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วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เรื่อง หลักนิเวศวิทยาตามแนว พุทธปรัชญา
เถรวาท เป็นการศึกษาเพื่อเข้าถึงระบบนิเวศวิทยา และระบบความสัมพันธ์ของนิเวศ ตามแนวทางของ
หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อที่สามารถจะน�ำไปประยุกต์ใช้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ด�ำรงอยู่ใน
ลักษณะประสานสอดคล้องกัน
ผลการวิจัย พบว่า นิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มี
ชีวติ ต่างๆ สิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศวิทยาส่วนมากจะเป็นการอยูร่ วมกันเป็นกลุม่ ซึง่ เป็นปัจจัยในการเกือ้ หนุน
ของสิ่งมีชีวิตด้วยกัน เพื่อให้ด�ำรงชีวิตอยู่ได้และก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพและชีวภาพที่
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นพืชหรือสัตว์ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ระบบนิเวศวิทยา โดยองค์ประกอบของระบบนิเวศจ�ำแนกเป็น
2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตองค์ประกอบของ
สิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต (2) ผู้บริโภค (3) ผู้ย่อยสลาย โดยการที่ส่วนประกอบของระบบนิเวศท�ำให้เกิดการ
หมุนเวียนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิ่งมีชีวิต ซึ่งประเภทของระบบนิเวศ จ�ำแนก ออกเป็นระบบใหญ่ๆ
ได้ 3 ประเภท คือ 1 ระบบนิเวศทางบก 2 ระบบนิเวศทางทะเล 3 ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้ำ
เมื่อศึกษานิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ผลการศึกษาพบว่า พุทธปรัชญาเถรวาท
เกิดขึ้นกลางธรรมชาติป่าเขาล�ำเนาไพร จะเห็นได้จากตลอดพระชนมายุของพระพุทธเจ้า มีความเกี่ยวข้อง
กับป่าไม้โดยตลอด ตัง้ แต่ประสูติ ตรัสรูแ้ ละปรินพิ พาน ทีก่ ลางธรรมชาติปา่ เขาล�ำเนาไพรทัง้ นัน้ หลักค�ำสอน
ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ก็เป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติคือ อริยสัจ 4 เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ตาม
พระองค์จงึ ได้ทรงแสดงออกมาในรูปแบบของกฎความเป็นไปของสิง่ ทัง้ หลาย คือไตรลักษณ์ และกฎของเหตุ
ปัจจัย คือปฏิจจสมุปบาท เมือ่ รูแ้ จ้งในกฎของธรรมชาติแล้ว พระพุทธองค์กท็ รงปฏิบตั ติ อ่ ธรรมชาติดว้ ยความ
เอื้อเฟื้อ และในกาลต่อมามีพระภิกษุสาวกมากขึ้น พระพุทธองค์ก็ได้ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพื่อให้เป็น
ระเบียบทีด่ ใี นการปฏิบตั ขิ องหมูค่ ณะ และเพือ่ ให้อยูร่ วมกันกับธรรมชาติดว้ ยความเอือ้ เฟือ้ และกลมกลืนกัน
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพุทธปรัชญาเถรวาทกับหลักนิเวศวิทยาพบว่า พุทธปรัชญาเถรวาท
กับหลักนิเวศวิทยามีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรูเ้ ป็นหลักความจริงอันประเสริฐ
1
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4 อย่าง ในธรรมชาติแล้วแสดงออกมาในรูปแบบของกฎธรรมชาติ 2 ลักษณะ คือกฎความเสมอกัน 3 อย่าง
ของสังขาร คือ ไตรลักษณ์ และกฎการอาศัยกันเกิดและดับด้วยเหตุดว้ ยปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท กฎธรรมชาติ
ทั้ง 2 นี้เป็นการยืนยันว่าหลักนิเวศวิทยานั้นมีอยู่แล้วในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะเป็นสิ่งที่พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อ 2500 กว่าปีก่อนนั้นเอง
ค�ำส�ำคัญ: 1.นิเวศวิทยา 2.พุทธปรัชญาเถรวาท
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 originatedfrom 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 ecosystemsare
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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 ofThree Characteristics and Dependent Origination.Both natural existences have
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.
Keywords : 1.Ecology 2.Theravada Buddhist Philosophy
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
นิเวศวิทยาเป็นธรรมชาติที่มีหลากหลายทางชีวภาพ และมีวิถีการด�ำเนินชีวิตที่มีแตกต่างกัน
โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มและพื้นที่ทางระบบนิเวศ เช่น ระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศทางน�้ำ อยู่ใกล้ตัวเรา
ระบบนิเวศจ�ำแนกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่ง
ไม่มีชีวิต องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเอง เช่น
พืชสีเขียวทุกชนิด แพลงค์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด (2) ผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้าง
อาหารได้ด้วยตนเอง คือพวกที่ได้รับอาหารจากการกินสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ อีกทอดหนึ่ง ได้แก่ พวกสัตว์ต่างๆ
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริโภคปฐมภูมิ ผู้บริโภคทุติยภูมิ ผู้บริโภคตติยภูมิ (3) ผู้ย่อยสลาย1
ในปัจจุบนั นีก้ ารเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางการ
เกษตรจากระบบเพื่อการยังชีพมาเป็นระบบเพื่อการค้า ท�ำให้พื้นที่การเพราะปลูกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เช่นกัน ทั้งพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ปลูกพืชไร่ เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น
ความต้องการที่ดินเพื่อท�ำกินก็เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้มีการบุกรุกท�ำลายป่าไม้เพื่อแสวงที่ดินท�ำกินเกิดขึ้น
ทั่วประเทศ2 ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ ท�ำให้เกิดการขาดความสมดุลของระบบ
นิเวศวิทยานั้นเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินความจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต แต่ใช้
ทรัพยากรไปในเชิงธุรกิจมากกว่า จึงท�ำให้ธรรมชาติถูกท�ำลายไปอย่างมากมาย ความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติต่างจึงส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวมนุษย์เอง
พุทธปรัชญาเถรวาทมองปัญหานี้ว่า เป็นปัญหาที่เกิดสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ที่เกิดจากความ
โลภที่มีตัณหาความทะยานอยากเป็นต้นเหตุ ตามหลักพุทธปรัชญาการที่ดับปัญหาต่างๆ นั้นต้องดับที่เหตุ
ของปัญหา ซึง่ พุทธปรัชญาเถรวาทสอนวิธแี ก้ปญ
ั หาเอาไว้ในหลัก อริยสัจ 43 การศึกษาให้รใู้ ห้เข้าใจในปัญหา
นิตยา เลาหะจินดา, นิเวศวิทยาพื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2546), 2 92 หน้า.
2
มั่น เสือสูงเนิน, พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา, (ฉะเชิงเทรา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552),
179 หน้า.
3
ม.มู. 18/300/333.
1
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จริงๆ (2) ศึกษาให้รู้อะไรคือต้นเหตุของปัญหา (3) รู้ว่าสภาวะที่ปัญหาหมดไปเป็นอย่างไร (4) ศึกษาหา
วิธีที่ดีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาให้ละเอียด แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้นอย่างจริงจัง
จากความส�ำคัญและปัญหาทีก่ ล่าวมานี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ระบบนิเวศวิทยาและธรรมชาติ เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
เกิดความรักความหวงแหนในธรรมชาติ และเป็นไปเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทางธรรมชาติ ทัง้ ยังมุง่ ศึกษา
วิเคราะห์ ธรรมชาติ ตามแนวพระพุทธปรัชญาเถรวาท และความส�ำนึกทางนิเวศทีม่ องโลกเป็นองค์รวมและ
มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติ เพื่อให้เห็นคุณค่าทางระบบนิเวศและการแก้ปัญหาขั้นรุนแรง
ที่มีต่อระบบนิเวศในยุคปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัย
ได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยา
2.2 เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
2.3 เพื่อวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
3.1 ท�ำให้เข้าใจถึงหลักของนิเวศวิทยา
3.2 ท�ำให้เข้าใจถึงหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
3.3 ท�ำให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ท�ำการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
4.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
4.2 เอกสารทีไ่ ด้ศกึ ษาได้แก่ พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย งานวิจยั วิทยานิพนธ์ หนังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.3 รวบรวมข้อมูล เอกสารทุติยภูมิที่เกี่ยวกับคุณค่าของหลักนิเวศวิทยา
4.4 น�ำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์คุณค่าของหลักนิเวศวิทยา
5. ผลการวิจัย
นิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างๆ สิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศวิทยา ส่วนมากจะเป็นการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนของสิ่งมีชีวิตด้วย
กัน เพื่อให้ด�ำรงชีวิตอยู่ได้และก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพและชีวภาพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
พืชหรือสัตว์ ที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศวิทยา โดยองค์ประกอบของระบบนิเวศจ�ำแนกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ
14
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คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต
ได้แก่ สิง่ มีชวี ติ ทีส่ มารถผลิตอาหารได้ตวั เอง เช่น พืชสีเขียวทุกชนิด แพลงค์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด
(2) ผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ คือพวกที่ได้รับอาหารจากการกินสิ่งที่มีชีวิต
อืน่ ๆ อีกทอดหนึง่ ได้แก่ พวกสัตว์ตา่ ง ๆ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ผูบ้ ริโภคปฐมภูมิ ผูบ้ ริโภคทุตยิ ภูมิ ผูบ้ ริโภค
ตติยภูมิ (3) ผูย้ อ่ ยสลาย ได้แก่ สิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กทีส่ ร้างอาหารเองไม่ได้ จะท�ำหน้าทีย่ อ่ ยสลายซากสิง่ มีชวี ติ
ที่ตายแล้วในรูปของสารประกอบโมเลกุลใหญ่ จนกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ระบบนิเวศ มีคุณสมบัติที่
ส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือ มีกลไกในการปรับสภาวะตนเองเพือ่ ให้อยูใ่ นสภาวะสมดุล โดยการทีส่ ว่ นประกอบ
ของระบบนิเวศ ท�ำให้เกิดการหมุนเวียนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิง่ มีชวี ติ ซึง่ ได้แก่ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค และ
ผู้ย่อยสลายนั่นเอง ประเภทของระบบนิเวศ จ�ำแนก ออกเป็นระบบใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1 ระบบนิเวศ
ทางบก 2 ระบบนิเวศทางทะเล 3 ระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ และการถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ ต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน แบ่งได้ 3 พวกคือ 1.ลมฟ้าอากาศ 2.ดิน 3.ภูมปิ ระเทศ
4. สิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงานในรูปอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเป็นทอดๆ คือ สายโซ่อาหารและทุกๆ
จุดที่มีการถ่ายทอดพลังงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานสะสม ซึ่งส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นความร้อน
ดังนั้นช่วงการถ่ายทอดพลังงานจงจะต้องจ�ำกัดลงเพียง 4 หรือ 5 ขั้นเท่านั้น ถ้าสายโซ่อาหารยิ่งสั้นเท่าไร
หรือยิ่งใกล้ผู้ผลิตมาก สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์และหน้าที่เฉพาะอย่าง กล่าวคือต่าง
ฝ่ายต่างก็มีหน้าที่เฉพาะตนสามารถแบ่งหน้าที่ตามลักษณะได้ดังนี้ 1. ผู้ผลิต 2. ผู้บริโภค 3. ผู้ย่อยสลาย
หลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ผลการศึกษาพบว่า พุทธปรัชญาเถรวาท เกิดขึน้
กลางธรรมชาติปา่ เขาล�ำเนาไพร จะเห็นได้จาก ตลอดพระชนมายุของพระพุทธเจ้า ศาสดาของพระพุทธศาสนานัน้
มีความเกี่ยวข้องกับป่าไม้โดยตลอด และที่ส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ การที่พระพุทธองค์ได้บรรลุธรรม
ทีเ่ ป็นจุดมุงหมายสูงสุดของพระองค์ ก็เพราะสภาพแวดล้อมอันเงียบสงบกลางธรรมชาติปา่ เขาล�ำเนาไพรนัน้ เอง
หลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมประเสริฐแล้ว ก็ทรงมีพระมหากรุณาต่อมนุษย์ด้วยการออกสั่งสอนธรรม
และแนะน�ำวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้และปฏิบัติตามและบรรลุธรรมตามพระองค์ ทั้งยังอนุเคราะห์ต่อสัตว์
เดรัจฉานทัง้ หลาย รวมทัง้ สิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ ไม่วา่ จะเป็นต้นไม้หรือพืช น�ำ้ กับพระพุทธเจ้ามีความเกือ้ หนุนกัน
มาตัง้ แต่ยงั ไม่ได้ตรัสรู้ ตัง้ แต่การอธิษฐานเพศเป็นนักบวช จนพระองค์ได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า น�ำ้ ก็เป็นเหตุ
ปัจจัยหนึ่งที่ธรรมให้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ ถ้าไม่มีน�้ำดื่มน�้ำใช้ก็เป็นเรื่องยากในการที่จะตรัสรู้ในครั้งนั้น
พระพุทธเจ้าได้ให้ความส�ำคัญกับดินเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากที่พระองค์ทรงห้ามไม่ให้
พระโมคคัลลานะไม่ให้พลิกแผ่นดิน เพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่อยู่ในพื้นดิน ทั้งดินยังเป็นที่เกิดขึ้น
ของสิ่งต่างๆ ด้วย
หลักพุทธธรรมทั้ง 2 หลัก คือ ไตรลักษณ์กับปฏิจจสมุปบาท คือ หลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปโดยธรรมชาติและการเกิดขึน้ ของสิง่ ทัง้ หลาย โดยไตรลักษณ์ แสดงกฎธรรมชาติของสิง่ ทัง้ หลายทีต่ อ้ ง
เป็นไปตามลักษณะ 3 ประการนี้ คือ อนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา ความเป็นทุกข์แห่งสังขาร และอนัตตตา
ความไม่มตี วั ตนทีเ่ ทีย่ ง แท้สว่ นปฏิจจสมุปปบาท เป็นหลักธรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเกิดขึน้ ของสิง่ ทัง้ หลาย
ตามธรรมชาติ เพราะมีเหตุมปี จั จัยปรุงแต่งให้เกิดขึน้ ยกเว้นพระนิพพานทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่มเี หตุปจั จัยปรุงแต่ง
ให้เกิดขึ้น
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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พระวินัยกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา สรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้เกื้อกูลต่อ
ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนกันเอง รวมไปถึงไม่ให้มนุษย์
เบียดเบียนสัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย เช่น โกสิยสิกขาบทที่ 2,3,4 สิกขาบทที่เกี่ยวกับการท�ำ
ผ้ารองนัง่ ผสมใยไหม ปฐวีขณนสิกขาบทสิกขาบทเกีย่ วกับการขุดดิน ภูตคามสิกขาบทสิกขาบทเกีย่ วกับการ
ตัดต้นไม้ สัปปานกสิกขาบทสิกขาบทเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เป็นต้น ซึ่งสิกขาบทต่างๆ เหล่านี้พระพุทธองค์
ทรงบัญญัติขึ้นเพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่ดีงามของภิกษุและเพื่อรักษาความสมบูรณ์
ของธรรมชาติไว้ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมค้นหาความจริงของชีวิตตามพระพุทธองค์
และพระอริยสาวกทั้งหลายของเหล่าพระภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลาย
จากการวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ตามหัวข้อต่างๆ ผลการวิเคราะห์
พบว่า พุทธปรัชญาเถรวาทกับหลักนิเวศวิทยานั้นเป็นความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง หรือกล่าวได้ว่า
พุทธปรัชญาเถรวาเป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาล�ำเนาไพร เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์กลางป่าในต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคม สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้คือ ความจริงอันประเสริฐ 4
อย่าง ได้แก่ ทุกข์ เหตุของทุกข์ สภาพทีท่ กุ ข์หมดไป และหนทางไปสูค่ วามดับทุกข์ เพือ่ ให้ผอู้ นื่ ได้รตู้ ามง่ายขึน้
พระองค์จึงทรงแสดงออกมาในรูปแบบของกฎธรรมชาติในสองลักษณะ การอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วย
ปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท และลักษณะที่เสมอกันของสิ่งทั้งหลาย หรือสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย
ในกฎไตรลักษณ์ ซึ่งหลักปฏิจจสมุบาทเป็นการกล่าวถึงกระบวนการของสภาวธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น
ในใจของมนุษย์ เพือ่ ขวางกัน้ ไม่ให้มนุษย์ไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายสูงสุดของชีวติ ได้ สิง่ นัน้ เรียกว่า กิเลสตัณหานัน้ เอง
กฎธรรมชาติทงั้ สองนีเ้ ป็นกฎธรรมชาติทมี่ อี ยูแ่ ล้วถึงไม่มใี ครค้นพบมัน เมือ่ พระพุทธองค์คน้ พบแล้วจึงน�ำมา
สอนมาเปิดเผยและเน้นทีจ่ ะอธิบายถึงกระบวนธรรมชาติของมนุษย์ เพือ่ ให้มนุษย์เขาใจแล้วปฏิบตั ติ ามจนรู้
แจ้งและเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของมนุษย์ได้ ในยุคสมัยต่อมาเทคโนโลยีมคี วามทันสมัยขึน้ จึงท�ำให้มกี ารศึกษา
และค้นพบวงจรของธรรมชาติที่เรียกว่านิเวศวิทยานี้ ซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเมื่อ
2500 กว่าปีที่แล้ว
พระวินัยของพุทธปรัชญาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนให้พระภิกษุ
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบไปในแนวทางเดียวกัน เพือ่ ความสงบสุขของหมูค่ ณะประการหนึง่ อีกประการหนึง่ ก็เพือ่
รักษาความสมดุลของธรรมชาติเอาไว้ เพื่อประโยชน์ความสุขของของมวลมนุษย์ และรักษาความสมบูรณ์
ของป่าเขาล�ำเนาไพรเอาไว้ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
ปัญหาการขาดความสมดุลของระบบนิเวศวิทยานั้น เกิดขึ้นเพราะการเพิ่มจ�ำนวนประชากร
จึงท�ำให้ความต้องความต้องการปัจจัยการด�ำรงชีวติ พืน้ ฐานของมนุษย์เพิม่ มากขึน้ ตาม ประการที่ 2 เกิดจาก
การความต้องการใช้ปัจจัยเครื่องครองชีพเกินความต้องการพื้นฐาน แต่มีการผลิตสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อการ
ค้าขายจึงส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และผลเสียนั้นจึงย้อนกลับมาสู่มนุษย์ ตามหลักพุทธปรัชญา
กล่าวว่าต้นตอของปัญหาจริงอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ที่มีความอยากตามอ�ำนาจกิเลสมากขึ้น แนวทางแก้ไข
ปัญหาของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ ให้ทำ� ความเข้าใจปัญญาให้เข้าใจอย่างแท้จริง ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
ถ้าไม่มีปัญหาแล้วสังคมจะเป็นอย่างไร วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องคืออะไร แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้น
อย่างถูกต้อง กล่าวคือ พุทธปรัชญาเสนอวิธแี ก้ไขปัญหาตามหลักความจริงอันประเสริฐ คืออริยสัจ 4 นัน้ เอง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการที่ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา ท�ำให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงความ
ส�ำคัญและเข้าใจถึงความสัมพันธ์กันของระบบนิเวศและหลักค�ำสอนในทางพุทธปรัชญามากขึ้น ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ดินและแหล่งน�้ำใน
ระดับอ�ำเภอ จัดโครงการขึน้ มาเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับระบบนิเวศวิทยาในธรรมชาติ ชีแ้ จงเกีย่ วกับการอาศัย
กันของระบบนิเวศให้ประชาชนได้เข้าใจถึงผลดีของการมีธรรมชาติป่าเขาที่สมบูรณ์ และผลเสียจากการ
ตัดไม้ทำ� ลายป่า จากนัน้ ก็รณรงค์ให้ประชาชนปลูกป่าและปลูกจิตส�ำนึกในการรักและหวงแหนป่าไม้อย่างจริงจัง
ซึ่งที่กล่าวมานี้หน่วยงานทางราชการต้องอาศัยคณะสงฆ์ คือขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์
เพือ่ ให้พระสงฆ์ใช้หลักธรรมในทางพุทธปรัชญาเถรวาท อบรมและโน้มน้าวจิตใจประชาชนก่อน หลังจากนัน้
ก็ใช้หลักจารีตประเพณีต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าไม้
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนามี
ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมากมาย เช่น ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อระบบนิเวศ และศึกษา
วิเคราะห์หลักค�ำสอนพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
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8. ค�ำขอบคุณ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำเป็นอย่างดีมาโดยตลอด กราบขอบพระคุณ พระใกล้รงุ่ ปญฺญาวชิโร, (ดร.) ทีเ่ มตตาเป็นอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทไี่ ด้ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษาและตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผวู้ จิ ยั เจริญพร
ขอบคุณ (ดร), สฤษฎ์ แพงทรัพย์ ที่เมตตาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ
ค�ำปรึกษาและตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย กราบขอบพระคุณ พระครูปริยัติธรรมวัตร, (ดร.)
ที่มีจิตเมตตาให้ค�ำปรึกษาในการท�ำวิทยานิพนธ์และค�ำแนะน�ำ กราบขอบพระคุณ พระชัยยะ โกมโล
ที่มีเมตตาสงเคราะห์ ช่วยเหลือเรื่องเอกสาร และในการจัดท�ำงานวิทยานิพนธ์ ให้ส�ำเร็จลงได้ด้วยดี
ขอบพระคุณ พระใบฎีกานรินทร์ สีละเตโช ที่ให้ความช่วยในการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
กราบขอบพระคุณ พระวิเชียร สารโท ที่ให้ความอนุเคราะห์ความรู้ในเนื้อหาและรูปแบบวิทยานิพนธ์
ในการแนะน�ำ
เจริญพรขอบคุณเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทีไ่ ด้ชว่ ย
เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนในด้านเอกสารทีใ่ ช้ในการประกอบการท�ำวิทยานิพนธ์ และขออนุโมทนาบุญคุณครู
สมหมาย ปาปะเกา ชาวบ้านเหล่ายาว – บ้านเหล่าใหญ่ ต�ำบลโพธิ์ทอง อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ปัจจัยค่าน�้ำมันรถ จนท�ำให้งานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์
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