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วิทยานิพนธ์เรื่องน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เร่ือง หลักนิเวศวิทยาตามแนว พุทธปรัชญา

เถรวาท เป็นการศึกษาเพ่ือเข้าถึงระบบนิเวศวิทยา และระบบความสัมพันธ์ของนิเวศ ตามแนวทางของ 

หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือที่สามารถจะน�าไปประยุกต์ใช้อยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อมที่ด�ารงอยู่ใน

ลักษณะประสานสอดคล้องกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มี

ชวีติต่างๆ สิง่มีชวีติในระบบนเิวศวทิยาส่วนมากจะเป็นการอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่เป็นปัจจยัในการเกือ้หนนุ

ของสิ่งมีชีวิตด้วยกัน เพื่อให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้และก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพและชีวภาพที ่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพชืหรอืสตัว์ ทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบนเิวศวทิยา โดยองค์ประกอบของระบบนเิวศจ�าแนกเป็น 

2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตองค์ประกอบของ 

สิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต (2) ผู้บริโภค (3) ผู้ย่อยสลาย โดยการที่ส่วนประกอบของระบบนิเวศท�าให้เกิดการ

หมุนเวียนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิ่งมีชีวิต ซึ่งประเภทของระบบนิเวศ จ�าแนก ออกเป็นระบบใหญ่ๆ 

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

เมื่อศึกษานิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ผลการศึกษาพบว่า พุทธปรัชญาเถรวาท 

เกิดขึ้นกลางธรรมชาติป่าเขาล�าเนาไพร จะเห็นได้จากตลอดพระชนมายุของพระพุทธเจ้า มีความเกี่ยวข้อง

กบัป่าไม้โดยตลอด ต้ังแต่ประสติู ตรสัรู้และปรนิพิพาน ทีก่ลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพรทัง้นัน้ หลกัค�าสอน

ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ก็เป็นความจริงของสิ่งท้ังหลายในธรรมชาติคือ อริยสัจ 4 เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ตาม 

พระองค์จงึได้ทรงแสดงออกมาในรปูแบบของกฎความเป็นไปของสิง่ทัง้หลาย คือไตรลกัษณ์ และกฎของเหตุ

ปัจจยั คอืปฏจิจสมปุบาท เมือ่รูแ้จ้งในกฎของธรรมชาตแิล้ว พระพทุธองค์ก็ทรงปฏบิตัต่ิอธรรมชาตด้ิวยความ

เอื้อเฟื้อ และในกาลต่อมามีพระภิกษุสาวกมากขึ้น พระพุทธองค์ก็ได้ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพื่อให้เป็น

ระเบยีบทีด่ใีนการปฏบิตัขิองหมูค่ณะ และเพือ่ให้อยูร่วมกนักบัธรรมชาตด้ิวยความเอือ้เฟ้ือและกลมกลนืกัน 

จากการวเิคราะห์ความสมัพันธ์ของพุทธปรชัญาเถรวาทกบัหลกันิเวศวทิยาพบว่า พทุธปรชัญาเถรวาท 

กบัหลกันเิวศวทิยามคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสรู้เป็นหลกัความจริงอนัประเสริฐ 

  
1	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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4 อย่าง ในธรรมชาติแล้วแสดงออกมาในรูปแบบของกฎธรรมชาติ 2 ลักษณะ คือกฎความเสมอกัน 3 อย่าง 

ของสงัขาร คอื ไตรลกัษณ์ และกฎการอาศัยกนัเกดิและดบัด้วยเหตดุ้วยปัจจยัในปฏิจจสมปุบาท กฎธรรมชาติ

ทั้ง 2 นี้เป็นการยืนยันว่าหลักนิเวศวิทยานั้นมีอยู่แล้วในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะเป็นสิ่งท่ีพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อ 2500 กว่าปีก่อนนั้นเอง 

ค�าส�าคัญ: 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�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

นิเวศวิทยาเป็นธรรมชาติที่มีหลากหลายทางชีวภาพ และมีวิถีการด�าเนินชีวิตที่มีแตกต่างกัน  

โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มและพื้นที่ทางระบบนิเวศ เช่น ระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศทางน�้า อยู่ใกล้ตัวเรา 

ระบบนิเวศจ�าแนกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่ง 

ไม่มีชีวิต องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเอง 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 เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น  

ความต้องการที่ดินเพื่อท�ากินก็เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้มีการบุกรุกท�าลายป่าไม้เพื่อแสวงที่ดินท�ากินเกิดขึ้น 

ทั่วประเทศ2 ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ ท�าให้เกิดการขาดความสมดุลของระบบ

นิเวศวิทยานั้นเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต แต่ใช้

ทรัพยากรไปในเชิงธุรกิจมากกว่า จึงท�าให้ธรรมชาติถูกท�าลายไปอย่างมากมาย ความเดือดร้อนจากภัย

ธรรมชาติต่างจึงส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวมนุษย์เอง

พุทธปรัชญาเถรวาทมองปัญหานี้ว่า เป็นปัญหาที่เกิดสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ที่เกิดจากความ

โลภที่มีตัณหาความทะยานอยากเป็นต้นเหตุ ตามหลักพุทธปรัชญาการท่ีดับปัญหาต่างๆ นั้นต้องดับท่ีเหตุ

ของปัญหา ซ่ึงพทุธปรชัญาเถรวาทสอนวธิแีก้ปัญหาเอาไว้ในหลกั อรยิสจั 43 การศกึษาให้รูใ้ห้เข้าใจในปัญหา 

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

วิธีที่ดีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาให้ละเอียด แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้นอย่างจริงจัง 

จากความส�าคัญและปัญหาทีก่ล่าวมาน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ 

ระบบนิเวศวิทยาและธรรมชาติ เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้

เกดิความรักความหวงแหนในธรรมชาต ิและเป็นไปเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิทัง้ยงัมุ่งศกึษา 

วเิคราะห์ ธรรมชาต ิตามแนวพระพทุธปรชัญาเถรวาท และความส�านกึทางนเิวศทีม่องโลกเป็นองค์รวมและ

มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติ เพื่อให้เห็นคุณค่าทางระบบนิเวศและการแก้ปัญหาขั้นรุนแรง 

ที่มีต่อระบบนิเวศในยุคปัจจุบัน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัย 

ได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้

2.1 เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยา

2.2  เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3  เพื่อวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1  ท�าให้เข้าใจถึงหลักของนิเวศวิทยา

3.2  ท�าให้เข้าใจถึงหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.3  ท�าให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

4. วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ท�าการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและมีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

4.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)

4.2 เอกสารทีไ่ด้ศึกษาได้แก่ พระไตรปิฎก ฉบบัมหามกฏุราชวิทยาลยั งานวจิยั วทิยานพินธ์ หนงัสอื

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3  รวบรวมข้อมูล เอกสารทุติยภูมิที่เกี่ยวกับคุณค่าของหลักนิเวศวิทยา

4.4 น�าเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์คุณค่าของหลักนิเวศวิทยา

5.  ผลการวิจัย

นิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างๆ สิ่งมีชีวิต

ในระบบนิเวศวิทยา ส่วนมากจะเป็นการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนของสิ่งมีชีวิตด้วย

กัน เพื่อให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้และก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพและชีวภาพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

พืชหรือสัตว์ ที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศวิทยา โดยองค์ประกอบของระบบนิเวศจ�าแนกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ  
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คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต

ได้แก่ ส่ิงมชีีวติทีส่มารถผลติอาหารได้ตวัเอง เช่น พชืสเีขยีวทกุชนดิ แพลงค์ตอนพชื และแบคทเีรยีบางชนดิ

(2) ผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ คือพวกท่ีได้รับอาหารจากการกินสิ่งท่ีมีชีวิต 

อืน่ ๆ  อีกทอดหนึง่ ได้แก่ พวกสตัว์ต่าง ๆ  แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คอื ผูบ้รโิภคปฐมภมิู ผู้บรโิภคทติุยภมิู ผูบ้รโิภค 

ตตยิภูม ิ(3) ผู้ย่อยสลาย ได้แก่ สิง่มชีวีติขนาดเลก็ทีส่ร้างอาหารเองไม่ได้ จะท�าหน้าท่ีย่อยสลายซากสิง่มชีีวติ

ที่ตายแล้วในรูปของสารประกอบโมเลกุลใหญ่ จนกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ระบบนิเวศ มีคุณสมบัติท่ี

ส�าคญัอีกประการหนึง่คือ มกีลไกในการปรบัสภาวะตนเองเพือ่ให้อยูใ่นสภาวะสมดลุ โดยการท่ีส่วนประกอบ

ของระบบนิเวศ ท�าให้เกดิการหมนุเวยีนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิง่มชีวีติซึง่ได้แก่ ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และ

ผู้ย่อยสลายนั่นเอง ประเภทของระบบนิเวศ จ�าแนก ออกเป็นระบบใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1 ระบบนิเวศ

ทางบก 2 ระบบนิเวศทางทะเล 3 ระบบนิเวศพืน้ทีชุ่่มน�า้ ความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวติและการถ่ายทอดพลงังาน

ในระบบนิเวศ ต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั แบ่งได้ 3 พวกคอื 1.ลมฟ้าอากาศ 2.ดนิ 3.ภมูปิระเทศ 

4. สิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงานในรูปอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเป็นทอดๆ คือ สายโซ่อาหารและทุกๆ 

จุดที่มีการถ่ายทอดพลังงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานสะสม ซึ่งส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นความร้อน  

ดังนั้นช่วงการถ่ายทอดพลังงานจงจะต้องจ�ากัดลงเพียง 4 หรือ 5 ขั้นเท่านั้น ถ้าสายโซ่อาหารยิ่งสั้นเท่าไร 

หรือยิ่งใกล้ผู้ผลิตมาก สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์และหน้าที่เฉพาะอย่าง กล่าวคือต่าง

ฝ่ายต่างก็มีหน้าที่เฉพาะตนสามารถแบ่งหน้าที่ตามลักษณะได้ดังนี้ 1. ผู้ผลิต 2. ผู้บริโภค 3. ผู้ย่อยสลาย

หลกันเิวศวทิยาตามแนวทางพทุธปรชัญาเถรวาท ผลการศกึษาพบว่า พทุธปรชัญาเถรวาท เกดิขึน้

กลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพร จะเหน็ได้จาก ตลอดพระชนมายขุองพระพทุธเจ้า ศาสดาของพระพทุธศาสนานัน้ 

มีความเกี่ยวข้องกับป่าไม้โดยตลอด และที่ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ การที่พระพุทธองค์ได้บรรลุธรรม 

ทีเ่ป็นจดุมงุหมายสูงสุดของพระองค์ กเ็พราะสภาพแวดล้อมอนัเงยีบสงบกลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพรนัน้เอง 

หลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมประเสริฐแล้ว ก็ทรงมีพระมหากรุณาต่อมนุษย์ด้วยการออกสั่งสอนธรรม

และแนะน�าวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้และปฏิบัติตามและบรรลุธรรมตามพระองค์ ทั้งยังอนุเคราะห์ต่อสัตว์

เดรัจฉานทัง้หลาย รวมทัง้สิง่มชีวีติชนดิอืน่ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรอืพชื น�า้กบัพระพทุธเจ้ามคีวามเกือ้หนนุกนั

มาตัง้แต่ยงัไม่ได้ตรสัรู ้ต้ังแต่การอธิษฐานเพศเป็นนกับวช จนพระองค์ได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า น�า้กเ็ป็นเหตุ

ปัจจัยหนึ่งที่ธรรมให้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ ถ้าไม่มีน�้าดื่มน�้าใช้ก็เป็นเรื่องยากในการที่จะตรัสรู้ในครั้งนั้น

พระพุทธเจ้าได้ให้ความส�าคัญกับดินเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากท่ีพระองค์ทรงห้ามไม่ให ้

พระโมคคัลลานะไม่ให้พลิกแผ่นดิน เพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่อยู่ในพื้นดิน ทั้งดินยังเป็นที่เกิดขึ้น

ของสิ่งต่างๆ ด้วย

หลักพุทธธรรมทั้ง 2 หลัก คือ ไตรลักษณ์กับปฏิจจสมุปบาท คือ หลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ

เป็นไปโดยธรรมชาติและการเกดิขึน้ของสิง่ท้ังหลาย โดยไตรลกัษณ์ แสดงกฎธรรมชาตขิองสิง่ทัง้หลายทีต้่อง

เป็นไปตามลักษณะ 3 ประการนี้ คือ อนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา ความเป็นทุกข์แห่งสังขาร และอนัตตตา 

ความไม่มตีวัตนทีเ่ทีย่ง แท้ส่วนปฏิจจสมปุปบาท เป็นหลกัธรรมทีแ่สดงให้เหน็ถงึการเกดิขึน้ของสิง่ทัง้หลาย

ตามธรรมชาติ เพราะมเีหตมุปัีจจยัปรงุแต่งให้เกดิขึน้ ยกเว้นพระนพิพานทีเ่กดิขึน้โดยไม่มีเหตปัุจจยัปรงุแต่ง

ให้เกิดขึ้น
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พระวินัยกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา สรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้เกื้อกูลต่อ

ธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนกันเอง รวมไปถึงไม่ให้มนุษย์

เบียดเบียนสัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย เช่น โกสิยสิกขาบทท่ี 2,3,4 สิกขาบทท่ีเก่ียวกับการท�า 

ผ้ารองน่ังผสมใยไหม ปฐวขีณนสกิขาบทสกิขาบทเกีย่วกบัการขดุดนิ ภตูคามสกิขาบทสกิขาบทเกีย่วกบัการ

ตัดต้นไม้ สัปปานกสิกขาบทสิกขาบทเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เป็นต้น ซึ่งสิกขาบทต่างๆ เหล่านี้พระพุทธองค ์

ทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือให้เป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่ดีงามของภิกษุและเพื่อรักษาความสมบูรณ ์

ของธรรมชาติไว้ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมค้นหาความจริงของชีวิตตามพระพุทธองค์

และพระอริยสาวกทั้งหลายของเหล่าพระภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลาย

จากการวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ตามหัวข้อต่างๆ ผลการวิเคราะห์ 

พบว่า พุทธปรัชญาเถรวาทกับหลักนิเวศวิทยานั้นเป็นความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง หรือกล่าวได้ว่า 

พุทธปรัชญาเถรวาเป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาล�าเนาไพร เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์กลางป่าในต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม สิ่งท่ีพระพุทธองค์ตรัสรู้คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 

อย่าง ได้แก่ ทกุข์ เหตขุองทกุข์ สภาพทีท่กุข์หมดไป และหนทางไปสูค่วามดบัทกุข์ เพือ่ให้ผูอ้ืน่ได้รูต้ามง่ายขึน้ 

พระองค์จึงทรงแสดงออกมาในรูปแบบของกฎธรรมชาติในสองลักษณะ การอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วย

ปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท และลักษณะที่เสมอกันของสิ่งทั้งหลาย หรือสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย

ในกฎไตรลักษณ์ ซึ่งหลักปฏิจจสมุบาทเป็นการกล่าวถึงกระบวนการของสภาวธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น

ในใจของมนษุย์ เพือ่ขวางกัน้ไม่ให้มนษุย์ไปสูจ่ดุมุง่หมายสงูสดุของชวีติได้ สิง่นัน้เรยีกว่า กเิลสตณัหานัน้เอง  

กฎธรรมชาตทิัง้สองนีเ้ป็นกฎธรรมชาตทิีม่อียูแ่ล้วถงึไม่มใีครค้นพบมนั เมือ่พระพทุธองค์ค้นพบแล้วจงึน�ามา

สอนมาเปิดเผยและเน้นทีจ่ะอธบิายถงึกระบวนธรรมชาตขิองมนษุย์ เพือ่ให้มนษุย์เขาใจแล้วปฏบิตัติามจนรู้

แจ้งและเข้าถงึจดุหมายสงูสดุของมนษุย์ได้ ในยคุสมยัต่อมาเทคโนโลยมีคีวามทนัสมยัขึน้จงึท�าให้มกีารศกึษา

และค้นพบวงจรของธรรมชาติที่เรียกว่านิเวศวิทยานี้ ซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเมื่อ 

2500 กว่าปีที่แล้ว

พระวินัยของพุทธปรัชญาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนให้พระภิกษุ

ปฏบัิติดปีฏบัิตชิอบไปในแนวทางเดยีวกนั เพือ่ความสงบสขุของหมูค่ณะประการหนึง่ อกีประการหนึง่กเ็พือ่

รักษาความสมดุลของธรรมชาติเอาไว้ เพื่อประโยชน์ความสุขของของมวลมนุษย์ และรักษาความสมบูรณ์

ของป่าเขาล�าเนาไพรเอาไว้ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ปัญหาการขาดความสมดุลของระบบนิเวศวิทยานั้น เกิดขึ้นเพราะการเพิ่มจ�านวนประชากร  

จงึท�าให้ความต้องความต้องการปัจจยัการด�ารงชวีติพืน้ฐานของมนษุย์เพ่ิมมากข้ึนตาม ประการที ่2 เกดิจาก

การความต้องการใช้ปัจจัยเครื่องครองชีพเกินความต้องการพื้นฐาน แต่มีการผลิตสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อการ

ค้าขายจึงส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และผลเสียนั้นจึงย้อนกลับมาสู่มนุษย์ ตามหลักพุทธปรัชญา 

กล่าวว่าต้นตอของปัญหาจริงอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ท่ีมีความอยากตามอ�านาจกิเลสมากข้ึน แนวทางแก้ไข

ปัญหาของพทุธปรชัญาเถรวาท คอื ให้ท�าความเข้าใจปัญญาให้เข้าใจอย่างแท้จรงิ ว่ามนัเกดิจากสาเหตอุะไร  

ถ้าไม่มีปัญหาแล้วสังคมจะเป็นอย่างไร วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องคืออะไร แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้น 

อย่างถกูต้อง กล่าวคอื พทุธปรชัญาเสนอวธิแีก้ไขปัญหาตามหลกัความจรงิอนัประเสรฐิ คอือรยิสจั 4 นัน้เอง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการที่ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา ท�าให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงความ

ส�าคัญและเข้าใจถึงความสัมพันธ์กันของระบบนิเวศและหลักค�าสอนในทางพุทธปรัชญามากข้ึน ผู้วิจัยจึงมี

แนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ดินและแหล่งน�้าใน

ระดบัอ�าเภอ จดัโครงการขึน้มาเพือ่ให้ความรู้เกีย่วกบัระบบนเิวศวทิยาในธรรมชาต ิชีแ้จงเกีย่วกบัการอาศยั

กันของระบบนิเวศให้ประชาชนได้เข้าใจถึงผลดีของการมีธรรมชาติป่าเขาท่ีสมบูรณ์ และผลเสียจากการ 

ตดัไม้ท�าลายป่า จากนัน้กร็ณรงค์ให้ประชาชนปลกูป่าและปลกูจติส�านึกในการรกัและหวงแหนป่าไม้อย่างจรงิจงั

  ซึ่งที่กล่าวมานี้หน่วยงานทางราชการต้องอาศัยคณะสงฆ์ คือขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์  

เพือ่ให้พระสงฆ์ใช้หลกัธรรมในทางพทุธปรชัญาเถรวาท อบรมและโน้มน้าวจติใจประชาชนก่อน หลงัจากนัน้

ก็ใช้หลักจารีตประเพณีต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าไม้

6.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนามี

ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมากมาย เช่น ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อระบบนิเวศ และศึกษา

วิเคราะห์หลักค�าสอนพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
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8.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  

ทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด กราบขอบพระคณุ พระใกล้รุง่ ปญญฺาวชโิร, (ดร.) ทีเ่มตตาเป็นอาจารย์ 

ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ทีไ่ด้ให้ความรู ้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษาและตรวจแก้ไข อนัเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั เจรญิพร

ขอบคุณ (ดร), สฤษฎ์ แพงทรัพย์ ที่เมตตาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ความรู้ ค�าแนะน�า  

ค�าปรึกษาและตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย กราบขอบพระคุณ พระครูปริยัติธรรมวัตร, (ดร.)  

ที่มีจิตเมตตาให้ค�าปรึกษาในการท�าวิทยานิพนธ์และค�าแนะน�า กราบขอบพระคุณ พระชัยยะ โกมโล 

ที่มีเมตตาสงเคราะห์ ช่วยเหลือเรื่องเอกสาร และในการจัดท�างานวิทยานิพนธ์ ให้ส�าเร็จลงได้ด้วยดี 

ขอบพระคุณ พระใบฎีกานรินทร์ สีละเตโช ที่ให้ความช่วยในการจัดท�าวิทยานิพนธ์ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

กราบขอบพระคุณ พระวิเชียร สารโท ท่ีให้ความอนุเคราะห์ความรู้ในเนื้อหาและรูปแบบวิทยานิพนธ์  

ในการแนะน�า

เจริญพรขอบคณุเจ้าหน้าทีห้่องสมดุมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ทีไ่ด้ช่วย

เป็นแหล่งข้อมลูสนบัสนนุในด้านเอกสารทีใ่ช้ในการประกอบการท�าวทิยานพินธ์ และขออนโุมทนาบุญคณุครู

สมหมาย ปาปะเกา ชาวบ้านเหล่ายาว – บ้านเหล่าใหญ่ ต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ปัจจัยค่าน�้ามันรถ จนท�าให้งานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 


