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บทคัดย่อ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” มี

วัตถุประสงค์ ดังน้ี ๑) เพ่ือศึกษาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาทที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ๓) เพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะ

โลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ

การบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  

ดุษฎีนิพนธ์น้ีเป็นการวิจัยแบบบูรณาการหรือการผสมผสารโดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ

เอกสาร (Documentary Research) และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม (Final work Research) 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากพระไตรปิฎก ตํารา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพุทธปรัชญาเถรวาทและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๔ รูป/คน แล้วนํา

ข้อมูลที่ได้มาอธิบายในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  

 ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑. สาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สาเหตุภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ จนทําให้โลกไม่สามารถระบายความ

ร้อนได้ จึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้น และกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ 

กิจกรรมที่ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ในบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น ส่วนสาเหตุภายใน ได้แก่กระบวนการ

คิดหรือกระบวนทัศน์ของมนุษย์ทั้ง ๔ ทําให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทั้งทางกายและทางจิต ฉะน้ัน การ
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แก้ไขจะมีได้โดยการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และเปลี่ยนแนวคิดหรือสร้างแนวคิดเข้าสู่กระบวน

ทัศน์ที่ ๕ มองว่าทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติต่างพ่ึงพาอาศัยกันและรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ดี

ย่ิงขึ้น และไม่ทําลายธรรมชาติ  

 ๒. พุทธปรัชญาเถรวาทที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สรุปได้ว่า ภาวะโลก

ร้อนในความหมายทางพระพุทธศาสนาน้ัน ได้แก่ความเส่ือมศีลธรรมของมนุษย์มีผลกระทบต่อ

ธรรมชาติและเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ส่วนสาเหตุเกิดจากความไม่รู้คุณค่าของโลก ชีวิตและ

ธรรมชาติ ทําให้ใช้ธรรมชาติอย่างผิดๆ เพราะมนุษย์ขาดปัญญา จนทําให้เกิด กิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ 

โมหะ ดังน้ัน ความพอดีในการบริโภคธรรมชาติจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีศีลในการดําเนินชีวิต มี

มัตตัญญูและสันโดษ เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และมีกตัญญูและเมตตา เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิต

ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 

๓. บูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปได้ว่า วิธีการ

แก้ไขมีได้ ๒ ระดับ ได้แก่ การแก้ไขระยะสั้น คือ การลดตัณหาเพ่ือนําไปสู่การลดการใช้พลังงาน ต้อง

ใช้ศีล เพราะศีลเป็นพฤติกรรมการดําเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐาน เมื่อมนุษย์มีศีล ทําให้การบริโภคธรรมชาติก็

จะลดลงด้วย เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่ให้ดี จึงต้องมีมัตตัญญูและ

สันโดษกํากับ และมีความกตัญญูและความเมตตา เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็น

การช่วยลดการใช้พลังงานในชีวิตประจําวัน ซึ่งส่งผลให้การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นการ

แก้ปัญหาแบบย่ังยืน การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็จะไม่เกิดเร็วขึ้น การแก้ไขระยะยาว คือการใช้

ศีล รวมท้ังธรรมอ่ืนๆ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการพัฒนาตนเองใน ๔ 

ด้าน คือ พัฒนากาย หมายถึง มีปัจจัย ๔ สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมดี ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  

ได้รับการยอมรับทางสังคม พัฒนาศีล หมายถึง มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างเป็นสุข ทํา

จิตใจเป็นปกติ ไม่ถูกกิเลสหยาบครอบงํา พัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิ พัฒนาจิต หมายถึง มีจิตใจ

มั่นคง ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่าน ฝึกหัดการเจริญวิปัสสนา และพัฒนาปัญญา หมายถึง มีปัญญา รู้แจ้ง

เห็นจริงในชีวิตและโลก ทําจิตให้เข้มแข็งขึ้นและจัดการอนุสัยกิเลส เพราะกิเลสหยาบไม่ได้รับการ

ตอบสนอง การรักษาด้วยสติปัญญาเป็นการเจริญวิปัสสนาไปด้วย ก็จะทําให้จิตพ้นกิเลสได้ น้ีคือ

เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา 

๔. องค์ความรู้ใหม่ที่ได้มาจากการการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาท คือ “KMC  MODEL” ซึ่งมีความหมายดังน้ี 
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K = Knowledge หมายถึง มีปัญญาในการเข้าใจโลก ชีวิต และธรรมชาติอย่างถูกต้อง  
M = Management หมายถึง มีการควบคุมการบริโภคให้พอดีกับธรรมชาติ 

 C = Cultivation หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน ๔ ด้าน คือ การพัฒนากาย การพัฒนาศีล 

การพัฒนาจิต และการพัฒนาปัญญา 

 

 

 

Dissertation Title : Solving the Global Warming with Principles in Theravāda 

Buddhist Philosophy   

Student’s Name : Maechee  Ratree  Sompinij

Department : Buddhism and Philosophy

Dissertation Advisory Committee

Chairman : Pramethavinaiyaros (Asst. Prof. Dr.)

Advisor : Assoc. Prof. Suchao  Phaloichoom

Member : Asst. Prof. Dr. Boonruam  Khammuangsaen 

Academic Year : B.E. 2556 (2013)
 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of the dissertation entitled "Solving the Global Warming with Principles 

in Theravāda Buddhist Philosoply"  were as follows: 1) to study the causes and solutions to 

global warming, 2) to study Buddhist philosophy principles appropriate to the problem of 

global warming, 3.) to integrate the solution of global warming by Theravāda Buddhist 

philosophy, and 4) to provide guidance and to create new knowledge about the integration of 

the global warming issue with Theravāda Buddhist philosophy. 

This dissertation is an integrated research using documentary research methodology 

by studying and analyzing the data collected from the Tipitaka scriptures, texts and documents 

involved and by mixing with an in-depth interview with four experts in Buddhist philosophy 
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and environment.  The data obtained from both processes were presented in a descriptive 

analysis method. 

The results of the study showed that:-  

1. Causes and troubleshooting; external causes of global warming came from climate 

change caused by human actions. Since the world cannot cool off, average temperature was 

increasing. Human activities causing global warming were any activities which produced 

greenhouse gases in the atmosphere level. The external causes were four sets of human 

paradigms making an impact on the way of life, physically and mentally. The solution was to 

reduce greenhouse gas emissions and adjust or transform  ideas or concepts into the fifth set 

of paradigms; everything in the nature was dependent and it was the human duty to preserve 

and enrich the natural environment.  

 2. According to Theravāda Buddhist philosophy, global warming referred to the decline 

of morals among human beings and that had an effect to nature and also helped accelerate 

change faster. The other cause was from the ignorance of the value of the globe, life and 

nature.  Human beings consumed natural resources wrongly, and at the same time, their 

consumption aroused desires; greed, anger and delusion. The solution could be successful 

when human beings establish themselves on morality, live lives with contentment and have 

gratitude and loving-kindness in their mind so that they could develop their lives in harmony 

with nature and environment. 

 3. to integrate the solution of global warming with Theravāda Buddhist philosophy; the 

solution has two levels, short-term solution is to reduce the desire to contribute to the 

reduction of energy consumption. When the desires were reduced, the consumption of nature 

could be reduced too. In order to maintain the old nature or create the new things, human 

beings must have contentment, gratitude and loving-kindness to the nature and live their lives 

in accordance with the nature.  In the long-term solution, precepts and other morality could 

help support the development of life quality in four aspects; physical development with the 

four necessities in life and good environment, moral development with discipline in behaving 
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oneself and living with the others in society, mental development with mind control or 

meditation practice, and wisdom development with realizing lives and the world as they really 

are, which is the ultimate goal of development. 

4. The new knowledge derived from the integration of the solution to global warming 

by Theravāda Buddhist philosophy could be summarized in "KMC MODEL", which is defined as 

follows; 

 K refers to Knowledge in the world, life and nature accurately, 

 M refers to Management in the intake or consumption, and 

C refers to Cultivation in four aspects; physical development, moral development, 

mental development and wisdom development. 
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ทําให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและผู้สนใจใฝ่รู้ต่อไป 
 ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม เจ้าหน้าที่ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่เมตตาให้คําแนะนําและ
อํานวยความสะดวกทุกขั้นตอนในการติดต่อประสานงานจนสําเร็จราบรื่นด้วยดีขอขอบคุณ พ่ีณัฏฐ์สกุล      
พลายเพ็ชร รวมท้ังเพ่ือน ๆ ที่ได้ร่วมเรียนร่วมศึกษาทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งเป็นกัลยาณมิตร
อย่างแท้จริง ที่เสียสละเวลาอันมีค่าแนะนําให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนตลอดจนข้อมูลต่างๆ 
 เน้ือหาสาระส่วนใดที่เป็นประโยชน์อันเอ้ือต่อการประพฤติกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ และเป็นบ่อเกิดของ
มรรคผลกุศลผลบุญของสาธุชนทั้งหลายแล้วไซร้ ผู้วิจัยขออนุโมทนากับกุศลผลบุญอันจะพึงมีพึงได้น้ัน         
และผู้วิจัยขอมอบอุทิศความดีเหล่าน้ีให้กับคุณพ่อจําลอง - คุณแม่กานดา สมพินิจ ที่ให้ต้นทุนชีวิตและปัจจัยสี่    



ฉ 
 

พันเอก (พิเศษ) นิพนธ์ - พันเอกหญิงสุมาลี สมพินิจ อาจารย์อุบลรัตน์ เกษไชย อาจารย์ธรรมยุต –         
อาจารย์วัฒนา  แสนใจ นายเฉลิมเกียรต์ิ– นางระพีพร  อ้ึงแสงภากรณ์ นายมนชัย – นางนิชากร สมพินิจ          
ผู้อุปการะทุนการศึกษา  และหลานๆ ที่อํานวยความสะดวกในการเดินทางหาข้อมูล 

 



  ฉ 

สารบัญคําย่อ 
ผู้วิจัยใช้พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล (ภาษาไทย) ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ พิมพ์เน่ืองในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 
๒๕๒๕ ในการอ้างอิง โดยมีคําย่อและคําเต็มช่ือคัมภีร์ที่ใช้อ้างอิง ดังน้ี 
  
  คําย่อ   คําเต็ม 
 พระวินัยปิฎก 
  วิ.มหา.   วินยปิฏก มหาวิภงฺค 
  วิ.จู.   วินยปิฏก จูฬวคฺค 
     
 พระสุตตันตปิฎก 
  ที.สี.   สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
  ที.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
  ที.ปา.   สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
  ม.มู.   สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
  ม.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
  ม.อุ.   สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
  สํ.ส.   สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
  สํ.สฬา.   สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 

องฺ.เอก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต 
องฺ.ติก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 

  องฺ.จตุกฺก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต  
  องฺ.ปญฺจก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
  องฺ.สต ฺตก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
  องฺ.อฏฺฐก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาต 

องฺ.ทสก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
ขุ.ขุ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐ 
ขุ.จู.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 

  ขุ.ธ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
ขุ.เปต.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ 

  ขุ.เถร.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 



 ช

  ขุ.ชา.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตก 
  ขุ.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 
  ขุ.ปฏิ.    สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 
 
 พระอภิธรรมปิฎก 
  อภิ.วิ.   อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค 
 
 อรรถกถา 
  ขุ.อิติ.อ.   ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวุตฺตกฏฺฐกถา 
  ขุ.อป.อ.   ขุทฺทกนิกาย วิสุทฺธชนวิลาสินี อปทานฏฺฐกถา 
  
 ปกรณวิเสส 

วิสุทฺธิ.   วิสุทฺธิมคฺคปกรณ 

 

ฎีกาปกรณวิเสส 

วิภาวินี.    อภิธมฺมตฺถวิภาวินี 
 

 

 สําหรับตัวเลขที่อยู่หลังชื่อย่อของคัมภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี้ 
 ๑) แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฎก เช่น ขุ.ธ. ๒๕/๓๕๕/๓๖๗. 
หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๕๕ หน้าที่ ๓๖๗ เป็นต้น 
 ๒) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า ใช้อ้างอิงพระอรรถกถา และคัมภีร์อ่ืน ๆ  เช่น ขุ.ธ.อ. ๓/๗๘. 
หมายถึง ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏฺฐกถา เล่มที่ ๓ หน้าที่ ๗๘ เป็นต้น 



ซ 
 

สารบัญ 
 

  หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย  ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค
กิตติกรรมประกาศ  จ
สารบญัคํายอ่  ช
สารบญั  ฉ
สารบญัแผนภูมิ  ฎ

บทท่ี ๑ บทนํา ๑
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา ๑
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔
 ๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย ๔
 ๑.๔ วิธีการดําเนนิการวิจัย ๕
 ๑.๕ เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง ๗
 ๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ๑๕
 ๑.๗ คํานยิามศพัทเ์ฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๑๕
 ๑.๘ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๘

บทท่ี ๒ สาเหตุและการแก้ไขภาวะโลกร้อน ๑๙
 ๒.๑ ปัญหาภาวะโลกร้อน ๑๙
 ๒.๒ สาเหตุของภาวะโลกร้อน ๒๖
 ๒.๓ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ๔๓
 ๒.๔ การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ๕๕
 ๒.๕ สรุปสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ๗๓



ฌ 

บทท่ี ๓ หลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน ๗๙
 ๓.๑ ภาวะโลกร้อนในความหมายของพุทธปรชัญาเถรวาท ๗๙
  ๓.๑.๑ ความหมายของโลกในพระไตรปิฎก ๗๙
  ๓.๑.๒ ปัญหาและสาเหตุความเปลี่ยนแปลงของโลกในพระไตรปิฎก ๘๔

 ๓.๒ ผลกระทบต่อธรรมชาติ ๙๖
 ๓.๓ การป้องกันและแก้ไข ๙๖
  ๓.๓.๑ พระพทุธเจ้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ๙๖
  ๓.๓.๒ หลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๑๔
         ๑. ศีล เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต ๑๑๕
         ๒. มัตตัญญูและสันโดษ เพื่อการรกัษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ๑๓๙
         ๓. กตัญญูและเมตตา เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติ ๑๕๑
 ๓.๔ สรุปพุทธปรัชญาเถรวาททีเ่หมาะสมกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ๑๖๑
  

บทท่ี ๔ บูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๗๒
 ๔.๑ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ๑๗๒
 ๔.๒ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๗๕
 ๔.๓ บูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๘๐
   

บทท่ี ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  ๑๘๙
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๑๘๙
 ๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย  ๑๙๐
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ  ๑๙๑

  ๕.๓.๑   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๙๑
  ๕.๓.๒   ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  ๑๙๒
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บรรณานุกรม  ๑๙๓
บุคคลานุกรม  ๒๐๐
  

ภาคผนวก  ๒๐๒
 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสัมภาษณ์ ๒๐๓
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสัมภาษณ์  ๒๐๖
 ภาคผนวก ค รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เชิงลึก ๒๑๐
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ๒๑๕
 ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๒๑
 ภาคผนวก ฉ ภาพประกอบในการสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๒๕
 ภาคผนวก ช ข้อมูลและภาพประกอบภาวะโลกร้อน ๒๓๐
     

ประวัติผู้วิจัย   ๒๓๘
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สารบัญแผนภูมิ 
 

   หน้า
แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๘
แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงช่วงเวลาของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ ๓๓
แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ๔๐
แผนภูมิที่ ๒.๓ แสดงตารางสาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ์/ผลกระทบ และวิธีการ

แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ๗๕ 
แผนภูมิที่ ๓.๑ แสดงตารางสาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ์/ผลกระทบ และวิธีการ  

ใช้พุทธปรัชญาเถรวาทที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ๑๖๙
แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ๑๗๔
แผนภูมิที่ ๔.๒ แสดงถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญา

เถรวาท ๑๗๙ 
แผนภูมิที่ ๔.๓ แสดงถึงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาท ๑๘๗
แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดงภาพ “KMC” MODEL ๑๙๑
 
 



 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัญหาภาวะโลกร้อนได้เริ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

ของประชากรโลก ทําให้มีการตัดไม้ทําลายป่าเพ่ือใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกและนําไม้มาเป็นเช้ือเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม ต่อมาเมื่อมีการนําเอาปิโตรเลียมมาเป็นเช้ือเพลิงพร้อมกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ย่ิงทําให้โรงงานอุตสาหกรรมปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมหาศาล นอกจากน้ี 
เทคโนโลยีด้านยานยนต์เพ่ือการคมนาคมและขนส่งก็ปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จํานวนมากเช่นกัน 
รวมทั้งการดําเนินชีวิตของมนุษย์เรามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายกิจกรรม เช่น การเผา
สิ่งต่าง ๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการดําเนินชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบัน ได้ทําลายองค์ประกอบของบรรยากาศ
โลก ทําให้ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน โลกจึงกําลังเผชิญกับปัญหาที่ช้ันบรรยากาศของโลก
เข้มข้นขึ้น เน่ืองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอ่ืน ๆ ที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ เมื่อช้ันบรรยากาศ
เข้มข้นขึ้น มันจะกักเก็บรังสีอินฟราเรดซึ่งควรจะหลุดลอดไปสู่ห้วงอวกาศ ผลที่ตามมา คืออุณหภูมิของ
บรรยากาศโลก และมหาสมุทร กลับอุ่นขึ้นจนอยู่ในระดับอันตราย น่ีคือหัวใจของวิกฤตการณ์สภาพอากาศ 

โดยปกติช้ันบรรยากาศของโลกจะประกอบด้วยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ชนิดต่างๆ 
และไอน้ํา เมื่อรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านช้ันบรรยากาศเข้ามายังพ้ืนผิวโลก มันจะถูกดูดกลืนไว้ด้วยพ้ืน
นํ้า พ้ืนดิน พืช และสัตว์ หลังจากน้ันก็จะคายออกมาเป็นพลังงานในรูปของรังสีคลื่นยาวอินฟราเรด ซึ่งเป็น
คลื่นความร้อน กลับขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศและบางส่วนก็ถูกกักเก็บไว้โดยก๊าซในช้ันบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก 
ดังน้ันที่ผ่านมาโลกจึงสามารถรักษาอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด  

ปัจจุบัน โลกถูกปกคลุมด้วยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่มากเกินสมดุลของธรรมชาติ 
ซึ่งก๊าซเรือนกระจกจะทําการเก็บกักความร้อนไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลก ทําให้อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกเพ่ิม
สูงขึ้น ปัญหาภาวะโลกร้อนจัดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบไปทั่ว ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะโลก
ร้อนเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปพบว่า เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ชาติและมี
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ผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้ฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนแปลง และเกิดเหตุการณ์
นํ้าแข็งขั้วโลกละลายระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น รวมทั้งเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไปท่ัวโลก เช่น เฮอริเคน ไต้ฝุ่น โคลนถล่ม ภัยแล้ง และนํ้าท่วม ในทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกา
กลาง ในขณะที่ทวีปยุโรปต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของกลไก
ธรรมชาติของโลกที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศของโลกอย่างกว้างขวาง สรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งมนุษย์เอง สัตว์และพืชอ่ืนๆทั้งเล็กและใหญ่ ก็กําลัง
เผชิญกับวิกฤตการณ์ความแปรปรวน และความวิปริตของลมฟ้าอากาศอย่างรุนแรง สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ก็จะค่อยๆ ตายลง พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบ บางพ้ืนที่อาจจมหายไป
อย่างถาวร 
 ความพยายามระดับโลกหรือระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด เก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อองค์การสหประชาชาติจัดการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน (United 
Nations Summit on Global Warming) ที่กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุมและมีการลงนามเป็น 
สนธิสัญญาเกียวโต หรือ พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ประเทศสมาชิกได้ร่วมลงนามทั้งสิ้น ๑๘๖ 
ประเทศ ซึ่งเป็นข้อตกลงอันดับต้นของโลกว่าด้วยการต่อสู้เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่จะทําให้การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นจริงในทางปฏิบัติมากขึ้นจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพ่ือให้เกิดพันธกรณีในการร่วมแสดงเจตนารมณ์ให้มีการลด
ปริมาณของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนสําคัญที่สุด และก๊าซ
เรือนกระจกอ่ืนๆ เช่น มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ โดยต้ังเป้าหมายให้มีการลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจก
โดยเฉล่ียทั่วโลก ให้เหลือ ๕.๒% ตํ่ากว่าระดับของก๊าซเรือนกระจกปีพ.ศ. ๒๕๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
ประเทศในภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ แบ่งเป็น  

Annex I : กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแล้ว ๔๑ ประเทศ  
Non-Annex I : กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา ๑๔๕ ประเทศ (รวมประเทศไทยด้วย)  
พิธีสารน้ีมีผลบังคับใช้แล้วต้ังแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๕ โดยกลุ่มประเทศ Annex I 

จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้อยู่ในระดับตํ่ากว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 
๑๙๙๐ โดยเฉล่ียร้อยละ ๕ เป็นอย่างน้อย ให้ได้ภายในปี ๒๐๑๒ และต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ถึงร้อยละ 
๗๕ ภายในปี ๒๐๕๐ ประเทศอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้นําในการต่อสู้กับปัญหา และประเทศกําลังพัฒนา
ดําเนินการตามกําลังและความสามารถ นโยบายและข้อตกลงในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือให้ประเทศที่
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พัฒนาแล้ว (๔๓ ประเทศ) มีพันธกรณีที่ต้องลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามอนุสัญญาฯ ในขณะที่
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ (เช่น ASEAN จีน อินเดีย) ไม่มีพันธกรณีในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทําให้
สหรัฐอเมริกา ใช้อ้างเป็นเหตุผลที่ยังไม่ยอมให้สัตยาบันในพิธีสารดังกล่าว  
 สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลก ได้ปฏิเสธการลง
นาม สหรัฐอเมริกา ให้เหตุผลว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเพราะยังมีการยกเว้นให้ประเทศอ่ืน 
ๆ ในโลกมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเทศที่ลงนามทั้งหมด รวมทั้งประเทศท่ีเป็นศูนย์รวมประชากรที่ใหญ่
ที่สุดในโลกคือ จีน และอินเดีย อย่างไรก็ดียังมีรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นจํานวนมากในสหรัฐอเมริกา ที่ริเริ่ม
โครงการรณรงค์วางแนวปฏิบัติของตนเองให้เป็นไปตามพิธีสารเกียวโตตัวอย่างเช่น การริเริ่มก๊าซเรือนกระจก
ภูมิภาค ซึ่งเป็นโปรแกรมการหยุดและซื้อเครดิตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับรัฐ๑ 
 นอกจากน้ี ประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนําไปสู่การอภิปรายเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจพัฒนาใหม่ (newly developed economies) อย่างประเทศจีนและอินเดีย ว่าควรบังคับระดับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าใด โดยมีการคาดกันว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รวมของประเทศจีนจะสูงกว่า
อัตราการปล่อยของสหรัฐอเมริกา ภายในไม่ก่ีปีข้างหน้าน้ี 
 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามและให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามลําดับ พิธีสารดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ แม้จะ
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาตามบัญชีประเทศของอนุสัญญาฯ ที่ไม่มีพันธกรณีในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก แต่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanism : CDM) ตามพิธีสารฯ ได้ ทั้งน้ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มวางแผนการดําเนินงานตามพิธีสาร ฯ ใน
การทํา CDM เพ่ือให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากโครงการน้ีในหลายด้าน เช่น ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน
ให้กับประเทศ มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่สะอาด และถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ด้านการจัดการ เพ่ือ
ลดก๊าซเรือนกระจกให้แพร่หลายในประเทศ เป็นต้น๒ 

                                                            
๑วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, สารคดีพิเศษ : โลกร้อน ความจริงที่ทุกคนต้องรู้ URL Blog : 

http://blog.eduzones.com/nunthida ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐. ๑๓ : ๑๙ น.  
๒กรรณิการ์ กิจจติเวกุล, Carbon Credit โลกสีดํา “พิธีสารเกียวโต”, A Day Weekly, (๒๕๔๘, 

มีนาคม), ๑(๔๓), ๔๒-๔๗. 
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ภาวะโลกร้อนที่สะสมกันมาเน่ินนานเร่ิมส่งผลให้เห็นชัดเจนและอาจจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
สิ่งสําคัญตอนน้ี คือ ต้องช่วยกัน พยายามหาทางดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีที่สุด ให้ธรรมชาติสู้กับ
ธรรมชาติเพราะว่ามีแต่ธรรมชาติเท่าน้ันที่พอจะต่อสู้กับภัยพิบัติจากธรรมชาติได้ 

 พระพุทธศาสนาเน้นให้มนุษย์ศึกษาและเห็นความสําคัญของธรรมชาติแวดล้อม มีความเคารพอ่อน
น้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติแวดล้อม การอาศัยธรรมชาติแวดล้อมเป็นเครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อสู่อุดมคติ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักพระธรรมวินัยที่ว่าด้วยการอยู่ในที่สงัด การไม่ทําลายต้นไม้ การไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูล
ลงไปในนํ้า การยกตัวอย่างธรรมชาติป่าไม้เพ่ือประกอบการพัฒนาจิตใจ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเจตนาของ
พระพุทธศาสนาน้ันให้ใช้ทรัพยากรหรือให้ภิกษุอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างทะนุถนอมมากที่สุด เพราะหาก
สิ่งแวดล้อมถูกทําลายชีวิตก็อยู่ไม่ได้เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นความสมดุลของธรรมชาติ 

การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําแนวคิดตามหลัก
อริยสัจสี่เป็นกรอบนําไปสู่การแก้ปัญหา เพ่ือให้มนุษย์หรือชาวโลกพ้นจากปัญหาภาวะโลกร้อน หรือภาวะอัน
ไม่พึงประสงค์ที่เราเรียกว่า ธรรมชาติแวดล้อมเป็นเหตุก่อทุกข์ให้กับเรา วิธีการจัดการปัญหาตามแนวทาง
แห่งพุทธศาสนาน้ีพระพุทธองค์ใช้ในการอธิบายถึงกระบวนธรรมที่เป็นขั้นตอน เป็นหลักการแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อน โดยคํานึงถึงความสามารถของมนุษย์ที่จะเข้าใจและนําไปใช้ได้ กล่าวคือมุ่งสอนให้เข้าใจง่ายและ
ปฏิบัติได้ผลเพ่ือเป็นเคร่ืองมือพัฒนาตนเองทั้งกายใจ  
 ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใกล้ตัวแต่มีผลกระทบในวงกว้าง ดังน้ันการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทจึงเป็นการนําหลักการและหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือช่วยเติมเต็มให้การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดองค์รวมที่สมบูรณ์ด้วยมิติ
ทางศีลธรรมของพุทธปรัชญาเถรวาท โดยคํานึงถึงความสมดุลของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ซึ่งส่งผลให้
เกิดประโยชน์และความสุขต่อมวลมนุษยชาติรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
๑.๒.๓ เพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
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๑.๒.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการบูรณาการการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดขอบข่ายเน้ือหาของการศึกษาวิจัยโดยมุ่งเน้นศึกษาภาวะโลกร้อนและ
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทโดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนเฉพาะที่เก่ียวกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเท่าน้ัน คือ 

๑.๓.๑ ศึกษาสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน ว่าเกิดจากอะไรที่ทําให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงและมี
ผลกระทบอะไรบ้าง จากหนังสือ บทความ งานวิจัยต่างๆ เป็นต้น 

๑.๓.๒ ศึกษาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและใช้หลักธรรม
ในพุทธปรัชญาเถรวาท ที่วิเคราะห์ได้จากการศึกษามาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เอกสารที่
ศึกษาค้นคว้าในเอกสารข้ันปฐมภูมิ ได้แก่พระไตรปิฎก เอกสารขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา หนังสือ 
บทความ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

๑.๓.๓ บูรณาการหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนมาสร้าง
แบบสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๑.๓.๔ นําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นต่าง  ๆ ที่ได้
นําเสนอมาแล้ว 

  
๑.๔ วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบบูรณาการหรืแบบผสมผสานโดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพแบบภาคสนาม (Final work Research) คือทําการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง เป็นหลัก เพ่ือศึกษาถึงแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “การแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยําจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม (Field study) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านพุทธ
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ปรัชญาเถรวาทและทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อน ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ
แนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนําข้อมูลมาทําการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญา
เถรวาท ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการในขั้นตอนน้ี มีดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาจากเอกสาร ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกับเรื่องภาวะโลกร้อนและ
เก่ียวกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและนําสาระไปใช้เก่ียวกับการบูรณา
การการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทซึ่งการดําเนินการดังน้ี 
 ๑. สํารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ เก่ียวกับภาวะโลกร้อนและเก่ียวกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
คือพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหามกุฎราชวิทยาลัย (๙๑ เล่ม) พร้อมทั้งข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิที่
เก่ียวกับภาวะโลกร้อนและเก่ียวกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาท กล่าวคือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกสาร
งานวิจัยละหนังสือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการวิจัยจากสํานักงานหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 
 ๒. นําข้อมูลที่ได้มาจัดประเภท ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายความ ตีความ แล้วนํามาสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓. ขอคําแนะนําปรึกษาและความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และจากท่านผู้รู้ที่
ทรงคุณวุฒิและแตกฉานเก่ียวกับหัวข้อเรื่องที่ทําการวิจัย 
 
 
 ขั้นตอนท่ี ๒ การสร้างเครื่องมือและการสัมภาษณ์  
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือมากขึ้น ผู้วิจัยได้มีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและเครื่องมือสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็น
พระภิกษุและฆราวาสรวม ๓ รูป/คน  
 ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเป็นส่วนประกอบ โดยสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพุทธปรัชญาเถรวาท และทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับภาวะโลก
ร้อน จํานวน ๕ รูป/คน การสัมภาษณ์เป็นไปตามวันเวลาที่ท่านเหล่าน้ันสะดวกในการให้สัมภาษณ์ (บันทึก
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เทป) ภายหลังจากการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้นําการสัมภาษณ์มาถอดเทปเพ่ือเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ภาพรวมในประเด็นที่ต้องการต่อไปน้ี 
 ๑. การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างน้ัน ผู้วิจัยได้นําไปให้
ผู้เ ช่ียวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาสรวม ๓ รูป/คน             
เพ่ือตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อคําถามภาคสนามตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ              
เพ่ือให้ข้อมูลที่มีความแม่นยําและมีความน่าเช่ือถือได้มากที่สุด 
 ๒. เมื่อได้แบบสัมภาษณ์ที่ตรวจสอบความเช่ือมั่นแล้ว จึงติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์และไป
สัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นสะดวกในการให้สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล 
 ๓. เมื่อเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์มาตรวจสอบ
ข้อมูล ด้านความถูกต้อง ความเพียงพอ และความน่าเช่ือถือของข้อมูล นําข้อมูลมาจัดระเบียบ โดยแบ่ง
ออกเป็นส่วน ๆ  หรือทําการแยก จัดประเภทและเรียงลําดับตามความเหมาะสมให้เป็นหมวดหมู่ซึ่งจําแนกเป็น
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตามลักษณะเน้ือหาของข้อมูลหลังจากน้ันก็จะนําข้อมูลมาวิเคราะห์
และแปรความหมาย โดยผู้วิจัยได้จากการสํารวจเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการดําเนินการวิเคราะห์
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นําสาระสําคัญมาวิเคราะห์และอธิบายความให้ความหมายที่เหมาะสมของเนื้อหา
และคําตอบในการวิจัย โดยพิจารณาว่า มีความสอดคล้องหรือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาวะภาวะโลก
ร้อนตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือนําไปสู่การสรุปผล 
  
 ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แล้ว
จดบันทึกไว้ในลักษณะของการบรรยาย (Descriptive) เพ่ือที่จะได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยจะ
นําเสนอผลงานการวิจัยตามลําดับขั้นตอนด้วยวิธีการบรรยายเชิงโวหารเป็นเชิงคุณภาพตามความเหมาะสมแก่
เน้ือหาในบทต่าง ๆ ตามลําดับและเรียบเรียงออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ (MODEL)  

๑.๕ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
๑.๕.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
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 อัลเบิร์ต อัล กอร์ จูเนียร์ กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องที่จํากัดอยู่ในวงวิทยาศาสตร์ หรือใน
ประเด็นทางการเมืองเท่าน้ัน แต่มันเป็นประเด็นทางจริยธรรมด้วย เพราะในมุมมองของเขา จริยธรรมของ
มนุษย์คือหนทางเยียวยาภาวะโลกร้อนได้ เน่ืองจากหลักฐานมากมายมหาศาลบอกกับเราว่า หากเราไม่จัดการ
กับปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างรวดเร็วและจริงจังแล้ว โลกของเราก็อาจต้องเผชิญกับหายนะภัยอัน
หมายถึงพายุทรงพลังร้ายกาจและรุนแรงขึ้น การละลายของผืนนํ้าแข็งที่ขั้วโลกเหนือและธารนํ้าแข็งทั้งหมด
บนภูเขาทั่วโลก ก้อนนํ้าแข็งมหึมาบนเกาะกรีนแลนด์ และก้อนนํ้าแข็งขนาดใหญ่โตมโหฬารเหนือเกาะแก่งใน
แอนตาร์กติกาตะวันตกถูกทําลาย จนอาจทําให้ระดับนํ้าทะเลท่ัวโลกเพ่ิมสูงขึ้นมากถึง ๒๐ ฟุต ไม่นับการ
คุกคามในรูปแบบการไหลเวียนของกระแสนํ้าในมหาสมุทร และกระแสลมทั่วโลกอีก โดยสาเหตุสําคัญที่เขา
มองว่าเป็นตัวการก็คือ การที่มนุษย์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลเข้าสู่สภาพแวดล้อมโลก มี
การสํารวจพบว่า มนุษย์ทั่วโลกได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศถึงปีละ ๒๔,๐๐๐ ล้านตัน 
ขณะที่ประเทศไทยปล่อยก๊าซชนิดน้ีปีละ ๑๗๒ ล้านตัน หรือคนละ ๒.๘ ตันต่อปี นับว่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ใน
กลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และการขนส่ง
ที่ใช้ถ่านหิน นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (โรงงานอุตสาหกรรม ๔๐ เปอร์เซ็นต์, ตึกรามบ้านช่อง 
อาคารบ้านเรือน ๓๑ เปอร์เซ็นต์, การขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางนํ้า ๒๒ เปอร์เซ็นต์, เกษตรกรรม ๔ 
เปอร์เซ็นต์) อัล กอร์ เห็นได้ถึงความน่าตกใจน้ี เขาจึงพยายามออกมาประกาศเตือนทุกคน เพาระเราทุกคน
ล้วนมีส่วนในการสร้างภาวะโลกร้อน และความสะดวกสบายที่เราเคยชินกันมานับศตวรรษกําลังจะหมดไป 
ขณะที่การรับผิดชอบต่อผลกระทบดังกล่าวกําลังจะตามมา๓ 
 ภันเต คุณารัตนา มหาเถระ กล่าวในหนังสือเรื่อง ๘ ขั้นวิถีทางสู่ความสุขว่า วิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรมก้าวหน้ารวดเร็วทําให้ผู้คนร่ํารวยเงินทองแต่เพ่ิมความเครียด ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเร็วมาก 
บีบคั้นวิถีชีวิตและอาชีพที่เคยมั่นคง สิ่งเหล่าน้ีมิใช่เพ่ิงเกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ น้ีแต่มีมาต้ังแต่ ๖ ศตวรรษ
ก่อนคริสตกาล สงครามทําลายล้างกันทําให้เศรษฐกิจคลอนแคลน วิถีชีวิตแปรปรวนเช่นเดียวกับปัจจุบันน้ี 
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีฝึกจิตของเราให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันหรือตลอดไป 
 การฝึกฝนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบไม่ง่ายนัก ต้องใช้เวลาหลายปี คุณสมบัติสําคัญที่สุดที่ต้องมี
เมื่อเริ่มฝึก คือ ฝึกนิสัยใหม่ และมองโลกแบบใหม่ แต่ละก้าวที่คุณฝึกตามหนทางสู่ความสุขน้ัน เริ่มจากฝึกสติ

                                                            
๓อัลเบิร์ต อัล กอร์ จูเนียร์, An inconvenient truth, แปลโดย คุณากร วานิชย์วิรุฬ, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๓), ๓๒๕ หน้า. 



๙ 

 

 

ในชีวิตประจําวัน สติทําให้คุณเห็นสิ่งตามที่เป็นจริง สตินําคุณก้าวไปตามมรรค ๘ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
ไว้เมื่อสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ค่อย ๆ ฝึกวิธีปลดเปลื้องความทุกข์ 
 ใครบ้างที่ควรฝึก ทุกคนที่เบ่ือหน่ายความทุกข์ คุณอาจคิดว่า “ฉันมีชีวิตพอแล้ว” หรือคิดว่า “ฉันมี
ความสุขแล้วน่ี” น่ันเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่คุณรู้สึกพอใจในสิ่งที่มี สะดวกสบายพอแล้ว สนุกสนานพอแล้ว แต่
ในบางขณะที่คุณมีความสุขสบายน้ัน คุณรู้ว่า คุณไม่อยากนึกถึงความเศร้าตรม ความผิดหวัง ความเจ็บปวด 
หดหู่ เหงาหงอย คับแค้นใจ ความรู้สึกที่คอยเตือนให้คิดว่า ควรจะมีอะไรที่ดีกว่าน้ี ความคิดนี้เกิดขึ้นเป็นครั้ง
คราว ความสุขที่มีช่างเปราะบางขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวที่ผ่านมากระทบแต่ยังมีความสุขอ่ืนที่ไม่ขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พบความสุข อันสมบูรณ์น้ี 
 ถ้าคุณต้ังใจว่าจะทําทุกอย่างเพ่ือหลุดพ้นจากความทุกข์ น่ันคือเผชิญหน้ากับรากเหง้าของความขัด
ขืน และความอยาก ตรงน้ี เด๋ียวน้ี น่ันแหละคุณจึงพบกับความสําเร็จ แม้คุณบังเอิญได้อ่านหนังสือน้ีอย่างไม่
ต้ังใจ คุณอาจพบทางสู่ความสําเร็จ หากคุณนําคําสอนน้ีไปพิจารณาด้วยเหตุผล ถ้าคุณคิดว่าคําสอนเป็นความ
จริง อย่าเพิกเฉยจงปฏิบัติตามทันที 
 ฟังดูเหมือนง่าย ๆ แต่ไม่มีอะไรยากกว่าน้ีอีกแล้ว เมื่อคุณยอมรับกับตัวเองว่า “ฉันเปล่ียนแปลง
เพ่ือให้มีความสุขมากขึ้น” มิใช่เช่ือตามคําพูดของพระพุทธองค์ แต่เพราะใจคุณยอมรับความจริงน้ัน คุณยอม
สละทุกสิ่งเพ่ือความเปลี่ยนแปลง คุณต้ังใจจะเลิกนิสัยไม่ดี 
 ผลที่ได้ คือ ความสุข มิใช่เพียงวันน้ีแต่ตลอดไป จงมาเร่ิมต้นกันเถิด ก่อนอ่ืนขอให้เข้าใจกันว่า
ความสุขคืออะไร ทําไมจึงค้นหาได้ยากนัก และจะเริ่มต้นเดินตามรอยพุทธบาทสู่หนทางของความสุขอย่างไร๔ 

สุพัตรา แซ่ลิ้ม ได้อธิบาย ถึงภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง (climate change) เป็นมหัตภัยทําลายโลกที่มองเผิน ๆ แล้วไม่น่าจะรุนแรงนัก ด้วยเหตุผลที่ว่า 
แม้ภาวะโลกร้อนจะไม่ได้ทําให้โลกแตกเป็นเสี่ยง ๆ หรือมีระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้น และมนุษย์ส่วนหน่ึงก็อาจจะ
ยังอยู่ได้ ทว่าในวันที่ภาวะโลกร้อนดําเนินไปถึงขีดสุด มนุษย์จะมีชีวิตอยู่บนโลกเสมือนตกนรก และไม่รู้จัก
กับความสุขอีกเลย ยกตัวอย่างภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน เช่น ภัยธรรมชาติครั้งที่ร้ายแรงที่สุด
ในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา เมื่อโดนพายุเฮอริเคนพัดถล่มเข้าใส่รัฐต่าง ๆ มากกว่า ๒๐ ลูก ซึ่งมากกว่าช่ือ
พายุที่กรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐฯ ต้ังเอาไว้เสียอีก (ในแต่ละปี ศูนย์เฮอริคนในสหรัฐ จะเตรียมช่ือเฮอริเคน

                                                            

  ๔ภันเต คุณารัตนา มหาเถระ, ๘ ขั้น วิถีทางสู่ความสุข, แปลโดย พ.ญ. ชวาลา เธียรธนู
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท จันวาณิชย์ จํากัด, ๒๕๔๖), ๕๙ หน้า.  
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เอาไว้ถึง ๒๑ ช่ือ แต่ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) มีพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นมากกว่าช่ือที่เตรียมไว้จึงได้มีการ
ขอไปยังองค์การอุตุนิยมวิทยาสากลในการใช้อักษรกรีกมาเรียงลําดับต่อ เพ่ือรองรับเฮอริเคนลูกที่เหลือ) ซึ่ง
ในจํานวนน้ีมีพายุเฮอริเคน “แคทรีนา” ที่ตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกรวมอยู่ด้วย ทั้งน้ี เพราพายุลูกน้ีมีความ
รุนแรงสูงสุดระดับ ๕ โดยมีความเร็วลมสูงกว่า ๒๑๑ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ทําให้มีคนเสียชีวิตถึง ๑,๓๐๐ คน 
และทรัพย์สินเสียหายกว่า ๓ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 นอกจากน้ัน ยังมีภัยจากนํ้าท่วมที่เข้ามาสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลในพ้ืนที่ทั่วโลกอีกด้วย ไม่
ว่าจะเป็นนํ้าท่วมคร้ังใหญ่ที่ประเทศจีน ซึ่งทําให้มีคนเสียชีวิตกว่า ๕๐๐ คน สูญหายกว่า ๒๐๐ คน และกว่า 
๒.๕ ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเกือบทั่วทุกภูมิภาคอย่าง
รุนแรงและครอบคลุมอาณาเขตมากขึ้นกว่าเดิม โดยที่ทั้งหมดเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งมนุษย์เป็น
ต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่าน้ี เพราะภาวะโลกร้อนได้เริ่มเกิดขึ้นนับต้ังแต่วันแรกที่มนุษย์รู้จัก
การเผาไหม้เช้ือเพลิง และนับวันจะยิ่งรุนแรงเพ่ิมขึ้นด้วยการเพ่ิมอัตราเผาไหม้ และยังลดอัตราการทําลายก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยการตัดไม้ทําลายป่าทําให้อัตราการ
เพ่ิมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ย่ิงสูงขึ้น หากสภาพการณ์โลกเรายังเป็นเช่นน้ีต่อไป จะทําให้ระบบสมดุลต่าง 
ๆ ที่เคยมีอยู่ในธรรมชาติพังทลายลงอย่างถาวร๕ 

นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรีได้กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดงาน ๘๐ พรรษาปวงประชา
เป็นสุขศานต์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรง
ห่วงใยปัญหาภาวะภาวะโลกร้อนและพระองค์เคยมีรับสั่งเรื่องภาวะเรือนกระจกที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจ
และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ีอย่างจริงจังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ นอกจากน้ียังทรงรับสั่งถึงแนวทางการแก้ไขภาวะ
เรือนกระจก โดยการอนุรักษ์ป่าป้องกันการเผาป่า การปลูกป่า การรักษาแหล่งต้นนํ้าขนาดเล็ก การประกอบ
อาชีพที่ย่ังยืน การบําบัดนํ้าเสีย การใช้พลังงานทดแทน การแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและหัว
เมืองใหญ่ตลอดจนการใช้เครื่องปรับอากาศที่มีความเหมาะสมท่ีประหยัดพลังงาน๖ 

๑.๕.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

                                                            
๕สุพัตรา แซ่ลิ้ม, มหันตภัยโลกร้อน  Global Warming เรื่องจริงที่คุณต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ฟรีมายด์, ๒๕๕๐), ๒๒๙ หน้า. 
๖กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตที่พอเพียง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๐), ๔๓ หน้า. 
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 โกศล ช่อผกา วิทยานิพนธ์เรื่อง “พุทธกระบวนทัศน์เชิงนิเวศวิทยาแนวลึก” วิกฤตการณ์ในด้าน
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๓ มิติ คือ มิติของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ 
รากเหง้าของปัญหาทั้งหมดมีศูนย์กลางอยู่ที่กระบวนทัศน์ (paradigm) ของมนุษย์ เพราะกระบวนทัศน์เป็น
สิ่งที่กําหนดระบบความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ ด้วยเหตุน้ี การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างถอนรากจึงจําต้อง แก้ไขที่กระบวนทัศน์กระแสหลักที่มีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบันซึ่ง
ผิดพลาดไปสู่กระบวนทัศน์ที่ถูกต้อง ปัญหาต่างๆ ก็จะสามารถคล่ีคลายและสร้างดุลยภาพกลับคืนมา 
งานวิจัยน้ีต้องการนําเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์-สังเคราะห์ ในเชิงเปรียบเทียบและ
บูรณาการ (integration) กระบวนทัศน์ของพุทธธรรมกับนิเวศวิทยา แนวลึก มาสู่ "พุทธกระบวนทัศน์เชิง
นิเวศวิทยาแนวลึก" ผลจากการวิจัยพบว่า กระบวนทัศน์ (paradigm) มีเน้ือหาสําคัญ ๒ มิติ คือ มิติด้าน
อภิปรัชญา (metaphysics) และมิติด้าน ญาณวิทยา (epistemology) เป็นสําคัญ ส่วนการนํากระบวนทัศน์
ไปใช้จําต้องเพ่ิมมิติด้าน จริยธรรม (ethics) เสริมเข้าไปอีกมิติหน่ึง เพ่ือสร้างปทัสถานทางจริยธรรม (norms) 
และวิถีการปฏิบัติ (praxis) ขึ้น ดังน้ัน โครงสร้างและเน้ือหาของกระบวนทัศน์ต่างๆ ใน งานวิจัยน้ีจึงมี ๓ มิติ 
คือ มิติด้านอภิปรัชญา มิติด้านญาณวิทยา และมิติด้านจริยธรรม จากการศึกษาวิเคราะห์-สังเคราะห์ในเชิง
เปรียบเทียบกระบวนทัศน์ของพุทธธรรมกับ นิเวศวิทยาแนวลึกพบว่า กระบวนทัศน์ทั้งสองมีเน้ือหาทั้ง ๓ มิติ
ค่อนข้างสมบูรณ์ พุทธธรรมมี เน้ือหาชัดเจนเป็นระบบแต่ขาดการตีความและนํามาประยุกต์ใช้ แม้จะมีนักคิด 
นักวิชาการ พยายามกระทําอยู่ในปัจจุบัน ส่วนนิเวศวิทยาแนวลึกอาศัย ปรัชญา และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
แขนงต่างๆ อธิบายเน้ือหาในมิติด้านอภิปรัชญาและญาณวิทยา โดยท่ีตนเองยังขาดความชัดเจน ในมิติทั้ง ๒ 
แต่การนําเสนอมิติด้านจริยธรรมค่อนข้างเด่นชัดและทันสมัย ส่วนการบูรณาการ ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่คือ
พุทธกระบวนทัศน์เชิงนิเวศวิทยาแนวลึกน้ันสามารถบูรณาการมิติทั้ง ๓ ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยมิติด้าน
อภิปรัชญามีเน้ือหาสําคัญว่า สรรพสิ่งมีความจริง ๒ ด้าน คือ ความจริงแท้ ได้แก่ อนัตตภาวะหรือนิพพาน
ธาตุ อีกด้านคือปรากฏการณ์ที่เป็นความจริงสมมติ มิติด้านญาณวิทยาเน้นการศึกษาเชิงเหตุผลและการมี
ประสบการณ์ตรงต่อความจริงด้วยนิเวศญาณ รวมทั้งการปฏิบัติกรรมฐานและวิปัสสนา ส่วนมิติด้านจริยธรรม
แบ่งออกเป็นเน้ือหาด้านปทัสถาน (norms) และวิถีการปฏิบัติ (praxis) ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติของมนุษย์ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติ การนําเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ดังกล่าว เป็นเพียงความพยายามร่างเค้า



๑๒ 

 

 

โครง กระบวนทัศน์ใหม่ที่เหมาะสมกระบวนทัศน์หน่ึงต่อวงวิชาการ แม้จะไม่สมบูรณ์นัก แต่ก็เช่ือว่า จะมี
การศึกษาวิจัยในระดับลึกต่อไป๗ 

นรินทร์ ปิ่นสกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : 
กรณีศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง 
พระสงฆ์ที่มีอายุจริง และมีความสนใจข่าวสารความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษา 
ระดับการศึกษาทางโลก ระดับการศึกษาทางธรรม ช้ันปีที่ศึกษา ภูมิลําเนาเดิม ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไม่แตกต่างกัน  

ดังน้ัน พระสงฆ์ที่มีอายุและมีความสนใจข่าวสารและความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จึงควร
เป็นแบบอย่างในด้านการเป็นผู้นําทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้๘ 

นงนุช สุวานิช ศึกษาสารนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เมตตาบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เมตตาเป็นความรัก หมายความว่า มีความรักสนิทสนมในบุคคลและสัตว์ทุกจําพวก 
มิใช่รักที่เก่ียวข้องกับกามเหมือนชายหนุ่มหญิงสาว และมิใช่รักที่เก่ียวกับคนในครอบครัว แต่เป็นความรักที่
แผ่ไปด้วยไมตรีจิตในบุคคลและสัตว์ทุกหมู่เหล่า โดยไม่ยกเว้น โดยไม่เลือกว่าเป็นผู้น้ันผู้น้ี มีความปรารถนา
สุขทั่วไปท้ังในมารดาบิดา - ในบุตร - ในพ่ีน้อง – ในคนท่ีจองล้างผลาญตน – ในคนที่อุปถัมถ์ตน - ในคนท่ี
เบียดเบียนตน - ในสัตว์ทุกจําพวก การแผ่เมตตาอย่างน้ี เรียกว่าเมตตาอัปปมัญญา คือแผ่เมตตาไปไม่มี
ขอบเขต ไม่มีประมาณ การแสดงออกซึ่งความเมตตามี ๓ ทาง คือ  

๑. ทางกาย ช่วยทํากิจของผู้อ่ืน เมื่อถึงคราวที่จะช่วยได้ 
๒. ทางวาจา ช่วยแนะนําพร่ําสอนให้ 
๓. ทางใจ หวังความไม่มีเวร ไม่มีภัยต่อใคร ๆ ต้ังใจให้อยู่เป็นสุขทั่วกัน๙  

                                                            
๗โกศล ช่อผกา, “พุทธกระบวนทัศน์เชิงนิเวศวิทยาแนวลึก”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๒, ๒๐๔ หน้า. 
๘นรินทร์ ป่ินสกุล, “บทบาทของผู้นําท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาความคิดเห็น

ของผู้นําท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๔, ๖๐ หน้า. 



๑๓ 

 

 

 พระส่งเสริม แสงทอง ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การศึกษาแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้น
ภายหลัง ทางพระพุทธศาสนามิได้กล่าวถึงแนวคิดในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้โดยตรง การนําแนวคิดทาง
พุทธศาสนามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม จะต้องเข้าใจชีวิตของพระพุทธเจ้าและสภาพแวดล้อมในสมัย
พุทธกาลที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์และชีวทัศน์ของพระพุทธเจ้าเก่ียวกับเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ต่อมาก็
ศึกษาถึงแนวคิดที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น แนวคิดเรื่องความจริงของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตามกฎ
ธรรมชาติที่เรียกว่าไตรลักษณ์ ท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักทางพุทธศาสนาที่เรียกว่า
ปฏิจจสมุปบาท และวิธีการจัดการปัญหาตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาที่เรียกว่าอริยสัจสี แล้วนําแนวคิด
ทั้งหมดมาเป็นแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักทางพุทธศาสนา พบว่ามีแนวคิดที่เป็นสาระสําคัญใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอยู่ ๓ แนวคิด คือ 
 ๑) เป็นแนวคิดที่จะต้องยอมรับความเป็นจริงที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ 
 ๒) เป็นแนวคิดการจัดการแบบองค์รวม 

๓) เป็นแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ๑๐ 
พระมหาบุญกอง คุณาธโร (มาหา) ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู 

(กตญฺญุตา) ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความกตัญญู หมายถึง ความตระหนักรู้ใน
คุณของบุคคลสัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กตเวที คือการตอบแทนคุณ 
ความกตัญญูเป็นหลักธรรมสําคัญประการหน่ึง พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความกตัญญู เป็นมงคลอันสูงสุด มนุษย์
เป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันแบบอิงอาศัยกับสิ่งที่อยู่รอบตัว บุคคลท่ีมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกสํานึกในบุญคุณ
และคิดตอบแทนคุณบุคคล สัตว์ สถาบัน ธรรมชาติแวดล้อม และช่วยเก้ือกูลสังคมส่วนรวมด้วยความเมตตา

                                                                                                                                                                          
๙นงนุช  สุวานิช, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เมตตาบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”, สารนิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒,  ๑๕๓ หน้า. 
 

๑๐พระส่งเสริม แสงทอง, “แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักทางพระพุทธศาสนา”, รายงานการ
ค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๑, ๒๐๔ หน้า. 



๑๔ 

 

 

กรุณา การกระทําเช่นน้ี ย่อมนําความสุข ความเจริญ และสิริมงคลมาสู่ชีวิตตนเอง คนผู้ที่ขาดความกตัญญู 
ย่อมไม่น่าคบหา และเป็นสาเหตุนํามาซึ่งภัยพิบัติต่างๆ ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม”๑๑ 
 ยงสยาม สนามพล วิทยานิพนธ์เรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าวัดบ้านกู่ พระโกนา อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิเคราะห์พบว่า การเช่ืออย่างเข้าใจเพ่ือให้อยู่อย่างพอเพียงและรักในคุณค่า เป็นองค์
ความรู้ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรชาติป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระพุทธศาสนา เรียกว่า ระบบธรรม
นิเวศน์ สรุปเป็นโมเดลได้ คือ MGCL.CW MODEL๑๒ 

เจริญ ชัยแก้ว ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวคิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎี
ตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิเคราะห์พบว่า ทฤษฎีที่ยึดมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางถือว่ามนุษย์
เท่าน้ันเป็นผู้ที่มีคุณค่าทางจริยธรรม สิ่งแวดล้อมไม่มีคุณค่าทางจริยธรรม แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีคุณค่าทางจริยธรรม ประการต่อมาทฤษฎีที่ยึดมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางมีท่าทีไม่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทมีท่าทีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประการที่สามทฤษฎีที่ยึด
มนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง ถือว่าการอนุรักษ์เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของมนุษย์ในระยะยาวเท่าน้ันมิใช่เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทถือการอนุรักษ์เพ่ือการดํารงอยู่ของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นอกจากน้ี
แนวคิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมของทฤษฎีที่ยึดชีวิตเป็นศูนย์กลางและทฤษฎีนิเวศวิทยาแนวลึก มีความ
คล้ายคลึงกันกับแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเด็นดังที่กล่าวมาแล้ว๑๓ 

                                                            
๑๑พระมหาบุญกอง  คุณาธโร (มาหา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู (กตญฺญุตา) ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๑๘๙ หน้า. 

๑๒ยงสยาม  สนามพล, “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษา
เฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าวัดบ้านกู่ พระโกนา อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, ๒๗๕ 
หน้า. 

๑๓เจริญ ชัยแก้ว, “แนวคิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีตะวันตกกับ
พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 
๒๕๔๑, ๒๐๔ หน้า. 



๑๕ 

 

 

 พงศ์ภัสสร์ เรืองประดับ ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทของกรุงเทพมหานครต่อการลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน” ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาภาวะภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนที่
กรุงเทพมหานครต้องดําเนินการแก้ไข ในระยะยาวกรุงเทพมหานครควรมีการกําหนดยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งต้องได้รับการยอมรับ
และเห็นชอบจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรง๑๔ 

สุภาพร ครุสารพิศิฐ ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วน
ร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิเคราะห์พบว่า 
 ๑. กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจในระดับปานกลางมีความ
ตระหนักต่อปัญหาภาวะภาวะโลกร้อนในระดับสูง และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับปาน
กลาง และประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนแตกต่างกัน 
 ๒. การแสวงหาข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อน แต่มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
 ๓. ความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนมีความสัมพันธ์กับในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน๑๕ 
 อรรถยา โมรานพคุณ ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความรู้และความตระหนักทางจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณีชาวกรุงเทพมหานคร กับปัญหาการทิ้งขยะ” ผลการศึกษาวิจัย พบว่าการวิจัย
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาทฤษฎีที่ยึดมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง และทฤษฎีนิเวศวิทยาแนวลึก ๒) 
ศึกษาความรู้และความตระหนักของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อ ปัญหาการทิ้งขยะในปัจจุบัน และ ๓) 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ ความตระหนักของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อปัญหา

                                                            
๑๔พงศ์ภัสสร์  เรืองประดับ, “บทบาทของกรุงเทพมหานครต่อการลดปัญหาภาวะโลกร้อน”, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๕๐, ๑๒๘ 
หน้า. 

๑๕สุภาพร ครุสารพิศิฐ, “การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะ
โลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”, ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะนิเทศศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๑๐๘ หน้า. 



๑๖ 

 

 

การทิ้งขยะ ดําเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัย เชิงสํารวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและพัฒนาจนมี
คุณภาพ โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๒๕๐ คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาความรู้และความ
ตระหนักในปัญหาขยะกับตัวแปรที่ศึกษาพบว่า การศึกษา รายได้ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความรู้และ
ความตระหนักในปัญหาการทิ้งขยะ น่ันคือ กลุ่ม ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูง รายได้สูง มีอาชีพรับราชการ 
และมีการรับรู้สถานการณ์ ปัญหาขยะมูลฝอยมาก จะมีความรู้และความตระหนักในปัญหาการทิ้งขยะดีกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึกษาต่ํากว่า รายได้ตํ่ากว่า ไม่ได้รับราชการ และมีการรับรู้สถานการณ์ปัญหา 
ขยะมูลฝอยน้อย ส่วนความรู้เก่ียวกับขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับความ ตระหนักใน
ปัญหาการทิ้งขยะ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ คือ ๑) ควรมีการปรับปรุงมาตรการและบท ลงโทษ
ในเร่ืองการรักษาความสะอาด หรือการกําหนดให้มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย การลงโทษ ควรกระทําทั้ง
การปรับเป็นเงิน และการจําคุก ๒) องค์กรเอกชน และสื่อมวลชนควรเข้ามามีบทบาท ในการส่งเสริมในการ
รักษาความสะอาดเรียบร้อย ๓) ปลูกสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้กับ ประชาชน ๔) ควรมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงปัญหาขยะและมลพิษที่เกิดจากขยะให้ประชาชนได้รับทราบ๑๖ 
 อํานวย จ่ันเงิน ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิดของพระพุทธวร
ญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน)” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พระพุทธศาสนากล่าวยกย่องบุคคลที่มีความกตัญญู 
และให้ความสําคัญต่อบุคคลผู้มีความกตัญญูว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก ความกตัญญูกตเวทเีป็นคณุธรรม
ที่สําคัญสําหรับมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ที่ทําให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์ เป็นบ่อ
เกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ เป็นประโยชน์เก้ือกูลซึ่งกันและกัน “เป็นคุณธรรมเบ้ืองต้นของ
มนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเคร่ืองทําลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูสําคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิด
ความสุขุม รอบคอบ ความสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยลําดับ”๑๗ 

                                                            
๑๖อรรถยา โมรานพคุณ, “ความรู้และความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณี

ชาวกรุงเทพมหานคร กับปัญหาการท้ิงขยะ”,  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๓, ๒๐๔ หน้า. 

๑๗อํานวย  จั่นเงิน, “การพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิดของพระพุทธวรญาณ         
(ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน)”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 
๒๕๓๗, ๑๕๔ หน้า. 



๑๗ 

 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทําให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ เก่ียวกับโลกร้อนที่
เกิดขึ้นน้ันมนุษย์เป็นผู้กระทําขึ้นทั้งสิ้น ดังน้ันมนุษย์ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎของศีลธรรม 
เพ่ือให้มนุษย์เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คุณค่าของสังคมและคุณค่าของธรรมชาติ เพ่ือการอยู่
ร่วมกันของ มนุษย์ สังคมและธรรมชาติ 
 

๑.๖ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 ๑.๖.๑ ทําให้ทราบ สาเหตุและวิธีการแก้ไขภาวะโลกร้อน  

๑.๖.๒ ทําให้ทราบหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
๑.๖.๓ ทําให้ทราบการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
๑.๖.๔ ทําให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
๑.๗ คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย  

ภาวะก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Effect) หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก หมายถึง ภาวะที่ช้ัน
บรรยากาศของโลกที่ประกอบด้วยก๊าซ ชนิดต่างๆ และไอน้ํา กระทําตัวเสมือนกระจก ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้น
จากดวงอาทิตย์ผ่านลงมายังพ้ืนผิวโลกได้ มันจะถูกดูดกลืนไว้ด้วยพ้ืนนํ้า พ้ืนดิน พืช และสัตว์ หลังจากน้ันก็
จะคายออกมาเป็นพลังงานในรูปของรังสีคลื่นยาวอินฟราเรด ซึ่งเป็นคลื่นความร้อน กลับขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศ
และบางส่วนก็ถูกกักเก็บไว้โดยก๊าซในช้ันบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก จึงเปรียบเสมือนกระจกที่ปกคลุมพ้ืนผิวโลก 
ดังน้ันที่ผ่านมาโลกจึงสามารถรักษาอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด คุณสมบัติของก๊าซเรือน
กระจกทุกชนิดต่างยอมให้แสงจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาในช้ันบรรยากาศแต่กลับกักเก็บรังสีอินฟราเรดที่จะ
สะท้อนกลับออกไป  

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน 
หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่าน้ีมีความจําเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหาก
บรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ ดังเช่นดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะทําให้
อุณหภูมิในตอนกลางวันน้ันร้อนจัด และในตอนกลางคืนน้ันหนาวจัด เน่ืองจากก๊าซเหล่าน้ีดูดคลื่นรังสีความ
ร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทําให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลก
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีก๊าซจํานวนมากท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน และถูกจัดอยู่



๑๘ 

 

 

ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือน
กระจกที่สําคัญมี ๕ ชนิดคือ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ โอโซน และก๊าซคลอโรฟลูออโร
คาร์บอน  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change : 
UNFCCC) คือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของอากาศซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันทํา
ให้ส่วนประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติในช่วงเวลา
เดียวกัน 

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ที่ทําให้โลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ จึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกเพ่ิมสูงขึ้น เราจึงเรียกว่า “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) กิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้เกิดภาวะโลก
ร้อน คือ กิจกรรมที่ทําให้ก๊าซในเรือนกระจก ในบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือน
กระจกโดยตรง เช่นการเผาไหม้เช้ือเพลิง และการเพ่ิมก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อม คือการตัดไม้ทําลายป่า 
เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง ๖ ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ (anthropogenic greenhouse gas emission) เท่าน้ัน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโร
คาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งน้ี ยังมีก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ที่สําคัญอีกชนิดหน่ึง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารทําความเย็นและ
ใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกําหนดในพิธีสารเกียวโต เน่ืองจากเป็นสารที่ถูกจํากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออล
แล้ว 

ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง หน่วยที่สําคัญที่สุดในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม เพราะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด มีการแลกเปลี่ยนสสาร แร่ธาตุ และพลังงาน
กับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านห่วงโซ่อาหาร (food chain) มีลําดับของการกินเป็นทอด ๆ ทําให้สสารและแร่ธาตุมี
การหมุนเวียนไปใช้ในระบบจนเกิดเป็นวัฏจักร ทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานไปตามลําดับขั้นเป็นช่วง ๆในห่วง
โซ่อาหารได้ การจําแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศ ส่วนใหญ่จะจําแนกได้เป็นสององค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ 
องค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต 



๑๙ 

 

 

สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันอย่างแนบแน่นและเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมมี ๒ ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ ๑. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ๒. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (environmental ethics) หมายถึง สภาวะแวดล้อมส่วนรวมเป็นศูนย์กลาง 
(แทนที่จะมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางดังจริยศาสตร์ทั่วไป) จริยศาสตร์ประเภทน้ีมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ทาง
นิเวศวิทยา (Ecology) ระบบนิเวศของโลกเปรียบเสมือนสังคมใหญ่ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ (เผ่าพันธ์ุ
ต่างๆ แม่นํ้า ลําธาร ฯลฯ) ส่วนประกอบเหล่าน้ีมีส่วนช่วยผดุงความสมดุลของระบบนิเวศ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การนําสิ่งที่แยกกันมารวมเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันจนเกิด
องค์รวม (the whole) ถ้าศรัทธาในพระพุทธศาสนากับปัญญาทางวิทยาศาสตร์เป็นไปในทางเดียวกันคือ
ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์ องค์รวมน้ีแหละคือ บูรณาการ  วิธีการศึกษา
แบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่จึงทําได้ ๒ วิธี 

วิธีที่ ๑ ปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา คือใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวต้ังและนําศาสตร์สมัยใหม่
มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา  

วิธีที่ ๒ ปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ คือใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวต้ังและนําหลักศีลธรรมใน
พระพุทธศาสนามาเพ่ิมเติมเข้าไปในเน้ือหาของศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งน้ีเพราะศาสตร์สมัยใหม่มุ่งแสวงหาความ
จริงโดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรม การนําหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเติมเต็มให้กับศาสตร์เหล่าน้ันย่อมจะ
ช่วยให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์ ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้การบูรณาการแบบวิธีที่ ๒ 

พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง การยอมรับว่า ความรู้มีหลายระดับ สามารถแยกเป็น ๒ 
กรณี คือ ๑. ความรู้ช้ัน สมมติสัจจะ หมายถึง การพิสูจน์จากวัตถุที่สัมผัสได้ (จริยธรรม) ๒. ความรู้ช้ัน
ปรมัตถ สัจจะ หมายถึง การรู้ความจริงเหนือประสาทสัมผัส (สัจธรรม) ซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์
พระไตรปิฎก “พุทธปรัชญา” ได้แก่ หลักคําสอนเก่ียวกับความจริง (สัจธรรม) และหลักปฏิบัติ 
(จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาที่นํามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลตามวิธีการของ
ปรัชญา จากนิยามความหมายน้ีทําให้มองเห็นขอบเขตของพุทธปรัชญาว่าจํากัดอยู่ในส่วนที่เป็น 
ศาสนธรรมของพุทธศาสนาเท่าน้ัน จะไม่รวมไปถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ เว้นเสียแต่ว่าองค์ประกอบ
เหล่าน้ี จะเก่ียวโยงกับศาสนธรรม จึงจะศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลเชิงปรัชญาด้วยเท่าน้ัน 

หลักธรรมเชิงพุทธปรัชญา 



๒๐ 

 

 

๑. พุทธปรัชญาเชิงอภิปรัชญา ที่ว่าด้วยเรื่องปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน 
หรือพุทธธรรมที่ว่าด้วย ขันธ์ ธาตุ ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ 

๒.  พุทธปรัชญาเชิงญาณวิทยา ที่ว่าด้วยเร่ืองอายตนะ วิญญาณ ปัญญา วิชชา วิปัสสนา
ญาณ  

๓. พุทธปรัชญาเชิงจริยศาสตร์ ที่ว่าด้วยเร่ืองศีล กุศลกรรมบถ ๑๐ มรรคมีองค์ ๘ บารมี ๑๐ 
ราชธรรม ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๑๒ 

อริยสัจสี่ คือ หัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ทุกข์ (ปัญหา) สมุทัย (ต้นเหตุของปัญหา) นิโรธ (การหลุดพ้นจากปัญหา) และมรรค (แนวทางในการ
แก้ปัญหา) รวมทั้งสภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแก้ปัญหา เป็นหลักการอธิบายการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ์
ต่อเน่ือง แสดงถึงเหตุถึงผลในทุกย่างก้าวของชีวิต และความผันแปรของสังขารร่างกายที่เกิดมาแล้วต้องผจญ
กันทุกคน ยากท่ีใครจะไปบังคับให้เป็นไปตามที่ตนปรารถนา ยากท่ีจะยึดเป็นตัวเป็นตน ทุกสิ่งทุกอย่างย่อม
เป็นไปตามเหตุปัจจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีจะใช้แนวคิดตามหลักอริยสัจสี่เป็นกรอบนําไปแก้ปัญหา ได้แก่ 
รู้ปัญหา คือ การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่ยังแก้ไม่ได้ผล 
หาสาเหตุ คือ การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่บกพร่อง 
วางเป้าหมาย คือ การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่ให้ผลตามที่ต้องการ 
กําหนดวิธีการ คือ วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่บูรณาการด้วยพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

๑.๘ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท มีดังน้ี  

 
แผนภูมิที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
            
 
 

ศึกษาสาเหตุและการแก้ไขภาวะโลกร้อน ศึกษาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีเหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 



๒๑ 

 

 

 
 
 
  
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

บูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
ขั้นตอนท่ี ๑ การศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
ขั้นตอนท่ี ๒ การสร้างเครื่องมือและการสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนท่ี ๓ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล 



 

 

 

บทที่ ๒ 

สาเหตแุละการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
 

การศึกษาค้นคว้าภาวะโลกร้อน จากเอกสารตําราและงานวิจัยเป็นสิ่งจําเป็นแต่เอกสารตําราและ

งานวิจัยดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอ ผู้วิจัยได้ศึกษาเน้ือหาที่มีส่วนสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ได้แก่ ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และ จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีเพ่ือความเข้าใจตรงกันทั้งแก่ผู้วิจัยและผู้

ใคร่ต่อการศึกษา ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในคํานิยามศัพท์  

 

๒.๑ ปัญหาภาวะโลกร้อน  

นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งช้ันบรรยากาศของโลกออกเป็น ๔ ช้ัน โดยถือเอาความหนาแน่น อุณหภูมิ

และระดับความสูงจากพ้ืนผิวโลกเป็นเกณฑ์ คือ 

๑. ชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) เป็นช้ันบรรยากาศช้ันล่างสุดโดยเริ่มจากผิวโลกขึ้นไป 

ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ที่บริเวณเขตศูนย์สูตร และประมาณ ๘ กิโลเมตร ที่บริเวณข้ัวโลก บรรยากาศช้ันน้ีมี

ความสําคัญและเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาก เน่ืองจากเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนโลก มวลสารของอากาศ

ทั้งหมดอยู่ในบรรยากาศถึงร้อยละ ๘๐ รวมทั้งมีไอนํ้า เมฆ ฝน และพายุเกิดขึ้น 

๒. ชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) ระดับความสูงต้ังแต่ ๑๘-๕๐ กิโลเมตรจากพ้ืนผิวโลก ในช้ัน

น้ีอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงจนถึงระดับ ๓๐ กิโลเมตร จะมีช้ันโอโซนบาง ๆ อยู่ เมื่อเลยจากช้ัน

โอโซนขึ้นไป อุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากโอโซนมีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์

ได้ดี เมื่อรังสีผ่านความร้อนมา จึงทําให้บรรยากาศช่วงน้ีอุณหภูมิสูงขึ้น ช้ันโอโซนน้ีมีประโยชน์อย่างมากต่อ

การสกัดก้ันมิให้รังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านลงมายังพ้ืนโลกมากเกินไป จนเกิดอันตรายต่อ

สิ่งมีชีวิตบนพ้ืนโลกได้ 

๓. ชั้นเมโซสเฟียร์ (Mesosphere) อยู่ที่ความสูง ๕๐-๘๕ กิโลเมตรจากพ้ืนผิวโลก ในช้ันน้ีอุณหภูมิ

จะลดลงตามระดับความสูงจนถึงระดับ ๘๕ กิโลเมตรจากพ้ืนผิวโลก ซึ่งเป็นเขตสิ้นสุดของบรรยากาศเมโซส

เฟียร์ จะเป็นจุดที่มีความหนาวเย็นที่สุดในเขตบรรยากาศของโลก คือประมาณลบ ๙๐ องศาเซลเซียส 



๒๐ 

๔. ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere) อยู่ที่ความสูง ๘๕ กิโลเมตรจากพ้ืนผิวโลกขึ้นไป ณ จุดเริ่ม

ช้ันบรรยากาศน้ีอุณหภูมิจะเพ่ิมสูงขึ้นอีก จนถึง ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียสที่ระดับความสูงประมาณ ๔๐๐ 

กิโลเมตรจากพ้ืนผิวโลก ช้ันบรรยากาศน้ีเป็นช้ันที่มีคุณสมบัติในการนํากระแสไฟฟ้าและสะท้อนคลื่นวิทยุจาก

โลกได้ดี 

ภาวะก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Effect) หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก หมายถึง ภาวะที่ช้ัน

บรรยากาศของโลกที่ประกอบด้วยก๊าซ ชนิดต่าง  ๆ และไอน้ํา กระทําตัวเสมือนกระจก ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้น

จากดวงอาทิตย์ผ่านลงมายังพ้ืนผิวโลกได้ มันจะถูกดูดกลืนไว้ด้วยพ้ืนนํ้า พ้ืนดิน พืช และสัตว์ หลังจากน้ันก็

จะคายออกมาเป็นพลังงานในรูปของรังสีคลื่นยาวอินฟราเรด ซึ่งเป็นคลื่นความร้อน กลับขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศ

และบางส่วนก็ถูกกักเก็บไว้โดยก๊าซในช้ันบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก จึงเปรียบเสมือนกระจกที่ปกคลุมพ้ืนผิวโลก 

ดังน้ันที่ผ่านมาโลกจึงสามารถรักษาอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด คุณสมบัติของก๊าซเรือน

กระจกทุกชนิดต่างยอมให้แสงจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาในช้ันบรรยากาศแต่กลับกักเก็บรังสีอินฟราเรดที่จะ

สะท้อนกลับออกไป  

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน 

หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่าน้ีมีความจําเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหาก

บรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ดังเช่นดาวเคราะห์ดวงอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะทํา

ให้อุณหภูมิในตอนกลางวันน้ันร้อนจัด และในตอนกลางคืนน้ันหนาวจัด เน่ืองจากก๊าซเหล่าน้ีดูดคลื่นรังสี

ความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อย ๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทําให้อุณหภูมิใน

บรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีก๊าซจํานวนมากท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน 

และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 

ก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญมี ๕ ชนิดคือ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ โอโซน และก๊าซคลอโร

ฟลูออโรคาร์บอน๑  

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ที่ทําให้โลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ จึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ

โลกเพ่ิมสูงขึ้น เราจึงเรียกว่า “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) กิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้เกิดภาวะโลก

ร้อน คือ กิจกรรมที่ทําให้ก๊าซในเรือนกระจก ในบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือน
                                                            

๑กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คู่มือช่วยโลกร้อน, 

พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๔), หน้า ๗-๑๓.  
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กระจกโดยตรง เช่นการเผาไหม้เช้ือเพลิง และการเพ่ิมก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อม คือการตัดไม้ทําลายป่า 

เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง ๖ ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจาก

กิจกรรมของมนุษย์ (anthropogenic greenhouse gas emission) เท่าน้ัน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโร

คาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งน้ี ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของ

มนุษย์ที่สําคัญอีกชนิดหน่ึง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารทําความเย็นและ

ใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกําหนดในพิธีสารเกียวโต เน่ืองจากเป็นสารที่ถูกจํากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออล

แล้ว 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate  Change) ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United  Nation  Framework  Convention  on  Climate  Change : 

UNFCCC) คือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของอากาศซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  อัน

ทําให้ส่วนประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป  นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติใน

ช่วงเวลาเดียวกัน๒ 

นักอนุรักษ์โลก (Global Preservationists) ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร

โลก กลุ่ม Green Peace หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ได้สังเกตภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโลก โดยสังเกตจากอุณหภูมิ

สูงขึ้น คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้น ภัยแล้ง นํ้าท่วม พายุ ฤดูกาลแปรปรวน นํ้าแข็งขั้วโลกละลาย ระดับนํ้าทะเล

สูงขึ้น และภัยพิบัติต่าง  ๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นถี่ในระยะน้ี แต่ละเหตุการณ์น้ันได้

ทําลายชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจํานวนมาก เมื่อตรวจสอบสาเหตุหลัก ๆ ก็พบว่า หน่ึงในสาเหตุทั้งหลายก็คือ 

ภาวะก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Effect)  

 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและโลกร้อน (Climate Change & Global Warming) ที่เกิดจาก

กิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศของโลก โดยประเทศ

อุตสาหกรรมใหญ่ทั้งหลาย มีบทความที่กล่าวถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนัก ก็คือ 

๑) บทความวิชาการเรื่อง "Forecasting the path of China’s CO๒ emissions using province-

level information" โดยทีมนักวิจัยแห่ง University of California ลงพิมพ์ใน Journal of Environmental 

Economics and Management (Volume ๕๕ Issue ๓, May ๒๐๐๘) ระบุว่าจีนเริ่มปล่อยก๊าซ
                                                            

๒อัลเบิร์ต อัล กอร์ จูเนียร์, An inconvenient truth, แปลโดย คุณากร วานิชย์วิรุฬ, โลกร้อน

ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
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คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วนับแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๒ เป็นต้นมา และจีนน่าจะปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม แซงหน้าสหรัฐอเมริกา กลายเป็นประเทศก่อมลพิษใหญ่ที่สุดในโลกไป ในราวปี 

ค.ศ.๒๐๐๖-๒๐๐๗  

๒) องค์การมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric 

Administration - NOAA) ระบุในรายงานดัชนีก๊าซเรือนกระจกฉบับล่าสุด สําหรับปี ค.ศ.๒๐๐๗ ปีเดียว 

ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศท่ัวโลก เป็นตัวการหลักที่ทําให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนไป ได้

พอกพูนเพ่ิมเติมขึ้นอีก ๐.๖% หรือ ๑๙ ล้านกิโลตัน (๑ กิโลตัน = ๑,๐๐๐ เมตริกตัน) ซึ่ง ๒๐% ของปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่าน้ี จะคงหลงเหลือตกค้างอยู่ในช้ันบรรยากาศโลกอีกนับพัน ๆ ปี๓ 

ปัญหาภาวะโลกร้อน จัดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยจึงจําเป็นที่จะต้องกล่าวถึง สิ่งแวดล้อม พอ

สังเขปดังน้ี 

เกษม จันทร์แก้ว ได้แบ่งประเภทของสิ่งแวดล้อมไว้ ดังน้ี  

๑. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ อากาศ นํ้าและทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment) เช่น บ้าน ถนน สะพาน โต๊ะ เก้าอ้ี 

วัตถุมีพิษ เสียง อารมณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การศึกษา ฯลฯ ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น อาจ

แยกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๒.๑ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สามารถ

มองเห็นได้ เช่น ถนน บ้านเรือน เมือง สะพาน รถ เครื่องบิน เรือ เจดีย์ วัด สิ่งก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม 

เป็นต้น 

๒.๒ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ( Social Environment) อาจสร้างขึ้นโดยต้ังใจและไม่ต้ังใจหรือ

สร้างเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกัน เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ รวมไปถึงการทะเลาะวิวาท การส่งเสียงด่าทอ พฤติกรรม ลักษณะท่าทาง เป็นต้น๔ 

                                                            
๓รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, วิกฤตเศรษฐกิจ-วิกฤตโลก : วิกฤตหลายเชิงในยุคโลกาภิวัตน์, คณะ

รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายละเอียดดูในมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน  

http://www.midnightuniv.org/midnighttext/ 0009999752.html (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓). 
๔เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๕. 



๒๓ 

ประเวศ วะสี กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ เมื่อพิจารณาในระบบย่อย

ลงมาจากจักรวาล ก็สามารถมองเห็นอย่างประจักษ์ชัดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกันใน

ระบบองค์รวม เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในท่ามกลางความหลากหลาย   สรรพสิ่งต่าง  ๆ ต้องอิงอาศัยซึ่งกัน

และกัน โดยมีมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ มิใช่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของมนุษย์ตามท่ี

เคยคิดและเข้าใจกันมาแต่ก่อน มนุษย์จึงต้องทําตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติ มนุษย์ในปัจจุบัน

นอกจากจะทําตัวแปลกแยกไปจากธรรมชาติแล้ว ยังเป็นตัวการทําลายสภาพแวดล้อมอย่างมากมาย 

สิ่งแวดล้อมที่สําคัญของมนุษย์มีอยู่ ๓ ประเภท    ได้แก่ 

๑)  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ สิ่งไม่มีชีวิต เช่น แร่ธาตุ ดิน นํ้า อากาศร้อน อากาศหนาว 

ทะเลทราย ภูเขา ป่าไม้ แม่นํ้า ลําคลอง เป็นต้น 

๒) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คือ สิ่งที่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ สัตว์ เช้ือโรค สิ่งเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ต้นตะบองเพชรขึ้นในทะเลทราย เช้ือมาเลเรียมีในเขตร้อน ไม่มีในเขตหนาว 

เป็นต้น 

๓) สิ่งแวดล้อมทางสังคม เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ เช่น ประชากร เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง การศึกษาวัฒนธรรม และเทคโนโลยี เป็นต้น๕  

มาตรา ๔ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้หมายความสิ่งแวดล้อม

ว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์

ได้ทําขึ้น๖ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕  ให้หมายความว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง  ๆ 

ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่แวดล้อมมนุษย์อยู่๗ 

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้หมายความว่าสิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่

อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และ
                                                            

๕ประเวศ วะสี, ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : การเข้าถึงความจริงทั้งหมด, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

สดศรีสฤษด์ิวงศ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๑๔. 
๖กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, มาตรา ๔ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕, (กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 

 ๗ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. (กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หน้า ๔๓๕. 



๒๔ 

นามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเช่ือ) มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการ

เก้ือหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทําลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยง

มิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวข้องกันไปทั้งระบบ๘ 

ประเวศ อินทองปาน กล่าวว่า สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบ  ๆ ตัวเรา

มีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้อมตามแบบต่าง  ๆ อาจแบ่งได้ ๒ ประเภท๙ คือ 

๑. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) คือ ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติที่แวดล้อมตัวมนุษย์อยู่เป็นทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่นํ้า อากาศ สัตว์ต่าง  ๆ 

ฯลฯ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) คือ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่

ทางใดก็ทางหน่ึง ดังน้ัน ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

๒. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made environment) ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ใช้ ความรู้

ความสามารถสร้างขึ้นมา ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น อาคารบ้านเรือน รถยนต์ ศิลปกรรมฯลฯ และบางสิ่ง

ก็ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ พิธีกรรม เจตคติ ฯลฯ หรือ เรา

อาจจะแบ่งสิ่งแวดล้อมออกได้อีกลักษณะหน่ึงเป็น ๒ แบบ คือ 

๒.๑ แบ่งตามรูปแบบการสัมผัส 

  ๑) สิ่งแวดล้อมด้านรูปธรรม (Concrete environment) หรือ มนุษย์สามารถ

มองเห็นได้ สัมผัสได้ จับต้องได้ คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึง ทรัพยากรที่

มีชีวิตได้แก่ มอเนรา (Monera) โพรทิสตา เห็ดรา (Fungi) พืช สัตว์  

   ๒) สิ่งแวดล้อมด้านนามธรรม (Abstract environment) หรือ มนุษย์ไม่สามารถ

มองเห็น หรือ สัมผัสจับต้องได้ ได้แก่ ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นระบบ

ความสัมพันธ์มนุษย์กับมนุษย์ 

 ๒.๒ แบ่งตามลักษณะการเกิด 

    ๑) สิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน นํ้า อากาศ หิน 

แร่ ภูเขา ฯลฯ และสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ป่า ป่าไม้ จุลินทรีย์มวลมนุษย์ 
                                                            

๘กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, มาตรา ๔ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕, อ้างแล้ว, หน้า ๒. 
๙ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน, เอกสารประกอบการสอนเร่ืองพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม, (ภาควิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๒๓.  



๒๕ 

  ๒) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาคารบ้านเรือน 

เครื่องจักรกล ถนน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น  

ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึงปัญหาความเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและปริมาณของสิ่งแวดล้อมทั้งที่

เป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม  

ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การที่สิ่งแวดลอ้มเกิดจากภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบอันเน่ืองจาก

กิจกรรมของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงน้ันสะสมตัวขึ้น เกินขีดความสามารถในการปรับตัวของสิ่งแวดล้อมจะรับ

ได้ ผลที่เกิดขึ้นก็ คือ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน การสูญพันธ์ุของพืช และ

สัตว์ การสูญเสียความงามของทิวทัศน์ เป็นต้น เราสามารถแบ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็น ๒ ลักษณะใหญ่  ๆ 

คือ 

 ๑. สภาพเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เกิดจากการใช้ประโยชน์

ของมนุษย์ทําให้ธรรมชาติไม่อาจเกิดทดแทนได้ หรือ ต้องใช้เวลานานในการเกิดทดแทน ปัญหาที่เห็นได้

ชัดเจนในกรณีน้ี คือ การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ที่ดินเสื่อมโทรมเพราะการเพาะปลูก ดินเค็มเน่ืองมาจากการทํา

นาเกลือ นากุ้ง เป็นต้น ความเสื่อมโทรมดังกล่าวน้ี มีผลต่อเน่ืองมาจากการเสียความสมดุลของธรรมชาติ 

  ๒. มลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง การที่สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบไปในทางเสื่อมลง 

โดยมนุษย์เป็นตัวการสําคัญ การเปลี่ยนแปลงจะสะสมตัวขึ้น จนเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของ

สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศมีก๊าซพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ กิจกรรมอ่ืน  ๆ ของมนุษย์

ปะปนอยู่ ทําให้สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับสภาพของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิต ก็เรียกว่า เกิดปัญหามลพิษทาง

อากาศ หรือ เมื่อแหล่งนํ้าเกิดเน่าเสียจากของเสียจํานวนมหาศาลที่ถูกปล่อยทิ้งจากบ้านเรือนโรงงาน

อุตสาหกรรม ก็เรียกว่า เกิดปัญหามลพิษทางนํ้า ซึ่งในปัจจุบันน้ีปัญหาเรือนกระจกเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน

เริ่มรุนแรงขึ้นซึ่ง ประธานาธิบดี เรแกน เร่งเร้าให้คํานึงถึงภาวะโลกร้อนว่า “ให้เร่งดําเนินการแม้ว่าจะทําผิด

วิธีก็ยังดีกว่าคิดทําเมื่อสายจนเกินจะแก้ ถ้าหากโลกในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าจะเย็นลง และ สูญเสียเงินนับ

พันล้านดอลล่าร์เพ่ือลดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์”  

ในขณะเดียวกันนาย อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา มองเห็นอนาคตได้

ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นคําเตือนเรื่อง ปัญหาภาวะโลกร้อนไปจนถึงความไม่สงบในอิรัก เขาจัดคอนเสิร์จตระดับ

โลก Live Earth ขึ้นพร้อมกันทั่วโลก เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๐๐๗ เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกถึงปัญหาภาวะโลก

ร้อน และระดมทุนให้กับกลุ่ม Allianic for Climate Protection โดยคอนเสิร์ตมีแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์

เรื่อง An Inconvenient Truth ซึ่งทําให้เขาได้รับรางวัลออสการ์ ในเวลาต่อมา   



๒๖ 

ส่วนปัญหาภาวะเรือนกระจกน้ัน ประธานาธิบดี ยอร์ช บูช กล่าวว่า อเมริกาเป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจ

โลกเป็นผู้ใช้พลังงานหลัก มีทรัพยากร ฐานความรู้เพ่ือพัฒนาพลังงานสะอาด อเมริกาจะลดก๊าซเรือนกระจกที่

ปล่อยสู่อากาศ แต่ต้องไม่กระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชาติ  

แม้แต่ในวันคริสต์มาสที่ผ่านมา ที่กรุงโรม พระสันตะปาปา ป๊อบ Benedict ที่ ๑๖ ได้ตรัสกับ      

ศาสนิกชนชาวคริสต์ เน่ืองในวันคริสมาสว่า โลกกําลังป่วย ขอให้ช่วยกันคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และได้ตรัสว่า

นครวาติกันยังต้องซื้อ คาร์บอนเครดิต จากโลก เพ่ือชดเชยกับการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ แม้ว่า

วาติกันจะเป็นรัฐที่เล็กที่สุดของโลกก็ตาม 

อันเน่ืองมาจากภาวะส่ิงแวดล้อมเป็นพิษด้วยฤทธ์ิของโลกร้อนทําให้ ลีโอนาโด ดิคาปริโอ ดารา

นักแสดง นักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อม จัดทําสารคดีเรื่อง “The 11th Hour” ในงานประกวดหนังเมือง แคนเนส 

สารคดีกล่าวถึง ผลกระทบถึงการกระทําของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก๑๐  

จากการศึกษาปัญหาภาวะโลกร้อนทําให้ทราบว่า ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาที่เป็นผลมาจาก

การลดลงของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติโดยไม่มีสิ่งทดแทนประกอบกับการใช้พลังงานเกินความ

จําเป็นทําให้เกิดการสูญเสียระบบนิเวศน์หรือระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติไม่

สมดุล ผลกระทบที่ตามมาทําใหเ้กิดวิกฤตภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

๒.๒ สาเหตุของภาวะโลกร้อน 

ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่

สูงขึ้น สาเหตุน้ันวิเคราะห์ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ  
๒.๒.๑ สาเหตุภายนอกหรือกายภาพ เป็นสาเหตุที่เกิดจากภาวะภายนอกเกิดจากปัจจัย ๒ อย่างคือ 

๑. ปัจจัยทางธรรมชาติ เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ อยู่นอกเหนือการกระทําของ

มนุษย์ที่จะจัดการกับเหตุน้ีแม้รู้ถึงเหตุก็ตาม ได้แก่ 

     ก. ปัจจัยทางดาราศาสตร์ 

                                                            
๑๐ดร.ยงสยาม  สนามพล, “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : 

ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, หน้า 

๑๖-๑๘. 



๒๗ 

  - จุดดับบนดวงอาทิตย์ ทําให้รังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 

  - การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 

  - รังสีคอสมิกจากดวงอาทิตย์ ที่เกิดจากการระเบิดของซุบเปอร์โนวา 

     ข. ปัจจัยทางธรณี  

  - การเคลื่อนตัวของทวีป 

  - การเกิด การยุบตัวของภูเขา 

  - การระเบิดของภูเขาไฟ๑๑ 

    ค. ปัจจัยจากภัยธรรมชาติ 

- อุทกภัย นํ้าท่วม แผ่นดินถล่ม ทําให้ต้นไม้ล้มตายเป็นจํานวนมาก 

   - วาตภัย ทําให้เกิดการหักโค่นของต้นไม้ 

   - อัคคีภัย เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเผาป่าเพ่ือทําไร่เลื่อนลอย 

  - การเน่าเป่ือยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ทําให้เกิดมีเทน ภูเขาไฟระเบิด และไฟ

ป่า  ทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรีย  ทําให้เกิดไนตรัสออกไซด์และการ

ระเหยของนํ้าในมหาสมุทรและแหล่งนํ้าธรรมชาติ ทําให้ปริมาณไอน้ําเพ่ิมสูงขึ้น 

๒. ปัจจัยจากการกระทําของมนุษย์  

   ๒.๑ การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ 

   ๒.๒ การตัดไม้ทําลายป่า ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่านานับปการ การ

สูญเสียป่าจะกระทบไปสู่ปัญหาอ่ืนด้วย เช่น การขาดแคลนนํ้า สัตว์และพืชพลอยสูญพันธ์ุ ปัญหาป่าไม้เป็น

สาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะพ้ืนที่ป่าลดน้อยลงเพราะถูกตัดไม้ทําลายป่าอย่างต่อเน่ืองมากเป็น

เวลานาน จนทําให้ภูมิอากาศและสภาพดินฟ้าอากาศในประเทศผิดปกติไปหมด เมื่อป่าไม้ลดน้อยลงก็เกิด

ภาวะผิดปกติทางด้านภูมิอากาศคือที่ร้อน แล้ง และเกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลันและเมื่อเกิดปัญหาทางด้านป่า

ไม้ขึ้น ปัญหาอ่ืน  ๆ ก็จะตามมา เช่น ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

                                                            
๑๑พุทธชาด ทองเอม, “ภาวะโลกร้อน มหันตภัยใกล้ตัว”, เอกสารวิชาการข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Backgrounders) กลุ่มงานบริหารวิชาการสํานักงานวิชาการ, หน้า ๒๖-๓๐. 



๒๘ 

    ๒.๓ การเผาไหม้เช้ือเพลิง ถ่านหิน การทําอุตสาหกรรม การตัดไม้ทําลายป่า การ

ใช้ปุ๋ยไนโตรเจน รวมถึงการทําเกษตรกรรม เช่น การทํานาข้าว ล้วนเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้ปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น 

      ๒.๔ การเพ่ิมจํานวนของประชากร ประชากรเป็นทรัพยากรอย่างหน่ึงที่บริโภค

ทรัพยากรอ่ืน  ๆ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ

ปกครองทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรในแต่เขตพ้ืนที่เป็นผลเน่ืองมาจากการ

เกิด การตาย และการย้ายถิ่นฐาน ในอัตราส่วนที่ไม่สมดุลหรือทัดเทียมกัน มีผลทําให้สถานะของประชากร

เปลี่ยนแปลงไปทั้งขนาด การกระจาย และความหนาแน่น 

การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของจํานวนประชากร และการสามารถมีชีวิตดํารงอยู่ได้อย่างยืนยาว ทําให้

จํานวนของประชากรในประเทศหน่ึง  ๆ เพ่ิมมากขึ้น สภาพการณ์อย่างน้ีย่อมมีผลกระทบต่อทรัพยากรที่

จะต้องนํามาใช้ในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัด 

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรโลกที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อกันใน

ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลกด้วย 

รายงานฉบับล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ 

ไอพีซีซี (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ซึ่งเป็นรายงานที่รวบรวมงานวิจัยของ

นักวิทยาศาสตร์ ๒,๕๐๐ คน จากกว่า ๓๐ ประเทศ และใช้เวลาในการวิจัยถึง ๖ ปี ระบุไว้ว่า มีความเป็นไปได้

อย่างน้อย ๙๐% ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และมนุษย์ถือได้ว่าเป็น

ตัวการสําคัญของปัญหาโลกร้อนในคร้ังน้ี๑๒ 

โดยปกติช้ันบรรยากาศของโลกจะประกอบด้วยก๊าซชนิดต่าง ๆ และไอน้ํา เมื่อรังสีคลื่นสั้นจากดวง

อาทิตย์ผ่านช้ันบรรยากาศเข้ามายังพ้ืนผิวโลก มันจะถูกดูดกลืนไว้ด้วยพ้ืนนํ้า พ้ืนดิน พืช และสัตว์ หลังจาก

น้ันก็จะคายออกมาเป็นพลังงานในรูปของรังสีคลื่นยาวอินฟราเรด ซึ่งเป็นคลื่นความร้อน กลับขึ้นสู่ช้ัน

บรรยากาศและบางส่วนก็ถูกกักเก็บไว้โดยก๊าซในช้ันบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก ดังน้ันที่ผ่านมาโลกจึงสามารถ

รักษาอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด  

การใช้พลังงานของมนุษย์กับภาวะวิกฤติเรื่องโลกร้อน มีความสัมพันธ์กัน นับต้ังแต่มนุษย์รู้จักเอา

พลังงานถ่านหินมาใช้ในปี ๑๗๕๐ เป็นต้นมา ก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม เอารถจักรไอนํ้ามาใช้ เอา
                                                            

๑๒Henry Pollack, A world without ice, แปลโดย พลอยแสง เอกญาติ, เม่ือโลกไร้น้ําแข็ง, 

(กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖๗. 



๒๙ 

เครื่องทําไอนํ้ามาใช้ แล้วตอนน้ีมีการวัดกันว่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศมีอยู่เท่าไหร่ 

เราก็พบว่ามันมีอยู่แค่ ๒๗๐ ส่วนในล้านส่วน ก็ไม่ได้สนใจอะไรทุกคนก็พัฒนาเอานํ้ามันมาใช้ เจาะลงไปลึก ๆ 

เอาก๊าซธรรมชาติมาใช้ ปรากฏว่า เขาเช็คตามกันมาเร่ือย ๆ เลย จนล่าสุดน่ี ๓๘๓ ส่วนในล้านส่วน แต่ที่น่า

แปลกใจมาก ๆ คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมันขยับตาม เขาก็เลยเช่ือแน่ว่า มันต้องเก่ียวข้องกันแน่เลย เขาก็

เลยทําการศึกษาวิจัยกัน แล้วก็พบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผาไหม้นํ้ามันเช้ือเพลิง มัน

เป็นส่วนสําคัญที่ เก็บกักความร้อนอยู่ ก็เป็นเหตุให้โลกร้อนขึ้น เมื่อเป็นอย่างน้ีก็เลยสงสัยว่าก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เหล่าน้ีมากจากไหน จากต้นไม้หรือเปล่า....เปล่า กิจกรรมการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงของเรา 

เพ่ิมขึ้นตามลําดับ มีการขยายเมือง มีการขยายการผลิต จํานวนประชากรเพ่ิมสูงขึ้น๑๓ 

การเผาไหม้เช้ือเพลิงจากฟอสซิล เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้โลกร้อนขึ้นในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน

บรรยากาศของโลกมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๓ ล้านล้านตัน และมนุษย์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่

ช้ันบรรยากาศปีละ ๒๖,๐๐๐ ล้านตัน ขณะที่เมื่อทศวรรษ ๑๙๗๐ มนุษย์ปล่อยก๊าซชนิดน้ีเพียงปีละ 

๑๕,๐๐๐ ล้านตัน โดยกิจกรรมของมนุษย์ที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศ 

ประกอบด้วย  

โรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ ๔๐ % ความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมเป็นตัวกระตุ้นสําคัญให้

เกิดการใช้เช้ือเพลิงและไฟฟ้า ปัจจุบันประเทศจีนและอินเดียที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็ว ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนทําให้โลกร้อนขึ้น ไม่ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป 

อาคาร สํานักงาน ศูนย์การค้า บ้านพักอาศัย ประมาณ ๓๑ % รวมถึงการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เครื่องปรับอากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของคนในเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนในการ

ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสิ้น  

การขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา ประมาณ ๒๒ % ทุกวันน้ีมนุษย์เดินทางโดยอาศัย

ยานพาหนะมากขึ้น ความต้องการในการใช้รถยนต์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นปีละ ๒ % และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าอีก ๑๕ ปีข้างหน้า โลกจะมีรถยนต์

ทั้งสิ้นรวม ๗๐๐ ล้านคัน และนับแต่ที่มีสายการบินต้นทุนตํ่า ประชาชนทั่วโลกจึงนิยมเดินทางโดยเคร่ืองบิน

กันมากขึ้น ยังไม่นับไปถึงว่าสายการบินทั่วโลกกําลังมีแผนการขยายเส้นทางการบินให้เช่ือมถึงกันทั่วทุก

                                                            
๑๓ดร.จิรพล สินธุนาวา, “คนไทยรู้ว่ามีภาวะโลกร้อน แต่ไม่ทําอะไร”, สมาคมพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ๐๕/๐๒/๒๐๐๘.http://www.adeq.or.th/web/news/news_green_detail. 



๓๐ 

ประเทศในอนาคต ซึ่งการเผาผลาญพลังงานของเครื่องบินจะทําให้เกิดก๊าซมลพิษบนท้องฟ้ามากขึ้น และยังไป

ทําลายโอโซนในช้ันบรรยากาศให้มีปริมาณลดลง  

การเกษตรกรรม ประมาณ ๔% สถาบันวิจัยป่าอะเมซอนของบราซิลรายงานว่า ผลจากการเผาป่า

แอมะซอนหลายสิบล้านไร่ในแต่ละปีเพ่ือเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่การเกษตร ได้ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึน้

สู่ช้ันบรรยากาศมากกว่า ๔ เท่าของปริมาณก๊าซชนิดน้ีที่เกิดจากการเผานํ้ามันของชาวบราซิลเพ่ือใช้เป็น

พลังงาน๑๔  

เจมส์ ลัฟล็อก ทํานายไว้ก่อนสิ้นปี ค.ศ.๒๑๐๐ น้ัน คือเศษเสี้ยวมนุษย์จากจํานวนกว่า ๖ พันล้าน

คนในปัจจุบัน  จะต้องฝ่าฟันชะตากรรมจากการลงโทษของธรรมชาติครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะเกิดขึ้น ปัญหาโลก

ร้อนจนขาดแคลนนํ้า อาหาร ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจากความวิปริตของอากาศ ปัญหาขั้วแม่เหล็กโลกเปลี่ยนใน

ปี ค.ศ.๒๐๑๒-๑๓ อาจทําให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์สูงมหึมากวาดล้างโลกไปนับพัน 

ๆ ล้านคน ตามด้วยโรคห่าล้างชีวิตมนุษย์... เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  ๕ องศา ...หรือสูงกว่าน้ัน เมื่อน้ันแทบจะทุก

ทวีปและแทบทุกมหาสมุทรจะกลายเป็นทะเลทรายหรือนํ้าร้อนจัด จนชีวิตของสัตว์นํ้าอยู่กันไม่ได้ ทั้งน้ี

ยกเว้นเพียงภูมิประเทศไม่ว่าแผ่นดินหรือมหาสมุทรบางส่วนที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ที่อาจเย็นพอ 

เพราะมีนํ้าแข็งเหลืออยู่บ้าง และเป็นภูมิบริเวณน้ีเท่าน้ันที่อาจมีเผ่าพันธ์ุของมนุษยชาติกระจัดกระจาย

เหลืออยู่ตามจุดต่าง ๆ๑๕  

ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการ

เปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ปัญหาเรื่อง

ภาวะเรือนกระจกก็คือ ก๊าซเรือนกระจกมันไม่ได้หนาขึ้น แต่มันเข้มข้นมากขึ้น สาเหตุหลักคือธาตุคาร์บอนที่

เคยสะสมอยู่ในรูปของนํ้ามันและถ่านหิน ซึ่งควรจะอยู่ในที่ของมันในแผ่นดิน แต่เราเอามาเผาเพ่ือนําพลังงาน

มาใช้ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งตามธรรมชาติถ้าเราให้เวลามันนานเพียงพอ กระบวนการ

ตามธรรมชาติในโลกจะค่อย ๆ ดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศกลับออกไป แต่ตอนน้ีเราขุดคาร์บอน

                                                            
๑๔วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, “สารคดีพิเศษ : โลกร้อน ความจริงที่ทุกคนต้องรู้”, นิตยสารสารคดี, ปี

ที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๕ (มีนาคม ๒๕๕๐) : ๔๙. 
๑๕Jame Lovelock, The Revenge of Gaia, แปลโดย วิลาสินี เดอเบส, เม่ือโลกเอาคืน,

(กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๓), หน้า ๙๖.  



๓๑ 

ขึ้นมาเผาวันละ ๘๐ ล้านบาร์เรล มันเร็วเกินกว่าที่กระบวนการตามธรรมชาติจะกําจัดออกไปได้ มันก็สะสมใน

ช้ันบรรยากาศมากขึ้นจนทําให้ภาวะเรือนกระจกในปัจจุบันมีความรุนแรงมากเกินกว่าสภาพตามธรรมชาติ๑๖ 

ปัจจุบันช้ันบรรยากาศของโลกถูกปกคลุมด้วยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป ซึ่งก๊าซเหล่าน้ีมีคุณสมบัติ

ที่ดีในการดูดกลืนและเก็บกักรังสีอินฟราเรด ดังน้ันรังสีอินฟราเรดที่ควรจะสะท้อนออกนอกโลก ก็จะถูกเก็บ

กักสะสมไว้ในช้ันบรรยากาศ ส่งผลให้พ้ืนผิวโลกร้อนขึ้นเรื่อย ๆ  

 จอห์นสัน, รีเบกกา แอล ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะโลกร้อน คือ กระบวนการ เก็บกักความร้อนของ

บรรยากาศ ทําให้โลกและอากาศเหนือพ้ืนโลกอุ่นขึ้น  

ในระยะที่ผ่านมานํ้าแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือกําลังละลาย บางประเทศในยุโรปมี

อากาศร้อนจัด จนถึงขั้นทําให้คนเสียชีวิต หิมะที่เทือกเขาคิลิมันจาโรซึ่งถูกเรียกขานว่า 

“หลังคาแห่งกาฬทวีป” กําลังละลายและว่ากันว่าอาจจะหมดไปในปี ๒๐๒๐ ส่วนประเทศ

แถบเอเชีย เช่น บริเวณเกาะต่าง ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย มีภาวะนํ้าท่วมอย่างรุนแรง แม้

ประเทศไทยเองก็ประสบกับภาวะภัยแล้ง และนํ้าท่วม เช่นกัน ปรากฏการณ์ความแปรปรวน

อย่างน้ี ในทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าสภาพเช่นน้ีเป็น “ภาวะโลกร้อน” อันเป็นผลจากการปล่อย

ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์และก๊าชอ่ืน ๆ ที่มีคุณสมบัติดักจับความร้อนออกไปยังบรรยากาศ

ของโลก ก๊าชเหล่าน้ีจะรวมตัวกันจนกลายเป็นผ้าห่มหนา ๆ ดักจับความร้อนของดวงอาทิตย์

และทําให้โลกมีอุณหภูมิร้อนขึ้น ย่ิงก๊าชเหล่าน้ีเพ่ิมมากขึ้นความร้อนก็จะเพ่ิมขึ้นตามไป

ด้วย๑๗ 

 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นผลสืบเน่ืองจากปรากฏการณ์เรือนกระจก 

(Greenhouse Effect) นํามาซึ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งมีสาเหตุมา

จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases : GHGs) จนเกินความสามารถในการสร้างเสถียรภาพ

ของช้ันบรรยากาศ (Atmospheric Stabilization) ผลการศึกษายืนยันว่าการเผาไหม้เช้ือเพลิงจากกิจกรรมการ
                                                            

๑๖ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, “วิกฤตการณ์โลกร้อน เมื่ออุณหภูมิโลกเพ่ิมขึ้น ๑ องศา”, 

นิตยสารสารคดี, ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๕๐ (ธันวาคม ๒๕๔๘) : ๒๖. 
๑๗จอห์นสัน,รีเบกกา แอล, The Greenhouse Effect : Life on a Warner Planet, แปลโดย สําลี 

อุทัชมาศ และคนอ่ืน ,ๆ ปฎิกิริยาเรือนกระจก : ชีวิตบนโลกที่ร้อนขึ้น, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ

, กรมวิชาการ, ศูนย์พัฒนาหนังสือ, ๒๕๔๑), หน้า ๔๒. 



๓๒ 

ใช้พลังงานของมนุษย์ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนสูงกว่ากระบวนการสันดาปโดยธรรมชาต ิ

ข้อถกเถียงว่ามนุษย์เป็นตัวบ่อนทําลายสิ่งแวดล้อมจึงชัดเจนย่ิงขึ้น จนกล่าวได้ว่าการดําเนินชีวิตของมนุษย์ 

(Human Activity) เป็นปัจจัยเร่งรัด (Driving Factor) การเกิดปัญหาโลกร้อนการเผาไหม้เช้ือเพลิงจาก

กิจกรรมการใช้พลังงานของมนุษย์ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนสูงกว่ากระบวนการสันดาป

โดยธรรมชาติการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงให้เห็นว่าคนทั่วไปสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาโลกร้อนและมลภาวะทางอากาศ๑๘   

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) หมายถึงปรากฏการณ์ที่ช้ันบรรยากาศของโลก

ถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งก้ันรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ตกลงบนผิวโลกไม่ให้สะท้อนกลับขึ้นสู่

อวกาศ เหมือนเรือนกระจกที่ใช้เพาะปลูกต้นไม้ในประเทศเขตหนาว ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านเข้าไปภายใน

เรือนกระจกได้แต่ความร้อนยังคงอยู่ภายใน ซึ่งมีก๊าซจํานวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความ

ร้อน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของ

มนุษย์ 

โดยปกติองค์ประกอบของก็าซเรือนกระจกท่ีสําคัญคือ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ 

โอโซน และก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นต้น แต่ก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ถูกควบคุม

โดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง ๖ ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (anthropogenic 

greenhouse gas emission) เท่าน้ัน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) ก๊าซมีเทน (CH๔) ก๊าซไนตรัส

ออกไซด์ (N๒๐) ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF๖) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และก๊าซไฮโดร

ฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)คือสารที่นํามาใช้แทน CFC ทั้งน้ี ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

ที่สําคัญ อีกชนิดหน่ึง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งถูกห้ามใช้ในระบบทําความเย็น 

การผลิตโฟม และส่วนอ่ืน ๆ เน่ืองจากมันเข้าไปทําลายชั้นโอโซน แต่ไม่ถูกกําหนดในพิธีสารเกียวโต เน่ืองจาก

เป็นสารที่ถูกจํากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออล๑๙  

                                                            
๑๘ดร. วรนุช เอมมาโนชญ์, “ภาวะโลกร้อน”, วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย,    

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔) : ๖๐. 
๑๙อัลเบิร์ต อัล กอร์ จูเนียร์, An inconvenient truth, อ้างแล้ว หน้า ๒๘. 



๓๓ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนํ้าแข็ง นํ้า ภูมิประเทศ และชีวิตบนโลก สอดประสานไปกับการ

เปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ  ธารนํ้าแข็งภูเขากําลังหดตัว นํ้าแข็งทะเลอาร์กติกลดลง พืดนํ้าแข็งกรีนแลนด์

กําลังละลาย เพอร์มาฟรอสต์ลดลง ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น๒๐  

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ให้สัมภาษณ์ ในรายการจับเข่าคุย ของคุณสรยุทธ  สุทัศนะจินดา 

เก่ียวกับโลกร้อนว่า 

“ต้นไม้บนโลกหายไปมากและการใช้พลังงานของโลกมากข้ึนทําให้อุณหภูมิของโลก

สูงขึ้น เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเกิดก๊าซมีเทน เป็นตัวเร่ง และเมื่ออุณหภูมิของโลก

สูงขึ้นทําให้นํ้าแข็งขั่วโลกละลาย... ทําให้นํ้าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น... ทําให้อุณหภูมิของน้ําทะเลเพ่ิม

สูงขึ้น... ทําให้เกิดพายุที่แรงข้ึนและถี่ขึ้นและโลกเกิดการปรับสมดุลเพราะนํ้าทะเลมหาศาล

ไหลมาอยู่อีกซีกโลกหน่ึงทําให้เกิดแผ่นดินไหวถี่ขึ้น 

ก๊าซมีเทนเกิดจากการหมักตัวของซากพืชและซากสัตว์ทั้งหลาย ในอดีตขั้วโลกเหนือ

เป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ต่อมาแกนโลกเปลี่ยนอย่างกะทันหัน อุณหภูมิปรับอย่าง

รวดเร็ว จาก +๒๐ องศาเป็น –๕๐ องศา สิ่งมีชีวิตขณะน้ันกลายเป็นนํ้าแข็ง และเริ่มหมักตัว

ของมันเองผลิตเป็นก๊าซมีเทนอยู่ใต้นํ้าแข็ง แถบไซบีเรีย มีก๊าซมีเทน ประมาณ ๔๐๐ กิกกะตัน 

(๑ กิกกะตันเท่ากับ ๑,๐๐๐ล้านตัน) เมื่อนํ้าแข็งละลายก๊าซมีเทนก็จะผุดขึ้นมา ก๊าซมีเทนเป็น

ก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๒๕ เท่า และเป็นก๊าซพิษด้วย”๒๑ 

 

ก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญได้แก่  

๑. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ถึงร้อยละ๘๐ของก๊าซเรือนกระจกในชั้น

บรรยากาศน้ัน นอกจากที่มาจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลแล้ว สาเหตุสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การตัดไม้

ทําลายป่าและเผาป่าเพ่ือเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่การเกษตร เน่ืองจากต้นไม้มีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้ลอยขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศ เมื่อพ้ืนที่ป่าลดน้อยลง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

                                                            
๒๐Jame Lovelock, The Revenge of Gaia, อ้างแล้ว หน้า ๒๔๑. 
๒๑รายการจับเข่าคุย (สัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เรื่อง โลกร้อน), สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 

๓, วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔.  



๓๔ 

อากาศจึงสูงขึ้น และการเผาป่ายังทําให้ซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินถูกทําลายกลายเป็นก๊าซชนิดน้ีเพ่ิมขึ้นใน

ช้ันบรรยากาศด้วย  

๒. ก๊าซมีเทน (CH๔)  (๑.๘ ppm) เป็นก๊าซที่เกิดจากปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ และการเผาไหม้ของ

เช้ือเพลิงฟอสซิล แม้ว่าก๊าซมีเทนในช้ันบรรยากาศจะมีเพียงเล็กน้อย แต่โมเลกุลของก๊าซมีเทนสามารถ

ดูดกลืนรังสีความร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง ๒๕ เท่า ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ประเทศเกษตรกรรม ก็ปลดปล่อยก๊าซมีเทนมากด้วยเช่นกัน โดยยกตัวอย่างการปลูกข้าวแบบให้นํ้าท่วมขัง

เพ่ือเป็นการควบคุมวัชพืช ซึ่งจะทําให้ดินขาดออกซิเจน แบคทีเรียบางชนิดจึงผลิตก๊าซมีเทนมากขึ้น และ

เน่ืองจากก๊าซมีเทนสามารถเก็บกักความร้อนได้ดีกว่า 

๓. ก๊าซโอโซนระดับผิวโลก (๐.๐๓ ppm) เมื่ออยู่ในช้ันบรรยากาศสูง ๆ ก๊าซโอโซนจะช่วยปกป้อง

โลกจากรังสีอัลตราไวโอเลต แต่โอโซนที่อยู่ในระดับผิวโลกจะทําหน้าที่เป็นสารออกซิแดนท์ซึ่งจะทําปฏิกิริยา

กับเน้ือเย่ือของสิ่งมีชีวิต ถือได้ว่าเป็นก๊าซโอโซนที่แม้จะอยู่ในบรรยากาศของโลกเพียงเล็กน้อย แต่มี

ความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ทําให้โลกอบอุ่นขึ้นด้วย  

๔. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N๒๐) (๐.๓ ppm) โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรม

เคมีและพลาสติก ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต จะปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศ 

รวมไปถึงปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ในการทําการเกษตร และแม้ว่าในธรรมชาติจะมีการปล่อยก๊าซชนิดน้ีออกมา แต่

ก๊าซไนตรัสออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความร้อนในช้ัน

บรรยากาศเพ่ิมขึ้น 

๕. ก๊าซซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon)(๑ ppm) ก๊าซชนิดน้ีเป็นก๊าซที่มีสารประกอบ

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน(HFCs)  มีใช้อยู่ในเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น สเปรย์ นํ้ายาดับเพลิง ฯลฯ เป็นตัวการ

สําคัญที่ทําให้เกิดรูโหว่ของโอโซนในช้ันบรรยากาศ ทําให้รังสีอัลตราไวโอเลตส่องลงมาถึงพ้ืนโลกได้มากขึ้น 

แม้ว่าปัจจุบันทั่วโลกได้รณรงค์ลดการปล่อยก๊าซซีเอฟซีลงได้ถึง ๔๐ % แต่ที่ยังหลงเหลืออยู่ในช้ันบรรยากาศ

ก็มีส่วนในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด จนเกิดความร้อนสะสมขึ้นประมาณ ๐.๒๘ วัตต์/ตารางเมตร  

การเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกน้ัน ส่งผลให้ช้ันบรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความ

ร้อนได้มากขึ้น ผลที่ตามมาคือ อุณหภูมิเฉลี่ยของช้ันบรรยากาศที่เพ่ิมขึ้นด้วย แต่การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลก

น้ัน ไม่ได้เพ่ิมขึ้นเป็นเส้นตรงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดยังมี

ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Global Warming Potential: GWP) ที่แตกต่างกัน ค่าศักยภาพ

ในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนน้ี ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุล และขึ้นอยู่กับ



๓๕ 

อายุของก๊าซน้ัน ๆ ในบรรยากาศ และจะคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง เช่น ๒๐ ปี ๕๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี โดยค่า GWP ของก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ  ในช่วงเวลา ๑๐๐ ปี 

ของก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ เป็นดังน้ี 
 

แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงช่วงเวลาของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ๒๒ 

ก๊าซเรือนกระจก อายุในชั้นบรรยากาศ (ปี) 
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น

(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์) 

คาร์บอนไดออกไซด์ 200-450 1 

มีเทน 9-15 23 

ไนตรัสออกไซด์ 120 296 

CFC-12 100 10,600 

เตตระฟลูออโรมีเทน 50,000 5,700 

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 3,200 22,000 

 

๒.๒.๒ สาเหตุภายในหรือจิตภาพ  หมายเอาวงจรชีวิตของมนุษย์ (Human Circle) เพราะแนวคิด

ของมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาในทุกด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบ

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ในประเด็นน้ีขอเริ่มที่ความใฝ่รู้ของนักคิดตะวันตก ทําให้เกิดการแสวงหาและได้

ฐานความรู้จากนักคิดตะวันออก ค่อย ๆ นํามาประยุกต์ใช้อธิบายพฤติกรรมของคนในปัจจุบัน ขณะน้ีนักคิด

ตะวันตกเช่ือว่า อาการแห่งกาย วาจา และใจที่แสดงออกเป็นพฤติกรรม ล้วนสําเร็จมาจากกระบวนทัศน์ ซึ่ง

คือที่เก็บความคิดส่วนลึกที่สุด ถ้ามนุษย์ไม่มีรูปแบบของความคิดยึดอยู่ จะแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ได้เลย 

ความคิดที่แต่ละคนเก็บไว้ในส่วนลึกไม่ใช่ของสากล แต่ถ้าความคิดเปลี่ยนเป็นอารมณ์ กลับได้อารมณ์สากล๒๓ 

นักปรัชญาตะวันตกสรุปว่าไม่ว่าคนคนหน่ึงจะคิดเรื่องอะไรเรื่องน้ัน ๆ จะต้องจัดลงในกระบวนทัศน์ ๕ อย่าง 

ไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง กระบวนทัศน์ในโลกน้ี แบ่งตามแนวของปรัชญามีอยู่ ๕ กระบวนทัศน์ ๒๔ได้แก่  
                                                            

๒๒กลุ่ ม วิ ช าก า ร ภู มิ อ าก าศ  สํ า นั ก พั ฒนา อุ ตุ นิ ยม วิ ทย า  กรมอุ ตุ นิ ย ม วิ ทย า

http://www.tmd.go.th/NCCT/index.php (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖).   
๒๓สิริวรุณ, อิทัปปัจจยตา อํานาจสูงสุดของธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๗), หน้า 

๓๙. 
๒๔ศาสตราจารย์  กีรติ  บุญเจือ, ปรัชญาหลังนวยุค แนวคิดเพื่ อการศึกษาแผนใหม่ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ฟ้าใหม่, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗๗-๑๙๕. 



๓๖ 

๑. กระบวนทัศน์ดึกดําบรรพ์ หรือปรัชญาดึกดําบรรพ์ มองว่าโลกไม่มีกฎเกณฑ์ ธรรมชาติไร้ระเบียบ 

เช่ือว่ามีอํานาจเบ้ืองบนกํากับความเป็นไปของธรรมชาติในแต่ละวัน 

๒. กระบวนทัศน์โบราณ หรือปรัชญายุคโบราณมองว่าเอกภพมีกฎตายตัว เป็นกฎนิรันดร ธรรมชาติ

ไม่เปลี่ยนแปลง เช่ือว่าเบ้ืองบนเป็นผู้รู้กฎเกณฑ์ดีกว่าและเอาใจพระเจ้า 

๓. กระบวนทัศน์ยุคกลาง  หรือปรัชญายุคกลาง  มองว่าเอกภพมีกฎตายตัว แต่พระผู้เป็นเจ้ารู้กฎ 

ธรรมชาติคือสิ่งที่พระเจ้าหยิบย่ืนให้สุขในโลกน้ี แต่สู้ความสุขที่อยู่เบ้ืองบนไม่ได้ มนุษย์ควรสละสุขในยุคน้ี 

เพ่ือความสุขถาวรในเบ้ืองบน 

๔. กระบวนทัศน์นวยุค หรือปรัชญายุคใหม่ มองว่าเอกภพมีกฎประสานกันเป็นระบบเครือข่าย 

ธรรมชาติสามารถนํามาใช้ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ มีความคิดที่จะชนะธรรมชาติและพิชิตโลก จัดสรรโลกตาม

ความต้องการ เป็นยุคแห่งการระบาดความยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคลสูงสุด เหตุที่ทําให้เกิดความสะดุ้งกลัวต่อ

ความคิดเช่นน้ี เมื่อประจักษ์ความจริงว่า อํานาจระเบิดปรมาณูที่ทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ไม่ใช่เรื่อง

จินตนิยายแต่เป็นความจริง๒๕   

 ความคิดที่ผิดพลาด ศัพท์ทางปรัชญาเรียกว่า กระบวนทัศน์ที่ผิดพลาดของยุคสมัยใหม่ (Wrong 

Paradigm of Modernism) เพ่ือให้ภาพกระบวนทัศน์เพ่ิมเติมว่า เหตุใดยุคน้ีจึงเป็นยุคที่ผิดพลาดทาง

ความคิด สาเหตุเน่ืองมาจากเป็นความกดดันจากการถูกกดขี่ทางปัญญาของนักคิด นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย

ในโลกตะวันตก ที่ตกอยู่ภายใต้ยุคมืด (Dark Age or Medieval Paradigm) มานานนับเกือบพันปี พอ

หลังจากที่มีการประกาศชัยชนะต่อศาสนจักรได้ นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายจึงเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกตะวันตก

ใหม่ เรียกยุคน้ีว่า ยุครู้แจ้ง (Enlightened Age or Modern Paradigm) โดยมีกระแสร่องความคิดที่ว่า “จะ

สร้างสรรค์บนโลกนี้ด้วยนํ้ามือมนุษย์ ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์” ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยศาสนา ไม่ต้อง

พ่ึงพาพระเจ้าใด ๆ ก่อนหน้าน้ันโลกที่จะมีความสุขได้ต้องเป็นโลกแห่งพระเจ้า โลกแห่งสวรรค์ แต่นับจากที่

วิทยาศาสตร์ประกาศตัวจะสร้างสวรรค์ในโลกน้ีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ผลิดอกออกผล โตวันโตคืน 

เป็นความภาคภูมิใจของมวลมนุษยชาติที่สามารถพิชิตธรรมชาติได้ทีละอย่างสองอย่าง อันที่จริง ท่าทีของ

นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกที่ไม่เป็นมิตรกับธรรมชาติน้ันได้รับการถ่ายทอดสืบ ๆ กันมานับต้ังแต่โสเครติสที่ถือ

ว่า พระเจ้าสร้างธรรมชาติมาเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ เดส์การ์ตส์ ถือว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทําให้มนุษย์

                                                            
๒๕สิริวรุณ, อิทัปปัจจยตา อํานาจสูงสุดของธรรมชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๔๓. 



๓๗ 

สามารถครองธรรมชาติได้๒๖ จนกระทั่งถึงทุกวันน้ี ความเจริญเติบโตนั้นก็ไม่ได้หยุดน่ิงยังคงเดินหน้าต่อไป 

และที่สําคัญมีอัตราความเร็วมากกว่าความเจริญที่ผ่านมาหลายเท่า ดังที่มีคํากล่าวของนักธุรกิจบางคนกล่าว

ว่า “ความเจริญของโลกท่ีผ่านมาร้อยปี ยังไม่เท่าความเจริญที่จะมีอีกสิบปีข้างหน้า” น่ันก็หมายความว่า 

อัตราความเจริญเติบโตของทุกด้านในปัจจุบันน้ีรวดเร็วกว่าอดีตมาก เพราะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีอัน

ทันสมัย ตามสํานวนของปรัชญา Post Modernism ว่า “Predator Paradigm” หมายความว่า การได้สิ่งใหม่

ขึ้นมาน้ันเป็นความภาคภูมิใจของมนุษย์ แต่ไม่ทราบว่า สิ่งที่ได้มาน้ันก่อนได้มาน้ันได้สร้างความเสียหายไป

เท่าใดไม่ทราบ และเมื่อสร้างมาแล้วจะทําลายล้างสิ่งอ่ืน ๆ อีกอย่างไรไม่ทราบ เป็นความคิดว่า ตนพิชิตสิ่ง

หน่ึงได้ หารู้ไม่ว่ามีสิ่งอ่ืนกําลังรอพิชิตตนอยู่ข้างหน้า ที่รุนแรงกว่าเดิม  

ภันเต  คุณารัตนา  มหาเถระ กล่าวในหนังสือเรื่อง ๘ ขั้นวิถีทางสู่ความสุข ว่า วิทยาศาสตร์และ

อุตสาหกรรมก้าวหน้ารวดเร็วทําให้ผู้คนร่ํารวยเงินทองแต่เพ่ิมความเครียด ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเร็วมาก 

บีบคั้นวิถีชีวิตและอาชีพที่เคยมั่นคง สิ่งเหล่าน้ีมิใช่เพ่ิงเกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ น้ีแต่มีมาต้ังแต่ ๖ ศตวรรษ

ก่อนคริสตกาล สงครามทําลายล้างกันทําให้เศรษฐกิจคลอนแคลน วิถีชีวิตแปรปรวนเช่นเดียวกับปัจจุบันน้ี๒๗ 

๕. กระบวนทัศน์หลังนวยุค หรือปรัชญาหลังนวยุค มองว่าเอกภพมีกฎเป็นระบบเครือข่ายที่

ประกอบด้วยปมข่าย ใยข่าย และตาข่าย เช่ือมสัมพันธ์กัน นักคิดตะวันตกยุคล่าสุดมีแนวโน้มที่เช่ือว่า 

๕.๑ ไม่น่าจะมีกฎเกณฑ์ของจักรวาลที่ตายตัว เพราะกฎทุกกฎในวิทยาศาสตร์มีข้อยกเว้น

หมดไม่มากก็น้อย 

๕.๒ ความจริงทั้งหลายเป็นจริงอยู่ตามเง่ือนไข ดังน้ันจึงมีความจริงในโลกอยู่ปริมาณมากมาย  

๕.๓ การค้นพบความจริงอันหน่ึงเป็นเพียงต้นเหตุเพ่ือการแสวงหาความจริงที่ลึกซึ้งต่อ ๆไป 

เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่า ต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาการพัฒนาในปัจจุบันน้ัน มาจาก

ทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนมนุษย์ สังคม ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และทัศนคติน้ีได้นําไปสู่การปฏิบัติการต่อสิ่งอ่ืน ๆ ตามพ้ืนฐานทางด้านความรู้และทัศนคติที่

มีต่อสิ่งอ่ืน ๆ ดังกล่าวน้ัน เป็นสําคัญ จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มนุษย์ต้อง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือทัศนะแม่บท เพราะสรรพสิ่งล้วนดํารงอยู่อย่างสัมพันธ์ มีเหตุปัจจัยอาศัย
                                                            

๒๖พระธรรมปิฎก, การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โกมลคีมทอง, 

๒๕๕๑), หน้า ๑๐๘. 

 ๒๗ภันเต คุณารัตนา มหาเถระ, ๘ ขั้น วิถีทางสู่ความสุข, แปลโดย พ.ญ. ชวาลา เธียรธนู

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท จันวาณิชย์ จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๔-๕.  



๓๘ 

ซึ่งกันและกันอยู่อย่างเป็นองค์รวม โดยมีความเช่ือมโยงหลากหลายมิติ ซับซ้อน ไม่สามารถแยกส่วน

ออกมาศึกษาได้ ดังน้ัน ฟริตจ๊อฟ คาปร้า จึงได้เสนอทฤษฎีข่ายใยชีวิต (The Web of Life) โดย

สาระสําคัญหลักของทฤษฎีน้ีคือ ชีวิตทั้งหลายในระดับต่าง ๆ ล้วนดํารงอยู่อย่างเป็นระบบ ในลักษณะ

ของระบบชีวิตที่โยงใยอยู่ด้วยกันเป็นข่ายใย โดยที่ระบบนิเวศเป็นระบบที่ใหญ่และสําคัญมากที่สุด คาป

ร้าเช่ือว่า การเข้าถึงความจริงในระบบนิเวศ จะทําให้เข้าใจในระบบชีวิตทั้งหลายด้วย เน่ืองจากเขาเช่ือว่า

การจัดระบบองค์กรของระบบนิเวศ คือหลักการจัดองค์กรของระบบชีวิตทุกระบบ มนุษย์ในฐานะระบบ

ชีวิตหน่ึงของระบบใหญ่ จึงต้องจัดแบบแผนชีวิต ระเบียบสังคมให้สอดคล้องกับแบบแผนของระบบนิเวศ 

ในทรรศนะของคาปร้า การพูดถึงระบบนิเวศก็คือการพูดถึง"ชุมชน" (Community) องค์กรธุรกิจ ระบบ

การศึกษา สถาบันทางสังคม การเมือง ระบบนิเวศและอ่ืน ๆ๒๘  

ถ้าหากปรับกระบวนทัศน์ให้ถึงระดับที่ ๕ ก็เท่ากับเข้าใจถึงการอิงอาศัยสัมพันธ์กันและกันระหว่าง

ชีวิตกับธรรมชาติ การทํางานของระบบนิเวศก็คือ “ของเสียเท่ากับอาหาร” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์และวัสดุ

ทุกชนิดที่ผลิตขึ้นโดยอุตสาหกรรม รวมถึงของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ในที่สุดแล้วจะต้องเป็นสิ่ง

บํารุงเลี้ยงอะไรอ่ืนบางอย่าง การจัดองค์กรธุรกิจแบบยั่งยืนจะอยู่ในรูปของระบบนิเวศขององค์กรต่าง ๆ ซึ่ง

ของเสียขององค์กรใดก็ตามจะเป็นทรัพยากรให้แก่องค์กรอีกองค์กรหนึ่ง ในระบบอุตสาหกรรมที่ย่ังยืนเช่นน้ี 

สิ่งที่ไหลเวียนออกทั้งหมดของแต่ละองค์กร หมายถึงผลิตภัณฑ์และของเสียของมัน จะถูกรับรู้และปฏิบัติว่า

เป็นทรัพยากรที่ไหลเวียนใช้ภายในระบบ โดยมองเห็นทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างว่ามีประโยชน์ทั้งสิ้น 

หลักการที่ว่า “ของเสียเท่ากับศูนย์”  นับเป็นความเข้าใจขั้นสูงสุดของการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน หมายถึง 

การบริโภควัตถุ เช่นเดียวกับระบบนิเวศธรรมชาติ ไม่มีมลภาวะ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากของเสีย สารเป็นพิษ

และมลภาวะ ดังน้ัน ของเสียที่แท้จริงจึงเท่ากับเป็นอาหารของสิ่งอ่ืน  

กระบวนการวิสัยทัศน์และการคิดที่ถูกต้อง สิ่งอ่ืนก็จะถูกต้องตามมา เช่นเดียวกับการคิดพัฒนา

ประเทศด้วยการทําลายน้ันไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องปรับวิธีคิด โดยเฉพาะส่วนการพัฒนาประเทศที่วัดความ

เจริญมั่งคั่งด้วย GDP ก็ต้องปรับมาเป็นการพัฒนาแบบสมดุลคือ ใช้การวัดด้วย “GDHP” Gross Domestic 

Happiness and Product หมายถึง เป็นความสมดุลที่มองทั้งส่วนที่เป็นวัตถุและจิตใจ ความมีอยู่มีกิน กินดี

อยู่ดีมีค่าครองชีพอันเหมาะสม (GDP) และความเป็นผู้มีจิตใจเพียงพอ เอ้ืออาทร สละแบ่งปัน สุขใจ (GDH) 

                                                            
๒๘ฟริ ตจ๊ อป คาปร้ า ,  การคิ ดเชิ งระบบ , แปลโดย  อรศรี  งามวิทยาพงศ์ ,  ๒๕๔๔ 

www.midnightuniv.org/miduniv2001/newpage11.html 



๓๙ 

นอกเหนือจากน้ันก็ต้องรู้ว่า การพัฒนานั้นมิใช่ต้ังอยู่บนฐานการทําลายทรัพยากร แต่เป็นการส่งเสริมระบบ

นิเวศ 

 โกศล ช่อผกา วิทยานิพนธ์เรื่อง พุทธกระบวนทัศน์เชิงนิเวศวิทยาแนวลึก วิกฤตการณ์ในด้านต่าง 

ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๓ มิติ คือ มิติของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ 

รากเหง้าของปัญหาทั้งหมดมีศูนย์กลางอยู่ที่กระบวนทัศน์ (paradigm) ของมนุษย์ เพราะกระบวนทัศน์เป็น

สิ่งที่กําหนดระบบความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ๒๙ 

สืบ นาคะเสถียร มีข้อคิดเก่ียวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมว่า "พวกท่ีชอบล่าสัตว์ป่าและพวกชอบกิน

เน้ือสัตว์ป่า ผมขอเถอะ พวกท่ีชอบซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยงก็เช่นกัน ธรรมชาติเขาเลี้ยงได้ดีกว่าอยู่แล้ว"๓๐  

“สิ่งที่ผมมักพูดอยู่เสมอก็คือ ป่าเราเก็บไว้เฉย ๆ ก็เป็นการอนุรักษ์ที่เราได้

ประโยชน์ โดยที่เราไม่จําเป็นต้องตัดมาใช้ ต้นไม้ให้อากาศ ให้นํ้า...น่ีเป็นการใช้ใช่ไหม ใช้โดย

ที่เราไม่ต้องไปตัดเอาส่วนของมันมาใช้" ๓๑ 

“ผมอยากเห็นว่า เราควรจะเปลี่ยนแนวทางที่จะพัฒนา ในความเห็นส่วนตัว ผมไม่

เห็นด้วยกับการดําเนินการพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่น้อยนิดน้ี ผมไม่เห็นด้วยที่มัวพูด

กันว่า เราจะใช้ทรัพยากรอย่างไรเพ่ือการพัฒนาประเทศ แต่เราควรจะหันมาสนใจว่า เราจะ

รักษาสภาวะแวดล้อมหรือทรัพยากรที่เหลืออยู่จํากัดได้อย่างไร เราต้องประหยัดการใช้ใช่ไหม 

เราจะต้องหามาตรการควบคุมในทางปฏิบัติให้ได้”๓๒ 

 

มนุษย์ต้องเก่ียวข้องกับวัตถุ จึงต้องเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เพราะระบบเศรษฐกิจเป็นกิจกรรมที่มี

อิทธิพลต่อชีวิตและสังคมเป็นอย่างย่ิง ปรัชญาพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดเศรษฐศาสตร์ มาจากความเช่ือ

ที่ว่ามนุษย์อยู่ในสภาพธรรมชาติ ซึ่งเช่ือว่าเป็นสภาพท่ีมีระเบียบแบบแผนในตัวเอง การเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในโลกยุคที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก

แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดเหล่าน้ีได้มาจากการศึกษาสภาวเศรษฐกิจที่เป็นอยู่จริง ทําการค้นคว้า
                                                            

๒๙โกศล ช่อผกา, “พุทธกระบวนทัศน์เชิงนิเวศวิทยาแนวลึก”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๒, ๒๐๔ หน้า. 
๓๐สืบ นาคะเสถียร, “คมความคิด”, นิตยสารสารคดี ฉบับ ๖๕ (กรกฎาคม ๒๕๕๓) : ๑๐๐. 
๓๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๓. 
๓๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๕. 



๔๐ 

ด้วยวิธีการของวิทยาศาสตร์สังคม จนกระทั่งกลายเป็นทฤษฏีที่น่าเช่ือถือ นักเศรษฐศาสตร์ได้พยายามอธิบาย

ถึง ความสัมพันธ์ทางการค้าและทางวัตถุ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับสังคม 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศต่าง  ๆ ส่วนหน่ึงก็เป็นผลมาจากแนวคิด

ของนักเศรษฐศาสตร์ต่อมาเศรษฐศาสตร์ได้พัฒนาจนกลายเป็นวิทยาศาสตร์สังคม 

จอห์น ล็อก (John Locke, ค.ศ. ๑๖๓๒-๑๗๐๔) เช่ือว่ามนุษย์เป็นสภาพที่มีระเบียบแบบแผนใน

ตัวเอง มนุษย์เคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกัน โดยไม่ก้าวก่ายในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน๓๓ ความเช่ือน้ีถือ

เป็นข้ออ้างเอาสิทธิที่จะครอบครองทรัพย์สิน อันเป็นพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์อย่างหน่ึง แนวคิดน้ี

ทําให้ อดัมสมิท (Adam Smith) ผู้เป็นบิดาเศรษฐศาสตร์คลาสสิควางหลักการว่าไม่มีการเข้าไปแทรกแซง

พฤติกรรมการแข่งขันของมนุษย์ จะทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในสังคม ความ

เช่ือที่ว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล มนุษย์มีสิทธ์ิเป็นเจ้าของและครอบครองทุกอย่างในโลก เป็นนาย

เหนือธรรมชาติ ได้ส่งผลให้เกิดวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความคิดเช่นน้ีขึ้น อันเป็นศาสตร์

ที่ว่าด้วยการเบียดเบียนเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าและอยู่อย่างจํากัด เพ่ือสนองความ

ต้องการท่ีมีอยู่อย่างไม่จํากัดของมนุษย์  

เจมส์ เลิฟล๊อค (James Lovelock) ที่ได้เสนอสมมติฐานเร่ือง Gaia ว่า โลกนี้เป็นหน่วยแห่งชีวิต

หน่วยหน่ึงที่มีองค์ประกอบหน่วยชีวิตย่อย ๆ เช่น หัวใจ ปอด ตับ ทุกหน่วยดูราวกับทําหน้าที่เฉพาะของ

ตัวเอง แต่ที่สุดแล้วทุกหน่วยก็ดํารงอยู่เพ่ือชีวิตที่เป็นองค์รวม เขาเช่ือว่า ทุกหน่วยชีวิตในโลกคือส่วนหน่ึง

ของชีวิตโลก ที่เรียกว่า Gaia ซึ่งก็หมายถึงแม่ผู้ให้กําเนิด ทฤษฎีกาย่า (Gaia Theory) จึงหมายถึงระบบกลไก

ควบคุมตัวเองของโลก ประกอบขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งมีชีวิต เปลือกโลก มหาสมุทร และช้ันบรรยากาศ 

รวมกันเป็นระบบที่ค่อย ๆ  พัฒนาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีสภาพเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ทฤษฎี

กาย่ามีพ้ืนฐานมาจากการสังเกตรวมท้ังการใช้แบบจําลองต่าง ๆ ตามหลักทฤษฎี๓๔ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี  แท่นแก้ว กล่าวว่าตามธรรมชาติแล้วมนุษย์จะต้องประกอบด้วยร่างกาย

และจิตใจ แต่จิตเป็นเพียงพลังอย่างหน่ึงของมนุษย์ที่เกิดจากการวิวัฒนาการตามธรรมชาติ จิตจึงไม่สามารถ

ปราศจากร่างกายได้ ร่างกายกับจิตจึงต้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก จึงไม่เห็นด้วยกับสุขนิยมแต่มนุษย์

                                                            
๓๓ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙), หน้า 

๑๓. 
๓๔Jame Lovelock, The Revenge of Gaia, อ้างแล้ว หน้า ๒๖๖. 



๔๑ 

ควรแสวงหาความสงบทางจิต๓๕ มนุษย์ประกอบด้วย ร่างกายและจิต แต่สิ่งสําคัญและเป็นแก่นแท้ของมนุษย์ 

คือ จิต จึงให้ความสําคัญ แก่จิตมากกว่าร่างกาย๓๖ ดังจะเห็นได้จากพุทธพจน์ ซึ่งปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาว่า 

“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุด ทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจ หากว่าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วจะพูดก็

ตาม จะทําก็ตาม ย่อมได้รับความสุข เปรียบเหมือนเงาย่อมติดตามบุคคลไปฉะน้ัน 

 ปรชัญาเต๋า (เลา่จื๊อ) ได้กล่าวถงึศักยภาพของมนุษย์ไว้ว่า 

  ชีวิตของมนุษย์ย่อมเป็นที่รักย่ิงกว่าสิ่งใด ควรที่เราจะมีวิธีดําเนินชีวิตอย่าง  เฉลียว

ฉลาด ชีวิตจึงจะย่ังยืนราบรื่นร่มเย็น มนุษย์จะต้องดําเนินให้เรียบง่ายเป็นไปตามธรรมชาติ 

อย่าไปด้ินรนฝืนธรรมชาติ เพราะการฝืนธรรมชาติมีแต่จะประสบทุกข์เพราะธรรมชาติของ

มนุษย์เรานั้นดีอยู่แล้ว มีความเห็นอกเห็นใจกัน แต่ที่ต้องมาเดือดร้อนก็เพราะถูกอํานาจกิเลส

เข้าครอบงํา ทําให้ต้องด้ินรนแสวงหาส่ิงต่าง  ๆ แล้วก็พากันยึดมั่นถือมั่นในส่ิงน้ันว่าเป็น

จริง๓๗ 

 สํานักปรัชญาเต๋ามีความเห็นว่า ขึ้นช่ือว่าคนแล้ว ย่อมยุ่งเหยิง ไมม่ีที่สิน้สุด เป็นที่ต้ังแห่งปัญหาทั้ง

ปวง ย่ิงคิดย่ิงทาํอะไรมากก็ย่ิงยุ่งมาก จะแก้ไขอย่างไรก็ไม่มีทีส่ิ้นสุด สูป้ล่อยไปตามธรรมชาติ สนับสนุนให้เขา้

หาธรรมชาติจะดีกว่า อย่าไปด้ินรนฝืนธรรมชาติ เพราะการฝืนธรรมชาติมแีต่จะประสบทกุข ์ปรัชญาเต๋ายัง

ต้องการให้คนรกัความสงบ รกัสันโดษ รูจ้ักตนเองและเอาชนะตนเอง เพราะชีวิตย่อมเป็นที่รกัย่ิงกว่าสิ่งใด ทกุ

ชีวิตจะทําอะไรลงไปก็เพ่ือรักษาชีวิตของตนเอง ก็ชีวิตมีความสําคญัถึงปานน้ี ก็ควรทีจ่ะมีวิธีดําเนินชีวิตอย่าง

เฉลยีวฉลาด ชีวิตจึงจะย่ังยืนราบรื่นสงบร่มเย็น ดังคํากล่าวของเล่าจื๊อที่ว่า 

  ผู้ที่รู้จักคนอ่ืน ช่ือว่าผู้สังเกต 

  ผู้ที่รู้จักตนเอง ช่ือว่าผู้มีปัญญา 

  ผู้ชนะคนอ่ืน ช่ือว่าผู้แข็งแรง 

  ผู้รู้จักพอ ช่ือว่าผู้ร่ํารวย 

  ผู้พากเพียร ช่ือว่าผู้มีจิตมั่นคง 
                                                            

 ๓๕ผศ. บุญมี  แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 

๒๕๕๐, หน้า ๑๓๐. 

 ๓๖ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์ และวิธาน สุชีวคุปต์, หลักการดํารงชีวิตในสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๘), หน้า ๓๕. 

 ๓๗ฟ้ืน  ดอกบัว, ปวงปรัชญาจีน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๒), หน้า ๓๓. 



๔๒ 

  ผู้ไม่ตกอยู่ในอํานาจความอยาก ช่ือว่าผู้ยืนยง 

  ผู้ที่ตายเพียงกาย ช่ือว่าผู้เป็นอมตะ๓๘ 

 

อัลโด ลีโอโพล (Aldo Leopold) เสนอแนวคิดทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (environmental 

ethics) ที่มีสภาวะแวดล้อมส่วนรวมเป็นศูนย์กลาง (แทนท่ีจะมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางดังจริยศาสตร์ทั่วไป) ว่า

เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนาในสภาพการณ์ในปัจจุบัน จริยศาสตร์ประเภทน้ีมีพ้ืนฐานมา

จากความรู้ทางนิเวศวิทยา (Ecology) ระบบนิเวศของโลกเปรียบเสมือนสังคมใหญ่ที่ประกอบด้วยส่วนย่อย

ต่าง ๆ (เผ่าพันธ์ุต่าง ๆ แม่นํ้า ลําธาร ฯลฯ) ส่วนประกอบเหล่าน้ีมีส่วนช่วยผดุง “เศรษฐกิจ” หรือความสมดุล

ของระบบนิเวศทั้งสิ้น มนุษย์ควรมองตนเองและสิ่งอ่ืน เป็นเหมือนกับหน่วยย่อย ๆ หน่วยหน่ึงในระบบนิเวศ

ขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันในการดํารงอยู่ ทั้งในฐานะของการเป็นห่วงโซ่อาหาร และในวงจรชีวิต 

พ้ืนดินอันเป็นแหล่งกําเนิดของชีวิต พืชพันธ์ุธัญญาหาร สัตว์น้อยใหญ่ และมนุษย์ มีความสัมพันธ์กันอย่าง

แยกไม่ออก พืชพันธ์ุธัญญาหารรับเอาแร่ธาตุและสารอาหารจากพ้ืนดิน ดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็น

อาหารหล่อเลี้ยงชีวิตสัตว์กินพืช เหย่ือและผู้ไล่ล่าต่างต้องอาศัยพ่ึงพิงกันโดยลําดับช้ันจนกระทั่งถึงมนุษย์ ใน

ท้ายที่สุดมนุษย์เองก็จะต้องกลับไปสู่พ้ืนดินในฐานะของแร่ธาตุสารอาหาร หากมีการเปล่ียนแปลงไปใน

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงก็จะมีผลกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เหลือ เขาแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติโดยรูปของปิรามิดแห่งชีวิต ดังน้ี 

 

แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

 
 

                                                            

 ๓๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙-๓๐. 



๔๓ 

น่ันคือการการอธิบายว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตส่วนน้อยในระบบนิเวศขนาดใหญ่เท่าน้ัน ไม่ได้มี

สถานะพิเศษไปกว่าชีวิตอ่ืน ๆ  และการแยกมนุษย์ออกจากความสัมพันธ์น้ีจึงเป็นการไม่ตระหนักถึงระบบชีวิต

ขนาดใหญ่ ซึ่งจะนํามาแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงมากขึ้นเรื่อย ๆ๓๙  

อัลเบิร์ต อัล กอร์ จูเนียร์ กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องที่จํากัดอยู่ในวงวิทยาศาสตร์ หรือใน

ประเด็นทางการเมืองเท่าน้ัน แต่มันเป็นประเด็นทางจริยธรรมด้วย เพราะในมุมมองของเขา จริยธรรมของ

มนุษย์คือหนทางเยียวยาภาวะโลกร้อนได้ 

อรรถยา โมรานพคุณ ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง ความรู้และความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ศึกษาเฉพาะกรณีชาวกรุงเทพมหานคร กับปัญหาการทิ้งขยะ ความว่า การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) 

ศึกษาทฤษฎีที่ยึดมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง และทฤษฎีนิเวศวิทยาแนวลึก ๒) ศึกษาความรู้และความตระหนัก

ของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อ ปัญหาการทิ้งขยะในปัจจุบัน และ ๓) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้และ ความตระหนักของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อปัญหาการทิ้งขยะ๔๐ 

เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) แนวคิดของชาวอังกฤษกับวิลเลียม เกรแฮม (William 

Graham) ชาวสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนาปรัชญาปัจเจกชน (Individualism) เป็นการศึกษาเรื่องปรัชญาสังคมที่

ต้องสนองความต้องการของปัจเจกชน กับสังคมที่เน้นพลังธรรมชาติที่แตกต่างระหว่างบุคคล ความคิดของ

สเปนเซอร์ ได้เกิดสภาพของสังคมในอุดมคติ การจินตนาการว่าสังคมน้ีมีดุลยภาพไม่ผันแปรระหว่างมนุษย์

กับสภาพแวดล้อม เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบ  

 แนวคิดเศรษฐศาสตร์สํานักนีโอคลาสสิก มีพัฒนาการมาจากเศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสิก ซึ่งเป็น

แนวคิดที่ว่าด้วยเสรีภาพของมนุษย์กับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ อีกทั้งยอมรับว่าจริยธรรม ปรัชญาและการเมือง 

เป็นตัวแปรอย่างหน่ึงของเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์คลาสสิคเป็นส่วนหน่ึงของศาสตร์ทางสังคม ที่มุ่งอธิบาย

พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ แต่ถือว่ามนุษย์เป็นเจ้าของทุกสิ่งในจักรวาล จึงทําให้เกิดหลักการ

สนับสนุน ส่งเสริมให้มนุษย์เบียดเบียน เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ เพ่ือสนองความต้องการอันหาที่สุดมิได้ โดย

การแก่งแย่งแข่งขัน แต่ยังยอมรับจริยธรรมปรัชญาและการเมืองว่า เป็นตัวแปรอย่างหน่ึงที่อธิบายพฤติกรรม
                                                            

๓๙อัลโด ลีโอโพล, “ปรัชญา : จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม – การแสวงหาโลกทัศน์เก่ียวกับโลกธรรมชาติ”, 

๓ กันยายน ๒๕๕๓,www.bloggang.com/viewdiary.php?id=easywandering...09...  
๔๐อรรถยา โมรานพคุณ, “ความรู้และความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณีชาว

กรุงเทพมหานคร กับปัญหาการทิ้งขยะ”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๓, หน้า ๒. 
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ทางเศรษฐกิจของมนุษย์โดยนําเอาวิธีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาชีวิตจริง เช่น การใช้

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์โดยเข้าใจว่าเป็นเคร่ืองมือสามารถอธิบาย พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ได้

ถูกต้องและแม่นยํา ผลกระทบแนวคิดเศรษฐศาสตร์นิโอคลาสิคที่ว่าวิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

หรือปัญหาอ่ืน  ๆ ของมนุษย์ได้มากมาย แต่ก็ได้สร้างปัญหาให้กับมนุษย์ในอีกหลายด้าน เช่น ปัญหา

วิกฤตการณ์ของสังคม และปัญหามลพิษต่าง  ๆ ตามมาพร้อมกับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุที่

เศรษฐศาสตร์นิโอคลาสสิก ละเลยคุณค่าทางด้านจริยธรรม ซึ่งถือว่าเป็นคุณค่าทางด้านคุณภาพแต่เน้น

คุณค่าเชิงปริมาณ ทําให้เศรษฐศาสตร์มองข้ามคุณค่าทางจริยธรรม ทําให้มนุษย์ไม่เข้าใจธรรมชาติของตน ที่

ต้องเก่ียวข้องกับคุณค่าทางศีลธรรม การใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดเป็นหัวใจสําคัญของ

เศรษฐศาสตร์ สํานักนีโอคลาสสิก ความคิดน้ีส่งผลให้ผู้ผลิตแสวงหาหนทางทุกอย่างที่จะทําให้ต้นทุนตํ่าสุด 

และผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่คํานึงถึงว่าสินค้าที่ผลิตน้ันมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตและการดํารงอยู่แห่งชีวิต

ของมนุษย์เพียงใดและผู้บริโภคแสวงหาความพอใจสูงสุดในการครอบครองสะสมความมั่งคัง่และการได้บรโิภค

มาก ไม่ว่าการบริโภคน้ันจะเป็นการบริโภคในส่วนที่เกินความต้องการของมนุษย์หรือไม่ก็ตาม 

ปัญหาพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์ คือ อัตราของทรัพยากรท่ีมีจํากัด แต่ความต้องการของมนุษย์ไม่

จํากัด ความคิดทางเศรษฐศาสตร์มุ่งแก้ปัญหาภายนอกที่มีตัวแปรหลายอย่างที่ไม่อาจบังคับให้เป็นไปอย่างที่

คิดได้ ตัวแปรดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องที่ปรากฏในสังคม เช่น ปัญหาว่าจะผลิตอะไร ผลิต

อย่างไร ผลิตเท่าไร เพ่ือใคร ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ที่จะสนองความต้องการของผู้บริโภคในหน่วยเศรษฐกิจ ที่

สนองความต้องการให้สมดุลกับความพอใจสูงสุด เมื่อเทียบกับการจ่ายทรัพย์ในบาทสุดท้าย หมายความว่า

พยายามที่จะบังคับปัจจัยภายนอกคือ วัตถุเพ่ือสนองความอยากของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด คนเศรษฐกิจ 

(The Economic Man) เป็นคนมีเหตุผล (Rational Man) และจากฐานของความมีเหตุผลน้ี คนเศรษฐกิจจะ

เลือกวิธีการ (Means) ที่ดีที่สุดเพ่ือให้ได้ ซึ่งจุดหมาย (Ends) ให้มากที่สุด กล่าวคือคนเศรษฐกิจจะแสวงหาให้

ได้มากที่สุด (Maximize) เมื่อกําหนดสิ่งที่จะได้รับ และจากพ้ืนฐานน้ีเอง กล่าวได้ว่า คนเศรษฐกิจเป็นคนเห็น

แก่ประโยชน์ตัวเอง (Self - interest) และความเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเอง ที่เป็นแรงผลักดันหรือแรงดลใจ

ให้แก่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบชุมชนและสังคมต่าง  ๆ จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นผลให้เกิดกระบวน

ทัศน์ที่ห้า ซึ่งเกิดความไม่มั่นใจในจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์อีกต่อไป และเปลี่ยนความคิดที่จะ

ครอบครองโลก มาเป็นการแข่งขันเป็นเจ้าโลกโดยมีกติกาที่สมมติมากขึ้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ ๓ ประการแรกนั้นนําไปสู่การมองธรรมชาติเป็นเรื่อง

ลึกลับ พิสูจน์ไม่ได้ การกระทําต่อธรรมชาติก็กระทําไปอย่างไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเกิดผลอย่างไร เมื่อเกิดผลอย่างใด
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อย่างหน่ึงขึ้นก็เข้าใจว่า มันต้องเกิดและเป็นเพราะเทพเจ้าบันดาลให้เกิด ทําให้เป็นไป ผู้ใดไม่เห็นด้วยก็ถือว่า 

เป็นพวกนอกรีต ส่วนกระบวนทัศน์ที่ ๔ เป็นกระบวนทัศน์เลวร้ายสําหรับธรรมชาติมาก เน่ืองจากเป็น

กระบวนทัศน์ที่เข้าใจธรรมชาติระดับหน่ึงแล้ว สามารถนําธรรมชาติมาใช้ได้ และใช้อย่างสนุกและเมามัน จน

เกิดเป็นปัญหาต่าง ๆ ขึ้นกับธรรมชาติจนถึงบัดน้ี ดังน้ัน จะต้องปรับกระบวนทัศน์มาถึงระดับที่ ๕ คือ 

กระบวนทัศน์หลังนวยุค เป็นกระบวนทัศน์ที่ให้ความสําคัญทุกส่วนของธรรมชาติ มิใช่แต่เป็นเครือข่ายอย่าง

เดียว แต่ต้องเห็นเป็นปมข่าย คือเข้าถึงด้วยวิธีการเหตุผล ใยข่าย คือเข้าถึงได้ด้วยและกฎคณิตศาสตร์ และตา

ข่าย คือการเข้าถึงได้ด้วยการหย่ังรู้ เป็นความรู้สึก ยกตัวอย่างเช่น การตัดต้นไม้ 

ปมข่าย   เข้าถึงได้ด้วยเหตุผล คือ ต้นไม้เป็นพืชชนิดหน่ึง มีการงอกขึ้นได้ตามปัจจัยต่าง ๆ 

ใยข่าย  ต้นไม้หน่ึงต้นสามารถนําไปแปรรูปได้อย่างไรบ้าง ทํากําไร ทําประโยชน์อย่างไรบ้าง 

ตาข่าย ต้นไม้มีความรู้สึกอย่างไร ให้ออกซิเจนเท่าไร มีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ ผู้มองต้นไม้แล้วเกิด

ความสดช่ืนอย่างไร ให้ร่มเงาอย่างไร นกและสัตว์อ่ืน ๆ ที่อาศัยต้นไม้ต้นน้ันอยู่อย่างไร และตาข่ายที่เป็นห่วง

โซ่แห่งระบบนิเวศอ่ืน ๆ อีกจํานวนมากกระทบอย่างไร๔๑ 

ผลจากการศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน ทําให้ทราบว่าการเกิดภาวะโลกร้อน เกิดจาก

การเผาไหม้เช้ือเพลิงจากกิจกรรมการใช้พลังงานของมนุษย์ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

สัดส่วนสูงกว่ากระบวนการสันดาปโดยธรรมชาติ การดําเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นปัจจัยเร่งรัด จนทําให้

ธรรมชาติขาดความสมดุล จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มนุษย์จะต้องร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขปัญหานี ้

๒.๓ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

ทุกวันน้ีอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพ่ิมขึ้นประมาณ ๑ องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับเมื่อประมาณ 

๑๐๐ ปีที่แล้ว โดยเฉพาะช่วงหลัง ค.ศ. ๑๙๘๐ อุณหภูมิของโลกได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ดูเผิน ๆ อาจเข้าใจว่า 

โลกร้อนขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน แต่อย่าลืมว่าน่ันคืออุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของทั้งโลกในรอบ ๑๐๐ ปีที่ผ่าน

มา ในความเป็นจริงแผ่นดินมักจะร้อนกว่าพ้ืนนํ้า กล่าวคือในขณะที่แผ่นดินซึ่งมีพ้ืนที่เพียงประมาณ ๒๐ 

เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนผิวโลกร้อนขึ้น ๓-๔ องศาเซลเซียส ทะเลซึ่งมีพ้ืนผิวมากกว่าแผ่นดินถึง ๔ เท่าอาจจะร้อน

ขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่การที่ทั้งโลกร้อนเพ่ิมขึ้น ๑ องศาได้น้ัน น่ันหมายความว่าแผ่นดินจะต้องร้อนเพ่ิมขึ้น

มากกว่าทะเลถึง ๔ เท่า และยังหมายถึงว่า อุณหภูมิระหว่างแผ่นดินกับพ้ืนนํ้าที่แตกต่างกันมากขึ้นน้ัน จะทํา

                                                            
๔๑ผศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์, “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน”, วันอาทิตย์ที่ ๓  

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, WWW. gs.mbu.ac,th.  



๔๖ 

ให้ลมที่พัดจากทะเลเข้าหาฝั่งอย่างลมมรสุมหรือลมประจําถิ่นอ่ืน ๆ พัดรุนแรงขึ้น พายุหมุนจึงมีโอกาสเกิดได้

บ่อยขึ้นด้วย IPCC รายงานว่า ภายในสิ้นศตวรรษที่ ๒๑ หรืออีก ๑๐๐ ปีข้างหน้า หากอัตราการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ยังเป็นเช่นน้ีอยู่ อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกอาจจะเพ่ิมขึ้นถึง ๖ องศาเซลเซียส คือเพ่ิมใน

อัตราเร็วขึ้นถึง ๑๐ เท่าจากปัจจุบัน๔๒ 

บนพ้ืนผิวโลก ดูเหมือนว่าการละลายของนํ้าแข็งที่บริเวณข้ัวโลกได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

มากที่สุด ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจกันก่อนว่า นํ้าแข็งที่ปกคลุมผิวโลกน้ีแบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ นํ้าแข็งที่เกิด

จากการแข็งตัวของนํ้าทะเล (Sea ice) ได้แก่ บริเวณชายขอบของทวีปแอนตาร์กติกาในซีกโลกใต้ที่ย่ืนต่อเน่ือง

ไปจากแผ่นนํ้าแข็งในทวีป มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๗-๒๐ ล้านตารางกิโลเมตรในฤดูหนาว และลดลงเหลือ ๓-๔ 

ล้านตารางกิโลเมตรในฤดูร้อน และแผ่นนํ้าแข็ง (Ice sheets) ที่ปกคลุมมหาสมุทรอาร์กติกในขั้วโลกเหนือ มี

พ้ืนที่ประมาณ ๑๔-๑๖ ล้านตารางกิโลเมตรในฤดูหนาว และเมื่อฤดูร้อนมาเยือน นํ้าแข็งจะค่อย ๆ ละลายลง

เหลือพ้ืนที่ประมาณ ๗-๙ ล้านตารางกิโลเมตรอีกประเภทหน่ึงคือ พืดนํ้าแข็งที่ปกคลุมผืนแผ่นดิน ซึ่งเกิดจาก

การทับถมกันของหิมะ อันได้แก่ ทวีปแอนตาร์กติกาในขั้วโลกใต้ ที่เกาะกรีนแลนด์ในมหาสมุทรแอตแลนติก

เหนือ และที่บริเวณธารนํ้าแข็งบนยอดเขาสูง ๆ รวมพ้ืนที่ประมาณ ๑๗ ล้านตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

๑๐ % ของพ้ืนที่โลก ในจํานวนน้ีอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกา ๑๕ ล้านตารางกิโลเมตร และบนเกาะกรีนแลนด์ 

๑.๘ ล้านตารางกิโลเมตรที่น่าสนใจคือพืดนํ้าแข็งที่ปกคลุมทวีปแอนตาร์กติกาหนาถึง ๓,๐๐๐ เมตร ขณะที่

แผ่นนํ้าแข็งที่ปกคลุมมหาสมุทรอาร์กติกหนาประมาณ ๓ เมตร ในช่วงปลายปี ค.ศ. ๑๙๙๐ เรือดํานํ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาที่มักจะไปปฏิบัติการลับในขั้วโลกเหนือ ได้เปิดเผยว่า แผ่นนํ้าแข็งที่ปกคลุมขั้วโลก

เหนือมีความหนาลดลงถึง ๔๐ % คือจากความหนาโดยเฉลี่ย ๓ เมตรในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ได้ละลายลงเหลือ ๒ 

เมตร ภายในเวลาเพียง ๓๐ ปี 

ศูนย์ข้อมูลนํ้าแข็งและหิมะแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยการสํารวจขั้วโลกเหนือด้วย

ดาวเทียมสํารวจขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือนาซา พบว่านํ้าแข็งใน

บริเวณมหาสมุทรอาร์กติกละลายเร็วขึ้นกว่าเดิม และอุณหภูมิก็สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดาวเทียมของนาซาได้

เก็บข้อมูลต้ังแต่ปี ๒๐๐๒ แสดงให้เห็นว่าฤดูใบไม้ร่วงอันเป็นช่วงนํ้าแข็งละลายได้คืบคลานมาเร็วผิดปรกติใน

แถบไซบีเรียเหนือและอะแลสกา เท็ด สคัมโบส (Ted Scambos) จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดช้ีว่า การละลาย

ของน้ําแข็งขั้วโลกมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสัญญาณที่ระบุได้ชัดเจนก็คืออุณหภูมิบริเวณข้ัวโลก
                                                            

๔๒วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, “สารคดีพิเศษ : โลกร้อน ความจริงที่ทุกคนต้องรู้”, นิตยสารสารคดี , 

อ้างแล้ว หน้า ๔๗. 



๔๗ 

เหนือเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบทศวรรษน้ี จากการตรวจวัดด้วยดาวเทียมพบว่า อุณหภูมิของขั้วโลกเหนือ

สูงขึ้นในอัตรา ๒.๕ องศาเซลเซียสใน ๑๐ ปี ซึ่งสูงกว่าในช่วง ๑๐๐ ปีก่อนหน้าน้ันมาก ส่งผลให้ทุก ๆ ๑๐ ปี 

นํ้าแข็งขั้วโลกเหนือจะหายไปประมาณ ๙ % นักวิทยาศาสตร์ทํานายว่า ในทศวรรษ ๒๐๘๐ บริเวณข้ัวโลก

เหนือและมหาสมุทรอาร์กติกจะมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นถึง ๑๐ องศาเซลเซียส ส่งผลให้ในฤดูร้อน นํ้าแข็งบริเวณข้ัว

โลกเหนือจะละลายไปจนหมดสิ้น รอจนอากาศเข้าสู่ความหนาวเย็นจึงจะมีนํ้าแข็งมาปกคลุมบริเวณข้ัวโลก

เหนืออีกครั้ง แต่ก็หายไปถึงครึ่งหน่ึง ขณะที่แบบจําลองด้านภูมิอากาศทํานายว่า หากการละลายของน้ําแข็ง

ยังคงอัตราเช่นน้ี แนวโน้มที่จะไม่มีนํ้าแข็งปกคลุมขั้วโลกเหนือในฤดูร้อนอาจจะเกิดขึ้นภายใน ๒๕ ปีข้างหน้า  
 

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ มีข่าวดังไปทั่วโลก เมื่อแผ่นนํ้าแข็งขนาดมหึมาแผ่นหน่ึงในขั้วโลกใต้ ช่ือ ลาร์เซน-

บี (Larsen-B) หนา ๒๐๐ เมตร มีพ้ืนที่ ๓,๒๕๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพฯ ๒ เท่า ได้แตก

ออกจากทวีปแอนตาร์กติกา กลายเป็นภูเขานํ้าแข็งหลายก้อนลอยลงสู่ทะเล และส่วนใหญ่ละลายเป็นนํ้า

ภายในไม่ก่ีวัน นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่า ในรอบ ๓๐ ปีที่ผ่านมา มีก้อนนํ้าแข็งแตกจากแผ่นดินลอยลงสู่

มหาสมุทรคิดเป็นพ้ืนที่ถึง ๑๓,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร และในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิบริเวณข้ัวโลกใต้

สูงขึ้นราว ๒.๕ องศาเซลเซียส ทําให้นํ้าแข็งบริเวณข้ัวโลกใต้มีอัตราการละลายเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๕๐ ลูกบาศก์

กิโลเมตรต่อปี ส่งผลให้นํ้าทะเลเพ่ิมระดับสูงขึ้น ๐.๔ มิลลิเมตรต่อปี ๑ ลูกบาศก์กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ ๑ 

พันล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าในเขื่อนสิริกิต์ิและเขื่อนภูมิพลรวมกันเท่ากับ ๕ ลูกบาศก์กิโลเมตร ปัจจุบัน

ในแต่ละปีนํ้าแข็งขั้วโลกใต้ละลายเป็นนํ้าในปริมาณ ๓๐ เท่าของนํ้าในเขื่อนทั้งสองรวมกัน ขณะเดียวกันที่

เกาะกรีนแลนด์ เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีการละลายของน้ําแข็งปีละ ๕๐ ลูกบาศก์กิโลเมตร เป็นการ

ละลายที่เพ่ิมขึ้นถึง ๒ เท่าในรอบ ๑๐ ปี และเน่ืองจากเกาะกรีนแลนด์อยู่ตํ่ากว่าขั้วโลกเหนือ อุณหภูมิจึงสูง

กว่า นอกจากน้ีมีการคํานวณว่า หากนํ้าแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ละลายหมด จะส่งผลให้ระดับน้ําทะเลท่ัวโลก

สูงขึ้นถึง ๗ เมตร Science วารสารวิชาการช่ือดังของโลกทํานายว่า ภายในสิ้นศตวรรษน้ี เราอาจจะได้เห็นนํ้า

ทะเลสูงขึ้นถึง ๖ เมตร เพราะความหายนะมักมาเยือนเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้มาก และหาก

นํ้าแข็งขั้วโลกละลายจนหมดสิ้น ประมาณว่าจะทําให้ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นราว ๆ  ๑๐๐ เมตร ล่าสุดในที่ประชุม

ของ IPCC เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ได้ทํานายว่า ในศตวรรษที่ ๒๑ อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ ๑.๑-๖.๔ องศา

เซลเซียส มีผลทําให้นํ้าแข็งขั้วโลกเหนือจะละลายหมดในฤดูร้อน ส่งผลให้ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นเกือบ ๖๐ 

เซนติเมตร นํ้าทะเลจะคุกคามบริเวณชายฝั่งทั่วโลก ประชาชนในทวีปเอเชียเกือบ ๑๐๐ ล้านคนจะประสบ

ปัญหาน้ําท่วมไร้ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน บังกลาเทศ พม่า ไทย เวียดนาม 

ไปจนถึงจีนและญี่ปุ่น 



๔๘ 

พ้ืนผิวของน้ําแข็งขั้วโลกทําหน้าที่สะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับสู่ช้ันบรรยากาศได้ถึง

ร้อยละ ๙๐ ขณะที่นํ้าในมหาสมุทรกลับดูดเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ถึงร้อยละ ๙๐ เช่นกัน พูดง่าย ๆ  ก็

คือ ย่ิงโลกมีพ้ืนผิวนํ้าแข็งน้อยลงเท่าใด โลกก็ร้อนมากข้ึนเท่าน้ัน สาเหตุสําคัญที่ทําให้นํ้าแข็งขั้วโลกเหนือ

ละลายเร็ว เพราะเป็นเพียงแผ่นนํ้าแข็งที่ลอยอยู่เหนือมหาสมุทรอาร์กติก เมื่อพ้ืนที่นํ้าแข็งลดลง การสะท้อน

ความร้อนสู่ช้ันบรรยากาศก็ลดลง ขณะที่นํ้าทะเลกลับดูดซับความร้อนส่วนใหญ่เอาไว้ เมื่อนํ้าทะเลอุ่น นํ้าแข็ง

ก็ย่ิงละลายเร็วขึ้น และเมื่อนํ้าแข็งละลายมากขึ้น นํ้าทะเลก็ย่ิงมีอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นกัน 

ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวไว้ว่า  

นํ้าแข็งมีความสําคัญกับระบบนิเวศวิทยาอย่างมาก โดยทําหน้าที่คล้าย “ป่า” ในเขต

หนาว หากว่าป่าเปรียบเสมือนฟองนํ้าที่คอยอุ้มนํ้า แล้วค่อย ๆ ปล่อยนํ้าออกมา “นํ้าแข็ง” ก็

เป็นเสมือนฟองน้ําที่ชะลอการไหลบ่าของกระแสนํ้าด้วยความเย็นจนกลายเป็นนํ้าแข็ง และเมือ่

ถึงฤดูร้อน นํ้าแข็งก็ละลายเป็นนํ้าไหลไปรวมเป็นลําธารและแม่นํ้าสายต่าง ๆ หล่อเลี้ยงผู้คน

ทั่วโลก ขนาดของธารนํ้าแข็งจะมีการขยายและหดตัวตามฤดูเป็นวัฏจักรธรรมชาติ โดยปรกติ

ธารนํ้าแข็งบนภูเขาจะละลายลงในฤดูร้อนในอัตราท่ีสมดุลกับการเกิดทดแทนของหิมะในฤดู

หนาว ปริมาณนํ้าที่ไหลลงมาตามแม่นํ้าจึงขึ้นอยู่กับปริมาณนํ้าแข็งที่มีการสะสมไว้ในฤดูหนาว 

ดังน้ันการที่นํ้าต้นทุนบนยอดเขาจะมีปริมาณมากหรือน้อยก็ขึ้นกับว่าหิมะที่ตกในฤดูหนาวมี

สะสมมากหรือน้อย หากในอนาคต ฤดูหนาวมีระยะสั้นลง หิมะก็อาจจะตกน้อยลง นํ้าแข็งที่

สะสมบนยอดเขาก็น้อยลงไปด้วย ส่งผลให้นํ้าที่จะไหลลงสู่แม่นํ้าน้อยลงไปตามกัน นํ้าแข็งบน

เทือกเขาหิมาลัยเป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าสําคัญ ๘ สาย ได้แก่ แม่นํ้าโขง แม่นํ้าอิรวดี แม่นํ้า

สาละวิน แม่นํ้าคงคา แม่นํ้าสินธุ แม่นํ้าพรหมบุตร แม่นํ้าแยงซี และแม่นํ้าเหลือง แหล่งนํ้าจืด

สําคัญที่หล่อเลี้ยงประชากรกว่า ๒,๐๐๐ ล้านคนในทวีปเอเชีย ประมาณกันว่ามีนํ้าจืดกักเก็บ

อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในรูปของนํ้าแข็ง ๑๒,๐๐๐ ลบ. กม. แต่ทุกวันน้ีธารนํ้าแข็งบนเทือกเขา

หิมาลัยมีการละลายอย่างรวดเร็ว เช่นธารน้ําแข็งแห่งหน่ึงบนเทือกเขาหิมาลัย ช่ือ Gangotri 

นักวิทยาศาสตร์พบว่า ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๘๔๒-๑๙๓๕ ธารนํ้าแข็งน้ีได้ละลายหายไปหรือหดสั้น

ลงเฉลี่ยปีละ ๗.๓ เมตร ทว่าต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๕-๒๐๐๑ ธารนํ้าแข็งน้ีได้ละลายหายไปเฉลี่ย

ถึงปีละ ๒๓ เมตร หากอัตราการละลายยังเป็นเช่นน้ีอยู่ คาดกันว่าในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ธาร

นํ้าแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยที่มีอยู่ ๑๕,๐๐๐ กว่าแห่งจะละลายเกือบหมด เช่นเดียวกับธาร

นํ้าแข็งบนยอดเขาคิริมันจาโรได้ลดลงอย่างรวดเร็ว และกําลังส่งผลกระทบต่อระดับนํ้าใน



๔๙ 

แม่นํ้าไนล์ แม่นํ้าสายสําคัญที่สุดของชาวแอฟริกัน ทุกวันน้ีเป็นที่ยอมรับว่า ธารนํ้าแข็งถาวร

บนยอดเขาเกือบทุกแห่งทั่วโลก เช่นบนยอดเขาหิมาลัย ยอดเขาแอนดีส ยอดเขาคิริมันจาโร 

แม้แต่บนยอดเขาที่ปาปัวนิวกินี มีขนาดลดลงอย่างชัดเจนมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายใน

ช่วงเวลาเดียวกันที่เคยมีผู้ถ่ายไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน ปรากฏการณ์น้ีเป็นหลักฐานสําคัญที่ช่วย

ยืนยันว่าอุณหภูมิของโลกน่าจะสูงขึ้นจริง และยังเป็นสัญญาณบอกว่า ภายใน ๕๐ ปีข้างหน้า 

ประชากรทั่วโลกจะเผชิญปัญหาการขาดแคลนน้ําจืดอย่างรุนแรง ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย๔๓  

 

สุพัตรา แซ่ลิ้ม ได้อธิบาย ถึงภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง (climate change) เป็นมหันตภัยทําลายโลกที่มองเผิน ๆ แล้วไม่น่าจะรุนแรงนัก ด้วยเหตุผล

ที่ว่า แม้ภาวะโลกร้อนจะไม่ได้ทําให้โลกแตกเป็นเสี่ยง ๆ หรือมีระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้น และมนุษย์ส่วนหน่ึงก็

อาจจะยังอยู่ได้ ทว่าในวันที่ภาวะโลกร้อนดําเนินไปถึงขีดสุด มนุษย์จะมีชีวิตอยู่บนโลกเสมือนตกนรก และไม่

รู้จักกับความสุขอีกเลย ยกตัวอย่างภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน เช่น ภัยธรรมชาติครั้งที่ร้ายแรง

ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา เมื่อโดนพายุเฮอริเคนพัดถล่มเข้าใส่รัฐต่าง ๆ มากกว่า ๒๐ ลูก ซึ่ง

มากกว่าช่ือพายุที่กรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐฯ ต้ังเอาไว้เสียอีก (ในแต่ละปี ศูนย์เฮอริคนในสหรัฐ จะเตรียม

ช่ือเฮอริเคนเอาไว้ถึง ๒๑ ช่ือ แต่ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) มีพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นมากกว่าช่ือที่เตรียมไว้

จึงได้มีการขอไปยังองค์การอุตุนิยมวิทยาสากลในการใช้อักษรกรีกมาเรียงลําดับต่อ เพ่ือรองรับเฮอริเคนลูกที่

เหลือ) ซึ่งในจํานวนน้ีมีพายุเฮอริเคน “แคทรีนา” ที่ตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกรวมอยู่ด้วย ทั้งน้ี เพราพายุลูกน้ีมี

ความรุนแรงสูงสุดระดับ ๕ โดยมีความเร็วลมสูงกว่า ๒๑๑ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ทําให้มีคนเสียชีวิตถึง ๑,๓๐๐ 

คน และทรัพย์สินเสียหายกว่า ๓ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 นอกจากน้ัน ยังมีภัยจากนํ้าท่วมที่เข้ามาสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลในพ้ืนที่ทั่วโลกอีกด้วย ไม่

ว่าจะเป็นนํ้าท่วมครั้งใหญ่ที่ประเทศจีน ซึ่งทําให้มีคนเสียชีวิตกว่า ๕๐๐ คน สูญหายกว่า ๒๐๐ คน และกว่า 

๒.๕ ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเกือบทั่วทุกภูมิภาคอย่าง

รุนแรงและครอบคลุมอาณาเขตมากขึ้นกว่าเดิม โดยที่ทั้งหมดเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งมนุษย์เป็น

ต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่าน้ี เพราะภาวะโลกร้อนได้เริ่มเกิดขึ้นนับต้ังแต่วันแรกที่มนุษย์รู้จัก

การเผาไหม้เช้ือเพลิง และนับวันจะยิ่งรุนแรงเพ่ิมขึ้นด้วยการเพ่ิมอัตราเผาไหม้ และยังลดอัตราการทําลายก๊าซ
                                                            

 ๔๓ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, “วิกฤตการณ์โลกร้อน เมื่ออุณหภูมิโลกเพ่ิมขึ้น ๑ องศา”, 

นิตยสารสารคดี, อ้างแล้ว หน้า ๒๕. 



๕๐ 

คาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยการตัดไม้ทําลายป่าทําให้อัตราการ

เพ่ิมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ย่ิงสูงขึ้น หากสภาพการณ์โลกเรายังเป็นเช่นน้ีต่อไป จะทําให้ระบบสมดุลต่าง  

ๆ ที่เคยมีอยู่ในธรรมชาติพังทลายลงอย่างถาวร๔๔ 

ตัวอย่างผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนที่ได้มีการรวบรวมตลอดปี ๒๐๑๐ เป็นต้นมา ดังน้ี 

๑. วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เกิดแผ่นดินไหวที่ “เฮติ”ขนาด ๗.๐ ริกเตอร์ สร้างความเสียหาย

มากมายมหาศาล โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากกรุงปอร์โตแปรงซ์เมืองหลวงของประเทศเฮติ ทั้งน้ี ได้

มีการประมาณว่า มีผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวคร้ังน้ีมากกว่า ๓ ล้านคน รัฐบาลเฮติรายงานว่ามี

ผู้เสียชีวิตเกือบ ๓ แสนคน ผู้บาดเจ็บอีกกว่า ๓ แสนคน และอีกกว่า ๑ ล้านคนยังไม่มีที่อยู่อาศัย  

๒. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๘.๘ ริกเตอร์ ที่ นอกชายฝั่งแคว้นเมาเลประเทศ

ชิลี จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินชนิด “ราบพนาสูญ” ที่น่าตกใจกว่าความเสียหายซึ่ง

มากมายมหาศาลแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้แกนโลกเอียงไปจากตําแหน่งเดิม ๓ น้ิวส่งผลให้ระยะเวลาสั้น

ลงไป ๑.๒๖ ไมโครวินาที (๑ไมโครวินาที เท่ากับ ๑ ในล้านวินาที)  

๓. วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดพายุทําให้เกิดฝนตกหนักในนครเมลเบิร์น วัดระดับนํ้าฝนได้ ๒๖ 

มิลลิเมตร พ้ืนที่อ่ืนวัดระดับนํ้าฝนได้สูงถึง ๗๐ มิลลิเมตร นอกจากน้ี ยังมีลูกเห็บยักษ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 

๔ น้ิว หรือเท่ากับลูกเทนนิส มีประชาชนแจ้งขอรับความช่วยเหลือมากกว่า ๔,๐๐๐ คน  

๔. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดการปะทุของภูเขาไฟชื่อดังในไอซ์แลนด์ จริง  ๆ แผ่นดินไหวได้

เริ่มต้นขึ้นนับต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในครั้งน้ี ซึ่งมีการจัดดัชนีการระเบิดของภูเขาไฟอยู่ที่ระดับ ๑ การ

ปะทุครั้งลา่สุดเกิดขึ้นในวันที่ ๑๔ เมษายนที่ผ่านมาและได้รบกวนการจราจรทางอากาศในทวีปยุโรปมหาศาล 

ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารนับล้าน ๆ คน  

๕. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในอ่าวเบงกอล วัดขนาดแรงสั่นสะเทือนได้ 

๖.๘ ริคเตอร์ที่หมู่เกาะอันดามันแอนด์ นิโคบาร์ ในอ่าวเบงกอล  

๖. วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เมื่อเวลา ๐๕.๑๕ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ขณะที่คนกําลังหลับใหล เกิด

เหตุการณ์แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มีความรุนแรง ๗.๘ ริกเตอร์ ไม่มี

รายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากน้ันเกิดคลื่นสึนามิ สูง ๑.๕ ซม.ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นคลื่นขนาด

เล็ก  
                                                            

๔๔สุพัตรา แซ่ลิ้ม, มหันตภัยโลกร้อน...Global Warming เรื่องจริงที่คุณต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ฟรีมายด์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๙. 



๕๑ 

๗. วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดภูเขาไฟใต้ธารนํ้าแข็งตอนใต้ของเกาะไอซ์แลนด์ระเบิดปะทุขึ้นฟ้า

สูงถึง ๘ กิโลเมตร ฝุ่นขี้เถ้าลอยสูงกว่า ๖ พันเมตร และฟุ้งกระจายไปทั่วประเทศ และหลายประเทศในยุโรป

กลุ่มควันและเถ้าละอองปลิวฟุ้งขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อให้เกิดอันตรายกับเคร่ือง ยนต์ไอพ่นของเครื่องบินโดยสาร

เที่ยวบินในภูมิภาคยุโรปต้องยกเลิกเที่ยวบิน สร้างความโกลาหลอย่างมากมาย  

ในวันเดียวกันที่ประเทศจีนเกิดแผ่นดินไหวซ้ําอีก มีความรุนแรง ๖.๙ หรือ ๗.๑ ริกเตอร์ บริเวณเขต

ปกครองตนเองยูซู มณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเวลา ๐๗.๔๙ น. (ตามเวลาในท้องถิ่น) สํานัก

ข่าวซินหัวของประเทศจีน รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ๒,๒๒๐ ราย สูญหาย ๗๐ ราย และ

บาดเจ็บ ๑๒,๑๓๕ ราย ซึ่งในที่น้ีบาดเจ็บสาหัสเกือบ ๒ พันราย  

๘. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พายุทอร์นาโด และพายุลูกเห็บที่เมืองซุ่ยหัว ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง

ฮาร์บินประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ในมณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ทําให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บมากมาย  

๙. วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๖.๔ ริกเตอร์ที่นอกหมู่เกาะอันดามันของอินเดีย

ที่ระดับความลึก ๑๒๗ กิโลเมตร และมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร  

จากเมืองพอร์ตแบลร์ของหมู่เกาะอันดามัน 

๑๐. วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มทางภาคตะวันตกด้านกลางของ

สหรัฐอเมริกา  

๑๑. วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ภูเขาไฟระเบิดที่รัสเซีย และมีรายงานข่าวภูเขาไฟระเบิดอย่าง

ต่อเน่ืองมากถึง ๓ ครั้งต่อช่ัวโมงที่ประเทศเอควาดอร์  

๑๒. วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เกิดแผ่นดินไหวขนาดเกือบ ๖ ริกเตอร์ ที่บริเวณประเทศ

ฟิลิปปินส์ นอกจากน้ันยังเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะวาเนาตู (Vanautu) ขนาด ๖.๐ ริกเตอร์อีกต่างหาก  

๑๓. วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เกิดนํ้าท่วมขนาดใหญ่ที่รัฐเท็กซัส ของมหาอํานาจสหรัฐอเมริกา  

๑๔. วันที่ ๑๒ มิถุนายน๒๕๕๓ ราวตี ๑ เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๗.๕ ริกเตอร์ ที่นอกชายฝั่งประเทศ

อินเดีย ซึ่งห่างจากซีกตะวันตกของหมู่เกาะนิโคบาร์ไปประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตรที่ความลึก ๓๕ กิโลเมตร  

๑๕. วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เหตุภัยพิบัติพายุฝน และดินถล่มทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งได้

คร่าชีวิตชาวจีนไปจํานวนหน่ึง สําหรับมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ คิดเป็นเงินประมาณ ๔๓,๐๐๐ ล้าน

หยวน และมีผู้อพยพกว่าเกือบ ๓ ล้านคน  



๕๒ 

๑๖. วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณเกาะไบแอ็ก (Biak) อยู่ในมหาสมุทร

แปซิฟิกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะปาปัว วัดความส่ันสะเทือนได้ ๖.๒ ริกเตอร์  

๑๗. วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประเทศจีนเกิดนํ้าท่วมและแผ่นดินถล่มฉับพลันในพ้ืนที่ ๗๔ เมือง 

ของ ๖ มณฑล ประมาณการณ์ว่าประชาชนกว่า ๒.๕๖ ล้านคนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

ครั้งน้ี  

๑๘. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุนํ้าท่วม และดินถล่มจากฝนตกหนักทางภาคใต้ของจีน 

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๔๐๐ คน  

วันเดียวกัน เหตุการณ์แผ่นดินไหวอินโดนีเซียขนาด ๕.๖ ริกเตอร์  

๑๙. วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เกิดพายุโซนร้อน “โกนเซิน” (Conson) ณ บริเวณทะเลจีนใต้ มี

ศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  

๒๐. ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงราวต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เกิดไฟป่าในรัสเซียนับหลายร้อย

แห่ง เน่ืองจากอุณหภูมิที่สูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาในประวัติศาสตร์รัสเซีย และความแห้งแล้งในภูมิภาค มี

การประมาณผู้เสียจริงอาจสูงถึง ๘,๐๐๐ คน  

๒๑. วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้เกิดอุทกภัยรุนแรงทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน จากผล

พวงของพายุฤดูร้อน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๑,๐๐๐ ราย  

๒๒. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เกิดอุทกภัย และแผ่นดินถล่มที่จีน เน่ืองมาจากฝนตกหนัก ที่เมือง

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน คร่าชีวิตประชาชนไปแล้วอย่างน้อย ๑๒๗ คน สูญหายอีก กว่า 

๑,๓๐๐ คน  

๒๓. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓เกิดเหตุไฟป่าในโบลิเวียเป็นเหตุการณ์ที่นําไปสู่การประกาศ

สถานการณ์ ฉุกเฉินเน่ืองจากพบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นมากกว่า ๒๕,๐๐๐ จุดทั่วประเทศ ไฟป่าได้ผลาญทําลาย

บ้านเรือนไปเกือบ ๖๐ หลังคาเรือน  

๒๔. วันที่  ๖ กันยายน ๒๕๕๓ โคลนถล่มกัวเตมาลา พบผู้เสียชีวิตและสูญหายพุ่งเกินกว่า ๑๐๐ 

ราย  

๒๕. วันที่ ๑๐-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เกิดอุทกภัยในประเทศไทย เป็นเหตุการณ์การเกิดนํ้าท่วมใน

ประเทศไทยหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งชีวิตและทรพัย์สนิในหลายพ้ืนที่

แบบที่ หลายคนยังประเมินความเสียหายไม่ได้  

๒๖. วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซีย ขนาดความรุนแรง ๗.๗  



๕๓ 

๒๗. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ภูเขาไฟเมราปี (Merapi) ระเบิดซ้ําที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรัศมี

การกระจายของขี้เถ้าขยายเป็นวงกว้างประมาณ ๒-๔ กิโลเมตร  

๒๘. วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ สึนามิถล่มซ้ําที่หมู่เกาะ เมนตาไว ประเทศอินโดนีเซีย ความรุนแรงถึง 

๗.๒ ริกเตอร์ ทําให้มีผู้เสียชีวิต ๑๐๘ คน และสูญหายราว ๕๐๐ คน  

๒๙. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นอีกครั้งหน่ึงที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ความเสียหายของ

ประเทศไทย กับการเดินทางผ่านของพายุดีเปรสช่ันถล่มภาคใต้ ฯลฯ๔๕ 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกกายภาพกับโลกจิตภาพ ว่าเมื่อโลก

กายภาพมีปัญหาก็ย่อมส่งผลกระทบกับโลกจิตภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

๒.๓.๑ ผลกระทบต่อโลกกายภาพ : ระบบนิเวศวิทยา (Ecology) คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจระบบนิเวศ (Ecosystem) คือ เข้าใจโครงสร้างของระบบเหล่าน้ันว่ามี

ความสามารถควบคุมกันและกันเองอย่างไร มีการแลกเปลี่ยนสสารและพลังงานต่อกันและกันอย่างไร ระบบ

นิเวศมีกลไกในการปรับสภาวะตัวเอง (Self-Regulation) โดยมีรากฐานมาจากความสามารถของสิ่งมีชีวิตแต่

ละชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศน้ัน ๆ คือ ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลาย ในการทําให้เกิดการ

หมุนเวียนของธาตุอาหารผ่านสิ่งมีชีวิต ถ้าระบบนิเวศน้ันได้รับพลังงานอย่างเพียงพอ และไม่มีอุปสรรค

ขัดขวางวัฏจักรห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศย่อมมีภาวะสมดุล แต่พอเกิดภาวะเรือนกระจกก็ทําให้เกิดภาวะโลก

ร้อนขึ้นอย่างกะทันหัน และยังเพ่ิมระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ระบบนิเวศดังกล่าวก็ไม่สมดุล ระบบผู้ผลิต 

ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ถูกกระทบกระเทือน จึงเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศขยายวงกว้างออกไป ทําให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรุนแรง อากาศเปลี่ยนแปลง การกัดเซาะชายฝั่ง การพังทลายของดิน มี

ทะเลทรายเพ่ิมขึ้น ลมพายุรุนแรง อุทกภัยบ่อย ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง เกิดภัยแล้ง ไฟป่า นํ้าแข็งขั้วโลกละลาย 

เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า เอลนินโญ (El Ninotilde) และลานินญา (La Ninatilde) คือการไหลย้อนกลับของ

กระแสน้ําอุ่นในมหาสมุทร และขยับออกไปกลางมหาสมุทรและมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ  เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๕ 

องศาเซียลเซียส จากปกติอุณหภูมิของน้ําทะเลร้อนและเย็นอยู่ที่ประมาณ ๓๐-๒๐ องศา ภาวะเช่นน้ีจะทําให้

ฝนตกชุกในทวีปอเมริกาใต้ และเกิดพายุรุนแรงมากกว่าปกติทางเอเซียอาคเนย์ ภาวะโลกร้อนจะเป็นตัว

ปฏิกิริยาเร่งให้เกิดความผันผวนในอากาศย่ิงขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะมากย่ิงขึ้น บางแห่งไม่เคยมีหิมะตก
                                                            

๔๕ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, “ไขปริศนา “โลกเอาคืน” สรปุสถิติเหตุการณ์ภัยพิบัตภัย

ธรรมชาติปี ๒๐๑๐”, ไทยรัฐออนไลน์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓.

http://www.thairath.co.th/content/life/124923 



๕๔ 

หนัก ก็จะมีหิมะตกหนักขึ้น บางแห่งไม่เคยฝนแล้งก็จะฝนแล้งหนัก พายุจะรุนแรงย่ิงกว่าเดิม และเกิดถี่ขึ้น 

นํ้าแข็งขั้วโลกจะละลายเร็วขึ้นเป็นหลายเท่ากว่าที่เคยละลายตามปกติ ผลสืบเน่ืองจากผลกระทบน้ีก็ทําให้เกิด

การสูญพันธ์ของพืชและสัตว์และเกิดโรคใหม่ ๆ ขึ้น๔๖  

อํานาจ เจริญศิลป์ ได้กล่าวไว้ว่า ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก มีดังน้ี 

๑. ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้น เน่ืองจากก๊าซเรือนกระจกก้ันความร้อนและแสงอาทิตย์มิให้กลับออกไปจาก

ผิวโลก จึงทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๒๔๓ เป็นต้นมา อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นประมาณ 

๐.๕ องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าอุณหภูมิของโลกจะเพ่ิมขึ้นระหว่าง ๑.๕-๔.๕ องศาเซลเซียส

ในกลางศตวรรษหน้า จากสภาพการณ์ปัจจุบัน นํ้าแข็งที่ขั้วโลกเบาบางลงแล้ว จากสถิติพบว่า ในช่วงทศวรรษ 

๒๕๒๓-๒๕๓๒ มีถึง ๕ ปี ที่โลกเรามีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

๒. ทําให้นํ้าทะเลเพ่ิมระดับสูงขึ้น อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น เป็นสาเหตุให้นํ้าทะเลอุ่นขึ้นและ

ขยายตัว เป็นผลให้ธารนํ้าแข็งขั้วโลกละลายไหลท่วมแม่นํ้า ลําธาร และบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งปริมาณน้ําที่

เพ่ิมขึ้นน้ี ทําให้นํ้าทะเลมีระดับสูงขึ้น อาจมากถึง ๒๐ เซนติเมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แนวโน้มเช่นน้ีจะมี

ผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยซึ่งพ้ืนที่ประเทศบางส่วนติดทะเล 

๓. ทําให้สภาวะอากาศรุนแรง จากการเพ่ิมระดับของนํ้าทะเลและอุณหภูมิที่สูงขึ้น ยังผลให้ทั่วโลกมี

แนวโน้มที่จะประสบสภาวะอากาศแปรปรวน อุทกภัย และวาตภัย จะเกิดบ่อยคร้ังและรุนแรงขึ้น แม้ประเทศ

ไทยจะเป็นประเทศท่ีมีฝนตกชุกก็ตาม แต่ปริมาณนํ้าฝนท่ีมากเกินไปอาจะเป็นสาเหตุทําให้ผลิตผลทางการ

เกษตรตกตํ่า กระทบต่อการเพาะปลูก รวมท้ังปัญหาที่จะเกิดได้ทั้งในเมืองและเขตอุตสาหกรรม๔๗ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัย "ภาวะโลกร้อน" ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน 

อาทิ อากาศร้อนขึ้น นํ้าแข็งขั้วโลกละลาย หรือระดับนํ้าทะเลโลกสูงขึ้นเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันยังเป็นต้นเหตุของ

ปรากฏการณ์แปลก ๆ มากมาย ซึ่งเก่ียวพันกับการหายสาบสูญของทะเลสาบ โรคภูมิแพ้โดยไม่ทราบสาเหตุ 

วิถีโคจรของดาวเทียมในอวกาศ ฯลฯ!  

สารภูมิแพ้แพร่ระบาด ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาน้ี ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกิดปรากฎการณ์

ประหลาดขึ้นทุก ๆ ช่วงฤดูใบไม้ผลิน่ันคือ ประชาชนไอ จาม เป็นภูมิแพ้ และหอบหืดกันง่ายขึ้นและบ่อยขึ้น
                                                            

๔๖ผศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์, “ภาวะใจร้อน : ภาวะใจกระจก” วันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓. 

WWW. gs.mbu.ac,th. 
๔๗อํานาจ เจริญศิลป์, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์ โอ .เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๔๓), หน้า ๗๗. 



๕๕ 

โดยไม่ทราบสาเหตุ จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปกับสภาพมลพิษในอากาศ เป็น

สาเหตุสําคัญของอาการดังกล่าวอย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยใหม่ ๆ ช้ีให้เห็นว่า วิกฤตอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นและมี

ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากขึ้น คือต้นเหตุทําให้พืชพรรณต่าง ๆ ผลิใบเร็วกว่าเดิม 

ขณะเดียวกันปริมาณละอองเกสรที่ฟุ้งกระจายไปตามอากาศก็มากขึ้นเช่นกัน คนที่เป็นภูมิแพ้หรือหอบหืด

เมื่อสูดละอองเหล่าน้ีเข้าไปมาก ๆ อาการจึงกําเริบง่าย 

สัตว์อพยพไร้ที่อยู่ ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน ทําให้สัตว์บางชนิด เช่น กระรอก ตัวชิปมังก์ หรือ

แม้กระทั่งหนู ต้องอพยพหนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงขึ้นสัตว์ที่กําลังเผชิญปัญหาใหญ่ ได้แก่ "หมีขั้วโลก" ที่ในอนาคต

อาจมีชีวิตอยู่ในถิ่นฐานเดิมแถบอาร์กติก ขั้วโลกเหนือไม่ได้ เน่ืองจากธารนํ้าแข็งละลายอย่างรวดเร็ว 

"พืช"ขั้วโลกคืนชีพ ช่วงไม่ก่ีทศวรรษที่ผ่านมา ผลจากภาวะน้ําแข็งขั้วโลกละลายเพราะโลกร้อน 

ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของพืชและสัตว์จํานวนมาก  ตามปกติ พืชแถบอาร์กติกจะถูกปกคลุมอยู่ในนํ้าแข็งตลอด

ทั้งปี แต่ปัจจุบัน เมื่อนํ้าแข็งละลายมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะในช่วงก่อนฤดูใบไม้ผลิต จึงทําให้พืชที่เคยถูก

ห่อหุ้มด้วยนํ้าแข็งกลายเป็นอิสระ สามารถเร่ิมกระบวนการสังเคราะห์แสงและกลับมาเติบโตข้ึนอีกครั้ง 

กลายเป็นอีก ๑ ปรากฏการณ์ใหม่ของพ้ืนที่ขั้วโลกเหนือ 

ทะเลสาบหายสาบสูญ เรื่องประหลาด ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตอาร์กติก หรือ ขั้วโลกเหนือยังไม่หมดแค่น้ัน

มีงานวิจัยช้ีให้เห็นว่า ในช่วง ๒๐-๓๐ ปีที่ผ่านมา "ทะเลสาบ" ประมาณ ๑๒๕ แห่งได้หายสาบสูญไปจากเขต

อาร์กติก เป็นสัญญาณหน่ึงที่ช่วยให้เห็นว่า ภัยโลกร้อนส่งผลกระทบเร็วมากต่อสภาพแวดล้อมแถบขั้วโลก 

สาเหตุที่ทะเลสาบหายไปก็เพราะ “เพอร์มาฟรอส” ที่เป็นนํ้าแข็งแข็งตัวอยู่ใต้พ้ืนทะเลสาบนั้นละลายหมดสิ้น

ไป ดังน้ัน นํ้าในทะเลสาบจึงซึมเข้าสู่พ้ืนดินข้างใต้ได้ เหมือนกับเวลาเราดึงจุกปิดนํ้าออกจากอ่างอาบนํ้าแล้ว

นํ้าจึงไหลหมดไปจากอ่างน่ันเองนอกจากน้ี การที่ทะเลสาบขั้วโลกหายวับไป ยังส่งผลลูกโซ่ป่ันป่วนไปถึงระบบ

นิเวศในพ้ืนที่ที่พ่ึงพิงนํ้าจากทะเลสาบอีกด้วย 

 นํ้าแข็งใต้พ้ืนโลกละลาย ภาวะโลกร้อนไม่ได้เพียงแค่ทําให้ธารนํ้าแข็งขั้วโลกละลายอย่างต่อเน่ือง

เท่าน้ันแต่ยังส่งผลให้ช้ันนํ้าแข็งถาวรที่มีอยู่ใต้พ้ืนผิวโลกค่อย ๆ ละลายลดปริมาณลงไปเช่นกันผลลัพธ์ที่อาจ

เกิดขึ้นตามมาในอนาคตก็คือ จุดใต้พ้ืนโลก ซึ่งเคยเป็นนํ้าแข็งหายไปจนเกิดเป็น "รูรั่ว" ใต้ดินขึ้นมาเมื่อเป็น

เช่นน้ีสภาพทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ย่อมเปลี่ยนไปสิ่งปลูกสร้าง หรือ สิ่งก่อสร้างของมนุษย์ เช่น ทางรถไฟ ถนน 

บ้านเรือน ฯลฯ ซึ่งต้ังอยู่เหนือจุดดังกล่าวมีโอกาสได้รับความเสียหายตามไปด้วย ถ้าปรากฏการณ์นํ้าแข็ง

ละลายเกิดขึ้นบนที่สูง เช่น ภูเขา จะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติตามมา อาทิ หินถล่มและโคลนถล่ม เป็นต้น 



๕๖ 

ชนวนเกิดไฟป่า นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยืนยันตรงกันทั่วโลก ว่า ภัยโลกร้อนเป็นสาเหตุให้ธาร

นํ้าแข็งละลายและพายุก่อตัวบ่อยและรุนแรงขึ้นกว่าในอดีตย่ิงไปกว่าน้ัน ภาวะโลกร้อนยังเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทํา

ให้เกิด “ไฟป่า” ได้ง่ายขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และชาติเมืองหนาวในซีกโลกตะวันตก ซึ่งตามปกติไม่ค่อย

มีปัญหาเรื่องไฟป่า ก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้กันแล้ว เหตุเพราะสภาพป่าแห้งกว่าเดิม จึงเป็นเช้ือไฟ

อย่างดี 

 ผู้แข็งแกร่งเท่าน้ันถึงอยู่รอด โลกร้อนส่งผลให้หน้าหนาวหดสั้นลง และหน้าร้อนมาถึงเร็วขึ้นบรรดา 

“นกอพยพ” หลายสายพันธ์ุต่างมึนงง ปรับ “นาฬิกาชีวภาพ” ในตัวของมันให้เข้ากับสภาพความผันแปรของ

ฤดูกาลท่ีบิดเบ้ียวไปไม่ทันสัตว์ที่จะเอาชีวิตรอดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในทุกวันน้ีได้ต้องเป็นสายพันธ์ุ

ที่แข็งแรงที่สุดเท่าน้ัน ในที่สุดสัตว์ที่อยู่รอดจะต้อง "กลายพันธ์ุ" หรือปรับพันธุกรรมในตัวมันเสียใหม่ เพ่ือ

รับมือภัยโลกร้อนให้ได้ และมีสัตว์หลายชนิดกําลังวิวัฒนาการตัวเองเช่นน้ันอยู่ 

ดาวเทียมโคจรเร็วกว่าเดิม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่าน

หิน ยวดยานพาหนะ ฯลฯ คือ ตัวการสําคัญของวิกฤตโลกร้อนล่าสุดพบว่า เจ้าก๊าซตัวเดียวกันน้ีเองที่ขึ้นไป

สะสมมากขึ้นในช้ันบรรยากาศโลก ได้กลายเป็นต้นเหตุทําให้ “ดาวเทียม” ที่อยู่ในวงโคจรโลกเคลื่อนที่เร็ว

กว่าเดิมตามปกติ อากาศในบรรยากาศช้ันนอกสุดของโลกจะเบาบาง แต่โมเลกุลของอากาศจะยังคงมีแรง

ดึงดูดมากพอในการทําให้ดาวเทียมโคจรช้า ๆ ดังน้ัน เราอาจเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างว่า ผู้ควบคุมต้องระเบิด

ดาวเทียมเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ดาวเทียมโคจรต่อไปอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ลอยไป

สะสมในบรรยากาศช้ันล่างมากไป จะทําแรงดึงดูดของบรรยากาช้ันนอกสุดลดกําลังลง ดาวเทียมจึงโคจรเร็ว

กว่าปกติ 

ภูเขากระเด้งตัวเหนือพ้ืนโลก ภูเขาและเทือกเขาสูงหลายแห่งทั่วโลกกําลังขยายตัว “สูง” ขึ้น เพราะ

ผลจากโลกร้อน!น่ันเป็นเพราะ ตามธรรมชาติที่ผ่าน ๆ มานับพันปี ยอดภูเขาในเขตหนาวเย็นโดยทั่วไปจะมี 

“นํ้าแข็ง” ปกคลุมอยู่ ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับตุ้มนํ้าหนักที่คอยกดทับให้ฐานล่างของภูเขาทรุดตํ่าลงไปใต้

พ้ืนผิวเมื่อนํ้าแข็งบนยอดเขามลายสูญสิ้นไป ส่วนฐานล่างที่เคยถูกกดจมดินลงไปจะค่อย ๆ กระเด้งคืนตัว

กลับมาเหนือผิวโลกอีกครั้ง๔๘ 

โบราณสถานเสียหาย โบราณสถาน เมืองเก่าแก่ ซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ อันเป็นสิ่ง

แสดงถึงวัฒนธรรมอันรุ่งเรื่องของมนุษย์ในอดีตได้รับผลกระทบจากโลกร้อน เหตุเพราะโลกร้อนทําให้อากาศ
                                                            

๔๘อัลเบิร์ต  อัล กอร์ จูเนียร์ An Aninconvenient Truth, อ้างแล้ว หน้า ๕๔, ๘๐, ๑๑๗, ๑๒๖, 

๑๖๓, ๑๖๘, ๑๗๒, ๑๙๖. 



๕๗ 

ทั่วโลกแปรปรวน ทั้งเกิดพายุ นํ้าท่วม ภัยแล้ง ระดับนํ้าทะเลเพ่ิมสูง และล้วนแต่ย่ิงสร้างความเสียหายให้กับ

มรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมอยู่แล้วโบราณสถานอายุ ๖๐๐ ปีในจังหวัด

สุโขทัยของประเทศไทยเรา ก็เคยเสียหายอย่างหนักเพราะภัยน้ําท่วมใหญ่ ซึ่งเป็นผลจากภัยโลกร้อน มาแล้ว

เช่นกัน 

จากสถานการณ์โลกร้อน จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของมนุษย์ใน

หลายด้าน (IPCC, ๒๐๐๒) คือ 

๑. ผลกระทบต่อความมั่นคงของแหล่งอาหารและน้ําจืด ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพทางการ

เกษตร ปศุสัตว์และการประมงลดลง 

๒. ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ พืชและสัตว์บางชนิดสูญพันธ์  มีผล

ต่อสมดุลระบบนิเวศน์ 

๓. ผลกระทบต่อการอพยพถิ่นฐานของประชากรโลกเน่ืองจากภัยธรรมชาติเช่น นํ้าท่วม  ความแห้ง

แล้ง  และความขัดแย้งจากการขาดแคลนอาหารเพ่ือแย่งหาแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ทํากิน  

การเพ่ิมประชากรของอเมริกา มีการอพยพจากยุโรป และเอเชียของผู้คนจํานวนมากเข้าสู่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา การที่ประเทศมีประชากรมาก ทําให้เกิดผลกระทบทางด้านคุณภาพชีวิต กล่าวคือ ชีวิตที่ดีต้อง

ได้รับปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐานอย่างพอเหมาะพอควรแก่มาตรฐานชีวิต ทั้งทางด้านอาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากน้ีก็รวมท้ังการมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอยู่อย่างสุข

กายสบายใจอีกด้วย แต่การมีจํานวนประชากรมากเกินไปจะทําให้เกิดภาวะขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานในการ

ดํารงชีวิต อันจะก่อให้เกิดการอดอยาก การแย่งชิง การไร้ศีลธรรมของคนในสังคม เป็นต้น 

ปัญหาประชากรย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะทําให้พัฒนายาก เพราะถ้า

จํานวนประชากรน้อย/มากเกินไป และการพัฒนาศักยภาพของประชากรไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดภาวะแรง

ผลิตตํ่า แต่ปริมาณบริโภคสูง 

หรือในกรณีที่ประชากรมีจํานวนน้อยและการมีผู้สูงวัยมาก ทําให้ประเทศขาดประชากรผู้ให้แรงงาน

ก็จําเป็นต้องสั่งเข้าแรงงานจากต่างประเทศ แต่ก็ยังทําให้เกิดปัญหานอกจากด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังอาจลาม

ไปสู่ปัญหาความม่ันคงด้วย 

๔. ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การแพร่ระบาดของโรคต่าง  ๆ เจ็บป่วยจากอุณหภูมิสูง และเครียด

จากการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคม และภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อย ทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ดังคําที่กล่าวว่า จิตใจที่สดใสย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ (A sound mind 



๕๘ 

in a sound body) เพราะถ้าจิตมีความทุกร้อนกระวนกระวาย ก็ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ร่างกายก็ทรุด

โทรม เป็นหนทางที่ทําให้เกิดโรคภัย ไข้เจ็บ ในทางตรงกันข้ามถ้าหากร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บ คือการที่มีสุขภาพที่ดี ก็จะทําให้จิตมีสุขภาพที่ดีไปด้วย โดยจิตจะปราศจากอาการหมองเศร้า 

ซึม เซา สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา” แปลว่า “ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”

การมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขในโลกก็เพราะการมีสุขภาพดีและสมบูรณ์ ดังน้ันประชาชาติทั่วโลกจึงร่วมมือกัน

จัดต้ังองค์กรอนามัยโลก เพ่ือเป็นหลักประกันในเรื่องสุขภาพของประชาชนโลก สุขภาพ แบ่งออกเป็น ๒ 

ประเภท คือ  

  ๑. สุขภาพกาย 

  ๒. สุขภาพจิต  

  สุขภาพกาย หมายถึง สภาพร่างกายท่ีมีการพัฒนาสมวัย สะอาด แข็งแรง สมบูรณ์ 

ปราศจากโรคภัยได้เป็นอย่างดี  

  สุขภาพจิต หมายถึง สมรรถภาพในการปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบันและ

อนาคตได้เป็นอย่างดี ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต น้ัน หากประชากรของประเทศมีสุขภาพไม่ดี อ่อนแอ 

และไม่ปกติ  

  ในส่วนของบุคคลย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง อาจทําให้ตกงานหรือ

ว่างงาน เกิดความยากจน ขาดการกนิดีอยู่ดี และไม่มีความสุขในการดําเนินชีวิต 

  ในส่วนของประเทศชาติ ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพราะรัฐต้องสูญเสีย

งบประมาณในการฟ้ืนฟูสุขภาพ และทําให้การพัฒนาประเทศดําเนินไปอย่างล่าช้า 

๒.๓.๒ ผลกระทบต่อโลกจิตภาพ : วงจรชีวิตมนุษย์ มีคําถามว่า เหตุใดการนําเสนอภาพของมนุษย์

ต่างดาวมีลักษณะแปลก ๆ ไปจากมนุษย์ในโลกน้ีที่เราเห็น แม้แต่มนุษย์ในโลกน้ีก็มีลักษณะแตกต่างกันไป ที่

เป็นเช่นน้ีก็เพราะธรรมชาติได้จัดสรรให้มนุษย์และสัตว์เป็นไปตามลักษณะของภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(Climate Differentiation) มนุษย์ที่เกิดมาภายใต้ภาวะระบบนิเวศเช่นน้ี ย่อมมีความผิดปกติทางพันธุกรรม 

เกิดความเปลี่ยนแปลงทางยีนส์ น่ีเป็นความละเอียดอ่อนทางสรีรวิทยา มนุษย์กําลังถูกธรรมชาติจีเอ็มโอ 

เปรียบเหมือนพืชผลไม้จีเอ็มโอที่ถูกมนุษย์ตัดต่อพันธุกรรมน่ันเองผลกระทบต่อวงจรชีวิตมนุษย์ต่อมาก็คือ 

ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลไม่อาจคาดคํานวณได้ เช่น พายุนากีสถล่มพม่า นํ้าท่วมที่บัง

คลาเทศ แผ่นดินไหวที่เฮติ ตูรกี ปากีสถาน จีน อินโดนีเซีย สึนามิที่สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตมนุษย์ไปเป็น

บริเวณกว้างหลายประเทศ เป็นต้น ผลกระทบที่ตามมาก็คือ ความทุกข์ยากอันเกิดจากภัยพิบัติทางร่างกาย 



๕๙ 

เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ขาดแคลนอาหาร ไม่มีบ้านเรือนอาศัย ผลผลิตทางการเกษตร ทุกอย่างกระทบไปหมด รวม

ไปถึงระบบเศรษฐกิจ น่ีคือความสัมพันธ์ของโลกกายภาพกระทบต่อโลกจิตภาพ ความเช่ือมโยงที่อิงอาศัยกัน

และกันเกิดและอิงอาศัยกันและกันดับ ดังสํานวนที่ว่า “เด็ดดอกไม้กระเทือนดวงดาว”๔๙  

 จากการศึกษาทําให้ทราบว่าปัญหาภาวะโลกร้อน ทําให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ๒ ด้าน 

คือ ด้านกายภาพ ได้แก่ ผลกระทบต่อความม่ันคงของแหล่งอาหารและนํ้าจืด ผลผลิตทั้งปริมาณและ

คุณภาพทางการเกษตร ปศุสัตว์และการประมงลดลง ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และความ

หลากหลายทางชีวภาพ พืชและสัตว์บางชนิดสูญพันธ์  มีผลต่อสมดุลระบบนิเวศน์ ผลกระทบต่อการ

อพยพถิ่นฐานของประชากรโลกเน่ืองจากภัยธรรมชาติเช่น นํ้าท่วม  ความแห้งแล้ง  และความขัดแย้ง

จากการขาดแคลนอาหารเพ่ือแย่งหาแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ทํากิน และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การ

แพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ เจ็บป่วยจากอุณหภูมิสูง และเครียดจากการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

และภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อย และด้านจิตภาพ เมื่อมนุษย์ที่เกิดมาภายใต้ภาวะระบบนิเวศเช่นน้ี ย่อมมี

ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความเปลี่ยนแปลงทางยีนส์ มีภาวะทุกข์ในจิต จิตแปรปรวน 

 

๒.๔ การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

สภาพอากาศยังเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการ จนกระทั่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาโลกร้อนเริ่ม

แสดงผลและเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตประจําวันมากเกินกว่าความเดือดร้อนรําคาญจากมลพิษทาง

อากาศ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีไร้รูปแบบ และการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลไม่เป็นไปตามแบบแผน 

(Climate Variation) ส่งผลกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) โดยเฉพาะความเสียหายต่อผลผลิตทาง

การเกษตร ส่งผลกระทบเป็นวัฏจักรต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ความไม่แน่นอนของระบบภูมิอากาศ 

(Climate System) สร้างความวิตกให้มนุษย์แต่ละมุมโลกต่างต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการที่ต้อง

ปรับเปล่ียนรูปแบบการดํารงชีวิต (Living Patterns)ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศคือการสร้างผลกระทบแบบไร้พรมแดน (Trans-boundary Impact) วิกฤตของปัญหาได้รับ

การกล่าวขานและเกิดเป็นกระแสเรียกร้องความร่วมมือในสังคมโลก (Global Community) เพ่ือหาแนวทาง

ในการลดและบรรเทาผลกระทบ ประกอบกับการที่ปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อนถูกยึดโยงจากการ

กระทําของมนุษย์ แต่ละปีภาคีใน “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

                                                            
๔๙ผศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์, ภาวะใจร้อน : ภาวะใจกระจก, อ้างแล้ว, หน้า ๑. 



๖๐ 

(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)”กําหนดให้มีการประชุม

หารือระหว่างชาติสมาชิกเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพในการ

รับมือปัญหาของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน อีกทั้งระดับความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนที่มี

ต่อผู้ก่อปัญหาและผู้รับผลกระทบมีลักษณะแม้จะเป็นที่ยอมรับร่วมกันว่ามนุษย์เป็นต้นเหตุของปัญหาโลก

ร้อน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มนุษย์จะต้องร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขปัญหา ข้อถกเถียงมีตามมาว่าระหว่างโลก

ตะวันตกกับโลกตะวันออกใครควรแสดงความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด ในเมื่อกลุ่มประเทศตะวันตกเป็นผู้

จุดกระแสปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Evolution) นํามาซึ่งการใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานคน ขณะที่วิถี

ชีวิตด้านตะวันออกยังคงพ่ึงพาธรรมชาติตามแนวอนุรักษ์นิยมเป็นหลัก จึงถือว่าประเทศอุตสาหกรรมเป็น

กลุ่มที่ก่อให้เกิดการเร่งรัดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมในบรรยากาศมากว่าศตวรรษ

แล้ว จึงควรเป็นกลุ่มที่ต้องแสดงความรับผิดชอบในการบรรเทาปัญหาโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ในขณะที่โลกตะวันตกส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งจัดเป็นประเทศในโลกที่ ๑ หรือประเทศ

พัฒนาแล้ว (First World / Developed Countries) มีข้อโต้แย้งว่าปรากฏการณ์โลกร้อนเป็นผลพวงจาก

ปัญหาความยากจน (Poverty) ซึ่งพบได้ในกลุ่มประเทศตะวันออกซึ่งมีสถานะด้อยพัฒนา (Less-Developed 

Countries) และกําลังพัฒนา (Developing Countries) ซึ่งดํารงชีวิตด้วยการเบียดบังและบุกรุกธรรมชาติ 

เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อมและสมดุลธรรมชาติ มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไม่มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน 

ประเทศเหล่าน้ีจึงต้องเข้ามีส่วนรับผิดชอบด้วยเช่นกันข้อถกเถียงในเรื่องบทบาทการนําร่องเพ่ือลดก๊าซเรือน

กระจกระหว่างสองขั้วประเทศเป็นที่ยุติเมื่อพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งมีกรอบการบังคับใช้ใน

ระยะแรก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) กําหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องต้ังเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction Target) โดยที่ประเทศกําลังพัฒนายังไม่มีพันธะการลดแต่ให้ถือเป็น

การดําเนินการตามความสมัครใจ (Voluntary Basis) ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศด้อย

พัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วในการผลักดันให้หลัก 

ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการสร้างผลกระทบแบบ

ไร้พรมแดน (Trans-boundary Impact) แตกต่างกัน ทําให้เกิดประเด็นข้อถกเถียงต่อการกําหนดแนวทางการ

สร้างความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐภาคีแต่ละปี (Conference of the Parties: COP) สิ่งแวดล้อมและ

มลพิษ มลภาวะทางอากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

Thailand’s Nature and Environment Journal  สิ่งแวดล้อมและมลพิษ Environment and Pollution 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนบรรลุผล มาตรา ๑๒ แห่งพิธีสารฯ กําหนดช่องทางให้ประเทศกําลังพัฒนาสามารถให้



๖๑ 

ความร่วมมือกับประเทศพัฒนาแล้วในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกลไกการพัฒนาสะอาด 

(Clean Development Mechanism: CDM) โดยการสร้างระบบการซื้อขายคาร์บอนร่วมกับประเทศพัฒนา

แล้ว โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้ลงทุนรับซื้อคาร์บอนจากกระบวนการพัฒนา (CDM Project) ขณะที่

ประเทศกําลังพัฒนาที่ร่วมโครงการจะได้รับเงินปันผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาโครงการ

ดังกล่าว เป็นที่คาดหมายว่าความร่วมมือดังกล่าวจะทําให้การพัฒนาเป็นไปอย่างย่ังยืน (Sustainable 

Development) ประเทศพัฒนาแล้วยังสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง ขณะที่ประเทศ

กําลังพัฒนาสามารถสร้างรายได้จากตลาดซื้อขายคาร์บอน (Carbon Credit)แม้ว่ากรอบการเจรจา 

(Negotiation Agenda) ภายใต้มาตรา ๓ ของอนุสัญญาสหประชาชาติฯ ที่กําหนดให้ภาคีคํานึงถึงความสําคัญ

ในการป้องกันสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาควรมีความย่ังยืนโดยต้องเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์และสมดุล

ธรรมชาติ รวมทั้ง อยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน (Common but Differentiated 

Responsibilities) ซึ่งมีนัยยะถึงองค์ประกอบด้านความแตกต่างของศักยภาพและความพร้อมของแต่ละ

ประเทศ อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาโลกร้อน ถูก

ผูกโยงเข้ากับประเด็นปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียงใน

เวทีเจรจาเพื่อเป็นข้อต่อรองและปกป้องผลประโยชน์ส่วนตน ดังจะเห็นได้จากกรณีการนําเสนอประเด็นการ

ใช้เทคโนโลยีสะอาดและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ (Clean Technology and Green Energy) เข้าไว้เป็นแนว

ทางการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบพิธีสารฯ แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมี

ศักยภาพและพัฒนาการด้านการผลิตเทคโนโลยีเพ่ือการค้าส่งออก มีการจดสิทธิบัตรการค้าและสงวนสิทธ์ิ

ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) ความยุ่งยากในเวทีเจรจาปัญหาโลกร้อน

เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงซับซ้อนเม่ือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนประเด็นปัญหาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมมาเป็นเง่ือนไขการสร้างความร่วมมือด้านการค้า (Trading and Co-operative System) ดังเช่น 

การกําหนดให้ต้องมีฉลากสินค้าลดโลกร้อน (Climate Friendly Product) หรือการต้ังมาตรฐานการปล่อย

คาร์บอนจากผลิตภัณฑ์สินค้า (Carbon Footprint) เป็นเง่ือนไขการนําเข้า-ส่งออก ฯลฯ เหล่าน้ีถือเป็น

มาตรการเชิงรุกที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้เป็นกลไกบีบบังคับให้ประเทศโลกที่สามต้องดําเนินการลดก๊าซเรือน

กระจกอย่างจริงจัง ในขณะที่กลุ่มประเทศด้อยพัฒนามีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอํานาจต่อรองและกําหนด

แนวทางตอบโต้ในเวทีองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)ในวาระที่กรอบการบังคับใช้

พิธีสารเกียวโตระยะแรกจะสิ้นสุดลงในปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕) กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วย่อมจะต้องมีการ

ประเมินความคุ้มทุนที่ตนได้ลงทุนไปในการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มกําลังพัฒนาเข้าร่วมแสดงบทบาทการลดก๊าซ
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เรือนกระจกเพ่ือบรรเทาปัญหาโลกร้อน กลไกและเครื่องมือทางการเงินยังคงถูกนํามาใช้ล่อใจกลุ่มประเทศ

ยากจน ดังเช่น แนวคิดการปลูกป่าเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนของโลก (Reducing Emission from 

Deforestation and Forest Degradation and the Role of Forest Carbon Stocks in Developing 

Countries: REDD+) หรือการกําหนดมาตรการที่เหมาะสม (Nationally Appropriate Mitigation Actions: 

NAMAs) และระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) ซึ่ง

กลุ่มประเทศด้อยพัฒนากว่าจะต้องคิดตามให้ทันเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตน ขณะเดียวกันก็ต้องดํารงไว้

ซึ่งความร่วมมือร่วมใจในการปกป้องสภาพภูมิอากาศให้อยู่ในสภาวะปกติที่มวลมนุษย์ได้ใช้หายใจและดําเนิน

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ๕๐ 

 ภาวะโลกร้อน ทําให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ๒ ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านจิตภาพ  ดังน้ันแนวทาง

การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจึงเป็นการแก้ไขปัญหาโดยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเปลี่ยน

แนวคิดหรือสร้างแนวคิดเข้าสู่กระบวนทัศน์ที่ ๕ เห็นความสําคัญทุกส่วนของธรรมชาติ มิใช่แต่เป็นเครือข่าย

อย่างเดียว แต่ต้องเห็นเป็นปมข่าย คือเข้าถึงด้วยวิธีการเหตุผล ใยข่าย คือเข้าถึงได้ด้วยกฎคณิตศาสตร์ และ

ตาข่าย คือการเข้าถึงได้ด้วยการหย่ังรู้ เป็นความรู้สึก มองว่าทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติต่างพ่ึงพาอาศัยกันและ

รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ดีย่ิงขึ้น ไม่ทําลายธรรมชาติ โดยการควบคุมการใช้หรือควบคุมการ

บริโภคเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่วิธีการเอาจริงเอาจังอย่างต่อเน่ืองสามารถสรุปวิธีการได้ ๓ วิธี

คือ  

 ๑. หาพลังงานทดแทนที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่า ในการผลิตพลังงานซึ่งมีความจําเป็นต่อ

เศรษฐกิจโลกและร่วมแสดงเจตนารมณ์ให้มีการลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ของ

ทุกประเทศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้พลังงานทดแทน นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะค้นหา

แหล่งพลังงานที่สะอาดบริสุทธ์ิ เพ่ือปรับปรุงสภาวะแวดล้อมและลดการพึ่งพานํ้ามันและเช้ือเพลิงฟอสซิล 

โดยการใช้เช้ือเพลิงทดแทนที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่าในการผลิตพลังงานซึ่งมีความจําเป็นต่อเศรษฐกิจโลก 

และพลังงานแห่งอนาคต ๑๒ วิธีที่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติ ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๑) ปฏิสสาร (antimatter) ปฏิสสาร เป็นสสารที่ประกอบด้วยคู่ของอนุภาค (particles) 

กับปฏิอนุภาค (antiparticles) ซึ่งมีมวลเท่ากันแต่มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนของอะตอมตรงข้ามกัน ได้แก่ การ

หมุน (spin) และประจุ (charge) เมื่อวัตถุตรงกันข้ามทั้งสองชนิดน้ีมารวมกัน จะเกิดการทําลายกัน 
                                                            

๕๐ดร. วรนุช เอมมาโนชญ์, “ภาวะโลกร้อน”, วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, 

อ้างแล้ว, หน้า ๖๑-๖๒. 



๖๓ 

(annihilation) พร้อมทั้งให้พลังงานปริมาณมากออกมาตามสมการของไอน์สไตน์ E = mc๒ มีการใช้ปฏิ สสาร

กันแล้วในทางการแพทย์โดยใช้ในงานรังสีวินิจฉัย เรียกว่า positron emission tomography (PET) แต่การ

จะนํามาใช้เป็นเช้ือเพลิงน้ันยังมีอยู่แต่เพียงในนิยายวิทยาศาสตร์ ปัญหาของการใช้ปฏิสสารคือ การที่วัสดุ

ชนิดน้ีมีอยู่น้อยมากในจักรวาล การผลิตสามารถทําได้แต่เพียงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีปริมาณน้อยมากและมี

ค่าใช้จ่ายสูง ถ้าแก้ปัญหาในเรื่องการผลิตไปได้ ก็ยังคงมีปัญหาว่าจะเก็บไว้ได้อย่างไรกับสิ่งที่จะเกิดปฏิกิริยา

การทําลายเมื่อสัมผัสกับสิ่งอ่ืน รวมทั้งการควบคุมพลังงานท่ีเกิดขึ้นว่าจะทําอย่างไร นาซ่า ได้ทําการวิจัยใน

ผลิตปฏิสสาร เพ่ือวันหน่ึงอาจจะใช้ในการขับเคลื่อนยานที่จะส่งมนุษย์ไปยังดวงดาว แต่ผู้เช่ียวชาญต่างก็เห็น

ว่า ความฝันเรื่องยานอวกาศที่ใช้พลังงานจากปฏิสสารอย่างในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง Star Trek น้ันยังคงอีก

ไกล 

 ๒) เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cells) ถ้ามองผ่าน ๆ เซลล์เช้ือเพลิงไฮโดรเจนอาจจะเป็นพลังงาน

ทางเลือกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลที่สมบูรณ์ที่สุด เน่ืองจากเช้ือเพลิงชนิดน้ีสามารถผลิตไฟฟ้าโดยใช้เพียง

ไฮโดรเจนกับออกซิเจน ทําให้ไม่มีมลภาวะ รถยนต์สามารถใช้เซลล์เช้ือเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งไม่เพียงแต่มี

ประสิทธิภาพในการให้กําลังดีกว่าเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดภายใน แต่ผลของปฏิกิริยายังให้แต่นํ้าออกมา

เท่าน้ัน แต่ปัญหาคือ ไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในจักรวาลน้ัน ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโมเลกุล เช่น นํ้า 

หมายความว่าการผลิตไฮโดรเจนน้ันต้องใช้พลังงาน ซึ่งหลายกรณียังต้องใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล และถ้าเป็นอย่าง

น้ัน ผลบวกที่ได้จากการใช้เช้ือเพลิงไฮโดรเจนก็จะกลายเป็นลบ อีกปัญหาหน่ึงของการใช้เช้ือเพลิงไฮโดรเจน

คือ ต้องใช้ความดันสูงและต้องเก็บในถังขนาดใหญ่ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย นอกจากน้ันไฮโดรเจนยัง

มีแนวโน้มที่จะกัดกร่อนภาชนะที่ใช้บรรจุทําให้มีความแข็งแรงลดลง เมื่อปีที่แล้วบริษัทฮอนด้าได้ออก 

scooter ที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิง  

 ๓) นิวเคลียร์ อัลเบอร์ต ไอน์สไตน์ บอกเราว่า วัตถุและพลังงานน้ันมีเส้นแบ่งระหว่างกันที่ไม่

ชัดเจน พลังงานสามารถเกิดขึ้นได้จากการรวมกันของอะตอมของวัตถุ เรียกว่า ฟิวชัน (fusion) หรือการแยก

อะตอม เรียกว่า ฟิสชัน (fission) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิสชันทําให้เกิดรังสีและสารกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย

และคงอยู่นานเป็นพันปี ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศถ้ามีการร่ัวไหลออกมา นอกจากน้ัน ยังมีข้อวิตกใน

เรื่องการนําไปใช้ในการทําอาวุธด้วย ปัจจุบัน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดใช้ปฏิกิริยาฟิสชัน ส่วนปฏิกิริยาฟิว

ชันน้ัน ต้องใช้พลังงานสูงมาก ในการทําให้เกิดและรักษาสภาวะของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงมากให้คงที่ แต่สัก

วันหน่ึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า sonoluminescence อาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชันได้แบบเดียวกับดวง

อาทิตย์ ซึ่งเป็นเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันขนาดยักษ์ ให้สามารถจําลองลงมาอยู่ในบีกเกอร์ที่บรรจุ
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ของเหลวได้ sonoluminescence เป็นประกายแสงที่เกิดขึ้นจากของเหลวชนิดพิเศษที่ถูกกระแทกด้วยคลื่น

เสียงพลังงานสูง คลื่นเสียงที่ผ่านของเหลวจะทําให้เกิดฟองขนาดเล็ก ซึ่งจะขยายตัวออกและยุบตัวลงอย่าง

รวดเร็ว มีแสงเกิดขึ้นจากกระบวนน้ีด้วย แต่ที่สําคัญกว่าน้ัน ฟองอากาศที่หดตัวลงนั้นมีอุณหภูมิและความดัน

สูงมาก จนนักวิทยาศาสตร์บางคนคาดว่าน่าจะมีปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเกิดขึ้น นอกจากน้ัน 

นักวิทยาศาสตร์กําลังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองเพ่ือหาวิธีในการควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันในเคร่ือง

ปฏิกรณ์ ที่เกิดจากการเร่งไอออนของไฮโดรเจนมวลหนักในสนามไฟฟ้าพลังงานสูง อีกด้านหน่ึงของวัฏจักร

เช้ือเพลิงนิวเคลียคือการฝังเก็บกากกัมมัตภาพรังสีจากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลีย ยังไม่มีประเทศใดในโลกเปิดทํา

การสถานที่ฝังเก็บเน่ืองจากกากกัมมัตภาพรังสีที่อันตรายที่สุดมีอายุหลายแสนปี๕๑ 

 ๔) การเปลี่ยนพลังงานความร้อนของมหาสมุทร (Ocean Thermal Energy Conversion, 

OTEC) มหาสมุทรมีพ้ืนที่ ๗๐% ของพ้ืนผิวโลก และน้ําก็เป็นตัวกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์อย่างหน่ึงใน

ธรรมชาติ OTEC เป็นการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอุณหภูมิ ระหว่างผิวนํ้าด้านบนที่ได้รับความร้อน

จากดวงอาทิตย์ กับนํ้าเย็นจัดที่ความลึกด้านล่าง มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้า OTEC โดยทั่วไปแบ่ง

ออกเป็น ๓ ประเภท - แบบระบบปิด (closed cycle) ใช้ของเหลวที่มีจุดเดือดตํ่า เช่น แอมโมเนียที่ทําให้

เดือดได้เมื่อได้รับความร้อนจากนํ้าทะเล โดยใช้ไอที่เกิดขึ้นไปขับกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และใช้นํ้าทะเล

ที่เย็นจัดลดอุณหภูมิของไอให้ควบแน่น กลับเป็นของเหลว - แบบระบบเปิด (open cycle) คล้ายกับระบบปิด 

ต่างกันที่ไม่ใช้ของเหลวตัวกลาง แต่ใช้นํ้าทะเลท่ีอุ่นขึ้นและกลายเป็นไอนํ้าความดันตํ่า ไปผลิตไฟฟ้า จากน้ัน

ไอนํ้าจะถูกทําให้เย็นลงด้วยนํ้าทะเลท่ีเย็น ทําให้ควบแน่นกลายเป็นนํ้าบริสุทธ์ิ - แบบผสม (hybrid cycle) 

เป็น OTEC แบบระบบปิดในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือนําไปใช้ทําให้เกิดสภาวะที่นํ้าทะเลมีความดันตํ่า สําหรับผลิต

ไฟฟ้าด้วยระบบเปิด โรงไฟฟ้า OTEC สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตนํ้าจืดและนํ้าทะเลท่ีมีแร่ธาตุสูงเป็นผลพลอย

ได้ที่เกิดจากกระบวนการ  

 ๕) พลังงานน้ํา คือ การอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของน้ําจากที่สูงสู่ที่ตํ่ากว่ารูปแบบที่

คุ้นเคยคือ การสร้างเข่ือนเก็บกักนํ้า เพ่ือสะสมพลังงานศักย์ เมื่อเปิดประตูที่ปิดก้ันทางเดินของนํ้า พลังงาน

ศักย์ที่สะสมอยู่ ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ สามารถนําไปฉุดกังหัน และต่อเช่ือมเข้ากับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า

เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น ในปี ๒๐๐๕ อิตาลีเป็นผู้นําอันดับหน่ึงในการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนํ้า

                                                            
๕๑อัล กอร์, Our Choice, แปลโดย บัณฑิต คงอินทร์และคณะ, ปฏิบัติการกู้โลกร้อน, 

(กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕๐-๑๖๘. 



๖๕ 

ขนาดเล็กซึ่งผลิตได้ ๒๔๐๕.๕ เมกะวัตต์ ตามมาด้วยฝร่ังเศส สเปน เยอรมนี ออสเตรีย และสวีเดนซึ่งผลิตได้ 

๒,๐๖๐ เมกะวัตต์ ๑,๗๘๘ เมกะวัตต์ ๑,๕๘๔ เมกะวัตต์ ๑,๐๖๒ เมกะวัตต์และ ๙๕๐ เมกะวัตต์ตามลําดับ  

พลังงานนํ้าอีกรูปแบบหน่ึงคือ พลังงานจากมหาสมุทร (ocean energy) ได้แก่ พลังงานคลื่น เมื่อนํ้า

บนผิวมหาสมุทรถูกลมพัด จนเกิดการเคลื่อนไหวเป็นคลื่น จะเกิดพลังงานในลักษณะเดียวกับพลังงานลม 

แตกต่างกันตรงที่แทนที่จะเป็นอากาศก็เป็นนํ้าในมหาสมุทรแทน  

พลังงานความร้อนในมหาสมุทร เกิดจากบริเวณผิวนํ้าของมหาสมุทรที่ได้รับความร้อนจากดวง

อาทิตย์ ที่ประมาณย่ีสิบกว่าองศาเซลเซียส ซึ่งจะร้อนกว่าน้ําส่วนที่ลึกลงไป (ที่นํ้าลึกประมาณ ๑ กิโลเมตร) 

หน่ึงเช่นกัน  

พลังงานนํ้าขึ้นนํ้าลง เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน แรงดึงดูด

ของดวงจันทร์ซึ่งอยู่ใกล้โลกมากกว่า จะดึงให้นํ้าตามบริเวณเขตศูนย์สูตรในมหาสมุทรสูงขึ้น และเมื่อดวง

จันทร์โคจรไปต้ังฉากกับดวงอาทิตย์ก็จะทําให้นํ้าบริเวณเส้นศูนย์สูตรลดลง ความแตกต่างของนํ้าทะเล

ระหว่างช่วงที่ขึ้นสูงและช่วงที่ตํ่าถือได้ว่าเป็นพลังงานศักย์อันหน่ึงที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้  

ในยุโรปมีการแข่งขันกันในด้านการผลิตโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากมหาสมุทร เช่น มีการก่อต้ังบริษัท 

Voigh Siemens Hydro ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัท Wavegen จากประเทศอังกฤษเพ่ือแข่งขันกับบริษัท Ocean 

Power Delivery จากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันซึ่งเป็นผู้ผลิตเคร่ืองแปลงพลังนํ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ช่ือว่า 

PelamisWave Energy Conveters  

ปัจจุบันมีการใช้พลังนํ้าผลิตไฟฟ้าประมาณ ๒๐% ของการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก เดิมมีความเช่ือกันว่า

พลังงานนํ้าเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่มหาศาล ไม่ต้องใช้เช้ือเพลิงและไม่ทําให้เกิดมลภาวะ จนมี

การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ ที่แสดงให้เห็นว่า การผลิตไฟฟ้าจากเข่ือนสามารถทําให้เกิดแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สมีเทน จากการหมักของซากพืชที่จมอยู่ใต้นํ้า ในบางกรณีแก๊สที่ปล่อยออกมาน้ี

ใกล้เคียงกับแก๊สจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล ข้อเสียอ่ืนของเขื่อน คือ การทําให้ประชาชนต้องย้ายที่อยู่

อาศัย เน่ืองจากนํ้าท่วม ในกรณีของเขื่อน Three Gorges Dams Project ของจีน ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่

ที่สุดในโลกและจะเสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๐๐๙ น้ัน ประชาชนจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยจํานวน ๑.๙ ล้านคน ขณะที่

แหล่งโบราณคดีหลายแห่งต้องสูญเสียไปจากการถูกนํ้าท่วม๕๒  
                                                            

๕๒Ker Than, Top10 Power of the future : 10 Ways to Run the 21th Century, 

แปลโดย สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย Nuclear Society of Thailand (NST) 

www.nst.or.th/article/article494/article494101.htm  



๖๖ 

 ๖) พลังงานชีวมวล (Biomass) คือการนําเอาสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจาก

ธรรมชาติ มาใช้ผลิตพลังงานในรูปของเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เช้ือเพลิงชีวภาพแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทคือ 

เช้ือเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ฟาง ของเสียจากสัตว์ พืชผัก ประเภทที่ ๒ คือ ของเหลว เช่น เอทานอลซึ่ง

ผลิตจากอ้อยหรือจากข้าวโพด เมทานอลซึ่งผลิตจากก๊าซธรรมชาติ นํ้ามันพืช และ ประเภทที่ ๓ คือ ก๊าซ เช่น 

ไบโอมีเทน ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของของเสียหรือขยะมูลฝอย  

สําหรับ ไบโอดีเซล (biodiesel) คือ เช้ือเพลิงดีเซลที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น นํ้ามัน

พืช ไขมันสัตว์หรือสาหร่าย ไบโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิงดีเซลทางเลือก นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม 

โดยมีคุณสมบัติการเผาไหม้เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้แทนกันได้ โดยมีคุณสมบัติที่

สําคัญคือ สามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษ  

 ชีวมวล พลังงานชีวมวล (biomass) หรือ biofuel มีการปลดปล่อยพลังงานทางเคมีที่เก็บไว้ใน

สารอินทรีย์ เช่น ไม้ พืชผลทางการเกษตร และของเสียจากสัตว์เลี้ยง วัสดุเหล่าน้ีสามารถเผาไหม้และให้ความ

ร้อนหรือหมักแล้วกลั่นเช้ือเพลิงออกมาในรูปของแอลกอฮอล์ เช่น เอทธานอล แต่เช้ือเพลิงชีวมวลไม่เหมือน

เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน เน่ืองจากไม่ใช่พลังงานสะอาด การเผาไหม้ของสารอินทรีย์ทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์

จํานวนมาก แต่ปัญหานี้อาจแก้ไขได้ โดยการลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการปลูกต้นไม้โตเร็วและหญ้าที่ใช้

เป็นเช้ือเพลิงด้วยน้ันให้มากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ได้ทําการทดลอง ใช้แบคทีเรียในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 

เพ่ือผลิตไฮโดรเจนสําหรับใช้เป็นเซลล์เช้ือเพลิงได้เช่นกัน มีกระบวนการใช้พลังงานทางเลือกที่ตรงข้ามกับ 

biofuel เรียกว่า thermal conversion หรือ TCP โดยผู้ที่เสนอเรื่องน้ีอ้างว่า TCP สามารถเปลี่ยน

สารอินทรีย์ทุกชนิดให้เป็นปิโตรเลียมคุณภาพสูง และมีผลพลอยได้เป็นนํ้าออกมา แต่ยังคงต้องดูกันต่อไปว่า

บริษัท Changing World Technologies ซึ่งจดสิทธิบัตรกระบวนการน้ี จะสามารถผลิตนํ้ามันได้เพียง

พอที่จะใช้เป็นพลังงานทางเลือกได้หรือไม่๕๓  

 ๗) ปิโตรเลียม บางคนเรียกเช้ือเพลิงชนิดน้ีว่า ทองคําสีดํา (black gold) มีหลายประเทศที่

พ่ึงพารายได้จากนํ้ามัน มีสงครามที่ต่อสู้กันเพ่ือแย่งชิงเช้ือเพลิงชนิดน้ี เหตุผลหน่ึงที่ปิโตรเลียมหรือนํ้ามันดิบ

มีค่ามาก เน่ืองจากมันสามารถเปลี่ยนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด ต้ังแต่นํ้ามันเช้ือเพลิง (kerosene) ไป

จนถึงพลาสติกและยางมะตอย ขณะที่อนาคตของแหล่งพลังงานชนิดน้ียังเป็นประเด็นร้อนที่ยังถกกันอยู่ 

ค่าประมาณของปริมาณสํารองปิโตรเลียมบนโลกยังไม่แน่นอน นักวิทยาศาสตร์บางส่วนคาดว่า ปริมาณสํารอง

ของปิโตรเลียมจะถึงจุดสูงสุดและจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากปี ๒๐๐๕ ขณะที่บางส่วนเช่ือว่า ยังมีแหล่ง
                                                            

๕๓อัล กอร์, Our Choice, อ้างแล้ว หน้า ๑๑๒-๑๓๒. 



๖๗ 

สํารองแห่งใหม่ที่จะได้รับการค้นพบ ซึ่งจะทําให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของโลกไปได้อีกหลาย

สิบปี ปิโตรเลียมคล้ายกับถ่านหินและแก๊สธรรมชาติตรงที่มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงทางเลือก 

แต่การนํามาใช้ก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง การใช้นํ้ามันทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมาก 

นอกจากน้ัน การร่ัวไหลของน้ํามันก็ทําให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศ และเป็นการยากมากที่จะทําความสะอาด  

 ๘) พลังงานลม เพ่ือพัฒนาหลักการทํางานของกังหันลมขึ้นมาอีกขั้นหน่ึง นักวิทยาศาสตร์มี

แนวคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าบนท้องฟ้า โดยใช้กังหันลมลอยฟ้า ที่ความสูง ๑๕,๐๐๐ ฟุต ยานแบบน้ีจะลอยตัว

อยู่ด้วยใบพัด ๔ ชุด กับกังหันอีก ๒ ชุด ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าส่งลงมาบนพ้ืนดินด้วยสายเคเบ้ิล ปัจจุบันมีการใช้

พลังงานลมผลิตไฟฟ้าประมาณ ๐.๑% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก แต่คาดว่าสัดส่วนน้ีจะสูงขึ้น 

เน่ืองจากพลังงานลมถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดชนิดหน่ึง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลาที่มีลมพัด 

ปัญหาหลักของการใช้พลังงานลม คือ ลมไม่ได้พัดตลอดเวลาและไม่สามารถเช่ือมั่นได้ว่าจะผลิตได้ด้วย

ปริมาณคงที่ นอกจากน้ันฟาร์มพลังงานลม (wind farm) ทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอากาศในบริเวณที่ต้ัง 

ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนัก นักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสร้างกังหันลม (windmill) ลอยฟ้า เพ่ือแก้ปัญหานี้ 

และที่ความสูงมากขึ้น จะทําให้ได้กระแสลมที่พัดแรงกว่าและมีกระแสลมที่ต่อเน่ืองมากกว่า๕๔ 

 ๙) พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ คือ พลังจากที่อยู่ลึกลงไปใต้โลกประมาณ ๖๕๐-๒๗๐๐ 

กิโลเมตร มีหินหนืดร้อน (magma) อยู่ ซึ่งถ้าอยู่ใกล้แหล่งภูเขาไฟ หรือได้รับอิทธิพลเคลื่อนตัวของเปลือก

โลก (tectonic) ความร้อนภายในโลกจะถูกนําพาและถ่ายเทขึ้นมาสู่ผิวโลกได้มากกว่าปกติ เกิดเป็น

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น นํ้าพุร้อน นํ้าพุร้อนไกเซอร์ บ่อโคลนเดือด บ่อไอเดือด เป็นต้น  

การนําพลังงานจากใต้พิภพมาใช้มีสองรูปแบบคือ ๑) รูปแบบพลังงานไฟฟ้า ๒) รูปแบบพลังงาน

ความร้อน สําหรับรูปแบบพลังงานไฟฟ้าน้ันเกิดจากการนํานํ้าซึ่งมีความร้อนสูงมาก ๆ จนกลายเป็นไอนํ้า ถ้า

อุณหภูมิสูงกว่า ๑๘๐ องศาเซลเซียส และความดันมากกว่า ๑๐ บรรยากาศจะสามารถแยกไอน้ําร้อนมาหมุน

กังหันผลิตไฟฟ้าได้ ประเทศอิตาลีเป็นผู้นําหลักในการใช้พลังงานชนิดน้ีในกลุ่มสหภาพยุโรป (๘๑๐.๕ เมกะ

วัตต์จาก ๘๔๒.๕ เมกะวัตต์ของยอดรวมทั้งหมดในสหภาพยุโรป) และอิตาลียังคงเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม

สหภาพยุโรปที่ยังคงเพ่ิมยอดการใช้พลังงานรูปแบบน้ีอย่างต่อเน่ือง (เพ่ิมขึ้น ๒๐.๕ เมกะวัตต์จากปี ๒๐๐๔) 

ในขณะที่โปรตุเกสกําลังพัฒนาติดต้ังระบบพลังงานชนิดน้ี ส่วนฝร่ังเศสก็กําลังสํารวจแหล่งพลังงาน รวมทั้ง 

เยอรมนีและออสเตรียด้วย  

                                                            
๕๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๖-๙๑.  



๖๘ 

ส่วนรูปแบบพลังงานความร้อน สามารถสํารวจและนํามาใช้โดยตรงซึ่งพลังงานน้ีจะมีอุณหภูมิอยู่

ระหว่าง ๓๐-๑๕๐ องศาเซลเซียส เรียกพลังงานชนิดน้ีว่า พลังงานความร้อนขนาดกลางและขนาดตํ่า ฮังการี

คือประเทศที่ใช้พลังงานรูปแบบน้ีมากที่สุด (๗๑๕ เมกะวัตต์ในปี ๒๐๐๕) โดยการนําไปใช้ในการให้พลังงาน

ความร้อนอ่างอาบนํ้าสาธารณะและสระว่ายนํ้าตามมาด้วยการให้ความร้อนในเรือนเพาะปลูกและระบบการให้

ความร้อน อิตาลีครองอันดับที่ ๒ ( ๔๘๖.๖ เมกะวัตต์ ) ฝรั่งเศสมาเป็นอับดับสาม (๒๙๑.๙ เมกะวัตต์) โดย

เน้นไปในการพัฒนาระบบการให้ความร้อนในเขตเมืองปารีส และเขตเมืองบอร์โด๕๕  

 ๑๐) ถ่านหิน ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงที่ผลักดันการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีบทบาทในการ

ตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานทีเพ่ิมขึ้นของโลก ต้ังแต่น้ันมา ความก้าวหน้าของการใช้ถ่านหินสูงขึ้น

มาก เน่ืองจากมีสํารองอยู่ในปริมาณมาก ด้วยอัตราการใช้ในปัจจุบันน้ี ถ่านหินจะเพียงพอที่จะใช้เป็น

เช้ือเพลิงไปได้อีก ๒๐๐-๓๐๐ ปี การที่ถ่านหินมีอยู่ปริมาณมาก จึงทําให้ราคาถูก แต่การเผาไหม้ของถ่านหิน

ก็ทําให้มีการปล่อยสารเจือปนออกมาสู่บรรยากาศ เช่น ซัลเฟอร์และไนโตรเจน ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนกรด เมื่อ

รวมกับไอนํ้าในอากาศ การเผาไหม้ของถ่านหินยังทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมาก ซึ่ง

นักวิทยาศาสตร์จํานวนมากเช่ือว่าเป็นสาเหตุของของภาวะโลกร้อน (global warming) ทําให้มีความพยายาม

ที่จะหาหนทางใหม่ที่จะทําให้ถ่านหินเผาไหม้ได้อย่างสะอาดมากข้ึน และนําส่วนที่เหลือของถ่านหินมาใช้

ประโยชน์ ซึ่งแต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จากการทําเหมืองถ่านหิน 

 ๑๑) พลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas)  คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์

แบบไร้ออกซิเจน (anaerobic process) มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ประมาณ ๕๐-๘๐% นอกน้ัน

เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีคุณสมบัติคล้ายกับแก๊สธรรมชาติ สารอินทรีย์ที่นิยมนํามาผ่านกระบวนการทํา

ให้เกิดให้ก๊าซชีวภาพคือ นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานแป้งมันสําปะหลัง โรงงานเบียร์ โรงงาน

ผลไม้กระป๋อง รวมทั้งนํ้าเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในช่วงปี ๒๐๐๕ กลุ่มสหภาพยุโรปก็ได้ผลิตพลังงานชนิดน้ี

ถึง ๔.๘ ล้านตัน ซึ่งไม่รวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้วประมาณ ๒๐เมกะตัน วัตถุดิบหลักสําคัญในการผลิต

พลังงานชนิดน้ีคือ ซากขยะ สิ่งปฏิกูลที่ผ่านการกรองจากโรงงาน และวัตถุดิบชนิดอ่ืน ๆ เช่น ก๊าซชีวภาพจาก

การเกษตร โรงแยกก๊าซมีเทนจากขยะ และการย่อยรวมขยะ  

กลุ่มผู้นําทางด้านผลผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพในยุโรป ได้แก่ เยอรมนี รองลงมาคือ อิตาลี และ

สเปน๕๖ 
                                                            

๕๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๒-๑๑๑. 
๕๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๖-๙๒. 



๖๙ 

 ๑๒) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) โลกได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มาอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่

กําเนิดโลก โดยพลังงานที่ดวงอาทิตย์แบ่งปันให้กับโลกน้ัน อยู่ที่ประมาณ ๑,๐๐๐ วัตต์ต่อตารางเมตร น้ัน

หมายความว่าถ้าเราสามารถเก็บพลังงานที่ตกกระทบผิวโลกในพ้ืนที่ ๑ ตารางเมตรได้ทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ 

สามารถนําพลังงานที่ได้มาใช้กับเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก ๆ สักเคร่ืองได้สบาย ๆ ตลอดทั้งวัน การนํา

พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตพลังงานทดแทนมีอยู่ ๓ รูปแบบ คือ ๑) การแปลงพลังงานแสงแดดมาเป็น

พลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาเซล (solar cell) ๒) การใช้พลังงานแสงแดดในรูปพลังงานความร้อนโดยตรง 

เช่น เตาแสงอาทิตย์ เครื่องทํานํ้าร้อนจากแสงอาทิตย์ ๓) การแปลงพลังงานแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์

โดยใช้จานสะท้อนแสง-รวมแสง แล้วแปลงเป็นพลังงานกล จากน้ันจึงแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกที ๕๗ 

ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน การก่อสร้างหอพลังงานแสงอาทิตย์ (solar tower) ขนาดยักษ์ของ

ออสเตรเลีย จะเริ่มขึ้นในปี ๒๐๐๖ หอแห่งน้ีมีความสูง ๓,๒๘๐ ฟุต แวดล้อมด้วยอาคารเรือนกระจก 

(greenhouse) ขนาดใหญ่ที่จะผลิตอากาศร้อนเพ่ือขับกังหันที่ต้ังอยู่โดยรอบฐาน จากประมาณการณ์หอแห่ง

น้ีจะมีกําลังการผลิตไฟฟ้า ๒๐๐ MW เพียงพอที่จะจ่ายให้กับบ้านเรือนได้ ๒๐๐,๐๐๐ หลัง พลังงาน

แสงอาทิตย์ไม่ต้องใช้เช้ือเพลิง ทําให้ไม่มีมลภาวะ แสงอาทิตย์ที่รับไว้ได้สามารถนํามาใช้ในรูปของความร้อน 

หรือเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) หรือ photovoltaic cell โดยใช้กระจกที่ทําหน้าที่

ติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่า heliostats นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการในการใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์แทนการใช้เครื่องยนต์ที่เผาไหม้ด้วยเช้ือเพลิงที่เป็นแก๊ส ในการให้ความร้อนเพ่ือผลิตแก๊ส

ไฮโดรเจนที่อยู่ในถัง เพ่ือทําให้เกิดการขยายตัวไปขับ pistons ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  

ในปี ๒๐๐๕ สหภาพยุโรปมีพ้ืนที่ติดต้ังอุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์รวมแล้ว ๑๗,๒๖๗,๕๓๘ 

ตร.ม.ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าได้ ๑๒,๐๘๗.๓ เมกะวัตต์ โดยประเทศเยอรมนีติดต้ังมากที่สุดคือ 

๗,๑๐๙,๐๐๐ตร.ม. รองลงมาคือประเทศกรีซ ๓,๐๔๗,๒๐๐ ตร.ม. และอันดับที่สามคือประเทศออสเตรีย 

๒,๕๙๘,๗๘๕ ตร.ม. 

สําหรับประเทศไทย การท่ีนโยบายด้านพลังงานแสงอาทิตย์จะประสบความสําเร็จได้น้ัน ต้องมี

ส่วนประกอบต่าง ๆ มากมาย เช่น รัฐบาลต้องมีความชัดเจนในด้านนโยบายส่งเสริมการใช้ คนในชาติต้องมี

จิตสํานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบการซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นธรรม และมีการส่งเสริมที่มากพอในระยะเริ่มต้น 

ปริมาณความเข้มแสงเฉลี่ยต่อปีจะต้องสูงเพียงพอในพ้ืนที่ที่จะติดต้ังแผงโซล่าร์เซลล์ กลไกการตลาดที่

สร้างสรรค์และเป็นจริงได้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และต้องมีแรงงานที่มีคุณภาพด้วย ถ้ามี
                                                            

๕๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๒-๗๕. 



๗๐ 

องค์ประกอบเหล่าน้ีครบแล้ว คาดว่าในเวลาอีกไม่นาน พลังงานแสงอาทิตย์คงจะแซงหน้าพลังงานทดแทนอ่ืน 

ๆ ขึ้นมาเป็นพระเอกได้ไม่ยาก ย่ิงถ้าเรารู้ว่าพลังงานจากฟอสซิลต่าง ๆ ไม่ว่านํ้ามัน หรือก๊าซธรรมชาติ กําลัง

จะหมดไปจากโลกน้ีในเวลาอีกไม่เกิน ๖๐ ปีข้างหน้า และราคาของเช้ือเพลิงดังกล่าวก็จะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ  

ทุกปี จนในที่สุดเราก็คงไม่มีปัญญาซื้อมาใช้ในที่สุด ในทางกลับกัน ราคาของโซล่าร์เซลล์ กลับปรับราคาลง 

เน่ืองจากปริมาณการใช้ที่เพ่ิมมากขึ้น และจะลดลงเร่ือย ๆ ตราบที่มีคนใช้เพ่ิมขึ้น ดังน้ันคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่

ผมจะพูดว่า พลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานแห่งอนาคตที่ย่ังยืนที่สุด จนอาจเรียกได้ว่าไม่มีวันหมดสําหรับ

มนุษย์จริง ๆ๕๘ 

๒.  สร้างจิตสํานึกในการเสริมสร้างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ เพ่ือเป็นการ

บรรเทาและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ปลูกป่าทดแทน เป็นการสร้างธรรมชาติให้มีความสมดุลอยู่กับ

ธรรมชาติ สร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ ทําให้เกิดการดูแลรักษาสภาพอากาศ และธรรมชาติน้ันให้ยืน

ยาว เพ่ือให้โลกน้ีมีอายุที่ยืนยาวตามสมควรแก่กาล ไม่สิ้นอายุก่อนกาลอันควร ได้แก่การปลูกป่าทดแทนใน

พ้ืนที่เดิมที่ถูกทําลาย และในพ้ืนที่ ๆ ไม่เคยเป็นป่าไม้มาก่อน จัดการป่าไม้ ลดการทําลายป่า การพินิจ

พิจารณาใคร่ครวญด้วยตนเอง ทําความเข้าใจก่อนว่า ทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาธรรมชาติ ถ้าไม่ดูแลรักษา

จะต้องได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดการเสียหายอย่างไร ถ้าหากทุกคนเห็นคุณ เห็นโทษของธรรมชาติแล้ว ทุก

คนจะดูแลธรรมชาติที่ออกมาจากจิตสํานึกความคิดร่วมกัน ในระดับน้ีเป็นการคิดดูแลรักษาธรรมชาติแบ่ง

ออกเป็น ๓ ด้านก็คือ 

ก. ควบคุมความอยากได้ ควบคุมสิ่งย่ัวยวนชวนให้ทําลายธรรมชาติ ไม่เสพธรรมชาติแบบทําลาย

ธรรมชาติ  

ข. ไม่คิดหาช่องทางเอาเปรียบธรรมชาติ ไม่เห็นธรรมชาติเหมือนศัตรูที่รู้สึกว่าต้องพิชิตเอาชนะ ไม่

จ้องหารายได้และผลประโยชนจ์ากธรรมชาติโดยมีตนเป็นที่ต้ัง 

ค. ไม่คิดรบกวน รุกราน มุ่งร้ายและทําลายธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม การรบกวนธรรมชาติ

ทําให้วงจรธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า ระบบนิเวศได้รับความกระทบเสียหาย ขัดข้อง ต้องเรียนรู้และเข้าใจ

ระบบนิเวศให้ชัด เพราะจะได้ไม่ทําลายธรรมชาติด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การทิ้งกระป๋องตามชายหาด 

การเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน ซึ่งไม่ได้คิดที่จะรบกวนธรรมชาติ แต่เป็นความมักง่าย และความอยากได้ของท่ี

                                                            
๕๘ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง, โครงข่ายนโยบายพลังงานทดแทนในศัตวรรษที่ ๒๑- www.ren21.net 

(พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 



๗๑ 

ระลึกจากชายหาดกลับบ้าน ลดการใช้พลังงานในชีวิตประจําวันโดยการใช้พลังงานจากภายนอก (โลกวัตถุ) ให้

น้อยที่สุดและใช้บทบาทหน้าที่ อาชีพ รณรงค์สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนให้มากที่สุด 

ง. รักษาป่าและปลูกป่าทดแทน พีธีสารเกียวโตในปี ๑๙๙๗ เน้นพิเศษถึงความจําเป็นในการควบคุม

การทําลายป่าและรักษาป่าทั่วโลกผ่านการปลูกป่าและการฟ้ืนฟูสภาพป่าในมาตรา ๓.๓ ต่อมา

นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างเทคนิคการตรวจวัดด้วยดาวเทียมสามารติดตาม ตรวจสอบการรั่วไหล ในรูปแบบการ

ทําลายป่าที่บางประเทศไม่ยอมรายงานไว้ สามารถเช่ือมโยงเป้าหมายการตัดไม้ทําลายป่าเข้ากับการลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมและการขนส่งได้ ประเทศจีนปลูกต้นไม้ได้มากกว่าทั้งโลก

รวมกันปีละ ๒.๕ เท่า ในปี ๑๙๘๑ สมัชชาประชาชนแห่งชาติ ประกาศให้ประชากรจีนทุกคนที่มีอายุต้ังแต่ 

๑๑ ปี (ถึง ๖๐ ปี) ปลูกต้นไม้ปีละ ๓ ต้นเป็นอย่างตํ่า ศาสตราจารย์วังการี มาไท เจ้าของรางวัลโนเบล สาขา

สันติภาพ และเป็นผู้ก่อต้ังกรีนเบล มูฟเมนต์ ในประเทศเคนยา รับผิดชอบการปลูกต้นไม้มากกว่า ๓๐ ล้าน

ต้นในเคนยา และประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปแอฟริกาในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจาก จีน โครงการปลูก

ต้นไม้ที่ใหญ่ถัดไปจะเกิดขึ้นใน สเปน เวียดนาม อเมริกา อิตาลี ชิลี คิวบา บัลแกเรีย ฝรั่งเศส และโปรตุเกส๕๙ 

๓) การสร้างจิตสํานึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยได้จัดทําคู่มือ ๘๐ วิธีหยุดโลกร้อนขึ้นมา เพ่ือแจกจ่าย

ให้กับประชาชนทั่วไป เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี ๒๕๕๐ ดังน้ี 

๑. ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เมื่อ

ไม่ได้ใช้งาน จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นับ ๑ พันปอนด์ต่อปี 

๒. ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย เครื่องเสียงระบบไฮไฟ โทรทัศน์ เครื่องบันทึกวิดีโอ 

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและอุปกรณ์พ่วงต่าง ๆ ที่ติดมาด้วยการดึงปลั๊กออก หรือใช้ปลั๊กเสียบพ่วงที่ตัดไฟด้วย

ตัวเอง 

๓. เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกว่า Compact Fluorescent 

Lightbulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง ๑ ใน ๔ ของหลอดไฟเดิม และมีอายุการใช้งานได้นานกว่าหลายปีมาก  

๔. เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและประหยัดกว่าหลอดปกติ ๔๐% สามารถ

หาซื้อหลอดไฟ LED ที่ใช้สําหรับโคมไฟต้ังโต๊ะและต้ังพ้ืนได้ด้วย จะเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการให้มีแสง

สว่างส่องทาง เช่น ริมถนนหน้าบ้าน การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๑๕๐ 

ปอนด์ต่อปี 
                                                            

๕๙อัล กอร์, Our Choice, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๒. 



๗๒ 

๕. ช่วยกันออกความเห็นหรือรณรงค์ให้รัฐบาลพิจารณาข้อดีข้อเสียของการเรียกเก็บภาษีคาร์บอน

กับภาคการผลิต ตามอัตราการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเช้ือเพลิงฟอสซิลรูปแบบต่าง ๆ หรือการใช้ก๊าซโซลีน เป็น

รูปแบบการใช้ภาษีทางตรงที่เช่ือว่า หากโรงงานต้องจ่ายค่าภาษีแพงขึ้นก็จะลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลใน

กระบวนการผลิตลง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO๒ ลงได้ประมาณ ๕% 

๖. ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง ด้วยการป่ันจักรยาน ใช้รถโดยสารประจําทาง หรือใช้การเดินแทน

เมื่อต้องไปทํากิจกรรมหรือธุระใกล้ ๆ บ้าน เพราะการขับรถยนต์น้อยลง หมายถึงการใช้น้ํามันลดลง และลด

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย เพราะนํ้ามันทุก ๆ แกลลอนที่ประหยัดได้ จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

๒๐ ปอนด์ 

๗. ไปร่วมกันประหยัดนํ้ามันแบบ Car Pool นัดเพ่ือนร่วมงานที่มีบ้านอาศัยใกล้ ๆ น่ังรถยนต์ไป

ทํางานด้วยกัน ช่วยประหยัดนํ้ามัน และยังเป็นการลดจํานวนรถติดบนถนน ช่วยลดการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมด้วย 

๘. จัดเส้นทางรถรับส่งพนักงาน ถ้าในหน่วยงานมีพนักงานจํานวนมากอาศัยอยู่ในเส้นทางใกล้ ๆ กัน 

ควรมีสวัสดิการจัดหารถรับส่งพนักงานตามเส้นทางสําคัญ ๆ เป็น Car Pool ระดับองค์กร 

๙. เปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดเครื่องปรับอากาศ ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้

ไฟฟ้าเพ่ือเปิดเคร่ืองปรับอากาศ  

๑๐. มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร์ ๕ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพราะการจะได้ใบรับรองน้ัน จะต้องมีการประเมินสินค้า

ต้ังแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบ 

๑๑. ไปตลาดสดแทนซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง ซื้อผัก ผลไม้ หมู ไก่ ปลา ในตลาดสดใกล้บ้าน แทนการช็

อปป้ิงในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง ที่อาหารสดทุกอย่างมีการหีบห่อด้วยพลาสติกและโฟม ทําให้เกิดขยะจํานวนมาก  

๑๒. เลือกซื้อเลือกใช้ เมื่อต้องซื้อรถยนต์ใช้ในบ้าน หรือรถยนต์ประจําสํานักงานก็หันมาเลือกซื้อรถ

ประหยัดพลังงาน รวมทั้งเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ ทั้งในบ้านและอาคารสํานักงาน 

๑๓. เลือกซื้อรถยนต์ที่มีขนาดตามความจําเป็น โดยพิจารณาจากขนาดครอบครัวและประโยชน์การ

ใช้งาน รวมทั้งพิจารณารุ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เพ่ือเปรียบเทียบราคา 

๑๔. ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเลือกรถโฟว์วีลขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ เพราะกินนํ้ามันมาก และตะแกรงขน

สัมภาระบนหลังคารถก็ไม่ใช่สิ่งจําเป็น เพราะเป็นการเพ่ิมนํ้าหนักรถให้เปลืองนํ้ามัน  



๗๓ 

๑๕. ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะทางไกลการขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อ

ช่ัวโมง จะช่วยลดการใช้นํ้ามันลงได้ ๒๐% หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ ๑ ตันต่อรถยนต์

แต่ละคันที่ใช้งานราว ๓ หมื่นกิโลเมตรต่อปี 

๑๖. ขับรถเที่ยวไปลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปพร้อมกัน เพราะมีบริษัทเช่ารถใหญ่ ๆ ๒-๓ รายมีรถรุ่น

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้เอทานอล หรือนํ้ามันเช้ือเพลิงทางเลือกอ่ืน ๆ ด้วย ลองสอบถามบริษัทรถเช่าเมื่อ

เดินทางไปถึง 

๑๗. เลือกใช้บริการโรงแรมท่ีมีสัญลักษณ์สิ่งแวดล้อม เช่น มีมาตรการประหยัดนํ้า ประหยัดพลังงาน 

และมีระบบจัดการของเสีย มองหาป้ายสัญลักษณ์ เช่น โรงแรมใบไม้สีเขียว มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ 

๑๘. เช็คลมยาง การขับรถที่ยางลมมีน้อยอาจทําให้เปลืองนํ้ามันได้ถึง ๓% จากภาวะปกติ 

๑๙. เปลี่ยนมาใช้พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล ให้มากขึ้น 

๒๐. โละทิ้งตู้เย็นรุ่นเก่า ตู้เย็นที่ผลิตเมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว เพราะใช้ไฟฟ้ามากเป็น ๒ เท่าของตู้เย็น

สมัยใหม่ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟลงได้มาก และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ๑๐๐ กิโลกรัม

ต่อปี 

๒๑. ยืดอายุตู้เย็นด้วยการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานให้ตู้เย็นด้วยการใช้

อย่างฉลาด ไม่นําอาหารร้อนเข้าตู้เย็น หลีกเลี่ยงการนําถุงพลาสติกใส่ของในตู้เย็น เพราะจะทําให้ตู้เย็นจ่าย

ความเย็นได้ไม่ทั่วถึงอาหาร ควรย้ายตู้เย็นออกจากห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ละลายนํ้าแข็งที่เกาะในตู้เย็น

เป็นประจํา เพราะตู้เย็นจะกินไฟมากขึ้นเมื่อมีนํ้าแข็งเกาะ และทําความสะอาดตู้เย็นทุกสัปดาห์  

๒๒. ริเริ่มใช้พลังงานทางเลือกในอาคารสํานักงาน เช่น ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์เพ่ือใช้พลังงานจาก

แสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉพาะจุด 

๒๓. ใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ ในการตากเสื้อผ้าที่ซักแล้วให้แห้ง ไม่ควรใช้เครื่องป่ันผ้าแห้งหาก

ไม่จําเป็น เพ่ือประหยัดการใช้ไฟฟ้า 

๒๔. ใช้นํ้าประปาอย่างประหยัด เพราะระบบการผลิตนํ้าประปาของเทศบาลต่าง ๆ ต้องใช้พลังงาน

จํานวนมากในการทําให้นํ้าสะอาด และดําเนินการจัดส่งไปยังอาคารบ้านเรือน 

๒๕. ติดต้ังฝักบัวอาบนํ้าที่ปรับความแรงนํ้าตํ่า ๆ  ได้ เพ่ือจะได้เปลืองนํ้าอุ่นน้อย ๆ  (เหมาะทั้งในบ้าน

และโรงแรม)  

๒๖. ติดต้ังเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณการ

ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโรงผลิตกระแสไฟฟ้า 



๗๔ 

๒๗. สร้างนโยบาย ๓ Rs- Reduce, Reuse, Recycle ทั้งในบ้านและอาคารสํานักงาน เพ่ือให้เกิด

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เป็นการลดพลังงานในการกําจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการกําจัด 

๒๘. ป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ด้วยการแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษผัก เศษอาหาร 

ออกจากขยะอ่ืน ๆ ที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์  

๒๙. ใช้สีโทนอ่อนทาหลังคาบ้าน เพ่ือช่วยลดการดูดซับความร้อน 

๓๐. นําแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารบ้านเรือน โดยใช้การออกแบบบ้าน และตําแหน่งของช่องแสง

เป็นปัจจัย ซึ่งจะช่วยลดจํานวนหลอดไฟและพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ 

๓๑. ปลูกต้นไม้ในสวนหน้าบ้าน ต้นไม้ ๑ ต้น จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๑ ตัน ตลอดอายุของ

มัน 

๓๒. ปลูกไม้ไผ่แทนรั้ว ต้นไผ่เติบโตเร็ว เป็นรั้วธรรมชาติที่สวยงาม และยังดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ดี 

๓๓. ใช้ร่มเงาจากต้นไม้ช่วยลดความร้อนในตัวอาคารสํานักงานหรือบ้านพักอาศัย ทําให้สามารถลด

ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นการลดการใช้ไฟฟ้า 

๓๔. ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในสวนไม้ประดับที่บ้าน แต่ขอให้เลือกใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติแทน 

๓๕. ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และ

การเผากําจัดในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธีต้องใช้พลังงานจํานวนมาก ซึ่งทําให้มีก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมใน

บรรยากาศ 

๓๖. เลือกซื้อสินค้าที่มีหีบห่อน้อย ๆ หีบห่อหลายช้ันหมายถึงการเพ่ิมขยะอีกหลายช้ินที่จะต้อง

นําไปกําจัด เป็นการเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศโดยไม่จําเป็น 

๓๗. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ เพ่ือเป็นการลดขยะจากหีบห่อของบรรจุภัณฑ์ 

๓๘. ใช้กระดาษทั้ง ๒ หน้า เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอนใช้พลังงานจากนํ้ามัน

และไฟฟ้าจํานวนมาก  

๓๙. เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล กระดาษรีไซเคิลช่วยลดขั้นตอนหลายข้ันตอนในกระบวนการผลิต

กระดาษ  

๔๐. ต้ังเป้าลดการผลิตขยะของตัวเองให้ได้ ๑ ใน ๔ ส่วน หรือมากกว่า เพ่ือช่วยประหยัดทรัพยากร

และลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกจํานวนมาก เมื่อลองคูณ ๓๖๕ วัน กับจํานวนปีที่เหลือก่อนเกษียณ 



๗๕ 

๔๑. สนับสนุนสินค้าและผลิตผลจากเกษตรกรในท้องถิ่นใกล้บ้าน ช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่ต้อง

ขนส่งผลิตผลให้พ่อค้าคนกลางนําไปขายในพ้ืนที่ไกล ๆ  

๔๒. บริโภคเน้ือวัวให้น้อยลง ทานผัก (ปลอดสารพิษ) ให้มากขึ้น ฟาร์มเลี้ยงวัว คือ แหล่งหลักในการ

ปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ หันมารับประทานผักให้มากขึ้น ทานเน้ือวัวให้น้อยลง 

๔๓. ทานสเต๊กและแฮมเบอร์เกอร์ในร้านใหญ่ ๆ ให้น้อยลง เพราะอุตสาหกรรมเนื้อระดับนานาชาติ 

ผลิตก๊าซเรือนกระจกถึง ๑๘% สาเหตุหลักก็คือไนตรัสออกไซด์จากมูลวัวและมีเทน ซึ่งถูกปลดปล่อยออกมา

จากลักษณะทางธรรมชาติของวัวที่ย่อยอาหารได้ช้า (มีกระเพาะอาหาร ๔ ตอน) มีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่

ทําให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง ๒๓ เท่า ในขณะที่ไนตรัสออกไซด์ก่อผลได้

มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ ๒๙๖ เท่า 

๔๔. ชักชวนคนอ่ืน ๆ รอบข้างให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน ให้ความรู้

ความเข้าใจและชักชวนคนใกล้ตัว รวมทั้งเพ่ือนบ้านรอบ ๆ ตัวคุณ เพ่ือขยายเครือข่ายผู้ร่วมหยุดโลกร้อนให้

กว้างขวางขึ้น  

๔๕. ร่วมกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อมในชุมชน แล้วลองเสนอกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และกระตุ้นให้

เกิดการร่วมมือ เพ่ือลงมือทํากิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่ต่อเน่ือง และส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

๔๖. เลือกโหวตแต่พรรคการเมืองที่มีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน จริงใจ และตั้งใจทําจริง เพราะ

นักการเมืองคือคนที่เราส่งไปเป็นตัวแทนทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร โปรดใช้ประโยชน์จากพวกเขาตาม

สิทธิที่คุณมี ด้วยการเลือกนักการเมืองจากพรรคการเมืองที่มีนโยบายชัดเจนเร่ืองสิ่งแวดล้อมและการลด

ปัญหาโลกร้อน  

๔๗. ซื้อให้น้อยลง แบ่งปันให้มากขึ้น อยู่อย่างพอเพียง เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ก็สามารถ

ช่วยได้ 

๔๘. ลดการเผาป่าหญ้า ไม้ริมทุ่ง และต้นไม้ชายป่า เพ่ือกําจัดวัชพืชและเปิดพ้ืนที่ทําการเกษตร 

เพราะเป็นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจํานวนมาก นอกจากน้ันการตัดและเผาทําลายป่า

ยังเป็นการทําลายแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สําคัญ 

๔๙. ปลูกพืชผักให้หลากหลายและปลูกตามฤดูกาลในท้องถิ่น เป็นการลดการปลูกพืชผักนอก

ฤดูกาลท่ีต้องใช้พลังงานเพ่ือถนอมอาหาร และผ่านกระบวนการบรรจุเป็นอาหารกระป๋อง 

๕๐. รวมกลุ่มสร้างตลาดผู้บริโภค-ผู้ผลิตโดยตรงในท้องถิ่น เพ่ือลดกระบวนการขนส่งผ่านพ่อค้าคน

กลาง ที่ต้องใช้พลังงานและนํ้ามันในการคมนาคมขนส่งพืชผักผลไม้ไปยังตลาด 



๗๖ 

๕๑. ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร นอกจากจะเป็นการลดปัญหาการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์สู่

บรรยากาศโลกแล้ว ในระยะยาวยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต และทําให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น โปรด

ปรึกษาและเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรทางเลือกที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในประเทศไทย  

สถาปนิกและนักออกแบบ 

๕๒. ออกแบบพิมพ์เขียวบ้านพักอาศัยที่สามารถช่วย “หยุดโลกร้อน” การลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจก โดยคิดถึงการติดต้ังระบบการใช้พลังงานท่ีง่าย ไม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสูง ๆ แต่ใช้งานได้จริง ลอง

คิดถึงวิธีการที่คนรุ่นปู่ย่าใช้ในการสร้างบ้านสมัยก่อน ซึ่งมีการพ่ึงพาทิศทางลม การดูทิศทางการข้ึน-ตกของ

ดวงอาทิตย์ อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานในบ้านได้ถึง ๔๐%  

๕๓. ช่วยออกแบบสร้างบ้านหลังเล็ก บ้านหลังเล็กใช้พลังงานน้อยกว่าบ้านหลังใหญ่ และใช้วัสดุ

อุปกรณ์การก่อสร้างน้อยกว่า  

สื่อมวลชน นักสื่อสารและโฆษณา 

๕๔. ใช้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพเพ่ือให้ความรู้ และสร้างความตระหนักกับสาธารณชนเก่ียวกับ

ปัญหาภาวะโลกร้อน และทําให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นของท้องถิ่น  

๕๕. สร้างความสนใจกับสาธารณชน เพ่ือทําให้ประเด็นโลกร้อนอยู่ในความสนใจของสาธารณชน

อย่างต่อเน่ือง 

๕๖. ช่วยกันเล่าความจริงเรื่องโลกร้อน โปรดช่วยกันสื่อสารให้ประชาชนและรัฐบาลเข้าใจ

สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น 

๕๗. เป็นผู้นํากระแสของสังคมเรื่องชีวิตที่พอเพียง ต้นตอหน่ึงของปัญหาโลกร้อนก็คือกระแสการ

บริโภคของผู้คน ทําให้เกิดการบริโภคทรัพยากรจํานวนมหาศาล ชีวิตที่ยึดหลักของความพอเพียง โดยมีฐาน

ของความรู้และคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงน่าจะเป็นหนทางป้องกันและลดปัญหาโลก

ร้อนที่สังคมโลกกําลังเผชิญหน้าอยู่ 

๕๘. ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือร่วมรับผิดชอบสังคม ออกแบบงานโฆษณาที่สอดแทรกประเด็น

ปัญหาของภาวะโลกร้อนอย่างมีรสนิยม เรื่องที่เป็นจริงและไม่โกหก 

ครู อาจารย์ 

๕๙. สอนเด็ก ๆ ในช้ันเรียน เก่ียวกับปัญหาโลกร้อน 

๖๐. ใช้เทคนิคการเรียนรู้หลากหลายจากกิจกรรม ดีกว่าสอนโดยให้เด็กฟังครูพูดและท่องจําอย่าง

เดียว 



๗๗ 

นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร 

๖๑. ค้นคว้าวิจัยหาแนวทางและเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 

๖๒. ศึกษาและทําวิจัยในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อน

ต่อพ้ืนที่เสี่ยงของประเทศไทย 

๖๓. ประสานและทํางานร่วมกับนักสื่อสารและโฆษณา เพ่ือแปลงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การ

รับรู้และเข้าใจของประชาชนในสังคมวงกว้าง 

นักธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ 

๖๔. นําก๊าซมีเทนจากกองขยะมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้วยการลงทุนพัฒนาให้เป็นพลังงาน

ทดแทนที่มีประสิทธิภาพ แต่มีต้นทุนตํ่า 

๖๕. สนับสนุนนักวิจัยในองค์กร ค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพใน

การลดการใช้พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล 

๖๖. เป็นผู้นําของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม หากยังไม่มีใครเริ่มต้นโครงการที่

ช่วยหยุดปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง ก็จงเป็นผู้นําเสียเอง 

๖๗. สร้างแบรนด์องค์กรที่เน้นการดูแลและใส่ใจโลก ไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์ภายนอก แต่เป็น

การสร้างความเช่ือมั่นเรื่องความรับผิดชอบที่มาจากภายในองค์กร 

นักการเมือง ผู้ว่าราชการฯ และรัฐบาล 

๖๘. วางแผนการจัดหาพลังงานในอนาคต รัฐจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือมุ่งจัดการแก้ไข

ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มองไปข้างหน้าอย่างน้อยที่สุด ๕๐ ปี 

๖๙. สนับสนุนให้มีการพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย 

และการพัฒนาระบบให้มีต้นทุนตํ่าและคุ้มค่าในการใช้งาน 

๗๐. สนับสนุนกลไกต่าง ๆ สําหรับพลังงานหมุนเวียน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงเทคโนโลยี

และการลดต้นทุน 

๗๑. สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน รัฐบาล

ควรหามาตรการที่ชัดเจนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เช่น พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมพลังงานอ่ืน ๆ ที่ใช้พลังงานจากเช้ือเพลิง

ฟอสซิล ที่เป็นสาเหตุหลักของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ 



๗๘ 

๗๒. มีนโยบายทางการเมืองที่ชัดเจนในการสนับสนุนการ “หยุดภาวะโลกร้อน” เสนอต่อประชาชน  

๗๓. สนับสนุนโครงสร้างทางกายภาพ เมื่อประชาชนตระหนักและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น จัดการให้มีโครงข่ายทางจักรยานที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในเมือง

สามารถขับขี่จักรยาน ลดการใช้รถยนต์ 

๗๔. ลดจํานวนรถยนต์ส่วนตัวบนถนนในกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง ด้วยการสนับสนุนระบบ

ขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ 

๗๕. ส่งเสริมเครือข่ายการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรทางเลือก เกษตรกรจํานวนมากเป็นตัวอย่างที่ดี

ของการลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการลดและเลิกการใช้สารเคมีที่ทําให้เกิดการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์สู่

บรรยากาศโลก ซึ่งการส่งเสริมการตลาดสีเขียวด้วยการสร้างเครือข่ายการตลาดที่กระจายศูนย์ไปสู่กลุ่ม

จังหวัดหรือภูมิภาค จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการขนส่งผลผลิตไปยังตลาดไกล ๆ 

อีกด้วย  

๗๖. ริเริ่มอย่างกล้าหาญกับระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ เพ่ือลงทุนกับทางเลือกและทางรอดใน

ระยะยาว 

๗๗. พิจารณาใช้กฎหมายการเก็บภาษีเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) สําหรับภาคอุตสาหกรรม  

๗๘. เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษี น่ันคือการสร้างระบบการจัดเก็บภาษีที่สามารถสะท้อนให้

เห็นต้นทุนทางอ้อมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัวใดตัวหน่ึง ซึ่งทําให้สังคมต้องแบกรับภาระนั้นอย่างชัดเจน 

เช่น ภาษีที่เรียกเก็บจากถ่านหิน ก็จะต้องรวมถึงต้นทุนในการดูแลรักษาสุขภาพที่จะต้องเพ่ิมขึ้นจากปัญหา

มลพิษ และต้นทุนความเสียหายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

๗๙. ปฏิรูปภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นก้าวต่อไปที่ท้าทายของนักการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง

อย่างใหญ่หลวงในการปรับเปลี่ยนและสร้างจิตสํานึกใหม่ให้สังคม การเพ่ิมการจัดเก็บภาษีสําหรับกิจกรรมทีม่ี

ผลทําลายสภาพแวดล้อมให้สูงขึ้นเป็นการชดเชย เช่น กิจกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอน ภาษีจากกองขยะ ไม่ใช่

เรื่องเป็นไปไม่ได้ หลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกนําแนวคิดน้ีไปใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ปัจจุบันน้ี

ประเทศใหญ่ ๆ ในสหภาพยุโรปก็ร่วมดําเนินการด้วย และพบว่าการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษี

ดังกล่าว ไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนระดับการจัดเก็บภาษี หากแต่มีผลกับโครงสร้างของระบบภาษีเท่าน้ัน 

๘๐. กําหนดทิศทางประเทศให้มุ่งสู่แนวทางของการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ที่สามารถยืนหยัดอยู่

รอดอย่างเข้มแข็งในสังคมโลก เริ่มต้นด้วยการใส่ประโยคที่ว่า ประเทศไทยจะต้องยึดหลักเศรษฐกิจตามแนว



๗๙ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศไว้ใน

รัฐธรรมนูญได้หรือไม่๖๐  

นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรีได้กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดงาน ๘๐ พรรษาปวงประชา

เป็นสุขศานต์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรง

ห่วงใยปัญหาภาวะภาวะโลกร้อนและพระองค์เคยมีรับสั่งเรื่องภาวะเรือนกระจกท่ีทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจ

และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ีอย่างจริงจังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ นอกจากน้ียังทรงรับสั่งถึงแนวทางการแก้ไขภาวะ

เรือนกระจก โดยการอนุรักษ์ป่าป้องกันการเผาป่า การปลูกป่า การรักษาแหล่งต้นนํ้าขนาดเล็ก การประกอบ

อาชีพที่ย่ังยืน การบําบัดนํ้าเสีย การใช้พลังงานทดแทน การแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและหัว

เมืองใหญ่ตลอดจนการใช้เครื่องปรับอากาศที่มีความเหมาะสมท่ีประหยัดพลังงาน๖๑ 

จากการศึกษาการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนทําให้ทราบว่า การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน มนุษย์

ต้องสร้างจิตสํานึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่ให้ดีขึ้น ลดการใช้พลังงานโดยใช้

เท่าที่จําเป็นหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือขจัดสิ่งที่เป็นมลพิษที่มีอยู่แล้วให้เหลือน้อยหรือให้หมดไป 

สร้างระเบียบวินัย ให้การศึกษา สร้างจิตสํานึกไม่ให้กระทําการให้เกิดมลพิษอีก หรือการปล่อยก๊าชขึ้นสู่ช้ัน

บรรยากาศอีก การช่วยกันดูแลรักษาสภาพอากาศ ธรรมชาติน้ันให้ยืนยาว เพียงเพ่ือให้โลกน้ีมีอายุที่ยืนยาว

ตามสมควรแก่กาล ไม่สิ้นอายุก่อนกาลอันควร 

 

๒.๕ สรุปสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาที่เป็นผลมาจากการลดลงของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทาง

ธรรมชาติโดยไม่มีสิ่งทดแทนประกอบกับการใช้พลังงานเกินความจําเป็น เป็นผลให้เกิดปรากฏการณ์เรือน

กระจก จนเกินความสามารถในการสร้างเสถียรภาพของช้ันบรรยากาศ ทําให้เกิดสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง ทําให้เกิดการสูญเสียระบบนิเวศน์หรือระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ

ไม่สมดุล  

                                                            
๖๐กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คู่มือ ๘๐ วิธีหยุด

โลกร้อน, (กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐. 
๖๑กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม, หยุดโลกร้อนด้วยชี วิตที่พอเพียง, พิมพ์ครั้ งที่  ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๐), หน้า ๔๓. 



๘๐ 

สาเหตุทําให้เกิดภาวะโลกร้อน มี ๒ ประการ 

๑. สาเหตุภายนอกหรือกายภาพ จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกิดจากการกระทําของ

มนุษย์ ทําให้โลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ จึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้น เราเรียกว่า 

“ภาวะโลกร้อน” กิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมที่ทําให้ก๊าซในเรือนกระจกใน

บรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เช่น การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ การ

เผาไหม้เช้ือเพลิง การตัดไม้ทําลายป่า และการเพ่ิมจํานวนของประชากร เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้เกิด

ภาวะโลกร้อนที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง ๖ ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน 

(CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และ

ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งน้ี ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สําคัญอีกชนิด

หน่ึง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารทําความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่

ไม่ถูกกําหนดในพิธีสารเกียวโต เน่ืองจากเป็นสารที่ถูกจํากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว 

ก๊าซเหล่าน้ีจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (anthropogenic greenhouse gas 

emission) เท่าน้ัน ทําให้สรุปได้ว่า จํานวนก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เท่าน้ัน ที่ทําให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสาเหตุให้เกิด ปัญหาภาวะโลกร้อน  

๒. สาเหตุภายในหรือจิตภาพ ความต้องการของกระบวนการคิดหรือกระบวนทัศน์ของมนุษย์ ทั้ง ๔ 

น้ันเองเป็นตัวสั่ง 

- กระบวนทัศน์ ๓ ประการแรกนั้นนําไปสู่การมองธรรมชาติเป็นเรื่องลึกลับ พิสูจน์ไม่ได้ การกระทํา

ต่อธรรมชาติก็กระทําไปอย่างไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเกิดผลอย่างไร เมื่อเกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้นก็เข้าใจว่า มัน

ต้องเกิดและเป็นเพราะเทพเจ้าบันดาลให้เกิด ทําให้เป็นไป ผู้ใดไม่เห็นด้วยก็ถือว่า เป็นพวกนอกรีต  

- กระบวนทัศน์ ๔ มีความคิดที่จะชนะธรรมชาติและพิชิตโลก จัดสรรโลกตามความต้องการ เข้าใจ

ธรรมชาติระดับหน่ึงแล้ว สามารถนําธรรมชาติมาใช้ได้ จนเกิดเป็นปัญหาต่าง ๆ ขึ้นกับธรรมชาติจนถึงบัดน้ี  

ปัญหาภาวะโลกร้อนทําให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ๒ ด้าน คือ 

๑. ด้านกายภาพ ได้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของมนุษย์ในหลายด้าน คือ ด้านความมั่นคงของ

แหล่งอาหารและน้ําจืด ด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการอพยพถิ่นฐานของประชากร

โลก และด้านสุขภาพอนามัย  



๘๑ 

๒. ด้านจิตภาพ เมื่อมนุษย์ที่เกิดมาภายใต้ภาวะระบบนิเวศเช่นน้ี ย่อมมีความผิดปกติทางพันธุกรรม 

ความเปลี่ยนแปลงทางยีนส์ มีภาวะทุกข์ในจิต จิตแปรปรวน ซึมเศร้าร่วม ในส่วนของบุคคลย่อมส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ในส่วนของประเทศชาติ ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน ทําให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ๒ ด้าน คือ ด้านกายภาพ 

ด้านจิตภาพ ดังน้ันแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจึงเป็นการแก้ไขปัญหาโดยลดการเกิดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเปลี่ยนแนวคิดหรือสร้างแนวคิดเข้าสู่กระบวนทัศน์ที่ ๕ มองว่าทุกสรรพสิ่งใน

ธรรมชาติต่างพ่ึงพาอาศัยกันและรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ดีย่ิงขึ้น ไม่ทําลายธรรมชาติ โดยการ

ควบคุมการใช้หรือควบคุมการบริโภคเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่วิธีการเอาจริงเอาจังอย่าง

ต่อเน่ืองสามารถสรุปวิธีการได้ ๓ วิธีคือ  

 ๑. หาพลังงานทดแทนที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่าในการผลิตพลังงานซึ่งมีความจําเป็นต่อเศรษฐกิจ

โลกและร่วมแสดงเจตนารมณ์ให้มีการลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ของทุกประเทศ 

โดยใช้พลังงานแห่งอนาคต ๑๒ ประเภทได้แก่ ๑. ปฏิสสาร ๒. เซลล์เช้ือเพลิง ๓. นิวเคลียร์ ๔. การเปลี่ยน

พลังงานความร้อนของมหาสมุทร ๕. พลังงานนํ้า ๖. พลังงาน ชีวมวล ๗. ปิโตรเลียม ๘. พลังงานลม ๙. 

พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ ๑๐. ถ่านหิน ๑๑. พลังงานก๊าซชีวภาพ ๑๒. พลังงานแสงอาทิตย์ 

๒. สร้างจิตสํานึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่ให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นการบรรเทา

และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ในระดับน้ีเป็นการคิดดูแลรักษาธรรมชาติ ได้แก่ ไม่ทําลายธรรมชาติ ไม่เอา

เปรียบธรรมชาติ ไม่คิดรบกวน รุกราน มุ่งร้ายและทําลายธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม และสร้าง

ธรรมชาติ โดยการรักษาป่าและปลูกป่าทดแทน 

๓. การสร้างจิตสํานึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการช่วยกันลดการใช้พลังงานใน

ชีวิตประจําวัน โดยใช้เท่าที่จําเป็นหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือขจัดสิ่งที่เป็นมลพิษที่มีอยู่แล้วให้เหลือ

น้อยหรือให้หมดไป สร้างระเบียบวินัย ให้การศึกษา สร้างจิตสํานึกไม่ให้กระทําการให้เกิดมลพิษ หรือการ

ปล่อยก๊าชขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศอีก 



 
 

บทที่ ๓ 

หลักพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีเหมาะกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
 
เรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนในพระพุทธปรัชญาไม่มีกล่าวไว้โดยตรง แต่จะกล่าวถึงความไม่คงที่ 

ความเปลี่ยนแปลงของโลก จักรวาล การเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษยชาติ สังคมและ
ธรรมชาติ ทําให้มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ปัจจัยเหล่าน้ีมีส่วนเช่ือมโยงกันและกัน นําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยจึงขอเสนอประเด็นเก่ียวกับพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ดังน้ี 

๓.๑ ภาวะโลกร้อนในความหมายของพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๓.๑.๑ ความหมายของโลกในพระไตรปิฎก 
 ๓.๑.๒ ปัญหาและสาเหตุความเปลี่ยนแปลงของโลกในพระไตรปิฎก 
๓.๒ ผลกระทบต่อธรรมชาติ 
๓.๓ การป้องกันและแก้ไข 
 ๓.๓.๑ พระพุทธเจ้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 ๓.๓.๒ หลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๓.๔ สรุปพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีเหมาะกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
 

๓.๑ ภาวะโลกร้อนในความหมายของพุทธปรัชญาเถรวาท  

 ๓.๑.๑ ความหมายของโลกในพระไตรปิฎก 
โลก๑ หมายถึง สภาวธรรมหรือทั้งธรรมชาติฝ่ายวัตถุและหมู่สัตว์ กําหนดโดยขอบเขตบ้าง ที่ไม่

กําหนดบ้าง แผ่นดินอันเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่สัตว์ในที่น้ีหมายรวมเอาหมู่สรรพสัตว์ทั้ง ๓๑ ภูมิใน “โลกธาตุ” 
ซึ่งหมายถึง แผ่นดิน หรือจักรวาล แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังน้ี  

                                                            
๑วิสุทธิ. ๑/๒๖๒. ; ที.อ. ๑/๒๑๕. ม.อ. ๒/๒๖๙. 



๘๐ 

 ๑. สังขารโลก หรือโลกภายในฝ่ายอัตนัย ได้แก่ สังขารร่างกายของมนุษย์และสัตว์อันประกอบด้วย
กายกับใจ และสภาวธรรมทั้งปวงที่มีการปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัย หมายถึงสรรพสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน 
เป็นสัตว์ ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ที่เรามองเห็นได้ จับต้องได้ หมายความว่า เอาหลายสิ่งหลายอย่างมาปรุงแต่ง
ประกอบเข้าด้วยกัน และของต่าง ๆ ในสังขารโลกน้ี เกิดจากการปรุงแต่งได้ด้วย ๒ วิธี คือ ปรุงแต่งมาด้วย
ธรรมชาติน้ันอย่างหน่ึง อย่างนํ้าน้ีเกิดการเป็นนํ้าขึ้นได้ด้วยการปรุงแต่งด้วยธรรมชาติ คือ ปรุงแต่งจาก
ไฮโดรเจน ๒ ส่วน ออกซิเจน ๑ ส่วน มันก็เกิดเป็นนํ้า อีกอย่างหน่ึง เป็นสังขารที่ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยมนุษย์ 
หรือด้วยสัตว์ ตามใจและตามกรรม ที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นตามใจตน เพ่ือความสะอาดสบาย เพ่ือประโยชน์ของ
ตนตามแต่จะปรารถนา เรียกว่า เป็นสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นตามใจมนุษย์ เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่าน้ีคือ สังขารต่าง 
ๆ เหล่าน้ี ตลอดจนผลแห่งสังขารต่าง ๆ เหล่าน้ีว่า มันจะมีผลดีผลร้ายอย่างใดก็ตาม ก็เป็นมาเพราะปัจจัยที่
ปรุงแต่ง ทําให้เกิดเป็นสังขารขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสังขารเช่นใด ก็จะต้องอยู่เพียงช่ัวคราว ไม่
อยู่ย่ังยืนตลอดไปได้ อยู่เพียงช่ัวคราว เร็วบ้าง หรือช้าบ้าง ตามกําลังของเหตุที่มีมาก่อนที่จะมีการปรุงแต่งขึ้น
และตามกําลังของเหตุภายหลัง ซึ่งจะเป็นไปในทางอุปถัมภ์ที่ช่วยสงเคราะห์ให้อยู่ต่อไป หรือในทางตัดรอน 
หมายความว่า เหตุที่อาจจะทําให้ถูกทําลายลงเร็วเข้า  

สังขาร๒ คือ สิ่งที่ได้ปรุงแต่งขึ้น ศาสนาพุทธแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด 
ชนิดที่หน่ึง เรียกว่า อุปาทินกสังขาร 
ชนิดที่สอง เรียกว่า อนุปาทินกสังขาร 
อธิบายสังขารอย่างที่สองก่อน คืออนุปาทินกสังขาร คือ สังขารที่ไม่มีใจครอง หมายถึงสังขารที่ไม่มี

ผู้เข้าไปแทรกหรืออาศัยอยู่ในตัว เช่น ภูเขา ก้อนหิน โต๊ะ เก้าอ้ีต่าง ๆ สําหรับอุปาทินกสังขาร คือ สังขารที่มี
ผู้ครอง หมายความว่า มีผู้เข้าแทรกสิงอาศัยอยู่ในตัว เช่น ร่างกายของสัตว์ ของมนุษย์น่ี ก็เกิดมาได้ด้วย
ปัจจัยปรุงแต่งทั้งสิ้น โดยธาตุต่าง ๆ มาผสมกัน แต่ว่า มีใจครอบครองบังคับให้เป็นไปได้ ทําอะไรสําเร็จด้วย
ตนเองได้ มีการกิน การขับถ่าย มีจิต มีใจ รู้ดี รู้ชอบ หรืออย่างน้อย ก็ให้รู้จักรักษาตัวให้ดํารงอยู่ต่อไป 
 ๒. สัตวโลก ได้แก่ หมู่สัตว์ในภูมิต่างๆ ได้แก่ สัตว์ในอบายภูมิ มนุษย์ เทวดา และพรหมในช้ันต่างๆ
ในทางศาสนาพุทธ สัตวโลก ก็คือสังขารที่มีอุปาทานเข้าไปยึดในตัวเอง หรือยึดในส่ิงอ่ืน ๆ สังขารใด ๆ ก็
ตามที่มีอุปาทาน สามารถยึดตนเองได้ และสามารถยึดสิ่งอ่ืน ๆ ได้ น่ีคือสัตวโลก  

 ๓. โอกาสโลก โอกาสเป็นภาษาบาลี ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า อวกาศ คือหมายความถึง ช่องว่าง โลก
ในทรรศนะน้ีน้ัน ศาสนาพุทธมองเห็นว่า เป็นช่องว่างซึ่งมีธาตุอ่ืน ๆ เข้ามาประกอบ ทําให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ที่เรา
                                                            

๒อง.อ. ๓/๒๓๓ ; วิภงฺค.อ. ๕๙๖. 



๘๑ 

รู้จากที่เราประสบพบเห็นมากมายหลายอย่างในโลกน้ี พรรณนาไม่ได้ครบถ้วน ธาตุต่าง ๆ  ที่มาประกอบกันน้ัน 
ศาสนาพุทธบอกว่า มีอยู่ ๔ อย่าง และเมื่อมาประกอบกับอากาสธาตุ หรือ อวกาศธาตุ เป็น ๕ อย่าง และ
ประกอบขึ้นเป็นสิ่งต่าง ๆ ขึ้นหรือโลกภายนอกฝ่ายปรนัย ได้แก่ โลกอันมีในอวกาศ รวมทั้งจักรวาล เทหวัตถุ 
พ้ืนดิน ภูเขา และดวงดาว ธาตุทั้ง ๕๓ ได้แก่ 

๑. ปถวีธาตุ คือ ธาตุดิน หมายถึง ของแข็ง หรือของข้นที่จับตัวกันอยู่ ทําให้เราจับต้อง 
๒. อาโปธาตุ คือ ธาตุนํ้า หมายถึง ธาตุอันเหลวและไหลซึมซาบไปได้ ระเหยได้ จะเป็นนํ้าหรือเป็น

อะไรก็ได้ ถ้ามันเหลวและมันไหลได้ ซึมซาบไปได้ ระเหยได้แล้ว ท่านถือว่าเป็นอาโปธาตุ หรือธาตุนํ้าทั้งสิ้น 
๓. เตโชธาตุ คือ ธาตุไฟ หมายถึงธาตุที่มีความร้อนในตัว และให้ความร้อนแก่สิ่งอ่ืนได้ ไฟก็เป็น

เตโชธาตุ แสงแดดก็เป็นเตโชธาตุ แก๊สบางอย่างที่มีความร้อนในตัวเองก็เป็นเตโชธาตุ ร่างกายมนุษย์และสัตว์
ต้องมีเตโชธาตุประกอบ เพราะจับแล้วมีความร้อนอยู่ในตัว 

๔. วาโยธาตุ คือ ธาตุลม หมายถึง ธาตุที่มีลักษณะพัดไปมา หรือขึ้นลงได้ เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใน
อุณหภูมิ หมายความว่า เมื่อถูกร้อน เย็น หรือต้ังอยู่สงบได้ ในอุณหภูมิอย่างใดอย่างหน่ึง  

๕. อากาสธาตุ เป็นธาตุของโลก อากาศน่ีไม่ได้หมายถึง ลมหายใจ ไม่ได้หมายถึงแก๊สออกซิเจน แต่
ความจริงในศัพท์พุทธศาสนา อากาศ หมายถึงช่องว่าง หรือที่ภาษาฝร่ังเรียกว่า Space แปลว่า ช่องว่าง ธาตุ
ทั้งสี่ที่กล่าวถึงแล้วมาประกอบกันรวมกับช่องว่างต่าง คือ ช่องว่างอีกเป็นอันมากก็เกิดเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์ 
เป็นสรรพสิ่งต่าง ๆ เป็นต้นไม้ เป็นภูเขา เป็นทุกอย่างที่เราเห็นในโลกน้ี น่ีเป็นลักษณะของโอกาศโลกใน
ทรรศนะของศาสนาพุทธ 

พุทธปรัชญามีลักษณะเป็นสัจธรรมน้ีเน่ืองจากแสดงให้เห็นถึงความเป็นสิ่งสูงสุดที่เรียกว่าเป็นธาตุ
หรือสิ่งที่มีอยู่ตามสภาพหรือตามธรรมชาติของมันเอง ไม่มีใครกําหนดหรือควบคุม มีความเป็นไปและความ
แน่นอน เป็นความจริงที่มีอยู่อย่างเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และไม่คงที่คงตัว๔ ความเป็นจริงอันติมสัจจะ
ดังกล่าว เมื่อสรุปลง ก็ได้แก่รูปและนาม รูปน้ันเป็นสสาร เป็นความจริงอันติมะอย่างหน่ึง ธาตุมูลฐานของรูป 
ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ ได้แก่ ปฐวีธาติ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ๕ ที่มหาถูตรูปน้ีเป็นธาตุ เพราะเป็นสิ่งที่
คงสภาพตนเองไว้ ไม่ว่าจะไปรวมกับธาตุอ่ืนใด ก็คงสภาพน้ันไว้ ได้แก่ สภาพแข็ง กระด้าง ยึดเกาะ ซึมซาบ 
ร้อน เผาไหม้ พยุงไว้ เพ่ิมพูน ปฐวีมีอาโปช่วยยึดไว้ เตโชช่วยรักษาสภาพ วาโยช่วยพยุงให้คงรูป ธาตุเหล่าน้ี 

                                                            
๓อภิ.วิ. ๓๕/๑๑๔/๑๐๑. 

 ๔องฺ.ติก. ๒๐/๓๖๘/๕๗๖.  
 

๕อภิ.วิ. ๗๘/๑๑๕. 



๘๒ 

เป็นสภาพที่มีอยู่จริง แม้กระทั่งในกลละ ก็ปรากฏมีธาตุ ๔ แล้ว เป็นสิ่งที่สามารถแยกได้ในความคิด แต่ไม่
สามารถแยกได้ในความจริง๖ ในบรรดาธาตุทั้ง ๔ ปฐวีธาตุ เตโชธาตุและวาโยธาตุ สามารถรับรู้ได้ด้วยการ
สัมผัส ไม่สามารถเห็นได้ แต่อาโปธาตุเป็นสุขุมธาตุ ไม่สามารถเห็นและสัมผัสได้ ธาตุเหล่าน้ีไม่สามารถเห็นได้
ด้วยตาเน้ือ แต่สามารถเห็นได้ด้วยตาทิพย์หรือด้วยญาณเท่าน้ัน๗  

พระพุทธศาสนากล่าวว่า สังขารโลก คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลก จะต้องถูกสร้างขึ้นอย่างมี
ความหมาย สัตวโลก คือมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย มนุษย์จึงต้องได้รับการศึกษาที่เป็นสัมมาทิฐิ ให้รู้ว่า
เราแค่เป็นส่วนหน่ึงของโลก เป็นผู้อาศัยโลก โอกาสโลก โลกคือแผ่นดิน ป่า นํ้าฟ้า อากาศ อย่าทําลาย ดังน้ัน
โลกทั้งสามต้องพึงพาอาศัยกันอย่างสมดุล โลกจึงจะร่มเย็นเป็นสุข 

เรื่องของการกําเนิดโลก มนุษย์ และจักรวาลมีกล่าวไว้ในพระสูตรต่างๆ ดังน้ี 
อัคคัญญสูตร๘ เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้สนทนากับสองพราหมณ์ที่เป็นสามเณรชื่อ วาเสฏฐะ

กับภารทวาชะเพ่ือเตรียมตัวจะบวชเป็นภิกษุเก่ียวกับวรรณะพราหมณ์ที่สามเณรทั้งสองถือกําเนิดมา และถูก
พวกพราหมณ์ด้วยกันกล่าวประณามเพราะถือว่ามีวรรณะสูงกว่าวรรณะ พระพุทธองค์ทรงสอนสามเณรทั้ง
สองว่า คนทุกวรรณะเกิดมาโดยอาศัยพ่อแม่ของตน พวกพราหมณ์ก็อาศัยพ่อแม่ในวรรณะของตนเป็นผู้ให้
กําเนิด โดยผ่านกระบวนการต้ังครรภ์แล้วจึงคลอดลูกตามลําดับ และเมื่อคลอดลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกด้วย
นํ้านม พระสูตรน้ีแสดงให้เห็นว่าโลกมิได้มีลักษณะคงที่ คือมีวิวัฒนาการจากพินาศแล้วกลับมาเจริญขึ้นโดย
ธรรมชาติ และธรรมชาติที่ว่าน้ีก็เน้นไปถึงพ้ืนฐานทั้งทางกาย และทางใจของมนุษย์  

พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องการอุบัติขึ้นมาของสรรพสิ่งในโลก และวิวัฒนาการของสัตว์มนุษย์และ
สังคม ว่า ในอดีตกาลนานมาแล้ว โลกน้ีได้พินาศ สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในช้ันอาภัสสรพรหมกันโดยมาก และ
เมื่อโลกอุบัติขึ้นมาใหม่ สัตว์เหล่าน้ันก็จุติมาสู่โลกนี้ เป็นผู้เกิดขึ้นจากใจ กินปีติเป็นอาหาร (ยังมีอํานาจฌาน
อยู่) มีแสงสว่างในตัว ไปได้ในอากาศ มีสภาพเหมือนเช่นในช้ันอาภัสสรพรหม ในขณะที่โลกวิวัฒนาการขึ้นมา
ใหม่ๆน้ัน จักรวาลท้ังจักรวาล มีแต่นํ้า มีแต่ความมืด ไม่มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ไม่มีดาวนักษัตรทุกชนิด 
ไม่มีกลางวันและกลางคืน ไม่ปรากฏเวลาเป็นเดือน เป็นปี มนุษย์ที่จุติจากอาภัสสรพรหม อาศัยอยู่ในโลกตอน
น้ัน ไม่ปรากฏเพศชาย และเพศหญิง แต่ก็รู้ตัวว่าเป็นสัตว์มนุษย์ 

                                                            
 ๖วิสุทฺธิ. ๒/๑๙๒-๑๙๓. 

๗ วิภาวินี. ๒๗๒. 

 ๘ที.ปา. ๑๑/๕๖/๖๕. 



๘๓ 

เมื่อเวลาผ่านพ้นนานไป จึงเกิดมีง้วนดินลอยอยู่บนนํ้า ง้วนดินน้ันมีลักษณะเหมือนนมสดที่เคีย่วให้
งวด มกีลิ่น รส สี คล้ายเนยใสมีรสดุจนํ้าผึ้ง สัตว์พวกน้ีจึงลองชิมดูก็ชอบใจ เลยหมดแสงสว่างในตัว เมื่อแสง
สว่างหายไป ก็มพีระจันทร์พระอาทิตย์ มีดาวนักษัตร มีคนืวัน มีเดือน มีก่ึงเดือน มีฤดูและปี เมื่อกินง้วนดิน
เป็นอาหาร กายก็หยาบกระด้าง ความทรามของผิวพรรณก็ปรากฏ พวกมีผิวพรรณดี ก็ดูหมิ่นพวกมีผิวพรรณ
ทราม เพราะดูหมิ่นผู้อ่ืนผู้อ่ืนเรือ่งผิวพรรณ เพราะความถือตัวและดูหมิน่ผู้อ่ืน ง้วนดินก็หายไป ต่างก็พากัน
บ่นเสียดาย  

แล้วก็เกิดกระบิดินที่คล้ายเห็ดสมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น และรสข้ึนแทนใช้เป็นอาหารได้ แต่เมื่อกินเข้าไป
แล้วร่างกายก็หยาบกระด้างย่ิงข้ึน ความทรามของผิวพรรณก็ปรากฏชัดขึ้น เกิดการดูหมิ่นถือตัว เพราะเหตุ
ผิวพรรณน้ันมากขึ้น กระบิดินก็หายไป จึงเกิดเครือดินคล้ายผลมะพร้าวสมบูรณ์ด้วย สี กลิ่น รสขึ้นแทน ใช้
กินเป็นอาหารได้ ความหยาบกระด้างของกาย และความทรามของผิวพรรณก็ปรากฏมากขึ้น เกิดการดูหมิ่น
ถือตัว เพราะเหตุผิวพรรณน้ันมากขึ้น  

เมื่อสะเก็ดดินหมดไป จึงเกิดเป็นเครือดิน และต่อมาเครือดินหมดไปได้เกิดข้าวสาลีไม่มีเปลือก มี
กลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสุกขึ้นแทน ใช้เป็นอาหารได้ ข้าวน้ีเก็บเย็นเช้าก็สุกแทนที่ขึ้นมาอีก เก็บเช้าเย็นก็สุก
แทนท่ีขึ้นมาอีก ไม่มีพร่อง ความหยาบกระด้างของกาย ความทรามของผิวพรรณก็ปรากฏมากขึ้น จึงปรากฏ
เพศหญิงและเพศชาย เมื่อต่างเพศเพ่งกันและกันก็เกิดความกําหนัดเร่าร้อน เกิดเพศสัมพันธ์กันขึ้น การร่วม
เพศเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ จึงพากันเอาสิ่งของขว้างปา เพราะในสมัยน้ันถือว่าเป็นอธรรม เมื่ออยากเสพต้องไป
กระทํานอกชุมชน เช่นกับที่สมัยน้ีถือว่าเป็นสิ่งถูกต้อง  

ต่อมาจึงรู้จักสร้างบ้านเรือน ปกปิดซ่อนเร้น ต่อมามีผู้เกียจคร้านที่จะนําข้าวสาลีมาตอนเช้าเพ่ือ
อาหารเช้า นํามาตอนเย็นเพ่ืออาหารเย็น จึงนํามาคร้ังเดียวให้พอทั้งเช้าทั้งเย็น ต่อมาก็นํามาครั้งเดียวให้พอ
สําหรับ ๒ วัน ๔ วัน ๘ วัน มีการสะสมอาหาร จึงเกิดมีเปลือกห่อหุ้มข้าวสาลี ที่เก่ียวแล้วก็ไม่งอกขึ้นแทน มี
การขาดแคลนเป็นตอนๆ ต้ังแต่น้ันมา ข้าวสาลีจึงมีเฉพาะเป็นบางแห่ง  

สัตว์มนุษย์เหล่าน้ันจึงประชุมกันปรารภความเสื่อมลงโดยลําดับ แล้วมีการแบ่งข้าวสาลีและปักปัน
เขตแดนกัน ต่อมาบางคนรักษาส่วนตน ขโมยของคนอ่ืนมาบริโภค เมื่อถูกจับได้ ก็เพียงแต่สั่งสอนกันไม่ให้ทํา
อีก เขาก็รับคํา ต่อมาขโมยอีก ถูกจับได้ถึงครั้งที่ ๓ ก็สั่งสอนเช่นเดิมอีก แต่บางคนก็ลงโทษ ตบด้วยมือ ขว้าง
ด้วยก้อนดิน ตีด้วยไม้  

ต่อมาสัตว์ระดับผู้ใหญ่จึงประชุมกันปรารภว่า การลักทรัพย์ การติเตียน การพูดปด การจับท่อนไม้
เกิดขึ้น ควรจะแต่งต้ังสัตว์ผู้หน่ึงขึ้นให้ทําหน้าที่ติผู้ที่ควรติ ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ โดยพวกที่เหลือจะแบ่งส่วน



๘๔ 

ข้าวสาลีให้ จึงเลือกคนที่งดงาม น่าเลื่อมใส น่าเกรงขาม แต่งต้ังเป็นหัวหน้า เพ่ือปกครองคนติและขับไล่คนที่
ทําผิด คําว่า มหาชนสมมติ (ผู้ที่มหาชนแต่งต้ัง) กษัตริย์ (ผู้ใหญ่ย่ิงแห่งเขต) ราชา (ยังชนอ่ืนให้สุขใจโดยธรรม) 
กษัตริย์จึงเกิดขึ้น ซึ่งมาจากสัตว์พวกเดียวกัน เกิดขึ้นโดยธรรม มิใช่โดยอธรรม ธรรมะจึงเป็นสิ่งประเสริฐสุด
ในหมู่ชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

จะเห็นว่า เพราะไม่รู้จักควบคุมการบริโภค ซึ่งสืบเน่ืองมาจาก โลภะ โทสะ และโมหะ ที่ได้สั่งสมขึ้น
เรื่อยๆ ทําให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงขึ้นในโลก ทั้งโลกทางวัตถุและโลกคือชีวิตของมนุษย์เอง เช่น สังขาร เพศ 
ครอบครัว และสังคมข้ึน จากสังคมที่เรียบง่ายแบบด้ังเดิมกลับสลับซับซ้อนเพ่ิมมากยิ่งขึ้นดังน้ัน จึงกล่าวได้
ว่า ความเสื่อมทางศีลธรรมของมนุษย์มีผลกระทบต่อธรรมชาติ คือทําให้ธรรมชาติเสื่อมไปด้วย  
 จูฬนีสูตร เป็นพระสูตรที่สําคัญมากในการพิจารณาเรื่องโลก โดยเริ่มต้นที่พระอานนท์กราบทูลถาม
พระพุทธองค์ว่า มีสาวกองค์หน่ึงของพระพุทธเจ้าในอดีต สามารถยืนอยู่ในพรหมโลกแล้วทําให้พันโลกธาตุได้
ยินเสียง แล้วพระพุทธเจ้า ทรงสามารถที่จะทําโลกธาตุเท่าไรให้ได้ยินเสียงของพระองค์ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรง
แสดงต่อพระอานนท์ ดังความต่อไปน้ี (พ. หมายถึง พระพุทธเจ้า, อา. หมายถึง พระอานนท์) 
  พ. ดูกรอานนท์ ถ้าอย่างน้ัน เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 
  ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า  

ดูกรอานนท์ จักรวาลหน่ึงมีกําหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจร ทั่ว
ทิศ สว่างไสวรุ่งโรจน์ โลกมีอยู่พันจักรวาลก่อน ในโลกพันจักรวาลน้ัน มีพระจันทร์ พันดวง มี
อาทิตย์พันดวง มีขุนเขาสิเนรุพันหน่ึง มีชมพูทวีปพันหน่ึง มีอปรโคยานทวีปพันหน่ึง มีอุตตร
กุรุทวีปพันหน่ึง มีปุพพวิเทหทวีปพันหน่ึง มีมหาสมุทรสี่พัน มีท้าวมหาราชสี่พัน มีเทวโลกช้ัน
จาตุมหาราชิกาพันหน่ึง มีเทวโลกช้ันดาวดึงส์พันหน่ึง มีเทวโลกช้ันยามาพันหน่ึง มีเทวโลกช้ัน
ดุสิตพันหน่ึง มีเทวโลกช้ันนิมมานรดีพันหน่ึง มีเทวโลกช้ันปรนิมมิตวสวัตดีพันหน่ึง มีพรหม
โลกพันหน่ึง ดูกรอานนท์ น้ีเรียกว่าโลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาล โลกคูณโดยส่วนพันแห่ง
โลกธาตุอย่างเล็ก ซึ่งมีพันจักรวาลน้ัน น้ีเรียกว่าโลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาล โลกคูณโดย
ส่วนพันแห่งโลกธาตุ อย่างกลางมีล้านจักรวาลนั้น น้ีเรียกว่าโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสน
โกฏิจักรวาล ดูกรอานนท์ตถาคตมุ่งหมายอยู่ พึงทําโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิ
จักรวาลให้รู้แจ้งได้ด้วยเสียง หรือทําให้รู้แจ้งได้เท่าที่มุ่งหมาย ฯ 

อา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคพึงทําโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสน
โกฏิจักรวาล ให้รู้แจ้งด้วยพระสุรเสียง หรือทําให้รู้แจ้งได้เท่าที่พระองค์ทรงมุ่งหมายอย่างไร ฯ 



๘๕ 

พ. ดูกรอานนท์ พระตถาคตในโลกนี้ พึงแผ่รัศมีไปทั่วโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณ
แสนโกฏิจักรวาล เมื่อใด หมู่สัตว์พึงจําแสงสว่างน้ันได้ เมื่อน้ันพระตถาคตพึงเปล่งพระสุรเสียง
ให้สัตว์เหล่าน้ันได้ยิน พระตถาคตพึงทําให้โลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาลให้รู้
แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียง หรือพึงทําให้รู้แจ้งได้เท่าที่พระองค์ทรงมุ่งหมาย ด้วยอาการเช่นน้ีแล๙ 

 พระสูตรน้ีได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของโลก และจักรวาลในภาพรวมหรือในลักษณะกว้างๆ 
 

๓.๑.๒ ปัญหาและสาเหตุความเปลี่ยนแปลงของโลกในพระไตรปิฎก 

 สุริยสูตร เป็นพระสูตรที่แสดงถึงการแตกทําลายของโลกและจักรวาล โดยมีรายละเอียดพอสังเขป 
คือ พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า เขาสิเนรุ มีความยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน์ ความกว้าง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ หย่ังลงใน
มหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ สูงจากมหาสมุทรขึ้นไป ๘๔,๐๐๐ โยชน์ แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงถึงการแตก
ทําลายของจักรวาล ต้ังแต่เกิดอาทิตย์ (ดวงสว่าง) ดวงท่ี ๒ เกิดความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในทางลบ จากน้ันกาลเวลาผ่านไปอีกยาวนาน จนกระทั่งอาทิตย์ดวงที่ ๗ ปรากฏขึ้น เกิดความ
ร้อนจนแผ่นดินและเขาสิเนรุลุกเป็นไฟ แล้วลมก็หอบเอาเปลวไฟน้ีไหม้ไปจนถึงพรหมโลก๑๐ 

คัมภีร์ชั้นอรรถกถา น้ีได้มีการขยายความถึงสาเหตุและขอบเขตแห่งความพินาศของจักรวาล ใน
ช่วงสังวัฏฏกัป (ระยะเวลาเมื่อจักรวาลเริ่มถูกทําลาย) ในปรมัตถทีปนี ว่า สังวัฏฏกัป มี ๓ คือ เตโชสังวัฏฏกัป 
๑ อาโปสังวัฏฏกัป ๑ วาโยสังวัฏฏกัป ๑ แดนสังวัฏฏกัปมี ๓ คือ อาภัสสรา ๑ สุภกิณหา ๑ เวหัปผลา ๑ ก็ใน
กาลใดกัปย่อมเป็นไปด้วยไฟ ในกาลน้ันกัปเบ้ืองล่างจากอาภัสสราย่อมถูกไฟไหม้ ในกาลใดกัปย่อมเป็นไปด้วย
นํ้า ในกาลน้ันกัปเบ้ืองล่างจากสุภกิณหาย่อมถูกนํ้าละลาย ในกาลใดกัปย่อมเป็นไปด้วยลม ในกาลน้ันกัปเบ้ือง
ล่างจากเวหัปผลาย่อมถูกลมกําจัด แต่โดยกว้างออกไปจักรวาลแสนโกฏิ ย่อมพินาศ๑๑ 

อรรถกถาบุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส สัทธัมมัปปกาสินี๑๒ มีการขยายความถึงวิวัฒนาการของ
จักรวาลซึ่งเกิดขึ้น ต้ังอยู่ และแตกทําลายไป (ในแต่ละสาเหตุ) ของแต่ละรอบ ดังน้ี 
  ๑) ถูกทําลายด้วยเตโช “การทําลายด้วยเปลวไฟ ต้ังแต่มหาเมฆยังกัปให้พินาศ อสงไขย
หน่ึงน้ี ท่านเรียกว่า สังวัฏฏะ มหาเมฆสมบูรณ์ยังแสนโกฏิจักรวาลให้เต็มเป่ียม ต้ังแต่การทําลายด้วยเปลวไฟ

                                                            
 ๙องฺ.เอก. ๒๐/๕๒๐/๒๑๖-๒๑๗. 
 ๑๐องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๓/๘๔-๘๗. 

๑๑ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๖๒๖/๓๑๒.  
๑๒ขุ.อป.อ. ๖๘/๑๐๑๔-๑๐๑๗. 
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อันยังกัปให้พินาศ อสงไขยที่สองนี้ ท่านเรียกว่า สังวัฏฏัฏฐายี ความปรากฏแห่งพระจันทร์ พระอาทิตย์ 
ต้ังแต่มหาเมฆสมบูรณ์ อสงไขยที่สามน้ี ท่านเรียกว่า วิวัฏฏะ มหาเมฆยังกัปให้พินาศอีก ต้ังแต่ความปรากฏ
แห่งพระจันทร์ พระอาทิตย์ อสงไขยที่สี่น้ี ท่านเรียกว่า วิวัฏฏัฏฐายีอสงไขย ๔ เหล่าน้ี เป็นมหากัปหน่ึง พึง
ทราบความพินาศด้วยไฟและความต้ังอยู่ ด้วยประการฉะนี้.” 
  ๒) ถูกทําลายด้วยอาโป “...อน่ึง สมัยใดกัปพินาศไปด้วยนํ้า มหาเมฆยังกัปให้พินาศแต่ต้น 
ต้ังขึ้น พึงให้พิสดารโดยนัยดังกล่าวแล้ว ในตอนก่อนน่ันแหละ แต่ความแปลกกันมีดังต่อไปน้ี มหาเมฆมี
นํ้ากรดยังกัปให้พินาศ ต้ังขึ้นในที่น้ี เหมือนพระอาทิตย์ดวงที่สองต้ังขึ้นในอากาศน้ัน ฉะน้ัน มหาเมฆน้ัน เมื่อ
ยังฝนละเอียดให้ตกแต่ต้น ย่อมให้ตกเต็มแสนโกฏิจักรวาล ด้วยสายฝนใหญ่ตามลําดับ แผ่นดินและภูเขาเป็น
ต้น ถูก นํ้ากรด ถูกต้องแล้ว ๆ ย่อมละลาย นํ้าถูกลมพัดไปโดยรอบ นํ้าท่วม ต้ังแต่แผ่นดินถึงทุติยฌานภูมิ นํ้า
น้ัน ยังพรหมโลกแม้ ๓ ให้ย่อยยับ ไปในที่น้ัน แล้วจดถึงสุภกิณหาต้ังอยู่ นํ้าน้ันยังไม่สงบตราบเท่าสังขาร 
ประมาณอณูยังมีอยู่ อน่ึง นํ้าน้ัน ครอบงําสังขารทั้งปวงที่ไปตามนํ้าแล้ว สงบทันที หายไป อากาศเบ้ืองบนมืด
มิดเป็นอันเดียว พร้อมกับอากาศเบ้ืองล่าง บททั้งปวงคล้ายกับที่กล่าวแล้ว แต่ในที่น้ี โลกทํา (สร้าง) อาภัสสร
พรหมโลกทั้งสิ้น ให้ปรากฏเป็นเบ้ืองต้น สัตว์ทั้งหลายเคลื่อนจากสุภกิณหาแล้ว ย่อมเกิดในอาภัสสรพรหม
เป็นต้น การทําลายด้วยนํ้ากรด อันยังกัปให้พินาศ ต้ังแต่มหาเมฆยังกัปให้พินาศ น้ีเป็นอสงไขยหน่ึง มหาเมฆ
สมบูรณ์ ต้ังแต่การทําลายด้วยนํ้า น้ีเป็นอสงไขยที่สอง ๔ อสงไขยเหล่าน้ี ต้ังแต่มหาเมฆสมบูรณ์ ฯลฯ เป็น
มหากัปหน่ึง พึงทราบความพินาศด้วยนํ้าและการต้ังอยู่ ด้วยประการฉะนี้.” 
  ๓) ถูกทําลายด้วยวาโย “...อน่ึง สมัยใด กัปพินาศไปด้วยลมน้ัน มหาเมฆยังกัปให้พินาศ ไป
แต่ต้นต้ังขึ้นแล้ว พึงให้พิสดารตามนัยดังกล่าวแล้ว ในตอนก่อน น่ันแหละ แต่ความต่างกันมีดังต่อไปน้ี. ลม
ต้ังขึ้นเพ่ือยังกัปให้พินาศ ในโลกนี้ เหมือนพระอาทิตย์ดวงที่สองในอากาศน้ัน ฉะน้ัน ลมน้ัน ยังธุลีหยาบให้
ต้ังขึ้นก่อน แต่น้ันยังธุลีละเอียด ทรายละเอียด ทราย หยาบ ก้อนกรวดและหินเป็นต้น ให้ต้ังขึ้นที่แผ่นหิน
ประมาณเรือนยอด และที่ต้นไม้ใหญ่ที่ต้ังขึ้นในที่ไม่เสมอ ธุลีเหล่าน้ันไม่ตกจากแผ่นดินอีก เพราะจมอยู่ใน
ท้องฟ้า ธุลีเหล่าน้ันแหลกละเอียดไปในที่น้ัน ถึงความไม่มี ครั้นแล้วลมต้ังขึ้นที่ภายใต้แผ่นดินใหญ่ ตามลําดับ
แล้วพลิกแผ่นดินทํารากดินไว้เบ้ืองบน แล้วซัดไปในอากาศ. ผืนแผ่นดิน มี ๑๐๐ โยชน์เป็นประมาณ แตกไป
ประมาณสองโยชน์ สามโยชน์ สี่โยชน์ ห้าโยชน์ ถูกกําลังลมซัดไป แหลกละเอียดบนอากาศน่ันเอง ถึงความไม่
มี ลมยกภูเขาจักรวาลบ้าง ภูเขาสิเนรุบ้างขึ้นแล้วซัดไปในอากาศ ผืนแผ่นดินเหล่าน้ันกระทบกันและกัน แล้ว
แหลกละเอียด พินาศไป ด้วยอุบายน้ีแหละ ลมยังภุมมัฏฐกวิมานและอากาสัฏฐกวิมาน ให้พินาศ ยังกามาวจร
เทวโลก ๖ ให้พินาศ แล้วยังจักรวาลแสนโกฏิให้พินาศ.จักรวาลกระทบกับจักรวาล หิมวันตะกระทบกับหิมวัน
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ตะ สิเนรุกระทบกับสิเนรุ แล้วแหลกละเอียดพินาศไป ลมพัดต้ังแต่แผ่นดิน จนถึงตติยฌานภูมิ ลมยังพรหม
โลก ๓ ให้พินาศ จนถึงเวหัปผลา ต้ังอยู่ ครั้นยังสังขารทั้งปวงให้พินาศไปอย่างน้ี แม้ตนเองก็พินาศไป ด้วย 
อากาศเบ้ืองบนกับอากาศเบ้ืองล่างมืดมิดเป็นอันเดียวกัน ทั้งหมด คล้ายกับที่กล่าวแล้ว แต่ในที่น้ี โลกทํา คือ 
สร้างสุภกิณหพรหมโลก ให้เบ้ืองต้นให้ปรากฏ อน่ึง สัตว์ทั้งหลายเคล่ือนจากเวหัปผลาแล้ว ย่อมเกิดใน สุภ
กิณหพรหมโลกเป็นต้น การทําลายด้วยลมยังกัปให้พินาศต้ังแต่มหาเมฆ ยังกัปให้พินาศ น้ีเป็นอสงไขยหน่ึง. 
มหาเมฆสมบูรณ์ ต้ังแต่การ ทําลายด้วยลม น้ีเป็นอสงไขยสอง ฯลฯ อสงไขย ๔ เหล่าน้ี เป็นมหากัปหน่ึง พึง
ทราบความพินาศด้วยลมและการต้ังอยู่ ด้วยประการฉะนี้.” 
 จักรวาลจะถูกทําลายด้วยสิ่ง ๓ สิ่ง คือ ไฟ หรือ นํ้า หรือ ลม อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยในการทําลาย
ของทั้ง ๓ สิ่งน้ี มีระยะเวลาและลําดับในการทําลายระบุไว้แบบวนรอบคือ 
 รอบที่ ๑ ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-นํ้า (๘ ครั้ง) 
 รอบที่ ๒ ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-นํ้า (รวมรอบเก่าด้วยเป็น ๑๖ ครั้ง) 
 รอบที่ ๓ ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-นํ้า (รวมรอบเก่าด้วยเป็น ๒๔ ครั้ง) 
 รอบที่ ๔ ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-นํ้า (รวมรอบเก่าด้วยเป็น ๓๒ ครั้ง) 
 รอบที่ ๕ ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-นํ้า (รวมรอบเก่าด้วยเป็น ๔๐ ครั้ง) 
 รอบที่ ๖ ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-นํ้า (รวมรอบเก่าด้วยเป็น ๔๘ ครั้ง) 
 รอบที่ ๗ ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-นํ้า (รวมรอบเก่าด้วยเป็น ๕๖ ครั้ง) 
 รอบที่ ๘ ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ไฟ-ลม (รวมรอบเก่าด้วยเป็น ๖๔ ครั้ง) 
 เมื่อครบ ๘ รอบ ๖๔ ครั้ง แล้ว จากน้ันจึงวนข้ึนรอบที่ ๑ ซ้ําใหม่ เป็นวัฏจักร 
 โดยพลังในการทําลายของไฟ นํ้า และลมน้ี ยังมีขอบเขตการทําลายแต่ละช้ันของจักรวาลใน
แนวด่ิงที่แตกต่างกันอีกคือ 
 ไฟ ทําลายต้ังแต่อเวจีนรก จนถึง รูปพรหมช้ันปฐมฌาน 
 นํ้า ทําลายต้ังแต่อเวจีนรก จนถึง รูปพรหมช้ันทุติยฌาน 
 ลม ทําลายต้ังแต่อเวจีนรก จนถึง รูปพรหมช้ันตติยฌาน 
 การที่จักรวาลถูกทําลายด้วยไฟน้ี มีปรากฏในพระไตรปิฎก โดยพระพุทธเจ้าตรัสเล่าโดยตรง แต่
รายละเอียดของการทําลายด้วยนํ้า และลม รวมถึงการวนรอบทําลาย ๖๔ ครั้งน้ี เป็นการขยายความที่มี
ปรากฏในคัมภีร์ช้ันหลังต้ังแต่อรรถกถาลงมา 
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 ในคัมภีร์ช้ันอรรถกถาลงมากล่าวว่า การทําลายของจักรวาลน้ัน เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งแสนโกฏิ
จักรวาล แต่ในพระไตรปิฎกน้ันไม่ปรากฏชัดเจนว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าทําลายในจักรวาลเดียวหรือทั้งแสน
โกฏิจักรวาล ดังน้ัน เมื่อพิจารณาในภาพรวมของจักรวาลวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้ว จึงน่าจะถือ
ข้อมูลการทําลายทั้งแสนโกฏิจักรวาลเป็นข้อมูลหลักไว้ก่อน 

อาทิตตปริยายสูตร เป็นพระสูตรที่มีเน้ือหาแสดงถึงความรุ่มร้อนของจิตใจ (อินทรีย์ ๕) ด้วยอํานาจ
ของกิเลส เปรียบได้กับความร้อนของไฟที่ลุกโพลงอยู่ ดังน้ันจึงได้ช่ือว่า อาทิตตปริยายสูตร พระพุทธเจ้าตรัส
เรื่องโลกร้อนว่าสมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ตําบลคยาสีสะ ริมฝั่งแม่นํ้าคยาพร้อมกับภิกษุ 
๑,๐๐๐ รูป ณ ที่น้ันแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวงเป็นของ
ร้อน คืออะไร คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส เป็นของร้อนแม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร 
เรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟ คือ ราคะโทสะ โมหะ ร้อนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัสและอุปายาส ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เป็นของร้อนแม้สุข
เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นของร้อน 
ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟ คือราคะ โทสะ โมหะ ร้อนเพราะชาติ ชรา มรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอุปายาสฯ๑๓ 

 
แสดงให้เห็นว่าความร้อนที่แท้จริงคือความร้อนจากภายใน แต่ทว่าความสุขหรือความทุกข์ร้อนจาก

กิเลสทั้งปวงล้วนน้ันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง คือต้ังอยู่ไม่ได้ตลอดไป ไม่มีอะไรที่ควรยึดถือ น่าเบ่ือหน่ายในความผัน
แปร 

เรื่องของตัณหา ๓ คือ 
๑. กามตัณหา หมายถึง ความทะยานอยากในกามารมณ์ ซึ่งได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย 

สัมผัสทางใจ ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ เช่น อยากเห็นรูปที่สวย ๆ งาม ๆ  อยากฟังเสียงเพราะ ๆ  อยากดม
กลิ่นที่หอม ๆ อยากรับประทานอาหารที่มีรสอร่อย ๆ อยากสัมผัสถูกต้องสิ่งที่นุ่มนวลอ่อนละมุน อยากจะ
ประสบแต่อารมณ์ที่น่ายินดี พอใจ ประทับใจ ซึ่งความต้องการใคร่จะได้ดังกล่าวน้ี ล้วนเป็นเหตุที่ต้ังชวนให้

                                                            
๑๓สํ.สฬา. ๑๘/๓๗๘ – ๔๐๓/๑๘ - ๑๙. 



๘๙ 

ลุ่มหลง ทําให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจ ชาวบ้านทั่วไปมักจะเข้าใจศัพท์ว่า “กาม” น้ี ไปในทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
ความหมายเพียงส่วนหน่ึงของกามเท่าน้ัน ในทางธรรม กามมี ๒ อย่าง คือ 

๑.๑ วัตถุกาม หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่าใคร่ น่าปรารถนา น่ายินดี
พอใจวัตถุกามน้ีจึงหมายถึงวัตถุที่เป็นเหตุให้ใคร่ให้อยากได้ทุกประเภทต้ังแต่วัตถุหยาบ ๆ เช่น ทรัพย์ที่เป็น
สังหาริมะ คือเคลื่อนที่ได้ นําเอาไปไหนมาไหนได้ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ เป็นต้น และที่เป็นอสังหาริมะ คือ
ทรัพย์ที่นําไปไหนมาไหนไม่ได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เรือก สวน ไร่ นา เป็นต้น ไปจนถึงวัตถุอันละเอียดที่เรียกว่า 
วัตถุอันเป็นทิพย์ ดังท่านแสดงไว้ในพระบาลีกามสุตตนิเทสว่า “วัตถุกามเป็นไฉน รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ อันเป็นที่ชอบใจ เครื่องลาด เครื่องนุ่งห่ม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา นา ที่ดิน 
เงิน ทอง บ้าน นิคม ราชธานี แว่นแคว้น ชนบท กองพลรบ คลัง และวัตถุเป็นที่ต้ังแห่งความกําหนัด อย่างใด
อย่างหน่ึง ช่ือว่า วัตถุกาม อีกอย่างหน่ึง กามท่ีเป็นอดีต กามท่ีเป็นอนาคต กามท่ีเป็นปัจจุบัน ที่เป็นภายใน ที่
เป็นภายนอก ที่เป็นทั้งภายในและภายนอก ชนิดเลว ชนิดปานกลาง ชนิดประณีต เป็นของสัตว์ผู้เกิดในอบาย 
เป็นของมนุษย์ เป็นของทิพย์ ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่นิรมิตเอง ที่ผู้อ่ืนนิรมิต ที่หวงแหน ที่ไม่ได้หวงแหน ที่
ยึดถือว่าของเรา ที่ไม่ยึดถือว่าของเรา ธรรมที่เป็นกามาวจรแม้ทั้งหมด ธรรมที่เป็นรูปาวจรแม้ทั้งหมด ธรรมที่
เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งหมด ธรรมเป็นที่ต้ังแห่งตัณหา เป็นอารมณ์แห่งตัณหาช่ือว่ากาม เพราะอรรถว่า อัน
บุคคลพึงใคร่ เป็นที่ต้ังแห่งความกําหนัด และเพราะอรรถว่า เป็นที่ต้ังแห่งความมัวเมา กามเหล่าน้ี เรียกว่า 
วัตถุกาม”๑๔ 

วัตถุเหล่าน้ี ได้ช่ือว่า เป็นวัตถุกาม ก็เพราะเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายใคร่จะได้จะมีไว้ครอบครองเป็น
สมบัติของตัวเองทั้งน้ัน เมื่อมีแล้วได้แล้วก็ไม่รู้จักอ่ิมจักพอ ยังอยากจะมีเพ่ิมขึ้นอีก รวมทั้งคนที่เป็นเพศ
ตรงกันข้ามกันที่บุคคลปรารถนาด้วย ต่างคนก็ไม่รู้จักอ่ิมไม่รู้จักพออยากได้ไปเร่ือย ๆ ยกเว้นเฉพาะท่านที่มี
กิเลสเบาบาง หรือหมดกิเลสแล้วเท่าน้ัน  

๑.๒ กิเลสกาม หมายถึง กิเลสเป็นเหตุใคร่ ได้แก่ ความใคร่ที่มีอยู่ภายในจิตใจ เป็นสภาวะ
ที่ต้องการ ความอยากได้ ความด้ินรน กระสับกระส่าย ที่มีอยู่ภายในจิตใจ นอนเน่ืองอยู่ในจิตใจ กิเลสกามน้ี มี
พระบาลีแสดงไว้ในกามสุตตนิเทสว่า “กิเลสกามเป็นไฉน ความพอใจ ความกําหนัด ความพอใจและความ
กําหนัด ความดําริ ความกําหนัดมาก ความดําริและความกําหนัด ความพอใจ ปรารถนาในกาม ความเสน่หา
ในกาม ความเร่าร้อนในกาม ความหลงใน กาม ความติดใจในกาม ห่วงคือกาม ความประกอบในกาม ความ

                                                            
๑๔ขุ.ม. ๒๙/๒/๑. 



๙๐ 

ยึดถือในกาม เครื่องก้ันกางคือกามฉันทะ ช่ือว่า กาม สมจริงดังคําว่า ดูกรกาม เราเห็นรากฐานของท่านแล้วว่า 
ท่านย่อมเกิดเพราะความดําริ เราจักไม่ดําริถึงท่าน ท่านจักไม่มีอย่างน้ี กามเหล่าน้ีเรียกว่า กิเลสกาม”๑๕ 

จากพระบาลีที่ยกมาน้ี ช้ีให้เห็นว่า ความใคร่ที่เกิดขึ้นภายในจิตปุถุชนหรือความนึกคิดในเรื่องกาม
น่ันเอง ช่ือว่า กิเลสกาม เป็นสภาวะที่นอนเน่ืองหรือหมักดองอยู่ภายในจิตใจ เมื่อมีสิ่งเร้ามายั่วยุทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย และใจ แล้ว กิเลสกามที่นอนเน่ืองอยู่ในจิตใจก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นมาทันที ดังอุปมาที่
วศิน อินทสระ ได้กล่าวไว้ว่า “วัตถุกามคือสิ่งย่ัวยวนภายนอก ส่วนกิเลสกามคือกิเลสประเภทความใคร่อัน
แอบแฝงอยู่ในใจ เมื่อได้ประสบวัตถุกามภายนอก กิเลสภายในออกมารับ ก็เกิดไฟราคะข้ึนเผาใจให้เร่าร้อน
เปรียบไปก็เหมือนเช้ือเพลิงที่หัวไม้ขีด ใจเปรียบเหมือนก้านไม้ขีดไฟ ส่วนวัตถุกามเปรียบเหมือนหน้าไม้ขีดไฟ 
เมื่อหัวไม้ขีดซึ่งติดเช้ือเพลิงไว้เรียบร้อยแล้วมากระแทกกับหน้าไม้ขีดพอเหมาะไฟก็ลุกขึ้น เมื่อไฟลุกขึ้นแล้วก็
เผาไหม้ก้านไม้ขีดซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของเช้ือเพลิง”๑๖ 

๒. ภวตัณหา หมายถึง ความทะยานอยากในความมีความเป็น หรือในภพ 
ในประเด็นว่า ความทะยานอยากในความมีความเป็นน้ัน หมายความถึงความอยากเป็นน่ันเป็นน่ี 

เช่น อยากเป็นดารา อยากเป็นผู้แทนราษฎร อยากเป็นคนใหญ่คนโตมีช่ือเสียงโด่งดัง และต้องการจะให้เป็น
อย่างน้ันตลอดไป ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืน ยอมรับไม่ได้หรือไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงจึง
ต้องทําทุกอย่างทุกวิธีที่ จะรักษาความมีความเป็นน้ันไว้ โดยท่ีสุดแม้กระท่ังความอยากมีชีวิตอยู่นาน ๆ ไม่
อยากตาย 

ในประเด็นว่า ความทะยานอยากในภพ หมายความถึง ความอยากความติดใจท่ีจะเกิดเป็นมนุษย์ 
ความอยากเกิดในสวรรค์ ความอยากเกิดในพรหมโลก  

ในพระอภิธรรมปิฎกให้คําจํากัดความแห่งภวตัณหาว่า “ความพอใจในภพ ความยินดีในภพ ความ
เพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาในภพ ความเย่ือใยในภพ ความเร่าร้อนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุ่น
ในภพ ในภพทั้งหลายอันใด อันน้ีเรียกว่า ภวตัณหา”๑๗ เหตุหรือปัจจัยให้เกิดภวตัณหา พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดภวตัณหา ดังพระบาลีในตัณหาสูตรว่า  

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เง่ือนต้นแห่งภวตัณหาย่อมไม่ปรากฏ ในกาลก่อนแต่น้ี
ภวตัณหาไม่มี แต่ภายหลังจึงมี เพราะเหตุน้ัน เราจึงกล่าวคําอย่างน้ีว่า ก็เมื่อเป็นเช่นน้ัน 

                                                            
๑๕ขุ.ม. ๒๙/๒/๒. 
๑๖อภิ.วิ. ๗๘/๙๑๒/๔๘๕.   
๑๗องฺ.ทสก. ๒๔/๖๒/๑๒๔. 



๙๑ 

ภวตัณหามีข้อน้ีเป็นปัจจัยจึงปรากฏ ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวภวตัณหาว่า มีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของภวตัณหา ควรกล่าวว่า อวิชชา…อวิชชาที่บริบูรณ์
ย่อมยังภวตัณหาให้บริบูรณ์ ภวตัณหานี้มีอาหาร และบริบูรณ์อย่างน้ี”  
 

๓. วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากไม่เป็นน่ันเป็นน่ี เป็นความอยากในเชิงปฏิเสธ กล่าวคือ 
ตนเองไม่ชอบใจไม่ปรารถนาสิ่งใดแล้ว ก็อยากที่จะไม่เป็นอย่างน้ัน ๆ เช่น อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บป่วย อยาก
ไม่ ตาย อยากอยู่ในตําแหน่งมีอํานาจนาน ๆ อยากที่จะไม่ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

อีกความหมายหน่ึง วิภวตัณหา หมายถึง ความทะยานอยากท่ีปราศจากภพ หรือตัณหาในวิภพ พระ
บาลีในปุราเภทสุตตนิเทสได้อธิบายความโดยสรุปว่า “วิภวตัณหา หมายถึง ความอยากเพ่ือความไม่เป็นไป 
หรือเพ่ือความขาดสูญ”๑๘ 

ในพระอภิธรรมปิฎก กล่าวอธิบายความหมายของวิภวตัณหาว่า “ความกําหนัด ความกําหนัดนัก 
ความยินดี ความคล้อยไปหา ความเพลิดเพลิน ความใฝ่รักเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วย
อุจเฉททิฏฐิ น้ีเรียกว่า วิภวตัณหา”๑๙ 

ตัณหา ๓ น้ัน เมื่อขยายออกไปได้ตัณหาจํานวนถึง ๑๐๘ ดังน้ี  
ในพระบาลีปาฏิกวรรค๒๐ แสดงตัณหาไว้ ๖ โดยช่ือตามสภาพอารมณ์ คือ 

๑) รูปตัณหา หมายถึง ตัณหา คือความทะยานอยากที่เกิดขึ้นในรูป 
๒) สัททตัณหา หมายถึง ตัณหาที่เกิดขึ้นในเสียง 
๓) คันธตัณหา หมายถึง ตัณหาที่เกิดขึ้นในกลิ่น 
๔) รสตัณหา หมายถึง ตัณหาที่เกิดขึ้นในรส  
๕) โผฏฐัพพตัณหา หมายถึง ตัณหาที่เกิดขึ้นในสัมผัส 
๖) ธัมมตัณหา หมายถึง ตัณหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งทั้ง ๕ ข้างต้นที่เคยมี

ประสบการณ์มาแล้ว   
ตัณหา ๖ น้ี คูณกับตัณหา ๓ ข้างต้น (คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) เป็นตัณหา ๑๘ แบ่ง

ตัณหา ๑๘ น้ี ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ตัณหาในอารมณ์ภายในและตัณหาในอารมณ์ภายนอก จึงเป็นตัณหา ๓๖ 

                                                            
๑๘ขุ.ม. ๒๙/๔๒๐/๒๙๔. 
๑๙อภิ.วิ. ๓๕/๙๓๓/๔๙๔. 
๒๐ที.ปา. ๑๑/๓๑๑/๒๕๖. 



๙๒ 

(คือ ๑๘*๒ = ๓๖) ตัณหา ๓๖ น้ี แบ่งเป็นตัณหาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงเป็นตัณหา ๑๐๘ ( ๓๖*๓ = 
๑๐๘)  

ตัณหาเกิดมีขึ้นได้เพราะมีเวทนา คือการเสวยอารมณ์สุขบ้าง ทุกข์บ้าง เป็นปัจจัย ดังพระบาลีมหา
ขันธกะว่า “เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตัณหามีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย”๒๑ ดังตัวอย่างเช่น นายบุญเป็นคน
ต่างจังหวัดฐานะทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างจะขัดสน ต่อมาภายหลังเขาได้มีโอกาสเข้ากรุงเทพฯหางานทํา จึง
ได้โอกาสสัมผัสกับสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีทั้งงานทําและมีทั้งเงินใช้ดีกว่าที่เป็นอยู่เดิม จึงเกิด
ความรู้สึกว่า มีความสบายและพอใจกับที่อยู่ใหม่ เรียกได้ว่า เกิดสุขเวทนา เพราะความติดใจในสภาพเช่นน้ัน
จึงไม่อยากจากสภาพเช่นน้ันกลับไปถิ่นเดิม ลักษณะอย่างน้ีเป็นอาการปรากฏของตัณหา เมื่อตัณหาได้เวทนา
เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจึงด้ินรนกระสับกระส่ายไปตามเวทนา หากได้รับเวทนาที่เป็นฝ่ายดีคือสุขเวทนาเป็นผล ก็
จะด้ินรนเข้าหายึดครอง แต่ถ้าได้เวทนาที่ไม่ดีไม่พอใจคือทุกขเวทนา ก็จะต้องด้ินรนหาทางหลบหลีกให้ได้ 
ท่านจึงกล่าวไว้อีกอย่างหน่ึงว่า “ตัณหา คือ เครื่องสะดุ้งกระเสือกกระสนแห่งสัตว์”๒๒  

ตัณหาตามที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี เมื่อยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวจิตใจของสัตว์อย่างมั่นคงแล้ว จะยึดเหนี่ยว
ในอารมณ์เพ่ิมขึ้นตามแรงผลักดันของตัณหา และตัณหาน่ีเองเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานคือความ
ยึดมั่นถือมั่นต่อไปอีก 
 สมุทัย สาเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา คือ ความ
ทะยานอยากได้น่ันได้น่ี อยากเป็นโน่นอยากเป็นน่ี ฉะน้ันจึงควรละเสีย 
 
 

ตัณหาเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ ๒ แบบ 

 เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ตัณหาน่ันแหละเป็นสาเหตุแห่งทุกข์น้ัน ซึ่งเมื่อแยกแยะ สาเหตุจะได้เป็น ๒ 
ประเด็นหลัก๒๓ คือ 
 ๑) ตัณหาเป็นสาเหตุให้แสวงหาเพ่ือดํารงชีพ 

                                                            
๒๑วิ.มหา. ๒/๑/๑. 
๒๒สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, สุเชาวน์  

พลอยชุม รวบรวม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๑๗๕–๑๗๖. 
๒๓พระมหาเกษม  สญฺญโต, การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทุกข์ในพระพุทธศาสนา, (พิมพ์เป็นที่

ระลึกในงานวันอนุสรณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๘๙–๙๐. 



๙๓ 

๒) ตัณหาเป็นสาเหตุให้ต้องเวียนเกิดเวียนตายในภพอีกต่อไป 
 สาเหตุแห่งปัญหาเฉพาะหน้าที่มนุษย์ หรือแม้สัตว์อ่ืนต้องประสบกันทุกวัน ในที่น้ีจะพูดถึงเรื่องของ
มนุษย์เป็นหลัก มนุษย์จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องแสวงหาต่อสู้ด้ินรนทุก ๆ วิธีเพ่ือจะได้มาซึ่งการดํารงชีพที่ดี
ตามค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มาตรฐานการดํารงชีพที่ดี คือ ต้องมีกินมีใช้อย่างสมบูรณ์
ไม่ขาดแคลน และมีความปรองดองเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กันและกันของคนในสังคม แนวทางพระพุทธศาสนาถือ
ว่า ปัจจัย ๔ คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค อย่างพร้อมมูล เป็นสิ่งจําเป็นที่จะอุดหนุน
การดํารงชีพที่ดีของมนุษย์จะขาดปัจจัย ๔ น้ันไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงในทุกวันน้ีนอกจากปัจจัย ๔ ซึ่งเป็น
เรื่องจําเป็นในการดํารงชีพแล้วบุคคลยังมีปัจจัยเพ่ิมขึ้นอีกมากมายเป็นปัจจัยที่ ๕,๖,๗ ไปเรื่อย ๆ การที่จะได้
ปัจจัยเหล่าน้ัน จําเป็นต้องแสวงหาด้วยความเพียรพยายาม แม้การดํารงชีพอย่างพอเหมาะพอควรกับ
สถานภาพที่เป็นปกติสุขของตนเองก็ยังต้องลําบากในการแสวงหาปัจจัยมาเป็นเครื่องอุดหนุนสําหรับดําเนิน
ชีวิตมากแล้ว หากเพ่ิมระดับความอยากให้มากขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือต้องการกินดีอยู่ดีเพ่ิมมากขึ้นกว่าปกติ 
การแสวงปัจจัยเคร่ืองเลี้ยงชีพก็ต้องเพ่ิมความลําบากมากย่ิงขึ้น จนเป็นสาเหตุให้เกิดความเห็นผิดทําตนอยู่
เหนือธรรมชาติโดยการนําธรรมชาติมาปรนเปรอตัณหา จนเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ และทําความผิดทุจริต คด
โกงคอรัปช่ัน บางคราวอาจจะหนักถึงขั้นต้องทําลายล้างผู้อ่ืน อันเป็นความผิดศีลธรรมที่ดีงามของสังคม ผิด
ระเบียบกฎหมายของบ้านเมือง เพียงเพ่ือจะให้ได้สิ่งที่ต้องการมาสนองความประสงค์อันไม่มีขอบเขตของตน
น้ันเอง 

ดังน้ัน ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาความโหดร้าย การเอารัดเอาเปรียบ การประพฤติทุจริตคอรัปช่ัน 
ความไม่เสมอภาคกันทางสังคม จึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะมนุษย์ผู้ที่มีพลังอํานาจของตัณหาที่รุนแรงอยู่ภายใน
จิตใจถูกตัณหาครอบงําเอาจิตใจเอาไว้ทั้งหมด จนตนเองก็ไม่สามารถท่ีจะระงับตัณหาได้ ทําให้เกิดปัญหา
เหล่าน้ันขึ้น ตัวบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจตัณหาเช่นน้ี สภาพจิตใจจะต้องเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา ได้รับ
ความเดือดร้อนกระวนกระวายเพ่ือจะให้ได้สิ่งที่ต้องการมา ทั้งยังต้องเดือดร้อนเพราะมีความหวาดระแวงภัย 
เมื่อบุคคลเต็มไปด้วยตัณหาที่ครอบงําจิตใจแล้วก็ด้ินรนไปตามอํานาจของตัณหานั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ก็
ย่อมเป็นเหตุให้ทํากรรมต่าง ๆ  ทั้งถูกและผิด กรรมที่ทําด้วยอํานาจของตัณหานี่เอง เป็นพลังส่งเสริมให้ไปเกิด
ในภพใหม่ จะเกิดในภพอย่างไรน้ันสุดแล้วแต่กรรมที่ทําลงไปจะเป็นสิ่งที่คอยจําแนกให้ดีหรือเลว เพราะกรรม
น่ันแหละย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตต่างกัน๒๔ การที่มนุษย์หรือสัตว์อ่ืนไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือที่เลว

                                                            
๒๔ม.อุ. ๑๔/๕๘๑/๓๗๖. 



๙๔ 

ต่างกัน เพราะกรรมคือการกระทําเป็นตัวจัดการ และเพราะพลังอํานาจของตัณหาน่ันเอง มนุษย์จึงได้สร้าง
กรรม  
 จักกวัตติสูตร พระพุทธศาสนา ยืนยันว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างศีลธรรมของมนุษย์
กับทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ ดังในจักกวัตติสูตรว่าสมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 
เมืองมาตุลาในแคว้นมคธ ณ ที่น้ันแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามาน้ี เมื่อพระมหากษัตริ ย์ไม่
พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ ความขัดสนก็ได้ถึงแก่ความแพร่หลายเมื่อความขัด
สนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่ออทินนาทานถึงความ
แพร่หลาย ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อศัสตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตถึง
ความแพร่หลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพร่หลายมุสาวาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อ
มุสาวาทถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อปิสุณาวาจาถึงความ
แพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย 
ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจาและสัมผัปปลาปะก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อธรรม ๒ 
ประการถึงความแพร่หลายอภิชฌาและพยาบาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่ออภิชฌาและ
พยาบาทถึงความแพร่หลาย มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อมิจฉาทิฐิถึงความ
แพร่หลายธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ได้ถึงความแพร่หลาย (๑) 
ความกําหนัดในฐานะอันไม่ชอบธรรม (๒) ความโลภไม่เลือก (๓) ความกําหนัดด้วยอํานาจ
ความพอใจผิดธรรมดาเมื่อธรรม ๓ ประการถึงความแพร่หลาย ธรรมเหล่าน้ี คือ ความไม่
ปฏิบัติชอบในมารดา ความไม่ปฏิบัติชอบในบิดา ความไม่ปฏิบัติชอบในสมณะ ความไม่
ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล ก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อ
ธรรมเหล่าน้ีถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่าน้ันก็เสื่อมถอย แม้วรรณะก็เสื่อมถอย 
เมื่อสัตว์เหล่าน้ันเสื่อมถอยจากอายุบ้าง เสื่อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุ 
๒๕๐ ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐๐ ปี ฯ๒๕ 
 
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีอยู่สมัยที่มนุษย์ จักอายุลดลงเหลือเพียงแค่ ๑๐ ปี...” จากน้ันพระองค์ ยังได้

ตรัสต่อไปถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในยุคน้ัน ซึ่งพอสรุปได้ว่า ในยุคน้ัน หญิง (ชาย) จักแต่งงานกันเมื่ออายุ ๕ ปี 
                                                            

๒๕ที.ม. ๑๑/๑๑๘๙ – ๑๗๐๒/๕๐ - ๗๐. 



๙๕ 

เนยใส เนยข้น นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย เกลือ จักไม่มีในยุคน้ัน ในด้านอาหารหลัก ข้าวสาลี หรือข้าวสุกคลุกเน้ือ
เหมือนอย่างในปัจจุบันไม่มี แต่จักมีหญ้ากับแก้ เป็นอาหารหลักแทน ในด้านคุณธรรม กุศลกรรมบถ ๑๐ จัก
เสื่อมทราม แต่อกุศลกรรมบถ ๑๐ จักเจริญ คําว่า กุศล จักไม่มีใครรู้จัก คนที่ไม่เลี้ยงดูบิดามารดา ไม่เคารพ
สมณชีพราหมณ์ ไม่นับถือผู้ใหญ่ในตระกูล จักได้รับความนิยมยกย่อง ในด้านสังคม มนุษย์จักไม่มีจิตใจ
เคารพยําเกรงว่าน่ีแม่ น่ีน้า น่ีอา น่ีป้า น่ีภรรยาของอาจารย์ น่ีภรรยาคนที่บุคคลท้ังหลายเคารพ สัตว์โลกจัก
สมสู่ปะปนกันหมดเยี่ยงสัตว์ดิรัจฉาน มนุษย์จักมีจิตอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าถึงขั้นคิดฆ่ากัน ไม่เว้นแม้
กระทั้งแม่กับลูก หรือพ่อกับลูก ไม่เว้นแม้กระทั้งพ่ีกับน้อง จากน้ัน หมู่มนุษย์ทั้งหลายต่างจะมองเห็นกันและ
กันเหมือนผักปลาแล้วฉวยอาวุธเข้าหํ้าหั่นกันและกัน นานถึง ๗ วัน 

พระพุทธพจน์ที่ยกมาอ้างน้ี มีข้อนํามาทําความเข้าใจเพ่ิมเติม ว่า เหตุที่มนุษย์ในยุคน้ัน มีอายุสั้นลด
เหลือเพียงแค่ ๑๐ ปี เพราะอภิชฌาและพยาบาทเป็นเหตุ อภิชฌา คือ ความโลภ ความเห็นแก่ตัว ส่วน
พยาบาทคือความอาฆาต ความเคียดแค้น ความชิงชังทั้งอภิชฌาและพยาบาทเป็นกิเลสคอยกัดกร่อนจิตใจให้
เศร้าหมองคล้ายกับสนิมกัดกินเหล็กให้สึกกร่อน และได้แสดงให้เราเห็นอย่างแจ่มชัดแล้วว่ามนุษย์จะเป็นผู้มี
อายุน้อยเท่าใด จิตใจก็ย่ิงมัวเมามากข้ึนเท่าน้ัน “...แต่ถ้าเมื่อมนุษย์ตระหนักว่า ความฉิบหายซึ่งเป็นผล
ร้ายแรงเกิดขึ้นแก่เขาเพราะเขาเสื่อมศีลธรรมน่ันเอง การเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจจึงเกิดขึ้นแก่มนุษย์บางคนที่
รอดตายจากยุคมิคสัญญี (คือยุคที่มนุษย์สําคัญว่า คนอ่ืน ๆ เป็นเพียงเน้ือจึงฆ่าทําลายชีวิตกัน) ต่อจากน้ัน 
ด้วยเง่ือนไขคือเริ่มประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างขึ้นมาใหม่ อายุจึงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ผิวพรรณจึงผุดผ่องขึ้น
ตามลําดับ โลกซึ่งรวมถึงธรรมชาติและมนุษย์เจริญขึ้นหรือเสื่อมลงตามชนิดของพลังศีลธรรมที่ทํางาน" ถ้า
สังคมใดไร้ศีลธรรม มนุษย์และธรรมชาติย่อมเสื่อมลง แต่ถ้าสังคมใดมีศีลธรรม คุณภาพของชีวิตมนุษย์และ
ธรรมชาติย่อมเจริญขึ้น ดังน้ัน โลภะ โทสะ และโมหะจึงก่อให้เกิดมลภาวะทั้งภายใน (คือจิตใจของบุคคล) 
และภายนอก (คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ) ส่วนความเมตตา ความกรุณา และความรู้ ย่อมก่อให้เกิดความ
บริสุทธ์ิทั้งภายในและภายนอก ข้อน้ีคือเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศว่า โลกอันจิตย่อมนําไป (จิตฺ
เตน นียติ โลโก) ดังน้ัน ตามความคิดที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนายุคด้ังเดิม มนุษย์และธรรมชาติจึงต้องอาศัย
กัน มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องซึ่งและกัน 

ปโลภสูตร แสดงว่า "อีกประการหน่ึง ทุกวันน้ี เมื่อมนุษย์กําหนัดแล้ว ด้วยความกําหนัดผิดธรรม 
(อธรรมราคะ) ถูกความโลภไม่สม่ําเสมอครอบงํา (วิสมโลภะ) ประกอบด้วยธรรมที่ผิด (มิจฉาธรรม) ฝนไม่ตก



๙๖ 

ต้องตามฤดูกาล ฉะน้ัน จึงเกิดทุพภิกขภัย ข้าวกล้าเสีย เป็นเพลี้ย ไม่ให้ผล เพราะเหตุน้ัน มนุษย์จึงล้มตาย
เสียเป็นอันมาก"๒๖ 

ธัมมิกสูตร ได้แสดงความเสื่อมของโลกอันเกิดจากการที่มนุษย์ไม่ต้ังอยู่ในธรรมว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด พระราชาทั้งหลายประพฤติไม่เป็นธรรม ในสมัยน้ัน แม้

ข้าราชการทั้งหลาย ก็พลอยประพฤติไม่เป็นธรรมเมื่อข้าราชการประพฤติไม่เป็นธรรม 
พราหมณ์และคฤหบดี ไม่เป็นธรรมบ้าง เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายประพฤติไม่เป็น
ธรรม ชาวบ้านชาวเมืองก็ประพฤติไม่เป็นธรรมไปตามกัน ครั้นชาวบ้านชาวเมือง ประพฤติไม่
เป็นธรรม ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ก็โคจรไม่สม่ําเสมอ ครั้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ โคจรไม่
สม่ําเสมอ ดาวนักษัตรทั้งหลายก็เดินไม่เที่ยงตรง ครั้นดาวนักษัตรทั้งหลายเดินไม่เที่ยงตรง คืน
และวันก็เคลื่อนไป ครั้นคืนและวันเคลื่อนไป เดือนและปักษ์ก็คลาดไป ครั้นเดือนและปักษ์
คลาดไป ฤดูและปีก็เคลื่อนไป ครั้นฤดูและปีเคลื่อนไป ลมก็พัดผันแปรไป ครั้นลมพัด ผันแปร
ไป ลนนอกทางก็พัดผิดทาง ครั้นลมนอกทางพัดผิดทาง เทวดา ทั้งหลายก็ป่ันป่วน ครั้นเทวดา
ทั้งหลายป่ันป่วน ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล ครั้น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่ดี 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวที่สุกไม่ดี ย่อมอายุสั้น ผิวพรรณก็ไม่งาม 
กําลังก็ลดถอยและมีอาพาธมาก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด พระราชาท้ังหลายประพฤติเป็นธรรมในสมัยน้ัน แม้
ข้าราชการทั้งหลายก็ประพฤติเป็นธรรมไปด้วย เน้ือข้าราชการทั้งหลายประพฤติเป็นธรรม 
พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็ประพฤติเป็นธรรมบ้าง เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย
ประพฤติเป็นธรรม ชาวบ้านชาวเมืองก็ประพฤติเป็นธรรมไปตามกัน ครั้นชาวบ้านชาวเมือง
ประพฤติเป็นธรรมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็โดยจรสม่ําเสมอ ครั้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจร
สม่ําเสมอดาวนักษัตรทั้งหลายก็เดินสม่ําเสมอ ครั้นดาวนักษัตรทั้งหลายเดินสม่ําเสมอคืนและ
วันก็ตรง ครั้นคืนและวันตรง เดือนและปักษ์ก็ตรง ครั้นเดือนและปักษ์ตรง ฤดูและปีก็
สม่ําเสมอ ครั้นฤดูและปีสม่ําเสมอ ลมก็พัดเป็นปกติ ครั้นลมพัดเป็นปกติ ลมในทางก็พัดไปถูก
ทาง ครั้นลมในทางพัดไปถูกทางเทวดาทั้งหลายก็ไม่ป่ันป่วน ครันเทวดาทั้งหลายไม่ป่ันป่วน 
ฝนก็ตกตามฤดูกาล ครั้นฝนตกดามฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกได้ที่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

                                                            
๒๖องฺ.ติก. ๒๐/๔๙๖/๒๑๓. 



๙๗ 

มนุษย์ทั้งหลายได้บริโภคข้าวที่สุกได้ที่ ย่อมมีอายุยืน ผิวพรรณงาม มีกําลังและมีอาพาธ
น้อย๒๗ 

 
พระพุทธศาสนาได้อธิบายความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ นิยาม ๕ 

ประการน้ีครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและในอนันตจักรวาล ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปตามกฎท้ัง ๕ 
ประการน้ีทั้งสิ้น นิยาม ๕ เป็นหลักธรรมท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เป็นหลักธรรมที่ว่าด้วย ความเป็นไปอันมี
ระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ ได้แก่  

๑. ธรรมนิยาม (General Laws) อันได้แก่กฎไตรลักษณ์ทั้ง ๓ คือ อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา คือ ธาตุทั้งปวงเป็นมีสถานะเป็นกระแส สั่นสะเทือน(คลื่น) ผันผวน ไม่แน่นอน สิ่งใดเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งน้ันย่อมดับไปเป็นธรรมดา สัตว์ทั้งปวงย่อมต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งสิ้น เป็นกฎธรรมชาติที่
เก่ียวกับสิ่งทั้งหลาย เป็นกฎสากลท่ีครอบคลุมความเป็นไปทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุ กฎข้อน้ีมีขอบเขต
ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดของทุกนิยาม กฎนิยามท้ังปวงอยู่ภายใต้กฎข้อน้ี เป็นกฎธรรมนิยามน้ีก็ทําให้เกิด
นิยามข้ออ่ืน และนิยามข้ออ่ืนๆที่สัมพันธ์กันก็ทําให้เกิดกฎธรรมนิยามอันน้ี เช่นกัน (เช่น การจุดไม้ขีดไฟ - 
อุตุนิยาม >ทําให้เกิดการเผาไหม้เปลี่ยนแปลงสูญสลายไป - ธรรมนิยาม) 

๒. อุตุนิยาม (Physical Laws) คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปของปรากฏการณ์ 
ในธรรมชาติ เก่ียวกับวัตถุที่ไม่มีชีวิตทุกชนิด หลักของอุตุนิยาม ตามแนวพระพุทธศาสนามุ่งให้ผู้ที่เข้าใจ
เก่ียวกับกฎธรรมชาติที่ว่าด้วยวัตถุ อุตุนิยาม คือลักษณะสภาวะต่างๆของธาตุทั้ง๕ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ และ
อากาศ ซึ่งก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆเมื่อมีเหตุปัจจัยเพียงพอก็จะเป็นไปโดยไม่มีใครเป็นผู้กําหนด
หรือห้ามได้ เช่น การที่จะเกิดฝนตก ก็มีเหตุปัจจัยเพียงพอให้เกิดฝนตก เช่น การระเหยของนํ้าบนดิน การ
รวมตัวของก้อนเมฆ การเกิดลมพัด การกระทบกับความเย็น ก่อให้เกิดฝนตก เป็นต้น ตลอดจนปรากฏการณ์
ทางวัตถุอ่ืนๆ เช่น การเคลื่อนที่ของจักรวาล แรงดึงดูด แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า เป็นต้น ซึ่งปรากฏการณ์เหล่าน้ี 
พระพุทธศาสนาถือว่าเกิดขึ้นเพราะวัตถุธาตุต่างๆคือดินนํ้าลมไฟอากาศปรับเปล่ียนสภาวการณ์ของตัวเอง 
เพราะอิทธิพลจากการปรับสถานะธาตุตามอุณหภูมิคือความร้อนและเย็น ดังน้ันกฎข้อน้ีจึงช่ือว่า อุตุนิยาม 
(อุตุในพระไตรปิฎกแปลว่าพลังงาน,ฤดู,ความร้อนเย็น) 

๓. พีชนิยาม (Biological Laws) คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปในพันธุกรรม 
กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ เช้ือไวรัสและจิต กฎธรรมชาติที่เก่ียวกับการสืบพันธ์ุ
                                                            

๒๗องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๗๐/๒๒๑-๒๒๒. 



๙๘ 

โดยเฉพาะ กฎข้อน้ีจึงหมายรวมในเรื่องของร่างกายและกระบวนการทํางานของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกิดจากการ
ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมด้วย สิ่งที่เรียกว่ากฎพีชนิยามน้ีทําให้เมื่อเรานําเมล็ดข้าวเปลือกไปเพาะ ต้นที่
งอกออกมาจะต้องเป็นต้นข้าวเสมอ หรือช้างเมื่อออกลูกมาแล้วย่อมเป็นลูกช้างเสมอ (หว่านพืชเช่นไรย่อม
ได้ผลเช่นน้ัน) ความเป็นระเบียบน้ีพระพุทธศาสนาค้นพบว่าเป็นผล มาจากการควบคุมของธัมมตาทั้ง๓ 
คือ สมตา(การปรับสมดุล) วัฏฏะ(การหมุนวนเวียน) และ ชีวิต(การมีหน้าที่ต่อกัน)น่ันเอง พีชนิยามเป็นกฎ
ธรรมชาติในฝ่ายที่เป็นระเบียบตรงกันข้ามกับธรรมนิยามซึ่งเป็นกฎธรรมชาติในฝ่ายที่ไม่มีระเบียบ 

๔. จิตนิยาม (Psychic Laws) คือ กฎธรรมชาติที่เก่ียวกับกลไกการทํางานของจิต 
พระพุทธศาสนา ค้นพบว่า คนเราประกอบด้วยส่วนที่สําคัญ ๒ ส่วน คือ ร่างกายและจิตใจ จิตนิยามคือกฎ
ธรรมชาติในส่วนที่เก่ียวกับการทํางานของจิตเท่าน้ัน กระบวนการของความคิด พระพุทธศาสนาเช่ือว่าสัตว์
โลก ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญส่วนหน่ึงของชีวิต คือ จิต จิตในทัศนะของพุทธศาสนาเป็นสิ่งต่างหาก
จากกาย ในฐานะที่เป็นสิ่งหน่ึงต่างหากจากกาย จิตก็มีกฎเกณฑ์ในการทํางาน เปลี่ยนแปลงและแสดง
พฤติกรรม เป็นแบบฉบับเฉพาะตัว จิตนิยาม ได้แก่ นามธาตุ คือ จิตและเจตสิกที่เป็นธรรมธาตุ 

๕. กรรมนิยาม (Karmic Laws) คือกฎแห่งเหตุผล ที่ครอบคลุมความเป็นไปในฝ่ายจิต
วิญญาณโดยเฉพาะ อันได้แก่ กฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งการให้ผลของการกระทํา กฎอันเป็นเหตุเป็นผลของ
ธรรมชาติทางนามธรรม คือการกระทําของจิต ที่เกิดจากเจตนาของจิต อันเป็นมโนกรรม (กรรมจากความนึก
คิดต่างๆ) ตลอดจนอาจเป็นเหตุให้ทํา กายกรรม(กรรมจากการกระทําทางร่างกาย)และวจีกรรม (กรรมจากการ
สื่อสาร) และมีการให้ผลเป็นวิบากกรรม คือกรรมสามารถให้ผลแสดงออกมาในสภาพทางกายหรือทางวัตถุได้ 
ซึ่งการให้ผลของกรรมมีลักษณะเป็นอจินไตย คือไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการคิดทางตรรกะ๒๘ 

สรุป การเกิดและการสลายของโลก มนุษย์และจักรวาล แสดงให้เห็นว่า มนุษย์กับธรรมชาติมี
ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง แล้วส่งผลไปถึงความ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งอ่ืนๆ ด้วย 
 

๓.๒ ผลกระทบต่อธรรมชาติ  
ภาวะโลกร้อนในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้น กล่าวได้ว่าความเสื่อมทางศีลธรรมของมนุษย์มี

ผลกระทบต่อธรรมชาติ คือทําให้ธรรมชาติเสื่อมไปด้วย พฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนที่แสดงออกมาน้ัน ย่อมมี
ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระพุทธศาสนาเช่ือว่า แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่
                                                            

๒๘ม.อุ. ๑๔/๗๖๒๓-๗๗๙๘/๓๒๓-๓๒๙. 



๙๙ 

มีอยู่ในธรรมชาติ แต่ความเสื่อมทางศีลธรรมของมนุษย์ ได้เป็นตัวเร่งให้มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้มนุษย์ไม่ได้รับความผาสุก  

 

๓.๓ การป้องกันและแก้ไข 

๓.๓.๑ พระพุทธเจ้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

พระพุทธองค์ทรงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรงกําหนดพระวินัยสําหรับ
พระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ เช่น บทบัญญัติที่ทรงห้ามทิ้งของสกปรกลงในแม่นํ้าหรือที่สาธารณะ ห้ามพระภิกษุ
ตัดต้นไม้ ทําลายป่า ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ให้มีเมตตา กรุณา เป็นต้น บนพ้ืนฐานหลักธรรมเพ่ือ
อนุรักษ์ต่อธรรมชาติ๒๙ และเพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขเก่ียวกับภาวะโลกร้อนซึ่งผู้วิจัยสรุปเป็น
ประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

๑. พระวินัยปิฎกเร่ืองป่าไม้ พระพุทธเจ้าได้ทรงมองเห็นถึงความสําคัญของป่าไม้เป็นอย่างมาก ดัง
จะเห็นได้จากพระจริยวัตรของพระองค์โดยมากน้ัน จะเกี่ยวข้องกับป่าไม้ทั้งสิ้น ฉะน้ัน จากการมองเห็น
ความสําคัญของป่าไม้ดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงตําหนิพระภิกษุชาวเมือง อาฬวีที่พากันตัดไม้ทําลาย
ป่า ว่า “ดูก่อนโมฆะบุรุษ ไฉนพวกเธอจึงได้ตัดไม้ทําลายป่าเองบ้าง ใช้ให้คนอ่ืนตัดไม้ทําลายป่าบ้าง เพราะคน
ทั้งหลายสําคัญในต้นไม้ว่า เป็นสิ่งมีชีวิต การกระทําของพวกเธอน้ัน เป็นไปเพ่ือความไม่เลื่อมใสของคนที่ยังไม่
เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใสแล้ว หลังจากน้ันพระองค์จึงตรัสสิกขาบทห้ามเอาไว้ว่า “ภิกษุ
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะพรากภูตคาม”๓๐ เราจะเห็นได้ว่า วินัยข้อน้ี เป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึงการที่พระองค์
ต้องการท่ีจะให้อนุรักษ์ต้นไม้เอาไว้ โดยห้ามพวกภิกษุตัดต้นไม้เอง หรือบอกให้คนอ่ืนตัด  

ห้ามตัดต้นไม้ ในสิกขาบทที่ ๑ ภูตคามวรรค ปาจิตติยกัณฑ์ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้าม
ภิกษุไม่ให้ตัดต้นไม้ มีเรื่องย่อ ดังน้ี  

สมัยหน่ึง พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ อัคคาฬวเจดีย์ เมืองอาฬวี พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีน้ันพา
กันกระทํานวกรรม (การก่อสร้าง) จึงตัดต้นไม้เองบ้าง ใช้ให้คนอ่ืนตัดบ้าง และภิกษุชาวเมืองอาฬวีรูปหน่ึงก็
ตัดต้นไม้ เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้น้ัน ได้พูดกับภิกษุรูปน้ันว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านประสงค์จะทําที่อยู่ของ
ท่าน โปรดอย่าตัดต้นไม้อันเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าเลย” ภิกษุน้ันไม่เช่ือฟังจึงตัดต้นไม้น้ัน และฟันถูกแขนลูก
ของเทวดาน้ัน เทวดาได้คิดขึ้นว่า “ถ้ากระไรเสีย เราพึงฆ่าภิกษุรูปน้ีเสีย ณ ที่น้ี” แล้วคิดต่ออีกว่า “การที่เรา
                                                            

๒๙วิ.มหา. ๒/๔๒๕,๗๑๓/๒๒๕,๓๖๑. 
๓๐วิ.มหา. ๒/๘๙-๙๐/๑๖๐. 



๑๐๐ 

จะพึงฆ่าภิกษุรูปน้ีเสีย ณ ที่น้ีน้ันไม่สมควรแน่ อย่ากระน้ันเลย เราควรไปกราบทูลเรื่องน้ีแด่พระผู้มีพระภาค
เจ้าให้ทรงทราบจะดีกว่า” 

เทวดาตนนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าและกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบตามความเป็นจริงทุกประการ 
พระพุทธเจ้าก็ตรัสสาธุการว่า “ดีแล้ว ดีแล้วเทวดา ดีนักหนาจริง ๆ ที่ท่านไม่ฆ่าภิกษุรูปน้ัน ถ้าท่านฆ่าภิกษุ
รูปน้ันในวันน้ี ตัวท่านเองจะพึงได้รับบาปกรรมเป็นอันมาก ไปเถิดเทวดาต้นไม้ในที่อ่ืนอันว่างแล้วมีอยู่ ท่าน
จงไปอยู่ที่ต้นไม้น้ันเถิด”นอกจากน้ัน ประชาชนก็พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทนาว่า “ไฉน พระสมณะเช้ือสาย
พระศากยบุตรจึงตัดต้นไม้เองบ้าง ใช้ให้คนอ่ืนตัดบ้าง พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรทั้งหลาย ย่อม
เบียดเบียนอินทรีย์อย่างหน่ึงซึ่งมีชีวะ (มีชีวิต)” ภิกษุทั้งหลายได้ทราบเรื่องน้ันแล้ว ได้กราบทูลให้พระพุทธ
จ้าทรงทราบ พระพุทธเจ้าทรงให้เรียกภิกษุชาวเมืองอาฬวีมาสอบสวน ทราบตามความเป็นจริงแล้ว จึงทรงติ
เตียนว่า “แนะโมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงได้ตัดเองบ้าง ใช้ให้คนอ่ืนตัดบ้าง ซึ่งต้นไม้ เพราะคน
ทั้งหลายสําคัญในต้นไม้ว่ามีชีวะ (ชีวิต) การกระทําของพวกเธอไม่เป็นไปเพ่ือความเลื่อมใสของหมู่ชนที่ยังไม่
เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของหมู่ชนที่เลื่อมใสแล้ว”แล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีขึ้นแสดงอย่างน้ี
ว่า ภิกษุเป็นปาจิตตีย์ เพราะการพรากภูตคาม” ๓๑ ในตัวสิกขาบทน้ี คําว่า ภูตคาม มีความหมายครอบคลุม
พืชพันธ์ุ ๕ ชนิด ได้แก่ 

๑. พืชพันธ์ุที่เกิดจากเหง้าหรือหัว (มูลพีชํ) ได้แก่ ขมิ้น, ขิง, ว่านนํ้า, ว่านเปราะ, อุตพิต, ข้าว, แฝก, 
แห้วหมู ฯลฯ 

๒. พืชพันธ์ุที่เกิดจากลําต้น(ขนฺธพีชํ) ได้แก่ ต้นโพธ์ิ, ต้นไทร, ต้นดีปลี, ต้นมะเด่ือ, ต้นเต่าร้าง, ต้น
มะขวิด ฯลฯ 

๓. พืชพันธ์ุที่เกิดจากข้อหรือปล้อง (ผฬุพีชํ) ได้แก่ อ้อย, ไม้ไผ่, ไม้อ้อ ฯลฯ 
๔. พืชพันธ์ุที่เกิดจากยอด (อคฺคพีชํ) ได้แก่ ผักบุ้งล้อม, แมงลัก, เถาหญ้านาง ฯลฯ 
๕. พืชพันธ์ุที่เกิดจากเมล็ด (พีชพีชํ) ได้แก่ ข้าว, ถั่ว, งา ฯลฯ สิกขาบทน้ีนับได้ว่า ได้ช่วยอนุรักษ์พืช

พันธ์ุไม้ต่างๆ ได้๓๒ 
ในสิกขาบทที่ ๖ สุราปานวรรค ปาจิตติยกัณฑ์ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ภิกษุก่อ

ไฟผิง สิกขาบทน้ีมีสาเหตุมาจากภิกษุทั้งหลายก่อไฟผิงในฤดูหนาว งูเห่าร้อนออกจากโพรงไล่กัดภิกษุแตกหนี
                                                            

๓๑วิ.มหา. ๒/๓๕๔/๒๓๓. 
๓๒วิ.มหา. ๕/๒๘/๔๑. 



๑๐๑ 

กระจายไป พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า “ภิกษุก่อไฟเองก็ดี ใช้ให้ผู้อ่ืนก่อไฟก็ดี เพ่ือจะผิง ต้อง
อาบัติปาจิตตีย์” ๓๓ภายหลังทรงอนุญาตให้ทําได้เมื่อเป็นไข้ ในพระวินัยปิฎก จุลลวรรค มีสิกขาบทว่า 
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเผากอหญ้า รูปใดเผาต้องอาบัติทุกกฎ” แต่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้จุด
ไฟรับเพ่ือป้องกัน ดังพระดํารัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไว้เมื่อไฟป่าไหม้มาถึง ให้จุดไฟรับเพ่ือ
ป้องกัน”๓๔  

ในสมันตปาสาทิกา อรรถกถาของพระวินัยปิฎก๓๕ ขยายความว่า อนุญาตการป้องกันด้วยการทําให้
ปราศจากหญ้าหรือด้วยการขุดคู แต่ในการป้องกันน้ี เมื่อมีอนุปสัมบัน ภิกษุจะจุดไฟเผาเอง ย่อมไม่ได้ เมื่อไม่
มีอนุปสัมบัน ภิกษุจะจุดไฟเองก็ดี จะถากถางพ้ืนดินนําหญ้าออกเสียก็ดี จะขุดคูก็ดี จะหักก่ิงไม้สดดับไฟก็ดี 
ย่อมได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การก่อไฟเป็นสาเหตุอย่างหน่ึงที่ทําให้เกิดไหม้ป่า เมื่อเกิดแล้วได้สร้างความ
เสียหายอย่างร้ายแรงมาก เพราะได้ทําลายระบบนิเวศวิทยา อีกเรื่องหน่ึงที่ควรพิจารณาคือ เมื่อพระฉันนะ 
ตัดต้นไม้ใหญ่อันเป็นเจดีย์ลง ทําให้ชาวบ้านพากันครหาติเตียนด้วยต้นไม้ดังกล่าวเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา
ไพศาลและมีอายุยืนมานานจนเป็นที่สักการะของชาวบ้านในแถบนั้น ดังน้ัน พระพุทธเจ้าทรงติเตียนพระฉัน
นะ แล้วทรงบัญญัติสิกขาบท ในหมู่ชาวพุทธ มีท่าทีเคารพยําเกรงต่อต้นไม้ใหญ่ ซึ่งยืนต้นมาเป็นระยะ
เวลานาน ต้นไม้ใหญ่น้ัน เรียกว่า เจ้าไพร (วนปฺปติ) และถือกันว่า ต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นสาละ ต้นไทร เป็นต้นไม้
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในอดีต จึงทําให้มีท่าทีเคารพนับถือต่อต้นไม้มากยิ่งขึ้น ดังน้ัน จึงได้กลายมาเป็น
ประเพณีการบูชาต้นไม้ที่มีอายุยืน นับได้ว่า เป็นการปฏิบัติที่สนับสนุนการอนุรักษ์ต้นไม้ได้เป็นอย่างดี 

ป่าไม้น้ัน เป็นมรดกแห่งความร่มเย็น อีกทั้งเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนหย่อนใจคลายเครียด และใช้
เป็นทีหลบไอร้อนจากเปลวแดด ดังที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า “ต้นไม้เกิดในพ้ืนที่อันเสมอ มีใบอ่อนและใบ
แก่อันหนา มีร่มเงาหนาทึบ บุรุษผู้มีการอันความร้อนแผดเผาครอบงํา เหน็ดเหน่ือยสะทกสะท้าน หิวกระหาย 
มุ่งมาสู่ต้นไม้น้ัน โดยเส้นทางสายเดียว เมื่อมาถึงต้นไม้ เขานั่ง นอน ในร่มเงาต้นไม้น้ัน ได้รับความรู้สึกเป็นสุข
อย่างมาก”๓๖ 

                                                            
๓๓วิ.จู. ๗/๑๗๖/๖๘. 
๓๔วิ.จู. ๗/๑๗๗/๖๘. 
๓๕วิ.จู. ๗/๑๙๗/๑๐๒. 
๓๖ม.มู. ๑๒/๑๕๔/๑๑๖. 



๑๐๒ 

ฉะน้ัน เพราะการที่ต้นไม้มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์น่ันเอง แนวคิดในพระสูตรจึงมุ่งเน้นให้มนุษย์ที่
อาศัยร่มเงาของต้นไม้ควรมีความกตัญญูต่อต้นไม้ ดังเน้ือความท่ีปรากฏในพระสูตรว่า“บุคคลน่ังหรือนอนใน
ร่วมเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานก่ิงของต้นไม้น้ัน ผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนทราม”๓๗  

อานิสงส์ของการปลูกต้นไม ้ พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้บุคคลจัดการวิถีชีวิตของตน ให้สอดคล้อง
กับวิถีทางตามธรรมชาติให้มากที่สุดและอาจจะถือได้ว่า การปกครอง การวางผังเมือง การวางแผนพัฒนา
ชุมชน และการดําเนินชีวิตของบุคคลน้ันจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ด้วย 

ในวนโรปสูตร ได้ยืนยันในเรื่องน้ีไว้ว่า  
เทวดาทูลถามว่า บุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อแก่ชนพวกไหน ชนพวก

ไหนต้ังอยู่ในพระธรรมและสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์เล่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุญย่อมเจริญทั้ง
กลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ แก่ชนที่ปลูกสวนไม้ดอกไม้ผล ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา สร้างสะพาน โรง
นํ้า บ่อนํ้า และศาลาที่พักอาศัย ทั้งชนเหล่าน้ันยังต้ังอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล จึงไปสวรรค์อย่างแน่นอน” 

อารามโรปา วนโรปา เย ชนา เสตุการกา 
ปปญฺจ อุทปานญฺจ เย ททนฺติ อุปสฺสยํ 
เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ สทา ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ 
ธมฺมฏฺฐา สีลสมฺปนฺนา เต ชนา สคฺคคามิโน ฯ)๓๘ 
 

ในธรรมบท พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า “มนุษย์จํานวนมากทีเดียว ถูกภัยคุกคามแล้ว ต่างยึดเอาภูเขา 
ป่า สวน และต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิว่า เป็นที่พ่ึงที่ระลึก”๓๙ พวกเขาถือว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่าน้ันเป็นที่
อาศัยของอมนุษย์ผู้ทรงอํานาจ ซึ่งสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องการ แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะ
ทรงเสนอการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พ่ึงที่ระลึกสูงสุด พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ก็ตาม 

๒. พระวินัยปิฎกเร่ืองของพืช พระพุทธเจ้าทรงแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะปกป้องรักษาพืชต่าง ๆ 
เอาไว้ โดยการบัญญัติสิกขาบทห้ามถ่ายสิ่งของสกปรก หรือไม่ให้ถ่มสิ่งของปฏิกูล รดบนใบไม้ใบหญ้าที่สด

                                                            
๓๗ขุ.ชา. ๒๘/๑๕๓/๒๒. 
๓๘สํ.ส. ๑๕/๙๖๖ – ๙๗๖/๔๓ - ๔๔. 
๓๙ขุ.เถร. ๒๖/๓๙๒/๓๙๐. 



๑๐๓ 

เขียว ดังพุทธบัญญัติที่ว่า“ภิกษุพึงทําความสําเหนียกว่า เราไม่เป็นไข้ จักไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วน
นํ้าลายลงบนของเขียว” ๔๐  

การที่ทรงบัญญัติเช่นน้ัน เพราะทรงมองเห็นว่า ตามธรรมชาติของพืชแล้ว พืชต้องการปุ๋ยจาก
แผ่นดิน ใบต้องการแสงแดดจากดวงอาทิตย์ จึงไม่มีความต้องการใด ๆ เลย ที่จะรับปุ๋ยสดของมนุษย์รดที่ตัว
พืช ฉะน้ัน ทางที่ดีน้ันควรที่จะขับถ่ายลงดิน และดินน่ันเองจะเป็นผู้ทําหน้าที่ป้อนอาหารให้กับพืชเก่ียวกับ
พืชทุกชนิดน้ัน พระพุทธเจ้าก็ทรงยํ้าเตือนพระภิกษุอยู่เสมอ โดยไม่ให้ทําลาย ดังจะเห็นได้จากการที่
พระพุทธเจ้าได้ช้ีให้พระเจ้าอชาตศัตรูได้ทรงทราบว่า ภิกษุที่จะได้ช่ือว่า เป็นผู้มีศีลน้ัน นอกจากจะต้องเว้น
ขาดจากการฆ่าสัตว์ พูดคําหยาบ ฟ้อนรํา เป็นต้นแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่เว้นขาดจากพรากพืชคาม และภูต
คาม อีกทั้งจะต้องเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบด้วย๔๑ 

เราจะเห็นได้ว่า ท่าทีดังกล่าวของพระองค์น้ัน ต้องการท่ีจะปกป้องธรรมชาติทุกชนิด แม้กระทั่งพืช 
และภูตคาม รวมไปถึงอาหารดิบ เพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่า พืชเหล่าน้ีล้วนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ จึง
เป็นการสมควรที่เราจะต้องรักษาและดูแลเอาใจใส่. 

การถนอมพันธ์ุพืช พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญแก่การถนอมพันธ์ุพืช ทั้งน้ีเพราะทรงเห็นว่า 
ผลไม้บางชนิดที่อาจงอกได้หรือที่ยังมีเช้ืออยู่ อันจะเป็นส่วนสําคัญในการขยายพันธ์ุพืชเหล่าน้ัน จึงทรงมีพระ
พุทธานุญาตให้รับประเคนและฉันผลไม้ได้เพียง ๕ ลักษณะเท่าน้ัน ดังน้ี “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับ
ประเคนฉันเถิด เราอนุญาตให้ฉันผลไม้อันควรแก่สมณะ ๕ ลักษณะ คือ 
  ๑. ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ   

๒. ผลไม้ที่กรีดด้วยศัสตรา   
๓. ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ   
๔. ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด   
๕. ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว๔๒  

๓. พระวินัยปิฎกเร่ืองของน้ํา พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเจตนารมณ์ ให้พระภิกษุช่วยกันรักษาความ
สะอาดแม่นํ้า ลําคลอง หนอง บึง บ่อนํ้า ฯลฯ ไม่ให้ถ่ายเทของเน่าเสียลงในน้ํา ดังจะเห็นได้พุทธบัญญัติที่ว่า 

                                                            
๔๐วิ.มหา. ๒/๖๕๒/๔๒๔. 
๔๑ที.สี. ๙/๑๙๔/๖๔ 

๔๒วิ.มหา. ๕/๒๙/๔๒. 



๑๐๔ 

“ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจะไม่ถ่ายอุจจาระ ไม่ถ่ายปัสสาวะ หรือบ้วนนํ้าลาย ลงในแม่นํ้า”๔๓ เพราะเหตุ
ดังกล่าวน้ัน นํ้าจึงจะไม่กลายเป็นพิษ ไม่เป็นแหล่งเพาะ และแพร่เช้ือโรคไปสู่พระภิกษุ และประชาชน 
ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นํ้าและสัตว์บกทั้งหลาย 

ทรรศนะของพระพุทธศาสนาต่อนํ้า 
นํ้าเป็นธาตุที่สําคัญในธาตุ ๔ ทําหน้าที่ประสาน/เช่ือมสิ่งอ่ืน ๆ ให้จับตัวกันได้ ในสิ่งต่าง ๆจึงมีธาตุ

นํ้าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวร่วมกับธาตุอ่ืน ๆ นํ้าเป็นทรัพยากรที่สําคัญต่อมนุษย์ พืชและสัตว์ ในชาดกแสดงว่า 
คนในสมัยพุทธกาลมีความเช่ือว่า นํ้า (คือฝน) เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงสรรพสัตว์ และถือว่าฝนน้ันมีวิญญาณหรือ
เทพเจ้าแห่งฝนสิงอยู่ นํ้าเป็นทรัพยากรที่สําคัญต่อสรรพสัตว์ทั้งในด้านบริโภค อุปโภค ทําเกษตรกรรม ในปีที่
เกิดฝนแล้งและมีนํ้าไม่พอใช้ในการทําเกษตรกรรม จึงเป็นเหตุให้วิวาทกัน เช่น การวิวาทระหว่างเจ้าศากยะ
และโกลิยะเรื่องการใช้นํ้าในแม่นํ้าโรหิณี เมื่อขาดนํ้าฝน สรรพสัตว์จึงต้องเผชิญกับอันตรายและความทุกข์ 
พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาคุณต่อสรรพสัตว์ จึงรับหน้าที่ทําฝนให้ตก ดังปรากฏใน มัจฉชาดกว่า 

“ในสมัยหน่ึง ในแคว้นโกศล ฝนไม่ตกเลย ข้าวกล้าทั้งหลายเห่ียวแห้ง ตระพัง สระโบกขรณี และสระ
ในที่น้ัน ๆ ก็เหือดแห้ง แม้สระโบกขรณีเชตวัน ณ ที่ใกล้ซุ้มพระทวารเชตวันก็ขาดน้ํา ฝูงกาและนกเป็นต้น รุม
กันเอาจะงอยปากอันเทียบได้กับปากคีม จิกทึ้งฝูงปลาและเต่าอันหลบคุดเข้าสู่เปือกตม ออกมากินทั้ง ๆ ที่
กําลังด้ินอยู่ พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นความพินาศของฝูงปลาและเต่า พระมหากรุณาเตือนพระทัยให้ทรง
อุตสาหะ จึงทรงพระดําริว่า วันน้ีเราควรจักให้ฝนตก ครั้นราตรีสว่างแล้ว ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระ
เสร็จ ทรงกําหนดเวลาภิกษาจาร มีพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี 
ด้วยพระพุทธลีลา ภายหลังภัตรเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว เมื่อเสด็จจากพระนครสาวัตถีสู่พระวิหาร
ประทับยืนที่บันไดสระโบกขรณีเชตวันตรัสเรียกพระอานนท์มาว่า ดูก่อนอานนท์ เธอจงเอาผ้าอาบนํ้ามาเรา
จะสรงน้ําในสระโบกขรณีเชตวัน พระอานนท์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นํ้าในสระโบกขรณีเชตวันแห้ง
ขอด เหลือแต่เพียงเปือกตมเท่าน้ันมิใช่หรือพระเจ้าข้า พระศาสดาตรัสว่า ดูก่อนอานนท์ ธรรมดาว่ากําลังของ
พระพุทธเจ้าใหญ่หลวงนัก เธอจงนําเอาผ้าอาบนํ้ามาเถิด พระเถระนําผ้ามาทูลถวาย พระศาสดาทรงนุ่งผ้า
อาบนํ้าด้วยชายข้างหน่ึง อีกชายข้างหน่ึงทรงคลุมพระสรีระประทับยืนที่บันได ต้ังพระทัยว่า เราจักสรงนํ้าใน
สระโบกขรณีเชตวัน” จากน้ันท้าวสักกะก็มีเทวบัญชาให้วลาหกเทพเจ้า เทพเจ้าแห่งฝนบันดาลให้เกิดฝนตก
ไปทั่ วทิ ศ ท่ วมแคว้นโกศลทั้ งหมด สระโบกขรณี เชตวันก็ เต็มด้ วยนํ้ าจดถึ งแคร่ บันได”๔๔ 
                                                            

๔๓วิ.มหา. ๒/๖๕๓/๔๒๔-๔๒๕. 
๔๔ขุ.ชา. ๒๗/๗๕/๒๐๔. 



๑๐๕ 

ข้อน้ีแสดงให้เห็นความสําคัญของนํ้าในแง่ของการบริโภคตามลักษณะของปัจจัย ๔ เครื่องอาศัยของมนุษย์
และสัตว์อ่ืน ๆ แหล่งนํ้าน้ันส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ใน ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ 

๑. ด้านปริมาณ ปัญหาด้านปริมาณนํ้ามีผลกระทบทั้งเมื่อมีปริมาณน้อยและมาก คือหากขาดน้ําก็
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลิตผลทางการเกษตร การอุตสาหกรรม การประมง ในทางตรงกันข้าม หากมี
ปริมาณมากเกินไปก็จะทําให้เกิดนํ้าท่วม สร้างความเสียหายแก่ผลิตผลทางการเกษตร การทําไร่ทํานา รวมไป
ถึงความสูญเสียที่เกิดกับสัตว์ป่า 

๒. ด้านคุณภาพ บางแห่งมนุษย์เป็นต้นเหตุทําให้เกิดปัญหามลพิษในน้ํา อาทิ การที่โรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยของเสียที่มีสารเคมีตกค้างลงแม่นํ้า ลําคลอง และทางนํ้าสาธารณะ ทําให้เกิดผลเสียอย่าง
ใหญ่หลวงแก่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนํ้า และจะเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ที่ต้องอาศัยนํ้าใช้ นํ้าด่ืม ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันด้วย 

ปัญหาที่สําคัญในปัจจุบันคือคุณภาพนํ้าได้ถูกทําให้เสื่อมโทรมลงจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
เท่าที่ควร คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความจําเป็นในการดูแลรักษาคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าธรรมชาติไว้ 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ กลับใช้แหล่งนํ้าธรรมชาติเป็นที่ระบายส่ิงสกปรกทั้งหลายอย่างไม่สนใจ
ต่อผลเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป 

พระพุทธศาสนามีท่าทีต่อการอนุรักษ์แหล่งนํ้า ถ้าใครทําให้นํ้าเสีย คือทําลายคุณภาพของน้ํา ถือว่า
เป็นบาปอย่างย่ิง เพราะสรรพสัตว์ที่อาศัยนํ้าน้ัน หากขาดน้ําก็จะถึงจุดจบ ในขุททกนิกาย เปตวัตถุ ระบุไว้ว่า 
“หากบุคคลทําลายสระน้ํา บ่อนํ้า สวน ศาลานํ้า หรือสะพาน ย่อมเกิดเป็นเปรต เปลือยกาย และน่าเกลียดน่า
ชัง ดุจเดียวกับเศรษฐีธนบาล”  

แท้จริงแล้ว ผู้ที่ทําให้เกิดมลพิษทางแหล่งนํ้า จะต้องมีภัยเกิดขึ้น ในฆตาสนชาดก ระบุไว้ว่า 
“ครั้งหน่ึง พระโพธิสัตว์ บังเกิดในกําเนิดนก บรรลุความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้ว ถึงความ

งามเป็นเลิศ ได้เป็นพระยานก อาศัยต้นไม้ใหญ่ซึ่งสมบูรณ์ด้วยก่ิงก้านสาขา และค่าคบมีใบ
หนาแน่น อยู่ใกล้ฝั่งสระเกิดเองในแนวป่าตําบลหน่ึง อยู่เป็นหลักฐานพร้อมทั้งบริวารนกเป็น
จํานวนมาก เมื่ออยู่ที่ก่ิง อันย่ืนไปเหนือนํ้าของต้นไม้น้ัน ก็พากันถ่ายคูถลงในนํ้า และในสระ
เกิดเองน้ันเล่า มีพญานาคผู้ดุร้ายอาศัยอยู่ พญานาคน้ันคิดว่า นกเหล่าน้ีพากันขี้ลงในสระอัน
เกิดเอง อันเป็นที่อยู่ของเรา เห็นจะต้องให้ไฟลุกขึ้นจากนํ้าเผาต้นไม้เสียให้พวกมันหนีไป 
พญานาคน้ันมีใจโกรธ ตอนกลางคืน เวลาที่พวกนกทั้งหมดมานอนรวมกันที่ก่ิงไม้จึงเริ่มทําให้
นํ้าเดือดพล่านเหมือนกับยกเอาสระขึ้นต้ังบนเตาไฟ ฉะน้ัน เป็นช้ันแรก ช้ันที่สอง ก็ทําให้ควัน



๑๐๖ 

พุ่งขึ้น ช้ันที่สาม ก็ทําให้เปลวไฟลุกขึ้นสูงช่ัวลําตาล พระโพธิสัตว์เห็นไฟลุกขึ้นจากนํ้า จึง
กล่าวว่า ชาวเราฝูงนกทั้งหลาย ธรรมดาไฟติดขึ้น เขาก็พากันเอานํ้าดับ แต่บัดน้ี นํ้าน่ันเอง
กลับลุกเป็นไฟขึ้น พวกเราไม่อาจอยู่ที่น้ีได้ ต้องพากันไปที่อ่ืน ครั้นกล่าวอย่างน้ันแล้ว ก็พาฝูง
นกที่เช่ือฟังคําบินไปที่อ่ืน ฝูงนกที่ไม่เช่ือฟัง ต่างก็พากันเกาะอยู่ ถึงความส้ินชีวิตแล้ว”๔๕ 

 
ในเสขิยวัตร ปกิณณกะ (หมวดเบ็ดเตล็ด) พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ภิกษุถ่าย

อุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนนํ้าลายลงในนํ้า ปัจจุบันคนส่วนมากจะขาดจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
นํ้า มีนิสัยมักง่ายชอบท้ิงขยะตามใจชอบ แม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมด้วย โดยไม่สนใจว่า อนาคตข้างหน้าจะ
เป็นอย่างไร ดังน้ัน จึงควรสร้างจิตสํานึกเอาใจใส่ต่อการรักษาน้ําให้สะอาด ไม่ว่าจะเป็นนํ้าในแม่นํ้าลําคลอง 
หรือบ่อนํ้าก็ตาม แหล่งนํ้ามีเพ่ือให้สาธารณชนได้ใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค แต่ละคนจําเป็นต้องใช้นํ้าด้วย
ความระมัดระวัง โดยมีจิตใจห่วงหาอาทรต่อสาธารณชน เพ่ือว่าคนอ่ืนๆ ต่อจากเขาจะสามารถใช้นํ้าโดยมี
ความสะอาดในระดับเดียวกันกับที่ตนเองใช้มาก่อน ในประเด็นทรัพยากรน้ําน้ี ขอคัดข้อความในอัมพชาดก 
มาให้อ่าน เพ่ือแสดงถึงภาพความเอ้ืออาทรต่อกัน การพ่ึงพาอาศัยกันของฤาษีกับสัตว์เดรัจฉาน ดังน้ี 

“ครั้งหน่ึงในป่าหิมพานต์ มีความแห้งแล้งอย่างร้ายแรง นํ้าด่ืมในที่น้ันก็เหือดแห้ง 
พวกสัตว์เดรัจฉานเมื่อไม่ได้นํ้าด่ืมก็พากันลําบาก มีพระดาบสองค์หน่ึงเห็นความทุกข์เกิดแต่
ความกระวนกระวายของพวกสัตว์เดรัจฉานเหล่าน้ัน จึงตัดต้นไม้ต้นหน่ึงทําราง โพงน้ําใส ให้
เป็นนํ้าด่ืมแก่พวกสัตว์เดรัจฉานเหล่าน้ัน เมื่อพวกสัตว์เดรัจฉานจํานวนมากพากันมาดื่มนํ้า 
พระดาบสจึงไม่มีโอกาสท่ีจะไปหาผลาผล แม้ท่านจะอดอาหารก็คงให้นํ้าด่ืมอยู่น่ันเอง พวก
สัตว์เดรัจฉานเข้าใจเหตุการณ์น้ันจึงต้ังกติกาว่า ผู้มาด่ืมนํ้า ต้องคาบผลไม้มาตามสมควรแก่
กําลังของตน ต้ังแต่น้ันมา สัตว์เดรัจฉานตัวหน่ึง ๆ ก็คาบผลไม้ มีมะม่วงและขนุน เป็นต้น จน
มีปริมาณบรรทุกเต็ม ๒ เกวียนคร่ึง”๔๖ 

 

                                                            
๔๕ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๓/๕๒๗. 
๔๖ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๔/๔๘๐. 



๑๐๗ 

หากจะกล่าวถึงการทําบุญน้ัน ชาวพุทธโดยมากมักจะรําลึกนึกถึงการให้สิ่งของ การรักษาศีล หรือ
แม้กระทั่งการบําเพ็ญเพียรสมาธิภาวนาทางจิต๔๗ แต่ในพระสูตรน้ัน พระพุทธเจ้าก็ทรงให้ความสําคัญกับ
แหล่งนํ้า โดยช้ีให้เห็นว่าสร้างแหล่งนํ้าก็ถือได้ว่าเป็นการก่อให้เกิดบุญเช่นกัน ดังจะพบได้จากการที่พระองค์
ทรงตรัสตอบคําถามที่เทวดาทูลถามว่า บุญย่อมเจริญทั้งกลางวันกลางคืน ตลอดกาลทุกเมื่อแก่ชนเหล่าไหน 
พระพุทธเจ้าจึงตรัส ชนเหล่าใด… ขุดสระนํ้า บ่อนํ้า…สําหรับผู้เดินทางไกล บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่าน้ัน ทั้ง
กลางวันและกลางคืน ตลอดกาลทุกเมื่อ๔๘ จากนัยดังกล่าว ย่อมเป็นการช้ีนําให้ชาวพุทธได้มองเห็น
ความสําคัญของแหล่งนํ้า อันจะเป็นเหตุนํามาซึ่งความการช่วยกันรักษาแหล่งนํ้าเอาไว้ 

๔. พระวินัยปิฎกเร่ืองของสรรพสัตว์ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผู้ประพฤติธรรมให้รู้จักอนุรักษ์ชีวิต
ของสัตว์อ่ืน ๆ แม้กระทั่งทรงเตือนการใช้เลศเล่ห์ที่จะไปทําร้ายสัตว์ให้ตายไป ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์
นํ้าก็ตาม ไม่ว่าจะเอามากินเป็นอาหารหรือเอามาทําเป็นเคร่ืองใช้ก็ตาม พระองค์จึงทรงบัญญัติห้ามเอาไว้ว่า 
“ก็ภิกษุใด รู้อยู่ว่านํ้ามีสิ่งมีชีวิต รด หรือใช้ให้คนอ่ืนรดหญ้าหรือดิน ต้องอาบัติปาจิตตีย์” “ก็ภิกษุใด จงใจ
ปลงสัตว์มีชีวิต ต้องอาบัติปาจิตตีย์”๔๙

 “ก็ภิกษุใด รู้อยู่ว่านํ้ามีสัตว์มีชีวิต ก็ยังบริโภค ต้องอาบัติปาจิตตีย์”๕๐  
จากนัยดังกล่าวข้างต้น ได้ช้ีให้เห็นว่า เราไม่ควรที่ทําร้ายหรือเบียดเบียนสัตว์ เพราะสัตว์โลกทุก

ชนิดล้วนเกิดมาอย่างอิสระเสรี ไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตของใคร และไม่มีใครเป็นทาสชีวิตของใครเลย สัตว์
ทั้งหลายมีสิทธ์ิเป็นเจ้าของชีวิตของตนผู้เดียวเท่าน้ัน เพราะต่างก็รักชีวิตของตนด้วยกันทั้งน้ัน จึงไม่ควร
เบียดเบียนทําร้ายสัตว์อ่ืนพระพุทธศาสนายอมรับว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดหน่ึง ที่ล้วนเกิดแก่เจ็บตาย
เช่นเดียวกับสัตว์โลกชนิดอ่ืน ๆ แต่พระพุทธศาสนามีความเห็นแตกต่างจากปรัชญาศาสนาเทวนิยมอ่ืน ๆ ที่
สอนว่า มนุษย์และโลกเกิดจากการสร้างสรรค์ของพระเป็นเจ้า พระพุทธศาสนาเห็นว่า การที่เทพเจ้าบางองค์
คิดและเข้าใจว่าตนเองเป็นพระเป็นเจ้าก็ดี และการที่มนุษย์บางหมู่คิดและเข้าใจว่าโลกและมนุษย์เกิดจากการ
สร้างหรือเนรมิตของพระเป็นเจ้าก็ดี เป็นความคิดและความเข้าใจที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจของอวิชชา คือความไม่
รู้แจ้งสิ่งทั้งปวงตามสภาพความเป็นจริง  

                                                            
๔๗พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า. ๑๐๙-๑๑๐. 
๔๘สํ.ส. ๑๕/๔๗/๓๗. 
๔๙วิ.มหา. ๒/๓๘๓/๒๙๒. 
๕๐วิ.มหา. ๒/๓๘๘/๒๙๔. 



๑๐๘ 

พระพุทธศาสนาถือว่า สรรพสิ่งรวมทั้งมนุษย์เองด้วย เป็นสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ เกิดขึ้นและ
เป็นไปตามกฎแห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาติ ในแนวคิดของตะวันออกแตกต่างจากตะวันตก คือตะวันออกถือว่า
มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ไม่ใช่แยกออกมาต่างหาก แล้วคิดไปครอบครองธรรมชาติ ดังน้ัน มนุษย์ 
สัตว์ พืช รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา จึงต้องมีระบบการพ่ึงพา
อาศัยกันและเนื่องถึงกัน  

โดยเฉพาะศีลข้อที่ ๑ เว้นจากการฆ่าเบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์ แสดงถึงความเข้าใจขั้นพ้ืนฐาน
ของชาวพุทธที่เห็นว่า ชีวิตน้ันมีค่าควรแก่การให้ความเคารพและใส่ใจ ทุกชีวิตล้วนเป็นเพ่ือนร่วมเกิดแก่เจ็บ
ตาย ร่วมชะตากรรมเดียวกันและเข้าใจถึงสัญชาตญาณของสัตว์โลก คือความกลัวตายและความรักชีวิตของ
ตนเอง ในธรรมบท สนับสนุนต่อแนวคิดเช่นน้ีว่า “สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ย่อมสะดุ้งต่อการลงโทษ สัตว์ทั้งปวง
ย่อมกลัวต่อความตาย บุคคลทําตนให้เป็นอุปมา ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ผู้อ่ืนฆ่า” และว่า “สัตว์ทั้งหลายทั้ง
ปวง ย่อมสะดุ้งต่อการลงโทษ ชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวง บุคคลทําตนให้เป็นอุปมา ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้
ผู้อ่ืนฆ่า”๕๑ 

กรณียเมตตสูตร เสนอการเจริญเมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ โดยไม่มีขอบเขตจํากัด (เป็นอัปปมัญญา) ไว้
ว่า  

“กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์. พึงแผ่เมตตาจิตในสัตว์ทั้งหลายว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจง
เป็นผู้มีสุขมีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด สัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหน่ึงมีอยู่ เป็นสัตว์ตัว
อ่อน หรือเป็นสัตว์ตัวแข็ง ผอมหรือพี และสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ ปานกลางหรือสั้น ที่
เราเห็นแล้วหรือมิได้เห็น อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิด ขอสัตว์ทั้งหมด
น้ันจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด สัตว์อ่ืนไม่พึงข่มขู่สัตว์อ่ืน ไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหน ๆ ไม่
พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความกริ้วโกรธ เพราะความเคียดแค้น มารดาถนอมบุตร
คนเดียวผู้เกิดในตน แม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใด กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญ
เมตตามีในใจ ไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวง แม้ฉันน้ัน”๕๒ 

 

                                                            
๕๑ขุ.ธ. ๑๗/๒๐/๖๖. 
๕๒ขุ.ขุ. ๒๕/๑๐/๙. 



๑๐๙ 

ทรรศนะเรื่องบุญของพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดท่าทีไม่รุนแรงต่อสรรพสัตว์อีกด้วย ในชัปปสูตร๕๓ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าผู้ใดสาดน้ําล้างภาชนะหรือนํ้าล้างขันไป แม้ที่สัตว์ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ่อนํ้าครํา หรือบ่อ
นํ้าโสโครกข้างประตูบ้านด้วยต้ังใจว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่น้ัน จงมีชีวิตรอดด้วยสิ่งน้ัน เรากล่าวกรรมซึ่งมีการ
สาดน้ําล้างภาชนะน้ันเป็นเหตุว่า เป็นที่มาแห่งบุญ ไม่จําต้องกล่าวไปถึงในมนุษย์” 

ในมัจฉทานชาดก๕๔ แสดงว่า “พระโพธิสัตว์โยนอาหารที่เหลือลงไปในแม่นํ้าเพ่ือเลี้ยงปลา ด้วย
อํานาจของบุญน้ัน จึงทําให้รอดพ้นจากความสูญเสียทรัพย์สมบัติอันเป็นสิทธิของตน” ดังน้ัน ความเมตตา
กรุณาต่อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กจึงเป็นที่มาของบุญทั้งสิ้น บุญเป็นที่ต้องการของมนุษย์เพ่ือ
จะช่วยพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในสังสารวัฏ และสุดท้ายแล้วย่อมเข้าถึงเป้าหมายสูงสุด คือนิพพาน (ความสิ้น
กิเลส) 

ในสิกขาบทที่ ๑ สัปปาณกวรรค ปาจิตติยกัณฑ์ พระพุทธเจ้าทรงห้ามภิกษุไม่ให้ฆ่าสัตว์สิกขาบทน้ีมี
สาเหตุมาจาก พระอุทายี ซึ่งในอดีตเคยเป็นนักยิงธนู และท่านไม่ชอบอีกา จึงยิงอีกาแล้วตัดหัวมาเสียบหลาว
เรียงกัน ภิกษุทั้งหลายเห็นการกระทําของพระอุทายีไม่เหมาะสม จึงติเตียน ประณามและนําเรื่องน้ีกราบทูล
พระพุทธองค์ให้ทรงทราบ ลําดับน้ัน พระองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์สอบถามสาเหตุ เมื่อพระอุทายีรับว่าได้ทํา
เช่นน้ันจริง พระองค์ทรงติเตียนโดยประการต่าง ๆ แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่า “ภิกษุใดจงใจฆ่าสัตว์มีชีวิต 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์”๕๕ 

พระพุทธเจ้าได้ช้ีให้เห็นว่า การฆ่าสัตว์น้ันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํา ไม่ว่าเป้าหมายของการฆ่าน้ัน จะ
เป็นไปในลักษณะใด ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงตรัสกับชีวกะว่า การฆ่าสัตว์เพ่ือถวายแก่พระ
ตถาคต หรือเหล่าอริยสาวกน้ัน แทนที่จะได้รับบุญแต่กลับได้รับบาปเป็นการตอนแทน เน่ืองจากการกระทํา
ดังกล่าวน้ัน เป็นการเบียดเบียนสัตว์ ซึ่งเป็นท่าทีที่พระองค์ไม่ต้องการให้กระทํา๕๖ และพระองค์ได้ช้ีให้เห็น
ต่อไปอีกว่า คนที่ฆ่าสัตว์เอง ใช้ให้คนอ่ืนฆ่า พอใจในการฆ่า และชอบสรรเสริญการฆ่าสัตว์น้ัน เป็นเหมือนคน
ที่ถูกโยนลงไปในนรก๕๗ 

                                                            
๕๓องฺ.เอก. ๒๐/๔๙๗/๑๘๒-๑๘๔. 
๕๔ขุ.ชา. ๒๗/๗๕/๒๐๔. 
๕๕วิ.มหา. ๒/๖๓๑/๖๘๑. 
๕๖ม.ม. ๑๓/๕๕/๓๖. 
๕๗องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๖๔/๒๘๒. 



๑๑๐ 

นอกจากน้ัน พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุไม่ให้ทํากล่องเข็มที่ทําด้วยกระดูกงาช้าง 
เขาสัตว์ สิกขาบทดังกล่าว สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ไม่ให้สูญพันธ์ุได้ 

จากท่าทีดังกล่าวเป็นดัชนีที่ช้ีให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าน้ันทรงไม่ประสงค์จะให้พุทธศาสนิกชนน้ัน 
เบียดเบียน หรือทําร้ายสัตว์ต่าง ๆ เพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายน้ันล้วนเป็นเพ่ือนเกิด 
แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น 

๕. พระวินัยปิฎกเร่ืองของดิน แม้กระทั่งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดิน พระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นให้ภิกษุ
อนุรักษ์ชีวิตเอาไว้ โดยพระองค์ทรงติเตียนหมู่ภิกษุที่พากันขุดดินว่า โมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงขุด
บ้าง ใช้ให้ขุดบ้าง ซึ่งดินเล่า พวกชาวบ้านสําคัญในดินว่า มีสิ่งมีชีวิตอยู่ การกระทําของพวกเธอไม่เป็นไปเพ่ือ
ความเลื่อมในของคนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือทําคนท่ีเลื่อมใสแล้วให้เลื่อมใสย่ิงขึ้นได้เลย และพระองค์จึงทรง
บัญญัติสิกขาบทห้ามเอาไว้ “ก็ ภิกษุใด ขุด หรือใช้ให้คนอ่ืนขุดดิน ต้องอาบัติปาจิตตีย์”๕๘  

เราสามารถท่ีจะวิเคราะห์ได้ว่า นอกจากการท่ีทรงห้ามขุดดินอันจะเป็นอันตรายแก้สัตว์ที่อาศัยอยู่
ในดินแล้ว ผลเสียของการทําร้ายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินประการหนึ่งก็คือ ดินน้ัน จะมีชีวิตตามธรรมชาติของ
มันเอง และธรรมชาติจะสร้างดินให้มีชีวิตขึ้นมา สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติจึงจะเกิดความสมดุล ฉะน้ัน สิ่งที่จะ
ทําให้ดินเกิดความสมดุลน้ัน ก็คือสัตว์เล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้ดินมีชีวิต ดังน้ัน การ
ทําให้สัตว์มีชิวิตอยู่ในดินต้องตายไป ย่อมทําให้ดินตาย ดินจึงไร้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชไร่ได้ 

พระพุทธศาสนาต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 

ในสิกขาบทที่ ๑๐ มุสาวาทวรรค ปาจิตติยกัณฑ์ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุไม่ให้
ขุดดินเอง หรือใช้ให้ผู้อ่ืนขุด สิกขาบทน้ีมีสาเหตุมาจากภิกษุชาวเมืองอาฬวีทําการก่อสร้าง จึงขุดดินเองบ้าง 
ใช้ให้ผู้อ่ืนขุดบ้าง พวกชาวบ้านพากันตําหนิ ประณามว่า พระสมณะ เช้ือสายศากยบุตร เบียดเบียนดิน ซึ่ง
ชาวบ้านถือว่าเป็นของมีชีวิต คือมีอินทรีย์หน่ึง เหล่าภิกษุผู้มักน้อยสันโดษ มีความละอายนําความกราบทูล
พระพุทธเจ้า พระองค์จึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์สอบสวนหาสาเหตุ เมื่อภิกษุชาวเมืองอาฬวีรับสารภาพว่าได้ทํา
เช่นน้ันจริง พระพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า การกระทําเช่นน้ันไม่เป็นไปเพ่ือความเลื่อมใสของหมู่ชนที่ยังไม่
เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสย่ิงของหมู่ชนที่เลื่อมใสแล้ว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามว่า  

“ภิกษุใดขุดดินเอง หรือใช้ให้ผู้อ่ืนขุดดิน ต้องอาบัติปาจิตตีย์”๕๙พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท
น้ี เพ่ือมุ่งรักษาชีวิตสัตว์และรักษาสภาพดิน ทั้งรักษาศรัทธาของประชาชน เพราะประชาชนสมัยน้ันเช่ือว่าดิน
                                                            

๕๘วิ.มหา. ๒/๘๔-๘๕/๑๕๗-๑๕๘. 

๕๙วิ.มหา. ๒/๘๔-๙๐/๑๖๐. 



๑๑๑ 

มีชีวิต หากภิกษุขุดดินก็เป็นการทําลายชีวิตของดิน ไม่สมกับเป็นสมณะดินในความหมายน้ีหมายถึง ดินที่มี
ความชุ่มช่ืน ถูกฝนตกรดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน จะเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนก็ได้ ซึ่งถ้าหากดินเกิด
ความชุ่มช้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ มักมีสิ่งมีชีวิตประเภทที่ชอบอาศัยอยู่ในดินอาศัยอยู่ เมื่อพระสงฆ์ใช้จอบ 
เสียม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามขุดดิน จะทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ันล้มตายและทําให้สภาพดินเสื่อม แต่ถ้าหาก
เป็นกองดินเหนียวหรือดินร่วนแห้ง ๆ ที่ไม่มีความชุ่มช้ืนไม่นับเข้าในสิกขาบทน้ี นับได้ว่า สิกขาบทน้ีเป็นการ
อนุรักษ์ดินโดยตรงและรักษาชีวิตสัตว์โดยอ้อม 

๖. นิสสัย ๔๖๐ คือปัจจัยเคร่ืองอาศัยของบรรพชิต พระพุทธเจ้าทรงช้ีแนะไว้ว่า เมื่อพระอุปัชฌาย์ให้
อุปสมบทแก่กุลบุตรเสร็จใหม่ ๆ พึงบอกนิสสัย เพ่ือให้รู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังพุทธานุญาตเก่ียวกับ
นิสสัย ๔ ดังน้ี “ทันใดนั้นแหละ (หลังการให้อุปสมบทเสร็จใหม่ ๆ ) พึงวัดเงา พึงบอกประมาณแห่งฤดู พึงบอก
ส่วนแห่งวัน พึงบอกนิสสัย (ซึ่งมีอยู่ ๔ ประการ) ดังน้ี  

๑. บรรพชาอาศัยโภชนะ คือคําข้าวอันหาได้มาด้วยกําลังแห่งปลีแข้ง (บิณฑบาต) เธอ (ผู้ที่
ได้รับการบรรพชา-อุปสมบทแล้ว) พึงทําความอุตสาหะในการบิณฑบาตตลอดชีวิต (ของการบวช) อดิเรกลาภ
คือ ภัตถวายสงฆ์ ภัตเฉพาะสงฆ์ การนิมนต์ ภัตถวายตามสลาก ภัตถวายในปักษ์ ภัตถวายในวันอุโบสถ ภัต
ถวายในวันปาฏิบท (เป็นเพียงส่วนที่เสริมเข้ามาเท่าน้ัน)  

๒. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร (นุ่งห่มผ้าบังสุกุล) เธอพึงทําความอุตสาหะในการนุ่งห่มผ้า
บังสุกุลจีวรน้ันตลอดชีวิต อดิเรกลาภคือ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าแกมกัน (เป็น
เพียงส่วนที่เสริมเข้ามาเท่าน้ัน) (สมัยพุทธกาล ผ้าบังสุกุลจีวรหายากและผู้มีศรัทธาจะถวายผ้าจีวรสําเร็จที่
เรียกว่าคหบดีจีวรยังไม่มี ต่อมาหมอชีวกโกมารภัจจ์ได้กราบทูลขอพรจากพระพุทธเจ้า ขอให้พระสงฆ์สามารถ
รับคหบดีจีวรจากผู้มีศรัทธาถวาย พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต นับแต่น้ันมา พระสงฆ์จึงสามารถรับผ้าไตรจีวร
ที่ทายกผู้มีศรัทธาถวายได้)  

๓. บรรพชาอาศัยโคนต้นไม้เป็นเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) เธอพึงทําความอุตสาหะในการอยู่
โคนต้นไม้เป็นเสนาสนะตลอดชีวิต อดิเรกลาภคือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนช้ัน เรือนโล้น และถ้ํา (เป็น
เพียงส่วนที่เสริมเข้ามาเท่าน้ัน)  

๔. บรรพชาอาศัยนํ้ามูตรเน่าเป็นยา (เภสัช) เธอพึงทําความอุตสาหะในการอาศัยนํ้ามูตร
เน่าเป็นยาน้ันตลอดชีวิต อดิเรกลาภคือ เนยใส เนยข้น นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย (เป็นเพียงส่วนที่เสริมเข้ามา

                                                            
๖๐วิ.มหา. ๒/๑๐๒/๒๒๒. 



๑๑๒ 

เท่าน้ัน) นิสสัย ๔ ข้อที่เก่ียวกับต้นไม้คือ ข้อที่ ๓ ได้แก่ บรรพชาอาศัยโคนต้นไม้เป็นเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) 
แต่กระนั้นทรงอนุญาตให้อาศัยโคนต้นไม้ได้ ๘ เดือน ส่วนอีก ๔ เดือน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนต้องพักในที่มุงบัง 

๗. การจําพรรษา ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่จําพรรษาในฤดูฝน 
(ภิกษุมีพรรษาเท่าใด ดูจากผ่านการจําพรรษา คือวัสสานะ หมายถึงฤดูฝน มามากน้อยแค่ไหน) มีเน้ือเรื่อง 
ดังน้ี  

สมัยหน่ึง พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ สมัยน้ัน พระองค์ยังมิได้ทรง
บัญญัติให้ภิกษุอยู่จําพรรษา ภิกษุจึงเที่ยวจาริกไปตลอดทุกฤดูกาล คนทั้งหลายจึงได้กล่าวติเตียนโพนทนา
กันว่า  

“ไฉน พระสมณะ เช้ือสายพระศากยบุตร จึงได้เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูทั้ง ๓ เหยียบ
ยํ่าติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนอินทรีย์อย่างหน่ึงที่มีชีวะ ทําให้สัตว์เล็ก ๆ จํานวนมากตาย 
พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ยังพํานักอยู่ในช่วงฤดูฝน หรือแม้พวกนกต่าง ๆ ยังทํารังบนยอด
ไม้และพักอาศัยอยู่ตลอดฤดูฝน แต่ทําไมพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรยังเที่ยวจาริกไปใน
ฤดูฝน”  

ภิกษุทั้งหลายได้ยินเรื่องน้ัน จึงได้กราบทูลแด่พระพุทธเจ้า แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรง
ยกเหตุแรกเกิดน้ันขึ้นแสดงเป็นธรรมีกถาและทรงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายให้อยู่จําพรรษาว่า 
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อยู่จําพรรษาในฤดูฝน” นอกจากน้ัน พระพุทธเจ้ายังได้ทรง
แสดงสถานที่ที่ทรงผ่อนผันให้อยู่จําพรรษาได้ ดังน้ี  

๑. ในคอกสัตว์ เมื่อคอกสัตว์ย้ายไป อนุญาตให้ย้ายตามไปได้  
๒. ในหมู่พวกเกวียน 
๓. ในเรือ 

นอกจากน้ัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงสถานที่ที่ภิกษุไม่ควรอยู่จําพรรษา ดังน้ี  
๑. ห้ามจําพรรษาในโพรงไม้ 
๒. ห้ามจําพรรษาบนคาคบไม้ หรือบนก่ิงไม้ 
๓. ห้ามจําพรรษาในที่กลางแจ้ง 
๔. ห้ามจําพรรษาในที่ไม่มีเสนาสนะ 
๕. ห้ามจําพรรษาในกระท่อมผี หรือในโลงผี 
๖. ห้ามจําพรรษาในร่มหรือในกลด 



๑๑๓ 

๗. ห้ามจําพรรษาในตุ่มนํ้า๖๑ 
 

เห็นได้ว่า การที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่จําพรรษาในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา ๓ เดือน เพราะ
เป็นฤดูแห่งพืชพันธ์ุ และเป็นช่วงขยายพันธ์ุของสัตว์น้อยใหญ่ หากภิกษุเที่ยวจาริกไปอาจเหยียบข้าวกล้าและ
พืชไร่ ตลอดทั้งพืชอ่ืน ๆ ให้เกิดความเสียหายได้ หรืออาจเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้ตายได้ การเที่ยวไป
ในช่วงฤดูฝนก็ยุ่งยากไม่สะดวก ในช่วงฤดูฝน จะเป็นโอกาสให้ภิกษุพักอยู่เพ่ือศึกษาพระธรรมวินัย ปัจจุบัน 
ภิกษุมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคือ วัดหรือสํานักสงฆ์ ดังน้ัน การจําพรรษาจึงยึดวัดหรือสํานักสงฆ์เป็นสําคัญ 
  ๘. หลักธุดงควัตร ๑๓๖๒ หลักธุดงควัตรเป็นคุณเคร่ืองกําจัดกิเลส ที่ผู้สมัครใจสามารถสมาทาน
ปฏิบัติได้ เพ่ือเป็นอุบายขัดเกลากิเลสและช่วยส่งเสริมความมักน้อยและสันโดษ หลักธุดงควัตรไม่ใช่
บทบัญญัติทางวินัย มีหลักทั่วไปในการถือว่า ถ้าถือแล้วช่วยให้กรรมฐานเจริญ หรือช่วยให้กุศลธรรมเจริญ 
อกุศลธรรมเสื่อมควรถือ ถ้าถือแล้วทําให้กรรมฐานเสื่อม หรือทําให้กุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ ไม่ควร
ถือ หลักธุดงควัตรมี ๑๓ ข้อ จัดเป็น ๔ หมวดตามสิ่งที่สมาทาน ดังน้ี 

หมวดที่ ๑ จีวรปฏิสังยุตต์ หมวดเก่ียวกับจีวร 
๑. ปังสุกูลิกังคะ คือ การใช้แต่ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร 
๒. เตจีวริกังคะ คือ การครองผ้าไตรจีวร 

หมวดที่ ๒ ปิณฑปาตปฏิสังยุตต์ หมวดเก่ียวกับบิณฑบาต 
๓. ปิณฑปาติกังคะ คือ การเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร 
๔. สปทานจาริกังคะ คือ การเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับบ้านเป็นวัตร 
๕. เอกาสนิกังคะ คือ การฉันมื้อเดียว (ลุกจากที่แล้วไม่ฉันอีก) เป็นวัตร 
๖. ปัตตปิณฑิกังคะ คือ การฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร  
๗. ขลุปัจฉาภัตติกังคะ คือการลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพ่ิมอีกเป็นวัตร  

หมวดที่ ๒ เสนาสนปฏิสังยุตต์ หมวดเก่ียวกับเสนาสนะ  
๘. อารัญญิกังคะ คือ การอยู่ป่าเป็นวัตร (ป่าจะต้องอยู่ห่างจากบ้านคนอย่างน้อย ๕๐๐ 

ช่ัวธนู คือ ๒๕ เส้น) 
๙. รุกขมูลิกังคะ คือ การอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร 
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๑๐. อัพโภกาสิกังคะ คือ การอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร 
๑๑. โสสานิกังคะ คือ การอยู่ป่าช้าเป็นวัตร 
๑๒. ยถาสันถติกังคะ คือ การอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัตร  

หมวดที่ ๔ วิริยปฏิสังยุตต์ หมวดเก่ียวกับความเพียร  
๑๓. เนสัชชิกังคะคือ การน่ัง ยืน เดิน ไม่นอน เป็นวัตร  

ในหลักธุดงควัตร มีข้อปฏิบัติเก่ียวกับต้นไม้หรือป่าไม้อยู่ ๓ ข้อ คือ ข้อ ๘ อารัญญิกังคะ คือ การ
อยู่ป่าเป็นวัตร (ป่าจะต้องอยู่ห่างจากบ้านคนอย่างน้อย ๕๐๐ ช่ัวธนู คือ ๒๕ เส้น) ข้อ ๙ รุกขมูลิกังคะ คือ 
การอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร และ ข้อ ๑๑ โสสานิกังคะ คือ การอยู่ป่าช้าเป็นวัตร แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพระสงฆ์กับต้นไม้ 

เปรียบเทียบป่าไม้กับธรรมชาติของมนุษย์ 
ป่าไม้ถูกหยิบยกขึ้นแสดงลักษณะพิเศษบางประการ เป็นการเปรียบเทียบกับธรรมชาติทั้งฝ่ายดีและ

ฝ่ายไม่ดีของมนุษย์ ทําให้ผู้ฟังธรรมเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น 
๑.บุคคลเปรียบด้วยมะม่วง ๔ จําพวก    

๑) มะม่วงดิบ ผิวสุก หมายถึง การก้าว การถอย การเหลียว การแล การคู้ การ
เหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ล้วนน่าเลื่อมใส แต่ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ เหตุเกิด
แห่งทุกข์ ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

๒) มะม่วงสุก ผิวดิบ หมายถึง การก้าว ไม่น่าเลื่อมใส แต่ทราบ   
๓) มะม่วงดิบ ผิวดิบ หมายถึง การก้าว ไม่น่าเลื่อมใส ไม่ทราบ.   
๔) มะม่วงสุก ผิวสุก หมายถึง การก้าว น่าเลื่อมใส ทราบ๖๓ 

๒.บุคคลเปรียบด้วยต้นไม้ ๔ จําพวก  
๑) ต้นไม้กะพ้ี มีไม้กะพ้ีเป็นบริวาร เช่นเดียวกับคนบาป ทุศีล แม้บริวารของเขาก็

เป็นคนบาป ทุศีล    
๒) ต้นไม้กะพ้ี มีไม้แก่นเป็นบริวาร เช่นเดียวกับคนบาป ทุศีล แต่บริวารของเขามี

ศีล มีกัลยาณธรรม 
๓) ต้นไม้แก่น มีไม้กะพ้ีเป็นบริวาร เช่นเดียวกับผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม บริวาร

ของเขาไม่มีศีล ไม่มีกัลยาธรรม 
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๑๑๕ 

๔) ต้นไม้แก่น มีไม้แก่นเป็นบริวาร เช่นเดียวกับผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม บริวาร
ของเขามีศีล มีกัลยาธรรม๖๔ 

๓. ญาติมากเปรียบด้วยต้นไม้หลายต้น มีญาติมากเป็นการดี แม้ต้นไม้ที่เกิดขึ้นในป่าหลาย
ต้นรวมกันเป็นหมู่ไม้เป็นการดี ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเด่ียวถึงจะเป็นต้นไม้งอกงามใหญ่โตสักเท่าใด ลมก็ย่อมพัด
ให้โค่นล้มลงได้ 
 สิ่งแวดล้อมเหนือสามัญวิสัยมนุษย์ 

มนุษย์ควรมีท่าทีต่อสิ่งแวดล้อมเหนือสามัญวิสัย ได้แก่ สัตว์นรก เปรต เทวดา ดังน้ี 
๑. มีความเช่ือว่า สัตว์เหล่าน้ันเป็นเพ่ือนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฎ ตกอยู่

ในอํานาจของกฎแห่งกรรม เช่นเดียวกับเราน่ันเอง 
๒. มีเมตตา คือความปรารถนาให้สัตว์นรก เปรต เทวดา มีความสุข(ที่มีความสุขแล้วให้มีความสุขย่ิง 

ๆ ขึ้นไป) และกรุณา คือความสงสารคิดจะช่วยให้สัตว์นรก เปรต เทวดาพ้นทุกข์ (ที่พ้นทุกข์แล้ว ให้พ้นทุกข์
มากกว่าเดิม) 

๓. มีความเข้าใจว่า มนุษย์โลกเป็นชุมทางที่เช่ือมต่อกับความเป็นไปในภพต่าง ๆ ของตนได้ คือ ถ้า
ปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดา ให้ทําทาน รักษาศีล เป็นสัตว์นรก เปรต เพราะประกอบอกุศลกรรมบถ 

๔. มีความรู้ว่า มนุษย์ ธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมเหนือสามัญวิสัยด้วย และ
สังคม ต้องอิงอาศัยสัมพันธ์กัน ไม่ตัดขาดแยกจากกัน 

พระอริยสาวกในสมัยพุทธกาลน้ัน ล้วนมีท่าทีที่ประสานสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างเด่นชัด 
กล่าวคือ ภายหลังที่ได้มองเห็นสัจธรรมความจริงที่ปรากฏในธรรมชาติ บางรูปก็ได้เก็บความรู้สึกที่ดี ๆ ที่มีต่อ
ธรรมชาติภายนอกเอาไว้ในใจ โดยมิได้แสดงท่าทีให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ แต่ก็มีพระอริยสาวกหลายรูปด้วยกัน 
เมื่อได้อาศัยธรรมชาติภายนอก เช่น ป่าไม้ แม่นํ้า ภูเขา เป็นต้น เป็นที่บําเพ็ญสมณธรรมแล้ว ก็เกิดความ
ซาบซึ้งต่อธรรมชาติที่ได้มีคุณูปการต่อท่าน เป็นผลให้ท่านแสดงความช้ืนชมธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ ดังจะ
เห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

ก. พระอริยสาวกกับป่า พระอริยสาวกมากมายหลายรูปด้วยกัน ที่ได้ใช้ป่าเป็นเคร่ืองมือในการการ
เข้าถึงสัจธรรมความจริง และภายหลังได้เปล่งวาจาแสดงความช่ืนชมต่อธรรมชาติ เช่น 
  (๑) พระมหากัสสปะ พระอริยสาวกรูปน้ี ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งพระภิกษุที่
อยู่ป่าเป็นวัตร อีกทั้งเป็นต้นแบบแห่งพระภิกษุทั้งหลายได้ยึดเป็นแม่แบบแห่งการบําเพ็ญสมณธรรมในป่า 
                                                            

๖๔อง.จตุกฺก. ๒๑/๑๐๙/๑๔๘. 



๑๑๖ 

วิถีชีวิตของท่านนับได้ว่าเกือบทั้งหมดของการเป็นพระภิกษุก็ว่าได้ ที่ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่า ท่านจึงมีวิถีชีวิต
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และมองเห็นคุณค่าของป่าไม้ ดังจะเห็นได้จากข้อความตอนหน่ึงที่ท่านได้กล่าวช่ืน
ชมธรรมชาติเอาไว้อย่างน่าฟังว่า 
  “กลับจากบิณฑบาตแล้วขึ้นสู่ภูเขา เพ่งฌานอยู่ ปราศจากการยึดมั่น ภารกิจได้ทําเสร็จแล้ว 
ปราศจากอาสวะภูมิภาคอันประกอบด้วยระเบียบแห่งต้นกุ่มทั้งหลาย น่ารื่นรมย์ใจ กึกก้องด้วยเสียงช้างร้อง 
น่ารื่นรมย์ ล้วนแล้วด้วยภูเขา ย่อมทําให้ใจเรายินดี ภูเขามีสีเขียวประดุจเมฆงดงาม มีธารนํ้าเย็นใสสะอาด 
ดารดาษไปด้วยหญ้า ที่มีสีเหมือนแมลงทับทิมทอง”๖๕  

(๒) พระสารีบุตร ในโคลิสสานิสูตร กล่าวถึงข้อปฏิบัติสําหรับภิกษุผู้อยู่ป่า (อรัญญวาสี) 
ไว้ ๑๗ ข้อ ซึ่งภิกษุผู้อยู่ชายบ้าน (คามวาสี) ก็ควรประพฤติด้วยเช่นกัน มีเน้ือหาย่อ ๆ ดังน้ี  

“สมัยหน่ึง พระพุทธเจ้าประทับ ณ เวฬุวนาราม ใกล้กรุงราชคฤห์ พระสารีบุตรปรารภภิกษุช่ือโค
ลิสสานิ ผู้อยู่ป่า แต่มีความประพฤติย่อหย่อน (เห็นแก่ปัจจัย) มีธุระเข้ามาในที่ประชุมสงฆ์ จึงแสดงข้อปฏิบัติ
สําหรับภิกษุผู้อยู่ป่า ๑๗ ข้อ ดังน้ี 

๑. ภิกษุผู้อยู่ป่าไปในสงฆ์ พึงเคารพในเพ่ือนพรหมจรรย์ 
๒. พึงฉลาดในอาสนะ ไม่น่ังเบียดภิกษุผู้แก่กว่า ไม่น่ังกันภิกษุผู้อ่อนกว่า 
๓. ไม่พึงเข้าบ้านเกินเวลา พึงกลับแต่ยังวัน  
๔. ไม่พึงเที่ยวไปในตระกูลก่อน หรือหลังอาหาร 
๕. ไม่พึงฟุ้งซ่านและขี้บ่น    
๖. ไม่พึงเป็นคนปากกล้าพูดมาก   
๗. พึงเป็นผู้ว่าง่ายและคบมิตรที่ดี 
๘. พึงสํารวม (ทวาร) ในอินทรีย์ทั้งหลาย (สํารวม ตา หู เป็นต้น) 
๙. พึงรู้ประมาณในการบริโภคอาหาร 
๑๐. พึงประกอบความเป็นผู้ต่ืน (ไม่เห็นแก่นอน) 
๑๑. พึงลงมือทําความเพียร 
๑๒. พึงมีสติต้ังมั่น 
๑๓. พึงมีจิตต้ังมั่น 
๑๔. พึงมีปัญญา 

                                                            
๖๕ขุ.เถร. ๒๖/๑๐๖๔-๑๐๖๘/๔๐๓. 



๑๑๗ 

๑๕. พึงประกอบความเพียรในอภิธรรม วินัยเพ่ือสามารถตอบช้ีแจงได้ เมื่อมีผู้ถาม 
๑๖. พึงประกอบความเพียรในวิโมกข์อันสงบระงับ อันมิใช่รูป ก้าวล่วงรูป เพ่ือสามารถตอบช้ีแจงได้ 

เมื่อมีผู้ถาม 
๑๗. พึงประกอบความเพียรในอุตตริมนุสธรรม (ธรรมอันย่ิงของมนุษย์)  
เพ่ือสามารถตอบช้ีแจงได้ เมื่อมีผู้ถามพระมหาโมคคัลลานะถามว่า ภิกษุผู้อยู่ป่าเท่าน้ันหรือจึงควร

ประพฤติ หรือว่าแม้ภิกษุผู้อยู่ชายบ้าน ก็ควรประพฤติด้วย พระสารีบุตรตอบว่า แม้ภิกษุผู้อยู่ป่ายังควร
ประพฤติ จึงไม่จําเป็นต้องกล่าวว่า ภิกษุผู้อยู่ชายบ้านจะไม่ควรประพฤติ”๖๖ 

(๓) พระวนวัจฉะ ซึ่งเป็นบุตรของวัจฉโคตตะพราหมณ์แห่งเมืองกบิลพัสด์ุเป็นผู้เกิดในป่า 
เมื่อถูกถามว่าทําไมจึงรักป่า ท่านจึงได้กล่าวช่ืนชมการอยู่ป่าว่า“ภูเขาหินหลากหลายมีสีดังเมฆคร้ืม งาม
เรืองรอง แหล่งนํ้าเย็นใสสะอาดด้วยแมลงค่อมทอง ช่างชวนให้เรารื่นรมย์ใจเสียจริง”๖๗  

(๔) พระวนวาสีติสสเถระ พระเถระรูปน้ีน้ัน เป็นผู้ที่มีความพ่ึงพอใจในการอยู่ป่าเป็นอย่าง
ย่ิง ดังจะเห็นได้จากช่ือของท่าน ท่านได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า ไม่มีความเกรงกลัวสัตว์ในป่าเลย ตรงกัน
ข้าม กลับมีความรักในป่าและเสียงของสัตว์ป่าเหล่าน้ันฯลฯ๖๘  

ข) พระอริยสาวกกับสรรพสัตว์ และสรรพสิ่ง เมื่อกล่าวถึงความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์และ
สรรพสิ่งน้ัน พระอริยสาวกก็มิได้มีท่าทีแตกต่างจากพระพุทธเจ้าแต่ประการใด ดังจะเห็นได้จากพระติสสเถระ
ซึ่งเอาชีวิตของตนปกป้องนกกะเรียนที่กลืนกินแก้วมณีที่เป้ือนโลหิตซึ่งนายมณีการวางเอาไว้ นายมณีการ
เข้าใจผิดคิดว่าพระเถระได้ขโมย จึงพยายามท่ีจะคาดคั้นให้พระเถระยอมรับ แต่ท่านก็เกรงว่านกจะได้รับ
อันตราย จึงมิได้บอกความจริง นายมณีการจึงได้ทําร้ายร่างกายพระเถระจนเลือดออก เมื่อนกกะเรียนที่นาย
มณีการเลี้ยงเอาไว้เห็นเลือดจึงว่ิงเข้ามากิน เน่ืองจากมีความโกรธอยู่แล้ว นายมณีการจึงได้เตะนกกะเรียนจน
ตาย พระเถระเห็นว่านกกะเรียนตายแล้ว ท่านจึงได้บอกความจริงที่เกิดขึ้นให้ฟัง ในประเด็นดังกล่าวเราจะ
เห็นได้ว่า พระติสสเถระนั้นพยายามท่ีจะปกป้องชีวิตของสัตว์เอาไว้ ถึงตัวท่านเองจะถูกทําร้ายร่างกายก็
ตาม๖๙  

                                                            
๖๖ม.ม. ๑๓/๓๘๖๕ - ๓๙๘๐/๑๖๘ – ๑๗๒. 
๖๗ขุ.เถร. ๒๖/๑๒/๒๖๑. 
๖๘มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏฺฐกถา ตติโย ภาโค, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, (กรุงเทพมหานคร :    

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๗๖-๑๘๖. 
๖๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐-๔๒. 



๑๑๘ 

นอกจากน้ัน ยังมีพระจูฬกเถระซึ่งในขณะที่บําเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าน้ัน ได้มองเห็นสรรพสัตว์จึง
ได้กล่าวแสดงความช่ืนชมว่า“นกยูงทั้งหลาย มีหงอนงาม ขนหางงาม สร้อยคอเขียวงาม จะงอยปากงาม มี
เสียงไพเราะ ส่งเสียงร้องอยู่ อน่ึงแม้แผ่นดินใหญ่ก็มีหญ้าเขียวชะอุ่ม มีนํ้าชุ่มช่ืน ท้องฟ้าก็มีเมฆสวย”๗๐  

เมื่อกล่าวโดยสรุปในประเด็นน้ี จะเห็นได้ว่าพระอริยสาวกน้ัน มีท่าทีต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งใน
แง่มุมที่เป็นมิตรที่ดี อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการพยายามที่จะปกป้องดูแลรักษาสัตว์มิให้ถูกมนุษย์ทําร้าย 

ค) พระอริยสาวกกับน้ํา ถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปแล้ว แหล่งนํ้านับเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงที่มีผล
ต่อการตัดสินใจของมนุษย์ในการเลือกที่อยู่อาศัย ฉะน้ัน เราจะพบได้ว่าหมู่พระภิกษุหลายรูปด้วยกันที่
พยายามเลือกสถานที่บําเพ็ญสมณธรรมโดยอยู่ไม่ไกลจากแม่นํ้า เน่ืองจากแม่นํ้าน้ันมีคุณูปการต่อการดําเนิน
ชีวิตตลอดชีพของพระภิกษุทั้งหลาย ดังจะเห็นได้จากการที่พระภิกษุหลายรูปได้พรรณนาถึงแหล่งนํ้าตาม
ธรรมชาติอยู่เสมอ เช่น พระเอกวิหาริยเถระ ได้กล่าวถึงแหล่งนํ้าเอาไว้ว่า “จะอาบนํ้าที่ซอกภูเขาอันเยือกเย็น
ในป่าร่มรื่น มีดอกไม้บานสะพรั่ง จงกรมผู้เดียวเท่าน้ัน”๗๑  

จากสภาพการณ์ดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่า พระอริยสาวกน้ัน มีท่าทีต่อแหล่งนํ้าทางธรรมชาติในแง่ที่
ช่ืนชม เน่ืองจากท่านมองเห็นว่า แหล่งนํ้ามีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของมนุษย์ และธรรมชาติส่วนอ่ืนๆ ไม่
ว่าจะเป็นป่าหรือสัตว์ต่าง ๆ 

หากเราจะมองกันภาพรวมแล้ว จะพบได้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้น้ัน สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้
หรือทรงค้นพบ ก็คือกฎแห่งธรรมชาติน่ันเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎแห่งธรรมชาติมันมีอยู่แล้ว ไม่ว่า
พระองค์อุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม๗๒ แต่เมื่อพระองค์ได้มาค้นพบกฎดังกล่าว จึงได้นํากฎแห่งธรรมชาติน้ันมาสอน
หมู่มนุษย์ ฉะน้ัน เราจะเห็นได้ว่าหลักคําสอนในทางพุทธศาสนาล้วนประสานสอดคล้องกับกฎแห่งความเป็น
จริงทางธรรมชาติเป็นอย่างดี  

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปพระพุทธเจ้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดังน้ี 
๑. เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต เมื่อกล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ 

และปรินิพพานในป่าไม้ทั้งสิ้น ดังน้ัน ป่าไม้จึงมีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง และธรรมชาติของ
ป่าไม้น่ันเอง ได้มีส่วนสําคัญต่อการสื่อให้คนมากมายในสมัยพุทธกาลได้เข้าถึงความจริงขั้นสูงสุด คําสอนที่มี
ต่อพระสาวกน้ัน รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย ทําสมาธิตามรากไม้ โคนไม้ที่ว่าง เป็นต้น คําสอนน้ี ดูเหมือนเป็นการ
                                                            

๗๐ขุ.เถร. ๒๖/๒๑๑/๓๐๕. 
๗๑ขุ.เถร. ๒๖/๕๔๐/๓๕๐. 
๗๒องฺ.ติก. ๒๐/๑๓๗/๒๗๘-๒๗๙. 



๑๑๙ 

กําหนดแนวทางการใช้ชีวิตตามแบบของชาวพุทธโดยแท้ คือมีความสุขกับการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ รู้จักประมาณตน และรู้จักชีวิตที่สันโดษเป็นต้น 

๒. เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ พระพุทธองค์ทรงกําหนดพระวินัยสําหรับพระภิกษุและ
ภิกษุณีสงฆ์ เช่น บทบัญญัติที่ทรงห้ามทิ้งของสกปรกลงในแม่นํ้าหรือที่สาธารณะ ห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ 
ทําลายป่า ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ให้มีเมตตา กรุณา มีความกตัญญู บนพ้ืนฐานหลักธรรมเพ่ือ
อนุรักษ์ต่อธรรมชาติ  

๓. เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลจัดการวิถีชีวิตของตน ให้สอดคล้องกับวิถีทางตามธรรมชาติให้มากที่สุดและ
อาจจะถือได้ว่า การปกครอง การวางผังเมือง การวางแผนพัฒนาชุมชนและการดําเนินชีวิตประจําวันของ
บุคคลน้ัน จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ด้วย ในวนโรปสูตร ได้ยืนยันในเรื่อง
น้ีไว้ว่า “เทวดาทูลถามว่า บุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อแก่ชนพวกไหน ชนพวกไหน
ต้ังอยู่ในพระธรรมและสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์เล่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุญย่อมเจริญทั้งกลางวัน
และกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ แก่ชนที่ปลูกสวนไม้ดอกไม้ผล ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา สร้างสะพาน โรงน้ํา บ่อนํ้า 
และศาลาที่พักอาศัย ทั้งชนเหล่าน้ันยังต้ังอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล จึงไปสวรรค์อย่างแน่นอน”๗๓ 

๓.๓.๒ หลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

จากการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกในพระไตรปิฎก เกิดจากสาเหตุ ๒ ประการ 
ได้แก่  

๑. สาเหตุภายนอกหรือกายภาพ เกิดจากปัจจัย ๒ อย่าง ได้แก่ 
๑.๑ ปัจจัยทางธรรมชาติ เป็นภาวะธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดมีเองและเป็นเอง 

การแก้ไขโดยวิธีการเรียนรู้ธรรมชาติและการป้องกันและปรับตัวเพ่ืออยู่กับธรรมชาติได้ 
๑.๒ ปัจจัยจากการกระทําของมนุษย์ จะเห็นว่า เพราะมนุษย์ไม่รู้จักควบคุมการบริโภค ใช้

ธรรมชาติอย่างไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักคําว่าพอดีเป็นอย่างไร ทําให้เป็นการทําลายธรรมชาติทั้งทําลายเพ่ือ
ความบันเทิงและทําลายล้าง เป็นความต้องการธรรมชาติแบบไม่รู้จบและไม่มีขอบเขต 

๒. สาเหตุภายในหรือจิตภาพ ได้แก่ ปัจจัยจากความไม่รู้ ภาวะโลกร้อนในความหมายทาง
พระพุทธศาสนานั้น โลกหมายเอา ชีวิตก็คือโลก จึงกล่าวได้ว่า ความเสื่อมทางศีลธรรมของมนุษย์มีผลกระทบ
ต่อธรรมชาติ คือทําให้ธรรมชาติเสื่อมไปด้วย สาเหตุที่ทําให้โลกต้องประสบความพินาศอย่างน้ี สืบ
เน่ืองมาจากความไม่รู้ของมนุษย์ ได้แก่ ความไม่รู้คุณค่าของโลก ชีวิตและธรรมชาติ และความไม่รู้วิธีการอยู่
                                                            

๗๓สํ.ส. ๑๕/๙๖๖/๒๒๕. 



๑๒๐ 

กับธรรมชาติ ทําให้ใช้ธรรมชาติอย่างผิดๆ ไม่รู้จักสร้างเสริมและการอนุรักษ์ เพราะมนุษย์ขาดปัญญา น่ันเอง
จึงทําให้ตัณหา หรืออกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) ทับถมอยู่ในจิตสันดานของมนุษย์เกิดมากขึ้น จิตใจของ
มนุษย์เปรียบเหมือนที่นาซึ่งแน่นอนว่า เมื่อข้าวกล้าคือ กุศลธรรมไม่งอกงาม วัชพืชคืออกุศลธรรม ก็ย่อม
เติบโตขึ้นมาแทนที่ ครั้นแล้วอกุศลธรรมน้ัน ก็จะบีบบังคับมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาเป็นการ
ตอบสนอง พฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนที่แสดงออกมาน้ัน ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้  

จากการศึกษาเก่ียวกับปัญหาและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของโลกในพระไตรปิฎก และพระพุทธเจ้า
กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผู้วิจัยสามารถประมวลแสดงหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่เหมาะสมกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ดังน้ี 

 
 
๑. ศีล เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต 
จากพระสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า เพราะมนุษย์มีพฤติกรรมไม่ต้ังอยู่ในศีลมนุษย์จึงเกิดปัญหา 

ในอัคคัญญสูตร ได้ทรงแสดงให้รู้ว่าความไม่รู้จักควบคุมการบริโภคของมนุษย์ (ได้แก่ปัจจัย ๔ ทั้งอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ตลอดจนการประกอบอาชีพ) ซึ่งสืบเน่ืองมาจาก โลภะ โทสะ และ
โมหะ ที่ได้สั่งสมข้ึนเรื่อยๆ ทําให้เกิด สังขาร เพศ ครอบครัว และสังคมข้ึน จากสังคมที่เรียบง่ายแบบด้ังเดิม
กลับสลับซับซ้อนเพ่ิมมากย่ิงขึ้น  

ในอาทิตตปริยายสูตร๗๔ ทรงแสดงถึงความรุ่มร้อนของจิตใจ ความร้อนที่แท้จริงคือความร้อนจาก
ภายใน คือ จักษุเห็นรูป หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายได้สัมผัส ใจได้ความรู้สึก สิ่งเหล่าน้ีร้อนเพราะ
อะไร ร้อนเพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ร้อนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุ
ปายาส ฯลฯ ตัณหาเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ ๒ แบบ คือเป็นสาเหตุให้แสวงหาเพ่ือดํารงชีพและเป็นสาเหตุให้ต้อง
เวียนเกิดตายในภพอีกต่อไป และในธัมมิกสูตร ได้ทรงแสดงความเสื่อมของโลกอันเกิดจากการที่มนุษย์ไม่
ต้ังอยู่ในธรรมเริ่มจาก ผู้นําทั้งหลายประพฤติไม่เป็นธรรม ทําให้ผู้ตาม ก็ประพฤติไม่เป็นธรรม ดิน นํ้า ไฟ ลม 
ดวงดาวทั้งหลาย ก็ปรวนแปร มนุษย์อายุสั้น แม้ในกฎของธรรมนิยาม ยังทรงแสดงไว้ว่า ศีลธรรมของมนุษย์ 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ (กรรมนิยาม) มีอิทธิพลไม่แต่เพียงการทํางานของจิตของมนุษย์เอง (จิตนิยาม) 

                                                            
๗๔สํ.สฬา. ๑๘/๓๗๘/๑๘. 



๑๒๑ 

แต่ยังรวมไปถึงการสืบพันธ์ุของพืชและสัตว์ (พีชนิยาม) ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (อุตุนิยาม) โดย
เป็นไปตามกฎเก่ียวกับความสัมพันธ์และความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลาย  

เมื่อเกิดมีปัญหาและความยุ่งยากในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์เช่นน้ี จําเป็นต้องมีข้อตกลงหรือ
ข้อบัญญัติสําหรับชุมชนขึ้น เพ่ือให้คนที่อยู่ร่วมกันยึดถือปฏิบัติ เพ่ือความสงบสุขของคนในสังคมน้ัน 
ขณะเดียวกัน ก็พากันยกย่องบุคคลผู้มีความสามารถคนหนึ่งในชุมชนนั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้า เป็นผู้ดูแลรักษา
ให้การประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติที่ได้ตกลงกําหนดกันขึ้นไว้ เรียกว่า “มหาสมมต” คือผู้ที่คน
ส่วนมากยกย่องขึ้นบ้าง เรียกว่า “ขัตติยะ” คือผู้เป็นอธิบดีของเขตแดนบ้าง และเรียกว่า “ราชา” คือผู้ชุบ
ย้อมประชาชนพลเมืองด้วยธรรมบ้าง ครั้นเวลาต่อมาเมื่อมหาสมมต ขัตติยะ หรือราชาน้ันได้รับมูรธาภิเษก๗๕ 
แล้วอยู่รักษาอุโบสถในวันเพ็ญอุโบสถ ก็ได้มีจักรรัตนะเกิดขึ้น จึงทรงเป็นพระราชาผู้จักรพรรดิ เสด็จไปทรง
สั่งสอนบัญญัติ ๕ ประการ แก่มวลมนุษย์ตลอดทิศทั้ง ๔ ว่า 

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
 ๒. อทินนาทานา เวรมณี คือ เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามไิด้ให้ 
 ๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี คือ เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
 ๔. มุสาวาทา เวรมณี คือ เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 
 ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมา ได้แก่สุราและเมรัย 
อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท 

บัญญัติของพระเจ้าจักรพรรดิทั้ง ๕ ข้อน้ี จึงได้เกิดเป็นบัญญัติทางสงัคมข้ึนมา เมื่อพวกมนุษย์ได้พา
กันปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผู้ปกครองเช่นน้ัน สังคมก็เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประชาชนในชุมชนก็
อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ศีล ๕ ก็เกิดเป็นระเบียบทางสังคมในโลกมนุษย์ และเป็นของมีอยู่ตลอดเวลา 
“ปญฺจสีลํ สพฺพกาลิกํ” ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งมีกล่าวในคัมภีร์ช้ันอรรถกถาหลายคัมภีร์ว่า “พระพุทธเจ้าจะเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลกมนุษย์หรือไม่ก็ตาม ศีลมีองค์ ๕ และกุศลกรรมบถ ๑๐ ก็มีอยู่ประจําโลกเสมอ” ๗๖  

 ๑) ความหมายตามรูปศัพท์ ศีล มาจาก คําว่า “สิระ” แปลว่า สูงสุด “สีละ” แปลว่า 
เง่ือนต้น และ “สีตละ” แปลว่า เย็น “สิวะ”  แปลว่า ควรเสพ เป็นต้น๗๗  
                                                            

๗๕ที.ปา. ๑๑/๕๖/๖๕. 
๗๖องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๗๐/๒๒๑. 
๗๗สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  (เจริญ สุวฑฺฒโน), ศีลในพระพุทธศาสนา,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑.  



๑๒๒ 

คําว่า “สิระ” แปลว่า  สูงสุด, ศีรษะ หรือ ยอด ผู้ที่ได้ช่ือว่าเป็นยอดคนน้ันแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมี
ทรัพย์สิน อํานาจ ความรู้ หรือความสามารถเหนือกว่าผู้อ่ืน หากแต่อยู่ที่ความบริสุทธ์ิของศีลซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ยกย่องของเหล่าบัณฑิตว่า ผู้มีศีลย่อมประเสริฐที่สุด 

คําว่า “สีละ” แปลว่า  เง่ือนต้น หรือปกติ ปกติของคนเราน้ันย่อมรักชีวิตของตนและเห็นคุณค่า
ชีวิตของคนอ่ืน เมื่อมีความรู้สึกเช่นน้ี จึงยินดีในการรักษาศีลเพราะไม่ปรารถนาจะเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
การรักษาศีลจึงเป็นการนําไปสู่ความเป็นคนที่ปกติสมบูรณ์ 

คําว่า “สีตละ” แปลว่า เย็น ผู้ที่รักษาศีลจะมีความเย็นกาย เย็นใจ ดุจดังบุคคลผู้อาบนํ้าชําระกาย
หมดจดดีแล้ว น่ังพักอยู่ ณ ร่มไม้ใหญ่  ความสงบเยือกเย็นน้ี แม้ผู้ที่อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกปลอดภัยเย็นใจไปด้วย 

คําว่า “สิวะ” แปลว่า  ควรเสพ หรือปลอดโปร่ง ผู้ที่รักษาศีลย่อมเป็นผู้บริสุทธ์ิไม่ว่าจะนึกถึงการ
กระทําของตนเร่ืองใดก็ไม่มีสิ่งใดเป็นโทษ ไม่มีสิ่งใดเดือดร้อนกังวลใจ จึงมีชีวิตที่ปลอดโปร่งโล่งใจ และปลอด
จากเวรภัยทั้งหลาย 

ศัพท์ว่า ศีล มีรูปวิเคราะห์ว่า  
วิ. สีลติ สีลํ สีลนํ = ต้ังมั่น, มั่นคง, คงที่,(สีล = สมาธิมฺหิ)  
วิ. สีเลติ สีลยติ สีลํ สีลนํ = รองรับ, รับไว้, รับความดี, ๗๘ (สีล = อุปธารเณ) 
จากรูปวิเคราะห์ทั้ง ๒ ประโยคน้ีแปลตามหลักไวยากรณ์ว่า  (๑) สภาพใด ย่อมต้ังมั่น เพราะเหตุน้ัน 

สภาพน้ัน ช่ือว่า สีล (๒) สภาพใด ย่อมรองรับ คือว่า ย่อมทรงความดีไว้ เพราะเหตุน้ัน สภาพน้ัน ช่ือว่า สีล 
วิ. จิตฺตํ สีลติ สมาทหติ เอเตนาติ สีลํ = ธรรมเป็นเหตุสงบแห่งจิต (สีล ธาตุในความหมายว่า สงบ อ 

ปัจจัย) 
วิ. สิโนติ จิตฺตเมเตนาติ สีลํ = ธรรมเป็นเคร่ืองผูกจิตไว้ (สิ ธาตุในความหมายว่าผูก ล ปัจจัย ทีฆะ อิ 

เป็น อี) 
วิ. สีเลนฺติ กุสลธมฺเม อุปธาเรนฺติ เอเตนาติ สีลํ = ธรรมเป็นเหตุให้ดํารงกุศลธรรมไว้ได้ ( สีล ธาตุใน

ความหมายว่า ทรงไว้ อ ปัจจัย) 
 วิ. สีเลติ อุปธาเรติ ตํสมงฺคีปุคฺคลํ อปาเยสุ อุปฺปตฺตินิวารณวเสน ภุโส ธาเรตีติ สีลํ = ธรรมที่ธํารง
บุคคลผู้มีพร้อมไว้มิให้เกิดในอบาย (สีล ธาตุในความหมายว่าทรงไว้ อ ปัจจัย)๗๙ 

                                                            
๗๘หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี  ธรมธัช ป. ๙), ธาตุปฺปทีปิกา หรือ พจนานุกรมบาลี – ไทย 

แผนกธาตุ , พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘),หน้า ๔๑๒. 



๑๒๓ 

ดังน้ัน ความหมายตามรูปศัพท์ของศีล ในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ยอด ปกติ เย็น ปลอดโปร่ง 
มั่งคง รองรับความดี ธรรมเป็นเหตุสงบจิต ผูกจิต ดํารงกุศลธรรมและธํารงบุคคลไม่ให้เกิดในอบาย  

๒) ความหมายตามพระไตรปิฏก อรรถกถาและคัมภีร์ มีความหมายในประเด็นต่างๆ 
ดังน้ี  

เจตนาเป็นศลี เจตสิกเป็นศลี ความสํารวมเป็นศีล ความไม่ล่วงละเมิดเป็นศลี๘๐ (เจตนา สลีํ เจตสิกํ 
สีล ํ สํวโร สลี ํอวีติกฺกโม สีล)ํ  

ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีศีล สํารวมด้วยความสังวรในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจารและ
โคจรอยู่ (มีมารยาททางการแสดง การเคลื่อนไหว ไปมาล้วนมีความถูกต้องไม่ละเมิดศีล) เป็นผู้เห็นภัยในโทษ
ทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อย สมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ความสํารวม ความระวัง ความไม่ก้าวล่วงใน
สิกขาบททั้งหลายน้ัน น้ีเป็นศีล๘๑  

การปฏิบัติของภิกษุที่มีความสํารวมในพระปาฏิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษ
ทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ความสํารวมความระวังความไม่ก้าวล่วงใน
สิกขาบททั้งหลาย ซึ่งหมายถึงการสํารวมกาย วาจา ใจ๘๒ 

 ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยความสํารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร 
เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อย สมาทาน ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธ์น้อย ศีลขันธ์ใหญ่ ศีล
เป็นที่ต้ัง เป็นเบ้ืองต้น เป็นเคร่ืองประพฤติ เป็นความสํารวม เป็นความระวัง เป็นบาท เป็นประธานแห่งความ
ถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย น้ีเรียกว่าอธิสีลสิกขา๘๓ 

 ศีล แปลว่า หัว เย็น เกษม ดังพระบาลีว่า “อญฺเญ ปน สิรฏฺโฐ สีสฏฺโฐ สีตลฏฺโฐ สิวฏฺโฐติ เอวมาทิ
นาปิ นเยน เอตฺถ อตฺถํ วณฺณยนฺติ”  หมายความว่า สุดยอดของชีวิตคือหัว ขาดหัวไม่สามารถเจริญได้๘๔ 
                                                                                                                                                                          

๗๙พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธ
ศาสน์ชุดศัพท์วิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน้า ๗๑๐. 
 ๘๐ขุ.ปฏิ. ๓๑/๘๙/๖๔. 

๘๑ขุ.ม. ๒๙/๘๑/๗๗. 
๘๒ขุ.จู. ๓๐/๙๒/๒๔. 
๘๓ขุ.ม. ๒๙/๔๖/๔๕. 

 ๘๔พระพุทธโฆษาจารย์, วิสุทธิมรรคภาค ๑ , พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๙. 



๑๒๔ 

ดังน้ัน ความหมายตามพระไตรปิฏก อรรถกถาและคัมภีร์ คือ เจตนา เจตสิก ความสํารวม ความไม่
ล่วงละเมิดเป็นศีล  

๓) ความหมายตามปทานุกรม และพจนานุกรม ปทานุกรม บาลี – ไทย – อังกฤษ – 
สันสกฤต, สีลํ, ศีล, ปรกติ, ธรรมชาติอันสัตบุรุษพึงทรงไว้, สภาวะ, ความสํารวม, เป็นไปในอรรถคือ ๑) สภาวะ 
(สภาพ, ปกติ) ๒) สุพฺพตฺต (วัตรที่ดีงาม, ศีล)๘๕ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า ศลี น.ข้อบัญญติัทาง
พระพุทธศาสนาท่ีกําหนดการปฏิบัติกายและวาจา เช่น ศลี ๕ ศลี ๘ การรักษากายวาจาให้เรยีบร้อย เป็น
ธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม พิธีกรรมบางอย่างทางศาสนา เช่น ศลีจุม่ ศีลมหาสนิท. ( ส. ศลี ว่าความ
ประพฤติที่ดี; ป. สลี)๘๖ 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา, การรักษา
กายและวาจาให้เรียบร้อย, ข้อปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให้ต้ังอยู่ในความดีงาม, การรักษาปกติตาม
ระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความช่ัว, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัด
กายวาจาให้ดีย่ิงขึ้น, ความสุจริตทางกาย วาจาและอาชีพ, มักใช้เป็นคําเรียกอย่างง่ายสําหรับคําว่า อธิศีล
สิกขา๘๗ 

พจนานุกรม บาลี – ไทย สีล  ความสํารวม, วัตรอันงาม,  สภาวะ, ปกติ๘๘ 
ธาตุปฺปทีปิกา พจนานุกรม บาลี – ไทย แผนกธาตุ ให้ความหมายศีลไว้ ๒ นัย คือ ๑) ศีล “ต้ังมั่น, 

รับความดี ” คือการรกัษากาย วาจาให้ปราศจากโทษเช่น ศลี ๕ ศลี ๘ เป็นต้น ๒) ปกติ, ธรรมเนียม, คงที่ , 
นิสัย, เป็นพ้ืน ( เฉพาะ สลี = สมาธิมหฺิ ) ใช้ได้ตลอดทั้งดีและช่ัว ดุจพระอรยิเจ้ามีธรรมดาไม่ทําช่ัว ใช้ศัพท์ 

                                                            
๘๕พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ-สันสกฤต,

(กรุงเทพมหานคร : หจก.ศิวพร. ๒๕๑๓), หน้า ๘๓๗. 
 ๘๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :   
นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๐๓. 

๘๗พระธรรมปิกฎ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔๕. 

๘๘ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรมบาลี-ไทย. (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๙), หน้า 
๖๗๓. 



๑๒๕ 

สีล ซึ่งจะแปลว่า มคีวามไม่ทําช่ัวเป็นปกติได้ คนพาลย่อมทําช่ัวเป็นปกติ ใช้ศัพท์ สีล ซึ่งจะแปลว่า มคีวามทํา
ช่ัวเป็นพ้ืนหรือเป็นปกติได้๘๙ 

ดังน้ัน ความหมายตามปทานุกรมและพจนานุกรมของศีล ในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ความเป็น
ปกติ ความสํารวม วัตรอันดีงาม ธรรมชาติที่สัตบุรุษพึงทรงไว้ ความประพฤติดีทางกายวาจา การรักษากาย
วาจาให้เรียบร้อย และข้อปฏิบัติสําหรับควบคุมกายวาจาให้ต้ังอยู่ในความถูกต้องดีงาม 

๔) ความหมายตามนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ท่านได้ให้ความหมายไว้หลายนัย จึง
พอประมวลนํามาแสดงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ศีล หมายถึง การสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อย๙๐ อีกประการหน่ึง ศีล หมายถึง เจตนาอันคิดจะระวัง
รักษาความประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยดีงามปราศจากโทษ๙๑ 

ศีล หมายถึง ปรกติ หมายเอาใจที่สงบเป็นปกติ ไม่คิดจะประพฤติล่วงตามช้ันน้ันๆ  เพราะฉะน้ัน 
การต้ังใจรักษาอาการมิให้ประพฤติช่ัว เป็นอาการของศีล ต้ังใจรักษาไปจนจิตใจเป็นปกติ ไม่คิดล่วง ตัวศีล”๙๒   

ศีล หมายถึง จิตที่เป็นปกติ ไม่ถูกโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงํา และชักพาไปทําความช่ัว ทําความผิด 
จิตก็จะเป็นปกติเมื่อจะทําอะไรทางกายด้วยจิตที่เป็นปกติก็ย่อมจะไม่ทํากายทุจริต เมื่อจะพูดอะไรทางวาจา 
ก็ไม่พูดด้วยวจีทุจริต เมื่อจะคิดเรื่องราวอะไรทางใจ หรือทางมนะ ก็ไม่คิดเป็นมโนทุจริต เพราะฉะนั้น ใจจึง
เป็นศีล ทําทางกาย กายก็เป็นศีล ทําทางวาจา วาจาก็เป็นศีล ทําทางมนะ มนะก็เป็นศีล คนที่รักษาศีลกัน
โดยมาก รักษากันทางกาย ทางวาจา ไม่ถึงทางใจ แต่ถึงอย่างน้ันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเสียเลยเพราะกายกับวาจาจะ
ไม่ได้ทําการทุจริตต่างๆ ๙๓ 

                                                            
๘๙หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี  ธรมธัช ป. ๙), ธาตุปฺปทีปิกา หรือ พจนานุกรมบาลี – ไทย แผนก

ธาตุ, อ้างแล้ว หน้า ๔๑๓. 
 ๙๐สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท, พิมพ์ครั้งที่ ๗๘,            
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า  ๑. 
 ๙๑สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, อ้าง
แล้ว หน้า  ๔๗๔. 

๙๒สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช, พระโอวาทธรรมบรรยายเล่ม ๑ ,
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๒), หน้า ๓๔. 

๙๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๒. 



๑๒๖ 

ศีล หมายถึง การปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบการเป็นอยู่ทางภายนอก ศีลพัฒนาที่กาย ที่วาจา ให้เป็น
กายวาจาที่น่าดู ศีลเป็นพ้ืนฐานแล้วจิตจึงจะเป็นสมาธิได้ง่าย ถ้ามีศีลดี สมาธิก็มีได้ง่าย”๙๔   

ศีล หมายถึง การประพฤติดีปฏิบัติถูกตามหลักทั่วๆไป ที่มีหลักอยู่ว่า ไม่เป็นการทําให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อน ไม่ทําให้ตนเดือดร้อน ในการที่เก่ียวเน่ืองกันอยู่เป็นสังคมมนุษย์ หรือเก่ียวข้องกับภายในครอบครัว 
หรือแม้ที่สุดที่เก่ียวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้สอยต่างๆ  ที่เป็นของจําเป็นแก่ชีวิต ซึ่งทั้งหมดนั้น เราจะต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในลักษณะที่จะไม่เกิดโทษหรือเกิดอันตรายขึ้นจากสิ่งเหล่าน้ี ข้อปฏิบัติเหล่าน้ีเรียกว่า 
“ศีล”๙๕ 

ศีล หมายถึง การงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายและวาจา การควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อย
งดงาม ให้ปราศจากความมัวหมอง ไม่ให้ผิดปกติธรรมดา กล่าวคือการไม่ทําผิดไม่พูดผิดน่ันเองจัดเป็นศีล๙๖ 

ศีล หมายถึง ระเบียบความประพฤติ หรือถ้าจะพูดให้เต็มความหมายแท้จริงก็คือ ระเบียบความ
เป็นอยู่ทั้งส่วนตัวและที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายวาจา ตลอดถึงทํามาหาเลี้ยงชีพ ซึ่งได้กําหนดวาง
ไว้เพ่ือทําให้ความเป็นอยู่น้ันกลายเป็นสภาพอันเอ้ืออํานวยแก่การปฏิบัติกิจต่างๆ  ที่เป็นไปเพ่ือเข้าถึง
จุดหมายอันดีงามระเบียบความประพฤติน้ี จะมีลักษณะเป็นการปิดก้ันโอกาสที่จะทําความช่ัว และส่งเสริม
สําหรับทําความดี โดยการฝึกคนให้รู้จักความสัมพันธ์ด้านกายวาจาที่ดีงามกับสภาพแวดล้อม อันจะเป็นผล
เอ้ืออํานวยแก่การดํารงอยู่ทั้งของตนและชุมชน พร้อมกันน้ันก็เป็นการฝึกอบรมชีวิตด้านกายและวาขาของ
บุคคลให้มีความพร้อมย่ิงขึ้นในการทํากิจกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงได้เน้นความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมคือการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างมนุษย์ด้วยกัน๙๗ ศีล หมายถึง ความประพฤติดีทาง
กายและวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให้ต้ังอยู่ในความดี

                                                            
๙๔พุทธทาสภิกขุ, บรมธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๑๕), หน้า ๕-๖. 
๙๕พุทธทาสภิกขุ, คู่มือมนุษย์ (ฉบับสมบูรณ์), (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๑๕), 

หน้า ๗๑-๗๒. 
๙๖พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต) , พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ 

ชุดคําวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา สถานบันบันลือธรรม,๒๕๕๑), หน้า ๙๖๖. 
๙๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว หน้า ๔๑๙. 



๑๒๗ 

งาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่ปราศจากโทษ ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดีย่ิงขึ้น
ความสุจริตทางวาจาและอาชีพ๙๘  

ศีล หมายถึง การสํารวมระมัดระวังรักษากาย วาจาของตน ไม่ให้เกิดโทษแก่ตนเอง คนอ่ืน สังคม 
หรืออีกอย่าง หมายถึง การสํารวมระวังให้ทุกอย่างเป็นไปในทางท่ีชอบด้วยศีลธรรม กฎหมาย กฎกติกา 
ระเบียบ หลักการต่างๆ จะต้องให้อยู่ตามปกติในทุกกรณีของการกิจ ที่คนดีระดับสัตบุรุษปฏิบัติด้วยความ
สํานึกรับผิดชอบตามสมควรแก่ฐานะกรณีน้ันๆ ๙๙  

ศีล หมายถึง ปกติมารยาททางกาย ทางวาจาที่เป็นสุจริต บังเกิดขึ้นมาได้ด้วยอํานาจการสํารวมระวัง
ได้ครบถ้วน ตามกลุ่มสิกขาบทชนิดใดชนิดหน่ึง เป็นคุณความดีเบ้ืองต้นของพระพุทธศาสนา เป็นปทัฏฐาน
แห่งคุณความดีเบ้ืองสูงขึ้นไป เป็นสิกขาข้อที่ ๑ ในสิกขา ๓ ซึ่งเป็นธรรมข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา๑๐๐  

ศีล หมายถึง ปกติ คือ รักษากายและวาจาให้เป็นปกติไม่ให้พิกลพิการวิปริตผิดปกติของมนุษย์ ศีล 
แปลว่า เย็น คือ เย็นใจส่งผลให้รักษากายวาจาให้เย็นไปด้วย ศีล แปลว่า หนัก คือ ทําให้ใจหนักแน่นเหมือน
ดังศิลาแท่งทึบ ไม่ไหวติงเพราะแรงลมที่พัดมาจากทิศานุทิศ ฉันใด จิตใจของผู้มีศีลก็หนักแน่นไม่หว่ันไหว 
เพราะอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ที่มากระทบ ฉันน้ัน การรักษาศีล คือ การรักษากายวาจาให้เป็นปกติ การ
อยู่รวมกันเป็นพวกเป็นหมู่ ของคนจํานวนมากที่แตกต่างกันโดยชาติ โคตร ตระกูล วิชาความรู้ และนิสัยใจคอ 
ถ้าไม่มีศีลหรือระเบียบวินัยเป็นเคร่ืองควบคุมปล่อยให้ต่างคนต่างทําตามใจชอบ ความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยดีงาม ความลักลั่นกันย่อมจะเกิดขึ้น๑๐๑ 

ศีล หมายถึง ปกติ ที่ว่ารักษาศีลๆ  ก็คือต้ังใจ รักษาปกติของตนน่ันเอง๑๐๒ 

                                                            
 ๙๘พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้วหน้า 
๒๔๕. 
 ๙๙พระเทพดิลก ( ระแบบ  ฐิตญาโณ ), เสริมสร้างสู่สุขสันต์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทแปดสิบ
เจ็ด (๒๕๔๕) จํากัด,๒๕๔๙), หน้า ๒๔, ๒๗. 

๑๐๐พระภิกษุปาสาทิโก (พระเทพโมลี วัดราชบพิธ), แนวบรรยายอนาคาริยวินัย เล่ม ๑,
(กรุงเทพมหานคร : อํานาจการพิมพ์ , ๒๕๒๙ ), หน้า ๑๐๘. 
 ๑๐๑พระราชสีมาภรณ์, พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑-๑๐. 
 ๑๐๒ป่ิน  มุกุกันต์, พุทธศาสตร์ ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), 
หน้า ๑๘๕. 



๑๒๘ 

ศีล  หมายถึง เจตนางดเว้นความช่ัวทางกาย วาจา และทางใจด้วย เจตนางดเว้นทุจริตทางกาย วาจา 
ท่านเรียกว่าเจตนาศีล การงดเว้นจากมโนทุจริต ๓ เรียกว่า เจตสิกศีล คือศีลที่เก่ียวกับใจโดยตรง แม้ไม่ทํา
ด้วยกาย วาจา ก็ทําให้ศีลทางใจขาดได้๑๐๓ 

ศีล หมายถึง การพัฒนาด้านพฤติกรรม บ่อเกิดการดําเนินชีวิตที่สะอาดในสังคม๑๐๔ 
ศีล หมายถึง ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกกาย วาจาได้แก่วินัย กฎหมาย ระเบียบกติกาต่างๆ ๑๐๕ 

 ดังน้ัน ความหมายของศีล ตามทัศนะของนักวิชาการพระพุทธศาสนา คือ ความเป็นปกติ ข้อ
ประพฤติปฏิบัติดีทางกาย วาจา สุขภาวะทางจิตที่มีสมรรถภาพ คุณภาพและสุขภาพ ไม่ถูกครอบงําด้วยความ
โลภ โกรธ หลง ความบริสุทธ์ิ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามท้ังภายในและภายนอก และความถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักการทั่วๆ ไป 

๕) ประเภทของศีลในพระไตรปฏิก 
ในสามัญญผลสูตร ท่านได้แบ่งศีลไว้ ๓ พวกคือ 
(๑) จูฬศีล ( ภาษาไทยนิยมเรียกว่า จุลศีล ) ศีลย่อย จุลศีลน้ีกล่าวถึง ศีลที่เป็นหลักความประพฤติ

ของภิกษุมี ๒๖ ประการ ได้แก่ ๑. ละปาณาติบาต ๒. ละอทินนาทาน ๓.ละอพรหมจรรย์ ๔.ละมุสาวาท ๕. 
ละปิสุณวาจา ๖.ละผรุสวาจา ๗. ละสัมผัปลาปะ ๘. เว้นจากการพรากพีชคามและภูตคาม ๙. ฉันมื้อเดียว...งด
จากการฉันในเวลาวิกาล ๑๐. เว้นจากฟ้อนรําขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล ๑๑. 
เว้นจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเคร่ืองประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่ง
การแต่งตัว ๑๒. เว้นจากการน่ังนอนบนที่น่ังที่นอนอันสูงใหญ่ ๑๓. การรับทองและเงิน ๑๔. เว้นจากการรับ
ธัญญาหารดิบ ๑๕. เว้นจากการรับเน้ือดิบ ๑๖. เว้นจากการรับหญิงและกุมารี ๑๗. เว้นจากการรับทาสีและ
ทาส ๑๘. เว้นจากการับแพะและแกะ ๑๙. เว้นจากการรับไก่และสุกร ๒๐. เว้นจากการับช้าง โค ม้าและลา  
๒๑. เว้นจากการรับไร่นาและที่ดิน ๒๒. เว้นจากการประกอบทูตกรรมรับใช้เดินข่าว ๒๓. เว้นจากการซื้อการ
ขาย ๒๔. เว้นจากการโกงด้วยตราช่ัง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วยเครื่องตวงวัด ๒๕. เว้นจากการรับ

                                                            
๑๐๓วศิน อินทสระ, พุทธจริยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทองกราว ๒๕๔๑), หน้า 

๑๔. 
๑๐๔สุวรรณ เพชรนิล, พุทธปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายตํารามหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๒๔), หน้า ๒๑๓. 
๑๐๕สนิท ศรีคําแดง, พุทธศาสนากับหลักการศึกษา : ภาคทฤษฎีความรู้, (กรุงเทพมหานคร : 

นีลนาราการพิมพ์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๓๔. 



๑๒๙ 

สินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง ๒๖. เว้นจากการเฉือน หั่น ฟัน ฆ่า จองจํา ตีชิง ปล้นและกรรโชก การ
เป็นทูต การฉ้อโกง และเว้นจากการทําร้ายกันและกัน เป็นต้น 

(๒) มัชฌิมศีล ศีลกลาง  มัชฌิมศีลน้ี ส่วนมากจะกล่าวซ้ํากับจุลศีล แต่ได้กล่าวจําแนกช่ือวัตถุ
อย่างละเดียดเป็นชนิดๆไปจํานวนมาก มี ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑. เว้นจากการพรากพีชคามและภูตคาม ๒. เว้น
จากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว้ ๓. เว้นจากการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล ๔. เว้นจากการพนันอัน
เป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ๕. เว้นจากการน่ังนอนบนที่น่ังที่นอนอันสูงใหญ่ ๖. เว้นจากการมัววุ่นประดับ
ตกแต่งร่างกาย ๗. เว้นจากติรัจฉานกถา ๘. เว้นจากถ้อยคําทุ่มเถียงแก่งแย่ง ๙.เว้นจากการประกอบทูตกรรม
รับใช้เดินข่าว ๑๐. เว้นจากการพูดหลอกลวงเลียบเคียงทําเลศหาลาภ  

(๓) มหาศีล ศีลใหญ่ มหาศีลน้ีกล่าวถึงการห้ามติรัจฉานวิชาล้วนๆ คือการกระทํากิจที่มิใช่ของ
สมณะเป็นสิ่งที่สมณะไม่ควรกระทํา มี ๗ หมวด ได้แก่ ๑. เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ( จําพวกทํานาย
ทายทัก ทําพิธีเก่ียวกับโชคลาง เสกเป่า เป็นหมอดู หมองู หมอผี ) ๒. เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ( 
ทายลักษณะคน ลักษณะของสัตว์ ) ๓. เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ( จําพวกดูพฤกษ์ชัย ) ๔. เว้นจาก
มิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ( จําพวกทํานายจันทรคราส สุริยคราส อุกกาบาต และนักษัตรที่เป็นไปและที่ผิด
แปลกต่างๆ ) ๕. เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ( จําพวกทํานายชะตาบ้านเมือง เรื่องฝนฟ้า ภัยโรค ภัย
แล้ง ภัยทุพภิกขา เป็นต้น ) ๖. เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ( จําพวกให้ฤกษ์ แก้เคราะห์เป็นหมอเวท
มนตร์ ทรงเจ้าบวงทรวงสู่ขวัญ ) ๗. เว้นจากมิจฉาชีพด้วยติรัจฉานวิชา ( จําพวกทําพิธีบนบาน แก้บน ทําพิธี
ต้ังศาล ปลูกเรือน บวงสรวงเจ้าที่ บูชาไฟ เป็นหมอยา หมอผ่าตัด ) ๑๐๖ 

ดังน้ัน ประเภทของศีล ในพระไตรปิฎกจึงมี ๓ ประเภท คือ จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล 
ในกูฎทันตสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง ศีลโดยทรง เรียกศีลว่า “สิกขาบท” 

โดยเป็นข้อฝึกหัดและควบคุมกายวาจาของชาวพุทธ ให้ต้ังอยู่ในความดีงามว่า   “บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทาน
สิกขาบททั้งหลาย คือ งดเว้นจากปาณาติบาต งดเว้นจากอทินนาทาน งดเว้นจากกาเมสุ มิจฉาจาร งดเว้นจาก
มุสาวาท งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท น้ีแลเป็นยัญ ซึ่งใช้ทรัพย์
น้อย มีการตระเตรียมน้อย แต่มีผลานิสงส์มาก”๑๐๗ 

ในอธิโลกสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต พระพุทธเจ้าตรัส เรื่อง ศีล โดย เป็นคุณลักษณะของผู้
มีศีลว่า “ดูกรวิสาขามาตุคามในโลกน้ีเป็นผู้ งดเว้นจากปาณาติบาต งดเว้นจากอทินนาทาน งดเว้นจากกาเมสุ 
                                                            

๑๐๖ที.สี. ๙/๑๐๓-๑๒๑/๘๓-๙๓. 

 
๑๐๗ที.สี. ๙/๓๕๒/๑๔๗. 



๑๓๐ 

มิจฉาจาร งดเว้นจากมุสาวาท และงดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท 
มาตุคามเป็นผู้ ถึงพร้อมด้วยศีล อย่างน้ีแล”๑๐๘ 

พระสูตรดังกล่าวข้างต้น พระพุทธเจ้าตรัส ศีล ที่ต้องสมาทาน (ต้ังใจรักษา) เพ่ือฝึกหัดตนตามวิธี
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เป็นการลงทุนที่ไม่ต้องเตรียมหรือจัดหาสิ่งของภายนอกใด ๆ ทุกอย่างมีที่ตัวเรา 
เพียงแต่ต้ังใจงดเว้นจากความช่ัว ๕ ประการ ก็นับว่าได้ประโยชน์มาก 

ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ปัญจสีลสูตร พระพุทธเจ้าตรัสเรียก ศีล ๕ ว่า ธรรม ๕ เป็นธรรม
ของสตรีผู้ครองเรือนความว่า “ดูก่อน อนุรุทธะ มาตุคาม(หญิง) ผู้ประกอบด้วย ธรรม ๕ ประการ คือ เป็นผู้ 
งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม งดเว้นจากการพูดเท็จ งด
เว้นจากการด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท เมื่อกายแตกสลายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ 
โลกสวรรค์”๑๐๙ 

ศีล ๕ ได้แก่ การเว้นจากความช่ัว ๕ ประการสําหรับมนุษย์ ที่ต้องประพฤติปฏิบัติบุคคลที่ปรารถนา
ความเป็นมนุษย์ มีวิถีชีวิตที่ดีงาม ย่อมเห็นคุณค่าของการรักษาศีลทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือตนเอง
ให้พ้นภัย เป็นหลักประกันความม่ันคงทางสังคม ให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็น และเป็น
หลักประกันสันติภาพของโลก ดังจะเห็นได้จากเจตนาของศีลแต่ละข้อ ดังน้ี 

ศีล ข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ คือ เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วย
ตนเอง และใช้ให้คนอ่ืนฆ่า ความมุ่งหมาย เพ่ือเป็นเคร่ืองรักษาอวัยวะและชีวิตของสรรพสัตว์มิให้เบียดเบียน
กัน เพ่ือให้มนุษย์คลายความเห้ียมโหด มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันเห็นชีวิตผู้อ่ืนมีคุณค่าเท่าเทียม
กับชีวิตของตน  

ศีลข้อน้ี มุ่งคุ้มครองป้องกันชีวิต ขอบเขตของสิกขาบทข้อน้ี มีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งผู้รักษา
จะต้องละเว้น ถ้าพิจารณาในภาคสังคมและประเทศการทําสงครามกันเพียงเพราะอุดมการณ์หรือความคิดไม่
ตรงกัน ความระแวง ความโลภจะแย่งชิงทรัพยากรของประเทศอ่ืนๆ และของโลก ก่อให้เกิดสงครามฆ่าทําลาย
มนุษย์ ด้วยความหลงมัวเมาในอํานาจ และธรรมชาติแปรปรวนก็เป็นการผิดศีลข้อน้ีเหมือนกัน 

“พระพุทธศาสนาไม่นิยมการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ และมิได้สอนให้เห็นแก่ตัว 
เหยียบยํ่าคนอ่ืนหรือสัตว์อ่ืน ตรงกันข้ามทรงสอนให้เรานึกถึงอกเขาอกเรา ตราบใดที่เรา
มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว ทุกคนในโลกน้ีถือเอาแต่ประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ ก็จะ

                                                            

 ๑๐๘องฺ.อฏฐก. ๒๓/๔๙/๓๒๖. 
 ๑๐๙สํ.สฬา. ๑๘/๓๐๓/๓๒๕. 



๑๓๑ 

เบียดเบียนล้างผลาญกันไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์ป่า ใครมีกําลังกว่าก็จะแย่งชิงข่มเหงผู้มีกําลัง
น้อยกว่า การที่มนุษย์เราช่ือว่าสูงกว่าสัตว์ ก็เพราะมีคุณธรรมและระเบียบแบบแผนอันดีงาม 
รู้จักยับย้ังช่ังใจประพฤติปฏิบัติในทางที่พอเหมาะสมควร พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้มองแง่
เดียวเฉพาะที่จะเป็นฝ่ายได้เท่าน้ัน หากสอนให้มองถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนบ้าง ในที่ใดก็ตามถ้า
ไม่มีการเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้ว ในที่น้ันจะหาความผาสุกสงบไม่ได้”๑๑๐ 

 
   เห็นได้ชัดว่าปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นด้วยอํานาจของมนุษย์น้ันก็คือมิจฉาทิฐิ หรือความคิดเห็น ความ
เช่ือที่แตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องควบคุม ขัดเกลา ด้วยศีลธรรม  

การฆ่าเป็นการเพิ่มกิเลส อันที่จริงแล้วการฆ่าน้ันเป็นแรงผลักดันจากภายในคือ กิเลส และในการ
ฆ่าแต่ละครั้งน้ันเป็นการทําตามใจชอบ เมื่อกิเลสพวกน้ีเข้ามาครอบงําจิตใจแล้วก็จะทําให้เราผิดศีลข้อที่ ๑ 
ได้ง่าย ได้แก่ ตัณหา มานะ และทิฐิ  
   ตัณหา คือความอยากได้อยากเอาเพ่ือตัว ต้องการผลประโยชน์และไม่ยอมเสียสละเพ่ือใคร 
   มานะ คือความอยากให้ตัวย่ิงใหญ่ ต้องการอํานาจ ความเด่นดัง ความสําคัญหรือการครอบงําผู้อ่ืน 
ไม่ยอมใคร 
   ทิฐิ คือความยึดถือเอาแต่ความเห็นของตัว ต้องการให้เขารับเอาความคิดเห็นของตน ยึดถือใน
อุดมการณ์ของตนเป็นสําคัญ ไม่ยอมรับฟังใคร 
   เมื่อกิเลสทั้ง ๓ ตัวน้ีเข้าครอบงําจิตใจแล้วก็จะเป็นตัวบงการอยู่เบ้ืองหลังของพฤติกรรมปุถุชนทั่วไป 
ถ้าขาดสติก็จะตกอยู่ใต้อํานาจครอบงําของกิเลสเหล่าน้ี 

การฆ่าเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อม ตามหลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ให้พิจารณาถึง
ปัญหาที่ เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่จะเป็นตัวเช่ือมโยงให้มนุษย์เห็นความสําคัญของสรรพสัตว์ และ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วย โดยแสดงถึงความสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้มนุษย์สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้ เช่นเป็นห่วงโซ่อาหารเพ่ือหล่อเลี้ยงมวลมนุษยชาติ ฉะน้ันมนุษย์จะต้องเห็นคุณค่าของสรรพ
สัตว์และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วย ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติต่อสรรพสัตว์ด้วยเมตตา ไม่
ว่าสัตว์นั้นจะดุร้ายเพียงใดก็ตาม ไม่ให้มนุษย์ผูกอาฆาตพยาบาทต่อสัตว์ร้ายต่าง ๆ เมื่อมีการกระทบหระทั่ง
กัน แต่พระองค์ทรงสอนให้เราแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์เหล่าน้ัน นอกจากน้ันแล้วยังสอนให้เห็นว่าธรรมชาติ
                                                            

๑๑๐สุชีพ  ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า  ๘๐. 



๑๓๒ 

น้ันเป็นมิตรของมนุษย์ ไม่สมควรที่จะหักรานและถือว่าผู้ที่ทําลายธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรของตนน้ันเป็นคนเลว 
ดังที่ปรากฏใน ขุททกนิกายเปตวัตถุว่า “บุคคล อาศัยน่ังนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงทําลายแม้ใบของ
ต้นไม้น้ัน เพราะการประทุษร้ายมิตรเป็นความเลวทราม”๑๑๑ 
   เน่ืองจากโลกของเรามีคนโลภมาก และการแข่งขันกันแย่งชิงทรัพยากรกัน ทําให้เกิดการเบียดเบียน
กันเอง กระทบกระทั่งกัน ฆ่ากันเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้สภาพแวดล้อมเสื่อม เกิดการขาดแคน
ทรัพยากร เห็นได้ชัดว่าปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นจากอํานาจของกิเลสคือโทสะ และโลภะ ที่คนใช้เป็นเคร่ืองมือ
แสวงหาสิ่งที่สนองความสุข ความโลภ ในขณะเดียวกันก็สนองโทสะด้วยการฆ่ากันเป็นต้น เมื่อพิจารณาโดย
ละเอียดแล้ว ตัวการที่แท้จริงที่ทําให้เกิดความเร่งในการทําก็คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง การ
แก้ไขปัญหาที่จะไม่ทําความผิดความช่ัวต่าง ๆ ตามอํานาจของกิเลส ตลอดจนสามารถควบคุมกิเลสต่าง ๆ ได้
อย่างจริงจังและเต็มที่ก็ด้วยศีลข้อ ที่ ๑ 

การสร้างสันติภาพต้องระงับเวร การอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขภายในสังคม เราจะต้องมองไปท่ี
ระเบียบหรือข้อปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกัน ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป แต่โดย
พ้ืนฐานแล้วทุกชีวิตในโลกน้ันต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์ ฉะน้ันการฆ่าเป็นการเบียดเบียน
ตนเองและคนอ่ืนให้เดือดร้อน ต้องงดเว้น ไม่ควรกระทําเช่นน้ัน 
     ถ้าบุคคลภายในสังคมดําเนินชีวิตอยู่ในกรอบของศีลข้อที่ ๑ แล้วก็จะยุติการเบียดเบียน
ประทุษร้ายกัน เมื่อการเบียดเบียนประทุษร้ายกันลดลงไป ความสุข ความสงบก็จะเกิดขึ้น สัตว์ทุกประเภท 
ชีวิตทุกชีวิตก็จะอยู่กันได้อย่างไมตรีจิต การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นการดําเนินชีวิตไปในทางที่ชอบที่ควร 
แต่ถ้าวิเคราะห์ในจุดมุ่งหมายสําหรับนํามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้ว ก็เพ่ือห้ามการทําลายล้าง การเข่นฆ่า 
ดังน้ันในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ละเว้นสิ่งเหล่าน้ัน ให้มีเมตตาแผ่ไปสู่สรรพสัตว์ เพ่ือที่สรรพสัตว์จะได้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  

ศีล ข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ คือ เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ด้วย
ตนเอง และใช้ให้คนอ่ืนลัก ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ทุกคนเคารพในกรรมสิทธ์ิของผู้อ่ืนเป็นเคร่ืองป้องกัน
ทรัพย์สินของบุคคล ตลอดจนทรัพย์สินของประเทศชาติ โดยเว้นจากการประกอบอาชีพทุจริตมิจฉาชีพ ให้
แสวงหารายได้โดยสุจริต ควบคุมมิให้มีการลัก การปล้น การคอรับช่ันฯลฯ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในการหาเลี้ยง
ชีพ ศีลข้อน้ี มุ่งคุ้มครองป้องกันทรัพย์สิน แม้การนําทรัพยากรของโลกที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็น
สมบัติของส่วนรวมของมวลมนุษย์ชาติ เอาไปใช้อย่างฟุ่มเฟือย จนทําให้เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติส่งผล
                                                            

๑๑๑ขุ.เปต.  ๒๖ /๑๐๖/๑๕๐. 



๑๓๓ 

ให้เกิดวิกฤติการณ์มีความเสียหายเป็นมุมกว้างต่อโลกและมนุษย์ชาติทุกหมู่เหล่า  อทินนาทาน ละเว้นจาก
การลักขโมย ในที่น้ีหมายรวมไปถึงการละเมิดในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน การก้าวก่ายในหน้าที่การงานของผู้อ่ืน
โดยพละการ การละทิ้งหน้าที่ การสนับสนุนให้คนทําทุจริตเป็นต้น ล้วนแต่เป็นอทินนาทานทั้งน้ัน แต่ถ้ามอง
แคบเข้ามาก็หมายถึงการฉกฉวยหยิบเอา การปล้น การข่มขู่ การคดโกง ศีลข้อที่ ๒ น้ีมีความเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์เช่น การหวงทรัพย์สมบัติที่ได้หามาได้เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของ
อทินนาทาน จึงสอนให้ละเว้นและประกอบอาชีพโดยสุจริต เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข และเป็นมงคลชีวิตเป็นการกระทําที่ไม่มีโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 จุดมุ่งหมายของศีลข้อน้ีคือให้ดําเนินชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะ ให้รู้จักเลี้ยงชีวิตของตนในทางที่ชอบ
ธรรม โดยสรุปมีเหตุผลอยู่ ๒ ประการคือ ๑. ไม่ทําให้เจ้าของทรัพย์เดือนร้อน ๒. ไม่ทําให้ตนเดือดร้อนใน
ภายหลัง ที่ห้ามการลักขโมย การคดโกง การหลอกลวงเลี้ยงชีวิต ก็เพราะมุ่งเหตุผลทั้ง ๒ ประการน้ัน และใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน จะต้องดําเนินไปอย่างมีเหตุผล ใช้ปัญญาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต เพ่ือให้ถูกต้อง
ตามเหตุผลในกรณีน้ัน ๆ เพราะชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาน้ันเป็นชีวิตที่ประเสริฐ ศีลข้อที่ ๒ น้ันเป็นแนวทาง
ป้องกันทางเสียหายร้ายแรงที่สุดข้อหน่ึงคือ เป็นการทําลายความเป็นมนุษย์ การช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
โดยปกติสุขน้ัน เป็นอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาที่ ต้องการลดความทุกข์ เสริมสร้างความสุขให้แก่บุคคล
ในสังคม จุดมุ่งหมายจริง ๆ ของศีลข้อที่ ๒ คือมุ่งจะให้เกิดสันติภาพขึ้นในสังคม 
 การใช้ศีลข้อที่ ๒ เป็นระเบียบกติกา เพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขภายในสังคม แม้ว่ามนุษย์เราจะ
อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ตาม แต่โดยพ้ืนฐานแล้วทุกชีวิตในโลกน้ี ล้วนแต่ต้องการความสงบสุข และไม่
ต้องการความทุกข์ ฉะน้ัน การจะทําอะไรก็ตามที่เป็นการทําให้คนอ่ืนเดือนร้อนจะต้องงดเว้น เมื่อประพฤติ
ปฏิบัติได้เช่นน้ี จะอยู่ในสังคมใดหรือวัฒนธรรมใด ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข การแก่งแย่งแข่งขันกัน
ในการแสวงหาทรัพยากร เมื่อคนโลภมากข้ึน ทําให้เกิดปัญหาการเบียดเบียนกัน การสร้างความเจริญทาง
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เป็นการสนองความโลภ โกรธ หลงเป็นส่วนใหญ่ และเหตุที่เกิดการแย่งชิง
ผลประโยชน์กัน ก็เพราะความเห็นแก่ตัว และความเข้าใจผิด ความเห็นแก่ตัวเกิดจากกิเลส ๓ ตัวคือ โลภ 
โกรธ หลง การรักษาศีลเป็นวิธียับย้ังหรือตัดกระแสของกิเลสทั้ง ๓ ตัวน้ี ให้น้อยลงหรือไม่ให้กําเริบขึ้น ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการแย่งชิงผลประโยชน์กัน ถามว่าทําไปมนุษย์จึงมีการแย่งชิง
ผลประโยชน์กัน ตอบว่าเพราะมนุษย์เหล่าน้ันลุอํานาจแก่กิเลสท้ัง ๓ ตัวน้ัน สิ่งที่เราต้องการก็คือการละสิ่ง
เหล่าน้ัน โดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลข้อที่ ๒ การดํารงชีวิตในสังคม ก็จะเป็นการเคารพสิทธิ ใน
ชีวิต ในทรัพย์สิน ในผลประโยชน์ของกันและกัน ก็จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข 



๑๓๔ 

 ต้องแก้ไขด้วยการประกอบอาชีพที่สุดจริต งดเว้นจากการเอารับเอาเปรียบกัน มีความรักในเพ่ือน
มนุษย์โดยเห็นคนที่ตนเอาเปรียบหรือไปเบียดบังเอาทรัพย์ของคนอ่ืนมานั้น เป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ 
ตายด้วยกันทั้งสิ้น มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว เลี้ยงชีวิตโดยสุจริต เห็นความเดือดร้อนของเพ่ือนมนุษย์
จะต้องช่วยแก้ไข เมื่อมีทรัพย์สมบัติ ก็สอนให้รู้จักประมาณในการใช้จ่าย รู้จักเก็บออมรักษาทรัพย์สมบัติ
เหล่าน้ันเอวไว้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงวิธีการหรือหลักการเพ่ือแก้ปัญหาเหล่าน้ันด้วยหลักของทิฏฐธัม
มิกกัตถะประโยชน์ ๔ ประการคือ 

๑. ให้มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
๒. เมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็มีหลักในการรักษาทรัพย์ไว้โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. เพ่ือ

บริโภคใช้สอยในครอบครัว ๒. เก็บออมเอาไว้ 
๓. คบหาสมาคมกับคนดี แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์และ 
๔. รู้จักใช้สอยทรัพย์ไม่ให้ฝืดเคืองจนเกินไป ไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไป 
เมื่อทําได้เช่นน้ีแล้วบุคคลก็จะได้รับความสุขจากการมีทรัพย์ และสามารถใช้จ่ายทรัพย์ จากการที่

ไม่ต้องเป็นหน้ี และประกอบอาชีพที่สุจริต ถ้าบุคคลเหล่าน้ีดําเนินชีวิตอยู่ในกรอบของศีลข้อที่ ๒ แล้วก็จะลด
หรือเว้นจาการเบียดบังเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง และเมื่อสิ่งเหล่าน้ีลดลงไปได้
แล้ว ความสุข ความสงบก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุที่ตนได้ทําไว้ 
   การแก้ไขปัญหาในสภาพเช่นน้ีของโลกไม่สามารถแก้ได้ด้วยกฎหมาย หรือบทลงโทษใด ๆ จะให้ใคร
มาแก้ให้ไม่ได้ นอกจากจะแก้ไขที่ใจของตนเอง ของแต่ละคนโดยสร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบร่วมกัน 
รู้จักและเข้าใจในสิทธิการครอบครองทรัพย์สินโดยธรรม ข้อน้ีจําเป็นต้องนําหลักศาสนามาช่วยแก้โดยสร้าง 
เจตนางดเว้นจากการยึดครองทรัพย์สินของผู้อ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือละเว้นการกระทําที่เป็นไปในทาง
แก่งแย่งกัน อันเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันและกัน สามารถควบคุมกาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติ ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน มองเห็นโทษหรืออันตรายของการคดโกงที่มีต่อตนและสังคม ฝึกให้เกิดความรักผู้อ่ืน ความ
เสียสละทําลายความเห็นแก่ตัว ฝึกความซื่อสัตย์สุจริต ฝึกพ่ึงตนเอง ฝึกการร่วมมือกันทํางานอันเป็นการสร้าง
ความสามัคคี ทุกคนย่อมรักและหวงแหนทรัพย์สมบัติของตน ไม่ต้องการให้ใครมาลักขโมยทรัพย์สินของตน 
คนอ่ืนก็ย่อมไม่ต้องการให้ใครมาลักขโมยทรัพย์สมบัติของตนเช่นกัน ฉะน้ันจึงไม่ควรลักขโมยทรัพย์สมบัติ
ของผู้อ่ืน เมื่อคนในสังคมไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สมบัติของคนอ่ืนแล้ว ความสงบสุขก็ย่อมเกิดขึ้น 
  พระพุทธศาสนาจึงสอนให้งดเว้นจาการถือเอาทรัพย์สมบัติของใคร ๆ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วย
อาการแห่งขโมย (อทินนาทานา เวรมณี) และให้ประกอบอาชีพที่สุจริต (สัมมาอาชีวะ) ด้วย จึงจะทําให้เกิด



๑๓๕ 

สันติภาพท่ีมั่นคงในสังคมได้ แต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพ ไม่มีการบังคับให้เช่ือตาม หรือทํา
ตาม เป็นแต่เพียงบอกให้ทราบว่าอะไรดีควรทํา อะไรไม่ดีไม่ควรทํา ไม่มีเครื่องมือสนับสนุน หากรัฐใช้อํานาจ
โดยชอบธรรมสนับสนุนให้ประชาชนดําเนินตามหลักน้ี สันติภาพก็จะเกิดขึ้นในสังคมได้ 

ศีล ข้อที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ คือ เจตนางดเว้นจากการประพฤติ ผิด
ในกาม ความมุ่งหมาย เพ่ือให้มนุษย์สร้างความสมานฉันท์ ไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่สําส่อนเย่ียงสัตว์เดรัจฉาน 
หรือเป็นผู้มักมากในกาม ศีลข้อน้ีมุ่งคุ้มครองป้องกันครอบครัวมิให้แตกแยก ให้เคารพในสิทธิของกันและกัน 
ปัญหาที่เกิดจากการประพฤติผิดในศีลข้อที่ ๓ ล้วนเช่ือมโยงมาจากปัญหาในเรื่องทัศนคติและค่านิยมที่ผิด ๆ 
อีกทั้งยังได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายลุกลามไปถึงปัญหาสังคม ปัญหาจาการประพฤติผิดในกาม 
หรือกาเมสุมิจฉาจารได้ก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองการค้าประเวณีเป็นอย่างมาก เมื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวโดย
มองจากปัญหากาเมสุมิจฉาจาร แล้วจะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติแล้ว สังคมโลกในปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติตามหลัก
ของศีลข้อที่ ๓ และจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการประพฤติผิดไปจากหลักของศีลข้อที่ ๓ จนกลายเป็นค่านิยมที่ผิด
เป็นมิจฉาทิฐิ และเมื่อการประพฤติผิดดังกล่าวได้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในสังคม และกลายเป็นปัญหา
สําคัญที่นําไปสู่ปัญหานานาประการที่มีความสลับซับซ้อนย่ิง ๆ ขึ้น จนยากต่อการเยียวยาและแก้ไขได้ 
   ทางพระพุทธศาสนาเห็นว่า การแก้ไขปัญหาของการประพฤติผิดศีลข้อที่ ๓ น้ัน พระธรรมปิฎก 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงผู้บริโภคกามว่ามี ๓ พวกคือ 

๑. พวกที่บริโภคกามคุณทั้ง ๕ โดยมีความติดใจ หลงใหล หมกมุ่น ไม่รู้เท่าทันเห็นโทษ ไม่มีปัญญา
พาตัวรอดเป็นเหมือนเน้ือป่าที่ติดบ่วงและนอนทับบ่วงอยู่ ย่อมจะประสบความเสื่อมความพินาศ ถูกพรานทํา
เอาได้ตามปรารถนา 

๒. พวกที่บริโภคกามคุณ ๕ โดยไม่ติดไม่หลงใหล ไม่หมกมุ่น รู้เท่าทัน เห็นโทษ มีปัญญาพาตัวรอด
ได้ เป็นเหมือนเน้ือป่าที่นอนทับบ่วงแต่ตัวไม่ติดบ่วง ย่อมจะไม่ประสบความเสื่อม ความพินาศ ไม่ถูกพรานคือ
มารร้ายทําอะไรเอาตามปรารถนา 

๓. พวกท่ีสงัดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ได้บรรลุรูปฌาน และอรูปฌานขั้นใดขั้นหน่ึง 
ตลอดจนบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และเป็นผู้สิ้น อาสวะแล้ว (ประสบสุขประณีตสูงสุดแล้ว) ได้ช่ือว่าทําให้มาร
ตาบอด มองไม่เห็นร่องรอย ถึงภาวะที่มารมองไม่เห็น เป็นเหมือนเน้ือป่าเที่ยวไปในป่าใหญ่ จะเดิน จะยืน จะ
น่ัง จะนอนก็ปลอดโปร่งเบาใจ เพราะไม่อยู่ในสายตาของนายพราน๑๑๒ 

                                                            
๑๑๒พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว หน้า ๕๔๒ – ๕๔๓. 



๑๓๖ 

  จะเห็นได้ว่าคําสอนในพระพุทธศาสนามิได้เพ่งจะสอนให้ละเลิกความเก่ียวข้องกับกามคุณอย่าง
เดียว แต่ยังสอนให้รู้จักปฏิบัติต่อกามคุณอย่างถูกต้องโดยท่ียังคงความเป็นอิสระอยู่ได้ทั้งไม่ให้ตกไปเป็นทาส
ของกามคุณและมิให้กามคุณกลายเป็นสิ่งที่ก่อโทษ จากข้อมูลแสดงว่า กามทําให้มนุษย์น้ันมีอายุสั้น มีจิตใจ
ตกตํ่า ไม่แตกต่างไปจากสัตว์เดรัจฉาน ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการเบียดเบียนกันและปัญหาในสังคมอีกมากมาย 
ดังที่ปรากฏในทีฆนิกายปาฎิกวรรคว่า 

“ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี เขาจักไม่มีจิตคิดเคารพยําเกรงว่า น่ี
แม่ น่ีน้า น่ีพ่อ น่ีอา น่ีป้า น่ีภรรยาของอาจารย์ หรือว่าน่ีภรรยาของท่านที่เคารพทั้งหลาย 
สัตว์โลกจักถึงความสมสู่ปะปนกันหมด เปรียบเหมือนแพะ ไก่ สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก ฉะน้ัน 
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี สัตว์เหล่าน้ันต่างก็จักเกิดความอาฆาต ความ
พยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าในกันและกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับ
มารดาก็ดี บิดากับบุตรก็ดี บุตรกับบิดาก็ดี พ่ีชายกับน้องหญิงก็ดี น้องหญิงกับพ่ีชายก็ดี จัก
เกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้า นายพรานเน้ือ
เห็นเน้ือเข้าเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าฉันใด 
ฉันน้ันเหมือนกัน”๑๑๓ 

 

การแก้ปัญหาการล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๓ น้ันจะต้องแก้ไปพร้อม ๆ กัน ๓ ด้านคือ 
๑. ภายในคือ ต้องรู้จักควบคุมระวังการละเมิด ด้วยหลักของสทารสันโดษและหลักปฏิวัตร 
๒. ภายนอกคือ วัตถุกาม สิ่งย่ัวยุทางกามารมณ์ต่าง ๆ เช่นสถานเริงรมย์ต่าง ๆ 
๓. ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคกามหรืออุดมคติในการดําเนินชีวิตโดยเน้นทางวัตถุ 

 การดํารงชีวิตในสังคมของคนเรานั้นต้องอาศัยสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจพ้ืนฐานทาง
สังคม และเป็นที่หล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัว หากเป็นครอบครัวที่แตกแยกก็จะทําให้บุตร-หลานใน
ครอบครัวน้ันมีปมด้อยไปด้วย ฉะน้ันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้งดเว้นจากการประพฤติผิดต่อคู่ครองในครอบคัว
ของใคร ๆ (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) และสอนให้สามี-ภรรยา มีการสํารวมในกามารมณ์ (กามสัญญมะ หรือ
กามสังวร) คือไม่สําส่อนในเรื่องกามหรือความสําส่อนทางเพศ 
   ชีวิตมนุษย์มิใช่มีความต้องการแต่เพียงปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษา
โรคเท่าน้ัน แต่ยังต้องการความปลอดภัยในสังคม มีหลักประกันชีวิตที่แน่นอน และให้ตัวเองสุขสบายอีกด้วย 

                                                            
๑๑๓ที.ปา. ๑๑ /๔๖ /๖๓. 



๑๓๗ 

ความสุขมิใช่หมายถึงความพร้อมมูลแห่งปัจจัยภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว ยังต้องอาศัยปัจจัยภายในคือ
จิตใจประกอบด้วย จึงจะช่ือว่ามีโลกิยสุข ดังน้ันพระพุทธเจ้าจึงสอนปรัชญาแห่งการครองเรือนสําหรับ
ฆราวาสไว้อย่างน่าสนใจ ครอบครัวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดรับรู้ทุกข์สุขของกัน
และกัน จึงจําเป็นที่จะต้องพ่ึงพาวัตถุเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้ได้รับความสุข ความเจริญ และต้องมีหลักธรรม
สําหรับครองเรือนด้วย การดําเนินชีวิตของฆราวาสจะไม่มีความสุขและราบรื่นได้ ถ้าขาดหลักธรรมะหรือหลัก
ปรัชญาสําหรับการครองเรือน ซึ่งเป็นปฏิบัติที่ควรแก่การศึกษาที่แสดงไว้ ๔ ประการคือ 

๑. สัจจะ แปลว่า ความสัตย์ หรือความซื่อตรง หมายความว่ามีความประพฤติทางกาย ทางวาจา 
และทางใจซื่อตรงต่อคู่ครองของตนเอง 

๒. ทมะ คือการข่มใจไว้ หากต้องการปรับปรุงตัวเองให้เจริญก้าวหน้าแล้ว การยับย้ังตัวเองไม่ให้ก้าว
ไปสู่ความช่ัว ความผิด เพ่ือที่จะไม่นําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองและครอบครัวในภายหลัง โดยปกติแล้วมนุษย์
มักจะทําสิ่งต่าง ๆ ตามอําเภอใจ ถ้าไม่รู้จักข่มใจไว้แล้วย่อมเกิดความเสียหายในภายหลัง 

๓. ขันติ แปลว่า ความอดทน ทนตรากตรํา ทนลําบาก ทนเจ็บใจ รวมไปถึงอดทนต่ออํานาจของ
กิเลส คนที่ไม่มีขันติ มักจะทํากรรมที่สังคมตําหนิติเตียนเช่น ผิดลูกเมียผู้อ่ืนเป็นต้น 

๔. จาคะ คือการสละสิ่งของของตน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ผู้อยู่ครองเรือนย่อมได้รับประโยชน์
จากสังคม ฉะน้ันผู้อยู่ครองเรือนต้องถือเป็นหน้าที่ในการบริจาคช่วยเหลือสังคมตามความสามารถ ทั้งน้ีต้อง
คํานึงถึงจิตใจที่เสียสละด้วย๑๑๔ 
   ธรรมทั้ง ๔ ข้อน้ี เป็นพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตสําหรับครอบครัว การดําเนินชีวิตจะไม่มีความ
ราบรื่นและไม่มีความสงบสุข เพราะขาดปรัชญาการครองเรียนที่ถูกต้อง แต่ถ้ายึดตามหลักทั้ง ๔ ประการ
ข้างต้นแล้ว การครองเรือนก็จะมีความสุข ความเจริญได้ ซึ่งคุณธรรมน้ีจะช่วยส่งเสริมสันติภาพเพ่ิมจากศีล 
การดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมจะต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับบุคคลหลายฝ่าย ดังน้ันจะต้องมีหลักของ
การประพฤติที่สังคมยอมรับ เพ่ือความดีงามของตนเองและประโยชน์สุขของสังคมโดยส่วนรวม ชีวิตใน
ครอบครัวจะดีงาม หรือมีความสุข ครอบครัวจะร่มเย็นก็ด้วยปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาพฤติกรรมทาง
กาย ทางวาจา ซึ่งจะทําให้คนเป็นคนดีมีความสุข เมื่อคนอยู่ร่วมกันจะต้องมีกฎเกณฑ์ เพ่ือจัดระเบียบและ
ช่วยเอ้ือโอกาสให้ชีวิตความเป็นอยู่และกิจต่าง ๆ ดําเนินไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ของชีวิตครอบครัว สิ่ง
หน่ึงที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ของคู่สามี-ภรรยาก็คือ การปฏิบัติต่อกัน ถ้าไม่เข้าใจกันแล้วก็จะเกิดความสับสน

                                                            
๑๑๔สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๒๙๘. 



๑๓๘ 

วุ่นวาย เพ่ือแก้ไขปัญหาในส่วนของสามี-ภรรยา พระพุทธเจ้าจึงมีแนวทางที่คู่สามี-ภรรยาควรปฏิบัติตามที่
พระองค์ได้ตรัสถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยาไว้ในสิงคาลกสูตร ทีฆนิกายปาฎิกวรรคว่า 

“ภรรยาผู้เป็นทิศเบ้ืองหลังอันสามีพึงบํารุงด้วยสถาน ๕ คือ ด้วยยกย่องว่าเป็น
ภรรยา ๑ ด้วยไม่ดูหมิ่น ๑ ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ ๑ ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ ๑ ด้วยให้
เครื่องแต่งตัว ๑ 

ภรรยาผู้เป็นทิศเบ้ืองหลังอันสามีบํารุงด้วยสถาน ๕ เหล่าน้ีแล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามี
ด้วยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑ สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี ๑ ไม่ประพฤตินอกใจผัว ๑ 
รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ ๑ ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง ๑”๑๑๕ 
และพระองค์ยังทรงแสดงคู่ของสามี-ภรรยาไว้ในจตุกกนิบาตอีกว่า 

“การอยู่ร่วม ๔ ประเภท คือ ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี คือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีคือ
สามีในโลกน้ีเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ด่ืมนํ้าเมาคือสุราและ
เมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท เป็นคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระน่ี
ครอบงํา ด่าและบริภาษ สมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน แม้ภรรยาของเขาก็เป็นเช่นน้ัน ๑ ชาย
ผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา ๑ ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี ๑ ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา 
คือสามีเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ จากการลักทรัพย์ จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูด
เท็จ จากการด่ืมนํ้าเราคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท มีศีล มีกัลยาณธรรม มี
ใจปราศจากมลทินคือความตระหน่ี ไม่ด่า ไม่บริภาษสมรพราหมณ์ อยู่ครองเรือน ภรรยาก็
เป็นคนเช่นน้ัน ๑”๑๑๖ 

 
   จะเห็นได้ว่า คู่สามี-ภรรยาทั้ง ๔ คู่น้ัน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้น้ัน ก็เพ่ือประโยชน์สุขของสามี-
ภรรยา เป็นเป้าหมายสําคัญ เมื่อสามี-ภรรยาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นคุณและโทษตามที่ทรงแสดงไว้ก็จะมี
ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ครอบครัวให้ดีขึ้น และเป็นบรรทัด
ฐานที่จะทําให้คู่สามี-ภรรยาอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนกัน ทําให้ครอบครัวมีความสุข 
   การครองเรือน เป็นปัญหาชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ในพระพุทธศาสนาได้สอนหลักในการครอง
เรือน โดยเริ่มต้นจากการเลือกคู่ครองและการครองคู่ การเลือกคู่ชีวิตน้ันเป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะว่าคนท้ังสอง
                                                            

๑๑๕ที.ปา. ๑๑/๒๐๑/๑๗๐. 
๑๑๖อง.จตุกฺก. ๒๑/๕๓/๖๗. 



๑๓๙ 

น้ันจะต้องอยู่ด้วยกันนาน ฉะน้ันท่านจึงสอนให้เราเลือกคนที่มีทัศนะคติที่ตรงกัน ดังที่ปรากฏในสมชีวิสูตร 
ดังน้ี 

๑. ต้องเลือกคนที่มีพ้ืนฐานทางสติปัญญา หรือมีลักษณะนิสัยในระดับเดียวกัน หรืออย่างน้อยก็ให้
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

๒. สามีต้องมีความรู้สึกต่อภรรยาเหมือนพ่อกับลูก พ่ีกับน้อง เพ่ือนกับเพ่ือน หรือนายกับคนรับใช้ 
ในทํานองเดียงกัน ภรรยาก็จะต้องมีความรู้สึกต่อสามีเหมือนแม่กับลูก หรือพ่ีสาว-น้องสาวกับพ่ีชาย น้องชาย 
เพ่ือนกับเพ่ือน นายกับลูกน้อง หมายความว่า คู่สามีภรรยาจําเป็นต้องที่คู่ใดคู่หน่ึงใน ๔ คู่น้ีเป็นอย่างน้อย 

๓. สามีจะต้องยกย่องนับถือสถานะของภรรยา ไม่ดูหมิ่นภรรยาของตน ไม่มีหญิงอ่ืนมาเก่ียวข้องกับ
ตนในฐานะชู้สาว มอบหมายฐานะแม่บ้านให้แก่ภรรยา ให้เครื่องประดับของขวัญตามสมควรแก่โอกาส 

๔. ภรรยาจะต้องมีคุณธรรมของภรรยา คือจัดการงานอันเป็นหน้าที่ของตนให้ดี มีนํ้าใจต่อคน
ใกล้เคียงของสามี ไม่นอกใจสามีตน รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหาได้มาให้ดี เป็นคนขยันในกิจการน้อยใหญ่อัน
อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง 

๕. เมื่อทั้งคู่มีบุตรธิดา ก็ต้องทําหน้าที่มารดาบิดาที่ดี ด้วยการอบรมสั่งสอนแนะนําให้บุตรธิดาไม่ให้
ทําความช่ัว ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุตรธิดาที่ดีของมารดาบิดา เป็นกุลบุตรกุลธิดาที่ของตระกูล เป็นศิษย์
ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นคนดีของสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรธิดาได้รับการศึกษา ให้มีครอบครัวในวัยที่
สมควร มอบทรัพย์สมบัติให้ยามที่เหมาะสม๑๑๗ 
   เมื่อคู่สามี-ภรรยาปฎิบัติตามหลักการน้ีแล้ว จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร-หลาน และยังเป็น
การลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะว่าไม่มีการกดขี่อีกฝ่ายหนึ่งให้ตกตํ่าลงไป เป็นการให้เกียรติ
แก่กันและกัน ทําให้สถาบันครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุก และมีความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน (สามัคคี) 

สทารสันโดษ ท่านได้อธิบายความหมายไว้ว่า 
“ความพอใจด้วยภรรยาของตน ว่าโดยสาระคือความยินดีเฉพาะคู่ครองของตน 

แม้ว่ามองกว้าง ๆ หลักการจะเปิดให้เก่ียวกับจํานวนคู่ครอง มิได้กําหนดไว้ตายตัวว่าคนเดียว
หรือก่ีคน สุดแต่ตกลงยินยอมกันโดยสอดคล้องกับประเพณีและบัญญัติของสังคม โดยถือ
สาระว่าไม่ละเมิดต่อคู่ครองหรือของหวงห้ามที่เป็นสิทธิของผู้อ่ืน ไม่ละเมิดฝ่าฝืนความสมัคร
ใจของคู่กรณีและไม่นอกใจคู่ครองของตน เมื่อพร้อมใจกันและเป็นไปโดยเปิดเผย ไม่ละเมิด

                                                            
๑๑๗อง.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๗๒. 



๑๔๐ 

และไม่เสียความซ่ือสัตย์ต่อกันแล้วก็ไม่จัดเป็นเสีย แต่กระนั้นก็ตามเมื่อว่าโดยนิยมท่านยก
ย่องการมีคู่ครองแบบผัวเดียวเมียเดียว”๑๑๘ 

 
ศีล ข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ คือ เจตนางดเว้นจากการพูดปด พูดส่อเสียด 

พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ความมุ่งหมาย เพ่ือมีความจริงใจต่อกัน เพ่ือป้องกันความผิดปกติของคนไม่ให้พูด
เท็จ เพราะเป็นการทําลายคุณค่าของตนเอง และเพ่ือให้คนเราซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ
อันดี ให้พูดจาไพเราะไม่พูดคําหยาบ ให้คนเรามีความอยู่ร่วมกัน ด้วยความเข้าใจอันดี ศีลข้อน้ี มุ่งคุ้มครอง
ป้องกันเกียรติ การด่าและการทะเลาะวิวาทกัน และสร้างความเช่ือถือให้เกิดขึ้นแก่กันและกัน  

คําว่า “เจตนางดเว้นจากการกล่าวเท็จ” ครอบคลุมลักษณะรวม ๔ ประการคือ เว้นจากการกล่าว
คําพูดที่พูดไม่จริง คําพูดที่ไม่ส่งเสริมสามัคคี คําพูดที่ไม่ส่งเสริมความรักชอบพอกัน และคําพูดที่ไม่เป็นสาระ
ไม่เป็นประโยชน์ และเมื่อว่ากันถึงคําพูด ๔ ลักษณะน้ีแล้วต้องพูดคําพูดที่เป็นจริง คําพูดที่ส่งเสริมสามัคคี 
คําพูดที่ส่งเสริมความเมตตา คําพูดที่เอ้ืออาทรมีสาระ การพูดของมนุษย์น้ัน มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
บางคนพูดอย่างทําอย่าง บางคนปากกับใจตรงกัน คือพูดอย่างใดก็ทําอย่างน้ัน เราจะพิจารณากันในที่น้ี
เฉพาะคําพูดที่ก่อให้เกิดความไม่เช่ือมั่นต่อกันเท่าน้ัน เพราะคนเราน้ันจะดีหรือช่ัวไม่ได้อยู่ที่คําพูดเพียงอย่าง
เดียวเท่าน้ัน จะต้องดูพฤติกรรมอย่างอ่ืนประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันใน
สังคม ซึ่งก็มีทั้งคนดี (คนมีศีล) ทั้งคนไม่ดี (คนทุศีล) จะมากหรือน้อยน้ัน ก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมในสังคมน้ัน 
ๆ เป็นส่วนประกอบด้วย เพราะแต่ละคนน้ันมีพ้ืนฐานทางจิตใจที่แตกต่างกัน ดังน้ันพระพุทธเจ้าจึงแสดงศีล
ข้อ ๔ (มุสาวาทา เวรมณี) ไว้เพ่ือให้คนเรามีความซื่อสัตย์ และมีความเช่ือมั่นต่อกันแล้วจึงจะสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุข 
 ความมุ่งหมายของศีลข้อน้ีคือ เพ่ือป้องกันการทําลายประโยชน์ของตนและของผู้อ่ืนด้วย การพูดเท็จ 
และทําให้ผู้ที่รักษาศีลข้อน้ีรักษาวาจาของตนให้เป็นที่เช่ือถือได้ การทําให้ศีลข้อน้ีขาดหรือด่างพร้อยน้ันมีอยู่ 
๒ ทางคือ ทางวาจา และทางกาย การพูดเท็จ ในความหมายที่กว้างไม่ได้หมายเอาแต่เพียงการพูดเท็จ การพูด
ปด การโกหกหลอกลวงเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนกล่าวเท็จด้วย เช่น การช่วยเหลือให้คน
พูดเท็จในการลอบตัดไม้ทําลายป่า เป็นต้น ฉะน้ันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนงดเว้นจากการพูดเท็จ เพราะเป็น
บ่อเกิดของความเข้าใจผิด เป็นบ่อเกิดของการดําเนินชีวิตที่ผิด คนในแต่ละยุคแต่ละ สมัยย่อมมีทั้งคนรักสงบ 
และคนดุร้ายอยู่ปนกันไป จะให้มีเฉพาะคนดีมีศีลธรรมกันหมดทุกคนน้ันเป็นไปไม่ได้ ส่วนที่ว่าจะมีคนดีหรือ
                                                            

๑๑๘พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว หน้า ๗๗๓ – ๗๗๔. 



๑๔๑ 

คนช่ัวมากกว่ากันน้ัน เป็นอีกเรื่องหน่ึง ถ้าคนในยุคใดสมัยใดมีศีลธรรมกันมาก สังคมประเทศชาติก็จะสงบสุข
ร่มเย็นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเอารัดเอาเปรียบกัน อันเป็นเหตุให้ไม่มีความเช่ือมั่นต่อกันก็มี
น้อยลงไปด้วย อันเน่ืองมากจากคนเราโดยทั่วไปแล้วยังมีกิเลสอยู่น่ันเอง แต่ถ้ายุคใดสมัยใดมีคนช่ัวหรือคน
ทุศีลมาก ก็จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย หาความสงบสุขไม่ได้ เพราะคนส่วนมากมัวแต่คิดจะหาช่องทางเอา
รัดเอาเปรียบกัน 
 สาเหตุที่คนละเมิดศีลข้อมุสามาก เพราะศีลข้อน้ีละเมิดได้ง่ายกว่าทุกข้อ คือไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ประกอบในการล่วงละเมิด ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ ตัวอย่างเช่นจากคําที่ว่าคนไม่โกหก เป็นพ่อค้าแม่ค้า
ไม่ได้ และศีลข้อน้ีทําให้เศรษฐกิจของชาติไม่เจริญเป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีเป็นข้อแก้ตัวของผู้ที่เห็นแก่ตัว ความเห็น
แก่ตัว ทําให้เอาเปรียบคนเป็นนิสัย เห็นกันอยู่ทั่ว ๆ ไป คนเอาเปรียบผู้อ่ืนเป็นนิสัยมาจากอะไร ก็มาจากตัว
ของเราและความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้ลืมตัว ทําความผิด ทําความช่ัวต่าง ๆ ทําให้เป็นคน
อกตัญญูไม่รู้บุญคุณของใคร ความเห็นแก่ตัวทําให้เป็นคนใจดํา ทําให้ไม่สามัคคี ไม่รักษาสามัคคี ไม่มีเพ่ือน 
อีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดของการทะเลาะวิวาทกัน เป็นบ่อเกิดของการรบราฆ่าฟันกัน เป็นบ่อเกิดของการเข้าใจผิด
ต่อกัน ฉะน้ันต้องแก้ไขด้วยการรักษาศีลข้อมุสาให้บริสุทธ์ิ เบ้ืองต้นทรงสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นก่อน เมื่อได้
เว้นสิ่งที่ควรเว้นแล้ว เมื่อจําเป็นต้องพูด บุคคลก็ย่อมพูดวาจาที่ควรพูด หมายความว่า บุคคลควรพูดเท่าที่
จําเป็นต้องพูด และแม้ว่าจําเป็นต้องพูดก็ควรพูดให้ถูกกาลเวลาอีกด้วย ไม่พูดพร่ําเพร่ือจนวาจาของตนไม่มี
ราคาไม่มีใครถือเป็นประมาณ เมื่อเว้นวจีทุจริตแล้วทรงสอนให้พูดความจริง ๔ คือ พูดจริง พูดประสาน
สามัคคี พูดอ่อนหวาน และพูดมีประโยชน์ 
    ลักษณะของการพูด ที่ก่อให้เกิดความผาสุก และเป็นไปเพ่ือสันติสุขไว้หลายแห่ง ดังปรากฏใน
พระไตรปิฎก ดังต่อไปน้ี 

๑. อัปปิจฉกถา ถ้อยคําที่ชักนําให้มีความปรารถนาน้อย 
๒. สันตุฏฐิกถา ถ้อยคําที่ชักนําให้สันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ 
๓. ปวิเวกกถา ถ้อยคําที่ชักนําให้สงัดกายสงัดใจ 
๔. อสังสัคคกถา ถ้อยคําที่ชักนําไม่ระคนด้วยหมู่ 
๕. วิริยารัมภกถา ถ้อยคําที่ชักนําให้ปรารภความเพียร 
๖. สีลกถา ถ้อยคําที่ชักนําให้ต้ังอยู่ในศีล 
๗. สมาธิกถา ถ้อยคําที่ชักนําให้ทําใจให้สงบ 
๘. ปัญญากถา ถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดปัญญา 



๑๔๒ 

๙. วิมุตติกถา ถ้อยคําที่ชักนําให้ทําใจให้พ้นจากกิเลส 
๑๐. วิมุตติญาณทัสสนกถา ถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลส๑๑๙ 

 ลักษณะคําพูดข้างต้นดังกล่าว ทําให้ทราบถึงหลักแห่งคุณธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ เพ่ือเป็น
เครื่องควบคุมให้บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติตาม การไม่ยึดมั่น ในคุณธรรมคือความเช่ือมั่นต่อกันและกันได้
ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม แม้ในอดีตสมัยพุทธกาลเร่ืองดังกล่าวก็เกิดขึ้น ทําให้เกิดความแตกร้าว และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะสงฆ์ ทุกคนไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนมาโกหกลอกลวงเรา ไม่ต้องการใครมายุยงให้
แตกแยกกัน ฉะน้ันจึงไม่ควรพูดเท็จ ไม่ควรพูดให้ผู้อ่ืนเสียหาย ให้พูดแต่คําสัตย์จริง พูดคําอ่อนหวานต่อกัน 
การทะเลาะวิวาทก็ไม่มี ความสงบสุขย่อมบังเกิดขึ้น  

ศีล ข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ คือ เจตนางดเว้นจากการด่ืม
นํ้าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ความมุ่งหมาย เพ่ือให้คนมีสติสัมปชัญญะไม่
ประมาท เป็นการรักษาความเป็นปกติของคน คือ ให้มีสติ ปกติของคนย่อมมีสติมั่นคง แล้วอาศัยสติน้ัน 
เปลี่ยนแปลงกําลังกาย หรือกําลังกล้ามเน้ือให้เป็นกําลังความดีได้ ผิดกับสัตว์แม้จะมีกําลังกล้ามเน้ือมากกว่า
มนุษย์ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยน มาเป็นกําลังความดีได้ เพราะขาดสติ เพ่ือการดํารงโดยราบรื่น จึงต้องรักษา
ความเป็นปกติของคนเอาไว้  

“ปัญหาสิ่งเสพติดและสิ่งมึนเมา เป็นปัญหาที่สําคัญประการหน่ึงของสังคมไทยทุก
วันน้ี ดังจะเห็นได้จากการที่เด็กวัยรุ่นตกเป็นทาสของยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ นับแต่กัญชา
จนกระทั้งถึงเฮโรอิน และมีการกระทําที่เป็นอันตรายต่อสังคม เช่นการปล้น ทําร้ายผู้คน
สุจริต เพ่ือต้องการแย่งชิงทรัพย์สินเงินทอง ไปบําบัดความต้องการยาเสพติดของตน หรือมี
การต้ังกลุ่มมั่วสุมผู้ที่ติดยาเสพติดด้วยกัน คบคิดกันทํามิชอบ ก่อกวนความสงบสุขของ
สังคม”๑๒๐ 

 
   เห็นได้ชัดว่าสิ่งเสพติดให้โทษ นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อ
สุขภาพของผู้เสพ แล้วยังทําลายศีลธรรมและความสงบสุขของสังคมด้วย เพราะเมื่อเสพหรือด่ืมเข้าไปแล้วมัก
ประมาททําให้ขาดสติควบคุมตนเองไม่ได้ เกิดความคึกคะนองเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่นฆาตกรรม 

                                                            
๑๑๙องฺ.ทสก. ๒๔/๖๙/๑๓๐. 
๑๒๐สุพัตรา  สุภาพ, ปัญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕), หน้า 

๑๑๐. 



๑๔๓ 

โจรกรรม การข่มขืนและอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นต้น ทําให้ต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยากรไปเป็นจํานวน
มาก พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า 

“…คนผู้น้ีเป็นผู้ละการด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท 
งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท พระราชาจับเขามา
ประหารจองจําเนรเทศ หรือกระทําตามปัจจัย เพราะเหตุแห่งการงดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมา คือ 
สุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท … แต่ว่าบาปกรรมของเขาน่ันแหละย่อมบอกให้
ทราบว่า คนผู้น้ีประกอบการด่ืมนํ้าเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท แล้ว
ฆ่าหญิงหรือชายตาย ลักทรัพย์เขามาจากบ้านหรือจากป่า และเมิดประเพณีในหญิงหรือบุตรี
ของผู้อ่ืน ทําลายประโยชน์ของคฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดีด้วยมุสาวาท พระราชาจักเขามา
ประหารจองจําเนรเทศ กระทําตามปัจจัย เพราะเหตุแห่งการด่ืมนํ้าเมา คือสุราและเมรัยอัน
เป็นที่ต้ังแห่งความประมาท”๑๒๑ 

 
     เพ่ือมิให้ประมาท หรือขาดสติสัมปชัญญะปัจเจกบุคคลจึงควรเว้นจากการด่ืมสุราและเสพสิ่งเสพ
ติดอ่ืน ๆ เพราะเป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออ่ืน ๆ ได้ง่าย โทษของการเสพสิ่งเสพติดให้โทษพระพุทธเจ้าได้ตรัส
สอนสิงคลมาณพไว้ในทีฆนิกาย ปาฎิกวรรคสิงคาลกสูตรว่า 

“ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มนํ้าเมา คือ สุราและเมรัย 
อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ๖ ประการน้ี คือ ความเส่ือมทรัพย์ อันผู้ด่ืมพึงเห็นเอง ๑ ก่อ
การทะเลาะวิวาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุ เสียช่ือเสียง ๑ เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ๑ 
มีบทที่ ๖ คือ เป็นเหตุทอนกําลัง ปัญญา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบ
เนืองๆ ซึ่งการด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาทเหล่าน้ีแล”๑๒๒ 

 
   ด้วยเหตุน้ีการเสพสิ่งเสพติดต่าง ๆ จึงมีโทษมากและเหตุให้ล่วงละเมิดศีลข้ออ่ืน ๆ ได้ง่าย และกุศล
ธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมลง และอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ก็จะบังเกิดขึ้น เพราะ
ความประมาท ดังน้ันคําสอนในพระพุทธศาสนามีคํากล่าวถึงโทษของสิ่งเสพติดไว้ เริ่มต้นจากสุราเมรัย สิ่ง
เหล่าน้ีจะมีโทษมากหรือน้อยก็ตามแต่ผลิตผลของสิ่งเสพติดเหล่าน้ัน  
                                                            

๑๒๑องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๘/๒๑๓. 
๑๒๒ที.ปา. ๑๑/๑๗๙/๑๖๔. 



๑๔๔ 

   ศีล ๕ เป็นเคร่ืองมือที่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้ โดยคนนําไปประพฤติปฏิบัติแต่จะให้แก้
ได้มากน้อยเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับความต้ังใจปฏิบัติ เพราะพ้ืนฐานการรับรู้ทางใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน 
และยังมีเง่ือนไขต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาของสังคมอยู่อีกมากมาย เพราะฉะนั้นจะทําได้ก็แต่เพียงให้ลดน้อยลง แต่
อย่างน้อยก็ ๑. ลดอุบัติเหตุ ๒. ลดความเสียเวลา ๓. ลดการเสียทรัพย์ ๔. ลดการทะเลาะวิวาท ๕. ลดความ
เสื่อมสุขภาพ ๖. ลดปัญหาความเสื่อมทรามอ่ืน ๆ โดยอาศัยการน้อมนําศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเอง 
และจะสัมผัสผลน้ันด้วยตนเอง และทางฝ่ายบ้านเมืองควรปลูกฝังหรือให้ความรู้เก่ียวกับคุณและโทษของยา
เสพติดตังแต่เด็ก ๆ ไป อย่างชัดเจน โดยให้ถือว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติด้วย 
   สิ่งเสพติดเป็นความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคงอยากที่จะแก้ไขได้ เป็นโทษ
แก่ร่างกายและทางจิตใจ และแก่สังคมโดยรวมอีกทั้งยังมีผลระยะยาวคือ ทําให้สมองพิการ ความจําเสื่อม 
นอนไม่หลับ จนถึงเป็นโรคจิต สิ่งเหล่าน้ีได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี
ว่า สุราและสิ่งเสพติดทั้งหลายน้ันมีอิทธิพลในทางลบและมีบทบาทท่ีสําคัญต่อสังคมในทางทําลายในปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดี 
     การด่ืมสุราเพ่ือเข้าสังคม ถ้าไม่ด่ืมก็เข้าสังคมกับเขาไม่ได้ ตามความเป็นจริงแล้ว การที่คนเรากล่าว
อ้างถึงสังคมว่าสิ่งที่ตนต้องทําไปเช่นน้ันก็เพราะสังคม คนเช่นน้ีมีมาแล้วในอดีตดังที่พระสารีบุตรเถระได้
กล่าวแก่ธนัญชานิพราหมณ์ที่เป็นข้าราชการ แต่ฉ้อราษฎร์บังหลวง แล้วอ้างว่าที่ตนทําไปน้ันตนทําเพ่ือพ่อ
แม่ บุตรภรรยาเป็นต้นว่า 

“คนที่ทําความผิดแล้วอ้างว่า ทําเพ่ือใครก็ตาม เวลาตายไปจะบอกนาย  นิรยบาลเขา
ได้ไหมว่า ที่ตนทําผิดไปเพราะต้องทําเพ่ือคนอ่ืน ขออย่าได้ถือเป็นความผิดเลย หรือคนที่เรา
อ้างว่า เราทําความผิดไปเพ่ือพวกเขาจะไปขอร้องต่อยมบาลว่า ขออย่าได้ลงโทษเขาเลย คน ๆ 
น้ีต้องทําความผิดเพ่ือพวกตน ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีข้ออ้างเพ่ือไม่ต้องรับโทษสําหรับการกระทํา
ความผิด ไม่ว่าจะเพ่ือใครโดยใครก็ตาม”๑๒๓ 

 
    คนจํานวนหน่ึงขาดความรู้ในเร่ืองหลักการแห่งสันติภาพขั้นพ้ืนฐาน และการดํารงชีวิตที่ดีในสังคม 
จนเป็นเหตุนําไปสู่ปัญหาทางสังคม ปัญหาทางครอบครัว และถ้าบุคคลเหล่าน้ันแก้ไขปัญหาด้วยการนําเอา
คําสั่งสอนเร่ืองศีล ๕ ไปประพฤติ ปฏิบัติก็จะเกิดผลในการสร้างสรรค์สังคม 

                                                            
๑๒๓ม.ม. ๑๓/๖๘๕/๔๗๓. 



๑๔๕ 

ศีลขาด หมายถึง ศีลของผู้ที่สมาทานศีลแล้ว แต่ไม่รักษาศีลน้ันให้ดี ล่วงละเมิดเป็นประจํา ทําให้
ขาดปลาย หาที่บริสุทธ์ิจริงได้ยาก เหมือนผ้าที่ขาดชายรอบผืน หรือขาดกลางผืน  

ศีลทะลุ หมายถึง ศีลของผู้ที่ชอบล่วงละเมิดสิกขาบทกลาง ๆ แต่สิกขาบทต้น และปลายยังดีอยู่ 
เหมือนผ้าที่ทะลุเป็นช่องตรงกลางผืนเลย 

ศีลด่าง หมายถึง ศีลของผู้ที่ชอบล่วงละเมิดสิกขาบท ทีเดียว ๒ หรือ ๓ ข้อ เหมือนแม่โคด่าง ที่
กระดํากระด่าง ลายไปทั้งตัว ดําบ้าง ขาวบ้าง 

ศีลพร้อย หมายถึง ศีลของผู้ที่ชอบล่วงละเมิด คราวละสิกขาบท หรือ ล่วงคราวละองค์ สององค์ คือ 
มีศีลบริสุทธ์ิบ้าง ไม่บริสุทธ์ิบ้าง สลับกันไป๑๒๔ 

ศีลจึงเป็นไปเพ่ือควบคุมพฤติกรรม เป็นพ้ืนฐานที่จําเป็นเบ้ืองต้นสําหรับมนุษย์ในการละเว้นหรืองด
เว้นจากความช่ัว และศีลเป็นหลักธรรมในการควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาของมนุษย์ในสังคมให้
อยู่อย่างสงบสุข เพราะมนุษย์ผู้มีศีลจะมีคุณธรรมในการเคารพสิทธิของกันและกันไม่เบียดเบียนกัน มนุษย์จึง
อยู่อย่างมีความสุขเป็นคุณลักษณะของกายและวาจาที่ดํารงอยู่ด้วยความดี คือ กุศลธรรมทั้งหลาย 

๖) ประโยชน์ของศีล คือ  
๑. เพ่ือความดีงามท่ีเป็นไปโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์หรือสังคม  
๒. เพ่ือความผาสุก  
๓. เพ่ือกําราบคนหน้าด้านไม่รู้จักอาย  
๔. เพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งผู้มีศีลดีงาม  
๕. เพ่ือปิดก้ันความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อนที่จะมีในปัจจุบัน  
๖. เพ่ือบําบัดความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อนที่จะมีในภายหลัง  
๗. เพ่ือความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส  
๘. เพ่ือความเลื่อมใสย่ิงขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว  
๙. เพ่ือความดํารงมั่นแห่งสัทธรรม  
๑๐. เพ่ือส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

  ๗) อานิสงส์ของศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ มี ๕ ประการ คือ 

                                                            

 
๑๒๔กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๗), หน้า ๑๑๑-๑๑๒. 



๑๔๖ 

  ๑. ผู้มีศีลย่อม ได้โภคทรัพย์มาก ตรงกับที่พระท่านให้ศีลว่า“สีเลน โภคสัมปทา”แปลว่า 
บุคคลจะพรั่งพร้อมด้วยโภคะทรัพย์ก็เพราะศีล คือ มีทั้งอามิสโภคะและธรรมะโภคะ 
  ๒. ช่ือเสียงทางดีย่อมฟุ้งขจร น่ันคือ ความดีเป็นสิ่งที่ปกปิดไม่ได้ ปกปิดไม่มิด 
  ๓. เป็นคนแกล้วกลา้อาจหาญในที่ประชุม โดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะทักท้วงในเร่ืองความผิด  
  ๔. เมื่อจะตายย่อมมีสติสัมปชัญญะ คือ ไม่หลงตาย จิตใจแจ่มใสตายอย่างมีความสุข 
  ๕. เมื่อตายแล้วย่อมจะเข้าถึงสุคติ ในโลกสวรรค์ในระดับต่าง ๆ จะเป็นสวรรค์ ๖ ช้ัน หรือ
ช้ันใดช้ันหน่ึง หรือเป็นพรหมโลกหรือแม้แต่คุณธรรมอ่ืน ๆ จะได้มาประคับประคองให้ไปในสุคติหรือแม้แต่
พระนิพพาน๑๒๕ 
 การรักษาศีล ๕ ถือศีล ๕ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามฐานะแห่งตนน้ัน ยังผลให้ได้เป็นอริยะบุคคล
ระดับต่าง ๆ คือ ศีล ๕ ส่งผลให้เป็นพระโสดาบัน พระโสดาบันคือระดับบุคคลที่เป็น “อริยะ” ที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบระดับต้นของศาสนาพุทธ  หากใครสามารถรักษาศีล ๕ ได้อย่างเคร่งครัด ไม่บกพร่อง   ด่างพร้อย 
รักษาจนเป็นปกติ เป็นนิจศีล แม้จะอยู่ทีใด ลําบากอย่างไร มีความยุ่งยากแค่ไหน มีเหตุ  ที่จะทําให้ผิดศีล
แล้วจะต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ ไม่ข้องเก่ียวกับเรื่องจะทําให้ศีลบกพร่องท่านกล่าวว่า   น่ันคือลักษณะของ “พระ
โสดาบัน” หรือจะส่งผลให้เป็น “พระโสดาบัน” ในโอกาสต่อไป บุคคลที่รักษาศีล ๕ แล้วได้เป็นอริยบุคคล
ระดับ “โสดาบัน” เช่น นางวิสาขา นางปุณณทาสี เป็นต้น และอีกหลายๆท่านที่เพียงฟังธรรมแล้วรักษาศีล ๕ 
อย่างเคร่งครัดก็ได้เป็นพระโสดาบัน แม้จะอยู่ในร่างของฆราวาสคือ ผู้ครองเรือนอยู่ร่วมกับสังคมโลกน้ันเอง 
 นอกจากน้ี พระพุทธเจ้าได้ตรัสโทษของการละเมิดศีลไว้ในมหาปรินิพพานสูตร โดยพระองค์ตรัสแก่
ชาวปาฏลิคาม ถึงโทษของคนละเมิดศีล โดยสรุป ๕ ประการ ดังน้ี 
 ๑. เสื่อมจากโภคทรัพย์ เพราะมีความประมาทเป็นเหตุ 
 ๒. เสื่อมเสียช่ือเสียง ถูกคนติเตียน (ผู้รู้ใคร่ครวญและตเิตียน) 
 ๓. จะคบค้าสมาคมกับผู้อ่ืนก็มีความความละอายใจ เก้อเขิน 
 ๔. หลงลืมสติตาย 
 ๕. หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติวินิบาต และนรก๑๒๖ 

                                                            
 ๑๒๕วศิน อินทสระ, ศีล สมาธิ ปัญญา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๒), หน้า ๑๓๐. 

 ๑๒๖ที.ม. ๑๐/๑๔๙/๙๓. 



๑๔๗ 

สรุป ความเป็นมาของศีลน้ันสมัยแรก พวกมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนส่วนน้อย ปัญหาต่างๆใน
สังคมยังไม่ค่อยจะมี หรือหากมีก็เป็นเพียงเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ สามารถแก้ไขตกลงกันได้ ต่อมามนุษย์เพ่ิม
จํานวนมากข้ึน การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนก็ขยายใหญ่ขึ้น ปัญหาสังคมต่างๆก็เกิดขึ้น ความยุ่งยากต่างๆ ก็
ติดตามมา ดังที่ท่านกล่าวไว้ในจักกวัตติสูตร๑๒๗ และอัคคัญญสูตร๑๒๘ พอสรุปความได้ว่า เกิดมีการลักขโมย
สิ่งของของกันและกัน มีการหยิบฉวยยึดถือเอาข้าวของที่เขามิได้ให้ หรือไม่อนุญาต มีการกล่าวถ้อยคําเท็จที่
เป็นมุสาวาททั้งๆที่รู้ เกิดการฆ่ากัน มีการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง มีผู้ประพฤติผิดในกามด้วยการคบหาสมสู่
ภรรยาของคนอ่ืน 

จากพระสูตรดังกล่าวทําให้ทราบว่า การจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้น้ันต้องแก้ที่ตัวมนุษย์เอง โดยที่
มนุษย์ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลหรือให้ศีลเป็นหลักธรรมพัฒนาตนเองก่อนไปพัฒนาผู้อ่ืน และใน
การพัฒนาตนเองต้องเร่ิมที่การพัฒนาจิต การพัฒนาจิตต้องมาก่อนการพัฒนาวัตถุและเป็นรากฐานของการ
พัฒนาทางวัตถุจึงจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง หลักธรรมทางพุทธศาสนา เช่น ไตรสิกขาและ
หลักการพ่ึงตนเองเป็นต้น เป็นหลักธรรมท่ีช่วยพัฒนาบุคคลด้านจิตสํานึกและทัศนคติ หลักไตรสิกขา
ประกอบด้วยศีล สมาธิและปัญญา ในระดับต้น ศีล คือ ระเบียบวินัยที่บุคคลต้องถือปฏิบัติ คนที่ไม่มีระเบียบ
วินัยจะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ในระดับสูง ศีล คือ ความสามารถในการควบคุมกาย วาจา ใจ ให้สงบระงับ
จากกิเลสตัณหาในระดับต้น สมาธิคือการพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพ ให้ต้ังมั่นและปลอดโปร่งจนสามารถ
มองเห็นคําตอบของปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ได้ กล่าวคือ เกิดปัญหาในการแก้ไขข้อขัดข้องและเห็นโลก
ตามจริง ในระดับสูงสมาธิทําให้จิตสงบและเกิดปัญหาในการพบทางพ้นทุกข์ได้ นอกจากน้ันบุคคลที่พัฒนา
ตนเองย่อมต้องเป็นคนที่รู้จักพ่ึงตนเอง กระทําความเพียร และสร้างสรรค์ความดีด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถ
รับผิดชอบตนเองได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พ่ึง มีตน
เป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นสรณะ”๑๒๙   

แม้พระพุทธเจ้าเองทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในป่าไม้ทั้งสิ้น ดังน้ัน ป่าไม้จึงมีความสัมพันธ์
กับพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง และธรรมชาติของป่าไม้น่ันเอง ได้มีส่วนสําคัญต่อการสื่อให้คนมากมายในสมัย
พุทธกาลได้เข้าถึงความจริงขั้นสูงสุด คําสอนที่มีต่อพระสาวกน้ัน รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย ทําสมาธิตามรากไม้ 
โคนไม้ที่ว่าง เป็นต้น คําสอนน้ี ดูเหมือนเป็นการกําหนดแนวทางการใช้ชีวิตตามแบบของชาวพุทธโดยแท้ คือ
                                                            

๑๒๗ที.ปา. ๑๑/๓๓/๕๐. 
๑๒๘ที.ปา. ๑๑/๕๐/๗๑. 
๑๒๙ที.ปา. ๑๑/๕๖/๖๕. 



๑๔๘ 

มีความสุขกับการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ รู้จักประมาณตน และรู้จักชีวิตที่สันโดษเป็นต้น หลัก
คําสอนในพระพุทธศาสนา เน้นให้มนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในธรรมชาติเพ่ือที่จะใช้เป็นพ้ืนฐาน
เบ้ืองต้นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม จากน้ันจึงพัฒนาตนจากภายในออกสู่ภายนอก ศีลจึงเป็นหลักการที่
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกของมนุษย์ที่มุ่งสอนให้บุคคลเข้าใจธรรมชาติ ละความเห็นแก่ตัว และ
ดําเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับบริบทต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน ไม่เป็นทาสของตัณหา  

๒. มัตตัญญูและสันโดษ เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ พระพุทธองค์ทรงกําหนดพระวินัยสําหรับพระภิกษุและ

ภิกษุณีสงฆ์ เช่น บทบัญญัติที่ทรงห้ามทิ้งของสกปรกลงในแม่นํ้าหรือที่สาธารณะ ห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ 
ทําลายป่า ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ให้มีเมตตา กรุณา มีความกตัญญู บนพ้ืนฐานหลักธรรมเพ่ือ
อนุรักษ์ต่อธรรมชาติ  

ในอัคคัญญสูตร ได้ทรงแสดงให้รู้ว่าสาเหตุความไม่รู้จักควบคุมการบริโภคของมนุษย์มีผลอย่างไร 
หรือในจักกวัตติสูตร ได้ทรงแสดงไว้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างศีลธรรมของมนุษย์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เป็นเหตุที่มนุษย์ในยุคน้ันอายุสั้น และในปโลภสูตร ทรงแสดงว่า 
มนุษย์ ถูกความโลภครอบงํา ประกอบด้วยธรรมที่ผิด ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จึงเกิดทุพภิกขภัย ข้าวกล้า
เสีย เป็นเพลี้ย ไม่ให้ผล เพราะเหตุน้ัน มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก  

๑) ความหมายของมัตตัญญู  
มัตตัญญู หมายถึง การรู้จักประมาณ แต่ที่รับรู้กันทั่วไป หมายถึง การรู้จักประมาณในการ

บริโภคอาหาร ซึ่งหมายเอาการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติด้วย ความพอดี ความพอใจในสิ่งของตน เช่น ภิกษุ
รู้จักประมาณในการรับ และบริโภคปัจจัย ๔ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์
รู้จักประมาณในการเก็บภาษี เป็นต้น การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดีและพอใจ จะไม่เกิดโทษแก่ใครๆ มีแต่
เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปในกาลทุกเมื่อ ดังธรรมสุภาษิตที่ว่า มัตตัญญุตา สทา สาธุ ฉะน้ันการบริโภค
บางอย่างหากมากเกินไปก็เป็นโทษ หากน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอ การรู้จักประมาณในการบริโภคคือการไม่
บริโภคให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะความรู้จักประมาณสําเร็จประโยชน์ในการทุกเมื่อ ดังคําอธิบายเป็นข้อ ๆ 
ดังน้ี 
  (๑) มัตตัญญู ความเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอเหมาะพอดี เช่น รู้จักประมาณในการ
แสวงหา รู้จักประมาณในการใช้จ่ายพอเหมาะพอควร ความเป็นผู้รู้จักประมาณ หมายความรวมถึงการรู้จัก



๑๔๙ 

ความพอดี๑๓๐ เช่น ในการแสวงหาเครื่องยังชีพ ก็ต้องแสวงหาในทางที่ชอบธรรมไม่โลภมากเกินไป เมื่อหามา
ได้แล้วก็ต้องรู้จักประมาณในการใช้จ่ายด้วย ต้องไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป และต้องไม่ฝืดเคืองเดือดร้อน
จนเกินไปด้วย 
      (๒) มัตตัญญู มีความใกล้เคียงกับหลักการจัดการเศรษฐกิจตามแนวพุทธศาสตร์ ซึ่ง
ลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็คือ เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา เป็นการใช้เศรษฐศาสตร์ให้ได้คุณภาพ
ชีวิต เมื่อมีความเข้าใจในเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ก็จะขอช้ีถึงลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
กล่าวคือ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธน้ีมีลักษณะเป็นสายกลาง อาจจะเรียกว่าเศรษฐศาสตร์สายกลาง หรือ 
เศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา เพราะว่า ระบบชีวิตของพุทธศาสนาที่เรียกว่ามรรคน้ัน ก็มีช่ืออยู่แล้วว่า 
มัชฌิมาปฏิปทา องค์ของมรรคน้ันแต่ละข้อเป็นสัมมา เช่น สัมมาอาชีวะ การที่เป็นสัมมาน้ัน ก็คือ โดยถูกต้อง 
โดยถูกต้อง ก็คือ ทําให้เกิดความพอดี ความเป็นมัชฌิมา หรือ สายกลางนั้น ก็คือ ความพอดีน่ันเอง 
      (๓) มัตตัญญู เมื่อมีสัมมาอาชีวะ คือ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกต้อง ก็คือ เศรษฐกิจ
แบบทางสายกลาง หรือ เศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทาในทางพุทธศาสนา มีข้อปฏิบัติที่เต็มไปด้วยเร่ือง
มัชฌิมา ความเป็นสายกลาง ความพอดี มัตตัญญูความรู้จักประมาณ รู้จักพอดี เต็มไปหมด ตลอดจนสมตา 
เทียบกับที่เราใช้คําว่า สมดุล หรือ ดุลยภาพ คําเหล่าน้ี เป็นคําสําคัญในทางพระพุทธศาสนา ที่ว่าเป็นสาย
กลาง เป็นมัชฌิมา มีความพอดี พอประมาณ ได้ดุลยภาพ อันน้ีเป็นอย่างไร ความพอดี หรือ ทางสายกลางอยู่
ที่ไหน ความพอดี คือ จุดที่คุณภาพชีวิต กับความพึงพอใจมาบรรจบกัน หมายความว่า เป็นการได้รับความพึง
พอใจด้วยการตอบสนองความต้องการคุณภาพชีวิต เมื่อถึงจุดน้ี ก็จึงโยงกลับไปหาการบริโภค ที่กล่าวมาแล้ว
ว่า การบริโภคเป็นจุดยอดของเศรษฐกิจ 
  (๔) มัตตัญญู ตามความหมายของการบริโภค คือ ถ้าเป็นการบริโภคในทางเศรษฐศาสตร์ ก็
หมายถึง การใช้สินค้า และบริการบําบัดความต้องการ ซึ่งทําให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด แต่ในแบบพุทธ 
การบริโภค คือ การใช้สินค้า และบริการบําบัดความต้องการ ซึ่งทําให้ได้รับความพึงพอใจโดยมีคุณภาพชีวิต
เกิดขึ้น พอบริโภคก็เกิดมีคุณภาพชีวิตน้ัน น่ันคือ การบริโภคท่ีสําเร็จผล ถ้าบริโภคเฉย ๆ ได้รับความพึงพอใจ
ก็จบ แค่น้ีไม่ถือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ เพราะบริโภคแบบคลุมเครือ ทําตาม ๆ กันไปไม่เข้าใจ และไม่
คํานึงถึงเหตุผลของการบริโภค ไม่รู้ความมุ่งหมายที่แท้ของการบริโภคนั้น เมื่อบริโภคไปได้รับความพึงพอใจ
หลงเพลินไป ก็จบเท่าน้ัน แต่พึงพอใจอาจจะเกิดโทษแก่ชีวิตก็ได้ อย่างที่พูดแล้วว่า ทําให้เสียคุณภาพชีวิต 
ส่วนการได้คุณภาพชีวิต ย่อมเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ต่อไป ทําให้ชีวิตมีความดีงาม
                                                            

๑๓๐ขุ.ม. ๒๙/๙๓๑/๕๙๓. 



๑๕๐ 

ย่ิงขึ้น ฉะน้ัน เศรษฐศาสตร์จึงไปสัมพันธ์กับการมีชีวิตของมนุษย์ทั้งหมด ที่จะเป็นอยู่อย่างดี มีชีวิตที่ดีงาม 
ทําสังคมให้มีสันติสุข โดยนัยน้ี ถ้าเศรษฐศาสตร์จะมีความหมายอย่างแท้จริง เศรษฐศาสตร์จะต้องมีส่วนใน
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในการทําให้มนุษย์มีความสามารถที่จะดํารงชีวิตที่ดีงาม มีความสุขร่วมกันได้ดี
ย่ิงขึ้นด้วย มิฉะน้ัน เศรษฐศาสตร์จะมีไว้เพ่ืออะไร 
      (๕) มัตตัญญูตามแนวคิดจุดยอดของเศรษฐศาสตร์ที่ว่ามาแล้วน้ัน อยู่ที่การบริโภค 
เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ จึง ปรากฏตัวในหลักที่เรียกว่า โภชเน มตฺตญฺญุตา หลักน้ีมีกล่าวอยู่เสมอ แม้แต่
ในโอวาทปาติโมกข์ที่เราเรียกว่า หัวใจพระพุทธศาสนา ก็ระบุไว้ว่า “มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ” ความรู้จัก
ประมาณในการบริโภค รู้จักประมาณ คือ รู้จักพอดี ความพอประมาณ คือ ความพอดี คําว่า มัตตัญญุตา คือ 
ความรู้จักพอดี เป็นหลักสําคัญกระจายอยู่ทั่วไปใน สัปปุริสธรรม ๗ ประการ๑๓๑ ก็มี โดยเฉพาะในหลักการ
บริโภค จะมีมัตตัญญูน้ีเข้ามาทันที  
      (๖) มัตตัญญู ตัวกําหนดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ก็คือ ความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในการ
บริโภค หมายถึง ความพอดีที่ให้คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจในคําสอน แสดงข้อปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆ์ เมื่อจะบริโภคอะไรก็ต้องพิจารณาเหตุผล หรือ ความมุ่งหมายของการ
บริโภค ตามสูตรที่ว่า “ปฏิสงฺขา โยนิโส ปิณฺฑปาต” พิจารณาทุกอย่างไม่ว่าจะบริโภคอะไร แต่เด๋ียวน้ีเราว่า
กันเป็นมนต์ไปเลย ไม่รู้เรื่อง สวดจบเป็นใช้ได้ อันที่จริงน้ันท่านสอนว่า เวลาจะบริโภคอะไรก็ให้พิจารณา คือ 
พิจารณาว่า เราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคอาหาร “เนว ทวาย นมทาย นมณฺฑนาย” มิใช่เพ่ือ
สนุกสนาน มิใช่เพ่ือลุ่มหลงมัวเมา มิใช่เพ่ือโก้ หรูหรา ฟุ่มเฟือย “ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส” แต่บริโภคเพ่ือให้
ร่างกายมั่นคงดํารงอยู่ได้ เพ่ือให้ชีวิตดําเนินไป เพ่ือกําจัดทุกขเวทนาเก่า เพ่ือป้องกันมิให้มีทุกขเวทนาใหม่ 
เพ่ือเก้ือหนุนชีวิตอันประเสริฐ เพ่ือเก้ือกูลต่อชีวิตที่ดีงาม 
      (๗) มัตตัญญู เวลาบริโภคจะต้องเข้าใจความหมายอย่างน้ี และบริโภคให้ได้ผลตามความมุ่ง
หมาย แล้วความพอดีก็อยู่ที่น่ี ฉะน้ัน จึงบอกว่า ความพอดี หรือ สายกลาง อยู่ที่คุณภาพชีวิตมาบรรจบกับ
ความพึงพอใจ เพราะว่า ผู้ที่เป็นชาวพุทธพิจารณาเข้าใจความหมายของการบริโภคว่า เพ่ือความมีสุขภาพดี 
เพ่ือเก้ือกูลต่อการมีชีวิตที่ดี เพ่ืออยู่เป็นสุข ดังน้ัน คุณภาพชีวิต คือ สิ่งที่ต้องการในการบริโภค และบริโภค
แล้วได้รับความพึงพอใจที่ได้คุณภาพชีวิตน้ัน น้ีคือ ความหมายของ มัตตัญญุตา คือ ความพอดีที่ว่าเป็นทาง
สายกลาง      
      (๘) มัตตัญญู ที่หมายถึง เศรษฐศาสตร์มัชฌิมาที่ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มี
                                                            

๑๓๑องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๓.  



๑๕๑ 

ความหมายอีกอย่างหน่ึงของความพอดี หรือ มัชฌิมา คือ ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน อันน้ีเป็นหลัก
สําคัญเหมือนกัน เป็นหลักตัดสินพฤติกรรมมนุษย์ของพระพุทธศาสนา ไม่เฉพาะในการบริโภคเท่าน้ัน แต่ใน
ทุกกรณีทีเดียว เป็นมัชฌิมาก็คือ ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน คําว่า ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ใน
พระพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่เฉพาะคน เรามีหลักว่า “อหึสา สพฺพปาณาน” แปลว่า ไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ซึ่ง
สมัยน้ีเขาเรียกว่า ecosystems (อหิงสา) ความหมายอีกอย่างหน่ึงของความพอดี หรือ มัชฌิมา คือ ไม่
เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน อันน้ีเป็นหลักสําคัญเหมือนกัน  
     เมื่อมองในแง่ของพระพุทธศาสนาอย่างน้ี หลักการทางเศรษฐศาสตร์ก็เลยมาสัมพันธ์กับเรื่องระบบ
การดํารงอยู่ของมนุษย์ที่ว่า มีองค์ประกอบ ๓ อย่างสัมพันธ์อิงอาศัยกันอยู่ องค์ประกอบ ๓ อย่างน้ี คือ 
มนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม ในที่น้ี จํากัดวงแคบเข้ามา ในความหมายของคําว่า ecosystems ซึ่งในภาษาไทย
บัญญัติศัพท์ไว้ว่า ระบบนิเวศ หรือ เรียกง่าย ๆว่า ธรรมชาติแวดล้อม เศรษฐศาสตร์แนวพุทธน้ันต้อง
สอดคล้องกับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอย่างครบวงจร การที่จะสอดคล้องกับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย
อย่างครบวงจร ก็ต้องเป็นไปโดยสัมพันธ์ด้วยดีกับองค์ประกอบทุกอย่างในระบบการดํารงอยู่ของมนุษย์ 
องค์ประกอบทั้งสามในการดํารงอยู่ของมนุษย์น้ัน จะต้องประสานเก้ือกูลกัน หมายความว่า องค์ประกอบ
เหล่าน้ีประสานกันด้วย และเก้ือกูลต่อกันด้วย ในการดํารงอยู่ร่วมกัน และก็เดินไปด้วยกัน ฉะน้ัน พฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษย์จะต้องเป็นไปในทางที่ไม่เบียดเบียนตน คือ ไม่ทําให้เสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่
ให้เป็นไปในทางที่พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตน้ัน น่ีเป็นการไม่เบียดเบียนตน และไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน คือ ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม และไม่ทําให้เสียคุณภาพของ ecosystems หรือ ระบบธรรมชาติ
แวดล้อม๑๓๒ 
     ปัจจุบันน้ีได้มีความต่ืนตัวกันมากในประเทศพัฒนาแล้ว โดยพากันห่วงใยต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของคน เช่น การใช้สารเคมี และการเผาผลาญเช้ือเพลิง ซึ่งส่งผลในการทําลายสุขภาพตนเอง ทําลายสุขภาพ
ผู้อ่ืน และทําลายสภาพแวดล้อม เข้าหลักว่าเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อ่ืน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของอารยธรรม
มนุษย์ 
     เมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ มนุษย์ ธรรมชาติ และสังคมน้ี ก็มีเรื่องแทรกเข้ามา คือ เรื่อง 
                                                            

๑๓๒ยงสยาม  สนามพล, “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
: ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าวัดบ้านกู่ พระโกนา อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๒, หน้า ๔๙. 



๑๕๒ 

เทคโนโลยี ปัญหาอย่างหน่ึง คือ เราเข้าใจเทคโนโลยีว่าอย่างไร ในความหมายของพุทธศาสนา หรือ เฉพาะ
พุทธเศรษฐศาสตร์ว่า เทคโนโลยีคืออะไร? ในความหมายของพระพุทธศาสนา เทคโนโลยี คือ เครื่องมือขยาย
วิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์เรา มีมือ มีเท้า มีหู มีตา มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ เรามีอินทรีย์ แต่อินทรีย์ของเรา
มีขีดความสามารถจํากัด เราต้องการจะตอกตะปูตัวหน่ึง เราต้องการเดินทางไปยังสถานที่แห่งหน่ึง เราจะเดิน
ก็ช้า เราจะเอามือตอกตะปูก็เจ็บแย่ แล้วจะทําอย่างไร เราก็เลยต้องผลิตฆ้อนขึ้นมา ฆ้อนก็มาช่วยขยายวิสัย
แห่งอินทรีย์ ทําให้มือของเราสามารถทํางานได้ผลดีย่ิงขึ้น ตอกตะปูได้สําเร็จ เราขยายวิสัยของเท้า จะ
เดินทางก็มีรถยนต์ ต่อมาก็มีเคร่ืองบิน ตาของเราเห็นได้จํากัด ของเล็กนักก็มองไม่เห็น เราก็สร้างกล้อง
จุลทรรศน์ขึ้นมา ทําให้สามารถมองเห็นจุลินทรีย์ตัวเล็ก ๆ ได้ ตาของเรามองไปได้ไกลไม่พอที่จะเห็นดวงดาว 
ซึ่งอยู่ไกลมากดูเล็กเกินไป บางดวงก็ไม่เห็น เราก็สร้างกล้องโทรทรรศน์ขึ้นมา มองไปเห็นสิ่งเหล่าน้ันได้ 
ปัจจุบันน้ีเราก็สามารถขยายวิสัยแห่งอินทรีย์สมองของเราออกไป โดยสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา รวม
ความว่า เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์ ในยุคปัจจุบันน้ีเราขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ด้วย
วิธีการทางวัตถุ ทําให้เกิดความเจริญในระบบอุตสาหกรรมขึ้นมา แต่ในสมัยโบราณยุคหน่ึง คนเอียงสุดไปทาง
จิต ก็ได้พยายามขยายวิสัยแห่งอินทรีย์โดยทางจิต การขยายวิสัยแห่งอินทรีย์โดยทางจิตน้ันก็ทําให้เกิดเป็น
ฤทธ์ิเป็นอภิญญาขึ้นมา ดังที่มีเรื่องบอกไว้ว่า คนน้ันคนน้ีมีฤทธ์ิมีปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศได้ เป็นต้น ก็
เป็นการขยายวิสัยแห่งอินทรีย์เหมือนกัน เป็นเทคโนโลยีทางกายอย่างหน่ึง กับ เทคโนโลยีทางจิตอย่างหน่ึง 
     เป็นอันว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์ และเทคโนโลยีน้ันก็ได้เข้ามา
สัมพันธ์กับระบบการดํารงอยู่ของมนุษย์ที่มีองค์ประกอบ ๓ ประการน้ัน กล่าวคือ มนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือของตนในการเข้าไปสัมพันธ์เก่ียวข้องกับองค์ประกอบส่วนอ่ืนในการดํารงอยู่ของมนุษย์ คือ 
ธรรมชาติ สังคม และเทคโนโลยีน้ีก็เกิดเป็นสภาพแวดล้อมอย่างใหม่ขึ้นมา เป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น สภาพแวดล้อมส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นน้ี บางทีก็ไปรุกราน หรือ ขัดแย้งกับสังคม และสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติเดิม และทําให้เกิดปัญหาข้ึนมา ปัญหาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นว่าโดยรวบยอด คือ สภาพแวดล้อม 
ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นน้ี บางทีก็ไปรุกราน หรือ ขัดแย้งกับสังคม และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเดิม และทํา
ให้เกิดปัญหาขึ้นมา ปัญหาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นว่าโดยรวบยอด คือ การพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน อาจจะเป็น
การพัฒนาในลักษณะที่ขัดแย้งกับระบบการดํารงอยู่ของมนุษย์ ทําให้เสียคุณภาพ ทําให้เสียดุลย์ในระบบของ
มนุษย์ ธรรมชาติ สังคม แล้วก็ขัดขวางความสัมพันธ์ที่ดี ที่เก้ือกูลกัน ระหว่างองค์ประกอบทั้งสามอย่างน้ัน มี
การใช้เทคโนโลยีน้ัน ในลักษณะที่เป็นการเบียดเบียนตน และ เบียดเบียนผู้อ่ืน  
     ฉะน้ัน เมื่อสัมพันธ์กับเทคโนโลยี มนุษย์จะต้องแก้ปัญหานี้โดยพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะที่จะทํา



๑๕๓ 

ให้เกิดการประสาน และเก้ือกูลกัน ภายในระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสามอย่างแห่งการดํารงอยู่ของ
มนุษย์น้ัน และใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์เก้ือกูลทั้งแก่ตนเอง และแก่ผู้อ่ืน สิ่งหน่ึงที่จะขอยํ้าไว้ก็คือ ให้มอง
ว่า ผลได้ที่ต้องการในทางเศรษฐศาสตร์น้ีไม่ใช่จุดหมายในตัวของมันเอง แต่เป็น Means คือ มรรคา ส่วน end 
คือ จุดหมายของมัน ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนามนุษย์ ฉะน้ัน เศรษฐศาสตร์ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาจึงถือว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และผลของมัน เป็นฐาน หรือ เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยสนับสนุน
การมีชีวิตที่ดีงาม และการพัฒนาตน พัฒนาสังคมของมนุษย์  
     ประเด็นสําคัญ ก็คือ เป็นอันเห็นได้แล้วว่า พระพุทธศาสนาถือว่า เศรษฐกิจมีความสําคัญมาก ไม่
เฉพาะในแง่ที่ว่า สัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นองค์หน่ึงในมรรคมีองค์ ๘ เท่าน้ัน แต่จากเรื่องน้ีเราจะเห็นว่า ถ้าท้องหิว 
คนจะฟังธรรมไม่รู้เรื่อง ฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงให้เขากินข้าวเสียก่อน เศรษฐกิจจึงมีความสําคัญมาก แต่ในทาง
กลับกัน ถ้าโจรได้อาหารอย่างดี บริโภคอ่ิมแล้ว ร่างกายแข็งแรง ก็เอาร่างกายน้ันไปใช้ทําการร้าย ปล้นฆ่า 
ทําลายได้มาก และรุนแรง เพราะฉะน้ัน การได้บริโภค หรือ ความพรั่งพร้อมในทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่จุดหมาย
ในตัว แต่มันควรเป็นฐานสําหรับการพัฒนามนุษย์ เป็นฐานที่จะให้มนุษย์ได้คุณภาพชีวิต ได้สิ่งที่มีคุณค่าสูง
ย่ิงขึ้น เช่น นายคนเข็ญใจน้ีได้กินอาหารแล้ว เขาก็ได้ฟังธรรมต่อไปด้วย เพราะฉะนั้น การสร้างความพรั่ง
พร้อมในทางเศรษฐกิจจึงเป็นภารกิจสําคัญที่จะต้องทํา แต่เราจะต้องให้ความเจริญก้าวหน้าพรั่งพร้อมทาง
เศรษฐกิจน้ันสัมพันธ์กับจุดหมาย ให้เป็นไปเพ่ือจุดหมาย คือ ให้เกิดคุณภาพชีวิต ซึ่งทําให้มนุษย์พร้อมที่จะ
สร้างสรรค์ หรือ ปฏิบัติเพ่ือชีวิตที่ดีงาม เราจึงเรียกว่า เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจเพ่ือคุณภาพชีวิต ใน
พระพุทธศาสนามีหลักอรรถ หรือ อัตถะ ๓ แปลอย่างง่าย ๆ ว่าประโยชน์เบ้ืองต้น ประโยชน์ท่ามกลาง และ
ประโยชน์สูงสุด๑๓๓ หรือ จุดหมายเบ้ืองต้น จุดหมายท่ามกลาง และจุดหมายสูงสุด จุดหมายเบ้ืองต้น คือ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลว่า ประโยชน์ทันตาเห็น ซึ่งมีความมั่นคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยู่เป็นข้อสําคัญ แต่
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ จุดหมายทางเศรษฐกิจนี้จะต้องประสาน และเก้ือกูลต่อจุดหมายอีกสองอย่างที่
สูงขึ้นไป คือ สัมปรายิกัตถะ อันเป็นประโยชน์ในทางจิตใจ ในทางคุณธรรม ในทางคุณภาพชีวิต และปรมัตถ์ 
คือ จุดหมายสูงสุด ได้แก่ ความเป็นอิสระของมวลมนุษย์ที่ภายในชีวิตจิตใจของแต่ละคนในการปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุผลอย่างน้ี เศรษฐศาสตร์จะต้องมองตนเองในฐานะเป็นองค์ประกอบร่วม ในบรรดาวิทยาการ และ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อิงอาศัย และช่วยเสริมกัน และกันในการแก้ปัญหาของมนุษย์ เพราะฉะนั้น ในเรื่องน้ี 
สิ่งสําคัญที่เศรษฐศาสตร์จะต้องทํา ก็คือ การหาจุดสัมพันธ์ของตนกับวิชาการแขนงอ่ืน ๆ ว่าจะร่วมมือกับเขา
ที่จุดไหนในวิชาการน้ัน ๆ จะส่งต่อรับช่วงงานกันอย่างไร ตัวอย่างเช่น ในด้านการศึกษา เศรษฐศาสตร์จะ
                                                            

๑๓๓ขุ.ม. ๒๙/๒๙๒/๒๐๕.  



๑๕๔ 

สัมพันธ์ หรือ ร่วมมือกับการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาของมนุษย์ที่จุดไหน เช่นว่า การศึกษาอาจจะสอนให้มนุษย์
รู้จักคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม รู้จักคิด รู้จักพิจารณาว่า อะไรเป็นคุณภาพชีวิต อะไรไม่เป็นคุณภาพชีวิต แล้วก็
มาช่วยกัน ร่วมมือกับเศรษฐศาสตร์ ในการที่จะพัฒนามนุษย์ขึ้นไป 
     กิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ัน เป็นกิจกรรมที่ครองเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิต
ของมนุษย์น้ัน ใช้ไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถ้าจะให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่าอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหา
ของมนุษย์ ก็จะต้องให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจ่ายก็
ดี เป็นกิจกรรมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพ่ือชีวิตที่ดีงามเราสามารถทําให้กิจกรรม
ในทางเศรษฐกิจทุกอย่าง เป็นกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตลอดเวลา และนี่เป็นทางหน่ึงที่จะทําให้
เศรษฐศาสาตร์มีคุณค่าที่แท้จริง ในการที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ คือ ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง เป็น
กิจกรรมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไปด้วยพร้อมกัน เมื่อว่าให้ถูกแท้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง ย่อมเป็นกิจกรรมท่ีเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพอยู่แล้วในตัว อันน้ีถือว่า
เป็นสาระสําคัญของเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

ท่านผู้รู้จึงจํากัดความรู้จักประมาณไว้ ๓ ประการ คือ     
๑. รู้จักประมาณในการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่โดยทางที่ชอบธรรม มีกสิกรรม เป็นต้น 

ตามควรแก่ฐานะภาวะของตน    
๒. รู้จักประมาณในการรับ คือรับแต่สิ่งที่ดีไม่มีโทษตามกฎหมาย เช่น ไม่ใช่ของโจร ไม่ใช่

ของหนีภาษี เป็นต้น ถ้าเป็นพระภิกษุ สามเณรก็จะไม่รับของผิดพระพุทธบัญญัติ เช่น เงินทอง เป็นต้น จะรับ
แต่ปัจจัยที่สมควรแก่สมณะบริโภค   
  ๓. รู้จักประมาณในการบริโภค คือพิจารณาเสียก่อน เว้นสิ่งที่มีโทษ บริโภคกินใช้สอยแต่
สิ่งที่มีประโยชน์ แม้สิ่งที่มี ประโยชน์น้ันก็บริโภค แต่พอควรแก่ความต้องการของร่างกาย ให้พอดีกับฐานะ
และภาวะ ไม่ฟุ่มเฟือย ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค๔๖ รู้จักพอดี หมายความว่า จะทําอะไร จะพูด
อะไร จะคิดอะไร ก็ให้รู้จักประมาณ พอดี พองาม ไม่มาก ไม้น้อย ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่ตึง ไม่หย่อน ไม่อ่อน
ปวกเปียก ไม่แข็งกร้าว ไม่เกิดโทษแก่ใคร ๆ  มีแต่เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ในกาลทุกเมื่อ ดังธรรมสุภาษิต 
ที่ว่า มัตตัญญุตา สทา สาธุ ความรู้จักประมาณสําเร็จประโยชน์ในการทุกเมื่อ ในวินัยปิฎกมหาวิภังค์ได้
อธิบายถึงความรู้จักประมาณไว้ในเชิงจริยธรรมข้อห้ามเมื่ออยู่กับสิ่งแวดล้อมว่า  
                                                            

๔๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๗๖. 



๑๕๕ 

 คําเฉพาะในการกินสําหรับภิกษุและสามเณรเรียกว่า ฉัน หมายถึง กินหรือรับประทาน การบริโภค
ในพระพุทธศาสนา ใช้คําว่าเสพกับการบริโภคอันหมายถึงบริโภค ใช้สอย อยู่อาศัย คบหา ยังมีคําที่เก่ียวกับ
การบริโภคในพระพุทธศาสนา ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ ของสําหรับอาศัยใช้ เครื่องอาศัยของชีวิต สิ่งจําเป็น
สําหรับชีวิตมี ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) คิลานเภสัช (ยาบําบัด
โรค) ซึ่งในแต่ละอย่างในปัจจัย ๔ ก็มีรายละเอียดที่พระพุทธศาสนากําหนดไว้  
 จีวร เป็นผ้าที่ใช้นุ่งห่มของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ผืนใดผืนหน่ึง ในจํานวน ๓ ผืนที่ เรียกว่า 
ไตรจีวร คือผ้าซ้อนนอกหรือผ้าทาบซ้อน (สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (อุตราสงค์) และผ้านุ่ง (อันตรวาสก) ชนิดผ้า จีวรผ้า
เปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน สีต้องห้ามในจีวร สีเขียวคราม สีเหลือง สีแดง สีบานเย็น ผ้าที่ยอมรับ
คือ สีเหลืองเจือแดงเข้ม สีเหลืองหม่น สีย้อมแก่นขนุน สีกรัก  
 อติเรกจีวร จีวรเหลือเฟือ ผ้าส่วนเกิน หมายถึงผ้าที่เขาถวายภิกษุเพ่ิมเข้ามา นอกจากผ้าที่อธิษฐาน
เป็นไตรจีวรและมิได้วิกัปไว้ (อธิษฐาน) อติเรกลาภ ลาภเหลือเฟือ ลาภส่วนพิเศษลาภส่วนเกิน  

อาหาร ปัจจัยอันนํามาซึ่งผล เครื่องค้ําจุนชีวิต เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตมี ๔ คือ กวฬิงการาหาร(อาหาร 
คือ คําข้าว ) ผัสสาหาร(อาหาร คือ ผัสสะ) มโนสัญเจตนาหาร (อาหาร คือ มโนสัญเจตนา) วิญญาณาหาร 
(อาหาร คือ วิญญาณ) ยังมีคําที่เก่ียวกับอาหาร คือ โภชนะคือ ของกิน ของฉัน โภชนะทั้ง ๕ ที่กล่าวถึงในพระ
วินัย เฉพาะอย่างย่ิงในโภชนวรรค ได้แก่ ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เน้ือ (ปญฺจ โภชนานิ : โอทโน กุมฺ
มาโส สตฺตุ มจฺโฉ มํสํ) คําว่า โภชนะอันประณีต ตามพุทธบัญญัติในสิกขาบทที่๙แห่งโภชนวรรค๔๗ “ภิกษุใด
ไม่อาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานน้ี คือ เนยใส เนยข้น นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย ปลา เน้ือ นมส้ม เพ่ือ
ประโยชน์แก่ตนแล้ว ฉันเป็นปาจิตตีย์ตามพุทธบัญญัติ คําว่า อกัปปิยะ ไม่ควรแก่ภิกษุจะบริโภคใช้สอย คือ 
ต้องห้ามด้วยพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้หรือฉัน สิ่งตรงกันข้ามกับ กัปปิยะ คําที่กล่าวมาน้ีคือ คํา
ที่เก่ียวข้องกับคําว่า อาหาร 

ในการฉันภัตราหารที่ได้มาน้ันพระภิกษุต้องพิจารณาให้เห็นว่า 
 ๑. ไม่ใช่เพ่ือเล่น อธิบายว่า เพ่ือเล่น คือ ทําเป็นเคร่ืองหมายกีฬา เหมือนอย่างพวกเด็กชาวบ้าน เป็น
ต้น 

๒. ไม่ใช่เพ่ือความเมา อธิบายว่า เพ่ือความเมา คือ เป็นเคร่ืองหมายของความเมากําลังและเป็น
เครื่องหมายความเมาของความเป็นบุรุษ เหมือนพวกนักมวย เป็นต้น 

                                                            
๔๗วิ.มหา. ๔/๕๑๗/๕๔๙. 



๑๕๖ 

๓. ไม่ใช่เพ่ือประดับ อธิบายว่า เพ่ือประดับ คือ เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้มีอวัยวะน้อยใหญ่
อ่ิมเต็ม เหมือนกับพวกหญิงชาววังและหญิงแพศยา เป็นต้น 

๔. ไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง อธิบายว่า เพ่ือตกแต่ง คือ เป็นเคร่ืองหมายแห่งความเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใส
เหมือนพวกหญิงละครและพวกหญิงช่างฟ้อน เป็นต้น 

ไม่ใช่เพ่ือเล่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพ่ือประหานอุปนิสัยแห่งโมหะ ไม่ใช่เพ่ือมัวเมา ตรัสไว้เพ่ือประ
หานอุปนิสัยแห่งโทสะ ไม่ใช่เพ่ือประดับและไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง ตรัสไว้เพ่ือป้องกันการบังเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์
ของตน ๒ ส่วน ไม่ใช่เพ่ือประดับและไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง ตรัสไว้เพ่ือป้องกันการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์แม้ของผู้อ่ืน 
ความมุ่งหมายของการบริโภคอาหารตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน หมายถึง การบริโภคเพ่ือความสิ้นไป
แห่งอาสวะกิเลสทั้งหลาย  
 เสนาสนะ หมายถึง ที่อยู่อาศัย เช่น กุฏิ วิหาร และเคร่ืองใช้เก่ียวกับสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี แม้โคน
ไม้ เมื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยก็เรียกเสนาสนะ 

เภสัช ยา ยารักษาโรค เป็นอย่างหน่ึงในปัจจัย ๔ เภสัช ๕ ที่เป็นสัตตาหกาลิก รับไว้ฉันได้ตลอด ๗ 
วัน คือ สัปปิ (เนยใส ) นวนีตะ (เนยข้น) เตละ (นํ้ามัน) มธุ (นํ้าผึ้ง) ผาณิต (นํ้าอ้อย)     ส่วนยาแก้โรคที่ทําจาก
รากไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ เป็นต้น จัดเป็นยาวชีวก คือ รับประเคนไว้แล้วเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต นอกจากน้ียังมีคํา
ที่เก่ียวข้องกับปัจจัย ๔ คือ ปัจจยปฏิเสวนศีล ศีลในการเสพใช้สอยปัจจัย ๔ มีพฤติกรรมในการเสพบริโภค
ด้วยปัญญา ไม่บริโภคด้วยตัณหา โดยรู้จักพิจารณาที่จะกินใช้ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่แท้จริงตาม
ความหมายของสิ่งน้ัน อันจะมีผลเป็นการเสพบริโภคอย่างพอดี เรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา เป็นปาริสุทธิศีล 
ข้อที่ ๔ ปัจจยสันนิสิตศีลก็เรียก ปัจจยสันนิสิตศีล ศีลที่อิงอาศัยปัจจัย ๔ หรือศีลที่เน่ืองด้วยปัจจัย ๔ ได้แก่ 
พิจารณาเสพใช้สอยปัจจัย ๔ ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่แท้จริงตามความหมายของสิ่งน้ัน ไม่บริโภคด้วยตัณหา
เป็นปาริสุทธิศีล ข้อที่ ๔ ปัจจยปฏิเสวนศีลก็เรียก และอปัณณกปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด ทางดําเนินที่ไม่ผิด
มี ๓ คือ อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย์ โภชเนมัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค 
ชาคริยานุโยค การหมั่นประกอบความต่ืน ไม่เห็นแก่นอน เป็นต้น 
 การบริโภคในพระพุทธศาสนาจึงมีรายละเอียดมากมาย ทั้งน้ีการบริโภคของพระพุทธศาสนามี
เป้าหมาย คือ การบริโภคเพ่ือให้ชีวิตอยู่ได้ การบริโภค เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติธรรม และการบริโภคเพ่ือ
ความสุข แก้ทุกข์ของชีวิต ดังน้ัน ความหมายของการบริโภคจึงมุ่งเน้นเพ่ือความอยู่ได้เพ่ือการปฏิบัติธรรม
และการแก้ทุกข์ของชีวิต ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงในการดําเนินชีวิตในเพศนักบวชที่ต้องใช้ การบริโภคใน
การขัดเกลากิเลสด้วยข้อปฏิบัติ 



๑๕๗ 

     ส่วนมัตตัญญู หรือ ความรู้จักประมาณในการอยู่ป่าของพระสงฆ์ ผู้ที่จะปฏิบัติตนให้มีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรมเชิงข้อห้ามกับสิ่งแวดล้อม ในการสัมพันธ์กับป่าของพระสงฆ์ หรือ ชาวพุทธน้ัน 
พระพุทธเจ้าทรงให้แนวปฏิบัติไว้ชัดเจนว่า จะปฏิบัติกับป่าอย่างไร อะไรปฏิบัติได้ อะไรปฏิบัติไม่ได้ 
โดยเฉพาะพระสงฆ์แล้วทรงกําหนดกฎเกณฑ์ไว้แน่นอนตายตัวมากมาย กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติ คําสอนของพระอุปัชฌาย์ ซึ่งพร่ําสอนแก่ผู้บวชในวันแรก ที่เรียกว่า ปัจจัยจําเป็นพ้ืนฐาน ๔ ว่า จง
เที่ยวบิณฑบาต นุ่งห่มผ้าบังสุกุล อยู่ตามโคนไม้ ฉันยาดองด้วยนํ้ามูตรเน่า กล่าวคือ ส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติบ้าง หากจําเป็นต้องใช้ แต่ต้องใช้เท่าที่จําเป็นจริง ๆ ไม่ฟุ่มเฟือยแบบไม่รู้จักประมาณ 
หรือ ในลักษณะการทําลายสิ่งแวดล้อมให้เสียหาย บรรพชาอาศัยโภชนะ คือ คําข้าวอันหาได้ด้วยกําลังปลี
แข้ง เธอพึงทําอุตสาหะในสิ่งน้ันตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ ภัตถวายสงฆ์ ภัตเฉพาะสงฆ์ การนิมนต์ ภัตถวาย
ตามสลากภัต ถวายในปักษ์ ภัตถวายในวันอุโบสถภัต ถวายในวันปาฏิโมกข์ บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร เธอพึง
ทําอุตสาหะในสิ่งน้ันตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าเจือกัน 
เช่น ผ้าด้ายแกมไหม บรรพชา อาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะ เธอพึงทําอุตสาหะในสิ่งน้ันตลอดชีวิต อดิเรกลาภ 
คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนช้ัน เรือนโล้น ถ้ํา บรรพชาอาศัยมูตรเน่าเป็นยา เธอพึงทําอุตสาหะในสิ่งน้ัน
ตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ เนยใส เนยข้น นํ้าผึ้ง ฯลฯ ผู้ที่จะอยู่ป่าได้ต้องมีความเข้าใจในหลักมัตตัญญุตา คือ 
มีความรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอย ปฏิบัติต่อป่าอย่างเกื้อกูลถนุถนอม อยู่ร่วมกันฉันมิตรแบบพ่ึงพา
อาศัย ไม่ทําลายซึ่งกัน และกัน หากจําเป็นจะต้องใช้สอยป่าเพ่ือประโยชน์ก็ทําได้พอประมาณ ในลักษณะการ
ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมให้เสียหาย คนก็จะสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ต้องรุกรานกัน 
     พระพุทธเจ้าเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีการให้รู้จักประมาณในการบริโภคใช้
สอย โดยทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกใช้ประโยชน์จากป่าพอเป็นที่อาศัย ให้เป็นที่น่ังคู้บัลลังค์ ต้ังตัวให้ตรง
ดํารงสติให้มั่น กําหนดลมหายใจเข้าออก เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายปลายทาง คือ บรรลุธรรมสูงสุดตามที่มุ่งหวัง 
พระองค์ทรงกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมควรจะอยู่ป่าไว้หลายประการ และที่สําคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่รู้จัก
ความประมาณในการบริโภคใช้สอย ดังมีหลักคําสอนในโอวาทปาฏิโมกข์ ดังน้ี 
     โอวาทปาติโมกข์ เป็นหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือคําสอนอันเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุม
กันโดยมิ ได้ นัดหมาย ซึ่ งพระอรหันต์ เหล่ าน้ี  ล้ วนแต่ เป็นพระที่ พระพุทธเจ้ าบวชให้ทั้ งสิ้ น 
(เอหิภิกขุอุปสัมปทา) ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียกกันว่า วันมาฆบูชา อรรถกถากล่าวว่า 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์น้ี แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้



๑๕๘ 

สวด 
     “มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ” ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่น่ังนอนอัน
สงัด ๑ “อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร” การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทําร้าย ๑ ความสํารวมในปาฏิ
โมกข์ ๑”๑๓๔ 
     ความรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอย ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนท่าน ไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม ไม่เบียดเบียนสังคม จะทําให้มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังน้ัน 
หลักธรรมข้อน้ีจึงเป็นหลักธรรมที่มีความหมาย และมีความสําคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เป็นธรรมที่สร้างสรรค์สังคมให้อยู่อย่างเป็นสุขย่ิงขึ้น 
 ฉะน้ันจึงกล่าวได้ว่า มัตตัญญู คือ การรู้จักประมาณตน พอใจในตนว่าควรทําอะไรและทําอย่างไร 
พอใจและรู้ประมาณตนไม่โลภ เมื่อต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืน พระพุทธศาสนามุ่งสอนให้บุคคล
ดํารงชีวิตในทางที่เหมาะสม ไม่ตึงเกินไป และหย่อนเกินไป การดําเนินการทุกอย่างให้คํานึงถึงความพอดีเป็น
สําคัญ โลกปัจจุบันประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ทางนิเวศวิทยาหลายอย่าง เน่ืองจากมนุษย์มีการใช้สอย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากเกินไป และมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นพระพุทธศาสนา จึงคาดหวังว่า มนุษย์
เหล่าน้ัน ควรใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสม ประดุจแมลงผึ้งสร้างรัง โดยไม่
ทําลายสีและกลิ่นของดอกไม้ นําเกสรด้วยจะงอยปากหรือด้วยปีกแล้วทํารวงผึ้ง การไม่ด้ินรนไขว่คว้าหา
ปัจจัยสี่มาสนองความต้องการของตนเองจนมากเกินความพอดีน้ัน เป็นเคร่ืองหยุดย้ังการกระทบรบกวนบุคคล
อ่ืนโดยรอบ ๆ เป็นเคร่ืองหยุดย้ังช่ังใจไม่ให้ไปเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ ซึ่ง
จะเป็นอานิสงส์ปกคลุมไปถึงป่าไม้และสัตว์ป่าที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ตัวเราอีกทางหน่ึงด้วย 

๒) ประโยชน์ของมัตตัญญู คุณค่าของการบริโภคพอประมาณตามแนวพุทธปรัชญาเถร
วาทน้ัน พระพุทธเจ้าให้รู้จักการประมาณในการบริโภคอาหาร เพ่ือให้ได้ประโยชน์และคุณค่าสูงสุด ดังที่พระ
ธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)๑๓๕ กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรม ถึงคุณค่าแท้ คุณค่าเสริมหรือคุณค่าเทียมของ
การบริโภคอาหาร ไว้ว่า  
 คุณค่าแท้ของการบริโภคอาหาร คือ อาหารมีคุณค่าอยู่ที่ประโยชน์สําหรับหล่อเลี้ยงร่างกาย ให้
ดํารงชีวิตอยู่ได้ มีสุขภาพดี เป็นอยู่ผาสุก มีกําลังเก้ือกูลแก่การบําเพ็ญกิจหน้าที่ เป็นต้น 

                                                            
๑๓๔ขุ.ธ. ๒๕/๒๔/๔๐. 
๑๓๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๖๙๔. 



๑๕๙ 

 คุณค่าเสริมหรือคุณค่าเทียมของการบริโภคอาหาร คือ อาหารมีคุณค่าอยู่ที่ความเอร็ดอร่อย เสริม
ความสนุกสนาน เป็นเคร่ืองแสดงฐานะ ความโก้หรูหรา เป็นต้น 
 คุณค่าของการบริโภคอาหารที่แท้จริงในหนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรค สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของอาหารและข้อปฏิบัติตามทางสายกลางในอาหารไว้ดังน้ี๑๓๖ ดังน้ี คือ 

๑. เพ่ือดํารงอยู่ คือ เพ่ือความดํารงอยู่สืบเน่ืองกันไป 
๒. เพ่ือความเป็นไป คือ เพ่ือต้องการแห่งความเป็นไปอย่างไม่ขาดสายหรือเพ่ือดํารงอยู่ตลอดกาล 

หมายความว่า ภิกษุฉันภัตตาหารเพ่ือความดํารงอยู่และเพ่ือความเป็นไปของกาย เหมือนเจ้าของเรือนที่ทรุด
โทรมทําการค้ําจุนเรือนและเหมือนพ่อค้าเกวียนทําการหยอดเพลาเกวียน 

ฉะน้ัน การเสพบิณฑบาตของภิกษุไม่ใช่เพ่ือเล่น ไม่ใช่เพ่ือความเมา ไม่ใช่เพ่ือประดับ ไม่ใช่เพ่ือ
ตกแต่ง แต่เพ่ือดํารงอยู่ เพ่ือความเป็นไปแห่งกายน้ี หรือ เพ่ือยังอินทรีย์คือชีวิตแห่งกายน้ีดํารงอยู่ได้ 

๓. เพ่ือระงับความเบียดเบียน มีอรรถาธิบายว่า ความหิว เป็นตัวเบียดเบียน ภิกษุเสพบิณฑบาตเพ่ือ
ระงับความเบียดเบียนน้ัน เหมือนคนเป็นแผลทาแผล และเหมือนคนเป็นไข้ในฤดูร้อนฤดูหนาว ก็จะ
รับประทานอาหารเพ่ือป้องกันความร้อนความหนาวน้ัน 

๔. เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ มีอรรถาธิบายว่า เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือศาสนาอย่างหน่ึง 
เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ คือ มรรคอย่างหน่ึง อน่ึง ภิกษุเสพบิณฑบาตเป็นปัจจัยเพ่ือเป็นกําลังในการ
ปฏิบัติเพ่ือสลัดออกจากความกันดาร คือ ภพ ด้วยการปฏิบัติให้เป็นปกติในสิกขา ๓ จึงได้ช่ือว่าเสพ
บิณฑบาตเพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ เหมือนมารดาบิดาผู้มีความต้องการข้ามทางกันดารจึงกินเน้ือบุตร 
เหมือนพวกคนที่ต้องการข้ามแม่นํ้าย่อมอาศัยแพและเหมือนพวกคนที่ต้องการข้ามมหาสมุทรย่อมอาศัยเรือ 
เป็นต้น 

๕. กําจัดเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น มีอรรถาธิบายว่า ภิกษุเสพบิณฑบาต โดยประสงค์ว่า 
ด้วยเหตุที่เสพบิณฑบาตน้ี เราจักกําจัดเวทนา คือ ความหิวเก่า และจักไม่ให้เวทนาใหม่ซึ่งมีการฉันเกิน
ประมาณเป็นปัจจัยเกิดขึ้น ที่เรียกว่าเวทนาเก่า เพราะเกิดขึ้นด้วยอํานาจปัจจัย คือ กรรมเก่าโดยอาศัยการฉัน
บิณฑบาตที่ไม่เป็นสัปปายะและฉันเกินประมาณในปัจจุบัน เราทําปัจจัยแห่งเวทนาเก่าน้ันให้หายไปด้วยการ
ฉันบิณฑบาตอันสัปปายะและฉันแต่พอประมาณ ช่ือว่า จักกําจัดเวทนาเก่าน้ัน ส่วนที่เรียกว่าเวทนาใหม่ 
เพราะเกิดขึ้นต่อไปโดยอาศัยความสั่งสมกรรม คือ การฉันไม่สมควรที่ภิกษุทําแล้วในปัจจุบัน เราไม่ให้มูลเหตุ
                                                            

๑๓๖พระพุทธโฆษาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), อ้างแล้ว, หน้า ๔๗-๔๙. 



๑๖๐ 

แห่งเวทนาใหม่น้ันบังเกิดได้ด้วยอํานาจการฉันอันสมควร ช่ือว่า จักไม่ยังเวทนาใหม่น้ันให้เกิดขึ้น บททั้ง ๒ น้ี 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการสงเคราะห์เอาการฉันอันสมควรด้วย การประหานกามสุขัลลิกานุโยคด้วย 
และการ ไม่ยอมเสียสละความสุขอันเกิดโดยธรรมด้วย 

๖. ความเป็นไปจักมีแก่เรา มีอรรถาธิบายว่า ภิกษุเสพบิณฑบาต โดยประสงค์ว่า ความเป็นไป คือ 
ดําเนินไปตลอดกาลนาน จักมีแก่เรา คือ แก่กายน้ี อันมีความเป็นไปเน่ืองด้วยปัจจัย โดยไม่มีอันตรายอันจะ
เข้าไปตัดชีวิตินทรีย์ หรือตัดทอนอิริยาบถ เพราะการฉันพอประมาณ เหมือนคนมีโรคติดต่อ รับประทานยา
อันเป็นปัจจัยแก่โรคน้ัน 

๗. ความเป็นผู้ไม่มีโทษ มีอรรถาธิบายว่า ภิกษุเสพบิณฑบาต โดยประสงค์ว่า ความไม่มีโทษจักมี
แก่เรา โดยงดเว้นการแสวงหาการรับและการฉันอันไม่สมควร ความอยู่ผาสุก จักมีแก่เรา โดยการฉัน
พอประมาณ อีกอย่างหน่ึง ความไม่มีโทษจักมีแก่เรา เพราะไม่มีโทษ เช่น ความกระสัน ความหลับ ความบิด
กาย ซึ่งฉันบิณฑบาตอันไม่เป็นสัปปายะและการฉันเกินประมาณเป็นปัจจัย อีกอย่างหน่ึง ความไม่มีโทษ 
เพราะละเสียซึ่งความสุขในการเอนหลัง และความสุขในการหลับ จักมีแก่เรา ด้วยการหลีกเว้นการฉันจน
แน่นท้องตามท่ีต้องการ 

๘. ความอยู่ผาสุก เพราะยังความประกอบด้วยอิริยาบถทั้ง ๔ ให้ถึงพร้อม จักมีแก่เรา โดยการฉัน
ให้หย่อนไว้สัก ๔ – ๕ คํา....ดังพระพุทธพจน์คาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “พึงหยุดฉันเสียเมื่อ ๔ - 
๕ คําจะอ่ิม แล้วพึงด่ืมนํ้าแทนเป็นการเพียงพอเพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งภิกษุ ผู้มีตนส่งไปแล้ว” 

มัตตัญญูทําให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคอาหารว่าควรบริโภคอย่างไรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อร่างกาย 

๓) ความหมายของสันโดษ 

สันโดษ มีความหมายตามตัวอักษรหมายถึง "ความยินดีในของของตน" (โดยไม่แย่งชิง
กรรมสิทธ์ิของผู้อ่ืน) คําว่าสันโดยที่นําเอามาใช้เป็นภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตว่า สํโตษะ คือความ
ยินดี ความพอใจ 

คําว่า “สันโดษ” ไม่ได้แปลหรือมีความหมายว่า ไม่ให้พัฒนาตน สังคม หรือประเทศชาติ แต่
ประการใด คําสอนเร่ือง “สันโดษ” เท่ากับสอนให้ “รู้จักพอ” คําว่า “สันโดษ” ๑๓๗ ทางพระพุทธศาสนา
มี ๓ ประการ คือ 

๑) ยถาลาภสันโดษ ยินดีในสิ่งที่ตนได้มา โดยชอบด้วยศีลธรรมและนิติธรรม 
                                                            

๑๓๗ที.ปา. ๑๑/๕๐๗๕-๕๑๐๘/๒๐๙-๒๑๐. 



๑๖๑ 

๒) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามสมควรแก่กําลังกายและกําลังสุขภาพของตน ไม่ยินดีจนเกินกําลัง 
๓) ยถาสารุปปสันโดษยินดีตามสมควร ตามท่ีเหมาะสมแก่ตน แก่ภาวะ ฐานะ และแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตของตน สันโดษทั้ง ๓ เป็นไปในปัจจัย ๒ (สําหรับบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน 
เภสัชช์/สําหรับคฤหัสถ์ เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) จึงรวมเป็นสันโดษ ๑๒ (๓x๔=
๑๒) สันโดษมีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามากมาย ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง การสอนเรื่องสันโดษ 
เป็นการสอนมิให้มีความปรารถนามาก อยากมีมาก (มหิจฉตา) โลภมาก ในสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของตน 

 
ความสุข๑๓๘แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. สามิสสุข เป็นความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุภายนอก มาตอบสนองความต้องการทางหู ตา จมูก ลิ้น 

กายและความคิดอยากต่างๆ เป็นความสุขขั้นหยาบ เพราะมีทุกข์เจือปนมากตลอดเวลา มีอาการคือ 
๑.๑ ต้องแส่หาด้ินรนกระวนกระวาย เป็นอาการนําหน้า เน่ืองจากของทั้งหลายหาได้ยาก

มีจํากัด 
๑.๒ เมื่อได้มาก็ต้องระวัง รักษา ยึดติด คับแคบ อึดอัด หวงแหน ผูกพันกลัวสูญ 
๑.๓ ถ้าไม่ได้มา ถูกขัดขวาง ก็ขัดใจ คิดทําลาย คิดอาฆาต พยาบาท จองเวร  

๒. นิรามิสสุข เป็นความสุขภายใน ที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกมาสนองความอยาก เป็นความสุข
ขณะที่ใจมีลักษณะ สะอาด ไม่มีกิเลสปน สงบ ไม่ด้ินรนกระวนกระวาย เสรี เป็นอิสระ โปร่งเบา ไม่คับ
แคบ สว่างไสว ประกอบด้วยปัญญา เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง สมบูรณ์ ไม่มีความรู้สึกขาดแคลน ไม่
รู้สึกบกพร่อง ไม่ว้าเหว่ มีแต่ความแช่มช่ืนเบิกบานอ่ิมเอิบอยู่ภายใน นิรามิสสุข จึงเป็นความสุขที่แท้จริง 
เป็นภาวะสุขที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ตามมา ซ้ํายังช่วยขจัดปัญหาต่างๆ ด้วยผู้ที่จะมีนิรามิสสุขได้จะต้องมี
สภาพใจที่สงบไม่ด้ินรน คือ มีความสันโดษเสียก่อน ย่ิงสันโดษต่อสามิสสุขมากเท่าไร ก็ย่ิงได้นิรามิสสุขมาก
ขึ้นเท่าน้ัน “สันโดษทําให้เกิดสุข” 

๔) อานิสงส์ของสันโดษ 
๑. ตัดกังวลต่างๆ ๒. ออกห่างอกุศล ๓. ทําตนให้สบาย ๔. คลายผิดคิดถูก ๕.ปลูก

ศีลธรรม ๖. นําตนให้พันทุกข์ ๗. ไม่ฝ่าฝืนทําช่ัว ๘. ปลูกแต่ความเจริญ ๙. สร้างแต่เหตุดี ๑๐. นําศาสนาให้
รุ่งเรือง 

                                                            
๑๓๘อง.ทุก. ๒๐/๓๑๓/๑๐๑. 



๑๖๒ 

จากการศึกษามัตตัญญูและสันโดษทําให้ทราบถึงความหมาย คุณค่า และประโยชน์เพ่ือเป็นการ
บรรเทาและลดการเกิดภาวะโลกร้อน ดังได้ทรงแสดงให้ในอัคคัญญสูตรว่าสาเหตุความไม่รู้จักควบคุมการ
บริโภคของมนุษย์มีผลอย่างไร หรือในจักกวัตติสูตร ได้ทรงแสดงไว้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างศีลธรรมของมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เป็นเหตุที่มนุษย์ในยุคน้ันอายุสั้น และ
ในปโลภสูตร ทรงแสดงว่า มนุษย์ ถูกความโลภครอบงํา ประกอบด้วยธรรมที่ผิด ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
จึงเกิดทุพภิกขภัย ข้าวกล้าเสีย เป็นเพล้ีย ไม่ให้ผล เพราะเหตุน้ัน มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก เพ่ือการ
รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ พระพุทธองค์ทรงกําหนดพระวินัยสําหรับพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ เช่น 
บทบัญญัติที่ทรงห้ามทิ้งของสกปรกลงในแม่นํ้าหรือที่สาธารณะ ห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ ทําลายป่า ห้ามฆ่า
สัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ให้มีเมตตา กรุณา มีความกตัญญู บนพ้ืนฐานหลักธรรมเพ่ืออนุรักษ์ต่อธรรมชาติ 

๓. กตัญญูและเมตตา เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ความกตัญญู คือ ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคลสัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรง

และโดยอ้อม กตเวที คือการตอบแทนคุณ ความกตัญญูเป็นหลักธรรมสําคัญประการหน่ึง พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า ความกตัญญู เป็นมงคลอันสูงสุด มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีอยู่ร่วมกันแบบอิงอาศัยกับสิ่งที่อยู่รอบตัว 
บุคคลที่มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกสํานึกในบุญคุณและคิดตอบแทนคุณบุคคล สัตว์ สถาบัน ธรรมชาติ
แวดล้อม และช่วยเกื้อกูลสังคมส่วนรวมด้วยความเมตตากรุณา การกระทําเช่นน้ี ย่อมนําความสุข ความ
เจริญ และสิริมงคลมาสู่ชีวิตตนเอง คนผู้ที่ขาดความกตัญญู ย่อมไม่น่าคบหา และเป็นสาเหตุนํามาซึ่งภัย
พิบัติต่างๆ ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม”๑๓๙ เพราะในสังคม มนุษย์ต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืน 
การดํารงชีวิตด้านกายภาพดํารงอยู่ได้เพราะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่าง ๆ มีบิดามารดา ครู
อาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น นอกจากน้ัน ต้องพ่ึงพาอาศัยสิ่งเหล่าอ่ืนอีก เช่น อาศัยปัจจัย ๔ เป็นเคร่ือง
เลี้ยงชีวิตจึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้ ในส่วนจิตใจมนุษย์ก็ได้รับการปลูกฝังอบรมลักษณะคุณค่าทางจิตใจจาก
บุคคลอ่ืน มีบิดามารดาเป็นต้น ให้มีทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม อันเป็นหลักสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตให้ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของมนุษย์ “ความกตัญญูน้ีเป็นคุณธรรมท่ีมนุษย์พึง

                                                            
๑๓๙พระมหาบุญกอง  คุณาธโร (มาหา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู (กตญฺญุตา) ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, หน้า (๑). 



๑๖๓ 

ปฏิบัติมิใช่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่าน้ัน แต่ให้มีแม้แต่ต่อสัตว์และพืชทั้งหลายด้วย”๑๔๐ พระเทพวิสุทธิ
เวที (ปัญญานันทภิกขุ) กล่าวถึงความกตัญญูไว้ว่า 

“คนในสมัยโบราณเขามองเห็นการณ์ไกลว่า อะไรจะเกิดขึ้น เขาจึงยํ้าสอนกันมากใน
เรื่องน้ี และถือว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ สําคัญและมีความจําเป็นแก่สังคม นักปราชญ์
ในอินเดีย ได้เขียนสอดแทรกความกตัญญูไว้ในวรรณกรรมทุกเรื่องเพ่ือสอนใจเยาวชน 
ทางด้านวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ได้แก่ ชาดกต่าง ๆ เป็นนิทานสอนใจ ก็แฝงไว้ด้วยความ
กตัญญูกตเวทีเกือบทุกเรื่อง เพ่ือสอนให้ลูกมีความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ไม่
ประทุษร้ายพ่อแม่ ไม่ทําอะไรให้พ่อแม่ชํ้าใจ เจ็บไข้ดูแลรักษา ช่วยเหลือกิจการเมื่อพ่อแม่
ต้องการ”๑๔๑  

 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลจัดการวิถีชีวิตของตนให้สอดคล้องกับวิถีทางตามธรรมชาติให้มากที่สุดและ

อาจจะถือได้ว่า การปกครอง การวางผังเมือง การวางแผนพัฒนาชุมชนและการดําเนินชีวิตประจําวันของ
บุคคลน้ัน จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ด้วย ในวนโรปสูตร ได้ยืนยันในเรื่อง
น้ีไว้ว่า “เทวดาทูลถามว่า บุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อแก่ชนพวกไหน ชนพวกไหน
ต้ังอยู่ในพระธรรมและสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์เล่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุญย่อมเจริญทั้งกลางวัน
และกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ แก่ชนที่ปลูกสวนไม้ดอกไม้ผล ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา สร้างสะพาน โรงน้ํา บ่อนํ้า 
และศาลาที่พักอาศัย ทั้งชนเหล่าน้ันยังต้ังอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล จึงไปสวรรค์อย่างแน่นอน”๑๔๒ 
  ๑) ความหมายของกตัญญู 

ความกตัญญูกตเวที คือ ความเป็นผู้รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วและตอบแทน จะเป็นการตอบ
แทนสิ่งที่มีชีวิตคือ ต้นไม้และสัตว์ป่า หรือจะเป็นการตอบแทนคุณบุคคลผู้ให้ความอุปการะช่วยเหลือและ
ตอบแทนแก่สถานที่ ที่ให้พักอาศัยก็ได้ แยกออกเป็น ๒ ส่วนคือ กตัญญูรู้คุณท่าน และกตเวทีตอบแทน หรือ 
สนองคุณท่าน ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขต แยกได้เป็น ๒ ระดับ คือ 
                                                            

๑๔๐พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์   ปยุตฺโต), คนไทยกับป่า, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร :  มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๗), หน้า ๒๑.  

๑๔๑พระเทพวิสุทธิเมธี  (ปัญญานันทภิกขุ), กตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖), หน้า ๖-๗. 

๑๔๒สํ.ส. ๑๕/๙๖๖/๔๓. 



๑๖๔ 

๑.๑ กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณความดี หรือ อุปการะต่อตนเป็นส่วนตัว อย่างหน่ึง 
๑.๒ กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บําเพ็ญคุณประโยชน์ หรือ มีคุณความดีเก้ือกูลแก่ส่วนรวม เช่น ที่

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าโดยฐานะที่ได้ทรงประกาศธรรมยังหมู่ชนให้
ต้ังอยู่ในกุศลกัลยาณธรรม เป็นต้น อย่างหน่ึง  

ความกตัญญูกตเวที ในความหมายของผู้รู้อุปการะที่เขาทําแล้ว และตอบแทน ผู้รู้จักคุณค่าแห่งการ
กระทําดีของผู้อ่ืน และแสดงออกเพ่ือบูชาความดีน้ัน ความกตัญญูรู้คุณท่านในบริบทของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ย่อมหมายถึง การรู้จักตอบแทนบุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแผ่นดิน และที่ได้ให้
คุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการกตัญญูรู้คุณต่อผืนแผ่นดิน กตัญญูรู้คุณต่อสายน้ําที่
ให้ชีวิต กตัญญูรู้คุณต่อต้นไม้ที่ให้ร่มเงา ให้ยา และอาหาร ให้ไม้ไปทําบ้านพักอาศัย มนุษย์ไม่ควรไปทําลาย
ป่าไม้ที่ได้ให้ร่มเงา ดังความใน ขุททกนิกาย เปตวัตถุ ได้บันทึกไว้ว่า “บุคคลอาศัยน่ังนอนที่ร่มเงาของต้นไม้
ใด ไม่ควรหักรานก่ิงของต้นไม้น้ัน เพราะการประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทราม”๑๔๓ ข้อความในพระไตรปิฎกน้ี
มีความสัมพันธ์กับการแกปัญหาโลกร้อน 

ความสัมพันธ์ของคนกับป่าในเชิงคุณค่าแบบ “กตัญญู” ในเปตวัตถุ ว่าด้วยบุพกรรมของอังกุรเปรต 
กล่าวถึง พราหมณ์พ่อค้าคนหนึ่ง เห็นของทิพย์ออกจากมือรุกขเทวดาจึงเกิดความโลภขึ้น ได้บอกแก่อังกุร
พาณิชโพธิสัตว์ว่า เราทั้งหลายเที่ยวหาทรัพย์ ไปสู่แคว้นกัมโพชเพ่ือประโยชน์สิ่งใด เทพบุตรน้ีเป็นผู้ให้สิ่งที่
เราอยากได้น้ัน พวกเราจักนําเทพบุตรน้ีไปหรือจักจับเทพบุตรน้ี ข่มขี่เอาด้วยการวิงวอน หรือ อุ้มใส่ยานรีบ
นําไปสู่ทวารนครโดยเร็ว อังกุรพาณิชเมื่อจะห้ามพราหมณ์พ่อคา้น้ัน จึงได้กล่าวคาถาความว่า  

“บุคคลอาศัยน่ังนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานก่ิงของต้นไม้น้ันเพราะการ
ประทุษร้ายมิตรเป็นความเลวทราม”  

พราหมณ์พ่อค้ากล่าวว่า  
“บุคคลอาศัยน่ังนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดพึงตัดแม้ลําต้นของต้นไม้น้ันได้ถ้ามีความ

ต้องการเช่นน้ัน”  
อังกุรพาณิชกล่าวว่า  
“บุคคลอาศัยน่ังนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงทําลายแม้แต่ใบของต้นไม้น้ัน เพราะ

การประทุษร้ายมิตรเป็นความเลวทราม”  
พราหมณ์พ่อค้ากล่าวว่า  

                                                            
๑๔๓ขุ.เปต. ๒๖/๑๐๖/๑๕๐. 



๑๖๕ 

“บุคคลอาศัยน่ังนอนที่ร่มเงาของต้นไม้เหล่าใดพึงถอนต้นไม้น้ันพร้อมทั้งรากได้ถ้า
พึงประสงค์เช่นน้ัน”  

อังกุรพาณิชกล่าวว่า  
“ก็บุรุษพึงพักอยู่ในเรือนของบุคคลใดตลอดราตรีหน่ึง หรือ พึงได้ข้าวนํ้า ในที่ใด ไม่

ควรคิดช่ัวต่อบุคคลน้ันแม้ด้วยใจความเป็นผู้อกตัญญู สัปบุรุษสรรเสริญ บุคคลพึงพักอาศัยใน
เรือนของบุคคลใดแม้เพียงคืนหน่ึง พึงได้รับบํารุงด้วยข้าว และนํ้า ก็ไม่พึงคิดช่ัวต่อบุคคลน้ัน
แม้ด้วยใจ บุคคลผู้มีมืออันไม่เบียดเบียน ย่อมแผดเผาบุคคลผู้ประทุษร้ายมิตร ผู้ใดทําความดี
ไว้ก่อน ในภายหลังเบียดเบียนด้วยความช่ัวผู้น้ันช่ือว่าเป็นคนอกตัญญูย่อมไม่พบเห็นความ
เจริญทั้งหลาย”๑๔๔ 

 
จากข้อความในพระไตรปิฎกน้ี เป็นลักษณะของความกตัญญูที่มีคุณของผู้ให้ พระพุทธเจ้าได้ทรง

มองเห็นถึงความสําคัญของป่าไม้เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากพระจริยวัตรของพระองค์โดยมากน้ัน จะ
เก่ียวข้องกับป่าไม้ทั้งสิ้น ฉะน้ัน จากการมองเห็นความสําคัญของป่าไม้ดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรง
ตําหนิพระภิกษุชาวเมือง อาฬวีว่า “แนะโมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงได้ตัดเองบ้าง ใช้ให้คนอ่ืนตัดบ้าง 
ซึ่งต้นไม้ เพราะคนทั้งหลายสําคัญในต้นไม้ว่ามีชีวะ (ชีวิต) การกระทําของพวกเธอไม่เป็นไปเพ่ือความเลื่อมใส
ของหมู่ชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสย่ิงของหมู่ชนที่เลื่อมใสแล้ว”แล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีขึ้น
แสดงอย่างน้ีว่า ภิกษุเป็นปาจิตตีย์ เพราะการพรากภูตคาม” ๑๔๕ หรือในในสิกขาบทท่ี ๖ สุราปานวรรค ปาจิ
ตติยกัณฑ์ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ภิกษุก่อไฟผิง สิกขาบทน้ีมีสาเหตุมาจากภิกษุทั้งหลาย
ก่อไฟผิงในฤดูหนาว งูเห่าร้อนออกจากโพรงไล่กัดภิกษุแตกหนีกระจายไป พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า “ภิกษุก่อไฟเองก็ดี ใช้ให้ผู้อ่ืนก่อไฟก็ดี เพ่ือจะผิง ต้องอาบัติปาจิตตีย์” ภายหลังทรงอนุญาตให้
ทําได้เมื่อเป็นไข้ 

                                                            
๑๔๔ขุ.เปต. ๒๖/๑๐๖/๑๕๐-๑๕๑.  
๑๔๕วิ.มหา. ๒/๙๘/๑๖๐. 



๑๖๖ 

ในพระวินัยปิฎก จุลลวรรค มีสิกขาบทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเผากอหญ้า รูปใดเผา
ต้องอาบัติทุกกฎ” แต่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้จุดไฟรับเพ่ือป้องกัน ดังพระดํารัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตไว้เมื่อไฟป่าไหม้มาถึง ให้จุดไฟรับเพ่ือป้องกัน”๑๔๖  

เรื่องของน้ํา พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเจตนารมณ์ ให้พระภิกษุช่วยกันรักษาความสะอาดแม่นํ้า ลํา
คลอง หนอง บึง บ่อนํ้า ฯลฯ ไม่ให้ถ่ายเทของเน่าเสียลงในนํ้า ดังจะเห็นได้พุทธบัญญัติที่ว่า “ภิกษุพึงทํา
ความศึกษาว่า เราจะไม่ถ่ายอุจจาระ ไม่ถ่ายปัสสาวะ หรือบ้วนนํ้าลาย ลงในแม่นํ้า”๑๔๗ เพราะเหตุดังกล่าวน้ัน 
นํ้าจึงจะไม่กลายเป็นพิษ ไม่เป็นแหล่งเพาะ และแพร่เช้ือโรคไปสู่พระภิกษุ และประชาชน ตลอดจนไม่
ก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นํ้าและสัตว์บกทั้งหลาย 

ปัจจุบันคนส่วนมากจะขาดจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อนํ้า มีนิสัยมักง่ายชอบทิ้งขยะตามใจ
ชอบ แม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมด้วย โดยไม่สนใจว่า อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ดังน้ัน จึงควรสร้าง
จิตสํานึกเอาใจใส่ต่อการรักษาน้ําให้สะอาด ไม่ว่าจะเป็นนํ้าในแม่นํ้าลําคลอง หรือบ่อนํ้าก็ตาม แหล่งนํ้ามี
เพ่ือให้สาธารณชนได้ใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค แต่ละคนจําเป็นต้องใช้นํ้าด้วยความระมัดระวัง โดยมีจิตใจห่วง
หาอาทรต่อสาธารณชน เพ่ือว่าคนอื่นๆ ต่อจากเขาจะสามารถใช้นํ้าโดยมีความสะอาดในระดับเดียวกันกับที่
ตนเองใช้มาก่อน ในประเด็นทรัพยากรนํ้าน้ี ขอคัดข้อความในมัจฉชาดก มาให้อ่าน เพ่ือแสดงถึงภาพความ
เอ้ืออาทรต่อกัน การพ่ึงพาอาศัยกันของฤาษีกับสัตว์เดรัจฉาน ดังน้ี 

“ครั้งหน่ึงในป่าหิมพานต์ มีความแห้งแล้งอย่างร้ายแรง นํ้าด่ืมในที่น้ันก็เหือดแห้ง 
พวกสัตว์เดรัจฉานเมื่อไม่ได้นํ้าด่ืมก็พากันลําบาก มีพระดาบสองค์หน่ึงเห็นความทุกข์เกิดแต่
ความกระวนกระวายของพวกสัตว์เดรัจฉานเหล่าน้ัน จึงตัดต้นไม้ต้นหน่ึงทําราง โพงน้ําใส ให้
เป็นนํ้าด่ืมแก่พวกสัตว์เดรัจฉานเหล่าน้ัน เมื่อพวกสัตว์เดรัจฉานจํานวนมากพากันมาด่ืมนํ้า 
พระดาบสจึงไม่มีโอกาสท่ีจะไปหาผลาผล แม้ท่านจะอดอาหารก็คงให้นํ้าด่ืมอยู่น่ันเอง พวก
สัตว์เดรัจฉานเข้าใจเหตุการณ์น้ันจึงต้ังกติกาว่า ผู้มาด่ืมนํ้า ต้องคาบผลไม้มาตามสมควรแก่
กําลังของตน ต้ังแต่น้ันมา สัตว์เดรัจฉานตัวหน่ึง ๆ ก็คาบผลไม้ มีมะม่วงและขนุน เป็นต้น 
จนมีปริมาณบรรทุกเต็ม ๒ เกวียนคร่ึง”๑๔๘ 
 

                                                            
๑๔๖วิ.จู. ๗/๑๙๗/๑๐๒. 
๑๔๗วิ. มหา. ๒/(๖๕๓/๔๒๔-๔๒๕. 
๑๔๘ขุ.ชา.๒๗/๑๒๔/๓๘๐. 



๑๖๗ 

เรื่องของสรรพสัตว์ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผู้ประพฤติธรรมให้รู้จักอนุรักษ์ชีวิตของสัตว์อ่ืน ๆ 
แม้กระทั่งทรงเตือนการใช้เลศเล่ห์ที่จะไปทําร้ายสัตว์ให้ตายไป ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์นํ้าก็ตาม ไม่ว่า
จะเอามากินเป็นอาหารหรือเอามาทําเป็นเคร่ืองใช้ก็ตาม พระองค์จึงทรงบัญญัติห้ามเอาไว้ว่า “ก็ภิกษุใด รู้อยู่
ว่านํ้ามีสิ่งมีชีวิต รด หรือใช้ให้คนอ่ืนรดหญ้าหรือดิน ต้องอาบัติปาจิตตีย์” “ก็ภิกษุใด จงใจปลงสัตว์มีชีวิต 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์”๑๔๙ “ก็ภิกษุใด รู้อยู่ว่านํ้ามีสัตว์มีชีวิต ก็ยังบริโภค ต้องอาบัติปาจิตตีย์”๑๕๐  

“ภิกษุใดขุดดินเอง หรือใช้ให้ผู้อ่ืนขุดดิน ต้องอาบัติปาจิตตีย์”พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทน้ี 
เพ่ือมุ่งรักษาชีวิตสัตว์และรักษาสภาพดิน ทั้งรักษาศรัทธาของประชาชน เพราะประชาชนสมัยน้ันเช่ือว่าดินมี
ชีวิต หากภิกษุขุดดินก็เป็นการทําลายชีวิตของดิน ไม่สมกับเป็นสมณะดินในความหมายนี้หมายถึง ดินที่มี
ความชุ่มช่ืน ถูกฝนตกรดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน จะเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนก็ได้ ซึ่งถ้าหากดินเกิด
ความชุ่มช้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ มักมีสิ่งมีชีวิตประเภทที่ชอบอาศัยอยู่ในดินอาศัยอยู่ เมื่อพระสงฆ์ใช้จอบ 
เสียม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามขุดดิน จะทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ันล้มตายและทําให้สภาพดินเสื่อม แต่ถ้าหาก
เป็นกองดินเหนียวหรือดินร่วนแห้ง ๆ ที่ไม่มีความชุ่มช้ืนไม่นับเข้าในสิกขาบทน้ี นับได้ว่า สิกขาบทน้ีเป็นการ
อนุรักษ์ดินโดยตรงและรักษาชีวิตสัตว์โดยอ้อม 

เรื่องของพืช พระพุทธเจ้าทรงแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะปกป้องรักษาพืชต่าง ๆ เอาไว้ โดยการ
บัญญัติสิกขาบทห้ามถ่ายสิ่งของสกปรก หรือไม่ให้ถ่มสิ่งของปฏิกูล รดบนใบไม้ใบหญ้าที่สดเขียว ดังพุทธ
บัญญัติที่ว่า“ภิกษุพึงทําความสําเหนียกว่า เราไม่เป็นไข้ จักไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนนํ้าลายลงบน
ของเขียว” ๑๕๑  

การที่ทรงบัญญัติเช่นน้ัน เพราะทรงมองเห็นว่า ตามธรรมชาติของพืชแล้ว พืชต้องการปุ๋ยจาก
แผ่นดิน ใบต้องการแสงแดดจากดวงอาทิตย์ จึงไม่มีความต้องการใด ๆ เลย ที่จะรับปุ๋ยสดของมนุษย์รดที่ตัว
พืช ฉะน้ัน ทางที่ดีน้ันควรที่จะขับถ่ายลงดิน และดินน่ันเองจะเป็นผู้ทําหน้าที่ป้อนอาหารให้กับพืชพระพุทธ
องค์ตรัสเอาไว้ว่า 

                                                            
๑๔๙วิ.มหา. ๒/๓๘๓/๒๙๒. 
๑๕๐วิ.มหา. ๒/๓๘๘/๒๙๔. 
๑๕๑วิ.มหา. ๒/๖๕๒/๔๒๔. 



๑๖๘ 

“ต้นไม้เกิดในพ้ืนที่อันเสมอ มีใบอ่อนและใบแก่อันหนา มีร่มเงาหนาทึบ บุรุษผู้มีการอันความร้อน
แผดเผาครอบงํา เหน็ดเหน่ือยสะทกสะท้าน หิวกระหาย มุ่งมาสู่ต้นไม้น้ัน โดยเส้นทางสายเดียว เมื่อมาถึง
ต้นไม้ เขานั่ง นอน ในร่มเงาต้นไม้น้ัน ได้รับความรู้สึกเป็นสุขอย่างมาก”๑๕๒ 

ฉะน้ัน เพราะการที่ต้นไม้มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์น่ันเอง แนวคิดในพระสูตรจึงมุ่งเน้นให้มนุษย์ที่
อาศัยร่มเงาของต้นไม้ควรมีความกตัญญูต่อต้นไม้ ดังเน้ือความท่ีปรากฏในพระสูตรว่า“บุคคลน่ังหรือนอนใน
ร่วมเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานก่ิงของต้นไม้น้ัน ผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนทราม”๑๕๓  
 กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์มีความกตัญญูรู้คุณของต้นไม้ที่แม้ให้ร่มเงา ในคราวท่ี
พระองค์แสวงหาบริสุทธิธรรมในป่า จนสําเร็จอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ ดังน้ัน ก็ไม่ควรที่จะไปหักรานก่ิงไม้ 
ย่ิงปุถุชนเราได้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างอเนกอนันต์ ย่ิงไม่ควรไปทําลายล้างด้วยอํานาจการถูกครอบงําจาก
กิเลสของตนเอง คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง แต่ควรจะช่วยอนุรักษ์ ดูแล ไม่ให้ศัตรูเข้ามาทําลาย 
เป็นการกตัญญูรู้คุณ ความกตัญญูกตเวทิตา เป็นเคร่ืองหมายของความดี และความดีน้ันมีอยู่ที่ไหนย่อมมี
ความปลอดภัย และมีสันติสุขที่น่ัน ความดีต้องออกมาจากจิตใจออกมาจากจิตสํานึก ออกมาจากส่วนลึกของ
หัวใจ ไม่ว่าจะเป็นการทําบุญให้ทาน การบริจาคทรัพย์ หรือ การให้อภัยซึ่งกันและกัน การให้อภัยทานโดยไม่
ไปเบียดเบียนรังแกสัตว์ ให้ชีวิตต้นไม้ไม่หักรานทําลายก่ิงไม้ ให้ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ต่อหมู่มิตร 
ย่อมได้กุศล ย่อมไปสู่ที่ชอบ และเป็นสุขอยู่ตลอดเวลา 
 

๒) ความหมายของเมตตา 

เมตตา หมายถึง ความรักใคร่และความสงสาร เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดี 
อยากให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้พ้น
ทุกข์พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองการเจริญเมตตาและกรุณาต่อสรรพสัตว์ ดังที่ปรากฏอย่างชัดเจนในกรณีย
เมตตสูตร (เสนอไว้แล้ว) นอกจากน้ัน นันทิวิสาลชาดก แสดงให้เห็นว่า บุคคลควรแสดงเมตตาต่อสัตว์ที่ตน
นํามาฝึก เพ่ือรับใช้มนุษย์ในอรรถกถาธรรมบทภาค ๑ ระบุว่า ช้างปาริไลยยกะ เป็นช้างป่าซึ่งมาอุปัฏฐากพระ
พุทธองค์ เมื่อครั้งทรงประทับอยู่ในป่า หลีกหนีภิกษุ พระพุทธเจ้าทรงทําให้ช้างนาฬาคิรี ซึ่งโกรธเป็นฟืนเป็น
ไฟเช่ืองได้ โดยไม่ต้องอาศัยอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเลย นอกเสียจากทรงใช้พลังเมตตา ถ้ามนุษย์เท่าน้ันมีเมตตา
ต่อสัตว์ทั้งมวล มนุษย์และสิงสาราสัตว์สามารถอยู่ด้วยกันได้ และไม่ต้องกลัวกันในสมัยหน่ึง ฝนไม่ตก สรรพ
                                                            

๑๕๒ม.มู. ๑๒/๑๕๔/๑๑๖. 
๑๕๓ขุ.ชา. ๒๘/๑๕๓/๒๒. 



๑๖๙ 

สัตว์ต้องเผชิญต่ออันตรายและความทุกข์ พระพุทธเจ้าด้วยทรงมีพระกรุณาต่อสรรพสัตว์ จึงทรงรับหน้าที่ใน
การทําให้ฝนตก มีรายละเอียดดังน้ี 

“ในสมัยหน่ึง ในแคว้นโกศล ฝนไม่ตกเลย ข้าวกล้าทั้งหลายเหี่ยวแห้ง ตระพัง สระ
โบกขรณี และสระในที่น้ัน ๆ ก็เหือดแห้ง แม้สระโบกขรณีเชตวัน ณ ที่ใกล้ซุ้มพระทวารเชตวัน
ก็ขาดน้ํา ฝูงกาและนก เป็นต้น รุมกันเอาจะงอยปากอันเทียบได้กับปากคีม จิกทึ้งฝูงปลาและ
เต่าอันหลบคุดเข้าสู่เปือกตม ออกมากินทั้ง ๆ ที่กําลังด้ินอยู่ พระศาสดาทอดพระเนตรเห็น
ความพินาศของฝูงปลาและเต่า พระมหากรุณาเตือนพระทัยให้ทรงอุตสาหะ จึงทรงพระดําริว่า 
วันน้ีเราควรจะให้ฝนตก ครั้นราตรีสว่างแล้ว ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระเสร็จ ทรง
กําหนดเวลาภิกษาจาร มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี 
ด้วยพระพุทธลีลา ภายหลังภัตรเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว เมื่อเสด็จจากพระนครสาวัตถีสู่
พระวิหาร ประทับยืนที่บันไดสระโบกขรณีเชตวันตรัสเรียกพระอานนท์มาว่า ดูก่อนอานนท์ 
เธอจงเอาผ้าอาบนํ้ามาเราจะสรงน้ําในสระโบกขรณีเชตวัน พระอานนท์กราบทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ นํ้าในสระโบกขรณีเชตวันแห้งขอด เหลือแต่เพียงเปือกตมเท่าน้ันมิใช่หรือพระ
เจ้าข้า ตรัสว่า อานนท์ ธรรมดาว่ากําลังของพระพุทธเจ้าใหญ่หลวงนัก เธอจงนําเอาผ้าอาบนํ้า
มาเถิด พระเถระนําผ้ามาทูลถวาย พระศาสดาทรงนุ่งผ้าอาบนํ้าด้วยชายข้างหนึ่ง อีกชายข้าง
หน่ึงทรงคลุมพระสรีระประทับยืนที่บันได ต้ังพระทัยว่า เราจักสรงนํ้าในสระโบกขรณีเชตวัน 
จากน้ันท้าวสักกะก็มีเทวบัญชาให้เทพแห่งฝนบันดาลให้เกิดฝนตกไปทั่วทิศ ท่วมแคว้นโกศล
ทั้งหมด สระโบกขรณีก็เต็มด้วยนํ้าจดถึงแคร่บันได”๑๕๔ 

 
๓) อานิสงส์ของการเจริญเมตตา 
อานิสงส์แต่ละข้อมีปรากฎในอรรถกถาเมตตาสูตร๑๕๕ สรุปได้ดังต่อไปน้ี  
๑.สุขํ สุปติ ย่อมหลับเป็นสุข เพราะไม่หลับเหมือนคนบางคนท่ีนอนกรนกระสับกระส่าย

หลับเป็นทุกข์ แม้เมื่อหย่ังลงสู่ความหลับก็เป็นสุขเหมือนผู้เข้าสมาบัติ  

                                                            
๑๕๔ขุ.ชา.๒๗/๗๕/๒๐๔. 
๑๕๕องฺ.เอก. ๕/๕๕๑-๕๕๓. 



๑๗๐ 

๒. สุขํ ปฏิพุชฺฌติ ย่อมต่ืนเป็นสุข คนอ่ืนๆ ถอนใจกระสับกระส่ายอยู่ ต่ืนเป็นทุกข์ฉันใด 
บุคคลผู้เสพเมตตาเจโตวิมุตติ หาต่ืนเป็นทุกข์ฉันน้ันไม่ ไม่มีอาการผิดปกติ ต่ืนเป็นสุข เหมือนดอกปทุมกําลัง
แย้มอยู่ 

๓. น ปาปํ สุปินํ ปสฺสติ ย่อมไม่ฝันลามก บุคคลผู้เสพเมตตาเจโตวิมุตติ แม้เมื่อฝัน ก็ฝัน
เห็นแต่เรื่องที่เจริญเท่าน้ัน เป็นเหมือนไหว้พระเจดีย์ เหมือนกระทําการบูชา เหมือนฟังธรรมอยู่ฉะน้ัน และ
ย่อมไม่ฝันเห็นสิ่งที่ลามก เหมือนคนพวกอ่ืนที่ฝันเห็นตนถูกพวกโจรพากันรุมล้อม เหมือนถูกสัตว์ร้ายทําร้าย
เอา และเหมือนกําลังตกเหวฉะน้ัน  

๔. มนุสฺสานํ ปิโย โหติ ย่อมเป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย คือบุคคลผู้เสพเมตตาเจโตวิมุตติ 
ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของมนุษย์ทั้งหลาย เหมือนแก้วมุกดาหารที่สวมไว้ที่อก และเหมือนพวงมาลัย
ประดับไว้ที่ศีรษะฉะนั้น  

๕. อมนุสฺสานํ ปิโย โหติ ย่อมเป็นที่รักแห่งอมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลผู้เสพเมตตาเจโตวิมุตติ 
ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เหมือนเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย ดุจพระวิสาขเถระเรื่องกล่าวไว้พิสดาร
แล้วในเมตตากรรมฐานนิเทศในคัมภีร์วิสุทธิมรรคน่ันแล  

๖. เทวตา รกฺขนฺติ เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา ย่อมรักษาเหมือนมารดาและบิดารักษาบุตร
ฉะน้ัน  

๗. นาสฺส อคฺคิ วา วิสํ วา สตฺถํ วา กมติ ไฟ ยาพิษหรือศาตราย่อมไม่กล้ํากรายได้ 1 ความ
ว่า ไฟย่อมไม่กล้ํากราย คือไม่เข้าไปพ้องพานร่างกายของผู้อยู่ด้วยเมตตา เหมือนนางอุตตราอุบาสิกา ยาพิษ
ย่อมไม่กล้ํากราย คือไม่เข้าไปทําอันตรายร่างกายของผู้อยู่ด้วยเมตตา เหมือนพระจูฬสีเถระผู้สวดสังยุตต
นิกายฉะน้ัน หรือศัสตรา ย่อมไม่กล้ํากราย คือย่อมไม่เข้าใกล้ร่างกายของผู้อยู่ด้วยเมตตาเหมือนสังกิจจสาม
เณรฉะนั้น มีคําอธิบายว่า ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ย่อมไม่ทําอันตรายร่างกายของผู้อยู่ด้วยเมตตา ในเรื่องน้ีมีเรื่อง
แม่โคนมเป็นอุทาหรณ์ได้ยินว่าแม่โคตัวหน่ึงกําลังยืนหลั่งนํ้านมให้แก่ลูกโคอยู่ นายพรานคนหน่ึง คิดว่า เรา
จักแทงแม่โคน้ัน จึงใช้มือพลิกไปมาพุ่งหอกด้ามยาวไป หอกน้ันแหละ หมุนไปกระทบร่างแม่โคนมน้ัน เหมือน
ใบตาลปลิวไปกระทบฉะน้ัน เพราะกําลังอุปจารภาวนาหามิได้ เพราะกําลังอัปปนาภาวนาก็หามิได้ เป็นเพราะ
แม่โคน้ันมีจิตเก้ือกูลอย่างแรงในลูกโคอย่างเดียว เมตตามีอานุภาพมากถึงอย่างน้ี 

๘. ตุวฏํ จิตฺตํ สมาธิยติ จิตย่อมต้ังมั่นโดยรวดเร็ว คือจิตของบุคคลผู้อยู่ด้วยเมตตา ย่อมต้ัง
มั่นได้รวดเร็ว ความที่จิตน้ันต้ังมั่นช้าไม่มี  



๑๗๑ 

๙. มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ สีหน้าย่อมผ่องใส และหน้าของผู้น้ันย่อมมีสีแจ่มใส เหมือนผล
ตาลสุกหลุดจากขั้วฉะนั้น  

๑๐. อสมฺมูฬฺโห กาลํ กโรติ เป็นผู้ไม่หลงใหลทํากาละ ช่ือว่า ความหลงตายของผู้อยู่ด้วย
เมตตาไม่มี ย่อมไม่หลงทํากาละ เหมือนกับก้าวลงสู่ความหลับ  

๑๑. อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต เมื่อไม่แทงตลอดคุณอันย่ิง ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก ๒ 
ความว่า บุคคลผู้อยู่ด้วยเมตตา เมื่อไม่บรรลุพระอรหัตอันเป็นคุณวิเศษที่ย่ิงกว่าเมตตาสมาบัติ จุติจาก
อัตภาพน้ันแล้ว ไปเกิดในพรหมโลก เหมือนหลับแล้วต่ืนขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคล
เสพแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นดุจยาน ทําให้เป็นที่ต้ัง ให้ต้ังมั่นโดยลําดับ สั่งสมดีแล้ว ปรารภ
ด้วยดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ ประการน้ีแล ฯหากจะสรุปให้ฟังง่ายอาจจะทําให้เข้าใจได้ดีขึ้นและง่ายแก่
การจดจําคือ “หลับได้เต็มคืน ต่ืนได้เต็มวัน ไม่ฝันร้าย พวกมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายรักใคร่ เทวดาพอใจ
รักษา อันตรายจากศาสตราไม่กลายใกล้ จิตใจต้ังมั่นได้เร็วไว สีหน้าผ่องใส ไม่หลงใหลทํากาละ หากอยู่ในสัง
สาระก็เข้าถึงพรหม” 

 
ความต่างของเมตตากับปาณาติบาต เมตตาคือความรัก หมายถึง การแผ่ความปรารถนาดี หรือการ

บําเพ็ญคุณประโยชน์ซึ่งตรงกันข้ามกับความพยาบาทหรือปองร้าย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาไปยัง
สรรพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตาม ถ้าปัจเจกบุคคลสามารถปฎิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนาเก่ียวกับการแผ่เมตตาได้ ความขัดแย้งทั้งหลาย ก็ไม่ต้องแก้ไขด้วยวิธีเผชิญหน้ากัน แต่
สามารถแก้ได้ด้วยสันติวิธี ดังที่ปรากฏในเมตตาสูตว่า 

“ก็ผู้ใดมีสติมั่นคง เจริญเมตตาอันหาประมาณมิได้ สังโยชน์ของผู้น้ัน ผู้เห็นธรรมเป็น
ที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส ย่อมเบาบางหากว่าเขาไม่มีจิตคิดประทุษร้ายสัตว์แม้สักตัวเดียว เจริญ
เมตตาจิตอยู่ เพราะเจริญเมตตาจิตน้ัน ย่อมเป็นกุศล เขามีใจอนุเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้
ประเสริฐ กระทําบุญมากพระราชาผู้ประกอบด้วยธรรมเช่นกับฤาษี ชํานะแผ่นดินอัน
ประกอบด้วยหมู่สัตว์ เจริญรอยตามกัน บูชายัญเหล่าใด คือ สัสสเมธ ความทรงพระปรีชาใน
การบํารุงพืชพันธ์ธัญญาหาร ปุริสเมธ ทรงพระปรีชาในการเกลี้ยกล่อมประชาชน สัมมาปาสะ 
มีพระอัธยาศัยดุจบ่วงคล้องนํ้าใจประชาชน วาชเปยยะ มีพระวาจาเป็นที่ดูดด่ืมนํ้าใจคนซึ่งมีผล



๑๗๒ 

คือทําให้นครไม่ต้องมีลิ่มกลอน มหายัญเหล่าน้ันทั้งหมด ยังไม่เทียบเท่าส่วนที่ ๑๖ แห่งเมตตา

จิตที่บุคคลเจริญดีแล้ว ดุจกลุ่มดวงดาวทั้งหมด ไม่เทียบเท่าแสงจันทร์ฉะน้ัน”๑๕๖ 
 

   ทรงสอนให้บุคคลงดเว้นจากการทําลายสิ่งที่มีลมหายใจให้ตาย ให้ทุกคนยอมรับสิทธิในการมีชีวิตอยู่
ของกันและกันไม่ไปทําลายหักล้างกัน โดยการใช้เมตตาปรารถนาที่จะเห็นตนเองอยู่อย่างไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่
เบียดเบียนกัน ทําให้เกิดความคิดในแนวที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา แม้สัตว์อ่ืนคนอื่นก็ต้องการอย่างน้ัน ยอมรับ
ความจริงที่ทุกชีวิตต้องการอยู่ในโลกอย่างไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ประทุษร้ายกัน ต้องการเห็น
กันมีชีวิตอยู่ดีมีสุข ตามสมควรแก่ฐานะของตน ก็จะเกิดการยอมรับนับถือกันและกัน ฉะน้ันเมตตาธรรมน้ัน
เป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข 

เมตตาเป็นหลักภาดรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้แก้ความเสื่อมทางศีลธรรม สอนให้
แก้ความช่ัวด้วยความดี และสอนให้แก้ที่ตนเองก่อน โดยไม่เก่ียงให้คนทั้งโลกดีหมดแล้วตนจึงเป็นคนสุดท้าย 
แม้ในการสอนให้มีเมตตาจิต ก็ให้หัดแผ่เมตตาให้แก่ตนเองก่อน เพ่ือจะได้เป็นพยานว่า เรารักสุขเกลียดทุกข์
ฉันใด คนอ่ืนก็มีความรักสุขเกลียดทุกข์ฉันน้ัน สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีจะทําให้เราอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขอีกทั้ง
ยังไม่ก่อเวรภัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วยจึงสอนให้ทุกคนรู้สึกเป็นพ่ีน้องกัน 
  เมตตาเป็นพื้นฐานสันติภาพ การประพฤติปฏิบัติตามศีล ๕ ที่จะทําให้สมบูรณ์ ตามสถานการณ์ใน
สังคมปัจจุบันน้ันทําได้ยาก ในเมื่อมนุษย์เราส่วนมากยังคงฆ่ากันด้วยความโหดเห้ียม เพราะคนเราทุกคน
ถือเอาชีวิตเป็นสําคัญที่สุดสําหรับตนเอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้งดเว้นจาการทําลายชีวิตของใคร ๆ 
(ปาณาติปาตา เวรมณี) การต้ังใจที่จะงดเว้นจากการทําล้าย เบียดเบียนชีวิตของผู้ อ่ืนน้ันยังไม่พอ ใน
พระพุทธศาสนายังสอนให้มีความรักด้วยความหวังดี (เมตตา) และให้มีความสงสาร (กรุณา) ต่อผู้อ่ืนด้วย จึง
จะทําให้เกิดสันติภาพที่มั่นคงถาวรข้ึนในสังคมได้ เราไม่สามารถแสวงหาสันติภาพที่มั่นคงได้ด้วยวิธีการฆ่าน้ัน 
ถ้ามนุษย์ยังหวังสันติภาพในสังคม ก็ต้องงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียนกันอย่างเด็ดขาด และต้องงดเว้นจา
การฆ่าการเบียดเบียนสัตว์ทุกชนิด เพราะสัตว์เหล่าอ่ืนคือสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ และสัตว์เหล่าน้ันก็ตองการ
ความสงบ 

เมตตาสร้างความสามัคคี การนําสันติสุขมาให้สังคมโลกได้อย่างมั่นคงถาวรน้ันคนในสังคมจะต้องมี
เมตตา เพราะคนท่ีมีเมตตานั้นจะเอ้ืออาทรต่อคนท่ีประสบความเดือดร้อน ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าทรง
ทํางานช่วยเหลือเก้ือกูลแก่มวลมนุษยชาติ แน่นอนพระพุทธเจ้าไม้ได้ไปแจกสิ่งของให้แก่ใคร ๆ  แต่ทรงสั่งสอน

                                                            
๑๕๖องฺ.อฏฺฐก. ๒๓ /๙๑/๑๓๓. 



๑๗๓ 

ให้คนมีฐานะมั่งคงทั้งหลายให้มีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตาและช่วยเหลือเก้ือกูลแก่สังคม ทําให้คนเหล่าน้ัน
กลายเป็นคนใจบุญ อนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้น คนเหล่าน้ีมีเมตตาต่อสัตว์โลก
ทั้งมวล เพราะฉะนั้นการกระทําด้วยจิตมีเมตตาจึงช่วยเสริมสร้างความเอ้ืออาทรให้แก่คนทั้งหลาย ความสุขก็
จะขยายไปสู่คนอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดน้อยลงได้ เพราะอาศัยเมตตา 
คือความปรารถนาให้ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน ๆ มีความสุข ในเมื่อตนได้ความสุขแล้วก็อยากให้ผู้อ่ืนสัตว์อ่ืนได้บ้าง เป็น
การอนุเคราะห์แก่กันและกัน การอนุเคราะห์แก่กันน้ีแหละเป็นการสร้างความสามัคคีไปในตัว 

เมตตาคือหลักเอกภาพ ตามความเป็นจริงแล้วการอยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตา กรุณา หวังจะเห็น
ความสุข ความเจริญของกันและกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันตามสมควรแก่ฐานะที่จะทําได้ มีความรัก ความ
เคารพ สงเคราะห์กัน ไม่วิวาทกัน มีความสามัคคีกัน เอกภาพจากจุดเล็ก ๆ คือครอบครัวไปถึงจุดใหญ่ ๆ คือ

ประเทศชาติและสังคมโลกก็จะเกิดขึ้น โลโกปตถมภิกา เมตตา เมตตาเป็นเครื่องค้ําจุนโลก๑๕๗ การมีเมตตา

น้ันช่วยให้สังคมโลกอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขก็นับว่าเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่บุคคลทั้งหลาย 
สรุป ความกตัญญูกตเวที คือ ความเป็นผู้รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วและตอบแทน จะเป็นการตอบแทน

สิ่งที่มีชีวิตคือ ต้นไม้และสัตว์ป่า หรือจะเป็นการตอบแทนคุณบุคคลผู้ให้ความอุปการะช่วยเหลือและตอบ
แทนแก่สถานที่ ที่ให้พักอาศัยก็ได้ จึงใช้ควบคู่กับเมตตา ซึ่งหมายถึง ความรักใคร่ ความสงสาร ความรักใคร่ 
ปรารถนาดี อยากให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข เป็นความรู้สึกที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาคือ การ
มองสรรพสัตว์และสรรพสิ่งว่าเป็นเพ่ือนร่วมโลก กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้
พ้นทุกข์พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการเจริญเมตตาและกรุณาต่อสรรพสัตว์  
 

๓.๔ สรุปพุทธปรัชญาเถรวาทที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ปัญหาและสาเหตุความเปลี่ยนแปลงของโลก ในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้กล่าวถึงภาวะโลกร้อน
โดยตรง แต่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางกายภาพและทางชีวิตและสังคมมนุษย์ ดังน้ัน การเกิด
และการสลายของโลก มนุษย์และจักรวาล สามารถสรุปได้ ๒ สาเหตุคือ  
  

๑. สาเหตุภายนอกหรือกายภาพ เกิดจากปัจจัย ๒ อย่างได้แก่ 

                                                            
๑๕๗แผนกตําราโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

เลี่ยงเชียง, ๓๕๓๕), หน้า ๕๖. 



๑๗๔ 

๑.๑ ปัจจัยทางธรรมชาติ เป็นภาวะธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดมีเองและเป็นเอง 
ดังใน อัคคัญญสูตร พระสูตรที่แสดงให้เห็นว่าโลกมิได้มีลักษณะคงที่ คือมีวิวัฒนาการจากพินาศแล้วกลับมา
เจริญขึ้นโดยธรรมชาติ และธรรมชาติที่ว่าน้ีก็เน้นไปถึงพ้ืนฐานทั้งทางกาย และทางใจของมนุษย์ จูฬนีสูตร 
เป็นพระสูตรที่สําคัญมากในการพิจารณาขนาด และจํานวนของ โลกและจักรวาล สุริยสูตร เป็นพระสูตรที่
แสดงถึงการแตกทําลายของโลกและจักรวาล คัมภีร์ช้ันอรรถกถา ได้มีการขยายความถึงสาเหตุและขอบเขต
แห่งความพินาศของจักรวาล ในช่วงสังวัฏฏกัป ในปรมัตถทีปนี ว่า สังวัฏฏกัป มี ๓ คือ เตโช อาโป วาโย และ
อรรถกถาบุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส สัทธัมมัปปกาสินี ได้มีการขยายความถึงวิวัฒนาการของจักรวาลซึ่ง
เกิดขึ้น ต้ังอยู่ และแตกทําลายไป (ในแต่ละสาเหตุ) ของแต่ละรอบ ซึ่งเป็นไปตาม กฎธรรมชาติหรือพลังที่
ทํางานอยู่ ๕ ประการ คือ อุตุนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับอุณหภูมิ โดยเฉพาะเรื่อง ดิน นํ้า ลม ไฟ อากาศ อัน
เป็นสิ่งแวดล้อมสําหรับมนุษย์ พีชนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับการสืบพันธ์ุ รวมท้ัง พันธุกรรม จิตนิยาม กฎ
ธรรมชาติเก่ียวกับการทํางานของจิต กรรมนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือกระบวนการ
ให้ผลของการกระทํา และธรรมนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับความสัมพันธ์และความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันของ
สิ่งทั้งหลาย ในขณะที่กฎ ๔ ข้อแรกกระทําการภายในขอบเขตของตน แต่กฎข้อสุดท้ายคือกฎแห่งความเป็น
เหตุเป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลายกระทําการภายในของกฎ ๔ ข้อแรก และทําให้กฎแต่ละข้อสัมพันธ์กัน ข้อน้ี
หมายถึงว่า ศีลธรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ (กรรมนิยาม) มีอิทธิพลไม่แต่เพียงการทํางาน
ของจิตของมนุษย์เอง (จิตนิยาม) แต่ยังรวมไปถึงการสืบพันธ์ุของพืชและสัตว์ (พีชนิยาม) ตลอดจนถึง
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (อุตุนิยาม) โดยเป็นไปตามกฎเก่ียวกับความสัมพันธ์และความเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน
ของสิ่งทั้งหลาย (ธรรมนิยาม) ดังกฎธรรมชาติทั้ง ๕ ประการน้ี๑๕๘  

 ๑.๒ ปัจจัยจากการกระทําของมนุษย์ จะเห็นว่า เพราะมนุษย์ไม่รู้จักควบคุมการบริโภค 
ใช้ธรรมชาติอย่างไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักคําว่าพอดีเป็นอย่างไร ทําให้เป็นการทําลายธรรมชาติทั้งทําลายเพ่ือ
ความบันเทิงและทําลายล้าง เป็นความต้องการธรรมชาติแบบไม่รู้จบและไม่มีขอบเขต ดังใน อัคคัญญสูตร ซึ่ง
สืบเน่ืองมาจาก โลภะ โทสะ และโมหะ ที่ได้สั่งสมขึ้นเรื่อยๆ ทําให้เกิด สังขาร เพศ ครอบครัว และสังคมข้ึน 
จากสังคมที่เรียบง่ายแบบด้ังเดิมกลับสลับซับซ้อนเพ่ิมมากย่ิงขึ้น และย้ําชัดเจนใน อาทิตตปริยายสูตร ซึ่งเป็น

                                                            
๑๕๘มานพ นักการเรียน, ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อธรรมชาติ, เก็บความจาก Dr. Lily de Silva. 

The Buddhist Attitude Towards Nature. "Buddhist Perspectives on the Ecocrisis, อ้างแล้ว . 
pp. 9-29. 



๑๗๕ 

พระสูตรที่มีเน้ือหาแสดงถึงความรุ่มร้อนของจิตใจ (อินทรีย์ ๕) ด้วยอํานาจของกิเลส ตัณหา เปรียบได้กับ
ความร้อนของไฟที่ลุกโพลงอยู่ แสดงให้เห็นว่าความร้อนที่แท้จริงคือความร้อนจากภายใน แต่ทว่าความสุข
หรือความทุกข์ร้อนจากกิเลสท้ังปวงล้วนน้ันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง คือต้ังอยู่ไม่ได้ตลอดไป ไม่มีอะไรที่ควรยึดถือ 
น่าเบ่ือหน่ายในความผันแปร ก็สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน คืออะไร คือ จักษุเห็นรูป หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้
รส กายได้สัมผัส ใจได้ความรู้สึก สิ่งเหล่าน้ีร้อนเพราะอะไร ร้อนเพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ร้อนเพราะ
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาส ฯลฯ ตัณหาเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ ๒ แบบ คือเป็น
สาเหตุให้แสวงหาเพ่ือดํารงชีพและเป็นสาเหตุให้ต้องเวียนเกิดตายในภพอีกต่อไป ในจักกวัตติสูตร 
พระพุทธศาสนา ยืนยันว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างศีลธรรมของมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เหตุที่มนุษย์ในยุคน้ัน มีอายุสั้นลดเหลือเพียงแค่ ๑๐ ปี เพราะเหตุ อภิชฌา คือ ความโลภ 
ความเห็นแก่ตัว ส่วนพยาบาทคือความอาฆาต ความเคียดแค้น ความชิงชัง และได้แสดงให้เราเห็นอย่างแจ่ม
ชัดแล้วว่ามนุษย์จะเป็นผู้มีอายุน้อยเท่าใด จิตใจก็ย่ิงมัวเมามากข้ึนเท่าน้ัน ในปโลภสูตร แสดงว่า เมื่อมนุษย์
กําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภครอบงํา ประกอบด้วยธรรมที่ผิด ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฉะน้ัน จึงเกิด
ทุพภิกขภัย ข้าวกล้าเสีย เป็นเพลี้ย ไม่ให้ผล เพราะเหตุน้ัน มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก ในธัมมิกสูตร ได้
แสดงความเสื่อมของโลกอันเกิดจากการท่ีมนุษย์ไม่ต้ังอยู่ในธรรมว่า สมัยใด พระราชาทั้งหลายประพฤติไม่
เป็นธรรม ในสมัยน้ัน แม้ข้าราชการท้ังหลาย พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ชาวบ้านชาวเมืองก็ประพฤติไม่
เป็นธรรม ทําให้ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ก็โคจรไม่สม่ําเสมอ ดาวนักษัตรทั้งหลายก็เดินไม่เที่ยงตรงทําให้คืน
และวันก็เคลื่อนไป เดือนและปักษ์ก็คลาดไป ทําให้ ฤดูและปีก็เคลื่อนไป ลมก็พัดผันแปรไป ลมนอกทางก็พัด
ผิดทาง เทวดา ทั้งหลายก็ป่ันป่วน ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่ดี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
มนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวที่สุกไม่ดี ย่อมอายุสั้น ผิวพรรณก็ไม่งาม กําลังก็ลดถอยและมีอาพาธมาก จะเห็น
ได้ว่าสาเหตุโลกร้อนเริ่มที่ใจมนุษย์ที่รู้ไม่เท่าทันกิเลส ๓ กองคือโลภะ โทสะ โมหะ จึงเกิดการกระทําต่างๆข้ึน 

๒. สาเหตุภายในหรือจิตภาพ ได้แก่ ปัจจัยจากความไม่รู้ ภาวะโลกร้อนในความหมายทาง
พระพุทธศาสนานั้น โลกหมายเอา ชีวิตก็คือโลก จึงกล่าวได้ว่า ความเสื่อมทางศีลธรรมของมนุษย์มีผลกระทบ
ต่อธรรมชาติ คือทําให้ธรรมชาติเสื่อมไปด้วย สาเหตุที่ทําให้โลกต้องประสบความพินาศอย่างน้ี สืบ
เน่ืองมาจากความไม่รู้ของมนุษย์ ได้แก่ ความไม่รู้คุณค่าของโลก ชีวิตและธรรมชาติ และความไม่รู้วิธีการอยู่
กับธรรมชาติ ทําให้ใช้ธรรมชาติอย่างผิดๆ ไม่รู้จักสร้างเสริมและการอนุรักษ์ เพราะมนุษย์ขาดปัญญา น่ันเอง
จึงทําให้ ตัณหาหรืออกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) จึงทับถมอยู่ในจิตสันดานของมนุษย์เกิดมากขึ้น จะบีบ
บังคับมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาเป็นการตอบสนอง พฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนที่แสดงออกมา



๑๗๖ 

น้ัน ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระพุทธศาสนาเช่ือว่า แม้ว่า ความเปลี่ยนแปลง
เป็นปัจจัยที่มีอยู่ในธรรมชาติ แต่ความเสื่อมทางศีลธรรมของมนุษย์ ได้เป็นตัวเร่งให้มีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้มนุษย์ไม่ได้รับความผาสุก  
 
 ๓.๔.๓ การป้องกันและแก้ไข 

  จากการศึกษาสาเหตุและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกในพระไตรปิฎก และพระพุทธเจ้ากับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ สามารถสรุปหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
ดังน้ี 

๑. ศีล เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต 
ความเป็นมาของศีลน้ันสมัยแรก พวกมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนส่วนน้อย ปัญหาต่างๆในสังคมยัง

ไม่ค่อยจะมี หรือหากมีก็เป็นเพียงเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ สามารถแก้ไขตกลงกันได้ ต่อมามนุษย์เพ่ิมจํานวนมากข้ึน 
การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนก็ขยายใหญ่ขึ้น ปัญหาสังคมต่างๆก็เกิดขึ้น ความยุ่งยากต่างๆ ก็ติดตามมา ดังที่ท่าน
กล่าวไว้ในจักกวัตติสูตร๑๕๙ และอัคคัญญสูตร๑๖๐ พอสรุปความได้ว่า เกิดมีการลักขโมยสิ่งของของกันและกัน 
มีการหยิบฉวยยึดถือเอาข้าวของท่ีเขามิได้ให้ หรือไม่อนุญาต มีการกล่าวถ้อยคําเท็จที่เป็นมุสาวาททั้งๆที่รู้ 
เกิดการฆ่ากัน มีการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง มีผู้ประพฤติผิดในกามด้วยการคบหาสมสู่ภรรยาของคนอ่ืน 

จากพระสูตรดังกล่าวทําให้ทราบว่า การจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้น้ันต้องแก้ที่ตัวมนุษย์เอง โดยที่
มนุษย์ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลหรือให้ศีลเป็นหลักธรรมพัฒนาตนเองก่อนไปพัฒนาผู้อ่ืน และใน
การพัฒนาตนเองต้องเร่ิมที่การพัฒนาจิต การพัฒนาจิตต้องมาก่อนการพัฒนาวัตถุและเป็นรากฐานของการ
พัฒนาทางวัตถุจึงจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง หลักธรรมทางพุทธศาสนา เช่น ไตรสิกขาและ
หลักการพ่ึงตนเองเป็นต้น เป็นหลักธรรมท่ีช่วยพัฒนาบุคคลด้านจิตสํานึกและทัศนคติ หลักไตรสิกขา
ประกอบด้วยศีล สมาธิและปัญญา ในระดับต้น ศีล คือ ระเบียบวินัยที่บุคคลต้องถือปฏิบัติ คนที่ไม่มีระเบียบ
วินัยจะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ในระดับสูง ศีล คือ ความสามารถในการควบคุมกาย วาจา ใจ ให้สงบระงับ
จากกิเลสตัณหาในระดับต้น สมาธิคือการพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพ ให้ต้ังมั่นและปลอดโปร่งจนสามารถ
มองเห็นคําตอบของปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ได้ กล่าวคือ เกิดปัญหาในการแก้ไขข้อขัดข้องและเห็นโลก
ตามจริง ในระดับสูงสมาธิทําให้จิตสงบและเกิดปัญหาในการพบทางพ้นทุกข์ได้ นอกจากน้ันบุคคลที่พัฒนา
                                                            

๑๕๙ที.ปา. ๑๑/๓๓/๕๐. 
๑๖๐ที.ปา. ๑๑/๕๐/๗๑. 



๑๗๗ 

ตนเองย่อมต้องเป็นคนที่รู้จักพ่ึงตนเอง กระทําความเพียร และสร้างสรรค์ความดีด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถ
รับผิดชอบตนเองได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พ่ึง มีตน
เป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นสรณะ”๑๖๑  

แม้พระพุทธเจ้าเองทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในป่าไม้ทั้งสิ้น ดังน้ัน ป่าไม้จึงมีความสัมพันธ์
กับพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง และธรรมชาติของป่าไม้น่ันเอง ได้มีส่วนสําคัญต่อการสื่อให้คนมากมายในสมัย
พุทธกาลได้เข้าถึงความจริงขั้นสูงสุด คําสอนที่มีต่อพระสาวกน้ัน รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย ทําสมาธิตามรากไม้ 
โคนไม้ที่ว่าง เป็นต้น คําสอนน้ี ดูเหมือนเป็นการกําหนดแนวทางการใช้ชีวิตตามแบบของชาวพุทธโดยแท้ คือ
มีความสุขกับการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ รู้จักประมาณตน และรู้จักชีวิตที่สันโดษเป็นต้น หลัก
คําสอนในพระพุทธศาสนา เน้นให้มนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในธรรมชาติเพ่ือที่จะใช้เป็นพ้ืนฐาน
เบ้ืองต้นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม จากน้ันจึงพัฒนาตนจากภายในออกสู่ภายนอก ศีลจึงเป็นหลักการที่
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกของมนุษย์ที่มุ่งสอนให้บุคคลเข้าใจธรรมชาติ ละความเห็นแก่ตัว และ
ดําเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับบริบทต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน ไม่เป็นทาสของตัณหา  

เพ่ือเป็นกรอบการดําเนินชีวิตที่ดีงามขั้นพ้ืนฐาน หรือเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติเพ่ือพัฒนาชีวิต
ให้ดี มีความสุข ไม่ทําร้ายหรือทําลายต้ังแต่มนุษย์ด้วยกัน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความดีงามท่ีเป็นไปโดย
ความเห็นชอบร่วมกันของสังคม ความผาสุก ปิดก้ันความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อนที่จะมีใน
ปัจจุบัน บําบัดความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อนที่จะมีในภายหลัง เพ่ือความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่
เลื่อมใส เพ่ือความเลื่อมใสย่ิงขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว เพ่ือความดํารงมั่นแห่งสัทธรรม เพ่ือส่งเสริมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติสร้างทุกสิ่งมาเพ่ือให้ผสมกลมกลืนกันกับธรรมชาติ แต่ความ
กลมกลืนน้ันถูกทําลายลงด้วยฝีมือของมนุษย์ จึงมีผู้เห็นว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิงที่มนุษย์จะต้องมีเครื่องมือ
ในการรักษาดูแลดุลยภาพแห่งความเหมาะสมกลมกลืนน้ันได้ และสิ่งน้ันไม่ยากเกินไปที่คนทั่วไปจะทําตามได้ 
ศีล เป็นหลักของมนุษยชาติที่มีมาแต่เก่าก่อน จึงไม่เป็นการยากนักที่จะประพฤติปฏิบัติตามกฎของศีล ใครก็
ตามที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล แล้วย่อมไม่มีการสรรเสริญจากบัณฑิต จะมีก็แต่คําติเตียนเท่าน้ัน 
เพราะการเบียดเบียนกัน การลักขโมยกันเป็นต้น ไม่ใช่วิสัยที่มนุษย์ผู้มีจิตใจสูงจะพึงกระทํา  

ฉะน้ัน มนุษย์เราทุกคนจึงควรมีศีลกันทุกคน เพราะศีลสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ  ที่แสดง
ออกมาทางทวารท้ัง ๓ คือ กาย, วาจา และใจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและคนครอบข้าง ผู้ที่
ต้องการความสงบสุขร่มเย็นก็เพียงแค่พากันสมาทานศีล และรักษาศีล กันเท่าน้ัน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
                                                            

  ๑๖๑พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๖๘๐. 



๑๗๘ 

สังคมโลกปัจจุบันก็จะลดน้อยลงไปได้ และหมดไปได้ในที่สุด เพราะการลดภาวะโลกร้อนน้ันต้องแก้ไข
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ต้ังแต่ระดับปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและโลกให้สัมพันธ์กัน 
การลดภาวะโลกร้อนน้ันจึงจะได้ผลที่ย่ังยืน  

๒. มัตตัญญูและสันโดษ เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
มัตตัญญูและสันโดษทําให้ทราบถึงความหมาย คุณค่า และประโยชน์เพ่ือเป็นการบรรเทาและลดการ

เกิดภาวะโลกร้อน ดังได้ทรงแสดงให้ในอัคคัญญสูตรว่าสาเหตุความไม่รู้จักควบคุมการบริโภคของมนุษย์มีผล
อย่างไร หรือในจักกวัตติสูตร ได้ทรงแสดงไว้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างศีลธรรมของมนุษย์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เป็นเหตุที่มนุษย์ในยุคน้ันอายุสั้น และในปโลภสูตร ทรงแสดงว่า 
มนุษย์ ถูกความโลภครอบงํา ประกอบด้วยธรรมที่ผิด ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จึงเกิดทุพภิกขภัย ข้าวกล้า
เสีย เป็นเพลี้ย ไม่ให้ผล เพราะเหตุน้ัน มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ พระพุทธองค์ทรงกําหนดพระวินัยสําหรับพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ เช่น บทบัญญัติที่ทรงห้ามทิ้ง
ของสกปรกลงในแม่นํ้าหรือที่สาธารณะ ห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ ทําลายป่า ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ให้
มีเมตตา กรุณา มีความกตัญญู บนพ้ืนฐานหลักธรรมเพ่ืออนุรักษ์ต่อธรรมชาติ 

มัตตัญญู คือ การรู้จักประมาณ หมายถึง การรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ ซึ่งหมายเอาการ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติด้วย ความพอดี ความพอใจในสิ่งของตน เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับ และ
บริโภคปัจจัย ๔ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการเก็บภาษี 
เป็นต้น การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดีและพอใจ จะไม่เกิดโทษแก่ใครๆ มีแต่เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ในกาลทุกเมื่อ ดังน้ันจึงจําเป็นต้อง  

๑. รู้จักประมาณในการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่โดยทางที่ชอบธรรม มีกสิกรรม เป็นต้น ตามควร
แก่ฐานะภาวะของตน  

๒. รู้จักประมาณในการรับ คือรับแต่สิ่งที่ดีไม่มีโทษตามกฎหมาย เช่น ไม่ใช่ของโจร ไม่ใช่ของหนี
ภาษี เป็นต้น ถ้าเป็นพระภิกษุ สามเณรก็จะไม่รับของผิดพระพุทธบัญญัติ เช่น เงินทอง เป็นต้น จะรับแต่
ปัจจัยที่สมควรแก่สมณะบริโภค   

 ๓. รู้จักประมาณในการบริโภค คือพิจารณาเสียก่อน เว้นสิ่งที่มีโทษ บริโภคกินใช้สอยแต่สิ่งที่มี
ประโยชน์ แม้สิ่งที่มี ประโยชน์น้ันก็บริโภค แต่พอควรแก่ความต้องการของร่างกาย ให้พอดีกับฐานะและ
ภาวะ ไม่ฟุ่มเฟือย ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค รู้จักพอดี หมายความว่า จะทําอะไร จะพูดอะไร จะ
คิดอะไร ก็ให้รู้จักประมาณ พอดี พองาม ไม่มาก ไม้น้อย ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่ตึง ไม่หย่อน ไม่อ่อนปวกเปียก ไม่



๑๗๙ 

แข็งกร้าว ไม่เกิดโทษแก่ใคร ๆ มีแต่เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ในกาลทุกเมื่อ ดังธรรมสุภาษิต ที่ว่า 
มัตตัญญุตา สทา สาธุ ความรู้จักประมาณสําเร็จประโยชน์ในการทุกเมื่อ 

มัตตัญญู ในความหมายที่รับรู้กันทั่วไปมักจะหมายถึง การรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ซึ่งหมาย
เอาการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติด้วย การบริโภคของพระพุทธศาสนามีเป้าหมาย คือ การบริโภคเพ่ือให้ชีวิต
อยู่ได้ การบริโภค เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติธรรม และการบริโภคเพ่ือความสุข แก้ทุกข์ของชีวิต ดังน้ัน 
ความหมายของการบริโภคจึงมุ่งเน้นเพ่ือความอยู่ได้เพ่ือการปฏิบัติธรรมและการแก้ทุกข์ของชีวิต ถือเป็นสิ่ง
สําคัญอย่างย่ิงในการดําเนินชีวิตในเพศนักบวชที่ต้องใช้การบริโภค และสันโดษ มีความหมายตามตัวอักษร
หมายถึง “ความยินดีในของของตน” เมื่อมีความยินดีในเรื่องของการบริโภคอย่างพอดีหรือพอประมาณ จะ
สามารถมองว่าทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติต่างพ่ึงพาอาศัยกัน ทําให้ไม่เอาเปรียบธรรมชาติ มัตตัญญูจึงใช้ร่วมกับ
สันโดษ เพราะสันโดษ หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่ คําสอน
เรื่อง “สันโดษ”เท่ากับสอนให้ “รู้จักพอ” คําว่า “สันโดษ” ทางพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ 

๑) ยถาลาภสันโดษ ยินดีในสิ่งที่ตนได้มา โดยชอบด้วยศีลธรรมและนิติธรรม 
๒) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามสมควรแก่กําลังกายและกําลังสุขภาพของตน ไม่ยินดีจนเกินกําลัง 
๓) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ตามท่ีเหมาะสมแก่ตน แก่ภาวะ ฐานะ และแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตของตน สันโดษทั้ง ๓ เป็นไปในปัจจัย ๒ (สําหรับบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน 
เภสัชช์/สําหรับคฤหัสถ์ เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) การสอนเรื่องสันโดษ เป็นการสอนมิให้มี
ความปรารถนามาก อยากมีมาก (มหิจฉตา) โลภมาก ในสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของตน สันโดษจึงมีอานิสงส์มากทําให้
มนุษย์ ๑. ตัดกังวลต่างๆ ๒. ออกห่างอกุศล ๓. ทําตนให้สบาย ๔. คลายผิดคิดถูก ๕.ปลูกศีลธรรม ๖. นําตน
ให้พันทุกข์ ๗. ไม่ฝ่าฝืนทําช่ัว ๘. ปลูกแต่ความเจริญ ๙. สร้างแต่เหตุดี ๑๐. นําศาสนาให้รุ่งเรือง 

๓. กตัญญูและเมตตา เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ความกตัญญูกตเวที คือ ความเป็นผู้รู้อุปการะท่ีท่านทําแล้วและตอบแทน จะเป็นการตอบแทนสิ่งที่

มีชีวิตคือ ต้นไม้และสัตว์ป่า หรือจะเป็นการตอบแทนคุณบุคคลผู้ให้ความอุปการะช่วยเหลือและตอบแทนแก่
สถานที่ ที่ให้พักอาศัยก็ได้  

ความกตัญญู เป็นการกระทําความดีอย่างหน่ึงที่พึงปรารถนาของทุกคน ผู้ที่มีความกตัญญู ย่อมจะ
ทําตนเองให้มีความสุขและทําผู้อ่ืนให้มีความสุขด้วย จากการศึกษาพบว่าพระพุทธศาสนากล่าวยกย่องบุคคล
ที่มีความกตัญญู และให้ความสําคัญต่อบุคคลผู้มีความกตัญญูว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก ความกตัญญู
กตเวทีเป็นคุณธรรมที่สําคัญสําหรับมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ที่ทําให้มีความสัมพันธ์กันใน
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สังคมมนุษย์ เป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ เป็นประโยชน์เก้ือกูลซึ่งกันและกัน “เป็น
คุณธรรมเบ้ืองต้นของมนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเคร่ืองทําลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูสําคัญของ
ความดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม รอบคอบ ความสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยลําดับ” เพราะใน
สังคม มนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืน การดํารงชีวิตด้านกายภาพดํารงอยู่ได้เพราะได้รับการ
อุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่าง ๆ มีบิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น นอกจากน้ัน ต้องพ่ึงพาอาศัย
สิ่งเหล่าอ่ืนอีก เช่น อาศัยปัจจัย ๔ เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตจึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้ ในส่วนจิตใจมนุษย์ก็ได้รับการ
ปลูกฝังอบรมลักษณะคุณค่าทางจิตใจจากบุคคลอ่ืน มีบิดามารดาเป็นต้น ให้มีทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม อันเป็นหลักสําคัญในการดําเนินชีวิตให้ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของมนุษย์ 
“ความกตัญญูน้ีเป็นคุณธรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติมิใช่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่าน้ัน แต่ให้มีแม้แต่ต่อสัตว์
และพืชทั้งหลายด้วย” 

ความกตัญญูกตเวที ในความหมายของผู้รู้อุปการะที่เขาทําแล้ว และตอบแทน ผู้รู้จักคุณค่าแห่งการ
กระทําดีของผู้อ่ืน และแสดงออกเพ่ือบูชาความดีน้ัน ความกตัญญูรู้คุณท่านในบริบทของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ย่อมหมายถึง การรู้จักตอบแทนบุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแผ่นดิน และที่ได้ให้
คุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการกตัญญูรู้คุณต่อผืนแผ่นดิน กตัญญูรู้คุณต่อสายน้ําที่
ให้ชีวิต กตัญญูรู้คุณต่อต้นไม้ที่ให้ร่มเงา ให้ยา และอาหาร ให้ไม้ไปทําบ้านพักอาศัย มนุษย์ไม่ควรไปทําลาย
ป่าไม้ที่ได้ให้ร่มเงา ไม่ควรไปทําลายล้างด้วยอํานาจการถูกครอบงําจากกิเลสของตนเอง คือ ความโลภ ความ
โกรธ และความหลง แต่ควรจะช่วยอนุรักษ์ ดูแล ไม่ให้ศัตรูเข้ามาทําลาย เป็นการกตัญญูรู้คุณ 

เมตตา หมายถึง ความรักใคร่และความสงสาร เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดี อยากให้
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข เป็นความรู้สึกที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาคือ การมองสรรพสัตว์และ
สรรพสิ่งว่าเป็นเพ่ือนร่วมโลก กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการเจริญเมตตาและกรุณาต่อสรรพสัตว์  

เมตตาเป็นความรัก หมายความว่า มีความรักสนิทสนมในบุคคลและสัตว์ทุกจําพวก มิใช่รักที่
เก่ียวข้องกับกามเหมือนชายหนุ่มหญิงสาว และมิใช่รักที่เก่ียวกับคนในครอบครัว แต่เป็นความรักที่แผ่ไปด้วย
ไมตรีจิตในบุคคลและสัตว์ทุกหมู่เหล่า โดยไม่ยกเว้น โดยไม่เลือกว่าเป็นผู้น้ันผู้น้ี มีความปรารถนาสุขทั่วไปทั้ง
ในมารดาบิดา - ในบุตร - ในพ่ีน้อง – ในคนที่จองล้างผลาญตน – ในคนที่อุปถัมถ์ตน - ในคนที่เบียดเบียนตน - 
ในสัตว์ทุกจําพวก การแผ่เมตตาอย่างน้ี เรียกว่าเมตตาอัปปมัญญา คือแผ่เมตตาไปไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ 
การแสดงออกซึ่งความเมตตามี ๓ ทาง คือ  
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๑. ทางกาย ช่วยทํากิจของผู้อ่ืน เมื่อถึงคราวที่จะช่วยได้ 
๒. ทางวาจา ช่วยแนะนําพร่ําสอนให้ 
๓. ทางใจ หวังความไม่มีเวร ไม่มีภัยต่อใคร ๆ ต้ังใจให้อยู่เป็นสุขทั่วกัน   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นดุจ

ยาน ทําให้เป็นที่ต้ัง ให้ต้ังมั่นโดยลําดับ สั่งสมดีแล้ว ปรารภด้วยดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ ประการน้ีแล ฯ
หากจะสรุปให้ฟังง่ายอาจจะทําให้เข้าใจได้ดีขึ้นและง่ายแก่การจดจําคือ “หลับได้เต็มคืน ต่ืนได้เต็มวัน ไม่ฝัน
ร้าย พวกมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายรักใคร่ เทวดาพอใจรักษา อันตรายจากศาสตราไม่กลายใกล้ จิตใจต้ังมั่น
ได้เร็วไว สีหน้าผ่องใส ไม่หลงใหลทํากาละ หากอยู่ในสังสาระก็เข้าถึงพรหม” 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลจัดการวิถีชีวิตของตน ให้สอดคล้องกับวิถีทางตามธรรมชาติให้มากที่สุดและ
อาจจะถือได้ว่า การปกครอง การวางผังเมือง การวางแผนพัฒนาชุมชนและการดําเนินชีวิตประจําวันของ
บุคคลน้ัน จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ด้วย ในวนโรปสูตร ได้ยืนยันในเรื่อง
น้ีไว้ว่า “เทวดาทูลถามว่า บุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อแก่ชนพวกไหน ชนพวกไหน
ต้ังอยู่ในพระธรรมและสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์เล่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุญย่อมเจริญทั้งกลางวัน
และกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ แก่ชนที่ปลูกสวนไม้ดอกไม้ผล ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา สร้างสะพาน โรงน้ํา บ่อนํ้า 
และศาลาที่พักอาศัย ทั้งชนเหล่าน้ันยังต้ังอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล จึงไปสวรรค์อย่างแน่นอน” 

พุทธศาสนาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาตนโดยสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม ความกตัญญู ย่อมจะ
ทําตนเองให้มีความสุขและทําผู้อ่ืนให้มีความสุขด้วย แม้ในเมตตาก็เป็นเมตตาที่แผ่ไพศาล ไม่มีประมาณ แม้
ในที่สุดคือความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสรรพสิ่งว่าเป็นของไม่เที่ยง เพราะเป็นการปล่อยวางความยึด
ติดถือมั่นได้น่ันเอง และเป็นที่สุดของกระบวนการพัฒนาหรือกระบวนการศึกษาตามแนวพุทธ 

ผลของการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงใช้หลักศีล รวมทั้ง
ธรรมข้ออ่ืนๆ สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการพัฒนาตนเองทางพระพุทธศาสนา
มี ๔ ด้าน คือ 
 ๑. พัฒนากาย (ภาวิตกาโย) คือ มีปัจจัย ๔ สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข ได้รับการยอมรับทางสังคม 
  ๒. พัฒนาศีล (ภาวิตสีโล) คือ มีระเบียบวินัยด้วยศีล อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างเป็นสุข ทําให้จิตใจ
เป็นปรกติไม่ถูกกิเลสช่ัวหยาบครอบงํา พร้อมที่จะพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิต่อไป 



๑๘๒ 

  ๓. พัฒนาจิต (ภาวิตจิตโต) คือ มีจิตใจมั่นคงด้วยสมาธิ ไม่ปล่อยจิตให้คิดฟุ้งซ่าน เป็นการฝึกหัดการ
เจริญวิปัสสนาไปในตัว 

 ๔. พัฒนาปัญญา (ภาวิตปญฺโญ) คือ มีปัญญาสูงส่ง รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลกชัดเจน ทําให้จิต
เข้มแข็งขึ้นและอนุสัยกิเลสจะค่อยๆอ่อนกําลังลง เพราะกิเลสซึ่งหยาบไม่ได้รับการตอบสนอง การรักษาด้วย
สติปัญญาเป็นการเจริญวิปัสสนาไปในตัว จะทําให้จิตพ้นกิเลสถาวรในอนาคตได้๑๖๒ 
  

                                                            
๑๖๒ ส.สฬ. ๑๘/๖๑๓-๑๙/๓๙๓-๓๙๘. 
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บทที่ ๔ 
บูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ด้วยหลักพทุธปรัชญาเถรวาท 
 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” ฉบับน้ีเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพแบบเอกสาร โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือเอกสารและบทสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้นําการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมาเป็น
ตัวต้ังและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาคือศีล มัตตัญญู
และสันโดษ กตัญญูและเมตตามาบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนดังน้ี 

๔.๑ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
๔.๒ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
๔.๓ บูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

  

๔.๑ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
จากการศึกษาปัญหาและสาเหตุภาวะโลกร้อนสรุปได้ว่า ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่เป็นผลมา

จากการลดลงของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติโดยไม่มีสิ่งทดแทนประกอบกับการใช้พลังงานเกิน
ความจําเป็นทําให้เกิดการสูญเสียระบบนิเวศน์หรือระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สังคมและธรรมชาติไม่
สมดุล ผลกระทบที่ตามมาทําให้เกิดวิกฤตภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทําให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต๒ ด้าน 
คือ ด้านกายภาพด้านจิตภาพดังน้ันแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจึงเป็นการแก้ไขปัญหาโดยลดการ
เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเปลี่ยนแนวคิดหรือสร้างแนวคิดเข้าสู่กระบวนทัศน์ที่ ๕ มองว่าทุกสรรพ
สิ่งในธรรมชาติต่างพ่ึงพาอาศัยกันและรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ดีย่ิงขึ้น ไม่ทําลายธรรมชาติ โดย
การควบคุมการใช้หรือควบคุมการบริโภคเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่วิธีการเอาจริงเอาจังอย่าง
ต่อเน่ืองสามารถสรุปวิธีการได้ ๓ วิธีคือ หาพลังงานทดแทนที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่าในการผลิตพลังงานซึ่ง
มีความจําเป็นต่อเศรษฐกิจโลกและร่วมแสดงเจตนารมณ์ให้มีการลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gases) ของทุกประเทศสร้างจิตสํานึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่



๑๗๓ 

ให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นการบรรเทาและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และการสร้างจิตสํานึกในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยการช่วยกันลดการใช้พลังงานในชีวิตประจําวัน  

จากข้อมูลที่ศึกษารวบรวมจากการวิเคราะห์พบว่า การใช้พลังงานทดแทนน้ันเป็นปัญหาซ้อนปัญหา 
เพราะการนําพลังงานดังกล่าวมาใช้น้ันต้องผ่านกระบวนการจัดการอุปกรณ์ที่เหมาะสมจึงสามารถใช้พลังงาน
ดังกล่าวได้ และกระบวนการการจัดการอุปกรณ์น้ันจําเป็นต้องใช้พลังงานจากธรรมชาติผลิตขึ้นมาเหมือนเดิม 
จะเห็นได้ว่ากว่าจะได้กระแสไฟฟ้ามาใช้อุปกรณ์ที่ใช้ต้องใช้วัสดุธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี
จากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งน้ัน แม้จะคาดการณ์ว่า พลังงานธรรมชาติประเภทน้ีจะเป็นแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนที่มีมากมายไหลเวียนอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าได้รับการพัฒนาก็จะสามารถ
แทนที่เช้ือเพลิงฟอสซิลซึ่งอุดมไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม และการใช้พลังงานทดแทน
ถ้านํามาใช้สนองความต้องการของมนุษย์โดยไม่รู้วิธีควบคุมให้พอดีกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ จะเป็นการ
ได้สิ่งหน่ึงก็เสียสิ่งหน่ึงและสิ่งที่เสียจะเกิดเป็นอีกปัญหาหน่ึงตามมาซึ่งบางครั้งไม่รู้หรือคํานึงถึง หรือทําลาย
บางสิ่งเพ่ือได้อีกสิ่ง คิดแต่ได้แต่ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ต้องเสียไป ทําให้เกิดปัญหาซ้ําซ้อน วนไปวนมา แม้ว่าจะดู
เหมือนวิธีน้ีเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ทําให้มองเห็นได้ชัดเจนว่าการแก้ไขปัญหาเป็นการแก้ไข
ที่วัตถุ แม้การเปลี่ยนแนวคิดหรือการสร้างจิตสํานึกก็เป็นเพียงหลักทฤษฎีปมข่าย เครือข่ายมีจุดมุ่งหมายที่
วัตถุเช่นกันสิ่งที่ยังไม่พบคือ วิธีการหรือขั้นตอนในการประพฤติตน หรือวิธีปฏิบัติตนอย่างไร เพ่ือไปสู่การลด
ทั้งทางกายและทางใจอย่างย่ังยืนและไม่เป็นเหตุให้มนุษย์สังคมและธรรมชาติขาดความสมดุล 



๑๗๔ 

แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
 

สาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
 
 
 ปัญหาและสาเหตุ      แนวทางการแก้ไข 
 
 
 สาเหตุภายนอก    สาเหตุภายใน 
 
      ธรรมชาติ           การกระทําของมนุษย์  กระบวนทัศน์ทัง้ ๔  
  
 นํ้าท่วม ภูเขาไฟระเบิด    ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง            ผลกระทบ ๔ ด้าน 
 

 
ด้านกายภาพ      ด้านจิตภาพ 

- ใช้พลังงานทดแทน    - สร้างจิตสํานึกมาใช้กระบวนทศัน์ที ่๕ 
- เพ่ิมผืนป่า     - ควบคมุพฤติกรรมการบริโภคธรรมชาติ 

    -ลดการใช้พลังงาน    
 
 
     

  
   โลกเกิดความสุข (โลกียสุข) 

 
จากแผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและผลการแก้ไขปัญหาภาวะ

โลกร้อน คาดว่าผลที่ได้จะทําให้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนลดลง มนุษย์



๑๗๕ 

สามารถอยู่กับธรรมชาติแวดล้อมได้อย่างมีความสุข ความสุขในระดับน้ีเป็นความสุขที่เกิดภาวะโลกร้อนจาก
ความเต็มเป่ียมแห่งศักยภาพแห่งธรรมชาติทั้งส่วน ภายนอก ได้แก่ ความบริสุทธ์ิแห่งอากาศ พืชพันธ์ุ แสง สี 
กับภายใน ได้แก่ ความเบิกบานแห่งจิตใจ ความสดช่ืนแห่งจิต ความโอบอ้อมอารี ความเป็นมิตรไมตรีแห่งจิต
กับธรรมชาติทุกส่วน เป็นการกําจัดภาวะโลกร้อนทั้ง ๒ ส่วน คือส่วนโลกและจิต จิตสร้างโลก โลกก็สร้างจิต 
       

๔.๒ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
ในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้กล่าวถึงภาวะโลกร้อนโดยตรง แต่กล่าวถึงความเปล่ียนแปลงของโลกทั้ง

ทางกายภาพและทางชีวิตและสังคมมนุษย์ ดังน้ัน การเกิดการสลายของโลก มนุษย์และจักรวาล เกิดจาก
สาเหตุ ๒ ประการ ได้แก่ สาเหตุภายนอกหรือกายภาพ เกิดจากปัจจัย ๒ อย่างได้แก่ปัจจัยทางธรรมชาติ เป็น
ภาวะธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดมีเองและเป็นเอง การแก้ไขโดยวิธีการเรียนรู้ธรรมชาติและการ
ป้องกันและปรับตัวเพ่ืออยู่กับธรรมชาติได้ ปัจจัยที่สองปัจจัยจากการกระทําของมนุษย์จะเห็นว่า เพราะ
มนุษย์ไม่รู้จักควบคุมการบริโภค ใช้ธรรมชาติอย่างไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักคําว่าพอดีเป็นอย่างไร ทําให้เป็น
การทําลายธรรมชาติทั้งทําลายเพ่ือความบันเทิงและทําลายล้าง เป็นความต้องการธรรมชาติแบบไม่รู้จบและ
ไม่มีขอบเขต ภาวะโลกร้อนในความหมายทางพระพุทธศาสนาน้ัน กล่าวได้ว่าความเสื่อมทางศีลธรรมของ
มนุษย์มีผลกระทบต่อธรรมชาติ คือทําให้ธรรมชาติเสื่อมไปด้วย พฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนท่ีแสดงออกมา
น้ัน ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระพุทธศาสนาเช่ือว่า แม้ว่าความเปลี่ยนแปลง
เป็นปัจจัยที่มีอยู่ในธรรมชาติ แต่ความเสื่อมทางศีลธรรมของมนุษย์ ได้เป็นตัวเร่งให้มีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้มนุษย์ไม่ได้รับความผาสุก สาเหตุภายในหรือจิต
ภาพ จึงกล่าวได้ว่า ความเสื่อมทางศีลธรรมของมนุษย์มีผลกระทบต่อธรรมชาติ คือทําให้ธรรมชาติเสื่อมไป
ด้วย สาเหตุที่ทําให้โลกต้องประสบความพินาศอย่างน้ี สืบเน่ืองมาจากความไม่รู้ของมนุษย์ ได้แก่ ความไม่
รู้คุณค่าของโลก ชีวิตและธรรมชาติ และความไม่รู้วิธีการอยู่กับธรรมชาติ ทําให้ใช้ธรรมชาติอย่างผิดๆ ไม่รู้จัก
สร้างเสริมและการอนุรักษ์ เพราะมนุษย์ขาดปัญญา น่ันเองจึงทําให้ กิเลสตัณหาหรืออกุศลมูล (ราคะ โทสะ 
โมหะ) ทับถมอยู่ในจิตสันดานของมนุษย์เกิดมากขึ้น และบีบบังคับมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา
เป็นการตอบสนอง พฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนที่แสดงออกมาน้ัน ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

จากการศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท สามารถ
สรุปเป็นหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ดังน้ี 



๑๗๖ 

๑. ศีล เพ่ือเป็นแนวทางดําเนินชีวิต 
การจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้น้ันต้องแก้ที่ตัวมนุษย์เอง โดยที่มนุษย์ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่

ในศีลหรือให้ศีลเป็นหลักธรรมพัฒนาตนเองก่อนไปพัฒนาผู้อ่ืน และในการพัฒนาตนเองต้องเร่ิมที่การพัฒนา
จิต การพัฒนาจิตต้องมาก่อนการพัฒนาวัตถุและเป็นรากฐานของการพัฒนาทางวัตถุจึงจะได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างแท้จริง หลักธรรมทางพุทธศาสนา เช่น ไตรสิกขาและหลักการพ่ึงตนเองเป็นต้น เป็น
หลักธรรมที่ช่วยพัฒนาบุคคลด้านจิตสํานึกและทัศนคติ หลักไตรสิกขาประกอบด้วยศีล สมาธิและปัญญา ใน
ระดับต้น ศีล คือ ระเบียบวินัยที่บุคคลต้องถือปฏิบัติ คนที่ไม่มีระเบียบวินัยจะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ใน
ระดับสูง ศีล คือ ความสามารถในการควบคุมกาย วาจา ใจ ให้สงบระงับจากกิเลสตัณหาในระดับต้น สมาธิคือ
การพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพ ให้ต้ังมั่นและปลอดโปร่งจนสามารถมองเห็นคําตอบของปัญหาและข้อขัดข้อง
ต่างๆ ได้ กล่าวคือ เกิดปัญหาในการแก้ไขข้อขัดข้องและเห็นโลกตามจริง ในระดับสูงสมาธิทําให้จิตสงบและ
เกิดปัญหาในการพบทางพ้นทุกข์ได้ นอกจากน้ันบุคคลที่พัฒนาตนเองย่อมต้องเป็นคนที่รู้จักพ่ึงตนเอง 
กระทําความเพียร และสร้างสรรค์ความดีด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถรับผิดชอบตนเองได้ ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พ่ึง มีตนเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นสรณะ” ศีลจึง
เป็นไปเพ่ือเป็นกรอบการดําเนินชีวิตที่ดีงามข้ันพ้ืนฐาน หรือเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติเพ่ือพัฒนาชีวิตให้ดี 
มีความสุขเป็นข้อกําหนดรู้สิ่งดีและช่ัวเพ ื่อให้กายวาจาพ้นจากการกระทําที่เป็นการเบียดเบยีนตนเองและผูอ่ื้น 
เป็นข้อปฏิบัติสําหรับควบคุมความประพฤติทางกายและทางวาจาให้ต้ังอยู่ในความดีงาม ให้มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับบุคคลอ่ืน สังคมและสิ่งแวดล้อม ศีลจึงเป็นคุณสมบัติของตัวบุคคล ที่จะต้องจัดระเบียบในการดําเนิน
ชีวิต และในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน จึงเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหน่ึงและรักษาสังคมให้เป็นปกติ โดยการ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสังคม กล่าวคือ วินัยเป็นการจัดสรรสิ่งแวดล้อม หรือสภาวะทางกายภาพให้เอ้ือ
โอกาสแก่การท่ีจะดําเนินชีวิตและกิจการต่าง ๆ ให้ได้ผลดีที่สุด เช่น การจัดระเบียบภายในครอบครัว ใน
ชุมชน ในสถาบันการศึกษา การจัดระเบียบจราจรบนท้องถนน วินัยของทหาร วินัยของข้าราชการ ฯลฯ 
ตลอดจนจรรยาบรรณของวิชาชีพต่าง ๆ 

๒. มัตตัญญูและสันโดษ เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
มัตตัญญูหมายถึง การรู้จักประมาณ แต่ที่รับรู้กันทั่วไป หมายถึง การรู้จักประมาณในการบริโภค

ปัจจัยสี่ ซึ่งหมายเอาการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติด้วย ความพอดี ความพอใจในสิ่งของตน เช่น ภิกษุรู้จัก
ประมาณในการรับ และบริโภคปัจจัย ๔ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จัก
ประมาณในการเก็บภาษี เป็นต้น การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดีและพอใจ จะไม่เกิดโทษแก่ใครๆมีแต่เกิด



๑๗๗ 

ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปในกาลทุกเมื่อ ดังน้ันจึงจําเป็นต้อง  
๑. รู้จักประมาณในการแสวงหาเคร่ืองเลี้ยงชีวิตแต่โดยทางที่ชอบธรรม มีกสิกรรมเป็นต้น ตามควร

แก่ฐานะภาวะของตน  
๒. รู้จักประมาณในการรับคือรับแต่สิ่งที่ดีไม่มีโทษตามกฎหมาย เช่น ไม่ใช่ของโจร ไม่ใช่ของหนีภาษี 

เป็นต้นถ้าเป็นพระภิกษุ สามเณรก็จะไม่รับของผิดพระพุทธบัญญัติ เช่น เงินทอง เป็นต้น จะรับแต่ปัจจัยที่
สมควรแก่สมณะบริโภค   
 ๓. รู้จักประมาณในการบริโภคคือพิจารณาเสียก่อน เว้นสิ่งที่มีโทษ บริโภคกินใช้สอยแต่สิ่งที่มี
ประโยชน์แม้สิ่งที่มี ประโยชน์น้ันก็บริโภคแต่พอควรแก่ความต้องการของร่างกายให้พอดีกับฐานะและภาวะ 
ไม่ฟุ่มเฟือย ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค รู้จักพอดี หมายความว่า จะทําอะไร จะพูดอะไร จะคิด
อะไร ก็ให้รู้จักประมาณ พอดี พองาม ไม่มาก ไม้น้อย ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่ตึง ไม่หย่อน ไม่อ่อนปวกเปียก ไม่แข็ง
กร้าว ไม่เกิดโทษแก่ใคร ๆ  มีแต่เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ในกาลทุกเมื่อ ดังธรรมสุภาษิต ที่ว่า มัตตัญญุตา 
สทา สาธุ ความรู้จักประมาณสําเร็จประโยชน์ในการทุกเมื่อมัตตัญญุตาจึงใช้ร่วมกับสันโดษเพราะสันโดษ 
หมายถึง ความยินดี ความพอใจความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่ คําสอนเร่ือง “สันโดษ” เท่ากับสอน
ให้ “รู้จักพอ” คําว่า “สันโดษ” ทางพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ 

๑) ยถาลาภสันโดษ ยินดีในสิ่งที่ตนได้มา โดยชอบด้วยศีลธรรมและนิติธรรม 
๒) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามสมควรแก่กําลังกายและกําลังสุขภาพของตน ไม่ยินดีจนเกินกําลัง 
๓) ยถาสารุปสันโดษ ยินดีตามสมควร ตามที่เหมาะสมแก่ตน แก่ภาวะ ฐานะ และแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตของตนสันโดษทั้ง ๓ เป็นไปในปัจจัย ๒ (สําหรับบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน 
เภสัชช์/สําหรับคฤหัสถ์ เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) การสอนเรื่องสันโดษ เป็นการสอนมิให้มี
ความปรารถนามาก อยากมีมาก (มหิจฉตา) โลภมาก ในสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของตน สันโดษจึงมีอานิสงส์มากทําให้
มนุษย์๑. ตัดกังวลต่างๆ๒. ออกห่างอกุศล๓. ทําตนให้สบาย๔. คลายผิดคิดถูก๕.ปลูกศีลธรรม๖. นําตนให้พัน
ทุกข์๗. ไม่ฝ่าฝืนทําช่ัว๘. ปลูกแต่ความเจริญ๙. สร้างแต่เหตุดี๑๐. นําศาสนาให้รุ่งเรือง 

๓. กตัญญูและเมตตา เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลจัดการวิถีชีวิตของตนให้สอดคล้องกับวิถีทางตามธรรมชาติให้มากที่สุดและ

อาจจะถือได้ว่า การปกครอง การวางผังเมือง การวางแผนพัฒนาชุมชนและการดําเนินชีวิตประจําวันของ
บุคคลน้ัน จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ด้วย ความกตัญญูกตเวที คือ ความ
เป็นผู้รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วและตอบแทน จะเป็นการตอบแทนสิ่งที่มีชีวิตคือ ต้นไม้และสัตว์ป่า หรือจะเป็น



๑๗๘ 

การตอบแทนคุณบุคคลผู้ให้ความอุปการะช่วยเหลือและตอบแทนแก่สถานที่ ที่ให้พักอาศัยก็ได้ ความกตัญญู
กตเวทีเป็นคุณธรรมที่สําคัญสําหรับมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ที่ทําให้มีความสัมพันธ์กันใน
สังคมมนุษย์ เป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ เป็นประโยชน์เก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

ความกตัญญูรู้คุณท่านในบริบทของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ย่อมหมายถึง การรู้จักตอบแทน
บุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแผ่นดิน และที่ได้ให้คุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการ
กตัญญูรู้คุณต่อผืนแผ่นดิน กตัญญูรู้คุณต่อสายนํ้าที่ให้ชีวิต กตัญญูรู้คุณต่อต้นไม้ที่ให้ร่มเงา ให้ยา และ
อาหาร ให้ไม้ไปทําบ้านพักอาศัย มนุษย์ไม่ควรไปทําลายป่าไม้ที่ได้ให้ร่มเงา ไม่ควรไปทําลายล้างด้วยอํานาจ
การถูกครอบงําจากกิเลสของตนเอง คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง แต่ควรจะช่วยอนุรักษ์ ดูแล 
ไม่ให้ศัตรูเข้ามาทําลาย เป็นการกตัญญูรู้คุณ 

เมตตา หมายถึงความรักใคร่และความสงสารเมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดี อยากให้
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเป็นความรู้สึกที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาคือ การมองสรรพสัตว์และ
สรรพสิ่งว่าเป็นเพ่ือนร่วมโลก กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการเจริญเมตตาและกรุณาต่อสรรพสัตว์  

เมตตาเป็นความรัก หมายความว่า มีความรักสนิทสนมในบุคคลและสัตว์ทุกจําพวก เป็นความรักที่
แผ่ไปด้วยไมตรีจิตในบุคคลและสัตว์ทุกหมู่เหล่า โดยไม่ยกเว้น โดยไม่เลือกว่าเป็นผู้น้ันผู้น้ีมีความปรารถนา
สุขทั่วไปทั้งในมารดาบิดา - ในบุตร - ในพ่ีน้อง – ในคนที่จองล้างผลาญตน – ในคนที่อุปถัมถ์ตน -ในคนที่
เบียดเบียนตน - ในสัตว์ทุกจําพวก การแผ่เมตตาอย่างน้ี เรียกว่าเมตตาอัปปมัญญา คือแผ่เมตตาไปไม่มี
ขอบเขตไม่มีประมาณ การแสดงออกซึ่งความเมตตามี ๓ ทาง คือ 

๑. ทางกาย ช่วยทํากิจของผู้อ่ืน เมื่อถึงคราวที่จะช่วยได้ 
๒. ทางวาจา ช่วยแนะนําพร่ําสอนให้ 
๓. ทางใจ หวังความไม่มีเวร ไม่มีภัยต่อใคร ๆต้ังใจให้อยู่เป็นสุขทั่วกัน 
พุทธศาสนาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาตนโดยสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม ความกตัญญู ย่อมจะ

ทําตนเองให้มีความสุขและทําผู้อ่ืนให้มีความสุขด้วย แม้ในเมตตาก็เป็นเมตตาที่แผ่ไพศาล ไม่มีประมาณ แม้
ในที่สุดคือความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสรรพสิ่งว่าเป็นของไม่เที่ยง เพราะเป็นการปล่อยวางความยึด
ติดถือมั่นได้น่ันเอง และเป็นที่สุดของกระบวนการพัฒนาหรือกระบวนการศึกษาตามแนวพุทธ 



๑๗๙ 

ผลของการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงใช้หลักศีล รวมทั้ง
ธรรมข้ออ่ืนๆ สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการพัฒนาตนเองทางพระพุทธศาสนา
มี ๔ ด้าน คือ 
 ๑. พัฒนากาย (ภาวิตกาโย) คือ มีปัจจัย ๔ สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมดีสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข ได้รับการยอมรับทางสังคม 
 ๒. พัฒนาศีล (ภาวิตสีโล) คือ มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างเป็นสุข ทําให้จิตใจเป็นปรกติ
ไม่ถูกกิเลสช่ัวหยาบครอบงํา พร้อมที่จะพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิต่อไป 
 ๓. พัฒนาจิต (ภาวิตจิตโต) คือ มีจิตใจมั่นคง ไม่ปล่อยจิตให้คิดฟุ้งซ่าน เป็นการฝึกหัดการเจริญ
วิปัสสนาไปในตัว 

 ๔. พัฒนาปัญญา (ภาวิตปญฺโญ) คือ มีปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลกชัดเจนทําให้จิตเข้มแข็ง
ขึ้นและอนุสัยกิเลสจะค่อยๆอ่อนกําลังลง เพราะกิเลสซึ่งหยาบไม่ได้รับการตอบสนอง การรักษาด้วย
สติปัญญาเป็นการเจริญวิปัสสนาไปในตัว จะทําให้จิตพ้นกิเลสถาวรในอนาคตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๔.๒ แสดงถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

สาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
 
 ปัญหาและสาเหตุ      แนวทางการแก้ไข 



๑๘๐ 

 
 
  สาเหตุภายนอก          สาเหตุภายใน 
 
ธรรมชาติ การกระทําของมนุษย์   ความไมรู่้ (กิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ) 
  
เตโช อาโป วาโย     - มนุษย์ขาดปัญญา  ผลกระทบ เร่งธรรมชาติเปลีย่นแปลงเร็วขึน้ 

    - มนุษย์ไม่ต้ังอยู่ในธรรม 
 
 
     หลักธรรมท่ีเหมาะสม    
   - ศีล เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต     
   - มัตตัญญแูละสันโดษ เพ่ือการรักษาสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ   
   - กตัญญแูละเมตตาเพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  
 
 

    พัฒนา ๔ ด้าน  
  ๑. พัฒนากาย ๒. พัฒนาศีล         โลกียสุขและโลกุตตรสุข 

๓. พัฒนาจิต  ๔. พัฒนาปัญญา     
 

จากแผนภูมิที่ ๔.๒ แสดงถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
และผลการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเนื่องจากวัตถุและคุณธรรมมีความสําคัญและจําเป็นต่อชีวิต 
พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักแสวงหาวัตถุ (ธรรมชาติ) รู้จักการใช้วัตถุ (ธรรมชาติ)เพ่ือความดํารงอยู่และเพ่ือ
ความสุขของชีวิต พร้อมสั่งสอนให้รู้จักพัฒนาคุณธรรม (ธรรมชาติ) ให้เกิดขึ้นในชีวิตด้วย ทั้งน้ีก็เพ่ือให้รู้จัก
แสวงหาและการใช้วัตถุอย่างมีคุณธรรมหรือด้วยคุณธรรม อันจะยังผลเป็นความสุขของชีวิตอย่างแท้จริงตาม
สมควรแก่สถานภาพของชีวิตในแต่ละขั้นตอน ดังน้ันเพ่ือความดํารงอยู่ของชีวิตและเพ่ือการพัฒนาชีวิตไปสู่
เป้าหมายของชีวิตได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแนวพระพุทธศาสนาการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนตามแนว



๑๘๑ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน กล่าวโดยสรุปก็คือแสวงหาและการใช้สอยปัจจัยทางธรรมชาติเพ่ือความดํารงอยู่
ของชีวิต บนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพ่ือการแก้ทุกข์แก้ปัญหาของชีวิตทั้งทางกายและทางใจ ทั้งส่วนปัจเจก
และส่วนสังคม โดยมีความสุขเป็นเป้าหมายร่วมกัน 

 

๔.๓ บูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
การบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัยบูรณาการโดยการ

ใช้ผลการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เป็นตัวต้ัง และใช้ผลการวิเคราะห์การแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นตัวเสริมหรือสนับสนุน ดังน้ี 

ปัญหาและสาเหตุ  
จากการศึกษาปัญหาและสาเหตุภาวะโลกร้อนในปัจจุบันกับปัญหาและสาเหตุภาวะโลกร้อนใน

พระพุทธศาสนา สรุปได้ว่า ภาวะโลกร้อนในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้น กล่าวได้ว่าความเสื่อมทาง
ศีลธรรมของมนุษย์มีผลกระทบต่อธรรมชาติ คือทําให้ธรรมชาติเสื่อมไปด้วย จะเห็นว่า เพราะมนุษย์ไม่รู้จัก
ควบคุมการบริโภค ใช้ธรรมชาติอย่างไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักคําว่าพอดีเป็นอย่างไร ทําให้เป็นการทําลาย
ธรรมชาติทั้งทําลายเพ่ือความบันเทิงและทําลายล้าง มนุษย์บริโภคธรรมชาติจนทําให้เกิดการลดลงของ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติโดยไม่มีสิ่งทดแทนประกอบกับมนุษย์ใช้พลังงานเกินความจําเป็นทําให้
เกิดการสูญเสียระบบนิเวศน์หรือระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สังคมและธรรมชาติไม่สมดุล และความ
ต้องการของกระบวนการคิด คือ มนุษย์มีความคิดที่จะชนะธรรมชาติและพิชิตโลก จัดสรรโลกตามความ
ต้องการ คิดว่าตนเองเข้าใจธรรมชาติระดับหน่ึงแล้ว สามารถนําธรรมชาติมาใช้ได้ จนเกิดเป็นปัญหาต่างๆ 
ขึ้นกับธรรมชาติจนถึงบัดน้ี ทั้งหมดสืบเน่ืองมาจากความไม่รู้ของมนุษย์ ได้แก่ ความไม่รู้คุณค่าของโลก ชีวิต
และธรรมชาติ และความไม่รู้วิธีการอยู่กับธรรมชาติ ทําให้ใช้ธรรมชาติอย่างผิดๆ ไม่รู้จักสร้างเสริมและการ
อนุรักษ์ เพราะมนุษย์ขาดปัญญา น่ันเองจึงทําให้ กิเลส ตัณหาหรืออกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) ที่ทับถมอยู่
ในจิตสันดานของมนุษย์เกิดมากขึ้น จิตใจของมนุษย์เปรียบเหมือนที่นา เมื่อข้าวกล้าคือ กุศลธรรมไม่งอกงาม 
วัชพืชคืออกุศลธรรม ก็ย่อมเติบโตขึ้นมาแทนที่ ครั้นแล้วอกุศลธรรมน้ัน ก็จะบีบบังคับมนุษย์ให้แสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาเป็นการตอบสนอง พฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนที่แสดงออกมาน้ัน ย่อมมีผลกระทบ
ต่อสังคมส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

คําสอนของพระพุทธศาสนาเน้นในเรื่องแก้ปัญหาทางจิตใจ เพราะปัญหาทางจิตใจเป็นพ้ืนฐานของ
ปัญหาทั้งปวงและปัญหาทางจิตใจเป็นเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์โดยตรง กล่าวคือ มนุษย์ทุกยุคทุก



๑๘๒ 

สมัยมีธรรมชาติทางจิตใจคล้ายคลึงกัน ถึงจะต่างกันทางสังคมหรือต่างยุคสมัยก็ตาม ธรรมชาติทางจิตปัญญา
ของมนุษย์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม คือ มีความโลภ โกรธ หลง รักสุขเกลียดทุกข์เป็นต้นอยู่เช่นเดียวกัน และ
สภาพจิตใจดังกล่าวน้ันก็เป็นที่มาของปัญหาสังคมกล่าวคือ เพราะมีความโลภโกรธหลงรักความสุขจึงได้ลงมือ
แสวงหาสิ่งที่ตนมุ่งหวังมาสนองความต้องการของตนโดยไม่คํานึงถึงความผิดถูกเหมาะสมหรือไม่ ควรหรือไม่
ควร จึงเกิดเป็นปัญหาขึ้น อาศัยความจริงอย่างน้ี พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเก่ียวกับการแก้ปัญหาภายในคือ
ทางจิตใจไว้เป็นหลักพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนอย่างกว้างขวาง หลากหลาย พิสดาร และลึกซึ้งก็เพ่ือจะ
แก้ปัญหาคือความทุกข์โดยรวมของมนุษยชาติ กล่าวสั้น ๆ ก็คือพระพุทธศาสนาจะสอนยํ้าอยู่ในเรื่องเดียว
เท่าน้ัน คือทุกข์และความดับทุกข์ ดังพระพุทธพจน์ว่า “ทั้งในกาลก่อนและในบัดน้ีเราสอนแต่เรื่องทุกข์และ
ความดับทุกข์เท่าน้ัน”๑ซึ่งโดยใจความก็คือทรงช้ีให้เห็นว่า อะไรคือปัญหาของมนุษย์ และปัญหาเหล่าน้ัน
แก้ไขได้ด้วยวิธีใด 
 พระบาลีที่ยกมาน้ีแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเน้นยํ้าเรื่องทุกข์อันเป็นตัวปัญหา เป็นการรับรอง
ว่า ปัญหามีอยู่จริง ชีวิตมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานาชนิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
สอนให้มนุษย์ทุกคนรู้จักความจริงคือทุกข์ และกล้าเผชิญหน้าต่อสู้กับทุกข์อย่างองอาจสง่างามไม่หลีกหนี 
ทั้งยังได้สอนหลักการวิธีการแนวทางปฏิบัติสําหรับคลายทุกข์ปลดเปลื้องทุกข์ แก้ทุกข์ไว้อย่างสมบูรณ์  
 การแก้ปัญหา 
 ในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนตามหลักคําพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน จะต้องแก้ทั้งสองด้าน คือทั้งด้าน
จิตใจและด้านวัตถุไปพร้อม ๆ กัน สาเหตุปัญหาภาวะโลกร้อน เกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ
เอง เน่ืองมาจากความไม่รู้ธรรมชาติทางจิตใจของมนุษย์ กล่าวคือ เพราะมนุษย์มีความโลภ โกรธ หลง รัก
ความสุขจึงได้ลงมือแสวงหาธรรมชาติหรือสิ่งที่ตนมุ่งหวังมาสนองความต้องการของตนโดยไม่คํานึงถึง
ความผิดถูก เหมาะสมหรือไม่ ควรหรือไม่ควร จึงเกิดเป็นปัญหาขึ้น ส่งผลกระทบสู่มนุษย์ ธรรมชาติและโลก
โดยตรง เพราะการกระทําของมนุษย์ทั้งทางกายและทางใจเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติให้เร็วขึ้น 
อาศัยความจริงอย่างน้ีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเก่ียวกับการแก้ปัญหาภายในคือทางจิตใจไว้เป็นหลัก  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตภาพสามารถสรุปวิธีการแก้ไขได้ ๒ ระดับ ได้แก่ 

๑. การแก้ไขระยะสั้น มีเป้าหมาย คือ การลดตัณหานําไปสู่การลดพลังงาน การเสริมปัญญาและการ
พัฒนาจิต ได้แก่สร้างแนวคิด ทัศนคติ หรือกระบวนทัศน์ใหม่การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในครั้งน้ีจึงต้อง
                                                            

๑ม.มู. ๑๒/๒๘๖/๒๗๘. 



๑๘๓ 

อาศัยปัญญาหาปัญหาและสาเหตุให้ถูกต้องชัดเจน และสิ่งที่จะต้องแก้ไขควบคู่กันไปกับการแก้ไขด้านความรู้
และความคิด ก็คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม หรือความประพฤติของมนุษย์ ในเรื่องของการบริโภค 
ซึ่งอาจทําได้โดยออกกฎหมาย กติกา กฎเกณฑ์ ต่าง ๆ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม เป็นการ
ควบคุมพฤติกรรมคนที่ไม่ดีไม่ให้มีโอกาสที่จะสร้างความช่ัว ความเสียหาย ความเดือดร้อน ทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมให้คนดีได้มีโอกาสสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม และมีชีวิตอยู่ในสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข การ
ควบคุมพฤติกรรมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างย่ิง 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของมนุษย์ๆ ต้องมองธรรมชาติแบบพ่ึงพาอาศัยกัน จึงต้องมี
ศีล เพราะศีลเป็นพฤติกรรมการดําเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐาน เมื่อมนุษย์มีศีล ทําให้การบริโภคธรรมชาติก็จะลดลง 
หรือแม้การหาพลังงานทดแทนก็เป็นไปด้วยความพอดีกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์เอง เป็นผลให้ธรรมชาติ
ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงเร็วขึ้น และ ต้องรู้จักบริโภคธรรมชาติให้เหมาะสม เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่ให้ดี ได้แก่ การปลูกป่าเพ่ิม จึงจําเป็นต้องมี มัตตัญญูและสันโดษ กํากับ และ
ใช้ความกตัญญูและความเมตตา เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นการช่วยกันลดการใช้
พลังงานในชีวิตประจําวันโดยอัตโนมัติ เพราะกตัญญูและเมตตา เป็นความรัก ความปรารถนาดี และเป็นการ
มองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยพ้ืนฐานมนุษย์มีให้กันอยู่แล้ว เช่น มีความรักและเห็นคุณค่าของบิดามารดา 
พ่ี น้อง เป็นต้น ดังน้ัน ถ้ามนุษย์มีศีล เป็นหลักในการดําเนินชีวิต จะมีความพอดีในการบริโภค และมีความรัก
และเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสรรพสิ่งจะส่งผลให้การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหา
แบบยั่งยืนได้ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็จะไม่เร็วขึ้นภาวะโลกร้อนจะค่อยๆหมดไป 

๒. การแก้ไขระยะยาว วิธีการ คือต้องสร้างปัญญาและปลูกจิตสํานึกของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันกับ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดภาวะสมดุล เพ่ือสันติสุขของมนุษย์และของโลก การเกิดจิตสํานึกเป็นกระบวนการเกิดขึ้น
ต่อเน่ืองอัตโนมัติ กระบวนการเหล่าน้ีเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิต ความตระหนักรู้ ความเข้าใจ เห็น
โลก ธรรมชาติ และสรรพสิ่งเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา เมื่อถึงขึ้นตอนน้ีจะเห็นว่า สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกน้ัน
เก้ือกูลอาศัยสัมพันธ์กันและกันอย่างแนบแน่น แม้ว่าจะมีการเกิดขึ้น ต้ังอยู่และดับไป มีการกินกันทาง
ธรรมชาติของระบบนิเวศ ก็เพียงเห็นเป็นความเคล่ือนไหว ไม่เข้าไปแทรกแซง ดุจดังการเห็นคนเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย เป็นเร่ืองปกติธรรมดาไม่เข้าไปแทรกแซงหน้าที่ที่สําคัญและถูกต้องตรงนี้คือ การเข้าใจกระบวนการแห่ง
ธรรมชาติ เข้าใจสิ่งที่ผิดธรรมชาติมักสร้างโทษภัยเสมอ 

การแก้ปัญหาด้านจิตใจกล่าวคือ ในการดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้และด้าน
พฤติกรรมน้ัน จะบรรลุผลตามเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อจิตใจต้องมีความพร้อมที่จะรับการแก้ไขด้วย จิตใจจึงเป็น



๑๘๔ 

รากฐานที่สําคัญของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของชีวิต ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมทั้งหลาย (สิ่งที่
มีอยู่ในโลก) มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จด้วยใจ หากมีใจดีผ่องใสแล้ว พูดหรือกระทําก็ผ่องใส…หาก
มีใจช่ัวจะพูดหรือทําก็ช่ัวทั้งนั้น”๒ “ในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด”๓

ในการคิดก็ดี การพูดก็ดี การทําการอะไรต่าง ๆ ก็ดี ทุกอย่างล้วนมีพ้ืนฐานมาจากจิตใจ ความรู้ดี ความ
ประพฤติดี ก็มาจากจิตใจที่ดีงาม ความรู้ช่ัว ความประพฤติช่ัว ก็มาจากจิตใจที่ช่ัวร้าย ดังน้ัน การพัฒนาจิตใจ
จึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องจําเป็นมาก และเป็นพ้ืนฐานของการแก้ปัญหาทั้งปวง สรุปว่า ด้านจิตใจ น้ี ต้องมี
การดําเนินการไปพร้อม ๆ กันทั้ง ๓ ด้าน คือ  

๑. อบรม 
๒. ฝึกฝน 
๓. พัฒนาการลดละโดยการพัฒนาจิตและสร้างปัญญา  
สอดคล้องกับงานของ ภันเตคุณารัตนามหาเถระ กล่าวในหนังสือเรื่อง ๘ ขั้นวิถีทางสู่ความสุข 

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีฝึกจิตของเราให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันหรือตลอดไป การ
ฝึกฝนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบไม่ง่ายนัก ต้องใช้เวลาหลายปี คุณสมบัติสําคัญที่สุดที่ต้องมีเมื่อเริ่มฝึก คือ 
ฝึกนิสัยใหม่ และมองโลกแบบใหม่ แต่ละก้าวที่คุณฝึกตามหนทางสู่ความสุขน้ัน เริ่มจากฝึกสติใน
ชีวิตประจําวัน สติทําให้คุณเห็นสิ่งตามที่เป็นจริง สตินําคุณก้าวไปตามมรรค ๘ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้
เมื่อสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ค่อย ๆ ฝึกวิธีปลดเปลื้องความทุกข์ 
 ใครบ้างที่ควรฝึก ทุกคนที่เบ่ือหน่ายความทุกข์ คุณอาจคิดว่า “ฉันมีชีวิตพอแล้ว” หรือคิดว่า “ฉันมี
ความสุขแล้วน่ี” น่ันเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่คุณรู้สึกพอใจในสิ่งที่มี สะดวกสบายพอแล้ว สนุกสนานพอแล้ว แต่
ในบางขณะที่คุณมีความสุขสบายน้ัน คุณรู้ว่า คุณไม่อยากนึกถึงความเศร้าตรม ความผิดหวัง ความเจ็บปวด 
หดหู่ เหงาหงอย คับแค้นใจ ความรู้สึกที่คอยเตือนให้คิดว่า ควรจะมีอะไรที่ดีกว่าน้ี ความคิดน้ีเกิดขึ้นเป็นครั้ง
คราว ความสุขที่มีช่างเปราะบางขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวที่ผ่านมากระทบแต่ยังมีความสุขอ่ืนที่ไม่ขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พบความสุข อันสมบูรณ์น้ี 
 ถ้าคุณต้ังใจว่าจะทําทุกอย่างเพ่ือหลุดพ้นจากความทุกข์ น่ันคือเผชิญหน้ากับรากเหง้าของความขัด
ขืน และความอยาก ตรงน้ี เด๋ียวน้ี น่ันแหละคุณจึงพบกับความสําเร็จ แม้คุณบังเอิญได้อ่านหนังสือน้ีอย่างไม่

                                                            
๒ขุ.ขุ. ๒๕/๑๑/๑๕. 
๓ขุ.ขุ. ๒๕/๓๓/๕๗. 



๑๘๕ 

ต้ังใจ คุณอาจพบทางสู่ความสําเร็จ หากคุณนําคําสอนน้ีไปพิจารณาด้วยเหตุผล ถ้าคุณคิดว่าคําสอนเป็นความ
จริง อย่าเพิกเฉยจงปฏิบัติตามทันที 
 ฟังดูเหมือนง่าย ๆ แต่ไม่มีอะไรยากกว่าน้ีอีกแล้ว เมื่อคุณยอมรับกับตัวเองว่า “ฉันเปลี่ยน แปลง
เพ่ือให้มีความสุขมากขึ้น” มิใช่เช่ือตามคําพูดของพระพุทธองค์ แต่เพราะใจคุณยอมรับความจริงน้ัน คุณยอม
สละทุกสิ่งเพ่ือความเปลี่ยนแปลง คุณต้ังใจจะเลิกนิสัยไม่ดี 
 ผลที่ได้ คือ ความสุข มิใช่เพียงวันน้ีแต่ตลอดไป จงมาเร่ิมต้นกันเถิด ก่อนอ่ืนขอให้เข้าใจกันว่า
ความสุขคืออะไร ทําไมจึงค้นหาได้ยากนัก และจะเริ่มต้นเดินตามรอยพุทธบาทสู่หนทางของความสุขอย่างไร๔

ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงใช้หลักศีล รวมทั้งธรรมข้ออ่ืนๆ สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมและการพัฒนาตนเองทางพระพุทธศาสนามี๔ ด้านคือ 
 ๑. พัฒนากาย(ภาวิตกาโย)คือมีปัจจัย๔สมบูรณ์สิ่งแวดล้อมดีสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็น
สุขได้รับการยอมรับทางสังคม 
 ๒. พัฒนาศีล(ภาวิตสีโล)คือมีระเบียบวินัยอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างเป็นสุข ทําให้จิตใจเป็นปรกติไม่
ถูกกิเลสช่ัวหยาบครอบงําพร้อมที่จะพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิต่อไป 
 ๓. พัฒนาจิต(ภาวิตจิตโต)คือมีจิตใจมั่นคงไม่ปล่อยจิตให้คิดฟุ้งซ่าน เป็นการฝึกหัดการเจริญ
วิปัสสนาไปในตัว 
 ๔. พัฒนาปัญญา(ภาวิตปญฺโญ)คือมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลกชัดเจน๕ทําให้จิตเข้มแข็งขึ้น
และอนุสัยกิเลสจะค่อยๆอ่อนกําลังลงเพราะกิเลสซึ่งหยาบไม่ได้รับการตอบสนอง การรักษาด้วยสติปัญญา
เป็นการเจริญวิปัสสนาไปในตัวจะทําให้จิตพ้นกิเลสถาวรในอนาคตได้น่ีคือเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปน้ี 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องของทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงชีวิตมนุษย์
ไว้ว่า “ความจริงทุกข์เท่าน้ันเกิดขึ้น ทุกข์เท่าน้ันต้ังอยู่และเสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจาก
ทุกข์ไม่มีอะไรดับ” พระบาลีน้ีเป็นเคร่ืองรับรองว่า ทุกข์เป็นสัจธรรมคือความจริงที่มีมาคู่กับโลก โลกคือหมู่
สัตว์ทั้งมนุษย์และสัตว์อ่ืนล้วนเต็มไปด้วยความทุกข์ ทุกข์น่ันแหละคือตัวปัญหา เพราะว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็
                                                            
 ๔ภันเต คุณารัตนา มหาเถระ, ๘ ขั้น วิถีทางสู่ความสุข, แปลโดย พญ.ชวาลา เธียรธนู
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท จันวาณิชย์ จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๔-๕.  
 ๕พระมหาณรงค์  จิตฺตโสภโณ, พระพุทธศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร :มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒),หน้า ๔๐. 



๑๘๖ 

เท่ากับเกิดปัญหาขึ้น หรือเมื่อปัญหาเกิดขึ้นคนก็ต้องเป็นทุกข์ ดังน้ัน เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเรื่องใดด้านใดก็ตาม มนุษย์จึงพยายามขวนขวายแสวงหาวิธีการที่จะจัดการกับทุกข์เพ่ือให้มันบรรเทา
หรือหมดไป  

ศีลคือ ระเบียบวินัยที่บุคคลต้องถือปฏิบัติคนที่ไม่มีระเบียบวินัยจะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ใน
ระดับสูงศีลคือความสามารถในการควบคุมกายวาจาใจให้สงบระงับจากกิเลสตัณหาในระดับต้นบุคคลที่
พัฒนาตนเองย่อมต้องเป็นคนท่ีรู้จักพ่ึงตนเองกระทําความเพียรและสร้างสรรค์ความดีด้วยตนเองตลอดจน
สามารถรับผิดชอบตนเองได้มัตตัญญู คือไม่ใช่รู้จักประมาณในการใช้ปัจจัย ๔ เท่าน้ัน แม้การใช้อายตน คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย-ใจ ก็ต้องรู้จักประมาณในการใช้การเสพด้วย สันโดษก็เช่นเดียวกัน สันโดษ หมายถึงความ
ยินดี ในความสามารถที่ตนหาปัจจัย ๔ มาได้โดยถูกต้องสันโดษเป็นธรรมะขั้นเตรียมพร้อม คือให้พร้อมที่จะ
ก้าวต่อไปพระพุทธเจ้าไม่ตรัสสันโดษและมัตตัญญุตาไว้ลอยๆ แต่ตรัสไว้กับการทําหน้าที่และความเพียรใน
การทําหน้าที่น้ัน เช่นสําหรับพระสงฆ์ ทรงสอนให้สันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เสร็จแล้วก็ให้ยินดีใน
การละอกุศล และพัฒนากุศลให้ย่ิงๆ ขึ้น พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับกรรม คือการกระทํา
ของเรา คือบุคคลจะเป็นคนถ่อยหรือคนช่ัวเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่ บุคคลจะเป็นพราหมณ์หรือเป็นผู้ดีเพราะ
ชาติกําเนิดก็หาไม่ แต่บุคคลเป็นคนช่ัวคนถ่อย ก็เพราะกรรมคือการกระทําของเขา บุคคลจะเป็นพราหมณ์ 
เป็นผู้ดี ก็เพราะกรรมคือการกระทําของเราน้ันเอง มนุษย์น้ีเป็นสัตว์พิเศษมีศักยภาพที่จะฝึกฝนพัฒนาให้ดี
เลิศประเสริฐสูงสุดได้เมื่อมนุษย์ฝึกฝนพัฒนาตนให้มีคุณความดีและมีปัญญาญาณสมบูรณ์ ก็จะทําให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ดําเนินชีวิตอย่างมีหลักธรรม ช่วยหล่อหลอมขัดเกลาจิตใจไม่ให้หลงใหลในอํานาจของกิเลส 
ให้พร้อมรับความดี จนถึงกับบรรลุเป็นพระอริยบุคคล ต้ังแต่พระโสดาบันจนถึงเกิดปัญญารู้แจ้งว่าชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมตัวเราล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย เป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์ บรรลุเป็นพระอรหันต์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒ปัญหาทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิด ที่โลกร้อนก็เพราะมนุษย์รุกรานทําลาย
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพราะมนุษย์เกิดความโลภอยากได้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยับย้ังช่ังใจ ตามใจกิเลส
ตัณหาของตน เมื่อทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง จึงทําให้เกิดโลกร้อนขึ้น การแก้ปัญหาต้องแก้ที่มนุษย์ต้อง
ลดตัณหาของตนเอง ถ้าไม่ลดการแข่งขันทําลายโลก เราก็ไม่สามารถบําบัด บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้  

ศีลคือการไม่ทําลายล้างกัน การไม่ตัดต้นไม้คือการให้ความสุข และต้องมองรวมถึงอํานาจรัฐที่
จะต้องดูแล และมนุษย์ต้องมีจิตมีใจที่จะไม่ทําลายธรรมชาติ การที่มนุษย์มีศีล ๕ แล้วรับประกันได้ว่าจะไม่มี
การทําลายธรรมชาติโดยทุจริต ถ้าทําลายโดยสุจริตจะไม่สามารถทําลายได้มากมายจนเกิดโทษได้อย่างน้ี ศีล 
๕ ต้องใช้อย่างจริงจังและเสมอกัน มัตตัญญู การรู้จักพอประมาณ ไม่บริโภคมากเกินไป ไม่ใช้สอยมากเกินไป 



๑๘๗ 

ไม่ทําลายมากเกินไป ความสันโดษคือพอใจตามที่มี ยินดีตามท่ีได้ การฝึกฝนพัฒนาตนเก่ียวกับปัจจัยสี่น้ัน มี
สาระที่พึงปฏิบัติตามหลักอินทรียสังวร โภชเนมัตตัญญุตา และสันโดษ การฝึกหรือศึกษาในหลักธรรมเหล่าน้ี 
มิใช่เฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่าน้ันที่ควรปฏิบัติ แม้แต่คฤหัสถ์คือชาวบ้านทั้งหลาย ก็ควรนํามาใช้ประโยชน์ 
เพ่ือให้ชีวิตและสังคมของเราเจริญงอกงามอย่างถูกต้อง เมื่อคนรู้จักประมาณ ก็จะบรรเทา ลดปัญหาโลกร้อน
ไปได้ พระพุทธองค์ทรงประทานหลักธรรม อันมีคุณค่าเป็นนิรันดรไว้เป็นมรดกโลก เป็นเครื่องคุ้มครองโลก 
เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมโลก เป็นเสมือนลูกตุ้มถ่วงโลกไว้ ไม่ให้โลกไหลไปตามกระแสอํานาจ
กิเลสของสัตวโลกที่จะทําลายโลกเร็วเกินไปเมื่อคนมีธรรมะมากขึ้นก็ช่วยชะลอไม่ให้โลกลุกเป็นไฟ ไปตาม
อํานาจของกิเลส และทําให้คนอ่ืน ๆ อีกจํานวนมากแม้มิใช่พุทธศาสนิกพลอยได้รับความสุข เกิดความดีงาม 
ความมีสันติสุขขึ้นในสังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓สังคมไทยในปัจจุบันกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยมทางตะวันตกมีอิทธิพลต่อ
พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ทําให้มีทัศนะว่าการมีชีวิตที่ดี คือ การได้มาซึ่งการแสวงหาความสุข จากการบริโภค
ทางด้านร่างกายมากกว่าทางด้านจิตใจ ส่งผลให้มีการแข่งขัน การแย่งชิงการกระทําวิธีการใดก็ตามเพ่ือให้
ได้มาซึ่งวัตถุที่ตนต้องการและเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยไม่ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบทางด้านจิตใจก่อให้เกิดชีวิตที่ดีและคุณค่าของชีวิต จึง
เกิดปัญหาตามมามากมาย 
 การอบรมศีล ๕ ถือว่าเป็นการฝึกอบรมสติ ๕ ประการ ได้แก่ การตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการ
ทําลาย และเรียนรู้ที่จะปกป้องชีวิต สรรพสิ่งรอบๆ ตัว การตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการหาผลประโยชน์
ส่วนตัว การลักขโมยและการกดขี่ การตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการประพฤติผิดในกาม เรียนรู้ที่จะบ่มเพาะ
ความรับผิดชอบ การเรียนรู้ที่จะปกป้องความมั่นคง การตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการกล่าวถ้อยคําที่ขาด
ความย้ังคิด ระคายหู และการตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการบริโภคท่ีขาดสติ การฝึกอบรมสติทั้ง ๕ ประการ
น้ีเป็นประจําจะทําให้จิตมีความเมตตา มีพลัง ไม่เกิดความขัดแย้ง ทั้งตนเองและสังคม หลักสันโดษ เป็น
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เน้นการแก้ปัญหาจากภายในมาหาภายนอก เหมือนกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาโดยทั่วไป ปัญหาภายใน หมายถึงปัญหาที่เกิดในจิตใจของมนุษย์ที่มีความโลภ โกรธ หลง รัก
สุขเกลียดทุกข์เป็นธรรมดา ปัญหาภายนอก คือ ปัญหาที่เกิดจากเศรษฐกิจการเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
ศึกษาหลักสันโดษให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว นํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน จะช่วยให้การแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นแก่ตนเองได้ทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณธรรมมีความสัมพันธ์กับหน้าที่
อย่างมากเพราะการทําหน้าที่จนเป็นนิสัยน่ันเองจะกลายมาเป็นอุปนิสัยอันดีงามสั่งสมอยู่ในดวงจิตเป็นบารมี
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เป็นสันดานดีลักษณะอย่างเดียวกันน้ีแหละถ้าเป็นฝ่ายช่ัวท่านเรียกว่าอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในดวงจิต
ย้อมจิตให้เศร้าหมองเกรอะกรังไปด้วยความช่ัวนานาประการกลายเป็นสันดานช่ัวทําให้แก้ไขได้ยากสอนได้
ยาก 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔ปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้น มีสาเหตุมาจากการปล่อย
ก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเร่งเพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมระยะเวลาในการผลิต จนก่อให้เกิดสภาวะ
เรือนกระจก แต่เดิมน้ัน พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาว 
บรรยากาศของโลกทําหน้าที่ปกป้องรังสีคลื่นสั้นไม่ให้ลงมาทําอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในโลกน้ีส่วนบรรยากาศ
โลกที่มีความสมดุลของก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน และ
ไอนํ้าน้ัน มีคุณสมบัติที่ดูดกลื่นรังสีอินฟราเรดซึ่งเป็นรังสีคลื่นยาว และมีอิทธิพลทําให้ช้ันบรรยากาศของโลก
เกิดภาวะที่เรียกว่า ก๊าซเรือนกระจก ที่มีคุณสมบัติในการเก็บกักความร้อน ใครเป็นคนทําให้เกิดสิ่งต่าง ๆ 
เหล่าน้ีได้ จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ต่างก็สรุปเป็นเสียงเดียวกันว่ามนุษย์เป็นตัวการของ
สาเหตุเกือบทั้งหมด ที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาระดับโลก ระดับประเทศ ระดับ
สังคม ชุมชนครอบครัว  
 พุทธศาสนามีหลักการว่าหากบุคคลคิดดีมีใจเป็นกุศลแล้วย่อมพูดดีและทําดีบุคคลผู้พัฒนาความคิด
จิตใจของตนเองแล้วจึงเป็นผู้ดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบสุขและทําให้สังคมเจริญก้าวหน้าได้บุคคลที่
ดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีคือบุคคลผู้ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักทําตามหน้าที่ของตน และอยู่อย่างพอเพียง การ
ขับเคลื่อนการรู้จักพอเพียง พอประมาณ พึงพอใจและมองเห็นคุณค่าในส่ิงที่ตนมีอยู่ จากตนเอง สู่ครอบครัว 
สู่ชุมชน ก็สามารถบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ระดับหน่ึงแล้ว ขึ้นช่ือว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจน้ัน จะต้องใช้เวลา
ในการฝึกหัดอบรมส่ังสอนทั้งทางตรงและโดยอ้อมเป็นอันมากสมํ่าเสมอและยาวนานและไม่สามารถจะวัดได้
แน่นอนว่าใครมีคุณธรรมในจิตใจมากน้อยเพียงไรการให้การศึกษาทางด้านจริยธรรมแก่บุคคลอาจบรรลุผล
สําเร็จได้แต่คนน้ันจะมีจริยธรรมดีเสมออยู่นานอยู่มากแค่ไหนอย่างไรข้ึนอยู่กับการมีคุณธรรมขึ้นในจิตใจของ
บุคคลมากน้อยเพียงไร 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาเพราะเราไม่จักรู้ ตัวเอง ไม่รู้ ปัญหา ไม่รู้
ทรัพยากร ทําให้จัดการชีวิตไม่ได้ ทําให้วางแผนชีวิตไม่ได้ การดําเนินชีวิตในกรอบของศีลทําให้เราพึงตนเอง
ได้ การพ่ึงตนเองหมายถึงการจัดชีวิตให้สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม กับคนกับสังคม กับธรรมชาติ
รอบๆ ตัวเราทําให้ชีวิตมีความสุข ความมั่นคง การรู้จักประมาณและพอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นการ
พ่ึงตนเองเป็นสภาวะอิสระหมายถึงความสามารถของคนที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มากท่ีสุดโดยไม่



๑๘๙ 

เป็นภาระคนอ่ืนมากเกินไป มีความสมดุล ความพอดีในชีวิตเป็นสภาวะทางกายที่สอดคล้องกับสภาวะ
ทางจิตที่เป็นอิสระมีความพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ มีสิ่งจําเป็นปัจจัยสี่พอเพียงเป็นความพร้อมของชีวิต
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กตัญญู ถ้าคนกตัญญู ต่อโลก ต่อแผ่นดิน ต่อบรรพบุรุษ ทําให้มีความสุขและ
อยู่ร่วมกันได้ เมตตาในการที่จะแก้ปัญหาโลกต้องรู้จักขอบเขต เมตตาความปรารถนาดี มุ่งหวังให้ผู้อ่ืน
อยู่เป็นสุข สําคัญคือใจได้พัฒนา เกิดความร่มเย็น ทําให้ธรรมชาติสมบูรณ์ขึ้น ภาวะโลกร้อนก็บรรเทา 
คําสอนในพระพุทธศาสนาช่วยกระตุ้นมนุษย์ ไม่ให้ประมาท ให้หันมาใส่ใจพัฒนาฝึกฝนศักยภาพแห่ง
มนุษย์ที่มีอยู่ในตนเอง เพ่ือยกระดับจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น ให้ชีวิตน้ีเป็น
ชีวิตที่มีคุณค่า ได้ประสบสันติสุข 

 
แผนภูมิที่ ๔.๓ แสดงถึงการบูรณาการการแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อนด้วยหลกัพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
    

 การบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
 

    ปัญหาและสาเหตุ 
 
 

       การแก้ไขระยะสั้น          การแก้ไขระยะยาว 
 
 

วิธีการ  เป้าหมาย    วิธีการ  เป้าหมาย 
 
ศีล                – คุมกิเลส        สร้างปัญญา            พัฒนาจิตสํานึก 
มัตตัญญู สันโดษ        – แก้ไข ลด ละ บรรเทา ทําลายกิเลส 
กตัญญู เมตตา        – ส่งเสริมปัญญาพัฒนากาย-จิต  
 

 

 
ควบคุม แก้ไข   พัฒนารักษาธรรมชาติ       อบรม ฝึกฝน          เจริญสติ เจริญปัญญา
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สันติสุขของโลก 

จากแผนภูมิที่ ๔.๓ แสดงถึงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนทั้งด้านกายภาพและด้านจิตภาพสามารถสรุปวิธีการ
แก้ไขได้ ๒ ระดับ คือระดับการแก้ไขระยะสั้น มีเป้าหมายคือรักษาธรรมชาติ โดยควบคุม แก้ไข ลด 
ละ บรรเทา ทําลายกิเลส และส่งเสริมปัญญา พัฒนากายจิต มีวิธีการ โดยการใช้หลักธรรมที่เหมาะสม 
ในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ ศีล มัตตัญญู สันโดษ กตัญญู และเมตตา และระดับการแก้ไขระยะยาว มี
เป้าหมายคือการพัฒนาจิตสํานึก การเจริญสติ เจริญปัญญามีวิธีการคือ สร้างปัญญา ต้องพัฒนาจาก
การแก้ปัญหาระยะสั้นให้เจริญขึ้นโดยอาศัยการอบรม ฝึกฝนกาย จิต เพ่ือสร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาจิต 
หรือพัฒนาจิตเพ่ือสร้างปัญญา จนพบสันติสุขของโลกจากโลกียสุขถึงโลกุตรสุข 

กล่าวได้ว่า ภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากธรรมชาติถูกทําลายเพราะน้ํามือมนุษย์ที่ไม่รู้จัก
ควบคุมความต้องการของตนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดการสันโดษหรือระมัดระวังให้ดี 
ดังน้ัน หากจะทําการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนตามแนวทางของพุทธปรัชญาเถรวาทก็ต้องให้มนุษย์รู้
เสียก่อนว่า มนุษย์จะต้องควบคุมความต้องการที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติของตนเองให้ได้เสียก่อน
ด้วยการพัฒนาจิตและปัญญาของตนให้เห็นโทษของการใช้ความต้องการเกินพอดีแลว้หันมารักษาดูแล
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลต่อไป 



 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพแบบเอกสารและใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จาก คัมภีร์พระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถา ฎีกา ตําราทางด้านศาสนา วิทยานิพนธ์ เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์โดยการบรรยายเชิงโวหาร เพ่ือ
นําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญา
เถรวาท” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เพ่ือศึกษาหลักพุทธปรัชญา
เถรวาทที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการบูรณาการการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  
ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากสาเหตุภายนอกได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ จนทําให้โลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ จึงทําให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้น และกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมที่ทําให้
เกิดก๊าซเรือนกระจก ในบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น ส่วนภาวะโลกร้อนที่เกิดจากสาเหตุภายใน ได้แก่
กระบวนการคิดหรือกระบวนทัศน์ของมนุษย์ทั้ง ๔ ทําให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทั้งทางกายและทาง
จิต ฉะน้ัน การแก้ไขจะมีได้โดยการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และเปลี่ยนแนวคิดหรือสร้างแนวคิด
เข้าสู่กระบวนทัศน์ที่ ๕ มองว่าทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติต่างพ่ึงพาอาศัยกันและรักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ดีย่ิงขึ้น และไม่ทําลายธรรมชาติ  
 ๕.๑.๒ หลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 



๑๙๐ 
 

ภาวะโลกร้อนในความหมายทางพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน ได้แก่ ความเสื่อมศีลธรรมของ
มนุษย์ซึ้งมีผลกระทบต่อธรรมชาติและเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ส่วนสาเหตุเกิดจากความไม่
รู้คุณค่าของโลก ชีวิตและธรรมชาติ ทําให้ใช้ธรรมชาติอย่างผิดๆ เพราะมนุษย์ขาดปัญญา จึงทําให้เกิด
กิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ดังน้ัน ความพอดีในการบริโภคธรรมชาติจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีศีล
ในการดําเนินชีวิต มีมัตตัญญูและสันโดษ เพ่ือการรักษาส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และมีกตัญญูและ
เมตตา เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 

๕.๑.๓ บูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท มีได้ ๒ ระดับ ได้แก่ การแก้ไข

ระยะสั้น คือ การลดตัณหาเพ่ือนําไปสู่การลดการใช้พลังงาน ต้องมีศีล เพราะศีลเป็นพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐาน เมื่อมนุษย์มีศีล ทําให้การบริโภคธรรมชาติก็จะลดลงด้วย เพ่ือการรักษา
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่ให้ดี จึงต้องมีมัตตัญญูและสันโดษกํากับ และมีความ
กตัญญูและความเมตตา เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นการช่วยลดการใช้พลังงาน
ในชีวิตประจําวัน ซึ้งส่งผลให้การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาแบบย่ังยืน การ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็จะไม่เกิดเร็วขึ้น การแก้ไขระยะยาว คือการใช้ศีลรวมทั้งธรรมอ่ืนๆ 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการพัฒนาตนเองมี ๔ ด้าน คือ พัฒนากาย 
หมายถึงมีปัจจัย ๔ สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมดี ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  ได้รับการยอมรับทาง
สังคม พัฒนาศีล หมายถึงมีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างเป็นสุข ทําจิตใจเป็นปกติ ไม่ถูก
กิเลสช่ัวหยาบครอบงํา พัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิ พัฒนาจิต หมายถึงมีจิตใจมั่นคง ไม่ปล่อยจิตให้
ฟุ้งซ่าน ฝึกหัดการเจริญวิปัสสนา และพัฒนาปัญญา หมายถึงมีปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลก 
ทําจิตให้เข้มแข็งขึ้นและจัดการอนุสัยกิเลส เพราะกิเลสหยาบไม่ได้รับการตอบสนอง การรักษาด้วย
สติปัญญาเป็นการเจริญวิปัสสนาไปด้วย ก็จะทําให้จิตพ้นกิเลสได้ น้ีคือเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา 

 

๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย  
องค์ความรู้ใหม่ที่ได้มาจากการการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาท คือ “KMC  MODEL” ซึ้งมีความหมายดังน้ี 
K = Knowledge หมายถึง มีปัญญาในการเข้าใจโลก ชีวิต และธรรมชาติอย่างถูกต้อง การมี

ปัญญา ทําให้มนุษย์เกิดการพัฒนา 



๑๙๑ 
 

M = Management หมายถึง มีการควบคุมการบริโภค ความพอดีในการบริโภคธรรมชาติจะมี
ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีศีล เพราะศีลทําให้มนุษย์มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสรรพสิ่ง  
 C = Cultivate หมายถึง มีการพัฒนากายและพัฒนาจิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม และการพัฒนาตนเองทางพระพุทธศาสนามี ๔ ด้าน คือ การพัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต 
และการพัฒนาปัญญา โดยสามารถเขียนเป็นภาพของ “KMC MODEL” ได้ดังน้ี 
 
 
แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดง “KMC” MODEL 
 

 
                             
   

 
 
 
 

 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ๑. การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน จําเป็นต้องร่วมมือช่วยการแก้ไขต้ังแต่ระดับปัจเจกชน 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดังน้ันรัฐควรกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการวางแผนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยออกกฎหมาย กติกา กฎเกณฑ์ ต่าง ๆ  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในสังคมปัจจุบันแบบต่อเน่ือง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น สมัชชาประชาชนแห่งชาติของ
ประเทศจีน ประกาศให้ประชากรจีนทุกคนที่มีอายุต้ังแต่ ๑๑ -๖๐ ปี ปลูกต้นไม้ปีละ ๓ ต้นเป็นอย่างตํ่า เป็น
ต้น 

 

K

M C 

โลก 



๑๙๒ 
 

   ๒. กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทําเป็นหลักสูตรอบรมครูผู้สอน และหลักสูตรการเรียน
สําหรับนักเรียนได้รับรู้และเข้าใจให้ทั่วถึง ด้วยการปลูกจิตสํานึกและนําไปปฏิบัติ โดยเริ่มต้ังแต่กิจกรรมการ
เรียนการสอนในระดับช้ันอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดย
มุ่งเน้นที่หลักธรรมด้วยการ ฟ้ืนฟูหลักคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ ที่ควรปฏิบัติต่อตนเองและสังคม
แล้ว สามมารถนําหลักธรรมไปใช้กับบุคคลและการนําไปใช้กับกิจกรรมของสังคม ได้แก่ หน้าที่ต้องรักษา สา
ธารณสมบัติ เช่น ด้านรูปธรรม อาทิ แม่นํ้าลําคลอง ถนน ทางเดิน เป็นต้น และนามธรรม คือ กฎระเบียบ 
วัฒนธรรม คุณธรรมดังกล่าวควรคํานึงใส่ใจตนเองและผู้อ่ืน เป็นการส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณ
สมบัติในการใช้และช่วยกันดูแลรักษา กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในสังคม เป็นต้น 
  ๓. สื่อมวลชนทั้งของภาครัฐและเอกชนทุกประเภทควรมีความรู้ ความชัดเจนเกี่ยวกับความ
เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ การบริโภคในปัจจุบันควรมีหลักการบริโภคท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ทั้งทางด้านกายและจิตใจ โดยการศึกษาวิธีการบริโภคท่ีมุ่งเน้นการบริโภคด้วยปัญญา 
  ๔. หน่วยงานทางพระพุทธศาสนาควรสนับสนุนส่งเสริมในด้านวิถีชีวิตและความเช่ือด้วย
การให้สถาบันสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ด้วยการเผยแผ่หลักธรรม และเป็นแบบอย่างของการ
ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตบนทางสายกลางและความเช่ือแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท 
   ๕. นักวิชาการ สถานศึกษา และผู้เก่ียวข้องทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการนําไปใช้และการพัฒนา เป็นการสร้างความร่วมมือกันเพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์ ไม่คิดเอา
เปรียบกันและใส่ใจต่อสังคมส่วนรวม โดยใช้วิธีวินัยคู่คุณธรรม การรวมกลุ่มเป็นปัจจัยให้เกิดความไว้วางใจ
กัน และความร่วมมือกัน ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมต่อกัน แล้วขยายจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกห่วงใยในสังคม
ร่วมกัน พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือสังคม ทําให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองกับสังคมคือส่วนเดียวกัน กิจกรรมกลุ่มจะ
ก่อประโยชน์ด้านความเป็นอยู่ (ด้านกายภาพ) และกระซับความสัมพันธ์ของสังคม (ด้านสังคม) ทําให้เกิด
ความสุข (ด้านจิตใจ) และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสังคม (ด้านปัญญา) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์หรือความ
สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของตนเองและสังคม  
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 จากการศึกษาการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า การฝึกการเรียนรู้
ปัญหาและสาเหตุน้ันเป็นเรื่องสําคัญมาก เพราะต้องใช้เวลาการบ่มเพาะจากประสบการณ์ และการใส่ใจหา
ความรู้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการฝึกการเรียนรู้ปัญหาและสาเหตุกันต้ังแต่เด็ก ที่สําคัญคือต้องอบรมครูผู้สอนให้
เห็นความสําคัญและเข้าใจกระบวนการคิดและนําไปใช้ได้อย่างไร วิธีการและเป้าหมายที่ถูกต้องจึงจะตามมา 
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ผู้วิจัยจึงเห็นควรเสนอให้ผู้สนใจศึกษานําไปทําการวิจัยกับเด็กๆ ได้ในทุกระดับช้ัน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
เช่น 

๑. “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเมตตาเพ่ือการสร้างจิตสาธารณะในเด็กปฐมวัย” 
๒. “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจสีขาวแบบมัตตัญญุตา” 
๓. “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการลดภาวะโลกร้อนแบบพ่ึงตนเอง” 



 

บรรณานุกรม 
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ที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔) : ๖๑-๖๒. 
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 ๕) รายการโทรทัศน ์

รายการจับเข่าคุย (สัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เรื่อง โลกร้อน). สถานีโทรทัศน์สี  

 ช่อง ๓. วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔. 

 

  



บุคคลานุกรม 
 

๑. พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ตําแหน่ง  
 

 
 

วันที่สัมภาษณ์ 
สถานทีใ่หส้ัมภาษณ ์

- อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
- เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 
- เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) 
- วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

 - กุฏิเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร 
 ๒. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต)

ตําแหน่ง  
 

 
 

วันที่สัมภาษณ์ 
สถานที่ให้สัมภาษณ์ 

- รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิราส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
- รองเจ้าคณะภาค ๑๘ (รูปที่ ๒) 
- อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
- วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
- สํานักงานคณะศาสนาและปรัชญา 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร. แม่ชีไพเราะ  ทิพยทัศน์
ตําแหน่ง 

 
 

วันที่สัมภาษณ์ 
         สถานที่ให้สัมภาษณ ์

- รองศาตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการและอาจารย์บรรยาย
พิเศษ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
- วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๒๐ น. 
- อาศรมมาตา อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

๔. อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด 
          ตําแหน่ง 
 
 
 

- พ.ศ. ๒๕๑๑ รับราชการที่กองวิชาการ กรมชลประทาน 
- พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้รับผิดชอบงาน 
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริหลาย
โครงการ รับผิดชอบทํางานสนองพระราชดําริในทุกภาค นานกว่า 
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วันที่สัมภาษณ์ 
          สถานที่ให้สัมภาษณ์ 

๒๐ ปี เช่น โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิที่ จังหวัดลพบุรี  
- พ.ศ. ๒๕๔๐ รับตําแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน 
- พ.ศ. ๒๕๔๒ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- พ.ศ. ๒๕๔๓ สมาชิกวุฒิสภาของกรุงเทพมหานคร 
- ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา  
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
- วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
- มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  

๕. นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 



๒๐๒ 

ผลงานดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สัมภาษณ์ 
          สถานที่ให้สัมภาษณ์ 

- พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับการยกย่องเป็น “คนดีศรีสังคม”  
- เสนอแนวทาง “วนเกษตร” ความคิดเรื่องการพ่ึงพาตนเอง  
- พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓ ได้รับแต่งต้ังเป็นวุฒิสมาชิก 
- พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอนุกรรมการดําเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า ในพ้ืนที่รอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อัน
เน่ืองมาจากโครงการพระราชดําริ 
- พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ เป็นคณะกรรมการว่าด้วยสภาผู้นําชุมชน
แห่งชาติ 
- เป็นคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
- หัวหน้าโครงการศึกษาพรรณพฤกษชาติและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้ในป่าตะวันออกอย่างย่ังยืน 
- พ.ศ. ๒๕๕๑ รับรางวัล “ปราชญ์ของแผ่นดิน” สาขาเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- “วนเกษตร” พ่ึงตนเอง เช่ือมั่นตนสู่สังคมพ่ึงตนเอง  
พ่ึงตนเอง ไม่ได้หมายความว่าไม่พ่ึงใครเลย ทุกอย่างทําเอง กิน
เอง ใช้เอง ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องขาย เป็นความคิดที่แคบมาก แต่การ
พ่ึงตนเองน้ัน เป็นการจัดการชีวิตให้สัมพันธ์กับ มนุษย์ สังคม 
และธรรมชาติรอบตัว  
- วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๔๖ น. 
- วนเกษตร อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๐๔ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสัมภาษณ์ 
 

๑. พระมหาบุญไทย  ปุญฺญมโน (ดร.)
วุฒิการศึกษา 
 
 
 

ตําแหน่ง 

- ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา)
- ศศ.ม. (ปรัชญา)  
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
- ป.ธ. ๗ 
- อาจารย์ประจําคณะศาสนาและปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
-  กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
-  กรรมการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา) 
 

๒. ดร.สมบูรณ์  วัฒนะ  
         วุฒิการศึกษา 

 
 

 
ตําแหน่ง 

- Ph.D. (Philosophy), University of Panjab, India 
- M.A. (Buddhist Studies), University of Delhi 
- ศน.บ. (ปรัชญา) 
- น.ธ. เอก   
- ป.ธ. ๗  
- อาจารย์ประจําวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
- รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 



๒๐๕ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ  รักสัตย์ 
วุฒิการศึกษา 
 
 

ตําแหน่ง 

- Ph.D. (Buddhist Studies), University of Delhi 
- M.A. (Buddhist Studies), University of Delhi 
- พธ.บ. (คุรศุาสตร์)    
- อาจารย์ประจําคณะศาสนาและปรัชญา  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
- กรรมการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

 



๒๐๘ 
 

 



๒๐๙ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

๑. พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
ตําแหน่ง  
 

 

สัมภาษณ ์
สถานทีส่ัมภาษณ ์

- ศน.ด. (กิตติมศักด์ิ) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- M.A. (วรรณคดีสันสกฤต) B.H.U. 
- Dip.in Hindi B.H.U. 
- ศน.บ.  
- ป.ธ. ๙  
- อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
- เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 
- เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) 
- วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

 - กุฏิเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร 
 
 ๒. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) 
         วุฒิการศึกษา 

 
 

ตําแหน่ง  
 

 
 

สัมภาษณ ์
สถานที่สัมภาษณ ์

- Ph.D. (Philosophy)
- ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
- ศน.บ. (ปรัชญา) 
- ป.ธ. ๙  
- รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิราส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- รองเจ้าคณะภาค ๑๘ (รูปที่ ๒) 
- อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
- วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
- สํานักงานคณะศาสนาและปรัชญา 



๒๑๒ 

 
 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. แม่ชีไพเราะ  ทิพยทัศน์ 

วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 

ตําแหน่ง 
 
 

 
 

ผลงานวิชาการ 
 
 
 

สัมภาษณ ์
สถานทีส่ัมภาษณ ์

- ปริญญาเอก (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- ศน.ด. (กิตติมศักด์ิ) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- ปริญญาโท (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- รองศาตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการและอาจารย์บรรยาย
พิเศษ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
- พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรมบรรยายธรรมะแก่
ชาวต่างชาติ ณ สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ผลงานทางวิชาการ ๒ เล่ม ได้แก่ กัมมันตภาพรังสีกับการวิจัย
ชีวภาพและชีวเคมีเชิงพินิจ 
- ผลงานวิจัย “การตรึงไนโตรเจน” 
- ผลงานทางพระพุทธศาสนา ๑๓ เล่ม ได้แก่ อเมซิ่งปรมัตถธรรม 
ปาฏิหาริย์ของความถูกต้อง อริยสัจสิบเหล่ียม อิทัปปจจตา 
อนัตตากับชีวิตที่ทันสมัย และวิถีพุทธ-วิถีโลกาภิวัตน์ เป็นต้น 
- วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๒๐ น. 
- อาศรมมาตา อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
๔. อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด 

วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิศวกรรม
ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิศวกรรมโยธา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล และ



๒๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัมภาษณ ์
    สถานที่สัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
- ปริญญาโทด้านวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา 
- ป ริ ญญ า ต รี ช่ า ง ช ล ป ร ะ ท า น บั ณ ฑิ ต  ( เ กี ย ร ติ นิ ย ม ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๓๖ 
- พ.ศ. ๒๕๑๑ รับราชการที่กองวิชาการ กรมชลประทาน 
- พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้รับผิดชอบงาน 
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริหลาย
โครงการ รับผิดชอบทํางานสนองพระราชดําริในทุกภาค นานกว่า 
๒๐ ปี เช่น โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิที่ จังหวัดลพบุรี  
- พ.ศ. ๒๕๔๐ รับตําแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน 
- พ.ศ. ๒๕๔๒ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- พ.ศ. ๒๕๔๓ สมาชิกวุฒิสภาของกรุงเทพมหานคร 
- ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา  
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
- วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
- มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  

 
๕. นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 

วุฒิการศึกษา 
สถานภาพ 
อาชีพ 
ที่อยู่ 
 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สมรสกับนางสมบูรณ์ เข็มเฉลิม มีบุตร ๑ คน และธิดา ๒ คน 
- เกษตรกร 
- บ้านเลขที่ ๒๒๔ บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๑ ตําบลลาดกระทิง อําเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 



๒๑๔ 

ผลงานดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ ์
    สถานที่สัมภาษณ์ 

- พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
- พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับการยกย่องเป็น “คนดีศรีสังคม”  
- เสนอแนวทาง “วนเกษตร” ความคิดเรื่องการพ่ึงพาตนเอง  
- ๒๕๓๙-๒๕๔๓ ได้รับแต่งต้ังเป็นวุฒิสมาชิก 
- พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอนุกรรมการดําเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า ในพ้ืนที่รอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อัน
เน่ืองมาจากโครงการพระราชดําริ 
- พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ เป็นคณะกรรมการว่าด้วยสภาผู้นําชุมชน
แห่งชาติ 
- เป็นคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
- หัวหน้าโครงการศึกษาพรรณพฤกษชาติและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้ในป่าตะวันออกอย่างย่ังยืน 
- พ.ศ. ๒๕๕๑ รับรางวัล “ปราชญ์ของแผ่นดิน” สาขาเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
- พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- “วนเกษตร” พ่ึงตนเอง เช่ือมั่นตนสู่สังคมพ่ึงตนเอง พ่ึงตนเอง 
ไม่ได้หมายความว่าไม่พ่ึงใครเลย ทุกอย่างทําเอง กินเอง ใช้เอง ไม่
ต้องซื้อ ไม่ต้องขาย เป็นความคิดที่แคบมาก แต่การพ่ึงตนเองน้ัน 
เป็นการจัดการชีวิตให้สัมพันธ์กับ มนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
รอบตัว   
- วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๔๖ น. 
- วนเกษตร อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



๒๑๖ 
 

 



๒๑๗ 
 

 



๒๑๘ 
 

 

 



๒๑๙ 
 

 

 



๒๒๑ 
 

\ 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง  การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรชัญาเถรวาท 

 

 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
พุทธปรัชญาเถรวาทและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒ ข้อมูลเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 
 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ๑.๑ ชื่อ....................................................นามสกุล...........................................อายุ......ปี
บ้านเลขที่...................... หมู่ที่.................. ซอย.......................................................................... 
ถนน.....................................................ตําบล/แขวง.................................................................. 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์ ................................ 
โทร. .....................................E-mail ............................................................................. 
๑.๒ ระดับการศึกษา....................................................................................................... 
๑.๓ สถานที่ทํางาน.......................................................................................................... 
๑.๔ ตําแหน่ง.................................................................................................................. 
๑.๕ ระยะเวลาของการดํารงตําแหน่ง..........................................................................  

 

 

 



๒๒๓ 
 

ตอนท่ี ๒ ข้อมูลเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
  
 ๒.๑ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับปัญหาโลกร้อนและแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนในปัจจุบัน 
  
 ๑. ปัญหาภาวะโลกร้อน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ๒. สาเหตุของภาวะโลกร้อน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ๓. ผลกระทบจากการเกิดภาวะโลกร้อน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ๔. แนวทางแก้ไขภาวะโลกร้อน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  
 ๕. ผลการแก้ไขภาวะโลกร้อน 



๒๒๔ 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 ๒.๒ ท่านคิดว่าการนําหลักธรรมดังต่อไปนี้มาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้
หรือไม่ อย่างไร 
 

๑. ศีล เพื่อเปน็แนวทางการดําเนนิชีวิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................ 
   

๒. มัตตัญญ ูและสันโดษ เพือ่การรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................ 
 

๓. กตัญญูและเมตตา เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................ 
  
 ๒.๓ ท่านคิดว่าหลักพุทธปรัชญาเถรวาทดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้
หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................ 

 



๒๒๕ 
 

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

ภาพประกอบในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 

 
 

๑. พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) 

สัมภาษณ์  - วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

สถานที่สัมภาษณ์ - กุฏิเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร 

 

๒. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) 
สัมภาษณ ์  - วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
สถานทีส่ัมภาษณ์ - สํานักงานคณะศาสนาและปรัชญา 
 



๒๒๗ 

 

 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร. แม่ชีไพเราะ  ทิพยทัศน ์
สัมภาษณ ์  - วันพธุที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๒๐ น. 
สถานทีส่ัมภาษณ์ - อาศรมมาตา อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 



๒๒๘ 

 
 

 
 

๔. อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด 
สัมภาษณ์  - วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
สถานที่สัมภาษณ์ - มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
 

 

 



๒๒๙ 

 

 

 

 

๕. นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม และนายครรชิต เข็มเฉลิม บุตรชาย 
สัมภาษณ์  - วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๔๖ น. 
สถานที่สัมภาษณ์ - วนเกษตร อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

ข้อมูลและภาพประกอบภาวะโลกร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๑ 

 

 

 

ข้อมูลและภาพภาวะโลกร้อน 

 
ก ร า ฟ แ ส ด ง ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ ใ น ชั้ น บ ร ร ย า ก า ศ โ ล ก 

ในรอบ  ๕๐  ปีที่ ผ่ านมา  จาก  ๓๑๐  ppm ขึ้ นมา เป็ น  ๓๘๐  ppm ในปั จ จุบั น  

ที่มา : NOAA/Scripps Institution of Oceanography  

 

เม่ือ ๑๐๐ ปีก่อน ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก

ยังไม่มีความเข้มข้นมากนัก คลื่นความร้อนจึงสะท้อนออก

นอกโลกได้มาก 

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทําให้ก๊าซเรือนกระจก ในชั้น

บรรยากาศของโลกมีความเข้มข้นข้ึน คลื่นความร้อนจึง

สะสมอยู่บริเวณพ้ืนผิวโลก 

ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด 

 

 



๒๓๒ 

 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ประเทศต่างๆ ปล่อยขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศในแต่ละปี(ล้านตัน) 

ที่มา : World Resources ๒๐๐๕ สหรัฐอเมริกา ๕,๗๖๒ จีน๓,๔๗๔ รัสเซีย ๑,๕๔๐ญี่ปุ่น ๑,๒๒๕ 

อินเดีย ๑,๐๐๘ อังกฤษ ๕๕๘ ออสเตรเลีย ๓๓๒ ไทย ๑๗๒ มาเลเซีย ๑๒๔ ลาว ๐.๔ 

 

 
กราฟแสดงให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลา ๖ แสนปีที่ผ่านมา หากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ัน

บรรยากาศมีความเข้มข้นมากขึ้น อุณหภูมิของโลกก็จะสูงตามไปด้วย ที่มา :นิตยสาร Science 

 

 
ภาพเปรียบเทียบการละลายของธารนํ้าแข็งแห่งหน่ึงในพาตาโกเนีย (Patagonia)ประเทศอาร์เจนตินา 

ในปี ค.ศ. ๑๙๒๘ (บน) และ ๒๐๐๔ (ล่าง) 

 



๒๓๓ 

 

 
 

ภาพเปรียบเทียบขนาดของแผ่นนํ้าแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกภาพซ้ายถ่ายในปี ค.ศ. ๑๙๗๙ 

ภาพขวาถ่ายในปีค.ศ. ๒๐๐๕ 

 
 

ภาพดาว เ ที ยมแสดงกา รแตกของแผ่ น นํ้ า แข็ ง  ลาร์ เ ซน -บี 

เปรียบเทียบระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๐๐๒ (ซ้าย) และ ๕ มี.ค. ๒๐๐๒ (ขวา)ที่มา : MODIS 

Images/NASA’s Terra satellite 

 



๒๓๔ 

 

   

 
 

พ้ืนผิวของนํ้าแข็งขั้วโลกทําหน้าที่สะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับสู่ช้ันบรรยากาศ

ได้ถึงร้อยละ ๙๐ ขณะที่นํ้าในมหาสมุทรกลับดูดเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ถึงร้อยละ ๙๐ เช่นกัน 

พูดง่ายๆ ก็คือ ย่ิงโลกมีพ้ืนผิวนํ้าแข็งน้อยลงเท่าใด โลกก็ร้อนมากขึ้นเท่าน้ัน สาเหตุสําคัญที่ทําให้

นํ้าแข็งขั้วโลกเหนือละลายเร็ว เพราะเป็นเพียงแผ่นนํ้าแข็งที่ลอยอยู่เหนือมหาสมุทรอาร์กติก เมื่อพ้ืนที่

นํ้าแข็งลดลง การสะท้อนความร้อนสู่ช้ันบรรยากาศก็ลดลง ขณะที่นํ้าทะเลกลับดูดซับความร้อนส่วน

ใหญ่เอาไว้ เมื่อนํ้าทะเลอุ่น นํ้าแข็งก็ย่ิงละลายเร็วขึ้น และเมื่อนํ้าแข็งละลายมากข้ึน นํ้าทะเลก็ย่ิงมี

อุณหภูมิสูงขึ้นเช่นกัน 

นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะค้นหาแหล่งพลังงานท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ เพ่ือปรับปรุงสภาวะ

แวดล้อมและลดการพ่ึงพานํ้ามันและเช้ือเพลิงฟอสซิล และพลังงานแห่งอนาคต ๑๑ วิธีที่จะขับเคลื่อน

ศตวรรษที่ ๒๑ (antimatter) Ker Than ได้ลงบทความในเวบไซต์ www.livescience.com จัด

อันดับของวิธีการผลิตพลังงาน ที่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติ ในศตวรรษที่ ๒๑ 



๒๓๕ 

 

 
 

 

กฎของระบบนิเวศ (Principles of Ecology)  

๑) เป็นเครือขา่ย (Networks) 

สมาชิกของระบบหรือชุมชนทั้งหมด ติดต่อเช่ือมโยงกันและกัน (Interconnected) เป็น

เครือข่ายอันกว้างใหญ่ไพศาล ประณีตซับซ้อน ในลักษณะของความสัมพันธ์ข่ายใยชีวิต (The Web of 

Life) คุณสมบัติของระบบชีวิต กําหนดจากระบบความสัมพันธ์แบบน้ี 

 

 
๒) เป็นระบบซับซ้อน (Nested Systems)     

ระบบของธรรมชาติทั้งหมด มีโครงสร้างของระบบซ้อนระบบ ที่หลากหลายระดับรวมอยู่

ด้วยกันอย่างเป็นบูรณาการ(integrated) หรือองค์รวมเดียว เป็นระบบย่อยอิสระที่สัมพันธ์เช่ือมโยง

เป็นส่วนหน่ึงของระบบที่ใหญ่กว่าด้วย 



๒๓๖ 

 

 
๓) เป็นวัฏ ( Cycles) 

การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างสมาชิก เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนพลังงานกับ 

ทรัพยากรในวงจรที่ต่อเน่ืองหมุนเวียน วงจรจะผ่านกันไปมา กับวงจรท่ีใหญ่กว่าในระบบนิเวศ 

 
๔) เป็นระบบเลื่อนไหล (Flows) 

 ระบบชีวิตทั้งหมดเป็นระบบเปิด ซึ่งต้องการการหล่อเลี้ยงอย่างต่อเน่ืองของพลังงาน และ

ทรัพยากรเพ่ือความอยู่รอด พลังงานแสงอาทิตย  ์คือพลังธํารงชีวิตและขับเคลื่อนวงจรของนิเวศ

ทั้งหมด 

 
๕) การพัฒนา (Development) 

ชีวิตมีการพัฒนาและการเรียนรู้ เพ่ือวิวัฒนาการทั้งในระดับปัจเจก และในระดับวงศ์ 

(Species) มีการเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในการสร้างสรรค์และการดัดแปลงกัน และกันของของหน่วย

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มีวิวัฒนาการร่วมกัน 

 
๖) สมดุลอย่างพลวัต (Dynamic Balance)   



๒๓๗ 

 

ทุกวงจรในระบบนิเวศมีวงจรป้อนกลับ (Feedback Loops) ซึ่งทําให้ระบบสามารถควบคุม

และจัดการกับตนเองได้ และรักษาสภาพสมดุลอย่างเป็นพลวัต (Dynamic) จากการแกว่งไหวอย่าง

ต่อเน่ือง 

 
ในทรรศนะของคาปร้า เน้นความสําคัญของการทําความเข้าใจกับแบบแผนของการจัด

องค์การ คือรวมเข้าเป็นองค์ หรือ Pattern of Organization มากกว่าพยายามจดจําข้อหรือลําดับ

ของกฎธรรมชาติ เพราะเขาเห็นว่า เมื่อใดที่เรากล่าวถึงกฎธรรมชาติ เป็นการยากที่จะระบุว่ามัน

เริ่มต้นที่ข้อใด จากไหนไปไหน เน่ืองจากทั้งหมดเป็นองค์รวมเดียวกัน ต้องทําความเข้าใจไปพร้อมกัน

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ไม่สามารถจะแยกเป็นส่วนๆ ในการสร้างกรอบทฤษฎีเพ่ือการศึกษาระบบ

ชีวิตระดับต่างๆ (มนุษย์ ครอบครัว ชุมชน สังคม) และทําความเข้าใจวิกฤตของระบบชีวิตทั้งหลาย

จากแบบจําลองของระบบนิเวศน้ี  

ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่จากทฤษฎีข่ายใยชีวิตน้ี คาปร้าเช่ือว่า เป็นการสร้างความหมายใหม่แก่ 

"ชีวิต" ในมิติวิทยาศาสตร์ และเป็นการเปลี่ยนวิทยาศาสตร์แบบกลจักรให้เป็นวิทยาศาสตร์แบบชีวิต 

(Life Science) ที่จิต วัตถุ และชีวิตเป็นหน่ึงเดียวกัน ครั้งแรกเขาเช่ือว่ากระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนย้ายน้ี 

จะก่อให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ด้วย เป็นระบบคิด วิธีคิดชุดใหม่

ของมนุษย์ที่มีต่อสรรพสิ่ง และจะเปล่ียนวิถีที่มนุษย์สัมพันธ์กันทั้งหมด และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

เน่ืองจากทฤษฎีข่ายใยชีวิต ครอบคลุมทั้งชีวิต ชุมชน องค์กรธุรกิจ ระบบการศึกษา สถาบันทางสังคม 

การเมือง ระบบนิเวศและอ่ืน ๆ   

ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) เป็นการเปลี่ยนย้ายมุมมองจากองค์ประกอบสู่องค์

รวม และสิ่งที่องค์รวมมีมากกว่าคือ “สัมพันธภาพ” การคิดเชิงระบบจึงเป็นการคิดในมุมมองของ

สัมพันธภาพ เป็นการย้ายจุดเน้น (Focus) จากตัววัตถุมาอยู่ที่สัมพันธภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่ังตวงวัดไม่ได้ 

แต่จะศึกษาและทําความเข้าใจได้โดยการทําแผนที่ (Mapping) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ  

ดังน้ัน การคิดเชิงระบบจึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากตัวเน้ือหา (Contents) มาสู่การมอง

แบบแผน (Pattern) คือให้ความสําคัญแก่ระบบคิด วิธีการคิด มากกว่าเน้ือหา และกฎนิเวศ ทําให้

เห็นว่าแบบแผนทั้งหมดสัมพันธ์กับบริบท สิ่งแวดล้อม หรือระบบที่ใหญ่กว่า เขาจึงเรียกการคิดเชิง



๒๓๘ 

 

ระบบว่าเป็น "การคิดเชิงบริบท" (Contextual Thinking) และเป็นการคิดเชิงกระบวนการ (Process 

Thinking) ด้วย เพราะในตัวระบบมีการเคลื่อนไหว เลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลาน่ันเอง อีกทั้งการคิดเชิง

ระบบเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายดํารงอยู่เป็นระบบ การคิดของมนุษย์จึงต้องเป็น

ระบบด้วย คือ คิดแบบเช่ือมโยงกันและกัน มีสัมพันธภาพและบริบท (Interconnections 

Relationships and Context ) และถึงแม้ว่าโดยข้อเท็จจริง ความเช่ือมโยงกันหรือสัมพันธภาพของ

สรรพสิ่งจะมิได้เท่ากันหมด มีระดับแตกต่างกัน แต่มนุษย์ไม่สามารถแยกส่วนความคิด เลือกเฉพาะที่

สําคัญมากสําหรับตนเอง แล้วทิ้งส่วนไม่สําคัญหรือสําคัญน้อย เพราะเท่ากับละเลยกฎความจริงของ

ระบบชีวิต 

ดังน้ันการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขและสันติภาพอย่างย่ังยืนได้น้ัน มนุษย์ต้องมีกระบวนทัศน์

แบบองค์รวม และบูรณาการระหว่างความเจริญทางจิตใจ กับส่วนที่เป็นความรู้หรือความจริงที่เป็น

ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ อาจกล่าวได้ว่า “ศาสนาช่วยให้เกิดความเจริญทางจิตและจิตวิญญาณ 

ส่วนวิทยาศาสตร์ช่วยเช่ือมโยงให้เข้าใจความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถพัฒนาได้ในความ

เป็นจริงใหม่  

การพัฒนาแนวคิดแบบองคร์วม 

แนวคิดแบบองค์รวม เป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดแบบแยกส่วน  ซึ่งคนส่วนใหญ่ยัง

ยึดติดกับแนวคิดแบบแยกส่วน เพราะแนวคิดน้ีได้รับความนิยมและยึดถือปฏิบัติกันมากในฐานะที่เป็น

แม่แบบหรือเป็นบ่อเกิด เป็นต้นกําเนิดของศาสตร์ต่างๆ และมีคุณูปการต่อสังคมในฐานะท่ีเป็นแนวคิด

ที่ก่อกําเนิดความเจริญในด้านต่างๆ ให้มนุษย์ มนุษย์ได้อาศัยความรู้แบบแยกส่วน เพ่ือพัฒนา

เคร่ืองมือมาสนองความต้องการของตนในทุกเรื่อง  ซึ่งเรื่องน้ี พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้

ประมวลความคิดของคนที่มองปัญหาเรื่องน้ีมี ๒ สาเหตุดังน้ี 

๑) วิทยาการและระบบการต่างๆ ที่เจริญน้ัน เป็นการเจริญออกไปเรื่อยๆ โดยไม่คํานึงถึง

วัตถุประสงค์เดิมที่จะให้เกิดคุณค่าแก่มนุษย์ ไม่คํานึงถึงตัวประโยชน์สุขแก่ชีวิตของมนุษย์ที่แท้จริง คือ 

มุ่งให้ระบบวิทยาการต่างๆในสายของตนน้ันเจริญต่อไปให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ โดยไม่คํานึงว่า

มนุษย์จะเป็นอย่างไร 

๒) ความเจริญของวิทยาการ และระบบต่างๆ มีความคับแคบอยู่กับด้านที่ตนชํานาญพิเศษ

โดยแต่ละด้านไม่กลมกลืนกัน ไม่เช่ือมโยงกัน จึงไม่เกิดความพอดี ไม่เกิดความสมดุล เมื่อเสียความ



๒๓๙ 

 

สมดุลแล้วก็จะเกิดผลเสีย ตามท่ีกล่าวข้างต้น ที่ว่า “ความเจริญเหล่าน้ันเกิดมาขัดแย้งกัน ทําให้

เกิดผลเสียและก่อโทษมหาศาล”  

แนวคิดแบบองค์รวมน้ีได้ไปผนวกใช้ ปรับใช้ และประยุกต์ใช้ในส่วนที่เป็นเรื่องการแก้ปัญหา

และการพัฒนาในเกือบทุกเรื่อง  โดยจะพบคําใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กระบวนทัศน์  บูรณาการ  เติม

เต็ม ยุทธศาสตร์  การคิดเชิงระบบ หรือ ย่ังยืน เป็นต้น จากคําที่กล่าวมาน้ีทุกคําล้วนหมายถึง  

แนวคิดแบบองค์รวมทั้งสิ้น    

 



๗๕ 

แผนภูมิที่ ๒.๓ แสดงสาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ/์ผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 

สาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ/์ผลกระทบ วิธีการแก้ไข 
ภายนอก/ทางกายภาพ  
๑. ปัจจัยทางธรรมชาติ
(ข้อมูลจาก คณะกรรมการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือ ไอพีซีซี
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change : IPCC) ซึ่งเป็น
รายงานที่ รวบรวมงานวิจัยของ
นักวิทยาศาสตร์ ๒,๕๐๐ คน จาก
กว่า ๓๐ ประเทศ และใช้เวลาใน
การวิจัยถึง ๖ ปี ระบุไว้ว่า มีความ
เป็นไปได้อย่างน้อย ๑๐%) 

- ดาราศาสตร์ จุดดับบนดวงอาทิตย์ การโคจร
ของโลกรอบดวงอาทิตย์ 
- ธรณีวิทยา การเคลื่อนตัวของทวีป การเกิด 
การยุบตัวของภูเขา  การระเบิดของภูเขาไฟ 
- ภัยธรรมชาติ 
     อุทกภัย  
     วาตภัย  
     อัคคีภัย  
     การเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช  
 

มีผลโดยรวม ดังนี้ 
- อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 
- น้ําท่วม ดินถล่ม 
- การหักโค่นของต้นไม้ 
- การระเบิดของภูเขาไฟ ไฟไหม้ป่า 
- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การตรึงไนโตรเจนของ
แบคทีเรีย  ทําให้เกิดไนตรัสออกไซด์และการระเหยนําใน
มหาสมุทรและแหล่งน้ําธรรมชาติ ทําให้ปริมาณไอน้ําเพิ่ม
สูงขึ้น 
 

เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ต้องศึกษา 

๒. ปัจจัยจากมนุษย์ 
(ข้อมูลจากคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือ ไอพีซีซี 
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change : IPCC) ซึ่งเป็น
รายงานที่ รวบรวมงานวิจัยของ
นักวิทยาศาสตร์ ๒,๕๐๐ คน จาก

- การทดลองอาวุธนิวเคลียร์
 
 
 
 
 
 

มีผลโดยรวม ดังนี้ 
- มีความกดดันสูงเนื่องจากคลื่นช็อกและแรงลมเนื่องจาก
คลื่นกระแทก สูงกว่าพายุเฮอริเคนที่แรงที่สุด ๔๐-๖๐% 
ของพลังงานทั้งหมด 
- เกิดรังสีความร้อนชนิดที่กระทบแล้วละลายทันที ๓๐-
๕๐% ของพลังงานทั้งหมด 
- รังสีตกค้าง ๕-๑๐% ของพลังงานทั้งหมดกากกัมมัต
ภาพรังสีมีอันตรายที่สุดมีอายุหลายแสนปี 



๗๖ 

กว่า ๓๐ ประเทศ และใช้เวลาใน
การวิจัยถึง ๖ ปี ระบุไว้ว่า มีความ
เป็นไปได้อย่างน้อย ๙๐%) 

แผนภูมิที่ ๒.๓ (ต่อ) 

สาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ/์ผลกระทบ วิธีการแก้ไข
 - การตัดไม้ทําลายป่า 

 
 
 
- การเผาไหม้เชื้อเพลิง 
- การเพิ่มจํานวนของประชากร 

- ภูมิอากาศผิดปกติ
- น้ําท่วมฉับพลัน 
- ฝนแล้ง 
- ภัยธรรมชาติอื่นๆ 
- เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
- กระทบต่อมนุษย์ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ด้านกายภาพ ได้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของมนุษย์ในหลาย
ด้าน คือ 
๑. ผลกระทบต่อความมั่นคงของแหล่งอาหารและน้ําจืด ผลผลิต
ทั้งปริมาณและคุณภาพทางการเกษตร ปศุสัตว์และการประมง
ลดลง 

วิธีการโดยรวม ดังนี้
- ลดการใช้พลังงานที่ทําให้เพิ่มปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 
  
 



๗๗ 

๒. ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ 
พืชและสัตว์บางชนิด สูญพันธ์  มีผลต่อสมดุลระบบนิเวศน์ 
๓. ผลกระทบต่อการอพยพถิ่นฐานของประชากรโลก เนื่องจาก
ภัยธรรมชาติเช่น น้ําท่วม  ความแห้งแล้ง  และความขัดแย้งจาก
การขาดแคลนอาหารเพื่อแย่งหาแหล่งน้ําและพื้นที่ทํากิน 
๔. ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ 
เจ็บป่วยจากอุณหภูมิสูง และเครียดจากการปรับตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคม และภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อย 
 

แผนภูมิที่ ๒.๓ (ต่อ) 
สาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ/์ผลกระทบ วิธีการแก้ไข

ภายใน/จิตภาพ  
๓. กระบวนทัศน์ 
   - กระบวนทัศน์ดึกดําบรรพ์  
   
   - กระบวนทัศน์โบราณ 
   - กระบวนทัศน์ยุคกลาง   
 
 
 

                                                            
- โลกไม่มีกฎเกณฑ์ ธรรมชาติไร้ระเบียบ มีอํานาจ
เบื้องบนควบคุมแต่ละเหตุการณ์ 
- เอกภพมีกฎตายตัว เทพเจ้ารู้กฎทุกอย่าง 
- เ อกภพ มีกฎตาย ตั ว  พระ ผู้ เ ป็ น เ จ้ า รู้ ก ฎ 
ธรรมชาติคือสิ่งที่พระเจ้าหยิบยื่นให้สุขในโลกนี้ 
มนุษย์ควรสละสุขในยุคนี้ เพื่อความสุขถาวรใน
เบื้องบน 

- กระบวนทัศน์ ๓ ประการแรกนั้นนําไปสู่การ
มองธรรมชาติเป็นเรื่องลึกลับ พิสูจน์ไม่ได้ การ
กระทําต่อธรรมชาติก็กระทําไปอย่างไม่รู้ไม่เข้าใจ
ว่าเกิดผลอย่างไร เมื่อเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น
ก็เข้าใจว่า มันต้องเกิดและเป็นเพราะเทพเจ้า
บันดาลให้เกิด ทําให้เป็นไป ผู้ใดไม่เห็นด้วยก็ถือ
ว่า เป็นพวกนอกรีต  

วิธีการโดยรวม ดังนี้
   โดยการเปลี่ยนแนวคิดหรือสร้างแนวคิด
เข้าสู่กระบวนทัศน์ที่ ๕ เห็นความสําคัญทุก
ส่วนของธรรมชาติ มองว่าทุกสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติต่างพึ่งพาอาศัยกันและรักษา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ไม่
ทําลายธรรมชาติ โดยการควบคุมการใช้หรือ
ควบคุมการบริโภคเพื่อลดการปล่อยก๊าซ



๗๘ 

 - กระบวนทัศน์นวยุค

    

 

 

- กระบวนทัศน์หลังนวยุค 

 

- เอกภพมีระบบหรือข่าย ธรรมชาติสามารถ
นํามาใช้ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
- ธรรมชาติมีเครือข่าย แต่ไม่มีกฎเกณฑ์นักขึ้นอยู่
กับเงื่อนไข 
 

- กระบวนทัศน์ ๔ มีความคิดที่จะชนะธรรมชาติ
และพิชิตโลก จัดสรรโลกตามความต้องการ เข้าใจ
ธรรมชาติระดับหนึ่งแล้ว สามารถนําธรรมชาติมา
ใช้ได้ จนเกิดเป็นปัญหาต่างๆ ขึ้นกับธรรมชาติ
จนถึงบัดนี้  

- กระบวนทัศน์ ๕ เห็นความสําคัญทุกส่วนของ
ธรรมชาติ มิใช่แต่เป็นเครือข่ายอย่างเดียว แต่ต้อง
เห็นเป็นปมข่าย คือเข้าถึงด้วยวิธีการเหตุผล ใย
ข่าย คือเข้าถึงได้ด้วยกฎคณิตศาสตร์ และตาข่าย 
คือการเข้าถึงได้ด้วยการหยั่งรู้ เป็นความรู้สึก 

เรือนกระจก ได้แก่วิธีการเอาจริงเอาจัง
อย่างต่อเนื่องสามารถสรุปวิธีการได้ ๓ วิธี
คือ 
๑. ใช้พลังงานธรรมชาติทดแทนได้แก่ การ
เปลี่ยนพลังงานความร้อนของมหาสมุทร  
พลังงานน้ํา  พลังงานชีวมวล   พลังงานลม 
และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
๒. รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และ
สร้างใหม่ให้ดียิ่งขึ้นมองว่าทุกสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติต่างพึ่งพาอาศัยกัน 
   ก .  ควบคุมความอยากได้ ควบคุมสิ่ ง
ยั่วยวนชวนให้ทําลายธรรมชาติ ไม่เสพ  

แผนภูมิที่ ๒.๓ (ต่อ) 
สาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ/์ผลกระทบ วิธีการแก้ไข

  
 
 
 
 

ด้านจิตภาพ เมื่อมนุษย์ที่เกิดมาภายใต้ภาวะ
ระบบนิเวศเช่นนี้ ย่อมมีความผิดปกติทาง
พันธุกรรม ความเปลี่ยนแปลงทางยีนส์ มีภาวะ
ทุกข์ในจิต จิตแปรปรวน ซึมเศร้าร่วม เพื่อเป็น
หลักประกันในเรื่องสุขภาพของประชาชนโลก 
สุขภาพ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ   

ธรรมชาติแบบทําลายธรรมชาติ  
  ข. ไม่คิดหาช่องทางเอาเปรียบธรรมชาติ 
ไม่เห็นธรรมชาติเหมือนศัตรูที่รู้สึกว่าต้อง
พิ ชิ ต เ อ า ชนะ  ไ ม่ จ้ อ งห า ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ผลประโยชน์จากธรรมชาติโดยมีตนเป็นที่ตั้ง  
   ค . ไม่คิดรบกวน รุกราน มุ่งร้ายและ



๗๙ 

สุขภาพกาย หมายถึง สภาพร่างกายที่มี
การพัฒนาสมวัย  สะอาด  แข็งแรง สมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภัยได้เป็นอย่างดี  
 สุขภาพจิต หมายถึง สมรรถภาพในการ
ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบันและ
อนาคตได้เป็นอย่างดี ปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต นั้น หากประชากรของประเทศมี
สุขภาพไม่ดี อ่อนแอ และไม่ปกติ  

ใ น ส่ ว น ข อ ง บุ ค ค ล ย่ อ ม ส่ ง ผ ล ใ ห้
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง อาจทําให้ตก
งานหรือว่างงาน เกิดความยากจน ขาดการกินดี
อยู่ดี และไม่มีความสุขในการดําเนินชีวิต 
 

ทําลายธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม 
การรบกวนธรรมชาติทําให้วงจรธรรมชาติ 
หรือที่ เ รียกว่า  ระบบนิเวศได้รับความ
กระทบเสียหาย ขัดข้อง ต้องเรียนรู้และ
เข้าใจระบบนิเวศให้ ชัด เพราะจะได้ไม่
ทําลายธรรมชาติด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
   ง. รักษาป่าและปลูกป่าทดแทน 
๓. การสร้างจิตสํานึกในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  โดยการ ช่วย กันลดการใ ช้
พลังงานในชีวิตประจําวัน โดยใช้เท่าที่
จําเป็นหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
 
 
 
 

 



๑๖๙ 

แผนภูมิที่ ๓.๑ แสดงสาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ์/ผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
สาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ/์ผลกระทบ วิธีการแก้ไข

ภายนอก/ทางกายภาพ
๑. ปัจจัยทางธรรมชาติ
 
 
 
 
 
 
 
๒. ปัจจัยจากมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 

- สังวัฏกัป,  สังวัฏฏัฏฐายีกัป, วิวัฏกัป 
วิวัฏฏัฏฐายีกัป, (อัคคัญญสูตร)   
 
 
 
- เกิดดวงอาทิตย์หลายดวง (สุริยสูตร) 
 
 
- มนุษย์ประพฤติอกุศลธรรม 
- มนุษย์บริโภคใช้สอยธรรมชาติไม่รู้จัก
ประมาณ (อัคคัญญสูตร)   
- มนุษย์ขาดศีลธรรม (จูฬนีสูตร)  
 
- มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม (ธัมมิกสูตร) 
 

- โลกมีลักษณะไม่คงที่ คือมีวิวัฒนาการจากระยะกาลเมื่อกัป
พินาศด้วยไฟ น้ํา และลม ระยะกาลเมื่อกัปอยู่ในระหว่างพินาศ 
มีแต่ความว่างเปล่า ระยะกาลเมื่อกัปกลับเจริญใหม่ และระยะ
กาลเมื่อกัปอยู่ในระหว่างเจริญที่ใช้งานได้ เป็นจักรวาล โลก 
มนุษย์และสัตว์ 
- แสดงถึงการเสื่อมสลายของโลกและจักรวาล พร้อมทั้งมนุษย์
และสัตว์ 
 
- ทําให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง บางอย่างหายไป 
บางอย่างเกิดขึ้น 
 
- ทําให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผิดปกติ รวมถึงทําให้ชีวิตมนุษย์
เสื่อมลง 
- ทําให้ธรรมชาติ ฤดูกาลแปรปรวน 
 

วิธีการโดยรวม
- เรียนรู้และทําความเข้าใจ ไม่มีทางแก้ไข 
   
 
 
 
 
มีผลโดยรวม 
   ๑. เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต คือมี
ความสุขกับการดําเนินชี วิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ  
   ๒. เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรง
กําหนดพระวินัยสําหรับพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ 
บนพื้นฐานหลักธรรมเพื่ออนุรักษ์ต่อธรรมชาติ  
   ๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลจัดการวิถีชีวิตของตน 



๑๗๐ 

ให้สอดคล้องกับวิถีทางตามธรรมชาติให้มาก
ที่สุดและอาจจะถือได้ว่า การปกครอง การวาง
ผังเมือง การวางแผนพัฒนาชุมชนและการ  

แผนภูมิที่ ๓.๑ (ต่อ) 
สาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ/์ผลกระทบ วิธีการแก้ไข

 
 
 
๓. ปัจจัยจากกิเลส 
 

 
 
- กิ เลสครอบงําจิตใจทํา ใ ห้ม นุษย์
ประพฤติผิดศีลธรรม (ปโลภสูตร) 
- กิ เลส  ๓  กอง  เปรียบเหมือนไฟ  
(อาทิตตปริยายสูตร) 
 
 

 
 
- ทําให้ธรรมชาติวิปริต เกิดภัยธรรมชาติ 
 
- ทําให้ชีวิตร้อน ไหม้ชีวิตและไหม้โลก 

ดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลนั้น จะต้องคํานึงถึงความ
เหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ด้วย 
 
วิธีการโดยรวม 
๑. ศีล เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต 
๒. มัตตัญญูและสันโดษ เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
๓. กตัญญแูละเมตตา เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ   
       ผลของการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงใช้หลักศีล รวมทั้งธรรมข้ออื่นๆ 
สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  และการ
พัฒนาตนเองทางพระพุทธศาสนามี  ๔ ด้าน  คือ 
       ๑. พัฒนากาย  (ภาวิตกาโย)  คือ  มีปัจจัย  ๔  สมบูรณ์  



๑๗๑ 

สิ่งแวดล้อมดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  
ได้รับการยอมรับทางสังคม 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ ๓.๑ (ต่อ) 

สาเหตุ กระบวนการ ปรากฏการณ/์ผลกระทบ วิธีการแก้ไข
        ๒. พัฒนาศีล  (ภาวิตสีโล)  คือ  มีระเบียบวินัย  อยู่

ร่วมกับคนอื่นได้อย่างเป็นสุข ทําให้จิตใจเป็นปรกติไม่ถูกกิเลส
ชั่วหยาบครอบงํา  พร้อมที่จะพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิ
ต่อไป 
       ๓. พัฒนาจิต  (ภาวิตจิตโต)  คือ  มีจิตใจมั่นคง  ไม่
ปล่อยจิตให้คิดฟุ้งซ่าน เป็นการฝึกหัดการเจริญวิปัสสนาไปใน
ตัว 
       ๔. พัฒนาปัญญา  (ภาวิตปญฺโญ)  คือ  มีปัญญา  รู้แจ้ง
เห็นจริงในชีวิตและโลกชัดเจน ทําให้จิตเข้มแข็งขึ้นและอนุสัย
กิเลสจะค่อยๆอ่อนกําลังลง  เพราะกิเลสซึ่งหยาบไม่ได้รับการ



๑๗๒ 

ตอบสนอง การรักษาด้วยสติปัญญาเป็นการเจริญวิปัสสนาไป
ในตัว  จะทําให้จิตพ้นกิเลสถาวรในอนาคตได้ 

 
 



๒๓๘ 

ประวัติผู้วิจยั  

ชื่อ  สกุล  : แมช่ีราตรี  สมพินิจ 
วัน  เดอืน  ปีเกิด  : วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๐๕ 
ชาติภูมิ   : ๖๐ หมู่ ๓ ตาํบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  : วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (สํานักสีลจารินี) ถนนจักรพงษ์  
   แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
   โทร. ๐๘๑ ๒๙๘ ๒๘๕๖ 
การศึกษา 
 พ.ศ.  ๒๕๒๘ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (พืชกรรม) วิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุร ี

พ.ศ.  ๒๕๔๖ : ศาสนศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์) มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 พ.ศ.  ๒๕๕๐ : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา)  

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ประสบการณก์ารทํางาน 
 พ.ศ. ๒๕๕๐- : นักวิชาการศกึษา ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

๒๕๕๖   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  
  จังหวัดนครปฐม 
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