัสกับพระเจา 

ปเสนทิโกศล – ในโทณปากสูตร) เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย (สนับสนุนชาคริยานุโยค) 

๓. ชาคริยานุโยค คือ การหมั่นประกอบการตื่น คือขยันหมั่นเพียรไมเห็นแกนอนมากเกินไป 

ขอน้ีเองที่จะเนนวา “เปนความคิดหรือปฏิปทาตอยอดหลังจากไดบริโภคตามขอ ๑ และขอ ๒ จนได

คุณภาพชีวิตเกิดข้ึนแลว แสดงวาการบริโภคตามกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรในพุทธศาสนามิใชเพื่อ

แสวงหาความสุขหรือความพอใจสูงสุดจากการบริโภคแลวหยุดอยูเพียงแคนั้น แตตองใชชาคริยานุโยค

พัฒนาความคิดและพฤติกรรมตอยอดเพื่อความไรทุกขและอิสรภาพแหงวิญญาณอันเปนจุดมุงหมายหรือ

อุดมคติสูงสุดทีช่ีวิตควรแสวงหา 

พุทธธรรมท่ีตรัสถึงจุดมุงหมายของการบริโภค ขอบเขตของการบริโภค วิธีปฏิบัติกอน ขณะ

หรือหลังบริโภค มีอาคตสถานหลายแหงในพระไตรปฎกซึ่งบางทีแตละแหงทรงมีจุดเนนตางกัน  เชน ใน

พระไตรปฎก โดยเฉพาะพระวินัยปฎกสวนเสขิยกัณฑ ทรงเนนพฤติกรรมบริโภคเชิงมารยาทสังคม เชน 

ตรัสวา “ภิกษุพึงทําความสําเหนียกวา เราจักไมอาปากรอคําขาวที่ยังไมถึงปาก ขณะกําลังฉัน เราจะไม

สอดมือทั้งหมดเขาไปในปาก ขณะท่ีในปากมีคําขาวเราจักไมพูดคุย เราจะไมโยนคําขาวเขาปาก เราจักไม

ฉันกัดคําขาว เราจะไมฉันทํากระพุงแกมใหตุย เราจะไมฉันสลัดมือ เราจะไมฉันโปรยเม็ดขาว เราจะไมฉัน



๓๗ 

แลบลิ้น เราจะไมฉันเสียงดังจั๊บ ๆ เราจะไมฉันทําเสียงดังซูด ๆ เราจะไมฉันเลียมือ เราจะไมฉันขอดบาตร 

เราจะไมฉันเลียริมฝปาก เราจะไมจับภาชนะน้ําด่ืมดวยมือเปอนอาหาร เราจะไมเทน้ําลางบาตรที่มีเม็ดขาว

ในละแวกบาน เปนตน๓๗ สวนบางแหงโดยเฉพาะจากพระสุตตันตปฎกสวนใหญทรงเนนพฤติกรรมบริโภค

เชิงคุณคาหรือเชิงคุณภาพชีวิต เชน ในโทณปากสูตรที่ตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลถึงการบริโภค

พอประมาณและมีสติกํากับจะกอใหเกิดคุณภาพชีวิตอยางไร หรือในอปณณกปฏิปทาสูตรที่ตัดกับภิกษุ

ท้ังหลายใหสํารวมการบริโภคอารมณ ๖ ดวยอินทรียสังวร ใหรูจักบริโภคอาหารแตพอประมาณไมมาก

หรือนอยเกินไป แลวทรงแนะใหตอยอดพฤติกรรมดวยอินทรียสังวร มิใหหยุดอยูหรือพอใจเพียงแคได

คุณภาพชีวิตจากการบริโภค การบริโภคแบบท่ีตรัสไวในโทณปากสูตรและอปณณกสูตร ทรงเนนพฤติกรรม

บรโิภคเพื่อคุณภาพชีวิตโดยตรงนี้เปนขอสังเกตอยางหนึ่ง เม่ือเราอานพบพุทธพจนในพระไตรปฎกท่ีตัดถึง

เรื่องการบริโภคก็พอจะตัดสินใจไดวาพุทธองคตรัสเนน “พฤติกรรมการบริโภคเชิงคุณคาหรือพฤติกรรม

การบริโภคเชิงสังคม” โทณปากสูตรก็ดี ลวนเปนพุทธธรรมควบคุมพฤติกรรมบริโภคท้ังสิ้น 
 

๑.๗.๕  แนวคิดเรื่องการประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกับพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร

พระพุทธศาสนาเถรวาท กลาวคือ มีความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหนาที่ การงานและการประกอบ

อาชีพที่สุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสองตรวจตราหาวิธีการที่

เหมาะสมที่ดีจัดการและดําเนินการใหไดผลดี รูจักคุมครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย และผลงานที่ตนไดทํา

ไวดวยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย คบหา

คนดเีปนมิตร ไมคบไมเอาอยางผูท่ีชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเย่ียงอยางทานผูรูผูทรงคุณ 

ผูมีความสามารถ ผูนําเคารพนับถือและมีคุณสมบัติเกื้อกูลแกอาชีพทางการงาน รูจักกําหนดรายไดและ

รายจายเปนอยูพอดีสมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว ซึ่ง

สอดคลองกับหลักพุทธธรรม คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาอัน

เปนหลักการดําเนินชีวิตใหเกิดความพอเพียงอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมอันเปนหลักจริยธรรมท่ีดีงาม 

สอนใหรูจักความพอดี พออยู พอกิน 

สวนการประยุกตใชหลักพุทธธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในสังคมไทยนั้น พบวา มีการ

ประยุกตใชทั้งในระดับนโยบาย ระดับองคกร และระดับบุคคล โดยในระดับนโยบายนี้ มีการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙-๑๐ เพื่อเสริมสราง

ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ ในระดับองคกร พบวา มีหลายหนวยงานนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช เชน สํานักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และกระทรวงตาง ๆ เปนตน สวนใน

ระดับบุคคล พบวา มีการประยุกตใชเพ่ือเปนภูมคิุมกันของตนเอง เชน ชุมชนวัดพระราม ๙ เปนตน 

                                           
๓๗

 วิ.ม. (ไทย) ๗/๒/๖๐๒-๖๓๒. 



๓๘ 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชเพื่อการดําเนินชีวิตใน

ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ หรือการนําแนวคิดเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน ซึ่งมีชุมชนที่

ปรากฏถึงความประสบความสําเร็จในการนําหลักคิด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใช ดังกรณี

ชุมชนจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยของอาจารยสุบิน ปณีโต วัดไผลอม จังหวัดตราด พระครูโพธิวรธรรม 

(พระอาจารยมนัส ขันติธัมโม) แหงวัดโพธิ์ทอง จังหวัดจันทบุรี  

๑.๗.๕.๑  การใชคานยิมทางพระพุทธศาสนาในการประยุกตใชสังคม  

หมายถึง การใชคานิยมทางศาสนา เชน ทาน ศีล บุญ บาป และความดี นําไปสูการ

ประยุกตใชเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทําความดี การกินอยู การใช จาย ซึ่งสะทอนคิด

ผานแนวคิดหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยในแตละชุมชน จะใชคานิยมเปนฐานในการประยุกต

คานิยมเหลานี้ใหเขากับการดําเนินชีวิตในสวนของการปรับกลไกทางพระพุทธศาสนา  

๑.๗.๕.๒  การประยุกตใชหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา 

แนวทางการนําหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติภายในครอบครัว โดยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคํา

สอนของพระพุทธศาสนา จะสรางความเขาใจภายในครอบครัว โดยปรับใหมีทัศนคติที่ดีตอกัน มีความ

คิดเห็นตรงกันยอมรับซึ่งกันและกันไมขัดแยงกัน เมื่อทําไดดังนี้สมาชิกในครอบครัวจะมีความปรารถนาดี 

ใหความชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน การปรับปรุงแกไขขอบกพรองนี้เปนสิ่งสําคัญตอการอยูรวมกันของ

สังคมและการดํารงชีวิต ดังน้ันการปรับตนใหรูจักความจําเปนในเรื่อง การใชจายทรัพย การรูจักเก็บออม 

การรูจักหา เพื่อการใชจายที่ถูกตอง จะเปนการสรางอุปนิสัยท่ีดีสําหรับสมาชิกในครอบครัว  

อนึ่ง การแบงเวลาเพ่ือใหสมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน เปนสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวและ

เปนการเปดโอกาสใหสมาชิก ไดแสดงความรูสึกที่ดีตอกัน นอกจากนี้การพูดถอยคําที่ไพเราะออนหวาน

จะสามารถประสานมิตรไมตรีตอกันและการรูจักหนาที่ของตนจะชวยลดปญหาตาง ๆ ได  

พระพุทธศาสนาถือวาหลักพุทธธรรมเปนหลักของการปฏิบัติความดีตอกัน สมาชิกในครอบครัว 

ควรนําหลักพุทธธรรมมาเปนแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิต เพื่อสรางสันติสุขใหแกสมาชิกในครอบครัว 

พระครูอาทรวนกิจ (อนาลโย)
๓๘

 การใชสอยผาไตรจีวรของพระสงฆที่สงผลตอระบบ

เศรษฐศาสตรในจังหวัดอุดรธานี การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ศึกษาแนวคิดดานเศรษฐศาสตรและ

การบริโภคในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) ศึกษาการใชสอยผาไตรจีวรในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ   

๓) เพื่อวิเคราะหการใชสอยผาไตรจีวรของพระสงฆท่ีสงผลตอระบบเศรษฐศาสตรในจังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิจัยพบวา การใชสอยผาไตรจีวรของพระสงฆที่สงผลตอระบบเศรษฐศาสตรในจังหวัดอุดรธานี

พระสงฆในประเทศไทย เรามีการเปลี่ยนแปลงไปบางในการนุงหมผาบังสุกุลจีวร แตคงรูปแบบเดิมเอาไว

                                           
๓๘

 พระครูอาทรวนกิจ (อนาลโย), “การใชสอยผาไตรจีวรของพระสงฆที่สงผลตอระบบเศรษฐศาสตรใน

จังหวัดอุดรธาน”ี, วารสารธรรมทัศน, ปท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙): หนา ๘๒-๘๘. 



๓๙ 

ในดานโครงสรางเปนจีวร ๕ ขันธ ๙ ขันธ ผาจีวรจะไดมาในลักษณะของการทอดกฐินทอดผาปาก็ตาม ที่

แตก็เหมาะตามสังคมยุคใหมเปนไปตามโลกเพียงพอตามอัตภาพเปนชีวิตที่สันโดษ เหมาะสมสําหรับผูที่

ออกจากเรือน เปาหมายในการบริโภคใชสอยจีวรใหพระภิกษุไดพิจารณา โดยใชสติปญญาในการบริโภค

ปจจัยมิใหตกเปนทาสของตัณหาราคะ กอนการใชสอยพิจารณาใหเห็นคุณคาแทดวยการสํารวมระวัง

ไมใหเกิดอกุศลหากผิดพลาดอันตรายทางธรรมจะเกิดทันที และเปนอกุศลทางใจ จึงไมควรบริโภคปจจัย

อยางคฤหัสถผูเสพกาม ใหเอาแบบอยางพระพุทธองคที่ประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคคือ สัมมาอาชีวะ 

มุงประกาศพระธรรมคําสอน เพื่อปลดทุกขใหชาวโลก มิไดแสวงหาความสุขเฉพาะตน 

วรรณา ประยุกตวงศ๓๙ เปาหมายของกําไร: คุณคาแหงความรวมมือของธุรกิจในมุมมองพุทธ

เศรษฐศาสตร บทความนี้นําเสนอคุณคาแหงความรวมมือของกรณีศึกษาธุรกิจในประเทศไทย กับ

ผูเก่ียวของและผลที่เกิดข้ึนจากความรวมมือนั้น จากบนฐานมุมมองพุทธเศรษฐศาสตร ที่แตกตางจาก

เศรษฐศาสตรกระแสหลักหรือเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิคในกระบวนทัศนเรื่องธรรมชาติของมนุษย ขณะที่

คานิยมหลักในเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยูที่ผลประโยชนสวนตนและการแขงขันเพื่อบรรลุถึง

อรรถประโยชนหรือสวัสดิการสูงสุดภายใตทรัพยากรอันจํากัด คานิยมหลักในพุทธเศรษฐศาสตรกลับอยูที่

ความกรุณาและการรวมมือระหวางกันเพื่อบรรลุถึงสุขภาวะจากระดับปญญาที่สูงข้ึน พุทธเศรษฐศาสตร 

คือการประยุกตพุทธธรรมในการอธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

พุทธองคทรงสอนใหมนุษยไมเชื่อในเรื่องตาง ๆ จนกวาจะไดพิสูจนดวยการเรียนรูจาก

ประสบการณจริงของตนเองผานการขัดเกลาชําระจิตใจในระดับที่สูงข้ึนหรือที่เรียกวาการสะสมปญญา 

ภายใต “กฎอิทัปปจจัยตา เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้ไมมี สิ่งนั้นจึงไมมี” การดํารงชีวิตของ

มนุษยจึงมิไดเกิดข้ึนไดโดยสวนเดียว แตดํารงอยูภายใตความสัมพันธกับสังคม (Society) และธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม (Nature) หากปราศจากสังคมหรือธรรมชาติ มนุษยก็ไมสามารถดํารงตนอยูได ดังนั้น

ผลประโยชนสวนตน (Self-interest) ในพุทธเศรษฐศาสตรจึงมีความหมายท่ีกวางขวาง ครอบคลุมถึง

คุณภาพชีวิตทั้งของตนเอง คนอื่น ๆ ในสังคม หรือ ธรรมชาติสิ่งแวดลอม และเมื่อเขาใจความสัมพันธ

ของการดาํรงอยูรวมกันอยางเปนเหตุปจจัยของสรรพส่ิงแลว ความรวมมือจึงเปนพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล 

เม่ือนักธุรกิจเรียนรูและพัฒนาปญญาใหปรากฏเปนวิถีการดําเนินชีวิตและสะทอนอยูภาวะ

ผูนําของเขา เขายอมไมมีพฤติกรรมที่สรางผลกระทบทางลบและเบียดเบียนผูคน สังคม และธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม นอกจากน้ีเขายังมีคําตอบที่ชัดเจนถึงเปาหมายของกําไร และสะทอนภาพไดชัดเจนถึง

วัตถุประสงคที่แทจริงขององคกรธุรกิจ นั้นก็คือการมีวิสัยทัศนในการทําธุรกิจที่ไมมุงหากําไรจากการ

เบียดเบียนพนักงาน สังคมวงกวาง และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลว ยังสรางความรวมมือกับทุกฝาย

                                           
๓๙

 วรรณา ประยุกตวงศ, “เปาหมายของกําไร: คณุคาแหงความรวมมือของธุรกิจในมุมมองพุทธเศรษฐศาสตร”, 

วารสารเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ, ปท่ี ๔ ฉบับที่ ๗ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖): หนา ๕๐-๕๗. 



๔๐ 

เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับพนักงาน และกระจายผลกําไรไปสูผูคนและสังคมวงกวางอยางยุติธรรม 

๑.๗.๕.๓  ชุมชนตนแบบที่ประสบความสําเร็จบนฐานคิดพระพุทธศาสนา 

ปญหาพฤติกรรมของมนุษยในสังคมปจจุบัน พบวา ความหมายพฤติกรรมของมนุษย หมายถึง 

การแสดงออกทางการกระทําดวยกิริยาอาการ ไดแก ทางกาย วาจา และใจ ซึ่งเปนพฤติกรรมของมนุษยไม

วาจะเปนบุคคลใดหรือนับถือศาสนาใดก็ตาม การกระทํายอมสงผลใหเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็อยูที่การ

กระทาเปนสําคญั ลักษณะพฤติกรรมของมนุษยมี ๓ ประเภท คือ พฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

โดยพฤติกรรมของมนุษยมีอยู ๒ ประเภท คือ ประเภทการกระทําที่ทุจริต และสุจริต หรือบุญกับบาป 

สังเกตเห็นไดวาปญหาทางดานพฤติกรรมของมนุษยในสังคมปจจุบัน มี ๔ ดาน คือ ปญหาดานการเมือง 

ดานเศรษฐกิจ ดานการปกครอง และ ดานสังคม  

หลักธรรมในการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท พบวามีอยู ๒ 

ประการ คือ (๑) หลักเบญจศีล คือ ขอประพฤติปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม 

แบงเปนประเภทของเบญจศีลได ๕ ประเภท คือ เวนจากการฆาสัตวมีชีวิต, เวนจาก การถือเอาสิ่งของที่

เจาของไมไดให, เวนจากการประพฤติผิดในกาม, เวนจากการพูดเท็จ และเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุรา

และเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท และอานิสงสของบุคคลผูมีศีลสมบูรณดวยศีลในโลกนี้ ยอมมี

โภคทรัพย ยอมแกลวกลา ไมเกอเขิน ยอมไมหลงลืมสติตาย 
 

๑.๗.๖  แนวคิดทางพระพุทธศาสนาสูความพอเพียงตามหลักเศรษฐศาสตร 

แนวคิดหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเก่ียวกับการจัดการชุมชนตนแบบ หรือความ

เปนชุมชนตนแบบในวิถีพุทธ ท่ีจะสามารถนํามาพัฒนาเปนกลไก หรือหลักการรวมในการพัฒนาชุมชน 

ซึ่งจะสามารถกอใหเกิดการขับเคล่ือนเปนพลังในองครวมตอการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธอยางย่ังยืน 

ซึ่งมีหลักการหรือแนวปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาท่ีจะสามารถนํามาปฏิบัติได คือ  

๑. หลักสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพในทางสุจริต การประกอบอาชีพสุจริต ซื่อสัตย ไมประกอบ

อาชีพที่หลอกลวง บีบบังคับขูเข็ญ เบียดเบียนผูอ่ืนหรือทําลาย สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งไมประกอบ

อาชีพ ๕ ประเภท ไดแก การขายอาวุธ การคาขายมนุษย การคาขายสัตว การคาขายน้ําเมาและสารเสพติด 

การคาขายยาพิษ เชน ยาฆาแมลง สารเคมีตาง ๆ ซึ่งจะวกกลับมาทําลายมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ

ไมดําเนินการผลิตหรือการบริโภคท่ีมากเกินไปจนส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและ ทําลายระบบนิเวศ 

๒. การไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น การดําเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การ

บริโภคท่ีสมดุลไมเนนประโยชนสวนตนเปนหลัก ซึ่งนําไปสูการแขงขันแยงชิงจนเปนการเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืนและทําลายสิ่งแวดลอม 

๓. ความไมประมาท การเตรียมความพรอม ระมัดระวัง ปรับปรุงสวนที่บกพรอง รวมท้ัง

เพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวของพรอมรับกับสถานการณท่ีตองเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ

จะตองกระจายความเสี่ยง มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 



๔๑ 

๔. การพึ่งตนเอง ความสามารถในการดําเนินกิจการตาง ๆ ไดดวยตนเอง การผลิตเพื่อการ

บริโภคเองเปนหลัก การพ่ึงตนเองเปนการลดความเสี่ยงจากการพึ่งปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได 

ทําใหลดปญหาการมีอํานาจการตอรองท่ีไมเทาเทียมกัน และการผลิตเพื่อการพึ่งตัวเองไดจะลดการ

ทําลายสิ่งแวดลอม 

๕. ความพอเพียง ไมโลภ ละกิเลส กิเลสและความโลภนําไปสูความหลงผิดและความทุกข ใน

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหากมีความโลภจะกอใหเกิดความเสี่ยงตามมา ขาดความยั้งคิดไมมี

เหตุผล ทําใหเกิดความเสียหายได ดังน้ันควรละความโลภ มีความพอเพียง การผลิต การบริโภคหรือการ

ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขนาดที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม โดยใชเหตุผล 

 
  

ภาพประกอบที่  ๑.๓  การประยุกตใชหลักพุทธธรรมกับการพัฒนากลไกทางเศรษฐกิจ 

 

๑.๗.๗  แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตรกับเศรษฐศาสตรกระแสหลักเปรียบเทียบ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ๓ หวง ๒ เงื่อนไข 

ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน และอยูภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 

ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี พอเหมาะไมมากหรือนอยเกินไปจนเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนซึ่ง

เปนไปตามพุทธเศรษฐศาสตร ยึดหลักทางสายกลางและความไมโลภ ความมีเหตุผล หมายถึงการ

ตัดสินใจดําเนินการใดอยางมีเหตุผล คํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําอยางรอบคอบ ใชหลัก

เหตุผลตามความพอเพียง ตามหลักวิชาการ กฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่ง

เปนไปตามพุทธเศรษฐศาสตร ใชปญญาในการพิจารณาตัดสินใจใชหลักเหตุผลมิใชคํานึงถึงความอยาก 

ความโลภ หรือตัณหา 

การมีภูมิคุมกันท่ีดี หมายถึงการเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมเพื่อใหสามารถปรับตัวและรบัมือไดอยางทันทวงที ซึ่งเปนไป



๔๒ 

ตามพุทธเศรษฐศาสตรท่ีมีความไมประมาทตองเตรียมพรอมและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปตาม

ธรรมชาติ เงื่อนไขความรู หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ที่เก่ียวของ และมีความรูในการ

ตัดสินใจไดถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับพุทธเศรษฐศาสตรที่เนนการใชปญญา 

เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึงการยึดหลักคุณธรรมเปนแนวทาง มีความซื่อสัตยสุจริต ไมโลภ รูจัก

แบงปนใหผูอ่ืน มีความสามัคคี ดําเนินชีวิตดวยความอดทน พากเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ซึ่ง

เปนไปตามพุทธเศรษฐศาสตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนความพอประมาณ ความพอเพียงซึ่งเปนไปตาม

หลักทางสายกลางไมมากไมนอยเกินไปและไมมีความโลภจนเบียดเบียนผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมและมีเหตุผล

คือการใชปญญาในการตัดสินใจ ดําเนินการตาง ๆ โดยมีเงื่อนไขความรูและคุณธรรมซึ่งเปนภูมิคุมกันเพื่อ

เตรียมความพรอมหากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

ความไมประมาท การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนภาคปฏิบัติของ

แนวคิดตาม พุทธเศรษฐศาสตร ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชหรือสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง 

การบริโภค ทฤษฎีการบริโภคของเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ยึดหลักการบริโภคเพื่อใหได

ความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดความอยาก ความตองการ กิเลส ตัณหาและนําไปสูความทุกข

และปญหาตาง ๆ ตามมาเชนการทําลายสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดปญหามลภาวะ โลกรอน 

ภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งทุกประเทศกําลังประสบอยูและเริ่มใหความสนใจกับสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศ 

พุทธเศรษฐศาสตร บริโภคแตพอประมาณเปนไปตามหลักทางสายกลางเนนการบริโภคโดยใชปญญาไม

เบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม เปนการบริโภคเพื่อตอบสนองความจําเปนตามธรรมชาติของ

รางกายหรือความจําเปนขั้นพื้นฐานเทานั้น มิใชการบริโภคเพื่อสนองความตองการ ความอยากซึ่งกระตุน

ใหเกิดกิเลส ตัณหาและเปนหนทางใหเกิดทุกข 

การกระจายผลผลิต การกระจายการผลิตของเศรษฐศาสตรกระแสหลัก เม่ือมีการผลิตก็ตอง

มีการกระจายผลผลิตและการบริโภค ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถในการผลิตและรายได ทั้งนี้ตางมี

เปาหมายใหเกิดความเปนธรรมและมีสวัสดิการแกสังคมสูงสุด พุทธเศรษฐศาสตร เนนการเอ้ือเฟอเผื่อแผ

แบงปนชวยเหลือกัน ไมยึดผลประโยชนสวนตน ทุกคน สรรพสัตวท้ังหลายและสังคมอยูรวมกันอยางมี

ความสุขไมเบียดเบียนตัวเอง ผูอื่นและสิ่งแวดลอม การกระจายผลผลิตไมจําเปนตองข้ึนอยูกับ

ความสามารถในการผลิต แตทุกคนควรไดรับตามความจําเปน ตามธรรมชาติของรางกายในการดํารงชีวิต

โดยเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนนอยที่สุด 

พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ
๔๐

 เสนอแนวคิดเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธเปนเครื่องมือที่

เหมาะสมในการจัดการกับปญหาที่เรา เผชิญอยูปจจุบัน เครื่องมือในการวิเคราะหนี้มีความตองการเพียง

                                           
๔๐

 พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ, “แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ในหลักพุทธศาสตร”, < http://www.src.mbu. 

ac.th/images/stories/pdf/๐๐๗.pdf>, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๔๓ 

ใหประชาชนตระหนักถึง ขอเท็จจริงท่ีเปนอยูตามกฎธรรมชาติ คือความไมมีอยูของตัวตน ถาแนวความคิด

นี้ไดรับความ เขาใจอยางชัดเจน ชีวิตมนุษยจะไดรับการมองจากแงมุมท่ีแตกตางออกไปจากการเปน 

ผูบริโภค สิ่งที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตไมใชมาจากการบริโภค การบริโภคอยางเหมาะสม จะไมทําให

เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีจริงแลวทรัพยากรและ สิ่งแวดลอมสามารถทําใหดีข้ึน

ไดพรอมกับการมีชีวิตอยางผาสุกของประชาชน มีความสะอาด ความสงบและสรางสรรค อยางไรก็ตาม

การเริ่มตนวิธีคิดใหมน้ีจะตองสงเสริมใหตระหนักถึงธรรมชาติท่ีแทจริงของมนุษย และกฎธรรมชาติ

เก่ียวกับการไมมีอยูของตัวตนพรอมกับสิ่งอื่น ๆ ดวย เชนกฎแหงไตรลักษณ คือ อนิจจังหรือความ

เปลี่ยนแปลง ความไมอยูนิ่งและความเปน อิสระจากการยึดติดท่ีสรางข้ึนโดยเศรษฐศาสตรกระแสหลัก

และการดํารงอยูของความชั่วราย ๔ ประการ (ทุนนิยม อุตสาหกรรมนิยม บริโภคนิยมและเงินตรา) จะตอง

ไดรับการเผยแพรใหเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง ความยากจนท่ีอธิบายดวยรายได โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความยากจนสัมพัทธเปนการ อธิบายที่ไมไดอยูบนพื้นฐานความเปนจริง จึงไมสามารถแกไขปญหาความ

ยากจนในลักษณะดังกลาวได ถาพยายามแกไขโดยการเพ่ิมรายได ในท่ีสุดนอกจากจะไมสามารถแกปญหา

ความ ยากจนไดแลวจะนําไปสูระบบทําลายตนเอง ถาใชพุทธเศรษฐศาสตรแกปญหาความยากจน จะมี

กรณีเดียวคือ ความยากจนที่เกิดจากการขาดแคลนปจจัยสี่ ซึ่งสามารถแกไขไดงาย ถาหากมีวิธีบริหาร

จัดการที่ชาญฉลาดในท่ีสุดการแกปญหาความยากจนหรือความทุกข จึงมิใช เปนการใชเงินหรือทรัพยากร

เปนหลัก แตเปนการจัดการอยางชาญฉลาดคือใช “ปญญา” ใน การแกปญหา 
 

๑.๗.๘  แนวคิดพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได เนนการผลิตและการบริโภคแบบพอ

อยูพอกินเปนหลัก ซึ่งไมไดเนนกําไรสุทธิหรือความร่ํารวยเปนเปาหมายสูงสุด เปนระบบเศรษฐกิจที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันของเราทรงดําริขึ้นมา เพื่อแสวงหาทางออกจากวิกฤต

เศรษฐกิจใหกับสังคมไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ “การที่พ่ึงตนเองได” เศรษฐกิจพอเพียงนี้ 

เนนใหคนในชุมชนพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอยางพอเพียง ไปจนถึงข้ันการแปรรูป

อุตสาหกรรมครัวเรือน สรางอาชีพและเสริมทักษะทางวิชาการท่ีหลากหลาย ใชชุมชนดํารงอยูไดดวยการ

ยึดหลักแหงความถูกตองดีงาม มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนตน 

วัตถุประสงคหรือเปาหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ความสงบสุขของผูคนในสังคม 

ประชาชนมีกินมีใชอยางเพียงพอแกความตองการ ท่ีสําคัญตองไมทําตนและผูอ่ืนเดือนรอน ซึ่งสอดคลอง

องกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาหลายประการ ดังนี้ 

๑. หลักธรรมการพึ่งพาตนเอง (อตฺตา หิ อตฺต โน นาโถ) 

๒. หลักธรรมความรูจักพอประมาณ (อตฺตฺุตา)   

๓. หลักธรรมเรื่องราวความสันโดษ (สนฺตุฏฐิ ปรมํ ธนํ) 

๔. หลักธรรมความเปนผูรูจักใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต (ธมฺมฺุตา อตฺถฺุตา)  



๔๔ 

๕. หลักธรรมเรื่องทางสายกลาง หรือ ความพอดี (มชฺฌิมปฏิปทา) 

๖. หลักธรรมเรื่องความไมโลภมาก (อโลภ)  

โดยสรุปแลว เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักเศรษฐกิจท่ีสอดคลองหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ ท่ีมุงใหมนุษยจํากัด หรือความอยาก หรือความ

ตองการของตนเอง แทนการกระตุนตัณหาหรือความอยาก เพื่อใหเกิดการบริโภคมากขึ้น (บริโภคนิยม) 

เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นวาความตองการของมนุษยนั้นไมมีขีดจํากัด แตขณะเดียวกันทรัพยากรมี

ขีดจํากัด เม่ือไมประหยัด สิ่งเหลานั้นก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึง

ตองหันมาแกไขที่ตนเองกอน จํากัดความอยาก ความตองการ ใหรูจักพอดี ไมบริโภคเกินความพอดี หรือ

ตกเปนทาสของวัตถุ เมื่อเราปฏิบัติไดดังขอท่ีกลาวมาแลว ก็จะพบแตความสุขใจไดงายขึ้น และยังเปน

การลดการแกงแยงแขงขัน การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน การเบียดเบียนเพ่ือนมนุษยและสัตวอื่น 

ตลอดถึงการเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติตามมา 

การอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาบูรณาการทางเศรษฐกิจ คือหลักเศรษฐกิจสายกลาง 

หรือเศรษฐกิจมัชฌิมา หรือเปนหลักคําสอนท่ีเปนหัวใจที่สําคัญ หรือคุณคาทางจริยธรรมอยูตรงที่การ

ดํารงชีวิต ดานการหาเล้ียงชีพอยางถูกตองเรยีกวา สัมมาอาชีวะ หรือสัมมาเศรษฐกิจ  

คําวา “เศรษฐกิจ” มาจากคําสองคํารวมกันคือคําวา เศรษฐ แปลวา ดีเลิศ และคําวา กิจ 

แปลวา การประกอบการ เมื่อนําคําสองคํามารวมกันจึงไดความวา การประกอบกิจการงานเก่ียวกับการ

ผลิต การจําหนาย จาย แจก การบริโภค และการใชสอยสิ่งตาง ๆ ใหไดผลดี สวนคําวาพอเพียงหมายถึง 

พออยูพอกิน ความเหมาะสม หรือ ความพอดี และเมื่อรวมกันจึงไดความวา การผลิตจําหนาย และ

บริโภคอยางพอเหมาะพอดี อยางประเสริฐ  

แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การนําคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางใน

การประสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบานที่เปนเกษตรกรอยางชาญฉลาด และเปนรูปธรรม หลัก

จริยธรรมดังกลาวคือ หลักการเดินสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ระดับโลกิยธรรม คือธรรมท่ีเหมาะแก

ชาวบานทั่วไปไดแก ความเปนผูรูจักพอในการบริโภคใชสอยทรัพยากรธรรมชาติ และการใชชีวิตแบบไม

ฟุมเฟอย ฟุงเฟอ ซึ่งมีลักษณะเปนการเนนการลด ละ เลิก อบายมุข ดวยการประพฤติตามหลักเบญจศีล 

และ เบญจธรรม ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการเปนวิถีพุทธ 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ เรียกวา ความรูจักประมาณในการบริโภค (โภชเนมัตตัญณุตา) และ

หลักการไมเบียดเบียนกัน ความไมเบียดเบียนในพระพุทธศาสนา หมายถึง การไมทํารายชีวิตสัตวทั้งปวง    

(อหิงสา สัพพ ปาณานัง) ซ่ึงรวมอยูในระบบนิเวศดวย นับวาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ เปนเศรษฐศาสตรท่ี

สงเสริมคุณภาพชีวิตอยางแทจริง  

สัมมาอาชีวะเปนหัวใจของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ สัมมาอาชีวะมักมาคูกับสัมมาวาจาและ

สัมมากัมมันตะ สัมมากัมมันตะคือการประกอบอาชีพที่สุจริต ไมมีโทษ ไมผิดศีลธรรม เปนงานที่หามาดวย



๔๕ 

หยาดเหงื่อแรงงานของตนเองตามหลักการหาทรัพยท่ีดีในพระพุทธศาสนา คือ การขยันทํางาน (อุฏฐานะ

สัมปทา) ประหยัดอดออม (อารักขสัมปทา) รูจักคบเพื่อนท่ีดี (กัลยาณมิตตตา) และเลี้ยงชีวิตอยางเหมาะสม 

(สมชีวีตา) การเลี้ยงชีวิตอยางเหมาะสมตรงกับ คําวา สัมมาอาชีวะในมรรคแปด 

สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสม ถูกตอง แปลอีกอยางหนึ่งวา เศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งขยายความไดวา การเลี้ยงชีวิตก็คือการดําเนินชีวิตดวยการผลิต การจําหนาย และการใชสอย คําวา 

พอเพียง ก็คือ อยางเหมาะสม ถูกตอง สัมมาอาชีวะเปนชีวิตท่ีประสบความสําเร็จอาชีวสมบัติ หมายถึง 

การเลี้ยงชีวิตหรือมีอาชีพท่ีดี ซึ่งตรงกันขามกับการเลี้ยงชีวิตท่ีไมดีเรียกวา อาชีววิบัติ เปนการประกอบ

อาชีพที่ไมดี อันจะนําชีวิตและจิตใจของเราใกลเขาไปสูหายนะ อาชีพวิบัติแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

๑. อาชีพวิบัติโดยงาน คือ งานชนิดนั้นไมดีอยูในตัวของมันเอง เชน การปลนฆา การลักทรัพย 

การคาของเถื่อน คาอาวุธ คาสารเสพติด คามนุษย เปนตน 

๒. อาชีพวิบัติโดยการกระทํา คือ งานดีแตคนทําชั่ว เชน งานราชการเปนงานดี แตชา

ราชการทุจริตคอรัปชั่น งานไมเสยีแตเสยีที่คนทํา 

วิธีแกไข คือ เราจะตองเลือกงานที่สุจริตและทําดวยความต้ังใจไมคดโกง ดังน้ัน จะเก็บไดวา

เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยสัมมาอาชีวะ หรือเศรษฐศาสตรแนวพุทธอยางชัดเจน 
 

๑.๗.๙  แนวคิดการประยุกตพระพุทธศาสนาสูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

๑. ทั้งสองทฤษฎีมุงเนนคุณภาพชีวิต และคุณคาของมนุษยเปนเบื้องตน เพื่อปูทางไปสู

เปาหมายที่สูงข้ึนไปกลาวคือ สวรรคและพระนิพพานในที่สุด 

๒. ทฤษฎีทั้งสองเนนสัมมาเศรษฐกรรม คือ เปนเศรษฐกิจเชิงจริยธรรมท่ีมีเปาหมายในการ

ผลิต การบริโภค การสรางงาน เปนตน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษยท้ังรางกายและจิตใจ รวมถึง

สังคม ชุมชน ระบบนิเวศนและ ชาวโลกโดยทั่วไปดวย 

๓. ทฤษฎี ทั้งสองนั้นเนนความเปนเศรษฐกิจแบบองครวม กลาวคือ ทั้งสองเปนระบบการ

พัฒนาชีวิตของปจเจกบุคคลควบคูกันไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยมีจริยธรรมคือ

ความเมตตา ความเก้ือกูลสงเคราะห ความสามัคคี ความไมเห็นแกตัว ดังคํากลาววา มนุษยอยูดี ชุมชน

อยูได ธรรมชาติยั่งยืน 

๔. ทฤษฎีท้ังสองเนนคุณภาพชีวิตของสรรพสัตว ซึ่งหมายถึงมนุษยและสัตวท้ังหมดซ่ึงตางก็

รักชีวิตของตนเอง 

๕. ทฤษฎีทั้งสองเปนระบบเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาที่มีสัมมาอาชีวะเปนหัวใจสําคัญ ซึ่งสามารถ

โยงไปสูการที่พระพุทธศาสนามีทาทีปฏิเสธความสุดโตง ๒ ดาน คือ การหมกมุนในกามสุขอยางเดียว และ 

การทรมานตนเองในรูปแบบตาง ๆ เหมือนกับศาสนาเชนของศาสดามหาวีระที่นิยมการเปลือยกาย เปนตน 

๖. ทฤษฎีทั้งสองไมไดเปนเศรษฐกิจแบบระบบปด (Close Economy) ที่รัฐบาลของเผด็จการ

นิยมทํากันดวยการปดประเทศของตนเอง เพื่อตองการตัดการติดตอสื่อสารกับตางประเทศ ดวยเหตุผล



๔๖ 

ทางการเมือง เปนตน และในขณะเดียวกันก็ไมใชเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยม ที่กอใหเกิด

วัฒนธรรมการบริโภคที่ไรขอบเขตจนเกิดการทําลายธรรมชาติ ซึ่งสงผลใหเกิดพิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ 

โดยสรุป เศรษฐศาสตรแนวพุทธเปนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐศาสตรแนวพุทธ

ซึ่งเปนภาคทฤษฎีหรือหลักการ สวนเศรษฐกิจพอเพียงเปนภาคปฏิบัติของเศรษฐศาสตรแนวพุทธทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะตองดําเนินตอไปดวยกันเสมอ เพื่อนําไปสูความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศชาติ ถาเศรษฐกิจพอเพียงปราศจากแนวพุทธก็จะตีบตันมืดบอด และในทํานองเดียวกัน 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธถาปราศจากเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเปนความวางเปลา 
 

๑.๗.๑๐  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการประยุกตใชเพื่อนําไปเปนกลไกรวมใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่เรียกวา “พุทธเศรษฐศาสตร” อันจะเปนกรอบในการนําไปสูการสรางวิธีการ

พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธ ซึ่งมีผูทําการศึกษาไวในวางกวาง สามารถนํามาเปนกรณีเทียบเคียงเพื่อ

นําไปสูสวนเสริมในการศึกษา “แนวทางการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อเศรษฐศาสตรแนวพุทธใน

ประเทศไทย” ได ซึ่งสามารถนํามาเปนกรณีศึกษาไดดังตอไปนี้ 

สังศิต พิริยะรังสรรค
๔๑

 ในเรื่อง เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : แนวความคิดและยุทธศาสตร  

ท่ีเสนอแนวคิดวา ประเทศยากจน ประชาชนม่ังคั่ง รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีผานมา 

ทําใหภาคเกษตร และภาคนอกการเกษตรท้ังออนแอ และพึ่งพิงตนเองไมไดทั้งคู แตตามยุทธศาสตร

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีชุมชนพึ่งตนเองในขณะน้ีจะสวนกระแสกับเศรษฐกิจโลกาภิวัตน และงายที่จะถูก

มองวาเปน “การถอยหลังเขาคลอง” แตทุกกาวยางของการถอยหลังนี้ เราระลึกอยูตลอดเวลาวา นี้เปน

การถอยหลังกลับเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ใหแกชุมชนหมูบานทั่วประเทศข้ึนใหม รากฐานทาง

เศรษฐกิจของยุทธศาสตรน้ีเนนการเกษตร เนนการพึ่งตนเอง เนนการใชทรัพยากรในหมูบานในทองถ่ิน 

และเนนการใชเทคโนโลยีพื้นบาน 

ฉัตรทิพย นาถสุภา๔๒ ในงานศึกษาเร่ือง แนวคิดเศรษฐกิจแหงชาติกับการพัฒนาประเทศไทย 

และในงานเศรษฐกิจแหงชาต ิและเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจแหงชาติ กับเศรษฐกิจชุมชนเปนเร่ืองเดียวกัน 

และเน่ืองจากพื้นฐานของเศรษฐกิจชุมชน ไมใชระบบทุนนิยม ทิศทางของประเทศ หากพัฒนาตามแนวคิด

เศรษฐกิจแหงชาติ ก็จะไมใชแนวทางทุนนิยม แตจะเปนแนวทางชุมชน ผูคนธรรมดาสามัญ และสถาบัน

                                           
๔๑

 สังศิต พิริยะรังสรรค, เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : แนวความคิดและยุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: 

กรมการปกครอง, ๒๕๔๑), หนา ๖๒. 
๔๒

 ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, คําประกาศชาตินิยมใหม : แนวคิดเศรษฐกิจแหงชาติกับการพัฒนา

ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ : ชมรมรวมใจไทยกูชาติ, ๒๕๔๓), 

หนา ๓๙. 



๔๗ 

ของพวกเขา จะมีความสําคัญทัดเทียม หรือสําคัญมากกวาทุน เศรษฐกิจสังคมชนบทมีความแตกตางจาก

เศรษฐกิจธุรกิจในสาขาอื่น ๆ ที่ผูประกอบการมีโอกาสแสวงหาเงินทุน เทคโนโลยีและตลาดสําหรับสินคา 

และบริการที่คนผลิตได ซ่ึงก็อยูในฐานะที่จะแขงขันกันเองและแขงขันตางชาติไดโดยไมเสียเปรียบใน

ขณะที่ผูประกอบการในพื้นที่ชนบทปราศจากขอไดเปรียบ เหลานั้นดวยเหตุน้ัน จึงกลาวไดวาในขณะที่

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมสามารถเอ้ืออํานวยใหการประกอบการเศรษฐกิจโดยท่ัวไปสามารถดําเนินไปไดอยาง

มีประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจดังกลาวไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในเศรษฐกิจสังคมชนบท 

สุรชัย จงรักษ๔๓ ในงานศึกษาเรื่อง บทบาทผูนําทองถ่ิน ศึกษาเฉพาะหนาที่ “หัวหนาบาน” 

ของเทศบาลเมืองนาน คือบทบาทของหัวหนาบานไดแก เปนผูนําและแกนกลางในการพัฒนาชุมชน เปน

ผูแกไขปญหาตาง ๆ เกิดข้ึนในชุมชน ปจจัยสวนบุคคลและความสามารถในการบริการงาน การวิจัยครั้ง

นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบบทบาทภารกิจที่แทจริงของหัวหนาบานและปจจัยสวนบุคล และการบริหารที่

มีอิทธิพลตอความสัมฤทธิ์ผลของระบบหัวหนาบาน สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาแบงเปน ๒ 

กลุมใหญ ๆ คอื ผูปฏิบัติงานเทศบาลและหัวหนาครัวเรือนในเทศบาล เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล คือ แบบสัมภาษณ ซึ่งสรางขึ้นจากการศึกษาท้ังทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ การศึกษาปรากฏดังนี้ 

๑. หัวหนาบานแปรสภาพมาจากกํานัน ผูใหญบาน 

๒. โครงสรางของหัวหนาบานเดิมไมมีรูปแบบท่ีแนนอน จนกระทั่งมีการสั่งการจากกรมการ

ปกครองใหมีการจัดตั้งชุมชนยอย จึงมีรูปแบบขึ้น 

นงคราญ ไชยเมือง และคณะ๔๔ ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบานสันกลาง ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” การ

พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research–PAR) มีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน ๓ กลุม 

คือ สมาชิก จํานวน ๒๑๐ ครัวเรือน ผูนํากลุมตาง ๆ ของชุมชน และหนวยงานภาคีหรือผูที่มีสวน

เก่ียวของกับชุมชนบานสันกลาง ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาชุมชน ตองเริ่มตนจากการเรียนรูเกี่ยวกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดการระเบิดจากขางในของสมาชิก ทําการประเมินความเห็น

และทัศนคติเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งจากผลการประเมิน

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความเขาใจในระดับดีแตมีผลการประเมินการนําไปปฏิบัติบางคร้ัง

                                           
๔๓

 สุรชัย จงรักษ, “บทบาทผูนําทองถิ่น ศึกษาเฉพาะหนาที่ “หัวหนาบาน” ของเทศบาลเมืองนาน”, 

รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม), ๒๕๓๖, หนา ๕๔. 
๔๔

 นงคราญ ไชยเมือง และคณะ, “การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา

ชุมชนบานสันกลาง ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยพายัพ), ๒๕๕๓, หนา ๗๑. 



๔๘ 

เทานั้น รวมกันคนหาศักยภาพและวิเคราะหปญหาพบวาสมาชิกของชุมชนทําการเกษตรเชิงเดี่ยวมี

คาใชจายสูงกวารายได จึงทําการตัดสินใจรวมกันในการกําหนดแผนแมบทของชุมชนโดยมีวิสัยทัศนการ

พัฒนาชุมชน คือ ชุมชนพอเพียงที่มีความเปนอยูที่ดีและมีความสุข หลังจากนั้นหนวยงานภาคีตางๆ ได

รวมหนุนเสริมใหสมาชิกในชุมชน รวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนแมบทของชุมชน ที่มุงเนนการใช

ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

พระมหาประกาศติ สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร)๔๕ ในงานวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบานคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ซึ่ง

ในงานวิจัยพบวา  

๑. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานคลอง 

ใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ัง ๔ ดาน โดย 

ดานท่ีประชาชนมีสวนรวมมากท่ีสุด คือดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

๒. การเปรียบเทียบ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง ของชุมชนบานคลองใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสภาพแวดลอม พบวา โดย

ภาพรวม ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน มีสวนรวม ในการพัฒนาหมูบาน

เศรษฐกิจ พอเพียง โดยภาพรวมไมตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ขณะที่ประชาชนที่มีรายไดตอ

เดือน ระยะเวลาการอาศัยอยูในชุมชน สถานภาพในชุมชน และการเขารวมกลุมในชุมชน ตางกัน มีสวน

รวมในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 

๓. ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานคลองใหม พบวา อุปสรรค หรือปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน องคการ

ปกครองสวนทองถิ่นไดรวมกับชุมชนในการแกปญหาตาง ๆ เริ่มตั้งแตใหประชาชนรวมรับรู รับทราบ 

รวมวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางในการแกไขปญหานั้น ๆ รวมกันเปนอยางดี อนึ่ง 

ชุมชนมีรวมกลุมกิจกรรมตาง ๆ เปนเครอืขายประชาชน เครือขายกลุมกิจกรรมในชุมชน ทําใหสะดวกตอ

การติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน ผูบริหารชุมชน ผูนํา

ชุมชน พัฒนากร องคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทเปนผูใหการสงเสริม สนับสนุน ในกิจกรรมตาง ๆ 

เชน การสนับสนุนวิทยากรใหความรู การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนผลผลิต หรือผลงานที่

เกิดขึ้น อีกทั้งมีการสรางเครือขายการเรียนรู มีการจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน โดยการรวมกลุม กิจกรรม

                                           
๔๕

 พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร), “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงของชุมชนบานคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), ๒๕๕๗, หนา ๔๒-๔๓. 



๔๙ 

เปนเครือขายชุมชนและการมีสวนรวมท่ีดีของประชาชน สงผลตอการพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ คือ 

ดานการพัฒนาคน ดานการพัฒนาพื้นที่ ดานการพัฒนาแหลงรายได และดานการพัฒนาแผนชุมชน 

ประโยชนเกิดข้ึนแกชุมชน แกประชาชนในชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนในดานตาง ๆ ที่เปน

ปจจัยสงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรมและตรงประเด็นความตองการ หรือปญหาของ

ชุมชนอยางเห็นไดชัด ชุมชนบานคลองใหมนับวาแบบอยางการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีเหมาะสมแกสังคมไทยตามบริบทชุมชนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  

พีระพงษ กลิ่นลออ๔๖ รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวพุทธ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรสู

เศรษฐกิจพอเพียง งานวิจัยรูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวพุทธเพื่อการพัฒนาเกษตรกรสูเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนการวิจัยเชิงเอกสารและเชิงปริมาณประกอบกันโดยเริ่มศึกษาผลของการพัฒนาดวยแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตทิั้ง ๑๐ แผน เปรียบเทียบกับผลของการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 

ซึ่งผานกระบวนการสื่อสารแนวพุทธ กับการพัฒนาเกษตรกร ดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาวาจะ

มีผลสูความยั่งยืนตางกันอยางไร ผลการวิเคราะหพบวา ความตองการในการพัฒนาของเกษตรกรและการ

ตอบสนองของปจจัยการพัฒนาจะเกิดความสมดุล โดยผานการตรวจสอบจากผลที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ 

การศึกษา ศรัทธาและความเชื่อมั่น การมีสวนรวมทางสังคมและ คุณภาพชีวิตในกลุมตัวอยาง โดยการ

สื่อสารแนวพุทธจะเปนจุดเช่ือมความสมดุลท่ีทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของเกษตรกรไปในทิศทาง

ท่ีทําใหเกิดปญญาและความสุขท่ียั่งยืน เมื่อความรูที่ถูกสงไปใหเกษตรกรปฏิบัติ เพื่อกอเกิดปญญารูแจงใน

การพัฒนานั้น อยูภายใตกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประยุกตความพอประมาณ เขากับทฤษฎีการ

ผลิต การตลาด และการบริโภคของเศรษฐศาสตรกระแสหลักท่ีวาแนวคิดในเรื่องพุทธเศรษฐศาสตรโดยมี

หลักการแนวคิด และหลักปฏิบัติคือ หลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา มรรคมีองค ๘ ไตรสิกขา ปฏิจจสมุปบาท  

สัปปุริสธรรม ๗ เบญจศีล-เบญจธรรม สวนความมีเหตุและผลนั้นกํากับดวยหลักธรรมโยนิโสมนสิการ  

ไตรลักษณ อริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔, พรหมวิหาร ๔ ดวยภูมิคุมกันท่ีมีสติ-อัปมาทธรรม และ

กัลยาณมิตรธรรม กํากับบนฐานความรูคูคุณธรรมท่ีเขมแข็งไดดวย พหูสูตร, อายตนะ ๖ ที่มีหิริโอตัปปะ

ความละอายและเกรงตอบาป ตอการทุจริตเปนจุดเร่ิมตน และจากการ สังเคราะหพบวา รูปแบบท่ีสมบูรณ

ของการตอบสนองปจจัยการพัฒนาและความตองการในการพัฒนาคือ จุดสมดุล ของความตองการและการ

ตอบสนองที่ถูกเชื่อมตอเนื่องกันไปจนเปนกราฟเสนตรงเสนเดียวกัน ดังนั้นรูปแบบ นวัตกรรมการสื่อสาร

แนวพุทธเพื่อการพัฒนาเกษตรกรสูเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบไปดวย ๕ ทฤษฎีหลัก ๑๕ หลักธรรมกํากับ

และวัดผลดวย ๑๕ ดัชนี ซึ่งรูปแบบนวัตกรรมในงานวิจัยครั้งน้ียังสามารถปรับใชในประเทศท่ีแตกตาง 

ท้ังเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เพราะสังเคราะหจากหลักของธรรมชาติคือ หลักธรรม  

                                           
๔๖

 พีระพงษ กลิ่นลออ, “รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวพุทธ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรสูเศรษฐกิจพอเพียง”, 

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๘): หนา ๒๒-๓๙. 



๕๐ 

 
  

ภาพประกอบที่  ๑.๔ 

รูปแบบการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาเกษตรกรสูเศรษฐกิจพอเพียงแสดงโดยลักษณะกระบวนการ 

 

พลวัฒน ชุมสุข๔๗ ในงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ของชาวอีสาน” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ศึกษาวิถีชีวิตของคนชาวอีสานที่นําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบัติ ๒) ศึกษาวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน และ ๓) การสังเคราะหการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยการคนควารูปแบบการ

ดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน โดยการใชการอภิปรายกลุมและ

สัมภาษณเจาะลึกกับกลุมประชากรตัวอยางท่ีเปนการศึกษาแบบครั้งเดียว ไดแก ตําบลบัวแดง, ตําบล

สระบัว, อําเภอปทุมรัตน, จังหวัดรอยเอ็ด, ตําบลสามัคคี, ตําบลรองคา, อําเภอรองคา, จังหวัดกาฬสินธุ,  

ตําบลศรีฐาน, ตําบลโคกนาโก, อําเภอปาติ้ว, จังหวัดยโสธร, ตําบลลือ, ตําบลหวย, อําเภอปทุมราชวงศา,  

จังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหสรุปเรียงเชิงพรรณนาผลการศึกษาวิจัยพบวา 

การดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน ผูทําการศึกษาวิจัยไดสรุปผลท่ีได

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน ๘ ตําบล ๔ อําเภอ และ ๔ จังหวัด ในดานของปจจัยที่มีผลตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด คือ ระดับรายได รองลงมา คือ อายุ และระดับการศึกษา มีผลตอ

การนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติระดับปานกลาง และเพศ สถานภาพการสมรส มีผล

ตอการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอยูในระดับนอย ในดานของการสังเคราะหไดรับรู

และเขาใจ เก่ียวกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางไดใหความหมายของหลักปรัชญา

                                           
๔๗

 พลวัฒน ชุมสุข, “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน”, รายงานการวิจัย, 

(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, หนา ๕๖-๕๗. 



๕๑ 

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ พออยู พอกิน พอใช รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิด

จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีไวใหแกประชาชนชาวไทยมานานแลวและทําให

ประชาชนชาวไทยรูจักประหยัดอดออม และการนําเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

ในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ และความสัมพันธในหมูบานและชุมชนนั้นกลุมตัวอยางไดนํามา

ประยุกตใชในดานตาง ๆ เชน การปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองในครัวเรือน การเพิ่มระดับรายได ลด

รายจาย การสงเสริมกลุมอาชีพที่มีอยูเดิม เชน เพาะเห็ดนางฟา การทําปุยชีวภาพ และปุยหมัก ทําใหคน

ในชุมชนมีความสามัคคีเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดท้ิงกัน พรอมทั้งทําใหหมูบานและ

ชุมชนมีระดับรายไดเพ่ิมขึ้น และคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีหมูบานและชุมชนจึงไดมีการพัฒนาชีวิต

ตอไปในอนาคตดวยการรวมกลุมกันประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน และมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกันระหวาง

ผูนําชุมชนกับชาวบานในชุมชน ซึ่งไดรบัการสนับสนุนจากหนวยงานภาครฐับาลบางในบางชุมชน 

พระราเชนทร วิสารโร และ พระมหานรากร วรเมธี๔๘ ในงานวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลัก

พุทธธรรมในการแกปญหาความยากจนของพระสงฆในจังหวัดอุดรธานี : ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพรตันมุนี” 

การวิจัย เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแกปญหาความยากจนของพระสงฆในจังหวัดอุดรธานี: 

ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพรัตนมุนี มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ คือ เพ่ือศึกษาแนวคิดตามหลักพุทธธรรม

สําหรบัการแกไขปญหาความยากจน และเพื่อศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแกปญหาความ

ยากจน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพปญหาความยากจนและการใชหลักพุทธธรรมสําหรับบูรณาการ

แกปญหาความยากจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น เพ่ือบรรเทาปญหา

ความยากจนใหนอยลงและหมดไป เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยคนควาจากพระไตรปฎกเปนเอกสาร

หลัก พรอมท้ังศึกษาทฤษฎีปญหาความยากจนจากตําราวิชาการและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของลงพื้นที่

สัมภาษณและสังเกตการณ วิธีการศึกษา ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) 

โดยทําการสัมภาษณความคิดเห็นและทัศนคติของพระสงฆและบุคลากรภาครัฐที่เก่ียวของกับการแกไข

ปญหาความยากจนนอกจากน้ียังทําการสัมภาษณความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานการแกไข

ปญหาความยากจนจากจังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิจัยพบวา ปญหาความยากจน ความลําบาก อัตคัดขัดสน ขาดแคลนปจจัยพื้นฐานใน

การดํารงชีวิต ยังมีอยูในชุมชนจังหวัดอุดรธานี ชุมชนสวนมากยังอาศัยการพึ่งพาตนเองดวยเกษตรกรรม

และรับจางพระสงฆที่มีบทบาทในฐานะนักปราชญชาวบานไดบูรณาการพุทธธรรมท่ีหลากหลายมาปรับ

ใชรวมกันกับการทําเกษตรกรรมแนวพุทธในรูปแบบตาง ๆ สงผลใหชุมชนปฏิบัติตามและประสบผลสําเร็จ

                                           
๔๘

 พระราเชนทร วิสารโร และ พระมหานรากร วรเมธี, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแกปญหาความ

ยากจนของพระสงฆในจังหวัดอุดรธานี: ศกึษาเฉพาะกรณีพระเทพรัตนมุนี”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หนา ๘๔-๘๕. 



๕๒ 

ในการแกไขปญหาความยากจน คือ สรางรายได ลดรายจาย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเสริมสรางความ

รักสามัคคีของชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางบทบาทปราชญสงฆผูนําชุมชนเพื่อแกไขปญหา

ความยากจนจากการศึกษาแนวคิดการบูรณาการพุทธธรรมกับเกษตรแนวพุทธแกจนของพระเทพรัตนมุนี

ในฐานะพระสงฆผูนําชุมชน พบวา มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม คือ นิยาม ๕ ปฏิจจสมุปบาท พุทธมนต 

และ อิทธิบาท ๔ ในการบูรณาการครบวงจรตั้งแตเริ่ม จนจบผูวิจัยเสนอแนวทางแกปญหาและอุปสรรค

ดังกลาว โดยการจัดตั้งองคกรข้ึนมารับผิดชอบทําหนาที่เปนศูนยกลางเพื่อแกไขปญหาความยากจน 

โดยเฉพาะทําหนาท่ีเปนองคกรหลักในการแกไขปญหาความยากจนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศมี

บุคลากรที่มคีวามรูและทักษะการประจําบูรณาการพุทธธรรม 

โสวิทย บํารุงภักดิ์ และ ทักษิณาร ไกรราช๔๙ ความเขาใจเรื่อง “การบูรณาการ”ระหวางพุทธ

ศาสนากับศาสตรสมัยใหม โดยในผูเขียนไดอธิบายการเชื่อมตอพุทธศาสตรกับศาสตรสมัยใหม โดยใช

วิธีการที่เรียกวา การบูรณาการ ซึ่งหมายถึงการรวมกันเปนกลุมกอนจนกลายเปนเนื้อเดียวกัน หรือการนํา

สิ่งท่ีแยกกันมารวมกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจนเกิดองครวม การบูรณาการมี ๒ วิธีคือการปรับศาสตร

สมัยใหมเขาหาพุทธศาสนา และการปรับพุทธศาสนาเขาหาศาสตรสมัยใหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยไดนําแนวคิดการบูรณาการมาเปนหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาปจจุบัน โดยมีคําวา 

แบบพุทธหรือเชิงพุทธเขาตอทายของหลายศาสตร เชน เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ รัฐศาสตรเชิงพุทธ การ

จัดการเชิงพุทธ ฯลฯ และตัวอยางสําคัญคือทานอธิการบดีไดเสนอเปนตัวอยางดวยการบูรณาการสมบัติ ๔ 

ออกมาเปนคําพูดใหมหรือขอความใหมวา ถูกดี ถึงดี และพอดี ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของสมบัติ ๔ คือ คติ

สมบัติ อุปธิสมบัติ กาลสมบัติ และปโยคสมบัติไดอยางถูกตอง ครบถวนและสมบูรณดีทุกประการ 

ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และ พัฒนนรี อัฐวงศ
๕๐

 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารจัดการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุมวิทยาเขต

ภาคเหนือ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุมวิทยา

เขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

จัดการของบุคลากร ๒) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การบริหารจัดการของบุคลากร ๓) เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ

เรียนการสอน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี ๒ แบบ คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบ

                                           
๔๙

 โสวิทย บํารุงภักด์ิ และ ทักษิณาร ไกรราช, “การบูรณาการระหวางพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม”, 

วารสารธรรมทัศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙): หนา ๑๘๑. 
๕๐

 ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และ พัฒนนร ีอัฐวงศ, “การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารจัดการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, หนา ๑๑๔-๑๑๖. 



๕๓ 

มีโครงสราง ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย กลุมวิทยาเขตภาคเหนือ จํานวน ๒๐๑ รูป/คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

๑. การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุก

ดาน ดานที่อยูในระดับมากอันดับแรก คือ ดานการมีภูมิคุมกัน ดานความพอประมาณและดานความมี

เหตุผล ตามลําดับ 

๒. สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

จัดการบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุมวิทยาเขตภาคเหนือ 

 ๒.๑ ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา เพศ อายุ

และระยะเวลาในการทํางานไมมีความสัมพันธกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

บรหิารจัดการ สวนระดับการศึกษาและตําแหนงมีความสัมพันธกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุมวิทยาเขตภาคเหนือ 

  ๒.๒ ความสัมพันธระหวางปจจัยระบบการทํางานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวา

นโยบายและการบริหารจัดการ ลักษณะงานการสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน โอกาสความกาวหนา

ในงานมีความสัมพันธกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุมวิทยาเขตภาคเหนือ 

 ๒.๓ ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง พบวา เพศ อายุระยะเวลาในการทํางานและตําแหนง ไมมีความสัมพันธกับการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน สวนระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการประยุกตใช

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุม

วิทยาเขตภาคเหนือ 

 ๒.๔ ความสัมพันธระหวางปจจัยระบบการทํางานกับการประยุกตใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พบวา นโยบายและการบริหารจัดการ ไมมีความสัมพันธกับการประยุกตใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน สวนลักษณะงาน การสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโอกาส

ความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรยีน

การสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุมวิทยาเขตภาคเหนือ 

๓. การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุมวิทยาเขตภาคเหนือ โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก

ทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานภูมิคุมกัน อยูในระดับมากอันดับแรก รองลงมาดาน 

ความพอประมาณและดานความมีเหตุผลตามลําดับ 

 



๕๔ 

บํารุง สุขพรรณ และคณะ๕๑ กลยุทธความสําเร็จในการเผยแผธรรมะที่แฝงอยูในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระสังฆาธิการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความรูความเขาใจหลักธรรมท่ีแฝงอยูในปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาแนวทางและกลยุทธ

การเผยแผธรรมะของพระสังฆาธิการท่ีเผยแผแกประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ และเพ่ือศึกษากลยุทธดาน

ตาง ๆ ที่พระสังฆาธิการเผยแผแกประชาชนในรูปแบบโครงการตาง ๆ โดยใชธรรมะเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ โดยผูวิจัยไดศึกษาจากขอมูลที่เปนเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ และขอมูลสัมภาษณเจาคณะ

จังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค ๘-๑๑ รวม ๑๙ 

จังหวัดซึ่งไดสุมสัมภาษณ ภาคละ ๓ จังหวัด ผลการศึกษาพบวานักวิชาการผูเชี่ยวชาญ ไดใหความหมาย 

เศรษฐกิจพอเพียง” วา “เศรษฐกิจพอเพียงมิใชระบบเศรษฐกิจ...แตเปนหลักปรัชญา และ เปนธรรมะ 

ธรรมะเหมือนศาสนาทั้งหลายทั้งปวงท่ีสอนใหทุกคนทําความดี สอนใหมีพฤติกรรมอยูในความดี

ความชอบ รักษาความดีเปนที่ตั้งอยาทําผิด ใหการดํารงอยูอยางมีคุณธรรม เพราะฉะนั้นใครจะมีอาชีพ

อะไรก็ตาม จะเปนนักธุรกิจพอคา ชาวนา ชาวไร ขาราชการ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดทั้ง นั้น”

หลักธรรมะ เพื่อสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระสังฆาธิการนํามาเผยแผไดแก อิทธิบาท ๔ 

อบายมุข ๔, หลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ทิฎฐธรรมมิกัตถะ ๔ อริยสัจ ๔ มรรค ๘ สัปปุริสธรรม ๗ 

ขันติ โสรัจจะ ทมะและสติสัมปชัญญะ สุขของคฤหัสถ ๔ โภชเนมัตตัญุตา โภควิภาค ๔ สันโดษ ๓ 

ตัณหา สติปญญา  มัตตัญุตาและอาคาริยธรรม ๘ ตามลําดับ พบวาเปนธรรมะที่แฝงอยูในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตปจจัย หลักธรรมะดังกลาวที่พระสังฆาธิการไดใชกลยุทธในการเผยแผ

เพื่อสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพบวา สอดคลองกับ

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะเห็นไดจากการศึกษาโครงการทั้งสองโครงการ คือ 

๑. โครงการของกลุมสัจจะสะสมทรัพย วัดบานหนองโน ตําบลวังยาว อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ไดนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชบริหารจัดการโครงการกลุมสัจจะสะสมทรัพย คือ 

ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ และ หลักอคติ ๔ ทําใหไดรับประโยชนในดานตาง ๆ 

คือ ประโยชนในดานสวัสดิการ ดานการประกอบอาชีพ ดานผลผลิตและดานสังคม วัฒนธรรม และ

พระพุทธศาสนา 

๒. โครงการประยุกตการพึ่งตนเองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุมเกษตรกรและภูมิ

ปญญาชาวบานหนองบัวดีหมี ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา กลุม

ชาวบานเกษตรกรกลุมนี้ สามารถดําเนินการตาง ๆ ไปไดดวยดี โดยใชหลักพุทธธรรมคือ อิทธิบาท ๔ 

                                           
๕๑

 บํารุง สุขพรรณ และคณะ, “กลยุทธความสําเร็จในการเผยแผธรรมะท่ีแฝงอยูในปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระสังฆาธิการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, หนา ๙๑-๙๓. 



๕๕ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ โภคอาทิยะ ๕ และอริยมรรค ๘ นํามาปรับประยุกตใชตามความเหมาะสม และลงมือ

ปฏิบัติตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทาํใหเกิดผลการปฏิบัติงานปรากฏออกมาเปนรปูธรรม ดังน้ี 

 ๒.๑ ทําใหเกิดผลผลิตในการทําเกษตรไรนาสวนผสม และเกษตรผสมผสาน 

 ๒.๒ ไดผลผลิตของการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน ถานอัดไมไผขาย 

 ๒.๓ ทําใหเกิดผลงานดานการทําเครื่องจักรสานและทอเสื่อ 

 ๒.๔ ทําใหเกิดผลผลิตจากไมไผ 

 ๒.๕ ทําใหเพิ่ม รายไดจากการเพาะเห็ด 

 ๒.๖ ทําใหเพิ่ม รายไดจากการเลี้ยงจิ้งหรีด 

สุภาพรรณ ณ บางชาง และ ไหม รัตนวรารักษ๕๒ ในรายงานการวิจัยเรื่อง “การประยุกตหลัก

พุทธธรรมมาใชในการพัฒนาชาวชนบท” มุงศึกษาสถานภาพดานศาสนาและศีลธรรมใน ๔ หมูบานของ

จังหวัดระยอง นําปญหาที่ประมวลไดมาพิจารณาแลวทดลองประยุกตหลักพุทธธรรมแกชุมชนโดยเนนที่

กลุมหนุมสาวชาวพุทธเปนสําคัญ ประเมินผลกระทบและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการทดลองนี้ 

สถานที่ศึกษาไดแก ตําบลวังหวาและทางเกวียน กลุมศึกษาคือประชาชนของหมูบานเนินหยองและวัง

หวา ซึ่งเปนกลุมทดลองของหมูบานหนองกันเกราและวังหิน ซึ่งเปนกลุมควบคุม ขอมูลไดมาดวยวิธีการ

สังเกต สัมภาษณ แบบสอบถาม และเอกสารราชการ จากแบบสอบถามหลังการทดลองชุดที่ ๑ ผูตอบ

เปนรอยละ ๙.๔-๑๘.๗ ของประชากรทั้งหมดในหมูบานทดลองทั้ง ๒ ไดพบวา ในเรื่องศีล ชาวบานลดการ

ดื่มสุราลงและเพิ่มความม่ันใจท่ีจะจัดงานประเพณีในพุทธศาสนาโดยไมมีสุรา การจัดกิจกรรมท่ีวัด งด

อบายมุขทุกประเภทไดทั้งหมด ทุกหมูบานเขาใจเปาหมายการฝกสมาธิถูกตอง ในดานปญญามีความเขาใจ

ในหลักธรรมมากขึ้น ยกเวนหนองกันเกราที่ลดลงเมื่อประสบปญหา ชาวบาน ๓ หมูบานใชธรรมะชวย

เพิ่มขึ้น สวนวังหินคงเดิม จุดมุงหมายของการทําบุญเพ่ือบํารุงศาสนาเกือบคงเดิมในวังหินและเนินหยอง 

สวนวังหวาและหนองกันเกราเพิ่มข้ึน แตคําตอบนอยกวาเนินหยองกอนการทดลอง กลุมทดลองคือเนิน

หยองและวังหวา ตอบวาการรักษาศีลในชีวิตประจําวันเปนการกระทําใหผลบุญมากที่สุด เพ่ิมขึ้นขณะที่

กลุมควบคุมหนองกันเกราและวังหินลดลง ปญหาศาสนากอนการทดลองคือการท่ีคนไมสนใจศึกษาปฏิบัติ

ธรรม ทุกหมูบานหลังการทดลอง ปญหานี้ลดลงในกลุมทดลอง แตกลับมีปญหาขาดผูสอนธรรมมากขึ้น 

ผลกระทบของงานวิจัยที่มีตอกลุมทดลองรวบรวมจากแบบสอบถามชุดที่ ๒ ซึ่งมีผูตอบรอยละ ๑๗.๙ และ 

๖.๘ ของประชากรทั้งหมดของเนินหยองและวังหวา ตามลําดับ พบวามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือ 

ชาวบานรูหลักธรรมเพิ่มขึ้น ปฏิบัติธรรมมากขึ้น การเสพอบายมุขในหมูบานลดลง มีการประหยัดเงินใน

การจัดงานประเพณีมากขึ้น ชาวบานยอมรับกิจกรรมปรับปรุงศาสนาศีลธรรมในทองถิ่นอยางที่ทําใน

                                           
๕๒

 สุภาพรรณ ณ บางชาง และ ไหม รัตนวรารักษ, “การประยุกตหลักพุทธธรรมมาใชในการพัฒนาชาว

ชนบท”, รายงานการวิจัย, (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๒๕, หนา ๖๗-๖๘. 



๕๖ 

งานวิจัยเปนสิ่งจําเปนรอยละ ๙๐ มองเห็นประโยชนหลายประการของการตั้งกลุมหนุมสาวชาวพุทธ 

ในทางตรงขามมีผูเห็นถึงผลเสียของงานวิจัยรอยละ ๑๒.๘ และ ๑๕.๘ ตามลําดับ สวนใหญเปนเรื่องที่

ชาวบานบางคนไมเห็นดวยกับการงดอบายมุขในการจัดงานประเพณีท่ีวัดอยางเด็ดขาด  

พระอธิการทัศเทพ ฐานกโร
๕๓

 พุทธธรรมกับการแกปญหาความยากจนในสังคมไทย ปญหา

ความยากจนเปนปญหาระดับชาติที่ตองการความชวยเหลือ ซึ่งรัฐบาลจะตองใหความสําคัญเขามาแกไข

ในสวนของเศรษฐกิจและสังคม เชนใหการศึกษา เพราะการศึกษาจะชวยใหประชาชนมีความรูที่สามารถ

นําไปใชประกอบอาชีพท่ีมีความกาวหนา สงเสริมในเรื่องของสุขภาพอนามัย และใหขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชน ตลอดจนสรางอาชีพใหแกประชาชน เนื่องจากสิ่งเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐาน บทความนี้จะได

นําเสนอในประเด็นที่เก่ียวของ คือ ความหมายและสภาพปญหาความยากจน สาเหตุของปญหาความยากจน 

การแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางพระพุทธศาสนา และการประยุกตพุทธธรรมตามแนวพุทธ      

เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไป  

พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร)๕๔ การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับ

หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท มีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ๓ ประการ คือ 

๑) เพื่อศกึษาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและในทรรศนะ

ของนักคิดไทย ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร

พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพื่อประยุกตหลักพุทธธรรม กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคม

ปจจุบัน โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสารคือคัมภีรพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีและฉบับแปล ตลอดถึง

เอกสาร ตําราวิชาการ ผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ จากนั้น นําขอมูลที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในเอกสารขางตนมาศึกษาวิเคราะหวิจารณและเสนอแนะ ผลจากการศึกษาวิจัย

พบวา เศรษฐกิจพอเพียงไดแกเศรษฐกิจที่ ต้ังอยูบนพื้นฐานของความพอดี พออยู พอกิน พอใช  

เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสราง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือ ตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเท

สรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะ

พึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนไป 

หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกับพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา

เถรวาท กลาวคือ มีความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหนาท่ี การงานและการประกอบอาชีพที่สุจริต 

                                           
๕๓

 พระอธิการทัศเทพ ฐานกโร, “พุทธธรรมกับการแกปญหาความยากจนในสังคมไทย”, วารสาร มจร 

พุทธปญญาปริทรรศน, ปท่ี ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐): หนา ๑๐๘-๑๑๖. 
๕๔

 พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร), “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรม

ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, หนา 

๑๒๕-๑๒๗. 



๕๗ 

ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสองตรวจตราหาวิธีการที่เหมาะสมท่ีดีจัดการ

และดําเนินการใหไดผลดี รูจักคุมครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย และผลงานที่ตนไดทําไวดวยความ

ขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย คบหาคนดีเปนมิตร 

ไมคบไมเอาอยางผูที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณ ผูมี

ความสามารถ ผูนําเคารพนับถือและมีคุณสมบัติเกื้อกูลแกอาชีพทางการงาน รูจักกําหนดรายไดและ

รายจายเปนอยูพอดีสมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว ซึ่ง

สอดคลองกับหลักพุทธธรรม คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาอัน

เปนหลักการดําเนินชีวิตใหเกิดความพอเพียงอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมอันเปนหลักจริยธรรมท่ีดีงาม 

สอนใหรูจักความพอดี พออยู พอกินสวนการประยุกตใชหลักพุทธธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใน

สังคมไทยนั้น พบวา มีการประยุกตใชทั้งในระดับนโยบาย ระดับองคกร และระดับบุคคล โดยในระดับ

นโยบายนี้ มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๙ – ๑๐ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ ในระดับองคกร พบวา มีหลาย

หนวยงานนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช เชน สํานักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และกระทรวงตาง ๆ เปนตน สวนในระดับบุคคล พบวา มีการประยุกตใชเพื่อเปนภูมิคุมกันของตนเอง 

เชน ชุมชนวัดพระราม ๙ เปนตน 

ประทวน จันทรดี และคณะ๕๕ ในงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดํารงชีวิตชุมชนตนแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนาน” โดยในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษา 

(๑) บริบท สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนาน 

ตามนิเวศชุมชนที่ตางกัน (๒) รูปแบบการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตนแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดนาน (๓) เปรียบเทียบรูปแบบการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ของชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีนิเวศชุมชนที่ตางกัน (๔) ปจจัยที่เก่ียวของกับการ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๕) ปญหาและขอเสนอแนะในการสงเสริมการดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ศึกษาคือชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดนาน 

จํานวน ๕๐๓ ชุมชน กลุมตัวอยาง แบงออกเปน ๒ กลุม ไดแก ๑) ชุมชนท่ีไดสุมคัดเลือกดวยวิธีการสุม

เฉพาะเจาะจง จํานวน ๓ หมูบาน ไดแก ชุมชนนิเวศวนเกษตร ชุมชนนิเวศทําสวน และชุมชนนิเวศทํานา 

๒) การเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ ดวยวิธีการสุมเฉพาะเจาะจงเกษตรกรชุมชนละ ๓๐ ครัวเรือน

จํานวน ๓ ชุมชน รวม ๙๐ ครัวเรือน เก็บขอมูลโดยการจัดเวทีสนทนากลุมและการสัมภาษณ การ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการจัดหมวดหมู และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคาความถี่ คา

                                           
๕๕

 ประทวน จันทรดี และคณะ, “รูปแบบการดํารงชีวิตชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนาน”,  

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๓, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๖. 



๕๘ 

รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด โดยการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนาน 

เปนสังคมชนบท มีความสัมพันธเปนเครือญาติ มีความรกัใคร สามัคคี มีความเปนอยูแบบเรียบงาย สวน

ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัฒนธรรม ประเพณีลานนา และนับถือผี รูปแบบการดํารงชีวิตระดับ

ครวัเรือน โดยเฉลี่ยภาพรวมมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมากที่สุด คือ มีการ

ลดรายจาย มีการเพิ่มรายได มีการออม มีการดํารงชีวิตยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต สืบทอดประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปญญา มีการเรียนรู ถายทอด ประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น มีการอนุรักษและใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความเอื้ออาทร และเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนที่มีนิเวศชุมชนที่ตางกัน พบวาเกษตรกรมีการดํารงชีวิตที่

สอดคลองกับนิเวศชุมชนที่คลายคลึงกัน โดยมีการผลิตเพื่อการบริโภคที่เพียงพอ และเลือกการผลิตที่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีเหตุผล มีการรวมกลุมและเรียนรู

เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน มีการออมทรพัย การอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ชวยเหลือ

เก้ือกูลกัน สรางความสามัคคีในชุมชน สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและประยุกตใชภูมิปญญาในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน เกษตรกรเห็นดวยโดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก วาปจจัยดานการปกครอง ดาน

เศรษฐกิจ ดานชุมชนและสังคม การไดรับอบรมความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงจากองคกรภายนอก 

นโยบายของรัฐ และการสนับสนุนจากองคกรทองถิ่น เปนปจจัยที่เกี่ยวของในการดํารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรมีดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยไดรับขอมูลขาวสาร ความรู จากแหลงตาง ๆ ดานเศรษฐกิจ

พอเพียง ในระดับมาก ๗ แหลง คือ ผูนําทองถิ่น ญาติพี่นอง เจาหนาท่ีรัฐ สื่อวิทยุโทรทัศน เสียงตามสาย 

การประชุม หมูบาน และการอบรม สวนปญหาในการสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง คือบางคนยังขาดความเขาใจหลักปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลตอการนําไป

ประยุกตใชและปฏิบัติไมครบทุกดาน กิจกรรมในระดับกลุม ระดับชุมชนยังขาดการบริหารจัดการท่ีดี ทํา

ใหไมมีความยั่งยืน ขาดการตอยอด ควรมีการถายทอดความรู ปรับแนวคิด แนวทางการปฏิบัติ การ

บริหารจัดการกลุมอยางตอเนื่องและมีการติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ 

แนวคิดทุนนิยมไดรับอิทธิพลจากแนวคิดอรรถประโยชนนิยม (utilitarianism) ของนักคิด

กลุมอรรถประโยชนนิยมมี เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) และ จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) 

เปนตน ที่เนนอรรถประโยชนสูงสุดทางวัตถุหรือทางกายภาพเปนเกณฑตัดสินการกระทํา ดวยอิทธิพล

ของแนวคิดอรรถประโยชนนิยม ทําใหนักเศรษฐศาสตรทุนนิยมเนนการบรรลุผลทางเศรษฐกิจ หรือการ

แสวงหาความมั่งค่ังสูงสุดดวยกิจกรรมการตัดสินใจของปจเจกบุคคลเปนหลัก 

นักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก เห็นวา อรรถประโยชน (utilities) คือ ความพึงพอใจ หรือ 

ระดับความพึงพอใจ (preferences) ซึ่งอาจหมายถึงรสนิยม (tastes) หรือความตองการ อันสะทอนถึง
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ธรรมชาตสิวนหน่ึงของมนุษย จัดเปนเรื่องพ้ืนฐานสุดท่ีรองรับกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตร เพราะเปน

ตัวกําหนดสาระทางปรัชญา รูปแบบการวิเคราะห และเนื้อหาทางทฤษฎีของกระบวนทัศนนีโอคลาสสิก 

นอกจากนั้นแนวคิดอรรถประโยชนนิยมยังสนับสนุนแนวคิดเรื่องปจเจกนิยมและความเห็นแกตัวของ

มนุษย เพราะเจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ผูกอตั้งแนวคิดอรรถประโยชนนิยม เห็นวา ความสุข

ของปจเจกบุคคลเมื่อรวมกันจะกลายเปนความสุขของสวนรวม และ จอหน สจวต มิลล (John Stuart 

Mill) ก็เห็นวา การบรรลุถึงความชื่นชอบหรือความสุขของสังคมจะเปนไปไดอยางแทจริง หากปลอยให

แตละคนแสวงหาความชื่นชอบอยางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดเหลานี้สนับสนุนการแสวงหาประโยชนสวนตัวของ

ปจเจกบุคคลอยางเสรีตามแนวคิดปจเจกนิยม และแนวคิดเรื่องความเห็นแกตัวหรือความเห็นแกตัว

ประโยชนสวนตัวของมนุษย 

 

๑.๘  วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย” 

มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตร

ในประเทศไทย ๒) เพื่อศึกษาวิธีการ แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางใน

สังคมไทย ๓) รูปแบบการเรียนรูการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย การ

ศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

๑.๘.๑  รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย” 

เปนการศึกษาโดยการใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใชการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary 

research) รวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา รายงานงานวิจัย บทความทางวิชาการ วารสาร และเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีแสดงความสัมพันธเก่ียวของกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา หลักการ 

วิธีการ และองคประกอบทางพุทธเศรษฐศาสตร และหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

รวมไปถึงใชการศึกษาภาคสนาม (field study)  วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) การ

สนทนากลุม (focus group discussion)  โดยมีวิธีการดังนี้  

๑. ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือ 

บทความทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยอาศัยหลัก

พุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เสริมสรางหลักการแหงเศรษฐศาสตร เชน หลักการ วิธีการ และ

องคประกอบทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธ หรือพุทธเศรษฐศาสตรเปนกรอบในการศึกษา 

๒. ศึกษาแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตรในพระพุทธศาสนา  

๓. ศึกษาหลักการ วิธีการ และองคประกอบทางเศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

๔. ศึกษาและวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 
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๕. สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาเชิงเอกสาร นํามาออกแบบเปนแบบชุด

คําถามแนวทางการประยุกตใชหลักพุทธเศรษฐศาสตรในสังคมไทย  

๖. นําผลไดท้ังในสวนเอกสาร การสัมภาษณ การเก็บขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และสํารวจในพื้นท่ี มา

วิเคราะหตามประเด็นของการศึกษาในสวนการประยุกตใชหลักพุทธเศรษฐศาสตรในสังคมไทย   

๗. สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

๑.๘.๒  เครื่องมือการวิจัย 

การดําเนินการตามโครงการวิจัยดังกลาว เนนการศึกษาที่มีการวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่

เสริมสรางหลักการแหงเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยมุง

ศึกษาคนควาจากการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา บทความทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ 

รายงานการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสําคัญสามารถนํามาเปรียบเทียบ 

วิเคราะหเอกสาร และนํามาอางอิงเปนขอคนพบ (findings) ซึ่งจะทําใหผลงานการวิจัยเกิดความ

นาเชื่อถือ (reliability) และความเหมาะสมในดานภาษา (wording) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกภาคสนาม และแบบสังเกตกระบวนการ

การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย 
 

๑.๘.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ซึ่งเปนไปตามระเบียบการวิจัย

เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) การสนทนา

กลุม (focus group discussion) และการศึกษาภาคสนาม (field study)  โดยใชวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลใหตรงตามวัตถุประสงคดังน้ี 

๑. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย 

บทความทางวิชาการ และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 

๒. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย 

บทความทางวิชาการ และเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหลักการ วิธีการ และองคประกอบทาง

เศรษฐศาสตรตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย 

บทความทางวิชาการ และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับหลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

ระยะที่ ๑ การสัมภาษณเชิงลึกการจัดการบริหารชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา 

กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ชุมชนสังคมไทยในภูมิภาคตาง ๆ ใน

สังคมไทย โดยเฉพาะ ภาคกลาง คือจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเหนือไดแกจังหวัดลําปาง โดยใน

การศึกษานี้จะใชกรณีศึกษา (ภาคกลาง) ชุมชนบานไผเง หมูท่ี ๑ ต.วังนํ้าเย็น และชุมชนไผลม หมูท่ี ๑ 
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ต.โพธ์ิลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี (ภาคเหนือ) บานแมกวัก หมูที่ ๑ ตําบลบานออน อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง โดยทั้ง ๒ ภาค คือภาคเหนือและภาคกลาง โดยเปนตัวแทนกลุมตัวอยางที่ประสบ

ความสําเร็จในการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการจัดการชุมชน จนกระทั่งไดรับรางวัลหมูบาน “อยูดี มี

สุข” ในระดับจังหวัดและ ไดรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ดานเศรษฐกิจพอเพียง    

กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาในระยะท่ี ๑ คือ ศึกษากลุมตัวอยางของชุมชนที่ประสบ

ความสาํเร็จในการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงพุทธ ในชุมชนกลุมเปาหมาย ๒ แหงคือ ชุมชน

วัดไผเง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๑๐ รูป/คน โดยผูท่ีใหขอมูลในการสัมภาษณจะมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เปนผูดําเนินกิจกรรมชุมชน ผูนําชุมชนที่มีสวนนําแนวทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใช

ในชุมชน หรือเปนผูนําชุมชนในการนาํไปประยุกตใช   

๒. มีประสบการณในการจัดกิจกรรมหรือสงเสริมการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชน   

๓. เปนผูมีประสบการณการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แนวคําถามในการสัมภาษณ โดยมีประเด็นที่

เกี่ยวของ ประกอบดวย การประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารชุมชน ๒) แนวทางและรูปแบบพุทธ

เศรษฐศาสตรในประเทศไทย ๓) แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชน ๔) เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกภาคสนาม และแบบสังเกตกระบวนการการประยุกตใชพุทธ

เศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย    

การกําหนดวิธีการจัดกระทําขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ มาทําการลดทอนขอมูล 

ตรวจสอบขอมูล และวิเคราะหขอมูล ซึ่งกระบวนการทั้ง ๓ กระบวนการนี้ไดทําควบคูไปกับกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้  

๑. การลดทอนขอมูล เปนการนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหแลวจัดลงในหัวขอ ที่

เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเปนการเลือกหาจุดท่ีนาสนใจของแตละตัวแปรที่ศึกษาเพื่อให

สอดคลองกับตัวแปรที่สนใจศึกษาและเปนขอมูลท่ีเกิดจากการประสบการณจริงของผูใหขอมูล รวมท้ังมี

ความเชื่อมโยงกับประเดน็ของตัวแปรท่ีผูวิจัยสนใจศกึษา 

๒. การตรวจสอบขอมูล เปนกระบวนการที่ใชในการตรวจสอบขอมูลโดยพิจารณาถึงความ

ถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูล โดยพิจารณาจากการสนทนาพูดคุยโดยมีหลักฐานประกอบ

ระหวางการสนทนา ความพอเพียงของขอมูล กําหนดไดโดยประเด็นคําถามที่ผูวิจัยไดเตรียมไวกอนการ

สัมภาษณ  

๓. การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยในระยะที่ ๑ นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อมุงพัฒนา

กรอบในการออกแบบแนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย  



๖๒ 

ระยะที่ ๒ การสนทนากลุมเพ่ือจัดกิจกรรมการประยุกตใชในชุมชนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

จากกรอบในการออกแบบการจัดการรูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชน

ตนแบบในประเทศไทย โดยจากการสัมภาษณในระยะที่ ๑ คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปน

องคประกอบของรูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย และเมื่อได

รูปแบบฯ ฉบับรางแลว ไดออกแบบการศึกษาเพื่อการตรวจสอบรูปแบบฯ โดยใชการสนทนากลุม มี

รายละเอียดดังนี้ 

กลุมเปาหมายที่ใชในการสนทนากลุม คือ พระสงฆ ผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชน

กลุมตัวอยางผูมีประสบการณในการปฏิบัติบูรณาการหลักศาสนากับการพัฒนาชุมชน ที่มีความ

เชี่ยวชาญ ประสบการณในการจัดการชุมชน บูรณาการหลักศาสนาตอชุมชน แนวทางในการประยุกตใช

พุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน ๘-๑๐ รูป/คน  

เครื่องมือที่ใชในการสนทนากลุม ประกอบดวย แนวคําถามหรือประเด็นท่ีใชในการสนทนา

กลุม แบงเปน ๒ ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ ๑ องคประกอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมแนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร

ในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย     

ตอนท่ี ๒ ประเด็นท่ีใชในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดในการปฏิบัติของ

รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น 

การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล 

สําหรับกระบวนการในการจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในระยะที่ ๒ นี้ จะมี

ขั้นตอนดําเนินการเชนเดียวกับระยะที่ ๑ 

ระยะที่ ๓ การศึกษาภาคสนาม 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาภาคสนาม การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชน

ตัวอยางในสังคมไทย 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาภาคสนาม คือ พระสงฆ ผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชน

ไผเง หมูท่ี ๑ ต.วังน้ําเย็น อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุร ีและ บานแมกวัก หมูที่ ๑ ตําบลบานออน อําเภอ

งาว จังหวัดลําปาง ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน ๑๐-๑๕ คน 

ในการทดลองเพ่ือศึกษาผลแนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางใน

สังคมไทย โดยใชการศึกษาภาคสนาม คณะผูวิจัยไดกําหนดระยะของการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเปน ๓ ระยะ ดังนี้ 

๑. ระยะกอนการเขาสูพื้นท่ีศึกษา คือ การศึกษาขอมูล สํารวจขอมูลชุมชนท่ีประสบ

ความสําเร็จในการบริหารจัดการชุมชนโดยใชกรอบการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสําเร็จ โดยกลุม

ตัวอยางใชชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร

ในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย โดยใชวิจัยเปนฐาน  



๖๓ 

๒. ระยะติดตาม คือ วิธีการแนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางใน

สังคมไทย      

๓. ระยะการสะทอนผลการเรียนรู คือ วิธีการแนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร

ในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย     
 

๑.๘.๔  การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลท่ีไดจากการคนควาเอกสารมาวิเคราะห การสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม 

และการสนทนากลุม มาอธิบายความใหเห็นขอเท็จจริงเพื่อตอบโจทยเน้ือหาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

จากนั้นนําขอมูลที่ ไดจากการวิเคราะหมาเรียบเรียงเปนลักษณะพรรณนาความ (descriptive 

presentation) ตามโครงสรางเน้ือหา ประกอบภาพถายและพรรณนาความประกอบโครงสรางหลักการ 

วิธีการ และองคประกอบในการประยุกตใชหลักพุทธเศรษฐศาสตรในสังคมไทย ผานแนวคิด หลักปฏิบัติ

ทางเศรษฐศาสตรในทางพระพุทธศาสนา รวมไปถึงหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมหลักการแหงเศรษฐศาสตร 

และนําขอมูลท้ังหมดมาสรุปการวิจัย ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินการวิจัย อภิปราย

ผลการวิจัยตามขอเท็จจริง ใหขอเสนอแนะในการวิจัย โดยการจัดพิมพเปนรูปเลม และพิมพเผยแพร

รายงานการวิจัยตอไป 

 

๑.๙  ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

๑.๙.๑  ไดองคความรูเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 

๑.๙.๒  ไดองคความรูถึงวิธีการ แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนใน

สังคมไทย  

๑.๙.๓  ไดชุดการเรียนรูการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย 

 

 



 
บทที่  ๒ 

 

แนวทางและรูปแบบพทุธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 

 

๒.๑  ศึกษาแนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 

จากการสํารวจขอมูลจากเอกสารงานวิจัยและการศึกษาพื้นที่เชิงประจักษจากประสบการณ

ตรง จะพบรูปแบบและแนวทางพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยที่ดําเนินการอยูโดยสามารถจําแนกได 

ใน ๓ กลุม อันประกอบดวย  
 

๒.๑.๑  ชุมชนพึ่งตนเองในประเทศไทยตามแนวพุทธ 

หมายถึง ชุมชนที่สามารถแสวงหาความรู ในการพึ่งตนเอง โดยเห็นจากหนวยงานหรือองคกร 

หรือชุมชนตนแบบ ที่ประสบความสําเร็จแลวนํามาเปนแบบอยาง เปนชุมชนที่เนนการพึ่งพาตนเอง อาทิ 

ชุมชนพึ่งตนเองนําโดยครูชบ ยอดแกว แหงตําบลไมขาว จ.สงขลา๑ ชุมชนพึ่งตนเองบานขุนน้ํา อ.คีรีวง  

จ.นครศรีธรรมราช๒ ชุมชนพ่ึงตนเองของตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช๓ ชุมชนบาน

จํารุง จ.ระยอง
๔
 ชุมชนตนแบบหมูบานสามบัณฑิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน ซึ่งชุมชนเหลานี้ มี

ลักษณะของการพึ่งตนเอง และเรียนรูนําองคความรูจากภายนอกนํามาประยุกตดัดแปลงใหเปน

แบบอยางในชุมชนของตนเอง
๕
 โดยผูนําชุมชน โดยนําแนวคิดจากหลายแหลงมาผสมผสานจนกระท่ัง

เปนแนวคิด แนวปฏิบัติที่ชัดเจน และนํามาทํา ริเริ่ม รณรงค ใหเปนแบบอยางดําเนินการขับเคลื่อน

                                           
๑
 รัตติญา ผุดมาก, “การปรับตัวในการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจร

ชีวิต ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร), ๒๕๕๘, หนา ๖๖. 
๒
 กิ่งแกว บัวเพชร, “การมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง 

อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช”, รายงานการวิจัย, (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๙, หนา ๘๒. 
๓
 อภินันท ยอดมณี, “การพึ่งตนเองของชุมชนไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, รายงาน

การวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๖, หนา ๗๘. 
๔
 อัมรินทรา พิพยบุญราช, “กระบวนการจัดการทองเท่ียวเพื่อการศึกษาโดยชุมชน : กรณีศึกษาศูนยการ

เรียนรูบานจํารุง ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๒, หนา ๘๕. 
๕
 จรูญ รัตนกาล, “การประยุกตหลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูรวมกันของ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (กองทุนสนับสนุน

การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา), ๒๕๕๖, หนา ๘๑. 



๖๕ 

ชุมชนของตนเอง ดังปรากฏชุมชนจํานวนมาก อยูทั่วประเทศ ในการวิจัยนี้จะไดนําชุมชนพึ่งตนแบบ

บางสวนมานําเสนอ เพื่อสะทอนใหเห็นเกี่ยวกับชุมชนตนแบบที่ผสมผสานหลักการ ทางดาน

พระพุทธศาสนาและเศรษฐศาสตร สูการปฏิบัติการโดยประยุกตพุทธเศรษฐศาสตรแนวพุทธ หรือนํา

แนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปเปนกลไกขับเคล่ือนเง่ือนไขทางเศรษฐกิจชุมชน ในชุมชนของตนเองให

สามารถขับเคล่ือนดําเนนิไปได และสงผลใหเกิดการอยูรวมกนัได 
 

  
 

ภาพประกอบท่ี  ๒.๑ 

หมูบานจํารุง จ.ระยอง ชุมชนเขมแข็งกับการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรภายใตการจัดการรวมกัน 

 

แนวคิดในเรื่องการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเอง มีกรอบคิดใกลเคียงกันโดยไดรับแนวคิด 

อิทธิพลทางความคิดผานเศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวคิดในเรื่อง “สมดุล-มัชฌิมา” ที่มีฐานคติคิดจาก

พระพุทธศาสนา และนําไปถอดรหัสเปนการเรียนรูในแตละชุมชน ที่สามารถถอดออกมาได คือ “ความ

พอ-พอม-ีพอกิน-พอประมาณ-พอดี-ไมเกินกวาความสามารถที่จะได” 

 
ภาพประกอบที่  ๒.๒  ลกัษณะชุมชนพึ่งตนเอง 

 

ชุมชนพึ่งตนเอง เนนการสงเสริมใหเกิดการชวยเหลือ ซ่ึงกันและกันบนพื้นฐานของความ

ศรัทธาตอผูนําชุมชน หรือผูนําหมูบาน เปนแบบอยาง พาทํา นําทํา ชวยทํา จากนั้นนําความศรัทธามา

หัวใจ 

จริงใจ 

เสยีสละ 

พัฒนา 

แบงปน 

โปรงใส 

ซ่ือสตัย 



๖๖ 

เปนตัวแบบตัวอยางในการดําเนินตาม ดังปรากฏในชุมชนพึ่งตนเองของชุมชนชาวอโศก ที่ผสานแนวคิด

ระหวางพระพุทธศาสนา และการดําเนินชีวิตตามแนวทางของพุทธเศรษฐศาสตร เปนการผสมผสานเปน

การพึ่งตนเองภายใตความเปนไปได และกลไกที่จะสามารถขับเคลื่อน ตามภาพประกอบที่ ๒.๒ ที่เนนให

เห็นถึงความเสียสละเปนกลไกรวม 
 

  
 

ภาพประกอบที่  ๒.๓ 

การศึกษาชุมชนตนแบบสันติอโศกโดยมีพระสงฆเปนผูมีบทบาทเปนแกนนําประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร 

 

๒.๑.๒  พระสงฆเปนผูนําตนแบบนําทํา ดําเนินการพึ่งตนเองตามแนวพุทธ 

หมายถึง องคกรหรือชุมชนที่พระสงฆเปนตนแบบและพาทํา สูการพึ่งพาตนเองตามแนว

พุทธโดยมีพระสงฆเปนตนแบบและเปนตัวอยาง อาทิ กลุมสัจจะออมทรัพยของพระอาจารยสุบิน ปณีโต 

วัดไผลอม จังหวัดตราด๖ กลุมสัจจะสะสมทรัพยนําโดยพระอาจารยมนัส ขนฺตยาธมฺโม วัดโพธิ์ทอง 

จังหวัดจันทบุรี
๗
 กลุมสัจจะออมทรัพยบานแมใส ตั้งอยูท่ีวัดแมใส หมู ๒ ต.แมใส อ.เมือง จ.พะเยา ที่

กอตั้งตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมีพระเทพญาณเวที (ขณะนั้นเปนเจาอาวาสวัดแมใส) เปนผูสนับสนุน

สงเสริม
๘
 เจาอธิการเจริญ กิตฺติคุโณ หรือหลวงพี่ชางกับการสงเสริมการพึ่งตนเองตามแนวพุทธ วัดกรับ

พวงเหนือ อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก๙ รวมไปถึงชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพุทธของกลุมพุทธสถาน

                                           
๖
 ยุทธพงษ แสงโสดา, “บทบาทพระสงฆกับการแกปญหาสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมสัจจะสะสมทรัพย 

จังหวัดจันทบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๔, หนา ๘๒. 
๗
 พิเชฐ ทั่งโต, “การเงิน ๓ ฐาน : สัจจะสะสมทรัพย สหกรณและธนาคารพระพุทธศาสนา”, วารสาร มจร 

สังคมศาสตรปริทรรศน,  ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖): หนา ๒๔-๔๑. 
๘
 พระครูพิศาลธรรมรักขิต, “การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษากลุมสัจจะ

ออมทรัพยบานแมใส”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หนา ๑๓๔-๑๓๖. 
๙
 เจาอธิการเจริญ กิตฺติคุโณ, “การบริหารจัดการกลุมสัจจะสะสมทรัพยเชิงพุทธ ภายใตหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง วัดกรับพวงเหนือ ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัย

นเรศวร), ๒๕๕๓, หนา ๑๓๕-๑๓๙. 



๖๗ 

สันติอโศก พรอมเครือขายสาขาทั่วประเทศในจังหวัดตาง ๆ เชน อุบลราชธานี นครสวรรค เชียงใหม 

เปนตน ภาพลักษณเหลานี้พระภิกษุ หรือนักบวชในพระพุทธศาสนาไดเขาไปเปนแกนนําสงเสริม 

ขับเคลื่อนใหเกิดการขยับกาวของกิจกรรมเชิงชุมชนวิถีพุทธโดยมีหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระภิกษุ นักบวช หรือวัดเปนฐานสงเสริมใหเกิดกิจกรรมชุมชนเขมแข็ง

ผานหลักเศรษฐกิจชุมชน พอเพียง สรางสรรค และเปนประโยชนในชุมชนรวมกัน โดยเนนการพึ่งตนเอง 

(อัตตนาถ) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองภายใตแนวทางเกษตรวิถีพุทธ หรือการพึ่งพา

ตนเองตามแนวพุทธโดยมีพระสงฆเปนแกนนํา เปนตน 
 

     
 

ภาพประกอบที่ ๒.๔ 

พระสงฆ นักบวชในพระพุทธศาสนากับแนวทางในการสงเสริมพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนชาวพุทธในสังคมไทย 

 

๒.๑.๓.  หนวยงานของรัฐเขาไปกําหนดแนวเศรษฐศาสตรแบบพึ่งตนเอง 

ในความหมายนี้ ดวยความท่ีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนการจัดตั้งโดยรัฐเขาไปสงเสริมให

เกิดการดําเนินกิจกรรมตามแบบเศรษฐศาสตรวิถีพุทธ ที่เขาไปขับเคล่ือนผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนใน

ภาพรวมตอความเปนเศรษฐศาสตรชุมชน โดยชุมชนแบบนี้จะเปนชุมชนที่หนวยงานภาครัฐ อาทิ 

สํานักงานพัฒนาสังคมระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด ไดเขาไปสงเสริมโดยขับเคลื่อนตามแนวทางของ

ภาครัฐ ในการสงเสริมใหชุมชนเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได อาทิ โครงการสัมมาชีพ ที่ขับเคลื่อน

ท่ัวประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการเขาไปกําหนดเปนนโยบายและสงเสริมใหเกิดการพึ่งตนเอง 

ชวยเหลือตนเอง และผลิตอยางเปนระบบภายใตการสนับสนุนสงเสริมโดยรัฐดวย ดังมีผลงานวิจัยใน

หลายพื้นท่ี อาทิ พัฒนาสัมมาชีพ โดยหนวยงานรัฐเขาไปสนับสนุนสงเสริม ตามวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเปน

การเพิ่มรายไดในระดับครัวเรือนของประชาชน อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย๑๐ การบริหารจัดการการ

                                           
๑๐

 ชมพู อิสริยาวัฒน และ ธิดารัตน คีมกระโทก, “พัฒนาสัมมาชีพตามวิถีชีวิตชุมชนเพ่ือเปนการเพิ่มรายได

ในระดับครัวเรือนของประชาชน อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย”, วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมทองถิ่น,  

ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑): หนา ๒๖-๓๗. 



๖๘ 

เรียนรูชุมชนเพื่อประกอบสัมมาชีพ องคการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม
๑๑

 หรือการเขาไปสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติในแบบเศรษฐศาสตรแบบพอเพียงตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม 

และมีรายไดมากกวารายจาย เปนความพยายามที่จะปรับจากการ “ทํามาหากิน”เปน “ทํามาคาขาย” 

โดยไมไดเอากําไรสูงสุดเปนตัวตั้ง หรือเปนเปาหมายสุดทาย และตองคํานึงถึงความเปนธรรมทางสังคม 

ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรอืนในหมูบานตามยุทธศาสตรที่ ๑ (๒๓,๕๘๙ หมูบาน) จํานวน

หมูบานละ ๒๐ ครัวเรือนท่ีผานการอบรมสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน จํานวน ๕ วัน 

และหมายความรวมถึงครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเพิ่มเติมอีกอยางนอย ๑๐ ครัวเรือน ที่ขยายผลตาม

โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  
 

๒.๑.๔.  วิถีเกษตรแบบผสมผสาน วิถีเกษตรแบบพึ่งตนเอง 

ในความหมายนี้ ไมไดมีรูปแบบโดยตรง แตเปนการผสมผสานแนวคิดวิถีเกษตรแบบพาณิชย 

และวิถีเกษตรแบบยังชีพ ที่ผสมผสานแนวคิดทั้งสองสวนเขาดวยกันโดยมีวัตถุประสงค หรือความตองการ

ในเชิงพาณิชย หรือการคารวมกัน ซึ่งรูปแบบดังกลาวมีผูทําการศึกษาไว เชน การประยุกตใชแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี๑๒ ท่ีมีการประยุกตใชแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนลักษณะตาง ๆ โดยเปรียบเทียบระดับความเปนไปได พรอมประยุกต

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน ๔ ลักษณะคือ พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจบริการ กับท้ังศึกษาขอคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการ

ประยุกตแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่ งเก็บขอมูลเชิงปริมาณจาก

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี จํานวน ๓๘๘ คน และจัดประชุมกลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิ 

๕๐ คน ทําใหพบความเปนไปไดในการประยุกตหลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนท้ัง

โดยรวมและจําแนกตามลักษณะของกิจการอยูในระดับมากถึงระดับมากที่สุด แนวปฏิบัติที่มีความเปนไป

ไดสูงไดแก การทําธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริตในการประกอบการ ไมเอารัดเอาเปรียบผูที่เก่ียวของสวน

รองลงมาไดแก การจัดการธุรกิจที่เนนการบริหารความเสี่ยงต่ํา ไมกอหนี้เกินกําลัง และจัดการกิจการ

แบบคอยเปนคอยไป แตมีความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว และหลักการ ไมโลภมากจนเกินไป และไม

                                           
๑๑

 พรปวีณ หวานขม และคณะ, “การบริหารจัดการการเรียนรูชุมชนเพ่ือประกอบสัมมาชีพ องคการ

บริหารสวนตําบลหนองเหล็ก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารชอพะยอม, ปที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒ 

(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): หนา ๒๐๙-๒๒๒. 
๑๒

 ธนาวุฒิ พิมพกิ และ จันทนา ฤทธ์ิสมบูรณ, “การประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุร”ี, วารสารวิจัย มสด, ปท่ี ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๐๑๔): หนา ๑-๒๑. 



๖๙ 

เนนกําไรระยะสั้นเปนหลัก ๒) ระดับความเปนไปไดในการประยุกตหลักการจัดการตามแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน จําแนกตามลักษณะของกิจการ ๔ ลักษณะ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ ๙๕ เมื่อทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยของลักษณะกิจการตาง ๆ เปนรายคูพบวากลุมท่ีไมแตกตางกัน ไดแก กลุมเกษตรกรรมกับกลุม

อุตสาหกรรม, กลุมพาณิชยกรรมกับกลุมธุรกิจบริการ ๓) ขอเสนอแนะที่สําคัญในการประยุกตแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน คือ การใชวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถิ่น เนนการจางงาน 

ความประหยัด ซื่อสัตย และความสามัคคีปรองดอง ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

 

๒.๒  ชุมชนตนแบบดานพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 

จากผลการศึกษาแนวทางการประยุกตในพุทธศาสนาไดทําการศึกษาสํารวจเก่ียวกับชุมชน

ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ และสามารถนํามาเปนแบบอยางหรือมีผูเขาไปศึกษาถึงผลดําเนินการตอ

ความสําเร็จ หรือแนวทาง หรือความเปนแบบอยางในการประยุกตใชแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเพื่อ

การอยูดําเนินการปฏิบัติการภายใตกรอบคิดทางเศรษฐศาสตรทําใหเกิดการขับเคลื่อนดําเนินการอยาง

เหมาะสม ซึ่งสามารถยกกลุมตัวอยางเหลาน้ันมาเปนกรณศีกึษารวมกับการศึกษานี้ได คือ  

๑. ชุมชนวัดสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท๑๓ 

ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “บทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในชุมชนวัดสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท” ที่สะทอนขอมูลจากการศึกษาวา ผูหญิงไดเขา

มามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พุทธเศรษฐศาสตร ในชุมชนวัด

สะพาน อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ขับเคล่ือนผานอาชีพ กิจกรรมชุมชน กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 

สงเสริมรายได และการสรางความตระหนักตอการเพิ่มรายไดในครัวเรอืน เปนตน   

๒.  ชุมชนบานพุพระ หมูที่ ๔ ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี๑๔ 

ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาผูนําชุมชนเพื่อใหเขาถึงตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง : ศึกษากรณีบานพุพระ หมูที่ ๔ ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได

ทําการศกึษาในเร่ืองกระบวนการพัฒนาผูนําชุมชนเพื่อใหเขาถึงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใช

กระบวนการทางพระพุทธศาสนามาเปนเครื่องอํานวยนําใหเกิดการขับเคลื่อนดวยลักษณะเดนของชุมชน

                                           
๑๓

 อุษณีย สุวรรณ, “บทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนวัด

สะพาน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท”, วารสาร Veridian E Journal ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ, 

ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘): หนา ๑๓๕-๑๓๙. 
๑๔

 ณรัชชอร ศรีทอง, “กระบวนการพัฒนาผูนําชุมชนเพื่อใหเขาถึงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 

ศึกษากรณีบานพุพระ หมูที ่๔ ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”, วารสารคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖): หนา ๖๕-๘๘. 



๗๐ 

มีความใกลชิดกับวัดและพระพุทธศาสนา การนําแนวคิดเร่ือง “ศีล สมาธิ และฝกปฏิบัติสมาธิ” มาเปน

ฐานในการเรียนรูฝก และพัฒนา ผานกิจกรรมชุมชน เชน การใหความรูเรื่องพืชสมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพ 

การทําเวทีประชาคมชาวบาน การจัดกิจกรรมรับประทานอาหารรวมกัน ในลักษณะตางคนตางนําอาหาร

มาจากบานไมตองใชเงินงบประมาณของทางราชการ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน มีการใช

ทุนทางสังคม ในเรื่องน้ําใจ แบงปน มาเปนเครื่องขับเคลื่อน การเคารพผูใหญ การชวยเหลือ เกื้อกูล 

แบงปน ชวยเหลือกัน การนําสถาบันทางสังคมอันหมายถึงครอบครัว ศาสนา และวิถีวัฒนธรรม ความ

เปนธรรมชาติมาเปนเครื่องขับเคลื่อนทําใหเกิดกระบวนการของการรู ประยุกตใชตอ สถาบันสังคม 

วัฒนธรรมทองถ่ิน องคความรูของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชนนั้น ๆ เปนหลัก

เพื่อกอใหเกิดความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน ใชระยะเวลาในการทํางานเชิงชุมชน ใชความอดทน รอคอย 

ความมุงม่ัน ความเพียรพยายามอยางจริงจัง จึงจะประสบผลสําเรจ็ 

๓.  กลุมเศรษฐกิจชุมชน ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี๑๕  

ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “ความรูความเขาใจและการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี” ที่มีผลการดําเนินการของ

ชุมชนอันเปนแบบอยางได มีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่ผานกระบวนการ

ของการใหความรู การนําไปใชบนฐานของความเขาใจ จนกระท่ังกลายเปนแบบอยางท่ีสามารถนําเปนกลุม

ตัวอยางในการศึกษาได ซึ่งในความเปนชุมชนตนแบบสะทอนถึงการนําไปใช และใหความแตกตางในเรื่อง

ความเขาใจ ความรูและผลตอการดําเนินการที่แตกตางกันตามกรอบและผลการศึกษา 

๔.  บานสันลมจอย ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม๑๖ 

ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแผนชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บานสันลมจอย 

ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” ที่ในการศึกษาไดสํารวจความคิดเห็นที่มีตอแผนชุมชนในการ

พัฒนาหมูบาน ผานการประยุกต ประสาน ดําเนินการใหเกิดการขับเคลื่อนวิถีทางเศรษฐศาสตรชุมชน มี

ฐานคิดจากทางศาสนาผานระบบคิดของการแสวงหาความรูรวมกัน (ปญญา) ทําใหผูนําชุมชนทําหนาที่

สรางพลังชุมชน ความต้ังใจจริง โดยสรางความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและความเชื่อม่ันศรัทธาท่ี

มีตอผูนําและกลุมผูนํา เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานความคิด บนพื้นฐานของวัฒนธรรม

ประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน โดยใชหลักตนเปนท่ีพึ่งแหงตน 

                                           
๑๕

 เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ, “ความรูความเขาใจและการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปที่ ๑๑ 

ฉบับที่ ๒๕ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐): หนา ๘๘-๙๘. 
๑๖

 นิศรา จันทรเจริญสุข และคณะ, “การพัฒนาแผนชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บานสันลมจอย 

ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖): 

หนา ๘๙-๑๐๐. 



๗๑ 

ยึดหลักความพอดีพอประมาณ มีเหตุมีผล โดยผลักดันใหชุมชนปฏิบัติตามแผนของชุมชน ซึ่งยึดถือ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนแผนชุมชนท่ีสรางความยั่งยืน สมดุล และเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

๕.  ชุมชนผูใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอาํเภอนาทวี จังหวัดสงขลา๑๗  

ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชพุทธปรัชญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

สรางพลังชุมชนใหเขมแข็งในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา” ที่มีการดําเนินบริหารชุมชนผานแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชเปนฐานการในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดังปรากฏในวัตถุประสงค 

ของงานวิจัย ซึ่งจัดเปนชุมชนตนแบบทางภาคใตอีกชุมชนหน่ึง ท่ีมีการประยุกตใช หลักพุทธปรัชญา 

อาทิ หลักพละ ๕ ประการ คือ หลักปญญาพละ หลักวิริยพละ หลักอนวัชชพละ และหลักสังคหพละ  

มาปรับใชในฐานะเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจและสรางศาสนสัมพันธในชุมชน เปนการเตรียม

ตัวเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และความเปนปกแผนไดทั้งในระดับปจเจกและประชาคมในเขตอําเภอ

นาทวี จังหวัดสงขลา พรอมผสมผสานกับแนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ กลายเปนองคประกอบที่ลงตัวในการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน  

พุทธปรัชญาเปนปรัชญาธรรมลวน ๆ ในขณะท่ีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพุทธปรัชญาประยุกต 

แตเปนปรัชญาที่มาจากฐานเดียวกันคือคําสอนของพระพุทธองค องคความรู ใหมอาศัยความรู

ประวัติศาสตรแตไมยึดติดตระหนักขอเท็จจริงปจจุบันลดความหวาดระแวงรัฐขจัดความอยุติธรรม เสริม

ดวยนาถกรณธรรม ๑๐ ประการพุทธจริยศาสตรและพุทธญาณวิทยาเนนหลักโยนิโสมนสิการและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๖.  ชุมชนบานเสากระโดง อําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๘ 

ปรากฏในผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ชุดการเรียนรูดวยตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติของชุมชนบานเสากระโดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งเปนชุมชนชาวมอญดั้งเดิม

ท่ีมีเอกลักษณของวิถีชุมชนในแบบตนเอง ใชความสามัคคีแบบเครือญาติ และความเปนกลุมชนเฉพาะ ที่

มีหลักฐานวา อพยพมาตั้งแตสมัยอยุธยา ในแผนดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา สมเด็จพระนเรศวร 

เรื่อยมาจนถึงสมัยธนบุรี รัตนโกสินทร มีวัดทองบอ เปนศาสนสถานในการขับเคลื่อนแนวทางวิถี

เศรษฐศาสตร มีการผสมผสานอาชีพดั้งเดิมทั้งในสวนการคาอิฐ คาเกลือ และทํานา ที่ผสานดําเนินชีวิต

ภายใตความสมดุล 

                                           
๑๗

 พระครูพิพัฒนกิตติสุนทร หนูดุก, “การประยุกตใชพุทธปรัชญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

สรางพลังชุมชนใหเขมแข็งในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปที่ ๘ 

ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๖๐): หนา ๘๑-๙๒. 
๑๘

 สมพิศ ปูนจัตุรัส และคณะ, “ชุดการเรียนรูดวยตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ปฏิบัติของชุมชนบานเสากระโดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ, ปที่ ๕ ฉบับท่ี ๒ 

(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): หนา ๑๖๔-๑๗๘. 



๗๒ 

๗.  ชุมชนบานถอนนาลับ หมูที่ ๑ ตําบลถอนนาลับ อําเภอบานดุง จงัหวัดอุดรธานี๑๙ 

ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: 

กรณีบานถอนนาลับ หมูท่ี ๑ ตําบลถอนนาลับ อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี” ที่ศึกษากลไกการนํา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเพ่ือการปรับตัวของชุมชนภายใตบริบทของระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยชุมชน

บานถอนนาลับ เปนชุมชนท่ีมีความสามารถโดยมีพื้นที่ฐานความมีจิตสํานึกท่ีตองการมีสวนรวมในการ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสามัคค ีมีความรัก มีนํ้าใจ มีความเอ้ืออาทรตอกัน สามารถที่จะวิเคราะห

ปญหา เลือกแนวทางการแกไขปญหาไปสูการแกไขไดสําเรจ็และนําไปสูการแกไขปญหาอื่น ๆ ของชุมชน 

ทําใหชุมชนพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี ปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน คือ มีการนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกระบวนการตามหลัก ๓ หวง ๒ เงื่อนไข เขามาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน ชาวบานมีการพัฒนา มีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน เชน กิจกรรมธนาคารขาว กลุม

ปาชุมชน กลุมออมทรัพย กลุมชาวนาเกษตรอินทรีย กลุมโรงสีชุมชน รานคาชุมชน จนทําใหนําไปสู

กระบวนการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน และไดรับรางวัลหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ

กระทรวงมหาดไทย ระดับประเทศในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘.  ชุมชนบานดอนหมู ชุมชนบานตําแย ชุมชนราชธานีอโศก และชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจ

พอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี๒๐  

ปรากฏเปนองคความรูจากการปฏิบัติการในชุมชน เรื่อง “องคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน

ของชุมชนบานดอนหมู ชุมชนบานตําแย ชุมชนราชธานีอโศก และชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

อุบลราชธาน”ี ท่ีมีการดําเนินการประยุกตใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตรชุมชนเขาไปเปนตัวขับเคลื่อนชุมชน

เพื่อแกปญหาทางดานเศรษฐกิจ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ วิถีชีวิตสิ่งแวดลอม โดยมีการใหขอมูลของ ๔ 

ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีผลการประยุกตใชผานแนวคิดการขับเคลื่อนดานศีลธรรม คุณธรรม

จริยธรรมซึ่งปรากฏในชุมชนราชธานีอโศก ชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอวารินชําราบ ชุมชนบาน

ดอนหมู อําเภอตระการพืชผล และชุมชนบานตําแย อําเภอมวงสามสิบ ที่ชาวบานทํากิจกรรมชุมชน จน

สามารถพึ่งตนเอง ชุมชนราชธานีอโศก และชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง เปนชุมชนชาวอโศก สมาชิกใน

ชุมชนมุงเนนการถือศีลปฏิบัติธรรม เสียสละใหสังคม อยูกันแบบเอ้ือเฟอเก้ือกูลแบงปนกันเสมือนญาติ 

ชุมชนราชธานีอโศกใหความสําคัญในผูนําทางจิตวิญญาณท่ีมีภูมิปญญาความสามารถพิเศษเฉพาะตน โดย

                                           
๑๙

 นวรัตน บุญภิละ, “การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีบาน

ถอนนาลับ หมูที่ ๑ ตําบลถอนนาลับ อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปที่ ๔ ฉบับท่ี ๒ 

(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): หนา ๖๖-๗๕. 
๒๐

 รอยขวัญพุทธ มุงมาจน, “องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบานดอนหมู ชุมชนบานตําแย 

ชุมชนราชธานีอโศก และชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 

ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖): หนา ๑๐๔-๑๓๐. 



๗๓ 

ท้ัง ๔ ชุมชนมีผูนําโดยระบบอาวุโส ไมไดยึดผลประโยชนสวนตนหรือความพึงพอใจเปนที่ต้ัง เห็นคุณคา

ของภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีเปาประสงคเพ่ือหลีกเลี่ยงกระแสของโลกาภิวัตนหรือวิถีเศรษฐศาสตรแบบทุน 

๙.  ชุมชนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา๒๑ 

ปรากฏเปนผลการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางระดับความรูเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงกับระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนตําบลสอง

คลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ที่มีการเขาไปศึกษาความเปนตนแบบในดานการประยุกต

แนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานสถานภาพของการดําเนินชีวิตในชุมชน จนกระทั่งมีผล

การศึกษาออกมาวาเปนชุมชนตนแบบและชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการผสมผสานกับอาชีพ 

รายได และทัศนคติทางศาสนาสูการปฏิบัติประยุกตในความเปนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอันมีแนวคิด

ผสมผสานระหวางพระพุทธศาสนาดวยดังปรากฏตามผลการศึกษา 

๑๐.  ชุมชนริมคลองบางกอกนอยตอนบน จังหวัดนนทบุรี๒๒ 

ดังปรากฏผลการศึกษาของสําราญ จูชวย ในเรื่อง “วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกนอย

ตอนบน จังหวัดนนทบุรีท่ีสอดคลองกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การแกไขวิกฤติการณโดยรวม

ทางหนึ่ง คือการพึ่งพาตนเอง โดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ 

พระราชทานเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตซึ่งวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลอง บางกอกนอยตอนบน จังหวัด

นนทบุรี มีเสนหในความเปนชุมชนด้ังเดิม แตกําลังถูกรายลอมดวยการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ดังน้ัน การ

วิจัยครั้งนี้จึงมี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิต ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และศึกษาความ

สอดคลองของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกนอยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคลองกับแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชวิธีสัมภาษณ สังเกตจากการมีสวนรวมในชุมชนและใชแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบวา ๑) วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกนอยตอนบน จังหวัดนนทบุรี มีวิถีชีวิตดาน

เศรษฐกิจอยูในระดับดี ประกอบอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลักดานสังคมชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดาน

วัฒนธรรมมีความมั่นคงและยืนยาวในประเพณีด้ังเดิม ดานสิ่งแวดลอมมีความเปนธรรมชาติ ๒) ความ

สอดคลองของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกนอยตอนบน จังหวัดนนทบุรี กับแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง มีระดับการปฏิบัติรอยละ ๗๘.๔๔  

                                           
๒๑

 ปทมา โกเมนทจํารัส, “ความสัมพันธระหวางระดับความรูเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับ

การปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ 

(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): หนา ๘๔-๙๘. 
๒๒

 สําราญ จูชวย, “วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกนอยตอนบน จังหวัดนนทบุรีที่สอดคลองกับ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารปาริชาด มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ ๒๕๕๗): 

หนา ๑๐๖-๑๑๖. 



๗๔ 

๑๑.  ชุมชนตนแบบในจังหวัดนครสวรรค๒๓ 

ดังปรากฏผลการวิจัยของ นิรดา กลั่นธูป และ วริศรา เหลาบํารุง ในเรื่อง “การจัดการ

วิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดนครสวรรค” ที่ใหผลการศึกษาอันเปน

แบบอยางได คือชุมชนมีการประยุกตใชแนวคิดในเรื่องการจัดการชุมชนผานความพอเพียงสมดุล ท่ีให

ขอมูลวาการจัดการวิสาหกิจชุมชน กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับดานคานิยมรวมมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ บุคลากร ทักษะ โครงสราง กลยุทธ ระบบ และรูปแบบ การปฏิบัติตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความมีเหตุผลมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ดานเงื่อนไขคุณธรรม ดานเง่ือนไขความรู ดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และดานความ

พอประมาณ รวมทั้งการจัดการดานกลยุทธมีผลทางตรงกันขามกับการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และดานระบบ บุคลากรและทักษะไมมีผลตอการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากชุมชนตัวอยางที่ปรากฏสะทอนใหเห็นวาอยางไรเสีย จะปรากฏเปนการประยุกตใช

ผสมผสานแนวคิดทางดานพุทธเศรษฐศาสตรผานการสรางความรู สรางกิจกรรมเชิงชุมชน และสราง

กระบวนการใหเกิดการขับเคลื่อนในแตละชุมชนโดยมีเปาหมายปลายทางเพื่อการอยูรวมกันอยางสมดุล

ตามเปาหมายของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสรางสรรควิถีเศรษฐศาสตร รวมไปถึงพุทธเศรษฐศาสตรที่

มีเปาประสงคเพ่ือการอยูรวมกันเปนเปาประสงคปลายทางดวย 

 

๒.๓  ลักษณะรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 

จากกลุมตัวอยางที่ยกมาสะทอนใหเห็นถึงวิถีและแนวทางของชุมชนตนแบบในฐานะท่ีเปน

เศรษฐกิจตนแบบและเศรษฐกิจแบบสรางสรรคโดยมีแนวคิด และฐานคิดของการพัฒนาชุมชนตนแบบ 

เพื่อการดําเนินและดํารงอยูในแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

๑. การประยุกตความเปนพุทธเศรษฐศาสตรผานกิจกรรม ดําเนินการหรือเกิดขึ้นใน

สถาบันการศึกษา การขับเคลื่อนโดยหนวยงานภาครัฐ ปรากฏในงานของ พระธนนันท ฐานุตฺตโร (ชัยชาติ) 

เรื่อง การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ  ผลที่ปรากฏคือการใชแนวคิดผานการจัดการศึกษาและใชการศึกษาเปนเครื่องกําหนด

ขับเคลื่อนใหเกิดการใช ประยุกตใช หรือนําไปใชในสถาบันการศึกษา๒๔    

                                           
๒๓

 นิรดา กลั่นธูป และ วริศรา เหลาบํารุง, “การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในจังหวัดนครสวรรค”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 

๒๕๕๖): หนา ๒๘-๓๙. 
๒๔

 พระธนนันท ฐานุตฺตโร (ชัยชาติ), “การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ”, วารสารธรรมทัศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม-มิถุนายน 

๒๕๕๙): หนา ๑-๑๓. 



๗๕ 

๒. การประยุกตใชผานแนวคิดวิถีปฏิบัติในชุมชน ทําใหเกิดการขับเคล่ือนในชุมชน โดยรัฐ

รวมมือกับชุมชน ปรากฏในงาน สุกานดา กลิ่นขจร ขวัญกมล ดอนขวา วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการประยุกต ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ศึกษาผานผูประกอบการหรือผูจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการสะทอนคิดตระหนักนึกภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการกระตุน

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนเคร่ืองดําเนินการ ใหเกิดการขับเคลื่อนในองครวมดวยเชนกัน๒๕ 
 

 
  

ภาพประกอบที่  ๒.๕  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในสังคม 

 

จากภาพประกอบท่ี ๒.๕ เปนขอมูลที่ปรากฏสะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการประยุกตผาน

วิถีชุมชน ภายใตกลไกภาครัฐ กลไกของการเรียนรูและกลไกของภูมิศาสตรเชิงพื้นที่ ประเทศไทยสวน

ใหญเปนวิถีเกษตร ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 พุทธเศรษฐศาสตร เปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่ผสมรวมเขากับพระพุทธศาสนาและ

นําไปประยุกตใชในการดําเนินวิถีของชุมชน อาทิ หลักของความมีเหตุมีผล (ปฏิจจสมุปบาท) แนวคิด

เรื่องความแสวงหาความรู (ปญญา) ดังปรากฏในฐานคิดทางดานเศรษฐศาสตรเศรษฐกิจพอเพียง มี

สติปญญา รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง อันจะสงผลไปเปนฐานของคุณธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต ดัง

ปรากฏแนวคิดในเรื่องผลซื่อสัตวสุจริต ขยัน อดทน สามัคคี และแบงปน 

                                           
๒๕

 สุกานดา กลิ่นขจร และ ขวัญกมล ดอนขวา, “ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของอุตสาหกรรมมัน

สําปะหลังโดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสารมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม, ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐): หนา ๑-๙. 

วิสาหกิจชุมชน 

- พาณิชยกรรม 

- อุตสาหกรรม 

- เกษตรกรรม 

- ธุรกิจบริการ 

แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



๗๖ 

 
 

ภาพประกอบที่  ๒.๖ 

โครงสรางแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกนํามาใชขับเคลื่อนประยุกต 

ผสมผสานกับหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในสังคมไทย 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  ๒.๗  แนวคดิเรือ่งการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 

 

สิ่งแวดลอม 

 

เศรษฐกิจ 

 

สังคม 

ชีวิตของคน 

ในชุมชน 

พอประมาณ 

ทางสายกลาง 

มีภูมิคุมกันในตัวที่ด ีมีเหตุผล 

ความรู 

มีสติปญญา รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 

ความรู 

มีสติปญญา รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 

นําไปสู 

เศรษฐกิจ / สังคม / สิง่แวดลอม / วัฒนธรรม 

สมดุล / ย่ังยืน / พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 



๗๗ 

การพัฒนาการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในสังคมไทยองครวมไดสะทอนแนวคิด สะทอน

ผลการดําเนินงานออกมาเปน “เศรษฐกิจ-สิ่งแวดลอม-สังคม” ซึ่งสงผลเปนความสมดุลของการใชชีวิตของ

คนในชุมชน ทําใหเกิดการใชชีวิตตามกลไกเพื่อความเหมาะสมที่เกิดขึ้น ดังปรากฏตามภาพประกอบท่ี ๒.๗  

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนแนวทางหลักในการบริหารจัดการ และสงเสริมใหเกิดการ

ขับเคลื่อนเปนไกลเน่ืองตอ แนวคิดการพัฒนามนุษยและสังคมที่สมดุล ม่ันคง และยั่งยืนตามแนวทางสาย

กลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนํามาประมวลเปนแผนภาพได คือ   

 
 

ภาพประกอบที ่ ๒.๘ 

แสดงความสัมพันธระหวางเปาหมายและแนวทางการพฒันาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒.๔  ผลการดําเนินการประยุกตหลักพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 

จากผลการประยุกตแนวคิดและผลการดําเนินการทางดานพุทธเศรษศาสตรในสังคมไทย 

ภาพที่ชัดเจนชุมชนใดผูนําเขมแข็ง ผลการดําเนินการจะเขมแข็ง หรือชุมชนไดมีผูนําชุมชนเปนพระสงฆก็

จะมีผลการดําเนินการที่ไดรับการยอมรับ และมีความนาเชื่อถือจากปรากฏผลเชิงประจักษในหลาย

ชุมชน ภาวการณนําของแตละชุมชนจะมีผลตอความนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับและการเขารวมในองค

รวมดวยเชนกัน เชน สุบิน ปณีโต ที่เคยสัมภาษณทานจะใหแนวคิดในเรื่องการใหความรูเปนสําคัญ ทั้ง

การทําใหเปนแบบอยาง มีการกระตุนเตือนอยางตอเน่ือง ดังปรากฏวาเวลาทานไปชี้แจงแกชาวบาน จะ

นําแนวคิดพระพุทธศาสนาไปประสานดําเนินการ ทานยังกลาววายิ่งออมยิ่งจน เพราะไมเขาใจการพัฒนา

ท่ีแทจริง ทานจึง ใชคําวา “สะสม” ซ่ึงสามารถยกตัวอยาง จากแมลงผึ้งที่คอย ๆ สะสมนํ้าหวานจาก

ดอกไม จนไดรังใหญ หรือมดปลวกที่คอย ๆ คาบดินมาทีละนอยมาสรางเปนจอมปลวกไดและยัง

สอดคลองกับหลักที่วา “อยาหมิ่นเงินนอย อยานอนคอยโชควาสนา” สวนคําวา “สัจจะ” คือความจริง 

เปนความจริงใจตอตนเอง ตอผูอื่นทั้งตอหนาหรือลับหลัง ถือวาเปนจุดผสมผสานท่ีพระอาจารยสุบิน



๗๘ 

คิดถึงในการแกปญหาความยากจน ที่สามารถทําใหเกิดความสามัคคีของชุมชนเขาดวยกันโดยอาศัย 

เรื่องการออมทรัพยผนวกกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีไดเรียนรูเปนนามธรรมมาตลอดจนเริ่ม

เขาใจ หลักธรรมที่เปนรูปธรรมในแนวคิดสัจจะสะสมทรัพยในการระดมเงินเปนทุนสังคม๒๖   

การออมเปนวิถีชีวิตของคนไทยมาในอดีตแตกําลังหายไปเพราะกิเลส ตันหา ราคะ กอใหเกิด

ความตองการจนเกิดปญหามันมากทําใหระบบการออมเริ่มหมดไป ปญหาความทุกขยาก จากความ

ยากจน หนี้สิน การทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว และชุมชน รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศชาติเริ่ม

มากข้ึนจึงเปนคําถามวาพระสงฆจะมีบทบาทในการชวยเหลือสังคมไดอยางไร เพราะถาชาวบานอยูรอด 

สังคมอยูรอด พระสงฆถึงอยูรอด ถาชาวบานอยูไมรอด สังคมอยูไมรอด พระสงฆจะอยูรอดไดอยางไร 

“ใครจะใสบาตร” การแกปญหาในเรื่องการเงินก็มีหนวยงานหลาย ๆ หนวยงานเขามาสงเสริมจน

ชาวบานไมคอยใหการสนใจจึงเกิดแนวคิดวาจะทําอยางไรใหชาวบานสนใจ ดังนั้นเมื่อเราเปนชาวพุทธมี

หลักธรรมคําสอนที่ดีงามและสิ่งที่พระสงฆจะทําไดก็คือการใชคําสอนหรือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

เขามาสงเสริมขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ภายใตแนวคิดจากการออมเงินเปนออมบุญ โดย

ใชสัจจะของทุนเพื่อแบงปน  

ภาพรวมแนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย เปนการผสมผสานระหวาง

แนวคิดในเรื่องเกษตรแบบผสมผสาน แนวคิดทางพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตรการผลิตเพื่อการบริโภค 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงแนวคิดในเร่ืองเศรษฐศาสตรชุมชน โดยมีฐานคิดในเรื่องกลไกของ

การผลิตเพื่อการบริโภคในแบบชมุชนดั้งเดิม จากน้ันมาผลิตเพ่ือเกษตรเชิงพาณชิย และพัฒนาไปสูระบบ

เกษตรอุตสาหกรรม แตทั้งหมดเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่กําหนดโดยรัฐ หรือหนวยงานที่เก่ียวเน่ืองเพื่อ

เปนกลไกขับเคลื่อน รวมกับกลไกของเศรษฐศาสตรกระแสหลัก และทําใหเกิดการขับเคลื่อนในภาพรวม

ดวย ดังนั้นจากขอมูลที่ปรากฏตามกรอบการศึกษาจึงทําใหเห็นวาแนวทางที่ปรากฏในสังคมไทยที่มี

พื้นฐานทางการเกษตรแบบเกษตรยังชีพ พัฒนามาเปนเกษตรแบบพาณิชย และเกษตรอุตสาหกรรม ใน

การศึกษาจะพบวาประเทศไทยมีการสงเสริมและดําเนินนโยบายหลักภายใตนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

การขับเคลื่อนโครงการปฏิบัติการสัมมาชีพ ไปสูระดับชุมชน หมูบาน ทั่วประเทศ และภายใตการ

ขับเคลื่อนนั้นไดสงผลเปนกลไก การปฏิบัติอยางเปนระบบภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หรือ

เศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ ที่เปนเรื่องของการพอเพียงสมดุล เปนตน 

 

                                           
๒๖

 ยุทธพงษ แสงโสดา, บทบาทพระสงฆกับการแกปญหาสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมสัจจะสะสมทรัพย 

จังหวัดจันทบุรี, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๔, หนา ๘๒. 



 
บทที่  ๓ 

 

แนวทางในการประยุกตใชพทุธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย 

 
การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในสังคมไทย เปนการประยุกตวิถีความเชื่อ ความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา รวมท้ังรูปแบบตัวอยางทางสงัคม เชน รูปแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ หรือนโยบายจากรัฐนํามาขับเคล่ือนเชน โครงการสัมมาชีพ โครงการศาสตร

พระราชา ซึ่งทําใหเกิดกลไก การเรียนรู การขับเคลื่อน และการปฏิบัติดําเนนิการ ซึ่งในการศึกษาวิจัยคร้ัง

นี้ ไดศึกษาจากชุมชนตนแบบ ๒ ชุมชน โดยมีผลการดําเนินการเชิงประจักษในเรื่องของการดําเนิน

โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในฐานะที่เปนชาวพุทธ และการ

ประยุกตใชหลักพุทธเศรษฐศาสตรท่ีนําเขาไปผสมเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต ซ่ึงสามารถยกมาเปน

กรณีศึกษาตามกรอบการศึกษาได ดังนี้ 

 

๓.๑  การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย   

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก ชุมชนในสงัคมไทยตามภูมิภาคตาง ๆ โดยเฉพาะ ภาคกลาง คือ

จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเหนือไดแกจังหวัดลําปาง ในการศึกษานี้จะใชกรณีศึกษา (ภาคกลาง) ชุมชน

บานไผเง หมูที่ ๑ ต.วังน้ําเย็น และชุมชนไผลม หมูที่ ๑ ต.โพธิ์ลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี 

(ภาคเหนือ) บานแมกวัก หมูที่ ๑ ตําบลบานออน อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยทั้ง ๒ ภาค โดยเปน

ตัวแทนกลุมตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการจัดการชุมชน 

จนกระทั่งไดรับรางวัลหมูบาน “อยูดี มีสุข” ในระดับจังหวัดและไดรางวัลดานเศรษฐกิจพอเพียง ดังมี

รายละเอียด คือ  
 

๓.๑.๑  ชุมชนตนแบบจังหวัดลําปาง 

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลบานออน บานแมกวัก อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยในเขต

ตําบลบานออน แบงเขตการปกครอง เปน ๕ หมูบาน ประกอบดวยหมูบาน หมู ๑ บานแมกวัก, หมู ๒ 

บานออนใต, หมู ๓ บานออนเหนือ, หมู ๕ บานหวยหก, หมู ๖ บานออนหัวทุง จํานวนหลังคาเรือน : 

๘๐๐ หลังคาเรือน จํานวนประชากร ๔,๓๘๙ คน หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานแมกวัก อําเภองาว 

จังหวัดลําปาง เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ระดับจังหวัด มีผลงานของผูนําชุมชน 

กลุม องคกร ชุมชน และประชาชนอยางหลากหลาย สามารถนําไปประยุกตใชในหมูบาน ชุมชนอื่น ๆ ได



๘๐ 

โดยคนในชุมชนรวมกันรณรงคปองกันและลดอบายมุข ยาเสพติด งดเหลาในงานวัด ดานเศรษฐกิจ มีการ

เพิ่มรายได ลดรายจาย และจัดทําบัญชีครัวเรือน เปนตน  

ลักษณะเดนของชุมชน มีการปลูกพืชไรดินตนทุนต่ําเชิงการคาในชุมชน ดังปรากฏขอมูลจาก

การศึกษาวา ๑. คําวาตนทุนต่ํา คืออะไรและจะมีกระบวนการอยางไรใหผูเขารวมสามารถเลือกชุด

เทคโนโลยีที่ตนทุนต่ําได และเปาหมายควรวางไวใหชัดเจน เชน จะผลิตปละกี่ตัน จะสรางมูลคาตลาดปละ

ก่ีลานบาท ๒. การจัดการกลุม จะทําอยางไรใหเกิดกลุมที่สามารถผลิตผักไดถาวรตามความตองการของ

ตลาด มีกลุมกี่กลุม กลุมไหนผลิตผักอะไร เพื่อไมใหมีการแยงตลาดกันเอง การขายจะขายอยางไร แบงปน

ผลประโยชนอยางไร จะบริหารกลุมในรูปแบบไหน เปนวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ หรือ ใน ๑ หมูบาน 

จะมีก่ีกลุม แตละกลุมจะผลิตผักอะไรปอนตลาด ปริมาณเทาไหร จะมีการแบงหนาที่ของสมาชิกในกลุม

อยางไร ใครจะเปนคนขาย ใครจะเปนคนทําตลาด การตรวจคุณภาพผัก การขาย การขนสงคงไมไหว ตอง

หาสมาชิกทานอ่ืน ๆ มาทําหนาท่ี  มีการ ๑. จัดเวทีประชุมชี้แจงการดําเนินงาน ๒. เวทีศึกษาแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพและการบมเพาะทักษะ 

ลักษณะทางกายภาพ พื้นที่ลุมมีอาชีพทางการเกษตร โดยมีการปลูกขาวเปนอาชีพหลัก 

นอกจากนี้ในชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยวแลว ไดมีการนําทําเกษตรผสมผสานอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มรายได อาทิ การทํา

กระเทียม ผักกาด หัวหอม ปลูกผักสวนครัว กลวย เลี้ยงสัตว  เลี้ยงไก เลี้ยงหมู เลี้ยงแพะ การทําเห็ด

โรงเรือน เปนตน 
 

  
 

ภาพประกอบที่ ๓.๑ 

แนวคิดสามัคคธีรรม อยูรวมกันและสรางงานเพ่ือพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ผลิตภายใตหลักคิดความสามัคคีของกลุมชุมชน จ.ลาํปาง 

 

การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร สูผลิตภัณฑชุมชน ทําใหเกิดการผลิตของสงออก เชน 

การทํากลวยตาก กลวยแผน เพื่อประโยชนของการสรางมูลคา สรางรายได และสรางอาชีพใหเกิดขึ้นแก

ชุมชน ในเชิงจริยธรรมชุมชน มีการนับถือพระพุทธศาสนา มีวัดปงมะโอ ตําบลบานออน วัดแมกวัก เปน



๘๑ 

ผูนําชุมชนทางศาสนา เปนฐานในการดําเนินกิจกรรมชุมชน เรียนรูปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและบมเพาะ

ทางจริยธรรม ทําใหเกิดการเรียนรูและสงตอหลักการทางพระพุทธศาสนาไปสูวิถีของชุมชน ทําใหเกิดการ

เรียนรูหลักพุทธเศรษฐศาสตรพระพุทธศาสนาผานการปฏิบัติจริงและผสมรวมกับจริยธรรมทางศาสนาดวย  

จากการศึกษาผานการศึกษาเอกสารและงานวิจัย และการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูให

ขอมูลไดสะทอนขอเท็จจริงวารูปแบบทางดานการประยุกตใชหลักพุทธเศรษฐศาสตร หรือการ

ประยุกตใชหลักพระพุทธศาสนาในการประกอบอาชีพ สวนใหญเปนการพัฒนาภายใตกรอบปญญา คือ

ใชภูมิปญญาดั้งเดิมนํามาปรับและใชใหสอดคลองประสานกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม ดังกรณี

ชุมชน หมู ๑ บานแมกวัก จังหวัดลําปาง ไดมีการดําเนินวิถีเกษตรภายใตภูมิศาสตรเชิงพื้นที่ รวมดวย

ชวยกัน ขับเคลื่อนในองครวม พัฒนาการของชุมชนและสังคมดังปรากฏ  
 

  
  

ภาพประกอบที่ ๓.๒ 

แนวคิดสามัคคธีรรม การประชุมแสวงหาความรูรวมกัน ในการพัฒนาองคความรู 

รวมไปถึงการแสวงหาแหลงความรูอ่ืนดานการจัดการชุมชนเพ่ือประโยชน 

ในการพัฒนางานชุมชนรวมกัน ของกลุมสหกรณชุมชน จ.ลําปาง 

 

ชุมชนไดตกลงรวมกันในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย เชน สวนผักกลางมุง เพื่อปองกัน

แมลงกินพืช ซึ่งผลที่ไดก็ทําใหผักปลอดจากแมลงรบกวน การใสปุยอินทรีย ทําใหเกิดผลิตผล ทาง

การเกษตรที่มคุีณภาพ เปนท่ีพอใจและพึงใจของลูกคาจํานวนมาก ซ่ึงสงผลดีคือผูผลิตก็มีคุณภาพชีวิตใน

การผลิต ผลิตเองบริโภค เหลือแบงขาย หรือสรางมูลคาเพิ่มจากสินคาและผลิตภัณฑที่เหลือ ทําใหเกิด

สุขภาวะทางโภชนาการที่ดีตอพืชผลทางการเกษตรในองครวมดวยเชนกัน จากขอมูลที่ปรากฏสามารถ

ถอดแบบวิธีการในการแสวงหาความรูจากแหลงอ่ืน (ปญญา-โยนิโสมนสิการ) เพื่อนํามาพัฒนาใหเกิด

คุณภาพชีวิตของผูผลิต มีการไปศึกษาจากชุมชนอื่น ๆ ในการไปศึกษาผลิตภัณฑชุมชน ดังมีขอมูลวา 

“...ไปศึกษาดูงานที่บาน...แลวเอาแบบมาทํารวมลงมือในกลุมในสหกรณแลวชวยกันคิด

ผลิตภัณฑออกมาเปนผลิตภัณฑชุมชนในปจจุบัน ทําใหเกิดรายได และการสงเสริมคุณภาพชีวิตและ



๘๒ 

ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ผลิตไดในแตละครัวเรือน เปนผลิตภัณฑชุมชนหรือสิ่งผลิตของชุมชนให

เกิดขึ้นดวยเชนกัน...”
๑
  

  

   
 

ภาพประกอบที่  ๓.๓ 

เกษตรคุณธรรม เกษตรอินทรยี ท่ีเนนปลูกพชืปลอดสารพษิ 

อันมีเปาหมายเพ่ือคุณภาพชวีติและผูบริโภค ของกลุมสหกรณชุมชน จ.ลาํปาง 

 

การแสวงหาความรวมมือเปนภาคีรวมกันในการผลิตสินคาจากการบริโภคภายในวิถีชุมชน 

ใหเกิดความยั่งยืนในการอยูรวมกันเปนเกษตรอินทรีย เพ่ือความพอเพียงและการอยูอาศัย  

“...มีการนําคณะไปศึกษาการเกษตรพอเพียงในชุมชนอื่น ๆ หรือการที่สหกรณอําเภอ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดหาแหลงองคความรูอ่ืน ๆ มาใหคําแนะนําที่เปนประโยชนสงเสริมการแปรรูป 

สงเสริมใหสรางมูลคาเพิ่มเปนการเพ่ิมผลิตภัณฑทางการเกษตรใหเกิดขึ้น...”
๒
 

การสรางองคความรูผานการผลิต (ปญญา) จากขอมูล ในกลุมสหกรณ ไดมีการผลิตสินคา

จากการบริโภค อาทิ การผลิตผลิตภัณฑ ที่เน่ืองดวยวิถีทางการเกษตร ทําใหเกิดเกษตรแบบยังชีพ 

กลายเปนผลิตภัณฑภายในชุมชน แลวนําไปสรางตอใหเกิดประโยชนตอชุมชน และเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะพึง

เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่งปจจุบัน 

 

                                           
๑
 สัมภาษณ หนานชุม ไชยวรรณ, ปราชญชาวบาน บานแมกวัก หมูที่ ๑, เมื่อวันท่ี ๙ เดือน เมษายน ๒๕๖๐. 

๒
 สัมภาษณ สมพน วันกาโย, บานแมกวัก หมูท่ี ๑ ตําบลบานออน, เมื่อวันท่ี ๙ เดือน เมษายน ๒๕๖๐. 



๘๓ 

    
 

ภาพประกอบที่ ๓.๔  กลุมสหกรณชุมชนและตลาดผลิตภัณฑชุมชน จ.ลาํปาง 

 

จากภาพประกอบที่  ๓.๔ พบวาชุมชนไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในการผลิต และการท่ีผูนํา

ชุมชนและหนวยงานภาครัฐไดสงเสริมใหเกิดการสรางตลาดผลิตภัณฑชุมชน ชุมชนก็สามารถมาสรางการ

มีสวนรวมนําสินคามาขายเพื่อใหเกิดการบริโภค รวมไปถึง การสรางผลิตภัณฑที่เหมาะสมเพ่ือการผลิต 

และเพื่อการบริโภคสินคาอยางเปนระบบกอใหเกิดคุณภาพชีวิตและวิถีเกษตรผานองคความรูและการ

จัดการอยางเปนระบบ๓  
 

  
   

ภาพประกอบท่ี ๓.๕  กลุมสมาชิกเกษตรแบบพาณชิยท่ีพัฒนาเปนเกษตรแบบยังชีพบานแมกวัก 

 

จากภาพรวมของชุมชนบานแมกวัก อ.งาว จ.ลําปาง มีลักษณะทางภายภาพเปนชุมชนทาง

การเกษตร มีพื้นท่ีเปนทํานาและมีพื้นที่ดอนบางสวนเปนพื้นที่ทางการเกษตร ทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

เปนเกษตรแบบพาณิชย ที่พัฒนาจากเกษตรแบบยังชีพ สําหรับชุมชนบานกวักประกอบดวยผูนําชุมชน 

                                           
๓
 สัมภาษณ จันทรทิพย จันชมพู, ประธานวิสาหกิจชุมชน บานแมกวัก หมูที่ ๑, เมื่อวันท่ี ๙ เดือน 

เมษายน ๒๕๖๐. 



๘๔ 

เชน พระครูถาวรปุญญาภิรัต (สุนทร ฐิตปฺุโญ) วัดปงมะโอ ตําบลบานออน๔ พระอธิการผดุงเกียรติ 

เตชวโร เจาอาวาสวัดแมกวัก และผูนําชุมชนทางศาสนา
๕
 หนานชุม ไชยวรรณ (ปราชญชาวบาน)

๖
 สมพน 

วรรณกาโย๗ จันทรทิพย จันชมพู (ประธานวิสาหกิจชุมชน)๘ สําลี มะเทวิน (ผูใหญบานหมู ๗)๙ 

ไชยวรรณ มะเทวิน (ผูใหญบานหมูที่ ๑)
๑๐

 สมบูรณ มะเทวิน (กรรมการชุมชน)
๑๑

 เพลิน ไชยวรรณ 

(ผูใหญบาน)๑๒ ที่ใหขอมูลในภาพรวมวาในชุมชน มีการทําวิสาหกิจชุมชน อาทิ การปลูกกลวยเพื่อการ

พาณิชย กลุมแปรรูปกลวย กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ กลุมเพาะเห็ด (เห็ดนางฟา) กลุมปศุสัตวเพื่อการ

พาณิชย การเลี้ยงไก แพะ เลี้ยงปลา เปนตน รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรถ่ัวลิสงเคลือบ

คาราเมล แชมพูมะกรูด เปนตน ในการดําเนินกิจกรรมมีการผสานแนวคิดในเรื่องสามัคคี ประโยชน

สวนรวม ประโยชน ชุมชน และประโยชนเชิงบุคคลที่ไดจากการดําเนินตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร โดยมี

วัดและผูนําทางศาสนาเปนจุดเชื่อมตอในพิธีกรรมและการดําเนินกิจกรรม 

 

๓.๑.๒  ชุมชนตนแบบจังหวัดสุพรรณบุรี  

ชุมชนที่ในภาคกลาง ไดแก ชุมชนหมูบานไผเง หมู ๑ ต.วังน้ําเย็น อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี 

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็นเปนสุขดีเดน ระดับจังหวัด ป ๒๕๕๙ และเปนศูนยเรียนรูกองทุนแม

ของแผนดิน ลักษณะทางกายภาพของหมูบาน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๖๖ ครัวเรือน มีผูอยูอาศัยจริง 

๑๖๕ คน มีประชากรชาย ๗๘ คน หญิง ๘๗ คน อาชีพหลักเปนอาชีพทางการเกษตร ทํานาจํานวน ๓๙ 

ครัวเรือน อาชีพรองคาขาย รับจางท่ัวไป จํานวน ๒๗ ครัวเรือน สวนผลิตรายได มีการทํานา และมีการ

อาชีพเสริม กลุมปลูกผักสวนครัว การสรางกติการวมกันในการประกอบอาชีพ ในชุมชน  

 

                                           
๔
 สัมภาษณ พระครูถาวรปุญญาภิรัต (สุนทร ฐิตปฺุโญ), เจาอาวาสวัดปงมะโอ, เมื่อวันท่ี ๙ เดือน เมษายน 

๒๕๖๐. 
๕
 สัมภาษณ พระอธิการผดุงเกียรติ เตชวโร, เจาอาวาสวัดแมกวัก, เมื่อวันที่ ๙ เดือน เมษายน ๒๕๖๐. 

๖
 สัมภาษณ หนานชุม ไชยวรรณ, ปราชญชาวบาน บานแมกวัก หมูที่ ๑, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๐. 

๗
 สัมภาษณ สมพน วันกาโย, กรรมการชุมชน บานแมกวัก หมูที่ ๑, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๐. 

๘
 สัมภาษณ จันทรทิพย จันชมพู, ประธานวิสาหกิจชุมชน บานแมกวัก หมูท่ี ๑, เมื่อวันที่ ๙ เดือน เมษายน 

๒๕๖๐. 
๙
 สัมภาษณ สําลี มะเทวิน, ผูใหญบานหมู ๗, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๐. 

๑๐
 สัมภาษณ ไชยวรรณ มะเทวิน, ผูใหญบานหมูที่ ๑, เมื่อวันที่ ๙ เดือน เมษายน  ๒๕๖๐. 

๑๑
 สัมภาษณ สมบูรณ มะเทวิน, กรรมการชุมชน บานแมกวัก หมูที่ ๑, เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๐. 

๑๒
 สัมภาษณ เพลิน ไชยวรรณ, บานแมกวัก หมูที่ ๑, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๐. 



๘๕ 

 
 

ภาพประกอบที่ ๓.๖ 

นายวาทกานต ชอแกว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พรอมคณะกรรมการคัดสรรหมูบานหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงอยูเย็นเปนสุขและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ป ๒๕๖๐ (ชุมชนบานไผเง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

 

รูปแบบการดําเนินโครงการ 

๑. การทําเกษตรกรรมปลูกขาว ไผเง มีอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก เปนเกษตรโดยอาศัย

ระบบชลประทาน และน้ําธรรมชาติ 

๒. การปลูกพืชในครัวเรือนเพื่อการพาณิชย การปลูกพืชเชน มะเขือเทศ ดาวเรือง เก็บมา

ขายมีรายไดทุกวัน ๓๐ ครัวเรือน (ไผเง ดอนทอง ไผสีทอง) ชวยกันดูแล มีพอคามาชื้อ รับซื้อเก็บมา

รวมกันในตอนเชา แลกกันกิน ขายใคร ขายมัน ถั่วมาขาย แตงมาขาย เปนการสงเสริมการปลูกพืชใน

ครัวเรือน การสงเสรมิการพึ่งพาตนเอง ขาวแตน ความพรอม ความสามัคคี รวมกลุมได มีการประชุม มี

กิจกรรมก็ใหความชวยเหลือกันดี ชาวบานรักกันดี ลดตนทุน สรางรายไดในครัวเรือน  

๓. การเลี้ยงสัตว อาทิ เลี้ยงปลา เลี้ยงเปด การใชพื้นท่ีทางการเกษตรและการตั้งชุมชนของ

ไผเง เปนชุมชนทางการเกษตรท่ีลุมและเปนที่น้ํา มีน้ําสําหรับทําการเกษตรตลอดทั้งป สามารถผลิตผล

ทางการเกษตรไดอยางตอเนื่อง ในชุมชน จึงมีการขุดบอเลี้ยงปลา เพื่อการเกษตร ทําใหสามารถเลี้ยง

ปลา และเลี้ยงปศุสัตวไดดวยเชนกัน ดังนั้นผลไดของชุมชนจึงเกิดจากการเลี้ยงสัตวดวยเชนกัน  

๔. อาชีพรับจางท่ัวไป เปนอีกอาชีพหนึ่งของชาวไผเง ท่ีมีผูประกอบอาชีพ มีท้ังการทําอาชีพ

ทางการเกษตร และรับจางท่ัวไป เชน การรับจางไถนา หวานขาว ฉีดยา หรือการรับจางอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ภายใตการจางงานภายในชุมชน จึงทําใหเกิดการดําเนินชีวิตรวมกัน ใครทําอะไรรับรูและเห็นกันอยูทั่วไป  

ในดานวิถีชีวิต เนื่องดวยชุมชนเปนไทพวน มีประวัติของการอพยพมาจากเวียงจันทร นับแต

อดีต เอกลักษณและการดํารงอยูจึงเน่ืองดวยวิถีของชาติพันธุ ที่ยังคงรักษาและสืบตอมาจนกระท่ัง

ปจจุบัน โดยชุมชนจึงมีการดําเนินชีวิตท่ีคลายกัน ทั้งภาษา ความเชื่อ และวิถีของการดําเนินชีวิต จากคํา

บอกเลา บานเราจะมีประเพณีชวยเหลือซึ่งกันและกัน ที่เปนทั้งสิ่งของและเงินทอง ซึ่งเปนเอกลักษณ



๘๖ 

เฉพาะในหมูบานชุมชนของเรา การชวยเหลือเปนการสนับสนุนเก้ือกูลกันดวยความเปนพี่นองและกลุมรวม

ทางวัฒนธรรมประเพณีรวมกัน โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการกําหนดพิธีกรรม และความเชื่อ โดยขอมูล

เก่ียวกับชุมชนที่เนื่องดวยวิถีชาติพันธุผูใหขอมูลจะใหขอมูลคลายกัน ทั้งพระครูสังฆรักษนิรันต ฐิตวิริโย๑๓ 

วัดบานสูตร ตําบลบางปลามา พระอธิการนพดล จิรสีโล
๑๔

 วัดบานดาน ตําบลบางปลามา พระครูใบฎีกา

จํานงค ปยวณฺโณ๑๕ เจาอาวาสวัดตะลุม ผูนําทางศาสนาแหงไทพวน ตําบลมะขามลม นายสุรพล จาสะอาด๑๖ 

(ประธานกองทุนเงินลาน) นางเบญจมาศ ขาวเข็มทอง๑๗ ประธานกองทุนกลุมสัจจะออมทรัพย นางอาภา 

มาเปย๑๘ บานโบราณพิพิธภัณฑไทพวน บานไผเง หมู ๑ อาจารยบุญธรรม ปนวิเศษ๑๙ อดีตขาราชการ

บํานาญ ที่ทําหนาที่เก็บเงินประปา ปนเงนิประปา มีเงินอยูประมาณ ๔ แสน เปนการจัดสรรคเพ่ือระบบ

ชวยเหลือสวัสดิการชุมชน ซึ่งจากการศึกษาขอมูลไดขอสรุปวาการจัดการที่เขมแข็งทําใหเกิดการ

ประยุกตใชหลักพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนได 
 

   
 

ภาพประกอบที่  ๓.๗ 

วิถีเกษตรแบบยังชีพ และการเกษตรแบบผสมผสาน รูปแบบการดาํเนนิชีวิตของชาวไผเง 

อ.บางปลามา จ.สพุรรณบุรี ภายใตกลไกการผลิตเชิงพาณิชยในปจจุบัน 

                                           
๑๓

 สัมภาษณ พระครูสังฆรักษนิรันต ฐิตวิริโย, วัดบานสูตร ตําบลบางปลามา, เม่ือวันท่ี ๒๐ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๔

 สัมภาษณ พระอธิการนพดล จิรสีโล, วัดบานดาน ตําบลบางปลามา, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๕

 สัมภาษณ พระครูใบฎีกาจํานงค ปยวณฺโณ, เจาอาวาสวัดตะลุม ตําบลมะขามลม, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน

มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖

 สัมภาษณ นายสุรพล จาสะอาด, ประธานกองทุนเงินลานหมูบานไผเง, เม่ือวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๗

 สัมภาษณ นางเบญจมาศ ขาวเข็มทอง, ประธานกองทุนกลุมสัจจะออมทรัพยหมูบานไผเง, เมื่อวันที่ 

๒๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๘

 สัมภาษณ นางอาภา มาเปย, บานโบราณพิพิธภัณฑไทพวน, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๙

 สัมภาษณ อาจารยบุญธรรม ปนวิเศษ, กรรมการหมูบานไผเง, เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐. 



๘๗ 

นอกจากนี้ในชุมชนยังมีการรณรงคใหปลูกผักสวนครัว ทําใหมีการผลิตอาหาร ที่ปลอดสาร 

ปลอดภัย และเปนประโยชนสําหรับชุมชน เหลือจากกินแจกจาย เหลือจากแจกจายญาติไดสงเสริมให

เกิดการคาขายแลกเปลี่ยนกันในชุมชน ในสวนของระบบการเงินจะมีกองทุนหมูบานท่ีสงเสริมใหสมาชิก

ในชุมชนไดเขาถึงแหลงเงินทุน และสถาบันการเงินทองถิ่นในชุมชน โดยมีประธานและกรรมการ ใคร

ตองการอะไร เชน เงินชวยเหลือ ทุน เมล็ดผัก หรือองคความรูจากการปลูกผัก หรือองคความรูดาน

อาชีพรายได จะมีการเชิญบุคคลที่เก่ียวของเขามาดําเนินงาน และสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติงานในองค

รวมของการเพาะปลูกทั้งหมดดวยเชนกัน ดังนั้นจากสภาพโดยรวมของชุมชนบานไผเง จึงมีแนวคิดใน

เรื่องการชวยเหลือการดูแล และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพ่ือการผลิต การบริโภค ทําใหการขับเคลื่อน

พุทธเศรษฐศาสตรพึ่งตนเอง ชวยเหลือ แบงปน เกิดขึ้นในชุมชนดวย   

นอกจากนี้ในกลุมยอยยังมีคณะกรรมการปลูกผัก โดยพัฒนาการอําเภอไดจัดสรรงบ

สนับสนุน เพื่อการลดคาใชจายในครัวเรือน และเพิ่มผลิตภัณฑเพื่อการสรางรายไดเพิ่มและสรางอาชีพ

ใหกับกลุมในสวนของการปลูกผัก จะเปนการผลิตผักที่รวมกันปลูกในที่ดินของตนเอง จากนั้นจะมีการ

ควบคุมกลไกตลาด โดยมีการจัดผักสง และสงขายกันเองนอกชุมชน หรือตัดวงจรพอคาคนกลางโดยให

มาซื้อผักที่ชุมชนผลิตได นําไปขายตอในราคาทุน ท่ีไมตองผานพอคาคนกลางดวยเชนกัน 
 

    
 

ภาพประกอบที่  ๓.๘ 

ภาพวิถีทางศาสนาที่ชุมชนไผเง ที่มีวัดเปนศูนยกลาง อาทิ วัดวังน้ําเย็น วัดตะลุม  

และยังรักษาเอกลักษณของความเปนไทพวนไวอยูจนกระท่ังปจจุบัน  

  

สําหรับแนวทางการบริหารชุมชน จะทําใหเกิดการบริหารและขับเคลื่อนในเชิงจริยธรรม ทํา

ใหชุมชนเกิดการอยูรวมกัน ภายใตแนวคิดจริยธรรมชุมชน หรือกฏบัตรชุมชนเพื่อการอยูรวมกัน 

แนวทางในการบริหารชุมชนท่ีผสานกับหลักการยังชีพและจริยธรรมเชิงสังคมโดยมีกฏขอบังคับของ

ชุมชน บานไผเง หมูที่ ๑ ดังน้ี  

๑. ทุกคนในหมูบานตองใหความเคารพผูสูงอายุกวา ซึ่งบัญญัติเปนกติกาขอตกลงที่เนื่อง

ดวยศาสนาที่สอนใหคนเคารพ อาวุโส ผูใหญ จึงทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และใชชีวิตรวมกันภายใต

ความเคารพ ตามหลักคารวตาที่เกิดขึ้นในชุมชนไผเง 



๘๘ 

๒. ทุกคนตองรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณขีองหมูบานใหสืบตอไป   

๓. ตองเขารวมประชุมประชาคมหมูบานและทําความสะอาดหมูบานทุกวันที่ ๖ ของเดือน  

๔. สมาชิกในครอบครัวใดพัวพันยาเสพติดจะถูกตัดสิทธิ์ตาง ๆ จากทางหมูบาน  

๕. ตองแตงตัวใหเหมาะสมในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  

๖. ไมขับรถซิ่งและสงเสียงดังในหมูบาน  

๗. ไมกอเหตุทะเลาะวิวาทในงานรื่นเริงตาง ๆ  

๘. ตองรักษาดูแลสมบัติของหมูบาน  

๙. ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคบัของแตละกองทุนที่ตนเปนสมาชิก 

๑๐. ทุกครอบครวัตองปฏิบัติตามหลัก ๑๑ เปาหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณ (คิดดี พูด

ดี ทําดี คือ คนดี) 

จากลักษณะทางภูมิศาสตรของชุมชน ชุมชนบานไผเง จะเปนชุมชนที่มีพื้นที่ทางการเกษตร 

และมีลักษณะทางกายภาพเหมาะสําหรับการทํานา อาชีพของชาวบานจึงทํานาเสียเปนสวนใหญ โดยสวน

ใหญเมื่อทําการเกษตรแลวไดผลิตผลบาง หรืออาจบางปนํ้ามากเกิน จึงทําใหพื้นที่ทางการเกษตร ไดรับ

ผลเสียหาย ทําใหชุมชนตองมารวมกันคิด เพื่อแกปญหาหรือชวยเหลือซึ่งกัน ทําใหเกิดการคดิสรางอาชีพ 

เพิ่มรายได หรือไมตองรอผลิตผลทางการเกษตรแบบเดียว โดยการรอจากการทํานาเปนหลักแบบเดิม จึง

ทําใหเกิดการคิดในการชวยเหลือซึ่งกันมีการเลี้ยงสัตวเพื่อพาณิชย เชน การเลี้ยงปลาในบอดิน การเลี้ยง

หมู หรือปศุสัตวอื่น ๆ และแปรรูปผลิตภัณฑท่ีไดจากปลา เชน น้ําปลา ปลาแดดเดียว เปนตน 

 

๓.๒  แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย  

การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทยจากชุมชนตนแบบบานแม

กวัก อําเภองาว จังหวัดลําปาง และชุมชนบานไผเง อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถถอด

รูปแบบและแนวประยุกตการใชพุทธเศรษฐศาสตรจากชุมชนตนแบบได คอื 
 

๓.๒.๑  การประยุกตหลักพระพุทธเศรษฐศาสตรเพื่อการปฏิบัติ  

ผูใหขอมูลอาจไมไดยืนยันแนวคิดโดยตรง แตสะทอนคิดไดวา การลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเกิดการเรียนรู

ในเชิงของการประยุกต ผานแนวคิดเรื่องความสมดุล (มัชฌิมาปฏิปทา) ที่จากเดิมจะเปนการผลิตเชิง

พาณิชย เปนการปลูกพืชเชิงเด่ียว ซึ่งพบปญหาในเรื่องความผันผวนของราคาพืชผลทางการผลิต เม่ือได

มีการปรับความรู (ปญญา) นําแนวคิดในเรื่องพอเพียง หรือเกษตรวิถีใหม มักมีแนวคิดในเรื่องของการ

ผลิตอาหาร ที่ปจจัยในการยังชีพ จากนั้นนําไปสูการสงผลผลิตเหลานั้นไปสูการตลาด ใหความสําคัญกับ

ชุมชน สงใหชุมชนมีบทบาทรวม มีบทบาทตาม ทําใหดู ทําใหเปนแบบอยาง จากการสัมภาษณผูนํา

ชุมชน ใหขอมูลวาสมาชิกในชุมชนเปนไทยพวน มีภาษาและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ รวมท้ังการตั้ง

บานเรือน การตั้งถิ่นฐาน ซึ่งเปนเอกลักษณท่ีสามารถประสบพบเห็นได จนกระทั่ง คนท่ีใชเรื่องปญหา 



๘๙ 

ทําใหเห็นวาปญหาการครองชีพ ปญหาเรื่องสุขภาวะ และปญหาตาง ที่เกิดขึ้นทําใหผูอยูอาศัยประกอบ

อาชีพ และเล็งเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ จนกระทั่งสงผลใหเกิดกลไกการปฏิบัติท่ีดี 

จนกระทั่งกลายเปนความสําเร็จของชุมชน ดังน้ัน เม่ือพูดคุยปรึกษาหาขอสรุปรวมกัน จึงไดความรวมมือ

รวมใจ (สามัคคีธรรม) ไดการมีสวนรวม และการเห็นความสําคญัรวมกัน
๒๐

  

“...การสงเสริมใหสมาชิกในชุมชน ชวยกันคิด ชวยกันทํา เพ่ือใหเกิดการสรางอาชีพ สราง

รายได รวมทั้งเปนการสรางประโยชนรวมกันระหวาง การสงเสรมิใหสมาชิกในชุมชน ชวยกันคิด ชวยกันทํา 

ทําใหเกิดการระดมความคิด จากนั้นนําความคิดความตองการของชุมชน มาหาขอสรุปรวมกัน จนกระทั่ง

ไดขอตกลงเปนการทํากลุมดอกไมดอกดาวเรือง กลุมผักปลอดสารพิษ แลวนํามาตกลงกันทํา ทําใหเกิด

การประกอบอาชีพเสริมรายได โดยมีผูนําชุมชนมาเปนตัวกลางประสานและพาทํา นําทํา และรวม

ดําเนินการ ทําใหเกิดการเรียนรูในการบริหารจัดการชุมชนรวมกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกันและการ

หาอาชีพ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ทางการเกษตร เชนการปลูกผักปลอดสารพิษ การตั้งกลุมปลูกดาวเรือง 

ผานการสงเสริมและเปนคนกลางในการนําขายสูทองตลาด เพ่ือลดการตัดราคาของพอคาคนกลาง นํา

เงินเขากลุม และแบงปนอยางเปนระบบ ท้ังตัดสวนกําไรเปนสวน ๆ เพื่อทํามาเปนสวัสดิการและการ

ลงทุนในกลุมตอไป...”๒๑ 
  

๓.๒.๒  การประยุกตหลักพุทธเศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชุมชน  

แนวคิดที่สะทอนออกมาจากการบริหารและจัดการชุมชน สะทอนใหเห็นถึงความเพียร ตาม

หลักการทางพระพุทธศาสนาที่สวนใหญจะใหขอมูลเหมือนกันวา การมีความเพียร การมีความพยายาม

ไดกลายเปนชองทางหรือกลไกสําคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดประโยชนจากการดําเนินชุมชนและ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทําใหเห็นคุณคาและประโยชนของการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง หลัก

ความเสียสละ หลักการแบงปน  

๑. การประยุกตผานกิจกรรมชุมชน ในชุมชนจะมีการดําเนินกิจกรรมจํานวนมาก อาทิ 

กิจกรรมเชิงอาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุข กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมเชิง

วัฒนธรรมประเพณีวิถีทางศาสนา การทํากิจกรรมในเชิงชุมชน เชนการทําความสะอาด การรักษา

สิ่งแวดลอม ลวนผสมผสานเขากับแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาและสังคมทําใหเกิดการหลอมประสาน

เปนแนวคิด ไดอยางไร  

                                           
๒๐

 อรศิริ ปาณินท, “บานและเรือนพื้นถิ่นไทพวนบางปลามา สุพรรณบุรี : ความแปรเปลี่ยนและการปรบัตัว”, 

วารสารหนาจั่ว : สถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม, ปที่ ๘ ฉบับที่ ๘ (กันยายน ๒๕๕๔ - สิงหาคม 

๒๕๕๕): หนา ๒๐๑-๒๑๖. 
๒๑

 สัมภาษณ นายสุรพล จาสะอาด, ประธานกองทุนเงินลาน บานไผเง, เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๐. 



๙๐ 

 
 

ภาพประกอบที่  ๓.๙ 

เคร่ืองมือการพัฒนาอันเปนหัวใจของการพัฒนาและประยุกตใชหลักพุทธศาสนาในวิถีเศรษฐกิจชุมชน 

 

จากภาพสะทอนคิดไดวา ชุมชนชาวไผเง มีการประชุมกันอยางตอเนื่อง จากการสัมภาษณ

ผูนําชุมชน และการสัมภาษณกรรมการหมูบานใหขอมูลไวใกลเคียงกัน คือมีการประชุมกันอยางตอเน่ือง 

และใชการประชุมนี้ เปนกลไกรวมในการพัฒนาชุมชน กอใหเกิดการขับเคลื่อนเปนพลังชุมชน ตาม

แผนภาพ (๑) มีการระดมความคิด อยางตอเนื่อง (๒) มีการพัฒนาคน อาทิ มีกิจกรรมท่ีเน่ืองดวย อสม.

หรือกิจกรรมในเชิงของการฝกอบรม ฝกอาชีพ หรือฝกการเรียนรูเชิงเครือขาย ไดมีการสงบุคลากรไป

รวมอบรม เพื่อประโยชนตอการจัดการชุมชน  

๒. การประยุกตผานอาชีพ สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนไดสรางอาชีพ มีอาชีพ ผานแนวคิด

เรื่องการแสวงหา (อารักขาสัมปทา) เม่ือหามาไดรูจักการลงทุน หรือนําทุนไปสรางทุนตอเพื่อประโยชน

ในการยังชีพ ประกอบอาชีพ และนําอาชีพนั้นไปสงเสริมใหเกิดกลไกสวนรวมประโยชนขององคกรเปน

สําคัญดวยเชนกัน หมายถึงในชุมชนบานไผเง และชุมชนในหมูบาน ของลําปาง เปนชุมชนที่ใชหลัก

แนวคิดในเรื่องความสามัคคี (สามัคคีธรรม) การมีสวนรวม และการดําเนินชีวิตตามแนวคิดในเรื่องความ

พอเพียง โดยเนนวิถีทางการเกษตรแบบเดิม แตนํามาเพิ่มรายไดและชองทางการตลาดและการคาให

เกิดขึ้นเพ่ือประโยชนของชุมชน ดังปรากฏในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มผลผลิตทาง

การคาใหเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองและมีจํานวนมากขึ้นดวย  

๓. การประยุกตผานแนวทางในการดําเนินกิจกรรมรวมกันในองครวม แนวคิดเร่ืองสามัคคี

ธรรม ที่เกิดข้ึนจากการทํากิจกรรมรวมกัน การสงเสริมกิจกรรมเพื่อเปนการชวยเหลือสังคมในองครวม

กลายเปนแนวทางหนึ่งในการประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดเสรีภาพทางการคิด และ

เครื่องมือ 

การพัฒนา 

 

ระดมความคิด 
 

ตรวจสอบได 

 

ความเสมอภาค 

 

การมีสวนรวม 

 

เกาะติดปญหา 

 

พัฒนาคน 



๙๑ 

ประยุกตหลักการทางพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ ทําใหเกิดความรวมมือ (สามัคคีธรรม) ดําเนินกิจกรรม

ท่ีเปนประโยชนรวมกัน (อัตตประโยชน) เปนไปเพื่อประโยชนของชุมชน ของคนในองคกร และประโยชน

ของสวนรวมในองคกรในภาพกวางดวย 

 
 

ภาพประกอบที่  ๓.๑๐  แนวคดิอันเปนการประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือการใชในชุมชน 

 

จากแผนภาพสะทอนใหเห็นวาในแตละชุมชน ที่ใหขอมูล จะมีฐานในเร่ืองของการแสดงความ

โปรงใส จนกระท่ังเปนผูที่ใหเกิดความไววางใจ (ศรัทธา) ที่กอใหเกิดการยอมรับ การทําตาม การดําเนิน

ตาม หรือการเชื่อและยอมปฏิบัติตาม ซึ่งนับเปนเอกลักษณของการจัดการชุมชน ที่กอใหเกิดการ

ขับเคลื่อนหรือการเคลื่อนไหวไปตามแนวทางท่ีจะพึงเกิดข้ึนทั้งในสวนของการสงเสริมการพึ่งพาตนเอง 

(อัตตนาถ) ท่ีทําใหเกิดอาชีพ รายได และการพ่ึงพาตนเองเปนสําคัญ รวมไปถึง การสงเสริมใหเกิดการ

ขับเคลื่อนในภาพรวมตอตนเองอยางเปนสําคัญ จนเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนตนเอง และผูอื่นดวย  

“...การสงเสริมใหสมาชิกในชุมชน ชวยกันคิด ผานการประชุมผูนําชุมชน และคณะกรรมการ

ชุมชนหมูบาน ทําใหเกิดการระดมความคิด ออกความเห็น และแบงปนความรูรวมกัน จนกระท่ัง

กลายเปนสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชวยกันทํา เพื่อใหเกิดการสรางอาชีพ สรางรายได รวมทั้งเปน

การสรางประโยชนรวมกัน...”๒๒ 

การประยุกตผานการออม หมายถึง การใชการออม ซึ่งในกลุมชุมชนทั้งสองจะมีชุมชน

ตนแบบในการดําเนินกิจกรรมชุมชน เชน กองทุนหมูบาน กลุมสัจจะ กลุมออมทรัพยเพ่ือการดําเนินการ

เฉพาะทาง เชน กลุมดาวเรือง ของไผเง สุพรรณบุรี กลุมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรของ บานแมกวัก 

ลําปาง การสะสมทุนเพื่อสงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาชุมชน และสงเสริมใหชุมชนเกิดรายได 

การสรางอาชีพ  ทําใหคณุภาพชีวิต และการดําเนินชีวิตเปนสุข ตามคตอิยูเย็นเปนสุข ท่ีไดรับรางวัลมา  

                                           
๒๒

 สัมภาษณ พิสมัย ทองภา, ผูใหญบานหมูที่ ๑ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม 

๒๕๖๐. 

จุดเดน 

ระบบกลุม 

มีสวนรวม 

พึ่งตนเอง 

เสียสละ เวท ี

จุดเดน 

โปรงใส 



๙๒ 

๓.๓  ผลการประยุกตหลักพุทธเศรษฐศาสตรผสมผสานกับวิถีทางศาสนา  

หากพิจารณาในองครวมชุมชนสวนใหญสัมพันธกับชุมชนทางศาสนามีวัดที่เนื่องดวยศาสนา

จํานวนมาก และที่สําคัญทําใหเกิดการใชวิถีทางศาสนาเปนเครื่องประสานการทํากิจกรรมรวมกันในองค

รวม เชน งานบุญ งานบวช งานประเพณีวิถีทางศาสนาในองครวมดวยเชนกัน  ดังปรากฏในเขตของ

ชุมชนจะมีหมูบานที่เอื้อใหเกิดประโยชนในการดําเนินชุมชนตามแนวทางท่ีเอ้ือใหเกิดประโยชนในองค

รวม และที่สําคัญทําใหเกิดการขับเคลื่อนชุมชนในองครวมทําใหเกิดการใชวิถีทางศาสนามาเปนสวนหนึ่ง

ของกิจกรรมชุมชน ที่ประสานชุมชนเขากับอาชีพ การผลิต และการกระจายรายได การประยุกตหลัก

พุทธธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต  

๑. การประยุกตหลักสามัคคีธรรม (สามัคคี) ความสามัคคีเปนหัวใจทําใหชุมชนเกิดการ

ประสานอยูรวมกัน ภายใตความเก้ือกูล แบงปน และใหโอกาสซึ่งกันและกันในทุก ๆ กิจกรรมจะมีแนวคิด

ในการชวยเหลือกัน ดังท่ีใชวัดเปนฐานการประชุมอยางตอเนื่อง ใชระบบวัดเปนการสรางเครือขาย

สามัคคี ใชกลไกของระบบชุมชน เปนเครื่องอํานวยความสะดวก ใหเกิดข้ึนและเปนพลังในการชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน จนกระทั่งเปนพลังใหกับชุมชน อยางตอเนื่อง ดังปรากฏกิจกรรมชุมชนในเรื่องการ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และกิจกรรมอื่น ๆ เชน จิตอาสาพัฒนาชุมชน จิตอาสาพัฒนาวัด กิจกรรมท่ีเน่ือง

ดวยการใหการบริการและการชวยเหลือในชุมชนก็จะรวมแรงรวมใจ และใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ดังน้ันความสามัคคี จึงเปนฐานของการใหความรวมมือและใหการชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 
 

 
 

ภาพประกอบที่  ๓.๑๑ 

การสรางกิจกรรมผานอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน อาทิ กลวย ถัว่ และผลิตภัณฑทางการเกษตร 

 

๒. การประยุกตหลักความพอเพียง (มัชฌิมา-สมดุล) เปนการประยุกตที่มีฐานของความ

สมดุลภายใน ระหวางการดําเนินชีวิต จากการสังเกต และการมีสวนรวมกับชุมชน มีการประยุกตหลัก

ความพอเพียง ผานชุมชนตนแบบอันไดจากการไปศึกษาดูงาน จากชุมชนอื่น ๆ จากนั้นนํามาพัฒนาใน

แบบท่ีชุมชนเห็นสมควรรวมกัน เปนตนแบบใหกับชุมชน และที่สําคัญการผสานแนวคิดตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ทําใหชุมชนตื่นตัว เห็นดี เห็นงามรวมกัน ภายใตแนวคิดความสมดุล พอดี ไมอยาก

ไดมากจนเกินความพอดีจนกระทั่งกลายเปนความโลภ แตเปนการผสมผสานใหเกิดขึ้นภายใตความใสใจ 



๙๓ 

(ฉันทะ) และนํามาพัฒนาเนื้องานใหเกิดเปนผลได (วิริยะ) หมายถึง การประกอบอาชีพบนฐานอาชีพเดิม 

จากนั้นมีการสงตอสรางตอ การปลูกผัก และพืชตามกลไกทางการตลาด และกอใหเกิดการขับเคลื่อน

เปนผลิตผลใหกับชุมชน และใหกับทองตลาด สรางอาชีพ และสรางมูลคาเพ่ิมจากที่ดิน แตก็อยูภายใต

ความสมดุล กินเหลือพอใช กินเหลือแบงปน เพื่อประโยชนสําหรบัการดําเนินอาชีพ 

๓. การประยุกตหลักอปริหานิยธรรม จากที่พบชุมชนจะมีลักษณะของการใชแนวคิดเรื่อง

สามัคคีธรรมเปนกลไกขับเคลื่อนชุมชนใหประสบผลเปนชุมชนตนแบบระดับจังหวัด ท้ังในสวนสุพรรณบุรี 

และลําปาง โดยมีการใชหลักอปริหานิยธรรม ใชความสัมพันธแบบเครือญาติ ใชการประชุมพูดคุยกันอยาง

ตอเนื่อง และภาระงานที่กําหนด พรอมเพียงกันดวยการเริ่มและการเลิก บัญญัติกําหนด หรือวางแนว

ปฏิบัติรวมกันในชุมชน ใหความเคารพ ใหเกียรติปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน หรือผูใหญที่มีประสบการณ

และนํามาแบงปนถายทอด ใหเกียรติสมาชิกในกลุม รวมทั้งยกยองคนทํางานหรือใหความสําคัญทั้งกลุม

สตรี หรือกลุม ท่ีเปนสมาชิกรวมในชุมชน และท่ีสําคัญท้ังสองชุมชนมีวัด และศาสนา เปนหลักในการ

กํากับทางศีลธรรม จึงเห็นกิจกรรมรวมระหวางตัวแทนทางศาสนาและชุมชนเกิดข้ึนรวมกันอยางตอเนื่อง 
 

 
    

ภาพประกอบที่  ๓.๑๒ 

การประชุม พดูคุย แบงปนในสภาพปญหาทองถ่ิน และชุมชน 

รวมทั้งนาํองคความรูที่เก่ียวกับอาชพี การประกอบอาชีพ นํามาเสริมใหกับชุมชนอยางตอเน่ือง 

 

๔. การประยุกตผานอาชีพสรางสรรค ในความหมายนี้ ท้ังสองชุมชนที่เปนตนแบบจะ

ประยุกตผานกิจกรรม “สามัคคี-มีปญญา-พัฒนาเพื่อประโยชนชุมชน” เปนการผสมผสานแนวคิดทาง

ศาสนา ซึ่งอาจจะโดยตั้งใจไมตั้งใจ แตไดกอใหเกิดผลิตภัณฑ ผลิตผลจากชุมชน มีการประยุกตผาน

หลักการมีสวนรวม การผสมผสาน การสามัคคี รวมดวยชวยกัน ออกแรง โดยมีเปาหมายเปนผลได กําไร

พอประมาณ เหลือแบงขาย กําไรเขาชุมชน เกิดความงอกเงย เปนผลได ผลประโยชนตอชุมชน รวมกัน 

กลายเปนผลิตผลชุมชนในเชิงประจักษ ดวยพื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีทางการเกษตร ทั้งสองชุมชนจะมี

การประสานใหเกิดความรวมมือ โดยใชกิจกรรมเปนการเสริมสรางความรวมมือ ดังนั้นทุกกิจกรรม ทุก



๙๔ 

กลุมอาชีพ หรือกลุมผลิตภัณฑ จึงเปนแบบการทําเพื่อประโยชน (อัตถะ-อัตตประโยชน) ท้ังในเชิงบุคคล 

เปนผลไดในรูปแบบของกําไร เปนประโยชนแกสวนรวม (หิตประโยชน) ที่จะทําใหชุมชนไดรวมดวย

ชวยกัน ในการผลิตแลวขาย เหลือนําไปแปรรูป ทําใหชุมชนในภาพกวางไดบริโภคของดี มีคุณภาพ 

ปลอดภัย ปลอดสาร อาทิ ผักปลอดสารพิษของท่ีมีการบรรจุหีบหอ อยางดีมีคุณภาพ หรือผลิตภัณฑ 

แปรรูปจากกลวยเปนตน จากทั้งสองชุมชนตนแบบท่ีนํามาเปนกรณีตัวอยางในงานวิจัยนี้  

๕. ประยุกตผานการเรียนรูจากชุมชนอื่น ๆ  หากเอาแนวคิดเรื่อง “ปญญา” ทางพระพุทธศาสนา

มาเปนฐานในการจัดการชุมชน การแสวงหาความรูอื่น (ปรโตโฆษะ) ตามหลักของการแสวงหาความรู

จากแหลงอ่ืน จากคําบอกเลาของผูนําชุมชน จะไดยินในเรื่องของการใหชุมชนอ่ืนมาแนะนํา โดยการเชิญ

บุคคลที่มีความรูเฉพาะเรื่องมาฝกอบรมอาชีพ ฝกอบรม การทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง  

๖. การประยุกตสูความเปนเลิศ ในทางศาสนาอาจไมไดบอกวาชุมชนหมูบานจะตองสูความ

เปนเลิศ แตในความหมายของการประกวดก็ดี การแขงขันก็ดี มีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการเรียนรู

ขอบกพรอง “อานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน” เพื่อเปนฐานของการจัดการชุมชน และกอใหเกิดการ

ขับเคลื่อนโดยสมาชิกในชุมชน ทําใหเกิดพลังและความเขาใจตอกันและกัน นําไปสูการปรับปรุง 

ประยุกตแนวทางในการอยูรวมกัน ตามกรอบและฐานคิดทางศาสนาโดยมีเปาหมายเพื่อความเปนเลิศ 

และอยูรวมกันอยางสงบสุข   
 

   
 

ภาพประกอบที่  ๓.๑๓ 

การนาํบุคลากรในชุมชน ไปแสวงหาองคความรู ในกลุมชุมชนตัวอยางท่ีประสบความสาํเรจ็ 

เปนการแสวงหาความรู (ปญญา) ใหเกิดขึ้นเพื่อนาํมาเสริมประกอบอาชีพใหกับชุมชนของตัวเอง 

    

๗. การประยุกตสูการปฏิบัติจริง หมายถึง นอกเหนือจากการใชหลักปฏิบัติแลว การเรียนรู

สูการประยุกต เร่ิมจากการเรียนรู การเขารวมอบรม การเชิญวิทยากร หรือบุคคลที่มีความรูเก่ียวกับเรื่อง

นั้น ๆ มารวมสงเสริมใหเกิดการพัฒนาจากนั้นนําไปสูการลงมือทําจริง (ปฏิบัติ) ทั้งในสวนของการสรางองค

ความรูทางการเกษตร พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร จากนั้นนําไปสูการลงมือทํา เชน การเลี้ยงปศุสัตว มีไก 



๙๕ 

หมู ปลา และสัตวเชิงพาณิชย ดังกรณีบานไผเง จะมีการเลี้ยงปลา และเลี้ยงพัฒนาพันธุไกชน ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดไกพระนเรศวรในบางพื้นที่เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย หรือในลําปาง ก็มีการเลี้ยง

แพะตามเงื่อนไขของสัตวเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการบริโภค ก็มีการสงขายตามตลาด ซึ่งเหลานี้เปนการ

ประยุกตภายใตความเปนไปได และลงมือทํา ผานการเรียนรูจากประสบการณและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน

ดวยเชนกัน 

 

๓.๔  สรุป  

จากการศึกษาวิจัยจากหลักฐานงานเชิงคุณภาพ จะพบวาในประเทศไทยมีการเสนอหลักคิด

ทางดานพุทธศาสตรมาสูสาธารณะดวยการนําเสนอแนวคิด ดังปรากฏในงานของพุทธทาสภิกขุ ภายใต

แนวคิดธรรมิกสังคมิยม ที่ใหความสําคัญกับการนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใช หรือ

นักวิชาการชาวตางชาติอยาง ที่นําเสนอแนวคิดในเรื่อง Small and Beautiful หรือนักวิชาการชาวไทย

อยางอภิชัย พันธุเสน หรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) รวมไปถึงทานมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

ท่ีนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชจนกลายเปนผลและขับเคลื่อนในองครวม หรือการที่พระ

มหาวุฒิชัย วชิรเมธี นําแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปสูการตั้งวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร พรอมกับการ

ลงมือพาชาวบานทําเกษตรภายใตแนวคิดทางพระพุทธศาสนาดวยเชนกัน อีกนัยหนึ่งก็มีนักปฏิบัติไดนํา

แนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปผสานเพ่ือการปฏิบัติ  ดังกรณีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ที่

นําแนวคิดไปสงเสริมพัฒนา พาทําใหดู ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนกระท่ังกลายเปนโมเดล

ตนแบบใหกับสังคมไทยในองครวมดวยเชนกัน รวมไปถึงหลายชุมชนประสบความสําเร็จ จนกระทั่งเปน

ชุมชนตนแบบ ดังปรากฏดังงานพัฒนาชุมชนภายใตภาระของ พระพยอม กลฺยาโณ วัดสวนแกว จังหวัด

นนทบุรี กับการเปนพระสงฆนักพัฒนาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ ชุมชน และคุณภาพชีวิต หลวงพอ

พระสงฆท่ีเปนตนแบบอีกหลายชุมชน ทั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยแหงจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดและ

ชุมชนอ่ืน ก็เกิดข้ึนภายใตแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตรโดยการผสมผสานระหวางแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนากับการยังชีพเพ่ือใหเกิดการขับเคล่ือนในองครวม     

ดังน้ัน ในภาพรวมการประยุกตใชหลักพุทธเศรษฐศาสตรที่ปรากฏ จึงเปนการประยุกตหลัก

พุทธธรรมในพระพุทธศาสนา ภายใตกลไกการผลิตทางการเกษตร ใชปญหานํา (ทุกข) แลวหาทางออก

จากปญหา (ปญญา) สูการพูดคุย แลกเปลี่ยน ผูนําชุมชน ที่เปนฝายบานเมือง ชุมชน และผูนําทาง

ศาสนา สรางสามัคคีธรรม ทําใหเกิด การลงความคิด ลงมือทํา ลงแรงรวมกัน จนกระท่ังการสรางอาชีพที่

อยูบนฐานของเกษตร เพ่ิมรายได เพ่ิมผลผลิต ตามหลักสามัคค ีมองประโยชน ใชประโยชน และแบงปน 

เสียสละรวมกัน (จาคะ) ขับเคลื่อน สังคมการเรียนรูจากประชาคมอื่น ๆ ผานประโยชนเพื่อการอยู

รวมกันอยางสงบสุข ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน ระดมความคิด (ปญญา) เกาะติดปญหาโดยผูนํา

ชุมชน  ทํางานรวมกันสรางผลประโยชนรวมกันโดยเปาหมายในเรื่องความเสมอภาค พัฒนาคนใหคนใน



๙๖ 

ชุมชนไดประโยชน การมีสวนรวมในเชิงความคิด และผลประโยชน ความเสมอภาคเทาเทียมระหวางกัน

และกันของท้ัง ๒ ชุมชนท่ีใชเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ และท่ีสําคัญตามหลักพระพุทธศาสนาคือหลัก

ความบริสุทธิ์ หรือตรวจสอบได โปรงใสและมีกติกาในการแบงปนอยางเทาเทียม มีธรรมมาภิบาลใน

ชุมชนรวมกัน ซึ่งนับเปนหัวใจสําคัญและสอดคลองกับแนวคิดในเร่ืองมัชฌิมา เศรษฐกิจพอเพียงและสรุป

เปนพุทธเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ คือการประยุกตหลักพุทธศาสนาในการใชกับการบริหารจัดการ

ชุมชนวาดวยการผลิตและบริโภคอยางสมดุล 

 

 

 

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   



 
บทที่  ๔ 

 

รูปแบบการเรยีนรูการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย 

 
จากการศึกษาวิจัยพบวาชุมชนที่มีการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในสังคมไทย เปนชุมชน

ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการแนวทางหรือการประยุกตใชรูปแบบการเรียนรูการประยุกตใช

พุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย สามารถถอดเปนองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบหรือ

แนวทางจากการประยุกต ไดคอื   

 

๔.๑  แนวทางการประยุกตใชแนวคิดทางพุทธเศรษฐศาสตร 

จากภาพลักษณท่ีปรากฏสะทอนใหเห็นไดวา แนวคิดและหลักปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนภายใต

กระบวนการทางเศรษฐศาสตร การบริหารทุน การใชทุน และกลไกของทุน จากกลุมตัวอยางของการ

ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในสังคมไทย ไดสะทอนผลและแนวคิดเพื่อการปฏิบัติใน ๒ กระบวนการที่

กอใหเกิดการขับเคล่ือนและซอนทับภาพลักษณท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ดังปรากฏ 
 

๔.๑.๑  การประยุกตโดยหลักการ 

จากขอมูลที่พบในชุมชนทั้ง ๒ แหง จะมีลักษณะของชุมชนเอกลักษณทางศาสนาโดย เปน

ชุมชนคนเมืองใชภาษาคําเมือง สื่อสารระหวางกัน มีวิถีชีวิตกิจกรรมเนื่องดวยพระพุทธศาสนา สวน

ชุมชนบานไผเง เปนชุมชนไทพวน ที่มีประวัติการอพยพยายถิ่นมาจากเวียงจันทรนับแตอดีต แตก็ยังเปน

ชุมชนที่มีภาษาพูดและวัฒนธรรมความเชื่อสํานึกท่ีใกลเคียงกัน วิถีทางศาสนา หลักการทาง

พระพุทธศาสนา ทั้งในสวนของสามัคคี (สามัคคธีรรม) การใชการแสดงความคิดเห็นผานการประชุม ผาน

การพูดคุย เพื่อใหไดองคความรู (ปญญา) การใชแนวคิดในเรื่องของการดําเนินชีวิตรวมกันเพื่อความสุข 

(อปริหานิยธรรม) ท่ีจะเปนกลไกเก้ือหนุนใหเกิดการดําเนินชีวิตรวมกันภายใตความเปนไปได หรือจะ

กอใหเกิดการขับเคลื่อนไปขางหนาไดรวมกัน    
 

๔.๑.๒  การประยุกตโดยการนําปฏิบัติการ 

หมายถึง คนในชุมชนรวมปรึกษาและนําแนวปฏิบัติไปปฏิบัติใชในชุมชน ในความหมายนี้

จากที่พบเห็นชุมชนที่เคยทําอยางไร จะปฏิบัติและทํากันในแบบเดิม เชน วิถีเกษตรแบบยังชีพ มาเปนวิถี

เกษตรแบบพาณิชย และพัฒนามาเปนวิถีเกษตรแบบอุตสาหกรรม การที่การทํานากลายเปน

อุตสาหกรรมอาหาร มีการผลิตเพ่ือจําหนายเพื่อขาย ก็จะทําเพื่อขาย แตผูผลิตกับไมไดคิดตอ วาจะทํา



๙๘ 

ขาวแลวนํามาแปรรูปมาพัฒนา แตเม่ือมีแนวคิดทางเกษตรแบบใหม มีการบริหารจัดการชุมชนในแบบ

ผสมผสานไดมีการนําสิ่งที่เคยปฏิบัติมาปฏิบัติ โดยมีระบบคิดในเรื่องคุณภาพ แมจะยังเปนวิถีแบบเดิม

แตก็เต็มไปดวยการเรียนรูในแบบเดิมปฏิบัติในแบบเดิมแตมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางคุณภาพ และคุณคา 

การทํานาจากท่ีแตเดิมใชวิถีของการใชสารเคมี ก็มองเรื่องคุณภาพของขาว การผลิตขาว การผลิตผล

ทางการเกษตรที่เนนการปลอดสารเคมี ที่เนนใหเกิดคุณคาและคุณภาพในคราวเดียวกัน ขายไดราคา แต

สุขภาพจากการบริโภคก็ตองมาดวยกัน ดังนั้นแนวคิดเรื่องการไมเบียดเบียน (ปาณาติบาท) การไมเอา

เปรียบในสวนของการผลิตเพื่อการบริโภคเนนทําใหมีคุณภาพ (อทินนาทาน) หรือการใชความจริงเปน

เครื่องยืนยันความจริงใจตอการผลิตในแบบเดิม (มุสาวาท) และที่สําคัญไมไดทําใหกลไกทางการตลาด 

หรอืราคามาชี้นําในแบบเดิมอยางท่ีเคยเปน (สติ-ปญญา) ที่จะมาเปนเครื่องชี้นํากํากับตลาดในแบบเดิม 

มีการผลิตเพื่อแลกเปลี่ยน มีการผลิตเพื่อนําไปสูการใชบริโภคในชุมชนกันเพิ่มมากขึ้น ภายใตกระแส

วิธีการเดิมแตเนนกลุมเปาหมายการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและในชุมชน จึงกลายเปนประยุกต

ผานแนวปฏิบัติเดิม ๆ ที่เคยกระทํามา  
 

๔.๑.๓  การประยุกตโดยนวัติปฏิบัติการ 

จากขอมูลที่พบจะเห็นวาแนวปฏิบัติของชุมชนท้ังสองชุมชนกลุมตัวอยาง จะมีลักษณะของรูป

แบบเดิม ในเรื่องวิถีทางการเกษตรและการกระทําแบบยังชีพ ไดมีการแสวงหาความรู โดยการประสานกับ

ชุมชนอ่ืน ๆ  ศึกษาดูงานในชุมชนอื่น หรือการเชิญวิทยากรจากแหลง ๆ  อื่น ๆ โดยผูนําชุมชนเปนผูนํามา เพื่อ

สรางองคความรู ฝกอาชีพ พัฒนาอาชีพ พัฒนางานใหเกิดข้ึนแกชุมชนของตนเอง รวมทั้งการที่มีหนวยงาน

พัฒนาชุมชนของจังหวัด หนวยงานขององคกรบริหารสวนทองถ่ินไดเขามาเปนภาคีรวมในการบริหารชุมชน 

จึงทําใหเกิดการประยุกตแนวทางเศรษฐศาสตรในแบบวิถีพุทธ ผานการสรางมูลคาเพิ่ม “นวัตปฏิบัติ” คือ

การลงมือทําและเรียนรูผิดถูก พรอมมีการแนะนําใหเกิดผลในทางปฏิบัติจริง ดังกลุมผักผลไม กลุม

ดาวเรือง กลุมอาชีพผลิตภัณฑในครัวเรือน กลุมกลวยแปรรูป กลุมผลิตจากปลา ที่ไผเง สุพรรณบุรี กลุม

ผักปลอดสารพิษจากทั้ง ๒ ชุมชน จึงเกิดขึ้นในชุมชนตนแบบ เปนกลุมอาชีพที่เปนตนแบบและประสบ

ความสาํเร็จในการดําเนินการมีผลเปนการไดรับการยกยองในระดับชุมชน จังหวัดและระดับชาติ 
 

๔.๑.๔  การประยุกตโดยการพัฒนาปฏิบัติการ 

จากขอมูลของท้ัง ๒ ชุมชน จะมีความเหมือนกันตรงท่ีมีการแสวงหาองคความรูแลวนําองค

ความรูเหลานั้นมาทดลองและปฏิบัติ ใชและพัฒนาการ อาทิ การผลิตสินคาชุมชน เปนกลวยตาก ใสหีบ

หอ ผักปลอดสารพิษ กลุมปลูกดอกดาวเรือง สงขายไปผลิตเปนพวงมาลัย กลุมผลิตปลาแดดเดียว หรือ

ผลิตภัณฑเนื่องดวยปลา เชน ปลารา น้ําปลา ของชุมชนไผเง (สุพรรณบุรี) ลวนผานการเรียนรูจาก

ประสบการณดั้งเดิม แลวนํามาพัฒนาตอใหเปนผลิตภัณฑของตัวเอง ใชฐานคิดแบบปญญา แลวนํามา

พัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดเปนสินคาชุมชน  มีการสรางองคความรูในแบบของการศึกษากลไกการตลาด มี

การศึกษาจากหนวยงานภายนอก ที่เกิดขึ้นในชุมชน มีการจัดอบรมโดยผูใหญ จัดอบรมอาชีพโดยองคกร



๙๙ 

ปกครองสวนทองถิ่น มีการเขาไปกําหนดตลาด เปนตัวกลางเพื่อชวยเหลือชุมชนในแบบประสานให

ขอมูล และเปนผูสรางกลไกตอรองกับระบบตลาดในหรือสรางแหลงการเรียนรูใหกับชุมชน ดังกรณีไผเง 

มีศูนยการเรียนรู ที่ชุมชนมีการสรางตลาดทดลองใหเกิดขึ้นกับชุมชน และใชตลาดทดลอง เปนพื้นที่

กลางในการผลิตสินคาสูชุมชน ใหเกิดเง่ือนไขและกลายเปนกลไกทางการเกษตรรวมดวยเชนกัน  
 

๔.๑.๕  การประยุกตโดยสะทอนผลจากการปฏิบัติการ 

ในมุมมองจากการสัมภาษณและเก็บขอมูล การเรียนรูจากประสบการณเดิมมีผลตอการ

กําหนด และตัดสินใจของผูใชผลิตภัณฑใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องนับแตตน ทําใหเกิดการเรียนรู แลวนํา

การเรียนรูนั้นมาพัฒนาตลาด และกลไกทางการตลาดทําใหเกิดการยอมรับในกลไกทางการตลาดอยาง

ตอเนื่องกลายเปนกลไกรวมระหวางตลาดผูบริโภคและตลาดผูผลิต ดวยเชนกัน  

จากขอมูลที่ยกมาสะทอนใหเห็นวาวิธีการประยุกตที่สามารถถอดบทเรียนจากท้ังสองชุมชน 

หรือวิธีการในการถอดบทเรียน สรุปบทเรียน และพัฒนาเปนองคความรูจากการประยุกต ถามชุมชนวารู

เรื่องหลักพระพุทธศาสนาใหม ก็อาจตอบวาไมรูหรือรูแตผิวเผิน แตในขอเท็จจริงในวิธีการประยุกต

เหลานั้นไดสะทอนใหเห็นวาอยางไรเสียกลไกเหลานี้ไดกอใหเกิดองคาพยพเปนกลไกรวมและเปนนวัตกรรม

รวมระหวางชุมชน การนําไปประยุกต ถึงจะไมรูถึงหลักการโดยตรง แตโดยวิถีธรรมชาติและการเรียนรูได

สงผลใหเกิดการสรางนวัตกรรมเชิงระบบรวมดวยชวยกันดวย และในเวลาเดียวกันในการประยุกตเหลานั้น 

เปนพลังของการขับเคลื่อนในองครวม ซึ่งในการสํารวจวิจัยนี้ไดขอสรุปและนําเสนอในภาพรวมดังปรากฏ 

 

๔.๒  รูปแบบการเรียนรูการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชมุชนตัวอยางในสังคมไทย 

ชุดการเรียนรูโดยผลการศึกษา จะไดเปนชุดการเรียนรูที่เปนแนวทางเพ่ือการศึกษาทําความ

เขาใจเก่ียวกับความรูเก่ียวกับพุทธเศรษฐศาสตรท่ีจะเอ้ือใหเกิดการขับเคลื่อนตอความเปนเศรษฐศาสตร

ตามแนวพุทธที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  
 

๔.๒.๑  รูปแบบเรียนรูดานหลักพุทธธรรม 

หมายถึง ชุมชนชาวพุทธ มีความรู ใชความรูจากวิถีชุมชนในมิติทางศาสนาใชหลักการทาง

ศาสนาไปเปนกลไกทางการบริหารชุมชนและเศรษฐศาสตรชุมชน ดังนั้นหลักการทางศาสนา ทั้งในสวน

ของสามัคคี มีวินัย รูจักกินรูจักใช รูจักการออม รูจักความพอเพียง (มัชฌิมา-สมดุล) จึงเปนกลไกรวม

ระหวางกันและกัน ทําใหเกิดการเรียนรู สูการปฏิบัติไดอยางแทจริง จากขอมูลงานวิจัย ไดขอสรุป

เก่ียวกับงาน ซึ่งทําใหเห็นวาจะเปนประโยชนสําหรับการทําวิจัยอันใหไดขอสรุปรวมกันวา จากการ

สัมภาษณเก็บขอมูลในชุมชนตนแบบ ๒ ชุมชน ทําใหไดขอมูลที่พบ คือมีการนําแนวคิดเรื่องความอดทน 

ซึ่งปรากฏในพระพุทธศาสนา หรือไมไดปรากฏโดยตรง แตถูกนํามาใชเปนฐานในการบริหารชุมชน และ

จัดการชุมชนใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด และในเวลาเดียวกันในภาพลักษณเหลานั้นไดสะทอนออกมา

เปนการเรียนรู แนวคิดเรื่องความสามัคคี แนวคิดเรื่อง การอยูแบบสมดุลพอเพียง โดยฐานคิดเหลานี้ 



๑๐๐ 

เกิดขึ้นจากการสัมภาษณผูนําชุมชน และผูนํากลุมในการประกอบอาชีพ ใหขอมูลไวใกลเคียงกันทั้ง ๒ 

ฐานเพื่อการปฏิบัติการใหเกิดข้ึนในชุมชน  
 

 
ภาพประกอบท่ี  ๔.๑  รูปแบบเรียนรูดานหลักพุทธธรรม ใชการปฏิบัติตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร 

 

จากภาพประกอบที่ ๔.๑ สะทอนใหเห็นวาเปาหมายของมนุษยสวนใหญ จะมีเปาหมายเปน

การแสวงหาความสุข จากการบริโภค จากการดําเนินชีวิต ดั้งนั้นเปาหมายชีวิตในการดําเนินชีวิต จึงมี

ความสาํคัญและทําใหเกิดความจําเปน พุทธเศรษฐศาสตร มีวิธีการเปนสมดุล หรือมัชฌิมาปฏิปทา ทําให

เกิดการวางอาชีพ รายได และการผลิตทําใหเกิดความสมดุลในการดําเนินชีวิต มีการวางมาตรการ และ

เกณฑรวมกัน ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชน บนฐานของปญญา และมีเปาหมายเปนความสุขเปนท่ีหวัง

เพื่อการอยูรวมกัน และการดําเนินชีวิตรวมกัน 
 

๔.๒.๒  รูปแบบการเรียนรูโดยใชการปฏิบัติตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร 

จากการสัมภาษณเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ีวิธีการประยุกต หรือรูปแบบการประยุกตใชพุทธ

เศรษฐศาสตรในชุมชนของกลุมชุมชนตนแบบ ทั้งสองแหงจะมีลักษณะใกลเคียงกัน คือการเปดโอกาสให

เกิดการเรียนรูภายในชุมชน และภายในชุมชนนั้นทําใหเกิดประสบการณและการเรียนรูอยางใหมอยาง

ตอเนื่อง ทําใหเกิดประสบการณ การเรียนรูและแนวทางท่ีเปนประโยชนสําหรับชุมชนดวย จาก

ภาพประกอบที่ ๔.๒ การเรียนรูการปฏิบัติเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ จะพบวาประสบการณเดิม ปรากฏอยูทั้ง

ในสองชุมชน การขับเคลื่อน การเรียนรูมาจากพื้นฐานของประสบการณเดิม จากน้ันนําประสบการณน้ัน

มาเปนประสบการณตรง สรางการเรียนรูใหม จากชุมชนอื่น จากคนอ่ืน ผานการอบรม การนําวิทยากรมา

ใหความรูในแตละเรื่องท้ังการออม อาชีพ รายได และการผลิต การตลาด ทําใหเกิดนวัตกรรมการเรียนรู

เชิงประจักษ นําไปพัฒนาเปนพุทธเศรษฐศาสตร ท้ังในเรื่องการออม การสรางอาชีพ (สัมมาอาชีวะ) การ

สรางรายได การสรางความเทาเทียมเพื่อลดความเหล่ือมล้ําในชุมชน และสงเสริมใหสมาชิกในชุมชน 

เขาถึงทรัพยากรอยางเสมอภาค ดังกรณีการสรางกลุมเงินออกแลวกระจายและจัดสรรอยางเทาเทียม 

สขุ 

สามัคคธีรรม 

ปญญา 

อปริหานิยธรรม 

มัชฌิมาปฏิปทา 

พุทธเศรษฐศาสตร 



๑๐๑ 

 
ภาพประกอบที่  ๔.๒  ถอดรูปแบบการเรียนรูโดยใชการปฏิบัติตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร 

 

ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักพุทธเศรษฐศาสตรที่ผานการประยุกต หรือการนํามา

ปรับใหพอดีเชน การใชความสมดุล ทําใหเกิดการลดหนี้ในครัวเรือน ลดการบริโภคสิ่งฟุมเฟอย เนนการ

ผลิตเอง บริโภค ใชเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก เหลานี้ทําใหเกิด การเรียนรูอยางใหม ภายใตรูปแบบ

ของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา โดยมีผูนําชุมชนเปนผูนาํมา พระสงฆ ผูนําทางศาสนาเปนเครือขาย

ขับเคลื่อนรวมกับผูนําชุมชน วิถีทางวัฒนธรรมเชิงชุมชนท้ังไทพวน หรือคนเมือง กลายเปนจุดเดนใน

เรื่องความสามัคคี ความเปนผูมีเอกลักษณเดียว วัฒนธรรมรวม ทําใหเกิดการรวมแรงรวมใจ ภายใต

กรอบของสามัคคี ผานกระบวนการใหมจากประสบการณเดิม การเรียนรูเพ่ิมเติม การนําไปฝกปฏิบัติให

เกิดผลในทางจัดการชุมชนทั้งการบริโภค และการผลิต การฝกอบรมทวนซ้ํา ภายใตกรอบของปญญา 

การเรียนรู อันเปนประโยชนตอชุมชน  
 

๔.๒.๓  รูปแบบการเรียนรูเพื่อปรับตัวภายใตกลไกของวิถีเกษตรแบบพอเพียงสมดุล  

จากการศึกษาเชิงพื้นที่ สามารถนํามาประยุกตถอดบทเรียนเปนชุดองคความรู พรอมรูปแบบซึ่งเปน

แนวทางหรือวิธีการทําใหเกิดการปรับตัวภายใตความสมดุล เปนผลไดท่ีกอใหเกิดการเรียนรูพุทธธรรมท่ี

เกิดขึ้นในสังคมไทย และเปนการเรียนรูภายใตกลไกทางสังคมและการประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อสังคม ให

เกิดประโยชนในองครวม  

  
ภาพประกอบที่  ๔.๓  รูปแบบการเรยีนรูเพ่ือการปรบัตัวภายใตพุทธเศรษฐศาสตร 

- ความรูพุทธเศรษฐศาสตร 

- ความรูเชิงปฏิบัติการ 

- การพัฒนาเครือขาย 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ 

- การพัฒนาทุน 

- การพัฒนาทุนคน / มนุษย 

 

การปรบัตัวภายใต 

พุทธเศรษฐศาสตร 

- ประสบการณเดิม 

- ประสบการณตรง 

- ประสบการณของการเรียนรู 

- การฝกปฏิบัติ 

- การฝกอบรม 

 

การเรียนรูสูการปฏิบัติ 

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ 



๑๐๒ 

ภาพประกอบที่ ๔.๓ สะทอนใหเห็นวาความรูฐานคิดทางพระพุทธศาสนา เปนฐานท่ีอยูใน

ชุมชนอยูแลว ดวยทั้ง ๒ ชุมชนตนแบบมีฐานของวัด กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หลักการและหลักคิด

ทางพระพุทธศาสนาเปนกลไกรวมและกลไกหลักของชุมชน จากนั้นไดมีการนําองคความรูเหลานั้นในรูป

ของธรรมเนียม ประเพณี วิถีปฏิบัติเดิม ๆ เหลานั้นมาเปนกลไกรวมในการปฏิบัติ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

ไดอยางแทจริง ทําใหเกิดลักษณะรวมและกลไกรวม จนกระทั่งกลายเปนเอกลักษณแบบแผน จากน้ัน

สรางเครือขาย เปนเครื่องจัดตั้งโดยความสัมพันธเชิงบุคคล การเรียนรูจากหมูกลุม และเครือขายจาก

ชุมชนกลุมผลิตภัณฑเหมือน เปนการเรียนรู หรือวิทยากรมาถายทอดเปนเครือขายทําใหเกิดการพัฒนา

ผลิตภัณฑ เชน หีบหอ แนวทางหรือวิธีการในการผลิต การเก็บรักษาและชองทางกลไกทางการตลาด 

หรอืการแปรรูป หรือเครือขายจัดจําหนายทําใหเกิดการประยุกตใชในเรื่องการผลิต การสรางกลไกทาง

การตลาด และการนําผลิตภัณฑชุมชนกระจายไปสูทองตลาด มีการสงคนจากชุมชนหรือในกลุมไปอบรม 

ไปพัฒนาไปสรางการเรียนรู หรือเรียนรูเฉพาะทาง ใหกลายเปนทุนมนุษย ในผลิตภัณฑน้ัน ๆ ดวย  

 
ภาพประกอบที่  ๔.๔  การบรหิารจัดการพุทธเศรษฐศาสตร  

 

จากภาพประกอบที่ ๔.๔ การบริหารจัดการพุทธเศรษฐศาสตร สะทอนใหเห็นถึงแนวทาง

และกลไกของการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาชุมชนภายใตแนวคิด รวมมือ รวมใจ รวมกันพัฒนา สรางการ

มีสวนรวม เนนใหเห็นวาสมาชิกทุกคนในองคกรมีความสําคัญ และมีสวนสําคัญตอชุมชนท้ังสิ้น จากน้ันมี

การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในชุมชน ตามความรูความสามารถ พรอมใหตระหนักเห็น หรอืเห็นคุณคา

ของทรัพยากรในชุมชนทองถิ่น ใชภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่น ตามแนวทางของการผลิตทาง

เศรษฐศาสตร พอเพียงสมดุล สูการผลิตเพ่ือการบริโภค ผลิตเพื่อการยังชีพ และผลิตเพ่ือทําใหเกิดการ

แบงปนคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนใหเกิดขึ้นดวย 

 

 

 

- สรางการมีสวนรวม 

- ทุกคนมีความสําคญั 

- แบงหนาท่ีรับผิดชอบ 

- รูคุณคาทรพัยากร 

- สงเสริมภูมิปญญา 

- เศรษฐกิจพอเพียง 

 

การบริหารจัดการ 

พุทธเศรษฐศาสตร 



๑๐๓ 

 
ภาพประกอบที่  ๔.๕  รูปแบบการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐศาสตร 

 

จากภาพเปนแนวทางในการประยุกต หรือรูปแบบของการประยุกตสําหรับชุมชน ท่ีทําให

เกิดการขับเคลื่อนเปนกลไก ท่ีสะทอนออกมาเปน จากภาพอธิบายไดวา แนวทางในการประยุกตใช

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในชุมชน ท่ีเปนกลุมตัวอยางไดสะทอนออกมาในรูปของการปฏิบัติ 

สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติ จนกระทั่งกลายเปนกลไก และแนวทางที่เอื้อใหเกิดการปฏิบัติในองครวมดวย 

จากงานของ อภิรมย สีดาคํา ที่ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและพระสงฆในการแกไข

ปญหาความยากจน”๑ สะทอนใหเห็นถึงความเหมือนไดชัดเจนวา แนวทางหรือวิธีการในการเขาไปแกไข

ปญหาของพระสงฆ หรือผูนําชุมชน มีเปาหมายเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ดวยผูนําชุมชน 

พระสงฆ หรือแกนนําในการบริหารหมูบาน ภายใตแนวคิดผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ รวมทั้ง

ภาคภูมิใจในภูมิปญญา ผลิตภัณฑ หรือสิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ินชุมชนของตัวเอง จากนั้นประยุกต ประสาน

กับแนวคิดคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง หลักแนวคิดในทางศาสนา พุทธเศรษฐศาสตร รวมกันคิด รวมกัน

ทํา ชวยกันทํา จนกระทั่งกลายเปนชุมชนตนแบบ อันเปนแบบอยางที่ควรคาแกการนําเสนอและเรียนรู

รวมดวยตลอดการนําเสนอ และทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตความจริงในการดําเนินชีวิต 

ความดีงามในการใชชีวิตรวมกันและ เปนความสุขภายใตกรอบของการอยูรวมกัน เปนตน ดังปรากฏเปน

ผลจากการปฏิบัตสิูรูปแบบของการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใน

ชุมชน ตามภาพประกอบที่ ๔.๔-๔.๕ 

 

 

                                           
๑
 อภิรมย สีดาคํา, “การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและพระสงฆในการแกไขปญหาความยากจน”, 

วารสารบัณฑติศึกษาปริทรรศน, ปที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เลมที่ ๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐): หนา ๑-๑๕. 

สขุวถิ ี

นอมนําปรัชญา 

นําพาชุมชน 

ศึกษาคุณธรรม 

ภูมใิจภูมิปญญา 

ชุมชนตนแบบพุทธเศรษฐศาสตร 

อาหารการกินปลอดภัย 



๑๐๔ 

 ๔.๓  สรุปการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย 

รูปแบบของการประยุกตหลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธในสังคมไทย จะเปนการสงเสริมใหเกิด

การใชแนวคิดในเรื่องเศรษฐศาสตรมัชฌิมา พอดี พอเพียง สมดุล ซึ่งลกัษณะของพุทธเศรษฐศาสตรจะวา

ดวยเร่ือง  ทางสายกลาง เรียกวา เศรษฐศาสตร มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งทําใหชุมชนโดยการนําของพระสงฆ 

ผูนําชุมชนใหมีศักยภาพในการเขาไปหนุนเสริม การสงเสริมศักยภาพในชุมชน เริ่มตั้งแต (๑) สงเสริม

กิจกรรมการปลุกจิตสํานึกของประชาชน (๒) กิจกรรมการสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชน 

(๓) กิจกรรมการสนับสนุนใหเกิดกลุมที่ชวยเหลือกันเอง (๔) กิจกรรมการประยุกตความเชื่อและคานิยม

ทางศาสนา (๕) กิจกรรมการสงเสริมใหประชาชน รูจักประหยัดและเก็บออม (๖) กิจกรรมอนุรักษ

ธรรมชาต ิ(๗) กิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสังคมตาง ๆ และ (๘) กิจกรรมสรางเครือขายระหวางชุมชน และ

ภาคภายนอก โดยมีเปาหมายเพื่อการประยุกตพัฒนารูปแบบและแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตให

เกิดขึ้นในชุมชน โดยความโดดเดนท่ีเกิดข้ึนในกลุมผูนําชุมชนอันเปนตนแบบในการสรางรูปแบบหรือถอด

รูปแบบออกมาจะพบวา ผูนําชุมชนตางมีความเสียสละ (จาคะ) เพื่อสวนรวม ทํางานเปนผูนําชุมชนดวย

ความบริสุทธ์ิใจในการทํางาน และ (๒) มีแนวทางหรือกระบวนการในการแกไขปญหาที่ชัดเจนมาก 

รวมท้ังทํางานรวมกับเครือขายไดอยางเกิดประสิทธิผลจึงสงผลใหการประยุกตหลักพุทธเศรษฐศาสตรมี

ความชัดเจนในแนวปฏิบัติ ถึงการประยุกตอาจไมไดเกิดข้ึนโดยความรูอยางลึกซึ้งในหลักการเสียโดยตรง

แตเปนการเรียนรูผานกระบวนการทางธรรมชาติ ทําใหเกิดรปูแบบ แนวทางในการประยุกตดังที่ไดยกมา

อภิปรายนําเสนอที่ผานมา   

 

  

  

 



 
บทที่  ๕ 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยผลการดําเนินการวิจัย ไดขอสรุปเก่ียวกับชุมชนตนแบบและรูปแบบการ

ประยุกตใชหลักพุทธธรรมในประเทศไทย ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรใน

ชุมชนตนแบบในประเทศไทย” ซึ่งไดขอสรุปจากการศึกษาได คือ 

 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 

๕.๑.๑  แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย  

จากการศึกษาพบวามีชุมชนท่ีเนนการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร

กระจายอยูทั่วประเทศ เปนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพุทธ มีพระสงฆเปนผูนําพา ดําเนินการพึ่งตนเอง

ตามแนวพุทธ เชน ชุมชนสันติอโศก พรอมเครือขายจัดตั้งอาทิในจังหวัดอุบลราชธานี นครสวรรค 

กรุงเทพมหานคร เปนตน ชุมชนพึ่งตนเองโดยการนําของพระสงฆแบบหลวงพอพยอม กลฺยาโณ แหงวัด

สวนแกว พระอาจารยสุบิน ปณีโต แหงวัดไผลอม จ.ตราด พระอาจารยมนัส ขนฺตยาธมฺโม แหงวัดโพธิ์ทอง 

จ.จันทบุรี หรือชุมชนจัดตั้งพึ่งตนเอง เชน ชุมชนวัดสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท๑ ชุมชนบานพุพระ 

หมูที่ ๔ ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี๒ กลุมเศรษฐกิจชุมชน ตําบลบางใหญ 

อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยชุมชนพุทธเศรษฐศาสตรโดยการนําของพระสงฆ นักบวชในศาสนา 

หรอืผูนําชุมชน ลวนมีการใชทุนทางสังคม ในเรื่องน้ําใจ แบงปน มาเปนกลไกขับเคล่ือน การเคารพผูใหญ 

การชวยเหลือ เก้ือกูล แบงปน ชวยเหลือกัน การนาํสถาบันทางสงัคมอันหมายถึงครอบครัว ศาสนา และ

วิถีวัฒนธรรม ในการทํางานเชิงชุมชน ใชความอดทน รอคอย ความมุงมั่น ความเพียรพยายามอยาง

จริงจัง จึงจะประสบผลสําเร็จ ทั้งหมดนําแนวคิดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไดกลายมาเปนกลไก

                                           
๑
 อุษณีย สุวรรณ, “บทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนวัด

สะพาน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท”, วารสาร Veridian E Journal ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ

ศิลปะ, ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘): หนา ๗๑-๗๖. 
๒
 ณรัชชอร ศรีทอง, “กระบวนการพัฒนาผูนําชุมชนเพื่อใหเขาถึงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 

ศึกษา กรณีบานพุพระ หมูท่ี ๔ ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”, วารสารคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖): หนา ๖๕-๘๘. 



๑๐๖ 

รวมทั้งแนวคิดในเรื่องของการแสวงหาความรู (ปญญา) กลไกการฝกอบรม นําคนที่มีความรูทางดาน

เกษตรชุมชน มาเปนผูชวย หรือใหความรูเก่ียวกับพัฒนาการทางดานการผลิต ใหเกิดข้ึนในชุมชน 

จนกระทั่งกลายเปนลักษณะรวมและกลไกรวมของการพัฒนาชุมชนดวยเชนกัน๓ กลายเปนการรวมแรง

รวมใจ เกิดเปนผลิตผล ผลิตภัณฑ และการสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมในการดําเนินชีวิต

รวมกัน ตามผลการวิจัยในบทที่ ๒  
 

๕.๑.๒  แนวทางการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย 

จากการศึกษาศึกษาในกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ไดแก ภาคกลาง ชุมชนบานไผเง หมูที่ ๑ ต.วังน้ํา

เย็น และชุมชนไผลม หมูท่ี ๑ ต.โพธิ์ลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี ภาคเหนือ บานแมกวัก หมูท่ี ๑ 

ตําบลบานออน อําเภองาว จังหวัดลําปาง เปนตัวแทนกลุมตัวอยางที่ประสบความสําเร็จประยุกตใชหลัก

พุทธเศรษฐศาสตรในการจัดการชุมชน มีการรวมกลุมประกอบอาชีพเสริม หลังฤดูเก็บเก่ียวทําเกษตร  

ทํานา ภายใตแนวคิดสามัคคี สมดุลพอเพียง ปญญา เชน การเลี้ยงปศุสัตว ไก วัว แพะ และเลี้ยงปลา ใน

สวนของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ อาทิ การปลูกผักสวนครัว การต้ังกลุมปลูกดาวเรือง การต้ัง

กลุมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เชน กลวยฉาบ กลวยทอดของจังหวัดลําปาง การทําปลาแหง ปลา

เกลือ ของจังหวัดสุพรรณบุรี  การประยุกตใชภายใตภูมิปญญาทองถิ่น และพุทธเศรษฐศาสตรภายใต

แนวคิด สมดุล พอเพียง ใชปญหาในการผลิต และการบริโภค สามัคคีธรรมในการอยูรวมกัน พัฒนา

คุณภาพชีวิต และการดําเนินชีวิตในแบบมีสวนรวม จนกระท่ังไดรับรางวัลหมูบาน “อยูดี มีสุข” ในระดับ

จังหวัดและ ไดรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีดานเศรษฐกิจ

พอเพียง ปรากฏตามผลการวิจัยในบทที่ ๓ 
 

๕.๑.๓  รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย 

โดยทุกรูปแบบที่ปรากฏในชุมชน เริ่มจาก (๑) กําหนดเปาหมายตามพุทธศาสตรท่ีวาดวยของ

ความสมดุล และความสุขอันเปนเปาหมายและดําเนินชีวิตกิจกรรมไปสูเปาหมายน้ัน (๒) การเรียนรูสูการ

ปฏิบัติเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ วาดวยการนําองคความรูเกามาผสมผสานประยุกตสูการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของเศรษฐศาสตรชุมชนแบบเดิม (๓) การปรับตัวภายใตพุทธเศรษฐศาสตร เปนการปรับตัวภายใต

สถานการณอยางใหม การเรียนรูอยางใหมและประสบการณใหมภายใตการผลิตแบบดั้งเดิมกับการผลิต

เพื่อการบริโภคสูคุณภาพการผลิตและคุณภาพชีวิต (๔) การบริหารจัดการพุทธเศรษฐศาสตร สูการจัดการ

บริหารองครวมอยางเปนระบบ โดยในทุกกระบวนการของรูปแบบจะผสมประยุกตดวยหลักธรรม พาทํา

นําใหดู ทําใหเปนแบบอยาง ผานวิถีทางศาสนาและความเชื่อทางสังคม กิจกรรมชุมชน ทั้งสองชุมชนมีวิถี

                                           
๓
 เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ, “ความรูความเขาใจและการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปที่ ๑๑  

ฉบับที่ ๒๕ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐): หนา ๘๘-๙๘. 



๑๐๗ 

ของศาสนาเปนเครื่องกําหนด และประยุกตภายใตวิถีทางศาสนา ปรากฏตามบทที่ ๔ ดวย 

 

๕.๒  อภิปรายผล 
 

๕.๒.๑  แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 

การจัดการชุมชนและแนวทางของพุทธเศรษฐศาสตรในสังคมไทย จัดการชุมชนภายใตหลัก

คิดทางพุทธศาสนาที่วาดวยมัชฌิมา ดังปรากฏเปนแนวคิดเศรษฐศาสตรมัชฌิมา หลักอปริหานิยธรรม 

หลักสามัคคีธรรม หลักปญญา ที่แนวคิดเร่ืองพุทธเศรษฐศาสตร ท่ีมีการบริหารชุมชนผานแนวคิดรูปแบบ

ทางพระพุทธศาสนาอาทิ หลักมัชฌิมาปฏิปทา ผสมผสานจัดการในชุมชน ท่ีมีผูนําเปนพระสงฆนักบวช 

และผูนําชุมชนที่เสียสละเพื่อชุมชนเปนแนวทางและรูปแบบในการจัดการชุมชนพุทธเศรษฐศาสตร 

สอดคลองกับวิจัยของ จรูญ รัตนกาล, เรื่อง “การประยุกตหลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อการอยูรวมกันของประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”๔  

และงานของ ยุทธพงษ แสงโสดา, เรื่อง “บทบาทพระสงฆกับการแกปญหาสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณี

กลุมสัจจะ สะสมทรัพย จังหวัดจันทบุรี”๕ งานวิจัยของ พระครูพิศาลธรรมรักขิต, เรื่อง การประยุกตใช

หลักพุทธธรรมในการพ่ึงตนเอง : กรณีศึกษากลุมสัจจะออมทรัพยบานแมใส”
๖
 งานวิจัยของ เจาอธิการ

เจริญ กิตฺติคุโณ หรือหลวงพ่ีชางแหงพรหมพิราม เร่ือง การบริหารจัดการกลุมสัจจะสะสมทรัพยเชิงพุทธ 

ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง วัดกรับพวงเหนือ ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
๗
  

และงานวิจัยของ พระธนนันท ฐานุตฺตโร (ชัยชาติ) เรื่อง การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เปนตน
๘
 

                                           
๔
 จรูญ รัตนกาล, การประยุกตหลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูรวมกันของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ีตําบลสามบัณฑิต อําเภออทุัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, รายงานการวิจัย, (กองทุนสนับสนุนการ

วิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา), ๒๕๕๖, หนา ๗๙-๘๐. 
๕
 ยุทธพงษ แสงโสดา, บทบาทพระสงฆกับการแกปญหาสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมสัจจะสะสมทรัพย 

จังหวัดจันทบุรี, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๔, หนา ๘๒. 
๖
 พระครพูิศาลธรรมรักขิต, การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษากลุมสัจจะออม

ทรัพยบานแมใส, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หนา ๗๕. 
๗
 เจาอธิการเจรญิ กิตฺติคุโณ, การบริหารจัดการกลุมสัจจะสะสมทรัพยเชิงพุทธ ภายใตหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง วัดกรับพวงเหนือ ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัย

นเรศวร), ๒๕๕๓, หนา ๘๔. 
๘
 พระธนนันท ฐานุตฺตโร (ชัยชาติ), “การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ”, วารสารธรรมทัศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม-มิถุนายน 

๒๕๕๙) หนา ๑-๑๓. 



๑๐๘ 

๕.๒.๒  แนวทางในการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย 

จากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือชุมชนที่ไดรับรางวัลหมูบานดีเดนในระดับจังหวัด อัน

ประกอบดวย (ภาคกลาง) ชุมชนบานไผเง หมู ๑ ต.วังนํ้าเย็น  อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี (ภาคเหนือ) 

บานแมกวัก หมูที่ ๑ ตําบลบานออน อําเภองาว จังหวัดลําปาง แนวทางการประยุกตใช โดยนําแนวคิด

เรื่องพอเพียง เร่ืองความสมดุล (มัชฌิมา) การแสวงหาความรู  (ปญญา) สูการสรางมูลคาเพ่ิม 

ความกาวหนาในผลไดและผลิตภัณฑชุมชน การประยุกตใชภายใตแนวคิดในเรื่องความสมดุลและ

กอใหเกิดความชวยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ก่ิงแกว บัวเพชร ในงานวิจัยเรื่อง 

“การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช”๙ ผลการศึกษาของ อภินันท ยอดมณี เรื่อง “การพึ่งตนเองของชุมชนไมเรียง 

อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”๑๐ รวมถึงงานวิจัยของ พระครูพิพัฒนกิตติสุนทร หนูดุก เรื่อง 

“การประยุกตใชพุทธปรัชญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางพลังชุมชนใหเขมแข็งในอําเภอ

นาทวี จังหวัดสงขลา”๑๑ งานวิจัยของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ เรื่อง “ความรูความเขาใจและการ

ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ 

จังหวัดนนทบุร”ี๑๒ งานวิจัยของ ปทมา โกเมนทจํารัส เร่ือง ความสัมพันธระหวางระดับความรูเก่ียวกับ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของ

ชุมชนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา๑๓ งานวิจัยของ รอยขวัญพุทธ มุงมาจน เร่ือง 

องคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนบานดอนหมู ชุมชนบานตําแย ชุมชนราชธานีอโศก และ

                                           
๙
 กิ่งแกว บัวเพชร, “การมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง 

อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช”, รายงานการวิจัย, (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๕๒, หนา ๗๔. 
๑๐

 อภินันท ยอดมณี, “การพึ่งตนเองของชุมชนไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, รายงาน

การวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๖, หนา ๙๓. 
๑๑

 พระครูพิพัฒนกิตติสุนทร หนูดุก, “การประยุกตใชพุทธปรัชญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

สรางพลังชุมชนใหเขมแข็งในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปที่ ๘ 

ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๖๐): หนา ๘๑-๙๒. 
๑๒

 เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ, “ความรูความเขาใจและการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปที่ ๑๑ 

ฉบับที่ ๒๕ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐): หนา ๘๘-๙๘. 
๑๓

 ปทมา โกเมนทจํารัส, “ความสัมพันธระหวางระดับความรูเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับ

การปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ 

(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): หนา ๘๔-๙๘. 



๑๐๙ 

ชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน๑๔ 
 

๕.๒.๓  รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย  

ขอคนพบจากการศึกษา (๑) การประยุกตสูการปฏิบัติ (๒) แนวทางของการจะประยุกตใช

เพื่อการบริหาร และสงเสริมใหเกิดการเรียนรู (๓) การสงเสรมิใหเกิดการเรียนรูตอศูนยของการเรยีนรูตอ

ชุมชนและสังคม (๔) สรางกระบวนการและสงเคราะหและการเรียนรูเชิงระบบอยางตอเน่ืองเพื่อ

ประโยชนตอการเรียนรูและการเผยแผในองครวม ท้ังจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ อัน

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ พิมพกิ นางสาวจันทนา ฤทธ์ิสมบูรณ เรื่อง การประยุกตใชแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี๑๕ งานวิจัยของ อุษณีย สุวรรณ เรื่อง 

“บทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนวัดสะพาน อําเภอเมือง 

จังหวัดชัยนาท”๑๖ งานวิจัยของ สุกานดา กลิ่นขจร ขวัญกมล ดอนขวา เรื่อง ประสิทธิภาพในการดําเนิน 

งานของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ๑๗ งานวิจัยของ สมพิศ ปูนจัตุรัส จุฬารัตน วัฒนะ วิกร ตัณฑวุฑโฒ เรื่อง “ชุดการ

เรียนรูดวยตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติของชุมชนบานเสากระโดง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”๑๘ และในงานของ นวรัตน บุญภิละ๑๙ เรื่อง การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                           
๑๔

 รอยขวัญพุทธ มุงมาจน, “องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบานดอนหมู ชุมชนบานตําแย 

ชุมชนราชธานีอโศก และชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 

ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖): หนา ๑๐๔-๑๓๐. 
๑๕

 ธนาวุฒิ พิมพกิ และ จันทนา ฤทธ์ิสมบูรณ, “การประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุร”ี, วารสารวิจัย มสด, ปท่ี ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๐๑๔): หนา ๑-๒๑. 
๑๖

 อุษณีย สุวรรณ, “บทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนวัด

สะพาน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท”, วารสาร Veridian E Journal ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

และศิลปะ, ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘): หนา ๑๓๕-๑๓๙. 
๑๗

 สุกานดา กลิ่นขจร และ ขวัญกมล ดอนขวา, “ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของอุตสาหกรรมมัน

สําปะหลังโดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสารมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม, ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐): หนา ๑-๙. 
๑๘

 สมพิศ ปูนจัตุรัส และคณะ, “ชุดการเรียนรูดวยตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ปฏิบัติของชุมชนบานเสากระโดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ, ปที่ ๕ ฉบับท่ี ๒ 

(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): หนา ๑๖๔-๑๗๘. 
๑๙

 นวรัตน บุญภิละ, “การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีบาน

ถอนนาลับ หมูที่ ๑ ตําบลถอนนาลับ อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปที่ ๔ ฉบับท่ี ๒ 

(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): หนา ๖๖-๗๕. 



๑๑๐ 

กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีบานถอนนาลับ หมูที่ ๑ ตําบลถอนนาลับ อําเภอบานดุง จังหวัด

อุดรธานี และงานวิจัยของ สําราญ จูชวย เรื่อง วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกนอยตอนบน จังหวัด

นนทบุรีที่สอดคลองกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน๒๐  

 

๕.๓  ขอเสนอแนะ 
 

๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในปจจุบันมีการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูการปฏิบัติในเชิงสังคมและ

เศรษฐศาสตรสําหรับชาวพุทธ ทําใหเกิดการขับเคลื่อนสูพ้ืนท่ีและการปฏิบัติในองครวม 

๑. ขับเคลื่อนเปนนโยบายรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการประยุกตใชแนวคิด

ทางดานพุทธเศรษฐศาสตรใหสอดคลองกับความเปนจริง สูการปฏิบัติ โดยใชวัดเปนฐานในการดําเนิน

กิจกรรมจะทําใหวัดเปนฐานของชุมชนมวลชน และปฏิบัติการเชิงสังคมทําใหเกิดการขับเคลื่อนใน

ภาพรวมดวยเชนกัน 

๒. พระสงฆชาวพุทธ ทํางานมากข้ึนในการประดิษฐและตีความพระพุทธศาสนาใหสอดคลอง

กับแนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร ที่จะทําใหเกิดคุณคาทางดานคําสอน คุณภาพในการดําเนินชีวิต และ

คุณธรรมในการใชชีวิตผสมผสานกับการตลาดแบบไมเอาเปรียบ พุทธเศรษฐศาสตรแบบสรางสรรคไมเอา

เปรียบและกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวม 
 

๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ  

๑. ควรมีการประยุกตใชหลักพุทธเศรษฐศาสตร ในการใชในการบริหารชุมชน ใหเกิดกลไก

เพื่อการปฏิบัติในองครวม 

๒. ควรมีตนแบบทางการจัดการชุมชนที่ประสบความสําเร็จ นํามาเปนตนแบบในการบริหาร

ชุมชนตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร 

๓. ควรมีการประยุกต รณรงคใชระบบสามัคคีธรรม อันเปนฐานของพุทธเศรษฐศาสตร

ปฏิบัติการ ใหเกิดความสามัคคีธรรมในการดําเนินชีวิต ตามแบบอยางของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จใน

การบริหารจัดการชุมชน 

๔. ควรมีการนําความรูมารณรงคสงเสรมิใหเกิดการขยายเปนเครือขายในวงกวางเพื่อการปฏิบัติ 

๕. มีการศึกษาวิจัยถึงสภาพปญหาที่เกิดข้ึนอันเก่ียวกับแนวทางหรือการประยุกตใชพุทธ

เศรษฐศาสตรเพ่ือตรวจสอบระบบหรือแนวปฏิบัติน้ี    

                                           
๒๐

 สําราญ จูชวย, “วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกนอยตอนบน จังหวัดนนทบุรีที่สอดคลองกับ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารปาริชาด มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ ๒๕๕๗): 

หนา ๑๐๖-๑๑๖. 



๑๑๑ 

๕.๓.๓  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

๑. ควรมีการทําวิจัยในประเด็นที่เก่ียวของ เชน ผลของการประยุกตใชในองครวมและผล

เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพ่ือนําไปเปนแนวทางอีกชั้นในกรณีท่ีมีความแตกตางในบริบทที่แตกตาง 

๒. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐศาสตรผสมกับเศรษฐศาสตรบนฐานคิดอ่ืน ๆ เพื่อ

ประโยชนในการนํามาสังเคราะหออกมาเปนแนวทางในวิถีทางการเกษตรที่เปนประชากรสวนใหญของ

ประเทศ 

๓. ควรมีการทําวิจัยที่จะพัฒนาลักษณะของวิถีของสังคมเกษตรแบบผสมผสานโดยท่ีเพิ่ม

ผลิตผลทางการผลิตโดยไมเบียดเบียน ทําลาย และการเอาเปรียบตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ดวย   

 



๑๑๒ 

บรรณานุกรม 

 

๑.  ภาษาบาลี – ไทย: 
 

๑.๑  ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
 

๑.๒  ขอมูลทุติยภูมิ 
 

 ๑.๒.๑  หนังสือ 

แกว ชิดตะขบ. พุทธธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ, ๒๕๕๐. 

ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ. คําประกาศชาตินิยมใหม : แนวคิดเศรษฐกิจแหงชาติกับการพัฒนา

ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ 

: ชมรมรวมใจไทยกูชาต,ิ ๒๕๔๓. 

ชลวิทย เจียรจิตต. ศาสนากับการพฒันา. นนทบุรี: บรษิัท ดีไซน ดีไลท จํากัด, ๒๕๖๐. 

ณรงค ธนาวิภาส. หลักเศรษฐศาสตร. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน จํากัด, ๒๕๖๐. 

ตีรณ พงศมฆพัฒน. เศรษฐศาสตรบนทางสายกลาง. นนทบุรี: หจก.โรงพิมพวัชรินทร พี.พี., ๒๕๖๐. 

นราทิพย ชุติวงศ. หลักเศรษฐศาสตร I : จุลเศรษฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

ปณิศา มีจินดา. พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๓๓. 

ประเวศ วะส.ี พระพุทธศาสนาทุนอนัย่ิงใหญเพ่ือพัฒนาประเทศไทย. สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ทพลัส 

จํากัด, ๒๕๕๙. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพระพุทธศาสนา

ของธรรมสภา, ๒๕๕๙. 

_________. เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๕. 

พิพัฒน ยอดพฤติการณ. การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ

พุทธเศรษฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

วิรุณสิริ ใจมา. เศรษฐศาสตรจุลภาค ๑. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วีณา ลีลาประเสริฐศิลป. เศรษฐศาสตรจุลภาค. พิมพครั้งที่ ๒. สงขลา: บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด, ๒๕๕๖. 

สังศิต พิริยะรังสรรค. เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : แนวความคิดและยุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร: 

กรมการปกครอง, ๒๕๔๑. 



๑๑๓ 

สําราญ อิ่มจิตต. เศรษฐปรัชญาในพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๗. 

อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ. พฤติกรรมผูบริโภคฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิรัตน เอ็ด

ดูเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๙. 

อภิชัย พันธเสน. พุทธเศรษฐศาสตร : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขาตาง ๆ. 

พิมพคร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: อัมรินทพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง, ๒๕๕๘. 

_________. พุทธเศรษฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๔. 
 

 ๑.๒.๒  บทความ 

ชมพู อิสริยาวัฒน และ ธิดารัตน คีมกระโทก. “พัฒนาสัมมาชีพตามวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเปนการเพ่ิมรายได

ในระดับครัวเรือนของประชาชน อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย”, วารสารการบริหารการ

ปกครองและนวัตกรรมทองถิ่น. ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๒๖-๓๗. 

ณรัชชอร ศรีทอง. “กระบวนการพัฒนาผูนําชุมชนเพื่อใหเขาถึงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 

ศึกษากรณีบานพุพระ หมูท่ี ๔ ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”, 

วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖): ๖๕-๘๘. 

ธนาวุฒิ พิมพกิ และ จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ. “การประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี”, วารสารวิจัย มสด. ปที่ ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน 

๒๐๑๔): ๑-๒๑. 

นวรัตน บุญภิละ. “การนอมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีบานถอน

นาลับ หมูท่ี ๑ ตําบลถอนนาลับ อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ. 

ปท่ี ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๖๖-๗๕. 

นิรดา กลั่นธูป และ วริศรา เหลาบํารุง. “การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

จังหวัดนครสวรรค”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปท่ี ๗ 

ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๖): ๒๘-๓๙. 

นิศรา จันทรเจริญสุข และคณะ. “การพัฒนาแผนชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บานสันลมจอย 

ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. ปที่ ๗ ฉบับท่ี ๑ 

(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖): ๘๙-๑๐๐. 

ประทวน จันทรดี และคณะ. “รูปแบบการดํารงชีวิตชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนาน”,  

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๓-๔ กันยายน ๒๕๕๖. 

ปทมา โกเมนทจํารัส. “ความสัมพันธระหวางระดับความรูเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับ

การปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนตําบลสองคลอง 



๑๑๔ 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๘๔-๙๘. 

พรปวีณ หวานขม และคณะ. “การบริหารจัดการการเรียนรูชุมชนเพื่อประกอบสัมมาชีพ องคการบริหาร

สวนตําบลหนองเหล็ก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารชอพะยอม. ปที่ ๒๖ 

ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๒๐๙-๒๒๒. 

พระครูพิพัฒนกิตติสุนทร หนูดุก. “การประยุกตใชพุทธปรัชญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

สรางพลังชุมชนใหเขมแข็งในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร. ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๖๐): ๘๑-๙๒. 

พระครูอาทรวนกิจ (อนาลโย). “การใชสอยผาไตรจีวรของพระสงฆที่สงผลตอระบบเศรษฐศาสตรในจังหวัด

อุดรธาน”ี, วารสารธรรมทัศน. ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙): ๘๒-๘๘. 

พระธนนันท ฐานุตฺตโร (ชัยชาติ). “การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยม 

ศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ”, วารสารธรรมทัศน. ปท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๑ 

(มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๙): ๑-๑๓. 

พระอธิการทศัเทพ ฐานกโร. “พุทธธรรมกับการแกปญหาความยากจนในสังคมไทย”, วารสาร มจร พุทธ

ปญญาปริทรรศน. ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐): ๑๐๘-๑๑๖. 

พิเชฐ ทั่งโต. “การเงิน ๓ ฐาน : สัจจะสะสมทรัพย สหกรณและธนาคารพระพุทธศาสนา”, วารสาร มจร 

สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖): ๒๔-๔๑. 

พีระพงษ กลิ่นลออ. “รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวพุทธ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรสูเศรษฐกิจ

พอเพียง”, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร. ปที่ ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน 

- กันยายน ๒๕๕๘): ๒๒-๓๙. 

รอยขวัญพุทธ มุงมาจน. “องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบานดอนหมู ชุมชนบานตําแย 

ชุมชนราชธานีอโศก และชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖): ๑๐๔-๑๓๐. 

วรรณา ประยุกตวงศ. “เปาหมายของกําไร : คุณคาแหงความรวมมือของธุรกิจในมุมมองพุทธเศรษฐศาสตร”,  

วารสารเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ. ปที่ ๔ ฉบับที่ ๗ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖): ๕๐-๕๗. 

สมพิศ ปูนจัตุรัส และคณะ. “ชุดการเรียนรูดวยตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ปฏิบัติของชุมชนบานเสากระโดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ. 

ปที ่๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๖๔-๑๗๘. 

สําราญ จูชวย. “วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกนอยตอนบน จังหวัดนนทบุรทีี่สอดคลองกับแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารปาริชาด มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปท่ี ๒๗ ฉบับที่ ๒ 

(ฉบับพิเศษ ๒๕๕๗): ๑๐๖-๑๑๖. 



๑๑๕ 

สุกานดา กลิ่นขจร และ ขวัญกมล ดอนขวา. “ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง

โดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม. ปท่ี ๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-

สิงหาคม ๒๕๖๐): ๑-๙. 

เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ. “ความรูความเขาใจและการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี”, วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยธนบุรี. ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๕ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐): ๘๘-๙๘. 

โสวิทย บํารุงภักดิ์ และ ทักษิณาร ไกรราช. “การบูรณาการระหวางพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม”, 

วารสารธรรมทัศน. ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙): ๑๘๑. 

อภิรมย สีดาคํา. “การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและพระสงฆในการแกไขปญหาความยากจน”, วารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ปที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เลมท่ี ๑ (มิถุนายน ๒๕๖๐): ๑-๑๕. 

อรศิริ ปาณินท. “บานและเรือนพื้นถิ่นไทพวนบางปลามา สุพรรณบุรี : ความแปรเปลี่ยนและการ

ปรับตัว”, วารสารหนาจั่ว : สถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม. ปท่ี ๘ 

ฉบับที่ ๘ (กันยายน ๒๕๕๔ - สิงหาคม ๒๕๕๕): ๒๐๑-๒๑๖. 

อุษณีย สุวรรณ. “บทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนวัด

สะพาน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท”, วารสาร Veridian E Journal ฉบับภาษาไทย 

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ. ปที่ ๘ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘): 

๑๓๕-๑๓๙. 
 

 ๑.๒.๓  รายงานการวิจัย 

ก่ิงแกว บัวเพชร. “การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง 

อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. รายงานการวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

จรูญ รัตนกาล. “การประยุกตหลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูรวมกันของ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงาน

การวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖. 

เจาอธิการเจริญ กิตฺติคุโณ. “การบริหารจัดการกลุมสัจจะสะสมทรัพยเชิงพุทธ ภายใตหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง วัดกรับพวงเหนือ ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก”. 

รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๓. 

ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และ พัฒนนรี อัฐวงศ. “การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

จัดการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. รายงานการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

 



๑๑๖ 

นงคราญ ไชยเมือง และคณะ. “การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา

ชุมชนบานสันกลาง ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา”. รายงานการวิจัย 

มหาวิทยาลัยพายัพ, ๒๕๕๓. 

บํารุง สุขพรรณ และคณะ. “กลยุทธความสําเร็จในการเผยแผธรรมะที่แฝงอยูในปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระสังฆาธิการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัย

พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พระครูพิศาลธรรมรักขิต. “การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษากลุมสัจจะออม

ทรัพยบานแมใส”. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร). “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบานคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. รายงาน

วิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระราเชนทร วิสารโร และ พระมหานรากร วรเมธี. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแกปญหา

ความยากจนของพระสงฆในจังหวัดอุดรธาน:ี ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพรัตนมุนี”. รายงาน

การวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร). “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม

ที่ปรากฏในคมัภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๓. 

พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร). “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม

ที่ปรากฏในคมัภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๓.  

พลวัฒน ชุมสุข. “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน”. รายงานการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พิพัฒน ยอดพฤติการณ. “การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบกับ

หลักพุทธศาสตร”. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

มนูญ มุกขประดิษฐ. “มัชฌิมาปฎิปทาในพระไตรปฎกกับทางสายกลางในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ”. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

ยุทธพงษ แสงโสดา. “บทบาทพระสงฆกับการแกปญหาสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมสัจจะสะสม

ทรัพย จังหวัดจันทบุรี”. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔. 

รัตติญา ผุดมาก. “การปรับตัวในการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจร

ชีวิต ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา”. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร, ๒๕๕๘. 
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สุภาพรรณ ณ บางชาง และ ไหม รัตนวรารักษ. “การประยุกตหลักพุทธธรรมมาใชในการพัฒนาชาวชนบท”. 

รายงานการวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.  

สุรชัย จงรักษ. “บทบาทผูนําทองถิ่น ศึกษาเฉพาะหนาที่ “หัวหนาบาน” ของเทศบาลเมืองนาน”. 

รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๖. 

อภินันท ยอดมณ.ี “การพึ่งตนเองของชุมชนไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. รายงาน

การวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖. 

อัมรินทรา พิพยบุญราช. “กระบวนการจัดการทองเที่ยวเพื่อการศึกษาโดยชุมชน : กรณีศึกษาศูนย

การเรียนรูบานจํารุง ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง”. รายงานการวิจัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒. 
 

 ๑.๒.๔  สื่ออิเล็กทรอนิกส 

พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ, “แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ในหลักพุทธศาสตร”. < http://www.src.mbu. 

ac.th/images/stories/pdf/๐๐๗.pdf>, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
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ไชยวรรณ มะเทวิน, ผูใหญบานหมูที่ ๑. สัมภาษณ, ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

นางเบญจมาศ ขาวเข็มทอง, ประธานกองทุนกลุมสัจจะออมทรัพยหมูบานไผเง. สัมภาษณ, ๒๐ มีนาคม 

๒๕๖๐. 

นางอาภา มาเปย, บานโบราณพิพิธภัณฑไทพวน. สัมภาษณ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 

นายสุรพล จาสะอาด, ประธานกองทุนเงินลาน บานไผเง. สัมภาษณ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 

นายสุรพล จาสะอาด, ประธานกองทุนเงินลานหมูบานไผเง. สัมภาษณ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 

พระครูถาวรปุญญาภิรัต (สุนทร ฐิตปฺุโญ), เจาอาวาสวัดปงมะโอ. สัมภาษณ, ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

พระครูใบฎีกาจํานงค ปยวณฺโณ, เจาอาวาสวัดตะลุม ตําบลมะขามลม. สัมภาษณ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 

พระครูสังฆรักษนิรันต ฐิตวิริโย, วัดบานสูตร ตําบลบางปลามา. สัมภาษณ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 

พระอธิการนพดล จิรสีโล, วัดบานดาน ตําบลบางปลามา. สัมภาษณ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 

พระอธิการผดุงเกียรติ เตชวโร, เจาอาวาสวัดแมกวัก. สัมภาษณ, ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

พิสมัย ทองภา, ผูใหญบานหมูที่ ๑ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุร.ี สัมภาษณ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 

เพลิน ไชยวรรณ, บานแมกวัก หมูท่ี ๑. สัมภาษณ, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
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สําลี มะเทวิน, ผูใหญบานหมู ๗. สัมภาษณ, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
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หนานชุม ไชยวรรณ, ปราชญชาวบาน บานแมกวัก หมูท่ี ๑. สัมภาษณ, ๙ เมษายน ๒๕๖๐.   

อาจารยบุญธรรม ปนวิเศษ, กรรมการหมูบานไผเง. สัมภาษณ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
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แบบสัมภาษณสําหรบัคณะกรรมการชุมชนตนแบบดานการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตร 

 
 

ชื่อผูสัมภาษณ................................................................................................................................................... 

บานเลขที่.................หมูที่….......……..บาน.....................................ตําบล......................................................... 

อําเภอ...............................................................จังหวัด..................................................................................... 

วันท่ีสัมภาษณ................................................................................................................................................... 
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ตําแหนง/บทบาทในชุมชน............................................................................................................................... 

 

1. กิจกรรมเสริมอาชีพ สรางรายไดใหกับชุมชนของทาน ? 
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........................................................................................................................................................................... 

 

2. ชุมชนของทานมีกิจกรรมอะไรท่ีเปนจุดแข็งในการดําเนินกิจกรรมตามพุทธเศรษฐศาสตร ? 
 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

3. มีกิจกรรมอะไรท่ีโดดเดนในการดําเนินกิจกรรมตามพุทธเศรษฐศาสตร ? 
 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

4. รางวัลที่ไดจากการบริหารจัดการชุมชน เพื่อการประยุกตใชพุทธธรรมในชุมชนของทานใชหลักธรรมใด ? 
 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

5. การประยุกตใชพุทธธรรมในชุมชนของทานใชหลักธรรมใด ? 
 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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6. กิจกรรมกับการประยุกตใชพุทธธรรมในชุมชนของทานใชหลักธรรมใด ? 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

7. รูปแบบการประยุกตใชพุทธธรรมในชุมชนของทานใชหลักธรรมใด ? 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

8. ผลจากการประยุกตใชพุทธธรรมในชุมชนของทานใชหลักธรรมใด ? 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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ที่พิเศษ/๒๕๖๐ 

    

    

 

เร่ือง                สัมภาษณเก็บขอมูลการวจิัย

เจริญพร นางพิสมัย ทองภา

ส่ิงท่ีสงมาดวย     คําสัมภาษณประกอบการวิจัย

  
ดวยพระปลัดระพิน พุทธิสาโร พรอมคณะ บุคลากรภาควิชารัฐศาสตร 

กรณราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เรื่อง 

ตนแบบในประเทศไทย” อันเปนเปนโครงการ 

ปราชญในประเทศและตางประเทศ

การวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ 

พุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย

ตัวอยางในสังคมไทย  มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญคือผูนําชุมชน พระสงฆ ปราชญชาวบาน กํานัน ผูใหญบาน 

กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจดักิจกรรมพั

ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการ

ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะห

หมูบานไผเง อ.บางปลามา จ.สพุรรณบุรี ตามวันเวลาที่ผูวิจัยไดประสานไว

จึงเจรญิพรมาเพ่ือโปรดพจิารณาใหความอนเุคราะห

 

 

 
 

ผูประสานงาน พระปลัดระพิน พุทธิสาโร โทร

    

    

    

         ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๐ 

 

สัมภาษณเก็บขอมูลการวิจัย 
พิสมัย ทองภา ผูใหญบานหมูท่ี ๑ บานไผเง อ.บางปลามา จ.สุพรรณบรีุ

คําสัมภาษณประกอบการวจิัย   

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร พรอมคณะ บุคลากรภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย) ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง “รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสต

อันเปนเปนโครงการ ภายใตแผนงานวิจัย เรื่อง“พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของ

ปราชญในประเทศและตางประเทศ” โดย ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหนาแผนงานวิจัย โดย

แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ แนวทางในการประยุกตใช

พุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทยและเสนอรูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชน

มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญคือผูนําชุมชน พระสงฆ ปราชญชาวบาน กํานัน ผูใหญบาน 

กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประยุกตใชหลักพุทธเศรษฐศาสตร 

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการวิจัยสําเร็จลุลวง และทราบวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะหทานเปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ เก็บขอมูลการวิจัย ณ ศาลาประชาคม

รรณบุรี ตามวันเวลาที่ผูวิจัยไดประสานไว 

เพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เจริญพร 

(พระปลัดระพนิ  พุทฺธิสาโร) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร โทร.๐๘๖-๗๗๑-๓๖๓๘ Email : raphind@yahoo.com

ภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๙ หมูที่ ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒๔ 

  

   

    

สุพรรณบุร ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธ

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชน

พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของ

ภัทรพล ใจเย็น หัวหนาแผนงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงคใน

แนวทางในการประยุกตใช

การประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชน

มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญคือผูนําชุมชน พระสงฆ ปราชญชาวบาน กํานัน ผูใหญบาน 

ฒนาชุมชน ประยุกตใชหลักพุทธเศรษฐศาสตร  

สําเร็จลุลวง และทราบวาทานเปนผูมีความรู

ทานเปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ เก็บขอมูลการวิจัย ณ ศาลาประชาคม

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

raphind@yahoo.com 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย   

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ๑๓๑๗๐ 



 

ที่พิเศษ/๒๕๖๐ 
    

    

 

เร่ือง               สัมภาษณเก็บขอมูลการวจิัย

เรียน พระครูสังฆรักษนิรันต ฐิตวิริโย

ส่ิงท่ีสงมาดวย คําสัมภาษณประกอบการวิจัย
  

ดวยพระปลัดระพิน พุทธิสาโร  พรอมคณะ บุคลากรภาควิชารัฐศาสตร 

กรณราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง 

ชุมชนตนแบบในประเทศไทย” 

ของปราชญในประเทศและตางประเทศ

การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ แนวทางในการ

ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไท

เศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย

ชาวบาน กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประยุกตใชหลัก

พุทธเศรษฐศาสตร   

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการวิจัยสําเร็จลุลวง และทราบวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะหทานเปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ เก็บขอมูลการวิจัย ณ วัดบานสูตร   

ต.บางปลามา อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี ตามวันเวลาที่คณะผูวิจัยไดประสานไว
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห

 

 

 

ผูประสานงานพระปลัดระพิน พทุธสิาโร โทร

    

    

         ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๐ 

 

สัมภาษณเก็บขอมูลการวิจัย 

พระครูสังฆรักษนิรันต ฐิตวิริโยเจาอาวาสวัดบานสูตร  ตําบลบางปลามา 

คําสัมภาษณประกอบการวจิัย   

ดวยพระปลัดระพิน พุทธิสาโร  พรอมคณะ บุคลากรภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย) ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง “รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรใน

” อันเปนเปนโครงการ ภายใตแผนงานวิจัย เร่ือง“พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะ

ของปราชญในประเทศและตางประเทศ” โดย ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหนาแผนงานวิจัย โดย

แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ แนวทางในการ

ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทยและเสนอรูปแบบการประยุกตใชพุทธ

เศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย  มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญคือผูนําชุมชน พระสงฆ ปราชญ

ชาวบาน กํานนั ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประยุกตใชหลัก

เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการวิจัยสําเร็จลุลวง และทราบวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะหทานเปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ เก็บขอมูลการวิจัย ณ วัดบานสูตร   

สุพรรณบรีุ ตามวันเวลาที่คณะผูวิจัยไดประสานไว 

รียนมาเพ่ือโปรดพจิารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

เรียนมาดวยความนบัถือ 

 
(พระปลัดระพนิ  พุทฺธิสาโร) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

ผูประสานงานพระปลัดระพิน พุทธิสาโร โทร.๐๘๖-๗๗๑-๓๖๓๘ Email : raphind@yahoo.com

ภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๙ หมูที่ ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒๕ 

   

    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธ

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรใน

พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะ

ภัทรพล ใจเย็น หัวหนาแผนงานวิจยั โดยมีวัตถุประสงคใน

แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ แนวทางในการ

การประยุกตใชพุทธ

มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญคือผูนําชุมชน พระสงฆ ปราชญ

ชาวบาน กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประยุกตใชหลัก

เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการวิจัยสําเร็จลุลวง และทราบวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะหทานเปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ เก็บขอมูลการวิจัย ณ วัดบานสูตร   

raphind@yahoo.com 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

ตําบลลาํไทร อําเภอวังนอย   

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ๑๓๑๗๐ 



    

ที่พิเศษ/๒๕๖๐ 

    

    

 

เร่ือง      สัมภาษณเก็บขอมูลการวิจัย

เรียน พระอธิการผดุงเกียรติ เตชวโร

ส่ิงท่ีสงมาดวย  คําสัมภาษณประกอบการวิจัย

  
ดวยพระปลัดระพิน พุทธิสาโร  พรอมคณะ บุคลากรภาควิชารัฐศาสตร 

กรณราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง 

ชุมชนตนแบบในประเทศไทย” 

ของปราชญในประเทศและตางประเทศ

การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ แนวทางในการ

ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย

เศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไท

ชาวบาน กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประยุกตใชหลัก

พุทธเศรษฐศาสตร   
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการ

ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะห

ต.บานออน อ.งาว จ.ลําปาง  ตามวันเวลาที่คณะผูวิจัยไดประสานไว

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณาใหความอนุเคราะห

 

ผูประสานงาน  ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น  โทร

    

    

    

๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

 

สัมภาษณเก็บขอมูลการวิจัย 
พระอธิการผดงุเกียรติ เตชวโร เจาอาวาสวัดแมกวัก  
คําสัมภาษณประกอบการวิจัย   

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร  พรอมคณะ บุคลากรภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย) ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง “รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรใน

” อันเปนเปนโครงการ ภายใตแผนงานวิจัย เร่ือง“พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะ

ของปราชญในประเทศและตางประเทศ” โดย ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหนาแผนงานวิจัย โดย

แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ แนวทางในการ

ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทยและเสนอรูปแบบการประยุกตใชพุทธ

เศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย  มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญคือผูนําชุมชน พระสงฆ ปราชญ

ชาวบาน กํานนั ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประยุกตใชหลัก

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการวิจัยสําเร็จลุลวง และทราบวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะหทานเปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ เก็บขอมูลการวิจัย ณ วัดแมกวัก     

ลําปาง  ตามวันเวลาท่ีคณะผูวิจัยไดประสานไว 

เพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

เรียนมาดวยความนบัถือ 

 
(พระปลัดระพนิ  พุทฺธิสาโร) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

 
ภัทรพล ใจเย็น  โทร.๐๘๖-๗๗๑-๓๖๓๘ Email : raphind@yahoo.com

ภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๙ หมูที่ ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย  

จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒๖ 

    

   

           

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธ

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรใน

พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะ

ภัทรพล ใจเย็น หัวหนาแผนงานวิจยั โดยมีวัตถุประสงคใน

แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ แนวทางในการ

การประยุกตใชพุทธ

มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญคือผูนําชุมชน พระสงฆ ปราชญ

ชาวบาน กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประยุกตใชหลัก

และทราบวาทานเปนผูมีความรู

ทานเปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ เก็บขอมูลการวิจัย ณ วัดแมกวัก     

raphind@yahoo.com  

ภาควชิารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตําบลลาํไทร อําเภอวังนอย   

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ๑๓๑๗๐ 



 

ที่พิเศษ/๒๕๖๐ 
    

    

 

เร่ือง          สัมภาษณเก็บขอมูลการวจิัย

เจริญพร หนานชุม ไชยวรรณ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  คําสัมภาษณประกอบการวิจัย

  
ดวยพระปลัดระพิน พุทธิสาโร  พรอมคณะ บุคลากรภาควิชารัฐศาสตร 

กรณราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง 

ชุมชนตนแบบในประเทศไทย” 

ของปราชญในประเทศและตางประเทศ

การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ แนวทางในการ

ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย

เศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไท

ชาวบาน กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประยุกตใชหลัก

พุทธเศรษฐศาสตร   
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการ

ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะห

หมูบานแมกวกั ต.บานออน อ.งาว จ

จงึเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห

 

ผูประสานงาน  ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น  โทร

    

    

         ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

 

สัมภาษณเก็บขอมูลการวิจัย 
หนานชุม ไชยวรรณ (ปราชญชาวบาน) บานแมกวัก หมูท่ี ๑ 
คําสัมภาษณประกอบการวจิัย   

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร  พรอมคณะ บุคลากรภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย) ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง “รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรใน

” อันเปนเปนโครงการ ภายใตแผนงานวิจัย เร่ือง“พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะ

ของปราชญในประเทศและตางประเทศ” โดย ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหนาแผนงานวิจัย โดย

แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ แนวทางในการ

ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทยและเสนอรูปแบบการประยุกตใชพุทธ

เศรษฐศาสตรในชุมชนตัวอยางในสังคมไทย  มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญคือผูนําชุมชน พระสงฆ ปราชญ

ชาวบาน กํานนั ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประยุกตใชหลัก

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการวิจัยสําเร็จลุลวง และทราบวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะหทานเปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ เก็บขอมูลการวิจัย ณ ศาลาประชาคม

งาว จ.ลําปาง ตามวันเวลาที่ผูวิจัยไดประสานไว 

เพ่ือโปรดพจิารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

เจริญพร 

 
(พระปลดัระพิน  พุทฺธิสาโร) 

หวัหนาโครงการวิจัย 

 
 

ภัทรพล ใจเย็น  โทร.๐๘๖-๗๗๑-๓๖๓๘ Email : raphind@yahoo.com

ภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๙ หมูที่ ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒๗ 

   

    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธ

รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรใน

พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะ

ภัทรพล ใจเย็น หัวหนาแผนงานวิจยั โดยมีวัตถุประสงคใน

แนวทางและรูปแบบพุทธเศรษฐศาสตรในประเทศไทยวิธีการ แนวทางในการ

การประยุกตใชพุทธ

มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญคือผูนําชุมชน พระสงฆ ปราชญ

ชาวบาน กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประยุกตใชหลัก

และทราบวาทานเปนผูมีความรู

ทานเปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ เก็บขอมูลการวิจัย ณ ศาลาประชาคม

 

raphind@yahoo.com 

ภาควชิารัฐศาสตร คณะสงัคมศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตําบลลาํไทร อําเภอวังนอย   

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ๑๓๑๗๐ 



ภาคผนวก ค 

ภาพถายการลงพ้ืนที่ทําการวิจยั, การสัมภาษณ 



๑๒๙ 

 

 

 
 

สัมภาษณ พระครูใบฎีกาจํานงค ปยวณฺโณ เจาอาวาสวัดตะลุม อําเภอบางปลามา จังหวัดสพุรรณบุรี 

 

 
 

สัมภาษณ นางอาภา มาเปย ผูดูแลบานโบราณพิพิธภัณฑไทพวน 

 

 



๑๓๐ 

 

 

 
 

สัมภาษณ นายสรุพล จาสะอาด และดูกระบวนการการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

แลกเปลี่ยนความรูและเสนอแนวทางพุทธเศรษฐศาสตรกับปลัดอําเภอบางปลามา 

 

 



๑๓๑ 

 

 

 
 

สัมภาษณ นายบุญธรรม ปนวเิศษ  

 

 
 

รวมเสวนาพูดคุยกับชาวบานและแลกเปลี่ยนเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงรวมกัน 

 

 



๑๓๒ 

 

 

 
 

รวมเสวนาพูดคุยกับชาวบานและแลกเปลี่ยนเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงรวมกัน 

 

 
 

สัมภาษณ สัมภาษณ นางพิสมัย ทองภา และคณะกรรมการผูนําชุมชน 

 



ภาคผนวก ง 

การรับรองการนําไปใชประโยชน 



๑๓๔ 

 
 

 



๑๓๕ 

 



ภาคผนวก จ 

ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 



๑๓๗ 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

 ประเภทผลงานที่ไดรับ: 

   ตนแบบผลิตภัณฑ 

 ตนแบบเทคโนโลยี 

 กระบวนการใหม 

 องคความรู 

 การใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 

 การพัฒนากําลังคน 

 ทรัพยสินทางปญญา 

 บทความทางวิชาการ 

 การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 

 การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 

 ระดับของผลงานที่ไดรับ:  

 ระดับอุตสาหกรรม 

 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 

 ระดับภาคสนาม 

 ระดับหองปฏิบัติการ 

  

 รายละเอียดผลงาน: 

 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ภัทรพล ใจเย็น, พิเชฐทั่งโต, พระมหานิกร ฐานุตตโร รูปแบบการ

ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย (Application Model for 

Buddhist Economics in Sampling  Community of Thailand) วารสาร มจร มนุษศาสตร

ปริทรรศน. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓: ๑-๑๕. 

 จํานวนผลงาน ๑  หนวยนับ  ๑ 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

ผลลัพธ (Outcome) ที่ไดตลอดระยะเวลาโครงการ: 

 ชื่อผลลัพธ:.รูปแบบการประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย

Application Model for Buddhist Economics in Sampling  Community of Thailand, 

 ประเภท: 

   เชิงปริมาณ 

   เชิงคุณภาพ 

   เชิงเวลา 

   เชิงตนทุน 

 

 รายละเอียด: 

 องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยในรูปของรายงานการวิจัย และบทความทางวิชาการ 

 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ภัทรพล ใจเย็น, พิเชฐทั่งโต, พระมหานิกร ฐานุตตโร รูปแบบการ

ประยุกตใชพุทธเศรษฐศาสตรในชุมชนตนแบบในประเทศไทย (Application Model for 

Buddhist Economics in Sampling  Community of Thailand) วารสาร มจร มนุษศาสตร

ปริทรรศน. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓: ๑-๑๕. 

  

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ: 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ผลกระทบตอภาคการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

 ผลกระทบตอขีดความสามารถทาง วทน. 

 ผลกระทบตอการจางงาน 

 ผลกระทบตอสงัคม 

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 เพิ่มความสามารถการแขงขันของเอกชนที่รวมโปรแกรม 

 เพิม่ความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 สนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 

 

 รายละเอียด: 

 การเชื่อมโยงเปนเครือขายองคความรูดานพุทธเกษตรระหวางชุมชน และชุมชน โดยผูวิจัยเปน

ตัวกลางในการประสานขอมูลระหวางกัน รวมทั้งการถายทอดองคความรูเชิงประจักษจากการวิจัยเชิง

พื้นที่  



๑๓๙ 

ประวัติผูวิจัย และคณะ 
 

ประวัติหัวหนาโครงการวิจัย 
 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

วัน/เดือน/ป เกิด ๓๐  เมษายน  ๒๕๑๖ 

วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ศศ.ม. (ประวัติศาสตรเอเซีย), 

 พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ีอยู คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร 

 อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศพัท ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๘ ภายใน ๘๓๐๙ 

โทรศัพทมือถือ ๐๘-๖๗๗๑-๓๖๓๘ 

E-mail raphind@yahoo.com 

 

ประวัติผูรวมวิจัย ๑ 
 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

วัน/เดือน/ป เกิด ๓ มิถุนายน ๒๕๑๐ 

วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร), M.A (Economic), M.A (Political Science), 

Ph.D. (Economic), 

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ีอยู ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

 วิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
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