
๑.เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
หลักค าสอนด้านนิเวศวิทยาใน
พระไตรปิฎกเพื่อการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมของพระสงฆ์ ใน
จังหวัดอุดรธาน ี

๒.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมใน
การอนุรั กษ์สิ่ งแวดล้อมของ
พระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี 

๓ .   เ พื่ อ ศึ ก ษ าปั จ จั ย ที่
ส่งเสริมและอุปสรรคของการ
มีส่วนรวมของชุมชนในการ
อนุ รั กษ์ สิ่ ง แ ว ดล้ อ มขอ ง
พระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี 
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การศึกษานิเวศวิทยาใน
พระไตรปิฎก เป็นการศึกษาค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศน์ของมนุษย์ พระพุทธเจ้า
เป็นผู้ที่รู้คุณค่าของธรรมชาติมากที่สุด 
เพราะพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมที่เป็นอุ
คมธรรมทรงรู้แจ้งด้วยดีถึงธรรมที่เป็น
เหตุแห่งความเจริญและความเสื่อม
แห่งโลกมนุษย์ พระองค์ทรงทราบถึง
ก า ร เป็ น อยู่ ข อ งม นุ ษย์ แ ละ สั ต ว์
ทั้ งหลายว่าขึ้นอยู่กับธรรมชาติ คือ
ระบบสิ่งแวดล้อม หากระบบนิเวศน์ที่
เป็นที่อยู่สูญเสียไปเมื่อไรชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์ก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้
เช่นกัน ธรรมชาติสามารถจะอยู่ได้โดย
ไม่มีมนุษย์ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้
หากปราศจากธรรมชาติ  ป่า เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการรักษาดุลย
ภาพของระบบนิเวศ และเป็นเรื่องที่
ประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะ
ประเทศที่พัฒนาแล้วต่างได้รู้ และ

ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการท าลาย
ธ ร ร ม ช า ติ ใ ห้ เ สี ย ส ม ดุ ล 
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งของ
สังคม มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมสั่ง
สอนศาสนิกชนของตนให้มีจิตส านึกที่
ดีต่อเพื่อนมนุษย์   ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  องค์กรพุทธศาสนาไม่มี
เครื่องมือมากพร้อมที่จะช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้โดยตรง
อย่างบางหน่วยงาน  แต่ก็มีพุทธธรรม
เป็นแสงสว่างส่องใจให้แก่มนุษย์ได้
มองเห็นตนเอง พฤติกรรมของตนเอง 
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง 
ให้มีคุณค่า สิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชน์
ให้สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข   มีการพึ่งพากันอย่าง
สมดุล  มนุษย์ด ารงชีพอยู่ได้ด้วยอาศัย
ปัจจัยพื้นฐานจากสิ่งแวดล้อม  ซ่ึง
ประกอบด้วยอาหาร  อากาศ  น้ า  ที่
อยู่อาศัย  และยารักษาโรค   การที่มี
พ ร ะส งฆ์ ไ ด้ น า ห ลั ก ค า สอ นข อ ง
พระพุทธเจ้าไปสร้างความตระหนักใน

เรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้
เกิดแก่สังคมและชุมชน นับว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลและการรักษา
ธรรมชาติให้แก่พุทธบริษัท นับเป็น
ผลดีต่อชาวโลกมหาศาล  
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มนุษย์เป็นสัตว์ที่เต็มไปด้วยความสงสัย 
และไม่มีที่ สิ้นสุดความสงสัยในตัวตนเท่านั้น
หากแต่ยังแผ่กว้างออกไปถึงตลอดถึงปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ท าให้เกิดความสงสัยในส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่
รอบ ๆ ตัว ความสงสัยต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิด 
“ศาสตร์” มากมายในโลกของเรา รวมถึงศาสตร์ที่
เรียกว่า “นิเวศวิทยา”  นิเวศวิทยาเป็นศาสตร์ที่มี
รากฐานมาจากประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural 
history) การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นไป
เพื่อท าให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ความ
เข้าใจในธรรมชาติท าให้มนุษย์น าธรรมชาติมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น  

                                      

สามารถแบ่งสิ่งแวดล้อมได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑.  สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นรูปธรรม 
(Man-made environment) ไ ด้ แ ก่  
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ใช้  ความรู้ความสามารถ
สร้ า งขึ้ นมา   ซ่ึ ง เป็ นสิ่ งที่ จั บต้ อง ได้   เช่ น 
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  อาคารบ้านเรือน  
เครื่องจักรกล ถนน รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน  
ศิลปกรรม 

๒.  สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นด้านนามธรรม 
(Abstract  environment) ห รื อ ม นุ ษ ย์ ไ ม่
สามารถมองเห็นหรือสัมผัสจับต้องได้ ได้แก่
ระบบสังคม เช่น ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ 
การเมือง ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม 

สังคม การเมือง ความเชื่อ พิธีกรรม เจตคติ ซ่ึง
เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 

๔. ไม่ควรเข้าบ้านเช้านักไม่ควรกลับมาสายนัก 
๕. ไม่ควรเที่ยวไปในตระกูลก่อนหรือหลงัอาหาร 
๖. ไม่ควรคะนองกายวาจา 
๗. ไม่ควรเป็นผู้มีปากกล้ามวีาจาจัดจา้น 

 ๘. ควรเป็นผู้ว่าง่ายเป็นกัลยาณมิตร 
 ๙. ควรเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ (ส ารวมตาหู

เป็นต้น) 
๑๐. ควรเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร 
๑๑. ควรเป็นผู้ประกอบความเพยีรเครื่องตื่นอย่าง

ต่อเนื่อง 
๑๒. ควรเป็นผู้ปรารภความเพยีร 

บทบาทที่ส าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองของธรรมชาติ 
หรือการอยู่ป่าของพระสงฆ์  หรือเร่ืองพระธรรม
วินัย  ในการรักษาปา่หรือการอนุรักษป์่า ดังที่
ปรากฏใน     โคลิสสานิสูตร    พระสารีบุตร
แสดงข้อปฏิบัติส าหรับภิกษุผู้อยูป่่าเป็นวัตร๑๘
ข้อคือ 

๑.ควรเป็นผู้มีความเคารพย าเกรงในเพื่อน
พรหมจารีทั้งหลาย 

๒. ควรเข้าใจล าดับแห่งอาสนะ 
๓.ควรรู้อภิสมาจารกิธรรม(วัตรอันเป็นระเบียบ

ปฏิบัติ) 

๑๓. ควรเป็นผู้มีสติตั้งมั่น 
๑๔. ควรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่น 
๑๕. ควรเป็นผู้มีปัญญา 
๑๖. ควรท าความเพยีรในอภธิรรมและอภิวินยั 
๑๗. ควรท าความเพยีรในวิโมกข์อันละเอียดคืออรูป

สมาบัติที่ล่วงรูปสมาบัต ิ
๑๘. ควรท าความเพยีรในอุตตริมนุสสธรรม  
     (ธรรมอันยิ่งของมนุษย์) 

สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา  

ตาม   สุดท้ายเพื่อสนองตัณหาคือความ
ต้อ งการหรื อมนุษย์มี กิ เ ลสนั้ น เอง การ
เกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มันส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติที่ต้องมา
เผชิญกับปัญหาที่ไม่ได้สร้างขึ้น  หรือ ไม่คิดว่า
มันจะเกิดขึ้น เฉกเช่น การเกิดแผ่นดินไหวที่มี
ผู้คนต้องสูญเสียชีวิตทรัพย์สินเงินทอง  หรือ
สูญเสียทุกอย่างที่ตนเองสร้างขึ้นมา  เพราะ
อะไรจึ งเป็นเช่นนั้น   อาจจะเป็นเพราะ
ปรากฎการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลง  คนมี
ความสามา รถที่ จ ะพย ายามก าหนดให้

ธรรมชาติอยู่ใต้อ านาจของมนุษย์   จึงต้องสร้าง
และหาแนวทางทุกอย่างเพื่อเป็นการสนองความ
ต้องการมนุษย์   ทั้งที่ท าลายสิ่งแวดล้อมหรือการ
ไม่รักษาสิ่ งแวด  เพราะสิ่ งแวดล้อมมนุษย์
ต้องการที่จะพยายามควบคุมให้อยู่ในอ านาจของ
ตนเอง    

แนวคิดแบบองค์รวมแบบตะวันตก  การพยายาม
เอาชนะธรรมชาติหรือการอยู่ เหนือธรรมชาติ  
การที่มนุษย์สามารถบริโภคสรรพสัตว์ได้  โดยไม่
สนใจหรือไม่เชื่อในเรื่องของกฎธรรมชาติ หรือกฎ
ธรรมดา  และไม่ใช่ในกฎของกรรม  และเชื่อว่า
พระเจ้ามีองค์เดียว  จากแนวคิดเรื่องทัศนะ
เกี่ยวกับพระเจ้าองค์เดียวจึงเชื่อว่า   แนวคิดว่า
มนุษย์เป็นนายอยู่นอกเหนือจากธรรมชาติและไม่
สนใจเรื่องกฎของกรรม   ดังนั้นแนวทางนี้ จึงมุ่ง
ไปที่เพื่อต้องการอธิบาย การท านาย หรือ  ที่จะ
สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ การสร้าง หลุมหลบ
ภัย  ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ หรือภัยวิบัติจากสิ่งใดก็

แนวคิดทฤษฎีแบบตะวันตกเกี่ยวนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม  



ดร.เจษฎา มูลยาพอ เพจ 3 

ปฎิจจสมปุบาท อิทปัปัจจยาตา   

ความเกี่ยวข้องสัมพันธข์องสรรพสิ่ง (อทิัปปัจจย
ตา)สรรพสิ่งต่างๆ ในจักรวาลล้วนเกีย่วข้องสัมพันธ์
กัน ไม่ใช่อยู่โดดๆ  มีความเกีย่วพันกันระหว่างสิ่งที่
มีชีวิตที่เกื้อกูลกัน 

 พระพุทธศาสนามองว่า   สิ่ งทั้ งหลาย เป็น
ธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมดาในระบบ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย  และมนุษย์ก็เป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาตินั้น  เมื่อธรรมชาติเป็นระบบ
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจั ย   มนุษย์ ซ่ึ ง เป็น
ธรรมชาติส่วนหนึ่งด้วย  จึงเป็นส่วนหนึ่งอยู่ใน
ระบบสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่เป็นองค์รวมอันนี้   
ชีวิ ตและการกระท าของมนุษย์ เป็นอย่ า งไร

ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย ก็จะส่งผลตามระบบ
ความสัมพันธ์แห่งปัจจัยนั้น 

วิธี คิดแนวพุทธ เชิ งบู รณาการ ปรับท่าทีต่อ
ธรรมชาติ   มีความเป็นมิตรต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ไม่ท าลายไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว  
สร้างจิตส านึกให้มองเห็นประโยชน์ของส่วนรวม   
มองสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนร่วมกฎธรรมชาติอัน
เดียวกันมองธรรมชาติโดยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน
ของมนุษย์นอกจากนี้แล้วมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคือ ความรู้จักประมาณ  ความรู้จักพอดี
พิจารณาคุณค่าแท้  คุณค่า เทียมและการปรับ
พฤติกรรมเคยชินระดับบุคคล-สังคมและที่ส าคัญการ
สร้างสรรค์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนา
แบบองค์รวมโดยมีจริยธรรมเป็นตัวบูรณาการ  

ดั ง นั้ น    ก า ร แ น ว คิ ด เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร ใ น
พระพุทธศาสนา  ท าให้เราเห็นความเกี่ยวข้องและ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  โดยเฉพาะจิตของผู้
ที่เป็นอริยะคือ ไม่ท าลาย  ยังรักษา  และอยู่กับ
ความเป็นธรรมชาติอย่างเข้าใจธรรมชาติ   เพราะ
ถือว่าธรรมชาติก็เป็นส่วนของเหมือนอย่างพระ
อรหันต์  ที่ ได้ ใช้ความวิ เวกเกิดพลังเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  ท าให้ธรรมชาติดูมีความงดงาม
ได้รับพลังจากการเข้าไปอยู่ในธรรมชาติ   จนเกิด
ความเจริญงอกงามเกิดความอัศจรรย์ และเกิด
เป็นที่พึ่งแก่มวลมนุษย์ชาติเหมือนกับสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงให้โลกได้ประจักษ์  โดย
ก า ร ใ ช้ ห ลั ก ธ ร ร ม ที่ ป ร า ก ฏ ใ น คั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนา หลักปฏิจจสมุปบาท แลการคิด
ด้วยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มุ่งเน้น
การวิ เคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้าน
เนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis)   เสนอผลการวิจัยในรูปค าพูด
ลงในกล่องข้อความโดยไม่มีตัวเลขสนับสนุนเป็น
กระบวนการวิเคราะห์ผลโดยการแยกกลุ่มแยก
ประเด็นที่คล้ายและที่ต่างกันก าหนดรหัสเป็นอักษร 
A, B โดยอักษร A ใช้แทนปัญหาและอุปสรรคด้าน

เป็นการวิจัยทั้งในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Re-
search) โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mix Methodology Research)  
 

การเงินอักษร B ใช้แทนปัญหาและอุปสรรคด้าน
เวลาอักษร C ใช้แทนปัญหาและอุปสรรคด้านการ
คมนาคมอักษร D ใช้แทนปัญหาและอุปสรรคด้าน
ความร่วมมือแล้วแยกย่อยเป็นตัวเลข 1, 11,111, 
. . . . .หรือเลข 2, 21,22,23 ….. ลดหลั่นลงไป  
จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหา
เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงและสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง เพื่อหาค าตอบตามวัตถุประสงค์  

วิธีด าเนินการวิจัย 

หลักธรรมทีเ่กี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาในพระไตรปิฎก  

มาแล้ว แม้พระพุทธศาสนาจะศึกษาเน้นเร่ืองธรรม
นิยามและจิตนิยามก็จริง ถึงกระนั้น พระพุทธศาสนา 
ก็ไม่ปฏิเสธเร่ืองอุตุนิยามและพีชนยิามทีเ่ป็นจุดเน้น
ของวิทยาศาสตร์ เพราะเหตุนี้เอง พระพุทธศาสนา
จึง ไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ จากหลกัดังกล่าวนี้ ท า
ให้เราทราบว่า ความรู้เรื่องจักรวาลวทิยาเป็นเพียง
เส้ียวหนึ่ง ของธรรมะที่พระสัมมาสมัพุทธเจ้าทรง
ค้นพบเท่านั้น ยังมีเร่ืองราวอีกมากมายที่พระองค์
ทรงค้นพบ แล้วมิได้น ามาตรัสให้ฟัง        ในคัมภีร์
อรรถกถา ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเร่ืองธรรมนิยามไว้
ในบทที่ว่า อยเมตฺถธมฺมตา ความวา่ ข้อนี้ เป็น
ธรรมดาในการเสด็จลงสู่พระครรภ์พระมารดานี้. 
ท่านอธิบายว่า นี้เป็นความเป็นจริง นี้เป็นความ
แน่นอนดังนี้. ชื่อว่านยิามนี้มี ๕ อยา่ง คือ อุตุนิยาม 

พีชนิยาม จิตตนิยาม กรรมนยิาม  ธรรมนิยาม. ใน
นิยามทั้ง ๕ นั้น การให้ผลแห่งกุศลที่น่าปรารถนา 
การให้ผลแห่งอกุศลที่ไม่น่าปรารถนาชื่อกรรมนิยาม.  

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ผู้ทรงรู้แจ้งเร่ือง
ทั้งปวง แสดงว่าทรงค้นพบนิยามหรือกฎธรรมชาติ
ทั้ง๕ เหล่านี้ พระองค์ทรงสอนกรรมนิยาม เน้นใน
ส่วนนามธาตุที่เกี่ยวกับจิตนยิามและธรรมนิยาม 
พระองค์ทรงสอนเรื่อง อุตุนิยามและพีชนิยาม
เพียงเล็กน้อย แต่ในทางกลับกัน นกัวทิยาศาสตร์
ศึกษากรรมนิยามเน้นในส่วนเหตุผลทางรูปธาตุที่ 
เกี่ยวกบัอุตุนิยามและพีชนิยาม ไมส่นใจกรรม
นิยามในส่วนเหตุผลของนามธาตุและสนใจใน
ธรรมนิยามและจิตนิยามเล็กน้อย นี่คือจุดเน้นที่
ต่างกัน ระหวา่งพระพุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์ 
พระพุทธศาสนามองภาพรวมของโลกและชีวิตได้
กว้างขวางมากกวา่      ธรรมนยิามเป็นกฎ
ธรรมชาติสากลที่ครอบคลุม ๔ กฎย่อยดังที่ กล่าว

หลักพุทธธรรมในด้านนิเวศวิทยาในพระสุตตันตปิฎก  



   วจิารณ์ 

สรุปผลการวิจัย 

เพาะ ช า น าไปปลูก ให้ความรู้เรื่องต้นไม้ ส่วนชุมชน 
เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมการดูแล รักษา การปลูก การ
ขยายพันธ์ไม้ที่หายาก ส่วนรูปแบบควรเป็นแบบที่
ชุมชนสามารถกระท าได้ ตามประเพณี หรือฤดูกาล 
ส่วนการใช้ประโยชน์จากป่าควรเป็นไปความอยู่รอด
ทั้งสองฝ่ายคือผู้ผลิตคือป่าไม้ และผู้บริโภคคือชุมชน 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การมีชุมชน ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและส่อง
สะท้อนกันเองระหว่างพระสงฆ์ ชาวบ้านและ
หน่วยงานของรัฐ อาจจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน การ
ปรับความสมดุลทางความคิดการเพิ่มองค์ความรู้ให้
เท่าเทียมกันโดยพระสงฆ์เน้นกิจกรรมร่วมกัน การ
ปรับความสมดุลทางความคิดการเพิ่มองค์ความรู้ให้
เท่าเทียมกันโดยพระสงฆ์เน้นกิจกรรมที่จิตส านึก 
ค ว า ม เ ชื่ อ  เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาเรื่องบาป บุญ คุณและโทษ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ(อุทยาน)เน้นการขยายพันธ์ไม้ 

 

บรรณานุกรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาไทย 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร :  

       โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
โกศล  ช่อผกา, พุทธกระบวนทัศน์เชิงนิเวศวิทยา

แนวลึก,ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑติ
(บัณฑิตวิทยาลัย,  มหาวิทยาลยัมหิดล  
๒๕๔๒. 

จ านง อดิวัฒนสิทธิ์, มนุษย์สังคมและสิง่แวดล้อม,
สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณทติ รุ่นที่ ๔๒, 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์, พระพุทธศาสนาเพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติ,กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔. 

นันทนา สาทิตานนท์, แนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนในทัศนะของพระพุทธศาสนา
เถรวาท,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบณัฑิต,
บทคัดย่อ,บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๕. 

พระมหาเจิม  สุวโจ (สุกรรณ์),บทบาทของพระสงฆ์
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าศึกษา
เฉพาะกรณีพระอธิการพงษ์ศักดิ์ เตชธมฺโม , 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,บทคัดย่อ 
บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระมหาจรรยา สุทธฺิญาโณ,พุทธศาสนากับ
สิ่งแวดล้อม, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
ธรรมสภา, ๒๕๓๖. 

๑.การประยุกต์ใช้หลักค าสอนด้านนิเวศวิทยาในพระไตรปิฎก
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า
การด าเนินการท าสวนเกษตรแนวพุทธ ท่านได้มีแนวทางในการน า
สติปัฏฐาน ๔  มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืช ผัก ทุกชนิด  ด้วย
วิธีการก่อนปลูกใช้สติต้องรู้ว่าจะท าอะไร เมื่อรู้แล้วว่าจะต้องปลูก
พืช เช่น แก้วมังกร จะต้องศึกษาพันธุ์พืชก่อน วิธีการปลูก การ
รักษา การใช้ปุ๋ย การบ ารุง จนกระทั่งออกดอกออกผลเก็บผลผลิต
ได้ ขั้นตอนทั้งหมดต้องใช้ความพยายาม อดทนและจะไม่มีความ
โกรธเมื่อเจอปัญหาอุปสรรค เช่น แมลงกัดกินดอก กินผล ท า
ให้ผลผลิตไม่ได้ผลดี ท่านก็มีวิธีการแก้ไขโดยการปลูกพืชที่แมลงไม่
ชอบ หรือใช้น้ าสกัดจากสมุนไพรมาผสมน้ าฉีด น้ าหมักจากพืชจน
กลายเป็นจุลินทรีย์ ซ่ึงได้ศึกษาและจัดท าขึ้นใช้เอง  

๒.  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัด
อุดรธานีพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการน าหลักค าสอนด้าน
นิเวศวิทยาไปใช้แนะน าหรือเทศน์สอนประชาชนให้อนุรกัษ์ทรัพยากรป่า
ไม้เพื่อช่วยแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยถูกท าลายไปเป็น
จ านวนมากในปัจจุบันนี้   โดยการที่พระสงฆ์ควรติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อน าข่าวสารนั้นไปแนะน าหรือ
เทศน์สอนประชาชนเกิดความรู้สึกตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้ไม่ว่าจะเป็น หลักอริยสัจ๔  
หลักมัชฌิมาปฏิปทา ศีล๕หลักพรหมวิหาร๔  หลักอหิงสาธรรม  

และหลักความกตัญญูกตเวทิตาโดยพระสงฆ์ร่วมกับผู้น าชุมชนมาเป็น
ผู้น าการอบรม ชี้แจง ให้แก่ชาวบ้านในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

๓.  ปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคของการมีส่วนรวมของชุมชนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานีปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ 
ปัจจัยภายในคือตัวของชุมชนเอง ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ
ความสามัคคี ทั้งพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน รวมที่เยาวชน ส่วน

ปัจจัยภายนอก เช่นหน่วยงานของรัฐ งบประมาณสนับสนุน การ
ใช้ประโยชน์จากป่า รวมทั้งองค์ความรู้ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ  

 

        องค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัย 

แนวทางในการน าสติปัฏฐาน ๔  มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืช ผัก ทุกชนิด  
ด้วยวิธีการก่อนปลูกใช้สติต้องรู้ว่าจะท าอะไร เมื่อรู้แล้วว่าจะต้องปลูกพืช เช่น 
แก้วมังกร จะต้องศึกษาพันธุ์พืชก่อน วิธีการปลูก การรักษา การใช้ปุ๋ย การ
บ ารุง จนกระทั่งออกดอกออกผลเก็บผลผลิตได้ ขั้นตอนทั้งหมดต้องใช้ความ
พยายาม อดทนและจะไม่มีความโกรธเมื่อเจอปัญหาอุปสรรค เช่น แมลงกัดกิน
ดอก กินผล ท าให้ผลผลิตไม่ได้ผลดี ท่านก็มีวิธีการแก้ไขโดยการปลูกพืชที่แมลง
ไม่ชอบ หรือใช้น้ าสกัดจากสมุนไพรมาผสมน้ าฉีด น้ าหมักจากพืชจนกลายเป็น
จุลินทรีย์ ซ่ึงได้ศึกษาและจัดท าขึ้นใช้เองเป็นต้น  จึงท าให้ระบบนิเวศวิทยาใน
ธรรมสถานแห่งนี้ยังคงมีอยู่และเจริญงอกงามจนเป็นป่าใหญ่มีไม้นานาพันธุ์ 
พร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมใน
การอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานพระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคม ท าให้วัดและธรรมสถานสวนป่า ฯ เป็นศูนย์กลางในการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านของจิตใจ โดยเน้นให้ธรรมะเป็นเครื่องมือในช่วยเหลือ บุคคลที่
เข้ารับการอบรม เป็นบุคคลที่อยู่กับสังคมมาโดยตลอด เมื่อมีปัญหาวัตถุไม่
สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่าง การแก้ปัญหาทางด้านนามธรรมจึงเป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่เป็นสิ่งแก้ไขปัญหา  


