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การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และศึกษา

แนวความคิดตามแนวทางพุทธปรัชญา 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและวิเคราะห์แนวความคิด

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื กบัแนวความคิดพุทธปรัชญา และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดการพฒันา

ท่ีย ัง่ยนืกบัแนวความคิดพุทธปรัชญาวา่สอดคลอ้งต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยใชก้ารวิจยัทาง

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการวิจยัพบว่า แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและศึกษา

แนวความคิดตามแนวทางพุทธปรัชญา ตั้งอยูบ่นรากฐานของการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม การ

พฒันาตามหลกัพุทธปรัชญามุ่งถือการแปรสภาพส่ิงหน่ึงให้เป็นอีกส่ิงอนัไดแ้ก่สินคา้และบริการ

โดยในการผลิตไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อการดํารงชีวิตท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ คํานึงถึง

ผลประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอ้มไม่เป็นพิษ ประสงคใ์ห้สังคมมี

ความสงบสุข เล้ียงชีพตามความสมควรแก่กาํลงัทรัพยท่ี์หามาได ้ส่วนแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน

ตั้งอยูบ่นรากฐานของวตัถุนิยมโดยอาศยัวตัถุนิยมเป็นเป้าหมายของชีวิตและเป็นเคร่ืองมือวดัความ

เจริญกา้วหนา้ของสังคม  

การพฒันาตามหลกัพุทธปรัชญามีความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

โดยโดยแนวทางการพฒันาตามแนวทางพุทธปรัชญามุ่งให้เกิดการพฒันาจากภายในตวับุคคล 

ประกอบดว้ย พฤติกรรม จิตใจ และความรู้ ไปพร้อมกบัการนาํหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้

ตอ้งปฏิบติัให้ครบชุด อย่างประสานกลมกลืนกนัเป็นหลกับูรณาการเพื่อให้สังคมดาํเนินอยู่อย่าง

สงบสุข  ส่วนแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมองถึงปัญหาของการพฒันาอย่างไม่สมดุล ดงันั้นการ

พฒันาจึงตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ให้ความสําคญักบัโดยนาํวฒันธรรมเขา้

ไวใ้นกิจกรรมการพฒันาดว้ย นอกจากน้ีประชาชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทางการศึกษา และไดรั้บ

การเรียนรู้ในระดบัพื้นฐานเพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนโดยแทจ้ริงความสอดคลอ้งกนัระหวา่ง

การพฒันาตามหลกัพุทธปรัชญากบัแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ความจริงของธรรมชาติ โดยการ
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ABSTRACT 

 

Title of Thesis Buddhist  Philosophy Study for  Sustainable Development 

Author Mrs. Chacadaporn  Yooyenpensook 

Degree        Master of Arts (Politics and Development Strategy) 

Year 2018 

 

 

This research aims to 1) Study concepts on sustainable development and Buddhist 

philosophy 2) Compare the difference and analyze sustainable development and Buddhist 

philosophy concepts 3) Study and analyze the concordance between sustainable development and 

Buddhist philosophy by the documentary research and related concepts and theories. The research 

found that concepts on sustainable development and Buddhist philosophy are based on the 

development of quality of life and society foundation. Buddhist philosophy development purpose 

on a transformation such as goods and services without a toxic living; correct and advantage. It 

considers to physical and psychological benefits, a peaceful and a reasonable living. And, the 

sustainable development concepts basis on a materialism which is a goal life and progress society 

tools. 

The development of Buddhist philosophy is different from the sustainable development. 

Buddhist philosophy purpose on internal person; behavior, mind and knowledge; with Buddha’s 

teaching harmoniously. It is a main integration to a peaceful society. And, the sustainable 

development concepts focus on an imbalance development. Therefore, the development must 

operate with an environmental development and emphasize on culture activities. So, the people 

must participate in a study and get knowledge as a basic level to a truly sustainable development. 

The correspondence between the Buddhist philosophy development and the sustainable 

development. A real nature focus on the waste or the consequences of the process and 

consumption and economics. The threefold training are a canon, a meditation and a wisdom. The 

production process and consumption have a moral, not encroach and sharing to inferior people as 

a sufficient economy; it must have a moral to respond object needs as the human wish equally.  
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วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีใชพ้ระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย ฉบบัของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลยั เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2539 โดยไดก้ล่าว

ระบุเล่ม/ขอ้/หนา้ หลงัคาํยอ่ช่ือคมัภีร์ ดงัตวัอยา่งเช่น ว.ิมหา. (ไทย) 1/89/78. หมายถึง พระวินยัปิฎก 

มหาวภิงัค ์เล่มท่ี  ขอ้ท่ี 89 หนา้ท่ี 78 เป็นตน้ 

อกัษรยอ่ช่ือคมัภีร์ท่ีใชห้นงัสือเล่มน้ี 

 

 พระวนิยัปิฎก 

เล่ม คาํยอ่ ช่ือคมัภีร์ 

 ว.ิมหา.(ไทย)  = วนิยัปิฎก มหาวภิงัค ์(ภาษาไทย) 

ว.ิภิกขนีุ.(ไทย)  = วนิยัปิฎก ภิกขนีุวภิงัค ์(ภาษาไทย) 

ว.ิม. (ไทย)  = วนิยัปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

ว.ิจู. (ไทย)  = วนิยัปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

 

 พระสุตตนัตปิฎก 

เล่ม คาํยอ่ ช่ือคมัภีร์ 

ที.สี. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค (ภาษาไทย) 

ที.ม. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 

ที.ปา. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 

 ม.มู. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์(ภาษาไทย) 

ม.ม. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก(์ภาษาไทย) 

ม.อุ. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก ์(ภาษาไทย) 

ส .ส. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

 ส .นิ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 

ส .ข. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย ขนัธวารวรรค (ภาษาไทย) 

 ส .สฬา. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 

ส .ม. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก สังยตุตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 



(3) 

 องฺ.ทุก. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 

 องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 

 องฺ.ป�ฺจก.(ไทย)  = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.สตฺตก.(ไทย)  = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย อฏัฐกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ทสก.(ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 

ข.ุธ. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 

ข.ุสุ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 

ข.ุอิติ.(ไทย)  = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อิติวุตตกะ (ภาษาไทย) 

 ข.ุเถร. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย) 

ข.ุ.ม. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 

 ข.ุจู. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 

 ข.ุอป. (ไทย) = สุตตนัตปิฎ ขทุทกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย) 

 

อรรถกถาพระสุตตนัตปิฎก 

ที.ม.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย มหาวรรค อรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ทสก.อ = องฺคุตตรนิกาย ทสกนิบาต อรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.เอกฺก = องฺคุตตรนิกาย เอกกนิบาต อรรถกถา (ภาษาไทย) 

 



 

บทที ่ 1 

 

การศึกษาพุทธปรัชญาเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยนื 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

เม่ือการพฒันาของโลกหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากแต่เดิมมนุษยด์าํรงชีวิตทางการเกษตร

ก็เขา้สู่การดาํรงชีวติดา้นวตัถุท่ีมากข้ึนจนเขา้สู่ยุคเทคโนโลยี ยุคแห่งขอ้มูลข่าวสารอยา่ง ยุคโลกาภิวตัน์ 

ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเจริญในด้านต่างๆ ของการพฒันาท่ีส่งผลให้โลกพฒันาไปอย่าง

รวดเร็ว พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต, 2540, น. 3) การเปล่ียนแปลงโลกหลงัยุคสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

น้ีส่งผลให้มนุษยท์ั้งหลายประสบความทุกขย์าก เดือนร้อน เกิดความพงัพินาศ ประเทศท่ีไม่ไดถู้ก

สงครามโดยตรงต่างก็ไดรั้บความกระทบกระเทือนไปตาม ๆ กนั การพยายามรวมกนัแกปั้ญหาของ

โลก จึงเกิดเป็นการจดัตั้งองค์การโลกข้ึนมาหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ องค์การสหประชาชาติ ในการ

จดัตั้ งองค์การสหประชาชาติข้ึนมาน้ี จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างสัมพนัธ์ในทางท่ีดีและไม่ให้เกิด

สงครามอีกต่อไป รวมถึงการฟ้ืนฟูให้มีความเจริญ แต่การฟ้ืนฟูให้มีความเจริญจึงตอ้งอาศยัการเงิน

เป็นเร่ืองสาํคญั สหประชาชาติจึงไดจ้ดัตั้งหน่วยงานท่ีสําคญัข้ึนมาเป็นองคก์รโลกสําหรับช่วยเหลือ

เร่ืองการเงินแก่ประเทศต่างๆ ท่ีมีช่ือวา่ “World  Bank” หรือ ธนาคารระหวา่งประเทศเพื่อบูรณะ

ฟ้ืนฟูและพฒันา (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) (พระธรรมปิฎก 

(ป.อ.ปยตฺุโต), 2555, น. 12-14)  ปัจจุบนัมีช่ือวา่ “World Bank Group”   

ปี ค.ศ.1960 องคก์ารสหประชาชาติประกาศใหช่้วงปี ค.ศ.1960-1970 เป็นทศวรรษแห่งการ

พฒันา (Development Decade) ดงันั้นประเทศต่างๆ จึงมุ่งพฒันาตามทฤษฎีการทาํให้ทนัสมยัอยา่ง

ตะวนัตกคือ พฒันาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพฒันาให้มีความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (Economic Growth) เป็นสาํคญั การท่ีองคก์ารสหประชาชาติตั้งทศวรรษแห่งการพฒันาก็

ดว้ยจุดมุ่งหมายเพื่อแกไ้ขปัญหา 3 ประการ ท่ีมีอยูใ่นประเทศดอ้ยพฒันาหรือกาํลงัพฒันา คือ  ความ

ยากจน การไม่รู้หนงัสือ และการขจดัความเจบ็ป่วย โดยมีแนวคิดวา่หากแกปั้ญหาดงักล่าวไดจ้ะช่วย

ยกระดับมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศกาํลังพฒันาและประเทศพฒันาได้ การพฒันา

เศรษฐกิจเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืน  (สุภาสินี ตนัติศรีสุข, 2555) หลังจากท่ีเร่ิมมีการพฒันาตาม

แนวทางทุนนิยมตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 และแพร่ขยายไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็วในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 
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การพฒันาตามแนวทางทุนนิยมท่ีเนน้การสร้างความทนัสมยั (พระครูปริยติักิตติธาํรง, 2558, น. 67) 

แต่ในขณะเดียวกนัน้ีเองท่ีมนุษย์พร่ังพร้อมด้วยวตัถุปรนเปรอความสุขความคล่องแคล่ว ความ

สะดวกสบายท่ีเป็นการแสดงถึงความเจริญ ดว้ยความสามารถของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริงนั้น กลบัพบวา่

การดาํเนินชีวติในช่วงระยะเวลาตลอดทศวรรษท่ีผา่นไปไดเ้กิดความผิดพลาดเพราะความเจริญท่ีมา

จากการพฒันาท่ีผา่นไปนั้นเป็นการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืนกลบักลายเป็นปัญหาสําคญัของโลกในเวลาน้ี 

คือ เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ป ยุตฺโต, 2541, น. 92) จึงเกิดเป็นแนวความคิดเร่ืองการ

พฒันาแบบยัง่ยนื เน่ืองจากรายงานการศึกษาการพฒันาสภาวะแวดลอ้มของโลกในปี ค.ศ.1987 หรือ

ท่ีเรียกกนัวา่ Brundland Report  หรือช่ือแบบเป็นทางการคือ “Our Common Future” รายงานฉบบัน้ี

นิยามนิยาคาํวา่ การพฒันาแบบยัง่ยืนวา่หมายถึง การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

คนรุ่นใหม่ในปัจจุบนัโดยไม่กระทบกระเทือนต่อศกัยภาพต่อการตอบสนองความตอ้งการของคน

ในอนาคต” รูปแบบการพฒันาแบบยัง่ยืนน้ี จึงเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งระมดัระวงั การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในระดบัรากหญา้ในกระบวนการพฒันา การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและประหยดั

พลงังานเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของคนในชุมชนท่ีเป็นแรงขบัในกระบวนการพฒันา  

ถึงแมร้ายงานบรันดทแ์ลนด์ (Brundtland Report) น้ี จะยอมรับเร่ืองการใชพ้ลงังานและทรัพยากร

ของคนในประเทศพฒันาแล้วมากกว่าการใช้พลงังานและทรัพยากรของคนด้อยพฒันา  แต่ยงัมี

ความเห็นวา่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกาํลงัพฒันาเป็นปัจจยัสําคญัในการท่ีจะทาํ

ใหค้นในประเทศดอ้ยพฒันาเคล่ือนยา้ยจากภาคการผลิตแบบยงัชีพเร่ืองการบุกรุกป่าเพื่อทาํกินเขา้สู่

โอกาสทางเศรษฐกิจในการผลิตอ่ืนท่ีดีกวา่ (จามะรี เชียงทอง, 2549) 

ในการประชุมสุดยอดของโลกวา่ดว้ยการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน World Summit On Sustainable  

Development: WSSD 2002) ท่ีกรุงโจฮนัเนสเบร์ิก ประเทศอฟัริกาใต ้ก็ได้เน้นย ํ้าให้เห็นถึง

ความสําคญัของประเด็นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีทุกฝ่ายตอ้งเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเร่งด่วน ด้วย

เหตุผลท่ีวา่การพฒันาในหว้งหลายร้อยปีท่ีผา่นมาเราต่างพากนัคาดหวงัวา่จะนาํมาซ่ึงความเจริญ แต่

กลบัเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆอยา่งรอบดา้น  ตั้งแต่วิกฤติความยากจนวิกฤติช่องวา่งหรือความไม่เป็น

ธรรมในสังคม วิกฤติหน้ีสิน วิกฤติส่ิงแวดลอ้ม วิกฤติความรุนแรง วิกฤติทางจริยธรรมและวิกฤติ

โลกร้อน เป็นตน้ และวิกฤติเหล่าน้ีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนเร่ือยๆ และไดน้าํมาซ่ึงความขดัแยง้ของ

กลุ่มคนต่างๆ และชั้นต่างๆ ในสังคม ทาํให้เกิดการสู้รบ ก่อการร้าย สงครามการเมือง สงคราม

ระหว่างประเทศ (สุวิดา แสงสีหนาท, 2549, น. 26) แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable  

Development) จึงเกิดข้ึนจากความลม้เหลวของทฤษฎีการพฒันาสู่ความทนัสมยั (Modernization) ท่ี

เนน้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic) จากการเพิ่มข้ึนของรายไดป้ระชาชาติ สินคา้ และ

บริการซ่ึงถือว่าเป็นทฤษฎีการพฒันาแบบกระแสหลกั (Conventional Development Theory) ท่ีมี
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ฐานคิดว่า ยิ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากเท่าใด อาจไม่ได้รับผลประโยชน์จาก

กระบวนการพฒันาแต่ในระยะยาวแลว้ประชาชนทุกคนจะไดรั้บประโยชน์จากกระบวนการท่ีผล

ของการพฒันาจะกระจายลง (Trickle Down Elfect) ไปยงัประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศ โดย

เนน้การพฒันาดา้นอุตสหกรรม (Industrialization) ในอุตสหกรรมท่ีมีศกัยภาพให้มีความเจริญเติบ

โดเสียก่อนแลว้ความเจริญจะค่อยๆแพร่กระจายสู่ชุมชน ทอ้งถ่ินรอบๆ (กาญจนา แกว้เทพ, กิตติ 

กนัภยั, และปาริชาต สถาปิตานนท,์ 2543, น. 185) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2539ก) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธปรัชญา 

วา่เป็นความคิดท่ีมาจากการนาํหลกัพทุธธรรม อนัเป็นระบบความรู้เร่ืองธรรมชาติหมดทั้งส้ินนบัวา่

เป็นหลกัความรู้เร่ืองของชีวิต และโลกเป็นรากฐานของหลกัประพฤติปฏิบติั หรือจริยธรรมใน

พระพุทธศาสนาซ่ึงช้ีทางแกปั้ญหาของมนุษยด์ว้ยความรู้ท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพตามเป็นจริง

ของชีวิตและโลก แนวคิดการแก้ไขปัญหาล้วนมีจุดเร่ิมตน้ท่ี การตรัสรู้ของพระพุทธเจา้อนัเป็น

ความรู้ในส่ิงทั้งหลายตามเป็นจริง มิใช่การคาดเดาแต่เป็นเร่ืองกฎเกณฑ์ท่ีมีอยูจ่ริงตามธรรมดาหรือ

ธรรมชาตินั้นเอง กระบวนการพฒันาจึงตอ้งเร่ิมมาจากการพฒันาคน และตอ้งพฒันาแบบองค์รวม 

ซ่ึงเป็นการพฒันาทางพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาให้ประสานเก้ือหนุนสอดคล้องกัน จึงเป็น

หนทางท่ีทาํให้การพฒันาถูกตอ้งและย ัง่ยืนนาํไปสู่อารยธรรมท่ีย ัง่ยืนถ้าจะแก้ปัญหาของโลกให้

สาํเร็จ  นาํมนุษยไ์ปสู่ชีวิตท่ีดีงามมีความสุขอยา่งอารยชนผูมี้อารยธรรมท่ีแทจ้ริงได ้มนุษยต์อ้งตอ้ง

ดาํเนินชีวิตเป็นระบบและตอ้งพฒันาให้เกิดประโยชน์เก้ือกูลโยงประสานกนัครบทั้งสามดา้น คือ 

ตวัมนุษยเ์อง สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการพิจารณาให้ตลอดรวม เรียกว่า ระบบองค์รวมสมบูรณ์

การศึกษา  (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2539ก, น. 62) 

ปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เกิดมาจากมนุษย์ท่ีเน้นมุ่งแต่พฒันาทางด้านความ

สะดวกสบายทางกาย ซ่ึงดีในแง่ทาํให้มนุษยเ์ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร องค์ความรู้ไดง่้าย การคมนาคม

สะดวก ฯลฯ แต่ปัญหาภายในการไม่ไดเ้สริมสร้างปัญญาไวค้อยแกปั้ญหาตามความเป็นจริงของ

ชีวิตในแง่กฎธรรมชาติ จึงทาํให้เกิดความสับสนและไม่เข้าใจการแก้ไขปัญหาซ่ึงส่งผลให้การ

ดาํเนินชีวิตเป็นไปตามอาํนาจแห่งความอยาก โดยไม่มีตวัสติปัญญาในการประคบัประคองการ

ดาํเนินชีวติ จึงไดเ้กิดปัญหาต่างๆ 

งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาแนวคิดหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และแนวคิดตามแนวทาง

พุทธปรัชญา โดยจะศึกษาเชิงเปรียบเทียบและวิเคราะห์ระหว่างแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวคิด

ตามแนวทางพุทธปรัชญา รวมทั้งนําเสนอวิธีการประยุกต์ใช้พุทธวิธีแก้ปัญหาเชิงบูรณาการว่า

สอดคลอ้งต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  (Sustainable  Development  Goals-SDGs) และตอบ

โจทย์ตามเป้าประสงค์ต่อเป้าหมายใดบ้าง  อันนําไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนามนุษย์ สังคม 

เทคโนโลยซ่ึีงส่งผลถึงเป้าหมายสูงสุดท่ีหมายถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 

1.2.1  เพื่อศึกษาแนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) และศึกษา

แนวความคิดตามแนวทางพุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและวิเคราะห์แนวความคิดการพัฒนาท่ีย ั่งยืน 

(Sustainable Development) กบัแนวความคิดพุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) 

1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั

แนวความคิดพุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) ว่าสอดคลอ้งต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  

(Sustainable  Development  Goals-SDGs)  และตอบโจทยต์ามเป้าประสงค ์17 เป้าหมายใดบา้ง 

 

1.3  วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ืองน้ี เป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงใชว้ิธีการรวบรวม

ขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร โดยใชแ้หล่งขอ้มูลสาํคญั 2  แหล่งดว้ยกนั  คือ 

1.3.1  เอกสารชั้นตน้  (Primary  Source)  ไดแ้ก่พระธรรมวินยั  พระไตรปิฎก   ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบัพุทธศาสนาเชิงวชิาการ 

1.3.2  เอกสารชั้นรอง  (Secondary  Source)  ไดแ้ก่ วทิยานิพนธ์  หนงัสือ  บทความ  วารสาร  

เอกสารต่างๆ ส่ิงตีพิมพ ์

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมผลงานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวทางพุทธปรัชญาเชิง

วชิาการดว้ยวธีิการศึกษา ท่ีมุ่งศึกษาการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแนวพุทธปรัชญา มีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1.4.1  ศึกษาแนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) และศึกษา

แนวความคิดตามแนวทางพุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) และศึกษาถึงท่ีมาหลกัคาํสอนใน

พุทธปรัชญาท่ีปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎก อรรถกถาและเอกสารตาํรา และเอกสารทางวิชาการท่ี

เก่ียวขอ้งเท่านั้น 

1.4.2  ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและวิเคราะห์แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

(Sustainable Development) กบัแนวความคิดพุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) ศึกษาวิเคราะห์
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แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) กับแนวความคิดพุทธปรัชญา 

(Buddhist Philosophy) ว่าสอดคลอ้งต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  (Sustainable  Development  

Goals-SDGs)  และตอบโจทยต์ามเป้าประสงค ์17 เป้าหมายใดบา้ง 

 

1.5  กรอบแนวคดิ 

 

ข้ันตอนการวจัิย   ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

- พระไตรปิฎก 

- หนงัสือ บทความ วารสาร 

- เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

วธีิดําเนินการ     วเิคราะห์ขอ้มูลแบบพรรณนา 

- พระไตรปิฎก 

- ขอ้มูลเอกสาร 

 

ผลการวจัิย     ผลการวเิคราะห์ 

 - หลกัพุทธปรัชญาเถรวาทเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

     - นาํไปสู่ขอ้เสนอแนะ 

 

ภาพที ่1.1  แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1.6.1  ทาํให้ทราบถึงองคค์วามรู้ดา้นการประยุกตใ์ชพุ้ทธปรัชญาในนการแกปั้ญหาพฒันา

สังคมท่ีย ัง่ยนื 

1.6.2   ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาทาํให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของ แนวความคิดว่า

ดว้ยการพฒันาตามแนวทางพุทธปรัชญาและความคิดวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

1.6.3   ผลการศึกษาจะทาํให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางความคิดการพฒันาพุทธ

ปรัชญากบัแนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) ในส่วนท่ีมีความคลา้ยคลึง

กนัและแนวคิดท่ีใกลเ้คียงกนั) รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แนวความคิดพุทธปรัชญาวา่สอดคลอ้งต่อ
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เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  (Sustainable  Development  Goals-SDGs)  และตอบโจทยต์าม

เป้าประสงค ์17 เป้าหมายใดบา้ง 

 

1.7  ทบทวนเอกสารและรายงานการวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 E.F. Schumacher   ชาวเยอรมนันี ไดรั้บทุนเพื่อศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ นิวคอลเลจ 

ออกฟอร์ด ประเทศองักฤษ ต่อมาไดไ้ปสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย นิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านไดเ้สนอแนวความคิดเร่ืองการหวนคืนกลบัสู่รากเหง้าภายใตว้ิถีชีวิต

แบบชุมชนดั้ งเดิม ในหนังสือช่ือว่า SMALL IS BEAUTIFUL อนักล่าวถึงความคิดในทาง

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ซ่ึงในทศันะของ Schumacher (1973) เกิดกระแสตอบรับจากปัญญาชนฝ่าย

พุทธอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเช่ือมโยงงานเขียน เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเล่มแรกของคนไทยคือ พระเทพเวที 

(ป.อ.ปยตฺุโต) เม่ือพ.ศ. 2537 นอกจากนั้น หนงัสือเล่มน้ีไดก่้อให้เกิดกระแสการนาํพระพุทธศาสนา

ไปประยกุตเ์ปรียบเทียบกบัศาสตร์สมยัใหม่ต่างๆ โดยใชค้าํวา่“เชิง/แนว” เช่ือมความหมายเขา้หากนั 

เป็นลาํดบั เศรษฐศาสตร์แนวพุทธจึงเปรียบดัง่ทางเลือกสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนสําหรับสังคมไทย โดย

หลกั  E.F. Schumacher เนน้“เศรษฐศาสตร์สายกลาง” ไดใ้ห้หลกัการท่ีตรงกบัแนวความคิดพุทธ

ปรัชญาในเร่ืองมรรค 8 

 สุทธิพร รัตนธร ศรัทธา (2553)  ศึกษาการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธในทศันะของพระธรรม

ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้น เป็น

ความคิดเห็นท่ีมาจากการนาํหลกัพุทธธรรม อนัเป็นระบบความรู้เร่ืองธรรมชาติหมดทั้งส้ินนบัว่า

เป็นหลกัความรู้เร่ืองของชีวิต และโลกเป็นรากฐานของหลกัประพฤติปฏิบติั หรือจริยธรรมใน

พระพุทธศาสนาซ่ึงช้ีทางแกปั้ญหาของมนุษยด์ว้ยความรู้ท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพตามเป็นจริง

ของชีวติและโลก ระบบความรู้น้ี เร่ิมตน้ท่ี การตรัสรู้ของพระพุทธเจา้อนัเป็นความรู้ในส่ิงทั้งหลาย

ตามเป็นจริง มิใช่การเก็งทาย แต่เป็นเร่ืองกฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่จริงตามธรรมดา หรือธรรมชาตินั้นเอง 

การนาํระบบความรู้เร่ืองธรรมชาติตามเป็นจริงของพระพุทธศาสนามาใช้แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มใน

เชิงปฏิบติัการนั้น แตกต่าง กบัหลกัการการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ ปรากฏตามท่ี 

ท่านเจา้คุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายไว ้โดยสรุปวา่ นอกจากการมีเศรษฐกิจเจริญ

ได ้และธรรมชาติก็อยู่ดีคู่กนัไปนั้น ตอ้งเร่ิมมาจากการพฒันาคน และตอ้งพฒันาแบบองค์รวม ซ่ึง

เป็นการพฒันาทางพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาให้ประสานเก้ือหนุนสอดคลอ้งกนั จึงเป็นหนทางท่ี

ทาํใหก้ารพฒันาถูกตอ้งและย ัง่ยนืนาํไปสู่อารยธรรมท่ีย ัง่ยืนพระธรรมปิฎก ถา้จะแกปั้ญหาของโลก

ให้สําเร็จนาํมนุษยไ์ปสู่ชีวิตท่ีดีงามมีความสุขอย่างอารยชนผูมี้อารยธรรมท่ีแทจ้ริงได ้มนุษยต์อ้ง
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ตอ้งดาํเนินชีวิตเป็นระบบและตอ้งพฒันาให้เกิดประโยชน์เก้ือกูลโยงประสานกนัครบทั้งสามดา้น 

คือ ตวัมนุษยเ์อง สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการพิจารณาให้ตลอดรวม เรียกวา่ ระบบองคร์วมสมบูรณ์ 

(ป.อ.ปยตฺุโต, 2543ข, น. 62) 

 พิราวรรณ ชนะพาห์  (2551)  กระบวนทศัน์การพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาเศรษฐศาสตร์

แนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการศึกษาเร่ืองกระบวนทศัน์การพฒันาท่ีย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญา

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียงข้อสังเกตท่ีสําคญัได้แก่ความสอดคล้องระหว่าง 

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน กระบวนการผลิต

และการบริโภคท่ีย ัง่ยนืมีหลกัตามปรัชญาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ หลกัท่ีสาํคญัคือหลกัไตรสิกขา ซ่ึง

ประกอบดว้ย 1) ศีล 2) สมาธิ และ 3) ปัญญา ทาํให้เกิดความสุขของชีวิตท่ีแทจ้ริง มีการปฏิบติัท่ีมี

ลกัษณะเป็นทางสายกลาง ยอมรับความจริงของธรรมชาติ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัส่ิงแวดลอ้ม เพราะการ

ผลิตและการบริโภคก่อให้เกิดของเสียและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทาํให้เกิดความเสียหายกบั

ทรัพยากรธรรมชาติ และยอมรับความจริงเก่ียวกบัขีดจาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติเศรษฐศาสตร์

กระแสหลกัจึงละเลยความจริงเร่ืองการรักษาสภาพแวดล้อมของส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่พิจารณาใน

เร่ืองการผลิตและการบริโภคในนิยามความสุขแทจ้ริงแต่ความพึงพอใจสูงสุดของการบริโภค ในแง่

เศรษฐศาสตร์กระแสการบริโภคมากทาํให้มีความสุขมาก แต่เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเห็นว่า ความ

ตอ้งการเป็นความทุกข์เพราะไม่มีท่ีส้ินสุด และความสุขท่ีแทจ้ริงเกิดจากลกัษณะไตรสิกขา มีการ

ผลิต และบริโภคอยูใ่นขั้นพอดี ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 

ธนพล วิยาสิงห์ (2557)  พระพุทธศาสนากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีใช้

แนวทางกระแสหลกั อาทิ กลไกตลาด กลไกเชิงสถาบนั รวมทั้งการนาํเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไข

ปัญหานั้น เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นแต่อาจยงัไม่เพียงพอ ทั้งน้ีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธ จะเน้นไปท่ีการ

พฒันาดา้นจิตใจควบคู่ไปดว้ย เพื่อจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้

ดงันั้น ในการพฒันาแบบยัง่ยนืในสังคมไทย โดยแนวทางพุทธศาสนานั้น จะเนน้การพฒันาคนเป็น

หลกัในการพฒันาคนนั้น ส่ิงสาํคญัของการพฒันาคือ ปัญญา เพราะทาํใหรู้้จกัส่ิงทั้งหลายและรู้วา่จะ

ปฏิบติัต่อส่ิงนั้นอยา่งไร การพฒันาจะเป็นไปพร้อมกนัทั้ง 3 ดา้น คือ 

1)  พฒันาพฤติกรรม (ศีล) หรือวธีิการใชชี้วติ ตลอดจนการทาํมาหาเล้ียงชีพ ในการ

พฒันาดา้นน้ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาคนให้มีศีล คือ วินยั เพราะวินยั เป็นตวัการจดัเตรียมชีวิต

ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 

2)  พฒันาดา้นจิตใจ (สมาธิ) เช่นพฒันาคุณธรรม ความเขม้แขง็ มัน่คงของจิตใจและ

สภาพจิตท่ีดีงาม รวมทั้งความสุข 

3)  พฒันาด้านปัญญา (ปัญญา) คือความรู้ความเขา้ใจต่างๆ รวมทั้งแนวความคิด 

ทศันคติ และค่านิยม ในการฝึกฝนหรือพฒันาด้านความรู้ ความเข้าใจ ทาํได้โดยรู้จักวินิจฉัย 
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ไตร่ตรอง ตรวจสอบโดยอาศยัเหตุผล เพื่อให้เขา้ใจความเป็นจริงท่ีเป็นสากลของส่ิงทั้งปวงการ

พฒันาทั้ง 3 ดา้นน้ีจะตอ้งอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงหากพฒันาไดท้ั้งสามดา้นแลว้จะทาํให้ชีวิตมีแต่

ความดีงาม ซ่ึงจะนาํไปสู่การเขา้ถึงอิสรภาพและสันติสุขท่ีแทจ้ริง การพฒันาหรือการฝึกฝนทั้ง 3 

ดา้นน้ี เราเรียกวา่ ไตรสิกขา ซ่ึงประกอบไปดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา นั้นเอง 

 

1.8  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1.8.1  การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  (Sustainable Development) หมายถึง การพฒันาท่ีสนองความ

ตอ้งการของมนุษยปั์จจุบนั โดยไม่ทาํให้ประชาชนรุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งลดความสามารถในการ

ท่ีจะสนองความตอ้งการมนุษยเ์อง  เป็นการเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนั  การพฒันาในโครงการต่างๆ

ตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบทั้งสามดา้นน้ี  คือ  เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาย ัง่ยืนรวม

ความถึง 3 ดา้น คือเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเช่ือมโยงและการพฒันาย ัง่ยืนเป็นอะไรท่ี

ไกลกวา่เพียงการอนุรักษณ์ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการเปล่ียน โครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลด

การบริโภคทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มลงไปในระดบัท่ียงัรักษาความสมดุลท่ีดี ทาํให้คนอยูร่่วมกบั

ธรรมชาติโดยไม่ทาํลายสังคม ส่ิงแวดลอ้มและปรับเปล่ียนการผลิตเศรษฐกิจให้เป็นรูปแบบอนุรักษ์

แต่ก็ไม่ไดสุ้ดโต่งทางใดทางหน่ึง ใหอ้ยูร่่วมกนัเป็นชุมชน อยูดี่กินดี และอยูเ่ยน็เป็นสุข 

1.8.2  การศึกษา หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล 

1.8.3  พุทธธรรม หมายถึง คาํสอนของพระพุทธเจา้ท่ีทรงคน้พบและนาํออกเผยแผ ่

ปรัชญา หมายถึง  หลกัการคน้หาความจริง คน้หาความรู้ คน้หาอุดมคติแห่งชีวิต การคน้หา

ความจริงเพื่อใหรู้้แน่ชดัวา่ความจริงท่ีแทเ้ป็นอยา่งไร อะไรคือความจริงท่ีตอ้งคน้หา มนุษยโ์ลกเป็น

ความจริงต้องคน้หาให้พบหรือไม่ เป็นส่ิงท่ีแน่นอนของกลุ่มนักปรัชญา ในฐานะท่ีชอบคิด ถือ

ความคิดเป็นกิจกรรมของสมอง ตอ้งตอบพร้อมยืนยนัอยา่งหนกัแน่นวา่ บรรดามีในโลกน้ี ตั้งแต่ใต้

บาดาลเลยพรหมโบกถึงนิพพานจะตอ้งรู้ใหท้ัว่ เร่ืองของมนุษยเ์ป็นวตัถุอารมณ์ศึกษา (Objects) เป็น

ส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัท่ีสุด หากจะตั้งปัญหาล่อไวว้่า “มีอะไรในมนุษย”์ เร่ืองของมนุษยเ์ป็นจิตหรือกาย 

อสสารหรือสสาร จิตกบักายแยกกนัเป็นจิตนิยมหรือสสารนิยม หรือวา่สัมพนัธ์เป็นธรรมชาตินิยม 

มนุษยมี์เจตจาํนงเสรีหรือไม่ และเป็นอย่างไรเป็นนายของตวัเองหรือไม่ เคยเป็นนายของตวัเอง 

เจตจาํนงเสรีมีขอบเขตหรือไม่อยา่งไร 

1.8.4  หลกัไตรสิกขา หมายถึง หลกัการศึกษาในพระพุทธศาสนา  หรือการพฒันาตามหลกั

คาํสอนทางพระพุทธศาสนา มุ่งเป้าหมายให้มนุษยศึ์กษาพฒันาตน โดยสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ

แห่งการดาํเนินชีวติมนุษย ์3 ส่ิง คือ  
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1) ศีล หมายถึง การฝึกฝนพฒันาความประพฤติ การฝึกกาย วาจา ให้ตั้ งอยู่ใน

ระเบียบไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนเสียหาย และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นเก้ือกลูผูอ่ื้นไดดี้ 

2) สมาธิ หมายถึง การฝึกอบรมจิต พฒันาจิตใจ ใหเ้กิดความตั้งมัน่เขม้แขง็ เพื่อเป็น

ผลส่งใหปั้ญญา มีความสาํคญัมากเพราะสมาธิเป็นฐานของพฤติกรรม เน่ืองจากการกระทาํทุกอยา่ง

เกิดข้ึนกบัความตั้งใจหรือเจตนา ถ้าจิตใจได้รับการพฒันาท่ีดีแล้ว ก็จะเป็นส่ิงช้ีนาํให้พฤติกรรม

เป็นไปตามส่ิงท่ีถูกตอ้ง  

3) ปัญญา หมายถึง การเจริญปัญญา พฒันาปัญญา ซ่ึงมีความสําคญัท่ีสุดเพราะ

ปัญญาเป็นส่ิงท่ีควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดใหม้องและเขา้ใจส่ิงทั้งหลายไดต้ามความเป็นจริงเชิงเหตุ

และผล โดยปราศจาคอตัตา สามารถทาํตนใหเ้ป็นอิสระและไม่มีกิเลสมาเจือปน และไม่มีความทุกข ์

สามารถคิดแกไ้ขปัญหาต่างๆไดด้ว้ยปัญญา (การจะเจริญปัญญาภาวนาไดน้ั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี 

ศีลท่ีบริบูรณ์ จิตท่ีบริบูรณ์ ปัญญาก็จะเกิด 

1.8.5  หลกัภาวนา 4 หมายถึง การเจริญ การทาํใหดี้ข้ึน มีหลกั 4 ประการดงัน้ี 

1) กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พฒันากาย การฝึกกาย การฝึกอบรมกาย หรือ

การปฎิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

2) ศีลภาวนา หมายถึง การเจริญศลี พฒันาความประพฤติ การฝึกอบรมศลี ให้ตั้งอยู่

ในระเบียบวนิยัไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น รวมถึงเก้ือกลูผูอ่ื้นสามารถอยูก่บัผูอ่ื้นไดดี้ 

3) จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญสติ พฒันาจิต การฝึกอบรมจิตใหเ้ขม้แขง็มัน่คง 

4) ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พฒันาปัญญา การฝึกอบรมปัญญาให้

เขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง 

5) พรหมวิหาร 4 หมายถึง พรหมวิหาร เป็นคาํภาษาบาลี แปลวา่ ธรรมเป็นเคร่ือง

อยู่ของพรหมธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของผูใ้หญ่ ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อย่างประเสริฐ  อาจหมายถึงว่า 

ธรรมสาํหรับมนุษยผ์ูมี้จิตใจประเสริฐทุกคน เป็นหลกัปฏิบติั องคธ์รรม 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา และองค์ประกอบของพรหมวิหาร 4 แต่ละขอ้ มีความหมายท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจ

ในเบ้ืองตน้ ให้ตรงกันว่า เมตตา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตวโ์ดยไม่หวงั

ผลตอบแทน เช่น การแผเ่มตตาเพื่อให้ตนเองไดรั้บการอโหสิกรรมจากเจา้กรรมนายเวร ยอ่มไม่ใช่

เมตตาเพราะวา่เป็นการกระทาํท่ีตอ้งการผลตอบแทน เป็นตน้ (เนตรชนก โพธารามิก, 2551, น. 1) 

1.8.6   กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้จากทุกข์ท่ีเขา้มาเบียดเบียนให้เกิดความ

ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ  

1.8.7   มุทิตา หมายถึง ความเป็นผู ้มีใจช่ืนชมยินดีในเม่ือเห็นผู ้อ่ืนได้ดี  หรือได้รับ

ความสําเร็จอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นอาการท่ีเกิดข้ึนในใจเอง โดยมิไดบ้งัคบั แต่เกิดข้ึนเฉพาะจิตใจ
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ปราศจากความอิจฉาริษยา เกิดข้ึนเพราะเป็นผูมี้ปกติยอมรับในผลสําเร็จหรือความดีของคนอ่ืน 

เพราะฉะนั้นจึงเรียกเป็นคาํเตม็วา่ “ มุทิตาจิต ” 

1.8.8   อุเบกขา หมายถึง การรู้จกัวางเฉย คือการวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นวา่ ใคร

ทาํดียอ่มไดดี้ ใครทาํชัว่ยอ่มไดช้ัว่ ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครทาํส่ิงใดไวส่ิ้งนั้นยอ่มตอบสนองคืน

บุคคลผูก้ระทาํ เม่ือเราเห็นใครไดรั้บผลกรรมในทางท่ีเป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซํ้ าเติมเขาใน

เร่ืองท่ีเกิดข้ึน เราควรมีความปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากความทุกขใ์นลกัษณะ

ท่ีถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 
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บทที ่2 

 

การพฒันาที่ยัง่ยนืและแนวคดิพุทธปรัชญา 

 

ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนและแนวคิดพุทธปรัชญาเพื่อให้สามารถบรรลุตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยนาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

2.1  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2.2  แนวคิดพุทธปรัชญา 

โดยทั้ง 2 หัวขอ้น้ีจะเรียบเรียงโดยไล่ลาํดบัถึง ท่ีมา ความหมาย แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

องคป์ระกอบรวมไปถึงแนวทางและเป้าหมาย  

 

2.1  การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

 

2.1.1  ทีม่าของการพฒันาทีย่ั่งยนื 

การปฏิวติัวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 15 การค้นหาและการสร้างอาณานิคมใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 และการปฏิวติัอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงล้วนแล้วแต่ส่งผล

กระทบต่อแบบแผนการคิด ค่านิยม ทศันคติ และท่าทีการปฏิบติัต่อธรรมชาติของมนุษยท์ั้งส้ิน การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนส่งผลก่อให้เกิดความมัง่คัง่อยา่งรวดเร็ว ทาํให้ตอ้งมีการสร้างองคค์วามรู้เพื่อ

อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีซ่ึงก่อให้เกิดองค์ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ และพฒันาไปสู่แนวคิด

เศรษฐกิจเสรีนิยมซ่ึงเป็นรากฐานของทุนนิยมในปัจจุบนั ท่ีเนน้การเติบโตและการสะสมความมัง่คัง่

อยา่งสุดโต่งโดยไม่คาํนึงถึงจริยธรรม และกระบวนการโลกาภิวตัน์ท่ียืนอยูบ่นรากฐานการพฒันา

ในระบบทุนนิยม และส่งเสริมการบริโภคอยา่งเตม็ท่ี จนถือวา่เป็นประเด็นสาํคญัของการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (อนุช อาภาภิรม, 2545) และเป็นท่ีมาในการกา้วเขา้สู่โลกแห่งการบริโภคในยุคแห่งทุน

นิยม และตน้กาํเนิดของการพฒันาท่ีกาํเนิดข้ึนในประเทศตะวนัตกไดพ้ฒันาและถ่ายทอด   ความคิด 

การปฏิบติัมายงัโลกตะวนัออก และขยายไปทัว่โลก แต่จากการพฒันาดงักล่าวอาจจะขาดจิตสํานึก

ในเร่ืองคุณธรรม และจริยธรรม จึงถูกตราวา่ “ขาดโฉมหนา้ท่ีเป็นมนุษย”์ (อนุช อาภาภิรม, 2545)  

ศีลธรรมท่ีดีงามยดึโยงอยูก่บัมนุษยท่ี์ปฏิบติั เผยแพร่ และพฒันาจากรุ่นสู่รุ่นค่อยๆถูกละเลย 

และเปล่ียนแปลงไป เม่ือมนุษยข์าดจิตสาํนึก  ทางศีลธรรมทาํใหม้นุษยส์ามารถเปล่ียนทุกส่ิงไปสู่ส่ิง
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ท่ีแยล่ง รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม สังคม รวมทั้งคุณภาพชีวติ การพฒันาดงักล่าวมิไดจ้าํกดัอยูแ่ต่เฉพาะ

ตะวนัตกเท่านั้น แต่การพฒันาไดแ้พร่กระจายไปทัว่โลก ภายหลงัจากท่ีองคก์ารสหประชาชาติได้

ประกาศให้ทศวรรษท่ี 1960  เป็นทศวรรษแห่งการพฒันา (Schneider, Rosencranz, & Niles 2002) 

โดยการแพร่กระจายแนวคิดการพฒันาทั้งในรูปแบบทฤษฎี และเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารโลก 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีมีผลต่อโลกมากท่ีสุด คือ เสรีนิยม (ทุน

นิยม) และโลกาภิวตัน์ ประเทศไหนไม่อยากถูกตราวา่ลา้หลงัก็ตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเหมือนประเทศ

ท่ีพฒันาแล้วทั้งการเปิดเสรีการเงิน การคา้ การลงทุน และแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ผลท่ีตามมาคือ 

ปัญหาวิกฤตทางการเงิน วิกฤตทางเศรษฐกิจได้เกิดกบัประเทศท่ีเดินตามรอยทุนนิยม จึงเป็นท่ี

น่าสนใจว่าการพฒันาตามแบบตะวนัตก การมีแบบมาตรฐานของการผลิตบนโลก ทาํให้เกิดความ

เหมือนกนัของรูปแบบการพฒันาทัว่โลก และเป็นเหตุให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเหมือนกนั (Brocchi, 2010)

โดยท่ีการพฒันาตามแนวตะวนัตกในโลกทุนนิยมอาจไม่สอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบัพื้นฐานของ

ประเทศ ซ่ึงแต่ละประเทศก็มีพื้นฐานของวฒันธรรมรวมทั้งศีลธรรมท่ีต่างกนั ในทางกลบักนัการ

พฒันาตามแนวทางท่ีควรจะเป็นจากพื้นฐานของประเทศโดยท่ีไม่ตามอย่างตะวนัตกท่ีอาจดูแข็ง

กร้าวในสายตาของตะวนัตกกลับดูเหมือนว่ามีความย ัง่ยืนและยืดหยุ่นมากกว่าในการรักษา

ผลประโยชน์ของประเทศจากการครอบงาํของทุนนิยมตะวนัตก (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, 2548)   

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นการหาทางออกจากระบบทุนนิยม ซ่ึงระบบทุนนิยมไดส้อดคลอ้งกบั

แนวความคิดอย่าง แนวคิดโลกาภิวตัน์ (Globalisation) ท่ีองค์ประกอบสําคญัของกระแสโลกาภิ

วตัน์ คือ ระบบเศรษฐกิจ การเคล่ือนตวัของระบบทุน การแข่งขนัในตลาดโลก การบริโภค และ

วฒันธรรมในการซ้ือขาย (Carnoy, 1993 อา้งถึงใน ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2540) แนวคิดโลกาภิวตัน์

เป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นพลงัทุนนิยมท่ีมีต่อโลกสามารถทาํให้ระบบการผลิต การบริโภค การ

ติดต่อส่ือสารเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในแทบทุกพื้นท่ีบนสังคมโลก (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2542) ยุค

โลกาภิวตัน์จึงเป็นเเคร่ืองแสดงถึงความเจริญในดา้นต่างๆ ของการพฒันาเหล่านั้นทั้งหมด คือ

เทคโนโลย ีซ่ึงทาํให้โลกพฒันาอยา่งถึงท่ีสุด พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) แต่ในขณะท่ีมนุษยพ์ร่ัง

พร้อมด้วยวตัถุปรนเปรอความสุขความคล่องแคล่ว ความสะดวกสบายท่ีเป็นการแสดงถึงความ

เจริญ ด้วยความสามารถของมนุษยอ์ย่างแทจ้ริงนั้น กลบัพบว่าการดาํเนินชีวิตในช่วงระยะเวลา

ตลอดทศวรรษท่ีผา่นไปไดเ้กิดความผิดพลาดเพราะความเจริญท่ีมาจากการพฒันาท่ีผา่นไปนั้นเป็น

การพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืนกลบักลายเป็นปัญหาสําคญัของโลกในเวลาน้ี คือ เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม พระธรรม

ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ในช่วงปี ค.ศ.1962 หนงัสือช่ือ Silent Spring Rachel Carson (1993) มีอิทธิพล

อยา่งมหาศาลต่อความสนใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ

เส่ือมของส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดจาก Silent Spring ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวในระดบัโลกในเร่ือง
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ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม หนงัสือเล่มน้ีมุ่งความสนใจไปท่ีการปนเป้ือนของ

สารเคมีในส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาฆ่าแมลงและยาปราบวชัพืช หนังสือเล่มน้ีบรรยาย

อยา่งชดัเจนใหเ้ห็นรายละเอียดของผลกระทบท่ีเกิดจากการปล่อยสารพิษเหล่าน้ีออกไปสู่ธรรมชาติ 

(ชาํนาญ ยานะ, 2555) 

องคก์ารสหประชาชาติจึงเป็นองคก์ารระหว่างประเทศระดบัโลกเพื่อสนบัสนุนการพฒันา

อย่างย ัง่ยืนและบูรณาการตามลําดับความสําคญัและแผนงานระดับชาติในการจดัตั้ งองค์การ

สหประชาชาติข้ึนมาน้ี จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างสัมพนัธ์ในทางท่ีดีและไม่ให้เกิดสงครามอีกต่อไป 

รวมถึงการฟ้ืนฟูให้มีความเจริญ แต่การฟ้ืนฟูให้มีความเจริญจึงตอ้งอาศยัการเงินเป็นเร่ืองสําคญั 

สหประชาชาติจึงไดจ้ดัตั้งหน่วยงานท่ีสําคญัข้ึนมาเป็นองคก์รโลกสําหรับช่วยเหลือเร่ืองการเงินแก่

ประเทศต่างๆ ท่ีมีช่ือวา่ “World  Bank” หรือ ธนาคารระหวา่งประเทศเพื่อบูรณะฟ้ืนฟูและพฒันา 

(International Bank for Reconstruction and Development : IBRD) เรียกในปัจจุบนัวา่ธนาคาร

ระหวา่งประเทศเพื่อการบูรณะและพฒันา ”  ถูกจดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2487 (ค.ศ.1944) และตั้งข้ึน

เป็นทางการในวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ.2488 (ค.ศ.1948) ปัจจุบนัมีช่ือวา่ “World Bank Group ซ่ึงเป็น

ท่ีตั้งสหประชาชาตินั้นเอง (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555, น. 12-14) วตัถุประสงค์ของ

องคก์ารสหประชาชาติ เพื่อให้กูย้ืมประเทศท่ีไดรั้บภยัจากสงครามเพื่อฟ้ืนฟูประเทศ ในช่วงน้ีเร่ิมมี

การแบ่งเป็นประเทศพฒันาแลว้ (Developed Countries) หรือ Industrial Countries และประเทศดอ้ย

พฒันา (Underdeveloped Countries) นอกจากน้ีองค์การสหประชาชาติยงัตั้งองค์การท่ี เน้นการ

พฒันาแบ่งประเทศ เรียกวา่ International Development Association : IDA  

เม่ือปี ค.ศ.1960 และ ปี ค.ศ.1966 ตั้งองคก์รใหม่ท่ีเนน้โครงการพฒันา คือ UNDP (United 

Nations Development Program) และตั้งองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการคา้คือ United 

Nations Conference on /Trade and Development (UNCTAD เม่ือ ปี ค.ศ.1964 องค์การพฒันา

อุตสาหกรรม (United Nations Industrial Development Organization Fund For Agricultural 

Development : IFAD) ดงันั้นการพฒันาท่ีผ่านมาจะเห็นว่าเนน้พฒันาเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการ

พฒันาอุตสาหกรรมเป็นสําคญั และส่ิงท่ีทาํการพฒันาอุตสาหกรรมให้เจริญกา้วหนา้คือการพฒันา

เทคโนโลย ีและการพฒันาแนวทางทุนนิยมท่ีเนน้สร้างความทนัสมยัและพฒันารูปแบบอุตสหกรรม

นั้นไดส่้งผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งมลภาวะทางนํ้า  ทางอากาศ  รวมถึงปริมาณ

ขยะท่ีมาจากพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีไม่เหมาะสมของคนในสังคม  ทาํให้วถีิการดาํเนิน

ชีวิต  เกิดความไม่สมดุลหลายๆ ประเทศท่ีพฒันาไปอย่างรวดเร็วเร่ิมมีความขดัแยง้จนสู่ปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสืบเน่ืองมาจากการพฒันาตามแนวทางทุนนิยม  จากประเด็นปัญหาเร่ืองผลกระทบ

ของทรัพยากรจึงเป็นกระแสใหทุ้กคนตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัพร้อมทั้งหาทางแกไ้ขปัญหา  ประเด็น
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ท่ีกล่าวถึงจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  (Sustainable  Development) ช่วงปี ค.ศ.1972  

(พ.ศ.2515)  จึงเร่ิมมีการประชุมวา่ดว้ยสภาพแวดลอ้มของมนุษย ์ (United  Nations  Conference  on  

the  Human  Environment)  ท่ีกรุง Stockholm  ประเทศสวีเดน (ธนกร  สังเขป, 2556, น. 117) จาก

จุดเร่ิมตน้คร้ังน้ี ประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดต้ระหนกัถึงวิกฤตการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการ

พฒันาแบบมุ่งเนน้ดา้นเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว จึงหนัมาใหค้วามสนใจกบัการพฒันารูปแบบใหม่ท่ี

สามารถลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการพฒันาได ้อนัเป็นท่ีมาของแนวคิด“การพฒันาท่ี

ย ัง่ยืน (Sustainable Development)” ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย

ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (World Commissionon Environment and Development) หรือ 

คณะกรรมาธิการไดเ้ขียนรายงาน “อนาคตของเรา” ท่ีเสนอต่อสหประชาชาติ ใน พ.ศ.2530 เป็นท่ี

รู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง ต่อมาในช่ือ (Our Common Future) (พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, 2561, น. 6) 

ถึงแมร้ายงาน บรันดทแ์ลนด์ (Brundtland Report) น้ี จะยอมรับเร่ืองการใชพ้ลงังานและทรัพยากร

ของคนในประเทศพฒันาแล้วมากกว่าการใช้พลงังานและทรัพยากรของคนด้อยพฒันา  แต่ยงัมี

ความเห็นวา่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกาํลงัพฒันาเป็นปัจจยัสําคญัในการท่ีจะทาํ

ใหค้นในประเทศดอ้ยพฒันาเคล่ือนยา้ยจากภาคการผลิตแบบยงัชีพเร่ืองการบุกรุกป่าเพื่อทาํกินเขา้สู่

โอกาสทางเศรษฐกิจในการผลิตอ่ืนท่ีดีกวา่ (จามะรี เชียงทอง, 2549) ประเด็นสําคญัท่ีทาํให้รายงาน 

บรันดทแ์ลนด ์(Brundtland Report) ไดรั้บการยอมรับเน่ืองจากเป็นรายงานท่ีปรากฏออกมาในช่วงท่ี

มีการต่ืนตวัดา้นส่ิงแวดลอ้มโลก มีรายงานทางวิทยาศาสตร์มากมายท่ีเป็นประเด็นดา้นความทรุด

โทรมของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของโลก จึงเกิดกระแสต่อประเด็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม

เพิ่มข้ึน  และประเด็นสําคญัท่ีทาํให้รายงาน บรันดทแ์ลนด์  (Brundtland Report) ไดรั้บการตอบรับ

อย่างดี คือประเด็นเร่ืองการคิดถึงคนรุ่นหลงัในการพฒันาท่ีให้ความสําคญัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

และยงัคิดเผื่อคนรุ่นหลงั ซ่ึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ก็ยงัเปิดความคิดเสรีในแง่ของการตีความหรือให้

ความหมายต่อ  “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” ในแบบความคิดของตนได้อย่างเสรี ฉะนั้นส่ิงท่ีรายงาน 

บรันดทแ์ลนด์ (Brundtland Report) มีเป้าหมายกระทาํก็คือ การเปิดพื้นท่ีมิติใหม่ในสังคม  เพื่อเอ้ือ

ให้บุคคล หน่วยงานต่างๆ องค์กรต่างๆ เลือกประกาศจุดยืนของตวัเองอย่างมีศีลธรรมผ่าน วาท

กรรมท่ีเรียกวา่ “การพฒันาแบบยัง่ยืน” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอราฬ, 2549) จากรายงานบรันด์แลนด ์

รายงานยุทธศาสตร์การอนุรักษ์โลก และขอ้สรุปของโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 

(UNEP) ไดเ้รียกร้องใหท้ัว่โลกคาํนึงถึงผลกระทบของการพฒันาท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งปัญหาการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยท่ีไม่สมดุลกบัขีดจากดัการตอบสนองของธรรมชาติ โดยไดจ้ดั

ประชุมสุดยอดของโลกวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (UN Conference on Environment and 

Development : UNCED) เม่ือ พ.ศ.2535 ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ซ่ึงเป็นท่ีมาของ

แผนแม่บทโลกท่ีใช้เป็นกรอบทิศทางการพฒันาประเทศไปสู่ความย ัง่ยืน ในการประชุมคร้ังนั้น 
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ประเทศสมาชิก จาํนวน 178 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยไดร่้วมลงนามในการปฏิบติัตามแผน

แม่บทดังกล่าว ซ่ึงอีก 10 ปี ต่อมาจึงขยายแนวคิดไปสู่การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน (World Summit on Sustainable Development) เพื่อกระตุน้ให้ประเทศต่างๆ หนัมา

ใหค้วามสนใจกาํหนดกรอบทิศทางการพฒันาประเทศอยา่งองคร์วม มุ่งสู่ดุลยภาพการพฒันา (พระ

มหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร, 2561, น. 7) และในการประชุมคร้ังน้ีเองมีจุดมุ่งหมายในการกาํหนด

ยทุธศาสตร์วา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา สําหรับในการประชุมน้ีผูน้าํประเทศต่างๆ ไดร่้วมกนั

เห็นชอบแผนปฏิบติัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและร่างแผนปฎิบติัการสําหรับทศวรรษท่ี  1991-1999  

และศตวรรษท่ี  21  เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงเกิดแผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) เอกสาร

แผนปฏิบติัการ 21 หรือ AGENDA 21 เอกสารฉบบัน้ีไดเ้รียกร้องให้ชาวโลกเปล่ียนแปลงวิถีการ

ดาํเนินชีวิตท่ีฟุ่มเฟือยและเปล่ียนแปลงวิถีทางในการพฒันาเสียใหม่ในลักษณะท่ีปลอดภยัต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัขอ้จาํกดัของธรรมชาติมากยิ่งข้ึน มนุษยชาติสามารถท่ีจะทาํให้เกิด

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) ข้ึนมาได ้(Keating, 1993, p. 1) Agenda 21 ไดน้าํ

แนวคิดไปปรับใชก้บัความย ัง่ยนื (Sustainability) ซ่ึงความย ัง่ยนืมีองคป์ระกอบท่ีพิจารณาไปสู่ความ

ย ัง่ยนื ไดแ้ก่ส่ิงแวดลอ้ม (Environment หรือ Ecology) สังคม (Social) และเศรษฐกิจ (Economy) ซ่ึง

จดัว่าเป็นแนวความคิดความย ัง่ยืนแบบดั้งเดิม (Elliott, 2007) ความย ัง่ยืนนอกจากคาํนึงถึงเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัคาํนึงถึง  ความสําเร็จทางสังคม และเป้าหมายทางเศรษฐกิจเช่นกนั โดยมีการ

เช่ือมโยงในลักษณะของความสมดุลของทั้ ง 3 องค์ประกอบ และส่วนท่ีอยู่ร่วมกันของทุก

องค์ประกอบ คือ ความย ัง่ยืน แต่ในขณะเดียวกนัมีบางมุมมองท่ีเห็นว่าควรเน้นในประเด็นของ

ส่ิงแวดล้อมเป็นสาระสําคญั ประกอบกับกระแสของโลกปัจจุบนัท่ีมีการตระหนักถึง “สภาวะ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก” (Climate Change) ทาํให้เกิด “แนวความคิดใหม่” ของความ

ย ัง่ยนื (Modern Concept of Sustainable Development) (อนุกลู ตนัสุพล, 2559) 

AGENDA 21 จึงสร้างความโดดเด่นให้กบัวาทกรรมการพฒันาแบบยัง่ยืนอยูท่ี่สามารถทาํ

ให้ส่ิงท่ีขดัแยง้กนั ในอดีต นัน่คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) กบัการ

อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Protection) สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบ และ

อยา่งราบร่ืนโดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นแปลงระบบท่ีดาํรงอยู ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกตลาดและระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยมโลก หรืออาจจะกล่าวไดว้า่ ในช่วงยคุทศวรรษ 1970s และ 1980s ผูค้นมีทศันคติท่ี

เช่ือวา่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นจะนาํไปสู่หายนะ กระแสตอบรับจากทัว่โลกจึง

เป็นตัวบอกได้ว่า วาทกรรมการพฒันาแบบยัง่ยืน ก็มีฐานไม่แตกต่างไปจากพื้นท่ีชนิดพิเศษ 

(Heterotopia) ท่ีรวมเอาความแตกต่างและความขดัแยง้เขา้ไวด้ว้ยกนั (พระครูปริยติักิตติธาํรง, 2558, 

น. 70) 
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หลงัจากแผนปฎิบติัการ AGENDA 21 เกิดการประชุมและได้มีการจดัทาํ Millennium 

Development Goals เกิดข้ึน จนกระทัง่ในปี ค.ศ.2000 สหประชาชาติจึงไดก้าํหนดเป้าหมายของการ

พฒันาข้ึน เป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษคือ เป้าหมาย 8 ประการท่ีรัฐสมาชิกสหประชาชาติ 

189 ประเทศ  ตกลงยอมรับท่ีจะพยายามบรรลุเป้าหมาย ประกอบดว้ยเป้าหมายหลกั 8 ขอ้ ดงัน้ี  

เป้าหมายท่ี 1 ขจดัความยากจนและความหิวโหย  

เป้าหมายท่ี 2 ใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา  

เป้าหมายท่ี 3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี 

เป้าหมายท่ี 4 ลดอตัราการตายของเด็ก  

เป้าหมายท่ี 5 พฒันาสุขภาพสตรีมีครรภ ์ 

เป้าหมายท่ี 6 ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคติดต่ออ่ืนๆ  

เป้าหมายท่ี 7 รักษาและจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพฒันาในประชาคมโลก (เสาวลกัษณ์ 

สุขวรัิช, 2556, น. 49)  

โดยการประชุมสหประชาชาติท่ีมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ี เกิดการประชุม

ปี พ.ศ. 2543 โดยผูน้ําประเทศได้มีการตกลงร่วมกันถึงเป้าหมายในการพฒันาร่วมกันทั้งส้ิน 8 

เป้าหมายขา้งต้น สหประชาชาติได้กาํหนดกรอบเวลาในการบรรลุไว ้15 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ. 

2543-2558 (ค.ศ.2000-2015) MDGs จึงเปรียบเสมือนเป็นประวติัศาสตร์และการขบัเคล่ือนของโลก

ในการจดัการกบัปัญหาสาํคญัท่ีเกิดข้ึน MDGs ไดก้าํหนดทิศทางและส่ือสารทาํให้สังคมโลกไดเ้กิด

ความต่ืนตวัต่อการแกไ้ขปัญาความยากจน โรคติดต่อ การไม่ไดรั้บการศึกษาของเด็กทัว่โลก ความ

ไม่เท่าเทียมกนัทางเพศ และการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากน้ีการท่ี MDGs วางเป้าหมายท่ี

ชัดโดยการระบุเวลามีเวลา ทาํให้การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพมากกว่าการทาํแผนในยุค 90’s 

(ณัชฎา คงศรี, 2560) ถึงแมจ้ะมีแนวทางการพฒันาของโลกเร่ือยมาแต่ท่ีผ่านมาก็ยงัไม่สามารถ

แกปั้ญหาแก่มนุษยแ์ละโลกได ้ ประเด็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงเป็นประเด็นท่ีสําคญัประเด็นหน่ึงของ

โลก เน่ืองจากก่อใหเ้กิดวกิฤตดา้นต่างๆ ในดา้นวกิฤตเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึง

เกิดเป็นการพยายามหาทางออกร่วมกนัในการแกว้ิกฤตเหล่าน้ีจึงไดเ้กิดเป็นการประชุมสุดยอดของ

โลกวา่ดย้การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน World Summit On Sustainable  Development: WSSD 2002 หรือ

การประชุม Rio+10  ระหว่างวนัท่ี 26 สิงหาคม-4 กันยายน พ.ศ.2545 ท่ีกรุงโจฮนัเนสเบร์ิก 

ประเทศอฟัริกาใต ้ก็ไดเ้นน้ย ํ้าใหเ้ห็นถึงความสําคญัของประเด็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีทุกฝ่ายตอ้ง

เขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเร่งด่วน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่การพฒันาในห้วงหลายร้อยปีท่ีผา่นมาเราต่างพากนั

คาดหวงัว่าจะนาํมาซ่ึงความเจริญ แต่กลบัเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างรอบดา้น  ตั้งแต่วิกฤติความ
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ยากจน  วกิฤติช่องวา่งหรือความไม่เป็นธรรมในสังคม วิกฤติหน้ีสิน วิกฤติส่ิงแวดลอ้ม วิกฤติความ

รุนแรง วิกฤติทางจริยธรรมและวิกฤติโลกร้อน เป็นตน้ และวิกฤติเหล่าน้ีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน

เร่ือยๆ และไดน้าํมาซ่ึงความขดัแยง้ของกลุ่มคนต่างๆและชั้นต่างๆ ในสังคม ทาํให้เกิดการสู้รบ ก่อ

การร้าย สงครามการเมือง สงครามระหวา่งประเทศ จึงเกิดเป็นการเรียกร้องต่อการแกไ้ขปัญหาเพื่อ

แสวงหาแนวทางการพฒันาท่ีจะคล่ีคลายวกิฤตเหล่าน้ี (สุวดิา แสงสีหนาท, 2549, น. 26)  ต่อมาในปี 

ค.ศ.2012 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาครบรอบ 20 ปีของการจดัประชุม Earth Summit ทางองคก์ารสห

ประชาชาติไดก้าํหนดให้จดัการประชุม “United Nations Conference on Sustainable Development 

UNCSD”  หรือ “Rio+20” โดยมีหวัขอ้การประชุมหลกั (Theme) 2 เร่ืองไดแ้ก่ 1) Green Economy 

in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication และ 2) Institutional Framework 

for Sustainable Development เป็นท่ีคาดการณ์วา่ผลของการประชุม Rio+20 คร้ังน้ีจะก่อให้เกิด

ความเปล่ียนแปลงต่อแนวทางการพฒันาประเทศและการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโลกอยา่ง

กวา้งขวางขวางในระดบัเดียวกนักบัผลการประชุม Earth Summit ในปี ค.ศ.1992 ดงันั้น ประเทศ

ไทยจึงควรมีการเตรียมความพร้อม ในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพนอกจากนั้น

ยงัเป็นโอกาสดีท่ีจะไดมี้การติดตามและทบทวน การดาํเนินงานดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีผา่นมาของ

ประเทศไทย  อีกทั้งเป็นการกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนในสังคม ตระหนกัถึงประโยชน์และความสําคญั

ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืดว้ย (บณัฑูร เศรษฐศิโรตม ์และนนท ์นุชหมอน, 2547, น. 3) 

เม่ือ MDGs ไดส้ิ้นสุดระยะของเป้าหมายตามท่ีกาํหนดในปี พ.ศ.2558 ทาง UN ไดมี้การ

เตรียมการ และจดัประชุมล่วงหน้าในหลากหลายระดบั รวมไปถึงการรวบรวมความคิดเห็นของ

ประชาคมโลกผา่น internet เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ก่อน พ.ศ.2558 เพื่อร่วมกาํหนดกรอบใน

การเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทัว่โลกในระยะต่อไปได้มีการกาํหนด

กรอบเป้าหมายใหม่ท่ีเรียกวา่ เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือ SDGs (Sustainable Development 

Goals) ออกมาเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ.2558 โดยจะใชเ้ป้าหมายน้ีเป็นกรอบในการขบัเคล่ือนโลกไป

จนถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2573 (15 ปี) ซ่ึง SDGs ไดถู้กพฒันาบนพื้นฐานการมองความเช่ือมโยง

ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 17 เป้าหมาย นอกจาก 17  

เป้าหมายดงักล่าวท่ีมีการพฒันาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางของ SDGs  

ส่ิงท่ีเพิ่มเป็นมิติท่ีสําคญั SDGs ยงัให้ความสําคญักบัมิติทางดา้นวฒันธรรมอีกดว้ย (ณัชฎา คงศรี, 

2560) จาก MDGs สู่ SDGs เป้าหมายการพฒันาท่ีเปล่ียนไปเพื่อความย ัง่ยืน SDGs ไดก้าํหนด

หมวดหมู่การดาํเนินการออกเป็น 3 หมวด คือ การพฒันาทางเศรษฐกิจ การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

ย ัง่ยืน และการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม โดยมีการบริหารจดัการท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

เป็นกลไกในการเช่ือมโยง  
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ประเด็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนน้ีเองมีการเคล่ือนไหวเพื่อหาแนวทางในการคล่ีคลายวิกฤตมา

นานแลว้ เร่ิมมาจากการเรียกร้องสิทธิในประเด็นต่างๆ การต่อสู้ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม การต่อสู้ใน

แง่สิทธิของชนกลุ่มนอ้ย การต่อตา้นอาวุธนิวเคลียร์ การต่อตา้นระบบทุนนิยม เป็นตน้ ระหวา่งท่ีมี

การพฒันาเป็นการใหญ่โดยถือเป็นนโยบายสําคญัขององค์การโลก การพฒันาตามนโยบายนั้นก็

ไดรั้บการปฏิบติัโดยประเทศต่างๆ อย่างแพร่หลายไปทัว่ พร้อมกนันั้นในระหวา่งท่ีเจริญกนัใหญ่

ในทางท่ีจะกา้วไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมนั้น นอกจากมีผลในดา้นบวกทาํให้เกิดความ

เจริญทางวตัถุอะไรต่างๆ ข้ึนมากมายแล้ว ก็ปรากฎว่ามีผลในด้านลบเกิดข้ึนด้วยปรากฎเด่นชัด

ออกมาในประเทศท่ีพฒันาแลว้คือประเทศท่ีเจริญเป็นอุตสาหกรรมแลว้นัน่เอง คือปัญหาสังคม และ

ปัญหาจิตใจต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย จนกระทัง่ทา้ยท่ีสุด ก็มาพบกบัปัญหาสภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม 

ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยคื์อโลกน้ีอาศยัอยูไ่ม่ได ้ก็ถือวา่เป็นเร่ืองร้ายแรงท่ีไม่อาจจะทนต่อไปได ้

ทาํให้มีการต่ืนตวักนัข้ึน แล้วก็พิจารณาทบทวนการพฒันาท่ีผ่านมาว่ามนัเป็นอย่างไรกนัแน่จึง

เกิดผลอย่างน้ี แล้วก็ลงมติกันว่า การพัฒนาท่ีผ่านมาน้ี มีความผิดพลาดไม่ถูกต้องจะต้อง

เปล่ียนแปลงแนวการพฒันากนัใหม่ ซ่ึงนาํไปสู่การคิดริเร่ิมแนวการพฒันาใหม่ท่ีเรียกช่ือในปัจจุบนั

วา่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2549ก, น. 11-23) 

 

2.1.2  ความหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ กาญจนา แกว้เทพ และกนกศกัด์ิ แกว้เทพ (2549)  กล่าววา่ แนวคิด

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นแนวความคิดท่ีประนีประนอมระหว่างกลุ่มท่ีนิยมการพฒันากบักลุ่มท่ีนิยม

ส่ิงแวดล้อม ทั้งโลกท่ีร่ารวยและโลกท่ียากจน ต่างก็มีความพึงพอใจในแนวคิดน้ี เน่ืองจาก เป็น

แนวคิดท่ีทาให้การพฒันาและส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีไปด้วยกนัได ้กล่าวคือ เป็นแนวคิดท่ีไม่ได ้

ปฏิเสธความเจริญกา้วหนา้และมองวา่การขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น และสามารถเกิดข้ึน

ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาท่ีย ัง่ยืนย ัง่หมายถึงยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีนาํเอา

ทรัพยากรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติมนุษย ์การเงิน และทรัพยากรกายภาพ มาจดัการเพื่อ

ก่อให้เกิดความมัง่คัง่ ความอยู่ดีกินดี และความสุขสมบูรณ์ การพฒันาอย่างย ัง่ยืนข้ึนอยู่กับการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม โดยสรุปแล้ว คือ การพฒันาท่ีอยู่ภายใตขี้ดจากดัทาง

นิเวศ  

พระธรรมปิฎก (ปอปยุตโต) กล่าวว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนคือ การพฒันาท่ีมีดุลยภาพครบทั้ง

สามดา้น ประกอบดว้ย ชีวิตมนุษย ์สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหลกัการสําคญัอยูท่ี่เพื่อประโยชน์

สุขของคนส่วนใหญ่ ลดการเบียดเบียนกนั และเก้ือกลูต่อกนัใหม้ากข้ึน 

วสุธร ตันวฒันกุล (2544) กล่าวถึงลักษณะท่ีแสดงถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่าเป็นการ

ผสมผสานระหวา่งการอนุรักษแ์ละการพฒันาท่ีสนองความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์เปิดโอกาส
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ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคและยุติธรรม มีการผสมผสานกิจกรรม เพื่อทาให้สังคมเกิด

ความผูกพนัและอนุรักษ์ไวซ่ึ้งความหลากหลายทางวฒันธรรม คานึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม 

ตลอดจนการนาเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัชุมชน 

วนิดา แซ่งอ้ (2539, น. 10-14) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของพระธรรมปิฎก หรือ ป.อ. 

ปยุตโต ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนหมายความว่าให้ความเจริญทางเศรษฐกิจ อยู่

ภายใตเ้ง่ือนไขของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเป็นการพฒันา (Development) คู่กบัส่ิงแวดล้อม 

(Environment) ตอ้งการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มยอมรับไหวดว้ย จึงเป็นการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) 

หนงัสือ  Global Ecology Handbook ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ไวด้งัน้ี“การ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน คือนโยบายท่ีสนองความต้องการของประชาชนในปัจจุบนั โดยไม่ต้องทาํลาย

ทรัพยากรซ่ึงจะเป็นท่ีตอ้งการในอนาคต” 

หนงัสือ ประกอบการประชุมเล่มหน่ึงท่ีเรียกว่า (Brultland Report) ในการประชุม  The 

Earth Summit  ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวว้า่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ีตอบสนองความจาํแป็

นของคนยคุปัจจุบนัโดยไม่ทาํใหค้วามสามารถในการตอบสนองความจาํเป็นของคนยุคต่อไปลดลง 

Sustainable Development is Development  that Meets the Needs of the Present without 

Compromising the Ability of Future Generations to Meet their Own Needs) (เอกสารการประกอบการ

ประชุมประจาํปี  2546  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ในบริบทไทย)  

คาํวา่ย ัง่ยนื (Sustainable) เป็นคาํท่ีมาจากภาษาลาติน คือ Sustenere ซ่ึงหมายถึงการส่งเสริม

หรือสนบัสนุน (Uphold) โดย เรดคลิฟท ์(Redclift, 1987, pp. 17-18) กล่าวว่า ความย ัง่ยืนนั้น

เก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมหรือกระบวนการเพื่อสนับสนุน (Uphold) หรือปกป้อง (Defended )

ความสามารถในการดาํรงอยู ่

Redclift (1987) ไดก้ล่าววา่พฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) วา่ควรแยกเป็น 2 

ประเด็นคือ 

1)  การพฒันาท่ีย ัง่ยนืควรไดรั้บการพสูิจน์วา่เป็นแนวคิด (Concept) อยา่งหน่ึงท่ีเป็น

ประโยชน์  

2) การพฒันาท่ีย ัง่ยนืก่อใหเ้กิดความจาํเป็นท่ีตอ้งใชไ้ตรสิกขาหรือการใชปั้ญญากบั

ความและจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้ความเห็นหรือนโยบายในทางการเมืองมาสนับสนุน เพราะความคิด

เร่ืองความย ัง่ยืนเป็นผลในแง่ของความจาํกดัท่ีเก่ียวกบัมนุษยอ์นัเน่ืองมาจากการใช้ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงนาํไปสู่ความไม่เห็นดว้ยของมนุษยท์ั้งหลาย  (Redclift, 1987, pp. 17-18) 

Brown (2010) กล่าวถึง ความย ัง่ยนืเป็นความคิดเชิงนิเวศวิทยาร่วมกบันยัทางเศรษฐกิจ นัน่

คือ ความเจริญเติบโตและการกินดีอยู่ดีของมนุษยข้ึ์นอยู่กบัพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง
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ส่งเสริมสนบัสนุนระบบการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละสังคมท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Society) ก็จะเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีกาํหนดระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมท่ีทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบการ

ส่งเสริมสนบัสนุนชีวติไดรั้บการดูแลธาํรงรักษาไว ้(Yomi, 1991, p. 3) 

แนวคิดการพฒันา (Sustainable Development) ท่ีมาจากการโตเ้ถียงถึงผลกระทบทางลบ

ของการพฒันาตามแนวทางกระแสหลกั ท่ีมุ่งเน้นขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการพมันา

อุตสหกรรมท่ีมุ่งแสวงหากาํไรสูงสุด โดยมองขา้มผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและมีการใชท้รัพยากร

อยา่งไม่รอบคอบ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สาระสาํคญัของทฤษฎีน้ี คือ การพฒันาทางเศรษฐกิจ

จะตอ้งดาํเนินไปควบคู่กบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อนั

อาจเป็นผลกระทบท่ี เ กิดจากการพัฒนาท่ีขาดความระมัดระว ัง  เผื่อให้ มีทรัพยากรและ

สภาพแวดลอ้มท่ีดีใหค้นรุ่นต่อไป (สมพร แสงชยั, 2545) 

องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาติหรือองค์การยูเนสโก (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) กล่าววา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน

หมายถึง การพฒันาท่ีสนองความตอ้งการของประชาชนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ทาํให้ประชาชนรุ่น

ต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอมยอมลดความตอ้งการของตนเอง” (Sustainable Development 

Refers to Development that Fulfills the Current Needs of Populations without Compromising the 

Needs of Futuregenerations) และไดข้ยายความวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นความเขา้ใจกวา้งๆเก่ียวกบั

วทิยาศาสตร์ทางธรรมชาติและเศรษฐศาสตร์ ขณะเดียวกนัก็เก่ียวขอ้งกบัหลกัฐานทางวฒันธรรมท่ี

พร้อมด้วยการยึดถือความเป็นมนุษย ์และดว้ยวิธีการอย่างไรก็ตามแต่ ตอ้งทาํให้เขาตระหนกัถึง

ความสัมพนัธ์ของเขากบัคนอ่ืนๆ รวมทั้งขานรับต่อความตอ้งการจาํเป็นตามแนวคิดพื้นฐานใหม่ท่ี

จินตนาการไว ้เพื่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนชาวโลกและเพื่อการเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัอนัย ัง่ยืน

ยาวนานของชีวิตมนุษยค์วรตั้งอยูบ่นรากฐานทางวฒันธรรมท่ียึดถือคุณค่าของความเป็นมนุษยด์ว้ย 

(UNESCO, 1997, pp. 6-23) 

Todaro กล่าววา่ เน่ืองจากความหมายของการพฒันาอาจแตกต่างกนัไปในความนึกคิดของ

แต่ละคน ดงันั้นเราจึงควรมาทาํความเขา้ใจให้ตรงกนัในคาํนิยามหรือความหมายหรือเกณฑ์ในการ

วดั มิฉะนั้นเราไม่อาจบอกไดว้า่ประเทศไหนกาํลงัพฒันาหรือไม่พฒันา (Todaro, 2000, p. 13-16) 

โดย Todaro ไดแ้บ่งการนิยามความหมายของการพฒันาคือ 

1)  นิยามแบบดั้งเดิม (Conventional Definition) 

ความหมายดั้ งเดิมของการพัฒนาเป็นความหมายในทางเศรษฐกิจท่ีหมายถึง 

“ความสามารถของประเทศในการสร้างและรักษาระดบัผลผลิตมวลรวมประชาชาติหรือรายได้

ประชาชาติ (Gross National Product หรือ GNP) หรือผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product หรือ GDP) ให้เพิ่มสูงข้ึนในแต่ละปีในอตัรา 5-7% หรือมากกวา่นั้น” เกณฑ์ทางเศรษฐกิจ
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ในการวดัการพฒันาอีกอยา่งหน่ึงคือ “อตัราการเพิ่มข้ึนของรายได ้ต่อหวั” (income Per Capita หรือ 

Per Capita GNP) ซ่ึงหมายถึง “ความสามารถของประเทศชาติในการเพิ่มผลผลิตในอตัราท่ีเร็วกวา่

อตัราการเจริญเติบโตของประชากร ระดบัและ อตัราการเพิ่มของ Real Per Capita GNP” (การ

เจริญเติบโตของรายไดต่้อหวัลบดว้ยอตัราเงิน เฟ้อ)” เกณฑ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีใชใ้นการวดัความเป็นอยู่

ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรของ ประเทศวา่ประชาชนโดยเฉล่ียไดรั้บสินคา้และบริการเพื่อ

การบริโภคและการลงทุนเท่าไร 

การพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตย ังหมายถึงการเปล่ียนแปลงอย่างมีแผนในด้าน

โครงสร้าง การผลิตและการจา้งงาน โดยส่วนแบ่งของภาคเกษตรกรรมลดลงและส่วนแบ่งของ 

ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มข้ึน ดงันั้นยุทธศาสตร์การพฒันาจึงเนน้ท่ีการพฒันาอุตสาหกรรม 

อยา่งเร่งด่วน และบ่อยคร้ังบนค่าใชจ่้าย (ความเสียหาย) ของภาคเกษตรกรรมและการพฒันา ชนบท 

ซ่ึงในเวลาต่อมาไดมี้การเพิ่มตวัช้ีวดัทางสังคม (Social Indicators) เขา้ไป เช่น การรู้ หนงัสือ อตัรา

การเขา้โรงเรียน เง่ือนไขและบริการทางดา้นสุขภาพอนามยั และการจดัหาท่ีอยู ่อาศยัเป็นตน้ ดงัจะ

เห็นไดจ้าก “ดชันีการพฒันามนุษย”์ (Human Development Index) ของ สหประชาชาติ 

กล่าวโดยสรุป ก่อนทศวรรษ 1970s การพฒันาถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ทาง 

เศรษฐกิจท่ีการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของรายไดข้องประเทศทั้งในภาพรวมและของรายไดต่้อหวั จะ 

“ไหลลง” (Trickle Down) ไปยงัคนส่วนมากในรูปของงานและโอกาสทางเศรษฐกิจ หรือการ สร้าง

เง่ือนไขท่ีจาํเป็นสําหรับการกระจายผลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ส่วนปัญหา

ความยากจน การว่างงาน และการกระจายรายได้ได้รับความสําคญัรองลงมากว่าการทาํให้มีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2)  นิยามหลงัดั้งเดิม (Post-Conventional Definition) 

จากประสบการณ์ของการพฒันาในช่วงทศวรรษ 1950s และ 1960s ท่ีพบวา่ประเทศ 

โลกท่ีสามหลายประเทศมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนตามเป้าหมาย แต่ระดบั การ

ครองชีพของคนจาํนวนมากยงัเหมือนเดิม ทาํให้นักเศรษฐศาสตร์พฒันาการพบว่าตอ้งมี ความ

ผดิพลาดในการนิยามความหมายของการพฒันาอยา่งแคบ และตอ้งการทบทวน ความหมายของการ

พฒันากนัใหม่ กล่าวคือ ในทศวรรษ 1970s การพฒันาเศรษฐกิจไดรั้บ การนิยามใหม่วา่หมายถึง 

“การลดหรือการขจดัความยากจน ความไม่เสมอภาค และการ วา่งงานไปพร้อมกบัการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ” หรือ “ การกระจายรายไดใ้หม่พร้อม กบัการเจริญเติบโต” (Redistribution with 

Growth) ดงัท่ี ดดัล่ี เซียร์ส (Seers, 1969) นักเศรษฐศาสตร์พฒันาการได้ตั้งคาํถามเก่ียวกับ

ความหมายของการพฒันาว่า “คาํถามท่ีตอ้งถามเก่ียวกบัการพฒันาประเทศ คือ เกิดอะไรข้ึนกบั

ความยากจน การ ว่างาน และความไม่เป็นธรรม (การกระจายรายได)้ ถา้ปัญหาทั้งสามประการน้ี
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ลดลง แสดงว่าได้เกิดการพฒันาข้ึนแลว้ในประเทศนั้น ๆ แต่ถ้าปัญหาเหล่าน้ีกลบัมากข้ึน หรือ

เลวร้ายกว่าเดิม เราจะเรียกว่ามีการพฒันาได้อย่างไร แมว้่ารายไดต่้อหัวจะมาก ข้ึนเป็นสองเท่าก็

ตาม” (Seers, 1969, p. 3 อา้งถึงใน  Todaro, 2000, p. 15) 

Irma Adolman ยงัพบวา่การไหลลงไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัประเทศกาํลงั พฒันา แต่กลบัเกิด

ส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการ พฒันา เช่น บราซิล 

เม็กซิโก และอินเดีย ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากใน ระหวา่งทศวรรษ 1960s แต่

การว่างงานกลบัเพิ่มสูงข้ึน และความแตกต่างระหว่างคนรวยและ คนจนก็ยิ่งมากข้ึน อะเดลแมน

เรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ “กระบวนการไหลข้ึน” (trickle up effects) กล่าวคือ ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์คือ

ชนชั้นกลางและคนรวยท่ีอยู่ในเมืองและในภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ในขณะท่ีภาค

เกษตรกรรมซ่ึงมีประชากรส่วนมากของประเทศกลบัไม่ไดรั้บการเหลียวแล (Adelman, 1975, p. 

302, อา้งถึงใน Todaro, (1983, p. 29) 

ถ้าเราใช้นิยามของการพัฒนาแบบดั้ งเดิม ประเทศท่ีกล่าวแล้วจัดว่าประสบ

ความสาํเร็จ การพฒันา แต่ถา้พิจารณาตามนิยามใหม่ท่ีเนน้ความยากจน ความไม่เสมอภาค ประเทศ

เหล่านั้นยงัไม่บรรลุเป้าหมายของการพฒันา สถานการณ์ในทศวรรษ 1980s และตน้ทศวรรษ 1990s 

ยิ่งเลวร้ายลงไปกว่าเดิม เม่ืออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจติด ลบในประเทศยากจนหลาย

ประเทศและรัฐบาลตอ้งเผชิญกบัปัญหาหน้ีสินต่างประเทศท่ีให้ตอ้งตดัลดงบประมาณท่ีมีอย่าง

จาํกดัอยูแ่ลว้ในดา้นเศรษฐกิจสังคมลงปรากฏการณ์ของการพฒันาไม่เป็นเพียงปัญหาทางเศรษฐกิจ

หรือการวดัในทาง เศรษฐศาสตร์ในดา้นรายได ้การจา้งงานและความไม่เป็นธรรมเท่านั้น แต่ความ

ตอ้ยพฒันาเป็น ความจริงของชีวิตของคนกวา่สามพนัลา้นคนในโลกน้ี ดงัท่ี Denis Goulet กล่าวไว้

วา่ “ความดอ้ยพฒันาเป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจ ความเป็นอยูท่ี่แร้นแคน้ โรคภยัไขเ้จ็บ การตาย ท่ีไม่น่าจะ

ตอ้งตาย และความส้ินหวงัในทุกส่ิง เราไม่มีวนัจะเขา้ใจถา้ความดอ้ยพฒันา ยงัเป็นเพียงตวัเลขสถิติ

ท่ีสะท้อนการมีรายได้ต่า บ้านท่ีซอมซ่อ การตายก่อนวยัอัน ควรหรือการว่างงานแอบแฝง 

นกัวิชาการจะพูดถึงความดอ้ยพฒันาไดอ้ยา่งเต็มปาก ถา้เขาไดป้ระสบกบั “ภาวะช็อคของการดอ้ย

พฒันา” หรือ “วฒันธรรมของความ ยากจน” ท่ีเหล่าคนยากจนรู้สึกเหมือนวา่เขาไม่ใช่มนุษยห์รือ

อาจจะเป็น ความรู้สึก ของการดอ้ยพฒันาเป็นความรู้สึกถึงการขาดความสามารถหรือสมรรถนะเม่ือ

เผชิญ กับโรคภัยไข้เจ็บและความตาย ถึงความสับสนและความไม่ รู้ เ ม่ือเขาเผชิญกับการ 

เปล่ียนแปลง ถึงความรู้สึกเป็นข้ารับใช้ต่อคนท่ีมีอาํนาจในการตัดสินใจในเร่ืองของเขา ถึง

ความรู้สึกหมดหวงัเม่ือรู้สึกหิวและเม่ือประสบกบัหายนะจากภยัธรรมชาติ ความ ยากจนแบบเร้ือรัง

เป็นนรกท่ีโหดร้ายและเราจะไม่มีวนัเขา้ใจวา่มนัโหดร้ายแค่ไหน เพียงแค่มองความอยา่งจนเหมือน

วตัถุอย่างหน่ึง” (Goulet, 1992, p. 23, อา้งถึงใน Todaro, 2000, p. 15) Owens (1978) ก็ไดใ้ห้

ความเห็นทาํนองเดียวกนัดงัน้ี 
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“นกัเศรษฐศาสตร์ทาํราวกบัวา่การพฒันาเป็นแบบฝึกหดัหน่ึงของวิชาเศร ประยุกตท่ี์

ไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัความคิดทางการเมือง รูปแบบของรัฐบาลและบท ของคนในสังคม ถึงเวลา

แลว้ท่ีเราตอ้งผนวกทฤษฎีทางการเมืองกบัเศรษฐกิจ ดว้ยกนัไม่เพียงเพื่อทาํให้สังคมเจริญข้ึนเท่านั้น

แต่เพื่อเพิ่มคุณภาพของสังคมดว้ย นัน่คือ การพฒันาประชาชนมากกวา่พฒันาส่ิงท่ีเป็นวตัถุ” (Edgar 

Owens, 1978, อา้งถึงใน  Todaro, 2000, p. 15) แมแ้ต่ธนาคารโลกซ่ึงในระหวา่งทศวรรษ 1980s ให้

ความสําคญักบัการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจว่าเป็นเป้าหมายของการพฒันาก็ยงัเปล่ียนทศันะท่ีมี

ต่อการพฒันาในมุมมองท่ี กวา้งข้ึน“ความท้าทายของการพฒันา...คือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน ประเทศท่ียากจน การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจาํตอ้งมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน- แต่ยงัมี 

มากกว่านั้น การพฒันายงัเป็นเป้าหมายปลายทางโดยตวัของมนัเองด้วย เช่น การศึกษาท่ีดีข้ึน 

มาตรฐานท่ีสูงข้ึนของสุขภาพและโภชนาการ ความยากจนนอ้ยลง ส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดข้ึน โอกาส

ท่ีเท่าเทียมกนัมากข้ึน เสรีภาพส่วนบุคคลท่ีมากข้ึน และการมีชีวิตอย่างมีวฒันธรรมมากข้ึนดว้ย” 

(World Bank, 1991, p. 4, อา้งถึงใน Todaro, 2000, p. 16) 

ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์ กล่าววา่แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นยุทธศาสตร์ของการ

พฒันาท่ีตอ้งการการจดัทรัพยากรทั้งธรรมชาติและมนุษยร์วมทั้งทรัพยากรการเงินและวสัดุทั้งปวง

ให้เป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดความมัง่คัง่และอยู่ดีกินดี โดยไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ

สงวนไวส้าหรับคนรุ่นหลงัและการท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงจะเกิดการสมดุล

ของการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดน้ั้นจะตอ้งพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถมี

ศกัยภาพในการจดัการ (ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์, 2543, น. 2) 

พระราชวรมุนี (ประยรู ธมฺมจิตฺโต, 2542) การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตามแนวคิดเชิงพุทธ

ศาสตร์ กล่าวถึง การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืวา่ ในภาษาพระไตรปิฎก หรือภาษาบาลี จะปรากฏในคาํ 2 คาํ

คือ ภาวนา กบั พฒันา โดยใหค้วามหมายของคาํทั้งสองน้ีวา่พฒันา หรือ วฒันา หมายถึง การเติบโต 

เช่น ตน้ไมง้อก เป็นการเติบโตท่ีไม่มีการควบคุม ไม่มีการกาํหนดเป้าหมาย ซ่ึงอาจจะย ัง่ยืนหรือไม่

ย ัง่ยนืก็ไดภ้าวนา หมายถึง เจริญ เป็นความเจริญท่ีย ัง่ยนื มีการควบคุมและกาํหนดเป้าหมาย ซ่ึงคาํวา่

ภาวนาน้ีใช้ในการพฒันามนุษย ์คือ กายภาวนา จิตภาวนา ศีลภาวนา และปัญญาภาวนา โดยการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ีสัมพนัธ์กบัมนุษย ์มีมนุษยเ์ป็นตวัตั้งในการพฒันา (ประยรู ธมฺมจิตฺ

โต, 2542) 

ทอมสัน คอย สวสัดิ (2536, น. 4-5) การพัฒนาท่ีย ัง่ยืนควรจะรวมถึงศีลธรรม 

เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา จริยธรรม และการเลือกสรรทางจิตวิญญาณด้วย คือ การตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจควรประกนัวา่กิจกรรมของมนุษยจ์ะอยูภ่ายในขอบเขตท่ีจาํกดัทางนิเวศ การตดัสินใจดา้น

ศีลธรรมสําหรับคนรุ่นหลงั ควรมีดุลพินิจ และความถูกตอ้งเป็น การลดช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบั
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คนจนและคนร่ํารวย รวมถึงการเลือกสรรทางจิตวญิญาณ เพื่อท่ีจะเติมความวา่งและขาดความหมาย

ของชีวติ เพื่อท่ีจะเติมความวา่งเปล่าและการขาดความหมายในชีวติคน  

นิตยา กมลวทันนิศา (2546, น. 14) ไดใ้ห้แนวคิดวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันา

ท่ีดาํเนินไปโดยคาํนึงถึงขีดจาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการตอบสนองความ

ตอ้งการในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต เป็นการพฒันาท่ีคาํนึงถึงความเป็น 

“องค์รวม” คือ การกระทาํส่ิงใดตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงการพฒันาตาม

แนวคิดน้ี ยึดหลกัความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไม่ได ้ปฏิเสธ

“ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ตอ้งคาํนึงว่าเทคโนโลยีท่ีนาํมาใช้นั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือ

ทาํลาย  

ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2548, น. 63-68) กล่าวว่า  การพฒันาอย่างย ัง่ยืนนั้น

ตอ้งการรักษาทุนธรรมชาติ แต่ยงัมีขอ้ถกเถียงกนัในเร่ืองความสัมพนัธ์ ระหวา่งทุนธรรมชาติกบัทุน

ทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เช่น เทคโนโลยี สารเคมี ฯลฯ โดยมองว่า ทุนเหล่านั้นสามารถ

ทดแทน (Substitute) หรือใช้ร่วมกนั (Complements) กับทุนธรรมชาติได้ หรือไม่ และยงัมี

ความเห็นท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองระดบัของการทดแทนกนัของทุนทางกายภาพท่ีมนุษย ์สร้างข้ึนกบั

ทุนธรรมชาติ โดยบางกลุ่มเห็นวา่ความสามารถในการทดแทนมีมาก บางกลุ่มเห็นวา่มีนอ้ย และบาง

กลุ่มเห็นวา่ทดแทนไม่ไดเ้ลย  

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2549, น. 282) กล่าววา่ การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเป็นเร่ืองของ

การพัฒนาท่ีเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดั ไม่สูญเปล่า เพื่อให้การสะสมความมัง่คัง่ยงัคง

ดาํเนินต่อไปได ้ การพฒันาอย่างย ัง่ยืนจึงกลายเป็นความย ัง่ยืนของการพฒันามากกว่าความย ัง่ยืน

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

พระราชวรมุนี ประยรู ธมฺมจิตฺโต (2542) กล่าวถึง การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตามแนวคิด

เชิงพุทธศาสตร์วา่ ในภาษาพระไตรปิฎก หรือภาษาบาลี จะปรากฏในคาํ 2 คาํคือ ภาวนา กบั พฒันา 

โดยให้ความหมายของคาํทั้งสองน้ีว่าพฒันา หรือ วฒันา หมายถึง การเติบโต เช่น ตน้ไมง้อก เป็น

การเติบโตท่ีไม่มีการควบคุม ไม่มีการกาํหนดเป้าหมาย ซ่ึงอาจจะย ัง่ยืนหรือไม่ย ัง่ยืนก็ได้ภาวนา 

หมายถึง เจริญ เป็นความเจริญท่ีย ัง่ยืน มีการควบคุมและกาํหนดเป้าหมาย ซ่ึงคาํว่าภาวนาน้ีใช้ใน

การพฒันามนุษย ์คือ กายภาวนา จิตภาวนา ศีลภาวนา และปัญญาภาวนา โดยการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็น

การพฒันาท่ีสัมพนัธ์กบัมนุษย ์มีมนุษยเ์ป็นตวัตั้งในการพฒันา ซ่ึงหากมองไปวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน

เป็นการพฒันาท่ีสัมพนัธ์กับโลกและส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่หมายถึง การรักษามรดกของโลก 

ส่ิงแวดล้อมของโลกให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน จะเป็นแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมอย่างเดียว 
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นอกจากน้ีแนวคิดทางพระพุทธศาสนายงัถือว่ามนุษย์เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั คือให้คนเป็น

ศูนยก์ลางของการพฒันา เพื่อให้การพฒันาเป็นไปเพื่อการสร้างสันติสุขการอยู่ร่วมกนัระหว่าง

มนุษยก์บัธรรมชาติ โดยใชก้ารศึกษาเป็นกลไกในการดาํเนินการ และมีหลกัธรรมทางพุทธศาสนา

เป็นเคร่ืองมือ เป็นการใช้วฒันธรรมท่ีหมายรวมถึงวิถีชีวิตของคน เป็นฐานความคิดในการพฒันา 

คือจะมุ่งไปท่ีการพฒันาระบบการดาํเนินชีวิตของคนชุมชน และสังคม ตลอดจนสภาพแวดลอ้มให้

ดาํรงอยูด่ว้ยดีต่อเน่ืองเร่ือยไป โดยเห็นวา่พฤติกรรมของคนตอ้งปรับเปล่ียน และพฤติกรรมนั้นตอ้ง

โยงไปถึงคุณธรรม และมีความรู้กาํกบั คือความรู้ท่ีเป็นระบบ เห็นสรรพส่ิงเช่ือมโยงกนัเป็นระบบ 

เม่ือรวมพฤติกรรม คุณธรรม และความรู้ท่ีเป็นระบบแลว้ จะกล่าวไดว้า่ พฤติกรรมก็คือศีล คุณธรรม

คือสมาธิ และความรู้คือปัญญา เรียกวา่ไตรสิกขา ซ่ึงตอ้งพิจารณาให้กระจ่างวา่อะไรบา้งท่ีตอ้งปรับ

ในกระบวนการจดัการศึกษา คุณธรรมอะไรท่ีเป็นส่ิงดีงามท่ีจะตอ้งกล่อมเกลาจิตใจ รวมถึงความรู้ท่ี

เป็นระบบ คนตอ้งได้รับการพฒันาพฤติกรรม คุณธรรม และปัญญา คือการได้รับการพฒันาตาม

หลกัไตรสิกขา อนัไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา เม่ือกล่าวถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยไม่ใชค้าํวา่ ภาวนา 

แต่จะใช้คาํว่า พฒันา พระราชวรมุนี เสนอว่า ควรใช้คาํว่า สัมมาพฒันา คือการพฒันาท่ีชอบ 

หมายถึง เป้าหมายท่ีชอบ ท่ีถูกตอ้งเป็นไปเพื่อความดีงามของสังคม ซ่ึงแตกต่างกบั มิจฉาพฒันา คือ

การพฒันาท่ีผิดทางทาํให้เกิดวงจรชัว่ร้าย ท่ีมาทาํลายตวัเอง ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ทาํลายโลก  สัมมา

พฒันานั้น มิใช่การพฒันาเฉพาะส่วน แต่ตอ้งเป็นการบูรณาการ มีปัญญา โดยตอ้งสัมพนัธ์กบัการ

พฒันาทั้งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีไปพร้อม ๆ กนั นัน่คือ ตอ้มีองคป์ระกอบ 4 อยา่ง คือ กายภาวนา 

ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา ซ่ึงก็คือการพฒันาตอ้งเป็น สมพฒันาอนัหมายถึงการพฒันา

อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอรอบด้าน มีลกัษณะเป็นบูรณาการ ไม่เน้นด้านใดด้านหน่ึง คือ ทั้งมนุษย ์

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตอ้งไปพร้อม ๆ กนักล่าวโดยสรุปการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนืควรเป็น 

(1)  สัมมาพฒันา คือ การพฒันาท่ีชอบ 

(2)  สมพฒันา คือ การพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ 

(3)  ไม่ประมาท คือ เป็นกระบวนการพฒันาท่ีชอบ ท่ีดาํเนินไปดว้ยองคป์ระกอบ

ต่างๆ พร้อมกนั โดยมีคนเป็นศูนยก์ลาง 

พระพรหมคุณาภรณ์ (2551, น. 62) กล่าววา่ การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนนั้น เนน้เป้าหมาย

ทางเศรษฐกิจเหมือนเดิม แต่ตั้งเง่ือนไขเพิ่มเติมโดยการนาํประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ มาเป็นตวัคุม

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกทีหน่ึง 

ดนยั กิติภรณ์ (2544, น. 13) กล่าววา่ การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเป็นการพิจารณา ประเด็น

การพฒันาในมิติท่ีกวา้งกว่าการพฒันาโดยทัว่ไป ซ่ึงนอกจากจะพิจารณาการพฒันาทั้งเชิง ปริมาณ
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และเชิงคุณภาพแลว้ ยงัมีการนาํมิติดา้นเวลาเขา้มาพิจารณาประกอบดว้ย กล่าวคือ  การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยืนจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีการพฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบนั ให้ดีข้ึน ซ่ึง

สามารถทาํไดโ้ดยการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม โดยคาํนึงถึงมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย โดยสรุปแลว้ 

ทฤษฎีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนจะให้ความสําคญักบั 3 ปัจจยั คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

เม่ือปัจจยัทั้ง 3 เกิดความสมดุล ก็จะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในท่ีสุด และทฤษฎีการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยืนไดรั้บการพฒันาต่อโดยองคก์ารสหประชาชาติ จนเป็นปัจจยั 5 P’s สําหรับใช้เป็นกรอบใน

การจดัทาํเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ตามภาพท่ี 2.1 

  

 
 

ภาพที ่2.1  ปัจจยั 5 P’s ของสหประชาชาติสาํหรับการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

แหล่งทีม่า:  สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และพฒันา, 2559. 

 

ทั้งน้ี ในปัจจยั 5 P’s ของสหประชาชาติสาํหรับการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืนั้น ประกอบดว้ย   

(1)  คน (People) เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นสังคม  

(2)  ความมัง่คัง่ (Prosperity) เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้น เศรษฐกิจ  

(3)  โลก (Planet) เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัขา้งตน้น้ีถือ

ว่าเป็นไป ตามทฤษฎีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนแลว้ แต่องค์การสหประชาชาติได้เพิ่มเติมอีก 2 ปัจจยั

ข้ึนมาเพื่อทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงปัจจยัขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั  



27 

(4)  สันติภาพ (Peace)  

(5) ความเป็นหุน้ส่วน (Partnership) 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวคิดของท่าน ป.อ. ปยุตโต (2554, น. 24) ไดใ้ห้แนวคิด

เก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแบ่งออกเป็น 2 แนวคิดคือ 

(1)  คนและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

 

แนวคิดท่ีวา่ไดแ้ก่การปลูกฝังความรัก ความหวงแหนในสภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ินตนช่วยให้

ทุกคนมีความรับผิดชอบและมีส่วน ร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยเร่ิมจากบา้น

โรงเรียนและชุมชนการสร้าง จิตสํานึกและคุณธรรมในการดาํเนินชีวิตให้อุปโภคบริโภค

อยา่งเหมาะสมมีความพอดี และพอเพยีงตามความตอ้งการ 

 

(2)  แนวคิดในการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ี

ย ัง่ยนื 

 

ความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์กนัทั้งระบบจนพฒันาควบคู่ก้าวหน้าทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัและใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม

เป็นการพฒันา และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยืน (สถาบนัระหวา่ง

ประเทศเพื่อการคา้และพฒันา, 2559) 

 

วินัย วีระวฒันานนท์ (2538, น. 95-100) ได้เสนอแนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่า 

เป็นการพฒันาท่ีจะส่งผลต่อมนุษยแ์ละมวลมนุษยไ์ดอ้ยา่งถาวรมัน่คงท่ีมีหลกัการดงัน้ี 

1)  มนุษยจ์ะยงัตอ้งอาศยัปัจจยัในการดาํรงชีวิตจากทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นโลกน้ีเท่านั้น 

2)  การดาํรงชีวิตของมนุษยด์ว้ยกนั การดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ส่ิงแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนจะตอ้งเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

3)  การพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นพลงัสําคญัใน

การพฒันา ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งเร่งด่วน 

4)  การพฒันาคุณภาพประชากรและการใชท้รัพยากร จะเพิ่มข้ึนไดใ้นปริมาณท่ี

จาํกดัเท่านั้น 
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2.2  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

 

แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable  Development) จึงเกิดข้ึนจากความลม้เหลวของ

ทฤษฎีการพัฒนาสู่ความทันสมัย (Modernization) ท่ีเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Economic) จากการเพิ่มข้ึนของรายไดป้ระชาชาติ สินคา้ และบริการซ่ึงถือวา่เป็นทฤษฎีการพฒันา

แบบกระแสหลกั (Conventional Development Theory) ท่ีมีฐานคิดว่า ยิ่งมีอตัราการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจมากเท่าใด ประชาชนในประเทศยิ่งจะได้รับประโยชน์จากรายได้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน แม้ว่า

ประชาชนในภาคชนบทท่ีประสบกบัภาวะความยากจน ในระยะแรกอาจไม่ไดรั้บผลประโยชน์จาก

กระบวนการพฒันาแต่ในระยะยาวแลว้ประชาชนทุกคนจะไดรั้บประโยชน์จากกระบวนการท่ีผล

ของการพฒันาจะกระจายลง (Trickle Down Elfect) ไปยงัประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศโดย

เนน้การพฒันาดา้นอุตสหกรรม (Industrialization) ในอุตสหกรรมท่ีมีศกัยภาพให้มีความเจริญเติบ

โดเสียก่อนแลว้ความเจริญจะค่อยๆ แพร่กระจายสู่ชุมชน ทอ้งถ่ินรอบ ๆ (จามะรี เชียงทอง, 2549) 

รายงานการศึกษาวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) Quick Research ประเด็นเร่งด่วนของ

ประชาคมอาเซียน เร่ือง การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดแ้บ่งทฤษฎีการพฒันาออกเป็น 2 กระแส 

 

2.2.1  ทฤษฎกีารพฒันากระแสหลกั  

การพฒันาในคริสต์ทศวรรษ 1950 และ 1960 เป็นยุคเร่ิมต้นของทฤษฎี ความทนัสมัย 

(modernization theory) ซ่ึงเกิดข้ึนประมาณปี ค.ศ.1950 ถือเป็นทฤษฎีกระแส หลกัในการพฒันาของ

ประเทศต่างๆ ทัว่โลก ทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในยุคนั้น คือทฤษฎีของ Rostow (1960 อา้งถึงใน 

Haynes, 2008, pp. 20-24) จากหนงัสือเร่ือง “The Stages of Economic Growth: A Non-Communist 

Manifesto” ซ่ึงแบ่งขั้นของการพฒันาออกเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

1)  ขั้นสังคมแบบดั้งเดิม (Traditional Society) เป็นสังคมท่ีระบบเศรษฐกิจยงั ไม่มี

การขยายตวั การผลิตยงัมีขีดจ ากดัทั้งในเร่ืองการปรับปรุงพนัธ์ุพืชและ ระบบชลประทาน มีการทาํ

สงครามและการเกิดภยัพิบติัต่างๆ ประชาชนยงั ไม่มีความคิดท่ีจะพฒันา มีการเช่ือถือในโชคชะตา  

2)  ขั้นเตรียมการพฒันา (Precondition for Take-off) มีการสะสมทุนและ ความรู้

ทางวิชาการ มีการเร่ิมใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ โดยการ ปฏิวติัอุตสาหกรรม การศึกษา

ตอ้งใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจ สมยัใหม่ มีธนาคารหรือสถาบนัในการระดมเงินเพื่อ

การลงทุน โดยเฉพาะการ ขนส่งและการส่ือสาร รวมทั้งการหาวตัถุดิบในประเทศอ่ืนๆ  

3)  ขั้นกระบวนการพฒันา (Take-off) มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่ง รวดเร็วใน

ทุกด้าน มีการพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่ในภาคเกษตรและ อุตสาหกรรม มีการสร้างโรงงาน
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อุตสาหกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความ ตอ้งการหรือการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม

เปล่ียนเป็นเกษตร อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย ์โดยมีอตัราการลงทุน เงินฝาก หรือรายได ้ประชาชาติ

เพิ่มข้ึน  

4)  ขั้นทะยานเขา้สู่ความอุดมสมบูรณ์ (Drive to Maturity) มีการผลกัดนั เศรษฐกิจ

ใหเ้ติบโตเตม็ท่ี จนประสบความสําเร็จทุกดา้น ประชาชนมีรายไดต่้อ หวัเพิ่มข้ึนทุกภาคส่วน ทั้งใน

เขตเมืองและชนบท มีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อ สวสัดิการสังคมและการรักษาความปลอดภยัโดยมี

เป้าหมายการเป็นรัฐ สวสัดิการ 

5)  ขั้นอุดมสมบูรณ์ (The Age of Mass Consumption) เป็นขั้นท่ีสังคมมี การบริโภค

จาํนวนมาก ระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคง มีความอุดมสมบูรณ์ ทางการผลิตสินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรม ประชาชนมีรายได้เหลือกินเหลือ ใช้ การท่ีทฤษฎีความทนัสมยักลายเป็นทฤษฎี

กระแสหลกัของโลก จึงถูกนาํไปใชเ้ป็น ตน้แบบการพฒันาในหลายประเทศทัว่โลก ในราวปี ค.ศ. 

1960 ได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหา ความด้อยพฒันาในประเทศโลกท่ี 3 โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเทศแถบลาติน จึงทาํให้เกิดเป็นทฤษฎี พึ่งพา (Dependency Theory) ของ Andre Gunder Frank 

โดยอุดมคติของทฤษฎีการพึ่งพา คือ การหลุดพน้จากการพึ่งพา โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคญั คือ การ

ลดความไม่เท่าเทียมกนั การลดการ ว่างงาน การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการพฒันาแบบ

พึ่งตนเอง (ชนิตา รักษพ์ลเมือง, 2557) 

 

2.2.2  ทฤษฎกีารพฒันากระแสทางเลอืก  

ทฤษฎีการพฒันากระแสทางเลือก ภายหลงัการพฒันาประเทศตามแนวทางของทฤษฎีความ

ทนัสมยั (Modernization Theory) ซ่ึงเป็นตน้แบบของการพฒันาและไดแ้พร่กระจายไปทัว่โลก ได้

ประสบผลสําเร็จและก่อให้เกิดผลดี โดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจ ดงัเช่นในกรณีของประเทศญ่ีปุ่น 

และอีกหลายประเทศในเอเชียจนได ้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (New Industry Countries 

หรือ NICs) คือ  เกาหลีใต ้สิงคโปร์ ฮ่องกง และไตห้วนั ซ่ึงประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีถูก

คาดวา่จะเป็นเสือตวัท่ี 5 ของเอเชีย เช่นกนั แต่สุดทา้ยก็ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายดงักล่าวได ้อยา่งไร

ก็ดี การพฒันาตามแนวทางดงักล่าวน้ี ถึงแมจ้ะเกิดผลดี แต่ก็เกิดปัญหาในหลายด้านไปทัว่โลก

เช่นกนั โดยเฉพาะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  จนไดเ้กิดแนวคิดการพฒันาข้ึนใหม่หลายแนวคิดและใน

หลายประเทศเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประเทศ ต่างๆ ท่ีมกัเรียกว่าทฤษฎี “กระแสรอง” หรือ 

“กระแสทางเลือก” เช่น การพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) เศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) เศรษฐกิจแบบตลาด ทางสังคม (Social Market Economy) เศรษฐศาสตร์สี

เขียว (Green Economics) เศรษฐศาสตร์ ทางเลือก (Alternative Economics) เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
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(Buddhist Economics) การจดัการ ความรู้ (Knowledge Management) การสร้างพลงัอาํนาจ 

(Empowerment) ประชาสังคม (Civil Society) ทอ้งถ่ินนิยม (Localism) ชายขอบนิยม (Marginalism) 

และสตรีนิยม (Feminism) เป็นตน้ (สุมิตร สุวรรณ, 2554)  

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืกลายเป็นแนวคิดท่ีถูกพดูถึงมากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถ 

อธิบายและเสนอแนวทางแกปั้ญหาอนัเน่ืองมาจากการพฒันาตามทฤษฎีความทนัสมยัไดเ้น่ืองจาก

การ พฒันาอยา่งย ัง่ยนืสามารถทาํใหศู้นยก์ลางการพฒันาอยูท่ี่คนแทนท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจ  

การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนจึงกลายมาเป็นทางเลือกเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ เน่ืองจากคนสามารถเป็น 

หน่วยเชิงคุณภาพไดพ้อๆ กบัหน่วยเชิงปริมาณ (Schneider, 1973, p. 26)  

ทั้ งน้ีในการ ประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา (World 

Commission on Environment and Development หรือ WCED) เม่ือปี ค.ศ.1987 ไดใ้ห้นิยาม “การ

พฒันาอย่าง ย ัง่ยืน” ว่าหมายความถึง “การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่น

ปัจจุบนัโดยไม่ ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นหลงั” (Development 

that Meets the Needs of the Present without Compromising the Ability of Future Generations to 

Meet their Own Needs) ทั้งน้ี คาํวา่  “Sustainable Development” เม่ือนาํมาแปลเป็นภาษาไทยจะ

นิยมใช้อยู ่2 คาํคือ คาํว่า “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” และ “การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน” ทั้ง 2 คาํมีความหมาย

แตกต่างกนั เลก็นอ้ย โดยคาํวา่ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” หมายถึงความย ัง่ยืนท่ีมีอยูแ่ลว้โดยสมบูรณ์ ส่ือ

ถึงความ ย ัง่ยนืท่ีมีอยูจ่ริง เป็นคาํนิยมใชใ้นส่วนราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการ

ต่างประเทศ ส่วนคาํว่า “การพฒันาอย่างย ัง่ยืน” หมายถึงการพฒันาไปสู่ความย ัง่ยืนดว้ยการ

ตั้งเป้าหมาย และตอ้ง ใช้ความมุ่งมัน่ดาํเนินการอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง คาํน้ีมีความเป็นอุดมคติ

และตอ้งใช้ความพยายาม อย่างยิ่งเพื่อไปถึง จึงนิยมใช้ในสถาบนัการศึกษา (Schneider, 1973) 

ดงันั้น ในการวิจยั คร้ังน้ีจึงเลือกใชค้าํวา่ “การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน” เพื่อแสดงถึงความพยายามในการ

บรรลุเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

2.2.3  การพฒันาในคริสต์ทศวรรษ 1970 และ 1980    

เป็นยุคของทฤษฎีความ จาํเป็นพื้นฐาน (Basic Needs Theory) ซ่ึงเกิดจากแนวคิดของ

นกัวิชาการกลุ่มองคก์ารแรงงาน ระหวา่งประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) 

ซ่ึงเรียกร้องให้มีการดาําเนินการ วิเคราะห์เพื่อกาํหนดเง่ือนไขทางสังคม และการจดัเตรียมสถาบนั

ต่างๆ ก่อนการพฒันาตามทฤษฎีน้ี แนวทางการพฒันามาจากกรอบความคิดในการวางแผนจาก

ส่วนล่างไปสู่การวางแผนจากระดบับน (Bottom-up Planning) ตามความตอ้งการความจาํเป็นขั้น

พื้นฐานของประเทศ จุดเน้นสําคญัของ ทฤษฎีความจาํเป็นพื้นฐาน ซ่ึงประเทศไทยไดแ้นวคิดน้ีมา
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ใช้ในการจดัทาํรายงานผลการจดัเก็บขอ้มูล ความจาํเป็นพื้นฐาน แต่เม่ือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

เกิดข้ึน ประเทศต่างๆ จึงจาํเป็นตอ้งขอรับความ ช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(International Monetary Fund หรือ IMF) โดย IMF กลายเป็นผูใ้ห้เงินกู ้โดยจะมีหลกัการและแนว

ทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างทาง เศรษฐกิจท่ีไดน้าํไปใช้กบัทุกประเทศเรียกว่า 

Structural Adjustment Programs หรือ SAPs ซ่ึงเป็น แผนงานอยา่งกวา้งๆ ท่ีอาจจะแตกต่างใน

รายละเอียดข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ของวิกฤตการณ์ในแต่ละประเทศ โดยสรุปมีหลกัการสําคญั 4 

ประการ คือ  

1)  มาตรการสร้างเสถียรภาพ (Stabilization) เป็นมาตรการควบคุมเงินเฟ้อ โดย

กาํหนดให้รัฐบาลลดงบประมาณลง ให้บรรดาธนาคารในประเทศเขม้งวด การปล่อยสินเช่ือให้

เหลือน้อยท่ีสุด ให้เพิ่มภาษีอากร ข้ึนราคาค่า สาธารณูปโภค ลดงบประมาณสนับสนุนด้าน

สวสัดิการสังคม หรือ งานบริการ ของรัฐทุกประเภทท่ีไม่ก่อให้เกิดผลทางการผลิต ให้ลดค่าเงินลง

เม่ือเทียบกบั เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ  

2)  มาตรการเปิดเสรีทางการเงินการลงทุน (Liberalization) ให้ยกเลิก ขอ้จาํกดัการ

ควบคุมการไหลเขา้ออกของเงินตราต่างประเทศ และลดหรือ ยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินเขา้

ออกให้เหลือนอ้ยท่ีสุด ให้เปิดเสรีให้กบั การลงทุนจากต่างประเทศ ให้ทุนต่างชาติสามารถซ้ือหุ้น

ในสถาบนัการเงิน อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆ ได้เสรีมากข้ึน ยกเลิกการควบคุมการ

คุม้ครองอุตสาหกรรมในประเทศให้สิทธิพิเศษในด้านการลดภาษีให้กบับริษทั ต่างชาติท่ีเขา้มา

ลงทุน  

3)  มาตรการเลิกการควบคุม (Deregulation) ให้เลิกการคุม้ครองค่าจา้ง แรงงานขั้น

ตํ่ า  และสวสัดิการคนจน ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด อนุมัติให้ ทุนต่างชาติเข้ามาตั้ ง

โรงงานผลิตไดอ้ยา่งเสรี และมีขอ้จาํกดันอ้ยท่ีสุด (เช่น เร่ืองการควบคุมมลภาวะ หรือเร่ืองของการ

ส่งยา ยาฆ่าแมลง ท่ีถูกหา้มขายใน สหรัฐฯ ก็ใหส่้งเขา้มาขายมาในประเทศท่ีเป็นลูกหน้ีได)้ 

4)  มาตรการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นของเอกชน (Privatization) โดยให้รัฐ ขาย

หรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อท่ีทุนต่างชาติจะไดเ้ขา้มาซ้ือได ้IMF เช่ือวา่ เง่ือนไขขา้งตน้เป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นในการเป็นหลกัประกนั ให้ทุนต่างชาติไหลเขา้ ออกไดอ้ยา่งเสรี กลา้ท่ีจะเขา้มาลงทุน ทาํให้

เครดิตของประเทศดีข้ึน ซ่ึง มาตรการท่ีเสนอโดย IMF ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ IMF 

ไดต้ั้ง เง่ือนไขหรือกรอบใหรั้ฐบาลของประเทศนั้นๆ  
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2.2.4  การพฒันาในคริสต์ทศวรรษ 1990 และ 2000  

ยคุแห่งการพฒันาของ John Williamson (1993) ซ่ึงไดน้าํเสนอแนวทางการปรับโครงสร้าง

ระบบเศรษฐกิจ เม่ือปี ค.ศ.1989  ซ่ึงนิยมเรียกวา่ “ฉนัทามติแห่งวอชิงตนั” (Washington Consensus) 

อนัประกอบดว้ยนโยบาย 9 ชุด ดงัน้ี  

1)  นโยบายวา่ดว้ยวินยัทางการคลงั (Fiscal Discipline) Williamson ใชค้าํ วา่ “วินยั

ทางการคลงั” ในความหมายอยา่งกวา้ง โดยเนน้การลดการขาดดุล ทางการคลงั (fiscal deficit) มิได้

ใชใ้นความหมายอยา่งแคบ ซ่ึงเจาะจงให้ หมายถึงการ ใชง้บประมาณสมดุล (balanced budget) อนั

เป็นแนวนโยบาย งบประมาณท่ีกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ พยายามกดดนัให้ ประเทศใน โลก

ท่ีสามดาํเนินการ ประเทศในละตินอเมริกาและ ประเทศอ่ืน ๆ ในโลกท่ี สามมกัจะ มีการใชจ่้ายเกิน

ตวั การใช้งบประมาณขาดดุล นอกจากจะสร้าง แรงกดดนัของเงินเฟ้อ และบัน่ทอนฐานะความ

มัน่คงทางการคลงัแลว้ ยงัทาํให้ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) ขาดดุลอีกดว้ย การลดการ

ขาดดุล ทางการคลงั จะก่อใหเ้กิดผลในทางตรงกนัขา้ม นอกจากฐานะการคลงัมีความมัน่คงมากข้ึน

และแรงกดดนัเงิน เฟ้อลดลงแลว้ ดุลบญัชีเดิน สะพดัยงัขาดดุล นอ้ยลงอีกดว้ย  

2)  นโยบายว่าด้วยการจัดลําดับความสําคัญของรายจ่ายรัฐบาล โดยเสนอให ้

กาํหนดแนวนโยบายงบประมาณท่ีสําคญั 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก รัฐบาลควรยกเลิกหรือ

ลดการใหเ้งินอุดหนุน (Subsidy) เพราะการใหเ้งิน อุดหนุนเก้ือกูลให้ความไร้ประสิทธิ ภาพดาํรงอยู ่

นอกจากน้ีการใหเ้งินอุดหนุน ยงับิดเบือนความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  

และประการท่ีสอง รัฐบาลควรให้ความสําคญัในการจดัสรรงบประมาณด้านการศึกษาและการ

สาธารณสุข รวมตลอดจนการลงทุนดา้น โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) การใช้

จ่ายดา้นการศึกษา และการสาธารณสุขมีผลต่อการสะสม ทุนมนุษย ์(Human Capital) ส่วนการ

ลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะมีผลเก้ือกลูการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม  

3)  นโยบายวา่ดว้ยการปฏิรูปภาษีอากร (Tax re-form) โดยเสนอแนวทางการ ปฏิรูป

ภาษีอากร 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก คือ การปฏิรูประบบภาษี อากรควรเน้นการขยายฐาน

ภาษี (Tax Base) มากกวา่การปรับอตัราภาษี  (Tax Rate) การขยายฐานภาษีจะช่วยให้รัฐบาลมีรายได้

เพิ่มข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองจาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจาํนวนมากมิไดอ้ยู่ใน 

ความครอบคลุมของฐานภาษี การปรับอตัราภาษีมีผลกระทบต่อโครงสร้าง ส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ 

โดยท่ีการข้ึนภาษีในอตัราสูงอาจเป็นส่ิงจูงใจให้มีการ หลบเล่ียงภาษี (Tax Evasion) และประการท่ี

สอง คือ อตัราภาษีส่วน เปล่ียนแปลง (Marginal Tax Rate) ควรกาํหนดให้อยูใ่นอตัราตํ่า การเก็บ 

อตัรา ภาษีส่วนเปล่ียนแปลงในอตัราสูงมีผลลิดรอนส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ  
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4)  นโยบายว่าดว้ยอตัราดอกเบ้ีย โดยเสนอแนวนโยบายอตัราดอกเบ้ีย 2 ประการ 

กล่าวคือ ประการแรก อตัราดอกเบ้ียควรปล่อยให้เป็นเร่ืองของ กลไกตลาดการเงินภายในประเทศ 

รัฐบาลมิควรควบคุมอตัราดอกเบ้ีย และ ประการท่ีสอง หากจะมีการกาํหนดนโยบายอตัราดอกเบ้ีย 

รัฐบาลควร ดาํเนินการให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Real Interest Rate) มีค่าเป็นบวก ทั้งน้ี อตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หมายถึง อตัราดอกเบ้ียในนาม (Nominal Interest Rate) หกัดว้ยอตัราเงินเฟ้อ หาก

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงมีค่าติดลบ นอกจาก จะบัน่ทอนส่ิงจูงใจในการออมแลว้ ยงัอาจเป็นเหตุให้

เงินทุนเคล่ือนยา้ยออก นอกประเทศอีกดว้ย ในกรณีตรงกนัขา้ม การท่ีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงมีค่า 

เป็นบวกยอ่มมีผลในการใหส่ิ้งจูงใจในการออม และยบัย ั้งการเคล่ือนยา้ย เงินทุนออกนอกประเทศ  

5)  นโยบายวา่ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน โดยเสนอใหด้าํเนินนโยบายอตัรา แลกเปล่ียนท่ี

เก้ือกลูการแข่งขนั (Competitive Exchange Rate) ซ่ึง หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนท่ีเก้ือกลูการส่งออก  

6)  นโยบายว่าด้วยการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ โดยเสนอแนวนโยบาย 

การคา้เสรี 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก การทาํลายกาํแพงภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) ดว้ย

การลดอากรขาเขา้ให้อยูใ่นระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะ เป็นไปได ้ทั้งน้ีเพื่อให้การคา้ระหว่างประเทศ

เผชิญกบัอุปสรรค ดา้นภาษี ศุลกากรนอ้ยท่ีสุด โดยท่ีการขยายตวัของการคา้ระหวา่งประเทศจะชกั

นาํให้ เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และประการท่ีสอง รัฐบาลไม่ควรเก็บอากรขาเขา้จากสินคา้ขั้นกลาง 

(Intermediate Goods) ท่ีใช้ไปในการผลิตเพื่อการ ส่งออก การเก็บอากรขาเขา้จากสินคา้ขั้นกลาง

กระทบต่อตน้ทุนการผลิต  การท่ีตน้ทุนการผลิตอยู่ในระดบัสูงยอ่มบัน่ทอน ฐานะการแข่งขนัใน 

ตลาดโลก การเลิกเก็บอากรขาเขา้จากสินคา้ขั้นกลางจะช่วยเสริมฐานะการ แข่งขนัดงักล่าวน้ี  

7)  นโยบายว่าดว้ยการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment 

หรือ FDI) โดยเสนอให้รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม การลงทุนจากต่างประเทศ โดยหวงั

ผลประโยชน์สําคัญอย่างน้อย 2 ด้าน ด้านหน่ึงได้แก่ การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ 

(Capital Inflow) อีกดา้นหน่ึง ไดแ้ก่ การถ่ายโอนเทคโนโลยแีละทกัษะระหวา่งประเทศ  

8) นโยบายว่าด้วยการถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสู่ภาคเอกชน 

(Privatization) โดยเสนอให้ลดบทบาทของรัฐบาลในด้านการผลิต สินค้า และบริการต่าง ๆ 

โดยตรง โดยการถ่ายโอนหน้าท่ีการผลิตไปให้ภาคเอกชน ผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการดาํเนิน

นโยบายดังกล่าวน้ี นอกจากจะช่วยลด ขนาดและบทบาทของรัฐบาลแล้ว ย ังอาจช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ ประกอบการอีกดว้ย เหตุผลท่ี Williamson (1973) มองการณ์ในดา้นดีจาก

นโยบาย การถ่ายโอนการผลิตไปสู่ภาคเอกชน คือ วิสาหกิจเอกชนมีความเป็นเจา้ของ (Ownership) 

และความรับผิด (Accountability) ชดัเจนมากกวา่รัฐวิสาหกิจ ผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจ แมโ้ดยนิตินยัมี

ส่วนเป็นเจา้ของรัฐวิสาหกิจ แต่โดย   พฤตินยัมิไดส้ านึกถึงความเป็นเจา้ของดงักล่าว การบริหาร

จดัการจึงมิไดทุ้่มเท และรับผดิมากเท่าผูเ้ป็นเจา้ของในวสิาหกิจเอกชน  
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9)  นโยบายว่าดว้ยการลดการควบคุมและการกาํกบั (Deregulation) โดย เสนอให้

รัฐบาลลดการควบคุมและการกาํกบัระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ ทั้งน้ีโดยให้เหตุผลว่า 

การควบคุมและการกาํกบัมากเกินไป นอกจากจะตอ้งเสียตน้ทุนสูง โดยท่ีอาจไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ี

คาดวา่จะไดแ้ลว้ ยงัเก้ือกลูการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง และเปิดช่องให้ผูมี้อาํนาจใชอ้าํนาจในทาง ฉ้อฉล 

เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลอีกดว้ย ในประการสําคญั ผูป้ระกอบ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

เล็ก ซ่ึงเป็นจกัรกลสําคญัในการพฒันา เศรษฐกิจในโลกท่ีสาม โดยทัว่ไปแลว้ไม่สามารถเขา้ถึงผูมี้

อาํนาจ ในขณะท่ี กลุ่มทุนขนาดใหญ่สามารถหลุดพน้จากกระบวนการควบคุมและกาํกับของ 

รัฐบาลได้ ทั้งน้ีโดยอาศยัประโยชน์จากความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์ นโยบายว่าด้วยกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์น (Property Rights) โดยเสนอให้ กาํหนดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นให้ชดัเจน (Property 

Rights Assignment) ความไม่ชดัเจนในกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น นอกจากจะก่อใหเ้กิดความไม่ชดัเจน 

ในความเป็นเจ้าของแล้ว ยงัสร้างความไม่ชัดเจนในความรับผิดอีกด้วย ความ ไม่ชัดเจนใน

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ความหย่อนยานในการบงัคบัใช้กฎหมายและความไร้ประสิทธิภาพของ

กระบวนการยติุธรรม ทาํลายส่ิงจูงใจในการ ออมและในการสะสมทรัพยสิ์น ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อการ

เติบโตของระบบทุนนิยม ปัญหาเศรษฐกิจส่วนใหญ่มาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ประเทศต่างๆ  ไม่

สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจหรือมาตรการการเงินการคลงัเพียงอย่างเดียว 

มาตรการเหล่าน้ีทาํไดเ้พียงประคบัประคองเศรษฐกิจเท่านั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างย ัง่ยืน 

และในท่ีสุด ฉันทามติแห่งวอชิงตันของ Williamson (1973) ก็ถูกตั้ งค ําถามและเกิดการ

วิพากษ์วิจารณ์มากมาย ทาํให้การพฒันาของโลกก้าวเขา้สู่ยุคหลังฉันทามติแห่งวอชิงตนั (Post 

Washington Consensus) หลงัจากนั้น สหประชาชาติจึงเสนอให้มีการกาํหนดเป้าหมายการพฒันา

แห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals หรือ MDGs) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

ของโลกระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2557 (ค.ศ. 2000-2015) จาํนวน 8 เป้าหมาย ประกอบดว้ย  

เป้าหมายท่ี 1 ขจดัความยากจนและความหิวโหย 

เป้าหมายท่ี 2 ใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

เป้าหมายท่ี 3 ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกนัทางเพศ 

เป้าหมายท่ี 4 ลดอตัราการตายของเด็ก 

เป้าหมายท่ี 5 พฒันาสุขภาพสตรีมีครรภ ์

เป้าหมายท่ี 6 ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรค สาํคญัอ่ืน ๆ 

เป้าหมายท่ี 7 รักษาและจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเป็นหุน้ส่วนเพื่อการพฒันาในประชาคมโลก 
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2.3  องค์ประกอบของการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

 

ในการศึกษาแนวคิดและองคป์ระกอบการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีนกัวิชาการในหลากหลายสาขา

และสถาบนัต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายและองคป์ระกอบการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไวใ้นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกล่าววา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือการพฒันาท่ีเน้น

ใหม้นุษยค์าํนึงถึงขีดจากดัของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และให้มีการดาํเนินการพฒันาควบคู่ไป

กบัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยให้เป็นการพฒันาท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของคนทั้งในยุคปัจจุบนัและยุคต่อๆไปอย่างเท่าเทียมกนัหลักการสําคญัของการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ การสร้างสมดุลระหวา่ง 3 มิติของการพฒันา ไดแ้ก่  

1) มิติการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นการพฒันาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอยา่งมี 

คุณภาพ กระจายรายไดใ้หเ้อ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนท่ีมีรายไดต้ ํ่า 

2) มิติการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมี

ผลิตภาพสูงข้ึน ส่งเสริมใหเ้กิดสังคมท่ีมีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3) มิติการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ี

ระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิมได ้การปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีระบบ

นิเวศสามารถดูดซบัและทาํลายมลพิษนั้นได ้โดยใหส้ามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากร ประเภทท่ีใช้

แลว้หมดไปได ้(ดลพฒัน์ ยศธร, 2542, น. 37) 

วรัญ�ู เวียงอาํพล (2546) กล่าวไวว้า่ การพฒันาแบบยัง่ยืนตอ้งเป็นการสร้างสรรคใ์ห้ชีวิต

และสังคมดีข้ึน โดยตอ้งมีการพฒันา 4 องคป์ระกอบ คือ ธรรมชาติ/ส่ิงแวดลอ้ม สังคม จิตใจ/มนุษย ์

และเศรษฐกิจ ดงัน้ี 

1)  ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คือ ยงัคงส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติให้เหมือนเดิม

ท่ีสุด ไม่ควรให้ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปมากนกั หรือถา้จาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตอ้งชดเชย

หรือ ทดแทนธรรมชาติท่ีเสียไป มนุษยต์อ้งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสู่ส่ิงแวดล้อม การแก้ไขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน 

จะตอ้งไดรั้บความสนใจทั้งในระดบันโยบาย ระดบัการวางแผน และระดบัปฏิบติั 

2)  สังคมคือ ประชาชนมีคุณภาพดี กินดีอยู่ดี สังคมปลอดภยัสงบสุขเป็นสังคมท่ี

ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ยงัคงมีวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน 

3)  จิตใจและมนุษย์ ต้องมีการพฒันาทั้ งด้านร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งและ

สมบูรณ์อยูเ่สมอ โดยเฉพาะในเร่ืองของจิตใจ 

4)  เศรษฐกิจ ตอ้งมีการหมุนเวียนของรายได ้มีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน มีการ

ผลิตท่ีเหมาะสมกับทรัพยากรและความต้องการของผูบ้ริโภค โดยท่ีการผลิตตอ้งไม่ก่อให้เกิด
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มลภาวะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แบบใหม่ท่ีสอดคล้องกบัการอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วประหยดั และปลอดภยัให้แก่ชุมชน

รวมทั้งเป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร 

Todaro (2000, pp. 16-18) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 3 ประการของการพฒันา หลกั 3 

ประการท่ีเป็นฐานทางดา้นแนวคิดและแนวปฏิบติั คืออาหารท่ีเพียงพอแก่การยงัชีพ (Sustenance) 

การนบัถือตนเอง (Self-esteem) และเสรีภาพ (Freedom) ค่านิยมทั้งสามเป็นเป้าหมายท่ีทุกคนและ

ทุกสังคมแสวงหาและเป็นความจาํเป็น พื้นฐานของมนุษย ์

การยงัชีพ คือความสามารถท่ีจะบรรลุความจาํเป็นพื้นฐาน (Sustenance: The Ability to 

Meet Basic Needs) มนุษยทุ์กคนตอ้งการส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั 

สุขภาพ อนามยัและการได้รับความคุม้ครอง ถ้าขาดส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้เกิด “การดอ้ยพฒันาอย่าง 

สมบูรณ์” (Absolute Under Development) หนา้ท่ีพื้นฐานของกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจทุก ชนิดจึง

มุ่งท่ีจะตอบสนองความจาํเป็นพื้นฐานเหล่าน้ี การพฒันาเศรษฐกิจจึงเป็นเง่ือนไขท่ี จาํเป็นเพื่อการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวติ การเพิ่มของรายไดต่้อหวั การขจดัความยากจนสัมบูรณ์ โอกาสการมีงานทาํท่ี

เพิ่มข้ึน และการลดความไม่เท่าเทียมกนัทางดา้นรายไดจึ้งเป็นเง่ือนไขท่ี จาํเป็น (Necessary) แต่ยงั

ไม่ใช่เง่ือนไขท่ีเพียงพอ (Sufficient) ในการพฒันาสหประชาชาติในรายงานการพฒันามนุษย ์ค.ศ.

1994 อธิบายในเร่ืองน้ีว่า“มนุษยเ์ราเกิดมาพร้อมกบัความสามารถเชิงศกัยภาพบางอย่าง เป้าหมาย

ของการ พฒันาอยูท่ี่การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีประชาชนทุกคนสามารถเพิ่มความสามารถของตน (จาก

ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวั) และการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการขยายโอกาสสําหรับคนรุ่น ปัจจุบนัและคน

รุ่นอนาคต พื้นฐานท่ีแทจ้ริงของการพฒันามนุษยคื์อการดาํรงชีพอยู่ได”้ความมัง่คัง่ร่ําารวยเป็นส่ิง

สาํคญัสาํหรับชีวติมนุษย ์แต่การจดจ่ออยูก่บัเร่ืองน้ีอยา่ง เดียวเป็นเร่ืองท่ีผิดดว้ยเหตุผลสองประการ

คือ  

1) การสะสมความมัง่คัง่ไม่จาํเป็นสําหรับการเติมเต็มทางเลือกท่ีสําคญับางอย่าง

ของมนุษย ์ประการท่ีสอง ทางเลือกของมนุษยไ์ปไกลกวา่ความเป็นอยูท่ี่ดีทางเศรษฐกิจ” (United 

Nations Development Program, 1994, p. 13,15 อา้งถึงใน Todaro, 2000, p. 17) 

2) การนบัถือตวัเอง: ความเป็นคน (Self-Esteem: To Be a Person) การมีชีวิตท่ีดีคือ

การนบัถือตวัเอง ซ่ึงหมายถึง ความรู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่าและนบัถือตวัเอง ไม่ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือ

เพื่อประโยชน์ของคนอ่ืน มนุษยทุ์กคนและทุกสังคมลว้นแสวงหาความนบัถือตวัเองไม่ว่าจะเรียก

ด้วยถ้อยคาํอย่างอ่ืน เช่น ความเป็นตวัของตวัเอง (Authenticity) อตัลกัษณ์ (Identity) ศกัด์ิศรี 

(Dignity) ความยกของนบัถือ (Respect) เกียรติ (Honor) การยอมรับ (Recognition) ธรรมชาติและ

รูปแบบของ การนบัถือตวัเองอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคมและในแต่ละวฒันธรรม อยา่งไรก็
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ตาม เม่ือมี การยกยอ่ง "ค่านิยมความทนัสมยั” ของประเทศท่ีพฒันาแลว้ หลายสังคมในประเทศโลก

ท่ีสาม ท่ีมีจิตสาํนึกในคุณค่าของตวัเองอาจเกิดความสับสนทางวฒันธรรมเม่ือตอ้งมาเจอกบัสังคมท่ี 

กาํวหนา้กวา่ในทางเศรษฐกิจและเทคโนโลย ีทั้งน้ีเพราะความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของชาติ กลายมา

เป็นมาตรวดัของทั้งโลก และการท่ีประเทศท่ีพฒันาแล้วผูกติดกบัค่านิยมในทางวตัถุ ความมีค่า 

(Worthiness) และการยกย่องนับถือ (Esteem) จึงถูกนาํไปผูกกบัความมงคงทางเศรษฐกิจด้วย

เสรีภาพจากการตกเป็นทาส มีความสามารถเลือกเอง (Free dom Servitude: To Be Able to Choose)  

3) คุณค่าประการท่ีสามท่ีประกอบเป็นความหมายของการพฒันาคือเสรีภาพ คุณค่า

ในท่ีน้ีหมายถึงการถูกปลดปล่อยจากเง่ือนไขท่ีแปลกปลอมเชิงวตัถุ และจากการตกเป็น ทาสทาง

สังคมต่อธรรมชาติ (ความหวาดกลวัธรรมชาติจนตอ้งสวดออ้นวอนหรือบูชายญัเพื่อ แสดงความ

สยบต่อธรรมชาติ) ต่อความเขลา ต่อคนอ่ืน (ถูกบงัคบัให้เช่ือฟังคนอ่ืน) ต่อความ ทุกข ์ต่อสถาบนั

ต่าง ๆ และต่อความเช่ือแบบบา้ลทัธิ เสรีภาพเก่ียวขอ้งกบัการขยายทางเลือกสําหรับสังคมและ

สมาชิกของสังคม พร้อม ๆ กบัการขจดัอุปสรรคภายนอกเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางสังคมท่ีเรา

เรียกวา่การพฒันา  (United Nations Development Program, 1994, pp. 13-15 อา้งถึงใน Todaro, 

2000, p. 18) 

4) Lewis อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกบัเสรีภาพ

จากการตกเป็นทาส โดยสรุปวา่ “ขอ้ดีของความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ใช่อยูท่ี่วา่ความมัง่คัง่

ทาํให้เกิดความสุข แต่อยู่ท่ีการการเพิ่มทางเลือกให้มนุษย"์ ความมัง่คัง่ช่วยให้คนสามารถควบคุม

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทาง กายภาพ (โดยการผลิตอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั) ไดดี้กวา่ถา้คนยงัจน

อยู ่ความมัง่คัง่ยงัทาํให้ คนเลือกท่ีจะใชเ้วลาว่างไดม้ากข้ึน มีสินคา้และบริการมากข้ึน หรือเลือกท่ี

จะปฏิเสธ ความสําคญัของความตอ้งการทางวตัถุและเลือกใช้ชีวิตท่ีทาํให้เกิดความพอใจทางจิต

วญิญาณ นอกจากน้ีเสรีภาพของมนุษยย์งัหมายรวมถึงเสรีภาพทางการเมือง ความมัน่คงส่วนบุคคล 

นิติธรรม เสรีภาพในการแสดงออกทางการพูดและการกระทาํ การมีส่วนร่วมทางการ เมือง และ

ความเสมอภาคทางโอกาส ประเทศท่ีไดช่ื้อวา่ประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจสูงในช่วงทศวรรษ 

1970s และ1980s (เช่น ซาอุดิอารเบีย ชิลี เกาหลีใต ้สิงคโปร์ มาเลเซีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย ตุรกี 

และจีน กบัอีกหลาย ๆ ประเทศ) ไม่ไดรั้บคะแนนท่ีสูงจากการ ประเมินของสหประชาชาติ (UNDP) 

ตามดชันีเสรีภาพของมนุษย ์(Human Freedom Index) ในปี ค.ศ.1991 (United Nations Development 

Program, 1992, p. 20, อา้งถึงใน Todaro, 2000, p. 18) 

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม กล่าวว่า สําหรับชาวพุทธแลว้ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนควรเป็นการ

พฒันาเพื่อสร้างสังคมท่ีย ัง่ยนื ควบคู่กบัตอบสนองความตอ้งการของตนได ้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

สัตวโ์ลก และประชาชนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตตอ้งเดือดร้อน นัน่หมายความวา่ การทาํกิจกรรมของ
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มนุษย์ต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ต้องบูรณาการทั้งเศรษฐกิจและธรรมชาติเข้า

ดว้ยกนั เพื่อจะพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติ และกาจดัความยากจนออกไป ดงันั้น การพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืจึงสรุปได ้ดงัน้ี 

1)  ตอ้งมีการวางนโยบายประชากรให้เหมาะสม เช่น ควบคุมจาํนวนประชากรดว้ย

การวางแผนครอบครัว ในการแกปั้ญหาประชากรท่ีสาคญัอยา่งหน่ึงคือการแกปั้ญหาทางการศึกษา 

เพราะจะครอบคลุมไปถึงการแก้ปัญหาด้านอ่ืนๆทั้ งหมด ทั้ งปัญหาความยากจน สาธารณสุข 

ตลอดจนการอนุรักษธ์รรมชาติ 

2)  ตอ้งอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและ

อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถดาํเนินการได้หลายวิธี เช่น การประกาศพื้นท่ีเป็นป่าสงวน วน

อุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์าการฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม การรักษา

ดิน นา้และอากาศใหป้ลอดสารเคมีและมลภาวะ 

3)  การผลิตเทคโนโลยีกําจัดนํ้ าเสีย ตลอดจนการปรับเปล่ียนการใช้ชีวิตไม่

สุรุ่ยสุร่าย ประหยดัพลงังาน (พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, 2561, น. 26 ) 

 

2.4  แนวทางและเป้าหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

 

สําหรับแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นตอ้งทาํเพื่อแกค้วามผิดพลาดในการพฒันาท่ีผ่านมา

และความผิดพลาดในการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สู่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีสมบูรณ์ข้ึน ดว้ยการปรับปรุง

ส่ิงท่ีมีจากระบบเก่า นาํแนวคิดท่ีปรับเปล่ียนใหม่มาใช้ปฏิบติั ประสาน กบัองค์ประกอบเดิม โดย 

สมพจน์ กรรณนุช ไดแ้ยกประเด็นไวด้งัน้ี 

 

2.4.1  Environment คือส่ิงแวดล้อม หรือปัญหาเกดิจากปัจจัยสําคัญได้แก่ 

1) Population  หรือ ประชากร ซ่ึงเป็นผูก่้อให้เกิดปัญหาต่างๆ และปัญหา

Overpopulation ตอ้งมีการวางนโยบายประชากร ซ่ึงปัจจุบนัในหลายประเทศก็ประสบความสําเร็จ

พบวา่มีแนวโนม้การเพิ่มของประชากรลดลง การศึกษาก็หมายถึงการพฒันาอยา่งหน่ึงโดยหมายถึง

การพัฒนาคน ซ่ึงได้เป็นท่ียอมรับกันแล้วว่าเป็นแกนกลางของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนต้องขยาย

ความหมายของการศึกษาแบบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั การท่ีทาํให้คนร่ํารวยมัง่มีสุขภาพดีข้ึน และ

บริโภคทรัพยากรธรรมชาติและระบายของเสียให้แก่ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จาํเป็นตอ้งมีการปลูกฝัง

ค่านิยมแนวความคิดในทางจริยธรรมต่อไป 
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2)  Depletion หรือ การร่อยหรอสูญส้ินไปของทรัพยากร ซ่ึงจะตอ้งหยุดย ั้งการ

ทาํลายทรัพยากรและฟ้ืนฟูใหก้ลบัสมบูรณ์ข้ึนมา มีการหมุนเวยีนใช ้(Recycle) 

3)  Pollution คือมลภาวะ ของเสีย สารพิษ ซ่ึงตอ้งกาํจดัทาํให้ลดนอ้ยลงหรือทาํให้

หมดไป 

 

2.4.2  Development  

Development คือ การพฒันา วิทยาศาสตร์ เปล่ียนจากมุ่งหาความรู้ท่ีจะเอามาสร้าง

เทคโนโลย ีเพื่อจะใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นการใชว้ิทยาศาสตร์ในคน้หาความรู้

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เทคโนโลยี มีทิศทางใหม่ คือทั้งผลิตและใชใ้นการบริโภคความมุ่ง

หมายอยา่งใหม่ท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มแต่ให้เก้ือกูลต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งผลิตมาเพื่อแกไ้ขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มโดยตรงกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ก่อของเสียมากเกินไป และมีการแบ่งปันตอ้งอาศยั

องค์ประกอบอ่ืนดว้ยโดยเฉพาะการเมือง เช่น นโยบายของรัฐ การออกกฎหมาย การเก็บภาษี และ

งบประมาณ เป็นตน้และท่ีสําคญัท่ีสุด คือการศึกษา การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะทาํสําเร็จไดน้ั้น คนตอ้งมี

จริยธรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากการปฏิบติัตามแนวทางใหม่ ล้วนแต่เป็นการฝืนนิสัยของมนุษย์ในยุค

ปัจจุบนั ท่ีอยูใ่นสังคมบริโภคเป็นอยา่งมาก การแกปั้ญหาสภาพแดลอ้มจึงเร่ิมมีความเคล่ือนไหว ท่ี

สําคญัในการร้ือฟ้ืนเร่ืองจริยธรรม ตอ้งมีสังวร หรือ สํารวม ตอ้งมีมตัตญั�ุตามีความรู้จกัประมาณ 

ตอ้งมีความรู้สึกรับผิดชอบ ตอ้งมีการรู้จกัยบัย ั้งควบคุมตนเอง ตอ้งเปล่ียนนิสัยการบริโภค ตอ้ง

เปล่ียนวิธีดาํเนินชีวิตใหม่ ฯลฯรายได้สมํ่าเสมอ เพราะถ้าคนยากจนมากก็จะไปบุกรุกทาํลาย

ทรัพยากรธรรมชาติให้หมดไป แต่ถ้ามีการกระจายรายได้เฉล่ียให้ประชาชนมีความเป็นอยู่

สมํ่าเสมอกนั ก็จะแกไ้ขปัญหาไดดี้ข้ึน 

 

2.4.3  Human Development  

Human Development คือ การพฒันามนุษย ์ตอ้งมีการพฒันาใหค้รบ 3 ดา้นคือ 

1)  ดา้นพฤติกรรม และวิธีใช้ชีวิต ตลอดจนการทาํมาหาเล้ียงชีพ และวิธีปฏิบติัใน

การผลิตบริโภคแข่งขนั และอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมท่ีดีเป็นช่องทางให้จิตใจพฒันาและ

ช่วยใหปั้ญญางอกงาม  

2)  ดา้นจิตใจ เน่ืองจากจิตใจของมนุษยน์ั้นเป็นตวัหลกัเพื่อใช้สําหรับช้ีวดัส่ิงท่ีจะ

เกิดข้ึนหลงัจากสภาพจิตใจเปล่ียนแปลงไปเม่ือจิตใจดี มีความสุขก็จะส่งผลให้จิตใจมัน่คง สถิติ

ปัญญาของบุคคลนั้นก็จะดีตามไปด้วย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

ดงันั้นผูท่ี้ควรจะตอ้งปฏิบติัใหไ้ดคื้อ พอ่แม่ ผูใ้หญ่ ครูอาจารย ์เป็นตน้ ควรนาํเสนอให้กบัเด็กหรือผู ้
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ท่ีด้อยกว่า โดยแสดงให้เห็นถึงความรัก รู้จกัช่ืนชมปรารถนาดี แสดงความเป็นมิตรพร้อมทั้งเร้า

จิตสาํนึกท่ีจะกา้วเขา้ไปร่วมสร้างสรรค ์

3)  ดา้นปัญญา คือความรู้เขา้ใจเหตุผล การเขา้ถึงความจริง ปัญญาเป็นตวัแกปั้ญหา 

เป็นตวัปรับพฤติกรรมและจิตใจใหล้งตวัพอดี และเป็นตวันาํสู่จุดมุ่งหมายแห่งความมีอิสรภาพและ

สันติสุข จะตอ้งพฒันาควบคู่ประสานกนัไปและอิงอาศยัการพฒันาทั้งพฤติกรรมและจิตใจมนุษย ์ 

ดงันั้น การคา้จึงไม่เท่ากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอยา่งไรก็ดี การคา้คือการแลกเปล่ียน ระหวา่ง

ประเทศ ระหว่างชุมชน และระหว่าง บุคคลหรือครัวเรือน ทาํให้มีการไหลของวตัถุส่ิงของและ

บริการจากพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไปสู่พื้นท่ีท่ีขาดแคลนแต่การขยาย ทาํให้ลดช่องว่างของ

ความแตกต่างระหวา่งประเทศระหวา่งชุมชน และระหวา่งบุคคลหรือครัวเรือน แต่การขยายการคา้

จาํเป็นตอ้งกาํกบัดว้ยความระมดัระวงัไม่ให้ระบบนิเวศของแต่ละพื้นท่ีสูญเสียดุลยภาพจนกระทัง่

ไม่สามารถปรับตวัไดต้อ้งแตกทาํลายในท่ีสุด โดยใชเ้ง่ือนไข “ความพอประมาณ” เป็นกลไกกาํกบั

ใหส้ังคมมนุษยมี์การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในลกัษณะ “การอยูไ่ดด้ว้ยตงัเอง” (สมพจน์ กรรณนุช, 

2550, น. 342) 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนสามารถถูกจดัเป็นลาํดบัขั้น (The Ladder of Sustainable Development) 

สมพร แสงชยั ไดอ้ธิบายขั้นตอนลดบัขั้น 4 ขั้นดว้ยกนั คือ 1) The Treadmill Approach 2) Weak 

Sustainable Development 3) Strong Sustainable Development และ 4) The Ideal Model ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 1)  The Treadmill Approach  การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในรูปแบบสายพานน้ีมีความเช่ือมัน่

ในความสามารถของมนุษยว์ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในลกัษณะเดียวกบัแนวคิดท่ีมีมนุษยเ์ป็น

ศูนยก์ลาง (Anthropocentrism) หรือเทคโนโลยีเป็น ศูนยก์ลาง (Technocentrism) การพฒันาชนิดน้ี

เช่ือในอิสรภาพของมนุษย์และความสามารถในการแก้ปัญหา ทางส่ิงแวดล้อมทางเทคโนโลย ี

มนุษยมี์ความสามารถในการควบคุมและใช้ธรรมชาติให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ของมนุษย ์ความ

เจริญกา้วหน้าของมนุษยเ์กิดจากการเติบโตท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงสามารถวดัไดด้ว้ย GNP (Gross National 

Product) ส่วนปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถแกไ้ขไดภ้ายหลงัเสมอ แต่ในบางคร้ัง แนวคิด

น้ีจะขดักบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในดา้นการเอารัดเอาเปรียบ ผูด้อ้ยโอกาสทาง

สังคม คนจน หรือเกษตรกรมากจนเกินไป นอกจากน้ีย ังอาจจะก่อให้เกิดการทําลายความ 

หลากหลายทางชีวภาพในชนบทและในระบบนิเวศ  

2)  Weak Sustainable Development  การพฒันาท่ีย ัง่ยืนแบบอ่อน มีการนาํประเด็น

ดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัการเติบโตแบบทุนนิยม โดยเนน้การ เติบโตทางเศรษฐกิจและรวมส่ิงแวดลอ้ม

ในค่าใชจ่้ายของการเติบโต ส่ิงแวดลอ้มท่ีน้ีเป็นทรัพยากรท่ีสามารถวดั ไดแ้ละสามารถแลกเปล่ียน 
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(Trade-off) กบัผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนได ้การพฒันาท่ีย ัง่ยืนแบบน้ีจึงเป็นการเติบโตทาง เศรษฐกิจอยา่งมี

ประสิทธิภาพภายใตส้ภาวะการคงตวัของกองทุนทรัพยากร ไม่ทาํให้ค่าของกองทุนหมดส้ินไป 

ดงันั้น มาตรการทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ของ World Bank หรือ UN จึงจดัอยูใ่นการพฒันา

ท่ีย ัง่ยืนแบบอ่อน ไดแ้ก่ EIA (Environment Impact Assessment), Benefit/Cost Analysis, มาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร์ สําหรับส่ิงแวดลอ้ม, แนวคิดของประเทศทางเหนือหรือประเทศท่ีพฒันาแลว้, 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้บริบท ทางการเมืองและสังคมระดบัชาติโดยมาฟังเสียงประชาชนหรือ

ค่านิยมทอ้งถ่ิน เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่เป็น แนวทางท่ีมีมนุษยแ์ละเทคโนโลยีเป็นศูนยก์ลางเช่นกนั 

แต่ยงัผสมผสานส่ิงแวดลอ้มมาเป็นส่วนหน่ึง ของการเติบโตทางเศรษฐกิจบา้ง  

3)  Strong Sustainable Development  เป็นแนวคิดเนน้การปกป้องส่ิงแวดลอ้มเป็น

เง่ือนไขการพฒันาทางเศรษฐกิจ โดยตอ้งมีการอนุรักษขี์ด ความสามารถในการผลิตของตน้ทุนทาง

ส่ิงแวดลอ้ม , รักษาและเพิ่มเติมปริมาณทรัพยสิ์นตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะท่ีมีค่าสําหรับ

การอนุรักษ์หรือสามารถปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ และมาตรการควบคุมตลาด การแทรกแซง โดยรัฐ 

หรือความร่วมมือของชุมชนท้องถ่ิน หรือกล่าวได้ว่า เป็นแนวคิดท่ีทาํให้ระบบนิเวศทันสมัย 

(Ecological Modernization) เพราะเป็นผลดีต้อการพฒันาและส่ิงแวดล้อม มีแนวคิดคิดทาง

เศรษฐศาสตร์และการเมืองเป็น สังคมนิยมมากกวา่เสรีนิยมหรือทุนนิยม แต่ยงัยอมรับเคร่ืองมือทาง

การตลาดและเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางใน การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และมีการกระจายอาํนาจ

ใหแ้ก่ทอ้งถ่ินและชุมชนมากข้ึน ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มตอ้งแกไ้ขท่ีตน้เหตุและไม่ปล่อยให้

ไปก่อปัญหาใหค้นอ่ืนต่อไป การไม่ แกปั้ญหาในปัจจุบนัจะกลายเป็นภาระของคนยุคต่อไป โดยใช้

หลกัการป้องกนัไวก่้อน (Principle of Precaution) นัน่คือ ตอ้งมีการศึกษาหาแนวทางป้องกนัก่อน

การดาํเนินงาน ซ่ึงหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจ  

4)  The Ideal Model เป็นแนวคิดของนกันิเวศวิทยาท่ีตอ้งการเปล่ียนโครงสร้าง

สังคม ระบบเศรษฐกิจ และการเมืองอย่างส้ินเชิง ทาง ทศันคติท่ีมีต่อธรรมชาติ มนุษยต์อ้งยอมรับ

คุณค่าในตวัเอง (Intrinsic Value) ของส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งหมดในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อมนุษยห์รือไม่ นัน่คือ มนุษยต์อ้งคืนให้แก่ธรรมชาติเท่าๆกบั ท่ีมนุษยเ์อามาจากระบบ

นิเวศ การเติบโตหรือการพฒันาต้องวดัด้วยคุณภาพมากกว่าปริมาณ เช่น คุณภาพชีวิต แทน

มาตรฐานความเป็นอยู ่เป็นตน้ (สมพร แสงชยั, 2545) 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556) อธิบาย หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธโดยยึดหลกั

บูรณาการ (Intergration) คือ หลกัการของความสมดุล หมายถึงการทาํให้สมบูรณ์ดว้ยการนาํหน่วย

ยอ่ยแต่ละหน่วยซ่ึงมีความเช่ือมโยงอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนัมารวมกนัทาํให้เกิดความพอดีหรือสมดุล 

และองคร์วมนั้นมีการดาํเนินไปดว้ยดี มีภาวะและคุณสมบติัในตวัเอง เช่น คนเป็นองคร์วมเกิดจาก
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กายกับใจ นอกนั้นยงัมีส่วนประกอบอ่ืนๆ มากมายและส่วนประกอบอ่ืนๆ ก็เข้ามาบูรณาการ

ประสานกนั โดยแต่ละส่วนก็มีพฒันาการในตวัเอง ธรรมชาติและสังคมก็มีสภาพในทาํนองเดียวกนั

น้ี คือต่างเป็นองคร์วม มนุษยท่ี์บรรลุจุดหมายการพฒันามนุษยท์ั้งระบบแลว้จะเป็นปัจจยัตวักระทาํ

นาํระบบสัมพนัธ์ใหญ่ให้เป็นไปในทางท่ีดีเก้ือกูลแก่การดาํรงอยู่ท่ีดีของมนุษย์ เป็นแกนกลาง

ประสานบูรณาการกบัระบบองคร์วมใหญ่เรียกวา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (ป.อ.ปยตฺุโต, 2556, น. 237) 

การจดัทาํเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบดว้ย 

17 เป้าหมาย (Proposed Goals) และ 169 เป้าประสงค ์(Proposed Targets) เพื่อใชเ้ป็นแผนท่ีนาํทาง

สําหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในอีก 15 ปีขา้งหน้า โดยภายใตก้รอบเป้าหมายน้ี ท่ีประชุมสมชัชาใหญ่

แห่งสหประชาชาติล้วนเห็นพร้องกันว่า การจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได้นั้น จาํเป็น

จะตอ้ง สร้างความสมดุลใหเ้กิดข้ึนในทุกๆมิติ ไม่วา่จะเป็นมิติเศรษฐกิจ (Economic Dimension) มิติ

ทางสังคม (Social Dimension) และมิติส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Dimension)  

เป้าหมายท่ี 1   ยติุความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี  

เป้าหมายท่ี  2   ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการ 

และส่งเสริม เกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี  3   สร้างหลกัประกนัว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ

สาํหรับทุกคนในทุกวยั 

เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลกัประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุม

และเท่าเทียม และ สนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เป้าหมายท่ี 5   บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อาํนาจของผู ้หญิงและ

เด็กหญิงทุกคน  

เป้าหมายท่ี  6   สร้างหลกัประกนัวา่จะมีการจดัให้มีนํ้ าและสุขอนามยัสําหรับทุกคน 

และมีการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี  7   สร้างหลกัประกนัวา่ทุกคนเขา้ถึงพลงังานสมยัใหม่ในราคาท่ีสามารถ

ซ้ือหาได ้เช่ือถือได ้และย ัง่ยนื   

เป้าหมายท่ี  8   ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และย ัง่ยืน การ

จา้งงานเตม็ท่ีและ มีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรสาํหรับทุกคน 

เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย ัง่ยนื และส่งเสริมนวตักรรม 

เป้าหมายท่ี 10  ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหวา่งประเทศ  

เป้าหมายท่ี 11  ทาํให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์ความครอบคลุม ปลอดภยั 

มีภูมิตา้นทานและย ัง่ยนื  
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เป้าหมายท่ี 12  สร้างหลกัประกนัใหมี้รูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี 13  ปฏิบติัการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

เป้าหมายท่ี 14  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทาง

ทะเลอยา่งย ัง่ยนืเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี 15  ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย ัง่ยืน 

จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืน

สภาพกลบัมาใหม่ และหยดุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

เป้าหมายท่ี 16  ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ให้ทุก

คนเขา้ถึง ความยุติธรรมและสร้างสถาบนั ท่ีมีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุก

ระดบั 

เป้าหมายท่ี 17  เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดําเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพ

หุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลกสาํหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

และใน 17 เป้าหมายน้ีจึงมีการประชุมสหประชาชาติระดบัผูน้าํเพื่อรับรองวาระการพฒันา

ภายหลงัปี ค.ศ. 2015 (UN Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda) ท่ีจดั

ข้ึนระหวา่งวนัท่ี 25-27 กนัยายน 2558 ณ สํานกังานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เป็น

การประชุมระดับประมุขของรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิก เพื่อรับรองเอกสาร 

“Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” ซ่ึงถือเป็นพนัธะ

สัญญาทางการเมืองในระดบัผูน้าํ เพื่อกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโลกในอีก 15 ปีขา้งหนา้ 

โดยจะไม่มีการลงนาม เพื่อยืนยนัเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการแกไ้ขปัญหา

ความยากจนและขจดัความเหล่ือมลํ้ าในทุกมิติและรูปแบบ และบรรลุวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

ต่อเน่ืองจากเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษนอกจากน้ี เอกสารภายใตช่ื้อ Transforming Our 

World : The 2030 Agenda for Sustainable Development ไดร้ะบุกลไกท่ีจะขบัเคล่ือนเป้าหมายการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนในอีก 15 ปีขา้งหน้าไว ้โดยกลไกการติดตามดงักล่าวจะอยู่ภายใตห้ัวขอ้การติดตาม

และทบทวนผล (Follow-up and Review) ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งกลไกการติดตามและ

ทบทวนผลดงักล่าวนั้น มุ่งหวงัให้ผูแ้ทนระดบัสูงของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคการเมืองและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งจากภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศภาคีสมาชิก ไดมี้เวทีแลกเปล่ียน ขอ้คิดเห็น ประสบการณ์ 

รวมทั้งแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการติดตามและทบทวนผลการดาํเนินงานเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

ในระดับประเทศ เพื่อช่วยเสริมศกัยภาพการติดตามและทบทวนผลในอนาคต โดยจะเน้นการ

ติดตามความกา้วหน้าและช่องว่างในการดาํเนินงานอย่างครอบคลุมเป็นประจาํในทุกระดบั โดย
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แบ่งเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ 1) เวทีระดบัโลก จะเป็นเวทีการหารือทางการเมืองระดบัสูง (High - Level 

Political Forum-HLPF) 2) เวทีระดบัภูมิภาค และ 3) เวทีระดบัชาติ (สํานกังานกิจการยุติธรรม:

มปป) 

 

2.4.4  เป้าหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

เป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, 2560) มีขอบข่ายและเน้ือหาท่ี

กวา้งขวางมากมี 2 ประการ คือ 

1)  ความสมดุล (Equilibrium) นัน่คือ การพฒันาท่ีสอดคลอ้งกวา้งขวางและเช่ือม

ประสานกนัอยา่งมีดุลยภาพทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในลกัษณะสัดส่วนปริมาณ 

และการกระจาย 

2)  ความเท่าเทียมกนั (Equation) คือ ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาจะตอ้งกระจายไปอยา่ง

เท่าเทียมกนัในทุกมิติของพื้นท่ี และช่วงเวลา ทั้งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (สยาม อรุณศรีมรกต และยงยุทธ 

วชัรดุลย, 2560) ไดเ้ผยแพร่เป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 17 ประการของสหประชาชาติให้ทุกคน

ไดรั้บทราบและนาํไปปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาของประเทศไทย ตั้งแต่ในระดบักิจกรรม 

โครงการ และระดบันโยบายประเทศ โดยมีเป้าหมายดงัต่อไปน้ี 

เป้าหมายท่ี 1 ขจดัความยากจน (No Poverty: End Poverty in all its Forms Everywhere) 

จากประชากรโลกมากกว่า 7000 ล้านคนพบว่ามากกว่า 800 ล้านคนยงัคงมีชีวิตอยู่ด้วยความ

ยากแคน้ โดยมีรายไดน้อ้ยกวา่ 1.25 เหรียญสหรัฐต่อวนัหรือนอ้ยกวา่ 40 บาทต่อวนั หลายคนยงัขาด

อาหารท่ีพอเพียง นํ้ าด่ืมท่ีสะอาด สุขอนามยัท่ีดี แมว้่าประเทศต่างๆ จะมีการพฒันาเศรษฐกิจและ

เจริญเติบโตไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น จีนและอินเดีย ไดช่้วยให้หลายลา้นคนพน้จากความยากจนแต่

เป็นการเจริญเติบโตท่ีไม่เท่าเทียมกันโดยผูห้ญิงมีแนวโน้มจะมีความยากจนมากกว่าผูช้าย อนั

เน่ืองจากผูห้ญิงไม่ไดรั้บค่าจา้ง ไม่ไดรั้บการศึกษา และมีทรัพยสิ์นไม่เท่าเทียมกบัผูช้าย เป้าหมายใน

ขอ้ท่ีหน่ึงจึงเน้นการขจดัความยากจนในทุกรูปแบบให้หมดส้ินไปภายในปี ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.

2573 

เป้าหมายท่ี 2 การขจดัความหิวโหย (Zero Hunger: End Hunger, Achieve Food 

Security and Improvednutrition and Promote Sustainable Agriculture) การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการพฒันาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ได้ทาํให้

ประชากรท่ีขาดแคลนอาหารลดลงเกือบคร่ึงหน่ึงท่ีเคยเป็นอยู่ในอดีต ประเทศกาํลงัพฒันาหลาย

ประเทศท่ีเคยเผชิญปัญหาความอดอยากและความหิวโหย ปัจจุบนัสามารถจดัอาหารและโภชนาการ
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ให้แก่ผูด้อ้ยโอกาส โดยประเทศในเอเชียกลางเอเชียตะวนัออก ลาตินอเมริกา และประเทศในกลุ่ม

แคริเบียน มีความกา้วหน้าอย่างมากในการจดัสรรอาหารและโภชนาการให้เพียงพอกบัประชากร 

โดยมีความมุ่งมัน่ในการขจดัความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบให้หมดไปภายในปี ค.ศ.

2030 หรือ พ.ศ. 2573 เพื่อให้แน่ใจวา่ทุกคนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กและผูด้อ้ยโอกาส สามารถเขา้ถึง

อาหารท่ีมีโภชนาการท่ีเหมาะสมและเพียงพอตลอดทั้งปี เป้าหมายยงัเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการ

ผลิตทางการเกษตรอย่างย ัง่ยืนและปลอดภยัการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และกาํลงัการผลิตของ

เกษตรกรรมขนาดเล็ก 

เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (Good Health and Well-being: 

Ensure Healthy Livesand Promote Well-being for All) จากการพฒันาท่ีผา่นมา 15 ปีไดมี้ความ

พยายามในการลดการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิด การพฒันาการบริการทางการแพทยแ์ก่สุขภาพของ

มารดา และลดการติดเช้ือเอดส์และโรคอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยปี พ .ศ .2533 เป็นตน้มา

อตัราการเสียชีวิตของเด็กทัว่โลกลดลงกวา่ร้อยละ 50 และการเสียชีวิตของมารดาลดลงร้อยละ 45 

ในระหวา่งปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2556 ภาวการณ์ติดเช้ือเอดส์ลดลงร้อยละ 30 และมากกวา่ 6.2 ลา้น

คนปลอดภยัจากโรคมาเลเรีย การเสียชีวิตท่ีผา่นมาสามารถหลีกเล่ียงโดยการป้องกนัและการรักษา 

การศึกษาการรณรงค์ การฉีดวคัซีนป้องกัน การดูแลสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพนัธ์ุ 

เป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะหยุดการติดเช้ือเอดส์ วณัโรค มาเลเรีย และ

โรคติดต่อชนิดอ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ.2573 และกาํหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหลกัประกนัสุขภาพ

ถ้วนหน้า และจดัให้มีการเขา้ถึงวคัซีนและยาท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภยัสําหรับทุกคน การ

สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาวคัซีนก็เป็นส่วนสําคญัของกระบวนการน้ีเช่นเดียวกบัการเขา้ถึงยา

รักษาโรคในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได ้

เป้าหมายท่ี 4 การไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (Qualityeducation: Ensure Inclusive 

and Equitable Qualityeducation and Promote Lifelong Learning Opportunities for All) ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2543 เป็นตน้มามีความกา้วหนา้ในการจดับริการการศึกษาระดบัประถมศึกษาถ้วนหน้าเป็น

อย่างมาก อตัราการไดรั้บการศึกษารวมของประเทศกาํลงัพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 91 ในปี พ.ศ.2558 

และจาํนวนเด็กทัว่โลกท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาลดลงเกือบคร่ึงหน่ึง นอกจากน้ีอตัราผูท่ี้มีความสามารถ

ในการอ่านออกเขียนไดย้งัเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมากเด็กหญิงไดเ้ขา้เรียนหนงัสือมากข้ึนกวา่เดิม การจะ

ให้มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึงสําหรับทุกคนนั้นไดต้อกย ํ้าความเช่ือท่ีว่า การศึกษาเป็นส่วน

หน่ึงในกลไกท่ีสําคญัท่ีสุดและอยู่เหนือบทพิสูจน์ใดๆ การศึกษาจะนําไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

เป้าหมายน้ีสร้างความมัน่ใจว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนจะสําเร็จการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภายในปี พ.ศ.2573 นอกจากน้ียงัมีเป้าหมายในการเขา้ถึงการฝึกอบรมอาชีพในราคาท่ีเหมาะสมและ

อยา่งเท่าเทียมกนั 
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เป้าหมายท่ี 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Genderequality: Achieve Gender Equality and 

Empowerall Women and Girls) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2573 สหประชาชาติและประเทศต่างๆ ได้ให้

ความสาํคญักบัความเท่าเทียมกนัระหวา่งเพศเป็นหลกัในการทาํงาน และการดาํเนินการดงักล่าวได้

บรรลุความเท่าเทียมกนัทางเพศในการใหก้ารศึกษาระหวา่งเด็กชายและเด็กหญิง และปัจจุบนัผูห้ญิง

สามารถทาํงานนอกบา้นและไดรั้บค่าแรงท่ีไม่ใช่จากการทาํการเกษตรถึงร้อยละ 41 เม่ือเทียบกบัปี 

พ.ศ.2533 ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 35 เป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีจุดมุ่งหมายในการต่อยอด

ความสาํเร็จน้ีเพื่อใหแ้น่ใจวา่การยุติการเลือกปฏิบติัต่อเด็กหญิงและผูห้ญิงในทุกท่ีอยา่งถาวร ถึงแม้

ในบางภูมิภาคยงัมีความไม่เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงการจา้งงานท่ีให้ค่าตอบแทน และยงัมีช่องวา่ง

ของค่าแรงระหวา่งชายและหญิงในตลาดแรงงาน และประเด็นท่ียงัเป็นอุปสรรคสําคญัในการแกไ้ข

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างเพศคือ ความรุนแรงทางเพศ การฉวยประโยชน์ทางเพศ งาน

บา้น งานดูแลสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ไดรั้บค่าตอบแทนแต่อยา่งใดหรือไม่ไดรั้บการปกป้องดูแล

ทางกฎหมายแรงงาน 

เป้าหมายท่ี 6 การมีนํ้ าสะอาดและการมีสุขอนามยัท่ีดี (Clean Water and Sanitation: 

Ensure Access to Water and Sanitation for All) ปัญหาดา้นการขาดแคลนนํ้ าอาจส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนทัว่โลกมากกว่าร้อยละ 40 แต่ส่ิงท่ีน่าตกใจคือ นกัวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าปัญหาการ

ขาดแคลนนํ้ าจะมีความรุนแรงมากข้ึน พร้อมกนักบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

โลกท่ีสูงข้ึน ถึงแม้ประชาการโลกจาํนวน 2,100 ล้านคนจะสามารถเข้าถึงนํ้ าสะอาดและการมี

สุขอนามยัท่ีดีตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 แต่แหล่งนํ้ าด่ืมท่ีปลอดภยันับวนัจะมีน้อยลงยงัคงเป็นปัญหาท่ี

ส่งผลกระทบในทุกทวปี การท่ีมีนํ้ าด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภยัในปี พ.ศ.2573จาํเป็นตอ้งมีการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม โดยจดัให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวกด้านสุขอนามยั การส่งเสริม

สุขอนามยัในทุกระดบัประชาชน ส่ิงจาํเป็นในการป้องกนัและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้ า 

เช่น ความสมบรูณ์ของป่าไมพ้ื้นท่ีชุ่มนํ้าและแม่นํ้า เป็นส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการ 

เป้าหมายท่ี 7 การมีพลงังานท่ีสะอาดและราคาถูก (Affordable and Clean Energy: 

Ensure Access to Affordable, Reliable, Sustainable and Modern Energy for All) ในระหวา่งปี 

พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2553 มีจาํนวนประชากรท่ีมีไฟฟ้าใช้เพิ่มข้ึนอีก 1700 ล้านคน แต่ด้วยจาํนวน

ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ความตอ้งการ 

พลงังานท่ีราคาถูกก็เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั เศรษฐกิจโลกท่ีพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิล และ

การเพิ่มข้ึนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศ 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลถึงทุกประเทศในทุกทวีปทัว่โลกเป้าหมายท่ีจะเขา้ถึงไฟฟ้าในราคาท่ี

เหมาะสมในทุกท่ีภายในปี พ .ศ .2573 หมายถึงการลงทุนในแหล่งพลงังานท่ีสะอาด เช่น พลงังาน
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แสงอาทิตย ์ลมและความร้อน การนาํมาตรฐานการประหยดัค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ใน

อาคารและอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้ไฟฟ้าทัว่โลกได้ถึงร้อยละ 14 ซ่ึงหมายถึงการลดการ

สร้างโรงไฟฟ้าขนาดกลางถึง 1,300 โรงงาน 

เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมงานท่ีมีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work 

and Economic Growth: Promote Inclusive and Sustainable Economic Growth, Employment and 

Decent Work for All) ในช่วง 25 ปีท่ีผา่นมาจาํนวนผูใ้ชแ้รงงานท่ียากจนมีจาํนวนลดลงอยา่งมาก 

ถึงแมโ้ลกจะเผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ.2551-2552 ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบระยะเวลา

ยาวนานในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ประชากรชนชั้นกลางไดมี้การจา้งงานเพิ่มข้ึนเกือบสามเท่าของ

ทศวรรษท่ีผา่นมา เป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ท่ีมัน่คงยืนนานอนัเป็นผลมาจากการผลิตท่ีดีข้ึนด้วยนวตักรรมทางเทคโนโลยี การสนับสนุน

นโยบายท่ีส่งเสริมการประกอบการทางธุรกิจและการสร้างงานเป็นประเด็นสําคญั เช่นเดียวกบัการ

มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการหยุดการใช้แรงงานกดข่ี การใช้แรงงานบงัคบั การใช้แรงงาน

ทาส การคา้มนุษย ์ภายในปี พ.ศ.2573 เป้าหมายคือ การจา้งงานท่ีเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ

โดยเป็นการทาํงานท่ีมีคุณค่าสาํหรับผูห้ญิงและผูช้ายทุกคน 

เป้าหมายท่ี 9 การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวตักรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (Industry, 

Innovation and Infrastructure: Built Resilient Infrastructure, Promote Sustainable Industrialization 

and Foster Innovation) ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีถือเป็นกุญแจสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ

และส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจา้งงานใหม่ ๆ การส่งเสริมการใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยนื และการลงทุนในงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์และนวตักรรม เหล่าน้ีลว้น

เป็นส่ิงสําคญัท่ีสนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งและ

ส่งเสริมนวตักรรมเป็นเป้าหมายท่ีสําคญัในการพฒันาซ่ึงการบูรณาการการพฒันามีความสําคญั

อยา่งยิง่และยงัส่งผลใหเ้กิดความกา้วหนา้ในเป้าหมายอ่ืนๆ อีกดว้ย 

เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมลํ้า (Reduce Inequalities: Reduce Inequality within 

and Among Countries) เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ความเหล่ือมลํ้าของรายไดข้องประชากรท่ีกาํลงัเพิ่มข้ึน

เร่ือย ๆ จาํนวนร้อยละ 10 ของคนท่ีร่ํารวยท่ีสุดมีรายได้มากถึงร้อยละ 40 ของรายได้รวมทัว่โลก

ขณะท่ีผูท่ี้ยากจนท่ีสุดร้อยละ 10 มีรายไดเ้พียงร้อยละ 2-7 ของรายไดร้วมทัว่โลก ในประเทศกาํลงั

พฒันาความเหล่ือมลํ้าของรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 11 ตามการเจริญเติบโตของประชากรความเหล่ือม

ลํ้ าของรายได้เป็นปัญหาระดับโลกท่ีต้องการหาทางออกร่วมกัน โดยการปรับปรุงกฎหมาย 

กฎระเบียบขอ้บงัคบัการตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน การส่งเสริมความช่วยเหลือ

การพฒันา การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยงัภูมิภาคท่ียงัตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสุด 
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เป้าหมายท่ี 11 การพฒันาเมืองและชุมชนอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Cities and 

Communities: Make Cities Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable) การเจริญเติบโตอยา่ง

รวดเร็วของเมืองในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาควบคู่ไปกบัการเพิ่มข้ึนของการยา้ยถ่ินฐานจากชนบทสู่

เมืองอนัจะนาํไปสู่การขยายของเมืองขนาดใหญ่ ในปี พ .ศ .2553 มีเมืองขนาดใหญ่จาํนวน 10 แห่ง

ท่ีมีพลเมืองมากกวา่ 10 ลา้นคนต่ในปี พ.ศ.2557 มีเมืองขนาดใหญ่เกิดข้ึนเป็น 28 แห่งท่ีมีประชากร

อาศยัอยู่ 453 ล้านคน รัฐบาลระดบัชาติและทอ้งถ่ินกาํลงัจดัการกบัการเพิ่มข้ึนของประชากรใน

พื้นท่ีเหล่านั้ นซ่ึงมาพร้อมกับปัญหาความยากจน การกระจุกตัวของท่ีอยู่อาศัยการทาํให้เมือง

ปลอดภยัและย ัง่ยืนหมายถึงการสร้างหลกัประกนัในการเขา้ถึงท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภยั และราคาท่ี

เหมาะสมรวมทั้งการยกระดบัชุมชนแออดั การลงทุนเร่ืองการขนส่งสาธารณะ การสร้างพื้นท่ีสีเขียว

สาธารณะ การปรับปรุงการวางผงัเมืองและการจดัการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

เป้าหมายท่ี 12 มีการบริโภคและการผลิตอยา่งย ัง่ยืน (Responsible Consumption and 

Production) การบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตอ้งส่งเสริม

การบริโภคและการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมีการเปล่ียนวิธีในการลดผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มจากการบริโภคและการผลิตโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกิจกรรมท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือท่ี

เรียกวา่ รอยเทา้คาร์บอน (carbon footprint) และกิจกรรมท่ีใชน้ํ้ ามากท่ีสุดกิจกรรมภาคเกษตรกรรม

เป็นภาคท่ีมีการใชน้ํ้ามากท่ีสุด โดยปัจจุบนัสัดส่วนการใชน้ํ้ าในการชลประทานเพื่อการเกษตรอยูท่ี่

ร้อยละ 70 ของปริมาณนํ้ าจากกิจกรรมของมนุษยท์ั้งหมดการจดัการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนั

อยา่งมีประสิทธิภาพและวิธีการกาํจดัขยะท่ีเป็นพิษคือเป้าหมายสําคญัในการบรรลุวตัถุประสงค์น้ี 

การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและผูบ้ริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การลดปริมาณ

ขยะเป็นส่ิงสําคญัทดัเทียมกบัการสนบัสนุนให้ประเทศกาํลงัพฒันากา้วสู่แผนการบริโภคและการ

ผลิตท่ีย ัง่ยนืภายในปี พ.ศ.2573 

เป้าหมายท่ี 13 การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action: Take 

Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impacts) ทุกประเทศในโลกไดรั้บผลกระทบ

และความรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยงัเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง และขณะน้ีระดบัของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศไดเ้พิ่มสูงข้ึนกวา่ร้อยละ 50 จากระดบั

ในปี พ.ศ.2533นอกจากน้ีภาวะโลกร้อนยงัเป็นสาเหตุสําคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงระยะยาว

กบัระบบภูมิอากาศซ่ึงผลลพัธ์ท่ีตามมาอาจไม่สามารถแกไ้ขไดถ้า้หากไม่เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่บดัน้ี 

การเตรียมพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง และความสามารถในการปรับตวัของมนุษยชาติต่อภูมิอากาศ 

ประเทศท่ีเป็นเกาะและมีพื้นท่ีติดทะเลอาจถูกนํ้ าท่วม การเตรียมพร้อมตอ้งดาํเนินควบคู่ไปกบัการ

สร้างความตระหนักรู้ และการบูรณาการมาตรการต่างๆ ในนโยบายและกลยุทธ์ระดบัชาติ ด้วย
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เจตจาํนงทางการเมืองและการพฒันาเทคโนโลยท่ีีรวดเร็วทาํใหย้งัคงเป็นไปไดท่ี้จะจาํกดัการเพิ่มข้ึน

ของอุณหภูมิโลก ไดถึ้งสององศาเซลเซียสท่ีสูงกวา่ระดบัยคุก่อนปฏิวติัอุตสาหกรรมส่ิงน้ีจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการร่วมกนัอยา่งเร่งด่วน 

เป้าหมายท่ี 14 การอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังอยา่ง

ย ัง่ยืน (Life Below Water: Conserve and Sustainably Use the Oceans, Seas and Marine Resources) 

มีประชากรมากกว่า 3,000 ลา้นคนท่ีอาศยัอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเล มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณ

ชายฝ่ังทะเลและในทะเล และพึ่งพาอาศยัความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝ่ังทะเล แต่

ในปัจจุบนัร้อยละ 30 ของปลาทะเลของโลกไดถู้กใช้เกินกาํลงัการเสริมสร้างของส่ิงมีชีวิตตํ่ากว่า

ระดบัจาํนวนท่ีปลาทะเลจะสามารถแพร่พนัธ์ุไดท้นัตามความตอ้งการของประชากร เป้าหมายใน

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดส้ร้างกรอบการทาํงานเพื่อจดัการและปกป้องระบบนิเวศทะเลและชายฝ่ังอยา่ง

ย ัง่ยนืจากภาวะมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยบ์นบก 

เป้าหมายท่ี 15 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on 

Land: Sustainable Manage Forests, Combat Desertification, Halt and Reverse Land Degradation, 

Halt Biodiversity Loss) เป็นการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยืนของระบบนิเวศ การจดัการป่าไม้

และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงท่ีผ่านมาจะพบความเส่ือมโทรมของท่ีดินอย่าง

มากมายแบบท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน พื้นท่ีป่าไมสู้ญเสียมากถึง 12 ลา้นเฮกเตอร์ ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อผูท่ี้ยากจนทัว่โลก นอกจากนั้นยงัเกิดการสูญเสียท่ีดินทาํกิน 30-35 เท่า มากกวา่ท่ีเคยเกิดข้ึนมา

ในอดีต ความแห้งแลง้และการขยายตวัของทะเลทรายก็ยงัเพิ่มข้ึนทุกปี เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

มุ่งมัน่ท่ีจะอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกภายในปี พ.ศ.2573 เช่น การเพิ่มพื้นท่ี

ป่าไม ้พื้นท่ีชุ่มนํ้ า พื้นท่ีก่ึงแห้งแลง้และภูเขา การส่งเสริมการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน การป้องกนั

การตดัไมท้าํลายป่าอยา่งจริงจงัก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ พร้อม

กนันั้นตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งเร่งด่วนเพื่อท่ีจะลดความสูญเสียถ่ินท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรมของ

มนุษยชาติ 

เป้าหมายท่ี 16 การสร้างสังคมสันติสุข การสร้างความยุติธรรมและสถาบนัอนัเป็นท่ี

พึ่งของส่วนรวม (Peace, Justice and Strong Institutions: Promotejust, Peaceful and Inclusive 

Societies) สันติสุขความมัน่คง สิทธิมนุษยชน และการปกครองท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ

หลกันิติธรรมเป็นกลไกท่ีมีความสําคญัอนัจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ปัจจุบนัโลกมีการแบ่งแยก

มากข้ึนบางภูมิภาคมีความสงบ ความมัน่คงและความเจริญอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีบางภูมิภาคตกอยู่

ในวงจรของความขดัแยง้และความรุนแรงท่ีดูเหมือนจะไม่มีวนัส้ินสุด ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีสามารถ
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หลีกเล่ียงได้และควรจะตอ้งได้รับการแก้ไขเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมุ่งมัน่ท่ีจะลดความ

รุนแรงทุกรูปแบบ และเป็นแนวทางร่วมกนัระหว่างรัฐบาล และชุมชนเพื่อหาแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาความขดัแยง้และความไม่มัน่คงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื การสร้างความเขม้แขง็ทางกฎหมายหรือนิติรัฐ 

เป้าหมายท่ี 17 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

(Partnerships for the Goals: Revitalize the Global Partnership for Sustainable Development) โลก

ในปัจจุบันคือยุคแห่งการส่ือสารเน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยีด้านการส่ือสารอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การกระจายความรู้อย่างมากมายในระบบอินเตอร์เน็ต การ

แบ่งปันขอ้มูลข่าวสารการเสริมสร้างนวตักรรม การประสานงานดา้นนโยบายจะช่วยให้ประเทศ

กาํลงัพฒันาในการจดัการความรู้และการพฒันาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกนัการส่งเสริม

การลงทุนในการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื  

 

2.5  ประเด็นข้อถกเถียงทางทฤษฎกีารพฒันา (Theoretical Debates) 

 

หลงัจากสังคมในแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา ไดรั้บเอกราชกลายเป็นรัฐชาติหลงัจาก

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีตกอเป็นอาณานิคมของตะวนัตก รัฐในยุคหลงัอาณานิคมจึงมีการเรียกช่ือ

รวมกนัว่า ประเทศโลกท่ีสาม เน่ืองจากการพฒันาในประเทศเหล่าน้ีมีสภาพล้าหลงั จึงเกิดองค์

ความรู้ว่าด้วยการพฒันาข้ึนในวงการวิชาการของตะวนัตก ซ่ึงเรียกว่าทฤษฎีการทาํให้ทนัสมยั 

ทฤษฎีน้ีเองท่ีทาํใหต้อ้งมีประเด็นถกเถียงในแง่ทฤษฎีดา้นการพฒันาเพราะมีผลกระทบในแง่ลบใน

การพฒันาโลกท่ีสาม จึงก่อให้กิดการแก้ไขทฤษฎี ประเด็นสําคญัคือ   การวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎี

พึ่งพิงท่ีเน้นหนกัปฏิเสธทฤษฎีการทาํให้ทนัสมยั จึงไดมี้การปรับทฤษฎีพึ่งพิง จนเกิดเป็นทฤษฎี

ระบบโลกข้ึน ทฤษฎีการสร้างความทนัสมยัและทฤษฎีระบบโลกต่างก็เป็นทฤษฎีท่ีใชอ้งค์ความรู้

ดา้นการพฒันาเน่ืองจากทั้งสองทฤษฎีน้ีมีความคลายคลึงกนับางอยา่งทั้งๆ ท่ีในความเป็นจริงนั้นมี

ความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน การเกิดทฤษฎีทั้งสองน้ีจึงมีแนวคิดวา่ประเพณีและวฒันธรรมท่ีไม่ใช่

ตะวนัตกว่าไม่มีความสามารถท่ีจะทาํให้เกิดการพฒันาแบบทุนนิยมได ้นกัทฤษฎีการสร้างความ

ทนัสมยัใหค้วามสาํคญัของวฒันธรรมวา่มีส่วนท่ีเอ้ือในการพฒันาสําหรับนกัทฤษฎีระบบโลกกลบั

ใหค้วามสาํคญัของอุดมการณ์การพฒันาในฐานะเป็นตวักาํหนดผลลพัธ์ของการพฒันา  

จนในคริสต์ทศวรรษ 1980 ได้มีการเช่ือมความคิดเพื่อนาํไปหาขอ้สรุประหว่างทั้งสอง

ทฤษฎีน้ีโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบาทของรัฐในการพฒันาทั้งสองทฤษฎีน้ีได้ปรับเปล่ียน

มุมมองจากการให้ความสําคญักับปัจจยัทางเศรษฐกิจในฐานะเป็นตวักาํหนดการพฒันา มาให้

ความสาํคญักบัการเมืองในการพฒันาระดบัชาติ (เชษฐา พวงหตัถ,์ 2558, น. 135) 
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การพฒันา (Development) ไดจึ้งกลายเป็นมโนทศัน์ท่ีมีความสําคญัท่ีสุด ท่ีถูกนาํมาใชใ้น

การอธิบายการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศต่าง ๆในโลกท่ีสามซ่ึง

ส่วนใหญ่เคยเป็นอาณานิคมของมหาอาํนาจชาติตะวนัตก การพฒันาจึงถูกเป็นมโนทัศน์เชิง

ปทสัถาน (Normative) ซ่ึงบ่อยคร้ังไดถู้กนาํไปเช่ือมโยงกบัเร่ืองของความกา้วหน้า(Progress) อนั

เป็นมรดกของความคิดในยุคแห่งแสงสวา่ง (The Enlightenment) ในตะวนัตก มโนทศัน์การพฒันา

จึงเป็นเวทีของการช่วงชิงความหมายท่ียงัตกลงกนัไม่ได ้(Contested Concept) ความหมายของการ

พฒันาเป็นผลท่ีเกิดจากความรู้สึกส่วนตัวและสะท้อนให้เห็นการตัดสินในเชิงคุณค่า (Value 

Judgement) ความเห็นท่ีไม่ลงรอยกนัเก่ียวกบัความหมายของคาํ ๆ น้ีมาจากลกัษณะท่ีมีหลายมิติ 

ฮนัทิงทนั (Huntigton, 1987) ไดช้ี้ให้เห็นวา่ ในฐานะท่ีเป็นเง่ือนไข การพฒันาครอบคลุมอยา่งนอ้ย

ถึง 5เป้าหมาย ไดแ้ก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ความเท่าเทียมกนัทางสังคม 

(SocialEquality) การเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย (Political Democracy) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และเสถียรภาพ (Stability and Order) และความมีอิสระของชาติ (National Autonomy)  ในฐานะท่ี

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ เป้าหมายเหล่าน้ียอ่มมีความขดัแยง้กนัเองอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้และ

ไม่มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีเป็นสากลในเร่ืองของวถีิทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะบูรณาการเป้าหมายเหล่าน้ีเขา้

ดว้ยกนั 

Goulet (1992,  p. 470) ให้เหตุผลอีกอนัหน่ึงของการท่ียงัไม่สามารถมีความเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัท่ีเป็นสากลเก่ียวกบัความหมายของการพฒันาก็คือขอ้เท็จจริงท่ีวา่การพฒันามีทั้งราคาท่ีตอ้ง

จ่ายและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บสําหรับกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสังคมพูดถึงเม่ือเขานิยามการ

พฒันาว่าเป็นเสมือน “ดาบสองคมซ่ึงนาํผลประโยชน์มาให้ แต่ก็สร้างความสูญเสียและทาํให้เกิด

ความขดัแยง้ในเร่ืองค่านิยมไดเ้ช่นกนั”เหตุผลอีกอนัหน่ึงของการท่ียงัไม่สามารถมีความเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัท่ีเป็นสากลเก่ียวกบัความหมายของการพฒันาก็คือขอ้เท็จจริงท่ีวา่การพฒันามีทั้งราคาท่ีตอ้ง

จ่ายและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับสําหรับกลุ่มคนท่ีแตกต่างกันในแต่ละสังคม ในส่วนของ

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้น กูเลตไ์ดแ้จกแจงรายการการปรับปรุงในเร่ืองของความกินดีอยูดี่ทางวตัถุ

และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซ่ึงช่วยปลดปล่อยผูค้นให้พน้จากความยากลาํบากทาง

กายภาพในการทาํงาน รวมถึงการสร้างสถาบนัต่าง ๆ ข้ึนมาทาํหน้าท่ีเฉพาะดา้น เสรีภาพในการ

กาํหนดทางเลือกท่ีเพิ่มมากข้ึน ระดบัของขนัติธรรมท่ีสูงข้ึนและการเป็นประชาธิปไตยอยา่งนอ้ยก็

ในระดบัหน่ึง ในส่วนของความสูญเสียนั้น กเูลตก์็ไดแ้จกแจงรายการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา 

ไม่วา่จะเป็นการทาํลายวฒันธรรมและชุมชน รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีเพิ่มสูงข้ึน

โดยไม่ใส่ใจกบัผลประโยชน์ของชุมชน หายนะท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มขอ้เสนอของทั้งฮนัทิงทนั

และของกู เลต์ เ ป็นการให้นิยามการพัฒนาในฐานะการเปล่ียนแปลงท่ีมีหลากหลายมิติ 
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(Multidimensional Change) ครอบคลุมแง่มุมทั้งหมดของชีวติทางสังคม (Social Life) ซ่ึงไดแ้ก่ การ

พฒันาทางเศรษฐกิจ (Economic Development) ซ่ึงทาํให้เกิดการเติบโตและการกระจายท่ีเป็นธรรม 

การพฒันาทางสังคม (Social Development) ซ่ึงนาํไปสู่สวสัดิการทางสังคมโดยเฉพาะในดา้นสุข

ภาวะ การศึกษา การเคหะและการมีงานทาํ การพฒันาทางการเมืองและประชาธิปไตย รวมถึงการ

พฒันาทางวฒันธรรม (Cultural Development)ซ่ึงนาํไปสู่การเกิดข้ึนของประชาสังคม (Civil 

Society) ท่ีมีพลงัในฐานะเป็นวถีิทางท่ีพลเมืองสามารถแสดงออกซ่ึงอตัลกัษณ์และการมีกรรมสิทธ์ิ

ร่วมกนัไดอ้ย่างเสรีเห็นไดช้ดัวา่รายการของมิติต่าง ๆ ของการพฒันามีประโยชน์เฉพาะในแง่ของ

การนาํไปใช้ในการวิเคราะห์ ทว่าโดยตวัของมนัเองนั้นกลบัไม่ได้เปิดเผยให้เห็นทั้งในเร่ืองของ

ความขดัแยง้ในเร่ืองของคุณค่าและในเร่ืองของราคาท่ีตอ้งจ่ายให้กบัการพฒันา ซ่ึงเราสามารถจะ

รับรู้ไดก้็ต่อเม่ือเราไดว้ิเคราะห์ประสบการณ์ของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนจริงในประเทศต่างๆ (เชษฐา 

พวงหตัถ,์ 2558, น. 137-138) 

 

2.6  พทุธปรัชญา 

 

2.6.1  ทีม่าของพุทธปรัชญา 

 พุทธปรัชญาจะปรากฎอยูใ่นพระสูตร และเร่ิมตน้ดว้ยปรัชญาของพุทธศาสนาแบบอินเดีย 

จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาพฒันาการแนวคิดของพุทธปรัชญาในอินเดีย (พระมหาอดิศร ถิรสีโล, 2559 

: 1) ท่ีถือเป็นแหล่งกาํเนิด โดยการทาํความเขา้ใจในพุทธปรัชญาจึงควรเร่ิมตน้ในประเด็น ปรัชญา

อินเดียโดยเฉพาะปรัชญาท่ีปฏิเสธความมีอยูข่องพระผูเ้ป็นเจา้คือปรัชญาของพระพุทธเจา้ โดยเร่ิม

จากประวติัศาสตร์พุทธศาสนาท่ีเป็นพื้นฐานความเขา้ใจในพุทธปรัชญา (พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺ

ตโม, 2560, น. 88) 

2.6.1.1  พุทธศาสนประวติั 

1)  กาํเนิดพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด เป็นหน่ึงในสามศาสนาท่ีสําคญั 

ๆ ของโลก มีแหล่งกาํเนิดในดินแดนท่ีเรียกกนัวา่ “ชมพูทวีป” ปัจจุบนัไดถู้กแบ่งออกไปเป็นหลาย

ประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน บงักลาเทศ ภูฏาน และเนปาลเจา้ชายสิทธัตถะ ทรงถือกาํเนิด ณ 

ดินแดนท่ีอยู่ทางเหนือของชมพูทวีป ปัจจุบนัดินแดน แห่งนั้นอยู่ในเขตแดนประเทศเนปาล ทรง

ประสูติท่ีสวนลุมพินีวนัซ่ึงอยูก่ึ่งกลางระหวา่งกรุงกบิลพสัดุก์บันครเทวทหะในวนัวิสาขะเพญ็เดือน 

6 ทรงเป็นพระโอรสของพระเจา้สุทโธทนะกษตัริยผ์ูค้รองนครกบิลพสัดุเ์มืองหลวงของแควน้สักกะ

กบัพระนางสิริมหามายาราชธิดาของกษตัริยโ์กลิยวงศผ์ูค้รองนครเทวทหะ 
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2)  พุทธปรินิพพาน 

พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมะและประกาศอมตธรรมเป็นเวลาถึง 45 พรรษา 

มีผูป้ฏิบติัตาม และบวชตามพระองคจ์นไดบ้รรลุธรรมนบัจาํนวนไม่ถว้น พระองคท์รงเป็นนาถของ

โลกอย่างแทจ้ริง ธรรมท่ีพระองค์แสดงแลว้บญัญติัแลว้เป็นส่ิงทนต่อการพิสูจน์ (อกาลิโก) ไม่ว่า

วิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ตาม ไม่อาจจะลบล้างธรรมะของ

พระองค์ได้เลยในวาระสุดทา้ยแห่งพระชนม์ชีพ พระพุทธเจา้ได้เสด็จจาํพรรษาท่ีบา้นเวฬุวคาม 

ประทบัสาํราญอิริยาบถท่ีสวนมะม่วงของนายจุนทะผูเ้ป็นบุตรของนายช่างทอง เขตเมืองเวสาลี นาย

จุนทะไดท้ราบข่าววา่พระองคเ์สด็จมาประทบัอยู ่ณ สวนมะม่วงของตน จึงเขา้ไปกราบทูลอญัเชิญ

ใหเ้สด็จรับภตัตาหารเชา้ท่ีเรือนของตน และไดถ้วายภตัตาหารเชา้ซ่ึงเป็นอาหารม้ือพิเศษมีช่ือวา่ “สู

กรมทัวะ” พระพุทธเจา้ทรงเสวยสูกรมทัวะนั้นเป็นการเสริมศรัทธา และทรงอนุโมทนาผลแห่ง

ปัจฉิมทาน จากนั้นทรงรับสั่งใหน้ายจุนทะนาํอาหารไปทิ้งเสียจากนั้น พระองคพ์ร้อมดว้ยภิกษุสงฆ์

ก็เสด็จกลบัจากบา้นของนายจุนทะ ในระหวา่งน้ีเองพระองคท์รงอาพาธหนกั แต่ก็ทรงอดกลั้นดว้ย

อธิวาสนขนัติ ทรงมีพระสติสัมปชญัญะไม่ทุรนทุราย และเสด็จต่อไปยงัเมืองกุสินาราทั้ง ๆ ท่ียงั

ประชวรอยู่ คร้ันเสด็จไปถึงสาลวนัสวนของเจา้มลัละ ทรงประทบัทรงประทบัระหว่างตน้รังทั้งคู่ 

ตรัสสั่งให้พระอานนท์จดัท่ีประทบัถวาย พระองค์หันพระเศียรไปทางทิศเหนือเสด็จบรรทมอนุฏ

ฐานไสยาคือตั้งพระทยัท่ีจะไม่เสด็จลุกข้ึนอีก ขณะใกล้จะปรินิพพานน้ี พระองค์ตรัสเตือนภิกษุ

ทั้งหลายท่ีเฝ้าแวดลอ้มดูอาการประชวรของพระองคอ์ยู ่เป็นปัจฉิมโอวาทคร้ังสุดทา้ยวา่ อามนฺตยามิ 

โว ภิกฺขเวขยวยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลาย

วา่สังขารทั้งหลายมีความส้ินไปและความเส่ือมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยงักิจใหถึ้งพร้อมดว้ย

ความไม่ประมาทเถิด และพระองค์ยงัตรัสต่อไปอีกว่า โย โว อานนฺท ธมฺโม จ วินโย มยา เทสิโต 

ป�ฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา. ดูก่อนอานนท์ พระธรรมและพระวินัยอนัใดท่ีเราแสดงแล้ว 

บญัญติัแลว้แก่เธอทั้งหลายพระธรรมและพระวินยัอนันั้น จกัเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย เม่ือเรา

ล่วงลบัไปแล้ว จากนั้น พระองค์ก็เสด็จดบัขนัธปรินิพพานในปัจฉิมยามแห่งราตรี วนัข้ึน 15 คํ่า 

เดือน 6 พระชนมายไุด ้80 พระพรรษา 

3)  พทธศาสนายคุหลงัพุทธปรินิพพาน 

ก่อนท่ีพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้มีพระมหาเถระได้

นิพพานก่อนไปแลว้หลายองค ์เช่น พระมหาโมคคลัลานะ อคัรสาวกเบ้ืองซ้าย พระสารีบุตร พระ

อคัรสาวกเบ้ืองขวา พระอญัญาโกณฑญัญะ พระอุรุเวลกสัสปะ ฝ่ายคฤหสัถ์หลายท่านก็ไดส้วรรคต

ไปก่อน เช่น พระเจา้สุทโธทนะพระเจา้ปัสเสนทิโกศล พระเจา้พิมพิสาร ส่วนพระมหาเถระท่ียงั

เหลืออยู่เป็นกาํลงัสําคญัต่อมาคือ พระมหากสัสปะ พระอานนท ์พระอนุรุทธะ เม่ือพระพุทธองค์
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เสด็จปรินิพานแลว้ โทณพราหมณ์ก็ไดแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วนแลว้มอบให้แก่เมือง

ต่างๆ ท่ีส่งตวัแทนมาขอเหตุการณ์อนัเป็นรอยร้าวของคณะสงฆก์็เร่ิมเกิดข้ึนจากบุคคล 2 คน คือ 

พระสุภทัทะบรรพชิตผูเ้ฒ่าและพระปุราณกบัพวก อนันาํไปสู่การสังคายนาพระธรรมวินยัคร้ังแรก 

(พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ) 

หลังจากยุคหลังพระพุทธเจ้าปรินิพาน จึงเกิดการสังคยนาข้ึน สาเหตุของการ

สังคายนา  ภายหลงัการปรินิพพานของพระพุทธเจา้  พระพุทธวจนะท่ีพระองค์ไดต้รัสตามโอกาส

และเหตุการณ์ต่างๆ  ตลอดพระชนมชี์พ  ส่วนมากจะมีการสืบทอดโดยการท่องจาํและการบอกเล่า

ท่ีเรียกวา่  มุขปาฐะ  อยา่งไรก็ตามการทรงจาํพระธรรมวินยัจะมากนอ้ยยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถ

ของพระสาวกแต่ละรูป  ในชั้นตน้พระสาวกท่ีเป็นพระอรหนัตย์งัมีอยูม่าก  ความเขา้ใจคลาดเคล่ือน

ในพระธรรมวนิยัยอ่มไม่เกิดข้ึน  แต่ต่อมาเม่ือพระอรหนัตสาวกมีลดนอ้ยลง  ความสงสัยและความ

เขา้ใจผิดในพระธรรมวินัยมีมากข้ึน สังคายนา  หรือ  สังคีติ จึง แปลว่า  การสวดพร้อมกนัหรือ

ร่วมกนัสวด  โดยความหมาย  คือ  การร้อยกรองพระธรรมวินยั  ดงันั้นการสังคยานาจึงไดแ้ก่  การ

รวบรวมพระธรรมวินยั  ซ่ึงเป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้  เพื่อสอบทานความถูกตอ้งตรงกนั  และ

จดัเป็นหมวดหมู่  เพื่อง่ายต่อการท่องจาํ  การศึกษา  และการเผยแพร่ 

ประโยชน์ของการสังคายนา ก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ทั้งต่อพระพุทธศาสนา และ

พุทธบริษทั  ดงัน้ี 

1)   กาํจดัและป้องกนัพวกอลัชชีไม่ให้ปลอมเขา้มาบวช  เพื่ออาศยัพุทธ

ศาสนาแสวงหาผลประโยชน์ 

2)   สร้างความเขา้ใจในพระธรรมวินยัให้ถูกตอ้งตรงกนัในหมู่พุทธบริษทั  

อนัเป็นการรักษาความบริษทัของพระพุทธวจนะใหสื้บทอดเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

3)   ทําให้พระพุทธศาสนาเจริญ  มั่นคงแพร่หลาย  และทําให้ เ กิด

พระไตรปิฎก  อนัเป็นคมัภีร์ท่ีสาํคญัต่อการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

2.6.1.2  ประวติัการสังคายนา 

ดว้ยเหตุท่ีพระพุทธศาสนามีสองนิกายหลกั  คือ  นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน  

การนับจาํนวนคร้ังในการสังคายนาพระไตรปิฏกจึงไม่ตรงกนั  อย่างไรก็ตาม  การสังคายนาได้

กระทาํติดต่อกนัมาหลายคร้ัง  ทั้งท่ีในอินเดียและประเทศอ่ืนๆ  รวม  10  คร้ัง  ดงัน้ี (สุริวตัร  จนัทร์

โสภา, 2552)  
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ตารางที ่2.1   การสังคายนาพระไตรปิฏก   

 

คร้ังที ่ ระยะเวลา สถานที ่ มูลเหต ุ ผู้เข้าประชุม 

1 หลงัพทุธ

ปรินิพพาน  

3 เดือน ใชเ้วลา 

7 เดือน จึงสาํเร็จ 

ถํ้าสตัตบรรณคูหา

เระกรุงราชคฤห์

ประเทศอินเดีย  

พระสุภทัทะดูหม่ิน

พระธรรมวนิยั  

1) พระอรหนัตส์าวกจาํนวน 5

๐๐ รูป  

2) พระมหากสัสปะเป็น

ประธาน  

3) มีพระเถระองคส์าํคญั คือ 

พระอานนท ์ พระอุบาลี   

เป็นตน้  

4) พระเจา้อาชาตศตัรูทรงเป็น

องคอุ์ปถมัภ ์

2 

 

 

พ.ศ.100 ใชเ้วลา  

8 เดือนจึงสาํเร็จ 

วาลิการามเมืองเว

สาลี ประเทศ

อินเดีย 

พระวชัชีบุตร

ประพฤติยอ่หยอ่น

ทางพระวนิยั 10

ประการ 

1) ประชุมสงฆ ์ 700 รูปโดยการ

ชกัชวนของพระยสกากณัฑก

บุตร 

2) พระเจา้กาฬาโศกทรงเป็น

องคอุ์ปถมัภ ์

3 

 

 

พ.ศ.234 (บางแห่ง

วา่ 235) ใชเ้วลา  

9 เดือนจึงสาํเร็จ 

วาลิการามเมืองเว

สาลี ประเทศ

อินเดีย 

พระวชัชีบุตร

ประพฤติยอ่หยอ่น

ทางพระวนิยั 10

ประการ 

1) ประชุมสงฆ ์ 700 รูปโดยการ

ชกัชวนของพระยสกากณัฑก

บุตร 

 2) พระเจา้กาฬาโศกทรงเป็น

องคอุ์ปถมัภ ์

4 

 

พ.ศ. 238  

ไม่ปรากฎ

ระยะเวลาท่ีกระทาํ 

ถูปารามเมืองอนุ

ราธปุระประเทศศรี

ลงักา 

วางรากฐาน

พระพทุธศาสนาใน

ประเทศศรีลงักา 

ประชุมสงฆ ์ 68000 รูป 

 1) พระมหินทเถระเป็น

ประธาน 

2)  พระเจา้เทวานมัปิยติสสะ

ทรงเป็นองคอุ์ปถมัภ ์

5 พ.ศ.433 (บางแห่ง

วา่ 450) 

 ไม่ปรากฎ

ระยะเวลาท่ีกระทาํ 

อาโลเลณสถาน 

   มาตเลชนบท 

   (มลยัชนบท) 

   ประเทศศรีลงักา 

 

จารึกพระพทุธวจนะ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

พระสงฆช์าวลงักา 

 1) พระรักขิตมหาเถระเป็น

ประธาน 

 2) พระเจา้วฏัฏคามณีอภยัทรง

เป็นองคอุ์ปถมัภ ์
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ตารางที ่2.1   (ต่อ) 

 

คร้ังที ่ ระยะเวลา สถานที ่ มูลเหต ุ ผู้เข้าประชุม 

6 พ.ศ.956 

ไม่ปรากระยะเวลา 

   ท่ีกระทาํ 

วดัมหาวหิาร 

ประเทศศรีลงักา 

ชาํระพระอรรถกถาท่ี 

พระพทุธโฆษาจารย ์

เรียบเรียงจากภาษ

สิงหลเป็นภาษาบาลี 

1) พระพทุธโฆษาจารยร่์วมกบั

พระสงฆแ์ห่งวดัมหาวหิาร 

 2) พระเจา้มหานามทรงเป็น

องคอุ์ปถมัภ ์

7  พ.ศ.1589 

 ไม่ปรากฎ

ระยะเวลากระทาํ 

ประเทศศรีลงักา รจนาคมัภีร์ฎีกา 

   ซ่ึงเป็นคมัภีร์

อธิบาย คมัภีร์อรรถ

กถา  เพ่ือประโยชน์

แก่การศึกษา

พระพทุธศาสนา 

 1) พระกสัสปะเถระเป็น

ประธาน 

 2) พระสงฆผ์ูเ้ช่ียวชาญ

พระพทุธศาสนา  จาํนวน 1000 

รูป 

 3) พระเจา้ปรากรมพาหุ

มหาราชทรงเป็นอุปถมัภ ์

8 พ.ศ.2020 

ใชเ้วลา 1 เดือน จึง

สาํเร็จ 

วดัโพธาราม 

ประเทศไทย 

(คร้ังแรก) 

ชาํระอกัษรใน 

พระไตรปิฎกท่ียงั

ขาดตกบกพร่อง 

 1) พระเจา้ติโลกราชแห่งเมือง

เชียงใหม่ 

 2) อาราธนาพระภิกษุผูท้รงภูมิ

ในพระไตรปิฎกหลายร้อยรูป

เขา้ประชุม 

 3) พระธรรมทนันเถระเป็น

ประธาน 

9 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2331 

ใชเ้วลา 5 เดือน 

จึงสาํเร็จ 

 

 

 

วดันิพพานาราม 

   (วดัมหาธาตุยวุ-

ราชรังสฤษฎ์ิ)

ประเทศไทย 

   (คร้ังท่ี 2) 

 

 พระเถระผูใ้หญ่

ประพฤติผดิพระ

ธรรมวนิยัรัชกาลท่ี 1 

มีพระราชประสงค์

ใหช้าํระ

พระไตรปิฎก 

1) พระสงฆจ์าํนวน 218 รูป  

ราชบณัฑิต คฤหสัถ ์ จาํนวน  

32 คน 

2) พระบาทสมเดจ็พระพทุธ

ยอดฟ้า-จุฬาโลกมหาราชทรง

เป็นองคอุ์ปถมัภ ์
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ตารางที ่2.1   (ต่อ) 

 

คร้ังที ่ ระยะเวลา สถานที ่ มูลเหต ุ ผู้เข้าประชุม 

10 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2538 

ไม่ปรากฎระยะ 

เวลากระทาํ 

 

 

 

 

วดัมหาธาตุยวุ-ราช

รังสฤษฎ์ิ

กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

 (คร้ังท่ี 3) 

 

 

ชาํระพระไตรปิฎก 

และจดัพิมพใ์น

วโรกาส  รัชกาลท่ี 9 

จะทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา  60 

พรรษาใน พ.ศ.2530 

 

สมเด็จพระสงัฆราชทรงเป็น

ประธาน 

1) ประชุมสงฆท์ั้งฝ่ายมหานิกาย

และธรรมยติุกนิกาย 

 2) รัฐบาลไทยอุปถมัภ ์

 

 

 

2.6.1.3  วธีิการสังคายนา 

การสังคายนาจะเร่ิมจากการประกาศสมมติตนเป็นผูถ้าม  (ปุจฉา)  และผูต้อบ  

(วิสัชนา)  โดยผูถ้าม  จะสอบถามพระวินยัแต่ละขอ้ตามลาํดบั  เม่ือผูต้อบตอบแลว้  พระสงฆท่ี์เขา้

ร่วมประชุมจะสวดพระธรรมวินยัขอ้นั้นพร้อมกนั  เม่ือตรงกนั  ไม่ผิดพลาด  และท่ีประชุมสงฆรั์บ

วา่ถูกตอ้งแลว้  จึงถามขอ้อ่ืนต่อไปจนจบพระวินยัปิฎก  หลงัจากนั้น  จะเร่ิมสังคายนาพระสูตรเป็น

ลาํดบัถดัมา (สุริวตัร  จนัทร์โสภา, 2552) 

2.6.1.4  ผลของการสังคยนา ในคมัภีร์สมนัตปาสาทิกา อรรถกถาวินยัไดบ้รรยายว่า 

พระสังคีติภาณกาจารยไ์ดจ้ดัหมวดหมู่พระธรรมวนิยัออกเป็น 3 หมวดใหญ่ เรียกวา่ “ปิฎก” คือ  

1)  พระวินัยปิฎก ประมวลพระพุทธพจน์ส่วนวินัย พระวินัยปิฎก แบ่ง

ออกเป็นภาคใหญ่ ๆเรียกวา่ “วภิงัค”์ คือ 

(1)  ภิกขวุภิงัค ์ขอ้บญัญติัเก่ียวกบัพระภิกษุ 

(2)  ภิกขณีุวภิงัค ์ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัภิกษุณี 

ภิกขวุภิงัค ์แบ่งออกเป็นตอนๆ เรียกวา่ กณัฑ์ ได ้8 กณัฑ์คือ 1) ปาราชิก

กัณฑ์ ตอนว่าด้วยอาบัติปาราชิก 4 สิกขาบท 2) เตรสกัณฑ์ ตอนว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส 13 

สิกขาบท 3) อนิยตกณัฑ ์ ตอนวา่ดว้ยอนิยต 2 สิกขาบท 4) นิสัคคียกณัฑ ์ตอนวา่ดว้ยอาบติันิสสัคคีย

ปาจิตตีย ์30 สิกขาบท 5) ปาจิตตียกณัฑ ์ตอนวา่ดว้ยอาบติัปาจิตตีย ์92 สิกขาบท 6) ปาฏิเทสนียกณัฑ ์

ตอนว่าด้วยอาบัติปาฏิเทสนียะ 4 สิกขาบท 7) อธิกรณสมถกัณฑ์ ตอนว่าด้วยอธิกรณสมถะ 7 

สิกขาบท รวมเป็น 227 สิกขาบท 

ภิกขุณีวิภงัค์ แบ่งออกเป็น 7 กณัฑ์ คือ รวมเป็น 227 สิกขาบท ภิกขุณี

วิภงัค ์แบ่งออกเป็น 7 กณัฑ์ คือ 1) คมัภีร์อาทิกรรม ตอนวา่ดว้ยอาบติัปาราชิก 8 สิกขาบท 2) สัตตรส
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กณัฑ ์ตอนวา่ดว้ยอาบติัสังฆาทิเสส 17 สิกขาบท 3) นิสสัคคียกณัฑ ์ตอนวา่ดว้ยนิสัคคียปาจิตตีย ์30 

สิกขาบท 4) ปาจิตตียกณัฑ์ ตอนว่าดว้ยอาบติัปาจิตตีย ์166 สิกขาบท 5) ปาฏิเทสนียกณัฑ์ ตอนว่า

ดว้ยอาบติัปาฏิเทสนีย 8 สิกขาบท 6) ขิยกณัฑ์ ตอนวา่ดว้ยเสขิยวตัร75 สิกขาบท 7) อธิกรณสมถ

กณัฑ ์ตอนวา่ดว้ยอธิกรณสมถะ 7 สิกขาบท รวมเป็น 311 สิกขาบท 

นอกจากอุภโตวภิงัค ์คือ ภิกขวุภิงัค ์และภิกขุณีวิภงัคท์ั้งสองน้ี พระวินยั

ปิฎกยงัจดัเป็นภาคไดเ้ป็น 5 ภาคคือ 1) คมัภีร์อาทิกรรมวา่ดว้ยอาบติัปาราชิก สังฆาทิเสส อนิยต และ

ตน้บญัญติั ในสิกขาบทต่างๆ 2) คมัภีร์ปาจิตตีย ์วา่ดว้ยอาบติัปาจิตตีย ์ซ่ึงถือวา่เป็นอาบติัเบา 3) คมัภีร์

มหาวรรควา่ดว้ยพุทธประวติัตอนปฐมโพธิกาล และพิธีกรรมทางพระวินยั  4) จุลวรรค วา่ดว้ยพิธีกรรม

ทางพระวนิยัต่อจากมหาวรรค ความเป็นมาของภิกษุณี และประวติัการทาํสังคายนา 5) ปริวารวรรค

วา่ดว้ยขอ้เบด็เตล็ดทางพระวนิยั 

2)  พระสุตตนัตปิฎก แบ่งออกเป็น หมวดใหญ่ ๆ เรียกวา่ นิกาย ได ้4 นิกาย 

คือ 

(1)  ทีฆนิกาย ประมวลพระสูตรขนาดยาวจาํนวน 34 พระสูตร 

(2)  มชัฌิมนิกาย ประมวลพระสูตรขนาดปานกลางจาํนวน 

(3)  สังยตุตนิกาย ประมวลพระสูตรท่ีจดัหมวดหมู่ เรียกวา่ สังยุตต ์มีช่ือ

ตามเน้ืหา เช่นเก่ียวกบัแควน้โกศล เรียกวา่ “โกสลสังยุตต”์ เก่ียวกบัมรรคเรียกวา่ “มรรคสังยุตต”์ มี

จาํนวน 7,763 สูตร 

(4)  ขุททกนิกาย ประมวลหลกัคาํสอนภาษิตเบ็ดเตล็ด ประวติันิทาน

ต่างๆ นอกเหนือจากท่ีจดัไวใ้นนิกายทั้ง 4 ขา้งตน้ ไดแ้บ่งออกเป็นหมวดได ้15 หมวด คือ 1) ขุททก

นิกปาฐะ บทสวดเล็กๆ นอ้ยๆ โดยมากเป็นบทสวดสั้นๆ 2) ธรรมบทคาถาพุทธภาษิต ประมาณ 300 

คาถา 3) อุทาน พระพุทธดาํรัสเปล่งอุทานเป็นภาษิต มีเน้ือเร่ืองประกอบบา้ง 4) อิติวุตตก คาํอา้งอิง

ว่าพระพุทธเจา้ตรัสไวอ้ย่างน้ี 5) สุตตนิบาต รวบรวมพระสูตรเบ็ดเตล็ดไวด้้วยกนั 6) วิมานวตัถุ 

เร่ืองราวของผูไ้ดว้มิานแสดงเหตุดีท่ีไดว้มิานไวด้ว้ย 7) เปตวตัถุ เร่ืองราวของเปรตท่ีไดท้าํบาปกรรมไว ้

8) เถรคาถา ภาษิตต่างๆ ของพระอรหนัตส์าวก 9) เถรีคาถา ภาษิตต่าง ๆ ของพระอรหนัตส์าวิกา 10) 

ชาตก ประมวลคาถาธรรมภาษิตเก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจา้ 11) นิทเทส แบ่งเป็น

มหานิเทส และจุลนิเทสเช่ือกนัวา่เป็นคาํอธิบายของพระสารีบุตร 12) ปฏิสัมภิทามรรค แปลวา่ทาง

แห่งปัญญาแตกฉาน เช่ือว่าเป็นผลงานของพระสารีบุตรด้วย 13) อุปทาน อัตตชีวประวติัของ

พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก และอรหันตสาวิกา 14) พุทธวงศ์แสดงประวติัของอดีต

พระพุทธเจา้ 24 พระองค ์15) จริยาปิฎกแสดงเร่ืองราวการบาํเพญ็บารมีของพระพุทธเจา้ 
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3)  พระอภิธรรมปิฎก แบ่งออกเป็นคมัภีร์ได ้7 คมัภีร์ คือ 

(1)  ธมัมสังคณี วา่ดว้ยธรรมะท่ีประมวลไวเ้ป็นหมวดเป็นกลุ่ม เรียกว่า 

“กณัฑ”์ มี 4 กณัฑ ์คือ 1) จิตตวภิตัติกณัฑจ์าํแนกจิตและเจตสิกเป็นตน้ 2) รูปวิภตัติกณัฑ์ จาํแนกรูป

เป็นตน้ 3) นิกเขปราสิกณัฑ์ จาํแนกธรรมในบทมาติกานั้นๆ 4) อตัถุทธารกณัฑ์ จาํแนกเน้ือความ

ของแต่ละขอ้ 

(2)  วิภงัค์ จาํแนกธรรมออกเป็นขอ้ ๆ แบ่งออกเป็น 18 วิภงัค ์เช่นแนก

ขนัธ์ เรียกวา่ “ขนัธวภิงัค”์ 

(3)  ธาตุกถา วา่ดว้ยการจดัหมวดหมู่ธรรมโดยถือธาตุเป็นหลกั 

(4)  ปุคคลบญัญัติ ว่าด้วยบัญญัติ 6 ประการ และแสดงรายละเอียด

เฉพาะบญัญติัอนัเก่ียวกบับุคคล 

(5)  กถาวัตถุ  ว่าด้วยคําถามคําตอบของพระสกวาทีและปรวาที 

ประมาณ 219 หวัขอ้ เพื่อถือเป็นหลกัในการตดัสินพระธรรมวนิยั (คมัภีร์น้ีเกิดในสมยัสังคายนาคร้ัง

ท่ี 3 ) 

(6)  ยมก วา่ดว้ยธรรมะเป็นคู่ ๆ 

(7)  ปัฏฐาน วา่ดว้ยปัจจยัคือส่ิงท่ีสนบัสนุนเก้ือกลู 24 อยา่ง 

ถึงแมว้่าพระพุทธศาสนาจะเส่ือมไปจากอินเดียในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 แต่ก่อนท่ี

พระพุทธศาสนาจะเส่ือมไปจากอินเดียก็ไดแ้พร่ขยายอิทธิพลไปหลายประเทศแลว้ (พระมหาอดิศร 

ถิรสีโล, 2559, น. 1) 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุการล่มสลายของไวห้ลายประการ 

กล่าวโดยยอ่ดงัน้ี 

1)  คณะสงฆอ่์อนแอเส่ือมโทรมลง 

พระสงฆ์แต่เดิมปฏิบติันตามธรรมวินยัทาํให้ประชาชนทุกชนชั้นเล่ือมใส 

พากนัทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรือง แต่ต่อมาในรุ่นหลงัๆ หลงมวัเมาในลาภสักการะ 

ลืมหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริง เป็นเหตุใหเ้กิดส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาเหล่าน้ี 

(1)  ติดถ่ิน ติดท่ี เพลิดเพลินในลาภสักการะและความสุขสบาย นึกถึง

แต่เร่ืองของตนเอง และปัจจยัเคร่ืองอยูอ่าศยัของตนเอง ทอดทิ้งหนา้ท่ีต่อประชาชน 

(2)  วุน่วายอยูก่บัพิธีกรรม และงานฉลองอนัสนุกสนานต่างๆ จนความ

เขาใจเร่ืองบุญกุศลแคบลงเป็นเร่ืองรับเขา้หรือเอาฝ่ายเดียว 

(3)  ศึกษาเล่าเรียนลึกซ้ึงลงไปแลว้ มวัหลงเพลินกบัการถกเถียงปัญหา

ปรัชญาประเภท อนัตคาหิกทิฏฐิ คือ ทิฐิอนัถือเอาท่ีสุด จนลืมศาสนกิจสามญัในระหวา่งพุทธบริษทั 
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(4)  มีความประพฤติปฏิบติย่อหย่อนลง เพราะเพลิดเพลินในความสุข

สบาย และแตกสามคัคีแยกเป็นพวกเป็นนิกาย เพราะถือร้ันรังเกียจกนัตกลงกนัไม่ได ้

(5)  เห็นแก่ความง่าย ตามใจตนเอง ตามใจคน ปล่อยให้เร่ืองไสยศาสตร์ 

เร่ืองลึกลบัอิทธิปาฏิหาริยต่์างๆ พอกพูนมากข้ึน ตนเองก็เพลิดเพลินมวัเมาในเร่ืองเหล่านั้น และทาํ

ใหป้ระชาชนจมด่ิงลง แทนท่ีจะมีเหตุผลยิง่ข้ึน เขม้แขง็ มีปัญญาและพึ่งตนไดม้ากข้ึน ก็กลบัอ่อนแอ

ตอ้งคอยหวงัพึ่งปัจจยัภายนอกมากยิ่งข้ึน และทาํให้พระพุทธศาสนามีสภาพคลา้ยคลึงกบัศาสนา

อ่ืนๆ มากมาย เช่น แปรรูปไปเป็น ตนัตระ แบบเส่ือมโทรม จนเหมือนตนัตระของฮินดู และหมด

ลกัษณะพิเศษของตนเอง 

2)  ศาสนาฮินดูต่อตา้นบีบคั้น 

คาํสอนของพระพุทธศาสนาขดัแยง้และทาํลายความเช่ือถือเดิมในศาสนา

พราหมณ์มากมายหลายอย่าง เป็นเหตุให้ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในสมยัต่อมา พยายามหาทาง

ลิดรอนพระพุทธศาสนาโดยวธีิต่างๆ ขอ้ท่ีควรศึกษาในเร่ืองน้ีมีดงัน้ี 

(1)  พระพุทธศาสนาสอนว่าทุกคนมีความเสมอภาค ควรมีสิทธิและ

โอกาสเท่าเทียมกนั ไม่จาํกดัดว้ย วรรณะ และให้ทุกคนศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินยัเหมือนกนั

หมด คาํสอนน้ีกระทบกระเทือนฐานะของพราหมณ์ทั้งหลาย ซ่ึงถือวา่ตนเป็นวรรณะสูงสุด มีสิทธิ

พิเศษต่างๆ และเคยผกูขาดการศึกษาไว ้โดยปกติพราหมณ์เป็นคนชั้นสูง มีอาํนาจและอิทธิพลมาก 

เช่น เป็นปุโรหิตของพระราชา เป็นตน้ แต่พระพุทธศาสนาแพร่หลายในหมู่ประชาชนทัว่ไป ตราบ

ใดท่ีประชาชนยงัมีศรัทธามัน่คง พระสงฆ์ยงัเป็นท่ีพึ่งของประชาชนและทาํหน้าท่ีต่อประชาชน

อย่างถูกตอ้ง พวกพราหมณ์ก็ไม่กล้าทาํอนัตราย หรือทาํก็ไม่สําเร็จ ยิ่งเม่ือพระมหากษตัริยท์รง

อุปถมัภอ์ยูด่ว้ย พระพุทธศาสนาก็ยิง่มัน่คง จะสังเกตเห็นไดว้า่พระมหากษตัริยท่ี์เป็นพุทธมามกะถูก

พระองค์ทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา อุปถมัภ์ทุกๆ ศาสนา เช่น พระเจ้าอโศก กนิษกะ 

หรรษวรรธนะ เป็นตน้ แต่พราหมณ์จะไม่พอใจในการอุปภมัภ์พระพุทธศาสนา เช่น ปุษยมิตร 

ทาํลายวงศก์ษตัริยพ์ุทธข้ึนครองราชย ์แลว้กาํจดัพุทธศาสนา พวกพราหมณ์ขา้ราชการของพระเจา้

หรรษวรรธนะ ริษยาการทรงอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนา ถึงกบัวางแผนปลงพระชนมเ์ป็นตน้ ในสมยั

ท่ีพราหมณ์ข้ึนเป็นกษตัริยแ์มจ้ะไม่กลา้กาํจดัพระพุทธศาสนา แต่ก็ทาํให้พระพุทธศาสนาตอ้งยอม

ประนีประนอมคาํสอนกบัฮินดู จนกลายเป็นเหมือนกนัและถูกกลืนไปในท่ีสุด 

(2)  พวกพราหมณ์ใช้ศาสนาฮินดูเป็นหลกัของลทัธิชาตินิยมโดยผนวก

ความเป็นคนอินเดียเขา้กบัความเป็นฮินดู ซ่ึงจะสังเกตเห็นวา่กษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของอินเดียเป็น

พุทธมามกะ และมกัจะเป็นเช้ือสายชนต่างชาติ ท่ีเห็นชดัเจนคือ พระเจา้กนิษกะทรงเป็นชนเช้ือสา

ยมงโกลในเผ่ากุษาณ ชาวอินเดียท่ีจะกาํจดัราชวงศก์ุษาณในสมยัต่อมา ใชล้ทัธิชาตินิยมเป็นเคร่ือง



61 

รวมกาํลงั และการท่ีกษตัริยว์งศน้ี์นบัถือพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ พระพุทธศาสนาจึงถูกเพ่งมองใน

ฐานะศาสนาของคนต่างชาติดว้ย แมใ้นเร่ืองน้ีพระเจา้อโศกมหาราชก็เช่นกนั มีปราชญส์ันนิษฐาน

ว่า พระองค์มีพระมารดาเป็นชนชาติกรีก พวกพราหมณได้พยายามกาํจัดราชวงศ์น้ีพร้อมทั้ ง

พระพุทธศาสนา พระเจ้าอโศกแม้จะเป็นกษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด แต่ไม่ปรากฏเกียรติคุณใน

ประวติัศาสตร์ของชาวฮินดูเลย ต่อเม่ือชาวยุโรปมาขุดค้นศึกษา พระนามของพระเจ้าอโศกจึง

ปรากฏข้ึนมา และชาวอินเดียเองจึงพลอยยอมรับ นอกจากน้ี แมพ้ระพุทธเจา้เองก็มีผูส้ันนิษฐานว่า

น่าจะเป็นชนเผา่มงโกล ซ่ึงยอ่มไม่เป็นท่ีพึงพอใจของพราหมณ์ 

(3)  ปราชญฮิ์นดูพยายามนาํเอาหลกัการในพระพุทธศาสนาไปปรับปรุง

หลกัธรรมของตนเองใหอ้อกรูปใหม่บา้ง นาํไปทาํตามอยา่งบา้ง เพื่อให้มีกาํลงัเทียบเคียงกนัได ้และ

ให้ดูคล้ายคลึงเหมือนกนั กลืนกนัจนไม่จาํเป็นจะตอ้งมีพระพุทธศาสนาอยู่ต่างหาก และเม่ือฝ่าย

พุทธศาสนาอ่อนแอก็กลืนไดง่้าย เช่นสังกราจารย ์นาํหลกัในพุทธปรัชญาไปแปลงรูปเป็นปรัชญา

เวทานตะของตน และสร้างวดัฮินดู ตั้งคณะนักบวชสันยาสีเลียนแบบคณะสงฆ์ เป็นตน้ แมอ้งค์

พระพุทธเจา้เอง ก็กลายเป็นอวตารของพระนารายณ์ไป 

3)  ชนชาติมุสลิมเขา้รุกรานและทาํลาย 

ในระยะท่ีคณะสงฆก์าํลงัอ่อนแอลงนั้น ก็พอดีกองทพัชนชาติอาหรับและเต

อร์กเขา้รุกรานเป็นระลอกๆ และทาํลายพุทธศาสนาลงจนหมด เช่น ทาํลายมหาวิทยาลยัวลภีลงใน

ราว พ.ศ. 1350-1400 และทาํลายหมดทุกแห่งใน พ.ศ. 170 เป็นตน้ โดยวธีิ 

(1)  ฆ่าพระสงฆ์ เช่นท่ีนาลนัทา นกัประวติัศาสตร์มุสลิมเองบนัทึกไว้

วา่พระถูกฆ่าประมาณหม่ืนรูป คือไม่ใหเ้หลือเลยทุกแห่ง 

(2)  ทําลายสถาบันและส่ิงก่อสร้างโดยเผาผลาญวัดวาอารามและ

มหาวทิยาลยัพุทธศาสนาทุกแห่ง บางแห่งแมแ้ต่ซากก็ไม่ใหเ้หลือ 

(3)  เผาคมัภีร์และตาํรับตาํราพระพุทธศาสนา เช่น ท่ีหอสมุดของนาลนั

ทาเผาอยูแ่รมเดือน 

การทาํลายคร้ังน้ีทาํให้คณะสงฆ์สลายตวั และตั้งไม่ติดอีกเลย ระบบของ

พระพุทธศาสนานั้นดาํรงอยูใ่นรูปสถาบนั ซ่ึงปันเป็นพุทธบริษทั 2 ฝ่าย ปฏิบติัหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย

ต่อกนัโดยฝ่ายพระสงฆ์เป็นผูน้าํในทางจิตใจ มีความเป็นอยู่และท่ีอยู่ต่างหากชดัเจน กาํจดัไดง่้าย 

เม่ือหมดพระสงฆ ์หมดผูน้าํ พุทธศาสนิกก็ถูกบงัคบับา้ง ถูกชกัจูงบา้ง กลายเป็นมุสลิมหรือฮินดูไป 

ฝ่ายฮินดูถึงจะถูกกําจัดพร้อมกัน แต่เพราะนักบวชฮินดูมีหลายแบบ บางพวกอยู่ตามบ้านมี

ครอบครัว มีความเป็นอยู่ไม่ต่างจากคนทัว่ไป ก็เหลือรอดอยู่ได้ง่าย ขณะนั้นหลกัการทัว่ไปของ

พระพุทธศาสนากบัฮินดู คลา้ยคลึงกนั หรือผสมผสานกนัมากแลว้ เม่ือฝ่ายฮินดูเหลืออยู ่ก็ชกัไปเขา้

ฮินดูโดยง่ายไม่มีใครขดัขวาง วดัพุทธศาสนาท่ีหลงเหลืออยู่ก็ถูกพราหมณ์เขา้ครองกลายเป็นวดั
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ฮินดู ชาวพุทธท่ีเหลือก็ถูกกลืนช้าๆ เขาสู่สังคมแห่งวรรณะของฮินดู (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ 

ปยตุโต), 2540, น. 358-364) 

 

2.7  ความหมายของพทุธปรัชญา 

 

ความหมายของปรัชญามีความหมายท่ีหลากหลาย กล่าวคือ ความเขา้ใจในแง่ปรัชญาตาม

หลกัวิชาการหรือตามสัญชาตญาณ โดยอาศยัความเขา้ใจกนัต่อๆมา องคค์วามรู้ของปรัชญาก็ยงัคง

ตอ้งการหาคาํตอบท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการต่อไป มิเวน้แมก้ระทัง่ ขอ้ถกเถียงในความเป็นปรัชญา

ของพระพุทธศาสนาท่ีมกัเรียกติดปากกนัว่าพุทธปรัชญา ก็ยงัเป็นขอ้โตแ้ยง้กันระหว่างนักการ

ศาสนากบันกัปรัชญาท่ีมีคาํตอบท่ีแตกต่างกนั หมายความว่ามีนกัปรัชญาบางส่วนโดยเฉพาะนัก

ปรัชญาตะวนัตกมองว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา แต่มีบางส่วนโดยเฉพาะนักการศาสนา

สมยัใหม่พร้อมยอมรับในความเป็นปรัชญาของศาสนาเช่นศาสนาพุทธได ้พระมหามฆวินทร์ ปุริ

สุตฺตโมไดก้วา่วไวว้า่ พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาแน่นอน แต่หลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนาเป็น

ปรัชญาได้ ด้วยว่าหลักคาํสอนในพระพุทธศาสนามีแง่คิดหรือสามารถตีความเพื่อหาคาํตอบท่ี

แทจ้ริงไดอ้ยา่งหลากหลาย  (พระมหามฆวนิทร์ ปุริสุตฺตโม, 2560, น. 88) 

ความหมายของปรัชญาเชิงวชิาการ  ปรัชญาท่ีศึกษากนัอยูท่ ัว่ไปแยกออกเป็น 2 แนวคิด คือ 

ปรัชญาตะวนัตกท่ีเร่ิมก่อตวัข้ึนในสังคมกรีกโบราณและมีพฒันาการทางแนวคิดมาตลอดซ่ึงมีอยู่

หลายสํานัก กบัปรัชญาตะวนัออกท่ีมี 2 สายสําคญั คือปรัชญาอินเดียกบัปรัชญาจีน  โดยเฉพาะ

ปรัชญาอินเดียท่ีบางคนเขา้ใจวา่เป็นปรัชญาฮินดูเท่านั้น แต่ความจริงแลว้หมายถึงปรัชญาทุกสํานกั

ท่ีเกิดข้ึนในอินเดีย หน่ึงในปรัชญาเหล่านั้นก็คือ พุทธปรัชญาท่ีจะกล่าวโดยละเอียดในตาํราเล่มน้ี 

ซ่ึงเน้ือหาของปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออกมีรายละเอียดมาก ไม่อาจกล่าวไดท้ั้งหมดจะขอกล่าว

เฉพาะความหมายโดยรวมของปรัชญาเท่านั้นเพื่อนาํไปเปรียบเทียบกบัความหมายของพุทธปรัชญา

วา่มีความสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอยา่งไรต่อไป  

จากการศึกษาความหมายของคาํว่า"ปรัชญา" จากงานเขียนของนักวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศพบวา่มีการให้คาํจาํกดัความค่อนขา้งหลากหลาย แต่เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา ผูเ้ขียนขอ

สรุปความหมายของปรัชญาท่ีกล่าวกนัในแวดวงวิชาการด้านน้ีไวเ้ป็นแนวทางของการศึกษา 3 

ประการ คือ 

1)  ความหมายตามรากศพัท ์

ความหมายของปรัชญาในข้อน้ีเป็นการนําความหมายตามรากศัพท์ของคําว่า 

"ปรัชญา" มาอธิบายให้เห็นท่ีมาท่ีไปและลกัษณะของปรัชญา เม่ือกล่าวสรุปแลว้จะมีอยู่ 2 แนวคิด

คือ 
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(1)  ปรัชญาตามรากศพัท์ตะวนัตก ความหมายของปรัชญาในขอ้น้ีมาจากศพัท์

ในภาษาองักฤษวา่ "Philosophy" ซ่ึงมีรากศพัทม์าจากภาษากรีกโบราณวา่ Philos หมายถึงความรัก 

(Love) หรือความสนใจกบัคาํว่า ""Sophia" หมายถึงความรู้สึกหรือ ปัญญา (Wisdom) ดงันั้น 

ความหมายของปรัชญาในประเด็นน้ีจึงแปลว่าความรักหรือความสนใจในความรู้หรือความรักใน

ปัญญา (ทองหล่อ วงษธ์รรมา, 2549, น. 1) 

ความหมายของปรัชญาในขอ้น้ีไดช้ี้ให้เห็นถึงคุณสมบติัท่ีสําคญัประการหน่ึง

ของหลกัปรัชญา ไดแ้ก่ ความรักท่ีจะแสวงหาความรู้และความจริงใจในเร่ืองท่ีตนสงสัย เร่ืองน้ีได้

ช้ีใหเ้ห็นถึงนกัปรัชญาผูย้ิง่ใหญ่ของโลกท่านหน่ึงคือเจา้ชายสิทธตัถะทรงสละราชสมบติัออกผนวช

แสวงหาทางพน้ทุกข์ (โมกขธรรม) ด้วยพระทยัท่ีมุ่งมัน่และในท่ีสุดพระองค์ก็ไดพ้บหนทางดบั

ทุกขไ์ดจ้ริงดว้ยการตรัสรู้ 

(2)  ปรัชญาตามรากศพัท์ตะวนัออกมาจากภาษาสันสกฤตว่าปรัชญาแปลว่า

ความรอบรู้หรือความรู้อนัประเสริฐ มีรากศพัท์มาจากคาํว่า ปล แปลวา่รอบ ประเสริฐ กบัคาํวา่ ยา 

แปลว่าความรู้ คาํว่าปรัชญา ในขอ้น้ีมีความหมายตรงกบัภาษาบาลีว่าปัญญา แปลว่าความรอบรู้

เช่นกนั วงเล็บสุเมธเมธาวิทยกุล ดงันั้นปรัชญาในขอ้น้ีจึงหมายถึงความรู้ท่ีเกิดจากการส้ินความ

สงสัย หรือความรู้ท่ีปรากฏดว้ยเหตุผลเชิงประจกัษแ์ละความรู้ท่ีไดม้านั้นจะตอ้งตรงกบัส่ิงท่ีถูกรู้ ถา้

ความรู้ใดไม่ตรงกบัส่ิงท่ีถูกรู้ความรู้นั้นไม่จดัเป็นปรัชญาหรือปัญญา เป็นแต่เพียงความคิดเห็น

เท่านั้น เทียบไดก้บัความรู้ในระดบัทิฐิท่ีอาจผดิหรือถูกก็ได ้

ความหมายของปรัชญาในขอ้น้ี ไดช้ี้ให้เห็นถึงสาระสําคญัของปรัชญาประการ

หน่ึงคือ การแสวงหาความรู้และความจริงท่ีสามารถตอบและยุติขอ้สงสัยได้อย่างส้ินเชิง จดัเป็น

ความรู้ท่ีประเสริฐ เน่ืองจากสามารถทาํให้ผูแ้สวงหาบรรลุ ความจริงสูงสุดนอกจากน้ี ปรัชญา

ตะวนัออกส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัศาสนาท่ีศึกษากนัอย่างกวา้งขวาง ได้แก่ ปรัชญาอินเดีย เช่น

ปรัชญาฮินดู ปรัชญาอุปนิษทั ปรัชญาเวทานตะ พุทธปรัชญา ปรัชญาเชน เป็นต้นและปรัชญา

ตะวนัออกอีกสายหน่ึงท่ีมีการศึกษาอยา่งแพร่หลายคือปรัชญาจีนท่ีกล่าวถึงแนวคิดของนกัปรัชญา

จีนคนสําคญั เช่นเหล่าจ่ือ ขงจือ เป็นตน้ ดงันั้นปรัชญาในความหมายน้ี จึงมุ่งไปท่ีองค์ความรู้ท่ี

ไดรั้บการยกยอ่งจากผูน้บัถือศาสนานั้นวา่เป็นส่ิงท่ีดี วเิศษและประเสริฐ สุด เป็นสาํคญั ซ่ึงเร่ืองน้ีได้

นาํไปสู่ขอ้สรุปถึงความแตกต่างระหวา่งศาสนากบัปรัชญาท่ีสําคญัประการหน่ึงคือ ปรัชญาเนน้การ

ใชเ้หตุผลเป็นเคร่ืองมือเขา้ถึงความจริง แต่ศาสนาส่วนใหญ่จะใชศ้รัทธาเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานนาํผู ้

ศรัทธาเขา้ถึงความจริง 

2)  ความหมายตามพจนานุกรม 

ผูศึ้กษาสามารถศึกษาความหมายของปรัชญาโดย สรุป ได้จากพจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, น. 668) ท่ีว่า "ปรัชญา คือ วิชาว่าดว้ยหลกัแห่งความรู้และ

ความจริง" ซ่ึงความหมายน้ีไดช้ี้ให้เห็นถึงลกัษณะสําคญัของปรัชญาคือเร่ืองท่ีจะเป็นปรัชญาไดน้ั้น
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จะตอ้งใหอ้งคค์วามรู้และความจริงอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ผูศึ้กษา ไม่ใช่ความคิดเห็นท่ีปราศจากขอ้มูล

หรือจินตนาการท่ีหาสาระมิได ้

3)  ความหมายตามแนวคิดของนกัปราชญ ์

เน่ืองจากนักปราชญ์ทั้ งท่ีเป็นนักปรัชญาโดยตรงและผูส้นใจศึกษาและเขียนงาน

วชิาการเก่ียวกบัปรัชญามีจาํนวนมากซ่ึงแต่ละท่านก็ให้ความหมายของปรัชญาไว ้ส่วนใหญ่จะเป็น

แนวคิดทางปรัชญาตะวนัตกไม่สามารถนาํเสนอไวใ้นหัวขอ้น้ีไดท้ั้งหมดจึงขอยกตวัอย่างแนวคิด

ของนกัปราชญท์ั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีกล่าวถึงปรัชญาไวเ้ป็นกรณีศึกษา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1)  ปรัชญาคือศาสตร์ท่ีมุ่งเรียนรู้ส่ิงสูงสุดและธรรมชาติอนัแทจ้ริงของสรรพส่ิง 

(Plato) (อา้งถึงในญาณวชิระ, 2549, น. 14) 

(2)  ปรัชญาคือศาสตร์ท่ีสืบค้นให้ถึงแก่นแท้ของสภาวะท่ีมีอยู่ในตัวมันเอง

รวมทั้งคุณลกัษณะต่างๆของมนั (Aristotle) 

(3)  ปรัชญาเป็นศาสตร์และการวเิคราะห์ความรู้ (Immanual Kant) 

(4)  ปรัชญาคือสารเก่ียวกบัความรู้ (Johann Gottlib) (อา้งถึงในบุณย ์นิลเกษ, 

2525, น. 33) 

(5)  ปรัชญาคือการค้นหาธรรมชาติของชีวิตและความมีอยู่ (ธนูแก้วโอภาส, 

2436, น. 20) 

(6)  ปรัชญาคือหลกัเหตุผลหรือปัญญาไม่เช่ือโดยท่ียงัไม่ไดพ้ิสูจน์ด้วยเหตุผล 

(อดิศดัด์ิ ทองบุญ, 2532, น. 48) 

จากความหมายของปรัชญาท่ีกล่าวมาทั้งหมดอาจกล่าวไดว้า่ปรัชญาคือระบบความคิดของ

มนุษย ์อนัเป็นกิจกรรมของปัญญาท่ีวางไวบ้นหลกัการของเหตุผลเพื่อแสวงหาความรู้และความจริง

เก่ียวกบัโลก ชีวิตและสรรพส่ิง ซ่ึงความหมายของปรัชญาน้ีมีการเปล่ียนแปลงมาโดยลาํดบัจนถึง

ปัจจุบนัท่ีมกัจะออกมาในเชิงวิทยาศาสตร เม่ือพิจารณาจากความหมายขา้งตน้ก็จะเห็นว่าปรัชญา

เป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัมนุษย ์หรือเป็นเร่ืองของชีวิตท่ีไม่สามารถปฏิเสธได้การท่ีคนบางคนมองว่า

ปรัชญาเป็นเร่ืองไกลตวั ไม่เก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ หรือไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบ

อาชีพไดน้ั้น จึงเป็นเร่ืองของความเขา้ใจผิด  การเรียนรู้ปรัชญาจะทาํให้มนุษยมี์ระบบการคิดท่ีดี 

หมายถึง การคิดท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลท่ีเป็นจริงนอกจากน้ี  ยงัทาํให้การดาํรงชีวิตของ

มนุษย์เป็นระบบ สามารถเลือกส่ิงต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลและปฏิบติัต่อเร่ืองต่างๆ ได้อย่าง

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

 

 



65 

ธีรโชติ เกิดแกว้ไดว้เิคราะห์จากพระคุณสมบติัของพระพุทธเจา้ 9 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1)  ปรัชญาแห่งการทาํลายกิเลสท่ีเป็นตน้เหตุของความทุกขท์ั้งมวล 

ผูศึ้กษาสามารถศึกษาความจริงข้อน้ีได้จากคาํอธิบายพระพุทธะคุณสมบติัของ

พระพุทธเจา้ขอ้วา่ "อรหงั" ท่ีพระพุทธโฆสาจารย ์(มหามกุฏราชวิทยาลยั 2525, น. 119) ไดอ้ธิบาย

ไว ้4 ประเด็น คือ 

(1)  ผูไ้กลจากกิเลสหรือผูท้าํลายกิเลสท่ีเปรียบเสมือนค่าสืบ  

(2)  ผูห้กัหรือทาํลายซ่ีกาํแห่งสังสารวฎั ไม่ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดอีกต่อไป 

(3)  ผู ้ควรรับปัจจัยส่ี มีจีวร เป็นต้น เพราะพระองค์เป็นทักขิไนยบุคคลผู ้

ประเสริฐ 

(4)  ผูไ้ม่ทาํบาปในท่ีลบัเพราะพระองคท์รงหมดกิเลสแลว้ 

ลกัษณะของพุทธปรัชญาในบทน้ี มุ่งแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายสูงสุดคือ การขจดั

กิเลส  เพราะกิเลสคือสาเหตุของความทุกขท์ั้งมวล ผูศึ้กษาสามารถศึกษาวิเคราะห์ความจริงขอ้น้ีได้

จากหลกัคาํสอนสําคญั ได้แก่ หลกัอริยสัจส่ี หรือหลกัโอวาทปาติโมกข์ท่ีกล่าวถึงแก่นของพระ

พุทธปรัขญา คือการทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 

2)  ปรัชญาแห่งการพึ่งตนเอง 

ผูศึ้กษาสามารถวิเคราะห์ความจริงขอ้น้ีไดจ้ากพระพุทธคุณบทวา่ "สัมมาสัมพุทโธ" 

ท่ีแปลวา่ ผูต้รัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบดว้ยพระองคเ์อง ไม่มีครูอาจารยผ์ูส้อนโลกุตตรธรรม หรือ

ศึกษาจากหลกัคาํสอนเร่ืองการพึ่งตนเองในอตัตวรรคขทุทกนิกาย ธรรมบทวา่ "ตนแล เป็นท่ีพึ่งของ

ตน บุคคลอ่ืน ใครเล่าจะเป็นท่ีพึ่ ง เพราะบุคคลท่ีฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ท่ีพึ่ งอันได้โดยยาก" 

(25/160/82) พุทธดาํรัสน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นลกัษณะเฉพาะของพุทธปรัชญาท่ีมุ่งให้มนุษยก์ระทาํเร่ืองต่างๆ 

ดว้ยตนเอง บุคคลอ่ืนจะเขา้มาช่วยก็ต่อเม่ือเร่ืองนั้นอยูเ่หนือความสามารถของเรา และเป็นการเขา้มา

ช่วยเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น เร่ืองน้ีได้แสดงถึงความจริงท่ีว่า  ความสุข ความทุกข์ ความสําเร็จ ความ

ลม้เหลว ความเจริญ หรือ ความเส่ือมข้ึนอยูท่ี่ตวัมนุษยเ์ป็นสําคญั ไม่ใช่เกิดจากโชควาสนา การดล

บนัดาลของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตวัอกัษร หรือฤกษ์ยาม ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถพิสูจน์ดว้ยความจริงเร่ืองน้ีได้

จากสุปุพพณัหสูตร องัคุตตรนิกาย ติกนิบาต (20/156/500) ท่ีกล่าวไวว้า่ "สัตวเ์หล่าใดประพฤติชอบ 

(สุจริต) ทางกาย วาจา ใจในเวลาใด เวลานั้นช่ือว่าฤกษ์ดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดีใน

พรหมจารีบุคคล..." พุทธดาํรัสน้ีไดช้ี้ให้เห็นว่า ความดี ความชัว่ไม่ไดอ้ยู่ท่ีส่ิงอ่ืน แต่ข้ึนอยู่กบัการ

กระทาํของคนแต่ละคน 

3) ปรัชญาแห่งการพฒันาคุณภาพชีวติใหส้มบูรณ์ 

ชีวิตของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ตามหลกัพระพุทธปรัชญาข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบสําคญั 2 

ประการ  คือ ความรู้จริงและการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งดีงามผูศึ้กษาสามารถวเิคราะห์ความจริงขอ้น้ีไดจ้าก
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พระพุทธคุณบทวา่ "วชิชาจรณสัมปันโน" แปลวา่ ผูท้รงเพียบพร้อมดว้ยวิชา หมายถึง ความรู้แจง้ท่ี

กล่าวไวใ้นกนัทกะรกสูตร มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก์ (13/10/10) ซ่ึงอรรถกถาทีฆนิกาย สีล

ขนัธวรรค (1/190/149) ไดก้ล่าวถึงวิชชา 3  และวิชชา 8 แต่ขอกล่าวเฉพาะวิชชา 3 ประการ คือ คือ 

1) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  รู้ชาติในอดีตหรือท่ีเรียกว่าระลึกชาติได ้2) จุตูปปาตญาณ รู้การตาย

และการเกิดของมนุษย ์3) อาสวกัขยญาณ ความรู้ท่ีทาํให้ส้ินอาสวะกิเลส และกล่าวถึงจรณะ 

หมายถึงหลกัปฏิบติัเพื่อความดีงาม มี 15  ประการ คือ 1) ศีลสัมปทา  ความถึงพร้อมด้วยศีล 2)  

อินทรีย์สังวร การสํารวมอินทรีย์ 3) โภชเนมัตตัญ�ุตาการรู้จักประมาณในการบริโภค 4)  

ชาคริยานุโยค การประกอบความเพียรดว้ยสติท่ีต่ืนอยูเ่สมอ 5) สัทธา การเช่ืออยา่งมีปัญญา 6) ความ

ละอายต่อความชัว่ 7) โอตตปัปะ ความกลวัต่อความชัว่ 8) พาหุสัจจะ ความเป็นผูท่ี้ไดศึ้กษามาก 9) 

วริิยะรัมภะ การปารภความเพียร 10) สติ ความระลึกรู้อยูเ่สมอ 11) ปัญญา ความรอบรู้ 12) ปฐมฌาน 

13) ทุติยฌาน 14) ตติยฌาน 15) จตุตถฌาน ซ่ึงจรณะเหล่าน้ี คือ ทางเดินท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

4)  ปรัชญาท่ีนาํไปสู่ความดีงาม 

เร่ืองน้ีผูศึ้กษาสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากพระพุทธคุณบทวา่ "สุคโต" ท่ีแปลวา่ ผูเ้สด็จ

ไปดีแลว้ ซ่ึง พระพุทธโฆษาจารย ์(มหามกุฏราชวิทยาลยั 2525, น. 122)  ไดอ้ธิบายความหมายไว้

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูด้าํเนินตามอริยมรรคมีองค ์8 อนัเป็นทางท่ีงดงาม  

(2)  ผูด้าํเนินไปสู่พระนิพพาน  

(3)  ผูเ้สด็จไปดีแลว้ เพราะทรงละกิเลสอยา่งเด็ดขาดดว้ยอรหตัตมรรค  

(4)  ผูเ้สด็จไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สัตวโ์ลก เพราะการบาํเพ็ญบารมี

ของพระพุทธเจา้มุ่งเพื่อประโยชน์และความสุขของสัตวโ์ลกเป็นสาํคญั 

ลกัษณะของพุทธปรัชญาข้อน้ีได้ช้ีให้เห็นถึงความดีงามท่ีเกิดจากการปฏิบติัตาม

มรรคมีองค์ 8 ท่ีทาํให้บรรลุอรหัตมรรคและความดีท่ีต่อยอดคือการอาํนวยประโยชน์ให้แก่บุคคล

อ่ืนใหไ้ดป้ฏิบติัตามอริยมรรคเช่นกนั 

5)  ปรัชญาแห่งการรู้แจง้โลกตามความเป็นจริงไม่ติดอยูใ่นโลก 

ผูศึ้กษาสามารถศึกษาความจริงเร่ืองน้ีไดจ้ากพระพุทธคุณบทวา่ "โลกะวิทู" หมายถึง

ทรงรอบรู้โลกทางกายภาพ เช่น มนุษยโ์ลก สัตวโ์ลก สังขารโลก โอกาสโลก เป็นตน้และทรงรู้โลก

คือความจริงของชีวิต เช่น อริยสัจส่ี คือ ทุกข์ สาเหตุของความทุกข์ การดบัทุกข์ และหนทางท่ี

นาํไปสู่การดบัทุกข ์เป็นตน้ ซ่ึงผูศึ้กษาสาทารถดูรายละเอียดเร่ืองน้ีไดใ้นเร่ืองโลกกบัสารัตถะเชิง

ปรัชญาในบทต่อไป  

6)  ปรัชญาแห่งการฝึกฝนตนและผูอ่ื้น 

ผูศึ้กษาสามารถวิเคราะห์ความจริงขอ้น้ีได้จากพระพุทธคุณบทว่า "อนุตตโร ปุริ

สะทมัมสารถิ" หมายถึงผูเ้ป็นสารถีท่ีฝึกคนไดอ้ย่างยอดเยี่ยมกวา่บุคคลอ่ืนดว้ยคุณ เช่น ศีล สมาธิ 
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ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทสัสน เป็นตน้ เพราะพระทรงฝึกฝนพระองคจ์ากปุถุชนสู่ความเป็น

พระอริยบุคคลด้วยการบาํเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนาน สําหรับการฝึกฝนผูอ่ื้นพระองค์จะทรงใช้

วิธีการฝึกท่ีเหมาะแก่วาสนา (ความเคยชิน) อุปนิสัย (การอบรมสั่งสมไว)้ อธิมุตติ (ความถนัด) 

อินทรีย ์(ความพร้อม) ของบุคคลนั้นๆตามท่ีพระองคท์รงตรวจดูและวางแผนการสอนไวต้อนใกล้

รุ่งของทุกวนั  

7)  ปรัชญาแห่งความเป็นครูท่ีสูงส่ง 

ผูศึ้กษาสามารถวิเคราะห์ความจริงข้อน้ีได้จากพระพุทธคุณบทว่า "สัตถา เทว

มนุสสานัง" แปลว่า ผูเ้ป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้ งหลาย เพราะพระองค์ทรงประกอบด้วย

คุณสมบติัของครูท่ีควรแก่ความเป็นครูของบุคคลในระดบัชั้น ทรงสอนดว้ยความเมตตา มิใช่เพื่อ

ลาภสักการะ และคาํสรรเสริญ แต่ทรงมุ่งประโยชน์สุขของผูฟั้งเป็นสําคญั โดยพระองค์จะทรง

กาํหนดหลกัธรรมให้เหมาะสมกับอธัยาศยัของผูฟั้ง ซ่ึงในอรรถกถาสมนัตปาสาทิกา พระพุทธ

โฆษาจารย ์(มหามกุฏราชวทิยาลยั, 2525, น. 172-129) ไดอ้ธิบายถึงความเป็นครูของพระพุทธเจา้ท่ี

มิไดจ้าํกดัเฉพาะเทวดาและมนุษยเ์ท่านั้น แต่ยงัรวมถึงสัตวเ์ดรัจฉานดว้ย โดยยกตวัอย่างถึงกบตวั

หน่ึงท่ีอยูริ่มขอบสระช่ือคคัครา ไดถื้อนิมิตในพระสุรเสียงของพระพุทธเจา้ท่ีกาํลงัทรงแสดงธรรม 

แก่ชาวเมืองจาํปาและเสียชีวติลงเพราะถูกไมเ้ทา้ของคนเล้ียงววักดทบัท่ีหวัแลว้ไปบงัเกิดเป็นเทวดา

เสวยทิพยสมบติัอยูใ่นวิมานทองในสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ เป็นตน้ และหลกัธรรมท่ีพระองคท์รงนาํมา

สอนนั้นมุ่งให้ผูฟั้งไดรั้บประโยชน์ทั้งในปัจจุบนั อนาคต   และประโยชน์สูงสุดเพื่อนาํมนุษยใ์ห้

ขา้มทางกนัดารคือชาติชราเป็นตน้ดงันั้นลกัษณะของพุทธปรัชญาในขอ้น้ีจึงมุ่งให้ผูศึ้กษาเรียนรู้

หลกั รัก พุทธปรัชญาใหเ้ขา้ใจและปฏิบติัตามจนไดผ้ลและสอนใหผู้อ่ื้นรู้และปฏิบติัตามดว้ย 

8)  ปรัชญาแห่งการรู้แจง้ ต่ืน เบิกบาน 

ผูศึ้กษาสามารถวเิคราะห์ความจริงขอ้น้ี ไดจ้ากพระพุทธคุณบทวา่ “พุทโธ” ท่ีแปลวา่ 

ผูรู้้ หมายถึง ผูต้รัสรู้อริยสัจส่ี ผูต่ื้น หมายถึง ผูต่ื้นจากอวชิชาความไม่รู้จริง ผูเ้บิกบาน หมายถึง ผูท่ี้มี

พระทยับริสุทธ์ิ สะอาด หมดจดจากกิเลสความหมายของคาํวา่ “พุทโธ” ขา้งตน้ไดแ้สดงเป้าหมาย

ของพุทธปรัชญาท่ีมุ่งใหผู้ศึ้กษาไดรู้้แจง้ในอริยสัจส่ี ต่ืนจากวชิชา และมีจิตผอ่งใสตามพระพุทธเจา้ 

9)  ปรัชญาแห่งการใชปั้ญญาจาํแนกแยกแยะ 

ผูศึ้กษาสามารถวเิคราะห์ความจริงขอ้น้ีไดจ้ากพระพุทธคุณบทวา่"ภควา" ในขุททก

นิกาย จุฬนิเทส (30/2/46) ท่ีด่าหรือเปล่าความหมายของพระพุทธคุณขอ้น้ีไวว้า่ 

(1)  ผูท้รงทาํลายกิเลส เช่น ราคะ โทสะ โมหะ เป็นตน้ 

(2)  ผูจ้าํแนกแยกแยะ แจกแจงธรรม 

(3)  ผูถึ้งท่ีสุดแห่งภพ (นิพพาน) 

(4)  ผูท้รงอบรมกายดว้ยศีล อบรมจิตใจดว้ยสมาธิและปัญญาอยา่งบริบูรณ์ 
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คุณสมบติัของพระพุทธเจา้โดยสรุปขา้งตน้น้ีได้ช้ีให้เห็นว่าพุทธปัญญามุ่งการขจดักิเลส

เป็นสาํคญัและไดส้ะทอ้นถึงรากฐานสําคญัของการพฒันาชีวิตมนุษยใ์ห้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวคือ

ในสิกขาท่ีกล่าวถึงศีลสมาธิและปัญญาท่ีเป็นกระบวนการพฒันาชีวิตจากปุถุชนสู่อารยชนซ่ึง

พระพุทธเจ้าได้ทรงบาํเพ็ญมาแล้วอย่างบริบูรณ์กล่าวโดยสรุปลักษณะของพุทธปรัชญาตาม

คุณสมบติัของพระพุทธเจา้ทั้ง 9 ประการท่ีกล่าวมาทั้งหมดไดช้ี้ให้เห็นสาระสําคญัของพุทธปรัชญา

ท่ีมุ่งพฒันามนุษยใ์หห้ลุดพน้จากกิเลสเป็นสาํคญัเพื่อใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจพุทธปรัชญา  

สุนทร ณ รังษี (2537) กล่าวไวว้า่ หลกัพุทธปรัชญา คือ หลกัคาํสอนท่ีเก่ียวกบัความจริง 

(สัจธรรม) และหลกัปฏิบติั (จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาท่ีนาํมาศึกษาวิเคราะห์ดว้ย

การใช้เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา พุทธปรัชญาจะจาํกัดวงอยู่ในส่วนท่ีเป็นศาสนธรรมของ

พระพุทธศาสนาเท่านั้น จะไม่รวมถึงส่วนท่ีเป็นศาสดา ศาสนบุคคล ศาสนพิธีและศาสนสถาน

เวน้เสียแต่ว่าส่วนต่างๆ เหล่าน้ีจะไปเก่ียวโยงกบัศาสนธรรมท่ีจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์ดว้ยการใช้

เหตุผลเชิงปรัชญาด้วยเท่านั้น พุทธปรัชญาจึงเป็นการแสวงหาความรู้โดยอาศยัหลกัความจริง

ภายนอกและความจริงภายใน เป็นหลกัในการแสวงหาองคค์วามรู้ซ่ึงตอ้งกาํกบัโดยสติและปัญญา 

อนัมีพื้นฐานการรับรู้ท่ีได้จากอารมณ์และประสบการณ์ในการนาํไปพิจารณาไตร่ตรอง ทั้งน้ีก็

แล้วแต่กระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนในการใช้จิตในการเรียนรู้ความจริงภายในของแต่ละ

บุคคล หากไร้สัมมาทิฐิและปัญญาใคร่ครวญ โดยรอบตามสภาวะแทจ้ริงของเหตุปัจจยั   ก็จะทาํให้

เกิดความรู้ท่ีเป็นประจกัษ์แจง้ ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นความรู้เชิงศาสตร์ในทางพุทธศาสนา (สุรพงษ ์ 

โสธนะเสถียร, 2552) หลกัพุทธปรัชญา พระพุทธเจา้ทรงอุปมาหลกัคาํสอนทั้งหมดดุจพ่วงแพ หรือ

เคร่ืองใช้ เคร่ืองอาศยั มิใช่มีไวเ้พื่อโออ้วด หรือเพื่อยึดมัน่ แต่เพื่อนาํมาใช้เป็นเคร่ืองมือนาํไปสู่

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้หลกัการท่ีวา่ ส่ิงท่ีพิสูจน์ไดเ้ท่านั้นคือ ความจริง พุทธศาสนาไดป้ระกาศไวก้วา่ 

2,500 ปีมาแลว้วา่ ความจริงจะตอ้งเป็นส่ิงท่ี  

1)  มีเหตุผล 

2)  พิสูจน์ทดลองได ้ 

3)  เป็นท่ียอมรับกนัโดยผูรู้้ทั้งหลาย 

4)  เป็นความจริงสากลตลอดไป (สุนทร ณ รังษี, 2537, น.10) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธีรโชติ เกิดแกว้ กล่าวไวว้่า พุทธปรัชญา หมายถึง วิทยาการชั้นสูงท่ี

สอนให้มนุษยรู้์จกัตวัเอง ผูอ่ื้นและส่ิงอ่ืนๆ ตามความเป็นจริงและเป็นวิทยาการท่ีตอ้งลงมือศึกษา

และปฏิบติัดว้ยตนเองโดยมีความหลุดพน้จากกิเลสตามลาํดบัชั้นเป็นเป้าหมาย (ธีรโชติ เกิดแกว้, 

2553, น. 24) 
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ประยงค์ แสนบุราณ (2547) กล่าวไวว้่า หลกัพุทธปรัชญา คือ หลกัคาํสอนพื้นฐานของ

พระพุทธเจา้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นความจริงและมีเหตุผล เป็นหลกัการปฏิบติังานให้ประสบความสําเร็จ

มี 5 ประการ คือ 

1)  เวน้จากการทาํความชั่วทั้งปวง (สัพพปาปัสสะ อกรณัง คือ ศีล) ทาํแต่ความดี 

(กุสลสัสูปสัมปทา คือ สมาธิ) และทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ (สจิตตปริโยทปนงั คือ ปัญญา) 

2)  เน้นการปฏิบติั ถือว่าความจริงตอ้งเกิดมาจากการปฏิบติัมิใช่มาจากการเรียนรู้ 

หรือการท่องจาํจากตาํรา 

3)  เนน้การดบัทุกข ์ทุกศาสนาจะมีคาํสอนเร่ืองการพน้ทุกข ์จะต่างกนัท่ีการปฏิบติั

เพื่อการพน้ทุกขแ์ละภาวะของการดบัทุกขเ์ท่านั้น 

4)  เน้นทดสอบพิสูจน์ ยึดถือหลักเหตุผลและเป็นเหตุผลท่ีท้าทายให้คนพิสูจน์ 

(เอหิปัสสิโก) โดยมิใหเ้ช่ือถือแบบงมงายไร้หลกัการหลกัเหตุผล 

5)  เนน้หลกัสันติ เร่ิมตั้งแต่สันติระดบัตน้จนถึงระดบัสูงสุด คือ นิพพาน สันติระดบั

ตน้ คือการรักษากายและวาจาใหส้งบโดยการปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม เม่ือเขาทาํสมาธิอยูป่ระจาํเขา

ก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่าน (ประยงค ์แสนบุราณ, 2547, น. 56-57) 

บุญมี แท่นแกว้ (2543) กล่าวไวว้า่ พุทธปรัชญา คือ เป็นปรัชญาท่ีคน้พบโดยพระพุทธเจา้ 

เป็นปรัชญาท่ีตระหนกัในความจริงท่ีเรียกวา่ “สัจจนิยม” อนัเป็นกฎธรรมชาติ ซ่ึงมีอยูใ่นโลกไม่มี

ส่ิงใดมาบนัดาลให้เป็นไป จึงเรียกวา่ “ธรรมชาตินิยม” แต่บางลทัธิอาจจะมองพุทธปรัชญาเป็นสุข

นิยมบ้าง อสุขนิยมบ้าง หรือทุนิยมบ้าง จะเป็นจริงหรือไม่ ควรศึกษาไตร่ตรองดูให้ถ้วนถ่ีด้วย

เหตุผลและด้วยวิญญาณของวิญ�ูก่อน การจะเช่ืออะไรว่าเป็นจริงควรใคร่ครวญพิจารณาด้วย

เหตุผลดว้ยปัญญาของตน ดงัในกาลามาสูตร หรือเกสปุตติยสูตรวา่ 

1)  อยา่เช่ือโดยฟังตามกนัมา 

2)  อยา่เช่ือโดยถือสืบ ๆ กนัมา 

3)  อยา่เช่ือโดยการเล่าลือ 

4)  อยา่เช่ือดว้ยการอา้งตาํรา หรือคมัภีร์ 

5)  อยา่เช่ือดว้ยการอา้งเหตุผลทางตรรก 

6)  อยา่เช่ือดว้ยการอนุมาน 

7)  อยา่เช่ือดว้ยการคิดแบบเอาตามแนวเหตุผล 

8)  อยา่เช่ือเพราะตรงกบัความเห็น หรือทฤษฎีท่ีตนคิดไว ้

9)  อยา่เช่ือวา่รูปลกัษณะน่าจะเป็นไปได ้หรือน่าเช่ือถือได ้

10)  อยา่เช่ือวา่ท่านสมณะน้ีเป็นครูอาจารยข์องเรา 
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ฉะนั้น การจะเช่ืออะไรตนตอ้งเขา้ใจแจ่มแจง้ หรือเร่ืองนั้นตอ้งประจกัษแ์จง้แก่ตนแลว้และ

สามารถเกิดประโยชน์แก่ตนและสงัคมเม่ือปฏิบติัตาม (บุญมี แท่นแกว้, 2544, น. 53-54) 

สุภทัร สุคนธาภิรมย ์ณ พทัลุง (2524) กล่าววา่ พุทธปรัชญา เรียกวา่ “ปรมตัถธรรม” (ปรม+ 

อตัถ + ธรรม = ธรรมท่ีมีอยู่จริงอยา่งยิ่งในโลกของเราน้ี ทางพุทธปรัชญา จาํแนกออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ ๆ คือ ก) รูปธรรม ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงอนัเรียกวา่ รูป ซ่ึงมีอยูต่่างหากจากนามธรรมและเป็นตวั

ยืนให้จิตรับรู้อารมณ์ หรือหลุดพน้ (วิมุต) จากการรับรู้ มีคุณสมบติั 3 ประการ คือ 1) เปล่ียนแปลง

คุณภาพได ้(รูปตีติ รูปํ) กบัปัจจยัปรุงแต่ง 2) แปรสภาพได ้(วิกรณ รสํ) คือ การกระทาํกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลเหนือกวา่ และ 3) โดยตวัของมนัเองเป็น อพัยากฤต (อพยากตา) คือ ไม่ดี, ไม่ชัว่, ไม่เป็นคุณ

, ไม่เป็นโทษ และ ข) นามธรรม ไดแ้ก่ ธรรมชาติท่ีมิใช่รูป ซ่ึงมีคุณภาพสามารถมีสัมพนัธ์ดว้ยการ

รับรู้ จาํแนกแยกเป็น 3 ชนิด 1) จิต คือ ธรรมชาติท่ีรับรู้อารมณ์ 2) เจตสิก คือธรรมชาติท่ีเป็น

สัมปโยค (กาํกบัอยู่ดว้ยกนั) กบัจิต โดยอุปมาอุปมยัว่า ถา้จิตเป็นราชรถ เจตสิกก็เป็นสารถีประจาํ

ราชรถนั้น และ 3) นิพพาน คือ สภาพของจิตท่ีได้รับการชําระแล้วจากกิเลส ตณัหา อุปทาน มี

ความรู้ความเขา้ใจแจ่มแจง้แลว้ซ่ึงสภาพธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงของรูปและนาม, และหลุดพน้

จากเหตุและขนัธ์ทั้งหลายทั้งปวง จนบรรลุถึงซ่ึงความสงบเยือกเยน็อย่างแทจ้ริง (สุภทัร สุคนธา

ภิรมย ์ณ พทัลุง, 2524, น. 2-3) 

ศรัณย ์วงศค์าํจนัทร์ กล่าววา่ ปรัชญาพุทธ เป็นลกัษณะ “สัจนิยม” หรือ “ธรรมชาติ”ถือว่า

สภาวธรรมทั้งหลายตอ้งเป็นไปตามหลกัแห่งธรรมชาติและหลกัแห่งความเป็นจริง ดงันั้นปรัชญา

พุทธจึงสั่งสอนโดยเนน้หลกัท่ีเหตุผลและวิจารณญาณ โดยการเตือนสติให้คนทุกคนไดคิ้ดพิจารณา

ไตร่ตรองใคร่ครวญดูก่อนด้วยปัญญาของตนเอง ก่อนท่ีจะเช่ือและปฏิบติัตามคาํสอนของใครๆ 

(ศรัณย ์วงศค์าํจนัทร์, 2526, น. 62) 

อดิศกัด์ิ ทองบุญ (2532, น. 49) กล่าววา่ “พุทธศาสนาเป็นปรัชญา เพราะพระพุทธศาสนา

ถือทั้งหลกัศรัทธาและปัญญา(เหตุผล) ตามหลกัคาํสอน” และไดก้ล่าวถึงคมัภีร์อรรถกถา ฎีกา และ

อนุฎีกาวา่เป็นอุบติัการณ์แห่งพุทธปรัชญาอีกดว้ย การท่ีอดิศกัด์ิ ทองบุญไดก้ล่าวไวเ้ช่นน้ี เพราะได้

วเิคราะห์จากหลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนาท่ีวา่ดว้ยปัญญา (เหตุผล) เป็นสาํคญั มิใช่ศาสนาท่ีสอน

ให้คนเช่ือเพียงอย่างเดียว แต่สอนให้คนใช้วิจารณญาณและลงมือพิสูจน์หลกัคาํสอนต่างๆ ว่าเป็น

จริงตามท่ีกล่าวไวห้รือไม่ ซ่ึงตรงกบัหลกัการของปรัชญาท่ีมุ่งให้คนแสวงหาความรู้ และความจริง

ดว้ยเหตุผลประเด็นน้ีก็ยงัมีผูแ้ยง้ว่า เหตุผลในปรัชญานั้นเป็นเร่ืองของการเก็งความจริงหรือการ

อนุมาน 

พุทธทาสภิกขุ ไดป้ฏิเสธแนวคิดขา้งตน้ไวว้า่ “พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ปรัชญา 

แมจ้ะเป็นเร่ืองทางใจก็เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่อาศยัสมมติฐาน แต่อาศยัความจริง” (พระเมธีธรรมา
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ภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2535, น. 19) การท่ีพุทธทาสภิกขุกล่าวไวเ้ช่นน้ี เพราะท่านมองว่า 

ปรัชญาเป็นเร่ืองของสมมติฐาน ไม่ตอ้งหาความจริงมาใหดู้ เพียงแต่ใชเ้หตุผลชกัจูง ดงันั้นพุทธทาส

ภิกขุจึงมองวิธีการของปรัชญาวา่เป็นแบบ การเดา (Speculation) การเก็งความจริง หรือการอนุมาน

ไปตามหลกัของเหตุผล แต่พุทธทาสภิกข ุ(2522, น. 69) ก็ไดก้ล่าวถึงพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเป็น

ปรัชญาไวว้่า “เราสามารถศึกษาพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเป็นปรัชญาได้ แต่อย่าไปติดเร่ือง

ปรัชญา” และพุทธทาสภิกข ุ(2533, น.  5) ไดใ้หค้วามหมายของพระพุทธศาสนาไวว้า่ “พุทธศาสนา

คือวิชารวมทั้งระเบียบปฏิบติัสําหรับจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร” นอกจาก น้ีพุทธทาสภิกขุ (2533 :  

234) ยงัไดก้ล่าวถึงพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นปรัชญาไวว้า่ “พระพุทธศาสนายงัมีความรู้ในฐานะ 

เป็นปรัชญาและวทิยาศาสตร์” และความรู้ท่ีเป็นปรัชญาตามทศันะของพุทธทาสภิกขุ หมายถึง เร่ือง

ท่ียงัไม่ไดพ้ิสูจน์จนเห็นแจง้ ยงัตอ้งอาศยัการคิดไปตามหลกัเหตุผลเช่น ปฏิจจสมุปบาทเป็นปรัชญา

สาํหรับบุคคลท่ียงัไม่บรรลุธรรม แต่ผูท่ี้บรรลุธรรมแลว้ก็เป็นวทิยาศาสตร์ไป 

จา กแนวคิ ดข องนักป ราช ญ์ไ ท ยทั้ ง  2  ท่ านอาจทํา ใ ห้ผู ้ศึก ษ า เ กิดค วา มลัง เล ว่ า 

พระพุทธศาสนาเป็นปรัชญาหรือศาสนา ตรงน้ีผูเ้ขียนขอให้ข้อเสนอแนะว่าถ้าเรามองหลัก

พระพุทธศาสนาว่าเป็นเร่ืองของปัญญาหรือเหตุผลท่ีอยู่เหนือศรัทธาท่ีทาํให้ผูศึ้กษาและปฏิบติั

เขา้ถึงความจริงอยา่งถูกตอ้ง ประเด็นน้ีพระพุทธศาสนาก็เป็นปรัชญาได ้แต่การท่ีพุทธทาสภิกขุ ได้

กล่าววา่อยา่ไปติดปรัชญาเพราะเกรงว่าผูศึ้กษาจะไปติดในเร่ืองของสมมติฐานแลว้วิพากษว์ิจารณ์

โดยไม่ลงมือปฏิบติัตามหลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนา หรือถา้เรามุ่งความหมายของพุทธปรัชญา

ไปท่ีความรอบรู้ (ปัญญา) พระพุทธศาสนาก็เป็นปรัชญาได้ เพราะเป็นประมวลความรู้ของ

พระพุทธเจา้ผูท้รงเป็นสัพพญั�ู และปัญญาระดบัสูงสุดในพุทธปรัชญาจะอยู่เหนือเหตุผลแบบ

โลกิยะ เพราะเป็นความรู้แจง้เห็นจริงท่ีพน้ไปจากเร่ืองสมมุติทางโลกทั้งมวล 

เร่ืองพระพุทธศาสนาเป็นปรัชญาหรือไม่น้ี นกัปราชญ์คนสําคญัของไทยอีกหลายๆ ท่าน 

เช่น พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และสมภาร พรมทา เป็นต้น ก็ได้นําเสนอหลัก

พระพุทธศาสนาไวใ้นหนงัสือพุทธปรัชญาหรือหนงัสือท่ีเก่ียวกบัปรัชญาไวเ้ป็นกลางๆ ในขอบเขต

ของพุทธธรรม หรือหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้เท่านั้น ดงันั้น เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเน้ือหาของ

ทุกเร่ืองในตาํราเล่มน้ี ผูเ้ขียนขอจาํกดัความของพุทธปรัชญาว่า หมายถึง พุทธรรมท่ีปรากฏอยู่ใน 

พระไตรปิฎกหรือคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และหนงัสือวิชาการท่ีนกัปราชญท์ั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศไดเ้ขียนไว ้เพื่อนาํเสนอพุทธธรรมภายใตช่ื้อพุทธปรัชญาเท่านั้น และเพื่อให้

เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัขอใหศึ้กษาความหมายของพุทธปรัชญาต่อไปน้ี 

พุทธปรัชญา แปลตามรากศพัทว์า่ ความรอบรู้ของพระพุทธเจา้ แยกออกเป็น 2 คาํคือคาํวา่ 

“พุทธ” หมายถึง พระพุทธเจา้ แปลตามศพัท์วา่ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน กบัคาํวา่ “ปรัชญา” หมายถึง 
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ความรอบรู้ โดยตรง ไดแ้ก่ การตรัสรู้เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการพฒันาจิตจนเขา้ถึงความจริงทั้งมวล

ของมหาบุรุษท่านหน่ึงนามวา่ สิทธตัถะ ผูมี้ความมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาความจริงในธรรมชาติเพื่อขจดั

ทุกข ์(โมกขธรรม) เป็นความรู้ท่ีทาํให้พระองคส้ิ์นความสงสัยในเร่ืองทั้งปวงผูศึ้กษาสามารถศึกษา

เร่ืองน้ีไดจ้ากปฐมโพธิสูตร ขทุทกนิกาย อุทาน (25/1/172) ท่ีวา่ “เม่ือใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่

พราหมณ์ผูมี้ความเพียรเพ่งอยูเ่ม่ือนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์ยอ่มส้ินไปเพราะไดรู้้ธรรม 

พร้อมทั้งเหตุ” 

อรรถกถาขุททกนิกาย อุทาน (1/46) อธิบายวา่ ธรรมทั้งหลายหมายถึง โพธิปักขิยธรรม ท่ี

ทาํให้สําเร็จการตรัสรู้ปัจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาท คาํวา่ “พราหมณ์” หมายถึง พระขีณาสพ คือ 

บุคคลท่ีส้ินอาสวกิเลสแลว้ ซ่ึงพระพุทธเจา้คือพระขีณาสพรูปแรกในพระพุทธศาสนา การรู้ธรรม 

หมายถึง ลูกอมทุกขแ์ละสาเหตุแห่งการดบัทุกขต์ามหลกัปฏิจจสมุปบาท จะเห็นไดว้า่ความรู้ท่ีเกิด

จากการตรัสรู้นั้นสามารถทาํให้ส้ินความสงสัย เพราะไดพ้บความจริงเชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง ซ่ึงผู ้

ศึกษาสามารถศึกษาเร่ืองน้ีไดจ้ากธมัมจกักปัปวตัตนสูตร วินยัปิฎก มหาวรรค (4/15/22) ท่ีกล่าวถึง

ความรู้ท่ีเกิดข้ึนแก่พระพุทธเจา้ภายใตค้าํวา่ “จกัษุ” (ปัญญาจกัษุ การเห็นดว้ยปัญญา) “ญาณ” (การ

หย ัง่รู้ความจริง) “ปัญญา” (ความรอบรู้) “วชิชา” (ความรู้แจง้) “อาโลกะ” (แสงสวา่งแห่งปัญญา) คาํ

เหล่าน้ีทั้งหมดมีความหมายตรงกบัปัญญาคือ ความรอบรู้ท่ีเป็นผลแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้

ทั้งส้ิน เร่ืองน้ีวเิคราะห์ไดจ้ากพระนามวา่สัพพญั�ูท่ีมีความหมายสาํคญั 2 ประการคือ 

1)  ผูเ้ห็นธรรมทั้งปวงหมายถึงการเห็นดว้ยญาณ (สัพพญั�ุตญาณ) เป็นการเห็นท่ี

สูงกว่าปัญญาท่ีใช้ในความหมายทั่วไปจัดเป็นปัญญาขั้นสูงถ้าจะเปรียบเทียบกับความจริงท่ี

นกัวทิยาศาสตร์คน้พบนั้นก็แตกต่างกนั ความจริงท่ีนกัวทิยาศาสตร์คน้พบนั้นเป็นความจริงทางวตัถุ

และเป็นการพบเพยีงส่วนหน่ึงเท่านั้น ท่ีสาํคญัความจริงท่ีนกัวทิยาศาสตร์ไดค้น้พบนั้นเปล่ียนแปลง

หรือผดิพลาดได ้ซ่ึงเราจะเห็นวา่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ท่ีนกัวิทยาศาสตร์ในอดีตไดค้น้พบไวบ้าง

เร่ืองจะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นความจริงชั่วระยะเวลาหน่ึงเท่านั้นเม่ือมีนกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

คน้พบความจริงในเร่ืองเดียวกนัท่ีถูกตอ้งเป็นจริงมากกว่าทฤษฎีกล่าวก็จะถูกยกเลิกไป และการ

คน้พบความจริงทางวตัถุของนกัวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การเห็น เป็นเพียงการรับรู้ทางประสาทสัมผสั

เท่านั้น แต่พระพุทธเจา้ทรงยงัเห็นและเป็นการหยัง่เห็นท่ีตรงกับความจริง ซ่ึงความหมายของ

สัพพญั�ูน้ีสามารถศึกษาไดจ้ากจูฬวจัฉโคตตสูตร มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก์ (13/185/216) ท่ี

กล่าวไวว้า่ “พระสมณโคดมเป็นสัพพญั�ู มีปกติเห็นธรรมทั้งปวง ทรงปฏิญญาญาณทสัสนะ...” คาํ

วา่ “ญาณทสัสนะ” ในท่ีน้ีอรรถกถา ทีฆนิกาย สีลขนัธ์ธวรรค (1/234/198) อธิบายวา่คือความรู้และ

ความเห็นท่ีตรงตามความจริงไม่ผดิพลาด 
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2)  ผูต้รัสรู้ หมายถึง ตรัสรู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ ซ่ึงในอรรถกถาขุททกนิกาย อุทาน 

(1/46) อธิบายวา่คือ การหย ัง่รู้กองทุกขแ์ละเหตุแห่งทุกขต์ามหลกัปัจจยาการ ผูศึ้กษาสามารถศึกษา

ความหมายน้ีไดจ้ากปฐมโพธิสูตรขทุทกนิกาย อุทาน (25/1/172) ท่ีกล่าวถึงบุคคลท่ีจะเป็นสัพพญั�ู

ไดน้ั้นจะตอ้งเกิดจากการตรัสรู้ไม่ใช่เกิดจากการศึกษาวิชาการทัว่ไป แต่เป็นการศึกษาท่ีจิตหรือการ

พฒันาจิตจนเกิดปัญญาท่ีหย ัง่รู้สภาวธรรม ทั้งปวงตามความจริง 

ความรู้และความจริงท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้น้ี มีข้อท่ีควรทาํความเข้าใจเร่ืองหน่ึงคือ 

ความรู้นั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนแก่พระองค์เป็นนิจ แต่จะปรากฏต่อเม่ือพระองคท์รงตอ้งการท่ีจะรู้เท่านั้น 

เร่ืองน้ี ผูศึ้กษาสามารถศึกษาไดจ้ากมิลินทปัญหาตอนสัพพญั�ูภาวะปัญญาท่ีพระนาคเสนไดต้อบ

พระเจา้มิลินท์ไดว้่า “สัพพญั�ุตญาณ ของพระพุทธเจา้เน่ืองไปดว้ยการพิจารณาตอ้งพิจารณาก่อน

จึงรู้ตามปรารถนา” (มหาเถรสมาคม, 2536, น. 197) เร่ืองน้ี ไดช้ี้ให้เห็นความจริงท่ีวา่บุคคลผูเ้ป็น

สัพพญั�ูนั้นมิได้รู้ทุกเร่ืองในเวลาเดียวกันทั้งหมดแต่ความรู้จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือสัพพญั�ูบุคคล

ตอ้งการท่ีจะทราบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเท่านั้น 

ความหมายของทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธปรัชญาขา้งตน้น้ีไดช้ี้ให้เห็นว่าพุทธปรัชญา

คือ ประมวลความรู้ท่ีไดจ้ากการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ท่ีทรงนาํมาเผยแผ ่ให้ผูอ่ื้นไดรู้้ไดเ้ขา้ใจและ

ความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีประเสริฐตามความหมายของพุทธปรัชญาท่ีกล่าวไวข้้างต้นเพื่อขยาย

ความหมายของคาํวา่ “สัพพญั�ู” และแสดงความหมายของพุทธปรัชญาให้ชดัเจนมากข้ึนผูเ้ขียนขอ

ตั้งประเด็นของการศึกษาเก่ียวกบัการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1)  ส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ประเด็นน้ีถา้มุ่งไปท่ีหลกัธรรมท่ีทาํให้พระโพธิสัตวไ์ด้

พระนามวา่ “พุทธะ” หรือ “สัมมาสัมพุทธะ” ส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้ก็ไดแ้ก่อริยสัจ ๔ หมายถึง 

ความจริงท่ีประเสริฐหรือความจริงท่ีทาํใหพ้ระองคไ์ดเ้ป็นพระอริยเจา้ คือ ความทุกข ์(ทุกข)์ สาเหตุ

ของความทุกข์ (สมุทยั) ความดบัทุกข ์(นิโรธ) และแนวทางแห่งการดบัทุกข์ (มรรค) แต่ถา้พูดใน

บริบทของคาํวา่ “สัพพญั�ู” ส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ ก็คือ ธรรมทั้งปวง ซ่ึงในสีสปาวนสูตร สังยุตต

นิกาย มหาวารวรรค (19/1101/613) ไดส้รุปถึงหลกัธรรมท่ีพระองคต์รัสรู้ทั้งหมดซ่ึงไปสัมพนัธ์กบั

ความเป็นพระสัพพญั�ูไว ้2 ประการคือ 

(1)   รู้เร่ืองการดบัทุกขแ์ละเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดบัทุกขทุ์กประการ 

(2)   เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีทรงรู้แต่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดบัทุกข์นั้นมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากแต่

ทรงนาํมาแสดงเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

ขอ้สรุป 2 ประการน้ีผูศึ้กษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากพุทธะดาํรัสท่ีตรัสไวใ้น สีสปา

วนาสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (19/1101/613) ท่ีวา่หลกัธรรมท่ีพระองคท์รงนาํมาแสดงนั้น

เพียงแค่ใบประดู่ลายหยบิมือเดียวเท่านั้นส่วนหลกัธรรมท่ียงัไม่ทรงแสดงนั้นยงัมีอีกมากเหมือนใบ
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ประดู่ลายทั้งตน้ โดยพระองคท์รงให้เหตุผลถึงการไม่ทรงนาํหลกัธรรมเหล่านั้นมาแสดงวา่ เพราะ

ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่จุดเร่ิมตน้ของพรหมจรรย ์ไม่เป็นไปเพื่อความเบ่ือหน่าย คลายความกาํหนดั 

ดบัทุกข ์ระงบักิเลส การรู้ยิง่ ตรัสรู้ และนิพพาน 

2)  ความจริงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้เร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ทั้งหมดนั้นเป็นความจริง

ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ เอหิปัสสิกะ ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถศึกษาเร่ืองน้ีได้จากปาสาทิกสูตรทีฆนิกาย

ปาฏิกวรรค ท่ีกล่าวถึงพระนามของพระพุทธเจา้คือตถาคต ในความหมาย 5 ประการไดแ้ก่ 1) กาล

วาทีผูต้รัสในเวลาท่ีเหมาะสม 2) สัจจวาที ผูต้รัสสภาวะท่ีเป็นจริง 3) อตัถวาที พูดตรัสปรมตัถ

นิพพาน 4) ธมัมวาที ผูต้รัสถึงมรรค ผล 5) งินยวาที ผูต้รัสถึงวนิยั มีการสาํรวม เป็นตน้ 

พระนามของพระพุทธเจา้ ขอ้ว่า สัจจวาที ท่ีเป็นเคร่ือง ยืนยนัไดว้่าเร่ืองท่ีพระองค์

ทรงนาํมาแสดงทั้งหมดลว้นเป็นความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ได ้ตรงน้ีเองท่ีทาํให้นกัวิทยาศาสตร์คน

สําคญัอยา่งเช่น ไอน์สไตน์ มองพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งจกัรวาล พ่อเป็นศาสนาเดียวท่ี

กล่าวถึงความจริงแห่งจกัรวาลท่ีพิสูจน์ไดต้ามหลกัวทิยาศาสตร์ดงัคาํพดูของเขาท่ีวา่ "ขา้พเจา้เห็นวา่

ความรู้จกัศาสนาแห่งจกัรวาล (พุทธศาสนา) เป็นแรงจูงใจท่ีแข็งแกร่งและสง่างามท่ีสุดในการวจิยั

ทางวทิยาศาสตร์" (สม สุจีรา, 2550, น. 24) 

การท่ีไอน์สไตน์ไดก้ล่าวถึงพระพุทธศาสนาไวเ้ช่นน้ี เน่ืองจากมองวา่หลกัคาํสอนใน

พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ในแง่ของเหตุผลท่ีให้ผูศึ้กษาพิสูจน์ดว้ยการปฏิบติัตามจนเขา้ถึง

ความจริงด้วยตนเอง ไม่ใช่บงัคบัให้คนเช่ือและปฏิบติัตาม ขอให้ดูความจริงท่ีปรากฏในพุทธ

ปรัชญา ต่อไปน้ี 

(1)  ความจริงระดบัพื้นฐานทัว่ไปเรียกว่า สมมติสัจจะ (Conventional Truths) 

หมายถึง ความจริงของส่ิงหรือเร่ืองต่างๆท่ีมนุษยบ์ญัญติัข้ึนมา ดว้ยเหตุผลบางประการโดยใช้ช่ือ

สมมุติทางภาษาเป็นเคร่ืองส่ือความหมาย ให้คนในสังคมนั้นๆ เขา้ใจตรงกนัเช่น คน สัตว ์ตน้ไม ้

เป็นตน้ แลว้ความจริงระดบัน้ี จะมีลกัษณะแบบสัมพทัธ์ (Relative) หมายถึงความจริงท่ีเกิดข้ึนอยู่

กบัเง่ือนไขท่ี แต่ละสังคมกาํหนดข้ึนซ่ึงการศึกษาเรียนรู้และเขา้ถึงความจริงในระดบัน้ีจะช่วยให้

มนุษยใ์ชส้อย การบริโภคและการปฏิบติัต่อเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น กฎระเบียบวินยัท่ีองคก์ร

หรือสังคมกาํหนดข้ึนมาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นตน้ 

(2)  ความจริงท่ีเป็นตวัสภาวะท่ีมีในส่ิงต่างๆ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

เรียกวา่ สภาวะสัจจะ หรือ สภาวะธรรม (Natural Condition) หมายถึง ความจริงท่ีเป็นตวัสภาวะท่ี

เป็นกฎธรรมชาติหรือลกัษณะท่ีแทจ้ริงของธรรมชาติเช่น กฎไตรลกัษณ์ ไดแ้ก่ อนิจจตา ภาวะของ

ความเปล่ียนแปลงไม่คงท่ี ทุกขตา ภาวะของความขดัแยง้บีบคั้น อนตัตตา ภาวะของความไร้ตวัตน

ท่ีแทจ้ริงท่ีปรากฏในสรรพส่ิงหรือสภาวะ (Condition) ท่ีอยู่ในส่ิงต่างๆ เช่น ความเค็มท่ีอยูใ่นกอ้น
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เกลือ  ความหวานท่ีอยูใ่นพืชท่ีมีรสหวาน เช่น ออ้ย ความขมท่ีอยู่ในพืชท่ีมีรสขม เช่น สะเดา หรือ

ความเปร้ียวท่ีอยู่ในพืชท่ีมีรสเปร้ียว เช่น มะนาว เป็นต้น การเข้าถึงความจริงระดับน้ีจะเกิด

ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตระดบัโลกิยะ เช่น การใชค้วามเค็มของเกลือถนอมอาหาร  เป็นตน้ และ

ประโยชน์ในระดบัโลกุตตระท่ีเกิดจากการหยัง่เห็นกฎไตรบกัษณ์ในส่ิงทั้งปวง ส่งผลให้เกิดการละ

ความยดึมัน่ถือมัน่ในส่ิงต่างๆ และหลุดพน้จากกิเลสไดใ้นท่ีสุด 

(3)  ความจริงท่ีประเสริฐ เรียกวา่ อริยสัจจะ (The Four Noble Truths) หมายถึง 

ความจริงท่ีทาํให้คนเป็นอริยะ หรือความจริงท่ีนาํไปสู่ความหลุดพน้จากความทุกข์ ได้แก่ ทุกข์

สมุทยั นิโรธ มรรค 

(4)  ความจริงสูงสุด เรียกวา่ ปรมตัถสัจจะ (Ultimate Truths) หมายถึง ความจริง

ท่ีเป็นเน้ือแทข้องสรรพส่ิงในจกัรวาล เม่ือจดักลุ่มแลว้จะอยู่ในความจริงขอ้น้ีซ่ึงเป็นความจริงท่ีอยู่

ในธรรมชาติโดยไม่ข้ึนต่อการยอมรับของคน เป็นความจริงตามความหมายขั้นสุดทา้ยท่ีตรงตาม

สภาวะและเท่าท่ีจะกล่าวถึงไดเ้ช่น รูป นาม เวทนา จิต เจตสิก เป็นตน้ 

3)  ความพิเศษของความจริงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ เร่ืองการตรัสรู้อนัเป็นท่ีมาของ

พุทธปรัชญาน้ีมีเร่ืองท่ีจะตอ้งพิจารณาต่อไปน้ีวา่ ความจริงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้นั้นต่างจากความจริง

ท่ีผูอ่ื้นรู้หรือไม่ คาํตอบต่อคาํถามน้ีสามารถวเิคราะห์ไดจ้ากความพิเศษของความจริงท่ีเป็นเป้าหมาย

ของพระพุทธะปรัชญา คือ การดบัทุกข์หมายความว่าความจริงท่ีพุทธเจา้ทรงนาํมาแสดงทั้งหมด

เพื่อตอ้งการให้มนุษยไ์ดศึ้กษาทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามเพื่อดบัทุกข์ไดด้ว้ยตนเอง ในขณะท่ี

ความจริงทางวทิยาศาสตร์จะช่วยให้มนุษยด์บัทุกขท์างกายไดเ้พียงชัว่คราว แต่มิอาจดบัทุกขท์างใจ

ท่ีเกิดจากกิเลสไดอ้ยา่งส้ินเชิง 

จากความหมายของพุทธปรัชญาขา้งตน้ได้ช้ีให้เห็นว่า พระพุทธเจา้ทรงเป็นผูรู้้ทุกเร่ือง

ความตามความจริง และความรู้ทั้งหมดในพุทธปรัชญาลว้นเป็นสัจธรรม คือ ความจริงท่ีสามารถ

พิสูจน์และเขา้ถึงไดด้ว้ยการปฏิบติัตามโดยมีเป้าหมายอยูท่ี่ความหลุดพน้จากกิเลส ดงันั้น ถา้กล่าว

สรุปถึงความพิเศษของความรู้ในพุทธปรัชญาจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1)  ความรู้ท่ีเกิดจากการตรัสรู้ท่ีสูงกวา่ความคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษด์ว้ยเหตุผล

ท่ีมนุษยส์ามญัทัว่ไปใชก้นั ประเด็นน้ีผูเ้ขียนวเิคราะห์จากพระพุทธคุณบทวา่ พทุโธ 

2)  ความรู้ท่ีไม่สามารถบอกกนัไดด้ว้ยอกัษรหรือคาํพดูแต่เป็นความรู้ท่ีจะตอ้งลงมือ

ปฏิบติัให้รู้และเห็นไดด้ว้ยตนเอง เร่ืองน้ีผูเ้ขียนวิเคราะห์จากคาํวา่ สันทิฏฐิโก และคาํว่า ปัจจตัตงั 

เวทิตพัโพ ประเด็นน้ีได้ช้ีให้เห็นว่า อกัษร คาํพูด หรือการแสดงธรรมเป็นเพียงวิธีการส่ือสาร

หลกัการในพุทธปรัชญาใหผู้ศึ้กษาไดรู้้และเขา้ใจในเบ้ืองตน้เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการเห็นธรรมแต่การ

เห็นธรรมเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล  ความจริงท่ียืนยนัเร่ืองน้ีศึกษาได้จากพุทธดาํรัสท่ีตรัสไวใ้น        



76 

มคัควรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท (25/276/117) ว่า "เธอทั้งหลายควรทาํความเพียรเองเถิด พระ

ตถาคต (พระพุทธเจา้) เป็นเพียงผูข้ี้บอกเท่านั้น" พุทธดาํรัสน้ีไดข้ี้ให้เห็นว่า การบรรลุความจริง 

(มรรค ผล นิพพาน) นั้ นเป็นเร่ืองของปัจเจกชนแต่ละคนท่ีจะตอ้งลงมือปฎิบัติตามแนวทางท่ี

พระพุทธเจา้ทรงวางไวด้ว้ยตนเอง 

3)  ความรู้ท่ีไม่เปล่ียนแปร ผูศึ้กษาสามารถศึกษาความจริงขอ้น้ีไดจ้ากคาํวา่ "ธรรม

นิยาม" "ธรรมฐิติ" หรือ "ธรรมธาตุ" หมายถึงพุทธธรรมทั้งหมดท่ีเป็นธรรมชาติท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ 

พระพุทธเจา้เป็นเพียงผูท้รงคน้พบ (ตรัสรู้) เท่านั้น และพระพุทธธรรมจะให้ผลแก่ผูป้ฏิบติัไดทุ้ก

ขณะ ไม่มีการลา้สมยั ไม่มีอายุชยั (อกาลิโก) ดงันั้น การเห็นธรรม การเขา้ถึงธรรมจึงไม่ใช่เร่ืองท่ี

ลา้สมยัหรือเป็นเร่ืองของคนผูสู้งอายอุยา่งท่ีคนส่วนหน่ึงเขา้ใจกนั   และพุทธปรัชญาเป็นสัจธรรมท่ี

ไม่มีการเปล่ียนแปร 

4)  ความรู้ท่ีสามารถพิสูจน์ให้เห็นไดใ้นเชิงประจกัษ์ผูเ้ขียนวิเคราะห์ความจริงใน

ขอ้น้ีจากคาํวา่ "เอหิปัสสิโก" ท่ีแปลวา่ ขอเชิญท่านมาดูหรือพิสูจน์ดว้ยตนเองดว้ยการศึกษาให้เขา้ใจ

และปฏิบติัตามตั้งแต่ระดบัธรรมะพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัศิลธรรมทัว่ไปจนถึงระดบัสูงไดแ้ก่ มรรค ผล 

นิพพาน 

5)  ความรู้ท่ีตอ้งนอ้มนาํตวัเราเขา้ไป หมายถึง นอ้มใจเขา้ไป ผูเ้ขียนวเิคราะห์ความ

จริง ขอ้น้ีจะคาํวา่ "โอปนยิโก" นัน่หมายความวา่การเห็นธรรมเป็นเร่ืองของใจ ไม่สามารถเห็นและ

รับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสั ประสาทสัมผสัเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีใชรั้บรู้ขอ้มูลท่ีเป็นวตัถุเท่านั้น แต่

การเห็นเป็นหนา้ท่ีของใจท่ีมีความละเอียดอ่อน. ดงันั้น พุทธธรรม (พุทธปรัชญา) จึงไม่ใช่มีไวส้วด

ออ้นวอนขอส่ิงต่างๆ หรือท่องบนใหเ้กิดความขลงัความศกัด์ิสิทธ์ิ เหมือนอยา่งท่ีคนส่วนหน่ึงยึดถือ

ปฏิบติักนัอยู ่

 

2.8  ลกัษณะของพระพทุธปรัชญา 

 

ลกัษณะพุทธปรัชญาคือลกัษณะแห่งพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีจาํนวน 84,000 

พระธรรมขนัธ์ โดย ธีรโชติ เกิดแกว้ ไดน้าํเสนอลกัษณะของพทุธปรัชญาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)  ปรัชญาแห่งการทาํลายกิเลสท่ีเป็นตน้เหตุของความทุกข์ทั้งมวล พระพุทธคุณ

บทวา่ “อรหงั” มี 4 ประการ คือ 

(1)  ผูไ้กลจากกิเลส หรือผูท้าํลายกิเลสท่ีเปรียบเสมือนขา้ศึก 

(2)  ผูห้กั หรือทาํลายซ่ีกาํแห่งสังสารวฏั ไม่ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดอีกต่อไป 

(3)  ผู ้ควรรับปัจจัยส่ี มีจีวร เป็นต้น เพราะพระองค์เป็นทักขิไนยบุคคลผู ้

ประเสริฐ 
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(4)  ผูไ้ม่ทาํบาปในท่ีลบั เพราะพระองคท์รงหมดกิเลส 

2)   ปรัชญาแห่งการพึ่งตนเอง พระพุทธคุณบทวา่ “สัมมาสัมพุทโธ” ท่ีแปลวา่ ผูต้รัส

รู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบดว้ยพระองคเ์อง ไม่มีครูอาจารยผ์ูส้อนโลกุตตรธรรม หรือศึกษาจากหลกัคาํ

สอนเร่ืองการพึ่งตนเอง ในอตัตวรรคขุททกนิกาย ธรรมบทว่า “ตนแล เป็นท่ีพึ่งของตน บุคคลอ่ืน 

ใครเล่าจะเป็นท่ีพึ่ง เพราะบุคคลท่ีฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ท่ีพึ่ งอนัได้โดยยาก พุทธดาํรัสน้ีช้ีให้เห็น

ลกัษณะเฉพาะของพุทธปรัชญาท่ีมุ่งใหม้นุษยก์ระทาํเร่ืองต่างๆ ดว้ยตนเอง บุคคลอ่ืนจะเขา้มาช่วยก็

ต่อเม่ือเร่ืองนั้นอยู่เหนือความสามารถของเราและเป็นการเขา้มาช่วยเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น เร่ืองน้ีได้

แสดงถึงความจริงท่ีวา่ ความสุข ความทุกข ์ความสําเร็จ ความลม้เหลว ความเจริญ หรือความเส่ือม

ข้ึนอยูท่ี่ตวัมนุษยเ์ป็นสาํคญัไม่ใช่เกิดจากโชควาสนา การดลบนัดาลของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตวัอกัษร หรือ

ฤกษย์าม 

3)  ปรัชญาแห่งการพฒันาคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์ ชีวิตมนุษยท่ี์สมบูรณ์ตามหลกั

พุทธปรัชญาข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบสําคญั 2 ประการ คือ ความรู้จริงและการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งดีงาม 

จากพระพุทธคุณบทวา่ “วิชชาจรณสัมปันโน” แปลวา่ ผูท้รงเพียบพร้อมดว้ยวิชชา หมายถึง ความรู้

แจง้ท่ีกล่าวถึงวิชชา 3 และวิชชา 8 และกล่าวถึงจรณะ หมายถึง หลกัปฏิบติัเพื่อความดีงาม มี 15 

ประการ คือ 

(1)  ศีลสัมปทา ความถึงพร้อมดว้ยศีล 

(2)  อินทรียส์ังวร การสาํรวมอินทรีย ์ 

(3)  โภชเนมตัตญั�ุตา การรู้จกัประมาณในการบริโภค 

(4)  ชาคริยานุโยค การประกอบความเพียรดว้ยสติท่ีต่ืนอยูเ่สมอ 

(5)  สัทธา การเช่ืออยา่งมีปัญญา 

(6)  หิริ ความละอายต่อความชัว่ 

(7)  โอตตปัปะ ความกลวัต่อความชัว่ 

(8)  พาหุสัจจะ ความเป็นผูท่ี้ไดศึ้กษามาก 

(9)  วริิยารัมภะ การปราถนาความเพียร 

(10)  สติ ความระลึกรู้อยูเ่สมอ 

(11)  ปัญญา ความรอบรู้ 

(12)  ปฐมฌาน 

(13)  ทุติยฌาน  

(14)  ตติยฌาน  

(15)  จตุตถฌาน ซ่ึงจรณะเหล่าน้ี คือ ทางเดินท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ 
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4)  ปรัชญาท่ีนาํไปสู่ความดีงาม พระพุทธคุณบทว่า “สุคโต” แปลว่า ผูเ้สด็จไปดี

แลว้ มีความหมาย ดงัน้ี 

(1)  ผูด้าํเนินตามอริยมรรคมีองค ์8 อนัเป็นทางท่ีงดงาม 

(2)  ผูด้าํเนินไปสู่พระนิพพาน 

(3)  ผูเ้สด็จไปดีแลว้ เพราะทรงละกิเลสอยา่งเด็ดขาดดว้ยอรหตัตมรรค 

(4)  ผูเ้สด็จไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สัตวโ์ลก เพราะการบาํเพ็ญบารมี

ของพระพุทธเจา้มุ่งเพื่อประโยชน์และความสุขของสัตวโ์ลกเป็นสาํคญั 

(5)  ปรัชญาแห่งการรู้แจง้โลกตามความเป็นจริงไม่ติดอยู่ในโลก พระพุทธคุณ

บทวา่ “โลกวทิู” หมายถึง ทรงรอบรู้โลกทางกายภาพ เช่น มนุษยโลก สัตวโ์ลก สังขารโลก โอกาส

โลกเป็นตน้ และทรงรู้โลกคือความจริงของชีวิต เช่น อริยสัจส่ี คือ ทุกข ์สาเหตุของความทุกข ์การ

ดบัทุกขแ์ละหนทางท่ีนาํไปสู่การดบัทุกข ์เป็นตน้ 

(6)  ปรัชญาแห่การฝึกตนและผูอ่ื้น พระพุทธคุณบทว่า “อนุตตโร ปุริสทมัม

สารถิ” หมายถึง ผูเ้ป็นสารถีท่ีฝึกตนไดอ้ยา่งยอดเยี่ยมกวา่บุคคลอ่ืนดว้ยคุณ เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา

วิมุตติและวิมุตติญาฌทัสสนะ เป็นต้น เพราะทรงฝึกฝนพระองค์จากปุถุชนสู่ความเป็นพระ

อริยบุคคลดว้ยการบาํเพญ็บารมีมาอยา่งยาวนาน สาํหรับการฝึกฝนผูอ่ื้นพระองคจ์ะทรงใชว้ิธีการฝึก

ท่ีเหมาะแก่วาสนา (ความเคยชิน) อุปนิสัย (การอบรมสั่งสมไว)้ อธิมุตติ (ความถนดั) อินทรีย ์(ความ

พร้อม) ของบุคคลนั้นๆ 

(7)  ปรัชญาแห่งความเป็นครูท่ีสูงส่ง พระพุทธคุณบทวา่ “สัตถา เทวมนุสสานงั” 

แปลวา่ ผูเ้ป็นครูของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย เพราะพระองคท์รงประกอบดว้ยคุณสมบติัของครูท่ี

ควรแก่ความเป็นครูของบุคคลในทุกระดบัชั้น ทรงสอนดว้ยความเมตตา มิใชเ้พื่อลาภสักการะและ

คาํสรรเสริญ แต่ทรงมุ่งประโยชน์สุขของผูฟั้ง 

(8)  ปรัชญาแห่งการรู้แจง้ ต่ืน เบิกบาน พระพุทธคุณบทวา่ “พุทโธ” แปลวา่ ผูรู้้ 

หมายถึง ผูต้รัสรู้อริยสัจส่ี ผูต่ื้น หมายถึง ผูต่ื้นจากอวิชชา ความไม่รู้จริง ผูเ้บิกบาน หมายถึง ผูมี้

พระทยับริสุทธ์ิสะอาด หมดจดจากกิเลส ความหมายของคาํว่า “พุทโธ” มุ่งให้ผูศึ้กษาไดรู้้แจง้ใน

อริยสัจส่ี ต่ืนจากอวชิชาและมีจิตผอ่งใสตามพระพุทธเจา้ 

(9)  ปรัชญาแห่งการใช้ปัญญาจาํแนกแยกแยะ พระพุทธคุณบทว่า “ภควา” 

หมายความว่า 1) ผูท้รงทาํลายกิเลส เช่น ราคะ โทสะ โมหะ เป็นตน้ 2) ผูจ้าํแนกแยกแยะ แจกแจง

ธรรม 3) ผูถึ้งท่ีสุดแห่งภพ (นิพพาน) 4)  ผูท้รงอบรมกายดว้ยศีล อบรมจิตดว้ยสมาธิและปัญญา

อยา่งบริบูรณ์ (ธีรโชติ เกิดแกว้, 2553, น. 16-20) 
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จากขา้งตน้ ทาํใหเ้ขา้ใจลกัษณะ พุทธปรัชญาน้ีมี อยู ่3 ประการ คือ  

1)  ศีล หมายถึง ความปกติหรือความสงบทางกาย  

2)  สมาธิ หมายถึง การมีจิตใจท่ีแน่วแน่ ไม่วอกแวก สงบน่ิง  

3)  ปัญญา หมายถึง การรับรู้ การรู้แจง้และเขา้ใจเช่ือมโยง เหตุและผลได ้

ลักษณะของพุทธปรัชญาเป็นไปตาม คาํสอนของพระพุทธเจ้า ในพระไตรปฎิก ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยพระวนิยั พระสูตร และพระอภิธรรม 

 

2.9  หลกัการ วธีิการ และเป้าหมายของพทุธปรัชญา 

 

พุทธปรัชญาเป็นหลกัคาํสอนท่ีพระพุทธเจา้ทรงนาํเสนอไวใ้นพระไตรปิฎก โดย ธีรโชติ 

เกิดแกว้ ไดใ้หห้ลกัการ วธีิการ และเป้าหมายดงัน้ี 

1) หลกัการ หลกัการสําคญัในการเขา้ถึงความจริงในระดบัต่างๆ ของพุทธปรัชญา 

คือ ปัญญาแมว้า่พุทธปรัชญาจะมีหลกัศรัทธา แต่มิไดห้มายความว่าพุทธปรัชญาจะมุ่งสอนให้คน

เช่ืออยา่งเดียว ตรงกนัขา้มพุทธปรัชญากลบัสอนให้คนใชว้จิารณญาณตรวจสอบเร่ืองต่าง ๆ ท่ีรับรู้

มาอยา่งละเอียดถ่ีถว้นจากหลกัคาํสอนในกาลามสูตรท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงวางหลกัการตรวจสอบ

ความรู้ท่ีรับมาจากแหล่งขอ้มูลภายนอก (ปรโตโฆษะ) ดว้ยการคิด วเิคราะห์ สงัเคราะห์อยา่งละเอียด 

เรียกการคิดแบบน้ีวา่ “โยนิโสมนสิการ” หมายถึง การคิดเร่ืองต่าง ๆ อยา่งละเอียดจนเขา้ถึงความ

จริงของเร่ืองนั้นอยา่งถูกตอ้ง โดยมีกระบวนการคิด 10 วธีิ 

2) วธีิการ การเขา้ถึงความรู้และความจริงท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุด (ปรมตัถสัจจะ) นั้น

จะใชห้ลกัของสมถะเป็นบรรทดัฐานเบ้ืองตน้ของการทาํจิตให้สงบ (สมาธิ) และหลกัวิปัสสนา เพื่อ

พฒันาจิตท่ีเป็นสมาธิใหเ้กิดปัญญาหยัง่รู้เร่ืองต่าง ๆ ตามเป็นจริง 

3) เป้าหมาย เป้าหมายของความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วมุ่งเพื่อสร้าง

ดุลยภาพใหแ้ก่ชีวติมนุษยท์ั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีช่วยให้

วิทยาการในโลกท่ีเก่ียวกบัวตัถุเจริญอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มนุษยมี์ความกินดี อยู่ดี สะดวกสบาย

มากข้ึน สรุปก็คือ เป้าหมายหลกัของพุทธปรัชญาอยู่ท่ีการหลุดพน้จากทุกข์ทางจิตท่ีเกิดจากกิเลส 

เป็นจิตท่ีมีอิสรภาพ สมบูรณ์ ผอ่งใส บริสุทธ์ิ แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ พุทธปรัชญาจะละเลยความ

ทุกข์ทางกาย เห็นไดจ้ากพระพุทธเจา้ทรงสอนให้มนุษยรู้์เท่าทนัความทุกข์ทางกายตามความเป็น

จริงและหาวธีิการขจดั ป้องกนัหลีกเล่ียงอยา่งถูกตอ้ง เช่น การสอนให้บริหารร่างกายดว้ยอิริยาบถส่ี

ใหส้มดุลกนั (กายบริหาร) การรับประทานอาหารให้พอเหมาะ ไม่มาก หรือนอ้ยจนเกินไป (โภชเน 

มตัตญั�ุตา) เป็นตน้ หรือถา้มุ่งเป้าหมายของพุทธปรัชญาไปท่ีการศึกษาก็จะไดข้อ้สรุปวา่ เป้าหมาย

ของการศึกษาเชิงพุทธปรัชญาอยูท่ี่การศึกษาจนรู้วา่อะไรเป็นอะไร (ธีรโชติ เกิดแกว้, 2553, น. 21–22) 
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2.10  หลกัพทุธปรัชญาทีสํ่าคญัในการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าววา่หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เนน้การพฒันา การ

ดาํรงอยู ่และการดาํเนินไปดว้ยดี ทั้งชีวิตของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มของมนุษยใ์นขณะเดียวกนั ซ่ึง

ทาํใหเ้กิดผลดีต่อทั้งชีวติและส่ิงแวดลอ้ม เพราะการเป็นอยูอ่ยา่งกลมกลืนกบัธรรมชาติภายนอกกาย 

และภายในตน จะตอบสนองต่อการแสวงหาทางเลือกในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือจะเป็นการพฒันาท่ี

ไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่เป็นการพฒันาท่ียึดประโยชน์สุขของคนและสรรพส่ิงในโลกเป็นสําคญั ซ่ึง

เม่ือแนวคิดเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ไดก้ลายเป็นความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่งในยุคปัจจุบนั คือเป็น

หนา้ท่ีของแต่ละประเทศท่ีจะตอ้งเฝ้าดูแลสภาพแวดลอ้มของตนเอง และกาํหนดมาตรการเพื่อการ

แกไ้ขไม่ให้เกิดการทาํลายจนเลยจุดท่ีจะแกไ้ขได ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์แก่คนรุ่นปัจจุบนัและคนใน

อนาคตต่อไปนั้น การพฒันาท่ีย ัง่ยนืตามแนวพระพุทธศาสนาจะมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ 

หลกัพุทธธรรมท่ีสําคญัในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ 1) หลกัทิฏฐธัมมิกตัถประโยชน์ 2) 

หลกัมชัฌิมาปฏิปทา 3) หลกัโยนิโสมนสิการ 4) หลกัอิทธิบาท 4  5) หลกัสังคหวตัถุ 4 6) หลกั

ฆราวาสธรรม 7) หลกัไตรสิกขา 8) หลกัมตัตญั�ุตา 9) หลกัอริยสัจ 4 10) หลกัปฎิจจสมุปบาทและ

11) หลกัไตรลกัษณ์ เป็นตน้ (พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, 2561, น. 335) 

 

2.10.1  ทฏิฐธัมมิกตัถประโยชน์   

ทิฏฐธัมมิกตัถประโยชน์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดท้รงตรัสสอนแก่อุชชยัพราหมณ์ 

ในขณะท่ีไปเขา้เฝ้า เพื่อกราบทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมท่ีเป็นไปในลกัษณะเพื่อประโยชน์

สุขในปัจจุบนัและหลกัธรรมท่ีเป็นไปในลกัษณะเพื่อประโยชน์สุขในภายภาคหนา้ให้ฟังเน่ืองจาก

ตนจะย้ายไปอยู่ในต่างถ่ิน พระพุทธองค์จึงทรงตรัสสอน อันมีอยู่ 4 ประการ คือ 1) ความ

ขยนัหมัน่เพียร 2) การรู้จกัประหยดั 3) คบคนดีเป็นมิตร และ 4) เล้ียงชีพตามสมควรแก่กาํลงัทรัพย์

ท่ีหามาได ้จากความหมายของ ทิฏฐธัมมิกตัถสังวตัตนิกธรรมทั้ง 4 ขอ้น้ี เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นไป

เพื่อประโยชน์ในปัจจุบนัและหลกัธรรมอนัอาํนวยประโยชน์สุข คือ (พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, 

2561, น. 115-116)  

1)  อุฐานสัมปทา คือ ขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน ประกอบอาชีพอนั

สุจริต มีความชาํนาญ รู้จกัใชปั้ญญา เป็นตวัช้ีนาํ หาวิธีสามารถแกไ้ขให้ไดผ้ล อุฏฐานสัมปทา ทาง

พระพุทธศาสนาตามหลกัธรรม คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสกบั ทีฆชาณุ วา่ กุลบุตรในโลกน้ี

เล้ียงชีพดว้ยการงานใดจะเป็นการเล้ียงชีพด้วยการหมัน่ประกอบการงาน  คือ กสิกรรมพาณิชยกรรม   

โครักขกรรม  รับราชการฝ่ายทหาร  รับราชการฝ่ายพลเรือน หรือศิลปอยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นผูข้ยนั
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ไม่เกียจคร้านในการงานนั้น และคบหากลัยาณมิตรผูถึ้งพร้อมดว้ยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญาท่ีเป็นผู ้

ขยนัไม่เกียจคร้านในการงานและประกอบดว้ยปัญญาเป็นเคร่ืองนาํทางแห่งการดูแลทรัพย ์ท่ีจะต่อ

ช่วยกนัทาํนั้นประกอบดว้ยปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณา ในการทาํงานท่ีจะตอ้งช่วยกนัทาํนั้น สามารถ

จดัการงานได ้ดูกรพยคัฆปัชชะน้ีเรียกวา่ อุฏฐานสัมปทา (พระไตรปิฎก เล่มท่ี 23 พระสุตตนัตปิฎก 

เล่มท่ี 15, น. 256-260) 

2)  อารักขสัมปทา คือ รู้จกัเก็บรักษาทรัพยข์องตนไดท้าํไวด้ว้ยความขยนัหมัน่เพียร 

และไดม้าโดยชอบธรรมดว้ยกาํลงัของตน อารักขสัมปทา เป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ ท่ีกล่าวไว้

ในพระพุทธศาสนาตามหลกัธรรม คือ เม่ือคร้ังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสกบัทีฆชาณุว่า “...

กุลบุตรในโลกน้ีมีโภคทรัพย ์ท่ีหามาได้ด้วยความขยนัหมัน่เพียร เก็บรวบรวมด้วยนํ้ าพกันํ้ าแรง 

ประกอบดว้ยธรรมได้มาโดยธรรม เขารักษาคุม้ครองโภคทรัพยน์ั้นและคิดว่า ทาํอย่างไร ทรัพย์

เหล่าน้ีของเรา จึงจะไม่ถูกพระราชาริบ โจรไม่ลกั ไฟไม่ไหม ้นํ้ า ไม่พดัไป ทายาทผูไ้ม่เป็นท่ีรักไม่

ลกัไป ดูกรพยคัฆปัชชะน้ีเรียกวา่ อารักขสัมปทา...” (พระไตรปิฎก เล่มท่ี 23 พระสุตตนัตปิฎก เล่ม

ท่ี 15, ม.ป.ป., น. 256-260) 

3)  กลัยาณมิตตตา คือ ผูค้นในโลกน้ีเราจะตอ้งเลือกผูมี้ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญาเป็น

กลัยาณมิตร 

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ได้ตรัสกบัทีฆชาณุว่า กุลบุตรในโลกน้ีอยู่อาศยัในฐานหรือ

นิคมใดๆ 

 

ดูก่อนพยคัฆปัชชะ ก็กลัยาณมิตตตาเป็นไฉน กุลบุตรในโลกน้ี อยูอ่าศยัในฐานหรือนิคมใด 

ย่อมดาํรงตน หรือบุตรสนทนากบับุคคลในบา้นหรือนิคมนั้น ซ่ึงเป็นคฤหบดี หรือบุตร

คฤหบดี เป็นคนหนุ่มหรือคนแก่  ผูมี้สมาจารบริสุทธ์ิ ผูถึ้งพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ 

ปัญญา ศึกษาศรัทธาสัมปทาตามผูถึ้งพร้อมดว้ยจาคะ ศึกษาปัญญาสัมปทาตามผูพ้ึงพร้อม

ด้วยปัญญาดูก่อนพยคัฆปัชชะ น้ีเรียกว่ากลัยาณมิตตตา  (พระไตรปิฎก เล่มท่ี 23 พระ

สุตตนัตปิฎก เล่มท่ี 15, ม.ป.ป., น. 256-260) 

 

4)  สมชีวติาคือ รู้จกัใชจ่้ายเล้ียงตนเองอยา่งพอดี ไม่ฟุ่มเฟ่ือยหรือตระหน่ีเกินไป มีก็

ประหยดัเก็บไว ้

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับทีฆชาณุว่า ...ดูก่อนพยคัฆปัชชะ ก็สมชีวิตาเป็นไฉน 

กุลบุตรในโลกน้ีรู้ทางเจริญแห่งทรัพยแ์ละทางเส่ือมแห่งโภคทรัพย ์แลว้เล้ียงชีพพอเหมาะ
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ไม่ให้ฟูมฟายนักไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจกัต้องเหนือรายจ่าย และ

รายจ่ายของเราจกัตอ้งไม่เหนือรายได ้ดูก่อนพยคัฆปัชชะ เปรียบเหมือนคนชัง่ตราชัง่หรือ

ลูกมือคนชั่งตราชั่ง ยกตราชั่งข้ึนแล้ว ย่อมลดออกเท่าน้ี หรือต้องเพิ่มเข้าเท่าน้ี ฉันใด 

กุลบุตรก็ฉนันั้นเหมือนกนั  รู้ทางเจริญและทางเส่ือมแห่งโภคทรัพย ์แลว้เล้ียงชีพพอเหมาะ. 

ไม่ให้ฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจกัต้องเหนือรายจ่าย และ

รายจ่ายของเราจกัตอ้งไม่เหนือรายได้ ดูก่อนพยคัฆปัชชะถ้ากุลบุตรผูน้ี้มีรายได้น้อย แต่

เล้ียงชีวิตอย่างโอ่อ่า จะมีผูว้่าเขาว่า กุลบุตรผูน้ี้ใช้โภคทรัพยเ์หมือนคนเค้ียวกินผลมะเด่ือ

ฉะนั้นก็ถา้กุลบุตรผูท่ี้มีรายไดม้าก แต่เล้ียงชีพอย่างฝืดเคือง จะมีผูว้่าเขาว่า  กุลบุตรผูน้ี้จกั

ตายอย่างอนาถา  แต่เพราะกุลบุตรผูน้ี้รู้ทางเจริญและรู้ทางเส่ือมแห่งโภคทรัพย ์ แลว้เล้ียง

ชีพพอเหมาะ ไม่ให้ฟูมฟายนักไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่ารายได้ของเราจกัต้องเหนือ

รายจ่าย และรายจ่ายของเราจกัตอ้งไม่เหนือรายได ้ดูก่อนพยคัฆปัชชะ น้ีเรียกวา่สมชีวิตา... 

(พระไตรปิฎก เล่มท่ี 23 พระสุตตนัตปิฎก เล่มท่ี 15, ม.ป.ป., น. 256-260) 

 

(พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, 2561, น. 120) ไดเ้ช่ือมโยงหลกัธรรมหลกัธรรมทิฏฐธมัมิกตัถ

ประโยชน์ 4 ประการ วา่ยงัสอดคลอ้งตรงกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํรัสของ 

รัชกาลท่ี 9 ดงัน้ี 

1)  หลกัธรรมขอ้อุฏฐานสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความเพียร) ในทิฏธัมมิกตัถ

ประโยชน์ 4 ประการ มีหลกัการตรงกบัแนวทางช้ีแนะให้ประชาชนมีความอดทนและความเพียร 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  หลกัธรรมขอ้อารักขสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการรักษา) ในทิฏฐธัมมิกตัถ

ประโยชน์ 4 ประการ มีหลกัการตรงกบัแนวทางช้ีแนะให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพซ่ือสัตย์

สุจริตและความรอบคอบในการใชชี้วติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรัส 

3)  หลกัธรรมขอ้กลัยาณมิตตตา (ความเป็นผูมี้มิตรดี) ในทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์ 4 

ประการ มีหลกัการตรงกบัแนวทางช้ีแนะให้ประชาชนมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี การมีเพื่อนท่ีดีก็

ทาํใหมี้ระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีสอดคลอ้งตรงกนั 

4)  หลกัธรรมขอ้สมชีวิตา (ความเป็นอยู่เหมาะสม) ในทิฏฐธัมมิกตัถประโยชน์ 4 

ประการมีหลักการตรงกบัแนวทางช้ีแนะให้ประชาชนมีสํานึกในคุณธรรม และมีความรอบรู้ท่ี

เหมาะสม ซ่ึงเ ม่ือประชาชนประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดการประกอบสัมมาอาชีพด้วยความ

ขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสัตยสุ์จริตรอบคอบในการรักษาทรัพยใ์ฝ่ดีมีกลัยาณมิตรทาํให้ชีวิตความเป็นอยู่

สมดุล เหมาะสม เรียบง่ายพอเพยีง ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
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2.10.2  มัชฌิมาปฏิปทา 

ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 4 หมวดพระวินยัปฎิก ธัมมจกักปัปวตัตนสูตรไดก้ล่าวถึงท่ีมาของ 

มชัฌิมาปฏิปทาว่าจุดเร่ิมตน้มาจากการละในส่ิงท่ีไม่พึ่งประสงค์คือการเสพติดอยู่ในความสบาย

ทั้งหลาย และการการทาํให้ตนเองลาํบากจนเกินไป  “พระผูมี้พระภาค ไดรั้บสั่งกบัภิกษุปัญจวคัคีย์

วา่ “ภิกษุทั้งหลาย ท่ีสุด 2 อยา่งน้ี บรรพชิตไม่พึงเสพ กล่าวคือ    

1) กามสุขัลลิกานุโยคในกามทั้ งหลาย (การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกาม

ทั้งหลาย) เป็นธรรมอนัทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบดว้ย

ประโยชน์ 

2) อตัตกิลมถานุโยค (การประกอบความลาํบากเดือดร้อนแก่ตน) เป็น ทุกข ์ไม่ใช่

ของพระอริยะ ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ภิกษุทั้งหลาย มชัฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเขา้ใกลท่ี้สุด 2 อยา่ง

นั้น ตถาคตไดต้รัสรู้อนัเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจกัษุ (ในท่ีน้ีหมายถึงปัญญาจกัษุ หรือการมองเห็นเชิง

ปัญญา) ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาภิกษุ

ทั้งหลาย ก็มชัฌิมาปฏิปทาท่ีตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว อนัเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจกัษุ ก่อให้เกิดญาณ 

เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิง่ เพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นเป็นไฉน  

(พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, 2561, น. 122-123) ไดใ้ห้หลกัพุทธธรรมท่ีตอ้งใช้ในการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธวา่ มีลกัษณะเป็นทางสายกลาง คือ มชัฌิมาปฏิปทา (ป.อ.ปยุตฺโต, 2541, น.

167) ไดเ้สนอแนะวา่ เป็นวธีิการปฏิบติัเฉพาะเจาะจงมิใช่สายกลางระหวา่งความสุดโต่งของกามสุข

ซ่ึงเป็นความสุขจากการไดเ้สพบริโภคดว้ยความอยากท่ีไม่มีขีดจาํกดั ป.อ.ปยตฺุโต ตั้งขอ้สังเกตวา่ 

1)  การพฒันาท่ีย ัง่ยืนแบบทางสายกลางน้ีต่างกบัการประนีประนอมตรงท่ี การ

ประนีประนอมใช้กับมนุษย์ท่ียงัไม่พฒันาเป็นกติกาเบ้ืองต้นของการยบัย ั้งในการสนองความ

ตอ้งการของตนเอง แต่เม่ือพฒันามนุษยใ์หเ้ขา้ใจเร่ืองระดบัความสุขท่ีไม่ตอ้งการการสนองตอบจาก

วตัถุภายนอกไดแ้ลว้ กฎหมายก็เป็นเพียงเคร่ืองหมายรู้ร่วมกนัของสังคมเท่านั้น 

2)  การพฒันาแบบน้ีตอ้งเกิดจากความเต็มใจ ไม่ฝืนหรือบงัคบัทางสายกลางคือ

การดาํเนินชีวติท่ีดีงามหรือประเสริฐ ตรงกบัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่มรรคคือ ทางปฏิบติัเพื่อให้ถึงซ่ึง

ความดบัสนิทแห่งทุกข ์มรรคมีองค ์8 รวมทั้ง ศีลสมาธิปัญญา ซอ้นอยูใ่นมรรค 8 น้ีทั้งหมด  

ในพระไตรปิฎกจึงให้ความหมายของ หลกัมรรค 8ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 4 หมวดพระ

วินัยปฎิก ธัมมจกักัปปวตัตนสูตร ว่า การจะเกิด มชัฌิมาปฏิปทา ได้จะต้องอาศยัหลักมรรค 8 

“มชัฌิมาปฏิปทานั้น จึงไดแ้ก่ อริยมรรคมีองค ์8 น้ีแหละ คือ 

1)  สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)          

2)  สัมมาสังกปัปะ (ดาํริชอบ) 
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3)  สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)        

4)  สัมมากมัมนัตะ (กระทาํชอบ) 

5)  สัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีพชอบ)   

6)  สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 

7)  สัมมาสติ (ระลึกชอบ)            

8)  สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมัน่ชอบ) 

 

ภิกษุทั้งหลาย น้ีคือมชัฌิมาปฏิปทานั้น ท่ีตถาคตได้ตรัสรู้แลว้ อนัเป็นปฏิปทา ก่อให้เกิด

จกัษุ ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพาน 

ภิกษุทั้งหลาย ขอ้น้ีเป็นทุกขอ์ริยสัจ คือ แมค้วามเกิดก็เป็นทุกขแ์มค้วามแก่ก็เป็นทุกข์ แม้

ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แมค้วามตายก็เป็นทุกข์ ความประสบกบัส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข ์

ความพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรักก็เป็นทุกข ์ความไม่ไดส่ิ้งท่ีปรารถนาก็เป็นทุกข ์โดยยน่

ยอ่ อุปาทานขนัธ์ 5 ก็เป็นทุกข ์ภิกษุทั้งหลาย ขอ้น้ีเป็นทุกขสมุทยัอริยสัจ คือ ตณัหาอนัทาํ

ให้เกิดอีกประกอบดว้ยความเพลิดเพลินและความกาํหนดั มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์

นั้นๆ คือ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา” (มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2539, น. 483) 

 

2.10.3  หลกัมรรค 8 

(พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, 2561, น. 122-123) ไดใ้ชห้ลกัมรรคมีองค ์8 ประการ ในการ

เช่ือโยงเศรษฐกิจพอเพียงว่า  ว่าบริบทของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นระบบคิดท่ีจะต่อมีจริยธรรม

กาํกบักล่าวคือความมุ่งหมายของกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรัส นั้น

จะสมบูรณ์ไม่ไดเ้ลย หากจริยธรรมขั้นพื้นฐานของคนในชุมชนไม่สามารถปลุกเร้าข้ึนมาไดแ้นวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 คือ ความ

ซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียนแก่งแยง่ หากแต่เก้ือกูลและมีเมตตาต่อกนั ทั้งในส่วนชีวิต

ต่อชีวิตและชีวิตต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มโดยทัว่ไปอีกดว้ยมรรคมี์องค ์8 หรือ อฏัฐงัคิกมรรค 

แปลวา่ ทางมีองคแ์ปดประการอนัประเสริฐ องคแ์ปดของมรรค มรรคมีองค ์8 น้ี เป็นอริยสัจ ขอ้ท่ี 4 

และได้ช่ือว่ามัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง เพราะเป็นข้อปฏิบัติอนัพอดีท่ีจะนําไปสู่

จุดหมายแห่งความหลุดพน้เป็นอิสระ ดบัทุกขป์ลอดปัญหา ไม่ติดขอ้งในท่ีสุดทั้งสอง คือ กามสุขลั

ลิกานุโยคและอตัตกิลมถานุโยค 
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1) กามสุขลัลิกานุโยค การหมกมุ่นอยูด่ว้ยกามสุข 

2) อตัตกิลมถานุโยค การประกอบความลาํบากเดือดร้อนแก่ตนเอง 

ทางสายกลางท่ีแทจ้ริงมีหลกัท่ีแน่นอน ความแน่นอนของทางสายกลางนั้น อยู่ท่ีความมี

จุดหมายหรือเป้าหมายท่ีแน่ชดั เม่ือมีเป้าหมายหรือจุดหมายท่ีแน่นอนแลว้ ทางท่ีนาํไปสู่จุดหมาย

นั้น หรือการกระทาํท่ีตรงจุด พอเหมาะพอดีท่ีจะให้ผลตามเป้าหมายนั้นแหละคือทางสายกลาง ทาง

สายกลางท่ีเรียกว่ามชัฌิมาปฏิปทาน้ี มีจุดหมายท่ีแน่นอน คือความดบัทุกขห์รือภาวะหลุดพน้เป็น

อิสระไร้ปัญหา มรรคคือระบบความคิดและการกระทาํหรือการดาํเนินชีวิตท่ีตรงจุดพอเหมาะพอดี 

ใหไ้ดผ้ลสาํเร็จตามเป้าหมายคือความดบัทุกขน้ี์ จึงเป็นทางสายกลาง หรือมชัฌิมาปฏิปทา อน่ึง โดย

เหตุท่ีทางสายกลางเป็นทางท่ีมีจุดหมายแน่ชัด หรือความเป็นทางสายกลางข้ึนอยู่กับความมี

เป้าหมายท่ีแน่ชดั ผูป้ฏิบติัจึงต่อรู้จุดหมายท่ีจะเดินทางได ้คือเม่ือจะเดินทางก็ต่อรู้วา่ตนจะไปไหน 

ดว้ยเหตุน้ี ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งปัญญา และจึงเร่ิมตน้ดว้ยมรรคมี์องค์ 8 ไดแ้ก่ สัมมาวาจา 

(เจรจาชอบ) สัมมากมัมนัตะ (กระทาํชอบ) สัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีพชอบ) ดงัมีความปรากฏใน พหุ

ภาณิสูตร แห่งคมัภีร์องัคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตความวา่บุคคลผูพ้ดูดว้ยมนัตา มีอานิสงส์ 5 ประการ

น้ี คือ 1) ไม่พดูเทจ็ 2)ไม่พดูส่อเสียด 3)ไม่พดูหยาบคาย 4)ไม่พดูเพอ้เจอ้ 5) หลงัจากตายแลว้ยอ่มไป

เกิดในสุคติโลกสวรรค ์(องฺ.ป�ฺจก. (ไทย) 22/214/357.) 

1)  สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ

ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือเร่ิมดว้ยความเขา้ใจปัญหาของตนและรู้จุดหมายท่ีจะเดินทาง

ไปโดยนยัน้ี ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งความรู้และความมีเหตุผลเป็นทางแห่งการรู้เขา้ใจ ยอมรับ

และกล้าเผชิญหน้ากับความจริงของโลกและชีวิตสัมมาทิฐิ ความเห็นถูก ความเห็นชอบ คือ

ความเห็นท่ีมีเหตุผลก่อใหเกิดในทางท่ีดี ได้แก่เห็นอริยสัจ (รู้อดีต ปัจจุบนั อนาคต ทาํให้เห็น

กระแสแห่งชีวติ) อนัเปนสวนหน่ึงของมรรคมีองค ์8 (เดือน คาําดี, 253, น. 29-40) อยา่งไรก็ตาม ใน

จาํนวนองคป์ระกอบของมรรค ทั้ง 8 ขอ้ น้ี สัมมาทิฐิถือวา่เป็นทางปฏิบติัท่ีสําคญัอยา่งยิ่ง เพราะเป็น

ตวักาํหนดให้การกระทาํหรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีตามมานั้น ให้เป็นกุศลหรืออกุศลสามารถนาํชีวิต

สังคมหรือมนุษยชาติทั้งหมดไปสู่ความเจริญงอกงามรุ่งเรืองหลุดพน้หรือนาํไปสู่ความเส่ือม ความ

พินาศก็ได ้ในพระไตรปิฎกไดอ้ธิบายความสาํคญัของสัมมาทิฏฐิในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

(1)  สัมมาทิฏฐิในฐานะเป็นเหมือนนายสารถีดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ “ทางนั้นช่ือ

วา่ทางตรง ทิศนั้นช่ือวา่ไม่มีภยัรถช่ือวา่ไม่มี เสียงดงัประกอบดว้ยลอ้คือธรรมมีหิริเป็นฝา มีสติเป็น

เกราะกั้น ธรรมรถนั้นเราบอกให้มีสัมมาทิฏฐินาหน้าเป็นนายสารถี” ส .ส. (ไทย) 15/144/45. 

สัมมาทิฏฐิจึงเป็นเหมือนนายสารถีผูรู้้จกัเส้นทางเป็นอย่างดีจึงสามารถท่ีจะนารถคือชีวิตไปสู่

จุดหมายได ้
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(2)  สัมมาทิฏฐิในฐานะเป็นบุพนิมิตแห่งการตรัสรู้ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ “ภิกษุ

ทั้งหลายเม่ือดวงอาทิตยก์าลงัจะอุทยัยอ่มมีแสงอรุณข้ึนมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉนัใดสัมมาทิฐิก็ฉนันั้น

เหมือนกันเป็นตวันาเป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้อริยสัจ 4ประการ” ส .ม. (ไทย) 19/1720/553. 

ข้อความในพุทธพจน์ตรงน้ีเปรียบเทียบให้เห็นการแสดงบทบาทของสัมมาทิฏฐิในฐานะเป็น 

“บุพนิมิต” ซ่ึงหมายถึง เคร่ืองหมายท่ีบอกใหรู้้ล่วงหนา้หรือเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหนา้วา่กาํลงั

จะมีบางส่ิงบางอย่างเกิดข้ึนตามมาพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2539, น. 2) สัมมาทิฏฐิในฐานะ

เป็นบ่อเกิดและส่งเสริมกศุลธรรมทั้งปวง 

ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า “ภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอ่ืนแมส้ักอยา่งหน่ึงท่ีเป็นเหตุ

ให้กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึนก็เกิดข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลยย์ิ่งข้ึนเหมือน

สัมมาทิฏฐิน้ีเลย” องฺ.เอก. (ไทย) 20/190/43.พุทธพจน์ตรงน้ีแสดงให้เห็นบทบาทและความสําคญั

ของสัมมาทิฏฐิใน 2 ประเด็นคือบทบาทในการทากุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดให้เกิดข้ึนและบทบาทใน

การทากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหเ้จริญไพบูลยย์ิง่ข้ึน 

2)  สัมมาสังกปัปะ 

สัมมาสังกปัปะ คือ คือความใฝ่ใจถูกตอ้ง คือคิดหาทางออกไปจากทุกขต์ามกฎ

แห่งเหตุผล ท่ีเห็นขอบมาแลว้ ขอ้สัมมาทิฏฐินัน่เอง เร่ิมตั้งแต่การใฝ่ใจท่ีน้อมไปในการออกบวช 

การไม่เพง่ร้าย การไม่ทาํทุกขใ์หแ้ก่ผูอ่ื้นแมเ้พราะเผลอ รวมทั้งความใฝ่ใจถูกตอ้งทุกๆอยา่งท่ีเป็นไป

เพื่อความหลุดพน้จากส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่ประสงค ์ไดแ้ก่ 

(1)  ความดาํริท่ีปราศจากราคะหรือโลภะท่ีพาให้จิตหมกมุ่น ติดขอ้งพนัพวั

อยู่แต่ส่ิงสนองความอยากต่างๆ มีความท่ีเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั ตลอดถึงความคิดในการนาํพา

ตนเองใหห้ลุดพน้จากกิเลสเขา้สู่ความเป็นอิสระ 

(2) ความดาํริท่ีปราศจากการคิดพยาบาท มีความเคียดแคน้ชิงชงั ขดัเคือง 

หรือการคิดเห็นในแง่ร้ายต่างๆ แต่มุ่งคิดในส่ิงท่ีดีงาม เป็นประโยชน์เก้ือกูลมีความเมตตาความป

ราภนาดี หวงัความสุข ความเจริญของผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง 

(3)  ความดาํริปราศจากโทสะไม่มุ่งร้ายทาลายใคร แต่มีความคิดท่ีอยาก

ช่วยผูอ่ื้นพน้ทุกข์ ความคิดเช่นน้ี จะช่วยเสริมสร้างจิตให้เกิดการพฒันา มีความก้าวหน้าในทาง

ธรรม พน้บาปอกศุล สามารถท่ีจะละจากความดาํริท่ีผดิทั้งมวลได ้

3)  สัมมาวาจา 

สัมมาวาจา คือ เจตนางดเวน้จากการพูดเท็จ เจตนางดเวน้จากการพูดส่อเสียด 

เจตนางดเวน้จากการพูดคาํหยาบ เจตนางดเวน้จากการพูดเพ้อเจ้อ ม.มู. (ไทย) 12/135/126.

สัมมาวาจา เป็นทางดบัสนิทสําหรับบุคคลผูเ้จรจาผิด เป็นทางหลีกเล่ียงสําหรับบุคคลผูเ้จรจาผิด
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บุคคลบางคนในโลกน้ี ม.มู. (ไทย) 12/440/474. คือ 1) เป็นผูพู้ดเท็จ 2) เป็นผูพู้ดส่อเสียด 3) เป็นผู ้

พูดคาหยาบ 4) เป็นผูพู้ดเพอ้เจอ้ ความประพฤติสมํ่าเสมอ คือ ความประพฤติธรรมทางวาจา มี 4 

ประการ คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี ม.มู. (ไทย) 12/441/476-477. คือ 1) เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพูด

เทจ็  2) เป็นผูล้ะเวน้ขาดการจากการพดูส่อเสียด 3) เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพูดคาหยาบ 4) เป็นผูล้ะ

เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

4)  สัมมากมัมนัตะ 

สัมมากัมมนัตะ คือ เจตนางดเวน้จากการฆ่าสัตว์ เจตนา งดเวน้จากการลัก

ทรัพยเ์จตนา งดเวน้จากการประพฤติผดิในกาม ม.มู. (ไทย) 12/135/126. 

(1)  เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ วางทณัฑาวุธและศสัตราวุธมี

ความละอาย มีความเอน็ดู มุ่งประโยชน์เก้ือกลูต่อสรรพสัตวอ์ยู ่

(2)  เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการลกัทรัพย ์คือ ไม่ถือเอาทรัพยอ์นัเป็นอุปกรณ์

เคร่ืองปล้ืมใจของผูอ่ื้นซ่ึงอยูใ่นบา้นหรือในป่าท่ีเจา้ของมิไดใ้ห้ดว้ยจิตเป็นเหตุขโมย 

(3)  เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไม่เป็นผูป้ระพฤติ

ละเมิดในสตรีท่ีอยู่ในความดูแลของมารดา ท่ีอยู่ในปกครองของบิดา ท่ีอยู่ในปกครองของมารดา

บิดา ท่ีอยูป่กครองของพี่ชายนอ้งชาย ท่ีอยูใ่นปกครองของพี่สาวนอ้งสาว ท่ีอยูใ่นปกครองของญาติ 

ท่ีประพฤติธรรมมีสามี มีกฎหมายคุม้ครองโดยท่ีสุด แมส้ตรีท่ีบุรุษสวมดว้ยพวงมาลยัหมายไว ้ม.มู. 

(ไทย) 12/441/476. 

5)  สัมมาอาชีวะ 

ความหมายท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนาของ สัมมาอาชีวะ คืออริยสาวก

ใน ธรรมวนิยัน้ีละมิจฉาอาชีวะแลว้ สําเร็จการเล้ียงชีพ ดว้ยสัมมาอาชีวะ ม.มู. (ไทย) 12/135/126.

พุทธศาสนามองเป้าหมายของอาชีวะโดยมุ่งเนน้ดา้นเกณฑ์อยา่งตํ่าท่ีวดัดว้ยความตอ้งการแห่งชีวิต

ของคน คือ มุ่งให้ทุกคนมีปัจจยั 4 พอเพียงท่ีจะเป็นอยู ่เป็นการถือเอาคนเป็นหลกั มิใช่ตั้งเป้าหมาย

ไวท่ี้ความมีวตัถุพร่ังพร้อมบริบูรณ์ ซ่ึงเป็นการถือเอาวตัถุเป็นหลกั ความมีปัจจยั 4 พอแก่ความ

ตอ้งการของชีวิต หรือแมมี้วตัถุพร่ังพร้อมบริบูรณ์ก็ตาม มิใช่เป็นจุดหมายในตวัของมนัเองเพราะ

เป็นเพียงขั้นศีล เป็นเพียงวิธีการขั้นตอนหน่ึงสําหรับช่วยให้กา้วต่อไปสู่จุดหมายท่ีสูงกว่า คือเป็น

พื้นฐานสําหรับการพฒันาคุณภาพจิตและพฒันาปัญญาเพื่อความมีชีวิตดีงามและการประสบสุขท่ี

ประณีตยิ่งข้ึนไป บางคนมีความต่อการวตัถุเพียงเท่าท่ีพอเป็นอยู่ แลว้ก็สามารถหันไปมุ่งเนน้ดา้น

การพฒันาคุณภาพจิตและปัญญา แต่บางคนยงัไม่พร้อม ชีวิตของเขายงัต่อข้ึนต่อวตัถุมากกวา่ เม่ือ

การเป็นอยู่ของเขาไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผูอ่ื้นคาํว่า สัมมาชีพ ในทางธรรมมิใช่หมายเพียงการใช้

แรงงานให้เกิดผลผลิตแลว้ไดรั้บปัจจยัเคร่ืองเล้ียงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเท่านั้น แต่



88 

หมายถึงการทาํหนา้ท่ี ความประพฤติหรือการดารงตนอยา่งถูกตอ้งอยา่งหน่ึงอยา่งใด ท่ีทาํให้เป็นผู ้

สมควรแก่การไดปั้จจยับาํรุงเล้ียงชีพดว้ยอยา่งไรก็ดี แมจ้ะแสวงหาทรัพยโ์ดยชอบธรรมและใชจ่้าย

ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็ยงัหาช่ือว่าเป็นการปฏิบติัเก่ียวกับทรัพย์ท่ีถูกต่อทางธรรมโดย

สมบูรณ์ไม่ ทั้งน้ีเพราะทางธรรมเนน้คุณค่าทางจิตใจและทางปัญญาดว้ย คือการวางใจวางท่าทีต่อ

ทรัพยน์ั้น วา่จะตอ้งเป็นไปดว้ยนิวสรณ์ปัญญา มีความรู้เท่าทนัเขา้ใจคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีแทจ้ริง

ของทรัพย ์และขอบเขตแห่งคุณค่าหรือประโยชน์นั้น มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่เป็นทาส แต่เป็นนายของ

ทรัพย ์ให้ทรัพยมี์เพื่อรับใชม้นุษย ์เป็นอุปกรณ์สาหรับทาํประโยชน์และส่ิงดีงาม ช่วยผอ่นเบาทุกข ์

ทาํให้มีความสุข มิใช่กลายเป็นเหตุเพิ่มความทุกข ์ทาํให้เสียสุขภาพจิต ทาํลายคุณค่าของความเป็น

มนุษย ์องฺ.เอกก. (แปล) 20/394-397/47. 

6)  สัมมาวายามะ  

องค์มรรคขอ้น้ี มีคาํจาํกดัความแบบพระสูตรดงัน้ี สัมมาวายามะ คือ ภิกษุใน

ธรรมวนิยัน้ีสร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมัน่เพื่อป้องกนับาปอกุศลธรรมท่ี

ยงัไม่เกิดมิให้เกิดข้ึน สร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภ ความเพียร ประคองจิต มุ่งมัน่เพื่อละบาปอกุศล

ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ สร้างฉนัทะ พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมัน่เพื่อทาํกุศลธรรมท่ียงั

ไม่เกิดให้เกิดข้ึนสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมัน่เพื่อความดาํรงอยู่ไม่

เลือนหาย ภิญโญภาพไพบูลย ์เจริญเตม็ท่ีแห่งกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ ความเพียรเป็นคุณธรรมสาคญั

ยิง่ขอ้หน่ึงในพระพุทธศาสนา ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีสัมมาวายามะเป็นองคม์รรคประจาํขอ้ 1 ใน 3 

ขอ้ (สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ) ซ่ึงต่อคอยช่วยหนุนองค์มรรคขอ้อ่ืน ๆ ทุกขอ้เสมอไป 

และในหมวดธรรมท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัแทบทุกหมวดจะพบความเพียรแทรกอยู ่ ดว้ย ในช่ือใดช่ือ

หน่ึงสัมมาวายามะ คือ ความพยายามในทางท่ีชอบ ไดแ้ก่ การประกอบความเพียรในสถานะ 4 

เรียกวา่ สัมมปัปธาน 4  ที.ม. (ไทย) 10/131/184, ที.ปา (ไทย) 11/145/106,ม.มู, 12/462/503,ม.ม. 

(ไทย) 13/247/291, ม.อุ.(ไทย) 14/35/44, ส .ข.(ไทย) 17/81/130.คือ 

(1)  สังวรปธาน คือ การเพียรพยายามป้องกนัมิให้อกุศลคือ ความชัว่ทุจริต

ทั้งหลายเกิดข้ึน พยายามทุ่มเทสติปัญญา ฝืนใจ ข่มใจดว้ยการสํารวมระวงักาย วาจา ใจไม่ให้ยินดี 

ยินร้ายต่อกิเลส ตณัหา อกุศลทั้งปวง โดยมีสติเป็นเคร่ืองคอยระวงัมิให้บาปและอกุศลทั้งหลาย

เกิดข้ึน 

(2)  ปหานปธาน คือ การเพียรพยายามในการเลิกละบาปและอกุศล

ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหจ้างหายและหมดส้ินไป พยายามท่ีจะขจดัหรือทาํลายเสียซ่ึงความชัว่อกุศล

ต่างๆ เช่น โลภ โกรธ หลง ฯลฯ ไม่ให้ครอบงาํจิตใจ เพราะทาํให้จิตใจเศร้าหมอง ขุ่นมวัอนัเป็นบ่อ

เกิดแห่งการทาํชัว่ 
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(3)  ภาวนาปธาน คือ การเพียรพยายามในการเพิ่มพูนกุศลคือความดีงาม

ความสุจริตธรรมทั้งหลายท่ียงัไม่เกิดข้ึนใหเ้จริญงอกงามข้ึน 

(4)  อนุรักขนาปธาน คือ ความเพียรพยายามในการรักษากุศล คือความดี

งามท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหด้ารงอยูไ่ม่ใหเ้ลือนหายไป คอยประคบัประคองใหกุ้ศลเหล่านั้นเจริญเต็มท่ีดว้ย

การยอมทุ่มเททั้งความพยายาม และกาํลงัในการปกป้องรักษาความดีนั้นไวต่้อเน่ืองเร่ือยไป 

7)  สัมมาสติสัมมาสติ คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มี

ความเพียรมีสัมปชญัญะมีสติ กาจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา

ทั้งหลายอยูมี่ความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ กาจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได ้พิจารณาเห็นจิตใน

จิตอยู่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ กาจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได ้พิจารณาเห็นธรรมใน

ธรรมทั้งหลายอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได ้ม.มู. (ไทย) 

12/135/126. สติ คือ การคอยระลึกถึงอยู่เนืองๆ การหวนระลึก ภาวะท่ีระลึกไดภ้าวะท่ีทรงจาํไว ้

ภาวะท่ีไม่เลือนหาย ภาวะท่ีไม่ลืมสติ แปลกนัง่ายๆ วา่ ความระลึกได ้สตินอกจากหมายถึงความไม่

ลืมซ่ึงกบัความหมายวา่ความระลึกไดแ้ลว้ ยงัหมายถึง ความไม่เผลอ ไม่เลินเล่อ ไม่ฟ่ันเฟือนเล่ือน

ลอยดว้ย ความระมดัระวงั ความต่ืนตวัต่อหนา้ท่ี ภาวะท่ีพร้อมอยูเ่สมอในอาการคอยรับรู้ต่อส่ิงต่างๆ 

ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง และตระหนักว่าควรปฏิบติัต่อส่ิงนั้น ๆ อย่างไร โดยเฉพาะในแง่ของจริยธรรม 

การทาํหน้าท่ีของสติมกัถูกเปรียบเทียบเหมือนกบันายประตูท่ีคอยระวงัเฝ้าดูคนเขา้ออกอยู่เสมอ 

และคอยกาํกบัโดยปล่อยคนท่ีควรเขา้ออกใหเ้ขา้ออกไดแ้ละคอยกนัหา้มคนท่ีไม่ควรเขา้ไม่ให้เขา้ไป 

คนท่ีไม่ควรออกไม่ให้ออกไป สติจึงเป็นธรรมสําคญัในทางจริยธรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตวั

ควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ี และเป็นตวัคอยป้องกนัยบัย ั้งตนเอง ทั้งท่ีเตือนตนในการทาํความดีและไม่

เปิดโอกาสแก่ความชัว่การฝึกฝนอบรมสัมมาสติ หรือการระลึกชอบตามหลกัทางพระพุทธศาสนา

เรียกวา่ สติปัฏฐาน 4 ที.ม.(ไทย) 10/373/301.อนัไดแ้ก่ 

(1)  กายานุปัสสนา ที.ม.(ไทย) 10/374/302. คือ การใชส้ติพิจารณากายให้รู้

เห็นตามความเป็นจริงวา่ เป็นเพียงการ มิใช่สัตว ์บุคคล ตวัตนเราเขา 

(2)  เวทนานุปัสสนา ที.ม.(ไทย) 10/380/313.คือ การใชส้ติพิจารณาอารมณ์

ท่ีเกิดข้ึน เช่นเป็นสุข เป็นทุกข ์หรือเฉยๆ ใหรู้้ชดัตามสภาพท่ีปรากฏขณะนั้น  

(3)  จิตตานุปัสสนา ที.ม.(ไทย) 10/381/314. คือ การกาํหนดสติพิจารณาจิต

ของตนเองว่าเป็นอย่างไร ในขณะนั้น คือรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงแต่จิต มิใช่สัตว ์บุคคล

ตวัตนเราเขา 

(4)  ธัมมานุปัสสนา ที.ม.(ไทย) 10/382/316. คือ การกาํหนดสติพิจารณา

ธรรม ให้รู้เห็นตามสภาพท่ีเป็นจริงของสภาวะธรรมวา่คือ อะไร เป็นอยา่งไร จะมีวิธีละไดอ้ยา่งไร 



90 

ทาํใหเ้จริญข้ึนไดอ้ยา่งไรความสาํคญัของสติเป็นอยา่งมากในการปฏิบติัจริยธรรมทุกขั้น การดาํเนิน

ชีวติหรือการประพฤติปฏิบติัโดยมีสติกาํกบัอยูเ่สมอนั้น มีช่ือเรียกโดยเฉพาะวา่อปัปมาท หรือความ

ไม่ประมาทอปัปมาทน้ีเป็นหลกัธรรมสําคญัยิ่งสําหรับความก้าวหน้าในระบบจริยธรรม มกัให้

ความหมายวา่ การเป็นอยูโ่ดยไม่ขาดสติ ซ่ึงขยายความไดว้า่ การระมดัระวงัอยูเ่สมอ ไม่ยอมถลาลง

ไปในทางเส่ือมและไม่ยอมพลาดโอกาสสําหรับความเจริญกา้วหน้า ตระหนกัดีถึงส่ิงท่ีจะตอ้งทาํ

และตอ้งไม่ทาํ ใส่ใจสํานึกอยู่เสมอในหน้าท่ี ไม่ปล่อยปละละเลย กระทาํด้วยความจริงจงั และ

พยายามเดินรุดหนา้อยูต่ลอดเวลา 

8)  สัมมาสมาธิ  

สัมมาสมาธิ เป็นองค์มรรคขอ้สุดทา้ย และเป็นขอ้ท่ีมีเน้ือหาสําหรับการศึกษา

มากเพราะเป็นเร่ืองของการฝึกอบรมจิตใจในขั้นลึกซ้ึง เป็นเร่ืองละเอียดประณีต ทั้งในแง่ท่ีเป็นเร่ือง

ของจิตอนัเป็นของละเอียดและในแง่การปฏิบติัท่ีมีรายละเอียดกวา้งขวางซับซ้อน เป็นจุดบรรจบ 

หรือเป็นสนามรวมของการปฏิบติัสมาธิ แปลกนัวา่ ความตั้งมัน่ของจิต หรือ ภาวะท่ีจิตแน่วแน่ต่อ

ส่ิงท่ีกาํหนด คาํจาํกัดความของสมาธิท่ีพบเสมอ คือ “จิตตสัเสกัคคตา” หรือเรียกสั้ น ๆ ว่า 

“เอกคัคตา” ซ่ึงแปลวา่ ภาวะท่ีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง คือ การท่ีจิตกาํหนดแน่วแน่อยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไปคมัภีร์รุ่นอรรถกถา ระบุความหมายจาํกดัลงไปอีกทีว่า สมาธิ คือ ภาวะมี

อารมณ์หน่ึงเดียวของกุศลจิตและขยายความออกไปวา่ หมายถึงการดาํรงจิตและเจตสิกไวใ้นอารมณ์

หน่ึงเดียวอยา่งเรียบสมํ่าเสมอ และดว้ยดีอารมณ์ท่ีปรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้โดยไม่หว ัน่ไหว จิตท่ีตั้งมัน่

เป็นสมาธิดีแลว้ยอ่มมีกาํลงั ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 

(1)  อุปาจารสมาธิ ไดแ้ก่ ความสงบท่ียงัไม่ถึงขั้นฌาณเพียงแต่เฉียดๆ หรือ

ใกลเ้คียงเท่านั้น 

(2)  อปัปนาสมาธิ ไดแ้ก่ ความสงบแน่วแน่และแนบแน่นอยูใ่นฌาณตั้งแต่

ปฐมฌาณจยถึงจตุตถฌาณ หรือปัจญมฌาณ ท่ีเรียกว่า รูปฌาณ หรือ รูป สมาบติั  สัมมาสมาธิ คือ 

ภิกษุในธรรมวินยัน้ีสงดัจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปีติและสุข

อนัเกิดจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงบัไป บรรลุทุติยฌานท่ีมีความผอ่งใสภายใน มีภาวะท่ีจิต

เป็นหน่ึงผุดข้ึน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอนัเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไปมี

อุเบกขา มีสติสัมปชญัญะ เสวยสุขดว้ยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา่ “ผู ้

มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข” เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนสัและโทมนัสดบัไปก่อนแล้ว 

บรรลุจตุตถฌานท่ีไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่การปฏิบติัตามนัยน้ี เป็นข้อ

ปฏิบติัอยา่งกลาง เป็นการดาํเนินทางสายกลาง ท่ีเรียกวา่ “มชัฌิมาปฏิปทา ม.มู. (ไทย) 12/33/31, ส .

ม. (ไทย) 19/1081/592. เป็นการปฏิบติัเพื่อความดบัทุกข์ อนัเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาซ่ึง เป็น
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เร่ืองท่ีตอ้งใชป้ฏิบติั เพื่อดบัทุกขใ์ห้ไดโ้ดยตรงเพราะเป็นเร่ืองปัจจุบนัท่ีตอ้งจดัการกนัใหเ้สร็จ ซ่ึง

องคคุ์ณของการปฏิบติัตามทางสายกลาง (มชัฌิมาปฏิปทา) จะนาํไปสู่ความเจริญได ้ดงัปรากฏใน

พระสูตรต่อไปน้ี “.... มชัฌิมาปฏิปทาเป็นไฉน? ... ยงัฉนัทะให้เกิด พยายามปรารภความเพียร 

ประคองจิต ตั้งจิตไว ้เพื่อยงัธรรมอนัเป็นบาปอกุศลท่ียงัไม่เกิดข้ึนมิให้เกิดข้ึน เพื่อละธรรมอนัเป็น

บาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว้ เพือ่ยงักุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดใหเ้กิดข้ึน เพื่อความตัง่มัน่ ไม่เส่ือมสูญ เพิ่มพูน

ไพบูลยเ์จริญ บริบูรณ์แห่กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้...” 32ส .ม.(ไทย) 19/695/367.จึงกล่าวสรุปไดว้่า 

การปฏิบติัตามทางสายกลางจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีความเจริญไพบูลยไ์ดจ้ริง 

 

2.10.4  หลกัโยนิโสมนสิการ 

โยนิโส มาจาก โยนิ ซ่ึงแปลวา่ เหตุ ตน้เคา้ แหล่งเกิด ปัญญา อุบายวธีิ ทาง ส่วนมนสิการ 

แปลว่า การทาํในใจ การคิด คาํนึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณาเม่ือรวมความแลว้ จึงแปลสืบๆ กนัมาว่า 

การทาํในใจโดยแยบคาย หรือการคิดถูกตอ้งตามความเป็นจริง ทั้งน้ี มีไวพจน์อีก 4 คาํท่ีโยงเขา้กบั

โยนิโสมนสิการ คืออุบายมนสิการ ปถมนสิการ การณมนสิการ อุปปาทกมนสิการ โดยอาศยัการ

เก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบและคิดเช่ือมโยงตีความขอ้มูล เพื่อนาํไปใช้ต่อไปพระธรรมปิฎก (ป.อ. 

ปยุตโต, 2543ข, น. 669) สําหรับในคมัภีร์พระไตรปิฎก มีคาํท่ีให้ความหมายเดียวกบัโยนิโส

มนสิการปรากฏอยู่มากมายและแบ่งตามระดบัของกลุ่มคาํเพื่อนาํไปใช้ในความหมายต่าง ๆ ตาม

บริบทของแต่ละวตัถุประสงคแ์ละสถานการณ์ ซ่ึงโดยสรุปแลว้ ลว้นแลว้แต่เป็นการเทศนาท่ีแสดง

ให้เห็นถึงการใช้วิธีพิจารณาโดยแยบคายทั้งในการกิน การพูด การศึกษาหาความรู้ ตลอดจนการ

พิจารณาเม่ืออยู่ในภาวะวิกฤตหรือเม่ือใกล้ตาย ซ่ึงลักษณะการคิดเช่นน้ีเป็นการสร้างปัญญา

ระดบัพื้นฐานเพื่อบรรลุความสุขในทางโลกถือเป็นความสุขเบ้ืองตน้ และการใช้วิธีพิจารณาโดย

แยบคายอนัเป็นสาเหตุ ใหเ้กิดปัญญารู้ตามความเป็นจริง ซ่ึงเป็นปัญญาระดบัสูงเพื่อการส้ินกิเลสเขา้

สู่ภาวะของการหมดการปรุงแต่งอนัเป็นหนทางสู่พระนิพพาน (พระมหาวรวรรธน์นภภูริสิริ (อตัถาพร), 

2554, น. 73) ทั้งน้ี อาจพอสรุปความหมายของโยนิโสมนสิการ ไดด้งัน้ี 

1)  เป็นการพิจารณาใส่ใจโดยหลกัการหรือแนวทางท่ีถูกตอ้ง กล่าวคือ การกาํหนด

ในใจโดยความเป็น อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา อสุภะ 

2)  เป็นการพิจารณาใส่ใจ โดยหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัการตรัสรู้อริยสัจ 4 ไดแ้ก่ 

มโนทวาริกชวนจิต หรืออาวชัชนจิตท่ีเป็นตวัเปล่ียนจากภวงัคม์าเป็นวถีิ ซ่ึงหมายถึง การพิจารณาใส่

ใจตั้งแต่เม่ือมีการกระทบอายตนะทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ โดยใส่ใจหรือกาํหนดรู้วา่ น้ี

คือ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

3)  ความใส่ใจโดยแยบคายในการฟังโดยองค์ธรรม คือ ปัญจทวาราวชัชนจิตมี

ลกัษณะใคร่ครวญอารมณ์ทางทวาร 5 (มหากจัจายนะ, 2550, น. 49) สําหรับนักวิชาการทาง
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พระพุทธศาสนาได้อธิบายแยกย่อยถึงไวพจน์ ทั้ง4 องค์ประกอบของหลักโยนิโสมนสิการไว้

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  อุบายมนสิการ แปลวา่ คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอยา่งมีวิธี หรือคิด

ถูกวธีิ หมายถึงคิดถูกวธีิท่ีจะใหเ้ขา้ถึงความจริง สอดคลอ้งเขา้แนวสัจจะ ทาํให้หย ัง่รู้สภาวะลกัษณะ

และสามญัลกัษณะของส่ิงทั้งหลายได 

(2)  ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือ คิดได้ต่อเน่ืองเป็น

ลาํดบั จดัลาํดบัได ้หรือมีลาํดบั มีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึงความคิดเป็นระเบียบ 

ตามแนวเหตุผล ไม่ยุง่เหยงิสับสน ไม่วกไปวนมาทาํใหง้งหรือ คิดกระโดดไปกระโดดมา 

(3) การณมนสิการ แปลวา่ คิดตามเหตุ คิดคน้เหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยา่ง

มีเหตุผล หมายถึง คิดสืบค้นตามแนวความสัมพนัธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจยั พิจารณาสืบสาว

สาเหตุใหเ้ขา้ใจถึงตน้เคา้ หรือแหล่งท่ีมาซ่ึงผลต่อเน่ืองมาตามลาํดบั 

(4)  อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล คือ ใช้ความคิดให้เกิดผลท่ีพึง

ประสงค ์เล็งถึงการคิดอยา่งมีเป้าหมาย หมายถึง การคิดพิจารณาท่ีทาํให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุกเร้า

ให้เกิดความเพียร การรู้จกัคิดในทางท่ีทาํให้หายหวาดกลวัให้หายโกรธ การพิจารณาท่ีทาํให้มีสติ 

หรือทาํให้จิตใจเขม้แข็งมัน่คง เป็นตน้ ๓๖ นอกจากน้ี ยงัสามารถขยายความลกัษณะของการคิด

แบบโยนิโสมนสิการเพื่ออธิบาย เพิ่มเติม ไดด้งัน้ี 

(4.1)  คิดเป็น คิดเป็นระบบ คิดเป็นเร่ืองเป็นราว เป็น Systematic Thought 

ความคิดท่ีเป็นระบบหรือวา่ thoughtful พวกท่ีคิดเป็นระบบ คิดเป็นเขา้ใจในความคิด มีวิธีคิด เป็น

เร่ืองท่ีไม่ค่อยไดส้อนกนัในโรงเรียน คือ วธีิคิดวา่เร่ืองน้ีควรจะคิดอยา่งไร แลว้มนัก็จะไดผ้ลออกมา

ดีมาก ถา้มีวธีิคิด หรือคิดเป็น (วศิน อินทสระ, 2545, น. 30) 

(4.2)  การทาํไวใ้นโดยแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคาย นั่นคือ ความ

เป็นผูฉ้ลาด ในการคิด คิดอย่างถูกวิธี ถูกระบบ พิจารณา ไตร่ตรองสาวไปจนถึงสาเหตุหรือตน้ตอ

ของเร่ืองท่ีกาํลงัคิด คือคิดถึงรากถึงโคนนั่นเอง แล้วประมวลความคิดรอบด้านจนกระทัง่สรุป

ออกมาไดว้า่ ส่ิงนั้นควรหรือไม่ควร ดีหรือไม่ดีเป็นวิถีทางแห่งปัญญา เป็นธรรมสาหรับกลัน่กรอง

แยกแยะขอ้มูลหรือแหล่งข่าว (ปรโตโฆสะ) อีกชั้นหน่ึง เป็นบ่อเกิดแห่งสัมมาทิฏฐิ ทาํให้มีเหตุผล

ไม่งมงาย พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช, 2548, น. 323) 

(4.3)  การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทาํในใจโดยแยบคาย มองส่ิง

ทั้งหลายดว้ยความคิด พิจารณาสืบตน้เคา้สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกวิเคราะห์ดูดว้ย

ปัญญาท่ีคิดเป็นระเบียบและอุบายวิธีให้เห็นส่ิงนั้ นๆ หรือปัญหานั้ นๆ ตามสภาวะและตาม

ความสัมพนัธ์แห่งปัจจยัและเป็นฝ่ายปัญญา ธรรมขอ้อ่ืนท่ีไดรั้บยกยอ่งคลา้ยโยนิโสมนสิการในบาง
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แง่ ได้แก่ อปัปมาทะ (ความไม่ประมาท) วิริยารัมภะ (การปรารภความเพียร) สันตุฏฐี (ความ

สันโดษ) สัมปชญัญะ (ความรู้ตวั สํานึกตระหนกัดว้ยปัญญา) กุสลธมัมานุโยค (การหมัน่ประกอบ

กุศลธรรม) สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมแห่งศีล) ฉนัทสัมปทา (ความพร้อมแห่งฉนัทะ) อตัตสัมปทา 

(ความถึงพร้อมแห่งตน คือมีจิตใจซ่ึงพฒันาเต็มท่ีแล้วทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ) 

และอปัปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมแห่งอปัปมาทธรรม) (ปรีชา นนัตาภิวฒัน์, 2544, น. 330-333) 

สรุปความแลว้ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จึงเป็นหลกัธรรมภาคปฏิบติัท่ีเม่ือนาํมาประมวลเป็นวิธี

คิดประเภทต่างๆ พร้อมท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลา พึงใช้แทรกอยู่ในการดํา เนิน

ชีวติประจาํวนัเร่ิมตั้งแต่ การวางใจ วางท่าที การตั้งแนวความคิด หรือ ทางเดินกระแสความคิด การ

ทาํใจ การคิด การพิจารณาโดยอาศยัหลกัธรรมหรือวิธีคิดแนวพุทธ 10 ประการ ไดแ้ก่ วิธีคิดแบบ

สืบสาวเหตุปัจจยั วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์ วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธี

คิดแบบอรรถสัมพนัธ์ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบคุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม วิธีคิดแบบ

อุบายปลุกเร้าคุณธรรม วธีิคิดแบบมีสติอยูก่บัอารมณ์ปัจจุบนั และวิธีคิดแบบ วิภชัชวาท (พระธรรม

ปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, 2543, น. 654)โยนิโสมนสิการน้ี ถึงจะมีอยูม่ากอยา่งแต่ก็สรุปไดใ้น 2 ประเภท

เท่านั้น คือ 1) โยนิโสมนสิการ ประเภทพฒันาปัญญาโดยตรง มุ่งใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจตามความ

เป็นจริงตรงตามสภาวะแท ้ๆ เน้นท่ีการขจดัอวิชชา เป็นเคร่ืองนาํไปสู่โลกุตระสัมมาทิฏฐิ เรียกว่า 

โยนิโสมนสิการ ระดบัสัจธรรม 2) โยนิโสมนสิการ ประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิต มุ่งปลุกเร้าให้

เกิดคุณธรรมหรือกุศลธรรมต่างๆ เนน้ท่ีการสกดัหรือข่มตณัหา เป็นเคร่ืองนาํไปสู่โลกิยะสัมมาทิฏฐิ 

เรียกวา่ โยนิโสมนสิการ ระดบัจริยธรรม (พระมหานุกลู มหาวโีร, 2554, น. 35) 

ทั้งน้ี จาก 2 ประการขา้งตน้ วิธีคิดบางอยา่งใชป้ระโยชน์ประเภทเดียวหรืออาจ 

ทั้ง 2 ประเภทข้างตน้ และสามารถนามาประยุกต์ใช้คิดเช่ือมโยงวิเคราะห์ ตลอดจนหาแนวคิด 

หลกัการ และแนวทางออกของปัญหาหรือการปลูกฝังความเช่ือให้ถูกทางและถูกตอ้งเหมาะสม

อย่างมีเหตุผลอนัสมควรรองรับรวมทั้งเป็นไปเพื่อการแกไ้ขปัญหาทางความเช่ือหรือความคิดได้

อย่างเห็นผลโดยอาศยัการคิดอย่างเป็นระบบ ประณีต สุขุมรอบคอบ มีการวางใจไวโ้ดยแยบคาย

ก่อนล่วงหน้า ซ่ึงในการจะพฒันามุมมองในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาเร่ืองหลกัคิดแบบ

โยนิโสมนสิการน้ี ความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งมากกบัสังคมในปัจจุบนั 

 

2. 10.5  หลกัอทิธิบาท 4 

เป็นหลักธรรมท่ีมีความน่าสนใจในฐานะหลักธรรมพื้นฐานท่ีจะช่วยส่งผลให้เกิด

ความสําเร็จได้ในทุกบริบทรวมไปถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีย ัง่ยืนด้วย ทั้งน้ี คาํว่า อิทธิ ซ่ึง

หมายถึง ความสําเร็จ ความสําเร็จดว้ยดี กิริยาท่ีสําเร็จกิริยาท่ีสําเร็จดว้ยดี ความได ้ความไดเ้ฉพาะ 
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ความถึง ความถึงดว้ยดี ความถูกตอ้งการทาํให้แจง้ความเขา้ถึงสภาวธรรมเหล่านั้น อภิ.วิ. (ไทย) 

35/443/347 และคาํวา่ บาท ซ่ึงหมายถึงหนทางหรือหลกัพื้นฐานเพื่อนาไปสู่ส่ิงท่ีตั้งไว ้ฉะนั้น อิทธิ

บาท จึงหมายถึง คุณเคร่ืองให้ถึงความสําเร็จ หรือคุณธรรมท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จของผลท่ีมุ่งหมาย 

อิทธิ มีอธิบายวา่ ความสาํเร็จ ความสําเร็จดว้ยดี กิริยาท่ีสําเร็จ กิริยาท่ีสําเร็จดว้ยดี ความได ้ความได้

เฉพาะ ความถึง ความถึงดว้ยดี ความถูกตอ้ง การทาํให้แจง้ ความเขา้ถึง ธรรมเหล่านั้น คาวา่ อิทธิบาท 

มีอธิบายว่า เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ และวิญญาณขนัธ์ของบุคคลผูเ้ป็นอย่างนั้น (ผูไ้ด้

ธรรมท่ีมี ฉนัทะ วริิยะ จิตตะ และวมิงัสา) คาํวา่ เจริญอิทธิบาท มีอธิบายวา่ภิกษุเสพ เจริญทาํให้มาก

ซ่ึงธรรมเหล่านั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา่ เจริญอิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมท่ีทาํให้ผูป้ฏิบติัตามประสบ

ความสาํเร็จ 4 ประการ ดงัน้ี พุทธทาสภิกข ุไดอ้ธิบายวา่ อิทธิบาทแยกเป็น อิทธิ แปลวา่ ความสําเร็จ 

บาท แปลวา่ฐาน เชิงรอง ดงันั้นอิทธิบาทจึงแปลวา่ รากฐานแห่งความสําเร็จ ซ่ึงมี 4 อยา่งคือ ฉนัทะ 

วิริยะ จิตตะ และวมิงัสา (พุทธทาสภิกข,ุ 2537:9) พระธรรมปิฎก ไดใ้ห้ความหมายว่า อิทธิบาท 4 

ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จมี 4 อยา่ง คือ ฉันทะ มีความพอใจ มีใจรัก คือ พอใจท่ีจะทาํ

ส่ิงนั้น และทาํดว้ยใจรัก ตอ้งการทาํใหเ้ป็นผลสาํเร็จอยา่งดี แห่งกิจกรรมหรืองานท่ีทาํ มิใช่สักวา่ทาํ

ให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากไดร้างวลัหรือผลกาํไร วิริยะพากเพียรทาํ คือ ขยนัหมัน่ ประกอบ

หมัน่ กระทาํส่ิงนั้น ดว้ยความพยายามเขม้แข็งอดทน เอาธุระไม่ทอดทิ้ง ไม่ทอ้ถอย จิตตะ เอาใจ

ฝักใฝ่ คือ ตั้งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีทาํนั้นดว้ยความคิดไม่ ปล่อยใจฟุ้งซ่านเล่ือนลอย ใช้ความคิดเร่ืองนั้น

บ่อยๆเสมอๆ วิมงัสา ใชปั้ญญาสอบสวน คือ หมัน่ใชปั้ญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล 

และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็นต้น แปลให้ง่ายตามลาํดับว่า “มีใจรัก 

พากเพียรทาํเอาจิตฝักใฝ่ใชปั้ญญาสอบสวน” (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, 2546, น. 842) โยนิโส

พุทธสูตร เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้เพราะเจริญอิทธิบาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท4 

เหล่าน้ี อิทธิบาท 4 เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ยอ่มเจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยฉนัทสมาธิ และ

ปธานสังขาร ยอ่มเจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยวริิยะสมาธิ จิตตสมาธิ วิมงัสาสมาธิและปธานสังขาร 

ดูกรภิกษุ 

ทั้งหลาย อิทธิบาท 4  เหล่าน้ีแล เพราะไดเ้จริญ ไดก้ระทาํให้มาก ซ่ึงอิทธิบาท 4เหล่าน้ีแล 

เขาจึงเรียกตถาคตวา่พระอรหนัตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ญาณสูตร พระพุทธเจา้เจริญอิทธิบาท 4 ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย จกัษุ ญาณปัญญา วิชชา แสง สวา่ง ไดเ้กิดข้ึนแลว้แก่เรา ในธรรมท่ีเราไม่เคยไดฟั้งมาก่อน

วา่น้ีเป็นอิทธิบาทอนัประกอบดว้ยฉนัทสมาธิและปธานสังขารอิทธิบาทอนัประกอบดว้ยฉนัทสมาธิ

และปธานสังขารน้ีนั้นแล อนัเราควรเจริญ อิทธิบาทอนัประกอบดว้ยฉนัทสมาธิและปธานสังขาร

นั้นน้ีแล อนัเราเจริญแลว้ (มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2539, น. 271-273) พระพรหม

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใ้ห้ความหมายอิทธิบาท 4 ว่าคุณเคร่ืองให้ถึงความสําเร็จ คุณธรรมท่ี

นาํไปสู่ความสําเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมายมี 4 อยา่ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2550, น. 160- 

231) คือ 
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1)  ฉนัทะ ความพอใจ คือ ความตอ้งการท่ีจะทาํใฝ่ใจรักจะทาํส่ิงนั้นอยูเ่สมอและ

ปรารถนาจะทาํใหผ้ลดียิง่ๆ ข้ึนไป  

2)  วิริยะ ความเพียร คือ ขยนัหมัน่ ประกอบส่ิงนั้นด้วยความพยายามเขม้แข็ง 

อดทนเอาธุระไม่ทอ้ถอย 

3)  จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีทาํและทาํในส่ิงนั้นดว้ยความคิด 

เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใหฟุ้้งซ่านเล่ือนลอยไป อุทิศตวัอุทิศใจใหส่ิ้งท่ีทาํ 

4)  วิมงัสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมัน่ ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ

ตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในส่ิงท่ีทาํนั้น มีการวางแผนวดัผล คิดค้นวิธีแก้ไข

ปรับปรุง เป็นตน้ 

จารุมาศ เรืองสุวรรณ (2548) ไดส้รุปหลกัอิทธิบาท 4 ไวว้า่ เป็นหลกัแห่งการประกอบการ

งานใดๆ ให้สําเร็จ ประกอบดว้ย ฉนัทะ คือ ความพอใจและรักท่ีจะทาํในงานนั้นๆ วิริยะ คือ ความ

พากเพียรในทาํงานอย่างไม่ย่อทอ้จนงานสําเร็จจิตตะ คือ การตั้งใจทาํงานหมัน่ตรวจตรางานอยู่

เสมอเอาใจใส่ในส่ิงท่ีทาํไม่เอาใจไปคิดในเร่ืองอ่ืน วมิงัสา คือ การคิดไตร่ตรองเก่ียวกบังานท่ีทาํ ใช้

สติปัญญาคิดใคร่ครวญขอ้ดีขอ้เสีย และปรับแกอ้ยา่งมีเหตุผล 

สุชีพ ปุญญานุภาพ (2541) ได้ให้คาํแปลของอิทธิบาท 4 ไว ้2 ทาง คือ หน่ึงแปลว่า ขอ้

ปฏิบติัท่ีให้รู้ฤทธ์ (Basic of Psychic Power) อีกอย่างหน่ึงแปลว่า ขอ้ปฏิบติัท่ีให้บรรลุถึง

ความสําเร็จ (Low of Success) และได้ให้ความหมายอิทธิบาท 4 ไวอี้กว่า เป็นคุณให้ บรรลุ

ความสําเร็จ 4 อย่าง ได้แก่ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น วิริยะความเพียร จิตตะ เอาใจใส่ 

วมิงัสา ใชปั้ญญาพิจารณาสอบสวน (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2541, น. 19) 

บุญมี แท่นแกว้ (2543, น. 142) กล่าววา่ ตามหลกัพุทธศาสนากล่าวไวว้า่ผูห้วงัความเจริญ

ควรปฏิบติัในธรรมอนัเป็นเคร่ืองนาํไปสู่ความเจริญ หรือสําเร็จตามความประสงค์ หมายความว่า

เม่ือตอ้งการความเจริญกา้วหน้าตอ้งสร้างเหตุผลเพื่อให้เกิดผลนั้นๆ เพราะผลยอ่มมาจากเหตุ การ

สร้างเหตุนั้นถึงแม้จะยากยิ่งเพียงใดหากใช้คุณธรรมเข้าสนับสนุนแล้วยิ่งจะสําเร็จตามความ

ประสงคไ์ด ้คุณธรรมท่ีจะช่วยใหส้าํเร็จหรือความเจริญกา้วหนา้ดงัประสงค ์คือ อิทธิบาท 4  

สุทธิพงษ์ ศรีวิชยั (2550) กล่าววา่ อิทธิบาท 4 คุณธรรมท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จแห่งผลท่ีมุ่ง

หมายหรือ หนทางแห่งการดาํเนินชีวิตไปสู่ความสําเร็จ ความถูกตอ้งและการเขา้ถึงประโยชน์สุข 

นอกจากน้ีอิทธิบาทยงัเป็นธรรมท่ีอนุโลมไดว้่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ี

การงานของบุคคล เช่น ประสบความสําเร็จทางดา้นการเรียน การประกอบอาชีพการดาํรงชีวิต เป็นตน้ 

(สุทธิพงษ ์ศรีวชิยั, 2550, น. 238) 

ปริญญ ์จงวฒันา (2550, น. 144-145) กล่าววา่ อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรม 4 ประการท่ีเป็น

ฐานนาํไปสู่ความสาํเร็จ ดงัน้ี 
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1)  ฉนัทะ ความพอใจ ความพึงใจท่ีจะกระทาํกิจใดๆ เพื่อท่ีให้ไดรั้บผลสําเร็จตาม

ปรารถนา 

2)  วิริยะ ความเพียร คือ มีความขยนัหมั่น เพียรท่ีจะกระทํากิจใดๆ ท่ีได้ตั้ ง

ปรารถนาไวแ้ลว้และไดมี้ความพอใจ พึงใจ กระทาแลว้ใหส้าํเร็จลุล่วงตามปรารถนา 

3)  จิตตะ จิตจดจ่อ คือ มีสติ มีสมาธิ ในการท่ีจะกระทาํกิจใดๆ ท่ีตั้งปรารถนาไว้

แลว้ไดมี้ ความพอใจ พึงใจก่อกิจกรรมนั้นแลว้ไดใ้ชค้วามเพียรพยายามแลว้ ก็ตอ้งใชก้าํลงัใจ กาํลงั

ความคิดกาํลงัสติปัญญา และสมาธิ ไม่หนัเหไปทางอ่ืน การกระทาํกิจนั้น ๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปตาม

ปรารถนา 

4)  วมิงัสา ความไตร่ตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณา เม่ือกระทาํส่ิงใดๆ แลว้

ยอ่มประสบปัญหา ใหญ่บา้งเล็กบา้ง ก็ตอ้งใช้การใคร่ครวญพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ เหล่านั้นดว้ย

อุบายปัญญา ตั้ งข้อสมมติฐานเป็นเหตุ เพื่อท่ีจะหาปัจจัยองค์ประกอบในส่ิงท่ีตนรู้มาเป็นข้อ

เปรียบเทียบเชิงกระทบ เพื่อท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ และทาํการทดสอบทดลอง 

สามารถให้ผลไดจ้ริงตามท่ีตั้งขอ้สมมุติหรือไม่ กระทาํซํ้ าแล้วซํ้ าอีกจนมีความแน่ใจ จนสามารถ

ประสบกับความสําเร็จได้ตามปรารถนาตั้งใจสําหรับผูเ้จริญอิทธิบาท 4 ในทางธรรมแล้วย่อม

สามารถหวงัผล อานิสงส์ 7 ประการ ไดด้งัน้ี 1) จะไดบ้รรลุอรหตัตผ์ลทนัทีในปัจจุบนั 2) หากไม่ได้

บรรลุอรหัตตผ์ลในปัจจุบนั จะไดบ้รรลุในเวลาใกลต้าย 3) หากในปัจจุบนัและในเวลาใกลต้ายยงั

ไม่ได้บรรลุ ก็จะได้เป็นพระอนาคามี ผูอ้นัตราปรินิพพายี 4) ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผูอุ้ปหัจจ

ปรินิพพาน 5) ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามีผูอ้สังขารปรินิพพาน 6) ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามีผูส้สังขาร

ปรินิพพาน 7) ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผูอุ้ทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 

ประการส้ินไป ส .ม. (ไทย) 19/184/115-117) 

โดยสรุปแล้ว หลักอิทธิบาท 4 จึงเป็นหลักธรรมท่ีช่วยส่งเสริมในเร่ืองของ

ความสุข ความสาํเร็จ และการมีอายุยืนยาวไดอ้ยา่งมีคุณภาพจึงเป็นหลกัธรรมท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่งใน

แง่มุมของการพฒันาชีวติเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขในการดาํเนินชีวติ ซ่ึงไม่วา่จะเป็นคฤหสัถ์ท่ี ครอง

เรือน หรือบรรพชิตผูบ้าํเพญ็พรต ลว้นจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งนาํหลกัธรรมเก่ียวกบัเร่ือง อิทธิบาท 4 

น้ี มาขยายความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัหลกัธรรมอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก อีกมากมาย และท่ี

สําคญัเป็นเหตุปัจจยัสําคญัอยา่งยิ่งต่อการนาํพาชีวิตให้เขา้ไปสู่เป้าหมายในการพฒันาชีวิตท่ีย ัง่ยืน

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในทุกมิติ 

 

2.10.6  สังคหวตัถุ 4  

หลกัธรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเก้ือกลูกนัของครอบครัวหรือสังคมซ่ึงมีการอยูร่่วมกนัให้

เกิดความสงบร่มเยน็และมีความเจริญรุ่งเรืองในดา้นต่างๆ คือ สังคหวตัถุ ในรูปแบบของการสร้าง

วถีิของสังคมสังเคราะห์โดยมีรายละเอียดดงัน้ีความหมายของสังควตัถุ 4 
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สังคหวตัถุ แปลวา่ ธรรมท่ีเป็นท่ีตั้งแห่งการสงเคราะห์กนั, ธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้ าใจ

กนั หมายถึง หลกัการครองใจคน, หลกัยดึเหน่ียวใจกนัไว,้วิธีทาํให้คนรัก, หลกัสังคมสงเคราะห์ซ่ึง

เป็นเคร่ืองประสานใจและเหน่ียวร้ังใจคนให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้และทาํให้อยูก่นัดว้ยความ

รักความปรารถนาดีต่อกนัเหมือนล่ิมสลกัรถท่ีตรึงตวัรถไวมิ้ให้ช้ินส่วนกระจายไป ทาํให้รถแล่นไป

ไดต้ามท่ีตอ้งการสังคหวตัถุ มี 4 ประการ คือ ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์

แก่คนอ่ืน ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตวั แบ่งปันกนั (แบ่งปันไปมา) ปิยวาจา การพูดจาดว้ย

ถ้อยคาํไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าวพูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เหมาะกับ

กาลเทศะ พดูดีต่อกนั (พดูจาจบัใจ) 

อตัถจริยา ช่วยเหลือกนั (ช่วยกิจกนัไป)สมานตัตา การเป็นผูมี้ความสม่าเสมอ โดยประพฤติ

ตวัให้มีความเสมอตน้เสมอปลายวางตวัดีต่อกนั (พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเดโช), 2548) (นิสัย

เป็นกันเอง)พระพุทธเจ้าทรงตรัสหลักธรรมน้ีไวใ้น สังคหสูตร ว่าด้วยวตัถุเป็นท่ีตั้ งของการ

สังเคราะห์ โดยทรงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สังคหวตัถุ (ธรรมเคร่ืองยึดเหน่ียว) 4 ประการน้ี สังคห

วตัถุ 4 ประการ 2 อะไรบา้ง คือ ทาน (การให้) เปยยวชัชะ (วาจาเป็นท่ีรัก)อตัถจริยา (การประพฤติ

ประโยชน์ สมานตัตตา (การวางตนสม่าเสมอ)ภิกษุทั้งหลาย สังคหวตัถุ 4 ประการน้ีแล ทาน เปยย

วชัชะ อตัถจริยาในโลกน้ี และสมานตัตตาในธรรมนั้นๆ ตามสมควร สังคหธรรมเหล่าน้ีแลช่วยอุม้ชู

โลก เหมือนล่ิมสลกัท่ียึดคุมรถซ่ึงแล่นไปไวไ้ดฉ้ะนั้น ถา้ไม่พึงมีธรรมเหล่าน้ีมารดาหรือบิดาก็ไม่

พึงไดก้ารนบัถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ แต่เพราะบณัฑิตเล็งเห็นความสําคญัของสังคห

ธรรมเหล่าน้ี ฉะนั้น บณัฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผูน่้าสรรเสริญ” องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 

21/32/50-51. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2549ข) ได้ให้คาํจาํกดัความไวใ้นพจนานุกรมพุทธ

ศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรมวา่ สังคหวตัถุ 4 หมายถึง ธรรมเคร่ืองยึดเหน่ียว คือ ยึดเหน่ียวใจบุคคล 

และ ประสานหมู่ชนไวใ้นสามคัคีหลกัสงเคราะห์มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1)  ทาน หมายถึง การให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันช่วยเหลือกนัดว้ย

ส่ิงของตลอดถึงใหค้วามรู้และแนะนาํสั่งสอน 

2)  ปิยวาจา หรือ เปยยวชัชะ หมายถึง วาจาเป็นท่ีรัก วาจาดูดด่ืมนํ้ าใจ หรือวาจา

ซาบซ้ึงใจคือกล่าวคาํสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามคัคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นบัถือ 

ตลอดถึง คาํแสดงประโยชน์ประกอบดว้ยเหตุผลเป็นหลกัฐานจูงใจใหนิ้ยมยอมตาม 

3)  อตัถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ 

บาํเพญ็สาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแกไ้ขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 



98 

4)  สมานัตตตา หมายถึง ความมีตนเสมอ คือ ทานเสมอตน้เสมอปลาย ปฏิบติั

สมํ่าเสมอกนัในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกขโ์ดยร่วมกนัรับรู้ร่วมแกไ้ข ตลอดถึงวางตนเหมาะ

แก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มถูกตอ้งตามธรรมในแต่ละกรณี  

พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต (2551, น. 143) ลกัษณะของสังคหวตัถุทั้ง 4 ประการ

ในทางปฏิบติัดงัน้ี  

1)  ทาน คือ การให้การเสียสละ หรือปันส่ิงของต่าง ๆ ของตนเพื่อเป็นประโยชน์

แก่บุคคล อ่ืนไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ไดแ้ต่ฝ่ายเดียวคุณธรรมขอ้น้ีช่วยให้เราเป็นคน

ไม่ละโมบ ไม่เห็นแก่ตวั 

2)  ปิยวาจา คือ การพดูดว้ยถอ้ยคาํท่ีไพเราะอ่อนหวาน พดูดว้ยความจริงใจ ไม่พูด

หยาบคายกา้วร้าว พดูในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เหมาะสมกบักาลเทศะวิธีการพูดให้เป็นปิยวาจานั้นตอ้ง

พดู โดยยดึหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เวน้จากการพูดเท็จ คือ พูดแต่คาํสัตย ์ไม่พูดจาโกหกหลอกลวงผูอ่ื้น เพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ไดเ้ห็นไดฟั้งอยา่งไรก็พูดไปอยา่งนั้นไม่พูดเสริมความจากเร่ือง

เล็ก กลายเป็นเร่ืองใหญ่ 

(2)  เวน้จากการพูดส่อเสียด คือ ไม่พูดจายุยงให้เขาแตกร้าว โดยเอาความทาง

น้ีไปบอก ทางโน้นหรือเอาความทางโน้นมาบอกทางน้ี เม่ือได้ยินได้ฟังเร่ืองราวท่ีเป็นชนวน

ก่อใหเ้กิดการแตกความสามคัคีก็หาทางระงบัเสีย 

(3)  เวน้จากการพูดคาหยาบ คือ พูดด้วยถ้อยไพเราะคาออ้นหวานสุภาพ ไม่

เอะอะโวยวาย ไม่พดูเร่ืองหยาบคาย เม่ือฟังแลว้มีความสบายใจ 

(4)  เวน้จากการพูดเพ้อเจ้อ คือ ไม่พูดในส่ิงท่ีเหลวไหลไร้สาระ หรือพูด

กาํกวมวกไปวนมาจนจบัใจความไม่ได ้แต่ควรพดูในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มีสาระมีเหตุผล 

3)  อตัถจริยา คือ ประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ถึงแมน้กัเรียนจะอยูใ่น

วยัเรียนแต่ ก็สามารถบรรลุถึงธรรมขอ้น้ีไดง่้าย ดว้ยการปฏิบติัตามแนวทางดงัน้ี 

1)  มีความประพฤติชอบทางกายเรียกว่า “กายสุจริต” ไดแ้ก่ 1) เวน้จากการ

ทาํลายชีวติ 2) เวน้จากการลกัทรัพยฉ์อ้โกงทรัพย ์3) เวน้จากการประพฤติผดิในกาม 

2)  มีความประพฤติชอบทางวาจาเรียกว่า “วจีสุจริต” ไดแ้ก่ 1) เวน้จากการ

พดูเทจ็ 2) เวน้จากการพดูส่อเสียด 3) เวน้จากการพดูคาํหยาบ 4) เวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 

3)  มีความประพฤติชอบทางใจเรียกวา่ “มโนสุจริต” ไดแ้ก่ 1) ไม่โลภอยาก

ไดข้องผูอ่ื้น 2) ไม่พยายามปองร้ายผูอ่ื้น 3) เห็นชอบตามทาํนองคลองธรรม 
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4)  สมานัตตตา คือ การเป็นผูมี้ความสมํ่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้น

เสมอปลาย การท่ีเราจะประพฤติตนใหเ้ป็นผูมี้ “สมานตัตตา” นั้นตอ้งยดึหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  บุคคลาธิษฐาน คือ บุคคลท่ีเป็นตวัตั้งหมายความว่าถ้าเรามีตาํแหน่งมี

ฐานะสูงส่งข้ึน จะตอ้งไม่หลงลืมตวัเคยแสดงความเคารพนบัถือผูใ้ดก็แสดงความเคารพนบัถืออยา่ง

นั้น 

(2)  ธรรมาธิษฐาน คือ ธรรมท่ีเป็นท่ีตั้งหมายความวา่บุคคลทุกคนยอ่มมีความ

เสมอภาคกนั 

ความสําคญัของสังคหวตัถุในพระพุทธศาสนา การกระทาํการสงเคราะห์ท่ีเป็นเคร่ืองยึด

เหน่ียวใจของกนั และกนัเรียกวา่ สังคหวตัถุ 4 แปลวา่ ธรรมเคร่ืองยึดเหน่ียวใจบุคคลและประสาน

หมู่ชนไวใ้นความสมานสามคัคี เป็นการแสดงออกซ่ึงความกตญั�ูและความเจริญก้าวหน้าทั้ง

ส่วนตวัและส่วนรวม 4 อยา่ง ไดแ้ก่ 

1)  ทาน หมายถึงการให้ปันส่ิงของด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละช่วยเหลือ

สงเคราะห์ดว้ยทุนหรือทรัพยสิ์น และวตัถุส่ิงของตลอดจนใหค้วามรู้ และศิลปวิทยา ทาน ใน สังคห

วตัถุน้ีมุ่งให้เพื่อสงเคราะห์ผูรั้บ มีความมุ่งหมายอยูท่ี่ผูรั้บเป็นสําคญั เช่น ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูอ่ื้น

ดว้ยปัจจยั 4 กล่าวคือ เคร่ืองนุ่งห่มอาหาร ท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค เพราะฉะนั้น การให้ทานจึง

ควรให้ดว้ยความมีเมตตา เพื่อแสดงนา้ใจไมตรีสร้างเสริมมิตรภาพให้ดว้ยกรุณา ตอ้งการช่วยปลด

เปล้ืองความทุกขค์วามเดือดร้อนให้ดว้ยมุทิตาส่งเสริมสนบัสนุนให้ทาความดีมีความเจริญกา้วหนา้

เพราะฉะนั้น การใหด้ว้ยวตัถุส่ิงของจึงมุ่งประโยชน์แก่ผูรั้บ 3 ลกัษณะ 

(1)  ให้โดยหวงัจะอนุเคราะห์ การให้ความเก้ือหนุนโอบออ้มอารีดว้ยเมตตา 

และการใหก้ารอุดหนุนเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกนัดว้ยกรุณา 

(2)  ใหโ้ดยหวงัเพื่อเป็นการสมคัรสมานสามคัคี ดว้ยการสงเคราะห์เก้ือกูลกนั 

และกนัในฐานะผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน 

(3)  ให้เพื่อเป็นการตอบแทนคุณ ปรารถนาบูชาคุณแก่ท่านผูมี้คุณ เช่นปู่ ทวด 

ยายทวด ตา ยายและบิดามารดา ผูท่ี้มีอุปการคุณการให้มีประโยชน์ทั้งแก่ผูใ้ห้และผูรั้บ คือ ทาํให้

ผูใ้ห้มีความสุข เบิกบานใจ และอ่ิมใจซ่ึงจะเป็นประโยชน์เก้ือกูลต่อร่างกายและจิตใจ เป็นการสละ

ความเห็นแก่ตวัผูรั้บยอม ไดรั้บประโยชน์จากส่ิงของท่ีเขาให้ การให้และการรับจึงเป็นส่ิงสาคญั

สําหรับมนุษย ์เป็นการรักษาความเป็นธรรมชาติของมนุษยไ์ว ้เป็นการรักษาความเป็นสังคมความ

เป็นเพื่อนฝูงความเป็นญาติเอาไว ้และการให้กบัการรับยงัเป็นกฎ เป็นกระบวนการของธรรมชาติ

ของบุคคลผูมี้ความกตญั�ูถา้ธรรมชาติไม่มีการให้และการรับ ป่านน้ีก็จะไม่มีโลก ดวงดาว มนุษย ์

พืช สัตว ์และธรรมชาติอยา่งแน่นอน พระพุทธองค์ตรัสว่า “การให้ทาน เป็นมงคลอนัสูงสุด” ซ่ึง

เป็นการส่งเสริมความกตญั�ู 
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2) ปิยวาจา หรือ เปยยวชัชะ หมายถึง พูดอย่างคนรักกัน คือ กล่าวคาํสุภาพ 

ไพเราะน่าฟัง ช้ีแจงแนะนาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ มีเหตุผลเป็นหลกัฐานชกัจูงในทางท่ีดีงาม หรือคาํ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้กาํลงัใจ รู้จกัพูดให้เกิดความเขา้ใจดี สมานสามคัคี เกิดไมตรีทาํให้รัก

ใคร่นบัถือและช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การพดูกนัถือไดว้า่เป็นส่ิงสาคญัท่ีควรระวงั เพราะเป็นเหตุให้รัก

นบัถือกนัก็ได้ หรือเป็นเหตุให้โกรธเกลียดบาดหมางแตกสามคัคีกนัก็ได้ การพูดไพเราะ ไม่พูด

หยาบคาย บาดหู บาดใจกนั พดูคาํจริง ไม่พูดปดหลอกลวงกนั พูดทาํความเขา้ใจกนั ไม่พูดส่อเสียด

ใหบ้าดหมางกนั เป็นเคร่ืองป้องกนัความโกรธเกลียดกนั ความไม่ไวว้างใจกนั และความบาดหมาง

แตกกนัมิให้เกิดข้ึน เพราะฉะนั้น พูดถอ้ยคาํท่ีดูดด่ืมใจกนัจึงมิไดห้มายความเพียงพูดไพเราะหวาน

จบัหูจบัใจแต่อยา่งเดียว แต่ยอ่มหมายถึงถอ้ยคาํท่ีเป็นวจีสุจริตทุกประการ การพูด เพราะนั้น ไดแ้ก่ 

การพูดดว้ยความรักความนบัถือหรือความหวงัดี ใช้ถอ้ยคาํท่ีเหมาะสมแก่ตนเองซ่ึงเป็นผูพู้ด และ

ผูฟั้งซ่ึงเป็นผู ้ใหญ่หรือ เป็นผูเ้สมอกันหรือเป็นผูน้้อย ถ้อยคําท่ีสุภาพคือ ถ้อยคําอันนุ่มนวล 

อ่อนโยน และอ่อนหวาน หรือแสดงยามเกรง แสดงความนบัถือ แสดงความหวงัดี หรือแสดงความ

เอ็นดูกรุณา ย่อมเป็นถอ้ยคา ไพเราะดูดด่ืมใจ ชวนให้รักนบัถือ เป็นการแสดงออกถึงความกตญั�ู

ของผูพู้ดต่อผูฟั้งจากการศึกษาพบว่า ผูมี้วาจาเป็นสุภาษิต ยอมเอาชนะใจผูอ่ื้นได้สามารถพูด 

ชกัชวนให้ผูอ่ื้นทาํการงานตามท่ีตนเองตอ้งการได ้ทาํให้มีความสําเร็จทาํให้เจริญรุ่งเรืองในอาชีพ

การงาน ทาํให้มีคนเคารพนบัถือเช่ือฟัง เช่น โทณพราหมณ์สามารถพูดจาให้เจา้นครต่าง ๆ ยินยอม

ตกลงแบ่งพระบรม สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ไดส้ําเร็จ แมแ้ต่สุภาษิตไทยก็มีวา่ ปากเป็นเอกเลข

เป็นโทพระพุทธศาสนาถือวา่ “วาจาสุภาษิต เป็นมงคลอนัสูงสุด” เพราะฉะนั้น ผูพู้ดควรใช้ถอ้ยคาํ

สุภาพ แสดงความยามเกรง เป็นเหตุให้ผูฟั้งเกิด ความเอ็นดูกรุณา พูดกนัดว้ยคาํสุภาพ แสดงความ

เป็นกนัเองฉันพี่น้องเป็นเหตุให้เกิดความ สนิทสนมกลมเกลียวกนั ใช้ถ้อยคาํสุภาพ แสดงความ

กรุณาปรานี แนะนาํตกัเตือนสั่งสอนให้ สํานึกผิดชอบชัว่ดี ย่อมเป็นท่ีเคารพยาํเกรงของผูฟั้ง และ

ตั้งใจปฏิบติัตามถอ้ยคาํทั้งต่อหนา้ และลบัหลงั ยอมเป็นทางเจริญกา้วหนา้ และเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว

นํ้าใจต่อกนั 

3)  อัตถจริยา หมายถึง ทาํประโยชน์แก่เขา คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และ

ขวนขวาย ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ บาํเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วย

ปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่กัน เป็นส่ิงสําคญัอีก

ประการหน่ึง ซ่ึงเป็นการแสดงกตญั�ูต่อผูอ่ื้น ดว้ยความเป็นผูมี้ใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่โดยการประพฤติ

ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมอานิสงส์ของการประพฤติตามหลกัสังคหวตัถุเม่ือบุคคลไดป้ระพฤติ

ปฏิบติัตามหลกัสังคหวตัถุไดอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้ยอ่มมีอานิสงส์มากดงัน้ีสังคหวตัถุ 4 เป็นหลกัธรรม
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เพื่อการอยู่ร่วมกนัการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือหมู่คณะจาํเป็นต้องมีส่ิงท่ีมายึดเหน่ียวจิตใจและ

ประสานหมูคณะไวเ้พื่อใหเ้กิดความสามคัคีและอยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข  

4)  สมานตัตตา หมายถึง การวางตนเสมอตน้เสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบติั

สมํ่าเสมอกนัต่อคนผูท่ี้เป็นสมาชิกกลุ่มและบุคคลทัว่ไปไม่เอาเปรียบบุคคลท่ีดอ้ยกวา่ และเสมอใน

สุขทุกข์คือร่วมสุขร่วมทุกขร่์วมรับรู้ร่วมแกไ้ขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกนั (พระพรหม

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), 2541, น. 33-34 ) 

สังคหวตัถุ 4 เป็นเคร่ืองผกูมดัใจคนการท่ีจะมดัใจคนไดน้ั้นตอ้งอาศยัธรรมะท่ีจะช่วยผกูมดั

จิตใจคนจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมากจะเห็นไดผู้บ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาการใชห้ลกัสังคหวตัถุ 

4 การแสดงพฤติกรรมโต้ตอบระหว่างบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง หรือไปยงักลุ่มบุคคลจะ

เกิดข้ึนในลกัษณะพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เกิดความเขา้ใจอนัดีมีทศันคติท่ีดีต่อกนัรู้จกัการให้และ

การรับ ความช่วยเหลือหรือคาํแนะนาํต่างๆ โดยท่ีบุคคลสามารถให้การช่วยเหลือและสนับสนุน 

เม่ือบุคคลอ่ืนตอ้งการ การปฏิบติัตนหรือการแสดงออกต่อกนั เช่น ครูกบันกัเรียนในลกัษณะท่ีเป็น

มิตรโดยให้การสนบัสนุนช่วยเหลือสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัมีความใกลชิ้ดสนิทสนม โดยท่ีครู

สามารถใหค้วามช่วยเหลือและเป็นท่ีพึ่งไดเ้ม่ือนกัเรียนตอ้งการในการเรียนการสอนนัน่เป็นส่ิงท่ีจะ

ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่างราบร่ืนโดยนกัเรียนท่ีรับรู้ว่าครูปฏิบติักบัตนดว้ยความ

จริงใจ ให้ความรักเอาใจใส่ตนดว้ยความจริงใจจะเป็นนักเรียนท่ีมีความรู้สึกท่ีดีกบัครู เขา้ใจและ

ยอมรับในคาํสอนของครูว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นประโยชน์แก่การนาํไปปฏิบติั ลกัษณะการปฏิบติั

ตนของครูกบันักเรียนจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีดีกบันักเรียนโดยอาศยัการปฏิบติัต่อนักเรียนด้วยความ

จริงใจ ใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกท่ีดีและยอมรับการปฏิบติัของครูนั้นเป็นการเสริมสร้างลกัษณะทาง

จิตและพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของนกัเรียน เช่น พฤติกรรมเช่ือต่อสังคมซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีดีงาม

พฤติกรรมหน่ึงนั้น ครูสามารถปฏิบติัโดยใหค้วามสาํคญักบันกัเรียนของตนเอง เขา้ใจความแตกต่าง

ของนกัเรียนแต่ละคนทาํ 

ตนเป็นกนัเองกบัเด็กไม่เขม้งวดหรือปล่อยปละละเลยนกัเรียนจนเกินไป ให้ความยุติธรรม

กบันักเรียนทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของนักเรียนและแสดงออกทางอารมณ์ท่ี

เหมาะสมกบันกัเรียน ลกัษณะของครูเหล่าน้ีจะเป็นลกัษณะท่ีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครู

กบันกัเรียนซ่ึงจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืนทาํให้นกัเรียนเกิดทศันคติท่ีดีต่อครู

และยอมรับคาํสั่งสอนของครูไปปฏิบติัต่อไปได ้(พุทธทาสภิกข,ุ มปป) 

สังคหวตัถุ 4 เป็นหลกัสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัการให้เพื่อสงเคราะห์น้ีหมายถึงการให้เพื่อ

ยดึเหน่ียวนํ้าใจ ร้อยรัดใจใหร่้วมกนัเป็นหมู่และเห็นอกเห็นใจกนั รักใคร่นบัถือสนิทสนมกนัมัน่คง 

จะเห็นไดจ้ากมีกองทุนช่วยเหลือ การเสียสละเงินของทุกคนท่ีสมคัรใจเขา้มาเป็นสมาชิกกองทุนถือ
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เป็นการช่วยเหลือกนัในกลุ่ม แสดงให้เห็นวา่ทุกคนมีความคิดท่ีจะช่วยเหลือกนั ก่อนท่ีจะไปขอรับ

ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันส่ิงของของตนช่วยเหลือกนั ตลอดจึงให้

ความรู้และแนะนาํทั้งเสียสละแรงกายและเวลาเพื่อส่วนรวมและส่ิงท่ีมุ่งมัน่ ด้วยการพูดจาดว้ย

ถอ้ยคาํท่ีไพเราะอ่อนหวาน วาจาอนัเป็นท่ีรักจะก่อให้เกิดความสมานสามคัคีเกิดมิตรไมตรีและ

ความรักใคร่นบัถือตลอดถึงส่ิงท่ีทุกคนยอมรับในกฎกติกา ท่ีซ่ึงตั้งข้ึนมาร่วมกนัทาํให้แสดงถึงการ

ประพฤติปฏิบติัร่วมกนัและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บร่วมกนัก็คือไมตรีท่ีดีต่อกนัท่ีทุกคนจะไดรั้บ

ร่วมกนั จึงเป็นแรงจูงใจในการแกไ้ขปัญหาในการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั 

จากท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ สังคหวตัถุ คือ คุณธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวใจบุคคล และ

ประสานหมู่ชนไวใ้นความสามคัคี ตามหลกัความสงเคราะห์อนัประกอบดว้ยคุณธรรม 4 ประการ

คือ ทาน การให้เป็นส่ิงของท่ีเกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ปิยวาจา ใช้ถอ้ยคาํวาจาท่ีไพเราะ พูดแต่เร่ืองท่ี

เป็นสาระเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อตัถจริยา ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมท่ีตนมีส่วน

เก่ียวขอ้งอยูด่ว้ยความเตม็ใจ สมานตัตตา เป็นผูไ้ม่ถือตวั เขา้กบัคนไดทุ้กระดบัและเสมอตน้เสมอปลาย 

 

2.10.7  ฆราวาสธรรม 4  

ความหมายของฆราวาสธรรม ธรรมะสาหรับผูค้รองเรือน เรียกว่า ฆราวาสธรรม ความ

ปรารถนาของผูค้รองเรือน ยอ่มปรารถนาท่ีจะใหชี้วติในครอบครัวมีความราบร่ืน ไม่ตอ้งการให้เกิด

ความแตกแยก หรือทะเลาะเบาะแวง้ อนันาํมาซ่ึงความร้าวฉาน ถา้บุคคลผูอ้ยูร่่วมกนัในแต่ละฝ่ายมี

ความรู้สึกสาํนึกในอุปการคุณของกนัและกนั ยอ่มทาํให้มีชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข สามารถท่ีจะ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ให้เกิดข้ึนได้ฆราวาสธรรม คือหลกัธรรมสาหรับผูค้รองเรือน 

พระพุทธเจา้ทรงตรัสไวใ้นอาฬวกสูตรสังยุตตนิกาย สคาถวรรค โดยตรัสตอบคาถามของอาฬวก

ยกัษถึ์งธรรม 4 ประการน้ีวา่ “เชิญท่าน ถามสมณพราหมณ์เป็นอนัมากเหล่าอินดูเถิดวา่ในโลกน้ีมี

อะไรท่ีจะยิ่งไปกวา่ สัจจะ ทมะ ขนัติ จาคะ เล่า” “มี ธรรมะของผูค้รองเรือน 4 คือ สัจจะ ทมะ ธิติ 

(ขนัติ) และจาคะ ละโลกน้ีไปแลว้ยอ่มเศร้าโศก” ส .ส. (ไทย) 15/845/316.อน่ึง ในอาฬวกสูตร ซ่ึงวา่

ดว้ยอาฬวกยกัษท์ูลถามปัญหา ท่ีปรากฏในขุททกนิกายสุตตนิบาต พระพุทธเจา้ตรัสตอบยา้หมวด

ธรรมขอ้น้ีว่า “เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เหล่าอ่ืนดูเถิดว่า ในโลกน้ี เหตุให้ไดเ้กียรติท่ียิ่งไปกว่า

สัจจะก็ดีเหตุให้มีปัญญาท่ียิ่งไปกว่าทมะก็ดี เหตุให้ผกูมิตร สหายไว ้ไดท่ี้ยิ่งไปกว่าจาคะก็ดีเหตุให้

หาทรัพย์ได้ท่ียิ่งไปกว่าขันติก็ดี มีอยู่หรือไม่” ขุ.สุ. (ไทย) 25/11/545.ในหลักคาํสอนของ

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคาํสอนหลายหลักท่ีพระพุทธองค์ทรงสอนให้ชาวพุทธรู้จกัการ

เสียสละเพื่อความสงบสุขของตนเอง สังคม ครอบครัว และประโยชน์ส่วนรวม หน่ึงในนั้น ไดแ้ก่ 

ฆราวาสธรรม คือธรรมสาหรับฆราวาส ซ่ึงหมายถึง บุคคลผูค้รอง เรือนซ่ึงประกอบด้วย บุตร 
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ภรรยาสามี บิดา มารดา และบริวารเครือญาติ เป็นตน้ เรียกอีก อย่างว่า“คฤหัสถ์” หมายถึง หลกั

ปฏิบติัสาหรับผูท่ี้เป็นคฤหสัถ ์และผูท่ี้อยูค่รองคู่เป็นสามีภรรยากนั ควรนาํไปปฏิบติั เพิ่มข้ึนจากการ

รักษาศีล และการปฏิบติัตามหลกัทิฏฐธัมมิกตัถประโยชน์ เพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตการครอง

เรือนและการอยู่ร่วมกันในสังคมพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้คาํจ ํากัดความไว้ใน

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวลธรรมวา่ “ฆราวาสธรรม 4” หมายถึง ธรรมสําหรับฆราวาส 

ธรรมสาํหรับการครองเรือนหลกัการครองชีวิตของคฤหสัถป์ระกอบดว้ย 

1)  สัจจะ ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง พูดจริง ทาํจริง จริงใจต่อกนั เป็นหลกัสําคญัท่ีจะ

ใหเ้กิดความไวว้างใจและไมตรีจิตสนิทต่อกนัขาดสัจจะเม่ือใดยอ่มเป็นเหตุให้เกิดความระแวงแคลง

ใจกนั เป็นจุดเร่ิมตน้แห่งความร้าวฉาน ซ่ึงยากนกัท่ีจะประสานใหคื้นดีไดด้งัเดิม 

2)  ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตวั ฝึกหัดดัดนิสัยปรับปรุงตนให้

เจริญกา้วหน้าดว้ยสติปัญญา การรู้จกับงัคบัควบคุมอารมณ์ ข่มใจระงบัความรู้สึกต่อเหตุบกพร่อง 

ของกันและกัน รู้จกัฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอธัยาศยัให้กลมกลืน 

ประสานเข้าหากันได้ ไม่เป็นคนด้ือด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนท่ีขาดธรรมข้อน้ี ย่อม 

ปล่อยให้ขอ้แตกต่างปลีกยอ่ยทางอุปนิสัยและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามคัคีใหญ่โต จน

ไม่สามารถแกไ้ขได ้

3)  ขนัติ ความอดทน อดกลั้นต่อความหนกัและความร้ายแรงทั้งหลาย ตั้งหนา้ทาํ

หน้าท่ีการงานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร เขม้เเข็ง ทนทาน ไม่หว ัน่ไหว มัน่ในจุดหมาย ไม่ทอ้ถอย

นอกจากมีขอ้แตกต่างขดัแยง้ทางอุปนิสัย การอบรม และยงัจะตอ้งมีความอดทนต่อความลาํบาก

ตรากตรํา และเร่ืองหนกัใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพ เป็นตน้ มีสติอดกลั้น คิดอุบายใช้

ปัญญาหาทางแกไ้ขเหตุการณ์ใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 

4)  จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตน

ให้ใจกวา้งพร้อมท่ีจะรับฟังความทุกข ์ความคิดเห็น และความตอ้งการของผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะร่วมมือ

ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ไม่คบัแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตวั ความเผื่อแผ ่แบ่งปัน ตลอดถึง ความ

มีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกนัจะตอ้งรู้จกัความเป็นผูใ้ห้ดว้ย และยงัหมายถึงการให้นํ้ าใจแก่กนัการ แสดง

นํ้าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกนั ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตวัได ้(พระธรรมปิฎก ป.อ. 

ปยตฺุโต, 2546, น. 113-114) 

พุทธทาสภิกขไุดใ้หค้วามหมายของฆราวาสธรรม ออกเป็น 2 ประการ คือประการแรกเป็น

ธรรมธรรมดาท่ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติั ประการท่ี 2 เป็นธรรมท่ีใชเ้ป็นหลกัในการท่ีจะนาํไปสู่การ

ปฏิบติัธรรมขอ้อ่ืนๆ ใหส้าํเร็จ 



104 

1)  เป็นธรรมธรรมดาท่ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัสัจจะ หมายถึง ซ่ือตรงต่อเพื่อนฝงู 

ซ่ือตรงต่อลูกเมีย ซ่ือตรงต่อเวลา ซ่ือตรงต่อการงาน ทมะ หมายถึงข่มใจ อยา่ใหเ้กิดโทสะอยา่ให้เกิด

ความรักหรือความเกลียด ขนัติ หมายถึง อดทนต่อความร้อน ความหนาว ความเหน่ือย อดทนต่อคาํ

ด่า จาคะ หมายถึง การใหท้าน รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผเ่พื่อนบา้น มิตรสหาย 

2)  เป็นธรรมท่ีใช้เป็นหลกัในการท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติัธรรมขอ้อ่ืนๆให้สําเร็จ 

สัจจะหมายถึงความจริงใจ ความตั้งใจจริงท่ีจะปฏิบติัในส่ิงนั้น เม่ือจะทาํส่ิงใด หรือปฏิบติัธรรมขอ้

ใดแลว้ก็ควรตั้งใจจริง ทาํอยา่งสุดความสามารถทาํใหถึ้งท่ีสุด ดงัเช่น เม่ือพระพุทธเจา้ทาความเพียร

เพื่อตรัสรู้ก็ได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่า แมจ้ะเหลือเพียงแต่กระดูกก็จะไม่ลุกข้ึนจากท่ีนั่ง ถ้าไม่บรรลุ

สัมมาสัมโพธิญาณในการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกนัถา้มีสัจจะหรือสัจจาธิษฐาน คือทาํให้มนัจริง ๆ

ตั้งใจจริงๆ ก็จะช่วยใหทุ้กคนประสบความสาํเร็จสมดงัท่ีตั้งใจ ทมะ หมายถึงบงัคบัตวัเอง บงัคบัใจ

ตนเอง ไม่ใหห้ลงไปตามแรงของส่ิงท่ีมาย ัว่ย ุซ่ึงแมจ้ะยากเยน็เพียงใดก็ตอ้งพยายามบงัคบัให้ได ้ใน

การบงัคบันั้นตอ้งใช้ไหวพริบและความฉลาดเขา้ต่อสู้ เพราะจิตใจเม่ือถูกบงัคบัก็จะขดัขืนยิ่งกว่า

ช้างท่ีตกมนัเสียอีกซ่ึงการบงัคบัจิตใจของตนเอง นั่นก็มี 2 วิธีด้วยกัน กรณีแรก คือ การปลอบ

ประโลมจิตใจค่อยปลอบโยนกรณีท่ีสอง คือ การบงัคบัโดยตรงการตดัใจไม่ให้ทาํในส่ิงนั้น ซ่ึงทั้ง 2 

วธีิน้ีตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขนัติ เม่ือมีทมะแลว้ยงัตอ้งใชข้นัติเขา้รองรับ 

ตอ้งอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ว่าจะเป็น ราคะ โทสะ โมหะ หรืออ่ืนๆ ตอ้งใช้ความอดทน

อยา่หลงไปตามส่ิงย ัว่ยหุรือกิเลสจาคะหมายถึงบริจาคออกไป สละส่ิงท่ีไม่ตอ้งการท่ีมีอยูใ่นจิตใจให้

หลุดออกไประบายความสับสนวุ่นวายออกไปจากจิตใจ อาจจะโดยการสวดมนตห์รือการพกัผอ่น

ใหถู้กวธีิ ฆราวาสธรรม คือสัจจะ ทมะ ขนัติ จาคะ น้ีเป็นเคร่ืองมือกาํจดัมาร เป็นเคร่ืองมือท่ีจะสร้าง

ส่ิงท่ีปรารถนาในทุกกรณีไม่ใช่เฉพาะเป็นธรรมของฆราวาสเท่านั้น แมแ้ต่บรรพชิตท่ีตอ้งการจะ

บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ยงัตอ้งใชธ้รรมขอ้น้ีดว้ยเช่นกนั (พุทธทาสภิกข,ุ 2523, น. 55) 

พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวว่าสัจจะ หมายถึงความจริงลงไปในส่ิงท่ีจะกระทาํและสัจจา

อธิษฐาน คือตั้งจิตดว้ยสัจจะมัน่ลงไปในการท่ีจะทาํในการท่ีจะประพฤติเพื่อละกิเลส ทมะหมายถึง

การบงัคบัตวัเอง เป็นธรรมท่ีจะใช้สกดักลั้นความโกรธในขั้นเร่ิมตน้แต่ถา้บงัคบัไม่ได ้หรือบงัคบั

ไม่อยูก่็ใชธ้รรมะขอ้อ่ืน เช่น ปัญญา ขนัติและอ่ืนๆ เขา้ช่วย ขนัติ หมายถึงความอดกลั้น ความอดได ้

รอได้คอยได้ เป็นเคร่ืองห้ามความผลุนผลัน ความโกรธ ขนัติเป็นแกนกลางในการประพฤติ

พรหมจรรยข์องผูบ้าํเพญ็พรตทั้งหลาย คนส่วนใหญ่มกัไม่ชอบอดกลั้นเน่ืองจากเห็นวา่เป็นเร่ืองเสีย

เกียรติหรือข้ีแพ ้อะไรทาํนองนั้นแต่ถา้รู้จกัฝึกความอดกลั้นหรือฝึกให้มีขนัติไดม้ากๆ ก็จะเป็นคนท่ี

ไม่โกรธง่าย จาคะ หมายถึงสละการให้ทาน สละกิเลสตามโอกาสท่ีตอ้งสละเป็นรูร่ัวท่ีระบายกิเลส

ออกหลวงกถิน อตัถโยธิน ไดก้ล่าวไวว้า่เป็นธรรมโดยตรงของฆราวาสเป็นธรรมนามาซ่ึงความสุข
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ความเจริญ เป็นสามคัคีธรรมอนัควบคุมบุคคลไวใ้ห้กลมเกลียวกนั ผูป้ฏิบติัยอ่มเกิดความไพบูลย์

และตั้งตระกูลให้ถาวรมีความสุขเจริญสัจจะ หมายถึง สัตยซ่ื์อแก่กนั ซ่ือตรงต่อกนั เป็นคุณธรรมท่ี

สําคญัในการคบหาของประชาชน ถา้หากแต่ละบุคคลต่างประพฤติซ่ือตรง ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั

ยอ่มจะนาความเจริญมาสู่บุคคลผูป้ระพฤติปฏิบติั ทมะ หมายถึง รู้จกัข่มจิตของตน ความข่มใจเป็น

คุณธรรมสาํคญัอีกประการหน่ึงเพราะคนทั้งหลายยอ่มมีอธัยาศยัแตกต่างกนั ถา้ไม่มีการข่มใจปล่อย

ให้ประพฤติไปตามกิเลสย่อมทาํให้แตกสามคัคีกนัโดยง่าย จึงควรตอ้งมีอุบายข่มใจของตนเม่ือถูก

กิเลสเขา้ครอบงาํอย่าหุนหัน กระทาํลงไปตามอานาจของกิเลส ผูท่ี้มี ทมะย่อมเป็นผูท่ี้อยู่ห่างจาก

ความผิดพลั้ง ทั้งเป็นผูอ้าจรักษาสามคัคี ขนัติ หมายถึง อดทน อดกลั้น เม่ือมีเหตุการณ์ต่างๆ มา

กระทบ ทาํใหเ้กิดโทสะ เม่ือใช ้ทมะ คือ รู้จกัข่มใจตนเขา้ช่วยแลว้ แต่ยงัไม่สําเร็จ ก็ตอ้งใชข้นัติ อด

กลั้นเขา้ช่วยอีกแรงหน่ึง คือ ตอ้งรู้จกั อดกลั้นต่อเหตุการณ์อนัจะย ัว่ให้เกิดโทสะ จาคะ หมายถึง 

สละให้ปันส่ิงของของตนแต่คนท่ีควรให้ปัน การให้เป็นกิจสาคญัประการหน่ึงของชนผูอ้ยูเ่ป็นหมู่

เหล่า เป็นการผูกไมตรีซ่ึงกนัและกัน เพราะคนเกิดมามีสุข มีทุกข์ มีฐานะ มีอาชีพ แตกต่างกัน 

ดงันั้น จึงควรมีนํ้าใจไมตรี อารียเ์อ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่กนั 

ชยัวฒัน์ อตัพฒน์ ไดก้ล่าววา่เป็นธรรมสําหรับฆราวาสปฏิบติัฆราวาส คือผูค้รองเรือนชีวิต

ของผูค้รองเรือนตอ้งมีการสมาคม การสมาคมกบัคนอ่ืนตอ้งมีความจริงใจต่อเขา ตอ้งรู้จกัข่มจิตของ

ตน เม่ือประสบเหตุการณ์ไม่ดี ตอ้งมีความอดทนเพื่อต่อสู้กบัชีวิตและในบางคร้ังตอ้งบริจาคสมบติั

ของตนเม่ือเห็นคนอ่ืนเดือนร้อนฆราวาส คือ 

1)  สัจจะ หมายถึงมีความจริงใจต่อคนอ่ืน 

2)  ทมะ หมายถึงมีนิสัยข่มความรู้สึกของตน 

3)  ขนัติ หมายถึงมีความอดทน 

4)  จาคะ หมายถึงบริจาคส่ิงของของตนเพือ่ประโยชน์คนอ่ืน 

พระศรีธรรมนิเทศไดก้ล่าวถึงความหมายของขนัติวา่ ขนัติ คือความอดทน แยกออกเป็น 3 

ประเด็น คือ 

1)  ทนลาํบากหมายถึงทนลาํบากเพราะทุกขเวทนา อนัเกิดจากโรคภยัไข้เจ็บ 

เอาชนะความเจบ็ป่วยไดถึ้งป่วยก็สามารถหายไดโ้ดยไว 

2)  ทนตรากตรํา หมายถึงไม่คาํนึงถึงความร้อน หนาว แดด ฝน หิวก็กิน กระหาย

ก็ด่ืมเหน่ือยก็พกั เสร็จแลว้ก็รีบทาํงานต่อไปจนสาํเร็จเรียบร้อย 

3)  ทนเจบ็ใจ หมายถึงความอดกลั้นเป็นขนัติขั้นสูงสุด เรียกวา่อธิวาสนขนัติ ผูท่ี้มี

อธิวาสนขนัติ ย่อมเป็นผูท่ี้มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปร่ง เพราะเม่ือมีอารมณ์ใดๆ มากระทบก็

สามารถท่ีจะอดกลั้นไวไ้ด ้ทนไวไ้ดไ้ม่แสดงออกมาสรุปความหมายของฆราวาสธรรม 4 เป็นธรรม
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นาํมาซ่ึงความสุขความเจริญ ความสามคัคีอนัควบคุมบุคคลไวใ้ห้กลมเกลียวกนั และชีวิตของผู ้

ครองเรือนตอ้งมีการสมาคมกบัคนอ่ืน ตอ้งมีความจริงใจต่อเขา ตอ้งรู้จกัข่มจิตของตนเม่ือประสบ

เหตุการณ์ไม่ดีตอ้งมีความอดทน เพื่อต่อสู้กบัชีวิตและในบางคร้ังตอ้งบริจาคสมบติัของตนเม่ือเห็น

คนอ่ืนเดือนร้อน ฆราวาสธรรม  

ขอ้ท่ี 1 สัจจะ หมายถึง ความสัตย ์ความซ่ือ มีความจริง มีความตรง มีความแท ้

ขอ้ท่ี 2 ทมะ หมายถึงพยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งข้ึนเร่ือยๆ ขจดันิสัยท่ีไม่ดีออกไปเสีย

จากตนเอง พยายามฝึกหดับงัคบัใจตนเองโดยเร่ิมจากบงัคบัทีละเล็กทีละนอ้ย เม่ือทาํบ่อยๆ คร้ังก็จะ

ทาํใหเ้กิดเป็นนิสัย 

ขอ้ท่ี 3 ขนัติคือความอดทน ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเขม้แขง็ทางจิตใจ  

ข้อท่ี 4 จาคะ หมายถึงความเสียสละตดัใจตดักรรมสิทธ์ิของตน ตดัความยึดถือ ความ

เสียสละมี 2 คือ 

1)  สละวตัถุ หมายถึง การแบ่งปันกนักิน แบ่งปันกนัใชร้วมทั้งการทาํบุญใหท้าน 

2)  สละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผกูโกรธใครไม่พยาบาทฆราวาสธรรม 4 เนน้ความมี

คุณธรรมทั้งดา้นความมีสัจจะ ความมีทมะ ความมีขนัติ และมีจาคะ ให้เกิดข้ึนอยา่งเก้ือกูลกนัอยา่งดี

เพื่อใหมี้จริยธรรมและมีคุณธรรม เพราะหลกัฆราวาสธรรม 4 หมายถึงธรรมสําหรับคฤหสัถ์ในการ

ครองชีวติครอบครัวความสาํคญัและองคป์ระกอบของฆราวาสธรรม 4 หรือ ธรรมสําหรับชีวิตครอง

เรือน 4 ประการ มีความสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  สัจจะ ความซ่ือสัตย์ จริงใจต่อกัน เป็นหลักสําคัญท่ีจะให้เกิดความ

ไวว้างใจและไมตรีจิตสนิทต่อกนัขาดสัจจะเม่ือใดยอ่มเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกนั

เป็นจุดเร่ิมตน้แห่งความร้าวฉาน ซ่ึงยากนกัท่ีจะประสานใหคื้นดีไดด้งัเดิม 

(2)  ทมะการรู้จกับงัคบัควบคุมอารมณ์ ข่มใจระงบัความรู้สึกต่อเหตุบกพร่อง

ของกันและกัน รู้จกัฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอธัยาศยัให้กลมกลืน

ประสานเขา้หากนัไดไ้ม่เป็นคนด้ือดา้นเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนท่ีขาดธรรมขอ้น้ียอ่มปล่อย

ใหข้อ้แตกต่างปลีกยอ่ยทางอุปนิสัยและการอบรมกลายเป็นเหตุแตกแยกสามคัคีใหญ่โต และถา้ไม่

สามารถปรับตนเขา้หากนัไดเ้ป็นอนัตอ้งทาํลายชีวติคู่ครองแยกทางขาดจากกนั 

(3)  ขนัติ ความอดทนอดกลั้น ต่อความหนกัและความร้ายแรงทั้งหลาย ชีวิต

ของผูอ้ยูร่่วมกนั นอกจากมีขอ้แตกต่างขดัแยง้ทางอุปนิสยั การอบรมและความตอ้งการบางอยา่ง ซ่ึง

จะตอ้งหาทางปรับปรุงเขา้หากนัแลว้บางรายอาจจะมีเหตุล่วงเกินรุนแรง แสดงออกจากฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึง ซ่ึงอาจะเป็นถอ้ยคาํหรือกิริยาอาการจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เม่ือเกิดเหตุเช่นน้ีอีกฝ่ายหน่ึง

จะตอ้งรู้จกัอดกลั้นระงบัใจไม่ก่อเหตุให้เร่ืองลุกลามกวา้งขยายต่อไปความร้ายจึงจะระงบัลงไป 
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นอกจากน้ีย ังจะต้องมีความอดทนต่อความลําบากตรากตราและเร่ืองหนักใจต่างๆ ในการ

ประกอบการงานอาชีพเป็นตน้ โดยเฉพาะเม่ือเกิดภยัพิบติั ความตกตํ่าคบัขนัไม่ตีโพยตีพาย แต่มีสติ

อดกลั้นคิดอุบายใช้ปัญญาหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดีชีวิตของคู่ครองท่ีขาดความ

อดทน ยอ่มไม่อาจประคบัประคองพากนัให้รอดพน้เหตุร้ายต่างๆ อนัเป็นประดุจ มรสุมแห่งชีวติไปได ้

(4)  จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผแ่บ่งปันตลอดถึงความมีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อ

กนั ชีวติบุคคลท่ีจะมีความสุขจะตอ้งรู้จกัความเป็นผูใ้หด้ว้ย มิใช่คอยจอ้งแต่จะเป็นผูรั้บเอาฝ่ายเดียว 

การให้ในท่ีน้ีมิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผแ่บ่งปันส่ิงของอนัเป็นเร่ืองท่ีมองเห็นและเขา้ใจไดง่้ายๆ 

เท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการให้นํ้ าใจแก่กนั การแสดงนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกนั ตลอดจนการเสียสละความ

พอใจและความสุขส่วนตนได ้เช่น ในคราวท่ีคู่ครองประสบความทุกขค์วามเจบ็ไขห้รือมีธุรกิจใหญ่

เป็นตน้ ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแลเป็นท่ีพึ่งอาศยัเป็น

กาํลงัส่งเสริมหรือช่วยให้กาํลงัใจไดโ้ดยประการใดประการหน่ึงตามความเหมาะสม รวมความว่า 

เป็นผูจิ้ตใจกวา้งขวางเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผเ่สียสละ ไม่คบัแคบเห็นแก่ตวั ชีวิตครอบครัวท่ีขาดจาคะก็คลา้ย

การลงทุนท่ีปราศจากผลกาํไรมาเพิ่มเติม ส่วนท่ีมีมาแต่เดิมก็คงท่ีหรือค่อยร่อยหรอพร่องไป หรือ

เหมือนตน้ไมท่ี้มิไดรั้บการบาํรุง ก็มีแต่อบัเฉาร่วงโรยไม่มีความสดช่ืนงอกงามจากความหมายพอจะ

สรุปไดว้า่ ผูห้วงัความเจริญควรนอ้มนาํหลกัฆราวาสธรรม 4 มาประพฤติปฏิบติั จะทาํให้จิตใจเป็น

กุศล ชีวิตมีความสุขและประสบความสาเร็จในการปฏิบติังาน หลักฆราวาสธรรม 4 เป็นหลัก

คุณธรรมสําหรับการครองเรือนซ่ึงเป็นหลกัการครองชีวิตของคฤหสัถ์ประกอบไปดว้ย  1) สัจจะ 

หมายถึง ความจริง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์จริงใจ พูดจริง ทาํจริง 2) ทมะ หมายถึงการฝึกฝน การข่มใจ ฝึก

นิสัย ปรับตวั รู้จกัควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดดันิสัยแกไ้ขขอ้บกพร่องปรับปรุงตนให้เจริญกา้วหนา้ดว้ย

สติปัญญา 3) ขนัติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหนา้ทาหนา้ท่ีการงานดว้ยความ ขยนัหมัน่เพียร เขม็แข็ง

ทนทาน ไม่หว ัน่ไหว มุ่งมัน่ในจุดหมาย ไม่ทอ้ถอย 4) จาคะ หมายถึงความเสียสละ สละกิเลสสละ

ความสุขสบายและ ผลประโยชน์ส่วนตนได ้ใจกวา้งพร้อมท่ีจะรับฟังความทุกข ์ความคิดเห็น และ

ความตอ้งการของ ผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ไม่คบัแคบเห็นแก่ตวัหรือเอาแต่

ใจตวั 

 

2.10.9  หลกัไตรสิกขา   

หลกัไตรสิกขาท่ีว่าดว้ยการฝึกอบรมเพื่อการพฒันามนุษยด์ว้ยหลกัวิธี 3 ประการ คือ ศีล 

สมาธิ ปัญญา ซ่ึงตอ้งใช้ในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธ ระบบไตรสิกขาเป็นปัจจยัของการพฒันา

มนุษยต์อ้งทาํ 3 ดา้นอยา่งบูรณาการท่ีสาํคญัมากอยา่งยิง่คือ  
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1)  พฤติกรรม ศึกษาอบรมการมีระเบียบวินยั การเล้ียงชีพสุจริต วิธีปฏิบติัในการ

ผลิตเสพบริโภคแบ่งปันและการอยูร่่วมกบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มเรียกวา่ ศีล 

2)  จิตใจ ศึกษาอบรมการปลูกฝังคุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพจิตใจการมีความพอใจ

มีความสุข สดช่ืนเบิกบานเพราะมีสมรรถภาพและสุขภาพจิต เรียกวา่ สมาธิ 

3)  ปัญญา ศึกษาอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจตามความเป็นจริง รู้ความ

เป็นไปตามระบบของเหตุและปัจจยัท่ีจะทาให้สามารถแกปั้ญหาตามเหตุผลท่ีรู้เท่าทนัโลกและชีวิต 

มีทศันคติค่านิยมท่ีถูกตอ้งสามารถทาํจิตใจให้บริสุทธ์ิหลุดพน้จากความยึดติดถือมัน่ในส่ิงต่างๆ 

สามารถดบักิเลส ดบัทุกขเ์ป็นอยูด่ว้ยจิตใจอิสระ ผอ่งใส เบิกบาน เรียกวา่ ปัญญา 

ไตรสิกขา คือ กระบวนการฝึกฝนมนุษย ์กระบวนการน้ีมีขอ้ปฏิบติัย่อยๆ ท่ีส่งผลต่อทอด

คืบหน้าไปเร่ือยๆ จนกว่าจะถึงจุดหมาย เป็นหลกัแห่งการพฒันาการกระบวนการศึกษาตอ้งมีทั้ง

พฒันาการและบูรณาการคาํสอน ของพระพุทธเจา้ท่ีจดัเป็นหมวดและแต่ละหมวดตอ้งปฏิบติัให้

ครบชุด อย่างประสานกลมกลืนกนั เป็นหลกับูรณาการ ตราบใดท่ียงัไม่ถึงจุดหมายยงัมีชีวิตอยู่ก็

ต้องศึกษาตลอดไป ตามความหมายของธรรมปฏิบัติ  การปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา ว่าปฏิบติัอย่างไร ธรรมทั้งหมดสัมพนัธ์ส่งผลต่อกนัเป็นกระบวนการ และอยู่ใน

ระบบเดียวกนั ไตรสิกขาก็เป็นระบบในตวัของตวัเองระบบไตรสิกขาเป็นส่วนย่อยท่ีรวมอยู่ใน

ระบบใหญ่ของอริยสัจ ท่ีคลุมระบบใหญ่ของธรรมชาติทั้งหมดอีกชั้นหน่ึง คือวา่ดว้ยกฎธรรมชาติท่ี

ครอบคลุมทั้งความเป็นจริงของธรรมชาติทัว่ไป และโยงมาถึงชีวิตมนุษย์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงด้วย 

ลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบของกระบวนการไตรสิกขา 2 อยา่งคือ 1) ทาํให้คืบเคล่ือนหรือกา้วหนา้ไป 

2) ส่งผลต่อขอ้อ่ืน  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546) อธิบายวา่ หลกัการของพระพุทธศาสนาปัญญากบั

จิตใจจะตอ้งเช่ือมโยงเอ้ือผลต่อกนัตลอดเวลา เม่ือปัญญาเจริญข้ึนเท่ากบัคนมีอิสระและมีความสุข

มากข้ึน เม่ือจิตใจเจริญงอกงามข้ึน คือ การท่ีคนมีปัญญามากข้ึนเขา้ใจชีวิตมากข้ึนและจึงรู้จกัปฏิบติั

ต่อชีวติคือดาํเนินชีวติไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึนเพราะวา่การมีจิตใจท่ีดีงาม มีชีวติท่ีดีงามหมายถึงการมีปัญญา

รู้จกัวา่จะปฏิบติัต่อชีวติ และต่อส่ิงทั้งหลายอยา่งไร เม่ือรู้จกัปฏิบติัต่อส่ิงทั้งหลายชีวิตเราจะรู้จกัการ

มีความสุข ปัญญาท่ีมีอยู่กันพูดถึงคาํว่า ปัญญาในปัจจุบนัน้ีเป็นปัญญาท่ีเป็นเพียงความรู้ความ

เช่ียวชาญจดัเจนในวชิาการบางอยา่ง มีทกัษะในการทาํอะไรบางอยา่ง ปัญญาน้ีไม่ไดท้าํให้รู้จกัวา่จะ

ปฏิบติัต่อชีวิตของตน อย่างไรพระพุทธศาสนามุ่งหมายเน้นการเรียนรู้ให้เกิดปัญญารู้จกัปฏิบติัต่อ

ชีวิตของตนพระพุทธเจา้ทรงเขา้ใจและสามารถอธิบายสรรพส่ิงทุกอย่างไดว้่ามีท่ีมาอย่างไรความ

เข้าใจท่ีพระตถาคตมีเท่ากับใบไม้ท่ีมีอยู่ทัว่ทั้ งป่า แต่ความรู้ท่ีพระองค์นํามาเผยแผ่เป็นความรู้

เก่ียวกบัทุกขแ์ละการดบัทุกขเ์ท่านั้น เทียบไดก้บัจาํนวนใบไมท่ี้มีอยูใ่นกาํมือธรรมชาติของมนุษย ์มี
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หลกัการใหญ่ขั้นพื้นฐานว่า “มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์ตอ้งฝึก” ตอ้งฝึกจึงจะประเสริฐ คือตอ้งมีการศึกษา

นั้นเอง ศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตวา่ “ศิกฺษา” ตรงกบัคาํภาษาบาลีว่า “สิกฺขา” วิ.มหา.(ไทย)1/16/9, 

1/290/329, วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) 3/1056/284, วิ.ม.(ไทย)5/391/278,วิ.จู. (ไทย) 7/389/295 แปลว่า ฝึก

ขยายความหมายของการฝึก ก็คือ การเรียนรู้ ฝึกฝนฝึกหัด พฒันา อนัเดียวกนัทั้งนั้น มนุษยเ์ม่ือฝึก

แลว้จึงประเสริฐ หากไม่ฝึก หาประเสริฐไม่กล่าวคือ มนุษยมี์ศกัยภาพซ่ึงมากกว่าความสามารถท่ี

แสดงออกมาได ้ในทางพระพุทธศาสนาเม่ือบุคคลไดป้ระสบความสาเร็จบรรลุจุดหมายของการ

ปฏิบติัธรรม พฒันาสมบูรณ์แลว้จะมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ เป็นผูบ้รรลุประโยชน์ตน เป็นผูท่ี้ไม่มีอะไร

จะตอ้งทาํเพื่อตนเองอีกต่อไปอิสรภาพก็สมบูรณ์ในตวั ความสุขประจาํมีอยู่ในตวัในชีวิตน้ีแล้ว

ความสุขนั้นเป็นเน้ือหาเป็นคุณสมบติัของชีวติจิตใจของมนุษยผ์ูบ้รรลุจุดหมายแห่งการปฏิบติัธรรม

นั้นความสุขท่ีว่าน้ีมีอยู่ภายใน มีอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ตอ้งหาความสุขจากท่ีไหนอีกต่อไป อนัน้ีคือ

ความสาํเร็จในการพฒันา ศกัยภาพของมนุษยเ์พื่อประสานกบัจริยธรรมท่ีย ัง่ยืนหลกัการพื้นฐานทาง

พระพุทธศาสนาท่ีเป็นตวัเช่ือมผสานให้องคร์วมการดาํเนินชีวิตท่ีดีข้ึนเท่านั้น ฝึกฝนพฒันาอยา่งไร 

ก็จะไดอ้งค์รวมการดาํเนินชีวิตท่ีดีข้ึนเท่านั้น หรือว่าสิกขาไปแค่ไหน มรรคก็สมบูรณ์ข้ึนแค่นั้น 

ไตรสิกขาเป็นอยา่งไร ก็ไดม้รรค เรียกวา่ อริยอฏัฐงัคิกมรรค ขุ.เถร.(ไทย) 26/980/500, ขุ.อป.(ไทย) 

32/182/605 ดงันั้น องคร์วมการดาํเนินชีวิตท่ีดีจึงหมายถึง วิถีชีวิตท่ีดี หรือเรียกสั้นๆ วา่“มรรค” ท่ีมี

ปัจจยัชกันาํเก้ือหนุนเขา้สู่องค์รวมการดาํเนินชีวิตท่ีดี เพื่อให้ระบบการพฒันาชีวิตเดินหน้าได้ ท่ี

เรียกว่าปัจจยัแห่งสัมมาทิฏฐิ ที.สี (ไทย) 9/343/173, ที.ม.(ไทย) 10/290/224,ที.ปา (ไทย) 

11/149/111, ม.มู(ไทย)12/85/76,ม.ม.(ไทย) 13/99/105, ม.อุ.(ไทย) 14/140/179, ,ส .ส.(ไทย) 

15/129/153. 2 อยา่ง คือ 

1)  ปัจจยัภายนอก หรือองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ปรโตโฆสะ ม.มู.(ไทย) 

12/452/491, องฺ.ทุก.(ไทย) 20/126/115. (เสียงจากผูอ่ื้น หรืออิทธิพลจากภายนอก) เฉพาะอย่างยิ่ง

กลัยาณมิตร 

2)  ปัจจยัภายใน หรือองคป์ระกอบภายใน ไดแ้ก่ โยนิโสมนสิการ๗๑ คือ การรู้จกั

มอง รู้จักคิด รู้จักพิจารณา ให้หาประโยชน์ได้ และให้เห็นความจริงสองอย่างน้ี ถือว่า เป็น

ปัจจยัพื้นฐานของการศึกษา หรือเป็นปัจจยัพื้นฐานของการพฒันามนุษยก่์อนเขา้ถึงระบบไตรสิกขา

หลกัไตรสิกขา จากการอธิบายถึงการฝึกจิตใจให้มีคุณธรรมและเพื่อให้เกิดการพฒันาไดจ้ริง ตาม

ข้ อ แ น ะ นํ า เ ก่ี ย ว กั บ ห ลั ก บู ร ณ า ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม นั ย แ ห่ ง พุ ท ธ ธ ร ร ม ข อ ง

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดอ้ธิบายส่ิงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการควบคุมจิตใจของมนุษยไ์วว้่า 

หลกัพุทธธรรมนั้นสามารถข่มนิวรณ์ลงได้ ทาให้จิตสงบและจิตใจไดดี้ เป็นปัจจยัเช่ือมโยงไปสู่

การศึกษาในเร่ืองปัญญาสิกขา ซ่ึงถือเป็นลาํดับสูงสุดของกระบวนการพฒันามนุษยจ์ากหลัก
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ไตรสิกขา อนัได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามลาํดบั (สุมน อมรวิวฒัน์, 

2544, น. 25-26) 

ทั้งน้ี กระบวนการพฒันาตนหรือกระบวนการพฒันาชีวิตดว้ยหลกัไตรสิกขานั้น จดัเป็นอีก

หลกัธรรมสําคญัท่ีครอบคลุมหลกัธรรมคาํสอนทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนา ดงัสามารถอธิบาย

ไดโ้ดยสังเขป คือ 

1)  การพฒันาชีวิตดา้นศีลสิกขา เป็นขอ้ประพฤติและขอ้ปฏิบติัท่ีควรกระทาํใน

การดาํเนินชีวิต ไม่ให้ล่วงละเมิดผิดศีลธรรมในทางกาย ซ่ึงรวมไปถึงวาจาท่ีไดแ้สดงออกมาดว้ย 

และยงัเป็นพื้นฐานของการพฒันามนุษยท่ี์สําคญัเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะทาํให้มนุษยอ์ยูร่่วมกนัได้

อยา่งสันติสุข ทั้งนกับวชผูป้ระพฤติธรรม หรือคฤหสัถ์ผูค้รองเรือน เป็นหลกัจริยธรรมท่ีควรปฏิบติั

ในหมู่ของมวลมนุษย ์กล่าวคือศีลนั้นเป็นพื้นฐานของพรหมจรรยเ์พื่อนาํไปสู่จุดหมายอนัสูงสุด

จะตอ้งเร่ิมท่ีศีลดงัท่ีวา่ ศีลเป็นท่ีตั้ง และเป็นบ่อเกิดของความดีทั้งหมด เป็นประธานของหลกัธรรม

ทั้งปวง ดงันั้น พึงชาระศีลใหบ้ริสุทธ์ิ ศีลเป็นเคร่ืองกั้นความทุจริต ทาํจิตใจใหร่้าเริง เป็นท่าท่ีหย ัง่ลง

สู่มหาสมุทร คือ พระนิพพาน พระโยคาวจรผูเ้ป็นปกติ เห็นภยัในวฏัสงสาร อนัสุขุมและละเอียดลุ่ม

ลึก ผูมี้ปัญญา เฉียบแหลม ผูป้ระพฤติศีลโดยเอ้ือเฟ้ือพึงไดบ้รรลุนิพพานได ้โดยไม่ยากเลย ที.ม. 

(ไทย) 9/7/95.  

จากเน้ือความขา้งตน้ ศีล จึงเป็นพื้นฐาน เป็นท่ีตั้ง และเป็นบ่อเกิดแห่งการพฒันา

คุณธรรมอ่ืนๆ ทั้งหลายให้เกิดข้ึนและงอกงามตามมา และเพื่อป้องกนัการกระทาอนัทุจริต ซ่ึงจะ

เป็นการนาํไปสู่ความลม้เหลวของการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ย 

2)  การพฒันาชีวิตด้านสมาธิสิกขา สมาธิเป็นกระบวนการพฒันาตนเองไปสู่

จุดมุ่งหมายขั้นสูงสุดของชีวติมนุษย ์นอกจากศีลแลว้ สังคมยงัตอ้งการสมาธิมาเป็นองคป์ระกอบใน

ส่วนท่ีต่อเน่ืองใหเ้กิดการแกปั้ญหาต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบแบบแผนยิ่งข้ึน คือมีความเพียร

พยายามชอบ เพียรท่ีจะสร้างความดี มีสติชอบ และมีสมาธิชอบเพราะมนุษยมี์กิเลสเป็นเคร่ืองหมกั

หมมดองสันดานอยู่ กล่าวคือ อภิชฌาวิสมโลภะ คือ ความละโมบ ไม่สมํ่าเสมอ โทสะ คือ ความมี

ความคิดอนัจะประทุษร้ายผูอ่ื้นอยูเ่สมอ โกธะ คือ ความโกรธและความเกลียดชงักนัและกนั อุปนา

หะ คือ การผูกความอาฆาตพยาบาทเอาไว ้มกัขะ คือ การลบหลู่บุญคุณท่านทั้งหลาย ปลาสะ คือ 

การยกตนเทียมท่าน อิสสา คือ ริษยา มจัฉริยะคือ ความตระหน่ี มายา คือ มายาหลอกลวง สาเถยยะ คือ 

ความโออ้วด ถมัภะ คือหวัด้ือ สารัมภะ คือ การกล่าวแข่งดี มานะ คือ ถือตวั อติมานะ คือ การดูหม่ิน

ท่านมทะ คือ ความมวัเมา และปมาทะ คือ ความเลินเล่อจากเน้ือความขา้งตน้ กิเลสทั้งหลายท่ีสั่ง

สมอยูใ่นจิตใจของมนุษยน้ี์ จะเป็นเคร่ืองกั้น คุณงามความดีอ่ืนๆ ของมนุษยไ์วมิ้ให้ไดบ้รรลุถึงซ่ึง

ความดี ซ่ึงการพฒันาจิตใหเ้ขม้แขง็ดว้ยอานาจสมาธินั้น จึงสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการขจดัเคร่ืองกั้นความ

ดีเหล่าน้ีได ้(กรมการศาสนา, 2539, น. 42) 
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3)  การพฒันาชีวติดา้นปัญญาสิกขา 

ปัญญาสิกขาถือเป็นส่วนสําคญัอยา่งยิ่งของชีวิตมนุษย ์เพราะมนุษยท่ี์เกิดมายอ่มมี

พฒันาการท่ีแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง มีความแตกต่างกนัตั้งแต่กายวาจา และใจ ตามพื้นฐานท่ีไดรั้บ

การพฒันาเรียนรู้ ฝึกฝน หรืออบรมมา การพฒันาศกัยภาพดา้นปัญญาอยา่งถูกตอ้งจึงเปรียบเสมือน

การไดขุ้มทรัพยอ์นัประเสริฐและยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เพราะปัญญาช่วยหล่อหลอมจิตใจให ้

ดีงาม คิดเห็นหรือตดัสินใจถูกตอ้งเหมาะสมถูกเส้นทาง โดยเน้ือแทแ้ลว้ ปัญญาในท่ีน้ีตอ้งเป็นไป

เพื่อขจดัทุกขสภาวะในชีวิตเพราะการรู้เห็นเท่าทนัตามสภาพอริยสัจ และมีปัญญานาํพาให้การ

ปฏิบติัธรรมบรรลุผลจนพน้ทุกข์ ดบัทุกข์ไดด้ว้ยอาํนาจปัญญาท่ีรู้แจง้แทงตลอด มีความเห็นชอบ 

ดงัในชฎาสูตรว่าภิกษุใดเป็นคนผูมี้ปัญญา ตั้งมัน่อยู่ในศีล อบรมจิตและอบรมปัญญาให้เจริญฯ มี

ความเพียร มีปัญญารักษาตน ภิกษุนั้นพึงสางตณัหาพายุง่ได ้ราคะ โทสะและอวิชชา อนัชน เหล่าใด

สาํรอกแลว้ ชนเหล่านั้นเป็นพระอรหนัตมี์อาสวะส้ินแลว้ ตณัหาพายุง่ อนัชนเหล่านั้นสางแลว้ และ

รูปยอ่มดบัไปไม่เหลือในท่ีใด นามรูป ย่อมปฏิกสัญญา รูปสัญญา และตณัหาพายุ่งนั้น ยอ่มขาดไป

ในท่ีสุด ม.ม. (ไทย) 15/646/120. 

จากเน้ือความขา้งตน้ เร่ืองของปัญญาจึงมีความสําคญัท่ีสุด เป็นเป้าหมายสูงสุดในทาง

พระพุทธศาสนาเพื่อขจดักิเลส ตณัหา อวชิชา อนัเป็นสาเหตุแห่งทุกขจ์ากใจท่ีถูกปรุงแต่ง ดุจอาสวะ

อนัสกปรกแปดเป้ือนจิตใจ หากผูใ้ดทั้งภิกษุหรือคฤหัสถ์ผูถื้อปฏิบติัเพื่ออบรมฝึกฝนปัญญาให้

เกิดข้ึนได ้ยอ่มก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิตไปถึงจุดสูงสุด คือ ความพน้ทุกขท์ั้งปวง มีนิพพาน

เป็นท่ีหวงัได ้

 

2.10.10  มัตตัญ�ุตา  

การพฒันาคนตามหลกัพระพุทธศาสนา โดยการใช้ โยนิโสมนสิการหรือการบริโภคดว้ย

ปัญญา ทาํให้เกิดความพอดี (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, 2542, น. 245-248) การรู้จกัประมาณ

เรียกวา่มตัตญั�ุตา ความรู้จกัประมาณ เป็นหลกัสําคญัท่ีตอ้งใชใ้นเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธ

มตัตญั�ุตา มีปรากฎอยู่ในหลกัการท่ีพระพุทธเจา้ทรงประกาศหลกัการโอวาทปาฏิโมกข์อนัเป็น

ธรรมนูญสูงสุดของพระพุทธศาสนามีทั้งส้ิน 3 คาถา พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2542, น. 192) 

เน้นจึงมตัตญั�ุตา “มตัตญั�ุตา จะ ภตัตสัสะมิง” แปลว่า ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในภตัตาหาร

“ปันตญัจะ สะยะนาสะนงั”แปลว่า ท่ีนอนท่ีนัง่อนัสงดั“อะธิจิตเต จะ อาโยโค” แปลวา่ และความ

ประกอบโดยเอ้ือเฟ้ือในอธิจิต (จิตอนัยิง่) 

ไม่ทาํร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น รู้จกัประมาณได้แก่ รู้จกัความพอดีในการบริโภค

อาหาร หรือการใช้สอยส่ิงต่างๆ อยู่ในสถานท่ีท่ีสงัด ได้แก่ อยู่ในสถานท่ีสงบมีส่ิงแวดล้อมท่ี
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เหมาะสม ฝึกหดัจิตใจใหส้งบ ไดแ้ก่ ฝึกหดัชาระจิตให้สงบมีสุขภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดี 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), น. 2547) หลกัมตัตญั�ุตา พบในหมวดธรรมวินยั ไดแ้ก่ สัปปุ

ริสธรรที.ป.(ไทย) 11/330/333, 11/357/400.  

พระธรรมวนิยั 7 ประการ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2539, น. 55)ไดใ้ห้ความหมายคือ 

ธรรมของผูดี้ หรือคุณสมบติัของคนดี ไดแ้ก่ 

1)  ธมัมญั�ุตา ความรู้จกัธรรม รู้หลกัความจริง หลกัการ หลกัเกณฑ์กฎธรรมดา 

กฏเกณฑแ์ห่งเหตุผล กล่าววา่เป็นผูรู้้จกัเหตุ 

2)  อตัถญั�ุตา ความรู้จกัอรรถประโยชน์ รู้ความมุ่งหมายประโยชน์ท่ีประสงค์

กล่าววา่เป็นผูรู้้จกัผล 

3)  อตัตญั�ุตา ความรู้จกัตน คือรู้ว่า เรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศกาํลงัความรู้ 

ความสามารถ ความถนดั และคุณธรรม เป็นการรู้ท่ีจะประพฤติและปรับปรุงแกไ้ข กล่าววา่เป็นผูรู้้

จกัตน 

4)  มตัตญั�ุตา ความรู้จกัประมาณหมายถึงความพอดี เช่น ภิกษุรู้จกัประมาณและ

รู้จกับริโภคปัจจยัส่ี กล่าววา่เป็นผูรู้้จกัประมาณ 

5)  กาลญั�ุตา ความรู้จกักาล คือรู้จกักาลเวลาอนัเหมาะสม ประกอบกิจ ทาํหนา้ท่ี

การงานตรงเวลา เป็นเวลา และทนัเวลา กล่าววา่เป็นผูรู้้จกักาลเวลา 

6)  ปริสัญ�ุตา ความรู้จกับริษทั คือ รู้จกัชุมชน รู้กิริยาท่ีจะประพฤติต่อชุมชนนั้น 

วา่เม่ือเขา้ไปจะประพฤติอยา่งไร กล่าววา่เป็นผูรู้้จกัชุมชน 

7)  ปุคคลญั�ุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญ�ุตา ความรู้จกับุคคลคือความแตกต่างแห่ง

บุคคลว่าโดยอธัยาศยั ความสามารถ และคุณธรรม รู้จะปฏิบติัต่อบุคคลต่างๆ อย่างไร ควรคบ ใช ้

ตาํหนิ สั่งสอนแตกต่างกนั กล่าวว่าเป็นผูจ้กับุคคล หลกัการฝึกหรือพฒันามนุษยใ์นพฤติกรรมทาง

เศรษฐกิจพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต, มปป, น. 192) 

ในเร่ืองการผลิต การบริโภค การวิภาคแบ่งปันรายได้รายจ่ายพระพุทธศาสนาเร่ิมตน้ท่ี

มนุษยต์อ้งมีจุดยืนการรู้จกัพอดี (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), มปป, น. 192) รู้จกัประมาณในการ

บริโภคคือ โภชเนมตัตญั�ุตา มตัตญั�ุตา เป็นหลกัธรรมท่ีสําคญัมากก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

แนวพุทธข้ึนไดจ้ริง และเป็นธรรมท่ีใชแ้กปั้ญหาธรรมชาติแวดลอ้มไดอ้ยา่งดีมาก การพิจารณารู้จกั

ประมาณเป็นการฝึกให้มีปัญญาใช้หลกัการน้ีกบัการเสพทุกอย่างโดยเฉพาะเทคโนโลยี รู้จกัแยก

ระหวา่งประโยชน์อนัเป็นคุณค่าแทท่ี้หมายถึงการใชโ้ดยเฉพาะส่ิงบริโภค เช่น ปัจจยั 4 มีคุณค่าแท้

คือการหล่อเล้ียงชีวิต เพื่อสุขภาพท่ีดี เพื่อประโยชน์เก้ือกูลชีวิตท่ีพอดีไม่มากเกินกวา่ความตอ้งการ

ของตนเองกบัคุณค่าเทียมท่ีหมายถึงประโยชน์ท่ีเกินเลยกว่าความจาํเป็นเช่นความสวยงามหรูหรา
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ลุ่มหลงมวัเมาและเสียสุขภาพ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2539, น. 23) เม่ือมีมตัตญั�ุตารู้จกัประมาณเม่ือสัมผสั

กับส่ิงแวดล้อม แล้วยงัเอ้ือประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมในส่วนท่ีลดการเบียดเบียน จึงเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาชีวติของมนุษยแ์ละการอยูร่่วมกนัในสังคม รวมทั้งการรักษาสภาพแวดลอ้ม

ไปพร้อมกนั 

 

2.10.11  อริยสัจ 4 

อริยสัจ 4 เป็นหลกัธรรมจาํเป็นทั้งสาํหรับบรรชิตและคฤหสัถพ์ระพุทธเจา้จึงทรงย ํ้าให้ภิกษุ

ทั้งหลายสอนให้ชาวบา้นรู้เขา้ใจอริยสัจ ดงับาลีวา่ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าหน่ึงเหล่าใดท่ีพวกเธอพึง

อนุเคราะห์ก็ดี เหล่าชนท่ีพอจะรับฟังคาํสอนก็ดีไม่ว่าเป็นมิตร เป็นผูร่้วมงาน เป็นญาติ เป็น

สายโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชกัชวน พึงสอนให้ดาํรงอยู ่ให้ประดิษฐานอยูใ่นการตรัสรู้ตามเป็นจริง 

ซ่ึงอริยสัจ 4 ประการ ส .ม.(ไทย) 19/ 1096/609. 

อริยสัจ คือธรรมท่ีเป็นความจริงอย่างประเสริฐมี 4 ประการคือ ทุกข์สมุทยั นิโรธ มรรค

(ธรรมฐิติ ธรรม) องฺติก.(ไทย) 20/137/385.นิยาม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ทุกข ์แปลวา ความทุกข ์หรือสภาพท่ีทนไดย้าก ระดบัต้ืน คือ ปัญหาต่างๆของ

มนุษย  ์แต่ถา้เป็นระดบัลึกก็คือ ส่ิงทั้งหลาย ไมเท่ียง เปนทุกข์ เป็นอนตัตา มีระบอบภาวะบีบคั้น 

กดดนั ขดัแยง้ ขดัขอ้ง มีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ในตวัเอง ขาดแก่นสาร และความเท่ียงแท ้ไม่

อาจใหค้วามพึงพอใจเตม็อ่ิมอยา่งแทจ้ริง พร้อมท่ีจะก่อปัญหาข้ึนมาไดอี้กเสมอ 

2)  สมุทยั แปลวา เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุให้ทุกข์เกิดข้ึน ได้แก่ ตณัหาท่ี

อยากได ้อยากจะเป็น อยากจะไม่เป็น อยา่งนั้น อย่างน้ี ทาํใหชี้วิตถูกบีบคั้นดวยความเร้าร้อน ร้อน

รน กระวนกระวาย มีความหวงแหน เกลียดชงั หวัน่กลวั หวาดระแวง ความเบ่ือหนาย ส่ิงเหล่าน้ีคือ

สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดทุกข ์

3)  นิโรธ แปลวา ความดบัทุกข์ ได้แก่ ภาวะท่ีเขา้ถึง เม่ือกาํจดัอวิชชา สํารอก

ตณัหาไดส้ิ้นแลว้ ไม่ถูกตณัหายอมไปหรือลากไป ไม่ถูกบีบคั้นดว้ยความรูสึกกระวนกระวาย ความ

เบ่ือหนายหรือความคบัของติดขดัได้ หลุดพนเป็นอิสระ ประสบความสุขท่ีบริสุทธ์ิ สงบ ปลอด

โปรงโล่งเบา ผอ่งใส เบิกบาน เรียกสั้นๆ วา่นิพพาน 

4)  มรรค แปลว่า ปฏิปทาท่ีนาํไปสู่ความดบัทุกข์หรือขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดับ

ทุกข ์มรรคน้ีมีองคป์ระกอบ 8 ประการ เรียกวา่ อริยอฏัฐงัคิกมรรค หรือทางอนัประเสริฐมีองคประ

กอบ 8 หรือเรียกวา่ มชัฌิมาปฏิปทา เพราะเป็นทางสายกลาง ดาํเนินไปพอดี โดยไม่ติดขอ้งหรือเอียง

ไปหาท่ีสุดอยา่งใด อยา่งหน่ึงระหวา่งกามสุขลัลิกานุโยค (ความหมกมุนในกามสุข) และอตัตกิลม

ถานุโยค (การประกอบความลาํบากแก่ตน คือบีบคั้นทรมานตนเองให้เดือดร้อน) อริยสัจ 4 ถือว่า
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เป็นหวัใจของพุทธศาสนา เพราะหลกัธรรมท่ีครอบคลุมคาํสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหมด รวมอยใูน

อริยสัจ 4 การปฏิบติัเพื่อพิสูจน์คาํสอนของพระพุทธเจา้ก็ลว้นรวมลงในจุดประสงคห์น่ึงเดียวคือ 

การบรรลุอริยสัจ 4 

5)  ปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลกัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงในรูป

ของกฎธรรมชาติหรือหลกัความจริงท่ีมีอยูโ่ดยธรรมดา ไม่เก่ียวกบัการอุบติัของศาสดาทั้งหลาย ดงั

พุทธพจน์ว่าตถาคตทั้งหลายจะอุบติัหรือไม่ก็ตาม ธาตุ(หลกั) นั้นก็ยงัคงมีเป็นธรรมฐิติเป็นธรรม

นิยามแนวคิดทางพุทธศาสนาเร่ืองปฏิจจสมุปบาท เป็นหลกัคาํสอนท่ีแสดงเหตุผลเป็นกลางๆ วา่ส่ิง

ทั้งหลายเป็นปัจจยัเน่ืองอาศยักนัเกิด สืบต่อกนัมาตามกระบวนการแห่งเหตุผล อยางไม่มีท่ีส้ินสุด

แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการเกิด การดาํเนินไป และการดบัไปของชีวติ รวมถึงการเกิดการดบัแห่ง

ทุกข ์ในกระบวนการน้ี ส่ิงทั้งหลายจะเกิดข้ึน-เป็นอยู-่และดบัลงไปในลกัษณะแห่งความสัมพนัธ์

กนัเป็นห่วงโซ่ เป็นเหตุเป็นปัจจยัแก่กนัและกนัในรูปของวงจร หมุนเวียนกนัไปไม่มีเบ้ืองตน เบ้ือง

ปลายปฏิจจสมุปบาท แบ่งออกเป็น 2 ท่อนท่อนแรกแสดงกระบวนการเกิดเรียกวา่ สมุทยวาร คือ 

(1)  อิมสฺมึ สติ อิท โหติ เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ี จึงมีอิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปปชชติ 

เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึนท่อนหลงัท่ีแสดงกระบวนการดบั เรียกนิโรธวาร (ส .นิ. 16/144.) 

(2)  อิมสฺมึ อสติ อิท น โหติ เม่ือส่ิงน้ีไมมี ส่ิงน้ีก็ไมมีอิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชช

ติ (ส.นิ. 16/144.) เพราะส่ิงน้ีดบัไป ส่ิงน้ีก็ ดบัไปดว้ยปฏิจจสมุปบาทมีองค์ประกอบ ซ่ึงเป็นปัจจยั

เก่ียวเน่ืองแก่กนั ดงัน้ีคือเพราะอวชิชาเป็นปัจจยัแก่สังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจยัแก่วิญญาณ เพราะ

วิญญาณ เป็นปัจจยัแก่นามรูป เพราะนามรูป เป็นปัจจยัแก่สฬายตนะเพราะสฬายตนะเป็นปัจจยัแก่

ผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยัแก่เวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจยัแก่ตณัหา เพราะตณัหาเป็นปัจจยัแก่

อุปทาน เพราะอุปทานเป็นปัจจยัแก่ภพ เพราะภพเป็นปัจจยัแก่ชาติ เพราะชาติเป็นปัจจยัแก่ชรา

มรณะ (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยตฺุโต, มปป, น. 121-122) 

ในกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้น องคป์ระกอบทั้งหมดมี 12 ขอ้ (พระธรรมปิฎก  

ปยตฺุโต, มปป, น. 350) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  อวชิชา คือความไม่รู้ไม่รู้ตามเป็นจริง การไม่ใชปั้ญญา 

2)  สังขาร คือความคิดปรุงแต่ง เจตจาํนง จิตนิสัย และทุกส่ิงท่ีจิตไดส้ั่งสมอบรมไว ้

3) วญิญาณ คือความรู้ต่อโลกภายนอก ความรู้ อารมณ์ต่างๆ คือไดเ้ห็น ไดย้ิน ได้

กล่ิน รู้รส รู้สัมผสั รู้ตอนอารมณ์ท่ีมีในใจ ตลอดจนสภาพพื้นเพของจิตใจในขณะนั้นๆ 

4)  นามรูป คือองคาพยพ คือส่วนประกอบของชีวติทั้งร่างกายและจิตใจ 

5)  สฬายตนะ คือส่ือแห่งการรับรู้ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 

6)  ผสัสะ คือการรับรู้การติดต่อกบัโลกภายนอก การประสบอารมณ์ 
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7)  เวทนา คือความรูสึกทุกข ์สุข สบาย ไม่สบาย หรือเฉยๆ 

8)  ตณัหา คือความอยาก คือ อยากได ้อยากเป็น อยากคงอยู่ตลอดไป อยากเล่ียง 

หรือทาํลาย 

9)  อุปาทาน คือความยึดติดถือมัน่ ความผกูพนัถือคา้งไวใ้นใจใฝ่นิยมเทิดค่า การ

ถือรวมเขากบัตวั 

10)  ภพ คือภาวะชีวติท่ีเป็นอยูเ่ป็นไป บุคลิกภาพกระบวนพฤติกรรมทั้งหมดของ

บุคคล 

11)  ชาติ คือการเกิดมีตวัท่ีคอยออกรู้ออกรับ เป็นผูอยูในภาวะชีวิตนั้น เป็นของ

บทบาทเป็นไปนั้นๆ 

12) ชรามรณะ คือการประสบความเส่ือม ความไม่มัน่คง ความสูญเสียจบส้ินแหง

การท่ีตวัไดอ้ยูค่รอบครองภาวะชีวิตนั้นๆโสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส ความเศร้าใจ เห่ียว

แหง้ใจ คร่ําาครวญ เจ็บปวดรวดร้าว นอ้ยใจ ส้ินหวงั คบั แคนใจ คืออาการ หรือรูปต่างๆ ของความ

ทุกข ์อนัเป็นของมีพิษท่ีคัง่คางหมกัหมมกดดนัอยภูายใน ซ่ึงคอยจะระบายออกมา เป็นปัญหาและ

ปมก่อปัญหาต่อๆ ไปปฏิจจสมุปบาทแต่ละขอ้มีความสัมพนัธ์กนัหมด ทั้งแบบอนุโลมและปฏิโลม

หรือแบบโตต้อบกนั บางคร้ังพระพุทธเจา้ทรงเลือกแสดงปฏิจจสมุปบาทเฉพาะบางขอ้ท่ีเห็นชดัเจน 

หรือบางคร้ังก็ทรงแสดงในลกัษณะท่ีสัมปยตุ คือประกอบรวมกนั และเป็นปัจจยัซ่ึงกนัและกนั เช่น 

อวิชชาเป็นปัจจยัใหเกิดสังขารและสังขาร เป็นปัจจยัใหเ้กิดอวิชชา และขณะเดียวกนั สังขารก็เป็น

ปัจจยัให้เกิดวิญญาณ และวิญญาณก็เป็นปัจจยัให้เกิดสังขารเช่นกนั ขอ้อ่ืนๆ ก็มีลกัษณะอย่างน้ี

เร่ือยไป (ฟ้ืน ดอกบวั, 2543, น. 325-326) 

 

2.10.12  หลกัไตรลกัษณ์  

ไตรลักษณ์เป็นกฏธรรมชาติท่ีแสดงว่า สรรพส่ิงทั้งหลาย รวมทั้งชีวิตมีอยู่ในรูปของ

“กระแส” ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ อนัสัมพนัธ์ เน่ืองอาศยักนัเกิดดบัสืบต่อกนัไปอยูต่ลอดเวลาไม่

ขาดสาย จึงเป็นภาวะท่ีไม่เท่ียง (อนิจจงั) เม่ือตอ้งเกิด-ดบั ไม่คงท่ี และเป็นไปตามเหตุปัจจยัท่ีอาศยั 

ก็ยอ่มมีความบีบคั้น กดดนัขดัแยง้ และแสดงถึงความบกพร่องไม่สมบูรณ์อยูใ่นตวั (ทุกขงั) และเม่ือ

ทุกส่วนเป็นไปในรูปกระแสท่ีเกิด-ดบั อยูต่ลอดเวลา ข้ึนต่อเหตุปัจจยัเช่นน้ีก็ยอ่มไม่มีตวัของตวั มี

ตัวตนแท้จริงไม่ได้ (อนัตตา)  ในกรณีของมนุษย์ (หรือสัตว์บุคคล) ก็ เช่นเดียวกัน มนุษย์

ประกอบดว้ยขนัธ์ 5 มาประชุมกนัและมีความสัมพนัธ์เป็นเหตุปัจจยัของกนัและกนั เม่ือแยกขนัธ์ทั้ง 

5 ออกจากกนัแลว้ ก็ไม่มีตวัตนใดท่ีเป็นอิสระหลงเหลืออยู ่ขนัธ์ทุกขนัธ์อนัเป็นส่วนประกอบของ

ชีวิตนั้นไม่เท่ียง คือไม่ย ัง่ยืน มีความเปล่ียนแปลง เกิดข้ึน และเส่ือมสลายอยูเ่สมอ (อนิจจงั) เม่ือไม่
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เท่ียงก็ตอ้งตกอยู่ในสภาพท่ีเป็นทุกข์ เป็นสภาพบีบบงัคบักดดนัแก่ผูท่ี้เขา้ไปยึด (ทุกขงั) และเม่ือ

ขนัธ์เหล่านั้นเป็นทุกขซ่ึ์งทนอยูใ่นสภาพเดิมไม่ได ้ขนัธ์ทั้ง 5 หรือชีวตินั้นจึงไม่ใช่ตวัตน (อนตัตา) 

ความเป็นอนตัตาของชีวตินั้น อธิบายไดว้า่ เพราะชีวิตและองคป์ระกอบของชีวิตลว้นเกิดจากเหตุ

ปัจจยัไม่มีตวัตนของมนัเองอย่างหน่ึงและเพราะขนัธ์ทั้ง 5 ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของชีวิตมิไดอ้ยูใ่ต้

อาํนาจการบงัคบับญัชา หรือเป็นไปตามความตอ้งการของสัตวบุ์คคลนั้น แทจ้ริงอย่างหน่ึง (พระ

ธรรมปิฎก ป.อ. ปยตุโต, 2541, น. 69) “ไตรลกัษณ์” แปลวา่ ลกัษณะ 3 ประการ หรือลกัษณะสามญั 

หรือลกัษณะทัว่ไปของส่ิงทั้งหลาย กล่าวคือส่ิงทั้งปวงท่ีเป็นสังขตธรรม (ส่ิงท่ีมีปัจจยัปรุงแต่ง ส่ิงท่ี

ข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจยั) ยอ่มตกอยูภ่ายใตก้ฎหรือเง่ือนไข 3 ประการ คือ 1) อนิจจตา 2) ทุกขตา และ 3)

อนัตตาในพุทธธรรมไดข้ยายความหมายของไตรลกัษณ์ไวด้งัน้ี (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต, 

2542, น. 70)  

1) อนิจจตา หรือ อนิจจงั คือ ความไม่เท่ียง ความไม่คงท่ี ความไม่ย ัง่ยืน ภาวะท่ี

เกิดข้ึนแลว้เส่ือมสลายไป 

2)  ทุกขตา คือ ภาวะท่ีถูกบีบคั้นดว้ยการเกิดข้ึนและสลายตวั ภาวะท่ีกดดนั เพราะ

ปัจจยัท่ีปรุงแต่งใหมี้สภาพเป็นอยา่งนั้นเปล่ียนแปลงไป จะทาใหค้งอยูใ่นสภาพนั้นไม่ได ้หรือความ

พึงพอใจเต็มท่ีแก่ผูอ้ยากดว้ยตณัหา และก่อให้เกิดทุกข์แก่ผูเ้ขา้ไปยึดตวัตณัหาอุปาทาน ความเป็น

ทุกข์ ภาวะแห่งทุกข์ สภาพทุกข์ความเป็นสภาพท่ีทนได้ยากหรือคงอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้ ได้แก่ 

(พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยตุโต, 2551, น. 79) 

(1) ทุกขทุกขตา สภาพทุกข์คือทุกข์ หรือความเป็นทุกข์เพราะทุกข์ ได้แก่ 

ทุกขเวทนาทางกายก็ตาม ใจก็ตาม ซ่ึงเป็นทุกขอ์ยา่งท่ีเขา้ใจสามญัตรงตามช่ือ ตามสภาพ 

(2) วิปริณามทุกขตา ความเป็นทุกขเ์พราะความแปรปรวนไดแ้ก่ความสุข ซ่ึง

เป็นเหตุใหเ้กิดความทุกขเ์ม่ือตอ้งเปล่ียนแปลงแปรไปอยา่งอ่ืน 

(3) สังขารทุกขตา ความเป็นทุกข์เพราะเป็นสังขาร ได้แก่ ตัวสภาวะของ

สังขาร คือส่ิงทั้งปวงซ่ึงเกิดจากปัจจยัปรุงแต่ง ท่ีถูกบีบคั้นดว้ยการเกิดข้ึนและสลายไป ทาํให้คง

สภาพอยูไ่ม่ได ้พร่องอยูเ่สมอ และใหเ้กิดทุกขแ์ก่ผูย้ดึถือดว้ยอุปทาน 

3)  อนตัตา คือ ความไม่มีตวัตน ความไม่ใช่ตวัตน หมายถึง ความท่ีส่ิงทั้งหลาย 

ทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม ไม่มีตวัตนท่ีจะยึดถือไดว้า่เป็นของเรา 

เราเป็นนั้นนัน่เป็นตวัตนของเรา ส่ิงทั้งหลายเป็นประมวลแห่งเหตุปัจจยั และเส่ือมส้ินไป หวงัไม่ได ้

บงัคบัไม่ไดว้่า “ขอส่ิงนั้นจงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าเป็นอย่างนั้นเลย” (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต, 

2551, น. 79) 
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บทที ่ 3 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

  

  ในการดาํเนินการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาพุทธปรัชญาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน กระบวน

วิธีการวิจยั (Methodology) ท่ีนาํมาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้กาํหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือ

กระบวนวธีิการวจิยั (Methodology) เป็นกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อนั

ประกอบไปดว้ย  การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) และเพิ่มเติมประเด็นเปรียบเทียบ

ของพุทธปรัชญากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่ามีจุดเหมือน จุดต่างกนัอย่างไรบา้ง สําหรับการนาํเสนอ

ระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั  (Methodology) ผูว้ิจยัได ้กาํหนดกรอบและขอบเขต

ของระเบียบวธีิการวจิยัหรือกระบวนวธีิการวจิยั (Methodology) ตลอดจนเหตุผลประการสําคญัของ

การนาํระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) ดงักล่าวขา้งตน้ มาใช้ในการ

ดาํเนินการวจิยัคร้ังน้ี อนัมีสาระสาํคญัโดยสรุป ดงัต่อไปน้ี  

 

3.1  วธีิการวจิัย 

 

สําหรับการกาํหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) ตาม

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้กาํหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) 

โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อนัประกอบไปดว้ย กระบวน

การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารหรือการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมี

เหตุผลประการสําคญัของการนําระเบียบวิธีการ วิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) 

ดงักล่าวขา้งตน้มาใชใ้นการดาํเนินกระบวนการวจิยั อนัมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงัต่อไปน้ี   

1) การวจิยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

การกาํหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) โดย การใช้

กระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยกระบวนวิธีการวิจยัเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) นั้น โดยเบ้ืองตน้ผูว้จิยัไดด้าํเนินกระบวนการวจิยั ตามระเบียบ วิธีการวิจยั

หรือกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) โดยการใชก้ระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร 
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(Documentary Research) โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของพุทธ

ปรัชญาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาแนวความคิด ความหมาย ของพุทธปรัชญา

เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดังต่อไปน้ี 1) ท่ีมาของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน รวมทั้ งแนวคิดทฤษฎี 2) 

แนวความคิดพุทธปรัชญาวา่สอดคลอ้งอยา่งไรบา้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 3) ศึกษาแนวความคิดพุทธ

ปรัชญาวา่ตอบโจทยก์ารพฒันาท่ีย ัง่ยนืตามเป้าหมาย 17 ขอ้ไดห้รือไม่อยา่งไรบา้ง 

จากการศึกษา เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั ทั้ง

เอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ ภายในประเทศและเอกสารทาง วิชาการประเภทต่างๆ จาก

ต่างประเทศ รวมทั้ง ขอ้มูลทางวิชาการท่ีไดจ้ากการสืบคน้ ทางเวบ็ไซต์ต่างๆ อนัประกอบไปดว้ย

ขอ้มูลทางวชิาการ อนัมีสาระสาํคญัโดย สรุปดงัต่อไปน้ี  

1)  แนวความคิดเก่ียวกับการพฒันาท่ีย ัง่ยืน อันประกอบไปด้วย แนวความคิด

เก่ียวกับการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ความหมาย องค์ประกอบ แนวทางและเป้าหมาย รวมถึงการจดัทาํ

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 17 ประการของสหประชาชาติ 

2)   แนวความคิด ความหมาย หลักการ วิธีการ และเป้าหมายของพุทธปรัชญา 

รวมทั้ งหลักพุทธปรัชญาท่ีสําคญัท่ีสอดคล้องกับการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได้แก่ หลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน์, หลกัมชัฌิมาปฏิปทา, หลกัโยนิโสมนสิการ, หลกัอิทธิบาท 4, หลกัสังคหวตัถุ 4, หลกั

ฆราวาสธรรม, หลกัไตรสิกขา, หลกัมตัตญั�ุตา, หลกัอริยสัจ 4, หลกัปฎิจจสมุปบาทและหลกัไตร

ลกัษณ์ พุทธปรัชญาเป็นหลกัคาํสอนท่ีพระพุทธเจา้ทรงนาํเสนอไวใ้นพระไตรปิฎก โดยการศึกษา

ทดลองของพระพุทธเจา้จนเกิดเป็นแนวความคิด หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเนน้การพฒันา 

การดาํรงอยู ่และการดาํเนินไปดว้ยดี ทั้งชีวติของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มของมนุษยใ์นขณะเดียวกนั 

3)  กระบวนการและสรุปประมวลผลการศึกษาการพฒันาท่ีย ัง่ยืนกบัพุทธปรัชญา 

จึงประกอบไปดว้ย 

(1)  กระบวนการเปรียบเทียบแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืกบัพุทธปรัชญา 

(2)  สรุปผลการเปรียบเทียบแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืกบัพุทธปรัชญา 

(3)  สรุปผลการศึกษาแนวความคิดพุทธปรัชญากบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
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บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

 

ในบทน้ีจะเป็นผลการศึกษาแนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และแนวความคิดแนวทางพุทธ

ปรัชญา ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ของแนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และแนวความคิดแนวทาง

พุทธปรัชญา  

 

4.1  ผลการศึกษาแนวความคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

 

กา รพัฒนา ท่ี ย ั่งยืน  หม าย ถึ ง  ก ารพัฒนา ท่ีดํา เ นินไป โดย คํา นึง ถึง ขี ดจํา กัดข อง 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และการตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนั โดยไม่ส่งผลเสีย

ต่อความตอ้งการในอนาคต เป็นการดาํเนินการบนพื้นฐานของการพฒันาอย่างองค์รวม ใหมี้ความ

สมดุลอยา่งรอบดา้น โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่ิงอ่ืนๆ ทุกมิติรอบดา้นทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นการพฒันาท่ีไม่ปฏิเสธระบบเทคโนโลยี เพียงแต่ตอ้งคาํนึงว่า

เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชน้ั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค ์หรือทาํลาย เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้

ส่วนร่วมในการพฒันา คาํนึงถึงความเป็นองค์รวมในเชิงบูรณาการ โดยพิจารณาผล เช่ือมโยงท่ี

เกิดข้ึนอย่างหลากหลายบนความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ ท่ีต้องคาํนึงถึงการพฒันาตามขีด

ความสามารถในการแข่งขนับนพื้นฐานทรัพยากรของตนเอง ดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตอ้งให้

ความสําคญักบัการตอบสนองความ ตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างสอดคลอ้งกบับริบททางสังคม 

และวฒันธรรม 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีขอ้ควรพิจารณา 3 ประเด็น  1) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนควรไดรั้บการพิสูจน์

วา่เป็นแนวคิด (Concept) อย่างหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์  2) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนก่อให้เกิดความจาํเป็นท่ี

ตอ้งใช้สติปัญญามากพอๆ กบัความจาํเป็นท่ีตอ้งใช้ความเห็น (นโยบาย) ในทางการเมือง เพราะ 

ความคิดเร่ืองความย ัง่ยนืสะทอ้นถึงความกงัวลในเร่ืองเง่ือนไข หรือความจาํกดัท่ี เก่ียวกบัมนุษย ์อนั

เน่ืองมาจากการใช้ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงนําไปสู่ความไม่พอใจของบรรดามวลมนุษย์

ทั้ งหลาย  3) ความย ัง่ยืนน้ีเป็นความคิดเชิงนิเวศวิทยาร่วมกับนัยทางเศรษฐกิจ นั่นคือความ
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เจริญเติบโต และการกินดีอยูดี่ของมนุษยข้ึ์นอยู่กบัพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นส่ิงส่งเสริม

สนบัสนุนระบบการดาํรงชีวิตของมนุษย ์และสังคมท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Society) ก็จะเป็นส่วน

หน่ึงท่ีกาํหนดระบบ เศรษฐกิจ และระบบสังคมท่ีซ่ึงทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบการ

ส่งเสริม สนบัสนุนชีวติไดรั้บการดูแลธาํรงรักษาไว ้

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะเก่ียวขอ้งกบัหลายมิติ คือทั้งมนุษย ์และกิจกรรม ต่างๆ ของมนุษยท์ั้ง 

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององค์การศึกษา  

วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมของสหประชาชาติ จึงไดผ้นวกวฒันธรรมเขา้กบัเร่ืองหลกัๆ ในการ

พฒันา เช่น การศึกษา การส่ือสาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สุขภาพ อุตสาหกรรม การขนส่ง 

แรงงาน และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีกระบวนการพฒันาส่ิงแวดล้อม  เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีอิง 

วฒันธรรมในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม เป็นการบูรณาการ และด้วยความสมดุลทั้ง ระหว่างการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพฒันา เพื่อให้บรรลุผลตาม

ความตอ้งการของมนุษย ์ และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทั้งคนรุ่นปัจจุบนั และอนาคต  

 เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ประกอบดว้ย 17 

เป้าหมาย (Proposed Goals) และ 169 เป้าประสงค ์(Proposed Targets) เพื่อใชเ้ป็นแผนท่ีนาํทาง

สําหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยภายใตก้รอบเป้าหมายน้ี ท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ลว้นเห็นพร้องกนัวา่ การจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดน้ั้น จาํเป็นจะตอ้ง สร้างความสมดุล

ให้เกิดข้ึนในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจ (Economic Dimension) มิติทางสังคม (Social 

Dimension) และมิติส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Dimension)  

เป้าหมายท่ี 1  ยติุความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี  

เป้าหมายท่ี  2   ยุ ติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับ

โภชนาการ และส่งเสริม เกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี  3   สร้างหลกัประกนัว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี และส่งเสริมสวสัดิภาพ

สาํหรับทุกคนในทุกวยั 

เป้าหมายท่ี  4   สร้างหลกัประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุม 

และเท่าเทียม และสนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เป้าหมายท่ี  5   บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และให้อาํนาจของผูห้ญิง และ

เด็กหญิงทุกคน  

เป้าหมายท่ี  6    สร้างหลกัประกนัวา่จะมีการจดัให้มีนํ้ า และสุขอนามยัสําหรับทุกคน 

และมีการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื  
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เป้าหมายท่ี  7    สร้างหลกัประกนัวา่ทุกคนเขา้ถึงพลงังานสมยัใหม่ในราคาท่ีสามารถ

ซ้ือหาได ้เช่ือถือได ้และย ัง่ยนื   

เป้าหมายท่ี  8    ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และย ัง่ยืน การ

จา้งงานเตม็ท่ี และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรสาํหรับทุกคน 

เป้าหมายท่ี  9    สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม และย ัง่ยนื และส่งเสริมนวตักรรม 

เป้าหมายท่ี  10  ลดความไม่เสมอภาคภายใน และระหวา่งประเทศ  

เป้าหมายท่ี  11  ทาํใหเ้มือง และการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์ความครอบคลุม ปลอดภยั 

มีภูมิตา้นทาน และย ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี  12  สร้างหลกัประกนัใหมี้รูปแบบการบริโภค และผลิตท่ีย ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี  13  ปฏิบติัการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

เป้าหมายท่ี  14  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทาง

ทะเลอยา่งย ัง่ยนืเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

เป้าหมายท่ี  15  ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย ัง่ยืน 

จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดิน และฟ้ืน

สภาพกลบัมาใหม่ และหยดุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

เป้าหมายท่ี  16  ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุข และครอบคลุมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ให้ทุก

คนเขา้ถึง ความยุติธรรม และสร้างสถาบนั ท่ีมีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุก

ระดบั 

เป้าหมายท่ี  17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดําเนินงาน และฟ้ืนฟูสภาพ

หุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลกสาํหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

และใน17 เป้าหมายน้ีจึงมีการประชุมสหประชาชาติระดบัผูน้าํเพื่อรับรองวาระการพฒันา

ภายหลงัปี ค.ศ. 2015 (UN Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda) ท่ีจดั

ข้ึนระหวา่งวนัท่ี 25-27 กนัยายน พ.ศ.2558 ณ สํานกังานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 

เป็นการประชุมระดบัประมุขของรัฐหรือหัวหนา้รัฐบาลของประเทศสมาชิก เพื่อรับรองเอกสาร 

“Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” ซ่ึงถือเป็นพนัธะ

สัญญาทางการเมืองในระดบัผูน้าํ เพื่อกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโลกในอีก 15 ปีขา้งหนา้ 

โดยจะไม่มีการลงนาม เพื่อยืนยนัเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการแกไ้ขปัญหา

ความยากจน และขจดัความเหล่ือมลํ้ าในทุกมิติและรูปแบบ และบรรลุวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
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ต่อเน่ืองจากเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษนอกจากน้ี เอกสารภายใตช่ื้อ Transforming Our 

World : The 2030 Agenda for Sustainable Development ไดร้ะบุกลไกท่ีจะขบัเคล่ือนเป้าหมายการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนในอีก 15 ปีขา้งหน้าไว ้โดยกลไกการติดตามดงักล่าวจะอยู่ภายใตห้ัวขอ้การติดตาม

และทบทวนผล (Follow -up and review) ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งกลไกการติดตาม และ

ทบทวนผลดงักล่าวนั้น มุ่งหวงัให้ผูแ้ทนระดบัสูงของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคการเมือง และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งจากภาคส่วนต่างๆ ของประเทศภาคีสมาชิก ไดมี้เวทีแลกเปล่ียน ขอ้คิดเห็น ประสบการณ์ 

รวมทั้งแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการติดตาม และทบทวนผลการดาํเนินงานเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

ในระดบัประเทศ เพื่อช่วยเสริมศกัยภาพการติดตาม และทบทวนผลในอนาคต โดยจะเน้นการ

ติดตามความกา้วหน้า และช่องว่างในการดาํเนินงานอย่างครอบคลุมเป็นประจาํในทุกระดบั โดย

แบ่งเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ 1) เวทีระดบัโลก จะเป็นเวทีการหารือทางการเมืองระดบัสูง (High - Level 

Political Forum-HLPF) 2) เวทีระดบัภูมิภาค และ 3) เวทีระดบัชาติ (สํานกังานกิจการยุติธรรม, 

มปป) 

 

4.2  ผลการศึกษาแนวความคดิพทุธปรัชญา 

 

พุทธปรัชญา แปลตามรากศพัทว์า่ ความรอบรู้ของพระพุทธเจา้ แยกออกเป็น 2 คาํคือคาํวา่ 

“พุทธ” หมายถึง พระพุทธเจา้ แปลตามศพัท์วา่ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน กบัคาํวา่ “ปรัชญา” หมายถึง 

ความรอบรู้ โดยตรง ไดแ้ก่ การตรัสรู้เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการพฒันาจิตจนเขา้ถึงความจริงทั้งมวล

ของมหาบุรุษท่านหน่ึงนามวา่ สิทธตัถะ ผูมี้ความมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาความจริงในธรรมชาติเพื่อขจดั

ทุกข ์(โมกขธรรม) เป็นความรู้ท่ีทาํให้พระองคส้ิ์นความสงสัยในเร่ืองทั้งปวงผูศึ้กษาสามารถศึกษา

เร่ืองน้ีไดจ้ากปฐมโพธิสูตร ขทุทกนิกาย อุทาน (25/1/172) ท่ีวา่ “เม่ือใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่

พราหมณ์ผูมี้ความเพียรเพ่งอยูเ่ม่ือนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์ยอ่มส้ินไปเพราะไดรู้้ธรรม 

พร้อมทั้งเหตุ” 

พุทธปรัชญาเป็นหลกัคาํสอนท่ีพระพุทธเจา้ทรงนาํเสนอไวใ้นพระไตรปิฎก โดย ธีรโชติ 

เกิดแกว้ (2553) ไดใ้หห้ลกัการ วธีิการ และเป้าหมายดงัน้ี 

หลกัการ หลกัการสาํคญัในการเขา้ถึงความจริงในระดบัต่างๆ ของพุทธปรัชญา คือ ปัญญา

แมว้า่พุทธปรัชญาจะมีหลกัศรัทธา แต่มิไดห้มายความวา่พุทธปรัชญาจะมุ่งสอนใหค้นเช่ืออยา่งเดียว 

ตรงกนัขา้มพุทธปรัชญากลบัสอนให้คนใชว้ิจารณญาณตรวจสอบเร่ืองต่างๆ ท่ีรับรู้มาอยา่งละเอียด

ถ่ีถว้นจากหลกัคาํสอนในกาลามสูตรท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงวางหลกัการตรวจสอบความรู้ท่ีรับมาจาก

แหล่งขอ้มูลภายนอก (ปรโตโฆษะ) ดว้ยการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อยา่งละเอียด เรียกการคิดแบบ
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น้ีว่า “โยนิโสมนสิการ” หมายถึง การคิดเร่ืองต่างๆ อย่างละเอียดจนเขา้ถึงความจริงของเร่ืองนั้น

อยา่งถูกตอ้ง โดยมีกระบวนการคิด 10 วธีิ 

วธีิการ การเขา้ถึงความรู้และความจริงท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุด (ปรมตัถสัจจะ) นั้นจะใชห้ลกั

ของสมถะเป็นบรรทดัฐานเบ้ืองตน้ของการทาํจิตใหส้งบ (สมาธิ) และหลกัวปัิสสนา เพื่อพฒันาจิตท่ี

เป็นสมาธิใหเ้กิดปัญญาหยัง่รู้เร่ืองต่างๆ ตามเป็นจริง 

เป้าหมาย เป้าหมายของความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วมุ่งเพื่อสร้างดุลยภาพ

ใหแ้ก่ชีวติมนุษยท์ั้งร่างกาย และจิตใจ โดยเฉพาะองคค์วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ท่ีช่วยให้วิทยาการ

ในโลกท่ีเก่ียวกบัวตัถุเจริญอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหม้นุษยมี์ความกินดี อยูดี่ สะดวกสบายมากข้ึน สรุป

ก็คือ เป้าหมายหลกัของพุทธปรัชญาอยู่ท่ีการหลุดพน้จากทุกข์ทางจิตท่ีเกิดจากกิเลส เป็นจิตท่ีมี

อิสรภาพ สมบูรณ์ ผอ่งใส บริสุทธ์ิ แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ พุทธปรัชญาจะละเลยความทุกขท์าง

กาย เห็นไดจ้ากพระพุทธเจา้ทรงสอนใหม้นุษยรู้์เท่าทนัความทุกขท์างกายตามความเป็นจริง และหา

วิธีการขจดั ป้องกนัหลีกเล่ียงอยา่งถูกตอ้ง เช่น การสอนให้บริหารร่างกายดว้ยอิริยาบถส่ีให้สมดุลกนั 

(กายบริหาร) การรับประทานอาหารให้พอเหมาะ ไม่มาก หรือนอ้ยจนเกินไป (โภชเน มตัตญั�ุตา) 

เป็นต้น หรือถ้ามุ่งเป้าหมายของพุทธปรัชญาไปท่ีการศึกษาก็จะได้ข้อสรุปว่า เป้าหมายของ

การศึกษาเชิงพุทธปรัชญาอยูท่ี่การศึกษาจนรู้วา่อะไรเป็นอะไร (ธีรโชติ เกิดแกว้, 2553, น. 21–22) 

การพฒันาแนวทางในการแกปั้ญหาตามแนวทางหลกัพุทธปรัชญา  เป็นการพฒันามาจาก

การปรับปรุงทศันคติ และฝึกฝน ระบบการพฒันาคนเต็มทั้งระบบ ตามหลกัการทางพระพุทธศานา 

โดยมีการพฒันาธรรมชาติ ส่ิงท่ีเกิดตามเหตุ ปัจจยั ปรุงข้ึน และเป็นไปตามธรรมดา (ไตรลกัษณ์

และปฏิจสมุปบาท) นั่นเองทุกส่ิงทุกอย่างล้วนคือธรรมชาติ แม้มนุษย์เองก็เป็นส่วนหน่ึงของ

ธรรมชาติ และตวัมนุษยเ์องคือธรรมชาติอยา่งหน่ึง  

การพฒันาโลก ตามแนวทางหลกัพุทธปรัชญา มาจากการท่ีชีวิตหน่ึงๆ ของคน และสัตว ์

และโลกภายนอก ไดแ้ก่ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง ระบบจกัรวาล ต่างๆ มีชีวิตข้ึนมาโดย

ธรรมชาติ  การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนโดยสัญชาตญานการเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่างๆได้

ดว้ยตวัเอง 

การพัฒนาคน หรือมนุษย์ ตามแนวทางหลักพุทธปรัชญา มาจากการท่ีส่ิงมีชีวิตท่ีมี

องคป์ระกอบชีวิต 5 ส่วนเรียกวา่ ขนัธ์ 5 ไดแ้ก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอ่เหลือ รูป กบั 

นาม  ประกอบกนัข้ึนมาทั้ง 5 ปัจจยัน้ี จึงเรียกวา่ องคป์ระกอบชีวติทั้งหา้  

การพฒันาความสุขของมนุษย์ ตามแนวทางหลักพุทธปรัชญา มาจากการมีทศันะด้าน

ความสุขมีหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัขั้นความสุขอยา่งหยาบถึงความสุขขั้นละเอียด ซ่ึงตวัช้ีวดัข้ึนอยู่

กบัการอยู่อย่างมีความสุขใจไดโ้ดยการพึ่งพาวตัถุภายนอกน้อยลงมากข้ึนจนถึงพร้อมความอิสระ

ภายในจิตใจแลว้ความสุขจะไม่ข้ึนต่อวตัถุภายนอก 
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การพฒันาการบริโภค  ตามแนวทางหลักพุทธปรัชญา เป็นการใช้สอยทรัพยากรอย่าง

พอเหมาะพอดี ซ่ึงในหลกัธรรมท่ีวา่มตัตญั�ุตา เป็นการดาํรงชีพดว้ยการพิจารณาท่ีเบียดเบียนนอ้ย

ท่ีสุด เป็นการดาํรงชีพด้วยตวัเอง พึ่งพาตวัเองให้มากท่ีสุด และสร้างความพอดี และสมดุลกับ

ส่ิงแวดลอ้มหรือธรรมชาติ 

การพฒันาการศึกษา ตามแนวทางหลักพุทธปรัชญา ได้แก่การฝึกอบรมให้เกิด (ศีล) 

(สมาธิ) และปัญญาตามระบบ ไตรสิกขา เพือ่ให้เกิดปัญญาเขา้ใจสรรพส่ิงตามความเป็นจริง มีจิตใจ

ท่ีสงบสุข เอ้ือเฟ้ือผื่อแผแ่บ่งปันสละ และมีความประพฤติ ทางกาย วาจาใจ ท่ีเรียบร้อย เพื่อสู่ความ

เป็นอารยบุคคล ดาํเนินชีวติดว้ยปัญญา 

การพฒันาการเคร่ืองมือในการพฒันา ตามแนวทางหลกัพุทธปรัชญาใช้หลกัคาํสอนทาง

พระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน ผา่นกลไกทางการศึกษาคือระบบการศึกษาเรียกว่า 

ระบบไตรสิกขา 

การพฒันาเป้าหมายของการศึกษาตามแนวทางหลกัพุทธปรัชญา เป็นการพฒันาคนทุก

ระดบัดว้ยการศึกษาแบบไตรสิกขาเพื่อพฒันาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทาํให้รู้เห็นตามสภาพ

ความเป็นจริง และดาํรงชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามทาํนองคลองธรรม 

การพฒันาวธีิการจดัการศึกษา ตามแนวทางหลกัพุทธปรัชญา เป็นการจดัการเรียนการสอน

เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง แต่ขณะเดียวกนั ส่ิงแวดล้อมของผูเ้รียนคือแหล่งขอ้มูล (ปรโตโฆสะ) 

ร่วมกบัความสามารถของผูเ้รียน หรือปัจจยัภายในตวัผูเ้รียน (โยนิโสมนสิการ) ตอ้งนาํไปสู่ทศันะท่ี

ถูกตอ้ง (สัมมาทิฏฐิ) - เนน้การเรียนแบบไตรสิกขา และเป็นการเรียนรู้เน้ือหา (ปริญติั) ร่วมกบัการ

ปฏิบติั โดยเฉพาะการปฏิบติัตามหลกัธรรมหมวดต่างๆ - เน้ือหาสาระเนน้เร่ืองอริยสัจ เพื่อความ

เขา้ถึงเหตุปัจจยั การเกิดทุกข์ การแก้ปัญหา การหาหนทางดบัทุกข์ เพื่อการอยู่ร่วมกนักบัมนุษย ์

สังคม และธรรมชาติ อยา่งรู้เท่าทนัความจริง ทาํใหเ้ป็นสุข หลุดพน้จากการครอบงาํ 

การพฒันาผลสําเร็จของการศึกษา ตามแนวทางหลกัพุทธปรัชญา ประกอบดว้ยภาวิตกาโย 

คือ การพฒันาความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพทั้งหมด ภาวิตสีโล คือ การพฒันาการอยู่

ร่วมกนัดว้ยดีในสังคม คือ การพฒันาในการสัมพนัธ์ทางสังคม ภาวิตโต คือ พฒันาการทางจิตใจ ภา

วติปัญญา คือ การรู้ใจรู้จกัใชปั้ญญาแกไ้ขปัญญารู้จกัสร้างสรรคด์ว้ยความรู้ท่ีถูกตอ้งในความจริง  

การพฒันาแนวทางในการแกปั้ญหาตามแนวทางหลกัพุทธปรัชญา  เป็นการพฒันามาจาก

การปรับปรุงทศันคติ และฝึกฝน ระบบการพฒันาคนเต็มทั้งระบบ ตามหลกัการทางพระพุทธศานา 

โดยมีการพฒันาธรรมชาติ ส่ิงท่ีเกิดตามเหตุ ปัจจยั ปรุงข้ึน และเป็นไปตามธรรมดา (ไตรลกัษณ์

และปฏิจสมุปบาท) นั่นเองทุกส่ิงทุกอย่างล้วนคือธรรมชาติ แม้มนุษย์เองก็เป็นส่วนหน่ึงของ

ธรรมชาติ และตวัมนุษยเ์องคือธรรมชาติอยา่งหน่ึง  
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การพฒันาโลก ตามแนวทางหลกัพุทธปรัชญา มาจากการท่ีชีวิตหน่ึงๆ ของคนและสัตว ์

และโลกภายนอก ไดแ้ก่ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง ระบบจกัรวาล ต่างๆ มีชีวิตข้ึนมาโดย

ธรรมชาติ  การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนโดยสัญชาตญานการเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่างๆ ได้

ดว้ยตวัเอง 

 

4.3   ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทยีบ ของแนวความคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื และ 

        แนวความคดิแนวทางพทุธปรัชญา 

 

            4.3.1  ด้านทีม่าของปัญหา  

แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีแนวคิดว่า ปัญหาของการพฒันาเกิดจากมนุษย์ การ

กระทาํของมนุษยแ์ละความตอ้งการของมนุษยท่ี์ตอ้งการเอาชนะธรรมชาติ บนพื้นฐานของความสุข

สบาย 

แนวความคิดแนวทางพุทธปรัชญา มีแนวคิดว่า ปัญหาเกิดจากกิเลสของมนุษยอ์นัได้แก่ 

โลภะ โทสะ โมหะ 

 

4.3.2  ด้านแนวทางการแก้ปัญหา  

แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีแนวคิดว่า ให้ความสําคญัต่อมนุษย ์และวฒันธรรม ยึด

หลกัความตอ้งการของมนุษยท่ี์อยูบ่นพื้นฐานของการเอาชนะธรรมชาติ 

แนวความคิดแนวทางพุทธปรัชญา มีแนวคิดว่า การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา 

พระพุทธศาสนา เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมประจาํชาติท่ีมีจุดมุ่งหมายและเนน้การพฒันาคนให้มี

ศกัยภาพ 

 

4.3.3  ด้านเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา 

แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีแนวคิดว่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแกปั้ญหา คือ การศึกษา 

วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยใีนการพฒันาเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

แนวความคิดแนวทางพุทธปรัชญา มีแนวคิดว่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหาคือ 

การศึกษาหรือการฝึกอบรมตามระบบไตรสิกขา มุ่งเนน้การฝึกปฏิบติั และการยดึเหน่ียวของจิตใจ 

 

4.3.4  ด้านองค์ประกอบ 

แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีแนวคิดว่า การพฒันาท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืนนั้นประกอบไปดว้ย 4 องค์ประกอบ ท่ีตอ้งบูรณาการให้เป็นระบบสัมพนัธ์หน่ึงเดียวโดยให้

คนเป็นแกนกลายทาํหนา้ท่ีเป็นปัจจยัตวักระทาํ องคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ 
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1)  มนุษย ์การพฒันาท่ีย ัง่ยนืตามแนวทางสากล ให้ความสําคญักบัการพฒันามนุษย์

มีสามดา้นท่ีสอดคล้องกนั คือ 1) พฤติกรรม คือการมีวินยัต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น วิธีเสพ

บริโภคการประกอบอาชีพโดยต้องพัฒนาให้มีทักษะสามารถเล้ียงชีพได้ การรู้จักแบ่งปัน

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จกัการให้ และการอยู่ร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุล โดยไม่เบียดเบียน 2) ดา้น

จิตใจ ซ่ึงประกอบด้วยการมีสติและสมาธิเพื่อท่ีจะสามารถพฒันาสภาพจิตใจท่ีดีงาม โดยใช้

คุณธรรม แนวทางปฏิบติัเม่ือทาํแลว้จะเกิดความสุข ความสดช่ืนเบิกบาน และ 3) ปัญญา ซ่ึงเป็น

ความรู้ ความเขา้ใจต่างๆ รวมทั้งแนวคิด ทศันคติ และค่านิยม  

2)  สังคม การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ให้ความสําคญักบัการพฒันาในสังคมท่ีตอ้งประสาน

ความร่วมมือและการสร้างความสอดคล้องกับอันหน่ึงอันเดียวกันมีการสร้างบรรยากาศไม่

เบียดเบียน ช่วยเหลือเก้ือกูล ลดความเห็นแก่ตวั ร่วมกนัวางมาตรการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบกัน

ร่วมกนัวางมาตรการพิทกัษ์การเบียดเบียนธรรมชาติ และสนบัสนุนการกระทา หรือกิจการเก้ือกูล

กบัธรรมชาติ  

3)  ธรรมชาติ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ให้ความสําคญักบัการเรียนรู้และเขา้ถึงความเป็น

จริงตามธรรมชาติ มองตนเองเป็นเพียงส่วนหน่ึงของธรรมชาติ มีชีวิตอยูอ่ยา่งสมดุลกบั ธรรมชาติ

ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และบาํรุงรักษาธรรมชาติ อยา่งย ัง่ยนื การอยูร่่วมกบัธรรมชาติอยา่งสันติ 

4)  เทคโนโลยี การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ให้ความสําคญักบัการพฒันาโดยใช้เทคโนโลยี

เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเจริญซ่ึงทาให้เกิดความเปล่ียนแปลงของการใช้ชีวิต ดังนั้ น 

เทคโนโลยีควรเป็นเคร่ืองมือสําหรับแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษธ์รรมชาติ โดยส่งเสริม เร่ือง

การใชเ้ทคโนโลยดีว้ยปัญญา ไม่ใช่ดว้ยตณัหา และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเสริมสร้างปัญญา 

แนวความคิดแนวทางพุทธปรัชญา มีแนวคิดวา่ พื้นฐานเร่ืองมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของ

ธรรมชาติ ไม่แยกจากกนั เพราะตวัมนุษยเ์องเป็นธรรมชาติอยู่ภายใตก้ฎธรรมชาติ และเน้นการ

พฒันาท่ีคน ท่ีเรียกวา่ ภาวนา หมายถึงการพฒันา ทั้งดา้นพฤติกรรม ความประพฤติ เป็นการพฒันา

ระดบัศีลด้านจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม เป็นการพฒันาระดบัสมาธิ และด้านปัญญา รวมเรียกว่า

ไตรสิกขา  ทั้งสามอย่างน้ีทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจสภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง 

ขณะเดียวกนัพุทธธรรมก็เป็นแนวทางหลกัการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม หรือธรรมชาติ ซ่ึงหมายถึงพฒันา

มนุษย ์สังคม และธรรมชาติ แบบองคร์วมไม่แยกส่วนออกจากกนัในการดาํรงชีวิตของมนุษยไ์ด ้

ทุกองค์ประกอบตอ้งมีความสมดุลสอดคล้องพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ตอ้งดาํเนินไปด้วยกนักบัชีวิต

มนุษยใ์นลกัษณะประสานกลมกลืน มิไดเ้นน้เฉพาะการพฒันามนุษยใ์นมิติทางวฒันธรรม หรือการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แต่เพียงดา้นใดดา้นหน่ึง จึงสรุปไดว้า่ แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทาง

ท่ีกวา้งขวางเก้ือกลูลึกซ้ึงกวา่ แนวทางของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพราะเหตุวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนว
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พุทธนั้นย่อมไม่มีโทษ ไม่มีภยั ผลกระทบข้างเคียงต่อส่ิงใดๆ แม้ระยะเร่ิมตน้หรือระหว่างการ

พฒันา และตลอดจนสุดทา้ยปลายทางมีแต่คุณค่าอนัเป็นประโยชน์เก้ือกูลทั้งมนุษย ์ธรรมชาติ และ

โลกอยา่งยิง่ 

 

4.3.5  ด้านตวัช้ีวดั  

แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีแนวคิดวา่ ตวัช้ีวดัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ คาํนวณแทนค่า

ด้วยตวัเลขตามหลักการวิธีเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบนัการหาค่าการพฒันาท่ีย ัง่ยืนยงัอยู่ระหว่างการ

พฒันาเพื่อหาวธีิท่ีสามารถแทนค่าไดแ้ม่นยาํตรงตามความเป็นจริง 

แนวความคิดแนวทางพุทธปรัชญา มีแนวคิดวา่ ตวัช้ีวดัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวทางพุทธ

ปรัชญาเกณฑม์าตรฐานขั้นพื้นฐานท่ีหลกัการทางพระพุทธศาสนาใชว้ดัการพฒันา ถึงการบรรลุผล

สําเร็จนั้น คือ การไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น คนท่ีพฒันาไม่เบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ื้น อนัมาจากสุขภาวะองคร์วมความรู้ความเขา้ใจวา่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของระบบธรรมชาติ

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ ดา้นสังคม การพฒันาจิตใจ และการพฒันาปัญญา เม่ือ

ขา้มพน้การเบียดเบียนไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นประโยชน์เก้ือกลูแก่ทั้งโลก 

 

4.3.6  ด้านอุปสรรคของการพฒันา 

แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีแนวคิดอุปสรรคของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ได้แก่รากฐาน

แนวความคิดแบบตะวนัตก ซ่ึงแยกมนุษยอ์อกจากธรรมชาติ, จริยธรรมแบบประนีประนอมเป็นการ

ยุติปัญหาชัว่คราวไม่ย ัง่ยืน และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้เร่งการ

อุปโภคบริโภค 

แนวความคิดแนวทางพุทธปรัชญา มีแนวคิดวา่ อุปสรรคของการพฒันาตามแนวทางพุทธ

ปรัชญา ไดแ้ก่ ปัญจธรรม ได้แก่ ตณัหา, มานะ, ทิฏฐิ, มิจฉาทิฏฐิ และการแก้ปัญหาแยกส่วนไม่

ต่อเน่ือง 

 

4.3.7  ด้านประโยชน์จากการพฒันา 

แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีแนวคิดวา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ทาํให้เกิดแนวความคิดใหม่

ท่ีมีเป้าหมายใหค้วามสาํคญัต่อส่ิงแวดลอ้มโลกของการพฒันาเพื่อมุ่งแกไ้ขปรับปรุงการพฒันาแบบ

ท่ีเรียกวา่ “ย ัง่ยืน” ข้ึนมาแทนการพฒันาแบบเดิมท่ีมุ่งเน้นพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเดียวอยา่งยิ่ง ความ

ย ัง่ยืนน้ีเองส่งผลให้เกิดการพฒันาทั้งในเชิงโครงสร้างภายนอกขององค์กรโลก โดยมีการสร้าง

องค์กรเครือข่ายในทุกระดับ การประสานทุกระบบโครงสร้างในรูปแบบท่ีดีเป็นโครงข่าย 



128 

กระบวนการประสานงานมีความเป็นขั้นตอนเป็นระเบียบ ระบบท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจน และมีการ

ติดต่อระหวา่งกนับนความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนานาประเทศในระดบัร่วมมือประสานนโยบายต่อ

กนั เกิดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีเร่ิมเนน้การบอกกล่าวเร่ืองการอนุรักษธ์รรมชาติอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน

มากข้ึน เพื่อกระตุน้เตือนในประชากรให้ระมดัระวงัในการเสพบริโภคมากข้ึน มีการดาํเนินการใน

เร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือธรรมชาติส่ิงแวดล้อมใน

ระดบัพื้นฐานท่ีกระจายกวา้งขวางข้ึน ทางระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นกลุ่มๆ ทัว่ทุกทวีป ดว้ยวิธีการแทรก 

เร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เช่นส่งเสริมการขายเร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีไม่ทาํลาย

ธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ หรือต่อสุขอนามยัมากข้ึนเป็นลาํดบั 

แนวความคิดแนวทางพุทธปรัชญา มีแนวคิดวา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวพุทธปรัชญา มี

ประโยชน์ต่อการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยเม่ือคนบรรลุถึงอิสระภายในก็จะมีท่าทีท่ี

งดงาม หรือท่ีเรียกวา่บรรลุธรรม ก็จะเกิดความปีติ และความบริสุทธ์ิงดงามในจิตใจ ซ่ึงจะก่อให้เกิด

การเก้ือกูล และประสานกลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและรวมทั้ง

เพื่อนมนุษย ์ซ่ึงการประสานความสุขจากภายในจิตใจน้ีเองเป็นอิสรภาพท่ีแทจ้ริง และเป็นการ

เขา้ถึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และหลุดพน้จากความยึดติดในส่ิงปรุงแต่งอนัไร้แก่นสาร  การใชชี้วิต 

ใชพ้ลงังานโดยพึ่งพาตนเอง สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่โลก ตนท่ีพฒันา  การท่ีเป็นเช่นน้ี ในทาง

พุทธถือวา่เป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเตม็คนแลว้นั้น จะเป็นปัจจยัตวักระทาํท่ีไปประสานเปล่ียนบูรณาการ

ในระบบสัมพนัธ์องคร์วมใหญ่คือ ธรรมชาติ สังคม และเทคโนโลยี ในระบบแห่งการดาํรงอยูด่ว้ยดี

อยา่งต่อเน่ืองสืบไป สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธโลกตามแนวทางพุทธปรัชญาจะก่อให้เกิดสันติสุข 

การพฒันาปัญญาชีวติท่ีไดรั้บการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแบบพุทธเป็นชีวิตแห่งความสุขท่ีแท ้มีปัญญารู้แจง้

จริง ถึงขั้นทาํใหห้ลุดพน้เป็นอิสระจากส่ิงภายนอกโดยส้ินเชิง เรียกวา่ สุขแห่งนิพพาน 
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บทที ่5 

 

สรุปผลการศึกษา และอภปิรายผล 

 

ในบทน้ีจะเป็น การวิเคราะห์แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และแนวความคิดแนวทาง

พุทธปรัชญา ท่ีมีผลต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 

5.1  การพฒันาทีย่ัง่ยนืตามแนวทางพทุธปรัชญา 

 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธตามแนวทางพุทธปรัชญา มีบ่อเกิด และท่ีมาจากหลักพุทธ

ธรรมแห่งพระพุทธศาสนา หมายถึง พระไตรปิฎกท่ีมีสาระตรงกนัวา่ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” แสดง

ทศันะเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวทางหลกัสากลว่าติดขดัสับสน และมองปัญหาไม่ครบ

ครอบคลุมทั้งระบบโดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิธีดาํเนินงานตามแนวทางหลกัสากลท่ีไม่ประสานกนัเองจึง

ไม่สามารถแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ ด้วยจริยธรรมแบบประนีประนอมกับธรรมชาติเป็นเพียง

หลกัการยุติปัญหาแบบชัว่คราวเท่านั้น ไม่แกท่ี้สาเหตุท่ีแทจ้ริงอีกทั้งองคก์ารสหประชาชาติเร่งรัด

พฒันาโดยใช้เศรษฐกิจแบบทุนนิยม แสดงหลกัพุทธธรรมท่ีสําคญั 4 หัวขอ้ ในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

แนวพุทธตามแนวทางพุทธปรัชญา ไดแ้ก่  

1)  การดาํเนินชีวิตแบบมชัฌิมาปฏิปทา มีลักษณะเป็นทางสายกลาง คือวิธีการ

ปฏิบติัเฉพาะเจาะจงมิใช่สายกลางระหวา่งความสุดโต่งของกามสุขซ่ึงเป็นความสุขจากการไดเ้สพ

บริโภคดว้ยความอยากท่ีไม่มีขีดจาํกดั  

2)  การฝึกมนุษยด์ว้ยระบบไตรสิกขาเป็นปัจจยัของการพฒันามนุษยต์อ้งทาํ 3 ดา้น 

พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา อยา่งบูรณาการท่ีสาํคญัมากอยา่งยิง่  

3)  มตัตญั�ุตา หลกัการฝึกหรือพฒันามนุษยใ์นพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ในเร่ือง

การผลิต การบริโภค การวภิาคแบ่งปันรายได ้รายจ่าย พระพุทธศาสนาเร่ิมตน้  

4)  ฉันทะความตอ้งการเป็นสภาพสัมพทัธ์ต่างกันออกไปตามระดับการพฒันา

มนุษยไ์ด ้

 

 

 



130 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืแนวพุทธตามแนวทางพุทธปรัชญา หมายถึงการพฒันาแยกเป็น 2 ส่วน  

1)  การพฒันาคน เรียกวา่ ภาวนา  

2)  การพฒันาวตัถุพฒันาสภาพแวดลอ้ม เรียกวา่ วฒันา หรือ พฒันา มีหลกัการ และ

แนวคิดวา่ การพฒันามนุษยต์ามหลกัการทางพระพุทธศาสนา ท่ีตอ้งทาํเป็นกระบวนการพฒันาคน

ตามหลกัการของพระพุทธศาสนาท่ีเนน้การพฒันาระบบการดาํเนินชีวิตของคนทั้งดา้นพฤติกรรม 

จิตใจ และปัญญา เพื่อใหเ้ป็นปัจจยัหลกัในการประสานและบูรณาการระบบความสัมพนัธ์แบบองค์

รวมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์และความสุขร่วมกนัระหวา่งบุคคล สังคม และสภาพแวดลอ้ม 

แนวคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธตามแนวทางพุทธ

ปรัชญา กล่าวไว ้4 อยา่ง คือ  

1)  มนุษยก์็เป็นส่วนหน่ึงในระบบความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยันั้น  

2)  ชีวิตและการกระทาํของมนุษย์ย่อมเป็นไปตามระดับความสัมพนัธ์แห่งเหตุ 

ปัจจยั และทาํใหเ้กิดผลตามระบบเหตุปัจจยันั้นดว้ย  

3)  ไตรสิกขาจริยธรรมจึงมีความหมายเท่ากับการศึกษา เม่ือมนุษย์พฒันาแล้วก็

สามารถเขา้ถึงอิสรภาพและความสุขท่ีเกิดจากภายในของมนุษยเ์องไดจ้ริง  

4)  ศกัยภาพของการพฒันา คือการทาํใหค้นสามารถทาํใหค้วามขดัแยง้มีความหมาย

เป็นความประสานเสริม กลมกลืนซ่ึงกนัและกนั ทาํใหเ้กิดความสมบูรณ์และดุลยภาพ  

ซ่ึงความสามารถของมนุษยท่ี์พฒันาแลว้จะประยกุตเ์ขา้กบัปัญหาสภาพแวดลอ้มทั้งหมดได้

และแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธตามแนวทางพุทธปรัชญา ทาํให้เกิดหลกัการท่ีเป็นผลต่อ

การแกปั้ญหาของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้ดงัน้ี  

1)  ในแง่ศกัยภาพ คือ มนุษยพ์ฒันามากข้ึนธรรมชาติแวดล้อมอยู่ดีมากข้ึน ได้รับ

ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายกลมกลืน  

2)  ในแง่อิสรภาพ มนุษยมี์อิสรภาพจากภายใน ไม่ข้ึนต่อหรือตอ้งพึ่งพาวตัถุส่ิงของ

บาํเรอความสะดวกสบายภายนอก  

3)  ในแง่ความสุข มนุษยฝึ์กฝนพฒันาตนถึงระดบันิรามิสสุขแบบแบบถาวรท่ีมี

ประจาํอยูใ่นตวัมนุษย ์ 

4)  ภาวะของมนุษย ์ยอมรับว่าแตกต่างหลากหลายทั้งแนวตั้งคือระดบัการพฒันา 

สามารถนาํศกัยภาพมาใช้ไดใ้นการดาํเนินชีวิตท่ีมีความสุขเป็นอิสระไดแ้ละอยู่ร่วมกนัเป็นหน่ึง

เดียวของสังคมดว้ยความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกลูต่อกนั  

5)  ความสัมพนัธ์หรือฐานะเชิงปฏิบติัการ มนุษยท่ี์พฒันาตนแลว้มีปัญญาจดัการใช้

ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อประโยชน์เก้ือกูลต่อธรรมชาติและส่งผลดีทั้งระบบมนุษย์ สังคม 

ธรรมชาติแวดลอ้ม 
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เป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแนวพุทธตามแนวทางพุทธปรัชญา คือ 3 ระบบ  

1)  ระบบการพฒันาเศรษฐกิจ (Economic Development) โดยมีการนาํวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกบัการพฒันามนุษย ์(Human 

Development)  

2)  ระบบการพฒันาคน ซ่ึงใชค้าํวา่ ภาวนา โดยการพฒันาคนให้ครบทั้ง 3 ดา้น คือ 

ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา การนําเอาปัญญา (Wisdom) กับศีล (Ethics) มา

ประสานกนั โดยมีจิตใจ (Mental Qualities) เป็นตวัเช่ือมซ่ึงจะนาํไปสู่การสร้างจริยธรรม (Ethics) 

และทั้งหมดน้ีเรียกวา่ แดนของภาวนา  

3)  ระบบการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

แนวทางแกปั้ญหาของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแนวพุทธตามแนวทางพุทธปรัชญา เสนอ

แนวทางแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการพฒันา 2 ส่วน  

(1)  วิธีการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ซ่ึงเป็นการพฒันาแบบแยกส่วน 3 ประเด็น คือ 1) 

ท่าทีต่อธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 2) พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ  3) การสร้างสรรคใ์ชว้ิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย ี 

(2)  วิธีแก้ปัญหาในระบบใหญ่ ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมเคยชินระดบับุคคล  2) 

พฤติกรรมเคยชินระดบัสังคม วฒันธรรม 3) แนวทางแกปั้ญหาดว้ยความเห็นแก่ตวั 

กระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแนวพุทธ ดงัน้ี 

1)  การพฒันาพฤติกรรม เรียกรวมว่า ศีลแยกย่อยออกเป็น อินทรียสังวร คือ รู้จกั

อินทรีย ์เช่น ตา หู ให้ดูฟังเป็น เพื่อประโยชน์ท่ีมุ่งเน้นเพื่อการศึกษาไม่ติดหลงในการเสพบริโภค 

ปัจจยัปฏิ เสวนา คือ กินใช้เสพบริโภคด้วยปัญญาโดยรู้จกัประมาณ สัมมาอาชีวะ คือ ประกอบ

อาชีพสุจริต ซ่ึงไม่เบียดเบียน แต่การสร้างสรรคเ์ก้ือกลู และทาํใหซ่ื้อตรงตามจุดหมาย กบัทั้งไดเ้ป็น

โอกาสในการพฒันาชีวิตของตน วินยับญัญติั คือรักษากติกาของชุมชนหรือสังคม โดยถือเป็นขอ้

ปฏิบติัในการฝึกตน เพื่อให้วิถีชีวิตร่วมกนันั้นเป็นเคร่ืองเอ้ือโอกาสในการกา้วสู่จุดหมายของการ

พฒันาชีวติโดยมีตนเองเป็นส่วนร่วมในการสร้างสภาพเอ้ือโอกาสนั้น  

2)  การพฒันาจิตใจ ซ่ึงมีเจตจาํนงท่ีเป็นตวัช้ีนาํกาํหนดพฤติกรรม สภาพจิตท่ีพอใจ

มีความสุข ทาํใหพ้ฤติกรรมมีความมัน่คง เรียกวา่ สมาธิ  

3)  การพฒันาปัญญา ให้รู้เขา้ใจตามความเป็นจริง และระบบการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จะ

เกิดข้ึนเม่ือระบบความสัมพนัธ์ขององค์รวมใหญ่ อนัประกอบด้วย มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ 

เทคโนโลย ี
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ประโยชน์ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแนวพุทธตามแนวทางพุทธปรัชญา ไดแ้ก่  

1)  ชีวติมีความสุขสดช่ืนร่ืนรมยท่ี์มนุษยไ์ดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติอนัร่มร่ืน  

2)  มนุษยมี์ความเอ้ืออารีเมตตาไมตรีต่อธรรมชาติ  

3)  การรู้จกัคุณค่าทรัพยากรใชด้ว้ยความรู้จกัพิจารณาคุณค่าแทไ้ม่เสพบริโภคดว้ย

ความลุ่มหลงมวัเมามุ่งหมายประโยชน์แก่สาธารณะประโยชน์  

4)  การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งถอนรากถอนครอบงาํของกิเลส เม่ือคนบรรลุ

ถึงอิสระภายในความสุขจากอิสรภาพท่ีแทจ้ริง  

5)  มนุษยมี์ปัญญาเขา้ถึงความจริงตรงตามธรรมชาติระบบองคร์วมใหญ่ของสังคม 

อนัไดแ้ก่ มนุษย ์สังคม และ ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มกลมกลืนประสานกนั กระทัง่โลกเกิดสันติสุข

ต่อเน่ืองสืบไป  

6)  มนุษยจ์ะเป็นผูส้มบูรณ์ในธรรมและธรรมชาติแวดล้อมได้รับประโยชน์อย่าง

เตม็ท่ีเท่าๆ กนั ประโยชน์ขอ้น้ีเป็นประโยชน์มัน่คงถาวรอาํนวยประโยชน์ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต

สืบไป 

 

5.2  ความสอดคล้องต่อเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ตามเป้าประสงค์ 17 ข้อ  

 

จากการศึกษาพุทธปรัชญาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแลว้นั้น สามารถสรุปไดว้่า หากตอ้งการ

ให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมาย 

(Proposed Goals) ทั้งดา้น ยุติความยากจน  ยุติความหิวโหย มีสุขภาพดี  มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ  สุขอนามยั พลงังาน  เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ความเสมอ

ภาค  มีความปลอดภยั  มีรูปแบบการบริโภค และผลิตท่ีย ัง่ยืน  ปฏิบติัการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กบั

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยืนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  การใชร้ะบบนิเวศอยา่ง

ย ัง่ยืน สังคมท่ีสงบสุข และความร่วมมือระดบัโลก ลว้นสามารถนาํแนวคิดพุทธปรัชญามาปรับใช้

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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