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โดย: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์.ดร. โกนิ ฏฐ์ ศรีทอง

สังเคราะห์ โดย: ดร.อภิษฎาข์ ศรีเครือดง
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์การวิจยั

แนวคิดทฤษฎี
เครื่ องมือและวิธีการ
ผลการวิจยั
องค์ความรู้ที่ได้รับ
วิจารณ์
+
หลั ก ธรรมของศาสนาสอนให้
เห็นว่า มนุษย์กับธรรมชาติย่อม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งยิ่ ง
อาศัยซึ่งกันและกัน ไม่มีใครอยู่
ได้อย่างโดดเดี่ยว ดังคาว่า “นา
พึ่งเรือ เสือ พึ่ง ป่า ” และในทาง
กลับกัน ป่าก็ต้องพึ่งเสือ เรือก็
ต้องพึ่งน้ า แสดงเป็น คาพู ดว่า
“เสื อมี เพราะป่ ารก ป่ า รก
เพราะเสือยัง ดินดีเพราะหญ้า
บัง หญ้ายังเพราะดินดี”

บทนา

ระบบนิเวศ(Ecology-System)มีความสาคัญ
กับการดารงชีวติ ของมนุษย์เนื่องจากเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่ งมีชีวติ ที่อาศัย
อยูร่ ่ วมกันในบริ เวณนั้นและความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มสิ่ งมีชีวติ กับสภาพแวดล้อมของ
แหล่งที่อยู่ ได้แก่ ดิน แสง น้ า ในระบบนิเวศ
จะมีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่ งมีชีวติ
กลุ่มต่างๆ และมีการหมุนเวียนสารต่างๆ จาก
สิ่ งแวดล้อมสู่สิ่งมีชีวติ และจากสิ่ งมีชีวติ สู่
สิ่ งแวดล้อม ในมิติพระพุทธศาสนาจะพบว่า
พระพุทธเจ้าและพระสาวกมีความเกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมาโดยตลอด
โดยเห็นได้จากการที่พระพุทธองค์ประสูติ
ตรัสรู ้ ปริ นิพพานและแสดงธรรมล้วนมีความ
เกี่ยวข้องกับป่ าและสิ่ งแวดล้อมที่ดีงาม
สถานที่พานักของพระพุทธเจ้าและพระสาวก

คือ ป่ า ภูเขา โคนไม้ ถ้ า ซอกเขา ป่ าช้า ลอม
ฟางและยังมีขอ้ ปฏิบตั ิสาหรับอยูป่ ่ าให้
เหมาะสมอีกหลายข้อ เช่น ธุดงค์ที่ถือการอยู่
ป่ าเป็ นวัตร ถืออยูโ่ คนต้นไม้เป็ นวัตร เป็ นต้น

guru.sanook.com

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการ
จัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชน
ตามแนวพระพุท ธศาสนาของ
พ ร ะ ส ง ฆ์ แ ล ะ ชุ ม ช น ใ น
สังคมไทย
2.เพื่ อ บู ร ณาการภู มิ ปั ญ ญา
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ ก า ร

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

yuinongluk.wordpress.com

เสริมสร้างความสมดุลในระบบ

3. เพื่ อ วิเ คราะห์ผ ลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเ วศวิท ยาชุ มชน ตามหลั ก
นิ เ วศวิ ท ยาวั ฒ นธรรมเชิ ง
พุทธ
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การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการสร้างความสมดุล

แนวคิ ดการทางานเชิ งบูรณาการ
บูรณาการ หมายถึง ความผสมผสานของเนื้อหา
กิจกรรมและกระบวนการให้มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเข้าเป็นหน่วยเดียวกันอย่างสมดุลเพื่อทา
ให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม นาไปสู่การแก้ปัญหา
ต่างๆและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
กู๊ด (Good 1973: 121 ) ได้อธิบายการบูรณา
การไว้ดงั นี้
1. สภาพของการจัดรวมความรูใ้ นวิชาต่างๆ
มาไว้เป็ นหน่วยการเรียนเดียวกันโดยจัดให้สมั พันธ์
ด้วยการสอดแทรกในเนื้อหาวิชา
2. กระบวนการหรือการจัดการเรียนการสอน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้มวี ชิ าต่างๆที่
เกีย่ วข้องกันในรูปของโครงการหรือกิจกรรม
ตัวอย่างเช่น สอนเรื่องคลองปานามา ก็จะ

แนวคิ ดเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ั ญาเป็ นรากฐานการก่ อ เกิ ด
ภู ม ิ ป ญ
ความรูแ้ ละพัฒนามาสู่การสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ
ั ญาและวั ต ถุ
ทั ง้ ที่ เ ป็ นวิ ท ยาการทางป ญ
เครือ่ งมือ เครือ่ งให้สงิ่ อานวยความสะดวกตาม
มากมายทีส่ นองสอบความต้องการของมนุ ษย์
ในปจั จุบนั ภูมป
ิ ญั ญาจึงมีทงั ้ ภูมปญั ญาอัน
เกิดจากประสบการณ์ในพื้นที่ ภูมปิ ญั ญาทีม่ า
จากภายนอก และภูมปิ ญั ญาที่ผลิตใหม่ หรือ
ผลิต ซ้าเพื่อการแก้ปญั หาและการปรับตัวให้

www.thaihealth.or.th

ประกอบด้วยวิชาภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ รวมกันอยูโ่ ดยให้เป็นไป
ในลักษณะทีเ่ กีย่ วกับเรื่องคลองปานามา

สอดคล้ อ งกับ ความจ าเป็ น และความ
เปลีย่ นแปลง
ประเวศ วะสี กล่าวว่าภูมปิ ญั ญาเป็น
มรดกสมบัตลิ ้าค่าทีป่ ู่ ย่า ตา ยายบรรพชน
ได้สร้างสรรค์และรักษาเชือ้ แห่งปญั ญา
เอาไว้ให้คนรุน่ หลังได้เรียนรู้ ค้นคว้าเป็น
ฐานข้อมูลเพือ่ ให้ได้มกี ารสร้างสรรค์ และ
ทาหน้าทีต่ ามสมควรกับกาลเวลา
สภาพแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นไป

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยภูมิปัญญา
ความหลากหลายทางชีว ภาพที่มคี วาม
สาคัญต่อความมังคั
่ งและมั
่
นคงทางเศรษฐกิ
่
จ
สังคม วัฒนธรรมมนุษย์ หรือมีความสาคัญต่อ
วิช าการด้า นแพทย์ศ าสตร์ และการพัฒ นา
อุตสาหกรรมของโลกในอนาคต พื้นที่ป่าจึงมี
ความส าคัญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ที่จ ะต้ อ ง
อนุ รกั ษ์ไว้ ถึงแม้สถานการณ์และช่วงเวลาจะ
เปลีย่ นไปแต่ประสบการณ์ในวิถชี วี ติ ประจาวัน
“พื้น ที่ป่ า ” ยัง คงถู ก นิ ย ามหมายว่ า ให้ เ ป็ น

นัยสาคัญถึงปจั จัยพื้นฐานทางการผลิต และเป็ น
แหล่งไม้ฟืน รวมทัง้ ยังเป็ นพื้นทีส่ าหรับทากสิกร
รม เพื่อ การค้ า ขายและเพื่อ ยัง ชีพ เป็ น แหล่ ง
พืช ผัก อาหาร เนื้ อ สัต ว์ ป่ า และยารัก ษาโรค
บางอย่างบางประเภท รวมทัง้ ความหมายต่อการ
ั ญาที่ส ัง่ สมมาเป็ น
ด ารงชีว ิต รากฐานภู ม ิป ญ
เวลานานกับกระแสเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่
จึง มีค วามพยายามผลิต ซ้ า ทางวัฒ นธรรมเพื่อ
ั ญาสั ง่ สมใน
ตอบโต้ ห รื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู ม ิป ญ

แนวคิ ดวัฒนธรรมชุมชน
การทีม่ นุษย์ตอ้ งอยู่รว่ มกันในสังคม ทาให้
ต้องมีการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
กันขึน้ ทัง้ นี้เพือ่ ให้การอยูร่ ่วมกันในชุมชน
เป็นไปอย่างสันติความสัมพันธ์ และการ
จัดการดังทางกล่าวก่อให้เกิดวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ระบบคุณค่า กฎเกณฑ์ ความ
เชื่อและพิธกี ารต่างๆ ซึง่ ล้วนเกีย่ วข้องกับวิถี
การดารงชีวติ ทัง้ สิน้ กระบวนการในการผลิต
โดยเฉพาะในการะบบเกษตรกรรมมี
ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ในชุมชน

ั หาใหม่ การสืบ
สถานการณ์ ใ หม่ เ พื่อ แก้ป ญ
ชะตาขุ น น้ า การบวช
ต้ น ไม้ และบวชป่ า ชาว
ล้านนาได้รู้เห็นได้สมั ผัส
คว าม จริ ง แ ล ะ เข้ า ถึ ง
ั หาการเสีย สมดุ ล ใน
ปญ
ธรรมชาติแวดล้อ มอย่าง
ชัดเจนเป็ นเวลาต่อเนื่อง
เพ ร าะ ก ร ะ ท บก ร ะ เทื อ น ค ว าม เ ชื่ อ แ ล ะ
อุดมการณ์ของสังคมประเพณี
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โดย: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์.ดร. โกนิฏฐ์ ศรี ทอง

แนวคิ ดเกี่ยวกับป่ าชุมชน
ฉลาดชาย รมิตานนท์ และคณะ (2536 : 6-9) ได้
สรุปแนวคิดเกีย่ วกับปา่ ชุมชนซึง่ ประกอบด้วย
5 แนวคิดหลัก ดังนี้

1. แนวความคิดด้านมิตทิ างวัฒนธรรม
2. แนวความคิดด้านระบบทรัพย์สนิ ส่วนรวม
ของชุมชน
3.แนวความคิดด้านศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน
4.แนวความคิดด้านเครือข่ายและการจัดการ
ทรัพยากรในลุ่มน้า
5.แนวความคิดด้านการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และระบบนิเวศ

รูปแบบของป่ าชุมชน
กรมปา่ ไม้ได้กาหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์
ของปา่ แตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมปิ ระเทศ
นิเวศวิทยา และสังคม สาหรับชุมชนทีเ่ ป็น
ผูจ้ ดั การปา่ นัน้ อาจจาแนกตามความจาเป็ นที่
จะต้องพึง่ พิงปา่ ได้เป็ น 3 ประเภทดังนี้

ชุมชนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
2. ชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้เขตปา่ ไม้
3. ชุมชนทีอ่ ยู่ในเขตปา่ ไม้ เป็ นชุมชนทีม่ ี
ชีวติ พึง่ พิงกับพืน้ ทีป่ า่ ไม้
1.

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
กาญจนา แก้วเทพ (2533) ได้จาแนกระบบ
ความสาพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวใน
การศึกษาแนววัฒนธรรมชุมชนออกเป็น 3 มิติ คือ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านหรือกลุม่ เชื้อชาติ
เดียวกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันในระดับนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์การ
ภายในหน่วยย่อยและชุมชน และมีความคุ้นเคยละ
กระชับแน่นแฟ้มกันมากในหมู่เครือญาติเดียวกัน

แสดงถึงศักยภาพในการ
คิดค้นของมนุษย์โดยการเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์กบั การดารงชีวิตของ
ตนเองและมีความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ อาทิ เครื่องมือในการทา
การเกษตรหรือการพึ่งพาธรรมชาติ
เกี่ยวกับปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
เป็นต้น

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เป็นการสร้างสัญลักษณ์แทนสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ที่มีคุณและโทษกับมนุษย์ เพราะ
มนุษย์มีความปรารถนาที่จะได้รับความ
ปลอดภัยและมีความหวังว่าอานาจของสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์นั้นจะช่วยได้

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติเป็นการ

วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และใช้การสารวจภาคสนามโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลพืน้ ฐาน
จากปรากฏการณ์ทางสังคม/ชุมชน ที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ น้าและสิ่งแวดล้อมตาม
บริบทชุมชน

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) นาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือหลายรูปแบบ มาจัด
ระเบียบข้อมูล (data organizing) เพื่อให้เกิดองค์
รวมของความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ให้
ข้อมูลอยู่ในสภาพที่พร้อมจะนาไปวิเคราะห์ได้สะดวก
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ได้จากงานวิจัยเชิง
ประจักษ์ คือ การจัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชน ตาม
แนวพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในชุมชน
2) ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งความรู้ระบบ
นิเวศวิทยาชุมชน กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และ

ภูมิปัญญากับการเสริม สร้างความสมดุลในระบบ
นิเวศวิทยาชุมชน

ผลการวจิ ยั

องค์ ความรู้ ทไี่ ด้ จากการวิจัย

1. กระบวนการจัดการระบบนิเวศวิทยาชุมชนของพระสงฆ์ ที่ได้รับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว คือ 1) เมือ่ เกิดไฟไหม้ป่า เกิดการป้องกันไม่ให้ไฟไหม้
ป่า (ตามภูมิปัญญา) 2) สร้างจิตสานึก ปลูกจิตอาสา การมีสว่ นร่วมรัก
พื้นที่ป่าของตนตามหลักพุทธธรรม 3) ถางป่าเป็นแนวกันไฟแบบเปียก
เพื่อให้เกิดความชุ่มชืน้ 4) ปลูกต้นไม้โตเร็วคุมแนวกันไฟ 5) ป้องกันการ
เข้ามาของนายทุน 6) ป้องกันและเฝ้าระวังการตัดไม้ 7) ผลที่ได้รับคือ การ
อนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้ง 7 ข้อ คือบันได 7 ขัน้ แห่งความสาเร็จของ
กระบวนการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชนของพระสงฆ์
2. การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความ
สมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชนก็คือ
การสร้างจิตสานักให้ชาวบ้านได้
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ด้วยหลักธรรมทีถ่ ูกแฝงอยู่ในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา
ที่พระสงฆ์นามาใช้การประยุกต์กับระบบนิเวศวิทยาชุมชน การอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมตามหลักพระพุทธ ศาสนา จะต้องเข้าใจความเป็นจริงตาม
หลักไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ 4 หลักไตรสิกขา หลักพรหม
วิหาร 4 ความกตัญญู
3. ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาชุมชนตามหลัก
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงพุทธ พบว่า พระพุทธศาสนาได้มองสรรพสิ่งเป็น
องค์รวม เชือ่ มโยงอิงอาศัยกันและกันตามระบบธรรมชาติ ผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ เช่น สิ่งมีชีวติ ใหม่เกิดขึ้น เกิดชุมชนใหม่ มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งจะทาให้เกิดการเปลี่ยน
ชนิดของสิ่งมีชวี ิตอืน่ ๆ ในชุมชนแห่งนั้นไปด้วย

วิจารณ์
ระบบนิเวศวิทยาปา่ ชุมชน จึงเป็นทีร่ วมของ
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคมทุก
ระดับชัน้
ดังนัน้ หากจะต้องหาทางเลือกในการ
คุม้ ครองระบบนิเวศวิทยาปา่ ชุมชนให้อยู่ได้ คนใน
สังคมซึง่ เป็นผูใ้ ช้ทรัพยากรต้องเป็นผูต้ ดั สินใจ
หากสังคมต้องการประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจาก
ปา่
ก็ตอ้ งจัดการให้ได้ผลผลิตอย่างนัน้
เช่น
ต้องการไม้ซุงก็ตอ้ งจัดการปา่ ให้ไม้ยนื ต้น ทีม่ คี ่า
ทางเศรษฐกิจได้มโี อกาสเจริญเติบโตมากกว่าพืช
พรรณชนิดอืน่ และตัดฟนั ออกมาใช้ประโยชน์ หรือ
หากต้องการน้าก็สร้างกลไกลควบคุมการไหลของ
น้า ควบคุมป้องกันคุณภาพน้ าในลาธาร โดยออก
กฎหมายควบคุมสิง่ เหล่านี้ หากต้องการสัตว์กต็ อ้ ง
เสริมสร้างแหล่งอาหาร
น้าและพันธุไ์ ม้ทส่ี ตั ว์
ต้องการเพือ่ ดึงดูดสัตว์ให้เข้ามาอยู่อาศัยและหา
กิน หากต้องการประโยชน์หลาย ๆ อย่าง เช่น น้า
ใช้และทาการเกษตร ไม้ใช้สอย สัตว์ปา่ แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี รวมทัง้ เป็น
ถิน่ ทีอ่ ยูข่ องมนุษย์โดยเฉพาะชนเผ่าทีอ่ ยู่มาก่อน
แล้ว
ก็ตอ้ งมีระบบการจัดการทีเ่ หมาะสมทีใ่ ห้

ความสาคัญทุกด้าน ซึง่ ก็หมายถึงการจัดการปา่ ให้
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ทีด่ ขี องคนซึง่ รวมเรียกว่า
“วัฒนธรรมเชิงพุทธ”
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