๔๐๘

การประยุกต์ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์กบั การแก้ไขปัญหาสังคมไทย
จ่าอากาศโทสุธา ทองบุตร
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เพื่อศึกษาทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ในพุทธ
ศาสนา (๒) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการขาดหลั ก ทิ ฎ ฐธั ม มิ กั ต ถประโยชน์ ใ นสั ง คมไทย (๓) เพื่ อ การ
ประยุกต์ใช้หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน
ประโยชน์อันพึงได้รับจากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพที่สุจริตถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม
ผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจนั้นเป็นผลที่ได้ทันตาเห็นไม่ต้องรอถึงภายภาคหน้าผลประโยชน์
ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้มาซึ่งประโยชน์นั้น จะต้องแสวงหาอย่างมี
หลักการและมีแผนการ ซึ่งหลักการและแผนการนี้ เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใน
ปัจจุบัน อันมีอยู่ ๔ ประการ คือ (๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เลี้ยงชีพด้วยการหมั่น
ประกอบการงาน (๒)อารั ก ขสั ม ปทา ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยการรั ก ษาโภคทรั พ ย์ ที่ ห ามาได้ ด้ ว ยความ
ขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม (๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีไม่คบคนชั่ว (๔) สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง
รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์
จากการศึกษาการขาดหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในสังคมไทยพบว่า คนในสังคมไทย
ขาดความเพียรและถ้าปัจจัยที่แวดล้อมอยู่รอบตัวไม่ได้สร้า งความมั่นใจเพียงพอก็จะเกิดความรู้สึก
อยากประวิ ง เวลาที่ จ ะลงมื อ ท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ให้ น านออกไปและหากการท ากิ จ กรรมใดเป็ น การ
เหลื อวิสั ย เราจะหลี กเลี่ ย งไม่ทาสิ่ งเหล่ านั้น หรื อผลั ดวันประกัน พรุ่งเพียงเพื่อยื้ อระยะเวลาแห่ ง
ความสุขให้ยาวออกไป จนติดเป็นนิสัยของความเกียจคล้าน ซึ่งเป็นการขาดความเพียรในการดาเนิน
กิจต่างๆ ในชีวิตตน การไม่รู้จักประหยัดทรัพย์ในสังคมไทยมีผลมาจากคนในสังคมเสพติดในวัตถุนิยม
จึงใช้จ่ายทรัพย์สิน เงินทองนั้นให้สูญเปล่าไปอันมาจากการไม่รู้จักประหยัดทรัพย์นั้น นับว่าเป็นสิ่งที่
ประมาทยิ่งเกิดปัญหาใช้จ่ายเกินรายได้หาเงินไม่พอใช้จ่ายเกิดปัญหา คอร์ปชั่น คดโกง ปล้นจี้ ซึ่งเป็น
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ผลกระทบต่อคนที่อยู่ร่วมในสังคมตามมา ปัญหาการคบคนพาลไม่รู้จักการคบคนดีเป็นมิตรไม่รู้จัก
เลือกบุคคลที่จะคบหาว่าจะสามารถเกื้อหนุนชีวิตไปในทางที่ดีชักชวนเราไปทาเรื่องที่ไม่ดีไม่สมควรจึง
ทาให้เสียประโยชน์ในชีวิตทาให้พบกับความเสื่อมเสียของชีวิตไม่มีความพร้อม คือการดาเนินชีวิตและ
การพัฒนาที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา ปัญหาการใช้จ่ายทรัพย์เกิด
ฐานะเป็นผู้ดาเนินชีวิตไม่สมควรดาเนินชีวิตไม่เหมาะสม ไม่สมควรแก่ฐานะไม่ว่าจะมีทรัพย์สินเงิน
ทองมากหรือน้อย คือใช้จ่ายเกินตัวสุรุ่ยสุร่าย ก่อหนี้สินไม่รู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายทรัพย์ อีกทั้ง
ไม่รู้จักกาหนดรายได้และรายจ่ายให้พอดี สมรายได้เพื่อประโยชน์ไว้สาหรับปั้นปลายของชีวิตตน
การประยุกต์ใช้หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในสังคมไทย มีทั้งหมด
๔ ข้อ คือ (๑) การนาหลักอุฏ ฐานสัมปทามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตการขาดความเพียร
เมื่อจะหลีกให้พ้นจากความเกียจคร้านนานาประการ ที่เป็นหนทางนาพาให้ชีวิตมีความเสื่อมลง
(๒) การนาหลักอารักขสัมปทามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตการไม่รู้จักรักษาทรัพย์ คือการใช้
เงินตามหลักธรรมะคนรู้จักทามาหาเลี้ยงชีพ การตั้งตนไว้อย่างเหมาะสมกับการรู้จักหาทรัพย์และรู้จัก
รักษาทรัพย์นั้น (๓) การนาหลักกัลยาณมิตตามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตการคบคน รู้จัก
เลือกเสวนาบุคคลผู้ทรงคุณทรงปัญญา มีความสามารถซึ่งจะช่วยสนับสนุน ให้ดาเนินก้าวหน้าไป
ด้วยดี และ (๔) การนาหลักสมชีวิตามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐาน
พยายามใช้จ่ายให้พอเหมาะกับรายได้ของเรา เพราะว่าผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเกินฐานะของตัวเอง
จะต้องรู้จักประหยัดทรัพย์พยายามใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จาเป็นเท่านั้นจึงมีความสุขได้ตามสมควร

ABSTRACT
This thesis had three purposes following as (1) to study of Ditthadhammikattha
in Buddhism (2) to study the problem privation of Ditthadhammikattha in Thai
Society and (3) to study ways of using Ditthadhammikattha to solve the Problems
in Thai society
The results showed that Ditthadhammikattha is a principle in Buddhism that
current interest what is called Ditthadhammikattha (because the benefits are already
, do not need to be useful and duplicate any two words), or it might be called full
Ditthadhammikatthasangwattamikadhama 4 that represents fair the benefit of
present of a basichealth to benefit, to benefit the common view in this country that
people wish well honored and friendship etc., which will rank a fairly successful four
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reasons : (1) Uthanasapatha is the rule base with the persistent and retirement
engagement of work and to be industrious, not lazy in that task include computer
monitor to be success (2) Arrakkhasapatha is loving with money to maintain wealth
( The acquired with perseverance by the righteous), they keep protecting wealth that
they are not completely stolen or destroyed by disasters (3) Kalayanamittata is
limiting of dating someone , not good datinggeneration living in the house or any
person shall hold negotiation with people in the home or estate which is a pure
behavior and the precepts of faith and wisdom and (4) Samachevita is species that
are sufficiently Knowledge of degeneration of wealth and living , not extravagantly
wasteful and think with our revenue over expenditure shall be above our income.
The brought of Ditthadhammikattha to solve the problem of Buddhist life
in Thai society had 4 points as (1) Uthanasapatha solve the lack of diligence or
laziness modified when will escape the evil from various that the key is not lost to
the stream objects (2) Arrakkhasapatha solve problems to protect life and property
dose not love who are called to find about the property Or money is spent to
a good man for living and wealth (3) Kalayanamittata solve life union that good
man. There is a good teaching guide, advisors and friends who met a good
environment, selection of dialogue or participation among persons who you are his
intellectual ability that will help environment and (4) Samachevita solve life for
spending as the saving is much needed, normal life without the money and they
need to know to be economical what is necessary so happy on conventionally
worthy of himself and family.
.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพสังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความแตกแยกและแตกต่างทางด้านความคิดเป็น
อย่างมาก ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากการแข่งขันในการดาเนินชีวิตเป็นหลัก เช่น การแข่งขันในการ
ประกอบธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการเกษตร โดยมีระบบทุนนิยมสากลเป็นพื้นฐาน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามกาลเวลาแห่งยุคสมัยอย่างรวดเร็ว จึงเป็น
เหตุใหมนุษย์แข่งขันกันเองมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหวังว่าคุณภาพชี วิตของตนเองจะดีขึ้น โดยมีทรัพย์ สิน
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เงิน ทอง ลาภ ยศ เป็นตัวขับเคลือน เป็นรางวัล เป็นผลตอบแทนให้แก่ชีวิตตน จึงเป็นผลทาให้เกิ ด
ความทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจตามมา เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามดังใจหวัง อีกทั้งขีดจากัดในการเลือก
ประกอบอาชีพที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษา ฐานะทางครอบครัวหรือช่องทางในการ
เลือกที่แตกต่างกันในการหาปัจจัย ๔ ให้เพียงพอถ้าจะมองย้อนกลับมาสู่ตัวของบุคคลนั้ นก็ควรที่
จะต้องสมบูรณ์ถึงพร้อมด้วย ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ถึงพร้อมด้วยการรักษา
รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานอันตนหามาได้ ถึงพร้อมด้วยการคบคนดีเป็นมิตร รู้จัก
กาหนดบุคคลในถิ่นที่อยู่อาศัย และมีความเป็นอยู่เหมาะสม รู้จักกาหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีพ
แต่พอดี ซึ่งถ้าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติดังที่กล่าวมาก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ ดิ้นรนแสวงหา ในเรื่องนี้
สอดคล้องกับหลักคาสอนของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงชี้แนะแนวทางเรื่องนี้ไว้ใน หลักทิฏฐธัม
มิกัตถะประโยชน์ ซึ่งหมายถึง หลักธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หรือหลักธรรมอันอานวย
ประโยชน์สุขขั้นต้น อันได้แก่ (๑) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันหมั่นเพียรใน
การปฎิบัติหน้าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริตมีความชานาญรู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตราหา
อุบายสามารถจัดดาเนินการให้ได้ผลดี (๒) อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรักษารู้จักคุ้มครอง
เก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานอันตนได้ทาไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ด้วยกาลังงาน
ของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย (๓) กัลยาณมิตตา คือ คบคนดีเป็นมิตร รู้จักกาหนดบุคคลใน
ถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาสาเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
(๔) สมชีวิตา คือ มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักกาหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี มิให้
ฝืดเคืองฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ หลักธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้นๆว่า
ทิฏฐธัมมิกัตถะ๑หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา คือ ธรรมที่เป็นไปเพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน หมายถึง ประโยชน์อันพึงได้รับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่
สุจริต ถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบกิจนั้น
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจการศึ ก ษาเรื่ อ งทิ ฎ ฐธั ม มิ กั ต ถประโยชน์ ใ นพุ ท ธศาสนา
เป็นคุณประโยชน์ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทย หากคนในสังคมไทยมีความ
เข้าใจในหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์แล้ว ยังสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อแก้ไข

๑

องฺ.อฎฐก (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.
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และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นหรือกาลังจะเกิดขึ้นจากการดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุข
ในชีวิตที่ดีงามและถูกต้องในสังคมไทยต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ในพุทธศาสนา
๑.๒.๒ เพือ่ ศึกษาปัญหาการขาดหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ในสังคมไทย
๑.๒.๓ เพือ่ ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาใน
สังคมไทย

๓. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ทางเอกสาร ซึ่งมีลาดับขั้นตอนดังนี้
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิคือ พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
พุทธศักราช ๒๕๓๙
ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ทุ ติ ย ภู มิ คื อ อรรถกถา ต าราและหนั ง สื อ ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งศึกษาผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดลาดับและอธิบายความตามหลักการ และเหตุผล
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
นาเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

๔. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทย
สรุปความได้ดังนี้
๑. หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ที่ปรากฏในพุทธศาสนา
ทิฏฐธัมมิกัตถ หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน อันมีอยู่ ๔
ประการ
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๑.๑ อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เช่นขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่น
ประกอบการงาน เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็น
อุบายในการงานนั้น ให้สามารถทาได้สาเร็จ
๑.๒ อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร
โดยชอบธรรม เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ไม่ให้ถูกลัก หรือทาลายไปโดยภัย
ต่างๆ
๑.๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคนชั่ว อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด ย่อมดารงตนเจรจา
สนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ
ปัญญา
๑.๔. สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยง
ชีพพอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือ
รายจ่าย และ รายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้
๒. ปัญหาการขาดหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ในสังคมไทย
ปัญหาชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบันแบ่งออกเป็น ปัญหาชีวิตส่วนตัวของบุคคล ดังนี้
๒.๑.ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นปัญหาทางด้านร่างกาย คือความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย
เช่น การเจ็ บ ป่ วย ไม่แข็งแรง เกิดเป็นโรคภัยต่างๆ เช่น โรคหั ว ใจ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ เป็นต้น
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น มลพิษในสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการประกอบอาชีพต่ างๆ
นอกจากนี้ก็คือ ความไม่รู้ที่นาไปสู่พฤติกรรมที่มีการเสี่ยงต่อโรคแล้วรักษาไม่หายขาด เมื่อกล่าวโดย
สรุปแล้วก็คงสรุปลงได้ ๒ โรค คือ โรคทางกายและโรคทางใจ
๒.๒.ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ขึ้นอยู่กับผู้เล่าเรียนศึกษาเอง ซึ่งอาจมี
หลายสาเหตุ เช่น ภาวะแห่งจิตใจของผู้เล่าเรียน โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวัยรุ่นมักอยู่ในสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจรุนแรง หรือสุขภาพ สติปัญญาของผู้เล่าเรียนศึกษาเอง โดยทั่วไป
คนเราเกิดมาย่อมมีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไม่เท่าเทียมกัน บางคนมีสติปัญญาสูงหรื อ บาง
คนมีสติปัญญาปานกลาง และบางคนมีสติปัญญาโง่มาแต่กาเนิด ช่วยตัวเองไม่ได้ บางคนก็สติปัญญาที่
เล่าเรียนไม่ได้ ความจาไม่ดี เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่เข้าใจบทเรียน ทาให้เกิดปัญหาในการเรียน เกิด
ความวิตกกังวล มีปมด้อยในชั้นเรียน แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนผลสุด ท้ายก็หนีโรงเรียนไป
เที่ย วส าส่ อนและกลายเป็ น เหยื่ อแห่ งความชั่ว ร้าย โดยอาจถูกเพื่อนชั่วชักนาให้เห็ นผิ ดเป็นชอบ
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กลายเป็นผู้กระทาผิดกฏหมายไปก็มี ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเป็นปัญหาสาคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อ
การเลือกประกอบสัมมาอาชีพของบุคคลนั้นในอนาคตต่อไป
๒.๓.ปั ญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นปัญหาที่สาคัญมากอีกปัญหาหนึ่งของชีวิตและ
สังคม ปัญหาการทางานนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ถ้าบุคคลเกียจคร้าน ขาดความรับผิดชอบ
เหนื่อยหน่าย ท้อแท้ หรือบุคคลที่ทางานเพื่อตั้งหน้าตั้งตากอบโกยหาผลประโยชน์เข้าตนเองหรือ
บุคคลใดก็ตามที่เริ่ มเบื่ อหน่ ายต่อการงาน นั้นเป็นสั ญญาณอันตรายบ่งบอกว่าบุคคลนั้นเริ่มมี
สุขภาพจิ ตใจที่ไม่ดี ปรับ ตัว ไม่ได้ในสั งคม คนที่มีสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจดีจะรักการงาน
ขยัน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ต้องการเห็นความก้าวหน้าของงานและจะรู้สึกมีความสุข
กับการทางานที่ตนได้กระทาให้ ลุล้วงไป ดังนั้น คนกับงานจึงเป็นของคู่กัน แม้แต่พระพุทธองค์ยังทรง
ตรัสว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปด้วยการงาน”
๒.๔.ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว อั น เกิ ด จากความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมได้ น าพาเอา
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวไปด้วย แต่ที่สาคัญการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้เบียดบัง
จริย ธรรมในจิ ตใจให้ ห ายไปจากจิ ตสานึกของสมาชิกในครอบครัว กล่าวคือ จากที่เคยเป็นบุคคล
กตัญญูกตเวที โดยไม่ย่ อท้อก็เปลี่ ยนเป็ นการกระทาเฉพาะในวาระที่ส าคัญเท่านั้น เพราะความ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก เป็นเหตุให้จริยธรรมในจิตใจมีค่าน้อยลง ในขณะเดียวกันปัญหาทาง
สังคมก็ปรากฏเป็นเงาตามตัว เช่น ปัญหาคนชราถูกทอดทิ้งให้ผจญกับชะตากรรมตามลาพัง สาย
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบิ ด ามารดากั บ บุ ต รธิ ด าเริ่ ม หายไปจากครอบครั ว เช่ น ความรั ก ความห่ ว งใย
ความเอื้ออาทรต่อกันขาดหายไป กล่าวคือ บุตรธิดาต้องการสิ่งหนึ่ง ในขณะที่บิดา มารดาก็พยายาม
แสวงหาและมอบให้ในสิ่งที่บุตรธิดาไม่ต้องการ ทั้งนี้จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย
๒.๕.ปัญหาเกี่ยวกับความยากจน ความยากจน คือสภาพของการดารงชีวิตของบุคคล ซึ่งมี
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และไม่สามารถบาบัดความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจ จนเป็นเหตุให้
บุคคลนั้นมีสภาพเป็นอยู่ต่ากว่าระดับมาตรฐานที่สังคมวางไว้ ดังนั้น ความยากจนก็คือสภาวะที่มี
ความขาดแคลนปัจจัยทางเศรษกิจที่จาเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น การขาดแคลนเงินตราที่จะนามาใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวัน
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ปัญหาการขาดความเพียร
ปัญหาการขาดความเพียรของมนุษย์ในสังคมไทย สามารถอธิบายเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่
ทาให้เกิดปัญหาการขาดความเพียร แบ่งได้ดังนี้ (๑) ความอ่อนเพลีย (๒) ความต้องการความสุข
สบาย (๓) ความกลัวความล้มเหลว (๔) พันธุกรรม และสารเคมีในสมอง (๕) การขาดแรงจูงใจ
ปัญหาการขาดความเพียรของมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนา อธิบายการขาดความเพียรใน
การทางานเลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน เป็นเหตุแห่งความเกรียจคร้าน เป็นผลนามาถึง
ความย่อยยับในทรัพย์ ในอบายมุข ๔ ว่า (๑) เป็นนักเลงหญิง (๒) เป็นนักเลงสุรา (๓) เป็นนักเลงการ
พนั น และ(๔) คบคนชั่ ว เป็ น มิ ต ร รวมถึ ง เหตุ ข องการขาดความเพี ย รไว้ ใ น นิ ว รณ์ ๕ ดั ง นี้
(๑) กามฉันท (๒) พยาบาท (๓) ถีนมิทธะ (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ (๕) วิจิกิจฉา
ปัญหาการไม่รู้จักประหยัดทรัพย์
ปัญหาการไม่รู้จักประหยัดทรัพย์ไว้ดังนี้ พฤติกรรมในการดาเนินชีวิตตามกฏการไม่รู้ จัก
ประหยัดทรัพย์ทั้ง ๘ ข้อ คือ (๑) จ่ายมากกว่าเงินที่หามาได้ (๒) ซื้อแต่ของที่ไม่จาเป็น (๓) ซื้อของไม่
คานึงถึงมูลค่ากับคุณค่า (๔) ไม่ลงทุนเพื่อคุณภาพ (๕) ไม่คานึงถึงความจาเป็นจริง ๆ ของตนเอง
(๖) การยึดติดกับยี่ ห้อสินค้า (๗) ซื้อของด้วยความใจร้อน (๘) ไม่ตรวจสอบใจว่าอยากซื้อหรือไม่
ปัญหาการไม่รู้จักประหยัดทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาอธิบายหลักและเหตุผลของปัญหาการไม่รู้จัก
ประหยั ด ทรั พ ย์ ไ ว้ ใ น อบายมุ ข ๖ ดั ง นี้ (๑) ติ ด สุ ร าและของมึ น เมา(๒) ชอบเที่ ย วกลางคื น
(๓) ชอบเที่ยวดูการละเล่น (๔) ติดการพนัน (๕) คบคนชั่ว (๖) เกียจคร้านการงาน
ปัญหาการคบคนพาล
คนพาล ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึง คนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติ เป็นผลให้มีความเห็นผิด
ยึดถือค่านิยมผิด ๆและมีวินิจฉัยเสีย คือไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร อะไรไม่ควร ลักษณะคนพาล
คือ (๑) ชอบคิดชั่วต่าเป็นปกติวิสัย (๒) ชอบพูดชั่ว ต่าเป็นปกติวิสั ย (๓) ชอบทาชั่วเป็นปกติวิสั ย
ปัญหาการคบคนพาล คือ ไม่รู้จักการคบคนดีเป็นมิตร ไม่รู้จักเลือกบุคคลที่จะคบหาว่าจะนาชีวิตของ
เราไปในทิศทางใด โทษของการคบคนพาล (๑) ย่อมถูกชักจูงนาไปในทางที่ผิด (๒) ย่อมเกิดความ
หายนะ การงานล้ ม เหลว(๓) ย่ อ มถู ก มองในแง่ ร้ า ย ไม่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจจากบุ ค คลทั่ ว ไป
(๔) ย่อมอึดอัดใจ เพราะคนพาลแม้เราพูดดี ๆ ด้วยก็โกรธ (๕) หมู่คณะย่อมแตกความสามัคคี เพราะ
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การยุยงและไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย (๖) ภัยอันตรายต่าง ๆ ย่อมไหลเข้ามาหาตัว (๗) เมื่อละโลกแล้ว
ย่อมมีอบายภูมิเป็นที่ไป
ปัญหาการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะ
ปัญหาการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะ คือใช้จ่ายเกินตัว สุรุ่ยสุร่าย ก่อหนี้สิน คือไม่รู้จักประมาณ
ในการใช้จ่ ายทรั พย์ เพื่อดารงชีพตามสมควรแก่ฐานะของตนเอง อีกทั้ง ไม่รู้จักกาหนดรายได้และ
รายจ่ายและไม่อยู่แบบพอดี สมรายได้ มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ให้มีรายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัด
ไว้สาหรับปั้นปลายของชีวิต จะได้ไม่ลาบากในทางพระพุทธศาสนา กล่าวงถึงความสุขของผู้ครอง
เรือน อันเป็นความสุขที่ไม่มีโทษ ๔ อย่าง คือ (๑) สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ (๒) สุขเกิดแต่การใช้ทรัพย์
(๓) สุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้ (๔) สุขเกิดแต่ความประพฤติที่ไม่มีโทษ คือประพฤติแต่สุจริตธรรม

แนวทางการประยุกต์ใช้หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในสังคมไทย
ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาการนาหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในสังคมไทยไว้
ดังนี้
๑. การนาหลักอุฏฐานสัมปทามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตการขาดความเพียร
วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดความเพียรในทางพระพุทธศาสนา โดยใช้หลัก ฆราวาสธรรม
๔ ประการ คื อ (๑) สั จ จะ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ เ ป็ น พื้ น ฐาน (๒) ทมะ ฝึ ก ตน ข่ ม จิ ต และรั ก ษาใจ
(๓) ขันติ มี อดทน (๔) จาคะ มีความเสียสละ แก้ไขการขาดความเพียรด้ว ยหลักอิทธิบาท ๔ คือ
(๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น (๒) วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น (๓) จิตตะ ความเอาใจใส่
ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น (๔) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น และแก้ไขการขาดความเพียรด้วย
หลักปธาน ๔ หรือที่มีชื่อเรียกว่า ความเพียร ๔ ประการ คือ (๑) สังวรปธาน คือ ความเพียรระวัง
ยับยั้งปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดขึ้น (๒) ปหานปธาน คือ มีความเพียรที่จะละหรือกาจัดปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป (๓) ภาวนาปธาน คือ มีความเพียรที่จะสร้างทาความดีที่ยังไม่ได้ทาให้เกิดมีขึ้น
(๔) อนุรักขนาปธาน คือ มีความเพียรที่จะรักษาความดีที่ได้ทาแล้วให้มั่นคงอยู่

๔๑๗

๒. การน าหลั ก อารั ก ขสั ม ปทามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การแก้ ปั ญ หาชี วิ ต การไม่ รู้ จั ก รั ก ษาทรั พ ย์
.

ด้วยการวางแผนในการดาเนินชีวิตที่ชอบธรรมควรมีไว้ ๓ ประการ คือ (๑) การมีแผนเกี่ยว

กับชีวิต (๒) การมีหลักในการสร้างชีวิต (๓) การมีจิตใจแน่วแน่ในจุดหมายที่ดีงาม รวมถึงวิธีการเก็บ
ออมทรัพย์ ๔ ประการ คือ (๑) ขยันหาทรัพย์ (๒) รู้จักเก็บ (๓) ไม่ประมาทมัวเมาลุ่มหลงไปกับสิ่ง
ยั่วยวนต่างๆ (๔) เลี้ยงชีวิตพอสมควร และความรู้จักพอประมาณ คือ ความพอดีตามมีตามได้
กล่าวถึงการนาหลักอารักขสัมปทามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตการไม่รู้จักรักษาทรัพย์ ในเรื่อง
ความสันโดษ นิยามความหมายได้ ๓ อย่าง (๑) ความยินดี พอใจ ด้วยปัจจัยของตน (๒) ความยินดี
ด้วยปัจจัยที่มีอยู่ (๓) ความยินดีโดยอาการอันสม่าเสมอ
๓.การนาหลักกัลยาณมิตตามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตการคบคนพาล
.

.

ในทางพระพุทธศาสนาใช้หลักธรรมในการคบมิตรตามหลักจักรธรรม ๔ คือ (๑) ปฏิรูป-

เทสวาสะ คือ การอยู่ในถิ่นที่ดีที่เหมาะสม (๒) สัปปุริสูปัสสยะ คือ การคบกับสัตบุรุษ คบคนดีและ
เว้นคนชั่ว (๓) อัตตสัมมาปณิธิ คือ การตั้งตนไว้ชอบทั้งทางโลกและทางธรรม (๔) ปุพเพกตปุญญตา
คือ ความเป็นผู้ได้ความดีไว้แล้ว มีพื้นเดิมดี ส่วนสาคัญในการคบมิตรเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคปัญหา
ใด ๆ การประพฤติปฏิบัติหน้าที่ต่อกันระหว่างมิตรนั้น คือการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตาม
หลั กทิ ศ ๖ ที่ ทางพระพุท ธศาสนาได้ กล่ าวไว้ ประกอบด้ว ยหลั ก การดั งนี้ คือ (๑) ทิ ศเบื้อ งหน้ า
(ปุ รั ต ถิ ม ทิ ศ ) คื อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต่ อ กั น ระหว่ า งมารดาบิ ด ากั บ บุ ต รธิ ด า (๒) ทิ ศ เบื้ อ งขวา
(ทักษิณทิศ) คือ การประพฤติปฏิบัติต่อกันระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์ (๓) ทิศเบื้องหลัง (ปัจฉิมทิศ)
คือ การประพฤติปฏิบัติต่อกันระหว่างสามีกับภรรยา (๔) ทิศเบื้องซ้าย (อุตตรทิศ) คือ การประพฤติ
ปฏิบัติต่อกันระหว่างมิตรสหาย (๕) ทิศเบื้องล่าง (เหฎฐิมทิศ) คือ การประพฤติปฏิบัติต่อกันระหว่าง
นายจ้ างกับ ลูกจ้ าง (๖)ทิศเบื้องบน (อุปริมทิศ) คือ การประพฤติปฏิบัติต่อกันระหว่างนักบวชกับ
คฤหัสถ์
๔.การน าหลั ก สมชี วิ ต ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การแก้ ปั ญ หาชี วิ ต การใช้ จ่ า ยทรั พ ย์ เ กิ น ฐานะ
.

ในทางพระพุทธศาสนาใช้ สัปปุริสธรรม มี ๗ ประการคือ (๑) ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก

เหตุ (๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (๓) อัตตัญญุตา รู้ตน (๔) มัตตัญญุต รู้ประมาณ

๔๑๘

(๕) กาลัญญุตา กาล (๖)ปริสัญญุตา รู้ชุมชน (๗) ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล และการออมทรัพย์ที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ๔ ประการคือ (๑) ต้องรู้จัดเพิ่มพูนรายได้ (๒) ต้องปลูกฝังนิสัยการเก็บ
ออม (๓) รู้จักทางบประมาณวางแผนการใช้เงิน (๔) รู้จักสงเคราะห์คนอื่นเท่าที่จาเป็น

๔๑๙
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