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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เรื่อง หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา

เถรวาท เป็นการศกึษาเพือ่เข้าถงึระบบนเิวศวทิยา และระบบความสมัพนัธ์ของนเิวศ ตามแนวทางของหลกั

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อที่สามารถจะน�าไปประยุกต์ใช้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ด�ารงอยู่ในลักษณะ

ประสานสอดคล้องกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มี

ชวีติต่างๆ สิง่มชีวีติในระบบนเิวศวทิยาส่วนมากจะเป็นการอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่เป็นปัจจยัในการเกือ้หนนุ

ของสิ่งมีชีวิตด้วยกัน เพื่อให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้และก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพและชีวภาพที ่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพชืหรอืสตัว์ ทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบนเิวศวทิยา โดยองค์ประกอบของระบบนเิวศจ�าแนก

เป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิต องค์ประกอบ

ของสิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต (2) ผู้บริโภค (3) ผู้ย่อยสลาย โดยการที่ส่วนประกอบของระบบนิเวศท�าให้เกิด

การหมนุเวยีนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิง่มชีวีติ ซึง่ประเภทของระบบนเิวศ จ�าแนก ออกเป็นระบบใหญ่ๆ 

ได้ 3 ประเภท คือ 1 ระบบนิเวศทางบก 2 ระบบนิเวศทางทะเล 3 ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า 

เมื่อศึกษานิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ผลการศึกษาพบว่า พุทธปรัชญาเถรวาท 

เกิดขึ้นกลางธรรมชาติป่าเขาล�าเนาไพร จะเห็นได้จากตลอดพระชนมายุของพระพุทธเจ้า มีความเกี่ยวข้อง

กบัป่าไม้โดยตลอด ต้ังแต่ประสติู ตรสัรูแ้ละปรนิพิพาน ทีก่ลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพรทัง้นัน้ หลกัค�าสอน

ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ก็เป็นความจริงของสิ่งท้ังหลายในธรรมชาติคือ อริยสัจ 4 เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ตาม 

พระองค์ จึงได้ทรงแสดงออกมาในรูปแบบของกฎความเป็นไปของสิ่งท้ังหลาย คือไตรลักษณ์ และกฎของ

เหตปัุจจยั คอืปฏิจจสมปุบาท เมือ่รูแ้จ้งในกฎของธรรมชาตแิล้ว พระพทุธองค์กท็รงปฏบิตัต่ิอธรรมชาตด้ิวย

ความเอือ้เฟ้ือ และในกาลต่อมามพีระภกิษุสาวกมากขึน้ พระพุทธองค์กไ็ด้ทรงบญัญตัพิระวนิยัขึน้เพือ่ให้เป็น

ระเบยีบทีด่ใีนการปฏบิตัขิองหมูค่ณะ และเพือ่ให้อยูร่วมกนักบัธรรมชาตด้ิวยความเอือ้เฟ้ือและกลมกลนืกัน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพุทธปรัชญาเถรวาทกับหลักนิเวศวิทยาพบว่า พุทธปรัชญา

เถรวาทกับหลักนิเวศวิทยามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นหลักความจริง

อันประเสริฐ 4 อย่าง ในธรรมชาติ แล้วแสดงออกมาในรูปแบบของกฎธรรมชาติ 2 ลักษณะ คือกฎความ

เสมอกัน 3 อย่าง ของสังขาร คือ ไตรลักษณ์ และกฎการอาศัยกันเกิดและดับด้วยเหตุด้วยปัจจัย ในปฏิจจ
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สมุปบาท กฎธรรมชาติทั้ง 2 นี้เป็นการยืนยันว่าหลักนิเวศวิทยานั้นมีอยู่แล้วในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะ

เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนนั้นเอง 

ABSTRACT

This research serves the purposes to undergo a critical study on ecology following 

Theravada Buddhist philosophy approach. It focuses on the study of accessing ecological 

systems and relations based on Buddhism’s key teaching that enable human beings to 

coexist with environments sustaining in harmonious coordination by virtue of the relevant 

teachings. 

Outcomes of research findings: Ecology studies interactions of biota and the 

environment, together with non-living and living beings in the ecosystem. Mainly, they live 

in groups, which are beneficial factors of living beings so that they can retain their survival 

and bring about physical developments and biodiversity no matter they are plants or 

animals that live under the ecosystem. Core elements of the ecosystem can be divided 

into two groups, i.e. those of living beings and non-living beings. Elements of the former 

are 1) producers, 2) consumers, and 3) digesters. Elements of ecosystem trigger chains of 

food through living things. Types of ecosystem can be categorized into three main groups, 

i.e. land ecosystem, marine ecosystem and wetland ecosystem. 

Outcomes of research findings in Theravada Buddhist philosophy approach:  

Theravada Buddhist philosophies have originated from the midst of forests and ranges of 

wood. It has been obvious that The Buddha’s entire life has to do with the forests and 

wood, ranging from his birth and enlightenment to his demise. One of the key teachings, 

Four Noble Truths, which the Buddha has enlightened have exposed the truth of things in 

the nature. In order to have others heed his teachings, the Buddha express it in the disguise 

of Three Characteristics and Dependent Origination. Having realized natural laws, the  

Buddha has treated the nature with generosity. Even later, a number of his followers have 

increased, the Buddha legislate on Code of monastic conducts to be the good order of 

groups so that His followers can live together with the mature with generosity and  

harmony. 

The analyses of relations between Theravada Buddhist philosophies and ecosystems 

reveal the following findings. Both Theravada Buddhist philosophies and ecosystems are 

closely related, for what the Buddha has enlightened amid the nature is the Four Noble 

Truths, exposing it in the form of two equal characteristics of natural laws, i.e. three equal 

laws of Three Characteristics and Dependent Origination. Both natural existences have 
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strongly confirmed that the ecosystem prevails in Theravada Buddhist philosophies. These 

two natural laws have strongly confirmed that ecosystem exists in Theravada Buddhist 

philosophies since it has been the solid state of the Buddha’s enlightenment over 2,500 

years.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

นิเวศวิทยาเป็นธรรมชาติที่มีหลากหลายทางชีวภาพ และมีวิถีการด�าเนินชีวิตที่มีแตกต่างกัน  

โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มและพื้นที่ทางระบบนิเวศ เช่น ระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศทางน�้า อยู่ใกล้ตัวเรา 

ระบบนิเวศจ�าแนกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มี

ชีวิต องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต ได้แก่ สิ่งมีชีวิตท่ีสามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเอง เช่น  

พืชสีเขียวทุกชนิด แพลงค์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด (2) ผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้าง

อาหารได้ด้วยตนเอง คือพวกที่ได้รับอาหารจากการกินสิ่งท่ีมีชีวิตอื่นๆ อีกทอดหนึ่ง ได้แก่ พวกสัตว์ต่างๆ 

แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริโภคปฐมภูมิ ผู้บริโภคทุติยภูมิ ผู้บริโภคตติยภูมิ (3) ผู้ย่อยสลาย1 

ในปัจจบุนันีก้ารเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรอย่างรวดเรว็ และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางการ

เกษตรจากระบบเพื่อการยังชีพมาเป็นระบบเพ่ือการค้า ท�าให้พื้นท่ีการเพราะปลูกได้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว

เช่นกัน ทั้งพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ปลูกพืชไร่ เม่ือประชากรเพิ่มมากข้ึนความต้องการอาหารเพิ่มข้ึน  

ความต้องการที่ดินเพื่อท�ากินก็เพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้มีการบุกรุกท�าลายป่าไม้เพื่อแสวงท่ีดินท�ากิน 

เกิดขึ้นทั่วประเทศ2 ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติท�าให้เกิดการขาดความสมดุลของ

ระบบนิเวศวิทยานั้นเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต  

แต่ใช้ทรัพยากรไปในเชิงธุรกิจมากกว่า จึงท�าให้ธรรมชาติถูกท�าลายไปอย่างมากมายความเดือดร้อนจาก 

ภัยธรรมชาติต่างจึงส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวมนุษย์เอง

พุทธปรัชญาเถรวาทมองปัญหานี้ว่า เป็นปัญหาที่เกิดสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ที่เกิดจากความ

โลภที่มีตัณหาความทะยานอยากเป็นต้นเหตุ ตามหลักพุทธปรัชญาการที่ดับปัญหาต่างๆนั้นต้องดับที่เหตุ

ของปัญหา ซ่ึงพทุธปรชัญาเถรวาทสอนวธิแีก้ปัญหาเอาไว้ในหลกั อรยิสจั 43 การศกึษาให้รูใ้ห้เข้าใจในปัญหา

จริงๆ (2) ศึกษาให้รู้อะไรคือต้นเหตุของปัญหา (3) รู้ว่าสภาวะที่ปัญหาหมดไปเป็นอย่างไร (4) ศึกษาหาวิธี

ที่ดีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาให้ละเอียด แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้นอย่างจริงจัง 

1 นิตยา เลาหะจินดา, นิเวศวิทยาพื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2546), 2 92 หน้า. 
2 มั่น เสือสูงเนิน, พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา, (ฉะเชิงเทรา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), 

179 หน้า.
3 ม.มู. 18/300/333.
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จากความส�าคัญและปัญหาทีก่ล่าวมาน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ 

ระบบนิเวศวิทยาและธรรมชาติ เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้

เกดิความรักความหวงแหนในธรรมชาต ิและเป็นไปเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิทัง้ยงัมุ่งศกึษา 

วเิคราะห์ ธรรมชาต ิตามแนวพระพทุธปรชัญาเถรวาท และความส�านกึทางนเิวศทีม่องโลกเป็นองค์รวมและ

มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติเพ่ือให้เห็นคุณค่าทางระบบนิเวศและการแก้ปัญหาขั้นรุนแรงท่ีมี

ต่อระบบนิเวศในยุคปัจจุบัน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาทผู้วิจัยได้ตั้ง

วัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้

2.1 เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยา

2.2 เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3 เพื่อวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของงานวิจัยไว้ดังนี้

3.1  ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิเวศวิทยา

3.2  ศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.3  ศึกษาวิเคราะห์ของหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ท�าการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและมีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

4.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

4.2  เอกสารทีไ่ด้ศึกษาได้แก่พระไตรปิกฎ ฉบบัมหามกฎุราชวทิยาลยั งานวจิยั วทิยานพินธ์ หนงัสอื

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3  รวบรวมข้อมูล เอกสารทุติยภูมิที่เกี่ยวกับคุณค่าของหลักนิเวศวิทยา

4.4  น�าเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์คุณค่าของหลักนิเวศวิทยา

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวไว้ว่า มนษุย์จะมจีติส�านกึต่อการอนรุกัษ์ธรรมชาตไิด้ กต่็อเมือ่

ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทัง้ 4 ด�าเนินไปด้วยด ีโดยทีท่กุส่วนเป็นปัจจยัส่งผลในทางเกือ้กลูกนัและท�าให้

ด�ารงอยู่ด้วยดีด้วยกัน องค์ประกอบทั้ง 4 นั้น คือ

1.  มนษุย์ในฐานะทีเ่ป็นมนุษย์ มุง่ให้การศกึษาและจดัสรรปัจจัยเกือ้หนนุ เพือ่ช่วยให้มชีวีติทีเ่จรญิ

งอกงาม เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มนุษย์ที่ได้มีการพัฒนาในฐานะนี้จะเป็นปัจจัยตัวกระท�าที่ดีที่สุด
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ที่จะช่วยให้ระบบความสัมพันธ์องค์รวมใหญ่บรรลุจุดหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ คือ เป็นทุนหรือปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม  

ก็พึงมีการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ โดยมีสุขภาพดี ขยันอดทน รับผิดชอบ มีความสามารถฯลฯ 

พร้อมที่จะเป็นก�าลังในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จัดสรรให้เก้ือหนุนและน�าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  

การพัฒนามนุษย์นั้นต้องมีความบริบูรณ์ทั้ง 4 ด้านคือ

 ภาวติกาย มกีายทีพ่ฒันาแล้ว หมายถงึการพฒันาทางด้านก�าลงักายและก�าลงัการใช้ คือ รกัษา

สุขภาพให้มีพลานามัยท่ีแข็งแรงอยู่เสมอ สามารถดูแลรูปร่างได้อย่างดี ถูกต้องและเหมาะสม ในเรื่องของ

ก�าลงัการใช้กค็อื เรือ่งปัจจยัสี ่(อาหาร เครือ่งนุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค) ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการอปุโภค

และบริโภค

 ภาวิตศีล ได้รับการอบรม พัฒนาด้านระเบียบวินัย กฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี 

มารยาทต่างๆ ในการครองคน ครองตน ครองงาน และ ครองบ้านเมืองอย่างบริบูรณ์แล้ว นั่นก็คือ  

ส�ารวมระวังในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน การระวังตนเองในการแสดงออก

ไม่ให้ล่วงละเมดิทัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่ทัง้ทางร่างกาย ค�าพดูและการคดิ ด�ารงชวีติด้วยสมัมาชพี และ บรโิภค

ปัจจัยสี่อย่างส�ารวมระวัง ไม่ให้เกินตัว เกินก�าลัง และเกินความถูกต้อง

 ภาวิตจิต ได้รับการพัฒนาอบรมจนเป็นคนท่ีมีจิตใจเยือกเย็น รู้จักปล่อยวาง สะสางปัญหา 

มคีวามอ่อนโยน เมตตาการณุย์ ซือ่สัตย์สจุริต เชือ่ถอืได้ คลอ่งแคลว่ว่องไว กระตอืรอืร้น และ ไมเ่กยีจครา้น

พร้อมท�างานอยู่เสมอ

 ภาวิตปัญญา มีความคิด ทั้ง คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล และ คิดที่ท�าให้เกิดกุศล เป็น

คนมคีวามรู ้ทัง้ รูเ้รือ่ง รูร้อบ รูก้ว้าง รูไ้กล รูไ้ว รูล้กึ รูแ้น่น รูช้ดัเจน รูถ้กูวธิ ีรู้อย่างมรีะเบียบ รูอ้ย่างมเีหตผุล  

รู้เกิดกุศลและหลุดพ้นอวิชชา 

2.  สังคมทุกระบบในสังคมต้องประสานกลมกลืน สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนฐาน 

แห่งความรู้ในความเป็นจริงแห่งกฎธรรมดาอันเดียวกัน

 สร้างบรรยากาศในการไม่เบียดเบียนกัน ไม่ข่มเหงกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน และเอื้อโอกาส

ให้แต่ละบุคคลพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

 วางมาตรการร่วมกัน ป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน และไม่ให้ท�าลายเบียดเบียน

ธรรมชาติแวดล้อม สนับสนุนการกระท�าและกิจกรรมที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจะท�าให้

เศรษฐกจิเจรญิเตบิโต สภาพบ้านเมอืงเรยีบร้อย บรรยากาศด ีสิง่แวดล้อมไม่เน่าเสยี บ้านเมอืงน่าอยูซ่ึง่เป็น

บรรยากาศที่เอื้ออ�านวยให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าถึงชีวิตท่ีดีงามจนเข้าถึงอิสรภาพและสันติสุข

ที่แท้จริง

3.  ธรรมชาติ มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่จะต้องมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกันและ 

มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น เกื้อกูลกันมากขึ้น

 มองธรรมชาตมิค่ีาในตวัเอง มคีวามรืน่รมย์และให้ความสขุแก่มนษุย์ ยิง่ไปกว่านัน้มนษุย์ทีเ่ข้า

สู่วิถีแห่งการพัฒนาจะได้รับประโยชน์จากธรรมชาติโดยใช้เป็นที่พัฒนาชีวิตของคนทุกด้านจนบรรลุความ

สมบูรณ์แห่งจิตใจและปัญญา
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4.  เทคโนโลยีผลิตเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรง ไม่ท�าลายธรรมชาติ 

เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงมีของเสียน้อย ฯลฯ ตลอดจนการ

วางมาตรการบังคับต่างๆและมาตรการทางภาษี เป็นต้น

 ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน คือ ใช้อย่างมีสติและมีโยนิโสมนสิการ มันก็จะเป็นตัวช่วยส่งเสริม 

เกื้อกูล ในการพัฒนามนุษย์และน�าการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่จุดหมาย1

 พระเมธีธรรมาภรณ์ กล่าวว่า พระสงฆ์เป็นสังคมตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในด้านการด�าเนิน

ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ฉันน้อย นอนน้อย แต่ท�างานเพื่อสังคมมากและในขณะเดียวกันก็เป็นการจัด

ระเบยีบสังคมสงฆ์ให้สอด คล้องสมัพนัธ์กบักฎของธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม ดงันัน้ การทีพ่ระสงฆ์ปฏบิตัิ

ตามพระวินัย จึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วย ทั้งปฏิบัติตนให้บรรลุคุณธรรม

ด้วย จึงได้ประโยชน์ทั้งสองทาง

 พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ ได้ให้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่ศาสนาจะพึงปฏิบัติได้คือ 

 1.  ศาสนบุคคล ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติชอบตามหลักพุทธธรรม พระภิกษุจะต้อง

ศึกษาท�าความเข้าใจถึงจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าและพระอริยบุคคลร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าท่ีมีความ

สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ แล้วเลือกสรรมาประยุกต์ปฏิบัติให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 2.  พระภิกษุเข้าปฏิบัติธรรมในป่าจนบรรลุธรรมชั้นสูงสุดแล้วน�าหลักธรรมเหล่านั้นมา

อนุเคราะห์ให้ประชาชนได้รู้ แล้วก็จะเกิดความเลื่อมใสในธรรมะว่าเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ อันเป็นอัน

เดยีวกันกบัธรรมชาติ การเคารพรกัษาธรรมะกค็อื การเคารพรกัษาธรรมชาต ิการเคารพรกัษาดูแลธรรมชาติ

ก็เท่ากับเป็นการดูแลรักษาธรรมะ

 3.  ทั้งวัดป่าและวัดบ้านควรช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ ช่วยปลูกซ่อมแซมตามความเหมาะสม 

ซึ่งเท่ากับเป็นการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น�้า อนุรักษ์ดิน อนุรักษ์อากาศ ไปในตัวด้วย

 4.  พระภิกษุที่ทุ่มเทเพื่อการอนุรักษ์ป่า ควรหันหน้าเข้าหากันแล้วทบทวนว่าวิธีการดังกล่าว

ปฏิบัติแล้วได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ และควรจะปรับปรุงในรูปแบบใดเพื่อความเหมาะสม เพื่อความอยู่รอดของ

สมณเพศและป่า

 5.  การประยกุต์ศาสนพธิเีพือ่การรกัษาป่า นัน่กค็อื การบวชต้นไม้เพือ่เป็นเครือ่งหมายเตอืน

ว่า อย่าตัดต้นไม้ต้นนี้นะ ถ้าตัดแล้วจะเป็นบาป

 6.  วัดควรท�าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในเร่ืองของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในลักษณะต่างๆ เช่น โครงการสร้างป่าชุมชนโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเก็บกล้าไม้และเป็นแม่แบบแห่งการ

สร้างความร่มรื่นโดยการปลูกต้นไม้ต่างๆ ให้ได้มากที่สุดในวันส�าคัญต่างๆ ของชาติ ศาสนา และพระมหา

กษัตริย์

 7.  ควรปลกูฝังจิตส�านกึแห่งความรกัธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้แก่ประชาชนทกุครัง้ทีม่กีาร

แสดงธรรม และอธิบายถึงโทษภัยแห่งความเห็นแก่ตัวที่มีต่อมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสอนให้

ประชาชนมีเมตตา กตัญญู ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะชีวิตของมนุษย์เกิดมาจากส่วนประกอบของ

1 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต), การพฒันาอย่างยัง่ยนื, (กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์โกมลคมีทอง 2540), 254 หน้า.
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ธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วปัจจัยยังชีพทั้งหลายก็ล้วนแต่มาจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ1

 อรรถจกัร์ ได้สรปุถงึการใช้ประวตัศิาสตร์ทางนเิวศวทิยาและสิง่แวดล้อมว่า ใช้ใน 3 ความหมาย 

ด้วยกัน คือ

 1.  การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมโดยตัวของมันเอง

 2.  การศึกษาถงึความเปลีย่นแปลงของระบบนเิวศวทิยาและส่ิงแวดล้อม ท่ีเกดิจากพลงัอ�านาจ

หรือการกระท�าของมนุษย์2

 3.  การศกึษาทีเ่น้นปฏสิมัพันธ์ระหว่างระบบนเิวศกบัสิง่แวดล้อมกบัมนษุย์ทีล้่วนแล้วแต่มอีทิธพิล 

หรือผลกระทบต่อกันและกันและปฏิสัมพันธ์นี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และแต่ละเวลา

 วินัยและบานชื่น ได้กล่าวถึงองค์ของการศึกษานิเวศวิทยาว่าเป็นการศึกษาถึงโครงสร้างและ

ความสัมพันธ์ของธรรมชาติ ใน 4 ระดับ คือ

 1.  สิ่งมีชีวิต การด�ารงชีวิตของสัตว์และพืชโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพว่ามีลักษณะ

เป็นอย่างไร

 2.  ประชากร กลุม่หรือจ�านวนของพชืและสตัว์ชนดิใดชนดิหนึง่ซึง่อาศยัอยูใ่นบรเิวณใดบรเิวณหนึง่

 3.  ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของพืชและสัตว์ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

 4.  ชวีบรเิวณ ความสัมพันธ์ของสิง่มชีีวิตท้ังหลายในทุกระบบนเิวศซึง่จะต้องอาศัยท้ังสิง่มชีีวติ

และไม่มีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและกัน3

 คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา ได้สรุปข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุท่ีเก่ียวข้องกับการ

อนุรักษ์เสนาสนะป่าว่า

  1. การด�าเนินชีวิตของพระ ถูกก�าหนดจากพุทธบัญญัติว่า ให้อาศัยปัจจัย 4 จากผู้อื่นใน

การด�ารงชีวิต เรียกตามภาษาพระว่า “ถือนิสสัย 4” เช่น ด้านท่ีอยู่อาศัยก็ถูกก�าหนดให้อยู่ตามโคนไม ้

(รุกขมูล) ดังนั้นวิถีชีวิตของพระจึงใกล้ชิดและผูกพันกับธรรมชาติป่าไม้มาตั้งแต่แรกบวช

  2. วัตรปฏิบัติในการขัดเกลาตนเองอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็คือ ธุดงควัตร 

13 ที่เกี่ยวข้องกับป่าโดยตรงมีอยู่ 2 ข้อคือรุกขมูลิกังคะถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตรและอรัญญิกังคะ ถือการ

อยู่ป่าเป็นวัตร ป่าเป็นที่อยู่ปฏิบัติขัดเกลาตนเองเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

  3. การอยู่ป่าของพระมีขอบเขตชัดเจน เพราะมีพุทธบัญญัติก�าหนดไว้ไม่ให้พระตัดไม้ที่มี

กรรมสทิธ์ิหรือแม้แต่ท�าลายพชืพนัธ์ุเล็กน้อยกไ็ม่ได้ ดงันัน้การอยูป่่าของพระตามพระวินยั จงึไม่เป็นอนัตราย

ต่อธรรมชาตป่ิาไม้โดยประการทัง้ปวง มแีต่จะช่วยปกป้องอนรุกัษ์ป่าให้คงสภาพความเป็นป่าตามธรรมชาติ

มากที่สุดและช่วยให้ที่นั้นเป็นเขตอภัยทานที่ปลอดภัยส�าหรับสรรพชีวิต

  4. การที่พระเข้าไปอาศัยป่าถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎศีลธรรมที่เกี่ยวกับ

ธรรมชาติ ทั้งในส่วนของศีล คือ การอนุรักษ์สิ่งดีงามของชีวิตและสภาพแวดล้อม และส่วนของคุณธรรมคือ 

ได้สร้างจติส�านกึทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐิ เข้าใจในธรรมชาตชีิวิตและสภาพแวดล้อมว่าเป็นหนึง่เดยีวกนัและองิอาศยั

1 พระมหาจรรยา สทุธฺญิาโณ, พทุธศาสนากบัสิง่แวดล้อม, (กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์ธรรมสภา 2536), 112 หน้า.
2 อรรถจักร์ สตัยานุรักษ์, นเิวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู,้ (กรงุเทพฯ : คบไฟ, พ.ศ. 2545), 251 หน้า. 
3 วนิยั วรีะวฒันานนท์ และบานชืน่ สผัีนผ่อง, การศกึษาสิง่แวดล้อม, (กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร์), 199 หน้า.
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กันและกันเพื่อให้ด�ารงอยู่ ซึ่งทั้งหมดนี้ จัดเป็นการอนุรักษ์ระบบใหญ่ทั้งระบบ ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และ

ให้การสนับสนุนอย่างตรงไปตรงมาที่สุด1

 นิตยา เลาหะจินดา กล่าวว่า โดยความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับการด�ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต  

ถ้าขาดองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนี้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศก็ไม่สามารถอยู่ได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1)  อนินทรีย์สาร เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบที่เป็นแร่ธาตุพื้นฐานของสิ่งมี

ชวิีต เพ่ือน�าไปใช้สร้างเนือ้เยือ่และอวยัวะต่างๆ  เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ น�า้ ออกซเิจน 

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ในรูปของสารละลาย  สิ่งมีชีวิตสามารถน�าไปใช้ได้ทันที

 2)  อินทรียสาร เป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น คาร์โบโฮเดรต โปรตีน ฮิวมัส เป็นต้น เกิดจาก

การเน่าเปื่อยผุพังของสิ่งมีชีวิต โดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ท�าให้กลายเป็นธาตุอาหารของพืชอีกครั้ง

 3)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเค็มและ

ความชื้น เป็นต้น สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ท�าให้การด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นแตกต่างกัน 

ออกไป

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1  ท�าให้เข้าใจถึงหลักของนิเวศวิทยา

6.2  ท�าให้เข้าใจถึงหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

6.3  ท�าให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า นิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มี

ชวีติต่างๆ ส่ิงมชีวีติในระบบนเิวศวทิยาส่วนมากจะเป็นการอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่เป็นปัจจยัในการเกือ้หนนุ

ของส่ิงมชีวีติด้วยกนั เพือ่ให้ด�ารงชวิีตอยูไ่ด้และก่อให้เกดิการพฒันาทางด้านกายภาพและชวีภาพท่ีหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศวิทยา โดยองค์ประกอบของระบบนิเวศจ�าแนกเป็น  

2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิต องค์ประกอบของ

สิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่สมารถผลิตอาหารได้ตัวเอง เช่น พืชสีเขียวทุกชนิด แพลงค์ตอนพืช 

และแบคทีเรียบางชนิด (2) ผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ คือพวกที่ได้รับอาหาร

จากการกินสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ อีกทอดหนึ่งได้แก่ พวกสัตว์ต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริโภคปฐมภูมิ  

ผู้บริโภคทุติยภูมิ ผู้บริโภคตติยภูมิ (3) ผู้ย่อยสลาย ได้แก่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สร้างอาหารเองไม่ได้ จะท�า

หน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วในรูปของสารประกอบโมเลกุลใหญ่ จนกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก 

ระบบนิเวศ มีคุณสมบัติที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ มีกลไกในการปรับสภาวะตนเองเพื่อให้อยู่ในสภาวะ

สมดลุ โดยการทีส่่วนประกอบของระบบนเิวศท�าให้เกดิการหมนุเวยีนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิง่มชีวีติ

ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายนั่นเอง ประเภทของระบบนิเวศ จ�าแนก ออกเป็นระบบใหญ่ๆ ได้ 

1 คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, พระกับป่าที่หายไป, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 

2535), 50 หน้า. 
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3 ประเภท คือ 1 ระบบนิเวศทางบก 2 ระบบนิเวศทางทะเล 3 ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า ความสัมพันธ์ของ 

สิ่งมีชีวิตและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน แบ่งได้ 3 พวก คือ 

1.ลมฟ้าอากาศ 2.ดนิ 3.ภมูปิระเทศ 4. สิง่มีชวิีต การถ่ายทอดพลงังานในรปูอาหารจากผูผ้ลติสูผู่บ้รโิภคเป็น

ทอดๆ คือ สายโซ่อาหารและทุกๆ จุดที่มีการถ่ายทอดพลังงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานสะสม  

ซึง่ส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นความร้อน ดังน้ันช่วงการถ่ายทอดพลงังานจงจะต้องจ�ากดัลงเพยีง 4 หรอื 5 ขัน้เท่านัน้ 

ถ้าสายโซ่อาหารยิง่สัน้เท่าไร หรอืยิง่ใกล้ผูผ้ลติมาก สิง่มชีวีติทัง้หลายในระบบนเิวศ มคีวามสมัพนัธ์และหน้าที่

เฉพาะอย่างกล่าวคือต่างฝ่ายต่างก็มีหน้าที่เฉพาะตนสามารถแบ่งหน้าที่ตามลักษณะได้ดังนี้ 1. ผู้ผลิต  

2. ผู้บริโภค 3. ผู้ย่อยสลาย 

หลกันเิวศวทิยาตามแนวทางพทุธปรชัญาเถรวาท ผลการศกึษาพบว่า พทุธปรชัญาเถรวาท เกดิขึน้

กลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพร จะเหน็ได้จาก ตลอดพระชนมายุของพระพทุธเจ้า ศาสดาของพระพทุธศาสนา 

นั้นมีความเกี่ยวข้องกับป่าไม้โดยตลอด และท่ีส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่พระพุทธองค์ได้บรรลุธรรม 

ทีเ่ป็นจดุมงุหมายสงูสดุของพระองค์กเ็พราะสภาพแวดล้อมอนัเงยีบสงบกลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพรนัน้

เอง หลงัจากพระองค์ทรงตรสัรูธ้รรมประเสรฐิแล้วกท็รงมพีระมหากรณุาต่อมนษุย์ด้วยการออกสัง่สอนธรรม

และแนะน�าวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้และปฏิบัติตามและบรรลุธรรมตามพระองค์ ทั้งยังอนุเคราะห์ต่อสัตว์

เดรัจฉานทัง้หลาย รวมทัง้สิง่มชีวีติชนดิอืน่ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรอืพชื น�า้กบัพระพทุธเจ้ามคีวามเกือ้หนนุกนั

มาตัง้แต่ยงัไม่ได้ตรสัรู ้ตัง้แต่การอธษิฐานเพศเป็นนกับวชจนพระองค์ได้ตรสัรู้เป็นพระพทุธเจ้า น�า้กเ็ป็นเหตุ

ปัจจัยหน่ึงที่ธรรมให้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ ถ้าไม่มีน�้าดื่มน�้าใช้ก็เป็นเรื่องอยากในการท่ีจะตรัสรู้ในครั้งนั้น 

พระพุทธเจ้าได้ให้ความส�าคัญกับดินเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากท่ีพระองค์ทรงห้ามไม่ให้พระ

โมคคัลลานะไม่ให้พลิกแผ่นดินเพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ท่ีอยู่ในพ้ืนดิน ท้ังดินยังเป็นท่ีเกิดข้ึนของ

สิ่งต่างด้วย

หลักพุทธธรรมทั้ง 2 หลัก คือ ไตรลักษณ์กับปฏิจจสมุปบาท คือ หลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ

เป็นไปโดยธรรมชาติและการเกดิขึน้ของสิง่ท้ังหลาย โดยไตรลกัษณ์ แสดงกฎธรรมชาตขิองสิง่ทัง้หลายทีต้่อง

เป็นไปตามลักษณะ 3 ประการนี้ คือ อนิจจตา ความไม่เที่ยงทุกขตา ความเป็นทุกข์แห่งสังขาร และอนัตตตา 

ความไม่มตีวัตนทีเ่ทีย่งแท้ ส่วนปฏิจจสมปุปบาท เป็นหลกัธรรมทีแ่สดงให้เหน็ถงึการเกดิขึน้ของสิง่ทัง้หลาย

ตามธรรมชาติเพราะมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้น ยกเว้นพระนิพพานที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัย 

ปรุงแต่งให้เกิดขึ้น

พระวินัยกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาสรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้เกื้อกูลต่อ

ธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนกันเอง รวมไปถึงไม่ให้มนุษย์

เบียนสัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย เช่น โกสิยสิกขาบทที่ 2,3,4 สิกขาบท ที่เกี่ยวกับการท�าผ้ารองนั่ง 

ผสมใยไหม ปฐวีขณนสิกขาบท สิกขาบท เกี่ยวกับการขุดดิน ภูตคามสิกขาบท สิกขาบท เกี่ยวกับการตัด

ต้นไม้ สัปปานกสิกขาบท สิกขาบทเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เป็นต้น ซึ่งสิกขาบทต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์ทรง

บัญญัติขึ้นเพ่ือให้เป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่ดีงามของภิกษุและเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติไว้ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมค้นหาความจริงของชีวิตตามพระพุทธองค์และ

พระอริยสาวกทั้งหลายของเหล่าพระภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลาย
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จากการวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ตามหัวข้อต่างๆ ผลการวิเคราะห์ 

พบว่า พุทธปรัชญาเถรวาทกับหลักนิเวศวิทยานั้นเป็นความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง หรือกล่าวได้ว่า 

พุทธปรัชญาเถรวาเป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาล�าเนาไพร เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์กลางป่าในต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม สิ่งท่ีพระพุทธองค์ตรัสรู้คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 

อย่าง ได้แก่ ทกุข์ เหตขุองทกุข์ สภาพทีท่กุข์หมดไป และหนทางไปสูค่วามดบัทกุข์ เพือ่ให้ผูอ้ืน่ได้รูต้ามง่ายขึน้ 

พระองค์จึงทรงแสดงออกมาในรูปแบบของกฎธรรมชาติในสองลักษณะ การอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วย

ปัจจยัตามหลกัปฏิจจสมปุบาท และลกัษณะทีเ่สมอกนัของสิง่ทัง้หลายหรอืสามญัลกัษณะของสิง่ทัง้หลายใน

กฎไตรลักษณ์ ซึ่งหลักปฏิจจสมุบาทเป็นการกล่าวถึงกระบวนการของสภาวธรรมท่ีอาศัยกันแล้วเกิดข้ึน 

ในใจของมนุษย์เพ่ือขวางกั้นไม่ให้มนุษย์ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตได้ ส่ิงนั้นเรียกว่ากิเลสตัณหานั้นเอง 

กฎธรรมชาตทิัง้สองนีเ้ป็นกฎธรรมชาตทิีม่อียูแ่ล้วถงึไม่มใีครค้นพบมนั เมือ่พระพทุธองค์ค้นพบแล้วจงึน�ามา

สอนมาเปิดเผยและเน้นทีจ่ะอธบิายถงึกระบวนธรรมชาตขิองมนษุย์ เพือ่ให้มนษุย์เขาใจแล้วปฏบิตัติามจนรู้

แจ้งและเข้าถงึจดุหมายสงูสดุของมนษุย์ได้ ในยคุสมยัต่อมาเทคโนโลยมีคีวามทนัสมยัขึน้จงึท�าให้มกีารศกึษา

และค้นพบวงจรของธรรมชาติที่เรียกว่านิเวศวิทยานี้ ซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเมื่อ 

2500 กว่าปีที่แล้ว

พระวินัยของพุทะปรัชญาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้ึนมาเพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนให้พระภิกษุ

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปในแนวทางเดียวกันเพื่อความสงบสุขของหมู่คณะประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็เพื่อ

รักษาความสมดุลของธรรมชาติเอาไว้ เพื่อประโยชน์ความสุขของของมวลมนุษย์ และรักษาความสมบูรณ์

ของป่าเขาล�าเนาไพรเอาไว้เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ปัญหาการขาดความสมดุลของระบบนิเวศวิทยานั้น เกิดขึ้นเพราะการเพิ่มจ�านวนประชากร  

จงึท�าให้ความต้องความต้องการปัจจยัการด�ารงชวีติพืน้ฐานของมนษุย์เพ่ิมมากข้ึนตาม ประการที ่2 เกดิจาก

การความต้องการใช้ปัจจัยเครื่องครองชีพเกินความต้องการพื้นฐาน แต่มีการผลิตสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อการ

ค้าขายจึงส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และผลเสียนั้นจึงย้อนกลับมาสู่มนุษย์ ตามหลักพุทธปรัชญา 

กล่าวว่าต้นตอของปัญหาจริงอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ท่ีมีความอยากตามอ�านาจกิเลสมากข้ึน แนวทางแก้ไข

ปัญหาของพทุธปรชัญาเถรวาท คอื ให้ท�าความเข้าใจปัญญาให้เข้าใจอย่างแท้จรงิ ว่ามนัเกดิจากสาเหตอุะไร  

ถ้าไม่มีปัญหาแล้วสังคมจะเป็นอย่างไร วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องคืออะไร แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้นอย่าง 

ถูกต้อง กล่าวคือพุทธปรัชญาเสนอวิธีแก้ไขปัญหาตามหลักความจริงอันประเสริฐ คืออริยสัจ 4 นั้นเอง

8.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการทีไ่ด้ศกึษาวเิคราะห์หลกันเิวศวทิยาตามแนวพทุธปรชัญา ท�าให้ผูว้จิยัได้เหน็ถึงความส�าคัญ

และเข้าใจถงึความสมัพนัธ์กนัของระบบนเิวศและหลกัค�าสอนในทางพทุธปรชัญามากขึน้ ผูวิ้จยัจงึมแีนวคดิ

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการให้หน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับป่าไม้ ดินและแหล่งน�้าในระดับ

อ�าเภอ จัดโครงการขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศวิทยาในธรรมชาติ ช้ีแจงเก่ียวกับการอาศัยกัน

ของระบบนิเวศให้ประชาชนได้เข้าใจถึงผลดีของการมีธรรมชาติป่าเขาท่ีสมบูรณ์ และผลเสียจากการตัดไม้



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 281

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ท�าลายป่า จากนั้นก็รณรงให้ประชาชนปลูกป่าและปลูกจิตส�านึกในการรักและหวงแหนป่าไม้อย่างจริงจัง

ซึ่งที่กล่าวมานี้หน่วยงานทางราชการต้องอาศัยคณะสงฆ์ คือขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ เพื่อให้

พระสงฆ์ใช้หลักธรรมในทางพุทธปรัชญาเถรวาท อบรมและโน้มน้าวจิตใจประชาชนก่อน หลังจากนั้นก็ใช้

หลักจารีตประเพณีต่างๆในทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าไม้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนามี

ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น 

ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อระบบนิเวศ

ศึกษาวิเคราะห์หลักค�าสอนพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
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10.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  

ที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

กราบขอบพระคุณ พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร, (ดร.) ที่เมตตาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้

ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาและตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 

เจริญพรขอบคุณ (ดร), สฤษฎ์ แพงทรัพย์ ที่เมตตาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้

ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาและตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย
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