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Buddhist Philosophy Study for Sustainable Development
ชัชฎาภรณ์ อยูเ่ ย็นเป็นสุข *
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวทางพุทธ
ปรัชญา เพื่อวิเคราะห์หาแนวความคิดพุทธปรัชญาที่มีความสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการ
วิจัยทางเอกสาร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวทางพุทธปรัชญาตั้งอยู่บนรากฐานของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม การพัฒนาตามแนวทางพุทธปรัชญาหวัง ให้สังคมมีความสงบสุข ผู้คนเลี้ยงชีพตาม
สมควรแก่กาลังทรัพย์ที่หามาได้ จึงมุ่งพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และความรู้ ของบุคคล ไปพร้อมกับการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้ งอยู่บนรากฐานของวัตถุนิยมที่มี
วัตถุเป็นเป้าหมายของชีวิตและเครื่องวัดความเจริญของสังคม ตระหนักถึงปัญหาของการพัฒนาอย่างไม่สมดุล
โดยไม่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การนาหลักธรรมตามแนวทางพุทธปรัชญา เช่น มรรค 8 ที่เน้นการปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา มาประยุกต์ใช้โลกในปัจจุบันที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
คาสาคัญ การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดพุทธปรัชญา
Abstract
This is a study of development concepts in the Buddhist philosophy and the
sustainable development so as to analyze the concordance between the sustainable
development and the Buddhist philosophy. This is a documentary research with related
concepts and theories.
It is found that concepts on sustainable development and Buddhist philosophy are
based on the development of quality of life and society. The Buddhist philosophy emphasized
on an individual’s internal development in terms of behavior, mind, and intellect according to
the Buddha’s teaching. While the sustainable development concepts emphasized on
materialism, which is the goal of life and the symbol of progress, caused an imbalance
development, with a lack of an environmental development. Therefore, the practice of
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Buddhist philosophy such as the Noble Eightfold Path, emphasized education and human
training practices based on the Threefold Training, with the application of science and
technological education for the quality of life, could be a part of sustainable development
Keywords: sustainable development, Buddhist philosophy
ที่มาและความสาคัญ
การพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มมีความสาคัญมากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ในโลก เมื่อ
พิจารณาจากการประชุมสุดยอดของโลกทางด้านสิ่ งแวดล้อม )Earth Summit) ที่ประเทศบราซิล ใน พ.ศ.
2535 ซึ่งประเทศสมาชิก ขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งไทย ได้ร่วมลงนามในแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรียกว่า แผนปฏิบัติการ 21 )Agenda 21( ถือเป็นพันธกรณีที่แต่ละประเทศต้องแสวงหาแนวทางที่ เหมาะสม
เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ประเทศไทยได้รับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มาบรรจุไว้ในแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยดาเนินงานอย่างเป็นองค์รวม เพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสังคม )สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546 : คานา( จึงมองการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปตามแนวคิดของฝ่าย
ตะวันตก ที่เน้นความเจริญด้านเทคโนโลยีและวัตถุ ว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน การที่ประเทศไทยน าแนว
ทางการพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรมที่เจริญแล้วมาใช้ ทาให้ประเทศมีความเจริญ ทางด้านเทคโนโลยีและ
วัตถุมากขึ้น แต่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจอันเป็นส่วนสาคัญทีท่ าให้สังคมเกิดปัญหา จึงมีผู้นาเอาแนวคิดทาง
พุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่นาเอาพุทธปรัชญาเข้ามาเป็นหลักหรือส่วนเสริม ในแง่แนวความคิด หลักการ
เป้าหมาย และวิธีการ เห็นได้จากวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 เรื่อง คือ การศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนในทัศนะของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ของสุทธิพร รัตนธร ศรัทธา )2553( ที่แสดงให้เห็นปัญหาและ
สาเหตุของการพัฒนา กับเป้าหมายและทางแก้ไขตามที่ปรากฏในหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development) ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ )ป.อ.ปยุตฺโต( ทีป่ ระมวลวิธีการแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม
เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบพุทธ ในขณะที่ วิทยานิพนธ์ของพิราวรรณ ชนะพาห์ )2551( ศึกษากระบวนทัศน์
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ที่สาคัญคือ
หลักไตรสิกขา ทีม่ ีการปฎิบัติโดยยึดทางสายกลางไม่เบียดเบียนผู้อื่น
เมื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ )Millennium Development Goals
– MDGs) สิ้นสุดลงในพ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติได้จัดทาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน )Sustainable
Development Goals–SDGs) 17 ข้อ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี จนเป็นข้อสังเกตว่า การจัดทา
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้ อนี้ สามารถใช้หลักพุทธปรัชญาของพระพุทธเจ้าไว้เป็นแนวทางได้หรือไม่
และสามารถใช้หลักธรรมอริยมรรคมีองค์ 8 ในการประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวความคิด หลักการ วิธีการ และเป้าหมายของพุทธปรัชญาเรื่อง
อริยมรรค กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิธีดาเนินการวิจัยและขอบเขตการศึกษา
การศึกษาพุทธปรัชญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบทความนี้ เป็นการศึกษาในเชิงพุทธปรัชญา โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ )Qualitative Research( เป็นแนวทางในการวิจัย โดยค้นคว้า รวบรวม และศึกษา
วิเคราะห์จากเอกสาร )Decumentary Analysis( ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร พระไตรปิฎกออนไลน์
และอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การพัฒนาทีย่ ั่งยืน. ของสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ )ป.อ.ปยุตฺโต( ครั้งที่ยังเป็น พระธรรมปิฎก )2539( พระไตรปิฎกสาหรับผู้บวชใหม่และชาว
พุทธทั่วไป ของ แสง จันทร์งาม และอุทัย บุญเย็น )2559)
2. วิธีการศึกษา นาข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดพุทธปรัชญาและแนวความคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาวิเคราะห์เนื้อหา )content analysis โดยเทียบเคียงทางเอกสารและแนวคิดที่สื่อจากข้อความในเอกสาร
เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ทางแนวคิด จุดประสานและจุดแตกต่างระหว่างแนวคิด หลักการ รูปแบบ และ
วิธีการของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ )ป.อ.ปยุตฺโต( และองค์การสหประชาชาติ ว่ามีลักษณะอย่างไร แล้ว
สรุปผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนา )Description)
การพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development)
การพัฒนาที่ยั่งยืน )Sustainable development) หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ภายใต้
ศักยภาพของระบบนิเวศวิทยาของโลก มีส่วนประกอบพื้นฐานที่สาคัญ 3 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม )Barbier, Edward B., 2016: www.ssrn.com( ในการดารงชีวิตของ
มนุษย์นั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีเป้าหมายให้เกิดมาตรฐานการดารงชีวิตที่สูง ได้แก่ การขจัดความยากจน
การสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสอย่างเสมอภาคในสังคมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การขจัดความไม่รู้หนังสือ
และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการเตรียมอนาคตที่ดีให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ดังนั้น เป้าหมายของการ
พัฒนาจึงเป็นไปเพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตและเพิ่มผลผลิตที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเพียงพอให้แต่ละ
ประเทศนาไปพัฒนาร่างกายและจิตใจของประชากรได้
“ความยั่งยืน” เป็นคาที่มีความหมาย เนื่องจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันสะท้อนถึงปัญหาที่
เผชิญอยู่มากมาย เช่น การใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การจัดการน้าที่ขาดการอนุรักษ์และก่อให้เกิด
ความแห้งแล้ง การเพิ่มประชากรอย่างไร้ทิศทาง การเบี่ยงเบนของการใช้สิทธิมนุษยชน และการสร้างสิทธิ
มนุษยชนที่ยังไม่สามารถขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้าทางโอกาสได้ การใช้สิ่งอานวยความสะดวกอย่าง
ฟุ่มเฟือย จะเห็นได้ว่า ระบบบริโภคนิยมก่อให้เกิดความสูญเสียและทาให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างมาก
ปัญหาเหล่านี้อาจสรุปเป็นปรากฏการณ์ที่โลกในปัจจุบันกาลังเผชิญอยู่ 2 ประการ ได้แก่ 1) ประชากรที่เพิ่มขึ้น
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อย่างนอกเหนือการควบคุม สหประชาชาติ ได้สารวจและรายงานว่า ประชากรในปัจจุบันจานวน 7 พันล้านคน
ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจากัดและมีปริมาณถดถอยลงเรื่อย ๆ จะมีใช้ไม่เพียงพอกับคนรุ่นต่อ ๆ ไป
และ 2( พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากระบบบริโภคนิยม )consumerism) ที่ให้เกิดนิสัยฟุ่มเฟือย ใช้สอย
ทรัพยากรโดยไม่จาเป็น คานึงถึงแต่เพียงความสะดวกจึงสะสมทรัพยากรไว้ใช้เกินความจาเป็นและเกินความ
ต้องการ ทาให้เกิดภัยพิบัติอันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรจานวนมาก เช่น ภาวะโลกร้อน แผ่นดินไหว น้าท่วม
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง )climate change) จนอยู่นอกเหนือความสามารถทีม่ นุษย์จะป้องกันได้ ดังนั้น “ความ
ยั่งยืน” จึงเป็นการทาให้เกิดความคงที่และความต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากร การด ารงชีวิตอย่างสมดุลกับ
ธรรมชาติ ที่ผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุด )กาญจนา เงารังษี,
2559:14(
การประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ที่นครริโอเดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล ใน พ.ศ. 2535 ไดใหหลักการที่จะชวยใหรัฐบาลหรือสถาบันของประเทศตาง ๆ ใชนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเสนอแนะให้พิจารณาเรื่องสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ควบคูกันไปกับประเด็นของ
ความยากจน ความเสมอภาค คุณภาพชีวิต และการปกปองสิ่งแวดลอมของโลก การประชุมผูนาโลก )World
Summit) เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่นครโจฮันเนสเบอรก ประเทศแอฟริกาใต ใน พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึง
สามเสาหลักที่สัมพันธกันของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางดานสังคม
และการปองกันทางดานสิ่งแวดลอม ที่ดาเนินการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดย
มีความเขาใจเรื่องความซับซอนและความสัมพันธระหวางกันของปญหาวิกฤติเหลานี้ เชน ความยากจน การ
บริโภคอยางสุรุยสุราย ความเสื่อมลงดานสิ่งแวดลอม ความเสื่อมของสังคมชานเมือง การเพิ่มของประชากร
ความไมเสมอภาคทางเพศ สุขภาพ ความขัดแยง และความรุนแรงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความพยายามที่เปน
รูปธรรมจากผลการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คานึงถึงประเด็นปญหาเหล่านี้ ปรากฏในลักษณะของ
พันธกิจที่ตองทา เชน การประหยัดน้า การมีระบบสุขาภิบาลที่ดี การสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสม การบริการ
พลังงานที่สะอาดและทันสมัย ตลอดจนการแกปญหาการเสื่อมถอยของระบบนิเวศ )สุริยา เหมตะศิลป, 2550:
www.edu.tsu.ac.th(
เมื่อปี 2543 องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้าหมายของการพัฒนาสหัสวรรษ )The Millennium
Development Goals-MDGs( ไว้ 8 ด้าน ได้แก่
1 Eradicate Extreme Hunger and Poverty ขจัดความหิวโหยและความยากจน
2 Achieve Universal Primary Education บรรลุการศึกษาพื้นฐานสากล
3 Promote Gender Equality and Empower Woman ส่งเสริมความเสมอภาคของเพศสภาพ
และพลังสตรี
4 Reduce Child Mortality ขจัดอัตราการตายของทารก
5 Improve Material Health ปรับปรุงสุขภาพด้านวัตถุ
6 Combat HIV / AIDS, Malaria and other diseases ต่อสู้โรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคต่าง ๆ
7 Ensure Environment Sustainability ยืนหยัดความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม
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8 Develop a Global Partnership for development พัฒนาภาคีโลกเพื่อการพัฒนา
เป้าหมายทั้ง 8 ดังกล่าวเป็นปัญหาที่ ก าลังจะเกิดขึ้นในสหัสวรรษ จึงต้องด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาโดยเร็ว ประเทศสมาชิกจึงต้องทาวิจัย ส ารวจ และก าหนดยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายทั้งหมด
)กาญจนา เงารังษี , 2559 : 14( เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้น าจาก 180 ประเทศทั่วโลกในองค์การ
สหประชาชาติได้ร่วมทาข้อตกลงกันว่า จะทาโลกดวงนี้ขึ้นอีกครั้งโดยการร่วมมือร่วมใจกัน สร้างอนาคตให้โลก
ดวงนี้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ซึ่งก็คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน )Sustainable Development Goals)
หรือ SDGs มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย )Goals) รวม 169 เป้าประสงค์ )Targets) เพื่อ
มุ่งขจัดความยากจนทุกรูปแบบ รวมทั้งสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หากทุกฝ่าย
ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ภายในปี 2573 วิกฤตต่าง ๆ ในโลกจะลดน้อยลง
มนุษย์จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น )SUSTAINABLE LIFE, 2558 : www.sustainablelife.co( เมื่อพิจารณาจาก
ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
1. ประชาชน : ขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย ลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม
2. ความมั่งคั่ง : ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดสี อดคล้อง กับธรรมชาติ
3. โลก : ปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศเพื่อคนรุ่นหลัง
4. สันติภาพ : การอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ
5. หุ้นส่วนความร่วมมือ : ร่วมมือและดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก
)United Nations Thailand, 2560 : www.un.or.th(
พุทธปรัชญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Buddha for Sustainable Development )
พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ หรือศาสนาแห่งความเพียรพยายาม )องฺ.ติก. 20/577/369)
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ การอ้อนวอนหรือการหวังผลดลบันดาลจากสิ่งเหนือ
ธรรมชาติเพื่อให้ตนประสบความสุขหรือความสาเร็จในชีวิตไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ ในแง่ของ
หลักธรรม พุทธศาสนาที่สามารถพิสูจน์ได้จึงมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ พุ ทธศาสนาเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถ
สัมผัสรับรู้ได้ตลอดเวลา เพราะใจความสาคัญของหลักธรรมเป็นเรื่องของปัญหาชีวิตและวิธีการแก้ปัญหาชีวิต
หรือที่เรียกว่า “ทุกข์และความดับทุกข์” ดังที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้าว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทั้งในกาลก่อนและใน
บัดนี้ เราสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น” (ม.มู. 12/286/276)
แม้ผลแห่งการแสวงหาทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้า จะเป็นการบรรลุธรรมขั้นสูง คือ ความหมดกิเลส
ทั้งปวง อันเป็นเป้าหมายขั้นโลกุตตระ ซึ่งอาจดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของปุถุชนหรือฆราวาส
ทั่วไปที่ยังดาเนินชีวิตอยู่ในวงจรของความอยาก ความต้องการ ความสะดวกสบาย การมีบ้าน มีรถ มีตาแหน่ง
หน้าที่การงานที่ดี มีเครื่องอานวยความสะดวกและสิ่งน่าใคร่น่าพอใจต่าง ๆ แต่หากได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่าง
ถ่องแท้จะพบว่า พุทธศาสนาไม่ได้ละเลยการด าเนินชีวิตของปุถุชนหรือฆราวาสเลย ทั้งยังมีหลักธรรมที่
สนับสนุนส่งเสริมให้การดาเนินชีวิตเป็นไปในครรลองที่ดีอยู่มาก แม้แต่หลักธรรมขั้นสูงก็ยังสามารถนาแนวคิด
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างสามัญได้ หลักธรรมทางพุทธศาสนาจึงมีความครอบคลุมทั้งในส่วนการ
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ISSN: 1513-4563

160

การศึกษาพุทธปรัชญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปฏิบัติขั้นที่ยังเกี่ยวข้องกับกิเลส หรือขั้นสาหรับปุถุชน เรียกว่า “โลกิยธรรม” และขั้นที่บริสุทธิ์จากกิเลส หรือ
ขั้นส าหรับพระอริยบุคคล เรียกว่า “โลกุตตรธรรม” (อภิ.สงฺ. 34/911/355) หลักธรรมทางพุทธศาสนาทั้ง 2
ระดับ จาแนกได้เป็น 2 ลักษณะกว้าง ๆ ดังนี้
1) หลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” หมายถึง ความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์
ตามกระบวนการของธรรมชาติ
2) ข้อปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” หมายถึง หลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน
ผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลสาเร็จ คือ ความสุข ความสะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระที่สามารถมองเห็นได้
ในชีวิตนี้ )พระพรหมคุณาภรณ์ )ป.อ.ปยุตฺโต(, 2546:6)
สรุปลักษณะทั้งสองนี้ได้ว่า หมายถึง หลักความจริงและหลักความดี พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ
กล่าวคือ หลักความจริงก็เป็นจริงตามธรรมชาติ เมื่อเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คน ก็จาเป็นต้องวางท่าทีกับความ
จริงให้ถูกต้อง เช่น ชีวิตเป็นองค์รวมของขันธ์ 5 จึงมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปตามสามัญลักษณะ หรือไตร
ลักษณ์ และเป็นไปตามกฎแห่งกรรม เป็นความจริงที่บริสุทธ์ตามกระบวนการธรรมชาติ ไม่อาจปฏิเสธได้ หาก
พยายามปฏิเสธหรือวางท่าทีไม่ถูกต้อง เข้าใจผิด ปฏิบัติผิด ผลก็คือ ความทุกข์ แต่หากรู้ เข้าใจและยอมรับตาม
ความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่น จึงเรียกว่าปฏิบัติถูก การปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นหลักความดี ผลของการปฏิบัติ
ถูก คือ การดับทุกข์หรือความสุข ความสาคัญอันเป็นบทสรุปหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือสิ่งที่นามาซึง่ ความสุข
และความดีงาม ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว
ย่อมน าสุขมาให้ ข้อนี้เป็นประโยชน์ ในเมื่อประพฤติธรรมดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ตกไปสู่ที่ต่าทราม”
)ขุ.เถร. 26/332/314)
หลักธรรมทางพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เน้นถึงการดารงอยู่และการพัฒนา ทั้งชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
และจะเป็นผลดีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมีการอาศัยกันอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติภายนอกและ
ภายในตัวมนุษย์เอง การแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงต้องเป็นการพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่
เป็นการพัฒนาที่ที่ยึดประโยชน์สุขของคนและสรรพสิ่งในโลกเป็นสาคัญ หลักธรรมที่สามารถนามาใช้แนวคิดเชิง
ประยุกต์ใช้มานาเสนอไว้เพียงบางประการที่เป็นหลักสาคัญและมีส่วนสนับสนุนแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
เสนอหลักอัฏฐังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์ 8 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท อัฏฐังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์ 8
แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแนวทางการปฏิบัติธรรม คือ พระธรรมเทศนาชื่อว่า
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มรรคมีองค์ 8 หรือมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งมีสัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ 4 ซึ่ง
การปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 นี้ ก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า วยธมฺมา สงฺขารา
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราจักเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไป
เป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ดังนี้ เป็น
วาจาครั้งสุดท้ายของตถาคต )พระอานาจ ขนฺติโก )ภาคาหาญ(, 2554 : 15(
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ทางสายกลาง จึงเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนาไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดับทุกข์
ปลอดปัญหา ไม่ติดข้องในที่สุดทั้งสอง คือ 1. กามสุขัลลิกานุโยค )การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุข( 2. อัตตกิลมถานุ
โยค )การประกอบความลาบากเดือดร้อนแก่ตนเอง( ความแน่นอนของทางสายกลางนั้นอยู่ที่ความมีจุดหมาย
หรือเป้าหมายที่แน่ชัด เมื่อมีเป้าหมายหรือจุดหมายที่แน่นอนแล้ว ทางที่นาไปสู่จุดหมายนั้น จึงเป็นการกระทา
ที่ตรงจุด พอเหมาะที่จะให้ผลตามเป้าหมาย ทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา มีจุดหมายอยู่ที่ความดับ
ทุกข์หรือภาวะหลุดพ้นเป็นอิสระไร้ปัญหา มรรคคือระบบความคิดและการกระทา หรือการดาเนินชีวิตที่พอดีให้
ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมาย คือความดับทุกข์ มรรค 8 จึงเป็นทางสายกลาง เป็นทางแห่งปัญญา )องฺ.ปญฺจก.
)ไทย( 22/214/357.( ดังจะอธิบายเรื่องมรรคมีองค์ 8 ได้ต่อไปนี้
1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ เริ่มจากความเข้าใจปัญหาของตน ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งความรู้และความมีเหตุผล เป็นทาง
แห่งการรู้ เข้าใจ ยอมรับ และกล้าเผชิญหน้า กับความจริงของโลกและชีวิต สัมมาทิฐิ ความเห็นถูก ความ
เห็นชอบ คือความเห็นที่มีเหตุผลก่อให้ เกิดในทางที่ดี ได้แก่เห็นอริยสัจ )รู้อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทาให้เห็น
กระแสแห่งชีวิต( อันเป็นส่วนหนึ่งของมรรคมีองค์ 8 )เดือน คาดี, 2534 : 29-40(
สัมมาทิฏฐิถือเป็นทางปฏิบัติที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวกาหนดให้การกระทาหรือพฤติกรรม
อื่น ๆ ที่ตามมา เป็นกุศลหรืออกุศล พระไตรปิฎกได้อธิบายความสาคัญของสัมมาทิฏฐิในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1.1( สัมมาทิฏฐิในฐานะเป็นเหมือนนายสารถีดังพุทธพจน์ที่ว่า “ทางนั้นชื่อว่าทางตรง ทิศนั้นชื่อว่าไม่
มีภัย รถชื่อว่าไม่มี เสียงดังประกอบด้วยล้อ คือธรรม มีหิริเป็นฝา มีสติเป็นเกราะกั้น ธรรมรถนั้น เราบอกให้มี
สัมมาทิฏฐินาหน้าเป็นนายสารถี” )ส .ส. )ไทย( 15/144/45.( สัมมาทิฏฐิจึงเป็นเหมือนนายสารถีผู้รู้จักเส้นทาง
เป็นอย่างดี
1.2( สัมมาทิฏฐิในฐานะเป็นบุพนิมิตแห่งการตรัสรู้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์
กาลังจะอุทัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใด สัมมาทิฐิก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นตัวนาเป็นบุพนิมิต
เพื่อการตรัสรู้อริยสัจ 4ประการ” )ส .ม. )ไทย( 19/1720/553.( ข้อความในพุทธพจน์ตรงนี้เปรียบเทียบให้เห็น
บทบาทของสัมมาทิฏฐิในฐานะ “บุพนิมิต” คือ เครื่องหมายที่บอกให้รู้ล่วงหน้า หรือเป็นการบอกเหตุการณ์
ล่วงหน้าว่า กาลังจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตามมา )พระพรหมคุณาภรณ์ )ป.อ.ปยุตฺโต(, 2539:2(
1.3) สัมมาทิฏฐิในฐานะเป็นบ่อเกิดและส่งเสริมกุศลธรรมทั้งปวง ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย
เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึง่ ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อ
ความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น เหมือนสัมมาทิฏฐินี้เลย” )องฺ.เอก. )ไทย( 20/190/43(.พุทธพจน์ตรงนี้แสดงให้เห็น
บทบาทและความสาคัญของสัมมาทิฏฐิใน 2 ประเด็น ได้แก่ การทากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและการทา
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ดีขึ้น
2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง คิดหาทางออกไปจากทุกข์ตามกฎแห่งเหตุผลที่เห็นชอบ
มาแล้วในข้อสัมมาทิฏฐิ โดยการไม่เพ่งร้าย การไม่ทาทุกข์ให้แก่ผู้อนื่ แม้เพราะเผลอ รวมทั้งความใส่ใจถูกต้อง
ทุกอย่าง ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งที่มนุษย์ไม่ประสงค์ ดังต่อไปนี้
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2.1( ความดาริที่ปราศจากราคะหรือโลภะ ที่พาให้จิตหมกมุ่น ติดข้องพันพัวอยู่แต่สิ่ง ที่สนองความ
อยากต่าง ๆ มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ตลอดถึงความคิด ที่จะนาพาตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสเข้าสู่ความ
เป็นอิสระ
2.2( ความด าริที่ปราศจากการคิดพยาบาท เคียดแค้นชิงชัง ขัดเคือง หรือการคิดเห็นในแง่ร้าย
ต่าง ๆ หากแต่มุ่งคิดในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์เกื้อกูล มีความเมตตา ความปรารถนาดี หวังความสุข ความ
เจริญของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
2.3( ความด าริปราศจากโทสะไม่มุ่งร้ายท าลายใคร มี แต่ความคิดที่อยากช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
ความคิดเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างจิตให้เกิดการพัฒนา มีค วามก้าวหน้าในทางธรรม พ้นจากบาปอกุศล สามารถ
ละจากความดาริที่ผิดทั้งมวลได้
3. สัมมาวาจา คือ เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนางดเว้นจาก
การพูดค าหยาบ เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ )ม.มู. )ไทย( 12/135/126(.สัมมาวาจาเป็นทางดับสนิท
ส าหรับบุคคลผู้เจรจาผิด เป็นทางหลีกเลี่ยงส าหรับบุคคลผู้เจรจาผิดบุคคลบางคนในโลกนี้ )ม.มู. )ไทย(
12/440/474(. คือ 1. เป็นผู้พูดเท็จ 2. เป็นผู้พูดส่อเสียด 3. เป็นผู้พูดค าหยาบ 4. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ ความ
ประพฤติสม่าเสมอ คือ ความประพฤติธรรมทางวาจา มี 4 ประการ คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ )ม.มู. )ไทย(
12/441/476-477(. คือ 1. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ 2. เป็นผู้ละเว้นขาดการจากการพูดส่อเสียด 3.
เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดคาหยาบ 4. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ
4. สัมมากัมมันตะ คือ เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ เจตนางดเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม )ม.มู. )ไทย( 12/135/126(. โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
4.1( เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู
มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์
4.2( เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ คือ ไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น
ซึ่งอยู่ในบ้าน หรือในป่า ที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย
4.3( เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไม่เป็นผู้ประพฤติละเมิดในสตรีที่อยู่ในความ
ดูแลของมารดา ที่ อยู่ในปกครองของบิดา ที่อยู่ในปกครองของมารดาบิดา ที่อยู่ปกครองของพี่ชายน้องชาย
ที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาว ที่อยู่ในปกครองของญาติ ที่ประพฤติธรรมมีสามี มีกฎหมายคุ้มครองโดย
ที่สุด แม้สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้ )ม.มู. )ไทย( 12/441/476.(
5. สัมมาอาชีวะ ความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา คือ “อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉา
อาชีวะแล้ว สาเร็จการเลี้ยงชีพ ด้วยสัมมาอาชีวะ” )ม.มู. )ไทย( 12/135/126( พุทธศาสนามองเป้าหมายของ
อาชีวะโดยมุ่งเน้นเกณฑ์ขั้นต่าที่มนุษย์ต้องการในชีวิต คือ มุ่งให้ทุกคนมีปัจจัย 4 พอเพียงที่จะเป็นอยู่ เป็นการ
ถือเอาคนเป็นหลัก มิใช่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ความมีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ ซึ่งเป็นการถือเอาวัตถุเป็นหลัก ความมี
ปัจจัย 4 พอแก่ความต้องการของชีวิต หรือแม้มีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ ก็มิใช่จุดหมายในตัวเอง เพราะเป็นเพียง
ขั้นศีล เป็นวิธีการขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยให้ก้าวต่อไปยังจุดหมายที่สูงกว่า จึงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพจิต
และพัฒนาปัญญาเพื่อความมีชีวิตทีด่ ีงามและการประสบสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป บางคนมีความต้องการวัตถุเพียง
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เท่าที่พอเป็นอยู่ แล้วหันไปมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพจิตและปัญญา บางคนยังไม่พร้อมและชีวิตยังขึ้นต่อ
วัตถุมากกว่า แต่ความเป็นอยู่ของเขาไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่น
คาว่า “สัมมาชีพ” ในทางธรรม มิได้หมายเพียงการใช้แรงงานให้เกิดผลผลิต แล้วได้รับปัจจัยเครื่อง
เลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเท่านั้น แต่หมายถึงการทาหน้าที่ ความประพฤติ หรือการดารงตน
อย่างถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ทาให้เป็นผู้สมควรแก่การได้ปัจจัยบารุงเลี้ยงชีพด้วย อย่างไรก็ดี แม้จะแสวงหา
ทรัพย์โดยชอบธรรมและใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ แต่อาจยังไม่ได้ชื่อว่าปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้องทาง
ธรรมโดยสมบูรณ์ เพราะทางธรรมเน้นคุณค่าทางจิตใจและทางปัญญาด้วย ดังนั้น การวางใจวางท่าทีต่อทรัพย์
จึงต้องเป็นไปด้วยนิวรณ์ปัญญา มีความรู้เท่าทัน เข้าใจคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์ ขณะเดียวกัน
ขอบเขตแห่งคุณค่าหรือประโยชน์นั้น มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่เป็นทาส แต่เป็นนายของทรัพย์ มีทรัพย์เพื่อรับใช้
มนุษย์ เป็นอุปกรณ์สาหรับทาประโยชน์และสิ่งดีงาม ช่วยผ่อนเบาทุกข์ ทาให้มีความสุข มิใช่กลายเป็นเหตุเพิ่ม
ความทุกข์ ทาให้เสียสุขภาพจิต ทาลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ )องฺ.เอกก. )แปล( 20/394-397/47.(
6. สัมมาวายามะ คือ ความพยายามในทางที่ชอบ ความเพียรเป็นคุณธรรมสาคัญยิ่งข้อหนึ่งใน
พระพุทธศาสนา เห็นได้จากการที่สัมมาวายามะเป็นองค์มรรคประจาข้อ 1 ใน 3 ข้อ )สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ( ซึ่งต่อคอยช่วยหนุนองค์มรรคข้ออื่น ๆ ทุกข้อเสมอไป และในหมวดธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติแทบ
ทุกหมวดจะพบความเพียรแทรกอยู่ด้วยในชื่อใดชื่อหนึ่ง
ความพยายามในทางที่ชอบ ได้แก่ การประกอบความเพียรในสถานะ 4 เรียกว่า สัมมัปปธาน 4 ที่
ปรากฏในพระไตรปิ ฏ กหลายตอน )เช่ น 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( มีรายละเอียดดังนี้
6.1( สังวรปธาน คือ การเพียรพยายามป้องกันมิให้อกุศลคือ ความชั่วทุจริตทั้งหลายเกิดขึ้น
พยายามทุ่มเทสติปัญญา ฝืนใจ ข่มใจด้วยการสารวมระวังกายวาจาใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายต่อกิเลส ตัณหา อกุศล
ทั้งปวง โดยมีสติเป็นเครื่องคอยระวังมิให้บาปและอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้น
6.2( ปหานปธาน คือ การเพียรพยายามในการเลิกละบาปและอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วให้จาง
หายและหมดสิ้นไป พยายามที่จะขจัดหรือทาลายเสียซึ่งความชั่วอกุศลต่าง ๆ เช่น โลภ โกรธ หลง ฯลฯ ไม่ให้
ครอบงาจิตใจ เพราะทาให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัว อันเป็นบ่อเกิดแห่งการทาชั่ว
6.3( ภาวนาปธาน คือ การเพียรพยายามในการเพิ่มพูนกุศล คือความดีงามความสุจริต ธรรม
ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ให้เจริญงอกงามขึ้น
6.4( อนุรักขนาปธาน คือ ความเพียรพยายามในการรักษากุศล คือความดีงามที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ดารง
อยู่ไม่ให้เลือนหายไป คอยประคับประคองให้กุศลเหล่านั้นเจริญเต็มที่ ด้วยการทุ่มเทความพยายามและกาลัง
ในการปกป้องรักษาความดีนั้นไว้ตอ่ เนื่องเรื่อยไป
7. สัมมาสติสัมมาสติ คือ การคอยระลึกถึงอยู่เสมอ ภาวะที่ระลึกได้ภาวะที่ทรงจาไว้ ภาวะที่ไม่ลืมสติ
สตินอกจากหมายถึงความไม่ลืมซึ่งกับความหมายว่าความระลึกได้แล้ว ยังหมายถึง ความไม่เผลอ ความ
ระมัดระวัง ภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในอาการคอยรับรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และตระหนักว่าควรปฏิบัติ
ต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างไร โดยเฉพาะในแง่ของจริยธรรม การทาหน้าที่ของสติมักถูกเปรียบเทียบเหมือนกับนายประตู
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ที่คอยระวังเฝ้าดูคนเข้าออกอยู่เสมอ สติจึงเป็นธรรมสาคัญในทางจริยธรรม เพราะเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติ
หน้าที่ และเป็นตัวคอยป้องกันยับยั้งตนเอง ทั้งที่เตือนตนในการทาความดีและไม่เปิ ดโอกาสแก่ความชั่วการ
ฝึกฝนอบรมสัมมาสติ หรือการระลึกชอบตามหลักทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า สติปัฏฐาน 4 )ที.ม.)ไทย(
10/373/301( อันได้แก่
7.1( กายานุปัสสนา คือ การใช้สติพิจารณากายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า เป็นเพียงการ มิใช่สัตว์
บุคคล ตัวตนเราเขา )ที.ม.)ไทย( 10/374/302.(
7.2( เวทนานุปัสสนา.คือ การใช้สติพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่นเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ ให้รู้
ชัดตามสภาพที่ปรากฏขณะนั้น )ที.ม.)ไทย( 10/380/313(
7.3( จิตตานุปัสสนา. คือ การกาหนดสติพิจารณาจิตของตนเองว่าเป็นอย่างไร ในขณะนั้น คือรู้ตาม
ความเป็นจริงว่าเป็นเพียงแต่จิต มิใช่สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา )ที.ม. )ไทย( 10/381/314(
7.4( ธั ม มานุ ป ั ส สนา. คื อ การก าหนดสติ พ ิ จ ารณาธรรม ให้ ร ู ้ เ ห็ น ตามสภาพที ่ เ ป็ น จริ ง ของ
สภาวะธรรมว่า คืออะไร เป็นอย่างไร จะมีวิธีละได้อย่างไร ทาให้เจริญขึ้นได้อย่างไร )ที.ม.)ไทย( 10/382/316(
สติมีความสาคัญมากในการปฏิบัติจริยธรรมทุกขั้น การดาเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติ
กากับอยู่เสมอนั้น มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า “อัปปมาท” หรือความไม่ประมาท อัปปมาทเป็นหลักธรรมสาคัญยิ่ง
สาหรับความก้าวหน้าในระบบจริยธรรม มักให้ความหมายว่า การเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติ การระมัดระวังอยู่เสมอ
ไม่ยอมถลาลงไปในทางเสื่อม และไม่ยอมพลาดโอกาสสาหรับความเจริญก้าวหน้า ตระหนักดีถึงสิ่งที่จะต้องทา
และต้องควรทา ใส่ใจสานึกอยู่เสมอในหน้ากระทาด้วยความจริงจัง
8. สัมมาสมาธิ เป็นองค์มรรคข้อสุดท้าย และมีเนื้อหาสาหรับการศึกษามาก เพราะเป็นเรื่องของการ
ฝึกอบรมจิตใจในขั้นลึกซึ้ง เป็นเรื่องละเอียดประณีต ทั้งในแง่ที่เป็นเรื่องของจิตอันเป็นของละเอียด และในแง่
การปฏิบัติที่มีรายละเอียดกว้างขวางซับซ้อน เป็นจุดบรรจบหรือเป็นสนามรวมของการปฏิบัติสมาธิ แปลกันว่า
ความตั้งมั่นของจิต หรือ ภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กาหนด
คาจากัดความของสมาธิที่พบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือ “เอกัคคตา” แปลว่า ภาวะที่จิตมี
อารมณ์เป็นหนึ่ง คือ จิตทีก่ าหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน มีอรรถกถาทีร่ ะบุความหมายจากัดลงไป
ว่า สมาธิ คือ ภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิต และขยายความว่าหมายถึงการดารงจิตและเจตสิกไว้ใน
อารมณ์หนึ่งเดียวอย่างเรียบสม่าเสมอและไม่หวั่นไหว จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วย่อมมีกาลัง ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
8.1( อุปาจารสมาธิ ได้แก่ ความสงบที่ยังไม่ถึงขั้นฌานเพียงแต่เฉียด ๆ หรือใกล้เคียงเท่านั้น
8.2( อัปปนาสมาธิ ได้แก่ ความสงบแน่วแน่อยู่ในฌาน ตั้งแต่ปฐมฌาณจนถึงจตุตถฌาณ หรือปัจญมฌาน ที่เรียกว่า รูปฌาณ หรือ รูป สมาบัติ สัมมาสมาธิ คือ การสลัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ
ปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปี ติและสุขอันเกิดจากการวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุ ติยฌานที่มี
ความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะ
ปีติจางคลายไปมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญ
ว่า “ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข” เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถ
ฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่การปฏิบัติตามนัยนี้ เป็นข้อปฏิบัติอย่างกลาง เป็นการ
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ดาเนินทางสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” ม.มู. )ไทย( 12/33/31, ส .ม. )ไทย( 19/1081/592. เป็น
การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ อันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาซึ่ง เป็นเรื่องที่ต้องใช้ปฏิบัติ เพื่อดับทุกข์ให้ได้
โดยตรงเพราะเป็นเรื่องปัจจุบัน
ผลการศึกษาพุทธปรัชญากับแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวความคิดแนวทางพุทธปรัชญา มีแนวคิดว่า พื้นฐานเรื่องมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่แยก
จากกัน เพราะตัวมนุษย์เองเป็นธรรมชาติอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ และเน้นการพัฒนาที่คน ที่เรียกว่า ภาวนา
หมายถึงการพัฒนาทั้งด้านพฤติกรรม ความประพฤติ เป็นการพัฒนาระดับศีล ด้านจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม
เป็นการพัฒนาระดับสมาธิ และด้านปัญญา รวมเรียกว่าไตรสิกขา ทั้งสามอย่างนี้ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
สภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ขณะเดียวกันพุทธธรรมก็เป็นแนวทางหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หรือธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงพัฒนามนุษย์ สังคม และธรรมชาติ แบบองค์รวมไม่แยกส่วนออกจากกันในการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ได้ ทุกองค์ประกอบต้องมีความสมดุลสอดคล้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ต้องดาเนินไปด้วยกัน
กับชีวิตมนุษย์ในลักษณะประสานกลมกลืน มิได้เน้นเฉพาะการพัฒนามนุษย์ในมิติทางวัฒนธรรม หรือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง จึงสรุปได้ว่า แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่กว้างขวาง
เกื้อกูลลึกซึ้งกว่าแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะเหตุว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธนั้นย่อมไม่มีโทษ
ไม่มีภัย ผลกระทบข้างเคียงต่อสิ่งใด ๆ แม้ระยะเริ่มต้นหรือระหว่างการพัฒนา และตลอดจนสุดท้ายปลายทางมี
แต่คุณค่าอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งมนุษย์ ธรรมชาติ และโลกอย่างยิ่ง
การพัฒนาที่ยั่งยืนจึง หมายถึง การพัฒนาที่ดาเนินไปโดยคานึงถึงขีดจากัดของ ทรัพยากรธรรมชาติ
และตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืน มี
ข้อพิจารณา 3 ประเด็น
1. การพัฒนาที่ยั่งยืนควรได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์
2. การพัฒนาที่ยั่งยืนก่อให้เกิดความจาเป็นที่ต้องใช้สติปัญญามากพอ ๆ กับความจ าเป็นที่ต้องใช้
ความเห็น ในทางการเมือง
3. ความยั่งยืนนี้เป็นความคิดเชิงนิเวศวิทยาร่วมกับนัยทางเศรษฐกิจ
การหลักธรรมเรื่องมรรค 8 มาช่วยในการพัฒนาโดยเริ่มจากตนเอง กล่าวคือ ด้านศีล ปฏิบัติโดย
ประพฤติดีไม่ผิดศีล ไม่กล่าววาจาเท็จหรือส่อเสียด และทาอาชีพสุจริต ด้านสมาธิ ปฏิบัติโดยพยายามดารงสติ
ตั้งใจลดอกุศลที่เกิดในจิต และพิจารณากายในกาย ด้านปัญญา แยกแยะความถูกผิดและเข้าใจทิศทางที่ถูกต้อง
โดยใช้ศีลและสมาธิเป็นแรงขับให้เกิดปัญญา ทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เปรียบเสมือนการลาก
เกวียนไปอย่างพร้อมเพรียงกัน จึงสามารถเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง การปฏิบัติตนตาม
แนวทางเรื่องมรรค 8 จึงนับว่าสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากทุกองค์ประกอบของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต้องมีความสมดุลพึ่งพาซึ่งกันและกัน
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