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สันโดษ : ความรับผิดชอบต�อชุมชนด�วยความพอเพียง 
Solitary: Responsibility towards the Community with Sufficiency 

ดร.ทิพย�ภวิษณ�  ใสชาต ิ

บทคัดย�อ 

 เป�าหมายสูงสุดของการใช�ป�จจัย ๔ตามความเป$นจริงให�มีความพอเพียงท่ีอยู(บนฐานของความเหมาะสม 
และความพอดี ไม(ขาดจนทําให�เองลําบาก ไม(มากเกินความจําเป$นของชีวิตจนเป$นป�ญหา ท่ีพระพุทธองค�ทรงสอนไว�
ชัดเจนอย(างน้ี ก็เพ่ือฝ6กให�เราท้ังหลายมีสติ ไม(หลงไหลฟุ�งเฟ�อไปกับการสร�างเหตุผลต(างๆ ข้ึนมาสนับสนุนการบริโภค
สนองกิเลสตัณหา เช(น บริโภคเพ่ือความโก�หรู เพ่ือความหล(อความสวย เพ่ือความอวดมั่งอวดมีเป$นต�น เพราะการ
บริโภคเพ่ือตอบสนองของตัณหาได�ก(อให�เกิดป�ญหาหลายอย(างข้ึนในชุมชนและสังคม จนกระท่ังเกิดการบัญญัติศัพท�
เรียกสังคมท่ีไม(รู�จักพอเพียงหรือรู�จักประมาณในการบริโภคน้ีว(า “สังคมบริโภคนิยม” หรือแท�ท่ีจริงก็คือ “สังคมท่ี
บริโภคเพ่ือสนองตัณหา” ซ่ึงก(อให�เกิดป�ญหาหลายอย(างข้ึนในชีวิตประจําวัน เช(น ป�ญหาหน้ีนอกระบบ ป�ญหาการ
บุกรุกทําลายป@า ป�ญหาคอรัปช่ัน ป�ญหาการทําลายสิ่งแวดล�อมและธรรมชาติ ป�ญหาอบายมุขท(วมเมือง เป$นต�น ซ่ึง
ป�ญหาท้ังหลายเหล(าน้ีเกิดจากความไม(รู�ประมาณหรือความพอเพียงในการบริโภคป�จจัย ๔ แทบท้ังสิ้น ถ�าหากยัง
บริโภคกันแบบน้ีตลอดไป ก็คงหลีกหนีไม(พ�นการตกเป$น  ”ทาสของตัณหา” ไปตลอดชีวิต และเป$นสาเหตุให�ต�องติด
อยู(ในการเวียนว(ายตายเกิดในคุกคือวัฏสงสารไปตลอดกาลนานเพราะขาดความรับผิดชอบต(อชุมชนหรือสังคมร(วมกัน 
ถ�าหากทุกคนในชุมชนหรือสังคมมีความรู�จักประมาณคือมีความพอเพียงในการใช�สอยและบริโภคสิ่งต(างๆ แล�วก็
เท(ากับว(าเป$นผู�รับผิดชอบชุมชนและสังคมร(วมกัน ท้ังพระสงฆ�และฆราวาสท่ีไม(สามารถแยกจากกันได� 
คําสําคัญ: สันโดษ,ความรับผดิชอบ,ชุมชน,ความพอเพียง 

Abstract 

 Our aim of life using the Four Requisites with sufficiency and suitability, and 

without shortages nor difficulties that cause problemstowards our daily routines. This 

is actually the Teaching made by the Buddha who requires us not to be induced in 

making some accuses and reasons supporting their consume behaviors for their 

sensuality e.g. consuming habits for being extravagant or for being voguish or for 

looking wealthy etc. The consuming habits responding their desires can cause the 

latter community and social problems. Accordingly, some new vocabularies are made 

for the insufficient or inadequate society which are “Consumerism” or it is actually 

the society of “Consuming Society Serving Their Desires” that are the majors causes 

of their daily problems such as the illegal private debts, deforestation, corruption, 

destruction of environment and natural resources, and illegal gambling etc. Those 

problems happen because of being insufficient in consuming the Four Requisites and 

ones who lead their lives like this will finally become the “Slave of Lust” all their 

lives and will be in the circle of prisons or round of existences for a long time. Those 

who live their lives like this are the ones who lack their responsibilities towards the 

community or society. If everyone in the same group of society or community knows 

and realizes the sufficiency or they use and consume adequately, this means they have 

their own responsibilities towards each other and towards their own community and 

society. Those ones include the priests and ordinary people with no exception.  

Keywords: Solitary, Responsibilities, Community, Sufficiency 



บทนํา 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรงสอนให�ฝ6กความรู�ประมาณในการรับป�จจัย ๔ ด�วยการแยกแยะให�
ได�ระหว(าง ความจําเป$น ความต�องการ และความอยากได� ท้ัง ๓ ประการน้ีให�ได�ก(อนเป$นอันดับแรก ท้ังน้ี
เพราะป�ญหาท้ังหลายในชีวิตประจําวันน้ันเกิดจากการสะสม การกักตุน การกอบโกย ไว�เกินความจําเป$น
ในชีวิต ซ่ึงอาการเหล(าน้ีเกิดจากความไม(รู�จักพิจารณาว(า อะไรบ�างคือความจําเป$นสําหรับชีวิต จึงแสวงหา
เข�ามามากเกินไป ขาดความพอเหมาะพอดี หรือขาดความพอเพียง จึงทําให�สิ้นเปลืองในการดูแลรักษา 
และสิ้นเปลืองเวลาในชีวิตท่ีหมดไปกับการหาทรัพย�เพ่ือจับจ(ายใช�สอยในสิ่งท่ีเกินความจําเป$น 
 ความพอเพียง หรือความสันโดษน้ันเป$นหลักธรรมข�อหน่ึงในบรรดาคําสอนของ
พระพุทธเจ�าในพระพุทธศาสนา ท่ียังมีความเข�าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนบ(อยครั้งในชุมชนหรือแม�แต(ใน
สังคมไทยไปแล�วบางครั้งท่ีเราพูดถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง ผู�กําลังประพฤติตนให�เป$นผู�สันโดษหรืออยู(ใน
ภาวะของความพอเพียงมโนภาพท่ีเกิดข้ึนในการรับรู�ของคนท่ัวไปคือภาพของคนสมถะ มักน�อยชอบปลีก
วิเวกอยู(เงียบๆ คนเดียว และไม(ชอบยุ(งเก่ียวคลุกคลีกับผู�ใดหรือถ�ามองในแง(เศรษฐกิจและสังคม ก็คือภาพ
ของคนท่ี “ปลงสังขาร” คือไม(มีความกระตือรือร�นและไม(ทะเยอทะยานอยากเพ่ือความก�าวหน�าท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคมแต(กลับปล(อยวางในสิ่งน้ัน  
 นอกจากน้ัน คนผู�ประพฤติตนให�เป$นผู�สันโดษหรือพอเพียงน้ัน ยังถูกมองในแง(ลบอ่ืนๆ ได�
อีก เช(น เป$นคนเกียจคร�านเฉ่ือยชา ไม(เอาธุระ ไม(รับผิดชอบต(อชุมชนและสังคม เป$นต�นความเข�าใจ
คลาดเคลื่อนทํานองน้ีน(าจะมีมานานแล�วในชุมชนของไทยแต(ยังไม(เป$นท่ีวิพากษ�วิจารณ�มากนักในยุคท่ี
สังคมไทยยังเป$นสังคมแบบเกษตรกรรมเพราะเน่ืองมาจากคนในยุคน้ันยังไม(มีความรู�สึกในเชิงลบว(าสันโดษ
หรือความพอเพียง คือตัวขัดขวางหรือถ(วงกิจกรรมด�านการเกษตรของพวกเขาแต(กลับมองในเชิงบวกว(า
สันโดษหรือความพอเพียงคือหลักธรรมท่ีช(วยหนุนความสมานสามัคคีและการพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชน
ของพวกเขาด�วยซํ้าไป 
 อย(างไรก็ตาม กระแสวิพากษ�วิจารณ�สันโดษและหลักธรรมอ่ืนๆ เช(น กรรมในอดีตชาติและ
บุญบารมี เป$นต�น ได�ปรากฏอย(างชัดเจนในช(วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ซ่ึงเป$นช(วงท่ีประเทศไทยกําลังเริ่ม
พัฒนาเข�าสู(ระบบอุตสาหกรรมอย(างเต็มตัวโดยเฉพาะอย(างยิ่งในหมู(นักรัฐศาสตร�อเมริกันท่ีเข�ามาวิจัย
ภาคสนามในสังคมไทยสันโดษเป$นหลักธรรมข�อหน่ึงท่ีถูกนักรัฐศาสตร�กลุ(มน้ีโจมตีว(าเป$นจริยธรรมท่ี
ขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมในสังคมไทย๑ 
 แนวคิดความเ ช่ือทํานองน้ีได�สะท�อนออกมาในสาส�นของนายกรัฐมนตรี ท่ีมี ถึง ท่ี
ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการท่ัวประเทศในปK พ.ศ. ๒๕๐๓ ว(า  
 “พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ�ามีอยู(ทุกทางท่ีสามารถจะเลือกเอามาสอนหรือจูงใจ
ให�คนประพฤติปฏิบัติมีคําสอนให�คนมักสันโดษไม(อยากทําอะไร ไม(อยากได�อะไร อย(างท่ีเคยสอนกันว(าไม(
จําเป$นต�องขวนขวาย ตายแล�วก็เอาไปไม(ได�คําสอนอย(างน้ีอาจจะเหมาะสําหรับกาลสมัยหน่ึงแต(ไม(เหมาะ
สําหรับสมัยปฏิวัติ”๒ 

                                                           

 ๑ Charles F. Keyes, “Economic Action and Buddhist Morality in A Thai Village,” Journal of 
Asian Studies, 42 : 4 (August 1983), pp. 851-868. 

๒แถลงการคณะสงฆ� เล(ม ๔๘ ภาค ๗ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓), หน�า ๕๘๕. อ�างใน พระธรรมปwฎก (ป.อ.ป
ยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน�า ๑๙–๒๐. 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๖๓๑ 

 จากท่ีได�กล(าวถึงเบ้ืองต�น ความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับความหมายของความพอเพียงหรือ
สันโดษในชุมชน อาจแบ(งย(อๆ ได� ๓ ลักษณะคือ  
 ๑.ในด�านแรงจูงใจคนผู�ประพฤติสันโดษหรือพอเพียงน้ัน มักจะถูกมองจากคนท่ัวไปใน
ชุมชนหรือสังคมในทางลบว(า เป$นคนขาดแรงจูงใจใฝ@สัมฤทธ์ิ ขาดความทะเยอทะยานและไม(อยากได�อยาก
ดีอยากมีอยากเป$นอะไร ปล(อยชีวิตไปตามบุญตามกรรม ตามวาสนา 
 ๒.ในด�านบุคลิกภาพคนผู�ประพฤติสันโดษมักจะถูกมองจากคนท่ัวไปในชุมชนหรือสังคม
ในทางลบ ว(าเป$นคนมีบุคลิกภาพเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร�นไม(ตื่นเต�นยินดีกับอะไรเลยในโลกน้ี 
 ๓. ในด�านมิติทางสังคมคนผู�ประพฤติสันโดษมักจะถูกมองจากคนท่ัวไปในชุมชนหรือสังคม
ในทางลบว(า เป$นคนท่ีชอบอยู(เงียบๆ ชอบปลีกตัวออกจากสังคม หรือไม(ชอบเข�าร(วมกิจกรรมทางสังคม
กลัวจะได�รับผิดชอบจากสังคม จึงกลายเป$นผู�เอาตัวรอดแต(เพียงผู�เดียว 
 จากความเข�าใจคลาดเคลื่อนดังกล(าวได�มีชาวพุทธหลายท(านพยายามออกมาอธิบายช้ีแจง
ให�เห็นว(าความหมายของความพอเพียงหรือสันโดษท่ีแท�จริงคืออะไรโดยเฉพาะความหมาย ๒ ลักษณะแรก 
คือ ในด�านแรงจูงใจ และในด�านบุคลิกภาพโดยคําอธิบายท่ีน(าจะให�ความกระจ(างได�มากท่ีสุด คือคําอธิบาย
ของท(านเจ�าคุณพระเทพเวที (ประยุทธ� ปยุตฺโต, ป�จจุบันคือพระพรหมคุณาภรณ� นักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา) ในงานเขียนเมื่อปKพุทธศักราช ๒๕๒๖ท่ีมีช่ือว(า “พุทธศาสนากับสังคมไทย” ท(านอธิบาย
ว(า 

 “การปฏิบัติตนให�สันโดษหรือเป$นผู�มีความพอเพียงน้ันจะต�องรู�ท้ังขอบเขตและจุดมุ(งหมาย
ในการปฏิบัติขอบเขตของสันโดษจํากัดเฉพาะในเรื่องป�จจัย ๔ เท(าน้ัน ส(วนจุดมุ(งหมายคือเพ่ือลดความ
กังวลในเรื่องป�จจัย ๔ ให�เหลือน�อยท่ีสุด แล�วออมกําลังแรงงานกําลังความคิดและเวลาสําหรับมาทุ(มเท
ให�กับการปฏิบัติธรรมหรือการสร�างสรรค�ความดีงามอ่ืนๆเรียกว(าลดด�านหน่ึงเพ่ือมาทุ(มเทให�กับอีกด�าน
หน่ึง”๓ 

 การพิจารณาความจําเป$นในการรับป�จจัย ๔ หรือการแสวงหาป�จจัย ๔ เพ่ือการหล(อเลี้ยง
ชีวิตน้ัน มีหลักพิจารณาอยู( ๒ ประการ คือ “ความพอดี” และ “ความเหมาะสม” คนท่ีมีความพอเพียง
หรือสันโดษตามท่ีท(านเจ�าคุณพระเทพเวทีได�นําเสนอ จึงไม(ใช(คนเฉ่ือยชาหรือไม(อยากได�อยากดีอยากมี
อยากเป$นอะไรแต(กลับตรงกันข�ามคือเป$นคนท่ีมุ(งมั่นและทุ(มเทให�กับการพัฒนาตนเองอย(างจริงจัง อย(างไร
ก็ตามดูเหมือนว(าคําอธิบายต(างๆ ท่ีพยายามเสนอออกมาน้ันมักจะเน�นในแง(การสร�างความเข�าใจ
ความหมายของความพอเพียงหรือสันโดษในเชิงป�จเจกเป$นส(วนมาก (individual) คือเน�นในเรื่องการ
ประพฤติธรรมในส(วนของบุคคลเท(าน้ันส(วนอีกความหมายหน่ึงท่ียังขาดและไม(มีผู�มองเห็น ซ่ึงเป$นมิติหน่ึง
ของความพอเพียงหรือสันโดษ มิติท่ีว(าน้ันคือ “มิติทางสังคม” (social) ในมิติน้ีเมื่อมองดูแล�วแทบจะไม(มี
ใครกล(าวถึงเลย  
 ดังน้ัน ประเด็นหลักของบทความน้ีผู�เขียนจึงมุ(งท่ีจะวิเคราะห�ให�เห็นความหมายของสันโดษ
หรือความพอเพียงในมิติทางสังคมเป$นสําคัญเพ่ือตอบคําถามท่ีว(าความพอเพียงหรือสันโดษน้ันมี
ความสัมพันธ�กับการก(อตั้งชุมชนอุดมคติหรือชุมชนสงฆ�อย(างไร? ทําไมพระพุทธเจ�าจึงเน�นแสดงสันโดษให�
เกิดชีวิตท่ีพอเพียงแก(พระภิกษุเท(าน้ัน?   
                                                           

 ๓พระเทพเวที (ประยุทธ�  ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�มูลนิธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๓๒), หน�า ๑๔๗–๑๕๖. 
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๒. ความหมาย 

 ๒.๑ ความหมายของความพอดี 
 ความพอดี คือ พอแล�วดี หมายความว(า อย(าคิดว(า “พอ”ท้ังๆ ท่ีตามความเป$นจริงแล�วยัง 
“ขาด” อีก หรืออย(าคิดว(า พอ แต(ท่ีจริงแล�ว มากเกินไป โดยการพิจารณาจาก ๒ เรื่องประกอบกัน คือ 
   ๑) ไม(น�อยเกินไป จนเป$นการทรมานตนเองมากเกินไปโดยใช(เหตุ 
   ๒) ไม(มากเกินไป จนเป$นการพอกพูนกิเลส เป$นอุปสรรคต(อการประพฤติปฏิบัติธรรม 
ทําให�เป$นคนเห็นแก(ปากแก(ท�อง และเป$นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมสูญสิ้นไปโดยใช(
เหตุ 
 ผู�ท่ีรู�จักความพอดีในการรับป�จจัย ๔ หรือการแสวงหาป�จจัย ๔ เพ่ือนํามาหล(อเลี้ยงชีวิตน้ัน 
จะสามารถแยกแยะได�ระหว(างสิ่ง ๓ ประการต(อไปน้ี 
   (๑) ความจําเป$น คือ ขาดไม(ได� หากขาดแล�วมีผลกระทบต(อชีวิตความเป$นอยู(อย(าง
มาก 
   (๒) ความต�องการ คือ ถ�าได�ก็ดี ถ�าไม(มีก็ไม(ต�อง ถ�าได�สิ่งน้ันมาก็จะสะดวกข้ึนกว(าเดิม 
แต(ถ�าไม(ได�ก็ไม(ถึงกับเดือดร�อน 
   (๓) ความอยาก คือ ถึงได�มาหรือไม(ได�มา ก็ไม(ได�กระทบกระเทือน หรือเกิดประโยชน�
ต(อชีวิตนัก แต(ท่ีอยากได�ก็เพราะตกอยู(ในอํานาจของความอยากอันเป$นกิเลสท่ีคอยบีบค้ันอยู( นอกจาก
แยกแยะได�แล�ว ยังมีสติคอยควบคุมใจ ไม(ยอมให�ตนเองตกเป$นทาสของความอยากอีกด�วย๔ 

 ๒.๒ ความหมายของความเหมาะสม 
  ความเหมาะสม หมายถึง สมควรแก(ฐานะ และเพศภาวะของตนเอง โดยพิจารณา ๕ เรื่อง 
ประกอบกัน ได�แก( 
   ๑) ชนิด 
   ๒) คุณภาพ 
   ๓) วิธีการได�มา 
   ๔) วิธีการใช� 
   ๕) วัตถุประสงค�ในการใช� 
 การพิจารณาท้ัง ๕ เรื่องน้ี จะทําให�เรามีสติก(อนท่ีจะนําสิ่งใดๆ มาบริโภคใช�สอย เพราะบาง
สิ่งบางอย(าง แม�จะมีกําลังทรัพย�พอท่ีจะซ้ือหามาบริโภคใช�สอยได� แต(ถ�าพิจารณาดูแล�วไม(เหมาะสมแก(
ฐานะและเพศภาวะของตนเอง ก็ต�องถือว(าสิ่งน้ันเป$นส(วนเกินความจําเป$นสําหรับชีวิตและหน�าท่ีการงาน
ของตน 
 ดังน้ัน การท่ีใครจะแหกคุกออกจากวัฏสงสารไปได� ก็ต�องเริ่มฝ6กฝนสติจากการต(อสู�กับกิเลส
ซ่ึงเป$นศัตรูท่ีมองไม(เห็นตัวน้ีด�วยการพิจารณาความรู�จักพอเพียงหรือรู�จักประมาณในการรับป�จจัย ๔ ตาม
ความจําเป$นจริงของชีวิต๕ 
 ๒.๓ ความหมายเชิงสังคมของความพอเพียงหรือสันโดษ 

                                                           

 ๔พระภาวนาวิริยคุณ  )เผด็จ ทตฺตชีโว (, ความรู�ประมาณรากฐานความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 
)กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ที่ บริษัท รุ(งศิลป�การพิมพ� )๑๙๗๗ (จํากัด  ,๒๕๕๕( , หน�า ๑๕๖ -๑๕๗ .  

 ๕พระภาวนาวิริยคุณ )เผด็จ ทตฺตชีโว( , เรื่องเดียวกัน  ,หน�า ๑๕๗ . 
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 พระอรรถถาจารย�ได�นิยามความหมายของ “สันโดษ”๖ว(า “ความพอใจยินดีด�วยป�จจัยตาม
มีตามได� ช่ือว(า สนฺตุฏ�ฐิ” (สนฺตุฏ�ฐิ นาม อิตรีตรปฺปจฺจยสนฺโตโส)คํานิยามน้ีหมายความว(าตนมีและได�ป�จจัย
อย(างไร ก็ให�ยินดีพอใจในป�จจัยตามท่ีมีตามท่ีได�น้ันไม(ให�ปรารถนาเกิน (อตฺริจฺโฉ) หรืออยากได�มากเกิน 
(อติโลโภ) ไปกว(าน้ัน นอกจากน้ันท(านยังได�วิเคราะห�ศัพท�ว(า “สนฺตุฏJฐิ” มาจากคําว(า “สํ +ตุฏJฐิ” เฉพาะ
คําว(า “สํ” ใช�ในความหมาย ๓ อย(างคือ “สกํ” (อันเป$นส(วนของตน) “สนฺตํ” (ท่ีมีอยู(, เท(าท่ีมีอยู() และ 
“สมํ” (สม่ําเสมอ, ราบเรียบ) ดังน้ันลักษณะของภิกษุผู�สันโดษ คือผู�ยินดีพอใจในป�จจัย ๔ คือ จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะและยารักษาโรค อันเป$นส(วนของตน (สกํ) เท(าท่ีตนมีอยู( (สนฺตํ)และด�วยการวางท(าที
ทางจิตสม่ําเสมอราบเรียบ (สมํ)ไม(หว่ันไหวเพราะได�ป�จจัยท่ีชอบใจหรือไม(ชอบใจ ดังคํานิยามของท(านท่ีว(า 
  ๑)ผู�ยินดีพอใจด�วยปLจจัยของตน (สเกน ตุสฺสโก) ดังข�อความท่ีว(า “ภิกษุไม(แสดง
วิการ (อาการผิดปกติ เช(น ลิงโลดหรือห(อเห่ียว)ท้ังในเวลารับ ท้ังในเวลาบริโภค ยังอัตภาพให�เป$นไปด�วย
ป�จจัย ๔ น้ันท่ีดีหรือไม(ดี ซ่ึงทายกถวายแล�ว โดยเคารพหรือไม(เคารพก็ตาม พระผู�มีพระภาคตรัสว(าผู�
สันโดษด�วยป�จจัยของตน”  
  ๒)ผู�ยินดีด�วยปLจจัยท่ีมีอยู� (สนฺเตน ตุสฺสโก) ดังข�อความท่ีว(า “ภิกษุยินดีอยู(ด�วย
ป�จจัย ๔ น้ัน ซ่ึงมีอยู(เท(าน้ันไม(ปรารถนาป�จจัยอ่ืนไปจากป�จจัยน้ัน ละความเป$นคนมักมากเสีย พระผู�มีพระ
ภาคตรัสว(า ผู�สันโดษด�วยป�จจัยท่ีมีอยู(” 
  ๓)ผู�ยินดีโดยสม่ําเสมอ (สเมน ตุสฺสโก) ดังข�อความท่ีว(า “การละความยินดีและความ
ยินร�ายในอิฏฐารมณ�และอนิฏฐารมณ� ช่ือว(าสมO (สม่ําเสมอ) ภิกษุยินดีอยู(ในอารมณ�ท้ังปวง โดยความ
สม่ําเสมอน้ัน พระผู�มีพระภาคตรัสว(า ผู�สันโดษโดยสม่ําเสมอ”๗ 

 จากคํานิยามท่ียกมา จะเห็นว(า หัวใจสําคัญของความพอเพียงหรือสันโดษ คือการตีกรอบ
แห(งความรู�สึกพอใจยินดีให�พอเพียงอยู(ภายในขอบเขตแห(งป�จจัยของตนหรือท่ีตนมีอยู(ถ�ายินดีเกินเลย
ขอบเขตน้ีไป ท(านเรียกว(า “ปรารถนาเกิน” (อตฺริจฺโฉ) หรือ “โลภเกิน” (อติโลโภ)๘ ถามว(าอะไรจะเกิดข้ึน
ถ�าภิกษุปรารถนาเกินหรือโลภเกินกว(าป�จจัยของตน? แน(นอนว(าความปรารถนาเกินก็บ(งชัดอยู(ในตัวแล�วว(า
ความปรารถนาน้ันได�ล้ําแดนเข�าไปอยู(ในขอบเขตป�จจัย๔ ท่ีไม(ใช(ของตนหรือท่ีตนไม(ควรมีควรได�ซ่ึงอาจจะ
เป$นป�จจัยของเพ่ือนพระภิกษุด�วยกันหรือป�จจัยของฆราวาสท่ีเขาไม(ได�ถวายก็ได�ผลกระทบท่ีจะตามมาคือ 
ความปรารถนาเกินจะเป$นเหตุให�เกิดการแย(งชิงกันในเรื่องป�จจัย ๔ภายในชุมชนสงฆ�เองและจะส(งผล
กระทบต(อความสัมพันธ�ระหว(างชุมชนสงฆ�กับชุมชนฆราวาสด�วยเพราะจะเป$นเหตุให�ภิกษุเข�าไปสร�างภาระ
การพ่ึงพาหรือเบียดเบียนป�จจัย ๔จากชุมชนฆราวาสหนักยิ่งข้ึน 

๓. ความพอเพียงกับเจตนารมณQต�อชุมชน 

 ๓.๑ความพอเพียงกับความสัมพันธQระหว�างชุมชนสงฆQกับชุมชนฆราวาส 
 เป$นท่ีทราบกันดีว(าชุมชนสงฆ�เป$นชุมชนพิเศษท่ีพระพุทธเจ�าทรงตั้งข้ึนมาเพ่ือรองรับบุคคล
จากทุกชนช้ันวรรณะท่ีสละบ�านเรือนออกบวชเพ่ือหวังการเข�าถึงเป�าหมายสูงสุดของชีวิตเป$นชุมชนของผู�มี
อุดมการณ�ชีวิตอย(างเดียวกัน คือการสละความสุขทางวัตถุ (สามิสสุข)เพ่ือมาค�นหาความสุขท่ีประณีตข้ึน

                                                           

 ๖มหามกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๑), หน�า ๒๙๔. 
 ๗มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มงฺคลตฺถทีปนี(ทุติโย ภาโค),หน�า ๒๒๔. 
 ๘เรื่องเดียวกัน, หน�า ๒๔๕–๒๔๖. 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๓๔ 

ไปหรือความสุขท่ีเป$นอิสระจากวัตถุ (นิรามิสสุข)และเป$นชุมชนของผู�ไม(มีการประกอบอาชีพและไม(
ครอบครองทรัพย�สมบัติการออกแบบชุมชนในลักษณะอย(างน้ีมองผิวเผินเหมือนต�องการจะให�เป$นสังคม
ปwดหรือสังคมท่ีตัดขาดจากโลกภายนอกแต(ความจริงแล�ว หาเป$นเช(นน้ันไม(จุดท่ีผู�เขียนมองว(าเป$นช(องทาง
ท่ีพระพุทธเจ�าเปwดเอาไว�เพ่ือให�เกิดการปฏิสัมพันธ�ระหว(างชุมชนสงฆ�กับชุมชนภายนอกคือ การกําหนด
ไม(ให�พระสงฆ�ประกอบอาชีพและครอบครองทรัพย�สมบัติน้ีคือการจงใจท่ีจะให�พระสงฆ�ฝากชีวิตในเรื่อง
ป�จจัย ๔ ไว�กับชาวบ�านน้ีคือช(องทางท่ีเปwดไว�เพ่ือให�มีการสื่อสารกันและการพ่ึงพาอาศัยกันระหว(างชุมชน 
๒ชุมชน โดยแต(ละชุมชนต(างก็เป$นท้ังผู�ให�และผู�รับในเวลาเดียวกัน กล(าวคือชุมชนฆราวาสเป$นผู�ให�ป�จจัย 
๔ และเป$นผู�รับหลักธรรมคําสอนจากชุมชนสงฆ�ในส(วนชุมชนสงฆ�เองก็เป$นผู�ให�หลักธรรมคําสอนและเป$น
ผู�รับป�จจัย ๔จากชุมชนฆราวาสเช(นเดียวกัน เรียกง(ายๆ ว(าเป$นระบบความสัมพันธ�ระหว(างการให� “ทาน” 
(อามิสทาน) กับการให� “ธรรม” (ธรรมทาน)๙ 
 อย(างไรก็ตามเมื่อมองในด�านชุมชนสงฆ�ในฐานะผู�เข�าไปสัมพันธ�กับชุมชนฆราวาสในด�าน
ป�จจัย ๔และมองในแง(การบริหารจัดการป�จจัย ๔ ภายในชุมชนสงฆ�เองผู�เขียนมองว(าหลักธรรมท่ีจะรักษา
ความสัมพันธ�ให�ราบรื่นมากท่ีสุด คือ “ความพอเพียงหรือสันโดษ” เพราะสันโดษคือจิตสํานึกร(วมหรือ
สมณะสัญญาของนักบวชทุกคนท่ีได�สลัดออกจากโลกแห(งวัตถุมาสู(โลกนามธรรมคุณค(าของการเสพบริโภค
วัตถุเพ่ือหาความสุขจึงแทบจะไม(มีความหมายเลยในสายตาของนักบวช ดังน้ัน วาทะท่ีเรามักจะได�ยิน
บ(อยๆเช(น การพ่ึงพาป�จจัย ๔ของพระภิกษุเหมือนกับการใช�นํ้ามันหล(อรื่นหยอดเพลาเกวียนเพ่ือให�เกวียน
ว่ิงไปได�สะดวกหรือการเข�าไปขอป�จจัย ๔ จากชาวบ�านให�ทําเหมือนกับการท่ีแมลงผึ้งไปดูดนํ้าหวานจาก
ดอกไม�โดยไม(ทําให�กลีบและเกสรดอกไม�ชอกชํ้า๑๐หรือพุทธพจน�ท่ีตรัสเตือนภิกษุผู�อยู(ป@าว(า 

 “ควรเป$นผู�สันโดษเลี้ยงง(าย มีกิจน�อย มีความประพฤติเบา มีอินทรีย�สงบ มีป�ญญารักษาตน 
ไม(คะนองไม(ยึดติดในตระกูลท้ังหลาย”๑๑ 

 พึงสังเกตว(าเวลาท่ีพระพุทธเจ�าตรัสถึงสันโดษส(วนมากจะตรัสในบริบทท่ีสัมพันธ�กับการเข�า
ไปเก่ียวข�องกับชุมชนฆราวาสท้ังสิ้นหรือหลักการพิจารณาอาหารบิณฑบาตก(อนบริโภคท่ีว(า 
 ท(านพระโคดมพระองค�น้ัน เสวยพระกระยาหารประกอบด�วยองค� ๕ ประการ๑๒ คือ 
  ๑.ไม(เสวยเพ่ือเล(น 
  ๒. ไม(เสวยเพ่ือมัวเมา 
  ๓. ไม(เสวยเพ่ือประดับ 
  ๔.ไม(เสวยเพ่ือตกแต(ง  
  ๕. เสวยเพ่ือดํารงพระวรกายน้ีไว�  
  ๖.เสวยเพ่ือยังพระชนม�ให�เป$นไปได�  
  ๗. เสวยเพ่ือป�องกันความลําบาก  
  ๘.เสวยเพ่ือทรงอนุเคราะห�พรหมจรรย� ด�วยทรงพระดําริว(า “เพียงเท(าน้ีเราก็จักกําจัด
เวทนาเก(า จักไม(ให�เวทนาใหม(เกิดข้ึนร(างกายของเราจักดําเนินไปสะดวก ไม(มีโทษ และอยู(สําราญ”  
                                                           

 ๙องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๔๒/๑๒๐. 
 ๑๐ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๔/๒๑. ดูเพิ่มเติมใน พระธรรมปwฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน�า ๒๘๓–๒๘๔. 
 ๑๑ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๒/๒๐. 
 ๑๒ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๗/๔๗๙–๔๘๐. 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๖๓๕ 

 หลักการบริโภคท้ัง ๘ ประการน้ีแม�จะเน�นการบริโภคเพ่ือเก้ือกูลหรือเพ่ือนุเคราะห�แก(การ
ประพฤติพรหมจรรย�ซ่ึงอาจจะทําให�มองไม(เห็นมิติทางสังคมและชุมชนเด(นชัดเท(าท่ีควรแต(ก็ถือว(ามี
เจตนารมณ�ทางสังคมแทรกอยู(ในน้ัน โดยเฉพาะ ๔ ข�อแรกคือไม(ให�บริโภคเพ่ือเล(น เพ่ือมัวเมา เพ่ือประดับ 
และเพ่ือตกแต(งโดยความหมายก็คือการห�ามไม(ให�ชุมชนสงฆ�ยึดเอาวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมเป$นจุดหมาย
ในตัวของมันเองหากแต(ให�อาศัยในฐานะเป$นเครื่องมือหรือเป$นวิถีทางเท(าน้ันแน(นอนว(าเมื่อชุมชนสงฆ�มี
อุดมการณ�ในการเก่ียวข�องกับป�จจัย ๔ อย(างน้ีหลักสันโดษจึงเป$นสํานึกร(วมหรือสมณะสัญญาอย(างหน่ึง
ของชุมชนนักบวชท่ีจะช(วยพยุงให�อุดมการณ�แบบน้ีดํารงอยู(ได�ระบบความสัมพันธ�ระหว(างชุมชนสงฆ�กับ
ชุมชนฆราวาสท่ีตั้งอยู(บนฐานของการบริโภคป�จจัย๔ ดังจะเห็นได�จากหลักความชอบธรรมในการบริโภค ๔ 
อย(าง๑๓ คือ 
 ๑.เถยยบริโภคการบริโภคอย(างขโมย ได�แก(การบริโภคของภิกษุผู�ทุศีล มีคุณสมบัติไม(
สมควรกับเพศหรือภาวะของตนมีเพียงเครื่องนุ(งห(มและอาการภายนอกท่ีเป$นเครื่องหมายของนักบวช
เท(าน้ันการบริโภคป�จจัย ๔ ของชาวโลกของภิกษุประเภทน้ีจึงเป$นเหมือนการขโมยหรือแอบลักเขากิน 
เพราะไม(มีความชอบธรรมในการบริโภคเลย 
 ๒.อิณบริโภคการบริโภคอย(างเป$นหน้ี ได�แก(การบริโภคของภิกษุผู�มีศีล แต(บริโภคโดยไม(ได�
พิจารณา เช(นฉันอาหารไม(พิจารณาว(าเราฉันเพียงเพ่ือให�ร(างกายดํารงอยู(ได� ยังชีวิตให�เป$นไปได�ให�มีสภาพ
เก้ือหนุนแก(การปฏิบัติธรรม มิใช(ฉันเพ่ือโก�เก�สนุกมัวเมาติดในรสเป$นต�นเรียกว(าเป$นการบริโภคอย(างขาด
จิตสํานึกในเป�าหมายของการบริโภค 
 ๓.ทายัชชบริโภคการบริโภคอย(างทายาท ได�แก(การบริโภคของพระอริยบุคคลประเภทต�นๆ 
ท่ียังเข�าไม(ถึงความเป$นพระอรหันต�ถือว(าเป$นผู�มีสิทธิในการบริโภคโดยชอบธรรมในฐานะเป$นทายาทของ
พระพุทธเจ�าแต(ก็ถือว(ายังไม(มีความชอบธรรมอย(างเต็มท่ี เพราะยังมีภาระต(อการท่ีจะพัฒนาตนต(อไป 
เหมือนทายาทท่ีบริโภคสมบัติของวงศ�ตระกูลถือว(าเป$นผู�มีสิทธิโดยชอบธรรมในฐานะเป$นทายาทแต(ก็ยัง
ไม(ได�ครอบครองสมบัติน้ันอย(างเต็มท่ี 
 ๔.สามิบริโภคการบริโภคอย(างเป$นเจ�าของ ได�แก(การบริโภคของพระอรหันต� ซ่ึงเป$นผู�พ�น
จากการเป$นทาสของตัณหาแล�วเป$นผู�มีคุณความดีสมควรแก(ของท่ีเขาถวายอย(างแท�จริงในสิทธิสมบูรณ�ใน
การรับและบริโภคป�จจัย ๔ อย(างแท�จริง 
 จะเห็นว(า สํานึกอย(างหน่ึงในการบริโภคป�จจัย ๔ของพระสงฆ�ท่ีพ(วงมากับความพอเพียง
หรือสันโดษ คือ สํานึกในเรื่องความชอบธรรมในการบริโภคภิกษุจะมีความชอบธรรมในการบริโภคป�จจัย 
๔ ของชาวโลกมากหรือน�อยก็ข้ึนอยู(กับว(ามีความก�าวหน�าในการปฏิบัติธรรมมากน�อยเพียงไรน้ีคือสํานึก
อย(างหน่ึงท่ีภิกษุจะต�องเตือนตนอยู(เสมอในการบริโภคเป$นอันว(าการตั้งชุมชนสงฆ�โดยให�พ่ึงพาป�จจัย ๔ 
จากชุมชนฆราวาสน้ันนับว(าเป$นการวางเง่ือนไขท่ีมีความซับซ�อนและลึกซ้ึงมากไม(ได�มีความหมายในมิติ
ของการบริโภคเพียงอย(างเดียวหากแต(เป$นการเปwดช(องทางให�มีการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนและการพ่ึงพา
อาศัยกันระหว(างชุมชน ๒ ชุมชนอย(างแยบยลท่ีสุด คือเป$นระบบความสัมพันธ�ท่ีมีแกนกลางอยู(ท่ีสํานึกใน
เรื่องคุณธรรม กล(าวคือการรับป�จจัย ๔ ของพระสงฆ� ก็ไม(ได�รับด�วยความรู�สึกท่ีจะหาความสุขจากการเสพ
วัตถุหากแต(รับด�วยสํานึกในเรื่องของความรู�จักพอเพียงหรือสันโดษและพันธสัญญาในการท่ีจะพัฒนาตนให�
ยิ่งๆ ข้ึนไปเพ่ือให�มีความชอบธรรมต(อการท่ีจะบริโภคป�จจัยของเขา ในขณะเดียวกันการให�ทานของ
ชาวบ�าน ก็ไม(ได�ให�เพราะถูกบังคับหรือให�ด�วยความจําใจหากแต(ให�ด�วยสํานึกในเรื่องการบริจาคหรือการ
                                                           

 ๑๓วิสุทฺธิ. ๑/๕๓. 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๓๖ 

เสียสละเพ่ือบูชาคุณของบุคคลผู�มีคุณธรรมและมีอุดมการณ�ในการสละโลกเพ่ือค�นหาคุณค(าสูงสุดของชีวิต
ดังท่ีท(านเจ�าคุณพระธรรมปwฎก ได�กล(าวไว�ว(า 
 “ชุมชนแลกเอาความเป$นอิสระของตนด�วยการไม(เข�ายุ(งเก่ียวกับผลประโยชน�ต(างๆ ใน
สังคม และไม(วุ(นวายกับสถาบันต(างๆท่ีกําหนดกันไว�ของสังคมน้ันโดยตรง ชุมชนน้ีมีระบบความเป$นอยู(ของ
ตนเองท่ีอาศัยความมีจิตใจอิสระเป$นพ้ืนฐานและเก้ือกูลแก(สังคมด�วยการดํารงสืบทอดธรรมให�แก(สังคม
และด�วยระบบชีวิตท่ีเป$นอิสระน้ัน สมาชิกของชุมชนน้ีไม(รับเอาผลประโยชน�ตอบแทนการทํางานของตน
เป$นอยู(เพียงด�วยทักขิณาอันเกิดจากการเจียดส(วนอุทิศบูชาธรรมของคนในสังคมใหญ(ในรูปท่ีเรียกว(า
บิณฑบาตเป$นต�นโดยไม(ทําให�เกิดความกระทบกระเทือนแก(ความเป$นอยู(หรือชีวิตประจําวันของเขาว(าเป$น
เหมือนหมู(ผึ้งท่ีเท่ียวสัญจรไปเก็บรวบรวมเกษรและนํ้าหวานนานาพรรณไม�มาทํานํ้าผึ้งและสร�างรังของตน
โดยไม(ทําให�ดอกไม�ชอกซํ้า แม�แต(สีและกลิ่นก็ไม(ให�เสื่อมเสีย พร�อมกันน้ันก็ช(วยให�พืชพรรณต(างๆ เจริญ
งอกงามขยายพันธุ�แพร(หลายออกไป สมาชิกของชุมชนคือสงฆ�น้ี อาศัยผู�อ่ืนเป$นอยู(จึงมีพันธะโดยธรรมและ
จึงเป$นอิสระท่ีจะประพฤติประโยชน�สุขของคนท่ัวไปชีวิตของท(านจึงข้ึนต(อทุกคน แต(ไม(ข้ึนต(อใครเลย ท(าน
อาศัยทุกคน จึงเป$นของทุกๆคน แต(ไม(เป$นของใครเลย”๑๔ 

 ดังน้ัน หากพิจารณาอย(างละเอียดถึงเรื่องความสัมพันธ�ระหว(างพระสงฆ�กับชุมชน ก็จะเห็น
ได�จากข�อเสนอของพระเทวทัต ๕ ประการ ท่ีผู�เขียนต�องการนํามาเสนอ เพ่ือให�เกิดความชัดเจน สาเหตุท่ี
พระพุทธเจ�าไม(ทรงอนุญาตให�ปฏิบัติ เพราะจะเป$นการสร�างเง่ือนไขหรือความยุ(งยากลําบากใจกับทายก
ผู�ให� อันเป$นการเบียดเบียนสร�างความมักมากให�แก(ชุมชนสงฆ� หากดูอย(างผิวเผินก็เป$นการใช�ชีวิตท่ีเรียบ
ง(าย ไม(วุ(นวายกับเรื่องของการฉัน แต(ความเป$นจริงแล�ว น่ันแหละคือการสร�างภาระให�แก(ชุมชนอย(างยิ่ง  

 ข�อเสนอของพระเทวทัต ๕ ประการ๑๕ ดังน้ี 
  ๑. ให�ภิกษุอยู(ป@าตลอดชีวิต ห�ามเข�าบ�าน 
  ๒. ให�เท่ียวบิณฑบาตตลอดชีวิต ห�ามรับกิจนิมนต� 
  ๓. ให�ถือผ�าบังสุกุลตลอดชีวิต ห�ามรับผ�าท่ีคหบดีถวาย 
  ๔. ให�อยู(โคนต�นไม�ตลอดชีวิต ห�ามอยู(ในท่ีมุงบัง 
  ๕. ห�ามฉันปลาและเน้ือตลอดชีวิต 

 ถ�ามองแบบผิวเผิน อาจจะเห็นว(าเป$นข�อเสนอท่ีดีเพราะเป$นการส(งเสริมให�ภิกษุถือเคร(งครัด 
ดังจะเห็นได�ว(ามีภิกษุใหม(ถึง ๕๐๐รูปให�การสนับสนุนแนวคิดของพระเทวทัตแต(ทําไมพระพุทธเจ�าถึงไม(
ยอมรับข�อเสนอเหล(าน้ี หลายคนอาจจะให�เหตุผลว(าเพราะเป$นข�อเสนอท่ีตึงเกินไป ยากต(อการนําไปปฏิบัติ
หรือเพราะพระเทวทัตมีแผนท่ีจะสร�างศรัทธาแล�วยึดตําแหน(งพระศาสดาจากพระพุทธเจ�า 
 สําหรับผู�เขียนเองคิดว(าเหตุผลเหล(าน้ีพอฟ�งได� แต(เหตุผลเบ้ืองลึกท่ีเราไม(ควรมองข�าม คือ
ข�อเสนอท้ัง ๕ ประการเหล(าน้ีล�วนเป$นข�อเสนอท่ีขัดต(อระบบความสัมพันธ�ระหว(างชุมชนสงฆ�กับชุมชน
ฆราวาสท่ีพระพุทธเจ�าออกแบบไว�ท้ังสิ้นเช(น การให�อยู(ป@าตลอดชีวิต ห�ามเข�าบ�าน หรือให�ถือผ�าบังสุกุล
ตลอดชีวิตห�ามรับผ�าท่ีเขาถวาย เป$นต�น สมมติว(าชุมชนสงฆ�ยึดถือตามน้ีอะไรจะเกิดข้ึนแน(นอนว(าระบบ
ความสัมพันธ�แบบเก้ือกูลกันจะต�องสิ้นสุดลงชุมชนสงฆ�จะกลายเป$นชุมชนปwดท่ีตัดขาดจากโลกภายนอก
และชุมชนฆราวาสจะไม(ได�ประโยชน�ในเชิงคุณธรรมจากผู�นําทางจิตวิญญาณจากชุมชนสงฆ�เลย 
                                                           

๑๔พระธรรมปwฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน�า ๒๘๓–๒๘๔. 
 ๑๕วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๔๓/๑๙๙. 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๖๓๗ 

 ๓.๒ความพอเพียงกับความสัมพันธQภายในชุมชนสงฆQ 
 นอกจากความพอเพียงหรือสันโดษจะมีเจตนารมณ�เพ่ือสร�างความสัมพันธ�ระหว(างชุมชน
สงฆ�กับชุมชนฆราวาสแล�วยังมีเจตนารมณ�ท่ีสําคัญอีกอย(างหน่ึง คือการสร�างความสัมพันธ�แบบพ่ึงพาอาศัย
กันภายในชุมชนสงฆ�ด�วยกันเองด�วยดังจะเห็นได�จากการท่ีท(านแบ(งความพอเพียงหรือสันโดษออกถึง ๓ 
ประการ๑๖ คือ 
  ๑)ยถาลาภสันโดษความยินดีตามท่ีได� คือได�สิ่งใดมาด�วยความเพียรของตน ก็พอใจ
ด�วยสิ่งน้ัน ไม(เดือดร�อนเพราะของท่ีไม(ได�ไม(เพ(งเล็งอยากได�ของคนอ่ืน ไม(ริษยาของคนอ่ืนดังข�อความใน
อรรถกถามงคลสูตรท่ีว(า 

 “อน่ึง เสนาสนะย(อมถึงแก(ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เธอยินดีด�วยเสนาสนะน้ันเท(าน้ันไม(รับ
เสนาสนะอ่ืนแม�ท่ีดีกว(า ซ่ึงถึง (แก(ตน) อีก อาการของภิกษุน้ัน น้ีช่ือว(ายถาลาภสันโดษในเสนาสนะ”๑๗ 
 ความพอเพียงข�อน้ีมุ(งเน�นไปในแง(ของการจํากัดขอบเขตของความพอใจยินดีคือ ให�ยินดี
พอใจเฉพาะป�จจัย ๔ ท่ีถึงแก(ตนหรือท่ีตนมีตนได�แม�ว(าจะมีป�จจัยอ่ืนท่ีดีกว(าเพ่ิมเข�ามาอีก ก็ไม(ให�รับอีกให�
ยินดีเฉพาะป�จจัยตามท่ีตนได� (ครั้งแรก) น้ันจะเห็นว(ามิติทางสังคมของความพอเพียงหรือสันโดษข�อน้ี คือ
การป�องกันความขัดแย�งท่ีจะเกิดข้ึนภายในชุมชนสงฆ�จากการละเมิดหรือจากเบียดบังเอาป�จจัย๔ ของ
เพ่ือนสมาชิกภายในชุมชนเดียวกัน นอกจากน้ัน ความพอเพียงหรือความสันโดษในข�อน้ียังช(วยทําให�มี
ป�จจัย ๔ เหลือเพียงพอต(อการท่ีจะเฉลี่ยแบ(งป�นไปยังสมาชิกคนอ่ืนๆได�อย(างท่ัวถึงอีกด�วย ในพระวินัย
พระพุทธเจ�ามีหลักการปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บจีวรไว� ก่ีผืน และเก็บไว�ได� ก่ีวันท่ีจะไม(เป$นอาบัติ ดัง
รายละเอียดท่ีผู�เขียนจะได�นํามาเสนอดังน้ี 

 “ภิกษุเก็บอติเรกจีวร (จีวรส(วนเกินจากจีวร ๓ ผืน)และอติเรกบาตร (บาตรส(วนเกินจาก
บาตรท่ีใช�อยู() ไว�เกิน ๑๐ วัน ถ�าเกิน ๑๐วันต�องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย�และต�องสละส(วนเกินน้ันให�เป$น
สมบัติส(วนกลางก(อนจึงจะแสดงอาบัติตกในการอนุญาตให�เก็บได� ๑๐ วันน้ี ก็มิได�หมายความว(าให�เก็บไว�
ใช�เองแต(ให�เก็บด�วยมุ(งหวังจะมอบให�เพ่ือนบรรพชิตรูปใดรูปหน่ึงท่ีตนเห็นว(าสมควรจะได�ส(วนสาเหตุของ
การบัญญัติสิกขาบทห�ามน้ันเกิดมาจากภิกษุกลุ(มหน่ึงได�เก็บสะสมอติเรกจีวรและอติเรกบาตรไว�เป$น
จํานวนมากจนมีเสียงตําหนิติเตียนจากภิกษุผู�มักน�อยสันโดษและประชาชนท่ีได�พบเห็น๑๘ 
 เป$นท่ีชัดเจนว(า จุดมุ(งหมายของการบัญญัติสิกขาบทในลักษณะน้ีก็เพ่ือป�องกันการกักตุน
หรือการกระจุกตัวของป�จจัย ๔อันจะเป$นท่ีมาของป�ญหาขาดแคลนและการเฉลี่ยแบ(งป�นไม(ท่ัวถึงภายใน
ชุมชนสงฆ�น่ันเองแม�แต(ในสังคมไทยป�จจุบัน ก็มีข(าวเรื่องการเก็บเพ่ือกักตุนสินค�าท่ีคาดว(าจะขาดตลาดไว�
มากเกินท่ีกฎหมายอนุญาต เพ่ือจะได�นํามาจําหน(ายเมื่อถึงเวลา อันเป$นการทํากําไรได�อย(างมหาศาล อันน้ี
ก็เป$นป�ญหาพอสมควร เพราะเป$นการเอาเปรียบสังคมและเป$นการเบียดเบียนผู�อ่ืนทางอ�อม 
 ๒)ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกําลังคือพอใจเพียงพอแก(กําลังร(างกายสุขภาพและขอบเขต
การใช�สอยของตนของท่ีเกินกําลังก็ไม(หวงแหนเสียดายไม(เก็บไว�ให�เสียเปล(าหรือฝ�นใช�ให�เป$นโทษแก(ตนดัง
ข�อความในอรรถกถามงคลสูตรท่ีว(า  
                                                           

 ๑๖ที.สี.อ.๑/๒๕๕;  ม.มู.อ. ๒/๑๘๙;  และดูเพิ่มเติมใน  มหามกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย  ภา
โค), หน�า ๒๒๖–๒๒๙. 
 ๑๗วิ.ม. (ไทย) ๒/๔๕๙–๔๖๒/๑-๓. 
 ๑๘ที.สี.อ.๑/๒๕๕;  ม.มู.อ. ๒/๑๘๙;  และดูเพิ่มเติมใน  มหามกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย  ภา
โค), หน�า ๒๒๗. 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๓๘ 

 “ก็ถ�าว(า ภิกษุเป$นผู�อาพาธบริโภคบิณฑบาตท่ีเศร�าหมองแล�ว ย(อมถึงความแสลงโรคอย(าง
หนักเธอถวายบิณฑบาตน้ันแก(ภิกษุผู�ชอบพอกัน แล�วบริโภคเนยใส นมส�มนํ้าผึ้งและนมสดเป$นต�น จากมือ
ของภิกษุผู�ชอบพอกันน้ัน แม�ทําสมณะธรรมอยู(ย(อมเป$นผู�ช่ือว(าสันโดษแท� อาการของภิกษุน้ี ช่ือว(ายถาพล
สันโดษในบิณฑบาต”๑๙ 

 มิติทางชุมชนหรือสังคมของความพอเพียงข�อน้ี คือ การมีนํ้าใจและการพ่ึงพาอาศัยกัน
ภายในชุมชนน่ันคือ ให�ยินดีพอใจในป�จจัย ๔ ท่ีจําเป$นต(อสุขภาพร(างกายและจําเป$นต(อการใช�สอยของตน 
ป�จจัยใดท่ีเห็นว(าไม(เหมาะกับภาวะของตนหรือเห็นว(าคนอ่ืนมคีวามจําเป$นท่ีจะบริโภคมากกว(า เช(น ภกิษุผู�
อาพาธ เป$นต�นก็พร�อมท่ีจะสละหรือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆจะเห็นว(าแทนท่ีความพอเพียง
หรือสันโดษจะเป$นเรื่องของการปลีกตัวไม(ยุ(งเก่ียวกับสังคมกลับเป$นเรื่องของการเอาใจใส(และห(วงใยใน
ความเป$นอยู(ของเพ่ือนสมาชิกในชุมชนเดียวกัน 
 ๓)ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควรคือพอใจตามท่ีสมควรแก(ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต 
และจุดหมายแห(งการบําเพ็ญกิจของตน เช(นภิกษุพอใจแต(ของอันเหมาะกับสมณภาวะหรือได�ของใช�ท่ีไม(
เหมาะกับตนแต(จะมีประโยชน�แก(ผู�อ่ืน ก็นําไปมอบให�แก(เขาเป$นต�น ดังข�อความในอรรถกถามงคลสูตรท่ีว(า  

 “ภิกษุอ่ืนอีกเป$นผู�ได�ป�จจัยอันประณีต บรรดาป�จจัยมีบาตรและจีวรเป$นต�นเธอได�จีวรท่ีมีค(า
มากผืนในผืนหน่ึงแล�วคิดว(า ‘จีวรน้ีสมควรแก(พระเถระท้ังหลายผู�บวชนาน จีวรน้ีสมควรแก(ภิกษุท้ังหลายผู�
เป$นพหุสูต’ แล�วถวายจีวรมีค(ามากน้ันแก(พระเถระหรือภิกษุผู�พหุสูตเหล(าน้ันแล�วเสาะหาผ�าไม(มีชายแต(ท่ี
ไหนๆ คือ แต(กองหยากเยื่อ หรือแต(ป@า ด�วยตนแม�ทําสังฆาฏิด�วยผ�าไม(มีชายเหล(าน้ัน ใช�สอยอยู( ย(อมเป$นผู�
ช่ือว(า สันโดษแท�อาการของภิกษุน้ันน้ี ช่ือว(ายถาสารูปปสันโดษ(ยินดีตามสมควร)ในจีวร”๒๐ 

 มิติทางชุมชนของความพอเพียงข�อน้ี ก็คล�ายๆ กับข�อท่ี ๒ คือเน�นในเรื่องของการพ่ึงพา
อาศัยกันภายในชุมชนแต(จะมุ(งไปท่ีเรื่องความเหมาะควรเป$นสําคัญ กล(าวคือ ให�สํานึกว(าป�จจัย ๔ท่ีถึงแก(
ตนน้ัน เหมาะควรกับภาวะและฐานะของตนหรือไม( เช(นภิกษุได�ป�จจัยอันประณีตมาก็ให�ไตร(ตรองดูว(า
ระดับภูมิธรรมภูมิป�ญญาและขีดข้ันการพัฒนาของตนเหมาะสมท่ีจะบริโภคป�จจัยชนิดน้ันหรือไม(ถ�าเห็นว(า
ตนไม(เหมาะก็ให�ยอมเสียสละหรือแลกเปลี่ยนกับพระเถระผู�มีคุณสมบัติเหมาะสมกว(าตรงน้ีอาจจะเรียกว(า
ระบบการอยู(ร(วมกันแบบพ่ีแบบน�องหรือการเคารพกันตามลําดับอายุพรรษาก็ได�แม�พิธีกรานกฐินก็น(าจะ
เป$นพิธีกรรมอย(างหน่ึงท่ีสะท�อนออกมาจากแนวคิดเรื่องการอยู(ร(วมกันแบบความพอเพียงหรือสันโดษคือ 

 “การท่ีภิกษุทุกรูปในชุมชนเดียวกันช(วยเหลือกันทําจีวร เริ่มตั้งแต(ตัด กะ เย็บย�อม จน
สําเร็จรูปเป$นจีวร แล�วสงฆ�พร�อมใจกันมอบให�แก(ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม”๒๑ 

 น้ีคือรูปแบบหน่ึงของ “ยถาสารุปปสันโดษ” หรือการยินดีพอใจตามความเหมาะสมที
แสดงออกมาในรูปของกิจกรรมชุมชน (สังฆกรรม)ท่ีอยู(ในฐานะของความพอเพียง ไม(ฝ�นฐานะท่ีตน
เก่ียวข�องตามความเป$นจริง ยอมรับสภาพท่ีเป$นจริงด�วยเหตุผล ก็จะเป$นการลดความขัดแย�งท่ีเกิดจาก
ความอยากท่ีมากเกินไปจนต�องแย(งชิง หรืออาจเป$นสาเหตุให�เกิดความขัดแย�งในระดับท่ีสูงข้ึนไป ตั้งแต(
                                                           

 ๑๙ที.สี.อ.๑/๒๕๕;  ม.มู.อ. ๒/๑๘๙;  และดูเพิ่มเติมใน  มหามกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย  ภา
โค), หน�า ๒๑๗. 
 ๒๐ที.สี.อ.๑/๒๕๕;  ม.มู.อ. ๒/๑๘๙;  และดูเพิ่มเติมใน  มหามกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย  ภา
โค), หน�า ๒๗๗. 
 ๒๑วิ.ม. (ไทย) ๕/๑๔๖–๑๔๗. 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๖๓๙ 

ชุมชน สังคม รวมถึงภายในประเทศ และระหว(างประเทศก็ได� เพราะความทะเยอทะยานอยากจนเกิน
ขอบเขตจํากัด ท่ีไม(รู�จักคําว(าพอเพียงน้ันเอง 

๔. ความพอเพียงกับความอยู�รอดของชุมชนและศาสนา 
 ดังได�กล(าวมาแล�วว(าความพอเพียงเป$นหลักธรรมท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับชุมชนสงฆ�เป$น
การเฉพาะซ่ึงเป$นชุมชนของผู�ไม(มีการครอบครองทรัพย�สมบัติและต�องพ่ึงพาป�จจัย ๔จากชุมชนฆราวาส 
ดังน้ันชุมชนสงฆ�จะอยู(รอดหรือไม(ก็อยู(ท่ีว(าสามารถรักษาอุดมการณ�แบบสันโดษของชุมชนไว�ได�หรือไม(๒๒ 
 คําว(าอยู(รอดในท่ีน้ี หมายรวมถึงความอยู(รอดของหลักธรรมคําสอนและพระศาสนาโดยรวม
ด�วยเพราะถ�าชุมชนสงฆ�ขาดความพอเพียงหรือสันโดษก็หมายความว(าระบบความสัมพันธ�กับชุมชน
ฆราวาสบนฐานของคุณธรรมจะสูญหายไปและระบบการพ่ึงพาอาศัยกันแบบพ่ีน�องภายในชุมชนสงฆ�เอง
จะต�องเสื่อมลงเช(นกันน้ีคือจุดอันตรายท่ีจะนํามาซ่ึงการล(มสลายของชุมชนสงฆ�และความเสื่อมของพระ
ศาสนาโดยรวมดังพุทธพจน�ท่ีว(า  

 “ภิกษุท้ังหลาย เราไม(เล็งเห็นแม�ธรรมอันหน่ึงอ่ืนซ่ึงจะเป$นไปเพ่ือความเลือนหาย เพ่ือ
อันตรธานแห(งพระสัทธรรมอย(างน้ีเหมือนความเป$นผู�ไม(สันโดษน้ีเลย ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายความ
เป$นผู�ไม(สันโดษ ย(อมเป$นไป เพ่ือความเลือนหายเพ่ืออันตรธานแห(งพระสัทธรรม”๒๓และว(า 

 “ภิกษุท้ังหลายเราไม(เล็งเห็นแม�ธรรมอันหน่ึงอ่ืน ซ่ึงจะเป$นไป เพ่ือความตั้งมั่นเพ่ือความไม(
เลือนหาย เพ่ือไม(อันตรธานแห(งพระสัทธรรม อย(างน้ีเหมือนความเป$นผู�สันโดษ (พอเพียง) น้ีเลย ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายความเป$นผู�สันโดษ (พอเพียง) ย(อมเป$นไปเพ่ือความตั้งมั่น ฯลฯแห(งพระ
สัทธรรม”๒๔ 

 นอกจากน้ัน ท(านพระสิริมังคลาจารย�ได�กล(าวถึงความสําคัญของความพอเพียงหรือสันโดษ
ในคัมภีร�มังคลัตถทีปนีว(า 

 “ภิกษุผู�ประสงค�ความดํารงอยู(ได�นานแม�แห(งพระศาสนาพึงเป$นผู�สันโดษ (พอเพียง)เถิด
เพราะความเป$นผู�สันโดษ (พอเพียง) ย(อมเป$นไปเพ่ือความไม(พินาศแห(งพระศาสนาความเป$นผู�ไม(สันโดษ 
(พอเพียง) ย(อมเป$นไปเพ่ือความพินาศ”๒๕ 

 จากข�อความท่ียกมาเป$นท่ีน(าตั้งคําถามว(าความพอเพียงหรือสันโดษมีความสําคัญถึงขนาด
เป$นตัวกําหนดความเจริญและความเสื่อมสูญของพระศาสนาขนาดน้ันเลยหรือ? ถ�าเรามองในแง(หลักธรรม
ของป�จเจกบุคคล การท่ีภิกษุรูปหน่ึงรูปใดไม(ประพฤติสันโดษ(พอเพียง) ก็ไม(น(าจะเสียหายร�ายแรงถึงขนาด
น้ัน  

 ในทัศนะของผู�เขียนข�อความตรงน้ีท(านมองสันโดษ (พอเพียง) ในแง(มิติทางสังคมอย(าง
แน(นอนน่ันคือถ�าชุมชนสงฆ�ไม(ได�ยึดถือคติความสัมพันธ�กับป�จจัย ๔ บนพ้ืนฐานของสันโดษแล�วก็เท(ากับว(า
อุดมการณ�และระบบความสัมพันธ�ภายในชุมชนได�ถึงจุดอวสานเสียแล�วดังจะเห็นได�ในเหตุการณ�ครั้ง
                                                           

 ๒๒ความอยู(รอดในท่ีนี้  ผู�เขียนไม(ได�หมายถึงความอยู(รอดในเชิงรูปแบบอย(างเดียว หากแต(หมายถึงความอยู(
รอดท้ังในเชิงรูปแบบและเน้ือหาสาระ  คือ เป$นความอยู(รอดแบบท่ีสามารถรักษาอุดมการณ�ของชุมชนไว�ได�อย(างสมบูรณ� 
 ๒๓องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๒๐/๑๙. 
 ๒๔องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๒๐/๑๙. 
 ๒๕มหามกฏุราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย  ภาโค), หน�า ๒๗๐. 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๔๐ 

สังคายนาพระธรรมวินัยครั้ง ๒เหตุผลจํานวนหน่ึงท่ีท(านยกข้ึนมาเป$นประเด็นในการสังคายนา คือการท่ี
ภิกษุชาววัชชีเก็บสะสมเกลือไว�ในเขนง (กระบอกเขาสัตว�) สําหรับปรุงอาหารและการประกาศขอรับ
บริจาคเงินทองจากอุบาสกอุบาสิกา๒๖ 

 ถ�าเรามองด�วยสายตาของคนป�จจุบันอาจจะเห็นว(าเรื่องเล็กน�อยแบบน้ีไม(น(าจะร�ายแรงจน
ถึงกับยกข้ึนมาเป$นประเด็นในการทําสังคายนาอย(างไรก็ตาม ถ�ามองด�วยมาตรฐานการรับรู�ของสังคมสมัย
น้ันถือว(าเป$นเรื่องสําคัญและร�ายแรงมากเพราะน้ีคือสัญญาณอันตรายและเป$นพฤติกรรมท่ีเดินสวนทางกับ
อุดมการณ�แบบสันโดษ (พอเพียง) ของชุมชนสงฆ� 

๕. ความพอเพียงกับอุดมการณQของชุมชน 
 อุดมการณ�ในการก(อตั้งชุมชนสงฆ�ของพระพุทธเจ�า ก็คือต�องการให�มีศูนย�กลางรองรับ
บุคคลทุกชนช้ันวรรณะท่ีออกบวชเพ่ือค�นหาคุณค(าสูงสุดของชีวิตและต�องการให�เป$นชุมชนท่ีเป$นอิสระจาก
อิทธิพลของระบบความเช่ือแบบพราหมณ�รวมท้ังเป$นสภาพแวดล�อมทางสังคมท่ีเก้ือกูลต(อการพัฒนาชีวิต
ของสมาชิกในชุมชนด�วยสันโดษเป$นหลักธรรมอย(างหน่ึงท่ีสัมพันธ�เช่ือมโยงกับอุดมการณ�ของชุมชนอย(าง
ใกล�ชิดกล(าวคือเป$นหลักธรรมท่ีจะเข�ามาช(วยจัดระบบสังคมและจัดระบบความสัมพันธ�กับป�จจัย ๔รูปแบบ
ท่ีเก้ือกูลต(อการเข�าถึงเป�าหมายชีวิตได�ง(ายยิ่งข้ึนเพราะเมื่อชุมชนสงฆ�ยึดความสันโดษ (พอเพียง) ในป�จจัย 
๔ แล�วก็เท(ากับว(าระบบของชุมชนได�ช(วยทําให�สมาชิกได�สงวนเวลา แรงกําลังและความคิดสําหรับทุ(มเท
ให�กับการปฏิบัติธรรมอย(างเต็มท่ีและช(วยทําให�สมาชิกแต(ละคนมีเวลาและโอกาสท่ีจะช(วยเหลือเอาใจใส(ใน
เรื่องการปฏิบัติธรรมของกันและกันมากข้ึนด�วยเรียกง(ายๆ ว(า เป$นการลดภาระด�านป�จจัย ๔เพ่ือท่ีจะเร(ง
ภาระด�านการปฏิบัติธรรมและการเอาใจใส(ในการศึกษาของกันและกันดังคํากล(าวของพระสิริมังคลาจารย�
ท่ีว(า  

 “ก็พระดํารัสน่ันท้ังหมดพระผู�มีพระภาคตรัสหมายเอาความเป$นผู�สันโดษ และความเป$นผู�
ไม(สันโดษในป�จจัย ๔มีจีวรเป$นต�น อันความเป$นผู�สันโดษในธรรมอันหาโทษมิได� มีทาน ศีล เป$นต�น ไม(ชอบ 
(ไม(ถูกต�อง) ความเป$นผู�ไม(สันโดษ (พอเพียง) ในธรรมเหล(าน้ันน่ันแล ชอบ (ถูกต�อง)”๒๗ 

 ข�อความตรงน้ีแสดงให�เห็นเป�าหมายของความพอเพียงหรือสันโดษอย(างชัดเจนน่ันคือการ
ลดความสนใจในวัตถุลงให�อยู(ในระดับท่ีพอให�ชีวิตอยู(ได�เท(าน้ันแล�วให�ทุ(มเทความสนใจในเรื่องการฝ6กฝน
พัฒนาตนอย(างเต็มท่ี การทุ(มเทความสนใจตรงน้ีท(านเรียกว(า “ภิยฺโยกมฺยตา” แปลว(า ความใคร(ท่ีจะทําให�
ยิ่งๆข้ึนไปจนกว(าจะถึงจุดหมายสูงสุด ซ่ึงมีความหมายใกล�เคียงกับภาษาสมัยใหม(ว(า “แรงจูงใจใฝ@สัมฤทธ์ิ” 
(desire for achievement) ดังข�อความท่ีว(า 

 “บุคคลบางคนในโลกน้ี เบ้ืองต�นเทียว ย(อมถวายป�กขิกภัต (ภัตรประจําป�กข�) บ�างสลากภัต
บ�าง เขาเป$นผู�ไม(สันโดษด�วยการถวายน้ันจึงถวายธุวภัต (ภัตรประจํา) สังฆภัต (ภัตรเพ่ือสงฆ�) ผ�าจํานํา
พรรษา สร�างอาวาสถวายป�จจัย ๔ เพ่ิมข้ึน เป$นผู�ไม(สันโดษ แม�ในการถวายน้ัน ย(อมรับสรณะ สมาทานศีล 
๕เป$นผู�ไม(สันโดษ แม�ในการกระทําน้ัน ย(อมบวช ครั้นบวชแล�ว ย(อมเรียนนิกายหน่ึง ๒นิกาย พุทธวจนะคือ

                                                           

 ๒๖วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๒–๓๙๓. 
 ๒๗มหามกฏุราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย  ภาโค), หน�า ๒๗๑. 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๖๔๑ 

พระไตรปwฎก ย(อมยังสมาบัติ ๘ ให�เกิดเจริญวิป�สสนาแล�วย(อมถือเอาพระอรหัต จําเดิมแต(การบรรลุพระ
อรหัต เขาย(อมช่ือว(าเป$นผู�สันโดษใหญ(ก็ความใคร(โดยวิเศษในพระอรหัตดังกล(าวน้ีช่ือว(า ภิยฺโยกมฺยตา๒๘ 

 ถามว(าแรงจูงใจแบบ “ไม�สันโดษ” (พอเพียง)หรือแบบ “ภิยฺโยกมฺยตา” เกิดข้ึนได�อย(างไร
ถ�าตอบแบบช(วงยาวท่ีสุดก็ต�องบอกว(าเกิดข้ึนตั้งแต(ก(อนท่ีบุคคลจะเข�ามาสู(ชุมชนสงฆ�แต(เป$นแรงจูงใจท่ี
ค(อนข�างจะพร(ามัวพอสมควรคือแฝงมากับความปรารถนาท่ีจะเข�าถึงความหลุดพ�นแต(ยังไม(แสดงตัวออกมา
อย(างชัดเจนนัก แต(เมื่อบุคคลเข�ามาสู(ชุมชนแล�ว บรรยากาศสภาพแวดล�อม และระบบความสัมพันธ�แบบ
พ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนจะเป$นตัวกระตุ�นเร�าให�แรงจูงใจดังกล(าวน้ีได�รับการพัฒนาให�มีพลังมากยิ่งข้ึน
ตรงน้ีเองท่ีผู�เขียนมองว(าเป$นจุดท่ีความสันโดษในป�จจัย ๔ได�เข�ามาเก้ือหนุนความไม(สันโดษในการปฏิบัติ
ธรรม หรือแรงจูงใจแบบ  “ภิยฺโยกมฺยตา”  

๖. สรุป 
 การทําความเข�าใจหลักธรรมเรื่องความพอเพียงหรือสันโดษในมิติเชิงป�จเจกอาจจะทําให�
เข�าใจหลักการ ความหมายและจุดมุ(งหมายของความพอเพียงหรือสันโดษได�ในระดับหน่ึงแต(สันโดษเป$นมิติ
ความสัมพันธ�ท่ีซับซ�อนและลึกซ้ึงมากกล(าวคือสันโดษกับอุดมการณ�ในการก(อตั้งชุมชนสงฆ�มีความสัมพันธ�
กันอย(างใกล�ชิดชนิดท่ีแยกกันไม(ออกดังน้ัน ผู�เขียนจึงขอเสนอว(าวิธีท่ีจะทําความเข�าใจความหมายของ
สันโดษในระดับองค�รวมได�เราต�องทําความเข�าใจโดยเช่ือมโยงกับอุดมการณ�ในการก(อตั้งชุมชนสงฆ�ของ
พระพุทธเจ�าโดยข�อสรุปท่ีได�เขียนได�จากงานช้ินน้ีคือ 
 ๑)ในด�านความหมายเชิงสังคมความพอเพียงมีความหมายในแง(ของการส(งเสริมการอยู(
ร(วมกันในสังคมบนฐานของการพ่ึงพาอาศัยกันด�วยป�จจัย๔ คือต�องการให�สมาชิกในชุมชนยินดีพอใจเฉพาะ
ป�จจัยตามท่ีตนมีตามท่ีตนได� (อิตรีตรป�จจัย) ไม(ให�มีความปรารถนาเกิน (อตฺริจฺโฉ) และไม(ให�โลภเกิน (อติ
โลโภ)กว(าขอบเขตป�จจัยของตนน้ันไป เพราะการปรารถนาเกินหรือโลภเกินก็คือการปรารถนาล้ําเข�าไปใน
เขตแดนป�จจัยของคนอ่ืนย(อมจะเป$นท่ีมาของป�ญหาความขัดแย�งและการละเมิดสิทธิของกันและกัน 
นอกจากน้ันยังจะเป$นท่ีมาของการเบียดเบียนและการสร�างภาระให�แก(ชุมชนฆราวาสมากยิ่งข้ึนด�วย 
 ๒)ในด�านเจตนารมณQทางสังคมชุมชนสงฆ�ถูกออกแบบมาให�เป$นชุมชนท่ีไม(มีการผลิตและ
ไม(มีการเก็บสะสมหรือครอบครองทรัพย�สมบัติเป$นของส(วนตัวแต(ให�เลี้ยงชีวิตด�วยความพอเพียง คือ ให�
พ่ึงพาป�จจัย ๔ ท่ีชาวโลกเขาทําบุญ (ทักษิณาทาน) การออกแบบชุมชนสงฆ�ในลักษณะอย(างน้ีมีเจตนารมณ�
ท่ีจะให�เป$นชุมชนท่ีปลอดพ�นจากอิทธิพลของความเช่ือแบบพราหมณ�ในขณะเดียวกันก็ได�เปwดช(องทาง
เอาไว�เพ่ือให�มีโอกาสติดต(อปฏิสัมพันธ�กันระหว(างชุมชน ๒ ชุมชนช(องทางท่ีว(าน้ีคือ การกําหนดให�ชุมชน
สงฆ�พ่ึงพาป�จจัย ๔จากชุมชนฆราวาสด�วยอุดมการณ�แบบสันโดษในขณะเดียวกันก็ให�ชุมชนฆราวาสได�
พ่ึงพาในแง(ของหลักธรรมคําสอน อาจจะเรียกว(าระบบ “อามิสทาน” กับ “ธรรมทาน” ก็ได� 
 ๓) มองในด�านความสัมพันธQภายในชุมชนสงฆQเอง หลักยถาลาภสันโดษยถาพลสันโดษ 
และยถาสารุปปสันโดษเป$นหลักการท่ีจะทําให�ความสัมพันธ�ภายในชุมชนสงฆ�เป$นไปในลักษณะพ่ึงพาอาศัย
กันฉันพ่ีน�องและไม(มีการแย(งชิงกันในเรื่องป�จจัย๔ กล(าวคือ ความยินดีพอใจตามมีตามได� (ยถาลาภ
สันโดษ)จะช(วยป�องกันการละเมิดป�จจัยของกันและกัน ความยินดีพอใจตามกําลัง (ยถาพลสันโดษ)จะทํา
ให�มีการแลกเปลี่ยนป�จจัยกันตามความจําเป$น เช(นในกรณีท่ีเจ็บป@วยหรือมีป�ญหาสุขภาพ เป$นต�น และ
ความยินดีพอใจตามสมควร (ยถาสารุปปสันโดษ) จะทําให�มีการเคารพและให�เกียรติกันตามความ

                                                           

 ๒๘ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๗/๔๗๙–๔๘๐. 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๔๒ 

เหมาะสมคือจะทําให�เกิดจิตสํานึกในการบริโภคตามความเหมาะสมแก(สถานภาพของตนป�จจัยใดท่ีเห็นว(า
มีความเหมาะสมกับผู�มีวัยวุฒิและคุณวุฒิท่ีเหมาะสมกว(าก็ยินดีท่ีจะมอบป�จจัยน้ันแก(ท(านผู�น้ัน เช(นกรณีท่ี
สงฆ�ยินยอมมอบผ�ากฐินแก(ให�แก(ภิกษุผู�มีคุณสมบัติเหมาะสม เป$นต�น 
 ๔)ในด�านอุดมคติของชุมชนอุดมคติของชุมชนสงฆ�คือการจัดสรรสภาพแวดล�อมทางสังคม
เพ่ือให�เอ้ือต(อการฝ6กฝนพัฒนาชีวิตให�เข�าถึงความหลุดพ�นความพอเพียงหรือสันโดษจึงเป$นเครื่องมืออย(าง
หน่ึงสําหรับจัดระเบียบชีวิตและระบบสังคมให�เก้ือหนุนต(ออุดมคติดังกล(าวน้ีน่ันคือ การจัดระบบ
ความสัมพันธ�กับป�จจัย ๔ในลักษณะท่ีจะทําให�ชุมชนสงฆ�ได�มีเวลาและโอกาสสําหรับทุ(มเทให�กับการปฏิบัติ
ธรรมอย(างเต็มท่ีเรียกว(าเป$นการใช�สันโดษเพ่ือส(งเสริมความไม(สันโดษหรือส(งเสริมแรงจูงใจท่ีจะพัฒนา
ตนเองให�ยิ่งๆ ข้ึนไปจนกว(าจะถึงความหลุดพ�น (ภิยฺโยกมฺยตา)คือ หลุดพ�นจากป�ญหาต(างๆ ภายในชุมชน
เอง และหลุดพ�นจากการยึดติดถือมั่นด�วยอํานาจของมิจฉาทิฏฐิ ถือตัวเองเป$นใหญ( ในท่ีสุดก็จะทําให�
ชุมชนสงฆ�เองพบกับความสงบสุข รวมท้ังชุมชนฆราวาสหรือสังคมส(วนรวมก็พลอยได�รับความสงบสุขไป
พร�อมๆ กันด�วย อันเป$นเป�าหมายสูงสุดของความพอเพียงหรือความเป$นผู�สันโดษน้ันเอง 
 ดังน้ัน เป�าหมายสูงสุดของการใช�ป�จจัย ๔ตามความเป$นจริงให�มีความพอเพียงท่ีอยู(บนฐาน
ของความเหมาะสม และความพอดี ไม(ขาดจนทําให�เองลําบาก ไม(มากเกินความจําเป$นของชีวิตจนเป$น
ป�ญหา ท่ีพระพุทธองค�ทรงสอนไว�ชัดเจนอย(างน้ี ก็เพ่ือฝ6กให�เราท้ังหลายมีสติ ไม(หลงไหลฟุ�งเฟ�อไปกับการ
สร�างเหตุผลต(างๆ ข้ึนมาสนับสนุนการบริโภคสนองกิเลสตัณหา เช(น บริโภคเพ่ือความโก�หรู เพ่ือความหล(อ
ความสวย เพ่ือความอวดมั่งอวดมีเป$นต�น เพราะการบริโภคเพ่ือตอบสนองของตัณหาได�ก(อให�เกิดป�ญหา
หลายอย(างข้ึนในชุมชนและสังคม จนกระท่ังเกิดการบัญญัติศัพท�เรียกสังคมท่ีไม(รู�จักพอเพียงหรือรู�จัก
ประมาณในการบริโภคน้ีว(า “สังคมบริโภคนิยม” หรือแท�ท่ีจริงก็คือ “สังคมท่ีบริโภคเพ่ือสนองตัณหา” 
ซ่ึงก(อให�เกิดป�ญหาหลายอย(างข้ึนในชีวิตประจําวัน เช(น ป�ญหาหน้ีนอกระบบ ป�ญหาการบุกรุกทําลายป@า 
ป�ญหาคอรัปช่ัน ป�ญหาการทําลายสิ่งแวดล�อมและธรรมชาติ ป�ญหาอบายมุขท(วมเมือง เป$นต�น ซ่ึงป�ญหา
ท้ังหลายเหล(าน้ีเกิดจากความไม(รู�ประมาณหรือความพอเพียงในการบริโภคป�จจัย ๔ แทบท้ังสิ้น ถ�าหากยัง
บริโภคกันแบบน้ีตลอดไป ก็คงหลีกหนีไม(พ�นการตกเป$น  ”ทาสของตัณหา” ไปตลอดชีวิต และเป$นสาเหตุ
ให�ต�องติดอยู(ในการเวียนว(ายตายเกิดในคุกคือวัฏสงสารไปตลอดกาลนานเพราะขาดความรับผิดชอบต(อ
ชุมชนหรือสังคมร(วมกัน ถ�าหากทุกคนในชุมชนหรือสังคมมีความรู�จักประมาณคือมีความพอเพียงในการใช�
สอยและบริโภคสิ่งต(างๆ แล�วก็เท(ากับว(าเป$นผู�รับผิดชอบชุมชนและสังคมร(วมกัน ท้ังพระสงฆ�และฆราวาส
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