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บทคัดย่อ 
  บทความวิชาการเร่ือง หลกัทิฏฐธัม
มิกตัถประโยชน์กบัการแกปั้ญหาสังคม เป็น
หลกัธรรมท่ีสามารถน าไปแกปั้ญหาสังคมได้
ดีท่ีสุด ขอให้ไดน้ าเอาไปประพฤติปฏิบติัใน
ชีวิตประจ าวนัอย่างแท้จริงเป็นคุณธรรมท่ี
จ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งในปัจจุบนั คือเห็น
ผลในชาติน้ี เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว ใครก็ตามท่ี
ปฏิบติั มีความมัง่คัง่ มัน่คง จึงเรียกอีกอย่าง
หน่ึงวา่ “หวัใจเศรษฐี”มี 4 ประการ 1) อุฏฐาน
สั ม ป ท า  ถึ งพ ร้อม ด้ ว ยค ว ามห มั่น  คื อ
ขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 2) 
อารักขสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยการรักษา  คือ
รู้จกัคุม้ครองเก็บรักษาโภคทรัพย ์และผลงาน
อนัตนได้ท าไวด้้วยความขยนัหมั่นเพียร 3) 
กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร  คือ  รู้จัก
ก าหนดบุคคลในถ่ินท่ีอาศัย  4) สมชีวิตา มี
ความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม คือรู้จกัก าหนด
รายได ้และรายจ่าย เล้ียงชีวติแต่พอดี 
 กล่าวโดยสรุป  หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ เป็นคุณธรรมท่ีจ าเป็น และส าคญั
อย่างยิ่งในการปกครองตนเอง ปกครองหมู่
คณะ ปกครองสังคม และถือกนัว่า หลกัทิฏฐ

ธัมิกตัถประโยชน์เป็นส่ิงดีงาม ซ่ึงจะช่วยให้
มนุษย์เราเป็นคนดี  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และดีงามของสังคม 
เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้ยึดถือเป็นแนวทาง
เป็นแบบอย่างท่ีดีงาม และถูกตอ้งของสังคม 
สืบต่อไป  
 
ค าส าคัญ : ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์, ปัญหา
สังคม 
 
Abstract 
 The academic of this article: The 
Virtues Conductive to Benefit and Solving 
Social Problems. 
 The Virtues Conductive to Benefit 
can most apply be used to resolve problems 
in human societies, This problems are 
provided that such principle and 
methodologies are truly embraced and 
practiced in daily life. Those who were 
actually practice as appropriate to be 
wealthy, secure. They called a millionaired. 
 

1 หลกัสูตรพทุธศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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(There were four level) 1) 
Utthanasampada: to be endowed with 
energy and industry; achievement of 
diligence. 2) Arukkhasampada: to be 
endowed with watchfulness; achievement of 
protection. 3) Kalyanamittata: good 
company; association with good people. 4) 
Samajivita: balanced livelihood; living 
economically. 
 In short, The Virtues Conductive to 
Benefit were essential and important as 
principle to look after one self, a group of 
people or a society. The Virtues conductive 
to Benefit is regarded as virtues that keep 
mankind is goodness, bring a society 
towards great benefits. Those who are 
entrusted with leadership or other duties 
must fulfill their duties with The Virtues 
Conductive to Benefit for Social Problems.  
 
Keyword: The Virtues Conductive to 
Benefit, Solving Social Problems 
 
บทน า 

จากวิกฤ ติ เศรษฐกิจ ท่ี เกิด ข้ึน ใน
ประเทศไทย แม้จะมีหน่วยงานต่างๆ ทั้ ง
ภาค รัฐ  และเอกชน  ท่ี เข้ามาด า เนินการ
แกปั้ญหากอบกูว้ิกฤติเศรษฐกิจ อย่างเต็มท่ีก็
ไม่สามารถฟ้ืนฟูไดส้ าเร็จ ส่งผลกระทบไปสู่
สั ง ค ม  แ ล ะป ระช าช น  ซ่ึ ง จ ะ ต้ อ ง รี บ
ด าเนินการอย่างเร่ง ด่วน  และในการแก้

สถานการณ์ เบ้ืองต้นได้แก่การประหยัด
ค่าใชจ่้ายในระดบัครอบครัว ท าใหย้นืหยดัได้
อยา่งเขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 
หลกัทฏิฐธัมมิกตัถประโยชน์ กบัสังคมไทย 
 ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในทาง
พระพุทธศาสนาจะต้องน าเอาหลักทิฏฐธัม
มิกตัถประโยชน์ ซ่ึงเป็นหลกัธรรมท่ีเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในปัจจุบนั หรือหลกัธรรมอนั
อ านวยประโยชน์สูงสุดขั้นต้นได้แก่ 1) อุฏ
ฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ 
ขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติัหน้าท่ีการงาน 
ประกอบอาชีพสุจริต มีความช านาญรู้จกัใช้
ปัญญ า สอดส่ องตรวจตราห าอุบ ายวิ ธี 
สามารถจดัด าเนินการให้ได้ผลดี 2) อารักข
สัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จัก
คุม้ครอง เก็บรักษาโภคทรัพย ์และผลงานอนั
ตนได้ท าไว ้ด้วยความขยนัหมั่นเพียร โดย
ชอบธรรม  ด้วยก าลังของตนไม่ ให้ เป็น
อนัตรายหรือเส่ือมเสีย 3) กลัยาณมิตตตา คบ
คนดี เป็นมิตร คือ  รู้จักก าหนดบุคคลใน
ถ่ินท่ีอาศัย เลือกเสวนาส าเหนียก ศึกษา
เยี่ ยงอย่างผู ้ท รงคุณ  มีศ รัทธา ศีล  จาคะ  
ปัญญา 4) สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม 
คือรู้จกัก าหนดรายได้ และรายจ่าย เล้ียงชีวิต
แต่พอดี 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ใน
หนังสือธรรมนูญชีวิตได้กล่าวถึง ทิฏฐิธัม
มิกัตถประโยชน์ว่า เป็นหลักธรรมอ านวย
ประโยชน์สุขขั้นตน้ มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 
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1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพ ร้อมด้วย
ความหมัน่ คือ ขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติั
หน้าท่ีการงาน และประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
ฝึกฝนใหมี้ความช านิช านาญและรู้จริง รู้จกัใช้
ปัญญาสอดคลอ้ง ตรวจตราหาวิธีท่ีเหมาะท่ีดี 
จดัการและด าเนินการใหไ้ดผ้ลดี 

2. อารักขสัมปทา  ถึงพร้อมดว้ยการ
รักษา คือ รู้จกัคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์
และผลงานท่ีไดท้  าไว ้ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร
โดยชอบธรรม ด้วยก าลงังานของตน ไม่ให้
เป็นอนัตราย หรือเส่ือมเสีย 

3. กลัยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร 
คือ รู้จกัเสวนาคบหาคน ไม่คบไม่เอาอยา่งผูท่ี้
ชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย เลือกเสวนาศึกษา
เยี่ยงอยา่งท่านผูรู้้ ผูท้รงคุณ ผูมี้ความสามารถ 
ผูน่้าเคารพนับถือ และมีคุณสมบติัเก้ือกูลแก่
อาชีพการงาน 

4.  สมชีวิตา ความเล้ียงชีวิตแต่พอดี 
คือ รู้จักก าหนดรายได้ และรายจ่ายเป็นอยู่
พอดี สมรายได้ มิให้ฝืดเคือง หรือฟุ่มเฟือย 
ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยดัเก็บไว้  
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต), 2547 : 38) 

ความส าคัญของการปฏิบัติเพื่อให้
ส าเร็จประโยชน์ต่อตนเองไดรั้บประโยชน์ใน
ปัจจุบัน ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
นั้น พระธรรมปิฎก ได้กล่าวไวใ้นหนังสือ
ธรรมนูญชีวิต ว่า “คนท่ีจะเรียกได้ว่ารู้จกัใช้
ทรัพยห์รือหาเงินเป็น ใชเ้งินเป็น เป็นคนท่ีท า
มาหากินท่ีดี ตั้งตวั สร้างหลกัฐานได ้และใช้
ทรัพยส์มบติัให้เป็นประโยชน์ เป็นผูป้ฏิบติั
หน้าท่ีทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง  เพราะ

ป ฏิ บั ติ ต าม ห ลั ก ธ รรม ต่ อ ไป น้ี ”  แล ะ
ความส าคญัของทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์ นั้น 
มีหลักธรรม  4 อย่างน้ี มีประโยชน์มากมาย
หลายประการ  แก่ผู ้ประพฤติปฏิบัติตาม 
รวมทั้งส่งผลดีไปถึงสังคมดว้ย คือ 

1. ท าให้บุคคลสามารถสร้างหลกัฐาน
ไดอ้ยา่งมัน่คง 

2.  ท าให้เป็นคนท่ีมีเกียรติมีช่ือเสียง
มีคนเช่ือฟัง นบัถือ 

3   เป็นทางเสริมสร้างสัมพนัธไมตรี 
4. ท าให้มีโอกาสไดบ้ าเพญ็ประโยชน์

แก่ส่วนรวม 
5.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้บุคคลอ่ืนได้

ปฏิบัติตามทั้ งในด้านการท างานและการ
ด ารงชีวติ 

6.  สร้างความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชาติและช่วยลดปัญหาสังคม
ได้  (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต), 2547 : 38) 

 
องค์ประกอบของหลกัทฏิฐธัมิกตัถประโยชน์  

ทิฏฐธมิักตัถประโยชน์ แปลวา่ ธรรม
ท่ีเป็นไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ในปัจจุบนั 
หมายถึงประโยชน์อันพึงได้รับจากการ
ประกอบกิจการ หรืออาชีพท่ีสุจริตถูกตอ้งทั้ง
ทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชน์ท่ีได้
จากการประกอบกิจนั้น  เป็นผลท่ีได้ทันตา
เห็นไม่ตอ้งรอถึงภายภาคหนา้ผลประโยชน์ท่ี
จะได้รับจากการประกอบกิจอาจจะเป็นเงิน 
ส่ิ งของ  ช่ื อ เสี ย ง  เกี ย ร ติ ยศ  การยก ย่อ ง
ส ร ร เส ริ ญ ห รื อ ก ล่ า ว อ ย่ า ง ง่ า ย ๆ  ว่ า
ผลประโยชน์อาจเป็นวตัถุหรือผลตอบแทน
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ทางด้านจิตใจก็ได้เป็นส่ิงท่ีบุคคลทั่วๆ  ไป 
ปรารถนา  การท่ี บุคคลใดบุคคลหน่ึง  จะ
สามารถได้มาซ่ึงผลประโยชน์นั้ น  จะต้อง
แสวงหาอย่างมีหลักการ และมีแผนการ ซ่ึง
หลกัการและแผนการน้ีเรียกวา่ธรรมท่ีเป็นไป
เพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ในปัจจุบนั  มีอยู่ 4 
ประการ 
 1. อุฏฐานสัมปทา (ความขยนัหมัน่-
เพียร) 
 2.  อารักขสัมปทา  (การรู้จักรักษา
ทรัพยแ์ละประหยดั) 
 3. กลัยาณมิตตตา (คบคนดีเป็นมิตร) 
 4.  สมชีวติา (เล้ียงชีพตามสมควรแก่
ก าลงัทรัพยท่ี์หามาได)้ 
 
หลักทิ ฏ ฐ ธัมมิ กั ต ถประ โยช น์  กับ ก าร
แก้ปัญหาสังคม 
 1.  ความขย ันหมั่น เพียร  (อุฏฐาน
สัมปทา) การท่ีเราได้ส่ิงของเงินทอง  และ
ช่ือเสียงเกียรติยศมานั้น เราจะตอ้งขวนขวาย
ขยนัหมัน่เพียรต่อสู่กบัความยากล าบากถึงจะ
ประสบความส าเร็จ  เช่น  ข้าราชการจะได้
เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งอนัน ามาซ่ึงเกียรติยศ
แ ก่ ต น เอ ง แ ล ะ ว งศ์ ต ร ะ กู ล  ก็ จ ะ ต้ อ ง
ขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ หรือการท ามาหาเล้ียงชีพเพื่อ
สร้างฐานะให้กับตนเองและครอบครัวก็
เช่นกัน เราก็ต้องอาศยัความมานะอุตสาหะ 
และความขยนัหมัน่เพียร จึงจะไดท้รัพยม์า 
 นอกจากอุฏฐานสัมปทา  การถึง
พร้อมด้วยความหมัน่ คือ ขยนัหมัน่เพียรใน

การปฏิบติัหน้าท่ีการงาน การประกอบอาชีพ
อนัสุจริต ฝึกฝนให้มีความช านาญและรู้จกัใช้
ปั ญญ าสอด ส่ องตรวจตราห าอุบ ายวิ ธี 
สาม ารถจัดด า เนิ น ก ารให้ ได้ผล ดี  การ
ประกอบอาชีพการงานนั้นต้องท าเพื่อเล้ียง
ชีพตนเองและครอบครัว มีความขยนัในการ
ท างานตามหน้าท่ี หรือตามอาชีพของตนโดย
ไม่เกียจคร้าน ไม่นัง่คุย หรือท ากิจอ่ืนใดท่ีไม่
เก่ียวข้องกบังานในหน้าท่ีจนท าให้เสียเวลา
ไปโดยไร้ประโยชน์  แม้บางคร้ังการท างาน
นั้น อาจไม่ใช่การหาทรัพยโ์ดยตรง เช่นการ
เป็นนกัศึกษามีหนา้ท่ีจะตอ้งศึกษาเล่าเรียน ก็
ตอ้งตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้บงัเกิดผลดี โดยถือ
วา่เป็นหนา้ท่ี ในปัจจุบนัแมย้งัไม่ไดท้รัพย ์แต่
การศึกษาก็ เป็นเหตุเบ้ืองต้นท่ีจะน าไปสู่
อาชีพการงานท่ีดีในอนาคต  หากนักศึกษา
เป็นนกักีฬาดว้ยนอกจากขยนัตั้งใจเรียนแล้ว 
นกัศึกษาตอ้งขยนัหมัน่ฝึกซ้อมกีฬาท่ีตนถนดั
ด้วยอีกทางหน่ึงเพราะกีฬาก าลังพฒันาเป็น
กีฬาอาชีพ มีกีฬาหลายประเภทท่ีสามารถท า
ให้หาทรัพยไ์ด้โดยสุจริตด้วยแรงกายแรงใจ
ของตนเอง เช่นอาชีพ  นักมวย   นักฟุตบอล 
กอล์ฟ  ลีลาศ หรือจากการได้ไปแข่งขันใน
โอกาสต่างๆ  เช่น   โอลิมปิคเกมส์  เอเซียน
เกมส์  หากมีความขยนัหมัน่เพียรฝึกซ้อมจะ
ส่งผลให้ไดรั้บเหรียญทอง และไดร้างวลัเป็น
ทรัพย์สินเงินทองจ านวนมาก  เป็นต้น  จึง
นบัวา่ความขยนัหมัน่เพียรในการงานหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบ  จะท าให้ได้รับประโยชน์ใน
ปัจจุบนั คือ มีทรัพยสิ์นเงินทองส าหรับซ้ือหา
เคร่ืองอุปโภค บริโภค ไวด้ ารงชีวติ 
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 2.  การรู้จกัรักษาทรัพยแ์ละประหยดั 
(อารักขสัมปทา) การรู้จักรักษาทรัพย์และ
ประหยดั หมายความวา่เม่ือเราขยนัหมัน่เพียร
พยายามสร้างอนาคต ช่ือเสียง หรือหาทรัพย์
มาได ้ถา้ไม่รู้จกัรักษาไว ้ก็จะเส่ือม หรือหมด
ไปอย่างรวด เร็ว  การ รักษ าช่ื อ เสี ยงนั้ น 
หมายถึงการหลีกเล่ียงการกระท าความชั่ว 
หรือการมวัเมากบัอบายมุข เช่น ไม่ด่ืมสุรา ไม่
เสพยาเสพติด  ไม่เล่นการพนันทุกประเภท 
เป็นตน้ ส่วนการรักษาทรัพยน์ั้นหมายถึงการ
รู้จกัใช้จ่ายอย่างฉลาด ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จกัเก็บ
หอมรอมริบ ส่วนการประหยดันั้น หมายถึง
การรู้จักใช้จ่ายเงินทองให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด  

นอกจากน้ีการรักษาและประหยดั
ทรัพยย์งัหมายถึง การรู้จกัเก็บรักษาทรัพยไ์ว้
ในท่ีปลอดภยั การใช้สอยทรัพยแ์ละส่ิงของ
อย่างประหยดั ถนอมใช้ ซ่อมแซมเม่ือช ารุด
เสียหาย  ดูแลรักษา และเก็บไวเ้ม่ือใช้เสร็จ
แลว้ หรือรู้จดัดดัแปลงของท่ีช ารุดใหส้ามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อีก  เป็นต้น  อารักข
สัมปทา คือการถึงพร้อมด้วยการรักษา  รู้จกั
คุม้ครองเก็บรักษาโภคทรัพย ์และผลงานอนั
ตนได้ท าไว้ ด้วยความขยนัหมั่นเพียรโดย
ชอบธรรม ด้วยก าลังงานของตนไม่ให้เป็น
อันตรายหรือเส่ือมเสีย  หลักธรรมข้อน้ี มี
จุดมุ่งหมายให้เป็นคนมธัยสัถ์ รู้จกัจ่ายทรัพย์
ไปในทางท่ีเกิดประโยชน์ไม่ใช่น าไปใช้เพื่อ
กามคุณ เพื่อรูป รส กล่ิน เสียง จนท าให้ทรัพย์
นั้นหมดไปโดยไม่ท าให้ตนเองเจริญข้ึนได ้
มั่งมีไม่ ก่ีชั่วยาม  ก็กลับไปล าบากยากจน 

เพราะใช้ทรัพยไ์ปในกามคุณ  และอบายมุข 
บางคร้ังจนถึงกบัเป็นหน้ีสิน เสียทรัพยแ์ละ
เสียเกียรติ มีนักกีฬาหลายคนท่ีได้ทรัพย์มา
มากมาย จากการแข่งขนั แต่ตอ้งพบกบัความ
ล าบากในบั้นปลายของชีวิตเหตุเพราะไม่มี
ธรรมในขอ้น้ีนั้นเอง 

3. คบคนดีเป็นมิตร (กลัยาณมิตตตา) 
การคบคนดีเป็นมิตร (กลัยาณมิตตตา) คนเรา
นั้นจะอยูใ่นสังคมแต่เพียงล าพงัไม่ได ้จะตอ้ง
พึ่ งพาอาศัยบุคคลอ่ืน  บุคคลท่ีเราสามารถ
พึ่งพาอาศยัได้ และมีความปรารถนาดีต่อเรา
ห าได้ ย าก  ดั งนั้ น ก าร เลื อ ก ค บ คน ดี มี
ความส าคญัมาก  เพราะถ้าเราคบคนชั่วเป็น
มิตรอาจท าให้เราตกไปอยู่ในทางท่ีชั่ว หรือ 
พบกบัความหายนะได ้ 

ลกัษณะของมิตรท่ีดีมีดงัน้ี 
1.  มิตรอุปการะ  ได้แก่เพื่อนท่ีคอย

ช่วยเหลือเตือนสติมิให้ประมาท ช่วยป้องกนั
มิให้ท าชั่ว  ช่วยป้องกัน รักษาทรัพย์ และ
ช่ือเสียงของเพื่อน สามารถพึงพาอาศยัได้ใน
ยามทุกขย์าก 

2.  มิตรร่วมทุกขร่์วมสุข ไดมิ้ตรท่ีไม่
ละทิ้งเพื่อนในยามวิบติั ปกปิดความลบัของ
เพื่อน 

3.  มิตรแนะน าประโยชน์ไดแ้ก่คอย
ห้ามมิให้เพื่อนท าชัว่ แต่แนะน าหนทางแห่ง
ความดี ความเจริญใหแ้ก่เพื่อน 

4.  มิตรมีความรักใคร่ คือ มิตรร่วม
ทุกข์ ร่วมสุข  ทุกข์ก็ทุกข์ด้วย  ไม่ทิ้งเพื่อน 
โต้เถี ยงคน ท่ี ติ เตี ยน เพื่ อน  รับ รองคน ท่ี
สรรเสริญเพื่อน 
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การคบมิตรเป็นคนดี รู้จกัเลือกคนท่ี
คบหา ว่าจะน าชีวิตของเราไปในทางใด โดย
เลือก  เสวนาศึกษาแบบอย่างผู ้ทรงคุณ  มี
ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา การคบมิตรตามหลกั
มงคล  38  ประการในหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา  มงคลแรกท่ีพระพุทธองค์
ทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือ การไม่คบคนพาล 
และมงคลถดัมาก็คือตอ้งรู้จกัคบบณัฑิต ค าวา่
คนพาล และบณัฑิต เม่ือวิเคราะห์ให้แจง้แลว้
จะพบว่ามีทั้งคนพาล และบณัฑิต ภายในคน
พาลและบณัฑิต ภายนอกคนพาล และบณัฑิต 
หากบัณฑิตภายในตัวเราเข้มแข็งคนพาล
ภายนอกก็ไม่อาจจะชวนเราไปได้  ดังนั้ น
ความเป็นกัลยาณมิตร  ต้องเร่ิม ท่ี เราสร้าง
บัณฑิตและมิตรข้ึนภายในตัวเองก่อน  เม่ือ
บัณฑิตหรือมิตรภายในตัวปรากฏแล้ว  ก็
สามารถเลือกเสวนากับบัณฑิตหรือมิตร
ภายนอกได้ดังค ากล่าวท่ีเราได้ยินได้ฟังอยู่
เสมอว่า “คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด  คบ
บณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล” และการสังเกต
ว่าผู ้ท่ีตนคบหาด้วยนั้ น เป็นคนพาลหรือ
บัณฑิต  คือกัลยาณมิตร  พึงสังเกตว่าชอบ
ชกัชวนไปในทางฉิบหายเสียทรัพย์ เสียเวลา 
เสี ยสุขภาพ  และท าเร่ืองท่ี ไ ร้ประโยชน์
หรือไม่ เพราะหากเราไม่รู้จกัเลือกคบบณัฑิต 
คือกลัยาณมิตร แล้ว ย่อมเป็นเหตุท่ีท าให้เรา
ตอ้งเสียทรัพยท่ี์หามาไดน้ั้น และไม่สามารถ
ปฏิบัติธรรมในข้อ  อุฏฐานสัมปทา และอา
รักขสัมปทา ได้เล้ียงชีพตามสมควรแก่ก าลงั
ทรัพยท่ี์หามาได(้สมชีวิตา) การเล้ียงชีพตาม
สมควรแก่ก าลังทรัพท่ีหามาได้ (สมชีวิตา) 

หมายความวา่ ในการด ารงชีวิตนั้น ไม่ควรใช้
จ่ายทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย การใช้จ่ายทรัพย์
จะต้องพิ จารณาถึงความจ าเป็น  หากเรา
ต้องการให้ชีวิตสุขสบายก็ควรจะเดินสาย
กลาง คือไม่มากจนฟุ่มเฟือย และไม่น้อยจน
เป็นการตระหน่ี  
 
ความอศัจรรย์ของหลกัทฏิฐธัมมิกตัถประโยชน์ 
ในการแก้ปัญหาสังคม 
 หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  เป็น
หลักธรรมค าสอนท่ีส าคญั  เป็นส่ิงอัศจรรย ์
หากบุคคลใดน้อม  น าไปปฏิบัติแล้ว  จะได้
ประโยชน์ตามสมควร แก่การประพฤติปฏิบติั
ท่ีเรียนกว่า ธรรมานุธรรมปฏิบติั ซ่ึงผูป้ฏิบติั
ย่อมจะได้รับผลแก่การปฏิบติัอย่างแน่นอน 
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  ท่ี
พระพุทธเจ้า  ทรงตรัสรู้ แล้วน ามาสั่งสอน
พุทธศาสนิกชน ของพระพุทธองค์ ก็เพื่อให้
ได้น าไปประพฤติ  เพื่อให้ เกิดผล  คือ  การ
แกปั้ญหาชีวิต ในดา้นต่าง ๆ เพื่อความร่มเยน็ 
และเป็นสุขในสังคมนั้นเอง 
 การเลือกธรรมะ มาแกปั้ญหาในชีวิต 
ประจ าว ันก็ เห มื อนกัน  จะต้องเลื อกให้
เหมาะสมท่ีจะแกส้าเหตุของปัญหานั้น ๆ ดงัท่ี
ได้ยกตวัอย่าง ในปัญหาสังคม และแนวทาง
แกไ้ขตามหลกัทิฏฐธรรมมิกตัถประโยชน์ มา
ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กรณี  นั้นๆ 
ธรรมะ ก็จะแสดงอานุภาพได้เต็มตามหน้าท่ี
ของมนั เป็นอศัจรรย์ คืออ านวยผลดี ในการ
แก้ปัญหาสังคมให้ เกิดข้ึนแก่บุคคลนั้ นๆ   
ตามสมควรแก่การปฏิบติัของเขา กลายเป็น
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ความสุขท่ีแทจ้ริง แก่ตนเอง และสังคม ตลอด
ทั้งประเทศชาติ โดยส่วนรวม ดังพุทธพจน์
ท่ีว่า ธรรมท่ีบุคคล  ประพฤติดีแล้วย่อมน า
ความสุขมาให ้
 
บทสรุป 
 หลกัทิฏฐธรรมมิกตัถประโยชน์เป็น
คุณธรรมท่ีจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะใช้

เป็นหลักป ฏิบัติ ในการปกครองตน เอง 
ปกครองหมู่คณะ ปกครองสังคม และถือว่า
เป็นหลักธรรมท าให้เกิดความดีงาม ซ่ึงช่วย
ให้ การด าเนินชีวิตของมนุษยเ์ป็นคนดี  และ
ประเทศชาติพัฒนาข้ึน  ก็ เพื่ อ ก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่บุคคล หมู่คณะ หรือสังคม
ส่วนรวมนัน่เอง 
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