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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ศึกษาหลักสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไ ขปัญ หามิจฉาวณิช ชาใน
สั ง คมไทยผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาในวั ต ถุ ป ระสงค์ ๓ ประการ คื อ ๑. เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก สั ม มาอาชี ว ะใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒. เพื่อศึกษาปัญหาอาชีพมิจฉาวณิชชาในสังคมไทย ๓. เพื่อวิเคราะห์หลัก
สัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า
หลั ก สั ม มาอาชี ว ในพระพุท ธศาสนาเถรวาท หมายถึ ง การเว้ น จากมิ จ ฉาชี พ ทุ ก ชนิด
หลักธรรมที่เกื้อหนุนได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ อริยทรัพย์ ๗ อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ สุจริต ๓ ทิฏฐธัมมิกกัต
ถะประโยชน์ และกุลจิรัฏฐิติธรรม ส่วนหลักธรรมที่ส่ง เสริ มสัมมาอาชีวะ ได้แก่ สัง คหวัตถุ พรหม
วิหารธรรม ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม ความสันโดษ และเว้นจากอคติ ๔ปัญ หามิจฉาวณิชชาใน
สังคมไทย มี ๕ ประการคือ สัตถวณิชชา สัตตวณิชชา มังสวณิชชา มัชชวณิชชา วิสวณิชชา มิจฉา
วณิชชาทั้ง ๕ มาสาเหตุมาจากการไม่มีคุณธรรม จริยธรรมขาดความมีเมตตา ตลอดทั้งเกิดความโลภ
ความอยากได้จนต้องแสวงหามาเพื่อบาเรอตนเองให้เกิดความสุข
คาสาคัญ : สัมมาอาชีวะ,มิจฉาวณิชชา
Abstract
Studying The study aims to solve three problems in the Thai society. The
researcher studied three purposes: 1. To study the principles of righteousness in
Theravada Buddhism. 2. To study the problem of occupational jealousy in Thai society.
3. To analyze the principle of righteousness to be. Solutions to the problem of jealousy
in Thai society. The research found that
The principle of occupation in Theravada Buddhism is to abstain from all kinds
of crimes. The principles that support it is that there is a virtue 8, Ariyasit 7, Thai 4, 5,
5, good faith. And Guljurit Dhitam The main principles that promote the righteousness
include the sacred object, virtue, virtue, secularism, theology, theology, seclusion, and
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seclusion. There are 5 issues in Thai society. There are 5 aspects of the wisdom of
Sattahip Vishnuvanijchana. Moral lack of mercy. The greed, craving, and the need to
seek to reassure themselves to happiness.
Keywords : right livelihood, wrong trade
๑. บทนา
พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาที่สูงส่งด้วยหลักธรรม กล่าวคือผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมมี
ความสุ ข ส่ ว นจะมี ค วามสุ ข ระดั บ ใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ การปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะบุ ค คลดั ง นั้ น การศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาจึงเป็นการศึกษาเพื่อถึงความหลุดพ้นหมายความว่าเริ่มต้นด้วยการศึกษาปริยัติให้รู้
หลักการสาคัญจนเข้าใจแล้วจึงลงมือปฏิบัติคือ ทดลองปฏิบัติตามทฤษฎีที่เรียนมา และการปฏิบัตินี้
จะนาไปสู้ความรู้แจ้งเห็นจริงแบบรู้แจ้ง แทงตลอด จนสามารถเข้าถึง ความหลุดพ้นคือพระนิพพาน
เรียกว่ารู้แล้วละและปล่อยวางธรรมะในพระพุทธศาสนาจึงมิใช้มีไว้เพื่อศึกษาหรือตอบสนองความ
ต้องการเพียงเพื่ออยากรู้เท่านั้น แต่เป็นการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มีชีวิตที่ดีมี
สุขแบบครองเรือนไปจนถึงสุขแบบพ้นจากเรือนและโลก ๓ การแสวงหาเลี้ยงชีพหรือการประกอบ
อาชีพเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ในสังคม ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ใช้ฝึกฝนในการ
เรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการดาเนินชีวิตเรียกว่า มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ ๑)
สัมมาทิฎฐิ เห็นชอบ ๒) สัมมาสังกัปปะ ดาริชอบ ๓) สัมมาวาจา วาจาชอบ ๔) สัมมากัมมันตะ
การงานชอบ ๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ๖) สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ
๘) สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคในการพัฒนาในด้านพฤติกรรมทางด้านกายและ
วาจา(ศี ล )ซึ่ ง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพจิ ต แ ละปั ญ ญาท าให้ ก ารพั ฒ น าคร บ
กระบวนการพัฒ นาไตรสิ กขาเพื่ อความมีชี วิ ต ที่ ดี ง ามประณี ต ยิ่ ง ขึ้ น ถึ ง แม้ก ารหาเลี้ ย งชี พ จะเป็น
พื้นฐานการดาเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน แต่การแสวงหาปัจจัยในการดาเนินชีวิตจะต้องตั้งอยู่บน
พื้นฐานทางจริยธรรมคือการดารงชีวิตโดยสัมมาอาชีวะ
ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาเรื่องการดาเนินชีวิต ซึ่งการดาเนินชีวิตจะต้องมีการประกอบ
อาชีพที่สุจริตจึงจะสามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ ปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพในสังคมไทย
เป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ เช่น ปัญหาการประกอบอาชีพค้ายา
เสพติด ค้าอาวุธสงคราม ค้าประเวณี ซึ่งจัดเป็นมิจฉาวณิชชาซึ่ง เป็น อาชีพที่ไ ม่ควรกระทาตามหลัก
พระพุทธศาสนาปัญหาเหล่านี้เกิดจากคนในสังคมไทยมีความคิดที่เกิดจากการแข่งขันในสังคมตลอด
ทั้งมีความต้องการสนองความสุขความต้องการของตนเองอย่างไม่มีขีดจากัดการประกอบอาชีพเป็นสิ่ง
ที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งทุกคนต้องมีการประกอบอาชีพ เพราะการประกอบอาชีพเป็นที่มาของ
รายได้ เมื่อมีรายได้มนุษย์ก็นามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวิตได้ อาชีพมีทั้งอาชีพที่เป็นสุจริตและ
ที่เป็นอาชีพทุจริต อาชีพทุจริตนั้นสร้างปัญหาให้กับคนในสังคม อาชี พทุจริตในทางพระพุทธศาสนา
ไม่สนับสนุนเพราะเป็นเหตุนามาซึ่งความทุกข์ การที่ชีวิตจะมีความสุขได้จะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตอยู่
ในศีลธรรมอันดี
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอยากจะศึกษาหลัก สัม มาอาชีวะเพื่ อเป็น แนวทางแก้ไ ขปัญ หาการ
ประกอบอาชีพที่ทุจริตซึ่งการประกอบอาชีพเช่นนี้เป็นเหตุให้จิตใจและสังคมของคนไทยเสื่อมลง หาก
ไม่หาแนวทางแก้ไขสังคมไทยก็อาจจะไม่สามารถเป็นสังคมที่สงบสุขได้ คนไทยควรจะมีแนวทางแก้ไ ข
เพื่อเป็นการพัฒนาคน พัฒนาชาติของตนเองหากมีแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืนแล้วก็จะสามารถทาให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่ยั่งยืนเป็นสังคมที่มีความสุขความเจริญ และสุดท้ายปัญหาการประกอบอาชีพที่
ทุจริตก็จะสามารถเบาบางไปจากสังคมไทยได้ และอาจหมดไปในที่สุด
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาปัญหาอาชีพมิจฉาวณิชชาในสังคมไทย
๓. เพื่อวิเคราะห์หลักสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิ จั ยคุ ณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีลาดับและขั้ นตอนในการ
ดาเนินวิจัยดังต่อไปนี้
๑. ศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ปฐมภู มิ (Primary Sources) คื อ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙
๒. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) มีอรรถ
กถา ฎีกา ปกรณ์วิเสสอื่นๆ ตลอดทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
๓. วิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์
๔. เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ
๕. เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
๔. ผลการศึกษา
๑. หลักสัมมาอาชีวในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเว้น
จากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น การดาเนินชีวิตด้วยการทามาหากินเลี้ยงชีพที่สุจริต ปราศจาก
การหลอกลวง ทรยศ ต้มตุ๋น หน้าเลือด ไม่ประกอบอาชีพที่เป็นภัย เช่น ค้าอาวุ ธ ค้าเนื้อสัตว์ ค้า
สิ่งมีชีวิต ค้าสารเสพย์ติดและสารพิษให้โทษ เป็นต้น ผู้ดาเนินชีวิตตามแนวสัมมาอาชีวะโดยนัยนี้ ย่อม
ไม่ควรประกอบอาชีพในโรงงานผลิตอาวุธโรงฆ่าสัตว์ หรือ โรงงานสร้างสารพิษอันก่อให้เกิดมลภาวะ
ต่อมนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการที่ไม่ประกอบอาชีพตามบ่อนการพนัน ซ่องโสเภณี และการยิง
นกตกปลาซึ่งถือเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วย เช่นเดียวกันกล่าวโดยสรุป การประกอบสัมมาอาชีวะ
หมายถึงการทามาหาเลี้ยงชีพที่เพียงแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ต้อง
เป็นการประกอบอาชีพที่เอื้ออานวยให้เ กิดความสุข ความสาเร็จตามอัตภาพของบุคคลแต่ละคนด้วย
หลักธรรมที่เกื้อหนุนได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ อริยทรัพย์ ๗ อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ สุจริต ๓ ทิฏฐธัมมิกกัต
ถะประโยชน์ และกุลจิรัฏฐิติธรรม ส่วนหลักธรรมที่ส่ง เสริมสัมมาอาชีวะ ได้แก่ สัง คหวัตถุ พรหม
วิหารธรรม ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม ความสันโดษ และเว้นจากอคติ ๔ เมื่อตนเองและบุคคลอื่น
ได้รับผลจากการเลี้ ยงชีพ ที่ สุจริ ต ก็จะส่ง ผลให้เกิดการอยู่ร่ วมกัน ในสัง คมอย่างปกติสุ ข ไม่มีการ
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เบียดเบียนทาร้ายกัน คนในสังคมจะมีแต่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน รู้จักคิดสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้
เกิดขึน้ ในสังคม ผลที่ได้รับจึงมีแก่บุคคลทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
๒. ปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย พบว่า การประกอบอาชีพที่ผิดกฎศีลธรรมหรือที่
เรียกว่า มิจฉาชีพ ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ อาชีพที่เป็นอันตรายและเป็นปัญหาหลักใน
การทาลายชีวิตมนุษย์ตลอดทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มี ๕ ประการคือ สัตถวณิชชา การขายอาวุธ
สัตตวณิชชา การค้าขายมนุษย์ มังสวณิชชา ค้าขายสัตว์เป็นที่ยัง มีชีวิต สาหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร
ส่งเสริมทารุณกรรม มัชชวณิชชา การค้าขายสุราและของมึนเมา โดยการกล่าวครอบคลุมหลักการถึง
การไม่ให้ค้าขายสารเสพติดทุกๆชนิด วิสวณิชชา การค้าขายยาพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ รวมทั้ง
สารเคมีที่อันตรายต่อชีวิต คน, สัตว์ สาเหตุปัญหาการประกอบมิจฉาชีพทั้ง ๕ มาสาเหตุมาจากการไม่
มีคุณธรรม จริยธรรมขาดความมีเมตตา ตลอดทั้งเกิดความโลภความอยากได้จนต้องแสวงหามาเพื่อ
บาเรอตนเองให้เกิดความสุขแต่เมื่อพิจารณาแล้วการกระทาเช่นนี้เป็นการสร้างความทุกข์มากกว่าเกิด
ความสุขเมื่อพิจารณาผลระยะยาวเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเพราะทาให้สังคมเกิดความเดือดร้อนทาลาย
และเบียดเบียนทั้งชีวิตของตนเองและผู้อื่น การประกอบมิจฉาชีพดังกล่าวส่งผลกระทบให้ตนเองและ
สัง คมเกิดความทุกข์เป็นที่มาของความเสื่อมทาให้การพัฒนาสัง คมเกิดความล่า ช้าตลอดทั้ง ท าให้
คุณธรรม จริยธรรมขาดหายไปจากสัง คม ดัง นั้น มิจฉาชีพดัง กล่าวจึง เป็นปัญหาหลักที่มวลมนุษย์
จะต้องช่วยกันขจัดเพื่อความผาสุขของตนเองและสังคม
๓. หลักสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย คนใน
สังคมไทยสามารถนาหลักสัมมาอาชีวะมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทยได้โ ดย
การ ใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การแสวงหา การใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การครอบครองรักษา การใช้
หลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภคใช้จ่าย และหลักการพัฒนา กาย จิตและปัญญาเพื่อไม่ให้กระท า
มิจฉาวณิชชา หลักสัมมาอาชีวะในแง่การแสวงหาผู้วิจัยเสนอแนวทางให้สังคมไทยควรแสวงหาอาชีพที่
ถูกต้องและควรเว้นการประกอบอาชีพ ที่ผิด ๓ ทางได้แก่ ๑.ทางกาย ๒.ทางวาจา ๓.และทางใจ ทาง
กาย
การใช้ ห ลั ก สั ม มาอาชี วะในแง่การครอบครองรัก ษาเพื่อแก้ ไ ขปั ญ หามิจ ฉาวณิ ช ชาใน
สังคมไทยปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทยส่วนหนึ่งมีสาเหตุเกิดมาจากการไม่รู้จักรักษาอาชีพที่สุจริต
ของตนเองและการไม่รู้จักรักษาทรัพย์ของตน สัมมาอาชีวะในแง่การรักษาจะเป็นแนวทางที่ส่งเสริม
ให้คนในสังคมไทยรู้จักคุณค่าของอาชีพที่รู้จักคุณค่าของทรัพย์สินที่ตนเองครอบครองแนวทางการ
แก้ไ ขคือ การแสวงหาทรัพย์จากการประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความขยันหมั่นเพียร อุตสาหวิริยะ
ทรัพย์ที่ได้มาย่อมมีทั้งความสะอาด บริสุทธิ์ และควรค่าแก่การเก็บคุ้มครองรักษา และใช้ จ่ายอย่าง
เหมาะสม
การใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภค หลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภคเป็นสิ่งสาคัญ
อีกประการ ปัญหาหลักๆ ที่ทาให้คนในสัง คมไทยประกอบอาชีพ ที่ผิ ด ที่เรียกว่ามิจฉาวณิช ชา ๕
ประการ ส่วนหนึ่งมาจากการไม่ปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภค คนในสังคมไทยมักเป็น
บริโภคนิยมสมัยใหม่ การใช้เงินหรือสิ่ง ของเกิดความฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็น จนเป็นเหตุให้เกิด
หนี้สินท่วมตัว เมื้อเกิดหนี้สินท่วมตัวย่อมทาให้เป็นสาเหตุคิดอยากจะประกอบอาชีพที่ทุจริตซึ่งเชื่อว่า
จะสามารถทาให้รวยเร็ว ๆ มีหน้าตาทางสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมที่เป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไข

๕

ได้ แนวทางในการใช้ห ลัก สัมมาอาชีวะในแง่ก ารบริ โภคใช้ จ่ายเพื่อ แก้ไ ขปัญ หามิ จฉาวณิ ช ชาใน
สังคมไทย คนไทยควรเดินทางสายกลางตระหนักให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริงและคุณค่าเทียมเพื่อจะทาให้
ตนเองไม่เกิดความอยากได้หรือความโลภมากเกินไป แนวทางการแก้ไขคือ ๑.การบริโภคใช้จ่ายทรัพย์
ตามหลักสมชีวิตาสมชีวิตา และการบริโภคใช้จ่ายทรัพย์ตามหลักโภคอาทิยะ
๕. บทสรุป
สัมมาอาชีวในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิด หลักธรรม
ที่เกื้อหนุนได้แก่อริ ยมรรคมี องค์ ๘ อริยทรัพย์ ๗ อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ สุจริต ๓ ทิฏฐธัมมิก กั ต ถะ
ประโยชน์ และกุลจิรัฏฐิติธรรม ส่วนหลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ ได้แก่ สังคหวัตถุ พรหมวิหาร
ธรรม ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม ความสันโดษ และเว้นจากอคติ ๔
ปั ญ หามิ จ ฉาวณิ ช ชาในสั ง คมไทย พบว่ า มี ก ารประกอบอาชี พที่ ผิ ด กฎศี ล ธรรมหรือที่
เรียกว่า มิจฉาชีพ ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ อาชีพที่เป็นอันตรายและเป็นปัญหาหลักใน
การทาลายชีวิตมนุษย์ตลอดทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มี ๕ ประการคือ สัตถวณิชชา สัตตวณิชชา
มังสวณิชชา มัชชวณิชชา วิสวณิชชาหลักสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาใน
สังคมไทย คนในสังคมไทยสามารถนาหลักสัมมาอาชีวะมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาใน
สั ง คมไทยได้ โ ดยการ ใช้ ห ลั ก สั ม มาอาชี ว ะในแง่ การแสวงหา การใช้ ห ลั ก สั ม มาอาชี ว ะในแง่การ
ครอบครองรักษา การใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภคใช้จ่าย และหลักการพัฒนา กาย จิตและ
ปัญญาเพื่อไม่ให้กระทามิจฉาวณิชชา การนาหลักสัมมาอาชีวะมาใช้จะสามารถเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย
๖. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักสัมมาอาชีวะ ในพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นเพื่อให้
เห็นความเหมือนและความแตกต่างและจุดร่วมของแนวคิด

๖
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