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 วิทยานิพนธ์เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก มี
วัตถุประสงค์ดังน้ี ๑) เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๒) เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก  ๓ )  เ พ่ือ วิ เคราะห์ประโยชน์ของการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก  ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากหนังสือ และพระวินัยปิฎก 
โดยแยกประเภท แล้วจัดรวมลงในบทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันตามความเหมาะสมกับเน้ือหาของการ
วิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพบว่าการที่เราจะสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกต้อง
ตามประเภทและความจําเป็นต่อการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด การอนุรักษ์จึงเป็นแนวทางที่
จะช่วยดูแล รักษาหาทางเลือกสําหรับการนําไปใช้อย่างสมเหตุสมผล ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ
คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่บํารุงรักษา ก็จะส่งผลต่อตัวมนุษย์เองในอนาคต 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎกน้ันเป็นการกําหนดแนวทางในการดูแล
รักษา และแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าซึ่งมีแนวทางในการดูแลรักษา คือ การ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ภิกษุทําลายป่าไม้ ทําลายดิน และทําลายชีวิตสัตว์ เพ่ือให้ภิกษุเป็น
ส่วนหน่ึงในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 วิเคราะห์ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎกน้ันมีประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ  
 ๑. ประโยชน์ที่มีต่อพระสงฆ์ ทําให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติตนตามพระวินัยทําให้เกิดประโยชน์
เก้ือกูลต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๒.ประโยชน์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชนมีแนวทางในการใช้และการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  
 ๓.ประโยชน์ที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาได้ในทางอ้อม ด้วยการช่วยที่พระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชักนําให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัด
พิธีกรรมในการบวชป่า เพ่ือรักษาป่าไม้  
 ๔. ประโยชน์ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า และน้ํา ทําให้ระบบนิเวศน์มีความ
อุดมสมบูรณ์ 
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The objectives of this thesis were as follows ; 1. To study natural resources 
conservation, 2. To study natural resources conservation in the Vinaya Pitakata, and 3. To 
analyze the values of natural resources conservation according to the Vinaya Pitaka.  The 
data were collected from the Vinaya Pitaka and other documents, and then analyzed, 
classified and presented it in each chapter. 

The results of the study found that: 
 The effectiveness in natural resources conservation was based on the accurate 
knowledge on natural need and consumption.  The conservation was a way to take care 
of the natural resources and consume them reasonably.  The problems were that 
natural resources were excessively consumed and lacked of proper nurture. The impact 
was to happen to human beings now and then. 

According to the Vinaya Pitaka, the natural resources conservation was the 
guideline in caring of the nature and how to consume it. The guideline in conservation 
was that monks were prohibited from deforesting, polluting the soil and destroying living 
beings. 
The values of natural resources conservation according to the Vinaya Pitaka could be 
concluded that; 

1. To the Sangha; to follow the rules of discipline of the Sangha could be 
beneficial to the natural resources, 

2. To the Buddhists; Buddhists had a guideline in consumption and conservation 
of the natural resources, 

3. To Buddhist propagation; this value would indirectly result to the monks who 
conserved the natural resources, such as the forest, and they could convince people to 
participate their ways of practice easily. 

4. To the nature itself; the natural resources such as forest, soil, wild animals and 
water would be more prosperous and fertile.   
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ประกาศคุณปูการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้เน่ืองจากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้การศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาพุทธศาสนา 
 กราบขอบพระคุณ พระเมธาวินัยรส, ผศ. ดร. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้คําปรึกษา
ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับ
น้ีจนสําเร็จ ได้ด้วยดี และกราบขอบพระคุณ พระมหาสายรุ้ง อินทาวุโธ, ดร. ประธานสาขาพุทธศาสน์
ศึกษา ที่ได้เมตตาคณะนักศึกษาจากกาญจนบุรี ขอบคุณ รศ.ดร. สุวิญรักสัตย์ ที่ได้ช่วยเหลือตลอดจน
เสนอแนวคิดจุดเริ่มต้นในการทําวิทยานิพนธ์ ขอบคุณ ดร. สาลินี รักกตัญญู ที่ได้ช่วยประสานงานใน
การปรับปรุงแก้ไขจนสําเร็จ ได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้ความสะดวกด้วยดีเสมอมา ตลอดเพ่ือน
นักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้เสมอมาโดยเฉพาะ พระนักศึกษาร่วมรุ่นจาก      
จังหวัดกาญจนบุรี พระครูวรธรรมประภาส พระสมุห์วิสันติ วิปุโล พระพัฒนะ ธมฺมสาโร พระโรจน์
ศักด์ิ อาภากโร และคุณโยมจันทิมา แสงแพร   
 ขอขอบพระคุณพระครูพิมลกาญจนธรรม, พระพล ปิยสีโล, คุณโยมธนู พันธ์แตง, คุณโยมฉัตร 
พันธ์แตง และคุณโยมขวัญเรือน พันธ์แตง ผู้อุปถัมภ์ปัจจัยค่าใช้จ่ายในการศึกษา และจัดพิมพ์รูปเล่ม
วิทยานิพนธ์แก่ผู้วิจัย 
 สุดท้ายน้ีผู้วิจัยขออนุโมทนาต่อ นายมนูญ พันธ์แตง และนางสุทัน พันธ์แตง ผู้ให้กําเนิดแก่
ผู้วิจัย ขอนอบน้อมขอบพระคุณอุปัชฌาย์ ขอนอบน้อมขอบพระคุณครูบาอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ให้ความรู้ในระดับปริญญาตรี ขอนอบน้อมขอบพระคุณครูบาอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทั้งหลายแก่ผู้วิจัยตลอด
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาในคร้ังน้ี 
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สารบัญคําย่อ 

 ผู้วิจัยใช้ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับของมหามกุฎราชวิทยาลัย ๙๑ เล่ม ครบรอบ 
๒๐๐ ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕ พิมพ์ครั้งที่ ๔ กรุงเทพมหานคร โรง
พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๓ และคัมภีร์ปกรณ์วิเสสภาษาไทยวิสุทธิมรรค พิมพ์ครั้งที่ ๖ 
กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาเพรสจํากัด ๒๕๔๘ โดยมีคําย่อ และคําเต็มของคัมภีร์เรียงตามลําดับ 
ดังน้ี 
  คําย่อ   คําเต็ม   
 พระวินัยปิฎก 
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 คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.๔/๓๕๔/๒๖๖. หมายถึง วินัยปิฎก 
มหาวรรค เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๓๕๔ หน้าที่ ๒๖๖. เป็นต้น 
  

  



สารบัญ                                                                               

            หน้า 
ประกาศคุณูปการ  ก 
บทคัดย่อภาษาไทย ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
สารบัญคําย่อ  ง 
สารบัญ   จ 
บทที ่
  ๑ บทนํา   ๑ 
        ๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  ๑ 
   ๑.๒ โจทย์วิจัยหรือปัญหาวิจัย  ๒ 
   ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๒ 
   ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย  ๒ 
   ๑.๕ วิธีการดําเนินการวิจัย  ๓ 
   ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ๓ 
   ๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๑ 
   ๑.๘ คํานิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๑๒ 
  ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๓ 
   ๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๓ 
     ๒.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ ๑๔ 
     ๒.๑.๒ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ๑๔ 
     ๒.๑.๓ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ๑๕ 
     ๒.๑.๔ มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ ๑๖ 
     ๒.๑.๕ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน  สัตว์ป่า และน้ํา ๑๙ 
     ๒.๑.๖ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า และน้ํา ๒๐ 
   ๒.๒ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ ๒๒ 
       ๒.๒.๑ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ ๒๒ 
     ๒.๒.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ ๒๗ 
     ๒.๒.๓ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทดิน ๒๗ 
     ๒.๒.๔ การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทดิน ๓๑ 
     ๒.๒.๕ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่า ๓๑ 
               ๒.๒.๖ การแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่า ๓๓ 
   ๒.๒.๗ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทนํ้า ๓๕ 



 ฉ 

สารบัญ(ต่อ) 
บทที ่  หน้า 
   ๒.๒.๘ การแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทนํ้า ๓๖ 
        ๒.๓ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากร 
   ธรรมชาติ  ๓๙ 
              ๒.๓.๑  แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                    ๔๐ 
      ๒.๓.๒ สาเหตุสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๔๐ 
      ๒.๓.๓ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๔๒ 
      ๒.๓.๔ ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๔๗ 
   ๓ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก ๕๐ 
         ๓.๑  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก ๕๐ 
   ๓.๑.๑ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ๕๑ 
   ๓.๑.๒ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการดูแลทรัพยากรธรรมชาติดิน ๕๕ 
     ๓.๑.๓ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า ๕๗ 
          ๓.๒ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก ๕๙ 
      ๓.๒.๑ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่า ๕๙ 
    ๓.๒.๒ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการดูแลทรัพยากรธรรมชาติดิน ๖๒ 
    ๓.๒.๓ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินํ้า ๖๔ 
  ๔ วิเคราะห์ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก ๖๗ 
  ๔.๑ ประโยชน์ที่มีต่อพระสงฆ์ ๖๗  
  ๔.๒ ประโยชน์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชน ๖๙ 
  ๔.๓ ประโยชน์ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๗๐ 
          ๔.๔ ประโยชนที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า และ นํ้า          ๗๑ 
๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๗๕ 

  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๗๕ 
  ๕.๒ ข้อเสนอแนะ ๗๖ 
     ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๗๖ 
     ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ๗๗
บรรณานุกรม   ๗๘ 
ภาคผนวก   ๘๑ 
ประวัติย่อของผู้วิจัย ๙๖                         

 



 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแง่เศรษฐกิจเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิต ความ
สะดวกสบายเป็นอย่างมาก จากการประดิษฐ์คิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ ทําให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ 
เจริญรุ่งเรืองขึ้น และได้ใช้ทรัพยากรเพ่ือการน้ีไปอย่างมากมาย แต่ผลเสียอันเกิดจากความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์น้ัน ก็มีควบคู่มาด้วยน้ันคือ ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษทรัพยากรธรรมชาติถูก
ทําลาย 
 ในศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาในพระวินัยปิฎก 
เพราะพระวินัยปิฎกมีอยู่หลายช่วงหลายตอนที่กล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ 
ดิน นํ้า สัตว์ป่า อันมีความเกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนาต้ังแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน 
 พระวินัยปิฎกเป็นเรื่องที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติของภิกษุ และ ก็ได้มีข้อบัญญัติสิกขาบทที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินชีวิตของพระสงฆ์ ในการท่ีจะไม่เข้าไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เช่น 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทดิน ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ํา 
และทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่า เป็นต้น ในทรัพยากรธรรมชาติที่กล่าวมาน้ี มีอยู่หลาย
สิกขาบทที่พระวินัยปิฎกได้กล่าวถึงเรื่องอย่างน้ี ทําให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจ ที่จะรวบร่วมประเด็น
เหล่าน้ีให้ออกมาเป็นสัดส่วน เป็นหมวดหมู่ เพ่ือจะเสนอเป็นงานวิจัย และเป็นประโยชน์ในการดูแล 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป เ พ่ือให้พระพุทธศาสนาเป็นตัวช่วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้ดีที่สุด   
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินับว่ามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกทําลายเป็นจํานวนมาก  ดัง น้ันการศึกษาวิเคราะห์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก จะทําให้ทราบถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็น
อย่างไร และในพระวินัยปิฎกกล่าวไว้อย่างไรบ้าง และพระพุทธเจ้าได้วางแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างไร โดยพระวินัยปิฎกได้กล่าวถึงพุทธบัญญัติที่เก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นนักอนุรักษ์โดยแท้  
 ดังน้ันด้วยเหตุผลดังกล่าวมาน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิเคราะห์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก เพราะจะทําให้ทราบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตาม
แนวพระวินัยปิฎก และทําให้ทราบถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนทราบถึง
คุณค่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ีเพ่ือนําผลที่ได้จาก
การศึกษาวิเคราะห์ไปใช้เป็นหลักแห่งการปฏิบัติตนตามแนวพระวินัยปิฎกสืบต่อไป 



 ๒ 

   
 
 
๑.๒ โจทย์วิจัยหรือปัญหาการวิจัย 
 ในงานวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก ผู้วิจัย
เห็นว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ถึงวิธีการและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตาม
แนวพระวินัยปิฎก จึงต้องการที่จะศึกษา ดังน้ี 
 ๑.๒.๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎกเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๓ วิเคราะห์ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎกเป็น
อย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในงานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 
 ๑.๓.๓ เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของงานวิจัยฉบับน้ีผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าเรื่องของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามท่ีปรากฏในพระวินัยปิฎก มีประเด็นที่จะศึกษาดังต่อไปน้ี 

๑.๔.๑ ศึกษาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ตามท่ีปรากฏในพระวินัยปิฎก 
 ๑.๔.๒ ศึกษาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติประเภทดินตามที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก 
 ๑.๔.๓ ศึกษาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่าตามที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก 
 ๑.๔.๔ ศึกษาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติประเภทนํ้าตามที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก 
 ส่วนประเด็นที่ไม่เก่ียวข้องถือเป็นผลพลอยได้ของการศึกษาค้นคว้างานวิจัยดังกล่าว 
 

๑.๕ วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมุ่งศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร และนํามาวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

๑.๕.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในช้ันปฐมภูมิ (Primy sources) คือ พระวินัยปิฎก
จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาอภิปรายและพรรณนาเป็นของผู้วิจัย 



 ๓ 

๑.๕.๒ ศึกษาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ในหนังสือหรือวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 
มาอภิปรายและพรรณนาเป็นของผู้วิจัย 

๑.๕.๓ ศึกษาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติประเภทดินในหนังสือหรือวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง มา
อภิปรายและพรรณนาเป็นของผู้วิจัย 

๑.๕.๔ ศึกษาเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติประเภทนํ้าในหนังสือหรือวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง มา
อภิปรายและพรรณนาเป็นของผู้วิจัย 

๑.๕.๕ ศึกษาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่าในหนังสือหรือวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 
มาอภิปรายและพรรณนาเป็นของผู้วิจัย 

๑.๕.๖ นําข้อมูลที่ได้มาศึกษา วิเคราะห์ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แล้ว
เรียบเรียงเน้ือหาสาระให้อยู่ในระเบียบวิธีวิจัย และนําเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่ดําเนินการ
ตามระเบียบวิธีวิจัย 

 
๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองศึกษาวิเคราะห์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 
ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 ๑.๖.๑ หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
 สวัสด์ิ  โนนสูง (๒๕๔๖) เขียนหนังสือเร่ือง “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”....โดยมี
การเสนอความรู้ว่า “ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการขาด
แคลนทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เพราะมนุษย์สามารถสํารวจและนําทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ได้รวดเร็วขึ้นขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดมลพิษได้มากตามไปด้วย โดยจําแนกไว้ เช่น มลพิษ
ทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษที่เกิดจากสารพิษ มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย โดย
จะก่อให้เกิดผลเสียหายในระดับชุมชนท้องถิ่น หรือ มีผลกระทบเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับแห่งมลพิษ 
เช่น ปัญหาฝุ่นระอองจากโรงงาน ปัญหาน้ําเสียรอบโรงงาน ผลเสียในระดับประเทศโดยจะเป็นปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อมวลชน และความมั่นคงของประเทศจนรัฐบาลต้องให้ความสําคัญแก้ไข เช่น การตัด
ไม้ทําลายป่า การพังทลายของดิน และแม่นํ้าเน่าเสีย ผลเสียระดับทวีปโดยเกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศที่
อยู่ใกล้เคียงกัน เช่น ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย ในยุโรปมีปัญหาหมอกควันพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม และแอฟริกาประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมในที่สุดก็กลายเป็นความเสียหาย
ระดับโลกเพราะการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก สัตว์ป่าสูญพันธ์ุ ปรากฏการณ์ Elnino การท่ีช้ันโอโซน
ของบรรยากาศถูกทําลายและปรากฏการณ์เรือนกระจก”  
 เกษม จันทร์แก้ว (๒๕๓๐) เขียนหนังสือเรื่อง “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม”...โดยได้มีการเสนอ
แนวคิดว่า “การอนุรักษ์ คือ การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และการใช้อย่างสมเหตุต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะเอ้ืออํานวย ให้คุณภาพสูงสุดในการตอบสนองความ
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เป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป มิใช่เป็นการใช้ในช่วงระยะเวลาสั้น รวมทั้งกระบวนการใช้จะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรนั้น และทรัพยากรท่ีมีอยู่รอบ ๆ ด้วย และจะต้องเป็นการใช้เพ่ือประสบผลท่ี
ย่ังยืน”  
 จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ (๒๕๔๕ ) เขียนหนังสือเรื่อง “ทัศนะเชิงพุทธศาสตร์เ ก่ียวกับ
นิเวศวิทยา”...โดยได้มีการเสนอความรู้ว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย
แท้ ในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องราวที่พระพุทธศาสนาได้เก่ียวข้องกับป่าไม้ และธรรมชาติอยู่มากมาย 
จากพุทธประวัติทําให้เราทราบว่าทรงใช้ชีวิตในป่า ป่าไม้จึงมีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนา และเป็น
หนทางแห่งความสงบได้เป็นอย่างดี”  
 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสารคราม (๒๕๕๐) ได้ผลิตหนังสือเรื่อง 
“มนุษย์กับการใช้เหตุผล”....โดยได้มีการเสนอแนวคิดว่า “ทุกวันน้ีสังคมของมนุษย์เติบโตอย่างรวดเร็ว
และโดดเด่ียวจากธรรมชาติ การทํากิจกรรมของมนุษย์ได้เข้าไปรบกวนหรือหยุดชะงักการดําเนินไป
ของระบบนิเวศอันเป็นผลจากการพัฒนาการของสังคม และความคิดของมนุษย์ในด้านสิ่งแวดล้อม
สมัยใหม่ โดยเป็นกระแสความคิดที่กําหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติ ใน
ปัจจุบันแนวคิดที่เน้นเร่ืองการจัดการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงเหตุและผล โดยมองว่า
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติน้ัน มีความเป็นกลาง ซึ่งมนุษย์จะต้องเรียนรู้ และทําความเข้าใจโดยการ
พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุม เพ่ือเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ จึงเป็นคํากล่าวที่ ว่า มนุษย์คือเจ้านายของธรรมชาติ ดังน้ัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึ ง เ ป็น เค ร่ืองมือในการเข้ าควบคุมจัดการธรรมชาติ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติมีฐานะเป็นเพียงปัจจัยผลิตของระบบเศรษฐกิจ มนุษย์เรามุ่งพัฒนาสังคมของตน 
โดยละเลยต่อสังคมของส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ และละเลยขีดจํากัดทางธรรมชาติจนทําให้เกิดวิกฤต
สิ่งแวดล้อม เพราะการแลกเปลี่ยนตอบแทนไปสู่พ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของการ
พัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน”  
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (๒๕๔๓) เขียนหนังสือเรื่อง “คนไทยกับป่า”....โดยได้มีการ
เสนอแนวคิดว่า “อุตสาหกรรมต้ังอยู่บนฐานของเทคโนโลยี แล้วเทคโนโลยีก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ 
แต่ทั้งหมดทั้งระบบทั้งกระบวนการน้ีก็มาจากฐานความคิดที่ว่า มนุษย์จะมีความสุขเมื่อมีวัตถุบําเรอ
พรั่งพร้อมที่สุด แล้วอันน้ีก็โยงไปหาความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ เพ่ือจะได้เอาธรรมชาติมาจัดการ
จัดสรร และเอามาผลิตเป็นวัตถุบําเรอให้พรั่งพร้อมที่สุด จะเห็นว่าความคิดและพฤติกรรมมาบรรจบ
กัน ณ จุดน้ีความคิดแบบอุตสาหกรรมจึงตีโยงไปเข้ากับฐานความคิดเดิมที่ว่ามนุษย์แยกต่างหากจาก
ธรรมชาติ จะต้องเป็นเจ้านายไปครอบครองจัดการธรรมชาติเอาธรรมชาติมาจัดสรรรับใช้ความ
ต้องการของมนุษย์ คือไปเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเป็นวัตถุบํารุงบําเรอความสุขของมนุษย์
ความคิด ๒ อย่างน้ีมาบรรจบกันในการสร้างสรรค์อารยธรรมของตะวันตกที่นํามาสู่ปัญหาปัจจุบัน”  
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานาจ  เจริญศิลป์ (๒๕๔๓) เขียนหนังสือเรื่อง “การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”....โดยได้มีการเสนอแนวคิดว่า “วิทยาศาสตร์ช่วยให้ชีวิตมนุษย์มี
ความสะดวกสบายเป็นอย่างมากจากผลิตผลการประดิษฐ์คิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ เช่น รถยนต์ 
เครื่องบิน ตู้เย็น วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม การสร้างที่อยู่อาศัย ตามหลักของวิทยาศาสตร์ ยารักษาโรค 
ยาฆ่าแมลงต่าง ๆ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ทําให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาว ทําให้อุตสาหกรรม
ต่าง ๆ รุ่งเรืองขึ้น เป็นต้น แต่ผลเสียอันเกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์น้ันก็ควบคู่มา
ด้วย น้ันก็คือ ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ฯลฯ นับวันความทรุดโทรมเหล่าน้ีจะแผ่กว้างออกไปทุกที 
ในปัจจุบันความเสื่อมโทรมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกําลังเป็นปัญหาใหญ่ เพราะมีผลกระทบต่อ
การทํามาหากิน การดํารงชีพ และสุขภาพของประชากร ปัญหาเรื่องน้ีในเขตชนบทได้แก่ ทรัพยากร
ของชาติจํานวนมากได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ เพ่ือคนส่วนน้อย ซึ่งส่วนมากอยู่ในเขตเมือง ทําให้ความ
สมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาต้องเสียไปเช่นการที่ป่าถูกทําลายอย่างรวดเร็วจนเกือบค่อนประเทศ ดินเสื่อม
หรือดินเป็นพิษ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการอนุรักษ์ดิน และยังมิได้มีการสงวนที่ดิน
เพ่ือการเกษตรอย่างจิงจัง”  
 
 ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ (๒๕๕๑) เขียนหนังสือเร่ือง “เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพ่ือชีวิตและ
ธรรมชาติ”....โดยได้มีการเสนอแนวคิดว่า “มนุษย์และธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นลึก
ซึ้ง และผูกพันกันช้านาน คน พืชพรรณ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อมในชนบทล้วนดํารงอยู่ร่วมกัน และเป็น
ระบบเดียวกันอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเดียวกัน และอยู่กับวัฏจักรชีวิตเดียวกัน ซึ่งเร่ิมจากเกิดแก่เจ็บ
ตายแล้วก็เกิดใหม่ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดในการสนับสนุนการดํารงชีวิต
ของมนุษย์ เมื่อสิ่งแวดล้อมน้ีกําลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ มนุษย์ก็มีแนวโน้มที่จะรวมพลังกันเป็น
ขบวนการใหญ่ที่จะแสวงหาทางออกใหม่ ในโลกตะวันตกเรียกปรากฏการณ์น้ีว่า การเคลื่อนไหวทาง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวของคนแนวใหม่รูปแบบหน่ึง”  
 ศศินา  ภารา (๒๕๕๐) เขียนหนังสือเรื่อง “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”....โดยได้มี
การเสนอแนวคิดว่า “การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เด่นชัดคือ ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในรูปของการร่อยหรอ และหมดไป ความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ สังคม ให้เกิดความเจ็บป่วย วิตกกังวล หวาดหว่ัน และ
การเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมทางสังคม เช่น ความไม่เป็นระเบียบของสังคม การเกิดอาชญากรรม 
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สาเหตุสําคัญคือ 
มนุษย์ เ น่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร และเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสําคัญ ทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกค้นหา และนํามาใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว และมากขึ้น ขณะที่การจัดการยังไม่
ถูกต้องเหมาะสม ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทอยู่ในขั้นวิกฤติ นอกจากน้ีการใช้สิ่งแวดล้อม



 ๖ 

เป็นที่รองรับของที่เหลือใช้หรือขยะมูลฝอย การทิ้งขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกวิธี ทําให้แหล่งนํ้า ดิน 
อากาศ ตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจนอยากที่จะฟ้ืนฟูให้คืนกลับสภาพเดิมได้”  
 ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์ (๒๕๔๒) เขียนหนังสือเรื่อง “การจัดการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและการ
ท่องเท่ียว”….โดยได้มีการเสนอแนวคิดว่า “การพัฒนาการเกษตรนั้น สามารถดําเนินไปพร้อมกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม และสังคมชนบท ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การท่องเท่ียวกลายเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาประเทศต่าง ๆ น้ัน ก็เน่ืองมาจาก การ
ท่องเที่ยวเป็นสาขาทางเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโตเร็ว เป็นแหล่งรายได้ของรัฐ เป็นแหล่งรายได้ใน
รูปของเงินตราต่างประเทศเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในอนาคต และเป็นแหล่งจ้างงานที่สําคัญ
ที่สุดของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเร่งพัฒนาการท่องเที่ยว จะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนําไปสู่การขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยอันทําให้นักท่องเที่ยวมีจํานวนลดลง” 
 ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต์ (๒๕๔๒) เขียนหนังสื่อเรื่อง “เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ”….โดยได้มีการเสนอแนวคิดว่า “ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมส่วนหน่ึง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบตลาดเสรี และรัฐบาลมีความบกพร่อง
บางอย่าง จึงไม่สามารถทําให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับที่เหมาะสมได้ ตลาดที่ไม่มีการควบคุมมี
แนวโน้มที่จะละเลยการคิดต้นทุนอย่างเต็มที่ เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าเรามีนโยบาย
สิ่งแวดล้อมที่ดี เราอาจแก้ไขข้อบกพร่องน้ีได้ โดยกระตุ้นให้ตลาดสะท้อนค่าทางสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เต็มที่ อย่างไรก็ตามนโยบายบางอย่างของรัฐที่ดําเนินไปแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
เหมือนกัน”  
 วินัย วีระวัฒนานนท์ (๒๕๔๑) เขียนหนังสื่อเร่ือง “สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา”....โดยได้มี
การเสนอแนวคิดว่า “สิ่งแวดล้อมนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมทั่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ต่างก็เป็นปัจจัยแก่ชีวิตซึ่งกันและกัน แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมขึ้น
ของประชากร การลดปริมาณของทรัพยากร และการเพ่ิมสารพิษในสิ่งแวดล้อมย่อมเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมของมนุษย์ การดําเนินชีวิตหรือประกอบกิจกรรมประจําวันของมนุษย์อันมีศาสนาเป็นเคร่ือง
ช้ีนํา เพราะศาสนาแต่ละศาสนาจะมีอิทธิพลต่อความเช่ือ และทัศนคติของบุคคลที่นับถือศาสนานั้น
อย่างแน่นแฟ้น ดังน้ันศาสนาจึงมีบทบาทโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม”  
 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๔๒) เขียนหนังสื่อเรื่อง “สภาวะ
แวดล้อมของเรา”....โดยได้มีการเสนอแนวคิดว่า “สิ่งแวดล้อม หมายถึง สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งให้ประโยชน์ และโทษ เห็นและไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นรูปธรรม 
และนามธรรม และสิ่งเป็นพิษ และไม่เป็นพิษ โดยกล่าวอีกนัยได้ว่าสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ 
ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บ้านเรือน ถนน วัด แม่นํ้า ดิน ป่าไม้ นํ้า กฎระเบียบ เป็นต้น สิ่งที่อยู่
รอบ ๆ ตัวน้ัน มีหลายสิ่งหลายอย่าง มีทั้งใกล้ตัวเรา ทั้งแนวต้ัง และแนวนอน เป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
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และมลสาร คือทั้งที่ เป็นคุณและโทษต่อมนุษย์ หรือสิ่งแวดล้อมด้วยกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่า “สิ่งแวดล้อม” 
หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มีที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ความหมายของ “ทรัพยากรธรรมชาติ” หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ ทั้งสิ่งที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต เห็นด้วยตาเปล่า ไม่สามารถเห็นได้ จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ แต่
ต้องมีประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง”  
 สมพร อิศวิลานนท์ (๒๕๔๐) เขียนหนังสื่อเร่ือง “เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม: หลักและทฤษฎี”....โดยได้มีการเสนอแนวคิดว่า “ทรัพยากรธรรมชาติน้ันมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์และสังคม ทั้งในแง่ของการนําไปใช้เพ่ือการบริโภคโดยตรงในรูปแบบต่าง ๆ และการใช้วัตถุดิบ
เพ่ือการผลิตสินค้าอ่ืน ๆ ในสังคม ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นฐานที่สําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เมื่อทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองของตนมีไม่เพียงพอ ก็มีการเสาะ
แสวงหาจากดินแดนอ่ืน ทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรม และ
รวมถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากร ทําให้เกิดความมีจํากัด และหาอยากของ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจําต้องนําเอาทรัพยากรที่มีคุณภาพด้อยกว่ามาผลิต หรือมาใช้ในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะอันจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร”  
 วินัย วีระวัฒนานนท์, บานช่ืน สีพันผ่อง (๒๕๓๙) เขียนหนังสื่อเรื่อง “สิ่งแวดล้อมศึกษา 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน”....โดยได้มีการเสนอแนวคิดว่า “สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการให้
การศึกษาแก่ประชาชน โดยมีเรื่องสิ่งแวดล้อมที่รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเน้ือหาสําคัญ และมี
จุดหมายเพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถ้าจะพิจารณาให้ดีแล้วก็เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยส่วนรวมน้ันเอง โดยที่สิ่งแวดล้อมศึกษามุ่งสร้างตะหนักต่อปัญหา และ
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพฤติกรรมหรือชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ไม่ให้เกิดปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการให้การเรียนรู้ที่ทําให้มนุษย์ได้รู้จักการวางแผนการดําเนินชีวิตในระยะ
ยาว และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างเจตคติ พฤติกรรม และ
ค่านิยม ที่จะรักษา หรือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยส่วนรวม และมีใช้
ต่อไปในอนาคต”  
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๖) เขียนหนังสื่อเร่ือง “การพัฒนาที่ย่ังยืน”....โดยได้มี
การเสนอแนวคิดว่า “พระพุทธศาสนามองธรรมชาติเป็นที่รื่นรมย์ สอนให้มองเห็น และช่ืนชมในความ
งามของธรรมชาติ และให้เราสามารถมีความสุขกับธรรมชาติ ถ้าจะอนุรักษ์ธรรมชาติก็ต้องรัก
ธรรมชาติ จะรักธรรมชาติก็ต้องมีความสุขอยู่กับธรรมชาติ เพราะฉะน้ันจะต้องให้การศึกษาที่ให้มนุษย์
อยู่เป็นสุขกับธรรมชาติ ต้องมีวิธีเบ้ืองต้นที่หัดกันต้ังแต่เด็ก ให้รู้จักเป็นสุขในการอยู่กับธรรมชาติ มอง
สิ่งทั้งหลายในธรรมชาติว่าเป็นเพ่ือนร่วมกฎธรรมชาติอันเดียวกัน เหมือนที่ชาวพุทธกล่าวอยู่เสมอว่า 
สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน คือเป็น
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เพ่ือนร่วมกฎธรรมชาติอันเดียวกัน จึงต้องมีเมตตาปรารถนาดีมีไมตรีต่อกัน มองธรรมชาติโดยสัมพันธ์
กับการพัฒนาตนของมนุษย์ว่าธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่า เอ้ือต่อการพัฒนาตนของมนุษย์ 
แล้วเด็กก็จะเติบโตขึ้นพร้อมกับธรรมชาติ”  
 ๑.๖.๒ วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 ยงสยาม สนามพล (๒๕๕๒) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าวัดบ้านกู้พระโกนา 
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”….พบว่า “สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์มีความสัมพันธ์แนบแน่นต้ังแต่อดีต
กาลนานมาแล้วจนถึงปัจจุบัน มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบหน่ึงในระบบนิเวศหรือในชีวภาค 
ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้บริโภคอาหารในระบบนิเวศ จนถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ จาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ เหตุที่มนุษย์มีความต้องการ และความสามารถอย่างไม่มีขอบเขตจํากัดจึง
ทําให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกับประชากร
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ และเกิดมลพิษ จนเกิดปัญหาด้านมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพราะ
มนุษย์น้ันใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิต เมื่อนานวันไปสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีก็มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งเปล่ียนแปลงแบบสร้างสรรค์ เพราะการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงจนเสื่อมโทรมเพราะ
มนุษย์ทําลาย ก็ล้วนแต่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ดีทั้งน้ีมนุษย์จะต้องรู้จักเข้าใจ
สิ่งแวดล้อม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เสื่อมโทรมน้อยที่สุด เพ่ือที่จะได้อยู่คู่มนุษย์ได้นานสืบไป”  
 นรินทร์ ปิ่นสกุล (๒๕๔๔) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทของผู้นําท้องถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาความคิดเห็นของผู้นําท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”....
พบว่า “พระสงฆ์มีความคิดเห็นเก่ียวกับ บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง พระสงฆ์ที่มีอายุจริง และมีความสนใจข่าวสารความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วน
พระสงฆ์ที่มีอายุพรรษา ระดับการศึกษาทางโลก ระดับการศึกษาทางธรรม ช้ันปีที่ศึกษา ภูมิลําเนา
เดิม ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไม่
แตกต่างกัน ดังน้ันพระสงฆ์ที่มีอายุ และมีความสนใจข่าวสาร และความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ จึงควรเป็นแบบอย่างในด้านการเป็นผู้นําทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”  
 
 เพิ่มบุญ จูฑะเตมีย์ (๒๕๔๗) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ สําหรับหมู่บ้านแม้วคลองลาน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร”....
พบว่า “ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีผลต่อรูปแบบการจัดการป่าเพ่ือ
เศรษฐกิจ เน่ืองจาก รูปแบบการจัดการป่าดังกล่าว จําเป็นจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นพ้ืนฐานในการเข้าไปจัดการ ดังจะเห็นได้จากการที่ราษฎรที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้น้อย ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับรูปแบบการจัดการแบบป่า



 ๙ 

เพ่ือเศรษฐกิจ ทั้งน้ี เพียงเพราะมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับเท่าน้ัน แต่ใน
ขณะเดียวกันราษฎรที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีพอ จะมีอัตราส่วน
การเห็นด้วยมาก และเห็นด้วยน้อยพอ ๆ กัน ดังน้ัน การให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ที่ถูกต้อง และเพียงพอแก่ราษฎร จะช่วยให้การตัดสินใจของราษฎรยืนอยู่บนความถูกต้อง และ
เหมาะสมมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ต้องดําเนินการต่อเน่ืองทุก
ระดับอายุเพ่ือให้เกิดทั้งความรู้ และความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้อย่างแท้จริง”  

พระปลัดชูศักด์ิ  สุทฺธจิตฺโต (เขตกัน) (๒๕๔๙) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ วัดพระธาตุแม่เจดีย์ 
ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย”....พบว่า “การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นแนวทางที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ เพราะป่าไม้เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถ
ทดแทนได้ เน่ืองจากทรัพยากรป่าไม้มีความสําคัญต่อมนุษย์มากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทําให้
ฝนตกเพ่ิมขึ้น  และความชุมช้ืนในอากาศสมํ่าเสมอ  ซึ่ งความเห็นน้ีสอดคล้องแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นให้ประชาชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมหรือเพ่ิมบทบาท
ให้ประชาชนในท้องถิ่น คือ ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดําเนิน และป้องกันบํารุงรักษา เพ่ือ
เปลี่ยนแนวคิดจากการพัฒนาป่าไม้จากความคิดด้ังเดิมที่รัฐเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้แต่เพียงผู้เดียว 
ไปสู่แนวความคิดที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ โดยสนับสนุนให้เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้มากที่สุด เช่น โครงการปลูกป่าชุมชน เป็นต้น”  

พระบุญแทน กนฺตสีโล (นิลวรรณ์) (๒๕๕๖) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การ
อนุรักษ์ป่าไม้ตามหลักพุทธปรัชญา”....พบว่า การอนุรักษ์ป่าไม้มีเป้าหมายโดยสรุป ๒ ลักษณะคือ 
เป้าหมายในตัวมันเองของป่าไม้ และเป้าหมายนอกตัวของป่าไม้ กล่าวคือ การทําให้คงสภาพความ
เป็นป่าอยู่ คือ เป้าหมายของตัวมันเอง และด้วยสภาพความเป็นป่าน้ี ทําให้เกิดเป้าหมายนอกตัว
มากมายที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับป่า น่ันคือ มนุษย์หวังพ่ึงป่าในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
กล่าวได้ว่า  หากสามารถทําให้ป่าคงสภาพความเป็นป่าเอาไว้ มนุษย์ก็จะบรรลุเป้าหมายนอกตัว 
สามารถบริโภคทรัพยากรที่มาจากป่าได้ แนวคิดและวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ต้องมุ่งให้บรรลุเป้าหมายไป
พร้อมกัน ด้วยเหตุที่ป่าจะไม่มีมนุษย์เข้าไปทําลาย ป่าก็มีกระบวนการธรรมชาติที่ทําลายตัวของมันเอง 
เช่น ไฟป่าตามธรรมชาติ มนุษย์ต้องเข้าไปควบคุมดูแล และสร้างมาตรการในการปกป้องดูแลภัย
ธรรมชาติดังกล่าว และต้องหามาตรการควบคุม ดูแล ป้องกัน และปลูกจิตสํานึกให้แก่มนุษย์ที่จะไม่
เข้าไปทําลายความเป็นป่าในอีกทางหน่ึง เพ่ือมิให้ป่าถูกทําลายมากจนเกินไป อันก่อให้เกิดความขาด
สมดุลทางธรรมชาติ และขาดแคลนไม้ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคต”  

 
 สุพจน์ พงษ์พิสุทธิ์บุบผา (๒๕๔๓) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนภายใต้ การช้ีนําของพระสงฆ์ : กรณีศึกษาป่าชุมชนวัดชลประทานราชดําริ”....พบว่า 



 ๑๐ 

“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนวัดชลประทานราชดําริ ได้แก่ อายุ
หัวหน้าครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน ระดับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าของหัวหน้าครัวเรือน 
มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชน” 
 วิรชัย อสุรินทร์ (๒๕๕๑) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทขององค์กรการบริหารส่วนตําบลที่
มีต่อการอนุรักษ์ป่า : ศึกษาเฉพาะกรณี ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม”....พบว่า 
“ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกต่างมีความวิตกกังวลกรณีป่าไม้ในประเทศทั่วโลกลดลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมให้เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติขึ้นบ่อย ๆ นักวิชาการป่าไม้ และ
นักวิชาการอ่ืน ๆ จึงได้รวมกันจัดการประชุมแก่ปัญหา และได้สรุปว่าองค์กรท้องถิ่นควรเข้ามามี
บทบาทในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับสังคมเพ่ือประโยชน์สุขของมหาชน”  
 อํานาจ ศรีน้อย (๒๕๔๗) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “บทบาทของผู้นําท้องถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่จังหวัดสระบุรี”....พบว่า “หน่วยงานของรัฐต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยเน้นและตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพ และปลูกจิตสํานึก ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยให้ทํางานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้นําท้องถิ่นส่วนใหญ่มีปัญหาและ
อุปสรรคในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งทางราชการไม่มีงบประมาณ ก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันเอง 
ระหว่าง ผู้นําท้องถิ่นด้วยกันเอง”  
 พีรพัฒน์ รัตนเศรณี (๒๕๕๐) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาฮินดู”....พบว่า “พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนา
แห่งธรรมชาติ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามภายใต้ต้นมหาโพธ์ิฝั่งแม่นํ้า
เนรัญชรา เป็นเหตุให้มีวัดเกิดขึ้นมากมาย ทรงมีความเมตตากรุณาย่ิงต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย คําสอนที่
มีต่อสาวกนั้น รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายทําสมาธิตามโคนไม้ที่ว่าง อันเป็นต้นคําสอนที่ดูเหมือนเป็นการ
กําหนดแนวทางการใช้ชีวิตตามแบบชาวพุทธโดยแท้”  

พระมหาวิเศษ  ปญฺญาวชิโร (เสาะพบดี) (๒๕๔๙) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “พุทธศาสนากับ
การอนุรักษ์ป่าไม้”....พบว่า “ทรัพยากรป่าสามารถอํานวยประโยชน์สุขต่อมนุษย์ชาติอย่างมากท้ัง
โดยตรงและโดยอ้อม โดยตรง เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค โดยอ้อม เช่น ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะในการปลูกพืช ฝนตกต้องตามฤดูกาล อากาศบริสุทธ์ิ ช่วยป้องกันฝุ่น ดูดซับ
มลพิษทางเสียง มลพิษทางนํ้า สารพิษ และสร้างนันทนาการแก่มวลมนุษย์ ในอดีตที่ผ่านมาป่าไม้ถูก
ทําลายลงไปมาก อันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางน้ํา สารพิษตกค้าง จํานวนสัตว์ป่า และสัตว์นํ้าจืดลดลง การดูแลรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ และฟ้ืนฟูป่า
ที่เสื่อมโทรม จึงเป็นแนวทางอย่างมีความสุข ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นนักอนุรักษ์โดยแท้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอนุรักษ์ป่าไม้ เพราะมีพุทธบัญญัติเก่ียวกับการพรากภูตคาม ให้ดูแลเสนาสนะ
ให้ร่มรื่น แม้แต่พุทธบัญญัติเก่ียวกับการจําพรรษาในฤดูฝน เน่ืองจากเกรงจะเหยียบยํ่าข้าวกล้าและพืช
พันธ์ต่าง ๆ และอีกหลายอย่างมากมายที่พระพุทธศาสนามีความเก่ียวเน่ืองกับป่าไม้ตลอดมา จนถึง



 ๑๑ 

ปัจจุบัน พระสงฆ์ก็ยังรับช่วงต่อในสถานที่จําพรรษาตามวัดต่าง ๆ เพ่ือดูแลต้นนํ้าลําธารและป่าไม้ 
เพราะพระพุทธศาสนาช่วยรักษาต้นไม้ได้ดีที่สุด”  

สรุปว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการต่าง ๆ มนุษย์เป็น
เสมือนผู้ที่ทําลายสมดุลของป่าโดยแท้จริง มนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก มลพิษทางนํ้า ดินเสื่อมโทรมเพราะการเกษตร อากาศเป็นพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ทําลายป่าเพ่ือพัฒนาสังคมมนุษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้า การล่า
สัตว์ป่าเพ่ือธุรกิจ ฯลฯ ในปัจจุบันเมื่อมนุษย์ได้เห็นและเผชิญจนทําให้มนุษย์เข้าใจสิ่งที่เกิดตามมา 
และในที่สุดก็ได้เริ่มต้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ระบบนิเวศกับมาเหมือนเช่นเคย จึง
ได้หาแนวคิดวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎกมาประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่กับมนุษย์สืบต่อไป เพราะแต่ละศาสนามีอิทธิพลต่อความเช่ือของผู้ที่นับถือ 
 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบั 
 ๑.๗.๑ ทําให้ทราบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑.๗.๒ ทําให้ทราบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 
 ๑.๗.๓ ทําให้ทราบประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 
 ๑.๗.๔ ทําให้สามารถนําผลของการวิจัยมาเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่กับมนุษย์สืบไป 
 
๑.๘ คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย   
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง แนวทางที่จะช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการ
ใช้ให้ยาวนาน 
 การแก้ไข หมายถึง เมื่อเกิดปัญหาด้านการทําลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแล้วจะต้องมี
มาตรการในการแก้ไขอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลายได้มีโอกาส
กลับฟ้ืนคืนสู่สภาพปรกติ 
 มูลเหตุ หมายถึง สาเหตุ หรือ ต้นเหตุ 
 พุทธบัญญัติ หมายถึง กฎระเบียบ ข้อบังคับที่พระพุทธเจ้าต้ังไว้เป็นพุทธอาณา คือระเบียบ
การปกครองภิกษุ และภิกษุณีอันเกิดจากความประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือประพฤติ
เสียหายจนชาวบ้านพากันตําหนิ จึงทรงบัญญัติข้อห้ามไว้  

พระวินัยปิฎก หมายถึง พุทธบัญญัติเก่ียวกับศีล และสิกขาบท ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ชีวิต และวิธีดําเนินกิจการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์ และภิกษุณี แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ อาทิพรหมจริย
กาสิกขา คือ การศึกษาอบรมในฝ่ายบทบัญญัติ หรือข้อปฏิบัติอันเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์ เพ่ือ



 ๑๒ 

ป้องกันความประพฤติเสียหาย และวางโทษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด โดยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้าง ซึ่ง
พระสงฆ์ได้รับพุทธานุญาต ให้สวดทุกก่ึงเดือน เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ อภิสมาจาริกาสิกขา คือ 
การศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกับมรรยาท และความเป็นอยู่ที่ดีงามสําหรับชัก
นําความประพฤติ และความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีงามมีคุณค่า น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้น 
 ประโยชน์ที่มีต่อพระสงฆ์ หมายถึง ทําให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติตนตามพระวินัยและเป็นการเน้น
ยํ่าให้พระสงฆ์ให้ความสําคัญในการรักษาพระวินัยที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ประโยชน์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชน หมายถึง พุทธศาสนิกชนมีแนวทางในการใช้ และการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การนําแบบอย่างการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติออกไปเผยแผ่ให้ประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์เพ่ือเก้ือกูล และ
เพ่ือความสุขในการอนุเคราะห์ชาวโลก 



 
 

บทที่ ๒ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 ทรัพยากรธรรมชาตินับว่าเป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตของสิ่งมี ชี วิตในโลก ปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกทําลายลงมาก จนทําให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ได้รับผลกระทบต่อสภาวะ
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เป็นปัญหาอันใหญ่ย่ิงต่อมวลมนุษย์ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ัน “การศึกษาวิเคราะห์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัย
ปิฎก” น้ี จะสามารถช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน ซึ่งมีแนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีประเด็นหลักได้แก่  

๑. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ปัญหาของทัพยากรธรรมชาติ  
๓. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ศศินา ภารา กล่าวถึงความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ในแง่เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงอย่างหน่ึงซึ่งก่อให้เกิดการผลิต ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ได้ต่อเมื่อนําไปใช้เพ่ือการเศรษฐกิจ การใช้จึงต้องใช้ด้วยความประหยัด และไม่
สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ การนําไปใช้จะต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์พร้อมกันไปด้วย (ศศินา ภารา, 
๒๕๕๐, หน้า ๑๗) 

สวัสด์ิ โนนสูง กล่าวถึงความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์เพ่ือการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นได้ เช่น แสงอาทิตย์ อากาศ นํ้า ดิน ป่าไม้ 
สัตว์ป่า หิน แร่ และมนุษย์ บางชนิดมีความสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ (สวัสด์ิ โนนสูง, 
๒๕๔๖, หน้า ๑) 

เมื่อสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลก หลายสิ่งมีชีวิตต่างก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเพ่ือความ
อยู่รอด มนุษย์เองก็เช่นเดียวกันเพ่ือความอยู่รอด มนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากมายในการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง เมื่อจํานวนประชากรมนุษย์เพ่ิมมากข้ึน ก็ได้มี
วัฒนธรรม มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดํารงชีวิตมากขึ้น มีการ
ดัดแปลงทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ ก่อให้เกิดความสะดวกสบายเป็น



 ๑๔ 

อย่างมาก ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองเกินความจําเป็นมากย่ิงขึ้น 
และลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วเพราะเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการผลิต 

๒.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นในการดํารงชีวิต โดยมนุษย์ 
นําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ และมนุษย์เองก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบหน่ึงในระบบนิเวศ ซึ่ง
มีบทบาทและหน้าที่ เป็นผู้บริโภคอาหารในระบบนิเวศ มนุษย์ใช้องค์ประกอบทั้งหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาเทคโนโลยี และการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้ สนองความต้องการของมนุษย์ 

ในปัจจุบันมนุษย์ได้เริ่มตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพราะความขาดแคลนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ถูกทําลาย ปัญหา
ทรัพยากรดินเสื่อมสภาพ ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ ปัญหาทรัพยากรน้ําเน่าเสียจนไม่
สามารถนําไปอุปโภคบริโภคได้  เมื่อประชากรมนุษย์เพ่ิมมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกใช้มากย่ิงขึ้น 
เมื่อถูกนํามาใช้มากย่ิงขึ้น ทําให้เกิดปัญหาขาดความสมดุลในระบบธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด และมนุษย์เองก็ได้รับผลกระทบทางลบด้วยเช่นเดียวกัน 

สรุปได้ ว่า  ในโลกท่ีมีขีดจํา กัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ  มนุษย์ไม่อาจจะปล่อยให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายลงไปมาก จึงทําให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือการฟ้ืนฟูดูแลแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่มนุษย์ต่อไป 

๒.๑.๒ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
ศศินา ภารา ได้แบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติตามลักษณะของการนํามาใช้มีด้วยกัน 

๓ ประเภท ดังน้ี 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น โดยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อกําเนิดมาพร้อม

มนุษย์มีความสําคัญต่อมนุษย์ บางชนิดถ้าขาดไปก็อาจทําให้มนุษย์ถึงแก่ความตายได้ แต่บางชนิดก็
ขาดได้เป็นเวลานานหรือมีปริมาณมากจนเกินความต้องการในการใช้ประโยชน์ แต่ถ้าหากนํามาใช้ผิด
วิธี หรือไม่บํารุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ไม่เกิดคุณสมบัติที่จะใช้ได้
อีก เช่น แสงอาทิตย์ อากาศ นํ้า โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสภาพไม่สิ้นสุด และหากทรัพยากรเหล่าน้ี
หมดเมื่อใด มวลมนุษย์ก็จะถึงการสิ้นสุดของมนุษยชาติ เมื่อทรัพยากรเหล่าน้ีถูกใช้มากจนเกิน
ความสามารถของธรรมชาติจะรองรับไว้ได้ ก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้น 

๒. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป บางชนิดอาจดัดแปลงหรือบูรณะให้นํากลับมาใช้ใหม่
ได้บ้าง เช่น แร่ธาตุ นํ้ามันปิโตรเลียม ก๊าชธรรมชาติ ถ่านลิกไนต์ โดยเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในแง่ของ
ความสะดวกสบาย ช่วยผ่อนแรง ช่วยให้มนุษย์ได้งานในการทํามาหาเลี้ยงชีพได้ และถ้าไม่มีทรัพยากร



 ๑๕ 

ประเภทน้ีมนุษย์ก็ยังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ แต่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย การใช้ทรัพยากร
ประเภทน้ีจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง และประหยัด 

๓. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดขึ้นทดแทนหรือรักษาให้คงอยู่ได้ โดยเป็นทรัพยากรที่
เกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา หากมีการรักษา หรือจัดการให้อยู่ในระดับที่มีความสมดุลกันตามธรรมชาติ 
แต่ต้องใช้เวลาในการดูแลซ่อมแซมรักษาทั้งในระยะเวลายาว หรือระยะเวลาสั้นก็ได้ เช่น นํ้า พืช
พรรณ ป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า กําลังงานของมนุษย์ ทรัพยากรประเภทน้ีเก่ียวข้องกับตัวมนุษย์ มี
ความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการมีชีวิตของมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่สามารถเป็นปัจจัยสี่ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม รวมทั้งในแง่ของความสะดวกสบาย การจรรโลงจิตใจ ถ้าขาดทรัพยากรเหล่าน้ีมนุษย์
อาจจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ หรือถ้าหากทรัพยากรธรรมชาติส่วนใดส่วนหน่ึงไม่สมบูรณ์ ก็อาจ
กระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง (ศศินา ภารา, ๒๕๕๐, หน้า ๒๐) 

สรุปได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีทั้งใช้แล้วหมดไป ใช้แล้วไม่มีวันหมด และใช้แล้วสามารถ
ทดแทนใหม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรที่มนุษย์ใช้ก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาจึงต้องมีมาตรการ
และข้อปฏิบัติในการบํารุงรักษาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าประหยัดและย่ังยืน 

๒.๑.๓ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ศศินา ภารา กล่าวถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติว่า “ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความสําคัญในฐานะที่ให้ปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิตแก่มนุษย์ เป็นองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมในระบบ
นิเวศ การรู้จักเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ย่อมช่วยให้เกิดความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชน สร้างความ
เจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศ แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้อย่างฉลาด ประหยัด แบ่งปัน ให้
เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และต้องใช้ได้อย่างย่ังยืน (ศศินา ภารา, ๒๕๕๐, หน้า ๒๒) 

สวัสด์ิ โนนสูง กล่าวถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติมี ๖ ประเภท ดังน้ี 
 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยเป็นองค์ประกอบของชีวิต 
และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพ เช่น มนุษย์  สัตว์ ต้นไม้ ต้องการอากาศ และออกซิเจนเพ่ือการ
หายใจ และการเผาผลาญอาหาร หากอากาศเป็นพิษก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตตาย 
 ๒. ทรัพยากรธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐาน ทําเลที่เหมาะสมจะมีมนุษย์อาศัยอยู่
หนาแน่นโดยเฉพาะที่ราบลุ่มแม่นํ้า ที่ราบชายฝั่งทะเล และที่ราบตามหุบเขา ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่
เหมาะสม จะมีการอพยพไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่า   
 ๓. ทรัพยากรธรรมชาติมีอิทธิพลต่อลักษณะที่อยู่อาศัย บ้านเรือนในแต่ละภูมิภาคจะมี
โครงสร้าง รูปแบบ และการใช้วัสดุที่แตกต่างกันเพ่ือให้เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น ในเขต
อบอุ่นและเขตหนาวมักเป็นบ้านอิฐหรือคอนกรีตมุงกระเบ้ือง มีประตูหน้าต่างมิดชิด และมีเตาผิงให้
ความอบอุ่น ส่วนบ้านคนไทยสมัยก่อนจะเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง หลังคาจ่ัวมุงหญ้าคา ใบตองหรือใบ
พลวง ซึ่งหาง่าย เหมาะกับสภาพอากาศและความเป็นอยู่แบบไทย 
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 ๔. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นตัวกําเนิดลักษณะการดํารงชีวิตของมนุษย์ เช่น แถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่ม มีลมมรสุม ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ประชาชนจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ส่วนตอนเหนือของแอฟริกาหรือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพแห้งแล้งเป็นทะเลทราย 
ประชาชนจะดํารงชีพโดยการเลี้ยงสัตว์แบบเร่รอนไปตามแหล่งนํ้า และหญ้ารอบโอเอซิส ส่วนบริเวณ
เส้นศูนย์สูตรอากาศจะร้อน ฝนตกตลอดปี มีป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ประชาชนจะดํารงชีพด้วยการเก็บ
ของป่าและล่าสัตว์  
 ๕. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญต่อความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุกของมนุษยชาติ 
หากประเทศใดมีทรัพยากรธรรมชาติมาก รู้จักใช้อย่างชาญฉลาด ประหยัดใช้อย่างเหมาะสม จะทําให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคัญ
พ้ืนฐานในการพัฒนาสังคมมนุษย์ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญทางด้านวิชาการ และเอกลักษณ์ของชาติ โดยเฉพาะ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โบราณสถาน และโบราณวัตถุ อันแสดงออกถึงวิวัฒนาการ และความรุ่งเรือง
ของมนุษย์ในอดีต เป็นเอกลักษณ์หรือความภาคภูมิใจของบุคคลในชาติ (สวัสด์ิ โนนสูง, ๒๕๔๖, หน้า 
๖) 
 นอกจากน้ีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ยังอํานวยประโยชน์ด้านการพักผ่อนหย่อนใจเป็น
อย่างดี เพราะมนุษย์เราต้องการความสุขอย่างย่ิงหลังจากการทํางานที่เหน็ดเหนื่อย และยังสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน และรายได้อย่างมากมายแก่ประชาชนบริเวณน้ัน 
ๆ และใกล้เคียง  
 สรุปได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ล้วนมีประโยชน์มากอย่างย่ิง มนุษย์ต้องพ่ึงพาอาศัย
ทรัพยากรเหล่าน้ีในการดําเนินชีวิต ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่าน้ัน ระบบนิเวศในธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน 
การพ่ึงพาอาศัยกันของสัตว์ป่า ต้นไม้ที่อาศัยแมลงในการผสมเกสร อาศัยนกในการขยายเมล็ดพันธ์ุ ที่
ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาก็เพ่ือการสืบทอดสายพันธ์ุ ในการเอาชีวิตรอดจากการเปล่ียนแปลงของ
โลกต้ังแต่อดีตเป็นล้าน ๆ ปี  

๒.๑.๔ มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ  
 บทบาทของมนุษย์ที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต โดยมีความสําคัญต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ และประเทศชาติ เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งค้ําจุนความเจริญในทุก ๆ 
ด้าน จะเห็นได้จากที่ประเทศใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ประกอบกับประชาชนรู้จัก
วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องรู้จักวิธีอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ ประเทศน้ัน ๆ มักจะมีความสุขสบาย 
ในทางตรงกันข้ามประเทศใดไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ หรือไม่รู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเทศน้ันก็จะประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ํามีสภาพสังคมที่วุ่นวาย ประเทศไทยถือว่าเป็น
ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และมีค่ามากมาย แต่ถ้าประชาชนยังใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่
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ประหยัด และขาดการอนุรักษ์ที่ถูกต้องแล้ว ในอนาคตประเทศไทยจะต้องประสบปัญหาการขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติ และจะส่งผลกระทบต่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างแน่นอน  

ทรัพยากรธรรมชาติเกิดสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบอันเน่ืองมาจากกิจกรรมของมนุษย์ 
จนทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดความสามารถในการปรับตัว ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพนํ้า คุณภาพดิน การสูญพันธ์ของพืช และสัตว์ การสูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศ  

ศศินา ภารา ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายว่า ทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลาย และสูญเสียได้ ๓ ทาง คือ มนุษย์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สัตว์และโรคต่าง ๆ ซึ่งการ
สูญเสียเน่ืองจากมนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญที่สุด เน่ืองจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 

๑. การเพ่ิมของประชากรมนุษย์ ปัจจุบันการเพ่ิมประชากรโดยเฉล่ียทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น 
แม้ว่าการรณรงค์เรื่องการวางแผนครอบครัวจะได้ผลดี แต่การเพ่ิมปริมาณของประชากรก็ยังอยู่ใน
อัตราทวีคูณ ความต้องการบริโภคทรัพยากรเพ่ิมขึ้นทุกทาง การนําทรัพยากรมาใช้เป็นปัจจัยในการ
ดํารงชีวิต ซึ่งจะนําไปสู่ความสะดวกสบายของมนุษย์ จะเห็นได้จากปี พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๘๐ ซึ่งเป็นยุค
ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายมหาศาล ยุคน้ีจึงเรียกอีก
ช่ือหน่ึงว่า “ยุคประชากรระเบิด” หรือ ยุคทําลาย และเมื่อประชากรโลกเพ่ิมขึ้น อาชีพต่าง ๆ ก็มีการ
เปลี่ยนแปลง จากการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนจะเปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
ต้องการวัตถุดิบป้อนโรงงานเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มนุษย์พยายามเสาะแสวงหา และนําทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ทุกวิถีทาง 

๒. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางทางด้านเศรษฐกิจน้ันทําให้มาตรฐานในการ
ดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุขสบายตามไปด้วย มีการบริโภคทรัพยากรจนเกินความจําเป็นขั้น
พ้ืนฐานของชีวิตในสังคมปัจจุบันที่เน้นระบบเศรษฐกิจการตลาด การทําการเกษตรของมนุษย์จึงการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเคยทําการเกษตรแบบหลากหลาย เมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไปก็หันมาทํา
เกษตรกรรมแบบปลูกพืชเชิงเด่ียว เช่น การปลูกข้าวอย่างเดียว ปลูกอ้อยอย่างเดียว ปลูกมัน
สําปะหลังอย่างเดียว ซึ่งต้องมีการทําลายป่า ต้องซื้อปุ๋ย และสารพิษฆ่าแมลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
นอกจากน้ีการบีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจเป็นแรงผลักดันทําให้บุคคลบางกลุ่มฉวยโอกาสกอบโกย
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายจนเสยีสมดุล 

๓. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้วิธีการนํา
ทรัพยากรมาใช้ได้ง่ายขึ้น และมากขึ้น การคิดค้นนําเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน 
ตลอดจนประสิทธิภาพต่อการใช้งานสูง เช่น การใช้อาวุธสงครามร้ายแรง/อาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงล่า
สัตว์ป่า การใช้เลื่อยจักรตัดโค่นต้นไม้ การจับสัตว์นํ้าด้วยอวนตาถี่ เป็นต้น การนําเทคโนโลยีมาใช้
นับว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ แต่ส่งผลเสียต่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ 
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๔. การสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การสร้างถนน อ่างเก็บนํ้า เขื่อน นับเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทําลาย
และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหลัก ๆ เช่น ป่าไม้ ทรัพยากรดิน นํ้า สัตว์ป่า ทําให้มนุษย์เข้า
สู่พ้ืนที่ป่าที่เหลือได้ง่ายกว่าเดิม เน่ืองจากการไปมาสะดวก การทําลายจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเมื่อป่า
เสื่อมโทรมหรือหมดไป ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกทําลาย โอกาสถูกล่ามีมากขึ้น สัตว์บางชนิดหา
อาหารเป็นไปได้ยากลําบาก ในที่สุดก็สูญพันธ์ุไป เป็นต้น 

๕. การกีฬา ส่วนใหญ่เกิดกับทรัพยากรสัตว์ป่า เช่น การยิงนก ตกปลา และการล่าสัตว์เป็น
ต้น ถ้าทําเพ่ือการกีฬาที่แท้จริงก็ไม่มีปัญหาเรื่องการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากนัก แต่เมื่อใดที่
เป็นการแข่งขันกัน เพ่ือทําสถิติเพ่ือจํานวน อาวุธที่ร้ายแรงและทันสมัยจะถูกนํามาใช้มากย่ิงขึ้น สัตว์
ป่าที่ได้มาก็จะนําส่วนหน่ึงของจํานวนที่ได้หรือบางส่วนของร่างกายไปเป็นอาหารหรือเคร่ืองใช้เท่าน้ัน 
ส่วนที่เหลือก็จะทิ้งไว้ในป่า ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่คุ้มกับการสูญเสียชีวิต และพันธุกรรมของสัตว์ป่า 

๖. การสงคราม ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้นําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้มากขึ้น การนํา
ทรัพยากรแร่ธาตุมาใช้เพ่ือการผลิตอาวุธ และเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งสุดท้ายก็ถูกทําลายไป บางครั้งต้อง
เร่งขุดเจาะนํ้ามันดิบเพ่ือขาย แล้วนําเงินตราไปซื้ออาวุธที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพการทําลายสูงมาต่อสู้
ซึ่งกันและกัน ผลของสงคราม คือ การสูญเสียทั้งสองฝ่ายในด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ 
เช่น การทิ้งระเบิดทําลายชีวิต และทรัพยากรของมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ การทําลายบ่อ
นํ้ามันของอิรักในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ทําให้สูญเสียทรัพยากรของมนุษย์ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นล้าน ๆ ปี ในการ
เกิดอย่างน่าเสียดาย และส่งผลให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโลก 

๗. ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หลาย ๆ ครั้งที่คนเราทําลายสิ่งแวดล้อมเพราะความไม่รู้
สาเหตุ และผลกระทบ ขาดข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้อง ทําให้เราเข้าถึง และความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ในขณะที่นักอนุรักษ์นึกถึงสิ่งแวดล้อมในรูปของระบบนิเวศของธรรมชาติป่าไม้
และสัตว์ป่า แต่ภาคอุตสาหกรรมกลับนึกถึงวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยในการผลิตต้นทุน นักเศรษฐศาสตร์จะ
นึกถึงทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องใช้ให้คุ้มค่า ชาวนานึกถึงฝน ภาคท่องเท่ียวนึกถึงเงิน การทํา
การเกษตรที่ไม่ถูกต้องของเกษตรกร ฯลฯ สังคมยังขาดความเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมในลักษณะรวมท่ีเป็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อเกิดความเสียหายที่ใดที่หน่ึงก็มีผลกระทบแก่กัน และกันบางครั้งลืม
ไปว่าความสนุกช่ัวครู่ช่ัวยามของตนเป็นสิ่งที่ทําลายความเป็นธรรมชาติและความงดงามของสถานที่ 
(ศศินา ภารา, ๒๕๕๐, หน้า ๒๕) 

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจทดแทนได้ หรือ ต้องใช้
เวลานานในการทดแทนฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบไปในทางที่เสื่อมลง โดย
มนุษย์เป็นผู้ทํากิจกรรมต่าง ๆ น้ัน การเปลี่ยนแปลงจะสะสมตัวขึ้น จนเกินขีดความสามารถในการ
รองรับได้และการปรับสมดุลของสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม 
การเผาหญ้าหรือเผาวัชพืชเพ่ือการเกษตร และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษย์ที่ทําอยู่ ทําให้สภาพอากาศ



 ๑๙ 

ไม่เหมาะสมกับสภาพการดํารงชีวิตของมนุษย์ และการดํารงชีวิตสิ่งมีชีวิต สิ่งเหล่าน้ีทําให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ซึ่งในปัจจุบันน้ีปัญหาเรือนกระจกท่ีทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนเริ่มรุนแรงขึ้น ปัญหา
มลพิษทางนํ้าเกิดจากของเสียจํานวนมหาศาลที่ถูกปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการใช้สารเคมีในการเกษตรจนทําให้เกิดสารตกค้างลงสู่แม่นํ้าลําคลองทําให้เกิดนํ้าเน่าเสียจน
ไม่สามารถนํามาอุปโภคบริโภคได้ 

สรุปได้ว่า ในเร่ืองของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองมาจากการที่มนุษย์น้ันได้ใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิต เมื่อนานวันไปทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีก็มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่เปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์ เพราะการพัฒนา หรือ
เปลี่ยนแปลงเพราะเสื่อมโทรมเพราะมนุษย์เป็นตัวการสําคัญได้ทําลาย และสร้างปัญหาให้
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ดีทั้งน้ีมนุษย์จะต้องรู้จักเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เสื่อมโทรมน้อยที่สุด เพ่ือที่จะได้ใช้ประโยชน์ให้
ได้ยาวนานย่ิงขึ้น เพ่ืออนาคตของลูกหลานหรือคนในชาติ  

๒.๑.๕ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ดิน  สัตว์ป่า และน้ํา) 
 ศศินา ภารา ได้ให้ความหมายของ ป่าไม้ หมายถึง สังคมของต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ อันมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ปกคลุมเน้ือที่อันกว้างใหญ่ มีการใช้ประโยชน์จากอากาศ นํ้า วัตถุธาตุต่าง 
ๆ ในดิน เพ่ือการเจริญเติบโตจนถึงอายุขัย และเพ่ือสืบพันธ์ุของตนเอง ทั้งให้ผลิตผล (ศศินา ภารา, 
๒๕๕๐, หน้า ๔๕) 
 สวัสด์ิ โนนสูง ได้ให้ความหมายของ ดิน หมายถึง วัตถุที่ปกคลุมผิวโลกเป็นช้ันบาง ๆ เกิด
จากการสลายตัวของหินเปลือกโลกรวมกันเป็นอินทรียวัตถุ นํ้า และอากาศ ประกอบด้วยแร่ธาตุ
ประมาณร้อยละ ๔๕  อินทรีวัตถุประมาณร้อยละ ๕ ช่องว่างระหว่างเม็ดดินหรืออากาศประมาณร้อย
ละ ๒๕ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัตถุกําเนิด สิ่งมีชีวิตในดิน ทําให้คุณสมบัติอ่ืน ๆ แตกต่างกัน 
และกิจกรรมของมนุษย์ (สวัสด์ิ โนนสูง, ๒๕๔๖ หน้า ๕๑) 

สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้คํานิยามไว้ว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่า สัตว์
บก สัตว์นํ้า สัตว์ปีก แมลง หรือ แมง ซึ่งดํารงชีวิตอยู่ในป่า ตามสภาพธรรมชาติ หรือ ในนํ้า และให้
หมายความรวมถึง ไข่ของสัตว์ป่าเหล่าน้ันทุกชนิดด้วย แต่ไม่ได้รวมถึง สัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทํา
รูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะท่ีได้มาจากการสืบพันธ์ุของสัตว์
พาหนะดังกล่าว (จรรยา แวววุฒินันท์, ๒๕๓๙, หน้า ๑๓๕) 

สวัสด์ิ โนนสูง ได้ให้ความหมายของ นํ้า คือ เป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน
และออกซิเจนในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๘ โดยนํ้าหนัก พบ ๓ สถานะ คือ ของแข็ง (นํ้าแข็งขั้วโลก) 
ของเหลว และก๊าซ (นํ้าในช้ันบรรยากาศ) นํ้าที่บริสุทธ์ิ จะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เทและไหล
ได้ (สวัสด์ิ โนนสูง, ๒๕๔๖, หน้า ๒๕) 



 ๒๐ 

 สรุปได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ป่า ดิน สัตว์ป่า และนํ้าล้วนเป็นปัจจัย
สําคัญของการดําเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลก 
 ๒.๑.๖ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า และน้ํา 
 ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ ในประเทศไทยจัดเป็นป่าเขตร้อน และมีสังคมพืช
มากมายหลายชนิด ความเจริญเติบโตสูงสุด ในแง่ของการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในป่าก็มีความ
ซับซ้อนมากที่สุด และเป็นสังคมพืชที่ถูกทาํลายให้สูญหายไปได้ง่ายที่สุด  

ศศินา ภารา แบ่งประเภทป่าไม้ในเมืองไทยเป็น ๒ ประเภท  
 ๑. ป่าไม่ผลัดใบ หรือป่าดงดิบ เป็นป่าที่มีพันธ์ุไม้ส่วนใหญ่ไม่ทิ้งใบหมดไปทั้งต้นในเวลา
เดียวกัน แต่ใบจะค่อย ๆ ร่วงหล่นตามอายุขัยตลอดทั้งปี แม้ในฤดูร้อนป่าประเภทน้ีก็ไม่ผลัดใบ ป่า
ชนิดน้ีจะอยู่ในบริเวณที่มีฝนตกชุกสม่ําเสมอตลอดทั้งปี ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าดิบช้ืน ป่า
ชายหาด ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสน 
 ๒. ป่าผลัดใบ เป็นป่าที่มีการผลัดใบในฤดูแล้งหรือในช่วงที่มีปริมาณความช้ืนในอากาศน้อย 
สภาพป่าโปร่งกว่าป่าดงดิบ ต้นไม้จะเปลี่ยนสีหรือผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง ป่าประเภทน้ีจะเกิดอยู่บริเวณ
ที่มีฝนตกชุกใกล้เคียงกับป่าดงดิบ แต่จะมีฤดูร้อนที่ชัดเจนกว่า ในป่าผลัดใบจะมีจํานวนชนิดของสัตว์
ป่า และพันธ์ุไม้น้อยกว่าป่าไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าทุ่ง ป่าเต็งรัง ป่าหญ้าเขตร้อน (ศศินา 
ภารา, ๒๕๕๐, หน้า ๔๘) 
 ทรัพยากรธรรมชาติประเภทดิน ดินจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญต่อสิ่งมีชีวิต และ
มนุษย์ โดยธรรมชาติดินสามารถรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  

สวัสด์ิ โนนสูง ได้จําแนกตามลักษณะของเน้ือดิน มี ๓ ประเภทด้วยกัน ดังน้ี 
 ๑. ดินเหนียว คือดินที่มีเน้ือละเอียดที่สุดยืดหยุ่นเมื่อเปียกนํ้า ป้ันเป็นก้อนได้และป้ันเป็น
ลักษณะอ่ืน ๆ ได้ พังทลายได้ยาก อุ้มนํ้าได้ดีจับยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารได้สูงจึงมีธาตุอาหารท่ี
พืชต้องการอยู่มากเหมาะที่จะใช้ปลูกข้าวนาดํา เพราะการเก็บนํ้าได้ดีของดินเหนียว 
 ๒. ดินทราย เป็นดินที่เกาะตัวกันไม่แน่น ระบายอากาศและน้ําได้ดี พังทลายง่าย และอุ้มนํ้า
ได้น้อย มีธาตุอาหารค่อนข้างน้อยเพราะความสามารถจับธาตุอาหารตํ่า 
 ๓. ดินร่วน ดินที่มีเน้ือดินค่อนข้างละเอียด นุ่มมือยืดหยุ่นพอสมควร ระบายนํ้าได้ดีปานกลาง 
มีแร่ธาตุอาหารมากกว่าดินทราย ดินร่วนที่แท้จริงมักไม่ค่อยพบในธรรมชาติ แต่จะพบเน้ือดินที่
ใกล้เคียงกันมากกว่า (สวัสด์ิ โนนสูง, ๒๕๔๖, หน้า ๕๑) 
 ทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่า โดยแบ่งประเภทสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า ๒๕๓๕ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 

๑. สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก ๑๕ ชนิด มีนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ 
กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมันหรือเน้ือสมัน เลียงผาเยืองหรือกูรําหรือโครํา กวางผา 



 ๒๑ 

นกแต้วแร้วท้องดํา นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ พะยูนหรือหมูนํ้า เก้งหม้อ และสัตว์ที่จะ
กําหนดเพ่ิมโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (จรรยา แวววุฒินันท์, ๒๕๓๙, หน้า ๑๓๕) 

๒. สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าที่กฎกระทรวงกําหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น ช้าง
ป่า ชะนี นกขุนทอง เสือดาว เสือโคร่ง หมีดํา ค้างคาวกิตติ กระรอก หมาไม้ เม่น พังพอน ลิงลม แมว
ดาว นกกระทาป่าไผ่ ไก่จุก ไก่ฟ้า นกแกง นกแก้ว นกก้ิงโครง นกตะกราม นกอินทรีย์ดํา นกอีกา 
กระทิง ก้ิงก่าบิน ก้ิงก่าดง ก้ิงก่าหนาม งูสิง งูหลาม ตุ๊กแกบ้านสีเทา ตุ๊กแกป่าอินเดีย คางคกขายาว 
คางคงเล็ก จงโคร่ง ตะกวด เห้ีย ปูเจ้าฟ้า กระต่ายป่า เป็นต้น สัตว์ป่าคุ้มครองประเภท ๑ มี ๒๓๐ 
ชนิด สัตว์ป่าคุ้มครองประเภท ๒ มี ๖๓ ชนิด ตามบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองในกฎกระทรวง (จรรยา แวว
วุฒินันท์, ๒๕๓๙, หน้า ๑๕๑-๑๕๔) 

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ํา ในธรรมชาติซึ่งมนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ 
สวัสด์ิ โนนสูง ได้จําแนกตามแหล่งที่พบได้ ๓ ประเภท ดังน้ี 
๑. นํ้าในบรรยากาศ คือ นํ้าที่กลั้นตัวของไอนํ้าในชั้นบรรยากาศและตกลงสู่พ้ืนโลก ได้แก่ 

นํ้าฝน หิมะ นํ้าค้าง และหมอก  
๒. นํ้าผิวดิน คือ นํ้าในช้ันบรรยากาศที่ตกลงมาสู่พ้ืนผิวโลกและขังอยู่ เช่น นํ้าในทะเลสาบ 

นํ้าทะเล แม่นํ้า ห้วย หนอง คลอง บึง นํ้าเหล่าน้ีจะมีเศษดินเศษซากพืชซากสัตว์ปนอยู่ จึงขุ่นและไม่
สะอาด 

๓. นํ้าใต้ดิน เกิดจากนํ้าบนผิวดินที่ซึมลงจนถึงช้ันของหินซึ่งไม่สามารถซึ่งผ่านลงไปได้อีก จึง
สะสมอยู่ตามช่วงว่างของเน้ือดินมีด้วยกัน ๒ ประเภท คือ  

๓.๑) นํ้าใต้ดินช้ันบนโดยพบในระดับต้ืน ขุดมาใช้ด้วยแรงคน นํ้าจะมากในฤดูฝนมีมีความขุ่น
มาก และมีออกซิเจนพอประมาณ 
 ๓.๒) นํ้าบาดาลหรือนํ้าใต้ดินช้ันล่าง จะมีความสะอาดกว่าเพราะผ่านการกรองของช้ันดิน ซึ่ง
อยู่ลึกถึงช้ันดินดานหรือช้ันของหิน จัดว่าเป็นนํ้าใต้ดินที่แท้จริงเพราะมีอยู่ตลอดเวลาในหน้าแล้ง 
(สวัสด์ิ โนนสูง, ๒๕๔๖, หน้า ๒๖) 
 สรุปได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทจะมีความเด่นชัดอยู่ในตัวเพ่ือง่ายต่อการ
ศึกษาวิจัย และการจําแนกให้เห็นในแต่ละองค์ประกอบและความสําคัญ โดยการนํามาใช้อย่างถูกต้อง 
และไม่ผิดกฎหมาย เช่น ต้นไม้บางชนิดมีกฎหมายห้ามการตัดโคนก่อนได้รับอนุญาตก็คือ ต้นสัก  หรือ 
สัตว์บางชนิดที่ประชาชนอาจนํามาเลี้ยง แต่อาจจะผิดหลักของกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ก็คือ นกแก้ว 
นกขุนทอง เป็นต้น  
 
 
 



 ๒๒ 

๒.๒. ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกกําลังเผชิญร่วมกันเพราะ
สภาพอากาศในโลกน้ันก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ไม่ว่าจะเป็น การตัดไม้
ทําลายป่า การเผาป่า โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษ การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทําให้หลายประเทศต้องเผชิญกับการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และ
การลดลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นกําลังสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ 
หลายประเทศทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และหันมาแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะทําให้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้ต่อไป แต่เมื่อใดทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
ปัจจัยสําคัญของการดําเนินชีวิตหมดไป มนุษย์เราก็ไม่สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ 
 สถาบันวิจัยสภาพแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ใ ห้ความหมายการแก้ ไข
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง เมื่อเกิดปัญหาด้านการทําลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแล้วจะต้องมี
มาตรการในการแก้ไขอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลายได้มีโอกาส
กลับฟ้ืนคืนสู่สภาพปรกติ ถึงแม้ ว่ามาตรการการแก้ไขปัญหาว่ิงแวดล้อม หรือการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ตาม จาก
สภาพปัจจุบัน แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการควบคุมหรือป้องกัน เพราะการควบคุมและ
ป้องกันไม่สามารถทําให้เห็นผลของการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาอันสั้น แต่การแก้ปัญหาต่าง 
ๆ น้ันจะสามารถช้ีให้เห็นผลการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒, หน้า ๒๑๐) 
 ๒.๒.๑ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้  
 เกิดจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ เน่ืองจากการบุกรุกทําลายป่า การถางป่าเพ่ือเอา
พ้ืนที่มาใช้ทําการเพราะปลูก ทําให้ป่าไม้ถูกถางลงมาก จึงทําให้พ้ืนที่ป่าของประเทศไทยลดลง
ตลอดเวลา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานาจ เจริญศิลป์ กล่าวถึงปัญหาป่าไม้ในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น
ภูมิภาค ดังน้ี 
 ๑. ภาคเหนือ อัตราการที่ป่าไม้ถูกทําลายมีมากขึ้น ราษฎรชาวไทยภูเขา และชาวบ้านทั่วไป
ได้พากันอพยพเข้าไปหักร้างถางพงในบริเวณพ้ืนที่ป่าสงวน เพ่ือทําไร่เลื่อนลอย ทําให้ป่าที่อยู่ตามต้น
นํ้าลําธารที่สําคัญของประเทศถูกทําลายไปอย่างมากมาย และอย่างน่าเสียดาย เช่น ป่าต้นแม่นํ้าปิง 
วัง ยม และน่าน ซึ่งถูกทําลายไปอย่างมาก และมีอัตราเพ่ิมมากขึ้นทุกปี หากไม่มีการควบคุมอย่าง
รวดเร็ว นอกจากป่าไม้จะถูกทําลายแล้ว การพังทลายของดินเพ่ือการเพราะปลูกจะรุนแรงขึ้น และ
รวดเร็ว ดินจะหมดความอุดมสมบูรณ์ ปริมาตรของอ่างเก็บนํ้าเหนือเขื่อนก็จะเก็บนํ้าได้น้อยลง อัน



 ๒๓ 

เน่ืองจากความต้ืนเขินของอ่างเก็บนํ้าที่เกิดจากทรายพังทลายมาจากผิวดินที่ทําการเกษตรผิดวิธีไหล
ลงมาทับถม 
 ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากสภาพป่าทั่วไปเป็นป่าโปร่ง จึงสะดวกในการทําลาย
เพ่ือนําพ้ืนที่มาใช้ในการเพาะปลูก โดยใช้วิธีง่าย ๆ คือ ใช้ไฟเผ่าป่า การลักลอบตัดไม้มาใช้ในการ
ก่อสร้าง ทําเช้ือเพลิง และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอ่ืน ๆ ทั้งน้ีก็เพราะไม้เต็งเป็นไม้เน้ือแข็งและใช้ได้
ทนทาน แม้จะฝังไว้ในดินที่ช้ืนแฉะก็ตาม จากการทําลายป่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอยู่
มากมาย ประกอบกับภูมิประเทศลาดเอียงและดินทรายเก็บนํ้าไว้ไม่อยู่ ซึ่งเป็นเหตุให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพลมฟ้าอากาศแห้งแล้งกว่าภาคอ่ืน ๆ  
 ๓. ภาคกลางและภาคตะวันออก ปัญหาสําคัญของป่าไม้ในภาคน้ีคือ การบุกรุกถากถางป่า
เพ่ือทําไร้เลื่อนลอย จังหวัดที่ประสบปัญหาการทําไร่ตามไหล่เขาสูง ๆ โดยพวกชาวเขา เช่น พวกกระ
เหรี่ยง และชาวบ้านที่นิยมเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่า คือ จังหวัดตาก กําแพงเพชร กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี และเพชรบูรณ์ แต่ในจังหวัดกําลังประสบปัญหาการบุกรุกป่าสงวน นําพ้ืนที่มาทําไร่เพ่ือ
การค้า เช่น ไร่มันสําปะหลัง สับปะรด ไร่อ้อย และผลไม้ เป็นต้น ซึ่งได้แก่ จังหวัดสระบุรี ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด เป็นต้น เน่ืองจากการทําไร่บริเวณน้ีทําไม่ถูกวิธี จึง
ทําให้ดินที่นํามาใช้เพาะปลูกจืดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง การใช้พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง ดังน้ัน
ผลผลิตจึงตกตํ่า 
 ๔. ภาคใต้ ปัญหาเก่ียวกับการทําลายป่ามีปานกลาง แต่มีแนวโน้นเพ่ิมมากขึ้น การถากถาง
ป่าดงดิบที่ปกคลุมดินออกจะทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ลักษณะของดินในภาคใต้จะเป็น
ดินทราย ดังน้ัน การพังทลายของดินจะเกิดได้ง่ายและรุนแรง ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงใน
การที่จะบํารุงรักษาป่าไม้บนภูเขาสูง ๆ เอาไว้สําหรับการทําสวนยางหรือสวนผลไม้บริเวณตามไหล่เขา 
ก็จําเป็นต้องหาวิธีการอนุรักษ์ดินเอาไว้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานาจ เจริญศิลป์, ๒๕๔๓, หน้า ๑๒๓-
๑๒๔) 
 สาเหตุที่ป่าไม้ถูกทําลาย 
 ๑. ขาดความร่วมมือจากประชาชนทุกช้ันและทุกระดับ รวมท้ังพนักงานปกครองและ
พนักงานสอบสวนที่ขาดความเอาใจใส่ดูแล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
 ๒. สวัสดิภาพของพนักงานป่าไม้ไม่ได้รับความปลอดภัยเท่าที่ควร เมื่อพนักงานป่าไม้คนใด
ทํางานเคร่งครัดเอาจริงเอาจังเกินไป ก็จะถูกผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทําการขัดขวางหรือ
หาทางทําลาย 
 ๓. ขาดอัตรากําลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันดูแลรักษา และยานพาหนะ จึงทําให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ปฏิบัติงาน เพ่ือการดูแลรักษาป่าไม้ทําไม่ได้ผลเท่าที่ควร 



 ๒๔ 

 ๔. ปัญหาชาวเขาบุกถากถางทําลายป่าเพ่ือทําไร่เลื่อนลอย ปัญหานี้ยังไม่มีมาตรการใด ๆ ที่
จะแก้ปัญหานี้ได้โดยเด็ดขาด 
 ๕. การโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้คํามั่น
สัญญากับราษฎรไว้ว่า ถ้าตนได้เป็นผู้แทนจะเปิดป่าสงวนให้ราษฎรเข้าไปทํามาหากิน ดังน้ันเมื่อตัวเอง
ได้รับเลือกต้ังก็จะหาทางว่ิงเต้นกับผู้มีอํานาจในการปกครองบ้านเมือง เปิดป่าสงวนไว้ให้ราษฎรเข้าบุก
รุกถากถางนําพ้ืนที่มาใช้ทําการเพาะปลูก 
 ๖. จัดสรรที่ดินในรูปของนิคมสร้างตนเอง มักจะจัดขึ้นในบริเวณที่มีป่าไม้สมบูรณ์ หรือแม้แต่
การสร้างถนนก็มักจะทําการตัดผ่านบริเวณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น วิธีการดังกล่าวน้ีจะทําให้ป่าไม้
ถูกทําลายเป็นจํานวนมาก ที่สําคัญย่ิงไปกว่าน้ีก็คือ ที่ดินที่จัดสรรให้ราษฎรเข้าทํากินน้ันส่วนมากจะไม่
ถึงมือผู้ยากไร้จริง ๆ 
 ๗. กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินยังไม่รัดกุม ตัวอย่างเช่น  
 ๗.๑) การเก็บภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.) ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ภาษีดอกหญ้า ราษฎรที่บุกรุกเข้า
ไปแม้แต่ในเขตป่าสงวน ป่าอุทยานหรือวนอุทยานแห่งชาติ เพ่ือทํากินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้ว
นําเงินไปเสียที่อําเภอ ทางอําเภอก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้ โดยการทําเก็บภาษีไร่ละ ๒ บาทต่อปี 
วิธีการดังกล่าวน้ีเป็นการกระทําที่หลอกลวงราษฎร ทั้งน้ี เพราะราษฎรเช่ือว่าตนเองได้ทําไปถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 
 ๗.๒) เรื่องสิทธิในการครอบครอง (ส.ค.) ตกค้างการได้กรรมสิทธ์ิในที่ดินตามกฎหมายก่อนวัน
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ น้ัน ถือว่าที่ดินที่ครอบครองอยู่เป็น
สิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย แม้จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ดินบางคนออกหนังสือแสดง
กรรมสิทธ์ิในการครอบครองให้ โดยอ้างเหตุผลว่า ที่ดินแปลงนั้นตกค้างสํารวจ 
 ๗.๓) ในสมัยก่อน กฎหมายกําหนดให้ราษฎรมีที่ทํากินได้คนละ ๕๐ ไร่ ต่อมาได้มีการแก้ไข
กฎหมาย โดยให้ราษฎรมีที่ทํากินในการถือครองจํานวนเท่าใดก็ได้ นับว่ากฎหมายได้เปิดช่องให้
นักการเมือง พ่อค้า ข้าราชการ ผู้มีอิทธิพล และประชาชน ทําการถากถางป่า ถือครองที่ดินกันคนละ
เป็นพันหรือเป็นหมื่นไร่ อันเป็นผลทําให้ป่าไม้ในช่วงระยะเวลาน้ันถูกทําลายไปอย่างรวดเร็ว 
 ๗.๔) ที่ดินเป็นภูเขาและในรัศมีห่างจากเชิงเขา ๔๐ เมตร ตามกฎหมายกําหนดให้ถือเป็น
ที่ดินของรัฐ ผู้ใดจะเข้าไปถือครองเป็นกรรมสิทธ์ิไม่ได้ แต่ปัจจุบันได้มีผู้ไปถือครองจับจองเป็น
กรรมสิทธ์ิ และทําการระเบิดหินจากภูเขามาใช้ ซึ่งปัญหาเรื่องน้ียังไม่มีผู้ใดให้ความสนใจ หรือเร่งรัด
ให้ปฏิบัติการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว คงปล่อยให้มีการบุกรุกทําลายป่าต่อไปเร่ือย ๆ จนป่าไม้จะ
หมดสิ้นอยู่แล้ว 
 ๗.๕) บริเวณป่าที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ัน ทางราชการยอมรับการคุ้มครองทํา
ผลประโยชน์ของราษฎร โดยให้ราษฎรมาทําการแจ้งว่าเข้าครอบครองทําผลประโยชน์ในบริเวณป่า



 ๒๕ 

สงวนแห่งน้ันต้ังแต่เมื่อไร แต่ไม้ได้มีการตรวจสอบอย่างรัดกุมว่า ราษฎรมีเน้ือที่ดินตามที่แจ้งไว้จริง
หรือเปล่า ดังน้ัน เมื่อราษฎรที่อาศัยอยู่เดิม หรืออพยพเข้ามาอยู่เพ่ิมเติมจึงช่วยกันบุกรุกทําลายป่ากัน
ต่อไป ผลที่สุดทางราชการก็ไม่สามารถเข้าจับกุมหรือบังคับให้ราษฎรออกจากป่าได้ 
 ๗.๖) ปัญหาจากป่าไม้อําเภอ ที่ดินอําเภอ นายอําเภอ ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้คบคิดกัน
ทํา น.ส.๓ (หนังสือรับรองการทําผลประโยชน์ในที่ดิน) ในบริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นเหตุทํา
ให้ป่าสงวนถูกทําลายลง 
 ๗.๗) ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อไม่นานมานี้ได้ต้ังโครงการจัดสรรที่ดินให้
ราษฎรท่ีไม่มีที่ทํากินเป็นของตนเอง และบุกรุกเข้าไปทํากินในบริเวณป่าสงวน ตามมติของ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘-๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ จังหวัดได้จัดต้ังคณะกรรมการเร่งรัดในการจัดสรร
ที่ดินส่วนจังหวัดและอนุกรรมการสํารวจสิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎร เพ่ือดําเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ปรากฏว่า ราษฎรและผู้มีอิทธิพลได้ทําการบุกรุกป่าสงวนกัน
มากย่ิงขึ้นเพ่ืออ้างสิทธิในการครอบครองพ้ืนที่ในป่าสงวนน้ัน 

๘. การอพยพย้ายถิ่นของราษฎรภายในประเทศเสรีจนเกินไป ราษฎรที่อพยพส่วนมากมักจะ
เข้าไปต้ังหลักแหล่งทํามาหากินในบริเวณป่าไม้ ทั้งน้ี เพราะบริเวณดังกล่าวพอที่จะถากถางป่าเพ่ือเอา
พ้ืนที่มาใช้มาทําการเพาะปลูกได้ 

๙. ปัญหาทางด้านศาสนา เรื่องการสร้างวัด สํานักสงฆ์ หรือสถานท่ีบําเพ็ญศาสนกิจต่าง ๆ 
ได้มีการถากถางป่าเพ่ือเอาพ้ืนที่มาสร้างวัด นอกจากน้ียังนิยมสร้างสํานักสงฆ์หรือสถานท่ีทําการ
วิปัสสนากรรมฐานต่าง ๆ ตามภูเขาและตามถํ้า หาความเลื่อมใสจากประชาชน ชักจูงให้ราษฎรให้เข้า
วัดไปตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือเอาไม้มาใช้ในการสร้างวัด หรือชักชวนให้ราษฎรเข้าไปสร้างที่อยู่อาศัย
บริเวณรอบวัดหรือสํานักสงฆ์น้ัน ในที่สุดป่าไม้บริเวณน้ันจะถูกทําลายไป 

๑๐. ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บนํ้า 
๑๐.๑) ในการสร้างเขื่อน มักจะมองข้ามความสําคัญของป่าไม้ที่ต้ังอยู่เหนือเขื่อนเพราะป่าไม้

เปรียบเสมือนฟองนํ้าที่ดูดซับเก็บนํ้าเอาไว้ การทําลายป่าไม้เหนือเขื่อนจะทําให้เกิดการขาดแคลนนํ้า
ในฤดูแล้ง ในฤดูฝนจะทําให้เกิดนํ้าหลากอย่างรุนแรง และจะทําให้การกัดเซาะหิน ดิน กรวด ทราย 
ไหลลงมาทับถมหน้าเขื่อน ทําให้อ่างเก็บนํ้าหน้าเขื่อนลดความจุในการเก็บกักนํ้าลง 

๑๐.๒) รัฐบาลใช้เงินหลายร้อยล้านบาทในการนํามาใช้ลงทุนสร้างเข่ือน แต่งบประมาณที่
นํามาใช้ในการบํารุงรักษาป่าไม้บริเวณหน้าเขื่อนน้อยเกินไป ดังน้ัน ป่าไม้ที่อยู่ในบริเวณเหนือเขื่อนก้ัน
นํ้าจึงถูกทําลายอย่างมากมาย 

๑๐.๓) การสร้างเขื่อนก้ันลํานํ้า แล้วทําให้พ้ืนที่ป่าไม้บางส่วนถูกนํ้าท่วมได้รับความเสียหาย 
บางคร้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ร่วมกันตัดไม้จากที่อ่ืนมา
สวมรอยป่าไม้ที่ตัดออกมาจากบริเวณป่าไม้หน้าเขื่อนที่นํ้าท่วมน้ัน 



 ๒๖ 

๑๐.๔) การอพยพราษฎรจากบริเวณแหล่งนํ้าท่วมหน้าเขื่อนไปอยู่ที่อ่ืน ส่วนมากก็จะทําการ
อพยพประชากรเข้าไปบริเวณป่าไม้ที่ไม่มีนํ้าท่วม ทําให้ป่าไม้ถูกถากถางลงเพ่ือการน้ีอย่างมาก
เช่นเดียวกัน 

๑๐.๕) การแข่งขันกันสร้างเข่ือน การสร้างเข่ือนจะมีผู้ดําเนินการสร้างหลายฝ่าย เช่น 
การพลังงานแห่งชาติ สร้างเข่ือนเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า กรมชลประทานสร้างเข่ือนเพ่ือเก็บกักนํ้าไว้ใช้
ทําการเพาะปลูก เป็นต้น เมื่อต่างฝ่ายต่างแย่งกันทํา ดังน้ัน จึงทําให้ทั้ง ๒ ฝ่าย พยายามสํารวจข้อมูล
เบ้ืองต้นในการเสนอขอสร้างเขื่อนในบริเวณท่ีต้องการน้ันให้ได้ โดยมีตัวเลขช้ีแจงให้เห็นแต่ผลดีที่
ได้รับจากการสร้างเข่ือน ป่าไม้ในบริเวณที่มีการสํารวจ แทนที่จะถูกถากถางเพียงแห่งเดียวก็จะถูกถาก
ถางเพ่ิมมากขึ้นหลายแห่ง 

๑๑. หลักในการจัดการป่าไม้ ก็คือ ทําอย่างไรจึงจะให้ป่าที่จัดการนั้นอํานวยผลิตผลได้ดีที่
สม่ําเสมอตลอดไป คือ ปริมาณไม้ที่จะตัดออกจะต้องเท่ากับปริมาณไม้ที่เติบโตขึ้นมาทดแทนที่ในป่า
ในระยะเวลาเดียวกันน้ัน โดยวิธีน้ีเป็นการป้องกันมิให้มีการตัดไม้มากเกินกําลังของป่า และทําให้ป่า
สามารถให้ผลิตผลติดต่อกันไปไม่หยุดย้ัง ขณะเดียวกัน ป่าก็จะมีสภาพเป็นอยู่อย่างเดิมตลอดไป 
หลักการน้ีถือเป็นหลักสําคัญในการจัดการป่าไม้ หลักเกณฑ์อันน้ีถือว่าบรรดาไม้ที่อยู่ในป่าเป็นต้นทุน
ทั้งน้ีเพราะมันทําหน้าที่อย่างเดียวกับเงินทุน เหมือนกันทุกประการ คือ สามารถผลิตดอกเบ้ียได้
เหมือนกัน แต่เป็นไปในรูปของไม้ หรือความเพิ่มพูนของไม้ที่ได้รับแต่ละปี ฉะน้ันถ้านําเฉพาะความ
เพ่ิมพูนของไม้มาใช้หรือนําเฉพาะดอกเบ้ียแต่ละปีมาใช้เท่าน้ัน ต้นทุนก็คงยังอยู่และสามารถให้
ดอกเบ้ียต่อเน่ืองกันไปสม่ําเสมอตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด ในการที่ต้องการให้ผลิตผลท่ีได้รับคงที่สม่ําเสมอ
ทุกปีน้ัน จําเป็นจะต้องมีหมู่ไม้ในขั้นอายุต่างๆ ทุกอายุ ต้ังแต่อายุ ๑ ปี จนถึงอายุวัยตัดฟันครบ
บริบูรณ์อยู่ในเนื้อที่เท่ากันในป่าน้ัน ตามความมุ่งหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ถ้าป่าแห่งหน่ึงกําหนด
รอบหมุนเวียนไว้ ๒๐ ปี ซึ่งหมายความว่า วัยของต้นไม้จะต้องตัดฟันกําหนดไว้ ๒๐ ปี ดังน้ัน ป่าน้ัน
จําเป็นจะต้องมีหมู่ไม้ต้ังแต่วัย ๑ ปี ๒ ปี ถึง ๒๐ ปี ขึ้นอยู่ในแปลงที่มีเน้ือที่เท่า ๆ กัน รวมทั้งหมด ๒๐ 
แปลง แปลงที่ไม้อายุ ๒๐ ปี เป็นแปลงที่มีการกําหนดตัดฟัน เมื่อตัดฟันไม้ในแปลงที่ถึงขนาดตัดฟัน
ออก คือ แปลงที่ไม้อายุ ๒๐ ปี ไม้ช้ันรองลงมา คือแปลงที่มีอายุ ๑๙ ปี ก็จะขึ้นไปแทนที่ และสามารถ
ตัดฟันไม้ออกในปริมาณเท่ากันในปีถัดไปน้ัน คือ จะให้ผลิตผลหรือกําลังยังผลรายปีสม่ําเสมอตลอดไป 
การตัดฟันไม้ในช้ันอายุ ๒๐ ปี ก็สามารถทําได้ปีละแปลง สมมุติแปลงหนึ่งมีเน้ือที่ ๑๐๐ ไร่ ก็พร้อมที่
จะตัดไม้ช้ันอายุ ๒๐ ปี ในเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ตลอดไปทุกปีต่อเน่ืองกันไปไม่สิ้นสุด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อํานาจ เจริญศิลป์, ๒๕๔๓, หน้า ๑๒๔-๑๒๗) 

 
 
 



 ๒๗ 

๒.๒.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ 
 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและลดปัญหาการขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร  
 โกศล วงศ์สวรรค์, สุธีลา ตุลยะเสถียร และรศ.สถิต วงศ์สวรรค์ กล่าวถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ทางรัฐได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปน้ี 
 ๑. แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย โดยการกําหนดขอบเขตของการใช้ที่ดิน จะกําหนด
ในรูปการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพดีตลอดไป  
 ๒. การกําหนดขอบเขตการใช้ที่ดินป่าไม้ ในรูปของการใช้ที่ดิน ซึ่งแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์
เพ่ือการการอนุรักษ์ เขตการใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร 
 ๓. การกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร (สปก.) เป็นการกําหนดเขตการเพิกถอนพ้ืนที่
ป่าเสื่อมโทรมเพ่ือนํามามอบให้เกษตรผู้ยากไร้ได้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง 
 ๔. แนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาป่าไม้ในระดับปฏิบัติ จะเป็นการเน้นการฟ้ืนฟูสภาพ
ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้นหรือเป็นโครงการที่ปฏิบัติกันในปัจจุบัน ดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑) การปลูกบํารุงและการปลูกเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าตามแผนของกรมป่าไม้  
 ๔.๒) การปลูกป่าเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพป่าในรูปของโครงการพิเศษ เช่น โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
 ๔.๓) โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เช่น การปลูกป่าภาคเอกชนโดยทั่วไป โครงการส่งเสริม
เกษตรกรปลูกป่า เป็นต้น 
 ๔.๔) ป่าชุมชนเป็นวิธีฟ้ืนฟูที่สําคัญอย่างหน่ึง โดยการระดมประชาชนให้มาร่วมกันปลูกและ
รักษาพ้ืนที่ป่าน้ันไว้เพ่ือประโยชน์ของชุมชนเอง ป่าชุมชนในประเทศไทยมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน
กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สําคัญในการรักษาป่าไม้ต้นนํ้าลําธาร และ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมไว้ได้อีกวิธีหน่ึง (โกศล วงศ์สวรรค์, สุธีลา ตุลยะเสถียร และรศ.สถิต วงศ์
สวรรค์, ๒๕๓๗, หน้า ๑๕๒-๑๕๓) 
 ๒.๒.๓ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทดิน  
 การใช้ดินและที่ดินอย่างไม่เหมาะสมและความเส่ือมโทรมของคุณภาพดิน เช่น การใช้ดินเพ่ือ
ปลูกมันสําปะหลัง ทําให้ดินเสื่อมสภาพเป็นอันมาก ส่วนการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างแถวชาน
เมืองในกรุงเทพซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกผักและผลไม้ แต่ในปัจจุบันจะเป็นไปเพ่ือ
การสร้างที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 พ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทยท้ังหมดมีประมาณ ๑๘๐.๓ ล้านไร่ แต่ส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพเส่ือมโทรม สาเหตุสําคัญคือ เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน กว่าร้อยละ ๔๐ เมื่อพิจารณา



 ๒๘ 

เป็นรายภาคพบว่า ภาคตะวันตกและภาคเหนือเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาการสูญเสียดินจากการพังทลาย
มากท่ีสุด นอกจากน้ียังมีความเส่ือมโทรมเนื่องจากการขยายตัวของพ้ืนที่ดินเค็มเพราะการเลี้ยงกุ้ง
กุลาดําในเขตพ้ืนที่นํ้าจืด ซึ้งได้นําเกลือหรือนํ้าทะเลมาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ทําให้เกิดการสะสมของเกลือ
ในดินบริเวณบ่อกุ้งหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เน่ืองจากการซึมและแทรกตัวของเกลือแพร่กระจายในดิน และ
การใช้ปุ๋ยเคมี 

ศศินา ภารา ได้กล่าวถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวกับดินว่า แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทดินเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่รู้จักหมดสิ้น สามารถเกิดทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ก็ตาม แต่เพราะ
ความจํากัดและการเพ่ิมของประชากรโลกอย่างรวดเร็ว จึงทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทดินเพ่ิมขึ้นตามลําดับ 
 นอกจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติประเภทดินแล้ว โลกกําลังประสบปัญหา
ความเสื่อมโทรมของดินลงทุกขณะ เน่ืองจากสาเหตุคือ การบุกรุกทําลายป่าในพ้ืนที่ลาดชัน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแหล่งต้นนํ้าลําธารเพื่อขยายที่ทํากิน ทําไร่เลื่อนลอย ฯลฯ เมื่อฝนตกหนักดิน
พังทลายจากการถูกนํ้าเซาะและชะล้างธาตุอาหารในดินสูญเสียไป ทําให้ดินขาดธาตุอาหารและเส่ือม
คุณภาพไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ปัญหาการขยายตัวของทะเลทราย จากการศึกษาพบว่า
ทะเลทรายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ ๖.๗  ของพ้ืนที่มีอยู่ในโลกและ
กําลังขยายตัวออกไปทุกขณะในอัตตา ๖๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรต่อปี ปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภท 
ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของท่ีดิน เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ถูกใช้ในการก่อสร้าง
บ้านเรือนและชุมชน ขณะที่พ้ืนที่แห้งขาดความอุดมสมบูรณ์ถูกใช้เพ่ือการเกษตรกรรมทําให้ได้ผลผลิต
ตํ่าจึงเป็นการสูญเสียทรัพยากรดินอีกทางหน่ึง นอกจากน้ีคุณภาพของดินยังอาจเส่ือมโทรมได้อีกจาก
มลพิษของเสียจากการเกษตรแบบใหม่ซึ่งมีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติดิน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
๑. ปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภทหรือไม่เหมาะสมต่อสมรรถนะที่ดิน เช่น การใช้ที่ดินที่ 

เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้เป็นชุมชนที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม ย่านอุตสาหกรรมหรือทําเหมือง
แร่ ตลอดจนการบุกรุกทําลายป่า ซึ่งควรสงวนไว้เป็นต้นนํ้าลําธารมาทําไร่เลื่อนลอย 

๒. ปัญหาการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การทําการเกษตรผิดวิธี การบุกรุก
ทําลายป่าในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง การทําลายพืชคลุมดิน การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรใน
ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการไถพรวนเตรียมดินและการปลูกพืชไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น 
ไถพรวนขณะดินแห้ง ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้เกิดปัญหาดังน้ี 
 ๒.๑) ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ทําให้สูญเสียธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ โครงสร้าง
ของดินไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 



 ๒๙ 

 ๒.๒) ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์นําเอาความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้ว
ออกไปจากพ้ืนที่ เช่น การปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่มีการใส่ปุ๋ยเพ่ือปรับปรุง
ดิน ซึ่งปัญหาน้ีพบมากที่สุดในประเทศไทย หรือการเคลื่อนย้ายดินจากที่หน่ึงไปถมอีกที่หน่ึง ดินที่
เหลือเป็นดินช้ันล่าง ๆ ที่มีอินทรียวัตถุน้อยหรือไม่มีเลย 

๓. ปัญหาเกิดจากสภาพธรรมชาติของดิน สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีผลทําให้สภาพ
ธรรมชาติของดินแตกต่างกันได้ สภาพธรรมชาติของดินที่เป็นปัญหาต่อการเกษตรกรรมในประเทศ
ไทยมีดังน้ี 
 ๓.๑) ดินเค็มชายทะเล เป็นดินที่เกิดจากตะกอนท่ีแม่นํ้าพัดพามาตกทับถมบริเวณปากแม่นํ้า
แถบชายฝั่งทะเล พืชที่ขึ้นในบริเวณนี้จะเป็นพืชประเภททนเค็ม เช่น โกงกาง แสม ลําพู ประสัก 
ตะบูนและอ่ืน ๆ รวมเรียกว่า ป่าชายเลนหรือป่าเลนน้ําเค็ม หรือป่าโกงกาง เน้ือดินจะเป็นดินตมหรือ
ดําเลนสีเทาหรือสีนํ้าเงินปนเทา มีสารประกอบพวกกํามะถันอยู่มาก จึงมีสภาพเป็นดินเค็มที่มีกรด
กํามะถันแฝงอยู่ และถ้าดินเค็มน้ีแห้งคุณสมบัติของดินก็จะเปลี่ยนไป คือ ความเค็มจะลดลง และจะ
เปลี่ยนสภาพเป็นดินกรดจัด ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา ซึ่งจะพบดินชนิดน้ีตามชายฝั่งทะเลภาคใต้
และภาคตะวันออก 
 ๓.๒) ดินเค็มนอกพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เกิดจากนํ้าละลายเอาเกลือหินใต้ดินซึ่งเป็นแหล่งเกลือที่มี
อยู่ตามธรรมชาติในดินมาสะสมไว้ในบริเวณที่ลุ่มตํ่า ทําให้ดินในบริเวณน้ันและบริเวณใกล้เคียงสภาพ
เป็นดินเค็ม ระดับความเค็มมากน้อยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของเกลือใต้ดินที่มีอยู่ในธรรมชาติบริเวณน้ัน ๆ 
 นอกจากน้ีดินเค็มยังมีสาเหตุมาจากการตัดไม้ทําลายป่าหรือการเปิดป่าขยายพ้ืนที่เพาะปลูก
ทําให้พ้ืนดินไม่มีสิ่งปกคลุม นํ้าจะละลายเกลือซึ่งอยู่ใต้ดินระเหยขึ้นสู่บรรยากาศ ทําให้ส่วนที่เป็นเกลือ
ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน พบดินชนิดน้ีทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓.๓) ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนเกิดเป็นช้ัน
หนามากกว่า ๕๐ ซม. พบในสภาพภูมิประเทศที่เป็นหาดทรายหรือสันทรายชายฝั่งทะเลในภาคใต้ 
ภาคตะวันออก และพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้ือดินประกอบด้วยเม็ดทรายล้วน ๆ มี
ขนาดค่อนข้างหยาบ มีความโปร่งตัว นํ้าไหลซึมผ่านลงไปในดินช้ันล่างได้สะดวก ไม่สามารถจะอุ้มนํ้า
หรือเก็บความช้ืนไว้ในดินได้ แต่ให้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ธาตุอาหารพืชถูกชะล้างไปได้ง่าย จึงทํา
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ปลูกพืชไม่ค่อยจะได้ผล ยกเว้นในบริเวณท่ีมีฝนตกชุก หรือระดับนํ้าใต้ดิน
ต้ืน อาจปลูกพืชเศรษฐกิจบางประเภทได้ เช่น มะพร้าว มันสําปะหลัง มะม่วงหิมพานต์ แตงโม หรือ
ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ แต่ให้ผลผลิตตกตํ่ามาก 
 ๓.๔) ดินต้ืน หมายถึง ดินที่มีลูกรัง ศิลาแลง ก้อนกรวดหรือเศษหินเป็นจํานวนมากอยู่ในดิน
ต้ืนกว่า ๕๐ ซม. หรือเป็นช้ันของหินซึ่งกีดขวางการชอนไชของรากพืชทําให้ปริมาณเน้ือดินน้อยลง จึง
ขาดแหล่งเก็บความช้ืนและธาตุอาหารสําหรับพืช เป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนและการใช้เครื่องมือทุ่น



 ๓๐ 

แรงหรือเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ ลูกรังที่มีอยู่ในดินบางแห่งอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดหรือเช่ือมเกาะติดกัน
เป็นช้ันในดินเรียกว่าศิลาแลง เกิดจากการสะสมของสารพวกเหล็กและอะลูมิเนียมออกไซด์ในดิน จนมี
สภาพเป็นก้อนแข็ง ดินต้ืนพบในทุกภาคของประเทศไทยมีเน้ือที่มากกว่า ๕๐ ล้านไร่ นับว่ามีปริมาณ
มากที่สุด เมื่อเทียบกับดินที่มีปัญหาอ่ืน ๆ เป็นดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ 
สมควรจัดทําเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรืออาจปลูกไม้โตเร็วทําให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีฝน
ตกชุก เช่น ภาคใต้ และภาคตะวันออกอาจปลูกยางพาราได้ แต่จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสม 

๓.๕) ดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดจัด สารที่ทําให้เป็นกรดส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของธาตุ
ไฮโดรเจน กํามะถัน เหล็กและอะลูมินัม มีสารประกอบเหล็กซัลไฟด์สูง ดินเป็นกรดพบอยู่ทั่วไปในเขต
ที่มีฝนตกชุก ดินชนิดน้ีอาจเกิดจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุ ดินที่มีการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็น
เวลานาน การละลายนํ้าละการชะล้างแร่ธาตุที่เป็นด่างลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติทําให้ส่วนผสมของดินที่
เหลือมีองค์ประกอบของกรด  
 ๓.๖) ดินอินทรีย์หรือดินพรุ หมายถึง ดินที่เกิดจากการสลายตัวเน่าเป่ือยผุพังของพืชพรรณไม้
ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในแอ่งที่ลุ่มนํ้าแช่ขัง ล้มตายทับถมกันเป็นเวลานานนับพันปีจนเป็นช้ันหนา ซาก
พืชที่เกิดจากการทับถมกันน้ี จะมีสีนํ้าตาลแดงเข้มหรือสีนํ้าตาลคล้ําจนถึงสีดํา มีอินทรียวัตถุเป็น
องค์ประกอบอยู่มากกว่า ๒๐% ดินช้ันล่างเป็นดินเหนียวมีสภาพเป็นกรดจัด 
 สําหรับคําว่า “พร”ุ จะหมายถึง บริเวณที่ลุ่มมีนํ้าขังตลอดปี มีพืชพรรณข้ึนอยู่และตายทับถม
กันเป็นเวลานานหลายพันปี เกิดเป็นช้ันดินที่มีอินทรียวัตถุล้วน ๆ ความหนาของช้ันดินไม่แน่นอน แต่
ใจกลางพรุจะหนามากที่สุด พรุในโลกจะมี ๒ ลักษณะพ้ืนที่และการเกิดคือ พรุเขตร้อนและเขตอบอุ่น 
สําหรับพ้ืนที่พรุในประเทศไทย ภาคใต้พบมากท่ีสุดที่จังหวัดนราธิวาส นอกจากน้ันพบที่จัดหวัด
นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา พัทลุง ปัตตานี ภาคตะวันออกพบที่จังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ดิน
ที่อยู่ถัดจากช้ันอินทรีย์ลงไปข้างล่างจะมีลักษณะเป็นดินเลนสีเทาปนนํ้าเงิน ซึ่งถือว่าเป็นดินตะกอนนํ้า
ทะเล ดินเลนน้ีจะมีสารไพไรท์เป็นสารประกอบพวกเหล็กและกํามะถันสะสมอยู่เป็นปริมาณมาก สาร
เหล่าน้ีจะแสดงความเป็นกรดอย่างรุนแรงเมื่อถูกกับอากาศ บริเวณที่เป็นดินพรุ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องมีการรักษาสมดุลทางธรรมชาติไว้ ไม่ควรระบายนํ้าให้แห้งเพราะนอกจากจะทําให้ดินแปร
สภาพเป็นกรดแล้ว จะทําให้ซากพืชสลายตัวไปได้อย่างรวดเร็ว พ้ืนดินจะยุบตัว ตอไม้ ท่อนไม้จะโผล่
ขึ้นมาเกะกะเต็มพ้ืนที่ และจะกลายเป็นเช้ือเพลิงติดไฟลุกลามได้ง่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ในพ้ืนที่พรุ หากไม่ระมัดระวังจะเกิดผลเสียอย่างมากมาย เช่น การขุดคลองระบายนํ้า ทําให้นํ้าเค็ม
จากทะเลไหลซึมเข้ามาในแผ่นดิน ดินเปลี่ยนสภาพเป็นดินเค็มซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชทุกชนิดที่ไม่
สามารถทนสภาพดินเค็มได้ 

 
 



 ๓๑ 

๒.๒.๔ การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทดิน 
๑. การแก้ไขปัญหาของดินทรายจัด ทําได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีควบคู่กันไปเพ่ือ

เพ่ิมธาตุอาหารในดินให้แก่พืช นอกจากน้ีควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินหรือปลูกไม้โตเร็วบางชนิด
เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างป่าสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ิมขึ้นแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ดินอีกด้วย 

๒. การแก้ไขปัญหาของดินเปร้ียวทําได้โดยการใช้สารที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างใส่ลงในดิน ปกติ
มักจะใช้ปูนขาว ซึ่งอาจเป็นพวกแคลเซียมออกไซด์ เปลือกหอยเผา หินปูนบด และแคลเซียม
คาร์บอเนตก็ได้ เพ่ิมความอุดมสมบรูณ์ให้แก่ดินโดยใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือไถกกลบปุ๋ยพืชสด หรือ
พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน มะพร้าว ส้ม เป็นต้น 

๓. การแก้ไขปัญหาของดินเค็มโดยการใช้พืชสดคือโสนแอฟริกันในการปรับปรุงดินเค็ม โดย
การไถกลบลงในดิน เพ่ือเพ่ิมความสามารถการดูดซับธาตุอาหาร เพ่ิมกิจกรรมจุลินทรีย์ในดิน และเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดิน สําหรับการปลูกพืชในพ้ืนที่ดินเค็ม ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง แคนตาลูป บร็อกโคลี่ กุยช่าย
และข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ 

๔. การแก้ไขปัญหาของดินในพ้ืนที่พรุที่จําเป็นคือ 
๑) การระบายนํ้าออกเพ่ือให้ดินพรุหรือดินอินทรีย์อยู่ตัว แต่จะต้องไม่ระบายออกจนแห้งไป

หมดทั้งพรุ การระบายนํ้าต้องมีประตูระบายทางนํ้าล้นและโรงสูบนํ้าเข้าออก เพ่ือระบายนํ้าเข้าออก
ตามความเหมาะสม 

๒) การควบคุมรักษาระดับนํ้า ต้องกระทําควบคู่ไปกับการระบายนํ้า เพ่ือรักษาให้นํ้าอยู่ในพรุ
ในปริมาณและระดับความลึกที่ไม่ทําให้พ้ืนที่พรุยุบตัวมากเกินไป  

๓) การปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใส่ปูนขาวและปุ๋ยลงไป  
๔) การคัดเลือกพันธ์ุพืชที่เหมาะสมมาปลูก (ศศินา ภารา, ๒๕๕๐, หน้า ๒๘-๓๑) 
๒.๒.๕ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่า  
สําหรับสถานการณ์สัตว์ป่าในประเทศไทย มีจํานวนลดลง และพบ ว่า สมันเป็นสัตว์ที่ได้สูญ

พันธ์ไปจากประเทศไทย และสูญพันธ์ไปจากโลกน้ีแล้ว สาเหตุมาจากพ้ืนที่ป่าไม้ในธรรมชาติที่เคยเป็น
ที่อยู่อาศัย เคยเป็นแห่งอาหาร เป็นที่หลบภัยสําหรับสัตว์ป่าเหลือน้อย นอกจากน้ียังมีปัญหาการลดลง
ของสัตว์ป่าประเภทอ่ืน เช่น ภัยธรรมชาติ  แผ่นดินถล่ม ไฟป่า ติดหล่ม การล่าโดยเฉพาะมนุษย์ถูก
ทําลายโดยการล่าโดยตรง ไม่ว่าจะล่าเพ่ืออาหาร เพ่ือการกีฬา หรือ เพ่ืออาชีพ  การนําสัตว์ป่าต่างถิ่น 
เข้าไปในระบบนิเวศสัตว์ป่าประจําถิ่น ทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตว์ป่า
ประจําถิ่น การทําลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะโดยถากถาง และเผาเพ่ือทําการเกษตร 
กิจกรรมการพัฒนา เช่น การตัดถนนผ่านเขตป่า การสร้างเข่ือน ฯลฯ ทําให้สัตว์ป่าบางส่วนต้องอพยพ
ไปอยู่ที่อ่ืน หรือ ไม่ก็เสียชีวิตขณะที่ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทําลาย การสูญเสียเน่ืองจากสารพิษตกค้าง เมื่อ
เกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เช่น ยาปราบศัตรูพืช  



 ๓๒ 

ศศินา ภารา ได้กล่าวถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวกับสัตว์ป่า มีดังน้ี 
๑. ทําความเสียหายให้กับพืชผลที่เกษตรกรปลูกไว้ เช่น ค้างคาวทําลายสวนผลไม้ นกเอ้ียงทั้ง

ฝูงเมื่อไปเกาะอาศัยบนต้นไม้บางชนิด บ่อยครั้งเข้ามูลของมันทําให้ส่วนยอดและส่วนอ่ืน ๆ เสียหาย
และตายลงในที่สุด นอกจากน้ีสัตว์ป่าอ่ืน ๆ เช่น ช้างป่า ฝูงลิงกังที่ออกมากินข้าวโพดและพืชผล
ทางการเกษตรของชาวบ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับผืนป่าหรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

๒. ทําลายทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สัตว์ป่าที่อยู่ใกล้ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของประชาชนได้ลักลอบไปกิน
หญ้าที่เกษตรกรปลูกไว้ หากสัตว์ป่ามีมากเกินไปจะทําให้เกิดความเสียหายมาก อาหารของสัตว์เลี้ยง
จะลดลง สัตว์พวกน้ีได้แก่ หนูนา กระต่ายป่า กวาง เป็นต้น ทําให้เกษตรกรต้องเสียเวลามาคอย
ระแวดระวังหรือเสียเงินทํารั้วป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้าสู่พ้ืนที่ของตน 

๓. ทําลายต้นไม้ที่อาศัยอยู่ในป่า เกิดในช่วงที่อาหารธรรมชาติขาดแคลนหรือจากปริมาณที่
มากเกินไปของสัตว์ป่า สัตว์ป่าจะกัดกิน แทะเล็มเปลือกไม้ ต้นอ่อน ใบอ่อน และยอดอ่อนของต้นไม้
เป็นอาหาร ทําให้ต้นไม้มีตําหนิ การเจริญเติบโตช้า โอกาสท่ีโรคแมลงเข้าทําลายมีมากขึ้น 

๔. ลดปริมาณสัตว์นํ้าให้ลดน้อยลง ในกรณีสัตว์ป่าจําพวกที่กินสัตว์นํ้าเป็นอาหาร เช่น 
นกเป็ดนํ้า นกกระยาง นกกระทุง นกกระสา นกกาบบัว งู ตะกวด พังพอน นาค เป็นต้น มีการเพ่ิม
จํานวนมากเกินไป 

๕. เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยตรง สัตว์ป่าบางชนิดดุร้าย เมื่ออยู่ในสภาพจนตรอกหรือตอนที่
คนเผลอหรือช่วงที่มันมีลูกอ่อน อาจทําอันตรายมนุษย์จนบาดเจ็บหรือถึงชีวิตได้ เช่น เสือชนิดต่าง ๆ 
สิงโต หมีควาย ช้างป่า บางชนิดมีพิษร้ายแรง เช่น งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูแมวเซา และงูอีก
หลายชนิด เมื่อมนุษย์ถูกกัดจะเสียชีวิตได้ในช่วงเวลาไม่นานนัก จึงควรรีบปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นก่อน
แล้วรีบนําส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด 

สาเหตุที่ทําให้สัตว์ป่าลดจํานวนลง 
๑. การทําลายที่อยู่อาศัย การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกหรือพ้ืนที่อยู่อาศัยและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ

มนุษย์ ได้ทําลายที่อยู่อาศัยและที่ดํารงชีพของสัตว์ป่าไปจํานวนมาก แม้สัตว์ป่าบางชนิดจะอพยพไป
อยู่แหล่งใหม่ได้ แต่ยังมีอีกหลายชนิดที่ไม่สามารถอพยพได้ และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้ทัน เมื่อที่อยู่อาศัยถูกทําลาย โอกาสที่จะถูกล่าโดยมนุษย์และสัตว์ป่าด้วยกันเองมีมาก
ขึ้น การทําลายที่อยู่อาศัยเท่ากับทําลายแหล่งอาหารของมันอีกด้วย การขาดแคลนอาหารทําให้สัตว์
ป่าล้มตายลงหรือถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนได้ง่าย กรณีการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บนํ้า ทําให้สัตว์ป่า
ต้องหาที่อยู่ใหม่ สัตว์ป่าบางชนิดจมนํ้าตาย เป็นต้น 

๒. สภาพธรรมชาติ กรณีที่เกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม นํ้าท่วม ไฟป่า ตกเหว ติดหล่ม 
ทําให้สัตว์ป่าตายหรือเสียชีวิต กรณีที่เกิดไฟไหม้ป่าทําให้สัตว์ป่าที่กําลังมีกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ธรรมชาติ เช่น หาอาหาร ผสมพันธ์ุ ล่าสัตว์อ่ืน หรือกําลังนอนหลับ ล้มตายลงทันทีจากการถูกไฟ



 ๓๓ 

คลอกนับว่าเป็นชีวิตที่น่าสงสารและน่าเห็นใจเหมือนบ้านมนุษย์ที่ถูกไฟไหม้ขณะนอนหลับและหนีไม่
รอด 

๓. การล่าโดยตรง อาจล่าเพ่ือเป็นอาหาร ล่าเพ่ือการกีฬา หรือล่าเพ่ืออาชีพ และตราบใดที่
มนุษย์ยังเต็มใจที่จะใช้สินค้าที่ได้มาจากชีวิตสัตว์ป่าหรือกินเน้ือหรือกินส่วนของร่างกายสัตว์ป่าเพ่ือ
การบํารุงร่างกายตามความเชื่อหรือเพ่ือตกแต่งประดับบ้านแล้ว การค้าและการล่าสัตว์ป่าก็ยังคงอยู่
ต่อไป การล่าสัตว์ป่าด้วยเครื่องมือทันสมัยจะเพ่ิมขึ้น 

๔. เน่ืองจากสารพิษ เกิดจากการที่เกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เช่น ยาปราบศัตรูพืช 
ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีการสาธารณสุขบางคร้ังต้องกําจัดหนูและแมลง สัตว์
ป่าจะได้รับพิษตามโซ่อาหาร ทําให้ความต้านทานในด้านโรคและความสามารถในการสืบพันธ์ุของสัตว์
ป่าลดลง 

๕. การนําสัตว์ป่าจากถิ่นอ่ืนเข้ามา ตัวอย่างน้ียังไม่ปรากฏเด่นชัดในประเทศไทย แต่ในบาง
ประเทศจะพบกับปัญหานี้ เช่น การนําพังพอนเข้าไปกําจัดหนู ต่อมาเมื่อหนูลดจํานวนลงพังพอนกลับ
ทําลายพืชผลที่ปลูกไว้ นอกจากน้ีการนําสัตว์ป่าจากประเทศอื่นมาเลี้ยงเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการ
เรียนรู้และบันเทิงของประชาชนโดยเฉพาะในสวนสัตว์ต่าง ๆ ในขณะน้ีต้องมีการตรวจดูแลเรื่องโรคที่
อาจติดมากับสัตว์เหล่าน้ีด้วย (ศศินา ภารา, ๒๕๕๐, หน้า ๕๓-๕๔) 

๒.๒.๖ การแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่า 
สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเพ่ิมจํานวนให้มากข้ึนได้ แต่ถ้าหากสัตว์ป่าชนิดใด

สูญพันธ์ุไปแล้วก็ไม่สามารถสร้างพันธ์ุของสัตว์ชนิดน้ันขึ้นมาได้อีก การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจึง
ควรมีหลักการในการดําเนินการดังน้ี 

๑. การป้องกัน การรักษาให้สัตว์ป่าคงอยู่นับว่าเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกของการจัดการสัตว์ป่า 
เพราะถ้าหากสามารถที่จะคุ้มครองรักษาสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ไว้ได้แล้ว การดําเนินงานในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่
จําเป็นต่อการจัดการสัตว์ป่าย่อมกระทําได้ตามหลักวิชาการ การป้องกันสามารถทําได้โดยการ 

๑.๑) จํากัดการล่า การลดจํานวนลงของสัตว์ป่าและอาจจะสูญพันธ์ุได้น้ันมีปัจจัยที่ทําให้เกิด
สภาวะดังกล่าวได้อีกอย่างหน่ึงก็คือการล่าของมนุษย์ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องควบคุมการล่าน้ันโดย
การออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าบางชนิดที่เหลือน้อย ห้ามล่าในพ้ืนที่บางแห่ง หรือห้ามล่าในบางฤดูซึ่ง
เป็นฤดูผสมพันธ์ุ ฯลฯ นอกเหนือจากการทําลายที่อยู่อาศัยแล้วการล่าโดยตรงก็มีส่วนสําคัญ เช่น ใน
อดีตการล่าทําให้สมันต้องสูญพันธ์ุไปจากประเทศไทย การดําเนินการในเรื่องน้ีของประเทศไทยน้ันได้
มีการออกกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ แต่ก็ปรากฏว่ายังมีการล่าสัตว์
ป่าอย่างผิดกฎหมายอยู่อย่างไม่หยุดย้ังจนกระทั่งทุกวันน้ีทางแก้ไขก็อาจจะดําเนินการพัฒนาด้าน
จิตใจให้มีคุณภาพย่ิงขึ้นนอกเหนือจากที่จะต้องพัฒนาอาชีพและอ่ืน ๆ 



 ๓๔ 

๑.๒) ควบคุมสิ่งทําลาย สิ่งทําลายในที่น้ีได้แก่สิ่งที่มีชีวิตอ่ืน ๆ ที่จะเข้าไปทําลายสัตว์ป่าหรือ
ไปแย่งอาหารและนํ้าจากสัตว์ป่า ซึ่งอาจจะได้แก่สัตว์เลี้ยง รัฐจะต้องปฏิรูปที่ดินให้สําเร็จ น่ัน
หมายความว่าจะต้องแบ่งพ้ืนที่ของประเทศให้เด็ดขาดเป็นป่าไม้ ที่กสิกรรม ที่อยู่อาศัย ที่ต้ังโรงงาน ที่
เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ เมื่อแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็ง่ายต่อการควบคุม แต่เมื่อใดก็ตามท่ียังไม่สามารถ
จัดการพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ ป่าไม้ซึ่งบางแห่งสงวนเอาไว้สําหรับสัตว์ป่าก็จะถูกรบกวนเสมอ ๆ ทําให้การ
จัดการสัตว์ป่าในส่วนอ่ืน ๆ ไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

๑.๓) การควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมของสัตว์ป่าก็คือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ สัตว์
ป่า ซึ่งอาจจะแบ่งออกได้เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อันได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความช้ืน ฯลฯ และ
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ อันได้แก่พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นการยากที่จะทําการควบคุม
สิ่งแวดล้อมของสัตว์ป่า มีอยู่ทางเดียวก็คือ การไม่ทําลายก็เท่ากับได้ควบคุมสิ่งแวดล้อม 

๒. การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งนํ้า และแหล่งอาหาร ปัจจัยที่ทําให้สัตว์ป่าลดจํานวน
ลงจนกระทั่งสูญพันธ์ุก็คือแหล่งที่อยู่อาศัย รวมท้ังแหล่งนํ้าและอาหารไม่เพียงพอ การที่จะทําให้สัตว์
ป่ามีจํานวนเพ่ิมขึ้นน้ัน สิ่งแรกที่จะต้องดําเนินการก็คือ การอนุรักษ์ การป้องกัน การบํารุงรักษาและ
การปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งนํ้าและอาหารของสัตว์ป่าให้อยู่ในสภาพที่ดีและไม่ถูกทําลายให้
สูญหายไป เพ่ือประโยชน์แก่สัตว์ป่าให้มากที่สุด 

การอนุรักษ์พ้ืนที่โดยตรงของทางราชการในปัจจุบันสําหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหากิน
และแหล่งหลบภัยของสัตว์ป่าก็คือ การประกาศพื้นที่ใดพ้ืนที่หน่ึงเป็น "เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า" และ
เขต "ห้ามล่าสัตว์ป่า" และการอนุรักษ์พ้ืนที่โดยทางอ้อมเพ่ือสัตว์ป่าก็คือ "อุทยานแห่งชาติ" และ "วน
อุทยาน" ฯลฯ 

๓. การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการจัดการสัตว์ป่าใน
อนาคต ต่อไปเมื่อกิจการด้านสัตว์ป่าได้เจริญมากขึ้น งานป้องกันและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์
ป่าจะลดลง งานค้นคว้าวิจัยกลับจะเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ จึงควรที่จะเร่ิมงานค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ
ให้ควบคู่กับงานด้านป้องกันและปราบปรามด้วยเพ่ือจะได้หาทางจัดการให้สัตว์ป่ามีจํานวนเพ่ิมมาก
ขึ้นในระดับที่พอเหมาะกับปริมาณอาหารและที่หลบภัยในท้องที่น้ัน ๆ 

๔. การใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่า ตามหลักของการอนุรักษ์น้ันไม่ได้มุ่งแต่ที่จะเก็บรักษา
ทรัพยากรน้ัน ๆ ให้คงอยู่ตลอดไปเท่าน้ัน แต่ยังต้องรู้จักนําทรัพยากรน้ัน ๆ มาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรน้ัน ๆ อีกด้วย ในเร่ืองสัตว์ป่าก็เช่นกันจะต้องหาวิธีที่
จะนําเอาสัตว์ป่าต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในทางที่เหมาะสม เช่น จัดสถานที่ชมสัตว์ป่าให้
ประชาชนได้เข้าไปใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือศึกษาหาความรู้ตามสมควร ถ้าหากมีจํานวนสัตว์ป่า
มากพอก็ควรเปิดให้มีการล่าสัตว์น้ัน ๆ โดยอยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ และควรกําหนด
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติในการล่าด้วย 



 ๓๕ 

๕. เพ่ิมปริมาณให้มากขึ้น การเพ่ิมปริมาณสัตว์ป่าให้มากขึ้นซึ่งสามารถกระทําได้หลายวิธี 
เช่น อาจจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น หรือทําให้
เพ่ิมขึ้นโดยการช่วยเหลือของคน โดยการใช้วิทยาการสมัยใหม่เข้าช่วย เช่น การผสมเทียม ฯลฯ การ
เพ่ิมปริมาณสัตว์ป่าโดยทางราชการของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยการจัดต้ังศูนย์เพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธ์ุสัตว์ป่าขึ้นกระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในไม่ช้าน้ีเมื่อมีจํานวนสัตว์ป่าที่
ขยายพันธ์ุได้มากพอก็จะนําไปปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติตามเดิม 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นการจัดการและการอนุรักษ์สัตว์ป่าจะได้ผลดีน้ันต้องประกอบด้วย
ความรู้ทางทฤษฎี ความชํานาญในท้องที่ และข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของสัตว์ป่าแต่ละชนิด และต้องมี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการอนุรักษ์สัตว์ป่า (ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

๒.๒.๗ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ํา 
ความเสื่อมโทรมจากการนํานํ้าบาดาลขึ้นมาใช้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทาง

ธรรมชาติเป็นอย่างย่ิง โดยระดับนํ้าบาดาลตํ่าลงโดยไม่มีการคืนตัว ทําให้นํ้าเค็มไหลซึมเข้ามาและ
แผ่นดินทรุดในเขตกรุงเทพมหานคร จากความต้องการใช้นํ้าในกิจกรรมต่าง ๆ และปริมาณเพ่ิมขึ้น 
ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการชลประทานและการผลิตไฟฟ้า รองลงมาก็เพ่ือรักษานิเวศวิทยาและสภาพ
ท้ายนํ้า และเมื่อเกิดการขาดแคลนนํ้าจากภัยแล้งจึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและเกิดผล
เสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากน้ีการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมและสวนผลไม้ที่ให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงมากได้ปล่อยนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าทําให้ ชุมชน นาข้าว นากุ้ง มีกลิ่นเหม็น 
และทําให้สัตว์นํ้าได้รับผลกระทบต่อการดํารงชีวิตอีกด้วย 

ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางน้ํา 
 ๑) ทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน เน่ืองจากโรคระบาดหลายชนิด
อาศัยนํ้าเป็นสื่อ เช่น อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ บิด นํ้าเสียที่มีสารพิษบางอย่างทําให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ 
เช่น โรคมินามาตะ (สารปรอท) ซึ่งสะสมในสัตว์นํ้าและถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร นํ้าเสียที่ขาด
ออกซิเจนจะทําให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น เกิดความเดือดร้อนรําคาญและบ่ันทอนสุขภาพชองประชาชน 
 ๒) ด้านการประมง ภาวะมลพิษทางนํ้าทําให้สัตว์นํ้าลดจํานวนลง ความต้านทานโรคของสัตว์
นํ้าลดลง 
 ๓) ด้านการเกษตร นํ้าเสียส่วนใหญ่เป็นนํ้าที่มีความเป็นกรดด่างค่อนข้างสูง มีปริมาณเกลือ 
อนินทรีย์สูงมากหรือมีสารพิษปนอยู่ เมื่อนําไปใช้ในการปลูกพืชพืชจึงไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร 
 ๔) ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งนํ้าที่คนนิยมใช้เป็นสถานที่น่ังชมวิวทิวทัศน์เพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจ ว่ายนํ้า ตกปลา แล่นเรือ หรืออ่ืน ๆ เมื่อเกิดภาวะนํ้าเน่าเสียจึงไม่เกิดความสุนทรีย์
ในการพักผ่อน ทั้งยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วย 
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 ๕) อ่ืน ๆ เช่น การสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการผลิตนํ้าประปาซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สารส้มเพ่ือให้การแขวนลอยในน้ําตกตะกอนหรือใช้คลอรีนเพ่ือฆ่าเช้ือ เป็นต้น 

ศศินา  ภารา  ไ ด้ กล่ า วถึ ง ปัญหาทรั พยากรธรรมชา ติ นํ้ าและการแ ก้ ไข ปัญหา  
ทรัพยากรธรรมชาตินํ้าว่า ปัญหาที่เก่ียวกับนํ้ามีอยู่มากมายในทุกหนทุกแห่ง และเน่ืองจากนํ้าเป็น
ทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ ดังน้ันปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ส่งผลรุนแรงมากนัก แต่ในอนาคตอาจมี
ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างมาก ปัญหาเก่ียวกับนํ้าที่ส่งผลต่อมนุษย์มีหลายประการ เช่น ปัญหาการขาด
แคลนนํ้า ปัญหาการเกิดนํ้าท่วมและปัญหามลพิษทางนํ้า 
 ๑. ปัญหาการขาดแคลนน้ํา ปัญหาการขาดแคลนน้ําจืด เป็นปัญหาที่พบอยู่เสมอโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง บ้างคร้ังถึงขั้นที่เรียกว่า “ภัยแล้ง” สาเหตุการขาดแคลนนํ้าจืดเน่ืองมาจาก 
 ๑) ปริมาณฝนตกน้อยเกินไป เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง จํานวนวันที่ฝนตกไม่กระจายสมํ่าเสมอ
ตลอดทั้งปีหรือตกในบางช่วงบางฤดู 
 ๒) ลักษณะภูมิประเทศ ที่ทําให้นํ้าฝนไหลไปตามผิวดินลงสู่แม่นํ้าลําคลองและลงสู่ทะเลหมด 
 ๓) ลักษณะดิน ดินไม่อุ้มนํ้า เช่น ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในบางท้องที่จะไม่อุ้มนํ้า
ที่ไหลซึมองไปในดินจึงไหลลงไปสู่ที่ตํ่าอย่างรวดเร็ว 
 ๔) พืชพรรณธรรมชาติหรือพ้ืนที่ป่าถูกทําลาย ในบริเวณท่ีพืชพรรณธรรมชาติขึ้นอย่าง
หนาแน่น จะช่วยดูดซับนํ้าฝนและค่อย ๆ ปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ในทุกฤดูกาล แต่บริเวณที่ถูก
ทําลายจะไม่สามารถซับนํ้าฝนที่ตกลงมากักเก็บไว้ได้ 
 ๕) อ่ืน ๆ เช่นขาดการวางแผนการใช้นํ้าที่เหมาะสม ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการ
บํารุงรักษาแหล่งนํ้า และปัญหาการเกิดมลพิษทางนํ้าซึ่งทําให้นํ้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ 
 ๒.๒.๘ การแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ํา 
 สําหรับผลกระทบของภาวการณ์ขาดแคลนนํ้ามีหลายประการ เช่น ขาดแคลนนํ้าอุปโภค 
บริโภค เกิดความเสียหายต่อพืชผล ทําลายที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้าเมื่อขาดแคลนนํ้า ปัญหาเร่ืองความ
เค็มแพร่กระจาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ นํ้าเกิดปัญหามลพิษ และอ่ืน ๆ 
 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้า ทําได้หลายวิธีการ ดังนี้ 
 ๑) การกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในรู้แบบต่าง ๆ เช่น เขื่อน อ่างเก็บนํ้า ฝาย สระ 
 ๒) การวางแผนการใช้นํ้า 
 ๓) การสํารวจค้นหา/นําแหล่งนํ้าบาดาลมาใช้ 
 ๔) การใช้นํ้าหมุนเวียน 
 ๕) การทําฝนเทียม 
 ๖) การแปรนํ้าทะเลให้เป็นนํ้าจืด 
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 ๗) การประหยัดในเรื่องการใช้นํ้า 
๒. ปัญหาการเกิดนํ้าท่วม สาเหตุที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมที่สําคัญ ได้แก่ ฝนตกหนักติดต่อกันเป็น

เวลานานจนลํานํ้าไม่สามารถรับนํ้าไว้ได้ทั้งหมด และอัตราการไหลของนํ้าลงสู่ทะเลเป็นไปอย่างช้า ๆ 
ภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มหรือที่ราบ พืชพรรณธรรมชาติถูกทําลาย ตลอดจนในพ้ืนที่บางแห่งมีการยกระดับ
ของน้ําทะเล ผลกระทบที่เกิดจากนํ้าท่วมมีหลายอย่าง เช่น เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เกิดโรค
ระบาด เกิดปัญหามลพิษทางนํ้า ดินเกิดการเสื่อมสภาพอย่างรุนแรง และอ่ืน ๆ 
 การแก้ไขปัญหาการเกิดน้ําท่วม 
 ๑) สร้างเข่ือนหรือทํานบก้ันลําน้ํา เพ่ือชะลอการไหลของนํ้าที่ไหลลงมาตามแม่นํ้าลําคลองให้
น้อยลง การสร้างเข่ือนก้ันลํานํ้าจะช่วยในการระบายน้ําที่กักเก็บไว้ลงสู่ลํานํ้าเบ้ืองล่างก่อให้เกิดการ
ไหลของนํ้าสม่ําเสมอตลอดปี ทําให้ความรุนแรงของน้ําท่วมลดลง 
 ๒) การปลูกป่าหรือทุ่งหญ้า เน่ืองจากพืชพรรณไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่หรือทุ่งหญ้าที่ปกคลุม
อย่างอุดมสมบูรณ์จะช่วยสกัดก้ันนํ้าฝนให้ค่อย ๆ ไหลลงไปตามลําต้นลงสู่ดินหรือตกกระทบกับซาก
พืชแล้วลงสู่ดิน จากน้ันดินจะค่อย ๆ ปล่อยนํ้าออกมา ทําให้ความเร็วของนํ้าที่ไหลบ่าผ่านผิวดินซึ่งจะ
ลงสู่แหล่งน้ําลดลง นํ้าสามารถระบายลงสู่แหล่งนํ้าและทะเลได้ พืชพรรณและทุ่งหญ้าก็ช่วยลดความ
รุนแรงของการไหลของนํ้าได้เป็นอย่างดี 
 ๓) การปรับปรุงลํานํ้า เพ่ือช่วยให้แม่นํ้าลําคลอง ห้วยและลํานํ้าสาขาอ่ืน ๆ สามารถรองรับ
นํ้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น โดยขุดลอกให้กว้างและลึก ปรุงแต่งไม่ให้ลํานํ้าคดโค้ง รวมท้ังกําจัดวัชพืชนํ้า
จําพวกผักตบชวาและอ่ืน ๆ ออกไป 
 ๔) อ่ืน ๆ เช่น การโยกย้ายประชาชนออกไปอยู่ในพ้ืนที่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มั่นคงปลอดภัย
ต่อการเกิดนํ้าท่วมดังกรณีการโยกย้ายชาวบ้านจากหมู่บ้านกระทูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เคย
ได้รับภัยจากแผ่นดินถล่มและนํ้าท่วมหนักจนต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเกือบหมดหมู่บ้านไปอยู่
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาหรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ส่วนพ้ืนที่เดิมได้สร้างเข่ือนก้ันนํ้าปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และพัฒนาพ้ืนที่ในเขื่อนเก็บนํ้าสู่อาชีพประมง 
 ๓. ปัญหามลพิษทางนํ้า แหล่งต้นตอหลักที่ปล่อยนํ้าทิ้งที่เป็นของเสียและทําให้เกิดปัญหา
มลพิษทางนํ้า ที่สําคัญ สามารถแยกแหล่งกําเนิดได้ ๔ ประการ 
 ๑) ชุมชน ได้แก่ นํ้าทิ้งจากครัวเรือน อาคาร ร้านค้า สถานที่ราชการ ตลาด โรงแรม ฯลฯ นํ้า
ทิ้งที่ปลดปล่อยออกมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมการดํารงชีพของมนุษย์ เช่น การชําระ
ร่างกาย การซักเสื้อผ้า นํ้าทิ้งเหล่าน้ีส่วนมากเป็นนํ้าทิ้งที่มีสารอินทรีย์ 
 ๒) โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ นํ้าทิ้งที่มาจากกระบวนการต่าง ๆ ของระบบการผลิต เช่น นํ้า
ที่เกิดจากการล้างวัตถุดิบ ล้างเคร่ืองจักร นํ้าที่ใช้ระบายความร้อนหรือที่เรียกว่า นํ้าหล่อเย็น สิ่ง
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สกปรกที่อยู่ในนํ้าทิ้งมีทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้นํ้าและชนิดของโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 ๓) พ้ืนที่การเกษตร ได้แก่ นํ้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่ เพาะปลูกลงสู่แหล่งนํ้า นํ้าทิ้งพวกน้ีจะ
ประกอบด้วย นํ้าที่มีเกลือแร่อนินทรีย์ หรือสารอินทรีย์จากซากพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 
หรือยาปราบศัตรูพืชชนิดต่าง (ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเช้ือรา ฆ่าเช้ือโรคพืช) นํ้าทิ้งจากพ้ืนที่เกษตรรวมไป
ถึงนํ้าทิ้งจากฟาร์มหรือคอกปศุสัตว์ซึ่งมีปริมาณสารอินทรีย์สูงและมีปริมาณจุลินทรีย์สูงเช่นกัน 
 ๔) อ่ืน ๆ เช่น จากการทําเหมืองแร่ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า การล้างถนน นํ้าทิ้งจากเหมือง
แร่เป็นนํ้าทิ้งที่มีการปนเป้ือนของแร่ธาตุบางชนิดสูง เช่น ในจังหวัดตากบริเวณเหมืองแร่สังกะสี นํ้ามี
การปนเป้ือนด้วยสารแคดเมียมสูง ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณตะกั่วในลําห้วยสูง ทําให้ประชาชน
ที่อาศัยการอาบนํ้าในลําห้วยเกิดอาการคันและมีอาการอ่ืน ๆ และตรวจพบสารตะก่ัวในเลือด 
 การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ํา 
 ๑) การประชาสัมพันธ์ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
นํ้าเสีย โดยทุกคนในชุมชน ผู้ประกอบการต่าง ๆ ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้าลําคลอง ช่วยกันรักษาความ
สะอาดด้วยการลดปริมาณของเสียที่จะปล่อยหรือทิ้งลงสู่แหล่งนํ้า การทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
จากครัวเรือน ล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดมลภาวะทางน้ําทั้งสิ้น การให้ความรู้ดังกล่าวควรอธิบายหรือบอก
กล่าวถึงผลที่เกิดจากมลพิษทางนํ้าพร้อม ๆ ไปกับวิธีการจัดการที่ถูกวิธี 
 ๒) การบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ แต่หากคํานึงถึงค่าปรับหากไม่ได้ดําเนินตามกฎหมาย 
จุดคุ้มทุนและความเช่ือมั่นของผู้ใช้สินค้าที่มีต่อโรงงานจะน้อยลง ระบบบําบัดนํ้าเสียที่โรงงานควร
ติดต้ังมีหลายระบบมาก ขึ้นกับชนิดของโรงงาน  กระบวนการและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สิ่งที่โรงงาน
ปล่อยออกสู่อากาศหรือแหล่งนํ้าจะสัมพันธ์กัน ซึ่งโรงงานท่ีดําเนินการทั้งในส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่ใน
กรุงเทพมหานครเองต้องทําความเข้าใจ พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะปรึกษาหารือกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมใน
ท้องที่ที่โรงงานดําเนินการ หรือติดต่อกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงโดยในการบําบัดนํ้าเสีย
จะต้องมีการบําบัดและควบคุมดูแลหลายขั้นตอน จึงจะปล่อยนํ้าที่เกิดจากการประกอบการลงสู่แหล่ง
นํ้าธรรมชาติ 
 ๓) การกําจัดนํ้าเสียจากชุมชนและโรงพยาบาล ชุมชนและโรงพยาบาลต้องมีการกําจัดนํ้าเสีย
ที่แยกตัวเป็นเอกเทศ แม้ว่ารูปแบบของมลพิษที่ปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าจะเหมือนกันคือมีสารอินทรีย์มาก 
แต่โรงพยาบาลเป็นสารอินทรีย์ที่มีเช้ือโรคปะปน เช่น เช้ือที่มากับอุจจาระจําพวกไทฟอยด์ บิด 
อหิวาตกโรค และอ่ืน ๆ การกําจัดจะต้องมีระบบบําบัดที่ต้องเน้นในการควบคุมทําลายเช้ือโรค ซึ่ง
บางคร้ังอาจมีโลหะหนักหรือสารกัมมันตรังสีปนเป้ือนมากับนํ้าเสียจากโรงพยาบาลซ่ึงเช้ือโรคดังกล่าว
ขยายและแพร่พันธ์ุได้นับล้านตัวในเวลาไม่ก่ีช่ัวโมง ส่วนนํ้าเสียจากชุมชนควรมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 



 ๓๙ 

ดังเช่นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ๆ หลายแห่งได้ดําเนินการ ซึ่งต้องให้ความรู้กับคนในชุมชนใน
เรื่องการบําบัดเบ้ืองต้นก่อนปล่อยนํ้าที่ใช้แล้วออกจากบ้านเรือนลงสู่ท่อนํ้าสาธารณะ เช่น แต่ละบ้าน
ต้องแยกขยะเศษพืชผักที่ปนอยู่ในนํ้าแล้วทิ้งลงถังขยะ เมื่อจะเทนํ้าทิ้งลงท่อนํ้าควรมีตะแกรงดักอีก
ช้ันหน่ึงก็จะช่วยในการบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนซึ่งเป็นองค์ประกอบของชุมชนได้อีกทางหน่ึง 
 ๔) การเพ่ิมปริมาณนํ้าจืดลงในแหล่งนํ้า ประเทศไทยได้ใช้วิธีการนี้บ่อยครั้งในลุ่มนํ้า
เจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในขณะที่เกิดนํ้าเน่าเสีย ส่วนใหญ่เป็นช่วงฤดูแล้ง ที่
ความเค็มแพร่กระจายเข้าสู่แม่นํ้าเจ้าพระยา ขณะเดียวกันก็เกิดมลพิษทางนํ้ารุนแรงเม่ือปริมาณน้ํา
ลดลง การปล่อยนํ้าจืดลงมาจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ หรือเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ หรือเขื่อน  ทําให้
ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในนํ้าลดลง 
 ๕) การกําจัดกากตะกอนและสารพิษจากเหมืองแร่ สามารถกระทําได้โดยสร้างบ่อกักกาก
ตะกอนแร่ที่มั่นคงแข็งแรง การทําบ่อพักนํ้าที่ไหลออกจากเหมืองแร่ไว้ ทําให้นํ้าที่มีความขุ่นข้นหรือมี
ของแข็งและโลหะหนักปนอยู่จะตกตะกอน จากน้ันค่อยระบายนํ้าลงสู่แหล่งนํ้าต่อไป 
 ๖) การปรับปรุงกระบวนการเกษตร เน่ืองจากของเสียทางการเกษตรที่สําคัญส่วนใหญ่ได้แก่ 
ของเสียที่เป็นสิ่งขับถ่ายจากปศุสัตว์ ซากพืชและซากสัตว์ ตลอดจนการใช้ปุ๋ยและสารเคมีประเภทต่าง 
ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช ยาฆ่าหนู ยาฆ่าเช้ือรา เป็นต้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องและร้านค้าที่
จําหน่ายวัตถุมีพิษดังกล่าวควรให้คําแนะนําเกษตรกรถึงวิธีการใช้ขณะใช้ และหลังใช้ที่ถูกวิธี เพ่ือลด
ปัญหาการเกิดมลพิษต่าง ๆ โดยเฉพาะมลพิษทางนํ้า นอกจากน้ีการทําการเกษตรแบบชีววิถีซึ่งใช้สาร
ธรรมชาติบําบัดธรรมชาติ และเพ่ิมผลผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี นับเป็นเร่ืองที่เกษตรกรปัจจุบันให้ความ
สนใจและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต (ศศินา ภารา, ๒๕๕๐, หน้า ๓๓-๓๗) 
 สรุปได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดมีปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากมนุษย์ ที่ใช้ทรัพยากร
กันอย่างฟูมเฟ้ือยไม่รู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และใช้แล้วไม่บํารุงรักษานอกจากน้ันยังสร้าง
มลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม จนทําให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติขึ้น 
 
๒.๓ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด โดยใช้ให้
น้อยเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ทั่วถึง โดยทั่วไปจะต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพแก่สังคม และคงไว้ซึ่ งคุณภาพและปริมาณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
 



 ๔๐ 

๒.๓.๑  แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู่มากมายหลายชนิด มีลักษณะของปริมาณความหลากหลายทาง

ชีวภาพและความหลากหลายของภูมิประเทศในหลายระบบนิเวศ จากการดําเนินการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและทั่วโลกทําให้เกิดแนวคิดในการอนุรักษ์ ดังน้ี 

๑. มนุษย์ต้องไม่ลืมว่าการอนุรักษ์น้ันเป็นหนทางแห่งการดําเนินชีวิต ดังน้ันการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม จะต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นฐานสําคัญ
เพ่ือการอยู่รอดของมนุษย์ในอนาคต 

๒. ทุกคนมีส่วนเก่ียวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย เด็ก 
วัยรุ่น และคนชรา เพราะทุกคนต้องพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีวิต 

๓. เพ่ือการดํารงชีวิตหรือเพ่ือประโยชน์อ่ืน ถ้าไม่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็ย่อม
ส่งผลเสียต่อผู้ใช้ในอนาคต เพราะทรัพยากรบางชนิดไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ และ
บางชนิดเมื่อหมดสิ้นไปแล้ว ก็ไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นใหม่ได้ 

๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนทางที่นําไปสู่ความกินดีอยู่ดีและความพอเพียงของ
มนุษย์ เพราะมีคุณค่าทางจิตใจ 

๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หากทุกคนไม่ช่วยกันดูแลรักษาให้ดีขึ้นในวันน้ี ในอนาคต
จะมาอนุรักษ์ให้เหมือนดังอดีตย่อมเป็นไปได้ยากและต้องใช้เวลานาน ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาหลายช่ัว
อายุคนก็เป็นได้ 
 ๒.๓.๒ สาเหตุสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการอนุรักษ์น้ันทรัพยากรทุกประเภท
สามารถนํามาใช้ได้และต้องใช้อย่างระมัดระวัง ตามหลักประเภทของทรัพยากร สวัสด์ิ โนนสูง 
กล่าวถึงความสําคัญที่จําเป็นต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ี 
 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคัญต่อการกําเนิด การคงอยู่ และการพัฒนาสังคมมนุษย์ 
สังคมหรือประเทศใดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จะพัฒนาได้ง่าย ทําให้ประชาชนมีความสุข 
เจริญรุ่งเรือง มีความมั่งคั่ง 
 ๒. ประชากรเพ่ิมขึ้น จึงมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากตามไปด้วย 
 ๓. ภาวะทางเศรษฐกิจ การมีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นยังเป็นเหตุให้มีการใช้ทรัพยากรเกินความ
จําเป็นขั้นพ้ืนฐาน จึงเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้ทรัพยากรถูกนํามาใช้ได้ง่ายและมาก
ขึ้น เช่น การใช้เลื่อยยนต์ตัดโค่นต้นไม้แทนการใช้เลื่อยมือ 



 ๔๑ 

 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจําเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ัน การพัฒนาจึง
มักเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เช่น การก่อสร้างเข่ือน ที่
อยู่อาศัย ถนน ซึ้งจะมีการทําลายดิน ทําลายป่าไม้ และสัตว์ป่า 
 ๖. การขยายตัวของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น การอุตสาหกรรมจะใช้ทรัพยากรเป็น
วัตถุดิบปริมาณมากและใช้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้คุ้มทุน ทรัพยากรจึงลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น การผลิต
สังกะสี การผลิตอาหารทะเลกระป๋อง และการผลิตวัสดุก่อสร้าง 
 ๗. การกีฬา ส่วนใหญ่เกิดกับทรัพยากรสัตว์ป่า เช่น การยิงนกและตกปลา 
 ๘. การสงคราม ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเร่งนํา
แร่ธาตุไปผลิตเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ถูกอาวุธสงครามทําลาย 
 ๙. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การเผาป่าเพ่ือใช้พ้ืนที่เพราะปลูกจะทําให้ฮิวมัสในดินถูก
ทําลาย สัตว์ป่าไร้ที่อยู่และตายในกองเพลิง 
 ๑๐. ทรัพยากรธรรมชาติบ้างชนิดใช้แล้วจะหมดไปหรือสร้างทดแทนได้ช้า หากมีจํานวน
จํากัดย่ิงต้องใช้อย่างประหยัดเพราะเมื่อใช้หมดแล้วจะต้องใช้เวลาในการสร้างทดแทนตามธรรมชาติที่
นานมาก เช่น ถ่านหินจะใช้เวลาในการเกิดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ล้านปี 
 ๑๑. ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติจะถูกทําลาย ภูมิทัศน์ที่
สวยงามมีประโยชน์ในด้านการผักผ่อนหย่อนใจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการศึกษาวิจัย สําหรับ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เช่น โบราณสถานและโบราณวัตถุ ถือเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติซึ่งควร
อนุรักษ์ไว้เพ่ือการศึกษาและความภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลัง (สวัสด์ิ โนนสูง, ๒๕๔๖, หน้า ๑๖๕-
๑๖๖) 
 สรุปได้ว่า เมื่อทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เสื่อมโทรม และเกิดมลพิษ จะทําให้ระบบนิเวศ
เสียสมดุล ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ทําให้การพัฒนาประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมเป็นไปได้ช้า ทรัพยากรธรรมชาติมาถึงจุดวิกฤตและการขาดแคลนทรัพยากรที่จะนํามาใช้ใน
การดําเนินชีวิต และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น อาทิ ภาวะโลกร้อน การเกิดภัยพิบัติ อุทกภัย พายุที่เกิดขึ้น
ประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตกก็ได้มีหิมะตก อันเป็นความแปรผันของสภาพอากาศที่แปรป่วนอันมี
ผลกระทบมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายด้วยเหตุน้ีจึงมี การอนุรักษ์ทรัพยากรเพ่ือให้สภาวะ
อากาศกลับมาเป็นปกติและเหมาะแก่การดําเนินชีวิต เพราะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ันมักจะ
ต้องคํานึงถึงการดํารงหรือการเพ่ิมปริมาณ 
  
 
 
 



 ๔๒ 

 ๒.๓.๓ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 การจะให้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยน้ันดําเนินไปในทางที่ดีขึ้น และไม่มีความเสื่อม
โทรมน้ันจําเป็นต้องรู้และเข้าใจวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ี 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้  
 ป่าไม้มีความสําคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ และเช่ือมโยงกันกับทรัพยากรนํ้า สัตว์ป่า 
อากาศ ป่าไม้มีอิทธิพลมาก ถ้าไม่มีป่าไม้ฝนอาจไม่ตกตรงตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง หากฝนตกก็
เกิดนํ้าท่วมขังและนํ้าไหลบ่า เพราะไม่มีป่าไม้ช่วยดูดซับนํ้าไว้ ป่าไม้จึงเป็น “หัวใจ” สําคัญของ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์จะทําให้รู้และเข้าใจซึ่งจะนําไปสู่แนวทางที่จะเกิดความหวงแหน เกิดความรัก 
ตลอดจนสามารถป้องกันการลดลงของพื้นที่ป่าและเสริมสร้างพ้ืนป่าให้เพ่ิมขึ้น โดยวิธีดังน้ี 
 ๑. กําหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยให้ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ ของ
พ้ืนที่ประเทศ 
 ๑.๑) ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ กําหนดไว้เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า พันธ์พืช พันธ์สัตว์หา
ยาก และป้องกันภัยธรรมชาติตลอดจนใช้ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชน ในอัตรา
ร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ หรือประมาณ ๔๘ ล้านไร่ 
 ๑.๒) ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ กําหนดไว้เพ่ือผลิตไม้และของป่าในอัตราร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่
ประเทศ หรือปริมาณ ๘๐ ล้านไร่ 
  ๑.๓) อุทยานแห่งชาติ เป็นพ้ืนที่สงวนเพ่ือรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้
และสัตว์ป่าตลอดจนทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม เพ่ือคงสภาพให้เหมือนเดิม เป็นแหล่งการเรียนรู้และ
การศึกษา ผักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยจัดสรรให้สิ่งอํานวยเท่าที่จําเป็น 
 ๑.๔) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เป็นพ้ืนที่กําหนดเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย 
เพ่ือให้สัตว์ป่าได้มีโอกาสขยายพันธ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น 
 ๑.๕) วนอุทยาน เป็นพ้ืนที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ มีความเด่นชัดในระดับท้องถิ่น 
จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
 ๑.๖) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า กําหนดห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดใดหรือประเภทใดก็ได้ แต่กําหนดเพ่ือให้
ประชาชนใช้ประโยชน์รวมกัน 
 ๑.๗) สวนพฤกษศาสตร์ เป็นสถานที่ราชการที่รวบรวมพันธ์ไม้ไว้ทุกชนิดทั้งในและนอก
ประเทศ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือด้านความสวยงามที่หายากมาปลูก โดยแยกเป็นหมู่และตระกูล 
เพ่ือการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ให้ประชาชน และประเทศชาติสืบไป 
 ๑.๘) สวนรุกชาติ เป็นสวนเล็กเล็ก ๆ สร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมพันธ์ไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะพันธ์ไม้ที่
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นน้ัน ไม้ได้จัดเป็นหมวดหมู่แต่จะมีป้ายช่ือต้นไม้ติดไว้ มีการทํา



 ๔๓ 

ถนนทางเท้าเพ่ือชม และการพักผ่อนของประชาชนตลอดจนการศึกษาลักษณะพันธ์ไม้ที่ประจํา
ท้องถิ่นน้ัน ๆ 
 ๑.๙) พ้ืนที่สงวนชีวาลัย โดยได้รับประกาศจากสภาประสานงานนานาชาติด้านมนุษย์และ
ชีวาลัย เป็นพ้ืนที่ที่มีสังคมพืชและสัตว์หลากหลายมีระบบนิเวศท่ีเป็นธรรมชาติ บางครั้งเรียกว่า พ้ืนที่
สงวนชีวมณฑล ใช้เป็นแหล่งวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีการจัดเตรียมการศึกษาอบรมในพ้ืนที่
ดังกล่าวด้วย 
 ๑.๑๐) พ้ืนที่มรดกโลก เป็นพ้ืนที่รับการประกาศจากยูเนสโก โดยมีอยู่ ๓ รูปแบบ คือ มรดก
โลกทางวัฒนธรรม มรดกโลกทางธรรมชาติ และมรดกโลกวัฒนธรรม และธรรมชาติ  

การที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เน่ืองจากมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ คือ มีคุณค่าและความสัมพันธ์ทางชีวภาพ มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและพรรณพืชนานาชนิด 

๑.๑๑) พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน ๑ เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือต้นนํ้าลําธาร เป็นแหล่งนํ้าที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ตอนล่าง 
มักเป็นพ้ืนที่ตอนบนที่มีความลาดชันมาก 

๑.๑๒) ป่าชายเลนอนุรักษ์ ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ใด ๆ เพ่ือรักษา
ไว้ซึ่งระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุพืชและสัตว์นํ้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

๑.๑๓) พ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ คือ พ้ืนที่ธรรมชาติที่ประกอบไปด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา หนอง 
บึง ทะเลสาบ ชาดหาด บริเวณที่มีซากดึกดําบรรพ์ และธรณีสัณฐานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ 

๑.๑๔) อนุรักษ์โดยอาศัยความเช่ือทางศาสนาและไสยศาสตร์ เพราะคนไทยมีความเล่ือมใส
ศรัทธาพุทธศาสนา เกรงกลัวความอัปมงคลหรือเคราะห์กรรมที่จะได้รับจากการดลบันดาลของเจ้าที่
และภูตผี จึงนําแนวคิดในการอนุรักษ์มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความเช่ือเหล่าน้ีได้ (สวัสด์ิ โนนสูง, 
๒๕๔๖, หน้า ๘๘) 

๒. การปลูกป่า เมื่อพ้ืนที่ป่าถูกตัดท่อนลดลง จะต้องมีการปลูกขึ้นทดแทน โดยทําในพ้ืนที่ที่มี
ความเส่ือมโทรมของป่าไม้หรือพ้ืนที่ว่างเปล่า เราสามรถทําได้โดยร่วมมือร่วมใจกัน และควรมีการ
ส่งเสริมให้ช่วยกันปลูกป่าทดแทน 

๒.๑) การป้องกันไฟป่า กระทําได้โดยการประชาสัมพันธ์ ติดป้ายประกาศ ใบปลิว โทรทัศน์ 
หรือการสร้างแนวคิดโดยการกันไฟรอบ ๆ ป่า เพ่ือสกัดก้ันการลุกลามของไฟ 

๒.๒) การป้องกันการบกลุกทําลายป่า การทําเคร่ืองหมายให้ชัดเจนว่าเป็นเขตป่า 
๒.๓) การใช้วัสดุทดแทน เช่น ประตูหรือหน้าต่าง ใช้กระจกแทน 
๒.๔) การใช้ไม้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
๒.๕) การใช้ไม้ที่ไม่เคยนํามาใช้ประโยชน์ เช่น ไม้ตาล ไม้ มะพร้าว ยางพารา 



 ๔๔ 

๒.๖) ให้การศึกษาแก่ประชาชนและเยาวชนตะหนักถึงความสําคัญของป่าไม้ สร้างจิตสํานึก
คนรักป่าในการอนุรักษ์และช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ให้เหมือนกับที่เรารักและหวงแหนสมบัติของ
ตนเอง 

สรุปได้ว่า การอนุรักษ์ป่าไม้ ประชาชนจะต้องตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อการอนุรักษ์
เพ่ือให้ระบบนิเวศมีความสมดุลเพราะป่าไม้เป็นทรัพยากรหลักที่สําคัญอย่างย่ิงต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ และสังคมอันเป็นแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทดิน 
พ้ืนดินจัดเป็นปัจจัยสําคัญของการเกษตรกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะการปลูกพืช

ต้องอาศัยดินที่มีความสมบูรณ์จึงจะได้ผลผลิตที่มีค่าต่อเศรษฐกิจ ปัจจุบันประชาชนใช้ดินอย่างไม่
ถูกต้องและไม่มีการบํารุงรักษาดินให้มีความสมบูรณ์การปลูกพืชจึงไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควร การรู้จักวิธี
อนุรักษ์ดินให้มีความสมบูรณ์จึงเป็นหน้าที่ที่ต้องศึกษา ดังน้ี 

 ๑. การอนุรักษ์ดินโดยการปลูกพืช เพ่ือให้พืชช่วยสกัดก้ันเม็ดฝนท่ีตกลงมากระทบดิน
โดยตรง ช่วยลดความเร็วของนํ้าที่ไหลบ่าและลดการเซาะล่างของนํ้าที่ทําให้หน้าดินเสียหาย 

๒. การปลูกพืชตระกูลถั่ว สามารถไถ่กลบใช้เป็นปุ๋ยพืชสดซึ่งให้ปุ๋ยไนโตรเจนแก่พืชที่เรา
ต้องการปลุกในเวลาต่อมา 

๓. การปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่นหญ้าแฝก หน้าขน หญ้าเจ้าชู้ หญ้าแพรก หญ้ามาเลเชีย เป็นต้น 
จะช่วยป้องกันการเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน ด้วยการชะลอการไหลของนํ้า ซึ่งเหมาะแก่ที่ลาดชัน และบนฝั่ง
ตลิ่ง คู คลองส่งนํ้า สันเขื่อนต่าง ๆ 

๔. การปลูกพืชหมุนเวียน คือการปลูกพืชหลายชนิดลงในพ้ืนที่แต่ปลูกไม่พร้อมกัน เน่ืองจาก
การที่ปลูกพืชชนิดเดียวซ้ําซากจะทําให้แร่ธาตุอาหารบางชนิดขาดหายไปจากดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน 

การปลูกพืชหมุนเวียนมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๔.๑) พืชที่นํามาปลูกต้องมีความต้องการแร่ธาตุที่แตกต่างกัน  
๔.๒) เป็นพืชที่มีระบบรากต่างกัน จะทําให้ความสามารถหาอาหารในดินต่างกัน จึงควรปลูก

พืชรากลึกสลับกับลากต้ืน 
๔.๓) เป็นพ้ืนที่มีการเจริญเติมโตต่างกัน เช่นพืชตระกูลถั่วกับพืชตระกูลหญ้า การสลายตัวให้

แร่ธาตุต่างกันใช้เวลาไม่เท่ากัน 
๔.๔) พืชที่มีศัตรูพืช คือ แมลงและโรคท่ีแตกต่างกัน เพราะไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวต่อเน่ือง 

จะทําให้ศัตรูพืชไม่ลดจํานวนลง 
 
 



 ๔๕ 

ข้อดีของการปลูกพืชหมุนเวียน ดังนี้ 
๔.๑) ทําให้ดินคุณภาพดีและสมบูรณ์อยู่เสมอ 
๔.๒) ช่วยลดการพังทลายและการซะล้างหน้าดิน 
๔.๓) ธาตุอาหารในดินมีมากขึ้นทําให้พืชนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๔) เพ่ิมผลผลิตให้แก่พืชและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 
นอกจากน้ียังแบ่ง เป็น ๓ ประเภท ในการอนุรักษ์ดินของการปลูกพืชหมุนเวียน 
(๑) พืชพิทักษ์ดิน คือพืชที่รบกวนดินน้อยที่สุดและช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

ได้แก่ พืชคลุมดินชนิดต่าง ๆ 
(๒) พืชบํารุงดิน ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว 
(๓) พืชผลาญดิน เช่น พืชเศรษฐกิจ เป็นพืชที่มนุษย์ปลูกเพ่ือหวังผลโดยตรงตามเวลาที่

ต้องการเพ่ือเก็บเก่ียวเอาไปทําประโยชน์ ได้แก่ ข้าวโพด ฝ้าย ยาสูบ อ้อย เป็นต้น 
๕. การคลุมดิน คือการคลุมดินด้วยวัสดุต่าง ๆ เพ่ืออนุรักษ์ดิน เช่น เศษหญ้าหรือฟาง มูล

สัตว์ โดยจะทําให้ดินมีความชุ่มช้ืนและควบคุมอุณหภูมิของดินไว้ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการป้องกันการ
พังทลายของดินได้ โดยจะช่วยลดการกระทบของเม็ดฝน และทําให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีแหล่งอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสม 

สรุปได้ว่า การจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีได้ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะประเทศไทยเป็นชาติที่มีผลผลิตทางเกษตรกรรมมากท่ีสุด ดังน้ันการอนุรักษ์ดินให้มีความ
สมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพ่ือลดปัญหาการแผ้วถางป่าเพ่ือหาแหล่งผลิต
ใหม่จากดินที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าดินที่ไม่ได้รับการอนุรักษ์  

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่า 
สัตว์ป่าในปัจจุบันลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากแหล่งที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยก็คือป่า

ไม้ได้ถูกทําลาย การจัดหาท่ีอยู่อาศัยและที่หลบภัยสําหรับสัตว์ป่าอย่างปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสําคัญ
อย่างย่ิง วิธีการจัดหาพ้ืนสําหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าจะกระทําได้ ดังน้ี 

๑. กําหนดเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยของสัตว์ป่า 
๒. กําหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นสถานที่ที่ราชกาลได้กําหนดห้ามล่าสัตว์ป่า ส่วนใหญ่เป็น

นกนํ้าชนิดต่าง ๆ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓. อุทยานสัตว์ป่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะซาฟารี โดยจะมีประโยชน์ด้านการ

ศึกษาวิจัย และขยายพันธ์สัตว์ป่า 
๔. การต้ังสถานีวิจัยสัตว์ป่า เพ่ือศึกษาค้นคว้าด้านพฤติกรรม นิเวศวิทยา ถิ่นที่อยู่อาศัย  
๕. จัดต้ังศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ุสัตว์ป่า เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ป่าให้มากขึ้น 
๖. การจัดต้ังศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาของประชาชน



 ๔๖ 

ในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. การออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่า เช่นห้ามล่าสัตว์ป่าบางแห่ง ห้ามล่าในฤดูกาลผสมพันธ์ุ 
๘. การควบคุมการค้าสัตว์ป่า ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 
๙. การประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า 

ไม่ให้ทําการล่าสัตว์ป่า และช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่า ไม่สนับสนุนการซื้อสินค้าที่ทํามาจากสัตว์ป่าหา
อยาก 

๑๐ . ลดปริมาณการใช้สารเคมี เพราะจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่อ ยู่ใกล้ กับพ้ืนที่
เกษตรกรรม  

๑๑. การให้ความรักความเมตาต่อสัตว์ ควรเอาใจใส่ดูแลเนื่องจากสัตว์ทุกชนิดก็รักชีวิต 
๑๒. การรวมมือต่อต้านการล่าสัตว์ป่าในทุกรูปแบบ เพ่ือการช่วยกันอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า และ

ในวันที่ ๒๖ ธันวาคมของทุกปี ก็เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติด้วย ดังน้ันเราต้องช่วยกันรณรงค์ใน
ทุกรูปแบบเพ่ือชีวิตสัตว์ป่าจะไม่สูญพันธ์ไปจากประเทศไทย 

สรุปได้ว่า เพ่ือให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์การพ่ึงพาอาศัยของพืชที่มีต่อสัตว์จําเป็นต้อง
อนุรักษ์สัตว์ป่า เพราะสัตว์ป่าเป็นสิ่งสําคัญต่อพืชในการช่วยกระจายเมล็ดพันธ์ุ ช่วยผสมเกสร ช่วย
กําจัดศัตรูพืช อันเป็นเหตุให้ระบบนิเวศในบริเวณน้ันเสียหาย 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ํา 
 นํ้าเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการดํารงชีพของมนุษย์ เราจึงควรช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนํ้า ช่วยกัน
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับนํ้า เพ่ือให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 ๑. การปลูกป่า โดยเฉพาะการปลูกป่าบริเวณป่าต้นนํ้า เพราะต้นไม้เป็นตัวช่วยที่สําคัญอย่าง
ย่ิงสําหรับการดูซับนํ้าและป้องการการไหลบ่าของนํ้า เมื่อฝนตกผ่านไปต้นไม้ที่ดูดซับนํ้าไว้ก็จะค่อย ๆ 
ปล่อยนํ้าออกมาทําให้เกิดเป็นต้นนํ้าที่สําคัญ ซึ่งเป็นตัวกักเก็บนํ้าทางธรรมชาติ จึงช่วยลดปัญหาการ
พังทลายของดิน ปัญหาการขาดแคลนน้ําและการเกิดนํ้าท่วม 
 ๒. การพัฒนาแหล่งนํ้า เพราะปัจจุบันแหล่งนํ้าธรรมชาติต่าง ๆ ต้ืนเขินเป็นส่วนมาก ทําให้
ปริมาณนํ้าลดลง โดยการทําพ้ืนที่กักเก็บนํ้าให้มากขึ้น เพ่ือให้มีนํ้าใช้อย่างเพียงพอควรท่ีจะทําให้กว้าง
และขุดให้ลึก 
 ๓. การสงวนน้ําไว้ใช้ เป็นการวางแผนการใช้นํ้าเพ่ือให้มีไว้ใช้ตลอดทั้งปี เช่น การทําบ่อเก็บ
นํ้า การสร้างชลประทาน 
 ๔. การใช้นํ้าอย่างประหยัด ใช้อย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕. ป้องกันการเกิดมลพิษทางนํ้า โดยอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม
ปล่อยนํ้าเสียลงแม่นํ้า ต้องมีการควบคุมอย่างจริงจัง และให้มีการบําบัดนํ้าเสียให้มีคุณภาพดี ก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า สําหรับประชาชนก็เพียงไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งนํ้า 



 ๔๗ 

 ๖. การนํานํ้าที่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ต่อเน่ือง เช่น นํ้าที่เราอาบนํ้าก็สามารถไปรดต้นไม้ได้ต่อ  
 สรุปได้ว่า เพ่ือให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทําลายจนเกิดเป็นมลพิษต่อ
นํ้าและสัตว์นํ้าการอนุรักษ์นํ้าทีได้ประสิทธิภาพที่สุดก็คือ การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรักนํ้ารักปลา
และรักสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมต้องอยู่กับมนุษย์สืบต่อไป 

๒.๓.๔ ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีคุณค่าและมีความสําคัญต่อมวลมนุษย์ เพราะนอกจากที่มนุษย์ได้ใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ือการดํารงชีวิตแล้ว ยังใช้เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้กับสังคม “ทรัพยากรธรรมชาติมีทั้งเสริมสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้และเสริมสร้างขึ้นใหม่ได้
หรือคืนสภาพได้ เน่ืองจากการมีขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
มากเพ่ือความต้องการของสังคม ย่อมนําไปสู่ภาวการณ์ขาดแคลนทรัพยากรข้ึนได้ การจัดการในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจึงควรมีบทบาทท่ีสําคัญเพ่ืออนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรอันมีค่า” 
(สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒, หน้า ๙) เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมใน
ปัจจุบันและอนาคต 

 ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ 
ประโยชน์อันเกิดจากการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติน้ัน ให้ผลประโยชน์ เช่น เป็นแหล่งต้น

นํ้าลําธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ บรรเทาการพังทลายของหน้าดิน
โดยกระแสนํ้า เป็นแหล่งนันทนาการ ตลอดทั้งประโยชน์ในด้านการศึกษา การวิจัย เพราะพ้ืนป่าเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทําให้สภาพแวดล้อมอุดมอยู่อย่าง
สมบูรณ์โดยเช่ือมโยงถึงการดํารงชีวิตของสัตว์และพรรณไม้นานาชนิด มนุษย์เองก็เช่นเดียวกัน “โดย
อาศัยผืนป่าเป็นแหล่งอํานวยความสะดวกด้วย ปัจจัย ๔ ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา
รักษาโรค และด้านการพัฒนาจิตใจ ความสุขของมนุษย์ตามแบบอย่างธรรมดาขั้นพ้ืนฐานในการช่ืนชม
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในธรรมชาติทําให้เกิดความสุขกายสบายใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงที่ทํา
ให้มนุษย์มีดุลยภาพในด้านความสุขในชีวิต” (พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร (เสนาะพบดี), ๒๕๔๙, หน้า 
๑๐๕) 

 ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทดิน 
ดินเป็นทรัพยากรท่ีเป็นสมบัติของประเทศ โดยจะมีโอกาสใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบ

อาชีพของประชาชนในประเทศนั้น หรือการขุดค้นมาใช้ประโยชน์เพราะดินเป็นทรัพยากรที่มี
ประโยชน์อย่างย่ิง เน่ืองด้วยเป็นแหล่งผลิตความต้องการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมี
ความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยประโยชน์ของของการอนุรักษ์ทรัพยากรดินพิจารณา
จาก “ดินเป็นตัวกลางที่ทําให้ นํ้า แสงแดด และอากาศ ร่วมกันสร้างพันธ์พืชทุกชนิดให้เจริญงอกงาม 
โดยดินจะทําหน้าที่เป็นตัวยึดเกาะ ที่เก็บกักนํ้า ที่ให้อากาศแก่รากพืชและเป็นแหล่งอาหารให้แก่พืช 



 ๔๘ 

นอกจากน้ีดินยังเป็นแหล่ง ปัจจัย ๔ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งอาจได้มาโดยทางตรง 
เช่น พืชผักที่ใช้เป็นอาหาร เป็นประโยชน์ในด้านความเจริญและมั่งคงทางสังคม ก่อให้เกิดวัฒนธรรม 
อารยธรรม และอิทธิพลการเมือง” (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒, 
หน้า ๙๑) เพราะประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินเก่ียวข้องสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น สัตว์
ป่า ป่าไม้ นํ้า อากาศ เหมืองแร่ และการดํารงชีพของมนุษย์ 

 ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่า 
ทรัพยากรสัตว์ป่าถือว่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์มาต้ังแต่อดีต โดยมนุษย์ใช้สัตว์ป่าในการ

ดํารงชีวิต เช่น ใช้เป็นอาหาร ใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง “ย่ิงปัจจุบันสัตว์ป่าก็มีบทบาท และเพ่ิม
ความสําคัญให้แก่มนุษย์มากขึ้นโดยสัตว์บ้างชนิดมีความสวยงาม และหายาก ถูกซื้อไปเลี้ยงไว้ในสวน
สัตว์ ประโยชน์ด้านวิชาการ ที่ใช้ในการค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
สังคม ทางการแพทย์ ทางสัตว์วิทยา และค้นคว้าทางวิวัฒนาการของสัตว์เหล่าน้ีย่อมมีความสําคัญ 
และสัตว์ป่ายังมีคุณค่าด้านความงามตามธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน สัตว์ป่าบ้างชนิดมีสีสันสวยงามวิจิตรมีเสียงร้องที่ไพเราะ ผ่อนคล้ายความเครียดเม่ือได้ฟัง
เสียง” (ยงสยาม สนามพล, ๒๕๕๒, หน้า ๓๕) นอกจากน้ียังช่วยควบคุมการเพ่ิมปริมาณของพืชและ
สัตว์ ช่วยกระจ่ายพันธ์ุไม้ต่าง ๆ เพราะสัตว์ป่าเป็นผู้บริโภคในระบบนิเวศ โดยสัตว์ป่าบ้างชนิดที่กินหนู
และแมลง ทําให้หนูและแมลงไม่อาจแพร่พันธ์มากจนเกิดไปทําให้เกิดผลเสียต่อป่าไม้ และการเกษตร 
อันส่งผลโดยต่อมนุษย์ 

 ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ํา 
ทรัพยากรนํ้ามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มากโดยเป็นปัจจัยต่าง ๆ ในการดําเนิน

ชีวิต และดําเนินกิจการได้อย่างเป็นปกติ การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าจึงมีประโยชน์อย่างย่ิง เพ่ือที่มนุษย์
จะใช้นํ้าในการอุปโภคบริโภค ใช้ในทางการเกษตรกรรม ใช้ในการอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ใช้เพ่ือนันทนาการท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์นํ้าต่าง ๆ อันเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ “เพราะมนุษย์มีความใกล้ชิดและได้ผลผลิตจากแหล่งนํ้า
มาก เน่ืองจากท่ีมนุษย์มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่ใกล้กับแหล่งนํ้า ในขณะเดียวกันก็ทําลาย
สภาพแวดล้อมของนํ้าให้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถนํานํ้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และไม่เหมาะสมแก่การดํารงชีวิต” (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒, 
หน้า ๓๐) และด้วยเหตุน้ีเอง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําจึงจําเป็นอย่างย่ิงต่อชีวิตสัตว์นํ้า และชีวิต
มนุษย์ที่จะทําให้มนุษย์รู้จักนําทรัพยากรนํ้ามาใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุด และเกิดความกระทบต่อ
ระบบนิเวศน้อยที่สุด เพ่ือให้คงความสมบูรณ์ต่อไป 

 



 ๔๙ 

สรุปได้ว่า การท่ีเราจะสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เราจําเป็นต้องทําการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกต้องตามประเภท
และความจําเป็นต่อการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพ่ือให้มีใช้ในวันข้างหน้า การอนุรักษ์จึง
เป็นแนวทางที่จะช่วยดูแล รักษาหาทางเลือกสําหรับการนําไปใช้อย่างสมเหตุสมผล การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่บํารุงรักษา ก็จะส่งผลมาต่อตัวมนุษย์เองในอนาคต ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เห็น
อยู่มากมายกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหามลพิษทางนํ้า ปัญหาน้ําท่วม ปัญหาการขาดแคลนนํ้า 
ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย ปัญหาดินถล่ม ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธ์ และปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน
และมีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นปัจจัยที่จะ
สามารถทําให้ธรรมชาติกลับมากเป็นปกติและอยู่คู่กับมนุษย์ต่อไป 

 



 
 

บทที่ ๓ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 

 
 พระพุทธศาสนามีความเก่ียวของกับธรรมชาติมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระสงฆ์ได้ใช้เป็น
องค์ประกอบในการฝึกฝนพัฒนาตน โดยมีหลักการปฏิบัติในพระวินัยให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติมี
กฎระเบียบให้พระสงฆ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ จนทําให้พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในสังคมและ
ดําเนินสืบทอดอยู่มาอย่างยาวนาน กว่า ๒๕๕๗ ปี นับได้ว่าพระพุทธองค์ทรงวางรากฐานอันดีงาม
อย่างย่ิงสําหรับการปฏิบัติตนของสาวกเพ่ือประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีแนวทางใน
การศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก ดังน้ี 
 
๓.๑ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 
 แนวทาง ในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ในพระวินัย
ปิฎก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ในการฝึกอบรมจิตให้เข้าสู่สมาธิ แม้แต่
พระพุทธเจ้าเองก็ทรงออกไปแสวงหาพ้ืนที่ที่สงัดสงบเพ่ือการปฏิบัติธรรมสอดคล้องกับพระไตรปิฎก 
ดังมีใจความว่า  

    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรานั้น เมื่อยังเป็นผู้แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล ขณะท่ี
แสวงหาทางประเสริฐแห่งสันติอันยอดเย่ียม เที่ยวจารึกไปในมคธชนบทโดยลําดับ 
ดําเนินมาถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้เห็นภูมิภาคอันรื่นรมย์ มีราวป่าน่าช่ืนบานใจ มี
แม่นํ้าไหลใสเย็น มีท่านํ้างามสะอาดตา น่ารื่นรมย์ ทั้งมีโคจรคามตั้งอยู่โดยรอบ...เป็น
ที่เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรของกุลบุตร ผู้ต้องการบําเพ็ญเพียร เราจึงน่ัง ณ ที่น้ัน 
ด้วยคิดว่า ที่น้ีเหมาะการบําเพ็ญเพียร 

(ม.ม. ๒/๗๔๐/๔๕๗) 
 กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนานั้นมีความเกี่ยวข้องกับป่าไม้ เพราะพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้กฎธรรมชาติอันสูงสุด พระองค์ทรงเห็นประโยชน์ของความสําคัญชองธรรมชาติ โดยการห้าม
ทําลายต้นไม้ พืช สิ่งแวดล้อม ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ในท่าทีเช่นน้ีได้สะท้อนหลักคิดได้ว่า การ
ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่เล็กไปจนใหญ่ โดยผ่านแนวคิดในการใช้ชีวิตตาม
หลักพระพุทธศาสนา คือ การดูแล รักษา ไม่ละเมิด และทําลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ซึ่ง
พระพุทธเจ้าได้วางแนวทางในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติไว้ ดังน้ี 
 



 ๕๑ 

 ๓.๑.๑ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
 มูลเหตุ หมายถึง สาเหตุ หรือ ต้นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติพระวินัยเพ่ือไม่ให้
พระภิกษุประพฤติเสียหายจนเป็นที่ติเตียนของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นพุทธบัญญัติที่เป็นแนวทางในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ดังน้ี  
 ๑. มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องภิกษุชาวอาฬวี ว่าด้วยการตัดไม้  

มูลเหตุของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเร่ืองการตัดไม้มีมูลเหตุเกิดมาจากการ
ที่มีภิกษุเที่ยวตัดไม้ ซึ่งในต้นไม้น้ันมีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ เทวดาได้ร้องขออ้อนวอนมิให้ภิกษุตัดต้นไม้ 
แต่ภิกษุรูปน้ันก็ไม่ฟังคําอ้อนวอนของเทวดา ยังตัดต้นไม้แล้วไปถูกแขนของลูกเทวดาเข้า ทําให้เทวดา
โกรธจนอยากจะฆ่าภิกษุรูปน้ันเสียแต่ด้วยความที่เทวดามีความคิดพิจารณาว่า ไม่ควรฆ่าภิกษุน้ันทิ้ง 
คิดว่าควรจะนําความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าดังมีใจความในพระวินัยปิฎกว่า 

โดยสมัยน้ัน...พวกภิกษุชาวอาฬวีทํานวกรรม ในการตัดต้นไม้ โดยการตัดเอง
บ้าง ให้ผู้อ่ืนตัดบ้าง...เทวดาผู้สถิตอยู่ที่ต้นไม้ ได้กล่าวคําน้ีกะภิกษุน้ันว่า ท่านเจ้าขา 
ท่านประสงค์จะทําที่อยู่ของท่าน โปรดอย่าตัดต้นไม้อันเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าเลย ภิกษุ
รูปน้ันไม่เช่ือฟังได้ตัดลงจนได้ แลฟันแขนของลูกเทวดาน้ัน เทวดาได้คิดขึ้นว่า ถ้า
กระไรเราพึงปลงชีวิตภิกษุรูปน้ีเสีย ณ ที่น้ีแหละ แล้วคิดต่อไปว่า...ไม่สมควร ถ้ากระไร
เราควรกราบทูลเรื่องน้ีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

(วิ.มหา. ๔/๓๕๔/๒๖๖) 
 ยังมีการกล่าวติเตียนจากชาวบ้านอีกว่าเหตุใดเพราะภิกษุจึงตัดต้นไม้เพราะเป็นการ
เบียดเบียนอินทรีย์และชีวิตสัตว์จึงได้เข้ากราบทูลพระพุทธเจ้า ดังมีใจความในพระวินัยปิฎกว่า
“ประชาชนพากันเพ่งโทษติเตียนโพทนาว่า ไฉน พวกพระสมณะเช้ือสายศากยบุตรจึงได้ตัดต้นไม้...
พระสมณะเช้ือสายศากยบุตรทั้งหลาย ย่อมเบียดเบียนอินทรีย์” (วิ.มหา. ๔/๓๕๔/๒๖๖) กล่าวได้ว่า
สาเหตุของการบัญญัติพระวินัยเพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาป่าน้ันเกิดมาจากการทําลายป่าไม้น้ันทํา
ให้เป็นที่ติเตียนของชาวบ้านและมีสิ่งมีชีวิตที่ได้รับความเดือดร้อน  
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความแล้ว จึงกล่าว สาธุการ ให้กับเทวดาที่ไม่ได้ฆ่าภิกษุน้ัน เพราะ
การฆ่าภิกษุน้ันเป็นบาป และได้ทราบความจากชาวบ้านที่ติเตียนภิกษุที่ตัดต้นไม้ ก่อนที่จะบัญญัติ
สิกขาบทพระพุทธองค์จึงทรงสอบถามภิกษุรูปน้ันว่าตัดจริงหรือไม่ หากภิกษุยอมรับว่าจริง 
พระพุทธเจ้าจะทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทดังมีใจความในพระวินัยปิฎกว่า 
     ดูก่อนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงตัดเองบ้าง ให้คนอ่ืนโคนบ้าง ซึ่ง

ต้นไม้ เพราะคนทั้งหลายสําคัญในต้นไม้ ว่ามีชีวะ การกระทําของพวกเธอน้ัน ไม่
เป็นไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพ่ือเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ี



 ๕๒ 

เลื่อมใสแล้ว...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีขึ้น...ว่าเป็น
ปาจิตตีย์ ในเพราะพรากภูตคาม 

(วิ.มหา. ๔/๓๕๔/๒๖๗) 
      กล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาป่าไม้ 
และการไม่เบียนเบียดชีวิตและชีวะสิ่งมีชีวิตที่อิงอาศัยอยู่กับต้นไม้น้ันจะไม่ถูกทําลาย จัดได้ว่าเป็นผู้
ประเสริฐ การที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทมาเพ่ือยังความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของ
ประชาชน  
 ๒ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องบาตรปุ่มไม้จันทร์  
 มูลเหตุของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเร่ืองการตัดไม้มีมูลเหตุเกิดมาจากสมัย
น้ันปุ่มไม้แก่นจันทร์มีราคาแพงมาก เศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์จึงอยากจะถวายบาตรไม้แก่นจันทร์ ด้วย
การนําบาตรแขวน ๆ ไว้ที่ปลายไม่ไผ่ เพ่ือให้พระที่เป็นอรหันต์และมีฤทธ์ิ มาปลดบาตรไม้น้ี ต่อมามี
ครูเจ้าลัทธิทั้ง ๖ กล่าวว่าตนเองเป็นพระอรหันต์เพราะต้องการบาตรไม้น้ัน แต่ไม่สามารถเอาบาตรไม้
น้ันไปได้ ต่อมาพระโมคคัลลานะและพระปิณโฑลภารทวาชะ ออกบิณฑบาตได้พบกับบาตรไม้จันทร์
แขวนอยู่ จึงตกลงกันให้พระพระปิณโฑลภารทวาชเป็นผู้ไปปลดบาตรนั้น ดังมีใจความในพระวินัย
ปิฎกที่ว่า  

 เศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์...ได้คิดว่า เราจะกลึงบาตรด้วยปุ่มไม้แก่นจันทร์น้ี 
และเราจักให้บาตรเป็นทาน เมื่อกลึงบาตรด้วยปุ่มไม้แก่นจันทร์แล้ว ใส่แขวนไว้ที่
ปลายไม้ไผ่ผูกต่อ ๆ กันขึ้นไป และ กล่าวอย่างน้ีว่า สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใด เป็นพระ
อรหันต์และมีฤทธ์ิ จงปลดบาตรท่ีเราให้ไปเถิด...สมัยต่อมา ท่านพระมหาโมคคัลลานะ
กับท่านพระปิณโฑลภารทวาชะ ครองอันตรวาสกในเวลาเช้า ถือบาตร เข้าไป
บิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ อันที่แท้ ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะ เป็นพระอรหันต์และ
มีฤทธ์ิ แม้ท่านพระโมคคัลลานะก็เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธ์ิ...และกล่าวกะท่านพระปิณ
โฑลภารทวาชะว่า ไปเถิด ท่าน...จงปลดบาตรน้ันลง...ท่านภารทวาชะขึ้นสู่เวหาส ถือ
บาตรน้ันเวียนไปรอบเมืองราชคฤห์ ๓ รอบ 

(วิ.จุ. ๙/๒๙-๓๓/๑๓-๑๕) 
 ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะปลดบาตรไม้จันทร์ลง ชาวบ้านก็พากันแตกต่ืนในการแสดงฤทธ์ิ
ของพระปิณโฑลภารทวาชะ จึงพากันติดตามท่านมาเป็นที่อึกทึกจนเกิดความวุ่นวาย จึงเป็นสาเหตุ
ของการบัญญัติพระวินัยเพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาต้นไม้  
  

 

 



 ๕๓ 

 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความจึงเรียกประชุมสงฆ์ แล้วสอบถามพระปิณโฑลภารทวาชะว่า
ปลดบาตรมาจริงหรือไม่ ท่านจึงตอบว่าจริง พระพุทธเจ้าจึงติเตียน ว่าการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้แก่
พวกคฤหัสถ์น้ันไม่เหมาะสม ไม่ควรทํา เพราะมีสาเหตุมาจากบาตรไม้จึงบัญญัติพระวินัยห้ามภิกษุใช้
บาตรที่ทําด้วยไม้ ดังข้อความในพระวินัยปิฎก มีใจความสําคัญว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง
ทําลายบาตรไม้น้ัน บดให้ละเอียดใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลาย อน่ึงภิกษุไม่พึงใช้บาตรไม้ รูป
ใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ” (วิ.จุ. ๙/๒๙-๓๓/๑๓-๑๕) การใช้ไม้เป็นบาตรจะต้องตัดต้นไม้ทั้งต้นเพ่ือกลึง
เอาทําบาตร ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย เมื่อห้ามภิกษุใช้การแสวงหาไม้เพ่ือมาทําบาตรถวาย
พระภิกษุก็จะมีจํานวนน้อยลง จึงเป็นแนวทางในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
 ๓ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องพระฉัพพัคคีย์เที่ยวจาริกทุกเวลา 

 มูลเหตุของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเร่ืองการตัดไม้มีมูลเหตุเกิดมาจากใน
ฤดูกาลเข้าพรรษาพระฉัพพัคคีย์ยังเที่ยวจาริกไปทําให้เหยียบข้าวกล้า และพืชพันธ์ไม้ ต่าง ๆ ทําให้
เกิดความเสียหายแก่ชาวบ้านอีกทั้งยังเป็นการทําลายชีวิตสัตว์อีกเป็นจํานวนมาก ทําให้ชาวบ้าน  .   
ติเตียนว่าเหตุใดภิกษุสมณะเช้ือสายศากยบุตรจึงเบียดเบียนอินทรีย์ และชีวิตสัตว์จึงนําความเข้ากราบ
ทูลพระพุทธเจ้า ดังมีใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า “โดยสมัยน้ัน พระฉัพพัคคีย์จําพรรษาแล้ว ยังเที่ยว
จาริกในระหว่างพรรษา...ตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบยํ่าติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียน
อินทรีย์อย่างหน่ึงซึ่งมีชีวะ ยังสัตว์เล็ก ๆ มีจํานวนมากให้ถึงความวอดวาย” (วิ.ม. ๖/๒๐๗/๕๑๒) 
กล่าวได้ว่าสาเหตุของการบัญญัติพระวินัยน้ันเกิดมาจากการทําลายพันธ์ไม้และชีวิตสัตว์จนเป็นที่ติ
เตียน เพราะในฤดูฝนเป็นฤดูที่มีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์เล็กสัตว์น้อยมีการเจริญเติบโตการขยายพันธ์ุ
เพ่ือความอยู่รอดของสายพันธ์ุ พันธ์ุไม้นานาชนิดเจริญงอกงาม แต่เน่ืองมาจากการเดินทางของภิกษุที่
ทําให้สิ่งมีชีวิตและพันธ์ุพืชเหล่าน้ันเกิดความเสียหายล้มตาย  
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 

เมื่อพระพุทธเจ้าทราบความแล้วทรงไต่ถามว่า ได้เที่ยวจาริกไปแล้วเหยียบยํ่าข้าวกล้าให้
เสียหายพันธ์ุไม้ พันธ์ุพืช สัตว์เล็ก ๆ ทั้งหลายจะไม่ถูกเหยียบถึงแก่ความวอดวาย จริงหรือไม่ ภิกษุรับ
ว่าจริง พระพุทธองค์จึงทรงติเตียน แล้วบัญญัติสิกขาบทท่ีว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจําพรรษา ไม่
อยู่ตลอด ๓ เดือนต้น หรือ ๓ เดือนหลัง ไม่พึงไปสู่จาริก รูปใดหลีกไป ต้องอาบัติทุกกฏ” (วิ.ม. ๖/
๒๐๗/๕๐๓) และเมื่อพระพุทธเจ้าแม้ได้บัญญัติสิกขาบทไปแล้วแต่พระฉัพพัคคีย์ยังไม่ยอมอยู่จํา
พรรษาจึงกราบทูลขอไม่จําพรรษา แกล้งทําเป็นเลยเวลาเข้าพรรษา พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าภิกษุรูป
ใดแกล้งไม่จําพรรษาต้องอาบัติทุกกฏ ดังมีใจความสําคัญในพระวินัยปิฎกว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไม่ประสงค์จะจําพรรษาในวันเข้าพรรษา ไม่พึงแกล้งล่วงอาวาสไปเสีย รูปใดล่วงเลยเสียไป ต้อง
อาบัติ ทุกกฏ” (วิ.ม. ๖/๒๐๗/๕๑๓) 



 ๕๔ 

 การบัญญัติพระวินัยนอกจากจะเป็นการป้องกันมิให้ภิกษุถูกชาวบ้านติเตียนแล้ว ยังเป็น
แนวทางในการดูแลรักษา พืชพันธ์ที่เกิดใหม่ให้อยู่รอดไม่ถูกทําลายไปอีกด้วย 

 ๔ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องห้ามสวมเขียงเท้าไม้ 
 มูลเหตุของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเร่ืองการตัดไม้มีมูลเหตุเกิดมาจาก
พระฉัพพัคคีย์สวมเขียงเท้าไม้แล้วเดินเสียงดังพร้อมด้วยท่องเดรัชฉานวิชาก่อให้เกิดความรําคาญแก่
ผู้อ่ืนอีกทั้งยังเหยียบสัตว์มีชีวิตให้ตายลง ดังมีใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า 

โดยสมัยน้ัน...ถึงเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรี พระฉัพพัคคีย์ลุกขึ้นสวมเขียงไม้ที่ทํา
ด้วยไม้ แล้วเดินอยู่กลางแจ้ง มีเสียงขฏะขฏะ ดังอึกทึก... เหยียบแมลงตายเสียบ้าง ยัง
ภิกษุทั้งหลายให้เคลื่อนจากสมาธิบ้าง บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย...ต่างเพ่งโทษติเตียน
...ไฉนพระฉัพพัคคีย์...ได้ลุกขึ้นสวมเขียงเท้าที่ทําด้วยไม้แล้วเดินอยู่กลางแจ้ง...แล้วจึง
กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า 

 (วิ.ม. ๗/๑๐/๑๙) 
 นอกจากน้ันยังมีพระฉัพพัคคีย์ได้สวมเขียงไม้ที่ทําด้วยใบตาล ทําให้ต้นตาลต้นเล็ก ๆ ถูก
ทําลายและเป็นการทําลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่มตาลน้ันดํารงชีพอีกด้วย จึงถูกชาวบ้านติเตียน ดังมี
ใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า “พระฉัพพัคคีย์คิดว่าพระพุทธเจ้าห้ามเขียงเท้าไม้ จึงตัดต้นตาลเล็ก ๆ 
แล้วเอาใบตาลมาทําเขียงเท้าสวม ต้นตาลเล็ก ๆ น้ันถูกตัดแล้วย่อมเห่ียวแห้งชาวบ้านจึงเก่งโทษ ติ
เตียน” (วิ.ม. ๗/๑๐/๒๐) นอกจากน้ันยังมีสาเหตุมาจากที่พระฉัพพัคคีย์คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงห้าม
เขียงเท้าที่ทําจากใบตาลจึงทําเขียงเท้าจากไม้ไผ่ จึงตัดต้นไผ่แล้วเอาใบไผ่มาทําเขียงเท้า ต้นไผ่เมื่อถูก
ตัดก็เหี่ยวแห้ง จึงเป็นที่ติเตียนของชาวบ้านดังมีใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า “พระพุทธเจ้าทรงห้าม
เขียงเท้าจากใบตาล จึงได้ให้ตัดต้นไม้ไผ่เล็ก ๆ แล้วเอาใบไผ่มาทําเขียงเท้าสวม ไม้ไผ่เล็ก ๆ น้ันเมื่อถูก
ตัดแล้ว ย่อมเหี่ยวแห้งชาวบ้านจึงเพ่งโทษ” (วิ.ม. ๗/๑๐/๒๑) กล่าวได้ว่าสาเหตุของการห้ามไม่ให้
ภิกษุตัดต้นไม้เพ่ือมาทําเขียงเท้าน้ัน เพราะเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นที่ติเตียนของ
ชาวบ้าน 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 

 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความแล้วทรงเรียกภิกษุฉัพพัคคีย์มาถาม ว่าจริงหรือไม่ 
ภิกษุฉัพพัคคีย์ยอมรับว่าจริง พระผู้มีภาคเจ้าทรงติเตียน แล้วบัญญัติสิกขาบทว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เขียงเท้าที่ทําด้วยไม้ อันภิกษุไม่พึงสวม รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ” (วิ.ม. ๗/๑๐/๒๐)  
และยังมีข้อบัญญัติที่ห้ามทําลายทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าใบตาล 
เน่ืองมาจาก “พระฉัพพัคคีย์...ตัดต้นตาลเล็ก ๆ แล้วเอาใบตาลมาทําเขียงเท้าสวม ต้นตาลเล็ก ๆ น้ัน
ถูกตัดแล้วย่อมเหี่ยวแห้ง...ผู้ใดสวมเขียงเท้าใบตาล...ต้องอาบัติทุกกฏ” (วิ.ม. ๗/๑๑/๒๐)  ข้อบัญญัติ
ห้ามสวมเขียงเท้าใบไผ่...ผู้ใดสวมเขียงเท้าใบไผ่...ต้องอาบัติทุกกฏ (วิ.ม. ๗/๑๑/๒๑) 



 ๕๕ 

 การบัญญัติพระวินัยนอกจากจะเป็นการป้องกันมิให้ภิกษุถูกชาวบ้านติเตียนแล้ว ยังเป็น
แนวทางในการดูแลรักษา พืชพันธ์ที่เกิดใหม่ให้อยู่รอดไม่ถูกทําลายไปและดูแลรักษาระบบนิเวศน์ใน
ป่าอีกด้วย 
 ๕ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องพระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า 
 มูลเหตุของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเร่ืองการตัดไม้มีมูลเหตุเกิดมาจาก
พระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผาหญ้า ชาวบ้านคิดว่าเป็นการเผาป่าไม้ชาวบ้านจึงโพทนาติเตียน ดังมีใจความ
สําคัญในพระไตรปิฎกความว่า “โดยสมัยน้ัน พระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า...เหมือนคนเผาป่า...
ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า (วิ.จุ. ๙/๑๗๖/๖๓-๖๔) กล่าวได้ว่าสาเหตุที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยมานี้เกิดมาจากมีการตําหนิติเตียนจากชาวบ้านว่า พระภิกษุได้ทําการเผา
ทําลายป่าไม้ 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความแล้วทรงเรียกภิกษุฉัพพัคคีย์มาถาม ว่าจริงหรือไม่ ภิกษุ
ฉัพพัคคีย์ยอมรับว่าจริง พระผู้มีภาคเจ้าทรงติเตียน แล้วบัญญัติสิกขาบทว่า “พระพุทธองค์เจ้าตรัสว่า 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเผากองหญ้า รูปใดเผากองหญ้า ต้องอาบัติทุกกฏ (วิ.จุ. ๙/๑๗๖/๖๔)  

การบัญญัติพระวินัยนอกจากจะเป็นการป้องกันมิให้ภิกษุถูกชาวบ้านติเตียนแล้ว ยังเป็นแนวทางใน
การดูแลรักษา พืชพันธ์ที่เกิดใหม่ให้อยู่รอดไม่ถูกทําลายไปและดูแลรักษาระบบนิเวศน์ในป่าอีกด้วย 
 

 สรุปได้ว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระวินัยปิฎก ก็คือ จะห้ามมิให้บุกรุก ทําลาย 
แผ้วถาง เผา และทํากิจกรรมอันเป็นการรบกวนป่า หรือต้นไม้ เป็นแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและยังทําให้พระภิกษุได้เป็นผู้นําในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่า อย่างเช่น 
ความเช่ือที่ว่าด้วย เทวดาที่สถิตอยู่ในต้นไม้ เพ่ือการจะไม่ไปตัดต้นไม้ทําลายป่าและเพ่ือให้ป่าไม้อยู่คู่
กับมนุษย์สืบต่อไปร่วมกับพระพุทธศาสนา 

 ๓.๑.๒ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการดูแลทรัพยากรธรรมชาติดิน 

 ความเช่ือมโยงที่สัมพันธ์กันระหว่างพระพุทธศาสนากับทรัพยากรธรรมชาติดิน เป็นความ
เช่ือมโยงที่หลีกหนีกันไม่ได้ พระพุทธศาสนามีความปรารถนาดีอยากให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุข มีจิต
อันแผ่ไมตรี และคิดทําประโยชน์แก่มนุษย์ และสัตว์โดยทั่วหน้า แสดงถึง การมีนํ้าใจ มีเย่ือใยใฝ่
ประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย ดินที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มช่ืนได้จะต้องมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิต
อาศัยอยู่ เสมือนดินน้ันมีสิ่งมีชีวิต  
 ๑ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องการขุดดิน 

 มูลเหตุของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเรื่องดิน เกิดมาจากภิกษุชาวอาฬวี
ช่วยกันขุดดิน ชาวบ้านจึงติเตียนว่าพระสมณะเช้ือสายศากยบุตรว่าการขุดดินน้ันเป็นการเบียดเบียน



 ๕๖ 

ชีวิตสัตว์และภิกษุควรเป็นผู้มักน้อย สันโดษแต่ทําไมจึงพากันมาขุดดิน การขุดดินก็ถือเป็นการ
เบียดเบียนอินทรีย์อย่างหน่ึงซึ่งมีชีวิต ดังมีใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า  

โดยสมัยน้ัน...พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีช่วยกันทํานวกรรม ขุดเองบ้าง ให้คนอ่ืน
ขุดบ้างซึ่งปฐพี... ย่อมเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหน่ึง ซึ่งมีชีวะ...บรรดาภิกษุผู้มักน้อย
... ต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า ไฉนภิกษุชาวรัฐอาฬวีจึงได้ขุดเองบ้าง ให้คน
อ่ืนขุดบ้าง ซึ่งปฐพีเล่า...แล้วกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

(วิ.มหา. ๔/๓๔๙/๒๕๔) 
 กล่าวได้ว่าสาเหตุของการบัญญัติห้ามขุดดินน้ันเป็นการทําลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินและเป็น
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างหน่ึงและเป็นที่ตําหนิ ติเตียนของชาวบ้าน 

 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 เมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความแล้วทรงเรียกภิกษุชาวรัฐอาฬวีมาถาม ว่า
จริงหรือไม่ ภิกษุชาวรัฐอาฬวียอมรับว่าจริง พระผู้มีภาคเจ้าทรงติเตียน แล้วบัญญัติสิกขาบทว่า พระ
พุทธองค์จึงทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิขาบทที่ว่า “อน่ึง ภิกษุใด ขุดก็ดี ให้ขุดก็ดี ซึ่งปฐพี เป็นปาจิตตีย์ 
(วิ.มหา. ๔/๓๔๙/๒๕๕) กล่าวได้ว่าเป็นข้อบัญญัติที่สื่อให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้เก่ียวโยงเข้าด้วย
กับทรัพยากรธรรมชาติกลายมาเป็นการไม่เบียดเบียนหรือทําลายทรัพยากรธรรมชาติดิน 

 ๒ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องพระธนิยะ กุมภการบุตร 
 มูลเหตุของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเร่ืองดินน้ันเกิดมาจากพระธนิยะปลูกกุฏิ
ที่มุงด้วยหญ้าเมื่ออกบิณฑบาตแล้ว ได้โดนคนหาบหญ้าขโมยเอาหญ้าที่มุงกุฏิไปถึง ๓ ครั้ง ด้วยความ
ที่เคยได้เรียนวิธีการปั้นหม้อมาจึง ขุดเอาดินมาทําเป็นกุฏิด้วยดินล้วนแล้วทําการเผากุฏิเพ่ือให้กุฏิมี
ความแข็งแรงและสวยงาม เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเห็นจึงติเตียนว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควร 
เพราะเป็นการทําลายชีวิตของสัตว์ที่อยู่ในดิน ดังมีใจความสําคัญในพระวินัยปิฎกความว่า “โดยสมัย
น้ัน...ท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร ได้มีความคิดว่า เมื่อเราเข้าไปบ้านเพ่ือบิณฑบาตร คนหาบหญ้า 
คนหาฟืน ได้รื้อกุฎีมุงบังด้วยหญ้าเสีย แล้วขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแล้ว...เราพึงขยําโคลนทํา
กุฎีสําเร็จด้วยดินล้วนเสียเอง (วิ.มหา. ๒/๗๙/๒)  กล่าวได้ว่าสาเหตุที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยน้ัน
เกิดมาจากการที่ภิกษุขุดดินมาทํากุฎิเป็นการทําลายสิ่งมีชีวิต และการอยู่กุฏิที่สวยงามน้ันเป็นเพราะ
จะเป็นที่ตําหนิ ติเตียนของชาวบ้านได้ 
  
 
 
 
 



 ๕๗ 

 ข้อบัญญัติสิกขาบท 

 ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ทอดพระเนตเห็นกุฎีดินล้วน จึงตรัส
ถามเมื่อทราบความแล้วพระพุทธองค์ทรงตําหนิแล้วทรงให้รื้อทําลายเสีย ดังมีใจความสําคัญในพระ
วินัยปิฎกว่า  

พระพุทธองค์ทรงติเตียนว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษน้ัน 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทํา ไฉนโมฆบุรุษน้ันจึงได้
ขยําโคลนทํากุฎีด้วยดินล้วน ด้วยตนเองเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเอ็นดู ความ
อนุเคราะห์ ความไม่เบียดเบียนหมู่สัตว์ มิได้มีแก่โมฆบุรุษน้ันเลย พวกเธอจงไป
ทําลายกุฎีน้ัน...อย่าถึงความเบียดเบียนหมู่สัตว์เลย อันภิกษุไม่ควรทํากุฎีที่สําเร็จ
ด้วยดินล้วน ภิกษุใดทํา ต้องอาบัติทุกกฏ 

(วิ.มหา. ๒/๗๙/๓) 
 กล่าวได้ว่าสาเหตุที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยน้ันเกิดมาจากการที่ภิกษุขุดดินมาทํากุฏิเป็น
การทําลายสิ่งมีชีวิต และการอยู่กุฏิที่สวยงามน้ันเป็นเพราะจะเป็นที่ตําหนิ ติเตียนของชาวบ้านได้ 

 สรุปได้ว่า ระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กัน ถ้าสิ่งใดสิ่งหน่ึงได้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไป ไม่ว่า
จะเป็น ความอุดมสมบูรณ์ทางดิน อาจจะทําให้บางแห่งกลายเป็นทะเลทราย ดินฟ้าอากาศแปรปรวน 
ดินจะเป็นตัวช่วยในการดูดซับนํ้าไว้ และป่าไม้จะเจริญเติมโตได้ก็ต้องอาศัยอินทรีย์ที่อยู่ในดินช่วยเพ่ิม
แร่ธาตุอาหารให้กับต้นไม้เช่นเดียวกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงวางข้อบัญญัติเพ่ือเป็นแนวทางใน
การดูแล รักษาเพ่ือคงอินทรีย์ที่มีชีวิตในดิน ให้ยังความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติดิน และส่วนที่
สัมพันธ์กันอ่ืน ๆ อันเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินตามแนวทางพระวินัยปิฎก 
 ๓.๑.๓ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า 
  พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงโปรดหมู่มนุษย์ เทวดา และสัตว์ทั้งหลายเพ่ือให้ข้ามพ้นความ
ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง อันประกอบไปด้วยความเมตตาเสมือนเป็นใจความของพระพุทธศาสนาท่ีเน้น
ความมีเมตากรุณาต่อทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิต และเก้ือกูลอาศัยซึ่งกันละกัน สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมี
ประโยชน์ที่เก้ือกูลธรรมชาติไม่เว้นแม้แต่กระทั้งไส้เดือนที่ชอนไชอยู่ในดิน ทําให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ แมลงช่วยผสมเกสรดอกไม้เพ่ือดํารงพันธ์ุพืช นกก็ช่วยกระจ่ายเมล็ดพันธ์ุพืช ช่วยให้พืชเพ่ิม
ปริมาณมากขึ้นในหลายพ้ืนที่ ช่วยกําจัดแมลงหนอนไม้ที่เป็นศัตรูพืช ในบ้างพืชที่ต้นไม้ต้องยืนต้นตาย
เพราะแมลงหนอนไม้ที่เพ่ิมจํานวนมากข้ึน ในขณะที่นกลดจํานวนลง โดยจะยกมูลเหตุและข้อบัญญัติ
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ดังน้ี 
  
 
 



 ๕๘ 

 ๑ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องพระอุทายี 
 มูลเหตุของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเก่ียวกับสัตว์ป่าเกิดมาจากการท่ีพระอุทายีเป็น
ผู้มีความชํานาญในการยิงธนู นกกา ทั้งที่ที่ท่านไม่ชอบท่านก็มักจะยิงทิ้งแล้วตัดหัวนกเสียบหลาวเรียง
เอาไว้ ดังใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า เรื่องพระอุทายีที่ทําการพรากสัตว์จากชีวิต 

โดยสมัยน้ัน...พระอุทายีเป็นผู้ชํานาญในการยิงธนู นกกาทั้งหลายไม่เป็นที่
ชอบใจของท่าน ๆ ได้ยิงมัน แล้วตัดศีรษะเสียบหลาวเรียงไว้เป็นลําดับ. บรรดาภิกษุผู้
มักน้อย... ต่างเพ่งโทษติเตียน... ไฉนท่านพระอุทายีจึงแกล้งพรากสัตว์จากชีวิตเล่า 
แล้วกราบทูลเรื่องน้ีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

(วิ.มหา. ๔/๖๓๑/๖๘๑) 
กล่าวได้ว่าการฆ่าชีวิตสัตว์น้ันเป็นที่ติเตียนของชาวบ้าน และเป็นการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติทางด้านสัตว์ป่า 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทราบความแล้ว จึงเรียกพระอุทายีมาสอบถาม ว่าทําจริงหรือไม่เมื่อพระ 
อุทายียอมรับว่าจริง พระพุทธองค์จึงทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิขาบทที่ว่า “อน่ึง ภิกษุใด แกล้งพราก
สัตว์จากชีวิต เป็นปาจิตตีย์” (วิ.มหา. ๔/๖๓๑/๖๘๒) ทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศส่วนหน่ึงถูก
ทําลายอีกส่วนหน่ึง ก็จะถูกทําลายไปตามลําดับเพราะการเก้ือกูลกันของระบบนิเวศ พระพุทธองค์จึง
บัญญัติสิกขาบทน้ีขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องภิกษุใจร้าย 
 มูลเหตุของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเก่ียวกับสัตว์ ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกล้วน
รักชีวิตของตน แลรักลูกของตนเอง เสมือนมนุษย์เราท่ีรักชีวิตฉันใด สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็รักซึ่งชีวิต
ฉันน้ัน การเบียดเบียนซึ่งชีวิตผู้อ่ืนล้วนเป็นบาปกรรม แลเป็นเวรกรรมติดตัวผู้กระทําไปด้วย ดังมี
ใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า  

โดยสมัยน้ันแล...พระฉัพพัคคีย์รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามหนังผืนใหญ่ 
จึงใช้หนังโค หนังเหล่าน้ันตัดตามขนาดเตียงบ้าง ตัดตามขนาดต่ังบ้าง...มีภิกษุใจร้าย
รูปหน่ึง เป็นกุลุปกะของอุบาสกใจร้ายคนหน่ึง...น่ังบานอาสนะที่เขาจัดไว้...ภิกษุใจร้าย
จ้องมองลูกโคด้วยความสนใจ...โดยประสงค์หนังของมัน...อุบาสกใจร้ายจึงฆ่ามันแล้ว
ได้ถลกเอาหนังของมันถวายแด่ภิกษุใจร้ายรูปน้ัน...ครั้งน้ัน แม่โคมีความรักลูกจึงเดิน
ตามภิกษุใจร้ายรูปน้ันไปข้างหลัง...บรรดาภิกษุผู้มักน้อยก็ต่างเพ่งโทษ ติเตียน...ไฉน
ภิกษุจึงชักชวนให้เขาฆ่าสัตว์เล่า...แล้วกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

(วิ.ม. ๗/๑๗/๒๘-๒๙) 



 ๕๙ 

 กล่าวได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยเพราะว่าเกิดมาจากที่ป้องกันมิให้
ชาวบ้านติเตียนและเพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความแล้ว ทรงสอบถามว่าจริงหรือไม่ ภิกษุยอมรับว่าจริงลําดับ
น้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิขาบทที่ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อน่ึง หนังโคอัน
ภิกษุไม่พึงใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ หนังอะไร ๆ ภิกษุไม่พึงใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ” (วิ.ม. 
๗/๑๘/๒๙-๓๐)  การบัญญัติพระวินัยน้ันนอกจากจะป้องกันไม่ให้ภิกษุถูกชาวบ้านติเตียนแล้วยังเป็น
การวางแนวทางในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่มนุษย์โลกอีกด้วย 

กล่าวได้ว่า การอนุรักษ์สัตว์ป่าในพระพุทธศาสนาน้ัน มีความหมายรวมไปถึงหลักธรรมคํา
สอนเร่ืองความพอเพียง เรื่องกฎระเบียบข้อปฏิบัติ  ความรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอย การรู้จัก
ประมาณการวางแผนสงวน และคุ้มครอง การสร้างความสมดุลของสัตว์ป่า การไม่ไล่ล่าชีวิต หรือ การ
ไม่พรากชีวิตซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่หน่ึง คือ ห้ามฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นพุทธบัญญัติในพระพุทธศาสนา ย่อมมุ่ง
หมายให้มนุษย์มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ การมีประโยชน์เก้ือกูลอิงอาศัยซึ่งกัน  สัตว์ป่าจึงจะมีชีวิต
อยู่รอดได้ และมนุษย์ควรค่าต่อการสํานึกด้วยจิตยึดมั่นกตัญญู ไม่ควรเบียดเบียนทําร้ายซึ่งกันและกัน          

สรุปได้ว่าการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก เป็นการป้องกันมิให้ภิกษุ
ถูกชาวบ้านติเตียนและยังเป็นแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ภิกษุทําลายป่าไม้ 
ทําลายดิน และทําลายชีวิตสัตว์ เพ่ือให้ภิกษุเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
พุทธบัญญัติในพระวินัยปิฎกน้ัน ย่อมมุ่งหมายให้มนุษย์มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ การมีประโยชน์
เก้ือกูลอิงอาศัยซึ่งกัน สัตว์ป่าจึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการดูแล
รักษา ด้วยข้อบัญญัติทางพระวินัย    
  
๓.๒ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 
 ในพระวินัยปิฎกพระพุทธเจ้าได้ทรงวางแนวทางที่เป็นข้อปฏิบัติสําหรับพระภิกษุสงฆ์เพ่ือ
ประโยชน์ ในการส ร้างความศ รัทธาแ ก่ พุทธศาสนิกชนเ พ่ือมิ ให้ ถู ก ติ เ ตียน  จากการใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า อีกทั้งยังใช้พระวินัยเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่ประมาทหรือใช้โดยการคิดไตร่ตรองให้ดีก่อน เพ่ือการพัฒนาจิตใจให้เกิดความสํานึกในความรักใน
ธรรมชาติต่อไป ซึ่งมีแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ี 
 ๓.๒.๑ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่า 
 มูลเหตุ หมายถึง สาเหตุ หรือ ต้นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติพระวินัยเพ่ือไม่ให้
พระภิกษุประพฤติเสียหายจนเป็นที่ติเตียนของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นพุทธบัญญัติที่เป็นแนวทางในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไว้ดังน้ี  



 ๖๐ 

 ๑ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องภิกษุมากรูป  
 การทําเคร่ืองใช้ไม้สอยสําหรับเป็นเคร่ืองอํานวยความสะดวกสบายนั้น ก็ต้องอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อนําทรัพยากรธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ก็สามารถนําไปใช้ตาม
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อใช้แล้วไม่เก็บรักษาให้ดีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ
ก็จะเสื่อมสภาพลง ดังมีใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า 

โดยสมัยน้ัน...เป็นฤดูหนาว ภิกษุทั้งหลายจัดต้ังเสนาสนะในที่กลางแจ้ง ผิง
กายอยู่ ครั้นเขาบอกภัตกาล เมื่อจะหลีกไป ไม่เก็บเอง ไม่ให้คนอ่ืนเก็บซึ่งเสนาสนะน้ัน 
ไม่บอกมอบหมายแล้วหลีกไป เสนาสนะถูกน้ําค้างฝนตกชะ บรรดาภิกษุผู้มักน้อย... 
ต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า “ไฉนภิกษุทั้งหลายจัดต้ังเสนาสนะน้ัน ไม่บอก
มอบหมายแล้วหลีกไป เสนาสนะถูกนํ้าค้างและฝนตกชะ แล้วกราบทูลเน้ือความน้ัน
แด่พระพุทธเจ้า 

(วิ.มหา. ๔/๓๗๔/๓๐๓) 
 กล่าวได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยเพราะว่าเกิดมาจากที่ป้องกันมิให้
ชาวบ้านติเตียนและเพ่ือเป็นแนวทางในใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทราบความแล้ว ทรงสอบถามหากภิกษุยอมรับว่าจริง พระพุทธองค์จึงทรงติ
เตียนแล้วบัญญัติสิขาบทที่ว่า “อน่ึง ภิกษุใดวางไว้แล้วก็ดี ให้วางไว้แล้วก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ต่ังก็ดี ฟูกก็ดี 
เก้าอ้ีก็ดี อันเป็นของสงฆ์ในที่แจ้ง เมื่อหลีกไป ไม่เก็บเองก็ดี ไม่ให้เก็บก็ดี ซึ่งเสนาสนะที่วางไว้น้ัน 
หรือไม่บอกมอบหมาย ไปเสีย เป็นปาจิตตีย์” (วิ.มหา. ๔/๓๗๔/๓๐๔) สิ่งที่ตามมาก็คือต้องหา
ทรัพยากรธรรมชาติมาแปรรูปใหม่ ทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติโดยไร้ประโยชน์ และยังมี
สิกขาบทท่ีทรงไว้ซึ่งประโยชน์โดยส่วนรวมโดยมีมูลเหตุมาจากเรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ เสนาสนะถูก
ปลวกกัด...ที่ว่า “อน่ึง ภิกษุใด ปูแล้วก็ดี ให้ปูแล้วก็ดีซึ่งที่นอนในวิหาร เมื่อหลีกไป ไม่เก็บเองก็ดี 
ไม่ให้เก็บก็ดี ซึ่งที่นอนอันปูไว้น้ัน หรือไม่บอกมอบหมาย ไปเสีย เป็นปาจิตตีย์” (วิ.มหา. ๔/๓๗๙/
๓๑๗) เพราะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประโยชน์จะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและไม่ให้ถูกทําลาย
ลงอย่างไม่มีคุณค่า 
 ๒ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องพระฉันนะ 
   มูลเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดมาจากสิ่งปลูก
สร้างในปัจจุบันล้วนถูกสร้างมาเพ่ือความสะดวกสบายและการที่จะสร้างขึ้นมาได้ ก็ต้องอาศัย
ความสําคัญประการแรกก็คือความปลอดภัยและสําคัญว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายเหล่าน้ันจะไม่ถล่มลง
มาเสียหาย แต่ก็มีเรื่องที่น่าเศร้าอยู่ไม่น้อยเมื่อตึกที่สูงเสียดฟ้าถล่มลงมาทับคนผู้อยู่ข้างล่างอย่างไม่



 ๖๑ 

ทันต้ังตัว เหตุก็เพราะการดัดแปลงตัวตึก ทําให้ต้องรับนํ้าหนักที่มากขึ้นโดยการขาดความย้ังคิดในสิ่งที่
จะตามมาดังมีใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า  

โดยสมัยน้ัน...มหาอํามาตย์อุปัฏฐากของท่านพระฉันนะสร้างวิหารถวายท่าน
พระฉันนะ แต่ท่านพระฉันนะสั่งให้มุ่งให้โบกฉาบวิหารที่สําเร็จแล้วบ่อยคร้ัง วิหาร
หนักเกินไป ได้ทลายลงมา... ภิกษุผู้มักน้อย...ต่างเพ่งโทษติเตียน... ไฉนท่านพระฉันนะ
จึงได้ให้มุงให้โบกฉาบวิหารที่สําเร็จแล้วบ่อยครั้งเล่า วิหารหนักเกินไปได้ทลายลงมา 
แล้วกราบทูลเน้ือความน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

(วิ.มหา. ๔/๓๙๗/๓๔๓) 
จะเห็นได้ว่ามูลเหตุของการบัญญัติพระวินัยน้ันเกิดมาจากการท่ีภิกษุถูกชาวบ้านติ

เตียนและเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทราบความแล้วทรงสอบถาม เมื่อภิกษุยอมรับว่าจริง พระพุทธองค์จึงทรง
บัญญัติสิกขาบทท่ีว่า “อน่ึง ภิกษุผู้ให้ทําวิหารใหญ่ จะวางเช็ดหน้าเพียงไรแต่รอบแห่งประตู จะ
บริกรรมช่องหน้าต่าง พึงยืนในที่ปราศจากของสดเขียว อํานวยให้พอกได้ ๒-๓ ช้ัน ถ้าเธออํานวย
ย่ิงกว่าน้ัน แม้ยืนในท่ีปราศจากของสดเขียว ก็เป็นปาจิตตีย์” (วิ.มหา. ๔/๓๙๗/๓๔๔) เพ่ือความ
เลื่อมใสของชุมชน และเพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าอันเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบแห่งการสร้างวิหารใหญ่ต่าง ๆ 
 ๓ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทําเตียงต่ัง 
 มูลเหตุของการบัญญัติสิกขาบทน้ันเกิดมาจากเพ่ือให้โมฆบุรุษทั้งหลายปราศจากกามกิเลสอัน
เป็นเคร่ืองเศร้าหมอง อันไม่เหมาะสมแก่สมณะเพศในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก ดังมี
ใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า “โดยสมัยน้ัน...พระฉัพพัคคีย์ทําเตียงบ้าง ต่ังบ้าง ยัดด้วยนุ่นบ้าง ... 
บรรดาภิกษุผู้มักน้อยต่างเพ่งโทษติเตียน...ไฉนพระฉัพพัคคีย์จึงได้ทําเตียงบ้าง ต่ังบ้าง ยัดด้วยนุ่นเล่า
... แล้วกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า” (วิ.มหา. ๔/๗๕๙/๘๓๔) กล่าวได้ว่ามีมูลเหตุมาจาก
การที่ชาวบ้านติเตียนและเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้กับภิกษุ 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทราบความแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้มากนับวันจะลดน้อยลงเร่ือย 
ๆ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติจะอยู่ได้ยาวนานสืบต่อไป พระพุทธองค์จึงทรงติเตียน
แล้วบัญญัติสิกขาบทที่ว่า “อน่ึง ภิกษุใด ให้ทําเตียงก็ดี ต่ังก็ดี เป็นของหุ้มนุ่น เป็นปาจิตตีย์ ให้รื้อเสีย” 

( วิ .มหา .  ๔/๗๕๙/๘๓๕ )  เ พ่ือในกาลต่อไปพระภิกษุจะเป็นผู้ นํ าในสั งคมต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  



 ๖๒ 

 ๔ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ ห้ามการตัดไม้  กล่าวถึงการสร้างวิหารใหญ่ 
 มูลเหตุของการบัญญัติสิกขาบทเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรนั้นเกิดมาจากคฤหบดีผู้
เป็นโยมอุปัฏฐากพระฉันนะมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงกล่าวถวายที่จะสร้างวิหารใหญ่จนได้
เกิดการแผ้วถางสถานที่เพ่ือสร้างวิหาร และโค่นต้นไม้ที่ประชาชนบูชานับถือ ดังมีใจความในพระวินัย
ปิฎกที่ว่า  

โดยสมัยน้ัน...คฤหบดีอุปัฏฐากของท่านพระฉันนะได้กล่าวกท่านว่า ข้าแต่
ท่านผู้เจริญ ขอพระคุณเจ้าโปรดตรวจดูสถานที่สร้างวิหาร กระผมจักให้สร้างวิหาร
ถวายพระคุณเจ้า...พระฉันนะได้ให้แผ้วถางสถานที่สร้างวิหาร ให้โค่นต้นไม้อันเป็น
เจดีย์ต้นหน่ึง ซึ่งชาวบ้าน...พากันบูชา...บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันเพ่งโทษติเตียน 
ไฉนท่านพระฉันนะจึงให้โค่นต้นไม้อันเป็นเจดีย์ ซึ่งชาวบ้าน...พากันบูชาเล่า แล้วกราบ
ทูลเน้ือความน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

(วิ.มหา. ๓/๕๒๑/๔๒๕) 
 กล่าวได้ว่าสาเหตุที่ต้องบัญญัติมาจากการที่ชาวติเตียนและเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้กับภิกษุ 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 ในข้อบัญญัติสิกขาบทน้ีพระพุทธองค์ทรงอาศัยอํานาจประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ๑๐ ประการ 
คือ เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ เพ่ือความสําราญแห่งสงฆ์ เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก เพ่ือยู่สําราญแห่ง
ภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลเป็นที่รัก เพ่ือป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิด
ขึ้นในอนาคต เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส เพ่ือความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนที่เลื่อมใส
แล้ว เพ่ือความต้ังมั่นแห่งพระสัทธรรม เพ่ือถือตามพระวินัย พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทท่ีว่า 

อน่ึง ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่อันมีเจ้าของเฉพาะตน ต้องนําภิกษุสงฆ์ไป
แสดงที่ ภิกษุน้ันต้องแสดงที่อันไม่มีผู้ใดจองไว้อันมีชานรอบ หากภิกษุให้สร้างวิหาร
ใหญ่ ในที่อันมีผู้ใดจองไว้อันหาชานรอบไม่ได้หรือไม่นําภิกษุสงฆ์ไปเพ่ือแสดงที่ไซร้ ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสส 

(วิ.มหา. ๓/๕๒๑/๔๒๖) 
 อันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาและชนชาวโลกที่จะนับถือพระพุทธศาสนาและ
ดํารงซึ่งความถูกต้องดีงามของศีลที่บริสุทธ์ิของสมณะ 
 ๓.๒.๒ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการดูแลทรัพยากรธรรมชาติดิน 
 มูลเหตุ หมายถึง สาเหตุ หรือ ต้นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติพระวินัยเพ่ือไม่ให้
พระภิกษุประพฤติเสียหายจนเป็นที่ติเตียนของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นพุทธบัญญัติที่เป็นแนวทางในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาตินํ้า ซึ่งมีพุทธบัญญัติไว้ดังน้ี  



 ๖๓ 

๑. มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี 
 มูลเหตุของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเร่ืองดินน้ันเกิดมาจากภิกษุชาวเมือง
อาฬวีสร้างกุฏิที่ทํามาจากทรัพยากรธรรมชาติที่หาไม่ได้ด้วยตนเองแล้วทําการวิงวอน ร้องขอจากผู้อ่ืน
โดยมีใจความในพระวินัยปิฎกความว่า 

 โดยสมัยน้ัน...ภิกษุทั้งหลายชาวเมืองอาฬวี สร้างกุฎีอันมีอุปกรณ์ขอเขามาเอง 
อันหาเจ้าของมิได้ เป็นส่วนเฉพาะของตน ใหญ่ไม่มีกําหนด กุฎีเหล่าน้ันจึงไม่สําเร็จ 
เธอต้องการวิงวอน มีการขอเขาอยู่ร่ําไปว่า ท่านทั้งหลายจงให้บุรุษ จงให้แรงบุรุษ จง
ให้โค จงให้เกวียน จงให้มีด จงให้ขวาน จงให้ผึ่ง จงให้จอบ จงให้สิ่ว จงให้เถาวัลย์ จง
ให้ไม้ไผ่ จงให้หญ้ามุงกระต่าย จงให้หญ้าปล้อง จงให้หญ้าสามัญ จงให้ดิน ดังน้ีเป็นต้น 
ประชาชนที่ถูกเบียดเบียนด้วยการวิงวอน ด้วยการขอ พอเห็นภิกษุทั้งหลาย หวาดบ้าง 
สะดุ้งบ้าง หนีไปเสียบ้าง เดินเลี่ยงไปเสียทางอ่ืนบ้าง เมินหน้าเสียบ้าง ปิดประตูเสีย
บ้าง แม้พบแม่โคก็หนี สําคัญว่าพวกภิกษุ 

(วิ.มหา. ๓/๔๙๔/๓๕๔-๓๕๕) 
   กล่าวได้ว่าสาเหตุที่ต้องบัญญัติมาจากการที่ชาวบ้านติเตียนและเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทาง
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้กับภิกษุเพ่ือให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 
 เมื่อพระพุทธเจ้าทราบความแล้ว ทรงสอบถามหากภิกษุยอมรับว่าจริง พระพุทธองค์จึงทรง 
ติเตียนแล้วบัญญัติสิขาบทห้ามสร้างกุฏิเกินกว่าที่พระพุทธองค์กําหนด ดังมีใจความสําคัญในพระวินัย
ปิฎกความว่า 
  อน่ึง ภิกษุจะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง 

พึงสร้างให้ได้ประมาณ ประมาณในการสร้างกุฎีน้ันดังน้ี โดยยาว ๑๒ คืบ โดยกว้างใน
ร่วมใน ๗ คืบ ด้วยคืบสุคต พึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพ่ือแสดงที่ ภิกษุเหล่าน้ันพึงแสดงที่
อันไม่มีผู้จองไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุสร้างกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ในที่อันมีผู้จอง
ไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่นําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ หรือสร้างให้ล่วง
ประมาณ เป็นสังฆาทิเสส 

(วิ.มหา. ๓/๔๙๔/๓๖๔) 
 กล่าวได้ว่าการบัญญัติพระวินัยขึ้นน้ันเพ่ือมิให้พระภิกษุถูกตําหนิติเตียนและยังเป็นแนวทาง
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอีกด้วย 
  
 
 



 ๖๔ 

 ๒ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องพระฉัพพัคคีย์สั่งสมบาตร 
 มูลเหตุของการบัญญัติเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยกรธรรมชาติดินเกิดมาจากพระฉัพพัค
คีย์สั่งสมบาตรที่ทํามาจากดิน เป็นการใช้ทรัพยากรมากเกินความพอดีจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นอันมาก ดังมีใจความในพระวินัยปิฎกที่ว่า 

โดยสมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันพระฉัพพัคคีย์สั่งสมบาตรไว้เป็นอัน
มาก ชาวบ้านพากันเที่ยวชมวิหารเห็นแล้วพากันเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า ไฉน
พระสมณะเซื้อสายพระศากบุตร จึงได้สั่งสมบาตรไว้เป็นอันมาก ท่านจักทําการขาย
บาตร หรือจักต้ังร้านขายภาชนะดินเผา...บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มี
ความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างเพ่งโทษติเตียน...แล้วกราบทูลพระ
ผู้มีพระภาคเจ้า 

(วิ.มหา. ๓/๑๑๗/๙๘๔) 
  กล่าวได้ว่าสาเหตุที่ต้องบัญญัติมาจากการท่ีชาวบ้านติเตียนและเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทาง
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้กับภิกษุเพ่ือให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 

เมื่อพระพุทธเจ้าทราบความแล้ว ทรงสอบถามหากภิกษุยอมรับว่าจริง พระพุทธองค์จึงทรงติ
เตียนพระฉัพพัคคียย์ ตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยาก ความเป็นคนบํารุงยาก ความเป็นคนมักมาก 
ความเป็นคนไม่สันโดษแล้วบัญญัติสิกขาบทที่ว่า “อน่ึง ภิกษุใด ทรงอติเรกบาตร เป็นนิสสัคคิย
ปาจิตตีย์” (วิ.มหา. ๓/๑๑๗/๙๘๖) 
  กล่าวได้ว่าการบัญญัติพระวินัยขึ้นน้ันเพ่ือมิให้พระภิกษุถูกตําหนิติเตียนและยังเป็นแนวทาง
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอีกด้วย 
 ๓.๒.๓ มูลเหตุและพุทธบัญญัติการดูแลทรัพยากรธรรมชาติน้ํา 
 ทรัพยากรธรรมชาตินํ้าถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงในการดํารงชีวิตมนุษย์ และสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลาย ใช้นํ้าปัจจัยในการหล่อเลี้ยงชีวิต พระพุทธศาสนาได้มีข้อปฏิบัติที่ดีต่อนํ้า โดยวางหลักพระ
วินัยไว้ ดังมีใจความในพระวินัยปิฎก ดังน้ี 
 ๑ มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวีใช้น้ํามีตัวสัตว์ 

มูลเหตุของการวางแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวกับนํ้ามีสาเหตุเกิดมา
จากพระภิกษุชาวรัฐอาฬวีใช้นํ้าที่มีสัตว์อยู่“โดยสมัยน้ัน... ภิกษุชาวรัฐอาฬวี กําลังกระทํานวกรรมรู้อยู่
ว่านํ้ามีตัวสัตว์ จึงรดเองบ้าง ให้คนอ่ืนรดบ้าง ซึ่งหญ้าบ้าง ดินบ้าง บรรดาภิกษุที่มักน้อย... ต่างเพ่ง
โทษติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีรู้อยู่ว่านํ้ามีตัวสัตว์ จึงได้รดเองบ้าง ให้คนอ่ืนรด
บ้าง ซึ่งหญ้าบ้าง ดินบ้างเล่า แล้วกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า” (วิ.มหา. ๔/๔๐๒/๓๕๑)  



 ๖๕ 

นอกจากน้ันยังมีมูลเหตุของการบัญญัติเรื่องการใช้นําของพระฉัพพัคคีย์ซึ่งมีมูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติ 
เรื่องพระฉัพพัคคีย์ว่าด้วยเรื่องการบริโภคนํ้าที่มีตัวสัตว์ “โดยสมัยน้ัน...พระฉัพพัคคีย์รู้อยู่ บริโภคนํ้ามี
ตัวสัตว์ บรรดาภิกษุผู้มักน้อย...ต่างเพ่งโทษติเตียน... ไฉนพระฉัพพัคคีย์ จึงได้บริโภคนํ้าที่มีตัวสัตว์เล่า 
แล้วกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า” (วิ.มหา. ๔/๖๓๕/๖๘๕) กล่าวได้ว่าสาเหตุที่ต้องบัญญัติ
มาจากการท่ีชาวติเตียนและเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้กับภิกษุ
เพ่ือให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป 
 ข้อบัญญัติสิกขาบท 

 เมื่อพระพุทธเจ้าทราบความแล้ว ทรงสอบถามหากภิกษุยอมรับว่าจริง พระพุทธองค์
จึงทรงติเตียนพระพุทธองค์จึงทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทท่ีว่า “อน่ึง ภิกษุใด รู้อยู่ บริโภคนํ้ามีตัว
สัตว์ เป็นปาจิตตีย์” (วิ.มหา. ๔/๖๓๕/๖๘๖)  นอกจากน้ันยังได้บัญญัติสิกขาบทในเรือ่งการใช้นํ้าไว้อีก
ดังมีใจความสําคัญในพระวินัยปิฎกความว่า“อน่ึง ภิกษุใด รูอ้ยู่ว่านํ้ามีตัวสัตว์ รดก็ดี ให้รดก็ดี ซึ่งหญ้า
ก็ดี ดินก็ดี เป็นปาจิตตีย์” (วิ.มหา. ๔/๔๐๒/๓๕๒)  

กล่าวได้ว่าสาเหตุที่ต้องบัญญัติมาจากการที่ชาวบ้านติเตียนและเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทาง
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้กับภิกษุเพ่ือให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป 
 สรุปได้ว่า พระวินัยแต่ละสิกขาบทท่ีกล่าวมา เป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์ ด้วยการกําหนดแนวทาง
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ส่วนหน่ึงเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม และการไม่ถูกเพ่งโทษ
ติเตียนทําให้พระพุทธศาสนาเส่ือมเสีย โดยใช้พระวินัยเป็นหลักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเก้ือกูลทั้งทางตรงและทางอ้อม มุ่งหมายการให้สรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
มนุษย์ที่ทําให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ได้ สิ่งน้ันจะต้องรักษา ถนอม ให้คงอยู่ให้นานที่สุดคู่กับมนุษย์ให้นาน
ที่สุด 
 กล่าวโดยสรุปการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎกน้ันเป็นการกําหนด
แนวทางในการดูแลรักษา และแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าซึ่งมีแนวทางในการ
ดูแลรักษา คือ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ภิกษุทําลายป่าไม้ ทําลายดิน และทําลายชีวิต
สัตว์ เพ่ือให้ภิกษุเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งเป็นพุทธบัญญัติในพระวินัย
ปิฎกน้ัน ย่อมมุ่งหมายให้มนุษย์มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ การมีประโยชน์เก้ือกูลอิงอาศัยซึ่งกัน  
สัตว์ป่าจึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้  เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการดูแลรักษา ด้วยข้อบัญญัติ
ทางพระวินัย  ส่วนแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางของพระวินัยปิฎกน้ัน  เป็น
ข้อบัญญัติเพ่ือให้ภิกษุได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ซึ่งการบัญญัติพระวินัยน้ันมีประโยชน์อยู่
มากมายส่วนหน่ึงเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม และการไม่ถูกเพ่งโทษติเตียนทําให้พระพุทธศาสนา
เสื่อมเสีย โดยใช้พระวินัยเป็นหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันประโยชน์ร่วมกันอย่างเก้ือกูล



 ๖๖ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม มุ่งหมายการให้สรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ที่ทําให้มนุษย์ดํารงชีวิต
อยู่ได้ สิ่งน้ันจะต้องรักษาถนอมให้คงอยู่คู่กับมนุษย์ให้นานที่สุด 

 
 



 
 

บทที่ ๔ 
วิเคราะห์ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 

 
 พระวินัยเป็นพุทธบัญญัติเพ่ือให้ภิกษุอยู่คู่กับธรรมชาติโดยแท้ ภิกษุทั้งหลายยึดหลักพระวินัย
ในการประพฤติตนอย่างถูกต้องตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดําเนินชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ 
อันเป็นไปเพ่ือความไม่เบียดเบียน และเอ้ือประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เน้นยํ้าให้เกิดการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ จากนัยสําคัญพระวินัยได้แสดงให้เห็นถึงมูลเหตุและความหมายที่ได้รับมาเป็น
แนวทางแห่งการศึกษา เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้วิจัยได้นําหลักพระวินัยปิฎกมา
วิเคราะหใ์ห้เห็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 ๑ ประโยชน์ที่มีต่อพระสงฆ์ 
 ๒ ประโยชน์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชน 
 ๓ ประโยชน์ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๔ ประโยชนที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า และ นํ้า 
 
๔.๑ ประโยชน์ท่ีมีต่อพระสงฆ์ 
  พระวินัยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ทําให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติ
ตนตามพระวินัยและเป็นการเน้นยํ้าให้พระสงฆ์ให้ความสําคัญในการรักษาพระวินัยที่มีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้ตระหนักถึงการนําเอาพระวินัยที่ปฏิบัติกันมาประยุกต์ใช้ต่อการอนุรักษ์ให้
มากที่สุด โดยการศึกษาบริบทของสังคมสมัยพุทธกาลแล้วนํามาเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบัน จะเห็น
ได้ว่า การทําลายระบบนิเวศในทรัพยากรธรรมชาติ ก็เป็นข้อห้ามที่มีในพระวินัยด้วยเหมือนกัน 
พระพุทธเจ้าและพระสาวกล้วนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ และเก้ือกูลต่อธรรมชาติเป็นอย่างดี พระวินัย
เป็นข้อบัญญัติที่มีประโยชน์ เพราะการปฏิบัติตามน้ันเป็นไปเพ่ือการดํารงซึ่งความเจริญงอกงามในศีล
ของพระพุทธศาสนา ช่วยสอนให้รู้ถึงหลักข้อห้ามในพระพุทธศาสนาที่มีการเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิตของพุทธศาสนิกชน ผู้ซึ่งมีความเช่ือ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยการช้ีให้เห็นถึง
มูลเหตุที่เกิดขึ้น และนํานัยที่ได้มาเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
   เมื่อการดําเนินชีวิตมีการเก่ียวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแยกจากกันไม่ได้ 
พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้กฎของธรรมชาติอันสูงสุด พระองค์ทรงมองเห็นประโยชน์และความสําคัญของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทรงวางหลักพระธรรมวินัยให้พระสาวกศึกษาและปฏิบัติตามโดยใช้
อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นเคร่ืองมือในการเผยแผ่ศาสนา จนทําให้พุทธ



 ๖๘ 

ศาสนาเป็นที่ยอมรับของสังคม การที่พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วน้ัน 
นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของพระสาวกแล้ว ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ดังที่ 
ภัทรพร สิริกาญจน ได้กล่าวไว้ในงานวิจัย เรื่อง “หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ” ตอนหน่ึงว่า 
“ผู้มีศีลและวินัยอย่างเคร่งครัดย่อมไม่ทําลายชีวิต ไม่ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีเพราะศีล
และวินัยโดยเฉพาะอย่างย่ิงตามหลักพุทธศาสนา ทําให้ชาวพุทธตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ไม่ทําลาย
มนุษย์ สัตว์ และพืช อันเป็นสิ่งมีชีวิต นอกจากน้ันผู้มีศีลและวินัยยังทะนุบํารุงสิ่งมีชีวิตให้เจริญงอก
งามและเป็นประโยชน์เก้ือกูลโลก จึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
(ภัทรพร สิริกาญจน, ๒๕๓๘, หน้า ๙๗) 

            กล่าวได้ว่า การที่พระสงฆ์จะใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้น้ัน พระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามพระวินัย โดย
เริ่มต้ังแต่อุปสมบทใหม่ ๆ ภิกษุผู้บวชใหม่จะต้องอยู่กับพระอุปัชฌาย์เป็นเวลา ๕ ปี จากนั้นจึงจะ
สามารถไปอยู่ป่าตามลําพังได้ ในขณะที่อยู่กับพระอุปัชฌาย์ ภิกษุต้องศึกษาพระวินัยให้เข้าใจ และ
สามารถนําไปสอนคนอ่ืนได้ อารามหรือวัดที่ภิกษุอยู่ประจํา หรืออยู่จําพรรษาจะต้องทําให้ถูกหลักพระ
วินัย เช่น อยู่ห่างจากเขตชุมชน กุฎิสําหรับพักอาศัยก็จะต้องให้คณะสงฆ์กําหนดให้เพ่ือป้องกันไม่ให้
สร้างใหญ่โตเกินความจําเป็น เพราะการสร้างกุฏิใหญ่เกินไปอาจทําให้เกิดอันตราย ดังในสิกขาบทท่ี ๙ 
แห่งภูตคามวรรค พระฉันนะ (สหชาติผู้เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้า ภายหลังออกบวชในสํานักของ
พระพุทธเจ้า) ให้สร้างกุฎิใหญ่เกินไป กุฏิได้พังลงมาจนเกิดความเสียหายเกี่ยวกับปัจจัย ๔ พระสงฆ์ก็
ต้องปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้จีวร (ผ้านุ่งห่ม) ให้มีขนาดพอดี และการใช้นํ้าย่อม
ต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทําการย้อม มีแก่นไม้ขนุน เป็นต้น บาตรสําหรับใช้เลี้ยงชีพต้องทําให้
ถูกต้องตามพระวินัยเหมือนกัน คือ ได้ขนาดพอบรรจุข้าวฉันอ่ิม และยังเน้นเรื่องการเก็บรักษาไม่ให้
แตกง่าย พร้อมกับให้รักษาความสะอาด ส่วนเร่ืองเก่ียวกับเสนาสนะและยารักษาโรค ก็มีพระวินัย
กําหนดการสร้าง การใช้ไว้ครบถ้วน ทั้งน้ีเพ่ือให้พระสงฆ์ได้เป็นผู้เลี้ยงง่าย ไม่ทําความเดือดร้อนแก่
ชาวบ้านไม่ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน่ันเอง 
 คุณค่าของการบัญญัติพระวินัย น้ันพระวินัยเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่
พระสงฆ์ เพ่ือให้พระสงฆ์ได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติสําหรับฝึกกายและวาจาของตน อันจะเป็นพ้ืนฐานใน
การบรรลุคุณธรรมช้ันสูงสุดต่อไป และเพ่ือประโยชน์เก้ือกูลแก่สังคมมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย โดยอาศัยอํานาจประโยชน์ ๑๐ ประการ ดังมีใจความสําคัญ
ในพระวินัยปิฎกความว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพ่ือความสําราญแห่ง
สงฆ์ ๑ เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพ่ืออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้เป็นที่รัก ๑ เพ่ือป้องกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่
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เลื่อมใส ๑ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพ่ือความต้ังมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพ่ือถือ
ตามพระวินัย ๑” (วิ.มหา. ๒/๘๓/๘) 
 กล่าวได้ว่าการบัญญัติพระวินัยน้ันมีประโยชน์ด้วยกัน ๑๐ ประการ  พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
พระวินัยให้เก้ือกูลต่อธรรมชาติ เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์  
ประโยชน์ที่มีต่อการปฏิบัติตนตามพระวินัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทําให้เกิดความดีงามใน
สถาบันสงฆ์ เพราะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ันส่งผลให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวม ทั้งในหมู่สงฆ์เอง
และประชาชนที่ได้เห็นการที่พระภิกษุเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนามีท่าทีเป็นมิตรกับธรรมชาติ การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพุทธ
สาวก ได้เผยแผ่ธรรมะทรงอาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จึงเป็นแนวทางการปฏิบัติธรรมอ่ืน ๆ เช่น 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติตนตามพระวินัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อภิกษุสงฆ์และประชาชน ความศรัทธาที่จะเป็นแรงผักดันให้เกิดการดูแลและการ
ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างเหมาะสม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่คู่ประชาชนต่อไปในอนาคต  
 
๔.๒ ประโยชน์ท่ีมีต่อพุทธศาสนิกชน 

ประโยชน์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชน คือ พุทธศาสนิกชนมีแนวทางในการใช้และการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและได้อยู่กับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ได้ยาวนาน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก จึงเป็น
แนวทางในการดูแลรักษาธรรมชาติไม่ให้ภิกษุที่อยู่คู่กับป่าไม้ ทําลายป่าไม้ ทําลายดิน และทําลายชีวิต
สัตว์ และมุ่งหมายเพ่ือที่ประชาชนในฐานะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องตอบแทนหรือกตัญญูต่อ
ธรรมชาติด้วยเหมือนกัน เช่น การปลูกป่าทดแทน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนใช้อย่าง
ถูกต้องตามลักษณะของทรัพยากรน้ัน ๆ อันเป็นการเกื้อกูลธรรมชาติเพราะมนุษย์ต้องอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต มนุษย์ก็ต้องเคารพธรรมชาติต้องคืนต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ เ ช่นกัน อันเป็นประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนในการดําเนินชี วิตของ
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักพระวินัยในการดําเนินชีวิตให้
มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ การมีประโยชน์เก้ือกูลอิงอาศัยซึ่งกัน  และยังเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในการดูแลรักษาด้วยข้อบัญญัติทางพระวินัยในพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักปฏิบัติ
ที่สําคัญของพระพุทธศาสนา และหัวใจสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัย
ปิฎก ก็คือการกตัญญูต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

ความสงบของธรรมชาติเป็นปัจจัยประการหน่ึงที่ นําไปสู่การตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐ  
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือกฎระเบียบปฏิบัติ ขนมธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการ
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ดําเนินกิจการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ อันเป็นหลักศึกษาอบรมเพ่ือป้องกันความประพฤติ
เสียหายและเพ่ือความเป็นอยู่ที่เหมาะสมดีงามแห่งคณะสงฆ์ และสาธุชนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตที่ดีงามของตนโดยใช้ประโยชน์ของพระวินัยมาเป็นหลักแห่งการปฏิบัติ เพ่ือปิดก้ัน   
อาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่จะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย จนทําให้การดําเนินชีวิต
ของประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างไม่ปกติสุขอันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตพุทธสาสนิกชนเอง “ส่วนหน่ึง
เพ่ือการเก็บไว้เพ่ือประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเก้ือกูล เก็บไว้เป็นสมบัติ
ส่วนรวมร่วมกัน เป็นสมบัติของชาติ และของโลกสืบไป ดังน้ัน การอนุรักษ์จึงทําด้วยวิธีการใดก็ได้ แต่
จุดมุ่งหมายก็คือ การให้สรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ที่ทําให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ได้ สิ่งน้ัน
จะต้องรักษา ถนอม ให้คงอยู่ให้นานที่สุดคู่กับมนุษย์ให้นานที่สุด” (ยงสยาม สนามพล, ๒๕๕๒, หน้า 
๒๓) 

สรุปได้ว่า พระวินัยแต่ละสิกขาบทท่ีกล่าวมา เป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วย
การกําหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ส่วนหน่ึงเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม 
และการไม่ถูกเพ่งโทษติเตียนทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย อันเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ให้กับพุทธศาสนิกชนได้อยู่กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทําให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ได้ จึงจําเป็น
จะต้องมีการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรมาติประเภท  ป่า ไม้  ดิน  สัต ว์ ป่า  และ นํ้า เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่า น้ี ต้องอาศัยเ ก้ือกูลกันอย่างขาดกันไม่ ไ ด้ ถ้าสิ่ งใดสูญเสียสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายก็จะเสียสมดุลไปด้วย  

๔.๓ ประโยชน์ท่ีมีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 พระสงฆ์ได้ปฏิบัติตามพระวินัยเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น้ันถึงแม้จะไม่ได้เป็นการ
ช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาได้โดยตรงแต่ก็สามารถช่วยทําให้พุทธศาสนิกชนเกิดความศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาได้โดยการที่พระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชักนําให้
ประชาชนเห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดพิธีกรรมในการบวชป่า เพ่ือรักษาป่าไม้ ซึ่งเมื่อ
ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ คือ การช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าตัดไม้ทําลายป่ารวมทั้งพันธ์ุพืชทุกชนิด 
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทําลายดิน ทําลายอินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนดินอันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ช่วย
ป้องกันไม่ให้คนฆ่าสัตว์ป่า และช่วยป้องกันไม่ให้คนทําลายแหล่งนํ้า ทําให้เกิดนํ้าเน่าเสียและเกิด
มลพิษทางนํ้า แล้วพระภิกษุสร้างจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้กับประชาชน อัน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ทําให้ประชาชนเกิดศรัทธาเลื่อมใส
ในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ 
 สรุปได้ว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาได้ในทางอ้อม ด้วยการช่วย
ที่พระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชักนําให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดพิธีกรรมในการบวชป่า เพ่ือรักษาป่าไม้ ซึ่งเมื่อประชาชนเห็นถึงประโยชน์ คือ 
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การช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าตัดไม้ทําลายป่ารวมทั้งพันธ์ุพืชทุกชนิด ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทําลายดินโดยมีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ทําให้ประชาชนเกิดศรัทธาเลื่อมใสในการ
ประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ 
 
๔.๔ ประโยชนท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาตปิ่าไม้ ดนิ สัตวป์่า  และ น้ํา 
 พระวินัยเป็นกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นสังคม
ตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในด้านการดําเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ฉันน้อย นอนน้อย แต่ทํางาน
เพ่ือสังคมมากและในขณะเดียวกันก็เป็นการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับกฎของ
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดังน้ัน การที่พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยจึงเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วย ประโยชน์ของพระวินัยต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีดังน้ี ช่วยป้องกันไม่ให้ภิกษุตัดไม้ทําลายป่า รวมทั้งพืชพันธ์ุทุกชนิด ช่วยป้องกันไม่ให้
ภิกษุฆ่าสัตว์ ช่วยป้องกันไม่ให้ภิกษุทําลายดิน ช่วยสร้างจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมให้คง
ความสมดุลทางธรรมชาติ ช่วยป้องกันมลพิษทางอากาศ  เป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตแบบเรียบง่าย 
ไม่ทําลายธรรมชาติ 
 ๔.๔.๑ ป่าไม้ พระวินัยกับการอนุรักษ์ป่า พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกดําเนินชีวิตอยู่กับ
ป่า มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ต้ังแต่พระองค์ได้ประสูติ ตรัสรู้ 
ปรินิพพาน แสดงธรรม ที่ประทับล้วนอยู่ท่ามกลางป่า ธรรมวินัยที่ทรงสั่งสอนและบัญญัติไว้ก็เป็นไป
เพ่ือรักษาและเกื้อกูลต่อป่า ทําให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแห่งอาหารที่สําคัญของมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตในโลก ป่าไม้ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และนอกเหนือจากน้ันแล้วยังมีประโยชน์
ทั่วไป เช่นอากาศเป็นไปตามปกติ ทําให้ฝนตกตามฤดูกาล นํามาซึ่งความชุมช่ืนให้แก่ดินในการ
เพาะปลูกของเกษตรกรรม สัตว์ป่ามีที่หลบภัยและมีอาหารสมบูรณ์สามารถขยายพันธ์ุและกระจาย
เมล็ดพันธ์ุพืชให้ไปไกลกว่าจุดที่เมล็ดพันธ์ุเกิด ช่วยฟ้ืนฟูป่าไม้อีกทางหน่ึงด้วย แหล่งต้นนํ้าอุดม
สมบูรณ์ ช่วยให้ชาวประมงในการประกอบอาชีพจับปลาเป็นไปเพ่ือเศรษฐกิจที่ดี ประเทศไทยนับว่า
เป็นประเทศท่ีมีความอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเย่ียมเป็นอย่างมาก ดังคํากล่าวที่ว่า “ในนํ้ามี
ปลาในนามีข้าว” คํากล่าวน้ีจะประสบผลไม่ได้ถ้าทรัพยากรธรรมชาติไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ยัง
ช่วยในการบรรเทาความรุนแรงอันเกิดจากนํ้าป่าไหลหลาก ชะลอความรุนแรงของลมพายุ และเป็นต้น
กําเนิดของ ปัจจัย ๔ คือ เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งวัตถุดิบของเครื่องนุ่งห่ม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่าพันธ์ุพืช และยาสมุนไพรต่าง ๆ ที่นํามาใช้กันอย่างยาวนานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ๔.๔.๒ ดิน ในสมัยพุทธกาล การขุดดินถือว่าเป็นการทําลายชีวิตสัตว์ เพราะประชาชนใน
สมัยน้ันมีความเช่ือว่าดินมีชีวิต มีอินทรีย์ จึงไม่ควรทําลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกนักบวชจะต้องงด
เว้นไม่ทําลายเป็นอันขาด เมื่อพระสงฆ์พากันทําการก่อสร้าง ได้ขุดดินเพ่ือนําไปก่อสร้างโบกฉาบกุฏิ
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และทําศาลาโรงฉัน เป็นต้น ประชาชนจึงพากันติเตียน ประณามการกระทําน้ัน พระพุทธเจ้าทรง
ทราบเรื่องราว จึงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทเพ่ือห้ามไม่ให้ภิกษุทําเช่นน้ันอีก เพราะนอกจาก
ประชาชนจะติเตียนแล้วยังเป็นการทําลายชีวิตสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินอีกด้วย พระองค์ทรงมองเห็น
ประโยชน์น้ีแล้ว จึงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้ดังกล่าว 
 ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอย่างหน่ึง เป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสิง่ที่อยู่บนโลกน้ี แม้
ทะเลก็อาศัยแผ่นดินรองรับเอาไว้ การอนุรักษ์ดินจึงมีประโยชน์ต่อ มนุษย์และสัตว์อาศัยแผ่นดินเป็นที่
อยู่อาศัย สร้างบ้านเรือน ทําการเกษตร ทําเขื่อนอ่างเก็บนํ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องป้ันดินเผา 
ภาชนะต่าง ๆ ล้วนทําจากดิน สถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น ธาตุเจดีย์ก็ทําจากดิน แม้ร่างกายของมนุษย์
และสัตว์รวมทัง้พืชก็มีธาตุดินเป็นส่วนประกอบ ดินนับว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์และสิ่งมชีีวิตในโลกน้ีเกิดกว่าจะพรรณนาได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถ้าหากมนุษย์รู้จกัใช้ประโยชน์
ของดินอย่างถูกวิธี ดินก็จะมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่อไปอีกนาน 
 ๔.๔.๓ สัตว์ป่า พระวินัยกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า ภิกษุชาวเมืองกบิลพัสด์ุขอกล่องเข็มที่ทําด้วย
กระดูก ทําด้วยงา ทําด้วยเขา ประชาชนติเตียน ประณามว่าไม่รู้จักพอ ทําให้นายช่างผู้ทํากล่องเข็ม
ลําบาก การค้าขายล้มเหลว เมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่องน้ันแล้ว จึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์บัญญัติพระ
วินัยห้ามไม่ให้ภิกษุทําอย่างน้ันอีก ถ้าฝ่าฝืนต้องอาบัติปาจิตตีย์ นอกจากน้ีแล้วพระวินัยยังช่วยอนุรักษ์
ดิน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยห้ามไม่ให้ภิกษุขุดดิน เพราะการขุดดินเป็นการเบียดเบียน
สัตว์ ทั้งประชาชนก็ติเตียน 
 คุณประโยชน์ของสัตว์ป่าทางด้านชีววิทยา เป็นประโยชน์ที่นับได้ว่ามีความสําคัญต่อมนุษย์อยู่
มาก เช่น ช่วยแพร่ขยายชนิดพันธ์ุไม้ กําจัดแมลงศัตรูพืช ทําลายสัตว์ที่เป็นศัตรูพืช กําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ เป็นต้น อาจจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมสําหรับมนุษย์ เช่น สัตว์ที่กินลูกไม้สุกเป็นอาหาร ในท้องที่
หน่ึง และนําไปถ่ายมูลในอีกท้องที่หน่ึง จะทําให้เมล็ดน้ันงอกขึ้นมาในท้องที่ใหม่ มีคุณประโยชน์ต่อป่า
ไม้ แมลง หลายชนิดที่ชอบกินผลผลิตทางการเกษตร ก็มีนกบางชนิดที่กินแมลงน้ันเป็นอาหาร นก
เหย่ียว นกฮูก นกเค้าแมว ชอบจับหนูกินเป็นอาหาร จะช่วยลดจํานวนหนู ซึ่งมักจะทําลายข้าวกล้าใน
นา นกแร้งที่กินสัตว์เน่าเป็นอาหาร ช่วยกําจัดสิ่งปฏิกูลแทนเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ 
และคุณประโยชน์ทางด้านความงามตามธรรมชาติ เป็นคุณประโยชน์เก่ียวข้องกับจิตใจมนุษย์ ที่เห็น
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
 ๔.๔.๔ น้ํา  พระวินัยกับการอนุรักษ์แหล่งนํ้า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยไว้หลาย
มาตรา เช่น ห้ามไม่ให้ภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ บ้วนนํ้าลายลงบนของเขียวและในน้ํา 
ทรงบัญญัติไว้ให้ระลึกอยู่เสมอ ถ้าฝ่าฝืนต้องอาบัติทุกกฏ 
 นํ้า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคญัต่อการดํารงชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช ล้วนต้อง
อาศัยนํ้า นํ้ามีอยู่มากมายทุกคนทุกแห่ง ทั้งบนดิน ใต้ดิน ในอากาศ หรือแม้ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ก็
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มีนํ้าเป็นส่วนประกอบ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากนํ้ามาต้ังแต่สมัยดึกดําบรรพ์จนถึงปัจจุบัน เช่น ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภค มีการใช้อาบ ด่ืม ปรุงอาหาร ซักล้าง ทําความสะอาด ใช้ใน
การเกษตรกรรม กสิกรรม เลีย้งสัตว์ เพาะพันธ์ุและการประมง ใช้ในการคมนาคมขนส่งทางน้ําเพ่ือทํา
การค้าขาย ใช้ในการอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือทํารายได้ให้กับประเทศ เพ่ืออนุรักษ์นํ้าไว้ใช้ทําประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต มนุษย์ต้อง
รู้จักใช้อย่างชาญฉลาด และถูกวิธี นอกจากน้ีแล้วทุกคนต้องมีจิตสํานึกในการใช้นํ้าอย่างประหยัด มี
วินัยในการรักษาความสะอาด ไม้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่นํ้า ไมท่ําลายต้นกําเนิดของนํ้า ไม่ตัดไม้
ทําลายป่า ไมใ่ช้สารเคมีเกินอัตราที่กําหนดไว้ ฝึกนิสัยใหลู้กหลานเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่
มักง่าย หากทกุคนช่วยกันอย่างจริงจังแล้ว นํ้าก็จะไม่เป็นพิษ จะมีคณุคา่และมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ 
สัตว์ พืช ตลอดไป 
 สรุปได้ว่า นํ้า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช 
ล้วนต้องอาศัยนํ้า นํ้ามีอยู่มากมายทุกหนทกุแห่ง ทั้งบนดิน ใต้ดิน ในอากาศ หรือแมใ้นร่างกายของ
สิ่งมีชีวิต ก็มีนํ้าเป็นส่วนประกอบ การสร้างจิตสํานึกในการใช้นํ้าอย่างประหยัด มีวินัยในการรกัษา
ความสะอาด ไมท่ิ้งขยะมูลฝอยลงในแมนํ้่า ไม่ทําลายต้นกําเนิดของนํ้า ไม่ตัดไม้ทําลายป่า ไม่ใช้
สารเคมีเกินอัตราที่กําหนดไว้ ฝึกนิสัยให้ลูกหลานเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 กล่าวได้ว่า ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎกน้ันมี
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ๑. ประโยชน์ที่มีต่อพระสงฆ์ ทําให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติตนตามพระวินัยทําให้
เกิดประโยชน์เก้ือกูลต่อทรัพยากรธรรมชาติ ๒. ประโยชน์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชนมี
แนวทางในการใช้และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและได้อยู่กับ
ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ได้ยาวนาน ๓. ประโยชน์ที่มีต่อการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาได้ในทางอ้อม ด้วยการช่วยที่พระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชักนํา
ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทดแทนหรือกตัญญูต่อธรรมชาติ จัดพิธีกรรมใน
การบวชป่า เพ่ือรักษาป่าไม้ และ ๔. ประโยชน์ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า และน้ํา 
ทําให้ระบบนิเวศน์มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนามองธรรมชาติว่าถ้ามนุษย์ได้
เรียนรู้กฎของธรรมชาติอย่างถูกต้อง ธรรมชาติจะช่วยขัดเกลา ชักจูงจิตใจให้โน้มไปสู่ความสงบ ความ  
มีเมตตากรุณา ช่วยให้เกิดสติปัญญารู้และเข้าใจธรรมชาติ หลักข้อปฏิบัติในพระวินัยปิฎกได้เน้นยํ้าให้
เห็นถึงการไม่ไปละเมิดข้อบัญญัติสิกขาบทของพระภิกษุสงฆ์ และเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตทั่งหลายใน
ธรรมชาติ อันเป็นข้อบังคับอย่างมีกฎเกณฑ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน ในด้านการดําเนินชีวิต
ที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย เพ่ือจัดระเบียบสังคมมนุษย์ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับกฎของธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ในการพ่ึงพาอาศัยระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสิ่งสําคัญ เพราะเป็นตัวกําหนดความสมบูรณ์ เพราะผืนป่า ดิน แหล่งนํ้าและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ เป็น



 ๗๔ 

ตัวช่วยสร้างความเป็นเอกภาพของป่าตามธรรมชาติ และมนุษย์เป็นผู้ใช้และคุ้มครองดูแลผืนป่าให้เป็น
ที่อยู่ของสิ่งที่มีประโยชน์มากมาย  
 



 
 

บทที่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก”  
ผู้วิจัยได้ศึกษาไว้ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๒) เพ่ือศึกษาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก ๓) เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 

จากการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพบว่าการที่ เราจะสามารถอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกต้องตามประเภทและความจําเป็นต่อการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 
เพ่ือให้มีใช้ในวันข้างหน้า การอนุรักษ์จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยดูแล รักษาหาทางเลือกสําหรับการ
นําไปใช้อย่างสมเหตุสมผล ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติคือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่
บํารุงรักษา ก็จะส่งผลมาต่อตัวมนุษย์เองในอนาคต ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เห็นอยู่มากมายกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่
ว่าจะเป็น ปัญหามลพิษทางนํ้า ปัญหาน้ําท่วม ปัญหาการขาดแคลนนํ้า ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย ปัญหา
ดินถล่ม ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธ์ และปัญหาสภาพอากาศที่แปรป่วนและมีความรุ่นแรงมากขึ้นและ
เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นปัจจัยที่จะสามารถทําให้ธรรมชาติกลับมาก
เป็นปกติและอยู่คู่กับมนุษย์ต่อไป 
 จากการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎกพบว่าการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ปรากฏในพระวินัยปิฎกมีความเป็นมาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้ังแต่
สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎกน้ันเป็นการ
กําหนดแนวทางในการดูแลรักษา และแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าซึ่งมีแนวทาง
ในการดูแลรักษา คือ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ภิกษุทําลายป่าไม้ ทําลายดิน และ
ทําลายชีวิตสัตว์ เพ่ือให้ภิกษุเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งเป็นพุทธบัญญัติใน
พระวินัยปิฎกน้ัน ย่อมมุ่งหมายให้มนุษย์มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ การมีประโยชน์เก้ือกูลอิงอาศัยซึ่ง
กัน  สัตว์ป่าจึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้  เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการดูแลรักษา ด้วย
ข้อบัญญัติทางพระวินัย  ส่วนแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางของพระวินัยปิฎกน้ัน  
เป็นข้อบัญญัติเพ่ือให้ภิกษุได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ซึ่งการบัญญัติพระวินัยน้ันมี
ประโยชน์อยู่มากมายส่วนหน่ึงเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม และการไม่ถูกเพ่งโทษติเตียนทําให้
พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย โดยใช้พระวินัยเป็นหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันประโยชน์



 ๗๖ 

ร่วมกันอย่างเกื้อกูลทั้งทางตรงและทางอ้อม มุ่งหมายการให้สรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ที่ทํา
ให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ได้ สิ่งน้ันจะต้องรักษาถนอมให้คงอยู่คู่กับมนุษย์ให้นานที่สุด 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก
น้ันมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ๑. ประโยชน์ที่มีต่อพระสงฆ์ ทําให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติตนตามพระวินัยทํา
ให้เกิดประโยชน์เก้ือกูลต่อทรัพยากรธรรมชาติ ๒.ประโยชน์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชนมี
แนวทางในการใช้และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและได้อยู่กับ
ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ได้ยาวนาน ๓.ประโยชน์ที่มีต่อการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาได้ในทางอ้อม ด้วยการช่วยที่พระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชักนํา
ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดพิธีกรรมในการบวชป่า เพ่ือรักษาป่าไม้ 
และ ๔. ประโยชน์ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า และน้ํา ทําให้ระบบนิเวศน์มีความ
อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนามองธรรมชาติว่าถ้ามนุษย์ได้เรียนรู้กฎของธรรมชาติอย่าง
ถูกต้อง ธรรมชาติจะช่วยขัดเกลา ชักจูงจิตใจให้โน้มไปสู่ความสงบ มีเมตากรุณา ช่วยให้เกิดสติปัญญา
รู้และเข้าใจธรรมชาติ หลักข้อปฏิบัติในพระวินัยปิฎกได้เน้นยํ่าให้เห็นถึงการไม่ไปละเมิดข้อบัญญัติ
สิกขาบทของพระภิกษุสงฆ์ และเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตทั่งหลายในธรรมชาติ อันเป็นข้อบังคบอย่างมี
กฎเกณฑ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน ในด้านการดําเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย เพ่ือจัด
ระเบียบสังคมมนุษย์ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับกฎของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในการพ่ึงพาอาศัย
ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญ เพราะเป็น
ตัวกําหนดความสมบูรณ์ เพราะผืนป่า ดิน แหล่งนํ้าและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ เป็นตัวช่วยสร้างความเป็น
เอกภาพของป่าตามธรรมชาติ และมนุษย์เป็นผู้ใช้และคุ้มครองดูแลผืนป่าให้เป็นที่อยู่ของสิ่งที่มี
ประโยชน์มากมาย  

๕.๒. ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ควรที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะมีการพัฒนาเชิงนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เช่น การรวมมือกันจัดสรรทรัพยากรป่าชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับการศึกษาเพ่ือวาง
หลักการอนุรักษ์ให้สอดคล้องกับชุมชนน้ัน ๆ  
 ๒. ควรที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะมีการปลูกฝังจิตสํานึก เช่น การปลูกจิตสํานึกในครอบ
ครอบครัว  และนํ า ไป สู่การ เรี ยนรู้ ใน โรง เ รียน  และในชุมชนร่ วมมือ กันในการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 ๗๗ 

 ๓. ควรที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะมีการร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี เช่น การศึกษาค้นคว้า
ความเป็นมาของพันธ์พืชหายาก เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ที่สําคัญของการเรียนรู้ และให้เป็นมรดกโลกเพ่ือเป็น
มาตรการหน่ึงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ศึกษาวิเคราะห์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระวินัยปิฎก 
ผู้วิจัยเห็นว่า มีประเด็นที่นาสนใจ ในการที่จะศึกษาค้นคว้าอีกมากมาย โดยศึกษาในหัวข้อวิทยานิพนธ์
ต่อไปดังน้ี 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าหลักพุทธปรัชญาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒. ศึกษาแนวคิด และทฤษฏีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระสุตตันตปิฎก 
 ๓. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อวิถีชีวิตของ
พุทธศาสนิกชน 
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ภาคผนวก 
ทรัพยากรในประเทศไทย 
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สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในประเทศไทย  
จากข้อมูลจนถึงปัจจุบันพบว่า พ้ืนที่ป่าประเทศไทยน่าจะเหลืออยู่ ๑๗๑,๕๘๖ ตาราง

กิโลเมตร หรือ ประมาณร้อยละ ๓๓ ของพ้ืนที่ที่ดินประเทศไทย เมื่อเทียบกับเน้ือที่ป่าเมื่อ ๕๐ ปีที่
ผ่านมาจะมีเน้ือป่าลดลงไปถึงร้อยละ ๕๐ ของที่เคยมี 
 

 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยทําลายป่าไปในพ้ืนที่ ๑/๓ ของเน้ือที่ประเทศไทย ประมาณ 
๑๕๕,๘๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือ เท่ากับ ๕๖ เท่าของพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดย
ในช่วงปี ๒๕๐๔-๒๕๒๕ มีพ้ืนที่ป่าหายไปมากที่สุดหลังจากเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่มุ่งเน้นการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพ่ือการพาณิชย์ และการสัมปทานป่าไม้และไม่มีการป้องกันการ
บุกรุกตามมา พ้ืนที่ป่ายังลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี ๒๕๔๙ ที่เช่ือได้ว่ามีการเพ่ิมขึ้นของเน้ือที่ป่า 
 
 



 ๘๔ 

 
 จากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีจังหวัดต่าง ๆ ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้เกือบทั้งจังหวัด
ประมาณ ๑๘ จังหวัด และมีเน้ือที่ป่าไม้มากกว่าครึ่งหน่ึงของเน้ือที่ ๒๓ จังหวัด ปัจจุบันเหลือจังหวัดที่
มีป่าไม้ปกคลุมมากกว่า ๗๐% อยู่ ๕ จังหวัด และมีจังหวัดที่ป่าไม้ปกคลุมมากกว่าครึ่งหน่ึงของเน้ือที่ 
๘ จังหวัด 



 ๘๕ 

 

 
 การสูญเสียป่าไม้เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายจังหวัดจากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมี
จังหวัดที่เคยมีป่าไม้มากปกคลุมกว่า ๗๐% แต่ปัจจุบันสูญเสียไปเกือบทั้งหมด คือ จังหวัดกําแพงเพชร 
สกลนคร และชุมพร นับเป็นพ้ืนที่ที่สูญเสียป่าไม้รุนแรงมาก ส่วนจังหวัดที่ป่าไม้ปกคลุมอยู่มากและมี
การสูญเสียป่าไม้ราว ๆ ครึ่งหน่ึง ได้แก่ เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา สตูล กาฬสินธ์ุ นครพนม 
นครราชสีมา หนองคาย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กระบ่ี ตรัง แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดอ่ืน ๆ ก็มีเน้ือที่
ป่าลดลงอย่างมากเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๖ 

 
 
 ในปัจจุบัน เน้ือที่ป่าไม้ในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ประมาณ ๓% ของเน้ือที่
ประเทศไทยจากสถิติในช่วง ๒๕๔๙-๒๕๕๒ แต่เมื่อพิจารณาในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ พบว่า มีจังหวัดที่ยัง
มีเน้ือที่ป่าลดลงมาก (เกิน ๕% ของเน้ือที่จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สตูล ตาก น่าน แพร่ นครพนม ตราด 
ประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะจังหวัด ตาก และน่าน เป็นพ้ืนที่รับนํ้าของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิตต์ิ  
ซึ่งมีผลต่อการชะลอนํ้าท่าจากพายุฝนที่จะไหลลงเขื่อนอย่างรวดเร็ว และป้องการกัดเซาะหน้าดินลง
อ่างเก็บนํ้า ที่น่าจะมีผลต่ออุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นอกจากน้ี จังหวัด กําแพงเพชร เชียงราย 
พะเยา แม่ฮ่องสอน ลําพูน สุโขทัย กาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร อุดรธานี ระยอง และ 
ตรัง ก็มีเน้ือที่ป่าที่ลดลงมากเช่นกัน 
 
 



 ๘๗ 

 
 
 
 
 มาตรการจัดการป่าของประเทศไทย คือ การประกาศป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๐๗ แต่เน่ืองจากเป็นมาตรการที่มุ่งในการควบคุมพ้ืนที่ป่าเพ่ือการใช้ประโยชน์
จากป่าเป็นสําคัญ ทั้งการให้สัมปทานไม้ในอดีต (สิ้นสุดเมื่อปี ๒๕๓๑ หลังเกิดดินถล่มจากการตัดไม้
ทําลายป่าและกระแสอนุรักษ์ในช่วงการต่อต้านเข่ือนนํ้าโจน) และยังคงมีการอนุญาตให้เข้าใช้
ประโยชน์หรือกระทั่งอยู่อาศัยในพ้ืนที่ ดังน้ันพ้ืนที่ป่าสงวนที่ถูกประกาศปัจจุบันจึงมีพ้ืนที่ลดลงอย่าง
รวดเร็ว ในปัจจุบันมีพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นป่าสงวนอยู่ราว ๔๕% หรือ กว่า ๒๓๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 
แต่มีพ้ืนที่ป่าเหลือจริงอยู่เพียง ๑๗๑,๕๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๗๐ ดังน้ันแสดงว่ามีเน้ือที่ป่า
สงวนถูกใช้ประโยชน์ไปถึงประมาณ ๓๐% 
 
 

การอนุรักษ์ป่าที่ได้ผลมากกว่าการประกาศป่าสงวนคือ การประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ หรือ 
พ้ืนที่คุ้มครอง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุสัตว์ป่า วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมถึง 
สวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งแม้ว่าจะสามารถรักษาพ้ืนที่ที่ถูกประกาศส่วนใหญ่ไว้ได้แต่
เน่ืองจากข้ันตอนการประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์ในอดีตมิได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการ



 ๘๘ 

สํารวจเพ่ือคุ้มครองสิทธิชุมชน จึงทําให้มีการประกาศพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทํากิน และ
เก็บหาของป่าของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาในเชิงสิทธิ
ชุมชนมากมายในปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยมติคณะรัฐมนตรี (๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑)  ในการผ่อนผันให้อยู่
อาศัยในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีการขยายพ้ืนที่เดิม ที่ไม่มีการแสดงแนวเขตการ
ควบคุมที่ชัดเจนก็ส่งผลให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้จากการขยายตัวทั้งชุมชนกลางป่า และขอบป่า
อนุรักษ์อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง หลังการส่งเสริมการปลูกพืชไร่ต่าง ๆ สวนยางพารา ปาล์ม
นํ้ามัน ทั้งจากบริษัทเอกชน และนโยบายการสนับสนุนที่ขาดความรอบคอบของรัฐ ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งที่รุนแรง และสูญเสียพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติมตลอดมา 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการประกาศพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์รวมแล้วประมาณ ๑๐๓,๘๑๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๒๐% ของเน้ือที่ประเทศไทย โดยน่าจะมีเน้ือที่ป่าจริงประมาณกว่า ๑๕% และพ้ืนที่
ป่าจํานวนน้ี คือพ้ืนที่มีศักยภาพสูงในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในการเป็นแหล่งที่อยู่ของ
สัตว์ป่า และเก็บรักษาแหล่งพันธุกรรมของพืช เน่ืองจากมีการจัดการป้องกันการบุกรุกทําลายที่ดีกว่า
พ้ืนที่ป่าสงวนถึง ๑% ของพ้ืนที่ ประเทศไทย 

 



 ๘๙ 

 
 

 
จากข้อมูลของฝ่ายรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ (จัดทําข้อมูลแผนที่ต้ังแต่ปี 

๒๕๔๔) ได้แสดงพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเป็นป่าไม้เสื่อมโทรม หรือไม่สมบูรณ์ จะเห็น
สถานการณ์ของการรักษาพ้ืนที่ป่าได้อย่างชัดเจน โดยพ้ืนที่ที่ยังเป็นพ้ืนที่สมบูรณ์ปัจจุบันเป็นป่าที่
ประกาศเป็นป่าอนุรักษ์แล้วเกือบทั้งสิ้น และแม้ว่าปัจจุบันจะมีการจัดต้ังป่าชุมชนอยู่ทั่วประเทศกว่า
หน่ึงหมื่นแห่ง  



 ๙๐ 

 
 

แม้ว่าจะมีการประกาศพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ในประเทศไทยได้ประมาณ ๒๐% ของพ้ืนที่ประเทศ
ไทย นับว่าเป็นการรักษาพ้ืนที่ต้นนํ้า และทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญอย่างย่ิง แต่
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นและความต้องการท่ีดินในการเกษตร โครงการพัฒนา 
และการท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังเป็นการคุกคามการอยู่รอดของพ้ืนที่ป่าประเทศไทยอยู่ ซึ่งนับเป็นโจทย์
ใหญ่ของสังคมไทยที่ต้องร่วมกันคิดว่าเราจะรักษาป่าที่เหลืออยู่น้ีไว้ให้ได้อย่างไร จากแผนที่เราจะเห็น
ได้ว่าสีเหลืองเข้มคือพ้ืนที่จังหวัดที่มีประชากร ๒.๕-๖ ล้านคน และ พ้ืนที่สีเหลืองอ่อน คือพ้ืนที่ที่มี
ประชากร ๑.๖-๓.๕ แสนคน อยู่รอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่ เป็นธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้ม 
ถูกทําลายเพ่ิมมากขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (ที่มนุษย์สร้างขึ้น) กลับเพ่ิมมาแทน
มากข้ึนเป็นลําดับทั้งน้ีเน่ืองจาก ในปัจจุบันจํานวนประชากรมนุษย์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมีการประดิษฐ์
และพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้อํานวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพ่ิมมากขึ้นผลจากการทําลายสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลายประการ เช่น ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลก 
การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน มลพิษสิ่งแวดล้อมขยาย
ขอบเขตกว้างขวางมากข้ึนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์

 



 ๙๑ 

เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวทุกคนจึงต้องตระหนักถึงปัญหาร่วมกันโดยศึกษาถึงลักษณะของปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดจนแสวงหาแนวทางในการ ป้องกันเพ่ือแก้ปัญหา 

 
 
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ืออํานวยประโยชน์หากนํามาใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็
จะส่งผล กระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระยะที่ผ่านมามนุษย์ได้พัฒนา
เทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในทุก ๆ ด้านแต่ในทางตรงกันข้ามผลจากการใช้อย่างขาดสติก็ได้ส่งผล
กระทบต่อทั้งมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ดังน้ี 
 ๑. ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
   ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยสําคัญ ในการดํารงชีวิตของทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้ง
มวลถูกทําลายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ 
 (๑) การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 

- การสูญเสียทรัพยากรดิน เกิดปัญหาการพังทลายของดิน ดินเสื่อมคุณภาพ อันเป็นผลจาก
การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การใช้สารเคมีในการเกษตร 
 – การสูญเสียทรัพยากรนํ้า เช่น แหล่งต้นนํ้าลําธารถูกทําลาย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ําเน่า
เสีย การทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ย่อยสลายได้ยาก และปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งนํ้า 
 – การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอันเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ทําลายป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
 – การสูญเสียทรัพยากรแร่ธาตุ และพลังงานจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน   ทําให้มีการนําทรัพยากรแร่ธาตุมาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพลังงาน ปีหน่ึง ๆ ต้อง
สูญเสีย งบประมาณในการ จัดหาพลังงานมาใช้เป็นจํานวนมหาศาล 
 (๒) สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 



 ๙๒ 

หลังจากที่สิ่งมีชีวิตก่อกําเนิดขึ้นบนโลกจากน้ันได้วิวัฒนาการเพ่ิมจํานวนและชนิดมากขึ้นเป็น
ลําดับต่อจากน้ันผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติทําให้สิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มสูญ
พันธ์ุอย่างช้าและมีการคาดการณ์ว่าสิ่งมีชีวิตจะมีอัตราการสูญพันธ์ุ เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เท่า 

 

 
 
 (๓) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกิจกรรมของมนุษย์หลายประการมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  
 -การเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) สาเหตุสืบเน่ืองมาจากการสะสมของ ก๊าซ
ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์เช่น ก๊าซคาร์บอนท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง
ที่เป็นซากสิ่งมีชีวิตและก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากการเน่าเป่ือยของส่ิงมีชีวิตเป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การต้ังถิ่นฐานมนุษย์เน่ืองจากระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นระบบนิเวศจะเปลี่ยนแปลงจากภาวะปัจจุบัน
บรรยากาศโอโซนถูกทําลายในปัจจุบันได้เกิดภาวะท่ีรุนแรงขึ้นกับโลกและกําลังมีผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตต่างๆท่ีอาศัยอยู่บนโลกท้ังบนบกและในทะเลคือการที่รังสีอัลตราไวโอเลตส่องผ่านช้ัน
บรรยากาศลงสู่พ้ืนโลกมากเกินไปเน่ืองจากบรรยากาศช้ันโอโซนถูกทําลาย 

 

 



 ๙๓ 

 
 (๔) เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง ของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนและ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยมลพิษจากแหล่งชุมชนมลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม
และมลพิษจากแหล่งเกษตรกรรม 

 
 

 ๒. ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วหากนํามาใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ได้เช่น 
 (๑) ปัญหาการเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็วเน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการ
แพทย์หากไม่มีการป้องกันหรือแก้ไข ในอนาคตก็จะเกิดปัญหาวิกฤติประชากรได้ 
 (๒ )  สูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเ กิดจากความ
เจริญก้าวหน้า ด้านการคมนาคมขนส่งการสื่อสารทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว
จนกระทั่งคนรุ่นหลังไม่มีเวลาในการคัดเลือกสิ่งดีๆของภูมิปัญญาด้ังเดิมมาปรับใช้ 
 (๓) สูญเสียความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมสถาบันต่างๆทางสังคมเช่น ครอบครัว ชุมชน
ศาสนาการศึกษามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมน้อยลง สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทํา
ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นปัญหายาเสพติด อาชญากรรม โสเภณี คอร์รัปชัน การว่างงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๔ 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้
ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความเส่ือมโทรมมากขึ้น ดังน้ันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทํา
ได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังน้ี 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ซ่ึงปฏิบัติได้ในระดับบุคคล 
องค์กรและระดับประเทศที่สําคัญคือ 
 (๑) การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจําเป็น เพ่ือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและ
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

(๒) การนํากลับมาใช้ซ้ําอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหน่ึงสามารถท่ีจะนํามาใช้ซ้ํา
ได้อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถท่ีจะนํามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ 
เช่น การนํากระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซึ่งเป็นการลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทําลายสิ่งแวดล้อมได้ 

(๓) การบูรณซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชํารุดได้ เพราะฉะนั้น
ถ้ามีการบูรณะซ่อมแซม ทําให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 
 (๔) การบําบัดและการฟ้ืนฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการ
บําบัดก่อน เช่น การบําบัดนํ้าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะปล่อยลงสู่



 ๙๕ 

แหล่งนํ้าสาธารณะ ส่วนการฟ้ืนฟูเป็นการร้ือฟ้ืนธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าชายเลน 
เพ่ือฟ้ืนฟูความ สมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 
 (๕) การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดด
แทนแร่เช้ือเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น 
 (๖) การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูก
ทําลาย เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่นํ้า คูคลอง การจัดทําแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 
 ๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทําได้หลายวิธี 
ดังนี้ 
    (๑ )  การ พัฒนาคุณภาพประชาชน  โดยส นับส นุนการศึ กษา ด้ านการอ นุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถทําได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวง
แหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 
  (๒) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดต้ังกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย 
พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตสํานึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น 
กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 
มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น 
  (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพ
เดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  (๔) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงาน
มากข้ึน การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
เป็นต้น 
 (๕) การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในระยะสันและระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องยึดถือและ
นําไปปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล  : พระแสง ปญฺญาวชิโร (พันธ์แตง) 
วัน เดือน ปีเกิด  : ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ภูมิลําเนา   : ๕๑/๑ หมู่ ๑ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๑๐ 
อุปสมบท    :  ๒๒   มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๑  ณ  วัดหนองฝ้าย ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ  
       จ.กาญจนบุรี 
สังกัดปัจจุบัน  : วัดหนองฝ้าย ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๑๐ 

การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕    : พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทํางาน   
พ.ศ. ๒๕๕๓     : เป็นครูพระสอนศีลธรรม ประจําโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม  
      ตําบลหนองฝ้าย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
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