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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง ศึกษาหลักสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาใน
สังคมไทยผู้วิ จัยศึกษาในวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ๑. เพื่อศึกษาหลักสัมมาอาชีวะใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒. เพื่อศึกษาปัญหาอาชีพมิจฉาวณิชชาในสังคมไทย ๓. เพื่อวิเคราะห์หลัก
สัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า 
 หลักสัมมาอาชีวในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิด 
หลักธรรมท่ีเกื้อหนุนได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ อริยทรัพย์ ๗ อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ สุจริต ๓ ทิฏฐธัมมิกกัต
ถะประโยชน์ และกุลจิรัฏฐิติธรรม ส่วนหลักธรรมท่ีส่งเสริมสัมมาอาชีวะ ได้แก่ สังคหวัตถุ  พรหม
วิหารธรรม ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม ความสันโดษ และเว้นจากอคติ ๔ปัญหามิจฉาวณิชชาใน
สังคมไทย มี ๕ ประการคือ สัตถวณิชชา  สัตตวณิชชา มังสวณิชชา มัชชวณิชชา วิสวณิชชา มิจฉา
วณิชชาท้ัง ๕ มาสาเหตุมาจากการไม่มีคุณธรรม จริยธรรมขาดความมีเมตตา ตลอดท้ังเกิดความโลภ
ความอยากได้จนต้องแสวงหามาเพื่อบ าเรอตนเองให้เกิดความสุข  
ค าส าคัญ : 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. บทน า 
 พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาท่ีสูงส่งด้วยหลักธรรม  กล่าวคือผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมมี
ความสุข  ส่วนจะมีความสุขระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละบุคคลดังนั้น การศึกษา
พระพุทธศาสนาจึงเป็นการศึกษาเพื่อถึงความหลุดพ้นหมายความว่าเริ่มต้นด้วยการศึกษาปริยัติให้รู้ 
หลักการส าคัญจนเข้าใจแล้วจึงลงมือปฏิบัติคือ  ทดลองปฏิบัติตามทฤษฎีท่ีเรียนมา  และการปฏิบัตินี้
จะน าไปสู้ความรู้แจ้งเห็นจริงแบบรู้แจ้งแทงตลอด จนสามารถเข้าถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพาน
เรียกว่ารู้แล้วละและปล่อยวางธรรมะในพระพุทธศาสนาจึงมิใช้มีไว้เพื่อศึกษาหรือตอบสนองความ
ต้องการเพียงเพื่ออยากรู้เท่านั้น  แต่เป็นการศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองให้มีชีวิตท่ีดีมี
สุขแบบครองเรือนไปจนถึงสุขแบบพ้นจากเรือนและโลก๓   การแสวงหาเล้ียงชีพหรือการประกอบ
อาชีพเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ในสังคม  ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีใช้ฝึกฝนในการ
เรียนรู้  โดยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิตเรียกว่า  มรรคมีองค์  ๘  ได้แก่ ๑) 
สัมมาทิฎฐิ  เห็นชอบ ๒) สัมมาสังกัปปะ  ด าริชอบ  ๓) สัมมาวาจา  วาจาชอบ  ๔) สัมมากัมมันตะ  
การงานชอบ  ๕) สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีพชอบ  ๖) สัมมาวายามะ  เพียรชอบ  ๗) สัมมาสติ  ระลึกชอบ 
๘) สัมมาสมาธิ  ต้ังใจชอบสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคในการพัฒนาในด้านพฤติกรรมทางด้านกายและ
วาจา( ศีล )ซึ่ ง ช่วย เสริ มสร้ าง ในการพัฒนา คุณภาพ จิตแ ละปัญญาท า ให้การพัฒนาครบ
กระบวนการพัฒนาไตรสิกขาเพื่อความมีชีวิตท่ีดีงามประณีตยิ่งขึ้นถึงแม้การหาเล้ียงชีพจะเป็น        
พื้นฐานการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน แต่การแสวงหาปัจจัยในการด าเนินชีวิตจะต้องต้ังอยู่บน
พื้นฐานทางจริยธรรมคือการด ารงชีวิตโดยสัมมาอาชีวะ  
 ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาเรื่องการด าเนินชีวิต ซึ่งการด าเนินชีวิตจะต้องมีการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริตจึงจะสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้  ปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพในสังคมไทย
เป็นปัญหาท่ียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ดังเห็นได้จากส่ือต่าง ๆ เช่น ปัญหาการประกอบอาชีพค้ายา
เสพติด ค้าอาวุธสงคราม ค้าประเวณีซึ่งจัดเป็นมิจฉาวณิชชาซึ่งเป็นอาชีพท่ีไม่ควรกระท าตามหลัก
พระพุทธศาสนาปัญหาเหล่านี้เกิดจากคนในสังคมไทยมีความคิดท่ีเกิดจากการแข่งขันในสังคมตลอด
ท้ังมีความต้องการสนองความสุขความต้องการของตนเองอย่างไม่มีขีดจ ากัดการประกอบอาชีพเป็นส่ิง
ท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งทุกคนต้องมีการประกอบอาชีพ เพราะการประกอบอาชีพเป็นท่ีมาของ
รายได้ เมื่อมีรายได้มนุษย์ก็น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตได้  อาชีพมีท้ังอาชีพท่ีเป็นสุจริตและ
ท่ีเป็นอาชีพทุจริต  อาชีพทุจริตนั้นสร้างปัญหาให้กับคนในสังคม อาชีพทุจริตในทางพระพุทธศาสนา
ไม่สนับสนุนเพราะเป็นเหตุน ามาซึ่งความทุกข์ การท่ีชีวิตจะมีความสุขได้จะต้องเป็นอาชีพท่ีสุจริตอยู่
ในศีลธรรมอันดี  
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 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอยากจะศึกษาหลักสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพท่ีทุจริตซึ่งการประกอบอาชีพเช่นนี้เป็นเหตุให้จิตใจและสังคมของคนไทยเส่ือมลง หาก
ไม่หาแนวทางแก้ไขสังคมไทยก็อาจจะไม่สามารถเป็นสังคมท่ีสงบสุขได้ คนไทยควรจะมีแนวทางแก้ไข
เพื่อเป็นการพัฒนาคน พัฒนาชาติของตนเองหากมีแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืนแล้วก็จะสามารถท าให้
สังคมไทยเป็นสังคมท่ียั่งยืนเป็นสังคมท่ีมีความสุขความเจริญ  และสุดท้ายปัญหาการประกอบอาชีพท่ี
ทุจริตก็จะสามารถเบาบางไปจากสังคมไทยได้ และอาจหมดไปในท่ีสุด 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อศึกษาหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒. เพื่อศึกษาปัญหาอาชีพมิจฉาวณิชชาในสังคมไทย 
 ๓. เพื่อวิเคราะห์หลักสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย  
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งมีล าดับและขั้นตอนในการ
ด าเนินวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ  (Primary  Sources)  คือ 
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
 ๒.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ  (Secondary Sources)  มีอรรถ
กถา  ฎีกา  ปกรณ์วิเสสอื่นๆ  ตลอดท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 
 ๓.  วิเคราะห์  ข้อมูลท้ังหมดตามกรอบวัตถุประสงค์ 

๔.  เรียบเรียง  และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ 
 ๕.  เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive  Analysis) 
๔. ผลการศึกษา  
 ๑. หลักสัมมาอาชีวในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเว้น
จากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานท่ีสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนท้ังแก่ตนเองและบุคคลอื่น การด าเนินชีวิตด้วยการท ามาหากินเล้ียงชีพท่ีสุจริต ปราศจาก
การหลอกลวง ทรยศ ต้มตุ๋น หน้าเลือด ไม่ประกอบอาชีพท่ีเป็นภัย เช่น ค้าอาวุ ธ ค้าเนื้อสัตว์ ค้า
ส่ิงมีชีวิต ค้าสารเสพย์ติดและสารพิษให้โทษ เป็นต้น ผู้ด าเนินชีวิตตามแนวสัมมาอาชีวะโดยนัยนี้ ย่อม
ไม่ควรประกอบอาชีพในโรงงานผลิตอาวุธโรงฆ่าสัตว์ หรือ โรงงานสร้างสารพิษอันก่อให้เกิดมลภาวะ
ต่อมนุษย์ สัตว์ ส่ิงแวดล้อม รวมถึงการท่ีไม่ประกอบอาชีพตามบ่อนการพนัน ซ่องโสเภณี และการยิง
นกตกปลาซึ่งถือเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วย เช่นเดียวกันกล่าวโดยสรุป การประกอบสัมมาอาชีวะ 
หมายถึงการท ามาหาเล้ียงชีพท่ีเพียงแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อส่ิงมีชีวิตและต่อส่ิงแวดล้อมเท่านั้นแต่ต้อง
เป็นการประกอบอาชีพท่ีเอื้ออ านวยให้เกิดความสุข ความส าเร็จตามอัตภาพของบุคคลแต่ละคนด้วย
หลักธรรมท่ีเกื้อหนุนได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ อริยทรัพย์ ๗ อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ สุจริต ๓ ทิฏฐธัมมิกกัต
ถะประโยชน์ และกุลจิรัฏฐิติธรรม ส่วนหลักธรรมท่ีส่งเสริมสัมมาอาชีวะ ได้แก่ สังคหวัตถุ  พรหม
วิหารธรรม ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม ความสันโดษ และเว้นจากอคติ ๔ เมื่อตนเองและบุคคลอื่น
ได้รับผลจากการเล้ียงชีพท่ีสุจริต ก็จะส่งผลให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข ไม่มีการ
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เบียดเบียนท าร้ายกัน คนในสังคมจะมีแต่การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แบ่งปัน รู้จักคิดสร้างสรรค์ส่ิงดี ๆ ให้
เกิดขึน้ในสังคม ผลท่ีได้รับจึงมีแก่บุคคลทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 
 ๒. ปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย พบว่า การประกอบอาชีพท่ีผิดกฎศีลธรรมหรือท่ี 
เรียกว่า มิจฉาชีพ ยังเป็นปัญหาท่ียังไม่สามารถแก้ไขได้ อาชีพท่ีเป็นอันตรายและเป็นปัญหาหลักใน
การท าลายชีวิตมนุษย์ตลอดท้ังสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน มี ๕ ประการคือ สัตถวณิชชา  การขายอาวุธ 
สัตตวณิชชา การค้าขายมนุษย์ มังสวณิชชา ค้าขายสัตว์เป็นท่ียังมีชีวิต ส าหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร
ส่งเสริมทารุณกรรม มัชชวณิชชา การค้าขายสุราและของมึนเมา โดยการกล่าวครอบคลุมหลักการถึง
การไม่ให้ค้าขายสารเสพติดทุกๆชนิด  วิสวณิชชา การค้าขายยาพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ รวมท้ัง
สารเคมีท่ีอันตรายต่อชีวิต คน, สัตว์ สาเหตุปัญหาการประกอบมิจฉาชีพท้ัง ๕ มาสาเหตุมาจากการไม่
มีคุณธรรม จริยธรรมขาดความมีเมตตา ตลอดท้ังเกิดความโลภความอยากได้จนต้องแสวงหามาเพื่อ
บ าเรอตนเองให้เกิดความสุขแต่เมื่อพิจารณาแล้วการกระท าเช่นนี้เป็นการสร้างความทุกข์มากกว่าเกิด
ความสุขเมื่อพิจารณาผลระยะยาวเป็นความสุขท่ีไม่ยั่งยืนเพราะท าให้สังคมเกิดความเดือดร้อนท าลาย
และเบียดเบียนท้ังชีวิตของตนเองและผู้อื่น การประกอบมิจฉาชีพดังกล่าวส่งผลกระทบให้ตนเองและ
สังคมเกิดความทุกข์เป็นท่ีมาของความเส่ือมท าให้การพัฒนาสังคมเกิดความล่าช้าตลอดท้ังท าให้
คุณธรรม จริยธรรมขาดหายไปจากสังคม ดังนั้น มิจฉาชีพดังกล่าวจึงเป็นปัญหาหลักท่ีมวลมนุษย์
จะต้องช่วยกันขจัดเพื่อความผาสุขของตนเองและสังคม 
 ๓. หลักสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย คนใน
สังคมไทยสามารถน าหลักสัมมาอาชีวะมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทยได้โดย
การ ใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การแสวงหา การใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การครอบครองรักษา การใช้
หลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภคใช้จ่าย และหลักการพัฒนา กาย จิตและปัญญาเพื่อไม่ให้กระท า
มิจฉาวณิชชา หลักสัมมาอาชีวะในแง่การแสวงหาผู้วิจัยเสนอแนวทางให้สังคมไทยควรแสวงหาอาชีพท่ี
ถูกต้องและควรเว้นการประกอบอาชีพ ท่ีผิด ๓ ทางได้แก่ ๑.ทางกาย ๒.ทางวาจา ๓.และทางใจ ทาง
กาย  
 การใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การครอบครองรักษาเพื่อแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาใน
สังคมไทยปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทยส่วนหนึ่งมีสาเหตุเกิดมาจากการไม่รู้จักรักษาอาชีพท่ีสุจริต
ของตนเองและการไม่รู้จักรักษาทรัพย์ของตน  สัมมาอาชีวะในแง่การรักษาจะเป็นแนวทางท่ีส่งเสริม
ให้คนในสังคมไทยรู้จักคุณค่าของอาชีพท่ีรู้จักคุณค่าของทรัพย์สินท่ีตนเองครอบครองแนวทางการ
แก้ไขคือ การแสวงหาทรัพย์จากการประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความขยันหมั่นเพียร อุตสาหวิริยะ 
ทรัพย์ท่ีได้มาย่อมมีท้ังความสะอาด บริสุทธิ์ และควรค่าแก่การเก็บคุ้มครองรักษา และใช้ จ่ายอย่าง
เหมาะสม 
 การใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภค หลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภคเป็นส่ิงส าคัญ
อีกประการ ปัญหาหลักๆ ท่ีท าให้คนในสังคมไทยประกอบอาชีพท่ีผิด ท่ีเรียกว่ามิจฉาวณิชชา ๕ 
ประการ ส่วนหนึ่งมาจากการไม่ปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภค คนในสังคมไทยมักเป็น
บริโภคนิยมสมัยใหม่ การใช้เงินหรือส่ิงของเกิดความฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น จนเป็นเหตุให้เกิด
หนี้สินท่วมตัว เมื้อเกิดหนี้สินท่วมตัวย่อมท าให้เป็นสาเหตุคิดอยากจะประกอบอาชีพท่ีทุจริตซึ่งเช่ือว่า 
จะสามารถท าให้รวยเร็ว ๆ มีหน้าตาทางสังคม ส่ิงเหล่านี้เป็นค่านิยมท่ีเป็นปัญหาท่ียังไม่สามารถแก้ไข



๕ 
 

ได้  แนวทางในการใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภคใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาใน
สังคมไทย คนไทยควรเดินทางสายกลางตระหนักให้รู้จักคุณค่าท่ีแท้จริงและคุณค่าเทียมเพื่อจะท าให้
ตนเองไม่เกิดความอยากได้หรือความโลภมากเกินไป แนวทางการแก้ไขคือ ๑.การบริโภคใช้จ่ายทรัพย์
ตามหลักสมชีวิตาสมชีวิตา และการบริโภคใช้จ่ายทรัพย์ตามหลักโภคอาทิยะ  
 

๕. บทสรุป 
 สัมมาอาชีวในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิด หลักธรรม
ท่ีเกื้อหนุนได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ อริยทรัพย์ ๗ อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ สุจริต ๓ ทิฏฐธัมมิกกัตถะ
ประโยชน์ และกุลจิรัฏฐิติธรรม ส่วนหลักธรรมท่ีส่งเสริมสัมมาอาชีวะ ได้แก่ สังคหวัตถุ  พรหมวิหาร
ธรรม ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม ความสันโดษ และเว้นจากอคติ ๔ 
 ปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย พบว่ามีการประกอบอาชีพท่ีผิดกฎศีลธรรมหรือท่ี 
เรียกว่า มิจฉาชีพ ยังเป็นปัญหาท่ียังไม่สามารถแก้ไขได้ อาชีพท่ีเป็นอันตรายและเป็นปัญหาหลักใน
การท าลายชีวิตมนุษย์ตลอดท้ังสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน มี ๕ ประการคือ สัตถวณิชชา  สัตตวณิชชา 
มังสวณิชชา มัชชวณิชชา วิสวณิชชาหลักสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาใน
สังคมไทย คนในสังคมไทยสามารถน าหลักสัมมาอาชีวะมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาใน
สังคมไทยได้โดยการ ใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การแสวงหา การใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การ
ครอบครองรักษา การใช้หลักสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภคใช้จ่าย และหลักการพัฒนา กาย จิตและ
ปัญญาเพื่อไม่ให้กระท ามิจฉาวณิชชา การน าหลักสัมมาอาชีวะมาใช้จะสามารถเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชาในสังคมไทย 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักสัมมาอาชีวะ ในพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นเพื่อให้
เห็นความเหมือนและความแตกต่างและจุดร่วมของแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
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