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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเชิงเอกสารน้ีมีวัตถุประสงค์	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษาหลักธรรมอริยสัจ	 4	 ในพระพุทธศาสนา	

เถรวาท	 2)	 เพื่อศึกษาปัญหาภาวะโลกร้อน	 และ	 3)	 เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมอริยสัจ	 4	 กับ

การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	ผลการวิจัยพบว่า

	 หลกัธรรมอรยิสจั	4	ในพระพทุธศาสนาเป็นหลกัวธีิคดิทีเ่ร่ิมต้นจากการก�าหนดรูค้วามทกุข์	ท�าความ

เข้าใจทกุข์และสบืค้นหาสาเหตขุองทกุข์	(สมทุยั)	เพือ่เตรยีมแก้ไข	จากน้ันก�าหนดเป้าหมาย	คอื	ภาวะดบัทกุข์	

(นิโรธ)	เป็นจุดหมายที่ต้องไปให้ถึง	แล้วคิดวิธีปฏิบัติ	คือ	อริยมรรคมีองค์	8	ประการ	เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อ

ก�าจัดสาเหตุของทุกข์	พระพุทธศาสนาถือว่าวิธีคิดแบบอริยสัจ	4	เป็นวิธีแห่งความดับทุกข์

	 ปัญหาภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากแนวความคิดที่มองมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติ	 ท�าให้

มนุษย์มุ่งเอาชนะธรรมชาติและน�าธรรมชาติมารับใช้มนุษย์	 เพื่อสนองความต้องการที่มีไม่จ�ากัดของมนุษย์

ในขณะที่ธรรมชาติมีปริมาณจ�ากัด	ซึ่งน�ามนุษย์ไปสู่ท่าทีต่อธรรมชาติแบบบริโภคนิยม

	 การประยุกต์หลักธรรมอริยสัจ	4	เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	วิเคราะห์ได้ว่า	ทุกข์	คือ	ปัญหาภาวะ

โลกร้อนซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 สาเหตุของทุกข์	 สมุทัย	 คือ	 ความไม่รู้	

ไม่เข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง	ส่งผลให้เกิดการแปลกแยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ	ภาวะสิ้นปัญหา	นิโรธ	

คอืความเข้าใจถูกต้องว่าธรรมชาตเิป็นระบบแห่งความสมัพนัธ์ของสรรพสิง่ทัง้ปวงและมนุษย์ก็เป็นส่วนหน่ึง

ของธรรมชาติ	การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากแนวคิดที่ผิดพลาด	มนุษย์ต้องมีแนวคิดใหม่
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มาเป็นฐานจึงจะแก้ปัญหานี้ได้	นั่นคือ	อริยมรรคมีองค์	8	ประการ	เป็นวิธีการพัฒนามนุษย์ทางด้านปัญญา	

กาย	 วาจา	 และใจ	 เมื่อมนุษย์ได้พัฒนาคุณภาพดีแล้ว	 ก็จะรู้จักด�าเนินชีวิตที่จะเก้ือหนุนให้ระบบสัมพันธ์

แห่งธรรมชาติทั้งปวงนั้นเป็นไปในทางที่เกื้อกูลกัน

ค�าส�าคัญ: การประยุกต์ อริยสัจ 4 พระพุทธศาสนา ปัญหาภาวะโลกร้อน

Abstract

 The objectives of this qualitative research are: 1) to study the Four Noble Truths 

in Therevada Buddhism, 2) to study global warming problem, and 3) to study the

application of the Four Noble Truths for mitigation of global warming problem. 

 It has been found that the Four Noble Truths in Buddhism is the concept originating 

from the suffering (Dukkha), making awareness, understanding and searching for causes of 

the suffering (Samudaya) for preparation of solution and then setting a target to reach

the eternity state (Niraodha) and then creating the practice being Eightfold Noble Path 

(Magga) which is the way of practicing to eliminate the cause of suffering. Buddhism deems 

that the concept of Four Noble Truths is the way to achieve a release from suffering.

 The problem of global warming is caused by the concept that considers the human 

different from the environment, thereby causing the human to overcome the environment 

and harness it to serve the human needs which are unlimited, thus leading the human to 

have the consumerism  attitude.

 In the application of the Four Noble Truths to solve the global warming problem, 

the suffering is the global warming problem which directly and indirectly impacts the 

human. The cause of the suffering (Samudaya) is the unawareness and the misunderstanding 

about the environment, resulting in the separation of the human from the environment.

The state of eternity (Nirodha) is the correct understanding : the environment is the system 

of relationship of all things, including the human. In the mitigation of the global warming 

problem caused by the wrong concept, the human must have a new concept as foundation 

in order to be able to solve this problem. This is the Eightfold Noble Path which is the way 

of human  improvement in respect of wisdom, action, speech and mind. Once the human 

has well-improved quality, it will recognize the way of living to support the relationship 

system of overall environment.

Keywords: Application, The Four Noble Truths, Buddhism, Global Warming
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บทน�ำ

	 ปัจจุบันประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นน�้าท่วม	ภาวะภัยแล้งที่มีความรุนแรง	

แผ่นดินไหว	ภัยจากพายุและดินถล่ม	ฝนที่ตกต่อเนื่องและยาวนานขึ้น	น�้าแข็งขั้วโลกละลาย	 ระดับ

น�้าทะเลที่สูงขึ้น	เนื่องจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น	ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป	สาเหตุต่าง	ๆ	ดังกล่าวนี้

ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนอาหารและน�้าด่ืมในการด�ารงชีวิต	 การระบาดของ

แมลงและโรค	รวมถึงการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์บางชนิดที่ไม่สามารถปรับตัวได้	

	 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ให้ค�าจ�ากัดความ

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่า	คือ	การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นผลโดยตรง

หรือโดยอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของช้ันบรรยากาศโลกและเป็น

การเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น

ตามธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกัน	 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ

ภาวะโลกร้อน	 ภาวะโลกร้อน	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	 ที่ท�าให้โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น

เรือ่ย	ๆ 	มสีาเหตุจากการกระท�าของมนษุย์ทีท่�าให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกในช้ันบรรยากาศมากเกนิไป	เช่น	

การเผาไหม้เชื้อเพลิง	การท�าลายป่าไม้	การเพาะปลูก	และการเลี้ยงสัตว์	(ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้

และพันธุ์พืช,	2555:	1-3)

	 พระพุทธศาสนามีความผูกพันมาอย่างยาวนานกับวิถีชีวิตของชาวตะวันออกและผสานเป็น

ส่วนหนึ่งในชีวิต	 ช่วยขัดเกลาจิตใจให้เข้าใจและรู้ถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตที่เกิดขึ้นจากภายใน

(จิตใจ)	ของมนุษย์	โดยอธิบายแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา	คือ	การดับทุกข์	(พุทธทาส,	2551)	ทั้งนี้	

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมส�าคัญที่อธิบายถึงทุกข์และการดับทุกข์	 คือ	 อริยสัจ	 4	 ดังที่พระพรหม-

คุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	(2549:	53)	กล่าวไว้ว่า	หลักการหรือสาระส�าคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ	คือ	

การเริ่มต้นจากปัญหาหรือความทุกข์ที่ประสบ	โดยก�าหนดรู้ท�าความเข้าใจกับปัญหา	คือ	ความทุกข์นั้น

ให้ชัดเจน	 แล้วสืบค้นหาสาเหตุเพื่อเตรียมแก้ไข	 ในเวลาเดียวกันก็ก�าหนดเป้าหมายของตนให้แน่ชัด

ว่าคืออะไร	จะเป็นไปได้หรือไม่และเป็นไปได้อย่างไร	แล้วคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะก�าจัดสาเหตุของปัญหา

โดยสอดคล้องกับการที่จะบรรลุจุดหมายที่ก�าหนดไว้นั้น

	 ตามหลกัของพระพทุธศาสนา	ปัญหาหรอืทกุข์เป็นเรือ่งแรกทีส่�าคัญจ�าเป็นต้องก�าหนดรูเ้ข้าใจ

ก่อนสิ่งใด	เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัว	รู้เห็นเข้าใจง่าย	ต้องรู้ว่าอะไรคือปัญหา	จากนั้นหาสาเหตุของปัญหา	

เพราะปัญหาจะหมดไปได้ก็ต้องแก้ที่สาเหตุ	ดังนั้น	หน้าที่ส�าคัญของมนุษย์	คือ	ต้องเรียนรู้เข้าใจชีวิต

อันเป็นที่ตั้งของปัญหาและเข้าใจทุกข์ทั้งหลายตามความจริงว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใด	แล้วจัดการแก้ไข
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ป้องกันตามเหตุปัจจัยเหล่านั้น	 (สุเทพ	 สุวีรางกูร,	 2554:	 86)	 อริยสัจ	 4	 เป็นหลักธรรมค�าสอน

ที่ครอบคลุมความเป็นจริงของชีวิต	ธรรมชาติและสรรพสิ่ง	การศึกษาอริยสัจ	4	จะช่วยให้เราเห็นและ

เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต	เป็นวิธีคิดที่ใช้แก้ปัญหาในเรื่องฟุ้งเฟ้อที่สักว่าคิดเพื่อสนองตัณหา	ดังนั้น	

ปัญหาที่ส�าคัญ	 คือ	 เราจะน�าหลักธรรมอริยสัจ	 4	 มาช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

ดังพุทธทาส	 (2553:	1,783)	กล่าวว่า	 “ผู้ศึกษาอริยสัจ	4	ที่ดี	 เมื่อได้รู้เข้าใจในข้อความแห่งหัวข้อ

ธรรมนั้น	 ๆ	 ดีแล้ว	 ควรน้อมน�าเอาความหมายนั้น	 ๆ	 มาดูสภาพจริงในชีวิตประจ�าวันของตัวเองด้วย

การศึกษาอริยสัจธรรมจึงจะถูกต้องตามพุทธประสงค์แห่งการเผยแผ่ประกาศอริยสัจ”	

 งานวจัิยนีถื้อเป็นงานท่ีน่าสนใจศึกษา	เนือ่งจากพระพทุธศาสนาถอืว่า	อรยิสจั	4	เป็นหลกัธรรม

ในการดับทุกข์	ผู้วิจัยจึงเห็นว่า	หากน�าหลักธรรมอริยสัจ	4	มาประยุกต์แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ�าวัน

ก็เป็นที่เรื่องที่ควรท�าได้	 ปัญหาภาวะโลกร้อนถือว่าเป็นปัญหาที่มนุษย์ทุกคนทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่

และได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม	 ปัญหาน้ีมีสาเหตุมาจากรากฐาน

ของความคิด	 ส่วนหลักการหรือสาระส�าคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจเป็นหลักธรรมในการดับทุกข	์

เพื่อหาทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน	 จึงศึกษาน�าหลักธรรมอริยสัจ	 4	 มาประยุกต์ใช้

ในการช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	ซึ่งเป็นที่มาของการท�าวิจัยในครั้งนี้	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาหลักธรรมอริยสัจ	4	ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

	 2.	เพื่อศึกษาปัญหาภาวะโลกร้อน

	 3.	เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมอริยสัจ	4	กับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.	ท�าให้เข้าใจหลักธรรมอริยสัจ	4	ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

	 2.	ท�าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อน

	 3.	ท�าให้ได้รบัความรูค้วามเข้าใจถงึการน�าหลกัธรรมอรยิสจั	4	มาประยกุต์ใช้เพือ่ช่วยแก้ปัญหา

ภาวะโลกร้อน

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 เนื่องน้อย	 บุญยเนตร	 (2537:	 161-169)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม:

โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาตะวันตก	 สรุปความว่า	 ภาพลักษณ์ที่เรามองโลกหรือ

ทัศนคติที่เรามีต่อโลกมีอิทธิพลส�าคัญยิ่งต่อการปฏิบัติของเราต่อโลก	 พระพุทธศาสนามองโลกเป็น
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◆ วันดี เวทางค์กุล ประเวศ อินทองปาน วิทยา ศักยาภินันท์ ◆

องค์รวมท่ีต้องอิงอาศัยซ่ึงกนัและกัน	มอิีทธพิลต่อกนัและกนั	ดังจะเหน็ได้จากการอธบิายเครอืข่ายของ

กระแสธรรมด้วยกฎปฏิจจสมุปบาท	 ด้วยเหตุนี้	 การอธิบายโลกทัศน์ของพุทธปรัชญาจึงมองว่า

มนุษย์เป็นเนื้อเดียวกันกับโลกธรรมชาติ	เน้นทัศนคติต่อโลกธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนฉันทะ	เมตตา	และ

กรุณา	 แทนที่จะใช้มโนทัศน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่อิงอาศัยสมมติฐานการมีอยู่ของตัวตน	 เช่น	

สิทธิ	ที่มีการแบ่งแยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ

	 ประเวศ	อินทองปาน	 (2559)	 ได้ศึกษาเรื่อง	พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม	สรุปความว่า	

พระพทุธศาสนามท่ีาทีเป็นมติรต่อธรรมชาติ	ทกุสิง่ในธรรมชาติมค่ีาในตัวมนัเอง	เมือ่มนษุย์มจีรยิธรรม

เช่นใดก็จะปฏิบัติต่อธรรมชาติเช่นนั้น	 และมนุษย์เองก็มีกายภาพซ่ึงเป็นส่วนประกอบของธรรมชาติ

มีธาตุดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ในกระบวนการทางธรรมชาติก็ด�าเนินไปตามเหตุผล	ถ้าหากมนุษย์ท�าลายสสาร

และพลังงานทางธรรมชาติหรือท�าให้ธรรมชาติเป็นมลพิษเท่ากับเป็นการท�าลายมวลมนุษย์น้ันเอง	

หากธรรมชาติร่อยหรอและเสื่อมโทรมหรือเป็นพิษ	 ในที่สุดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ก็จะสูญพันธุ์ไปได้

เช่นกัน	 เพื่อการอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปและมนุษย์ที่จะเกิดมาใหม่ในอนาคตจ�าเป็นต้องอนุรักษ์และ

ทดแทนธรรมชาติที่สูญเสียไป

	 พระอธิการเอกชัย	เปมิโย	(2551:	430-435)	ได้ศึกษาเรื่อง	พระพุทธศาสนากับปัญหาภาวะ

โลกร้อน	ผลการศึกษาพบว่า	พระพทุธศาสนาส่งเสรมิการปฏิบัติธรรมในลกัษณะต่าง	ๆ 	เป็นการช่วยกนั

ลดปัญหาหรือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่แท้จริง	 ทั้งนี้	 เพราะการปฏิบัติธรรม	 ซ่ึงได้แก่	 การท�าทาน

รักษาศีลและที่ส�าคัญคือ	การท�าภาวนาเป็นการลดความร้อนภายในตัวของแต่ละคนกล่าวคือ	เป็นการ

ลดอ�านาจของกิเลสลง	 และสังคมหันมามุ่งการปฏิบัติธรรมดังกล่าว	 โลกของเราก็จะร่มเย็นสมความ

ต้องการ

	 กญัญภา	ศิรชิลธาร	(2555:	151-162)	ได้วิจัยเรือ่ง	การศึกษาวเิคราะห์พทุธปรชัญากับปัญหา

ภาวะโลกร้อน	 ผลการวิจัยพบว่า	 พุทธปรัชญาถือว่าสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติล้วนมีการพึ่งพาอาศัย

กันตามกฎอิทัป-ปัจจยตา	 มีจุดหมายสูงสุดคือ	 นิพพาน	 ซ่ึงมนุษย์มีศักยภาพท่ีจะถึงจุดหมายนั้น

โดยการปฏิบัติตนตามหลักอริยมรรคมีองค์	8	ประการ	เป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ที่ถูกต้อง	เพื่อให้

เกดิความรูถ้กูต้องตามจรงิอันน�าไปสูก่ารเกิดพฤติกรรมทีไ่ม่เบยีดเบียนท�าลายและอยูร่่วมกบัธรรมชาติ

อย่างกลมกลืน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวจัิยทางเอกสาร	(Documentary	Research)	โดยผู้วจัิยได้ศึกษาเอกสาร

ทั้งที่เป็นปฐมภูมิ	(Primary)	และทุติยภูมิ	(Secondary)	เอกสารดังกล่าวได้แก่	พระไตรปิฎก	งานวิจัย	

งานวิทยานิพนธ์	หนังสือ	สื่อต่าง	ๆ	เป็นต้น	การวิจัยนี้มีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	
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◆ การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประยุกต์หลักธรรมอริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนา เพื่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ◆

Method)	 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและน�าเสนอการวิจัย	 โดยการตีความในลักษณะพรรณนา

เชิงวิเคราะห์	(Descriptive)

ขอบเขตกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาหลักธรรมอริยสัจ	 4	 ของพระพุทธศาสนาเถรวาทซ่ึงเป็น

กระบวนการคิดที่เริ่มต้นจากปัญหา	 ศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจปัญหาอย่างละเอียดถ่องแท้	 แล้วสืบค้นหา

ต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อที่จะแก้ไข	 ในขณะเดียวกัน	 จะก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและคิดหา

แนวทางแก้และดับเหตุแห่งปัญหา	เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	คือ	ภาวะสิ้นปัญหา	ศึกษาปัญหา

ภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่	 และศึกษาน�าหลักธรรมอริยสัจ	 4	 มาประยุกต์ใช้

ในการช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	โดยศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	อรรถกถา	เอกสารทางพระพุทธ

ศาสนาเถรวาทท่ีเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาภาวะ

โลกร้อน

สรุปผลกำรวิจัย

	 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเรื่อง	 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประยุกต์หลักธรรมอริยสัจ	 4	 ของ

พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	โดยแยกกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ดังต่อไปนี้

หลักธรรมอริยสัจ 4 ในพระพุทธศำสนำเถรวำท

	 ผู้วิจัยศึกษาพบว่า	อริยสัจ	4	หมายถึง	ความจริงอันท�าให้บุคคลเป็นผู้ประเสริฐ	(จากบุคคล

ธรรมดาเป็นพระอริยะ)	 ความจริงอันประเสริฐ	 ความจริงแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง	 ความจริงของท่านผู้

ประเสริฐ	(พระอริยะ)	และอริยสัจ	4	มีองค์ประกอบ	4	ประการ	คือ	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	และอริยมรรค

มีองค์	 8	 ประการ	 แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด	 ดังนี้	 (พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต),

2555)	

	 ทุกข์	 คือ	 ความเกิด	 ความแก่	 ความเจ็บ	 ความตาย	 ความประสบกับสิ่งซ่ึงไม่เป็นที่รัก

ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก	ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาล้วนเป็นทุกข์	ทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น

เป็นทุกข์ของอุปาทานขันธ์ทั้ง	5	โดยสรุปคือ	อุปาทานขันธ์	5	เป็นทุกข์	กล่าวคือ	ทุกข์เกิดจากอุปาทาน	

ความยึดมั่นในตัวตนของเราที่ประกอบขึ้นด้วยขันธ์	5	หรือ	เรียกว่า	รูปกับนาม	ความยึดมั่นดังกล่าว

ย่อมก่อให้เกิดกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้จิตใจเศร้าหมองหรือกระวนกระวาย	อันเป็นผลมาจากความโลภ	

โกรธ	หลง	ท�าให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์	5	ที่เรียกว่า	อุปาทานขันธ์นั่นเองที่เป็นตัวทุกข์
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◆ วันดี เวทางค์กุล ประเวศ อินทองปาน วิทยา ศักยาภินันท์ ◆

	 สมุทัย	คือ	สาเหตุท�าให้เกิดทุกข์	คือ	กิเลส	เรียกว่า	ตัณหา	เพราะมุ่งหมายเอากิริยาอาการ

ของกเิลสชนดิท่ีเป็นความอยาก	จ�าแนกตัณหาเป็น	3	อย่าง	คือ	กามตัณหา	คือ	ความอยากได้	ภวตัณหา	

คือ	ความอยากมี	อยากเป็น	และวิภวตัณหา	คือ	ความอยากไม่มี	ความอยากไม่เป็น	แต่ทางพระพุทธ

ศาสนายังมีการสืบสาวค้นหาไปอีกว่า	มีอีกอย่างที่ก่อให้เกิดตัณหา	นั่นคือ	อวิชชา	คือ	ความไม่รู้และ

ยังสัมพันธ์ไปกับอุปาทานซึ่งเป็นความยึดติดถือมั่น	

	 นิโรธ	คือ	ความดับกิเลสและกองทุกข์โดยสิ้นเชิง	ได้แก่	ภาวะที่เข้าถึงเมื่อก�าจัดอวิชชาและ

ตัณหาสิ้นไปไม่มีเหลือ	 เรียกว่า	 นิพพาน	 ดังนั้น	 นิพพานเป็นภาวะที่ประเสริฐสุด	 นิพพานแบ่งเป็น

2	ประเภท	คือ	สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ	หมายถึง	ดับกิเลส	แต่ยังมีขันธ์	5	เหลืออยู่ได้แก่นิพพานของ

พระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่	และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ	หมายถึง	ดับกิเลสไม่มีขันธ์	5	เหลืออยู่	ได้แก่	

นิพพานของพระอรหันต์เมื่อสิ้นชีวิต	

	 มรรค	คือ	หนทางในการดับทุกข์	เป็นวิธีปฏิบัติตนเชื่อมโยงต่อกันทั้งด้านกาย	วาจา	ใจ	ไม่ไป

ข้องแวะที่สุด	 2	 อย่าง	 คือ	 การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขและการประกอบความล�าบากเดือดร้อนแก่

ตนเอง	ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อืน่	ด้วยการรู้เขา้ใจสภาพที่เป็นอยู่ตามทีเ่ป็นจริงทัง้ทางวตัถุและ

ทางจิตใจ	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในข้อนิโรธ	คือ	ความสิ้นทุกข์หรือการดับทุกข์	 ซึ่งสามารถแยกออก

เป็นองค์ประกอบ	8	ประการมีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	สัมมาทิฏฐิ	หมายถึง	ปัญญาหรือความเข้าใจถูกต้อง	โดยขั้นแรกเริ่มอาศัยปรโตโฆสะหรือ

ปัจจัยภายนอก	 สัมมาทิฏฐิจะยังเป็นเพียงความเห็นหรือความเช่ือเก่ียวกับโลกและชีวิตที่ถูกต้อง

ตามหลักแห่งความดีหรือสอดคล้องกับศีลธรรม	 ต่อจากนั้น	 อาศัยโยนิโสมนสิการหรือปัจจัยภายใน

ตัวบุคคล	 ความเห็นหรือความเช่ือนั้นจะกลายเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง	 โดยนัยน้ี	

สัมมาทิฏฐิจะมีความหมายกว้างขวาง	 คลุมต้ังแต่ความเห็นและความเช่ือที่ถูกต้องไปจนถึงความรู้

ความเข้าใจตามสภาวะของธรรมชาติทีเ่ป็นจรงิ	ว่าสิง่ทัง้ปวงไม่ควรยึดมัน่ถอืมัน่	เพราะล้วนเป็นอนิจจัง	

ทุกขัง	อนัตตา	หากสามารถเข้าใจธรรมชาติ	3	ลักษณะนี้	ก็จะสามารถละความเห็นแก่ตัวหรือคลาย

ความยึดมั่นถือมั่นในตนเองซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถึงขั้นท�าให้เป็นอริยบุคคล

	 2.	สัมมาสังกัปปะ	หมายถึง	ความคิดละความโลภ	ความโกรธและการไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อื่น	เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีความเห็นชอบ	คือ	สัมมาทิฏฐิ	เพราะเมื่อมองเห็นและเข้าใจสิ่งต่าง	ๆ	

ตามความเป็นจริงจะมีสัมมาสังกัปปะ	คือ	ด�าริ	นึกคิดอย่างถูกต้อง	เมื่อมีความด�าริ	นึกคิดถูกต้อง	จึง

ท�าให้มองเห็นสิ่งต่าง	ๆ	ตามความเป็นจริง	ซึ่งเป็นการเสริมสัมมาทิฏฐิให้เพิ่มพูน	ดังนั้น	องค์ประกอบ

ทั้งสอง	คือ	สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจึงสนับสนุนกันและกัน
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◆ การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประยุกต์หลักธรรมอริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนา เพื่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ◆

	 3.	สัมมาวาจา	 หมายถึง	 การเว้นทุจริตจากการพูด	 4	 ประการ	 คือ	 เว้นจากการพูดเท็จ	 คือ	

เจตนาพดูแต่ค�าจรงิ	มหีลกัฐานอ้างอิง	ไม่ป้ันแต่งขึน้มาเอง	เว้นจากการพดูส่อเสยีด	คือ	เจตนาพดูด้วย

จิตท่ีเมตตา	 มีความปรารถนาดีและความจริงใจต่อผู้ฟัง	 เว้นจากการพูดค�าหยาบ	 คือ	 เจตนาพูดด้วย

ค�าสุภาพ	ไพเราะ	ไม่หยาบคาย	เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ	คือ	เจตนาพูดเรื่องมีสาระตามความเป็นจริง	

พอเหมาะ	 พอควรและมีความสมควรแก่กาลเทศะ	 และข้อค�านึงถึงในการพูดทุกครั้ง	 คือ	 พูดแล้ว	

ค�าพูดเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง

	 4.	สมัมากมัมนัตะ	หมายถงึ	การกระท�าทีเ่จตนางดเว้นจากการฆ่า	เจตนางดเว้นจากการลกัทรพัย์

ละเมดิทรพัย์สนิของผู้อ่ืนหรอืส่วนรวม	และเจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกาม	เมือ่เว้นสิง่ทีค่วรเว้น	

จงึส่งเสรมิสิง่ทีค่วรกระท�า	คือ	ให้มเีมตตากรณุาอนเุคราะห์แก่สรรพสตัว์ทัง้ปวง	มกีารเคารพกรรมสทิธิ์

ในทรัพย์ของผู้อื่นรวมถึงของส่วนรวมด้วยและพอใจในคู่ครองไม่ประพฤตินอกใจกันและกัน	

	 5.	สัมมาอาชีวะ	หมายถึง	เจตนาเว้นมิจฉาชีพ	เว้นอาชีพที่ผิดกฎหมาย	ผิดศีลธรรม	ก่อความ

เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น	เช่น	ไม่ลักขโมย	ปล้น	ฉ้อโกง	ยักยอก	เป็นต้น	รวมทั้งอาชีพ	5	ประเภท

ได้แก่	การค้ามนุษย์	การค้าอาวุธ	การค้าเนื้อ	การค้าสุราและยาเสพติด	การค้ายาพิษ	แต่ให้การส่งเสริม

สนับสนุนให้เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ	 ได้แก่	ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริต	สัมมา

อาชีวะ	 มีลักษณะเบื้องต้นมุ่งให้ทุกคนมีปัจจัย	 4	 พอเพียงที่จะเป็นอยู่	 แต่เป้าหมายเบื้องปลายมิได้

มีเพื่อสั่งสมความมั่งคั่งทางวัตถุดังเช่นสังคมปัจจุบันที่เป็นอยู่	หากแต่มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาคุณภาพจิต

และพัฒนาปัญญาให้สูงยิ่งขึ้น

	 6.	สัมมาวายามะ	 หมายถึง	 ความพยายามชอบ	 มีการเพียรระวังมิให้ความช่ัวท่ียังไม่เกิด

ไม่ให้เกิด	 เพียรก�าจัดความช่ัวที่เกิดขึ้นแล้ว	 เพียรสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิด	 เพียรรักษาความดี

ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม	 องค์มรรคข้อนี้เป็นความเพียรพยายามละหรือก�าจัดอกุศลและความเพียร

พยายามสร้างกุศลเพื่อฝึกฝนพัฒนาให้จิตมีคุณภาพเป็นไปเพื่อความดับทุกข์

	 7.	สัมมาสติ	 หมายถึง	 ความระลึกชอบ	 สัมมาสติเป็นการฝึกบังคับตนเองให้ด�าเนินไปใน

แนวทางที่ถูกต้อง	เป็นการปฏิบัติเพื่อผูกใจให้อยู่ในอารมณ์ที่ก�าลังก�าหนด	ก�าลังพิจารณาอยู่	หรือเป็น

วิธีปฏิบัติเพื่อใช้สติให้บังเกิดผลดีที่สุด	การฝึกฝนอบรมสติ	เรียกว่า	การเจริญสติปัฏฐาน	4	ประการ	

คือ	 1.	 กายานุปัสสนา	 การพิจารณากาย	 หรือตามดูรู้ทันกาย	 เช่น	 การก�าหนดลมหายใจเข้าออก

การก�าหนดพิจารณาอิริยาบถต่าง	ๆ	เมื่อยืน	เดิน	นั่ง	นอน	ฯลฯ	2.	เวทนานุปัสสนา	การตามดูรู้ทัน

เวทนา	คือ	เมื่อเกิดความรู้สึกสุข	ทุกข์	หรือเฉย	ๆ	3.	จิตตานุปัสสนา	การตามดูรู้ทันจิต	คือ	จิตของ

ตนในขณะนั้น	ๆ	เป็นอย่างไร	เช่น	มีราคะ	ไม่มีราคะ	มีโทสะ	ไม่มีโทสะ	ฯลฯ	ก็รู้ชัด	ตามที่มันเป็นอยู่

ในขณะนั้น	ๆ	และ	4.	ธัมมานุปัสสนา	การตามดูรู้ทันธรรม	เช่น	นิวรณ์	5	ขันธ์	5	ฯลฯ	สติปัฏฐาน	4	
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◆ วันดี เวทางค์กุล ประเวศ อินทองปาน วิทยา ศักยาภินันท์ ◆

ท�าให้ทราบว่า	ชีวิตมนุษย์มีจุดที่ควรใช้สติคอยก�ากับเพียง	4	แห่งเท่านั้น	คือ	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	

ถ้าด�าเนินชีวิตโดยมีสติคุ้มครอง	ณ	จุดทั้งสี่นี้แล้ว	จะช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัย	ไม่มีทุกข์	และเป็น

วิธีน�าไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรม	

	 8.	สัมมาสมาธิ	 หมายถึง	 ความตั้งใจชอบหรือการตั้งใจมั่นถูกต้อง	 สัมมาสมาธิเป็นเรื่องของ

การฝึกอบรมพฒันาจติในขัน้เต็มกระบวน	เป็นการฝึกจิตให้เกิดความสงบเพือ่บรรลฌุาน	8	หรอืสมาบัติ	

8	โดยมีฌาน	4	ในขั้น	รูปาวจรภูมิ	ได้แก่	ปฐมฌาน	ทุติยฌาน	ตติยฌาน	และ	จตุตถฌาน	กับฌาน	

4	 ใน	อรูปาวจรภูมิ	 ที่จิตได้พัฒนาเข้าสู่สภาวะทั้งสี่	 ได้แก่	 อากาสานัญจายตนะ	 วิญญาณัญจายตนะ	

อากิญจัญญาตนะ	และ	เนวสัญญานาสัญญายตนะ	

	 การปฏิบติัธรรมต่ออรยิสจัสีโ่ดยชอบต้องรูแ้ละท�าหน้าทีต่่ออรยิสจัแต่ละข้อให้ถกูต้อง	มฉิะนัน้	

จะท�าให้เกิดความผิดพลาดในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ต่ออริยสัจสี่	ดังนี้

	 1.	ปรญิญา	การก�าหนดรูห้รอืรูเ้ท่าทนั	เป็นกิจในทกุข์	เป็นการท�าความเข้าใจปัญหาและก�าหนด

ขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน

	 2.	ปหานะ	การละ	เป็นกิจในสมุทัย	เป็นการแก้ไขก�าจัดต้นตอของปัญหา

	 3.	สัจฉิกิริยา	 การท�าให้แจ้ง	 เป็นกิจในนิโรธ	 เป็นการเข้าถึงภาวะที่แก้ไขปัญหาได้เสร็จสิ้น

ภาวะหมดปัญหาบรรลุจุดหมายที่ต้องการ

	 4.	ภาวนา	 การเจริญ	 เป็นกิจในมรรค	 เป็นการกระท�าตามวิธีการที่จะน�าไปสู่จุดหมาย	 หรือ

การก�าหนดวางรายละเอียดวิธีปฏิบัติแล้วลงมือแก้ไขปัญหา

ปัญหำภำวะโลกร้อน

 ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า	 ภาวะโลกร้อน	 คือ	 ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของพื้นผิวโลกสูงขึ้น	

ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท�าให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	 ปัญหาภาวะโลกร้อนมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืช	

สัตว์	และมนุษย์	ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	ได้แก่	กิจกรรมของมนุษย์	โดยเฉพาะกิจกรรม

ที่ท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก	ดังนั้น	ปัญหาภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	จึงเป็น

ภาวะท่ีมีปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ผิดปกติ	 ซ่ึงเป็นผลมาจากการที่มีก๊าซเรือนกระจกห่อหุ้มโลกมาก

เกินไป	 ท�าให้รังสีความร้อนที่แผ่จากดวงอาทิตย์มาสู่โลกถูกกักเก็บไว้มากกว่าสะท้อนออก	 จึงท�าให้

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น	ๆ	และเกิดการแปรปรวนของระบบภูมิอากาศ	(Climate	System)	

ท�าให้กลไกของธรรมชาติถูกท�าลายจนเสียสมดุลไป	 ทุกวันนี้โลกของเรามีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น

เรื่อย	ๆ	และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	เช่นกัน
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◆ การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประยุกต์หลักธรรมอริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนา เพื่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ◆

	 มนุษย์เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	 ผู้วิจัยศึกษาพบว่า	 มีแนวคิดส�าคัญที่ฐาน

ความคิดก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน	 นั่นคือ	 แนวคิดที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง	 เป็นแนวคิดซ่ึงให้

ความส�าคัญต่อมนุษย์เหนือกว่าธรรมชาติ	มนุษย์เป็นนาย	ธรรมชาติเป็นทาส	ธรรมชาติมีค่าเมื่อน�ามา

รับใช้มนุษย์	 (ประเวศ	 อินทองปาน,	 2560)	 โดยเฉพาะแนวคิดจากปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ที่แบ่ง

แยกมนุษย์ผู้มีจิตออกจากโลกธรรมชาติที่เป็นกายภาพ	อันส่งผลให้เกิดการแปลกแยกมนุษย์ออกจาก

โลกธรรมชาติ	 วิทยาศาสตร์ในกรอบความคิดนี้เป็นการหาความรู้และน�าความรู้มาพิชิตโลกธรรมชาติ

เพือ่น�าโลกธรรมชาติมารบัใช้มนษุย์	ปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัล้วนมรีากฐานมาจากแนวคิด

กระแสนี้เป็นหลัก	 ทั้งน�ามนุษย์ไปสู่ท่าทีต่อธรรมชาติแบบบริโภคนิยม	 วัตถุนิยม	 อันเป็นผลมาจาก

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม	 และเทคโนโลยีด้านต่าง	 ๆ	 จึงก่อให้เกิดกระแสการบริโภค

นิยมที่ไม่รู้จักพอ

กำรประยุกต์ใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 กับกำรแก้ปัญหำภำวะโลกร้อน

	 ผู้วิจัยสรุปผลการประยุกต์หลักธรรมอริยสัจ	 4	 ของพระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาภาวะ

โลกร้อนสามารถวิเคราะห์ได้	ดังนี้

	 ทุกข์	 คือ	 ปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดกับมนุษย์ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม

	 สาเหตุของทกุข์	(สมทุยั)	คือ	ความไม่รู	้ไม่เข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จรงิ	ส่งผลให้เกดิการแปลก

แยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ	 เข้าใจแต่ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียว	 เพราะอวิชชาและ

ตัณหาของมนุษย์ส่งผลให้มนุษย์พยายามที่จะพิชิตธรรมชาติ	 หาวิธีการต่าง	 ๆ	 เพื่อน�าประโยชน์และ

ตักตวงธรรมชาติ	มารับใช้มนุษย์	น�ามนุษย์ไปสู่ท่าทีต่อธรรมชาติแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม	

	 ภาวะสิ้นปัญหา	(นิโรธ)	คือ	ความเข้าใจถูกต้องว่าธรรมชาติเป็นระบบแห่งความสัมพันธ์ของ

สรรพสิง่ทัง้ปวงและมนษุย์ก็เป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาติ	สรรพสิง่ทกุอย่างในธรรมชาติตกอยูภ่ายใต้กฎ

ไตรลกัษณ์	คือ	ความไม่เทีย่ง	ความเป็นทุกข์	ความไม่มตัีวตน	หากสามารถพฒันาจติจนเข้าถงึความจรงิ

ของธรรมชาติข้ันนี้ได้	 จะน�าไปสู่การลดละความเห็นแก่ตัว	 การไม่ยึดมั่นในตัวตน	 ท�าให้หลุดพ้นจาก

การยดึมัน่ตัวตนว่ามนษุย์เป็นผู้บรโิภคทรพัยากรธรรมชาติแต่เพยีงอย่างเดียวและมนษุย์ไม่ได้เป็นนาย

เหนือธรรมชาติ	

	 การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากแนวคิดที่ผิดพลาด	มนุษย์ต้องมีแนวคิดใหม่

มาเป็นฐานจึงจะแก้ปัญหาได้	นัน่คือ	อรยิมรรคมอีงค์	8	ประการ	คือ	หนทางในการดับทกุข์	เป็นวธิปีฏิบติั

ตนเช่ือมโยงต่อกนัทัง้ด้านกาย	วาจา	ใจ	ซ่ึงสามารถน�ามาประยุกต์กับปัญหาภาวะโลกร้อนอธบิายได้	ดังน้ี	
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◆ วันดี เวทางค์กุล ประเวศ อินทองปาน วิทยา ศักยาภินันท์ ◆

	 1.	สัมมาทิฏฐิ	คือ	การรู้เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริง	เรียกว่า	ปัญญาหรือวิชชา	เนื่องจาก

ปัญญาเป็นเง่ือนไขส�าคัญที่จะสามารถยกระดับจิตใจของมนุษย์และสามารถขจัดความทุกข์ซ่ึง

สัมมาทิฏฐิน�ามาประยุกต์กับปัญหาภาวะโลกร้อนอธิบายได้	ดังนี้	

	 การเข้าใจโลกแบบองค์รวม	 เป็นการรู้เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริง	 ไม่มีอะไรเกิดได้ด้วย

ตัวเอง	สรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน	โลกมีระบบนิเวศ	น�้า	ต้นไม้	ป่า	เมฆ	ฝน	ดิน	คน	

สัตว์	สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบที่ซับซ้อน	บรรพบุรุษของเราเคารพธรรมชาติดั่งแม่ผู้ให้ชีวิต	แม่คงคา	

แม่โพสพ	 แม่พระธรณี	 ต้นไม้เป็นที่สถิตของรุกขเทวา	 น�้า	 ผืนดิน	 สรรพสิ่งในโลกล้วนมีจิตวิญญาณ	

และมนุษย์สามารถสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้ได้	ต่อมาโลกแห่งจิตวิญญาณเริ่มเลือนหาย	กลายเป็นโลกที่มี

ลักษณะเป็นเครื่องจักร	ต้นไม้กลายเป็นสิ่งไม่มีชีวิต	สายน�้ากลายเป็นสสาร	ต�านานเรื่องราวที่ให้ชีวิต

ชีวากับธรรมชาติกลายเป็นเรื่องไร้สาระงมงาย	โลกที่เข้ามาแทนที่	คือ	โลกแห่งการแบ่งแยกมนุษย์ผู้มี

จิตออกจากโลกธรรมชาติที่เป็นกายภาพ	มนุษย์เริ่มพัฒนาความรู้	ความเข้าใจโลก	โดยแบ่งสิ่งต่าง	ๆ	

ออกเป็นส่วน	ๆ	เพื่อศึกษา	สังเกต	วิเคราะห์	เกิดเป็นภาวะผู้สังเกต	(ตัวเรา)	ที่แยกขาดจากสิ่งที่ถูก

สงัเกตอย่างเบด็เสรจ็เด็ดขาด	ให้ความส�าคัญกบัความคิดเชิงตรรกะเหตุผล	โดยแยกขาดจากความรูส้กึ	

ร่างกายมนุษย์เป็นเพียงกลไก	 จิตเป็นปฏิกิริยาของระบบสมอง	 การแสดงออกทางอารมณ์ของสัตว์

ทีก่รดีร้องยามถูกเชือดก็เป็นเพยีงผลจากการท�างานของร่างกาย	แท้จรงิสตัว์ไม่มคีวามรูส้กึ	เราน�าความ

รู้ทางวิทยาศาสตร์มาผลิตเครื่องยนต์กลไกต่าง	ๆ	รับใช้ชีวิตของเรามากมาย	ท้ายที่สุดสิ่งที่เราผลิตขึ้น

มาก็ย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้เรา

	 ปัญหาภาวะโลกร้อนก็เป็นปัญหาท่ีมีรากฐานมาจากแนวคิดที่ให้ความส�าคัญต่อมนุษย์

เหนือกว่าธรรมชาติ	 ส่งผลให้เกิดการแปลกแยกมนุษย์ออกจากโลกธรรมชาติ	 วิทยาศาสตร์ในกรอบ

ความคิดนี้เป็นการหาความรู้และน�าความรู้มาพิชิตโลกธรรมชาติเพื่อน�าโลกธรรมชาติมารับใช้มนุษย์	

ดังนั้น	 หลักส�าคัญของการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	 คือ	 อย่าเรียนรู้แบบแยกส่วน	 แต่ให้

เชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน	ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องหรือมีสัมมาทิฏฐิ	อย่ามองตัวตนมนุษย์ในฐานะ

ผู้บริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียว	 ให้มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	 ทุกสรรพสิ่งในโลก

ล้วนอาศัยพึ่งพิงกัน	 ต่างเป็นปัจจัยซ่ึงกันและกัน	 การเห็นและเข้าใจโลกแบบแบบองค์รวมช่วยให้เรา

ไม่มองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	คนใดคนหนึ่งแยกขาดจากสิ่งอื่น	ๆ	และคนอื่น	ๆ	เวลาเกิดปัญหา	เราจะเข้าใจได้

ว่า	 ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุโดยสมบูรณ์	 และต้องรับผิดชอบอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	 แต่

เราจะตระหนักเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างเหตุปัจจัยทั้งหลาย	น�าไปสู่ความรู้สึกรับผิดชอบ

ร่วมกัน	 เพราะเราเองก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหานั้นด้วยและเราก็จะเป็นหนึ่งในหนทางสู่ทางออก

จากปัญหานั้นเช่นกัน
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◆ การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประยุกต์หลักธรรมอริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนา เพื่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ◆

	 2.	สัมมาสังกัปปะ	หมายถึง	ความคิดละความโลภ	ความโกรธและการไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อื่น	สัมมาสังกัปปะน�ามาประยุกต์กับปัญหาภาวะโลกร้อนอธิบายได้	ดังนี้	

	 	 2.1	คิดพจิารณาปัญหาเพือ่หาหนทางแก้ไขด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่าง	ๆ 	ทีส่มัพนัธ์

ส่งผลสืบทอดกันมา	 การคิดแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นความเป็นเอกภาพของสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่สัมพันธ์และ

ส่งผลกระทบถึงกันตลอดเวลา	 เมื่อเราเห็นเส้นใยแห่งความสัมพันธ์น้ี	 เราย่อมจะมองเห็นทางที่

เชื่อมโยงกับสิ่งต่าง	ๆ	เพื่อสร้างสรรค์ปรากฏการณ์ที่ปรารถนา	หรือตัดทอนบางอย่างที่สร้างปัญหาให้

กับสังคม	เช่น	หากเราต้องการทราบสาเหตุที่น�้าท่วมกรุงเทพฯ	หากเราคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยวิธี

นี้	เราจะย้อนคิดกลับไปว่าเพราะระบายน�้าไม่ทัน	ระบายน�้าไม่ทันเพราะท่อระบายน�้าตัน	ท่อระบายน�้า

ตันเพราะมีขยะจ�านวนมากไปอุดตัน	 ส่วนขยะจ�านวนมากนั้นมาจากคนกรุงเทพฯ	 บางคนขาดความ

รับผิดชอบทิ้งขยะลงท่อระบายน�้า	 หากคิดแบบวิธีนี้จะพบว่าน�้าท่วมกรุงเทพฯ	 เพราะคนกรุงเทพฯ	

บางคนที่ขาดจิตส�านึกไม่ทิ้งขยะในที่ควรทิ้ง	 เราก็จะพบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและหาทางแก้ไขได้

ถูกจุด

	 	 2.2	การคิดด้วยหวัใจ	คือ	การใช้ระบบความรูส้กึเช่ือมโยง	ความรูส้กึกรณุาต่อเพือ่นมนษุย์	

คนเราเชื่อมโยงกันด้วยใจและความรู้สึกมากกว่าความคิด	 อย่างพ่อแม่เชื่อมโยงกับลูกด้วยความรู้สึก	

ด้วยใจรัก	 ไม่ใช่ด้วยตรรกะความคิด	 หากเรามีหัวใจที่คิดปรารถนาให้คนในชุมชนเป็นสุข	 ทรัพยากร

ป่าไม้อุดมสมบูรณ์เพื่อลูกหลาน	 วิธีคิดนี้จะผลิตการกระท�าอะไรออกมา	 เปรียบเทียบกับการคิด

ที่มุ่งแสวงหาประโยชน์จากชุมชนและป่าไม้	 เพื่อความร�่ารวยและอ�านาจของตนเอง	 ความคิดเช่นนี้

จะสร้างการกระท�าแบบใด	การเปลี่ยนความคิดเป็นการเปลี่ยนเชิงซ้อน	คือ	จะน�าไปสู่พฤติกรรมและ

การกระท�าที่เปลี่ยนไปตามระบบความคิดนั้น	 ๆ	ที่ผลิตการกระท�าออกมา	 เป็นการเปลี่ยนตัวตน	คือ	

เปลี่ยนจิตส�านึกที่เรามีต่อตัวเองและโลก	 เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวตนที่มาจากความเข้าใจความจริง	

(ปัญญา)	 เมื่อใดที่จิตส�านึกของเราเปลี่ยน	 วิธีคิด	 การกระท�า	 ค�าพูดของเราก็จะเปลี่ยนไปตาม

ตัวตนหรอืภาวะภายใน	เช่น	เจ้าชายสทิธตัถะเปลีย่นตัวตนเข้าสูค่วามเป็นสมัมาสมัพทุธะยังประโยชน์

แก่ชาวโลกมากมายจวบจนทุกวันนี้เพราะพระองค์คิดเปลี่ยนตัวตนของตนด้วยจิตเมตตาอยากให้

มนุษย์พ้นทุกข์และพระองค์ทรงเสียสละอย่างยิ่ง	

	 3.	สัมมาวาจา	หมายถึง	การเว้นทุจริตจากการพูด	4	ประการ	คือ	 เว้นจากการพูดเท็จ	 เว้น

จากการพดูสอ่เสียด	เวน้จากการพูดค�าหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ	ข้อค�านึงถึงในการพูดทกุครั้ง	

คือ	 พูดแล้ว	 ค�าพูดเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง	 การเจรจาชอบในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	 เป็น

การสือ่สารและประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ให้ความรูแ้ก่ประชาชนอาจเป็นทางสือ่สารมวลชน	เช่น	โทรทศัน์	

วิทยุ	 หนังสือพิมพ์	 อินเทอร์เน็ต	 เป็นต้น	 หรือ	 เป็นการสื่อสารระดับปัจเจกบุคคล	 เช่น	 การสื่อสาร

ภายในชุมชน	 มุ่งให้ชุมชนเกิดจิตส�านึกร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 หรือเป็นการศึกษาผ่าน
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◆ วันดี เวทางค์กุล ประเวศ อินทองปาน วิทยา ศักยาภินันท์ ◆

สถานศึกษา	โดยมุง่เน้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักในคุณค่าสิง่แวดล้อมและมจิีตส�านกึต่อสิง่แวดล้อม

ร่วมกัน	

	 4.	สมัมากมัมนัตะ	หมายถงึ	การกระท�าทีเ่จตนางดเว้นจากการฆ่า	เจตนางดเว้นจากการลกัทรพัย์

ละเมิดทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือส่วนรวม	 และเจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกาม	 สัมมากัมมันตะ

น�ามาประยุกต์กับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอธิบายได้	ดังนี้

	 	 4.1	การเมตตากรุณาอนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ท้ังปวง	 การที่มนุษย์จะมีความเมตตากรุณา

ต่อธรรมชาติ	หรือจะสามารถปกป้องคุ้มครองธรรมชาตินั้น	ต้องเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาบ่มเพาะ

เรือ่งคุณธรรมเมตตากรณุาทีค่วรมต่ีอธรรมชาติและต้องประกอบด้วยความรูส้กึเหน็คุณค่าของธรรมชาติ	

คือ	มองธรรมชาติในด้านดีงาม	งดงาม	และมีประโยชน์	 เมื่อเราเห็นดังนั้นเราจะมีความสุข	 เราจะรัก

ธรรมชาติ	 เราจะตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมชาติก่อให้เกิดการกระท�าเมตตากรุณาหรือ

การอนุรักษ์ธรรมชาติ	ซึ่งการกระท�านี้เป็นหนทางน�าไปสู่การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้

	 	 4.2	เจตนางดเว้นจากการลกัทรพัย์ละเมดิทรพัย์สนิของผู้อ่ืนหรอืส่วนรวม	เช่น	การไม่ตัดไม้

ท�าลายป่า	 เพราะการตัดไม้ท�าลายป่าถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินของประเทศหรือส่วนรวม	 ป่าไม้นั้น

เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญยิ่ง	 ป่าไม้เป็นที่ให้ความชุ่มชื้นแก่โลก	 เป็นแหล่งต้นก�าเนิดของ

แม่น�้า	 เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า	 เป็นแหล่งของพืชสมุนไพรและพืชหายาก	 ประโยชน์ของป่าไม้

มีมากมาย	บรรพบุรุษของมนุษย์ได้อาศัยป่าไม้เพื่อยังชีพ	อาศัยอาหารจากป่า	แม้กระทั่งพระพุทธเจ้า

ท่านก็อาศัยในป่าขณะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธะ	

	 	 4.3	การเสียสละไม่เบียดเบียนกัน	ความไม่รู้หรือความไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่าง

แท้จริง	 เข้าใจแต่ในฐานะที่มนุษย์เป็นผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียว	 ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรและ

สภาพแวดล้อมในลักษณะที่เป็นการท�าลายล้าง	 เพื่อสร้างวัตถุที่ใช้สนองความปรารถนาของมนุษย	์

เนื่องจากมนุษย์ยึดติดกับความสุขทางวัตถ	ุ ถือว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเสพและครอบครอง

วัตถุเท่านั้นจึงหมกหมุ่นกับการแสวงหาครอบครองและเสพวัตถุ	 แม้ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ	 เพราะคิด

ว่ายิ่งมีมาก	เสพมากก็ยิ่งเป็นสุขมาก	แนวคิดนี้น�าสู่ปัญหาแย่งชิงและเอาเปรียบและเบียดเบียนกัน

	 5.	สัมมาอาชีวะ	 หมายถึง	 เจตนาเว้นมิจฉาชีพ	 เว้นอาชีพที่ผิดกฎหมาย	 ผิดศีลธรรม	 ก่อ

ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น	สัมมาอาชีวะน�ามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนโดย

	 	 5.1	การด�าเนินชีวิตที่เหมาะสมตามหลักสัมมาอาชีวะ	 คือ	 รู้จักใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี	

ไม่ปฏิเสธวัตถุแต่ก็ไม่ให้ความส�าคัญแก่วัตถุมากเกินความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	เน้นความเรียบง่าย	

ความพอเพียง	 เช่น	 การไม่บริโภคเกินก�าลังทรัพย์	 การไม่บริโภคเกินความพอดีของร่างกาย	 หรือ

การไม่บริโภคเกินคุณค่าที่แท้จริง	เป็นต้น	หลักการส�าคัญ	คือ	การด�าเนินชีวิตที่ยึดหลักความพอดีและ
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พอเพียง	 ซ่ึงตรงกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่	 9	 ดังนั้น	 เมื่อใช้ชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะหรือเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นชีวิตที่มีความพอดีและ

พอเพยีง	ไม่บรโิภค	อุปโภคเกนิความจ�าเป็นของการด�ารงชีวติ	จะส่งผลให้ลดการน�าทรพัยากรธรรมชาติ

มาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าและบริการมาสนองความต้องการจ�านวนมากของมนุษย์	 เป็นการลด

การท�าลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ	ย่อมส่งผลให้ปัญหาภาวะโลกร้อนบรรเทาลงได้

	 	 5.2	การประกอบอาชีพสุจริตและซ่ือสัตย์	 วัตถุประสงค์ของการท�าธุรกิจ	 คือ	 ก�าไร	 เป็น

เป้าหมายหลัก	แต่การท�าธุรกิจควรมีความซื่อสัตย์	สุจริต	 ไม่ฉ้อโกง	มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและ

เพื่อนมนุษย์ในสังคม	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน	 บาง

ส่วนเกิดจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงที่ใช้ในเครื่องจักรต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่ในระบบการผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรม	ดังนั้น	หากธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมนั้นยึดหลักสัมมาอาชีวะ	คือ	การประกอบอาชีพ

สจุรติและซ่ือสตัย์	เขาย่อมหาทางก�าจัดของเสยี	ไม่ปล่อยของเสยีออกมาเป็นมลพษิโดยไม่มกีารบ�าบัด

เสียก่อน	 ซ่ึงอาจท�าให้ต้นทุนของเขาเพิ่มขึ้น	 แต่นั่นเป็นการรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม

ส่วนรวม	หลกัสมัมาอาชีวะมลีกัษณะเบือ้งต้นมุง่ให้ทกุคนมปัีจจัย	4	พอเพยีงทีจ่ะเป็นอยู	่แต่เป้าหมาย

เบื้องปลายมุ่งพัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาปัญญาให้สูงยิ่งขึ้น

	 6.	สมัมาวายามะ	หมายถึง	ความพยายามชอบ	สมัมาวายามะน�ามาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา

ภาวะโลกร้อนโดยการฝึกให้เรามคีวามเพยีรพยาม	มุง่มัน่	เช่ือมัน่	อดทน	และกล้าลงมอืท�าในการรกัษา

สิ่งแวดล้อมแม้จะมีอุปสรรคเพียงใด	 ใจก็ยังมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไป	 ดังเช่นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนตรัสรู้	

พระองค์ทรงต้ังจิตอธษิฐานด้วยความเพยีรพยายามว่าแม้เลอืดและเนือ้ในกายนีจ้ะเหอืดแห้งไป	เหลอื

อยู่แต่หนัง	เอ็น	กระดูกก็ตาม	หากไม่บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธะ	พระองค์จะไม่ทรงลุกขึ้นจากที่ตรงนั้น

	 ตัวอย่างความพยายามในการอนุรักษ์ธรรมชาติของร้อยต�ารวจตรีวิชัย	สุริยุทธ	หรือที่รู้จักกัน

ในนามดาบวิชัย	 เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ขนกล้าไม้ไปปลูกตามข้างถนน	 ลานวัด	 ป่าช้าและที่สาธารณะ

เกอืบ	20	ปีทีเ่ขาท�าเช่นนีเ้ป็นกจิวตัร	ผลคือ	ต้นไม้มากกว่า	2	ล้านต้นทีเ่ขาปลกูได้เปลีย่นอ�าเภอปรางค์กู่	

จังหวัดศรีสะเกษ	 จากที่เคยเป็นดินแดนท่ีจัดว่าแห้งแล้งที่สุดแห่งหน่ึง	 ให้กลับกลายเป็นอ�าเภอ

ที่เขียวขจีด้วยต้นไม้นานาชนิด	ร้อยต�ารวจตรีวิชัยมีความพยายาม	มุ่งมั่น	อดทนท�าถึง	20	ปี	ก็ถือเป็น

ตัวอย่างในความเพียรพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อม	 แม้ตอนเริ่มต้นมีบางคนมองว่าเขาบ้า	 แต่เขา

ก็มุ ่งมั่นจะท�าต่อไป	 สุดท้าย	 ชาวบ้านนับไม่ถ้วนได้เก็บกินดอกผลที่เขาท�าไว้	 เป็นตัวอย่างของ

ความเพียรพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมแม้จะมีอุปสรรคเพียงใดก็ตาม

	 7.	สัมมาสติ	 หมายถึง	 ความระลึกชอบ	 สัมมาสติเป็นการฝึกบังคับตนเองให้ด�าเนินไปใน

แนวทางที่ถูกต้อง	เป็นการปฏิบัติเพื่อผูกใจให้อยู่ในอารมณ์ที่ก�าลังก�าหนด	ก�าลังพิจารณาอยู่	หรือเป็น

วิธีปฏิบัติเพื่อใช้สติให้บังเกิดผลดีที่สุด	
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	 สัมมาสติได้ถูกน�ามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการฝึกให้เรามีสติ	 สติ	 คือ	

ความระลกึได้	เป็นการรูเ้ท่าทนัความเป็นจรงิ	ทัง้ความเป็นจรงิภายในตัวเราและภายนอก	การระลกึหรอื

ตระหนักถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 จะท�าลายล้างทรัพยากรธรรมชาติก็มีสติระลึกถึง

ผลเสียหรือปัญหาที่จะเกิดต่อไปท�าให้หยุดยั้ง	 ตระหนักถึงธรรมชาติที่เป็นองค์รวมของโลกซ่ึง	

Heesoon	B.,	&	G.	Scutt	(2009)	กล่าวว่า	เหตุผลของการเกิดวิกฤตการณ์ทางด้านนิเวศวิทยาใน

ปัจจุบัน	เกิดจากการมองตัวตนแยกจาก	โลกธรรมชาติ	มนุษย์เป็นผู้ควบคุมธรรมชาติ	ท�าให้เราไม่เห็น

คุณค่าของธรรมชาติ	 การปฏิบัติอานาปานสติ	 (สัมมาสติ)	ตามแนวทางพระพุทธศาสนาจะมีส่วนช่วย

บ่มเพาะให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็นมองสรรพสิ่งในธรรมชาติอย่างเอ้ืออาทรต่อกันด้วยส�านึกที่ไม่

แบ่งแยก	เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างผสานกลมกลืนกัน

	 8.	สัมมาสมาธิ	คือ	ความตั้งมั่นของจิต	ประเวศ	วะสี	(2550:	156)	กล่าวว่า	การเจริญสมาธิ

เป็นการพัฒนาจิตจนเกิดปัญญารู้ธรรมชาติของสรรพสิ่ง	 ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยและละคลายความ

ยึดมั่นในตัวตนลง	 เมื่อคลายจากความยึดมั่นในตัวตนลงก็เป็นอิสระ	 หลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัว	

มีความสุขสูงสุด	 มีไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง	 นี้คือ	 พัฒนาการทางจิตวิญญาณ

สูงสุด	เข้าถึงด้วยปัญญา	ปัญญาที่รู้ว่าตัวเองไม่ใช่ศูนย์กลางของสรรพสิ่ง

	 เมือ่ละความเหน็แก่ตัว	ไม่ยึดมัน่ในตัวตน	จะท�าให้เข้าใจว่า	มนษุย์เป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาติ	

ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนอาศัยพึ่งพิงกัน	 ต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน	 การกระท�าใดของมนุษย์ที่รุนแรง

ท�าลายล้างธรรมชาติ	 ย่อมเป็นผลย้อนกลับก่อเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย	์

ตรงกันข้าม	หากมนุษย์เมตตากรุณา	กระท�าต่อธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์	รักษาย่อมเป็นผลย้อนกลับ

ที่ดีงามท�าให้มนุษย์ด�ารงชีวิตด้วยความสงบสุข	 อุดมสมบูรณ์	 ดังน้ัน	 หากสามารถปฏิบัติสัมมาสมาธิ

จนสามารถพัฒนาจิตถึงขั้นนี้ได้	ความเข้าใจ	ความคิด	ค�าพูด	การกระท�า	การเลี้ยงชีวิต	ความพยายาม

และความระลกึได้	ยิง่เจรญิขึน้เป็นไปในการพฒันาสนบัสนนุซ่ึงกนัและกนั	จนท�าให้สามารถแก้ไขปัญหา

ภาวะโลกร้อนให้บรรเทาลงได้

ข้อเสนอแนะ

	 ควรมีการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่	 สนับสนุนการศึกษาด้านการใช้หลักธรรมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็น

ในการอนุรักษ์	 การปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนเป็นหนึ่งในพลังสะอาด	 ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง

ในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยท่ีดี	 มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 จะช่วยให้เกิดการอนุรักษ์อย่าง

ยั่งยืน	โดยมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินการปลูกฝังจิตส�านึก	และถ่ายทอดความรู้	รวมถึง

เป็นแหล่งพัฒนาและวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
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	 จากเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาพบว่า	 การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนกับการพัฒนาของมนุษย์

เป็นเรื่องที่ควรท�าควบคู่กันไป	ผู้วิจัยจึงเห็นว่า	หากท่านใดจะศึกษาต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้วิจัย

ขอเสนอแนะให้ค้นคว้าต่อไป	ดังนี้

	 1.	การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเพื่อการสร้างจิตส�านึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 2.	การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประยุกต์หลักบริโภคในพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

	 3.	การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประยุกต์อริยมรรคมีองค์	 8	 ประการเพื่อการพัฒนาจิตใจอย่าง

อย่างยั่งยืน
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