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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ ต้องการนำ�เสนอแนวทางการแก้ปัญหาระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมตามหลักของพุทธศาสนาเถรวาท โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร
ชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง ซึ่งในบทความนี้นำ�เสนอปัญหาของระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมประกอบด้วย 1) ระบบทุนนิยมทำ�ให้เกิดการกระจายปัจจัยการผลิตอย่างไม่
เท่าเทียมกันซึง่ ผิดไปจากธรรมชาติของมนุษย์ 2) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำ�ให้เกิด
การขูดรีดเงินตราจากชนชั้นกรรมาชีพ และ 3) ระบบทุนนิยมทำ�ให้เกิดการขูดรีดความ
เป็นมนุษย์จากแรงงานของกรรมกร จากปัญหาเหล่านี้ผู้บทความได้เสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา 2 ประการ กล่าวคือ การเสนอให้ใช้หลัก
บุญกิรยิ าวัตถุวา่ ด้วยทานในการกระจายผลผลิตออกไปสูผ่ อู้ นื่ และหลักกามโภคีในการ
แก้ไขปัญหาการขูดรีดเงินตรา และการกดขีข่ ดู รีดความเป็นมนุษย์ นอกจากนีบ้ ทความนี้
ยังเสนอว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนามีความสำ�คัญต่อการจัดการความเป็นอยูข่ องสังคม
บนฐานของระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
คำ�สำ�คัญ: ทุนนิยม, ระบบเศรษฐกิจ, พุทธศาสนาเถรวาท, หลักธรรมทางพุทธศาสนา
รับต้นฉบับ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แก้ไขตามผูท้ รงคุณวุฒิ 25 มีนาคม 2562 รับลงตีพมิ พ์ 27 มีนาคม 2562
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Abstract
The objective of the study was to provide solutions to the capitalist
economic system according to the principles of Theravada Buddhism. It
was analyzed using the primary sources and secondary sources. This study
presented the issue of the capitalist economic system as follows 1) The capitalist system unequally distribute capital goods which were abnormal of the
human actually doing ; 2) the capitalist system racked over proletarians and,
3) The capitalist system racked over the humanity of labor. Therefore, the
author brings solutions as the principles of Buddhism which were the principle of
meritorious action dealing with equal charity and the principle of enjoying of
senses to solve the rack problem in human dignity. In addition, the study proved
that the principle of Buddhism is significant related to social living management
based on the economic system as well.
Keywords: Capitalism, Economic System, Theravada Buddhism, the Principle
of Buddhism
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บทนำ�

ระบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มเกิ ด ขึ้ น อย่ า งแพร่ ห ลายในยุ โ รปเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากสังคมศักดินาไปสู่สังคมแบบทุนนิยมอันถือว่าทุนและเงินเป็นปัจจัย
สำ�คัญ ในการเปลีย่ นแปลงไปสูท่ นุ นิยมนัน้ ไพร่ ทาส ต่างก็ถกู ปลดปล่อยให้ได้รบั อิสระ
แต่ก็ไม่ได้รับปัจจัยการผลิตที่จะมาสร้างผลผลิตในการยังชีพของตนเอง ดังนั้นการ
ถูกปลดปล่อยให้ชนชั้นไพร่ และทาสได้รับอิสระจากสังคมก่อนหน้าจึงไม่ใช่เหตุผล
สำ�คัญที่จะปลดแอกแห่งความทุกข์ยากนี้ไปได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นคือเหล่าขุนนาง
ต่างก็ได้รบั กรรมสิทธิใ์ นปัจจัยการผลิตทีต่ นได้เก็บไว้ในขณะทีอ่ าศัยอยูใ่ นสังคมศักดินา
ส่วนไพร่และทาสก็เพียงแค่ได้รับอิสระแต่ก็ไม่ได้รับปัจจัยการผลิตใด ๆ ที่พอจะตั้งตัว
ขึน้ ได้ ดังนัน้ เมือ่ เข้าสูส่ งั คมทุนนิยมสิง่ ทีป่ รากฏให้เห็นได้ชดั ก็คอื การกดขีข่ ดู รีดทางชนชัน้
ซึง่ การกดขีข่ ดู รีดทีว่ า่ นีไ้ ม่ใช่การกดขีข่ ดู รีดเฉพาะปัจจัยการผลิตเท่านัน้ แต่มนั ยังเป็นการ
ชีใ้ ห้เห็นถึงการกดขีข่ ดู รีดความเป็นมนุษย์ดว้ ย (ชลลดา นาคใหญ่, 2557) และในสังคม
ทุนนิยมก็แสดงให้เห็นว่าชนชัน้ ทีถ่ กู ขูดรีดคือชนชัน้ กรรมาชีพซึง่ ก็คอื ทาสในสังคมศักดินา
ก่อนหน้าและชนชัน้ ทีเ่ ป็นผูข้ ดู รีดคือชนชัน้ นายทุนซึง่ ก็คอื เหล่าขุนนางของระบบศักดินา
นั่นเอง และนี่ก็คือต้นกำ�เนิดของความไม่เท่าเทียมที่นำ�มาสู่ปัญหาของระบบทุนนิยม
ปัญหาของระบบทุนนิยมทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ เกิดขึน้ เมือ่ มีการปฏิวตั วิ ทิ ยาศาสตร์และ
การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม กล่าวคือในระบบทุนนิยมระยะแรกนัน้ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือปัจจัย
การผลิตที่จะนำ�ไปสู่การผลิตสินค้าที่ได้กำ�ไรจำ�นวนมาก ซึ่งปัจจัยการผลิตก็ประกอบ
ไปด้วย ที่ดิน ทุน แรงงาน และผู้ประกอบการ และในระบบทุนนิยมปัจจัยการผลิต
ที่สำ�คัญที่สุดคือ “แรงงาน” เพราะว่าอีก 3 ปัจจัยอื่นเป็นปัจจัยที่ไม่อาจลดคุณค่า
เชิงราคาลงไปได้แต่สิ่งที่จะลดลงได้คือ “ค่าจ้างแรงงาน” การลดค่าจ้างแรงงานนั้น
เป็นเรื่องที่กระทำ�ได้ง่ายเพราะแรงงานไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับนายทุนว่าตนจะได้รับค่าจ้าง
มากหรือน้อยเพราะกรรมสิทธิ์ของค่าจ้างย่อมขึ้นอยู่กับนายทุนอยู่แล้ว ดังคำ�กล่าวของ
จี. เอ. โคเฮน (G. A. Cohen) ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ชนชั้นกรรมาชีพต้องขายกำ�ลังแรงงาน
ของตนเพื่อให้ได้มาแค่พอปะทังชีวิต” (G. A. Cohen, 1978: 72) เมื่อชนชั้นกรรมาชีพ
ต้องขายแรงงานของตนให้กับชนชั้นผู้ปกครองที่ถือครองปัจจัยการผลิตอยู่จำ�นวนมาก
นั้นก็ทำ�ให้เกิดมูลค่าส่วนเกินขึ้นในระบบของการจ้างงาน และชนชั้นผู้นายทุนก็จะเป็น
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ผูส้ ะสมส่วนเกินนีไ้ ว้ตอ่ ไปเรือ่ ย ๆ ในขณะทีช่ นชัน้ กรรมาชีพกลับยากจนและไม่สามารถ
สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นชนชั้นผู้ปกครองหรือเป็นชนชั้นนายทุนที่มีอำ�นาจถือครองปัจจัย
การผลิตได้ (Laycock, H., 1991: 121-131) จะเห็นได้ว่าการที่นายทุนจะมีความ
มั่งคั่งได้จากผลผลิตนั้นเขาต้องพยายามสะสมมูลค่าส่วนเกินให้ได้ ซึ่งมูลค่าส่วนเกินนี้
เกิดจากการทีน่ ายทุนลงทุนหรือจ้างค่าจ้างกรรมกรในราคาทีต่ �่ำ แต่ขายสินค้าทีก่ รรมกร
นั้นผลิตให้มากกว่าราคาค่าจ้างค่อนข้างสูง ดังนั้นสิ่งที่ถูกลดทอนคุณค่าก็คือ “แรงงาน
ของกรรมกร” เราจึงเห็นได้ว่าแรงงานเป็นปัจจัยสำ�คัญของระบบทุนนิยม เมื่อแรงงาน
เป็นส่วนสำ�คัญของระบบทุนนิยมและในขณะเดียวกันเจ้าของแรงงานก็ไม่มีสิทธิ์
ต่อรองกับค่าจ้างใด ๆ ผลทีต่ ามมาคือเมือ่ มีการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมโดยนำ�เอาเทคโนโลยี
และความสะดวกสบายเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนายทุนก็ไม่ต้องจำ�เป็นที่จะ
อาศัยแรงงานคนต่อไป แต่ทว่าในขณะเดียวกันแรงงานนั้นก็ยังต้องหาปัจจัยยังชีพเขา
จึงจำ�เป็นที่จะต้องถูกลดทอนคุณค่าลงเรื่อย ๆ แม้ค่าจ้างจากนายทุนจะถูกลงเพราะมี
เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยมาทดแทนแรงงานก็ตาม เขาก็ยงั ยอมรับกับค่าจ้างทีม่ เี พียงเล็กน้อย
เหล่านั้น และถ้ายิ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก้าวหน้าไปมากเท่าใด
การกดขี่ขูดรีดและลดทอนคุณค่าของแรงงานก็จะถูกลดทอนคุณค่าลงมากด้วยเช่นกัน
เราจะเห็นว่าปัญหาในระบบทุนนิยมคือความโลภที่ไม่รู้จักพอของนายทุน
ซึ่งสะสมมูลค่าส่วนเกินนี้ขึ้นไปเรื่อย ๆ ในที่นี้ปัญหาที่เราจะพิจารณาก็คือ 1) ต้นเหตุ
ของการนำ�ไปสู่ปัญหาในระบบทุนนิยม เพื่อชี้ให้เห็นว่าอะไรคือพื้นฐานที่สำ�คัญที่สุด
ของปั ญหานี้ แ ละการแก้ไ ขปัญหานี้หากมองผ่านมุมมองของพุ ทธศาสนาเถรวาท
เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร และ 2) ปัญหาภายในระบบทุนนิยมและ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบทุนนิยม เช่น การใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มากเกินไป การเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งก็จะมองวิธีการแก้ปัญหาผ่านแนวคิด
ของพุทธศาสนาเช่นกัน ในบทความนี้จึงจะเริ่มต้นอภิปรายและชี้ให้เห็นถึงที่มาของ
ปัญหาในระบบทุนนิยมและระบบทุนนิยมในโลกสมัยใหม่ และหลังจากนั้นก็จะนำ�
เสนอแนวคิดสำ�หรับการแก้ปญ
ั หาทุนนิยมตามทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท ซึง่ ผูเ้ ขียน
จะได้นำ�เสนอและลำ�ดับเนื้อหาของบทความเพื่อชี้ให้เห็นความสำ�คัญของพุทธศาสนา
กับการแก้ปัญหาทุนนิยมดังนี้
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ความสำ�คัญของปัญหาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ลักษณะทั่วไปของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือระบบเศรษฐกิจที่มุ่งถือเอาทุน (เงินตรา) เป็น
หลักในการดำ�เนินการทางเศรษฐกิจ และยังเป็นระบบที่สร้างชนชั้นทางสังคมให้เกิด
ขึ้นนั่นหมายความว่าปัญหาดังกล่าวนี้นำ�ไปสู่ความไม่เสมอภาคกันในสังคม ในแง่ของ
การนำ�เสนอปัญหาเกี่ยวกับมโนทัศน์เรื่องความเสมอภาคนั้นมีนักปรัชญาคนสำ�คัญ ๆ
ทีเ่ สนอเอาไว้และมีอทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงสังคมไปสูค่ วามเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน ตลอดจนเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองสำ�หรับหลายประเทศที่นำ�ไปปฏิบัติในการ
ปกครอง ซึ่งปัญหานี้ดูเหมือน คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) จะเป็นผู้ที่สนใจความเสมอ
ภาคอีกคนหนึ่งในการวิพากษ์ระบบทุนนิยมและความไม่เสมอภาคในระบบนี้ ในการ
ศึกษาความคิดของคาร์ล มาร์กซ์นนั้ ซึง่ เมือ่ ทำ�การวิเคราะห์ความคิดย้อนขึน้ ไปเป็นลำ�ดับ
ก็จะพบว่า เค้าโครงความคิดของมาร์กซ์วางอยู่บนบรรทัดฐานของความเสมอภาค
แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นด้วยวิธีการอธิบายของมาร์กซ์ เขาไม่ได้ต้ังต้นด้วยการกล่าวว่า
ความเสมอภาคเป็ น บรรทั ด ฐานของเขาอย่ า งไร แต่ เ ขานำ � เสนอโดยการชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ด้วยสภาพความเป็นจริงของสังคมร่วมสมัยภายใต้ระบบทุนนิยมว่าได้ส่งผลกระทบ
อันรุนแรงต่อวิถีการมีชีวิตของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์โดยธรรมชาติที่ซึ่งพวกเขามี
ต่อโลกได้ถูกทำ�ลายไปอย่างไร มาร์กซ์ วิพากษ์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบทุนนิยม
ด้วยการชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ทางการ
ผลิตโดยแสดงออกผ่านมโนทัศน์ที่สำ�คัญคือ การเกิดกระบวนการกดขี่ขูดรีดและมูลค่า
ส่วนเกิน (ชลลดา นาคใหญ่, 2558: 82-83)
คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) แสดงให้เห็นว่าผู้มีบทบาทส�ำคัญในการผลิตก็คือ
“นายทุน” กับ “กรรมกร” และสิ่งที่ก่อให้เกิดมูลค่าก็คือแรงงานของกรรมกรเป็นส�ำคัญ
มาร์กซ์มีความกังวลเป็นพิเศษกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับแรงงาน
ของพวกเขาเอง (Calhoun, Craig J, 2002: 22) เพราะเห็นว่าในสังคมนายทุนนอกจาก
กรรมกรจะถูกกดขี่จากนายทุนแล้ว ฐานะของกรรมกรก็ยังตกต�่ำลงมาอีกด้วย นั่นก็คือ
กรรมกรจะต้องขายแรงงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง “ค่าจ้าง” ที่ “น้อยกว่ามูลค่าของแรงงาน” ที่
ใช้ใน “การผลิต” ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้นายทุนได้แสวงหาก�ำไรจากสินค้าที่
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ผลิตขึ้นโดยมีต้นทุนในการผลิตที่ต�่ำ แต่มีมูลค่าขึ้นมาเพราะแรงงานของกรรมกร
ในสภาวการณ์เช่นนีย้ งิ่ การผลิตในระบบนายทุนพัฒนามากขึน้ เท่าใด สิง่ ทีก่ รรมกรผลิต
ขึ้ น ก็ จ ะสร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ นายทุ น มากขึ้ น เท่ า นั้ น ในขณะเดี ย วกั น กรรมกร
ผูข้ ายแรงงานกลับยากจนลงเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ ในทีส่ ดุ กรรมกรก็จะถูกลดฐานะลงไปเป็น
เพียงแค่สงิ่ ผลิตอย่างหนึง่ และเป็นสิง่ ผลิตทีม่ มี ลู ค่าตำ�่ ทีส่ ดุ ด้วย (เด่นพงษ์ แสนค�ำ และ
อัครยา สังขจันทร์, 2562) ทัง้ นีก้ เ็ พราะว่านายทุนเองสามารถขูดรีดแรงงานจากกรรมกร
โดยช�ำระค่าตอบแทนในอัตราที่ต�่ำที่สุดเท่าที่กรรมกรจะสามารถคงชีพอยู่ได้ ดังนั้น
ในขณะที่มูลค่าของสิ่งผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ มูลค่าของมนุษย์ก็ลดลงเป็นเงา
ตามไปด้วย (สุรีย์ สุวรรณปรีชา, 2520: 69)
นอกจากนี้ค�ำอธิบายของมาร์กซ์ยังปรากฏผ่านค�ำอธิบายของ เฮอร์นัน เดอ
โซโต (Hernando de Soto) ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยที่อ้างว่าลักษณะส�ำคัญ
ของระบบทุ น นิ ย มคื อ การปกป้ อ งสถานะของสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ในระบบทรั พ ย์ สิ น
ส่ ว นตั ว อย่ า งเป็ น ทางการซึ่ ง มี ก ารบั น ทึ ก การเป็ น เจ้ า ของและการท�ำธุ ร กรรมไว้
อย่างชัดเจน ตามแนวคิดของโซโต นีเ่ ป็นกระบวนการทีท่ รัพย์สนิ ทางกายภาพได้รบั การ
แปลงให้เป็นทุนซึ่งจะน�ำไปใช้ในรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในระบบตลาด (Crafts, Nicholas FR, 1978: 172) เมื่อการผลิตสินค้าในระบบทุนนิยม
มีความต้องการผลิตเพือ่ ขายในตลาด สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื ความต้องการก�ำไร ซึง่ ก�ำไรนีเ้ อง
เกิดมาจากการขูดรีดแรงงานของชนชั้นกรรมาชีพที่ต้องขายพลังแรงงานในราคาที่ต�่ำ
ให้กับนายทุน ในความหมายของมาร์กซ์ก็คือแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่ถูกลดทอน
คุณค่าด้วยราคาซื้อในตลาดแรงงานที่ต�่ำ ในขณะที่ผลผลิตที่ได้จากแรงงานถูกขายไป
ในราคาทีส่ งู โดยผลต่างนีม้ าร์กซ์เรียกว่ามูลค่าส่วนเกิน และยิง่ แรงงานผลิตมากเท่าใด
การกดขี่ขูดรีดก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น
จึงเห็นได้ว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นตัวกลางความสัมพันธ์ทางสังคม
ในการผลิต (เช่นในหมู่คนงานหรือระหว่างแรงงานกับนายทุน) ผ่านสินค้าโภคภัณฑ์
รวมถึงแรงงานทีซ่ อื้ และขายในตลาด (Calhoun, Craig J, 2002: 22) นอกจากเรือ่ งของ
แรงงานของกรรมกรแล้ว มาร์กซ์ยังอธิบายต่อไปว่านายทุนมีทางเลือก 2 อย่าง
ในการท�ำงานคือ อย่างแรกนายทุนจะเลือกใช้แรงงานกรรมกร และอย่างที่สองคือ
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การใช้เครือ่ งจักร แต่ส�ำหรับกรรมกรแล้วย่อมไม่มที างเลือก เพราะเขาต้องพึง่ นายทุนใน
การขายแรงงานของตนเองอยู ่ แ ล้ ว เพื่ อ การยั ง ชี พ แต่ ใ นสั ง คมที่ อุ ต สาหกรรม
มีความก้าวหน้า จะท�ำให้เทคโนโลยีของเครือ่ งจักรก็จะพัฒนาไปด้วย แน่นอนว่านายทุน
จะต้องเลือกเครื่องจักรเพราะสามารถลดต้นทุนในการจ้างงานได้ และยิ่งเครื่องจักร
มีอิทธิพลต่อการผลิตของนายทุนมากขึ้นเท่าใด ฐานะของกรรมกรก็จะตกต�่ำลงไปมาก
เท่านั้น กรรมกรจึงตกเป็นทาสของนายทุนและเครื่องจักรมากขึ้นเท่านั้น (เด่นพงษ์
แสนค�ำ, 2018) ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่ให้ความส�ำคัญกับทรัพย์สินส่วนตัวนั่นก็คือ เงินทุน แต่ทรัพย์สินส่วนตัวนี้ดูเหมือนจะ
ขั ด แย้ ง กั บ ค�ำอธิ บ ายของทุ น นิ ย มที่ ว ่ า ใครผลิ ต เท่ า ใดก็ ไ ด้ เ ท่ า นั้ น แต่ ต รงกั น ข้ า ม
การใช้แรงงานของชนชั้นกรรมาชีพที่ผลิตไปอย่างมากเขากลับไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในค่าตอบแทนทีผ่ ลิตได้ นอกจากนีก้ ารผลิตในระบบทุนนิยมเป็นไปเพือ่ ตลาดและก�ำไร
ซึง่ ชีน้ �ำให้เจ้าของทุนมุง่ ไปหาก�ำไรผ่านการลดทอนคุณค่าของปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะ
แรงงานเป็นอย่างมาก ลักษณะเช่นนีข้ องระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงน�ำไปสูป่ ญ
ั หา
ที่ตามมาอย่างมากมาย
ปัญหาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ค�ำว่าปัญหาในที่นี้ผู้เขียนนิยามเอาไว้ว่าเป็นปัญหาในระดับพื้นฐาน ที่ต้อง
ท�ำการวิเคราะห์ผ่านสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเชิงประจักษ์แล้วน�ำไปสู่ปัญหาทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน
จริง ๆ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสิ่งที่เป็นปัญหาเชิงปรากฏการณ์ก็คือความไม่
เท่าเทียมกันทางสังคม อันเกิดจากการเก็บสะสมมูลค่าส่วนเกินที่ได้จากการผลิต
ของระบบตลาด แต่เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์ให้ลกึ ลงไปมากกว่านัน้ เราก็จะพบว่าปัญหาของ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือปัญหาเชิงมนุษยธรรมที่ว่าด้วยการกดขี่ขูดรีดเงินตรา
และการกดขี่ ขู ด รี ด ความเป็ น มนุ ษ ย์ โ ดยเฉพาะชนชั้ น กรรมาชี พ เดิ ม ที เ ดี ย วนั้ น
การแลกเปลี่ยนสินค้าในสังคมเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมกันแต่รูปแบบนี้
มีปัญหาเมื่อระบบเศรษฐกิจก้าวเข้าสู่ทุนนิยม รูปแบบของการแลกเปลี่ยนในระบบทุน
คือการซื้อเพื่อขาย จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการหมุนเวียนจะกลายเป็นเงินตรา
ในรูปแบบของ M---C---M1 ใจความส�ำคัญที่มาร์กซ์ช้ีให้เห็นปัญหาของระบบทุนนิยม
C = Commodity (สิ้นค้าที่ซื้อขาย), M = Money (เงินตรา)

1
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ก็ คื อ การหมุ น เวี ย นในรูปแบบ M---C---M นั้นมีค วามชั ดเจนมากขึ้ น เมื่ อตั ว กลาง
ของระบบหมุนเวียนเป็นสินค้าที่เรียกว่า “พลังแรงงาน” ซึ่งเป็นการที่แรงงานขายพลัง
แรงงานของตนเองให้ตลาดทุน สินค้าชนิดนี้แตกต่างจากสินค้าชนิดอื่นกล่าวคือ สินค้า
ที่เป็นพลังแรงงานนี้สามารถสร้างมูลค่าใหม่ของตนเองขึ้นมาได้ มูลค่าความแตกต่าง
ที่เกิดขึ้นนี้มาร์กซ์เรียกว่า “มูลค่าส่วนเกิน” ที่เจ้าของทุนได้ใช้ประโยชน์ในการน�ำไป
ขยายทุนดั้งเดิมของตนเองให้มีมูลค่ามากขึ้น (Marx, Karl, 1971: 190 – 191) กลาย
เป็นระบบหมุนเวียนของทุนรูปแบบใหม่คือ M---C---M/ (ชลลดา นาคใหญ่, 2558: 96)
กล่าวได้ว่าในตอนแรกจุดเริ่มต้นคือเงินซึ่งน�ำไปสู่จุดสิ้นสุดคือเงินที่เพิ่มขึ้นหรือเรียกว่า
ก�ำไร ทว่าใจความส�ำคัญอยู่ในระหว่างทางการเปลี่ยนจากเงินไปเป็นก�ำไร เพราะใน
ระหว่างทางดังกล่าวเกิดกระบวนการผลิตและขูดรีดพลังแรงงานของกรรมกรเกิดขึ้น
ซึ่งนี่เองเป็นกระบวนการที่บ่งชี้ว่าเกิดการขูดรีดพลังแรงงานของมนุษย์
จากกระบวนการหมุนเวียนเงินในระบบทุนนิยม M/ เกิดขึน้ จาก M + ∆M ซึง่ ∆M
ในที่นี้เกิดจาก M หรือก็คือทุนที่เจ้าของทุนน�ำเข้าไปเป็นล�ำดับแรกบวกกับ ∆M ซึ่งเป็น
มูลค่าที่เกิดขึ้นมาใหม่ (Marx, Karl, 1971: 151) อันเป็นสิ่งที่มาร์กซ์เรียกว่ามูลค่า
ส่วนเกินที่เป็นลักษณะพิเศษของทุนที่เกิดจากการซื้อขายพลังแรงงานซึ่งท�ำให้เกิด
ส่วนต่างของมูลค่าดังกล่าว ดังนั้นการแปลรูปจากทุน M ผ่านสินค้าในตลาดทุนซึ่งก็คือ
แรงงาน C ไปสู่ทุนที่มีมากกว่าเดิมคือ M/ ซึ่งน�ำไปสู่กระบวนการที่ชนชั้นปกครองที่เป็น
เจ้าของทุนสามารถเก็บเอาส่วนเกิน ∆M ไว้ครอบครอง กระบวนการทีเ่ จ้าของทุนสามารถ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ส่วนต่างที่เกิดจากการประเมินมูลค่าของแรงงานไปเช่นนี้ คือ
สิ่งที่มาร์กซ์วิพากษ์ว่ามันคือวิถีแห่งการกดขี่ขูดรีดที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมภายใต้
ความสัมพันธ์ทางการผลิตของระบบทุนนิยม กระบวนการกดขีข่ ดู รีดและมูลค่าส่วนเกิน
เกิดขึ้นภายใต้วิถีการผลิตในระบบทุนนิยมเช่นนี้ น�ำไปสู่สิ่งที่มาร์กซ์ชี้ให้เห็นว่านี่คือ
ความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่ากันในการ
ก�ำหนดมูลค่าของพลังแรงงานซึ่งจะเห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนแรงงาน
ของตนเองได้เท่ากับมูลค่าทีเ่ สียไป (ชลลดา นาคใหญ่, 2558: 97) ซึง่ ในทีน่ ปี้ ญ
ั หาทีเ่ ป็น
รูปธรรมมากที่สุดก็คือค่าจ้างที่แรงงานไม่ได้รับการแลกเปลี่ยนกลับมาเทียบเท่ากับ
มูลค่าที่เขาได้เสนอขายกับเจ้าของทุน นั่นเท่ากับโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยน
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ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่ถูกก�ำหนดไว้จากการแลกเปลี่ยนแรงงานของตัวเองในพื้นที่
ส่วนกลางของสังคมไม่ได้อยู่บนฐานของการให้ค่าการแลกเปลี่ยนที่เท่ากันอีกต่อไป
การกดขีข่ ดู รีดในระบบทุนนิยมเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมโลกตัง้ แต่ยคุ ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั และยังคงเป็นปัญหาทีย่ งั แก้ไม่ได้ แต่ขอ้ สังเกตทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื
ว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่น�ำไปสู่ปัญหาพื้นฐานของระบบทุนนิยมนั้น สะท้อนให้เห็นถึง
พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในฐานะของการเป็น “ผู้ผลิต” แต่ถูกระบบ
ทุนนิยมลดสถานะลงจนกลายเป็นเพียงแค่สนิ ค้าทีใ่ ช้ในการซือ้ ขาย ส�ำหรับมาร์กซ์แล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นคือการท�ำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ เมื่อพวกเขาไม่สามารถใช้แรงงาน
ในการท�ำการผลิตเพื่อตนเองได้อีกต่อไป รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบทุนนิยม
จึ ง เป็ น การเผชิ ญ หน้ า ระหว่ า งมนุ ษ ย์ ที่ ถู ก ท�ำให้ ไ ม่ เ ท่ า กั น และจะแสดงออกมา
อย่างชัดเจนในการเกิดความขัดแย้งทางชนชั้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาไปสู่ระบบสังคม
ที่ดีกว่านั่นก็คือระบบสังคมนิยม
ในระบบทุนนิยมนอกจากความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่ากัน การที่
ผู้ผลิตสินค้าถูกท�ำให้เกิดระยะห่างของความสัมพันธ์ระหว่างพลังการผลิตและผลผลิต
ของตนเอง มันยังน�ำไปสู่ข้อวิพากษ์อีกข้อหนึ่ง เมื่อเรามองมนุษย์ในฐานะของผู้ผลิต
ทีเ่ สมอภาคกันว่ารูปแบบการผลิตแบบทุนนิยมได้ท�ำให้มนุษย์แปลกแยกไปจากผลผลิต
ทีต่ นเองได้สร้างขึน้ เพราะผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ ในระบบทุนนิยมไม่ได้เป็นของผูผ้ ลิตทีแ่ ท้จริง
ระบบโรงงานอุตสาหกรรมของทุนนิยมท�ำให้มนุษย์มีสภาพไม่ต่างอะไรจากเครื่องจักร
ทั้งที่ในการผลิตมนุษย์มีอิสระในการเลือกที่จะผลิตอะไรก็ได้ตามศักยภาพของตนเอง
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือในระบบทุนนิยม มนุษย์ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เท่ากันอีกต่อไปไม่ว่า
จะด้วยธรรมชาติภายในของตนเองหรือการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในสังคม
(ชลลดา นาคใหญ่, 2558: 111) ระบบทุนนิยมท�ำให้เกิดการกดขี่ขูดรีดมนุษย์ที่ส�ำคัญ
ในสองส่วนได้แก่ ส่วนแรกคือการขูดรีดเอาแรงงานส่วนเกินจากระบบการแลกเปลี่ยน
ภายในความสัมพันธ์ทางการผลิต ในเมื่อสิ่งที่แรงงานขายไปคือพลังแรงงานที่อยู่ใน
สถานะของสินค้าแต่เขาไม่ได้ขายตัวเองเป็นทาส สิง่ ทีเ่ จ้าของทุนมีสทิ ธิใ์ ช้สอยจึงมีเพียง
พลังแรงงานที่แรงงานได้ขายไปโดยมีมูลค่าเทากับปัจจัยการด�ำรงชีวิตที่แรงงานจะใช้
เพื่อความอยู่รอดของแต่ละวัน กล่าวอีกนัยหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของทุนและ
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แรงงานควรเป็นไปอย่างเสมอภาคกันในฐานะที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ในสถานะของเจ้าของ
สินค้าซึ่งในที่นี้ก็คือ เงินตราและพลังแรงงาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างน�ำสิ่งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์
ของตนออกมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ส่วนที่สองคือการขูดรีดความเป็นมนุษย์ที่
โดยธรรมชาติมนุษย์มคี วามเสมอภาคกันในฐานะผูผ้ ลิต ทุนนิยมไม่เพียงแต่ท�ำให้มนุษย์
แปลกแยกไปจากธรรมชาติดงั้ เดิมแต่ยงั ท�ำให้เกิดความแตกต่างขึน้ มาในความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ก่อให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้นที่ฝ่ายหนึ่งใช้ความได้เปรียบในการครอบ
ครองปั จ จั ย การผลิ ต มาขู ด รี ด อี ก ฝ่ า ยที่ ไ ม่ มี ป ั จ จั ย การผลิ ต เป็ น ของตนเองทั้ ง ที่
โดยธรรมชาติทุกคนเท่ากัน นอกจากนี้การที่มนุษย์ถูกท�ำให้เป็นเสมือนเครื่องจักรภาย
ใต้ระบบการผลิตของโรงงานยังกีดกันมนุษย์ออกจากความสัมพันธ์ทางการผลิตดัง้ เดิม
ที่มนุษย์รวมกันเป็นชุมชนที่ถึงแม้แต่ละคนต่างมีความสามารถไม่เหมือนกัน แต่มนุษย์
ก็ด�ำรงความสัมพันธ์กันอย่างเสมอภาคในการที่ต่างฝ่ายต่างน�ำผลผลิตของตนมา
แลกเปลี่ยนกันได้ด้วยความสัมพันธ์แบบแบ่งงานกันท�ำที่ทุกคนต่างมีฐานะเป็นผู้ผลิต
จากแรงงานที่ตนมีเหมือนกัน (ชลลดา นาคใหญ่, 2558: 112)
จะเห็นได้ว่าส�ำหรับมาร์กซ์แล้วปัญหาของระบบทุนนิยมเกิดขึ้นจากการสะสม
มูลค่าส่วนเกิน ทีน่ ายทุนได้มาจากการหมุนเวียนการผลิตโดยมีพลังแรงงานเป็นตัวกลาง
ในการหมุนเวียน และผลิตผลผลิตส่วนเกินให้กบั นายทุน การผลิตส่วนเกินนีเ้ กิดจากการ
ขูดรีดทุนในผลผลิตของแรงงานที่ผลิตได้ และยิ่งแรงงานผลิตมากขึ้นเท่าใดการขูดรีด
ทุนก็ยิ่งทวีคูณยิ่งขึ้นมากเท่านั้น นอกจากนี้การขูดรีดทุนยังน�ำไปสู่การขูดรีดความเป็น
มนุษย์เพราะเกิดจากการละเมิดความเสมอภาคกันตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่นายทุน
พยายามขูดรีดผ่านกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น การขูดรีดความเป็นมนุษย์เช่นนี้ถือเป็น
ปัญหาส�ำคัญในเชิงมนุษยธรรม เพราะมันน�ำไปสูก่ ารไม่รสู้ กึ มีตวั ตน รูส้ กึ ไร้คา่ และไม่มี
คุณค่าในตนเองของมนุษย์ ระบบทุนนิยมแสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคอย่างชัดเจน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ มาร์กซ์จึงเสนอแนะให้ระบบสังคม
เปลีย่ นแปลงไปสูส่ งั คมนิยมเพือ่ ปลดปล่อยให้มนุษย์ได้รบั อิสรภาพและความเป็นมนุษย์
อย่างแท้จริง

202

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 36 (2) พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

Solving the Problems of Capitalism with the Principles
of Meritorious Action and Kam Phokhi

Phrakru Sophonchayapiwat and Phramaha Mith Thitapunyo

นอกจากนี้ ในผลงานที่ชื่อว่า “ประวัติศาสตร์และจิตส�ำนึกทางชนชั้น” ลูคักซ์
(Gyorgy Lukacs) นักทฤษฎีสังคมชาวฮังการี ได้ช้ีให้เห็นว่าลักษณะประการหนึ่ง
ที่ส�ำคัญของระบบทุนนิยมก็คือ มีกระบวนการชนิดหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งท�ำให้มนุษย์ในสังคม
ถูกแปรสภาพกลายเป็นวัตถุ ลูคกั ซ์กล่าวถึง “จิตส�ำนึกทีเ่ ป็นวัตถุ” โดยสรุปว่า ท่ามกลาง
สภาพของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มนุษย์จะมีจิตส�ำนึกที่พร่ามัว ความใฝ่ฝันและ
ความต้องการต่าง ๆ ของเขาจะมีลักษณะที่ถูกบิดเบือนจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งขัดกับ
ประโยชน์ที่แท้จริงของเขาอย่างมาก ในสังคมทุนนิยมเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะตกอยู่ภาย
ใต้กฎเกณฑ์ของการแสวงหาวัตถุและก�ำไร ท่ามกลางสภาพเช่นนี้ ผู้คนในสังคมจะมี
ความสั มพั น ธ์ กันโดยมีผ ลประโยชน์ทางวัต ถุเป็นตัวเชื่ อม แต่ ละฝ่ า ยแสวงหาผล
ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน ทุกสิง่ ทุกอย่างจะวัดด้วยวัตถุและเงินทองทัง้ สิน้ ท้ายทีส่ ดุ มนุษย์
เองก็กลายสภาพเป็นวัตถุไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ
มนุษย์อกี แล้ว แต่กลายเป็นความสัมพันธ์แบบวัตถุ (ปรีชา เปีย่ มพงศ์สานต์, 2558: 391)
ในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ มนุษย์ไม่ใช่ปัจเจกชนที่สร้างสรรค์ หากแต่เป็นวัตถุ
หรือส่วนประกอบอันหนึ่งของระบบขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่สนองความต้องการของระบบ
เศรษฐกิจ มนุษย์ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนที่ต้องคอยรับใช้ระบบ ท�ำให้ระบบเคลื่อนไหวและ
พัฒนาไปได้ แต่ตัวของมนุษย์เองต้องอยู่ในสภาพทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง มนุษย์เป็น
แต่ เ พี ย งหน่ ว ยเศรษฐกิ จ เป็ น วั ต ถุ ที่ ส ามารถซื้ อ ขายกั น ได้ ใ นตลาดตามกฎของ
อุปสงค์-อุปทาน นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจใหม่ยังเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ
ตามหลักการของการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สภาพเช่นนี้ท�ำให้มนุษย์ที่อยู่ใน
องค์กรเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าความแปลกแยก มนุษย์องค์กรต้องถูกแบ่งแยก
ออกจากกัน ในระบบความสัมพันธ์จะไม่มีความรู้สึก ขนบประเพณี หรือชีวิตจิตใจ
แต่ อ ย่ า งใด มนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก รเศรษฐกิ จ สมั ย ใหม่ มี แ ต่ ค วามอ้ า งว้ า งเปล่ า เปลี่ ย ว
พิการทางจิตใจ ปราศจากความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน ปัจเจกชนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์และข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการท�ำงานสมัยใหม่
ของสังคมอุตสาหกรรม มนุษย์จะท�ำงานในหน้าทีเ่ ดียว ซำ�้ ๆ ซาก ๆ ตลอดชีวติ จนมนุษย์เอง
มองไม่เห็นว่าเขาก�ำลังท�ำงานเพือ่ อะไร การท�ำงานจึงไม่ได้ให้ความสุขและความหมาย
แก่มนุษย์เลย (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2558: 392) กล่าวโดยสรุปแล้วมนุษย์ในระบบ
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เศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม่ต้องตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของการแปรสภาพเป็นวัตถุ
มนุษย์ไม่มพี ลัง ไม่มอี �ำนาจทีจ่ ะเข้าใจหรือเปลีย่ นแปลงระบบทัง้ หมดทีอ่ ยูร่ อบตัวได้เลย
ดังนัน้ แล้วจะเห็นได้วา่ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนัน้ เริม่ ตัง้ ต้นจากแนวคิด
แบบเสรีนิยม กล่าวคือทุกที่อยู่ในสังคมต่างมีเสรีภาพในหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างที่
เท่ากัน แต่ทว่าด้วยค�ำอธิบายนี้น�ำไปสู่ปัญหาที่ว่า มนุษย์ไม่ได้มีก�ำลังที่จะกอบโกยเอา
สิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติมาเป็นของตนได้อย่างเท่ากัน การมองว่าทุกคนเป็นเจ้าของสิง่ ต่าง ๆ
อย่างมีเสรีภาพภายใต้ขอบเขตของสังคมจึงน�ำไปสูก่ ารกระจายปัจจัยการผลิตในสังคม
การเมืองอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือเรียกว่า มือใครยาวสาวได้สาวเอานั่นเอง แล้วอะไร
คือปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดที่จะชี้ให้เห็นว่าทุนนิยมเกิดปัญหาอย่างจริงจัง ค�ำตอบโดยสรุป
ส�ำหรับผู้เขียนคือ 1) ระบบทุนนิยมท�ำให้เกิดการกระจายปัจจัยการผลิตอย่างไม่เท่า
เทียมกันซึง่ ผิดไปจากธรรมชาติของมนุษย์ 2) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท�ำให้เกิดการ
ขูดรีดเงินตราจากชนชั้นกรรมาชีพ และ 3) ระบบทุนนิยมท�ำให้เกิดการขูดรีดความเป็น
มนุษย์จากแรงงานของกรรมกร โดยนัยของความหมายนีก้ ารขูดรีดความเป็นมนุษย์กค็ อื
การแยกเอาความเป็นมนุษย์ออกจากตัวของแรงงานเอง และน�ำไปสู่การเกิดขึ้น
ของความแปลกแยกจากตัวเองในที่สุด กล่าวได้ว่าระบบทุนนิยมนั้นหากเราวิเคราะห์
ลงไปให้ลกึ แล้วล้วนแล้วแต่เกิดปัญหาเชิงมนุษยธรรมทัง้ สิน้ นับตัง้ แต่การขูดรีดเงินตรา
การกดขีแ่ รงงานและความเป็นมนุษย์ ท�ำให้ชนชัน้ กรรมาชีพในระบบทุนนิยมต้องตกอยู่
ในสภาวะที่ทนทุกข์ยาก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราต้องอยู่ในโลกของทุนนิยมซึ่งไม่อาจ
ปฏิเสธได้ แต่สิ่งที่ต้องกระท�ำต่อไปก็คือการแสวงหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ของทุนนิยมให้ดียิ่งขึ้น ดูเหมือนว่าข้อถกเถียงซึ่งน�ำไปสู่การแก้ไขนั้นมีอยู่มาก แต่ทว่า
ข้อเสนอตามแนวของพุทธศาสนาเป็นอีกข้อเสนอหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ระบบทุนนิยมคลีค่ ลาย
ปัญหาออกไปได้ การเลือกใช้ข้อเสนอของพุทธศาสนาวางอยู่บนสมมติฐานที่ว่า
พุทธศาสนามองการแก้ปัญหาชีวิตและปัญหาเชิงมนุษยธรรมเป็นหลัก ดังนั้นปัญหา
เชิงมนุษยธรรมในระบบทุนนิยมก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่พุทธศาสนาจะมี
ข้อเสนอแนวทางที่ดีได้
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บุญกิริยาวัตถุและกามโภคีที่มีต่อการแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
การกระจายผลผลิตอย่างเป็นธรรม: บุญกิริยาวัตถุ 3 ว่าด้วยทาน
ค�ำสอนจ�ำนวนมากในพุทธศาสนา เช่น สัมมาอาชีวะ มิจฉาวณิชชา กรรม และ
บุญกิรยิ าวัตถุ (วิธกี ารท�ำบุญ) โดยเฉพาะทานและศีล สอนให้พทุ ธศาสนิกชนท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยยึดหลักศีลธรรม ไม่เบียดเบียนท�ำร้ายหรือเอาเปรียบผู้อื่น และค�ำสอน
อย่างเรื่องทิศ 6 และสังคหวัตถุก็สอนให้ท�ำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
ตามหลักพุทธธรรมการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงต้องยึดหลักศีลธรรมและ
การช่วยเหลือสังคมเช่นกัน (วัชระ งามจิตรเจริญ, 2552: 96) ผู้เขียนเห็นว่าข้อเสนอของ
พุทธศาสนาเกีย่ วกับการช่วยเหลือสังคมและการเกือ้ กูลกันนีส้ ามารถน�ำไปสู่ “สังคมนิยม
ตามแนวพระศาสนา” ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุเสนอไว้ได้ การที่พุทธศาสนาน�ำเสนอ
แนวคิดแบบสังคมนิยมอันเป็นแนวคิดที่อยู่ตรงข้ามกับทุนนิยมนั้น เสมือนน�ำเสนอ
แง่คดิ ในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบทุนนิยม ซึง่ ปรากฎในค�ำสอนของพุทธศาสนา
หลายอย่างดังทีย่ กตัวอย่างไว้ขา้ งต้น ดังเช่น หลักบุญกิรยิ าวัตถุ ทีว่ า่ ด้วย ทาน ศีล และ
ภาวนา ถือเป็นหลักการเบื้องต้นที่จะท�ำให้ระบบทุนนิยมลดปัญหาเกี่ยวกับความโลภ
ลงได้ บุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ที่ตั้งแห่งการท�ำบุญ, เรื่องที่จัดเป็นการท�ำความดี, หลักการ
ท�ำความดี, ทางท�ำความดี ประกอบด้วย (พระพรหมคุณาภรณ์, 2555: 93) 1. ทานมัย
บุญกิริยาวัตถุ (ท�ำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ) 2. สีลมัย บุญกิริยาวัตถุ (ท�ำบุญด้วยการ
รักษาศีล หรือประพฤติดีมีระเบียบวินัย) และ 3. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ (ท�ำบุญ
ด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ)
จากหลักบุญกิรยิ าวัตถุทงั้ 3 นี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่าหลักส�ำคัญทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาทุนนิยม
ได้อย่างตรงไปตรงมาในระดับโลกียะก็คอื การให้ทาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ นัน้ การให้ทาน
ถือเป็นการเกลี่ยผลประโยชน์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังที่สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงกล่าวเอาไว้ว่า “ทาน คือ การให้ ให้ใน สิ่งที่ควรให้
ให้แก่คนที่ควรให้ การบ�ำเพ็ญทานหากได้พิจารณาตามนี้ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา อันนาํ มาซึง่ ความสุขแก่ผปู้ ฎิบตั อิ ย่าสม�ำ่ เสมอ ไม่เดือด
ร้อน ในภายหลัง และสามารถชี้ชัดได้ว่า ทานที่แท้จริงนั้นจะต้องให้เพื่ออนุเคราะห์และ
บูชา ให้ในสิ่งที่ควรให้ และให้แก่คนที่ควรให้เท่านั้น” (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
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กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2538: 186) ในพุทธศาสนาเถรวาทกล่าวถึงการให้ทานว่า
แบ่งได้ 3 ชนิดคือ (นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล, 2554: 15) 1) ทาสทาน ได้แก่ทานที่น�ำของตน
กินแล้วใช้แล้ว หรือต�่ำกว่าที่ตนเองกินตนเองใช้ ไปให้ทานกับผู้อื่น อานิสงส์ที่ได้รับ
จะได้ลาภที่เป็นของเก่าใช้แล้ว 2) สหายทาน ได้แก่ทานที่น�ำของที่เราชอบและอยู่ใน
ระดับเดียวกันกับที่ตนเองกิน ตนเองใช้ไปให้กับผู้อื่น อานิสงส์ที่ได้รับคือจะได้ลาภ
ในระดับเดียวกันกับทีท่ �ำทานนัน้ และ และ 3) สามีทาน ได้แก่ทานทีน่ �ำของทีด่ กี ว่าตนเอง
กินใช้ไปท�ำอานิสงส์จะได้ลาภที่เป็นเลิศกว่าทาสทาน และสหายทาน
ผู้เขียนเห็นว่าหากเรายึดหลักปฏิบัติว่าด้วยการให้ทานตามหลักพุทธศาสนา
เถรวาทก็จะเป็นส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้ปัญหาเรื่องการสะสมส่วนเกินในระบบทุนนิยม
อันเป็นปัญหาหลักลดลงไปได้ กล่าวคือการให้ทานนั้นพุทธศาสนาเสนอว่าเป็นการให้
เพื่ อ ลดความตระหนี่ เป็ น การให้ เ พื่ อ แจกจ่ า ยและช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อื่ น ที่ ด ้ อ ยกว่ า และ
ขาดแคลนกว่า เราจะเห็นว่าในระบบทุนนิยมนั้นเต็มไปด้วยผู้ที่ขาดแคลน และผู้ที่
ขาดแคลนทีว่ า่ นัน้ ต่างก็เป็นชนชัน้ กรรมาชีพทีข่ าดแคลนจริง ๆ การขาดแคลนของชนชัน้
กรรมาชีพนั้นก็เพราะว่าผลผลิตส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จากแรงงานของกรรมาชีพนั้นตกไป
อยู่ในมือของนายทุน ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจึงตกอยู่กับชนชั้นกรรมาชีพ ด้วยเหตุนี้
พุทธศาสนาจึงเสนอว่าควรมีการให้ทาน ทานทีว่ า่ นีส้ �ำหรับทีจ่ ะพัฒนาระบบทุนนิยมได้
อย่างจริงจังก็คือ ทาสทาน อันเป็นการแจกจ่ายให้ทานกับข้าทาสบริวาร ลูกจ้างและ
ผู้ท่ีมีสถานะต�่ำกว่าตนเอง ปัญหาของระบบทุนนิยมคือการขูดรีดแรงงานของชนชั้น
กรรมาชีพ ดังนั้นปัญหาที่ต้องแก้คือกรรมาชีพจะต้องได้รับผลผลิตนั้นอย่างเป็นธรรม
ให้ได้ และการทีก่ รรมาชีพจะได้รบั ผลผลิตอย่างเป็นธรรมนัน้ นายทุนหรือนายจ้างจะต้อง
มีคติธรรมเรื่องการให้ทานเป็นหลักซึ่งพุทธศาสนาเองก็เสนอหลักธรรมของการให้ทาน
จากหลักการใช้ชีวิตอันเป็นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ว่าการให้ทานนี้
จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ของเจ้าของทรัพย์แต่อย่างใด เพราะพุทธศาสนา
เถรวาทเห็นว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของของสิ่งทั้งปวง แต่ด้วยกฎกติของสังคมมนุษย์สิทธิ
ในทรัพย์สินจึงเป็นข้อตกลงที่ทุกคนยอมรับร่วมกัน ซึ่งพุทธศาสนาก็ไม่ได้เสนอให้มีการ
ล่วงละเมิดในทรัพย์สนิ ส่วนตัวแต่พทุ ธศาสนาเสนอว่า จะต้องอยูอ่ ย่างพอมี พอกิน และ
พอใช้อย่างพอดี หรือเรียกอีกอย่างว่าหลัก “มัชชิมาปฏิปทา” ถ้าหากทุกคนด�ำรงตน
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อยู่ในหลักที่ว่านี้ก็จะท�ำให้สังคมก้าวผ่านปัญหาของระบบทุนนิยมไปได้ แต่ทว่าใน
ความเป็นจริงของสังคมนั้นชนชั้นกรรมาชีพกลับใช้ก�ำลังอย่างมากแต่ผลที่ได้ตอบแทน
ก็มีเพียงแค่น้อยนิด ส่วนชนชั้นนายทุนก็ออกแรงของตนเพียงน้อยนิดแต่กลับได้รับ
ผลประโยชน์ที่มากเหลือล้น ดังนั้นหลักทุนนิยมจึงเป็นหลักที่ขัดแย้งกับธรรมชาติ
ของความเป็นมนุษย์เพราะโดยธรรมชาติสิ่งมีชีวิตตลอดจนมนุษย์ไม่มีการสะสม
ส่วนเกินไว้ พุทธศาสนาจึงเสนอว่าหากเรามีสว่ นเกินจากการผลิตได้สงิ่ ทีค่ วรท�ำมากทีส่ ดุ
ก็คือการให้ทาน
อย่างไรก็ตามหากเรากล่าวถึงการเสียสละหรือให้ทานเพื่อขจัดปัญหาในระบบ
ทุนนิยมนัน้ ในพุทธศาสนาเรียกว่า “ทานวัตถุ” หมายถึงสิง่ ของส�ำหรับให้ส�ำหรับเสียสละ
ให้ผู้อื่น มี 10 อย่าง ทานสูตร ได้แก่ อาหาร, น�้ำ, เครื่องนุ่งห่ม, ยานพาหนะ, มาลัยและ
ดอกไม้, ของหอม (ธูปเทียน), เครือ่ งลูบไล้ (สบูเ่ ป็นต้น), ทีน่ อน, ทีอ่ ยูอ่ าศัย, และประทีป
(ไฟหรือไฟฟ้า) การให้ทานวัตถุ 10 อย่างนีม้ ผี ลอานิสงส์มากเพราะเป็นสิง่ ทีใ่ ห้ประโยชน์
อย่างเดียว ไม่มโี ทษ ไม่มพี ษิ ภัยแก่ผรู้ บั การเลือกของทีจ่ ะให้บณ
ั ฑิตสรรเสริญ ด้วยจิตใจ
ที่ดีงามดังปรากฎในทานสูตรตอนหนึ่งว่า (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 15/49/59-63)
...ดูกรสารีบุตร ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความหวังให้ทาน
ไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทาน ไม่มุ่งการสั่งสมให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วย
คิดว่า ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทานนี้ แต่ให้ทานด้วยคิดว่า ทานเป็นการดี
เขาผูน้ นั้ ให้ทานนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา
ชั้นดาวดึงส์ เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็น
ผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้ฯ
ดูกรสารีบตุ ร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า
ทานเป็นการดี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า บิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคย
ทำ�มา เราก็ไม่ควรทำ�ให้เสียประเพณี เขาให้ทาน คือ ข้าว ฯลฯ ย่อมเข้า
ถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ
หมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ฯ
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ดูกรสารีบตุ ร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า
บิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยท�ำมา เราก็ไม่ควรท�ำให้เสียประเพณี
แต่ ใ ห้ ท านด้ ว ยคิ ด ว่ า เราหุ ง หากิ น สมณะและพราหมณ์ เ หล่ า นี้
ไม่หุงหากิน เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่
หุงหาไม่สมควร เขาให้ทาน คือ ข้าว ฯลฯ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชั้นดุสิต เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่
แล้วยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้ฯ...
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในทัศนะของพุทธศาสนาค�ำสอนเรื่องการให้ทานจึงเป็น
ค�ำสอนที่ชี้ให้เห็นว่าการเสียสละนั้นน�ำไปสู่การเป็นผู้มีจิตใจดีงาม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าการให้ทานนั้นเป็นเสมือนการสั่งสม หรือไม่ใช่การให้ทาน
ทีท่ �ำตามประเพณี และไม่ใช่การให้ทานทีค่ ดิ ว่าเป็นการท�ำดี แต่เป็นเสมือนการแจกจ่าย
สิ่งที่เรามีอยู่ให้กับผู้อื่น ทัศนะตรงนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นค�ำสอนที่จะสามารถขจัดปัญหา
เรื่องการสะสมส่วนเกินได้เป็นอย่างดี และเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธศาสนาจึงเป็นค�ำสอน
ที่สามารถที่จะปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความทุกข์ยากในระบบทุนนิยมได้ไม่มาก
ก็น้อยแต่โดยหลักการแล้วพุทธศาสนาเสนอหลักการให้ทานมาเพื่อให้เป็นการเสียสละ
เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
นอกจากนี้การให้ทานตามทัศนะของพุทธศาสนายังถือว่าเป็นการกระจาย
ผลผลิตตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ด้วย ในทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าว่า พุทธศาสนาเสนอให้มีการกระจายผลผลิตอย่างเป็นธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิเสธระบบทุนนิยมที่เป็นปัญหา กล่าวคือการกระจายผลผลิต
ในทั ศ นะของพุ ท ธศาสนานั้ น จะต้ อ งสามารถตอบสนองความจ�ำเป็ น ต่ อ ร่ า งกาย
เพื่อบ�ำบัดความทุกขเวทนาของคนทุกคนได้ ทุกคนจะต้องมีสิทธิและเสรีภาพในการ
กระจายผลผลิตนี้เท่าเทียมกันอย่างถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นวรรณะ ลัทธิความเชื่อ
แบบใดก็ตาม มนุษย์ทกุ ชีวติ ต้องได้รบั การบ�ำบัดทุกข์ทงั้ หมด หากความทุกข์หรือปัญหา
ทัง้ หลายทีม่ อี ยูไ่ ด้รบั การแก้ไขด้วยอ�ำนาจของตัณหาอุปาทานแล้วความทุกข์ความเดือด
ร้อนก็จะเพิ่มมากขึ้น ตรงกันข้ามหากแก้ไขด้วยพลังปัญญาตามหลักแห่งพุทธศาสนา
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แล้วนั้น ความเดือดร้อนหรือความทุกข์ก็จะหายไป (Payutto, Phra Prayudh, 1995:
72) ดังนั้นในมิตินี้จึงดูเหมือนว่าหลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกระจายผลผลิตของ
พุทธศาสนามีแนวโน้มแบบสังคมนิยมหรือรัฐสวัสดิการ เน้นการเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ให้ทกุ คน
สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ ทุกข์บรรเทาเบาบางลง โดยไม่อิงกับความสามารถในการผลิต
จะเห็นได้ว่าแนวคิดของพุทธศาสนาว่าด้วยการให้ทานนี้มีความเข้ากันได้กับแนวคิด
สังคมนิยมอันเป็นแนวคิดที่อยู่ตรงข้ามกับแนวคิดแบบทุนนิยม ถึงแม้ว่าการกระจาย
ผลผลิตตามทัศนะของพุทธศาสนาไม่ได้เสนอผ่านรัฐแบบสังคมนิยมตะวันตกก็ตาม
แต่พุทธศาสนาถือว่าเป็นธัมมิกสังคมนิยมตามที่ท่านพุทธทาสภิกขุเสนอไว้2 กล่าวคือ
เป็นสังคมนิยมแห่งความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น การให้ทานจึงเป็นพื้นฐาน
ของการขจัดปัญหาทุนนิยมในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
หลักธรรมส�ำหรับบริโภคในครัวเรือนกับการแก้ปญ
ั หาทุนนิยม: หลักกามโภคี
ปัญหาส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งในระบบทุนนิยมก็คือการเกิดความโลภในผลผลิต
และต้องการที่จะกักตุนผลผลิตนั้นไว้อยู่กับตนเอง เพื่อที่จะน�ำไปสร้างก�ำไรต่อยอด
เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตามล�ำพังแค่การให้ทานคงไม่สามารถที่จะเพียงพอ
ต่อการสร้างรากฐานมั่นคงให้กับกรรมาชีพได้ และนับวันยิ่งจะท�ำให้กรรมาชีพรู้สึกว่า
ตนเองต้องคอยรับการกระจายผลผลิตมาเรื่อย ๆ ดังนั้นสิ่งที่ควรท�ำต่อไปอีกขั้นก็คือ
การใช้หลักธรรมที่เป็นโลกียธรรมมาพัฒนาและส่งเสริมการบริโภคและการครองเรือน
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ในระบบทุนนิยมนีป้ ญ
ั หาก็คอื การบริโภคความสุขทางโลกียวิสยั อย่างเลีย่ ง
ไม่ได้ ซึง่ ก็มกั จะเกิดปัญหาตามมา เช่น การบริโภคมากกว่าก�ำไรหรือค่าจ้างทีไ่ ด้จากการ
ใช้แรงงาน ซึ่งในแง่นี้พุทธศาสนาได้เสนอหลักการบริโภคส�ำหรับคฤหัสถ์ไว้เรียกว่า
หลักกามโภคี

ท่านพุทธทาสภิกขุ (2522: 395) ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ทุกอย่างเอาเกินไม่ได้ เอาดีเกินความจำ�เป็นไม่ได้พวก
เหลือเฟือฟุม่ เฟือยทัง้ หลายจึงไม่มี มันก็เลยร่วงหล่นไปยังผูอ้ นื่ ก็เป็นสังคมทีไ่ ม่ขาดแคลน” ในแง่นหี้ ากกล่าวตาม
ท่านพุทธทาสภิกขุยอ่ มหมายความได้วา่ การดำ�เนินการทางเศรษฐกิจตามหลักของพุทธศาสนานัน้ จะไม่ค�ำ นึงถึง
การเอาส่วนเกินไว้แสวงหากำ�ไร แต่จะคำ�นึงถึงการสร้างประโยชน์สขุ แก่สว่ นรวมโดยกระจายส่วนเกินนัน้ ออกไป
บรรเทาความขาดแคลนให้แก่ผคู้ นในสังคม เห็นแก่ประโยชน์ของผูค้ นโดยไม่เอาเปรียบเบียดเบียนซึง่ กันและกัน
2
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หลักกามโภคี หมายถึง ผูบ้ ริโภคกาม ผูค้ รองเรือน คฤหัสถ์ทยี่ งั ต้องเกีย่ วข้องกับ
การบริโภคกามหรือความสุขในทางโลกียวิสัยอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะยังต้องประกอบ
อาชีพด้วยการแสวงหาในเรื่องความสุขในทางผัสสะอยู่ตลอดเวลา พุทธศาสนาได้
จัดแบ่งกลุ่มคนที่ยังบริโภคกาม แต่มีเป้าหมายซึ่งแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ พวกคน
เหล่ า นี้ มี วิ ธีก ารแสวงหาโภคทรัพย์เพื่อ น�ำมาตอบสนองความต้ องการของตนเอง
ทางด้านผัสสะด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน มีอยู่ 10 จ�ำพวกตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
(ค�ำแหง วิสุทธางกูร, 2552: 38) มีดังนี้ (สํ.สฬ. (ไทย) 18/631-643/408-415)
กลุม่ ที่ 1 แสวงหาไม่ชอบธรรม ประกอบด้วย 1. พวกหนึง่ แสวงหาโภคทรัพย์
โดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณข่มขี,่ ได้มาแล้วไม่เลีย้ งตนให้อมิ่ หน�ำเป็นสุข, ทัง้ ไม่แจกจ่าย
แบ่งปันและไม่ใช้ท�ำกรรมดี 2. พวกหนึง่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณ
ข่มขี่, ได้มาแล้วเลี้ยงตนให้อิ่มหน�ำเป็นสุข, แต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปัน และไม่ใช้ท�ำกรรมดี
และ 3. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณข่มขี่, ได้มาแล้ว
เลี้ยงตนให้อิ่มหน�ำเป็นสุขด้วย, แจกจ่ายแบ่งปัน และใช้ท�ำกรรมดีด้วย
กลุ่มที่ 2 แสวงหาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง ประกอบด้วย 4. พวก
หนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้าง ทารุณข่มขี่บ้าง ไม่ทารุณ
ข่มขีบ่ า้ ง, ได้มาแล้วไม่เลีย้ งตนให้อมิ่ หน�ำเป็นสุข ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ท�ำกรรม
ดี 5. พวกหนึง่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง ทารุณข่มขีบ่ า้ ง ไม่
ทารุณข่มขี่บ้าง, ได้มาแล้วเลี้ยงตนให้อิ่มหน�ำเป็นสุข, แต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้
ท�ำกรรมดี และ 6. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง
โดยทารุณข่มขีบ่ า้ ง ไม่ทารุณข่มขีบ่ า้ ง, ได้มาแล้วเลีย้ งตนให้อมิ่ หน�ำเป็นสุข, ทัง้ แจกจ่าย
แบ่งปัน และใช้ท�ำกรรมดี
กลุ่มที่ 3 แสวงหาชอบธรรม ประกอบด้วย 7. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์
โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี,่ ได้มาแล้วไม่เลีย้ งตนให้อมิ่ หน�ำเป็นสุข, ไม่แจกจ่ายแบ่งเป็น
ไม่ใช้ท�ำความดี 8. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี่, ได้มาแล้ว
เลีย้ งตนให้อมิ่ หน�ำเป็นสุข, แต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปัน และไม่ใช้ท�ำความดี และ 9. พวกหนึง่
แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี่, ได้มาแล้วก็เลี้ยงตนให้อิ่มหน�ำเป็นสุข
ด้วย, ทั้งแจกจ่ายแบ่งปันและใช้ท�ำความดีด้วย; แต่เขายังจิตยังสยบมัวเมา ยังหมกมุ่น
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บริโภคโภคะเหล่านั้นโดยไม่รู้เท่าทันเห็นโทษ ไม่มีปัญญาท�ำตนให้เป็นอิสระหลุดพ้น
เป็นนายเหนือโภคทรัพย์
พวกพิเศษ : แสวงหาชอบธรรม และใช้อย่างรู้เท่าทันเป็นอิสระ คือ 10.
พวกหนึง่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี,่ ได้มาแล้วก็เลีย้ งตนให้อมิ่ หน�ำ
เป็นสุข, แจกจ่ายแบ่งปันและใช้ท�ำความดีดว้ ย; ไม่สยบมัวเมา ไม่หมกมุน่ บริโภคโภคะ
เหล่านั้น โดยรู้เท่าทันเห็นโทษ มีปัญญาท�ำตนให้เป็นอิสระหลุดพ้น เป็นนายเหนือ
โภคทรัพย์
จากหลักกามโภคีทั้ง 4 พวกนี้ ผู้เขียนจ�ำแนกได้เป็น 2 ส่วน กล่าวคือส่วนแรก
เป็นส่วนที่แสดงถึงรากฐานปัญหาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และส่วนที่สองคือ
ส่วนที่เป็นการแก้ปัญหาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่วนแรกก็คือ กลุ่มที่ 1
แสวงหาไม่ชอบธรรม และกลุม่ ที่ 2 แสวงหาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง ทัง้ สองกลุม่ นี้
ผู้เขียนเห็นว่าเป็นส่วนที่ชี้ถึงปัญหาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้เป็นอย่างดี
กล่าวคือนายทุนในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมักจะแสวงหาทรัพย์แบบไม่ชอบธรรม
หรืออาจมีชอบธรรมบ้านไม่ชอบธรรมบ้าง แต่ทว่าความไม่ชอบธรรมในการแสวงหา
ทรัพย์ในระบบทุนนิยมนั้นก็คือการสะสมมูลค่าส่วนเกินและการขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน
จากพลังแรงงานของกรรมาชีพ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความต้องการสะสมทุนซึ่งเป็น
ลักษณะที่แสดงถึงความโลภของนายทุนที่จะกอบโกยเอาผลผลิตที่พลังแรงงานนั้น
ผลิตได้ ซึง่ ปัญหาทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ในระบบทุนนิยมก็คอื การทีพ่ ลังแรงงานลงแรงไปมากกว่า
ค่าจ้างที่ได้รับ นั่นคือการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตรากับผลผลิตจากแรงงานไม่มีความ
เท่าเทียมกัน กล่าวได้วา่ การแสวงหาทรัพย์แบบไม่ชอบธรรม หรือแสวงหาชอบธรรมบ้าง
ไม่ชอบธรรมบ้าง เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับที่มาร์กซ์ระบุไว้ในปัญหาของระบบ
เศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มอย่ า งตรงไปตรงมา กระนั้ น ก็ ดี พุ ท ธศาสนาได้ เ สนอแนะ
ความสัมพันธ์ทางการผลิตของสังคมออกมาเพื่อแก้ปัญหาของระบบเศรษฐกิจทั้ง
2 ประการข้างต้นด้วยเช่นกันนั่นคือหลักกามโภคีในกลุ่มที่ 3 แสวงหาชอบธรรม และ
พวกพิเศษ : แสวงหาชอบธรรมและใช้อย่างรู้เท่าทันเป็นอิสระ ในสองพวกหลังนี้
ผู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า เป็ น การแสวงหาทรั พ ย์ อ ย่ า งชอบธรรมซึ่ ง จะขจั ด ปั ย หาเรื่ อ งการ
ขูดรีดมู, ค่าส่วนเกินและสามารถที่จะขจัดปัญหาการกดขี่แรงงานของมนุษย์ได้ด้วย
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อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในข้อที่ 7. และ 8. ของหลักกามโภคีจะระบุว่า พวกนี้ไม่แจกจ่าย
แบ่งเป็น ไม่ใช้ท�ำความดี แต่ผู้เขียนก็เห็นว่าการที่ทุกคนต่างแสวงหาอย่างชอบธรรม
โดยไม่กดขี่ขูดรีดซึ่งกันและกันแล้ว ผลที่ตามมาก็จะท�ำให้เกิดสภาวะความเป็นสังคม
แห่งสันติสุขได้ กล่าวคือการไม่กดขี่ขูดรีดซึ่งกันและกันภายใต้การแสวงหาทรัพย์
อย่างชอบธรรมนี้ เป็นสิง่ หนึง่ ทีจ่ ะอ�ำนวยให้เกิดการกระจายปัจจัยการผลิตอย่างเป็นธรรม
เมื่อเป็นเช่นนี้กรรมาชีพก็จะไม่ถูกกดขี่ขูดรีดอีกต่อไป ดังที่ในพระไตรปิฎกกล่าว
สรรเสริญผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและแสวงหาโภคทรัพย์อย่างเป็นธรรมและแจกจ่าย
อย่างเป็นธรรมไว้ว่า
ผูบ้ ริโภคกามทีแ่ สวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยความไม่ผลุน
ผลัน ครัน้ แล้วเลีย้ งตัวให้เป็นสุขสบาย จ�ำแนกทาน ท�ำบุญ และไม่ละโมภ
ไม่หลง ไม่พัวพัน มีปรกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก บริโภค
โภคทรัพย์นี้ ควรสรรเสริญโดย 4 สถาน ควรสรรเสริญโดย 4 สถานเป็น
ไฉน คือ สถานที่ 1 ควรสรรเสริญดังนีว้ า่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม
โดยความไม่ผลุนผลัน สถานที่ 2 ควรสรรเสริญดังนี้ว่า เลี้ยงตัวให้เป็นสุข
สบาย สถานที่ 3 ควรสรรเสริญดังนี้ว่า จ�ำแนกทาน ท�ำบุญ สถานที่ 4
ควรสรรเสริญดังนีว้ า่ เป็นคนไม่ละโมภ ไม่หลง ไม่พวั พัน มีปรกติเห็นโทษ
มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์ ดูกรนายคามณี บุคคล
ผู้บริโภคกามเช่นนี้ ควรสรรเสริญโดย 4 สถานเหล่านี้ฯ (สํ.สฬ. (ไทย)
18/643/415)
ดังนั้นแล้วหลักกามโภคีในทางพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การชี้ให้เห็นเพียงปัญหา
การบริโภคในครัวเรือนเท่านัน้ แต่ยงั สะท้อนปัญหาในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมด้วย
พร้อมทั้งยังเสนอให้แก้ปัญหาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่มุ่งเน้นไปที่การ
แก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพิเศษ : แสวงหาชอบธรรม และใช้อย่างรู้เท่าทัน
เป็นอิสระ จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่น�ำไปสู่การก้าวข้ามรากฐานปัญหาของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้เป็นอย่างดี กล่าวคือเป็นผูห้ าทรัพย์โดยไม่เบียดเบียน ไม่ขม่ เหง
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ไม่กดขีท่ ารุณผูอ้ นื่ และเมือ่ หาทรัพย์มาได้แล้วก็บริหารจัดการทรัพย์เหล่านัน้ ให้มคี วาม
เป็นไปอย่างลงตัว ไม่ขาดตกบกพร่องและยังแจกจ่ายกระจายทรัพย์ไปยังผู้อื่นด้วย
จากหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เสนอไว้เบื้องต้น 2 หลักธรรมนั้นผู้เขียนเห็นว่า
จะสามารถเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่จะน�ำไปสู่การเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อที่จะให้สังคมเกิด
ความเป็นธรรมในทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาในระบบ
ทุนนิยม ซึง่ หลักธรรมเหล่านีผ้ เู้ ขียนเชือ่ ว่าเป็นหลักปฏิบตั พิ นื้ ฐานทีแ่ ม้แต่พทุ ธศาสนิกชนเอง
หรือศาสนิกของศาสนาอื่น ๆ ต่างก็สามารถปฏิบัติได้ เพราะโดยพื้นฐานแล้วไม่มีใคร
เก็บสะสมกักตันส่วนเกินในการผลิตไว้ ดังนั้นผลผลิตเหล่านี้ก็จะกระจายออกไป
อย่างทั่วถึงกันอันเป็นหลักพื้นฐานของพุทธศาสนาก็คือการให้ทาน หรือการบริจาค
ทรัพย์สินหรือผลผลิตที่ตนมีอยู่และสะสมเพื่อความมั่งคั่ง ได้กระจายไปยังผู้อื่นที่ไม่ได้
ครอบครองทรัพย์สนิ เช่นเดียวกับตน ข้อนีจ้ ะขจัดปัญหาในระบบทุนนิยมในแง่ทวี่ า่ ปัญหา
ของการเก็บสะสมและขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน นอกจากนี้แล้วหลักกามโภคีที่เป็นหลัก
พืน้ ฐานส�ำหรับครอบครัวทุกครอบครัวนัน้ นอกจากจะชีใ้ ห้เห็นภาพของปัญหาในระบบ
ทุนนิยมแล้วนั้น ยังเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาไว้ด้วย กล่าวคือหลักกามโภคีมุ่ง
แก้ปญ
ั หาในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตรงทีก่ ารขจัดปัญหาการขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน
และขจัดปัญหาการกดขี่ข่มเหง รังแกแรงงานมนุษย์ โดยเฉพาะหากผู้เป็นนายทุนรู้จัก
ปฏิบัติตามหลักกามโภคีกลุ่มที่ 3 แสวงหาชอบธรรม ประกอบด้วย และ พวกพิเศษ :
แสวงหาชอบธรรม และใช้อย่างรู้เท่าทันเป็นอิสระ ก็จะท�ำให้ปัญหาการกดขี่ขูดรีด
ค่อย ๆ หายไป และจะน�ำมาสู่สูการกระจายผลผลิตอย่างเป็นธรรม
กล่าวได้ว่าการน�ำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจนัน้ ถือว่าเป็นอีกข้อเสนอหนึง่ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาทีค่ อ่ นข้างชัดเจน
โดยเฉพาะกับสังคมไทยที่มักจะอ้างถึงหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาว่าเป็นบ่อเกิด
แห่งวัฒนธรรม กระนั้นก็ดีศีลธรรมทางพุทธศาสนาบางข้ออาจใช้ไม่ได้ภายใต้กรอบ
ของสังคมไทยสมัยใหม่ แต่การน�ำเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้กบั การแก้ปญ
ั หา
ทางเศรษฐกิจถือว่ามีความเป็นไปได้กับสังคมสมัยใหม่เป็นอย่างยิ่ง อย่างเช่นในงาน
วิจัยของ ค�ำแหง วิสุทธางกูร ที่อธิบายไว้ว่า คุณประโยชน์ของพุทธศาสนาส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของครัวเรือน และมีส่วนส�ำคัญต่อการได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี และ
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งานศึกษาดังกล่าวก็ใช้หลักกามโภคีสิบมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน เนื่องจากเป็นหลัก
ธรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ของการน�ำมาพิจารณาเรื่อง
การแสวงหาทรัพย์ การใช้จา่ ยทรัพย์ และการแบ่งปันทรัพย์ (ค�ำแหง วิสทุ ธางกูร, 2554:
82) และยังเป็นไปตามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุที่เสนอเอาไว้ว่า “ทุกอย่างจะ
เอาเกินไม่ได้ เอาดีเกินความจ�ำเป็นไม่ได้ พวกเหลือเฟือฟุ่มเฟือยทั้งหลายจึงไม่มี
มันก็เลยร่วงหล่นไปยังผู้อื่น ก็เป็นสังคมที่ไม่ขาดแคลน” (พุทธทาสภิกขุ, 2522: 22)
นั่นหมายความว่าพุทธศาสนาไม่เสนอให้เราเก็บสะสมส่วนเกินแต่จะมุ่งกระจาย
ส่วนเกินนั้นออกไปให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างมากที่สุด เพื่อบรรเทาความ
ขาดแคลนให้กับผู้คนในสังคม ข้อเสนอของพุทธศาสนาจึงมุ่งไปที่กระบวนการที่จะ
ปลดปล่อยให้ผู้ทุกข์ยากในระบบทุนนิยมได้มีปัจจัยการผลิตและเลี้ยงชีพของตนเองได้
และเกิดเป็นผลดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวมเป็นหลัก
ข้อเสนอเชิงนโยบายกับการน�ำไปใช้แก้ปัญหาทุนนิยม
จากหลักธรรมทัง้ สองประการข้างต้นอันได้แก่ การให้ทานและหลักกามโภคีนนั้
ผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็นประเด็นส�ำคัญทีเ่ ราจ�ำเป็นจะต้องน�ำเสนอให้เกิดความเป็นไปได้ในเชิง
รูปธรรม หรือก็คือการน�ำเสนอเชิงนโยบายเพื่อน�ำไปสู่การผลักดันและก่อให้เกิดการ
ในไปใช้ในที่สุด จากการทบทวนเอกสารซึ่งเป็นงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าการน�ำเอาหลัก
บุญกิริยาวัตถุมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น ผลที่เกิดขึ้นกับสังคม
การท�ำบุญให้ทานท�ำให้สังคมเกิดการช่วยเหลือ เกิดความสงบสุข เกิดการแบ่งปัน
อย่างเป็นธรรม หาได้เป็นการแบ่งปันโดยบีบบังคับไม่ เพราะผู้ให้ต้องการให้ด้วยความ
บริสทุ ธิใ์ จ ซึง่ อาจจะช่วยให้เกิดความสามัคคีขนึ้ ภายในสังคมด้วย (พระหนูกนั กตคุโณ,
2557: 163) การให้ทานจึงไม่เพียงแต่การแจกจ่ายผลผลิตแต่มันยังก่อให้เกิดลักษณะ
ที่เรียกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าฐานะทาง
เศรษฐกิจ เช่น ที่พักอาศัย และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการบ�ำเพ็ญบุญตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุ เพราะประโยชน์ท่ีเกิดจากการบ�ำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุก่อให้เกิดความสุข
กาย สุขใจ ในฐานะที่เป็นผู้ (กันตภณ หนูทองแก้ว, 2556: 155-167) ดังนั้นหากน�ำเอา
หลักการให้ทานมาใช้โดยเฉพาะกับชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนเมืองเพื่อกระจายรายได้
สู่ชุมชนท้องถิ่น ผลที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้หากแต่
จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในสังคมมีความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น
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ส่วนการน�ำเอาหลักกามโภคีมาประยุกต์ใช้นนั้ ในงานวิจยั ของค�ำแหง วิสทุ ธางกูร
ชี้ให้เห็นว่าหลักกามโภคีส่งเสริมเศรษฐกิจดังนี้ (1) ส่งเสริมการแสวงหาทรัพย์ (2)
ส่งเสริมการใช้จา่ ยทรัพย์ และ (3) ส่งเสริมการแบ่งปันทรัพย์ตามล�ำดับจากการประเมิน
ดังกล่าวพบว่าคุณประโยชนแห่งพุทธศาสนาที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีโดยวัดคุณภาพ
ชีวิตใน 5 ระดับดังนี้ (1) ระดับดีมากไดแกแสวงหาชอบธรรมกล่าวคือใช้ท�ำกรรมดีและ
เป็นนายเหนือโภคทรัพย์ (2) ระดับดีไดแกแสวงหาชอบธรรมใช้ท�ำกรรมดีแต่ยังไมเป็น
นายเหนือโภคทรัพย์ (3) ระดับทั่วไปไดแกแสวงหาชอบธรรมใช้ท�ำกรรมดีบ้างไมดีบ้าง
และยังไมเป็นนายเหนือโภคทรัพย์ (4) ระดับไมดีไดแกแสวงหาชอบธรรมบ้างไมชอบ
ธรรมบ้างใช้ท�ำกรรมดีบ้างไมดีบ้างและยังไมเป็นนายเหนือโภคทรัพย์ (5) ระดับแย่
ไดแกแสวงหาไม่ชอบธรรมไม่ใช้ท�ำกรรมดีและไม่เป็นนายเหนือโภคทรัพย์ตามล�ำดับ
(ค�ำแหง วิสุทธางกูร, 2560: 247-269) ดังนั้นแล้วหากน�ำเอาหลักกามโภคีมาประยุกต์
ใช้กบั การส่งเสริมเศรษฐกิจก็จะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรือ่ งการขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน
และการกดขีข่ ม่ เหงแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อันจะน�ำไปสูก่ ารขจัดปัญหา
ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้เป็นอย่างดี เพราะหลักธรรมข้อนี้สอนให้ฝึก
แสวงหาทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้จ่ายทรัพย์และรักษาทรัพย์
บทสรุป
จากที่ ก ล่ า วไปทั้ ง หมดนั้ น ผู ้ เ ขี ย นมุ ่ ง เสนอแนะการน�ำเอาหลั ก ธรรมทาง
พุทธศาสนาเถรวาทมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยม โดยหลักธรรม
ที่เสนอในบทความนี้มุ่งไปที่การแก้ปัญหาพื้นฐานของระบบทุนนิยม ค�ำถามคือระบบ
ทุนนิยมมีปัญหาอะไร ในแง่นี้ผู้เขียนได้เสนอเอาไว้ว่า เดิมทีเดียวนั้นสังคมไม่ได้อยู่ใน
ระบบทุนนิยมทุกคนต่างแลกเปลีย่ นสินค้าและผลผลิตกันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กันปัญหาไม่ได้เกิดขึ้น แต่เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยม โลกตกอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมนี้มีจุดประสงค์ส�ำคัญคือการซื้อเพื่อขายและขายเพื่อก�ำไร นั่นแสดงว่าการซื้อ
ที่ว่านี้คือซื้อพลังแรงงานจากกรรมาชีพแล้วขายผลผลิตจากพลังแรงงานนี้ แต่ทว่า
เมือ่ พิจารณาระว่างราคาสินค้าทีน่ ายทุนขายไปอันเกิดจากพลังแรงงาน กับราคาค่าจ้าง
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การแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุและกามโภคี

พระครูโสภณชยาภิวัฒน์ และ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

ที่กรรมาชีพได้รับนั้นไม่มีความเป็นธรรม กล่าวคือกรรมาชีพได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่า
พลังแรงงานทีเ่ ขากระท�ำลงไป และส่วนเกินดังกล่าวได้จากการขายผลผลิตทีไ่ ด้จากพลัง
แรงงาน กล่าวได้ว่ากระบวนการขูดรีดส่วนเกินนี้น�ำไปสู่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในระบบทุนนิยมคือการกดขีค่ วามเป็นมนุษย์ ซึง่ เป็นปัญหาทีช่ นชัน้ นายทุนกดขีแ่ รงงาน
ผ่านการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินที่ว่านี้
ด้วยเหตุนี้การน�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะปลดแอกความทุกข์
ยากให้ กั บ กรรมาชี พ ในระบบทุ น นิ ย มจึ ง มั ก น�ำเสนอแง่ มุ ม ของการแก้ ป ั ญ หาให้
ความทุกข์ยากหมดไป ในบทความนี้ได้น�ำเสนอทัศนะจากหลักธรรมทางพุทธศาสนา
เถรวาทให้เป็นแนวทางในการแก้ปญ
ั หา ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนได้น�ำเสนอหลักธรรม 2 ประการ คือ
หลักการให้ทานตามหลักบุญกิรยิ าวัตถุสาม และหลักกามโภคีเพือ่ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ในครัวเรือน หลักการให้ทานนั้นเป็นการแก้ปัญหาการกระจายผลผลิตตามหลักความ
เมตตาของพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักข้อนี้เองชี้ให้เห็นว่าหลักแนวคิดบางอย่างในทาง
พุทธศาสนาเป็นสะพานเชือ่ มต่อไปยังการสร้างระบบเศรษฐกิจทีอ่ ยูต่ รงข้ามกับทุนนิยม
นั่นคือระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ในบทความนี้ไม่ได้เสนอว่าพุทธศาสนาเป็น
สังคมนิยมอย่างตรงไปตรงมา แต่เสนอว่าแนวคิดบางอย่างมีลักษณะที่จะน�ำไปสู่
สังคมนิยม ซึ่งเป็นสังคมนิยมตามแนวพระศาสนาตามที่พุทธทาสภิกขุนิยามเอาไว้
ส่วนหลักกามโภคีทเี่ สนอขึน้ มานัน้ เป็นการเสนอเพือ่ มุง่ แก้ไขปัญหาเรือ่ งการขูดรีดมูลค่า
ส่วนเกินและการกดขี่ข่มเหงแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อันจะน�ำไปสู่
การขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้เป็นอย่างดี ซึ่งการแก้ไขปัญหา
ตามแนวทางของพุทธศาสนาเสนอขึ้นนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
ทุนนิยมในระดับรากฐานของปัญหาอันได้แก่ 1) ระบบทุนนิยมท�ำให้เกิดการกระจาย
ปัจจัยการผลิตอย่างไม่เท่าเทียมกันซึง่ ผิดไปจากธรรมชาติของมนุษย์ 2) ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมท�ำให้เกิดการขูดรีดเงินตราจากชนชั้นกรรมาชีพ และ 3) ระบบทุนนิยม
ท�ำให้เกิดการขูดรีดความเป็นมนุษย์จากแรงงานของกรรมกร นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า
พุ ท ธศาสนามี ห ลั ก คิ ด บางอย่ า งที่ จ ะท�ำให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ ป ระสบปั ญ หาในเชิ ง
มนุษยธรรมเช่นระบบทุนนิยมนี้เป็นไปในลักษณะที่หมดปัญหาและสามารถที่จะยก
คุณภาพชีวิตของผู้คนที่อยู่ภายใต้ระบบนี้ขึ้นมาได้เป็นอย่างดี
216

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 36 (2) พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

Solving the Problems of Capitalism with the Principles
of Meritorious Action and Kam Phokhi

Phrakru Sophonchayapiwat and Phramaha Mith Thitapunyo

เอกสารอ้างอิง
กันตภณ หนูทองแก้ว. (2556). การน�ำหลักบุญกิรยิ าวัตถุ มาใช้ในวิถชี วี ติ ของประชาชน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556. สารอาศรมวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 15(1), 155-167.
ค�ำแหง วิสุทธางกูร. (2552). คุณประโยชน์แห่งพุทธศาสนาต่อการส่งเสริมฐานะทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือนในชนบทอีสาน: ศึกษากรณีอ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น. รายงานการวิจยั . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.
__________. (2560). คุณประโยชน์แห่งพุทธศาสนาต่อการส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครั ว เรื อ นในชนบทอี ส าน: ศึ ก ษากรณี อ�ำเภอเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด
ขอนแก่น. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 34(1), 247-269
ชลลดา นาคใหญ่. (2557). แนวคิดความเสมอภาคในปรัชญาของคาร์ล มาร์กซ์.
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา. บัณฑิตวิทยาลัย:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
__________. (2558). ทุนนิยม: ปัญหาความไม่เสมอภาคและวิถีแห่งการกดขี่ขูดรีด.
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย, 10(1).
เด่นพงษ์ แสนค�ำ และอัครยา สังขจันทร์. (2562). การให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดเรื่อง
สังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
15(1), 37-60.
นารีรตั น์ รักวิจติ รกุล. (2554). พุทธศาสน์กบั การด�ำเนินชีวติ , พิมพ์ครัง้ ที่ 6. มหาสารคาม:
อภิชาตการพิมพ์.
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์. (2558). เศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมวิพากษ์,
พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.
พุทธทาสภิกขุ. (2522). ธรรมกับการเมือง: ค�ำบรรยายประจ�ำวันเสาร์ที่ลานหินโค้ง
สวนโมกข์ ภาคอาสาฬหบูชา 2519. สุราษฎร์ธานี: ธรรมทานมูลนิธิ.
Humanities & Social Sciences 36 (2) May - August 2019

217

การแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุและกามโภคี

พระครูโสภณชยาภิวัฒน์ และ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2555). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล
ศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ผลิธรรม.
พระหนูกัน กตคุโณ. (2557). การศึกษาการสร้างบารมีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
ของชาวบ้านหนองแวงตอตั้ง ต�ำบลคึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น.
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 14(3), 163-173.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วัชระ งามจิตรเจริญ. (2552). แนวคิดในการใช้พุทธธรรมเพื่อด�ำเนินการทางเศรษฐกิจ
ในสังคมทุนนิยม : กรณีศึกษา. รายงานการวิจัย. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (2538). สารานุกรมพระพุทธ
ศาสนา พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.
สุรยี ์ สุวรรณปรีชา. (2520). ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีความรูแ้ ละทฤษฎีการเมืองของ
ปอบเปอร์. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาปรัชญา. บัณฑิต
วิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Calhoun, Craig J. (2002). Classical Sociological Theory. Oxford: Wiley-Blackwell.
Crafts, Nicholas FR. (1978). “Enclosure and labor supply revisited”. Explorations
in Economic History . 15(2), 172.
G. A. Cohen. (1978). Karl Marx’s Theory of History: A Defense. Oxford: Oxford
University Press.
Laycock, H. (1991). Exploitation via labour power in Marx. The Journal of ethics.
3(2), 121-131.
Marx, Karl. (1971). Capital: A critical analysis of capitalist production volume I.
trans. Samuel Moore and Edward Aveling, Moscow: Progress Publisher.
Payutto, Phra Prayudh. (1995). Buddhadhamma: Natural laws and values for
life. USA: State University of New York Press.
218

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 36 (2) พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

