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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยนี้ มวิัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาทรัพย์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
๒) เพ่ือศึกษาหลักการจัดสรรทรัพย์ตามหลักโภคาทิยะ ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้หลักโภคาทิ
ยะของพุทธศาสนิกชนชุมชน วัดประสิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพภาคเอกสารและการวิจัยคุณภาพภาคสนาม  
  ผลการวิจัยพบว่า ทรัพย์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา หมายถึง ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค 
เป็นสิ่งมีค่า ถือเอาประโยชน์ได้ แลกเปลี่ยนและแจกจ่ายได้ โภคทรัพย์เป็นสิ่งที่มีไว้ใช้สอยเพ่ืออ านวย
ประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นทั้งทางกายและใจ ท าให้ผู้ครอบครองมีความปลื้มใจ พอใจ เพราะสามารถใช้
สอยได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา เพ่ือการบริโภคในชีวิตประจ าวันหรือเพ่ือการสนับสนุนในการสร้างทรัพย์
ภายในหมายรวมถึง อริยทรัพย์ด้วย และในบางแห่งอาจใช้ค าว่า “ทรัพย์” ซึ่งหมายถึง “โภคทรัพย์  
 หลักการจัดสรรทรัพย์ตามหลักโภคาทิยะ เป็นหลักการใช้จ่ายทรัพย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้วยหลักการดังนี้ ๑) ใช้จ่ายเพ่ือเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงบิดามารดา บุตรภรรยาและคนในปกครอง
ทั้งหลายให้มีความสุข๒) ใช้จ่ายเพ่ือบ ารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้มีความสุข ๓) ใช้จ่ายเพ่ือ
ปกป้องรักษาสวัสดิภาพท าตนให้มั่นคงปลอดภัย ๔) ท าพลี คือใช้จ่ายเพ่ือบ ารุงและบูชา ๕ อย่าง คือ 
๔.๑) ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ ๔.๒) อติถิพลี ต้อนรับแขก ๔.๓) ปุพพเปตพลี ท าบุญหรือสักการะผู้
ล่วงลับ ๔.๔) ราชพลี บ ารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้น  ๔.๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ
ท าบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตามความเชื่อถือ ๕) อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์และเหล่าบรรพชิตผู้ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมา ส าหรับวิธีการปฏิบัติตามตามหลักโภคาทิยะ มีส่วนสัมพันธ์กับ
หลักธรรมอ่ืนๆ ได้แก่ ทิศ ๖ มงคลสูตร  
   แนวทางประยุกต์ใช้หลักโภคาทิยะของพุทธศาสนิกชนชุมชน วัดประสิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก การศึกษาพบว่ามีวิธีการใช้จ่ายทรัพย์ตามแนวโภคอาทิยะที่ถือปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมถือว่าเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ที่เป็นวิถีพุทธ  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับวิธีการที่นักวิชาการทางศาสนาได้น าเสนอ 
เพราะเป็นการใช้จ่ายที่ไม่เห็นแก่ตัว แต่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว สังคมและส่วนรวม 
ตามหลักการดังนี้  ๑) ได้จัดสรรทรัพย์เพ่ือเลี้ยงตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครอง
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ทั้งหลายให้เป็นสุข ๒) ได้ใช้ทรัพย์เพ่ือบ ารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข  ๓) ได้จัดสรร
ทรัพย์เพ่ือการการใช้ทรัพย์เพ่ือปกป้องสวัสดิภาพ จากอันตรายต่าง ๆ ๔) ได้จัดสรรทรัพย์เพ่ือการใช้
จ่ายในการรู้จักสละทรัพย์ ท าพลี ๕ เช่น การสงเคราะห์ญาติ การต้อนรับแขก การท าบุญอุทิศแก่ผู้
ล่วงลับไปแล้ว การท าบุญอุทิศให้เทวดา การใช้จ่าย เสียภาษีอากร การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่
ประเทศชาติ  ๕) ได้จัดสรรทรัพย์เพ่ือการใช้จ่ายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์ และเหล่าบรรพชิตผู้
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ทั้งนี้ปริมาณค่าใช้จ่าย โอกาสและความสม่ าเสมอในการปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับ
รายได้และสถานภาพทางสังคมของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแนวทางประยุกต์ใช้หลักโภคาทิยะ
ของพุทธศาสนิกชนชุมชน วัดประสิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  มีวิธีการใช้จ่ายทรัพย์
ตามหลักโภคาทิยะ ในชีวิตประจ าวันอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับวิธีการที่นักวิชาการทางศาสนาได้น าเสนอ  
ค าส าคัญ ทรัพย์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, แนวทางประยุกต์ใช้หลักโภคาทิยะของพุทธศาสนิกชน
ชุมชน วัดประสิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  
 

ABSTRACT 
 This Thesis is of 3 objectives : 1) to study the definition of "asset" in Buddhist 
scriptures, 2) to study asset allocation based on Bhoga-ādiya, 3) to study the 
application of Bhoga-ādiya by Buddhists in Wat Prasitthvej Community, Ongkharak 
District, Nakhon Nayok Province. In this research, the researcher applied the 
qualitative documentary research method and the qualitative field research method. 
 The research results were found that, as defined in Buddhist scriptures, "asset" 
means a consumable thing which is valuable, usable, exchangeable, and 
distributable. Wealth is an advantage to its possessor using it for his/her physical and 
mental benefits. It pleases and delights its possessor because it satisfies his/her 
desire for daily consumption and for contribution to inner wealth including "noble 
wealth". The word "asset" is sometimes referred to as "wealth". 
 Asset allocation based on Bhoga-ādiya is a principle of spend management to 
maximize benefits as follows: 1 ) To make oneself, one’s parents, children, wife, 
dependents and subordinates happy and achieve well-being, 2) To share happiness 
and comfort with one’s friends and colleagues, 3) To protect one's welfare and 
security.,  4) To make 5 offerings, including 
  4.1 To one's relatives - giving help to them 
  4.2 To one's guests - showing them hospitality 
  4.3 To the departed - dedicating merit to them 
  4.4 To the public sector - paying taxes and duties 
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  4.5 To the deities - worshipping them or dedicating merit to them 
according to one’s faith, 
5) To support meritorious and virtuous monks and pabbajita who lead a pure and 
diligent life 
 In conclusion, according to this study on the approach to the application of 
Bhoga-ādiya principle by Buddhists in Wat Prasitthvej Community, Ongkharak District, 
Nakhon Nayok Province, it was found that their approach of daily spending based on 
Bhoga-ādiya principle is practical and concrete in compliance with Buddhist 
approach of spending in accordance with the principle stipulated in Buddhist 
scriptures as suggested by scholars in religious studies. It is considered as unselfish 
spending aimed for benefiting oneself, his/her family, the society and for public 
interest based on the principle comprising:  1) To allocate one's assets for taking care 
of oneself, one's parents, children, wife, dependents and subordinates to achieve 
their happiness and well-being , 2) To spend one's assets on sharing happiness and 
comfort with one’s friends and colleagues, 3)  To allocate one's assets for protect 
one's welfare and security from risks and dangers, 4 )  To allocate one's assets for 
making 5 offerings, namely, offering help to one's relatives, offering hospitality to 
guests, dedicating merits to the departed, dedicating merits to deities, paying taxes 
and duties, contributing to public and national interest, 5) To spend one's assets on 
taking care of and supporting meritorious and virtuous monks and pabbajita. 
However, the suitable spending amount and time, including the consistency of 
applying  Bhoga-ādiya principle may vary based on different income and social 
status of individuals. 
Keyword: "asset" in Buddhist scriptures, application of Bhoga-ādiya by Buddhists in 
Wat Prasitthvej Community, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province. 

๑. บทน า 

         การใช้จ่ายโภคทรัพย์เป็นความสุขของผู้ครองเรือน ความสุขความต้องการของมนุษย์อยู่ที่การ
มีทรัพย์หรือเงินทองหรือโภคทรัพย์ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทรัพย์สินเป็นปัจจัยช่วยให้มนุษย์
สามารถด าเนินชีวิตไปสู่เป้าหมาย หรือสร้างความส าเร็จมั่นคงให้กับตนเองได้ โดยการใช้เงินเป็นปัจจัย
ใน ๑) การหาอาหาร ๒) เครื่องนุ่งห่ม ๓) ที่อยู่อาศัย และ ๔) ยารักษาโรค ซึ่งเรียกว่าปัจจัย ๔1  อัน
ถือว่าเป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์2 สุขของคฤหัสถ์ สุขที่ชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้

                                                           
1 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗/๒๖-๒๗. 
2 พระมหาณรงค์  จิตฺตโสภโณ, หลักธรรมส าหรับพัฒนาเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๒๗), หน้า ๒ 
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สม่ าเสมอ, สุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี3  เมื่อมีโภคะทรัพย์แล้ว การใช้สอยโภคะทรัพย์นั้นให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั้นต้องใช้จ่ายอย่างไร ในแง่ของความหมายและองค์ประกอบ  รวมทั้ง
หลักการปฏิบัติต่าง ๆ นั้น เป็นปัญหาที่ต้องหาค าตอบในทางวิชาการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการน าไป
ปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีหลายระดับตามความ
เหมาะสมของสถานะภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติ เพื่อด าเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุด ในฐานะที่เป็นผู้ครองเรือน
นั้น โภคาทิยะ ๕4  ประโยชน ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพยหรือเหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่
จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงความสุขความเจริญ 
ของชีวิต เพื่อบริหารจัดการโภคทรัพย์ที่ได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑) เพ่ือศึกษาทรัพย์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  

๒) เพ่ือศึกษาหลักการจัดสรรทรัพย์ตามหลักโภคาทิยะ  
๓) เพ่ือศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้หลักโภคาทิยะของพุทธศาสนิกชนชุมชน วัดประสิทธิเวช 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพภาคเอกสารและการวิจัยคุณภาพภาคสนาม 
รวบรวมข้อมูลแล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่เชื่อถือได้ คือระดับปฐมภูมิที่

ปรากฏในพระไตรปิฎก ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยการน ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา และข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มตัวอย่างจากของพุทธศาสนิกชนชุมชน วัด
ประสิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก น าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัย 
๔. ผลการศึกษา 

ทรัพย์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา หมายถึง ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค เป็นสิ่งมีค่า ถือเอา
ประโยชน์ได้ แลกเปลี่ยนและแจกจ่ายได้ โภคทรัพย์เป็นสิ่งที่มีไว้ใช้สอยเพ่ืออ านวยประโยชน์สุขให้
เกิดขึ้นทั้งทางกายและใจ ท าให้ผู้ครอบครองมีความปลื้มใจ พอใจ เพราะสามารถใช้สอยได้ในสิ่งที่ตน
ปรารถนา เพ่ือการบริโภคในชีวิตประจ าวันหรือเพ่ือการสนับสนุนในการสร้างทรัพย์ภายในหมาย
รวมถึง อริยทรัพย์ด้วย และในบางแห่งอาจใช้ค าว่า “ทรัพย์” ซึ่งหมายถึง “โภคทรัพย์” ในพระวินัย
ปิฎก มารดาของพระสุทินกล่าวว่า “ลูกสุทิน ตระกูลเรานี้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก  มีโภคะมาก มีเงินมีทอง
มาก มีเครื่องประดับมาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก ท่านควรกลับมาเป็นคฤหัสถ์จะได้ใช้สอยทรัพย์
สมบัติและท าบุญ  มาเถิดลูกสุทิน  กลับเป็น คฤหัสถ์เถิดจะได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติและท าบุญ”5  ใน

                                                           
3 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๑, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๔๗ 
4 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๑ – ๑๗๒ 
5 วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๕/๒๓. 
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สิกขาบทวิภังค์ พระพุทธเจ้าได้อธิบายความหมายในตอนหนึ่งว่า “ที่ชื่อว่า ทอง พระองค์ตรัสหมายถึง
วัตถุท่ีมีสีดุจพระฉวีของพระศาสดา  ที่ชื่อว่า เงิน  ได้แก่  กหาปณะ  มาสกที่ท าด้วยโลหะ  มาสกที่ท า
ด้วยไม้ มาสกที่ท าด้วยครั่ง  ที่ใช้เป็นอัตราส าหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน”6ในพระสุตตันตปิฎก  ค าว่า 
“โภคทรัพย์” มีอยู่หลายพระสูตรเช่นกัน ดังในสิงคาลกสูตร7 ในลักขณสูตร8 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “...
เมื่อเป็นพระราชาจะทรงเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงินมาก  มีอุปกรณ์น่าปลื้ม
ใจมาก  มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก  มีพระคลังเต็มบริบูรณ์ เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดัง กล่าว
มานี้ ฯลฯ ”9 พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า ทรัพย์ ไว้ว่า10 หมายถึง เครื่องปลื้มใจ 
ใครมีทรัพย์คนนั้นก็ปลื้มใจ หรือว่าทรัพย์เป็นเครื่องท าความปลื้มใจให้แก่บุคคล พูดง่ายๆ ก็คือ ความ
ปลื้ม ใจ เป็นชื่อของสิ่ง ที่ เรียกว่าทรัพย์ โภคทรัพย์  จึง หมาย ถึง  ทรัพย์สินที่ใช้บริโภค  หรือ 
หมายถึง  ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค11 โดย “โภคะ” นั้น คือ ความพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ
และอุปกรณ์ต่างๆ อันอ านวยความสุขความสะดวกสบาย12 กล่าวโดยสรุป โภคทรัพย์ในทาง
พระพุทธศาสนา “ทรัพย์ ” หมายถึง  ทรัพย์ภายนอกเท่านั้น คือ ทรัพย์สมบัติ หรือทรัพย์สิน เป็นสิ่งมี
ค่า เป็นวัตถุที่มีรูปร่าง สามารถจับต้องได้ เป็นโลกียทรัพย์ หรือทรัพย์ทางโลกที่มี ไว้ใช้สอย อ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างสะดวกสบาย   

ประเด็นปัญหา ศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้หลักโภคาทิยะของพุทธศาสนิกชนชุมชน วัดประ
สิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก คือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา หลักการจัดสรรทรัพย์ และแนวทางการประยุกต์หลักโภคาทิยะ 

๑ ทรัพย์สมบัติ หรือทรัพย์สิน เป็นสิ่งมีค่า เป็นวัตถุที่มีรูปร่าง สามารถจับต้องได้ เป็นโลกีย
ทรัพย์ หรือทรัพย์ ทางโลกที่มี ไว้ใช้สอย อ านวยประโยชน์ต่อการด า เนินชีวิตให้เป็นไปอย่าง
สะดวกสบาย  ซึ่งบางแห่งอาจใช้ค าว่า “ทรัพย์” สื่อแทนความหมายของโภคทรัพย์  

๒ หลักการจัดสรรทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ได้แสดงไว้ใน โภคอาทิยสูตร13 ใจความว่า 
๑) เลี้ยงตน เลี้ยงมารดาบิดา เลี้ยงบุตร ภรรยา ทาสกรรมกร คนใช้ ให้เป็นสุข ให้อ่ิมหน า บริหารให้
เป็นสุขส าราญ, ๒) เลี้ยงมิตรสหายให้เป็นสุข ให้อิ่มหน า บริหารให้เป็นสุขส าราญ, ๓) ป้องกันอันตราย
ที่เกิดแต่ไฟ น้ า พระราชา โจร หรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รัก ท าตนให้สวัสดี , ๔. ท าพลี ๕ อย่าง คือ ๔.๑. 
ญาติพลี [บ ารุงญาติ], ๔.๒. อติถิพลี [ต้อนรับแขก], ๔.๓. ปุพพเปตพลี [บ ารุงญาติผู้ตายไปแล้วคือ
                                                           

6 วิ.มหา. (ไทย)  ๒/๕๘๔/ ๑๐๙. 
7 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒  –  ๒๗๔/๑๙๙/๒๑๘.   
8 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๘ – ๒๔๑/๑๕๙ – ๑๙๘. 
9 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๒/๑๘๑. 
10 พุทธทาสภิกขุ, สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย วิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ ตถาตา, ๒๕๕๐), หน้า ๓๔๔. 
11 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพลักษณ,์     

กรุงเทพมหานครนานมีบุ๊คส์ ๒๕๔๖. หน้า ๘๒๗. 
12 พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโฺต ), พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งท่ี 

๑๖,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากดั, ๒๕๕๑ ), หน้า ๑๖๙. 
13 อง ปญฺจก ( ไทย) ๒๒/ ๘๗/ ๑๒๙ . 
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ท าบุญอุทิศกุศลให้], ๔.๔. ราชพลี [บ ารุงราชการ คือบริจาคทรัพย์ช่วยชาติ], ๔.๕. เทวตาพลี [บ ารุง
เทวดา คือท าบุญอุทิศให้เทวดา], ๕)บ าเพ็ญทักษิณา มีผลสูงเลิศ เกื้อกูลแก่สวรรค์ มีวิบากเป็นสุข ยัง
อารมณ์เลิศให้เป็นไปด้วยดีในสมณพราหมณ์ ผู้เว้นจากความมัวเมาประมาท ตั้งอยู่ในขันติและโสรัจจะ 
ผู้มั่นคง ฝึกฝนตนให้สงบ ระงับดับกิเลสโดยส่วนเดียว 

๓ การประยุกต์ใช้หลักโภคาทิยะของพุทธศาสนิกชนชุมชน วัดประสิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก สรุปค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างให้สัมภาษณ์ในประเด็นหลักการจัดสรรทรัพย์เพ่ือการ
ใช้จ่ายตามหลักโภคาทิยะ ๕ มีปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับหลัก    
โภคาทิยะที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  
๕. บทสรุป 

สรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักโภคาทิยะของพุทธศาสนิกชนชุมชน วัดประสิทธิเวช อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก มีวิธีการใช้จ่ายทรัพย์ตามแนวโภคอาทิยะที่ถือปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับหลักการที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับ
วิธีการที่นักวิชาการทางศาสนาได้น าเสนอ ตามหลักการดังนี้ ๑) ได้จัดสรรทรัพย์เพ่ือเลี้ยงตัว มารดา
บิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข ๒) ได้ใช้ทรัพย์เพ่ือบ ารุงมิตรสหายและผู้ร่วม
กิจการงานให้เป็นสุข  ๓) ได้จัดสรรทรัพย์เพ่ือการการใช้ทรัพย์เพ่ือปกป้องสวัสดิภาพ จากอันตราย
ต่าง ๆ ๔) ได้จัดสรรทรัพย์เพื่อการใช้จ่ายในการรู้จักสละทรัพย์ ท าพลี ๕ เช่น การสงเคราะห์ญาติ การ
ต้อนรับแขก การท าบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว การท าบุญอุทิศให้เทวดา การใช้จ่าย เสียภาษีอากร 
การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติ  ๕) ได้จัดสรรทรัพย์เพ่ือการใช้จ่ายในการอุปถัมภ์บ ารุง
พระสงฆ์ และเหล่าบรรพชิตผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ทั้งนี้ปริมาณค่าใช้จ่าย โอกาสและความ
สม่ าเสมอในการปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับรายได้และสถานภาพทางสังคมของแต่ละบุคคล 

๖. ข้อเสนอแนะ 

 จากการท าวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้หลักโภคาทิยะของพุทธศาสนิกชน
ชุมชน  วัดประสิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้หลัก    
โภคาทิยะตามหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งปรากฎว่า
พุทธศาสนิกชนชุมชนวัดประสิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ยังคงปฏิบัติตามหลักธรรม
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ เป็นการยืนยันหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ดีแล้วและทันสมัยอยู่ทุก
เวลา 

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป ผลงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นงานวิจัย ที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงวิจัย
แนวทางประยุกต์ใช้หลักโภคาทิยะของพุทธศาสนิกชนชุมชน  วัดประสิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก แบบเฉพาะเจาะจงโดยไม่ได้ครอบคลุมพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะ
เป็นประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้หลักโภคาทิยะของ
พุทธศาสนิกชนชุมชนของชุมชนอ่ืนได้ในโอกาสต่อไป 

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ควรสนับสนุนให้ผู้สนใจท าศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ 
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๖.๒.๑ การศึกษาวิเคราะห์เปรียบหลักโภคาทิยะกับการใช้จ่ายในทางเศรษฐศาสตร์ 
๖.๒.๒ การน าหลักโภคาทิยะไปประยุกต์ใช้ในบริบทของชุมชนอื่น 
๖.๒.๓ การประยุกต์หลักโภคาทิยะกับการด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคมปัจจุบัน 
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