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พิมพท่ี 



อนุโมทนา 

เม่ือ ๒ ปกอนน้ี ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับแจงวา 
พระนวกะ รุน ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ประสงคจะพิมพหนังสือ การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน แจกจายเปนธรรมทาน ก็อนุโมทนาดวย แตปรากฏวาไมอาจ
พิมพได เพราะที่วัดคนหาไมพบตนฉบับขอมูลหนังสือน้ัน  

นอกจากพระนวกะรุนที่กลาวน้ันแลว ไดทราบวามีผูประสงคจะ
พิมพหนังสือน้ี ซึ่งไดแจงบุญเจตนาไว กอนพระนวกะรุนน้ันบาง 
ภายหลังตอมาบาง ลวนเปนการเตือนใหหาโอกาสเรงทําหนังสือออกมา 

ลาสุด เม่ือสองเดือนมาน้ี ไดรับแจงวา คุณบุญฤทธ์ิ มหามนตรี 
ประธานกรรมการ บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด และคุณจิรารัตน 
มหามนตรี ประสงคจะพิมพหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสมงคล
วารคลายวันเกิด ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๑ เม่ือทราบวายังไมมีตนแบบหนังสือ ก็ไดพิมพหนังสือเลมอื่นแจก
ไปกอน โดยบอกกํากับไววา หนังสือดังกลาวพรอมเม่ือใด ก็จะพิมพ    
เม่ือน้ัน 

บัดน้ี ทางพระไดสืบคนพบตนฉบับเกาของหนังสือดังกลาว 
พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล แลวไดจัดปรับ
ตนแบบหนังสือ และเพิ่มเติมเน้ือหาสาระเพื่อใหใชประโยชนไดสม
วัตถุประสงคย่ิงขึ้น เปนการฟนหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ขึ้นมาได
สําเร็จ ดังท่ีจัดพิมพขึ้นเปนคร้ังใหมน้ี  

พรอมกันนั้น ผูศรัทธาที่มีกัลยาณฉันทใฝใจเร่ือยมาในการบําเพ็ญ
ธรรมทานเพื่อประโยชนแกประชาชน รวมท้ังกองทุนพิมพหนังสือธรรม
ทานวัดญาณเวศกวัน เม่ือทราบขาววาจะมีการพิมพหนังสือน้ี ก็มีความ
ยินดี ประสงคจะรวมพิมพหนังสือดังกลาวเปนธรรมทานดวย 



ข การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ขออนุโมทนาพระนวกะ รุน ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ที่มีธรรมทาน 
เจตนา อันเปนจุดปรารภที่นํามาสูการจัดทําตนฉบับหนังสือคร้ังน้ี และ
อนุโมทนาคุณบุญฤทธ์ิ และคุณจิรารัตน มหามนตรี ผูปรารภมงคลวาร
คลายวันเกิด ใหเปนโอกาสแหงการเผยแผธรรม อันหนุนย้ําใหงาน
หนังสือเดินหนามาจนสําเร็จในวาระน้ี  

การพิมพหนังสือเผยแพรธรรมน้ี จัดเปนอัครทาน อันทําใหโอกาส
สําคัญแหงชีวิตของตน สงผลสงเสริมความเจริญธรรมเจริญปญญา อัน
จะนํามาซึ่งประโยชนสุขที่แทและยั่งยืนแกมหาชน เปนมงคลที่แทอันเกิด
แตธรรม มีผลเลิศล้ําย่ังยืนนาน 

ขอบุญกิริยาแหงธรรมทานในการแผขยายความรูเขาใจธรรม เปน
ปจจัยอภิบาลทานเจาของมงคลวาร พรอมทั้งครอบครัว และมวลญาติ
มิตร ใหเจริญดวยสิริสวัสด์ิพิพัฒนจตุรพิธพรชัย มีธรรมปราโมทย และ
ปติสุข และอํานวยผลใหเกิดความเกษมศานตสถาพรแกชุมชนจนถึง
ประเทศชาติ ตลอดจนสันติสวัสด์ิของมวลประชาชาวโลก ยืนนานสืบไป 
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บันทกึการฟื้นงาน 

เม่ือ ๒ ปกอนน้ี ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับขาววา 
พระนวกะ รุน ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ประสงคจะพิมพหนังสือ การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน แจกจายเปนธรรมทาน ก็อนุโมทนาดวย แตปรากฏวาไมอาจ
พิมพได เพราะที่วัดคนหาไมพบตนฉบับขอมูลหนังสือน้ัน  

การพัฒนาท่ียั่งยืน แมจะเปนหนังสือเกานานมากแลว แตเปน
หนังสือสําคัญเชิงตําราเลมคอนขางหนา และไดมีการพิมพเผยแพร
มาแลวมากคร้ัง จึงนาแปลกใจวาตนฉบับขอมูลหายไปไดอยางไร 

แมวาที่วัดไมพบตนฉบับดังท่ีวา แตไมนานกอนน้ัน สํานักพิมพ
มูลนิธิโกมลคีมทองไดพิมพหนังสือดังกลาว ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยบอก
วาเปนการพิมพคร้ังท่ี ๑๓ ของท่ีน่ัน และยังไดแสดงสถิติการพิมพใน
อดีตไวที่ตนเลมดวย ทั้งสถิติการพิมพของวัดญาณเวศกวันวา พิมพคร้ัง
แรก ส.ค. ๒๕๓๗ และคร้ังท่ี ๒๐ เม่ือ พ.ย. ๒๕๕๕ และสถิติการพิมพ
ของสํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทองวา พิมพคร้ังแรก พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
ลาสุด คร้ังท่ี ๑๓  มิ.ย. ๒๕๕๖ แตลําดับความเปนมาในการพิมพของ
วัดญาณเวศกวัน ที่แสดงไวน้ัน นาจะมีความสับสน อีกทั้งก็หาไมพบเลม
หนังสือตามสถิติการพิมพดังท่ีวา 

เม่ือไมพบตนฉบับ ก็คิดวาควรใหกุศลฉันทะของคณะผูที่จะพิมพ
น้ันสําเร็จผล จึงต้ังใจวาจะตรวจชําระทํา file ตนแบบหนังสือ การ
พัฒนาท่ียั่งยืน ขึ้นใหม แตแมเวลาผานไป ๒ ป ก็ยังไมอาจเปนไปได 
เพราะหมดเวลาไปกับงานสําคัญอยางอื่นที่คางอยูกอนบาง งานที่เรงดวน
กวาบาง งานแทรกเฉพาะหนาบาง โอกาสเปนอันไมมี 

นอกจากพระนวกะ รุน ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ น้ันแลว ไดทราบวามีผู
ประสงคจะพิมพหนังสือน้ี ซึ่งไดแจงบุญเจตนาไว กอนพระนวกะรุนน้ัน
บาง ภายหลังตอมาบาง ลวนเปนการเตือนใหหาโอกาสเรงทําออกมา 



ง การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ลาสุด เม่ือสองเดือนมาน้ีเอง ไดรับแจงวา คุณบุญฤทธ์ิ และคุณ  
จิรารัตน มหามนตรี ประสงคจะพิมพหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ใน
โอกาสมงคลวารคลายวันเกิด ในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑ เม่ือทราบวายังไมมีตนแบบหนังสือ ก็ไดพิมพหนังสือเลมอื่นแจก
ไปกอน โดยแจงไวดวยวา ขอมูลตนแบบเสร็จเม่ือใด ก็จะพิมพเม่ือน้ัน 

บัดน้ี ไดจังหวะเสร็จงานเรงท่ีทยอยเขามา กอนจะตองานใหญที่
พักคางไว จึงหันมาทํา file ตนแบบหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ขึ้นใหม
ใหเสร็จ เปนการตออายุหนังสือน้ันใหมีพรอมที่จะพิมพตอๆ ไป 

จะเร่ิมงานได ก็ตองมีขอมูลเดิมเปนฐาน เทาที่สืบคนหาได 
ตนฉบับขอมูลคอมพิวเตอรที่จะใชงาน ก็มีแตฉบับท่ีพระครูปลัดสุวัฒน  
พรหมคุณ (ปจจุบันคือพระมงคลธีรคุณ) พิมพไวเม่ือเดือนตุลาคม 
๒๕๔๘ ซึ่งเม่ือตรวจสอบเน้ือใน ปรากฏวา ก็คือหรือตรงกับฉบับท่ี
มูลนิธิโกมลคีมทองขออนุญาตพิมพ คร้ังท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๔๐  

เพื่อใหแนใจวาไดเร่ิมงานใหมบนฐานขอมูลเกาที่ครบสมบูรณ
ที่สุดเทาที่มีอยู ไดตกลงวาจะตรวจสอบเทียบตนฉบับป ๒๕๔๘ น้ัน กับ
ฉบับที่มูลนิธิโกมลคีมทองพิมพคร้ังลาสุดใน พ.ศ. ๒๕๕๖  

ในการนี้ ตอมา พระครูสังฆวิจารณ (พงศธรณ เกตุาโณ) แจง
วาไดตรวจสอบเทียบขอมูลของฉบับทั้งสองน้ันดวยตนเองตลอดทั้ง
หมดแลว ปรากฏวาเหมือนกันเทากันตลอดเลม ผิดกันบางเพียง
ตัวสะกดในบางแหง และไดตรวจสอบการสะกดคําตางๆ ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับลาสุด เปนตน ใหดวย กับทั้ง
เลาวาไดติดตอสอบถามไปทางมูลนิธิโกมลคีมทองถึงความเปนมาเปนไป 
ซึ่งทางมูลนิธิฯ บอกวาไดรับตนฉบับหนังสือไปคร้ังแรกในป ๒๕๓๘ 
และไดใชฉบับน้ันอยางเดียวเปนตนแบบตลอดมา ไมเคยเปลี่ยนแปลง 
(ความที่วาน้ีบงชี้ดวยวา ถาผูเขียนไดแกไขเพิ่มเติมอะไรในหนังสือน้ัน
หลังปที่กลาว ก็จะไมพบในฉบับทั้งสองท่ีเทียบกันน้ัน) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) จ 
 

เม่ือไดขอยุติดังท่ีวา จึงใชตนฉบับขอมูลคอมพิวเตอรป ๒๕๔๘ 
น้ันเปนเน้ืองานในการจัดทําตนฉบับใหม โดยจัดปรับรูปแบบ หนา
หนังสือ เชน ซอยยอหนา แยกขอความ ใหชัดเจน และดูงายอานงาย 
กระชับ รัดกุม ตลอดเลม แตเน้ือหาแทบท้ังหมดคงไวอยางเดิม มีการ
ปรับปรุงถอยคํา และแทรกเพิ่มขอความบางแหงเพียงเล็กนอย  

แมวาเน้ือความเกาแทบทั้งหมดคงอยูอยางเดิม แตสุดทายได
เพิ่มเติมสวนใหม ๒ อยาง คือ “บทต่อท้าย ก่อนตั้งต้น: การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ของโลก มากับ การพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน ของคน” และ 
“ภาคผนวก: ถ่ินรมณีย์ คือที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา”  

ในขั้นตอนการจัดพิมพ พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) ไดชวย
ทําหนาที่เหมือนเปนศูนยประสานงาน รวมทั้งออกแบบปกใหดวย และ
ดําเนินการจนหนังสือเสร็จเปนเลมออกมา 

หนังสือเลมน้ีเกิดจากปาฐกถา ที่แสดงในป ๒๕๓๖ ซึ่งพูดยืดยาว
รวดเดียวราวสี่ชั่วโมงคร่ึง เม่ือพิมพเปนหนังสือ จึงเปนเลมคอนขางหนา 
คราวน้ีเพิ่มสวนพวงทาย จึงหนาขึ้นอีก และมีความบังเอิญคลายกันใน
ขั้นเร่ิมงานทั้ง ๒ คราว คือ ไดทําในชวงเวลาเดินทางไกลเพื่อแกไข
ปญหาสุขภาพ ทั้งในการตรวจแกบทลอกเทปคําปาฐกถาสําหรับการ
พิมพคร้ังแรกในป ๒๕๓๘ ซึ่งไปรับการตรวจสภาพผิดปกติของเสน
เลือดในสมอง และในการจัดทําตนฉบับใหมคร้ังน้ีในป ๒๕๖๑ ซึ่งไปใน
ดินแดนที่เขาใจวามีดินฟาอากาศดีตอการฟนฟูสภาพปอด คราวหลังน้ี
เร่ิมงานเมื่อเดินทางถึงท่ีหมาย ในวันสุดทายของเดือนพฤษภาคม และ
เสร็จสิ้นในวันกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เม่ือจะเดินทางยายถิ่นตอไป 

ขออนุโมทนาทุกรูปทุกทานที่มีฉันทะรวมแรงรวมใจชวยหนุนชวย
ทําใหงานนี้เดินหนามาจนสําเร็จเปนเลมหนังสือดังปรากฏในบัดน้ี  

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  
๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๑ 



คําปรารภ 
(ในการพิมพ์คร้ังแรก ของมูลนิธิโกมลคีมทอง) 

ปาฐกถาเนื่องในมงคลกาลอายุครบ ๕ รอบ คือ ๖๐ ปี ของ
อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นที่มาของ
หนังสือเล่มนี้ ได้แสดงตามคําอาราธนาของคุณหมอประเวศ วะสี ผู้
ได้ตั้งชื่อหัวข้อปาฐกถานี้ให้ด้วย เป็นปาฐกถาที่นับว่ายาวมากเร่ือง
หนึ่ง พูดอยู่นานรวดเดียวประมาณสี่ชั่วโมงครึ่ง เม่ือจบปาฐกถาแล้ว 
ทางผู้จัดงานฝ่ายหน่ึง และมูลนิธิพุทธธรรมอีกฝ่ายหน่ึง ได้แจ้งความ
ประสงค์ที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้เรียบเรียงยินดีสนองกุศลเจตนา แต่
จําเป็นต้องรอเวลา 

ต่อมา มูลนิธิพุทธธรรม ได้ดําเนินการในเร่ืองการคัดลอกคํา
ปาฐกถาจากแถบบันทึกเสียงจนเสร็จแล้วส่งไปให้ผู้เรียบเรียงตรวจ
แก้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ แต่เนื่องจากมีงานค่ังค้างอย่าง
อื่นที่เร่งด่วนติดพันมาก ผู้เรียบเรียงจึงไม่มีโอกาสตรวจแก้ 

เวลาผ่านไปนานจนกระทั่งผู้เรียบเรียงเดินทางไปรับการตรวจ
สภาพผิดปกติเก่ียวกับเส้นเลือดในสมอง ในช่วงกลางเดือนเมษายน 
ต่อกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๘ นี้ จึงได้ถือโอกาสในช่วงเวลาระหว่าง
นั้น ตรวจแก้บทลอกเทปคําปาฐกถาจนเสร็จ แต่ก็ยังจะต้องรอ
ตรวจสอบชําระข้อมูลและหลักฐานบางอย่างที่เมืองไทยอีกบ้าง 

คร้ันเดินทางกลับเมืองไทยแล้ว ก็หาเวลาที่จะทํางานในเร่ืองนี้
ให้ต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นไปได้ยาก เร่ืองจึงเร้ือรังเร่ือยมา ท่านเจ้าของ
มงคลวารคืออาจารย์สุลักษณ์ ซึ่งได้ถามถึงความคืบหน้าเป็นระยะ 
ตามปกติก็แสดงความเห็นใจผู้เรียบเรียงอยู่เสมอตลอดมา เม่ือช้า
หนักเข้า ก็เงียบไป คงจะให้โอกาสแก่ผู้เรียบเรียงได้เบาใจ 
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แม้ว่าจะขยักขย่อน แต่บัดนี้ต้นฉบับก็สําเร็จพร้อมที่จะตีพิมพ์
ได้ พอดีประจวบว่า อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ได้รับรางวัล The 
Right Livelihood Award ประจําปี 1995 ในฐานะเป็นแบบอย่าง
แห่งการบําเพ็ญเพียรเพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
จะประกอบพิธีมอบ ณ รัฐสภาสวีเดน ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
เท่ากับช่วยให้ปาฐกถาเนื่องในวันเกิดของท่าน ได้มาเป็นหนังสือ
แสดงมุทิตาจิตในมงคลวารแห่งการได้รับรางวัล The 1995 Right 
Livelihood Award นี้ แม้หนังสือจะออกมาล่าช้า แต่ก็กลับเป็น
ความประจวบที่ดี 

แต่เดิมคิดว่า ถ้าเป็นไปได้ จะนําเอาเนื้อหาปาฐกถาเร่ือง 
“นิเวศวิทยาตามหลักพระพุทธศาสนา” ซึ่งแสดงที่มหาวิทยาลัย   
เชียงใหม่ เม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๖ และโดยเฉพาะปาฐกถา
พิเศษชื่อเดียวกันที่แสดง ณ ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ซึ่งได้พูดยาวถึง ๖ ชั่วโมง มาจัด
ปรับรวมเข้าด้วย จะได้มีเนื้อหาด้านนิเวศวิทยาเพิ่มเสริมเข้าอีก แต่
ต้องระงับความคิดไว้ก่อน เพราะถ้าทําเช่นนั้น คงจะต้องเลื่อนเวลาที่
จะเสร็จไปอีกยาวไกล อย่างไรก็ตาม ในการตรวจชําระต้นฉบับคร้ังนี้ 
ที่ล่าช้ามานาน ก็เป็นโอกาสให้ได้เพิ่มข้อมูลและเนื้อหาเข้าอีกไม่น้อย 

ต้นแบบหนังสือนี้สําเร็จได้ด้วยเรี่ยวแรงความพากเพียรและ
เสียสละของพระครูปลัดปิฎกวัฒน์ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) ที่ได้จัดทํา
ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างขยันอดทน จึงขออนุโมทนาไว้ในที่นี้ ขอ
อนุโมทนาทางมูลนิธิพุทธธรรม โดยคุณยงยุทธ์ และคุณชุติมา ธนะปุระ 
ที่ได้ส่งต้นฉบับคําลอกเทปปาฐกถาไปให้ตรวจแก้ และขออนุโมทนา
ทุกท่านที่มีส่วนกระตุ้นและผลักดันให้หนังสือเล่มนี้เกิดเป็นรูปเล่มได้
ในที่สุด  
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ขออนุโมทนา ดร .กิติยา พรสัจจา แห่งองค์การยูนิ เซฟ 
(UNICEF) ที่ได้ถวายเอกสารสําคัญอันเป็นต้นเร่ืองของการพัฒนาที่
ย่ังยืน คือหนังสือ Our Common Future ของ The World 
Commission on Environment and Development แม้ว่าจะ
ถวายไว้ก่อนนานแล้ว แต่ ก็ถือว่าเป็นความประจวบพอดี กับ
เหตุการณ์ที่นํามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 

อนึ่ง ในการตรวจสอบหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นมา
เก่าก่อนในเมืองไทย เนื่องจากผู้เรียบเรียงพักอยู่ห่างไกลกรุงเทพฯ 
และอยู่ในภาวะที่ไม่คล่องตัวต่อการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ คุณ
วรเดช อมรวรพิพัฒน์ ได้ช่วยรับภาระไปติดต่อสถาบัน องค์กร และ
หน่วยราชการหลายแห่ง แล้วนําเอกสารหลักฐานที่ต้องการฝากส่งไป
ให้หลายอย่าง และอีกด้านหน่ึง คณะของคุณบุบผา คณิตกุล ก็ได้ไป
ค้นหาเร่ืองราวและเอกสารอีกส่วนหนึ่งส่งไปให้ในทํานองเดียวกัน 
เนื่องจากเวลากระชั้นชิดมาก และเป็นเร่ืองเก่าๆ นานมาแล้ว อีกทั้ง
เป็นเอกสารที่หาได้ยาก จึงต้องใช้อุตสาหะวิริยะในการสืบหาและ
ค้นคว้ากันอย่างมาก ผู้เรียบเรียงขออนุโมทนาไวยาวัจการด้วยความ
เสียสละไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 



สารบัญ 

อนุโมทนา  ก 
บันทึกการฟนงาน ค 

คําปรารภ ฉ 
นําเรื่อง  ๑ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน ๕ 
ภาค ๑  ทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยนื ๗ 
เมื่อโลกเร่ิมมกีารพัฒนา ๙ 

พัฒนาอยางไร จึงกลายเปนการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน ๑๖ 

เมืองไทยเขาสูยุคพัฒนา ๒๒ 

บานเมืองพัฒนา  
    แตชีวิตและสังคมกลับหมกัหมมปญหา ๓๔ 

เมื่อธรรมชาติท่ีแวดลอมเปนปญหา  
    การพัฒนาก็มาถึงจุดวิกฤต ๔๐ 

ส่ิงแวดลอมแทของธรรมชาติ  
    กับส่ิงแวดลอมเทียมแหงเทคโนโลยี 
   ความขัดแยงท่ีบีบมนุษยสูทางเลือกใหม ๕๐ 

สองกระแสสูการพัฒนาแบบใหม:  
    เอาคนนํา กับเอาธรรมชาติเปนเปาหมาย 
    ประสาน หรือตางคนตางทํา ๕๘ 
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อยางไรเรียกวาการพัฒนาท่ียั่งยืน ๖๘ 

จะตองทําอะไรเพ่ือใหเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน   ๗๗ 

ไปๆ มาๆ จะพัฒนาสําเร็จได คนตองมจีริยธรรม ๙๑ 

ถาไดแคจริยธรรมแบบประนีประนอม              
   การพัฒนาก็ยั่งยืนไมได ๑๐๓ 

จะปฏิวัติครั้งใหม แตชองทางท่ีจะไปยงัติดตัน ๑๑๔ 
   ก. ความตดิตันดานจรยิธรรม ๑๑๖ 
   ข. ความตดิตันดานฐานความคิด ๑๑๙ 

ภาค ๒  ตน้ทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๒๙ 
จะทําอยางไร ในเมื่อส่ิงท่ีพาตัวมาเจอปญหา          
    ก็คือส่ิงท่ีพาตัวมาสูความเจรญิ ๑๓๑ 

ความสํานึกผิด 
    คือจุดเริ่มตนของทางออกจากสภาพวิกฤต ๑๔๐ 

มนุษยชนะ แตโลกหายนะ ๑๕๑ 

จะปฏิวัติโลกได ตองปฏิวัติภายใน                   
    เพ่ือสรางฐานความคิดใหมขึ้นกอน ๑๖๙ 

ความหวังในการแกปญหา 
    อยูท่ีการพัฒนามนุษยใหเปนอิสระแทจริงได ๑๗๖ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ฎ 
 

ขางในมีสุขเปนอิสระ ขางนอกอยูอยางพ่ึงพาอาศัย 
    เกื้อกูลกันไปกับคนอื่นและธรรมชาต ิ ๑๘๓ 

ปรับวิถีแหงอารยธรรมใหถูกทาง 
    บนฐานแหงระบบความสัมพันธกับธรรมชาติท่ีถกูตอง ๑๙๑ 

กระแสการพัฒนาสองสายมาบรรจบประสาน         
    เมื่อการพัฒนาคนเดินไปถูกทาง ๑๙๙ 

วิธีแกปญหาเบ้ืองตน ท่ีเขาสูแนวทาง ๒๐๗ 
  ๑) ทาทีตอธรรมชาต ิ ๒๐๘ 
  ๒) พฤติกรรมเศรษฐกิจ ๒๑๒ 
  ๓) การสรางสรรคใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒๑๔ 

กาวยางหน่ึงท่ีจะเขาสูระบบการพัฒนา ๒๑๖ 
 ก. พฤติกรรมเคยชินระดับบุคคล-วาสนา ๒๑๗ 
 ข. พฤติกรรมเคยชินระดับสังคม-วัฒนธรรม ๒๒๑ 
 ค. แนวทางแกปญหาดวยความเห็นแกตัว ๒๒๓ 

ตาเห็นขางหนาคือเหวใหญ แตใจยังคดิปายแดนสวรรค ๒๒๘ 
๑) แนวคิดขั้นรากฐาน กับแนวคิดขั้นปฏิบัติการ 
 ไมสอดคลองกัน ๒๓๒ 

 ๒) ความสับสนติดขัดในการเขาถึงความจริงของธรรมชาติ ๒๓๔ 
 ๓) ความไมกระจางของการพัฒนาโดยเอาคนเปนศูนยกลาง ๒๔๓ 
 ๔) การพัฒนาแบบองครวมท่ีสมดุล จะเอาอะไรมาบูรณาการ ๒๔๖ 
 ๕) โลกกวางไกลไรพรมแดน แตคนยิ่งคับแคบและแบงแยก ๒๔๘ 
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พัฒนาคนขึ้นมาเปนแกนบูรณาการ  
    ในระบบการพัฒนาท่ีเปนองครวม ๒๕๒ 

 ๑) ระบบการพัฒนาคน ๒๖๐ 
  ๑. พฤติกรรม ๒๖๐ 
  ๒. จิตใจ ๒๖๓ 
  ๓. ปญญา ๒๖๖ 

 ๒) ระบบการพัฒนาท่ียั่งยืน ๒๗๐ 
  ๑. มนุษย ๒๗๑ 
  ๒. สังคม ๒๗๑ 
  ๓. ธรรมชาต ิ ๒๗๓ 
  ๔. เทคโนโลยี ๒๗๕ 

บทตอทาย กอนตั้งตน:  
การพัฒนาที่ยั่งยืน ของโลก  
มากับ การพัฒนาความสุขที่ยัง่ยืน ของคน ๒๘๓ 

ภาคผนวก: ถ่ินรมณีย์ คือทีต้ั่งต้นของพระพุทธศาสนา ๒๙๕ 

บรรณานุกรม ๓๑๑ 
 



 

 

นําเรื่อง 

ท่านพระเถรานุเถระสหธรรมิกทุกท่าน   

ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย   

วันน้ี อาตมภาพไดรับนิมนตมาในท่ีน้ี ถาพูดตามภาษา
ประเพณีของวัฒนธรรมไทย ก็เพราะวาไดรับนิมนตใหมาเทศนใน
งานทําบุญวันเกิดของอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ซ่ึงเปนวันเกิดพิเศษ 
ท่ีมีอายุครบ ๕ รอบ หรือ ๖๐ ป ซ่ึงมักเรียกกันวา แซยิด  

การท่ีไดรับนิมนตมาเทศนในวันน้ี ในสถานะหน่ึงก็เน่ือง  
จากรูจักอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ มาเปนเวลายาวนาน ความจริง
อาจารยสุลักษณ รูจักอาตมากอน ท่ีรูจักอาตมาน้ีไมใชวาอาตมามี
ความสําคัญอะไร แตเปนไปในทางตรงกันขาม คือตอนน้ันอาจารย
สุลักษณสําคัญอยูแลว จึงรูจักอาตมาซ่ึงเปนผูใหม  

เร่ืองก็มีวา อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ เปนลูกศิษยของหลวง
พอเจาอาวาสวัดทองนพคุณ ตั้งแตสมัยของทานเจาคุณภัทรมุนี 
(อิ๋น) และเมื่อทานเจาคุณภัทรมุนี (อิ๋น) สิ้นอายุไปแลว วัดทอง   
นพคุณมีเจาอาวาสองคตอมา ไดแกทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ก็เลยไดเปนลูกศิษยของหลวงพอพระ
ธรรมเจดียดวย และไดเปนผูท่ีชวยเหลือกิจการงานของวัดทอง   
นพคุณอยู ตอนนั้นก็จําเพาะพอดีวาอาตมาบวชพระ ก็ไดหลวงพอ
พระธรรมเจดีย วัดทองนพคุณ เปนคูสวด ซ่ึงนับวาเปนอาจารย ก็
เลยเกิดมีความสัมพันธเปนผูรวมสํานักรวมอาจารยกันข้ึน 



๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

อาจารยสุลักษณ ในฐานะท่ีอยูท่ีวัดทองนพคุณ และเปนผูท่ี
มีความสําคัญอยูในกิจการของวัด เมื่อมีอะไรเกิดข้ึนในขอบขาย
ของวัดก็ยอมตองรูดวย จึงรูเร่ืองการบวชของอาตมา อาตมาเขาใจ
วาอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ก็เลยรูจักอาตมาในสถานะน้ี ซ่ึงใน
ตอนน้ันอาตมายังอยูในฐานะเปนเด็ก ท่ีกําลังเติบโตข้ึนมา สวน
อาจารยสุลักษณก็มองดูเหตุการณน้ันอยางผูใหญ  

เมื่อเวลาลวงมา การท่ีอาตมามารูจักอาจารยสุลักษณจริง 
เปนเร่ืองท่ีเก่ียวโยงกับงานทางดานวิชาการ ซ่ึงอาตมาก็เดาเอาเอง 
ไมไดถามอาจารยสุลักษณ คิดวาเร่ืองท่ีเก่ียวกับทางวิชาการน้ี
อาจจะโยงมาจากความเก่ียวพันทางสวนตัวท่ีวาขางตนน้ันดวย   

อาตมาไดรูจักอาจารยสุลักษณ ไดยินขาวคราวความเปนไป
ในฐานะท่ีทานเปนนักคิด นักริเร่ิม ท่ีไดรวบรวมนักวิชาการ และ
ปญญาชนท้ังหลายมาระดมความคิดสติปญญากัน มีการออก
หนังสือ เชนสังคมศาสตรปริทรรศนเปนตน นอกจากรวบรวมระดม
ความคิดของปญญาชนทั้งหลายแลว ก็ยังเปนสื่อนําใหพวกคนรุน
ใหม ไดมาพบปะสังสรรคกันดวย เปนการเช่ือมโยงคนรุนใหมกับ
คนรุนเกา จึงเปนผูมีสวนในการท่ีจะผลักดันสังคมไทย  

น้ี เปนเ ร่ืองราวความเปนไปในอดีต ซ่ึงอาตมาก็เขาไป
เก่ียวของในการท่ีไดรับนิมนตไปประชุมบาง ใหเขียนหนังสือบาง 
เขียนบทความบาง ท่ีวาน้ีเปนเร่ืองเกี่ยวโยงในทางวิชาการ  

บทบาทของอาจารยสุลักษณในทางวิชาการน้ี โยงเขามา
ทางพระพุทธศาสนาดวย ในฐานะท่ีทานเปนผูท่ีอยูในแวดวงของวัด 
เปนลูกศิษยวัดทองนพคุณอยางท่ีกลาวมาขางตน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 
 

ความเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาของอาจารยสุลักษณ มี
ความสัมพันธท้ังในระดับวัด และขยายกวางขวางออกไปจนถึง
กิจการระหวางประเทศอยางเปนท่ีรูๆ กัน ในการท่ีไดมีความ
เคลื่อนไหว มีกิจกรรมตางๆ แลวก็โยงไปถึงเร่ืองศิลปวัฒนธรรม
ไทยดวย ซ่ึงอาตมาก็รูสึกวาอาจารยสุลักษณมีความสนใจในเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความเปนไทยโดยท่ัวๆ ไป   

นอกจากนี้ ในการแสดงออกทางการพูด การเขียน สิ่งหน่ึงท่ี
อาจารยสุลักษณไดทําออกมา ซ่ึงมองเห็นเปนลักษณะพิเศษของ
ทาน ก็คือบทบาทท่ีอาจจะเรียกวาเปนการทํางานในการเตือนสติ
สังคม การเตือนสติน้ี บางคร้ังก็ดูเหมือนจะเปนการกระตุนสติ
ออกไป บางทีก็เปนการกระตุกสติเอาไว แลวก็มีผลเกิดข้ึนตางๆ  

อยางไรก็ตาม เร่ืองราวท่ีเก่ียวกับอาจารยสุลักษณ ในดาน
วิชาการและบทบาทตางๆ ท่ีไดพูดมาขางตนน้ี อาตมาคิดวาใน
วันน้ีซ่ึงมีการประชุมมาตลอดเปนเวลายาวนานน้ัน หลายทานก็คง
ไดพูดไวแลว อาตมาจึงจะไมขอพูดเพ่ิมเติมในเร่ืองน้ี เพียงแตเลา
ใหทราบความสัมพันธท่ีเปนมา   

การท่ีมาพูดในวันน้ี เปนการไดรับนิมนตมาใหพรในฐานะที่
เปนพระภิกษุ เมื่อพระสงฆจะมาใหพร การใหพรท่ีดีท่ีสุดก็คงไมมี
อะไรเกินกวาใหธรรมเปนพร เพราะฉะน้ัน วันน้ีก็จะเอาธรรมเปน
พร คือมอบพรแกอาจารยสุลักษณดวยธรรมะ 

ธรรมะท่ีจะใหพูดในวันน้ี  ทานผู จัดไดตั้ง ช่ือเ ร่ืองไววา 
“พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

ช่ือ เ ร่ือง ท่ี กําหนดให เปนปาฐกถาพิเศษนี้  ดู ก็ ไมคอย
เก่ียวของกับหัวขอของการประชุมในวันน้ี ท่ีอยูขางหลังอาตมา ซ่ึง
เปนเร่ืองเกี่ยวกับสามทศวรรษของปญญาชนอะไรทํานองน้ัน  
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อยางไรก็ตาม ถึงแมหัวขอจะไมเก่ียวของกัน แตคําวาการ
พัฒนาน้ัน เราก็อาจจะพูดไปใหครอบคลุมเร่ืองตางๆ ไดทุกอยาง
ในสังคมปจจุบัน เพราะฉะน้ันจึงถือวา เร่ืองท่ีจะพูดตอไป ก็เปน
สวนหน่ึงของการประชุมในวันน้ีดวย  

ความจริง ถาวาถึงการท่ีไดรับนิมนตมาพูดวันน้ี ก็เปนเร่ือง
นานมาแลว คุณหมอประเวศ วะสี ทานเปนผูนิมนต นิมนตมานาน
ตั้งเกินกวาหน่ึงปแลว และนิมนตวาจะใหไปพูดท่ีสยามสมาคม 
วันท่ี ๒๗ มีนาคม แลวก็เงียบไป จนกระท่ังอาตมาก็สงสัยวา เอ...น่ี
จะมีการพูดหรือเปลา ในท่ีสุดก็ไดรับการบอกยํ้าวาพูดแนๆ โดย
เอามารวมกันเขากับการประชุมในวันน้ี จึงเปนการเอามาสมทบ
กับการประชุมในวันน้ี จะเรียกวาแปะเขามาก็ได แลวก็เอามาไวใน
สวนสุดทายของการพูด แตทานก็บอกวา ท่ีเอามาไวตอนทายน่ี ก็
เพ่ือใหอาตมาพูดไดเต็มท่ี คือตั้งเวลาไวตั้งแตบายสามโมงคร่ึงเปน
ตนไป กําหนดเวลาจบไวหาโมงครึ่ง ก็กําหนดไวอยางน้ันเอง จะ
พูดตอไปเทาไรก็ได คือเปดตลอดตามใจผูพูด   

ทีน้ี เมื่อตามใจผูพูดแลว ก็ตองตามใจผูฟงดวย เพราะวาจะ
ตามใจผูพูดฝายเดียวน้ีก็ไมยุติธรรม ท่ีจะตามใจผูฟงก็คือจะตอง
เปดโอกาสวาจะฟงแคไหนก็ไดตามชอบใจ ไมตองถือสากัน คือ
เมื่อเห็นสมควรแกตนสําหรับเวลาในตอนไหนที่จะยุติการฟง ก็ยุติ
ได อันน้ันเปนสวนของผูฟง สวนอาตมาน้ันก็จะพยายามพูดไป ถา
เปนไปไดก็พูดเสียใหจบ จะใชเวลาเทาไรก็ได และสําหรับอาตมา
เองน้ันก็ไดเปรียบ เพราะวาพระสงฆไมตองหวงอาหารมื้อเย็น 
สําหรับญาติโยมก็คงจะตองคิดเร่ืองน้ีดวย  

เอาเปนวา น่ีเปนการเร่ิมตนเพ่ือใหทราบ เปนการทําความ
เขาใจกันไว   



 

 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 (Sustainable Development)∗ 

เริ่มตนก็คือการท่ีไดตั้งหัวขอใหพูดเรื่อง “พระพุทธศาสนา
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”   

คํา ท้ังสองท่ี เอามาเกี่ ยวของกันในกรณี น้ี  คือคําว า 
“พระพุทธศาสนา” คําหน่ึง กับคําวา “การพัฒนาท่ียั่งยืน” คําหน่ึง  

คําวา “พระพุทธศาสนา” น้ันถือวาเราท้ังหลายรูกันดี
พอสมควรอยูแลว แตเอาเขาจริงก็ไมคอยรูเทาไร ตอนน้ีเอาเปน
วาโดยท่ัวไปถือวารูกันพอสมควร  

สวนคําหลังคือคําวา “การพัฒนาท่ียั่งยืน” น้ี อาจจะยังไม
คอยเขาใจกันเทาไร เพราะเปนคาํสมัยใหม และวาท่ีจริงก็เปนคํา
มาจากเมืองนอก เพราะฉะน้ันจะตองมาพูดเริ่มตนจากการ
พัฒนาท่ียั่งยืนกอน แลวจึงวกเขามาหาพระพุทธศาสนา   

 ทีน้ี การจะพูดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนน้ัน อาตมาคิดวา
คงใชเวลาไมนอยทีเดียว กวาจะมาถึงพระพุทธศาสนาได คิดวา
คงไมต่ํากวาชั่วโมง เพราะฉะน้ันจะตองขอเวลาทานผูฟงไวกอน 
เหตุท่ีตองทําอยางน้ีก็เพราะวา เมื่อเราจะพูดเรื่องอะไรท่ีเกี่ยวกับ
ภายนอกหรือคนอื่น ท่ีอ่ืน เราตองรูจักเขากอน 
                                                           
∗ ปาฐกถาแสดงที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖ เนื่อง
ในโอกาสอายุครบ ๕ รอบ อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๖ 
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ทางตันของการพฒันา 

ที่ไม่ย่ังยืน 



 

 

 



 

 

เมื่อโลกเริ่มมีการพัฒนา 

การพัฒนาท่ียั่งยืนเปนอยางไร คนจํานวนมากยังไมเขาใจ
เทาไร เพราะฉะน้ัน พอพูดขึ้นมา ผูฟงก็อาจจะเดาความหมาย
กันไปตางๆ แลวก็อาจจะเดาไมเหมือนกัน แตอยาเดาดีกวา 
ทําไมจึงวาอยาเดาดีกวา เพราะเดาไปไมมีประโยชน เขามี
ความหมายของเขาอยูแลว คือคําวาการพัฒนาท่ียั่งยืนน้ี เปนคํา
ของฝรั่ง เราแปลมาจากฝรั่ง คําฝรั่งท่ีแปลวา การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ก็คือ คําวา sustainable development  

ในเม่ือเปนคําท่ีแปลมาจากฝรั่ง แทนที่ เราจะมาเดา
ความหมายกันใหเสียเวลา เราก็ตองไปดูกันวาของเดิมเขาวา
อยางไร เพราะฉะน้ัน เราจึงตองยอมเสียเวลาท่ีจะไปพูดเรื่อง 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตามความหมายของฝร่ังผูเปนตนคิดในเรื่อง
น้ี และตองตั้งเปนขอสังเกตวา ท่ีนํามาเปนหัวขอสําหรับปาฐกถา
น้ัน ก็เขากับยุคสมัย เพราะเวลาน้ี คําวาการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ 
sustainable development น้ัน กําลังเปนคํานิยมท่ีพูดติดปาก
กันมาก ไมเฉพาะเมืองไทยเทาน้ัน แตเปนคํานิยมท่ีพูดกันไป     
ท่ัวโลก   

ท่ีจริงน้ัน ไมใชวา “ไมนิยมเฉพาะเมืองไทย แตนิยมไปท่ัว
โลก” แตควรพูดในทางกลับกันวา “เพราะท่ัวโลกเขานิยมพูดกัน 
เมืองไทยก็เลยนิยมตามไปดวย” คือตามโลกตะวันตกท่ีเขาพูด
กันมากมาย ตํารับตําราหนังสือหนังหาตางๆ เดี๋ยวน้ีไปไหนก็มี
แต sustainable development  



๑๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ไมเทาน้ัน ยังเอา sustainable ไปนําคําอ่ืนท่ัวไปหมด เปน 
sustainable society, sustainable future, sustainable 
economy, sustainable agriculture และ sustainable อะไร
ตางๆ มากมาย ดูคําวา sustainable จะเปนคําท่ีชื่นชมกัน
เหลือเกินในสมัยปจจุบัน เพราะฉะน้ัน เราควรจะรูเขาใจความ
เปนมาของมันเสียกอน  

เริ่มแรก เมื่อมี sustainable development คือการพัฒนา
ท่ียั่งยืน ก็ชวนใหตองสงสัยวา คงจะมีการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน แลว
ก็เปนจริงอยางน้ัน การท่ีเขาตั้งการพัฒนาท่ียั่งยืนขึ้นมา ก็
เพราะวาโลกน้ีประสบปญหากับการพัฒนาที่เขาเรียกวา “ไม
ยั่งยืน” ก็เลยตองคิดแบบแผนการพัฒนาหรือวิธีการพัฒนาแบบ
ท่ียั่งยืนขึ้นมา  

หมายความวา โลกของเราน้ีไดประสบปญหากับการ
พัฒนา โดยมีการพัฒนาท่ีไมยั่งยืนมาเปนเวลายาวนาน แลวก็
หาทางแกปญหาการพัฒนาท่ีไมยั่งยืนน้ัน จนไดคิดวิธีการ
พัฒนาขึ้นใหมท่ีเรียกวา sustainable development หรือการ
พัฒนาท่ียั่งยืนน้ีขึ้น   

การพัฒนาท่ียั่งยืนน้ีเกิดขึ้นอยางไร จะตองขอยอนไปเลา
ความเปนมาในโลกนี้เสียกอน เพ่ือความเขาใจรวมกันใหเห็นวา
เรื่องราวเปนมาอยางไร และเขาเขาใจความหมายกันอยางไร  

คนท่ีเกา ๆ หรือ แกๆ หนอย  คงจําไดวา เมื่อนานมาแลว 
เกินกวา ๕๐ ป ไดเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ซึ่งสงผลกระทบ  
กระเทือนไปท่ัวโลก ทําใหประเทศท้ังหลายทุกประเทศตองตื่นตัว
ขึ้นมา เพราะโดยมากก็ไดรับความบอบช้ําจากการสงครามน้ัน   



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑ 
 

 

พอสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ส้ินสุดลง ประเทศตางๆ ก็มีการ
เคล่ือนไหวในการติดตอกันหาทางแกปญหาของโลก และไดมี
การต้ังองคการโลกขึ้นมา ท่ีเรารูจักกันดีคือสหประชาชาติ ท่ีแต
กอนคนไทยนิยมเรียกกันวา ยูโน (UNO) แตสมัยน้ีเรียกกัน
ถูกตองแค UN ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. 1945) 
ดังท่ียังมีการฉลองวันสหประชาชาติกันในวันท่ี ๒๔ ตุลาคมทุกป  

ในการต้ังองคการสหประชาชาติขึ้นมาน้ี ก็มีความมุง
หมายวา จะใหท่ัวโลกมีการติดตอสัมพันธกันในทางท่ีดีงาม จะ
ไดมีสันติภาพ ไมตองมีสงครามใหมอีก เพราะสงครามโลกคร้ังท่ี 
๒ น้ันทําใหมนุษยท้ังหลายประสบความทุกขยากเดือดรอนเปน
อยางมาก  ประเทศตาง ๆ ท่ีผานสงครามโลกกันมา ก็ไดรับ
บทเรียนอันยิ่งใหญ มีภาวะท่ีบอบช้ํากันอยางท่ีกลาวมาแลว
ขางตน บางประเทศถูกภัยสงครามโดยตรง ก็มีความเส่ือมโทรม
และประสบความพินาศตางๆ เกิดขึ้นในประเทศมาก สวน
ประเทศอีกพวกหน่ึงแมจะไมถูกภัยถึงตัวโดยตรง แตก็ไดรับ
ความกระทบกระเทือนท่ีแผกวางท่ัวไป ทําใหมีการตื่นตัวไปท่ัว 

หลายประเทศ แตกอนน้ีเปนเมืองขึ้นท่ีเรียกวา ประเทศ
อาณานิคม พอถึงระยะส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ก็มีการตื่นตัว
ท่ีจะดิ้นรนตอสูเพ่ือกูเอกราช ทําใหเกิดประเทศเอกราชใหมๆ ขึ้น 
ประเทศท่ีเคยเปนอาณานิคมก็เกิดเปนประเทศเอกราชกันใหญ   

เมื่อพูดรวมๆ ไมวาประเทศท่ีถูกภัยสงครามก็ดี ประเทศที่
ตื่นตัวก็ดี ทุกประเทศเหลาน้ันก็อยูในภาวะท่ีตองมีการฟนฟูใหมี
การสรางสรรคความเจริญกันขึ้น  
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แตการท่ีจะฟนฟูประเทศใหเจริญมีความสุขสบายข้ึนมาได 
ก็จะตองอาศัยการเงินเปนเรื่องสําคัญ สหประชาชาติจึงไดตั้ง
หนวยงานสําคัญขึ้นมาเปนองคกรโลกสําหรับชวยเหลือเรื่อง
การเงินแกประเทศตางๆ เรียกกันวา World Bank หรือ
ธนาคารโลก มีชื่อทางการเปนภาษาอังกฤษวา International Bank 
for Reconstruction and Development (IBRD) ซึ่งไทยเราเรียก
ในปจจุบันวา “ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา”∗ 

                                                           
∗

 ธนาคารโลก (The World Bank) น้ี เดิมมีสถาบันเดียวคือ ธนาคารระหวางประเทศ  
เพ่ือการบูรณะและพัฒนา (IBRD) น้ี แตตอมามีการต้ังองคกรตางๆ ข้ึนมาเปนกลไกการ
ทํางานมากขึ้น คือ บรรษัทการเงินระหวางประเทศ (The International Finance 
Corporation — IFC) ในป ๒๔๙๙ (1956) องคการพัฒนาระหวางประเทศ (IDA) ใน
ป ๒๕๐๓ (1960) และลาสุดคือ องคการพหุภาคีเพ่ือคํ้าประกันการลงทุน (The 
Multilateral Investment Guarantee Agency — MIGA) ในป ๒๕๓๑ (1988) 
ปจจุบันน้ี ถือวาธนาคารโลกเปนองคการพหุภาคี ประกอบดวยสถาบันท้ัง ๔ ขางตน 
(IBRD, IDA, IFC และ MIGA) ตามปกติ ถาพูดวา ธนาคารโลก ก็หมายถึง IBRD หรือ 
IBRD และ IDA ถาพูดวา กลุมธนาคารโลก (World Bank Group) ก็หมายถึงท้ัง ๔ 
สถาบันน้ัน รวมท้ัง ICSID (The International Centre for Settlement of Investment 
Disputes) ท่ีต้ังข้ึนในป ๒๕๐๙ (1966) ดวย 

     ไทยเขาเปนสมาชิกของธนาคารโลก ณ ๘ พ.ค. ๒๔๙๒ (1949) แตธนาคารโลกเพ่ิง
เขามาต้ังสํานักงาน โดยการอนุมัติของรัฐบาลไทย เม่ือ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๐๔ (1961) 
ประกอบดวยองคกร ๒ คือ IBRD และ IDA ซ่ึงปจจุบันมีช่ือภาษาไทยอยางท่ีกลาวขางตน 

  ยอนหลังไปกอนหนาน้ัน ช่ือภาษาไทยของธนาคารโลก (เฉพาะ IBRD) ยังไมลงตัว 
ช่ือท่ีใชในกฎหมายและรายงานของราชการ พอลําดับไดวา ชวงแรกต้ังแตไทยเขาเปน
สมาชิกใน พ.ศ. ๒๔๙๒ เรียก “ธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการ” 
(ในช่วงน้ี รายงานของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับสหประชาชาติมีการใช้คําว่าพัฒนาการ
อยู่แล้ว) พ.ศ. ๒๔๙๗ เรียก “ธนาคารระหวางประเทศเพ่ือฟนฟูและพัฒนาการ” พ.ศ. 
๒๔๙๙ เปนตนมาเรียก “ธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการบูรณะและพัฒนาการ” แต
ภายหลังตัดส้ันลงเปน “ธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการบูรณะและพัฒนา” อยางท่ีเรียก
ในปจจุบัน (ช่ือปจจุบัน มีผูเสนอเรียกต้ังแตประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๘ แตยังไมไดใชเปน
ทางการ) โดยสรุป คําวา “พัฒนาการ” ไดใชในงานเก่ียวกับสหประชาชาติมานานแลว 
กอนจะกลายเปนคําสําคัญในนโยบายแหงชาติของประเทศไทย 
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กอรูปขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๗ (ค.ศ. 1944) และตั้งขึ้นเปนทางการ
ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. 1945) ซึ่งเปนปท่ีตั้ง
สหประชาชาติน่ันเอง 

ท่ีเขาใชคําแยกออกเปน ๒ คําวา reconstruction คือการ
บูรณะหรือปฏิสังขรณคําหน่ึง และ development คือการพัฒนา  
คําหน่ึงน้ัน เน่ืองจากเจาะจงไปยังประเทศท่ีมีสภาพเปน ๒ ฝาย 
คือ ประเทศพวกหน่ึงบอบช้ําจากการทําสงครามเอง ไดรับภัย
หายนะจากสงครามมาก  พวก น้ีมีสภาพท่ี เข ากับคํ าว า 
reconstruction คือตองการฟนฟูหรือปฏิสังขรณ สวนอีกพวก
หน่ึงเปนประเทศที่ลาหลัง ถึงแมจะไมไดรับภัยจากสงคราม
โดยตรง ก็มีความไมเจริญอยูแลว โดยเฉพาะประเทศพวกน้ี
โดยมากเปนประเทศเมืองขึ้น หรืออาณานิคมมากอนอยางท่ี
กลาวแลว พวกน้ีเหมาะกับคําหลัง คือคําวา development คือ
การพัฒนา 

น้ีเปนเรื่องของการตั้งองคการโลกขึ้นมาเพ่ือชวยเหลือ และ
จากเหตุการณน้ีเราก็ไดเห็นคําวา development หรือการพัฒนา
เกิดขึ้น และในตอนน้ันแหละท่ีมีการแบงประเทศตางๆ ออกไป มี
การ เ รี ยกประ เทศพวก ท่ี มี สภาพล าห ลั งยั ง ไม เจริญว า 
underdeveloped countries แปลวาประเทศท่ีดอยพัฒนา ถือวา
เปนศัพทท่ีเกิดในชวง ค.ศ. 1945 สมัยน้ันนิยมใชคําน้ี คือคําวา 
underdeveloped แปลวา “ดอยพัฒนา”  
                                                                                                                        
  การพัฒนาในประเทศไทย มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับธนาคารโลก ท้ังโดยความ
เปนมาและโดยคําศัพทท่ีใชเรียก ซ่ึงแสดงอยางชัดเจนถึงอิทธิพลของธนาคารโลกตอการ
พัฒนาของประเทศไทย พรอมท้ังจุดเริ่มท่ีมุงสนองวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ 
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เมื่อมีประเทศท่ีดอยพัฒนา ก็ตองมีประเทศท่ีพัฒนาแลว 
หรือประเทศท่ีเจริญแลว ซึ่งเขาเรียกวา developed countries 
แตประเทศท่ี developed คือพัฒนาแลวน้ี บางทีเขาก็เรียกวา 
industrial countries บาง industrialized countries บาง คือ
เปนประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมแลว 

อยางไรก็ตาม ประเทศท่ีเรียกวาดอยพัฒนาน้ี บางครั้งเมื่อ
เขาอยากเรียกให สุภาพขึ้น  เขาก็ เรียกวา  less-developed 
countries คือประเทศท่ีพัฒนานอยหนอย แลวตอมาก็มีคําอ่ืนๆ 
มาใชแทนมากขึ้น จนในท่ีสุดก็คอยๆ นิยมเรียกวา developing 
countries แปลวาประเทศท่ีกําลังพัฒนา  

แตโดยท่ัวไปในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๑ (ค.ศ. 1967-
1968) หนังสือสวนมากยังใชคําวา underdeveloped คือดอย
พัฒนา จะมีคํา developing countries คือกําลังพัฒนาน่ีแทรก
ซอนอยูบาง ก็นอย หลังจากน้ันแลว คําวา developing 
countries หรือประเทศท่ีกําลังพัฒนาก็ใชมากขึ้นๆ จนกระท่ังใน
ปจจุบันน้ี พูดไดวา คําวา underdeveloped countries แทบไม
เ ห็นในท่ีไหนเลย  คือเขาไม ใชกัน  จะใชบางก็มีแต  less-
developed countries รวมความวาใช developing countries 
(ประเทศท่ีกําลังพัฒนา) บาง less-developed countries 
(ประเทศท่ีพัฒนานอยหนอย) บาง   

ตอมา ก็มีศัพทใหมเกิดขึ้นอีกคือคําวา Third World หรือ
โลกท่ี ๓ โดยมีการแบงเปนโลกท่ี ๑ ไดแกพวกท่ีเปนประเทศ
อุตสาหกรรมในคายของสหรัฐอเมริกา  โลกท่ี  ๒  คือคาย
คอมมิวนิสตสังคมนิยม ท่ีมีโซเวียตเปนผูนํา ซึ่งลมสลายไปแลว 
สวนโลกท่ี ๓ ก็คือประดาประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
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ท่ีวามาน้ีคือความเปนมาแต เกากอน  ซึ่ ง เปนเรื่อง ท่ี
เกี่ยวของกับการท่ีจะพัฒนา  

องคกรโลกในสวนของธนาคารโลกน้ี ไดใหทุนแกประเทศ
ตางๆ ดวยการใหกูยืมเงินไปในการท่ีจะพัฒนาประเทศชาติ ทํา
ประเทศใหเจริญขึ้น โดยใหทุนแกประเทศเหลาน้ัน ท่ีจะไป
ดําเนินการกันเอง ไปสรางสรรคความเจริญพัฒนาตัวเอง  

ตอมาองคกรโลกคือสหประชาชาติเอง ก็ไดมีโครงการใน
การพัฒนา (development program) ขึ้นมาเองบาง  

ตอนแรกสุดท่ีองคการสหประชาชาติริเริ่มโครงการอยางน้ี
ขึ้นมา คือใน พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. 1949) แลวตอมาในป ๒๔๙๕ 
(ค.ศ. 1952) ก็มีการเสนอตั้งกองทุนท่ีเรียกวา Special UN 
Fund for Economic Development แตไมไดรับการอนุมัติ  

ถึงอยางน้ันก็มีความคืบหนาตอมา คือไดตั้งเปนกองทุน
เล็กๆ ขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. 1959) เปนการสอดคลองหรือ
พวงกันกับอีกดานหน่ึง คือ ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. 1960) ไดมี
การตั้งองคกรหรือหนวยงานในสหประชาชาติขึ้น ซึ่งเปนเครือ
ของธนาคารโลก เรียกวา International Development 
Association (IDA) ซึ่งไทยใชวาองคการพัฒนาระหวางประเทศ 
เปนโครงการท่ี เกิดขึ้นจากเหตุผลวาการใหกูยืมเ งินของ
ธนาคารโลกท่ีทํามาน้ันไมคอยสะดวก เปนภาระแกประเทศท่ี
ดอยพัฒนามาก ก็เลยพยายามหาทางท่ีจะทําใหการกูยืมเงิน
ตลอดจนการใชเงินคืนอะไรตางๆ ไมเปนภาระมากนัก   
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ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๐๙ (ค.ศ. 1966) Special Fund ก็ได
ถูกรวมเขากับโครงการชวยเหลือทางเทคนิคท่ีมีอยูแลว โดย
ตั้งขึ้นเปนองคกรใหมเรียกวา UNDP หรือ United Nations 
Development Program ซึ่งเปนองคกรท่ีมีชื่อเสียงมาก  

แลวยังมีองคกรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาอีก คือ United 
Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) ตั้งเมื่อ  ๒๕๐๗ (1964) พอถึงป ๒๕๐๙ (1966) ก็มี 
อ ง ค ก า ร  United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) ขึ้นมา และเมื่อถึงป ๒๕๑๙ (1976) ก็มี
องคการ International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) หรือกองทุนนานาชาติเพ่ือการพัฒนาการเกษตร ขึ้นอีก 

พัฒนาอยางไรจึงกลายเปนการพัฒนาที่ไมย่ังยืน 

อาตมาเอาเรื่องน้ีมาพูดทําไมตั้งยาวนาน ท่ีพูดมาท้ังหมด
น้ี ก็มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเห็นวา การพัฒนาน้ันเริ่มมาจากเรื่อง  
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนเรื่องการเงินการทอง เรื่องความเปนอยู หรือ
เรื่องการอยูการกิน เริ่มตั้งแตการตั้งธนาคารโลก ตลอดจน
องคกรอ่ืนๆ ท่ีใหกูยืมเงินไปชวยเหลือในการพัฒนา  

ตกลงวา องคกรของโลกท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนา
น้ัน เปนเรื่องของการพัฒนาในดานเศรษฐกิจเปนสําคัญท้ังส้ิน 
เรื่องเปนมาอยางน้ี เพราะฉะน้ันเราจะตองเขาใจวา ท่ีเขาพูดถึง
การพัฒนาน้ัน เขามุงหมายถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(economic development) แทบทั้งน้ัน จนกระทั่งมาตอนหลัง
จึงมีการพัฒนาดานสังคม และดานอ่ืนๆ ขึ้นมา   
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เปนอันวา ท่ีเรียกวาประเทศดอยพัฒนา ประเทศกําลัง
พัฒนา และประเทศที่พัฒนาแลวตางๆ เหลาน้ี ก็วัดกันดวย
มาตรฐานทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก และปจจัยท่ีจะทําให
เศรษฐกิจเจริญในเวลาน้ัน ก็ตองมองกันท่ีอุตสาหกรรม   

อุตสาหกรรมเปนปจจัยตัวสําคัญท่ีจะทําใหเศรษฐกิจเจริญ  
และส่ิงท่ีจะทําใหอุตสาหกรรมเจริญ ก็คือเทคโนโลยี เทคโนโลยี
จึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม  

เราก็เลยวัดความเจริญของประเทศชาติตางๆ ดวยเร่ือง
ความเจริญทางเทคโนโลยี เรื่องอุตสาหกรรม เรื่องเศรษฐกิจ 
เรื่องการผลิต เรื่องการบริโภค เรื่องการกระจายรายได  

แมแตเวลาใหคําจํากัดความ คําวา ประเทศพัฒนาแลว 
(developed) กับประเทศดอยพัฒนา (underdeveloped) หรือ
ประเทศกําลังพัฒนา (developing) เขาก็จะใหคําจํากัดความท่ี
วัดดวยมาตรฐานทางดานเศรษฐกิจ ท่ีเน่ืองดวยอุตสาหกรรม  

ยกตัวอยาง คําจํากัดความหน่ึงบอกวา ประเทศดอยพัฒนา 
(underdeveloped) หรือประเทศกําลังพัฒนา (developing) น้ัน 
ไดแกประเทศท่ีรายไดเฉล่ียของคนต่ํากวาประเทศอุตสาหกรรม
เปนอยางมาก∗ สภาพเศรษฐกิจตองอาศัยการสงออกพืชพันธุ
ธัญญาหารจํานวนนอย และการทําเกษตรกรรมตองใชวิธีการ
แบบโบร่ําโบราณ น่ีคือคําจํากัดความคําวาประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาหรือดอยพัฒนาอยางหน่ึง  
                                                           
∗ อยางน้ีเปนการวาตามหลักท่ัวไปท่ีใหวัดประเทศที่พัฒนาแลว และดอยพัฒนา โดยดูท่ี
รายไดประชาชาติตอหัว เชน ถาประเทศใด ประชากรมีรายไดตอหัวตํ่ากวา ๕๐๐ เหรียญ
สหรัฐ ก็ถือวาเปนประเทศดอยพัฒนา แตก็วัดไดยาก ไมเด็ดขาด เชน ประเทศคาน้ํามัน 
แมคนจะมีรายไดสูง ก็อาจเปนประเทศดอยพัฒนาได (Encycl. Britannica, 1988, 17.909b) 
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แตหนังสือบางเลมก็อาจใหคําจํากัดความง ายๆ  ว า 
ประเทศที่กําลังพัฒนา ก็คือประเทศที่ยังไมเปนอุตสาหกรรม 
หรือยังเปนอุตสาหกรรมนอย  

น่ีคือมาตรฐานสําหรับวัดการพัฒนาในโลกเทาท่ีเปนมา  
เราจึงไดเห็นการใชศัพทท่ีแสดงความหมายของประเทศที่พัฒนา
แลว ดิ้นหรือยืดหยุนไดภายใตมาตรฐานน้ี คือคําวา ประเทศท่ี
พัฒนาแลว (developed country) บางที่ก็ใชคําวาประเทศ
อุตสาหกรรม (industrial country หรือ industrialized country) 
อันน้ีจะมีท่ัวไป คือไมจําเปนตองใชคําวาประเทศท่ีพัฒนาแลว 
(developed country) น้ีเปนเรื่องของความเปนมาจากอดีต   

เปนอันวา เมื่อเอาเศรษฐกิจเปนมาตรฐาน ก็เอาอุตสาห- 
กรรมเปนเครื่องวัด และในยุคท่ีผานมาน้ันวงการโลกก็มีความ
ภูมิใจในเรื่องอุตสาหกรรมกันมาก แมกระท่ังในปจจุบันน้ี
ประเทศ ท่ีกํา ลังพัฒนาท้ังหลายก็พยายามเปนประเทศ
อุตสาหกรรมกันอยู  ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวบอกวาเขา
เปนสังคมท่ีผานพนอุตสาหกรรมไปแลว  (post-industrial 
society) 

ขอทบทวนอีกทีหน่ึง โดยสรุปความวา การพัฒนาเทาท่ี
เปนมาน้ี มีความหมายท่ีเกี่ยวโยงกับองคประกอบและปจจัย
ตางๆ ในการทําใหเปนประเทศพัฒนา โดยถือเอาอุตสาหกรรม
เปนตัวตัดสินท่ีสําคัญ คือการพัฒนาใหเปนประเทศอุตสาหกรรม 
หรือพัฒนาใหเปนอยางประเทศอุตสาหกรรม  
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เ น่ืองจากการพัฒนาน้ันตองอาศัยเทคโนโลยี  และ
เทคโนโลยีก็ตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรเปนฐาน เพราะ
เทคโนโลยีจะพัฒนาไดตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร 
เพราะฉะน้ัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็เลยเปนตัวแกนกลาง 
หรือเปนเจาบทบาทใหญในการพัฒนา คือในการท่ีจะทําให
อุตสาหกรรมเจริญขึ้น  

แลวเปาหมายของการพัฒนาท่ีจะทําใหอุตสาหกรรมเจริญ
ขึ้น โดยมีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเจาบทบาทใหญน้ี ก็
เพ่ือส่ิงท่ีเขาเรียกวา economic growth คือความเจริญเติบโต
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น ในโลกยุคท่ีผานมาน้ีจึงถือ 
economic growth หรือความเจริญขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ 
เปนเรื่องสําคัญมาก   

อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนา ถาพูดแคน้ีก็ยังไมครบ 
เปนการมองท่ีไมท่ัวตลอด การพัฒนาไมใชแคน้ี คือไมใชแควา 
เออ  พัฒนาใหเปนอุตสาหกรรม  โดยใช วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนฐาน แลวเราจะไดมีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ไมใชมองกันแคน้ี  

พรอมกันน้ัน ส่ิงหน่ึงท่ีไมควรมองขามก็คือ อะไรเปนตัว
กรรมท่ีถูกกระทํา เพราะวาในการท่ีจะเจริญอยางน้ีได จะตองมี
ส่ิงท่ีถูกกระทํา ส่ิงท่ีถูกกระทําเพ่ือจะเอามาสรางความเจริญ หรือ
ทําใหเกิดความเจริญทางอุตสาหกรรมน้ัน ก็คือธรรมชาติ หรือส่ิง
ท่ีเราเรียกในปจจุบันวาธรรมชาติแวดลอมน่ันเอง  

ธรรมชาติเปนตัวถูกกระทําตลอดมาในการท่ีจะสรางสรรค
ความเจริญ ท่ีเรียกวาเปนการพัฒนา หรือกาวเขาสูอุตสาหกรรมน้ัน  
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ยุคท่ีผานมาน้ี เรียกไดวาเปนยุคนิยมอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
ยุคท่ีนิยมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางยิ่ง แมวาใน
ปจจุบัน ความนิยมน้ีจะจืดจางลงไปบางจากประเทศท่ีใหญๆ 
จนกระท่ังบางแหงถึงกับมีความรูสึกเปนปฏิปกษ แตความนิยมน้ี
ก็หาไดลดความสําคัญลงไปไม ดังปรากฏอยูวาประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาท้ังหลาย ก็ยังมุงหมายใฝฝนถึงความเจริญแบบน้ีอยู   

ขอเลาตอไปวา  ชวงตอมาตั้ งแตป  ๒๕๐๓  องคการ
สหประชาชาติไดเรงรัดใหมีการพัฒนามากขึ้น โดยตั้งเปน
นโยบายทีเดียว ถึงกับประกาศใหป ค.ศ. 1960-1970 หรือเทียบ
เปนพุทธศักราชคือ พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๑๓ เปน Development 
Decade คือทศวรรษแหงการพัฒนา เรื่องน้ีไมคอยมีการพูดถึง
ในท่ีไหน ท่ีจริงเปนจุดสําคัญท่ีมาเกี่ยวของกับประเทศไทย  

วัตถุประสงคในการต้ังทศวรรษแหงการพัฒนาน้ีขึ้นมา ก็
ดวยความมุงหมายเพ่ือแกปญหาสําคัญ ๓ อยางท่ีดาษดื่นอยู
ท่ัวไปในประเทศท่ีกําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนาท้ังหลาย คือ  

๑. ความยากจนขนแคน หรือภาษาฝรั่งเรียกวา poverty 
๒. ความไมรูหนังสือ หรือความโงเขลาเบาปญญา ท่ีเรียกวา  

ignorance และ 
๓. ความเจ็บไขไดปวย มีโรคภัยไขเจ็บมาก ท่ีเรียกวา disease   
การขจัดปญหาสามประการ น้ี เปน เป าหมายใหญ 

วัตถุประสงคตอไปก็เพ่ือปดชองวางในมาตรฐานการครองชีพ
ระหวางประเทศพัฒนาแลว กับประเทศท่ีกําลังพัฒนา  

เปนอันวาทศวรรษแหงการพัฒนาก็ไดเกิดมีขึ้น ซึ่งจะมี
อิทธิพลมาถึงเมืองไทยดวย ดังจะไดเลาตอไป  
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เมื่อส้ินทศวรรษแหงการพัฒนาท่ี ๑ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
– ๒๕๑๓ แลว ก็ตามมาดวยทศวรรษแหงการพัฒนา 
(development decade) อีกครั้งหน่ึง เปนชวงท่ี ๒ 

ระหวางท่ีมีการพัฒนากันเปนการใหญ  โดยถือเปน
นโยบายสําคัญขององคการโลก การพัฒนาตามนโยบายน้ันก็
ไดรับการปฏิบัติโดยประเทศตางๆ อยางแพรหลายไปท่ัว  

พรอมกันน้ัน ในระหวางท่ีเจริญกันใหญในทางที่จะกาว
ไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมน้ัน นอกจากมีผลในดาน
บวกทําใหเกิดความเจริญทางวัตถุอะไรตางๆ ขึ้นมากมายแลว ก็
ปรากฏวามีผลในดานลบเกิดขึ้นดวย และตอนแรกผลดานลบน้ี
ปรากฏเดนชัดออกมาในประเทศท่ีพัฒนาแลว คือประเทศท่ีเจริญ
เปนประเทศอุตสาหกรรมแลวน้ันเอง คือมีปญหาสังคม และ
ปญหาจิตใจตางๆ เกิดขึ้นมากมาย จนกระท่ังทายท่ีสุด ก็มาพบ
กับปญหาสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม   

ตอนท่ีเกิดปญหาสังคมและปญหาจิตใจน้ัน ก็ยังพอทนกัน
ไหว แตพอมาถึงปญหาสภาพแวดลอมซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยของ
มนุษย คือโลกน้ีจะอาศัยอยูไมได จึงถือวาเปนเรื่องรายแรงท่ีไม
อาจจะทนตอไปได ทําใหมีการต่ืนตัวกันขึ้น แลวก็พิจารณาทบทวน
การพัฒนาท่ีผานมาวา มันเปนอยางไรกันแน จึงเกิดผลอยางน้ี  

แลวก็ลงมติกันวา การพัฒนาท่ีผานมาน้ี มีความผิดพลาด
ไมถูกตอง จะตองเปล่ียนแปลงแนวการพัฒนากันใหม ซึ่งนําไปสู
การคิดริเริ่มแนวการพัฒนาใหม ท่ีเรียกชื่อในปจจุบันวาการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) น้ัน  



๒๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

น้ีเปนการเลาโดยยอ เด๋ียวจะตองกลับมาเลาอีกทีหน่ึงวา ตัวการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) เกิดขึ้นไดอยางไร   

เมืองไทยเขาสูยุคพัฒนา 

ขอยอนมาพูดถึงความเปนไปในประเทศไทย ใหเห็นความ
เชื่อมตอวาประเทศไทยเราเขาสูยุคพัฒนาอยางไร ตอนน้ี ขอปด
รายการพัฒนาระดับโลกไวกอน และเขามาหาเมืองไทยท่ีใกลตัว   

สําหรับประเทศไทยน้ัน แตกอนเราไมมีคําวา “พัฒนา” ใน
ความหมายท่ีใชกันอยูในปจจุบัน จะเห็นหรือไดยินก็แตในคําให
พรของพระบาง คําใหพรท่ัวไปบาง ซึ่งมักจะใชเปน “วัฒนา” วา 
ขอใหมีความวัฒนาสถาพรอะไรทํานองน้ี  ซึ่งก็คือขอใหมี
ความสุขความเจริญน่ันเอง  

ประเทศไทยเรามาเขาสูยุคพัฒนาในชวงทศวรรษแหงการ
พัฒนาของสหประชาชาติท่ีพูดไปแลว คือ พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๑๓ 
และการพัฒนาของประเทศไทยน้ีก็เกี่ยวโยงกับธนาคารโลก หรือ
ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาท่ีพูดมาแลว
น่ันเอง (จะวาเกิดจากการบีบหรือผลักดันของธนาคารโลก ก็ได) 

ขอยอนไปพูดอีกนิดหน่ึงวา ประเทศไทยเรากอนหนาท่ีจะ
เขาสูยุคพัฒนา ก็ไมใชวาเราไมมีการพัฒนา ความจริงเราก็ตอง
มีการสรางสรรคความเจริญอยูแลวเปนเรื่องธรรมดา แตเรายังไม
มีการใชคําวาพัฒนา เรามีการพัฒนาเศรษฐกิจมานานแลว แต
เราก็ไมไดใชคําวาพัฒนา คําท่ีเรานิยมใชกันมานานในอดีตก็คือ 
“ทํานุบํารุง” หรือ “ทะนุบํารุง” เชนวา ทํานุบํารุงบานเมืองให
ราษฎรอยูเย็นเปนสุข เราทํากันมาเรื่อยๆ โดยไมไดมีการวางแผน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓ 
 

 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ รัฐบาล โดยทางกระทรวงมหาดไทย ได
กําหนด “แผนการบูรณะชนบท ๒๔๘๕” ขึ้น แตพอถึงปตอมาคือ 
พ.ศ. ๒๔๘๖ ก็ตองยุบเลิกไป เมื่อเปล่ียนรัฐบาลใหม  

ตอมาก็ไดมีความพยายามร้ือฟนงานน้ีขึ้นอีก โดยรัฐบาล
ไดประกาศใชแผนการบูรณะชนบท ณ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๙๔ 
แตเพราะความติดขัดดานงบประมาณ แผนการน้ีก็มิไดมีการ
ปฏิบัติ จนกระท่ังถูกระงับไป ใน พ.ศ. ๒๔๙๖  

อยางไรก็ตาม แผนการบูรณะชนบทนี้ นับวาเปนจุดเริ่มตน
หรือเปนการตั้งเคาของการพัฒนาในยุคตอมา ดังปรากฏวา อีก 
๓  ป ต อมา  รั ฐบาล ได มี มติ เ ห็ นชอบตามข อ เ สนอของ
กระทรวงมหาดไทยให “โครงการพัฒนาทองถิ่น” เปนโครงการ
ของชาติ เมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๔๙๙ (สุวิทย์ ย่ิงวรพันธุ์, ๗๘-๙๑)  

ถึงตอนน้ี จะเห็นวา คําวา “พัฒนา” ไดเริ่มมีการใชเปนคํา
สําคัญขึ้นมาในราชการ ในระยะหัวเล้ียวท่ีจะเขาสูยุคพัฒนา 
(โครงการพัฒนาทองถิ่นแหงชาติ ไดถูกรวมเขาไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ซึ่งประกาศใช เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓)  

การเขาสูยุคพัฒนาอยางแทจริง ซึ่งมีจุดเนนอยู ท่ีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยปรารภปญหาทางเศรษฐกิจท่ีเปนผลจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ มีความเปนมายอนหลังกลับไปถึง พ.ศ. 
๒๔๙๓ ซึ่งประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติสภา
เศรษฐกิจแหงชาติ เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ปน้ัน อันแสดงวา
ประเทศไทยมีการขยับเขยื้อนคร้ังใหญในการท่ีจะพัฒนา
เศรษฐกิจ แตตอนน้ันยังไมใชคําวา “พัฒนา” เราเรียกหนวยงาน
ของชาติท่ีตั้งขึ้นมาโดย พ.ร.บ.น้ีแควา “สภาเศรษฐกิจแหงชาติ”   



๒๔ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ขอใหสังเกตวา สภาเศรษฐกิจแหงชาติตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๙๓ เวลาพูดถึงความมุงหมายอะไรตางๆ ก็จะมีเพียงวาเพ่ือ
ความกาวหนาในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนคําธรรมดาสามัญ   

ตอมาก็ไดเริ่มมีความพยายามในการวางแผนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยรัฐบาลไดตั้ง “คณะกรรมการดําเนินการวางผัง
เศรษฐกิจของประเทศ” ขึ้น ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ แตดําเนินการไป
ไมไดเทาไร ก็ขาดตอนหายไป 

พึงสังเกตวา การวางผังเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๔๙๖ น้ัน มี
วัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ เพ่ือเปนเคร่ืองชวยในการทําโครงการ
ตางๆ ท่ีจะเสนอขอรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา  

ครั้นมาถึงกาวใหมสูยุคพัฒนาน้ี การเคล่ือนไหวครั้งใหม ก็
มาจากการท่ีจะเบิกทางในการขอกูเงินจากธนาคารโลกมา
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะธนาคารโลกจะใหกูเงิน ก็
จะตองพิจารณาโครงการขอกูแตละโครงการกอน ซึ่งทําใหสภา
เศรษฐกิจแหงชาติท่ีไดรับมอบหมายใหพิจารณาเรื่องน้ีรวมกับ
คณะกรรมการดําเนินการวางผังเศรษฐกิจ มีมติใหขอความ
รวมมือจากธนาคารโลก ใหสงคณะผูเชี่ยวชาญเขามาสํารวจ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

นี้คือจุดเร่ิมต้นที่แท้จริงแห่งการพัฒนาของไทย ซ่ึงต้องนับ
เอา ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่เรียกกันว่า กึ่งพุทธกาล ตามภาษาชาวบ้าน   

ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ น้ัน แมแตในคําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๐๐ ก็มีขอความวา “. . . พัฒนาความ
เจริญทางเศรษฐกิจใหถึงมือประชาชนโดยท่ัวถึง”  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕ 
 

 

พอถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๐๐ เราก็ไดรับความรวมมือจาก
ธนาคารโลกที่วาเมื่อกี้ สงคณะสํารวจสภาวะเศรษฐกิจเขามา 
และไดสํารวจสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนเวลาหน่ึงป 
จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๐๑ แลวออกรายงานท่ีตอมาแปลเปน
ภาษาไทยชื่อวา “โครงการพัฒนาการของรัฐบาลสําหรับประเทศ
ไทย” (รายงานน้ันชื่อวา A Public Development Program for 
Thailand) และกลับไปพรอมกับไดท้ิงขอเสนอไวใหรัฐบาลไทย
ตั้งหนวยงานสวนกลางสําหรับวางแผนพัฒนาประเทศชาติขึ้น  

ระหวางน้ันก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมา
ตามลําดับ จนถึงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ปฏิวัติครั้งท่ี ๒ และได
ขึ้นนําการปกครองเอง ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑  

คณะปฏิวัติไดปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะสํารวจ
สภาวะเศรษฐกิจขององคการสหประชาชาติน้ัน จึงปรากฏวาในป 
๒๕๐๒ ไดมี “พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๒” เกิดขึ้น ซึ่งประกาศใชเมื่อวันท่ี ๔ กรกฎาคม ปน้ัน 
อันทําใหเกิดมี “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ” นับเปนครั้ง
แรกท่ีคําวา “พัฒนา” ไดขึ้นมาเปนคําหลัก อันแสดงเปาหมาย
และเปนศูนยกลางท่ีกําหนดทิศทางแหงกิจการของประเทศชาติ  

ขอใหสังเกตวา ป ๒๕๐๒ เกิดมี “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติ” ขึ้น ซึ่งเดิมเรียกวา “สภาเศรษฐกิจแหงชาติ” คําวา 
“พัฒนาการ” ซึ่งมีอยูในชื่อของธนาคารโลกมากอนนานแลว 
(ตอมาตัดส้ันลงเปน “พัฒนา”) ก็มาปรากฏขึ้นในชื่อกิจการ
ระดับชาติของประเทศไทย นับวาเปนความเปล่ียนแปลงสําคัญท่ี
ไดเกิดขึ้น 



๒๖ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ผลงานชิ้นแรกของสภาพัฒนฯ คือ ทําใหประเทศไทยมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ ซึ่งประกาศใชเมื่อวันท่ี 
๑ มกราคม ๒๕๐๔  

ขอใหสังเกตวา ตอนน้ันมีแตคําวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ ไมมีคําวา “และสังคม” ซึ่งเพ่ิมเขามาต้ังแตแผนฉบับท่ี 
๒ และแผนฉบับท่ี ๑ น้ีไมใช ๕ แตเปน ๖ ป เรียกกันวาเปนแผน 
๖ ป (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) แบงเปน ๒ ระยะ ระยะละ ๓ ป 
ระยะแรก ๒๕๐๔-๒๕๐๖ และระยะท่ีสอง ๒๕๐๗-๒๕๐๙  

น้ีคือจุดเริ่มของการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีแผนชัดเจน
จริงจังในประเทศไทย   

พึงสังเกตดวยวา ในป ๒๕๐๔ น้ีเอง ธนาคารโลก คือ
ธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการบูรณะและพัฒนา (IBRD) ท่ีตั้ง
ขึ้นในสหประชาชาตินานแลวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๘ (1945) พรอม
ดวยองคการพัฒนาระหวางประเทศ (IDA) ท่ีตั้งขึ้นใหม ใน พ.ศ. 
๒๕๐๓ (1961) ก็ไดเขามาตั้งสํานักงานในประเทศไทย โดย
รัฐบาลไทยไดอนุมัติเมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๔ (1961) 

นับแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี ๑ แลว 
ประเทศไทยก็กาวเขาสูยุคพัฒนาอยางแทจริง มีการระดมสราง
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และกิจการอุตสาหกรรม นอกจาก
ถนนหนทาง เขื่อนตางๆ ก็เกิดกันใหญ ประเทศไทยไดมีความ
เจริญเติบโตดานวัตถุอยางรวดเร็ว หัวหนารัฐบาลกลาวแสดง
ความมุงมั่นวา “การปฏิวัติครั้งน้ีจะไดผลสําเร็จหรือลมเหลว ก็
อยูท่ีเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจน้ีเอง...การพัฒนาเศรษฐกิจเปน
หัวใจของงานปฏิวัติท้ังหมด” (พิธีวางศิลาฤกษ์ฯ สภาพัฒน์ฯ ๒๑ ส.ค. ๐๔)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗ 
 

 

มีคําขวัญของรัฐบาลออกมาทางวิทยุเชา-ค่ําประจําวันวา 
“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” คนยุคน้ันจําไดแมนเพราะได
ยินกันทุกวัน และอีกคําหน่ึงวา “ศึกษาดี มีเงินใช้ ไร้โรคา พาให้สุข
สมบูรณ์” ซึ่งจะเห็นวาตรงกับเปาหมายของทศวรรษโลกแหงการ
พัฒนาท่ีพูดมาแลววา จะแกปญหาความยากจน ความโงเขลา 
และโรคภัยไขเจ็บ   

ชวงน้ันเอง ในวงวิชาการ ก็พอดีมีคําใหมเกิดขึ้นคําหน่ึงคือ
คําวา “สัมมนา” มีการเคล่ือนไหวจัดสัมมนากันคึกคัก จนกระท่ัง
คณะสงฆก็พลอยมีไปดวย  

แตพระสงฆทานเห็นวาคําวาสัมมนาไมคอยถูกตอง ทานก็
เลยคิดคําของทานขึ้นมาใหมเรียกวา “สัมมันตนา” และตอนน้ัน
เปนยุคท่ียังมีคณะสังฆมนตรี ทานก็เลยจัดงานสัมมันตนาพระ
คณาธิการข้ึนมา เรียกวา “โครงการประชุมสัมมันตนา พระ
คณาธิการท่ัวพระราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๓” 

ในโอกาสน้ัน ผูนําของประเทศ คือทานนายกรัฐมนตรี ก็ได
มีสาสนไปถึงท่ีประชุมสงฆ ขอความรวมมือจากพระสงฆไมให
สอนหลักธรรมเรื่อง “สันโดษ” เพราะจะเปนการขัดขวาง ไม
เกื้อหนุนตอนโยบายการพัฒนาประเทศ  

ดังความตอนหน่ึงใน “สาสนของนายกรัฐมนตรี ถึงท่ี
ประชุมสัมมันตนาพระคณาธิการท่ัวราชอาณาจักร วันท่ี ๑๘ 
เมษายน ๒๕๐๓” (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๘ ภาค ๗, ๒๕ ก.ค. ๒๕๐๓, 

หน้า ๕๘๕) วา 
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“นี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลและกระผมเองร้องขอ 
เพราะเหตุว่า พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี
อยู่ทุกทาง ท่ีสามารถจะเลือกเอามาสอนหรือจูงใจให้
คนประพฤติปฏิบัติ มีคําสอนให้คนมักน้อยสันโดษ ไม่
อยากทําอะไร ไม่อยากได้อะไร อย่างท่ีเคยสอนกันว่า 
ไม่จําเป็นต้องขวนขวาย ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ คําสอน
อย่างน้ีอาจจะเหมาะสําหรับกาลสมัยหน่ึง แต่จะไม่
เหมาะสําหรับสมัยปฏิวัติ ซ่ึงต้องการความขวนขวาย
หาทางก้าวหน้า จําต้องเลือกสรรเอาธรรมะที่สอนให้มี
วิริยะอุตสาหะขยันหม่ันเพียร ประกอบสัมมาชีพ ไม่
ประมาท ไม่หวังพึ่งคนอื่น พึ่งแต่ตัวเอง และความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเหล่านี้ ซ่ึงกระผมเข้าใจว่ามี
พุทธภาษิตอยู่มากหลายท่ีจะนํามาสอนได้ จึงใคร่
ขอร้องคณะสงฆ์ให้พยายามสอนคนไปในทางนี้ จะเป็น
การช่วยแผนการเศรษฐกิจ และงานทุกอย่างท่ีรัฐบาล
ปฏิวัติกํ าลังทําอยู่ โดยมุ่งความวัฒนาถาวรของ
ประเทศชาติ ซ่ึงจะเป็นความวัฒนาถาวรทางพระ
ศาสนาเอง” 

คงตองยอมรับวา ในการสงสาสนกลาวคําเสนอแนะน้ี 
ผูนําของรัฐมีเจตนาดี ตองการใหเกิดประโยชนสุขและความ
เจริญกาวหนาแกบานเมือง แตปญหาอยูท่ีความคิดเห็นและ
ความรูความเขาใจ โดยเฉพาะทิฏฐิท่ีเปนฐานของความคิด 
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ผูนําฝายบานเมืองเวลาน้ันเขาใจวา ถาประชาชนมีความ
อยากมากๆ คืออยากมีกินมีใช อยากร่ํารวย อยากมีส่ิงฟุมเฟอย
บํารุงบําเรอความสุขพรั่งพรอม อยากไดเงินมากๆ ก็จะพากัน
ขยันขันแข็งทํางานทําการเปนการใหญ บานเมืองก็จะเจริญ
พัฒนา แตถาประชาชนสันโดษ คือพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู รูจักอ่ิม
รูจักพอ ก็จะไมกระตือรือรนขวนขวาย หรือถึงกับเกียจคราน การ
พัฒนาบานเมืองก็จะไมสําเร็จ  

ความเขาใจอยางน้ี มองดูเผินๆ ก็คลายจะเปนจริง แตท่ีแท
เปนความเขาใจผิดซอนกันทีเดียว ๓ ชั้น คือ ผูบริหารประเทศ
เปนเชนเดียวกับชาวบานหรือสังคมไทยท่ัวไปท่ีมีความรูเขาใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมท่ีกลาวถึงน้ันเคล่ือนคลาดไมชัดเจนเพียงพอ 
แลวกลับมีความเห็นเปนปฏิกิริยาตอหลักการน้ัน ท่ีตนเขาใจไม
ถูกตองอยูแลว พรอมกันน้ันหลักการในการพัฒนาที่ตนใชเปน
ฐานในการมอง  ก็ ไม ถู กต อง  และใน ท่ี สุด  ความเข าใจ
ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางหลักการพัฒนาท่ีตนจะนํามาใช 
กับผลท่ีตองการ ก็ไมถูกตองอีก 

ท้ังหมดน้ีเปนปจจัยสําคัญท่ีกอปมปญหาในการพัฒนา 
ทําใหเราเริ่มตนยุคพัฒนาอยางผิดพลาด แลวเดินผิดทางสืบมา  

เรื่องน้ีควรจะมีการพิจารณาถกเถียงกันใหเขาใจจะแจง 
เพราะจนบัดน้ีก็ยังหาไดเขาใจเรื่องน้ีกันชัดเจนไม ถายังไมเขาใจ
ชัดเจน และไมเขาถึงหลักการท่ีถูกตอง ก็จะยังเปนปมปญหาท่ี
กอใหเกิดการพัฒนาผิดพลาดตอไป รวมท้ังการตามไปรับผลราย
จากการพัฒนาผิดพลาดของประเทศท่ีพัฒนาแลว ท่ีตนเอง
แทนท่ีจะชวยแกไข กลับไปซ้ํารอยผิดๆ  



๓๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตอนน้ัน ประชาชนมีความรูสึกวาจะตองพัฒนาสรางสรรค
ความเจริญกันใหญ แตการสรางสรรคความเจริญน้ันเรามองท่ี
วัตถุ เชน การสรางตึกรามบานชองและถนนหนทางเปนตน ไป
กันไกลจนมีความรูสึกกันวา ท่ีไหนมีตนไม ท่ีไหนมีปา ท่ีน่ันคือ
เครื่องหมายของความเถื่อน หรือไมเจริญ ไมพัฒนา เพราะฉะน้ัน
เราก็ตัดตนไมตัดปากันเปนการใหญ  

จนกระท่ังแมแตในวัด พระสงฆท้ังหลายก็มีความรูสึก
อยางน้ี ตามวัดตางๆ ก็เลยตัดตนไมสรางอาคารสรางเสนาสนะ
แบบตึกกันเปนการใหญ  

ยกตัวอยาง เชนวัดแหงหน่ึงท่ีฝงธนฯ สมภารทานก็อยาก
ใหวัดของทานพัฒนา วัดน้ันมีตนไมในพุทธประวัติหลายอยาง 
ทานก็เลยตัดตนไมหมด เพราะเห็นวาตนไมเปนเครื่องหมายของ
ปา และปาก็เปนคําท่ีอยูดวยกันกับคําวาเถื่อน คือไมพัฒนา 
เพราะฉะน้ัน ก็เลยตัดปา ตัดตนไมเปนการใหญ วัดน้ันก็เลยหมด
ตนไม  

แคน้ันไมพอ ทานเห็นวาคัมภีรเกาๆ อยูในตู ไมมีประโยชน 
ทําใหวัดไมสะอาดเรียบรอย ไมแสดงถึงการพัฒนา ก็เลยเอามา
เผาท้ิงเสียดวย   

น้ีเปนตัวอยางของความตื่นตัวในการพัฒนาประเทศในยุค
น้ัน ท่ีไดเกิดมีขึ้นแลว  

ทางฝายบานเมือง  หลังจากมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติในป ๒๕๐๔ แลว ก็ไดตั้งหนวยราชการที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ  
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ตัวอยางเชนในป ๒๕๐๕ ก็ตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ตอมา 
๒๕๐๖ เดือนพฤษภาคม ก็ตั้งกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ซึ่ง
เดี๋ยวน้ีไมมีแลว ตอมาป ๒๕๐๗ ก็ตั้งสํานักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบท  

แมในดานการศึกษา ก็ใหหนุนการพัฒนาโดยไดตั้งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ขึ้น เม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๐๙ 
และมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคก็เริ่มเกิดขึ้นในยุคน้ี 

ตอมา  พ .ศ .  ๒๕๐๙  สุดระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติฉบับท่ี ๑ ก็ตอดวยแผนฉบับท่ี ๒ แตฉบับท่ี ๒ น้ีเปล่ียน
ชื่อเพ่ิมคําเขาไปหนอย อยางท่ีบอกเมื่อกี้แลววาเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือมีคําวา “และสังคม” เพ่ิมเขามา
ดวย และใชเวลา ๕ ป แผนตอจากนี้มาทุกแผนมีกําหนดเวลา ๕ 
ปท้ังน้ัน  

แผนฉบับท่ี ๒ น้ีมีระยะเวลาท่ีกําหนดคือป ๒๕๑๐-๒๕๑๔ 
โดยเนนความสําคัญของการพัฒนาสังคมควบคูกันไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ดังท่ีไดตั้งความมุงหมายวา เพ่ือใหระบบสังคม
ไดเจริญกาวหนาควบคูกันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ   

ดวยเหตุน้ัน ตอมาในป ๒๕๑๕ ก็ไดมีพระราชบัญญัติ
เปล่ียนชื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ เปนคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
เรารูจักคณะกรรมการน้ีมาโดยบางทีก็ติดชื่อเกา ไปเรียกกันวา
สภาพัฒน ซึ่งท่ีจริงเปลี่ยนชื่อไปแลว สภาพัฒนเวลาน้ีไมมี มีแต
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  



๓๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตอจากน้ันก็ตามดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ แลวก็ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. 
๒๕๒๐-๒๕๒๔ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙ ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. 
๒๕๓๐-๒๕๓๔ แลวก็มาฉบับท่ี ๗ คือ ฉบับปจจุบันน้ี พ.ศ. 
๒๕๓๕-๒๕๓๙  

ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติน้ี เปนท่ีนา
สังเกตวา ในแผนที่ ๒ ซ่ึงมีคําวาสังคมเพ่ิมเขามาน้ี ไดเริ่มมีการพูดถึง
การพัฒนาดานสังคม จึงมีการกลาวถึงเรื่องศีลธรรมและวัฒนธรรม
ดวย แตก็ไมไดมีการระบุไวชัดเจน ไมมีขอกําหนดวิธีการในเชิงปฏิบัติ  

ตลอดเวลาชวงน้ี การพัฒนาก็ดําเนินไป  เวลาก็ผานไป 
ประเทศไทยก็ตาม โลกก็ตาม ก็ไดประสบปญหาทางดานจิตใจ
และสังคมเพ่ิมมากขึ้น  

ถึงตอนน้ีแหละจึงทําใหมีการเปล่ียนแปลงในนโยบายของ
รัฐจริงจังขึ้น เทากับถูกเหตุรายบีบคั้นจึงทําใหตองแกไข โดยท่ีวา
แมเราจะไมสนใจในเร่ืองของการพัฒนาทางดานจิตใจ แตสภาพ
ความเส่ือมโทรมท่ีเกิดขึ้นไดปรากฏชัดมากในชวง พ.ศ.ท่ีกลาว
มาน้ัน จนกระท่ังถึงแผนฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ จึงไดมี
การกลาวชัดเจนใหมีแผนพัฒนาวัฒนธรรมดานจิตใจ โดยท่ี
ไมใชเปนเพียงกลาวถึงนโยบายเฉยๆ หรือเปนเพียงวัตถุประสงค 
แตมีแผนในเชิงปฏิบัติการดวย  

พูดไดวามีการพัฒนาทางดานจิตใจ โดยถือเปนเรื่อง
สําคัญอยางจริงจัง ตั้งแตแผนฉบับท่ี ๖ ซึ่งมุงใหหนวยงานหลาย
ฝายของรัฐมารวมกันทํา โดยกําหนดยุทธการในการพัฒนา
วัฒนธรรมดานจิตใจขึ้นมาใหชัดเจนดวย   
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สวนอีกดานหน่ึงก็คือส่ิงแวดลอม ในระยะน้ี ปญหาเร่ือง
ส่ิงแวดลอมคอยๆ ปรากฏข้ึน แตประเทศไทยยังไมตระหนัก 
เพราะฉะน้ัน การคิดแกปญหาส่ิงแวดลอมจึงยังไมมีความชัดเจน
ขึ้นมา ตางกับระดับโลกท่ีระยะน้ันไดมีการเคล่ือนไหวในเรื่อง
ปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมกันมากแลว  

ในเร่ืองส่ิงแวดลอมน้ัน เราเพ่ิงเริ่มพูดถึงในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ แต
ก็เปนเพียงเรื่องของการไปตามกระแส คือ ในฐานะท่ีประเทศ
ไทยเราเปนสังคมหน่ึง และเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา เปน
ประเทศเล็กๆ ท่ีอยูในกระแสการพัฒนาของโลก เราก็พลอยตาม
เขาไปดวย โดยเฉพาะคนไทยเรากลาวไดวามีคานิยมในการท่ีจะ
ตามความเจริญของตะวันตก หรือประเทศอุตสาหกรรมอยูแลว 
เพราะฉะน้ัน วิถีทางการพัฒนาของเราจึงดําเนินไปตามการ
พัฒนาของประเทศที่เปนประเทศอุตสาหกรรม หรือประเทศท่ี
พัฒนาแลวในตะวันตก  

แตมีขอสังเกตวา แทนท่ีจะตามทันเขาในขณะน้ันๆ เรา
กลับไปตามลาหลังเขาอยูในอดีตท่ีเขาละเลิกหรือจะท้ิงไปแลว 
เปนไปไดหรือไมท่ีประเทศไทยเราไมคอยมีแนวความคิดท่ีจะเปน
ผูนําเองเลยในการท่ีจะทําการพัฒนา  

เปนอันวากระแสการพัฒนาของเราไดเปนไปตามกระแส
การพัฒนาของโลก และตามประเทศท่ีพัฒนาแลวเรื่อยไป ชนิดท่ี
ตามอยูหางไกลออกไปในอดีต  

น้ีคือเรื่องของประเทศไทย ท่ีมาบรรจบกับการพัฒนาของ
โลก จึงขอหยุดเร่ืองประเทศไทยไวแคน้ีกอน ถือวามาบรรจบกันแลว   
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บานเมืองพัฒนา 
แตชีวิตและสังคมกลับหมักหมมปญหา 

ตอ ไปนี้ ก็ ย อนก ลับมาพูด เ รื่ อ งการ พัฒนา ท่ียั่ งยื น 
(sustainable development) ท่ีพูดใหฟงคราวๆ วาเกิดขึ้นมา
จากการท่ีการพัฒนาของโลกไดทําใหผูคนประสบปญหาสังคม
และจิตใจมาตามลําดับ จนกระท่ังมาเจอปญหาสภาพแวดลอม
เขาจึ งทนไม ไหว  ทําใหตองคิด เป ล่ียนแปลงวิธีการและ
กระบวนการพัฒนากันใหม  แลวก็ เกิดการพัฒนาท่ียั่ งยืน 
(sustainable development) ขึ้น ท้ังหมดน้ีเปนอยางไร ถึงเวลา
ท่ีจะตองตอบ  

เพราะฉะน้ัน ในท่ีน้ีจึงจะพูดถึงเรื่องของปญหาท่ีนํามาสู
การเกิดขึ้นของการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development)  

ในเร่ืองการพัฒนาน้ี เราก็รูกันอยูแลววา ประเทศ
อุตสาหกรรมเปนผูนํา และในบรรดาประเทศเหลาน้ัน ประเทศท่ี
มีความเจริญทางดานวัตถุพรั่งพรอมอยางเห็นชัด โดยเฉพาะท่ี
ประเทศไทยเราตามอยางอยูมาก หรือเอาเปนแบบอยางมาก ก็
คือประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประเทศสหรัฐอเมริกา พรอมท้ังประเทศท้ังหลายท่ีได
พัฒนาแลวน้ี เมื่อพัฒนากันไปๆ ก็มาถึงจุดหน่ึงท่ีไดประสบ
ปญหาท่ีพูดไปแลวขางตน คือปญหาสังคมและปญหาทางดาน
จิตใจโผลมากขึ้นๆ  
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ในประเทศอเมริกาน้ี ปญหาสังคมไมไดลดลงเลย กลับมี
แตมากขึ้น ท้ังเรื่องของความเส่ือมทางศีลธรรม ปญหาเยาวชน 
เรื่องอบายมุข ปญหาการติดส่ิงเสพติด ปญหาความรุนแรงและ
อาชญากรรม การแบงแยกเชื้อชาติแบงผิว ปญหาเหลาน้ีระบาด
ไปในประเทศตางๆ จนท่ัวโลก  

ประเทศอเมริกาเองในปจจุบัน ก็ย่ําแยทางเศรษฐกิจดวย 
มีปญหาเร่ืองความยากจน และการไมมีงานทํา สวนในหลาย
ประเทศก็มีชองวางระหวางคนมีกับคนจนหางกันมาก และปญหา
ท่ัวไปขณะน้ีก็คือการกอการราย  การขัดแยงระหวางกลุม 
ระหวางชาติศาสนา ระหวางผิวพรรณ ระหวางประเทศ มีการ
สงคราม แมวาสงครามในระดับนิวเคลียรตอนน้ีคนจะกลัว
นอยลง แตก็มีสงครามยอยในประเทศตางๆ มากมาย  

อันน้ีเปนปญหาสังคมที่มีมากในยุคท่ีเปนมา คือในยุค
อุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว  

เมื่อมองแคบเขามา ก็เจอกับปญหาของชีวิตของมนุษย 
โดยเฉพาะปญหาในดานจิตใจ ประเทศท่ีเจริญแลวมีปญหา
จิตใจมาก คนท้ังหลายมีจิตใจเรารอน มีความกระวนกระวาย มี
ความกลุม กังวล มีความเครียดสูง มีความเหงาความวาเหว คน
มากขึ้น แตบุคคลโดดเดี่ยวยิ่งขึ้น มีความรูสึกแปลกแยก เปนโรค
จิตโรคประสาทมากข้ึน ฆาตัวตายมากข้ึน จิตใจเปราะบาง ชีวิต
ไมมีความหมาย น้ีก็ดานหน่ึง   

หันมาดูทางดานกาย ซึ่งเปนอีกสวนหน่ึงของชีวิต แมวาจะ
มีการพัฒนามากขึ้น เรามีความสามารถในการบําบัดรักษา
กําจัดโรคระบาดตางๆ ไปไดมากมาย แตก็มีโรคใหมๆ เกิดขึ้นมาท่ี
รายแรง ซึ่งก็เปนเรื่องท่ีทําใหเกิดปญหาแกมนุษยเปนอยางมาก   
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โรคแปลกๆ เหลาน้ันเกิดจากการใชชีวิตผิดธรรมชาติบาง 
เปนโรคท่ีเกิดจากจิตใจท่ีมีความทุกขบาง เกิดจากธรรมชาติ
แวดลอมเสีย เชนสารเคมีท่ีปะปนในสิ่งแวดลอมและในอาหารท่ี
กินเขาไปบาง  จากความวิปริตทางสังคมหรือศีลธรรมวัฒนธรรม
บาง มีท้ังโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ตลอดกระท่ังมะเร็ง ตับ
อักเสบ โรคแพอากาศ จนถึงโรคเอดส แลวยังมีการฟนขึ้นมาของ
โรคท่ีเคยหายไปแลว หรือแทบจะไมมีแลว ก็กลับฟนขึ้นมาอีก 
โรคอหิวาตกลับมาอีก และท่ีรายมากกําลังกลับมา ก็คือวัณโรค 
ซึ่งกลับไปเกิดในอเมริกาเสียดวย เวลานี้อเมริกาหว่ันวิตกปญหา
วัณโรคท่ีกลับฟนตัวขึ้นเขามาหนุนโรคเอดส   

ปรากฏการณท้ังหลาย ท่ีแสดงถึงความเส่ือมโทรมทาง
ศีลธรรม ทางจิตใจ พรอมท้ังทางสังคมและทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนการหาทางออกตางๆ จะมีใหเห็นเปนระยะ เชนในชวง 
พ.ศ. ๒๕๐๔ ในประเทศอเมริกา และในประเทศตะวันตกท่ัวไป ได
เกิดชุมชนฮิปป (hippies) ขึ้นมา คนในยุคหลังๆ อาจจะไมคอยได
พบ แตอาจจะเคยไดยิน  

พวกฮิปปน้ีระบาดมากในอเมริกา เปนปฏิกิริยาตอสภาพ
สังคมท่ีพัฒนาแลว ท่ีไมอาจใหความหมายท่ีแทจริงแกชีวิต 
ถึงแมจะมีวัตถุเจริญพรั่งพรอม แตการหาความสุขทางวัตถุ ไม
ทําใหมีความสุขไดจริง ยิ่งเสพมาก เพ่ือจะใหถึงความสุขเต็มท่ี ก็
กลับจบลงดวยความรูสึกมัวหมอง เหมือนกินของหวาน เมื่อ
อรอยมาก ก็กินเขาไปจนเต็มท่ี แตแทนท่ีจะสุขเต็มท่ี กลับจบลง
ดวยความอืดเฟออ้ือตื้อ  
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คนหนุมสาวจํานวนมากไมพอใจ และเบ่ือหนายตอสภาพ
ความเจริญแบบสมัยใหม เขามองไมเห็นวาวัตถุตางๆ ท่ีสราง
ขึ้นมาจะทําใหเกิดความสุขท่ีแทจริง ชีวิตไมมีความหมาย 
วัฒนธรรมหรือระเบียบของสังคมท่ีแสวงวัตถุน้ัน มีกันไปทําไม 
ยุงยาก ไมเปนธรรมชาติ ไมไดเรื่องไดราว พวกน้ีปฏิเสธสังคม ละ
ท้ิงสังคม เชน เห็นวาการแตงตัวผูกเนคไท ใสเส้ือสากล ไมมี
ความหมาย เปนทุกขเดือดรอนเปลาๆ ถอดออกเสียก็หมดเรื่อง 
ไมตองไปใสมัน นอนกลางดินกินกลางทรายคลุกฝุนมีความสุข
ดีกวา พวกฮิปปมีปรัชญาแบบน้ัน จึงปฏิเสธสังคมไมเอาระเบียบ
แบบแผนอะไรท้ังน้ัน เพราะฉะน้ันก็ปลอยผมเผายาวรุงรัง ไม
ตองอาบนํ้า แลวก็ใสเส้ือผาขะมุกขะมอม ไมตองซักตองรีด กิน
อยูหลับนอนตามสบาย ตั้งกันขึ้นเปนคอมมูน (commune)  

ในป ๒๕๑๗ มีสถิติวา ในอเมริกาเหนือ มีชุมชนคอมมูน
ของพวกฮิปปในชนบท ถึง ๑,๐๐๐ คอมมูน สวนในเมืองมี ๒ 
เทา คือประมาณ ๒,๐๐๐ คอมมูน แลวระบาดมาทางประเทศ
แถบตะวันออกดวย ไปไหนก็เจอฮิปปมากมายในระยะน้ัน  

อันน้ีก็เปนปรากฏการณอยางหน่ึงท่ีคนถึงกับปฏิเสธสังคม 
เรียกวาไปสุดโตงตรงขาม ไมเอาแลวความเจริญทางวัตถุท่ีสราง
ขึ้น อารยธรรมสมัยใหมน้ีไมมีความหมาย พวกน้ีปฏิเสธส้ินเชิง 
อยูอยางคนยุคโบราณสมัยบุพกาลดีกวา มีความหมายเปนจริง
ตามธรรมชาติและเปนสุขกวา น้ีเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในสังคม   

ตอมา ปฏิกิริยาอยางน้ีก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ เชนขบวนการ
หริกฤษณะ ซึ่งลวนแตเปนหนุมสาวชาวอเมริกัน  
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พวกหริกฤษณะน้ีจะแตงตัวอยางนักบวชฮินดู นุงผา
คลายๆ โจงกระเบน หรือแบบโธตี เปนผาบางๆ สีสม และโกนหัว
ไวหางเปยยาว แลวก็เขียนหนาแปลกๆ เอากลองยาวหอยคอเขา
แลวก็พากันไปเตนตามสี่แยก หรือตามถนน ท่ีมีชุมชนขนาด
ใหญ มือตีกลองยาวไป ปากก็รอง “หเร รามา ๆ ๆ” 

พวกหริกฤษณะน้ีเกิดจากอินเดีย โดยนักบวชฮินดูชื่อวา
ภักติเวทานตะ สวามี ประภูปทะ เขามาในสหรัฐอเมริกาเมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๐๘ (ค.ศ. 1965) โดยมีเงินในกระเปา ๘ เหรียญ
ดอลลารเทาน้ันเอง เมื่อเขาไปแลวก็สามารถเรียกรองความสนใจ
จากฝรั่งหนุมสาวได จนกระท่ังมีรายไดร่ํารวยมหาศาล ตอมามี
วัดหริกฤษณะเกิดขึ้นประมาณ ๔๐ แหง มีสานุศิษยเปนหมื่น น้ี
เฉพาะในประเทศอเมริกา ประเทศอ่ืนๆ ไมพูดถึง  

พวกหริกฤษณะน้ีเปนขบวนการอันหน่ึง ซึ่งเปนตัวอยาง
ของความสนใจศาสนาตะวันออกท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมากมาย 
โดยเฉพาะการต่ืนในเรื่องสมาธิ 

หันมาดูประเทศไทยในยุคท่ีผานมาน้ี คนไทยเราหันไปหา
ความเจริญสมัยใหม โดยมองออกไปตางประเทศแลวก็หันมาดู
ถูกวัฒนธรรมของตนเอง  คําวา  สมาธิ คําวา  สมถะ  คําวา 
วิปัสสนา น้ีคร่ําครึ ไมมีความหมายเลยสําหรับคนไทยในยุคน้ัน 
แตพอฝรั่งสนใจเรื่องสมาธิ เรื่องวิปสสนาขึ้นมา คนไทยก็เอาบาง 
ตอนหลังน้ี คนไทยสนใจสมาธิ คําวาสมาธิกลับมีความหมาย
เปนคําสําคัญ มีคุณคา หรือแมกระท่ังโกหรูขึ้นมาอีก  

กลายเปนวา เรานี้ตามฝรั่งกันมาตลอด แมแตจะสนใจ
เรื่องของตัวเอง ก็ยังตองไปสนใจตามฝรั่ง  
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โยคะก็ไดรับความสนใจตอเน่ืองมาจนกระท่ังปจจุบัน หรือ
อยางมหาฤาษีมเหษโยคี เขาไปในประเทศอเมริกา ก็ทําใหเกิด
ขบวนการสมาธิใหมเรียกวา Transcendental Meditation หรือ 
TM ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ.1959) แตดังขึ้นมาในป พ.ศ. 
๒๕๑๐ (ค.ศ.1967) เพราะวาพวก Beatles ซึ่งเปนนักดนตรี 
นักรองเพลงท่ีมีชื่อเสียงในระยะน้ัน ซึ่งคนสนใจนิยมกันมาก 
พวกน้ีไปหา TM ก็ยิ่งทําใหคนท่ัวไปพลอยนิยมไปดวย นับวาเปน
ขบวนการอีกพวกหน่ึงท่ีไปจากตะวันออก   

แมแตศาสนาคริสตก็ยังไปจากตะวันออกก็มี สวนทางกับ
ศาสนาคริสตของเดิม เปนขบวนการศาสนาคริสตนิกายใหม ท่ี
ศาสนาคริสตดวยกันในประเทศตะวันตกไมยอมรับ ไดแก
พวกซันยังมูน (Sun Myung Moon) ซึ่งยังมีอิทธิพลอยูจนกระท่ัง
ปจจุบันน้ี เขาบอกวาพวกซันยังมูนน้ีเขาไปทํารายไดเฉพาะใน
ประเทศอังกฤษปเดียว ใน พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒ มีรายไดลาน
ปอนด ตัวซันยังมูนเองก็ไปถูกคดีติดคุกอยูในอเมริการะยะหนึ่ง 
แลวแกก็ออกจากคุกมา มีรายไดมากมาย กิจการใหญโตขึ้นๆ  

นอกจากน้ีก็มีลัทธิอ่ืนๆ เกิดมากมายเร่ือยมากระท่ังปจจุบัน 
แมแตประธานาธิบดีเคนเนดี (John F. Kennedy) ท่ีถูกยิง
เสียชีวิต ก็ทําใหเกิดลัทธิบูชาเคนเนดีขึ้นมา มีการเชื่อวาลัทธิน้ี
สามารถติดตอกับวิญญาณของเคนเนดีใหมารักษาโรครายแรงได   

ท้ังหมดน้ีเปนตัวอยาง ใหเห็นวาเรื่องอยางน้ีไมเปนไป
เฉพาะในประเทศไทย แตในประเทศตะวันตกก็ไดเปนแลว เอา
มาเลาใหฟงเพ่ือจะไดรูจักประเทศตะวันตกบาง วาเปนอยางไร 
ปจจุบันน้ีในประเทศอเมริกาท่ีกําลังเดนก็คือพวกขบวนการหรือ
ลัทธิ New Age ตางๆ  
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เมื่อธรรมชาติที่แวดลอมเปนปญหา  
การพัฒนาก็มาถึงจุดวิกฤต 

ท่ีวามาน้ีเปนเรื่องของวิกฤตการณดานวัฒนธรรมหรือทาง
สังคมและดานจิตใจ  แลวก็มาลงทายท่ี วิกฤตการณทาง
สภาพแวดลอม  

อยางท่ีบอกเมื่อกี้แลววา ปญหาสังคมและปญหาจิตใจมี
ขึ้นมา ก็ยังพออยูกันไปได โลกยังพอเปนท่ีอาศัยได เมื่อตรงน้ีอยู
ไมได ก็ไปอาศัยตรงโนนอยูตอไป พอหลบเล่ียงกันไป แตพอ
มาถึงปญหาสภาพแวดลอมน้ี มันกลายเปนวา ตัวโลกเองท่ีเรา
อยูอาศัยน้ีมันจะพินาศ ก็เลยตกใจกันใหญ คราวน้ีจึงรูสึกวา
จะตองเอาจริงเอาจัง ก็ตื่นตัวกันขึ้นมา  

แตท่ีจริงปญหาสภาพแวดลอมเกิดมานานแลว และไดเคย
พูดรายละเอียดไวท่ีอ่ืนบางแลว เพราะฉะน้ันในท่ีน้ีไมจําเปนตอง
พูดอีก แตจะไมพูดเสียเลยก็ไมดี จึงจะพูดใหเห็นนิดหนอย  

โดยสรุป ปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมน้ี รวมแลวก็เปน
ปญหา ๒ อยาง คือ 

๑. ของดี ท่ีมีอยูในโลก  ก็ถูกผลาญใหหมดไป  อาจจะ
เรี ยกว า เปนปญหาประ เภทความร อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติ พูดงายๆ วา ส่ิงดีท่ีมีอยู ก็หมดไป  

๒. ส่ิงท่ีเสีย ก็ถูกระบายใสใหแกโลก  

หมายความวา คนเราน้ีเอาของดีท่ีมีอยูในโลกมาใชให
หมดไป และพรอมกันน้ัน กิน ใช ของเขาหมดไปไมพอ ยังแถม
ระบายของเสียใสใหโลกเสียดวย  
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ก็เลยเกิดปญหา ๒ อยาง คือ ของดีก็ผลาญใหหมดไป ของ
เสียก็ยัดใสใหแกโลก  

ปญหาไมอยูแคน้ัน แตมันไปเกี่ยวเน่ืองกับองคประกอบท่ี 
๓ คือประชากรดวย เพราะประชากรของโลกมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ
ประชากรย่ิงมาก ก็ยิ่งลางผลาญทรัพยากรมากข้ึน และยิ่ง
ระบายของเสียใสใหโลกมากขึ้น  

เพราะฉะน้ัน เรื่องน้ี สรุปแลวก็เปนปญหาสามเสา คือ 

๑. ผลาญของดีใหหมดไป 
๒. ระบายของเสียใสใหแกโลก 
๓. ประชากรยิ่งมากขึ้น ปญหาท้ังดานผลาญของดีและ
ระบายของเสีย ก็ยิ่งแรงหนักขึ้น 

ขอยกตัวอยาง เขาใหสถิติวา ปาเปนทรัพยากรสําคัญของ
โลก ปาน้ันหมดไปปละ ๑๐๕ ลานไร พ้ืนท่ีเพาะปลูกกลายเปน
ทะเลทราย ปละ ๓๖ ลานไร พันธุ สัตวพันธุ พืช สูญไปปละ
ประมาณหาพันชนิด หรือ 5,000 species  

เพราะปาถูกทําลาย ก็มีอุทกภัยคือนํ้าทวมบอยขึ้น และ
รุนแรงขึ้น พรอมกับท่ีเกิดภาวะขาดแคลนนํ้า บอยขึ้นและรุนแรง
ข้ึนดวย เน่ืองจากนํ้าเหือดหาย แมนํ้าและแหลงนํ้าท้ังหลายแหงไป 
หรือมีปริมาณนํ้านอยลง มีภัยแลงมากข้ึน อยางประเทศไทยปจจุบัน
น้ี แมแตถิ่นท่ีเคยอุดมสมบูรณ ก็มีการขาดแคลนนํ้า ชนิดท่ีไม
นาจะเกิดมี ซึ่งคนไทยสมัยกอนคงนึกไมออกวาจะเกิดมีขึ้นได  

น้ีเปนตัวอยางในดานของการผลาญของดีท่ีมีอยู   
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ปญหาท่ี ๒ คือการระบายของเสียแกโลก ซึ่งเกิดขึ้นท้ังจาก
การผลิตและการบริโภค เวลาเราผลิตอะไร เชนทําสินคาจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากเอาทรัพยากรธรรมชาติมาทําลาย
แลว เราก็ปลอยของเสียเชนควันขึ้นไป เปนการระบายของเสีย
ใหแกโลก พอถึงเวลาบริโภค ก็เกิดเปนขยะเอาไปใสใหแกโลกอีก 
เปนอันวา ไมวามนุษยจะผลิตหรือบริโภค โลกน้ีตองถูกทํารายรับ
แตของเสียท้ังน้ัน  

คําวา “ผลิต” ท่ีถือวาเปนการสรางในความหมายของ
มนุษย กลายเปนการทําลายธรรมชาติ เพราะฉะน้ัน เวลาน้ีเมื่อ
มนุษยพูดวาสราง ก็แปลวาเขากําลังทําลาย จึงตองเขาใจ
ความหมายของคําวาสรางกันใหม วาการผลิตท่ีเปนการสราง
ทางเศรษฐกิจน้ี มีความหมายอยางหน่ึงวาเปนการทําลายดวย 
โ ดย เ ฉพาะกา ร ทํ าลายธ ร รมชาติ  เ พ ร าะนอกจาก ใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหหมดเปลืองไปแลว ก็ทําใหของเสียเกิดขึ้น
มากมาย มีมลภาวะ (pollution) มีสารเคมีท่ีเปนพิษ เกิดชองโหว
ในชั้นโอโซนท่ีอยูเหนือโลกขึ้นไปโดยเฉพาะท่ีขั้วโลก และมี
ปญหาเรื่องขยะตางๆ ตลอดจนกากนิวเคลียร 

ของเ สียพวกหน่ึง ท่ี เปน อันตรายมาก  คือแกส  เชน 
คารบอนไดออกไซด ซึ่งเมื่อปลอยขึ้นไปในบรรยากาศ ก็ทําให
เกิดปญหามากมาย ปญหาหน่ึงคือ ทําใหเกิดฝนนํ้ากรด  

ฝนซึ่งเปนธรรมชาติท่ีดีท่ีเราเคยอาศัย แตเดี๋ยวน้ีชักจะ
อาศัยไมได กลายเปนของไมบริสุทธิ์ และมีอันตรายไปเสียแลว 
เพราะถูกแกสจากโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนตแลว 
กลายเปนฝนนํ้ากรด ท่ีทําอันตรายแกโลกมาก  
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ตามสถิติเกา ในป ๒๕๒๙ ฝนนํ้ากรดทําใหยุโรปเสียปาไป 
๑๙๐ ลานไร ซึ่งเปน ๑ ใน ๕ ของปาท้ังหมดในยุโรป เฉพาะใน
เยอรมันตะวันตกหมดปาไปเกินครึ่งหน่ึง และฝนนํ้ากรดก็ทําให
ทะเลสาบกลายเปนทะเลสาบตาย คือเปนทะเลสาบท่ีไมมีสัตวมี
ชีวิตอาศัยอยูได ในสหรัฐอเมริกาภาคตะวันออก ทะเลสาบตาย
ไป ๒๐๐ แหง ในประเทศแคนาดา ทะเลสาบตายไป ๒๔๐ แหง 
ในสวีเดน ตายไป ๑,๘๐๐ แหง ชั้นโอโซนก็เกิดชองโหวขึ้นมา
รวดเร็ว ๒ เทาของท่ีนักวิทยาศาสตรไดประมาณหรือคาดไว   

การเกิดชองโหวของชั้นโอโซนในบรรยากาศน้ี ก็จะทําให
เกิดปญหาโรคภัยไขเจ็บ และปญหาการเกษตร ทําใหชีวิต
ท้ังหลายถูกกระทบกระเทือน เชนในเรื่องโรคภัยไขเจ็บ ก็จะเกิด
เปนโรคมะเร็งผิวหนัง ในสหรัฐฯ อีกครึ่งศตวรรษ ประมาณกันวา
จะมีคนเปนโรคมะเร็งผิวหนัง ๒๐๐,๐๐๐ ราย อยางน้ีเปนตน  

อีกปญหาหน่ึง ท่ี สําคัญ  ก็คือปญหาขยะ  ซึ่ งมากขึ้น
จนกระท่ังโลกน้ีจะเต็มไปดวยขยะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ค.ศ. 
1987) เรือขนขยะลําหน่ึงชื่อ Mobro ออกจากเกาะ Long Island 
ในเมืองนิวยอรก ว่ิงเท่ียวหาท่ีท้ิงขยะประมาณเกือบ ๑๐,๐๐๐ 
กิโลเมตร กวาจะท้ิงได (เขาบอกไวจํานวนถวนๆ วา ๙,๖๐๐ 
กิโลเมตร) เปนครั้งแรกท่ีทําใหประเทศอเมริกาเร่ิมตื่นตัววา บัดน้ี
ภัยขยะรายแรงถึงอยางน้ีแลว  

แลวก็ไมส้ินสุดแคน้ัน ในปตอมา ๒๕๓๑ เรืออีกลําหน่ึงชื่อ 
Pelicano บ ร ร ทุ ก ขี้ เ ถ า มี พิ ษ จ า ก เ มื อ ง ฟ ล า เ ด ล เ ฟ ย 
(Philadelphia) ในประเทศอเมริกา ไปหาท่ีท้ิงขยะ ๑๓ ลาน
กิโลกรัม ในประเทศตางๆ แตไมมีใครรับ หาอยู ๒ ปจึงท้ิงไดแลว
กลับมาประเทศของตัว  
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ปเดียวกันน้ัน Al Gore คือรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๓๖) เขียนเลาวา เรือชื่อ Khian Sea บรรทุก
ขี้เถาพิษ ๑๕,๐๐๐ ตัน จากเมืองฟลาเดลเฟยเหมือนกัน เท่ียว
รอนเรไปในทะเลคาริบเบียน (Caribbean) และแอฟริกาตะวันตก 
แลวก็มาถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast 
Asia) คือดินแดนแถบประเทศไทยของเราน้ี เดินทางเรรอนอยู ๒ 
ป จึงกลับไปประเทศอเมริกา ท้ิงขยะสําเร็จ แตไมบอกวาท้ิงท่ี
ไหน หวังวาคงไมใชประเทศไทย น่ีก็เปนตัวอยาง   

เวลาน้ี ในอเมริกา ปญหาเร่ืองขยะกําลังรายแรงมาก 
อเมริกาจึงไดไปทําสัญญากับหมูเกาะมารแชลล (Marshall) ใน
มหาสมุทรแปซิฟก (Pacific) ใหเปนท่ีท้ิงขยะแหงหน่ึง หมูเกาะ
มารแชลลน้ียากจน ก็รับเงิน  

ขอเลาซ้ําอีกทีหน่ึงคือ เรื่องท่ีกรีนพีซ (Green Peace) หรือ
องคการสันติภาพเขียว ซึ่งเปนองคการรักษาสภาพแวดลอม ได
เปดเผยวา ประเทศอเมริกาไดไปทําสัญญาตกลงกับประเทศจีน 
จะเอาขยะไปท้ิง ประเทศจีนก็ตกลง แตใหเอาไปทิ้งท่ีประเทศ
ทิเบต ท่ีอยูใตการปกครองของตน เมื่อกรีนพีซเปดเผยออกมา
อยางน้ี ประเทศอเมริกาก็เลยอาย ตองถอย ไมไดไปท้ิง   

 ปญหาขยะน้ีมากมายใหญโต ถึงกับตองจัดเปนการ
ประชุมระดับโลก พวกประเทศในแอฟริกา ก็เปนแดนหน่ึงท่ีรับ
ขยะจากประเทศพัฒนาแลว เคยมีการประชุมระดับนักการเมือง
ผูใหญในแอฟริกา ซึ่งไดมีการตอวาประเทศท่ีพัฒนาแลว วาการ
สงออก (export) ขยะน้ีไมดี  
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เวลาน้ีก็มีคําวา waste export เกิดขึ้น คือการสงขยะเปน
สินคาออก ซึ่งเปนสินคาออกชนิดใหม ผูนําชาติในแอฟริกา บาง
ทานไดประณามการกระทําอยางน้ีวาเปนจักรวรรดินิยมขยะ 
(waste-imperialism) นับวาเปนจักรวรรดินิยมชนิดใหม   

ปญหาขยะน้ีกําลังเปนเรื่องท่ีหนักอกหนักใจมากแก
ประเทศอยางอเมริกา ซึ่งยังคิดหาทางไมออกวาจะทําอยางไร  
เพราะวาท่ีท้ิงขยะในอเมริกามีประมาณ ๒๐,๐๐๐ แหง (เรียกวา 
landfill) ก็เต็มไปแลว ๑๕,๐๐๐ แหง เหลืออีก ๕,๐๐๐ แหง และ 
๕,๐๐๐ แหงท่ีเหลืออยูน้ัน ก็ไมอยูในสภาพท่ีวาเพ่ิงเริ่มท้ิง แตท้ิง
กันมานาน อีกไมชาก็จะเต็ม แลวก็จะไมมีท่ีท้ิง ปญหาตางๆ 
เหลาน้ีมีแตเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมในอัตราความเร็วท่ีมากยิ่งขึ้นดวย  

อน่ึง เรื่องของภัยจากสารเคมีตางๆ จากโรงงานท้ังหลาย ก็
มากข้ึน ซึ่งเราไดยินกันอยูเปนระยะๆ บางเรื่องก็เปนเหตุการณ
ใหญ อยางเรื่องเรือ Exxon Valdez ซึ่งเปนเรือบรรทุกนํ้ามัน ได
ไปชนหินโสโครกแลวอับปางท่ีอลาสกา (Alaska) น้ัน ทําใหเกิด
ความสูญเสียตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก  

อีกเหตุการณหน่ึง ซึ่งเปนอุบัติเหตุครั้งใหญคือ ใน พ.ศ. 
๒๕๒๗ ท่ีเมืองโภปาล (Bhopal) ประเทศอินเดีย มีแกสพิษรั่ว
จากโรงงานยูเนียน คารไบด (Union Carbide) ท่ีอเมริกาไปต้ัง
เปนโรงงานผลิตยาฆาแมลง แตไดกลายเปนสถานที่ฆาคนตาย
ไป ๕,๐๐๐ คน ตาบอดเปนตนอีก ๒๐๐,๐๐๐ คน  

อีกกรณีหน่ึง คือ ๒ ปตอมา ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงงาน
ปฏิกรณนิวเคลียรท่ีเชอรโนบิล (Chernobyl) ไดระเบิดขึ้น ทําให
คนตองอพยพท้ิงถิ่นไป ๑๕๐,๐๐๐ คน  
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คราวน้ัน รัฐประกาศใหบริเวณโดยรอบเปนท่ีประชาชนอยู
อาศัยไม ได  ๑๐ ,๐๐๐  ตารางกิ โล เมตร  เมื่ อระ เ บิดแล ว
กัมมันตภาพรังสีก็กระจายไปกับกระแสลมไกลถึง ๑,๕๐๐ 
กิโลเมตร ทําใหประเทศท้ังหลายในยุโรปพากันเดือดรอน คนไม
สามารถอาบนํ้า และตองระวังเรื่องเส้ือผาเคร่ืองนุงหม อาหาร
การ กิน  จนกระ ท่ั งต องห าม สินค าจากยุ โ รปตะ วันออก 
นอกจากน้ันยังประมาณกันวา คนในยุโรปตะวันตก ท่ีติดพิษภัย
จากกัมมันตภาพรังสีน้ี จะเปนมะเร็งตาย ๒๑,๐๐๐ คน  

เน่ืองจากภัยอยางน้ี ในปจจุบันจึงเกิดมี refugees คือผูล้ี
ภัยชนิดใหมขึ้นมา แตกอนน้ีเรามีผูล้ีภัยสงคราม ผูล้ีภัยการเมือง 
และผูล้ีภัยอะไรตางๆ แตเดี๋ยวน้ีมีผูล้ีภัยชนิดใหม เขาเรียกวา 
environmental refugees แปลวาผูล้ีภัยสภาพแวดลอมเสีย อัน
น้ีก็เปนส่ิงใหม ท่ีโลกในสมัยกอนไมรูจัก แตนับวันส่ิงรายเหลาน้ีก็
จะทวีขึ้นทุกที  

นอกจากน้ัน ในดานความเปนอยูของผูคนท่ีเกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอม เชนอากาศ เวลาน้ีอุณหภูมิในโลกก็สูงขึ้น ดินฟา
อากาศฤดูกาลก็ผันผวนปรวนแปร กระแสลมก็เปล่ียนทิศ อยาง
ขณะน้ีก็เกิดเปนฤดูฝนขึ้นมาทามกลางฤดูรอนในประเทศไทย
เปนตน ผูคนก็สุขภาพเส่ือม มีโรคภัยไขเจ็บ อากาศเสีย นํ้าเสีย 
และมีสารปะปนในอาหารเปนอันมาก   

ท้ังหมดน้ีก็เปนปญหาท่ีรวมอยูในเรื่อง ๒ อยางเมื่อกี้ ท่ีจัด
หมวดหมูไว คือ ของดีท่ีมีอยูในโลก ก็ถูกผลาญหมดไป และของ
เสียท่ีไมเคยมีมากอน ก็ถูกคนเอามาระบายใสใหแกโลก   
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ปญหาสองอยางน้ีเกิดจากใคร ก็เกิดจากคน เพราะฉะน้ัน
องคประกอบท่ี  ๓  ของปญหาสภาพแวดลอม  ก็คือปญหา
ประชากร  ท่ีฝรั่งเรียกวา population แตเขามักมองกันในแงท่ี
ประชากรเพ่ิมมากขึ้นรวดเร็ว จะลนโลก แตท่ีจริงปญหาประชากร
น้ัน มี ๒ อยาง ในท่ีน้ีจึงขอแยกใหดู ปญหาประชากรมี ๒ อยาง
ตามประเภทของประชากร ๒ พวก คือ 

๑) ประชากรในประเทศฝายท่ีกําลังพัฒนา หรือขอใช
ศัพทเกาวาดอยพัฒนา ท่ียากจน พวกหน่ึง ซึ่งเปนฝายโลกท่ี ๓  

๒) ประชากรในประเทศฝายท่ีพัฒนาแลว หรือท่ีร่ํารวย 
พวกหน่ึง โดยเฉพาะพวกท่ีเรียกวาโลกท่ี ๑ 

ประชากร ๒ พวกน้ี ท่ีจริงมีปญหาในการกอความเสียหาย
แกสภาพแวดลอมดวยกันท้ังน้ัน แตในปจจุบัน พวกอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและหนังสือตํารับตํารา ซึ่งเปนของประเทศท่ีพัฒนา
แลว จะเพงเล็งไปท่ีประชากรในประเทศยากจนท่ีกําลังพัฒนาวา
มีการเพ่ิมปริมาณมาก ทําใหเกิดปญหาทรัพยากรเส่ือมโทรม แต
ไมคอยไดดูตัวเองวาประชากรท้ัง ๒ ฝายรวมท้ังพวกตัวเองดวยน้ี 
ลวนทําใหเกิดความเส่ือมเสียแกธรรมชาติของโลกท้ังส้ิน   

ฝายท่ีหน่ึง คือประเทศท่ีกําลังพัฒนา หรือประเทศท่ี
ยากจนในโลกท่ี ๓ น้ัน เปนประเภทท่ีคนมาก แตวาแตละคน
บริโภคนอย และถายของเสียนอย จึงจะเอาแตปริมาณคนอยาง
เดียวเปนเกณฑไมได  

พูดในทางกลับกันวา ฝายท่ีหน่ึง ประเทศยากจน แตละคน
บริโภคนอย ถายเทของเสียนอย แตคนมาก เพ่ิมมาก เพ่ิมเร็ว 
เมื่อรวมแลว จึงกลายเปนบริโภคมาก และถายเทของเสียมาก 
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สวนฝายท่ีสอง คือประเทศท่ีพัฒนาแลว ร่ํารวย แมวาคน
จะนอย แตวาแตละคนบริโภคมาก ถายเทของเสียมาก ผลรวมก็
ออกมาอยางเดียวกันคือ บริโภคมาก และถายเทของเสียมาก 

Al Gore รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ น้ัน ก็เปนนักอนุรักษ
สภาพแวดลอม (environmentalist) คนหน่ึง Al Gore ไดเขียน
หนังสือชื่อวา Earth in the Balance ในหนังสือเรื่องน้ีทานผูน้ีได
เลาใหฟงถึงตัวอยางหน่ึงวา เด็กท่ีเกิดในประเทศพัฒนาแลวท่ี
ร่ํารวย แตละคนบริโภคและถายของเสียใหแกโลก มากกวาเด็กท่ี
เกิดในประเทศยากจนหลายคนรวมกัน หมายความวา คนใน
ประเทศพัฒนาแลว แตละคนกินมากใชมากถายของเสีย
มากกวาคนในประเทศท่ีดอยพัฒนาหลายเทา  

เพราะฉะน้ันก็เลยกลายเปนวา ท้ังสองฝายน้ี ตางก็ระดม
สรางปญหาดวยกัน ประเทศท่ียากจน คนก็มาก ถึงแมแตละคน
กินนอยถายเทของเสียนอย แตเมื่อเอามารวมกันเขา มันก็มาก 
สวนประเทศที่ร่ํารวย คนนอยก็จริง แตละคนกินมากบริโภคมาก 
ก็ซ้ําเขาไป รวมแลวก็มากดวยกันท้ังสองฝาย   

ทีน้ีพูดเปนปญหารวมก็คือ ประชากรของโลกปจจุบันน้ี มี 
๕,๕๐๐ ลานคน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ ๙๒ ลานคน ในบรรดา ๙๒ 
ลานคน ท่ีเพ่ิมในแตละปน้ี ประเทศท่ีพัฒนาแลวคุมประชากรอยู 
(population control) โดยมีการวางแผนครอบครัวอยางดี ก็เลย
ไมคอยมีประชากรเพ่ิม ปรากฏวาในจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมปละ 
๙๒ ลานคนน้ัน ไปเพ่ิมในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ๘๘ ลานคน 
เพราะฉะน้ันเขาจึงเพงความสนใจปญหาประชากรมาท่ีประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนา  
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ท้ังน้ีก็เพราะวา คนท่ีเกิดมากในประเทศท่ียากจนน้ัน เมื่อ
ไมมีอะไรจะกิน ก็ตองไปบุกรุกธรรมชาติ หาท่ีทํากิน ตัดไม
ทําลายปาเพ่ือจะหาเล้ียงชีพ ทําใหสภาพแวดลอมเสียหาย อันน้ี
ก็เปนปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน  

แตยังมีปญหาท่ีซับซอนตอไปอีก ตอนน้ีจะพูดเพียงแคให
เห็นสภาพท่ัวไปในแงตัวเลขกอน ถาคน ๕,๕๐๐ ลานคน ยังมี
ปญหาขนาดน้ี แลวอีก ๕๐-๖๐ ป ประชากรในโลกจะเพ่ิมเทาตัว
เปนหน่ึงหมื่นลานคน จะอยูกันอยางไร 

ทีน้ี ก็ตองพูดตอไปวา การลดอัตราเพ่ิมประชากรก็ไมเปน
หลักประกันท่ีจะแกปญหาได เพราะคนนอยบริโภคมากถายของ
เสียมาก คือประเทศท่ีดอยพัฒนาหรือยากจนน้ัน พอมีอัตราคน
เกิดนอยลง พรอมท้ังมีฐานะดีขึ้น รวยขึ้น ก็กินมากขึ้น ถายเท
ของเสียมากขึ้น มันก็กลับไปมีความหมายเกือบเหมือนเดิม  

เพราะฉะน้ัน ปญหาธรรมชาติแวดลอมน้ี ถาใชวิธีเกา การ
แกปญหาก็ไมเห็นความหวังท่ีจะแกไดสําเร็จ เพราะอะไร? 
เพราะวา แมแตในขณะน้ี ในจํานวนประชากรท่ัวโลกเทาท่ีมีอยู
ในปจจุบัน ไมตองเพ่ิมขึ้นเลย ถาใหมนุษยทุกคนบริโภคและ
ถายเทของเสียเทากับคนอเมริกัน ทรัพยากรธรรมชาติก็ไมพอ 
สภาพแวดลอมก็ทนไมไหว โลกก็ไปไมรอด คนก็อยูไมได จะ
เหมือนอยางท่ีนาย Alan Durning เขียนไววา 

“...จะเอาอย่างความเป็นอยู่แบบบริโภคมากน่ะรึ กว่า
ประชาชาวโลกจะบรรลุ ฝันอเมริกัน  (American 
dream) กันทั่ว พวกเราก็คงจะทําให้โลกน้ีกลายเป็น
แผ่นดินร้างไปเสียก่อนนานแล้ว” (Durning, 16) 
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สิ่งแวดลอมแทของธรรมชาติ กับสิ่งแวดลอมเทียมแหงเทคโนโลยี 
ความขัดแยงที่บีบมนุษยสูทางเลือกใหม 

นอกจากน้ัน เมื่อพูดถึงฝายท้ังสอง คือ ท้ังฝายธรรมชาติ
แวดลอม ท่ีมีปญหาเรื่องของดีหมดไป ของเสียเพ่ิมเขามา และ
ฝายประชากร ท่ีเปนผูกอปญหาทําลายของดี และสรางของเสีย
แลว ก็จะตองพูดถึงอีกส่ิงหน่ึงดวย ไมอาจมองขามไปได ถาลืม
เรื่องน้ีไปเสีย ก็จะขาดส่ิงสําคัญทีเดียว  

ส่ิงท่ีวาน้ี บางทีเรามองไมเห็น เพราะมันอยูนอกขอบเขต
ของธรรมชาติแวดลอม และมันก็ไมใชคน แตส่ิงน้ีแหละเปน
ตัวกลางระหวางคนกับธรรมชาติ ก็คือเทคโนโลยี จึงมีปญหา
เทคโนโลยีขึ้นมาเปนขอท่ี ๔  

เทคโนโลยีเปนตัวกลางท่ีมนุษยใชจัดการกับธรรมชาติ จะ
เห็นไดวา การท่ีโลกจะสูญเสียของดีไป และจะมีของเสียเพ่ิมเขา
มาน้ัน ก็เปนเพราะเทคโนโลยี ท่ีมนุษยเอาไปใชจัดการกับ
ธรรมชาติน้ันเอง   

เทคโนโลยี เปนท้ังอุปกรณของมนุษยในการจัดการกับ
ธรรมชาติแวดลอม และตัวมันเองก็เปนสภาพแวดลอมใหม
สําหรับมนุษยดวย  แตมันเกิด เปนสภาพแวดลอมใหม ท่ี
แปลกปลอมแทรกซอนขึ้นมาบังทับธรรมชาติ  

อยางในหองประชุมวันน้ี แทบจะเรียกไดวาเราอยูใน
สภาพแวดลอมใหมทีเดียว ไมมีส่ิงท่ีเปนธรรมชาติสักเทาไรเลย 
เราอยูในสภาพแวดลอมใหมท่ีเรียกวาสภาพแวดลอมเทคโนโลยี
แทบท้ังน้ัน    
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เทคโนโลยีน้ีเปนตัวกอปญหา ท้ังในแงท่ีวาทําลายของดี 
คือผลาญทรัพยากรท่ีมีอยูใหหมดไป และในการสรางของเสียให
เกิดขึ้น เชน โรงงานอุตสาหกรรม  และรถยนตท่ีปลอยของเสียคือ
ควันพิษไอเสียขึ้นไป อันน้ีเราก็เห็นกันอยูชัดๆ  

แลวบางทีมันก็เปนปญหาตอตัวมนุษยดวย คือนอกจาก
เปนเคร่ืองมือท่ีจะใชจัดการกับธรรมชาติแลว  เทคโนโลยี
บางอยางก็เปนเคร่ืองมือในการจัดการกับมนุษยดวยกันเองดวย 
เชนอาวุธสงคราม ยาพิษ และส่ิงเสพติดท้ังหลาย  

เทคโนโลยีบางชนิด แมวามนุษยจะมุงผลิตมุงใชเพ่ือ
ประโยชนของตัวเอง โดยไมไดตั้งใจจัดการกับธรรมชาติเลย แตก็
กอปญหาแกธรรมชาติแวดลอมโดยมนุษยไมรูตัว 

ตอนน้ีเราไมพูดถึงดานประโยชน ท่ีจริงตองยอมรับวา
เทคโนโลยีมีประโยชนมาก ท่ีเราเจริญมาปจจุบันน้ี ก็ดวย
ประโยชนของมัน แตพรอมกันน้ัน เราจะตองไมมองขามโทษของ
มันดวย และโทษในแงหน่ึงก็คืออันตรายตอวิถีชีวิต  

เทคโนโลยีหลายอยาง นอกจากกอปญหาแกส่ิงแวดลอม
แลว ก็ทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของบุคคล และการ
ดําเนินกิจการหรือระบบแบบแผนของสังคมไปหมด และการ
ดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปอยางผิดธรรมชาติน้ัน ก็กอใหเกิดปญหา
ตามมาอีก ๒ ประการ คือ  

๑. ปญหาตอสุขภาพรางกาย 
๒. การสูญเสียอิสรภาพ เชนทําใหมนุษยไมสามารถอยูดีมี
สุขไดเองโดยลําพัง แตชีวิตตองขึ้นตอเทคโนโลยี   
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ในแงสุขภาพ เชน พิษภัยโดยตรงจากสารหรือจากรังสีของ
มันท่ีมนุษยใชมา โดยรูเทาไมถึงการณ หรือมีความรูไมพอ  
ตัวอยางเชน สาร CFC ท่ีพูดถึงบอยๆ ซึ่งกําลังเปนปญหามาก 
เพราะมันทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ   

มนุษยเคยมีความมั่นใจอยางสูง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ (ค.ศ. 
1930) สาร CFC ไดรับการชื่นชมอยางยิ่งวาเปนสารท่ีปลอดภัย
ไรอันตราย ท้ังไมมีพิษ และไมลุกไหม สาร CFC (chlorofluoro- 
carbons) น้ี ถูกนํามาใชในตูเย็น ในเครื่องปรับอากาศ เครื่อง
กระปอง เครื่องสเปรยฉีดอากาศใหหอม เปนตน ก็ใชกันมา
จนกระท่ังป ๒๕๑๙ (1976) จึงไดพบวา มันเปนตัวรายท่ีทําใหชั้น
โอโซนในบรรยากาศแหวงโหวไป ซึ่งจะเปนอันตรายตอโลกมาก  

ชั้นโอโซน (ozone layer) เปนเหมือนฉากท่ีกั้นรังสีอุลตรา
ไวโอเลตจากดวงอาทิตยไมใหลงมาทําอันตรายสัตวโลก ถาชั้น
โอโซนแหวงโหวไป รังสีน้ีท่ีลงมาถึงพ้ืนโลก สามารถทําใหมนุษย
สัตวและพืชท้ังปวงพินาศไปหมดส้ิน เริ่มแตทําใหเปนโรคมะเร็ง
ผิวหนัง (คนอเมริกันตายเพราะโรคน้ีปละ ๑๒,๐๐๐ คน) กดชะงัก
ระบบภูมิตานทานโรคในรางกาย ทําใหตาเปนตอกระจก เปนอันตราย
ตอชีวิตของพืชและสัตวนํ้าในทะเลมากมายหลายประเภท  

เมื่อส่ิงมีชีวิตเหลาน้ีเปนอันตราย ก็ทําใหเสียระบบวงจร
อาหารในนํ้า ทําลายดุลยภาพในระบบชีวิตของสัตวพืชท้ังหลาย 
ตลอดจนทําใหอุณหภูมิบนผิวโลกสูงขึ้น  

มีการประชุมกันในระดับโลกหลายคร้ัง เกี่ยวกับเรื่อง  
โอโซนเลเยอร ท่ีเกิดภัยอันตรายจากสาร CFC ตัวสําคัญน้ี  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๓ 
 

 

อันน้ีเปนตัวอยางใหเห็นวา การทําและใชเทคโนโลยีของ
มนุษยน้ัน บางทีก็เปนไปโดยรูเทาไมถึงการณ หรือมีความรูไม
พอ สมัยหน่ึงนึกวามันมีประโยชนมาก มีแตความดี ตอมาอีก
นานจึงรูวามันมีโทษมาก จึงเปนเครื่องเตือนมนุษยในปจจุบันน้ี
ใหไมประมาท 

อีกตัวอยางหน่ึงคือยาทาลิโดไมด (thalidomide) ซึ่งใน
วงการแพทย ในตอนแรกท่ียาน้ีผลิตออกมา พากันไวใจอยาง
มากวาไดพิสูจนทดลองกันแลว วาเปนยากลอมประสาทท่ี
ปลอดภัยอยางท่ีสุด จนกระท่ังแมแตประเทศท่ีเครงครัดในการ
ขายยา อยางประเทศตะวันตก ซึ่งเวลาไปซื้อยาตองมีใบส่ัง
แพทย แตยาทาลิโดไมด (thalidomide) น้ี เขาปลอยใหซื้อไดเลย 
โดยไมตองมีใบส่ังแพทย เพราะมีความรูสึกปลอดภัยวาไดพิสูจน
ทดลองกันเต็มท่ีแลว จึงใหขายไดซื้อไดโดยไมตองมีใบส่ังแพทย  

แตตอมาไมกี่ป ก็ปรากฏวา เด็กท่ีเกิดใหม ขากุด แขนกุด 
พิการกันไปตางๆ มากมาย แลวก็พบวาเปนเพราะยาทาลิโดไมด 
(thalidomide) จึงไดกวาดลางหรือหามกันไป  ปญหาแบบน้ีมีมา
เรื่อยๆ รวมท้ัง DDT ก็เหมือนกัน  

แมแตการสรางเข่ือน  แตกอนน้ีเราก็นึกวามีแตคุณอยาง
เดียว  ประเทศไทยเราน้ีมีเขื่อนแรก คือเขื่อนยันฮี เรียกชื่อเปน
ทางการวาเขื่อนภูมิพล ตอนท่ีกําลังสรางน้ัน อาจารยทานหน่ึง
เปนชางใหญท่ีเขื่อนยันฮี ในกรมชลประทาน ทานเลาเรื่องการ
สรางใหฟง ตอนน้ันตื่นเตนกันมากวาเราจะมีเขื่อนแลวนะ เขื่อน
ท่ียิ่งใหญ มีประโยชนอยางยิ่ง  
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แตตอมาเดี๋ยวน้ีกลายเปนวา เขื่อนทําใหมีปญหาตางๆ ท่ี
เปนการทําลายสภาพแวดลอม ทําใหมนุษยในสมัยปจจุบันน้ีเกิด
ปญหาอลักเอล่ือกันมาก เพราะบางทีเปนเรื่องท่ีจะตองเลือกเอา
อยางใดอยางหน่ึง ระหวางประโยชนกับโทษ ท่ีจะไมมีโทษเลยไม
มี มีแตตองเลือกเอาวาประโยชนมาก-ประโยชนนอย หรือ      
โทษมาก-โทษนอย มีทางเลือกกันเทาน้ี 

สําหรับมนุษยในปจจุบัน เมื่อตกลงกันไมได โดยฝายหน่ึง
วาเรื่องน้ีมีโทษมาก หรือโทษอันน้ีสําคัญสําหรับฉัน อีกพวกหน่ึง
ก็วาเรื่องน้ีเปนประโยชน หรือโทษท่ีแกวาน้ันไมสําคัญสําหรับฉัน 
ก็ทะเลาะกันดวยปญหาเรื่องสภาพแวดลอมชนิดใหมน้ี  

เทคโนโลยีจึงกลายเปนท่ีมาแหงการทะเลาะวิวาทของ
มนุษยในยุคปจจุบัน และมันจะเขมขนขึ้นทุกที โดยท่ีแตกอนเรา
ไมมีปญหาแบบน้ีเลย  

อยางเร่ืองโรงงานไฟฟานิวเคลียรก็เหมือนกัน ก็เปนปญหา
ใหคนทะเลาะกันมาก ตอไปอีกไมชา เมืองไทยถาไมเตรียมคิดให
ดี ก็จะตองทะเลาะกันดวยเร่ืองน้ี   

ฝายหน่ึงก็จะตั้งโรงงานไฟฟานิวเคลียร เพราะวาไฟฟาไม
พอใช อีกฝายหน่ึงก็บอกวาอยาไปตั้ง มันทําลายสภาพแวดลอม
และเปนอันตราย ดูกรณีเชอรโนบิล (Chernobyl) ซิ เปนอยางไร 
มันรายแคไหน อีกฝายหน่ึงก็บอกวาถาไมตั้ง คุณจะเอาไฟฟาท่ี
ไหนมาใช นํ้ามัน แกสและถานหินก็จะไมพอ เขื่อนตางๆ ก็ไม
พอแลว นอกจากปริมาณไมพอใชแลวยังแถมบางทีก็มีภัยแลง
อีก ทางเลือกระหวางนํ้าท่ีใชในการปนไฟฟา กับนํ้าท่ีใชใน
การเกษตรจะเอาขางไหน  
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ท้ังหมดท่ีวามา  ลวนเปนปญหาท่ีมนุษยยุคน้ีจะตอง
ทะเลาะกันท้ังน้ัน  

ตอไปก็จะตองเขาใจตัวเองดวยวา น่ีเราทะเลาะกันไป
ทําไม เรามีความเห็นอกเห็นใจกันแคไหน นับวาเปนกรรมของ
มนุษยชาติ ท่ีมาทําเรื่องเหลาน้ีขึ้น โรงงานไฟฟานิวเคลียรน้ีคิดวา
ไมชาคงจําใจจํายอมตองมี เพราะวาเรื่องราวตางๆ ท้ังๆ ท่ีรูวา
เปนปญหา เราก็ไมยอมแก อันน้ีเปนเรื่องท่ีจะตองพูดกันตอไป   

มีทานท่ีรูจักซึ่งทํางานในองคการท่ีเกี่ยวกับพลังงานของ
ชาติ ไดมาเลาใหฟงวา ศูนยการคาแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ น้ี ใช
ไฟฟามากกวาจังหวัดหน่ึงท้ังจังหวัด แตอาตมาขอไมบอกวา
ศูนยการคาไหน เพียงแตพูดใหเห็นตัวอยาง ลองคิดดูวา ถาเรา
ใชไฟฟากันอยางน้ี เราจะไมตั้งโรงงานนิวเคลียรไดอยางไร   

ท้ังหมดท่ีพูดมานี้ เปนปญหาท่ีมนุษยทุกคนตองรับผิดชอบ  
ประชาชนทุกคนจะตองชวยกันคิดแกปญหาตางๆ เหลาน้ี ซึ่ง
นํามาสูการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน (unsustainable development) 
ท่ีวาน้ัน พอปญหาเกิดมากขึ้นๆ มนุษยก็ทนไมไหว  

ไดบอกแลววา ประเทศพัฒนาแลว ท่ีเปนประเทศเจริญน้ัน
แหละประสบปญหาน้ีกอน เพราะฉะน้ัน ประเทศอยางอเมริกา
จึงไดเจอปญหาน้ีมานานแลว แตปญหามันคอยๆ เขมขึ้น เมื่อยัง
ไมถึงจุดเดือด สังคมสวนใหญก็ยังไมลุกขึ้นมา มีแตประชาชน
บางกลุมบางสวนตั้งกันขึ้นเปนขบวนการคอยๆ มากขึ้น แต
อยางไรก็ตาม ประเทศอเมริกาน้ี ก็ยังนับวาไว ท่ีมีการตื่นตัวใน
การแกไขปญหาสภาพแวดลอม เพราะเจอปญหามามาก   
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ปญหาสัตวสูญพันธุไป เกิดภัยแลงครั้งใหญ มีอากาศเสีย
อยางรุนแรง มาเปนระลอก เชนป ๒๔๙๑ นานมากแลว ท่ีเมือง
โดโนรา (Donora) รัฐเพนนซิลเวเนีย (Pennsylvania) อากาศ
เสียครั้งเดียว คนตาย ๒๐ ปวย ๑๔,๐๐๐ คน และตอมาอีกในป 
๒๕๐๙ เกิดสภาพอากาศอับ ท่ีเมืองนิวยอรก ซึ่งเปนเมือง
อุตสาหกรรมเมืองหนึ่งของอเมริกา ตอนน้ันการเคล่ือนไหวใน
การตั้งมาตรการแกปญหายังไมคอยมี และในเมืองฝรั่ง บางที
เกิดสภาพอากาศอับ ไมเคล่ือนไหว อากาศเสียก็อยูกับท่ี ปรากฏ
วาครั้งน้ัน คนในนิวยอรก ตายไปภายในเวลา ๔ วัน ๘๐ คน   

เรื่องอากาศเสียคนตายอยางน้ันบาง เรื่องนํ้าเสีย ปาถูก
ทําลาย นํ้ามันรั่วไหลลงทะเล เรือขยะไมมีท่ีท้ิง ของเสียขึ้นมา
สกปรกตามชายหาดตางๆ ตองปดชายหาดในทะเลสาบใหญท่ี
เรียกวา Great Lakes ไปมากมาย  

ปญหาท้ังหลายทยอยเกิดถี่ขึ้นๆ ทําใหมีการเคล่ือนไหวกัน
มากขึ้นๆ ในอเมริกาจึงเกิดมีการพยายามพิทักษส่ิงแวดลอม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยมีประสบการณท่ีไดเริ่มทํามานานแลว  

อยางอุทยานแหงชาติ (national park) อเมริกาก็ไดจัดตั้ง
ขึ้นเปนแหงแรกของโลกท่ีเยลโลวสโตน (Yellowstone) ตั้งแตป 
๒๔๑๕ และในป ๒๔๓๔ ก็เริ่มมีการสรางปาสงวนแหงชาติ 
ตอมาป ๒๔๓๘ ก็มีการตั้งสมาคมพิทักษทัศนียภาพขึ้น พอถึงป 
๒๔๕๓ ก็ไดเกิดระบบกิจการอุทยานแหงชาติ (National Park 
Service) แตตอนแรกยังมุงไปในแงสุนทรียภาพ คือในแงความ
งาม เพ่ือการพักผอนหยอนใจของประชาชนเปนสําคัญ ตอมาจึง
มีการอนุรักษ ส่ิงแวดลอมในแงของการคุมครองธรรมชาติ
โดยตรงมากขึ้น  
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เมื่อภัยเกิดมากขึ้น ประชาชนก็เรียกรองมากข้ึน จนกระท่ัง
รัฐบาลตองออกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๐๖ นับวาเปนปท่ีเริ่มงาน
ระดับชาติขั้นจริงจัง คือ ไดเกิดมีกฎหมาย Clean Air Act คือรัฐ
บัญญัติอากาศสะอาด เปนฉบับแรก  

ตอมาป ๒๕๐๗ ก็เกิด Wilderness Act คือรัฐบัญญัติ
พิทักษปา ป ๒๕๐๘ เกิด Water Quality Act คือรัฐบัญญัติ
คุณภาพนํ้า น่ีติดๆ กัน ๓ ปเลย พอถึงป ๒๕๑๒ ก็เกิดองคการ
กรีนพีซ (Green Peace) แปลวา สันติภาพสีเขียว  

ตอนน้ีประชาชนเคล่ือนไหวกันมาก เปนเหตุใหรัฐตองเอา
จริงเอาจังมากขึ้น ปรากฏวาในปเดียวกับท่ีเกิดกรีนพีซ (Green 
Peace) น้ัน รัฐบาลก็ตั้งหนวยราชการท่ีเกี่ยวกับการรักษา
ส่ิงแวดลอมขึ้นเปนหนวยแรก คือ Council on Environmental 
Quality หรือสภาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ปตอมา ๒๕๑๓ ฝายประชาชนมีการฉลองวันโลก (Earth 
Day) เปนครั้งแรก จะเรียกวาวันเจาแมปฐพี หรือวันแมปฐพี หรือ
อะไรก็แลวแต แลวปเดียวกันน้ัน ฝายรัฐบาลอเมริกันก็ออกรัฐ
บัญญัติใหม ชื่อวา National Environmental Policy Act (รัฐ
บัญญัตินโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ) แลวก็ตั้งหนวยราชการที่
เรียกชื่อวา Environmental Protection Agency (หนวยงาน
พิเศษเพื่อพิทักษส่ิงแวดลอม) ขึ้นมา ซึ่งเปนคูกับ Council on 
Environmental Quality (สภาคุณภาพส่ิงแวดลอม) ท่ีวาเมื่อกี้น้ี   

น้ีคือการเคล่ือนไหวในประเทศอเมริกา ถึงป ๒๕๑๓ 
(1970) ซึ่งเปนปท่ีมีการตั้งสภาปกปอง หรือสภาปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Defense Council) ขึ้น  
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แลวตอจากน้ัน ก็เกิดกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
ทยอยออกมาเรื่อยตามลําดับ แสดงใหเห็นความเปนไปใน
ประเทศอเมริกา ท่ีเปนผูนําของประเทศพัฒนา ซึ่งไดเกิดการ
เคล่ือนไหวในเรื่องของการรักษาสภาพแวดลอมอยางน้ี   

สองกระแส สูการพัฒนาแบบใหม:  
เอาคนนํา กับ เอาธรรมชาติเปนเปาหมาย  
ประสาน หรือ ตางคนตางทํา 

ถึงตอนน้ีก็เริ่มมีการเคล่ือนไหวในระดับโลก และตรงน้ีแหละ
จะมาถึงเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) 
คือพอมาถึงตอนน้ี ในระดับโลกก็เคล่ือนไหวบาง เพราะปญหา
ไดขยายไปท่ัวโลก  

จุดเริ่มสําคัญคือป ๒๕๑๕ (1972) ซึ่งมีสมาชิกประเทศ
ตางๆ ๑๑๓ ประเทศ (แตบางตําราเปน ๑๑๔ ชาติ) มาเขารวม
การประชุมของสหประชาชาติ ท่ีชื่อวา “การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยสภาพแวดล้อมของมนุษย์” (United Nations Conference 
on the Human Environment) ท่ีกรุงสตอกโฮลม (Stockholm) 
เขาถือกันวา น้ีคือการเร่ิมยุคสภาพแวดลอมนานาชาติ โดยถือป
น้ีเปนปเริ่มตน คือป ๒๕๑๕ ไดแก ๒๑ ปมาน้ีเอง  

ตอมา เมื่อครบ ๒๐ ป คือปท่ีแลวน้ี ในเดือนมิถุนายน  
๒๕๓๕ (1992) ก็ไดมีการประชุมสุดยอดในเรื่องของโลก (Earth 
Summit) ท่ีกรุงรีโอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล 
เปนการประชุมครั้งท่ี ๒ เรียกชื่อวา “การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา” (UN Conference on 
Environment and Development)  
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ในการประชุมคร้ังน้ี มีหัวหนารัฐบาลมารวม ๑๑๘ ประเทศ 
และเมื่ อ ส้ิน สุดการประชุม  ๑๕๓  ประเทศไดลงนามใน
สนธิสัญญา ๒ ฉบับ วาดวยการปองกันแกไขปญหาอุณหภูมิผิว
โลกสูงขึ้น (global warming) และวาดวยการอนุรักษสภาพ
หลากหลายทางชีวภาพของโลก (biological diversity) 
นอกจากน้ัน ยังไดมีมติเห็นชอบออกประกาศหลักการแหง
ส่ิงแวดลอม และรางแผนปฏิบัติการสําหรับทศวรรษ 1991-1999 
และศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือดําเนินการใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(sustainable development) ท่ีเรียกวา Agenda 21 มีความ
ยาวถึง ๘๐๐ หนา 

ท่ีเลามาน้ีตองใชเวลานานหนอย เพราะตองการใหเกิด
ความกระจางชัดเจน เปนอันวาปญหาตางๆ คอยๆ เขมขนขึ้นมา
ตามลําดับ จนกระท่ังองคการโลกตองใหความสนใจ และเปน
ปญหาถึงจุดยอด ท่ีทําใหโลกมนุษยตองพิจารณาทบทวน
กระบวนการพัฒนากันใหม  

ในท่ีสุด องคการโลกและประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลาย  
เมื่อไดประชุมกันพิจารณาเร่ืองปญหาท่ีเกิดขึ้นและเปนมาแลว ก็
ลงมติรวมกันวา ท่ีเกิดปญหามากมายอยางน้ี ก็เพราะการ
พัฒนาท่ีผานมาผิดพลาด เปนการยอมรับครั้งใหญทีเดียว วา
การพัฒนาท้ังหมดท่ีทํามาผิดพลาด เพราะฉะน้ันจะตองแกไข
เปล่ียนแปลง ใหดําเนินการพัฒนากันดวยวิธีใหม  

น้ีคือจุดเริ่มตนท่ีทําใหตองมีการพัฒนาแบบใหม เพราะ
การพัฒนาแบบเกาท่ีเปนมา ใชไมได  
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รวมแลว การพัฒนาแบบใหมน้ีมีตนกําเนิดเปนมา ๒ 
กระแส ซึ่งมีขอพิจารณาวาจะมาบรรจบกันอยางไร 

กระแสท่ี ๑ คือ เมื่อป ๒๕๒๖ (1983) สมัชชาใหญองคการ
สหประชาชาติไดตั้งกรรมาธิการขึ้นคณะหน่ึง เรียกวา World 
Commission on Environment and Development อาจจะ
แปลวา คณะกรรมาธิการโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา 
เปนหนวยงานอิสระ ไมอยูในควบคุมของรัฐบาลใด แมแต
องคการสหประชาชาติเอง  

กรรมาธิการคณะน้ีไดประชุมกันครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 
๒๕๒๗ (1984) แลวตอมาก็ไดพิมพรายงานออกมา รายงานน้ี 
เสร็จเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๐ (1987) เปนรายงานฉบับสําคัญ
ซึ่งเอาไปพิมพเปนหนังสือชื่อวา Our Common Future (อนาคต
รวมกันของเรา) หลังปกตีตัวแดงวา   

“This is the most important document of 
the decade on the future of the world.”  

(น้ีคือเอกสารสําคัญที่สุดแห่งทศวรรษ ว่าด้วย
อนาคตของโลก)  

แตนาสงสัยวา เอกสารสําคัญท่ีสุดของโลกในทศวรรษน้ี
เราไดอานกี่คน จะสําคัญจริงหรือไมก็แลวแต ขอสําคัญอยาง
หน่ึงก็คือ ในรายงานน้ีแหละท่ีคําวา sustainable development 
ไดเกิดขึ้นอยางจริงจัง และมีการใหคําจํากัดความ อธิบาย
ความหมาย ตลอดจนวางหรือเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ในการท่ีจะสราง sustainable development ใหสําเร็จ  
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ตอมาคําวา sustainable development เขามาเมืองไทย 
เราก็แปลกันไปตางๆ จนในท่ีสุดดูเหมือนจะมายุติกันท่ีคําวา 
“การพัฒนาท่ียั่งยืน” ไมทราบวาใครเปนผูคิดขึ้น  

เปนอันวา เรามาถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนกันเขาแลวตรงน้ีเอง 
เจอกันท่ีหนังสือรายงานของคณะกรรมาธิการโลกวาดวย
สภาพแวดลอมและการพัฒนา ซึ่งไดพิมพเปนเลมหนังสือในป 
๒๕๓๐ ชื่อวา Our Common Future  

กระแสท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๒๙ ตามขอเสนอของ
องคการยูเนสโก (UNESCO — องคการศึกษา วิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมของสหประชาชาติ) โดยอนุมัติของสมัชชาใหญ ไดมี
มติใหประกาศป พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ (ค.ศ. 1988-1997)  เปน
ทศวรรษโลกเพ่ือการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม (World Decade for 
Cultural Development) ซึ่งเปนกาวใหม เหตุผลท่ีแถลงไดบอก
ชัดเจนวาการพัฒนาท่ีผานมาผิดพลาดอยางไร   

ขอใหสังเกตวา ทศวรรษโลกเพ่ือการพัฒนาครั้งน้ีเปล่ียน
ชื่อใหม เมื่อกี้ไดเลาแลววา ไดมีทศวรรษแหงการพัฒนาของโลก
อยูแลว ตั้งแตป ๒๕๐๓-๒๕๑๓ (1960-1970) ในตอนท่ีประเทศ
ไทยเขาสูยุคพัฒนา อันน้ันเรียกวา ทศวรรษแหงการพัฒนา 
(Development Decade) ไมมีเชิงวัฒนธรรม (Cultural) อยูดวย 
ตอนน้ัน การพัฒนามุงแตในดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ แตมา
ตอนนี้ โดยยูเนสโก (UNESCO) เปนผูเสนอ ซึ่งสมัชชาใหญลง
มติประกาศตั้งทศวรรษโลก ใหมีลักษณะจําเพาะเปนการพัฒนา
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีคลุมถึงขณะท่ีเรามานั่งประชุม
กันอยูน้ีดวย ซ่ึงจะส้ินสุดในอีก ๔ ปขางหนา น้ีเปนอีกกระแสหน่ึง 
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เมื่อถึงตรงนี้ก็เลยเกิดขอสังเกตขึ้นมา เหมือนกับวาใน UN 
คือองคการสหประชาชาติเอง ไดเกิดแนวคิดขึ้นมา ๒ แบบ คือ 

สายท่ี ๑ ของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสภาพแวดล้อมและ
การพัฒนา ท่ีชูเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development)  

สายน้ีท่ีออกมาเปนหนังสือรายงานชื่อวา Our Common 
Future น้ัน ใหความสําคัญแกส่ิงแวดลอมเปนตัวเดนท่ีสุด แตก็มี
เหตุผลทํานองเดียวกันกับสายท่ี ๒ คือ การพัฒนาท่ีผานมาน้ัน 
มุงแต พัฒนาเศรษฐกิจ  จนทําให เกิดผลรายตอธรรมชาติ
แวดลอม เปนการพัฒนาที่ไมสมดุล ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
รอยหรอและเกิดมลภาวะ ซึ่งเน่ืองกันกับปญหาประชากร 
เพราะฉะน้ันจะตองพัฒนาใหเกิดความสมดุล มีผลยั่งยืน ผล
ยั่งยืนน้ีแหละ เปนท่ีเกิดของศัพทวา sustainable ซึ่งมี
ความหมายวา เพ่ือใหท้ังเศรษฐกิจก็ดี ธรรมชาติก็อยูได คือเปน
การพัฒนาท่ีไดท้ังเศรษฐกิจเจริญ และพรอมกันน้ันก็รักษา
ธรรมชาติแวดลอมไวไดดวย เพราะฉะน้ัน การพัฒนาจะตองคู
กับส่ิงแวดลอม จึงเกิดมีคําคูขึ้นมา คือคําวา development (การ
พัฒนา) กับคําวา environment (ส่ิงแวดลอม)  

เพราะฉะน้ันควรจําไวท้ัง ๒ “-ment” ท่ีสําคัญมากน้ี แมแต
ชื่อคณะกรรมาธิการน้ีเขาก็ตั้งไวอยางน้ันอยูแลววา World 
Commission on Environment and Development 
(คณะกรรมาธิการโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา)  

เปนอันวา ๒ “-ment”  คือ development (การพัฒนา) กับ 
environment (ส่ิงแวดล้อม) ตองคูกัน และตองไปดีดวยกัน โดยทํา 
development–การพัฒนา ใหเอ้ือแก environment–ส่ิงแวดล้อม 
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สายท่ี ๒ มาทางยูเนสโก (UNESCO) ท่ีเล่าให้ฟังแล้ว คือ
ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม (World Decade for 
Cultural Development) ในปี ๒๕๓๑-๒๕๔๐  

สายท่ี  ๒  น้ี ใหความสําคัญแก วัฒนธรรม  ถึงกับวาง
วัตถุประสงคขอท่ีหน่ึงวา  ให เนนความสําคัญของมิติทาง
วัฒนธรรมในการพัฒนา เน่ืองจากการพัฒนาท่ีผานมาน้ัน
ผิดพลาด เพราะไปมุงความเจริญทางวัตถุ โดยมีวัตถุประสงคให
เกิดการขยายตัวเติบโตในดานปริมาณหรือดานเศรษฐกิจ ท่ีใช
ตัวเลขเปนเครื่องวัด และเอาวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีเปน
พระเอก หรือเปนเจาบทบาทใหญ  

พูดส้ันๆ วา การพัฒนาท่ีผานมาน้ี เอาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญ โดยมุงผลท่ีเศรษฐกิจ  

ท่ีวาผิดพลาด ก็เพราะไมนําองคประกอบมาใสใหครบใน
กระบวนการพัฒนา เพราะฉะน้ัน องคประกอบหรือปจจัยใน
กระบวนการพัฒนาท่ีขาดไป จะตองเติมเขามาใหครบ 
องคประกอบหรือปจจัยในกระบวนการพัฒนาท่ีขาดไปอยาง
สําคัญ ก็คือวัฒนธรรม เพราะฉะน้ันจะตองเติมวัฒนธรรมเขามา
เปนปจจัยหรือองคประกอบสําคัญในการพัฒนาน้ี โดยถือวาเปน
องคประกอบท่ีขาดมิไดในกระบวนการพัฒนาท่ีถูกตอง  

ตอไปน้ี ใหเอาวัฒนธรรมเปนแกนกลางของการพัฒนา ให
ถือคุณคาของมนุษยและวัฒนธรรมเปนหัวใจสําคัญของการ
พัฒนา ในการกําหนดวิธีดําเนินการพัฒนา จะตองคํานึงถึง
ปจจัยดานมนุษย ใหคุณคาทางวัฒนธรรมน้ันรวมอยูในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการแกปญหาส่ิงแวดลอมดวย  



๖๔ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

อันน้ีคือขอเสนอของยูเนสโก (UNESCO) ท่ีไดประกาศเปน
ทศวรรษโลกเพ่ือการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม  

รายงานในสายของคณะกรรมาธิการโลกฯ ท่ีเกิดของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน–sustainable development แทบไมพูดถึงวัฒนธรรม 
(culture) เลย จึงดูคลายกับวา ๒ สายน้ี ไมคอยตรงกัน  

แลวผลก็ปรากฏวา ใน ๒ สายน้ี สายท่ีสอง คือ สายการ
พัฒนาเชิงวัฒนธรรม–cultural development ไมติด ไมคอยมีใคร
ไดยินชื่อ ไมมีคนพูดถึง ท้ังๆ ท่ีเดี๋ยวน้ีเราก็อยูในทศวรรษโลกเพ่ือ
การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมน้ัน แตแทบจะไมมีใครรูจัก ไมใชเฉพาะ
ในประเทศไทย  แมแตในระหวางชาติก็ไมคอยมีใครพูดถึง จะ
เปนเพราะสาระสําคัญของมัน คือดานวัฒนธรรมน้ี คนไมคอย
อยากเอาใจใส หรืออาจจะเปนเพราะองคการยูเนสโกไมคอยมี
อิทธิพล เน่ืองจากองคการยูเนสโกตอนหลังน้ีออนกําลัง ประเทศ
อเมริกาก็ถอนตัวไมสนับสนุน  

จะเปนอยางน้ีหรือไมก็แลวแต แตรวมความ ผลสุดทายก็คือ 
การพัฒนาเชิงวัฒนธรรม–cultural development ไมมีใครใสใจ  

แต ฝ า ย ท่ี ติ ด ก็ คื อ  ก า ร พัฒนา ท่ี ยั่ ง ยื น–sustainable 
development หรือการพัฒนาแบบยั่งยืน หรือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ซึ่งเนนท่ีสภาพแวดลอม มาเขาคูกับการพัฒนา  

ท่ีวามาน้ีขอถือวาเปนการบรรจบของเหตุผล และความ
เ ป น ม า ท่ี ไ ด เ กิ ด คํ า ว า  ก า ร พัฒน า ท่ี ยั่ ง ยื น /sustainable 
development ขึ้น และเปนอันวา เราเพ่ิงมาถึงจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๕ 
 

 

น้ีคือการเลาความเปนไปเปนมาใหรูจักคําวาการพัฒนาท่ี
ยั่ งยืน  ซึ่ งไดกินเวลาท่ีประชุมไปเสียมากมาย  แต เ ห็นวา
จําเปนตองรู เพราะถาจะพูดเรื่องอะไร เราจะตองรูจักเรื่องน้ันให
ดีเสียกอน แลวจึงจะพูดกันตอไป วาจะเอาอยางไร   

อยางไรก็ตาม ขอสังเกตตรงน้ีท่ีบอกวามีการพัฒนา ๒ 
สาย ท่ีมาเกิดขึ้นระยะเดียวกัน แตดูเหมือนแยกกันอยูน้ี จะเอา
อยางไรกันดี   

ท่ีจริง ท้ังสองสายมีจุดรวมตรงท่ี ตางก็ถือวาการพัฒนาใน
ยุคท่ีผานมาเปนความผิดพลาด กอใหเกิดปญหามากมาย และ
ตางก็เห็นวาความผิดพลาดน้ันเกิดจากการท่ีมุงแตจะสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความมั่งคั่งทางวัตถุอยาง
เดียว เปนความเจริญท่ีเสียดุล ไมบูรณาการ จะตองแกไข
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการพัฒนาใหม  

แตในการแกไขเปล่ียนแปลงน้ัน  สายท่ี ๑ หันไปเนน
ความสําคัญขององคประกอบดาน ส่ิงแวดล้อม สวน สายที่ ๒ หัน
ไปเนนความสําคัญของปจจัยดาน ตัวคน   

เปนไปไดไหมวาท้ังสองแบบไมสมบูรณ ท้ังการพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม (cultural development) ก็ไมสมบูรณ การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (sustainable development) ก็ไมสมบูรณ มีทางท่ีจะเอา
มาประสานกันไหม ถา ๒ อยางประสานกันจะสมบูรณหรือไม 
หรือท้ังๆ ท่ีประสานกันแลวก็ยังไมสมบูรณอีก เราจะเติมอะไรเขาไป  

ในการตอบคําถามเหลาน้ี ยอมมีขอท่ีจะตองพิจารณา
หลายอยาง เชน 
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- ปญหาการพัฒนาผิดพลาดท่ีเปนมาน้ี มนุษยเราจับจุด
ของปญหาและสาเหตุของมันไดถูกตองแนนอนแลวหรือ? 
ขอเสนอตามกระแสความคิด  ๒  สาย  ของหนวยงานของ
สหประชาชาติท้ังสองน้ัน บอกแจงเหตุปจจัยตางๆ ไดถูกตอง
และครบถวน หรือเพียงพอ หรือไม? 

- ท่ีบอกวาจะตองแกปญหาโดยเนนมิติทางดานวัฒนธรรม
หรือตองเนนการพัฒนาจิตใจน้ัน ก็จะตองชัดเจนวาวัฒนธรรม
และจิตใจท่ีถูกตองหรือควรจะเปนน้ันเปนอยางไร เชนตองมี
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบจริยธรรมอยางถูกตอง ถาจัดการไม
ตรงจุด ก็แกปญหาไมสําเร็จอีก 

- ขอเสนอในการแกปญหาน้ัน ไดวางไวอยางกวางๆ เมื่อ
จะใชในแตละสังคมหรือแตละประเทศ จะตองจัดปรับใหเขากับ
สังคมหรือประเทศน้ันๆ ซึ่งมีเหตุปจจัยปลีกยอยซับซอนท่ีตางกัน
ออกไป  เพราะฉะน้ัน  การใช วิธีการตามขอเสนอน้ีในการ
แกปญหาของสังคมไทย ก็จะตองรูเขาใจเหตุปจจัยพิเศษใน
สังคมไทย และแกไขใหตรงกับเหตุปจจัยพิเศษน้ันๆ ดวย 

อน่ึง ควรตั้งขอสังเกตไวดวยวา ถึงแมท่ัวโลกจะตื่นตัวลุก
ขึ้นมาแสดงความเอาจริงเอาจังท่ีจะแกปญหาส่ิงแวดลอมกัน 
ดังท่ีไดมีการประชุมระดับโลกครั้งแรกท่ีกรุงสตอกโฮลม เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๑๕ แตหลังจากเวลาผานมาถึง ๒๐ ป จนกระท่ังมีการ
ประชุมใหญครั้งท่ี ๒ ท่ีกรุงรีโอเดจาเนโร ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สถานการณส่ิงแวดลอมก็หาไดดีขึ้นไม ดังท่ีสถาบันยามเฝาโลก 
(Worldwatch Institute) ไดเขียนรายงานไวตอนหน่ึงวา 
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“แต่ว่าโดยรวม แนวโน้มด้านสภาพแวดล้อมของ
โลก หาได้ทําให้เกิดความม่ันใจไม่ ระหว่างเวลา ๒๐ 
ปี นับแต่การประชุมที่สตอคโฮล์มเป็นต้นมา สุขภาพ
ของโลกได้เส่ือมโทรมลงๆ อย่างน่ากลัวอันตราย” 
(Brown, 1992, 174) 

ตําราอีกเลมหน่ึงก็วา  

“เมื่อเราคืบใกล้เข้าไปจะถึงส้ินศตวรรษที่ ๒๐ 
วิกฤตการณ์สภาพแวดล้อมก็ยิ่งแผ่ขยายตัวทะมึนมัว
ยิ่งข้ึน และยิ่งร้ายแรงน่ากลัวมากข้ึนกว่ากาลสมัยใดๆ
...” (Skolnick, ix) 

น้ีคือตัวอยางของปญหาท่ีควรจะพิจารณา ซึ่งจะโยงเขามา
สูหัวขอปาฐกถาน้ี  ท่ีตั้งชื่อวาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน แตเน่ืองจากเวลาในการพูดมีจํากัด การพูดในแงของ
พระพุทธศาสนาคงจะไดแคพอเปนบทนําหรือเปนแนวทาง
เทาน้ัน 

 ตอนน้ีถือวาไดพูดมาถึงสวนแรกของเร่ือง คือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน แตยังหาไดถึงจริงแทเทาน้ีไม เพราะมาถึงตัวมัน ก็ไดแต
ถึงชื่อมันเทาน้ันเอง  

เ ร ายั ง จ ะต อ ง เ รี ยน รู เ กี่ ย วกั บกา ร พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น 
(sustainable development) อีกวา มันมีความหมายอยางไร 
ตามท่ีองคการโลกเขาใหไว  



๖๘ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

อยางไรเรียกวาการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ตอไปน้ีเราก็จะเริ่มตนดวยการเรียนความหมายของคําวา 
การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development)  

บอกวาอยาเดา เพราะมันไมใชคําของเรา แตเขาเปนผูให
ความหมาย เพราะฉะน้ันตองไปดูวาเขาใหความหมายวา
อยางไร ผูใหความหมายก็คือ คณะกรรมาธิการโลกวาดวย
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on 
Environment and Development) ท่ีไดเขียนรายงานไว ซึ่ง
เรียกวา Our Common Future น้ัน   

ปรากฏวา ไปๆ มา  การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable 
development) น้ี ก็ไปเนนเปาหมายอยางเกาอันเดิมน้ันแหละ 
คือเปาหมายทางเศรษฐกิจ แตตั้งเง่ือนไขขึ้น โดยเอาส่ิงแวดลอม
เขามาเปนตัวคุมความเจริญทางเศรษฐกิจอีกทีหน่ึง หมายความ
วาใหความเจริญทางเศรษฐกิจอยูภายใตเง่ือนไขของการอนุรักษ
สภาพแวดลอม  คือมีปจจัยอีกตัวหน่ึงเสริมเขามา  ไดแก
สภาพแวดลอม จึงมีการพัฒนา (development) คูกับ
ส่ิงแวดลอม (environment) ตองใหการพัฒนาหรือความเติบโต
ทางเศรษฐกิจน้ัน  อยูในภาวะท่ีส่ิงแวดลอมรองรับไหวดวย หรือ
พูดอีกภาษาหน่ึงวา เจริญไปโดยไมรังแกธรรมชาติ  

เพราะฉะน้ันจึงมีอีกศัพทหน่ึงเขามาคูกัน คือ ใหเศรษฐกิจ 
คูกับธรรมชาติแวดลอมหรือระบบนิเวศ ไดคําท่ีมาเขาคูกันอีกคู
หน่ึง ซึ่งในรายงานน้ีใชคําพูดวา ใหท้ัง ๒ อยางมาแตงงานกัน 
ศัพทท้ัง ๒ ท่ีแตงงานกัน คือคําวา economy (เศรษฐกิจ) กับ 
ecology (นิเวศวิทย) จํางายมาก  
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เมื่อกี้ไดคูหน่ึงมากอนแลวคือ  environment (ส่ิงแวดลอม) 
กับ development (การพัฒนา) เปน ๒ “-ment” จําไวใหแมน
เลย แลวก็สบายใจได การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable 
development) ไมหนีไปไหน อยู่ท่ีสิ่งแวดล้อม-environment 
กับ การพัฒนา-development  

ตอนน้ีมีอีกคูหน่ึง ซึ่งอาจจํางายกวาสําหรับบางทาน คือให
จําวา เศรษฐกิจ (economy) คูกับนิเวศวิทย (ecology) ถา
เศรษฐกิจ-economy คูกับ นิเวศวิทย์-ecology ไปกันไดตราบใด 
ก็ยังเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) อยู
ตราบน้ัน 

ถึงตอนน้ี ถาสังเกตดูจากคํา ๒ คูน้ี จะยิ่งเห็นชัดวาแนวคิด
ใหมน้ีก็เนนการพัฒนาในความหมายวาพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
เดิม เพียงแตเอาธรรมชาติแวดลอมมาเปนตัวคุม เพราะคํา ๒ คู
น้ัน เมื่อเอามาจับประสานกัน environment (ส่ิงแวดลอม) คือ 
ecology (นิเวศวิทย) และ development (การพัฒนา) ก็มุงท่ี 
economy (เศรษฐกิจ) 

เปนอันวา ส่ิงท่ีตองเขาใจ คือ การพัฒนา ซึ่งแตเดิมคือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ตอนน้ี เติมปจจัย เคียงคู เข ามาคุม  คือ
ส่ิงแวดลอม ได ๒ คูอยางท่ีพูดไปแลว น้ีคือหัวใจของการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (sustainable development)  

แตเมื่อพูดอยางน้ี ก็ตองมาคิดกันตอไปวา เราจะเห็นดวย
ไหมวา เพียงแค ๒ คูน้ี คือ เพียงใหเศรษฐกิจ (economy) กับ
นิเวศวิทย (ecology) มาคูกัน หรือการพัฒนา (development) 
กับส่ิงแวดลอม (environment) มาคูกัน มันจะยั่งยืน 
(sustainable) จริงหรือเปลา  



๗๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

น้ีเปนขอพิจารณาท่ีทุกคนมีสิทธิจะคิด แตกอนท่ีจะคิด
อยางไรตอไป ขอใหมาดูความหมายของเขา   

หนวยงานท่ีองคการสหประชาชาติตั้งขึ้น คือคณะ 
กรรมาธิการโลกฯ น้ี (UN Commission on Environment and 
Development) ไดเขียนจํากัดความคําวา “การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
(sustainable development) ไวดวย ดังน้ี (p.43) 

“Sustainable development is development 
that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.”  

แปลวา: การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาที่สนองความ
ต้องการของปัจจุบัน โดยไม่ทําให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต 
ต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการ
ที่จะสนองความต้องการของเขาเอง   

พอแปลอยางน้ี บางทานก็ยังไมเขาใจวาประนีประนอม
อย า ง ไ ร  เ ร าจะแก ปญหา ให เ ข าพ นจากกา ร ท่ี จ ะต อ ง
ประนีประนอมอยางไร  

ท่ีวาประนีประนอมก็คือ ถาพวกเราในปจจุบันทําลาย
ส่ิงแวดลอมใหเส่ือมโทรมเสียหาย ทําใหทรัพยากรธรรมชาติลด
นอยรอยหรอลงไป คนรุนหลังในอนาคต ซึ่งก็มีความตองการของ
เขาอยู ก็จะไมสามารถสนองความตองการของเขาไดเต็มท่ี เขาก็
จะตองประนีประนอมความตองการของเขา คือยอมลดความ
ตองการของเขา  
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ทีน้ีเราทําอยางไรจะชวยเขาได เราก็ตองคํานึงถึงประโยชน
ของคนในอนาคต โดยไมทําลายธรรมชาติแวดลอม ไมทําให
ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ แตรักษาสิ่งแวดลอมน้ันใหอยูใน
สภาพท่ีดี เมื่อถึงอนาคต คนรุนหลังจะสนองความตองการของ
เขาอยางไร เขาก็ทําของเขาไปไดเต็มท่ีอยางน้ัน อยางน้ีเรียกวา
ไมตองประนีประนอม  

แตปญหาปจจุบันก็คือ การพัฒนาแบบท่ีเราทําอยูขณะน้ี 
จะทําใหอนุชนรุนตอไปในอนาคต (future generations) ตอง
ยากลําบากแยแต และเขาจะตองประนีประนอมคือจําใจยอมลด
ความตองการของเขาอยางแนนอน  

การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) เปนการ
พัฒนาท่ีจะชวยใหอนุชนในอนาคตไมตองประนีประนอม
ความสามารถท่ีจะสนองความตองการของเขา   

หนังสือ Global Ecology Handbook ใหความหมายท่ีงาย
กวาน้ี  คนท่ัวไปอาจจะเขาใจไดดีขึ้น เขาบอกวา  

“การพัฒนาที่ยั่งยืน คือนโยบายที่สนองความ
ต้องการของประชาชนในปัจจุบัน โดยไม่ต้องทําลาย
ทรัพยากรซึ่งจะเป็นที่ต้องการในอนาคต” (Corson, 54) 

ในหนังสือน้ีเขามีคําวา “สังคมท่ียั่งยืน” (sustainable 
society) ดวย ซึ่งมีความสัมพันธกันวา เราพัฒนาแบบยั่งยืน ก็
เพ่ือสรางสังคมท่ียั่งยืนน่ันเอง สังคมที่เปนเปาหมายของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) ก็จึงเปนสังคมท่ี
ยั่งยืน (sustainable society)  



๗๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

จึงควรมาดูคําจํากัดความของคําวา “สังคมท่ียั่งยืน” 
(sustainable society) ซึ่งเขาก็ใหคําจํากัดความไววา  

“สังคมที่ยั่งยืน คือสังคมที่สนองความต้องการของ
ตนได้ โดยไม่ทําให้สัตว์จําพวกอ่ืนและประชาชนรุ่นต่อๆ 
ไปในอนาคต ต้องประนีประนอมยอมลดความต้องการ
ของเขา” (Chiras, end leaf) 
หนังสือ น้ีก็ ใชคําวาประนีประนอม  แต ให สัง เกตวา 

ความหมายน้ีกวางขึ้นไปอีกหนอยหน่ึง คือความหมายของ
องคการโลกท่ีออกมาใน Our Common Future น้ันเขาคิดถึง
ประชาชนในอนาคตอยางเดียว ไมคิดถึงสัตวประเภทอ่ืน สวนคํา
จํากัดความใหมน้ี คิดถึงสัตวท้ังหลายอ่ืนดวย  คือ ปลา นก สัตว
บิน สัตวบก สัตว นํ้า สัตวปา สัตวบาน ท้ังหลาย ก็มีความ
ตองการของมัน ท่ีจะตองสนองเหมือนกัน  ถ ามนุษย ใช
ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป สัตวเหลาน้ันก็แย เรียกวามัน
จะตองประนีประนอมจําใจยอมลดหยอนความตองการของมัน
ลงไป เราจึงตองชวยสัตวเหลาน้ันดวย โดยใหสัตวเหลาน้ันไม
ตองประนีประนอมลดหยอนความตองการของมัน  

เมื่อวาอยางน้ี ความหมายก็กวางขึ้นไป เพราะไมคิดถึงแต
มนุษยดวยกันเทาน้ัน ยังคิดถึงสัตวอ่ืนท่ีรวมโลกดวย  

มีคําจํากัดความอีกอยางหน่ึงวา  
“สังคมที่ยั่งยืน (sustainable society) ได้แก่สังคม

ที่กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ เกิดข้ึนและดําเนินสืบ
ทอดต่อไปไ ด้  ภายในขีดจํากัดที่ สภาพแวดล้อม
กําหนดให้” (Chiras, end leaf) 
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ขีดจํากัด ท่ีสภาพแวดลอมกําหนดใหคืออะไร  ก็คือ
ความสามารถของสภาพแวดลอมท่ีจะดูดกลืนของเสียหรือขยะ 
แลวก็ชวยอํานวยอาหาร ตลอดจนแหลงทรัพยากรท้ังหลายให น้ี
คือขีดจํากัดของธรรมชาติ  

การท่ียอมเสียเวลากับความหมายตางๆ ก็เพ่ือใหเรามี
ความชัดเจนกับเรื่องของ “การพัฒนาท่ียั่งยืน” (sustainable 
development) เทาท่ีจะทําได  

จะเห็นวา ความหมายเหลาน้ีมีลักษณะท่ีจะใหมนุษย
ท้ังหลายไมเห็นแกตัวมากนัก โดยใหรูจักคํานึงถึงคนรุนหลังบาง 
ตลอดจนใหคํานึงถึงสัตวท้ังหลายอ่ืนท่ีรวมโลกกับเราดวย แตท่ี
จริงก็เพ่ือประโยชนของตนเองน่ันแหละ เพราะท่ีจริงน้ัน มนุษย
คิดถึงตัวเอง ท่ีกําลังประสบภัยจะเอาตัวไปไมรอด ถูกความ
จําเปนบีบคั้น ก็จึงคิดหาทางแกไข  

ศัพทสําคัญในท่ีน้ีก็คือ คําวา compromise ท่ีแปลวา
ประนีประนอม ซึ่งตอไปจะตองพูดถึงอีก แตกอนท่ีจะพูดเรื่องน้ี 
ซึ่งเปนศัพทท่ีสําคัญในแงของรากฐานทางความคิด จะขอพูดถึง
ลักษณะของการพัฒนา ท่ี เ รี ยกว า  เปนแบบยั่ งยืน  หรือ 
sustainable เล็กนอย  

การพัฒนาท่ียั่งยืนน้ี มีลักษณะเปนการพัฒนาท่ีเปน    
บูรณาการ (integrated) คือทําใหเกิดเปนองครวม (holistic) 
หมายความวา องคประกอบท้ังหลายท่ีเกี่ยวของจะตองมา
ประสานกันครบองค และมีลักษณะอีกอยางหน่ึงคือ มีดุลยภาพ 
(balanced) 
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ลักษณะท่ีวาเปนบูรณาการ หรือทําใหเกิดองครวม เปน
อยางไร เขายกตัวอยาง เชน เอาภารกิจในการคุมครองแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ มาบูรณาการเขากับภารกิจในการแกไข
บรรเทาปญหาความยากจน ถาสองอยางมาบูรณาการกันได ก็
ถือวาเปนลักษณะของการพัฒนาท่ียั่งยืน  

น่ีหมายความวา  ภารกิจหน่ึงไดแกการพิทักษรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และภารกิจอีกอยางหน่ึงคือการแกไขกําจัด
ความยากจน เราก็ทําการพัฒนากันไปโดยท่ีใหท้ังสองอยางน้ีไป
ดวยกันได ไมใชอยางหน่ึงได อยางหน่ึงเสีย ถาเราแกปญหาโดย
กําจัดความยากจนได แตธรรมชาติแวดลอมเสีย ก็ใชไมได หรือ
ธรรมชาติแวดลอมอยู แตคนยากจนอยูอยางเกา ก็ใชไมได
เหมือนกัน ตองใหไดท้ังคู อยางน้ีเรียกวาบูรณาการ เรียกวาเกิด
เปนองครวม  

เพราะฉะน้ันจึงบอกวา ธรรมชาติแวดลอมกับเศรษฐกิจ
จะตองถูกบูรณาการเขาดวยกัน  อันน้ีก็คือการบูรณาการ
ธรรมชาติแวดลอมกับเศรษฐกิจ แลวก็จะทําใหเกิดสภาพท่ี
เรียกวา เปนภาวะยั่ งยืน ท้ังในทางเศรษฐกิจและในทาง
สภาพแวดลอม การคุมครองธรรมชาติแวดลอม ควบคูกันไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ก็คือการผูกส่ิงแวดลอม (environment) 
กับการพัฒนา (development) เขาดวยกัน อยางท่ีไดพูดขางตน  

พูดอีกความหมายหน่ึง หรือใชคําพูดอีกแบบหน่ึงก็คือ การ
ทําใหกิจกรรมของมนุษย สอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ  
อันน้ีเปนความหมายท่ีซอนลึกลงไป ซึ่งเปนตัวรากฐานของการ
พัฒนาแบบท่ียั่งยืน  
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ท่ีวามาน้ีเปนความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีองคการ
โลกเขาใหไว เราจะตองรูความหมายของเขากอน เราจะเห็นดวย
หรือไม ก็ตองเริ่มจากจุดน้ี ตอไปเราอาจจะบอกวาไมเห็นดวย 
เพราะถาทานขืนทําอยางน้ี จะไมยั่งยืน (unsustainable) แน  

แต เฉพาะตอนน้ีขอสรุปวา  เปน อันวาองคการโลก 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาท้ังหลาย ไดเห็นรวมกันวา การพัฒนา
แบบเดิมน้ันมีปญหามาก จะนําโลกไปสูหายนะแนนอน ไปไม
รอด เพราะฉะน้ันความหมายของการพัฒนาจะตองเปล่ียน และ
ไมเฉพาะความหมายเทาน้ัน แมกิจกรรมและกระบวนการในการ
พัฒนาจะตองเปล่ียนหมด  

การพัฒนาในความหมายเดิมน้ัน จะพูดอยางไรก็ไมพน
เรื่องเศรษฐกิจ  เรื่องอุตสาหกรรม  เรื่องวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จนกระท่ังบางคนใหความหมายของการพัฒนา 
(development) อยางงายๆ วา คือการเปล่ียนสังคม จากสังคม
กอนอุตสาหกรรม มาเปนสังคมอุตสาหกรรมเทานี้เอง พูดงายๆ 
ก็ค ือการทําให เป นอุตสาหกรรม  เขาจึงใชคําวา  ประเทศ
อุตสาหกรรม (industrial country หรือ industrialized country) 
แทนคําวาประเทศพัฒนาแลว (developed country) ได คือ คํา
ว าประ เทศพัฒนาแล ว  ก็มีความหมายเท ากับประ เทศ
อุตสาหกรรมน้ันเอง  

ถึงตรงน้ีก็มีแงคิดเปนขอสังเกตอีกนิดหนอยวา ในเม่ือเรา
บอกวาการพัฒนาท่ีผานมาท้ังหมดผิดพลาดกอปญหา ก็เทากับ
บอกวาใครมาพัฒนาแบบเดิม ก็จะตองเปนการพัฒนาท่ี
ผิดพลาด ถาประเทศใดพัฒนาแบบท่ีผานมา การพัฒนาของ
ประเทศน้ัน ก็ยอมเปนการสรางปญหา เปนการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน  
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ท่ีวามานี้คือทัศนะขององคการโลกตามความหมายของ
การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) เพราะฉะน้ัน
สังคมใดจะพัฒนาไปเปนประเทศอุตสาหกรรมแบบเดิม ก็ถือวา
ผิดพลาดตามความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable 
development) ท่ีองคการโลกไดประกาศขึ้นมาน้ี 

ยุคอุตสาหกรรมท่ีเริ่มจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิด
ขึ้นมาในโลกได ๒๕๐ ป บัดน้ีความเจริญทางอุตสาหกรรมน้ันก็
ยังแผขยายไปไมท่ัวท้ังโลก แมกระน้ันมันก็ยังกอปญหาขนาดน้ี 
ถาความเจริญแบบอุตสาหกรรมขยายไปทั่วโลก จะกอปญหา
สรางความพินาศยอยยับขนาดไหน อันน้ีก็ เปนขอคิดจาก
ความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) 
ซึ่งไมใชเปนขอคิดของเราเอง แตเปนขอคิดตามตรรกวิทยา ท่ีเรา
คิดไดจากความหมายขององคการโลก เพราะเขาบอกแลววาการ
พัฒนาท่ีแลวมาน้ีผิด  

นอกจากน้ี หนังสือรายงานขององคการโลกยังบอกวา การ
พัฒนาท่ีดําเนินไปอยูเปนอันมากในปจจุบันในประเทศท้ังหลาย 
มีแนวโนมท่ีจะทําใหคนจนลง และเส่ียงภัยมากขึ้น คือคนยากจน
มีจํานวนเพ่ิมขึ้น และสภาพแวดลอมก็เส่ือมลงไป เราจะตอง
สํารวจวาเปนอยางน้ันหรือไมในสังคมของเรา คือพัฒนาไปแลวมี
จํานวนคนจนมากขึ้น  และโลกก็เ ส่ียงภัยมากขึ้น  เพราะ
สภาพแวดลอมเส่ือมลงไปดวย  

แลวเขาก็บอกวา ถาการพัฒนาเกิดปญหาอยางน้ีแลว เมื่อ
ถึงศตวรรษหนา โลกท่ีมีส่ิงแวดลอมอันเดียวกันน้ี ซึ่งเส่ือมลงไป
กวาน้ี จะอยูดีไดอยางไร อันน้ีก็เปนเรื่องของรายงานขององคกร
ในสหประชาชาติ หรือท่ีสหประชาชาติตั้งขึ้น ก็ขอผานไป 
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จะตองทําอะไร เพ่ือใหเปนการพัฒนาที่ย่ังยืน   
ท่ีพูดมาแลวเปนความหมายและขอสังเกตบางอยางของ

การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) ตอไปน้ีก็ถึง
เน้ือหา เริ่มดวยประเด็นการแกปญหา ในเมื่อเราจะมีการพัฒนา
ท่ียั่งยืน เราจะแกปญหาท่ีทําใหมันไมยั่งยืนกันอยางไร  

เมื่อถือวาการพัฒนาท่ีผานมาแลวผิดพลาด ก็ตองจับจุด
ความผิดพลาดใหไดเสียกอน ความผิดพลาดน้ันมี ๒ สวน คือ 
ความผิดพลาดในการพัฒนาอยางหน่ึง และความผิดพลาดใน
การจัดการกับสภาพแวดลอมอยางหน่ึง ๒ อยางเทาน้ี ไมหนีไป
ไหน เพราะเขาบอกไวแลววาศัพทสําคัญมี ๒ ศัพท คือ การ
พัฒนา (development) กับส่ิงแวดลอม (environment)  

เพราะฉะน้ัน ความผิดพลาดท่ีเปนมา ก็เปนความผิดพลาด
ใน ๒ เรื่อง เรื่องหนึ่งเขาเรียกวา ความผิดพลาดของการพัฒนา 
(failure of development) อีกเรื่องหน่ึงเรียกวา ความผิดพลาด
ในการจัดการส่ิงแวดลอม (failure in the management of our 
environment)  

จุดท่ีเปนปญหาคืออะไร ก็นําจุดน้ันมาเปนเปาของการ
แกปญหา เปาของการแกปญหาตามปกติ ก็ตองเล็งไปท่ี ๓ สวน
ของปญหาท่ีไดพูดถึงมาแลว คือ 

๑. เรื่องส่ิงท่ีดีหมดไป คือทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอลง 
ซึ่งใชตามภาษาอังกฤษวา depletion 

๒. เรื่องของเสียท่ีคนใสเขาไปใหแกโลก จะเปนสารพิษ 
หรืออะไรก็ได เปนตนวาขยะ เรียกวา pollution  

๓. เรื่องคนท่ีเปนผูกอปญหาเหลาน้ี คือ population  
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ตกลงไดตัวปญหา มี ๓ “-tion” จํางาย แตเขาถือวา 
ปญหาในดานประชากร (population) สําคัญท่ีสุด จึงยกข้ึนเปน
ขอท่ีหน่ึง  เพราะฉะน้ันจึงเรียงลําดับใหมวาเปนปญหาเกี่ยวกับ 

๑. population  (ประชากร) 
๒. depletion  (ทรัพยากรรอยหรอ) 
๓. pollution  (การกอมลภาวะ) 

สาม “-tion” จําไวไดแลวก็สบายใจ การแกปญหาจะตอง
พุงเปามาท่ี ๓ อยางน้ี 

๑. population โดยเฉพาะ  overpopulation คือปญหา
ประชากรท่ีมากจะลนโลก ซึ่งจะตองลดหรือควบคุมดวยการ
วางแผนครอบครัว เปนตน 

๒. depletion คือ การรอยหรอสูญส้ินไปของทรัพยากร ซึ่ง
จะตองหยุดยั้งการทําลายทรัพยากร และฟนฟูใหกลับอุดม
สมบูรณขึ้นมา  

๓. pollution คือมลภาวะ ของเสีย ซึ่งจะตองกําจัด ทําให
ลดใหนอยลง หรือทําใหหมดไป  

จะแกปญหาไดอยางไร ก็ตองคนหาเหตุปจจัย แลวจัดการ
ท่ีน่ัน  

ปจจัยท่ีเปนองคประกอบในการแกปญหามีอะไรบาง ก็ดูท่ี
การพัฒนาเดิมวาทํากันมาอยางไร ไดบอกแลววา แกนกลางของ
การพัฒนาแบบเดิมก็มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ 
เราก็เอาปจจัยเหลาน้ีแหละเปนแกนกลางในการแกปญหา 
กลาวคือ  
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๑. วิทยาศาสตร   
๒. เทคโนโลยี   
๓. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
วิทยาศาสตร์ ก็ตองคนหาความรู ท่ีจะเอามาใชปองกัน

แกปญหา เปล่ียนจากแตกอนน้ีท่ีมุงแตคนหาความรู ท่ีจะเอามา
สรางเทคโนโลยีสําหรับทําการผลิต เพ่ือจะใชประโยชนจาก
ธรรมชาติ เพ่ือจะเอาทรัพยากรมาใช ท่ีเรียกวาวิทยาศาสตรแบบ
รับใชอุตสาหกรรม ตอไปน้ีจะแกปญหา ก็เอาวิทยาศาสตรมาใช
ใหม ดวยการคนหาความรูในทางท่ีจะปองกันและแกไขปญหา 

เทคโนโลยี ก็ตองมีทิศทางใหม คือท้ังผลิตและใชในความ
มุงหมายอยางใหม ท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอม แตใหเกื้อกูลตอ
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังท่ีผลิตขึ้นมาเพ่ือใชแกปญหาส่ิงแวดลอม
โดยตรง 

เศรษฐกิจ หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการผลิตและ
การบริโภคเปนตน  จะตองเปนไปในแนวทางที่ ไม ทําลาย
ทรัพยากร ไมกอของเสียมากเกินไป และมีการแบงปนเฉล่ีย
รายไดใหสม่ําเสมอ เพราะถาคนในโลกน้ี มีรายไดไมสม่ําเสมอ
กัน เชน ในโลกท่ีดอยพัฒนา ถาคนยากจนมากนัก ก็จะตองไป
บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติใหหมดไป เชนทําลายปา เปน
ตน แตถามีการกระจายรายไดเฉล่ียใหประชาชนมีความเปนอยู
สม่ําเสมอกัน ก็จะแกปญหาไดดีขึ้น  

ตกลงวา องคประกอบท่ีเปนแกนกลางของการพัฒนา
แบบเดิมท่ีเปนปญหาน้ันแหละ เราก็นํามาใชเปนองคประกอบใน
การแกปญหาท้ังวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ใหหันเหไปในทิศทางใหมท่ีถูกตอง อันน้ีเปนขั้นท่ีหน่ึง 
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จะตองทําความเขาใจกันดวยวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สามอยางน้ี เปนแกนกลางท่ีเราใช
เปนเคร่ืองมือในการแกปญหาแบบยอนกลับ เหมือนเอาหนาม
บงหนาม แตในการดําเนินการแกปญหา ยังตองอาศัยองค  
ประกอบอ่ืนดวย โดยเฉพาะการเมือง เชน นโยบายของรัฐ การ
ออกกฎหมาย การเก็บภาษี และงบประมาณ เปนตน และที่สําคัญ
ท่ีสุด คือการศึกษา ดังเคยเนนมาแลว และจะพูดถึงตอไปอีก 

ทีน้ี เราก็มามองดูวา การพัฒนาท่ียั่งยืนน้ีเขาจะทําอยางไร
กัน ปรากฏวาในระหวางน้ี มีคนท่ีคิดกันตางๆ โดยมีท้ังพวกหัว
เกาและหัวใหม  

พวกท่ีเปนหัวเกาก็ยังยืนยันความคิดในแนวทางการ
พัฒนาแบบเดิมวา มนุษยเรามีความสามารถท่ีจะแกปญหาได 
ไมตองกลัว เพราะฉะน้ัน ก็ทําไปตามวิถีการพัฒนาแบบเดิม คือ
ผลิตและบริโภคตอไปอยางเดิมน้ันแหละ ตามความปรารถนา 
เพราะมีความหวังวา เมื่อเรารูปญหาอยางน้ีแลว เราจะสามารถ
ผลิตเทคโนโลยีท่ีแกปญหาไดท้ังหมด โดยผลิตเทคโนโลยีใหมท่ี
ไมทําลายสภาพแวดลอม และเอาเทคโนโลยีบางอยางมา
แกปญหาท่ีเกิดขึ้นแลว เชน ปญหาขยะ ตอไปไมยาก เราก็ใช
เทคโนโลยีปริวรรต (recycle) เสีย ทําใหมันกลายเปนของดีไป  

นอกจากน้ี ดวยเทคโนโลยีทางชีววิทยา (biotechnology) 
ท่ีกําลังเจริญมากขณะน้ี ซึ่งเปนความหวังอันหน่ึงของมนุษยชาติ 
ท่ีสามารถเปล่ียนยีนของมนุษยสัตวพืชได เราก็จะสรางพันธุพืช
พันธุสัตวชนิดใหมขึ้นมา ใหมีพืชชนิดท่ีมีผลผลิตเหลือเฟอเหลือ
กินตอไป  แลวก็ ไมตองไปกลัวปญหามลภาวะ  เราจะใช
เทคโนโลยีแกไขได เพราะฉะน้ันก็กินใชกันตอไปตามเดิม  
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ถึงแมวาถาตอไปโลกน้ีมันอยูไมได เทคโนโลยีเราเจริญ
มาก เราก็สามารถอพยพคนไปสรางท่ีอยูในตางดาวได อยาง
ตอนนี้ก็มีคนพวกหน่ึงกําลังคิดท่ีจะไปพัฒนาโลกพระอังคาร ถา
โลกน้ีพินาศไป อยูไมได เราก็ไปสรางโลกพระอังคารอยู หรือไมก็
สรางอาณานิคมในอวกาศ (space colony) ขึ้นมา ก็จะอยูไดสุข
สบาย น้ีเปนทัศนะของพวกหัวเกา   

สําหรับพวกหัวเกาน้ี เราไมตองตอบกันยาว เพราะมี
หนังสือท่ีเขาตอบเร่ืองน้ีกันมากแลว ก็ใหไปอานเอง หรือหลาย
ทานอาจจะอานมาแลว แตพูดส้ันๆ วา ท่ีบอกวาเทคโนโลยี
แกปญหาไดหมดน้ัน ก็ตอบไดวา ถึงทําไดจริง โลกน้ีก็จะพินาศ
ไปแลวกอนท่ีจะทําไดสําเร็จ คือมันไมทัน และก็ไมพอท่ีจะ
แกปญหา แมแตแคลงทุนก็ไมไหวอยูแลว อยางท่ีเห็นๆ กันใน
ปจจุบัน แมแตประเทศอเมริกาท่ีเจริญลํ้าหนาสุดน้ีเปนอยางไร 
ลองมาดูตัวเลขกันนิดหน่ึง  

สังคมอเมริกันท่ีเปนสังคมพัฒนาเจริญมาก มีวัตถุมีเครื่อง
กินเคร่ืองใชคอนขางจะฟุมเฟอยสะดวกสบายอยางยิ่งน้ี เขา
เปนอยูกันอยางไร ขอใหมองดูตามท่ีฝรั่งบอกไวเองวา ประเทศ
อเมริกาท่ีเปนอยูน้ี บริโภคทรัพยากรจากแหลงอ่ืนนอกประเทศ 
คิดเปนทรัพยากรของโลกท้ังหมด ๔๐ เปอรเซ็นต ประเทศ
อเมริกามีประชากรเพียง ๕ เปอรเซ็นตของประชากรโลก แต
ประชากร ๕ เปอรเซ็นตของโลกท่ีอยูในอเมริกาน้ัน บริโภค
ทรัพยากรของโลก ๔๐ เปอรเซ็นต และใชพลังงานท้ังหมดของ
โลก ๓๐ เปอรเซ็นต แลวยังหาท่ีท้ิงขยะวุนอยูอยางท่ีเลาเมื่อกี้วา
ท่ีท้ิงในประเทศรองรับไมไหว ตองเท่ียวไปท้ิงนอกประเทศ  ไม
ตองพูดถึงเรื่องอ่ืน แคน้ีก็ไปไมรอดแลว  
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ถาทุกประเทศพัฒนาใหเปนอยางอเมริกา ประชากร ๕ 
เปอรเซ็นต ตองกินทรัพยากรของโลก ๔๐ เปอรเซ็นต ถาอยาง
น้ันประชากร ๑๒.๕ เปอรเซ็นต ก็กินทรัพยากรของโลกหมด 
๑๐๐ เปอรเซ็นต แลวคนท่ีเหลืออีก ๘๗.๕ เปอรเซ็นต จะเอา
อะไรมากิน อันน้ีก็เปนปญหาในปจจุบันอยูแลว ถาประเทศอ่ืน
จะเจริญอยางอเมริกา ก็ตองบริโภคทรัพยากรท่ีไปครอบงํา
เบียดเบียนเอาจากประเทศอ่ืน ไมมีทางไป ไปไมรอด ทรัพยากร
ไมพอแนๆ  

เพียงแคน้ีก็ตันแลว ไมตองพูดถึงเรื่องเส่ียง เชนเทคโนโลยี
ทางชีววิทยา ท่ีวาจะสรางพันธุสัตว พันธุมนุษย พันธุพืชใหม ซึ่ง
เปนเรื่องท่ีนากลัวมาก ขณะนี้ประเทศอเมริกากําลังหว่ันหวาด
ตอปญหาเรื่องน้ี ทะเลาะกันวุนอยู วาจะเอาอยางไรดี  

มันก็ เหมือนกับ เรื่ อ ง เมื่ อกี้  เชน  CFC (chlorofluoro- 
carbons) ท่ีเมื่อ ๖๓ ปมาแลว ใน ค.ศ. 1930 บอกวาปลอดภัย
เหลือเกิน ไมมีพิษไมมีภัย ไมลุกไหม ใหใชกันตามสบาย แตพอ
ถึงป 1976 (๒๕๑๙) คนพบวาเปนตัวรายทําลายโอโซนเลเยอร
จะทําใหโลกหายนะ อะไรทํานองน้ี คือความรูทางวิทยาศาสตร
ขณะน้ียังไมสมบูรณ เพราะมองเห็นปจจัยตางๆ ไมท่ัวตลอด จึง
ปรากฏวาส่ิงท่ีในอดีตเคยบอกวาดี แตตอมาอีก ๒๐ ป กลับ
คนพบวามันราย ยิ่งกวาน้ัน พอเกิดปญหา บางทีก็แกไมทัน 
เพราะฉะน้ันจึงทําใหคนในประเทศอเมริกาท่ีไดรับบทเรียนมา
มาก พากันไมสบายใจกับชีวเทคโนโลยี (biotechnology) วาจะ
เอาอยางไรดี ก็เกิดปญหามาก  
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ท่ีวาเกิดปญหานั้น ไมใชเพียงเร่ืองภัยท่ีเกิดขึ้นแลวจากตัว
เทคโนโลยีเอง แตปญหาขยายลงไปถึงสภาพจิตใจท่ีหวาดกลัว
ไมแนใจตอเทคโนโลยี จนกระท่ังแมแตยังไมไดเริ่มใชเทคโนโลยี
น้ัน ก็ทําใหมนุษยทะเลาะกัน น้ีเปนตัวอยาง  

รวมความวา สวนมากเห็นวาวิธีของพวกหัวเกาไปไมรอด 
แมแตการอพยพไปสรางท่ีอยูในดาวพระอังคาร หรือสรางอาณา
นิคมในอวกาศ พวกน้ีจะทําได ก็ตองทําแบบเห็นแกตัว คือตอง
แยงกันไป ตองคัดเอาพวกพองไป คงตองแยงกันขึ้นยานอวกาศ 
แบบท่ีคนในเวียดนามแยงกันขึ้นเคร่ืองบินหนีจากไซงอนตอน
กรุงไซงอนแตกน้ัน แตท่ีจริงก็คือไมมีทุนท่ีจะไปสราง   

ไมตองพูดถึงจะเอาคนไปเปนพันเปนหมื่นเปนแสน แมแต
ไปแคคนสองคน ก็ตองลงทุนไมรูกี่รอยลานเหรียญ และเมื่อไป
อยู ก็ตองใชเงินในการท่ีจะรักษาสถานีอวกาศ วันหน่ึงไมรูกี่ลาน
เหรียญ เฉพาะคารักษาท่ีอยูก็ไมไหวแลว และในประเทศอเมริกา
เอง ทุนก็นอยลง ปจจุบันก็เปนหน้ีเปนสินเขา จะเอาตัวไมรอดอยู
แลว เพราะฉะน้ันความหวังน้ีไมตองพูดถึง พวกหัวเกาไปไม
ตลอดแน  

สวนวิธีท่ียอมรับกันท่ัวไป ไดแกวิธีของพวกนักอนุรักษ
สภาพแวดลอม (environmentalists) และนักอนุรักษทรัพยากร  
ธรรมชาติ (conservationists) ซึ่งมีวิธีการตางๆ อยางท่ีพูดแลว 

ขอท่ี ๑ เรื่องคน ก็ตองวางนโยบายประชากร (population 
policy) ใหดี เชน ควบคุมจํานวน ดวยการวางแผนครอบครัว 
เปนตน  
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ประเทศไทยเราน้ีก็เปนตัวอยางของการวางแผนครอบครัว
ท่ีไดผลมาก อัตราเพ่ิมประชากรป ๒๕๓๕ เหลือรอยละ ๑.๔๗ 
ตอมาป ๒๕๓๖ ลดลงอีก เหลือรอยละ ๑.๔๓ (ถึงป ๒๕๓๗ ลดลง
อีกเหลือรอยละ ๑.๓๙) กะวากวาจะถึงป ๒๕๓๙ ซึ่งเปนปสุดทาย
ของแผน ๗ จะลดเหลือ ๑.๒ ซ่ึงจะเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ไดผลจนกระท่ังนักเรียนจะไมมีในโรงเรียนหลายแหงแลว  

ขอยกตัวอยางเชน โรงเรียน กทม.วัดพระพิเรนทร เคยมี
นักเรียนเพ่ิมขึ้นๆ จนกระท่ังตองรื้ออาคารเกา สรางอาคารใหม 
แตกอนน้ีเปนอาคารไม แลวก็รื้อสรางเปนอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น
เพ่ือรองรับการขยายเพ่ิมจํานวนของนักเรียน นักเรียนเพ่ิมขึ้นไปๆ 
ถึงพันคน พอตึกเสร็จ จํานวนนักเรียนเริ่มลด เมื่อ ๓-๔ ปท่ีแลวน้ี
นักเรียนลดลงมาๆ เหลือรอยกวาคน แตตึกใหญตั้ง ๔ ชั้น จึง
โหรงเหรง เวลาเดินผานเขาวัด เงียบจนทําใหสงสัยวา วันน้ี
นักเรียนอยูกันหรือเปลา ท่ีแทเขาก็เรียนกันตามปกติ แตนักเรียน
นอย ตึกใหญ ก็เลยไมไดยินเสียง ไมรูวาเขาเรียนกันหรือเปลา   

อีกตัวอยางหน่ึง ท่ีวัดมหาธาตุ เดี๋ยวน้ีก็ไดยินขาววา มี
ปญหาขัดแยงกันอยู คือโรงเรียน กทม. ท่ีน่ัน เคยมีนักเรียน
เพ่ิมขึ้นไปถึง ๗๐๐ แตปจจุบันเหลือ ๒๐๐-๓๐๐ ก็เลยมีผูคิดจะ
เอาตึกไปใชอยางอ่ืน ทําใหมีการรองเรียนกัน  

ไปบานนอกก็แบบเดียวกัน ท่ีอําเภอศรีประจันต จังหวัด
สุพรรณบุรี ท่ีอาตมาเกิด เมื่อเกือบ ๓๐ ปมาแลว หลวงพอทาน
เห็นวานักเรียนเพ่ิมขึ้นมาก ก็คิดวาจะตองชวยใหนักเรียนมี
โรงเรียนใหญๆ ตอไปคนเกิดเพ่ิมมากข้ึนก็จะไดมีท่ีเรียน จึงสราง
ตึกเสียยาวยืด ทําใหอาคารเรียนโรงเรียนประชาบาลเมธีธรรม
สาร ท่ีวัดบานกราง ยาวท่ีสุดในอําเภอศรีประจันต  
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ท่ีน่ัน เมื่อเปด ร.ร.ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ มีนักเรียนมากถึง ๖๐๐ 
คน (ตอนน้ันมีถึง ป. ๗ ปจจุบันมีแค ป. ๖) แตแลวก็ลดลงๆ จน
ปจจุบันเหลือ ๒๐๐ คน (ป ๒๕๓๘ แมจะมีนักเรียนระดับอนุบาล
นับรวมเขาดวย ประมาณ ๓๐ คน ก็มีนักเรียนท้ังหมดเพียง 
๑๙๘ คน)  

ไปโรงเรียนอ่ืนๆ ถามครูอาจารย ก็เหมือนกัน ลดไปหมด 
จนกระท่ังทางกระทรวงศึกษาธิการตองมีนโยบายวา โรงเรียน
ไหนครูใหญคนเดิมเกษียณแลว ไมตองตั้งครูใหญคนใหม ให
ครูใหญอีกโรงหน่ึงรักษาการตําแหนงท่ีโรงเรียนน้ันดวย อยางน้ี
เปนตน คลายกับวากลายเปนโรงเรียนเมืองขึ้นหรือโรงเรียนใน
เครือ แมวาจะมีเหตุปจจัยอ่ืนๆ ดวยท่ีทําใหจํานวนนักเรียนลดลง 
แตอัตราการเพ่ิมประชากรท่ีลดลง เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึง  

ท่ีวาน้ีแสดงวา การวางแผนครอบครัวของไทยเราได
ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก จนอาจถึงจุดท่ีตองถามวาจะ
เกินไปหรือไม และภายใตความสําเร็จน้ัน มีอะไรวิปริตผิดสังเกต 
หรือผลรายอะไรแฝงซอนอยูบาง 

อยางไรก็ตาม การแกปญหาประชากรน้ัน มิใชเพียง
ควบคุมจํานวนหรืออัตราเพ่ิมเทาน้ัน แตตองทําดานอื่นควบคูไป
ดวย โดยเฉพาะการแกปญหาความยากจน เพราะความยากจน
เปนเหตุสําคัญอยางหน่ึงท่ีผลักดันและบีบใหประเทศโลกท่ีสาม
จํานวนมาก ตองทําลายทรัพยากรธรรมชาติของตน ตลอดจนบีบ
ใหคนยากจนไปรุกรานเบียดเบียนเอาปจจัยส่ีและวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ  
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นอกจากน้ัน ปญหาความยากจนน้ีมีความซับซอนหลาย
อยาง เชน ยิ่งเศรษฐกิจของโลกเจริญเติบโตขึ้น ประเทศรวย ก็ยิ่ง
รวยมากขึ้น ประเทศยากจน ก็ยิ่งจนหนักลงไป ประเทศโลกท่ี
สามก็ยิ่งเสียเปรียบประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังเชนคําของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงส่ิงแวดลอมของประเทศอินโดนีเซีย ท่ี
หนังสือ Atlas of the Environment ยกมาอางวา 

“เวลานี้ เราต้องส่งออกไม้แปรรูปมากกว่าเดิมเป็น ๓ 
เท่า เพื่อจะซ้ือรถแทรกเตอร์ได้คันหนึ่งเท่ากับที่เราเคย
ซ้ือในช่วงทศวรรษ 1970-1979” (Lean, 48) 

ปญหาความยากจนโยงตอไปถึงปญหาสุขภาพและโรคภัย
ไขเจ็บ เมื่อยากจน สุขภาพก็ยิ่งทรุดโทรม และไมมีเงินรักษา
บําบัดโรค เมื่อสุขภาพไมดี เจ็บปวยมาก ก็ยิ่งทําใหยากจนลง 
การแกปญหาประชากร จึงรวมท้ังการแกปญหาดานสาธารณสุข
และการแพทยดวย  

การแกปญหาประชากรท่ีเปนพ้ืนฐาน ท้ังลึกลงไป และยาว
ไกล ก็คือ การใหการศึกษา ซึ่งครอบคลุมการแกปญหาดานอ่ืนๆ 
ท้ังหมด  ท้ังปญหาความยากจน  ปญหาดานสาธารณสุข 
ตลอดจนการใหความรูและฝกอบรมประชาชนเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาและการอนุรักษธรรมชาติ 

ท่ีสําคัญยิ่งก็คือ การศึกษาหมายถึงการพัฒนาคน ซึ่งได
ยอมรับกันแลววา จะใหเปนแกนกลางของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
(sustainable development)  

เรื่องการศึกษาหรือพัฒนาคนนี้ มีขอท่ีจะตองพิจารณาทํา
ความเขาใจกันอีกมาก  
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ขอพิจารณาที่มากมายน้ัน เชนอาจตั้งขอสังเกตวา ถา
การศึกษาท่ีจะให ยังหมายถึงการศึกษาในความหมายท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน การศึกษาน้ันก็เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการพัฒนาไม
ยั่งยืน และจะทําใหไมอาจแกปญหาไดเลย เพราะดวยการศึกษา
แบบท่ีเปนอยูน้ี การท่ีคนร่ํารวยมั่งมีสุขภาพดีขึ้น ก็หมายถึงการ
ท่ีจะบริโภคผลาญทรัพยากรธรรมชาติและระบายของเสียใหแก
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน อยางท่ีเคยกลาวแลวน่ันเอง เพราะฉะน้ัน 
เรื่องน้ีจึงจะตองยกข้ึนพูดเปนพิเศษขางหนา 

ขอท่ี ๒ เรื่องธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม ก็ใชวิธีการอนุรักษ
ธรรมชาติ หรือการสงวนทรัพยากร (conservation) ขอน้ีแยกได
เปน ๒ ดานใหญๆ คือ การพิทักษรักษาบํารุงสงเสริมสภาพ
ธรรมชาติอยางหน่ึง และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ประหยัดและอยางมีประสิทธิภาพอยางหน่ึง 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (conservation) น้ี สหภาพ
นานาชาติเพ่ือการสงวนธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources) ไดใหคําจํากัดความไว เมื่อป ๒๕๒๓ (ค.ศ. 1980) 
ในเอกสารชื่อยุทธศาสตรพิทักษโลก (World Conservation 
Strategy) ซึ่งเปนท่ียอมรับกันมากท่ีสุดวา หมายถึง  

“การจัดการให้มนุษย์ใช้ประโยชน์จากชีวภพ อย่าง
อํานวยคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนได้มากที่สุด พร้อมทั้งธํารง
รักษาไว้ซ่ึงศักยภาพของชีวภพนั้นให้คงสามารถสนอง
ความต้องการและความใฝ่ปรารถนาของมนุษย์รุ่นต่อไป
ในอนาคตได้สืบไปด้วย” (Encycl. Britannica, 1988, 

16.663) 
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การอนุรักษทรัพยากรน้ี ดานหน่ึงเปนการปองกันการใช
อยางลางผลาญหรือการใชอยางเห็นแกตัว การทําใหเกิด
มลภาวะ การทําลายหรือการปลอยปละละเลย และอีกดานหน่ึง
เปนการทําใหเกิดความมั่นใจวาจะมีทรัพยากรใชในอนาคต  

วิธีการในการอนุรักษธรรมชาติ และสงวนทรัพยากร มีมาก  
มายหลายอยาง เริ่มตั้งแตการออกกฎหมายคุมครองปองกัน 
การจัดตั้งสถาบัน หนวยงานและองคกรตางๆ  ขึ้นมาดูแล
ดําเนินงาน การจัดเปนเขตคุมครองปองกัน เชน จัดตั้งปาสงวน 
วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ เขตอนุรักษพันธุสัตวปา การพ้ืนฟู
แหลงธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม การรักษาดิน นํ้า อากาศ ใหปลอด
สารเคมีและมลภาวะ การผลิตเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือวัตถุประสงค
ในการแกปญหาโดยตรง เชน เครื่องกําจัดนํ้าเสีย ตลอดถึงการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชชีวิต (lifestyle) เสียใหม ไมกินอยู
อยางสุรุยสุรายฟุงเฟอฟุมเฟอย  

โดยเฉพาะในยุคสมัยปจจุบัน ท่ีถือวาสังคมมนุษยได
กลายเปนสังคมบริโภคไปแลวน้ี วิธีปฏิบัติท่ีเนนกันมาก ก็คือการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน การตัดการบริโภคท่ีไม
จําเปน การใชรถยนตท่ีประหยัดพลังงาน การซื้อสินคาท่ีทนทาน
และประหยัด การใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงใชเชื้อเพลิงนอย 
การใชส่ิงของตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ อะไรท่ีใชไดอีก ก็
นํามาใชใหม (reuse) เมื่อหมดประโยชนจากภาวะน้ีแลว ก็เอา
ไปใชประโยชนอ่ืนตอไป  

วิธีท่ีวาน้ี คงจะเหมือนกับท่ีพระอานนทไดเคยทํามาแลว 
ดังท่ีในพระสูตรเลาไววา  
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พระเจาแผนดินพระนามวาพระเจาอุเทน ตอนน้ันไมคอย
นับถือพระพุทธศาสนา คราวหน่ึงมีการถวายผาจีวรใหแกพระ
อานนทตั้ง ๕๐๐ ผืน พระเจาอุเทนคงทรงคิดวาพระน้ีโลภ จะเอา
ไปทําไมตั้งมากมาย จึงตรัสถามพระอานนทวาผาน้ีทานจะเอา
ไปทําไมมากมาย ทานจะปฏิบัติอยางไรกับผาเหลาน้ัน พระ
อานนทก็ทูลตอบวาจะนําไปแจกจายใหแกพระท่ีขาดแคลนผา  

พระเจาอุเทนก็ตรัสถามตอไปวา เมื่อไดผาใหมมาแลว ผา
เกาทานจะทําอยางไร พระอานนทก็ทูลตอบวา ผาเกาท่ีเลิกหม
แลวก็เอาไปทําเปนผาดาดเพดาน ถามันเกาขึ้นไปอีกทานก็วา
เอาไปใชเปนผาปูผาหอของอะไรตออะไรเรื่อยไป จนกระท่ังใน
ท่ีสุดก็เปนผาขี้ริ้ว ตอจากผาขี้ริ้วพระอานนทยังไมหยุด ทานวา
จะเอาไปบดตํา สมัยกอนเขาใชผสมดิน ดังท่ีอินเดียปจจุบันก็ยัง
ใชอยู คือเอาดินเปนสวนผสม แลวก็ทาฝาผนัง พระเจาอุเทนได 
ทรงฟงคําชี้แจง ก็ทรงเล่ือมใสวา พระอานนทมีความคิดประหยัด
ดีเหลือเกิน ไมใชจะฟุมเฟอย ก็เลยถวายผาจีวรเพ่ิมขึ้นอีก  

อันน้ีเปนตัวอยางของ reuse คือการรูจักใชส่ิงท่ีใชแลวให
เปนประโยชนตอไปอีก 

วิธีใชใหมอีก (reuse) ท่ีเอาใจใสกันอยางยิ่งในขณะน้ี 
ไดแกการปริวรรต หรือหมุนเวียนใช (recycling) คือการนําเอา
ส่ิงท่ีเสียแลวไปผลิตกลับมาใชใหม หรือหมุนเวียนกลับมาใชใหม 
เชน กระดาษท่ีใชแลว ก็เอาไปเขาโรงงาน ผลิตเปนกระดาษใหม
ขึ้นมาใชไดอีก เปน กระดาษหมุนใช (recycled paper) ขวดท่ีใช
แลว กระจกแกวท่ีใชแลว ก็เอาไปเขาโรงงานหลอหลอมออกมา 
ทําเปนภาชนะใหม แมกระท่ังนํ้าใชแลวเสียแลว ก็เอาไปผาน
เครื่องทําใหเปนนํ้าดีกลับมาใชใหม อยางน้ี เรียกวาการหมุนใช  
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การหมุนใช หรือการเวียนใช (recycling) น้ี เปนทางออกท่ี
สําคัญอยางหน่ึงในการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และเปน
วิธี ท่ีประหยัดพลังงานดวย  คือใชพลังงานนอยลง  เพราะ
กระบวนการในการจะท่ีผลิตของน้ันเหลือขั้นเดียว คือขั้นเอาของ
ท่ีใชแลวน้ีไปเขาโรงงานหลอมหลอขึ้นใหม แทนท่ีจะตองทําเต็ม
ทุกขั้นตอนอยางเดิม ซึ่งจะตองมีการขนสง ไปเอาวัตถุดิบมาเขา
โรงงานเปนตน เสียพลังงานเสียทรัพยสินเสียเงินทองไปมากมาย 
ก็ตัดตอนไปหมด เปนการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ พิทักษปา 
และสรางงานใหคนทําเพ่ิมเติมดวย นอกจากน้ัน ขั้นตอนของการ
ผลิตท่ีลดลงไปน้ัน ก็เปนการลดมลภาวะลงไปดวย  

วิธีหมุนใช/เวียนใช (recycling) น้ีกําลังเปนท่ีนิยมมาก ใน
ประเทศอเมริกาเราจะเห็นวาสินคาตางๆ มีการตีตราบอกไว เชน 
บอกวาหนังสือเลมน้ีพิมพดวย recycled paper คือกระดาษใช
แลวท่ีหมุนเวียนผลิตมาใชใหม ถุงน้ีทําจาก recycled plastic 
คือพลาสติกใชแลวท่ีหมุนเวียนผลิตมาใชใหม 

อีกวิธีหน่ึงท่ีย้ํากันมากเชนเดียวกัน ก็คือการใชทรัพยากรท่ี
กลับฟนตัวใหมได (renewable resources) เชน กระแสลม เปน
ทรัพยากรท่ีหมุนเวียนกลับไปกลับมาอยู ไมหายไปไหน เราก็เอา
มาใชทํากังหันลมสําหรับวิดนํ้าหรือผลิตไฟฟา หรือผลิตไฟฟา
ดวยพลังงานแสงแดด นํ้า และผลิตภัณฑจากพืชและสัตว 
ตลอดจนผา แกว กระดาษ เปนตน เปนของฟนตัวใหมได 
(renewable) ดีกวาพวกทรัพยากรชนิดท่ีฟนกลับไมได เชน 
นํ้ามัน ถานหิน พลังงานนิวเคลียร เปนตน ซึ่งเมื่อหมดแลว ก็
หมดไปเลย 
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น้ีเปนวิธีการตางๆ ท่ีเขาจะแกปญหาสภาพแวดลอม และ
การท่ีจะแกปญหาอยางน้ีได ก็ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเอ้ือ
ตอสภาพแวดลอม  และใชมันในความหมายใหม  เ พ่ือ
วัตถุประสงคใหม เพราะฉะน้ันจึงตองหันมาผลิตเทคโนโลยีท่ีเปน
ฝายสรางสรรค หรือเทคโนโลยีในฝายบวก ท่ีจะเอามาชวยใน
การแกปญหาทรัพยากร รวมความวา ใหเบนทิศทางของการ
ผลิตและการใชเทคโนโลยีมาในสภาพแบบน้ี  

ไปๆ มาๆ จะพัฒนาสําเร็จได คนตองมีจริยธรรม 
อยางไรก็ตาม ก็มีปญหาวา การปฏิบัติเหลาน้ีลวนแตฝน

นิสัยของมนุษยในยุคปจจุบันท่ีอยูในสังคมบริโภคเปนอยางมาก 
ตอนน้ีในวงการของการแกปญหาสภาพแวดลอม จึงเริ่มมีความ
เคล่ือนไหวท่ีสําคัญในการรื้อฟนเรื่องจริยธรรม ทําใหคําวา
จริยธรรมกลับโดดเดนขึ้นมาอีก  

ในการแกปญหาของโลก เวลาน้ี หนังสือท่ีเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมท้ังหลาย จึงมักจะพูดถึงเรื่องจริยธรรมโดยยก
ความสําคัญใหเปนบทๆ เลยทีเดียว บางเลมมี ๒ บท หรือ ๓ บท 
บาง เล มก็ เ ป น เ รื่ อ งจ ริยธ ร รม เกี่ ย วกั บสภาพแวดล อม 
(environmental ethics) ท้ังเลม ลวนแตใหความสําคัญกับเรื่อง 
จริยธรรม (ethics) กันท้ังน้ัน พูดไดวาจริยธรรมกําลังคืนชีพ  

ในระยะท่ีผานมา ท้ังท่ีมนุษยก็ประสบปญหาสังคมและ
ชีวิตจิตใจมากมาย แตก็ไมคอยเอาใจใสในเร่ืองจริยธรรม 
จนกระท่ังมาถึงตอนน้ีเกิดมีปญหาสภาพแวดลอมขึ้น คนจึงเห็น
ความสําคัญของจริยธรรม บอกวามนุษยจะตองมีจริยธรรม ตอง
ฟนฟูจริยธรรม  
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อยางไรก็ตาม ฝรั่งก็ประสบปญหาเรื่องจริยธรรมมาก วา
จะฟนฟูจริยธรรมไดอยางไร เพราะปญหาเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม
ของฝรั่งมีขอขัดของยุงยากหลายอยาง เริ่มตั้งแตพ้ืนฐานทาง
ประวัติศาสตร เพราะฉะน้ัน พอคิดจะฟนฟูจริยธรรมขึ้นมา ก็ไป
เจอเขากับปญหาอื่นตอไปอีก เปนลูกโซซอนกันไปๆ แตตอนน้ีจะ
ยังไมพูดถึงปญหาน้ัน 

รวมความวา โลกปจจุบันตอนน้ีไดมองเห็นความสําคัญ
ของจริยธรรม และเห็นวาจะตองเอาจริยธรรมมาชวยแกปญหา
อยางจริงจัง แมแตธุรกิจ ก็ตองมีจริยธรรมธุรกิจ (business 
ethics) เชนในมหาวิทยาลัย Harvard ก็เปดสาขาวิชาใหม 
เรียกวา business ethics คือจริยธรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของโลกพากันเปดสอนวิชาเหลาน้ี ดังท่ีหนังสือ Ethics and 
Higher Education กลาวไววา 

“...ในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมานี้ ในวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยทั้งหลาย ได้มีการระดมเปิดสอนรายวิชา
และโครงการต่างๆ เกี่ยวกับจริยธรรมกันเป็นการใหญ่ 
ทั้งจริยธรรมในด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้านธุรกิจ ด้าน
การบัญชี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านนิติศาสตร์” 
(May, 1)

∗ 

                                                           
∗ หนังสือเลมนี้เขียนไวอยางนี้ โดยตองการบอกตอไปวา ทั้งๆ ที่วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยทั้งหลายเปดสอนจริยธรรมกันมากมาย แตสภาพจริยธรรมในหมูครู
อาจารยและบุคลากรในสถาบันการศึกษานั้นๆ เอง กลับเสื่อมทรามมาก 
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ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะปญหาจริยธรรมกลายเปนเรื่องท่ี
สังคมอเมริกันท้ังประเทศเห็นความสําคัญกันท่ัว อยางท่ีหนังสือ
อีกเลมหน่ึงวาไว 

“เหตุการณ์ในช่วงใกล้ๆ นี้ ได้ทําให้จริยธรรมข้ึนมา
อยู่แถวหน้า โดยกลายเป็นหัวข้อของการถกเถียง
อภิปรายกันไปทั่วทั้งประเทศของเรา” (Richardson, iv) 

เมื่อเร็วๆ น้ี John Naisbitt ไดตั้งขอสังเกตไวในหนังสือ 
Global Paradox  ซึ่งเปนหนังสือขายดีท่ีสุดในอเมริกาเลมหน่ึงวา 

“ความประพฤติผิดจริยธรรมก็ยังมีต่อมาเร่ือยๆ 
ถึงแม้ว่าเวลานี้จะมีการสอนวิชาจริยธรรมธุรกิจ ใน
มหาวิทยาลัยอเมริกัน มากกว่า ๕๐๐ รายวิชา” 

“วารสาร Harvard Business Review กล่าวว่า 
ขณะนี้ คณะวิชาธุรกิจของประเทศเต็มร้อยละ ๙๐ จัด
ให้มีการฝึกอบรมในด้านจริยธรรมธุรกิจนี้ ไม่อย่างใดก็
อย่างหนึ่ง มีตําราด้านนี้กว่า ๒๕ เร่ือง และมีวารสาร
ทางวิชาการจําเพาะเร่ืองนี้ ๓ ฉบับ ศูนย์วิจัยจริยธรรม
ธุรกิจที่ดําเนินงานอยู่ขณะนี้ มีอย่างน้อย ๑๖ แห่ง” 
(Naisbitt, 1994, 230) 

อน่ึง ควรสังเกตดวยวา การท่ีจริยธรรมดานตางๆ เฟองฟู
ขึ้นมาน้ัน มีปญหาส่ิงแวดลอมเปนปจจัยผลักดันท่ีสําคัญ ดังเชน
จริยธรรมธุรกิจ (business ethics) ก็มีเรื่องความรับผิดชอบตอ
ปญหาการอนุรักษธรรมชาติหรือพิทักษส่ิงแวดลอมเปนหัวขอ
ใหญมาก 
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มีการสอนกันวาจะตองมี restraint ท่ีภาษาพระเรียกวา
สังวร หรือสํารวมระวัง เหน่ียวรั้งตัวเอง ตองมี moderation คือ 
มัตตัญุตา หรือความรูจักประมาณ ตองมี responsibility คือ
ความรูสึกรับผิดชอบ ตองมี self-control คือรูจักยับยั้งควบคุม
ตนเอง ตองเปล่ียนนิสัยการบริโภค ตองเปล่ียน lifestyle คือวิธี
ดําเนินชีวิตใหม และอะไรตางๆ ทํานองน้ี แตยังมีส่ิงท่ีลึกซึ้งกวา
น้ีอีก เดี๋ยวคงจะพูดตอไป 

ขอยอนกลับไปพูดอีกนิดเกี่ยวกับขอติดขัดในการท่ีจะ
แกปญหาเหลาน้ี นอกจากปญหาจริยธรรมระดับบุคคลและ
เอกชนแลว ยังมีขอติดขัดท่ีเปนปญหาจริยธรรมในวงกวางระดับ
สังคมประเทศชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน
ท่ีกระทบตอธรรมชาติอีกมากมาย  

เมื่อกี้น้ีไดพูดไปทีหน่ึงแลววา ปญหาประชากรน้ีเปนเรื่อง
ใหญ ประเทศท่ีพัฒนาแลว คนนอยก็จริง แตบริโภคมาก ระบาย
ของเสียมาก สวนประเทศท่ีกําลังพัฒนา ยากจน คนมาก แตแต
ละคนกินใชถายของเสียนอย แตรวมแลวก็มากอีกน่ันแหละ 
เปนอันวา ท้ังฝายประเทศท่ีเจริญร่ํารวย ก็มีปญหามาก ท้ังฝาย
ประเทศท่ียากจน ก็มีปญหามากดวยกัน คือ ท้ังคนรวย ท้ังคนจน
ก็ซ้ําเติมปญหาสภาพแวดลอมดวยกันท้ังคู  

ยิ่งกวาน้ัน ปญหายังพันกันไปอีก คือมันเปนเหตุปจจัยแก
กันและกัน หมายความวา นอกจากประเทศเจริญรวยจะกอ
ปญหาดวยตัวเอง และประเทศจนก็กอปญหาดวยตนเองแลว ท้ัง
สองฝายยงัมาเปนเหตุปจจัยแกกันและกันในการสรางปญหาอีก  
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ท่ีวา น้ันคือ  เมื่อคนในประเทศท่ีเจริญบริโภคมาก  ก็
ตองการวัตถุดิบหรือตองการทรัพยากรมาก ในเมื่อประเทศของ
ตัว ทรัพยากรมีไมพอ ก็ตองไปเอาทรัพยากรจากประเทศที่ดอย
พัฒนา ประชาชนในประเทศที่ดอยพัฒนาตองการเงินอยูแลว 
เพราะอยากเจริญแบบประเทศพัฒนา ก็เลยเท่ียวไปบุกรุก
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเอามาปอนใหประเทศพัฒนา จึง
กลายเปนวา ประเทศพัฒนาน่ีแหละเปนเหตุใหประเทศท่ีดอย
พัฒนาทําลายทรัพยากรธรรมชาติ แลวก็เปนเหตุหน่ึงท่ีทําให
ประเทศพัฒนาแลวปลอยไมได จะตองพยายามครอบงําประเทศ
ดอยพัฒนาไว เรียกวาเปนธรรมชาติของมนุษยอยางหน่ึง  

เรื่องจึงกลายเปนวา คนในประเทศท่ีพัฒนาแลวน้ี ทําลาย
ธรรมชาติ ๒ ชั้น คือ ท้ังตัวเองก็บริโภคทรัพยากรมาก ถายเทของ
เสียมาก และยังเปนเหตุใหคนในประเทศดอยพัฒนาไปบุกรุก
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย   

ที น้ีฝายประเทศที่ดอยพัฒนา  พอพัฒนาดีขึ้น  มีการ
วางแผนครอบครัวไดผล คนเกิดนอยลง แตละคนก็บริโภคมาก
ขึ้น และถายเทของเสียมากขึ้นอยางท่ีวาเมื่อกี้แลว เพราะฉะน้ัน
ถึงคนจะนอยลง ก็กอปญหามากขึ้นเหมือนเดิม 

ตอไป อีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหติดขัดแกปญหาไดยาก ก็คือ
การแขงอํานาจกันระหวางประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
ตางฝายก็คิดวาจําเปนจะตองรักษาสถานภาพของตนไว เพ่ือจะ
ยิ่งใหญ ก็จําเปนจะตองแสวงหาทรัพยากรมามากๆ เพราะความ
ยิ่งใหญมีสถานะเปนมหาอํานาจตองอาศัยความเจริญมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ เมื่อตองแสวงหาทรัพยากรมามากๆ ก็ลดตัวไมลง ทํา
ใหแกปญหาไมได  



๙๖ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

เมื่อเปนเชนน้ีจะทําอยางไร เพราะท้ังๆ ท่ีรูอยูวามันเปน
อันตราย แตก็แกไมได เพราะจําเปนตองแสวงหาทรัพยากรมา
ปอนประเทศของตัวเอง ใหดํารงรักษาความมั่งคั่งยิ่งใหญทาง
เศรษฐกิจไว ไปๆ มาๆ มันก็ไปลงท่ีประเทศดอยพัฒนาอยูน่ันเอง 
คือ เพ่ือรักษาสถานะของประเทศพัฒนาแลว ท่ีเปนผูเจริญมี
อํานาจมากเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ก็ตองเอาประเทศดอย
พัฒนาเปนแหลงปอนทรัพยากร 

เรื่องไมจบเทาน้ัน นอกจากเอาประเทศกําลังพัฒนาเปน
แหลงปอนทรัพยากรแลว พรอมกันน้ัน ประเทศพัฒนาแลวก็เอา
ประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลายเปนแหลงระบายมลภาวะอีกดวย 
เพราะตัวเองไดประสบปญหา เน่ืองจากอุตสาหกรรมหนักทําให
เกิดมลภาวะมาก เชน โรงงานปลอยควันเปนตน ก็คิดวาทํา
อยางไร จะใหปญหามลภาวะน้ันพนไปหรือหางตัวหนอย ถึงแม
จะรูอยูวาปญหาธรรมชาติน้ีมันไมอยูเฉพาะท่ี มันแผกระจายไป
ท่ัวโลก แตก็เอาใหมันหางตัวไวกอน เพราะฉะน้ัน ประเทศ
พัฒนาแลวท่ีร่ํารวยเหลาน้ี ก็ยินดีท่ีจะสนับสนุนใหประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาท้ังหลายรับเอาอุตสาหกรรมหนักไปตั้งโรงงานในประเทศ
ของตนเอง  

โดยนัยน้ี ประเทศดอยพัฒนาก็รับเอาอุปกรณ เทคโนโลยี 
และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีระบายของเสียไปไวในประเทศของตัว
ใหมากๆ ประเทศท่ีเจริญพัฒนาแลวก็สรางก็ผลิตแต hi-tech คือ
เทคโนโลยีชั้นสูง เพราะฉะน้ัน ในท่ีสุด ปญหาก็มาลงท่ีประเทศ
ดอยพัฒนาตามเดิม  
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นอกจากน้ัน การแขงขันระหวางประเทศเล็กๆ นอยๆ 
ท้ังหลาย ก็ทําใหแตละประเทศเหลาน้ันตองนําเอาทรัพยากรมา
ใช พัฒนาเศรษฐกิ จของตนเอง  โดยไมคํ า นึ งถึ งปญหา
สภาพแวดลอม หรือบางทีรูอยู ก็บอกวาจําเปนจะตองมองขาม
ไป จึงเปนอุปสรรคในการท่ีจะแกปญหาธรรมชาติแวดลอม
ตลอดเวลา  

ปญหาอีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญไมนอย คือประเทศกําลัง
พัฒนา ท่ียากจน บางประเทศมีหน้ีทวมตัว เมื่อไมมีเงินแมแตจะ
ชําระดอกเบ้ียไดทัน และหาทางอ่ืนไมได หรือมีความเพียร
พยายามนอย ภาระในการชําระหน้ี และชําระดอกเบี้ยน้ี ก็
กลายเปนเหตุบีบคั้นตัวใหทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือหาเงิน
ใหทันใชเขา 

นอกจากน้ี  ประชาชนในประเทศท่ีดอยพัฒนา  หรือ
ประ เทศที่ กํ า ลั ง พัฒนา เหล า น้ัน  ก็ อยากจะ เจ ริญด วย
อุตสาหกรรมบาง  อยากจะมี วัตถุ เครื่ องใช อํานวยความ
สะดวกสบายแบบเมืองฝรั่ง หรือแบบเมืองตะวันตก พรอมกันน้ัน
ก็ไมมีความรูเพียงพอ การศึกษาก็นอย ไมรูวาอุตสาหกรรมจะ
นํามาซึ่งพิษภัยอยางไรบาง มีแตความอยากเจริญ อยากจะมี
วัตถุใชสอยมาก เรียกวา ตัณหาก็มาก ปญญาก็ไมมี  

ท่ีวาน้ีรวมท้ังนักการเมืองดวย เพราะนักการเมืองเอง บาง
ทานก็ไมรูถองแทถึงภัยอันตราย ไมรูความเคล่ือนไหวเปนไปใน
โลกเกี่ยวกับปญหาธรรมชาติแวดลอมเสีย  บางทานถึงรูก็
จําเปนตองมองขาม เพราะจะตองเอาอกเอาใจประชาชน  
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เมื่อประชาชนเขาอยากจะเจริญ มีวัตถุเครื่องบํารุงบําเรอ
อํานวยความสะดวกสบาย ถาตนพัฒนาอุตสาหกรรมไดสําเร็จ 
สรางความเจริญแบบน้ันไดสําเร็จ ก็สนองความอยากของ
ประชาชน ประชาชนก็ชอบใจ (แถมบางทีตนเองก็อาจจะได
ผลประโยชนจากอุตสาหกรรมน้ันดวย) ถาขืนไมทําตามใจ
ประชาชน ประชาชนก็ไมชอบ  

เมื่อเปนอยางน้ี ผลออกมาจะวาเปนกรรมของใคร จะวา
นักการเมือง ก็เปนเพราะประชาชนน่ันแหละ แตจะวาประชาชน
ก็เปนเพราะไมมีนักการเมืองท่ีสามารถเปนผูนํามาชักจูงออกจาก
ความเส่ือมโทรมน้ัน ผลท่ีสุดก็เรียกวาเปนกรรมของสังคม ก็
วนเวียนไปมา จะแกไขอยางไร  

เมื่อการณเปนไปอยางท่ีวามาน้ี ก็ทําใหเกิดภาวะอีกอยาง
หน่ึงในปจจุบัน ซึ่งท้ังท่ีไมนาจะเกิดก็เกิดขึ้น คือ ธรรมดาของ
ประเทศชาติสังคม  โดยปกติ น้ัน ประเทศชาติสังคมไหนมี
ทรัพยากรมาก ประเทศน้ันก็อยูในฐานะไดเปรียบมีกําลังมากมี
อิทธิพลมาก สวนประเทศไหนสังคมใดมีทรัพยากรนอย ประเทศ
น้ันก็ออนแอ มีอิทธิพลนอย มีอํานาจนอย  

แตในสภาพปจจุบันน้ี มันกลับเปนไปในทางตรงขาม 
ประเทศท่ีมีทรัพยากรนอย กลับเปนประเทศท่ีไดเปรียบ สวน
ประเทศท่ีมีทรัพยากรมาก กลับเปนประเทศท่ีเสียเปรียบ ก็ตอง
ยอมรับวาประเทศท่ีเจริญเหลาน้ันเขามีความสามารถพัฒนา
บานเมือง ทําใหประเทศของตนท่ีมีทรัพยากรนอย กลายเปน
ประเทศท่ีได เปรียบ  และทําใหประเทศท่ีมีทรัพยากรมาก
กลายเปนประเทศท่ีเสียเปรียบ อยางท่ีเห็นกันอยูในปจจุบัน  
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สําหรับประเทศไทยน้ี อยูในสภาพไหน ก็ฝากไวให
พิจารณาเอง  

น้ีคือปญหาของโลก ท่ีแกยาก ท้ังท่ีรูปญหาและรูวิธีแกไข ก็
ไมรูวาจะแกอยางไร เพราะตางก็ไมยอมแก เพราะฉะน้ันจึงเปน
อุปสรรคหรืออาจเปนความติดตันของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(sustainable development) น้ี ท่ียังไมเห็นความหวังชัดเจนวา 
จะเปนจริงขึ้นมาอยางไร 

ไปๆ มาๆ การแกปญหาการพัฒนาทุกอยาง จะเปนไปได
หรือไม ก็เปนเรื่องของปญหาจริยธรรมท้ังน้ัน เปนปญหาทาง
จริยธรรมตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศและระดับ
สังคม แลวมนุษยก็ทําทาจะมาอับจนท่ีปญหาจริยธรรมนี่แหละ 
แกปญหาไมได เพราะขาดจริยธรรมอยางเดียว  

มองในแงหน่ึง มันก็เปนเรื่องความปรารถนาของมนุษย ท่ี
ไมรูจักอ่ิม ไมรูจักพอ แลวก็โลภตองการทรัพยยิ่งขึ้นไป ตองการ
ความมั่งคั่งร่ํารวยและสะดวกสบายบํารุงบําเรอความสุขของตน 
ท่ีเรียกวา ตัณหา แลวก็ตองการอํานาจความยิ่งใหญ แขงขัน
เอาชนะกันคือ มานะ และยึดมั่นคล่ังไคลในลัทธิศาสนา หรือ
อุดมการณ คือ ทิฏฐิ 

สรุปวา ปญหาท่ีปรากฏตอนน้ี ท่ีขัดขวางการแกปญหา
ธรรมชาติแวดลอม ทําใหการแกปญหาการพัฒนาไมสําเร็จ ทํา
ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) ไมได ก็
เพราะปญหากิเลส ๓ อยางท่ีเปนตัวขัดขวางจริยธรรม คือ 
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ   



๑๐๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

๑. ตัณหา ความอยากเสพ อยากบํารุงบําเรอตัว อยากได
อยากเอาใหแกตัว แรงออกมาเปนความใฝหาผลประโยชน 

๒. มานะ ความตองการยิ่งใหญ ตองการเหนือผูอ่ืน อยากมี
อํานาจครอบงําเขา แรงออกมาเปนความใฝอํานาจ   

๓. ทิฏฐิ ความยึดม่ันจนถึงคลั่งไคลในคานิยม แนวคิด ลัทธิ 
ศาสนา อุดมการณตางๆ ขอน้ีเปนตัวรายท่ีสุดท่ีรองรับ
สําทับปญหาใหเหนียวแนนยืดเยื้อและแกยาก  

เวลาน้ี ความขัดแยงระหวางอุดมการณสองคาย คือ คาย
โซเวียตสังคมนิยมคอมมิวนิสต กับคายทุนนิยมตลาดเสรีหมดไป 
เพราะพวกโซเวียตคายสังคมนิยมคอมมิวนิสตลมสลายแลว 
เหลือฝายเดียว ดูคลายกับวาปญหาเรื่องอุดมการณจะเบาลง
หรือหมดไป แตท่ีจริงปญหาหาไดหมดไปไม กลับรายแรงยิ่งขึ้น 
เพราะมนุษยมีทิฏฐิท่ีลึกซึ้งยิ่งกวาน้ันอีก เรื่องน้ีจะพูดตอไป
ขางหนา เพราะเปนปญหาใหญท่ีสุด หนักกวาตัณหามานะ และ
ตรงนี้แหละจะตองมาถึงพระพุทธศาสนา แตจะคอยๆ พูดตอไป  

ถาจะใหคนมีจริยธรรม ก็ตองพัฒนาคน น้ีก็คือการท่ี
จะตองพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คูขนานไปกับการพัฒนาคน
ใหมีจริยธรรม เราจึงจะเขาสูภาวะพัฒนาโดยไมเพ่ิมปญหา แต
จะทําไดอยางไร อยางนอยก็ตองทําใหไดตามวิธีแกปญหาของ
พวกนักอนุรักษส่ิงแวดลอม (environmentalist) ในขอสําคัญ คือ  

๑. population policy (นโยบายประชากร เชน ควบคุม
จํานวนหรืออัตราการเพ่ิม และพัฒนาคุณภาพประชากร) 
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๒. conservation (การอนุรักษส่ิงแวดลอม) ซึ่งในยุคของ
สังคมบริโภค จะตองเนน 

 - recycling (การหมุนเวียนใช) 
 - renewable resources (ทรัพยากรท่ีฟนตัวใหมได) 
ถาคนมีจริยธรรม ก็ปฏิบัติตามวิธีการเหลาน้ีไดสําเร็จ ถา

พัฒนาคนถูกตอง คนก็มีจริยธรรมได จริยธรรมน้ีตองมีท้ังระดับ
บุคคลและระดับชาติระดับสังคม  

การพัฒนาคนใหมีจริยธรรม จะสําเร็จไดก็ดวยการศึกษา 
อยางนอยตองรูเทาทันปญหา รูวาอะไรเกิดขึ้นในสังคมของเรา รู
วาอะไรเกิดขึ้นในโลก รูวาอะไรเปนปญหา อะไรเปนภัยอันตราย
ตอมนุษย เชนในดานปญหาสภาพแวดลอมเสีย จะตองรูแมแต
ปญหาขยะ ซึ่งเดี๋ยวน้ีไมมีท่ีจะท้ิง ทําใหตองไมซื่อสัตยและทํา
รายคนอ่ืน อยางท่ีอเมริกาทําอยู และในขั้นสุดทายจะตองแกไข
ลึกลงไปถึงรากฐานทางความคิดหรือภูมิปญญา ซึ่งเปนตนตอ
ของการคิดวาเราจะพัฒนากันอยางไร เมื่อแกปญหาลงไปถึงขั้น
น้ี จึงจะทําใหการแกปญหาในการพัฒนาหนักแนนจริงจัง ถึงราก
ถึงโคนพอท่ีจะสําเร็จได การแกไขถึงขั้นน้ีเรียกวาขั้นทิฏฐิ  

ในท่ีสุด ไมวาจะแกปญหาตามสายความคิดในการพัฒนา
ท่ียั่งยืนก็ดี ในการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมก็ดี ก็มาลงท่ีจริยธรรม
ท้ังน้ัน  ท้ังสองสายบอกวาจะตองใหคนมีจริยธรรม  จึงจะ
แกปญหาไดสําเร็จ จริยธรรมจึงเทากับเปนจุดบรรจบของแนวคิด
ในการพัฒนาท้ังสองกระแส เพราะฉะน้ันเวลาน้ี ฝรั่งจึงพูดกันถึง
จริยธรรมดานใหม ท่ี เรียกวา  จริยธรรมส่ิงแวดลอมขึ้นมา 
(environmental ethics) แลวก็ย้ําเนน และถกเถียงกันในเรื่องน้ี 
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อยางไรก็ตาม ในการท่ีจะเอาจริยธรรมมาใชแกปญหา ก็มี
ปญหาซอนอยูอีกหลายอยางในเรื่องจริยธรรมน่ันเอง ซึ่งทําให
การแกปญหายากลงไปอีก  

เรื่องจริยธรรมตามความเขาใจของฝรั่ง น้ัน ตางจาก
จริยธรรมในความหมายของพระพุทธศาสนามาก ทําใหเขาตอง
ถกเถียงกันในเรื่องท่ีเราเห็นวาไมเปนเรื่อง (ขอใหดูตัวอยาง
ประเด็นท่ีเขาถกเถียงกัน เชนในหัวขอ “Ethics: Environmental 
Ethics” ใน Encycl. Britannica, 1988, 18.647F)  

อยางนอยฝรั่งก็มองกิเลสของคน เชน โลภะ โทสะ ตัณหา 
มานะ วาเปนธรรมชาติของมนุษย แกไขไมได จริยธรรมจึงเปน
เรื่องของความจําใจ ตองหักหามยับยั้งไมตามใจตัว ก็เลยเปน
เรื่องฝนใจ เพราะเปนทางเลือกในการปฏิบัติท่ีจะตองตัดสินใจ
ยอมทําเพ่ือผลดีบางอยาง โดยฝนความปรารถนาของตน  

พระพุทธศาสนาก็มองวากิเลสเปนธรรมชาติของมนุษย แต
เปนธรรมชาติท่ีแกไขได เพราะธรรมชาติของคนเปนสัตวท่ีฝกฝน
พัฒนาได แกไขปรับปรุงได เมื่อพัฒนาคนขึ้นไป ก็เปล่ียนจาก
กิเลสไปเปนคุณธรรมและปญญาได จริยธรรมจึงไมจําเปนตอง
เปนเรื่องท่ีจําจิตฝนใจ แตจริยธรรมท่ีแท ตองเปนจริยธรรมแหง
ความพอใจและความสุข  

ถาฝกฝนพัฒนาถูกตอง มนุษยจะเอาชนะธรรมชาติภายใน
ตัวเองไดดี และเปนจริงยิ่งกวาการเอาชนะธรรมชาติภายนอก
อยางท่ีตะวันตกไดพยายามมาจนเปนปญหาแกตัวมนุษยเอง 
ดังท่ีเปนกันอยูน้ี 
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ถาไดแคจริยธรรมแบบประนีประนอม  
การพัฒนาก็ย่ังยืนไมได 

กอนจะพูดเรื่องปญหาจริยธรรม ขอยอนกลับมาพูดถึง
ศัพทท่ีคางไว เมื่อกี้ไดพูดคําวา compromise ท่ีเขาใชในการให
คํ า จํ า กั ด ค ว า ม ข อ ง ก า ร พัฒน า ท่ี ยั่ ง ยื น  ( sustainable 
development) คําวา compromise น้ีเปนศัพทท่ีนาสังเกตใน
แนวความคิดของตะวันตก ไทยเราไมใชสังคมท่ีมีแนวความคิด
ยุติปญหาแบบ compromise ท่ีแปลวาการประนีประนอม 

การประนีประนอม (compromise) คือการท่ีสองฝายตาง
ตองยอมลดหยอนความตองการของตน เพ่ือใหแตละฝายตางก็
ไดส่ิงท่ีตนตองการบาง คือสองฝายขัดแยงกัน ไมมีใครท่ีจะได
โดยสมบูรณ ถาขืนใหฝายหน่ึงได อีกฝายหน่ึงก็ตองอด หรือตอง
รบราฆาฟนกันพินาศไป เมื่อจะตกลงกัน ก็ตองประนีประนอม 
โดยท้ังสองฝายยอมละลดความตองการของตนเอง แลวแตละ
ฝ ายก็ ไ ด บ า ง  แต ได ไ ม เ ต็ ม ท่ี ต อ งการ  อย า ง น้ี เ รี ยกว า 
compromise หรือประนีประนอม∗ 
                                                           
∗

 ท่ีจริงน้ัน คําวา ประนีประนอมของไทย อาจมีความหมายไมตรงกันแทกับคําวา 
compromise ของฝร่ัง แตเรายังหาคําอ่ืนท่ีดีกวามาแปลคําวา compromise น้ันไมได 
และไดตกลงใหแปล compromise วาประนีประนอม 

  Compromise มีความหมายเชิงลบมากกวา คือ การท่ีท้ังสองฝายมุงจะเอา แตจะ
เอาตามท่ีตนตองการไมได จึงตองยอมลดความตองการของตน ใหอีกฝายหนึ่งไดดวย 
คลายกับท่ีพูดวาพบกันครึ่งทาง สวนประนีประนอม มีความหมายเชิงบวกมากกวา โดย
ใหความรูสึกแบบหันเขาหากัน เลิกละความขัดแยงเสีย เปนทางของการประสาน
กลมกลืนกันตอไป; compromise มีจุดเนนท่ีส่ิงท่ีตองการ ซ่ึงจะอดหรือไมได คือยอม  
อด ยอมไมเอาเต็มตามท่ีตองการ สวนประนีประนอม มีจุดเนนท่ีคนท่ีขัดแยงกัน คือให
คนยอมลดละขอขัดแยง เพ่ือใหเขากันได 
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แนวความคิดของฝรั่งในการแกปญหาของมนุษย รวมท้ัง
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม โดยท่ัวไปจะมาติดอยู ท่ีการ
ประนีประนอม(compromise) น้ี โดยเอาการประนีประนอม 
(compromise) เปนจุดยุติ โดยเฉพาะปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดของ
โลก คือปญหาธรรมชาติแวดลอมเสียน้ัน ไดมาถึงจุดน้ี คือจุดท่ี
จ ะ แ ก ป ญห าด ว ย วิ ธี ก า ร ท่ี จ ะ ไ ม ต อ ง ป ร ะ นี ป ร ะ นอม 
(compromise) ไดหรือไม และวิธีการอันน้ีจะเปนตัวตัดสินท่ีจะ
ทําใหการพัฒนาจะย่ังยืนไดจริงหรือไม  

แตท่ีฝรั่งใหคําจํากัดความมาน้ัน เรายังไมมั่นใจ  เพราะ
เห็นวาการประนีประนอม (compromise) เปนจุดติดตันของ
ชาวตะวันตก ซึ่งเปนสังคมท่ีมีวัฒนธรรมท่ีเนนการแขงขัน ตัวใคร
ตัวมัน ในสังคมแบบน้ี เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น จะยุติปญหาได
อยางดีก็ดวยการประนีประนอม และอันน้ีแหละเปนเหตุใหตอง  
ขอย อนก ลับ ไป ท่ี ก า รป ระ นีป ระนอม  ( compromise) ท่ี
คณะกรรมาธิการโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ได
นํ า ม า ใ ช ใ นกา ร ให คํ า จํ า กั ดค ว ามกา ร พัฒนา ท่ี ยั่ ง ยื น 
(sustainable development) ซึ่งกําหนดวา ใหคนปจจุบันสนอง
ความตองการของตนไดโดยไมไปทําใหคนในอนาคตตอง
ประนีประนอม (compromise) การสนองความตองการของเขา 
คือ ใหคนในอนาคตสามารถสนองความตองการของเขาไดเต็มท่ี
ตามท่ีเขาปรารถนา   

                                                                                                                        
  เพราะฉะน้ัน จึงตองทําความเขาใจกันไวกอนวา ในเร่ืองน้ีเราใชคําวา ประนีประนอม 
ตามความหมายของคําวา compromise ดังท่ีไดแสดงความหมายไวในท่ีน้ี และเม่ือพบ
คําวา ประนีประนอม ท่ีใดในหนังสือน้ี ใหเขาใจวาหมายถึง compromise 
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ท่ีจริง แมแตในแงของการประนีประนอม (compromise) 
ท่ีวาจะไมทําใหคนรุนตอๆ ไปในอนาคตตองประนีประนอมยอม
ลดความตองการของเขา (future generations' needs) เทาน้ัน
ก็ยังไมพอ ตองไมทําใหสัตวและพืชพันธุอ่ืนตองประนีประนอม
ยอมลดความตองการของมัน (other species' needs) ดวย 
อยางคําจํากัดความของนักอนุรักษส่ิงแวดลอมผูหน่ึง ท่ีขยาย
เรื่องไมประนีประนอมน้ี  ลงไปถึงสัตว ท้ังหลายอ่ืนท่ีอยู ใน
ธรรมชาติรวมโลกเดียวกันกับเรา แตไมใชเทาน้ัน จะตองไม
ประนีประนอมความตองการของมนุษยยุคเดียวกันในตางถิ่น
ตางแดนกับตัว (other peoples' needs) ดวย อันน้ีเขาไมไดพูด 

จะเห็นวา มนุษยดวยกันน่ีแหละ เมื่อประเทศหน่ึงสังคม
หน่ึงเจริญมาก สังคมน้ันก็มักสนองความตองการของตนตาม
ปรารถนา โดยทําใหประเทศอ่ืนตองประนีประนอมความ
ตองการของตน  

ยกตัวอยางงายๆ กรณีอเมริกันท่ีวาไปเมื่อกี้ อเมริกามี
ประชากร ๕ เปอรเซ็นตของประชากรโลก แตบริโภคทรัพยากร
ของโลก  ถึง  ๔๐  เปอร เซ็นตและบริโภคใชพลังงาน  ๓๐ 
เปอรเซ็นตของโลกท้ังหมด  ยิ่งกวาน้ัน เมื่อประเทศของตัวไมมีท่ี
ท้ิงพอจะระบายขยะ ก็ตองขนยายขยะไปท้ิงท่ัวโลก ท้ังแอฟริกา 
ท้ังหมูเกาะใน Pacific ท้ังทวีปเอเชีย เมื่อประเทศกําลังพัฒนา
ตองการเงินชวยเหลือ ประเทศอเมริกาก็อาจจะใหเงิน แตแถม
ขยะใหดวย โดยบอกวา คุณรับเงิน ก็ขอใหคุณรับขยะดวย 
วิธีการอยางน้ีก็ทําใหประเทศท้ังหลายตองประนีประนอมยอม
ลดความตองการของเขาใชหรือเปลา  
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ถาการพัฒนาจะยั่งยืนแทจริง ก็จะตองขยายความคําวา
ไมประนีประนอม มาถึงอันน้ีดวย คือไมทําใหประเทศอ่ืนสังคม
อ่ืนตองยอมประนีประนอมลดหยอนความตองการของเขา  

กรณีของประเทศอเมริกาเปนตัวอยางในเร่ืองน้ี และเปน
การแสดงถึงจุดตายท่ีวาจะทําอยางไรใหประเทศอเมริกามี
ความสุขสมบูรณอยูไดตลอดไป ถาอยูกันในสภาพอยางน้ี 
ประเทศอเมริกาก็ยั่งยืน (sustainable) อยูไมไหว และประเทศ
อ่ืนก็เขาสูสภาพยั่งยืน (sustainable) ไมได เพราะถาเจริญอยาง
อเมริกาแลวจะทําอยางไร ในเม่ือคนท่ีเหลืออีก ๙๕ เปอรเซ็นต
แตละ ๕ เปอรเซ็นตจะตองบริโภคทรัพยากร ๔๐ เปอรเซ็นตของ
โลก แลวจะอยูกันไดอยางไร ไมมีทางเปนไปไดเลย   

เพราะฉะน้ันจึงไดบอกวาเปนจุดตายของการพัฒนาอยางน้ี 
ซึ่งไมอาจจะเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable) ประเทศ
อเมริกาไมใชเปนตัวอยางของการพัฒนา แตเปนตัวอยางของการ
กอปญหาท่ีทําใหการพัฒนาไมยั่งยืน  

เรื่องน้ี ถามีเวลาพอ ก็อาจจะเอามาพูดกันใหเห็นชัดวา
อเมริกาเกิดและกอปญหาการพัฒนาที่ไมยั่งยืนอยางไร แต
ตอนน้ีเวลาไมพอ จึงพูดส้ันๆ วาลองใหประเทศอเมริกาพัฒนา
ประเทศของเขา ใหบริโภคกันอยูอยางสะดวกสบายไดอยางเดิม 
โดยใชทรัพยากรท้ังหมดเฉพาะท่ีมีอยูในประเทศของตนเอง
เทาน้ัน ไมใชทรัพยากรท่ีอยูนอกประเทศ เชน ใชพลังงานท่ีมีแค
ในประเทศของตนเองเทาน้ัน แลวก็ท้ิงขยะกําจัดขยะใหเสร็จส้ิน
อยูในประเทศของตนเอง ไมตองไปใชดินแดนของประเทศอ่ืน ถา
ประเทศอเมริกาทําไดอยางน้ี จะเปนตัวอยางใหทุกประเทศ
พัฒนาแบบยั่งยืนไดสําเร็จ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๗ 
 

 

แตการพัฒนาของอเมริกาในแบบท่ีเปนอยูน้ี ไมมีทาง
ยั่งยืนได เพราะฉะน้ันจึงบอกวาตรงน้ีเปนจุดตาย  

นอกจากน้ัน ประเทศอเมริกาเองขณะน้ีก็ไมสามารถรักษา
ระดับความเจริญทางเศรษฐกิจไวไดแลว ดังท่ีรูกันอยูวาเขากําลัง
ประสบปญหาทางเศรษฐกิจยอบแยบขนาดไหน จนทําทาจะไป
ไมรอด การสูญเสียฐานะมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 
ญี่ปุน (1993/๒๕๓๖) ก็ชัดเจนแลว ความเสื่อมโทรมน้ีชาวอเมริกัน
ตองปลอบใจตัวเองอยูดวยการท่ีไดชนะประเทศอิรัก แลวก็ชนะ
โซเวียต เกิดความภูมิใจตนเอง เมื่อคายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
ฝายโซเวียตลมสลายลง 

ตอนท่ีนายคลินตันขึ้นรับตําแหนงประธานาธิบดี ก็พูดใน
คําปราศรัยเขารับตําแหนง (Inaugural Speech) เมื่อปฏิญาณ
ตนเปนประธานาธิบดีวา ภูมิปญญาอเมริกัน หรือ American 
idea ไดรับความนับถือเปนท่ียอมรับไปท่ัวโลก อันน้ีประธานาธิบดี
คลินตัน พูดออกมาดวยความภูมิใจ แตท่ีจริงนาจะมองวาเปน
การปลอบใจ คือประธานาธิบดีคลินตันพยายามปลุกปลอบใจ
คนอเมริกัน เพราะถาเราศึกษาจะรูวา คนอเมริกันกําลังสูญเสีย
ความมั่นใจในสังคมของตนเองเปนอยางมาก เขากําลังมีความ
หดหูทอถอยมาก ดวยเหตุน้ัน ในฐานะเปนผูนําของประเทศ จึง
ตองปลุกใจคนในประเทศของตน ในแงหน่ึงเราก็ตองยอมรับวา 
ประธานาธิบดีคลินตันก็ฉลาด ทานยกเอาสวนดี หรืออาจจะไมดี
นัก แตเดน ของอเมริกัน มาปลุกใจเพ่ือนรวมชาติของทาน วาภูมิ
ปญญาอเมริกันไดรับการยอมรับนับถือไปท่ัวโลก 



๑๐๘ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ภูมิปญญาของอเมริกา หรือ American idea ท่ีสําคัญท่ี
ประธานาธิบดีคลินตัน อางไว คือ   

๑. democracy (ประชาธิปไตย) 
๒. free-market economy (เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี)  

ตอนน้ีภูมิปญญาอเมริกัน หรือแนวความคิดอเมริกัน สอง
อยางนี้ กําลังแพรขยายไปทั้งในตะวันตกและตะวันออก สังคม
โซเวียตท่ีแตกสลายเปนประเทศเล็กประเทศนอย ก็หันมารับเอา
แนวความคิดน้ีไป คือกําลังพัฒนาตัวเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ
แบบตลาดเสรี (free-market economy) คือแบบทุนนิยม พรอม
กัน น้ันก็ พัฒนาไปสู ระบบการ เมื องแบบประชาธิปไตย 
(democracy) แตเบ้ืองหลังความภูมิใจน้ัน ก็คือการขาดความ
มั่นใจ ท่ีทําใหถอยคําน้ันกลายเปนการปลอบใจอยางท่ีวาแลว 

ยิ่งกวาน้ัน ส่ิงท่ียกขึ้นมาสรางความภูมิใจหรือปลอบใจน้ัน 
ก็ขัดกันในตัวกับวิถีทางการพัฒนาท่ีตองการหรือกําลังแสวงหา 
เพราะเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (free-market economy) เปน
ตัวการกอปญหาสภาพแวดลอมท่ีกําลังเปนเรื่องรายแรงของ
ปจจุบัน ท่ีเราจะตองวิเคราะหกันตอไป แตพูดส้ันๆ รวมๆ ไดวา 
จากปญหาท่ีเปนเหตุปจจัยโยงกันน้ี ก็แสดงอยูในตัววาเศรษฐกิจ
แบบตลาดเสรี ก็จะไปไมรอดดวย  

สวนดานประชาธิปไตย (democracy) ขณะน้ีในอเมริกาก็
ประสบปญหามาก โดยเฉพาะการแบงแยกเชื้อชาติแบงแยกสีผิว 
ก็ทวีความรุนแรง การปกครองดวยกฎหมาย การถือกฎหมาย
เปนบรรทัดฐาน (rule of law) ท่ีเปนหลักการใหญของสังคม
ประชาธิปไตย ก็ชักจะเขวไปใหมีการหาผลประโยชนจากกฎหมาย  
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ปญหาจําพวกน้ีทวีมากขึ้นๆ ไมรูวาจะพากันไปรอดหรือ
เปลา แตตอนน้ี เอาเฉพาะเร่ืองการประนีประนอมกอนวา ในการ
แกปญหาการพัฒนาท่ียั่งยืนน้ันจะตองใหครบ 

๑. ไมประนีประนอม (compromise) ความตองการของ
ประชาชนท่ีเปนคนรุนตอไปในอนาคต คือไมทําใหอนุชนตอง
ประนีประนอมยอมละลดความตองการของเขา  

๒. ไมประนีประนอม (compromise) ความตองการของ
สัตวและพืชชนิดอ่ืนท่ีอยูรวมโลกเดียวกันกับมนุษย ไมทําใหสัตว
และพืชพันธุเหลาน้ันตองยอมละลดความตองการของมัน 

๓. ไมประนีประนอม (compromise) ใหประชาชนใน
สังคมอ่ืน ท่ีอยูในโลกเดียวกัน ท่ีเปนมนุษยดวยกัน ตองยอม
ลดหยอนความตองการของเขา   

อันน้ีจึงจะเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable develop-
ment) ท่ีแทจริงในความหมายท่ียังใชแนวคิดแบบประนีประนอม 
(compromise)  

แตปญหาติดตันขอใหญท่ีจะตองเผชิญตอไป ก็คือวา ถึง
จะทําสําเร็จในการไมประนีประนอม (compromise) ท้ัง ๓ 
ประการน้ัน แตในท่ีสุดเจาตัวแนวคิดประนีประนอม (compromise) 
น้ีแหละจะกลับมาเปนปญหาแกตนเอง เพราะวาเมื่อไมไป
ประนีประนอมความตองการ (compromise needs) ของคนอ่ืน 
เราก็ตองหันกลับมาประนีประนอมยอมลดความตองการ 
(compromise needs) ของตนเอง ตรงนี้มักจะลืมนึกกันไป  



๑๑๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ลองคิดดู เมื่อเราไมไปประนีประนอมลดความตองการ 
(compromise needs) ของคนอื่น คือไมไปทําใหประชาชนใน
อนาคต ไมไปทําใหสัตวพืชประเภทอื่น ไมไปทําใหประชาชนใน
สังคมอ่ืน ตองประนีประนอมยอมลดความสามารถท่ีจะสนอง
ความตองการของเขา  แลว เราจะทําอยางไร  เราก็ตอง
ประนีประนอมยอมลดความตองการของตัวเองนะซิ  ไปๆ มาๆ 
คํ า จํ า กั ด ค ว า ม ข อ ง ก า ร พัฒน า ท่ี ยั่ ง ยื น  ( sustainable 
development) ก็มาตันท่ีจุดน้ี  

อยางไรก็ตาม การประนีประนอม (compromise) น้ี เปน
ความจําเปนทางจริยธรรมในแนวคิดของตะวันตก   

เพ่ือความชัดเจน ขอพูดแทรกเขามาวา จริยธรรมของ
ตะวันตกไปไดแคประนีประนอมความตองการ เพราะถือวา
มนุษยมีความตองการที่แกไขไมได เมื่อจําเปน จุดยุติจึงอยูท่ีวา
จะทําอยางไรใหคนประนีประนอมยอมลดความตองการ 
(compromise needs) ได เชนยอมลดความสุขสะดวกจากการ
เสพบริโภค  

แตจริยธรรมแบบนี้ไปไมรอด เพราะมนุษยตองสนองความ
ตองการของตนเองใหมีความสุข และตองการมีอิสรภาพ เมื่อ
ตองประนีประนอม ก็คือการไมไดสมปรารถนา ไมบรรลุความสุข
สมหวัง ซึ่งเปนการบ่ันทอนจิตใจใหเกิดความคับของ  

เมื่อเปนเชนน้ี มนุษยจะทําอยางไร ทางออกอยูท่ีไหน 
เพราะการประนีประนอม (compromise) น้ัน นําไปสูปญหา
กลืนไมเขาคายไมออก หรือความติดตันไปไมไดท้ังสองทาง คือ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๑ 
 

 

๑. ถาไมสามารถประนีประนอมยอมลดความตองการ 
(compromise needs) ของตนเอง ก็ตองเบียดเบียนกันหรือ
ทําลายสภาพแวดลอมตอไป แลวก็ทําใหคนอ่ืนสัตวอ่ืนหรือ  
มนุษยในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดความตองการ 
(compromise needs) ของเขา 

๒. ถาสามารถประนีประนอมยอมลดความตองการ 
(compromise needs) ของตนเองได ตัวเองก็ไมสุขสมหวัง 
เพราะตองอยูดวยความจําใจฝนใจทนทุกข และยังมีผลตามตอ  
มาอีกวา เมื่อมนุษยตองจําใจฝนใจทนทุกข จริยธรรมก็ไมยั่งยืน 
เพราะจริยธรรมจะย่ังยืนเปนจริงไดตองใหมนุษยอยูดวยความสุข  

จริยธรรมท่ีแทตองทําใหมนุษยมีความสุข ถามนุษยไมมี
ความสุข จริยธรรมน้ันก็ไมยั่งยืน และเปาหมายของมนุษยก็จะ
ไมสําเร็จดวย เพราะมนุษยไมสามารถยอมทนอยูไดอยางน้ัน
ท่ัวไปตลอดไปได ดังน้ัน เมื่อตองยอมทนทุกขไมสมหวัง ไม
สําเร็จสมปรารถนา มันก็ไมยั่งยืนน่ันเอง คืออาจจะยอมทนอยูได
ระยะหน่ึง แตในท่ีสุดการพัฒนาแบบน้ีก็ไมยั่งยืน (unsustain- 
able) จึงไมใชทางออกท่ีสมบูรณ เรื่องก็เลยมาติดตันอยูท่ีน่ี   

เพราะฉะน้ันจึงไดบอกวา ตะวันตกมาเจอปญหาจริยธรรม 
แบบประนีประนอมท่ีวา แมแตเพียงจะทําใหคนยอมประนี  
ประนอมความตองการของตนเอง ก็ปฏิบัติไดยากเต็มทีอยูแลว 
ครั้นทําตามจริยธรรมนั้น โดยยอมประนีประนอมความตองการ
ของตน ก็เจอทุกข ไมสมหวัง ไมสุขสมอีก ก็เลยแยทุกทาง 
จริยธรรมก็ยากอยูแลว แมทําไดตามจริยธรรมน้ัน ก็ไปไมรอด  



๑๑๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

เรื่องน้ี ขอใหดูสภาพสังคมอเมริกันจากรายงานขาวของ
วารสารสําคัญฉบับหน่ึงวา 

“ผลการหยั่งเสียงประชาชนทั่วประเทศครั้งใหม่ของ
วารสารวอลล์สตรีต และสํานักข่าว NBC แสดงออกมา
ว่ า  ความห่ วง ใยและความตระหนัก รู้ ต่อปัญหา
ส่ิงแวดล้อมนั้นมีเต็มที่แล้ว เหลือแต่จะให้ทั่วทุกคน
เท่านั้น ชาวอเมริกัน ๘ ใน ๑๐ คน ถือว่าตนเป็นนัก
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และคร่ึงหนึ่งของจํานวนนั้นบอกว่า
ตนเป็นนักอนุรักษ์ชนิดแข็งกล้าด้วย...คนอเมริกันพูดว่า
ตนเต็มใจจะยอมเสียสละเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 
แต่ส่ิงที่เขาทํากลับเป็นคนละเร่ือง พอถึงตอนตัดสินใจ
ซ้ือของเข้าจริงๆ คนอเมริกันจํานวนมากหาได้เป็นนัก
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างที่ตัวเขาเอ่ยอ้างไม่...ประธาน
ห้างวิจัยตลาดแห่งนิวยอร์กแห่งหนึ่งกล่าวว่า ‘มีคน
จํานวนน้อยที่ใส่ใจห่วงใยอย่างแรงกล้า และยอมให้
ตนเองขาดความสะดวกสบาย เพื่อจะทําอะไรที่เกื้อกูล
ต่อสภาพแวดล้อม’” (Gutfeld, A1) 

ทีน้ี ตามความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable 
development) ของคณะกรรมาธิการฯ ท่ีวามาน้ัน จะใหคน
ปจจุบันน้ีสนองความตองการของตนไดโดยไมทําใหคนใน
อนาคตตองประนีประนอมยอมลดหยอนความสามารถท่ีจะ
สนองความตองการของเขา ก็เทากับวาจะใหคนปจจุบันก็ไมตอง
ประนีประนอมยอมลด (compromise) ความตองการของตนดวย  
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แตอันน้ันจะทําไดอยางไร ถาคนยุคปจจุบันยังคิดแตจะหา
ความสุขใหมากท่ีสุด ดวยการหาส่ิงเสพมาบํารุงบําเรอตัวใหมาก
ท่ีสุด เหมือนอยางคนอเมริกันท่ีเปนอยู ถาคนปจจุบันยังคิดและ
มีทัศนคติตอโลกและชีวิตอยางน้ี เขาก็ตองมาลงเอยท่ีการ
ประนีประนอมความตองการ (compromise needs) ไมของ
ตัวเอง ก็ของคนอื่น อยางใดอยางหน่ึง ซึ่งก็จะตองไมยั่งยืน 

เพราะฉะน้ันจึงบอกวา เปนปญหาท่ีตองแกลึกลงไปถึง
รากฐานความคิด คือแกท่ีทิฏฐิ ดังท่ีไดพูดวาเรื่องน้ีเปนปญหา
ทิฏฐิ และมันไมใชแคทิฏฐิขั้นอุดมการณแบบคายประชาธิปไตย
และคายคอมมิวนิสตสังคมนิยมเทาน้ัน มันลึกกวาน้ัน  

มาถึงตอนน้ีจะตองบอกวา ท้ังคายเสรีประชาธิปไตยทุน
นิยม และคายสังคมนิยมคอมมิวนิสตน้ัน ตางก็อยูบนรากฐาน
ความคิดอันเดียวกัน  

โดยมากคนเขาใจวาสองฝายน้ีเปนคนละคาย เปนพวก
ตรงขาม แตเดี๋ยวน้ีเราศึกษาถึงขั้นฐานความคิด ปรากฏวาสอง
พวกน้ีเปนอันเดียวกัน มาจากฐานความคิดเดียวกัน ฝรั่งเดี๋ยวน้ี
เริ่มยอมรับแลว เดี๋ยวจะยกตัวอยางมาใหฟง  

เมื่อ เปนอยางน้ี  จะทําอยางไรละ  ตอบวา  ก็ตองไม
ประนีประนอมความตองการ (compromise needs) ของคนอ่ืน 
แลวก็ตองไมประนีประนอมความตองการ  (compromise 
needs) ของตนเองดวย คือตองมีความสุขไดโดยไมตองเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาบริโภคใหมากขึ้นๆ หรือมากมายอยางคน
อเมริกันในปจจุบัน ซึ่งเทากับบอกวา จะตองใหความตองการ 
(needs) ท่ีจะตองสนองน้ัน ไมหนักหนาเกินไป  
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อันน้ีจึงจะเปนคําตอบหรือทางออกท่ีสมบูรณ และอยางน้ี
การพัฒนาจึงจะยั่งยืนได  

สรุปวา  
- จะประนีประนอม (compromise) ไมไดเลย ท้ังความ

ตองการ (needs) ของคนอื่น และความตองการของตนเอง  
- ความตองการ (needs) น้ันตองมีขอบเขตแหงความพอดี 

หรือชอบธรรม กับท้ัง 
- จะตองมีความพึงพอใจกับการสนองความตองการ 

(needs) ภายในขอบเขตน้ัน (มีความสุข) ดวย  
ถาไมเชนน้ัน การพัฒนาก็ไมยั่งยืน เพราะย่ังยืนไมได  
การท่ีจะไมตองประนีประนอม (compromise) ไดจริง ก็

คือตองไปแกปญหาท่ีรากฐานทางความคิดจิตใจ น้ีเปนประเด็น
ท่ีหน่ึง และตรงน้ีแหละจึงมาถึงจุดท่ีฝรั่งวา ตองปฏิวัติครั้งท่ี ๓ 
จะปฏิวัติคร้ังใหม แตชองทางที่จะไป ยังติดตัน 

โลกน้ีปฏิวัติมาแลว ๒ ครั้ง คือครั้งท่ี ๑ เมื่อ ๑๐,๐๐๐ ป
มาแล ว  เ รี ย ก ว า  ก า รปฏิ วั ติ เ กษตรก ร รม  ( Agricultural 
Revolution) ทําใหมนุษยตั้งหลักแหลงอยูกับท่ี แลวก็มีวัฒน  
ธรรมอารยธรรมเกิดขึ้น  

จนกระท่ังตอมาเมื่อ ๒๕๐ ปท่ีแลว จึงมีการปฏิวัติครั้งท่ี ๒ 
เรียกวาปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ขณะน้ีการ
ปฏิวัติครั้งท่ี ๒ ยังขยายไปไมทันท่ัวโลกเลย มนุษยก็มาประสบ
ปญหาท่ีทําทาจะไปไมรอด จึงตองมีการปฏิวัติครั้งท่ี ๓ ซึ่งจะ
เปนการพลิกความคิดใหมอยางท่ีวาเมื่อกี้ ฝรั่งตอนน้ีกําลังร่ํารอง
กันใหปฏิวัติครั้งท่ี ๓  
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การปฏิวัติครั้งท่ี ๓ น้ีจะเปนการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญและตอง
ใชเวลารวดเร็วมาก ถาทําไมเสร็จภายในอีก ๒-๓ ทศวรรษ โลกน้ี
จะพินาศ น่ีเปนคําของฝร่ังเขาวาอยางน้ี ขณะน้ีเราก็เดินทาง
มาถึงวาระท่ีจะตองทําการปฏิวัติครั้งท่ี ๓ ของโลก ท่ีกําลังร่ํารอง
กันอยูน้ันแลว ปญหาอยูท่ีวาเราจะทําไดไหม 

การปฏิวัติครั้งน้ี ยังเรียกชื่อตางกันอยู บางตําราเรียกวา 
การปฏิวัติเพ่ือความอยูไดยั่งยืน (sustainability revolution) คือ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) บาง
พวกก็ เ รี ย ก ง า ย ๆ  ว า  กา รป ฏิ วั ติ ท า งสภาพแวดล อม 
(environmental revolution) ซึ่งก็เปนการกาวเขาสูการพัฒนาท่ี
ยั่ ง ยื น  ( sustainable development) เ ช น เ ดี ย ว กั น  แ ล ะ
ชาวตะวันตกเหลาน้ีก็บอกวา การพัฒนาท่ียั่งยืนจะเปนไปไมได
ถาไมมีการปฏิวัติครั้งท่ี ๓ น้ี   

วาถึงจุดกําเนิด การปฏิวัติครั้งท่ี ๓ น้ี เกิดขึ้นจากความ
สํานึกผิดของตะวันตก ซึ่งเปนไปใน ๒ ระดับ คือ  

๑. ความสํานึกผิดในระดับปฏิบัติการ ขอน้ีงายเพราะ
เห็นชัดจากปญหาท่ีสืบเน่ืองจากการพัฒนา ซึ่งไดปรากฏผลราย
ตางๆ ออกมาแลว อยางท่ีรูเห็นและพูดกันอยูท่ัวไป 

๒. ความสํานึกผิดในระดับฐานความคิด หรือในระดับภูมิ
ปญญา ขอน้ีเกิดจากการสืบสาวหาเหตุปจจัยลึกลงไปใน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรตลอดเวลายาวนาน ดังท่ีปราชญ
ตะวันตกหลายคนเริ่มมองเห็นวารากฐานทางความคิดของอารย
ธรรมตะวันตกท้ังหมดท่ีผานมาน้ี ผิดหมด และเปนตัวการท่ีทําให
กระแสการพัฒนาผิดพลาด จะตองเปล่ียนฐานความคิดกันใหม   
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ที น้ี เ รา ก็มาดูกันว าฝรั่ งคิดอยางไร  ตอนน้ียั ง ไมถึ ง
พระพุทธศาสนา เพราะจะตองพูดของเขาใหหมดกอน คือใน
เรื่องเดียวกันน้ี กอนท่ีเราจะทําอะไร ตองรูวาเขาทําอยางไรมา
กอน จึงมาสํารวจกันดูวา ตะวันตกเขากาวกันมาอยางไร  

สรุปตอนน้ีกอนวา ฝรั่งหรือตะวันตกยุคน้ี นอกจากเนน
ความสําคัญของจริยธรรม คือ ethics ท้ังในระดับชีวิตประจําวัน
ของบุคคล และในระดับประเทศชาติ ตลอดจนสังคมมนุษย
ท้ังหมดแลว หลายคนกําลังลงไปถึงรากฐานทางความคิดใน
อารยธรรมของเขา เพ่ือสืบสาวคนหาสาเหตุ และหาหลักท่ีจะมา
ใชในการพัฒนาใหม เพราะเห็นวาการพัฒนาแบบใหมท่ีตองการ 
จะเปนไปไมได ถาไมเปล่ียนรากฐานทางความคิด   

 ก. ความติดตันดานจริยธรรม 
ไดบอกแลววา เพียงแคระดับจริยธรรม (ethics) เขาก็แย

อยูแลว ปญหาท่ีตะวันตกหรือฝรั่งกําลังประสบในเรื่องจริยธรรม
มีมากมาย เริ่มตั้งแตขอติดขัดท่ีวา ท้ังท่ีรูตระหนักวาขณะน้ีเขา
ตองการและตองใชจริยธรรมแนนอน แตมีปญหาวาจะเอา
จริยธรรมจากท่ีไหนมาใช เพราะจริยธรรมในสังคมตะวันตกน้ัน 
ไดถูกตีตกไปแลว  

แรกสุดคือจริยธรรมของศาสนาน้ัน ถูกตีตกไปนานแลว 
โดยเฉพาะในสังคมอเมริกัน และฝรั่งก็เควงควาง แลวก็เกิดความ
แตกแยกกันในเรื่องศาสนาดวย แมจะเปนศาสนาคริสตดวยกัน  
ตลอดจนแมจะเปนนิกายเดียวกัน ก็ลงกันไมไดวาจะตีความคํา
สอนอยางไร  
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ท้ังท่ีรูวาตองใชคัมภีรไบเบิล แตก็มีปญหาวาจะใชคัมภีร
ฉบับไหน ตกลงกันไมไดถึงกับสอนในโรงเรียนไมได ตองแยก
ศาสนกับรัฐ (church and state) ออกจากกัน ในอเมริกาไมใช
เพราะปญหากับศาสนาอ่ืน หรือระหวางศาสนาหน่ึงกับอีก
ศาสนาหน่ึง แตปญหาเกิดจากการท่ีวา เปนศาสนาคริสตดวยกัน
แตตางนิกายกัน ก็ลงกันไมได สอนไมเหมือนกัน 

อาตมาเคยไปท่ีตําบลฮอลแลนด (ไมใช Holland ท่ีเปนช่ือ
ประเทศในทวีปยุโรป แตเปนตําบลหน่ึงหรืออําเภอหน่ึงในอเมริกา) 
มีคนไทยสามีเปนชาวอเมริกันอยูน่ัน ลูกชายไปโรงเรียน คราว
หน่ึงถึงวันคริสตมาส (Christmas) หรือวันอีสเตอร (Easter) หรือ
อะไรจําไมแมนแลว เด็กไปโรงเรียนก็มาเลาใหพอแมฟงวา เกิด
เรื่องแลว ท่ีโรงเรียนครูไปพูดอธิบายความหมายของวันสําคัญ
น้ันเขา ครูก็พูดไปตามภูมิของครู แตปรากฏวา เด็กๆ ไปเลาให
พอแมฟง บางคนก็ยอมรับ แตบางคนนับถือคนละนิกาย ก็มา
ประทวง ตอวาโรงเรียนวาทําไมถึงสอนอยางน้ัน  

เพราะอยางน้ีแหละ ในเมืองอเมริกาจึงสอนศาสนาคริสต
ในโรงเรียนไมได เพราะเขาทะเลาะกันเอง ไมมีเอกภาพในทาง
ศาสนา เปนเหตุหน่ึงท่ีทําใหเขาแยกศาสนกับรัฐ (church and 
state) กระท่ังไมใหเอาเรื่องศาสนาเขาไปสอนในโรงเรียน เปน
ปญหามาจนปจจุบันน้ี  

เรื่องอยางน้ี คนในประเทศอ่ืนบางประเทศท่ีไมเขาใจเหตุผล 
ไมรูความเปนมา นึกวาเรื่องศาสนากับเรื่องรัฐไปดวยกันไมได 
นึกวาจะมีเสรีภาพจะตองทําอยางอเมริกัน น่ีคือไมรูภูมิหลังของ
เขา ท่ีจริงเขาทะเลาะกันเอง น้ีเปนปญหาตัวอยางอันหน่ึง  
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ปจจุบัน เมื่อปญหาสังคมชีวิตจิตใจรุนแรงมากข้ึน คนหัน
มาตองการศาสนามากข้ึน คนอเมริกันขณะน้ีจํานวนมากมี
ความเห็นในทางท่ีวาใหมีการจัดสวดมนตในโรงเรียน ท่ีเขาใชคํา
วา organized prayer ก็เปนปญหาวา จะจัดไดหรือไม ผิด
กฎหมายหรือไม ตองขึ้นโรงขึ้นศาลกันอีก 

ลึกลงไปกวาน้ันก็คือ ในตะวันตกน้ัน จริยธรรมเดิมของเขา
ก็มาจากศาสนา แตจริยธรรมในศาสนาของเขาเปนแบบเทว
บัญชา คือคําส่ังจากฟาหรือโองการจากสวรรค เมื่อวิทยาศาสตร
เ จริญขึ้ นมา  ก็มองว าจริ ยธรรมนั้ น ไมมี เหตุผล  ไม เป น
วิทยาศาสตร แลวคนก็เลยมองตอไปวา จริยธรรมเปนเพียงของ
สมมติ คือมนุษยในสังคมตางๆ ตกลงกันบัญญัติขึ้น การกระทํา
อยางเดียวกัน  สังคมหนึ่ งวาดี  อีกสังคมหนึ่ งอาจวาไมดี 
เพราะฉะน้ัน จริยธรรมจึงไมใชเปนของมีจริง ตะวันตกก็เลยไม
เห็นความสําคัญของจริยธรรมมานาน พอเกิดมีความตองการจะ
ใชจริยธรรมอีก ก็เลยเควงควาง รวมความวา เขาหาจริยธรรมท่ี
จะนํามาใช ก็ยาก  

เมื่อไมยอมรับจริยธรรมจากศาสนา แตก็ตองการจริยธรรม 
ก็เลยมีพวกนักปรัชญาและนักวิชาการมาคิดหา ethics กันขึ้น
ใหม ในปจจุบัน ดังเชนพวกนักการศึกษา อยางท่ีมีโกลเบิรก 
(Lawrence Kohlberg) และซิมมอน (Sidney B. Simon) เปน
ตน เกิดขึ้นมา พยายามคิดหาจริยธรรมท่ีมีเหตุผล  

ภาพรวมก็คือ เวลาน้ีฝรั่งนัวเนียมากในเรื่องจริยธรรม คือ รู
ปญหาวาตองการจริยธรรม แตไมรูจะเอาจริยธรรมแบบไหนมา
ใช และมีความไมเปนเอกภาพมาก  
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ปญหาการหาจริยธรรมของตะวันตก ไมจบเทาน้ัน ถึงแม
ถาเขาตกลงกันได วาจะเอาจริยธรรมอยางไหน เขาก็มาตันอีก 
ตรงท่ีวา จริยธรรมของตะวันตกท้ังหมดมีความหมายตาม
หลักการประนีประนอม (compromise) ท่ีจะตองประพฤติ
ปฏิบัติดวยความจําใจฝนใจหรือทนทุกข อยางท่ีวาแลว 

ข. ความติดตันดานฐานความคิด 
ตอจากน้ันก็อยางท่ีว ามาแลวอีกน่ันแหละ  คือ  การ

แกปญหาในระดับจริยธรรม ยังไมพอ จะตองลงไปถึงรากฐาน
ความคิดดวย จึงจะแกปญหาไดถึงจุด ในเร่ืองน้ีตอนน้ีจะขอพูด
ไปตามท่ีฝรั่งเขาตอวากันเอง 

เรื่องรากฐานความคิดของตะวันตกน้ี เวลาน้ีเขาพูดกัน
มากในตําราเกี่ยวกับสภาพแวดลอม วารากฐานทางความคิด
ของตะวันตกน้ันผิดพลาดมาตลอด ๒,๐๐๐ ป ซึ่งเปนเหตุให
ตะวันตกจัดการกับธรรมชาติแวดลอมอยางผิดทางเรื่อยมา ใน
เรื่องน้ี แมฝรั่งจะมีความเห็นลงเปนแบบเดียวกัน แตก็มีแงมุม
รายละเอียดท่ีถกเถียงกัน ซึ่งในท่ีน้ีขอแยกเปน ๓ พวก คือ  

พวกที่ ๑ เห็นวา รากฐานทางความคิดหรือภูมิปญญา
ตะวันตกน้ันผิดมาตลอด และความผิดพลาดน้ีสอดคลองกัน
หมด ท้ังปรัชญา ท้ังศาสนา ท้ังวิทยาศาสตร ตลอดจนสาย
วิชาการทุกอยางของตะวันตก ลวนผิดพลาดแบบเดียวกันท้ังน้ัน 
ยกตัวอยางเชน นาย Clive Ponting ท่ีเขียนไวในหนังสือ Green 
History of the World  
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นายคนน้ีสาธยายยกมาใหดูหมดเลย ตั้งแต Socrates 
Plato Aristotle มาตามลําดับ มีท้ังนักปรัชญา คําสอนของ
ศาสนาของเขา นักวิทยาศาสตร นักเศรษฐศาสตร จนกระท่ัง
นักจิต วิทยา  ทุกคนมีความเห็นแบบเดียวกัน ท่ีถือวา ผิด 
เพราะฉะน้ัน ตอนน้ีบรรพบุรุษของฝรั่งตะวันตกท้ังหมด กําลังถูก
อนุชนของเขาโจมตีมาก และบางทีก็ใชภาษารุนแรงดวย  

แนวความคิดท่ีกําลังถือกันวาผิดน้ี คือแนวความคิดท่ีมอง
มนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และถือวามนุษยเปนผูท่ีจะ
พิชิตและเขาครอบครองจัดการกับธรรมชาติไดตามชอบใจ อันน้ี
คือแนวความคิดท่ีเขายอมรับกันท้ังหมดวาเปนรากฐานของ
อารยธรรมตะวันตก  

ท่ีวาอยางน้ัน จะตางกันก็เพียงวา พวกท่ี ๑ เห็นวาเปน
อยางน้ีสอดคลองกันหมด ท้ังปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร และ
วิชาการทุกสาขา ดังท่ีนาย Ponting ยกมาใหดู ซึ่งอาตมาจะเอา
มาอานใหฟงบาง แตเคยอานใหฟงในท่ีประชุมอ่ืนไปมากแลว 
เพราะฉะน้ันวันน้ีจะอานเพียง ๒-๓ ตัวอยาง  

สาระสําคัญคือ นาย Ponting ไดสรุปจากการคนควาของ
เขาวา นักปราชญของตะวันตกหรือบุคคลสําคัญและแหลง
ความรูท่ีเปนผูสรางภูมิปญญาและความเจริญใหแกตะวันตกน้ัน 
มีความรูสึกตอธรรมชาติแบบเปนปฏิปกษ โดยท่ีบางคนใชคําท่ี
รุนแรงทีเดียว แตบางคนก็เบาหนอย เชน (Ponting, 142ff.) 

Socrates บอกวา สัตวท้ังหลายถูกสรางขึ้นมา และบํารุง
เล้ียงไวเพ่ือประโยชนของมนุษย  
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Ponting ยกคําสอนจากคัมภีร Genesis ในคัมภีรไบเบิล 
(Bible) มาใหดูดวย แตอันน้ีจะยังไมพูดในท่ีน้ี   

ตอมา Descartes ซึ่งเปนบุคคลสําคัญท้ังในทางปรัชญา
และใน modern science คือในวิทยาศาสตรสมัยใหมดวย บอก
วา วัตถุประสงคของวิทยาศาสตรน้ัน ก็เพ่ือให 

“พวกเราเหล่ามนุษย์จะได้สามารถเอาความรู้ใน
วิทยาศาสตร์ และความรู้ที่เพิ่มพูนข้ึนในหมูม่นุษย์ มาใช้
ประโยชน์ แล้วก็ผันตัวเราข้ึนเป็นเจ้าเป็นนายเป็น
เจ้าของครอบครองธรรมชาติ” 

ตอไป Francis Bacon มหากวีของอังกฤษบอกวา  

“เมื่อเรารู้จักธรรมชาติแล้ว ธรรมชาตินั้นจะได้ถูก
ครอบงําจัดการใช้เพื่อให้บริการแก่มนุษย์” 

ตอไป John Stuart Mill ซึ่งเปนบุคคลสําคัญในวงการ
เศรษฐศาสตรตะวันตก ไดเขียนไวในหนังสือชื่อ Three Essays on 
Religion วา  

“พลังอํานาจของธรรมชาตินั้น มักจะมีต่อมนุษย์ใน
ลักษณะที่เป็นศัตรู ซ่ึงเราจะต้องปลุกปลํ้ากับมัน ทั้ง
ด้วยกําลังและปรีชาสามารถเท่าที่จะทําได้ เพื่อเอามัน
มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เรา” 

ตอไป Sigmund Freud นักจิตวิทยาผูยิ่งใหญ ในดานจิต
วิเคราะห ผูเปนหัวหนาจัดตั้งสถาบันสํานักจิตวิเคราะห ทานผูน้ี
ไดพูดไววา   
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“อุดมคติของมนุษย์ ก็คือการที่จะดําเนินการบุก
โจมตีธรรมชาติ บังคับให้ธรรมชาติเชื่อฟังเจตนารมณ์
ของมนุษย์ ภายใต้การนําทางของวิทยาศาสตร์” 

อีกคนหน่ึง เปนนักประวัติศาสตร โซเวียต  ชื่ อ  M.N. 
Pokrovskiy ยกมาใหดูเปนตัวอยางแสดงสายความคิดของสังคม
นิยมคอมมิวนิสต เขียนไวในหนังสือ Brief History of Russia วา  

“เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุถึงความ
สมบูรณ์แล้ว ธรรมชาติก็จะกลายเป็นเหมือนข้ีผ้ึงอัน
อ่อนเหลวในกํามือของมนุษย์ ซ่ึงเขาจะสามารถป้ันแต่ง
ให้เป็นรูปใดก็ได้ตามปรารถนา” 

อีกคนหน่ึงเปนกวีชื่อ Matthew Arnold ทานผูน้ีก็พูดไวไม
เบาเหมือนกันวา  

“ธรรมชาติ กับมนุษย์ ไม่สามารถเป็นมิตรแท้กันได้ 
เจ้าโง่! ถ้าเจ้าไม่สามารถเอาชนะมัน ก็จงยอมเป็นทาส
ของมันเสียเถิด”  

น้ีคือตัวอยางวาทะของนักปราชญของตะวันตก ซึ่งนักคิด
ในสมัยปจจุบันของตะวันตกเองบอกวา เปนความคิดท่ีผิด 
Ponting ผูเขียน Green History of the World  บอกวา ตะวันตก
ไดใชความคิดน้ีจัดการกับธรรมชาติมานาน ๒,๐๐๐ กวาปแลว 

พวกที่ ๒ เชน Al Gore (เปนรองประธานาธิบดีอเมริกัน 
ซึ่งไดบอกแลววาเปน  environmentalist คือเปนนักอนุรักษ
ธรรมชาติดวย)  
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Al Gore คงจะเห็นวาศาสนาคริสตถูกโจมตีมาก เพราะ
เมื่อใครพูดถึงอารยธรรมตะวันตก ก็ตองไปเอาศาสนาคริสตมา
รวมเขาดวย  เชน  Ponting ยกคัมภีร ไบเบิลมาใหดูวา  ใน 
Genesis ไดเลาไวถึงการสรางโลกวา พระเจาสรางมนุษย สราง
สัตว สรางพืชบนแผนดิน แลวก็ส่ังไวเสร็จใหมนุษยมี dominion 
คือมี อํานาจครอบครอง  เหนือสรรพสัตว  หรือสรรพส่ิง  ท่ี
เคล่ือนไหวอยูบนผืนโลก ใหส่ิงเหลาน้ันเปนอาหารของมนุษย
อะไรทํานองน้ี  

Mr. Al Gore เห็นวา การท่ีคริสตศาสนาถูกโจมตีมากน้ัน
ไมถูกตอง แลวทานก็แสดงทัศนะวา ท่ีคัมภีรศาสนาคริสตเขียน
ไวน้ัน ท่ีจริงไมไดมีความหมายอยางน้ี การท่ีคัมภีรบอกวาพระ
เจาสรางมนุษยขึ้นมากอนแลว จึงสรางธรรมชาติ แลวก็บอกให
มนุษยมีอํานาจครอบครองเหนือธรรมชาติน้ัน ไมใชหมายความ
วาจะใหมนุษยจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจตัว แตทรงมอบ   
หมายใหมนุษยเปนผูคอยดูแลทรัพยสมบัติของพระผูเปนเจา  

ท่ีวาน้ีหมายความวา ธรรมชาติน้ันเปนส่ิงท่ีพระเจาทรง
สรางขึ้นเปนสมบัติของพระองค สวนการท่ีทรงบัญชาใหมนุษยมี 
dominion คืออํานาจครอบครองเหนือธรรมชาติน้ัน ก็เพ่ือให
มนุษยชวยดูแลทรัพยสมบัติของพระองค ไวใหพระองค อันน้ีเปน
ทัศนะแบบท่ีสอง ไมเหมือนทัศนะแบบท่ีหน่ึงท่ีตีรวดเลยวา
ตะวันตกตลอดสายไมมีดี  

อยางไรก็ตาม Al Gore ก็ยอมรับในภาพรวม เพียงแตแยก
เอาศาสนาคริสตออกมา ดังท่ีเขาไดกลาวไววา 
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“ถึงแม้จะเป็นความจริงอย่างแน่นอนว่า อารยธรรม
ของเรา (ชาวตะวันตก – ผู้เรียบเรียง) ถูกสร้างข้ึนมา ด้วย
การยึดถือทิฏฐิว่า เราสามารถใช้ธรรมชาติเพื่อสนอง
วัตถุประสงค์ของเรา โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อ
มัน แต่ก็ไม่เป็นการยุติธรรมที่จะกล่าวหาศาสนาสําคัญ
ของโลกไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม ว่าเป็นตัวส่งเสริมทัศนคติ
ที่เป็นอันตรายนี้” (Gore, 243)  

ดวยเหตุน้ี เมื่อ Al Gore แกตัวแทนศาสนาคริสตแลว ก็ตอง
ไปตีกรีก ดังท่ีปรากฏวา Al Gore หันไปโจมตีปรัชญากรีกภายใต
อิทธิพลของเพลโตอยางแรง (ในเร่ืองน้ี Al Gore ยกยองอริสโตเติล) 

ทานผูน้ีกลาววา เพลโตน้ีแหละเปนตัวเหตุท่ีทําใหศาสนา
คริสตในยุคหลัง คือพวกสถาบัน องคกร  บาทหลวงและผู
เผยแพรศาสนาคริสตท้ังหลาย หันมาสอนใหมนุษยจัดการกับ
ธรรมชาติไดตามชอบใจ การท่ีเปนอยางน้ันก็เพราะไปรับอิทธิพล
ปรัชญากรีกของเพลโตเปนตนมา เพราะฉะน้ัน สถาบันศาสนา
คริสตท่ีสอนกันมาในระยะหลังตลอดประวัติศาสตรของตะวันตก
น้ัน ก็สอนมาโดยไมเปนตัวของตัวเอง แตสอนมาภายใตอิทธิพล
ของปรัชญากรีกท้ังส้ิน   

อันน้ีเปนทัศนะของ Al Gore ซึ่งมีคนอ่ืนบางคนรวมดวย 
พวกน้ีถือวา พระผูเปนเจาสรางมนุษยมาใหมีหนาท่ีเปนผูดูแล
ตางตัวของพระองค (steward — คือผูดูแลทรัพยสมบัติใหคน
อ่ืน ท่ีไมใชทรัพยสมบัติของตนเอง) แนวความคิดน้ีเรียกวา
แนวความคิดแบบการทําหนาท่ีผูดูแลตางตัว (stewardship)  
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อยางไรก็ตาม Al Gore ก็โจมตีพวกนักบวชศาสนาคริสต 
และผูเผยแพรศาสนาคริสตท้ังหลาย วาพวกน้ีเท่ียวไปสอนตาม
อยางปรัชญากรีกกันหมด ทําใหมนุษยคิดแตจะจัดการกับ
ธรรมชาติตามชอบใจ  

เวลาน้ี แนวคิดแบบท่ีถือวามนุษยควรมีฐานะเปนผูดูแล
ธรรมชาติ หรือเปนผูพิทักษธรรมชาติ ท่ีเรียกวา stewardship น้ี 
กําลังเปนท่ียอมรับหรือนิยมนําไปใชกันมากขึ้น ดังเชนท่ีกลาวถึง
ในหนังสือท่ีพิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ชื่อ Global Paradox วา 

“บริษัททั้งหลายกําลังเร่ิมมองความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมของตนว่าเป็นการทําหน้าที่ผู้ดูแล/พิทักษ์
โลก (stewardship of the earth) และในทํานอง
เดียวกันนั้น บริษัททั้งหลายก็กําลังเร่ิมยอมรับความ
รับผิดชอบของตนต่อมนุษยชาติด้วย...” 

“Weiner กล่าวว่า แนวคิดแบบผู้พิทักษ์นี้แหละจะ
มาเป็นเจ้าของเสียงคลอคู่กับลัทธิทุนนิยมในอนาคตน้ี 
หาใช่ลัทธิมาร์กซ์ สังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์ไม่” 
(Naisbitt, 1994, 231) 

ควรสังเกตวา การถือวามนุษยควรมีฐานะเปนผูดูแลหรือ
พิทักษธรรมชาติ (steward) น้ัน เวลาน้ีก็อาจจะแยกออกไปอีก
เปน ๒ แบบ คือ  

- สําหรับกลุมท่ีตีความใหมตามหลักศาสนาคริสต ก็ให
มองวามนุษยเปนผูดูแลธรรมชาติ ซึ่งเปนสมบัติขององค
พระผูเปนเจา  



๑๒๖ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

- แตสําหรับคนอีกพวกหน่ึง ก็มองงายๆ เพียงวา มนุษยแต
ละคนน้ันควรทําหนาท่ีดูแลรักษาธรรมชาติไวใหแก
มนุษยชาติสวนรวม ท้ังในปจจุบันและท่ีเปนอนุชนใน
อนาคต 

อยางไรก็ตาม ถึงแมจะใหเปนเพียงผูดูแลธรรมชาติ ก็มี
ขอสังเกตท่ีควรพิจารณาอีก ๓ ประการ คือ  

ประการแรก ทัศนะน้ีก็ยังเปนการมองฐานะของมนุษยท่ี
แยกตัวตางหากจากธรรมชาติอยูน่ันเอง  

ประการที่สอง  มีความเคลือบแคลงสงสัยวามนุษยมี
คุณสมบัติพิเศษอะไร ท่ีจะขึ้นไปอยูในฐานะเปนผูคุมครองดูแล
ธรรมชาติ และ  

ประการที่สาม การท่ีธรรมชาติจะดํารงอยูดวยดีไดน้ัน มี
ความจําเปนอะไรหรือท่ีจะตองมีมนุษยไวคอยดูแล (อาจตองถาม
เลยตอไปอีกดวยวา มนุษยเคยชวยดูแลอะไรใหธรรมชาติดีข้ึนบาง) 

พวกที่ ๓ มีแนวความคิดปลีกยอยท่ีแตกไปหนอยหนึ่ง คือ
พวกน้ีจะวิจารณพวกท่ีโจมตีศาสนาคริสต โดยบอกทํานองน้ีวา 
การคิดพิชิตธรรมชาติน้ัน เปนความโนมเอียงตามสัญชาตญาณ
ของสัตวทุกชนิดอยูแลว คือสัตวทุกชนิดเกิดมา ก็มีความโนม
เอียงโดยธรรมชาติ หรือมีสัญชาตญาณท่ีทําใหคิดจะไปครอบงํา
จัดการกับธรรมชาติอ่ืนใหอยูในอํานาจของตนเอง มนุษยเหลาน้ี
เพียงแตยอมรับเอาคําสอนในศาสนายิวและคริสตมาเสริมย้ํา
แนวความคิดตามสัญชาตญาณเดิมน้ีเทาน้ัน แตแนวความคิดน้ี
เกิดจากสาเหตุทางจิตวิทยาของมนุษยเองดวย   
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เทาท่ีวามาน้ี เปนแนวความคิดตางๆ โดยสรุป แตรวม
ความวา ทุกคน ไมวาสายไหนใน ๓ พวกน้ี ตางก็ยอมรับรวมกัน
ท้ังหมดวา แนวความคิดตะวันตกเปนอยางเดียวกัน ในแงท่ีวา 
มองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และใหมนุษยจัดการกับ
ธรรมชาติหรือพิชิตธรรมชาติ อยางแรงก็ใหจัดการกับธรรมชาติ
เอามาสนองรับใชความปรารถนาของตนตามชอบใจ  

ถึงเวลาน้ี ฝรั่งยุคปจจุบันถือวา แนวคิดของตะวันตกท่ี
เปนมาอยางน้ัน เปนรากฐานทางความคิดท่ีผิด ซึ่งนํามาสู
ปญหาในปจจุบัน



 

 

 



 

 

ภาค ๒ 

ตนทางของการพัฒนา 

ที่ย่ังยืน 



 

 

 



 

 

จะทําอยางไร ในเมื่อสิ่งที่พาตัวมาเจอปญหา 
ก็คือสิ่งที่พาตัวมาสูความเจริญ 

ปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีผิดพลาดน้ัน มิใชเปนเพียง
เรื่องของสภาพความเปนไปท่ีปรากฏเปนรูปธรรมในปจจุบัน
เท า น้ัน  แต เปน เ รื่ อ งของอารยธรรม ท้ังหมดของมนุษย 
หมายความวา เปนเรื่องท่ีสืบเน่ืองจากเหตุปจจัยตางๆ ในกระแส
รวมของอารยธรรมน้ัน โดยเฉพาะภูมิธรรมภูมิปญญาท่ีเปน
รากฐานของอารยธรรมน้ันเอง เพราะฉะน้ัน การแกปญหาการ
พัฒนาจึงหมายถึงการแกปญหาของอารยธรรมท้ังหมดดวย และ
ดวยเหตุน้ีเราจึงตองยอมเสียเวลาสืบคนเหตุปจจัยของปญหาลง
ไปถึงรากฐานทางความคิด หรือทิฏฐิ ท่ีเปนฐานกอกําเนิดและ
กํากับกระแสอารยธรรมน้ัน ดังไดบรรยายมาแลวในตอนกอน 

เมื่อจับตัวแนวความคิดหรือทิฏฐิท่ีเปนรากฐานไดแลว ก็
เทากับมองเห็นลูทางของการแกปญหา อยางนอยก็รูวาจะตอง
แก ไขอะไรตรงไหน  หรือใหถึ ง ไหน  แตจะแก ไขอยางไร 
เปล่ียนแปลงใหเปนอยางไร และจะแกไขไดหรือไม ก็เปนอีก   
เรื่องหน่ึง  

ท้ั ง น้ี พูดได ว า  การเข าใจเหตุปจจัยใหชัด เจน  เปน
องคประกอบสําคัญอยางหน่ึงของการแกปญหา เพราะฉะน้ัน 
เมื่อกลาวถึงตัวแนวความคิดหรือทิฏฐิท่ีเปนฐานแลว ก็จะตอง
โยงใหเห็นวาแนวความคิดหรือทิฏฐิน้ันสงผลออกมาจนถึงขั้น
ปฏิบัติการอยางไร เพ่ือเปนขอพิจารณาในการแกปญหาตอไป 
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แนวความคิดหรือทิฏฐิท่ีมองความสัมพันธระหวางมนุษย  
กับธรรมชาติเปนคนละฝาย และมนุษยอยูในฐานะเปนผูมี
อํานาจครอบครองดังกลาวมาแลวน้ัน ไดกอตัวเปนสภาพจิตใจ
ของชาวตะวันตก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอยางหน่ึงท่ีบางตํารา
เรียกวา “frontier mentality” (ขอแปลวา สภาพจิตแบบบุกฝา
พรมแดน) ซึ่งมีสาระสําคัญ ๓ สวน คือ (Chiras, 455) 

๑. มองวา ทรัพยากรในโลกน้ีมีอยูเหลือลนมากมาย ไม
ตองกลัวหมด 

๒. ถือวา มนุษยเปนตางหากจากธรรมชาติ  
๓. มุงหมายวา มนุษยจะตองพิชิตครอบครองและจัดการ
กับธรรมชาติใหเปนไปตามความปรารถนา  

ความรูสึกนึกคิดมุงหมายใฝฝนอยางน้ี ไดกลายเปนสภาพ
จิตท่ีปรากฏเดนเปนพิเศษในสังคมอเมริกัน ซึ่งชาวอเมริกันภูมิใจ
มาก  ถื อ ว า เป นป จ จั ย สํ าคัญ ท่ี ทํ า ให ป ร ะ เทศอ เม ริก า
เจริญกาวหนาพัฒนามาอยางท่ีเปนอยูน้ี จึงเปนส่ิงท่ีนาศึกษา 
และ frontier mentality คือ สภาพจิตคิดบุกฝาพรมแดนน้ี ยังโยง
ไปถึ งคติและคา นิยม ท่ี สําคัญอยาง อ่ืนด วย  โดยเฉพาะ 
American dream หรือฝนอเมริกัน 

แนวคิดหรือทิฏฐิขอสําคัญท่ีทําใหมนุษยมองตัวเองแยก
ตางหากจากธรรมชาติ และมีสถานะอํานาจท่ีจะครอบครอง
จัดการกับธรรมชาติไดตามชอบใจ พรอมท้ังแนวความคิดท่ีจะ
พิชิตธรรมชาติน้ี มีบทบาทสําคัญยิ่งในการบันดาลความเปนไป
ของอารยธรรมตะวันตก หรืออารยธรรมปจจุบันของโลก  
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อยางใน Encyclopaedia Britannica ในหัวขอวา “ประวัติ
แห่งวิทยาศาสตร์” กลาวไว มีใจความวา แตเดิมน้ันวิทยาศาสตร
ของตะวันออกเจริญลํ้าหนาตะวันตกมาก แตดวยแนวความคิดท่ี
จะพิชิตธรรมชาติ และจะจัดการกับธรรมชาติใหไดตามปรารถนา
น่ีแหละ จึงทําใหตะวันตกเจริญเลยหนาตะวันออกไปไดในการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชจัดการโลกนี้ (Encycl. 

Britannica, 1988, 27.33, 37) ตะวันตกจึงมีความภูมิใจในเรื่องน้ีและ
ในแนวความคิดน้ี  

แตตอนน้ี ความรูสึกภูมิใจน้ันกําลังจะหมดไป กลายเปน
สลดหดหูหรือถึงกับรังเกียจวาแนวความคิดหรือทิฏฐิน้ีแหละท่ี
เปนตัวการกอปญหาแกมนุษยชาติในปจจุบัน 

เอาเปนวา ไมวาจะเถียงกันอยางไรก็ตาม  ทุกคนใน
ตะวันตกเทาท่ีอานมาถึงตอนน้ี มีความเห็นแนวเดียวกันวา อารย
ธรรมตะวันตกมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และเปนผูมี 
dominion คืออํานาจครอบครองเหนือธรรมชาติ ตั้งแตอํานาจใน
ฐานะผูพิทักษรักษาดูแล จนถึงอํานาจในฐานผูท่ีจะจัดการเอา
ธรรมชาติมาสนองความตองการของตนไดตามชอบใจ น้ีเปน
ประการที่หน่ึง คือยอมรับความผิดท่ีมีมาเกา 

ประการที่สอง ใหเปล่ียนความคิดกันใหม คือ ทุกคนพูด
เหมือนกันวา การท่ีจะแกปญหาใหการพัฒนาเปนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (sustainable development) ได จะตองเปล่ียนความคิด
เสียใหม คือตอไปน้ีจะตองมองมนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ  

เพราะฉะน้ัน เวลาอานตําราฝรั่งเก่ียวกับสิ่งแวดลอมตอนนี้ ถา
สังเกต จะเห็นเรื่อย ฝรั่งจะยํ้าท่ีโนนท่ีน้ีแทรกอยูประปรายวา ตองมอง
มนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ เปนคําสําคัญท่ีพูดกันอยูเสมอ  
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อยางไรก็ตาม เมื่อเรามองเขาซอนเขาไป จะเห็นวา แนว   
ความคิดของฝรั่งน้ัน แมจะเปล่ียนไปอยางไร ไมวาอันเกาก็ตาม 
อันใหมก็ตาม ก็ยังเปนความคิดแบบมองออกไปขางนอกตัวอยู
น่ันเอง เปนความคิดนึกท่ีมองแควาจะเอาอยางไรกับธรรมชาติ 
ไมไดมองวาจะเอาอยางไรกับตัวเอง คือคิดแตวาจะเลนงาน
ธรรมชาติ หรือไมเลนงานมัน แลวจะทําอยางไรกับธรรมชาติน้ัน 
ไมมองดูตัวเองวา แลวเราจะทําอยางไรกับตัวของเราเอง  

ฝรั่งแมจะกาวมาถึงขนาดน้ีแลว ก็ยังไมมอง เขากาวมาได
ขั้นหน่ึง เอาแคเปล่ียนใหมองตนเองเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ 
แนวคิดแบบน้ี เราถือวายังอยูใตอิทธิพลของสัญชาตญาณเดิม 
ไมชวยใหมนุษยพัฒนาตนพนจากสัญชาตญาณเดิมไปได  

เมื่อนักคิดตะวันตกปจจุบันหันไปติเตียนบรรพบุรุษของตน
แลว ก็หันมาหาศาสนาตะวันออก ดังเชน Ponting ท่ีเขียนไววา 
ศาสนาตะวันออกท้ังหลาย เชน หยิน หยาง ของเตา หรือคําสอน
ของพระพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู จะเคารพธรรมชาติ และ
ใหคนมองตนเองเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ  

ตอนนี้ฝรั่งก็หันมายกยองศาสนาตะวันออกกันใหญ ยก
ยองแมกระท่ังอินเดียนแดง ท่ีตนเองเคยเลนงานเขามาเสีย
ยับเยิน จะหาอานไดในหนังสือฝรั่งหลายเลมเลยทีเดียว  

ขอยกตัวอยาง เชน มีการยกซีแอตเติล (Seattle) หัวหนา
เผาชาวอินเดียนแดงพวกหน่ึงขึ้นมาอาง (ชื่อท่ีวาน้ี เปนท่ีมาของ
ชื่อเมืองซีแอตเติล/Seattle ซึ่งเปนเมืองใหญเมืองหน่ึงในรัฐ
ว อ ชิ ง ตั น /Washington แ ถ บ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ข อ ง
สหรัฐอเมริกา)  
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เรื่องมีวา เมื่อป ค.ศ. 1855 (พ.ศ. ๒๓๙๘) ประธานาธิบดี 
แฟรงคลิน เพียรซ (Franklin Pierce) แถลงวาจะขอซื้อผืน
แผนดินของคนอินเดียนแดงเผาของซีแอตเติล และซีแอตเติลก็ได
เขียนตอบมา  

ถอยคําของอินเดียนแดงคนนี้ แมกระท่ัง Al Gore รอง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ยังไปคัดเอามา คือ เดี๋ยวน้ีวาทะของพวก
อินเดียนแดงกลายเปนท่ียกยองเชิดชู เพราะพวกน้ีเคารพเทิดทูน
ธรรมชาติ ไมเฉพาะ Al Gore เทาน้ัน หนังสืออ่ืนก็อางเหมือนกัน  

สวนท่ีอาตมาจะนํามาอานน้ี คัดจากหนังสือของรอง
ประธานาธิบดี  Al Gore (Gore, 259) กับหนังสือชื่อ 
Environmental Science (วิทยาศาสตรธรรมชาติแวดลอม) ของ
นาย Daniel D. Chiras (Chiras, 462) ซึ่งเขียนเลาวา ซีแอตเติล 
หัวหนาเผาอินเดียนแดงไดเขียนจดหมายตอบมาถึงฝายอเมริกัน 
ขออานบางตอนดังน้ี  

“ท่านจะซ้ือหรือขายผืนฟ้าและแผ่นดินได้อย่างไร 
ความคิดนี้เป็นของแปลกประหลาดแก่พวกเรา...ท่าน
จะต้องบอกลูกหลานของท่านว่า ผืนแผ่นดินภายใต้อุ้ง
เท้าของเราทั้งหลายนี้ เป็นเถ้าธุลีของบรรพบุรุษปู่ย่าตา
ยายของเรา ดังนั้น ลูกหลานของท่านจะต้องเคารพผืน
แผ่นดิน จงบอกลูกหลานของท่านว่า ผืนแผ่นดินนี้มั่งคั่ง
ไปด้วยชีวิตของญาติพี่น้องของเรา จงสอนลูกหลานของ
ท่าน เหมือนดังที่เราสอนลูกหลานของเราว่า โลกน้ีเป็น
แม่ของเรา สิ่งใดก็ตามที่บังเกิดแก่โลก ก็จะบังเกิดแก่
ลูกหลานของโลกนี้ด้วย ถ้ามนุษย์ถ่มน้ําลายรดพื้นโลก 
เขาก็ถ่มน้ําลายรดตัวเอง”  
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แลวยังมีพูดตอไปอีก เชน บอกวา  

“โลกนี้มิใช่เป็นของมนุษย์ มนุษย์สิเป็นสมบัติของ
โลก ส่ิงทั้งหลายท้ังปวงมีความสัมพันธ์กัน เสมือนเลือด
ซ่ึงสมานรวมครอบครัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกส่ิง
ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทั้งส้ิน ส่ิงใดที่เกิดข้ึนแก่ผืน
แผ่นดิน ก็ย่อมเกิดข้ึนแก่ลูกหลานของผืนแผ่นดิน 
มนุษย์ไม่ได้ทอโยงใยสร้างระบบสายสัมพันธ์แห่งชีวิตนี้ 
เขาเป็นเพียงสายใยเส้นหนึ่งในโยงใยนี้เท่านั้น ส่ิงใดที่
มนุษย์ทําแก่โยงใยนี้ ก็คือทําแก่ตัวเขาเอง”  

น้ีเปนภูมิปญญาของอินเดียนแดง ซึ่งตอนน้ีฝรั่งหันกลับไป
ชื่นชม ปรากฏในหนังสือฝรั่งบอยๆ ไมรูวาทําไมฝรั่งชอบกันนัก 
เจอหลายเลมแลว เลมโนนก็ยกมา เลมน้ีก็ยกมา คงเปนเพราะ
คําพูดของอินเดียนแดงน้ีแสดงความรูสึกนึกคิดท่ีแปลกสะดุดใจ
ฝรั่งมาก เชนเดียวกับท่ีความคิดความรูสึกของฝรั่งก็เปนของ
แปลกประหลาดสําหรับพวกอินเดียนแดงน้ัน ทําใหเห็นวามนุษย
สองพวกน้ีมองเห็นภาพของโลกตางกันไปคนละทิศละทาง
อยางไร  

โดยเฉพาะเม่ือฝรั่งหันกลับมามองธรรมชาติดวยจิตสํานึก
ใหม ก็หวนกลับไประลึกถึงคําพูดของอินเดียนแดงเดนชัดขึ้นมา
อีก แตคราวน้ีคําพูดน้ันมีคุณคาและความหมายพิเศษตางไป
จากเดิม 

เปนอันวา ตอนนี้ ทางตะวันตก นักคิดรุนใหมมีความไม
สบายใจกับแนวความคิดของอารยธรรมตะวันตก ลึกลงไปจนถึง
รากฐานทางความคิดอยางท่ีวามาน้ี  
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อยางไรก็ตาม ดังท่ีบอกเมื่อกี้วา ฝรั่งแมจะคิดมาและ
สํานึกไดถึงขนาดน้ีแลว แตก็ยังมองไมเห็นส่ิงหน่ึง คือเขายังมอง
ออกไปนอกตัววา จะเอาอยางไรกับธรรมชาติ  ยังไมไดพูดถึงวา
จะเอาอยางไรกับตัวมนุษย คือยังไมไดพูดถึงแนวความคิดในการ
พัฒนามนุษย ตัวมนุษยก็ยืนเดท่ืออยู ไดแตมองออกไปนอกตัว
วาจะเอาอยางไรกับธรรมชาติ  

ขอสรุปกอนท่ีจะจบตอนน้ีก็คือ โดยรากฐานท่ีแทแลว ลัทธิ
ทุนนิยม กับสังคมนิยมน้ัน ไมตางกัน แตเปนอันเดียวกัน 
หมายความวา เปนอุดมการณหรือเปนลัทธิท่ีตั้งอยูบนรากฐาน
ความคิดอันเดียวกัน คือทิฏฐิหรือแนวความคิดท่ีมองมนุษยแยก
ตางหากจากธรรมชาติ และถือวามนุษยมีสิทธิเขาครอบงํา
จัดการเอาธรรมชาติมารับใชสนองความตองการของตนไดตาม
ชอบใจ Ponting ยอมรับขอสรุปน้ี ดังไดยกตัวอยางความคิด ใน
คํากลาวหรือวาทะของนักประวัติศาสตรโซเวียตเมื่อกี้น้ี  

เพราะฉะน้ัน แนวความคิดของตะวันตกท่ีผานมา จึงทําให
เกิดการประลองกําลังระหวางมนุษยกับธรรมชาติ   

ถาเรามองในฐานะคนนอก จะเห็นวามนุษยกําลังประลอง
กําลังกับธรรมชาติดูซิวาใครจะแนกวากัน โดยมนุษยมีรากฐาน
ทางความคิดของอารยธรรมตะวันตกวา มนุษยเกงกวา และ
มนุษยจะเขาครอบงําจัดการกับธรรมชาติได ความสําเร็จของ
มนุษยก็คือการเอาธรรมชาติมารับใชสนองความตองการของตน
ไดตามปรารถนา  

แตเมื่อมนุษยพิชิตธรรมชาติได ความหมายหน่ึงท่ีมนุษย
ไมไดมองคืออะไร  
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เมื่อมองดูจากขางนอก เหมือนเราไปยืนนอกโลกมองเขา
มา ความหมายของความสําเร็จของมนุษยในการพิชิตธรรมชาติ 
ก็คือการพรากธรรมชาติออกจากดุลยภาพของมัน พูดใหยาวขึ้น
อีกหนอยวา การพิชิตธรรมชาติ คือการพรากธรรมชาติจากภาวะ
สมดุล ทําใหธรรมชาติเสียดุลยภาพไป น้ันคือความสําเร็จของ
มนุษย  

เพราะฉะน้ัน ความสําเร็จน้ี จึงกลับถูกมองในแงลบอีกครั้ง
หน่ึง และความสําเร็จน้ัน ก็กลายเปนความพินาศ   

มีคําถามวา ท่ีวาเปนความพินาศน้ันเปนอยางไร คําตอบก็
คือ เมื่อธรรมชาติถูกพรากออกจากดุลยภาพ ธรรมชาติก็
พยายามปรับตัวกลับเขาสูดุลยภาพตามเดิม  

การท่ีธรรมชาติพยายามปรับตัวกลับเขาดุลยภาพน้ี ก็
อาจจะแสดงออกมาซึ่งอาการตางๆ ท่ีมนุษยไมชอบใจ เชน ดิน
ฟาอากาศแปรปรวนวิปริต อากาศรอนขึ้น เปนตน อันน้ันก็คือ
ความพยายามของธรรมชาติท่ีจะปรับตัวของมันกลับเขาสูดุลย
ภาพ เพราะในระยะยาว ธรรมชาติจะตองปรับตัวกลับเขาสูดุลย
ภาพไดเสมอ  

เมื่อธรรมชาติปรับตัวกลับเขาดุลยภาพไดในท่ีสุด ดุลย
ภาพน้ันอาจจะเปนดุลยภาพท่ีไมมีมนุษยอยู ในระบบของ
ธรรมชาติก็ได หมายความวาธรรมชาติก็ยังคงอยูตอไป เพียงแต
ไมมีมนุษยอยูรวมดวยในธรรมชาติน้ัน  

ถาอยางน้ี ในขั้นสุดทาย ลองคิดดูวาใครจะชนะ  
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แตในแงของภาพรวมใหญท่ีสุดก็คือ ธรรมชาติจะพยายาม
ปรับตัวเขาสูดุลยภาพแนนอน และดุลยภาพน้ี เมื่อมองในแงของ
ธรรมชาติ ไมไดมีความจําเปนวาในธรรมชาติน้ันจะมีมนุษยอยู
หรือไม และถึงแมวาจะไมมีมนุษยอยูดวย ธรรมชาติก็จะมีดุลย
ภาพของมันอยูน่ันเอง  

น่ีหมายความวา แทนท่ีจะพูดวา มนุษยเปนเจาของ
ธรรมชาติ ธรรมชาติมีอยูเพ่ือมนุษย หรือธรรมชาติถูกสรางขึ้น
เพ่ือมนุษย ความจริงจะกลายเปนวา ธรรมชาติมีอยูโดยตัวของ
มันเอง และมีอยูไดโดยไมตองมีมนุษย  

เพราะฉะน้ัน ดุลยภาพจึงตองแยกออกเปน ๒ อยาง คือ 
ดุลยภาพท่ีมีมนุษยอยูรวมดวย กับดุลยภาพของธรรมชาติท่ีไมมี
ม นุษยอยู ร วมดวย  โดย ท่ีมีแต ส่ิ งแวดลอมซึ่ ง ไม เ รี ยกว า
ส่ิงแวดลอม เพราะมันไมไดแวดลอมใครอีกตอไป   

เวลาน้ี ตัวเราคือมนุษยเปนผูมอง เราก็มองเอาตัวเองเปน
ท่ีหน่ึง หรือเปนศูนยกลาง แลวก็มองส่ิงอ่ืนๆ ทุกอยางนอกตัวเรา
วาเปนสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติแวดล้อม มองแยกตัวเองออกไป
เสียโกทีเดียว แตคําวา “ส่ิงแวดลอม” น้ัน เปนคําสมมติ ซึ่งถาไม
รูเทาทัน ก็กลายเปนคําลวงความคิด ท่ีหลอกตัวเองอยางแรง  

ท่ีจริงน้ัน ถามองในแงของสภาพแวดลอม มันไมไดรูสึกวา
มันแวดลอมเราอยูหรือเปลา มนุษยจะมีอยูดวยหรือเปลา มันก็
ไมรูดวย เพราะมันก็เปนธรรมชาติอยูน่ันแหละ ธรรมชาติของดวง
อาทิตยก็มีอยูไดโดยไมตองมีมนุษย ธรรมชาติของโลกในยุค
ตอไป ก็คงมีดุลยภาพของมันอยู น้ันแหละ โดยท่ีอาจจะไมมี
มนุษยอยูรวมดวย  
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ส่ิงท่ีเราตองการก็คือ ดุลยภาพของธรรมชาติท้ังหมด ท่ีมี
มนุษยอยูรวมอยางดีดวย 

รวมความวา ทางตะวันตกไดมาถึงจุดหักเล้ียวท่ีวา จะตอง
เปล่ียนแปลงรากฐานทางความคิดกันใหม โดยถือวาภูมิปญญา
ของตนท่ีสรางมา ๒,๐๐๐ กวาปน้ัน ผิดพลาดไปเสียแลว  

น่ันเปนรากฐานของการพัฒนาที่ออกผลในปจจุบัน ท่ี
เสียหายกอความพินาศ เพราะฉะน้ัน สภาพจิตใจท่ีตั้งอยูบนฐาน
ของแนวความคิดน้ีก็ผิดดวย  

ความคิดท่ีมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และเขาใจ
วามนุษยมีอํานาจเหนือธรรมชาติ ท่ีจะจัดการกับธรรมชาติได
ตามชอบใจน้ี ไดเปนรากฐานเดิมท่ีกอตั้งส่ังสมสภาพจิตบุกฝา
พรมแดน (frontier mentality) ท่ีมีในคนอเมริกันเปนพิเศษ ซึ่ง
เปนรากฐานความคิดท่ีผิด แตไดทําใหอเมริกามีความเจริญ
อยางท่ีปรากฏในปจจุบัน 

ความสํานึกผิด  
คือจุดเร่ิมตนของทางออกจากสภาพวิกฤต 

ถึงตอนน้ี ขอแทรกเรื่องสภาพจิตและแนวคิดของตะวันตกอีก
นิดหนอย เพ่ือจะไดเขาใจอารยธรรมปจจุบันไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

เวลาน้ี นักคิด นักเขียน ปญญาชน ตลอดจนคนท่ีสนใจ
ปญหาของโลกมนุษยจํานวนมากในตะวันตก ไมคอยมีความภูมิใจ
ในอารยธรรมของตนเหมือนคนยุคกอนๆ แตตรงขาม กลับแสดง
ความผิดหวัง ไมพอใจ และหันไปติเตยีนอารยธรรมของตน อยาง
ท่ีเรียกไดวากนถึงรากเหงา หรือตัดพอบรรพบุรุษของตัวเอง 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๑ 
 

 

สาระสําคัญของความผิดพลาดหรือความเลวรายของ
อารยธรรมของเขาท่ีคนปจจุบันเหลาน้ีมองก็คือ สภาพจิตและ
แนวความคิดของตะวันตกน้ัน มิใชเพียงมุงจะพิชิต รุกราน และ
ครอบงําธรรมชาติเทาน้ัน แตการมุงเอาชนะและใฝท่ีจะรุกราน
น้ัน เปนพ้ืนจิตท่ีทําใหมีความโนมเอียงอยูเปนประจําทีเดียว ซึ่ง
หมายถึงการท่ีจะรุกราน และเอาชนะมนุษยดวยกันดวย 

แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณตางๆ ท่ีตะวันตก
เคยยึดถือหรือมีความภาคภูมิ ใจวาเปนปจจัยแหงความ
เจริญรุงเรืองของอารยธรรมจนถึงบัดน้ี นอกจากสภาพจิตแบบ
บุกฝาพรมแดน (frontier mentality) อยางท่ีกลาวแลว ยังมีอีก
หลายอยาง เชน อุดมคติแหงความกาวหนา (ideal of progress) 
ลัทธิปจเจกนิยม (individualism) การแขงขัน (competition) 
และอิสรภาพ, เสรีภาพ (freedom) ซึ่งบางอยางก็เปนคติท่ีมีเปน
พิเศษในวัฒนธรรมอเมริกัน รวมท้ังคติเบาหลอม (melting pot)  

คติและแนวความคิดเหลาน้ี ถูกคนรุนปจจุบันติเตียนวา
เปนความผิดพลาด ท่ีเปนตนเหตุแหงความเส่ือมความพินาศ 
อยางนอยก็เกิดความเห็นขัดแยงกัน หรือถือวาท่ีผานมาไดมอง
ความหมายผิดไป จะตองแกไข หรือเคยใชได แตบัดน้ีลาสมัย
ตองเปล่ียนใหม 

เ พ่ื อให ชั ดเจนและไม เยิ่ นเย อ  จะขอยกถอยคํ าของ
ชาวตะวันตกยุคปจจุบันท่ีมองสังคมและวัฒนธรรมของเขาเองมา
ดูกันเปนตัวอยาง 
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“...คติแห่งความก้าวหน้า (idea of progress) เป็น
องค์ประกอบสําคัญพื้นฐานของภูมิปัญญาสมัยใหม่...” 
(Ponting, 149) 

“จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ ๑๗ นั่นแหละ การมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้ายิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง...จึงเร่ิมทําให้นักคิดบาง
พวกเกิดความมั่นใจว่า ประวัติศาสตร์จะเป็นตํานาน
แห่งความเจริญก้าวหน้า (progress)...ศตวรรษที่ ๑๘ 
เด่นข้ึนมา ด้วยกระแสคล่ืนแห่งการมองอนาคตในแง่ดี
งามสดใส และจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า (progress) 
ในทุกด้านทุกแดนอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้” (idem, 150) 

“คติแห่งความก้าวหน้า (myth of progress) นี้ 
เป็นความคิดหมายของศตวรรษที่ 19 เกิดข้ึนสืบเนื่อง
จากลัทธิปากฏวาท (positivism) ส่วนหนึ่ง และอีกส่วน
หนึ่งเกิดจากการขยายความหมายอย่างไม่ถูกต้องของ
หลักวิวัฒนาการ... 

“...ในยุควิทยาศาสตร์เอง ทุกๆ ศตวรรษ ก็ได้เห็นว่า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีแต่กว้างขวางเพิ่มพูนยิ่งข้ึนๆ 
และเทคโนโลยีก็ขยายแดนอํานาจกว้างใหญ่ออกไปๆ 
เร่ือยๆ มิใช่หรือ? ยิ่งหลายปีผ่านไป เราก็ยิ่งมีความรู้
มากข้ึนและดีข้ึน มีส่ิงประดิษฐ์หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
ใหญ่ข้ึนและดีข้ึน พวกนิยมลัทธิปากฏวาท พากันปล้ืม
ยิ่งนักกับภาพแห่งความก้าวหน้านี้ พร้อมทั้งความฝันถึง



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๓ 
 

 

อนาคตที่ความก้าวหน้านั้นจะบันดาลให้เกิดข้ึน... แต่...
ข้อยกเว้น สําคัญ ๒ ประการอันไม่เป็นไปตามกฎแห่ง
ความก้าวหน้าในกิจการของหมู่มนุษย์...ทําให้ความคิด
หมายในความก้าวหน้าอย่างสากลและนิรันดรนั้น 
กลายเป็นภาพมายาที่หลอกลวง” (Adler, 70-71) 

“ด้วยเหตุที่มนุษย์ถูกมองอย่างเป็นผู้มีเพียงการ
ดําเนินชีวิตเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเท่านั้น ไม่มองในฐานะ
เป็นผู้มีพลังสร้างสรรค์อนาคตแบบมนุษย์ ผลประโยชน์
และการปรับตัวเข้าหาผลประโยชน์จึงเข้ามาแทนที่วินัย
และการปลูกฝังคุณธรรม ในฐานะเป็นเป้าหมายหลัก
ของนโยบายการศึกษา จุดหมายทั้งหมดของการศึกษา
เปล่ียนไป เพราะการปรับตัวเข้าหาผลประโยชน์นั้น
นําไปสู่ลัทธิคล่ังความสําเร็จ (cult of success) อัน
ได้แก่ อุดมคติแห่งการข้ึนหน้าเขาไป ด้วยการฟันเพื่อน
บ้านของคุณลงเสีย...” (idem, 77) 

“พร้อมกับการเจริญข้ึนเป็นอุตสาหกรรม ก็ได้เกิดมี
อุดมคติแห่งความก้าวหน้า ("Ideal of Progress") คือ 
ความคิดความหวั งว่ า  ความเจริญก้ าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ จะทําให้ชีวิตมีแต่ดีงามยิ่งข้ึนๆ เร่ือยไป...
อุดมคติแห่งความก้าวหน้านั้นได้ถูกกระแทกแหลก
สลายเสียแล้ว ในเมื่อปรากฏชัดเจนว่าเทคโนโลยี 
สามารถสร้างนรกได้เช่นเดียวกับที่มันสร้างสวรรค์” 
(Naisbitt, 1990, 295) 
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“เร่ืองราวของมนุษยชาติอาจจะลงเอยโดยเป็นเร่ือง
ตลกที่โหดร้าย ถ้าเราใช้ความชาญฉลาดทางเทคโนโลยี
ของเรามาทําลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เสีย หรือมิฉะนั้น 
เราอาจจะเจริญสูงส่งอย่างไม่เคยคิดฝัน จนบรรลุถึง
ความลํ้าเลิศประเสริฐเยี่ยมเกือบจะเทียมเท่าทวยเทพ” 
(Inglehart, 433) 

“ส่ิงหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมีความแน่ใจ
อย่างเด็ดขาดส้ินเชิง ก็คือ เขาถือว่าโลกแห่งธรรมชาตินี้ 
ว่าโดยพื้นฐานแล้ว เป็นโลกแห่งความเห็นแก่ตัว การ
ก้าวร้าวรุกราน และการต่อสู้เพื่ออยู่รอด...ดังนี้มิใช่
หรือ?...  

“พร้อมกั บที่ มี ค วาม เ ข้ า ใจกว้ า งๆ  ตามห ลัก
วิวัฒนาการ สังคมทั้งหมดก็ได้เร่ิมเกิดมีความยึดถือแผ่
ไปทั่วว่า การแข่งขันและการด้ินรนต่อสู้เพื่ออยู่รอด 
เป็นฐานทางชีววิทยาอย่างหนึ่งอย่างเดียว สําหรับ
พฤติกรรมของสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งมนุษย์ด้วย ในภาวะ
ที่อยู่ตามธรรมชาติ... 

“ความยึดถืออย่างนี้ได้แทรกตัวเข้าในวัฒนธรรมของ
เรา ทุกแง่ทุกด้าน เร่ิมต้ังแต่วิธีการอบรมเล้ียงดูลูก โดย
สอนเด็กให้ก้าวร้าว ให้ได้เปรียบเหนือคนอ่ืนไว้ก่อนที่
เขาจะข้ึนไปอยู่เหนือเรา เราสอนเด็กว่าชีวิตคือกฎป่า 
และกฎป่าก็คือ “ให้เลือดแดงฉานทั้งที่ฟันและกรงเล็บ” 
กฎป่านี้เส้ียมสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การตลาด และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเรา...และความเชื่อนี้
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ได้ลงลึกจนกระทั่งว่าเราได้บิดเบือนให้มันกลายเป็น
คุณธรรมอย่างหนึ่งไป บุคลิกแบบก้าวร้าวได้รับการยก
ย่องนับถือให้มีค่าสูง...ในบรรดาอุดมการณ์หลากหลาย
ที่ เ ป็ น พ ลั ง ชั ก จู ง สั ง ค ม ส มั ย ใ ห ม่ นั้ น  ค ติ แ ห่ ง
ความก้าวหน้าด้วยการแข่งขัน (the idea of progress 
through competition) และคุณธรรมโดยธรรมชาติ
แห่งความเห็นแก่ตัว ได้กลายเป็นอุดมการณ์หลัก ซ่ึง
อ้างเอาวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองยืนยัน...  

“...บัดนี้  ความประสานกลมก ลืน  (ที่ มี อยู่ ใ น
ธรรมชาติ)∗ ได้ถูกทําลายลงเสียแล้วด้วยความโง่เขลาที่
หยาบทรามแห่งสภาพจิตที่มุ่ งหาความก้าวหน้า 
(progress mentality)” (Hayward, 273-278) 

“ชาวยุโรปมองมนุษย์ว่ามีสถานภาพพิเศษเหนือโลก
ธรรมชาติที่แยกต่างหากจากตัวเขา อันพวกเขาสามารถ
นําไปใช้หาประโยชน์ได้โดยไม่มีความผิดความเสียหาย
แต่อย่างใด อิทธิพลของความคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้น
จะเห็นได้จากการที่ความคิดแบบแบ่งซอยแยกส่วนได้
เด่นข้ึนมาครอบงําผู้คน...ชาวยุโรปรู้ดีว่าสถานภาพทาง
วัตถุและระดับความรู้ของเขายิ่งใหญ่กว่าของบรรพบุรุษ
ของตน และได้เรียกภาวะนี้ว่า “ความก้าวหน้า” 
(progress) ระดับการบริโภควัตถุที่เพิ่มสูงข้ึน และการ
มีความสามารถเปล่ียนแปลงโลกธรรมชาติได้มากข้ึน 

                                                           
∗ คําในวงเล็บ เปนของผูเรียบเรียง 
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คือส่ิงที่พวกเขาถือว่าเป็นความสําเร็จอันยิ่ งใหญ่ 
ความก้าวหน้า (progress) มีความหมายในทางที่เป็น
คุณ และเป็นส่ิงที่ทุกสังคมมนุษย์พึงมุ่งหมายในอนาคต 
และเหนือส่ิงอื่นใด ความก้าวหน้านั้น ย่อมพ่วงมากับ
ค ว า ม เ จ ริญ เ ติ บ โ ตท า ง เ ศ รษ ฐกิ จ  ( economic 
growth)...วิธีคิดนี้ช่วยให้พวกคนยุโรปมีเหตุผลเข้าข้าง
ตัวที่จะสร้างความชอบธรรมให้แก่กรรมที่เขาทําต่อโลก
ธรรมชาติ แก่การที่พวกเขาไปเปล่ียนแปลงรูปโฉมสังคม
อื่นๆ ให้เป็นไปตามความปรารถนาของตน และแก่การ
ที่พวกเขาจะเอาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์” 
(Ponting, 159-160) 

“(อ้าง Henderson) เศรษฐศาสตร์ได้ยกเอากิเลส
บางอย่างที่น่ารังเกียจที่สุดของมนุษย์ข้ึนเทิดทูนไว้บน
แท่น กล่าวคือ ความเห็นแก่ได้ในวัตถุ การแข่งขัน 
ความตะกละตะกลาม ความลําพองตัว ความเห็นแก่ตัว 
ความเห็นแก่ประโยชน์ใกล้ตา และความโลภธรรมดาๆ” 
(idem, 159) 

“กระบวนการคืบเคล่ือนจากสังคมก่อนอุตสาหกรรม 
มาเป็นสังคมอุตสาหกรรม ได้รับการขนานนามว่า การ
พัฒนา (development)” (idem, 398) 

“การแผ่ขยายอํานาจของยุโรปอาจมองได้ว่าเป็นการ
ค่อยๆ ประดิษฐานและแผ่ขยายจักรวรรดิ และเป็นการ
นําเอาอารยธรรมไปให้แก่ชนชาติที่ด้อยความเจริญ แต่
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จากมุมมองของนิเวศวิทยา ดูเหมือนว่ามันจะเป็นคล่ืน
แห่งการทําลายที่แผ่กระจายไปทั่วโลกเสียมากกว่า” 
(idem, 397) 

“ข้อพินิจของบอตเลอร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก
นั้นพุ่ ง เป้า เน้นลงไปอย่างแทบจะส้ินเชิ ง ในเ ร่ือง
วัฒนธรรมตะวันตก ในฐานะที่เป็นแหล่งสะสมอํานาจ
ครอบงําเหนือธรรมชาติแหล่งใหญ่เยี่ยมของมนุษยชาติ 
(และ) เป็นเร่ืองราวของอิสรภาพที่ได้มาด้วยการใช้
อํานาจครอบงํา (freedom through domination) 
ถ้อยวาทะของเขาจัดเรียบเรียงให้เป็นเร่ืองราวสราญใจ
ว่าด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์” (Aronowitz, 192) 

“เพราะคติแห่งความก้าวหน้า (conception of 
progress) ที่ล้าสมัยไปแล้ว คนจํานวนมากในประเทศ
ตะวันตกจึงคิดคาดหมายเอาเองว่า อุดมการณ์ที่เชิดชู
ความชิงชังอย่างคล่ังไคล้ไร้เหตุผลทั้งหลายจะอันตรธาน
ไปจากโลกนี้ ในเมื่อสังคมทั้งหลายต่างก็ศรีวิไลมากข้ึน” 
(Toffler, 248) 

“ผลลัพธ์ทางปรัชญาที่เด่นที่สุดของความคิดยุคหลัง
สมัยใหม่ (postmodern thought) หลายกลุ่มหลาย
เกลียวที่มาบรรจบกัน ก็คือ การวิจารณ์โจมตีอย่าง
มากมาย หลายแง่หลายด้าน ต่อสายความคิดหลักของ
ปรัชญาตะวันตก นับแต่ลัทธินิยมเพลโต เป็นต้นมา...
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สายความคิดตะวันตกทั้งหมดทั้งปวงนั้น...ในที่สุดก็ได้
นํามาสู่การใช้อํานาจของเทคโนโลยีเข้าข่มข่ีครอบงํา
ธรรมชาติ และการข่มข่ีครอบงํามนุษย์อื่นๆ โดยทาง
สังคมและการเมือง การที่จิตปัญญาของตะวันตกใช้
อํานาจเหิมเกริมบีบบังคับเพื่อยัดเยียดเหตุผลเบ็ดเสร็จ
บางชนิ ด  ไม่ ว่ าจะ ในทาง เทววิทยาก็ ตาม  ทาง
วิทยาศาสตร์ก็ตาม ทางเศรษฐกิจก็ตาม ลงไปในชีวิต
มนุษย์ทั่วทุกด้านนั้น (มาบัดนี้) ได้ถูกกล่าวหาว่ามิใช่จะ
เป็นเพียงการหลอกลวงตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวการ
ก่อความพินาศด้วย” 

“...บาปกรรมมากมายเหลือเกินได้ถูกกระทําภายใต้
เปลือกหุ้มแห่งค่านิยมของตะวันตก บัดนี้สายตาที่สว่าง
แล้วได้ทอดลงดูประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งลัทธิแผ่
อํานาจและกดข่ีเอาเปรียบ (เพื่อนมนุษย์) อย่างโหดร้าย
ของตะวันตก กล่าวคือ...การทําลายล้างโลกนี้อย่างหมด
ส้ินด้วยความมืดบอด” (Tarnas, 400) 

“...ค่านิยมอเมริกันก่อรูปข้ึนจากประสบการณ์ใน
การพิชิตพรมแดน (frontier) และเข้าต้ังถ่ินฐานใน
พรมแดนใหม่นั้น...คนอเมริกนัมีจิตสํานกึในการนาํอารย
ธรรมไปให้แก่บ้านป่าเมืองเถื่อน...ความโน้มเอียงโดย
ธรรมชาติของอเมริกาที่จะมองเห็นตัวเอง เป็นสังคมที่ดี
ยอดเยี่ยมที่สุดกว่าสังคมทั้งปวง...กระหายที่จะแผ่ขยาย
ภูมิปัญญาอเมริกันไปสู่ดินแดนที่กว้างไกลออกไป
เร่ือยๆ” (Garten, 80) 
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“ภาพลักษณ์ของตัวเองอีกด้านหนึ่งของพวกเรา 
(ชาวอเมริกัน) ที่หมดสมัยใช้ไม่ได้แล้ว ก็คือการเอา
ความเป็นอเมริกันไปผูกกับความคิดฝ่าพรมแดน 
(frontier) และลัทธิปัจเจกนิยม (individualism) ที่โยง
กันอยู่ ซ่ึงยู่เยินไปเสียแล้ว” (idem, 224) 

“แหล่งใหญ่ที่สุดแห่งความเข้มแข็งของอเมริกาที่
เป็นมาตลอดทุกเวลา ก็คือฝันอเมริกัน (American 
Dream) อันได้แก่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความมีโอกาสเท่าเทียมกัน และการเลื่อนสถานะสูง
ยิ่งข้ึนไป... 

“...คนอเมริกันเปี่ยมด้วยจิตสํานึกว่า ความก้าวหน้า 
(progress) เป็นส่ิงที่ต้องเป็นไปอย่างไม่อาจหลีกเล่ียง
ได้...(แต่) ความยึดถือเหล่านี้ไม่มีข้อใดจะใช้ได้อีกต่อไป
แล้ว ความก้าวหน้า (progress) มิใช่เป็นสิทธิโดย
กําเนิดสําหรับคนอเมริกันอีกต่อไปแล้ว” (idem, 223) 

“จะเอาอย่างไรกัน ถ้าฝันอเมริกันไม่เป็นจริงอีก
ต่อไปแล้ว?” (idem, 28) 

“พวกเรามีความคลางแคลงใจต่อเทคโนโลยี คู่ขนาน
ไปด้วยกันกับการรู้ตัวมากข้ึนๆ ว่า ความเจริญทาง
เศรษฐกิจที่เติบขยายยิ่งข้ึนไปๆ อย่างไม่มีขีดจํากัด ก็
เป็นภาวะที่เราไม่อาจจะหวังพึ่งได้อีกต่อไป ในช่วง
ศตวรรษนี้ ความฝันอย่างอ่ืนทั้งหลายก็ได้หลุดลอยหาย
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จากเราไปแล้ว รวมทั้งความหวังที่ว่า เราจะสามารถ
สร้างสังคมที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมข้ึนได้...
มาถึงบัดนี้ เร่ืองราวความเป็นไปของมนุษย์ทั่วทุกด้าน
ทุกแดนถูกเปิดเผยให้ปรากฏหมดความลี้ ลับ (และ
กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดา) แต่ผลที่ได้รับทันตา
แทนที่จะเป็นความอิสระหลุดพ้น กลับกลายเป็นความ
สับสนนุงนังเสียมากกว่า...แทบไม่เคยมีเลยในยุคสมัยใด 
ที่ผู้คนจะเกิดความห่วงกังวลต่ออนาคตของอารยธรรม
และชะตากรรมของมนุษยชาติดังเช่นยุคสมัยนี้...” 
(Hughes, II, 180) 

“โดยนัยฉะนี้ มนุษย์ชาวตะวันตก...ก็ย้ายสถานะจาก
การที่เคยมีความเชื่อมั่นอย่างแทบจะไม่มีขีดจํากัด ใน
พลังอํานาจของตน ในศักยภาพทางจิตวิญญาณ ใน
ความสามารถเชิงความรู้ ในความมีชัยเหนือธรรมชาติ 
และในอนาคตที่มีแต่ความก้าวหน้า มาสู่สภาพที่ปรากฏ
บ่อยคร้ังว่าเป็นไปในทางตรงข้ามเลยทีเดียว กล่าวคือ 
เกิดความรู้สึกโหยละเห่ียอ่อนเปล้ียเพลียใจ มองเห็น
โลกไร้ความหมาย ชีวิตเปล่าประโยชน์ รู้สึกว่าจิต
วิญญาณได้สูญส้ินศรัทธาไปเสียแล้ว เกิดความไม่แน่ใจ
ในความรู้ สํานึกถึงความสัมพันธ์กับธรรมชาติแบบ
ทําลายล้างซ่ึงกันและกัน และเกิดความรู้สึกขาดความ
มั่นคงต่ออนาคตของมนษุยชาติอย่างรุนแรง... 

“...เมื่อถึงศตวรรษที่ ๒๐ ข้างปลาย วิถีความเจริญที่
เป็นมา ก็ได้ละลายรากฐานของโลกทัศน์สมัยใหม่ให้
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สลายไปแล้วโดยส่วนใหญ่  ทิ้ ง ให้ จิตปัญญา (ของ
ตะวันตก)ยุคปัจจุบันเริดร้างหมดหลักที่แน่นอนมั่นใจไป
เร่ือยๆ แต่พร้อมกันนั้น ก็ทําให้กลายเป็นจิตปัญญาที่
เปิดตัวออกไปเต็มที่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน...เกิดเป็น
จิตปัญญายุคหลังสมัยใหม่ (postmodern mind)” 
(Tarnas, 393-394) 

มนุษยชนะ แตโลกหายนะ 

กระแสอารยธรรมท่ีพัฒนามาไมสมบูรณ จะวาเพราะไม
บูรณาการ หรือผิดทางก็ตาม จึงมีความขัดแยงในตัว และใน
ท่ีสุดก็แสดงผลในทางเส่ือมโทรมออกมา สภาพความสับสน
ปรากฏใหเห็นแทบทุกดาน  

ปญหาการพัฒนาน้ัน ไมใชเฉพาะดานส่ิงแวดลอมเทาน้ัน 
แตปรากฏทางดานความคิด ชีวิตท้ังกายใจ และสังคมดวย 

สังคมอเมริกันน้ันถือไดวาเปนตัวแทนของอารยธรรม
ตะวันตก และเปนผูนําของอารยธรรมปจจุบันท้ังหมด จึงควร
สํารวจดูวา อเมริกาประสบปญหาการพัฒนาท่ีผิดพลาดโดยมี
สภาพชีวิตและสังคมเปนอยางไร จึงขอยอมเสียเวลามาดูสังคม
อเมริกาสักหนอย  

แตแทนท่ีเราจะมองเขา เรามาดูกันวา คนอเมริกันปจจุบัน
มองเห็นสังคมของเขาเองวาเปนอยางไร แลวเราก็จะเห็นวา
สังคมท่ีพัฒนาแลวสูงสุด ในกระแสอารยธรรมท่ีเรากําลังพูดถึง
อยูน้ี หรือสังคมท่ีกาวหนาไปไดไกลท่ีสุด ในการพิชิตและจัดการ
กับธรรมชาติตามแนวคิดของอารยธรรมน้ัน มีสภาพเปนอยางไร  
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ผูท่ีจะแกปญหา จะตองเขาใจสภาพปญหาตางๆ เหลาน้ี
อยางท่ัวถึงเพียงพอดวย 

คนอเมริกันท่ีกลาวถึงสังคมของตนเหลาน้ี มิใชจะมี
ความเห็นเหมือนกัน บางคนไมพอใจกับวัฒนธรรมท่ีเปนมาของ
ชาติของตน และติเตียนบรรพบุรุษ บางคนเสียดายคตินิยมและ
วัฒนธรรมเดิมท่ีกําลังจะลมสลายไป อยากจะพ้ืนฟูใหกลับมี
ชีวิตชีวาขึ้นใหม บางคนรูสึกผิดหวังตอความเปนมาแหงอารย
ธรรมท้ังหมด คิดหาทางออกและทางเลือกใหม  

แตทุกคนมองเห็นเหมือนกันวา สภาพชีวิตและสังคม
อเมริกันปจจุบันตกต่ําเส่ือมโทรมไมนาพอใจ ดังจะยกขอความท่ี
เขาเขียนไวมาดูเปนตัวอยาง ดังน้ี 

“ประชาชาติ (อเมริกัน) กําลังเคว้งคว้างอยู่ระหว่าง
การเป็นเบ้าหลอม (melting pot) กับการที่จะเป็น
หม้อต้ม” (Garten, 14) 

“ในที่สุดเราก็เลิกคติเบ้าหลอม (melting pot) ไป
แล้ว และทุกคนก็เป็นอิสระที่จะเป็นส่ิงที่เขาเป็นอย่าง
แท้จริง” (Naisbitt, 1984, 273) 

“การมองภาพอเมริกาว่า หลอมเข้าด้วยกันเป็นชน
ชาติหนึ่งเดียวนั้น ได้มีปรากฏอยู่ทั่วไปตลอดเวลาส่วน
ใหญ่ของสองศตวรรษแห่งประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ แต่
ศตวรรษที่ ๒๐ ได้ก่อกําเนิดภาพใหม่ที่ขัดแย้งตรงกัน
ข้าม...ลัทธิถือเผ่าพันธุ์ได้เกิดข้ึนทั้งในหมู่คนขาวที่ไม่ใช่
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เชื้อสายอังกฤษ และในหมู่คนกลุ่มนอ้ยทีไ่ม่ใช่คนผิวขาว 
แล้วก็ประณามคติเบ้าหลอม...” (Schlesinger, Jr., 14-15) 

“มีการกล่าวว่า เบ้าหลอมทําร้ายประชาชนด้วยการ
ขุดโค่นความเคารพตนเอง...บัดนี้ เขาหันไปยกย่องคน
ต่างเผ่าที่หลอมไม่ได้” (idem, 42) 

“นักวิจารณ์จํานวนมากในปัจจุบันอยากเห็นอเมริกา
เป็นโมเสก หรือแม้แต่เป็นต้มยํา มากกว่าจะให้เป็นเบ้า
หลอม เบ้าหลอมนั้นอย่างดีที่สุดก็ยังมีชิ้นส่วนที่ยังไม่
หลอมตัวอยู่อีกมาก เพราะฉะนั้นเขาจึงหันมาฟื้น
จุดเน้นในเร่ือง ‘ความดํารงอยู่ตามเผ่าพันธุ์’ โดยมุ่งถึง
การที่ประเทศมีความหลากหลายในทางเ ช้ือชาติ 
สัญชาติ และศาสนา” (Hacker, 8) 

“อุดมคติเบ้าหลอม...กําลังถูกแทนที่ด้วยอุดมคติชาม
สลัด คือภาชนะที่เครื่องปรุงหลากหลายยังคงลักษณะ
ของตัวอยู่อย่างเดิม” (Toffler, 244) 

“คนอเมริกันผิวดําเป็นชาวอเมริกัน แต่กระนั้นเขาก็
ยังมีชีวิตอยู่อย่างคนต่างด้าวในผืนแผ่นดินเดียวที่เขา
รู้จักนั้น...ดังนั้น อเมริกาจึงถูกมองได้ว่าเป็นคน ๒ ชน
ชาติต่างหากกัน...การแบ่งแยกนั้นแผ่คลุมไปทั่วและชํา
แรกลึก... 

“ความตึงเครียดระหว่างผิวพันธุ์ แผ่ความหมองมัว
ปกคลุมประเทศนี้ไว้ เป็นสภาพอันยากจะปฏิเสธได้ 
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เวลานี้ ผู้คนพากันระบายความรู้สึกชิงชังคั่งแค้นที่เขา
เคยเก็บกดไว้ในอดีตออกมา เร่ืองผิวเร่ืองเผ่า กลายเป็น
เร่ืองหลักของชาติ ที่คนเอามาสนทนากันส่วนตัว และ
โต้แย้งกันในที่สาธารณะ...” (Hacker, 3-4) 

“รอยแยกมหึมาระหว่างเชื้อชาติยังคงอยู่ และมีนิมิต
หมายน้อยเหลือเกินว่า จะเห็นรอยแยกน้ันประสาน
ติดกันได้ในศตวรรษที่กําลังจะมาถึง...” (idem, 219) 

“อาจเป็นได้ว่าอเมริกา อาจจะเป็นได้ว่าทั้งโลกนี้ ยัง
อยู่ในวัยแรกรุ่น อาจเป็นได้ว่าเรากําลังขับรถกลับบ้าน 
หลังจากเสร็จงานเริงระบํา อยู่ในอาการมึนเมา และไม่มี
ใครรู้ว่าเราจะไปรอดหรือไม่...แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถพูดดว้ย
ความสัตย์ว่า ‘แน่นอน อะไรๆ จะดีขึ้น” (Terkel, 18, 403) 

“ความรู้สึกของคนขาวท่ีต่อต้านความก้าวหน้าของ
คนดํานั้นฝังลึกมาก...เกือบทุกวันส่ือมวลชนมีรายงาน
ข่าวเรื่องใหม่ที่แสดงถึงความตึงเครียดทางเช้ือชาติเผ่า
ผิวในอเมริกา...งานระดับจัดการข้ันสูงยังคงเล่ียงข้าม
คนดําเหมือนเมื่อ ๑๐ ปีก่อน . . .ถ้าไม่มีความเพียร
พยายามอย่างมหาศาล...ปัญหาแบ่งแยกผิวในปัจจุบันจะ
เลวร้ายหนักลงไปอีกในศตวรรษที่ ๒๑” (Wolfe, 206-207) 

“นโยบายรับคนต่างด้าวเข้าเมือง (ของอเมริกา) ใน
ปัจจุบัน มองในแง่หนึ่งก็คือ การที่ผีฮิตเลอร์มาตามล้าง
แค้นอเมริกา...  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๕ 
 

 

“พวกผู้นําทางการเมืองอเมริกา พากันตาบอด
หลงใหลอยู่กับพวกอพยพที่เป็นดังขนใหม่ พวกนี้ยังมอง
ไม่เห็นว่าตัวนกคือชาติอเมริกัน อาจจะตาย 

“ทําไมจะต้องเส่ียงอย่างนั้น” (Brimelow, xv, 275) 

“อะไรเกิดข้ึนแก่อุตสาหกรรมและพลังการผลิต ที่ได้
ทําให้ประเทศนี้กลายเป็นดินแดนอัศจรรย์แห่งโลก
อุตสาหกรรม? 

“นับแต่ก่อ ต้ังประเทศของเรา  ชาวอเมริกัน รู้
ตระหนักประจักษ์แก่ใจของตนเป็นอย่างดีในความจริง
แท้ที่ว่า ความรู้จักประหยัด ความอุตสาหะ ความ
ขยันหมั่นเพียร และความสู้ยากบากบั่น เป็นคุณสมบัติ
ที่ จะ ต้องปลูก ฝังและเชิดชู ใน สังคม  อัน เ รียกว่ า 
จริยธรรมในการทํางาน (work ethic) คุณสมบัติเหล่านี้
แหละเป็นอุดมคติของชาวอเมริกัน ที่ทําให้ชาติของเรา
เด่นข้ึนมาได้เป็นศตวรรษๆ 

“เมื่อย่างข้ึนไปเหยียบยืนอยู่บนขอบศตวรรษที่ 21 
เราทอดสายตาออกไปมองเห็นผืนแผ่นดิน(อเมริกา)ที่มี
แต่ครอบครัวซ่ึงกําลังแตกสลาย ถนนหนทางที่กลายไป
เป็นเขตต่อสู้สงครามยาเสพติด โรงเรียนที่ผลิตเด็กหนุ่ม
สาวมากมายออกมาโดยไม่รู้หนังสือและห่างเหินจาก
ศีลธรรม ภาวะเศรษฐกิจที่เหมือนดังอยู่บนรถผจญภัยใน
สวนสนุก รัฐบาลที่เหมือนดังตั้งอกตั้งใจส่งเสริมคนเป็น
ล้านๆ ให้เกียจคร้านเฉ่ือยชา และแรงงานท่ีผลิตสินค้า
ได้คุณภาพชั้นสอง แต่เรียกร้องผลประโยชน์ชั้นหนึ่ง 



๑๕๖ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

“ที่ในอเมริกานี้ อะไรๆ ก็ไม่เป็นไปด้วยดีเลย มี
ประจักษ์พยานอยู่รอบตัวเราไปหมด จําเจๆ เหลือเกิน 
ลองไปซ้ือหรือเอาของที่ผลิตในอเมริกามาใช้สิ... 

“เวลานี้ แน่ใจได้เลยว่า ผู้ผลิตไม่ว่ารายไหน ไปๆ ก็มี
ของที่ผลิตบกพร่องออกมา หรือไม่ก็เจอข้อบกพร่องที่
ต้องแก้ไขในแม่แบบสินค้า แต่ปัญหาจุกจิกแบบนี้ได้
กลายเป็นเรื่องชินชาไปเสียแล้วในประเทศของเรา มี
อะไรบางอย่างเกิดข้ึนกับเกียรติภูมิและฝีมือแรงงาน ซ่ึง
เป็นเหตุให้เรากลายเป็นผู้แพ้หลุดลุ่ยบ่อยๆ ในการค้า
ระดับโลก... 

“ผลการสํารวจทั้งหลายเปิดเผยว่า คนอเมริกันที่
ต้องการทํางานหนักหรือมีความภูมิใจในส่ิงที่ตนทํา มี
จํานวนน้อยลงๆ พลเมืองหลายล้านคนไม่ทํางาน 
หรือไม่ยอมทํางาน...อัตราอาชญากรรมของเราสูงสุดใน
โลกเสรี... 

“ส่ิงที่ทําให้อเมริกายิ่งใหญ่ มาบัดนี้ตกอยู่ในภาวะ
ย่ําแย่ จักรกลทางเศรษฐกิจของเรากําลังจะไม่ทํางาน 
เรากําลังสูญส้ินจริยธรรมในการทํางาน” (Colson, 26, 3-5) 

“อเมริกากําลังหล่นร่วงไปอยู่ข้างหลัง ผมพูดนี้มิใช่มี
ความหมายเพียงแค่ว่า เรากําลังจะสู้ยุโรปและญี่ปุ่น
ไม่ได้เท่านั้น แต่ผมหมายความว่า เรากําลังแพ้แย่ลงใน
แง่ความสามารถของตัวเอง เราไม่ใช่ประเทศที่เราเคย
เป็น หรือประเทศที่เราสามารถจะเป็น” (Skolnick, 608) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๗ 
 

 

“ดูเหมือนว่า เราไม่เป็นสังคมที่เราเคยได้เป็นอีก
ต่อไปแล้ว อีกทั้งเราก็มิใช่เป็นสังคมที่เราเคยหวังไว้ว่า
จะได้เป็นด้วย... 

“ปัจจุบันนี้มิใช่ช่วงเวลาที่สบายใจอะไรนักสําหรับ
ชาวอเมริกัน ผู้กําลังมองไปข้างหน้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ด้วยวิสัยทัศน์ที่มืดมัวดังมีเมฆบดบัง...ในบางยุคบาง
สมัย ส่ิงที่เป็นจริงกับความคาดหวังทางวัฒนธรรมของ
เราผิดกันห่างไกลมาก เวลานี้ก็คือยุคสมัยหนึ่งที่เป็น
อย่างนั้น 

“ความจริงที่น่าเศร้าก็คือ ในอุตสาหกรรมที่กําลัง
วิกฤตนี้ ทั้งระดับแรงงาน และระดับจัดการ ล้วนขาด
ความพร้อมที่จะเผชิญกับอนาคต 

“เป็นอันว่า ในอเมริกาช่วงปลายศตวรรษที่ 20 
การเมืองแบบทําหน้าที่พลเมือง (civic politics) กําลัง
หลีกทางให้แก่การเมืองแบบนักเรียกร้องสิทธิประโยชน์ 
(claimant politics)...การเปล่ียนไปเป็นการเมืองแบบ
นักเรียกร้อง ย่อมหมายถึงการตีจากออกไปจากปัจจัยที่
จําเป็นของประชาธิปไตยที่แท้... 

“ชาวอเมริกันบางคน ก็อยากถอยกลับไปสู่กาลสมัย
ที่เขาเชื่อว่าเป็นยุคทอง ทั้งๆ ที่รู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ บาง
คนก็ระเริงใจในอิสรภาพท่ีได้หลุดพ้นจากเคร่ืองกีดกั้น
กํากับที่มีมาแต่เก่าก่อน ได้ชื่นชมกับวิธีใช้ชีวิตแบบ
ใหม่ๆ แต่ขณะเดียวกันก็มีความหวาดระแวง...ไม่ว่า
พวกซ้ายหรือพวกขวา ไม่ว่าพวกหัวเก่าหรือหัวใหม่ ไม่



๑๕๘ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ว่าพวกหัวบ้านหรือหัววัด คนอเมริกันจํานวนมากมายมี
จุดร่วมรวมใจอย่างเดียวที่ผูกมัดเขาไว้ด้วยกัน คือต่างก็
ยึดเอาความว้าวุ่นหวั่นใจเป็นที่พึ่ง...” (Wolfe, 9, 130, 

151, 458-9, 469) 

“ยามท่ีในบ้านของตัวผู้คนมีความเคลือบแคลงขาด
ความม่ันใจในตนเองอย่างหนัก ผลิตภัณฑ์บันเทิงของ
อเมริกา กําลังฉายภาพความม่ันใจในความเป็นเจ้าจักร  
วรรดิของตัวไปทั่วโลก สิ่งบันเทิงเป็นสินค้าออกใหญ่ที่สุด
อันดับสองของอเมริกา (ต่อจากด้านการบินอวกาศ)... 

“อย่างไรก็ตาม สํานักเศรษฐศาสตร์สายเก่าทั้งหลาย 
พากันไม่สบายใจว่า การหลงระเริงกับธุรกิจบันเทิง
พร้อมทั้งความสําเร็จที่แพรวพราวผิวเผินด้านนั้น จะ
เป็นสภาพแสดงถึงอาการของสังคมที่ลุ่มหลงหมกมุ่น
ฟุ้ ง เฟ้อ ซ่ึงตกอยู่ ในภาวะหลอกตัวเองอย่างหนัก         
แอลเลน เลนซ์เตือนว่า ‘ความเด่นสะพร่ังของการ
บันเทิงนั้น เป็นความสําเร็จที่ลวงตา'... 

“...สําหรับเมืองนิวยอร์กที่ตกตํ่าลงไปเพราะการล่ม
สลายของเศรษฐกิจวอลล์สตรีต อันเคยรุ่งโรจน์ในช่วง
ทศวรรษ 1980-1989 นั้น ความหวังมีอยู่เพียงอย่าง
เดียว คือการผันตัวไปเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเอา
การบันเทิงเป็นไม้เด็ด...มุ่งไปหาลูกค้าชาวยุโรปและ
เอเชียเป็นแหล่งใหญ่ของรายได้...ในอเมริกาเอง แรมโบ 
๓ ทํารายได้ ๕๕ ล้านเหรียญ แต่ได้จากต่างประเทศถึง 
๑๐๕ ล้านเหรียญ... 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๙ 
 

 

“...มีความเพี้ยนห่างกันมากข้ึนๆ ระหว่างสภาพที่
อเมริกาเป็นจริง กับภาพที่อเมริกาฉายตัวออกมาทาง
ภาพยนตร์และดนตรี... 

“...การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการบันเทิงนั้น คือการที่
รูปแบบมีชัยชนะเด็ดขาดเหนือเนื้อหาสาระในสหรัฐฯ... 

“สไตรอนกล่าวว่า ‘...การส่งส่ิงหยาบทรามเป็น
สินค้าออกนั้น เป็นยี่ห้อแห่งความยิ่งใหญ่ของเรา’...      
ซูซาน ซอนแทค แทนท่ีจะมองอเมริกันว่าเป็นเจ้า
จักรวรรดิทางวัฒนธรรม กลับให้ข้อสังเกตแบบเหน็บ
แนมว่า ‘...บางที ในที่สุด คนยุโรปจะมองพวกเราว่า
เป็นประเทศในโลกท่ีสามท่ีก้าวหน้าดีเหลือเกิน คึกคัก
กระหึ่มมาก เป็นประเทศเจ้าสําราญแบบหนึ่ง... 

“...ศาสตราจารย์รับเชิญสอนวิชาประวัติวัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัยบอสตันท่านหนึ่งกล่าวว่า ‘ผมคิดว่า เรา
กําลังมีชีวิตอยู่ในยุคละม้ายกรีก...' กรุงเอเธนส์ (เมือง
หลวงของกรีก) ส้ินอํานาจในปี 413 ก่อน ค.ศ. แต่
วัฒนธรรมกรีกคือวัฒนธรรมเอเธนส์ได้กลายเป็น
วัฒนธรรมของโลกต่อมาอีก ๓๐๐ ปี” (Bernstein, 56-59) 

“สําหรับเวลาเฉพาะหน้าขณะนี้ ชาติอภิมหาอํานาจ
ยังเหลืออยู่ชาติเดียวคือสหรัฐฯ ประเทศประชาธิปไตย
ใจดี ที่ถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดบกพร่องอย่างไรก็ตาม ก็
เป็นชาติที่อุทิศตัวให้แก่ประชาธิปไตยและเสรีภาพของ
ปัจเจกชนอย่างหนักแน่น กระนั้นก็ตาม ถ้าสหรัฐฯ 
จัดการไม่ได้กับความส้ินเปลืองอย่างหนักในการบริหาร



๑๖๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

สังคมที่หลากหลายซับซ้อนของตน ภายใน ค.ศ. 2020 
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ยุคสมัยที่สหรัฐฯ เป็นอภิมหาอํานาจผู้
เดียว ก็ถึงวาระที่จะจบส้ินลง” (McRae, 276) 

“...อเมริกา ชนชาติที่อุทิศตัวอย่างเด็ดเด่ียวต่อ
อิสรภาพ เสรีภาพ และตลาดเสรี แต่กระนั้นก็เป็นชน
ชาติที่กําลังประสบภาวะมาตรฐานการครองชีพตกตํ่าลง 
ระดับความเป็นเจ้าใหญ่ทางอุตสาหกรรมถูกคุกคามโดย
การแข่งขันของต่างชาติ ระบบการเมืองฟอนเฟะด้วย
ความคับแคบ (และเร่ืองเงินๆทองๆ) เนื่องจากมัวยุ่งอยู่
กับผลประโยชน์พิเศษ มีระบบการศึกษาของรัฐที่โทรม
ด้วยผลสัมฤทธ์ิอันตํ่า มีครอบครัวและเด็กเยาวชนท่ี
จิตใจถูกตีตราบาปแห่งการมีพ่อแม่คนเดียวหรือไม่ก็
หย่าร้างกัน มีสังคมที่แหลกสลายเพราะส่ิงเสพติด มี
ระบบการป้องกันประเทศที่อ่อนแอลงเพราะการทุจริต
และการจัดการที่ผิดพลาด และมีสถานะแห่งความเป็น
ผู้นําโลกที่ถูกท้าทายมากข้ึนๆ ทุกวัน ทั้งหมดนี้เกิดข้ึน
ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วอายุคน 

“...มองในแง่หน่ึง บัดน้ี ปัญหาภายในของอเมริกามาถึง
จุดหนักหนาท่ีสุดแล้ว มันจะเลวร้ายมากไปกว่าน้ีไม่ได้... 

“ถึงเวลาที่ต้องมาถกกันว่า สหรัฐฯ พร้อมหรือไม่ที่
จะเผชิญอนาคตในฐานะเป็นประเทศที่มีอํานาจช้ันสอง 
ในทัศนะของข้าพเจ้าว่าไม่ เพื่อให้ทันเวลา อเมริกา
จะต้องหาทางจุดไฟจิตสํานึกของชาติข้ึนมา...อเมริกา
จะได้สามารถเป็นผู้นําในศตวรรษหน้า...เหมือนครั้งอดีต 
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“แต่ถ้าอเมริกาไม่ทําอย่างนั้น ก็จะต้องเป็นอย่างที่
พวกทํานายความเส่ือมว่าไว้แล้ว อเมริกาก็จะเล่ือนละ
ล่ิวลงสู่ความเสื่อม เหมือนดังชาติมหาอํานาจทั้งหลาย
ทั้งปวงรายก่อนๆ...” (Schlossstein, ix, 479-480) 

“สหรัฐฯ จะกลายเป็นประเทศในกลุ่มโลกที่ ๓ 
เมื่อใด? คําตอบหนึ่งคาดไว้ใกล้แค่ ค.ศ. 2020 ส่วนการ
คาดหมายที่มองในแง่ดีกว่านั้นเพิ่มให้อีก ๑๐ หรือ ๑๕ 
ปี แต่ไม่ว่าจะเอาแบบไหนก็ตาม ถ้าแนวโน้มปัจจุบันยัง
ดําเนินต่อไป คนอเมริกันทั้งหมด ยกเว้นจํานวนน้อยนิด 
จะจนลงอย่างรวดเร็ว จนเหลืออยู่แต่ความหวนละห้อย
อย่างส้ินหวัง ถึงยุคทองแห่งความรุ่งเรืองของอเมริกาที่
หมดส้ินไปแล้ว” (Luttwak, 15) 

“อเมริกากําลังอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติทางสังคม 
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการปฏิวัติคร้ังนี้ จะ
เป็นเคร่ืองตัดสินไม่เฉพาะแต่วิถีแห่งอนาคตของอเมริกา
เท่านั้น แต่จะตัดสินด้วยว่า อเมริกาอย่างที่เรารู้จักนี้ จะ
มีอยู่ในศตวรรษที่ 21 หรือไม่ 

“ทุกหนทุกแห่งที่คุณมองไป จะเห็นแต่สภาพที่ไม่
น่าดู เร่ืองอัปยศทั้งหลาย และความแหลกเหลวเละเทะ
ต่างๆ โดยมีเสียงของโปโตแมค (รัฐบาลอเมริกัน) เปล่ง
โปรยปรายจากมหานครแห่งความสําราญฟอนเฟะ 
ออกมาปลุกปลอบให้ความมั่นใจ แต่เป็นเสียงที่แหบ
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เครือกลวงในว่า ‘ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี’ ทั้งที่
คนอเมริกันส่วนใหญ่ตระหนักรู้โดยสัญชาตญาณว่า ใน
อเมริกานี้ ‘ทุกอย่างแย่ ไม่ดีเลย’ แต่คนส่วนมากก็ไม่
เข้าใจว่าทําไมประเทศของเราจึงตกอยู่ในภาวะสับสน
ระสํ่าระสาย... 

“ต่ืนเถิดอเมริกา จงต่ืนข้ึนมาก่อนที่จะสายเกินไป
และอเมริกาได้กลายเป็นรัสเซียแห่งต่อไปเสียแล้ว... 

“หนทางเดียวที่เราจะเอาอเมริกากลับคืนมา และกู้
อิสรภาพคืนให้อเมริกาได้ คือสู้กับพลังแห่งความชั่วร้าย
ที่เหมือนกับมุ่งเข้ามาทําลายเรา...” (Haga, 1, 255, 296) 

ทามกลางสภาพท่ีเส่ือมโทรมและสับสนเหลาน้ี ส่ิงท่ี
นาสนใจเปนพิเศษ ก็คือวิกฤตการณทางภูมิธรรมภูมิปญญา ซึ่ง
ซอนอยูเบ้ืองหลังสภาพที่มองเห็น อันมีท้ังความรูสึกผิด ความ
ขัดแยง และการขาดความมั่นใจ สภาพวิกฤตขั้นน้ีไดยกตัวอยาง
มาดูกันแลวในหัวขอกอน 

กระแสความรูสึกและการเคล่ือนไหวท่ีเปนความขัดแยง
หรือการผกผันในระดับภูมิธรรมภูมิปญญา หรือในขั้นรากฐาน
ของอารยธรรมน้ี เปนไปอยางแรงเขมไมนอย ถึงกับทําใหเกิด
ความเปล่ียนแปลงในทางการศึกษาชั้นสูง ดังตัวอยางกรณีท่ี 
William J. Bennett อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
สหรัฐฯ สมัยประธานาธิบดีเรแกน เขียนไววา 
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“ในฤดูใบไม้ผลิปี 1986 (พ.ศ. ๒๕๒๙) นักศึกษา
กลุ่มเล็กๆ แต่มีเสียงดังมากกลุ่มหนึ่ง ได้เรียกร้องให้
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ยกเลิกรายวิชาหน่ึงใน
หลักสูตรชั้นปีที่ ๑ ที่ชื่อว่า Western Culture 
(วัฒนธรรมตะวันตก) ซ่ึงไม่ว่าจะพูดในแง่ไหน ก็เป็น
วิชาหน่ึงในบรรดาวิชาที่เป็นยอดนิยมเท่าที่จัดสอนใน
มหาวิทยาลัยนั้น พวกนักศึกษากลุ่มนี้ได้เสนอให้นําเอา
วิชาที่เน้น ‘ส่วนร่วมสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมทั้งหลาย 
ที่ถูกโครงการศึกษาที่มีอยู่ขณะนั้น ละเลยและ/หรือ
บิดเบือนเสีย’ เข้ามาจัดสอนแทน เหตุการณ์นี้เป็นจุด
สังเกตการเร่ิมต้นของกระแสที่ต่อเนื่อง แห่งการกล่าว 
หาต่อโครงการศึกษาวัฒนธรรมตะวันตก...ว่าเป็นลัทธิ
แบ่งแยกชาติพันธุ์ เป็นลัทธิแบ่งแยกเพศ เป็นลัทธิ
จักรวรรดินิยม เป็นลัทธินิยมของกลุ่มชนช้ันสูง และเป็น
ลัทธิใจแคบเอาแต่พงศ์เผ่าของตัว 

“สองปีต่อมา สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด ได้ประชุมอภิปรายเรื่องการนําเอารายวิชา
ใหม่ชื่อว่า “Cultures, Ideas and Values” (CIV) 
เ ข้ามาแทนที่ โครงการศึกษาวัฒนธรรมตะวันตก 
รายการหนังสืออ่านสําคัญทีเ่ป็นแกนวชิาซ่ึงเป็นที่คุ้นกัน
ดี ๑๕ เร่ือง ในปรัชญาและวรรณคดีตะวันตก จะต้อง
ถูกโยนทิ้ง...สแตนฟอร์ดตัดสินใจเปล่ียนโครงการศึกษา
วัฒนธรรมตะวันตกไปเสีย ในปี 1988 (พ.ศ. ๒๕๓๑)...
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สแตนฟอร์ดซ่ึงบางคร้ังก็เรียกกันว่าเป็น “ฮาร์วาร์ดแห่ง
ประจิมทิศ” (Harvard of the West) นับว่าเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นเรือธง ส่ิงที่สแตนฟอร์ดกระทําจึงมี
ความสําคัญ” (Bennett, 169-170) 

เปนธรรมดาวา สถานการณในทางเปล่ียนแปลงอยางน้ี 
ยอมตองมีฝายท่ีไมเห็นดวย โดยเฉพาะพวกท่ีอาจจะถูกเรียกวา
หัวเกา ซึ่งรวมท้ังตัว Mr. Bennett เองดวย ดังน้ันจึงกลายเปน
การตอสูอยางหน่ึง ซึ่ง Mr.Bennett เองก็ไดกลาวถึงสภาพน้ีใน
สังคมอเมริกันวา 

“เรากําลังอยู่ในท่ามกลางการต่อสู้กันว่า ค่านิยม
แบบของใครจะแผ่ไปครองอเมริกา...แล้วอเมริกาก็เข้าสู่
สงครามทางวัฒนธรรม ที่กําลังเดินหน้าไป และเข้มข้น
ยิ่งข้ึน” (idem, 11-13) 

และเขาจบหนังสือของเขาดวยประโยคสุดทายวา 

“แต่การต่อสู้เพื่อค่านิยมของเรา เพิ่งจะเร่ิมต้นข้ึน
เท่านั้น” (idem, 258) 

เขาจะตอสูกันอยางไร ในท่ีน้ีคงมิใชหนาท่ีท่ีจะนํามา
บรรยาย แตเมื่อมองกวางออกไปใหเห็นภาพสังคมอเมริกัน
ท้ังหมด ซึ่งถือไดวาเปนตัวแทนอารยธรรมตะวันตกและอารย
ธรรมปจจุบันของโลก ก็คือสภาพวิกฤตของสังคมอเมริกัน คลาย
กับท่ี Garten เขียนไวในหนาสุดทายของหนังสือของเขาวา 

“...สภาพวิกฤตในสังคมของเรา บัดนี้เบ่งบานเต็มที่
แล้ว...” (Garten, 245) 
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เรื่องรากฐานทางความคิดและปจจัยตางๆ ทางภูมิธรรม
ภูมิปญญา ท่ีอยูเบ้ืองหลังความเปนมาของอารยธรรมปจจุบันน้ี 
มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการท่ีจะเขาใจและการปรับปรุง
แกไขพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขแกสังคมมนุษย ถามีโอกาสจึงควร
เขียนไวเปนเรื่องใหญโดยเฉพาะทีเดียว 

จุดสําคัญของคติตางๆ ท่ีกลาวมาน้ี อยูท่ีวา อารยธรรม
ตะวันตก หรืออารยธรรมปจจุบันของโลกท้ังหมดท่ีมีตะวันตก
เปนผูนํา ตั้งอยูบนรากฐานของความคิดจิตใจ โดยเฉพาะทิฏฐิท่ี
กาวราวรุกราน ใฝอํานาจ มุงจะพิชิตเอาชนะ ท้ังตอธรรมชาติ
และตอมนุษยดวยกัน 

ในเร่ืองน้ียังมีขอท่ีนาวิเคราะหวิจัยอีกมาก เชนวา การท่ี
ตะวันตกจะเกิดแนวความคิดอยางน้ีขึ้นมา ปจจัยอยางหน่ึงท่ีมี
สวนกระตุนก็คือ การถูกบีบคั้นคุกคามจากธรรมชาติแวดลอม
น่ันเอง เชน สภาพธรรมชาติท่ีไมสุขสบาย ความแรนแคนขาด
แคลน และความยากลําบากในการดําเนินชีวิต  

นอกจากน้ัน การดิ้นรนตอสูเพ่ือความอยูรอดทามกลาง
ธรรมชาติท่ีบีบคั้นอยูไดยาก เมื่อไมมีการนําทางท่ีถูกตอง ก็
ผลักดันใหมนุษยตางกลุมตางพวกตองพยายามตอสูเอาชนะกัน
ดวย แตในท่ีน้ียังมิใชโอกาสท่ีจะพูดเรื่องน้ี จึงผานไปกอน 

อยางไรก็ตาม มีขอท่ีควรกลาวย้ําไวในท่ีน้ีอยางหน่ึงวา 
ถึงแมวัฒนธรรมตะวันตกดังท่ีพูดกันมานั้นจะมีขอบกพรอง
เสียหายอยางไรก็ตาม แตก็มีผลพลอยไดท่ีเปนประโยชน ซึ่งเกิด
จากการดิ้นรนตอสูเพ่ือใหพนจากส่ิงบีบคั้นและความขาดแคลน 
อยางนอย ๒ ประการ คือ 
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๑. ตามวิสัยของปุถุชนผูดําเนินชีวิตไปตามแรงจูงของกิเลส 
จะมีลักษณะท่ีวา เมื่อถูกทุกขบีบคั้น มีภัยคุกคาม จึงจะลุกขึ้น
ดิ้นรนขวนขวาย แตถาอยูสุขสะดวกสบาย ก็มักนอนเสวย
ความสุข ชอบผัดเพ้ียน ปลอยปละละเลย ลุมหลงมัวเมา หรือ
เฉ่ือยชา ชีวิตแหงการดิ้นรนตอสูพยายามแขงขันเอาชนะ ทําให
ชาวตะวันตกตองกระตือรือรน เขมแข็ง เรงรัดตัวใหลุกขึ้นหาทาง
แกไขและทําการตางๆ อยูเสมอ ไมหยุดน่ิงเฉ่ือยชา พูดส้ันๆ วา
ทําให้ต้องไม่ประมาท 

๒. ประสบการณในการตอสูและเบียดเบียนบีบบังคับขม
เหงแยงชิงเอาเปรียบทํารายกันอยางรุนแรง และชีวิตแบบตัวใคร
ตัวมัน เปนเคร่ืองฝกในดานบุคคลใหพัฒนาความรับผิดชอบ
อยางสูง และในดานการอยูรวมกัน ทําใหพัฒนากฎเกณฑกติกา
ทางสังคมขึ้น โดยตองเอาจริงเอาจังในการท่ีจะรักษาตัวรักษาหมู
ไวดวยการจัดตั้งกฎเกณฑกติกาเหลาน้ันขึ้นเปนรูปธรรม เพ่ือ
เปนหลักประกันไมใหทําการละเมิดตอกัน ดังจะเห็นไดวาเรื่อง
สิทธิมนุษยชนเปนตน เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก 

ในแง น้ี  มนุษย ท่ีอยู ในสภาพแวดลอมท่ีสุขสบาย  มี
ธรรมชาติท่ีเอ้ืออํานวยอุดมสมบูรณ ถาไมพัฒนาตนเองใหดี จะ
กลับเสียเปรียบ เพราะจะเกิดความโนมเอียงท่ีจะนอนเสวย
ความสุข ผัดเพ้ียน เฉ่ือยชา และอยูกันไปเรื่อยๆ เกิดมีปญหาจึง
แกไขกันพอเสร็จไปคราวหน่ึงๆ คือ ตกอยู่ในความประมาท 

สภาพเชนน้ี เปนเคร่ืองวัดผลการศึกษาท่ีสําคัญอยางหน่ึง 
คือวัดวาการศึกษาน้ัน สามารถพัฒนาคนใหพนจากวงจรราย
แหงความเจริญและความเส่ือมแบบปุถุชนไดหรือไม  
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วงจรแหงความเจริญและความเส่ือมของปุถุชนคือ เมื่อถูก
ทุกขบีบคั้นมีภัยคุกคาม ก็ลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย จึงเจริญขึ้น แต
พอเจริญขึ้นมีความสุขสบาย ก็นอนเสวยผล เพลิดเพลิน มัวเมา 
หรือผัดเพ้ียนเฉ่ือยชา แลวก็กลับเส่ือมลง พอเส่ือมลงทุกข
ยากลําบาก จึงดิ้นรนขวนขวายใหม ทําใหกลับเจริญขึ้นไดอีก 
แลวก็มัวเมาเส่ือมลงใหม หมุนเวียนเร่ือยไป 

การศึกษาที่ถูกตอง จะทําใหคนพัฒนาขึ้น จนมีความไม
ประมาทไดดวยสติปญญา ไมตองหมุนไปตามแรงชักจูงของ
กิเลส ไมตองรอใหถูกทุกขบีบคั้นและภัยคุกคามกอนจึงจะดิ้นรน
ขวนขวาย และเม่ือสุขสบายแลว ก็ไมเกียจครานเฉ่ือยชา น่ันคือ
มีความไมประมาทแทจริง ท่ีเปนอยูดวยสติปญญา 

ท่ีวาน้ันเปนอีกดานหน่ึงของวัฒนธรรม แตในท่ีน้ี เรื่องท่ี
ตองการพูดก็คือ สภาพจิตและแนวคิดท่ีมุงพิชิต เอาชนะ และเขา
ครอบครองน้ัน ไมวาจะมุงจัดการกับธรรมชาติโดยตรง หรือมุง
เอาชนะคนก็ตาม ในท่ีสุดก็จะมีผลเปนการทําลายธรรมชาติท้ังน้ัน 

ในดานการพิชิตธรรมชาติโดยตรงน้ันชัดอยูแลว สวนใน
ดานการเอาชนะคนดวยกัน  การสงผลใหเกิดการทําลาย
ธรรมชาติเปนไปไดหลายทาง เชน ในโลกแหงการแขงขันน้ี การท่ี
ประเทศมหาอํานาจจะรักษาความย่ิงใหญของตนไวได ก็ตองมี
พลังทางเศรษฐกิจเหนือกวา และเพ่ือจะรักษาและเพ่ิมพูนพลัง
เศรษฐกิจของตน  มหาอํานาจน้ันก็ตองทําลายทรัพยากร  
ธรรมชาติเองบาง ตองเอาประเทศท่ีดอยกวาเปนแหลงปอน
ทรัพยากรบาง เปนท่ีลงทุนตั้งโรงงานผลิตบาง เปนตลาดระบาย
สินคาบาง สนับสนุนการผลิตและการบริโภคใหเพ่ิมมากท่ีสุดท้ัง
โดยตรงและโดยออม  
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ท้ังน้ี ไมตองพูดถึงประเทศเล็กๆ นอยๆ ท้ังหลาย ท่ีเมื่อ
แขงขันเอาชนะกันเองก็ตาม ถูกครอบงําถูกบีบคั้นถูกกดดันถูก
เรียกรองเรงรัดจากประเทศมหาอํานาจ ก็ตาม ก็ตองเอาจาก
ธรรมชาติและกระทําตอธรรมชาติ 

จนกระท่ังถึงทายปลายแถว แมแตคนท่ีแพสูมนุษยดวยกัน
ไมได ก็เทากับถูกผลักดันใหไปกระทําตอธรรมชาติแวดลอมท่ี
ออนแอกวา เชน บุกปาหาอาหาร หาปจจัยส่ี หาของปาไปขาย 
หาท่ีดินอยูอาศัย และบุกเบิกท่ีทํามาหากินเปนตน  

ในท่ีสุด ไมวาจะจับท่ีเสนทางไหน เมื่อมนุษยยังขาด
ปญญาที่พัฒนาอยางถูกตอง กรรมของพวกเขาก็นําพาไปสู
ผลรวมคือการ ท่ีธรรมชาติถูกทําลาย  ท้ั งดวยการผลาญ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเอาไปผลิตเอาไปบริโภค และดวยการ
ระบายของเสียเชนมลพิษลงไปในธรรมชาติแวดลอมจากการ
ผลิตและการบริโภคของมนุษย ซึ่งในท่ีสุดก็นําไปสูความเส่ือม
ความพินาศของโลก ท่ีมนุษยเองเปนผูรับผล 

โดยนัยฉะน้ี ชัยชนะของมนุษย ไมวาตอธรรมชาติก็ตาม 
ตอมนุษยเองดวยกันก็ตาม จึงเปนความหายนะและความพินาศ
ของโลก รวมท้ังตัวมนุษยดวยน่ันเอง 

แตท่ีแท จนบัดน้ี มนุษยก็ยังหาไดชนะจริงไม ฉะน้ันจะให
ถูก ตองพูดวา มนุษยยังไมทันชนะ โลกก็จะหายนะ และตัว
มนุษยเองก็จะมรณะเสียกอน 
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จะปฏิวัติโลกได  
ตองปฏิวัติภายใน เพ่ือสรางฐานความคิดใหมข้ึนกอน 

ไดพูดมาถึงแนวทางท่ีตะวันตกกาวมาจนถึงจุดท่ีเขา
เปนอยูแลว ตอนน้ีก็คิดวาควรจะขามมาถึงแนวความคิดของ
พระพุทธศาสนาเสียที  

ในท่ีน้ีจะพูดถึงแนวความคิดของพระพุทธศาสนาพอให
เห็นแนวเปนพ้ืนฐานไวเทาน้ัน 

พระพุทธศาสนาก็เห็นดวยกับอะไรหลายอยางท่ีตะวันตก
ไดคิดมาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน แตเห็นวายังไมครบ  

อาตมาไดพูดท้ิงไววา ตะวันตกปจจุบันไดสํานึกผิดใน ๒ 
ขั้น คือ  

-   สํานึกผิดในระดับปฏิบัติการ ท่ีทําใหหาทางเปล่ียน
กระบวนการพัฒนาใหม และ 

-   สํานึกผิดในระดับภูมิปญญาหรือรากฐานทางความคิด ท่ี
ทําใหเห็นวาจะตองเปล่ียนทิฏฐิ หรือหาภูมิปญญาใหม  

และถือวาการปฏิวัติครั้งน้ี เปนการปฏิวัติอยางพลิกหนามือ
เปนหลังมือครั้งสําคัญ ท่ีเปน third revolution คือปฏิวัติครั้งท่ี ๓ 
และไดบอกไวแลววา ถึงแมตะวันตกจะเปล่ียนความคิดไปวา ให
เลิกมองธรรมชาติแยกตางหากจากมนุษย ใหมองมนุษยเปน
สวนหน่ึงของธรรมชาติ แตก็ยังมองออกไปขางนอก คือมองวาจะ
เอาอยางไรกับธรรมชาติ ไมไดมองวาจะเอาอยางไรกับตนเอง  
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ทีน้ีหันมามองดูแนวคิดของพระพุทธศาสนาบาง ในท่ีน้ีจะ
ขอพูดถึงความคิดพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาสัก ๔ อยาง คือ 

๑. ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงเปนธรรมชาติท่ีมีอยู และเปนไปตาม
ธรรมดา ในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย (เรียกคําเดียววา 
“ธัมมะ” หรือ “ธรรม”) และมนุษยก็ เปนสวนหนึ่งในระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติน้ัน  

เมื่อธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัย 
มนุษยซึ่งเปนธรรมชาติสวนหน่ึงดวย ก็จึงเปนสวนหน่ึงอยูใน
ระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท่ีเปนองครวมอันน้ี  

การท่ีส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยน้ี เรียกวาความ
เปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลกท้ังโลก จักรวาลทั้ง
จักรวาล เปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท้ังส้ิน เมื่อมนุษย
มาเปนพวกหน่ึงหรือประเภทหน่ึงอยูในระบบนี้ มันก็อยูในระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยน้ีดวย ก็เทาน้ันเอง จะเรียกวาเปน
สวนหน่ึงของธรรมชาติหรือไมเปน ก็เปนไปโดยอัตโนมัติเทาน้ี  

๒. ในเมื่อมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
ของธรรมชาติ ชีวิตและการกระทําของมนุษย ก็ยอมเปนไปตาม 
และมีผลสงผลตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยน้ัน  

เพราะฉะน้ัน มนุษยทําอะไรขึ้นมา ก็มีผลในระบบเหตุ
ปจจัยน้ี กระทบตอส่ิงภายนอกบาง กระทบตัวเองบาง และใน
ทํานองเดียวกัน ส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายนอก ก็มีผลกระทบตอตัวมนุษย
ดวย คือท้ังในมุมกิริยาและปฏิกิริยา ตัวเองทําไปก็กระทบส่ิงอ่ืน 
ส่ิงอ่ืนเปนอยางไรก็มากระทบตัวเอง  
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ขอสําคัญคือมองไปใหครบท่ัวตลอดระบบความสัมพันธน้ี 
วาชีวิตและกิจกรรมการกระทําของตนเอง ท้ังเปนไปตามระบบ
เหตุปจจัย แลวก็ทําใหเกิดผลตามระบบเหตุปจจัยน้ันดวยท้ัง ๒ 
ประการ 

๓. มนุษยเปนสัตว ท่ีฝกได และตองฝก (เรียกวาเปน       
“ทัมมะ”) พูดดวยภาษาสมัยน้ีวาเปนสัตวท่ีพัฒนาได ขอน้ีถือวา
เปนความคิดรากฐานที่สําคัญท่ีสุด  

การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นมา ก็เพราะ
ถือวามนุษยเปนสัตวท่ีฝกไดและตองฝก หลักนี้เปนแกนสําคัญ
ของจร ิยธรรมในพระพ ุทธศาสนา  ซึ ่ง ทํา ให จริยธรรมมี
ความหมายเทากับการศึกษา  

และเพราะเหตุ ท่ีมนุษย เปน สัตว ท่ีฝกฝนพัฒนาได 
จริยธรรมจึงเปนระบบท่ีมีความประสานกลมกลืน เชน ทําให
จริยธรรมกับความสุข เปนสภาพท่ีพัฒนาไปดวยกันได หรือเปน
จริยธรรมแหงความสุข  

หลักการน้ีถือวา ความประเสริฐของมนุษยอยูท่ีการฝกฝน
พัฒนา ถาไมศึกษาไมพัฒนา มนุษยก็ไมประเสริฐ และมนุษยน้ัน
เมื่อศึกษาพัฒนาแลว สามารถเขาถึงอิสรภาพและความสุขได
จริง อันน้ีเปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนาวา มนุษยเปนสัตวท่ี
พัฒนาไดจนประเสริฐสุดเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง  

๔. ความสามารถของมนุษยท่ีพัฒนาแลวอยางหน่ึง คือ
การทําใหความแตกตาง กลายเปนความประสานเสริมเติมเต็ม
กลมกลืนซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ  
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เมื่อมนุษยยังไมพัฒนา มักทําใหความแตกตางเปนความ
ขัดแยง หรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความ
ขัดแยง ศักยภาพของการพัฒนาคือการทําใหคนสามารถทําให
ความขัดแยงมีความหมายเปนความประสานเสริม  

การพัฒนามนุษยอยางน้ี จะตองมาประยุกตเขากับการ
แกปญหาสภาพแวดลอมท้ังหมด  

เมื่อนําเอาหลักการหรือความคิดพ้ืนฐานของพระพุทธ   
ศาสนาเหลาน้ีไปเทียบกันกับแนวความคิดเดิมของตะวันตกท่ี
มองคนตางหากจากธรรมชาติ แลวจะครอบงําธรรมชาติ จะเห็น
วาแนวความคิดสองสายน้ีแสดงผลตางกันออกไปท้ังหมด  

ในท่ีน้ีจะวัดการแสดงผลดวยหลักแค ๕ ขอก็พอ ลองมา
มองดูวามันตางกันอยางไร  เมื่อเ ทียบแนวคิด  ๒  อยาง น้ี 
แนวความคดิของตะวันตกเมื่อแสดงออกมา จะมีผลตอไปน้ี   

๑ .  ในแงศักยภาพ  มนุษย ใต อิทธิพลความคิดของ
ตะวันตกมีความเขาใจในแงวา ศักยภาพคือการท่ีมนุษยสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีมาพิชิตและจัดการกับธรรมชาติได การท่ี
คิดเห็นอยางน้ีก็เพราะมองออกไปขางนอกดานเดียว บนฐาน
ความคิดท่ีจะครอบงํา 

๒. ความหมายของอิสรภาพ เมื่อมองตามฐานความคิด
ของตะวันตก อิสรภาพมีความหมายเปนความสามารถท่ีจะ
จัดการกับธรรมชาติไดตามประสงค จนเปนใหญเหนือธรรมชาติ 
เพราะฉะน้ันอิสรภาพของมนุษย ก็คือความเปนใหญเหนือ
ธรรมชาติ เพราะถาไมเปนใหญเหนือธรรมชาติ ก็จะตกเปนทาส
ของธรรมชาติ   
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๓. ความสุข เมื่อมองจากฐานความคิดของตะวันตก 
ความหมายของความสุขก็ตางออกไป ความสุขจะมีไดดวยการ
เอาธรรมชาติมาจัดสรรรับใชสนองความตองการบําเรอตนเอง
ของมนุษย มนุษยจึงตองไปจัดการเอาธรรมชาติมาปรุงแตงเปน
อยางโนนอยางน้ี เพ่ือมาบํารุงบําเรอเปนวัตถุอํานวยความ
สะดวกสบาย ใหเกิดความสุขแกมนุษย  

ดังน้ัน ความสุขของมนุษยก็คือการมีวัตถุบํารุงบําเรอพรั่ง
พรอม อยางท่ีวายิ่งเสพมาก ก็ยิ่งสุขมาก และไดเสพมากท่ีสุด จึง
จะสุขมากท่ีสุด 

ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของความสุขของตะวันตก
แบบน้ี แสดงใหเห็นชัดถึงลักษณะความคิดจิตใจท่ีหนักไปทาง
วัตถุนิยม และมองออกไปนอกตัว คือการท่ีจะเสพเสวยส่ิง
ภายนอกท่ีสนองความตองการ  

ดังท่ีลักษณะเชนน้ีปรากฏชัดในสภาพจิตบุกฝ่าพรมแดน 
(frontier mentality) ท่ีไดพูดมาแลว และในความหวังเกี่ยวกับ
จุดหมายของชีวิตและสังคมท่ีเรียกวาฝันอเมริกัน (American 
dream) ท่ีเขาใหความหมายไววา คือ “ความมั่งคั่งพร่ังพร้อมทาง
วัตถุ ที่สหรัฐฯ มีให้แก่พลเมืองของตนสืบมา” (Reader's Digest Great 

Ill. Dict., 1984, I.63) บางก็วาไดแก “ชีวิตที่มีความสุขและความ
สะดวกสบายของตัว อย่างที่คนในสหรัฐฯ แสวงหาสืบๆ กันมา” 
(Random House Webster's Unabridged Dict., 1996) (แต Dict. ของ 
Random House น้ัน ก็ใหอีกความหมายหน่ึงดวยวาไดแก “อุดมคติแหง
เสรีภาพ ความเสมอภาค และโอกาส ท่ีถือสืบกันมาวามีใหแกอเมริกัน
ทุกคน” แตความหมายน้ีมักเห็นในหลักอุดมคติมากกวา)  
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American dream/ฝันอเมริกัน เปนถอยคําแสดงสภาพ
จิตใจท่ีสืบสายมาในวัฒนธรรม จึงไมมีคําจํากัดความแนชัดลง
ไป แตตามท่ีหลายคนหลายแหลงพยายามใหความหมายกัน ก็
จับแนวจับลักษณะในเชิงวัตถุนิยมไดดังท่ีวาแลว และขอใหดู
เพ่ิมอีกนิดหนอย ดังท่ีบางตําราวาคือ “อุดมคติอเมริกันอันมุ่ง
หมายชีวิตที่มีความสุขความสําเร็จซ่ึงทุกคนจะพึงใฝ่ปรารถนา” 

(The American Heritage Dictionary of the English Language, 1992) หรืออีก
ตําราหน่ึงวาคือ “ความคิดหมายเข้าใจว่าทุกคนในสหรัฐฯ มีโอกาส
เข้าถึงความสําเร็จและความรุ่งเรือง” (Encarta Dictionaries, 2009) อีก
บางคนวาไดแก “เศรษฐกิจเจริญ มีโอกาสเท่าเทียมกัน และได้เล่ือน
สถานภาพในสังคม” (Garten, 222) หรือวา “ฝันอเมริกันนั้น มุ่งถึงการ
มีวิธีใช้ชีวิตที่ดียิ่งข้ึนไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และบุคคลได้รับ
ความพึงพอใจเพิ่มขยายมากข้ึนสูงข้ึนอย่างไม่รู้ส้ินสุด” (idem, 28) 

มองกวางออกไป ฝนอเมริกันน้ีเปนเพียงอาการแสดงออก
อยางหน่ึงของภูมิปญญาตะวันตก ซึ่งเขาถือวาเปนปจจัยสําคัญ
ยิ่ง ท่ีทําใหตะวันตกเจริญเฟองฟูอยู ในปจจุบัน  คือคติแหง
ความกาวหนา (idea of progress) ซึ่งก็กําลังกลับถูกวิจารณวา 
เปนแนวคิดท่ีทําใหโลกเผชิญกับปญหารายแรงตางๆ เชน การ
ทําลายธรรมชาติ และการครอบงํากดขี่กันทางสังคม อยางท่ี
ประสบอยูในปจจุบัน (เช่น Tarnas, 321, 400) ดังไดกลาวมาแลว 

๔. ภาวะของมนุษย แนวความคิดแบบตะวันตกน้ีจะทําให
มองคนเปนแบบเดียวกันหมด เชนมองวาคนก็ตองการความสุข
แบบเดียวกันน้ีแหละ คือความสุขแบบท่ีวาตองมีวัตถุบํารุงบําเรอ
ตน คนจึงจะมีความสุข ยิ่งเสพมาก ก็ยิ่งสุขมาก เมื่อมีวัตถุบํารุง
บําเรอเต็มท่ี จึงจะมีความสุขจริง  
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ถาเปนนักเศรษฐศาสตรก็บอกวา ความตองการของคนไม
มีท่ีส้ินสุด มนุษยเห็นแกตัว แกไขไมได  

แมวาในทางการศึกษา  แนวคิดของตะวันตกจะให
ความสําคัญเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล ก็เปนเพียง
ความแตกตางปลีกยอย โดยเนนความแตกตางในแนวนอน เชน 
ความถนัด แนวโนม ความสนใจ ไมคอยใสใจและไมมีความ
ชัดเจนในการมองความแตกตางในแนวตั้ง คือความแตกตางใน
ระดับแหงการพัฒนาของความเปนมนุษย 

๕. ความสัมพันธหรือฐานะเชิงปฏิบัติการ มนุษยมี
ฐานะเปนผูกระทําตอส่ิงแวดลอม หรือตอธรรมชาติ โดยการ
ครอบงํา ครอบครอง พิชิต จัดสรร และจัดการใหเปนไปตาม
ความประสงค ในอันท่ีจะสนองความตองการของมนุษย 

ท่ีวามาน้ีคือความคิดแบบตะวันตกซึ่งเมื่อเอา ๕ ขอน่ีวัด ก็
เห็นความแตกตางกันแลว แมวาเวลาน้ีตะวันตกไดเริ่มจะ
ปรับเปล่ียนความคิดอยางท่ีวาแลว เชนบอกใหมองมนุษยเปน
สวนหน่ึงของธรรมชาติ แตก็ไมครบอยูน่ันเอง อยางท่ีบอกเมื่อกี้
วา ถึงแมเขาจะมองมนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ แตตัว
มนุษยเองก็ยังตันน่ิงอยูอยางเดิม ไมเชื่อมโยงตอออกมา เมื่อไม
เชื่อมโยงออกมา ก็เปล่ียน ๕ ขอน้ีไมไดตลอดท้ังหมด  

ยิ่งกวาน้ัน เมื่อเปล่ียนไดบางขอไมโยงกันตลอด ก็กลาย  
เปนการทําใหเกิดความขัดแยง เปนปญหาใหมอีก คือ เมื่อเขา
เปล่ียนแนวความคิดไมครบทั้ง ๕ ขอท่ีแสดงออกมาน้ัน พอบาง
ขอเปล่ียนไป แตบางขอไมเปล่ียน ก็เกิดการขัดแยงกันเองใน ๕ 
ขอน้ัน กลายเปนปญหาใหมอีก จึงอยูแคการประนีประนอม  
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น่ีแหละคือลัทธิประนีประนอม (compromise)  
จุดยุติของแนวความคิดของตะวันตกก็มาติดตันอยูท่ีการ

ประนีประนอม (compromise) ท่ีวามาแลว ซึ่งแสดงออกที่คํา
จํากัดความของการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) ท่ี
ยังไมตอบคําถามวาจะกาวขามขั้นประนีประนอมไปไดอยางไร 
ทําใหความขัดแยงทยอยกันมาวา ถาตองไมใหคนอ่ืนประนี  
ประนอม ก็ตองประนีประนอมท่ีตัวเอง เม่ือตัวเองตองประนีประนอม 
ตัวเองก็ไมมีความสุขจริง จะเกิดความอึดอัดขัดขืน (frustration) 
และไปไมรอด ไมใชความอยูตลอดไปไดยั่งยืน (sustainability) 

ความหวังในการแกปญหา  
อยูที่การพัฒนามนุษยใหเปนอิสระแทจริงได 

ทีน้ีหันมามองดูในแงของพระพุทธศาสนา พอเรามองวา
มนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ 
ชีวิตและการกระทําของมนุษยเปนไปตาม และมีผลสงผลตาม
ระบบเหตุปจจัยน้ันเปนตนแลว  เราก็จะเห็นหลักการของ
พระพุทธศาสนาแสดงออกใน ๕ ขอเมื่อกี้ ตางออกไปจากของ
ตะวันตก ดังน้ี 

๑. ในแงศักยภาพ มนุษยสามารถพัฒนาตนในระบบเหตุ
ปจจัยของธรรมชาติ ใหประโยชนของท้ังสองฝายประสาน
กลมกลืนกันได น้ีเปนศักยภาพของมนุษย คือ ความสามารถ
พัฒนาตนเองได ใหสามารถอยูรวมกับส่ิงแวดลอมไดดีขึ้น และ
สามารถจัดความสัมพันธไดดียิ่งขึ้นดวย  
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ศักยภาพนี้แสดงออกเปนอัตราสัมพัทธท่ีวา ยิ่งมนุษย
พัฒนาเทาใด เขาก็ยิ่งมีความสามารถท่ีจะประสานกลมกลืน
มากเทาน้ัน และการจัดความสัมพันธก็ไดผลดียิ่งขึ้น  

แมวาท่ีจุดเริ่มตนจะเปนเหมือนของฝรั่ง คือมนุษยจะ
จัดการกับธรรมชาติ หรือถาตรงขาม ก็เปนทาสของธรรมชาติไป
เลย แตเน่ืองจากหลักการน้ีเปนแนวความคิดแบบที่เรียกไดวามี
พลังคืบเคล่ือน (dynamic) คือเปนความคิดท่ีไมหยุดน่ิง แตมี
การปรับเปลี่ยนกาวหนาดียิ่งขึ้นไปไดเรื่อยตามอัตราสัมพันธกับ
การพัฒนามนุษย เพราะฉะน้ัน ศักยภาพในการพัฒนาตนของ
มนุษย ก็จะทําใหสามารถจัดความสัมพันธกับธรรมชาติให
ประโยชนของ ๒ ฝายกลมกลืนกันได  

๒. ในแงอิสรภาพ  อิสรภาพก็มีความหมายเปล่ียนไป
เปนวา อิสรภาพ คือการมีความสามารถอยูดีมีสุขดวยตนเองโดย
ขึ้นกับธรรมชาติแวดลอมนอยลงตามลําดับ  

ตอนน้ีกลับตรงขามกันเลยกับแนวคิดตะวันตก คือ พอ
มนุษยมี อิสรภาพมากขึ้น  มนุษยก็อยูดีมี สุขได โดยขึ้นตอ
ธรรมชาตินอยลง ดํารงอยูดีไดดวยตนเอง เปนการมองกลับกัน
กับฝรั่งท่ีมองวา ยิ่งเราไปจัดการกับธรรมชาติเอามันมารับใชได
มากเทาใด เราก็ยิ่งมีอิสรภาพยิ่งใหญมากเทาน้ัน แตมองอีกที
พลิกกลับ กลายเปนวามนุษยยิ่งหมดอิสรภาพ เพราะความอยูดี
มีสุขและความยิ่งใหญของตนตองไปขึ้นกับวัตถุเหลาน้ัน ถาไมมี
วัตถุเหลาน้ัน ก็อยูดีไมได มีความสุขไมได ตลอดจนถึงกับอยู
ไมไดเลย  
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มนุษยยุคน้ีบอกวา แหม ฉันน้ีเกง อันน้ีก็มี อันน้ันก็มี แต
กลายเปนวามนุษยเอาชีวิตและความสุขไปฝากไวกับส่ิงเหลาน้ัน 
พอไมมีส่ิงเหลาน้ัน ชีวิตก็อยูไมได ความสุขก็ไมมี ความสามารถ
อยูไดดวยตัวเองเหลือนอยท่ีสุด หรือนอยลงไปทุกที 

ถาขืนพัฒนาแบบน้ีตอไป มนุษยจะตองแกทุกขดวยการ
ฉีดยา หรือกินสารเคมี คือ ตอไปมนุษยน้ีจะเจริญมาก บอกวา
ตัวเองพัฒนาสําเร็จ สามารถจัดการกับธรรมชาติไดตามชอบใจ 
แกปญหาของมนุษยได ทุกอยาง  โดยใช วัตถุ ท่ีจัดสรรจาก
ธรรมชาติภายนอก หรือสังเคราะหขึ้น แมแตปญหาทางจิตใจก็
แกไดดวยวัตถุ เชน ดูวา ในสมองเวลาปติ อ่ิมใจ มีสารอะไรหล่ัง
ออกมา ก็บันทึกไว ตอไปมีความโกรธ มีสารอะไรออกมา ก็บันทึก
ไว ตอไปจิตใจสงบสบายเปนสมาธิ มีสารอะไรหล่ังออกมา ก็
บันทึกไว แลวก็ผลิตสารน้ันขึ้นมา ใครกลุมอกกลุมใจอยากจะแก
ใหมีปติอ่ิมใจ ก็ฉีดสารน้ีเขาไป  

คนน้ีอยากจะมีความสุขอยางน้ันอยางน้ีแบบน้ันแบบน้ี ก็
เลือกได มีหลายประเภท อยากมีความสุขแบบน้ี ก็ใชยาหรือสาร
ตัวน้ี อยูในขวดน้ี เอาเข็มฉีดยามาดูดแลวฉีดเขาไป อยากจะเปน
อยางไร ก็เอายาหรือสารท่ีตองการฉีดไดตามชอบใจ  

อยางท่ีวาน้ีเรียกวามนุษยมีอิสรภาพในความหมายของ
อารยธรรมตะวันตก คือ เปนผูยิ่งใหญ สามารถจัดการกับ
ธรรมชาติไดตามชอบใจ แมอยากจะมีความสุขอยางใด ก็มี
ความสุขไดอยางน้ัน ดวยการเอาธรรมชาติมารับใช โดยผลิตเปน
สารแลวเอามาฉีดเขาไปในตัว  
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แตมองอีกดานหน่ึงก็คือ มนุษยหมดอิสรภาพเลย เพราะ
ชีวิตและความสุขตองขึ้นตอวัตถุหรือส่ิงภายนอกโดยส้ินเชิง 
ตัวเองอยูดีมีสุขโดยลําพัง ดวยตนเอง ไมได  

๓. ในแงความสุข ตามความหมายของการพัฒนามนุษย 
ซึ่งโยงจากขอกอน จะมองวา ตอนแรก มนุษยขึ้นตอธรรมชาติ
ภายนอกในการมีความสุข ก็จริงอยู แตเมื่อมนุษยพัฒนามากขึ้น 
มนุษยก็สามารถมีความสุขไดดวยตนเองมากขึ้น โดยข้ึนตอ
ธรรมชาติหรือส่ิงภายนอกนอยลง  

วิธีการฝกของพระพุทธศาสนาจะเห็นไดเปนขั้นตอนใน
แนวทางแบบน้ี คือใหชีวิตและความสุขของมนุษยขึ้นตอส่ิง
ภายนอกนอยลงไป และทําใหมนุษยมีความสุขสูงขึ้นเปนระดับ
ขึ้นไป ถาเปนความสุขในระดับตน ก็เปนสามิสสุข ตองพ่ึงอาศัย
อามิส และมนุษยท่ีอยูกับความสุขในระดับน้ี ก็จะตองมีกรอบ
ความประพฤติ จากฐานของความสุขแบบน้ี เมื่อพัฒนาขึ้นไปอีก
ก็จะมีความสุขภายในท่ีประณีตขึ้นไปอีก การขึ้นตอวัตถุจะ
นอยลงไปๆ โดยมีวิธีการฝก เชน กาวจากศีล ๕ ขึ้นไปเปนศีล ๘ 

ถายังตองการความสุขแบบสามิส ซึ่งอาศัยวัตถุ หากไมมี
เครื่องเหน่ียวรั้งหรือยับยั้ง เดี๋ยวก็จะแยงชิงกันมากไป สังคมจะ
เดือดรอน แตละคนก็จะไมไดความสุขเลย เพ่ือจะใหทุกคนได
ความสุขดวยกัน ก็ตองอยูในระบบประนีประนอม พระพุทธศาสนา
ยอมรับวา  การแสวงหาสามิสสุข  อยู ในระดับของระบบ
ประนีประนอม (compromise) คือทุกคนจะตองประนีประนอม
ยอมลดความตองการของตนบาง โดยตั้งกติกาสังคมเชนศีล ๕ 
และกฎหมายตางๆ ตามแนวศีล ๕ น้ัน เพ่ือตีกรอบกันไว 
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ตีกรอบกันไวอยางไร คือใหคนไมแยงชิงเบียดเบียนกัน ซึ่ง
จะทําใหแตละคนพอไดบาง แตจะไมมีใครไดเต็มตามปรารถนา 
เพราะความตองการไมมีสิ้นสุด ไมอ่ิม ดังน้ันในข้ันพื้นฐานน้ี ไดศีล 
๕ ก็เปนระบบประนีประนอมใหพออยูกันได แลวก็พัฒนาตอไป 

เมื่อพัฒนาในทางจิตใจมากขึ้น มนุษยเริ่มมีความสุข
ภายในดวยตนเอง ซึ่งไมขึ้นตอวัตถุ รูจักความสุขท่ีประณีตลึกซึ้ง
และเปนอิสระมากขึ้นๆ แมแตในระหวางฝกตน ตอนแรกก็อาศัย
วัตถุนอยลงๆ เคยกินท้ังวัน อยากกินอะไรเมื่อไร อยากอรอยล้ิน
เมื่อไร ก็กินเมื่อน้ัน ตอมา สมาทานศีล ๘ ขอ ๖ คือ วิกาลโภชนา 
ไมกินหลังเท่ียง ก็ฝกตัวเอง ลองดูซิวาเราไมใหชีวิตและความสุข
ขึ้นตอการกินมากเกินไป เอาแคพอเปนปจจัยยังชีพอยูไดดวย
การกินเพ่ือสุขภาพ ไมใชกินเพ่ือมุงอรอย จะมีความสุขอยูดีได
ไหม ก็เริ่มฝกตัวเองใหเปนอิสระจากวัตถุ ใหชีวิตขึ้นตอวัตถุ
นอยลง แลวพัฒนาจิตใจมากขึ้น  

ถึงตอนน้ีความหมายของอิสรภาพก็เปล่ียนไป อิสรภาพ
กลายเปนการมีความสามารถท่ีจะอยูดีมี สุขไดโดยขึ้นตอ
ธรรมชาติแวดลอมนอยลง อยูไดดีดวยตนเองมากขึ้น พรอมกันน้ี
ความหมายของความสุขก็เปล่ียนไปดวย ความสุขก็มีไดหลาย
แบบตามระดับการพัฒนาตนของมนุษย ไมใชมีความสุขอยูแบบ
เดียวตามแนวความคิดวัตถุนิยมของตะวันตก   

ความสุขมีหลายระดับ ตั้งแตสามิสสุข ท่ีอิงอาศัยวัตถุ
บํารุงบําเรอภายนอก จนกระท่ังถึงนิรามิสสุข คือความสุขท่ีไม
ตองขึ้นตออามิส ซึ่งเปนความสุขท่ีทําใหเกิดขึ้นไดภายในดวย
วิธีการทางจิตทางปญญา  
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แลวนิรามิสสุขน้ัน ก็ยังแบงเปนนิรามิสสุขชั่วคราว กับ    
นิรามิสสุขถาวร ยิ่งพัฒนามาก มนุษยก็ยิ่งสามารถมีความสุข
เปนอิสระในตนมากขึ้น โดยเปนความสุขท่ีไมตองหา ไมขึ้นตอ
วัตถุ  และไมตองอาศัยการเสพ เพราะความสุขกลายเปน
คุณสมบัติประจําอยูในตัวตลอดเวลา 

๔. ภาวะของมนุษย คนแตกตางกันไดหลากหลาย ท้ัง
แนวตั้ง และแนวนอน แนวตั้งคืออยูในระดับการพัฒนาไมเทากัน 
และแนวนอนคือมีความถนัดอัธยาศัยไมเหมือนกัน  

พุทธศาสนามองมนุษยสัตวท้ังหลายแตกตางกันหมด และ
ยอมรับความแตกตางหลากหลายน้ัน  

สํ า ห รั บ ค ว า ม แ ต ก ต า ง ใ น แ น ว น อ น  โ ด ย ท่ั ว ไ ป
พระพุทธศาสนาจะยอมรับเขา ตามท่ีเขาเปน แตสําหรับความ
แตกตางในแนวตั้ง ซึ่งเปนความแตกตางในระดับการพัฒนา จะ
ยอมรับเพียงในแงท่ีจะรูเขาใจเขาตามท่ีเขาเปน แตไมยอมปลอย
ใหเขาเปนอยูอยางน้ัน คือไมยอมรับแบบหยุดน่ิง แตใหกาวหนา
ตอไป เพราะถือวามนุษยเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาได จะตองมีการ
ฝกฝนพัฒนาเปนแกนอยูทามกลางสภาพของความแตกตาง
หลากหลายน้ัน  

แลวการฝกฝนพัฒนาน่ีแหละ ท่ีเปนตัวโยงใหความ
แตกตางเปนเพียงความหลากหลาย ในความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน และทําใหสามารถประสานใหความแตกตาง แทนท่ีจะ
เปนความขัดแยง ก็กลายเปนความเกื้อกูลกลมกลืนและเติมเต็ม
แกกัน  
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เรามีวิธีท่ีจะโยงคนเขาดวยกันตามหลักการแหงการพัฒนา 
ไมวาใครจะอยูในระดับไหน ก็ตองพัฒนาตนท้ังส้ิน แตเราไมมอง
วาคนจะตองมีชีวิตแบบเดียวกัน  

เรายอมรับมนุษยตามท่ีเขาเปน แตตองใหเขาพัฒนาตน น้ี
คือเง่ือนไข เพราะฉะน้ัน เราไมไดบอกวา ทุกคนในสังคมจะตอง
เปนอยูหรือมีชีวิตตลอดจนหาความสุขแบบเดียวกันท้ังหมด  

แนวคิดน้ีมีแกนสําคัญคือหลักการแหงการพัฒนามนุษย 
ถือวาการพัฒนามนุษยเปนหลักการแกนกลางท่ีสําคัญ และถือ
ความสุขอิสระเปนตัวตัดสินในข้ันสุดทายของการพัฒนามนุษย
และการมีอิสรภาพน้ัน เพราะฉะน้ัน การพัฒนามนุษยจึงเริ่มตน
ดวยการยอมรับวา มนุษยสามารถมีความสุขท่ีเปนอิสระได 

๕. ความสัมพันธหรือฐานะเชิงปฏิบัติการ มนุษยมี
ฐานะเปนผูอยูรวมกับส่ิงแวดลอม ซึ่งจะตองใชสติปญญา
ความสามารถท่ีตนพัฒนาข้ึนมาไดดวยศักยภาพท่ีตนมีอยูเปน
พิเศษน้ัน มาใชเปนเครื่องดํารงรักษาสงเสริมความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมใหเกื้อกูล สงผลดียิ่งขึ้น ท้ังตอตนเอง และตอส่ิง   
แวดลอม อยางประสานกลมกลืน ถึงจุดพอดีอยูเสมอ คือแทนท่ี
จะตั้งตัวเปนใหญ แลวจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจของตน ก็
เปล่ียนเปนวา มาจัดความสัมพันธท่ีดีงาม เกื้อกูลกับธรรมชาติ  

หลักความสัมพันธท่ีวามาน้ี หมายความวา ไมใชท้ังการ
เขาพิชิตครอบงําจัดการอยางรุกรานตอธรรมชาติ และไมใช
ปลอยตัวใหตกอยูใตครอบงําของกระแสความเปนไปของ
ธรรมชาติอยางไรสติปญญา  
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ท่ีวาน้ันก็คือ ใชศักยภาพท่ีตนมีในฐานะเปนสัตวท่ีพัฒนา
ไดน้ัน มาใชแกไขปรับปรุงใหความสัมพันธระหวางตนกับ
ธรรมชาติแวดลอม เปนไปดวยดี โดยเกื้อกูลท้ังแกตนและแก
ธรรมชาติแวดลอม คือแกระบบความสัมพันธในธรรมชาติ
ท้ังหมด ใหกาวหนาไปในภาวะพอดีอยูตลอดเวลา  

พูดง ายๆ  ว า  แทนท่ีจะจัดการธรรมชาติ เ พ่ือตั ว  ก็
เปล่ียนเปนจัดความสัมพันธกับธรรมชาติเพ่ือผลดีดวยกันท้ัง
ระบบ หรือพูดอีกสํานวนหน่ึงวา พัฒนาใหระบบความสัมพันธ
ของธรรมชาติน้ัน มีดุลยภาพท่ีเกื้อกูลอยูเสมอ 

ขางในมีสุขเปนอิสระ ขางนอกอยูอยางพ่ึงพาอาศัย 
เกื้อกูลกันไป กับคนอื่น และกับธรรมชาติ 

การฝกฝนพัฒนาตนเองของมนุษย เปนหลักการแกนกลาง
ท่ีสําคัญท่ีสุดในดานธรรมชาติของมนุษย คูกันกับ หรือซอนอยู
ภายในหลักความจริงกลางท่ีเปนสากลตอธรรมชาติท้ังปวงวา ส่ิง
ท้ังปวงเปนไปตามเหตุปจจัย ภายในระบบความสัมพันธอิง
อาศัยซึ่งกันและกัน  

อิสรภาพท่ีมีความหมายดังกลาวมาตามปรัชญาแหงการ
พัฒนามนุษยน้ี ทําใหมีความยึดหยุนในเรื่องตางๆ มากมาย คือ
จะทําใหมีปจจัยตัวท่ี ๓ เขามารวมในกระบวนการพัฒนาดวย  

เมื่อกี้มีเศรษฐกิจ กับ นิเวศวิทย ตอนน้ีเราจะเพ่ิมปจจัยท่ี 
๓ ซึ่งเปนฝายมนุษย เปนตัวกลางเขามาแทรกระหวางเศรษฐกิจ 
กับ นิเวศวิทย (economy กับ ecology) หรือแมแตระหวางการ
พัฒนา กับ สภาวะแวดลอม (development กับ environment)  
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การเพ่ิมปจจัยท่ี ๓ ซึ่งเปนฝายมนุษย เขามาเปนตัวกลางน้ี
ก็เพ่ือแกปญหาจากการท่ีปจจัย ๒ อยางน้ันขัดกันอยูในตัว ซึ่ง
ฝรั่งยอมรับอยูแลว ดังท่ีเขาบอกวาความตองการของมนุษย 
(human demands) กับทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) 
ขัดกันอยูตลอดเวลา เพราะความตองการของมนุษย (human 
demands) เรียกรองจากธรรมชาติมาก จนกระท่ังทรัพยากร  
ธรรมชาติ (natural resources) มีไมพอท่ีจะให การขัดกันน้ี เปน
จุดตันท่ีทําใหไปไมรอด แลวจะทําอยางไร ก็ตองมีปจจัยตัวท่ี ๓ 
เขามา ถาไมเอาปจจัยตวัท่ี ๓ เขามารวมแลว ก็แกปญหาไมได   

เมื่อเอาปจจัยท่ี ๓ ซึ่งเปนปจจัยฝายตัวมนุษย คือการ
พัฒนามนุษยตามลักษณะของมนุษยท่ีเปนสัตวพัฒนาไดน้ันเขา
มา  ก็จะทําให เกิดการปรับความตองการ  (demands) กับ
ทรัพยากร (resources) ใหพอเหมาะพอดีกลมกลืนกันได และ
ปรับไดชนิดท่ีไมตองประนีประนอม (compromise) ดวย แต
ปรับชนิดท่ีมนุษยก็มีความสุข  

ท่ีวากลมกลืนกัน ไมตองประนีประนอม และมนุษยก็มี
ความสุขดวยน้ัน คืออยางไร ตอบวา เพราะย่ิงมนุษยพัฒนาข้ึน
ไป ก็ยิ่งมีความสุขท่ีเปนอิสระ ไมตองขึ้นตอวัตถุมากขึ้น โดย
ตั ว กา ร พัฒนา เอ งก็ ทํ า ให ม นุษย ไ ม ต อ ง ไปล า งผลาญ
ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากอัตราสัมพัทธในความสัมพันธ
ระหวางปจจัย ๓ อยางน้ันจะเปนตัวปรับ และทําใหมีการปรับอยู
ในตัวเองตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน การท่ีมนุษยไมตองไปทําลาย
รังแกธรรมชาติก็เลยเปนไปในตัวโดยอัตโนมัติเอง แลวมนุษยก็
อยูรวมกับธรรมชาติดวยดี อยางพ่ึงพาอาศัยกันและเกื้อกูลกัน 
โดยมีความสุขดวย ไมใชมีความทุกขหรือฝนใจทํา 
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เปนอันวา ปจจัยท่ี ๓ ท่ีแทรกเขามาน้ี เปนตัวปรับความ
เรียกรองตองการของคน (human demands) กับทรัพยากร  
ธรรมชาติ (natural resources) ใหกลมกลืนพอเหมาะพอดี โดย
ตัวมนุษยเองก็มีความสุข  

แตปรัชญาหรือหลักความคิดของตะวันตก จะยึดถือโดยไม
รูตัว ใหคนเปนแบบเดียว และเหมือนกับวาพัฒนาไมได ซึ่งขัดกับ
แนวความคิดแบบพัฒนา  

ท่ีจริงน้ัน มนุษยน้ีฝกไดพัฒนาได และเราไมอาจบังคับคน
ใหเปนแบบเดียวกัน มนุษยไมสามารถอยูในระดับเดียวกันได
ท้ังหมดในเวลาหน่ึงเวลาเดียว มันเปนไปไมได เราจะตองยอมรับ
เขาตามท่ีเขาเปน และยอมรับความตองการท่ีตางกัน  

ถาเขาใจตามหลักการน้ี การพัฒนาของโลกจะเกิดเปน
ระบบขึ้นมาอีกแบบหน่ึงเลย ซึ่งตางจากท่ีทํามาท้ังหมด เปน
ระบบของการพัฒนา ท่ีการพัฒนาธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม 
หรือพัฒนาอะไรก็แลวแต มีการพัฒนามนุษยประสานกลมกลืน 
สัมพัทธและสัมพันธกันไปโดยตลอด 

การปฏิบัติตามหลักการน้ีมีลักษณะสําคัญอยางหน่ึงคือ
เปนทางสายกลาง เพราะมีการปรับตัวใหพอเหมาะพอดีอยู
ตลอดเวลา แตผูไมเขาใจชัดเจนอาจนําไปปฏิบัติผิดพลาด จึง
ตองย้ําขอตองระวังคือ จะตองไมไปสุดโตง เพราะบางที บางคน
มาเรียนพุทธศาสนา มองไมท่ัวตลอด หรือเอาความรูสึกเดิมของ
ตัวมาจับ ก็จะเอาแตดานจิตใจ โดยไมยอมรับความตองการของ
มนุษยท่ีอยูในระดับการพัฒนาตางๆ กัน 



๑๘๖ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ท่ีจริงน้ัน พระพุทธศาสนายอมรับหมด พระพุทธเจาตรัส
แสดงไปตามสภาวะความจริงวาความสุขมีกี่ประเภท แยกไป
หลายอยาง กามสุขก็มี ฌานสุขก็มี กามสุขมีขอดีอยางไร
พระองคก็บอก กามสุขมีโทษอยางไรพระองคก็บอก  

กามสุขมีดีอยางน้ี แตมีจุดออนอยางน้ัน เมื่อมันมีจุดออน 
คุณก็ควรจะพัฒนาตอไป แลวคุณจะไดความสุขท่ีสูงขึ้นไป ซึ่ง
เปนอยางน้ี แตความสุขระดับน้ีก็ยังมีขอบกพรองอีก จึงควร
พัฒนาตอไปอีกๆ จึงเปนปรัชญาแหงการพัฒนาท่ีไมมีการบังคับ
คนใหเปนอยางเดียวกัน แตยอมรับเขาตามท่ีเขาเปน โดยมี
เง่ือนไขวา เขาจะตองฝกฝนตนอยูเสมอ ตองพัฒนายิ่งๆ ขึ้นตอไป 

เปนอันวา แนวความคิดในการพัฒนาแบบน้ีมีลักษณะเปน
ทางสายกลาง ซึ่งมีขอสังเกตวา ควรระวังอยาใหเขวพลาดไป
กลายเปนสุดโตง เชน  

ก) การพัฒนาแบบน้ีไมสําเร็จดวยการบังคับ และไมบังคับ
ใหคนทุกคนจะตองมีชีวิตเปนอยูและแสวงหาความสุขแบบ
เดียวกัน แตสําเร็จดวยการฝกฝนพัฒนาบุคคล ซึ่งเปนไปโดย
ลําดับตามระดับ  

ข) การพัฒนาแบบน้ีไมใชไมมีการประนีประนอมเลย
ทีเดียว แตถือวาการประนีประนอมเปนระบบการดําเนินชีวิตขั้น
เริ่มตนของการพัฒนา สําหรับมนุษยท่ียังตองการกามสุขหรือ
ตองการความสุขจากวัตถุอยางเต็มท่ี ยังไมรูจักความสุขท่ี
เหนือกวาน้ันขึ้นไป จึงยังตองตั้งกติกาของสังคมขึ้นมาเปนกรอบ 
เพ่ือใหเขารูจักยับยั้งไมสามารถท่ีจะสนองความตองการของ
ตนเองอยางไมมีขอบเขต จนถึงกับเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  
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สําหรับชีวิตระดับน้ีก็จะมีกติกาสังคม เชนกฎหมาย หรือ
ตอจากกฎหมาย ก็มีกฎทางศีลธรรมเปนตนไวควบคุม 

กติกาสังคม เชนกฎหมายเปนตนน้ี จะมีความหมาย
เปล่ียนไปตามระดับการพัฒนาของคนดวย สําหรับคนท่ียังไม
พัฒนาเลย มันจะมีความหมายเปนกรอบกั้นหรือขอบังคับ แต
เมื่อเขามีการฝกฝนพัฒนาตนเอง เชนรูจักใชปญญามองเหตุผล 
กติกาเหลาน้ีจะมีความหมายเปนเครื่องมือในการฝกฝนพัฒนา
ตน และตอไป เมื่อมนุษยพัฒนาข้ึนไปอีกจนไดท่ีแลว กฎเกณฑ
เหลาน้ีก็เปนเพียงเครื่องหมายรู หรือส่ิงหมายรูรวมกัน ใหกําหนด
ไดวา เราอยูในสังคมน้ี จะอยูรวมกันอยางไร ชีวิตชุมชนจึงจะ
ดําเนินไปดวยดี ไมยุงยาก ไมติดขัด และเปนสภาพแวดลอมท่ี
เกื้อกูลตอชีวิตของแตละคนเทาน้ันเอง 

ท่ีวามาน้ี พูดดวยคําส้ันๆ วาคือลักษณะท่ีเรียกวา 
มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ชีวิตท่ีพอเหมาะพอดี หรือแนว
ปฏิบัติท่ีพอดี  

Mr. Schumacher ไดเขียนหนังสือเลมหน่ึงขึ้นมาใหชื่อวา 
Small Is Beautiful ในหนังสือน้ันมีบทหน่ึงชื่อวา “Buddhist 
Economics” (เศรษฐศาสตรแนวพุทธ) โดยท่ีผูเขียนแสดง
เหตุผลวา เมื่อพุทธศาสนามีหลักสัมมาอาชีวะอยูในมรรคคือ
มัชฌิมาปฏิปทา  ก็แสดงวาตองมี เศรษฐศาสตรแบบพุทธ 
(Buddhist economics) เราก็พูดตอไปวา เมื่อมีเศรษฐศาสตร
แบบพุทธ (Buddhist economics) ก็ตองมีการพัฒนาแบบพุทธ 
(Buddhist development) การพัฒนาแบบพุทธน้ันก็ดําเนินตาม
แนวความคิดท่ีวามาน้ี  



๑๘๘ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

กอนจะผานไป ขอสรุปนิดเดียววา แนวความคิดในการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีองคการสหประชาชาติประกาศไว มี
องคประกอบ ๒ อยาง คือ เศรษฐกิจ กับ นิเวศวิทย (economy 
กับ ecology) ซึ่งจะตองเขาคูประสานเกื้อกูลกัน และใหบูรณา
การ (integrate) กันเขาเปนองครวมท่ีสมดุล  

แลวทีน้ีของเราก็เพ่ิมองคท่ี ๓ เขามาใหครบ เพ่ือใหมี
ตัวกลางท่ีจะมาปรับใหองคประกอบสองอยางน้ันประสาน
กลมกลืนกันไดจริง เพ่ือใหเศรษฐกิจ กับ นิเวศวิทย (economy 
กับ ecology) ไมตองขัดแยงกัน และไมตองใชวิธีประนีประนอม 
(compromise) คือเติมองคประกอบฝายมนุษยเขาไปอยางท่ีวาแลว   

องคประกอบฝายมนุษยท่ีวาน้ี ยังไมรูวาจะใชศัพทอะไรดี 
อยากจะหาศัพทท่ีเขาชุดกัน ใหออกเสียงสอดคลองกัน ใกลๆ กับ 
economy และ ecology แตยังหาศัพทเหมาะไมได ขอความ
กรุณาชวยกันคิดดวย อาตมาลองหามาศัพทหน่ึงวา evolvability 
ซึ่งแปลวา ความสามารถท่ีจะวิวัฒน เปนคําท่ีแสดงลักษณะของ
มนุษย ในดานศักยภาพท่ีจะพัฒนาตัวเอง   

ท่ีจริงคําวา evolution น้ี ตามปกติใชในความหมายวา
วิวัฒนาการ ซึ่งแยกตางจาก development ท่ีแปลกันวาการ
พัฒนา หรือพัฒนาการ แตในท่ีน้ีเอามาปรุงเปนศัพทใหมตามท่ี
ไวยากรณใหโอกาส โดยท่ีเราจะตองมาจํากัดความเอาเอง ถายัง
ไมไดศัพทอ่ืน ก็ขอใชไปกอนวา evolvability จึงเปนชุดวา 
economy กับ ecology มี evolvability มาแทรกกลาง เปน ๓ 
ตัว economy คือเศรษฐกิจ ecology คือนิเวศวิทย หรือ
สภาพแวดลอม แลวก็ evolvability คือศักยภาพของมนุษยท่ีจะ
มีการพัฒนา หรือความโนมเอียงในการท่ีจะพัฒนาตนขึ้นไป  
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ถาอยางน้ี ความตองการทางเศรษฐกิจ (economic 
demands) ก็จะไปสมดุลกลมกลืนกันไดกับนิเวศวิทย 
(ecology) ไมรังแกนิเวศวิทยน้ัน ตางจากการพัฒนาแบบเกาท่ี
ความตองการทางเศรษฐกิจ (economic demands) ไมเต็มสักที
จนนิเวศวิทย (ecology) ไมสามารถปอนทรัพยากรใหพอได แต
พอเราเปล่ียนมนุษยไดดวยศักยภาพในการวิวัฒน (evolvability) 
ของมนุษยน้ันเอง เศรษฐกิจ (economy) กับนิเวศวิทย 
(ecology) ก็ประสานกันได  

ตามหลักเศรษฐศาสตรปจจุบัน ซึ่งเปนแนวคิดสมัยใหม 
ถือวาความตองการของมนุษยไมรูจักพอ ตรงกับท่ีพระพุทธ   
ศาสนาสอนวา “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที”  แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี 
หมายความวา ความตองการของมนุษยน้ันไมรูจักเตม็  

แต “ความตองการ” ตามความหมายของเศรษฐศาสตร
สมัยใหม กับของพระพุทธศาสนา มีความแตกตางกันอยาง
สําคัญ ๒ ประการ คือ  

๑) เศรษฐศาสตรมองความตองการท่ีไมรูจกัพอน้ัน เหมือน
คงตัวอยูอยางเดียว ไมมีการเปล่ียนแปลง ท้ังในแงท่ีวาทุกคน
เปนอยางเดียวกัน และแตละบุคคลคงเปนอยางเดียวตลอดไป 
หรืออยางนอยก็ไมใสใจพิจารณานําเรื่องน้ีมาใชประโยชน แต
พระพุทธศาสนาถือวา ความรุนแรงและขอบเขตของความตองการ
เปนสภาพสัมพัทธ ตางออกไปตามอัตราการพัฒนาของบุคคล 
ซึ่งตางคนก็ไมเหมือนกัน และในบุคคลเดียวกันก็เปล่ียนแปลงได
ตามอัตราการพัฒนาน้ัน และถือเรื่องน้ีเปนปจจัยสําคัญ ในการ
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องราวและการแกปญหาของมนุษยทุกอยาง 



๑๙๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

พูดส้ันๆ เศรษฐศาสตรถือวา ตัณหาแกไขไมได แตพุทธ
ศาสนาถือวา ตัณหาน้ันแกไข ลด ตลอดจนละได มนุษยสามารถ
พัฒนาจากการเปนอยูดวยตัณหา ไปสูการเปนอยูดวยปญญา 

๒) เศรษฐศาสตรรูจักความตองการแบบเดียว แมเขาจะ
พูดถึงความตองการ (want) และอุปสงค (demand) วาตางกัน
อยางไร ตลอดจนอาจจะโยงไปถึงเรื่องความตองการท่ีจําเปน 
(need) และความอยาก (desire) ก็ตาม แตก็เปนเพียงความ
แตกตางโดยเง่ือนไข หรือโดยขีดระดับ ไมใชความแตกตางโดย
ประเภท และแนวความคิดน้ันก็เปนแบบชํานาญพิเศษ แยกสวน 
มองดานเดียว มุงไปท่ีวัตถุและการสนองความตองการ โดยไมได
ศึกษาธรรมชาติของความตองการตอไปอีกใหชัดเจนและให
เพียงพอ ท้ังท่ีมันเปนแกนเปนฐานของเศรษฐศาสตร จึงไม
สามารถใชแกปญหาแบบองครวมท่ีตองมีการพัฒนามนุษย  

ส่วนพุทธศาสนาแยกชัดว่า ความต้องการมี ๒ แบบ ความ
ต้องการอย่างหนึ่งเรียกว่า ตัณหา ความต้องการอีกอย่างหน่ึง
เรียกว่า ฉันทะ และให้ความสําคัญแก่การแก้ปัญหาของมนุษย์ด้วย
การปรับเปล่ียนลดละความต้องการแบบตัณหา และส่งเสริมความ
ต้องการแบบฉันทะข้ึนไป และฉันทะนี้แหละทําให้พัฒนามนุษย์ได้  

เมื่อพัฒนามนุษยใหมีความตองการแบบฉันทะแลว 
มนุษยก ลับเปนองคประกอบ  ในการกลับมาปรับ อัตรา
ความสัมพันธระหวางความตองการทางเศรษฐกิจ กับการ
อํานวยทรัพยากรธรรมชาติของระบบนิเวศได ซึ่งจะแกปญหาให
จบลงไปในขั้นหน่ึง  

น้ี เปนการพูดในแงของคู นิ เ วศ วิทย  กับ  เศรษฐกิจ 
(ecology กับ economy)  
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ปรับวิถีแหงอารยธรรมใหถูกทาง 
บนฐานแหงระบบความสัมพันธกับธรรมชาติท่ีถูกตอง 

ถาพูดในแงของอีกคูหน่ึง คือ ส่ิงแวดลอม กับการพัฒนา 
(environment กับ development) คูน้ีก็ตองเติมปจจัยท่ี ๓ 
เหมือนกัน  

ใ น ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า แ บ บ เ ดิ ม น้ั น  ก า ร พั ฒ น า 
(development) มีความหมายเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(economic development) เราก็เพ่ิมเขามาวาตองมีการพัฒนา 
(development) อีกอยางหน่ึงดวย คือการพัฒนาคน (human 
development) ก็เลยเปนการพัฒนา (development) ๒ อยาง 
ไดแก การพัฒนาเศรษฐกิจ (economic development) ซึ่งใช
ศั พ ท พ ร ะ ว า  “ พั ฒ น า ”  กั บ  ก า ร พัฒ น า ค น  ( human 
development) ซึ่งภาษาพระเรียกวา “ภาวนา”   

การพัฒนา  (economic development) น้ัน  เราอาศัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (science and technology) เพราะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเคร่ืองมือของการพัฒนา 
(development) เพ่ือความมุงหมายทางเศรษฐกิจ กลาวคือ
วิทยาศาสตรท่ีมาในฐานความคิดเดิมน้ัน เปนวิทยาศาสตรเพ่ือ
พิชิตธรรมชาติ มุงหาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติเพ่ือจะจัดการกับ
ธรรมชาติ  เอาธรรมชาติมารับใชสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจของมนุษย เทคโนโลยีท่ีผลิตขึ้นมาและใชงานก็เพ่ือเปน
เครื่องมือท่ีจะจัดการกับธรรมชาติ โดยมีความมุงหมายเพ่ือ
สนองความตองการทางเศรษฐกิจ  
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แต ในท่ี น้ี  เมื่ อรากฐานทางความคิดเปลี่ยนไปแลว 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็เปล่ียนความหมายและความมุง
หมายไปดวย 

เมื่อเราเปล่ียนแปลงใหม ใหการพัฒนา (development) มี
ความหมาย  ๒  อย าง  โดยมีการ พัฒนามนุษย  ( human 
development) มาเขาคูดวย วิทยาศาสตรก็เปล่ียนแนวทางมา
คนหาความรู เพ่ือใหมนุษยไดความรูที่จะมาจัดความสัมพันธให
มนุษยอยูกับธรรมชาติไดอยางดี โดยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และ
เทคโนโลยีก็ผลิตและใชบนฐานความคิดใหมน้ัน ดวยแรงจูงใจ
ใหมท่ีตางไปอีกแบบหน่ึง เราก็มีวิทยาศาสตรได มีเทคโนโลยีได 
แตมีดวยฐานความคิดท่ีตางออกไป  

ดังน้ัน วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (science and 
technology) จึงมีความหมายและคุณคาท่ีขยายกวางออกไป ซึ่ง
ครอบคลุมการ เปน เครื่ อ งมือของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(economic development) เพ่ือสนองความมุงหมายหรือ
เปาหมายในทางเศรษฐกิจดวย แตดําเนินไปโดยโยงสัมพันธกับ
ฝายการพัฒนามนุษย (human development)  

ฝายการพัฒนามนุษย (human development) คือภาวนา  
ก็เอาดานปญญา (wisdom) กับศีล (ethics) มาประสานกัน โดย
มีจิตใจ (mental qualities) เปนตัวเชื่อม รวม ๓ ดานน้ีจึงเปน
จริยธรรม น่ีคือแดนของภาวนา  

เราพัฒนาคนใหครบ ๓ ดานน้ี ไมใชแค ethics อยางเดียว 
ท่ีมักแปลกันวา จริยธรรม แตท่ีจริงไมใช เพราะ ethics คือศีล 
เปนเพียงสวนหน่ึงของจริยธรรม  
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อีกท้ัง ethics น้ันก็ตองเปน ethics ในความหมายใหม ไมใช 
ethics ในความหมายของตะวันตก ท่ีไมเปนธรรมชาติ ท่ีเคยถูก
วิทยาศาสตรตีตกไปแลว และยังพยายามจะเปนวิทยาศาสตรอยู 
และท่ีเปนจริยธรรมแบบจําใจ สําเร็จไดดวยการประนีประนอม  

จริยธรรมท่ีตองการน้ี ตางจาก ethics ของตะวันตกมาก 
แตไมใชเรื่องจะพูดในท่ีน้ี จริยธรรมที่วาน้ีจะมาชวยเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคน  (human development) เ พ่ือทําใหความ
ต อ ง ก า รท า ง เ ศ รษฐ กิ จ  กั บ ก า รสนอ งคว ามต อ ง ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ ประสานกลมกลืนสมดุลไปกันได  

น้ีเปนแนวความคิดกวางๆ ซึ่งเมื่อดําเนินการพัฒนาไปตาม
ฐานความคิดใหมน้ี จะไมใชเปนการมุงท่ีจะเอาชนะธรรมชาติ 
แตเปนการคิดในแนวทางวาทําอยางไรจะอยูรวมกันไดดวยดี 
เกื้อกูลกันกับธรรมชาติ โดยมีการพัฒนาคนอยูเสมอ เพ่ือให
เขาถึงความสุขและอิสรภาพท่ีสูงขึ้นไป  

โดยเฉพาะในการพัฒนาเทคโนโลยี จะตองมีความสังวร
อยูเสมอ อยางท่ีกลาวมาแลววา เทคโนโลยีน้ันอาศัยความรูจาก
วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรก็ยังมีความรูท่ีไมสมบูรณ ไมท่ัว
ตลอด ไมครอบคลุม ไมแทงทะลุ ทําใหเกิดปญหามากมาย ดังท่ี
ไดยกตัวอยาง  เรื่อง  CFC ท่ีวา  เมื่อป  1930 ยอมรับกันวา
ปลอดภัยดีท่ีสุด ไมมีปญหา แตพอถึงป 1976 กลับประกาศใหม
ว า แย แล ว  มัน ทํ าลาย ส่ิ งแวดล อมจะ ทํ า โลกให พิ นาศ 
เพราะฉะน้ัน ในเรื่องเทคโนโลยี จะประมาทไมไดตลอดเวลา 
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วาท่ีจริง การแกปญหาทุกดานท่ีวามาน้ี ในขั้นสุดทายก็มี
ศูนยกลางอยูท่ีการพัฒนาคน เมื่อพัฒนาคนดีแลว คนน้ันก็รักษา
ธรรมชาติแวดลอมได  แสวงความรูทางวิทยาศาสตรดวย
แรงจูงใจท่ีถูกตอง ใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรค พัฒนา
เศรษฐกิจในทางท่ีไมใหมีผลลบ เฉพาะอยางยิ่งจะตองพัฒนาคน
ใหมีฐานความคิดในการสัมพันธกับธรรมชาติอยางถูกตอง 

เมื่อมีการพัฒนาคนอยางถูกตอง คนก็พรอมท่ีจะปฏิบัติ
อยางถูกตองตอทุกส่ิงท่ีตนเขาไปเกี่ยวของ ใหเปนประโยชนท้ัง
แกตนเอง และแกผูอ่ืนส่ิงอ่ืน มีพฤติกรรมท่ีไมเบียดเบียน 
เพียงแคน้ีก็ครอบคลุมระบบความสัมพันธท่ีดีงามกับส่ิงแวดลอม
ท้ังหมดแลว  

แตเพ่ือจะใหเห็นจําเพาะลงไปในเร่ืองน้ี อาจพูดใหเดนชัด
ขึ้นอีกวา เมื่อคนมีการพัฒนาถูกตอง เขาก็จะมีความรูสึกนึก
คิดและทัศนคติท่ีดีงามตอธรรมชาติแวดลอม จะมองและ
เกี่ยวของปฏิบัติตอธรรมชาติแวดลอมน้ันในทางท่ีเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน พูดส้ันๆ วามีความสัมพันธท่ีเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับ
ส่ิงแวดลอม 

จะตองย้ําคําวา มีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมแบบเกื้อกูล
ซึ่ งกันและกัน  เพราะ เปนความสัม พันธ ท่ี แตกต างจาก
ความสัมพันธท่ีเปนอยูในปจจุบันถึงขั้นพ้ืนฐาน  

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติแวดลอมเวลาน้ี 
พูดไดดวยคําสรุปส้ันๆ วา เปนความสัมพันธแบบทําลายซึ่งกัน
และกัน  
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ทําลายซึ่งกันและกันอยางไร? กลาวคือ เมื่อมนุษยมุงมั่น
ในการพิชิต เอาชนะ จัดการหาประโยชนจากธรรมชาติ มนุษยก็
ทําลายธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติเส่ือมโทรม ก็เกิดผลตีกลับมา
ทําลายมนุษยเอง แลวท้ังมนุษยและธรรมชาติก็พินาศไปดวยกัน 
จนในท่ี สุดก็ เหลือแตธรรมชาติ ในความหมายพ้ืนฐานท่ี
เปล่ียนแปลงสภาพไป แตก็ยังคงเปนธรรมชาติอยูน่ันเอง 

ความสัมพันธแบบน้ี เปนความสัมพันธแบบแยกตัวเปนคนละ
ฝาย และเปนปฏิปกษตอกัน แลวก็มองดวยทาทีท่ีสองฝายกระทําตอ
กัน ซ่ึงเปนภาพท่ีชัดเจนในระบบความสัมพันธตามกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตก ลงทายดวยการทําลาย ท้ังโดยรูตัวและไมรูตัว 

สวนในระบบความสัมพันธแบบใหม (ท่ีจริงไมใหม เพราะ
เคยมีมากอน แตถูกละเลยทอดทิ้งไป) ท้ังมนุษยและสัตวอ่ืนส่ิงอ่ืน
ในโลกน้ี (เพราะที่จริงไมมีสิ่งแวดลอมที่แยกตางหากจากมนุษย) เปน
สวนรวมอยู ท้ังในระบบความเปนอยูและระบบความสัมพันธอัน
เดียวกัน ตองพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เหมือนสมาชิกในครอบครัว
ใหญเดียวกัน แตในการอยูรวมกันน้ัน ผูมีสวนรวมเหลาน้ีก็มีการ
ขัดแยงทํารายกันบาง ชวยเหลือเกื้อกูลกันบาง จึงเกิดมีสภาพดีๆ 
รายๆ ท่ีจะตองเผชิญและรับผลไปดวยกัน แตมนุษยเปนสัตวพิเศษ 
ท่ีฝกฝนพัฒนาตัวเองได มีความสามารถเหนือสัตวและส่ิงอ่ืนๆ  

ในทางท่ีถูกตอง เมื่อมนุษยพัฒนาตนขึ้นไป ก็จะเอา
ความสามารถท่ีมีเพ่ิมขึ้นน้ัน มาชวยเหลือท้ังตัวเองและสัตวอ่ืน
ส่ิงอ่ืนใหอยูกันไดดีมีความสุขยิ่งขึ้น เบียดเบียนกันนอยลง 
เกื้อกูลกันมากขึ้น และทําใหโลกน้ีมีสภาพท่ีเอ้ืออํานวยยิ่งขึ้นตอ
การเปนอยูดวยดีอยางผาสุกแกผูเปนสวนรวมท้ังหมด  
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โดยวิธีน้ี ก็จะเปนการแสดงออกถึงความเปนสัตวพิเศษ
และความสามารถพิเศษของมนุษยอยางแทจริง เพราะเขา
สามารถทําใหโลกและชีวิตดีขึ้นกวาเดิม 

อยางไรก็ตาม นาเสียดายวา เทาท่ีเปนมาถึงบัดน้ี มนุษย
โดยสวนใหญมิไดปฏิบัติเชนน้ัน แตเขากลับใชความสามารถ
พิเศษเหนือสัตวและส่ิงอ่ืนน้ัน ในการเอาเปรียบขมเหงรังแกสัตว
ส่ิงอ่ืน มุงแตจะเอาสัตวส่ิงอ่ืนมารับใชปรนเปรอเปนเคร่ืองมือ
บํารุงบําเรอความสุขสําราญของตน ทําโลกน้ีใหมีสภาพท่ีไมเอ้ือ
ตอความอยูผาสุกของผูเปนสวนรวมท้ังหลาย หนําซ้ํายังลําพอง
แสดงความภูมิใจในความเกงกาจของตนที่สามารถขมขี่จัดการ
กับโลกและเพ่ือนรวมโลกอยางน้ันได จนไปๆ มาๆ ลงทายมนุษย
ก็หมิ่นเหมจะกลายเปนผูทําลายโลก พรอมท้ังทําลายตัวเอง 

ถาเปนอยางน้ี มนุษยก็จะสูสัตวอ่ืนหลายชนิด แมท่ีเปนอยู
ดวยสัญชาตญาณไมได มนุษยนาจะเรียนรูจากสัตวอ่ืนท่ีอยูใน
โลกแหงความมีสวนรวมอยางพึ่งพาและเก้ือกูลกัน และพัฒนาตน
ข้ึนไป เพ่ือใชความสามารถในแนวทางของการสรางสรรคเชนน้ัน 

ในทางพระพุทธศาสนา บางครั้งพระพุทธเจาทรงเปรียบ
ชีวิตของพระภิกษุท่ีฝกฝนพัฒนาตนดี วาจะมีความสัมพันธกับ
ประชาชน เหมือนดังผ้ึงท่ีแสวงหานํ้าหวานจากเกสรดอกไม ดัง
พุทธพจนวา 

“เหมือนดังว่าแมลงผ้ึง (เที่ยวบินไปในหมู่ไม้) ไม่ทํา
ให้ดอกไม้ก็ดี สีและกล่ินของดอกไม้ก็ดี ต้องชอกช้ํา
เสียหาย นําเอาแต่น้ําหวานบินไป ฉันใด มุนีก็พึงจาริก
ไปในถ่ินชาวบ้าน ฉันนั้น” (ธรรมบท คาถาที่ ๔๙) 
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นอกจากไมทําใหดอกไมพรอมท้ังสีและกล่ินชอกช้ําเสียหาย
แลว ยังชวยใหตนไมเจริญงอกงามแพรขยายพันธุออกไปอีกดวย 

คติแหงการสัมพันธอยางไดประโยชนแกตน โดยไมเบียด  
เบียนกอความเสียหายแกคูสัมพันธ และยังกอผลเกื้อกูลกันดวย
น้ี ควรจะเปนหลักการพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางมนุษย
กับส่ิงแวดลอม หรือพูดใหถูกตองวา ระหวางมนุษยกับสัตวส่ิง
อ่ืนท่ีอยูรวมกันในโลกน้ี  

น้ีคือลักษณะท่ีแทของชีวิตมนุษยท่ีพัฒนาแลว 
ตอน้ีไป เครื่องวัดระดับการพัฒนาของมนุษย ตองมิใชเปน

เพียงการมีความสามารถมากข้ึนๆ ในการท่ีพิชิตเอาชนะครอบงํา 
และจัดการกับสัตวส่ิงอ่ืนท้ังหลายท่ีเปนเพ่ือนหรือเปนสวนรวม
ในระบบของธรรมชาติ เพราะอันน้ันเปนเพียงความสามารถของ
ศัตรูคูปรปกษท่ีจะขมเหงทํารายหรือเอาเปรียบกัน 

เครื่ อง วัดการพัฒนาของมนุษย ท่ีแทจริ ง  คือ  การมี
ความสามารถมากย่ิงขึ้นๆ ในการทําใหความเปนอยูรวมกัน
ระหวางมนุษยและสัตวส่ิงท้ังหลายเกื้อกูลเอ้ือประโยชนแกกัน
มากขึ้น เบียดเบียนกันนอยลง และทําใหโลกอุดมสมบูรณงดงาม 
เหมาะแกการอยูอาศัยอยางผาสุกมากยิ่งขึ้น 

แนนอนวา อยางหลังน้ีทําไดยากกวาอยางแรก ยากกวา
มากทีเดียว น่ีแหละจึงจะเปนเครื่องแสดงถึงการพัฒนาและการ
มีความสามารถท่ีแทจริง 

ระบบความสัมพันธน้ีจะตองจดจาํโดยตระหนักวาเปนเรือ่ง
สําคัญอยางยิ่ง  



๑๙๘ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ท้ังน้ีเพราะวา ระบบความสัมพันธน้ี เมื่อลงตัวแลว มันก็
เปนทิฏฐิ และเปนรากฐานท่ีกําหนดวิถีแหงอารยธรรมของ
มนุษยชาติท้ังหมด เหมือนดังท่ีแนวความคิดท่ีมุงพิชิตธรรมชาติ
ไดเปนรากฐานของอารยธรรมมนุษยท่ีเปนมาถึงปจจุบัน โดย
เฉพาะท่ีอยูภายใตการนําหรืออิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก 

ฉะน้ัน จึงจะตองตราไวเปนจุดกําหนดแหงการเริ่มตนใหม 
เมื่อสํานึกรูวาอารยธรรมไดดําเนินมาผิดพลาด ก็ตองปรับวิถีแหง
อารยธรรมน้ันใหม อารยธรรมน้ันดําเนินมาบนรากฐานแหง
แนวความคิดความเชื่อหรือทิฏฐิใด ก็ละเลิกเปล่ียนแนวความคิด
ความเชื่อหรือทิฏฐิน้ัน แลววางรากฐานกันใหม 

ระบบความสัมพันธเกาท่ีจะตองถูกยกเลิกไป คือ ความ
เชื่อถือและมุงมั่นวา มนุษยมีสถานะตางหากเปนคนละฝายกับ
ธรรมชาติ มนุษยจะอยูดีบรรลุความสุขสมบูรณไดก็ตอเมื่อ
สามารถเอาชนะ ครอบงํา และจัดการเอาธรรมชาติมารับใช
สนองความตองการของตนไดตามปรารถนา 

ระบบความสัมพันธท่ีถูกตองของมนุษยท่ีพัฒนาแลวคือ 
การยอมรับความจริงวา มนุษยเปนสวนรวมอยูในระบบการดํารง
อยูและความสัมพันธของธรรมชาติ มนุษยพึงพัฒนาตนใหมี
ความสามารถมากย่ิงขึ้นไป ในการท่ีจะชวยใหมนุษยและสัตวส่ิง
อ่ืนท้ังหลายท่ีเปนสวนรวมในธรรมชาติน้ัน เอ้ืออํานวยประโยชน
เกื้อกูลแกกัน มีการเบียดเบียนกันนอยลงๆ ภายในโลกท่ีมีสภาพ
อุดมสมบูรณ เหมาะแกการเปนอยูอยางผาสุกยิ่งขึ้น 

พูดดวยสํานวนเกาวา พัฒนาใหมนุษยสามารถไดรับ
ประโยชนจากธรรมชาติ โดยธรรมชาติแวดลอมก็ดีขึ้นดวย  
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อยางนอยก็ใหมนุษยไดประโยชน โดยไมทําใหธรรมชาติ
แวดลอมเสียหาย 

การศึกษาจะตองพัฒนาคนเขามาสูระบบความสัมพันธน้ี
ในฐานะเปนปจจัยสรางสรรคตัวเอก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และระบบการตางๆ ของสังคม
จะตองตั้งอยูบนฐานของระบบความสัมพันธน้ี และเปนปจจัยท่ี
สนองความมุงหมายของระบบความสัมพันธน้ี 

กระแสการพัฒนาสองสายมาบรรจบประสาน  
เมื่อการพัฒนาคนเดินไปถูกทาง 

เมื่อทําความเขาใจกันอยางน้ีแลว ก็นําเอาแนวความคิดท่ี
ปรับเปล่ียนใหมแลว มาใชปฏิบัติประสานกับองคประกอบใน
ก า ร พัฒนา ท่ี เ ติ ม ป จ จั ย ใ ห ค ร บ  ๓  อย า ง แ ล ว  ก็ จ ะ มี
กระบวนการพัฒนาท่ีสมบูรณขึ้น ดวยการปรับปรุงส่ิงท่ีมีมาจาก
ระบบเกาน้ันเอง คือ  

๑. Environment/ส่ิงแวดลอม ซึ่งมีปญหาที่เกิดจาก
ปจจัยสําคัญ ไดแก 

๑)  population คือ ประชากร   
๒) depletion คือ ความรอยหรอของทรัพยากร หรือการใช

ของดีของโลกใหหมดไป   
๓) pollution คือ มลภาวะ หรือการระบายของเสียใส

ใหแกโลก   
สาม “-tion” น้ี เมื่อแกปญหาดวยฐานความคิดใหม วิธี

จัดการเปล่ียนแปลงไป ก็ชวยใหบรรลุเปาในการแกปญหาไดจริง  



๒๐๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

๒. Development/การพัฒนา ซึ่งหมายถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจ (economic development) ก็ตกลงวามีองคประกอบ
ในการพัฒนา ๓ อยางตามเดิม คือ 

๑)  วิทยาศาสตร   
๒)  เทคโนโลยี   
๓) พฤติกรรมเศรษฐกิจ ในการผลิต ในการบริโภค และใน

การแจกจายกระจายรายได เปนตน  
การพัฒนาดานน้ี เทาท่ีผานมา ไดเปนตัวการที่ทําใหเกิด

ปญหาแกขอท่ี ๑. (คือ ส่ิงแวดลอม/environment) ซึ่งถาปลอย
ใหเปนไปอยางน้ัน ก็จะนําใหเกิดความพินาศท้ังแกโลกของ
ธรรมชาติและโลกของมนุษยเอง จึงจะตองมีการปรับเปล่ียนใหม
ใหการปฏิบัติในเรื่องเหลาน้ี ไมวาจะเปนการใชประโยชนก็ดี การ
แกปญหาจากปจจัยเหลาน้ันก็ดี และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ก็
ดี  เชนการดําเนินมาตรการในการอนุรักษ  (conservation) 
เปนไปตามรากฐานความคิดใหม ซึ่งจะสําเร็จได ก็ตองมีปจจัย
ตัวท่ี ๓ ในขอตอไป เขามารวมในกระบวนการพัฒนาน้ัน 

๓. Human  development/การพัฒนามนุษย (ภาวนา) 
ซึ่งจะตองมีการพัฒนาใหครบท้ัง ๓ ดาน คือ 

๑) ดานพฤติกรรมและวิธีใชชีวิต ตลอดจนการทํามาหา
เล้ียงชีพ เปนระดับท่ีปรากฏตัวของการแกปญหา   

๒) ดานจิตใจ เชน พัฒนาคุณธรรม ความเขมแข็งมั่นคง
ของจิตใจ และสภาพจิตใจท่ีดีงาม รวมท้ังความสุข   

๓) ดานปญญา หรือปรีชาญาณ คือความรูความเขาใจ
ตางๆ รวมท้ังแนวความคิด ทัศนคติ และคานิยม 
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ในการพัฒนาท่ีผานมา ก็เห็นไดชัดวา เมื่อไมพัฒนาคน ก็
ทําใหเกิดปญหาเพ่ิมขึ้นมาโดยไมเขาเรื่อง เปนปญหาหยาบซอน
ขึ้นมาบนปญหาระยะยาวท่ีเกิดขึ้นอยูแลวจากการพัฒนาแบบ
เกา ซึ่งมีรากฐานความคิดท่ีผิดน้ัน  

ดังไดยกตัวอยางตอนท่ีทานจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เริ่ม
ยุคพัฒนาสมัยใหมขึ้น แลวมีความเขาใจกันท่ัวไป แมแตตามวัด
วาอารามท้ังหลายวา จะเจริญพัฒนา ตองตัดปาโคนตนไมท้ิงไป 
และสรางตึกสรางถนนทําพ้ืนคอนกรีตขึ้นมาแทน ดังท่ีเคยพูดถึง
วัดฝงธนบุรี ที่ทานเจาอาวาสบอกวาเราจะตองพัฒนากัน วัดเรา
มีตนไมเปนปา ลาหลัง ไมเจริญ ก็เลยตัดตนไมเปนการใหญ อัน
น้ันก็เปนเพราะวา คนเราไมไดรับการศึกษาเพียงพอ เราพัฒนา
คนไมทัน  

การพัฒนาประเทศที่ผานมาน้ัน เกิดปญหาจากการไมได
พัฒนาคนมากมาย คนไมรูไมเขาใจ ก็ทําไปเพียงดวยความ
ตองการท่ีจะใหมีวัตถุเสพพร่ังพรอม เปนตน ก็วุนวายไปหมด 
อยางท่ีไดปรากฏปญหาผุดโผลตามกันมา 

การพัฒนาของประเทศไทยในยุคพัฒนาท่ีผานมา ไมใชจะ
ไมมีผลดีเสียเลย แตถาเรามีความรูชัดเจนเขาใจดี เราควรทําให
ดีถึงขั้นแกไขการพัฒนาท่ีผิดพลาดของยุคสมัยในโลกได การ
พัฒนาของไทยในยุคท่ีผานมาน้ัน จึงเปนบทเรียนท่ีดี ท่ีไมควรให
เกิดซ้ํา และควรเรียนรูใหไดประโยชนมาใชในการพัฒนาตอไปดวย  

วาโดยสรุป การพัฒนาดังกลาวเกิดขึ้นบนฐานท่ีผิดพลาด 
๓ ระดับ คือ 



๒๐๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

๑) เปนไปตามกระแสการพัฒนาแบบไมยั่งยืน ซึ่งมี
รากฐานความคิดท่ีผิดพลาด ตามอยางประเทศท่ีพัฒนาแลว
ท้ังหลาย 

๒) ดําเนินการพัฒนาดวยการกระตุนแรงจูงใจท่ีไมถูกตอง 
เน่ืองจากผูนําหรือผูบริหารประเทศไมเขาใจเพียงพอตอปจจัยท่ี
ทําใหเกิดการพัฒนาในประเทศท่ีพัฒนานําหนามากอน จับเหตุ
ปจจัยมาผิดพลาด (ประเทศพัฒนาแลวเอง ก็ไมเขาใจปจจัยแหง
การพัฒนาในสังคมของตนเองชัดเจน ไมรูจักตัวเองแทจริง) 

๓) ประชาชนเขารวมกระบวนการพัฒนา โดยไมมีการ 
ศึกษา ท่ีจะเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะเปนปจจัยท่ีดีในกระบวนการ  
พัฒนาน้ัน คือไมไดพัฒนาคนใหพรอม หรือสอดคลอง 

เมื่อพูดรวมๆ  ปญหาสําคัญอยู ท่ีการพัฒนาคน  ถามี
การศึกษาจริง และพัฒนาคนไดถูกตอง ก็แกความผิดพลาดได
ท้ัง ๓ ระดับ โดยเฉพาะในระบบประชาธิปไตยท่ีประชาชนเปน
ผูปกครองประเทศ นําชะตากรรมของสังคมเอง การพัฒนาคน
ยอมเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่ง  

การพัฒนาคนน้ันตองทํา ๓ ดาน คือ  
ด้านที่ ๑ พฤติกรรม ไดแก วินัย การทํามาหาเล้ียงชีพ และ

วิธีปฏิบัติในการผลิตเสพบริโภคแบงปนและอยูรวมกับสิ่งแวดลอม  
ด้านที่ ๒ จิตใจ ไดแกคุณธรรม ความรูสึก แรงจูงใจ และ

สภาพจิตใจ เชน ความสุข ความพอใจ ความสดชื่นเบิกบาน 
ด้านที่ ๓ ปัญญา หรือปรีชาญาณ ความรูเขาใจเหตุผล การ

เขาถึงความจริง รวมท้ังความเชื่อถือ ทัศนคติ คานิยม และ
แนวคิดตางๆ  
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เมื่อพูดถึงจุดน้ี วัฒนธรรม (culture) ก็เขามา และ ณ จุดน้ี 
แหละ คือ ดวยการศึกษาท่ีบูรณาการทั้ง ๓ ดานอยางน้ี ก็จะเกิด
การพัฒนาคนอยางเปนองครวม ซึ่งจะทําใหการพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม (cultural development) เขามาบรรจบกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) ประสานขอเสนอ 
๒ ฝาย ใหมาสอดคลองเสริมเขากันได คือ การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม (cultural development) ท่ีเปนขอเสนอของยูเนสโก 
(UNESCO) ซึ่งองคการสหประชาชาติประกาศเปนทศวรรษโลก
เพ่ือการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม (World Decade for Cultural 
Development) ท่ีเรากําลังอยูระหวางน้ี (๒๕๓๑ ถึง ๒๕๔๐) กับ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) ท่ีเปนขอเสนอ
ของกรรมาธิการโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (World 
Commission on Environment and Development) 

ท่ีพูดน้ีหมายความวา เมื่อการจัดระบบความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาคนดวยการศึกษาอยางถูกตอง เขา
มาประสานกัน ก็จะทําใหการพัฒนาแนวใหมตามขอเสนอของ
ท้ังสองสายในสหประชาชาติมาบรรจบกันได  

กอนผานไป ขอย้ําอีกทีวา แนวคิดในการพัฒนาแบบน้ี  
๑. ไมใชเปนปรัชญาแหงการมัวเมาตามใจตนเอง ท่ีเนน

การเสพหรือบริโภคนิยม อยางพวกท่ีเห็นวามนุษยตองเห็นแกตัว 
แกไขไมได ซึ่งเปนปรัชญาสุดโตงไปขางหน่ึง 

พวกตามใจตัวเอง ก็คือลัทธิเสรีนิยมสุดโตงหรือเลยเถิด อยาง
พวกทุนนิยมเสรี ท่ีกําลังแผอิทธิพลไปครอบคลุมท่ัวโลก ทําให
ประชาชนตกอยูภายใตการครอบงําของระบบการแยงชิงผลประโยชน 
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๒. ไมใชเปนปรัชญาแหงการบังคับคนใหเปนอยางเดียวกัน 
แตยอมรับความแตกตางหลากหลายของมนุษย ในระดับตางๆ 
ของการพัฒนา โดยมีจุดรวมอันหน่ึงอันเดียวอยูท่ีหลักการสําคญั
ท่ีสุด คือการท่ีจะตองพัฒนาตัวเองของมนุษยอยูเสมอ 

สังคมนิยมอยางคอมมิวนิสตน่ีไมไดพัฒนาคน แตจะ
บังคับคนใหเปนอรหันตปลอม คือจะบังคับปุถุชนใหเปนอยูอยาง
พระอรหันต เชนจะใหอยูงายๆ กินนอยๆ ไมตองแตงตัวหรูหรา 
แตงตัวเหมือนกันหมด ไมมีของฟุมเฟอย แตตัวคนน้ันเปนปุถุชน
ไมไดพัฒนา ก็ตองเปนอยูดวยความฝนใจ เพราะฉะน้ันพอปลอยก็
เลยพลิกตีกลับสุดเหว่ียง เมากันเต็มท่ี น้ีคือการไมพัฒนามนุษย  

เมื่อวาโดยหลักการพ้ืนฐาน สังคมนิยมคอมมิวนิสตตาง
จากพระพุทธศาสนา ในขอสําคัญ คือ 

๑) ไมยอมรับความแตกตางหลากหลายของมนุษย แตจะ
ใหคนเปน และเปนอยู อยางเดียวกันหมด 

๒) จะใหคนเปน และเปนอยู อยางเดียวกันน้ัน ดวยวิธี
บังคับ โดยใชกรอบทางวัตถุและสังคม ไมพัฒนาคน  

๓) กําหนดวิถีชีวิตแบบหนึ่งแบบเดียว ไมใหทางเลือก
สําหรับมนุษย ท่ีตางกัน ท้ังโดยระดับการพัฒนา และ
โดยจริตอัธยาศัย 

สวนพระพุทธศาสนายอมรับความแตกตางหลากหลายใน
หมูมนุษย โดยสัมพันธกับการพัฒนามนุษย และใหมีทางเลือก
ในวิถีชีวิตสําหรับบุคคล ท่ีแตกตางหลากหลาย และอยูในระดับ
การพัฒนาตางๆ กันน้ัน โดยมีแกนกลางของระบบท้ังหมดอยูท่ี
การพัฒนาคน ซ่ึงใชวิธีฝก ไมใชบังคับ แตก็มิใชปลอยอยางไรก็ได 
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สรุปวา องคประกอบคือการพัฒนาคนน้ี ขาดไปในการ
พัฒนาแบบท่ีผานมาแลวทุกฝาย ไมวาจะเปนฝายทุนนิยม หรือ
สังคมนิยม ฝายหน่ึงใชสภาพทางวัตถุบังคับคนใหอยูเรียบงาย 
อีกฝายหน่ึงกระตุนเราใหสนองความตองการเสพวัตถุใหเต็มท่ี  

ท่ีแยกกันเปน ๒ ลัทธิ ท้ังสังคมนิยมคอมมิวนิสต และทุน
นิยมเสรี ลวนเปนลัทธิท่ีตั้งอยูบนฐานความคิดอันเดียวกันอยาง
ท่ีวามาแลว เชนเปนวัตถุนิยมดวยกัน พระพุทธศาสนาไมใชวัตถุ
นิยมท้ังสองแบบน้ัน และก็ไมใชปรัชญาแหงความสุดโตงทางจิต 
เรื่องน้ีชาวพุทธเองก็ตองระวังใหมาก บางทีก็ไปประณามหยาม
หยันคนท่ีเขาอาศัยสามิสสุข โดยท่ีตัวเองไมรูหลักการพัฒนา 

๓. ไมใชลัทธิเสแสรง หรือหลอกตัวเอง คนบางพวกไมอยู
กับความเปนจริง แตปฏิบัติหรือแสดงตัวใหอยูในสภาพชีวิตท่ี
เกินเลยกวาระดับการพัฒนาของตน คือเกินกวาความเปนจริงท่ี
ไดท่ีถึง โดยทําไปเพียงดวยความยึดถือ ก็เลยกลายเปนความ
ผิดพลาด หรือเปนการหลอกตัวเอง เชนชาวพุทธท่ีปฏิบัติหรือ
ดําเนินชีวิตดวยความยึดมั่นในความไมยึดมั่น ซึ่งกลายเปน
ความไมยึดมั่นท่ีไมเปนจริง 

ในการปฏิบัติท่ีถูกตอง จะตองยอมรับความจริงแหงการ
ดําเนินชีวิตตามระดับแหงการพัฒนาของตน พรอมกับพยายาม
ปฏิบัติกาวหนาสูสภาพชีวิตในระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นไป โดยมี
ความสํานึกหรือรูตระหนักอยูวา ตนทําเชนน้ัน เพ่ือเปนการ
ฝกฝนพัฒนาตน 
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เมื่อไมใชท้ังสามอยางน้ีท้ังหมด จึงจะเปนทางสายกลาง ซึ่ง
มนุษยท่ีแตกตางหลากหลาย สามารถเลือกวิถีชีวิตท่ีเหมาะกับ
ตนไดโดยเสรี ระหวางท่ีพัฒนาตนเองอยูในระดับตางๆ กัน โดยมี
จิตสํานึกท่ีจะพัฒนาตนสูสภาพชีวิตท่ีดีงามย่ิงๆ ข้ึนไปตลอดเวลา 

เมื่อมนุษยไดพัฒนาตนเองอยางน้ีแลว มองอีกแงหน่ึงใน
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมโลก เขาก็จะเปนมิตรกับสรรพ
สัตว เริ่มแตมนุษยดวยกัน  

มนุษยกับสัตวอ่ืนท้ังหลายน้ัน ทางพระพุทธศาสนาถือวามี
ฐานะเทาเทียมกันในแงวารวมกฎธรรมชาติแหงไตรลักษณ มีการ
เกิดแกเจ็บตาย ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ดังน้ัน เมื่อวาตาม
ความจริงพ้ืนฐาน สัตวท้ังปวงจึงเปนมิตรกันในแงน้ันอยูแลว คือ
รวมกฎธรรมชาติอันเดียวกัน แตเมื่อมนุษยพัฒนาตนขึ้นมา จนมี
ปญญามีคุณธรรมเปนตนแลว มนุษยจึงจะเปนผูสมควร หรือ
พรอมท่ีจะปกปองพิทักษสัตวท้ังหลายได  

ปญหาของมนุษยปจจุบันน้ีก็คือ ทําอยางไรจะใหเราหัน
กลับจากการทําลายธรรมชาติ มาปกปองพิทักษธรรมชาติ 
มนุษยท่ีจะสามารถปกปองคุมครองธรรมชาติน้ัน ตองเปนมนุษย
ท่ีไดรับการพัฒนา มิฉะน้ัน เขาก็ไมสามารถไปปกปองคุมครอง
ธรรมชาติได ขอท่ีวาน้ีเปนแนวความคิดอยางหนึ่งท่ีจะตองถือ
เปนสําคัญ  

แมแตในหมูมนุษยดวยกัน คนไหนไดพัฒนาตนแลว มี
คุณธรรม มีเมตตากรุณา มีปญญา จึงจะสามารถคุมครองเพ่ือน
มนุษยดวยกันได และเขาก็จะสามารถคุมครองเพื่อนสัตวพืช
ท้ังหลายไดดวย   
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ท่ีวามาท้ังหมดน้ี  เปนการพูดเกี่ยวกับรากฐานทาง
ความคิด ตอไปน้ีจะพูดถึงขั้นปฏิบัติการในการแกปญหาน้ัน และ
ในการท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

วิธีแกปญหาเบื้องตน ที่เขาสูแนวทาง 
การแกปญหาจะตองเปนระบบและเปนกระบวนการ และ

เปนการแกปญหาแบบท่ีสมัยใหม เขาเรียกวาบูรณาการ 
(integrated) และเปนองครวม (holistic) โดยมีองคประกอบท่ี
ประสานกันครบถวนเปนบูรณาการ และสัมพันธกันถูกตองพอดี
ท่ัวตลอดท้ังองครวม จึงจะทําใหเกิดภาวะสมดุลหรือดุลยภาพได  

การแกปญหาแบบองครวมหรือบูรณาการใหมีดุลยภาพน้ี 
ท่ีจริงไมใชอะไรหรอก ก็คือความพรั่งพรอมแหงเหตุปจจัยหรือ
องคประกอบเทาน้ันเอง ตามหลักพุทธศาสนา ถาไมพูดถึงคําวา
บูรณาการหรืออะไรตออะไรใหยุงไป ก็พูดเพียงงายๆ วา เมื่อ
ปจจัยหรือองคประกอบพรั่งพรอมแลว ผลท่ีตองการก็เกิดขึ้น  

เพราะฉะน้ัน หนาท่ีของมนุษย คือทําเหตุปจจัยใหพรอม 
พอองคประกอบและเหตุปจจัยพรอมถึงท่ีแลว ผลก็เกิดเองโดย
มนุษยไมตองเรียกรอง  ดังตัวอยางท่ียกบอยๆ วา แมไกจะฟกไข 
แตไปยืนอยูขางนอก ไมขึ้นกกไข แมจะเรียก แมจะรองอยางไรก็
ตาม ลูกไกก็ไมออกมา ถาจะทําใหถูกตอง แมไกก็ขึ้นไปนั่งกกไข 
พอถึงเวลา ลูกไกเปนตัวแลว ก็เอาจะงอยปากจิกเปลือกไข
ออกมาเอง เพราะฉะน้ัน เมื่อแมไกทําเหตุปจจัยพรั่งพรอมแลว 
แมไมเรียกรองผล ผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปจจัยน้ันเอง  

อันน้ีเปนหลักพระพุทธศาสนา อุปมาเรื่องแมไกกกไขน้ัน
เปนคําตรัสของพระพุทธเจา (องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๘/๑๒๖) อาตมายกมาอาง  
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อยางไรก็ตาม ระบบการแกปญหาน้ีเปนระบบใหญ และ
ดังไดกลาวไวแลววา ปาฐกถาคร้ังน้ีไมมีเวลาพอท่ีจะพูดใหลึกลง
ไปในเร่ืองของพระพุทธศาสนา เพราะตองใชเวลามากมายทํา
ความเขาใจกับส่ิงท่ีเปนมาแลวกอน เพราะฉะน้ัน การพูดถึงเรื่อง
ของพระพุทธศาสนาในท่ีน้ี จึงเหมือนเปนเพียงบทนําเทาน้ัน  

เมื่อยังไมเขาสูกระบวนการแกปญหาแบบพุทธโดยตรง ท่ี
เปนการพัฒนาแบบบูรณาการเต็มระบบ ก็ขอพูดในเชิงแทรก
เปนวิธีแกปญหาในระหวางไปพลางกอน  

วิธีแกปญหาแบบไมเต็มท้ังระบบน้ี ไมซับซอน เปนการ
แกปญหาทั่วๆ ไป ในวงกวาง หรือในขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งยังเปนการ
พัฒนาแบบแยกสวน ในขอบเขตของ 

๑. ทาทีตอธรรมชาติ   
๒. พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ  
๓. การสรางสรรคใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

๑) ทาทีตอธรรมชาต ิ
 ถาเรามีทาทีตอธรรมชาติถูกตอง เปนไปในทางท่ีดี ก็จะ

พลิกผันพฤติกรรมใหเปล่ียนไป ทาทีตอธรรมชาติท่ีถูกตองเปน
อยางไร  พระพุทธศาสนามองธรรมชาติอยางไร  วาโดย
สาระสําคัญ  

๑. พระพุทธศาสนามองธรรมชาติเปนท่ีรื่นรมย สอนให
มองเห็นและชื่นชมในความงามของธรรมชาติ ใหอยูรวมดวยดี
กับธรรมชาติโดยมีความสุข ใหมีใหจัดสรรถิ่นอาศัยใหเปนรมณีย 
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จะเห็นไดวา ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาเต็มไปดวย
คําบอกเลาและบรรยายแบบน้ี ในเรื่องเวสสันดรชาดกก็บรรยาย
ความงามของปาไว ในเถรคาถาก็มีคํากลาวรอยกรองของพระ
อรหันตท่ีทานไปอยูปาและมองธรรมชาติดวยความชื่นชม แลว
บรรยายความงามและความรูสึกสดชื่นผองใสเปนสุขเอาไว มี
มากมาย อาตมาเคยเอามาอานใหท่ีประชุมบางแหงฟง แตวันน้ี
ถาจะเอามาอาน ก็จะกินเวลามาก จะยกตัวอยางมาใหฟงเพียง 
๒-๓ คาถา โปรดลองฟงดังน้ี 

“นกยูงทั้งหลาย มีขนเขียว ขนคองาม หงอนงาม พา
กันรํ่าร้องอยู่ในป่าการวี นกยูงเหล่านั้นระเริงร้องท่าม  
กลางลมหนาว อันเจือด้วยฝน ย่อมปลุกบุคคลผู้เจริญ
ฌานที่หลับอยู่ให้ต่ืนจากการพักผ่อน” (ขุ.เถร.๒๖/๑๕๙/๒๖๕) 

อีกแหงหน่ึงวา  

“เมื่อใด กลองคือเมฆอันฉํ่าด้วยสายฝน คํารนร้องอยู่
โดยรอบในท้องนภา อันเป็นมรรคาสัญจรแห่งฝูงนก 
ภิกษุไปเพ่งพิจารณาธรรมอยู่ที่เงื้อมเขา (เมื่อนั้นคือสุข
สันต์เยี่ยมยอด) จะหาความยินดีใดเกินกว่านั้นเป็นไม่
มี” (ขุ.เถร.๒๖/๓๖๙/๓๔๕) 

ลองฟงอีกสัก ๑ คาถา  

“ภูเขาสูงตระหง่านเทียมเมฆ เขียวทะมึน มอง
เหมือนดังปราสาท มีเสียงช้างร้องก้องกัมปนาท น่า
ร่ืนรมย์ยิ่งนัก ทําใจเราให้ยินดี” (ขุ.เถร.๒๖/๓๙๘/๔๑๐) 



๒๑๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ขอยกมาเปนตัวอยางเพียงเทาน้ี สาระในเร่ืองน้ี ขอพูด
เพียงส้ันๆ วา ขอหน่ึงคือ มองธรรมชาติดวยความรูสึกรื่นรมยชื่น
ชมความงาม และมีความสุขในการอยูกับธรรมชาติ ถาคนทั่วไป
มีทาทีไดเพียงขอท่ี ๑ เทาน้ีก็แกไขปญหาไปไดเยอะแลว  

ตอนน้ีขอแทรกนิดหน่ึง เราบอกวาเราจะอนุรักษธรรมชาติ 
เราจะอนุรักษธรรมชาติไดอยางไร ก็บอกวาตองรักธรรมชาติ 
แลวจะรักธรรมชาติไดอยางไร ลองพิจารณาตามระบบเหตุปจจัย 
จะรักธรรมชาติไดอยางไร ตอนน้ีแหละตันแลว  

เวลาน้ีมีการโฆษณากันใหญ จะใหรักธรรมชาติอยางน้ัน
อยางน้ี แตไมมีความชัดเจนวาจะรักธรรมชาติไดอยางไร คําตอบ
อยู ท่ี น่ี  คําตอบคือ  ตองใหมนุษยมีความสุขในการอยูกับ
ธรรมชาติ พอมนุษยมีความสุขในการอยูกับธรรมชาติปบ เขาก็
รักธรรมชาติเองเลยทันที ไมตองไปบอก ไมตองไปบังคับ ไมตอง
ไปชักชวน ไมตองไปชักจูงใหเสียเวลา ไมตองไปแนะนําหรอก 
คนไหนมีความสุขในการอยูกับธรรมชาติ เขาก็รักธรรมชาติเอง  

ธรรมะในพระพุทธศาสนา เปนระบบเหตุปจจัยท้ังน้ัน ทาน
บอกวา ถาอันน้ีมีแลว อันน้ันก็ตามมาเอง ไมตองไปเรียกรอง 
เพราะฉะน้ัน เราตองทําตามระบบเหตุปจจัย ถาจะอนุรักษ
ธรรมชาติ ก็ตองรักธรรมชาติ จะรักธรรมชาติ ก็ตองมีความสุขใน
การอยูกับธรรมชาติ เพราะฉะน้ัน จะตองใหการศึกษาท่ีสอนให
มนุษยอยูเปนสุขกับธรรมชาติ ตองมีวิธีการเบ้ืองตนท่ีหัดกัน
ตั้งแตเด็ก ใหรูจักเปนสุขในการอยูกับธรรมชาติ แลวเด็กก็จะ
เติบโตข้ึนพรอมกับความรักธรรมชาติเอง อันน้ีเปนทาทีท่ี ๑  
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๒. มองส่ิงท้ังหลายในธรรมชาติ วาเปนเพ่ือนรวมกฎ
ธรรมชาติอันเดียวกัน เหมือนอยางคําท่ีชาวพุทธกลาวอยูเสมอ
วา สพฺเพ สตฺตา สัตวท้ังหลายท้ังปวงท่ีเปนเพ่ือนเกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดท้ังส้ิน คือเปนเพ่ือนรวมกฎธรรมชาติอันเดียวกัน จึง
ตองมีเมตตาปรารถนาดี มีไมตรีตอกัน ขอน้ีเปนเหตุเปนผลในตัว  

เราตองมี เมตตาเพราะอะไร  ก็ เพราะวาเรารวมกฎ
ธรรมชาติเดียวกัน เกิดแกเจ็บตายเหมือนกัน เปนไปตามอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา เหมือนกัน เรามองธรรมชาติอยางน้ี ก็มองอยาง
เปนเพ่ือนรวมสุขรวมทุกข จึงมีเมตตาไมตรีตอกัน   

๓. มองธรรมชาติโดยสัมพันธกับการพัฒนาตนของมนุษย
วาธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมท่ีมีคุณคา เอ้ือตอการพัฒนาตน
ของมนุษย เชน สภาพรมณีย ถิ่นสถานท่ีสงัดวิเวก ชวยโนมนอม
จิตใหสงบ เปนสมาธิ  ภาพของส่ิงท้ังหลายท่ีดํารงอยูตาม
ธรรมชาติ เกื้อหนุนใหปญญามองเห็นความจริงของโลกและชีวิต 
ดังจะเห็นวา ในการพัฒนาตนของพระภิกษุ ทานสนับสนุนให
พระไปอยูปา เอาธรรมชาติแวดลอมเปนปจจัยเกื้อกูลในการ
พัฒนาตนของมนุษย  

เมื่อเราถือวาธรรมชาติแวดลอมเปนปจจัยเกื้อกูลในการ
พัฒนาตนของมนุษย มีสวนอยูในระบบการพัฒนาตนของมนุษย 
มันก็มีความสําคัญและมีคุณคาอยางสูง  

สามขอน้ีเปนทาทีตอธรรมชาติแบบพ้ืนๆ ยังไมลงถึง
รากฐานทางความคิด แตก็เปนประโยชนไมนอยตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  
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ทาทีท่ีมนุษยควรจะมีตอธรรมชาติ ๓ ประการ ตามหลัก
พุทธศาสนาน้ี ขอย้ําอีกทีหน่ึง  

๑. มองเห็นธรรมชาติท่ีรื่นรมย ชื่นชมความงาม มีความสุข
กับธรรมชาติ มีและจัดถิ่นท่ีอาศัยใหเปนรมณีย 

๒. เห็นพืชพันธุมนุษยสัตวท้ังหลายในธรรมชาติเปนเพ่ือน
รวมกฎธรรมชาติอันเดียวกันกับตน จะตองมีเมตตา
ไมตรีกัน   

๓. มองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมท่ีมีคุณคา เกื้อกูลตอ
การพัฒนาตนของมนุษย   

ทาทีเหลาน้ีจะทําใหพฤติกรรมตอธรรมชาติแวดลอมพลิก
เปล่ียนจากความเปนปฏิปกษ ท่ีจะพิชิต ขมเหง รังแก เอาเปรียบ
ธรรมชาติ มาสูความเปนมิตร ความเกื้อกูล และอยูรวมกันดวยดี  
๒) พฤติกรรมเศรษฐกิจ 

ขอตอไป คือพฤติกรรมเศรษฐกิจ พฤติกรรมเศรษฐกิจน้ี 
เมื่อคนมีทาทีท่ีถูกตองตอธรรมชาติ ก็แกปญหาไปไดมากมาย
แลว แตก็ยังไมหมด   

พฤติกรรมเศรษฐกิจ เมื่อหลักพระพุทธศาสนาเขามา
สัมพันธแลว ไมวาจะเปนการผลิต การบริโภค หรือการวิภาค
แบงปนกระจายรายได อะไรก็ตาม ก็จะเร่ิมตนจากจุดยืนท่ีตัว
มนุษยวา จะตองมีความรูจักประมาณกอน  

ความรูจักประมาณ หรือความรูจักพอดีน้ี ทางพระเรียกวา 
มัตตัญุตา เชน รูจักพอดีในการบริโภคอาหาร ก็เปนโภชเน  
มัตตัญุตา   
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หลักการฝกหรือพัฒนาคนในพระพุทธศาสนา เบ้ืองตนพอ
มีคนเขามาบวชพระ ก็ตองเริ่มทันที ใหมีโภชเนมัตตัญุตา พระ
สมัยกอนตองทอง ปฏิสังขา-โย ทุกองค แตสมัยน้ีไมคอยทอง  

ปฏิสังขา-โย น้ันแปลวา ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว จึง
ฉันภัตตาหาร จึงครองจีวร จึงใชปจจัยส่ีแตละอยาง สําหรับ
อาหารก็ใหพิจารณาวา ท่ีเราบริโภคอาหารน้ี ไมใชมุงเพ่ือเห็นแก
เอร็ดอรอย ไมใชเพ่ือแสดงฐานะอวดโกกัน ไมใชเพ่ือจะสนุก  
สนานมัวเมา แตเพ่ือจะไดเปนเคร่ืองหลอเล้ียงชีวิต ใหรางกายมี
สุขภาพดี เปนอยูผาสุก เมื่อเรามีรางกายดีอยูผาสุกแลว ก็จะได
ไปศึกษา ทํากิจกรรมท่ีดีงาม ทําหนาท่ีการงานของตนไดดวยดี  

การพิจารณาอยางน้ี เปนการฝกใหมีปญญารูจักแยก
ระหวางคุณคาแท กับคุณคาเทียม เพราะเมื่อเราสัมผัสกับ
ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะส่ิงบริโภค เชนปจจัย ๔ ในลักษณะท่ี
มองดูหรือมองหาคุณคาแท โดยไมหลงไปตามคุณคาเทียมแลว 
พอเราจะบริโภคอะไร เราก็จะมองในแงท่ีจะหาหรือจับเอาคุณคา
แทจากส่ิงน้ันๆ ทันที เริ่มดวยตั้งคําถามแกตนเองวา น่ีเรากินมัน
เพ่ืออะไร เราใชส่ิงน้ีเพ่ืออะไร เรื่องน้ีมนุษยไมคอยไดมอง ถามอง 
ก็เห็นทันที เพราะฉะน้ัน พระจึงสอนเบ้ืองแรกให ปฏิสังขา-โย 
แปลวา ขาพเจาพิจารณาแลวจึงเสพปจจัย...โดยมองใหเห็น
คุณคาท่ีแทของมันวา เราเสพหรือบริโภคเพ่ืออะไร  

เมื่อเรากินอาหารเพ่ือคุณคาท่ีแท คือเพ่ือหลอเล้ียงชีวิต 
เพ่ือสุขภาพดี เพ่ือเปนอยูผาสุกแลว เราก็ไมเห็นแกเอร็ดอรอย ไม
กินใหมากเกินไป ไมกินอาหารท่ีเปนพิษ หรือส่ิงท่ีทําลายสุขภาพ
แมจะเอร็ดอรอย เราก็จะกินแคพอดี และรูจักเลือกหาอาหารท่ีมี
คุณคา แมบางทีจะไมอรอย ก็กินมันบาง อะไรทํานองน้ี  
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“ มัตตัญญุตา”  หลักการบริโภคดวยปญญา  โดยรูจัก
ประมาณ กินใชพอดีน้ี นอกจากทําใหเปนประโยชนตอชีวิตของ
ตนเองแลว พรอมกันน้ัน ก็ทําใหลดการเบียดเบียนกันในสังคม 
และเอ้ือประโยชนตอสภาพแวดลอมไปในตัวดวย หลักโภชเน  
มัตตัญุตา ท่ีใหปฏิสังขา-โย มองหามองเห็นคุณคาแทน้ี จึงเปน
ประโยชน ท้ังตอการพัฒนาชีวิตของตน การอยูรวมกันในสังคม 
และการรักษาสภาพแวดลอมไปดวย  
๓) การสรางสรรคใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขอ ท่ี  ๓  เมื่ อมีความเกี่ ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เราก็ผลิต พัฒนา และใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปในทิศทางใหม เพ่ือสนองทาทีตอธรรมชาติและพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจอยางท่ีกลาวมาน้ัน ใหทุกอยางสอดคลองไปดวยกัน 

ปญหาสําคัญอยางหน่ึงในการพัฒนา  โดยเฉพาะท่ี
สืบเน่ืองจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ เมื่อมีการคนพบ
ความรูใหม และมีการสรางสรรคประดิษฐส่ิงใหมขึ้นมา มนุษยก็
ไดเสวยผลท่ีนาตื่นเตนจากสิ่งใหมน้ัน แตพอลวงไปสักระยะหน่ึง 
ก็คอยๆ ปรากฏวา ส่ิงสรางสรรคประดิษฐขึ้นใหมน้ัน ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลเสียหายบางอยางเกิดขึ้น เปนผลกระทบ
ขางเคียงบาง เปนอิทธิพลในทางทําลายท่ีปรากฏกวางไกล
ออกไปในระบบความสัมพันธของส่ิงท้ังหลายบาง บางทีก็เปน
ผลเสียหายท่ีรายแรงมาก ไมคุมกับประโยชนท่ีได มนุษยจึงรูตัว
ขึ้น และหาทางระงับยับยั้ง ซึ่งบางทีก็ทําไดยาก กลายเปน
ปญหาใหมเพ่ิมขึ้นจากความเจริญ 
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ในเรื่องน้ีก็ตองใชความไมประมาทท่ีเคยเนนย้ํามาแลว 
ความไมประมาทในท่ีน้ี หมายถึงการสรางสรรคอยางรอบคอบ 
คือการมีสายตาที่กวางไกล ตรวจตราท่ัวถึงเหตุปจจัยในระบบ
ความสัมพันธของส่ิงท้ังหลาย การศึกษาแสวงปญญาใหรูท่ัวทัน
การ และความไวในการระแวดระวังสอดสองรับรูความเปนไปท่ี
โยงสัมพันธกันออกไปใหการปองกันและแกไขไดผลดีท่ีสุด  

แตพรอมกันน้ัน มนุษยก็จะตองรูตระหนักวา ถึงอยางไร
ปญหาท่ีเกิดจากความรูเทาไมถึงการณของมนุษย ก็จะตองเล็ด
ลอดเกิดขึ้นบาง และในท่ีสุด ชองทางท่ีมนุษยชาติจะตองถึง
ความพินาศลงเพราะการกระทําดวยความไมรูท่ัวตลอดระบบ
ความสัมพันธในธรรมชาติน้ี ก็ยังจะมีอยู ซึ่งมนุษยจะตองเพ่ิม
ความไมประมาทใหมากยิ่งขึ้น 

ในยุคท่ีผานมา มนุษยใชความเพียรมากมายในการตอสู
เพ่ือเอาชนะธรรมชาติ แตตอน้ีไป ถาเรายังไมสามารถพัฒนาคน
ใหมีความสัมพันธกับธรรมชาติบนฐานความคิดใหมไดสําเร็จ 
การตอสูท่ีหนักหนาของมนุษยผูเปนนักพิชิตธรรมชาติน้ัน จะ
ยายมาสูแดนใหม คือ มนุษยจะตองตอสูอยางไมไดหยุดหยอน 
กับความรูเทาไมถึงการณ และการใชความรูอยางไมถูกตองของ
มนุษยดวยกันเอง  ซึ่ งลวนแตจะทําใหความไม่ประมาทมี
ความสําคัญยิ่งขึ้นๆ ในฐานะเปนคูแขงกับความพินาศของ
มนุษยชาติ หมายความวา เมื่อใดความไมประมาทกาวไปไมทัน 
เมื่อน้ันความพินาศก็ถึงตัวมนุษยโดยพลัน 



๒๑๖ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

กาวยางหน่ึง ที่จะเขาสูระบบการพัฒนา 

ส่ิงท้ังหลายเปนหนวยยอยและเปนปจจัยอยูในระบบความ
สืบตอสัมพันธ ท้ังมนุษยและส่ิงแวดลอมก็อยูในระบบความ  
สัมพันธน้ี เมื่อจะทําอะไรใหไดผลดี ก็ตองทําใหถูกตองตาม   
ปจจยาการแหงระบบความสัมพันธ เพราะฉะน้ัน การแกปญหา
ตางๆ จึงตองคํานึงถึงระบบความสัมพันธน้ี และจึงเปนการแก   
ปญหาอยางเปนระบบ แลวก็เกิดเปนระบบการแกปญหาขึ้นมา 

ในระบบใหญของการแกปญหาน้ัน ก็มีระบบยอยๆ มา
สัมพันธกัน  และในบรรดาระบบท้ังหลายน้ัน  ระบบท่ีเปน
แกนกลางของการแกปญหา ก็คือระบบการพัฒนาคน ซึ่งเปน
การพัฒนาระบบการดําเนินชีวิตท้ัง ๓ ดาน ท่ีสัมพันธอิงอาศัย 
และสงผลตอกัน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา 

พฤติกรรมเปนดานท่ีแสดงออกในความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม หรือเปนท่ีแสดงอาการแหงความสัมพันธของมนุษย
ตอส่ิงแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและทางสังคม พฤติกรรมจะเปน
อยางไร เชน จะดีหรือราย ทําลายหรือเกื้อกูล ยอมเปนไปตาม
เจตจํานงท่ีมีสภาพจิตใจหนุนอยูเบ้ืองหลัง และขึ้นตอปญญาท่ีรู
เขาใจคิดเห็นแคไหนและอยางไร  

ปญญามีอิทธิพลท่ีจะปรับแปรสภาพจิตใจใหเปนไปตาม
ความรูความเขาใจของมัน เชน ทําใหเกิดความพอใจใฝปรารถนา
หรือละเวน และแมแตเปล่ียนแปลงความตองการไปตามเหตุผล
และคุณคาท่ีมองเห็น แลวก็สงผลตอมายังพฤติกรรมอีก  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑๗ 
 

 

สภาพจิตใจ เชน ความใฝรู ใฝใจทํา ความสนใจ ความ
มุงมั่นอดทน ความมีจิตใจปลอดโปรงผองใส เปนสมาธิ ก็
เกื้อหนุนและบางทีถึงกับจําเปนในการท่ีจะสรางสรรคปญญา  

พฤติกรรมท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมไดดี โดยสอดคลอง
กลมกลืน ก็สงเสริมใหเกิดสภาพจิตท่ีดีงาม ท้ังในเชิงคุณธรรม 
และความสุข พรอมท้ังเอ้ือตอการท่ีจะไดรับขอมูลความรู และ
การท่ีจะคิดสรางสรรค ทําใหปญญาเจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป  

ในดานบวกน้ีฉันใด ในดานลบก็ฉันน้ัน การพัฒนามนุษย
จึงตองกระทําท่ีดานท้ัง ๓ แหงการดําเนินชีวิตของเขาดังกลาว
มาน้ี และจะไดผลเมื่อทําไดถูกตองสอดคลองตามปจจยาการ
แหงระบบความสัมพันธของมัน 
ก. พฤติกรรมเคยชินระดับบุคคล - วาสนา 

เมื่อพูดในขั้นพ้ืนฐาน ในบรรดาพฤติกรรมท้ังหลายน้ัน 
พฤติกรรมเคยชินตองถือวาสําคัญท่ีสุด และควรเอาใจใสมาก
ท่ีสุด ในการแกปญหาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมท้ังการ
แกปญหาส่ิงแวดลอมน้ี ไมควรมองขามเร่ืองน้ี แมยังไมได
ดําเนินการแกปญหาแบบตามระบบหรือเต็มระบบ ก็อาจจะเริ่ม
ท่ีการสรางพฤติกรรมเคยชินกอน 

พฤติกรรมเคยชิน มีความสําคัญอยางยิ่ง ท้ังในแงท่ีวาชีวิต
สวนใหญของแตละคนดําเนินไปตามความเคยชิน คนเราอยูดวย
พฤติกรรมเคยชินแทบท้ังส้ิน เขาจะแสดงออก กระทําหรือมี
ปฏิกิริยาตอส่ิงใดๆ ไมวาจะเปนส่ิงแวดลอมทางสังคม หรือทาง
วัตถุ ก็ทําไปตามความเคยชินของตน  



๒๑๘ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

แลวอีกประการหน่ึง พฤติกรรมเคยชินมีความสําคัญอยาง
ยิ่ง ในแงท่ีวา ถาเมื่อพฤติกรรมใดลงตัวกลายเปนพฤติกรรมเคย
ชินแลว ก็จะอยูตัวอยางน้ัน จะแกไขเปล่ียนแปลงไดยาก สําหรับ
บางคนจะถึงกับแกไขแทบไมไดเลย เพราะฉะน้ันจึงจําเปนตอง
สรางพฤติกรรมเคยชินท่ีดี ท่ีเกื้อหนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
เกื้อกูลตอส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้น ตองเอาใจใสเรื่องน้ีใหมาก 

เมื่อพฤติกรรมใดกลายเปนพฤติกรรมเคยชินแลว ทางดาน
จิตใจก็มักเกิดความยึดติด พอใจ มีความโนมเอียงท่ีจะเขาขาง
พฤติกรรมน้ัน บางทีถึงกับรูสึกเปนปฏิปกษตอพฤติกรรมแบบอื่น  

แลวสภาพจิตใจน้ีก็มีอิทธิพลตอดานปญญาดวย การท่ี
ชีวิตของเขาอยูกับพฤติกรรมอยางน้ันตลอดเวลา และมีสภาพจิต
ท่ียึดติด ก็ทําใหเขารูเขาใจมองเห็นเหตุผลแตในดานท่ีเปนอยาง
น้ันของตน จึงเสริมย้ําพฤติกรรมเคยชินใหแนนหนายิ่งขึ้น 

พฤติกรรมเคยชินน้ัน นอกจากมีผลในทางติดแลว ก็สงผล
ในทางตานดวย กลาวคือ เมื่อคนติดในพฤติกรรมเคยชินอยาง
หน่ึงแลว ก็มีความโนมเอียงท่ีจะตานการเปลี่ยนแปลงตอ
พฤติกรรมอยางน้ัน ดวยเหตุน้ี ถาการเปล่ียนแปลงน้ันเปนการ
เปล่ียนแปลงท่ีดี ก็เทากับวาเขาตอตานกีดกั้นการพัฒนาตัวของ
เขาเอง เพราะฉะน้ัน สําหรับคนจํานวนมาก พฤติกรรมเคยชินจึง
กลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาตน ทําใหเขาไมยอมรับความ
เปล่ียนแปลงและการแกไขปรับปรุง กับท้ังขัดขวางตัวเขาเองให
ไมสามารถเขาถึงความดีงามและความเปนเลิศท่ีพึงไดพึงถึง  

สวนคนผูพรอมท่ีจะเรียนรู และทําการเปล่ียนแปลงท่ีดี 
ยอมมีแตจะพัฒนายิ่งขึ้นไป เรียกวาเปนคนฝกงาย แตก็หาไดยาก 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑๙ 
 

 

มนุษยมีชีวิตอยู ก็ตองมีการขยับเขย้ือนเคล่ือนไหว ตองมี
พฤติกรรม เมื่อเขาพบสถานการณอยางใดอยางหน่ึง เขาก็จะ
เคล่ือนไหวหรือมีพฤติกรรมตอบสนองอยางใดอยางหน่ึง เมื่อครั้ง
แรกเขามีพฤติกรรมอยางไรแลว พอประสบสถานการณอยางน้ัน
อีกในครั้งตอไป เขาก็มีความโนมเอียงท่ีจะมีพฤติกรรมซ้ําอยาง
น้ัน ถาเปนอยางน้ี ๓-๔-๕ ครั้ง ก็จะเริ่มกลายเปนพฤติกรรมเคยชิน  

ตัวอยางเชน ถาเด็กเจอดอกไม หรือเจอไกครั้งแรก เด็ก
เริ่มตนดวยทาทีความรูสึกอยางไร และแสดงออกดวยพฤติกรรม
อยางไร พอเจอดอกไมหรือไกอีกในครั้งตอๆ ไป กระบวนการเกิด
พฤติกรรมเคยชินก็จะดําเนินไปอยางท่ีกลาวมาแลว  

ฉะน้ัน พอแม คนเล้ียง ผูใหญ ครูอาจารย เปนตน จึงตอง
เอาใจใสชิงใหเด็กเกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดีในเร่ืองหรือใน
สถานการณน้ันๆ โดยไมเปดชองใหพฤติกรรมเคยชินท่ีไมดี ท่ีไม
เกื้อกูล เขามาครอบงําเอาเด็กไปเสียกอน 

เปนอันวา มนุษยจะดําเนินชีวิตอยางไร และเปนอยางไร 
สวนใหญจะขึ้นตอพฤติกรรมเคยชิน  การศึกษาจึงตองให
ความสําคัญตอพฤติกรรมเคยชินเปนเบ้ืองแรก อะไรก็ตาม พอ
เปนพฤติกรรมเคยชินแลว ก็อยูตัว  

มนุษย ท้ังหลายท่ีดําเนินชี วิตกันอยู ทุกวันน้ี  อยูดวย
พฤติกรรมเคยชินเปนสวนใหญ แตพฤติกรรมเคยชินท้ังหลายท่ี
ไมเกิดจากการพัฒนา จะทําใหมนุษยเสียหายมาก และเมื่อเสีย
แลวก็แกยากอยางยิ่ง  



๒๒๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ดังไดกลาวแลววาพฤติกรรมเคยชินเปนส่ิงท่ีแกไขยากท่ีสุด 
เมื่อมันติดตัวไปแลวคําพระเรียกวา เปน “วาสนา” ซึ่งจะสงผล
อยางสําคัญ บันดาลความเปนไปในชีวิตของเจาตัวบุคคลน้ันเอง 
พรอมท้ังสงผลกระทบตอคนอื่นและส่ิงท่ีแวดลอมท่ัวไป  

วาสนาน้ีแมแตเปนพระอรหันต ก็ยังแกไดไมหมด มีแต
พระพุทธเจาเทาน้ันท่ีละวาสนาไดหมด  

นาสังเกตวา คนไทยเอา “วาสนา” มาใชเปนเรื่องดีไปเลย 
และเขาใจผิดไปไกลถึงกับเห็นคลายกับเปนส่ิงท่ีลอยลงมาจาก
ฟากฟา เปนอํานาจดลบันดาล คนไทยอยากจะมีวาสนา แตทาง
พระทานใหละวาสนา อยางไรก็ตาม วาสนาน้ันละยากแกยาก 
เพราะฉะน้ัน จึงตองฝกกันไปแตเล็ก ใหมีวาสนาท่ีดี เพราะถามี
วาสนาเปนพฤติกรรมเคยชินท่ีไมดีติดไปแลว จะแกยาก  

การท่ีจะพัฒนามนุษยในการรักษาสภาพแวดลอมก็
เหมือนกัน การศึกษาจะตองชวยสรางพฤติกรรมเคยชินท่ีดีให
เด็กตั้งแตอยูในครอบครัว และเมื่อไปโรงเรียน ก็ใหมีพฤติกรรม
เคยชินในการดําเนินชีวิตทุกอยาง ไมวาจะเปนการกิน การอยู 
การเดิน การเลน การใชของ หรือทําอะไรก็ตาม ในลักษณะท่ีไม
ทําลายสภาพแวดลอม แตใหเกื้อกูลตอสภาพแวดลอม ใหเปน
สุขในการอยูกับตนไมดอกไมในธรรมชาติ ใหมีอาการเปนมิตร
เอ็นดูกรุณาตอสัตวตางๆ และรูจักเรียนรูจากธรรมชาติ 

เมื่อทุกอยางท่ีดีงามกลายเปนพฤติกรรมเคยชินแลว เรา
สรางตัวน้ีเปนวาสนาขึ้นมาไดแลว เราจะประสบความสําเร็จมาก  

วินัยและกฎเกณฑตางๆ ตลอดจนกฎหมายของบานเมือง 
ท่ีจะไดผลดี ตองเนนในขั้นของการใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๒๑ 
 

 

เมื่อเนนเรื่องพฤติกรรมเคยชิน ก็ตองเอาใจใสท่ีเด็ก ตอง
เริ่มแตยังเล็ก ตองจัดใหดีในเรื่องการอบรมเล้ียงดู ซึ่งรวมไปถึง
การสรางสภาพแวดลอมท่ีปองกันไมใหคนทําส่ิงเสียหาย แตเปน
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทําความเคยชินท่ีดีงาม อันน้ี
เปนการพัฒนาคนในระดับตน ท่ีพ้ืนๆ ท่ีสุด แตหนักแนนยืนยง
ท่ีสุด 

ขอเนนวา วิธีการสําคัญมากในการสรางพฤติกรรมเคยชิน
คือ วินัย เริ่มแตกฎเกณฑกตกิาในครอบครัว และในโรงเรียน เปน
ตนไป และพูดในทางยอนกลับวา การใชวินัย ควรมุงไปท่ีการ
สรางพฤติกรรมเคยชินน้ีเอง ไมใชมองไปท่ีการบังคับควบคุมหรือ
ใชอํานาจ ซึ่งจะทําใหเขว และเพราะเหตุน้ีจึงตองพูดตอไปวา 
วินัยตองเร่ิมฝกตั้งแตเด็กแตเล็ก 

ในแงหน่ึงอาจพูดไดวา การพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังการ
อนุรักษธรรมชาติ จะสําเร็จหรือไม ก็อยูท่ี “วาสนาของคนไทย” 
แตเปนวาสนาในความหมายซึ่งอยูท่ีตัวคน อันจะตองพัฒนา
ดังกลาวมาน้ี 
ข. พฤติกรรมเคยชินระดับสังคม - วัฒนธรรม 

ท่ีกลาวมาน้ันเปนเรื่องพฤติกรรมเคยชินในระดับบุคคล
หรือปจเจกชน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ “วาสนา” แตถาพฤติกรรม
เคยชินน้ันกลายเปนคุณสมบัติของคนทั่วๆ ไป หรือคนสวนใหญ
ในชุมชน ในสังคม หรือในประเทศชาติ ก็จะกลายเปนส่ิงท่ี
เรียกวา “วัฒนธรรม” คือเปนวิถีชีวิตของชุมชนหรือของสังคมน้ัน 
ซึ่งจะมีการประพฤติปฏิบัติทําตามๆ กันไปแมโดยไมรูตัว 



๒๒๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

พฤติกรรมเคยชินระดับสังคม หรือวัฒนธรรมน้ี ยิ่งหนัก
แนนไดผลมาก เพราะกลายเปนวาคนสวนใหญเปนอยางน้ัน และ
มีการถายทอดตอๆ กันไปยังคนรุนท่ีตามมา สามารถหลอหลอม
ใหคนรุนใหมเกิดมีพฤติกรรมเคยชินอยางน้ันๆ ไปดวยโดยไมรูตัว  

ถาพฤติกรรมเคยชินในทางท่ีเกื้อหนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และเกื้อกูลตอส่ิงแวดลอม กลายเปนวัฒนธรรมแลว ก็พูดไดวา 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ดวยการอนุรักษธรรมชาติเปนตนน้ัน สําเร็จ
ผลโดยแทบไมตองลงทุนอะไรเลย  

แตในทางตรงขาม ถาประชาชนมีวัฒนธรรมท่ีไมเกื้อกูล 
การพัฒนาท่ียั่งยืนก็สําเร็จไดยาก  

วิธีใชชีวิตของคน ท่ีฝรั่งเรียกวา lifestyle ก็เปนสวนหน่ึง
ของวัฒนธรรม วิธีใชชีวิตของคนอเมริกันเปนเรื่องท่ีคนอเมริกัน
เองยกข้ึนมาชี้เปนตัวอยางใหเห็นชัดถึงวัฒนธรรมท่ีไมเอ้ือตอ
การพัฒนาท่ียั่งยืน และนํามาตอวากันเองอยูเสมอ เพ่ือใหแกไข 
เพราะเปนวิธีใชชีวิตแบบนักเสพนักบริโภคท่ีฟุงเฟอฟุมเฟอย ลาง
ผลาญทรัพยากร และพรอมกันน้ันก็เปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็น
วา ปญหาระดับวัฒนธรรมน้ีแกไขไดยากเพียงไร 

วัฒนธรรมจัดเปนวินัยอยางหน่ึง เพราะเปนแบบแผนของ  
สังคม และเปนเคร่ืองฝกพฤติกรรมของคน ทําใหเปนไปในรูป
แบบอยางใดอยางหน่ึงเฉพาะตัว ตลอดจนเปนเอกลักษณของ
สังคมน้ันๆ แตเปนวินัยท่ีไมตองประกาศหรือบังคับใช และไดผล
กวาวินัยแบบอื่น 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๒๓ 
 

 

จริยธรรม ตามความหมายของตะวันตก (ethics) ท่ีเรา
เรียกวาศีลน้ัน จะไดผลดีหรือเปนจริงเปนจัง ถาลงตัวไปอยูใน
วัฒนธรรม การไมเบียดเบียน ไมทําราย พฤติกรรมท่ีมีเมตตา
กรุณา การรักษาทรัพยสินหรือสมบัติของสวนรวม การใช
ทรัพยากรอยางประหยัด เปนตน ท่ีจะไดผลดี มักตองมีพ้ืนฐาน
อยูในวัฒนธรรม  

ถาจริยธรรมท่ีตองการไมลงไปอยูในวัฒนธรรม หรือ
วัฒนธรรมท่ีมีจริยธรรมน้ันเส่ือมไป การจะใหคนประพฤติตาม
จริยธรรม จะทําไดยาก เพราะจะเปนเรื่องจําใจฝนใจ ตอเมื่อใด
ทําใหลงตัวเปนวัฒนธรรมได ก็เบาใจไดเลยวาเปนความสําเร็จ 
เพราะจริยธรรมน้ันกลายเปนพฤติกรรมเคยชินของสังคม หรือคน
สวนใหญของสังคมน้ันไปแลว อีกท้ังจะอยูไปอีกยืนนานดวย 
เพราะจะมีการถายทอดสงตอไปโดยไมตองรูตัว 

ฉะน้ัน จึงควรตั้งเปาหมายใหพฤติกรรมท่ีเกื้อหนุนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและเก้ือกูลตอธรรมชาติแวดลอม ลงตัวเขาไปอยู
ในวิธีใชชีวิตของผูคนท่ัวไป จนกลายเปนวัฒนธรรมของสังคม
หรือของมนุษยชาติท้ังหมด 
ค. แนวทางแกปญหาดวยความเห็นแกตัว 

นอกจากพฤติกรรมเคยชินแลว คนยังมีความเคยชินทาง
จิตใจและความคิดดวย เมื่อส่ังสมสภาพจิตใจและความคิดอยาง
ใดแลว ก็จะโนมเอียงท่ีจะรูสึกนึกคิดมองสิ่งตางๆ อยางน้ัน  

จะเห็นวา บางคนเคยชินกับสภาพจิตใจแบบเห็นแกตัว จน
ยึดถือขึ้นมาวา ความเห็นแกตัวเปนธรรมชาติของมนุษย คน
จะตองเปนอยางน้ัน แกไขไมได  



๒๒๔ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

สําหรับคนท่ีมีความเชื่อถือยึดมั่นอยางน้ี ก็อาจจะลองใช
วิธีเชื่อมโยงเขาเขาสูระบบการพัฒนาคนไดจากฐานความคิด
ของเขาเอง 

ถาเปนหวงบางทานท่ียังเห็นวาธรรมชาติของมนุษยน่ีเห็น
แกตัว แกไมได วาจะทําตามแนวความคิดแบบพัฒนามนุษยน้ีได
อยางไร ก็ไมเปนไร เราก็เอาแนวความคิดแบบเห็นแกตัวมาใชก็
ได อาจจะเรียกวาแนวทางการแกปญหาแบบเห็นแกตัว (self-
interest approach) วิธีการแบบเอาความเห็นแกตัว หรือเห็นแก
ผลประโยชนสวนตัวมาแกปญหา ก็ใชไดเหมือนกัน ในท่ีน้ีจะพูด
ไวเปนเรื่องเกร็ดหรือแถม 

วิธีแกปญหาแบบเห็นแกตัวน้ันทําอยางไร ก็คือขยาย
ความเห็นแกตัวออกไปๆ จนในท่ีสุดไมรูจะเรียกวาเปนความเห็น
แกตัวไดอยางไร คือเรียกไมไดวาเปนความเห็นแกตัว หรือวา จะ
เรียกวาเห็นแกตัว หรือไมเห็นแกตัว ก็มีคาเทากัน เพราะ
ความเห็นแกตัวมันขยายออกไปเสียหมดโลกหมดจักรวาล แต
จะตองขยายความเห็นแกตัวน้ันใหกวางใหญจริงๆ ใหมัน
ครอบคลุมโลกตลอดท่ัวจักรวาล  

วิธีขยายก็คือ ขยายออกไปจากความเห็นแกตัวชนิดแคบ
ตัวคนเดียวน้ี ออกไปกลมกลืนกับความเห็นแกผูอ่ืน ขยาย
ความเห็นแกผูอ่ืนใหกลายเปนความเห็นแกตัวชนิดหน่ึง แลวก็
ขยายออกไปอีกจนกระท่ังแยกไมออกระหวางความเห็นแกตัวกับ
ความเห็นแกคนอ่ืน เพราะไมมีศัพทจะเรียก มันก็เลยไมเปน
ความเห็นแกตัว   



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๒๕ 
 

 

วิธีน้ีตอนแรกบอกวา ทําใหการเห็นแกตัวกับการเห็นแก
ผู อ่ื น ก ลมก ลื น เ ป น อั น เ ดี ย ว กั น  อั น น้ี ทํ า ไ ด ห รื อ  ทา ง
พระพุทธศาสนาบอกวาทําได ก็ทําใหการเห็นแกผูอ่ืนน้ันเปนการ
สนองความเห็นแกตัวของเรา หมายความวา เราทําใหแกผูอ่ืนก็
เพ่ือสนองความอยากของเราท่ีจะใหเขามีความสุข  

ตัวอยางเชน พอแมรักลูก พอแมยึดถือลูกเปนของตัว 
อยากใหลูกของตัวมีความสุข การทําใหลูกมีความสุข ก็เปนการ
เห็นแกตัวของพอแม พรอมกับเปนการเห็นแกลูกคือเห็นแกผูอ่ืน
ดวย พอแมตองการใหลูกมีความสุข เมื่อทําใหลูกมีความสุขแลว
ตัวเองจึงจะมีความสุขได ก็เปนการทําใหความสุขของตนกับ
ความสุขของผูอ่ืน เน่ืองกัน อาศัยกัน  

อันน้ีเปนวิธีการข้ันแรก คือการทําใหความสุขของตน เปนสิ่งท่ี
เน่ืองดวยความสุขของคนอ่ืน หรือความสุขของผูอ่ืน เปนเงื่อนไขท่ี
จะทําใหตนเองมีความสุข ดังเชนพอแมเปนตนน้ี ถาลูกไมมีความสุข 
พอแมก็ไมมีความสุข การทําใหลูกมีความสุขจึงเปนการทําใหพอแม
มีความสุข เทากับวาความสุขของตนเองข้ึนตอความสุขของผูอ่ืน   

การพัฒนาคุณธรรม เชนเมตตาเปนตน ในเบ้ืองตนขณะท่ี
ยังไมหมดกิเลส ก็เปนไปตามแนวความคิดน้ีดวย  คือการ
ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข ในเมื่อตองการใหคนอ่ืนมีความสุข 
ความสุขของเรานี้ ก็เน่ืองดวยความสุขของผูอ่ืน คือตองอาศัย
หรือขึ้นตอความสุขของผูอ่ืน และการเห็นแกผูอ่ืนน้ันก็คือการเห็น
แกตัวของเรา เพราะเรามีความตองการท่ีอยากใหเขามีความสุข 
ความอยากใหเขามีความสุขน้ันเปนความตองการของเรา เราก็
เลยทําใหเขามีความสุข เพ่ือวาเราจะไดสนองความตองการของ
ตัวเราท่ีจะทําใหเรามีความสุขได  



๒๒๖ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

จากน้ีจึงขยายความเห็นแกตัวหรือความตองการน้ัน
ออกไป จนกวางขวางถึงขั้นท่ีพูดวา ฉันจะเปนสุขได ก็ตอเมื่อได
เห็นหมูบานน้ีอยูกันรมเย็นปลอดภัย หรืออาจจะขยายออกไปอีก
ถึงกับวา ฉันจะเปนสุข ตอเมื่อไดเห็นชุมชนน้ี สังคมน้ี ตลอดจน
โลกน้ีมีสันติสุข 

วิธีการน้ีเรียกไดวาเปนวิธีพัฒนาความตองการ คือขยาย
ปรับเปลี่ยนความตองการของคน แลวพฤติกรรมและสภาพจิต
อ่ืนๆ ก็เปล่ียนไปตามเอง แตตองเนนท่ีความตองการ และถือวา
ความตองการของคนเปนส่ิงท่ีปรับเปล่ียนได พัฒนาได ซึ่งก็เขา
หลักพระพุทธศาสนาอยูน่ันเอง  

โดยความหมายของการพัฒนาความตองการแบบน้ี ในขั้น
ต่ํ า  เมื่อมนุษย เ ห็นแกตัว  ก็ขัดกับการเห็นแก ผู อ่ืน  แตพอ
พัฒนาข้ึนมา การเห็นแกผูอ่ืน ก็เปนความเห็นแกตัวชนิดหน่ึง 
เมื่อขยายออกไปอีก การเห็นแกตัวและเห็นแกผูอ่ืนก็ไมมีแลว 
แยกไมออก กลายเปนอันเดียวกันไปหมด อันน้ีเปนวิธีแกปญหา
แบบใชความเห็นแกตัวเปนหลัก 

อีกอยางหน่ึง (จะยกมาแค ๒ ตัวอยาง) ความเห็นแกตัว
แมแตภายในตัวเราเอง ท่ีจริงมี ๒ แบบ คือ ความเห็นแกตัวท่ีเปน
ตัวตนอยางหน่ึง ความเห็นแกตัวของชีวิตอยางหนึ่ง หรืออาจจะ
พูดวา ความเห็นแกตัวของตัวตนอยางหน่ึง กับความเห็นแกตัว
ของชีวิตอยางหน่ึง สองอยางน้ีไมเหมือนกัน และในหลายกรณีก็
ขัดกันดวย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๒๗ 
 

 

ตัวอยางเชน หลายคนสูบบุหรี่ กินเหลา กินอาหารอรอยมี
ไขมันมาก เพ่ือสนองความเห็นแกตัวของตัวตน เพราะตัวตนมัน
ชอบอรอย แตชีวิตมันไมชอบ เพราะส่ิงเสพและอาหารอรอยท่ีวา
น้ันมันบ่ันทอนสุขภาพตลอดจนทําลายชีวิต  

ตอนน้ี ความเห็นแกตัวของชีวิตถูกขัดแลว เพราะชีวิตจะ
อยูดีไมไดดวยบุหรี่น้ี ดวยเหลาน้ี ดวยอาหารไขมันมากน้ี ท่ีตัวตน
มันชอบมาก พอเราสนองความเห็นแกตัวของตัวตน ก็ไปขัดกับ
ความเห็นแกตัวของชีวิตของเรา หมายความวา ชีวิตของเรา
ตองการอยูดีมีสุขภาพ มันไมตองการอาหารท่ีมีไขมันมาก ไม
ตองการบุหรี่เขาไปทําลายตัวมันเอง ไมตองการเหลาเขาไป
ทําลายสุขภาพ  

พอทําใหคนเปล่ียนความเห็นแกตัว จากการเห็นแกตัวของ
ตัวตน ไปเปนการเห็นแกตัวของชีวิต ก็ดีขึ้นทันที พอเรามีปญญา
รูวาส่ิงน้ันส่ิงน้ีเปนโทษแกชีวิต ท้ังๆ ท่ีมันสนองความเห็นแกตัว
ของตัวตน เราก็เลิก ไมทํามัน  

จะเห็นวา ความเห็นแกตัวของตัวตนน้ี เปนของหยาบท่ี
มักจะทําใหเกิดความผิดพลาด เมื่อทําใหคนมีความเขาใจมาก
ขึ้น เขาจะเห็นแกตัวของชีวิตของเขา ตอนนี้จะเรียกวาเห็นแกตน
หรือไมเห็นแกตนก็ได เพราะมันไมเปนปญหาแลว มันหมดภาวะ
ของความเปนการเห็นแกตนแลว และกลายเปนภาวะหน่ึงเดียว
หรือเปนอันเดียวกัน ระหวางความเห็นแกตัว กับความไมเห็นแก
ตัว จนแยกไมออก อันน้ีก็เปนอีกตัวอยางหน่ึง 



๒๒๘ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

เมื่อทํามาถึงขั้นน้ี มันก็คือการพัฒนามนุษยน่ันเอง เขาจะ
เขาสูระบบการพัฒนามนุษยไปเอง และเริ่มแตจุดน้ีแหละ เขาจะ
เริ่มรูจักความสุขแบบใหมท่ีเปนอิสระ ท่ีไมตองขึ้นกับวัตถุมากนัก 
แตกอนน้ีตองสูบบุหรี่อยางน้ัน ตองกินเหลาอยางน้ี ตองกิน
อาหารมีไขมันมากท่ีตนชอบ จึงจะมีความสุข แตพอเห็นคุณคา
ของชีวิต ก็สามารถมีความสุขไดโดยไมตองกินส่ิงเหลาน้ัน  

ตอไปเขาจะพัฒนาเลยไปกวาน้ันอีก และจะสามารถมี
ความสุขท่ียิ่งกวาน้ัน โดยไมตองอาศัยส่ิงหลาน้ี  

พูดไปพูดมา ระบบการแกปญหาดวยความเห็นแกตัว ท่ี
เรียกวา selfishness approach หรือ self-interest approach ก็
เลยกลายเปนสวนหน่ึงของระบบการพัฒนามนุษยไปเอง อัน
เดียวกัน ไมไปไหน ตกลงวา เพียงแตพูดเอาใจทานท่ีชอบระบบ
ความเห็นแกตัว ท่ีจริงเปนระบบการพัฒนามนุษยน่ันเอง  

เมื่อถึงจุดน้ี ก็พอเห็นรูปเห็นรางเห็นทิศเห็นทางของการ
พัฒนาขึ้นมาบาง แลวเราก็พัฒนากนัตอไป 

ตาเห็นขางหนาคือเหวใหญ  
แตใจยังคิดปายแดนสวรรค 

เทาท่ีบรรยายมายืดยาวน้ัน เปนการปูพ้ืนฐานกอนจะเขาสู
การพัฒนาท่ียั่งยืนตามทัศนะของพระพุทธศาสนา การท่ีตองปู
พ้ืนฐานอยางน้ัน ก็เพราะการพัฒนาท่ียั่งยืนน้ีเปนขอเสนอในการ
แกปญหาการพัฒนาของโลกที่ผานมา ซึ่งไดปรากฏผลวาเปน
การพัฒนาท่ีไมยั่งยืน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๒๙ 
 

 

ขอทวนความสําคัญในเรื่องน้ีวา ขอเสนอน้ันเกิดจาก
คณะทํางานของสหประชาชาติท่ีไดพิมพรายงานออกมาเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ แตจนบัดน้ีการพัฒนาโดยท่ัวไปในโลกก็ยังอยูใน
สภาพท่ีไมยั่งยืน ปญหาตางๆ อาจจะรายแรงกวาเดิมดวยซ้ํา 
เปาหมายหลักท่ีตั้งไววา จะใหเปนการพัฒนาท่ีเศรษฐกิจก็เจริญ
ได ส่ิงแวดลอมก็อยูดีน้ัน ยังไมมีทีทาวาจะสัมฤทธิ์ผล  

แมสหประชาชาติจะประกาศให พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ เปน
ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม ตามขอเสนอของ
ยูเนสโก โดยมีหลักการสําคัญใหเอาวัฒนธรรมเปนแกนกลางของ
การพัฒนา คือเปนการพัฒนาท่ียึดคนเปนศูนยกลาง เนนคุณคา
ของความเปนมนุษย แตก็ยังไมปรากฏความกาวหนาท่ีชัดเจน  

ไมวาอุปสรรคหรือขอบกพรองจะมีในระดับหลักการหรือ
ปฏิบัติการ หรือท้ังสองอยางก็ตาม ก็เปนเรื่องท่ีทุกคนควรจะ
ชวยกันคิดชวยกันหาทางแกปญหาและสรางสรรคใหสําเร็จผล
บรรลุจุดหมายท่ีดีงาม รวมท้ังการท่ีจะเสนอแนวคิดและวิธีใหมๆ 
ในการพัฒนาท่ีจะทําใหเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริง 

การบรรยายน้ี เปนการนําเสนอหลักการตามแนวคิดของ
พระพุทธศาสนา ท่ีจะแกปญหาการพัฒนา เพ่ือทําใหเปนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริง อยางนอยก็เปนการปรับแกและเสริม
เติมเต็มแกวิธีการท่ีไดคิดกําหนดกันไวและนํามาใชกันอยู  

แตการที่จะทําอยางน้ันไดและเขาใจสิ่งท่ีจะทํา ก็ตองรูเขาใจ
ปญหา มองเห็นสภาพท่ีเปนอยู พรอมท้ังเหตุปจจัยของปญหา 
สถานการณเปนมาที่เกี่ยวของ ตลอดจนส่ิงท่ีเขาทํากันอยู ใหชัด
เพียงพอ จึงไดเสียเวลาไปมากมายกับการปูพ้ืนฐานดังกลาวแลว  



๒๓๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

อยางไรก็ตาม เมื่อไดบรรยายมานาน เวลาและชวงโอกาส
ท่ีจะพูดถึงขอเสนอหลักการของพระพุทธศาสนาก็เหลือนอย จึง
จะพูดไวแตโดยยอ พอใหเห็นระบบการแกปญหา เปนขั้นแสดง
ภาพรวม และอยางท่ีกลาวแลววาเปนเหมือนบทนําเขาสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา 

วิธีนําเสนองายๆ ในท่ีน้ี คือ พูดเลาเรื่องการพัฒนาท่ีได
ปฏิบัติดําเนินกันมา โดยชี้เง่ือนปมของปญหา พรอมท้ังชี้แนะ
ทางออกบอกชองทางแกไข และชี้แจงหลักการสําคัญบางอยาง
ของพระพุทธศาสนา ตามโอกาส 

วาโดยสรุป ในชวงเวลาเพียง ๒๕๐ ป ตั้งแตมีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในยุโรป โลกไดเจริญกาวหนาอยางมากมายและ    
รวดเร็ว ความเจริญท้ังหมดในยุคน้ีเปนไปตามกระแสอารยธรรม
ของตะวันตก โดยมีประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลวเปนผูนํา 
และเรียกการสรางความเจริญตามแนวทางน้ีวาเปนการพัฒนา 

ครั้นมาบัดน้ี ประเทศตะวันตกท่ีพัฒนาแลวน่ันแหละได
ประกาศขึ้นมาวา การพัฒนาของตนและในโลกท้ังหมดท่ีตาม
อยางตนน้ัน เปนการพัฒนาท่ีผิดพลาด กําลังนําโลกไปสูหายนะ
และความพินาศ เพราะเปนการพัฒนาท่ีเสียดุล ดานเดียว และ
เอียงดิ่งไป ทําใหโลกน้ีมีสภาพไมเหมาะแกการอยูอาศัย และ
อาจถึงกับอยูอาศัยตอไปไมได ทําใหสังคมมนุษยปนปวนระสํ่า  
ระสายโทรมทรามลงไป และทําใหชีวิตของมนุษยสูญเสียคุณภาพ
ท้ังทางรางกายและทางจิตใจ เปนการพัฒนาท่ีผิดพลาด ไมยั่งยืน 
จะตองแกไขเปล่ียนแปลงพลิกผันถึงขั้นเปนการปฏิวัติครั้งใหญ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓๑ 
 

 

ดังน้ันจึงไดเกิดมีความคิดในการพัฒนาท่ียั่งยืน และการ
พัฒนาโดยเอาคนเปนศูนยกลางขึ้น ซึ่งเปนตัวอยางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว และไดมีการพยายามปลุกชาวโลกใหต่ืนข้ึนมา
รวมมือกันแกไขปญหา และเดินทางใหมแหงการพัฒนาแบบน้ี 

เหตุการณสําคัญน้ีนับวาเปนการสํานึกผิดทางอารยธรรม
ครั้งใหญยิ่งของตะวันตก ดังไดกลาวแลววา เปนความสํานึกผิด
ท้ังในระดับปฏิบัติการ และในระดับรากฐานทางความคิด  

อยางไรก็ตาม แมจะสํานึกผิดแลว แตการท่ีจะกลับตัวกลับ
ใจทําการเปล่ียนแปลงใหมน้ัน ไมใชเปนส่ิงท่ีทําไดงาย แทจริงมี
ความเส่ียงอยูในตัววาอาจจะเปล่ียนจากความผิดพลาดแบบ
หน่ึงไปสูความผิดพลาดอีกแบบหน่ึงก็ได อยางนอยชองทางท่ีจะ
เกิดความผิดพลาดก็มีไดหลายทาง โดยเฉพาะ 

๑) อารยธรรมเปนกระแสใหญ ประกอบดวยปจจัยยอยๆ 
มากมาย โดยเฉพาะทางดานภูมิปญญา แมคนจะสํานึกผิดกลับ
ตัวใหม แตเขาก็ยังอยูในบรรยากาศแวดลอมขององคประกอบ
มากมายท่ีเปนของติดมาในอารยธรรมตามภูมิปญญาเดิมอยู
โดยสวนใหญ องคประกอบบางอยางเขารูทันและแกไข แตหลาย
อยางเชนถอยคําท่ีส่ือความคิดเกาๆ เขาอาจจะใชเพลินๆ ไปตาม
ความเคยชิน และแนวคิดเกาอาจตามมาหลอก หรือชักนําเขาให
ผิดพลาดไปตามกระแสเกาโดยไมรูตัว 

๒) นอกจากสภาพแวดลอมและบรรยากาศทางนามธรรม
แลว สภาพแวดลอมและบรรยากาศทางรูปธรรม เชนความสัมพันธ
กันระหวางสังคม ศักด์ิศรีในการอยูรวมกันระหวางประเทศ สถานะ
และผลประโยชนของชาติของตนเปนตน ก็เปนเรื่องเฉพาะหนา
ใกลตัวท่ีทําใหแตละประเทศแตละสังคมถือวาจะตองเอาไวกอน  



๒๓๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ฉะน้ัน ท้ังท่ีรูวาผิด ก็ไมอาจออกไปจากสถานการณได ท้ัง
ท่ีรูวาควรจะเดินทางใหม แตก็นัวเนียนุงนังอยูในท่ีเดิม จนไมอาจ
กาวไปเขาสูทางใหมน้ันได 

๓) แมจะสํานึกผิด และคิดจะเปลี่ยนแปลง ก็รูแตในดาน
ท่ีวา ส่ิงท่ีตนยึดถือและปฏิบัติมาผิด แตไมเห็นชัดวาส่ิงท่ีถูกตอง
ท่ีตนจะเปล่ียนไปหาน้ันเปนอยางไร จึงอาจจะเปล่ียนแปลงไป
เพียงขั้นสูภาวะหันรีหันขวางเทาน้ัน 

โดยนัยน้ี จึงมีขอสังเกตเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคตางๆ 
หลายอยาง ท่ีจะทําใหคนยุคปจจุบัน ภายใตกระแสความคิด
แบบตะวันตก ยากท่ีจะนําการพัฒนาท่ียั่งยืนไปไดสําเร็จ เชน 
๑) แนวคิดขั้นรากฐานกับแนวคิดขั้นปฏิบัติการไมสอดคลองกัน 

การท่ีคนตะวันตกยุคปจจุบันมองเห็นวา แนวความคิดท่ี
ถือสืบกันมาแตดั้งเดิมในวัฒนธรรมของตน คือการมองมนุษย
แยกตางหากจากธรรมชาติ และการมุงท่ีจะพิชิตธรรมชาติ เปน  
ทิฏฐิท่ีผิดพลาด แลวหันมาเนนย้ํากันใหมใหมองวา มนุษยเปน
สวนหน่ึงของธรรมชาติ มนุษยจะตองอนุรักษธรรมชาติ หรือบาง
กลุมถือกระท่ังวา มนุษยจะตองเปนอยูอยางสอดคลองกลมกลืน
กับธรรมชาติน้ัน นับวาเปนความสํานึกผิดครั้งยิ่งใหญท่ีจะสราง
ความพลิกผันลงลึกถึงรากฐานแหงอารยธรรมของโลก ซึ่ง
หมายถึงอารยธรรมตะวันตกท่ีครอบงําหรือนําโลกอยูในปจจุบัน 

ความตื่นตัวสํานึกผิดน้ี กระทบถึงแนวความคิดและคติ
ตางๆ ท่ีแตกแขนงออกไปหรือท่ีอยูในเครือแทบทุกอยาง  
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แนวคิดทิฏฐิท่ีเคยเทิดทูนภูมิใจ ถูกปฏิเสธหรือระแวงสงสัย
เชน สภาพจิตบุกฝาพรมแดน (frontier mentality) คติความกาว   
หนา (idea of progress) ตลอดจนการพัฒนา (development) 
ท่ีหมายถึงการขยายตัวเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และแมกระท่ังฝนอเมริกัน (American dream) 

อยางไรก็ตาม แมวาคนตะวันตก โดยเฉพาะพวกนักคิด จะ
มีความสํานึกผิดและตองการเปลี่ยนแปลงพลิกผันแนวคิดระดับ
รากฐานของอารยธรรมอยางน้ี แตปรากฏวา ในขั้นแนวคิดระดับ
ปฏิบัติการ คนตะวันตกก็ยังติดอยูกับความเชื่อ ความมั่นหมาย 
และความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการท่ีตั้งอยูบนฐานความคิดแบบเดิม  

ดังจะเห็นวาชาวตะวันตกยังมีความคิดเชิงปฏิบัติท่ีสนอง    
ทิฏฐิเกา เชน ยังมุงหนาไปในวัฒนธรรมแหงความใฝสําเร็จ 
(success culture  หรือ cult of success) ในความหมายเฉพาะ
ของเขาคือความสําเร็จเชิงทรัพยและอํานาจ ยังคิดแตจะหํ้าห่ัน
กันในระบบแขงขัน (competition) ท่ีมุงความสําเร็จดวยการ
เอาชนะ ยังครุนคิดกันแตในการหาวิธีสนองคานิยมเสพบริโภค
ตามลัทธิบริโภคนิยม (consumerism) ดังตัวอยางท่ีเดน เชน
ความคิดใหมแหงการรื้อปรับระบบ/reengineering ท่ีสรรคตั้งขึ้น
มาเพียงเพ่ือสนองรับใชความใฝสําเร็จในระบบแขงขัน  

พูดส้ันๆ วา แมอารยธรรมจะตองการความเปล่ียนแปลง
พลิกผัน แตกระแสของมันท่ีหล่ังไหลทวมทนมานานยังเชี่ยวแรง 

เมื่อเปนเชนน้ี แนวคิดระดับรากฐาน กับแนวคิดระดับ
ปฏิบัติการ จึงขัดแยงสวนทางกัน ซึ่งคนปจจุบันยังหาทางออก
ไมได หรือบางพวกถึงกับไมรูตัววาตนเองก็เปนสวนรวมในการ
สรางหรือดํารงกระแสแหงความขัดแยงน้ีดวย  
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การท่ีเปนเชนน้ี เหตุหน่ึงนาจะเปนเพราะคนท่ีสํานึกผิดเกี่ยวกับ
ความคิดระดับรากฐานน้ัน ยังไมมีแนวคิดระดับปฏิบัติการอยาง
ใหมท่ีสอดคลองมาสอดรับใหเปนทางดําเนินชัดเจนออกไปได 
ความวาวุนสับสนจึงเกิดขึ้น ภาวะน้ีเปนความขัดแยงถึงขั้นภูมิ
ปญญา จึงเปนความติดตันอยางสําคัญของอารยธรรม 
๒) ความสับสนติดขัดในการเขาถึงความจริงของธรรมชาติ 

แมวาคนยุคปจจุบัน (ซึ่งก็คือคนท่ีอยูในกระแสอารยธรรม
ท่ีคิดอยางตะวันตก) จะย้ํานักย้ําหนาวาใหมองคนเปนสวนหน่ึง
ของธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงวาจะตองมองอะไรใหถึงความจริงของ
ธรรมชาติดวย แตกระแสความเคยชิน ความยึดติด องคประกอบ
และปจจัยแวดลอม ตลอดจนบรรยากาศท่ีติดมาแตเดิม คงไม
ยอมงายๆ เพราะฉะน้ัน โดยไมรูบาง โดยไมรูตัวบาง เมื่อคน
ปจจุบันนึกถึงหรือพูดถึงความจริงของธรรมชาติ ก็มักไมใชเปน
ความจริงท่ีแทของธรรมชาติ 

แมแตวิทยาศาสตรปจจุบัน ซึ่งพยายามเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ และแสดงความจริงของธรรมชาติทางวัตถุไวเปน
อันมาก ก็มักชวยไดเพียงเตรียมขอมูลความรูไวให แตชวยได
นอยอยางยิ่งในทางภูมิปญญา ท่ีจะใหคนโยงขอมูลเขาสูการเห็น
ความจริง หรือท่ีจะทําใหคนมองเห็นความจริงโดยผานขอมูล 

นอกจากมองไมถึงความจริงของธรรมชาติ ทําความสับสน
เอาความจริงของมนุษยไปเปนความจริงแทของธรรมชาติ หรือ
ยัดใสใหธรรมชาติแลว บางทีก็เลยเถิดไปอีกดานหน่ึงตรงกันขาม 
คือเอาความจริงแทของธรรมชาตมิาใชในเร่ืองท่ีควรจะทําไปตาม
ความจริงของมนุษย 
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ความคิดติดเกาใตอิทธิพลแหงบรรยากาศของปจจัย
แวดลอมแบบเดิมอาจจะตามรังควานหมูมนุษยไปอีกนาน ทําให
ความคิดสับสนแลวนําสูพฤติกรรมปฏิบัติการท่ีสับสนขัดแยงใน
หมูมนุษยเอง  

อยางนอย เน่ืองจากแยกไมออกระหวางความจริงแทของ
ธรรมชาติ กับความจริงของมนุษยท่ีเกิดจากการนําเอาความจริง
ของธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนแกพวกตน หรือระหวางกฎ
ธรรมชาติ กับกฎมนุษยท่ีจัดวางขึ้นใหไดผลดีแกมนุษยโดย
สอดคลองกับกฎธรรมชาติ หรือระหวางระบบความสัมพันธแหง
เหตุปจจัยท่ีเปนของจริงในธรรมชาติ กับระบบแหงกิจการตางๆ 
ของมนุษยท่ีจะตองใหเปนไปดวยดีโดยต้ังอยูบนฐานแหงระบบ
ปจจัยสัมพันธของธรรมชาติ ท่ี เ อ้ือดวยความเปนไปอยาง
สอดคลอง บางทีหลงเลยเถิดไปไกลถึงกับจัดตั้งวางความจริง
ของมนุษยขึ้นอยางขาดลอยตางหากจากความจริงของธรรมชาติ 

ตัวอยางงายๆ คนทําสวนพรวนดินรดนํ้าตนไม เพ่ือเปน
เหตุใหเกิดผลคือการไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท (กฎมนุษย์/สมมติ
นิยาม) มีคุณคาและความหมายจริงจังเมื่อตั้งอยูบนฐานแหงความ 
จริงของธรรมชาติวา คนทําสวนพรวนดินรดนํ้าตนไม เพ่ือเปน
เหตุใหเกิดผลคือตนไมเจริญงอกงาม (กฎธรรมชาติ/ธรรมนิยาม) 

เพียงแคน้ี ถามนุษยจับความสัมพันธไมได มีความคิด
ความอยากมีแรงจูงใจและการปฏิบัติดําเนินชีวิตไมสอดคลอง
ระหวางกฎท้ังสอง มองไมทะลุสมมตินิยามถึงธรรมนิยาม 
เชื่อมโยงไมถึงกัน เพียงเทาน้ี ความวิปริตวุนวายก็จะเกิดขึ้นแก
ชีวิตและสังคมของมนุษยเอง 
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ไมเพียงแคน้ี ความเปนเหตุเปนผลของกฎมนุษยน้ันไมเปน
ความจริงแท แตเปนความจริงตามสมมติ (สํ = ร่วมกัน + มติ = 
การยอมรับ/ความรู้หรือตกลง) คือ เกิดจากการตกลงหรือยอมรับ
รวมกัน ถาไมยอมรับกัน กฎและความเปนเหตุเปนผลก็หายไป 
ไรความหมาย ไมมีเลย 

เพ่ือเปนตัวโยงระหวางเหตุกับผลตามกฎสมมติของมนุษย 
โดยเปนหลักประกันใหผลเกิดขึ้นตามเหตุท่ีสมมติกันน้ัน จึงมี
บัญญัติซอน (secondary concept) ท่ีเรียกวา “สิทธิ” (right) ขึ้น 
แลวคนทําสวนเม่ือพรวนดินรดนํ้าตนไมเปนตนตามตกลงแลว ก็
มี “สิทธิ” ท่ีจะไดเงิน ๕,๐๐๐ บาท ท่ีเรียกวาเงินเดือนน้ัน 

สิทธิน้ัน อาจมีหลายชั้น ตั้งแตสิทธิขั้นพ้ืนฐานเปนตนไป 
คืออิงกฎธรรมชาติใกลชิด หรือหางออกไป ดังน้ัน  

ขั้นท่ี ๑ (พ้ืนฐาน) คนท่ีปลูกต้นมะม่วงต้นใด ก็มีสิทธิจะเก็บจะ
กินผลมะม่วงของต้นท่ีปลูกนั้น  

ขั้นท่ี ๒ คนท่ีรับจ้างปลูกมะม่วง ก็มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างปลูก  
อยางไรก็ตาม สิทธิขั้นท่ี ๒ อาจตัดสิทธิขั้นพ้ืนฐานใหหมด

ไปได เชน คนท่ีรับจางปลูกมะมวง มีสิทธิไดรับเงินคาปลูกตน
มะมวงน้ัน แตไมมีสิทธิเก็บกินผลมะมวงของตนมะมวงท่ีเขา
ปลูกดวยมือของตนเอง 

โดยนัยน้ี ก็เกิดมีบัญญัติเรื่องสิทธิเปนตนขึ้นมากมาย 
รวมท้ังส่ิงท่ีเรียกวาสิทธิมนุษยชน อันถือกันวาเปนสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งใชเปนหลักประกันและเปนขออางเพ่ือดํารงหลักการ
แหงความเปนเหตุเปนผลตางๆ ท่ีสมมติกันในสังคมมนุษย ท่ีจะ
ใหหมูมนุษยอยูรวมกันดวยดีมีสันติสุข  
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จะตองรูตระหนักวา สิทธิเปนตนเหลาน้ัน มีไวใชอางกัน
ระหวางมนุษย กับมนุษย หรือตอมนุษย ตามหลักการสมมติ 
(ยอมรับรวมกัน) อยางท่ีวามาเทาน้ัน แตสิทธิอะไรๆ ใดๆ ก็ตาม 
ไมมีอยูจริง โดยธรรมชาติ ในธรรมชาติ และไมอาจใชอางกับ
ธรรมชาติไดเลย 

ในธรรมชาติมีแตระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท่ีส่ิง
ท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คนเอาเม็ดมะมวงมาปลูก 
รดนํ้าพรวนดินบํารุงอยางดี การกระทําของเขาก็เปนเหตุให
เกิดผลคือตนมะมวงน้ันเจริญงอกงามมีผลดก ก็จบเทาน้ัน ตน
มะมวงท่ีเจริญงอกงามและผลท่ีดกของมันจะเปนอยางไรตอไป 
ก็สุดแตเหตุปจจัยท่ีจะมีตอมัน คนท่ีปลูกจะเก็บผลหรือไมและ
เก็บไดหรือไม ก็แลวแตเหตุปจจัย ท้ังจากตัวเขาเองและปจจัย
อ่ืนๆ ไมมีเรื่องของสิทธิใดๆ มาเกี่ยวของในเร่ืองของธรรมชาติ  

คนปลูกมะมวงไมมาเก็บผลมะมวงภายในเวลาอันควร ผล
ก็สุกงอมหลนเนาไป คนปลูกมะมวงจะมาทวงสิทธิวาผลมะมวง
เปนของฉัน เธอตองรอจนกวาฉันจะมาเก็บเอา ยอมไมสําเร็จ 

คนผูหน่ึงไดสิทธิครอบครองท่ีดินแปลงหน่ึง และใชท่ีดินน้ัน
ทําไรทํานา เขาใชปุยเคมีจนดินเสีย ตอมาเขาปลูกผักปลูกขาวไม
ไดผล จะทวงสิทธิกับธรรมชาติวา ท่ีดินน่ีเปนของฉัน ฉันเปน
เจาของ จะตองใหผลตามท่ีฉันตองการ ยอมไมสําเร็จ  

ในท่ีสุด แมแตชีวิตรางกายของตัวเอง มนุษยก็ไมมีสิทธิท่ี
จะอางแกธรรมชาติ ชีวิตรางกายก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน 
ถามนุษยไมทําเหตุปจจัยดวยการบริหารบํารุงใหดี มีอันเปนไป 
มนุษยจะอางสิทธิในชีวิตของตนตอธรรมชาติอยางไร ก็ไมเปนผล 
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นอกจากการบํารุงรักษาบริหารแลว เชื้อโรคและปจจัยทาง
อุตุเปนตน ท่ีเกิดขึ้นหรือกระทบตอรางกาย ตลอดจนอวัยวะ
ตางๆ ในรางกายของตัว การแพทยก็ตองดูแลจัดการไปตาม 
ปจจยาการของธรรมชาติ มนุษยจะเอาสิทธิอะไรไปอาง มันก็ไมฟง 

การแพทยเปนเหตุ การท่ีคนหายจากโรคภัยไขเจ็บแข็งแรง
มีสุขภาพดีเปนผล น่ีเปนเหตุเปนผลท่ีแทจริงตามกฎธรรมชาติ 

การแพทยเปนเหตุ การไดคาตอบแทนสูง มีรายไดดีเปนผล 
น่ีเปนเหตุเปนผลตามสมมติของกฎมนุษย 

โรงพยาบาลแหงหน่ึงตั้งขึ้นมาแลว ยอมมีจุดมุงหมายท่ีจะ
บรรลุผลสําเร็จ แนนอนวาผลสําเร็จท่ีตรงไปตรงมาตามความ
เปนเหตุเปนผลในกฎธรรมชาติก็คือ การท่ีผูคนในสังคมผอนหาย
คลายทุกขจากโรคภัยไขเจ็บและมีสุขภาพดีขึ้น แตพรอมกันน้ันก็
มีผลสําเร็จอีกอยางหน่ึงตามกฎมนุษย คือการทําผลกําไรไดสูง 

อะไรเปนเกณฑวัดความสําเร็จของโรงพยาบาล เปนเรื่องท่ี
มนุษยจะตองเลือกเอา ระหวางความสําเร็จท่ีวัดดวยความผอน
เบาความทุกขจากโรคภัยไข เจ็บและการมี สุขภาพดีของ
ประชาชน ท่ีเปนผลสําเร็จตรงตามกฎธรรมชาติหรือผลสําเร็จ
โดยธรรม  (ไมใช เ พียงแคจริยธรรมตามความหมายแบบ
ตะวันตก) กับความสําเร็จท่ีวัดดวยผลกําไรเปนปริมาณเงินทอง 
ซึ่งเปนผลสําเร็จตามกฎมนุษย หรือผลสําเร็จเชิงพาณิชยหรือเชิง
ธุรกิจ ท้ังน้ี มนุษยอาจไมตองเลือกเพียงอยางใดอยางหน่ึง ถา
เขามีภูมิธรรมภูมิปญญาเพียงพอท่ีจะจัดการประสานผลสําเร็จ 
๒ ดานน้ัน ใหกลมกลืน และเกื้อหนุนกันได โดยทําใหพอดี ดวย
ความรูจักประมาณ 
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ในชวง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๓ (ค.ศ. 1965-1970) ระหวางท่ี
กระแสการพัฒนาท่ีมุ งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกําลังเปนไปอยางแรงเขม มนุษยไดถูกมองวาเปน
ทุนทางเศรษฐกิจ และเปนทรัพยากรอยางสําคัญท่ีจะใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (ตลอดจนสังคม) เพราะคนท่ีมีคุณภาพ เชน 
แข็งแรงมีสุขภาพดี มีคุณธรรม ขยันอดทน รับผิดชอบ มีฝมือและ
มีสติปญญาความสามารถ ยอมเปนปจจัยท่ีชวยใหการพัฒนา
สําเร็จผลอยางดียิ่ง ถึงกับไดเกิดมีคําศัพทขึ้นใหมคือ “ทรัพยากร
มนุษย” (human resources)  

ครั้นมาบัดน้ี มนุษยหันกลับไปติเตียนการพัฒนาท่ีเนน
ดานเศรษฐกิจวาเปนตัวการทําลายโลก และบอกกันวาตอไปน้ี
จะตองเปล่ียนใหม จะตองหันมาเนนการพัฒนาคน เอาคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา เนนคุณคาความเปนมนุษย แตปรากฏวา
คนท่ัวไปก็ยังใชคําวา “ทรัพยากรมนุษย” กันเพลินอยู ท้ังท่ีคําน้ัน
มีความหมายในแงมองคนเปนเพียงเคร่ืองมือหรือปจจัยทาง
เศรษฐกิจ 

ถึงเวลาท่ีมนุษยจะตองมองใหชัด จะตองแยกไดระหวาง
มนุษยท่ีอยูในกระบวนการของกฎธรรมชาติ กับทรัพยากรมนุษย
ท่ีอยูในกระบวนการของกฎมนุษย มิฉะน้ันจะทําใหเกิดความ
สับสนขัดแยงและความคลุมเครือในทางภูมิปญญา และจะเปน
ความสับสนขัดแยงคลุมเครือถึงแกนกลางของการพัฒนา ทําให
การพัฒนาท่ียั่งยืนไมบรรลุผลท่ีหมาย 

ท่ีจริงน้ัน สมมติเปนความสามารถพิเศษของมนุษย อารย
ธรรมของมนุษยและโลกมนุษยก็เปนผลผลิตแหงสมมติของมนุษย  
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มนุษยท่ีฉลาด เอาความรูในความจริงของกฎธรรมชาติมา
เปนฐานในการจัดตั้งวางระบบแบบแผนกฎเกณฑกติกาขึ้นใน
สังคมมนุษย พูดงายๆ วาเอาความรูในกฎธรรมชาติมาจัดวางกฎ
มนุษยขึ้น เพ่ือใหผลดีเกิดขึ้นแกหมูมนุษยตามกฎธรรมชาติ หรือ
เพ่ือใหความเปนไปตามกฎธรรมชาติอํานวยผลดีแกหมูมนุษย 
ผลดียอมเกิดขึ้นเมื่อมนุษยรูจักใชสมมติอยางถูกตอง ท่ีเรียกวา
ใชสมมติดวยความรูเทาทัน  

แตในทางตรงขาม ผลรายจะเกิดขึ้น ถามนุษยติดอยูแค
สมมติ มองไมทะลุถึงเหตุผลจริงแทในธรรมชาติท่ีอยูเบ้ืองหลัง 
แลวตกเปนทาสของสมมติไปเสีย ท่ีเรียกส้ันๆ วาหลงสมมติ 

ขอสําคัญอยูท่ีวา มนุษยจะตองยืนหลักแหงการเขาถึง
ความจริงแทของกฎธรรมชาติไวใหได จะตองแยกไดระหวาง
สมมติของมนุษย กับความจริงแทของธรรมชาติ หรือระหวาง
สมมตินิยาม กับธรรมนิยาม และปฏิบัติใหถูกตองตอกฎท้ังสอง
ระดับน้ันอยางพอดีกับความหมายและวัตถุประสงคของมัน โดย
รูจุดประสานบรรจบระหวางกฎท้ังสองระดับน้ัน  

ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ มนุษยตองมีภูมิธรรมภูมิปญญาพอท่ีจะ
รูจักจัดตั้งและจัดการสมมติใหเปนส่ือนํากระบวนการของกฎ
ธรรมชาติไปในทางท่ีจะอํานวยผลดีท่ีแทแกมนุษย 

จะเปนอยางน้ีได ก็ตองมีการพัฒนามนุษยอยางถูกตอง 
จะตองพัฒนาคนใหถึงเปาน้ี จึงจะมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เพ่ือใหหมูมนุษยอยูรวมกันดวยดี สามารถดํารงสันติภาพ
ไวในสังคม มนุษยจึงไดวางหลักสิทธิตางๆ ขึ้น รวมท้ังสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือเปนหลักประกันไมใหมนุษยเบียดเบียนละเมิดกัน 
และเพ่ือคุมครองใหมนุษยมีสวัสดิภาพ  
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สิทธิเหลาน้ีเปนเครื่องรักษาสันติภาพระหวางมนุษย แต
มันไมเปนหลักประกันท่ีจะรักษาสันติภาพระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติแวดลอม  

มนุษยผูหลงสมมติ ไมรูเทาทันความจริงของกฎธรรมชาติ
ท่ีกวางขวางครอบคลุม อาจใชสิทธิเหลาน้ีเบียดเบียนรุกราน
ทําลายธรรมชาติ หรือระหวางท่ีเขานําเอาสิทธิสมมติเหลาน้ีมา
อางแกกันและทะเลาะวิวาทกันน้ัน เขาลืมไปวาส่ิงท่ีเขากําลังทํา
อยูอยางแทจริงน้ัน คือการทําลายธรรมชาติ โดยไมรูตระหนักวา
เขากําลังทําลายตัวของพวกเขาเองดวย และในท่ีสุด ผลท่ีจะ
เกิดขึ้นก็คือพวกเขาท้ังหมดจะพินาศไปดวยกัน 

จึงจะตองแยกใหชัดระหวางการใชสมมติ โดยเฉพาะสิทธิ 
เพ่ือสนองความตองการของมนุษย กับการใชสมมติ โดยเฉพาะ
สิทธิน้ัน เพ่ือความดํารงอยูดวยดีของมนุษย  

ตัวอยางเชน ในเรื่องของสิ่งแวดลอมน้ี มนุษยอาจบัญญัติ
และใชสิทธิเพ่ือสนองความตองการผลประโยชนของมนุษย โดย
ไมคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมก็ได มนุษยอาจบัญญัติสิทธิ
อยางใหมขึ้นมาเพ่ือใชในหมูมนุษยดวยกัน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือพิทักษรักษาส่ิงแวดลอมก็ได โดยท่ีเมื่อมองในแงของมนุษย 
สิทธิน้ันก็คือการจํากัดสิทธิของมนุษยน่ันเอง ดังเชนท่ีไดมีการ
กําหนด “สิทธิกอมลพิษ” (pollution rights) ขึ้นมาใชในประเทศ
ท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมแลวอยางสูง 

การจะสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายหรือไม ยอมขึ้นอยู
กับเจตนาและปญญาของมนุษย ท่ีรวมอยูในภูมิธรรมภูมิปญญา
ของเขาน่ันเอง  
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แตส่ิงท่ีมนุษยจะตองตกลงใจใหชัดกอน ก็คือ ความสําเร็จ
ท่ีเขามุงไปใหถึงน้ัน มีความหมายอยางไหน ระหวางความสําเร็จ
ตามสมมติของกฎมนุษย คือการสนองความตองการของมนุษย
ไดเต็มตามปรารถนา กับความสําเร็จตามความเปนจริงของกฎ
ธรรมชาติ คือการบรรลุถึงภาวะท่ีดํารงอยูดวยดีของมนุษยในโลก
ท่ีเกื้อกูล ซึ่งหมายถึงความอยูดีของชีวิตสังคมและธรรมชาติใน
ระบบความสัมพันธท่ีเกื้อกูลตอกัน 

ความสับสนและคลุมเครือ แยกไมออกระหวางความจริง
แทตามธรรมชาติ กับความจริงตามสมมติของมนุษยน้ี ปรากฏ
เดนในเรื่องจริยธรรม ท่ีตะวันตกแยกไมไดระหวางจริยธรรม ๒ 
ระดับ และมองไมเห็นวาตัวจริยธรรมท่ีแทเปนสภาวะธรรมชาติ
อยางไร  

จนกระท่ังเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ก็มีการพัฒนา
จริยธรรมส่ิงแวดลอมขึ้นมา และในจริยธรรมส่ิงแวดลอมน้ันก็
สับสนเอาสิทธิเขามาเปนจริยธรรมบาง ถกเถียงวุนวายวามนุษย
และสัตวตางๆ มีสิทธิโดยธรรมชาติหรือไม แคไหนบาง เปนตน 
(ดูตัวอยางปญหาใน Rolston, 47-62 เปนตน) 

การพัฒนามนุษยมิใชเพียงเพ่ือใหเขามาอยูรวมดวยดีกับ
ส่ิงแวดลอมเทาน้ัน แตมนุษยท่ีพัฒนาดีแลวน้ัน จะเขาถึงความ
จริงของธรรมชาติ และสามารถนําเอาความรูในความจริงของ
ธรรมชาติ มาจัดตั้งวางระบบในสังคม ใหหมูมนุษยเปนอยูอยาง
ประสานสอดคลองกับกฎธรรมชาติในทางท่ีอํานวยผลดีมาก
ท่ีสุดแกมนุษยท้ังหลายดวย 
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๓) ความไมกระจางของการพัฒนาโดยเอาคนเปนศูนยกลาง 

ความสํานึกผิดขอสําคัญของคนปจจุบันท่ีทําใหเปล่ียน 
แปลงกระบวนการพัฒนาใหม และทําใหเกิดส่ิงท่ีเรียกวาการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม ก็คือการมองเห็น
วาการพัฒนาในยุคท่ีผานมาท่ีมุงสรางสรรคความเจริญทาง
เศรษฐกิจ โดยเนนบทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
กอผลรายท้ังแกชีวิต สังคม และธรรมชาติแวดลอมอยางรายแรง 
จนจะนํามนุษยชาติไปสูความพินาศ จากน้ันจึงไดเกิดแนวคิด
ใหมในการพัฒนา คือการพัฒนาโดยเอาคนเปนศูนยกลาง 

ถาไมระวังใหดีโดยทําความเขาใจใหชัด การพัฒนาท่ีเอา
คนเปนศูนยกลางอาจจะกลายเปนความผิดพลาดซ้ํารอยเดิม 

อารยธรรมปจจุบันแบบตะวันตกท่ีเจาตัวบอกวาผิดพลาด
กอความพินาศน้ัน ก็คืออารยธรรมท่ีตั้งอยูบนฐานความคิดท่ีเอา
คนเปนศูนยกลางน่ันเอง ตะวันตกมองคนเปนศูนยกลางใน
ความหมายท่ีสําคัญอยางนอย ๒ อยาง คือ  

ก)  ถือวา มนุษยเปนเจาใหญ เปนศูนยกลางของโลกและ
จักรวาล เปนผูท่ีจะออกไปพิชิตครอบครองและจัดการ
กับธรรมชาติ กับโลก กับจักรวาลท้ังหมด และ 

ข)  หมายมั่นวา ส่ิงท้ังหลายมีไวเพ่ือมนุษย ทุกอยางท่ีทํา 
รวมท้ังการพัฒนาน้ัน ก็เพ่ือสนองความตองการของ
มนุษย หรือเพ่ือผลประโยชนของมนุษย 

ความคิดแบบน้ีกาวไปไกล จนถึงกับถือวามนุษยมี “สิทธิ” 
ท่ีจะจัดการส่ิงท้ังหลายไดตามความประสงคของตัว  



๒๔๔ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ถอยคําตางๆ ท่ีเราใชกันอยูแมในบัดน้ี ก็เกิดมีขึ้นมาบน
ฐานความคิดแบบน้ี เชน คําวา “ส่ิงแวดลอม” (environment) 
แสดงถึงความคิดท่ีมองส่ิงอ่ืนๆ เปนสวนประกอบ แทนท่ีจะมอง
ตัวเองเปนสวนรวมอยูในสวนรวมดวยกัน คําวา “การจัดการ
ส่ิงแวดลอม” (management of the environment) ก็แสดง
ทัศนคติทํานองเดียวกันน้ี 

คําศัพทแบบน้ีลวนมาจากภาษาของตะวันตก ไมมีอยูเดิมใน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย เราบัญญัติกันข้ึนใหมและใชตามๆ เขาไป  

แมเมื่อเปล่ียนแนวความคิดในการพัฒนาใหมแลว มนุษย
ก็ยังไมมีถอยคําท่ีจะสนองแนวความคิดใหมไดทันและเพียงพอ 
จึงตองใชถอยคําเกาๆ ไปกอน แตตองระวังวาถาใชเพลินๆ 
อาจจะหลงถูกหลอกใหเขาไปอยูใตครอบงําของแนวคิดเกาน้ัน
โดยไมรูตัว 

การพัฒนาท่ีเอาคนเปนศูนยกลาง มีความหมายสําคัญท่ี
พึงสังเกต ๓ อยาง คือ 

๑) การพัฒนาน้ันใหความสําคัญสูงสุดแกการพัฒนาคน 
เปนการพัฒนาซึ่งพุงเปาไปท่ีตัวคนเปนหลัก หมายความวา ใน
การพัฒนาท่ีมีหลายเร่ืองหลายดาน เชน พัฒนาเศรษฐกิจ 
พัฒนาการเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรม เปนตน จะตองพัฒนา
คนกอนส่ิงใดอ่ืน หรือถือเอาการพัฒนาคนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด 
เพราะวา ถึงแมจะพัฒนาอะไรไปอยางไรก็ตาม ถาไมไดพัฒนา
คน คนท่ีไมไดพัฒนาก็จะทําใหทุกอยางเสียหายลมเหลวหมด 
พูดงายๆ วาเปนการพัฒนาท่ีเอาการพัฒนาคนเปนหลัก เปน
แกนกลาง 
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๒) การพัฒนาน้ันคํานึงถึงความสําคัญของคนวา จะตองมี
คนท่ีดี ท่ีพรอม ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เปนคนท่ีพัฒนาดีแลว 
มาเปนองคประกอบสําคัญท่ีเปนแกนกลาง  ซึ่ งจะทําให
กระบวนการพัฒนาท้ังหมดดําเนินไปถูกทาง อํานวยประโยชน
สุขอยางแทจริง 

๓) การพัฒนาน้ันมุงใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขท่ีแทแกคน 
คือใหกระบวนการพัฒนาและองคประกอบอ่ืนๆ ทุกดานของการ
พัฒนา เปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนชวยใหคนพัฒนาตนขึ้นไปสู
การเขาถึงชีวิตท่ีดีงาม คุณคาสูงสุด และความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ รวมท้ังการท่ีมนุษยจะดํารงอยูไดดวยดีอยางแทจริงใน
โลกท่ีมีสภาพอันเกื้อกูล 

ถาไมระวังใหดี ไมทําความเขาใจกันใหชัด การพัฒนาท่ี
เอาคนเปนศูนยกลาง ก็จะกลายเปนการพัฒนาที่ถือคนเปนเจา
ใหญ ใหทุกอยางเปนเคร่ืองสนองความตองการของคน หรือเพ่ือ
ผลประโยชนของคน ซึ่งก็คือแนวความคิดเกาน่ันเอง  

ถาเปนอยางน้ัน ก็ไมไดมีการเปล่ียนแปลงอะไร และผล
ของการพัฒนาก็คือหายนะ เปนการพัฒนาท่ีไมยั่งยืนเชนเดิม 

คําบางคําอาจสรางความสับสนซอนถึง ๒ ชั้น เชนคําวา 
“ทรัพยากรมนุษย” ท่ีเคยพูดถึงกอนหนาน้ี คําดังกลาวน้ีเกิดขึ้น
ในยุคของแนวความคิดเกา ท่ีมีการพัฒนาเพ่ือสนองความ
ตองการผลประโยชนของคน การมองคนเปนทรัพยากรมนุษย 
จึงเปนความกาวหนาในการเอาคนมาใชเปนเครื่องมือหา
ผลประโยชนของคนใหไดผลยิ่งขึ้น  



๒๔๖ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

อยางนอยคนก็เปนเพียงทุนหรือปจจัยสําหรับใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนการมองคนไมเปนคน  

เพราะฉะน้ัน ถายังจะใชคําน้ี ก็ตองใชคูกับคําวามนุษย 
เปน “มนุษย” และ “ทรัพยากรมนุษย” และแยกกันใหชัดดวย
ความตระหนักรูในความหมายท่ีตางกนั 
๔) การพัฒนาแบบองครวมที่สมดุล จะเอาอะไรมาบูรณาการ 

ความสํานึกผิดอีกแงหน่ึง ท่ีทําใหมองเห็นวาการพัฒนาท่ี
ผานมาเปนการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน ก็คือการรูตระหนักวา การ
พัฒนาน้ันผิดพลาดเพราะเปนการพัฒนาท่ีไมสมดุล ไมมีบูรณา
การ ไมเปนองครวม ไมเปนระบบท่ีสมบูรณ 

แตเมื่อจะแกไขใหเปนการพัฒนาท่ีสมดุล โดยบูรณาการ
เปนองครวมไปดวยกันท้ังระบบ ก็เกิดความติดขัด เพราะยังมอง
ไมชัด และยังเห็นไมท่ัวถึงวามีองคประกอบอะไรบางท่ีจะตอง
นํามาบูรณาการใหเต็มระบบ  

ถึงแมจะรูวาตองบูรณาการเปนองครวม แตตัวคนเองก็ยัง
ติดอยูกับความคิดแบบแยกสวน จึงไดแตเก็บเอาช้ินสวน หรือองค 
ประกอบเทาท่ีเกี่ยวของมองเห็นในเวลาน้ันๆ มาบูรณาการกัน 
เชนท่ีคณะกรรมาธิการโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา
เสนอแนวคิดในการพัฒนาท่ียั่งยืน/sustainable development ให
นําเอาเศรษฐกิจ (economy) กับ นิเวศวิทย (ecology) มาบูรณา
การกัน ซึ่งบัดน้ีอยูในชวงเวลาท่ีกําลังพยายามทํากันอยู สวน
ยู เนสโกก็เสนอแนวคิด  การพัฒนาเชิงวัฒนธรรม /cultural 
development ซึ่งใหนําเอาองคประกอบดานวัฒนธรรม อันเนนท่ี
ตัวคน เขามาบูรณาการในกระบวนการพัฒนาดวย 
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ความคิดเหลาน้ีเปนการพยายามแกปญหา เมื่อเกิด
ความรูตระหนักวา ส่ิง ท่ี ทํามาเดิมผิดพลาด  เมื่อมองเห็น
องคประกอบท่ีขาดไป ก็ยกเอาขึ้นมาใส เปนการแกปญหาแบบ
กาวไปทีละขั้น หยิบมาทีละอัน เมื่อรูตัวครั้งหน่ึงๆ ไมใชเกิดจาก
การมองเห็นระบบที่เปนองครวมครบท้ังหมด แลวจัดใหพรอม
ทีเดียว จึงยังเปนท่ีนาสงสัยวาจะเปนเพียงการเสริมเติมบางสวน 
ไมใชบูรณาการท่ีแท ไมเปนองครวมจริง จะสําเร็จผลตามท่ีมุง
หมายหรือไม 

องครวมที่กะพรองกะแพรงอยางน้ี คงจะมีในเรื่องทั่วๆ ไป 
ในยุคท่ีเพ่ิงเริ่มความคิดท่ีจะบูรณาการ  

จริยธรรมก็เปนอีกตัวอยางหน่ึง จริยธรรมตามความหมาย
ของตะวันตก เปนเรื่องพิเศษเฉพาะอยางหน่ึง เหมือนเปนของ
ภายนอกตางหากจากชีวิต ท่ีคนถูกกําหนดใหเอามาปฏิบัติ 
ตอมาไดมีการคิดท่ีจะนําเอาจริยธรรมมาบูรณาการเขาไปในชีวิต 
หรือบูรณาการเขากับวิชาการอ่ืนๆ ท่ีมนุษยศึกษาเลาเรียน แตท่ี
จริง จริยธรรมท่ีเอามาน้ันก็เปนจริยธรรมแยกสวน อยูแคศีล เปน
เหมือนชิ้นสวนท่ีแตกแยกออกไป จากองครวมในชุดของมันอยู
กอนแลว จึงบูรณาการไมสําเร็จ ความคิดท่ีจะบูรณาการน้ันมี
แลว แตส่ิงท่ีจะนํามาบูรณาการยังไมชัดเจน 

แทจริง จริยธรรมเปนระบบบูรณาการในตัวของมันเอง คือ
เปนระบบความสัมพันธของดานตางๆ แหงการดําเนินชีวิต ซึ่ง
เมื่อเปนไปอยางถูกตองประสานสอดคลอง ก็จะมาหนุนเสริม
กันเอง ทําใหคนพัฒนาตนขึ้นไป  
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เพราะฉะน้ัน แทนท่ีจะเอาจริยธรรมมาบูรณาการเขาใน
ชีวิตคน ท่ีจริงจะตองใหคนนําชีวิตเขาสูระบบบูรณาการของ
จริยธรรม คือดําเนินชีวิตใหเปนระบบจริยธรรมน้ันเอง 

ตามตัวอยางน้ี จะเห็นวา เรื่องระบบการพัฒนาแบบองค
รวมท่ีบูรณาการกันอยางมีดุลยภาพท่ีจะใหเปนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนน้ัน เปนเรื่องคั่งคางระหวางทาง ยังไมเขารูปเขารางลงตัวท่ี
จะเดินหนาไปไดพรอมจริง 

ท่ีวามาน้ี มิใชวาไทยจะดีกวาตะวันตก ภาวะในบัดน้ีอาจ
พูดดวยคําส้ันๆ วา ฝรั่งก็เฉออกนอกทางเตลิดไป ไทยก็มาไมถึง 
๕) โลกกวางไกลไรพรมแดน แตคนย่ิงคับแคบและแบงแยก 

เวลาน้ี พูดกันวาโลกไรพรมแดน ดังท่ีเกิดมีคําใหมวา 
“โลกาภิวัตน” (globalization) อะไรเกิดขึ้นมีขึ้นท่ีไหน ก็แผขยาย
แพรกระจายไปถึงกันหมดท่ัวท้ังโลก โดยเฉพาะขอมูลขาวสาร
และการสัญจรคมนาคม ทําใหโลกท้ังหมดกลายเปนชุมชนหรือ
เหมือนเปนหมูบานอันหน่ึงอันเดียว  

ในสภาพเชนน้ี มนุษยจะตองมีความพรอมยิ่งขึ้นท่ีจะอยู
รวมกันดวยดี โดยสงบเรียบรอยมีสันติสุข แตเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
ท่ัวไปกลับปรากฏในทางตรงขาม คนเหมือนกับยิ่งมีจิตใจคับ
แคบและมีปญญามองเห็นส้ันๆ ใกลๆ มีการแบงแยกแกงแยงกัน
มากขึ้น แตละฝายมุงหาผลประโยชนใหแกตน มุงรักษาและ
เสริมอํานาจความยิ่งใหญของตน ท้ังแยงชิงผลประโยชนกัน
เขมขน ท้ังหวาดระแวงเคียดแคนเกลียดชังรังเกียจกันดวยเร่ือง
เพศผิวพรรณเชื้อชาติเผาพันธุลัทธิศาสนา ทะเลาะวิวาทรุนแรง
ตลอดจนทําสงครามกัน ตั้งแตระหวางบุคคล จนถึงระหวางชาติ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๔๙ 
 

 

โลกสากลแตคนไมสากัลย หรือโลกสากลแตคนยิ่งสากรรจ 
สภาพแวดลอมทางวัตถุแผกวางถึงกัน ประสานรวมเปน

อันเดียว แตมนุษยเหมือนเดินสวนทาง กลับมีสภาพจิตและ
ความรูสึกนึกคิดท่ีจะจํากัดกีดกั้นเอาแตตัวแตพวก และมุงราย
ลิดรอนคนอ่ืนพวกอ่ืน สภาพรูปธรรมพัฒนาสูความเปนสากล 
แตคนไมไดพัฒนาตัวเองใหมีความเปนสากลอยางสอดคลองกัน  

หันไปมองอีกทีหน่ึง ส่ิงท่ีแผขยายแพรกระจายเปนโลกาภิ
วัตนน้ัน มีท้ังท่ีดีและราย แตเมื่อวิเคราะหออกไปนาสงสัยวา 
สวนท่ีรายเปนไปในทางทําลายไมเกื้อกูลดูเหมือนจะปรากฏเดน 
เชน การระบาดของส่ิงเสพติด ระบบแยงชิงผลประโยชน คานิยม
บริโภค การคามนุษยตั้งแตในรูปแบบของโสเภณีขามถิ่นขาม
ชาติ มลภาวะ ตลอดจนโรคเอดส แมแตเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือเคร่ืองมือส่ือสารท้ังหลาย ก็นาสงสัยวาถูกใชเพ่ือสนอง
เจตนาแอบแฝงในการแสวงหาผลประโยชน การหลอกลวง การ
กระตุนปลุกเรงเราใหคนหลงติดมัวเมาในการเสพวัตถุกามอามิส 
การเอาเพ่ือนมนุษยเปนเหยื่อ แพรกระจายความหลงงมงายและ
คานิยมบริโภค มากกวาจะเสริมการพัฒนาปญญาและความ
เกื้อหนุนตอคุณภาพชีวิต 

ดัชนีชี้ชัดถึงความไมพัฒนาของมนุษย ก็คือการท่ีมนุษยยัง
อยูใตอิทธิพลครอบงําของกิเลสจอมบงการ ๓ ตัว อยางหนักหนา 
ไมเบาบางลงเลย กลาวคือ ความใฝเสพมุงแสวงหาผลประโยชน 
(ตัณหา) ความใฝอํานาจมุงความยิ่งใหญจะเอาชนะครอบงําผูอ่ืน
พวกอ่ืน (มานะ) และความยึดติดถือรั้นคล่ังไคลในลัทธิความเชื่อ
แนวคิดอุดมการณท่ีสงเสริมการถือตัวตนและการกีดกั้นแบงแยก
พวกพองผิวเผา เปนตน (ทิฏฐิ)  



๒๕๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

การพัฒนาทางวัตถุและทางสังคมหลายดาน รวมท้ังระบบ
การตางๆ ท่ีมนุษยจัดตั้งวางขึ้น แทนท่ีจะชวยขัดเกลาบรรเทา
อิทธิพลของกิเลสจอมบงการเหลาน้ี กลับเปนไปในทางท่ีเสริมซ้ํา
ย้ําหนุนใหมนุษยเห็นแกตัว และเอาแตขางตน เรงเราแรงกิเลส
เหลาน้ีมากยิ่งขึ้น 

ในการพัฒนามนุษยยุคท่ีโลกไรพรมแดน  อยูในสภาพโลกา
ภิวัตนน้ี ส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองมุงเนนกอนอื่น ก็คือการทําให
มนุษยมีจิตใจและปญญาเปนสากล สอดคลองกันกับความเปน
สากลของโลก และในบรรดาความเปนสากลท้ังหลายน้ัน อยาง
นอยความเปนสากล ๓ ประการตอไปน้ี เปนหลักการท่ีจะตองทํา
ใหได กลาวคือ 

๑. ความเป็นมนุษย์ที่สากล มนุษยทุกคนไมวาจะเปนเพศ
ผิวเผาพันธุชาติลัทธิศาสนาใด เกิดท่ีไหนอยูท่ีใด ก็มีความเปน
มนุษยเสมอกัน มีธรรมชาติแหงความรักสุขเกลียดทุกขหวาดภัย
กลัวตายท้ังน้ัน การฆาฟนทํารายทําลายชีวิตมนุษยไมวาคนใด
ยอมเปนความชั่วรายเปนบาปท้ังน้ัน ไมใชถือแบงแยกวา มนุษย
พวกน้ีฆาไมไดเปนบาป มนุษยพวกโนนกลุมน้ันนับถืออยางโนน 
เปนคนของภูตผีมาร ฆาไดไมบาป หรือกลับเปนบุญ 

๒. ความเป็นจริงที่สากล ความเปนจริงแหงความเปนเหตุ
เปนผล เปนภาวะสากล มีอยูโดยธรรมชาติ เรียกวาเปนกฎ
ธรรมชาติ เปนของกลาง ไมขึ้นตอหรือเปนไปเฉพาะคนกลุมไหน
พวกใด หลักการน้ีจะตองถือและใชท่ัวไป เชน จะพูดวาทุก
ศาสนาสอนใหคนทําดี เทาน้ันไมพอ จะตองใหความเปนเหตุเปน
ผลในการทําดีน้ันเปนสากลดวย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕๑ 
 

 

ท่ีวาทําดีเปนสากลน้ันคือ ถาสอนวาการทําดี ทําใหไดผลดี 
หรือการทําดี เปนเหตุใหคนไปสวรรค ก็จะตองเปนหลักการแหง
ความจริงท่ีเสมอเหมือนกันเปนสากลวา คนท่ีไหนผูใดก็ตามทําดี
ก็ไปสวรรค ไมใชเปนหลักการท่ีเปนจริงสําหรับคนกลุมนี้พวกน้ีท่ี
นับถืออยางน้ี ไมเปนจริงสําหรับคนพวกอ่ืนหรือพวกโนนประเภท
โนน มิใชวา คนกลุมน้ีทําดี ไปสวรรคได แตคนท่ีไมใชพวกน้ีไมใช
อยางน้ี ทําดีก็ไปสวรรคไมได ดังน้ี เปนตน ในทางชั่วหรือบาป วา
คนทําชั่วไปนรก ก็ทํานองเดียวกัน  

ในขอน้ีท่ีแนวคิดตะวันตกบอกวาจะใหเปนจริยธรรมสากล
น้ัน ท่ีจริงมันก็คือความจริงตามธรรมชาติหรือกฎธรรมดาน่ันเอง 

๓. เมตตาที่เป็นสากล มนุษยทุกถิ่นทุกพวกท่ีอยูรวมกันได
เปนกลุมเปนหมูเปนชุมชนเปนสังคม ยอมจะมีการส่ังสอนอบรม
กัน (จะเรียกวาจริยธรรมหรืออะไรก็ตาม) ใหรักใครชวยเหลือกัน 
ไมเบียดเบียนทํารายกัน พูดส้ันๆ วามีเมตตา  

แตมนุษยมักจะสอนเมตตาน้ีใหมีจํากัดเฉพาะในกลุมใน
หมูพวกของตน ครั้นไปสัมพันธเกี่ยวของมองมนุษยพวกอ่ืนกลุม
อ่ืน มนุษยกลับมีทาทีตลอดจนเส้ียมสอนกันใหรังเกียจเดียดฉันท 
และแมกระท่ังคิดรายมุงทําลาย การทะเลาะวิวาทเบียดเบียน
ตลอดจนสงครามจึงมีขึ้น  

บัดน้ี เมื่อโลกไรพรมแดน มนุษยชาติมีความเปนอยูอิง
อาศัยท่ัวถึงกันเปนอันเดียว มนุษยจะตองปรับเปล่ียนทาที
ความรูสึกโดยพัฒนาตนข้ึนมาใหมีเมตตาเปนสากล คือแผขยาย
ความรักใครไมตรีไปยังหมูมนุษยท้ังหมด โดยมีความปรารถนาดี
ตอมนุษยทุกคนเสมอกัน ซ่ึงก็สอดคลองกับหลัก ๒ ขอแรกน่ันเอง 



๒๕๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

นอกจากการพัฒนามนุษยใหพนอิทธิพลครอบงําของกิเลส
จอมบงการ ๓ ตัว คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ขางตน ท่ีจะตองทํากัน
ไปโดยตลอด เพ่ือความมีชัยชนะท่ีแทจริงของมนุษยแลว ส่ิงท่ี
จะตองทําใหไดเพ่ือปูพ้ืนฐานแหงสภาพโลกาภิวัตนใหมีในมนุษย
โดยสอดคลองกับสภาพแวดลอม ก็คือ ความเป็นสากล ๓ 
ประการน้ี  

ถามนุษยพัฒนาความเปนสากล ๓ ประการน้ีขึ้นมาไมได 
ก็เปนเครื่องบงชี้วาการพัฒนามนุษยไมเดินหนา ซึ่งจะสงผลโยง
ตอไปทําใหการพัฒนาท่ียั่งยืนไมอาจบรรลุความสําเร็จท่ีมุงหมาย 

พัฒนาคนข้ึนมาเปนแกนบูรณาการ  
ในระบบการพัฒนาที่เปนองครวม 

การพัฒนาแบบองครวม โดยบูรณาการอยางสมดุลแทจริง 
ท่ีพนจากขอบกพรองดังกลาวมาน้ัน จะตองเปนการพัฒนาท่ี
เขาถึงความจริงของธรรมชาติ ซึ่งเปนไปตามระบบความสัมพันธ
แหงเหตุปจจัยของส่ิงท้ังหลาย ในระบบความสัมพันธของ
ธรรมชาติน้ัน เมื่อทําเหตุปจจัยถูกตองแลว กระบวนการกอผลท่ี
ตองการ ก็จะเปนไปเองตามธรรมดาของมัน ไมตองไปเรียกรอง  

ดวยการคํานึงถึงองคประกอบท้ังหลายของระบบโดย
ครบถวน ดวยความรูเขาใจท่ัวถึงเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของ และดวย
เจตจํานงท่ีเกื้อกูล ก็จะมีการปฏิบัติ ท่ีพอดี ซึ่งจะทําใหการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น ในลักษณะท่ีเปนการปรับตัวของสวนตางๆ 
อยางประสานกลมกลืนและเกื้อกูลกัน มีผลดีตามท่ีมุงหมาย 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕๓ 
 

 

ความดํารงอยูดวยดีของมนุษย หมายถึงการท่ีมนุษย
เปนอยูอยางมีอิสรภาพและสันติสุขในโลกท่ีเกื้อกูล การดํารงอยู
ดวยดีของมนุษยน้ันจะตองอาศัยความเปนไปอยางประสานและ
เกื้อกูลกันของระบบความสัมพันธแหงองคประกอบท้ัง ๓ คือ 

๑. ตัวมนุษยเอง 
๒. สังคม 
๓. ธรรมชาติแวดลอม 
คําวา “มนุษย” ท่ีเปนปจเจกชนน้ัน มีความหมายพรอมกัน 

๒ อยาง คือ ความหมายในฐานะบุคคล ท่ีเปนสวนรวมในสังคม
อยางหน่ึง และความหมายในฐานะชีวิต ท่ีเปนสภาวะอันมีใน
ธรรมชาติอยางหน่ึง  

สวนคําวา “ธรรมชาติแวดลอม” เปนคําเรียกไปตามนิยม 
(ในแบบของพวกท่ีมองมนุษยเปนศูนยกลาง) หมายถึงธรรมชาติ
สวนอ่ืนๆ นอกจากมนุษย ซึ่งท่ีจริงก็เปนธรรมชาติสวนหน่ึงดวย 

เรื่องสําคัญอีกอยางหน่ึง คือ มนุษยเปนสัตวพิเศษ ดวย
ความมีเจตจํานงท่ีสามารถประดิษฐปรุงแตงสรางสรรค นอกจาก
คิดสรางสรรคระบบการตางๆ ทางสังคมขึ้นมาแลว ยังประดิษฐ
สรางสรรค วัตถุ ท่ีเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชอุปกรณตางๆ  ขึ้น
มากมาย ส่ิงเหลาน้ีรวมอยูในคําท่ีเรียกวา “เทคโนโลยี”  

เทคโนโลยีน้ี พรอมท้ังระบบการตางๆ ทางสังคม ไดทําให
เกิดมีโลกมนุษยซอนขึ้นมาในธรรมชาติ เหมือนเปนโลกมนุษยท่ี
ตางหากจากโลกของธรรมชาติ  

เทคโนโลยีเปนท้ังส่ิงแวดลอมใหม เปนท้ังเคร่ืองมือท่ี
มนุษยใชกระทําตอมนุษยดวยกันเอง ตอสังคม และตอธรรมชาติ  



๒๕๔ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ยิ่งถึงยุคปจจุบัน เทคโนโลยียิ่งมีความสําคัญอยางยวดย่ิง 
จนจะครอบงําตัวมนุษยเอง ความเปล่ียนแปลงเปนไปในโลก 
รวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือไมยั่งยืน เกิดขึ้นผานทาง
เทคโนโลยีแทบทั้ ง ส้ิน  เพราะสําคัญอยาง น้ี  จึงตองเ พ่ิม
องคประกอบเขามาอีกอยางหน่ึง คือ เทคโนโลยี 

ดังน้ัน จึงตองเขียนใหมใหชัดขึ้นอีก เปน 

๑. มนุษย 
 ก) ในฐานะบุคคล 
 ข) ในฐานะชีวิต ท้ังกายและใจ 
๒. สังคม 
๓. ธรรมชาติ (สวนอ่ืน) 
๔. เทคโนโลยี  

ถาเรียกงายๆ ก็วา มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี 
ฐานะ ๒ อยางของมนุษยน้ัน แตละอยางมีความสําคัญ

มาก จนอาจจะแยกระบบความสัมพันธใหญน้ี เปนองคประกอบ 
๕ คือ ชีวิตมนุษย-ธรรมชาติ บุคคล-สังคม และเทคโนโลยี 
อยางไรก็ดี การมีฐานะ ๒ อยางน้ันอยูในตัว ทําใหมนุษยเปน
ส่ือกลางท่ีเชื่อมโยงสังคมกับธรรมชาติแวดลอมใหถึงกัน 
เพราะฉะน้ัน ในท่ีน้ีจึงรวมองคประกอบไวเปน ๔ 

ภายในระบบสัมพันธองครวมใหญน้ัน องคประกอบท้ัง ๔ 
แตละอยางก็เปนระบบในตัวของมัน ซึ่งประกอบดวยระบบยอยๆ 
ลงไปอีก  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕๕ 
 

 

ตัวมนุษย เปนระบบพ้ืนฐานหน่ึง (แยกยอยออกไปอีก เปน
ระบบชีวิตของคน ซึ่งซอยออกไปเปนระบบของรางกาย เชน 
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสูบฉีดโลหิต เปนตน 
และระบบของจิตใจ ท่ีทํางานตามจิตนิยาม กับระบบการดําเนิน
ชีวิตของบุคคลหรือระบบแหงเจตจํานง ซึ่งซอยออกไปเปนระบบ
พฤติกรรม ระบบจิตใจดานกรรมนิยาม และระบบแหงปญญา)  

ธรรมชาติแวดลอม  ก็เปนระบบพ้ืนฐานหน่ึง  อยางท่ี
เรียกวาระบบนิเวศ (แยกยอยออกไปเปนระบบชีวิต และระบบท่ี
ไมมีชีวิต อีกมากมาย)   

สังคม เปนระบบแหงความสัมพันธโดยเจตจํานงของ
มนุษย (แยกยอยออกไปอีก เปนระบบการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการวินิจฉัยคดี ระบบสวัสดิการ ระบบตรวจเก็บ
ภาษี ฯลฯ)  

เทคโนโลยี เปนระบบสนองเจตจํานงของมนุษย (ความ
เปนระบบขึ้นตอการสนองเจตจํานงของมนุษย ไมเปนระบบรวม
ในตัวของมันเอง คือเปนสวนขยายตัวของมนุษย เทคโนโลยีท่ี
ซับซอนจะเปนระบบการทํางานบนฐานของกฎธรรมชาติใน
วิถีทางท่ีสนองเจตจํานงของมนุษย) ในท่ีน้ีมิใชโอกาสท่ีจะพูดใน
รายละเอียดท่ีแยกยอยลงไปอยางน้ี 

ในระบบสัมพันธองครวมใหญน้ี องคประกอบท้ัง ๔ เปน
ปจจัยสงผลกระทบท้ังตอกันและตอระบบท้ังหมดท่ีดําเนินไป แต
มีขอแตกตางวา มนุษยเปนปจจัยท่ีมีเจตจํานง สวนสังคม 
ธรรมชาติแวดลอม และเทคโนโลยี เปนปจจัยท่ีไมมีเจตจํานง ขอ
เรียกแยกงายๆ วา “มนุษยเปนปจจัยตัวกระทํา” 



๒๕๖ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ไดกลาวแลววา มนุษยมีฐานะ ๒ อยาง คือ ฐานะเปนชีวิต ท่ีมี
สภาวะอยูในธรรมชาติ และฐานะเปนบุคคล ท่ีเปนสวนรวมอยูในสังคม  

สําหรับฐานะท่ี ๒ น้ัน ถาจะพูดใหถูกจริง ตองวา เปน
บุคคลผูเปนสวนรวมทําใหเกิดสังคม และนอกจากทําใหเกิด
สังคมแลว ก็ทําใหเกิดเทคโนโลยีดวย ฐานะท่ี ๒ น้ีแสดงถึงภาวะ
พิเศษของมนุษย คือการมีเจตจํานง 

จากเจตจํานง น้ี  ก็ ทําให เกิดการประดิษฐปรุ งแต ง
สรางสรรคขึ้น และทําใหเกิดมีโลกของมนุษยซอนขึ้นมาเสมือน
เปนตางหากจากโลกของธรรมชาติ  

ฐานะ ๒ อยางของมนุษยน้ัน จึงพูดอีกสํานวนหน่ึงวา 
ไดแก ฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของโลกแหงธรรมชาติ และฐานะท่ี
เปนผูสรางโลกแหงเจตจํานง คือโลกของมนุษย 

สังคมและเทคโนโลยี  แมจะเปนองคประกอบท่ีไมมี
เจตจํานง แตเกิดจากเจตจํานงของมนุษย จึงอยูในฝายของ
มนุษย และกลายเปนโลกท่ีมนุษยสรางขึ้น หรือโลกของมนุษย 

โดย นัย น้ีก็ เ กิ ดมี โลก  ๒  อย า ง  คื อ  โลกธรรมชาติ 
(ประกอบดวยมนุษยในฐานะชวิีต และธรรมชาตสิวนอ่ืนๆ ท่ีเรียก
ตามนิยมวาธรรมชาติแวดลอม) กับโลกมนุษย์ (ประกอบดวย
มนุษยในฐานะบุคคล สังคม และเทคโนโลยี) 

มนุษยสรางเทคโนโลยีขึ้นมาเพ่ือใชแกปญหา และอํานวย
ความสุขสะดวกสบายแกตน แตเมื่อมนุษยขาดสติหลงเพลินไป
ในการใชเทคโนโลยีบํารุงบําเรอความสุขของตน เทคโนโลยีก็มี
ความหมาย ๒ อยางในเวลาเดียวกัน คือ เปนเครื่องมือหา
ความสุขของมนุษย แตเปนเคร่ืองมือทําลายธรรมชาติ 
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ทําไมเทคโนโลยีจึงเปนเครื่องมือทําลายธรรมชาติ∗ ซึ่ง
หมายถึงทําลายตัวมนุษยเองท่ีเปนธรรมชาติสวนหน่ึงดวย ก็
เพราะมนุษยตองเอาส่ิงบําเรอความสุขมาจากวัตถุดิบใน
ธรรมชาติ และระบายส่ิงท่ีไมตองการลงไปในธรรมชาติ เมื่อ
ธรรมชาติเส่ือมสภาพ วิปริตผันแปร ก็หมายถึงความเส่ือม
เสียหายแกมนุษยในดานพ้ืนฐานท่ีเปนชีวิตอยูในธรรมชาติ 

เทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางขึ้น วิจิตรซับซอนยิ่งขึ้น มากมาย
ยิ่งขึ้น ไดกลายเปนส่ิงแวดลอมใหมสําหรับมนุษยเอง เมื่อเทียบ
กับธรรมชาติแวดลอม อาจเรียกธรรมชาติแวดล้อมวาเปน 
“ส่ิงแวดลอมแท” และเทคโนโลยีวา “ส่ิงแวดลอมเทียม” เมื่อ
มนุษยขาดสติลืมตัว ส่ิงแวดลอมเทียมก็เขามาขวางกั้นบังมนุษย
จากโลกธรรมชาติ ทําใหมนุษยแปลกแยกจากธรรมชาติ โดยมัว
เพลิดเพลินอยูกับส่ิงแวดลอมเทียมแหงเทคโนโลยีอยางเดียว 

การท่ีมนุษยแปลกแยกจากธรรมชาติน้ัน หมายถึงความ
แปลกแยกจากชีวิตของตัวมนุษยเองดวย เพราะชีวิตของมนุษยก็
เปนธรรมชาติสวนหน่ึงดังกลาวแลว 

โดยนัยน้ี เราสามารถบรรยายสถานการณท่ีเกิดขึ้นไดงายๆ 
โดยใชคําวา โลกมนุษย์ กับ โลกธรรมชาติ วา จากอารยธรรมของ
มนุษยท่ีผานมา หรือการประพฤติปฏิบัติของมนุษยเทาท่ีเปนมา 
ไดทําใหโลกมนุษยกับโลกธรรมชาติแปลกแยกจากกัน  

                                                           
∗ ขอยกตัวอยางงายๆ ไวอีก แมแตพฤติกรรมท่ีถือกันวาอยูในข้ันดีของมนุษย ก็ทําลาย
ธรรมชาติมากมาย เชน หนังสือพิมพฉบับวันอาทิตยในอเมริกา ท่ีพิมพออกมา แตละ
สัปดาห ตองใชตนไมมากกวา ๕๐๐,๐๐๐ ตน คือเทากับหมดปาไปปาหน่ึง (The 
Earthworks Group, 60) 
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แลวไมใชเพียงแปลกแยกเทาน้ัน ยังดําเนินไปในทางแหง
การทําลายซึ่งกันและกันดวย โลกมนุษยไดเจริญขึ้นมากมาย แต
เปนความเจริญพรอมไปกับ หรือทามกลางความเส่ือมเสียหาย
ของโลกธรรมชาติ  

ความแปลกแยกและการทําลายกันระหวางโลกมนุษยกับ
โลกธรรมชาติน้ัน เปนไปในทุกระดับ ตั้งแตภายในตัวมนุษยเอง 
กลาวคือ มนุษยในฐานะบุคคล (ฝายโลกมนุษย) ไดแปลกแยก
กับชีวิตของตนเอง (ฝายโลกธรรมชาติ) และมีความเปนอยูท่ี
ทําลายหรือบ่ันทอนชีวิตของตน เชน มีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
ทําลายสุขภาพ มีวิธีใชชีวิต (lifestyle) ท่ีกอโรคภัยไขเจ็บและทํา
ใหเสียสุขภาพจิตของตน ท้ังท่ีมาตรฐานการครองชีพ (standard 
of living – สถานะฝายโลกมนุษย) จะสูงขึ้น แตคุณภาพชีวิต 
(quality of life – สภาพฝายโลกธรรมชาติ) กลับเส่ือมทรามลง  

ในท่ีสุด สภาพปญหาก็ไดรุนแรงหนักหนาจนมนุษยใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว ขวัญเสีย ตื่นตระหนกตกใจ และคิดดิ้นรน
หาทางแกไข ดังท่ีเกิดมีแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน และการ
พัฒนาเชิงวัฒนธรรม ท่ีพูดมาน้ัน 

การแกปญหาดวยบูรณาการงายๆ ก็คือการเปล่ียนแปลงท่ี
จะทําใหโลกมนุษยกับโลกธรรมชาติประสานประโยชนกันได คือ
ใหโลกมนุษยกับโลกธรรมชาติไปดีดวยกัน และดียิ่งขึ้นๆ ดวยกัน 
โดยท่ีโลกมนุษยอยูในโลกธรรมชาติอยางกลมกลืนและเกื้อกูล
กัน ความสําเร็จในการน้ี จึงจะเปนชัยชนะท่ีแทจริงของมนุษย ซึ่ง
ตองการความสามารถยิ่งกวาการเอาชนะธรรมชาติอยาง
มากมาย แตจะสําเร็จหรือไม ก็อยูท่ีมนุษยท่ีเปนปจจัยตัวกระทํา 
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เน่ืองจากเปนปจจัยตัวกระทํา เจตจํานงของมนุษยท่ีมีภูมิ
ธรรมภูมิปญญาหนุนชักนําและเปนขอบเขตอยู เ บ้ืองหลัง
พฤติกรรม จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งจะทําใหเขาทําการ
เปล่ียนแปลงขึ้นแกระบบสัมพันธใหญไดมากมายตามคุณภาพ
ของเขา ท้ังในทางกอและในทางแกปญหา ท้ังในทางสรางสรรค
และในทางทําลาย 

เน่ืองจากองคประกอบฝายมนุษยมีความสําคัญอยางน้ี 
และเพ่ือใหเปนองคประกอบท่ีดี ท่ีจะนําระบบใหญท้ังหมดไปสู
ภาวะเกื้อกูลตอความดํารงอยูดวยดี จึงตองมีการพัฒนามนุษย 
และในการพัฒนาจึงถือเอาการพัฒนามนุษยและเอามนุษยท่ีมี
การพัฒนาเปนศูนยกลาง เพราะเปนปจจัยตัวกระทําดังกลาวมาแลว 

การพัฒนามนุษยก็เปนระบบ ระบบการพัฒนามนุษย
ประกอบดวย ๓ ดานแหงการดําเนินชีวิตของมนุษย คือ 

๑. พฤติกรรม 
๒. จิตใจ 
๓. ปญญา 

องคประกอบท้ัง ๓ ดานน้ี มีความสัมพันธอาศัยกันและ
สงผลตอกัน เปนปจจัยแกกันในกระบวนการพัฒนา จึงตอง
พัฒนาไปดวยกันท้ัง ๓ ดาน ใหเปนการพัฒนาเต็มท้ังคน จึงจะ
เปนการพัฒนาที่ไดผล และคนที่มีการพัฒนาอยางน้ี ก็จะเปน
ปจจัยตัวกระทํานําระบบสัมพันธใหญใหเปนไปในทางท่ีดีท่ี
เกื้อกูลแกการดํารงอยูดวยดีของมนุษย และดวยดีดวยกัน 
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กระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืน จึงเหมือนแยกไดเปน ๒ ตอน คือ 

๑) การพัฒนาคน โดยพัฒนาตัวคนท่ีเปนปจจัยตัวกระทํา 
ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนา ดวยการพัฒนาตัวคนเต็มท้ัง
ระบบ คือครบท้ัง พฤติกรรม จิตใจ และปญญา  

๒) การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคนท่ีพัฒนาเต็มระบบน้ันเปน
ตัวกลาง หรือเปนแกนกลาง ดวยการเปนปจจัยตัวกระทําท่ีไป
ประสานปรับเปล่ียนบูรณาการในระบบสัมพันธองครวมใหญ ให
เปนระบบแหงการดํารงอยูดวยดีอยางตอเน่ืองเร่ือยไป 
๑) ระบบการพัฒนาคน 

ไดกลาวแลววาตองเปนการพัฒนาคนเต็มท้ังคน ครบ
พรอมกันท้ังระบบท่ีมี ๓ ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา 

ท้ัง ๓ ดานแหงการดําเนินชีวิตน้ันมีความสัมพันธอิงอาศัย
เปนปจจัยสงผลตอกัน และตองพัฒนาไปดวยกันอยางไร ไดเคย
พูดมากอนแลว กลาวคือเปนระบบแหงไตรสิกขา ไดแก ศีล 
สมาธิ ปญญา ในท่ีน้ีจะกลาวเฉพาะจุดท่ีพึงพัฒนาในแตละดาน
เปนตัวอยาง 

๑. พฤติกรรม พฤติกรรมท่ีดีเปนชองทางใหจิตใจพัฒนา 
และชวยใหปญญางอกงาม อยางนอยพึงพัฒนาพฤติกรรมท่ีไม
เบียดเบียน แตเปนพฤติกรรมท่ีสรางสรรคเกื้อกูล โดยเนน 

 พฤติกรรมท่ัวไป ใหความสําคัญพิเศษแกพฤติกรรมเคย
ชินท่ีเคยพูดมามากแลวขางตน โดยใชแบบอยางท่ีดี วินัย และ
วัฒนธรรม  
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ถาพฤติกรรมเคยชินท่ีไมเกื้อกูลเกิดขึ้นแลว จะแกไขยาก
มาก เชน ปญหาการขาดวินัยในทองถนนเปนตน เพราะฉะน้ันจึง
ใหการสรางพฤติกรรมเคยชินเปนจุดเนนขอแรก และจุดเนนน้ีก็
โยงไปหาเปาแรก คือเด็ก สําหรับคนโตแลว ก็พยายามทําไป ได
เทาไรก็เทาน้ัน บางเรื่องอาจจะตองยอมปลอยท้ิงไปท้ังรุน แต
สําหรับเด็ก ตองทําใหได ท้ังในบานและในโรงเรียน 

โดยเฉพาะในยุคท่ีตองเรงแกปญหาสิ่งแวดลอม มีขอ
ปฏิบัติอะไรท่ีควรกระทําเปนกิจวัตร  เปนนิสัย  ในการชวย
ส่ิงแวดลอม ก็ชวยกันคิดเลือกสรรเอามา (ในเมืองฝร่ังท่ีรูปญหา
กันมาก มีการตื่นตัวเอาจริงเอาจังกัน มีการพิมพหนังสือแนะนํา
ขอปฏิบัติตางๆ ออกเผยแพร เชนหนังสือของ The Earthworks Group 
เปนตน) แลวเอามาจัดเขาในระบบวินัยแหงชีวิตประจําวัน ใน
ครอบครัวเปนตน ใหเปนของติดตัวและเปนพฤติกรรมประจําตัว 
ตอไประยะยาว ถาสําเร็จก็จะลงตัวยืนตัวเปนวิถีชีวิตของสังคม 
จนกระท่ังเปนวัฒนธรรม  เมื่อจริยธรรมลงตัวกลายเปน
วัฒนธรรมแลว การพัฒนาท่ียั่งยืนก็สําเร็จได 

ขอท่ีนาย้ําเนนไว คือ การตั้ง “กิจวัตร” ซึ่งเปนการสราง
พฤติกรรมเคยชินอยางดียิ่ง ดังเชนการจัดตั้งเวรเก็บกวาดเปนตน 

 พฤติกรรมในการทํามาหาเล้ียงชีพ เปนสวนใหญของ
เวลาและชีวิตของแตละบุคคล จึงควรพุงเปาการพัฒนาคนมาท่ี
การทํามาหาเล้ียงชีพ ใหเปนสัมมาอาชีวะ โดยเปนการหาเล้ียง
ชีพท่ีสุจริต ไมเบียดเบียนกอเวรภัยทําลายผูอ่ืนและส่ิงแวดลอม 
แตใหเปนการหาเล้ียงชีพท่ีชวยแกปญหา สรางสรรคเกื้อกูล
สังคมและธรรมชาติ  
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นอกจากพัฒนาความรูความสามารถ ความมีฝมือชํานิ
ชํานาญในการอาชีพน้ันๆ แลว ขอสําคัญตองใหพฤติกรรมใน
การประกอบอาชีพเปนไปในแนวทางท่ีมุงใหเกิดผลท่ีเปน
วัตถุประสงคของวิชาชีพน้ันๆ อยางแทจริง พรอมท้ังใชพฤติกรรม
ในการประกอบอาชีพน้ัน เปนโอกาสหรือเปนปจจัยเกื้อหนุนการ
พัฒนาชวิีตของตัวคนผูน้ันเอง 

  นอกจากการทํามาหาเล้ียงชีพแลว พฤติกรรมเศรษฐกิจ
ท่ัวไป เชน การกิน การใชจายซื้อหา การเตรียมอาหาร การกําจัด
ของเสียท้ิงขยะ สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสภาพแวด  
ลอมมาก จึงควรฝกฝนพัฒนาใหมีพฤติกรรมเศรษฐกิจทุกอยาง
ในทางท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตและเกื้อกูลสภาพแวดลอม เชน 
ความรูจักประมาณในการบริโภค การซ้ือหาปจจัยสี่และสิ่งของเคร่ือง   
ใชโดยมุงเอาคุณคาแท การไมเสพส่ิงเสพติดมึนเมา เปนตน 

 พฤติกรรมในการหาความสุขก็เปนท่ีมาสําคัญของ
ปญหาการพัฒนา  คนท่ีไมพัฒนามักหาความสุขดวยการ
เบียดเบียนกอทุกขหรือใหทุกขแกผูอ่ืนและทําลายส่ิงแวดลอม 
จึงควรพัฒนาใหคนรูจักหาความสุขดวยพฤติกรรมท่ีเกื้อกูล 
ความสุขท่ีอิงธรรมชาติ หาความสุขแบบประสาน และความสุข
จากการใหความสุข ซึ่งตองอาศัยการพัฒนาดานจิตใจสูงขึ้นไป 

  สงเสริมพฤติกรรมท่ีเกื้อหนุนการพัฒนาคน หรือพัฒนา
ชีวิตของบุคคล โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเปนฐานของการพัฒนา
จิตใจและปญญา ซึ่งจะทําใหชีวิตเหินหางจากการเบียดเบียน
อยางเปนไปเอง เชน การไปคนควาหาความรู เปนตน 
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  ชีวิตของคนท่ัวไป มีเปาสัมพันธอยูท่ีวัตถุมาก และเปน
ความสัมพันธในแงการแสวงหาและการเสพ โดยมุงไดมุงเอา 
พฤติกรรมจึงโนมเอียงไปในทางเบียดเบียนไดมาก  

การพัฒนาคนขั้นตนมุงสรางดุลยภาพ โดยฝกคนใหมีการ
ให คูไปดวยกับการไดและการเอา คือไมใหมุงจะไดจะเอาอยาง
เดียว แตใหมีการใหดวย ดุลยภาพก็จะเกิดท้ังแกชีวิตและสังคม 
การเบียดเบียนก็จะลดนอยลง โดยมีการเกื้อกูลขึ้นมาเคียงคู  

ในวัฒนธรรมไทยแตเดิมมีการฝกพฤติกรรมใหน้ีมากโดย
ไมรูตัว แมแตในวันเกิด วันสําคัญ วันมงคลตางๆ ส่ิงท่ีเจาของวัน
เกิดหรือวันมงคลน้ันทํา จะเปนเรื่องของการใหเปนหลักสําคัญ 
ไมใชเปนการรอท่ีจะไดรับจากผูอ่ืนอยางในวัฒนธรรมสมัยใหม 

๒. จิตใจ จิตใจมีเจตจํานงเปนตัวชี้นํากําหนดพฤติกรรม 
และสภาพจิตท่ีพอใจมีความสุข ก็ทําใหพฤติกรรมมีความมั่นคง 
ปญญาจะทํางานไดผลและพัฒนาไปได ตองอาศัยสภาพจิตใจท่ี
เหมาะ โดยเฉพาะในการพัฒนาคนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ควร
จะทําใหไดในเร่ืองปลีกยอยตอไปน้ี 

  พอแม ผูใหญ คนเล้ียง ครูอาจารย เปนตน นําเสนอโลก 
(รวมท้ังธรรมชาติ หมูสัตว พันธุนก พันธุไม และเพ่ือนมนุษย) แก
เด็ก ในลักษณะท่ีส่ือนําความรูสึกและทาทีแหงความรักชื่นชม
ปรารถนาดี เปนมิตร และสรางความรูความเขาใจตามเปนจริง 
พรอมท้ังเราจิตสํานึกท่ีจะกาวเขาไปรวมสรางสรรค 

 จิตท่ีคิดจะไดจะเอา ทําใหเกิดทาทีความรูสึกแบบหวาด  
ระแวงเปนปฏิปกษ โดยมองเพ่ือนมนุษยเปนคูแขง ตลอดจนมอง
เขาเปนเหยื่อ  
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โดยเฉพาะสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบันท่ีอยูภายใต
ระบบแขงขันหาผลประโยชน จะหลอหลอมสภาพจิตใจเชนน้ี
มาก จึงตองถวงดุลจิตท่ีคิดจะไดจะเอา ดวยการต้ังจิตคิดจะให 
ซึ่งจะเปนตัวนําจิตใหเกิดความสนใจตอสุขทุกขของผูอ่ืน เกิด
ความเขาใจเห็นใจเพ่ือนมนุษย พัฒนาเมตตากรุณามุทิตาขึ้นมา
โดยวิธีธรรมชาติ และดวยการพัฒนาพฤติกรรมในการใหเขามา
ควบคู ก็ทําใหการใหกลายเปนความสุข 

 มีชีวิตท่ีใกลชิด หรือไมหางเหินธรรมชาติเกินไป รูจักมี
ความสุขในการอยูกับธรรมชาติ ซึ่งจะนําไปสูการรักธรรมชาติ 
และการอนุรักษธรรมชาติ อยางเปนไปเองตามกระบวนการของ
เหตุปจจัยตามธรรมดา โดยไมตองรบเรา และเปนผลดีท้ังแกชีวิต
จิตใจของคนและตอส่ิงแวดลอม 

 รูจักสันโดษอยางถูกตอง อยางฉลาด มีจุดหมาย ไมใช
สันโดษอยางเล่ือนลอย โดยรูจักพอใจเปนสุขไดงายดวยวัตถุ
ทรัพยสินส่ิงเสพส่ิงบริโภคเทาท่ีตนไดตนมี ซึ่งหามาไดดวยความ
เพียรพยายามของตน โดยสุจริตชอบธรรม ไมตองสูญเสียเวลา 
แรงงานและความคิดไปกับการมัวครุนและวุนวายตามหาส่ิงเสพ
บําเรอตัว แลวเอาเวลา แรงงาน และความคิดท่ีสงวนไวไดน้ันไป
ทุมเทใหกับการพัฒนาชีวิตของตน ทําส่ิงดีงาม ทําหนาท่ีการงาน 
ทําการสรางสรรค บําเพ็ญประโยชนท่ีเปนกุศลธรรมท้ังหลาย ซึ่ง
จะทําใหไดท้ังความสุขระดับเสพวัตถุอยางพอประมาณ ท้ัง
ความสุขทางจิตใจท่ีประณีตสูงขึ้นไปจากงานท่ีสัมฤทธิ์เปนตน 
ท้ังการไมทําลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอมดวยการเสพบริโภค
มากเกินไป และท้ังการเก้ือกูลแกสังคมไปพรอมกัน 
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 รักษาศักยภาพในการท่ีจะมีความสุข และอิสรภาพของ
ชีวิตไว โดยมีสติ ไมปลอยตัวปลอยใจใหชีวิตและความสุขของ
ตนตองไปขึ้นตอวัตถุส่ิงเสพส่ิงบริโภคมากเกินไป จนกลายเปน
วา ถาไมมีส่ิงเสพหรือส่ิงฟุงเฟอฟุมเฟอยน้ันแลว จะทุรนทุรายอยู
ไมได แตสามารถรักษาอิสรภาพของชีวิตในทางความสุขไวได  

อยางนอยฝกตัวใหมีทาทีความรู สึกตอวัตถุ ส่ิงเสพส่ิง
ฟุมเฟอยท้ังหลายวา “มีก็ดี ไมมีก็ได” หรืออาจพัฒนาตอไปถึง
ขั้นวา “มีก็ได ไมมีก็ดี” (การถือศีล ๘ หรือรักษาอุโบสถ ก็เปนวิธี
หน่ึงท่ีจะรักษาอิสรภาพของชีวิตน้ีไว) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ในการมีความสุขใหกาวหนายิ่งขึ้นไป โดยเปนคนท่ีสุขไดงาย
ยิ่งขึ้นๆ  

จากน้ันก็กาวตอไปในการพัฒนาความสุขประณีตเปน
อิสระ ท่ีไมตองอาศัยสุขจากส่ิงเสพ ท่ีเรียกวา นิรามิสสุข สูงยิ่งๆ 
ขึ้นไป จนมีชองทางท่ีจะมีความสุขไดมากมายหลายมิติ เลือก
ความสุขไดตามใจปรารถนา โดยท่ีสุขยิ่งสูงขึ้นไป ก็ยิ่งเปนคุณแก
ตนเอง เกื้อกูลแกผูอ่ืน และเอ้ือตอส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้นๆ ท้ังน้ี 
จะตองพัฒนาโดยอาศัยปญญามาเปนตัวปรับและนําสูเปา 

 มีอุดมคติ  มีปณิธานในหนา ท่ีกิจการงาน  ในการ
สรางสรรค ทําส่ิงท่ีดีงาม และการเขาถึงจุดหมายแหงชีวิตท่ีดี
งามสมบูรณ ซึ่งจะทําใหไดฝกความรักงาน ความเพียรพยายาม
ขยันอดทน ความรับผิดชอบ ความมีสติ สมาธิ เปนตน ทําใหเกิด
การพัฒนาชีวิตของคน พรอมไปดวยกันกับการเปนองคประกอบ
ท่ีพัฒนาสรางสรรคสังคม มีชีวิตท่ีหางไกลจากการเบียดเบียนท้ัง
ตอเพ่ือนมนุษยและส่ิงแวดลอม 
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๓. ปญญา ปญญาเปนตัวแกปญหา เปนตัวจัดปรับทุก
อยางท้ังพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัวพอดี และเปนตัวนําสู
จุดหมายแหงอิสรภาพและสันติสุข จะตองพัฒนาควบคูประสานกัน
ไปและอิงอาศัยการพัฒนาท้ังพฤติกรรมและจิตใจ เชน 

 ชักนําเด็ก ตั้งแตเล็กแตนอย ใหรูจักคิดในแนวทางของ
โยนิโสมนสิการ ไมใชทับถมกดเด็กใหจมลงไปในวังวนแหง
ตัณหา หัดใหรูจักคิดถามคิดตอบในเรื่องวา คืออะไร เปนอยางไร 
เปนมาอยางไร เปนเพราะอะไร เพ่ืออะไร เปนตน แมแตเมื่อพา
เด็กไปรานคา เด็กเห็นของเลนสนใจจะไดจะเอา ก็ไมหมก
ความคิดของเด็กไวกับความนาไดนาเอาเพียงของรูปรางสีสัน 
แตชี้แนะเด็กในทางปญญาดวยโยนิโสมนสิการ เชนถาม-คนวา
อันน้ี ส่ิงน้ี คืออะไร ทําท่ีไหน ใชเพ่ืออะไร ทําไดอยางไร มีขอดี
ขอเสียอยางไร เราจะปฏิบัติตอมันอยางไรจึงจะดี เปนตน 

 พฤติกรรมตางๆ ท่ีเด็กประพฤติปฏิบัติ หรือสอนใหทํา 
ควรให เปนไปดวยความรู เขาใจ  รู เหตุผลและคุณคาหรือ
ประโยชน ซึ่งนอกจากเปนการพัฒนาปญญาแลว จะทําใหเกิด
ความพอใจ เต็มใจ และตั้งใจทํา เกิดผลดีทางจิตใจ และทําให
พฤติกรรมน้ันยั่งยืนมั่นคงดวย 

 การเสพบริโภคส่ิงตางๆ มี ๒ ประเภท คือ เสพบริโภค
ด้วยตัณหา กับเสพบริโภคด้วยปัญญา  

ถาเสพบริโภคดวยตัณหา เชน กินอาหารเพ่ืออรอยล้ิน หรือ
โกเกอวดกัน (+มานะ) ก็จะไมมีขอบเขตโดยปริมาณ และไม
ไดผลเชิงคุณภาพ แตตรงขาม จะเกิดผลรายทําลายคุณภาพชีวิต 
ดวยปริมาณท่ีมากไป หรือนอยไป  
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ในเชิงปริมาณ (อร่อย ก็กินมากจนลุกไมไหว อาหารไม
ยอยเฉพาะหนา และอวนเกินไปในระยะยาว; ไม่อร่อย ก็กินนอย
เกินไป ไมพอแกความตองการของรางกาย สุขภาพทรุด) และใน
เชิงคุณภาพ (อรอยล้ิน แตอาหารไมมีคุณคาหรือเปนพิษ กิน
มากแตเปนโรคขาดอาหาร หรือนําโรคภัยไขเจ็บ เชน ไขมันใน
เสนเลือดสูง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง, อาหารไมสูอรอยแตมี
คุณคา ก็เลยไมไดกิน)  

นอกจากน้ันยังเปนเหตุใหส้ินเปลืองโดยไมสมควร (อาหาร
ท่ีรานหรูหราราคาแพง จายไปพันบาท ไดคุณคาเทาอาหาร ๒๐ 
บาท) เปนเหตุใหเบียดเบียนกันในสังคม ท้ังโดยตรงและโดยออม 
(คนพวกนอยฟุมเฟอย คนพวกมากยิ่งยากจน) อีกท้ังเปนการ
ลางผลาญทรัพยากรธรรมชาติและทําลายส่ิงแวดลอม (เอาจาก
ธรรมชาติมาก และท้ิงขยะมาก) 

การใชโยนิโสมนสิการ ในกรณีน้ี เรียกวาการบริโภคโดย
พิจารณา หรือบริโภคดวยปญญา เมื่อฉุกคิดพิจารณาวาเรากิน
อาหารเพ่ืออะไร และรูวาความหมายคุณคาประโยชนท่ีแทของ
อาหาร คือเพ่ือซอมแซมเสริมสรางรางกายใหมีสุขภาพดี น้ี
เรียกวา คุณค่าแท้ สวนการไดเสพรสอรอยล้ิน เปนเพียงคุณคา
เสริมเติม หรือคุณค่าเทียมเพ่ือชักจูงใจ คนท่ีฉลาดจะตองรูจัก
เลือกเอาใหเขาถึงคุณคาแท  

พอรูอยางน้ี ปญญาก็จะมาปรับพฤติกรรมในการกิน ให
เกิดความพอดี อยางนอยเม่ือกิน ตองไดคุณคาแทใหเหนือ
หรือไมนอยกวาคุณคาเทียม ก็เกิดดุลยภาพดีขึ้น การกินดวย
ปญญาจะชวยปรับท้ังปริมาณใหพอดี และไดผลเชิงคุณภาพ 



๒๖๘ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ไดปริมาณท่ีพอดี (กินพอแกความตองการ ก็หยุด รูวาถา
กินมากไปจะเสียสุขภาพ ก็หยุด) และไดผลเชิงคุณภาพ (อาหาร
อรอยไมมีคุณคา แตเปนพิษเปนภัย ก็ไมกิน อาหารไมคอยอรอย 
แตมีคุณคาสูง เปนประโยชนมาก ก็กินได)  

พอปญญามา ก็กําราบความอยากแบบตัณหา ( ท้ังท่ี
อาหารอรอย แตรูวาเปนพิษหรือเปนโทษ ก็ไมกิน) และทําให
จิตใจเกิดความอยากแบบใหมท่ีเปนกุศล เรียกวาฉันทะ (ของไม
คอยอรอยแตรูวามีคุณคาสูงเปนประโยชนมาก ก็อยากกิน)  

พอฉันทะเกิด คนก็เขาสูวิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงาม เปนคุณคา
แกตนเอง โดยเสริมคุณภาพชีวิตทางกาย และเกิดความสุขความ
พอใจทางจิตใจท่ีไดสนองความตองการในการเสริมคุณภาพชีวิต 
ท้ังเกื้อกูลผูอ่ืน โดยไมแยงชิงเอาเปรียบมาก และท้ังชวยเหลือ
สภาพแวดลอม โดยไมลางผลาญทรัพยากรและกอมลภาวะมาก 

การกินดวยปญญา โดยใชโยนิโสมนสิการน้ี ทําใหเกิดการ
กินพอดี การบริโภคพอดี เรียกวา โภชเนมัตตัญุตา ท่ีเนนย้ํา
มากในการพัฒนาคนตามหลักพระพุทธศาสนา โดยตั้งอยูบน
ฐานของการพิจารณารูถึงคุณคาแท-คุณคาเทียม 

หลักการน้ีพึงใชกับการกินใชเสพทุกอยาง โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีตางๆ เชนจะซื้อรถยนต โทรทัศน วิทยุ มาใช ก็พึงถาม
ตัวเองวา คุณคาประโยชนท่ีแทของส่ิงเหลาน้ีคืออะไร เราจะมีจะ
ใชเพ่ือประโยชนอะไร ใชอยางไรจะสงเสริมคุณภาพชีวิต (เชนได
ความรูขอมูลขาวสาร) อยาใหลุมหลงติดอยูแคคุณคาเทียม (เอา
แตบันเทิงเริงรมยมัวเมาเสียเวลาเสียสุขภาพหรือแคอวดโกแขงกัน) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๖๙ 
 

 

 ปญญาเห็นวา “เวลามีคากวาเงินทอง” ไมใชแค “เวลา
เปนเงินเปนทอง” เพราะทุกขณะของเวลาคือชีวิตและคุณคาของ
ชีวิต ฉะน้ัน จึงตองใชปญญาพิจารณาตรวจตราและตรวจสอบ
อยูเสมอโดยไมประมาทวา พฤติกรรมของเรา การงานและ
กิจการของเรา ยังเปนไปในทางสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริม
การพัฒนาจิตใจและปญญาดีอยูหรือไม มีสวนใดท่ีจะทําลาย
คุณภาพชีวิต ทําชีวิตจิตใจใหตกต่ําลง เปนไปเพ่ือเบียดเบียนกอ
ความเสียหายแกผูอ่ืน แกสังคม แกโลก อันรวมท้ังธรรมชาติท่ี
แวดลอม เมื่อรู ก็เรงแกไขปรับปรุง และพัฒนาใหเปนไปในทางท่ี
ดีท่ีเกื้อกูลยิ่งขึ้นไป  

ปญญาท่ีใชเวลาดวยความไมประมาทน้ี  มองดานตนเอง
แลว ก็มองออกไปขางนอกดวย โดยตามทันรูทันขาวสารความ
เปนไปตางๆ ไมละเลยปลอยผาน รูจักพิจารณากล่ันกรอง
เลือกสรรนํามาใชใหเปนประโยชน ไมหลงตามเสียงชักจูงและ
คานิยมท่ีเปนโทษ อะไรเกิดขึ้นเปนไปจะสงผลกระทบทางราย
เสียหาย ก็เรงแกไข อันใดจะเกิดคุณคาประโยชน ก็ขวนขวาย
จัดทําดําเนินการใหสําเร็จ โดยมุงท้ังคุณภาพชีวิตของตนและคน
ใกลชิด ประโยชนสุขของสังคม และความดํารงอยูดวยดีของโลก 

 ชวยกันปดเปาความเชื่อถือและคานิยม ตลอดจน
แนวคิดผิดๆ ท่ีเปนไปในทางสงเสริมโลภะ โทสะ และโมหะ เชนท่ี
มุงหาผลประโยชน เปนไปในทางเบียดเบียนทําลาย หรืองมงาย
หลอกลวง และศึกษาหาความรูเพื่อสงเสริมคานิยม หลักการและ
แนวความคิดท่ีดีงาม ซึ่งเปนสัมมาทิฏฐิ ทําใหเกิดการชวยเหลือ
รวมมือ และสงเสริมปญญา ท่ีจะเปนปจจัยผลักดันและเปนฐาน
ของการพัฒนาท่ีถูกตอง เปนผลดีแกชีวิต สังคม และธรรมชาติ  



๒๗๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ท่ีวาน้ันเชน แนวความคิดท่ีมองตามเหตุปจจัย มองมนุษย
อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติท้ังหมด ท่ี
จะตองอยูรวมกันอยางประสานเกื้อกูล ไมใชมองคนแยก
ตางหากจากธรรมชาติ และมุงแตจะพิชิตจัดการกับธรรมชาติ 
ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับอิสรภาพและสันติสุขของมนุษย ท่ีเอ้ือ
ตอสังคมและธรรมชาติไปพรอมดวยกัน 

 พัฒนาปญญาท่ีรู เขาใจโลกและชี วิตตามเปนจริง 
เขาถึงความจริงของธรรมชาติ จนผานพนความยึดติดในคุณคาท่ี
ไมเปนจริง ซึ่งเน่ืองอยูกับส่ิงปรุงแตงอันไรแกนสารท่ีแทท้ังหลาย 
ทําจิตใจใหเปนอิสระ มีความสุขเต็มอ่ิมในตัว โดยไมตองอาศัย
ส่ิงภายนอก เปนผูไมมีอะไรท่ีจะตองทําเพ่ือตัวเองอีกตอไป จึงใช
พลังงานของชีวิตท้ังหมดท่ีเหลืออยูเพ่ือสรางสรรคประโยชนสุข
แกโลก เปนผูบรรลุจุดหมายของการพัฒนามนุษย และเปนผูมี
ชีวิตท่ีเอ้ือท่ีสุดตอการท่ีโลกท้ังหมด ท้ังโลกคือสังคมมนุษย และ
โลกแหงธรรมชาติ จะบรรลุจุดหมายแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๒) ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เมื่อมีการพัฒนาคน และคนไดรับการพัฒนา ในฐานะท่ีคน
น้ันเปนปจจัยตัวกระทํา ก็นําเอาการพัฒนาคนและคนท่ีมีการ
พัฒนาน้ันมาเปนแกนกลางของระบบการพัฒนาใหเปนการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

การพัฒนาท่ียั่งยืนจะเกิดขึ้น เมื่อระบบความสัมพันธของ
องคประกอบท้ัง ๔ ดําเนินไปดวยดี โดยท่ีทุกสวนเปนปจจัย
สงผลในทางเกื้อกูลแกกัน ทําใหดํารงอยู ดวยดี ดวยกัน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗๑ 
 

 

ในระบบนี้  มนุษย ในฐานะเปนปจจัยตั วกระทํา  มี
ความสําคัญท่ีสุดท่ีจะใหภาวะท่ีพึงประสงคน้ีเกิดขึ้นไดหรือไม  

ในท่ีน้ีจะกลาวถึงขอคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการปฏิบัติ
ตอองคประกอบท้ัง ๔ เฉพาะท่ีเปนแนวทางพ้ืนฐานบางประการ 

๑. มนุษย 
 มนุษยในฐานะเปนมนุษย  เปนหลักการท่ีควรให

ความสําคัญสูงสุด  โดยมุงใหการศึกษาและจัดสรรปจจัย
เกื้อหนุนอ่ืน เพ่ือชวยใหมนุษยแตละชีวิตเจริญงอกงามเขาถึง
ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ และมีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุขท่ีแทจริง
สมบูรณ มนุษยท่ีไดมีการพัฒนาในฐานะน้ี จะเปนปจจัยตัว
กระทําท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะชวยใหระบบสัมพันธองครวมใหญบรรลุ
จุดหมายแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 มนุษยในฐานะทรัพยากรมนุษย คือเปนทุนหรือเปน
ปจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ก็พึงมีการพัฒนาใหเปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ โดยมีสุขภาพดี ขยันอดทน รับผิดชอบ มี
ฝมือ มีความรูความสามารถ เชี่ยวชาญ ฯลฯ พรอมท่ีจะเปน
กําลังในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีจัดสรรใหเกื้อหนุนและ
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๒. สังคม 
 ระบบการตางๆ ทางสังคมน้ัน วาโดยพ้ืนฐาน เปนการ

จัดตั้งวางรูปแบบขึ้น เพ่ือใหเปนเคร่ืองมือและเปนส่ือท่ีชวยให
กระบวนการแหงเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติทํางานหรือดําเนินไป
ในทางท่ีจะอํานวยผลดีแกหมูมนุษย  



๒๗๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

การจําแนกเปนระบบยอยตางๆ เชนระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเมือง ระบบการบริหาร ตลอดจนกิจการตางๆ ก็เพ่ือให
กระบวนการแหงเหตุปจจัยน้ันเกิดมีกําลังและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในการท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ เพราะฉะนั้น ระบบเหลาน้ัน
ท้ังหมด จะตองประสานกลมกลืนสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียว
บนฐานแหงความรูในความเปนจริงแหงกฎธรรมดาอันเดียวกัน  

การท่ีระบบเหลาน้ันตั้งอยูบนทฤษฎีท่ีไมเขาถึงความจริง
แท และอยูบนฐานของทฤษฎีท่ีแบงแยกแตกตางกัน ก็คือเคร่ือง
บงบอกใหทราบวา ระบบการเหลาน้ันจะไมนําไปสูผลท่ีมุงหมาย
และจะไมเปนระบบท่ียั่งยืน และอาจจะเปนตัวการท่ีทําใหสังคม
วิปริตเรรวนระสํ่าระสายดวยซ้ํา 

 ผลสําเร็จท่ีเกิดจากระบบการตางๆ ทางสังคม เชน 
เศรษฐกิจเจริญเติบโต จากการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสําเร็จผล 
สภาพบานเมืองสงบเรียบรอย จากการเมืองการปกครองที่ไดผล 
เปนตน ไมใชเปนจุดหมายในตัว แตเปนสภาพแวดลอม เปน
บรรยากาศและเปนปจจัยเกื้อหนุน เพื่อเอ้ือโอกาสใหมนุษยสามารถ
พัฒนาตนเขาถึงชีวิตท่ีดีงาม ความมีอิสรภาพและสันติสุขท่ีแทจริง 

 จุดเนนสําคัญของมาตรการตางๆ ทางสังคม ก็คือการ
สรางบรรยากาศแหงการไมเบียดเบียน ตลอดจนบรรยากาศแหง
การชวยเหลือเกื้อกูล สังคมจึงจะตองใหมีมาตรการพิทักษและ
ป อ งกั นคน ท่ี อยู ใ นสถานะต า ง ๆ  ซึ่ ง มี โ อก าส  มี กํ า ลั ง
ความสามารถมากนอยตางกัน ไมใหเบียดเบียน ขมเหง เอารัด
เอาเปรียบกัน และเอ้ือโอกาสท่ีแตละบุคคลจะพัฒนายิ่งขึ้นไปท้ัง
ในฐานะมนุษย และในฐานะทรัพยากรมนุษย 
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ในระดับสังคมฉันใด ในระดับตางสังคมก็ฉันน้ัน ประชาชาติ
ท่ีเปดถึงท่ัวกันแลว จะตองวางมาตรการรวมกันปกปอง มิใหมี
การกดขี่บีบบังคับเอารัดเอาเปรียบกันระหวางประเทศ ไมวา
นอยใหญ  

พรอมกันน้ัน สังคมก็พึงมีมาตรการพิทักษปองกันไมใหคน
เบียดเบียนทําลายธรรมชาติแวดลอม แตมีมาตรการสงเสริม
สนับสนุนการกระทําและกิจการท่ีเกื้อกูลแกธรรมชาติ 

๓. ธรรมชาต ิ

 ทัศนคติท่ีดีของมนุษยตอธรรมชาติน้ัน ไมควรจะหยุด
เพียงแคเลิกมองตนเองแยกตางหากจากธรรมชาติ และเลิกคิด
จะพิชิตจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจ แลวมองตัวเองเปนสวน
หน่ึงของธรรมชาติ และจะตองมีชีวิตท่ีสอดคลองกลมกลืนกับ
ธรรมชาติเทาน้ัน เพราะน่ันยังเปนทัศนคติกึ่งเชิงลบและเฉื่อยชา 
แตควรจะกาวตอไปถึงขั้นแสดงศักยภาพของมนุษยในทางที่ตรง
ขามจากเดิม กลาวคือ 

กอนหนาน้ี มนุษยวัดความสามารถของตนดวยการท่ี
เอาชนะธรรมชาติ และจัดการกับธรรมชาติไดตามปรารถนา 
ตอไปน้ี มนุษยมองเห็นแลววาการทําไดอยางน้ันไมใชเปน
ค ว ามส าม า ร ถ ท่ี แ ท จ ริ ง อั น น า ภู มิ ใ จ แต อ ย า ง ใ ด เ ล ย 
ความสามารถท่ีแทจริงของมนุษย ก็คือการทําใหโลก ซึ่งเคยมี
การเบียดเบียนกันมาก เบียดเบียนกันนอยลง ทําใหโลกท่ีมนุษย
และสรรพชีพเคยพออยูกันได สามารถอยูกันไดดียิ่งขึ้น อยาง
เกื้อกูลกันมากขึ้น 



๒๗๔ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 ในสังคมมนุษย มีการจัดตั้งวางสมมติตางๆ ขึ้น เพ่ือ
เปนหลักประกันความสัมพันธท่ีจะชวยใหมนุษยอยูรวมกันดวยดี 
และคุมครองสังคมใหอยูในสันติสุขและความชอบธรรม  

สมมติท้ังหลาย เชนสิทธิตางๆ เหลาน้ัน มนุษยพึงใชอาง
ตอกันกับมนุษยดวยกันเทาน้ัน จะใชอางในการปฏิบัติตอ
ธรรมชาติไมได  

ในการปฏิบัติตอธรรมชาติ พึงดูท่ีผลกระทบอันจะเกิดขึ้น
ตามความเปนจริง ท่ีมันจะเปนไปตามเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ
เทาน้ัน วาจะเปนการกอความเสียหาย หรือสรางสรรคเกื้อกูล 
และผลดีผลรายตามกฎธรรมชาติท่ีแทน้ีก็จะสงตอมาถึงตัว
มนุษยและสังคมของตนในท่ีสุดดวย  

การใชสมมติ เชนสิทธิ เปนตนน้ัน  จะไมมีผลใดๆ  ใน
ธรรมชาติเลย นอกจากผลระหวางมนุษยตอมนุษยดวยกัน 

 มนุษยในยุคพัฒนาท่ีผานมา ยิ่งเจริญก็ยิ่งแปลกแยก
จากโลกท่ีแทของตนเอง คือโลกธรรมชาติ ไกลออกไปมากข้ึน  

แทจริงน้ัน ธรรมชาตินอกจากเปนพ้ืนฐานและเปนแหลง
หลอเล้ียงแหงชีวิตดานกายของมนุษยแลว ถามนุษยวางทาทีให
ถูกตอง ธรรมชาติก็จะเปนแหลงอํานวยคุณคาแหงความงาม
ความรื่นรมยและใหความสุขหลอเล้ียงแมแตชีวิตดานนามธรรม
ของมนุษยดวย  

ยิ่งกวาน้ัน มนุษย ท่ีเขาสู วิถีแหงการพัฒนา จะไดรับ
ประโยชนจากธรรมชาติ โดยใชเปนท่ีพัฒนาชีวิตของตนทุกดาน
จนบรรลุความสมบูรณแหงจิตใจและปญญา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗๕ 
 

 

ถามนุษยไมลืมท่ีจะรับเอาคุณคาเหลาน้ีของธรรมชาติ 
มนุษยก็จะไมแปลกแยกจากโลกและชีวิตของตน และความ
ประสานเกื้อกูลกันก็จะเกิดตามมา 

 ในขณะท่ีมนุษยประกาศขึ้นมาวา ตอไปน้ีเราจะอยู
รวมกันกับธรรมชาติอยางสันติ โดยไมเบียดเบียนทํารายเอา
เปรียบกันน้ัน แทท่ีจริงธรรมชาติไดตกอยูในภาวะเสียเปรียบแลว
เปนอยางยิ่ง เพราะกอนท่ีมนุษยจะประกาศเชนน้ัน มนุษยได
รุกรานเอาจากธรรมชาติไปเกือบจะหมดอยูแลว เปนเหมือนคนท่ี
จะเอาแตไดอยางเดียว  

ถามองใหถูกตองอยางน้ี มนุษยไมควรจะอยูเพียงแคภาวะ
สงบศึกกับธรรมชาติเทาน้ัน แตมนุษยควรจะใหแกธรรมชาติใหมาก 
ดวยการเสริมสรางเปนการใหญ โดยยอมเสียสละใหมาก อาจจะ
ถือวาเปนการท่ีมนุษยสํานึกผิด แลวทําความดีชดใช หรือจะถือ
วากอบโกยจากเขามามากแลว จะคืนใหแกธรรมชาติบาง ก็ได 

๔. เทคโนโลยี 
 การประดิษฐ การผลิต การใชเทคโนโลยี เพ่ือแกปญหา

และอนุรักษธรรมชาติโดยตรง มีมากมายหลายอยาง เพ่ิมขึ้นๆ 
เชน การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเกื้อกูล ไมทําลายธรรมชาติ 
เทคโนโลยี ท่ีประหยัดพลังงาน  หรือใชพ ลังงานอย างมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงโดยมี
ของเสียนอย เทคโนโลยีเพ่ือกําจัดของเสียเชนเคร่ืองกําจัดนํ้าเสีย 
เครื่องกําจัดขยะ เทคโนโลยี ท่ีเอาของเสียมาผลิตเวียนใช
ประโยชนใหม เปนตน ตลอดจนการวางมาตรการบังคับควบคุม
และมาตรการทางภาษีเปนตน  



๒๗๖ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ขอน้ีเปนเรื่องใหญท่ีผูรูเฉพาะจะตองบรรยายเปนพิเศษ
ตางหาก ปฏิบัติการในเรื่องน้ีมีความซับซอน ในบางสังคมก็
ไดผลนอย ซึ่งนอกจากเปนเพราะปญหาดานเทคโนโลยีเองแลว 
ยังโยงไปถึงความบกพรองในการพัฒนาคน และความยอหยอน
ความไรประสิทธิภาพหรือความเส่ือมโทรมในระบบการตางๆ 
ของสังคม พูดสั้นๆ วา เร่ืองน้ียังจะตองเรงรัดแกไขปรับปรุงอีกมาก 

 สังคมบางสังคม เชนสังคมไทยเราเอง ขาดภูมิหลังใน
การสรางสรรคผลิตเทคโนโลยี และแมจนกระท่ังปจจุบันก็ยังไม
กาวสูความเปนผูผลิต  

การท่ีเริ่มตน โดยพบกับเทคโนโลยีสําเร็จรูป และเปน
เทคโนโลยีประเภทบริโภค กับท้ังตนเองสัมพันธกับเทคโนโลยีใน
ฐานะผูบริโภค เทคโนโลยีจึงมีความหมายหนักไปดานเดียวในแง
เปนเครื่องเสริมความสะดวกสบายบํารุงบําเรอ ความสัมพันธ
แบบน้ีไมเอ้ือตอการพัฒนาคน แตจะสรางความโนมเอียงท่ีเปน
ปญหาอยางนอย ๒ ประการ คือ สงเสริมคานิยมบริโภค ชอบ
ฟุงเฟอฟุมเฟอย และเสริมซ้ํานิสัยเห็นแกความสะดวกสบาย 
ชอบแตการท่ีงาย ออนแอ ไมสูส่ิงยาก แมแตสังคมท่ีมีภูมิหลังใน
การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเองก็ยังประสบปญหาน้ี จึงเปน
เรื่องท่ีควรจะไมประมาท และเรงรัดพัฒนาคนใหทวนกระแสน้ีได 

 เน่ืองจากเทคโนโลยีเปนเคร่ืองขยายวิสัยแหงอินทรีย
ของมนุษย ทํางานแทนมนุษยไดมากมาย และอีกประการหน่ึง
เปนเคร่ืองบํารุงบําเรออํานวยความสุขสะดวกสบาย ถามนุษยใช
มันดวยสติ และมีโยนิโสมนสิการ โดยปฏิบัติตอมันถูกตอง มันก็
จะเปนปจจัยท่ีเกื้อกูลยิ่ง ท้ังในการพัฒนาตัวมนุษยเอง และใน
การนําการพัฒนาท่ียั่งยืนไปสูจุดหมาย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗๗ 
 

 

แตถามนุษยลืมตัวเพลิดเพลินไป โดยใชแตเทคโนโลยี
ทํางานให และเสพสุขโดยใชเทคโนโลยีบํารุงบําเรอ มนุษยจะ
โนมเอียงไปในทางท่ีจะพ่ึงพาและตกเปนทาสของเทคโนโลยี ท้ัง
ในแงอินทรียท่ีทํางานการ และในดานความสุข คือขาดเทคโนโลยี
แลวทํางานไมได ดําเนินชีวิตใหไดผลดีไมได และมีความสุขไมได 
ผลก็จะกลายเปนวาเทคโนโลยีนํามาซึ่งความเส่ือมแกมนุษย  

มนุษยจึงจะตองไมประมาท  และใหความเจริญของ
เทคโนโลยี เคียงคูกันไปกับการพัฒนาตนเอง ไมใชเทคโนโลยี
เจริญ แตมนุษยเส่ือมลง และมนุษยเปนทาสของเทคโนโลยี 
แทนท่ีจะเปนเจานายใชเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีเปนสวนประดิษฐเสกสรรของมนุษยแทๆ ท่ี
มนุษยดึงหลุดออกมาจากธรรมชาติใหปรากฏตัวในรูปลักษณ
ใหมส้ินเชิง จึงเปนส่ิงแวดลอมใหม หรือส่ิงแวดลอมเทียม และ
เกิดเปนโลกมนุษยท่ีตางหากและซอนบังโลกแทของธรรมชาติ  

ถามนุษยไมระวังตัวใหดี เทคโนโลยีจะเปนตัวการทําให
มนุษยแปลกแยกจากโลกแทของธรรมชาติ แลวปญหามากมาย
ก็จะเกิดแกมนุษยและโลกท้ังหมด อันน้ีก็เปนขอเตือนมนุษยอีก
เชนเดียวกัน ท่ีจะใหตองไมประมาท โดยไมละเลยหลงลืมท่ีจะให
องคประกอบทุกอยางของระบบการพัฒนาดําเนินไปดวยกัน
ในทางท่ีสงผลเกื้อกูลตอกัน และตอระบบท้ังหมด 

 การใชการเสพการบริโภคเทคโนโลยีมี ๒ แบบ คือ เสพ
ดวยตัณหา โดยหลงติดในคุณคาเทียมหรือคุณคาฉาบทา กับ
การใชดวยปญญาเพ่ือคุณคาแทของมัน  



๒๗๘ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

เมื่อใดมนุษยหลงจมอยูในวิถีของตัณหา การพัฒนามนุษย
และกระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังหมดก็จะลมเหลว 

เน่ืองจากทางเลือกแหงทาทีตอเทคโนโลยีในขอน้ี ประกอบ
กับอิทธิพลของเทคโนโลยีท่ีลอเราใหมนุษยปฏิบัติผิดตอมันในขอ
กอนๆ มนุษยในยุคปจจุบันจึงถูกทาทายเปนอยางยิ่ง วาจะ
สามารถใชส่ิงท่ีตนสรางสรรคขึ้นมาเปนเครื่องมือเกื้อหนุนในการ
พัฒนาตนไปสูจุดหมายแหงชีวิตดีงามสมบูรณ ท่ีมีอิสรภาพและ
สันติสุขไดหรือไม หรือจะถูกส่ิงท่ีตนเองสรางขึ้นมาน่ันแหละชัก
จูงออกไปจากโลกและชีวิตแหงความเปนจริง และถูกมันชัก
นําไปสูความพินาศในท่ีสุด  

เรื่องน้ีการพัฒนามนุษยจะเปนเคร่ืองตัดสิน 
เมื่อพูดถึงขอปฏิบัติตอองคประกอบแตละอยางพอเปน

แนวทางแลว ตอจากน้ันก็ถึงขั้นท่ีจะบูรณาการองคท้ัง ๔ เขา
ดวยกันเปนระบบสัมพันธอันเดียว โดยเอาระบบการพัฒนาตัว
คนมาเปนองคแกนกลาง ท่ีจะทําหนาท่ีเปนปจจัยตัวกระทํา
ดังกลาวมาแลว ใหสําเร็จเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน แตบัดน้ีถึงวาระ
ท่ีจะตองจบเรื่อง จึงตองคางไวแคน้ีกอน 

อยางไรก็ตาม ขอย้ําไวกอนจบวา เกณฑมาตรฐานข้ัน
พ้ืนฐานท่ีพระพุทธศาสนาใชวัดการพัฒนา คือการไมเบียดเบียน
ท้ังตนเอง และไมเบียดเบียนผูอ่ืน  

คนท่ีมีการพัฒนาไมเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน ระบบ
ท้ังหมดท่ีพัฒนาถูกทาง ก็ไมกอความเบียดเบียน  

เกณฑมาตรฐานนี้ มิใชเปนเพียงเคร่ืองวัดความถูกตอง
ชอบธรรมเทาน้ัน แตเปนเคร่ืองวัดความสามารถดวย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗๙ 
 

 

คนท่ีไดรับการพัฒนายอมมีความสามารถมากย่ิงขึ้นๆ ใน
การท่ีจะสรางผลดีหรือทําประโยชนใหแกตน  โดยไมตอง
เบียดเบียนกอโทษแกผูอ่ืน คือคนยิ่งพัฒนา ยิ่งมีความสามารถ 
ยิ่งเกง ก็ยิ่งทําใหโลกเบียดเบียนกันนอยลง  

การบรรลุผลสําเร็จของตน โดยท่ีใหผูอ่ืนเดือดรอนเสียหาย 
เปนเรื่องสามัญ ไมใชความสามารถพิเศษอะไร และไมแสดงถึง
ความเปนผูท่ีไดพัฒนาแลว 

มนุษยพยายามเขาถึงความจริงของธรรมชาติ การเขาถึงความ
จริงน้ี ทุกระดับเปนความสําเร็จท่ีสําคัญ คือเปนการไดปญญา เม่ือ
ไดปญญาคือความรู ก็เอาปญญาความรูน้ันไปทําความสําเร็จข้ัน
ตอไป คือใชปญญาความรูน้ันแกปญหาเขาถึงประโยชนท่ีมุงหมาย  

แต ในขั้น น้ี  มนุษยจะใชความรูอยางไร  ยอมขึ้นตอ
เจตจํานงของเขาท่ีจะสนองแนวความคิดความตองการอยางไร 

มนุษยในกระแสอารยธรรมปจจุบัน ไดนําความรูไปใชใน
การท่ีจะเอาชนะและจัดการกับธรรมชาติตามปรารถนาของตน 
และถือวาอยางน้ีคือความสําเร็จ แตตามเกณฑมาตรฐานขางตน
น้ีก็คือการสรางโลกแหงการเบียดเบียน ซึ่งปรากฏผลออกมาแลว
วา จะนํามาซึ่งความวิบัติและพินาศแกโลกท้ังหมด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแกมนุษยเอง เรียกไดวาเปนการใชความรูไมเปน ทําให
เปนการเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืนในท่ีสุด 

ฉะน้ัน มนุษยจึงควรเขาถึงความจริงของธรรมชาติ พรอม
ท้ังพัฒนาความสามารถท่ีจะใชความรูน้ันดวย แลวนําปญญา
ความรูน้ันไปใช ดวยเจตจํานงท่ีจะสนองความคิดหมายท่ีจะทํา
โลกใหดีขึ้น  



๒๘๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

แทนท่ีจะใชความรูน้ันเอาชนะธรรมชาติ ก็คิดสูงไปกวาน้ัน
วาจะใชความรูน้ันจัดปรับระบบความสัมพันธกับธรรมชาติ ให
ธรรมชาติอํานวยประโยชนหรือผลดีแกตน โดยไมเกิดผลเสียหาย
ท้ังแกธรรมชาติและตนเอง แทนท่ีจะเกิดผลในทางเบียดเบียนกัน 
ก็จะเกิดผลในทางเก้ือกูลกัน อันถือไดวาเปนความสําเร็จท่ี
แทจริง และน่ีจึงจะเปนชัยชนะท่ีแทของมนุษย  

ไมใชเปนเพียงชัยชนะในการเอาชนะธรรมชาติได แตเปน
ชัยชนะถึงขั้นสามารถทําใหธรรมชาติเกื้อกูลแกมนุษยไดยั่งยืน
เรื่อยไป 

มนุษยท่ีเขาถึงความจริงของธรรมชาติอยางแทจริง จะเกิด
ปญญาท่ีมองเห็นครอบคลุมท่ัวตลอดระบบความสัมพันธ
ท้ังหมด ซึ่งจะทําใหเขารูผลกระทบตอกันท่ีจะมาถึงทุกสวนทุก
ฝายจากการเบียดเบียนท่ีเรียกวาเอาชนะน้ัน และรูเขาใจวาอะไร
อยางไรจึงจะเปนประโยชนท่ีแทจริง แมแกตนเอง ในระบบ
สัมพันธท่ีความเปนไปของทุกอยางทุกดานสงผลถึงกัน จึงทําให
เขาใชความรูอยางถูกตอง ทําใหขามพนการเบียดเบียนไปสู
ความเกื้อกูล การพัฒนามนุษยอยางถูกตอง จะนําผลน้ีมาให ดัง
พุทธพจนวา 

“คนที่เป็นบัณฑิต มีปัญญามาก ย่อมคิดการ มิใช่
เพื่อเบียดเบียนตน มิใช่เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น มิใช่เพื่อ
เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เมื่อจะคิด ย่อมคิดการที่เกื้อกูล
แก่ตน ที่ เกื้อกูลแก่ผู้อื่น ที่เกื้อกูลแก่ทั้งสองฝ่าย ที่
เกื้อกูลแก่ทั้งโลกเลยทีเดียว” (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๖/๒๔๒)      



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๘๑ 
 

 

ยอนกลับมาท่ีตนเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน อาจสําเร็จได 
งายๆ เพียงแคปฏิบัติตามหลักการส้ันๆ แหงพุทธพจนท่ีวา 

“บัณฑิตชนพัฒนาธรรมเหล่านี้ คือ การให้ การ
ปฏิบัติต่อกันโดยชอบธรรม และจิตใจที่เมตตาแล้ว...ก็
จะเข้าถึงโลกที่เป็นสุข ไร้การเบียดเบียน”  

 (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑)      

ขออนุโมทนาทุกทานในท่ีประชุมน้ี ท่ีฟงปาฐกถาน้ีมาจน
ตลอด ขอถือวาทุกทานฟงดวยความเต็มใจ เพราะไดใหโอกาสไว
แลววา ขอใหทานผูฟง ฟงตามใจ เมื่อทานอยู ก็ถือวาทานทํา
ตามใจของทาน  

เมื่อเรามีความคิดจิตใจอยางน้ี ก็ถือวามีสมานฉันทะ คือ
ความพอใจเสมอกันเปนอันหน่ึงอันเดียว ความพอใจเปนอันหน่ึง
อันเดียว ก็เพราะเห็นคุณคาในส่ิงเดียวกัน ในแนวความคิด
เดียวกัน หรือจุดมุงหมายอันเดียวกัน แลวก็จะนําไปสูการปฏิบัติ
ท่ีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันได  

ถาส่ิงท่ีเราเกิดความพอใจ หรือมีฉันทะมองเห็นคุณคาน้ัน
เปนประโยชนแทจริง ก็จะนําไปสูการแกปญหา และการ
สรางสรรคความเจริญกาวหนา ท่ีเรียกวาการพัฒนาอยาง
ถูกตองท่ียั่งยืน  

ก็หวังวาปาฐกถาคร้ังน้ี จะเปนสวนหน่ึงท่ีชวยฝากขอคิด
ความเห็นแกทานผูฟง ถามีอะไรบกพรอง ก็ขอประทานอภัยดวย  



๒๘๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

อน่ึง ในฐานะท่ีมาแสดงปาฐกถาคร้ังน้ี ในโอกาสคลายวัน
เกิดของอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ครบ ๕ รอบ ๖๐ ป จึงขอยก
บุญกุศลน้ีใหอาจารยสุลักษณดวย และอยางท่ีกลาวแลววา พระ
มาในวันน้ีก็เพ่ืออวยพร จึงขออวยพรท้ังทานเจาของวันเกิดและ
ทานท่ีมารวมในท่ีประชุมทุกทาน  

ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยอวยชัยใหพรให อาจารย       
สุลักษณ ศิวรักษ พรอมดวยญาติมิตรทุกทานในท่ีประชุมน้ี 
ตลอดจนหมูมนุษยกวางขวางออกไปดวยท่ัวโลก จงประสบ       
จตุ ร พิธพรโดย ท่ัวกัน  และเ น่ืองด วยพร ท่ี สําคัญในทาง
พระพุทธศาสนาคือความเจริญในไตรสิกขา เพราะฉะน้ัน ก็ขอให
อาจารยสุลักษณ พรอมท้ังทุกทานเจริญในไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา ยิ่งๆ ขึ้นไป เปนการสืบตอออกจากพรท่ีเปนความ
ปรารถนาดีน้ีไปแลว กลายเปนพรท่ีเกิดจากการสรางสรรคท่ี
กระทําดวยตนเอง อันเปนพรแทจริงท่ีสําเร็จตามหลักแหงความ
เปนเหตุปจจัย ท่ีเรียกวาหลักกรรม คือเปนกุศลกรรมท่ีจะอํานวย
ผลดีเปนประโยชนสุขตลอดกาลนาน  

ในโอกาสน้ี พระสงฆหลายทานก็ไดมารวมฟงในท่ีประชุมน้ี
ดวย และทานก็มาในโอกาสวันเกิดของอาจารยสุลักษณ แตทานไมมี
โอกาสมานั่งอวยพรอยางอาตมาน้ี ก็เลยจะขอถวายโอกาสใหทาน
อวยชัยใหพรอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ดวย โดยอวยพรเปนคาถา
ภาษาบาลี พรอมกันสืบตอไป ดังที่อาตมาจะกลาวนําในบัดน้ี  

เมื่อจบการอวยชัยใหพรเปนภาษาบาลีของพระสงฆน้ีแลว 
ก็ถือวาจบการปาฐกถาพิเศษครั้งน้ี  

 



 

 

บทตอทาย กอนต้ังตน 
 

การพัฒนาท่ียั่งยืน ของโลก 
มากับ 

การพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน ของคน 

ในเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ท่ีพูดมายืด
ยาว ไดย้ําวาการพัฒนาท่ียั่งยืนน้ันจะสําเร็จได ตองมีการพัฒนา
คนไปพรอมดวย การพัฒนาคนจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีควรพูดกันให
เดนใหชัด ในท่ีน้ี เมื่อยังมิใชโอกาสที่จะพูดลงไปในรายละเอียด 
จึงขอพูดถึงแกนงานของการพัฒนาคนน้ันไวเปนบทแถม  

ท่ีวาการพัฒนาท่ียั่งยืนน้ัน ถาพูดตามคําสามัญ ก็คือ
พัฒนาโลก และท่ีพัฒนาโลก ก็เพ่ือใหโลกน้ันอยูดี เปนท่ีคนอยู
เปนสุขไดอยางยั่งยืน  

ความสุขเปนจุดหมาย เปนเกณฑตัดสิน เปนจุดพอดีเขาท่ี 
ลงตัวสําหรับมนุษย การพัฒนาจะยั่งยืนได ตอเมื่อทําใหคนมี
ความสุขในภาวะท่ีพัฒนาน้ัน ถาคนไมสุข การพัฒนาก็คงทนอยู
ไมได แตถาคนมีความสุขท่ีไมพัฒนา ก็ไมสามารถมีการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ความสุขเปนภาวะของคน การท่ีจะพัฒนาความสุข ก็คือ
พัฒนาคน จะวาการพัฒนาคน คือการพัฒนาความสุข ก็ได 



๒๘๔ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ปญหาหรือความติดขัดแตตนอยูท่ีตัวคนคือมนุษยน้ีเอง ท่ี
ไมชัดวารูจักความสุข และไมมองเห็นความสุขน้ันวาพัฒนาได ท่ี
จะใหนึกท่ีจะพัฒนาความสุข 

วาโดยท่ัวไป คนมองความสุขเห็นเปนอยางเดียว เหมือน
เปนเปาน่ิงท่ีเขาใฝจะหาจะไปใหถึง โดยเฉพาะในยุคปจจุบันใต
อิทธิพลแนวคิดของอารยธรรมตะวันตก  อยางท่ี  Thomas 
Jefferson ไดความคิดจาก John Locke (นักปรัชญาชาวอังกฤษ) 
มาเขียนความนําในคําประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐ   
อเมริกา (Declaration of Independence,  July 4, 1776) วา ทุก
คนถูกสรางมาใหเสมอภาคกัน พระผูสรางโปรดประทานใหทุกคน
มีสิทธิบางประการอันไมมีผูใดจะพรากไปจากตัวเขาได รวมท้ัง
ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข (Life, Liberty, and the 
Pursuit of Happiness) 

ความคิดหมายมองเห็นความสุขเปนอะไรอยางหน่ึง ซึ่งคน
ใฝปรารถนา เหมือนเปนของท่ีอยูขางนอกตัว ท่ีคนตองเท่ียว
แสวงหาน้ัน ตื้นและไมชัด ไปๆ มาๆ การแสวงหาความสุข ก็กลาย   
เปนแคการหาความสนุกสนานสําเริงสําราญ เหมือนอยางท่ีฝรั่ง
เองผูมีชื่อเสียงคนหน่ึงบอกวา “ไม่ว่ารายไหน ไม่ช้าการแสวงหา
ความสุขก็กลายเป็นการหาความสนุกสนานบันเทิง” (“The pursuit 
of happiness in any case soon resolved itself into the 
pursuit of pleasure...”, Malcolm Muggeridge, 5 Oct. 1965) 

ถาความสุขเปนอยางท่ีวาน้ี ความสุขอยางเดียวน้ัน ก็คือ 
กามสุข (สุขจากการเสพรูป เสียง กลิ่น รส และกายสัมผัส ท่ีนาใคร) 
หรือสามิสสุข/อามิสสุข (สุขอาศัยเหยื่อ, สุขพึ่งพาขึ้นตอวัตถุเสพ)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๘๕ 
 

 

ถาความสุขคืออยางน้ี หาสุข ก็คือหาเสพ และก็เห็นชัดตาม
เรื่องราวท่ีวากันมายืดยาวตั้งแตตนวา การแสวงหาความสุขอยาง
ท่ีวาน้ีแหละ ท่ีไดเปนเหตุของการทําลายธรรมชาติ กอความเส่ือม
โทรมแกส่ิงแวดลอม เปนตัวปญหาของการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน 

แตความสุขมิใชมีแคน้ี และความสุขน้ันพัฒนาได โดยอยูท่ี
การพัฒนาคน  

พระพุทธศาสนาเปนเรื่องของการพัฒนาคน และการ
พัฒนาคนน้ัน พูดโดยสํานวนความหน่ึงก็คือการพัฒนาความสุข
น่ันเอง คือใหคนพัฒนาตัวเขาใหมีความสุขท่ีประณีตเอ่ียมดี
เยี่ยมยิ่งขึ้นไปจนมีความสุขท่ีสมบูรณปราศจากทุกขส้ินเชิง  

เพ่ือรวบรัด ขอใหดู วิธีปฏิบัติต่อความสุข ท่ีพระพุทธเจา
ตรัสไว ๔ ประการ (ม.อุ.๑๔/๑๒/๑๓) คือ 

๑. ไมเอาทุกขทับถมตน ท่ีไมเปนทุกข 
๒. ไมละท้ิงสุขท่ีชอบธรรม 
๓. แมในสุขท่ีชอบธรรมน้ัน ก็ไมหมกมุนสยบ  
๔. เพียรทําเหตุแหงทุกขใหหมดส้ินไป 
 (= เพียรปฏิบัติพัฒนาใหเขาถึงสุขสมบูรณท่ีไรทุกขสิ้นเชิง)  
วิธีปฏิบัติน้ีบอกอยูในตัววา ความสุขมีตางระดับ ตางมิติ 

หลายอยาง หลายประเภท ตั้งแตสุขท่ีชอบธรรม กับสุขท่ีไมชอบ
ธรรม สุขท่ีขึ้นตอส่ิงเสพ กับสุขท่ีไมขึ้นตออามิส เปนตน การเขาถึง
ความสุขท่ีดีท่ีสูงขึ้นไปเรียกรองการพัฒนาตนเองของมนุษย 

ในท่ีน้ี มิใชโอกาสท่ีจะพูดไดมากในเร่ืองการพัฒนาความสุข 
แตจะยกตัวอยางบาง บอกเคาความหมายบาง พอเห็นเปนแนว 
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ความสุขพ้ืนฐานท่ีเปนบรรยากาศของชีวิตและชุมชน คือ
การเท่ียวไปและไดอยูในภูมิสถานและถ่ินอาศัยท่ีเลือกสรรและ
จัดสรรใหเปนรมณีย มีรมไม สายนํ้า บริเวณสะอาด นาชื่นชม 
รื่นรมย สงบ สบายตา เอิบอ่ิมใจ สดใส เบิกบาน อันเปนสภาพท่ี
เอ้ือตอการศึกษา การพัฒนาชีวิต และการทํากิจท้ังหลาย 

คติรมณียน้ีถือกันมาเปนสําคัญตั้งแตเริ่มพุทธกาล ซึ่งเห็น
ไดชัดวาจะชวยรักษาธรรมชาติแวดลอมไวไดเปนอยางดี แตนา
แปลกใจวา คตินิยมในสภาพรมณียท่ีเดนในพุทธประเพณีน้ี 
เลือนรางจางหายไปจากชุมชนและสังคมของชาวพุทธไทยไดอยางไร∗ 

ถัดจากความสุขพ้ืนถิ่นพ้ืนฐานชื่นบานรมณีย น้ี ก็คือ
ความสุขจากการเสพบริโภควัตถุ เริ่มแตปจจัยส่ี และบรรดากาม
วัตถุโลกามิส รวมท้ังเทคโนโลยีบํารุงบําเรอตางๆ  

ในขั้นน้ี เมื่อถือตามคตินิยมปจจุบันอยางแนวคิดตะวันตก
ท่ีใหแสวงหาความสุข ก็จะชักจูงใหคนพยายามพัฒนาความ  
สามารถในการหาความสุขจากการเสพบริโภคน้ัน แมแตการศึกษา
ก็จะมุงจะเนนการพัฒนาความสามารถเชิงธุรกิจ ในการแขงขัน
เพ่ือแสวงหาและแยงชิงผลประโยชน ซึ่งเปนตัวการใหญแหง
ปญหาของอารยธรรมปจจุบัน ตั้งแตปญหาส่ิงแวดลอม ท้ังการ
รุกรานทําลายธรรมชาติ การแยงชิงเบียดเบียนขมเหงรังแกกันใน
สังคม จนกระท่ังวาเมื่ออับจนหมดทางไป ถึงกับยอมรับท่ีจะชู
จริยธรรมขึ้นมาใหม ก็ไปไดแคจริยธรรมแหงความจําใจและการ
ประนีประนอม  
                                                           
∗ เพื่อใหเห็นความสําคัญของคติรมณียนี้ ไดนําเรื่อง “ถิ่นรมณีย์ คือที่ต้ังต้นของ
พระพุทธศาสนา” มาลงพิมพไวเปนภาคผนวก 
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มิใชเพียงปญหาดานธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคมเทาน้ัน 
การมุงหนาแสวงหาความสุขจากการเสพ และแขงขันใหเกงกาจใน
การหาได ใหเหนือกวากันน้ี กอปญหารุนแรงเดนชัดเขามาถึงจิตใจ 
ดังท่ีคนในสังคมธุรกิจปจจุบันน้ี มีความเครียดความหว่ันหวาด
ความรอนรนกระวนกระวาย และโดยไมรูตัวก็เหมือนเกิดมีความ
เชื่อขึ้นมาวา ยิ่งเสพมาก ก็จะยิ่งสุขมาก ซึ่งกอปญหาในการทํา
ใหเปนคนท่ีมีความสุขไดยากข้ึนๆ และทุกขงายขึ้นๆ เคยไดเสพ
เทาน้ีก็สุข ตอมา ท่ีเคยไดเคยเสพเทาน้ันสุข กลายเปนแคน้ันไม
พอ เปนทุกข ตองไดตองเสพมากขึ้นไปอีก จึงจะสุข กลายเปน
ทาสของวัตถุ ตามมาดวยปญหาความทุกขจากความเบ่ือหนาย 
ความสุขแบบอืดเฟอ พวงดวยปญหาสุขภาพ การมีโรคภัยไขเจ็บ
ท่ีมาจากการเสพคุณคาเทียมและบริโภคเกินประมาณ ท่ีเรียกวา
เปนโรคของอารยธรรม พรอมกับท่ีกระบวนการหาเสพสุขแบบน้ี
ก็ปดกั้นโอกาสของการมีความสุขทางจิตใจใหเสียไปดวย 

ในพระพุทธศาสนา แทนที่จะใหพัฒนาความสามารถใน
การหาความสุข ทานใหพัฒนาความสามารถในการมีความสุข 
โดยท่ีวาท้ังมีชองทางมากขึ้นท่ีจะมีความสุข มีทางเลือกมากขึ้น
ในการท่ีจะมีความสุข เริ่มดวยเปนคนท่ีมีความสุขได้ง่ายขึ้น เปน
ทุกข์ได้ยากขึ้น สามารถมีความสุขชนิดท่ีเปนอิสระ ไมขึ้นตอ
ปจจัยอ่ืน ตั้งแตความสุขท่ีไมตองอาศัย ไมขึ้นตอส่ิงเสพ 

ในการพัฒนาคน โดยฝกใหรูจักมีความสุขท่ีไมพ่ึงพาสยบ
ตอวัตถุอามิส ไมขึ้นตอการเสพรูป เสียง กล่ิน รส กายสัมผัสมาก
เกินไป  ทานจัดวางวิธีปฏิบัติในการฝกตัวเพ่ือพัฒนาความสุขขึ้น
ไว ดังเชนหลักซึ่งรูจักกันดี ท่ีวาใหชาวบานรูจักรักษาอุโบสถ  
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ท่ีวารักษาอุโบสถก็คือ ชาวบานหรือคนท่ัวไปน้ีท่ีทํางานการหา
เลี้ยงชีพกินอยูเสพบริโภคสนุกสนานบันเทิงไปตามปกติของพลเมือง
ดีท่ีมีศีล ๕ เมื่อจะฝกตัวใหประณีตมีความสุขท่ียั่งยืนมากขึ้น ก็
จัดเวลายกใหกับการพัฒนาฝกตัวน้ี เดือนละ ๔ วัน คือ วัน ๘ คํ่า 
วันกลางเดือน และวันสิ้นเดือน เรียกวาวันอุโบสถ หรือจําศีล ๘ 
โดยถือศีล ๕ เครงครัดยิ่งขึ้น และเพ่ิมอีก ๓ ขอ คือ คุมอาหารกิน
แคไมเกินเท่ียงวัน งดการบันเทิงเริงรําขับรองดนตรี งดแตงตัว
ประดับประดา งดท่ีน่ังนอนสูงใหญโออาหรูหราเกินความ
ตองการของสุขภาพ ไมเอาความสุขท่ีพ่ึงพาวัตถุมากเกินไป อยู
อยางเรียบงาย แลวหันไปใชเวลา ๔ วันน้ี ในการฝกศึกษาพัฒนา
ชีวิต ไปฟงธรรม เจริญจิตภาวนา ปญญาภาวนา ไปคนควาหา
ความรูท่ีเกื้อกูลแกจิตแกปญญา หรือไปทํากิจกรรมกุศลบําเพ็ญ
ประโยชน ไปดูแลผูเฒาชรา ไปเล้ียงเด็กอนาถาคนพิการ เปนตน  

การถืออุโบสถน้ี เปนการฝกตนใหพัฒนา ท้ังในดานการมี
ความสุขท่ีเปนอิสระ ไมตองพ่ึงพาข้ึนตอวัตถุส่ิงเสพเกินควรเกิน
ประมาณ พัฒนาในดานการมีความสุขจากการให จากการทําใหคน
อ่ืนเปนสุข แลวมีความสุขดวยกันรวมกัน ซึ่งตรงขามกับความสุข
แบบแยงกันท่ีเปนการเบียดเบียน และพัฒนาในดานความสุข
ภายในตนเอง คือความสุขทางจิตใจ และความสุขทางปญญา 

ในแงหน่ึง การฝกตัวพัฒนาความสุขดวยการถืออุโบสถน้ี 
เปนการพัฒนาชีวิตท่ีชดเชยหรือทันกันหรือถึงขั้นมีชัยชนะตอ
การกาวขึ้นสูวัยชรา ทําใหพรอมท่ีจะเปนผูสูงอายุท่ีอยูดีมีสุขทรง  
คุณคาสืบตอไป โดยท่ีวา ในขณะที่ดานกายดานวัตถุและความสุข
ดานภายนอกลดลงเส่ือมหาย แตดานในทางจิตใจทางปญญา
และความเปนอิสระ ไดพัฒนาขึ้นไปทันหรือถึงกับเหนือกวาแลว   
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แมแตในระดับของความสุขจากการเสพบริโภค ทานให
เรียนรูศึกษาท่ีจะพัฒนาความสุขในการเสพบริโภคน้ัน โดย
แทนท่ีจะมีความสุขจากการไดเสพรสอรอยใหมากท่ีสุด ก็ใหมี
ความสุขจากการบริโภคดวยปญญาท่ีพิจารณาเห็นคุณคาแท
แลวจึงเสพอยางรูประมาณ เชนจะกินอาหาร ก็บริโภคประเภท
และปริมาณอาหารแคพอดีแกความตองการของรางกายท่ีจะให
รางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี พรอมท่ีจะใหรางกายน้ันรับใชสนอง
งานท่ีเปนประโยชน เชนการศึกษาเลาเรียนหรือปฏิบัติกิจหนาท่ี
ตางๆ และเมื่อรูดวยปญญาท่ีพิจารณาเห็นคุณคาของอาหาร
น้ันๆ วาจะสนองประโยชนท่ีตองการ ก็มีความสุขในการบริโภค
อาหารน้ันได โดยไมตองขึ้นตอรสอรอยของส่ิงเสพน้ันๆ ซึ่งเปน
การพัฒนาความสุขขึ้นไปในขั้นของความสุขทางปญญา ไมติด
หมกจมอยูกับความสุขในการเสพรส ท่ีเกิดโทษพิษภัยจาก
อวิชชาตัณหาโดยไมเขาใจไมรูทัน 

ควรเนนการพัฒนาความสุขทางสังคมไวใหชัดสักหนอยวา 
การหาความสุขในการเสพวัตถุ ถาไมรูจักประมาณ และไมพัฒนา
ความสุขดานอ่ืนขึ้นมาดุล เมื่อมีการแขงขันแยงชิงขมเหงครอบงํา
เบียดเบียนกัน ก็กลายเปนการหาความสุขดวยการกอทุกขแกผูอ่ืน 
น่ีก็คือการแยงความสุขกัน แลวก็เปนความสุขแบบแยงกัน ซึ่ง
กลายเปนความทุกขดานสังคม เปนความสุขท่ีไมยั่งยืน ทานจึง
ใหพัฒนาความสุขทางสังคมข้ึนมา ซึ่งเปนความสุขแบบสุข
ดวยกัน โดยทําโดยชวยใหคนอ่ืนเปนสุข แลวตัวเองก็มีความสุข 
ท่ีไดเห็นเขาหายทุกขเปนสุขสมใจสมความตองการของตน 
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ความสุขทางสังคม ท่ีคนเปนสุขดวยกัน โดยชวยทําใหคน
อ่ืนหายทุกขมีความสุขขึ้นมาน้ี เปนการพัฒนาความสุขโดยมี
ความตองการใหคนอ่ืนมีความสุข ซึ่งเปนคุณธรรมอยางของพอ
แม ท่ีอยากเห็นอยากใหลูกมีความสุขแลวพยายามทําใหลูกเปน
สุข แลวตัวเองจึงมีความสุขดวย การพัฒนาโลกจะยั่งยืน ก็ตอง
พัฒนาคนใหพัฒนาความสุขแบบสุขดวยกันน้ีขึ้นมามากๆ  

อยางไรก็ดี ในเร่ืองความสุขน้ี มีปมท่ีตองระวังโดยรูทันไว
ดวยวา สําหรับมนุษยท่ัวๆ ไปน้ัน เหมือนเปนธรรมชาติทีเดียววา 
เมื่อถูกทุกขบีบคั้น มีภัยคุกคาม จึงจะลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย แต
เมื่อใดอยูสุขสบาย ก็คอนจะสยบกับสุขและเร่ือยเปอยเฉ่ือยชา 
เรียกวาเปนภัยธรรมดาของมนุษยปุถุชนท่ีมีสุขแลวจะประมาท  

แมแตผูท่ีปฏิบัติพัฒนาจิตใจ ทานก็เตือนวาเม่ือพัฒนากาวไป
จนไดสมาธิแลว จะโนมเอียงท่ีจะติดในสมาธิสุข แลวก็ไมเรงเรากาว
ตอไปในการพัฒนา อาจกลายเปนเกียจครานตกอยูในความประมาท 

พระพุทธเจาก็ไดตรัสเตือนพระท่ีศึกษาพัฒนาในธรรมวินัยไววา 
ไม่ว่าจะด้วยการมีแค่ศีลแค่พรต หรือด้วยความเป็น

พหูสูต จะด้วยการได้สมาธิ หรือด้วยการได้มีไสยาสน์อัน
วิเวก หรือด้วยรู้ถึงว่าเราได้สัมผัสเนกขัมมสุขที่พวกปุถุชน
ไม่ได้เสพ (ตราบใด) ยังไม่ถึงความส้ินอาสวะ (กิเลสดอง
สันดาน) ภิกษอุย่าได้ถึงความนอนใจ (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๑) 

จะนับวาเปนขอดีหรือความไดเปรียบก็ไดวา มนุษย
ชาวตะวันตกไดมีประวัติศาสตรแหงการผจญทุกขภัยท่ีโหดราย
รุนแรงอยางยิ่งมาตลอดเวลายาวนานอยางยิ่ง ท้ังภัยธรรมชาติ 
และภัยจากมนุษยตางพวกตางเผาตางนิกายตางศาสนา 
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ไมตองดูยาวไกล เอาแคประเทศอเมริกา ท่ีคนจากยุโรปหนี
ภัยหํ้าห่ันบีฑาท้ังทางศาสนาและการเมือง (religious and political 
persecution) มาผจญความทุกขยากและตอสูศึกสงครามบุกฝา
ขยายพรมแดน (Frontier Expansion) ยาวนาน ๓๐๐ ป จน
สรางชาติอเมริกันเสร็จ เขาภูมิใจนักวาการผจญทุกขภัยท่ีทําให
ตองดิ้นรนตอสูสุดกําลังอยางยาวนานน้ัน ไดสรางลักษณะนิสัย
จิตใจใหชนชาติของเขา เปนคนขยันหมั่นเพียร กระตือรือรน 
ตื่นตัว และสูยากบากบ่ัน มุงมั่นกาวหนา บุกฝาผจญภัย 

แตหลังจากอเมริการ่ํารวยรุงเรืองตั้งแตส้ินสงครามโลกคร้ัง
ท่ี ๒ เปนตนมา คนอเมริกันมั่งคั่งพรั่งพรอมอยูสุขสบายฟุงเฟอ
มานาน ผานมาแค ๔ ทศวรรษ ถึงชวงใกลๆ น้ี ตั้งแตราวป 
๒๕๓๐ (1987) คนอเมริกันรุนผูใหญก็เร่ิมโอดครวญวาคนรุนใหม
ของเขาเกียจคราน ทําทาจะสูญเสียจริยธรรมแหงการทํางาน 
(work ethic) ท่ีบรรพบุรุษไดสะสมสืบๆ กันมา 

สําหรับเหลาชนที่อยูสุขสบาย ในถิ่นท่ีอุดมสมบูรณ ทุกข
ภัยนอย ท้ังธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ การเบียดเบียนตอสูกัน
ระหวางมนุษยก็นอย ยอมเสี่ยงตอการท่ีจะสะสมนิสัยเรื่อยเปอย
เฉ่ือยชา เอาแตสนุก โอเอ ผัดวันประกันพรุง 

ในการพัฒนาความสุขท่ีวามา เมื่อคนกาวไปในการมี
ความสุข พอวามีความสุขขึ้นมาที่วาดี แตคนน้ันก็ยังมีกิเลสที่จะ
เหน่ียวรั้ง เมื่อขาดตัวเรงเรา จึงมีความโนมเอียงท่ีจะติดจะหยุด
อยูกับความสุขน้ัน แลวก็จะอืดจะเฉ่ือย จึงจะตองใหมีระบบวิธี
ในการท่ีจะเรงเราใหกาวหนาในการพัฒนาตอๆ ไป คือใหตั้งอยู
ในความไมประมาททุกเมื่อทุกเวลา  



๒๙๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

มองตอขึ้นไปในขั้นสุดทายท่ีจุดหมายสูงสุด ตามความคิด
ท่ัวไปอยางของอเมริกันท่ีมีอุดมคติแหงเสรีภาพ (freedom) แต
ความเปนอิสระเสรีของเขาหมายถึงความสามารถและมีสิทธิ
อํานาจท่ีจะทําการใดๆ ไดตามท่ีตนปรารถนา และเมื่อเขาถือ
สิทธิท่ีจะแสวงหาความสุข โดยท่ีความสุขน้ันหมายถึงความสุข
จากการเสพวัตถุ การมีเสรีภาพของมนุษย ก็ยอมหมายถึงความ
เส่ือมสลายของธรรมชาติเปนธรรมดา 

แตในการพัฒนาความสุขท่ีไดพูดมาน้ี จุดหมายสูงสุดคือ
การมีความสุขท่ีเปนอิสระ ซึ่งสมบูรณในตัวของมัน อันไมตอง
พึ่งพาข้ึนตอปจจัยอ่ืนภายนอก การเสพบริโภควัตถุเปนไปแคพอดี
แกเหตุผลทางกายภาพ โดยท่ีวาในดานความสุข คนยิ่งพัฒนา ก็ยิ่ง
เปนอิสระท่ีจะพ่ึงพาการเสพวัตถุขึ้นตอปจจัยภายนอกนอยลงๆ 
ดังน้ัน การพัฒนาคน กับการพัฒนาโลก จึงประสานเสริมซึ่งกัน
และกัน ใหเกิดมีการพัฒนาท่ียั่งยืนไดจริงอยางท่ีมุงหมาย 

เ ร่ื องการพัฒนาคนด้วยการพัฒนาความ สุข  ตามห ลัก
พระพุทธศาสนา ที่ว่าจะพูดไว้เป็นแนวเป็นเค้า ก็ได้กล่าวมายาวแล้ว 
อย่างน้อยน่าจะศึกษาบางข้อซ่ึงเห็นทางว่าชัดที่จะพัฒนากันได้ เช่น 

-  พัฒนาความสุขพ้ืนฐานในการอยูทามกลางธรรมชาติ
และถิ่นอาศัยส่ิงแวดลอม ท่ีดูแลจัดสรรใหเปนรมณีย 

-  พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นมา เริ่มตั้งแตให
เปนคนท่ีสุขไดงาย ทุกขไดยาก (แทนหรือดุลการพัฒนา
ความสามารถในการหาความสุข) 

- พัฒนาความสุขท่ีเปนอิสระมากขึ้น (เคียงและคาน
ความสุขท่ีพ่ึงพากาม ขึ้นตออามิสวัตถุ) 
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-  พัฒนาความสุขในการบริโภคดวยปญญา ท่ีมองเห็นคุณคา
แทของส่ิงเสพน้ันๆ แลวกินเสพพอดีอยางรูประมาณ 

-  พัฒนาความสุขแบบสุขดวยกันหรือรวมกันสุข ดวยการ
ทําใหคนอ่ืนเปนสุข เชนดวยการให (แทนความสุขแบบ
แยงกัน หรือสุขดวยการกอทุกขแกผูอ่ืน) 

-  พัฒนาความสุขขึ้นไปทุกดาน ท้ังความสุขทางวัตถุส่ิง
เสพ ความสุขทางพฤติกรรม ความสุขทางจิตใจ และ
ความสุขทางปญญา 

ถาคนหาสุข คือหาเสพ คนยิ่งสุข ธรรมชาติก็ยิ่งสลาย 
ถาคนพัฒนาความสุข  คนยิ่งสุข ธรรมชาติก็ยิ่งอยูได 
ในระบบแหงดุลยภาพน้ัน เมื่อมีการพัฒนาคน ในเวลา

ขณะใดขณะหน่ึง คนท้ังหลายยอมอยูในระดับการพัฒนาท่ีไม
เทากัน ดังน้ัน การฟนฟูกับการทําลายท่ีเปนสัมพัทธ ก็จะดุลกัน
ใหการพัฒนาพอจะย่ังยืนอยูไปได 

ความสุขน้ันเปนการสนองความตองการ สนองความอยาก 
ความปรารถนา (desire) จะพัฒนาความสุขได ตองปรับแปร
จากความอยากชนิดตัณหา (ซึ่งมากับอวิชชา) ไปเปนความ
อยากชนิดฉันทะ (ท่ีมากับปญญา) และพัฒนาความอยากชนิด
ฉันทะน้ันใหแรงเขมยิ่งขึ้น  

จึงจะตองรูเขาใจแยกตางความอยากความตองการท่ีเปน
ตัณหา (unwholesome desire) กับความอยากความตองการท่ี
เปนฉันทะ (wholesome or skillful desire) น้ัน ใหชัดเจน 

 



 

 

 



 

 

ภาคผนวก 
 

ถ่ินรมณีย ์

คือที่ต้ังตนของพระพุทธศาสนา 
ณ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา พระพุทธศาสนาเริ่มตน   

เมื่อเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา หลังจากไดทรง
เรียนรูลัทธิของฤษีดาบสและทดลองปฏิบัติจนจบความรูของ
สํานักน้ันๆ แลว ทรงเห็นวาไมใชทางท่ีแท จึงเสด็จออกมา และ
ไดตกลงพระทัยท่ีจะดําเนินในวิถีแหงการคนควาของพระองคเอง 
แลวเสด็จดําเนินไปจนถึงตําบลอุรุเวลา เสนานิคม จึงทรงพบถิ่น
ดีอันเหมาะท่ีจะทรงบําเพ็ญเพียรในภาวนาที่จะพัฒนาไปใน
ไตรสิกขา ดังท่ีไดตรัสเลาไวเองวา (ม.มู.๑๒/๓๑๙/๓๒๓) 

ภูมิสถานถ่ินน้ี เป็นที่รมณีย์หนอ (“รมณีโย วต ภูมิภาโค”) 
มีไพรสณฑ์ร่มร่ืน น่าชื่นบาน ทั้งมีแม่นํ้าไหลผ่าน นํ้าใส 
เย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่านํ้าก็ราบเรียบ เป็นรมณีย์ ทั้งโคจรคาม
ก็มีอยู่โดยรอบ เป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบําเพ็ญ
เพียร สําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทําความเพียร  

ภิกษุทั้งหลาย เราน้ันแล ได้น่ังลงแล้ว ณ ที่น้ัน โดย    
ตกลงใจว่า ‘ที่น่ีละ เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร’ 
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ท่ีอุรุเวลา ณ ถิ่นอันเปนรมณียน้ี ในท่ีสุด พระพุทธเจาก็ได
ตรัสรู ซึ่งถือวาเปนจุดตั้งตนของพระพุทธศาสนา ดังความท่ี
บันทึกไวในพระไตรปฎก เลม ๔ (วินย.๔/๑/๑) วา  

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ 
ประทับอ ยู่ที่ อุ รุ เ วลา  ณ  โพ ธิรุ กขมูล  ใกล้ฝั่ งแม่ นํ้ า        
เนรัญชรา. ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคประทับนั่งคู้บัลลังก์
เดียว ณ โพธิรุกขมูล เสวยวิมุตติสุข ตลอดสัปดาห์  

น่ีคือเหตุการณสําคัญท่ีพระโพธิสัตวประทับในรมโพธิ
พฤกษา ณ ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา อันมีบรรยากาศเปนรมณีย ใน
ถิ่นนิคมอุรุเวลา ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา และหลังเสวยวิมุตติสุข 
ณ ท่ีน้ันแลว การประกาศพระพุทธศาสนาก็เริ่มตน จึงไดบอกวา
ถิ่นรมณียเปนท่ีกําเนิดของพระพุทธศาสนา 

จากวาระแหงการตรัสรูท่ีเริ่มตนพระพุทธศาสนา ขอผาน
รวดเดียวไปถึงกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานเพียง ๓ เดือน คือ
คราวท่ีทรงปลงพระชนมายุสังขาร ท่ีพระพุทธเจาแมจะประชวร
หนักแลวก็ไดตรัสใหโอกาสแกพระอานนทท่ีจะทูลอาราธนาให
ดํารงพระชนมตอไป เมื่อตรัสแลว พระอานนทเงียบอยู จึงไดตรัส
วาทรงปลงพระทัยแลววาจากน้ันอีก ๓ เดือน จะปรินิพพาน 

พระดํารัสประทานโอกาสน้ัน เริ่มดวยตรัสถึงเมือง ภูเขา ถ้ํา 
เง้ือมผา ปา วัด เจดียสถาน (นับได ๑๘ แหง) วาเปนท่ีรมณีย เชน 
เขาคิชฌกูฏ วัดท่ีบอนํ้ารอนตโปทาราม เวฬุวัน วัดอัมพวันของหมอ   
ชีวก แลวตรัสวา บุคคลผูหน่ึงผูใดเจริญอิทธิบาท ๔ เปนอยางดี
แลว หากประสงค จะอยูตลอดกัป (อายุกัป) หรือเกินกวาน้ัน ก็ได  
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การท่ีตรัสโดยทรงยกรมณียสถานท้ังหลายเปนขอปรารภ ก็
แสดงอยูในตัวถึงความสําคัญของความเปนรมณีย ถึงแมพระ
อานนทจะไมทันนึกท่ีจะอาราธนา ก็เปนการย้ําเตือนพระโยม 
บรรดาผูดําเนินในวิถีพุทธใหคํานึงใสใจในสภาพรมณียน้ี 

ตอจากพระพุทธเจา  ขอกลาวถึงพระธรรมเสนาบดี            
สารีบุตร อัครสาวก เปนกรณีอันใหเห็นวา ในชีวิตของพระสงฆ
สมัยพุทธกาล บรรยากาศรมณียมีความหมายและความสําคัญ
อยางไร  

เรื่องท่ีจะเลาเปนตัวอยางน้ีมีวา สมัยหน่ึง เมื่อพระพุทธเจา
ประทับท่ีปาไมสาละชื่อวาโคสิงคะ พรอมดวยพระสาวกผูใหญท่ี
สําคัญ ตั้งแตพระสารีบุตรเปนตนไป  

วันหน่ึง ยามสายัณห  พระสาวกผูใหญ  คือ พระมหา        
โมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ และพระอนุรุทธ ออกจากท่ีพัก
แลวชวนกันไปหาพระสารีบุตรเพ่ือฟงธรรม ครั้งน้ัน พระอานนท
ไดเห็นพระสาวกผูใหญท้ังสามไปหาพระสารีบุตร ก็ชวนพระอีก
รูปหน่ึงชื่อพระเรวัตใหไปหาพระสารีบุตรเพ่ือฟงธรรมดวย  

พระสารีบุตรเห็นพระอานนทมาแตไกล ไดกลาวทักทายวา  

มาเถิด ท่านอานนท์...ท่านมาดีแล้ว ป่าสาละช่ือ
ว่าโคสิงคะนี้ เป็นรมณีย์ ราตรีแจ่มกระจ่าง ต้นสาละ
ผลิดอกบานสะพรั่งเต็มต้นท่ัวท้ังป่า ส่งกลิ่นหอมฟุ้ง
ไปท่ัว ดุจดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะนั้น ท่านอานนท์เอย 
ป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร?... 



๒๙๘ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ไดเปนธรรมเนียมอยางหน่ึงสืบมาแตพุทธกาล ในหมู
พระสงฆเมื่อเดินทางไปมาหาสูกัน พระเจาถิ่นจะปฏิสันถาร โดย
ถามถึงความเปนอยู และกลาวตอนรับโดยบอกวาถิ่นท่ีน้ันเปน
รมณีย เหมาะท่ีทานผูมาเยือนจะเขาพักอาศัย  

คําตอนรับน้ี นอกจากแสดงถึงความสําคัญของสภาพ
รมณียตอชีวิตแหงการศึกษาภาวนาของพระแลว ก็เหมือนเปน
การเตือนตัวเองใหพระตองเอาใจใสดูแลรักษาวัดและถิ่นอาศัยให
เปนรมณียท่ีจะกลาวตอนรับอาคันตุกะได 

ตอจากพระสารีบุตร  ขอยกเรื่องราวถอยคําของพระ
มหากัสสปะมาบอกเลาเปนอีกตัวอยางหน่ึง  

พระมหากัสสปะน้ีก็เปนท่ีรูกันดีวาสําคัญแคไหน นอกจาก
เปนประธานการสังคายนาคร้ังท่ี ๑ แลว ทานเปนแบบอยางของ
พระผูเครงครัดถือธุดงคอยูปาเปนตน ตลอดชีวิต 

 พระมหากัสสปะอยูในปา บนภูเขา ยามเชาเดินลงไป
บิณฑบาต ครั้นกลับมา เดินขึ้นเขา ก็ชื่นชมรมณียท้ังบนทั้งขาง
ริมทางไปตลอด ดังมีบันทึกคาถาของทานไวในพระไตรปฎก      
เชนวา  

พระมหากัสสปะ ผู้บําราศอุปาทาน ไร้อาสวกิเลส ทํา
กิจเสร็จแล้ว กลับจากบิณฑบาต ขึ้นสู่ภู เขา เอาจิต       
พินิจธรรม 

ภาคพื้นภูผา เป็นท่ีร่าเริงใจ ต้นกุ่มมากมายเรียงราย
เป็นทิวแถว มีเสียงช้างร้องก้องกังวาน เป็นรมยสถาน 
ถ่ินขนุเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙๙ 

 

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารน้ําเย็นใส
สะอาด ดารดาษด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสีเหมือนแมลง
ค่อมทอง ถ่ินขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์ 

ยอดภูผาสูงตระหง่ านเ ทียมเมฆ  เขียวทะมึน 
มองเห็นเหมือนเป็นปราสาท กัมปนาทด้วยเสียงช้าง
คํารนร้อง เป็นท่ีร่าเริง ถ่ินขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์… 

แดนดอยถ่ินไพร ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน มีแต่หมู่
เนื้อเสพอาศัย ดื่นดาไปด้วยหมู่นกนานาหลากหลาย ถ่ิน
ขุนเขาทําใจเราให้รื่นรมย์… 

คําวา “รมณีย์” (รื่นรมย) “รมฺม” (นิยมใชในคาถา, =รมย) และ 
“อาราม” มีท่ัวไปมากมายในพระไตรปฎก และคัมภีรท้ังหลาย  

คิดวายกมาบอกเลาเปนตัวอยางเทาน้ี นาจะพอสมควร 

วัด ชื่อเดิมวาอาราม คืองามตาชื่นใจ เปนท่ีรมณีย  
หลังตรัสรูไมนาน พระพุทธเจาไดเสด็จไปประกาศพระ

ศาสนาท่ีเมืองราชคฤห นครหลวงของแควนมคธ ซึ่งถือกันวาเปน
ท่ีประดิษฐานพระพุทธศาสนา ณ ท่ีน้ัน พระเจาพิมพิสารทรง
เล่ือมใส ไดถวายราชอุทยานเวฬุวันใหเปนท่ีประทับของพระองค 
และเปนท่ีอยูอาศัยบําเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสงฆ  

พระพุทธเจาตรัสวา “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ” (ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม, วินย.๔/๖๓/๗๑) พระสงฆจึงเริ่มมีวัดอยู  

คําวา “วัด” ท่ีทรงอนุญาตคือ “อาราม” ตรงกับคําวาสวน (มี 
บุปผาราม – สวนดอกไม กับ ผลาราม – สวนผลไม) ซ่ึงเปนที่ “รมณีย์” 
(อาราม เปนคํานาม รมณีย์ เปนคุณศัพท มาจากรากศัพทเดียวกัน)  



๓๐๐ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ในคราวนั้น เวฬุวันอุทยาน คือสวนไผท่ีพระเจาพิมพิสาร
ทรงถวาย ไดเปนอาราม คือวัดแรกในพระพุทธศาสนา ดังท่ี
เรียกวา เวฬุวนาราม 

ตอจากน้ันก็มีผูสรางวัดถวาย หรือถวายวนะ เปนอาราม 
คือเปนวัดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มากมาย ทุกวัดมีลักษณะสําคัญวาเปน
รมณีย ท่ีสดชื่นรื่นรมย  

(“รมณีย์” เปนคําท่ีใชบอยมาก เมื่อใชในบทรอยกรอง 
กลายเปนคําท่ียาว ไมสะดวก ดังน้ันในคํารอยกรอง จึงมักใช 
“รมฺม” แทน ลดจาก ๔ เหลือ ๒ พยางค, รัมม ก็คือ รมย เทากับ
รมณียน่ันเอง)  

พระพุทธเจาก็ตรัสไวเอง เชนในคราวท่ีอนาถบิณฑิก
เศรษฐีถวายเชตวันเปนอาราม วา “วิหาเร การเย รมฺเม” (วินย.๗/
๒๗๑/๑๒๑; พึงสรางท่ีพระอยูอาศัย อันเปนรมณีย) 

ท่ีจริงก็ถือกันมาแตโบราณ จะวาเปนหลักก็ไดวา ตองเลือก
หา สรรคสราง และจัดสรรท่ีอยูอาศัยใหเปนรมณีย เชนพวกฤๅษี 
พวกดาบส อยางพระเวสสันดร ก็สรรก็สรางอาศรม และแมแต
บรรณศาลา ซึ่งเปนท่ีอาศัยงายๆ  อยูกับธรรมชาติ ใหเปน         
รมยสถาน เปนท่ีรมณีย  

ความเปนท่ีรมณียน้ีขยายความหมายออกไป จนถึงขั้น
เทวดา  พระราชา  มหาเศรษฐี  ความเปนรมณีย ท่ีรื่นรมย
กลายเปนวา มีการตกแตงดวยวัตถุประดับประดา โออา อลังการ  

แตแมถึงจะเปนวิมานท่ีมีวัตถุอลังการมากมาย ก็ตองใหมี
ลักษณะสําคัญดานธรรมชาติท่ีเปนแกนของความเปนรมณีย 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๐๑ 

 

แตไหนแตไร ก็ไดดูแลรักษาวัดกันมา  
ใหเปนท่ีรมณีย  

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวไมนาน วัน
หน่ึง วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยแหงมคธ เดินตรวจงานใน
นครราชคฤห และโดยบังเอิญ ไดพบกับพระอานนท เมื่อสนทนา
ไถถามกัน ตอนหน่ึง วัสสการพราหมณถามวา (ม.อุ.๑๔/๑๑๕/๙๗) 

วัสสการ:  เวลาน้ี ท่านพระอานนท์พํานักอยู่ที่ไหน?    
อานนท: ดูกรพราหมณ์ เวลาน้ี อาตมาอยู่ที่เวฬุวัน  
วัสสการ:  ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ ก็เวฬุวัน ยังเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่

อึกทึก ไม่พลุกพล่าน เป็นที่ควรแก่คนที่จะทําการส่วนตัว เหมาะ
แก่การหลีกเร้นอยู่หรือ?  

อานนท: ดูกรพราหมณ์ แน่ละ เวฬุวัน จะเป็นรมณีย์ สงัดเสียง ไม่อึกทึก 
ไม่พลุกพล่าน เป็นที่ควรแก่คนที่จะทําการส่วนตัว เหมาะแก่การ
หลีกเร้นอยู่ ก็ด้วยมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่าน. 

มหาเวสสันดรชาดก ท่ีเรียกส้ันๆ วา “มหาชาติ” มี ๑๓ 
กัณฑ ยกเน้ือท่ี ๒ กัณฑใหเปนคําพรรณนาความงดงามนา
รื่นรมยของปาเขาลําเนาไพร คือ จุลพน และ มหาพน 

ในวินัยของพระสงฆ มีพุทธบัญญัติใหเปนหนาท่ีของพระท่ี
จะดูแลรักษาท่ีอยูอาศัยใหสะอาด เรียบรอย งดงาม คือใหเปนท่ี
รมณีย เรียกวา “เสนาสนวัตร”  

จึงเปนธรรมดาท่ีวา ในวัด พระซึ่งมีชีวิตใกลชิดธรรมชาติ 
อยูกับหมูไมรมไม จะตองหมั่นกวาดใบไมท่ีรวงหลน โดยถือ
สําคัญ จนกระท่ังเปนธรรมเนียมในวัฒนธรรมประเพณีไทย  



๓๐๒ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

จะเห็นไดในหนังสือสวดมนต ซึ่งระบุการ “กวาดลานวัด” 
ไวในรายการกิจวัตรของพระ (การดูแลรักษาความสะอาดในวัด
กวาดบริเวณวัด ถือวาเปนการดูแลอุปชฌายอาจารยไปดวยในตัว) 

หนาท่ีหรือกิจของพระสงฆท่ีตองดูแลรักษาความสะอาด
เรียบรอยรมรื่นใหวัดเปนท่ีรมณีย ตั้งแตปดถูแผวกวาดลานวัด
เปนตนไปนี้ นาจะไดเปนประเพณีปฏิบัติท่ีชัดเจนจริงจังสืบกัน
มาอยางยั่งยืนในประเพณีไทย จนทําใหภาพวัดท่ีเปนรมณียน้ัน 
ประทับตาประทับใจ และไดประทับอยูในกวีนิพนธตามกาลสมัย  

ดังเชนในนิราศนรินทร์ ท่ีนรินทรธิเบศร เขียนโคลงชื่นชม
บรรยากาศอันเปนรมณียของวัดวาอาราม ในยุคทายของกรุง    
ศรีอยุธยา ตอมายังรัตนโกสินทร ดังน้ีวา  

โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร  
ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว  
หอไตรระฆังขาน ภายคํ่า  
ไขประทีปโคมแก้ว กํ่าฟ้าเฟือนจันทร์ 

เกณฑตํ่าสุดของถิ่นรมณีย  
คือ มีน้ําอุดม รมรื่นดวยพฤกษา 

เปนอันวา ถิ่นอาศัยตองใหมีคุณลักษณะสําคัญเปนรมณีย 
โดยเฉพาะวัด ดานหน่ึงมีองคประกอบของธรรมชาติ เปนฐาน
เปนแกน และอีกดานหน่ึง อยูในขอบเขตพระวินัย  

พระสงฆ ดูแล วัดใหสะอาด  เ รียบรอย  รม ร่ืน  ปลอดภัย 
ไดปัสสัทธิสุข (ความสุขแบบสงบผอนคลาย) มิใชอยางชาวบานที่มัก
ประดับตกแตง ใหเปนเคร่ืองแสดงฐานะแหงยศหรือทรัพยดวย และอาจ
เลยร่ืนรมยไปเปนเริงรมย ไดแคอุตุสุข หรือเอียงไปขางกีฬาหรรษาสุข 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๐๓ 

 

คุณลักษณะสําคัญของความเปนรมณีย ท่ีถือไดวาเปนแกน
ยืนพ้ืน ซึ่งทานพูดถึงกอนอยางอ่ืน อาจจะพูดวาเปนคุณสมบัติ
อยางนอย หรือเปนเกณฑจําเปนตํ่าสุดของความเปนรมณีย คือ 
ความพรอมดวยนํ้า และรมเงา (“ฉายา = รมเงา + อุทก = นํ้า” 
คําของทานวา ฉายูทกสมบัติ) พูดกันงายๆ วา ตนไม และสายนํ้า 

อยางท่ีอุรุเวลาฯ ท่ีพระพุทธเจาตกลงพระทัยใชเปนท่ีทรง
บําเพ็ญเพียร พระองคทรงบรรยายไวเองวา “มีไพรสณฑ์ร่มรื่น น่า
ช่ืนบาน ท้ังมีแม่น้ําไหลผ่าน น้ําใส เย็นช่ืนใจ”  

สถานรมณียท่ีทานบรรยายไว มีความพรั่งพรอมงดงามดวยนํ้า
และรมเงาน้ี ตางกันไปหลากหลาย เชนบางแหงวา “สระโบกขรณี มีนํ้า
ใส นํ้ามีรสอร่อย เย็นชื่น สะอาด สะท้อนแสงระยิบระยับตา มีท่านํ้าเรียบ
งาม นําความรื่นรมย์ ดกด่ืนด้วยรุกขชาตินานาชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงา”  

แตไมวาจะวิจิตรงดงามอยางไร ก็ตอง มีน้ําอุดม มีร่มไม้ให้
พักพิง 

ตอจากนํ้า และรมเงาตนไม ท่ีเปนหลักเปนแกน ก็เพ่ิมขึ้น
ไปอีก คือ ภูมิภาคสมบัติ ไดแก ทําเล พ้ืนท่ี บริเวณ ผืนแผนดิน ท่ี
สะอาด สดใส ไรขยะ ไมรกรุงรัง เรียบรอย ราบรื่น เดินงาย 
ปลอดภัย สบายตา ควรทอดทัศนา นาชื่นชม อยางอุรุเวลาท่ีวามี
ชายนํ้าราบเรียบ  

บางแหงทานบรรยายไววา มีหาดหรือผืนทรายแผไปเปน
ลานกวางไกล เหมือนปูดวยแผนเงินหรือลาดดวยแผนทอง ขอน้ี
ขยายโยงตอไปถึงสายลม แสงแดด ทองฟา รวมถึงวา ยามราตรี 
มีดวงจันทรกระจางฟา นภาแจมใส ไรธุลีและหมอกควัน วา
มาถึงน่ีแลว ก็ใหเปนเรื่องของกวีท่ีจะเอ้ือนบรรยายกันไป   



๓๐๔ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตอจากน้ันอีก ก็ควรมี คมนาคมนสมบัติ เชนวา ไมใกล
เกินไป ไมไกลเกินไป เดินทางไปถึงไดสะดวก  

จากน้ันก็โยงตอไปท่ี บุคคลสมบัติ ปลอดคนราย มีคนดี มี
คนท่ีพ่ึงพาอาศัยได ท่ีจะใหความรูความเขาใจ เฉพาะอยางยิ่ง 
สําหรับพระสงฆ ก็ตองเปนท่ีสงบสงัด ไมแออัด ไมพลุกพลาน
จอแจ ควรแกการแสวงวิเวก 

เพ่ือใหจับเปนหลักไว และใหจํางาย สรุปอีกทีวา ความ
เปนรมณียมีคุณสมบัติ ๔ อยาง คือ 

๑. ฉายูทกสมบัติ คือ พรอมดวยรมไม และสายนํ้า เปน
คุณสมบัติขอแกนยืนพ้ืน หรือเปนเกณฑจําเปนต่ําสุด รมไม ก็คือ 
ตนไม หมูไม ไพรสณฑ สายน้ํา ก็คือ แมนํ้า ลําธาร คลอง สระ 
บึง ทะเลสาบ  

๒. ภูมิภาคสมบัติ พรอมดวยภูมิประเทศ คือ พ้ืนท่ี พ้ืนดิน 
พ้ืนถนน บริเวณ สะอาด เรียบรื่น นาเดิน ปลอดภัย สบายตา ควร
ทอดทัศนา นาชื่นชม ชวนเดินชวนดู  

๓. คมนาคมนสมบัติ พรอมดวยคมนาคม คือ เหมาะแก
การไปมา เชนวา ไมใกลเกินไป ไมไกลเกินไป เดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

๔. บุคคลสมบัติ พรอมดานบุคคล คือ ไมมีบุคคลท่ีเปนภัย
อันตราย ปลอดคนราย คนในถิ่นในท่ีและผูเกี่ยวของ เปนคนดี มี
บุคคลท่ีสบายใจ ท่ีเกื้อกูลหนุนกัน พรอมท่ีจะชวยเหลือ ชื่นจิตชู
ใจ เอ้ือธรรมเอ้ือปญญา สําหรับพระสงฆ ก็ควรเปนท่ีสงบสงัด ไม
พลุกพลานจอแจ ควรแกการแสวงวิเวก 
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ไดแคน้ีก็คงไมมีปญหาส่ิงแวดลอมใหตองแก และในท่ีสุด
เรื่องก็มาลงท่ีคน ถึงถิ่นจะมีคุณสมบัติอ่ืนพรอม แตถามีคนราย 
ความเปนรมณียก็เส่ือมเสีย และก็เปนงานของการศึกษา ท้ังท่ีจะ
ใหคนรูจักสรรคสรางสภาพรมณีย และใหคนพัฒนาตนจนคนน้ัน
เปนสภาพรมณียในตัวเอง อยางท่ีวาในคาถาท่ีจะบอกตอไป 

คนศึกษา มีภาวนา ก็ม่ันใจวายังไดพบรมณีย  
เหตุใดการมาอยูในท่ีสงบสงัดอันเปนรมณียจึงเกื้อหนุน

การศึกษาภาวนาพัฒนาคน ดูตามนัยท่ีทานอธิบายไว เมื่ออยูใน
ท่ีท่ัวๆ ไป ส่ิงแวดลอมหรือบรรยากาศ ถาไมพาใหใจฟุงซาน
วุนวาย ก็เลือนราง ไมมีกําลังท่ีจะดึงความสนใจ คนก็คิดเรื่องโนน
เรื่องน้ี ใจวุนหรือพราไปกับอารมณตางๆ แตพอมาอยูในท่ีสงบ
สงัดท่ีมีส่ิงแวดลอมหรือบรรยากาศเปนรมณีย ชวนใจใหชื่นชม
ยินดี ก็ดึงหรือชักพาจิตใหละใหผละหรือถอนกลับออกมาจาก
อารมณโนนน่ีนานา มาอยูกับสภาพท่ีปลอดโปรงโลงเบาสบาย 
ซึ่งเปนอารมณท่ีไมมีพิษภัย แตเกื้อกูลแกจิตใจ ทําใหสดชื่นเบิก
บานแจมใส มีกําลังท่ีจะตั้งจะอยูตัวเปนสมาธิ เหมาะแกงานเชน
การศึกษาภาวนา 

คนท่ัวไปก็ชอบบรรยากาศรมณียกันมาแตไหนแตไรนาน
นักหนา ชาวบานพากันไปเท่ียวในอุทยาน และท่ีหยอนใจตางๆ 
ใหใจไดพักไดพนไปจากอารมณท่ีสับสนวุนวายกวนใจ ดังท่ีแมใน
พุทธกาลก็กลาวถึงท่ีรมณียของชาวบานชาวเมือง แตสภาพ
รมณียแบบชาวบานและคนเมืองน้ัน มักตางไปจากสภาพรมณีย
ของพระ  
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ท่ีสําคัญคือ ชาวบานชาวเมือง เมื่อไดถิ่นรมณียดีแลว ก็มัก
นําเอาเร่ืองสนุกสนานบันเทิงท่ีตัวชอบ บางทีแมแตเรื่องอกุศล ไป
แทรกเสริมเติมใสหรือปนเปกับสภาพรมณีย ท่ีบริ สุทธิ์ของ
ธรรมชาติ บางทีทําให ท่ีรื่นรมย์ กลายเปน ท่ีเริงรมย์ และเมื่อเขา
ไปท่ีน้ันแลว ใจพนไปจากอารมณรบกวนเกากอนจริง แตแทนท่ี
ใจน้ันจะไดชื่นชมยินดีกับสภาพรมณียจริงๆ กลับไปหมกมุน
วุนวายกับอารมณอยางอ่ืนท่ีเอาไปแทรกไปปนน้ันเสีย 

อีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญ ในท่ีรมณียของชาวบาน มักมีการจัด
แตงตางๆ โดยบางทีไมระวัง กลายเปนการรุกรานเบียดเบียน
ธรรมชาติ และบางทีผลท่ีไดกลายเปนปฏิปกษตอจุดหมายของ
การมีรมณีย 

หันไปดูรมณียของพระ ท่ีนับไดวาบริสุทธิ์หรือคอนขาง
บริสุทธิ์ ประการแรก ทางพระตองการผลท่ีตรงตามความมุงหมาย
ของการมีรมณีย ท่ีวาจะใหมีใจชื่นชมยินดี แลวใจน้ันก็ปลอด
โปรงโลงเบาสงบสดช่ืนผองใสหางไกลอกุศล และเกื้อหนุนกุศล
เชนสมาธิ จึงตองระวังท่ีจะไมเอาอะไรๆ ท่ีเปนปฏิปกษตอ
จุดหมายน้ัน เขาไปเติมใสแทรกแซงปะปน ถาจะนําเขาไป ก็ตอง
ใหเปนของเปนเรื่องท่ีกลมกลืนเขากันหรือเกื้อกูลหนุนกัน 

 แลวในขอสําคัญ พระมีวินัยตามพุทธบัญญัติ ท่ีทําใหพระ
อยูกับธรรมชาติ โดยไมรุกรานเบียดเบียนธรรมชาติ แตใหเอ้ือให
เกื้อกูลกัน จะจัดสรรดูแล ก็ใหเปนไปโดยชอบธรรม ไมใหผิดวินัย 
โดยเฉพาะการทําใหสะอาดเรียบรอยรมรื่น เชนท่ีมีการกวาดลาน
วัดเปนกิจวัตรสืบกันมา และรูจักพ่ึงพาอาศัยรวมมือกับชาวบาน
ญาติโยมในการจัดการตางๆ ใหไดเรียนรูศึกษาไปดวยกัน 
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รมณียเปนศัพทสําคัญมาก แตเราทําไมลืมไป วัดตอง
เปนตัวอยางของถิ่นรมณีย มีน้ําอุดม มีรมไมงาม แลวก็มีพื้น
ถิ่นบริเวณที่สะอาด เรียบรอย ชวนใจใหสดชื่น แจมใส โนมใจสู
ความสงบ ความเบิกบานชื่นใจ พาใหเกิดปติปราโมทยไดงาย 

ที่เปนรมณียนี้ไมใชเฉพาะสําหรับที่อยูพระ แตสําหรับ
ประชาชนดวย ประชาชนตองมาวัดอยูแลว เขาก็จะไดสัมผัส
ธรรมชาติที่สะอาดงามสดใส มีจิตใจโนมไปสูกุศล สงบราเริง
เบิกบาน แลวฟงธรรม ก็รูเร่ือง เขาใจงายขึ้น 

รวมความวา พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของถิ่นและ
ท่ีอยู อาศัยมาก  การสรร  ( เ ลือกสรร -จัดสรร )  และสรรค 
(สรางสรรค) ถิ่น-ท่ีอาศัยใหเปนรมณีย ท่ีสดชื่น รื่นรมย ชุบชูชีวิต 
ชื่นกายชูใจ เปนหลักพ้ืนฐานรวมอยูในหลักการใหญขอแรก ของ
ระบบการพัฒนามนุษย คือในขอ กายภาวนา (การพัฒนาดาน
กายภาพ) 

ถ่ินอาศัย ไดแก ท่ีอยู สถานท่ีทํากิจกรรมการงาน ภาวะ
ส่ิงแวดลอม เปนฐาน เปนท่ีตั้ง เปนท่ีรองรับความเปนอยู การ
พัฒนาชี วิต  การเ ล้ียงชีพ  การประกอบกิจหนา ท่ีการงาน 
ตลอดจนการเสวยสุขผจญทุกขของมนุษย รวมท้ังการท่ีชีวิตจะ
เริ่มตนและส้ินสุด คือเกิดจนถึงตาย  

ถิ่นอาศัยเปนจุดเชื่อมตอโลกของมนุษย เขากับโลกของ
ธรรมชาติท่ีรองรับโลกมนุษยน้ัน จึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง ท่ี
มนุษยจะตองอนุรักษสภาพรมณียน้ีไว  
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จะเห็นไดในตํานานและในประวัติศาสตร แคขาดสวน
พ้ืนฐานหรือแกนของสภาพรมณีย ไมมี “ฉายูทก” หรือ “ฉาโยทก” 
นํ้าแลงๆ ตนไมลมๆ ไมนานนักเลย เหลามนุษยก็ตองยายถิ่น
ฐาน ยายบานยายเมือง ดินแดนท่ีเคยรุงเรือง ก็กลายเปนท่ี         
รกราง ถาหนักหนา ก็สูญส้ินความเปนรัฐเปนชาติ แมกระท่ัง
อารยธรรมก็ลม    

ตัวมนุษยเอง ด้านที่เป็นบุคคล ซึ่งเปนสวนของสังคม แมได
ความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ ความสนุกสนานบันเทิง ก็เปน
ของหอหุมอยูเปลือกผิว เปนของประกอบประดับไว ไมแทจริง
ยั่งยืน  

แตตัวมนุษย ด้านที่เป็นชีวิต ซึ่งเปนสวนของธรรมชาติ 
เปนเน้ือตัวท่ีแท เปนท่ีพิสูจนความสุขท่ีเปนของจริงอยูในตัว 
มนุษยจึงตองมีความสุขท่ีเปนของชีวิต ซึ่งอยูในธรรมชาติ และถึง
กันกับธรรมชาติ ใหความสุขของชีวิตท่ีลึกเขาไปถึงในจิตในใจ
จริงๆ น้ี มีอยูเปนพ้ืนเปนแกน  

ตามท่ีวาน้ี ในขั้นพื้นฐาน จึงควรใหมนุษยมีความสุขอยูท่ี
ธรรมชาติในสภาพรมณีย โดยมีดิน ท่ีปรากฏตัวของปา ภูเขา 
ตนไม เขียวขจี มีดอกหลากสี นานาพันธุ  มีนํ้า ในแมนํ้า และ
บรรดาชลาลัย ท่ีใส สะอาด งดงาม ชื่นกายชื่นใจ และมีแสงแดด 
สายลม อากาศ สดชื่น แจมใส ใตทองฟาท่ีเจิดจาอําไพ 

อีกอยางหน่ึงท่ีควรสังเกตและรูเขาใจ คือลักษณะอาการ
และภาวะจิตใจในการชื่นชมรมณีย ซึ่งเปนเรื่องลึกซึ้งลงไปขาง
ใน ควรบอกไว เพ่ือประโยชนทางการศึกษา ในการพัฒนาของคน  
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ขอใหนึกถึงคํากลาวชื่นชมรมณียของพระมหากัสสปะ ท่ี
ยกมาใหดูเมื่อกี้ ขอใหสังเกตวา พระอรหันตชื่นชมความงามของ
ตนไมดอกไม เปนตน โดยมีใจยินดีดวยกับสภาวะท่ีดีงามเต็มอ่ิม
สมบูรณของมัน โดยไมไดคิดอยากจะเด็ดจะตัดเอาไป หรือจะ
เอามาเปนของตน แตปรารถนาดีท่ีจะใหมันงดงามสมบูรณอยู
อยางดีของมัน  

พูดในภาษาธรรมตามสภาวะวา ในใจของพระอรหันตมี
ฉันทะ คือความปรารถนาดีท่ีอยากใหดอกไมตนไมน้ันอยูใน
ภาวะหรือเขาถึงภาวะท่ีดีงามเต็มอ่ิมสมบูรณของมัน เมื่อเห็นมัน
งดงามอยูในภาวะท่ีดีท่ีเต็มอ่ิมสมบูรณอยางน้ัน ก็ชื่นชมยินดี
ดวย อยางท่ีพูดกันวาอนุโมทนา เปนภาวะจิตแบบมุทิตา คือเมื่อ
เห็นเขาเจริญงอกงาม ก็พลอยชื่นชมยินดีดวย และในกรณีน้ี ก็
อยากใหดอกไมตนไมน้ันงดงามสมบูรณตอไป หรือยิ่งขึ้นไป 

แตจะเห็นวา คนชาวบานบางคน เมื่อเห็นดอกไมสวย
ตนไมงามอยางน้ัน ก็ดีใจชอบใจแลวก็อยากจะเด็ดอยากจะตัด
อยากเอามาเปนของตัว และเพ่ือจะใหไดดอกไมงามน้ัน อาจจะ
ตองหักกิ่งไม หรือถึงกับตัดตนไมน้ัน ทําลายตนไมท้ังตนไปเลย 

มองดูสภาวะในใจของชาวบานคนน้ี ก็คือเขามีตัณหา 
ความอยากไดอยากเอาเพ่ือตัวตน ไมใชมีฉันทะท่ีปรารถนาเพ่ือ
ความดีงามเต็มอิ่มสมบูรณของดอกไมตนไมน้ันเอง 

คนท่ัวไป แมยังไมเปนพระอรหันต แตก็เดินตามรอยพระ
อรหันตได ในกรณีน้ีก็คือฝกใจใหมีฉันทะท่ีปรารถนาดีชื่นชมยินดี
กับส่ิงท้ังหลายท่ีดีงาม อยากใหคนและส่ิงและของทั้งหลายเจริญ
งอกงามอยูในภาวะท่ีเต็มอ่ิมสมบูรณ  
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ถึงจะยังมีตัณหาอยากไดอยากเอาใหแกตัว แตก็ควรฝกให
มีฉันทะขึ้นมาดุลมาคานไว เมื่อตัณหาใหเอาดอกเอาผลเอาอะไร
บนตนไม ฉันทะก็จะไดใหรักษาตนไมไว ไมตองตัดตนท้ิงทําลาย
ตนไมตามดอกตามผลไปดวย 

หลักมีอยูวา ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล การศึกษาเอา
ฉันทะพัฒนาคนขึ้นไปใหมีชีวิตแหงฉันทะ ตัวบุคคลนั้นก็จะเปน
สภาพรมณียอยูในตัวเอง ซึ่งทําใหท่ีน้ันถิ่นน้ันเปนรมณียไปดวย 

น่ีคือจะไดผลตามคาถาท่ีวา (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘) 

ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าท่ีลุ่ม หรือท่ีดอน ผู้ไกลกิเลส
อยู่ท่ีไหน ท่ีนั้นไซร้เป็นถ่ินสถานอันรื่นรมย ์    

…………… 
หมายเหตุ: กายภาวนา = การพัฒนาผัสสทวารกาย คือ พัฒนารางกาย 

ซึ่งเปนท่ีประชุมแหงชองทางรับรูติดตอสื่อสารกับโลกหรือสิ่งแวดลอม อัน
ไดแกระบบแหงอินทรียท้ังหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ดวย
อินทรียสังวร โดยรับรูติดตอสื่อสารอยางมีสติ ใหไดผลดี มีการเรียนรู ได
ปญญา 

-  เรื่ อง “ ถ่ินรมณีย คือท่ีตั้ งตนของพระพุทธศาสนา” ท่ีจัดเปน 
ภาคผนวก น้ี คัดมาจากหนังสือ รู้แค่เล่มนี้ ก็พอท่ีจะพูดว่า รู้จัก
พระพุทธศาสนา (พิมพครั้งท่ี ๑ – งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง
กระจางศรี รักตะกนิษฐ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑, หนา ๑ - ๑๒) 
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