
ระบบนิเวศ(Ecology-System)มีความส าคญั
กบัการด ารงชีวติของมนุษยเ์น่ืองจากเป็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มส่ิงมีชีวติท่ีอาศยั
อยูร่่วมกนัในบริเวณนั้นและความสมัพนัธ์
ระหวา่งกลุ่มส่ิงมีชีวติกบัสภาพแวดลอ้มของ
แหล่งท่ีอยู ่ไดแ้ก่ ดิน แสง น ้ า ในระบบนิเวศ
จะมีการถ่ายทอดพลงังานระหวา่งส่ิงมีชีวติ
กลุ่มต่างๆ และมีการหมุนเวยีนสารต่างๆ จาก
ส่ิงแวดลอ้มสู่ส่ิงมีชีวติและจากส่ิงมีชีวติสู่
ส่ิงแวดลอ้ม ในมิติพระพทุธศาสนาจะพบวา่  
พระพทุธเจา้และพระสาวกมีความเก่ียวขอ้ง
กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด 
โดยเห็นไดจ้ากการท่ีพระพทุธองคป์ระสูติ 
ตรัสรู้ ปรินิพพานและแสดงธรรมลว้นมีความ
เก่ียวขอ้งกบัป่าและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีงาม 
สถานท่ีพ านกัของพระพทุธเจา้และพระสาวก

คือ ป่า ภูเขา โคนไม ้ถ ้า ซอกเขา ป่าชา้ ลอม
ฟางและยงัมีขอ้ปฏิบติัส าหรับอยูป่่าให้
เหมาะสมอีกหลายขอ้ เช่น ธุดงคท่ี์ถือการอยู่
ป่าเป็นวตัร ถืออยูโ่คนตน้ไมเ้ป็นวตัร เป็นตน้  

หลักธรรมของศาสนาสอนให้
เห็นว่า มนุษย์กับธรรมชาติย่อม
มีความสัม พันธ์กั นอย่ างยิ่ ง 
อาศัยซ่ึงกันและกัน  ไม่มีใครอยู่
ได้อย่างโดดเด่ียว ดังค าว่า “น า
พ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า” และในทาง
กลับกัน ป่าก็ต้องพ่ึงเสือ เรือก็
ต้องพ่ึงน้ า แสดงเป็นค าพูดว่า 
“เสื อมี เพราะป่ า รก  ป่ า รก
เพราะเสือยัง  ดินดีเพราะหญ้า
บัง หญ้ายังเพราะดินด”ี  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

1.  เพื่ อศึกษากระบวนการ
จัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชน 
ตามแนวพระพุทธศาสนาของ
พ ร ะ ส ง ฆ์ แ ล ะ ชุ ม ช น ใ น
สังคมไทย 

2.เพื่อบู รณาการภูมิปัญญา
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ ก า ร เสริมสร้างความสมดุลในระบบ

นิ เ ว ศ วิ ท ย า ชุ ม ช น ข อ ง
พ ร ะ ส ง ฆ์ แ ล ะ ชุ ม ช น ใ น
สังคมไทย 

3. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศวิทยาชุมชน ตามหลัก
นิ เวศวิทยาวัฒนธรรมเชิง
พุทธ 

บทน า 
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บูรณาการ หมายถึง ความผสมผสานของเนื้อหา
กิจกรรมและกระบวนการให้มีความสัมพันธ์ 
เช่ือมโยงเข้าเป็นหน่วยเดียวกันอย่างสมดุลเพื่อท า
ให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม น าไปสู่การแก้ปัญหา
ต่างๆและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

กู๊ด (Good 1973: 121 ) ไดอ้ธบิายการบูรณา
การไวด้งันี้ 

1. สภาพของการจดัรวมความรูใ้นวชิาตา่งๆ 
มาไวเ้ป็นหน่วยการเรยีนเดยีวกนัโดยจดัใหส้มัพนัธ์
ดว้ยการสอดแทรกในเนื้อหาวชิา 

2. กระบวนการหรอืการจดัการเรยีนการสอน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใหม้วีชิาต่างๆที ่
เกีย่วขอ้งกนัในรปูของโครงการหรอืกจิกรรม 
ตวัอย่างเชน่ สอนเรื่องคลองปานามา กจ็ะ

ประกอบดว้ยวชิาภูมศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ศลิปะ 
ภาษาองักฤษและคณิตศาสตร ์รวมกนัอยูโ่ดยใหเ้ป็นไป
ในลกัษณะทีเ่กีย่วกบัเรื่องคลองปานามา 

นัยส าคญัถึงปจัจยัพื้นฐานทางการผลติ และเป็น
แหล่งไมฟื้น รวมทัง้ยงัเป็นพื้นทีส่ าหรบัท ากสกิร
รม เพื่อการค้าขายและเพื่อยังชีพเป็นแหล่ง
พืชผักอาหาร เนื้ อสัตว์ป่า และยารักษาโรค
บางอย่างบางประเภท รวมทัง้ความหมายต่อการ
ด ารงชีวิต รากฐานภูมิปญัญาที่ส ัง่สมมาเป็น
เวลานานกบักระแสเศรษฐกจิและสงัคมสมยัใหม ่
จึงมคีวามพยายามผลิตซ ้าทางวฒันธรรมเพื่อ
ตอบโต้หรือประยุกต์ ใช้ภูมิปญัญาสัง่สมใน

ความหลากหลายทางชีวภาพที่มคีวาม 
ส าคญัต่อความมัง่คัง่และมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรมมนุษย ์หรอืมคีวามส าคญัต่อ
วิชาการด้านแพทย์ศาสตร์ และการพัฒนา
อุตสาหกรรมของโลกในอนาคต พื้นที่ป่าจงึมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อนุรกัษ์ไว้ ถงึแมส้ถานการณ์และช่วงเวลาจะ
เปลีย่นไปแต่ประสบการณ์ในวถิชีวีติประจ าวนั 
“พื้นที่ป่า” ยังคงถูกนิยามหมายว่าให้เป็น

สถานการณ์ใหม่เพื่อแก้ปญัหาใหม่ การสืบ
ชะตาขุนน ้ า  การบวช
ต้นไม้ และบวชป่าชาว
ล้านนาได้รู้เห็นได้สมัผสั
คว ามจริ ง แ ละ เข้ าถึ ง
ปญัหาการเสียสมดุลใน
ธรรมชาติแวดล้อมอย่าง
ชดัเจนเป็นเวลาต่อเนื่อง 

เพ ร าะ ก ร ะทบกร ะ เทือ นคว าม เชื่ อ แ ล ะ
อุดมการณ์ของสงัคมประเพณี  

แนวคิดการท างานเชิงบูรณาการ

 

การจดัการทรพัยากรธรรมชาติโดยภมิูปัญญา 

สอดคล้องกับ ความจ าเ ป็นและความ
เปลีย่นแปลง  

ประเวศ วะส ีกล่าวว่าภมูปิญัญาเป็น
มรดกสมบตัลิ ้าค่าทีปู่ ่ย่า ตา ยายบรรพชน
ไดส้รา้งสรรคแ์ละรกัษาเชือ้แห่งปญัญา
เอาไวใ้หค้นรุน่หลงัไดเ้รยีนรู ้คน้ควา้เป็น
ฐานขอ้มลูเพือ่ใหไ้ดม้กีารสรา้งสรรค ์และ
ท าหน้าทีต่ามสมควรกบักาลเวลา 
สภาพแวดลอ้ม สงัคมเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไป 

                  

แนวคิดวฒันธรรมชมุชน                                            
การทีม่นุษยต์อ้งอยู่รว่มกนัในสงัคม ท าให้
ตอ้งมกีารจดัระบบความสมัพนัธร์ะหวา่ง
กนัขึน้ ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารอยูร่่วมกนัในชมุชน
เป็นไปอย่างสนัตคิวามสมัพนัธ ์และการ
จดัการดงัทางกล่าวก่อใหเ้กดิวฒันธรรม 
จารตีประเพณี ระบบคณุค่า กฎเกณฑ ์ความ
เชื่อและพธิกีารตา่งๆ ซึง่ลว้นเกีย่วขอ้งกบัวถิี
การด ารงชวีติทัง้สิน้กระบวนการในการผลติ
โดยเฉพาะในการะบบเกษตรกรรมมี
ความสมัพนัธอ์ย่างแนบแน่นกบัวฒันธรรม 
และความสมัพนัธใ์นชมุชน  

       ภูมิปญัญาเป็นรากฐานการก่อ เกิด
ความรูแ้ละพฒันามาสู่การสรา้งสรรค์สิง่ต่างๆ 
ทัง้ที่ เ ป็นวิทยาการทางปญัญาและวัต ถุ
เครือ่งมอื เครือ่งใหส้ิง่อ านวยความสะดวกตาม
มากมายทีส่นองสอบความต้องการของมนุษย์

ในปจัจุบนั ภูมปิญัญาจงึมทีัง้ภูมปญัญาอนั
เกดิจากประสบการณ์ในพื้นที ่ภูมปิญัญาทีม่า
จากภายนอก และภูมปิญัญาที่ผลติใหม่ หรอื
ผลติซ ้าเพื่อการแก้ปญัหาและการปรบัตัวให้

แนวคิดเก่ียวกบัภมิูปัญญา 
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ฉลาดชาย รมติานนท ์ และคณะ (2536 : 6-9) ได้
สรปุแนวคดิเกีย่วกบัปา่ชมุชนซึง่ประกอบดว้ย  
5 แนวคดิหลกั ดงันี้ 

1. แนวความคดิดา้นมติทิางวฒันธรรม  
2. แนวความคดิดา้นระบบทรพัยส์นิส่วนรวม

ของชุมชน  

3.แนวความคดิดา้นศกัยภาพในการจดัการ
ทรพัยากรของชุมชน  

4.แนวความคดิดา้นเครอืขา่ยและการจดัการ
ทรพัยากรในลุ่มน ้า  

5.แนวความคดิดา้นการเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ การเมอืง และระบบนิเวศ  

 

รปูแบบของป่าชุมชน 
กรมปา่ไมไ้ดก้ าหนดรปูแบบการใชป้ระโยชน์

ของปา่แตกต่างกนัออกไปตามสภาพภูมปิระเทศ 
นิเวศวทิยา และสงัคม ส าหรบัชมุชนทีเ่ป็น
ผูจ้ดัการปา่นัน้อาจจ าแนกตามความจ าเป็นที่
จะตอ้งพึง่พงิปา่ไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. ชุมชนทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่กษตรกรรม  

2. ชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้ขตปา่ไม ้ 
3. ชุมชนทีอ่ยู่ในเขตปา่ไม ้เป็นชุมชนทีม่ ี
ชวีติพึง่พงิกบัพืน้ทีป่า่ไม ้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) น าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือหลายรูปแบบ มาจัด
ระเบียบข้อมูล (data organizing) เพื่อให้เกิดองค์
รวมของความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ให้
ข้อมูลอยู่ในสภาพที่พรอ้มจะน าไปวิเคราะห์ได้สะดวก 
ซ่ึงประกอบด้วย 2 สว่น คือ ส่วนที่ได้จากงานวจิัยเชิง
ประจักษ ์คือ การจัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชน ตาม
แนวพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในชุมชน 

2) ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก ่
แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ่น แหลง่ความรู้ระบบ
นิเวศวิทยาชุมชน กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และใช้การส ารวจภาคสนามโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลพืน้ฐาน 
จากปรากฏการณ์ทางสังคม/ชุมชน ที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ น้ าและสิ่งแวดล้อมตาม
บริบทชุมชน  

ภูมิปัญญากับการเสริม สร้างความสมดุลในระบบ
นิเวศวิทยาชุมชน 

แนวคิดเก่ียวกบัป่าชุมชน 

   วิธดี าเนินการวิจัย 

แสดงถึงศักยภาพในการ
คิดค้นของมนุษย์โดยการเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์กบัการด ารงชีวิตของ
ตนเองและมีความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ อาท ิ เครื่องมือในการท า
การเกษตรหรือการพึ่งพาธรรมชาติ
เกี่ยวกบัปัจจยั 4 คือ อาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
เป็นต้น 

3. ความสัมพันธ์ระหวา่งคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เป็นการสร้างสัญลักษณ์แทนสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ที่มีคุณและโทษกับมนุษย์ เพราะ
มนุษย์มีความปรารถนาที่จะได้รับความ
ปลอดภัยและมีความหวังวา่อ านาจของสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์นั้นจะช่วยได้  

กาญจนา แกว้เทพ (2533) ได้จ าแนกระบบ
ความส าพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับสิ่งแวดลอ้มรอบตัวใน
การศึกษาแนววัฒนธรรมชุมชนออกเป็น 3 มิติ คือ 

1. ความสัมพันธ์ระหวา่งคนกับคน ซ่ึงเป็น
ความสัมพันธ์ระหวา่งเพื่อนบ้านหรอืกลุม่เชื้อชาติ
เดียวกัน การช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน การเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกันในระดับนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์การ
ภายในหน่วยย่อยและชุมชน และมีความคุ้นเคยละ
กระชับแน่นแฟ้มกันมากในหมู่เครือญาติเดียวกัน     

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติเป็นการ

ระบบความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม  
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1. กระบวนการจัดการระบบนิเวศวิทยาชมุชนของพระสงฆ ์ ที่ได้รับ
รางวัลลกูโลกสีเขียว คือ 1) เมือ่เกิดไฟไหม้ป่า เกิดการป้องกนัไม่ให้ไฟไหม้
ป่า (ตามภูมิปัญญา) 2) สร้างจิตส านึก ปลูกจิตอาสา การมีสว่นร่วมรกั
พื้นที่ป่าของตนตามหลกัพุทธธรรม  3) ถางป่าเป็นแนวกันไฟแบบเปียก
เพื่อให้เกิดความชุ่มชืน้ 4) ปลูกตน้ไม้โตเรว็คุมแนวกนัไฟ 5) ป้องกันการ
เข้ามาของนายทุน 6) ป้องกนัและเฝ้าระวังการตัดไม ้7) ผลที่ได้รับคือ การ
อนรุักษ์ป่าไม้อย่างย่ังยืน ทั้ง 7 ขอ้ คอืบันได 7 ขัน้แห่งความส าเร็จของ
กระบวนการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชนของพระสงฆ์ 

2. การบูรณาการภมูิปัญญาพระพทุธศาสนากับการเสริมสร้างความ
สมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชนก็คือ การสร้างจิตส านกัให้ชาวบ้านได้
เข้าใจ  เข้าถึงและพัฒนา ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ด้วยหลักธรรมทีถู่กแฝงอยู่ในหลักธรรมค าสอนของพทุธศาสนา 
ที่พระสงฆน์ ามาใชก้ารประยุกตก์ับระบบนิเวศวิทยาชุมชน การอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้มตามหลกัพระพุทธ ศาสนา จะต้องเข้าใจความเป็นจริงตาม
หลักไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ 4 หลักไตรสิกขา หลักพรหม
วิหาร 4 ความกตญัญู  

 3. ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวทิยาชุมชนตามหลกั
นิเวศวทิยาวัฒนธรรมเชิงพทุธ พบว่า พระพุทธศาสนาได้มองสรรพสิ่งเป็น
องค์รวม เชือ่มโยงอิงอาศัยกนัและกนัตามระบบธรรมชาติ ผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ เช่น สิ่งมีชีวติใหม่เกิดขึ้น เกิดชมุชนใหม่ มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงจะท าให้เกิดการเปลี่ยน
ชนิดของสิ่งมีชวีิตอืน่ๆ ในชุมชนแห่งนั้นไปดว้ย 

 

ความส าคญัทุกดา้น ซึง่กห็มายถงึการจดัการปา่ให้
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติทีด่ขีองคนซึง่รวมเรยีกว่า 

“วฒันธรรมเชงิพุทธ” 
      บรรณานุกรม 
กรมปา่ไม.้ การจดัการป่าชมุชน. 

กรุงเทพมหานคร: ส านกังานส่งเสรมิการปลกู
ปา่ กรมปา่ไม.้ 2540.  

กรมปา่ไม.้ แนวทางการจดัการป่าชุมชน. 
กรุงเทพมหานคร: ส านกังานส่งเสรมิ 
การปลกูปา่กรมปา่ไม.้2541.  

ยศ สนัตสมบตั.ิ นิเวศวทิยาชาตพินัธุ ์ ทรพัยากร
ชวีภาพและสทิธชิุมชน. เชยีงใหม ่:  
บรษิทัวทิอนิดไีซน์ จ ากดั. 2547.  

ประชา อนิทรแ์กว้, ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม. 
กรุงเทพฯ : บรษิทัเธริด์เวฟ เอด็
ดเูคชัน่.2542.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (การศึกษาเพื่อ
อารยธรรมท่ียัง่ยืน. พมิพค์รัง้ที ่3.  
  กรุงเทพฯ : สหธรรมกิ. 2539. 

 ระบบนิเวศวทิยาปา่ชุมชน จงึเป็นทีร่วมของ
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมทุก
ระดบัชัน้  ดงันัน้หากจะตอ้งหาทางเลอืกในการ
คุม้ครองระบบนิเวศวทิยาปา่ชุมชนใหอ้ยู่ได ้ คนใน
สงัคมซึง่เป็นผูใ้ชท้รพัยากรตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจ 
หากสงัคมตอ้งการประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจาก
ปา่ กต็อ้งจดัการใหไ้ดผ้ลผลติอย่างนัน้ เช่น 
ตอ้งการไมซุ้งกต็อ้งจดัการปา่ใหไ้มย้นืตน้  ทีม่คี่า
ทางเศรษฐกจิไดม้โีอกาสเจรญิเตบิโตมากกว่าพชื
พรรณชนิดอืน่และตดัฟนัออกมาใชป้ระโยชน์ หรอื
หากตอ้งการน ้ากส็รา้งกลไกลควบคุมการไหลของ
น ้า ควบคุมป้องกนัคุณภาพน ้าในล าธาร โดยออก
กฎหมายควบคุมสิง่เหล่านี้ หากตอ้งการสตัวก์ต็อ้ง
เสรมิสรา้งแหล่งอาหาร น ้าและพนัธุไ์มท้ีส่ตัว์
ตอ้งการเพือ่ดงึดดูสตัวใ์หเ้ขา้มาอยู่อาศยัและหา
กนิ หากตอ้งการประโยชน์หลาย ๆ อย่าง เช่น น ้า
ใชแ้ละท าการเกษตร ไมใ้ชส้อย สตัวป์า่ แหล่ง
พกัผ่อนหย่อนใจและสิง่แวดลอ้มทีด่ ี รวมทัง้เป็น
ถิน่ทีอ่ยูข่องมนุษยโ์ดยเฉพาะชนเผ่าทีอ่ยู่มาก่อน
แลว้ กต็อ้งมรีะบบการจดัการทีเ่หมาะสมทีใ่ห้

อานนัท ์กาญจนพนัธุ.์ มิติชมุชน: วิธีคิด
ท้องถ่ินว่าด้วย สิทธิ อ านาจ และการ 
 จดัการ ทรพัยากร. กรุงเทพฯ : สานักงาน
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 2544.  

วจิารณ์ 

 

ผลการวจิยั องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวจิัย 


