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สารบัญ 
หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ ง 
กติติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญค าย่อ ช 
สารบัญ ฌ 
สารบัญตาราง ฐ 
สารบัญภาพ ณ 
 

บทที ่๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวิจัย ๑๐ 
 ๑.๓  สมมติฐานการวจัิย ๑๐ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวจัิย ๑๑ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านประชากร   ๑๑ 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านเน้ือหา ๑๑ 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพืน้ที่ ๑๒ 

 ๑.๕ ปัญหาทีต้่องการทราบ       ๑๒ 
 ๑.๖ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ๑๒ 
 ๑.๗ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๓ 

 

บทที ่๒ เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง ๑๖ 
 ๒.๑ แนวคิดเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม ๑๖ 

๒.๑.๑ ความหมายของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๑๖ 
๒.๑.๒ มนุษย์กบัปัญหาส่ิงแวดล้อม ๑๗ 

 ๒.๒ แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ และสัตว์ป่า) ๑๙ 
 ๒.๒.๑ แนวคิด และความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๙ 



 ญ 

 ๒.๓ แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ๒๔ 
๒.๓.๑ ความหมายของป่าไม้ และสัตว์ป่า  ๒๔ 
๒.๓.๒ ประเภทของสัตว์ป่า ๒๕ 
๒.๓.๓ คุณค่าของสัตว์ป่า   ๒๗ 
๒.๓.๔ การจัดการ และการอนุรักษ์ป่าไม้เพ่ือเป็นทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์ป่า  ๒๙ 
๒.๓.๕ ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า    ๓๑ 
๒.๓.๖ วิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่า ๓๒ 
๒.๓.๗ ประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่า ๓๔ 

 ๒.๔ หลกัค าสอนส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ และสัตว์ป่า)       ๓๗ 
๒.๔.๑ ศรัทธา ๓๗ 
๒.๔.๒ เมตตา ๔๑ 
๒.๔.๓ กรุณา ๔๔ 
๒.๔.๔ มัตตัญญุตา ๔๘ 
๒.๔.๕ กตัญญูกตเวทติา ๕๕ 
๒.๔.๖ ปัญญา ๕๘ 
๒.๔.๗ ป่าไม้ในพระพุทธศาสนา ๖๑ 
๒.๔.๘ แนวคิดเกีย่วกบัพุทธประเพณเีพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ๗๐ 
๒.๔.๙ แนวคิดในการแก้วกิฤติธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๗๑ 

 ๒.๕ สภาพพืน้ทีท่ี่ท าการวจัิย ๗๒ 
๒.๕.๑ ประวตัิโดยสังเขป อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด ๗๒ 
๒.๕.๒ ประวตัิความเป็นมาของ วดับ้านกู่พระโกนา ต.สระคู  

   อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ ๗๕ 
๒.๕.๓ แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน ๗๗ 
๒.๕.๔ สภาพสัตว์ป่า (ลงิแสม) ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา  
             อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ ๘๓ 

 ๒.๖ งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง ๘๖ 
๒.๔.๑ งานวจัิยภายในประเทศ ๘๖ 
๒.๔.๒ งานวจัิยต่างประเทศ ๙๖ 

 ๒.๗ สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย ๙๗ 



 ฎ 

บทที ่๓ วธิีการด าเนินการวจิัย ๑๑๔ 
  ๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๑๔ 
  ๓.๒ เทคนิควธีิการสุ่มตัวอย่าง ๑๑๕ 
  ๓.๓ กรอบแนวคิดและการก าหนดตัวแปร    ๑๑๖ 
  ๓.๔ ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย   ๑๑๘ 
  ๓.๕ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   ๑๑๘ 
  ๓.๖ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย  ๑๑๙ 
  ๓.๗ วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล ๑๒๐ 
  ๓.๘ การวดัค่าตัวแปร ๑๒๑ 
  ๓.๙ การวเิคราะห์ข้อมูล ๑๒๑ 
  ๓.๑๐ สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๒๒ 
 

บทที ่๔ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล ๑๒๖ 
๔.๑ สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ๑๒๖ 
๔.๒ ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล ๑๒๗ 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๘ 

ตอนที ่๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ๑๒๘ 
ตอนที ่๒ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคยได้รับและไม่เคยได้รับทราบ

ข่าวสารการอนุรักษ์ และการเคยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วัดบ้านกู่พระ
โกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๓๔ 

ตอนที ่๓ ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาของชุมชนรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๓๕ 

ตอนที ่๔ เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าตาม
แนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ ตามตัวแปรอสิระ 

๑๔๖ 

 

 

 

 



 ฏ 

ตอนที ่๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชุนบริเวณ
รอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๕๘ 

 

บทที ่๕ สรุปผลการวจิัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๖๓ 
๕.๑ สรุปผลการวจัิย ๑๖๔ 
๕.๒ การอภิปรายผล ๑๖๘ 
 ๕.๓ องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวจัิย ๑๗๙ 
 ๕.๔ ข้อเสนอแนะ ๒๐๗ 

 ๕.๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๐๗ 
 ๕.๖.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย ๒๑๐ 
 

บรรณานุกรม ๒๑๒ 
 

ภาคผนวก ๒๑๙ 

ภาคผนวก ก รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวจัิย ๒๒๐ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอบคุณผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย ๒๒๒ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล ๒๓๓ 
ภาคผนวก ง แบบสอบถาม ๒๕๕ 
ภาคผนวก จ สภาพป่าและฝูงลิง บริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 
๒๖๕ 

 

ประวตัิผู้วจิัย ๒๗๒ 
 



สารบัญค าย่อ 
 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๓๘ และคมัภีร์อรรถกถาฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้ช่ือย่อของคัมภีร์
พระไตรปิฎก และคมัภีร์อรรถกถาไวใ้นเชิงอรรถของวิทยานิพนธ์น้ี ซ่ึงช่ือยอ่ของคมัภีร์เหล่านั้น มี
ค าเตม็ ดงัต่อไปน้ี 
 ค าย่อ             ค าเต็ม 
 พระวนัิยปิฎก  

ว.ิมหา.    วนิยปิฏก มหาวภิงฺค 
ว.ิจู.    วนิยปิฏก จูฬวคฺค  

 พระสุตตันปิฎก 
ที.สี.    สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
ที.ม.    สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
ที.ปา.    สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
ม.มู.    สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
ม.อุ.    สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
ส .ส.    สุตฺตนฺตปิฏก สงฺยตฺุตนิกาย สคาถวคฺค 
ส .สฬา.    สุตฺตนฺตปิฏก สงฺยตฺุตนิกาย สฬายตนวคฺค 
ส.นิ.    สุตฺตนฺตปิฏก สงฺยตฺุตนิกาย นิทานวคฺค 
ส .ม.    สุตฺตนฺตปิฏก สงฺยตฺุตนิกาย มหาวารวคฺค 
องฺ.ทุก.    สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต 
องฺ.ติก.    สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
องฺ.สตฺตก.    สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
องฺ.ทสก.    สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
ข.ุข.ุ    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ขทฺุทกปา  
ข.ุธ.    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท 
ข.ุว.ิ    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย วมิานวตฺถุ 
ข.ุเปต.    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย เปตวตฺถุ 
ข.ุชา.    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ชาตก 
ข.ุม.    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย มหานิเทส 



 ซ 

ข.ุปฏิ.    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 
ข.ุอป.    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อปทาน 

 พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.ว.ิ    อภิธมฺมปิฎก วภิงฺค 

อรรถกถา 
ม.อุ.อ.     มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี อุปริปณฺณาสกฏ

กถา ปกรณวเิสส 

วสุิทฺธิ.    วสุิทธิมรรค 
ส าหรับอา้งตวัเลขท่ีอยูห่ลงัช่ือคมัภีร์มี ๒ แบบ คือ 
๑. แบบเลข ๓ ตอน ส าหรับอา้งพระไตรปิฏก คือ เล่มที่/ขอ้ท่ี/หน้าที่ ตวัอย่างเช่น ที.ปา. 

๑๐/๑๘๔/๒๒๕. หมายถึง ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค เล่มท่ี ๑๐ /ขอ้ท่ี ๑๘๔ /หน้าท่ี ๒๒๕. 
๒. แบบเลข ๒ ตอน ส าหรับอา้งอรรถกถาฎีกาและอนุฎีกา คือ เล่มท่ี/หน้าท่ี ตวัอย่างเช่น 

ม.อุ.อ. ๒/๓๐๗. หมายถึง มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี อุปริปณฺณาสกฏ กถา เล่มที่ ๒ หน้าท่ี 
๓๐๗. 



สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที ่๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ๑๒๘ 
ตารางที ่๔.๒ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ

ทางสังคม 
๑๒๙ 

ตารางที ่๔.๓ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 

๑๓๐ 

ตารางที ่๔.๔ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนปีที่
อยู่อาศัยในชุมชน 

๑๓๐ 

ตารางที ่๔.๕ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะการ
ถือครองทีด่ิน 

๑๓๑ 

ตารางที ่๔.๖ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา ๑๓๑ 
ตารางที ่๔.๗ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั ๑๓๒ 
ตารางที ่๔.๘ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ของ

ครัวเรือนในรอบปีทีผ่่านมา 
๑๓๓ 

ตารางที ่๔.๙ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามนับถือศาสนา ๑๓๓ 
ตารางที ่๔.๑๐ แสดงจ านวนและร้อยละการเคยได้รับและไม่เคยได้รับทราบข่าวสารการ

อนุรักษ์ และการเคยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอด็ 

๑๓๔ 

ตารางที ่๔.๑๑ ความคิดเห็นเร่ือง ความศรัทธา จากค าสอนในทางพระพุทธศาสนาในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษา
เฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๓๕ 

ตารางที ่๔.๑๒ ความคิดเห็นเร่ือง ความเมตตาต่อสัตว์ป่า ที่อาศัยอยู่ในป่าไม้รอบๆบริเวณ
วดับ้านกู่พระโกนาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณ
รอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๓๖ 

 



 ฑ 

ตารางที ่๔.๑๓ ความคิดเห็นเร่ือง ความกรุณา ต่อสัตว์ป่า ที่อาศัยอยู่ในป่าไม้บริเวณรอบ ๆ วัด 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโก
นา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๓๘ 

ตารางที ่๔.๑๔ ความคิดเห็นเร่ือง มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธ ศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระ
โกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๔๐ 

ตารางที ่๔.๑๕ ความคิดเห็นเร่ืองความกตัญญูกตเวทิตา ที่มีต่อป่าไม้บริเวณรอบ ๆ วัดกู่พระ
โกนาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
: ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระ
โกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๔๒ 

ตารางที ่๔.๑๖ ปัญญา คือ แนวคิดที่จะเสนอแนะโดยน าหลักธรรม มาใช้ในการอนุรักษ์ป่า
ไม้และสัตว์ป่า ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณ
รอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๔๔ 

ตารางที ่๔.๑๗ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ 
และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระ โกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอด็ จ าแนกตามเพศ 

๑๔๕ 

ตารางที ่๔.๑๘ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ 
และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระ โกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอด็ จ าแนกตามเพศ 

๑๔๘ 

ตารางที ่๔.๑๙ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ 
และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระ โกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอด็ จ าแนกตามสมาชิกในครัวเรือน 

๑๕๐ 

 

 



 ฒ 

ตารางที ่๔.๒๐ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มี ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
อนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตามรายได้ครัวเรือนในรอบปีทีผ่่านมา 

๑๕๒ 

ตารางที ่๔.๒๑ แสดงการเปรียบเทียบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตาม
แนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า
บริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ าแนกตามการรับทราบข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๕๕ 

ตารางที ่๔.๒๒ แสดงการเปรียบเทียบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตาม
แนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า
บริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ าแนกตามการเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา 

๑๕๖ 

ตารางที ่๔.๒๓ แสดงจ านวนความถี่ของปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
และสัตว์ป่าตามแนวทางพระพุทธศาสนาของชุมชุนบริเวณรอบ ๆ วัด
บ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๕๘ 

ตารางที ่๔.๒๔ แสดงจ านวนความถี่ของข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวทางพระพุทธศาสนาของชุมชุนบริเวณรอบ ๆ 
วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

๑๖๐ 

ตารางที ่๕.๑ แสดงคะแนนค่าเฉลีย่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ๑๘๐ 
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สารบัญภาพ 
  หน้า 
ตารางที ่ ๒.๑ สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๑๓ 
ตารางที ่ ๕.๑ MGCL. CW MODEL ๑๘๑ 

 
 
 



 ก 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าวัดกู่  พระโกนา อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

ช่ือนักศึกษา : ยงสยาม  สนามพล 
สาขาวชิา : พุทธศาสน์ศึกษา 
คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ 
ประธานกรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล  หัวเมืองแก้ว 
อาจารย์ทีป่รึกษา : รองศาสตราจารย์ชัยวฒัน์  อัตพฒัน์ 
กรรมการ 
ปีการศึกษา 

: 
: 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทิยา  ศักยาภินันท์ 
๒๕๕๒ 

 

 

บทคดัย่อ 
 

 ดุษฎี นิพนธ์ฉบับน้ี  มีว ัตถุประสงค์ ดังน้ี  ๑) เพื่ อศึกษาความคิดเห็นต่อการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดักู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดักู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตาม
ตัวแปรอิสระ และ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหา และแนวทางพัฒนา การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีหาไดโ้ดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
จ านวนตวัอย่างทั้งหมด ๓๗๐ ตวัอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีอยู่ในหมู่บา้นรอบ ๆ 
บริเวณวดั ใชส้ถิติการบรรยาย คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ อนุมาน 
คือ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) น ามา
วเิคราะห์และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์  

ผลการวจัิยพบว่า  
กลุ่มเตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ ๖๘.๔ เป็นชาย ร้อยละ ๓๑.๖ เป็นหญิง มีสถานภาพทาง

สังคมเป็นราษฎรทัว่ไป จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยูใ่นระหวา่ง ๔-๖ 
คน และไดม้าตั้งถ่ินฐานอยูใ่นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นปัจจุบนั เป็นระยะเวลาเกินกวา่ ๒๐ ปี อาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลกั รายได้ของครัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมาอยู่ระหว่าง ๗๕๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วน



 ข 

ใหญ่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา 
เคยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์า และเคยไดเ้ขา้ร่วมด าเนินการในกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ซ่ึงความคิดเห็นต่อการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนา
ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงไดจ้  าแนกความ
คิดเห็นออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ด้านความศรัทธา ด้านความเมตตา ด้านความกรุณา ด้านความ
มตัตญัญุตา ดา้นความกตญัญู และดา้นปัญญา พบวา่ ทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

จากการทดสอบขอ้สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อความแตกต่างของ
ระดับความคิดเห็นทั้ ง ๖ ด้าน พบว่า เพศ ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโก
นา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในดา้นความกรุณาแตกต่างกนั จ านวนสมาชิกในครัวเรือน
ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นด้าน ความกรุณา และมตัตญัญุตาแตกต่างกนั ระดับการศึกษา
ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นความเมตตา และมตัตญัญุตาแตกต่างกนั อาชีพหลกั ต่างกนัมี
ผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นศรัทธา ความเมตตา ความกรุณา มตัตญัญุตา ความกตญัญู และปัญญา
แตกต่างกนั รายไดต่้างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นความเมตตา ความกรุณา มตัตญัญุตา และ
ความกตญัญูแตกต่างกนั การรับทราบข่าวสารการอนุรักษ์ ต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้น
มตัตญัญุตาแตกต่างกนั การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นดา้นความ
กตญัญู แตกต่างกนั 
 จากขอ้เสนอแนะของราษฎรเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางพฒันา พบว่า  ปัญหาส่วนใหญ่
ราษฎรไม่ช่วยกนัดูแลป่า ป่าถูกท าลาย คนลกัลอบตดัตน้ไม ้และการลกัลอบฆ่าสัตว ์รองลงมา คือ 
การทิ้งขยะไม่ถูกท่ีเน่ืองมาจากการให้อาหารสัตว ์และสัตวข์าดแคลนอาหารจนล้มตาย ไร้ท่ีอยู ่
เพราะถูกตามล่า ท าร้ายกนัเองและเกิดโรคระบาด ส่วนแนวทางแกปั้ญหานั้น ไดรั้บขอ้เสนอแนะวา่
ใหทุ้กคนอยูอ่ยา่งพึ่งพากนั มีหลกัธรรมคือ ศีลหา้ ใหมี้เมตตา กรุณา ความศรัทธา สมาธิ ขนัติ มุทิตา 
มีสติปัญญา มีพรหมวิหารส่ี การให้ทาน มีมตัตญัญุตา มีจริยธรรม มีหิริโอตปัปะ มีความซ่ือสัตยต่์อ
กนั ไม่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิตและไม่ตดัตน้ไม ้นอกจากนั้นให้ช่วยกนัสอดส่องดูแลป่า โดยการปลูกตน้ไม้
เพิ่ม โดยเฉพาะตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีมีผลเป็นอาหารของสัตว ์ควรเพิ่มพื้นท่ีป่า ควรหาอาหารและท่ีอยู่
อาศยัให้เพียงพอ และไม่ควรเผาขยะ ไม่ควรทิ้งขยะในท่ีห้ามทิ้ง และช่วยกนัดูแลความสะอาด ดว้ย
การดูแลป่าไมแ้ละสัตวป่์า  

องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีสรุปไดว้า่ การเช่ืออย่างเขา้ใจเพื่อให้อยู่อยา่งพอเพียงและรัก
ในคุณค่า เป็นองค์ความรู้ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนว
พระพุทธศาสนา เรียกวา่ ระบบธรรมนิเวศ สรุปเป็นโมเดลได ้คือ MGCL.CW MODEL 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were 1) to study opinions of the communities around Wat 
Bankuphrakona of Suvannaphum District in Roi-Et Province on the forest and wildlife 
conservation according to Buddhism, 2) to compare the opinions of the communities on the forest 
and wildlife conservation, and 3) to study problems and guidelines to improving the natural 
resource conservation according to Buddhism.  The study data came from questionnaires 
answered by 370 samples, living in the vicinity of Bankuphrakona temple, specifically 
randomized by Taro Yamane’s formula. Descriptive statistics used in the study consisted of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics are T-Test and One-
Way ANOVA. The data were analyzed and processed by computerized system.  
 The results of research were found as follows: 
 68.4% of the samples were men and 31.6% were women.  They were the community 
members having 4-6 people in each of the families. They have settled down there for more than 
20 years by living on farming. Their average income was 75,001-100,000 baht a year. Most of 
them participated in activities in natural resource conservation in the adjacent area of Wat 
Bankuphrakona, were informed on forest and wildlife conservation, and attended the Buddhist 
activities. 
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 The opinions on the forest and wildlife conservation according to Buddhism were 
separated into 6 aspects; confidence, compassion, loving kindness, moderation, gratefulness, and 
wisdom. All aspects of the opinions were resulted in the maximum level.  But in details it showed 
that gender had an impact on the different level of opinions on the natural resource conservation 
in the aspect of kindness. Numbers of family members and educational levels had an impact on 
the different level of opinions in kindness and moderation. Different major means of living 
resulted in the different level of Confidence, mercy, kindness, moderation, and gratefulness. The 
different acknowledgement of conservation information resulted in the different level of opinions 
in moderation. The different participation in religious activities had an impact on the different 
level of opinions in the aspect of gratefulness. 

The body of knowledge gaining from this research can be summarized in the passages 
thai “understandingly confidence in order to live sufficiency and love in value”. It is the body of 
knowledge for forest and wildlife conservation according to Buddhism, called Dhamma Global 
Peace Effect. It is also summed up as MGCL.CW MODEL 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด” น้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีก็เพราะไดรั้บความเมตตาอนุเคราะห์จากกลุ่มบุคคล และบุคคล
หลายท่าน ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า และให้ก าลงัใจดว้ยดีตลอดมา ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณ
ต่อทุกท่าน ทุกฝ่าย คือ 
 ขอกราบขอบพระคุณพระเทพปริยติัวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั และ
พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีได้ให้
โอกาสผูว้จิยัมาศึกษา ณ สถาบนัแห่งน้ีและให้ความรู้แก่ผูว้จิยัจนส าเร็จการศึกษาดว้ยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.วุฒิพล หัวเมืองแกว้ ประธานคณะกรรมการท่ีได้
ให้ความอนุเคราะห์ในการรับเป็นประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี พร้อมทั้งเมตตาให้
ค  าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จไดด้้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ชยัวฒัน์ 
อตัพฒัน์ท่ีไดใ้ห้ความเมตตาอนุเคราะห์รับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.วิทยา ศกัยาภินนัท์ ท่ีรับเป็นกรรมการ และขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิญ รักสัตย ์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และประธานสาขาพุทธศาสน์ศึกษา ระดบัดุษฎีบณัฑิต ของ
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีให้ความเมตตา อนุเคราะห์คอยแนะน าแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ข ในส่วนท่ีบกพร่องของวิทยานิพนธ์ จนท าใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิผู ้พิจารณาแบบสอบถามในการเขียน
วิทยานิพนธ์ จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัสสี ประสม
สินธ์ ภาควิชาการจดัการป่าไม ้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พยตัติพล ณรงคะชวนะ ภาควิชาวิศวกรรม
ป่าไม ้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รอง
ลาภ สุขมาสรวง ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก ผูอ้  านวยการ
ศูนยว์ิจยัป่าไม ้รองศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ ภทัรธรรม ภาควิชาการจดัการป่าไม ้รองศาสตราจารย ์
ดร.ธีระ วีณิน ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวงั ขนัตยานุวงศ์ ภาควิชาวน
ผลิตภณัฑ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ สุขสอาด ภาควิชาการจดัการป่าไม้ รองศาสตราจารย์ ดร.
วลัลภ อารีรบ ภาควชิาพฤษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ขอขอบคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ด ารง พิพัฒนวฒันากุล ดร. เสนห์  เดชวงศ์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ กฎอินทร์ อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สมศกัด์ิ  
สุขวงศ์  อดีตผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนฯ  คุณวินัย ทรัพยรุ่์งเรือง  นายกสมาคม
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ศิษยเ์ก่าวนศาสตร์ ดร. ด ารง ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร์  ดร. จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รองคณบดี
คณะวนศาสตร์ รองศาสตรจารย ์  ดร. ชยัชาญ  วงคส์ามญั  คณะเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ดร. 
ธีรัตม์  แสงแก้วรองศาสตราจารย ์คุณจินตนา  เลิศรัตนอนุรักษ์ และคุณกญัญภา สถาพร นักวิจยั 
งานบริการการศึกษา ส านกังานเลขานุการคณะวนศาสตร์  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์และ
เอ้ือเฟ้ือขอ้มูล 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนพฒันามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีไดอ้นุเคราะห์
ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ขอกราบขอบพระคุณเจา้คณะอ าเภอสุวรรณภูมิ นายอ าเภอ
สุวรรณภูมิ นายเลิศ ปราสาน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ๑๒ บา้นกู่ นายประสาน ปราสาน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 
๑๔ บา้นหนองหวา้ นายประหลาด อคัรศรี ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ๒๑ บา้นกู่น้อยพฒันา ท่ีอ านวยความ
สะดวกด้านพื้นท่ีในการวิจยั คุณไพบูลย ์จนัทร์หนองสรวง คุณสอน ผิวสะอาด ท่ีเป็นผูช้ี้น าทาง 
ขอขอบคุณคณาญาติ และผูท่ี้มิไดเ้อ่ยนามท่ีให้ก าลงัใจ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยม์หาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัยท่ีได้อบรมสั่งสอนธรรมะ แก่ผู ้วิจ ัยตลอดมา ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีไดอ้นุเคราะห์ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ อยา่ง
ดี ขอขอบคุณ ดร.คงชิต ชินสิญจน์  เพื่อนนักศึกษาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นท่ี  ๑ ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะท่ีได้ให้ค  าแนะน ารายละเอียดเพิ่มเติมในการท า
วทิยานิพนธ์คร้ังน้ี รวมทั้งเพื่อน ๆ นกัศึกษาทุกท่านท่ีไดใ้หก้ าลงัใจดว้ยดีตลอดมา  
 ขอขอบคุณ คุณพรวภิา สนามพล คุณ อิสระ สนามพล ท่ีให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจน
เป็นก าลงัใจ และปรารถนาดีมาโดยตลอด  
 คุณงามความดีและประโยชน์อนัเกิดจากวทิยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้จิยัขอใชเ้ป็นเคร่ืองสักการบูชา
แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สังฆราชองค์ท่ี ๑๙ ของ
ประเทศไทยในฐานะเป็นพระอุปัชฌาย ์หลวงพ่อชม อดีตเจา้อาวาสวดับา้นกู่พระโกนา พระครูธรรมา
นุยุต (หลวงพ่อเคน) วดัใตว้ิไลธรรม อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ผูมี้อุปการคุณ และหลวงพ่อกอง เจา้
อาวาสวดับ้านกู่พระโกนาองค์ปัจจุบนั ขอบูชาแด่พระรัตนตรัย และพระคุณของมารดา บิดา ผูใ้ห้
ก าเนิด ตลอดจนบูชาพระคุณของครูอาจารยท่ี์ประสิทธ์ิประสาทความรู้ท่ีมีคุณค่ายิ่ง ขอแผคุ่ณความดี
แก่อริยชน เพื่อนมนุษยแ์ละสรรพสัตวทุ์กรูปทุกนาม เทอญ 
 

                      ยงสยาม  สนามพล 



 

บทที ่๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประการ

หน่ึง คือ การท่ีมนุษยแ์สวงหาการเป็นนายเหนือธรรมชาติ ในสังคมอุตสาหกรรมไดรั้บการพฒันา
ไปตามแนวทางมิจฉาทิฏฐิท่ีวา่ มนุษยต์อ้งอยูเ่หนือธรรมชาติและท าให้ธรรมชาติสยบเป็นทาสรับใช้
ความพึงพอใจสนองความทะยานอยากของมนุษย์ มิจฉาทิฏฐิเช่นน้ี เป็นเบ้าหลอมให้มนุษย์มี
ทศันคติท่าทีท่ีรุนแรงต่อธรรมชาติ ในจุดน้ี พระพุทธศาสนาสามารถมีบทบาทช่วยเปล่ียนแปลงโลก
ทศัน์ทางนิเวศวิทยาได้ พระพุทธศาสนาสามารถเสนอหลกัค าสอนมากมายท่ีช่วยสนบัสนุนการอยู่
ร่วมกันแบบกลมกลืนและอย่างสันติระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติทั้ งมวล ตรงจุดน้ี เองท่ี
พระพุทธศาสนาอยูใ่นสถานะท่ีแข็งแกร่งท่ีจะช่วยท าให้ทศันของมนุษยท่ี์มีต่อธรรมชาติทั้งมวลให้
กวา้งขวางยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขอ้เท็จจริงท่ีวา่ พระพุทธเจา้ไดส้อนสาวกให้มีทศันะต่อเพื่อนร่วม
โลก ต่อธรรมชาติ และความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัท่ีเป็นเชิงนิเวศวิทยา มุมมองเชิงพุทธท่ีหย ัง่เห็นส่ิง
ทั้งปวงอาศยักนัเกิดข้ึน (อิทปัปัจจยตา) เป็นส่ิงสนบัสนุนใหมี้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม๑  

การท่ีมนุษยมี์ทศันะต่อธรรมชาติวา่ตอ้งเป็นนายเหนือธรรมชาติ ตามแนวทางของศาสนา
ยิว ศาสนาคริสต ์ปรัชญากรีกและปรัชญาสมยัใหม่ ท าให้ธรรมชาติกลายเป็นทาสมนุษยซ่ึ์งไม่มีค่า
ในตวัเองถา้ธรรมชาตินั้นไม่ถูกน ามารับใชม้นุษยแ์ละมนุษยมี์สิทธ์ิครอบครองเพื่อพิชิตธรรมชาติได้
อย่างเสรี เช่น สัตวจ์ะไร้ค่าถ้าไม่น ามาเป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์หรือ การกล่าวว่าฆ่าสัตวไ์ม่บาป
เพราะสัตวไ์ม่มีความรู้สึกเหมือนมนุษย ์ในท านองเดียวกนัทั้งพืชและธรรมชาติต่างๆก็ไม่มีค่าใน
ตวัเอง น่ีคือความคิดทางตะวนัตกยุคระบบความเช่ือดั้งเดิมของมนุษยท่ี์นบัถือเทพเจา้ประจ าถ่ินและ
ประจ าเผา่ของตน โดยถือวา่พระเจา้คือพระราชา แต่ละองคมี์เขตอ านาจและราษฎรในสังกดัของตน 
รากฐานความคิดเหล่าน้ีมีมาตั้งแต่สมยัเมโสโปเตเมีย๒  
                                                 

๑ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), โลกทัศน์ชำวพุทธ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘), หนา้ ๒๒๓. 

๒ธนู แกว้โอภาส, ประวัติศำสตร์และอำรยธรรมสำกล, (กรุงเทพมหานคร : พี.ที.มีเดีย มาร์
เก็ตต้ิง, ๒๕๓๐), หนา้ ๖๔.  



 
 

๒ 

นอกจากน้ียคุกรีกโบราณความคิดแบบน้ีไดข้ยายยาวมาถึงยุคปรัชญากรีก จากยคุแรกจนถึง
ยุครุ่งเรืองกล่าวคือ ยุคของธาเลส แห่งไมเลตุส ชาวไอโอเนีย มีชีวิตอยู่ระหว่างช่วง ๖๒๔-๖๐๐ ปี
ก่อนคริสต์กาล ความคิดเป็นนายเหนือธรรมชาติน้ีไดโ้ยงยาวมาถึงสมยันกัเทววิทยาศาสนาคริสต์
สมยัท่ีนบัถือพระเจา้องคเ์ดียว มาถึงยุคนกัปรัชญาคาทอลิก โทมสั อไควนสั ค.ศ. ๑๒๒๕-๑๒๗๔ 
จนถึงยุคก าเนิดและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ค.ศ. ๑๒๑๔-๑๒๙๔ เร่ือยมาจนถึง 
ศตวรรษท่ี ๑๕ ยุคปรัชญาสมยักลาง ตั้งแต่เดส์คาร์ตส์จนถึง อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ท่ีไดอ้ธิบายทฤษฎี
สัมพนัธภาพแห่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

แนวความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไปของมนุษย์ท่ีมีต่อโลกและจกัรวาลคร้ังส าคัญของโลก
ตะวนัตกก็คือ การท่ีมนุษยม์องโลกและจกัรวาลซ่ึงเป็นระบบกลไกอนัหน่ึงแทนการเป็นพระเจา้องค์
หน่ึง และมองธรรมชาติเป็นโลกของวตัถุท่ีถูกควบคุมดว้ยกฎอันคงท่ีแทนการเป็นหน่วยของชีวิต 
นบัเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่เพราะการลดคุณค่าท่ีมนุษยเ์คยให้ต่อธรรมชาติ และแยกความเป็น
มนุษยอ์อกจากโลกของวตัถุ มนุษยไ์ด้กลายเป็นตวัแทนของพระเจา้ไปโดยปริยาย มนุษยจึ์งไม่มี
ความเกรงกลวัท่ีจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ มนุษยแ์สวงหาประโยชน์จากธรรมชาติแทนการ
แสวงหาความประสงค์ของพระเจา้ มนุษยท์  าการทดลองเฆ่ียนตีลงโทษธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติ
เปิดเผยส่ิงท่ีพระเจา้ใหแ้ก่มนุษยอ์อกมา๓  

การเปล่ียนแปลงทศันะของมนุษยต่์อชีวิตและธรรมชาติในโลกตะวนัออกนั้นเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากแรงกระทบของอารยะธรรมตะวนัตกเป็นส าคญั โดยไดก้ระท าให้ทศันะต่อชีวติในโลก
ตะวนัออกท่ีเคยเห็นวา่ชีวติเป็นทุกขไ์ดเ้ปล่ียนไป โดยเห็นวา่ชีวติไม่ใช่ทุกขเ์สมอไป ปัญหาทั้งหลาย
แกไ้ขไดโ้ดยการเพิ่มพูนการใชเ้ทคโนโลย ีการเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มประโยชน์ต่อหน่วยการผลิต
จะน าชีวิตใหดี้ข้ึน และดีข้ึนอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นผลใหจุ้ดสุดยอดของมนุษยท่ี์จะละ ลด ปล่อยวาง
นั้นไดเ้ปล่ียนไปสู่การมีชีวิตอยู่อยา่งสะดวกสบาย และแทนท่ีมนุษยจ์ะแสวงหาสัจธรรม มนุษยไ์ด้
แสวงหาทรัพยสิ์นเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย และส่งผลเอ้ืออ านวยให้มนุษยบ์ริโภคสินคา้
อย่างไม่จ  ากดั นอกจากน้ียงัหันไปพึ่ งพาเทคโนโลยีและวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
มากกว่าท่ีจะใช้ชีวิตแบบเดิม ซ่ึงทั้ งหมดท่ีกล่าวมานั้นคือแรงกระตุ้น แรงสนับสนุนให้มนุษย์
แสวงหาความสะดวกสบายโดยหันไปท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตวป่์า โดยแสวงหามาเป็น
เจา้ของ นอกจากนั้นยงักระตุน้ให้มนุษยเ์กิดความโลภมาก โดยท าการกกัตุนทรัพยากรธรรมชาติป่า
ไมแ้ละสัตวป่์า จนเกิดการสูญเสียป่าไมแ้ละสัตวป่์าในประเทศไทย ท าให้สัตวป่์าและพรรณไมป่้า

                                                 
๓ผศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน , พุทธศำสนำกับ ส่ิงแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕), หนา้ ๗. 



 
 

๓ 

หลายชนิดสูญหายไปจากระบบความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในประเทศไทยท่ีเคยมีมาในอดีต 
 หนงัสือ Encyclopedia Britannica เขียนไวว้า่ แต่ก่อนน้ีวิทยาศาสตร์ในตะวนัออกเจริญกวา่
ตะวนัตก แต่ดว้ยแนวความคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ (The conquest of nature) จึงท าใหว้ทิยาศาสตร์ใน
ประเทศตะวนัตกเจริญล ้าหนา้ตะวนัออกมาได ้อนัน้ีเป็นฐานความคิดในการพฒันาวิทยาศาสตร์ ซ่ึง
ก็มาจากค าสอนทางศาสนาและความคิดทางปรัชญาทางตะวนัตกเอง การท่ีวิทยาศาสตร์พฒันามา
แบบน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงการครอบง าดว้ยอิทธิพลความคิดเก่า ท่ีมาจากสายมนุษยศาสตร์  

ในโลกสมยัน้ี คนนิยมวิทยาศาสตร์มาก ท าใหว้ิชาทางดา้นมนุษยศาสตร์อบัแสงไป แต่ดูไป
ดูมาไม่ใช่วิทยาศาสตร์อยู่เหนือมนุษยศาสตร์ ท่ีจริงมนุษยศาสตร์น้ีแหละ มีอิทธิพลอยู่เบ้ืองหลงั
วทิยาศาสตร์ เป็นตวัท่ีหนัเหน าทางวทิยาศาสตร์ดว้ยซ ้ า”๔  

ประเทศไทยยงัไดรั้บอิทธิพลความคิดแบบวทิยาศาสตร์ ซ่ึงยงัยดึครองแนวคิดคนส่วนใหญ่
บนโลกปัจจุบนั๕ ซ่ึงคิดวา่มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง (Anthropocentric) เป็นทศันะท่ีมนุษยถู์กสร้างข้ึนมา
เพื่อครอบครองธรรมชาติ มองมนุษยเ์ป็นนายธรรมชาติ ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมารับใช้มนุษย ์
อ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย ์ท าให้สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปเส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว เพราะ
เป็นการท าลายความสมดุลทางธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม จนในปีศตวรรษท่ี ๒๐ น้ี ไดต้ระหนกัแลว้ว่า
การพฒันาเช่นนั้นเป็นการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืน และยงัก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากมาย และการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแบบน้ียากท่ีจะประสบความส าเร็จ ถา้หากมนุษยไ์ม่เปล่ียนท่าทีแบบใหม่๖  

การบุกรุกป่าตดัตน้ไม ้ล่าสัตว ์ในประเทศไทยเกิดข้ึนทุกท่ีท่ีมีป่าไมแ้ละสัตวป่์า ถึงแมว้่า
หน่วยงานของทางราชการโดยเฉพาะกรมป่าไม ้จะมีกฎหมายห้ามตดัตน้ไม ้มีกฎหมายห้ามล่าสัตว์
ป่าแต่กฎหมายนั้น ๆ มิไดเ้ป็นท่ีเกรงกลวัของกลุ่มคนท่ีจอ้งจะลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าไมแ้ละสัตวป่์า
ท าให้ป่าไมแ้ละสัตวป่์าลดลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยของเราไดสู้ญเสียป่าไปมากมายเหลือเกิน 
ยอ้นหลงัไปเม่ือปี พ.ศ.๒๕๐๔ ยงัมีป่ามากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต ์พอถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ในช่วงเวลา
เพียงไม่ก่ีปี แค่ ๒๔ ปี ป่าหมดไปถึงคร่ึงต่อคร่ึง นบัวา่หมดไปอยา่งรวดเร็ว และการท าลายป่าก็ยงัมี
อยูต่ลอดเวลาโดยกลุ่มคนต่าง ๆ เรียกวา่มีการท าลายในหลายระดบั จากหลายกลุ่มชน ซ่ึงในท่ีน้ีคง
จะไม่ขอเอ่ยถึงว่าใครบา้งเป็นผูท้  าลายป่า แต่ผลก็คือป่าของเราลดนอ้ยลงไปเร่ือย ๆ รวมความก็คือ
วา่ตามสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี คนไทยเรากบัป่าไม่ค่อยจะเก้ือกูลต่อกนัเท่าท่ีควร ถา้เราเก้ือกูล

                                                 
๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุ.โต), คนไทยกับป่ำ, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัเคล็ดไทย จ ากดั, 

๒๕๓๗), หนา้ ๒๕.  
๕ผศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน, พุทธศำสนำกบัส่ิงแวดล้อม, อา้งแลว้, หนา้ ๑. 
๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๘๓. 



 
 

๔ 

ต่อป่า ป่าคงจะไม่หมดไปอยา่งน้ี อนัน้ีก็ท  าให้เป็นท่ีน่าสงสัยวา่ คนไทยเราน้ีมีความสัมพนัธ์กบัป่า
กนัอยา่งไร จึงท าใหป่้าตอ้งหมดไป๗  

ในยุคปัจจุบนัการตดัไมท้  าลายป่าและการล่าสัตว์ท  าได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน เพราะมี
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือพิชิตธรรมชาติ ในท่าทีของมนุษยต่์อธรรมชาตินั้น 
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีเหมือนกนั ประวติัการคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีของมนุษย ์
โดยเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคญัของอารยะธรรมของมนุษย์ด้วย มนุษยเ์จริญผ่านยุคต่าง ๆ โดยมี
ลกัษณะการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั คือ เขาแบ่งประวติัอารยะธรรมของมนุษยเ์ป็นระยะ หรือยุค
ต่าง ๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการด าเนินชีวติดว้ยเทคโนโลย ี 

ยุคแรกทีเดียวอาจเรียกว่า ยุคบุพกาล คือก่อนท่ีจะมีอารยธรรม เป็นยุคท่ีมนุษยเ์ท่ียวเก็บ
อาหาร ซ่ึงเป็นพืชพรรณท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และจบัสัตวกิ์น ในยคุน้ีชีวติของมนุษยข้ึ์นอยูก่บั
ธรรมชาติโดยส้ินเชิง เพราะอาหารท่ีเป็นพืชพรรณนั้นข้ึนอยูเ่องตามพื้นดิน มนุษยไ์ปเก็บเอาตามท่ี
มนัเกิดอยูแ่ลว้ สัตวก์็เกิดอยูบ่นทอ้งทุ่งป่าเขาตามธรรมชาติ มนุษยก์็ไปจบัเอามนัมา ยุคน้ีแทบจะไม่
มีเทคโนโลยเีลย นอกจากเคร่ืองมือขั้นตน้เพียงเล็กนอ้ย  

ต่อมามนุษยมี์ความเป็นอยู่เจริญข้ึน ไม่อยากไปหาอาหารไกลๆ ตอ้งการให้อาหารอยู่ในท่ี
อยูข่องตวัเอง หรือใกลท่ี้อยูข่องตวัและใหต้วัเองสามารถก าหนดปริมาณของมนัได ้ตลอดจนมีความ
พร้อมท่ีจะบริโภคในเวลาท่ีตอ้งการ มนุษยก์็ด าเนินชีวิตกา้วหนา้ข้ึนมาก มีการเพาะปลูก มีการเล้ียง
สัตว ์แทนท่ีจะวิง่ไล่ตามสัตวไ์ป ก็เอาสัตวม์าเล้ียงในท่ีของตนเอง ยคุน้ีเรียกวา่ยคุเกษตรกรรม  

ในยุคเกษตรกรรมน้ีมีการพฒันาเทคโนโลยีขั้นตน้ข้ึนมาแลว้ เช่น ในการเพาะปลูก ก็มีการ
คิดท าจอบ ท าเสียมข้ึนมา ในการเล้ียงสัตวก์็มีการท าท่ีใหม้นัอยู ่มนุษยรู้์จกัท าอะไรท่ีเป็นของตนเอง
ข้ึนมา แต่การท าอะไรของมนุษยน้ี์ ก็ต้องเป็นการกระท าโดยกลมกลืนกับธรรมชาติ คือ มนุษย์
จะตอ้งเรียนรู้วิถีของธรรมชาติวา่เป็นอยา่งไร แลว้ท าให้สอดคลอ้งกบัวิถีของธรรมชาตินั้น เช่น จะ
ปลูกพืชก็ตอ้งเลือกชนิดพนัธ์ุท่ีถูกกบัสภาพดินฟ้าอากาศของท้องถ่ิน และตอ้งท าให้เป็นไปตาม
ฤดูกาล ตอ้งรู้วา่หน้าฝนจะมาในเดือนน้ี ฝนมาน ้ ามีแลว้จะตอ้งไถ ตอ้งหว่าน ตอ้งเก็บเก่ียวไปตาม
เวลาท่ีสอดคลอ้งเป็นไปตามธรรมชาติ แมจ้ะรู้จกัท าส่ิงท่ีเป็นของตนเอง แต่ก็ตอ้งท าให้กลมกลืนกบั
ธรรมชาติ เรียกวา่รู้จกัใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติมากข้ึน และมีเทคโนโลยีข้ึนแลว้ แมก้ระนั้นก็ยงัมี
ชีวิตท่ีข้ึนกบัธรรมชาติมาก ความเป็นไปในธรรมชาติท่ีไม่เก้ือกูลย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อ
มนุษยแ์ละสัตวเ์ป็นอยา่งมาก  

ชีวิตในยุคเกษตรกรรมอย่างท่ีกล่าวมานั้นมนุษยย์งัไม่พอใจ จึงคิดหาทางท่ีจะมีชีวิตท่ีดี

                                                 
๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุ.โต), คนไทยกบัป่ำ, อา้งแลว้, หนา้ ๑๑. 
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ยิ่งข้ึนไปอีก ชีวิตท่ีดียิ่งกว่านั้ น คือ ชีวิตท่ีตนเองสามารถก าหนดความเป็นอยู่ มีอ านาจจดัสรร
ความสุขสมบูรณ์ของตวัเองไดม้ากข้ึน เม่ือพยายามด้ินรนสร้างสรรค์ ต่อมามนุษยก์็เจริญข้ึนสู่ยุค
ใหม่อีกยุคหน่ึง คือไดพ้ฒันาเทคโนโลยีระดบักา้วหนา้ข้ึนมา มีเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล ถึงตอนน้ีมนุษย์
ก็สามารถผลิตอาหารผลิตปัจจยัส่ีไดที้ละมาก ๆ ในเวลารวดเร็วข้ึน เขาเรียกยุคน้ีวา่ ยคุอุตสาหกรรม 
 ในยุคอุตสาหกรรมน้ีมนุษยมี์เวลาเหลือวา่งมากข้ึน จึงมีการศึกษาวิทยาการอะไรต่าง ๆ มี
ความรู้ความช านาญพิเศษเฉพาะด้านมากข้ึนไปตามล าดบั เป็นยุคท่ีเทคโนโลยีเจริญอย่างแทจ้ริง 
และมีความกา้วหนา้มาก เม่ือความเจริญแบบน้ีเร่ิมตน้ข้ึนใหม่ ๆ มนุษยมี์ความใฝ่ฝัน มีความหวงัวา่ 
ต่อไปในไม่ช้า โลกน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ มีทุกส่ิงทุกอย่างพร้อมท่ีมนุษย์ตอ้งการ มนุษยจ์ะ
สามารถจดัสรรและจดัการทุกส่ิงทุกอยา่งพร้อมตามท่ีมนุษยต์อ้งการ มนุษยส์ามารถจะจดัการทุกส่ิง
ทุกอยา่งไดต้ามปรารถนา เม่ือเร่ิมยุคอุตสาหกรรมมนุษยมี์ความใฝ่ฝันอย่างน้ี เหมือนกบัมนุษยย์ุค
เทคโนโลยปัีจจุบนัน้ีฝันนัน่เอง  

หลักการส าคญัในการสร้างความเจริญของมนุษยน้ี์ ก็คือ ความใฝ่ฝันว่าจะต้องเอาชนะ
ธรรมชาติ หรือพิชิตธรรมชาติ การท่ีรู้กฎธรรมชาติแลว้น าความรู้นั้นมาใชจ้ดัสรรส่ิงต่าง ๆ เอาชนะ
ธรรมชาติได้ นั่นแหละ คือ การท่ีมนุษย์ประสบความส าเร็จ ส่ิงซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึง
ความกา้วหน้าในการพิชิตธรรมชาติ ก็คือ ความก้าวหน้าของวิทยาการท่ีมีความพิเศษเฉพาะด้าน 
แตกแขนงซอยถ่ีออกไปมากยิ่งข้ึน และเคร่ืองมือพิชิตธรรมชาติท่ีไดผ้ล ก็คือ เทคโนโลยีท่ีซบัซ้อน 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือกล่าวโดยรวม การพยายามเอาชนะธรรมชาติ ความรู้ความช านาญพิเศษ
เฉพาะด้านและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นับว่าเป็นลักษณะพิเศษของยุคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะความพยามของมนุษยใ์นการเอาชนะธรรมชาตินั้นได้แสดงออกในพฤติกรรมต่าง ๆ 
มากมาย จนถึงขั้นท่ีเรียกไดว้า่ เป็นการเบียดเบียนธรรมชาติทีเดียว  

ประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์ดงักล่าวมาขา้งตน้ มีพฒันาการทางสังคมในยุคสมยัท่ี
เรียกว่าพึ่ งพาและพึ่ งพิงเทคโนโลยีเหมือนกันกับชาวโลกท่ีเรียกว่าพฒันาแล้วและก าลังพฒันา
ทั้งหลาย มีความต้องการทางสังคม และ ครอบครัวคล้ายกนั ตอ้งการปัจจยัส่ีในการด าเนินชีวิต
เหมือนกนั ต้องพึ่ งพาอาศยัทรัพยากรธรรมชาติ ในการด ารงชีวิต สัตวป่์า และ ป่าไม้ ต่างได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบอาชีพ จนเป็นท่ีประจกัษ์โดยทัว่ไป เช่น ในเมืองปอยเปตของเขมร ริม
พรมแดนไทย ตรงขา้มกบัอรัญประเทศของไทย มีการขายของท่ีแขวนระเกะระกะบนฝาห้องทั้ง
ห้องมองดูก็ทราบทนัทีวา่สัตวป่์าของเขมรถูกล่าสังหารไปมากแค่ไหน ใคร ๆ ก็หาซ้ือของท่ีระลึก
ได ้เขากวาง เขาววัป่า เขากระทิง และแมแ้ต่สัตวป่์าเป็น ๆ ก็มีการซ้ือขายดว้ยราคาค่างวดท่ีถูกอยา่ง
เหลือเช่ือ เช่น นักท่องเท่ียวอาจซ้ือลูกเสือโคร่งตวักระจอ้ยร่อยเล็ก ๆ ในราคาเพียง ๕,๐๐๐ บาท 
หรือลูกกวางตวัละ ๕๐๐ บาท  
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การจะหยุดย ั้งผูบุ้กรุกเพื่อไม่ให้ตดัไมท้  าลายป่า การไม่ให้ราษฎรหาของป่า สัตวป่์าและยา
สมุนไพรบางชนิดนั้น เป็นการยากท่ีจะหยุดย ั้งได ้ดว้ยวิธีการสารพดัจากหน่วยงานของรัฐ ไม่วา่จะ
เป็นการใชม้าตรการทางกฎหมาย ใชอ้งคก์รของรัฐ องคก์รเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ สุดทา้ยป่า
ไม ้และสัตวป่์าของเมืองไทยก็ยงัลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะแนวความคิดท่ีตอ้งการเป็นนายเหนือ
ธรรมชาติ เพราะถือว่ามนุษยคื์อจุดศูนยก์ลาง เพราะมนุษยจ์ะเอาชนะธรรมชาติ ไม่เอ้ืออาธรต่อ
ธรรมชาติไม่เป็นมิตรกบัธรรมชาติ และยงัใช้เทคโนโลยีเขา้ห ้ าหั่นบดขยี้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
หวงัเอาชนะธรรมชาติ เพื่อสร้างความสุขจากธรรมชาติตามท่ีใจตนเองปรารถนา ดงัไดก้ล่าวมาบา้ง
แลว้ขา้งตน้  

วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอีกวิธีหน่ึงท่ีข้าพเจ้าเห็นว่าน่าจะเป็นหนทาง
แกปั้ญหาการบุกรุกท าลายการลกัลอบตดัไมแ้ละล่าสัตวป่์า ก็คือ การอาศยัวดัเป็นเขตหวงห้าม โดยใช้
หลกัธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นเคร่ืองหยุดย ั้งชัง่ใจของผูท่ี้คิดจะลกัลอบตดัไมแ้ละ
ล่าสัตวไ์ด ้เพราะจะเห็นไดจ้ากความหนาแน่นของจ านวนตน้ไมแ้ละสัตวป่์าในบริเวณวดับา้นกู่พระ
โกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่จะมีจ านวนต้นไม้มากเป็นกระจุกเหมือนวงไข่แดง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัในอดีตป่าไมถู้กบุกรุกตดัฟันกินพื้นท่ีเขา้ใกลบ้ริเวณชุมชนวดับา้นกู่พระโกนาเขา้มา
ทุกปี แต่ปัจจุบนัโชคดีท่ีทางวดัและราษฎรจากชุมชนยงัช่วยกนัดูแลรักษาป่าไมแ้ละสัตวป่์าไวไ้ด ้
แสดงวา่การใช้วดัเป็นเขตหวงห้ามนั้นไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ อาจกล่าวไดว้า่ไดผ้ลควบคู่ไปกบัการใช้
มาตรการทางกฎหมายของรัฐ 
         พระพุทธศาสนามีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม ้
แหล่งน ้ า และ สัตวป่์า จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการท่ีจะเน้นบทบาทของผูป้ฏิบติัธรรม คือ พระภิกษุ
สงฆ ์และผูฝั้กใฝ่ในธรรมะปฏิบติั หรือ การมุ่งปฏิบติัเพื่อการบรรลุซ่ึงพระนิพพาน โดยการอาศยัอยู่
ตามราวป่าตามเขา ชีวิตของท่านเหล่านั้นด าเนินไปดว้ยปัญญา และศีลสิกขา อนัมีคุณค่าในแง่มุม
การผลิต มากกวา่แรงงานในการผลิตทางวตัถุ ตวัอยา่งเช่น การท่ีพระภิกษุบ าเพญ็สมาธิในราวป่า ก็
เป็นผลโดยตรงในการรักษาป่าโดยไม่ตอ้งลงทุนลงแรงใด ๆ เจา้พนกังานป่าไมย้่อมจะบอกไดดี้ว่า 
ในการท่ีพระเขา้ไปบ าเพญ็สมาธิในป่านั้น มีผลในการอนุรักษป่์าดีกวา่วธีิอ่ืน ๆ๘  
 ในทางจริยศาสตร์ตะวนัออก อารยธรรมท่ีส าคญัของดินแดนลุ่มน ้ าสินธุคือศาสนา ศาสนา
แรกท่ีแพร่หลายในพื้นท่ีน้ีคือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู เป็นศาสนาธรรมชาติ เพราะน้อมตาม

                                                 
๘พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๙), หนา้ ๗๘๑. 
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ธรรมชาติ๙ โดยเฉพาะการยกย่องฐานะของธรรมชาติข้ึนเป็นพระเจา้ หลกัศาสนาปรากฏอยู่ในบท
สวด บทกว ีซ่ึงสืบทอดมาประมาณ ๕๐๐ ปี ก่อน ค.ศ. จึงไดมี้การเขียนบทสวด บทกวี เหล่าน้ีข้ึนเป็น
คมัภีร์เรียกวา่คมัภีร์พระเวท อนัเป็นหลกัของศาสนาฮินดูในเวลาต่อมา ยิง่ไปกวา่นั้น ผูต้อ้งการบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของทุกศาสนาท่ีอุบติัข้ึนในอินเดียตอ้งปฏิบติัตนอยูท่่ามกลางธรรมชาติ มหาตมคานธี 
แสดงวาทะท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีส าคญัไวด้งัน้ี “ธรรมชาตินั้นเพียงพอท่ีจะเล้ียงทุกชีวิต 
แต่ไม่มีส่ิงใดเพียงพอท่ีจะสนองความละโมบของคนเพียงคนเดียวได้” และ “มนุษยจ์ะตอ้งใช้ชีวิต
อยา่งกลมกลืนกบัธรรมชาติหากไม่ตอ้งการเดินไปสู่หายนะภยั”๑๐ เพราะการท าลายธรรมชาติก็ คือ 
การท าลายมนุษยใ์นท่ีสุดนัน่เอง ในทางศาสนาตะวนัออก ซ่ึงมีศาสนาเต๋า ก็ไดมี้หลกัค าสอนท่ีเนน้ไป
ในลกัษณะการเคารพธรรมชาติ หลกัธรรมค าสอนจึงเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติ และนอกจากนั้นก็ยงัมี
ศาสนาชินโต ก็มีความเช่ือในเร่ืองของธรรมชาติวา่ เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้  
 มีการอธิบายลกัษณะของธรรมชาติโดยพระพุทธองค์ว่ามีสามญัลกัษณะประกอบดว้ยรูป
และนาม มีความเป็นไปเหมือน ๆ กนัทุกส่ิง คือ มีการเกิดข้ึน มีการตั้งอยู่ และมีการดบัไปตามกาล 
มนุษยก์็จะวนเวียนอยู่ในสังสารวฏัโดยการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทศันะต่อชีวิตในแนวน้ี คือ จะเห็นว่า 
ชีวติท่ีวนเวียนอยูใ่นสังสารวฏัเป็นทุกข ์สรรพส่ิงตอ้งอาศยักนัและกนัเพื่อการด ารงอยู ่และสรรพส่ิง
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ปฏิเสธความมีอยู่ของตวัตน มนุษยไ์ม่แปลกแยกจากธรรมชาติ ชาวพุทธ
มองโลกแบบองค์รวมท่ีว่าถ้ามีความเปล่ียนแปลง ณ จุดใดจุดหน่ึงย่อมมีผลต่อภาพรวมทั้งหมด 
มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก ความสัมพนัธ์ทางศีลธรรมหยัง่โยงไปสู่สรรพส่ิงทัว่สากล ไม่ได้
จ  ากดัการปฏิบติัระหว่างมนุษยต่์อมนุษยเ์ท่านั้น ยงัรวมไปถึงทุกส่ิงในโลกธรรมชาติดว้ยภาวะจิต 
ฉันทะ เมตตา และกรุณา จุดสูงสุดของมนุษยคื์อนิพพาน ซ่ึงหมายถึงการละกิเลสทั้งมวลอย่าง
ส้ินเชิง ซ่ึงจะส่งผลใหห้ลุดพน้และเป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ  
 พระพุทธศาสนามีท่าทีเป็นมิตรกบัธรรมชาติ ทุกส่ิงในธรรมชาติมีค่าในตวัของมนัเอง เม่ือ
มนุษย์มีจริยธรรมเช่นใด ก็จะปฏิบัติต่อธรรมชาติเช่นนั้ น และมนุษย์เองมีกายภาพซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของธรรมชาติ มีธาตุดิน ธาตุน ้ า ธาตุลม ธาตุไฟ เป็นต้น ในกระบวนการตาม
ธรรมชาติก็ด าเนินไปตามเหตุผล ถา้หากวา่มนุษยท์  าลายสสารและพลงังานทางธรรมชาติ หรือท าให้
ธรรมชาติเป็นมลพิษ เท่ากบัเป็นการท าลายมนุษยน์ัน่เอง เม่ือธรรมชาติร่อยหรอและเส่ือมโทรมเป็น
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พิษลง ในท่ีสุดแลว้เผา่พนัธ์ุมนุษยก์็จะสูญพนัธ์ุไปไดเ้ช่นกนั ดงันั้น เพื่อการอยูร่อดอยา่งย ัง่ยืน เพื่อ
บุตรหลานท่ีจะเกิดมาใหม่ในอนาคต เพื่อเป็นการทดแทนธรรมชาติท่ีสูญไป ควรจะได้ท าการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดว้ยท่าทีท่ีเป็นมิตร ดว้ยใจท่ีกตญัญูกตเวที และดว้ยความเมตตากรุณา 
 พระพุทธศาสนาเก่ียวขอ้งกบัป่าไมท้ั้งโดยธรรมชาติและการปฏิบติัของพระพุทธเจา้และ
พุทธสาวก วดัป่านั้นมิไดเ้ป็นอุดมคติเฉพาะในสังคมชาวพุทธเท่านั้น แต่ยงัเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาใน
อารยะธรรมโลกด้วย พระพุทธองค์ตลอดพระชนม์ การปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะทรงอาศยัอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ มีป่าไม้ โคนตน้ไม้ ถ ้ า ภูเขา เป็นตน้ ได้สร้างสังคมพระสงฆ์ผูอ้ยู่ป่า ปฏิบติั
ธรรมในป่าและอนุรักษป่์าไปดว้ยในขณะเดียวกนั จึงเป็นแนวทางการปฏิบติัธรรมอ่ืน ๆ ของพระผู ้
อยู่ป่า เช่น การอนุรักษ์สัตว์ การอนุรักษ์น ้ า เป็นต้น และวดัป่าในเมืองไทยได้ถูกสร้างข้ึนด้วย
อุดมการณ์น้ีเช่นกนั ยิ่งไปกวา่นั้น การบรรลุธรรมชั้นสูงสุดทางพระพุทธศาสนาจะเป็นไปไม่ไดถ้า้
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มถูกท าลาย  
 อน่ึง ในคมัภีร์พระพุทธศาสนานั้นมีค าสอนเป็นจ านวนมากท่ีกล่าวถึงการใหค้วามเคารพต่อ
ชีวิตสัตว ์แมแ้ต่การเวียนวา่ยตายเกิด หรือ สังสารวฏันั้นถา้มนุษยท์  าชัว่ เม่ือตายไปแลว้อาจเกิดเป็น
สัตวก์็ได ้หรือ สัตวต์ายแลว้อาจกลบัชาติมาเกิดเป็นมนุษยก์็ได ้เพราะในสังสารวฏัอนัหาท่ีสุดมิไดน้ี้ 
ไม่มีใครปฏิเสธไดว้า่ ไม่เคยเป็นพี่เป็นนอ้งกนั ดงันั้น มนุษยค์วรแสดงออกต่อสัตวบ์นพื้นฐานของ
ความเมตตา กรุณา ค าสอนในพระพุทธศาสนานั้นมิใช่ห้ามมิให้เบียดเบียนชีวิตเท่านั้ น แต่ยงั
สนบัสนุนให้อนุรักษส์ัตวท์ั้งปวงดว้ยเตม็ความสามารถ พระพุทธศาสนาจึงเป็นครรลองท่ีเหมาะสม
ในการสร้างจริยธรรมเพื่อการอนุรักษ์ มิใช่เฉพาะสัตว์ป่า แต่หมายรวมถึงทั้ งป่าไม้ แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวทิยาโดยส่วนรวมดว้ย  
 ดงันั้น การมองโลกแบบองค์รวมคือมองทุกส่ิงท่ีมีอยู่ตกอยู่ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีอิง
อาศยักบัทางเหตุปัจจยัจนเป็นเครือข่ายท่ีแยกไม่ออก และไม่มีส่ิงใดสามารถมีอยูโ่ดยไม่อิงอาศยัส่ิง
อ่ืน และการเปล่ียนแปลงในจุดใดจุดหน่ึงยอ่มมีผลต่อภาพรวมทั้งหมด มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นศูนยก์ลาง
ของโลก เพราะทุกส่ิงในโลกมิไดมี้ไวเ้พื่อรับใชม้นุษย ์ความมีอยูข่องทุกส่ิงต่างอาศยักนัและกนั ไม่
มีส่ิงใดเลยท่ีมีอยู่โดยเป็นศูนย์กลางให้ส่ิงอ่ืนเข้ามารับใช้ พุทธปรัชญาเน้นความสัมพันธ์ทาง
ศีลธรรมหยัง่โยงไปสู่สรรพส่ิงทัว่สากล เน่ืองจากทุกส่ิงอาศยักนั ความสัมพนัธ์ทางศีลธรรมจึงมิได้
จ  ากดัอยูเ่พียงการปฏิบติัระหวา่งมนุษยต่์อมนุษยเ์ท่านั้น แต่รวมไปถึงการปฏิบติัของมนุษยต่์อทุกส่ิง
ในโลกธรรมชาติด้วยภาวะจิตท่ีเรียกว่า ฉันทะ เมตตา กรุณา วตัถุประสงค์ของการมองโลก
ธรรมชาติและชีวิตในพุทธปรัชญาเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบติัตนให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัโลก
ธรรมชาติ ความรู้มิใช่อ านาจในการดูดซบัถือเอาประโยชน์จากโลกธรรมชาติ แต่ความรู้คือคุณธรรม
ในการท าตนเองให้เก้ือกูลสนับสนุนกบัส่ิงอ่ืนในโลก ความรู้คือการหลุดพน้จากพนัธนาการของ



 
 

๙ 

โลก ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนดว้ยการเอา “ฉนั” เป็นจุดศูนยก์ลาง และน าโลกเขา้มารับใชต้ณัหาท่ีโยงใยกบั
มายาภาพของ “ฉนั” หรือ “อตัตา”  
 ดว้ยเหตุน้ี ศีล สมาธิ ปัญญา จึงเป็นหนทางท่ีสามารถเขา้ถึงเร่ืองจิตใจท่ีลึกซ้ึงและเป็นเหตุ
ให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่ฝากความสุขไวก้บัวตัถุภายนอก โดยเฉพาะแนว
เศรษฐศาสตร์ตะวนัตกท่ีมุ่งสนองตณัหาท าให้มนุษย์แสวงหาอาหารเพื่ออัตตา อันเป็นเหตุให้
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติร่อยหรอและเส่ือมโทรมไปในท่ีสุด  
 ดงันั้น พระพุทธศาสนาไดช้ี้ทางออกท่ีจะท าใหป้ระชาชนเป็นสุข โดยใชป้ระโยชน์จากวตัถุ
และพลังงานน้อยท่ีสุด โดยมุ่งหาความสุขและความถูกต้องทางสังคม พฤติกรรมอนัหน่ึงท่ีจะ
สามารถลดการท าลายส่ิงแวดล้อมก็คือ ให้ลดการบริโภคท่ีมากจนเกินไปทั้ งทางด้านวตัถุและ
พลังงาน ขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณภาพชีวิตตามล าดับขั้นตอน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็จะสามารถ
คน้พบความสุขท่ีแทจ้ริงของชีวิตได้ และเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานซ่ึงเป็นรูปแบบแห่งการส านึก
ทางศาสนาท่ีหย ัง่โยงถึงสรรพส่ิงทัว่สากล ทั้งธรรมชาติและมนุษยก์็สามารถอาศยัร่วมกนัอยูไ่ดอ้ยา่ง
เป็นสุข 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดใ้ห้ความสนใจกบัแนวทางวิจยัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระพุทธศาสนา คือ ศึกษากรณีป่าไมแ้ละสัตวป่์า โดยใชว้ดัและชุมชนรอบ ๆ บริเวณวดับา้นกู่พระ
โกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด เป็นกรณีศึกษา เพราะปัจจุบันจะเห็นว่าปัญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นไดเ้พิ่มมากข้ึน ซ่ึงลว้นเกิดจากพฤติกรรม ของคนส่วนใหญ่ท่ีฝากความสุขไว้
กบัวตัถุภายนอก โดยเฉพาะแนวเศรษฐศาสตร์ตะวนัตกท่ีมุ่งสนองตณัหาท าให้มนุษยแ์สวงหาปัจจยั 
๔ เพื่ออตัตา อนัเป็นเหตุให้ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติร่อยหรอและเส่ือมโทรมไป ก่อนท่ีจะสาย
เกินไป ผูว้ิจยัจึงเลือกสถานท่ีแห่งน้ี เพราะน้ีเป็นสถานท่ีเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา กล่าวคือ มีโบราณสถานและโบราณวตัถุเป็นปรางคก์ู่ มีตน้ไมโ้ตเร็วคือไมย้างนา
และไมท้อ้งถ่ินชนิดอ่ืน ๆ เหลืออยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีสัตวป่์าหลายชนิด ท่ีมีมาก คือ จ าพวก
ลิงแสมอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากในบริเวณป่าไมแ้ห่งน้ี ซ่ึงคาดไดว้า่น่าจะเป็นกรณีตวัอยา่งท่ีใชค้วาม
ผูกพันระหว่างจิตส านึกจากค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเร่ือง  ความศรัทธาเช่ือมั่นต่อ
พระพุทธศาสนา ความเมตตากรุณา ความกตญัญูกตเวที ความมีมตัตญัญุตาคือ ความรู้จกัประมาณ
ในการรู้จกัจบัจ่ายใชส้อยและเพื่อการบริโภคท่ีฝังรากลึกอยูใ่นจิตใจและฝังอยูใ่นความเช่ือของผูค้น
ในชุมชน และหมู่บา้นใกลเ้คียง อีกทั้ง มีความมัน่ใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีจะดูแลรักษาป่าไมแ้ละ
สัตวป่์า เพื่อเป็นชุมชนแบบอยา่งและกรณีตวัอยา่ง ท่ีจะน าหลกัธรรมมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแบบถาวร 
  



 
 

๑๐ 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
         ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชน
บริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
         ๑.๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตามตวัแปรอิสระ 
         ๑ .๒ .๓  เพื่ อ ศึกษาข้อ เสนอแนะเก่ียวกับ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

๑.๓ สมมติฐำนกำรวจิัย 
 ปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ฯ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีน ามาพิจารณาตั้งขอ้สมมติฐาน เพื่อทดสอบว่ามีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์ ฯ มีจ านวน ๖ ตวั
แปร ไดแ้ก่ เพศ สมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดใ้นรอบปี การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การรับทราบข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการนับ
ถือศาสนา ขอ้สมมติฐานมีตามล าดบัดงัน้ี 
 ๑.๓.๑ สมมติฐานท่ี ๑ เพศ ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีต่างกนั 
 ๑.๓.๒ สมมติฐานท่ี ๒ ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
อนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติท่ีต่างกนั 
 ๑.๓.๓ สมมติฐานท่ี ๓ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ี
มีต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพุทธศาสนาต่างกนั   
 ๑.๓.๔ สมมติฐานท่ี ๔รายไดค้รัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมา มีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ฯ แตกต่างกนั   
 ๑.๓.๕ สมมติฐานท่ี ๕ การเคยไดรั้บและไม่เคยไดรั้บ ทราบข่าวสารการอนุรักษ์มีอิทธิพล
ท าใหค้วามคิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ แตกต่างกนั   

๑.๓.๖ สมมติฐานท่ี ๖ การเคยและไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา มีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชนแตกต่างกนั 

 
 



 
 

๑๑ 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวจิัย 
         การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
        ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนประชำกร   
  ได้แก่ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในบริเวณ
รอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อนัไดแ้ก่ หมู่ท่ี ๑๒ บา้นกู่ หมู่ท่ี ๑๔ บา้นหนองหวา้ และหมู่ท่ี ๒๑ บา้น
กู่นอ้ย ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยมีประชากรในแต่ละหมู่บา้นจ านวน ๖๖๕, 
๘๘๗ และ ๗๓๔ คนตามล าดบั รวม ๒,๒๘๖ คน ซ่ึงเป็นประชากรท่ีรู้จกัและอยูใ่กลชิ้ดกบัผืนป่า
แห่งน้ีเป็นอยา่งดี จึงน ามาก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวนประชากรโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane 
(1973) ดงัน้ี 
 
 
 

เม่ือ n  คือ  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  N  คือ  ขนาดประชากร   

e  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม (ในท่ีน้ีก าหนดใหเ้ท่ากบั ๕%) 
 

ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการท าการศึกษาคร้ังน้ี จึงเท่ากบั ๓๗๐ คน 
จากนั้นใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ พระสงฆ ์
ราษฎร ขา้ราชการ และนกัเรียนชั้น ม.๑-ม.๖  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
                 ๑) ขอบเขตเน้ือหำได้แก่ ศรัทธำ ความเช่ือถือในค าสอนทางพระพุทธศาสนาในดา้น
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์าของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา       
                 ๒) ขอบเขตเน้ือหำได้แก่ ควำมเมตตำ ความปรารถนาให้ผูอ่ื้นมีความสุขในค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์าของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดั
บา้นกู่พระโกนา  
                 ๓) ขอบเขตเน้ือหำได้แก่ ควำมกรุณำ ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกขใ์นค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์าของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่
พระโกนา 
                 ๔) ขอบเขตเน้ือหำได้แก่ มัตตัญญุตำ ความรู้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อยในค า
สอนทางพระพุทธศาสนาในดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์าของชุมชนบริเวณรอบ ๆ 
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๑๒ 

วดับา้นกู่พระโกนา 
                 ๕) ขอบเขตเน้ือหำได้แก่ กตัญญูกตเวทิตำ ความรู้จกับุญคุณท่านแลว้ตอบแทนใน
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์าของชุมชนบริเวณรอบ 
ๆ วดับา้นกู่พระโกนา 
                 ๖) ขอบเขตเน้ือหำได้แก่ปัญญำ หรือ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากพระ
ธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
                 ๗) ขอบเขตเน้ือหำได้แก่ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (สรุปจากแบบสอบถาม) 
         ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเฉพาะกลุ่มประชากรท่ีอยู่บริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่
พระโกนาจ านวน ๓ หมู่บ้านอนัไดแ้ก่ หมู่ท่ี ๑๒ บา้นกู่ หมู่ท่ี ๑๔ บา้นหนองหวา้ และหมู่ท่ี ๒๑ 
บา้นกู่นอ้ย ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีประชากรในแต่ละหมู่บา้นจ านวน 
๖๖๕, ๘๘๗ และ ๗๓๔ คนตามล าดบั รวม ๒,๒๘๖ คน ซ่ึงเป็นประชากรท่ีรู้จกัและอยูใ่กลชิ้ดกบั
ผนืป่าแห่งน้ีเป็นอยา่งดีในอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ เท่านั้น  
 

๑.๕ ปัญหำทีต้่องกำรทรำบ       
 ๑.๔.๑ ตอ้งการทราบถึงหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา วา่มีธรรมขอ้ใดบา้ง? ท่ีเป็น
ส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจให้ราษฎรร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดั
บา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
  ๑.๔.๒ ต้องการทราบถึงความสัมพนัธ์ของ หลักธรรมท่ีส าคญัขอ้นั้น ๆ ว่ามีผลต่อการ
อนุรักษ์ป่าไม ้และสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนา ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ อยา่งไร? 
   ๑.๔.๓ ต้องการทราบถึงปัญหา และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนา ว่าจะน ามาใช้ เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชนต่อไปอยา่งไร? 
 

๑.๖ ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 ๑.๖.๑ ท าให้ไดท้ราบการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไมแ้ละสัตวป่์าตามแนว
พระพุทธศาสนา ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
 ๑.๖.๒ ท าให้ได้ทราบหลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนา ของชุมชน



 
 

๑๓ 

บริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
  ๑.๖ .๓ ท าให้ได้ทราบหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีมีความส าคัญและมี
ความสัมพนัธ์ต่อการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนา ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ 
วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
  ๑.๖.๔ สามารถน ารูปแบบการแกปั้ญหาและแนวทางพฒันาการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ตามหลกัธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา น าไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์า 
ในวดัและชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 
   ๑.๖ .๕ น าเสนอรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออก
กฎกระทรวง และใช้เป็นขอ้บงัคบัสนบัสนุนการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์า ไวเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว
และพกัผอ่นหยอ่นใจในชุมชน ต่อไป 
 

๑.๗ ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

 ป่ำไม้ หมายถึง ป่าไมย้างท่ีอยูบ่ริเวณรอบๆวดับา้นกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็  
  สัตว์ป่ำ หมายถึง ฝูงลิงแสมท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณป่ารอบๆวดับา้นกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ 
จ.ร้อยเอด็ 
  กำรอนุรักษ์ หมายถึง การร่วมมือร่วมใจของราษฎรในการดูแลรักษาป่าไมแ้ละสัตวป่์าของ 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็ 

ค ำสอนในทำงพระพุทธสำสนำ หมายถึง ค าสอนในพระไตรปิฎก และในต าราทาง
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ 
  ตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ หมายถึงค าสอนในทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมท่ี
ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ และตามศาสนกิจท่ีมีวตัรปฏิบัติตามแนวค าสอนของ
พระพุทธศาสนาและเจา้อาวาสวดัทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
  ชุมชน หมายถึง ชุมชนท่ีมีรูปแบบการบริหารการปกครองของตนเองในบริเวณรอบ ๆ วดั
บา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
  กลุ่มรำษฎรที่ร่วมอนุรักษ์ หมายถึง ราษฎรท่ีอาศยัในบริเวณรอบๆวดับา้นกู่พระโกนา และ
หมู่บา้นใกลเ้คียง ในอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
  ศรัทธำ หมายถึง ความเช่ือมัน่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนา ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ 
บริเวณวดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
 ควำมเมตตำ หมายถึง ความสงสารต่อฝงูลิงแสม ของบุคคล ชุมชนวดับา้นกู่พระโกนาท่ีคิด
ช่วยให้ฝงูลิงแสมไดอ้ยูอ่าศยัในป่าอยา่งมีความสุข ใฝ่ใจในทางท่ีจะปลดเปล้ืองบ าบดัความทุกขย์าก



 
 

๑๔ 

อดอยากเดือดร้อนของฝงูลิงแสม ตลอดจนการจดัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าโดยเฉพาะ
ป่าไมย้างรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ใหย้ ัง่ยนื ต่อไป 
  ควำมกรุณำ หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้ฝูงลิงแสมรอดพน้จากอนัตราย หาย
จากโรคภยั มีจิตใจอนัแผไ่มตรีและคิดท่ีจะท าประโยชน์แก่ฝูงลิงแสม รู้และเขา้ใจในการจดัการถ่ิน
ท่ีอยู่อาศยัของฝูงลิงในป่าไมย้างในบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอด็ 
  มัตตัญญุตำ หมายถึง ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ รู้จกัความพอดีในการจบัจ่ายใชส้อย คือ ไม่
มากเกินไปและไม่นอ้ยเกินไป การรู้จกัใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้น
กู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
  ควำมกตัญญูกตเวทิตำ หมายถึง ความรู้ส านึกในบุญคุณของตน้ไม้ว่า ตน้ไมใ้ห้ประโยชน์
ต่อมนุษย ์แลว้มนุษยก์็ตอบแทนตน้ไมโ้ดยไม่ไปท าลายหรือไมไ่ปเบียดเบียนตน้ไม ้ในขณะเดียวกนั
ยงัใหก้ารดูแลรักษาอยา่งดีอีกดว้ย และช่วยป้องกนัไม่ใหใ้ครมาลกัลอบท าลายตดัโค่นหรือจุดไฟเผา 
  ปัญญำ หมายถึง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีดีงามต่อ ๆ กันมาแต่โบราณ ท่ี
สามารถน ามาเป็นตน้แบบของการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าได ้
 ทรัพยำกรธรรมชำติ หมายถึง ป่าไมย้างและฝูงลิงแสม ในบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโก
นา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 

นิเวศวิทยำ หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบัถ่ินท่ีอยู่และ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือการศึกษาเก่ียวกบัการดดัแปลงวฒันธรรมของมนุษยใ์หเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 

ส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ซ่ึง
จะมีผลต่อการด ารงชีวติ ววิฒันาการของร่างกาย พฤติกรรม และสังคมมนุษย ์  
 เพศ หมายถึง เพศหญิง และเพศชาย ของประชากรกลุ่มตวัอย่าง ท่ีอาศยัอยู่ชุมชนบริเวณ
รอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
 สมำชิกในครัวเรือน หมายถึง จ านวนของบุคคลท่ีอาศยัอยู่รวมกนัของแต่ละครัวเรือน ว่ามี
จ  านวนเท่าใด 
 ระดับกำรศึกษำ หมายถึงการจบการศึกษาของประชาชน ว่าได้รับการศึกษาและจบ
การศึกษาอยูใ่นระดบัใดบา้ง   
 อำชีพหลกั หมายถึงอาชีพหรือการท างานของประชาชนของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่
พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด วา่ท างานในดา้นใดเป็นหลกั หรือท างานเก่ียวกบัอะไร
มากท่ีสุด ซ่ึงใหถื้อเป็นอาชีพหลกั 



 
 

๑๕ 

 รำยได้ครัวเรือนในรอบปีที่ผ่ำนมำ หมายถึง รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการท างาน ตามอาชีพท่ีตน
ท าอยู ่ในรอบปีแต่ละปีวา่มีรายไดจ้  านวนเท่าใด 
 กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม หมายถึง การท่ีประชาชนของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่
พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด ได้เคยมีหรือไม่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีจดัข้ึน ในโอกาสต่าง ๆ บา้งหรือไม่ 
 กำรรับทรำบข่ำวสำรกำรอนุรักษ์ หมายถึง การท่ีประชาชนของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดั
บา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดเ้คยรับทราบข่าวสารหรือไม่เคยไดรั้บทราบ
ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติบา้งหรือไม่  
 กำรเข้ำร่วมกจิกรรมทำงศำสนำ หมายถึง การท่ีประชาชนของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้น
กู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดเ้คยเขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาบา้งหรือไม่ 
 กำรนับถือศำสนำ หมายถึงการนบัถือศาสนาของประชาชนชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่
พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ วา่นบัถือศาสนาใด 
 

 



 

บทที ่๒ 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
         การศึกษาวิจยัเร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆวดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด” น้ี ไดศึ้กษาเน้ือหาสาระท่ีส าคญัทั้งแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเป็นงานวิจยัเชิง
เอกสาร (Documentary Research) งานวิจยัเชิงส ารวจหรืองานวิจยัภาคสนาม (Survey Research or 
Field Research) และการศึกษาจากพระไตรปิฎก มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

๒.๑ แนวคดิเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
         ส่ิงแวดลอ้มกบัมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กนัอย่างแนบแน่นตั้งแต่อดีตกาลนานมาแลว้จนถึง
ปัจจุบนั มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิต ท่ีเป็นองค์ประกอบหน่ึงในระบบนิเวศ หรือ ในชีวภาค ซ่ึงมีบทบาท
และหน้าท่ีเป็นผูบ้ริโภคอาหารในระบบนิเวศ จะเห็นว่า มนุษยใ์ช้องค์ประกอบทั้งหลายในระบบ
นิเวศเพื่อการด ารงชีวิต ตั้งแต่ปัจจยัส่ี จนถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั
มนุษย ์โดยเหตุท่ีมนุษยมี์ความตอ้งการ และมีความสามารถอยา่งไม่มีขอบเขตจ ากนั จึงท าให ้เกิดทั้ง
ประโยชน์ และโทษต่อมนุษย์เอง และส่ิงแวดล้อมข้ึนอย่างมาก ซ่ึงจะเป็นสาเหตุของปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกบัประชากรมนุษย์ ทพัยากรธรรมชาติร่อยหรอ และการเกิดมลพิษ ในเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มครอบคลุมถึงสาระส าคญั ๒ ประการ คือ   
 ๒.๑.๑ ความหมายของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
         ส่ิงแวดล้อม (Environment) หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างรอบ ๆ ตัวเรามีทั้ งส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวติ ส่ิงแวดลอ้มตามแบบต่าง ๆ อาจแบ่งได ้๒ ประเภท๑ คือ 

๑. ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ (Natural environment) คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งซ่ึงเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติท่ีแวดลอ้มตวัมนุษยอ์ยูเ่ป็นทั้งส่ิงมีชีวิต และไม่มีชีวิต เช่น ตน้ไม ้ภูเขา แม่น ้ า อากาศ 
สัตวต่์าง ๆ ฯลฯ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) คือ ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีให้
ประโยชน์ต่อมนุษยไ์ม่ทางใดก็ทางหน่ึง ดงันั้น ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติ 
                                                 

๑ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน, เอกสารประกอบการสอนเร่ืองพุทธศาสนากับส่ิงแวดล้อม, 
(ภาควชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๓.  



  
 

๑๗ 

 ๒. ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made environment) ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมท่ี
มนุษยใ์ช ้ความรู้ความสามารถสร้างข้ึนมา ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น อาคารบา้นเรือน รถยนต ์
ศิลปกรรมฯลฯ และบางส่ิงก็ไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ความ
เช่ือ พิธีกรรม เจตคติ ฯลฯ หรือ เราอาจจะแบ่งส่ิงแวดลอ้มออกไดอี้กลกัษณะหน่ึงเป็น ๒ แบบ คือ 

๒.๑ แบ่งตามรูปแบบการสัมผสั 
   ๑) ส่ิงแวดลอ้มดา้นรูปธรรรม (Concrete environment) หรือ มนุษยส์ามารถ

มองเห็นได้ สัมผ ัสได้ จับต้องได้ คือ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึง 
ทรัพยากรท่ีมีชีวติไดแ้ก่ มอเนรา (Monera) โพรทิสตา เห็ดรา (Fungi) พืช สัตว ์ 
    ๒) ส่ิงแวดล้อมด้านนามธรรม (Abstract environment) หรือ มนุษย์ไม่
สามารถมองเห็น หรือ สัมผสัจบัตอ้งได ้ไดแ้ก่ ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ซ่ึง
เป็นระบบความสัมพนัธ์มนุษยก์บัมนุษย ์

๒.๒ แบ่งตามลกัษณะการเกิด 
     ๑) ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดตามธรรมชาติ ได้แก่ ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต เช่น ดิน น ้ า 
อากาศ หิน แร่ ภูเขา ฯลฯ และส่ิงมีชีวติ เช่น สัตวป่์า ป่าไม ้จุลินทรียม์วลมนุษย ์
    ๒) ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดแ้ก่ โบราณสถาน โบราณวตัถุ อาคาร
บา้นเรือน เคร่ืองจกัรกล ถนน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ ส่ิงแวดลอ้ม ก็หมายถึง สรรพส่ิงท่ีอยูอ่ยูร่อบตวัของมนุษยทุ์กส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษย์
สามารถสัมผสัได้ คือส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและรวมถึงส่ิงท่ีมนุษย์สัมผสัไม่ได้ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนเอง หรือทั้งมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึน ก็รวมหมายถึงส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน        
         ๒.๑.๒ มนุษย์กบัปัญหาส่ิงแวดล้อม 
        ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การท่ีส่ิงแวดลอ้มเกิดจากภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางลบอนั
เน่ืองจากกิจกรรมของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงนั้นสะสมตวัข้ึน เกินขีดความสามารถในการปรับตวั
ของส่ิงแวดลอ้มจะรับได ้ผลท่ีเกิดข้ึนก็ คือ ความเส่ือมโทรมของคุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ คุณภาพ
ดิน การสูญพนัธ์ุของพืช และสัตว ์การสูญเสียความงามของทิวทศัน์ เป็นตน้ เราสามารถแบ่งปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 

๑. สภาพเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ เกิด
จากการใชป้ระโยชน์ของมนุษยท์  าให้ธรรมชาติไม่อาจเกิดทดแทนได ้หรือ ตอ้งใชเ้วลานานในการ
เกิดทดแทน ปัญหาท่ีเห็นไดช้ดัเจนในกรณีน้ี คือ การลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้ท่ีดินเส่ือมโทรมเพราะ
การเพาะปลูก ดินเค็มเน่ืองมาจากการท านาเกลือ นากุง้ เป็นตน้ ความเส่ือมโทรมดงักล่าวน้ี มีผลต่อ



  
 

๑๘ 

เน่ืองมาจากการเสียความสมดุลของธรรมชาติ 
   ๒. มลพิษ ส่ิ งแวดล้อม หมายถึง การท่ี ส่ิ งแวดล้อมเกิดการเป ล่ียนแปลง
องค์ประกอบไปในทางเส่ือมลง โดยมนุษยเ์ป็นตวัการส าคญั การเปล่ียนแปลงจะสะสมตวัข้ึน จน
เกินขีดความสามารถในการรองรับไดข้องส่ิงแวดลอ้ม เช่น อากาศมีก๊าซพิษจากท่อไอเสียรถยนต ์
โรงงานอุตสาหกรรม หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษยป์ะปนอยู ่ท  าให้สภาพอากาศไม่เหมาะสมกบั
สภาพของมนุษย ์และส่ิงมีชีวิต ก็เรียกวา่ เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ หรือ เม่ือแหล่งน ้ าเกิดเน่าเสีย
จากของเสียจ านวนมหาศาลท่ีถูกปล่อยทิ้งจากบา้นเรือนโรงงานอุตสาหกรรม ก็เรียกวา่ เกิดปัญหา
มลพิษทางน ้ า ซ่ึงในปัจจุบันน้ีปัญหาเรือนกระจกเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนเร่ิมรุนแรงข้ึนซ่ึง 
ประธานาธิบดี เรแกน เร่งเร้าให้ค  านึงถึงภาวะโลกร้อนว่า “ให้เร่งด าเนินการแมว้่าจะท าผิดวิธีก็ยงั
ดีกว่าคิดท าเม่ือสายจนเกินจะแก้ ถ้าหากโลกในอีก ๑๐ ปีขา้งหน้าจะเย็นลง และ สูญเสียเงินนับ
พนัลา้นดอลล่าร์เพื่อลดคาร์บอนไดออ๊กไซด”์  
         ในขณะเดียวกันนาย อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา 
มองเห็นอนาคตไดใ้กลเ้คียง ไม่วา่จะเป็นค าเตือนเร่ือง ปัญหาภาวะโลกร้อนไปจนถึงความไม่สงบ
ในอิรัก เขาจดัคอนเสร์ิตระดบัโลก Live Earth ข้ึนพร้อมกนัทัว่โลก เม่ือวนัท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๐๐๗ 
เพื่อกระตุ้นจิตส านึกถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และระดมทุนให้กับกลุ่ม Allianic for Climate 
Protection โดยคอนเสร์ิตมีแรงบนัดาลใจจากภาพยนตร์เร่ือง An Inconvenient Truth ซ่ึงท าให้เขา
ไดรั้บรางวลัออสการ์ ในเวลาต่อมา   
          ส่วนปัญหาภาวะเรือนกระจกนั้น ประธานาธิบดี ยอร์ช บูช กล่าวว่า อเมริกาเป็น
ผูน้ าดา้นเศรษฐกิจโลกเป็นผูใ้ช้พลงังานหลกั มีทรัพยากร ฐานความรู้เพื่อพฒันาพลงังานสะอาด 
อเมริกาจะลดก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยสู่อากาศ แต่ตอ้งไม่กระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชาติ  

แมแ้ต่ในวนัคริสตม์าสท่ีผ่านมา ท่ีกรุงโรม พระสันตะปาปา ป๊อบ Benedict ท่ี ๑๖ 
ได้ตรัสกับศาสนิกชนชาวคริสต์ เน่ืองในวนัคริสมาสว่า โลกก าลังป่วย ขอให้ช่วยกันค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อม และได้ตรัสว่านครวาติกันยงัต้องซ้ือ คาร์บอนเครดิต จากโลก เพื่อชดเชยกับการ
ปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซด ์แมว้า่วาติกนัจะเป็นรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของโลกก็ตาม 
           อนัเน่ืองมาจากภาวะส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษดว้ยฤทธ์ิของโลกร้อนท าให้ ลีโอนาโด ดิ
คาปริโอ ดารานักแสดง นักเคล่ือนไหวส่ิงแวดล้อม จดัท าสารคดีเร่ือง “The 11th Hour” ในงาน
ประกวดหนงัเมือง แคนเนส สารคดีกล่าวถึง ผลกระทบถึงการกระท าของมนุษยต่์อการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิโลก   
 สรุปไดว้า่ ปัญหาของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มนั้น เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยน์ั้นได้
ใช้ประโยชน์  จากส่ิงแวดล้อมในการด าเนินชีวิต เม่ือนานวนัไปส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ีก็มีการ



  
 

๑๙ 

เปล่ียนแปลง ทั้งท่ีเปล่ียนแปลงแบบสร้างสรรค์ เพราะการพฒันา หรือเปล่ียนแปลงเพราะเส่ือม
โทรมเพราะมนุษยท์  าลาย ก็ล้วนแต่สร้างปัญหาให้ส่ิงแวดล้อม ทั้งส้ิน แต่อย่างไรก็ดีทั้งน้ีมนุษย์
จะตอ้งรู้จกัเขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม และรักษาส่ิงแวดลอ้มให้เส่ือมโทรมนอ้ยท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดอ้ยูคู่่มนุษย์
ไดน้านสืบไป  
 

๒.๒ แนวคดิเกีย่วกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ และสัตว์ป่า) 
         ทรัพยากรธรรมชาติ มีอยูม่ากมายหลายชนิด แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ดิน น ้า ลม ไฟ 
ถา้แบ่งเป็นหน่วยปลีกยอ่ยออกไปอีกก็มี ทรัพยากรน ้ าทั้งใตดิ้น และบนดิน ทรัพยากรดินหินแร่ธาตุ
ต่าง ๆ รวมทั้งบ่อเพชรบ่อพลอย ทรัพยากรลมได้แก่พลงัลมต่าง ๆ และทรัพยากรไฟท่ีจะได้จาก
พลงังานแสงอาทิตย ์ส าหรับในท่ีน้ีจะขอพูดถึงเฉพาะทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า ดงัต่อไปน้ี 

๒.๒.๑ แนวคิด และความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
         ทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคญัต่อมนุษย ์และสัตวม์าก ทั้งทางตรง และทางออ้ม เราใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อหล่อเล้ียงชีวิตในวนัน้ียงัไม่พอ เรายงัจ าเป็นตอ้งท าการอนุรักษ์สมบติั
ส่วนรวมน้ีไวใ้ห้บุตรหลานของเราไดใ้ช้ประโยชน์ในอนาคตดว้ย ฉะนั้น การอนุรักษ์จึงมีลกัษณะ
ความหมาย ดงัต่อไปน้ี 
 การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จกัรักษา และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง และย ัง่ยนืตลอดไป 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน และการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไม ้ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานดา้นป่าไม ้รวมถึงการส่งเสริม 
และการใหค้วามรู้ เพื่อท าใหก้ารอนุรักษท์รัพยากรป่าไมส้ัมฤทธ์ิผล 

หลกัการ และทฤษฎีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมป่้าไมน้ั้น หมายถึง พื้นท่ีดินท่ีมีตน้ไมใ้หญ่
น้อยข้ึนปะปนรวมกนัเป็นหมู่ใหญ่ มีองค์ประกอบ เช่น ภูเขา ล าห้วย สัตวป่์าใหญ่น้อย แมลง และ
ทิวทศัน์อ่ืน ๆ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัอยา่งกลมกลืน ท าให้ป่าไมมี้สภาพแตกต่างไปจากภูมิประเทศ
ธรรมดา เฉพาะตน้ไมใ้หญ่น้อยท่ีรวมกนัข้ึนเป็นป่านั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นส่ิงมีชีวิตประเภทหน่ึง 
เพราะตน้ไมทุ้กชนิดมีการกินอาหาร มีการแพร่พืชพนัธ์ุสืบต่อกนัออกไป มีการเจริญเติบโต และมี
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนมนุษย ์นอกจากนั้น ป่าไม ้หรือ ตน้ไม ้ยงัมีส่วนสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการ
ด ารงชีวติของมนุษย ์โดยมีหนา้ท่ี ซ่ึงจ าแนกออกไดเ้ป็นหลกัใหญ่ ๆ อยู ่๓ ประการดว้ยกนั คือ  
  ๑) ป่าไม ้ท าหน้าท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัความเป็นอยูข่องมนุษย ์ไดแ้ก่ 
ช่วยส่งเสริมให้มีฝนตก ขบวนการปรุงอาหาร และสังเคราะห์แสงของตน้ไมช่้วยให้มีอากาศออกซิเจน
หมุนเวียนอยู่ในอากาศส าหรับมนุษย ์และสัตวไ์ดใ้ช้ในการหายใจ รวมทั้งป่าไมย้งัช่วยควบคุมมิให้ดิน



  
 

๒๐ 

พงัทลายเพราะน ้ าฝน และลม อนัเป็นเหตุของ น ้าท่วม ฝนแลง้ และภยัพิบติัอ่ืน ๆ เป็นตน้    
  ๒) ป่าไม ้ประการท่ีสอง ก็คือ ท าหน้าท่ีอ านวยผลทางเศรษฐกิจให้แก่มวลมนุษย ์
ใหม้นุษยมี์ไมไ้วใ้ชใ้นการก่อสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท ามาหากิน ท ายานพาหนะไวใ้ชใ้นการ
ติดต่อส่ือสาร รวมทั้งให้มนุษยไ์ดมี้อาหารเพื่อใชใ้นการบริโภค และน าไปจ าหน่าย ไดมี้งานท า ได้
ปลูกพืชเล้ียงสัตว ์และอ่ืน ๆ  

๓) ป่าไม้ ให้ประโยชน์ทางด้านสังคมแก่มนุษย์ เช่น มนุษย์ได้ใช้ป่าไม้เป็นท่ี
พกัผ่อน หย่อนใจ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด หรือ ให้มนุษยไ์ด้ใช้ป่าไม้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ 
ส าหรับศึกษาหาความรู้ดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ ป่าไม ้นับว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอนัมีค่าท่ีส าคญัยิ่ง
ของประเทศ ป่าไมใ้หป้ระโยชน์ทางตรง คือ เป็นแหล่งผลิตไม ้และของป่าส าหรับใชส้อย และใชเ้ป็น
สินคา้ทั้งภายในประเทศ และส่งไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ส่วนประโยชน์ทางออ้มของป่านั้นมีอยู่
เอนกประการ และมีบทบาทส าคัญในการป้องกันบรรเทาภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ป้องกันการ
พงัทลายของดิน และบรรเทาอุทกภยั บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ ท าให้อากาศอบอุ่นเยน็สบาย 
ไม่ร้อน หรือ หนาวจดั ช่วยให้ฝนตกเพิ่มข้ึนเฉพาะท่ีเฉพาะแห่ง และมีความชุ่มช้ืนในอากาศท่ีสม ่า
เสมอ ท าให้มีน ้าไหลอยา่งสม ่าเสมอตลอดปี ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า และเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
ของประชาชนเหล่าน้ี เป็นตน้ ปัจจุบนันกัวชิาการป่าไม ้และนกัอนุรักษต่์างถือวา่ประโยชน์ทางออ้ม
ของป่าไม ้มีความส าคญัมากท่ีสุดุอยา่งหน่ึง และอาจมากยิง่กวา่ประโยชน์ทางตรงจากป่าไมเ้สียอีก๒ 
 การอนุรักษ ์(Conservation) หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากรอยา่งชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์
ต่อมหาชนมากท่ีสุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานท่ีสุด ทั้ งน้ีต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์นอ้ยท่ีสุด และจะตอ้งกระจายการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรโดยทัว่ถึงกนัดว้ย ฉะนั้น การ
อนุรักษจึ์งไม่ไดห้มายถึง การเก็บรักษาทรัพยากรไวเ้ฉย ๆ แต่ตอ้งน าทรัพยากรมาใชใ้ห้ถูกตอ้งตามกา
ละ เทศะ (time and space)๓ 

การอนุรักษ์ คือ การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และการใช้อย่างสมเหตุต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจะเอ้ืออ านวย ให้คุณภาพสูงสุดในการตอบสนองความ
เป็นอยูข่องมนุษยต์ลอดไป มิใช่เป็นการใชใ้นช่วงระยะเวลาสั้น รวมทั้งกระบวนการใชจ้ะตอ้งไม่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรนั้น และทรัพยากรท่ีมีอยูร่อบ ๆ ดว้ย และจะตอ้งเป็นการใช้เพื่อผลท่ีย ัง่ยืน 

                                                 
๒นิวติั เรืองพานิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๒), หนา้ ๕๗-๕๙. 
๓เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๖๑. 



  
 

๒๑ 

(Sustained yield)๔ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้มีข้ึนโดยออกพระราชบญัญติั เก่ียวกบั

การท่ีจะหา้มมิใหมี้การ เผา ถาง และการเล้ียงสัตวใ์นบริเวณป่าไม้๕  
นอกจากน้ี Roy Worskett ได้กล่าวถึงหลกัการของการอนุรักษ์ไวว้่า การอนุรักษ์กบัการ

เปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีด าเนินควบคู่กนั เราไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในยุค
สมัยต่าง ๆ ได้ สภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความต้องการการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพไปดว้ย๖  

วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ นิวติั ได้กล่าวถึงวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ไวด้ังน้ี ในอดีตท่ีผ่านมา
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศได้เส่ือมโทรม และถดถอยลงตามล าดบั จึงมีความจ าเป็น ท่ีจะตอ้ง
ศึกษาถึงสาเหตุ และวิธีการแกไ้ข เพื่อให้ป่าท่ีมีอยู่ไม่ถูกท าลายต่อไปอีก รวมทั้งหาวิธีเพิ่มผลผลิต
ของป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าท่ีเหลืออยูน้ี่ ใหอ้  านวยประโยชน์ทั้งทางตรง และทางออ้มแก่ประเทศชาติ และ
ประชาชนให้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะท าได ้นอกจากงานเก่ียวกบัการบริหาร และส่งเสริมเผยแพร่เพื่อให้
ประชาชนรู้สึกรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไมแ้ลว้ ก็ควรท่ีจะไดห้นัมาพิจารณาศึกษาเร่ืองต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับอนาคตของการป่าไมข้องประเทศไทย คือ นโยบายการจดัการป่าไม ้การ
ปลูกสร้างสวนพืชป่า การศึกษาในดา้นพนัธุศาสตร์ป่าไม ้การด าเนินงานในดา้นการอนุรักษผ์ลิตผล
ป่าไม ้และการใชป้ระโยชน์ป่าไม ้การส่งเสริมดา้นวนศาสตร์ชุมชน๗  

ดงันั้นการอนุรักษ์ป่าไม ้หากกรมป่าไมมี้มาตรการท่ีสามารถป้องกนัรักษาป่าธรรมชาติท่ี
เหลืออยู่ให้คงอยู่ตลอดไปได ้ประชาชนท่ียึดครองพื้นท่ีป่าสงวนเส่ือมโทรมอยู่ในขณะน้ี ก็จ  าเป็น
จะตอ้งใช้ท่ีดินของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จะไม่ขายท่ีดินให้ใครง่าย ๆ อีกต่อไป เพราะ
หากขายท่ีดินแล้ว จะไม่มีป่าธรรมชาติให้บุกรุกเช่นแต่ก่อนอีก การขายท่ีดินย่อมหมายถึง การท่ี
จะตอ้งเปล่ียนอาชีพใหม่ประกอบกบัความตอ้งการใช้ไมมี้มากข้ึน ราคาไมก้็สูงข้ึน เป็นโอกาสให้
การปลูกป่าในท่ีดิน ส.ป.ก. และท่ีดินกรรมสิทธ์ิมีความส าเร็จมากยิง่ข้ึน จากประวติัวิวฒันาการของ
การป่าไม้ของโลก จะเห็นว่า ประเทศท่ีเจริญแล้วเน้ือท่ีป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นป่าของเอกชน

                                                 

 ๔เกษม จนัทร์แกว้, วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรการพิมพ,์ ๒๕๓๐), 
หนา้ ๑๔. 

๕เทียม คมกฤส, นโยบายการป่าไม้, (พระนคร : อกัษรสยามการพิมพ,์ ๒๕๑๔), หนา้ ๓๑๗.  
๖Roy Worskett, The Character of Town : An Approach to conservation, (London : 

The Architectural Press, 1969), p 42.  
๗นิวติั เรืองพานิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, อา้งแลว้, หนา้ ๖๓. 



  
 

๒๒ 

โดยเฉพาะป่าเศรษฐกิจ ส่วนป่าอนุรักษ์นั้ นรัฐจะเป็นผูดู้แลรักษา หากเป็นไปได้ เน้ือท่ีป่าของ
ประเทศไทยจะมีมากข้ึนถึงร้อยละ ๔๐ หรือ มากกวา่นั้นก็ได ้ถึงจะไม่ไดเ้ป็นป่าของรัฐ แต่จะเป็นป่า
ของเอกชนคนใดก็ตาม ก็เป็นป่าไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นประเทศไทย ยอ่มจะช่วยใหป้ระเทศไทยมีป่าสามารถ
ผลิตไมไ้วใ้ช้สอยเอง และมีพื้นท่ีสีเขียวมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน ท าให้ประชาชนคนไทยมีรายได ้และ
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนดว้ย๘  

เกษม และ สามคัคี ไดก้ล่าววา่ แนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เพื่อให้เกิดผลผลิตท่ี
ย ัง่ยืน (sustained yield) โดยวิธีการอนุรักษ์ซ่ึงมีอยู่หลายวิธี การเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงมาปฏิบัตินั้ น
ยอ่มข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และการไดรั้บประโยชน์มากกวา่ คือ 

๑) การใช ้หมายถึง การใชห้ลายรูปแบบ เช่น บริโภคโดยตรง ไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดฟั้ง 
ไดส้ัมผสั การให้ความสะดวกสบาย และความปลอดภยั รวมไปถึงพลงังานเหล่าน้ี ตอ้งเป็นการใช้
อยา่งย ัง่ยนื 

๒) การเก็บกกั หมายถึง การรวบรวม และการเก็บรักษาทรัพยากรท่ีมีแนวโน้มท่ี
จะขาดแคลนในบางเวลา หรือ คาดว่าจะเกิดวิกฤติการณ์ข้ึนในบางคร้ังอาจเก็บกกัเอาไวเ้พื่อการ
น าไปใชป้ระโยชน์ในปริมาณท่ีสามารถควบคุมได ้

๓) การรักษาซ่อมแซม หมายถึง การท าใหท้รัพยากรท่ีขาดหายไป หรือ เป็นปัญหา 
หรือ เส่ือมโทรมเป็นจุดพื้นท่ีเล็ก ๆ สามารถท าให้ฟ้ืนคืนสภาพเดิมได้ อาจใช้เทคโนโลยีท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนเขา้ช่วยใหดี้เหมือนเดิม จนสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้๙ 

ป่าไมจ้ดัเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีเกิดข้ึนทดแทนใหม่ได ้(Renewable) การจดัการ
ทรัพยากรป่าไมใ้ห้อ านวยประโยชน์แก่สังคมมนุษย ์ย่อมข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของมนุษย ์หรือ
เจา้ของป่าท่ีจะน าทรัพยากรป่าไมไ้ปใช้ประโยชน์ในทางดา้นใด โดยจะตอ้งค านึงถึงศกัยภาพของ
พื้นท่ีตลอดจนความสามารถ และประสิทธิภาพของป่าอีกดว้ย อยา่งไรก็ดีการจดัการทรัพยากรป่าไม้
จ  าเป็นตอ้งอาศยัพื้นฐานทางนิเวศวทิยาเป็นหลกั๑๐   

                                                 
๘นิวติั เรืองพานิช, นิเวศวทิยาทรัพยากรธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพร้ั์วเขียว, 

๒๕๔๑), หนา้ ๘๗. 
๙เกษม จนัทร์แก้ว และสามคัคี บุณยะวฒัน์, “รายงานการศึกษาคน้ควา้วนศาสตร์ชุมชน

สาธิตแม่งาว อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง”, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาในคณะวนศาสตร์, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๘), หนา้ ๖๓. 

๑๐ ศ.ดร.นิวติั เรืองพานิช, ป่าและการป่าไม้, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศูนยส่์งเสริม
วชิาการ, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๓๗. 



  
 

๒๓ 

การจดัการ และอนุรักษ์ป่าไม ้เพื่อเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารนั้น บริเวณท่ีเป็นแหล่งตน้น ้ าล า
ธารปกติมกัจะมีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูงชัน มีฝนตกหนัก และดินมกัจะง่ายต่อการพงัทลาย 
ดงันั้น สภาพการไหลของน ้ าในห้วยธาร และลกัษณะทางอุทกวิทยาอ่ืน ๆ ของลุ่มน ้ า ตลอดจนการ
พงัทลายของดินจึงข้ีนอยูก่บัปัจจยัเก่ียวกบัสภาพส่ิงปกคลุมดิน หรือ ป่าไมเ้ป็นส าคญั ตน้น ้าล าธารท่ี
ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ ย่อมสามารถท าหน้าท่ีป้องกันดินพังทลาย และน ้ าท่วม 
ตลอดจนควบคุมให้มีน ้ าไหลในห้วยธารอย่างสม ่าเสมอตลอดปีได้ดีกว่าตน้น ้ าล าธารท่ีป่าไม้ถูก
ท าลาย หรือ ปราศจากส่ิงปกคลุม 

ในการจดัการ และอนุรักษป่์าไมเ้พื่อเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น ใชเ้วลาวา่งในการตกปลา 
ว่ายน ้ า พายเรือ และเล่นกีฬาต่าง ๆ หรือ แมก้ระทัง่การเดินทางไปพกัแรมในป่าเพื่อการพกัผ่อน
หยอ่นอารมณ์นั้น จะเห็นไดว้า่ กิจกรรมเหล่านั้นประกอบข้ึนจากทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดิน น ้ า ป่า 
และสัตวป่์าแทบทั้งส้ิน นโยบายของรัฐ ไดจ้ดัการป่าเพื่อเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยกรมป่าไม้
ได้เร่ิมจดัสร้างสวนพฤกษศาสตร์ข้ึนท่ีพุแค จงัหวดัสระบุรี ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ และจดัอุทยาน
แห่งชาติข้ึนท่ีวนอุทยานภูกระดึง (ปัจจุบนัเป็นอุทยานแห่งชาติ) ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ข้ึนท่ีจงัหวดัเลย 
ต่อมาก็ไดส้ร้างสวนรุกขชาติ วนอุทยาน และอุทยานแห่งชาติในทอ้งท่ีต่าง ๆ คือ สวนพฤกษศาสตร์ 
(botanical garden) ในประเทศไทยเพื่อรวบรวมพันธ์ไม้ทั้ งใน และนอกประเทศท่ีมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจท่ีสวยงาม และหาไดย้าก สวนรุกขชาติ (arboretum) ในประเทศไทยทั้งสองอยา่งมีลกัษณะ
การจดัการคลา้ย ๆ กนั แต่สวนรุกขชาติในประเทศไทยมกันิยมรวมเฉพาะไมย้นืตน้มาปลูกรวมกนั
ไวใ้นการศึกษาวิจยัจดัเป็นหมวดหมู่ วนอุทยาน หมายถึง สถานท่ีในป่าท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม มี
ธรรมชาติเหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจ จดัตบแต่งไม่ให้เสียสภาพธรรมชาติไป ส่วนอุทยาน
แห่งชาตินั้น หมายถึง การสร้างข้ึนเพื่อจะรักษาทิวทศัน์ และความสวยงามตามธรรมชาติตลอดจน
ดูแลรักษาสัตวป่์าไวไ้ม่ใหถู้กรบกวนท าลาย๑๑ 

สรุปไดว้่าหลกัการอนุรักษ์ส่วนใหญ่ ก็คือจะห้ามมิให้บุกรุก ท าลาย แผว้ถาง เผา และท า
กิจกรรมอนัเป็นการรบกวนป่า ส่วนหน่ึงเพื่อการเก็บไวเ้พื่อประโยชน์ในการพกัผ่อนหยอ่นใจ ใช้
ประโยชน์ร่วมกนัอยา่งเก้ือกูล เก็บไวเ้ป็นสมบติัส่วนรวมร่วมกนั เป็นสมบติัของชาติ และของโลก
สืบไป ดังนั้นการอนุรักษ์จึงท าด้วยวิธีการใดก็ได้ แต่จุดมุ่งหมายก็คือการให้สรรพส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมนุษยท่ี์ท าให้มนุษยด์ ารงชีวิตอยูไ่ด ้ส่ิงนั้นจะตอ้งรักษา ถนอม ให้คงอยูใ่ห้นานท่ีสุดคู่
กบัมนุษยใ์หน้านท่ีสุดนัน่เอง 

 

                                                 
๑๑เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๔๐. 



  
 

๒๔ 

๒.๓ แนวคดิเกีย่วกบัการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า 
 ๒.๓.๑ ความหมายของป่าไม้ และสัตว์ป่า  
  ๑. ความหมายของป่าไม้ (Forest) 

ป่าไม ้หมายถึง สาธารณะสมบติัของแผน่ดิน ประเภทรกร้างวา่งเปล่า (ตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองและสงวนป่า พ .ศ. ๒๔๘๑) และป่าไม้ หมายถึง ท่ีดินท่ียงัมิได้มีบุคคลซ่ึงได้มาตาม
กฎหมายท่ีดิน (ตาม พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ. ๒๔๘๑)  

ป่าอนุรักษ ์หมายถึง ป่าท่ีรัฐไดก้ าหนดไวเ้พื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม ป่าชายเลนเขตอนุรักษ์ หมายถึง พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีห้ามมิให้มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
นอกจากปล่อยใหเ้ป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสภาพ และระบบนิเวศ   

วนอุทยาน หมายถึง พื้ น ท่ีขนาดเล็ก จัดตั้ งข้ึนเพื่อ การพักผ่อนหย่อนใจ มี
ความส าคญัในระดบัทอ้งถ่ิน   

สวนพฤกษศาสตร์ หมายถึง สถานท่ีท่ีสร้างข้ึนเพื่อรวบรวมพรรณไมทุ้กชนิดไวใ้น
ท่ีเดียวกนั เพื่อการศึกษาทางพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ แต่ในขณะเดียวกนั ก็ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ
พกัผ่อนหย่อนใจไปดว้ย พรรณไมท่ี้น ามาปลูก จะมีพรรณไมท้ั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ 
โดยแยกเป็นหมวดหมู่ เป็นวงศ์ตามล าดบัความส าคญัของชนิดไมน้ั้น ๆ เพื่อผูส้นใจ หรือ ตอ้งการ
ศึกษาหาความรู้จะไดท้ราบวา่ พรรณไมน้ั้นอยูใ่นวงศอ์ะไร และเป็นชนิดพนัธ์ุใด เป็นตน้  

สวนรุกขชาติ หมายถึง สถานท่ีขนาดเล็ก มีเน้ือท่ีน้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ 
จดัสร้างข้ึนเพื่อรวบรวมพรรณไมต่้าง ๆ โดยเฉพาะไมย้ืนตน้ท่ีมีค่าในทางเศรษฐกิจ และไมด้อกท่ีมี
อยู่ในท้องถ่ิน แต่มิได้จดัปลูกไวเ้ป็นหมวดหมู่เหมือนอย่างในสวนพฤกษศาสตร์ มีการท าถนน
ทางเดินส าหรับการเขา้ชม และติดป้ายช่ือบอกให้ทราบวา่ พรรณไมน้ั้น ๆ ช่ืออะไร การสร้างสวน
รุกขชาติข้ึนก็เพื่อ จุดมุ่งหมายแห่งการพกัผอ่นหยอ่นใจโดยเฉพาะ พร้อมกนันั้นผูท่ี้เขา้ชม หรือ เขา้
ไปพกัผอ่นก็จะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัพรรณไมไ้ปดว้ย 

ป่าชายเลน เอ เอฟ ดบัเบิ้ลย ูสซิมเปอร์ (A.F.W. Schimper) นกัภูมิศาสตร์ทางพืช ท่ี
มีช่ือเสียงของโลก ได้ให้ความหมายของป่าชายเลนว่า เป็นสังคมพืชท่ีอยู่ตามบริเวณชายฝ่ังทะเล 
ปากแม่น ้ า หรืออ่าว ซ่ึง เป็นบริเวณท่ีระดับน ้ าทะเลท่วมถึงในช่วงท่ีน ้ าทะเลข้ึนสูงสุด๑๒ ส่วน
ศาสตราจารย ์แอล วี ดู (L.V. Du.) ไดใ้ห้ความหมาย ของป่าชายเลน ไว ้๒ ประการ คือ ๑. เป็นกลุ่ม
สังคมพืชท่ีประกอบด้วยพรรณไม้หลายชนิด หลายวงศ์และเป็นพวกท่ีมีใบสีเขียวตลอดปี 

                                                 
๑๒Schimper A.F.W, Plant Geography on a Physiological Basin, (Oxford : Oxford 

University, 1903), p. 156. 



  
 

๒๕ 

(Evergreen species) ซ่ึง มีลกัษณะทางสรีระวิทยา และตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีคลา้ยกนั ๒. เป็นกลุ่ม
สังคมพืชท่ีข้ึนปากอ่าว ชายฝ่ังทะเลบริเวณเขตร้อน (Tropical region) ซ่ึงประกอบดว้ยพนัธ์ุไมส้กุล
โกงกาง (Rhizophora) เป็นไมส้ าคญั และมีไมว้งศอ่ื์นปะปนอยูบ่า้ง๑๓ ความหมายน้ีตรงกบัท่ีวลิเล่ียม 
แม็คเน่ (William Macnae) นกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงของโลกอีกคนหน่ึงไดใ้ห้ความหมายไวใ้น
รายงานการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัป่าชายเลนเม่ือปี ค.ศ. ๑๙๖๘๑๔ 

๒. ความหมายของสัตว์ป่า (Wildlife)  
ในพระราชบญัญติัสงวน และคุม้ครองสัตวป่์า พ .ศ. ๒๕๓๕ ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้่า 

สัตวทุ์กชนิดไม่วา่ สัตวบ์ก สัตวน์ ้ า สัตวปี์ก แมลง หรือ แมง ซ่ึงตามสภาพธรรมชาติยอ่มเกิด และ
ด ารงชีวิตอยู่ในป่า หรือ ในน ้ า และให้หมายความรวมถึง ไข่ของสัตวป่์าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่
ไม่ได้หมายความรวมถึง สัตวพ์าหนะท่ีได้จดทะเบียนท าตัว๋รูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์
พาหนะแลว้ และสัตวพ์าหนะท่ีไดม้าจากการสืบพนัธ์ุของสัตวพ์าหนะดงักล่าว 

ความหมายของสัตวป่์า สัตวป่์า หมายถึง สัตวทุ์กชนิดไม่วา่ สัตวบ์ก สัตวน์ ้ า สัตว์
ปีก แมลง หรือ แมง ซ่ึงโดยภาพธรรมชาติย่อมเกิด และด ารงชีวิตอยู่ในป่า หรือ ในน ้ า และให้
หมายความรวมถึงไข่ของสัตวป่์าเหล่านั้นทุกชนิดดว้ย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตวพ์าหนะท่ีไดจ้ด
ทะเบียนท าตัว๋รูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตวพ์าหนะแล้ว และสัตว์พาหนะท่ีได้มาจากการ
สืบพนัธ์ุของสัตวพ์าหนะดงักล่าว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ป่าไมอ้นัเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า
ไดถู้กท าลายลงไปมาก ตลอดจนการไล่ล่าของมนุษยจึ์งท าให้ปริมาณสัตวป่์ามีจ านวนลดนอ้ยลงทุก
ปี จนบางชนิดสูญพนัธ์ุ บางชนิดก็ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ จึงจ าเป็นท่ี
เราจะตอ้งช่วยกนัอนุรักษส์ัตวป่์าไวโ้ดยเร่งด่วน๑๕ 

๒.๓.๒ ประเภทของสัตว์ป่า 
นบัจากปีส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๕ มาถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ ป่าเมืองไทย

ลดลงจาก ๖๐ % เหลือ ๕๓ % ยงัมีป่า ๑๗๑ ลา้นไร่ คือ ประมาณ ๒๐ ปี ลดลงเพียง ๗% แสดงว่า
ลดลงไปนิดเดียวเท่านั้นเอง จากปี ๒๕๐๔ นั้น มาดูอีกทีหน่ึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ป่าเมืองไทยลดลงจาก 

                                                 
๑๓Du L.V, Ecology and Silviculture of Mangrove, (Forest : Unpublished mimeo, 1962), 

p. 123. 
๑๔Macnae W, A General Account of The Fauna and Flora of Mangrove Swamps and 

Forests in the Indo-West Pacific Region, Advance, 1968, Biol. 6 (3), 73-270.  
๑๕สวสัด์ิ โนนสูง, ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), 

หนา้ ๓๒.  



  
 

๒๖ 

๕๓% เหลือเพียง ๒๙.๐๑% เหลือป่าอยู่เพียง ๑๓ ล้านไร่ คือ ประมาณ ๒๔ ปี ลดลงไปมากถึง 
๒๓.๐๙% เป็นการลดวูบวาบน้อยลงไปอย่างรวดเร็วน่ากลวั จากปี ๒๕๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น
เวลา ๑๐ ปีน้ีไม่ทราบว่าป่าลดลงเหลือเท่าไร สถิติทั้งหมดเป็นป่าอนุรักษ์อยู ่๑๕% รวมความวา่ป่า
ในเมืองไทยเราขณะน้ีร่อยหรอมาก๑๖ 

ในการท่ีป่ากบัสัตวป่์าร่อยหรอลงไปน้ี ผูท้  าลายป่า และสัตวป่์า หรือ ศตัรูส าคญั 
คือ ใคร? ถา้ตอบอยา่งง่าย ๆ ก็คือ สัตวเ์มือง สัตวป่์านั้นคู่กบัสัตวเ์มือง สัตวเ์มือง คือ ใคร สัตวเ์มืองก็
คือคน คนน่ีแหละคือสัตวเ์มือง แต่ท่ีจริงนั้นเดิมแทค้นเราน้ีกบัสัตวป่์า ก็เป็นสัตวป่์าดว้ยกนัทั้งนั้น 
เม่ือเกิดมามนุษย์ก็เป็นสัตวป่์า ฉะนั้น ถ้ามองในแง่ว่าเป็นสัตว์ป่าด้วยกัน ก็ต้องนับว่าสัตวป่์าท่ี
เรียกวา่มนุษยน์ั้นร้ายท่ีสุด เพราะไดต้ั้งหนา้ตั้งตาท าลายสัตวป่์าชนิดอ่ืนให้ร่อยหรอหมดไป จนแทบ
จะเหลือแต่ตวัคนเดียว 

เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสัตวป่์าให้มีชีวิตสืบต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลงัจึงมีการออก
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ ภูมิพลอดุลเดช ป.ร. ให้ไว ้ณ วนัท่ี ๑๙
กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๕ เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั แบ่งสัตวป่์าออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

(๑) สัตวป่์าสงวน เป็นสัตวป่์าท่ีหายาก และปัจจุบนัมีจ านวนนอ้ยมากบางชนิดสูญ
พนัธ์ุไปแลว้มีอยู ่๑๕ ชนิด คือ นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรี หรือ โคไพร ควายป่า ละอง 
หรือละมัง่ สมนั หรือ เน้ือสมนั เลียงผา นกแตว้แลว้ทอ้งด า นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ 
เกง้หมอ้ และพะยนู หรือ หมูน ้า  

(๒) สัตวป่์าคุม้ครอง เป็นสัตวท์ั้งท่ีปกติไม่นิยมใชเ้ป็นอาหาร และใชเ้ป็นอาหารทั้ง
ท่ีไม่ใช่ล่าเพื่อการกีฬา และล่าเพื่อการกีฬา ตามท่ีกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดไว ้
มากกว่า ๒๐๐ ชนิด เช่น ค่าง ชะนี อีเห็น ไก่ฟ้า เหยี่ยว ช้างป่า แร้ง กระทิง กวาง หมีควาย อีเก้ง 
นกเป็ดน ้า เป็นตน้  

ส่วนเหตุผลในการออกพระราชบญัญติั และวางระเบียบการใชป้ระโยชน์ และร่าง
แนวทางการจดัการสัตวป่์าของประเทศข้ึน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ คือ การเห็นวา่ 

“สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ายิ่งของประเทศชนิดหน่ึงท่ีอ านวย
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ วิทยาการ และรักษาความงามตลอดจนคุณค่าทางธรรมชาติไว ้แต่
ปรากฏว่าปัจจุบนัน้ี สัตวป่์าท่ีมีค่าบางชนิดได้ถูกล่า และท าลายจนสูญพนัธ์ุไปแลว้ และบางชนิด
ก าลังจะสูญพันธ์ุไป ทั้ งน้ีเน่ืองจาก ประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองแก่สัตว์ป่า
โดยเฉพาะ จึงสมควรตรากฎหมายวา่ดว้ยการสงวน และคุม้ครองสัตวป่์าข้ึนไวเ้พื่อประโยชน์ของรัฐ 

                                                 
๑๖พระธรรมปิฎก ( ป.อ. ปยตฺุโต ), คนไทยกบัสัตว์ป่า, อา้งแลว้, หนา้ ๗. 



  
 

๒๗ 

และประชาชนส่วนรวมไหส้มกบัชาวไทยเป็นพุทธมามกะ”๑๗  
นับว่า พระพุทธศาสนาได้เขา้มามีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้จิตใจของผูมี้

อ  านาจให้สามารถตรากฎหมายออกบงัคบัใช้ เพื่อ การสงวน และคุม้ครองสัตวป่์า ให้มีชีวิตอยูร่อด 
จนสามารถด ารงสายพนัธ์ุให้อยูคู่่กบัป่าไมไ้ปไดอี้กวาระหน่ึง ซ่ึงจะไดน้านแค่ไหนนั้น ยอ่มข้ึนอยู่
กบัส านึกของคนในชาติ ท่ีจะช่วยกนัอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าไว ้ดว้ยใจเมตตา และยดึมัน่ในความ
กตญัญูรู้คุณของทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนว
ยดึถือศรัทธา น าหลกัมตัตญัญุตา มาเป็นแบบอยา่งในการบริโภคใชส้อยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้
และสัตวป่์าจะไดอ้ยูย่ ัง่ยนืยง ตลอดไป         

๒.๓.๓ คุณค่าของสัตว์ป่า   
สัตวป่์าอ านวยประโยชน์นานาประการใหแ้ก่มนุษย ์และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ มากมาย 

อยา่งไรก็ตามประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางออ้มมากกวา่ทางตรงจึงท าใหม้องไม่ค่อยเห็นคุณค่า
ของสัตวป่์าเท่าท่ีควร เม่ือเทียบกบัทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ป่าไม ้น ้ า และแร่ธาตุ ดงัตวัอยา่ง
คุณค่าของสัตวป่์าต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

๑) คุณค่าดา้นเศรษฐกิจนั้น สัตวป่์ามีประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจต่อมนุษยคื์อ ซาก
ของสัตว์ป่าโดยเฉพาะหนังเสือป่าในปีหน่ึง ๆ ท ารายได้ให้กับประเทศ และมีเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศจ านวนไม่นอ้ย คุณค่าทางดา้นเศรษฐกิจจะรวมถึงรายไดต่้าง ๆ จากการท่องเท่ียวใน
การชมสัตวด์ว้ย   

๒) การเป็นอาหารของมนุษย ์ไดใ้ชเ้น้ือของสัตวป่์าเป็นอาหารเป็นเวลาชา้นานแลว้ 
ซ่ึงสัตว์ป่าหลายชนิดก็ได้พ ัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นสัตว์เล้ียงไป สัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ตาม
ธรรมชาติ ยงัมีคนนิยมใช้เน้ือเป็นอาหารอยู่ เช่น หมูป่า เก้ง กวาง กระจง กระทิง นกเขาเปล้า 
นกเป็ดน ้า ตะกวด แย ้เป็นตน้ อวยัวะของสัตวป่์าบางอยา่ง เช่น นอแรด กระโหลก เลียงผา เขากวาง
อ่อน เลือด และกระเพาะค่าง ดีของหมี ดีงูเห่า ก็ยงัมีผูนิ้ยมดดัแปลงเป็นอาหาร หรือ ใชเ้ป็นเคร่ืองยา
สมุนไพรอีกดว้ย 

๓) เคร่ืองใชเ้คร่ืองประดบั นอกจากเน้ือของสัตวป่์า และส่วนต่าง ๆ ของสัตวป่์าจะ
ใช้เป็นอาหาร และยาแลว้ อวยัวะบางอย่างของสัตวป่์าก็ยงัใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ไดอี้กมากมาย เช่น 
หนงัใชท้  ากระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองนุ่งห่ม งาช้าง ใช้เป็นเคร่ืองประดบั กระดูก เขาสัตว ์ใชท้  าดา้มมีด
ดา้มเคร่ืองมือ หรือ แกะสลกัต่าง ๆ เป็นตน้  

๔) การนันทนาการ และด้านจิตใจ นับเป็นคุณค่าอนัยิ่งใหญ่ของสัตวป่์า แต่ไม่

                                                 
๑๗ศาสตราจารย ์ดร.นิวติั เรืองพานิช, ป่าและการป่าไม้ ในประเทศไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๑๙๖.  



  
 

๒๘ 

สามารถประเมินเป็นตวัเงินได ้การท่องเท่ียวชมสัตวป่์าในสวนสัตว ์อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์า และแหล่งสัตวป่์าอ่ืน ๆ นบัเป็นเร่ืองนนัทนาการทั้งส้ิน เช่นเดียวกบั การสงสารสัตวป่์าท่ีถูก
ทรมาน กกัขงั หรือ อ่ืนใดก็ตามที รวมตลอดทั้งการท่องเท่ียวป่า เห็นสัตวป่์า หรือ ไม่เห็นสัตวป่์า 
ซ่ึงควรประดบัความงามตามธรรมชาติ เป็นทั้งนนัทนาการ และดา้นจิตใจทั้งส้ิน  

๕) ดา้นวทิยาศาสตร์ การศึกษา และการแพทย ์สัตวป่์านบัมีคุณค่าใหญ่หลวง ท่ีท า
ให้นกัวิทยาศาสตร์ นกัการศึกษา และแพทย ์ประสบผลส าเร็จในดา้นการคน้ควา้ทดลองต่าง ๆ โดย
ขั้นแรกเขาทดลองกบัสัตวป่์าเสียก่อน เช่น ทดลองกบัหนู กระแต ลิง จากนั้นจึงน าไปใชก้บัคน การ
คน้ควา้ ทดลอง เหล่าน้ี หากไม่มีสัตวป่์าเป็นเคร่ืองทดลองก่อนแล้ว ก็อาจจะมีผลกระทบทางลบ
สะทอ้นมาถึงคนอยา่งมาก  

๖) เป็นตวัควบคุมส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ สัตวป่์า นับได้ว่าเป็นตวัควบคุมส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสัตวด์ว้ยกนัเอง ท าให้ผลกระทบต่อคนบรรเทาเบาบางลงไปไม่มากก็น้อย เช่น 
คา้งคาวกินแมลง นกฮูก และงูสิงกินหนูต่าง ๆ นกกินตวัหนอนท่ีท าลายพืชเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึง
หากไม่มีสัตวป่์าต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ คนอาจจะตอ้งเสียเงินทองจ านวนมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
ท่ีจะตอ้งก าจดัศตัรูทั้งทางตรง และทางออ้มเหล่าน้ี  

๗ ) คุณค่าของสัตว์ป่า ต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ คนส่วนใหญ่มองเห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม ้เป็นตน้วา่ 
ป่าไมท้  าให้สัตวป่์ามีท่ีอยูอ่าศยั เป็นอาหาร และเป็นท่ีหลบภยั ป่าไมท้  าให้ดินอุดมสมบูรณ์ ป้องกนั
การกดัเซาะของน ้ า ลม ป่าไมช่้วยท าให้มีน ้ าไหลตลอดปี น ้ าใสสะอาดปราศจากตะกอน ป่าไมช่้วย
ท าให้ฝนตก บรรเทากระแสลมพายุ ป่าไมท้  าให้อากาศไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ป่าไมเ้ป็นแหล่ง
สะสมแร่ธาตุ และป่าไมท้  าให้มนุษยไ์ดใ้ช้สอย ถา้ขาดป่าไมท้รัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็อยู่ไม่ได ้
ท านองเดียวกนักบัทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีคนจะมองเห็นความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั และกนั ทั้งน้ี 
ยกเวน้สัตวป่์า มกัจะมองเห็นเฉพาะตอ้งอาศยัทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆเท่านั้น แต่ในขอ้เท็จจริงแลว้ 
สัตวป่์าก็มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ไม่นอ้ยเช่นเดียวกนั อยา่งเช่นทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า ก็
มีส่วนช่วยหลายอยา่ง เช่น  

- สัตวป่์าช่วยท าลายศตัรูป่าไม ้ตน้ไมใ้นป่าจะมีศตัรูตามธรรมชาติเสมอ ๆ เช่น 
โรค และแมลง เป็นตน้ แต่ศตัรูเหล่าน้ีจะไม่ระบาด โดยเฉพาะแมลง หากมีตวัท าลาย สัตวป่์าหลาย
ชนิดเป็นตวัก าจดัแมลง นอกจากท่ีกล่าวไปแลว้ก็มี เช่น นกหวัขวาน นกไต่ไม ้จะกินแมลง และตวั
หนอน ตามล าตน้ นกกินแมลง นกจบัแมลง จะกินแมลงท่ีมาท าลายใบ ดอก และผล ตุ่น หนูผ ีจะกิน
หนอนท่ีมากินราก และล าตน้ใตดิ้น หากปราศจากสัตวเ์หล่าน้ีแล้ว ตน้ไมจ้ะได้รับความเสียหาย 
และอาจจะตายในท่ีสุด  



  
 

๒๙ 

- สัตวป่์าช่วยผสมเกสรดอกไม ้ตน้ไมผ้สมเกสรไดน้ั้น อาศยัปัจจยัหลายอยา่ง
ช่วย เช่น ลม และแมลง ส าหรับสัตวป่์าบางชนิดก็เป็นตวัท่ีช่วยผสมเกสรดว้ย เช่น นกกินปลี นกปลี
กลว้ย และคา้งคาวกินน ้ าหวานดอกไม ้เป็นตน้ สัตวป่์าเหล่าน้ี จะช่วยผสมเกสรดอกไมใ้นขณะท่ีกิน
น ้ าหวานดอกไม้ จากดอกหน่ึง ไปยงัอีกดอกหน่ึง หรือ จากต้นหน่ึง ไปยงัอีกต้นหน่ึง ท านอง
เดียวกบัลม และแมลง ดงัไดก้ล่าวแลว้  

- สัตวป่์าช่วยในการกระจายเมล็ดพนัธ์ุไม ้สัตวป่์าบางชนิด เช่น นกขุนทอง 
นกเงือก คา้งคาวบางชนิด ลิง ค่าง ชะนี กวาง เกง้ กระทิง ววัแดง เป็นตน้ จะกินผลไมเ้ป็นอาหาร 
แลว้คาย หรือ ถ่ายเมล็ดออกมาตามท่ีต่าง ๆ เมล็ดไมบ้างชนิดไม่ไดรั้บความเสียหายใด ๆในการผา่น
กระเพาะของสัตวเ์หล่าน้ี ก็เท่ากบั สัตวป่์าช่วยในการกระจายเมล็ดพนัธ์ุไมไ้ปในท่ีต่าง ๆท่ีสัตว์
ท่องเท่ียวไปแลว้คาย หรือ ถ่ายเมล็ดไมอ้อกมา  

- สัตวป่์าช่วยท าใหดิ้นอุดมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน มูลของสัตวเ์กือบทุกชนิด ใชเ้ป็นปุ๋ย
ไดอ้ยา่งดี เท่ากบัเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดิน ในขณะเดียวกนั เม่ือสัตวป่์าตายลง ซากของสัตว์
ป่าก็จะกลายเป็นปุ๋ยไดเ้ช่นเดียวกนั ทุกวนัน้ีเกิดปัญหาการดดัแปลงมูลของสัตวป่์าบางชนิด เช่น มูล
ของคา้งคาว ซ่ึงมีอยูม่ากมายตามถ ้าต่าง ๆ ให้ใชอ้ยา่งถูกตอ้ง ก็จะท าใหแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ทุกวนัน้ี
แมว้า่จะใช้มูลคา้งคาวเป็นปุ๋ยอยูบ่า้ง ก็ใช้อยู่เฉพาะในวงจ ากดั ในปัจจุบนัวงการป่าไมเ้องก็ตอ้งใช้
ปุ๋ยในสวนป่าเหมือนกนั ทั้งน้ี เน่ืองจาก การเขา้ไปท างานของมนุษย ์ท าให้สัตวป่์าไดอ้อกไปจากป่า
ไมเ้กือบจะหมดป่านัน่เอง  

สรุปไดว้า่ประโยชน์ของสัตวป่์ามีอยูม่ากมาย หากสัตวป่์าถูกท าลายหมด สัตว์
เมืองก็จะถูกท าลายดว้ยสัตวเ์มืองดว้ยกนัเอง เพราะความร้ายกาจฉลาดเฉลียวของมนุษยน์ั้นมีมากยิ่ง
เม่ือเทียบกบัสัตวป่์า ไม่มีสัตว์ไหนจะร้ายเท่า ถ้าเราไม่พฒันาเสียอย่างเดียว สัตวเ์มืองชนิดน้ีจะ
ท าลายโลก สัตวป่์าชนิดอ่ืนมีไหมท่ีจะท าลายโลก ไม่มีทางเลย แต่สัตวป่์าท่ีเรียกวา่มนุษยน้ี์แหละจะ
เป็นสัตวท่ี์ท าลายโลกไดอ้ยา่งแน่นอน จะท าลายทนัทีทนัใดดว้ยอาวธุนิวเคลียร์ก็ได ้ท าลายระยะยาว
ดว้ยการท าลายสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติทั้งโลกก็ได ้เพราะฉะนั้น จึงตอ้งรีบท าการพฒันาคน
ก่อนท่ีจะสายเกินไป เม่ือเราพฒันาคนไดส้ าเร็จ คนก็จะมีความดีงาม แลว้ก็จะประพฤติดีต่อคน และ
ประพฤติดีต่อสัตว์ป่าทั้ งหลายด้วย และตอนน้ีแหละมนุษย์จะกลายเป็นสัตว์ท่ีมีอารยธรรมท่ี
แทจ้ริง๑๘ 

 
 

                                                 
๑๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), คนไทยกบัสัตว์ป่า, อา้งแลว้, หนา้ ๕๗.  



  
 

๓๐ 

๒.๓.๔ การจัดการ และการอนุรักษ์ป่าไม้เพ่ือเป็นทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
ประโยชน์แห่งการเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลระหวา่ง ป่าไม ้กบั สัตวป่์า เป็นสัจจธรรมจริงแทท่ี้วา่ ดิน

ดี เพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยงั ดินดีเพราะหญา้บงั หญา้ยงัเพราะดินดี ทุกส่ิงยอ่มพึ่งพาอาศยักนั 
แมม้นุษยก์็จะตอ้งพึ่งป่าอาศยัร่มเงา และความร่มเยน็ใจกาย และหายใจเอาอากาศท่ีบริสุทธ์ิจากป่า
ไม ้คายออกซิเจน และดูดซบัคาร์บอนไดซ์อ๊อกไซด์ ฉะนั้นแต่ละส่วนควรกตญัญูรู้คุณค่าซ่ึงกนัและ
กนั ไม่ควรให้ส่วนใดส่วนหน่ึงไปให้โทษต่อกนั อนัจะน ามาซ่ึงภยัอนัใหญ่หลวงท่ีจะตามมาใน
อนาคต  

ป่าไมน้อกจากจะให้ผลิตผล และประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษยแ์ลว้ ยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตว์
ป่าชนิดต่าง ๆ ซ่ึงมนุษยใ์ชเ้ป็นอาหารใชเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่ม และเป็นเคร่ืองใชส้อยต่าง ๆ สัตวป่์าบาง
ชนิดมีประโยชน์ต่อการคน้ควา้ทดลองทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์นก และแมลงบางชนิดก็เป็น
ประโยชน์ต่อมนุษยใ์นการท าลายศตัรูพืช นอกจากนั้นยงัช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติไวด้ว้ย ซ่ึง
ถา้ไม่มีป่าไม ้สัตวป่์าก็จะสูญพนัธ์ไป เพราะจะไม่มีแหล่งท่ีอยูอ่าศยัส าหรับหลบภยั และปราศจาก
แหล่งน ้ าแหล่งอาหาร และท่ีหากิน การจดัการป่าไมเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า จึงเป็นการจดัการป่า
ไม้รูปแบบหน่ึงท่ีมีความส าคัญยิ่ง ปัจจุบันมีผูส้นใจในการศึกษาหาความรู้เพลิดเพลินอยู่กับ
ธรรมชาติ และศึกษาความเป็นอยูข่องสัตวป่์ามากข้ึน ซ่ึงถา้หากรักษาป่าไม ้และสัตวป่์าไวใ้ห้ดี จะ
เป็นการหารายได้เข้าประเทศได้อีกทางหน่ึงด้วย อีกทั้ งย ังเป็นการชักจูงนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ ให้น าเงินตราเขา้มาใชส้อยในบา้นเรา นบัวา่ป่าไม ้และสัตวป่์าหาผลประโยชน์เก้ือกูล 
ท่ีเพิ่มพูนรายไดใ้หแ้ก่มนุษย ์ควรค่าต่อการส านึกดว้ยจิตยดึมัน่กตญัญู ไม่ควรเบียดเบียนท าร้ายกนั 

สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรท่ีจัดอยู่ในประเภทท่ี เกิดข้ึนทดแทน และรักษาให้คงอยู่ได ้
(Renewable and maintainable) การท่ีจะรักษาให้คงอยู ่และให้มีการขยายพนัธ์ุข้ึนมาทดแทนไดน้ั้น 
จะตอ้งมีการคุม้ครองรักษาจดัหาท่ีอยู่อาศยั ให้มีอาหาร ให้มีแหล่งน ้ าเพียงพอต่อความตอ้งการ มี
การสงวนรักษาพนัธ์ุไว ้มิให้ถูกท าลายจนสูญพนัธ์ุ ถา้หากสูญพนัธ์ุไปแลว้ไม่อาจหาพนัธ์ุใหม่มา
ทดแทนใหเ้หมือนพนัธ์ุเดิมไดอี้ก 

ประเทศไทยในสมยัก่อนมีสัตวป่์าชุกชุม มีสัตวบ์างชนิดท่ีสวยงาม และหาไดย้าก เช่น เน้ือ
สมนั หรือ สมนั (Cerves schomburgki ) และแรด (Rhinoceros sondaicus) เป็นตน้ แต่ต่อมาประเทศ
ไดพ้ฒันาความเจริญของประเทศไปสู่ชนบท ป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า ตลอดจน
ห้วยหนองคลองบึงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งหาอาหารของสัตวป่์าทั้งในน ้ าและบนบก ไดถู้กบุกรุกแผว้
ถางจนกลายเป็นไร่นาเรือกสวน เพื่อเป็นท่ีท ามาหากินของมนุษยท่ี์มีจ  านวนประชากรมากข้ึน อีกทั้ง
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการไล่ล่า แผว้ถางป่าเพื่อล่าสัตว ์ทั้งทางบก และทางน ้าทนัสมยัข้ึน การไล่ล่าไม่
มีขีดจ ากดั จึงท าให้ประชากรสัตวป่์า ลดจ านวนลงมาก ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้จ  านวนสัตวป่์าตอ้งลด



  
 

๓๑ 

นอ้ยลง ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (Endangered Species) จนอยูใ่นสภาวะล่อแหลมต่อการสูญพนัธ์ุไปและยงัมี
ถ่ินก าเนิดใน อาณาเขตจ ากดั มีสาเหตุอนัเน่ืองมาจากมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจ าแนกได ้๒ ประการ
ใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ ๑. การฆ่าสัตวโ์ดยไม่มีขอบขีดจ ากดั และ ๒. การท าลายท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งหา
กินของสัตวป่์า๑๙ 

มีสัตว์ป่ าหลายชนิดก าลังจะสูญพัน ธ์ุ  สัตว์ป่ าจ านวน  ๑๕  ชนิด ท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัสงวน และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นสัตวป่์าสงวนท่ีหายาก ไดแ้ก่ แรด 
กระซู่ โคไพร หรือ ควายป่า ละอง หรือ ละมัง่ สมนั หรือ เน้ือสมนั เลียงผา กวางผา สมเสร็จ เก้ง
หม้อ แมวลายหินอ่อน นกกระเรียน นกแตว้แล้วท้องด า นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินทร และพะยูน หรือ 
หมูน ้ า จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีประชาชนชาวไทยทุกคนจะตอ้งช่วยกนัรักษาทรัพยากรสัตวป่์าให้
คงอยูต่ลอดไป เพื่อ เป็นมรดกตกทอดไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงั ไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป๒๐   

รวมความวา่ การอนุรักษ์สัตวป่์าในพระพุทธศาสนานั้น มีความหมายรวมไปถึงหลกัธรรม
ค าสอนเร่ืองความพอเพียง หรือ มตัตญัญุตา ความรู้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย เพราะการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลกัทางวิชาการท่ีกล่าวไวข้า้งตน้วา่ การอนุรักษคื์อ การรู้จกัประมาณการ
วางแผนสงวน และคุม้ครอง เพื่อเก็บไวใ้ช้ส าหรับลูกหลานในอนาคต การสร้างความสมดุลยข์อง
สัตวป่์า หมายถึง ความรู้จกัคุม้ครองสงวนรักษาชีวติ การไม่ไล่ล่าชีวติ หรือ การไม่พรากชีวิตซ่ึงเป็น
การผดิศีลขอ้ท่ีหน่ึง คือ ห้ามฆ่าสัตว ์ซ่ึงเป็นพุทธบญัญติัในพระพุทธศาสนา ยอ่มมุ่งหมายให้มนุษย์
มีความเมตตา กรุณา ต่อสัตว์ ดังค ากล่าวท่ีว่า ไม่มีป่า สัตว์ป่าก็จะอยู่ไม่ได้ ย่อมหมายถึง การมี
ประโยชน์เก้ือกูลอิงอาศยัซ่ึงกนั และกนัทั้งป่า และสัตวป่์า จึงจะมีชีวิตอยูร่อดไดใ้นความหมายของ
หลกัอิทปัปัจจยตา คือ ส่ิงน้ีมีส่ิงน้ีจึงมี นับว่าป่าไม ้และสัตวป่์า มีผลประโยชน์เก้ือกูล ท่ีเพิ่มพูน
รายได ้และให้ชีวิตท่ีดีแก่มนุษย ์ควรค่าต่อการส านึกดว้ยจิตยึดมัน่กตญัญู ไม่ควรเบียดเบียนท าร้าย
ซ่ึงกนัและกนั                 

๒.๓.๕ ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า    
ในปัจจุบนั สัตวป่์ามีจ านวนลดน้อยลงมาก แต่ก่อนมีชนิดพนัธ์ุท่ีมีอยู่ชุกชุม ปัจจุบนัก็ไม่

ค่อยไดพ้บเห็นอีก บางชนิดก็ถึงกบัสูญพนัธ์ุไปเลย ปัญหาน้ีมีสาเหตุมาจาก  
 

                                                 
๑๙Saivichein, Endargered Animal Species in Thailand, (Bangkok : Chutima Printing, 

1985), pp 178-193.  
๒๐ศาสตราจารย ์ดร.นิวติั เรืองพานิช, ป่าและการป่าไม้ ในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๘๖-๑๘๗.  



  
 

๓๒ 

๑) ถูกท าลายโดยการล่าโดยตรง ไม่ว่าจะล่าเพื่ออาหาร เพื่อการกีฬา หรือ เพื่อ
อาชีพ  

๒) การสูญพันธ์ุ หรือ ลดน้อยลงไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเอง ถ้าหากไม่
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนของสภาพแวดลอ้มได ้หรือ จากสาเหตุภยัธรรมชาติต่าง ๆ เช่น 
น ้าท่วม ไฟป่า  

๓) การน าสัตวป่์าต่างถ่ิน (Exotic animal) เขา้ไปในระบบนิเวศสัตวป่์าประจ าถ่ิน 
ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตวป่์าประจ าถ่ิน จนอาจเกิดการสูญพนัธ์ุได ้ 

๔) การท าลายถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซ่ึงก็ได้แก่ การท่ีป่าไม้ถูกท าลายด้วย
วิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยถากถาง และเผาเพื่อท าการเกษตร กิจกรรมการพฒันา เช่น การตดัถนน
ผ่านเขตป่า การสร้างเข่ือน ฯลฯ ท าให้สัตวป่์าบางส่วนตอ้งอพยพไปอยู่ท่ีอ่ืน หรือ ไม่ก็เสียชีวิต
ขณะท่ีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัถูกท าลาย  

๕) การสูญเสียเน่ืองจากสารพิษตกคา้ง เม่ือเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 
เช่น ยาปราบศตัรูพืช จะท าใหเ้กิดการสะสมพิษในร่างกาย ท าใหส้ัตวป่์าบางชนิดถึงกบัสูญพนัธ์ุได ้

สรุปได้ว่าปัญหาของการอนุรักษ์สัตวป่์า ท่ีแทจ้ริงประการหน่ึงนั้น น่าจะมาจาก 
การท่ีมนุษยไ์ม่ไดอ้นุรักษส์ัตวป่์าดว้ยใจท่ีมีความเมตตากรุณา แต่อนุรักษเ์พื่อความเห็นแก่ตวัของเรา
เอง การอนุรักษ์จึงเกิดมีแต่ความแห้งแลง้น ้ าใจ เพราะไม่จริงใจต่อมนั ฉะนั้น มนุษยจ์ะตอ้งมีความ
ซาบซ้ึงในความงามตามธรรมชาติ มีเมตตา มีไมตรี ปรารถนาประโยชน์สุขแก่มนั มีความสงสาร
เม่ือเห็นมนัมีทุกข ์และจะตอ้งมองเห็นวา่มนัเป็นสมาชิกท่ีเป็นส่วนร่วมของระบบนิเวศเดียวกนั ซ่ึง
จะตอ้งพึ่งพาอาศยักนั แมก้ระทัง่ การสร้างทศันะให้เกิดมีความกตญัญูต่อป่าไม ้และสัตวป่์า เพิ่ม
มากข้ึน   

ในพุทธประวติัเม่ือพระพุทธเจา้ประทบัอยูใ่นป่านั้น มีสัตว ์๒ ตวั คือ ชา้ง และลิง
มาคอยอุปฐาก น้ีเป็นเร่ืองท่ีแสดงถึง ความดีงามของสัตว ์และความใกลชิ้ดกนัดว้ยเมตตากรุณา ท า
ให้ชาวพุทธมีความรู้สึกวา่ แมแ้ต่องคพ์ระพุทธเจา้ก็ทรงใกลชิ้ดกบัสัตวท์ั้งหลายอยา่งน้ี เม่ือคนไทย
ราไดย้ินเร่ืองอยา่งน้ีอยูเ่ร่ือย เราก็จะไดป้ลูกฝังความรู้สึกท่ีดีงาม และความสัมพนัธ์อยา่งมิตรกบัสัตว์
ป่าไว ้

๒.๓.๖ วธีิการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
สัตวป่์ามีประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงคนเราด้วยทั้งโดยทางตรง และทางออ้ม จึง

ตอ้งมีวธีิการป้องกนั และแกไ้ขไม่ใหส้ัตวป่์าลดจ านวน หรือ สูญพนัธ์ุดว้ยการอนุรักษส์ัตวป่์า ดงัน้ี  
 
 



  
 

๓๓ 

๑) ก าหนดกฎหมาย และวิธีการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้ป่าเป็นแหล่งอาหารท่ี
อยู่อาศยัของสัตวป่์า อาทิ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตห้ามล่าสัตวป่์า และเขตเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าฯลฯ 
ใหมี้มากเพียงพอ  

๒) การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ให้เห็นความส าคญัในการอนุรักษ์สัตวป่์า
อยา่งจริงจงั  

๓) การไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิด ทั้ งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่า
คุ้มครองเพราะปัจจุบันสัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจ านวนลงอย่างมาก ท าให้ขาดความสมดุลทาง
ธรรมชาติ  

๔) การป้องกนัไฟป่า ไฟป่านอกจากจะท าให้ป่าไมถู้กท าลายแลว้ยงัเป็นการท าลาย
แหล่งอาหาร และท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าดว้ย  

๕) การปลูกฝังการใหค้วามรัก และความเมตตาต่อสัตวอ์ยา่งถูกวธีิ สัตวป่์าทุกชนิด
มีความรักชีวติเหมือนกบัมนุษย ์การฆ่าสัตวป่์า การน าสัตวป่์ามาเล้ียงไวใ้นบา้น เป็นการทรมานสัตว์
ป่า ซ่ึงมกัไม่มีชีวติรอด  

๖) การเพาะพนัธ์ุเพิ่มสัตวป่์าท่ีก าลงัจะสูญพนัธ์ุ หรือ มีจ านวนน้อยลง ควรมีการ
เพาะพนัธ์ุขยายพนัธ์ุให้มีจ  านวนเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการทดแทน และเร่งให้มีสัตวป่์าเพิ่มมากข้ึน (สมนั
เป็นสัตวป่์าท่ีสูญพนัธ์ุแลว้)๒๑   

จะเห็นว่าการเล้ียงสัตวป่์าในลกัษณะเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ การเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าท่ี
ก าลังจะสูญพนัธ์ุ การก าหนดตวับทกฎหมาย การห้ามล่า การปลูกฝังความรักความเมตตา การ
ประชาสัมพนัธ์ ป้องกนัไฟป่า ช่วยลดการท าลายสัตวป่์าได ้เป็นการอนุรักษท์รัพยากรสัตวป่์าท่ีน่า
ให้การสนบัสนุน เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเขา้ใจ และถูกวิธี เป็นการน าหลกัการใช้
สอยทรัพยากรอยา่งรู้จกัประหยดั รู้คุณค่า รู้จกัน าวธีิการใชท้รัพยากรอยา่งรู้จกัประมาณการมาใชก้บั
การวางแผนดา้นป่าไม ้และสัตวป่์า หรือ อาจพูดไดว้่า เป็นการรู้จกัการใช้ทรัพยากรอยา่งพอเพียง 
พอประมาณ ซ่ึงก็หมายถึงการใช ้“หลกัมตัตญัญุตา” ในทางพระพุทธศาสนามาใชน้ัน่เอง เพราะการ
แบ่งโซนการอนุรักษพ์นัธุกรรมสัตวป่์าไวใ้นป่า จะท าใหส้ัตวป่์ายงัคงรักษาเผา่พนัธ์ุท่ีแทจ้ริงของเขา
ไวไ้ดอ้ยา่งมัน่คง เป็นการสืบต่อสายพนัธ์ุอยา่งย ัง่ยนื ตลอดไป 

 

                                                 
๒๑กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม

(๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐)<http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subraae/raae.htm>(๒๔ มกราคม 
๒๕๕๑) 

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subraae/raae.htm


  
 

๓๔ 

สรุปแลว้นบัวา่ วธีิการขา้งตน้สอดคลอ้งสัมพนัธ์ กบั หลกัการทางพระพุทธศาสนา 
คือ หลกัของความรักความเมตตา ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้จิตใจของผูมี้อ านาจ ให้
สามารถตรากฎหมายออกบงัคบัใช้ เพื่อการสงวน และคุ้มครองสัตวป่์าให้สามรถมีชีวิตอยู่รอด 
สามารถด ารงสายพนัธ์ุให้อยูคู่่กบัป่าไมไ้ปไดอี้กวาระหน่ึง ซ่ึงจะไดน้านแค่ไหนนั้นยอ่มข้ึนอยู่กบั
ส านึกของคนในชาติท่ีจะช่วยกนัอนุรักษ์ป่าไม ้และสัตวป่์าไวด้้วยใจเมตตา และยึดมัน่ในความ
กตญัญูรู้คุณของทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนว
ยดึถือศรัทธา น าหลกัมตัตญัญุตา มาเป็นแบบอยา่งในการบริโภคใชส้อยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้
และสัตวป่์า จะไดอ้ยูย่ ัง่ยนืยงตลอดไป 

ปัญหาของการอนุรักษส์ัตวป่์าท่ีแทจ้ริง ประการหน่ึงนั้น น่าจะมาจากการท่ีมนุษย์
ไม่ไดอ้นุรักษ์สัตวป่์าดว้ยใจท่ีมีความเมตตากรุณา แต่อนุรักษ์เพื่อความเห็นแก่ตวัของเราเอง การ
อนุรักษ์จึงเกิดมีแต่ความแห้งแลง้น ้ าใจ เพราะ ไม่จริงใจต่อมนั ฉะนั้น มนุษยจ์ะตอ้งมีความซาบซ้ึง
ในความงามตามธรรมชาติ มีเมตตากรุณา มีไมตรี ปรารถนาประโยชน์สุขแก่เขา มีความสงสารเม่ือ
เห็นเขามีทุกข์ และจะต้องมองเห็นว่าเขาเป็นสมาชิกท่ีเป็นส่วนร่วมของระบบนิเวศเดียวกนั ซ่ึง
จะตอ้งพึ่งพาอาศยักนั แมก้ระทัง่ให้มีความกตญัญูต่อสัตว ์ในพุทธประวติัเม่ือพระพุทธเจา้ประทบั
อยูใ่นป่านั้นมีสัตว ์๒ ตวั คือชา้ง และลิงมาคอยอุปฐาก น้ีเป็นเร่ืองท่ีมีมาในอดีต อนัแสดงถึงความดี
งามของสัตว ์และความใกลชิ้ดกนัดว้ยความเมตตากรุณา ท าให้ชาวพุทธมีความรู้สึกวา่ แมแ้ต่องค์
พระพุทธเจา้ก็ทรงใกลชิ้ดกบัสัตวท์ั้งหลายอยา่งน้ี เม่ือคนไทยเราไดย้นิเร่ืองอยา่งน้ีอยูเ่ร่ือย ๆ เราก็จะ
ไดป้ลูกฝังความรู้สึกท่ีดีงาม และความสัมพนัธ์อยา่งเป็นมิตรกบัสัตวป่์าไวต้ลอดไป๒๒ 

ในเร่ืองของการพฒันาจิตใจนั้นในชาดกเร่ืองหน่ึงมีอยูว่า่ มีชายคนหน่ึงเดินป่าหลง
ทางหาทางออกไม่ได ้เวลาผา่นไปหลายวนัอดอยากขาดอาหารจะตาย พญาลิงตวัหน่ึงเป็นโพธิสัตว์
มาเห็นเขา้ ก็พยายามจะช่วยเหลือโดยมาน าทางมนุษยค์นน้ีออกจากป่า แต่พอใกลจ้ะออกจากป่าได ้
นายคนน้ีเห็นวา่ตนเองจะพน้ป่าปลอดภยัแน่ก็มานึกวา่เราก็หิวมานาน ควรจะเอาลิงตวัน้ีเป็นอาหาร
ของเราเสีย เพราะว่า เด๋ียวเราก็จะพน้ป่าไปแลว้ ไม่ตอ้งอาศยัมนัอีก เม่ือคนคิดอย่างน้ีแลว้ พอถึง
เวลาพกัผอ่นกนัระหวา่งก าลงัเดินทาง พอลิงเผลอคนก็เอากอ้นหินทุบหวัลิงเพื่อเตรียมจะกินมนั แต่
ลิงซ่ึงเจ็บแต่ก็ยงัไม่ตาย ต่ืนข้ึนมาแลว้มีบทสนทนาท่ีลิงไดส้อนคุณธรรมต่าง ๆ แก่คน เจา้ลิงร้องให้
พูดจาต่าง ๆ ท าใหม้นุษยไ์ดเ้กิดส านึกในคุณธรรมข้ึนมา ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีแสดงถึงคุณธรรมท่ีวา่ คนเรา
น้ีมีคุณความดีสู้ลิงไม่ได ้หมายความวา่ มีคุณธรรมนอ้ยกวา่ลิง จึงเป็นอยา่งท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้
วา่ ถา้ไม่พฒันาคนแลว้ คนน้ีแหละจะเป็นสัตวป่์าท่ีร้ายกาจท่ีสุด จึงตอ้งพฒันาท่ีคนให้มีจิตใจท่ีมี

                                                 
๒๒เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๔๕.  



  
 

๓๕ 

คุณธรรม และให้มีความรู้ คิดการอนุรักษป่์าจะตอ้งอนุรักษด์ว้ยใจจริง ๆ อนุรักษด์ว้ยการพฒันาคน
ใหมี้ความเมตตากรุณา การอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าจึงจะส าเร็จ โลกจึงจะอยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็นสุขได ้
ถา้ไม่ท าอยา่งน้ี ก็ยากท่ีจะเป็นผลส าเร็จ โลกก็จะไม่มีทางพบความร่มเยน็เป็นสุข 

๒.๓.๗ ประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
สัตวป่์า เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษยม์าตั้งแต่สมยัท่ีมนุษยย์งัอาศยัอยูก่บั

ธรรมชาติในป่าในถ ้า ยิง่สมยัปัจจุบนัเม่ือมนุษยไ์ดเ้จริญข้ึน สัตวป่์า ก็มีบทบาท และเพิ่มความส าคญั
ให้แก่มนุษยม์ากข้ึน คือ ให้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ โดยใชเ้น้ือเป็นอาหาร ใชป้ระโยชน์จากส่วน
ต่าง ๆ ของสัตว ์มีสัตวป่์าหลายชนิดมีความสวยงาม และหายาก ถูกซ้ือไปเล้ียงไวใ้นสวนสัตว ์ถูก
น าไปเล้ียงดูเป็นการส่วนตวั อาชีพการคา้สัตวป่์าเป็นอาชีพท่ีมีรายไดดี้แก่ผูค้า้อยา่งงดงาม ส่ิงเหล่าน้ี
ถ้าหากขาดการควบคุมจะเกิดความเสียหายข้ึนได้ จึงควรกระท าด้วยความระมัดระวงั ส่วน
ประโยชน์ทางดา้นวิชาการ ท่ีใช้ในการคน้ควา้ทดลองในดา้นวิทยาศาสตร์ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
ทางสังคม เช่น การคน้ควา้ในทางการแพทย ์ทางสัตววิทยา และคน้ควา้ทางวิวฒันาการของสัตว ์
เหล่าน้ีย่อมมีความส าคญั นอกจากน้ี สัตวป่์ายงัมีคุณค่าทางดา้นรักษาความงามตามธรรมชาติ และ
คุณค่าทางดา้นจิตใจ ท าให้ธรรมชาติดูมีชีวิตชีวาเพิ่มมากข้ึน สัตวป่์าหลายชนิดมีสีสันสวยงามวจิิตร 
มีเสียงร้องท่ีไพเราะจบัใจ ผอ่นคลายความเครียดเม่ือไดฟั้งเสียง๒๓ 

นอกจากน้ี สัตวป่์ายงัมีประโยชน์ในการพกัผอ่นหยอ่นใจ ใชชี้วิตท่ีไม่จ  าเจ เปล่ียนอิริยาบถ
มาเป็นการชมนกชมไม ้จะไดเ้ขา้ใจในสุนทรียภาพจากความงามตามธรรมชาติมากข้ึน ท าให้จิตใจ
เกิดความอ่อนโยน มีความสงบเยน็ เกิดมีสติสมาธิ และเกิดปัญญามองเห็นคุณค่าในชีวิต เกิดปัญญา
ญาณท่ีเฉียบคม จนสามารถน าความจริงแทน้ั้น ๆ ออกมาเผยแผ่ให้แก่เพื่อนมนุษยไ์ดใ้ช้ประโยชน์
สุขในโอกาสต่อ ๆ ไป ดงัเช่น พระพุทธเจา้ และพระปัจเจกพุทธเจา้หลาย ๆ พระองคใ์นอดีต ท่ีได้
เคยประสบวมุิติสุขมาแลว้ 

ในแต่ละปีมีสัตวป่์าตอ้งสูญพนัธ์ุไป หรือ เส่ียงต่อการใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ และบ่อยคร้ังโดยไม่
มีใครทราบ อย่างไรก็ตามสัตวบ์างชนิดไดรั้บการช่วยเหลือให้รอดพน้จากการสูญพนัธ์ุ ดว้ยความ
ช่วยเหลือจากนักอนุรักษ์ นกัชีววิทยา และสัตวแพทยทุ์กคร้ังท่ีสัตวพ์นัธ์ุใดพนัธ์ุหน่ึงรอดพน้จาก
การสูญพนัธ์ุ ยอ่มหมายถึง มรดกท่ีจะตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา กล่าวคือ ลูกหลานเราจะไดมี้
โอกาสสัมผสักบัสัตวป่์าเหล่าน้ี ไม่ใช่เพียงแค่ไดอ่้านจากในหนงัสือ สัตวป่์าใกลสู้ญพนัธ์ุบางชนิดมี
บทบาทส าคญัในห่วงโซ่อาหาร ช่วยรักษาสมดุลประชากรสัตว ์ให้สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศของป่า 
อยา่งเช่น นกฮูก ซ่ึงเป็นผูล่้าหนู ช่วยท าใหป้ระชากรหนูไม่ขยายจ านวนมากจนเกินไป เป็นตน้ 

                                                 
๒๓เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๙๐. 



  
 

๓๖ 

สัตวป่์านั้น หากมีสายพนัธ์ุท่ีมีความเป็นมายาวนาน จะสามารถแตกสายออกเป็นสกุลใหม่ 
วงศใ์หม่ หรือ บางทีอาจมีการอพยพไปอยูใ่นถ่ินใหม่ท าให้แตกเป็นพนัธ์ุยอ่ยออกไปไดอี้ก แต่ถา้มนั
สูญพนัธ์ุไปเสียก่อนการแตกพนัธ์ุยอ่มเป็นการเสียโอกาสนั้น ๆ ไป อยา่งไรก็ตาม การอนุรักษ์สัตว์
ป่าทุกพนัธ์ุให้ด ารงอยู่ต่อไปจึงมีความจ าเป็นในดา้นความอุดมสมบูรณ์ และสมดุลทางธรรมชาติ 
โดยเฉพาะเพื่อใหส้ัตวป่์าเองนั้นมีพฒันาการเป็นไปโดยธรรมชาติ    

การจดัการป่าไม ้เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า ซ่ึงป่าไม้ของชาติได้ถูกท าลายไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้สัตวป่์าท่ีตอ้งอาศยัป่าไมเ้ป็นท่ีอาศยัหลบภยั เป็นแหล่งน ้ า เป็นแหล่งอาหารส าหรับ
ผสมพนัธ์ุและการสร้างรัง วางไข่ ตอ้งถูกล่าลม้ตายไป และลดจ านวนลงเร่ือย ๆ จนเป็นท่ีน่าวิตกวา่ 
สัตวป่์าจะหายไปจากแผน่ดินไทย ท าให้ประชาชน และภาครัฐ หนัมาสนใจในการอนุรักษส์ัตวป่์า
กนัมากข้ึน จึงไดอ้อกพระราชบญัญติั และวางระเบียบการใชป้ระโยชน์ และร่างแนวทางการจดัการ
สัตวป่์าของประเทศไทยข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยใหเ้หตุผลวา่  

“สัตวป่์าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอนัมีค่ายิ่งของประเทศชนิดหน่ึง ท่ีอ านวยประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาการ และรักษาความงาม ตลอดจนคุณค่าธรรมชาติไว ้แต่ปรากฏว่า ใน
ปัจจุบนัน้ี สัตวป่์าท่ีมีค่าบางชนิดไดถู้กล่า และท าลายจนสูญพนัธ์ุไปแลว้ และบางชนิดก าลงัจะสูญ
พนัธ์ุไป ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายให้ความคุม้ครองแก่สัตวป่์าโดยเฉพาะ จึงสมควร
ตรากฎหมายว่าด้วย การสงวน และคุม้ครองสัตวป่์าข้ึนไว ้เพื่อประโยชน์ของรัฐ และประชาชน
ส่วนรวม ใหส้มกบัท่ีชาวไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธมามกะ”    

พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัสงวน และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. ๒๕๐๓” ให้ใช้
บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๐๔ เป็นตน้ไป ต่อมา ไดมี้การปรับปรุง พฒันากฎหมายให้ทนัสมยั
ยิง่ข้ึน โดยไดป้รับปรุงเป็นพระราชบญัญติัสงวน และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. ๒๕๓๕ ไวใ้ชแ้ทนฉบบั
เดิม ไดมี้การเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติมรายช่ือสัตวป่์าสงวนจากเดิม ๙ ชนิด เป็น ๑๕ ชนิด และจดัให้
มีสัตวป่์าคุม้ครองโดยไม่แยกประเภท โดยจดัรายการสัตวป่์าคุม้ครองใหม่ทั้งหมด การจดัการป่า
เพื่อให้เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าท่ีส าคญัยิ่ง คือ การจดัตั้งเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เพื่อใช้เป็นท่ีอยู่
อาศยัของสัตวป่์า เป็นแหล่งน ้ าแหล่งอาหาร ท่ีผสมพนัธ์ุ และท่ีหลบภยัของสัตวป่์า โดยป้องกัน
ไม่ให้มนุษยเ์ขา้ไปรบกวนสัตวป่์า ปัจจุบนัมีเขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าอยู ่๕๓ แห่ง และเตรียมประกาศ
อีก ๖ แห่ง รวมเน้ือท่ีประมาณ ๒๓ ลา้นไร่ นอกจากนั้น รัฐยงัก าหนดให้มีเขตห้ามล่าสัตว ์ขณะน้ี
ประกาศไปแลว้ ๕๕ แห่ง เน้ือท่ี ๒.๘ ลา้นไร่ และยงัไดจ้ดัตั้งพื้นท่ีป่าไม ้ให้เป็นสถานีพฒันา และ
ส่งเสริมการอนุรักษส์ัตวป่์า และสถานีเพาะเล้ียงสัตวป่์าอีกหลายแห่ง รวมทั้งก าหนดชนิดสัตวป่์าท่ี
สามารถเพาะพนัธ์ุจ านวน ๕๙ ชนิด ส าหรับการเพาะเล้ียงสัตวป่์าเพื่อการคา้อีกดว้ย นอกจากการ
จดัการป่าอนุรักษใ์นรูปของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารแลว้ 



  
 

๓๗ 

ยงัมีการจดัการป่าไมเ้ป็นแหล่งชีวาลยั (biosphere reserved) การอนุรักษป่์าบุ่ง ป่าทาม และพื้นท่ีชุ่ม
น ้ า (wet land) ต่าง ๆ ท่ีสมควรจะไดอ้นุรักษ์ไวโ้ดยเฉพาะป่าพรุ หรือ ป่าบึงน ้ าจืดในภาคใต ้และป่า
เลนน ้ าเคม็ หรือ ป่าชายเลนตามชายฝ่ังของไทย อยา่งไรก็ดี การอนุรักษท์ั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี ปัจจุบนั
อยู่ ในความ ดูแล รับผิดชอบของกรม อุทยานแห่ งชาติสั ตว์ป่ า  และพัน ธ์ุพื ช  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่วนัท่ี ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นตน้มา 

นบัวา่เป็นความเมตตา เอ้ือเฟ้ือ จากมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาครัฐ และเอกชนท่ีช่วยร่าง
กฎหมายวา่ดว้ยการสงวน และคุม้ครองสัตวป่์า ถือวา่ เป็นการให้ความอนุเคราะห์เมตตาต่อสัตวป่์า
ในเมืองไทย ท่ีให้แหล่งหลบซ่อนต่อสัตวป่์าคือ ป่าไม ้ท่ีให้แหล่งน ้ าแหล่งอาหาร แหล่งผสมพนัธ์ 
และวางไข่ต่อสัตว์ป่า เพื่อให้พ้นจากการถูกรังแกเบียดเบียน ซ่ึงสมกับท่ีเมืองไทยเป็นเมืองแห่ง
พระพุทธศาสนา มีวดัวาอารามกระจายอยู่ตามป่าเขา มีวดัเป็นท่ีพึ่ งของป่าไม้ และสัตว์ป่า มีเขต
อภยัทานตามวดัป่า ท่ีท าให้สัตวป่์าอยู่อาศยัอยา่งปลอดภยั รอดพน้จากการถูกล่า เพราะมีส านึกท่ีเป็น
กุศลจากการขอบิณฑบาตจากพระ เพื่อขอชีวิตให้เป็นเขตอภยัทาน นั้นย่อมหมายถึง ค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนา เร่ือง ความมีเมตตา กรุณา มีผลอยา่งมากต่อการดูแลรักษาป่าไม ้และสัตวป่์า ความมี
กตญัญูรู้คุณต่อป่าไม ้คือ ผูใ้ห้ปัจจยัส่ีย่อมเป็นส่ิงท่ีเป็นจริงแท้ และถูกตอ้งอย่างยิ่งในสายตาของผู ้
ปฏิบติัธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจา้ การไม่ไปเบียดเบียนป่าไม ้และสัตวป่์าเพราะความโลภ คือ 
การปฏิบติัธรรมตามหลกัแห่งความพอเพียงเยี่ยงผูมี้มตัตญัญุตาธรรม เพราะไม่ไดห้วงัลาภยศสรรเสริญ
สุขจากการกอบโกยผลประโยชน์จากป่าไม ้และสัตวป่์า จึงท าให้ป่าไม ้และสัตวป่์า อยูคู่่กบัพระบารมี
แห่งธรรมขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้อยา่งมัน่คงตลอดมา และจะตลอดไป แต่ถา้หากเราไม่ช่วยกนั
อนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์า ปัญหาท่ีจะตามมาก็คือ ปัญหาโลกร้อน โรคภยัอนัไม่พึงปรารถนาจะมาใน
แนวแปลกข้ึน อาหารการกินของมนุษยจ์ะหายากข้ึน และชีวติมนุษยจ์ะดบัสลายเร็วข้ึน 

สรุปได้ว่า การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่านั้ นเร่ิมต้นจะต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์และ
ความส าคญัป่าไมแ้ละสัตวป่์า และการจะท าการอนุรักษท่ี์ไดผ้ลนั้นก็จะตอ้งเกิดข้ึนท่ีจิตใจเสียก่อน ซ่ึง
การอนุรักษ์จะประสบผลส าเร็จไดห้รือไม่นั้นจึงตอ้งอาศยัทั้งจิตใจ และการท างานร่วมกนั ระหว่าง
ประชาชน รัฐบาล และผูมี้หน้าท่ีในการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์า ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนอกจากจะอยู่ภายใต้
เง่ือนไข กฎเกณฑ์ การบงัคบัทางกฎหมายแลว้ การอนุรักษ์ท่ีแทจ้ริงก็ตอ้งมาจากใจภายในดว้ย ถึงจะ
เป็นการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยนื 

 
 
 
 



  
 

๓๘ 

๒.๔ หลกัค าสอนส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ และสัตว์ป่า)       
         ๒.๔.๑ ศรัทธา 
          ความศรัทธา หมายถึง ความเช่ือ๒๔ ในทางพระพุทธศาสนามี ๔ อยา่ง 

 (๑) กัมมศรัทธา เช่ือกรรม เช่ือกฎแห่งกรรม เช่ือวา่กรรมมีอยูจ่ริง คือ เช่ือว่า เม่ือท า
อะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจท าทั้งรู้ยอ่มเป็นกรรม คือ เป็นความชัว่ความดีมีข้ึนในตน เป็นเหตุปัจจยั
ก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเน่ืองต่อไป การกระท าไม่วา่งเปล่า และเช่ือวา่ผลท่ีตอ้งการจะส าเร็จไดด้ว้ย
การกระท า มิใช่ดว้ยออ้นวอน หรือ นอนคอยโชค เป็นตน้  

 (๒) วิปากศรัทธา เช่ือวิบาก เช่ือผลของกรรมมีจริง คือ เช่ือวา่กรรมท่ีท าแลว้ยอ่มมี
ผล และผลตอ้งมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชัว่เกิดจากกรรมชัว่ 

 (๓) กัมมัสสกตาศรัทธา เช่ือความท่ีสัตวมี์กรรมเป็นของตน เช่ือว่าแต่ละคนเป็น
เจา้ของ จะตอ้งรับผดิชอบเสวยวบิาก เป็นไปตามกรรมของตน  

 (๔) ตถาคตโพธิศรัทธา เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ มัน่ใจในองค์พระตถาคต 
วา่ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรมบญัญติัวินยัไวด้ว้ยดี ทรงเป็น
ผูน้ าทางท่ีแสดงให้เห็นว่า มนุษยคื์อเราทุกคนน้ี หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเขา้ถึงภูมิธรรมสูงสุด 
บริสุทธ์ิหลุดพน้ไดด้งัท่ีพระองคท์รงบ าเพญ็ไว้๒๕ 

ธรรมะท่ีเก่ียวข้องกับศรัทธา เป็นองค์ประกอบในหลาย ๆ หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา ไดแ้ก่พละ ๕ และ อินทรีย ์๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา) สมชีวธิรรม ๔ (สม
สัทธา สมสีลา สมจาคา สมปัญญา) เวสารัชชกรณธรรม ๕ (ศรัทธา ศีล พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ 
ปัญญา) อริยวฑัฒิ หรือ อารยวฑัฒิ ๕ (ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา) อริยทรัพย ์๗ (ศรัทธา ศีล หิริ 
โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา ) สัปปุริสธรรม ๘ ข้อแรก คือ สัทธาธัมมสมันนาคโต 
ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการ อนัไดแ้ก่ มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตปัปะ เป็นพหูสูต มีความเพียรอนั
ปรารภแลว้ มีสติมัน่คง มีปัญญา (จะเห็นวา่ส่วนใหญ่ จะข้ึนดว้ยศรัทธา และมีปัญญาก ากบัอยูด่ว้ย) 

ศรัทธาเจตสิกในคมัภีร์พระอภิธรรม มีการกล่าวถึงศรัทธา ในลกัษณะท่ีเป็นเจตสิก 
(คือ ธรรมชาติท่ีอาศยัจิตเกิด) เรียกวา่ ศรัทธาเจตสิก มีลกัษณะดงัน้ี คือ มีความเช่ือในกุศลธรรม เป็น
ลกัษณะมีความเล่ือมใสเป็นกิจ มีความไม่ขุ่นมวัเป็นผล มีวตัถุอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความเช่ือเป็นเหตุใกล ้
ศรัทธาน้ีจดัเป็นธรรมเบ้ืองตน้ในอนัท่ีจะท าให้บุคคลไดป้ระกอบคุณงามความดี เป็นบุญกุศลข้ึนมา 

                                                 
๒๔อภิ.ว.ิ ๓๕/๒๔๐/๑๖๓.  
๒๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ัง

ท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๓๑-๑๔๐.  



  
 

๓๙ 

และศรัทธาท่ีจะเกิดข้ึนไดน้ั้นยอ่มตอ้งอาศยัวตัถุอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความเช่ือ ไดแ้ก่ พระรัตนตรัย ผล
ของกรรม เป็นตน้ ศรัทธานั้นเม่ือเกิดข้ึนยอ่มท าให้เกิดความผอ่งใสไม่ขุ่นมวั สามารถด าเนินไปจน
เขา้ถึงปีติได ้  
          เหตุอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความเล่ือมใสศรัทธา ไดแ้ก่ รูปปฺปมาณ เล่ือมใสศรัทธาเพราะ
เห็นรูปสมบติัสวยงาม ลูขปฺปมาณ เล่ือมใสศรัทธาเพราะเห็นความประพฤติเรียบร้อยเคร่งในธรรม
วนิยั โฆสฺสปฺปมาณ เล่ือมใสศรัทธาเพราะไดฟั้งเสียงอนัไพเราะ ธมฺมปฺปมาณ เล่ือมใสศรัทธาเพราะ
ไดส้ดบัฟังธรรมของผูท่ี้ฉลาดในการแสดง จากศรัทธาจนถึงการบรรลุสัจจะ 
          ความศรัทธามีความหมายต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งไร ดงัไดก้ล่าวไว้
ในบทท่ีหน่ึงแลว้วา่ พื้นท่ีป่าไมล้ดลงอย่างรวดเร็ว เพราะการตดัฟัน บุกรุก แผว้ถาง เพื่อใช้พื้นท่ีไป
ท าการเพาะปลูก เพื่อน าไมไ้ปสร้างบา้นเรือนท่ีพกัอาศยั ในบางพื้นท่ีก็ไล่ล่าสัตวป่์าจ าพวกหมูป่า ววั
ป่า กระทิง เสือโคร่ง หมี และสัตวป่์าอ่ืน ๆ เพื่อน ามาเป็นอาหาร อีกส่วนหน่ึงท่ีสัตวป่์าสูญหายไปจาก
ประเทศอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเพราะ การคา้ขายสัตวป่์าระหว่างประเทศ ท่ีท ากนัอย่างเป็นขบวนการ 
ท ากนัในเชิงธุรกิจ จึงท าใหป่้า และสัตวป่์าในเมืองไทยลดลงจนเกือบจะสูญพนัธ์หลายชนิด 
          ในขณะท่ีมีผูบุ้กรุกท าลายป่าไม ้และสัตวป่์าจ านวนมากข้ึนนั้น ก็มีพื้นท่ีว่างเป็น
ภูเขาหัวโลน้เพิ่มข้ึน ท าให้ผิวดินร่วนเวลารับน ้ ามาก ๆ ท าให้ดินพงัทลายลงมาได้ง่าย เพราะไม่มี
ตน้ไมค้อยยดึเหน่ียวดินไว ้ไม่มีตน้ไมค้อยรองรับน ้ าฝนท่ีตกลงสู่ดิน และมีน ้ าไหลหลากท าให้หน้า
ดินนั้นพงัทลายไป ไม่มีส่ิงท่ีคอยดูดซับเหมือนฟองน ้ าคอยดูดซับรองรับน ้ าไม่ให้กระแทกผิวดิน
อยา่งรุนแรงเวลาฝนตก ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ภูเขาหัวโลน้ในแถบจงัหวดัเพชรบูรณ์ของไทย โดยเฉพาะ
บริเวณชุมชนบา้นน ้ ากอ้ ท่ีไดเ้กิดดินถล่มจนท าให้บา้นเรือนเสียหาย ผูค้นเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 
เพราะเกิดจากฝีมือการกระท าของมนุษยเ์องแทบทั้งนั้น 
          พื้นท่ีตามภูเขาท่ีเคยมีป่าไมข้ึ้นอยูห่นาแน่น เม่ือถึงคราวเป็นภูเขาท่ีโล่งเตียน ไม่มี
รากไมย้ึดเกาะผิวดินเหมือนแต่ก่อน ราษฎรก็ไม่ไดป้ลูกตน้ไมใ้หญ่ไวท้ดแทน จะมีปลูกก็เพียงพืช
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ เช่น กล ่าปลี ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ฯลฯ ซ่ึงเม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวก็ขุดถอนออกมา
ขาย เพื่อเป็นรายได้ภายในครอบครัว นอกจากนั้นก็ส่งออกขายไปยงัต่างประเทศ ในกรณีท่ีมีการ
ลงทุนขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นวงกวา้งบริเวณรอบ ๆ ภูเขา เม่ือถึงฤดูกาลเวียนมาถึงก็เร่ิมการ
เพาะปลูกอีก ท าใหดิ้นเส่ือมสภาพ ดินท่ีใชปุ๋้ยเคมีบ่อย ๆ และใชใ้นปริมาณมาก ดินยิง่เส่ือมสภาพลง
เร่ือย ๆ จนมีปัญหาต่อการปรับปรุงพฒันาดิน ถึงแมจ้ะใช้ปุ๋ยเคมีมากเท่าไรก็ไม่พอ ท าให้เกษตรกร
ตอ้งทุ่มเงินไปซ้ือปุ๋ยเป็นจ านวนมาก ท าการเพาะปลูกไปก็ไม่คุม้ทุน จึงหาวธีิบุกร้างถางพงท าลายป่า
ไมเ้พื่อเป็นท่ีเพาะปลูกใหม่เพิ่มข้ึนอีก   
          ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีวา่ ป่าไมท่ี้หายไปในพื้นท่ีว่างเปล่าท่ีเพิ่มมากข้ึนนั้น ตอ้งมีการ
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ปลูกทดแทน กรมป่าไมพ้ยายามปลูกตน้ไม้ใหญ่เพิ่มเติม แต่ก็ยงัไม่สามารถทดแทนป่าไมด้ั้งเดิมได้
เน่ืองจากพื้นท่ีป่าไมท่ี้ถูกตดัฟันนั้นมีจ านวนมาก อีกทั้งงบประมาณในการด าเนินงานของรัฐมีจ านวน
จ ากดั บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ เคร่ืองมือในการเพาะปลูกไม่เพียงพอและไม่ทนัสมยั อุปกรณ์ใน
การดูแลรักษาป่าก็ยงัขาดแคลนอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น รถยนต ์ปืน ฯลฯ ทั้งหมดน้ีเป็นอุปสรรค์ใน
การดูแลป้องกนัรักษาป่าให้รอดพน้จากการถูกท าลาย อีกประการหน่ึง ท่ีน่าเป็นห่วงก็คือ กระแสของ
การพัฒนา ท าให้ราษฎรต่างก็ด้ินรนตามกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ ต้องเสาะแสวงหาแหล่ง
เพาะปลูก เพื่อท่ีจะน าสินคา้การเกษตรเขา้สู่ตลาดโลกตามความตอ้งการของตลาดโลก 
          ความเช่ือและความมุ่งมัน่ในเจตนาดีของกรมป่าไมน้ั้น ยงัตอ้งการความร่วมมือ
จากราษฎรในการปลูกป่าอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่นการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีวา่งเปล่าในบริเวณบา้นเพื่อ
ความร่ืนรมย ์ปลูกตน้ไมใ้นสองขา้งทาง ปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีของตนเอง ปลูกตน้ไมใ้นวดัวาอาราม
เพื่อให้พระสงฆไ์ดร่้มเงา ปลูกตน้ไมใ้นเทศกาลงานบุญต่าง ๆ เพื่อเป็นการบ าเพญ็บุญกุศล นอกจาก
จะไดท้  าให้หมู่นกกามาพึ่งพาอาศยัแลว้ยงัไดท้  าให้บริเวณวดัมีความสงบร่มร่ืน เหมาะส าหรับการ
บ าเพ็ญเพียรของพระภิกษุ เหมาะแก่การท าบุญของผูแ้สวงบุญ เหมาะส าหรับเป็นสถานท่ีพบปะ
สนทนาธรรมของนกับุญผูแ้สวงหาทางหลุดพน้ท่ีเงียบสงบ ผูป้ฎิบติัเช่นน้ีท่านวา่เป็นผูมี้บุญ เป็นผู ้
เจริญในกาลทุกเม่ือตลอดเวลา เพราะเป็นผูท่ี้มีเจตนาดีท่ีบริสุทธ์ิ เป็นผูมี้ศีลธรรมท่ีประเสริฐเม่ือตาย
ไปยอ่มไปสู่สุคติชั้นสรวงสวรรค ์ดงัขอ้ความในวนโรปสูตรท่ี ๗ ความวา่ 

“อารามโรปา วนโรปา เย ชนา เสตุการกา 
   ปปญจ อุทปานญฺจ  เย ททนฺติ อุปสฺสย   
   เตส  ทิวา จ รตฺโต จ  สทา ปุญญ  ปวฑฺฒติ 

ธมฺมฏฐา สีลสมฺปนฺนา  เต ชนา สคฺคคามิโนฯ” 
“ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกสวนไมด้อก ไมผ้ล ปลูกหมู่ไมใ้ห้ร่มเงา สร้าง

สะพาน และ ชนเหล่าใดใหโ้รงน ้าเป็นทาน และ บ่อน ้า ทั้งบา้นท่ีพกัอาศยั ชนเหล่านั้น
ย่อมมีบุญ เจริญ ในกาลทุกเม่ือทั้งกลางวนั และกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ดว้ยศีล เป็นผูไ้ปสวรรค”์๒๖ 

 
การปลูกป่าปลูกตน้ไม ้ปลูกไมด้อกไมผ้ล ปลูกหมู่ไมใ้ห้ร่มเงาเพื่อพกัผอ่นหยอ่น

กายให้หายเหน็ดเหน่ือย สร้างสะพานผ่านย่านแม่น ้ าให้คนขา้มไปมาหาสู่ได้สะดวกสบาย ผูใ้ห้
แหล่งน ้ าเป็นทานพร้อมสะพานและบ่อน ้ าน้อยใหญ่ให้ใชส้อยด่ืมกิน การท าบุญท าทานให้บา้นพกั
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อาศยั และใหก้ารบ ารุงรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีดีมีกุศลแรง  
          สรุปไดว้า่การให้นั้นเป็นกุศลยิ่ง โดยเฉพาะการให้ดว้ยใจท่ีบริสุทธ์ การท าบุญให้
ทานแก่สรรพสัตว์โดยการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาก็นับว่าเป็นการให้ทานอีกอย่างหน่ึง การสร้าง
บา้นพกัสร้างสะพานสร้างบ่อน ้ าก็เป็นการให้ความสะดวกสบายแก่ผูอ่ื้น การปลูกตน้ไมใ้นวดัวา
อารามตลอดจนการช่วยกนัอนุรักษ์ดูแลรักษาตน้ไมไ้วใ้ห้เป็นสมบติัส่วนรวม นอกจากจะเป็นการ
ปลูกเพื่อเป็นการทดแทนตน้ไมท่ี้ลม้หายตายไปแลว้ ความเช่ือ และ ความศรัทธาเช่นน้ี ถือเป็นความ
เช่ือมัน่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนาเร่ืองความกตญัญูรู้จกัทดแทนคุณผืนป่าท่ีไดใ้ห้ก าเนิดตน้ไม ้
ใหชี้วติมนุษยม์าตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน ตั้งแต่ในสมยัก่อนพุทธกาลท่ีผา่นมา 
         ๒.๔.๒ เมตตา 
          ความเมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอนัแผไ่มตรี 
และคิดท าประโยชน์แก่มนุษย ์และสัตวโ์ดยทัว่หน้า แสดงถึง การมีน ้ าใจ มีเยื่อใยใฝ่ประโยชน์สุข
แก่คนทั้งหลาย หรือ น ้ าใจปรารถนาประโยชน์สุขท่ีเป็นไปต่อมิตร ลกัษณะของเมตตาในวิสุทธิ
มรรค สมาธินิทเทส พรหมวิหารนิเทส แสดงลกัษณะของเมตตาพรหมวิหารไวว้า่ เมตตามีอาการ
ประพฤติเก้ือกูลเป็นลกัษณะ มีการนอ้มน าเขา้ไปเก้ือกูลประโยชน์ในสัตวเ์ป็นรส มีการบ าบดัความ
อาฆาตเป็นปัจจุปัฏฐาน (อาการท่ีปรากฏ) มีการเห็นสัตวเ์ป็นท่ีชอบใจ คือ ไม่โกรธเคือง ไม่ขุ่นเคือง
ในขณะนั้นเป็นปทฏัฐาน (เหตุใกล)้ มีการเขา้ไปสงบความพยาบาทเป็นสมบติั มีความเสน่หาเป็น
วิบติั ตามอฏัสาลินี อรรถกถา พระธัมมสังคณีปกรณ์ ทุกนิกเขปกถา เหตุโคจฉกะ พระบาลีนิทเทอ
โทสะ ไดแ้สดงลกัษณะของเมตตาไวว้า่ เมตตามีช่ือวา่ไมตรี เน่ืองจากเป็นกริยาท่ีสนิทสนม เมตตามี
ช่ือวา่ การเอ็นดูเพราะคอยปกป้องคุมครอง เมตตามีช่ือวา่ ความแสวงหาผลประโยชน์เก้ือกูล เมตตา
มีช่ือวา่ ความสงสาร เน่ืองจากคอยหวัน่ไหวตามไปดว้ย ดงันั้น การจะแสดงวา่ มีเมตตาต่อบุคคลใด 
จึงตอ้งมีลกัษณะดงักล่าว ซ่ึงหากว่าไม่ใช่อาการเหล่าน้ี จิตขณะนั้นอาจเป็น โลภะ หรือ โทสะซ่ึง
เป็นอกุศลจิต ไม่ใช่เมตตา 
          อานิสงส์ของเมตตาในองัคุตตรนิกาย อฏัฐกนิบาต เมตตาวรรคท่ี ๑ เมตตาสูตร 
และในองัคุตรนิกาย เอกาทสนิบาต เมตตาสูตร ไดส้รุปอานิสงส์ของเมตตาไวด้งัน้ีคือ ยอ่มหลบัเป็น
สุข ยอ่มต่ืนเป็นสุข ยอ่มไม่ฝันลามก (คืออกุศลทั้งหลาย) ยอ่มเป็นท่ีรักแห่งมนุษยท์ั้งหลาย ยอ่มเป็น
ท่ีรักแห่งอมนุษยท์ั้งหลาย เทวดาย่อมรักษา ไฟยาพิษหรือศาสตรา ย่อมไม่กล ้ากราย จิตย่อมตั้งมัน่
โดยเร็ว สีหน้าย่อมผ่องใส เป็นผูไ้ม่หลงใหลท ากาละเม่ือไม่แทงตลอดคุณท่ียิ่งยอด (เป็นพระ
อรหนัต)์ ยอ่มเขา้ถึงพรหมโลก๒๗  
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          การแผ่เมตตา บทสวดแผ่เมตตาโดยทัว่ไปจะกล่าวว่า ขอสัตวท์ั้งหลายทั้งปวงจง
เป็นผูไ้ม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีทุกข ์รักษาตนให้พน้จากทุกข์ทั้งส้ินเถิด แต่ในขุทกนิกาย 
ปฏิสัมภิทามรรค ยคุนทัธวรรค เมตตากถา ไดแ้สดงไวว้า่   
          “เมตตาเจโตวิมุตติ แผไ่ปโดยไม่เจาะจงดว้ยอาการ ๕ เมตตาเจโตวิมุตติ แผไ่ปโดย
เจาะจงดว้ยอาการ ๗ เมตตาเจโตวมุิตติ แผไ่ปสู่ทิศทั้งหลายดว้ยอาการ ๑๐”๒๘  
          ในวสุิทธิมรรคไดแ้สดงไวว้า่ ผูจ้ะแผเ่มตตาดงักล่าวไดต้อ้งบรรลุอปัปนาสมาธิแลว้ 
คือ ได้ฌานจิตแล้ว ดงันั้น ตามอรรถกถาในคมัภีร์วิสุทธิมรรค ผูย้งัไม่บรรลุฌานจิตจึงไม่อาจแผ่
เมตตาใหส้ัตวท์ั้งปวงได ้แต่สามารถมีเมตตาต่อสัตวห์รือบุคคลได ้        
          สัตวทุ์กชนิดรักชีวิตเหมือนกันกับมนุษย ์ทุกชีวิตบนโลกน้ีเกิดมาแล้วต้องการ
รักษาเผา่พนัธ์ุ เกิดมาเพื่อเก้ือกูลซ่ึงกนั และกนั สัตวป่์ามีหนา้ท่ีรักษาเผา่พนัธ์ุ รักษาความสมดุลของ
ธรรมชาติดว้ยวิธีการของมนัเอง เช่น การล่า และการหลบภยัเป็นไปตามระบบธรรมชาติ การก าจดั
ซากสัตวด์ว้ยกนัเองท่ีด าเนินไปโดยกระบวนการทางธรรมชาติ ท่ีนกแร้งพยายามเสาะหาซากศพมา
กินเป็นอาหาร ปลวกกดัตน้ไมแ้หง้ไปเป็นอาหาร และสะสมไวเ้ป็นอาหารในเวลาท่ีตอ้งการ ทุกชีวิต
ด าเนินการไปเพื่อความอยู่รอดของตวัเองอย่างเป็นขบวนการ ไม่มีชีวิตใดน่ิงเฉย มีการด้ินรนต่อสู้
เพื่อใหชี้วติของตนเอง และเผา่พนัธ์ุอยูร่อด   
          ตน้ไม ้และป่าไม้ถึงแมจ้ะเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต แต่เราก็ควรตอ้งรักษา เพราะตน้ไม้
และป่าไม ้สามารถท าให้ส่ิงมีชีวติทั้งมนุษย ์และสัตวต่์างก็ไดอ้าศยัปัจจยั ๔ เพื่อให้มีชีวติอยูร่อด จะ
เห็นไดจ้ากพืชแต่ละชนิดจะงอกงามอยา่งรวดเร็วเม่ือฤดูฝนเขา้มาเยือน การงอกเงยของเมล็ดเป็นไป
อยา่งเร่งรีบเม่ือฝนมาเยือนพื้นแผน่ดิน พระพุทธองคท์่านทรงห้ามพระภิกษุจาริกไปในเวลาน้ีเพื่อมิ
ให้พระภิกษุไปเหยียบย  ่าพืชพนัธ์ุในฤดูกาลท่ีต้นไม้ก าลังงอกงาม คือ ฤดูกาลเข้าพรรษา  หรือ 
พระองค์ท่านกลวัว่าพระภิกษุจะไปเหยียบย  ่าชีวิตสัตวเ์ล็ก ๆ จ าพวกลูกอ๊อด และชีวิตเล็ก ๆท่ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ของชีวิตใหญ่ ๆ ในอนาคต ซ่ึงชีวิตเหล่านั้นก าลงัท าหน้าท่ีท่ีจะรักษาเผา่พนัธ์ุของตนเอง 
โดยจะกลายเป็นส่ิงท่ีเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ทั้งพืช และสัตว ์จะเป็นวิธีการเอ้ือเฟ้ือดา้น
การดูดซับอาหาร  ดูดซับอากาศเสียช่วยกนั ก าจดัของเสียท่ีพืชชนิดใดชนิดหน่ึงไม่สามารถท าได ้
พืชอีกชนิดหน่ึงก็จะท าหนา้ท่ีแทน ส่วนสัตวจ์  าพวกแมลงก็จะท าหน้าท่ีผสมเกสรให้พืช ตน้ไมเ้ล็ก 
ๆ อาศยัร่มเงาไมใ้หญ่เพื่อประคองชีวิตให้เจริญเติบโต ตน้ไมใ้หญ่ก็อาศยัตน้ไมเ้ล็กปกคลุมรากให้
ฉ ่าเยน็เป็นการดูแลซ่ึงกนั และกนั 
          ทั้งป่าไม ้และสัตวป่์าอาศยักนั และกนัอยูอ่ยา่งเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล ไม่มีใครท าให้ใครตอ้ง
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๔๓ 

เสียประโยชน์ เป็นไปเพื่อการดูแลรักษาเผ่าพนัธ์ุซ่ึงกนั และกนั มนุษยเ์ม่ือตอ้งการท่ีจะอาศยัป่าก็ตอ้ง
หาวิธีการอยูก่บัป่าอยา่งเก้ือกูลเช่นเดียวกนั ไม่ควรไปหกัร้างท าลาย เพราะจะไปท าให้ระบบการด ารง
อยูต่ามธรรมชาติเสียไป การไปท าลายชีวิตใดชีวิตหน่ึงเป็นส่ิงท่ีพระพุทธองคท์รงไม่เห็นดว้ยมาตั้งแต่
คร้ังพุทธกาล ท่ีพระองค์ทรงอาศยัป่าเป็นท่ีบ าเพ็ญเพียร พระองค์ทรงติเตียนภิกษุผูท่ี้ตดัตน้ไมท้  าลาย
ป่า ไม่ว่าจะตดัเอง หรือ ใช้ให้คนอ่ืนตดั พระองค์ทรงถือว่า ต้นไม้ตน้หน่ึงก็ คือ ชีวิต ๆ หน่ึงจะไป
ท าลายไม่ได ้เพราะจะเป็นท่ีขาดความเล่ือมใสศรัทธาของชุมชน อนัเป็นแหล่งสนบัสนุนให้พระภิกษุท่ี
อาศยัป่าเป็นท่ีเสาะแสวงหาปัญญา คือ ทางพน้ทุกข ์ดงัท่ีมีบญัญติัไวใ้นพระวินยัปิฎก ความวา่         

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกเธอตดัเองบา้ง ให้คนอ่ืนตดับา้ง ซ่ึงตน้ไมจ้ริง
หรือ” ภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับว่า “จริงพระพุทธเจ้าข้า” ทรงติเตียน แล้วบัญญัติ
สิกขาบท  พระผูมี้พระภาคพุทธเจา้ทรงติเตียนวา่ “ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอ
จึงไดต้ดัเองบา้ง ให้คนอ่ืนตดับา้งซ่ึงตน้ไม ้เพราะคนทั้งหลายส าคญัในตน้ไมว้า่มีชีวะ 
การกระท าของพวกเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม่เล่ือมใส หรือ 
เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยก
สิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยา่งน้ีวา่ดงัน้ี พระบญัญติัเป็นปาจิตตียใ์นเพราะพรากภูตคาม”๒๙ 

 
          การพรากภูตคามคือการพรากพืชท่ียงัเกิดอยู่กับท่ี เดิม ในพุทธบัญญัติห้าม
แมก้ระทัง่การเหยียบย  ่า ห้ามการท าให้ชีวิตอ่ืน ๆ เจ็บปวดเป็นทุกข ์ไม่วา่สัตวช์นิดนั้นจะเป็นสัตว์
เล็กสัตวใ์หญ่ ไม่ว่าจะเกิดอยูใ่นน ้ าเปลือกตม หรือ บนบก การพรากชีวิตเขาถือวา่ ผิดศีลตอ้งอาบติั
ทั้งส้ิน การท าให้ชีวิตอ่ืนตอ้งลม้ตายไปเป็นการกระท าท่ีตอ้งอาบติัปาจิตตีย ์เพราะจะท าให้ชุมชนท่ี
ไม่เล่ือมใส จะท าให้ชุมชนเส่ือมศรัทธา อนัเน่ืองมาจากการท่ีท าให้สัตวเ์ล็ก ๆ ตอ้งลม้ตายไป ดงัท่ี
พระผูมี้พระภาคพุทธเจา้ทรงติเตียนวา่  

“ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย พวกเธอรู้อยูว่่าน ้ ามีตวัสัตวไ์ฉนจึงไดร้ดเองบา้ง ให้
คนอ่ืนรดบ้าง ซ่ึงหญ้าบ้าง ดินบ้าง การกระท าของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม่เล่ือมใส หรือ เพื่อความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว้ 
ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยา่งน้ีวา่ภิกษุใดรู้อยูว่า่น ้ ามี
ตวัสัตว ์รดก็ดี ใหร้ดก็ดี ซ่ึงหญา้ก็ดีดินก็ดีเป็นปาจิตตีย”์๓๐ 
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๔๔ 

          หรือแมก้ระทัง่การท าให้ชีวิตอ่ืนตอ้งตายไปโดยไม่ได้เจตนาก็ยงัถือว่า เป็นการ
กระท าท่ีผิดศีลธรรมตอ้งอาบติั ถึงแมว้า่จะไม่ไดฆ่้าเขาโดยเจตนา แต่ถือว่า ฆ่าเขาโดยประมาท จน
ท าให้ผูอ่ื้นตอ้งเสียซ่ึงชีวิต ดงักรณีท่ีมีสัตวอ์าศยัอยู่ในน ้ าแลว้น าน ้ ามารดหญา้ หรือ การท่ีจุดไฟเผา
หญา้ท่ีไม่ไดเ้จตนาวา่จะท าใหชี้วติสัตวเ์หล่านั้นตอ้งตายไปก็ตาม ดงัพุทธบญัญติัท่ีวา่ 
            “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเผากองหญา้ รูปใดเผา ตอ้งอาบติัทุกกฎฯ”๓๑ 
          ผูท่ี้จะอยู่ป่าได้นั้นตอ้งมีความรัก และหวงแหนป่าไมเ้ป็นประหน่ึง การดูแลหวง
แหนเคหะสถานบา้นเรือน การรักบา้นเรือนนั้นก็ปฏิบติัให้เสมอเหมือนป่า คือ ท่ีอยู่อาศยั ป่า คือ 
เคหะสถานบา้นเรือนของตน จะกระท าการใด ๆ ก็ให้พึงสังวรระวงัมิให้กระทบกระเทือนต่อท่ีให้
พึ่งพิง ให้ระมดัระวงัฟืนไฟจะไหมบ้า้น ให้รู้จกัทิศทางลมวา่ลมจะพดัพาไฟไปทางไหน เวลาใชไ้ฟ
ตม้น ้า มิเช่นนั้นไฟจะลุกลามไหมป่้า ผูอ้ยูป่่าพึงเป็นผูท่ี้มีความเฉลียวฉลาดในการใชท้รัพยากรป่าไม ้
จึงจะสามารถอยูร่่วมกบัป่าได ้ทิศทางลมทิศทางน ้ าตอ้งมีความเขา้ใจระมดัระวงั อีกทั้งในจิตใจของ
ผูอ้ยู่ป่าต้องพึงประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในความรอบคอบเรียบร้อย พอท่ีจะไม่ไปกระท าการอัน
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูมี้พระคุณรอบ ๆ ขา้ง และไม่พึงกระท าการใด ๆ ต่อหมู่มิตรท่ีเป็น
ส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัต่อป่าไม ้และสัตวป่์า ดว้ยจิตท่ีเป่ียมไปดว้ยความมีเมตตากรุณายิ่ง ดงัพุทธบญัญติั
ใน พระวนิยัปิฎก บทหน่ึงท่ีวา่ 

         “ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูอ้ยู่ป่าเป็นวตัร พึงตั้งน ้ าฉนั พึงตั้งน ้ าใช้ พึงติดไฟไว ้
พึงเตรียมไมสี้ไฟไว ้พึงเตรียมไมเ้ทา้ไว ้พึงเรียนทางนักษตัรทั้งส้ิน หรือ บางส่วนไว ้
พึงเป็นผูฉ้ลาดในทิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ีแล เป็นวตัรของภิกษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ซ่ึงภิกษุ
ผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร พึงประพฤติเรียบร้อยฯ”๓๒ 
 

          สรุปไดว้า่ ความเมตตากรุณาของมนุษยเ์รานั้น ใครไดอ้ยูใ่กลย้อ่มเป็นสุข ไม่วา่จะ
เป็นสังคมในเมืองหรือสังคมชนบท ผูที้มีความเมตตากรุณาเองก็มีความสดช่ืนเบิกบาน มีความรู้สึก
เอิบอ่ิมไม่วา่จะอยูใ่นวงลอ้มของเทวดา และมนุษย ์ยอ่มเป็นสุขทุกเม่ือทั้งกลางวนั และกลางคืน อยู่
ในป่าเทวดาท่ีอาศยัอยูใ่นตน้ไมก้็เป็นสุข เพราะไม่ไดไ้ปรุกรานท่ีอยูข่องเทวดา อยูใ่นท่ีราบใด ๆ ก็
ไม่ไดไ้ปเบียดเบียนภูตคามคือ ชีวิตของพืชท่ีก าลงัจะเกิด จึงเป็นชีวติท่ีไม่เบียดเบียนต่อใคร ๆ จะอยู่
ท่ีไหนไม่วา่ป่าหรือ ในเมืองยอ่มรุ่งเรืองในชีวติทั้งตน และท่าน ไม่วา่จะเป็นกลางวนั หรือ กลางคืน 
ดงันั้นความเมตตาจะช่วยให้การอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์า ท่ีย ัง่ยืนเพราะความเมตตาจะเกิดข้ึนท่ี
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๔๕ 

จิตใจของประชาชน ส่ิงใดท่ีเป็นการอนุรักษท่ี์เกิดข้ึนจากจิตใจการอนุรักษน์ั้นยอ่มย ัง่ยืน มากกวา่ถูก
การบงัคบั หรืออยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่งเท่านั้น 
         ๒.๔.๓ กรุณา 
          ความกรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์ ความทุกข์ คือ ส่ิงท่ีเขา้มา
เบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ และเกิดข้ึนจากปัจจยัหลายประการด้วยกนั พระ
พุทธองคท์รงสรุปไวว้า่ ความทุกขมี์ ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี คือ  

(๑) กายิกทุกข์ ทุกข์โดยสภาวะ หรือ เกิดจากเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของ
ร่างกาย เช่น การเกิด การเจ็บไข ้ความแก่ และความตาย ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายท่ีเกิดมาในโลกจะตอ้ง
ประสบกบัการเปล่ียนแปลงทางร่างกายอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงรวมเรียกวา่ กายกิทุกข ์ 

(๒) เจตสิกทุกข์ หรือ ทุกขท์างใจ อนัเป็นความทุกขท่ี์เกิดจากสาเหตุท่ีอยูน่อกตวั
เรา เช่น เม่ือปรารถนาแล้วไม่สมหวงัก็เป็นทุกข์ การประสบกบัส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข์ การ
พลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรัก ก็เป็นทุกข ์รวมเรียกวา่ เจตสิกทุกข์๓๓ 
         ในความปรารถนาจะให้ผูอ่ื้นพนัทุกขน์ั้น ความกรุณา คือ ความสงสารเม่ือเห็นเขา
มีความทุกข ์ก็คิดหาทางช่วยเหลือปลดเปล้ืองทุกขข์องเขา กรุณาต่อตนเอง หมายถึง มีจิตใจอยากจะ
ช่วยเหลือตนเองให้พน้จากทุกข์ ดว้ยการส ารวจตวัเอง มองดูชีวิตตวัเอง เร่ิมตน้ท่ีการกระท าด้วย 
กาย วาจา ว่า มีอะไรบา้งท่ีเราควรแกไ้ข ปรับปรุงตน เร่ิมตน้ตรวจดูดว้ยศีล ดว้ยกฎหมาย ระเบียบ 
วินัย กติกาของสังคม หรือ จากการท่ี พ่อแม่ ครู อาจารย ์หรือ เพื่อน ๆ ได้ว่ากล่าวตกัเตือนเรา มี
อะไรบา้งเป็นจุดอ่อน จุดบกพร่องของตนเองเลือกมา ขอ้ใดขอ้หน่ึง ทบทวนตามเหตุผล ยกข้ึนมาตั้ง
ไวใ้นหัวใจตั้ งใจจะแก้ไขปรับปรุง พิจารณาอยู่บ่อย ๆ เป็นประจ า ก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์ข้ึน 
เหตุการณ์ก าลงัเกิดข้ึน เม่ือเหตุการณ์ผา่นไปแลว้ “ตั้งใจอยา่งไรก็เป็นอยา่งนั้น” เม่ือเรามีจิตกรุณาท่ี
จะปรับปรุงแก้ไขตวัเองแล้ว ก็ให้อาศยัอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ มีความพอใจการแก้ไขปรับปรุง
ตนเอง วิริยะ มีความพยายามมีความตั้งใจสม ่าเสมอ จิตตะ มีจิตใจจดจ่อในการแก้ไขปรับปรุง 
วิมงัสา ใช้ปัญญาทบทวนพิจารณาหาเหตุผลเม่ือมีข้อผิดพลาด และ หาวิธีการ อุบายต่าง ๆ ท่ีจะ
ไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนอีก สร้างจิตส านึกในการท่ีจะพฒันาตน มีความพอใจในการต่อสู้กบัจิตใจ
ตนเอง กรุณาต่อผูอ่ื้นจิตท่ีกรุณาต่อผูอ่ื้น คือ จิตใจท่ีคิดช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยกว่าเราให้เขาพน้จากทุกข ์
แนะน าตกัเตือนเขา เพื่อใหเ้ขาสามารถด าเนินชีวติในทางท่ีถูกท่ีควร  
          สมมติวา่เราเป็นแม่ ในการเล้ียงลูก เรามีความปรารถนาดีต่อลูก ให้ความรักความ
เมตตา ส่ิงใดท่ีท าใหลู้กมีความสุขเราก็ท าให้แก่ลูก เรียกวา่ ท าให้ลูกมีความสุขเราก็ท าใหลู้ก เรียกวา่ 
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ท าใหลู้ก “ถูกใจ” ก็ดูไม่ยากอะไร แต่ความกรุณา คือ ช่วยเหลือให้ลูกพน้ทุกข ์เราตอ้งหมัน่อบรมสั่ง
สอน คือ ช่วยเหลือให้ลูกรู้จกัผดิชอบ ชัว่ ดี บางคร้ังอาจจ าเป็นตอ้งเคร่งครัด วา่กล่าว ตกัเตือน ขดัใจ
ลูกเพื่อความ “ถูกตอ้ง” ขอ้น้ีเร่ิมยากแล้ว กรุณาตอ้งอาศยัก าลงัสติปัญญา และจิตใจท่ีเขม้แข็งมาก
ยิ่งข้ึน ในการเล้ียงดูลูก เมตตาจะตอ้งคู่กับกรุณา ลูกจึงจะไม่เสียคน เพราะถูกตามใจมากเกินไป 
ดงันั้น เมตตากรุณา จึงเป็น คุณธรรมท่ีควรพฒันาไปพร้อม ๆ กนั  
          ความกรุณาท่ีแทจ้ริง ตอ้งมีพื้นฐานของความเมตตาอยู่ดว้ยเสมอ ดงันั้น การท่ีเรา
จะว่ากล่าวตกัเตือนใครโดยเขา้ใจว่า เป็นความกรุณาท่ีตอ้งการให้เขาพน้จากทุกข์ เราตอ้งส ารวจ
ความรู้สึกตนเองให้ดีดว้ยวา่ ไม่ไดเ้จือดว้ยความโกรธ หากเรามีเมตตา เรายอ่มปรารถนาให้เขาเป็น
สุข การว่ากล่าวตกัเตือน เราจะตอ้งค านึงถึงความรู้สึกของเขาดว้ย ตอ้งท าไปเพื่อประโยชน์ และ
ความสุขของเขาจริง ๆ ท่ีสุดของความกรุณาก็เป็นเช่นเดียวกบัความเมตตา คือ ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
ไม่มีท่ีสุด ไม่มีประมาณ มีใจกรุณาแก่สรรพสัตวท์ั้งปวง ไม่เวน้แมแ้ต่กบัศตัรู 
         ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดา้นป่าไม ้และสัตวป่์า ตอ้งใช้ทั้งความเมตตา 
และความกรุณาประกอบกนั ในวรรณคดีพุทธสาสนาเก่ียวกบัเมตตากรุณาต่อสัตวน้ี์มีอยู่มากมาย 
อย่างชาดกเร่ืองหน่ึงในทศชาติ มหาชาติก็อยู่ในทศชาตินั้ นเอง แต่มหาชาติ หมายถึง เฉพาะ
เวสสันดรชาดกในชุดทศชาติ คือ ๑๐ ชาติ และในทศชาตินั้นมีชาดกเร่ืองหน่ึงเป็นชาดกแสดงถึง
ความเมตตากรุณาต่อสัตวป่์าโดยตรง ชาดกนั้น คือ สุวรรณสามชาดก คนรุ่นเก่า ๆ จะเคยไดย้นิ 
          สุวรรณสามชาดกเป็นเร่ืองแสดงเมตตาบารมี พระโพธิสัตวเ์กิดอยูใ่นป่า และอยูก่บั
สัตว์ป่าอย่างเป็นมิตร ไปไหนก็ไปด้วยกัน สัตว์ป่าเช่นกวางเห็นสุวรรณสามแล้ว ไม่มีความ
หวาดกลวัเลย มีแต่เขา้มาหามาแวดลอ้ม เวลาสุวรรณสามไปเอาน ้ าก็มีพวกกวางมาเดินไปดว้ย เอา
หมอ้น ้าวางบนหลงักวาง แลว้ก็พากนัไปท่ีสระน ้า ตกัน ้ามาแลว้กวางก็ช่วยแบกน ้ ามาท่ีอาศรม อะไร
อยา่งน้ี น่ีเป็นชีวติท่ีอยูอ่ยา่งเป็นกนัเอง เป็นมิตร มีน ้าใจไมตรี 
          ความเมตตากรุณาอยา่งน้ี ปลูกฝังได ้เด็กของเราเกิดมาแลว้ก็ควรอยู่กบัสัตวอ์ย่าง
เป็นมิตรกนั เช่น กระรอก ถา้เราดีกบัมนัก็มีความสุขดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย ต่อไปเราก็ไม่อยากรังแกมนั 
เราจะรักมนัเหมือนกบัเพื่อน น้ีก็เป็นคติอย่างหน่ึงในวิถีชีวิตของเราในแง่การปลูกฝังความเมตตา
กรุณา แต่เวลาน้ีเราก าลงัขาดไป การศึกษาตอ้งมาช่วยเอาชาดกพวกน้ีกลบัเขา้มาสู่วิถีชีวิตของคน
ไทย หรือเอาเขา้มาช่วยการศึกษาของเรา เป็นการช่วยกนัสร้างสรรคก์ารศึกษา 
          นอกจากนั้น ชาดกเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสัตวเ์ป็นส่วนมาก ชาดกน้ีมีตั้ง ๕๕๐ เร่ือง นบั
ถว้น ๆ จริง ๆ แลว้มี ๕๔๗ เร่ือง ชาดกทั้งหมดน้ีมีสัตวเ์ป็นพระเอกเสียเกินคร่ึง เพราะฉะนั้น สัตว์
ตอ้งมีความดี เร่ืองในชาดกเล่าถึงความดีของสัตวต่์าง ๆ พอเด็กไดคุ้น้เคยกบัการท าความดีของสัตว ์
ก็รักสัตว ์ช่ืนชมต่อสัตว ์ไดท้ั้งคติในการท าความดี และความรู้สึกท่ีดีงามต่อสัตวไ์ปดว้ยพร้อม ๆ กนั 
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แต่เวลาน้ีเราไม่ไดส้นบัสนุน ท าอยา่งไรเราจะใหเ้ด็กคุน้กบัเร่ืองของสัตวเ์หล่าน้ี 
         ในชาดกหลายเร่ืองมีสัตวเ์ป็นวีรชน ท่ีจริงตอ้งเป็นวีรสัตว ์ซ่ึงจ านวนมากมายเป็น
พระโพธิสัตว ์ในหลายเร่ืองพระโพธิสัตวเ์กิดเป็นกวาง พระโพธิสัตวเ์กิดเป็นราชสีห์ พระโพธิสัตว์
เกิดเป็นลิง หรือ วานร สัตวต่์าง ๆ ท่ีเป็นตวัส าคญั ๆ มีความเสียสละ มีคุณธรรมความดี เป็นตวัอยา่ง 
ซ่ึงถา้เด็กไดอ่้านไดฟั้ง ก็จะท าใหเ้ด็กมีความรู้สึกท่ีดีงาม 
          การล่าสัตวน้ี์ ไม่ใช่เป็นท่ีนิยมของชาวตะวนัตกเท่านั้น แมช้าวตะวนัออกก็นิยม
เหมือนกนั ซ่ึงมีมาแต่สมยัโบราณแล้ว ในอินเดียก็นิยมล่าสัตว ์ในสมยัก่อนพุทธกาลก็มีคนท่ีมี
อ านาจ อยูท่่ามกลางแวดลอ้มของบริวาร และทรัพยส์มบติั ชอบออกป่าล่าสัตวเ์ป็นเร่ืองสนุกกนัเป็น
ประจ าโดยเฉพาะพระราชาก็ชอบล่าสัตว ์อย่างในชาดกท่ีก าลงัจะพูดถึงน้ีมีว่าพระราชาองค์หน่ึง
ชอบล่ากวาง ล่าเสือคงยาก ล่ากวางง่ายดีไดแ้ลว้ก็ท  าอาหารอร่อยไปเลย พอถึงวนัหยุดก็ทรงส าราญ
พระราชหฤทยั เสด็จออกล่ากวางเป็นประจ า ท าใหก้วางทั้งหลายท่ีอยูใ่นป่ามีความเดือดร้อนมาก 
          ต่อมากวางฝูงนั้นก็เลยมาท าความตกลงกนัว่า ต่อไปน้ีเรามาจดัเวรกนั พอถึงวาระ
เป็นล าดบัของกวางตวัไหนก็เสนอกวางตวันั้นไปให้พระราชา จะไดไ้ม่ตอ้งให้พระองค์ล าบาก ไม่
ตอ้งเหน็ดเหน่ือย แล้วกวางเองก็จะได้อยู่กนัเป็นสุขด้วย เพราะว่าเม่ือพระราชาเสด็จออกล่านั้น 
กวางทั้ งหลายอยู่ไม่เป็นสุขเลย ต้องวิ่งหนีให้หวาดเสียวสะดุ้งตกอกตกใจ และบาดเจ็บกันอยู่
เร่ือยไป เม่ือจดัเวรแลว้กวางทั้งหลายก็อยูเ่ป็นสุข ตวัเดียวก็รับเคราะห์ไป ตกลงกวางก็เลยจดัเวรกนั
ส่งเขา้โรงครัวของพระราชาเป็นประจ า พระราชาก็ไดเ้สวยเน้ือกวางนั้น 
          ธรรมดาสัตวท์ั้งหลายมีจ่าฝูงเป็นหัวหน้า ปรากฏว่ากวางในป่า นั้นมี ๒ หัวหน้า 
เป็น ๒ ฝูงใหญ่ ฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายผูร้้าย ฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายพระเอก วนัหน่ึงล าดบัเวรมาถึงกวางแม่ลูก
อ่อนตวัหน่ึง จะตอ้งเสนอตวัไปให้พระราชาล่าแลว้ก็ไปเป็นอาหารในโรงครัวของพระองค ์ทีน้ีฝ่าย
เน้ือโพธิสัตวซ่ึ์งเป็นหวัหนา้ฝงูหน่ึงก็เสียสละตวัเองไปเสนอตวัแทน ขอใหเ้อาตวัเองไปฆ่าก่อน เพื่อ
จะไดเ้วน้ชีวติของแม่กวางไวเ้พราะวา่กวางนั้นยงัลูกอ่อน จะไดมี้เวลาเล้ียงลูกให้โตก่อน น้ีแสดงให้
เห็นถึงคุณธรรมของกวาง ซ่ึงเป็นคติแก่มนุษยด์ว้ย ถือเป็นตวัอยา่งในการเสียสละ กวางตวัน้ีมีช่ือวา่ 
นิโครธะ แปลวา่ ตน้ไทร หมายความวา่ กวางตวัน้ีช่ือไทร 
          เม่ือกวางตวัน้ีสละตวัเองเขา้ล าดบั ก็เลยไดไ้ปเจอกบัพระราชา แลว้ก็มีบทสนทนา
กนั สนทนากนัไปสนทนากนัมา เลยกลายเป็นวา่กวางตวัน้ีสอนธรรมะแก่พระราชา ในเร่ืองการไม่
เบียดเบียนกนัดว้ยการมีเมตตากรุณา จนพระราชาพระทยัอ่อน แลว้ก็ทรงส านึกในคุณธรรมทั้งความ
เมตตากรุณา และความเสียสละก็เลยกลบัพระทยั ให้อภยัแก่ฝูงกวางทั้งหมด ป่านั้นก็เลยเป็นท่ีให้
อภยัแก่กวาง งดล่า งดกินเน้ือกวางทั้งหมด 
          ชาดกเร่ืองน้ีเขาบอกว่า เป็นต านานของป่าในพุทธประวติั ท่านท่ีไปอินเดีย ไป
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นมสัการสังเวชนียสถาน ๔ ตอ้งเจอป่าน้ีดว้ย คือ อิสิปตนมฤคทายวนั ท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐม
เทศนา ในวนัอาสาฬหบูชา พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา ธรรมจกักปัปวตันสูตรท่ีป่าน้ี แลว้ก็
เป็นเหตุใหเ้บญจวคัคียบ์รรลุธรรม 
          ต่อมา รูปกวางหมอบก็ไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของป่าอิสิปตนมฤคทายวนั และการ
ทรงแสดงปฐมเทศนา จะเห็นวา่ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาท่ีเป็นของเก่าแก่ในอินเดีย มีรูปกวาง
หมอบอยูท่ี่ฐาน หรือ ท่ีเบ้ืองล่าง และถอยหลงัไปในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึงยงัไม่นิยมสร้าง
พระพุทธรูป เหตุการณ์ในพุทธประวติัตอนทรงแสดงปฐมเทศนาก็แสดงดว้ยสัญลกัษณ์ คือ รูปกวาง
หมอบน้ี 
          เร่ืองน้ีเป็นตวัอย่าง แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับป่า และสัตวป่์า จากร้าย
กลายเป็นดี ป่าท่ีล่าสัตวก์็กลายเป็นท่ีพระราชทานเหยื่อให้แก่ฝูงเน้ือ เป็นท่ีพระราชทานอภยัให้แก่
ฝงูกวาง ท าใหฝู้งสัตวใ์นป่านั้นไม่มีภยัอนัตราย อยูก่นัเป็นสุข เร่ืองน้ีก็เป็นต านานเล่ามา ซ่ึงแสดงถึง
คุณความดีของสัตว ์เล่าไวเ้ป็นตวัอยา่งเท่านั้น เพราะชาดกอยา่งน้ีมีอยูม่าก๓๔ 
          สรุปไดว้่าหลกัธรรมน้ีแสดงให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ เม่ือคนมีความเมตตากรุณา
สัตว์ป่ าก็ปลอดภัย  จิตใจของมนุษย์ก็ เป็นสุข   ถ้าเราพัฒนาจิตใจคนส าเร็จ การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ และสัตวป่์าก็จะรอดพน้จากการถูกล่าได ้ทั้งคน สัตว ์ป่าไม ้ก็จะอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  
 ๒.๔.๔ มัตตัญญุตา  
         มตัตญัญุตา หมายถึง การรู้จกัประมาณ แต่ท่ีรับรู้กนัทัว่ไป หมายถึง การรู้จกัประมาณใน
การบริโภคอาหาร ซ่ึงหมายเอาการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติดว้ย ดงัค าอธิบายเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
  (๑) มัตตัญญุตา ความเป็นผู ้รู้จ ักประมาณ  คือ ความพอเหมาะพอดี  เช่น  รู้จัก
ประมาณในการแสวงหา รู้จกัประมาณในการใช้จ่ายพอเหมาะพอควร ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ 
หมายความรวมถึงการรู้จกัความพอดี๓๕ เช่น ในการแสวงหาเคร่ืองยงัชีพ ก็ตอ้งแสวงหาในทางท่ี
ชอบธรรมไม่โลภมากเกินไป เม่ือหามาไดแ้ลว้ก็ตอ้งรู้จกัประมาณในการใชจ่้ายดว้ย ตอ้งไม่ฟุ่มเฟือย
จนเกินไป และตอ้งไม่ฝืดเคืองเดือดร้อนจนเกินไปดว้ย 
          (๒) มตัตญัญุตา มีความใกลเ้คียงกบัหลกัการจดัการเศรษฐกิจตามแนวพุทธศาสตร์ 
ซ่ึงลกัษณะส าคญัของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็คือ เศรษฐศาสตร์มชัฌิมา เป็นการใช้เศรษฐศาสตร์

                                                 
๓๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุต.โต), คนไทยกับป่า, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัเคล็ดไทย จ ากดั, 
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๔๙ 

ใหไ้ดคุ้ณภาพชีวิต เม่ือมีความเขา้ใจในเร่ืองธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้ ก็จะขอช้ีถึงลกัษณะส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ กล่าวคือ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธน้ีมีลกัษณะเป็นสายกลาง อาจจะเรียกว่า
เศรษฐศาสตร์สายกลาง หรือ เศรษฐศาสตร์มชัฌิมาปฏิปทา เพราะวา่ ระบบชีวิตของพุทธศาสนาท่ี
เรียกว่ามรรคนั้ น ก็มีช่ืออยู่แล้วว่า มัชฌิมาปฏิปทา องค์ของมรรคนั้ นแต่ละข้อเป็นสัมมา เช่น 
สัมมาอาชีวะ การท่ีเป็นสัมมานั้น ก็คือ โดยถูกตอ้ง โดยถูกตอ้ง ก็คือ ท าให้เกิดความพอดี ความเป็น
มชัฌิมา หรือ สายกลางนั้น ก็คือ ความพอดีนัน่เอง 
          (๓) มัตตัญญุตาในทัศนะของ ชูมาเกอร์เขาบอกว่า เม่ือมีสัมมาอาชีวะก็ต้องมี 
Buddhist economics ต้องมีเศรษฐศาสตร์แบบพุทธ เขากล่าวต่อไปว่า เม่ือมีสัมมาอาชีวะ ก็ต้องมี
มิจฉาอาชีวะดว้ยเช่นเดียวกนั เม่ือมีสัมมาอาชีวะ คือ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถูกตอ้ง ก็ตอ้งมีมิจฉา
อาชีวะ คือ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดดว้ย ทีน้ีเศรษฐกิจถูกตอ้งท่ีเป็น สัมมา ก็คือ เศรษฐกิจ
แบบทางสายกลาง หรือ เศรษฐกิจแบบมชัฌิมาปฏิปทาในทางพุทธศาสนา มีขอ้ปฏิบติัท่ีเต็มไปดว้ย
เร่ืองมชัฌิมา ความเป็นสายกลาง ความพอดี มตัตญัญุตา ความรู้จกัประมาณ รู้จกัพอดี เต็มไปหมด 
ตลอดจนสมตา เทียบกับท่ี เราใช้ค  าว่า สมดุล หรือ ดุลยภาพ ค าเหล่าน้ี  เป็นค าส าคัญในทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีว่าเป็นสายกลาง เป็นมชัฌิมา มีความพอดี พอประมาณ ได้ดุลยภาพ อนัน้ีเป็น
อย่างไร ความพอดี หรือ ทางสายกลางอยู่ท่ีไหน ความพอดี คือ จุดท่ีคุณภาพชีวิต กบัความพึงพอใจ
มาบรรจบกนั หมายความว่า เป็นการไดรั้บความพึงพอใจดว้ยการตอบสนองความตอ้งการคุณภาพ
ชีวิต เม่ือถึงจุดน้ี ก็จึงโยงกลับไปหาการบริโภค ท่ีกล่าวมาแล้วว่า การบริโภคเป็นจุดยอดของ
เศรษฐกิจ 
          (๔) มัตตญัญุตา ตามความหมายของการบริโภค คือ ถ้าเป็นการบริโภคในทาง
เศรษฐศาสตร์ ก็หมายถึง การใชสิ้นคา้ และบริการบ าบดัความตอ้งการ ซ่ึงท าให้ไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด แต่ในแบบพุทธ การบริโภค คือ การใชสิ้นคา้ และบริการบ าบดัความตอ้งการ ซ่ึงท าให้ไดรั้บ
ความพึงพอใจโดยมีคุณภาพชีวิตเกิดข้ึน พอบริโภคก็เกิดมีคุณภาพชีวิตนั้น นั่นคือ การบริโภคท่ี
ส าเร็จผล ถา้บริโภคเฉย ๆ ไดรั้บความพึงพอใจก็จบ แค่น้ีไม่ถือวา่เป็นเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ เพราะ
บริโภคแบบคลุมเครือ ท าตาม ๆ กนัไปไม่เขา้ใจ และไม่ค  านึงถึงเหตุผลของการบริโภค ไม่รู้ความ
มุ่งหมายท่ีแทข้องการบริโภคนั้น เม่ือบริโภคไปไดรั้บความพึงพอใจหลงเพลินไป ก็จบเท่านั้น แต่
พึงพอใจอาจจะเกิดโทษแก่ชีวิตก็ได ้อย่างท่ีพูดแลว้ว่า ท าให้เสียคุณภาพชีวิต ส่วนการไดคุ้ณภาพ
ชีวิต ย่อมเป็นฐานสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของมนุษยต่์อไป ท าให้ชีวิตมีความดีงามยิ่งข้ึน 
ฉะนั้น เศรษฐศาสตร์จึงไปสัมพนัธ์กบัการมีชีวติของมนุษยท์ั้งหมด ท่ีจะเป็นอยูอ่ยา่งดี มีชีวติท่ีดีงาม 
ท าสังคมใหมี้สันติสุข โดยนยัน้ี ถา้เศรษฐศาสตร์จะมีความหมายอยา่งแทจ้ริง เศรษฐศาสตร์จะตอ้งมี
ส่วนในการพฒันาศกัยภาพของมนุษยใ์นการท าให้มนุษยมี์ความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตท่ีดีงาม มี



  
 

๕๐ 

ความสุขร่วมกนัไดดี้ยิง่ข้ึนดว้ย มิฉะนั้น เศรษฐศาสตร์จะมีไวเ้พื่ออะไร 
          (๕) มตัตญัญุตา ตามแนวคิดจุดยอดของเศรษฐศาสตร์ท่ีว่ามาแล้วนั้น อยู่ท่ีการ
บริโภค เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ จึงปรากฏตวัในหลกัท่ีเรียกวา่ โภชเน มตฺตญฺญุตา หลกัน้ีมีกล่าว
อยู่เสมอ แมแ้ต่ในโอวาทปาติโมกขท่ี์เราเรียกว่า หัวใจพระพุทธศาสนา ก็ระบุไวว้่า “มตฺตญฺญุตา จ 
ภตฺตสฺมึ” ความรู้จกัประมาณในการบริโภค รู้จกัประมาณ คือ รู้จกัพอดี ความพอประมาณ คือ ความ
พอดี ค าว่า มตัตญัญุตา คือ ความรู้จกัพอดี เป็นหลกัส าคญักระจายอยู่ทัว่ไปใน สัปปุริสธรรม ๗ 
ประการ๓๖ ก็มี โดยเฉพาะในหลกัการบริโภค จะมีมตัตญัญุตาน้ีเขา้มาทนัที  
          (๖) มตัตญัญุตา ตวัก าหนดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ก็คือ ความรู้จกัประมาณ รู้จกั
พอดีในการบริโภค หมายถึง ความพอดีท่ีใหคุ้ณภาพของชีวติมาบรรจบกบัความพึงพอใจในค าสอน 
แสดงขอ้ปฏิบติัของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆ์ เม่ือจะบริโภคอะไรก็ตอ้งพิจารณาเหตุผล 
หรือ ความมุ่งหมายของการบริโภค ตามสูตรท่ีว่า “ปฏิสังฺขา โยนิโส ปิณฺฑปาต” พิจารณาทุกอยา่ง
ไม่ว่าจะบริโภคอะไร แต่เด๋ียวน้ีเราว่ากนัเป็นมนต์ไปเลย ไม่รู้เร่ือง สวดจบเป็นใช้ได ้อนัท่ีจริงนั้น
ท่านสอนว่า เวลาจะบริโภคอะไรก็ให้พิจารณา คือ พิจารณาว่า เราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึง
บริโภคอาหาร “เนว ทวาย นมทาย นมณฺฑนาย” มิใช่เพื่อสนุกสนาน มิใช่เพื่อลุ่มหลงมวัเมา มิใช่เพื่อ
โก ้หรูหรา ฟุ่มเฟือย “ยาวเทว อิมสฺส กายฺสส” แต่บริโภคเพื่อให้ร่างกายมัน่คงด ารงอยู่ได ้เพื่อให้
ชีวิตด าเนินไป เพื่อก าจดัทุกขเวทนาเก่า เพื่อป้องกนัมิให้มีทุกขเวทนาใหม่ เพื่อเก้ือหนุนชีวิตอนั
ประเสริฐ เพื่อเก้ือกูลต่อชีวติท่ีดีงาม 
          (๗) มตัตญัญุตา เวลาบริโภคจะตอ้งเขา้ใจความหมายอยา่งน้ี และบริโภคให้ไดผ้ล
ตามความมุ่งหมาย แลว้ความพอดีก็อยูท่ี่น่ี ฉะนั้น จึงบอกวา่ ความพอดี หรือ สายกลาง อยูท่ี่คุณภาพ
ชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ เพราะว่า ผูท่ี้เป็นชาวพุทธพิจารณาเข้าใจความหมายของการ
บริโภควา่ เพื่อความมีสุขภาพดี เพื่อเก้ือกูลต่อการมีชีวิตท่ีดี เพื่ออยู่เป็นสุข ดงันั้น คุณภาพชีวิต คือ 
ส่ิงท่ีต้องการในการบริโภค และบริโภคแล้วได้รับความพึงพอใจท่ีได้คุณภาพชีวิตนั้ น น้ีคือ 
ความหมายของ มตัตญัญุตา คือ ความพอดีท่ีวา่เป็นทางสายกลาง          
          (๘) มตัตญัญุตา ท่ีหมายถึง เศรษฐศาสตร์มชัฌิมาท่ีไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้น มีความหมายอีกอย่างหน่ึงของความพอดี หรือ มชัฌิมา คือ ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้น อนัน้ีเป็นหลักส าคญัเหมือนกนั เป็นหลักตดัสินพฤติกรรมมนุษยข์องพระพุทธศาสนา ไม่
เฉพาะในการบริโภคเท่านั้น แต่ในทุกกรณีทีเดียว เป็นมชัฌิมาก็คือ ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้น ค าว่า ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ในพระพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่เฉพาะคน เรามีหลกัว่า “อหึสา สพฺพ
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ปาณาน” แปลว่า ไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ซ่ึงสมยัน้ีเขาเรียกว่า ecosystems (อหิงสา) ความหมาย
อีกอย่างหน่ึงของความพอดี หรือ มชัฌิมา คือ ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น อนัน้ีเป็นหลกั
ส าคญัเหมือนกนั  
          เม่ือมองในแง่ของพระพุทธศาสนาอย่างน้ี หลักการทางเศรษฐศาสตร์ก็เลยมา
สัมพนัธ์กบัเร่ืองระบบการด ารงอยู่ของมนุษยท่ี์ว่า มีองค์ประกอบ ๓ อย่างสัมพนัธ์อิงอาศยักนัอยู ่
องคป์ระกอบ ๓ อยา่งน้ี คือ มนุษย ์ธรรมชาติ และสังคม ในท่ีน้ี จ  ากดัวงแคบเขา้มา ในความหมาย
ของค าว่า ecosystems ซ่ึงในภาษาไทยบญัญติัศพัท์ไวว้่า ระบบนิเวศ หรือ เรียกง่าย ๆว่า ธรรมชาติ
แวดลอ้ม เศรษฐศาสตร์แนวพุทธนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการแห่งเหตุปัจจยัอย่างครบวงจร 
การท่ีจะสอดคลอ้งกบักระบวนการแห่งเหตุปัจจยัอยา่งครบวงจร ก็ตอ้งเป็นไปโดยสัมพนัธ์ดว้ยดีกบั
องค์ประกอบทุกอย่างในระบบการด ารงอยู่ของมนุษย ์องค์ประกอบทั้งสามในการด ารงอยู่ของ
มนุษยน์ั้น จะต้องประสานเก้ือกูลกัน หมายความว่า องค์ประกอบเหล่าน้ีประสานกันด้วย และ
เก้ือกูลต่อกนัดว้ย ในการด ารงอยูร่่วมกนั และก็เดินไปดว้ยกนั ฉะนั้น พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
มนุษย์จะต้องเป็นไปในทางท่ีไม่เบียดเบียนตน คือ ไม่ท าให้เสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ให้
เป็นไปในทางท่ีพฒันาคุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตนั้น น่ีเป็นการไม่เบียดเบียนตน และไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้น คือ ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม และไม่ท าให้เสียคุณภาพของ ecosystems หรือ 
ระบบธรรมชาติแวดลอ้ม 
          ปัจจุบันน้ีได้มีความต่ืนตวักันมากในประเทศพฒันาแล้ว โดยพากันห่วงใยต่อ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคน เช่น การใช้สารเคมี และการเผาผลาญเช้ือเพลิง ซ่ึงส่งผลในการ
ท าลายสุขภาพตนเอง ท าลายสุขภาพผูอ่ื้น และท าลายสภาพแวดล้อม เขา้หลักว่าเบียดเบียนตน 
เบียดเบียนผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของอารยธรรมมนุษย ์
          เม่ือกล่าวถึงองคป์ระกอบ ๓ อยา่ง คือ มนุษย ์ธรรมชาติ และสังคมน้ี ก็มีเร่ืองแทรก
เขา้มา คือ เร่ือง เทคโนโลยี ปัญหาอยา่งหน่ึง คือ เราเขา้ใจเทคโนโลยีว่าอยา่งไร ในความหมายของ
พุทธศาสนา หรือ เฉพาะพุทธเศรษฐศาสตร์ว่า เทคโนโลยีคืออะไร? ในความหมายของ
พระพุทธศาสนา เทคโนโลย ีคือ เคร่ืองมือขยายวสิัยแห่งอินทรียข์องมนุษยเ์รา มีมือ มีเทา้ มีหู มีตา มี
จมูก มีล้ิน มีกาย มีใจ เรามีอินทรีย ์แต่อินทรียข์องเรามีขีดความสามารถจ ากดั เราตอ้งการจะตอก
ตะปูตวัหน่ึง เราตอ้งการเดินทางไปยงัสถานท่ีแห่งหน่ึง เราจะเดินก็ชา้ เราจะเอามือตอกตะปูก็เจ็บแย ่
แลว้จะท าอยา่งไร เราก็เลยตอ้งผลิตคอ้นข้ึนมา ฆอ้นก็มาช่วยขยายวิสัยแห่งอินทรีย ์ท าให้มือของเรา
สามารถท างานไดผ้ลดียิง่ข้ึน ตอกตะปูไดส้ าเร็จ เราขยายวิสัยของเทา้ จะเดินทางก็มีรถยนต ์ต่อมาก็
มีเคร่ืองบิน ตาของเราเห็นไดจ้  ากดั ของเล็กนกัก็มองไม่เห็น เราก็สร้างกลอ้งจุลทรรศน์ข้ึนมา ท าให้
สามารถมองเห็นจุลินทรียต์วัเล็ก ๆ ได ้ตาของเรามองไปไดไ้กลไม่พอท่ีจะเห็นดวงดาว ซ่ึงอยู่ไกล
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มากดูเล็กเกินไป บางดวงก็ไม่เห็น เราก็สร้างกล้องโทรทรรศน์ข้ึนมา มองไปเห็นส่ิงเหล่านั้นได ้
ปัจจุบนัน้ีเราก็สามารถขยายวิสัยแห่งอินทรียส์มองของเราออกไป โดยสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ข้ึนมา รวมความวา่ เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองขยายวิสัยแห่งอินทรียข์องมนุษย ์ในยุคปัจจุบนัน้ีเราขยาย
วิสัยแห่งอินทรียด์ว้ยวิธีการทางวตัถุ ท าให้เกิดความเจริญในระบบอุตสาหกรรมข้ึนมา แต่ในสมยั
โบราณยุคหน่ึง คนเอียงสุดไปทางจิต ก็ไดพ้ยายามขยายวิสัยแห่งอินทรียโ์ดยทางจิต การขยายวิสัย
แห่งอินทรียโ์ดยทางจิตนั้นก็ท าให้เกิดเป็นฤทธ์ิเป็นอภิญญาข้ึนมา ดงัท่ีมีเร่ืองบอกไวว้า่ คนนั้นคนน้ี
มีฤทธ์ิมีปาฏิหาริยเ์หาะเหินเดินอากาศได ้เป็นตน้ ก็เป็นการขยายวิสัยแห่งอินทรียเ์หมือนกนั เป็น
เทคโนโลยทีางกายอยา่งหน่ึง กบั เทคโนโลยทีางจิตอยา่งหน่ึง 
          เป็นอันว่า เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์ และ
เทคโนโลยีนั้นก็ไดเ้ขา้มาสัมพนัธ์กบัระบบการด ารงอยูข่องมนุษยท่ี์มีองคป์ระกอบ ๓ ประการนั้น 
กล่าวคือ มนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือของตนในการเข้าไปสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ
องค์ประกอบส่วนอ่ืนในการด ารงอยู่ของมนุษย ์คือ ธรรมชาติ สังคม และเทคโนโลยีน้ีก็เกิดเป็น
สภาพแวดลอ้มอย่างใหม่ข้ึนมา เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน สภาพแวดลอ้มส่วนท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนน้ี บางทีก็ไปรุกราน หรือ ขดัแยง้กบัสังคม และสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติเดิม และท าให้
เกิดปัญหาข้ึนมา ปัญหาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนว่าโดยรวบยอด คือ สภาพแวดล้อม ส่วนท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนน้ี บางทีก็ไปรุกราน หรือ ขดัแยง้กบัสังคม และสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติเดิม และท าให้
เกิดปัญหาข้ึนมา ปัญหาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนว่าโดยรวบยอด คือ การพฒันาเทคโนโลยีนั้ น 
อาจจะเป็นการพฒันาในลกัษณะท่ีขดัแยง้กบัระบบการด ารงอยูข่องมนุษย ์ท าให้เสียคุณภาพ ท าให้
เสียดุลยใ์นระบบของมนุษย ์ธรรมชาติ สังคม แลว้ก็ขดัขวางความสัมพนัธ์ท่ีดี ท่ีเก้ือกูลกนั ระหวา่ง
องค์ประกอบทั้งสามอย่างนั้น มีการใช้เทคโนโลยีนั้น ในลักษณะท่ีเป็นการเบียดเบียนตน และ 
เบียดเบียนผูอ่ื้น   
          ฉะนั้น เม่ือสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยี มนุษยจ์ะตอ้งแกปั้ญหาน้ีโดยพฒันาเทคโนโลยี
ในลกัษณะท่ีจะท าให้เกิดการประสาน และเก้ือกูลกนั ภายในระบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
สามอยา่งแห่งการด ารงอยูข่องมนุษยน์ั้น และใชเ้ทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เก้ือกูลทั้งแก่ตนเอง และ
แก่ผูอ่ื้น 
          ส่ิงหน่ึงท่ีจะขอย  ้าไวก้็คือ ให้มองวา่ ผลไดท่ี้ตอ้งการในทางเศรษฐศาสตร์น้ีไม่ใช่
จุดหมายในตวัของมนัเอง แต่เป็น Means คือ มรรคา ส่วน end คือ จุดหมายของมนั ก็คือ การพฒันา
คุณภาพชีวิต และการพฒันามนุษย ์ฉะนั้น เศรษฐศาสตร์ในทศันะของพระพุทธศาสนาจึงถือว่า 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และผลของมนั เป็นฐาน หรือ เป็นอุปกรณ์ท่ีจะช่วยสนบัสนุนการมีชีวิตท่ีดี
งาม และการพฒันาตน พฒันาสังคมของมนุษย ์  
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          ประเด็นส าคญั ก็คือ เป็นอนัเห็นได้แล้วว่า พระพุทธศาสนาถือว่า เศรษฐกิจมี
ความส าคญัมาก ไม่เฉพาะในแง่ท่ีวา่ สัมมาอาชีวะ ซ่ึงเป็นองคห์น่ึงในมรรคมีองค ์๘ เท่านั้น แต่จาก
เร่ืองน้ีเราจะเห็นวา่ ถา้ทอ้งหิว คนจะฟังธรรมไม่รู้เร่ือง ฉะนั้น พระพุทธเจา้จึงให้เขากินขา้วเสียก่อน 
เศรษฐกิจจึงมีความส าคญัมาก แต่ในทางกลบักนั ถ้าโจรได้อาหารอย่างดี บริโภคอ่ิมแลว้ ร่างกาย
แขง็แรง ก็เอาร่างกายนั้นไปใชท้  าการร้าย ปลน้ฆ่า ท าลายไดม้าก และรุนแรง 
          เพราะฉะนั้ น การได้บริโภค หรือ ความพร่ังพร้อมในทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่
จุดหมายในตวั แต่มนัควรเป็นฐานส าหรับการพฒันามนุษย ์เป็นฐานท่ีจะให้มนุษยไ์ดคุ้ณภาพชีวิต 
ได้ส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงยิ่งข้ึน เช่น นายคนเข็ญใจน้ีได้กินอาหารแล้ว เขาก็ได้ฟังธรรมต่อไปด้วย 
เพราะฉะนั้น การสร้างความพร่ังพร้อมในทางเศรษฐกิจจึงเป็นภารกิจส าคญัท่ีจะต้องท า แต่เรา
จะต้องให้ความเจริญก้าวหน้าพร่ังพร้อมทางเศรษฐกิจนั้นสัมพนัธ์กับจุดหมาย ให้เป็นไปเพื่อ
จุดหมาย คือ ให้เกิดคุณภาพชีวิต ซ่ึงท าให้มนุษยพ์ร้อมท่ีจะสร้างสรรค ์หรือ ปฏิบติัเพื่อชีวิตท่ีดีงาม 
เราจึงเรียกว่า เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิต ในพระพุทธศาสนามีหลกัอรรถ หรือ 
อตัถะ ๓ แปลอยา่งง่าย ๆ ว่าประโยชน์เบ้ืองตน้ ประโยชน์ท่ามกลาง และประโยชน์สูงสุด๓๗ หรือ 
จุดหมายเบ้ืองต้น จุดหมายท่ามกลาง และจุดหมายสูงสุด จุดหมายเบ้ืองต้น คือ ทิฏฐธัมมิกตัถะ 
แปลว่า ประโยชน์ทันตาเห็น ซ่ึงมีความมั่นคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยู่เป็นข้อส าคัญ แต่
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ จุดหมายทางเศรษฐกิจน้ีจะตอ้งประสาน และเก้ือกูลต่อจุดหมายอีก
สองอย่างท่ีสูงข้ึนไป คือ สัมปรายิกตัถะ อนัเป็นประโยชน์ในทางจิตใจ ในทางคุณธรรม ในทาง
คุณภาพชีวิต และปรมตัถ์ คือ จุดหมายสูงสุด ได้แก่ ความเป็นอิสระของมวลมนุษยท่ี์ภายในชีวิต
จิตใจของแต่ละคนในการปฏิบติัเพื่อให้บรรลุผลอย่างน้ี เศรษฐศาสตร์จะตอ้งมองตนเองในฐานะ
เป็นองคป์ระกอบร่วม ในบรรดาวทิยาการ และองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีอิงอาศยั และช่วยเสริมกนั และ
กนัในการแกปั้ญหาของมนุษย ์เพราะฉะนั้น ในเร่ืองน้ี ส่ิงส าคญัท่ีเศรษฐศาสตร์จะตอ้งท า ก็คือ การ
หาจุดสัมพนัธ์ของตนกบัวชิาการแขนงอ่ืน ๆ วา่จะร่วมมือกบัเขาท่ีจุดไหนในวชิาการนั้น ๆ จะส่งต่อ
รับช่วงงานกนัอย่างไร ตวัอย่างเช่น ในด้านการศึกษา เศรษฐศาสตร์จะสัมพนัธ์ หรือ ร่วมมือกับ
การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษยท่ี์จุดไหน เช่นว่า การศึกษาอาจจะสอนให้มนุษยรู้์จกัคุณค่าแท ้
คุณค่าเทียม รู้จกัคิด รู้จกัพิจารณาว่า อะไรเป็นคุณภาพชีวิต อะไรไม่เป็นคุณภาพชีวิต แล้วก็มา
ช่วยกนั ร่วมมือกบัเศรษฐศาสตร์ ในการท่ีจะพฒันามนุษยข้ึ์นไป 
          กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น เป็นกิจกรรมท่ีครองเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย ์
เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษยน์ั้น ใชไ้ปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถา้จะให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่า
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อยา่งแทจ้ริงในการแกไ้ขปัญหาของมนุษย ์ก็จะตอ้งให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็น
การผลิตก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจ่ายก็ดี เป็นกิจกรรมในการสร้างสรรคคุ์ณภาพชีวิต และพฒันา
ศกัยภาพเพื่อชีวิตท่ีดีงามเราสามารถท าให้กิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอย่าง เป็นกิจกรรมในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตไดต้ลอดเวลา และน่ีเป็นทางหน่ึงท่ีจะท าให้เศรษฐศาสาตร์มีคุณค่าท่ีแทจ้ริง ใน
การท่ีจะแกปั้ญหาของมนุษย ์คือ ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยา่ง เป็นกิจกรรมในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตไปดว้ยพร้อมกนั เม่ือวา่ให้ถูกแท ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง ยอ่มเป็น
กิจกรรมท่ีเป็นไปเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต และพฒันาศกัยภาพอยู่แล้วในตวั อนัน้ีถือว่าเป็น
สาระส าคญัของเร่ืองเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
          ส่วนมตัตญัญุตา หรือ ความรู้จกัประมาณในการอยูป่่าของพระสงฆ์ ผูท่ี้จะปฏิบติั
ตนให้มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม มีจริยธรรมเชิงขอ้ห้ามกบัส่ิงแวดลอ้ม ในการสัมพนัธ์กบัป่า
ของพระสงฆ ์หรือ ชาวพุทธนั้น พระพุทธเจา้ทรงใหแ้นวปฏิบติัไวช้ดัเจนวา่ จะปฏิบติักบัป่าอยา่งไร 
อะไรปฏิบติัได ้อะไรปฏิบติัไม่ได ้โดยเฉพาะพระสงฆ์แลว้ทรงก าหนดกฎเกณฑ์ไวแ้น่นอนตายตวั
มากมาย กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ค าสอนของพระอุปัชฌาย ์ซ่ึงพร ่ าสอนแก่ผูบ้วช
ในวนัแรก ท่ีเรียกวา่ ปัจจยัจ าเป็นพื้นฐาน ๔ วา่ จงเท่ียวบิณฑบาต นุ่งห่มผา้บงัสุกุล อยูต่ามโคนไม ้
ฉันยาดองด้วยน ้ ามูตรเน่า กล่าวคือ ส่งเสริมให้มนุษยรู้์จกัใช้ประโยชน์จากธรรมชาติบ้าง หาก
จ าเป็นตอ้งใช้ แต่ตอ้งใช้เท่าท่ีจ  าเป็นจริง ๆ ไม่ฟุ่มเฟือยแบบไม่รู้จกัประมาณ หรือ ในลกัษณะการ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มให้เสียหาย บรรพชาอาศยัโภชนะ คือ ค าขา้วอนัหาไดด้ว้ยก าลงัปลีแขง้ เธอพึงท า
อุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ ภตัถวายสงฆ์ ภตัเฉพาะสงฆ ์การนิมนต์ ภตัถวายตาม
สลากภตั ถวายในปักษ ์ภตัถวายในวนัอุโบสถภตั ถวายในวนัปาฏิโมกข ์บรรพชาอาศยับงัสุกุลจีวร 
เธอพึงท าอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ ผา้เปลือกไม ้ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ขนสัตว ์ผา้
ป่าน ผา้เจือกนั เช่น ผา้ดา้ยแกมไหม บรรพชา อาศยัโคนไมเ้ป็นเสนาสนะ เธอพึงท าอุตสาหะในส่ิง
นั้นตลอดชีวติ อดิเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโลน้ ถ ้า บรรพชาอาศยัมูตรเน่า
เป็นยา เธอพึงท าอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวติ อดิเรกลาภ คือ เนยใส เนยขน้ น ้าผึ้ง ฯลฯ ผูท่ี้จะอยูป่่า
ไดต้อ้งมีความเขา้ใจในหลกัมตัตญัญุตา คือ มีความรู้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย ปฏิบติัต่อป่า
อย่างเก้ือกูลถนุถนอม อยู่ร่วมกนัฉันมิตรแบบพึ่ งพาอาศยั ไม่ท าลายซ่ึงกัน และกัน หากจ าเป็น
จะตอ้งใชส้อยป่าเพื่อประโยชน์ก็ท าไดพ้อประมาณ ในลกัษณะการไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มใหเ้สียหาย 
คนก็จะสามารถอยูร่่วมกบัป่าไดโ้ดยไม่ตอ้งรุกรานกนั 
          พระพุทธเจา้เขา้ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีการให้รู้จกัประมาณ
ในการบริโภคใชส้อย โดยทรงอนุญาตใหพ้ระสงฆส์าวกใชป้ระโยชน์จากป่าพอเป็นท่ีอาศยั ใหเ้ป็น
ท่ีนัง่คูบ้ลัลงัค ์ตั้งตวัใหต้รงด ารงสติใหม้ัน่ ก าหนดลมหายใจเขา้ออก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปลายทาง คือ 



  
 

๕๕ 

บรรลุธรรมสูงสุดตามท่ีมุ่งหวงั พระองค์ทรงก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้สมควรจะอยู่ป่าไวห้ลาย
ประการ และท่ีส าคญัคือ ตอ้งเป็นผูท่ี้รู้จกัความประมาณในการบริโภคใชส้อย ดงัมีหลกัค าสอนใน
โอวาทปาฏิโมกข ์ดงัน้ี 
          โอวาทปาติโมกข ์เป็นหลกัค าสอนส าคญัของพระพุทธศาสนา หรือค าสอนอนัเป็น
หัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ ๓ คาถาก่ึง ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสแก่พระอรหันต ์
๑,๒๕๐ รูป ผูไ้ปประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย ซ่ึงพระอรหนัตเ์หล่าน้ี ลว้นแต่เป็นพระท่ีพระพุทธเจา้
บวชให้ทั้งส้ิน (เอหิภิกขุอุปสัมปทา) ณ พระเวฬุวนาราม ในวนัเพ็ญเดือน ๓ ท่ีเราเรียกกนัว่า วนั
มาฆบูชา อรรถกถากล่าววา่ พระพุทธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์น้ี แก่ท่ีประชุมสงฆ์ตลอดมา 
เป็นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนท่ีจะโปรดใหส้วด 
          “มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสน ” ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในอาหาร ๑ 
ท่ีนัง่นอนอนัสงดั ๑ “อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ ส วโร” การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ท าร้าย ๑ 
ความส ารวมในปาฏิโมกข ์๑”๓๘ 
          สรุปได้ว่าความรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอย ไม่ เบียดเบียนตน ไม่
เบียดเบียนท่าน ไม่เบียดเบียนส่ิงแวดลอ้ม ไม่เบียดเบียนสังคม จะท าใหม้นุษย ์ป่าไม ้และสัตวป่์า อยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้น หลกัธรรมขอ้น้ีจึงเป็นหลกัธรรมท่ีมีความหมาย และมีความส าคญั
ต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และเป็นธรรมท่ีสร้างสรรคส์ังคมใหอ้ยูอ่ยา่งเป็นสุขยิง่ข้ึน 
         ๒.๔.๕ กตัญญูกตเวทติา        
          ความกตญัญูกตเวทิตา เป็นเคร่ืองหมายของความดี และความดีนั้นมีอยูท่ี่ไหนยอ่ม
มีความปลอดภยั และมีสันติสุขท่ีนัน่ ความดีตอ้งออกมาจากจิตใจออกมาจากจิตส านึก ออกมาจาก
ส่วนลึกของหัวใจ ไม่วา่จะเป็นการท าบุญให้ทาน การบริจาคทรัพย ์หรือ การให้อภยัซ่ึงกนัและกนั 
การให้อภยัทานโดยไม่ไปเบียดเบียนรังแกสัตว ์ให้ชีวิตต้นไม้ไม่หักรานท าลายก่ิงไม้ ให้ความ
กตญัญูรู้คุณต่อผูมี้พระคุณ ต่อหมู่มิตร ยอ่มไดกุ้ศล ยอ่มไปสู่ท่ีชอบ และเป็นสุขอยูต่ลอดเวลา 
          ความกตญัญูกตเวทิตา๓๙ คือ ความเป็นผูรู้้อุปการะท่ีท่านท าแล้ว และตอบแทน 
แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ กตญัญูรู้คุณท่าน กตเวทิตาตอบแทน หรือ สนองคุณท่าน ความกตญัญู
กตเวทิตาวา่โดยขอบเขต แยกไดเ้ป็น ๒ ระดบั คือ  
          (๑) กตญัญูกตเวทิตาต่อบุคคลผูมี้คุณความดี หรือ อุปการะต่อตนเป็นส่วนตวัอย่าง
หน่ึง   

                                                 
๓๘ข.ุธ. ๒๕/๒๔/๔๐. 
๓๙องฺ.ทุก. ๒๐/๓๖๔/๑๐๘.  



  
 

๕๖ 

          (๒) กตญัญูกตเวทิตาต่อบุคคลผูไ้ดบ้  าเพญ็คุณประโยชน์ หรือ มีคุณความดีเก้ือกูล
แก่ส่วนรวม เช่น ท่ีพระเจา้ปเสนทิโกศลทรงแสดงความกตญัญูกตเวทิตาต่อพระพุทธเจา้โดยฐานะท่ี
ไดท้รงประกาศธรรมยงัหมู่ชนใหต้ั้งอยูใ่นกุศลกลัยาณธรรม เป็นตน้ อยา่งหน่ึง           
  นอกจากน้ี ความกตญัญูกตเวทิตา ยงัหมายถึง ผูรู้้อุปการะท่ีเขาท าแล้ว และตอบ
แทน ผูรู้้จกัคุณค่าแห่งการกระท าดีของผูอ่ื้น และแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น           
  ความกตญัญูต่อป่าไม ้ในฐานะภิกษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร พึงประพฤติเรียบร้อย และช่วย
ดูแลป้องกนัไฟ ภิกษุพึงปฏิบติัต่อป่าอย่างผูรู้้จกับุญคุณ รู้จกัตอบแทนแก่ผูท่ี้ให้ท่ีพกัอาศยั จะไม่
ท าลายสภาพแวดลอ้มโดยการเผาป่า จะช่วยป้องกนัดูแลป่าไมใ้ห้ปลอดภยัจากไฟป่า แมว้า่จะจุดไฟ
ตั้งน ้ า ภิกษุอยูป่่าพึงรู้ทิศทางของลมวา่ จะพดัพาเปลวไฟไปทางไหน จะท าอยา่งไร? ถึงจะไม่ให้ไฟ
ไหมป่้า การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์านั้นพระภิกษุท าไปพร้อม ๆ กนักบัการอาศยัป่า เป็น
ท่ีพงัพิงใชป้ระโยชน์จากป่า พึงเอ้ือเฟ้ือต่อกนัและกนั ดว้ยความประพฤติท่ีเรียบร้อย ดงัพุทธบญัญติั
ใน พระวนิยัปิฎกจูฬวคฺค วา่ 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร พึงตั้งน ้าฉนั พึงตั้งน ้าใช ้พึงติดไฟไว้
พึงเตรียมไมสี้ไฟไว ้พึงเตรียมไมเ้ทา้ไว ้พึงเรียนทางนักษตัรทั้งส้ิน หรือ บางส่วนไว ้
พึงเป็นผูฉ้ลาดในทิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ีแล เป็นวตัรของภิกษุผูอ้ยู่ป่าเป็นวตัร ซ่ึง
ภิกษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัรพึงประพฤติเรียบร้อย ฯ”๔๐ 

 
         ในการอยูป่่าของภิกษุสมยัพุทธกาล ตอ้งมีความส านึกในความกตญัญูรู้บุญคุณของ
ป่าไม ้ท่ีให้ร่มเงา ให้เคหะสถาน การบ าเพ็ญพรตซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา หากภยัไฟป่ามาก็ช่วย
ดูแลปกป้องดว้ยวิธีการต่าง ๆ เท่าท่ีจะกระท าได ้เช่น การสร้างแนวกนัไฟโดยการจุดไฟรับเม่ือไฟ
มา เพื่อป้องกนัไฟไหมป่้าลุกลามเป็นวงกวา้งจนหมดป่า ดงัพุทธานุญาต ในพระไตรปิฎก วินยัปิฎก 
มหาวภิงัค ์วา่  
           “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไว ้เม่ือไฟป่าไหมม้าถึง ใหจุ้ดไฟรับเพื่อป้องกนั”๔๑ 
         ในฐานะท่ีเราเป็นมนุษยไ์ดอ้าศยัทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเราเป็นท่ีหล่อ
เล้ียงชีวิต มนุษย ์อาศยัน ้ าเพื่อด่ืมกิน ใชน้ ้ าเพื่อชีวิตในหลาย ๆ ดา้น เช่น ใชอ้าบเพื่อช าระร่างกาย ใช้
ปรุงอาหารทั้งหวาน และคาว ใชเ้ป็นพลงังานไอน ้ าขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัร มนุษยใ์ชน้ ้ าเป็นตวัขบัดนั
ใบพัดสร้างพลังงานไฟฟ้า เพื่อน าพลังงานไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ เช่น 

                                                 
๔๐ว.ิจู. ๗/๔๒๙/๒๓๕  
๔๑ว.ิจู. ๗/๑๗๗/๖๘.  



  
 

๕๗ 

อุตสาหกรรมรถยนต ์อุตสาหกรรมทอผา้ อุตสาหกรรมการประกอบอาหารส าเร็จรูป เหล่าน้ี ลว้นแต่
เป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ดป้ระโยชน์จากธรรมชาติทั้งส้ิน นอกจากน้ีมนุษยย์งัใช้ประโยชน์จากผืนแผน่ดิน 
น าดินมาใช้ประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ผืนแผ่นดินน้ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของสรรพสัตว ์เป็น
แหล่งก าเนิดของชีวิตทุก ๆ ชีวติ นอกจากเป็นแหล่งก าเนิดแลว้ ยงัเป็นแหล่งอาหารเพื่อหล่อเล้ียงทุก
ชีวติอีกดว้ย เท่านั้นยงัไม่พอ ผืนแผน่ดินผืนน้ีแหละท่ีใหโ้ขดหิน และโพลงถ ้าเป็นแหล่งพกัพาอาศยั
ของสัตว์ป่าให้ต้นไม้ไวส้ าหรับหลบซ่อนตัวเพื่อหลีกหนีศัตรู ให้ต้นไม้ส าหรับท าเคร่ืองใช้
บา้นเรือน ทุกอยา่งในชีวิตประจ าวนั ท่ีใชส้อยกินอยูห่ลบันอนใชป้ระโยชน์จากป่าไมท้ั้งหมด ป่าไม้
มีคุณค่ามหาศาล ให้ประโยชน์อเนกอนนัต ์มนุษยเ์ป็นหน้ีบุญคุณต่อป่าไมม้หาศาล ไม่ควรไปท าลาย
ลา้งอยา่งผูถู้กครอบง าดว้ยกิเลส คือ ความโลภ และความหลง อยา่งผูอ้กตญัญู พระพุทธเจา้ไดอ้าศยั
ป่าเป็นแหล่งเสาะหาความจริงแท ้ไดอ้าศยัป่าเป็นท่ีบ าเพญ็เพียรภาวนาจนเกิดปัญญาญาณ เพื่อน ามา
สั่งสอนชาวโลกให้พน้จากทุกข์ ก็เพราะป่าไมน้ี้เอง พระองค์ท่านไม่เคยคิดท าร้าย และท าลายแม้
เพียงน้อยนิด แค่คิดหักรานก่ิงไมพ้ระองค์ก็ทรงห้ามไว ้ดงัพุทธบญัญติั ในพระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๖ 
องักุรเปตวตัถุท่ี ๙ วา่ 
           “บุคคลอาศยันัง่นอนท่ีร่มเงาของตน้ไมใ้ด ไม่ควรหักรานก่ิงของตน้ไมน้ั้นเพราะ
การประทุษร้ายมิตร เป็นความเลวทราม”๔๒  
          จากพุทธบญัญติัขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า แมเ้พียงมนุษยไ์ด้พกัอาศยัในร่มเงาของ
ตน้ไมก้็ถือวา่เป็นหน้ีบุญคุณตน้ไมม้หาศาลแลว้ ถา้เราไม่ไดอ้าศยัร่มเงาของตน้ไมใ้นขณะท่ีเราก าลงั
จะเป็นลมตายจากไอแดด หรือ เราก าลงัเปียกปอนไปดว้ยละอองฝนดว้ยความหนาวเหน็บ เราอาจ
พบกบัอาการของไขข้ึ้นจากความร้อนจดั หรือ หนาวจดัจนถึงแก่ความตายได ้พอมาไดร่้มเงาคือ ท่ี
พึ่งยามร้อนเกินไป หรือ เยน็เกินไป อาการสุขสบายจากการท่ีอุณหภูมิในร่างกายของเราไดป้รับตวัสู่
สภาวะปกติแล้ว ท าให้เรามีชีวิตมีก าลงัท่ีจะต่อสู้ต่อไป ท าให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อศึกษาธรรมะต่อไป 
ประหน่ึงเราไดข้า้วไดน้ ้ าจากหมู่มิตรเวลาเราก าลงัหิวโหยเกือบจะส้ินใจตาย เราเร่ิมมีก าลงัวงัชาหาย
จากอาการอ่อนเพลีย กลบักลายเป็นผูมี้พลงักลา้พร้อมท่ีจะสู้ชีวิตต่อไป ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดดี้ข้ึนเพราะ
เขาได้ดูแลเยียวยา ประหน่ึง หมอได้ให้ยาคนไขถู้กจนหายจากอาการป่วยไขฉ้ันนั้น ผูมี้พระคุณ
เหล่าน้ีควรค่าต่อการไดรั้บการตอบแทนบุญคุณอยา่งอเนกอนนัต ์ดุจบิดามารดาผูใ้ห้ชีวติลูก และให้
การทนุถนอมดูแลชีวติเราเป็นอยา่งดีฉนัใดก็ฉนันั้น 
          กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้า่ พระพุทธองคมี์ความกตญัญูรู้คุณของตน้ไมท่ี้แม้ให้ร่ม
เงา ในคราวท่ีพระองคแ์สวงหาบริสุทธิธรรมในป่า จนส าเร็จอรหนัตสัมมาสัมโพธิญาณ ดงันั้น ก็ไม่
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ควรท่ีจะไปหกัรานก่ิงไม ้ยิ่งปุถุชนเราไดป้ระโยชน์จากป่าไมอ้ยา่งอเนกอนนัต ์ยิง่ไม่ควรไปท าลาย
ลา้งดว้ยอ านาจการถูกครอบง าจากกิเลสของตนเอง คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง แต่ควร
จะช่วยอนุรักษ ์ดุแล ไม่ใหศ้ตัรูเขา้มาท าลาย เป็นการกตญัญูรู้คุณ 
         ๒.๔.๖ ปัญญา   
           ปัญญา ในพระพุทธศาสนา แปลไดห้ลายอยา่ง เช่น ความรอบรู้เหตุผล รู้ชดัรู้ทนั รู้
ประจกัษ ์และรู้ถึงทั้งภายใน และภายนอก เป็นตน้ ปัญญาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ โลกิยปัญญา 
เป็นปัญญาของโลกิยชน และโลกุตตรปัญญา เป็นปัญญาของพระอริยบุคคล ปัญญามีไวส้ าหรับ
ปราบปรามกิเลสอยา่งละเอียด คือ อวิชชา (ความหลง ความไม่รู้เท่าทนั ความเห็นผิดวา่ส่ิงทั้งหลาย
เท่ียง ส่ิงทั้งหลายเป็นสุข)  
          อธิปัญญาสิกขา แปลวา่ การศึกษาในอธิปัญญา คือ การปฏิบติัเพื่อเจริญปัญญาให้
สูงข้ึนจนตดักิเลสไดเ้ด็ดขาด เป็นขอ้หน่ึงในไตรสิกขา คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา   
          อธิปัญญาสิกขา คือ การท่ีภิกษุได้บรรลุจตุตถฌานแล้วนั่งเข้าฌานด้วยจิตอัน
บริสุทธ์ิผอ่งแผว้ มีจิตบริสุทธ์ิผอ่งแผว้ควรแก่การงาน ตั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหว อยา่งน้ีแลว้ ก็โนม้นอ้มจิต
ไปเพื่อ ญานทสัสนะ จนไดบ้รรลุวิชชา หรือ เห็นประจกัษซ่ึ์งสามญัญผลท่ีสูงข้ึน ดียิ่งข้ึนตามล าดบั 
คือ วปัิสสนาญาน มโนมยิทธิญาน อิทธิวธิิญาน ทิพพโสตธาตุญาน เจโตปริยญาน ปุพเพนิวาสานุส
สติญาน ทิพพจกัขุญาน และอาสวกัขยญาน รู้ชดัตามความเป็นจริงวา่ น้ีคือ ทุกข ์น้ีคือ ทุกขสมุทยั น้ี
คือทุกขนิโรธ น้ีคือ ทุกขนิรธิคามินีปฏิปทา น้ีคือ อาสวะ น้ีคือ เหตุให้เกิดอาสวะ น้ีคือ ความดบัอา
สวะ น้ีคือ ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัอาสวะ ปฏิบติัดงัน้ีแลท่ีเรียกวา่ อธิปัญญาสิกขา๔๓ 
          สมาธิ เป็นองค์ธรรมท่ีส าคญัยิ่งข้อหน่ึงก็จริง แต่ก็มีขอบเขตความส าคญั ท่ีพึง
ตระหนักว่า สมาธิมีความจ าเป็นแค่ไหนเพียงใด ในกระบวนการปฏิบติั เพื่อเขา้ถึงวิมุตติ อนัเป็น
จุดหมายของพุทธธรรม ขอบเขตความส าคญัน้ี อาจสรุป ดงัน้ี 
         (๑) ประโยชน์ของสมาธิ ในการปฏิบติัเพื่อ เขา้ถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น อยูท่ี่
การน ามาใชเ้ป็นท่ีท าการส าหรับให้ปัญญาปฏิบติัการอยา่งไดผ้ลท่ีสุด และสมาธิท่ีใชใ้นการน้ี ก็ไม่
จ  าตอ้งเป็นขั้นท่ีเจริญถึงท่ีสุด ล าพงัสมาธิอยา่งเดียว แมจ้ะเจริญถึงขั้นฌานสูงสุด หากไม่กา้วสู่ขั้นใช้
ปัญญาแลว้ ยอ่มไม่สามารถท าใหถึ้งจุดหมายของพุทธธรรมได ้
         (๒ ) ฌานต่าง ๆ ทั้ ง ๘ ขั้น แม้จะเป็นภาวะจิตท่ีลึกซ้ึง แต่ในเม่ือเป็นผลของ
กระบวนการปฏิบติัท่ีเรียกว่าสมถะอย่างเดียวแล้ว ยงัเป็นเพียงโลกียเท่านั้น จะน าไปปะปนกับ
จุดมุ่งหมายทางพุทธธรรม หาไดไ้ม่ 
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          (๓) ในภาวะแห่งฌานท่ีเป็นผลส าเร็จของสมาธินั้น กิเลสต่าง ๆ สงบระงบัไป จึง
เรียกว่า เป็นการหลุดพน้เหมือนกนั แต่ความหลุดพน้น้ีมีชัว่คราวเฉพาะเม่ืออยู่ในภาวะนั้นเท่านั้น 
และถอยกลบัสู่สภาพเดิมได ้ไม่ย ัง่ยืนแน่นอน ท่านจึงเรียกการหลุดพน้ชนิดน้ีว่า เป็นโลกียวิโมกข ์
(ความหลุดพน้ขั้นโลกีย)์ เป็นกุปปวิโมกข ์( ความหลุดพน้ท่ีก าเริบ คือ เปล่ียนแปลงกลบักลายหาย
สูญได)้ และเป็นวกิขมัภนวมุิตติ (ความหลุดพน้ดว้ยข่มไว ้คือ กิเลสระงบัไปเพราะถูกก าลงัสมาธิข่ม
ไว ้เหมือนเอาแผน่หินทบัหญา้ ยกแผน่หินออกเม่ือใด หญา้ยอ่มกลบังอกงามข้ึนไดใ้หม่) 
           จากขอ้พิจารณาท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นวา่ ในการปฏิบติัเพื่อเขา้สู่จุดมุ่งหมายของพุทธ
ธรรมนั้น องคธ์รรม หรือ ตวัการส าคญัท่ีสุดท่ีเป็นตวัตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย จะตอ้งเป็นปัญญา และ
ปัญญาท่ีใช้ในการปฎิบติัการในขั้นน้ี เรียกช่ือเฉพาะไดว้่า วิปัสสนา ดงันั้น การปฏิบติัจึงตอ้งกา้ว
มาถึงขั้นวิปัสสนาดว้ยเสมอ ส่วนสมาธิ นั้นแมจ้ะจ าเป็น แต่อาจยืดหยุน่เลือกใช้ขั้นใดขั้นหน่ึงก็ได ้
เร่ิมแต่ขั้นตน้ ๆ ท่ีเรียกวิปัสสนา-สมาธิ ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกบัขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ เป็นตน้
ไป๔๔  
          การท่ีจะเกิดปัญญานั้น ตอ้งบ าเพญ็เพียรดว้ยศีลสิกขาอยา่งเคร่งครัด ความสงบเยน็
เป็นส่ิง อ านวยให้เกิดสมาธิ และสมาธิก่อใหเ้กิดปัญญา การหย ัง่รู้โทษจากการคุกคามของกิเลส แลว้
น าปัญญามาแกปั้ญหาให้หลุดพน้จากกิเลสไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ความสงบวิเวกนั้นมีท่ี
เดียวคือป่าไม ้ฉะนั้น การอนุรักษ์ป่าไมไ้วก้็หมายถึง การอนุรักษ์แหล่งบ่มเพาะปัญญาญาณของผู ้
แสวงหาความหลุดพน้อีกทางหน่ึงนัน่เอง  
          ตามหลกัฐานในประวติัศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา และคมัภีร์พระไตรปิฎก ระบุ
ไวช้ดัเจนวา่ ตลอดพระชนมชี์พของพระพุทธเจา้ พระองคท์รงด าเนินพระชนมชี์พสัมพนัธ์กบัป่ามา
โดยตลอด ตั้งแต่สมยัเป็นพระโพธิสัตวคื์อ พระเวสสันดร พระองค์ก็ทรงบ าเพ็ญบารมีธรรมในป่า
ลึกน้อยใหญ่ เหตุการณ์ส าคญัทางพระพุทธศาสนาลว้นแต่เกิดข้ึน และเก่ียวขอ้งกบัป่าโดยตลอด 
นับตั้งแต่การประสูติ กล่าวคือ พระนางมหามายาเทวี พระมารดาประสูติเจา้ชายสิทธัตถะ ณ ใต้
ตน้ไมส้าละแห่งลุมพินีวนั การตรัสรู้ พระพุทธองค์ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ณ ใตต้น้โพธ์ิ 
(อสัสัตถพฤกษ)์ ริมฝ่ังแม่น ้าเนรัญชรา การแสดงปฐมเทศนา พระองคท์รงแสดงแก่ปัญจวคัคีย ์ณ ป่า
อิสิปตนมฤคทายวนั วดัป่าแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คือ วดัเวฬุวนาราม หรือ อารามป่าไผ่ ซ่ึง
พระเจา้พิมพิสารแห่งแควน้มคธสร้างถวาย และการประชุมสันนิบาต ประกาศหลกัการส าคญัของ
พระพุทธศาสนา (จาตุรงคสันนิบาต) เม่ือวนัเพญ็เดือนมาฆะนั้น พระพุทธองคไ์ดท้รงแสดงหลกัการ
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ส าคญั หรือ หวัใจของพระพุทธศาสนา (โอวาทปาติโมกข์) ณ วดัเวฬุวนั นอกจากน้ีตลอดระยะเวลา
แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนถึงวาระปรินิพพานนั้น พระองค์ทรงจาริกไปตามป่า และทรง
แสดงธรรมใตร่้มไมห้ลายแห่ง ดงัปรากฏอยูใ่นคมัภีร์พระสูตร และพระวนิยัทัว่ไป และแมก้ารเสด็จ
ดบัขนัธปรินิพพาน พระพุทธองคก์็ทรงเลือกปรินิพพาน ณ ใตร่้มไมส้าละคู่หน่ึง แห่งวนอุทยานป่า
สาลวนั หรือ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พระพุทธเจา้กบัป่าอุบติัข้ึน และมีความ
เป็นอยูผ่กูพนักนัมาโดยตลอด ป่าไดเ้ป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และเก้ือกูลต่อการบ าเพญ็เพียรขดัเกลากิเลส
เพื่อการบรรลุคุณธรรมชั้นสูง เป็นแหล่งก าเนิดผูน้ าทางจิตวิญญาณ เช่น พระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา้ ตลอดจนฤาษี และมุนีทั้งหลาย และเป็นดินแดนสงบสงดั เหมาะสมในการแสวงหาโมกข
ธรรม และการเผยแผส่ัจธรรมของพุทธบริษทัมาตั้งแต่สมยัพุทธกาล 
          ผูท่ี้จะด ารงตนอยูใ่นป่าไดน้ั้น ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัท่ีจะอาศยัป่าเป็นท่ี
พกัพิงพึ่งพาอาศยักนัและกนั อยา่งมีความรักความเขา้ใจ ยึดมัน่ในกตญัญุตา มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล
กนัและกนัระหว่างป่า กบั มนุษย ์ผูท่ี้จะอยู่ป่าจะตอ้งเป็นผูย้ินดีท่ีจะอยู่ในความวิเวก ผูท่ี้จะอยู่ป่า
จะตอ้งเป็นผูมี้สัมมาวาจาอนัไพเราะบริสุทธ์ิ ผูอ้ยูป่่าจะตอ้งเป็นผูมี้มตัตญัญุตา เป็นผูรู้้เขา้ใจในความ
ประหยดั มธัยติั ไม่ใชท้รัพยากรป่าไมอ้ยา่งสุรุ่ยสุร่ายอยา่งไม่รู้คุณค่า ตอ้งเป็นผูท่ี้ชอบอาศยัโคนไม้
เป็นแหล่งหลกัพกัพิง ผูท่ี้จะอยูใ่นป่า จะตอ้งเป็นผูท่ี้พึ่งพาป่าเป็นท่ีเสาะหาอาหารมาบ ารุงเล้ียงชีพ
อย่างพอเพียงพอประมาณ ตอ้งไม่ให้ป่าเป็นท่ีพลุกพล่านของชุมชน มนุษยผ์ูอ้ยู่ป่า จะตอ้งไม่มีราคะ
กล้าในกาม ตอ้งเป็นผูมี้จิตใจเมตตาปราณี มีจิตใจท่ีประกอบไปด้วย ความเมตตากรุณา ไม่ปองร้าย
พยาบาท ไม่เป็นผูมี้ความกลดักลุม้ฟุ้งซ่าน ผูอ้ยู่ป่า จะตอ้งเป็นผูป้ราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใน
การท าความดี ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่มีความขลาดหวาดกลวัต่อภยนัตรายใด ๆ ไม่ปรารถนา ลาภ ยศ 
สรรเสริญ สักการะ จะตอ้งไม่เป็นผูเ้กียจคร้าน มีความขยนัหมัน่เพียร มีสติสัมปชัญญะ และเป็นผูมี้
ปัญญาญาณเป็นเลิศจึงจะมีความเหมาะสมท่ีจะอาศยัอยูใ่นป่าได ้ขอ้จ ากดัของผูจ้ะอยูใ่นป่าไดน้ั้น ตอ้ง
มีวินยัในตนเอง มีกฎ และขอ้ห้ามอย่างเคร่งครัด ดงัในพระปาติโมกข ์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัป่าไม ้ตน้ไม ้
และแม่น ้ าล าคลองนั้น เน่ืองจากพระพุทธเจา้เป็นนกัอนุรักษร์ะบบนิเวศท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก พระองค์
รู้ซ้ึงถึงการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั และกนัของสรรพส่ิงเป็นอย่างดี คงจะไม่มีส่ิงใดจะสามารถอยู่ไดโ้ดย
ล าพงัตนเอง โดยไม่ตอ้งพึ่ งพาอาศยัส่ิงอ่ืน ด้วยเหตุน้ีเราจะเห็นขอ้ห้ามในพระปาติโมกข์ (วินัยของ
พระ) หลายขอ้ท่ีพระองค์ทรงบญัญติัข้ึนให้สาวกปฏิบติั ซ่ึงวินัยเหล่าน้ี แต่ละขอ้ล้วนแลว้แต่เป็นขอ้
ปฏิบติัเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติในระบบนิเวศ เพื่อให้คงอยูใ่นสภาพเดิม เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์
ในการแสวงหาปัจจยั ๔ มาใช้ในการด ารงชีวิตสืบต่อไป ขอ้ห้ามในพระปาติโมกข์ท่ีเก่ียวกบัป่าไม ้
และต้นไม ้พระองค์ได้ทรงบญัญติัไว ้ดังน้ี คือ ข้อห้ามในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ ว่าด้วยการถือเอา
ส่ิงของท่ีเจา้ของเขาไม่ไดใ้ห้ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้และตน้ไมท่ี้พระพุทธเจา้ทรงห้ามตดั และหา้ม
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ท าลาย คือทรัพยท่ี์อยูใ่นแผน่ดิน ความวา่ 
...ท่ีช่ือวา่ทรัพยอ์ยูใ่นแผน่ดิน ไดแ้ก่ทรัพยท่ี์ฝังกลบไวใ้นแผน่ดิน ภิกษุมีไถยจิต

คิดจะลกัทรัพยอ์ยู่ในแผน่ดิน เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ตาม แสวงหาจอบ หรือ ตะกร้าก็ตาม 
ตอ้งอาบติัทุกฏ ตดัไม ้หรือ เถาวลัย ์ซ่ึงเกิดอยู่ในท่ีนั้น ตอ้งอาบติัทุกกฏ ขุดก็ตาม คุย้ก็
ตาม โกยข้ึนก็ตาม ซ่ึงดินร่วนตอ้งอาบติัทุกกฏ จบัตอ้งหมอ้ ตอ้งอาบติัทุกกฎ ท าหมอ้ให้
ไหวต้องอาบัติถุลลัจจยั ท าหม้อให้ เคล่ือนจากฐานต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุมีไถยจิต 
หยอ่นภาชนะของตนลงไปถูกตอ้งทรัพยค์วรแก่ค่า ๕ มาสก หรือ เกินกวา่ ๕ มาสก ตอ้ง
อาบติัทุกกฎ ท าให้ไหวตอ้งอาบติัทุลลจัจยั กระท าให้ทรัพยอ์ยูใ่นภาชนะ ของตนก็ตาม 
ตดัขาดดว้ยก ามือก็ตาม ตอ้งอาบติัปาราชิก ภิกษุมีไถยจิต จบัตอ้งทรัพยท่ี์เขาร้อยดว้ยดา้ย
ก็ดี สังวาลก็ดี สร้อยคอก็ดี เข็มขดัก็ดี ผา้สากฎก็ดี ผา้โพกก็ดี ตอ้งอาบติัทุกกฎ ท าให้
ไหวตอ้งอาบติัทุลลจัจยั จบัท่ีสุดยกข้ึน ตอ้งอาบติั ถุลลจัจยั ดึงครูดออกไป ตอ้งอาบติั
ทุลลจัจยั ให้พน้ปากหมอ้ โดยท่ีสุดแมช้ัว่เส้นผม ตอ้งอาบติัปาราชิก ภิกษุมีไถยจิต ด่ืม
เนยใสก็ดี น ้ ามนัก็ดี น ้ าผึ้ งก็ดี น ้ าอ้อยก็ดี ควรแก่ค่า ๕ มาสก หรือ เกินกว่า ๕ มาสก 
ประโยคอนัเดียว ตอ้งอาบติัปาราชิก ท าลายเสียก็ดี ท าให้หกล้มก็ดี เผาเสียก็ดี ท าให้
บริโภคไม่ไดก้็ดี ในท่ีนั้นเองตอ้งอาบติัทุกกฎ หา้มไม่ใหต้ดัไมท้  าลายป่า๔๕ 

 
         กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กบัพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เร่ิมตน้ประสูติจนถึงการเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพาน เร่ิมดว้ยความ
ศรัทธาเช่ือมัน่วา่ ป่าคือ แหล่งท่ีมีความสงบวิเวกมากท่ีสุดท่ีจะน าไปสู่การบ าเพญ็เพียรเพื่อ การตรัส
รู้ ประการส าคญัต่อมา ป่าคือ แหล่งท่ีท าการบ าเพญ็เพียรตบะภาวนา ท าการรักษาศีล ท าบุญ ให้ทาน 
ดว้ยการแผเ่มตตา และกรุณาต่อสรรพสัตว ์ดว้ยการไม่ไปท าลายสัตวเ์ล็ก สัตวน์อ้ย ในขณะเดียวกนั
ก็ทรงท าการดูแลรักษาป่าดว้ยการป้องกนัไฟป่า ดว้ยการไม่ไปตดัฟันหกัรานก่ิงของตน้ไม ้คือ การ
ใช้ไมแ้ต่พอประมาณในกาลท่ีจ าเป็นต่อการบริโภคเท่านั้นเรียกวา่ มีมตัตญัญุตา การรู้จกัประมาณ
ในการบริโภคใชส้อย ไม่ไปท าร้ายแหล่งท่ีไดใ้หท่ี้พกัอาศยั ให้ร่มเงา ดว้ยความกตญัญู รู้บุญคุณของ
ต้นไม้ เสมือนได้พึ่ งพิงหมู่ญาติมิตร และในท่ีสุด ป่าก็เป็นแหล่งท่ีท าให้เกิดองค์พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา้ ผูรู้้จริง รู้แจง้แห่งองค์พระปัญญาญาณ สามารถน าปัญญามาแผ่ไพศาลต่อมวล
มนุษยชาติไดใ้นเวลาต่อมา 
 

                                                 
๔๕ว.ิมหา. ๑/๙๑/๘๗.  
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 ๒.๔.๗ ป่าไม้ในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนากับป่ามีความเก่ียวพนัและเก้ือหนุนกันมาเน่ินนานตั้งแต่สมัย
พุทธกาล ซ่ึงป่านอกจากจะมีความหมายและคุณค่าในด้านการเป็นแหล่งอาหาร เคร่ืองนุ่งห่มยา
รักษาโรคและท่ีอยูอ่าศยัแลว้ในทางพระพุทธศาสนายงัถือวา่ “ป่า” เป็นกลัยาณมิตรท่ีส าคญั ท่ีเก้ือกูล
ต่อพระพุทธศาสนา ทั้ งในแง่การก าเนิดพุทธภาวะของพระศาสดา การเผยแผ่ธรรมะ และการ
วางรากฐานองค์กรสงฆ์ ตลอดจนการสร้างวดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนาอีกด้วย ด้วยความ
เก่ียวพนักนัมาตั้งแต่ตน้เช่นน้ี คณะสงฆใ์นสมยัพุทธกาลเกือบทั้งหมด และคณะสงฆใ์นปัจจุบนั จึง
มีวิถีชีวิตเก่ียวขอ้งกบัป่าตลอดมา๔๖ ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระพุทธศาสนากบัป่าไมน้ั้น จึง
ปรากฏในพุทธประวติัของพระพุทธเจา้ตลอดมา ดงัปรากฏความส าคญัของป่า และการอนุรักษ์ป่า 
จากแง่มุมพระพุทธศาสนาซ่ึงปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ๑. พุทธประวติัหรือพุทธจริยวตัรซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้ตน้ไม ้โดยเฉพาะในพระสูตรท่ีพบมากก็คือ เร่ืองราวท่ีพระพุทธองคต์รัสเทศนา
แก่บุคคลท่ีเขา้เฝ้าในสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงส่วนมากแลว้จะเป็นสวนป่าหรือใตโ้คนตน้ไม ้เช่นพระพุทธ
องค์ทรงอธิบายความเป็นมาของต้นตระกูลของพระองค์ไวด้ังน้ี “พระเจา้โอกากราช” ทรงพระ
ประสงค์จะพระราชทานสมบติัให้แก่พระราชโอรสของพระมเหสีผูท่ี้ทรงรักใคร่โปรดปราน จึง
รับสั่งให้พระเชฏฐกุมาร ๔ พระองค์ ออกจากพระราชอาณาเขต พระกุมารเหล่านั้นเสด็จออกจาก
พระราชอาณาเขตแล้ว จึงไปตั้งส านกัอาศยัอยู ่ ณ ราวป่าไมส้าละใหญ่ ริมฝ่ังสระโบกขรณีขา้ง
ภูเขาหิมพานต์๔๗ รายละเอียดต่าง ๆ ที่กล่าวถึงน้ี ลว้นมีความส าคญั เพราะบ่งบอกถึงลกัษณะภูมิ
ประเทศในสมยันั้นของบรรพบุรุษของพระองค์ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวน้ี เป็นการกล่าวถึงลกัษณะ
ของส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะลกัษณะของตน้ไมด้งัปรากฏในพระไตรปิฎก ทั้งในพระวินยัปิฎก 
และพระสุตตนัตปิฎก เช่นชาดกและอปทาน นอกจากน้ียงัมีปรากฏในพระคมัภีร์ฝ่ายบาลีอีกดว้ย 
๒. พระสงฆผ์ูเ้ป็นพระสาวกของพระพุทธองคท่ี์ถือธุดงค ์ปฏิบติัธรรมในป่าหรืออยูโ่คนตน้ไม ้เพื่อ
บ าเพ็ญสมณธรรมและพระพุทธองค์ไดต้รัสยกย่องว่าเป็นภิกษุตวัอย่าง ๓. ในพระวินัย พระพุทธ
องค์ทรงบญัญติัสิกขาบทให้เป็นศีล ห้ามพระสงฆ์ท าลายตน้ไม ้หรือพรากของเขียว (ภูตคาม) ทุก
ชนิด หา้มมิใหข้ดุดิน หรือท าความสกปรกสู่ตน้ไมแ้ละแม่น ้าล าธาร เป็นตน้  

๑. ต้นไม้ส าคัญในพระพุทธศาสนา 

                                                 
๔๖Wildlife Fund Thailand Under the Patronage of H.M the Queen, A Cry From the 

Forest. 1sted, (Bangkok : O.S. Printing House, CO, LTD., 1987), p. 35.  
๔๗ที.สี. ๙/๑๔๙/๑๒๐. 



  
 

๖๓ 

กล่าวโดยทัว่ไปแล้วว่า ป่าเป็นท่ีอยู่ตามธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิและสงบเหมาะแก่ผู ้
แสวงหาความวเิวก ในพุทธประวติันั้น พระพุทธองคท์รงใชพ้ระชนมชี์พส่วนใหญ่อยูก่บัธรรมชาติ
ในป่า ดงันั้น การเขา้ใจบทบาทของพระองค์ท่ีมีต่อการอนุรักษ์ป่าโดยการศึกษาพุทธประวติั แมว้่า
ความสัมพนัธ์ท่ีพระองค์มีต่อป่าและธรรมชาตินั้นจะเป็นไปเพื่อการแสวงหาโมกขธรรมก็ตาม แต่
ความนิยมชมชอบในธรรมชาติของป่านั้น ก็ยากท่ีจะหาผูใ้ดเทียบพระองค ์ดงันั้นพระพุทธศาสนาจึง
มีตน้ไมท่ี้ถือวา่ มีความส าคญัต่อพระพุทธศาสนามากมาย ดงัน้ี 

๑) ต้นโพธ์ิ  
ค าวา่ “โพธิ” หมายถึง ตรัสรู้ ตน้โพธ์ิ๔๘ จึงหมายถึง ตน้ไมภ้ายใตร่้มเงาท่ีพระพุทธ

องคไ์ดป้ระทบัภายใตร่้มเงาจนตรัสรู้ ชาวพุทธถือกนัวา่เป็นตน้ไมท่ี้ศกัด์ิสิทธ์ิ ตน้โพธ์ิเป็นตน้ไมเ้กิด
พร้อมพระโพธิสัตวห์รือสหชาติของพระพุทธเจา้ ตน้โพธ์ิมีความสัมพนัธ์กบัพระพุทธศาสนามา
ตั้งแต่พุทธกาล ซ่ึงถือกนัว่าตน้โพธ์ิเป็นสัญลกัษณ์แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนา และถือว่า
ตน้โพธ์ิบ่งบอกถึงความส าเร็จขั้นสูงสุดแห่งจิตวญิญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

๒) ต้นสาละ 
ตน้สาละ๔๙ เป็นตน้ไมเ้ก่ียวกบัการประสูติและปรินิพพานของพระพุทธเจา้ ตอน

ประสูติ ในวนัเพญ็เดือนหก ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดาทรงพระครรภ ์
พระโพธิสัตวก์  าหนดคลอดจึงเสด็จออกจากนครกบิลพสัดุ ์เพื่อไปประสูติในกรุงเทวทหะตน้ตระกูล
ของพระองค์ ระหวา่งเสด็จไปถึงวนอุทยาน ต าบลลุมพินี ซ่ึงอยูร่ะหวา่งกลางแห่งกรุงกบิลพสัดุ์กบั
กรุงเทวทหะ เป็นสถานท่ีร่ืนรมยพ์ระนางศิริมหามายาทรงปรารถนาท่ีจะพกัสักครู่ระหวา่งทาง ทรง
หยุดขบวนภายใตร่้มตน้สาละ พร้อมกบัประชวรพระครรภเ์ป็นสัญญาณบอกวา่จะประสูติจึงชูพระ
หตัถ์ข้ึนไขว่ควา้เหน่ียวก่ิงสาละนั้นแลว้ พระองคก์็ประสูติในอิริยาบถยืน พระราชโอรสต่อมาพระ
นามวา่ เจา้ชายสิทธตัถะนัน่เอง 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานก็คือ ตน้สาละคู่ท่ีอยูใ่นราชอุทยาน
ของมลัลกษตัริยน์อกเมืองกุสินารา ในวนัเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๑ ปี พระพุทธเจา้พร้อมด้วย
พระภิกษุสงฆ์สาวกเสด็จถึงชานเมืองกุสินาราในเวลาจวนจะค ่า เม่ือเสด็จขา้มแม่น ้ าหิรัญวดีแลว้ก็
เสด็จเขา้สู่อุทยานท่ีเรียกวา่ “สาลวโนทยาน” เสด็จเขา้ประทบัใตต้น้สาละตรัสสั่งพระอานนทใ์ห้ตั้ง
เตียงหนัทางเบ้ืองศรีษะไปทางทิศเหนือ ใหเ้ตียงอยูร่ะหวา่งใตต้น้สาละทั้งคู่ เม่ือพระอานนทจ์ดัเตียง
และปูผา้รองเสด็จแลว้ พระพุทธเจา้ก็เสด็จบรรทมตะแคงขวาหนัพระเศียรไปทางทิศเหนือ ตั้งพระ

                                                 
๔๘ว.ิมหา. ๔/๑/๑.  
๔๙องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๗๖/๑๐๒.  



  
 

๖๔ 

บาทซ้อนเหล่ือมกนั ตั้งพระทยัจะเสด็จบรรทมเป็นไสยาวสาน เป็นการนอนคร้ังสุดทา้ย ไดต้รัส
แสดงธรรมแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแลว้ เม่ือทรงเขา้ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌานและเสด็จออกจาก
จตุตถฌานแล้ว เสด็จดับขนัธ์ปรินิพพานในล าดบันั้น ณ ภายใตต้น้ไม้สาละทั้งคู่ท่ีออกดอกบาน
สะพร่ังเป็นพุทธบูชา 

๓) ต้นชมพูพฤษ์ หรือต้นหว้า 
ต้นชมพูพฤษ์  ห รือต้นหว้า๕๐ เป็นต้นไม้ท่ี เจ้าชายสิทธัตถะกุมารประทับ

นัง่ขดัสมาธิอยูใ่ตต้น้ไม ้ในวนัท่ีพระราชบิดาทรงจดัให้มีพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ท่ี
ทุ่งนานอกเมืองกบิลพสัดุ์ตามพระราชประเพณี ขณะท่ีทุกคนได้ไปชมพระราชพิธีแรกนาขวญั 
เจา้ชายเสด็จอยูล่  าพงัพระองคภ์ายใตต้น้หวา้ ดว้ยพระทยัอนับริสุทธ์ิ และไดรั้บความวิเวกก็เกิดเป็น
สมาธิ เจริญอานาปานสติกมัมฏัฐานขั้นแรกท่ีเรียกวา่ “ปฐมฌาน”  

๔) ต้นอชปาลนิโครธ หรือต้นไทร 
ค าวา่ “อชปาล”๕๑ แปลวา่ ตน้นิโครธหรือตน้ไทร ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออกของตน้

มหาโพธ์ิ เป็นท่ีเด็กเล้ียงแพะมกัมาพกั ใต้ตน้ไทรแห่งน้ีเคยเป็นท่ีอาศยัของคนเล้ียงแพะมานาน 
เหตุการณ์ระหวา่งท่ีพระพุทธเจา้ประทบัอยู่ใตต้น้อชปาลนิโครธ พระอรรถกถาจารยเ์ล่าว่า ลูกสาว
พระยามารซ่ึงเคยยกทพัมาผจญพระพุทธเจา้เม่ือตอนก่อนตรัสรู้เล็กนอ้ยแต่ก็พ่ายแพไ้ป ไดข้นัอาสา
พระยามารผูบิ้ดาเพื่อประโลมล่อพระพุทธเจา้ใหต้กอยูใ่นอ านาจของพระยามารใหจ้งได ้ลูกสาวพระ
ยามารมี ๓ คนคือ นางตณัหา นางราคา และนางอรดี ทั้งสามนางเขา้ไปประเลา้ประโลมพระพุทธเจา้ 
ดว้ยกลวิธีทางกามารมณ์ต่าง ๆ แต่พระพุทธเจา้ผูท้รงบริสุทธ์ิส้ินเชิงแลว้ไม่ทรงแสดงพระอาการ
ผดิปกติแมแ้ต่ลืมพระเนตรแลมอง ทั้ง ๓ พระนางจึงพา่ยแพ ้เศร้าโศกกลบัไป 

๕) ต้นมุจลนิท์หรือไม้จิก 
ไมจิ้ก๕๒ อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้โพธ์ิ เป็นสถานท่ีพระพุทธเจา้ประทบั

นัง่เสวยวิมุตติสุขดว้ยบลัลงัก์อนัเดียวตลอด ๗ วนั สมยันั้น อกาลเมฆใหญ่เกิดข้ึนแลว้ ฝนตกพร า
ตลอด ๗ วนั มีลมหนาวประทุษร้าย พญามุจลินทนาคราชจึงออกจากท่ีอยูข่องตน มาวงรอบพระกาย
ของพระพุทธเจา้ด้วยขดหาง ๗ รอบ แผ่พงัพานใหญ่เบ้ืองบนพระเศียรด้วยตั้งใจว่า ความหนาว
อย่าได้เบียดเบียนพระพุทธองค์ ความร้อนอย่าได้เบียดเบียน สัมผสัแห่งเหลือบยุง แดด และ
สัตวเ์ล้ือยคลานอยา่ไดเ้บียดเบียนพระพุทธองค ์คร้ันพอล่วงสัปดาห์นั้นไป พระพุทธองค์เสด็จออก

                                                 
๕๐ว.ิมหา. ๔/๔๕/๕๕.  
๕๑ว.ิมหา. ๔/๔/๔.  
๕๒ว.ิมหา. ๔/๕/๕.  



  
 

๖๕ 

จากสมาธินั้น คร้ังนั้น พญามุจลินทนาคราชทราบว่า อากาศโปร่งปราศจากเมฆแลว้จึงคลาน ขนด
หางจากพระกายพระพุทธเจา้ นิรมิตเพศของตนยืนอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระพุทธเจา้ ประนมอญัชลี
นมสัการพระพุทธองคอ์ยู ่

๖) ต้นราชายตนะ หรือต้นไม้เกตก์ 
ตน้ไมเ้กตก์๕๓ อยูถ่ดัไปทางทิศใตข้องตน้มหาโพธ์ิ มีพอ่คา้เกวยีนสองคนช่ือ “ตปุส

สะ” และ “ภลัลิกะ” ไดเ้ห็นพระพุทธเจา้ประทบัอยูใ่ตต้น้ไมเ้กตก ์เกิดความเล่ือมใสไดเ้ขา้เฝ้าและน า
ขา้วสัตตุผงและสัตตุกอ้นซ่ึงเป็นเสบียงส าหรับเดินทางมาถวาย พระพุทธองค์ทรงรับดว้ยบาตรท่ี
ทา้วจตุมหาราชทั้ง ๔ น ามาถวาย เสวยเสร็จแลว้ นายกองเกวียทั้งสองเกิดความเล่ือมใสไดแ้สดงตน
เป็นอุบาสก ขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะ ทั้ งสองได้ประกาศตนเป็น
พุทธศาสนิกชนจึงนบัไดว้า่เป็นอุบาสกหรือพุทธศาสนิกเป็นคู่แรกก่อนใครในโลก  

๗) ต้นไม้ตรัสรู้หรือโพธิพฤกษ์ 
ในทีฆนิกาย มหาวรรค ไดก้ล่าวถึงตน้ไมต้รัสรู้ของพระพุทธเจา้ทั้งหลายในอดีต

และปัจจุบนั ดงัน้ี 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมี้พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ พระนามวา่วปัิส

สี ตรัสรู้ท่ีควงไมแ้คฝอย พระผูมี้พระภาคพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่สิขี 
ตรัสรู้ท่ีควงไมกุ้่มบก พระผูมี้พระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่เวสส
ภู ตรัสรู้ท่ีควงไมส้าละ พระผูมี้พระภาคพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่กกุ
สันธะ ตรัสรู้ท่ีควงไมซึ้ก พระผูมี้พระภาคพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่โก
นาคมนะ ตรัสรู้ท่ีควงไมม้ะเด่ือ พระผูมี้พระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้พระ
นามว่ากสัสปะ ตรัสรู้ท่ีควงไมไ้ทร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราผูอ้รหันตสัมมาสัมพุทธเจา้
ในบดัน้ี ตรัสรู้ท่ีควงไมโ้พธ์ิ ฯ๕๔ 

 
ส่วนในชินกาลมาลีปกรณ์ ไดใ้ห้รายพระนาม พระพุทธเจา้พร้อมทั้งรายช่ือตน้ไม้

ตรัสรู้ของพระองค ์ดงัน้ี 
๑. พระตณัหงักร  ไมตี้นเป็ดขาว (สัตตปัณณะ) 
๒. พระเมธงักร  ไมท้องกวาว (กิงสุกะ) 
๓. พระสรณงักร  ไมแ้คฝอย (ปาตลี) 

                                                 
๕๓ว.ิมหา. ๔/๖/๖.  
๕๔ที.ม. ๑๐/๖/๔.  
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๔. พระทีปังกร  ไมเ้ลียบ (ปิปผลิ) 
๕. พระโกณทญัญะ ไมข้านาง (สาลกลัยาณี) 
๖. พระมงัคละ  ไมก้ากะทิง (นาคะ) 
๗. พระสมุนะ  ไมก้ากะทิง (นาคะ) 
๘. พระเรวตะ  ไมก้ากะทิง (นาคะ) 
๙. พระโสภิตะ  ไมก้ากะทิง (นาคะ) 
๑๐. พระอโนมทสัสี ไมร้กฟ้าขาว (อชัชุนะ) 
๑๑. พระปทุมะ  ไมอ้อ้ยชา้ง, ค  ามอก (มหาโสณะ)  

   ๑๒. พระนารทะ  ไมอ้อ้ยชา้ง, ค  ามอก (มหาโสณะ) 
   ๑๓. พระปทุมตตระ ไมส้น (สลฬะ) 
   ๑๔. พระสุเมธะ  ไมส้ะเดาป่า (มหานิมพะ) 
 ๑๕ พระสุชาตะ  ไมไ้ผใ่หญ่ (มหาเวฬุ) 
 ๑๖. พระปิยทสัสี  ไมกุ้่ม (กกุธะ) 
 ๑๗. พระอตัถทสัสี ไมจ้  าปาป่า (จมัปะ) 
 ๑๘. พระธมัมทสัสี ไมม้ะพลบัหรือซอ้งแมว (พิมพชาละ,กุรวกะ) 
 ๑๙. พระสิทธตัถะ ไมก้รรณิการ์ (กณิการะ) 
 ๒๐. พระติสสะ  ไมป้ระดู่ลาย (อสนะ) 
 ๒๑. พระปุสสะ  ไมม้ะขามป้อม (อาลมกะ) 
 ๒๒. พระวปัิสสี  ไมแ้คฝอย (ปาตลิ) 
 ๒๓. พระสิขี  ไมม้ะม่วงป่า (ปุณฑริกะ) 
 ๒๔. พระเวสสภู  ไมส้าละใหญ่ (มหาสาละ) 
 ๒๕. พระกะกุสันธะ ไมซึ้กใหญ่ (มหาสิริสะ) 
 ๒๖. พระโกนาคมนะ  ไมม้ะเด่ือ (อุทุมพระ) 
 ๒๗. พระกสัสปะ ไมไ้ทร (นิโครธะ) 
 ๒๘. พระโคตมะ คือพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ ไมโ้พธิ (อสัสัตกะ) 

 ๒๙. พระเมตไตรย ในอนาคต ไมก้ากะทิง (นาคะ)๕๕  
ส่วนหนงัสือ Dictionary of Pali Proper Names ของ ดร.จี.พี. มาลาลาเสเกรา ไดใ้ห้

                                                 
๕๕สุเชาวน์  พลอยชุม, “ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ” ใน โพธ์ิใต้แม่, รวบรวมและจดัพิมพ์โดย ชู

ศกัด์ิ นาคนุกุล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ละท าปกเจริญผล, ๒๕๒๕), หนา้ ๑๖-๑๗. 



  
 

๖๗ 

รายพระนามพระพุทธเจา้และรายช่ือพระศรีมหาโพธ์ิไวแ้ตกต่างออกไปบา้ง ดงัน้ี 
 ๑. พระพุทธโคตมะ    ตน้อสัสัตถะ 
 ๒. พระพุทธโกณฑญัญะ    ตน้อสัสัตถะ 
 ๓. พระพุทธทีปังกร    ตน้สิรีสะ 
 ๔. พระพุทธมงัคละ    ตน้นาคะ 
 ๕. พระพุทธสุเมธะ    ตน้นาคะ 
 ๖. พระพุทธเรวตะ    ตน้นาคะ 
 ๗. พระพุทธโสภิตะ    ตน้นาคะ 
 ๘. พระพุทธอโนมทสัสี    ตน้อชัชุนะ 
 ๙. พระพุทธปทุมะ    ตน้มหาโสณะ  
 ๑๐. พระพุทธธนารทะ    ตน้มหาโสณะ 
 ๑๑. พระพุทธปทุมุตตระ    ตน้สาลละ 
 ๑๒. พระพุทธสุเมธะ    ตน้นิมพะ 
 ๑๓. พระพุทธสุชาตะ    ตน้นิมพะ 
 ๑๔. พระพุทธปิยทสัสี    ตน้เวฬุ 
 ๑๕. พระพุทธอตัถทสัสี    ตน้กกุธะ 
 ๑๖. พระพุทธธมัมทสัสี    ตน้จมัปกะ 
 ๑๗. พระพุทธสิทธตัถะ    ตน้กณิการะ 
 ๑๘. พระพุทธติสสะ    ตน้อสนะ 
 ๑๙. พระพุทธปุสสะ    ตน้อามณัฑะ 
 ๒๐. พระพุทธวปัิสสี    ตน้ปาฏลี 
 ๒๑. พระพุทธสิขี    ตน้ปุณฑรีกะ 
 ๒๒. พระพุทธเวสสภู    ตน้สาละ 
 ๒๓. พระพุทธกกุสันธะ    ตน้สิรีสะ 
 ๒๔. พระพุทธโกนาคมนะ   ตน้อุทุมพร 
 ๒๕. พระพุทธกสัสปะ    ตน้นิโครธ๕๖ 

  ๘) ดอกบัวหรือปทุมา 

                                                 
๕๖Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Vol Ⅱ, (Delhi : Munshiram Manoharlal, 

1983), pp. 319-322. 



  
 

๖๘ 

  ดอกบวั หมายถึง ความบริสุทธ์ิ ค  าว่า อุบล มีค าอ่ืนเหมือนกนัเช่น โกมุท โกมล 
นิลุบล บุษกร ปุณฑริก และสัตตบุษย ์เป็นตน้ บวัเป็นพนัธ์ไมน้ ้ าชนิดหน่ึงมีเง่าหรือหวัอยูใ่นตมแลว้
แตกใบแตกดอกออกจากเง่าหรือหัว ใบและดอกบางชนิดลอยอยู่เสมอน ้ า ดอกบวัเก่ียวข้องกับ
พระพุทธเจา้ทั้งโดยตรงและโดยอุปมาอุปมยั ทั้งทางโลกและทางธรรม ยิง่กวา่นั้น พระอริยบถท่ีเห็น
จากพระพุทธรูปนั้น ในท่าประทบันัง่ ประทบัยนืและทรงพระด าเนิน จะมีดอกบวัรองรับ และมีการ
ตรัสเปรียบบุคคล ๔ ประเภท กบัดอกบวั ๔ เหล่า๕๗  
  นอกจากน้ี พระองค์ยงัตรัสว่า กอ้นเน้ือหัวใจของเรามีสัณฐานคลา้ยดอกบวั นิสัย
ของคนเราแตกต่างกนัไปตามสัณฐานของรูป อุปมาเหมือนดอกบวั ๔ เหล่า 
  เก่ียวกบัความรัก พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบกบัดอกบวัว่า ความรักท่ีแทย้่อม
เกิดจากเหตุ ๒ ประการ คือบุพเพสันนิวาสกบัการอุปการะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดงัดอกบวัจะ
งอกงามไดก้็ตอ้งมีน ้ากบัตมประกอบกนั ให้สามีภรรยาถือคติอยา่งดอกบวั คือ ตอ้งท าคุณประโยชน์
เก้ือกูลกนัในปัจจุบนัตลอดไป 
  ๙) ต้นลฏัฐิ ต้นตาลหนุ่ม 
  ในพรรษาท่ี ๒ พระพุทธองค์พร้อมดว้ยพระสงฆ ์๑,๐๐๐ รูป ไดเ้สด็จมาประทบั ณ 
ลฏัฐิวนอุทยานใตต้น้ไทร เพื่อโปรดพระเจา้พิมพิสารและพระเจา้พิมพิสารไดเ้สด็จมาเฝ้าท่ีป่าตาลน้ี
แลว้ทูลเชิญเสด็จเขา้ไปยงัพระราชนิเวศพร้อมทั้งภิกษุสงฆใ์นวนัรุ่งข้ึน เม่ือเสวยภตัตาหารแลว้ พระ
เจ้าพิมพิสารก็ได้ถวายเวฬุวนัแด่พระสงฆ์ซ่ึงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน จึงเกิดวดัแรกข้ึนใน
พระพุทธศาสนา เรียกวา่ เวฬุวนารามมหาวหิาร๕๘ 
  ๑๐) ต้นคันฑามพฤกษ์ 
  ตน้คนัฑามพฤกษ์ หรือตน้มะม่วง๕๙ เช่นตน้มะม่วงท่ีนายคณัทะไดป้ลูกดูแลรักษา
ไว ้พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริยป์ราบพวกเดียรถียใ์กลต้น้มะม่วง เพราะตน้มะม่วงทุกตน้ท่ีอยู่
ใกลว้หิาร พวกเดียรถียส์ั่งใหส้าวกและศิษยข์องตนท าลายลงหมด 
  ๑๑) ต้นประดู่ลายหรือต้นสีสปา 
  ตน้ประดู่ลาย๖๐ เป็นตน้ไมใ้นเมืองสัมพี พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบพระธรรมท่ี
ตรัสรู้วา่ “ธรรมะท่ีน ามาสอนกบัท่ีไดต้รัสรู้อย่างไหนมากกว่ากนั” ทรงหยิบใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบ

                                                 
๕๗ว.ิมหา. ๔/๙/๑๑.  
๕๘ว.ิมหา. ๔/๕๖/๕๐.  
๕๙ข.ุว.ิ ๒๖/๔๖/๖๖.  
๖๐ส .ม. ๑๙/๑๗๑๒/๕๔๘.  



  
 

๖๙ 

แลว้ตรัสถามวา่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ใบประดู่ลายในก าพระหตัถ์ของพระองคก์บัใบประดู่นั้น อนั
ไหนมากกว่ากนั พระภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ใบประดู่ลายบนตน้มากกว่า ใบไมท่ี้ทรงถืออยู่มี
จ  านวนน้อย พระเจ้าข้า” พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “พระธรรมท่ีพระองค์น ามาเทศนานั้ น
เช่นเดียวกบัใบไมใ้นพระหัตถ์มีจ  านวนน้อย แต่ท่ีไม่น ามาตรัสเทศนาสั่งสอนเหมือนใบประดู่ลาย
บนตน้ซ่ึงมีมากกวา่ แต่ธรรมะท่ีน ามาแสดงนั้นเพียงพอท่ีจะกระท าให้แจง้ซ่ึงท่ีสุดแห่งทุกขไ์ด ้ส่วน
ส่ิงท่ีพระองค์ได้น ามาแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายนั้นประกอบด้วยประโยชน์เพื่อความบริสุทธ์ิแห่ง
พรหมจรรย ์เป็นไปเพื่อนิพพาน” 
  พระสูตรน้ีช่ือวา่ สีสปาสูตร “แสดงถึงพุทธทศันะวา่ ความรู้อ่ืนโดยมาก ถา้ไม่ใช่รู้
เพื่อท าชีวิตใหดี้ข้ึน เพื่อลดละเลิก โลภ โกรธ หลง ก็หาใช่ความรู้แทจ้ริงไม่ รู้มากก็อวชิชามาก แบก
ทุกข์ไวม้าก” เม่ือคร้ันเสด็จกลบัจากโปรดพระพุทธบิดาท่ีกรุงกบิลพสัดุ์ เขา้สู่กรุงราชคฤห์ก็เสด็จ
ประทบัท่ีประดู่ลายพร้อมดว้ยพระอานนทแ์ละพระราหุลดว้ย 
  ๑๒) ต้นไม้สีเสียด (เภสกละ) 
  ในพรรษาท่ี ๘ พระพุทธองคเ์สด็จไปจ าพรรษาท่ีป่าไมสี้เสียดใกลเ้มืองสุงสุมารคีระ 
แควน้ภคัคะ ทรงตรัสสอนอุบายระงบัความง่วงแด่พระโมคคลัลานะจนไดส้ าเร็จเป็นพระอรหนัต์๖๑ 
  ๑๓) ต้นหญ้าคา (กุสะ) 
  ตน้หญ้าคา๖๒ เป็นหญ้าท่ีพระสิทธัตถะได้รับจากโสตถิยะพราหมณ์ น้อมถวาย
จ านวน ๘ ก า พระองค์ทรงน ามาลาดต่างบลัลงัก์ภายใตโ้คนมหาโพธ์ิแลว้ประทบันัง่ท าปณิธานว่า
ตราบใดท่ียงัไม่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แมเ้ลือดและเน้ือในกายจะเหือดแห้งไปก็ตาม 
จะไม่ละความเพียรและจะไม่ลุกข้ึนจากบลัลงัก์น้ี และต่อมาพระองคท์รงบรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณ
บนบัลลังก์แห่งหญ้าคาน้ีเอง หญ้ากุสะจึงกลายเป็นหญ้าศักด์ิสิทธ์ิน ามาซ่ึงความส าเร็จ ลัทธิ
พราหมณ์ถือวา่เป็นหญา้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในบรรดาหญา้ในพิธีบูชายญัทั้งปวง ปูหญา้กุสะลงท่ีใดท่ีนั้น
กลายเป็นท่ีสะอาดและศกัด์ิสิทธ์ิ เช่ือวา่พระสิทธตัถะชนะมารไดก้็เพราะความศกัด์ิสิทธ์ิของหญา้กุ
สะ หญา้กุสะถือวา่เป็นหญา้อมตะเพราะเป็นท่ีวางน ้าอมฤตของพระยานาค 
  ๑๔) ต้นมณทรพ 
  ดอกมณทรพ๖๓ เม่ือคร้ันปรินิพพาน เป็นดอกไมทิ้พยท่ี์ตกลงมาจากอากาศโปรย
ปรายลงมายงัสรีระของพระพุทธองค์พร้อมทั้งดอกสาระและจุณแห่งจนัท์อนัเป็นทิพย ์เพื่อบูชา

                                                 
๖๑องฺ.สตฺตก. ๒๓/๕๘/๘๗..  
๖๒ม.อุ.อ. ๒/๓๐๗.  
๖๓ที.ม. ๑๐/๑๕๔/๑๘๗. 



  
 

๗๐ 

พระพุทธเจา้ พระมหากสัสปะกบัพระภิกษุ ๕๐๐ รูปจะไปเฝ้าพระพุทธเจา้ท่ีกรุงกุสินารา หยดุพกัอยู่
ขา้งทางเห็นอาชีวกผูห้น่ึงถือดอกมณฑาโดยน าดอกไมเ้สียบเขา้เป็นคนักั้นต่างร่มซ่ึงไดเ้ดินทางจาก
เมืองกุสินารา เดินสวนทางมา พระมหากสัสปะเห็นแลว้ก็สงสัยเพราะเป็นดอกไมมิ้ไดมี้ในมนุษย์
โลก เม่ือพระพุทธเจา้เสด็จสู่พระครรภพ์ระมารดา เม่ือประสูติ ออกสู่มหาภิเนษกรม ตรัสรู้แลว้ ตรัส
เทศนาพระธรรมจกัร กระท ายมกปาฏิหาริยเ์สด็จจากเทวโลกก าหนดปลงพระชนมายุสังขาร จึง
บนัดาลตกลงมาจากเทวโลก แต่บดัน้ีมีดอกมณฑาปรากฏหรือพระพุทธเจา้จะเขา้สู่ปรินิพพาน เม่ือ
เข้าไปถามจึงทราบว่าพระพุทธเจา้ได้ปรินิพพานเสียแล้ว ล่วงได้ ๗ วนั พระมหากัสสปะจึงพา
พระภิกษุสงฆรี์บไปนครกุสินารา 
 กล่าวสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาเก่ียวข้องกับป่าทั้ งโดยหลักธรรมและการปฏิบัติของ
พระพุทธเจา้และพุทธสาวก วดัป่านั้นมิไดเ้ป็นอุดมคติเฉพาะในสังคมชาวพุทธเท่านั้น แต่ยงัเป็นส่ิง
ท่ีพึงปรารถนาในอารยธรรมโลกดว้ย พระพุทธองค์ตลอดพระชนม ์การปฏิบติัและเผยแผพ่ระธรรม
ทรงอาศยัอยูท่่ามกลางธรรมชาติมี ป่าไม ้โคนตน้ไม ้ถ ้า ภูเขาเป็นตน้ ไดส้ร้างสังคมพระสงฆ์อยูป่่า 
ปฏิบติัธรรมในป่าโดยไม่ท าลายป่าและอนุรักษ์ป่าในขณะเดียวกนัดว้ย จึงเป็นแนวทางการปฏิบติั
ธรรมอ่ืนๆ ของพระผูอ้ยูป่่า เช่น การอนุรักษส์ัตว ์การอนุรักษน์ ้ า เป็นตน้ และวดัป่าในเมืองไทยได้
ถูกสร้างข้ึนดว้ยอุดมการณ์น้ีเช่นกนั ยิ่งไปกวา่นั้นการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดทางพระพุทธศาสนาจะ
เป็นไปไม่ได้ ถ้าหากป่าไม้หรือส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติถูกท าลาย เพราะป่าท่ีร่มร่ืน สงบเงียบ 
เหมาะดว้ยประการทั้งปวงในการปลีกวิเวก และท าให้จิตใจสงบ ระงบัจากความไม่สบายกาย ไม่
สบายใจซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในฐานะเป็นองคป์ระกอบภายนอก 
 ๒.๔.๘ แนวคิดเกีย่วกบัพุทธประเพณเีพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
  ในปัจจุบนัน้ี พระสงฆ์ไดมี้การประยุกตพ์ิธีกรรมทางศาสนาบางอยา่งข้ึนเพื่อการ
อนุรักษก์ารดูแลป้องกนัและการบ ารุงฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้เช่น 
  ๑. พิธีบวชตน้ไม ้พิธีดงักล่าวมาจากการอุปสมบท โดยพระสงฆ์จะน าจีวรมาพนั
รอบตน้ไมใ้นแต่ละตน้ท่ีมีการบวช เพื่อมิให้ประชาชนเขา้ท าลาย จากพิธีดงักล่าวเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมอี้กทางหน่ึง 
  ๒. พิธีทอดผา้ป่าตน้ไม/้พนัธ์ุไม ้พิธีดงักล่าวมาจากพิธีทอดผา้ป่า โดยประชาชนจะ
น าตน้ไมม้ารวมกนัไวท่ี้วดั พระสงฆจ์ะท าพิธีทอดผา้ป่าแลว้น าประชาชนไปปลูกตน้ไมร่้วมกนัใน
บริเวณวดัและท่ีสาธารณประโยชน์ 
  ๓. พิธีการท าบุญดว้ยการปลูกตน้ไม ้พิธีดงักล่าวมากจากพิธีท าบุญต่าง ๆ เน่ืองจาก
การปลูกตน้ไมม้ากจะไดร่้มเงาในการพกัผอ่นหยอ่นใจ พระสงฆจึ์งชกัชวนให้ประชาชนรอบ ๆ วดั
มาร่วมท าบุญดงักล่าว เพื่อจะไดมี้ตน้ไมภ้ายในวดัมากข้ึน วดัจะไดเ้ป็นสถานท่ีร่มร่ืน 



  
 

๗๑ 

  ๔. พิธีสะเดาะเคราะห์ดว้ยการปลูกตน้ไม ้พิธีดงักล่าวมาจากพิธีสะเดาะเคราะห์ 
ประชาชนเช่ือว่าเม่ือชีวิตตกต ่า ตอ้งมีการสะเดาะเคราะห์ พระสงฆ์จึงโน้มน้าวให้ประชาชนเอา
ตน้ไมม้าปลูก จึงไดท้ั้งการสะเดาะเคราะห์ของตนเอง และเป็นการเพิ่มตน้ไมใ้หป้ระเทศดว้ย๖๔ 
 ๒.๔.๙ แนวคิดในการแก้วกิฤติธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  แนวทางท่ีพระพุทธศาสนาช้ีแนะเพื่อการแกว้กิฤติธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
นั้น ไดแ้ก่ 
  ๑. ปรับวิธีคิดหรือทศันคติท่ีมองวา่ตนเองอยูอ่ยา่งแปลกแยกจากธรรมชาติ เพราะ
ทุกส่วนโดยเฉพาะธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มลว้นเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงผูกพนัเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั 
มีเมตตาไมตรีต่อกนั 
  ๒. เลิกคิดพิชิตหรือเอาชนะธรรมชาติเพื่อมาสนองความตอ้งการท่ีไม่รู้จบของตน 
(ตณัหา) 
  ๓. มองธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมว่าน่าร่ืนรมย์ ให้เราสามารถมีความสุขกับ
ธรรมชาติเพื่อกา้วใหถึ้งความเป็นอริยะ คือเอ้ือต่อการพฒันาตน 
  ๔. วางท่าทีต่อธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมให้ถูกตอ้งด้วยปัญญา คือแสวงหาหรือ
จดัสรรประโยชน์ดว้ยคุณค่าแท ้ให้เพียงพอ ยงัประโยชน์ให้เกิดข้ึน เพื่อมีคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนตาม
สมควรแก่ภาวะ 
  ๕. ช่วยสร้างสรรค์ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งประสานกลมกลืน 
  ๖. การปฏิบัติต่อธรรมชาติควรค านึงถึงผลเสียหรือสร้างสรรค์ท่ีจะส่งผลต่อ
ธรรมชาติหรือมนุษยเ์อง 
  ๗. มองอีกมิติว่าธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมได้ให้คุณค่าแก่มนุษยชาติมามาก ถึง
เวลาท่ีมวลมนุษยจ์ะคืนความดีแก่ธรรมชาติ 
  ๘. ปรับท่าทีท่ีคิดจะเอาแต่ไดจ้ากธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มฝ่ายเดียว (ตณัหา) มา
เป็นการคิดท่ีจะท าคือ ป้องกนั ปราบปราม ส่งเสริม สร้างสรรค ์(ฉนัทะ) 

                                                 
๖๔อดุลย ์คนแรง, “พระพุทธศาสนากบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม”้, ในพระพุทธศาสนากับ

การแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก, รวบรวมและจดัพิมพ์โดยมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการ
นานาชาติ เน่ืองในวันวิสาขบูชา ว ันส าคัญของโลก ว ัน ท่ี  ๔ -๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ๒๑ เซ็นจูร่ี จ  ากดั, ๒๕๕๒), หนา้ ๔๒๓.  



  
 

๗๒ 

  ๙. มองธรรมชาติเป็นธรรมะ พร้อมท่ีน้อมน าเอามาเก้ือหนุนวิถีชีวิตด้วยความ
เคารพโดยไม่คิดท าลายหรือลา้งผลาญ๖๕ 
 

๒.๕ สภาพพืน้ทีท่ีท่ าการวจิัย 
         ๒.๕.๑ ประวตัิโดยสังเขป อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 
         อ าเภอสุวรรณภูมิ เป็นอ าเภอเล็ก ๆ อ าเภอหน่ึงใน จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงแต่ก่อนนั้นในต านาน
เล่าวา่มีป่าไมห้นาแน่นเป็นดงใหญ่ มีชา้งป่าอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก มีประวติัการน าชา้งเขา้มาถวาย
พระเจา้แผ่นดินในช่วงสมยักลาง ๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะการท่ีมีป่าไมม้าก ๆ เมืองสุวรรณ
ภูมิ จึงมีชา้งอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ถึงกบัตั้งช่ือดง ๆ หน่ึงทางทิศตะวนัตกของอ าเภอวา่ ดงหวัชา้ง 
และดงช้างสาร แต่ในปัจจุบนัน้ีพื้นท่ีป่าดงดงักล่าว ไดก้ลายเป็นบา้นเรือนราษฎร และท่ีท าไร่นา
เรือกสวนไปหมดแลว้ ท่ีมีป่าไมห้นาตาเป็นเหมือนวงไข่แดงอยู่ทุกวนัน้ีก็ คือ ป่าไมย้าง ในชุมชน
รอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนาแห่งน้ีเท่านั้นเอง 

         ๑) ประวติัความเป็นมา ของอ าเภอสุวรรณภูมิ 
          อ าเภอสุวรรณภูมิ เม่ือ พ.ศ.๒๒๕๖ เจา้สร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร ซ่ึงเป็นกษตัริย์
ครองนครจ าปาศกัด์ิ ทรงแต่งตั้งให้เจา้มงคล หรือ เจา้แกว้บูฮม (จารยแ์กว้) ลูกศิษยข์องเจา้ราชการ
ครูหลวงโพนสะเม็ด พร้อมดว้ยไพร่ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ไปตั้งเมืองข้ึนท่ีบา้นท่ง (บา้นทุ่ง) เรียกช่ือ
เมืองว่า “เมืองทุ่งศรีภูมิ” (ปัจจุบนัเป็นหมู่บา้นหน่ึงของต าบลทุ่งศรีเมือง) จารยแ์ก้ว มีบุตร ๒ คน 
คนพี่ช่ือทา้วมืด (วนัท่ีเกิดมีสุริยคราส) คนน้องช่ือ ทา้วทนต์ (มีฟันมาตั้งแต่เกิด) พ.ศ.๒๒๖๘ ทา้ว
มืดไดข้ึ้นครองเมืองท่งศรีภูมิแทนบิดาท่ีถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๓๐๖ ทา้วทนต์ ข้ึนครองเมืองท่งศรีภูมิ
แทนทา้วมืดท่ีถึงแก่กรรม ทา้วทนตค์รองเมืองได ้๔ ปี ทา้วเชียง, ทา้วสูน บุตรของทา้วมืด ไดท้  าการ
ชิงเมืองจากทา้วทนต์ผูเ้ป็นอาทา้วทนต์สู้ไม่ได้ ได้หนีไปอยู่บ้านกุดจอก (บา้นดงเมืองจอก) พ.ศ.
๒๓๓๐ ทา้วเซียงถึงแก่กรรม ทา้วสูนผูเ้ป็นน้องไดข้ึ้นครองเมืองแทนพี่ชายท่ี “อ าเภอสุวรรณภูมิ” 
ซ่ึงเป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีว่าการอ าเภอเดิมตั้งอยู่ท่ี ดงทา้วสาร หรือ ดงช้างสาร อนั
เป็นท่ีตั้งดงเมืองเก่าสมยัขอม  

                                                 
๖๕พระมหาธีรเพชร ธีรเวที, “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อม”, ใน

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก, รวบรวมและจดัพิมพโ์ดยมหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการ
นานาชาติ เน่ืองในวันวิสาขบูชา ว ันส าคัญของโลก ว ัน ท่ี  ๔ -๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ๒๑ เซ็นจูร่ี จ  ากดั, ๒๕๕๒), หนา้ ๔๑๗.  



  
 

๗๓ 

 
พ.ศ.๒๔๘๘ นายถวิล ธนสีลงักูร นายอ าเภอสมยั ปี ๒๔๘๗ เห็นว่าบริเวณเมือง

เก่าคบัแคบไม่สะดวกแก่การขยายเมือง จึงยา้ยท่ีวา่การอ าเภอมาตั้งท่ี “ดงป่าก่อ” ห่างจากดงชา้งสาร
ไปทางทิศเหนือประมาณ ๑ กิโลเมตร บริเวณดงักล่าวเรียกวา่ “เมืองใหม่” เป็นสถานท่ีตั้งของหน่วย
ราชการและรัฐวสิาหกิจ มีผูด้  ารงต าแหน่งนายอ าเภอคนแรก คือ หลวงประชาบาล จนถึงปัจจุบนัมีผู ้
ด  ารงต าแหน่งนายอ าเภอทั้ งส้ิน ๓๕ คน และนายจีระเกียรติ ภูมิสวสัด์ิ เป็นผู ้ด ารงต าแหน่ง
นายอ าเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบนั 

๒) ภูมิประเทศ 
          อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ มีพื้นท่ี ๑,๑๐๗.๐๔๒ ตารางกิโลเมตร ประชากร 
๑๑๑,๘๗๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ความหนาแน่น ๑๐๑.๑ คน ต่อตารางกิโลเมตร รหัสไปรษณีย ์๔๕๑๓๐ 
รหสัทางภูมิศาสตร์ ๔๕๑๑ แผนท่ี   
          ในอดีต อ าเภอสุวรรณภูมิเป็นอ าเภอในจงัหวดัร้อยเอ็ด ในสมยัดึกด าบรรพ์ นั้น
มิไดเ้รียกช่ือวา่ “สุวรรณภูมิ” หากแต่เรียกวา่ “บา้นดงเมืองหาง” ซ่ึงต่อมาเป็นบา้นร้างอยูน่าน ต่อมา
เม่ือ พ.ศ. ๒๓๑๕ ทา้วเชียงทา้วสูน ไดน้ าทองค าแท่งจ านวนมากไปถวายพระเจา้กรุงธนบุรี ต่อมาจึง
ไดมี้การตั้งเมืองใหม่ท่ีดงทา้วสาร ขนานนามวา่ “สุวรรณภูมิ” แต่นั้นมา 
          ๓) ค าขวญัประจ าอ าเภอ 
          อ าเภอสุวรรณภูมิ มีค าขวญัประจ าอ าเภอ คือ สุวรรณภูมิแดนกู่พระโกนา ทุ่งกุลา
สดใส งานใหญ่บั้ งไฟแสน ดินแดนวฒันธรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ 
เกษตรกรรม รับจา้งทัว่ไป และมีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ เช่น เล้ียงสัตว ์รวมกลุ่มท าสินคา้หตัถกรรม และ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงล าน ้ าสายส าคญัท่ีหล่อเล้ียงชาวบา้นมีหลายสาย คือ ล าน ้ าเสียว ล าน ้ า
พลบัพลา ล าน ้ าห้วยหินลาด และล าน ้ ามูล อ าเภอสุวรรณภูมิมีพื้นท่ีทั้งหมด ๑,๑๐๗.๐๓๒ ตาราง
กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๕ ต าบล มีหมู่บ้านทั้ งหมด ๑๙๕ แห่ง เทศบาล ๑ แห่ง 
(เทศบาลต าบลสระคู) และ อบต. ๑๕ แห่ง ต าบลในอ าเภอสุวรรณภูมิ มีดงัต่อไปน้ี 
         ต าบลสระคู ต าบลดอกไม ้ต าบลนาใหญ่ ต าบลหินกอง ต าบลเมืองทุ่ง ต าบลหวัโทน ต าบล
บ่อพนัขนั ต าบลทุ่งหลวง ต าบลหวัชา้ง ต าบลน ้ าค  า ต าบลหว้ยหินลาด ต าบลชา้งเผือก ต าบลทุ่งกุลา 
ต าบลทุ่ งศ รีเมือง ต าบลจ าปาขัน  (อ้างอิง กองวิชาการ และแผนงาน  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย) 
          ๔) ขอ้มูลจ านวนประชากร และหมู่บา้นของอ าเภอสุวรรณภูมิ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มี
ราษฎรเป็นชาย ๕๓,๔๙๔ คน หญิง ๕๓๑,๗๒ คน รวม ๑๐๖,๖๖๖ คน จ านวนบา้น ๒๔,๗๒๗ 



  
 

๗๔ 

ครัวเรือน 
          ๕) สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป 
          อ า เภ อ สุ ว รรณ ภู มิ ตั้ ง อ ยู่ บ น พื้ น ท่ี เป็ น ท่ี ร าบ  ตั้ ง อ ยู่ ก่ึ ง ก ล างข อ งภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีส่วนหน่ึงครอบคลุมพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะทางห่างจากตวัจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ ๕๒ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทาง
หลวงแผน่ดิน ๕๕๘ กิโลเมตร 
          ๖) อาณาเขต 
          อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ ๑๒๑๒.๓๔ ตาราง
กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกบัเขตอ าเภอเมืองสรวง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด ทิศใต ้ติดต่อ
กบัเขตอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ทิศตะวนัออก ติดต่อเขตก่ิงอ าเภอหนองฮี และอ าเภอโพนทราย 
จงัหวดัร้อยเอด็ ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัเขตเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
          ๗) การปกครอง 
          อ าเภอสุวรรณภูมิ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๕ ต าบล จ านวน ๑๙๗ หมู่บา้น 
เทศบาลต าบล ๑ เทศบาล อบต. ๑๕ ต าบลมีครัวเรือนทั้ งส้ิน ๒๖ ,๑๙๓ ครัวเรือน ประชากร 
๑๑๘,๔๑๙ คน โดยแยกเป็นชาย จ านวน ๖๐,๐๔๗ คน หญิง จ านวน ๕๙,๐๗๒ คน คนส่วนใหญ่นบั
ถือศาสนาพุทธ ประเพณีท่ีส าคญัคือ บุญบั้งไฟ ซ่ึงจะจดัข้ึนใน วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ของเดือน
มิถุนายนของทุก ๆ ปี  
          ๘) สภาพทางเศรษฐกิจ 
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  มีพื้ น ท่ีท านาประมาณ 
๕๓๕,๖๒๕ ไร่ พื้นท่ีปลูกพืชไร่ประมาณ ๙๔,๗๗๒ ไร่ และอ่ืน ๆ ประมาณ ๙๒,๕๗๓ ไร่ รายได้
ส่วนใหญ่ของประชากรไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตร รายไดป้ระชากรเฉล่ีย ๗,๙๑๘ บาท/คน/ปี 
          ๙) สถานท่ีท่องเท่ียว 
          - เจดียพ์ระธาตุโมคคลัลาน์ เป็นเจดียแ์บบเดียวกบัพระธาตุพนม ฐานกวา้ง ๕.๒๐ 
เมตร X ๕.๒๐ เมตร สูง ๒๖ เมตร ตั้ งอยู่ท่ีวดักลางในเขตสุขาภิบาลต าบลสระคู นัยว่าสร้างข้ึน
ภายหลงัพระธาตุพนมเพียงเล็กนอ้ย 
          - กู่พระโกนา เป็นโบราณสถานท่ีสร้างในสมัยขอม หรือ ฮินดู มีลักษณะเป็น
ปราสาทร้าง แต่ดูสวยงามดา้นศิลปะวิทยาการท่ีน่าศึกษา เช่ือวา่ เป็นสถานท่ีท าพิธีทางศาสนาของ
พวกฮินดู หรือพราหมณ์ ซ่ึงประวติัศาสตร์เรียกวา่ “ขอม” 
          - ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นทุ่งกวา้งโดยธรรมชาติ มีอาณาเขตทิศตะวนัตกจดทุ่งสัมฤทธ์ิ 
เขตจงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัออกจดทุ่งหมาหิว จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัศรีสะเกษ ทิศ



  
 

๗๕ 

ใตจ้ดอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดับุรีรัมย ์ทิศเหนือจดอ าเภอสุวรรณภูมิ ทุ่งกุลาร้องให้มี
เน้ือท่ีประมาณ ๒,๑๐๗,๖๙๑ ไร่ มีต านานเล่ากนัมาว่า คร้ังก่อนมีแขกชาวกุลา คือ พม่า กลุ่มหน่ึง 
เป็นพอ่คา้หาบของไปเร่ขายตามสถานท่ีต่าง ๆ เดินทางผา่นทุ่งน้ีไปได ้มีความเหน็ดเหน่ือยมาก คร้ัง
มองไปท่ีใด ๆ ก็มีแต่ความเวิ้งวา้ง ไกลสุดลูกหูลูกตา เกิดความหวาดกลวัข้ึนมา น ้ าก็ไม่มีด่ืม จึงพา
กนัร้องไห้ จนชาวบา้นเดินไปพบเขา้ จึงไดบ้อกทางยงัหมู่บา้นต่อไป ชาวบา้นจึงขนานนามทุ่งแห่งน้ี
วา่ “ทุ่งกุลาร้องไห”้ ตั้งแต่นั้นมา 
          - สระส่ีเหล่ียม เป็นสระโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยูก่ลางทุ่งกุลาร้องไห้ มีขนาดกวา้ง 
๔๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร เช่ือว่าสร้างในสมยัขอมเรืองอ านาจ บริเวณรอบสระมีตน้ไมง้ามเขียวขจี 
เป็นท่ีอาศยัของนกนานาชนิด แต่บริเวณถดัไปเป็นทุ่งกวา้ง มีแต่ความแห้งแล้งว่างเปล่า เม่ือเรา
ทอดสายตารอบสระจะเห็นวา่สวยงามมาก 
          - โพนข้ีนก เป็นหินปะการังเม่ือคร้ังยงัเป็นทะเล ชาวบา้นเรียกว่า “ข้ีนกอินทรีย”์ 
อยูก่ลางทุ่งกุลา 
          - วดัดงใหม่ เช่ือว่า สร้างข้ึนในสมยันครจ าปาบุรี (จ าปาศกัด์ิ) จารยแ์กว้ หรือ เจา้
แกว้มงคล เป็นผูส้ร้าง ตั้งอยูบ่า้นดงใหม่ ต าบลทุ่งศรีเมือง อ าเภอสุวรรณภูมิ บริเวณนั้นเป็นท่ีราบสูง
ฝ่ังล าน ้าเสียว     

๒.๕.๒ ประวตัิความเป็นมาของ วดับ้านกู่พระโกนา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็ 
         ปรางค์กู่ พระโกนา เป็นสถาปัตยกรรมท่ี มี รูปทรงคล้ายกับปราสาทหินพิมาย มี
ประติมากรรมนูนต ่าประดบัเป็นลวดลายคลา้ยกบัรูปนารายณ์บรรทมสินธ์ุ ของปราสาทหินเขาพนม
รุ้ง จงัหวดับุรีรัมย ์มีร่องรอยของก าแพงหิน เหมือนปราสาทหินพิมาย ในต านานเล่าวา่ ในสมยัขอม
เรืองอ านาจ ปกครองพื้นท่ีในบริเวณน้ี ได้คิดท าการก่อสร้างสถาปัตยกรรม เพื่อใช้ในการท า
พิธีกรรมทางศาสนา แต่มีเมืองอีกเมืองหน่ึงมีเขตการปกครองอยูท่างทิศตะวนัตก ซ่ึงปัจจุบนัเรียกวา่
บา้นกู่กาสิงห์ เพราะวา่มีการสร้างปรางคก์ู่เช่นเดียวกนั 
        ในต านานเล่าวา่ สองเมืองน้ีไดส้ร้างพระปรางค์แข่งกนั โดยมีการพนนัว่า เมืองไหนสร้าง
ไม่เสร็จจะต้องเสียเมือง และจะต้องส่งเคร่ืองบรรณาการไปเสียค่าปรับให้อีกฝ่ายหน่ึง ในการ
ก่อสร้างมีการสัญญาวา่ ให้ท าการก่อสร้างแข่งกนั แต่ถา้เม่ือใด ดาวเพ็กข้ึน (ดาวพระศุกร์) ให้หยุด
ท าการก่อสร้าง ในการพนนัขนัต่อมีการโกงกนัเกิดข้ึน ฝ่ายก่อสร้างทางบา้นกู่พระโกนาใชก้ลอุบาย 
ใช้โคมไฟดวงใหญ่จุดข้ึนแทนดวงดาวดวงนั้น ทางฝ่ายเมืองบา้นกู่กาสิงห์เห็นโคมไฟก็คิดวา่ ดาว
เพญ็ข้ึนแลว้ จึงหยดุท าการก่อสร้าง ท าเช่นน้ีทุกวนั ท าให้เมืองกู่กาสิงห์ก่อสร้างล่าชา้ พา่ยแพจ้นเสีย
พนันทุกอย่าง การก่อสร้างก็ไม่เสร็จ จนท าให้การก่อสร้างของบา้นกู่พระโกนาเป็นฝ่ายชนะ การ
ก่อสร้างก็ส าเร็จเสร็จส้ินด้วยดี ค  าว่าปรางค์กู่นั้น หมายถึง เจดียท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใช้ท  าพิธีกรรมทาง



  
 

๗๖ 

ศาสนาในสมยัโบราณ ส่วนค าว่าพระโกนานั้น ตั้งตามช่ือของผูส้ร้าง เช่นเดียวกบัปรางค์กู่อีกดา้น
หน่ึงท่ีสร้างไม่เสร็จ ซ่ึงมีช่ือวา่กู่กาสิงห์มาจนถึงปัจจุบนั 
        ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๕, ๒๑๔ ปรางคก์ู่พระโกนา ตั้งอยูท่ี่วดับา้นกู่พระโกนา หมู่ ๑๒ 
ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด การเดินทางจาก จงัหวดัร้อยเอ็ด เดินทางตามทาง
หลวงสาย ๒๑๕ ผ่าน อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จากนั้นเขา้สาย ๒๑๔ ไปประมาณ ๑๒ 
กิโลเมตร ถึงกู่พระโกนา ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร จากจงัหวดัร้อยเอด็ ปัจจุบนัมีวดั มีส านกั
สงฆส์ร้างข้ึนมาใหม่ อยูใ่นบริเวณเดียวกนัดว้ย มีถนนเป็นทางแยกเขา้ไปทางดา้นซ้ายมือ ดา้นหน้า
เป็นสวนไมย้างนา 
  ๑) ประวติัโดยสังเขป ของเจา้อาวาสวดั จากอดีตจนถึงปัจจุบนั 
                หลวงปู่ชม เป็นพระสายปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานท่ีมีลูกศิษยลู์กหามาก หลวงพ่อชม
มีความเช่ียวชาญทางดา้นภาษาขอมโบราณ สามรถอ่านออกเขียนไดใ้นดา้นภาษาขอม จนสามารถท่อง
บ่นมนต์คาถาท่ีเป็นภาษาขอมได้ และได้รับความเช่ือถือมากจากลูกศิษย์ โดยเฉพาะเวทย์มนต์ท่ี
เก่ียวกบัการดูแลรักษาคนเจ็บ คนไข ้หลวงพ่อชมครองต าแหน่งเจา้อาวาสท่ีวดับา้นกู่พระโกนา หลวง
พอ่มีลูกศิษยสื์บทอดวชิาความรู้ จ  านวน ๓ รูป คือ หลวงพอ่เคน หลวงพอ่กอง และหลวงพอ่วนัดี 
                หลวงพ่อกอง รับต าแหน่งเป็นเจา้อาวาสแทนหลวงพ่อชม นับตั้งแต่หลวงพ่อชมได้
มรณภาพ เพราะหลวงพ่อกอง ได้ดูแลอุปัฏฐากหลวงพ่อชมมาตลอดสมยัท่ีท่านหลวงพ่อชมด ารง
ต าแหน่งเป็นเจา้อาวาสวดัท่ีวดับา้นกู่พระโกนาตลอดมา   
  ๒) ประวติัโบราณสถาน และโบราณวตัถุ 

กู่พระโกนา ประกอบด้วย ปรางค์อิฐ ๓ องค์ บนฐานศิลาทราย เรียงจากเหนือถึงใต ้
ทั้งหมดหันหนา้ไปทางทิศตะวนัออก มีก าแพงลอ้ม และซุ้มประตูเขา้-ออกทั้ง ๔ ดา้น ก่อดว้ยหินทราย
เช่นกนัปรางค์องค์กลางถูกดดัแปลงเม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๗ โดยการฉาบปูนทบัและก่อข้ึนเป็นชั้น ๆ แต่ละ
ชั้นมีซุ้มพระทั้ง ๔ ทิศ หน้าปรางค์องค์กลางชั้นล่างสร้างเป็นวิหารพระพุทธบาทประดบัเศียรนาค ๖ 
เศียรของเดิมไวด้้านหน้า ส่วนปรางค์อีก ๒ องค์ ก็ได้รับการบูรณะจากทางวดัเช่นกนั แต่ไม่ถึงกับ
เปล่ียนรูปทรงอยา่งปรางคอ์งคก์ลาง ปรางคอ์งคทิ์ศเหนือทางวดัสร้างศาลาครอบ ภายในมีหนา้บนัสลกั
เร่ืองรามายณะ และทับหลังสลักภาพพระนารายณ์บรรทมสินธ์ุติดอยู่ท่ี เดิม คือ เหนือประตูทาง
ดา้นหน้า ส่วนทบัหลงัประตูดา้นทิศตะวนัตกหล่นอยูบ่นพื้นเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ปรางค์องค์ทิศ
ใต ้ยงัคงมีทบัหลงัของเดิมเหนือประตูหลอก  ด้านทิศเหนือเป็นภาพเทวดานัง่ชนัเข่าในซุ้มเรือนแก้ว
เหนือหน้ากาล นอกจากน้ี ทางดา้นหน้ายงัมีทบัหลงัหล่นอยู่ท่ีพื้น เป็นภาพพระอิศวรประทบันั่งบน
หลังโค และมีเสานางเรียงวางอยู่ด้วย สันนิษฐานว่า กู่พระโกนาเดิมจะมีสะพานนาค และทางเดิน
ประดบัเสานางเรียงทอดต่อไปจากซุ้มประตูหนา้ ไปยงัสระน ้ า หรือ บารายซ่ึงอยูห่่างออกไปประมาณ 



  
 

๗๗ 

๓๐๐ เมตร จากรูปแบบลกัษณะทางศิลปกรรมทั้งหมดของภาพสลกั และเสากรอบประตู ซ่ึงเป็นศิลปะ
ขอมท่ีมีอายุในราว พ.ศ. ๑๕๖๐-๑๖๓๐ (แบบบาปวน) สันนิษฐานวา่ กู่พระโกนาคงจะสร้างข้ึนในราว
พุทธศตวรรษท่ี ๑๖ 

๒.๕.๓ แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน 
         ป่าชุมชน คือ ป่าธรรมชาติ หรือ ป่าท่ีประชาชนได้ร่วมกันสร้างข้ึน โดยมีความส านึก
ร่วมกนัในการเป็นเจา้ของ เพื่อใชป้ระโยชน์ และพิทกัษผ์ลประโยชน์ร่วมกนัของประชาชน การป่า
ไม ้และการเกษตร ต่างก็มีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการรักษาดุลย
ภาพของธรรมชาติ การเพิ่มข้ึนของประชากรอยา่งรวดเร็ว และการเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ ท าให้ตอ้งเพิ่มผลผลิตทางดา้นอาหาร และจ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
ผลก็คือ ท าให้ป่าไมต้อ้งลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตรก็เพิ่มข้ึนมา
แทนท่ี ท าให้เกิดการขดัแยง้ในการท าประโยชน์ท่ีดิน เพื่อการผลิต และการอนุรักษ ์ปัจจุบนัเน้ือท่ี
ป่าไมข้องประเทศไทยไดล้ดลงเหลือเพียงร้อยละ ๒๕ ของเน้ือท่ีประเทศ หรือ เหลือประมาณ ๘๐ 
ลา้นไร่เท่านั้น ประมาณว่า มีชุมชนบุกรุกแผว้ถางป่า และอาศยัอยู่ในป่าเส่ือมโทรมถึง ๑.๕ ล้าน
ครอบครัว หรือประมาณ ๑๐ ลา้นคน๖๖ 
         จะเห็นไดว้า่ระยะแรกเร่ิมนั้น พื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศจะถูกปกคลุมไปดว้ยป่าไม ้เม่ือ
ประชาชนเพิ่มข้ึนก็มีการบุกร้างถางพง น าพืชเกษตรเขา้ไปปลูกในพื้นท่ีป่าไม ้โดยตดัป่าท่ีเบียดบงั
ออกบา้งบางส่วน หรือ หากตอ้งการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก ตน้ไมใ้นป่าก็จะถูกตดัออกมากข้ึนตาม
ส่วน บางคร้ังหลงัจากการใช้ประโยชน์แลว้ก็ทิ้งพื้นท่ีให้รกร้างวา่งเปล่า แลว้หมุนเวียนกลบัมาใช้
ปลูกพืช และเล้ียงสัตวใ์หม่อีก เรียกวา่ ท าไร่เล่ือยลอยแบบหมุนเวียน ซ่ึงจดัเป็นระบบวนเกษตรอีก
รูปแบบหน่ึง ประชาชนก็จะได้ทั้ งอาหารจากพืชจากสัตว ์และไมส้ าหรับไวใ้ช้สอยต่าง ๆ โดยมี
ตน้ไมเ้ป็นหลกัปลูกพืชเกษตรเล้ียงสัตวเ์สริม ปลูกตน้ไมไ้วใ้ชเ้ป็นร่มเงาเสริม เรียกวธีิการอยา่งน้ีวา่
ระบบวนเกษตร 
        ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นตน้มา องค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
และโครงการระหวา่งประเทศ ท่ีมีโครงการช่วยเหลือในดา้นพฒันาชนบท ไดเ้ล็งเห็นบทบาท และ
ความส าคญัของการป่าไมท่ี้มีต่อการพฒันาชนบท โดยคร้ังแรกไดพ้ยายามจดัหาทรัพยากรป่าไมท่ี้
จ าเป็นให้แก่ชุมชนท่ีห่างไกลป่า ขณะเดียวกนัก็พยายามหาทางช่วยเหลือชุมชนท่ีอยู่ใกล้ป่า ให้
ไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมม้ากยิ่งข้ึน ความพยายามน้ีต่อมาไดก้ลายเป็นกิจกรรมป่าไม ้ท่ี

                                                 
๖๖ศาสตราจารย์ ดร.นิวติั เรืองพานิช, ป่าและการป่าไม้ ในประเทศไทย, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๕๗. 



  
 

๗๘ 

เรียกว่าวนศาสตร์ชุมชน (community/social forestry) ซ่ึงหมายถึง การจดัการทรัพยากรป่าไม้ใน
รูปแบบหน่ึงท่ีด าเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และใหชุ้มชนเป็นเจา้ของป่า สมาชิกชุมชนสามารถ
น าทรัพยากรป่าไม ้ไปใชป้ระโยชน์ทั้งทางตรง และทางออ้มได ้ตามกฎเกณฑข์องชุมชนนั้น ๆ ได ้ 
         ส่วนป่าชุมชน (Communal forest) นั้นหมายถึง พื้นท่ีป่าไมท่ี้ไดจ้ดัแบ่ง หรือ ก าหนดไวใ้ห้
เป็นป่าของชุมชน มีการจดัการโดยชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ชุมชนสามรถน าทรัพยากรป่าไม้
ไปใชป้ระโยชน์ตามกฎเกณฑท่ี์ชุมชนก าหนดได ้โดยใชห้ลกัวนศาสตร์ชุมชน ในการจดัการ๖๗ 
          ในสมยัก่อน มนุษยใ์ช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่า ทางดา้นอาหาร ท่ีอยู่อาศยั ยา ไมฟื้น 
และไมใ้ชส้อย และใชอ้ยูใ่นทอ้งถ่ิน คนในแต่ละทอ้งถ่ินจึงตอ้งคุม้ครองรักษา และเสริมสร้างระบบ
นิเวศป่าไมข้องตนเอาไวใ้ชป้ระโยชน์ กระบวนการคุม้ครองรักษา และเสริมสร้างระบบนิเวศจึงเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิต เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมากก็เป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ าวนั บางเร่ืองก็เก่ียวขอ้งเป็นคร้ัง
คราว หรือ ตามฤดูกาล และส่ิงเหล่าน้ีก็พฒันาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม แต่ใน
ยุคพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตั้งแต่ยุคปฏิวติัอุตสาหกรรม เป็นตน้มา วิถีชีวิตของคนเปล่ียนไปจาก
การอยูเ่ป็นกลุ่ม เป็นชุมชน เผา่ต่าง ๆ กลมกลืนไปกบัระบบนิเวศท่ีหลากหลาย มาเป็นวิถีชีวิตแบบ
คนเมือง ท าใหแ้บบแผนการพึ่งพาทรัพยากรเปล่ียนไป และไม่ไดจ้  ากดัเพียงแค่พอใชส้อยในทอ้งถ่ิน 
แต่เก็บไปสนองความตอ้งการ อนัไม่มีขีดจ ากดัในเมือง และยงัมุ่งสะสมเพื่อเปล่ียนเป็นรายไดไ้ป
พฒันาเมือง   
 ป่าชุมชนโดยทัว่ไปเป็นผืนป่าผืนเล็ก ๆ มีขนาด และรูปแบบผนัแปรไปตามลกัษณะ และ
พฒันาการของชุมชน ป่าชุมชนจึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนทอ้งถ่ิน กบั ระบบนิเวศป่า ใน
ทอ้งถ่ิน ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างป่า กบั ชุมชนจะราบร่ืน และยาวนานเพียงใดก็ข้ึนอยู่กบัการ
บริหารจัดการของชุมชนเป็นส าคัญ  ชุมชนล่มสลายป่าก็หมด ป่าหมดชุมชนก็ ล่มสลาย 
ความสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งป่า กบั ชุมชนจึงเป็นท่ีรับรู้กนัมานาน   
 ดงันั้น เพื่อสร้างกลไกการบริหารจดัการป่าท่ีเหมาะสม จึงตอ้งมีการพฒันาองค์กรชุมชน 
สร้างแผนการจดัการนิเวศป่าชุมชน โดยชุมชนเป็นผูท้  า แผนการจดัการนิเวศป่าชุมชนจะช่วยให้
เห็นภาพรวมของป่าทั้งผืน ท าให้รู้จกัเขา้ใจ และเห็นคุณค่าป่าผืนใหญ่ ขณะเดียวกนัก็จะช่วยให้
มองเห็นระบบนิเวศย่อย ๆ ในระบบนิเวศป่าผืนใหญ่ เช่น ท่ีสูงเป็นป่าดิบเขา ท่ีโคกเป็นป่าโคก 
หนองน ้ า หรือ ท่ีน ้ าท่วมขงั เป็นฤดูกาลก็มีป่าพรุ หรือ ป่าบุ่งป่าทามข้ึนอยู ่ท่ีดินต้ืนมีกรวดหินมาก
อากาศแห้งแลง้ก็มีป่าเต็งรังข้ึน หากมีดินหนาข้ึนมีความชุ่มช้ืนเพิ่มข้ึนมาสักหน่อย ก็จะมีป่าเบญจ
พรรณ หรือ ป่าดิบแลง้ เป็นตน้  

                                                 
๖๗เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๗๓. 



  
 

๗๙ 

 
 ดงันั้น หากรู้จกัระบบนิเวศดีพอ รู้จกัเน้ือหาองค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีมีอยูใ่นป่า รู้จกั
กฎเกณฑ์หน้าท่ีตามธรรมชาติของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ร่วมกนัในป่า รู้ถึงผลกระทบ และรู้จกัจดัการกบั
ผลกระทบจากการเก็บเก่ียวใชป้ระโยชน์สรรพส่ิงจากระบบนิเวศ และตระหนกัถึงส่ิงเหล่าน้ี คนกบั
ระบบนิเวศก็จะอยูร่่วมกนัไดโ้ดยไม่ท าลายซ่ึงกนั และกนั คนไม่ท าลายป่า และป่าก็จะไม่ท าลายคน 
คือ ไม่โค่นลม้มาทบั หรือ เป็นเหตุใหชุ้มชนตอ้งอพยพโยกยา้ยถ่ินท่ีอยู ่ 
 กระบวนการท่ีจะช่วยให้คนรู้จกัระบบนิเวศป่า อยูก่บัป่า และพึ่งพาป่าไดโ้ดยไม่ท าลายซ่ึง
กนั และกนัมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบท่ีมีการจดัการ มีกลไกทางสังคม และทางการบริหารจดัการ
คอยควบคุมอีกชั้นหน่ึง คือ รูปแบบของป่าชุมชน ป่าชุมชนจึงช่วยให้ป่าไดรั้บการคุม้ครอง ดูแล
รักษา และใช้ประโยชน์จากคน หรือ องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั ในระดบัท่ีไดดุ้ลยภาพ หรือ ไม่
ท าลาย เพื่อช่วยใหร้ะบบนิเวศท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดุลยภาพเหล่าน้ีอาจเปล่ียนแปลงไปตามกฎ
ธรรมชาติ มีการถ่ายทอดพลงังาน การหมุนเวียนธาตุอาหาร การทดแทน การรบกวนท าลายจากภยั
พิบติัทางธรรมชาติ และจากมนุษย ์ตลอดจนการฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ หากชุมชนพึ่งระบบนิเวศมาก
เกินจุดดุลยภาพ และระบบนิเวศไม่สามารถฟ้ืนฟูสภาพไดต้ามธรรมชาติ ก็อาจตอ้งช่วยเสริมการ
สืบพนัธ์ุตามธรรมชาติโดยการปลูกเสริม และป้องกนัอนัตรายจากไฟ หรือ สัตวเ์ล้ียง หรือ ใชร้ะบบ
การตดัฟันช่วยการสืบพนัธ์ุของตน้ไม ้ซ่ึงมีมากมายหลากหลายวธีิใหเ้ลือกใชข้ึ้นอยูก่บัวตัถุประสงค์
ของการจดัการ  
 ป่าชุมชนจึงไม่ใช่ป่าเพื่อเศรษฐกิจมุ่งท าไม้ หรือ ผลิตไม้ไวใ้ช้สอย แต่ไม้ใช้สอยเป็น
ผลผลิตหน่ึงในหลาย ๆ อยา่งของการจดัการระบบนิเวศป่าชุมชน การจดัการระบบนิเวศท่ีเป็นป่ามี
หลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการจดัการ เช่น คุม้ครองความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
น ้า และเพื่อคุม้ครองสัตวป่์า ในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพคนส่วนใหญ่จะนึกถึงป่า และตน้ไม้
ในป่า แต่ความส าคญัของป่าในเร่ืองน้ีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัชนิด ขนาด หรือ ความหนาแน่นของตน้ไม ้แต่
ข้ึนอยู่กบัคุณค่าของชีวภาพต่อมนุษยท์ั้ งในปัจจุบนั และในอนาคต ป่าในพื้นท่ีราบท่ีลุ่มต ่าจึงมี
ความส าคญัไม่น้อยกว่าป่าท่ีสูง เพราะยิ่งสูงความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะเก่ียวกบัชนิด
และพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติยิง่ลดลง  
 ดงันั้น หากจะจดัการระบบนิเวศป่า เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไม่ควรอพยพ
โยกยา้ยคนจากท่ีสูงลงมาท่ีลุ่มต ่า และโดยสถานการณ์ทัว่ไปก็ไม่ควรอพยพคน หรือ ชุมชนโดยอา้ง
เพื่อวตัถุประสงค์ในการอนุรักษ์ เพราะการอพยพท าให้วฒันธรรม และความเป็นชุมชนล่มสลาย 
ชุมชนตั้งใหม่จะใช้ป่าและทรัพยากรทุกอย่างอยา่งหนกั เพื่อให้อยูร่อดกบัสภาพแวดลอ้มใหม่ท่ีไม่
รู้จกัคุน้เคย ท าให้ระบบนิเวศป่าซ่ึงรวมถึงดิน และน ้ าในท่ีต ่าถูกท าลาย ในทางการจดัการลุ่มน ้ า คน



  
 

๘๐ 

ส่วนใหญ่นึกถึงป่าบนภูเขาสูงทางภาคเหนือ เป็นความจริงอยู่มากว่าพื้นท่ีป่าตามภูเขาสูงมี
ความส าคญัต่อน ้ า และต่อสภาวะอากาศประจ าถ่ิน แต่พื้นท่ีอ่ืน ๆ อาทิ ท่ีลุ่ม และท่ีริมล าหว้ยล าธารก็
มีความส าคญัไม่แพก้ัน โดยเฉพาะประเด็นการเก็บกกัรักษาน ้ าอาจส าคญักว่าบนยอดเขาด้วยซ ้ า 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในกรณีท่ีเขาไม่สูงมากนกัเพราะ ท่ีลุ่มริมห้วยมีชั้นดินลึกกวา่ สามารถเก็บน ้ าได้
มากกว่าท่ีสูงชนั ซ่ึงมีแต่หินไม่ค่อยมีเน้ือดิน จึงเก็บกกัน ้ าไม่ได ้นอกจากน้ี การให้น ้ าของพื้นท่ีลุ่ม
น ้ าใด ๆ มิได้เกิดจากอิทธิพลของป่าแต่เพียงอย่างเดียว ยงัมีปัจจยัเก่ียวข้องหลายประการ อาทิ 
ลกัษณะภูมิประเทศ เช่น ความสูงชนั ลกัษณะดินหิน และภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิ 
ความช้ืน   
 ชุมชนใกลป่้า ก็พึ่ งพาสัตวป่์าบางชนิดเป็นอาหารแบบหาอยู่หากิน และหากน ามาซ้ือขาย
แลกเปล่ียนก็มกัท าไปเพื่อส่ิงของท่ีจ าเป็น เช่น ขา้ว ยา มิไดท้  าเป็นธุรกิจการคา้ใหญ่โต สัตวป่์า จึงมี
ความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน (ซ่ึงปัจจุบนับทบาททางอาหารลดน้อยลงไปเพราะมี
การเล้ียงสัตว์มากข้ึน) และการหาสัตว์ป่าบางชนิดเป็นอาหารช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติของสัตวป่์า เกิดประโยชน์ในแง่การศึกษาอยา่งมหาศาล องค์ความรู้เร่ืองสัตวป่์าทั้งของ
เมืองไทย หรือ ทัว่โลกก็ไดม้าจากชาวบา้นจากพรานป่าเหล่าน้ี   
 ป่าชุมชน จึงเป็นประโยชน์ในแง่การคุม้ครองรักษา และจดัการทรัพยากรสัตวป่์าไดอี้กทาง
หน่ึง ถึงแมว้่าป่าชุมชนบางแห่งจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ถ้ามีความรู้ความเข้าใจ และจดัการได้
เหมาะสมก็ช่วยคุม้ครองสัตวป่์าได้ ธรรมชาติของสัตวท่ี์อาศยัในป่า มิได้กระจายอยู่ตามแนวราบ
เท่านั้น ยงักระจายตามแนวด่ิงตามชั้นความสูงของระบบนิเวศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสัตวปี์ก และสัตว์
หอ้ยโหน และระบบนิเวศป่าช่วยใหเ้กิดสมดุลของประชากรสัตวป่์าเหล่าน้ี  
 ดงันั้น ไม่ว่าจะเป็นป่าใหญ่ หรือ ป่าเล็ก แต่หากมีการจดัการระบบนิเวศป่าท่ีดี ก็จะช่วย
เพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพให้คุณค่าทางดา้นตน้น ้ าล าธาร และเป็นแหล่งอยูอ่าศยัของสัตว์
ป่าเช่นกนั  
 จริงอยู่ ท่ีกฎหมายมีเจตนาท่ีจะรักษาป่า แต่กฎหมายท่ีห้าม หรือ ตดัความสัมพนัธ์ของคน
กบัป่า ขดักบัความเป็นจริง และหลกัวิชาการของความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัระบบนิเวศ ซ่ึงคน
และป่าตอ้งพึ่งพากนั จึงตอ้งเนน้ให้คนใชป้ระโยชน์จากป่าดว้ยความเคารพ และปกป้องคุม้ครองป่า
เท่าเทียมกบัชีวติ และทรัพยสิ์นของตวัเอง คนชนบทลกัลอบตดัไมข้ายโรงเล่ือย และโรงงานแปรรูป 
โรงงานผลิตเฟอร์นิ เจอร์ขายให้กับคนทั่วไป คนท่ีซ้ือเฟอร์นิ เจอร์ หรือ สินค้าจากป่าผ่าน
กระบวนการเช่นน้ี ก็มีส่วนร่วมในการลกัตดัไมจ้ากป่าจึงถือไดว้า่เป็นกรรม หรือ การกระท าร่วมกนั
ตั้งแต่คนตดัไม ้แปรรูปจนถึงผูบ้ริโภค จะส าคญัผิดแยกตวัผูบ้ริโภคไมอ้อกมาจากชาวบา้นผูล้กัตดั
ไม ้หาไดไ้ม่ เพราะ หากไม่มีผูซ้ื้อไมก้็จะไม่มีผูต้ดัไมข้าย ไม่มีคนซ้ือท่ีดินก็จะไม่มีคนถางป่าขาย



  
 

๘๑ 

ท่ีดิน เพราะการถางเผาป่าให้โล่งเตียนไม่ใช่งานเบางานสบาย และหากเคราะห์ร้ายก็ตอ้งถูกจบัไป
ลงโทษ ถา้เหมาเอาคนอยู่ในเขตป่าเป็นผูร้้าย เป็นศตัรูกบัป่า เมืองไทยก็จะมีคนท่ีตกอยู่ในข่ายเป็น
อาชญากรเกือบสิบลา้นคน หากมีคนเกิดใหม่ในคนกลุ่มน้ีร้อยละสอง หรือ ปีละประมาณสองแสน
คน ก็หมายความวา่มีผูท้  าลายป่าเพิ่มข้ึนปีละสองแสนคน   
 ราชการคงจะตอ้งจดัหาอาวุธยทุโธปกรณ์มาปราบปรามคนเหล่าน้ีซ่ึงไม่มีผูใ้ดไดป้ระโยชน์ 
ประเทศชาติเองก็ไม่ไดป้ระโยชน์จากมุมมองหรือแนวทางแกปั้ญหาแบบน้ี การกนัเขตท่ีดินป่าไมท่ี้
ไม่ใช่ป่า และชาวบ้านอยู่อาศัยท ากินอยู่แล้วไว้เป็นป่าเศรษฐกิจ หรือ ป่าอนุรักษ์ในความ
ควบคุมดูแลของรัฐ จึงเขา้ข่ายเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย เป็นเหตุให้เกิดเง่ือนไขท่ีท าให้ป่า
สมบูรณ์ดีกลายเป็นป่าเส่ือมสภาพ ดงัท่ีเห็นกนัอยู่มากมายในยุคท่ีมีการอนุญาตให้เอกชนเช่าป่า
เส่ือมโทรมท าธุรกิจ โดยไม่พิจารณาถึงศกัยภาพของชุมชน  
 ในอดีตเพียงเม่ือชาวบา้น หรือ ผูน้ าชุมชนเห็นพอ้งตอ้งกนั ก็เกิดป่าชุมชนได้แล้วภายใต้
กฎเกณฑ์กติกาของชุมชน สมาชิกของชุมชนเคารพกฎเกณฑ์ และแบ่งปันกนั ไม่ตอ้งถกเถียงกนั
เร่ืองสิทธิของชุมชน ซ่ึงเป็นแนวคิดของทางตะวนัตก ไม่เคยมีมาก่อนในสังคมไทย แต่ปัจจุบนั
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง จากการมุ่งใชม้าตรการทางกฎหมายในการก าหนด และควบคุมป่า ขอ้ตกลงของ
ชาวบา้น หรือ ชุมชนไม่มีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองป้องกนัภยัจากคนนอก
ชุมชน หรือ คนในเมือง ขอ้ตกลงของชุมชนกลายเป็นขอ้ตกลงท่ีไม่ถูกกฎหมาย  
 ดังนั้ น ในสถานการณ์ซ่ึงมีการแก่งแย่งแข่งขัน การใช้ทรัพยากรสูงในปัจจุบัน หาก
สังคมไทยอยากให้ป่าชุมชนเดิมอยูไ่ด ้และเกิดป่าชุมชนข้ึนมาใหม่ ก็จะตอ้งยอมรับสิทธิชุมชนใน
การจดัการคุม้ครองดูแลระบบนิเวศป่า และกระตุน้สนบัสนุนให้ชุมชนร่วมกนัวางแผนการคุม้ครอง
จดัการนิเวศป่าให้เหมาะสม เม่ือมีกลไกในการสนบัสนุน และควบคุมตรวจสอบท่ีเหมาะสม การ
สนับสนุนให้เกิดป่าชุมชนในพื้นท่ีคุ้มครองดูจะเสริมความมั่นคงได้ดีกว่าการปล่อยให้พื้นท่ี
คุม้ครองตกเป็นภาระของทางราชการ ซ่ึงไม่วา่จะตดัสินใจท าอะไร ก็ตอ้งอาศยัอ านาจการตดัสินใจ
จากส่วนกลาง ไม่ต่างอะไรกบัการจดัการป่าในระบบอุตสาหกรรมโดยสัมปทาน เพียงแต่ของท่ี
น าไปขายไม่ใช่ไมซุ้งเหมือนเดิม แต่ขายสิทธิประโยชน์ในการควบคุมจดัการทรัพยากร เช่น การ
ท่องเท่ียว สร้างถนน และส่ิงอ านวยความสะดวกจูงใจคนไปเท่ียวเพื่อหวงัรายได ้โดยไม่ค  านึงว่า
ระบบนิเวศป่าจะสามารถท่ีจะรองรับไดห้รือไม่ ส่วนคนกลุ่มไหนจะไดรั้บความไวว้างใจให้จดัการ 
ควรปล่อยใหชุ้มชนตกลงกนัเอง โดยมีกลไกควบคุมตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
 เจตนารมณ์ในการคุ้มครองรักษาระบบนิเวศป่า และกลไกการสนับสนุน และติดตาม
ควบคุมการจดัการระบบนิเวศให้เกิดประโยชน์ย ัง่ยืนไดมี้การน าเสนอไวแ้ลว้ใน พระราชบญัญติัป่า
ชุมชน ท่ีน ามาท าประชาพิจารณ์ตามระเบียบของทางราชการ หากช่วยกนัสนับสนุนป่าชุมชนท่ี



  
 

๘๒ 

เกิดข้ึนแลว้และท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ จะช่วยให้ชุมชนเร่ิมกระบวนการคุม้ครองระบบนิเวศ และเรียนรู้
การจดัการทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบัระบบนิเวศได ้ส่วนทิศทางในอนาคตคงตอ้งอาศยัเวลา และน า
ประสบการณ์ของทุกฝ่ายมาพิจารณาเพื่อปรับเปล่ียนใหมี้ความเหมาะสมในทางปฏิบติัต่อไป๖๘ 
         พระพุทธศาสนากบัป่าไม ้ก็มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดตลอดมา ภายหลงัจากท่ีองักฤษ
ไดย้ึดครองพม่า และไดข้ยายการท าไมเ้ขา้มาในประเทศไทย ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการตดัไมม้าใช้
ประโยชน์เพื่อการคา้มากข้ึนตามล าดบั ประกอบกบัประชากรของประเทศได้เพิ่มมากข้ึน มีการ
พฒันาความเจริญในประเทศแทบทุกด้าน ประชาชนต้องการท่ีดินท ากินมากข้ึน รัฐได้ประกาศ
แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพื่อ พฒันาประเทศตามแนวทางของประเทศตะวนัตก 
เน้ือท่ีป่าไมไ้ดล้ดลงตามความเจริญของประเทศมาโดยล าดบั จากท่ีเคยมีป่ากว่ามากกว่าคร่ึงหน่ึง
ของประเทศ มาเหลือเพียงหน่ึงในส่ี ของ เน้ือท่ีประเทศเท่านั้น๖๙ 
         ป่าตามความเช่ือ และวฒันธรรมของชุมชนส่วนมากจะเป็นผืนป่าเล็ก ๆ ท่ีอยูใ่กลห้มู่บา้น 
เช่น ป่าปู่ตา วดัป่า ป่าอภยัทาน ป่าท่ีชุมชนเช่ือในความล้ีลบัสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน ป่าประเภท
น้ีจะเป็นป่าธรรมชาติขนาดเล็กไม่อนุญาตให้ตดัไม ้เช่น ป่าปู่ตาบา้นหวา้น อ าเภอราศีไศล จงัหวดั
ศรีษะเกษ ป่ากรวดอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ซ่ึงจดัเป็นป่าอภยัทาน๗๐ 
         สรุปแล้วค าว่าป่าชุมชนนั้นหมายถึง พื้นท่ีป่าไมท่ี้จดัแบ่ง หรือ ก าหนดไวใ้ห้เป็นป่าของ
ชุมชน ตามความตอ้งการของชุมชน โดยมีการจดัการโดยชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน และ
สมาชิกของชุมชนสามารถน าทรัพยากรป่าไมไ้ปใชป้ระโยชน์ตามกฎเกณฑ์ท่ีชุมชนก าหนดได ้โดย
อาศยัหลกัวนศาสตร์ชุมชนในการจดัการ ประโยชน์ท่ีชุมชน และประชาชนจะไดจ้ากป่าชุมชนแบ่ง
ไดเ้ป็น ๓ ทางคือ 
          (๑) เป็นแหล่งงาน และแหล่งรายได ้
          (๒) เป็นแหล่งผลิตไม้ฟืนอาหาร สมุนไพร ชัน ยาง น ้ ามนัพืช อาหารสัตว ์และ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ในการด ารงชีวติ 
          (๓) เป็นตวัควบคุมสภาพส่ิงแวดลอ้ม และช่วยใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  
         กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวนศาสตร์ชุมชนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์จากวนผลิตภณัฑ์ท่ีได้
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๒๗๙. 
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จากไม ้และของป่า การใชร้ะบบวนเกษตรในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การปลูกตน้ไม ้การ
ปลูกสร้างป่าชุมชน ตลอดจนการปลูกตน้ไมต้ามริมน ้ า สองขา้งทาง และหัวไร่ปลายนา ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นกิจกรรมของวนศาสตร์ชุมชน ท่ีจะไดน้ าทรัพยากรป่าไมม้าเป็นประโยชน์แก่ชุมชนทั้งส้ิน๗๑ 
         ในเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า ป่าไม้ให้คุณค่าต่อมนุษย์
มากมาย และยงัถูกรังแกจากมนุษยอ์ยูม่าก ทั้ง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บประโยชน์จากป่าแทบจะทุก ๆ อยา่ง 
ทั้งอาหาร ทั้งยารักษาโรค แต่มนุษยก์็ยงัใช้ความโลภเขา้ไปท าลายทรัพยากรธรรมชาติทุกวิถีทาง 
โดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของบา้นเมือง อาจเน่ืองมาจากการไร้จิตส านึก ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากกนั
และกนัอยา่งเก้ือกูลยงัไม่เกิดข้ึนในจิตใจ จะมีพอย ั้งมือไดก้็เห็นจะมีแต่ การเซ่นไหว ้บวงสรวงตน้ไม ้
การบวชตน้ไม ้การเคารบย  าเกรงต่อผีสางเทวดา การอนุรักษป่์าในวดัวาอาราม หรือ ป่ารอบ ๆ วดั ซ่ึง
พอจะมีป่าเหลืออยูไ่ด ้หรือ ไม่เช่นนั้นก็เป็นการดูแลป่าแบบท่ีชุมชนเขา้ใจ คือ ถือวา่ป่าผนืนั้นเป็นป่า
ของปู่ยา่ตายายท่ีเคยปลูกเคยดูแลไวใ้ห้ลูกหลาน เม่ือท่านเหล่านั้นตายไป ท่านไดไ้ปสิงสถิตอยู ่ณ ท่ี
ตน้ไมแ้ห่งน้ี ฉะนั้น จึงเป็นท่ีเคารพย  าเกรงของลูกหลาน เน่ืองจากเป็นตน้ไมท่ี้มีคุณค่าในดา้นจิตใจ 
ท่ีให้ลูกหลานไดพ้ึ่งพาอาศยั ลูกหลานพึงให้ความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นป่าผืนนั้น 
ชุมชนได้ช่วยกนักราบไหวบู้ชา ซ่ึงเป็นการบูชาท่ีออกมาจากจิตใจแท ้ๆ ของเขา เป็นจิตใจท่ีเต็ม
เป่ียมไปดว้ยความศรัทธาเช่ือมัน่วา่ ป่าน้ี คือ ท่ีอยูข่องบรรพบุรุษ ป่าน้ี คือแหล่งท่ีให้ขา้วปลาอาหาร 
ป่าน้ี คือ แหล่งท่ีใหท่ี้พกัพิง และยารักษาโรค ควรค่าต่อการบูชาดว้ยความเคารพย  าเกรง และกตญัญู
ยิ่ง ท่ีส าคญัยิ่งกว่านั้น คือ การมองเห็นสรรพสัตวเ์ป็นเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิดมาพึ่งพาอาศยั
กนั และกนัแบบเก้ือกูล ไม่ไปท าร้ายรังแกกนั เหล่านั้นน่าจะเป็นวิธีการท่ีดี และเหมาะสมท่ีสุดอยา่ง
หน่ึง ท่ีจะท าใหป่้าไม ้และสัตวป่์าในชุมชนอยูร่อดไดต้ราบนานเท่านาน 

๒.๕.๔ สภาพสัตว์ป่า (ลงิแสม) ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 
         ลิงแสม เป็นสัตว์เล้ี ยงลูกด้วยนม Crab-eating Macaque ช่ือทางวิทยาศาสตร์ : Macaca 
fascicularis ช่ือวงศ ์: Cercopithecidae๗๒ เน่ืองจากในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวธีิการอนุรักษ์ลิง
แสม ท่ีอาศยัอยู่ตามป่าไมใ้นชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดัจึงตอ้งน าเอาเร่ืองราวของลิงแสมมาอธิบายถึง
ธรรมชาติ และความเป็นอยูข่องลิงแสมพอเป็นสังเขป เพื่อเป็นการฉายภาพชีวิตของลิงแสมท่ีอาศยัใน
ป่าไมอ่ื้น ๆ วา่มีความเป็นอยูเ่หมือน หรือ แตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง โดยเฉพาะประวติัความเป็นมาของ

                                                 
๗๑เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๙๑.  
๗๒วิทย์ บูรณเท่ียงธรรม, พจนานุกรมสัตว์และพืชเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : บ ารุง

สาส์น, ๒๕๓๐), หนา้ ๒๒๓.  



  
 

๘๔ 

เผา่พนัธ์ุ พฤติกรรมการกิน การสืบพนัธ์ุ การหาอาหารเล้ียงชีวิต การพกัผอ่น หลบันอน เป็นตน้ 
ลกัษณะทัว่ไป ลิงแสมมีขนตามล าตวัสีน ้าตาล หางยาวกวา่ความยาวของล าตวั ขนตรงกลาง

หวัมีลกัษณะตั้งแหลมช้ีข้ึน ในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิด ชนิดท่ีพบทางอ่าวไทยมีขนยาวเป็นจุก
อยูบ่นหัว ขนมีสีเหลืองคลา้ยลิงวอก ส่วนชนิดท่ีพบทางฝ่ังทะเลอนัดามนัมีขนาดเล็กกวา่ และหน้า
ด า๗๓ ถ่ินอาศยั อาหาร พบในทวีปเอเชียแถบอินโดจีน พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ชวา ฟิลิปปินส์ 
บอร์เนียว และในประเทศไทยพบอยูท่ ัว่ไป โดยมีชุกชุมตามป่าชายเลนและริมฝ่ังทะเล ลิงแสม ชอบ
กินปู ปลา หอย แมลง และพืช ผกัผลไมต่้าง ๆ เป็นอาหาร๗๔  
         พฤติกรรม การสืบพนัธ์ุ ลิงแสมชอบอาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝูง สามารถวา่ยน ้ า และด าน ้ าเก่ง 
ขณะด าน ้ าจะลืมตาจบัเหยื่อ ออกหากินตอนกลางวนั ลิงแสมเป็นลิงท่ีน ามาฝึกเล่นละครลิงได ้เม่ือมี
อายุได้ราว ๓-๔ ปี จึงสามารถผสมพนัธ์ุได้ ออกลูกคร้ังละ ๑ ตัว ลูกท่ีมีอายุน้อยจะเกาะติดแม่
เสมอ๗๕  
         สถานภาพปัจจุบนั เป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ตามพระราชบญัญติัสงวน และคุม้ครองสัตวป่์า 
พุทธศกัราช ๒๕๓๕ สถานท่ีชมคือ สวนสัตวดุ์สิต สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว สวนสัตวเ์ชียงใหม่ สวน
สัตวน์ครราชสีมา สวนสัตวส์งขลา   
        นกัอนุกรมวิธานทางดา้นสัตว ์ไดจ้ดัให้ลิงแสมอยูใ่นวงศ ์Cercopithecidae ในประเทศไทย
มีลิงในวงศ์น้ีทั้งหมด ๕ ชนิด คือ ลิงกงั ลิงไอเ้ง๊ียะ ลิงวอก ลิงเสน และ ลิงแสม โดยลิงแสมมีการ
กระจายในบริเวณคาบสมุทรอินโดจีน คือ บริเวณตอนใตข้องพม่า ไทย เขมร ตอนใตข้องลาว และ
เวียดนาม ลงไปทางทิศใตจ้นถึงประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาะสุมาตรา และเกาะเบอร์เนียว เป็น
ลิงชนิดเดียวของไทยท่ีหางยาวท่ีสุด มีความยาวของหางพอ ๆ กับความยาวของหัว และล าตัว
รวมกนั ลิงท่ีโตเต็มวยัจะมีขนบนกระหม่อนสั้น และลู่ไปทางดา้นหลงั ลิงลูกอ่อนจะมีขนยาวเป็น
จอมแหลมบนกระหม่อม ส่วนลิงท่ีแก่แลว้จะมีเครายาวรอบ ๆ ใบหน้า ลิงแสมตั้งทอ้งนาน ๑๖๐-
๑๗๐ วนั ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ตกลูกในช่วง เดือนมีนาคม ถึง ต้นเดือน
เมษายน๗๖ 
         ลิงแสมเป็นลิงท่ีชอบอาศยัอยู่ตามป่าชายเลนมาก แต่ก็สามารถพบไดใ้นป่าจนถึงความสูง

                                                 
๗๓เร่ืองเดียวกนั.  
๗๔เร่ืองเดียวกนั.  
๗๕เร่ืองเดียวกนั.  
๗๖ส านักงานธรรมชาติศึกษา, สัตว์ป่าเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมชาติศึกษา , 

๒๕๒๕), หนา้ ๗๘. 



  
 

๘๕ 

จากน ้ าทะเล ๒๐๐ เมตร ลิงท่ีอาศยัอยูใ่นป่า จะอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีเกษตรกรรม และมกัจะลงมาท าลาย
พืชผลทางการเกษตร จึงถูกดกั และถูกยิงอยูเ่ป็นประจ า ส่วนลิงท่ีอาศยัอยูต่ามบริเวณป่าชายเลนจะ
ปรับตวั และเรียนรู้ในการจบัปู และสัตวอ่ื์น ๆ มากินเป็นอาหาร เพราะ ในป่าชายเลนมีพืชท่ีเป็น
อาหารของลิงอยู่น้อย ลิงชอบใช้มือแหย่เข้าไปในโพรงเพื่อล้วงหาสัตว์น ้ ามาเป็นอาหาร จึงถูก
ชาวบา้นดกัจบัไดง่้าย โดยเอามะพร้าวมาเจาะรูเล็ก ๆ ไวพ้อท่ีมือลิงจะลอดเขา้ไปได ้มาวางท่ีบริเวณ
ท่ีลิงออกหาอาหาร และลิงมกัจะใชมื้อลว้งเขา้ไปในลูกมะพร้าวเพื่อก าอาหารโดยไม่ยอมปล่อย ท า
ให้ลูกมะพร้าวติดอยู่กบัมือลิง และหนีข้ึนตน้ไมไ้ม่ได้จึงถูกจบัไดง่้าย ปกติลิงแสมชอบปีนตน้ไม้
แลว้กระโดดลงน ้ าเล่น ซ่ึงมกัจะกระโดดเล่นคร้ังแลว้คร้ังเล่า นอกจากน้ียงัด าน ้ า และวา่ยน ้ าไดดี้ ทั้ง
ในน ้าจืด และน ้าเคม็๗๗   
         ลิงแสมท่ีอาศยัอยูต่ามบริเวณป่าชายเลนในปัจจุบนัไดล้ดจ านวนลงเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
การบุกรุกป่าชายเลน เพื่อท าเป็นพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า รวมทั้งถูกจบัน าไปคา้ยงัต่างประเทศเพื่อ
ทดลองวคัซีนโรคโปลิโอ อีกทั้งเป็นลิงท่ีชอบท าลายพืชผลทางการเกษตร จึงถูกล่า และถูกยิงอยู่
ตลอดเวลา ปัจจุบนัมีลิงแสมจ านวนมากตอ้งหลบหนีเขา้ไปอาศยัอยูใ่นวดั และไดรั้บอาหารจากพระ 
ชาวบา้น และนกัท่องเท่ียว เช่น ท่ีศาลพระกาฬ จงัหวดัลพบุรี วดัถ ้าจอมพล จงัหวดัราชบุรี เป็นตน้ 
ดงันั้น การอนุรักษลิ์งชนิดน้ีใหค้งอยูเ่ราจะตอ้งรักษาป่าชายเลนเอาไวใ้ห้อยู ่รวมทั้งการปลูกป่าเสริม
บริเวณรอบ ๆ วดั ปัจจุบนัถือไดว้า่ เป็นสัตวป่์าคุม้ครองตาม พ.ร.บ.สงวน และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 
๒๕๓๕๗๘      
         ปัจจุบนัในวดับ้าน และวดัป่าหลายแห่งในประเทศไทย มีฝูงลิงแสมเขา้ไปอาศยัอยู่เป็น
จ านวนมาก จะเป็นความเมตตากรุณาของพระภิกษุสงฆ ์หรือ วดัป่ามีความสงบเงียบปราศจากผูค้น
รบกวน ท าใหฝู้งลิงแสมใชย้ดึเป็นท่ีพกัอาศยั ใชว้ดัเป็นแหล่งหาอาหาร เป็นแหล่งสืบทอดเพื่อขยาย
เผา่พนัธ์ุตามธรรมชาติ จนท าใหฝ้งูลิงแสมเพิ่มจ านวนข้ึน และด ารงเผา่พนัธ์ุอยูไ่ดต้ราบเท่าทุกวนัน้ี 
          ลิงแสมมกัจะถูกรังแกจากมนุษยจ์นตอ้งหนีเขา้ไปพึ่งพาอาศยัวดั เพื่อเป็นแหล่งหลบซ่อน 
เพื่อเป็นการเอาชีวิตตวัเองให้รอดปลอดภยั ส่วนใหญ่จะมีชีวิตท่ีปลอดภยั เม่ือไดอ้าศยัวดัเป็นท่ีพึ่ง 
พระภิกษุสามเณรนั้น ย่อมให้ความเมตตาอยู่แลว้ ในฐานะวตัรปฏิบติัของผูท้รงศีล ส่วนประชาชน
โดยทัว่ไปท่ีเขา้ใจวา่ฝูงลิง คือ สมบติัของวดั หรือ ถือวา่เป็นมรดกตกทอดในทางพระพุทธศาสนาก็
จะไม่กลา้ท่ีจะกระท าการอนัโหดร้ายต่อฝูงลิง ไดใ้ห้ความเมตตากรุณา โดยการหาอาหาร และหา
ผลไมม้าฝาก ให้การอนุรักษป่์าไม ้ไวใ้ห้เป็นบา้นพกัอาศยัของเขาตามธรรมชาติ อาหารท่ีไดจ้ากทาง

                                                 
๗๗เร่ืองเดียวกนั.  
๗๘เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๗๙.  



  
 

๘๖ 

วดั ก็เป็นส่วนหน่ึงของความอยูร่อด หรือ บางวดัท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะสามารถเล้ียงฝูงลิงให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วย อีกปัจจยัหน่ึงของความอยู่รอดของลิงแสม คือ ค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนาท่ีบัญญัติศีลห้าข้อไวใ้ห้เป็นแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไป 
โดยเฉพาะ ศีลขอ้ท่ีหน่ึง ห้ามฆ่าสัตว ์นั้นยอ่มเป็นท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้วา่ พระพุทธองคท์รงห้ามมนุษยมิ์
ให้เบียดเบียนท าร้ายซ่ึงกนั และกนั แลว้ยงัห้ามมิให้ท าร้ายสัตวซ่ึ์งเป็นเพื่อนร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
พระองคท์่านทรงสอนให้มนุษยมี์ ความเมตตากรุณา ต่อสรรพสัตวท์ัว่ทั้งโลก โดยมองสัตวป่์า และ
ป่าไม ้เป็นชีวิตท่ีมีความจ าเป็น ตอ้งเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนั อิงอาศยักนัอยู่ในโลกจะขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ไม่ไดต้ามหลกัของอิทปัปัจจยตา ตามหลกัพระธรรมค าสอนในแนวทางพระพุทธศาสนา   
         ดงันั้น เป็นท่ีชัดเจนว่า ความอยู่รอดของป่าไม ้และสัตวป่์า มีองค์ประกอบของค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาสอดแทรกอยู ่นอกจาก ความเช่ือมัน่ศรัทธา ในพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะหลกัท่ีว่าดว้ยการกระท าความดียอ่มไดรั้บผลดี การกระท าความชัว่ยอ่มไดรั้บผลชัว่แลว้ ยงั
มีหลกัธรรมส าคญัในการอนุรักษป่์าไมไ้วใ้หเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า คือ หลกัของความกตญัญูรู้คุณ
ป่าไม้ ท่ีได้ให้ทั้ งอาหารทั้ งชีวิตแก่ฝูงลิง นอกจากนั้น ยงัได้ให้ทั้ งท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรคด้วย 
เพราะอาหารจากต้นไม้ใบไมเ้ป็นยาแทบทั้งส้ิน นอกจากน้ีราษฎรในบริเวณรอบ ๆ ป่าไม้ท่ีมีฝูงลิง
อาศยัอยู่ก็มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความพอเพียงพอประมาณในการบริโภคใช้สอย ไม่เกิดความโลภ
มากอยากได้สมบัติส่วนรวมมาเป็นสมบัติส่วนตัว ไม่อยากได้ต้นไม้ป่าไม้มาเก็บไว้ในความ
ครอบครองของตนเองเพียงคนเดียว มีป่าไม ้มียารักษาโรค ในป่าก็เก็บไวใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั โดยไม่
ขุด ไม่ถอนรากถอนโคน จนเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของป่าโดยรวม ไม่บุกรุก ตดั ถอน จน
ตน้ไมท่ี้เป็นยา เป็นเถาอ่อนของไมพ้ื้นล่างตอ้งล้มตายเสียหายหมด การรู้จกัพอประมาณการในการ
บริโภคใชส้อยน้ีเป็นธรรมท่ีประเสริฐ ท่ีจะสามารถบริโภคใชส้อยทรัพยากรธรรมชาติให้มีความย ัง่ยืน
ยาวนานไดไ้ปถึงลูกหลานในอนาคต คือ หลกัแห่งมตัตญัญุตาธรรม ท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาเป็นหลกัธรรม
บริหารการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะการด าเนินชีวิตท่ีจะตอ้งใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่าง เช่น การใช้ป่า
ชุมชนร่วมกนั อยา่งท่ีมีหลายค าพูดในการยกร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชนในประเทศไทยท่ียกร่างข้ึนมา และ
ได้มีโอกาสผ่านเขา้สู่การพิจารณาในสภาผูแ้ทนราษฎร ก็มีบทท่ีป้องกันคนโลภ คนเห็นแก่ตวั ก็มี
ปรากฏอยูใ่น พ.ร.บ.ป่าชุมชนนั้น ๆ ดว้ย 
 

๒.๖ งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
๒.๖.๑ งานวจัิยภายในประเทศ 
การวิจยัน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนา ของ

ชุมชน ศึกษากรณีป่าไม้ และสัตว์ป่า บริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดั



  
 

๘๗ 

ร้อยเอ็ด ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีเป็นงานวิจยัเชิง
เอกสาร (Documentary Research) และงานวิจยัเชิงส ารวจ หรือ งานวิจยัภาคสนาม (Survey Research or 
Field Research) ดงัต่อไปน้ี  
 นริศ  ภูมิภาคพันธ์ุ ได้ท าการศึกษาเร่ือง ลักษณะนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์แหล่ง
กระจายพนัธ์ุของกระทิง ในพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกนัของภูมิศาสตร์ พบว่า การไดท้  าการศึกษาถ่ิน
นิเวศของกระทิง ท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ จงัหวดัอุทยัธานี และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าคลอง
แสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี ๑๙๙๔-๑๙๙๖ พบว่า กระทิงอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีพืชพรรณ
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั เช่น ในหว้ยขาแขง้ กระทิงจะอยูใ่นป่าผสมผลดัใบในบริเวณหุบเขา ใน
ริมล าน ้ าในป่าดิบแลง้ และ ในพื้นท่ีลาดชนัท่ีสูงจากระดบัน ้าทะเลตั้งแต่ ๑๘๐–๑๕๐๐ เมตร ในป่าผสม
ผลดัใบท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ ๖๔–๘๕ เมตร ถึง ๖๕๐ เมตร กระทิงในห้วยขาแขง้ กินพืช
พรรณ จ านวน ๖๙ ชนิด ในขณะท่ีพืชพรรณท่ีเป็นอาหารของกระทิงท่ีคลองแสง มีจ านวน ๗๖ ชนิด 
แหล่งน ้ าท่ีคลองแสงไม่ใช่ปัจจยัจ ากดัจ านวนประชากรของกระทิง แมจ้ะเป็นช่วงฤดูแลง้ กระทิงใน
คลองแสงไม่ค่อยมากินดินโป่ง ซ่ึงต่างจากกระทิงในห้วยขาแขง้ 
 จ านวนตวักระทิงต่อฝูงมีประมาณ ๘.๑๕ ตวั ต่อฝูง ในฝูงจะมีกระทิงโตเต็มวยั กวาง กระทิง
เล็ก (อ่อนวยั) และ ลูกกระทิงเป็นสัดส่วน ๖ : ๓.๗๕, ๔ : ๑ ความหนาแน่นของกระทิงในคลองแสง 
คือ ๒.๖๘ ตวั ต่อ ตารางกิโลเมตร ในปี ๑๙๙๔ และ ๒.๙๘ ตวั ต่อตารางกิโลเมตร ในปี ๑๙๙๕ และ 
สัดส่วนของกระทิงโตเต็มวยั : หนุ่ม : อ่อน : ลูกกระทิงท่ีคลองแสง คือ ๓.๗๕ : ๐.๒๕ :๑ : ๑ กระทิง
ในป่าหว้ยขาแขง้ และ ในคลองแสง จะอยูร่่วมกบัสัตวใ์หญ่อ่ืน ๆ เช่น ชา้ง ววัแดง กระจง 
 การเผาป่าเพื่อให้เกิดหญา้ระบดั การลดปริมาณเช้ือเพลิงในป่าผลดัใบ การปรับปรุงแหล่งน ้ า 
การติดตามประชากร เป็นเร่ืองท่ีควรศึกษา เพื่อการจดัการท่ีดีของเร่ืองกระทิง ในป่าห้วยขาแขง้ และ 
ในป่าคลองแสง๗๙  
 กอบศักดิ์ วันธงชัย ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบความถ่ีของการเผาท่ีต่างกนั ต่อพฤติกรรม
ของไฟป่า, การหมุนเวียนธาตุอาหาร, คุณสมบติัดินและโครงสร้าง และองค์ประกอบพืชพรรณในป่า
เต็งรัง เขตรักษาพรรณสัตวป่์าห้วยขาแข้ง ประเทศไทย” พบว่า การจุดไฟป่าโดยมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนโดยทัว่ไปในประเทศไทย ความบ่อยคร้ังของการเกิดไฟจะกระทบต่อ องค์ประกอบชนิดพนัธ์ุ 

                                                 

 
๗๙Naris Bhumpakphan,  Ecological Characteristics and Habitat Utilization of Gaur 

( Bos Gaurus H.Smith, 1827 )  in Different climatic sites,( A Thesis Submitted in Partial 
Fullfillment of the Requirements for the Deegree of Doctor of Philosophy (  Forestry)  Graduate 
School Kasetsart University , 1997, 



  
 

๘๘ 

คุณสมบติัดิน และส่งผลถึงคุณภาพของระบบนิเวศในท่ีสุด และในทางกลบักนัการควบคุมมิให้มีไฟ
ป่า จะกระทบต่อระบบนิเวศเช่นกัน และยงัเพิ่มความเส่ียงในเร่ืองของความรุนแรงของไฟอีกด้วย 
อยา่งไรก็ตามยงัไม่เคยมีการศึกษาการปรับตวัของพื้นท่ีต่อไฟป่าในประเทศไทย วตัถุประสงคข์องของ
การวิจยัคร้ังน้ี คือ การประเมินผลกระทบของการชิงเผาในพื้นท่ีท่ีมีประวติัการใช้ประโยชน์แตกต่าง
กนั 

 ศึกษาท่ีป่าเต็งรังท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ จงัหวดัอุทยัธานี ไดด้ าเนินการก าหนด
พื้นท่ีท่ีเคยเกิดไฟป่าในรอบ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา และไดมี้การลองจุดไฟเผาดว้ยความเขม้ขน้ต่าง ๆกนัไป 
เพื่อศึกษาลักษณะตวัแปรต่าง ๆ พบว่า ปริมาณเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนถ้าไม่มีไฟป่าในปีท่ีผ่านมา ความ
รุนแรง (ความร้อน) ของไฟแตกต่างกนัออกไปแต่ละพื้นท่ี คุณสมบติัดินในพื้นท่ีท่ีมีไฟป่าบ่อยคร้ัง จะ
มีปริมาณ คาร์บอน, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัสต ่า ไฟท่ีไม่รุนแรงจะไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบติัของดิน 
การเกิดไฟป่าจ านวนบ่อยคร้ังในพื้นท่ีเดิมจะมีผลต่อความคงอยูข่องไมย้นืตน้ และส่งผลต่อโครงสร้าง
ของป่า 
 พบว่า คุณสมบติั และ โครงสร้างของพืชพรรณในป่าเต็งรังท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขา
แขง้จะไม่ได้รับผลกระทบจากความถ่ีของการเกิดไฟป่าท่ีเกิดข้ึน ๖-๗ ปี ต่อคร้ัง หรือ ๑-๒ คร้ัง ใน
รอบ ๑๐ ปี ความถ่ีของไฟท่ีต ่ากวา่ ๖ คร้ัง ต่อปี จะไม่เกิดผลกระทบต่อป่าเต็งรังในเร่ืองความหนาแน่น
ของพืช และ สัตว ์หรือ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ๘๐ 

 ไพศาล  เพ็ชรพลาย ไดท้  าการศึกษาเร่ือง แบบจ าลองการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจดัการ
ลุ่มน ้ า : กรณีศึกษาลุ่มน ้าบางปะกง พบวา่ ไดท้  าการก าหนดจดัท าแบบจ าลองการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ต่อการจดัการลุ่มน ้ าบางปะกง และทดสอบวา่ แบบจ าลองสามารถน ามาเป็นวิธีการในการศึกษาการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจัดการลุ่มน ้ า และน ามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์ลุ่มน ้าเพื่อการอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยนื๘๑ 

                                                 

 
๘๐Wanthongchai,  Kobsak, Effects of different burning frequencies on fire 

behavaviour, nutrient dynamics, soil properties, and vegetation structure and composition 
in dry dipterocarp forest, Huay Kha khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand.”,  ( Forstliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden- Wurttemberg Wonnhaldestr.4  79100), 2008, 189 p. 
 

๘๑Paisan Petplai,   Community Perticipatory Model for Watershed Management : A 
case study of Bang Pakong River Basin, ( A Thesis Submitted in Partial Fullfillment of the 
Requirements for the Deegree of Doctor of Philosophy (  Forestry)  Graduate School Kasetsart 
University , 1998, 174 p. 
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ณรงค์ บ่วงรัตน์ ได้ท าการศึกษาเร่ือง บทบาทของพระสงฆ์วดัชลประทานราชรังสฤษฎ์กบั
การพฒันาสังคม จากการศึกษาพบว่า บทบาทในการพฒันาสังคมของพระสงฆ์วดัชลประทานราช
รังสฤษฎ์ มีหลายด้าน ซ่ึงอาจมีเพิ่มเติมข้ึนไดต้ามโอกาส และตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทนั้นก็คือ 
อายพุรรษา การศึกษาทางโลก และการศึกษาทางธรรม๘๒  

สุพจน์ พงษ์พิสุทธ์ิบุบผา ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนภายใต้การช้ีน าของพระสงฆ์ : กรณีศึกษาป่าชุมชนวดัชลประทานราชด าริ การศึกษาพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนวดัชลประทานราชด าริ ไดแ้ก่ อายุ
หวัหนา้ครัวเรือน รายไดข้องครัวเรือน ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษป่์าของหวัหนา้ครัวเรือน 
มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชน๘๓ 

นรินทร์ ป่ินสกุล ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : 
กรณีศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ ์ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ผลการศึกษาวจิยั
พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมอ้ยู่ใน
ระดบัปานกลาง พระสงฆท่ี์มีอายุจริง และมีความสนใจข่าวสารความรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไมแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆ์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ส่วนพระสงฆ์ท่ีมีอายุพรรษา ระดับการศึกษาทางโลก  ระดับการศึกษาทางธรรม  ชั้นปีท่ีศึกษา 
ภูมิล าเนาเดิม ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆใ์นการอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไมไ้ม่แตกต่างกนั  

ดงันั้นพระสงฆ์ท่ีมีอายุและมีความสนใจข่าวสารและความรู้ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

                                                 
๘๒ณรงค์ บ่วงรัตน์, “ลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคมของราษฎรทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณเขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าตะเบาะ-ห้วยใหญ่”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๓๙, ๑๐๓
หนา้. 

๘๓สุพจน์ พงษพ์ิสุทธ์ิบุบผา, “การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษป่์าชุมชนภายใตก้าร
ช้ีน าของพระสงฆ ์: กรณีศึกษาป่าชุมชนวดัชลประทานราชด าริ ต าบลสูงเนิน อ าเภอกระสัง จงัหวดั
บุ รี รั ม ย์ ”,  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริญ ญ าวิ ท ย าศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต ,  (บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย  : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๓, ๘๖ หนา้.  



  
 

๙๐ 

ไม ้จึงควรเป็นแบบอยา่งในดา้นการเป็นผูน้ าทางดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้๘๔   
บุญน า เงินวิไล ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการป่าชุมชน

บา้นท่าตะคร้อ ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 
๑) ขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนบา้นท่าตะคร้อ 

ต าบลท่าตะคร้ออ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี สรุปไดว้า่ ประชาชนที่ท  าการศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายมีอายุอยูใ่นช่วง ๓๑-๔๐ ปี มีอายุเฉลี่ย เท่ากบั ๔๑.๐๘ ปี มีระดบัการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ประกอบอาชีพหลกัในการท าการเกษตร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี เท่ากบั ๒๔,๘๕๙ 
บาท มีจ  านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย เท่ากบั ๒.๘๖ คน มีระยะทางระหวา่งที่อยูอ่าศยักบัป่า
ชุมชนเฉล่ีย เท่ากบั ๒.๓๒กิโลเมตร ไม่มีต  าแหน่งหนา้ที่ในชุมชน ในส่วนที่มีต  าแหน่งหนา้ที่ใน
ชุมชน ส่วนใหญ่มีต  าแหน่งหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น ส่วนใหญ่เคยใชป้ระโยชน์ป่าชุมชน 
มีกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ป่าชุมชนโดยการเก็บหาของป่า และการปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนา 
และส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

๒) ความคิดเห็นของประชาชน ต่อแนวทางการจดัการป่าชุมชนบา้นท่าตะคร้อ 
ต าบลท่าตะคร้ออ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี สรุปไดว้า่ ประชาชนที่ท  าการศึกษาส่วน
ใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัความคิดเห็น เท่ากบั ๓.๗๑ 
นัน่คือ แนวทางการจดัการป่าชุมชนบา้นท่าตะคร้อในลกัษณะดงักล่าว สมควรที่จะน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินการในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นท่าตะคร้อ เพราะเป็นรูปแบบท่ีประชาชนในพื้นท่ี
มีความตอ้งการสูง ซ่ึงเมื่อแยกระดบัความคิดเห็นของประชาชนออกเป็นรายดา้น มีดงัน้ี (๑) แนว
ทางการจดัการป่าชุมชนบา้นท่าตะคร้อดา้นการจดัองคก์ร มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากบั ๓.๙๓ 
(๒) แนวทางการจดัการป่าชุมชนบา้นท่าตะคร้อดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็น เท่ากบั ๓.๒๔ และ (๓) แนวทางการจดัการป่าชุมชนบา้นท่าตะคร้อ ดา้นกฎ กติกาการใช้
ประโยชน์ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ ์มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั ๓.๙๕  

๓) ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการ
ป่าชุมชนบา้นท่าตะคร้อ ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ที่ระดบั ๐.๐๕ ไดแ้ก่ ต  าแหน่งหนา้ที่ในชุมชน และการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

                                                 
๘๔นรินทร์ ป่ินสกุล, “บทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้กรณีศึกษา

ความคิดเห็นของผูน้ าทอ้งถ่ินในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๔, ๖๐ หนา้. 



  
 

๙๑ 

สังคม๘๕ 
ชัยวัฒน์ พุ่มพวง ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อความคิดเห็นดา้นบทบาทในการ

ป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไม ้ของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต  าบล อ  าเภอพานจงัหวดั
เชียงราย สรุปไดด้งัน้ี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉล่ีย ๔๓.๔๘ ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา ส่วนใหญ่ท าการสมรส และอยู่
ดว้ยกนั นบัถือศาสนาพุทธ มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย ๔ คน มีจ านวนแรงงานในครัวเรือน
เฉลี่ย ๓ คน ส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมเกิดในพื้นที่ ไม่ค่อยมีการยา้ยถิ่น ซ่ึงหากมีการยา้ยถิ่นส่วน
ใหญ่เน่ืองมาจากยา้ยตามครอบครัว หรือ เพื่อนบา้น พบวา่ส่วนใหญ่ไม่มีแผนที่จะยา้ยออกนอก
เขตอ าเภอในระยะเวลา ๑๐ ปี และมีระยะเวลาที่อาศยัในการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย ๓๖.๓๗ ปี สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอาชีพอื่น นอกเหนือจากการรับราชการในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล คือการเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการท านา และรองลงมาจากการท านา คือ รับจา้งซ่ึงรายได้
รวมของครัวเรือนเฉลี่ย ๘๒,๐๖๗.๒๖ บาทต่อปี ส าหรับการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมพบวา่
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต  าบลส่วนใหญ่ เขา้ร่วมกลุ่มเป็นอยา่งดี ส่วนต  าแหน่งในสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพบวา่ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารสภา มีระยะเวลาในการ
ท  างานดา้นบริหารเฉลี่ย ๔.๙๙ ปี ส่วนการไดร้ับข่าวสารดา้นการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไม ้
ส่วนมากจะไดรั้บ ๖.๒๕ คร้ังต่อปี โดยมีแหล่งข่าวสารไดรั้บทางวิทยุ โทรทศัน์ มากที่สุด โดยมี
ความถ่ีของการรับรู้ข่าวสารดา้นการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไม ้เฉล่ีย ๓๑.๕๘ คร้ังต่อปี ส าหรับ
การศึกษาอบรมส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรม แต่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไมเ้ป็นอยา่งดี และมีความคาดหวงั
ผลประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไมว้า่ สภาพแวดลอ้มจะไดรั้บการฟ้ืนฟู
ให้ดีข้ึน ส าหรับความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทในการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไม ้ของสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ส่วนใหญ่แสดงความเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
กบับทบาทในการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไม ้ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อระดบัความคิดเห็นดา้น 
บทบาทในการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไมข้องสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต  าบล ไดแ้ก่ 
ระดบัการศึกษา การรับรู้ข่าวสาร และการเคยเขา้รับการฝึกอบรมดา้นการป้องกนัรักษาทรัพยากร
ป่าไม ้ปัญหา และอุปสรรคจากความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต  าบลก็ คือ 

                                                 
๘๕บุญน า เงินวิไล, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการป่าชุมชนบา้นท่า

ตะคร้อต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๗, ๙๕ หนา้. 



  
 

๙๒ 

ปัญหาการลกัลอบตดัไม ้ล่าสัตวป่์า เก็บของป่า ปัญหาการเกิดไฟป่า ปัญหาการขดัแยง้ระหวา่ง
เจา้หนา้ที ่ของรัฐ กบั ราษฎร การบุกรุกพื ้นที ่ป่า การขาดผูน้  าชุมชนดา้นการป้องกนัรักษา
ทรัพยากรป่าไม ้ขอ้เสนอแนะ จากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เห็นสมควรให้ก  าหนด
ระเบียบขอ้บงัคบัในการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไมใ้ห้รัดกุมยิ่งข้ึน ส่งเสริมการปลูกพืชกินได ้
และพืชสมุนไพร จดัที่แนวเขตป่าให้ชดัเจน จดัให้มีโครงการป่าชุมชนเพิ่มเติม จดัให้มีกองทุน
หมู่บา้นเพื ่อดูแลป้องกนั จดัฝึกอบรม และประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้๘๖ 

นายอ านาจ ศรีน้อย ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง บทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ินในการอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัสระบุรี จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ผูน้  าทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรค
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ในประเด็นเก่ียวกบัหน้าท่ีของตวัผูน้ าทอ้งถ่ินเอง เช่นในกรณีของ
ก านัน  และผู ้ใหญ่บ้าน ซ่ึงเป็นผู ้น าท้องถ่ิน ท่ี ดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านโดยใกล้ชิดตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงเม่ือราษฎรมีปัญหาก็จะปรึกษาก านนั และผูใ้หญ่บา้นก่อนเป็น
อนัดับแรก แต่ในการด าเนินการด้านกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หรือ ทุกกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ทางราชการไม่มีงบประมาณช่วยเหลือ หรือ สนบัสนุนแต่อยา่งใด ส าหรับองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล มีงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ แต่ ในการด าเนินงานกิจกรรมดา้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ไม่ประสานงานกบัก านนั และผูใ้หญ่บา้นในแต่ละทอ้งท่ี ก่อให้เกิดปัญหา
ขดัแยง้กนัเอง ระหว่าง ผูน้  าทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง จึงท าให้บทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ินในภาพรวม ไม่มี
บทบาทมาก ดงันั้น หน่วยงานของรัฐตอ้งเขา้ไปช่วยสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเน้น
และตระหนกัถึงการพฒันาศกัยภาพ และปลุกจิตส านึก และความรับผดิชอบต่อสังคม โดยใหท้ างาน
ดว้นกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล๘๗ 

รักษ์กล้า สถานสุข ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตาม

                                                 
๘๖ชัยวฒัน์ พุ่มพวง, “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นด้านบทบาทในการป้องกันรักษา

ทรัพยากรป่าไม้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต  าบล อ  าเภอพานจังหวัดเชียงราย”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), 
๒๕๔๕, ๑๒๐ หนา้.  

๘๗อ านาจ ศรีนอ้ย. “บทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ินในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดั
สระบุ รี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์), ๒๕๔๗. ๑๓๒ หนา้. 



  
 

๙๓ 

พระราชด าริ ต าบลห้วยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ สังคม พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้อง
ราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีโครงการฯ ไดแ้ก่ อาชีพหลกั ขนาดการถือครองพื้นท่ี และความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้องราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีโครงการฯ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพรอง รายได้ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน และความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายป่าไม้๘๘       

เพิ่มบุญ จูฑะเตมีย์ ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของราษฎรท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการ
ทรัพยากรป่าไม ้ส าหรับหมู่บา้นแมว้คลองลาน อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้มีผลต่อรูปแบบการจดัการป่าเพื่อ
เศรษฐกิจ เน่ืองจาก รูปแบบการจดัการป่าดงักล่าว จ าเป็นจะตอ้งใช้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นพื้นฐานในการเขา้ไปจดัการ ดงัจะเห็นไดจ้าก การท่ีราษฎรท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมน้้อย ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกบัรูปแบบการจดัการ
แบบป่าเพื่อเศรษฐกิจ ทั้งน้ี เพียงเพราะมุ่งหวงัแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บเท่านั้น แต่ใน
ขณะเดียวกนัราษฎรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมดี้พอจะมีอตัราส่วน
การเห็นดว้ยมาก และเห็นดว้ยนอ้ยพอ ๆ กนั ดงันั้น การให้ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไมท่ี้ถูกตอ้ง และเพียงพอแก่ราษฎร จะช่วยให้การตดัสินใจของราษฎรยืนอยูบ่นความถูกตอ้ง และ
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน ดงันั้น การให้ความรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองทุก
ระดบัอายเุพื่อใหเ้กิดทั้งความรู้ และความเขา้ใจเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมอ้ยา่งแทจ้ริง 

ความต้องการใช้ท่ีดิน มีผลต่อรูปแบบการจดัการแบบป่าอนุรักษ์ เน่ืองจากรูปแบบการ
จดัการป่าดงักล่าว จะเน้นให้ราษฎรรู้จกัอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้และไม่ให้บุกรุก หรือ ท าลายป่า
บริเวณรอบหมู่บา้น ถึงแมว้า่ราษฎรชาวเขาเผ่ามง้ มีความตอ้งการใชท่ี้ดินจ านวนมาก เพื่อตอ้งการ
เพิ่ม หรือ ขยายพื้นท่ีในการประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัวก็ตาม จะเห็นไดจ้ากการท่ีราษฎรจะเห็น
ด้วยน้อยกบัรูปแบบการจดัการแบบป่าอนุรักษ์ ดังนั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรส่งเสริม และ
กระตุน้ให้ราษฎรตระหนัก และมีความส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม ้ซ่ึงเป็นทรัพยากรอนัมีค่า และ

                                                 
๘๘รักษ์กลา้ สถานสุข, “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร

ป่าไมข้องราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี โครงการพฒันาห้วยแม่เพรียงตามพระราชด าริ ต าบลห้วยแม่
เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี”, วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๗, ๑๐๕ หนา้. 



  
 

๙๔ 

เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารเพื่อหล่อเล้ียงพวกเขาเหล่านั้นต่อไป  โดยการจดัอบรม หรือ จดัตั้งกลุ่มพลงั
มวลชน เพื่อด าเนินกิจกรรมร่วมกนั เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้และแหล่ง
ตน้น ้าล าธารรอบ ๆ หมู่บา้น 

การพึ่งพิง และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างบา้นเรือน และเคร่ืองใชมี้ผล
ต่อรูปแบบการจดัการแบบป่าอนุรักษ ์ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีราษฎรชาวเขาเผา่มง้ จะเห็นดว้ยมากต่อ
การไม่พึ่งพิงป่าไม ้เพื่อน าไมม้าสร้างบา้นเรือน และเคร่ืองใช ้แสดงใหเ้ห็นวา่ราษฎรชาวเขาเผา่มง้ ท่ี
อาศยับริเวณรอบ ๆ ป่ามีความตระหนกั และส านึกในรูปแบบการจดัการแบบป่าอนุรักษ ์จึงไม่ตดัไม้
ท าลายป่า เพื่อมาใช้ประโยชน์ในการสร้างบา้นเรือน และเคร่ืองใช้ให้กบัตนอง ดงันั้นรูปแบบการ
จดัการป่าอนุรักษ์จึงเหมาะสมท่ีจะเป็นอีกรูปแบบหน่ึงในการจดัการป่ารอบ ๆ หมู่บา้นแมว้คลอง
ลาน ต่อไป ขณะเดียวกนัควรมีการส่งเสริมให้ใชท้รัพยากรป่าไมท้างดา้นอ่ืน ๆ เช่น การเก็บหาของ
ป่า การใชพ้ื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีไม่มีผลกระทบต่อป่า และระบบนิเวศ๘๙ 

จุลทอน สะอาด ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชุมชน 
: กรณีศึกษาป่าชุมชนปางสัก ก่ิงอ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์ จากการศึกษาไดพ้บว่า ผลการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจ และสังคมจ านวน ๑๐ ตวัแปร ไดแ้ก่ อาย ุ
จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน การประกอบอาชีพเสริมรายได ้ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานการเป็นสมาชิก
กลุ่ม ขนาดถือครองท่ีดิน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ์ในการอบรม และความสัมพนัธ์กบั
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมป่าชุมชน กบัตวัแปรตาม การมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชนปางสัก ใชว้ธีิการ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยไคสแควร์ (Chi-squares ) ผลปรากฏวา่ อายุ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน การ
ประกอบอาชีพเสริม รายได ้ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน การเป็นสมาชิกกลุ่มขนาดถือครองท่ีดิน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนปางสัก แต่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการมี
ประสบการณ์ในการอบรม ความสัมพนัธ์กบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมป่าชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชนปางสัก๙๐ 

จะเห็นได้วา่ งานวิจยั งานเขียน และวิทยานิพนธ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

                                                 
๘๙เพิ่มบุญ จูฑะเตมีย,์ “ความคิดเห็นของราษฎรท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการทรัพยากรป่าไม้

ส าหรับ หมู่บา้นแมว้คลองลาน อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๗, ๑๕๗ หนา้. 

๙๐จุลทอน สะอาด, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่า
ชุมชนปางสัก ก่ิงอ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค”์, วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๕, ๙๙ หนา้. 



  
 

๙๕ 

และสัตวป่์า จะมีความคิดเห็นของคนในชุมชนมาเก่ียวขอ้งเสมอ ในความคิดเห็นของชุมชนนั้น จะเป็น
พระภิกษุสงฆ์ในวดัก็ดี ราษฎรท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัออกไปก็ดี เพศ วยั รายไดข้องราษฎร ระยะเวลา
ของการอาศยัในชุมชน การศึกษา กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน และ การรับทราบข่าวสารบา้นเมือง 
หรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์า ลว้นมีส่วนสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์าแทบทั้งส้ิน ส่วนความรู้ และความเขา้ในค าสอนทางพระพุทธศาสนานั้น 
มีความเก่ียวขอ้งโดยทางออ้ม โดยความสัมพนัธ์กบัวดัโดยการท าบุญท าทาน กิจกรรมทางศาสนา แผ่
เมตตากรวดน ้ าท าบุญในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากความเช่ือถือศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามาแต่เดิม ๆ อยูแ่ลว้ ราษฎรจะมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผเ่ป็นทุนเดิมตามสังคมชาวพุทธ คือ 
มีกตญัญูต่อผปู่ีผตีาท่ีเช่ือวา่ปู่ยา่ตายายจะสิงสถิตยอ์ยูใ่นตน้ไมเ้พื่อคอยปกปักษรั์กษาลูกหลาน และคอย
ดูแลตน้ไมท่ี้เรียกว่าดอนปู่ตาในภาคอีสาน ท่ีชาวบา้นช่วยกนัอนุรักษ์ดูแลรักษาไม่ให้ใครไปบุกรุก
ท าลาย หรือ แมก้ระทัง่สัตวป่์าท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นก็มีความเช่ือวา่เป็นสัตวท่ี์ปู่ยา่ตายายดูแลรักษา
อยู ่และเช่ือวา่ตายายกลายร่างมาเป็นสัตวป่์า เพื่อคุม้ครองดูแลป่าเหล่านั้นให้คงอยูคู่่กบัหมู่บา้นนั้น ๆ 
ตลอดไป ส่วนการอาศยัป่าชุมชนผืนนั้นหาอาหารเพื่อเล้ียงชีพ ก็ท  ากนัอย่างมีหลกัการดว้ยภูมิปัญญา
พื้นบา้น คือ การพึ่งพาอาศยัแบบไม่ท าลาย เช่นการเก็บเห็ดเก็บหน่อไมก้็จะกล่าวค าขอขมาก่อนค่อย
หยิบเอาของในป่านั้นไปพอเล้ียงชีพ เขาจะไม่ท าลายตน้ตอ แต่จะเก็บรักษาเผา่พนัธ์ุของยา และอาหาร
ไว ้และจะท าการขอโทษทุก ๆ ปี เช่น การน าไก่ตม้ หวัหมูตม้ ขนม ขา้วตม้ ดอกไมธู้ปเทียนมาไหวข้อ
โทษขอขมาทุกปี ดงันั้นบุตรหลานของชุมชนในป่าทางภาคอีสานจะทราบดีว่า ป่าใกลบ้า้น คือ ท่ีท่ีมี
เจา้ของดูแลอยู่ คือ ปู่และตา ซ่ึงมีความเช่ือสืบต่อกนัมาเป็นประเพณีท่ีดีงามต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไมแ้บบพื้นบา้น และในความเช่ือเหล่านั้นแฝงไปดว้ยปรัชญาค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ท่ีปู่ยา่
ตายายเคยอบรมสั่งสอนบุตรหลานมาตลอดระยะเวลาอนัยาวนานเท่าท่ีมีพระพุทธศาสนาเขา้มาแผค่ลุม
พื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในค าสอนเหล่านั้นเป็นท่ีทราบทั้งโดยทางตรง และทางออ้มว่า อย่างน้อยตอ้งเป็นความรู้ 
และความเขา้ใจในศีลห้าขอ้ ท่ีพระให้พรอยู่ทุกวนั ในศีลห้าขอ้นั้นมีการห้ามฆ่าสัตว ์มีสอนให้มี
ความเมตตากรุณา มีค าสอนท่ีไม่ให้ไปลกัทรัพยข์องผูอ่ื้นท่ีใหพ้อใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่ค  าสอนนั้นห้าม
มิให้ด่ืมสุราเมรัยอันจะเป็นท่ีมาแห่งความเส่ือมทั้ งปวง คือ น าไปสู่การพูดปดกล่าวเท็จ และ
ประพฤติผิดในกาม อนัจะน าความเส่ือมเสียมาสู่ตนเอง และสังคมได้ ซ่ึงสังคมนั้นย่อมหมายถึง 
ทรัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์า อนัหมายถึง ส่ิงแวดลอ้มจะเส่ือมเสียไปดว้ย 

ฉะนั้น พอสรุปได้ว่า การศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดังท่ียกมาแสดงไวข้้างต้นน้ี ได้มี
ผูท้  าวิจยัไวห้ลายดา้น ทั้งการช้ีให้เห็นหลกัธรรมท่ีน าไปใช้เก่ียวกบัการอนุรักษ์ ทั้งขอ้มูลพื้นฐาน 
ด้านเพศ ครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได้ การส่ือสาร กิจกรรมทางศาสนา และการเข้าร่วม



  
 

๙๖ 

กิจกรรม น่าจะมีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยผ่านกระบวนความคิดในทาง
พระพุทธศาสนาเร่ืองของความเช่ือถือศรัทธา ความเมตตากรุณา ความกตญัญูกตเวที ความพอดี 
หรือ ความมีใจท่ีรู้จกัประมาณในการบริโภคใช้สอย โดยใช้แนวทางการด ารงชีพแบบภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมกบัการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์าของชุมชน น่าจะพอไดเ้ห็นความ
อยูร่อดของป่าไมชุ้มชน และสัตวป่์าท่ียนืยาวไปอีกชัว่ระยะเวลาหน่ึงตามสมควรแห่งกาลเวลา      
 ๒.๖.๒ งานวจัิยต่างประเทศ 
 ฮิลล์แมน Hillman๙๑ ได้ท าการส ารวจจ านวนประชากรคา้งคาวของถ ้ าคา้งคาววดัเขาช่อง
พรานในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม ๒๕๔๐ โดยใช้การถ่ายภาพค้างคาวท่ีบินกรูกันออก
ในช่วงตอนเยน็ทุก ๒ วนิาที จากหลายท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ บนยอดเขา ขา้งในถ ้า ขา้งถ ้าใหญ่ และตีนเขา
หลงัจากนั้นจะนับจ านวนคา้งคาวในแต่ละภาพ เม่ือรวบรวมจากทุกภาพถ่ายสามารถจะประมาณ
จ านวนคา้งคาวท่ีบินออกมาจากถ ้ าไดท้ั้งหมด การถ่ายภาพเพื่อการส ารวจจ านวนน้ีท าเป็นเวลา ๗ 
วนัในปี ๒๕๔๐ พบว่าประชากรคา้งคาวมีความแตกต่างกนัอย่างมากระหว่างจ านวนมากท่ีสุดคือ 
๒,๖๒๐,๐๐๐ ตวั และจ านวนน้อยท่ีสุดคือ ๘๓๐,๐๐๐ ซ่ึงความแตกต่างน้ีอาจเน่ืองมาจากฤดูผสม
พนัธ์ุ หรือในบางคืนคา้งคาวไม่ออกไปจากถ ้ าหรือยา้ยไปอยูถ่  ้ าอ่ืนและคา้งคาวบางตวัซ่ึงส่วนมาก
เป็นลูกคา้งคาวและคา้งคาวจ านวน ๑๔ ชนิด มีท่ีอยูต่่างกนั เช่น ถ ้ าคา้งคาว ถ ้าพระนอน หลงัคาวดั 
เป็นตน้ 

 บารี เลวิช (Barry Lewis)๙๒ ได้ท าโพลส ารวจความเห็นปี ๑๙๙๕ ชาวอเมริกนักลุ่มหน่ึง
พบว่า พวกเขาทั้งหลายจะช่วยกนัดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมให้ไดม้าตรฐานเพราะจะช่วยให้
อากาศ แม่น ้ า ล าธารและทะเลสาบสะอาดและกว่าคร่ึงหน่ึงเห็นว่ากฎหมายการดูและรักษา
สภาพแวดลอ้มนั้นมีคุณค่ามาก ซ่ึงหากไม่มีการป้องกนัสภาพแวดลอ้มแลว้ ค่าใชจ่้ายในการท าความ
สะอาดหรือฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มนั้นจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ ไม่มีโอกาสจะลดลงไดเ้ลย และหลาย ๆ คนมี
ความสอดคลอ้งกนัว่าการออกกฎหมายรักษาสภาพแวดลอ้มนั้นส าคญัมากกว่าการท่ีจะใช้สามญั
ส านึกในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม 

                                                 
๙๑Hillman, A., “Wrinkled-Lipped Bats (Tadarida plicata) at Khao Chong Phran Non-

hunting Area Ratchaburi, Province”, Report to Royal Forest Department, (Department of 
Royal Forest : Los Banos University, 1998), 42 p.  

๙๒Barry Lewis, “Environmental Associates”, Academy of Natural Sciness, (8201-4616, 
March, 1997), 66 p. 



  
 

๙๗ 

 แอล ดีเมโร และคณะ (Al demaro and others)๙๓ ไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัสาเหตุท่ีน าไปสู่
การท าลาย Peart-Oyster ซ่ึงไม่สามารถฟ้ืนตวัได้เลย ผลการศึกษาสรุปไดว้่าการหาประโยชน์จาก 
The Peart-Oyster นั้น ก่อให้เกิดการท าลาย และไม่สามารถรักษาสภาพเดิมไวไ้ด้ เน่ืองจาก การ
เปล่ียนแปลงอยา่งมากของสภาพนิเวศวิทยา และสภาพทางเศรษฐกิจ และยงักล่าวไดว้า่ การท าลาย
อยา่งรุนแรงนั้น เกิดจากมนุษยเ์ขา้หาผลประโยชน์ และเป็นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บในช่วงสั้น ๆ ของ
ชาวต่างชาติและชนชั้นสูงภายในประเทศอีกดว้ย การก าหนดนโยบายในการอนุรักษน์ั้น ผูก้  าหนด
นโยบายควรจะศึกษาบทเรียนจากประวติัศาสตร์ดว้ย โดยเฉพาะ ประเทศก าลงัพฒันา ซ่ึงมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่มเฟือย 
 

๒.๗ กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
         ในการศึกษาวิจยัเร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชน
บริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด ผูว้ิจยัได้ทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงพอจะสรุปเป็นกรอบแนวคิดได ้๒ กรอบ ดงัต่อไปน้ี คือ 
         ๑) กรอบแนวคิดจากการศึกษาทบทวนขอ้ความในพระไตรปิฎก         
         ๒) กรอบแนวคิดจากการศึกษาทบทวนงานศึกษาวจิยั   
         จากกรอบแนวคิด ๒ กรอบ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี คือ 
         ๑) กรอบแนวคิดจากการศึกษาทบทวนข้อความในพระไตรปิฎก         
          จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และหวัขอ้ธรรมในพระไตรปิฎก ไดพ้บวา่มีกระบวน
ความรู้ ความคิด และการปฏิบัติหลายอย่างท่ีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจยั เร่ือง การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไม ้
และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท าให้เกิดการ
เช่ือมโยงแนวความคิดถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีได้รับอิทธิพลจาก ค าสอนในทางพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะ ค าสอนเร่ืองอิทปัปัจจยตา ท่ีว่าดว้ยส่ิงน้ีมีส่ิงน้ีจึงมี ส่ิงน้ีดบัส่ิงน้ีจึงดบั ซ่ึงค าสอนทาง
พระพุทธศาสนานั้น ท าให้ผูค้นเกิดความเล่ือมใสศรัทธา และไดย้ึดถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลา
ชา้นาน ท่ีพอสรุปมาเช่ือมโยงกนัได ้ดงัต่อไปน้ี      

  ๑.๑) แนวความคิดเร่ืองความศรัทธา หรือ ความเช่ือ ในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยเป็น
ภูมิธรรม ภูมิความรู้ ความศรัทธาความเช่ือ ท่ีมีมาในค าสอนจากพระพุทธศาสนา เช่น ค าวา่ การท า

                                                 
๙๓Al demaro Romaro, Susanna Chilbert, & M.G. Eisenhart, “Cubagua’s Peart-Oyster 

Beds”, Jounal of Political Ecology, (Vol. 6 No. 1, 1978) : 57-58. 



  
 

๙๘ 

กรรมดียอ่มไดรั้บผลดี ท ากรรมชัว่ยอ่มไดรั้บผลชัว่ ค  าสอนในทางพระพุทธศาสนา ไดส้อนชุมชน
มาโดยตลอดระยะเวลาอนัยาวนานในเร่ืองกรรม และเร่ืองบาปบุญคุณโทษ ชุมชนทราบดีวา่ ท าดีได้
ดีท าชั่วไดช้ั่ว ดงัจะเห็นได้จาก ประเพณีการท าบุญต่าง ๆ ของชุมชน จะมีการท าบุญกนัทุกเดือน 
จากเดือนอา้ย ไปจนถึงเดือน ๑๒ เป็นเวลา ๑๒ เดือนจะมีการท าบุญตลอด เช่น เดือนอา้ย หรือเดือน 
๑ จะท าบุญลานขา้ว เดือน ๒ จะท าบุญขา้วจ่ี และเดือนต่อ ๆ มาคือบุญผะเหวด เทศมหาชาติ บุญ
บอ้งไฟ บุญเขา้พรรษา บุญขา้วสาก บุญขา้วประดบัดิน บุญออกพรรษา บุญกฐิน บุญผปู่ีตา บุญผีตา
แฮก เหล่าน้ีลว้นแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของการกระท าความดี คือ การรู้จกักตญัญูรู้คุณพืช คือ ตน้
ขา้วเลยน าขา้วมาบูชาในประเพณี บุญลานขา้ว บุญขา้วจ่ี และบุญขา้วประดบัดินอนัหมายถึงการน า
ขา้วไปแจกใหแ้ก่ผีปู่ยา่ตายายท่ีตายไปแลว้ไดมี้โอกาสไดกิ้นขา้วท่ีลูกหลานไดป้ลูกในท่ีนาของท่าน 
ท่ีท่ านได้เคยท าไว้ในอดีต การท าบุญให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ผู ้ซ่ึ งท าหน้าท่ีด ารงรักษา
พระพุทธศาสนาให้ย ัง่ยืนสถาพรสืบมา แสดงถึงความกตญัญูรู้คุณของขา้วน ้ าท่ีให้สายใยแก่ชีวิต 
เป็นการอุทิศผลบุญแก่บรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้ อีกทั้งยงัเป็นการรักษาประเพณีอนัดีงามสืบต่อไป
ถึงลูกหลานในอนาคตดว้ย ส่วนการท าบุญท่ีไดบุ้ญจริง ๆ ของผูท้  าก็คือ ไดผ้ลบุญท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ
ของผูท้  าบุญ ฝึกฝนตนเองเป็นผูใ้ห้ทาน เพื่อลดละความตะหน่ีถ่ีเหนียว ละความละโมบโลภมาก 
สลดัทิ้งความเห็นแก่ตวั อีกทั้งยงัเป็นการแผเ่มตตาไปยงัสรรพสัตว ์อนัจะเป็นเคร่ืองขจดัความหลง
ผิด หลงคิดไปเบียดเบียนทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ตลอดจนหลงผิดคิดไปท าร้ายกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
ซ่ึงก็คือป่าไมแ้ละสัตวป่์าท่ีอยูร่อบ ๆ ชุมชน แต่ถา้ไดท้  าบุญท ากุศลเช่นน้ีแลว้ ก็เช่ือวา่ ผลบุญนั้นจะ
ส่งผลไปถึงระดับจิตใจของคนในชุมชน ท าให้ชาวชุมชนเกิดส านึกร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยงัคงอยู่คู่กบัพระพุทธศาสนา และอยู่คู่กบัชุมชนตลอดไป เป็นการสร้าง
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม่เล่ือมใส และท าให้ชุมชนเล่ือมใสยิ่งข้ึนของชุมชนท่ีไดเ้ล่ือมใสแลว้ 
ดงัในพระวนิยัปิฎก เล่มท่ี ๒ มหาวภิงัค ์ภาค ๒ ปาจิตตีย ์วรรคท่ี ๒ ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๑ เร่ือง
ภิกษุชาวรัฐอาฬว ีขอ้ท่ี ๓๕๔ หา้มภิกษุทายตน้ไม ้หา้มฆ่าสัตว ์พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  

“ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดต้ดัเองบา้ง ให้คนอ่ืนตดับา้ง ซ่ึงตน้ไม?้ 
เพราะคนทั้งหลายส าคญัในตน้ไมว้า่มีชีวะ การกระท าของพวกเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพื่อความเล่ือมใส
ของชุมชนท่ียงัไม่เล่ือมใส หรือ เพื่อความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว้”๙๔  

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอย่างน้ี ว่าดงัน้ี พระ
บญัญติัเป็นปาจิตตีย ์ในเพราะพรากภูตคาม”๙๕ 

                                                 
๙๔ว.ิมหา. ๒/๓๕๔/๓๔๗.  
๙๕ว.ิมหา. ๒/๓๕๕/๓๔๘.  



  
 

๙๙ 

กล่าวโดยสรุป มีความเป็นไปไดว้า่ เป็นความเช่ือถือศรัทธาต่อพระธรรมค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนาของชุมชน และท าใหชุ้มชนรู้จกักตญัญูกตเวทีต่อตน้ไม ้มีความเมตตากรูณา
ต่อสัตว ์รู้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย โดยยดึหลกัมตัตญัญุตาธรรม คือไม่โลภมากท่ีจะไปบุก
รุกตดัตน้ไมม้าเป็นของตน ไม่ลกัลอบยงิสัตวป่์ามาเป็นอาหาร และลกัลอบส่งไปขาย โดยยึดมัน่ใน
พระธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาอยา่งมัน่คงมาโดยตลอด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัหลาย
เร่ืองท่ีสรุปวา่ ความรู้ และกิจกรรมการอนุรักษ์ ตลอดจนเพศ วยั และ การศึกษา มีส่วนสัมพนัธ์ต่อ
การอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์า ฉะนั้น จึงน่าจะเป็นปัจจยัท าให้ป่าไม ้และสัตวป่์าแห่งน้ี เหลือรอดมา
ได ้จนถึงปัจจุบนั 

๑.๒) แนวคิดเร่ืองความเมตตา ในหลักแห่งความเมตตานั้น ตั้ งแต่สัตวเ์ล็กสัตว์
นอ้ยไปจนถึงสัตวใ์หญ่ ๆอยา่ง เช่น ชา้ง เสือ สิงห์โต ในค าสอนท่ีมีในพระไตรปิฎก ซ่ึงเก่ียวกบัการ
อนุรักษส์ัตวป่์ามองวา่ ทุกสรรพชีวิตควรมีสิทธ์ิอยูบนโลกร่วมกนั ไดรั้บทุกข ์สุข ร่วมกนั และควร
ไดรั้บความเมตตาต่อกนัเช่นเดียวกบัมนุษย ์ความเมตตา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้
เขามีความสุข ความเมตตา หมายถึงความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเก้ือกูลให้ผูอ่ื้น และ
เพื่อนร่วมโลกทั้งปวงมีความสุขความเจริญ (loving-kindness; friendliness) ความเมตตา คือ ความ
รักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอนัแผไ่มตรี และคิดท าประโยชน์แก่มนุษย ์และสัตว์
โดยทัว่หน้า (loving-kindness; friendliness; goodwill) ความเมตตาในสถานการณ์ท่ีคนอ่ืนอยู่เป็น
ปกติ มีลกัษณะเป็นไปโดยอาการเก้ือกูลแก่คน และสัตวท์ั้งหลาย นอ้มน าประโยชน์เขา้ไปให้แก่เขา 
ก าจดัความอาฆาตแคน้เคืองให้หายไป เห็นภาวะท่ีน่าเจริญใจของคน และสัตวท์ั้งหลาย ความเมตตา
ทางกายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ์ทั้งต่อหนา้ และลบัหลงั คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผูร่้วมคณะดว้ย
ความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกนั ทั้งต่อหน้า และลับหลงั (to be amiable in 
deed, openly and in private) ความเมตตาวจีกรรม คือ ตั้งในเพื่อนพรหมจรรย ์ทั้งต่อหน้า และลบั
หลงั คือ ช่วยบอกแจง้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตกัเตือนดว้ยความหวงัดี กล่าววาจาสุภาพ 
แสดงความเคารพนบัถือกนั ทั้งต่อหนา้ และลบัหลงั (to be amiable in word, openly and in private) 
ความเมตตามโนกรรม คือ ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ์ทั้งต่อหน้าและ ลบัหลงั คือ ตั้ง
จิตปรารถนาดี คิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กนั มองกนัในแง่ดี มีหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใสต่อกนั (to be 
amiable in thought, openly and in private)                     

๑.๒.๑) ความมีเมตตา ท าให้มนุษยไ์ม่เป็นผูเ้บียดเบียน หรือ ฆ่าชีวิตอ่ืนให้
ได้รับความเดือดร้อน ในวารณเถรคาถา ได้กล่าวถึงการเบียดเบียน หรือ ฆ่าสัตวท์  าให้ผูท้  าได้รับ
ความทุกขว์า่ ในหมู่มนุษย ์นรชนใดเบียดเบียนสัตวอ่ื์น นรชนนั้นยอ่มเส่ือมจากความสุขในโลกทั้ง
สอง คือ โลกน้ี และโลกหนา้ นรชนใดมีจิตประกอบดว้ยเมตตา อนุเคราะห์แก่สัตวท์ั้งปวง นรชนผู ้



  
 

๑๐๐ 

นั้น ย่อมไดป้ระสบบุญเป็นอนัมาก ควรศึกษาถอ้ยค าสุภาษิต การเขา้ไปนัง่ใกลส้มณะ การอยู่แต่ผู ้
เดียวในท่ีอนัสงดั และธรรมเคร่ืองสงบระงบัจิต ในท่ีสงดันั้นนอกจากป่าไมแ้ล้ว ไม่มีท่ีไหนอีก 
เพราะป่าคือท่ีท่ีใหค้วามร่มร่ืน ใหค้วามร่มเยน็แก่สรรพสัตวท่ี์ใชป่้าเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

สรรพชีวิตลว้นมีสิทธิด ารงชีวิตอยูเ่ท่าเทียมกบัมนุษย ์ดูกรพราหมณ์ และ
คฤหบดีทั้งหลาย ธรรมปริยายท่ีควรน้อมเขา้มาในตนเป็นไฉน? อริรยสาวกในธรรมวินัยน้ี ย่อม
พิจารณาเห็นดงัน้ีวา่เราอยากเป็นอยู ่ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข ์ผูใ้ดจะปลงเราผูอ้ยากเป็นอยู ่ไม่
อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข ์เสียจากชีวติ ขอ้นั้นไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา อน่ึง เราพึงปลงคนอ่ืน
ผูอ้ยากเป็นอยู ่ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข ์เสียจากชีวิต ขอ้นั้นก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแมข้องคน
อ่ืน ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นท่ีรัก ท่ีชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั้น ก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแมข้องผูอ่ื้น ธรรม
ขอ้ใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ่ื้นไวด้ว้ยธรรมขอ้นั้นอยา่งไร? อริยสาวก
นั้นพิจารณาเห็นดังนั้ นแล้ว ตนเองย่อมงดเวน้จากปาณาติบาตด้วย ชักชวนผูอ่ื้นเพื่องดเวน้จาก
ปาณาติบาตดว้ยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้ปาณาติบาตดว้ย กายสมาจารของอริยสาวกนั้น 
ยอ่มบริสุทธ์ิโดยส่วนสามอยา่งน้ี คนชอบเบียดเบียน หรือ ฆ่าสัตวท์  าให้อายุสั้น พระผูมี้พระภาคจึง
ไดต้รัส ดงัน้ี วา่  

“ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูม้กัท า
ชีวติสัตวใ์หต้กล่วง เป็นคนเห้ียมโหด มีมือเป้ือนเลือด หมกมุ่นในการประหตัประหาร 
ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตวมี์ชีวิตเขาตายไป จะเขา้ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรม
นั้น อนัเขาให้พร่ังพร้อม สมาทานไวอ้ยา่งน้ี หากตายไป ไม่เขา้ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ท่ีใด ๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุสั้ น ดูกรมาณพ
ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายสุั้นน้ี คือ เป็นผูม้กัท าชีวิตสัตวใ์หต้กล่วง เป็นคนเห้ียมโหด มี
มือเป้ือนเลือดหมกมุ่นในการประหตัประหารไม่เอน็ดูในเหล่าสัตวมี์ชีวิตฯ”๙๖ 

  
๑.๒.๒) ความเมตตตา คือ คนไม่ชอบเบียดเบียน หรือ ไม่ฆ่าสัตวท์  าให้อายุ

ยืน ดูกรมาณพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแลว้ เป็นผูเ้วน้
ขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาสตราได ้มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ดว้ยความเก้ือกูล
ในสรรพสัตว์ และภูตอยู่ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้นอนัเขาให้พร่ังพร้อม 
สมาทานไวอ้ยา่งน้ี หากตายไป ไดเ้ขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์ ถา้มาเป็นมนุษยเ์กิด ณ ท่ีใด ๆ ในภายหลงั จะ
เป็นคนมีอายุยืน ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไป เพื่อมีอายุยืนน้ี คือ ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผูเ้วน้ขาดจาก

                                                 
๙๖ม.อุ. ๑๔/๕๘๒/๒๘๘.  



  
 

๑๐๑ 

ปาณาติบาต วางอาชญาวางศาสตราได ้มีความละอาย ถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ดว้ยความเก้ือกูลในสรรพ
สัตว ์และภูตอยู ่ฯ นอกจากไม่เบียดเบียน หรือ ไม่ฆ่าแลว้ยงัแผเ่ตตาเอ้ืออาทรต่อสรรพสัตว ์ 

๑.๒.๓) ในกรณียเมตสูตร ขุททกปาฐะ กล่าวถึง ความเสมอภาคของชีวิตทั้ง
มวลไวช้ัดเจนว่า กุลบุตรผู ้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาจะตรัสรู้ บทอันสงบแล้วอยู่พึงบ าเพ็ญ
ไตรสิกขาพึงแผไ่มตรีจิตในสัตวท์ั้งหลายวา่ ขอสัตวท์ั้งปวงจงเป็นผูมี้สุขมีความเกษมมีตนถึงความสุข
เถิด สัตวมี์ชีวติเหล่าใดเหล่าหน่ึงมีอยู ่เป็นผูส้ะดุง้หรือเป็นผูม้ ัน่คง ผอม หรือ ผี และสัตวเ์หล่าใดมีกาบ
ยาว หรือ ใหญ่ ปานกลาง หรือ สั้น ท่ีเราเห็นแลว้ หรือ มิไดเ้ห็นอยูใ่นท่ีไกล หรือ ท่ีใกล ้ท่ีเกิดแลว้ หรือ 
แสวงหาท่ีเกิด ขอสัตวท์ั้ งหมดนั้นจงเป็นผูมี้ตนถึงความสุขเถิด สัตวอ่ื์นไม่พึงข่มขู่สัตวอ่ื์น ไม่พึงดู
หม่ินอะไรเขาในท่ีไหน ๆ ไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กนัและกนัเพราะความกร้ิวโกรธ เพราะความเคียด
แค้น มารดาถนอมบุตรคนเดียวผูเ้กิดในตน แม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ ฉันใด กุลบุตรผูฉ้ลาดใน
ประโยชน์ พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตวท์ั้งปวง แมฉ้นันั้น ก็กุลบุตรนั้น พึงเจริญเมตตา
มีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งส้ิน ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองต ่า เบ้ืองขวาง ไม่คบัแคบไม่มีเวร ไม่มีศตัรู 
กุลบุตรผูเ้จริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดี เดินอยู่ก็ดี นั่งอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี พึงเป็นผูป้ราศจากความง่วงเหงา
เพียงใด ก็พึงตั้งสติน้ีไวเ้พียงนั้น บณัฑิตทั้งหลายวา่ วหิารธรรมน้ีวา่ เป็นพรหมวิหารในธรรมวินยัของ
พระอริยเจา้น้ี กุลบุตรผูเ้จริญเมตตาไม่เขา้ไปอาศยัทิฐิ เป็นผูมี้ศีล ถึงพร้อมดว้ยทศันะ ก าจดัความยินดี
ในกามทั้งหลายออกไดแ้ลว้ ยอ่มไม่ถึงความนอนในครรภอี์กโดยแทแ้ล ฯ๙๗ 

แมใ้นสมยัพุทธกาล องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีไดท้รงบ าเพ็ญเพียรอยูใ่น
ป่า เพื่อเสาะแสวงหาวิมุติหลุดพน้ พระองค์ทรงเล็งเห็นโทษของการประทุษร้าย ไม่สรรเสริญการ
พรากทั้งชีวิตมนุษย ์และสัตว ์ทรงเห็นการเผื่อแผ่เมตตาธรรมคือ ส่ิงท่ีจะน้อมน ามาซ่ึงความสุขใน
โลกทั้งสองคือ ทั้งโลกน้ี และโลกหน้า หากไม่เข่นฆ่าประทุษร้าย ให้ความอนุเคราะห์ด้วยความ
เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลในสรรพสัตว ์และภูตอยู ่เขาตายไป จะเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์  

๑.๓) แนวความคิดเร่ืองความกรุณา (compassion) ท่ีปรารถนาจะให้สัตวท์ั้งหลาย
พน้จากความทุกข ์ดงัท่ี ประเวศ กล่าวไวใ้นหนงัสือพุทธศาสนากบัส่ิงแวดลอ้มวา่  

“คร้ังหน่ึง เม่ือพระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กกลุ่ม
หน่ึงก าลงัไล่ตีงู จึงทรงห้ามว่า สัตวท์ั้งหลายปรารถนาความสุขกนัทั้งนั้น ผูป้รารถนาสุขแก่ตน แต่
เบียดเบียนสัตวอ่ื์น เขาตายไปแลว้ยอ่มไม่ไดรั้บความสุข”๙๘ นอกจากน้ีความกรุณายงัหมายถึง 

                                                 
๙๗ข.ุข.ุ ๒๕/๑๐/๙.  
๙๘ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน, เอกสารประกอบการสอนวิชาพุทธศาสนากับวิ่งแวดล้อม, 

อา้งแลว้, หนา้ ๖๗.  



  
 

๑๐๒ 

๑.๓.๑) ความกรุณา อันหมายถึง ความสงสารคิดช่วยให้ผูอ่ื้นพ้นทุกข ์
ใฝ่ใจในอนัจะปลดเปล้ืองบ าบดัความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว ์กล่าวคือ เป็นลักษณะท่ี
เป็นไปโดยอาการปลดเปล้ืองทุกขแ์ก่คนและสัตวท์ั้งหลาย เป็นหน้าท่ีท่ีไม่น่ิงดูดาย ทนน่ิงอยูไ่ม่ได้
ต่อทุกข์ของคน และสัตวท์ั้งหลาย ผลปรากฏก็คือ การไม่เบียดเบียน ความเห็นภาวะไร้ท่ีพึ่ง สภาพ
น่าอนาถของคนสัตวท์ั้งหลายท่ีถูกทุกขค์รอบง า  

๑.๓.๒) ความกรุณา หมายความรวมถึงว่า เม่ือเห็นสัตวท์ั้ งหลายได้รับ 
ความล าบาก จิตใจของสัปบุรุษ ซ่ึงสัปบุรุษ หรือ สัตบุรุษในความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสน์
คือ คนสงบ คนดี คนมีศีลธรรม คนท่ีประกอบด้วยสัปปุริสธรรม ในความหมายตามพจนานุกรม
พุทธศาสน์ ก็เกิดความหวัน่ไหว น่ิงดูอยูไ่ม่ได ้หรือ อีกนยัหน่ึง มายความวา่ ยอ่มปรารถนาจะช่วยผู ้
ท่ีไดรั้บความล าบากนั้นใหไ้ดรั้บความสุข 

๑.๓.๓) ความกรุณาหมายถึง ธรรมชาติใดย่อมท าให้จิตใจของสัปบุรุษ
ทั้งหลาย หวัน่ไหว อยูน่ิ่งไม่ได ้เม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความล าบาก ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ช่ือวา่ กรุณา กิณาติ 
ปรทุกฺข  หึสติ วนิาเสตีติ ความกรุณา เม่ือวา่โดยสามญัแลว้ มี ๒ อยา่ง คือ กรุณาแท ้และ กรุณาเทียม
ใน ๒ อยา่งน้ี กรุณาแท ้แมว้า่จะมีความสงสาร ต่อสัตวท่ี์ไดรั้บความล าบากอยู ่หรือ จะไดรั้บความ
ล าบากต่อไป ในขา้งหน้าก็ดี ท าการช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความล าบากอยูด่ว้ยประการใด ๆ ก็ดี ความ
เศร้าโศก เดือดร้อน ขุ่นหมองใจก็ดี ไม่มีความแช่มช่ืนผ่องใส ซ่ึงเป็นมหากุศลท่ีเน่ืองมาจาก กรุณา
เจตสิกคือธรรมชาติท่ีมีความสงสารต่อทุกขิตสัตว ์คือ ผูท่ี้ก  าลงัไดรั้บความล าบากอยู ่หรือ จะไดรั้บ
ความล าบาก ในกาลขา้งหนา้ อนัเป็นกรุณาอปัปมญัญาแท ้ส าหรับกรุณาเทียมนั้น เม่ือมีความสงสาร
ต่อสัตวท่ี์ไดรั้บความ ล าบากอยู ่หรือ จะไดรั้บความล าบากต่อไปในขา้งหน้าก็ดี ช่วยเหลือผูท่ี้ก าลงั
ไดรั้บความล าบากอยูก่็ดี กลบัมีความ เศร้าโศก เดือดร้อน ขุ่นมวั อยู่ดว้ย อานิสงส์ของกรุณาก็เป็น
เช่นเดียวกับ เมตตา กรุณา มีลักษณะท่ี กาย วาจา ใจ เป็นไปในอนัท่ีจะบ าบัดทุกข์ของผูอ่ื้นให้
ปราศจากไปมีการอดกลั้นน่ิงดูดายอยูไ่ม่ไดต่้อทุกข ์ของผูอ่ื้นและอยากช่วย มีการไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 
เป็นอาการ ปรากฏแก่ผูท่ี้ท  าการพิจารณากรุณา มีการพิจารณาเห็นบุคคลท่ีตกอยูใ่นความทุกข์ไร้ท่ี
พึ่ง เป็นเหตุใกลมี้ความสงบลงแห่งโทสะในอนัท่ีจะเบียดเบียนสัตว ์เป็นความสมบูรณ์แห่งกรุณา
และการเกิดข้ึนแห่งความเศร้าโศก เป็นความเสียหายแก่กรุณาความเสียใจท่ีเน่ืองดว้ยกามคุณอารมณ์ 
เป็น ศตัรูใกลข้องกรุณามีความเบียดเบียนสัตวเ์ป็นศตัรูไกล๙๙   

๑.๓.๔) มหากรุณาธารณี คือ บทสวด (ธารณี) ท่ีส าคญัในพระพุทธศาสนา

                                                 
๙๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี 

๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๘๐.  



  
 

๑๐๓ 

มหายาน เป็นธารณีประจ าองค์พระอวโลกิเตศวร ปางพนัหัตถ์พนัเนตร มีตน้ก าเนิดจากพระสูตร
มหายานภาษาสันสกฤตของอินเดีย พระภควธรรมเถระชาวอินเดียน าเขา้ไปแปลในประเทศจีนสมยั
ราชวงศ์ถงั และมีฉบบัแปลเป็นภาษาทิเบตดว้ย มหากรุณาธารณีเป็นมนตร์อนัเกิดจากความเมตตา
กรุณาอนัยิ่งใหญ่ของพระอวโลกิเตศวร ท่ีมีต่อสรรพสัตวท่ี์ตกทุกขใ์นโลก ในคมัภีร์กล่าววา่ธารณีน้ี
มีช่ือต่าง ๆ กนั เช่น มหาไวปุลยสัมปุรณธารณี, อกิญจนมหากรุณาธารณี อายุวฒันธารณี วิกรม
อุตตรภูมิธารณี มโนมยัอิศวรธารณี เป็นตน้ อกัษรหน่ึงตวัและประโยคหน่ึงในบทธารณีมนตร์น้ี 
ลว้นขยายเป็นอรรถธรรม อนัจะน าเขา้ถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ ในการศึกษาพระไตรปิฎก พบ
ความกรุณาปรารถนาให้สัตวพ์น้จากทุกข์ดงัเช่น เม่ือพระเจา้พิมพิสารทรงนบัถือพระพุทธศาสนา
แลว้ ไดถ้วายป่าไผท่ี่เรียกวา่ป่าเวฬุวนั แด่พระพุทธเจา้และคณะสงฆ ์ส่วนความเมตตากรุณาสัตวน์ั้น
จะเห็นไดจ้ากการท่ีพระเจา้อโศก๑๐๐ ทรงประสบทุกขจ์ากสงครามหนัเขา้หาธรรมะสั่งห้ามไม่ให้ฆ่า
ชีวิตเพื่อบูชายญั และทรงให้ปลูกตน้ไมไ้วรั้กษามนุษยแ์ละสัตว ์ให้ตดัถนน ขุดบ่อน ้ าเพื่อให้มนุษย์
และสัตวไ์ดบ้ริโภค 

แนวคิดของพระพุทธศาสนา ท่ีมีต่อการดูแลส่ิงแวดล้อมนั้น พบว่า ทรง
เตือนมิใหม้นุษยท์  าลายชีวิตอ่ืน ๆ ซ่ึงหมายรวมถึงมนุษย ์สัตวแ์ละพืช ทั้งน้ีมนุษยค์วรปฏิบติัต่อสัตว์
และพืชฉันทมิ์ตร ให้มีความเมตตาต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ควรจะท าลายซ่ึงกนัและกนั เพราะต่างก็เป็น
เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ภายใตก้ฎไตรลกัษณ์ หลักปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งแห่งธรรมชาติ
ดว้ยกนัทั้งนั้น ทุกชีวิต ก็ลว้นแต่รักสุขเกลียดทุกข ์ไม่ชอบความคบัแคน้ทุกขท์รมานใจ และก็ด ารง
อยูไ่ด ้ดว้ยความสัมพนัธ์ หรืออาศยักนั หากมนุษยท์  าลายหรือเบียดเบียนส่ิงแวดลอ้ม ในท่ีสุดมนุษย์
ก็ไม่สามารถด ารงชีวติอยูไ่ด้๑๐๑ 

ความเมตตากรุณา เป็นความปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้จากความทุกขย์ากและ
ปรารถนาจะให้ผูอ่ื้นเป็นสุข ซ่ึงแผ่ปกคลุมไปถึงสรรพชีวิตทั้งในเมืองและในป่า จิตเช่นน้ียอ่มเป็น

                                                 
๑๐๐ส. ศิวลกัษ์, อโสกาวทาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัเคล็ดไทย, ๒๕๓๕), หน้า ๒๔๐-

๒๔๒. 
๑๐๑ผศ.เส ริมศิ ริ  อัครพุ ฒิพัน ธ์ , “พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติ ส่ิ งแวดล้อม : 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งศีลห้ากบัการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ”, ในพระพุทธศาสนากบัการแก้ปัญหา
วิกฤติการณ์ของโลก, รวบรวมและจดัพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รวม
บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เน่ืองในวนัวิสาขบูชา วนั
ส าคญัของโลก วนัท่ี ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ๒๑ เซ็นจูร่ี จ  ากดั, 
๒๕๕๒), หนา้ ๓๒๗.   



  
 

๑๐๔ 

อานิสงส์ไปถึงป่าไมแ้ละสัตวป่์า ท่ีจะไดรั้บความสุขและพน้ไปจากความทุกขย์ากไปดว้ย 
๑.๔) แนวความคิดเร่ืองมตัตญัญุตา การศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกหลายแห่งพบ

ค าว่า มตัตญัญุตา ซ่ึงแปลว่า ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ รู้จกัพอดี หมายความว่า จะท าอะไร จะพูด
อะไร จะคิดอะไร ก็ให้รู้จกัประมาณ พอดี พองาม ไม่มาก ไมน้้อย ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่ตึง ไม่หย่อน 
ไม่อ่อนปวกเปียก ไม่แข็งกร้าว ไม่เกิดโทษแก่ใคร ๆ มีแต่เกิดประโยชน์แก่บุคคลทัว่ไป ในกาลทุก
เม่ือ ดงัธรรมสุภาษิต ท่ีวา่ มตัตญัญุตา สทา สาธุ ความรู้จกัประมาณส าเร็จประโยชน์ในการทุกเม่ือ 
ในวินัยปิฎกมหาวิภังค์ได้อธิบายถึงความรู้จักประมาณไวใ้นเชิงจริยธรรมข้อห้ามเม่ืออยู่กับ
ส่ิงแวดล้อมว่า ในการสัมพนัธ์กับป่าของพระสงฆ์ หรือ ชาวพุทธนั้น พระพุทธเจา้ทรงให้แนว
ปฏิบติัไวช้ดัเจนวา่ จะปฏิบติักบัป่าอยา่งไร อะไรปฏิบติัได ้อะไรปฏิบติัไม่ได ้โดยเฉพาะพระสงฆ์
แลว้ ทรงก าหนดกฎเกณฑ์ไวแ้น่นอนตายตวัมากมาย กล่าว คือ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ค า
สอนของพระอุปัชฌาย ์ซ่ึงพร ่ าสอนแก่ผูบ้วชในวนัแรก ท่ีเรียกวา่ ปัจจยัจ าเป็นพื้นฐาน ๔ วา่ จงเท่ียว
บิณฑบาต นุ่งห่มผา้บงัสุกุล อยู่ตามโคนไม ้ฉันยาดองดว้ยน ้ ามูตรเน่า กล่าวคือ ส่งเสริมให้มนุษย์
รู้จกัใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติบา้งหากจ าเป็นตอ้งใช ้แต่ตอ้งใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็นจริง ๆ ไม่ฟุ่มเฟือยแบบ
ไม่รู้จกัประมาณ หรือ ในลกัษณะการท าลายส่ิงแวดลอ้มให้เสียหาย บรรพชาอาศยัโภชนะ คือ ค า
ขา้วอนัหาไดด้ว้ยก าลงัปลีแขง้ เธอพึงท าอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิต อดิเรก ลาภ คือ ภตัถวายสงฆ ์
ภตัเฉพาะสงฆ ์การนิมนต ์ภตัถวายตามสลากภตัถวายในปักษ ์ภตัถวายในวนัอุโบสถ ภตัถวายในวนั
ปาฏิโมกข์ บรรพชาอาศยับงัสุกุลจีวร เธอพึงท าอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ ผา้
เปลือกไม ้ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ขนสัตว ์ผา้ป่าน ผา้เจือกนั (เช่นผา้ดา้ยแกมไหม) บรรพชา อาศยัโคนไม้
เป็นเสนาสนะ เธอพึงท าอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ วิหารเรือนมุงแถบเดียวเรือน
ชั้นเรือนโลน้ถ ้า บรรพชาอาศยัมูตรเน่าเป็นยา เธอพึงท าอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิตอดิเรกลาภ คือ 
เนยใส เนยขน้ น ้ามนั น ้าผึ้ง น ้าออ้ย ฉะนั้น ท่านจึงจ ากดัความรู้จกัประมาณไว ้๓ ประการ คือ  

๑.๔.๑) รู้จกัประมาณในการแสวงหาเคร่ืองเล้ียงชีวิตแต่โดยทางท่ีชอบ
ธรรม มีกสิกรรม เป็นตน้ ตามควรแก่ฐานะภาวะของตน  

๑.๔.๒) รู้จกัประมาณในการรับ คือ รับแต่ส่ิงท่ีดีไม่มีโทษตามกฎหมาย 
เช่น ไม่ใช่ของโจร ไม่ใช่ของหนีภาษี เป็นตน้ ถา้เป็นพระเณร ก็ไม่รับของผิดพระพุทธบญัญติั เช่น 
เงินทอง เป็นตน้ รับแต่ปัจจยัท่ีสมควรแก่สมณะบริโภค  

๑.๔.๓) รู้จกัประมาณในการบริโภค คือ พิจารณาเสียก่อน เวน้ส่ิงท่ีมีโทษ 
บริโภคใชส้อยแต่ส่ิงท่ีมีประโยชน์ แมส่ิ้งท่ีมีประโยชน์นั้นก็บริโภคแต่พอควรแก่ความตอ้งการของ
ร่างกายใหพ้อดีกบัฐานะและ ภาวะ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เบียดเบียน 

ในอีกความหมายหน่ึงของมตัตญัญุตา คือ ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ ค าว่า



  
 

๑๐๕ 

ประมาณ หมายถึง รู้จกัความพอดี ไม่มากเกินไป และไม่นอ้ยเกินไป ตามปกตินิสัยของคนเราจะเอา
อะไรสักอยา่งจะเกินความพอดีอยูเ่สมอ การกินอะไรท่ีเกินความพอดีนั้น เม่ือธาตุไฟยอ่ยอาหารไม่
ทนั เกิดทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ แทนท่ีจะเป็นคุณ แต่กลายเป็นโทษไป ความไม่รู้จกัประมาณยงัมีมาก เช่น 
เอาอะไรไม่มีประมาณ เห็นอะไรเป็นของแจกฟรี อย่างไรก็กอบโกยให้ได้มากท่ีสุด คนอ่ืนจะได้
หรือไม่ไดไ้ม่ส าคญั ขอให้เราไดเ้อาอยา่งเต็มท่ีก็แลว้กนั ในสถานท่ีบางแห่ง วดับางวดั มือใครยาว
สาวไดส้าวเอา คนเราชอบท าอะไรเกินความพอดี เช่น ซ้ือส่ิงของก็เกินความพอดี ไม่จ  าเป็นจะตอ้ง
ซ้ือมากองไวท่ี้บา้น จนเกินความจ าเป็น หรือ การตกแต่งบา้นก็ตกแต่งเกินความพอดี จึงกลายเป็นผู ้
ไม่รู้จกัประมาณ ถา้อะไรเกินความพอดี ส่ิงนั้นไม่ดี เช่น พูดอะไรเกินความพอดี บ่นใหใ้ครต่อใครก็
บ่นเกินความพอดี จึงท าใหค้นอ่ืนเกิดความร าคาญใจ และเกิดความเบ่ือหน่ายในคนข้ีบ่นได ้และยงัมี
คนพูดอยู่ว่า พระเทศน์นานก็ยงับ่นว่าเกินความพอดีไป ไม่มีใครอยากจะไปนั่งฟัง ในขณะมีธุระ
รีบด่วนอยากจะไป แต่พระเทศน์ไม่หยุด ก็มีปัญหาไดเ้หมือนกนั ฉะนั้น จงฝึกตวัเองให้รู้จกัในค าวา่
พอดี และท าตวัใหเ้ป็นผูมี้ความพอดี เรียกวา่ มชัฌิมา เช่น ท าอาหาร ถา้ใส่เคร่ืองปรุงดว้ยความพอดี 
อาหารนั้นก็จะมีความอร่อย การพูดอะไรมีความพอดีพร้อมดว้ยเหตุผล ก็จะท าให้คนมีความสนใจ 
ท าอะไรอะไรถ้าท าให้มีความพอดี ส่ิงนั้นจะมีประโยชน์มากทีเดียว แมแ้ต่คู่สามีภรรยา ก็ให้รู้จกั
ความพอดี ถา้เกินความพอดีเม่ือไร ก็จะเกิดไฟแผดเผาหวัใจ และเป็นภยัในครอบครัวนั้น ๆ ดงัเห็น
กนัในท่ีทัว่ไป จะท าอะไร จะพูดอะไร จะเอาอะไร ให้อยู่ในความพอดี ให้รู้จกัประมาณตามความ
เหมาะสม ไม่ท าอะไรเกินตวั ให้รู้จกัก าลงัของตวัเอง ถา้เกินตวัเม่ือไร จะกลายเป็นโทษเป็นภยัแก่
ตวัเอง ฉะนั้น ผูป้ฏิบติัตอ้งฝึกตนเองอยู่บ่อย ๆ เรียกว่า ตนเตือนตนด้วยตนเอง ให้เตือนตนอยา่งมี
ความต่อเน่ืองกนั ให้ใจเกิดความส านึกไดใ้นส่ิงนั้น ๆ อยูเ่สมอ ใจก็จะเกิดความรู้จริงในส่ิงนั้นใจนั้น
ก็จะวางจะละในส่ิงท่ีเคยหลงผดิน้ีได ้

การไม่ด้ินรนไขวค่วา้หาปัจจยัส่ีมาสนองความตอ้งการของตนเองจนมาก
เกินความพอดีนั้น เป็นเคร่ืองหยุดย ั้งการกระทบรบกวนบุคคลอ่ืนโดยรอบ ๆ เป็นเคร่ืองหยุดย ั้งชัง่ใจ
ไม่ให้ไปเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งได ้ซ่ึงจะเป็นอานิสงส์ปกคลุมไป
ถึงป่าไมแ้ละสัตวป่์าท่ีอยูบ่ริเวณรอบ ๆ ตวัเราอีกทางหน่ึงดว้ย 

๑.๕) แนวความคิดเร่ืองความกตญัญูกตเวที คือ ความเป็นผูรู้้อุปการะท่ีท่านท าแลว้
และตอบแทน จะเป็นการตอบแทนส่ิงท่ีมีชีวิตคือ ตน้ไมแ้ละสัตวป่์า หรือจะเป็นการตอบแทนคุณ
บุคคลผูใ้ห้ความอุปการะช่วยเหลือและตอบแทนแก่สถานท่ี ท่ีให้พกัอาศยัก็ได้ แยกออกเป็น ๒ 
ส่วนคือ กตญัญูรู้คุณท่าน และกตเวทีตอบแทน หรือ สนองคุณท่าน ความกตญัญูกตเวทีว่าโดย
ขอบเขต แยกไดเ้ป็น ๒ ระดบั คือ 

๑.๕.๑) กตญัญูกตเวทีต่อบุคคลผูมี้คุณความดี หรือ อุปการะต่อตนเป็น



  
 

๑๐๖ 

ส่วนตวั อยา่งหน่ึง 
๑.๕.๒) กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผูไ้ด้บ  าเพ็ญคุณประโยชน์ หรือ มีคุณ

ความดีเก้ือกูลแก่ส่วนรวม เช่น ท่ีพระเจา้ปเสนทิโกศลทรงแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อพระพุทธเจา้
โดยฐานะท่ีไดท้รงประกาศธรรมยงัหมู่ชนใหต้ั้งอยูใ่นกุศลกลัยาณธรรม เป็นตน้ อยา่งหน่ึง  

ความกตญัญูกตเวที ในความหมายของผูรู้้อุปการะท่ีเขาท าแลว้ และตอบ
แทน ผูรู้้จกัคุณค่าแห่งการกระท าดีของผูอ่ื้น และแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น (one who is grateful 
and repays the done favor ; grateful person) ความกตัญญู รู้คุณท่านในบริบทของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ยอ่มหมายถึง การรู้จกัตอบแทนบุญคุณทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในแผน่ดิน และ
ท่ีไดใ้ห้คุณค่าแห่งชีวิตมนุษย ์ป่าไม ้และสัตว ์ไม่ว่าจะเป็นการกตญัญูรู้คุณต่อผืนแผ่นดิน กตญัญู
รู้คุณต่อสายน ้ าท่ีให้ชีวิต กตญัญูรู้คุณต่อตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงา ให้ยา และอาหาร ให้ไมไ้ปท าบา้นพกั
อาศัย มนุษย์ไม่ควรไปท าลายป่าไม้ท่ีได้ให้ร่มเงา ดังความในพระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๖ พระ
สุตตนัตปิฎกเล่มท่ี ๑๘ ขทุทกนิกาย เปตวตัถุ ไดบ้นัทึกไวว้า่   

“บุคคลอาศยันัง่นอนท่ีร่มเงาของตน้ไมใ้ด ไม่ควรหกัรานก่ิงของตน้ไมน้ั้น 
เพราะการประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทราม”๑๐๒   

ขอ้ความในพระไตรปิฎกน้ีมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดของป่าชุมชน
ในประเทศไทย ดงังานเขียนและงานวจิยัหลายเร่ืองท่ีเห็นวา่วดัมีส่วนส าคญัในการดูแลตน้ไม ้เพราะ
วถีิของชุมชนของหมู่บา้นในบริเวณรอบ ๆ วดั เป็นวิถีชีวติของประชาชนท่ีเป็นพุทธศาสนิกชน เป็น
ชุมชนท่ีไดรั้บการบ่มเพาะพระธรรมค าสอนขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ตลอดมาจากอดีต จนถึง
ในปัจจุบนั ชาวชุมชนยึดถือพระธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองขดัเกลาจิตใจจาก
การเทศนาสั่งสอนจากพระสงฆ ์ ซ่ึงพระสงฆ์ในวดัเป็นท่ีเคารพเช่ือถือศรัทธาของราษฎรในชุมชน
มาโดยตลอด จากสมยัก่อนท่ีมีหลวงพ่อ เกจิอาจารยช่ื์อดงัท่ีมีวตัรปฏิบติัเคร่งครัด เป็นพระป่าสาย
ธุดงควตัร ท่านไดเ้ผยแผพ่ระธรรมค าสอนและความแจ่มแจง้จากการหยัง่รู้ของท่านสั่งสอนราษฎร
รุ่นปู่รุ่นยา่ท่ีเป็นบรรพบุรุษของชุมชนรุ่นน้ีมาก่อน และไดสื้บทอดยึดถือปฏิบติัตามจารีตประเพณี
ต่อ ๆ กันมา ทั้ งในด้านการอนุรักษ์ดูแลโบราณสถาน โบราณวตัถุ ตลอดจนการเอาใจใส่ดูแล
อนุรักษผ์ืนป่า ชุมชน และฝูงสัตวป่์า ให้อยูร่อดปลอดภยัปราศจากการถูกรุกรานของศตัรูภายนอก 
และศตัรูภายใน คือ คนในหมู่บา้น ก็ไม่ไดเ้ห็นผดิคิดร้ายต่อทรัพยากรธรรมชาติ   

ดว้ยความศรัทธาเช่ือมัน่ในพระธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา เช่ือมัน่ใน
คุณธรรม เช่ือมัน่ในหลกัการท าความดี เช่ือมัน่ในการท าดีย่อมได้ดี ท าชั่วย่อมได้ชั่ว ไม่หลงผิด

                                                 
๑๐๒ข.ุเปต. ๒๖/๑๐๖/๑๕๐. 



  
 

๑๐๗ 

คิดร้ายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ตดัฟันก่ิงไม ้ให้ความเมตตาต่อสัตวป่์า เพราะการตดัฟันตน้ไม ้
และการท าร้ายฝูงลิงนั้นยอ่มไม่แตกต่างจากการท าร้ายหมู่มิตร ดงัท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระไตรปิฎกดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

ความสัมพนัธ์ของคนกบัป่าในเชิงคุณค่าแบบ “กตญัญู” ในเปตวตัถุ ว่าด้วยบุพ
กรรมขององักุรเปรต กล่าวถึง พราหมณ์พ่อคา้คนหน่ึง เห็นของทิพยอ์อกจากมือรุกขเทวดาจึงเกิด
ความโลภข้ึน ไดบ้อกแก่องักุรพาณิชโพธิสัตวว์า่ เราทั้งหลายเท่ียวหาทรัพย ์ไปสู่แควน้กมัโพชเพื่อ
ประโยชน์ส่ิงใด เทพบุตรน้ีเป็นผูใ้ห้ส่ิงท่ีเราอยากได้นั้ น พวกเราจกัน าเทพบุตรน้ีไปหรือจกัจบั
เทพบุตรน้ี ข่มข่ีเอาดว้ยการวิงวอน หรือ อุม้ใส่ยานรีบน าไปสู่ทวารนครโดยเร็ว องักุรพาณิชเม่ือจะ
หา้มพราหมณ์พอ่คา้นั้น จึงไดก้ล่าวคาถาความวา่  

“บุคคลอาศยันั่งนอนท่ีร่มเงาของตน้ไมใ้ด ไม่ควรหักรานก่ิงของตน้ไมน้ั้น
เพราะการประทุษร้ายมิตรเป็นความเลวทราม”  

พราหมณ์พอ่คา้กล่าววา่  
“บุคคลอาศยันัง่นอนท่ีร่มเงาของตน้ไมใ้ดพึงตดัแมล้ าตน้ของตน้ไมน้ั้นไดถ้า้

มีความตอ้งการเช่นนั้น”  
องักุรพาณิชกล่าววา่  
“บุคคลอาศยันัง่นอนท่ีร่มเงาของตน้ไมใ้ด ไม่พึงท าลายแมแ้ต่ใบของตน้ไม้

นั้น เพราะการประทุษร้ายมิตรเป็นความเลวทราม”  
พราหมณ์พอ่คา้กล่าววา่  
“บุคคลอาศยันั่งนอนท่ีร่มเงาของตน้ไมเ้หล่าใดพึงถอนตน้ไมน้ั้นพร้อมทั้ง

รากไดถ้า้พึงประสงคเ์ช่นนั้น”  
องักุรพาณิชกล่าววา่  
“ก็บุรุษพึงพกัอยูใ่นเรือนของบุคคลใดตลอดราตรีหน่ึง หรือ พึงไดข้า้วน ้ า ใน

ท่ีใด ไม่ควรคิดชัว่ต่อบุคคลนั้นแมด้ว้ยใจความเป็นผูก้ตญัญู สัปบุรุษสรรเสริญ บุคคล
พึงพกัอาศยัในเรือนของบุคคลใดแมเ้พียงคืนหน่ึง พึงไดรั้บบ ารุงดว้ยขา้ว และน ้ า ก็ไม่
พึงคิดชั่วต่อบุคคลนั้นแมด้ว้ยใจ บุคคลผูมี้มืออนัไม่เบียดเบียน ย่อมแผดเผาบุคคลผู ้
ประทุษร้ายมิตร ผูใ้ดท าความดีไวก่้อน ในภายหลงัเบียดเบียนดว้ยความชัว่ผูน้ั้นช่ือวา่
เป็นคนอกตญัญูยอ่มไม่พบเห็นความเจริญทั้งหลาย”๑๐๓ 

 

                                                 
๑๐๓ข.ุเปต. ๒๖/๑๐๖/๑๕๐-๑๕๑.  



  
 

๑๐๘ 

จากขอ้ความในพระไตรปิฎกน้ี เป็นลกัษณะของความกตญัญูท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนกุศลต่อพ่อแม่ ปู่ย่าญาติมิตรผู ้
ล่วงลบัไปแลว้ เพื่อร าลึกถึงคุณความดีของท่าน ท่ีไดเ้ล้ียงดูเรามา เป็นผูท่ี้มีพระคุณต่อเราในอดีต ใน
การท าบุญน้ีมีการบูชาตน้ไมแ้ละส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไปดว้ย เช่น การบูชาตน้ไม ้บูชาท าขวญัขา้ว ท าบุญ
ลานขา้ว การกรวดน ้ าแลว้น าน ้ าไปรดท่ีโคนตน้ไม ้แสดงให้เห็นถึงจิตส านึกด้านความกตญัญูต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่งผลต่อการอนุรักษแ์บบภูมิปัญญาพื้นบา้นโดยทางออ้ม 

๑.๖) แนวความคิดเร่ืองปัญญา ปัญญาซ่ึงแปลวา่ ความรู้ทัว่ คือรู้ทัว่ถึงเหตุถึงผล รู้
อย่างชัดเจน รู้เร่ืองบาปบุญคุณโทษ รู้ส่ิงท่ีควรท าควรเวน้ เป็นตน้ เป็นธรรมท่ีคอยก ากบัศรัทธา 
เพื่อให้เช่ือประกอบดว้ยเหตุผล ไม่ให้หลงเช่ืออยา่งงมงาย ปัญญา ท าให้เกิดได ้๓ วิธี คือ โดยการ
สดบัตรับฟัง การศึกษาเล่าเรียน (สุตมยปัญญา) โดยการคิดคน้ การตรึกตรอง (จินตามยปัญญา) โดย
การอบรมจิต การเจริญภาวนา (ภาวนามยปัญญา) ปัญญา ท่ีเป็นระดบั อธิปัญญา คือ ปัญญาอย่างสูง 
จดัเป็นสิกขาขอ้หน่ึงใน สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา คือ อธิศีล อธิสมาธิ อธิปัญญา ในบริบทน้ีซ่ึงหมายถึง 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีราษฎรในชุมชนน ามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม ความ
เช่ือถือศรัทธาต่อพระธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาของชุมชน และของประชาชนในอ าเภอ
สุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นความรู้จกักตญัญูรู้คุณต่อตน้ไมข้องชุมชน ความมีเมตตากรูณาต่อสัตว์
คือฝูงลิงแสม และราษฎรในชุมชนวดับา้นกู่พระโกนาทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะราษฎร ๔ กลุ่มหลกัท่ีตั้ง
ไวเ้ป็นสมมุติฐาน มีความรู้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย โดยยึดหลกัมตัตญัญุตาธรรม คือ ไม่โลภ
มากท่ีจะบุกรุกตดัตน้ไมม้าเป็นของตน ไม่ลกัลอบยิงสัตวป่์ามาเป็นอาหาร และไม่ลกัลอบส่งไปขาย 
โดยยึดมัน่ในพระธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จึงคาดว่าน่าจะท าให้ป่าไม ้และ
สัตวป่์า ในบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนาเหลือรอดปลอดภยัมาได ้จนถึงปัจจุบนัน้ี 

เป้าหมายท่ีส าคญัของพระพุทธศาสนา มุ่งสอนให้ชาวโลกเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ถึง 
“ธรรมชาติ” ของสรรพส่ิง หรือ เขา้ถึงธรรมอนัเป็นความจริงของโลก ทั้งโลกธรรมชาติ และโลก
มนุษย ์มุ่งสอนใหม้นุษยพ์ฒันาความเขา้ใจจนสามารถหยัง่รู้ถึงความเช่ือมโยงของระบบธรรมชาติท่ี
อิงอาศยักนัอยูเ่ป็นธมัมิกสังคมและเห็นดว้ย “ตาใน” ถึงโลกซ่ึงมิใช่ท่ีมีเพียงเท่าท่ี “ตาเน้ือ” มองเห็น 
หรือ เป็นโลกทางวตัถุเพียงอยา่งเดียวหากแต่ยงัมีโลกแห่งระบบความสัมพนัธ์ตามกฎอีกหลายกฎท่ี
พระพุทธองคท์รงแสดงไว ้เพราะความเมตตาพระมหากรุณาต่อมวลมนุษยน่ี์เอง เราก็ควรจะใชจิ้ต
เขา้ถึงและมองดู หรือ ใชปั้ญญาหยัง่รู้ 

นั่นคือ การใช้แนวศีลห้ามาเป็นแนวในการศึกษาปฏิบติั เพื่อกูว้ิกฤติหายนะของ
โลก ถึงเวลาแลว้หรือยงัท่ีจะกลา้หาญ ทวนกระแสโลก แต่ไม่ทวนกระแสธรรมของชาวพุทธ เพื่อ



  
 

๑๐๙ 

ประโยชน์เก้ือกูลมวลมนุษยชาติสรรพสัตวต์ลอดจนธรรมชาติผูมี้พระคุณของเรา๑๐๔ 
ดงันั้น จึงอาจพอจะสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดว้า่ ขอ้ธรรมขา้งตน้เหล่าน้ี 

คือ ธรรมท่ีชุมชนวดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ  และ ชุมชนในหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับ
อิทธิพลจากพระธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ท าใหป่้าไม ้และสัตวป่์า (ฝูงลิงแสม) รอดพน้
จากการถูกล่า และสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้คู่กบัป่าไม ้ป่ายางท่ีอยูบ่ริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา 
และอยู่คู่ชุมชนตลอดมา นั่นคือ หมวดธรรม เร่ือง ความศรัทธา ความเช่ือ หมวดธรรมเร่ืองความ
เมตตา หมวดธรรมเร่ืองความกรุณา หมวดธรรมเร่ืองความมีมตัตญัญุตา หมวดธรรมเร่ืองความ
กตญัญูรู้คุณ และหมวดธรรมเร่ืองปัญญา ดงัจะแสดงเป็นผงัภูมิของกรอบแนวคิดต่อไป 

๒) กรอบแนวคิดจากการศึกษาทบทวนงานวจัิย   
         ส่วนแนวความคิดจากการทบทวนงานศึกษาวิจยันั้น ส่วนใหญ่ เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบั
การอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าของชุมชน ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนักบั ขอ้มูลพื้นฐานดา้น เพศ 
ดา้นสมาชิกในครอบครัว ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการส่ือสาร 
ดา้นกิจกรรมทางศาสนา และดา้นการนบัถือศาสนา ในการอนุรักษ์ป่าไม ้และสัตวป่์า ซ่ึงพอสรุป
เป็นกรอบแนวความคิดได ้ดงัต่อไปน้ี คือ 

๒.๑) กรอบแนวความคิดเร่ืองเพศ 
สมศักดิ์ สมานไทย ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

จดัการป่าชุมชน ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก จากการศึกษาพบว่า เพศ ท าให้การเป็น
สมาชิกกลุ่มในสังคม การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์จากป่า
ชุมชนท่ีต่างกนั ท าใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการป่าชุมชนแตกต่างกนั คือ เพศหญิง 
มีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนนอ้ยกวา่เพศชาย๑๐๕ 

๒.๒) กรอบแนวคิดเร่ืองจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

                                                 
๑๐๔ผศ.เส ริมศิริ อัครพุ ฒิพันธ์ , “พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติ ส่ิงแวดล้อม : 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศีลห้ากับการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ”, ในพระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก, รวบรวมและจดัพิมพโ์ดยมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 
รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เน่ืองในวนัวิสาขบูชา 
วนัส าคญัของโลก วนัท่ี ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒, อา้งแลว้.  

๑๐๕สมศกัด์ิ สมานไทย, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการป่าชุมชน ต าบลแม่ตาว 
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๖, บทคดัยอ่.  



  
 

๑๑๐ 

ชัยวัฒน์ พุ่มพวง ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นบทบาทใน
การป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไมฯ้ อ าเภอพานจงัหวดัเชียงราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย ๔๓.๔๘ ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ท าการสมรส และอยู่ด้วยกัน นับถือศาสนาพุทธ มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย ๔ คน มีจ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย ๓ คน ส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมเกิดในพื้นท่ี 
ไม่ค่อยมีการยา้ยถ่ิน ปัญหาท่ีพบคือ ปัญหาการลกัลอบตดัไม ้ล่าสัตวป่์า เก็บของป่า ปัญหาการเกิด
ไฟป่า ปัญหาการขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ กบั ราษฎร การบุกรุกพื้นท่ีป่า การขาดผูน้ าชุมชน
ดา้นการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไม้๑๐๖ 

๒.๓) กรอบแนวคิดเร่ืองระดับการศึกษา         
นรินทร์ ป่ินสกุล ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง บทบาทของพระสงฆใ์นการอนุรักษท์รัพยากร

ป่าไม้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พระสงฆ์ท่ีมีความสนใจข่าวสาร และความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้ควรเป็นแบบอยา่งในดา้นการเป็นผูน้ าทางดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้๑๐๗  

๒.๔) กรอบแนวคิดเร่ืองอาชีพหลกั 
รักษ์กล้า สถานสุข ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องราษฎรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีโครงการพฒันาห้วยแม่เพรียงตาม
พระราชด าริฯ การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไม้ฯ ได้แก่ อาชีพหลัก ขนาดการถือครองพื้นท่ี และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไมข้องราษฎรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีโครงการฯ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพรอง รายได ้ระยะเวลาท่ี
อาศยัอยูใ่นชุมชน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนแรงงานในครัวเรือน และความรู้ความเขา้ใจ

                                                 
๑๐๖ชัยวฒัน์ พุ่มพวง, “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็นด้านบทบาทในการป้องกันรักษา

ทรัพยากรป่าไม้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพานจังหวัดเชียงราย”, 
วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ ๑๐๑.  

๑๐๗นรินทร์ ป่ินสกุล, “บทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้กรณีศึกษา
ความคิดเห็นของผูน้ าทอ้งถ่ินในมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, บทคดัยอ่.  



  
 

๑๑๑ 

ในเร่ืองกฎหมายป่าไม้๑๐๘  
๒.๕) กรอบแนวคิดเร่ืองรายได้ในครัวเรือน         
อรรครินทร์ เขียวสะอาด ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง สถานภาพทางดา้นเศรษฐกิจ และ

สังคมของชุมชนบ้านห้วยหินลาด ในต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย พบว่า 
ศกัยภาพก าลงัผลิตไม ้และของป่าชุมชนบา้นห้วยหินลาดในแห่งน้ี มีศกัยภาพสูงในดา้นการสนอง
ความต้องการใช้สอย และเพียงพอส าหรับสนองความต้องการด้านของป่า ถึงแม้ว่าป่าชุมชนมี
ศกัยภาพสูง แต่ชุมชนจะตอ้งวางกฎเกณฑ์การใชส้อยไมไ้ม่ให้เกินก าลงัผลิต และควบคุมการเก็บหา
ของป่าให้อยู่ในระดับความเพียงพอในชุมชนเช่นน้ีต่อไป ส าหรับมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชนจากการประเมินมูลค่าออกมาเป็นตวัเงินแลว้ ชุมชนไดมี้การพึ่งพิงป่า และใชป้ระโยชน์จากป่า
ชุมชนเป็นเงินจ านวน ๔๘๓,๖๙๗.๐๐ บาทต่อปี เฉล่ียเท่ากบั ๒๔,๑๘๔.๘๕ บาท ต่อครัวเรือนต่อ
ปี๑๐๙  

๒.๖) กรอบแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วม 
บุญน า เงินวไิล ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการป่า

ชุมชน ถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการป่าชุมชน คือ
ต าแหน่งหนา้ท่ีในชุมชน และการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม๑๑๐  

๒.๗) กรอบแนวคิดเร่ืองการรับทราบข่าวสาร 
นรินทร์  ป่ินสกุล ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง บทบาทของพระสงฆใ์นการอนุรักษท์รัพยากร

ป่าไม้ฯ ผลการศึกษาวิจยัพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเก่ียวกับ บทบาทของพระสงฆ์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อยู่ในระดับปานกลาง พระสงฆ์ท่ีมีอายุจริง และมีความสนใจข่าวสาร
ความรู้ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆ์

                                                 
๑๐๘รักษก์ลา้ สถานสุข, “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร

ป่าไมข้องราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี โครงการพฒันาห้วยแม่เพรียงตามพระราชด าริ ต าบลห้วยแม่
เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี”, วทิยานิพนธ์มหาบัณฑิต, อา้งแลว้, บทคดัยอ่.  

๑๐๙อรรครินทร์ เขียวสะอาด, “สถานภาพทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนบา้นห้วย
หินลาด ในต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย”, ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๖, บทคดัยอ่. 

๑๑๐บุญน า เงินวิไล, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการป่าชุมชนบา้นท่า
ตะคร้อต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ ๙๕ .  



  
 

๑๑๒ 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนพระสงฆ์ท่ีมีอายุพรรษา ระดบัการศึกษาทางโลก ระดบั
การศึกษาทางธรรม ชั้นปีท่ีศึกษา ภูมิล าเนาเดิม ท่ีแตดต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของ
พระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมไ้ม่แตกต่างกนั ดงันั้นพระสงฆ์ท่ีมีอายุและมีความสนใจ
ข่าวสารและความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จึงควรเป็นแบบอย่างในด้านการเป็นผูน้ า
ทางดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้๑๑๑   

๒.๘) กรอบแนวคิดเร่ืองการเข้าร่วมกจิกรรม  
บุญน า เงินวิไล ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการป่า

ชุมชน ถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการป่าชุมชน คือ
ต าแหน่งหนา้ท่ีในชุมชน และการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม๑๑๒ 

๒.๙) กรอบแนวคิดเร่ืองการนับถือศาสนา         
ประสพสุข พันธ์ุประยูร ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทของพระสงฆ์ในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในจงัหวดัภาคเหนือของประเทศไทย การศึกษาพบว่า พระสงฆ์ท่ีเป็น
กรณีศึกษามีบทบาทคล้ายคลึงกนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาท ได้แก่ ศรัทธา บารมี ปฏิปทา สามคัคี
ธรรม จารีตประเพณี กลุ่มอนุรักษ์ องคก์รต่าง ๆ หน่วยงานราชการ และ วิธีการนอกแบบ บทบาท
ของพระสงฆ ์เป็นท่ียอมรับของประชาชน และจะช่วยอนุรักษท์รัพยากรป่าไมเ้ป็นอยา่งดี๑๑๓ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมค า
สอนท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้และสัตว์ป่า) ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไมแ้ละสัตวป่์า) 
โดยเฉพาะหลกัเวสารัชชกรณธรรม ๕ ท่ีประกอบดว้ยหลกัแห่งความศรัทธา คือ ความเช่ือท่ีมีเหตุผล 
และปัญญา ความรอบรู้ เขา้ใจซ้ึงในเหตุผล ชัว่ ดี ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ หลกัเบญจกลัยาณธรรม 

                                                 
๑๑๑นรินทร์ ป่ินสกุล, “บทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้กรณีศึกษา

ความคิดเห็นของผูน้ าทอ้งถ่ินในมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ บทคดัยอ่.  

๑๑๒บุญน า เงินวิไล, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการป่าชุมชนบา้นท่า
ตะคร้อต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, ๙๕ หนา้.  

๑๑๓ประสพสุข พนัธ์ุประยูร, “บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ใน
จงัหวดัภาคเหนือของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๓๕, บทคดัยอ่. 



  
 

๑๑๓ 

มีความเมตตากรุณา ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญ และความสงสารคิดช่วยให้พน้
ทุกข ์หลกัของบุคคลหาไดย้าก ๒ มีความกตญัญูกตเวที หมายถึง ผูรู้้อุปการะท่ีเขาท าแลว้ และตอบ
แทน และหลกัสัปปุริสธรรม ๗ อนัมี มตัตญัญุตาธรรม คือ ความรู้จักประมาณ รู้จกัความพอดี ใน
การรับประทานอาหารและการบริโภคปัจจยัส่ี ซ่ึงหลกัธรรมทั้งหลายเหล่าน้ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่า
สามารถน าไปใช้ไดทุ้ก ๆ ด้าน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกเอาหลกัธรรมบางหัวขอ้ธรรมเพื่อน ามาเป็น
หลักค าสอนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นตวัแปรตาม ๖ หัวข้อธรรมด้วยกันคือ 
ศรัทธา เมตตา กรุณา มตัตญัญุตา กตญัญูกตเวทิตา และปัญญา ดงัไดย้กมากล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงสรุป
เป็นกรอบแนวคิดตามปัจจยัส่วนบุคคลและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

๑๑๔ 

แผนภูมิที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัด
บ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็”    

 
 ปัจจัยส่วนบุคคล       ตัวแปรตาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพศ 
 
 

๒.สถานภาพทางสงัคม 

 

  
๓. จ านวนสมาชิกใน 

ครัวเรือน 
 

 

๔. จ านวนปีท่ีอาศยัอยูใ่น
ชุมชน 

 

 

๕. ลกัษณะการถือครอง
ท่ีดิน 

 

๖. ระดบัการศึกษา 
 
 

๗.อาชีพหลกั 
 
 

๘.รายไดค้รัวเรือนในรอบปี
ท่ีผา่นมา 
 

 

๙. การนบัถือศาสนา 

๑. ความศรัทธา 
ศรัทธา-ความเช่ือมัน่ในค าสอนทาง 

พระพทุธศาสนา 

๒. ความเมตตา 
ความเมตตา-ปรารถนาใหส้ตัวเ์ป็นสุข 

๓. ความกรุณา 
ความกรุณา-ปรารถนาใหส้ตัวพ์น้ทุกข ์

๔. มตัตญัญุตา 
มตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกั 

ประมาณในการบริโภคใชส้อย 

๕. ความกตญัญูกตเวทิตา 
ความกตญัญู-ความรู้ส านึกในบุญคุณ 

แลว้ตอบแทน 

๖. ปัญญา 
ปัญญา-ความรู้จริงรู้แจง้ถึงปัญหาแลว้ 

น ามาแกไ้ข 



 

บทที ่๓ 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
         การศึกษาวิจยัเร่ือง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด” น้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบส ารวจ (Quantitative Survey Research) มีขั้นตอน
และวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
๓.๒ เทคนิคและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
๓.๓ กรอบแนวคิดและการก าหนดตวัแปร    
๓.๔ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั   
๓.๕ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   
๓.๖ การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั  
๓.๗ วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 
๓.๘ การวดัค่าตวัแปร 
๓.๙ การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๓.๑.๑ ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นบริเวณรอบ ๆ วดักู่พระโกนา 
ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยแบ่งเป็นหมู่บา้น ๓ หมู่บา้น รวมทั้งส้ิน ๒,๒๘๖ 
รูป/คน คือ  
 ๑. หมู่ท่ี ๑๒ บา้นกู่ ต  าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน ๖๖๕ รูป/คน 
 ๒. หมู่ท่ี ๑๔ บา้นหนองหวา้ ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน ๘๘๗ 
รูป/คน 
 ๓. หมู่ท่ี ๒๑ บ้านกู่น้อยพฒันา ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 
๗๓๔ รูป/คน  



 

 

   

 
๑๑๖ 

 ซ่ึงเป็นประชากรท่ีรู้จกัและอยูใ่กลชิ้ดกบัผนืป่าแห่งน้ีเป็นอยา่งดี  
 ๓.๑๒ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
 การค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัได้น าจ  านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด มา
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane๑ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ๙๕ % ผูว้จิยัก าหนด
ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั ๐.๐๕ จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้เป็นตวัแทน
ประชากรทั้งส้ินจ านวน ๓๗๐ รูป/คน โดยมีสูตรการค านวณ ดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
เม่ือ n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  N คือ ขนาดประชากร   
e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม (ในท่ีน้ีก าหนดใหเ้ท่ากบั ๕%) 

 

๓.๒ เทคนิคและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัคร้ังน้ี หลงัจากท่ีผูว้ิจยัได้ค  านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane) แล้วจึงด าเนินการสุ่มตวัอย่าง ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน ๓๗๐ รูป/คน โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ 

๓.๒.๑ การสุ่มตวัอยา่งหมู่บา้นใชว้ธีิการหาสัดส่วน ซ่ึงทุกหน่วยประชากรในแต่ละหมู่บา้น
มีโอกาสท่ีจะถูกเลือกเป็นตวัอยา่งเท่ากนั 

๓.๒.๒  การสุ่มตัวอย่างประชากร โดยใช้วิ ธี สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Purposive 
Sampling) โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มพระสงฆ ์จ านวน ๖ รูป กลุ่มราษฎร จ านวน ๒๕๖ คน 
กลุ่มขา้ราชการ จ านวน ๖๘ คน และกลุ่มนกัเรียนชั้น ม. ๑-ม.๖ จ านวน ๔๐ คน รวมจ านวนทั้งหมด 
๓๗๐ รูป/คน  

                                                 
๑Yamane, T, Statistics : An Introduction Analysis, 3rded, (Tokyo : Harper International 

Education, 1973), p. 47. 

          ๒,๒๘๖     = ๓๗๐ 

๑+๒,๒๘๖ (๐.๐๕)๒ 

2Ne1

N
n






 

 

   

 
๑๑๗ 

๓.๓ กรอบแนวคดิและการก าหนดตัวแปร 
         การวจิยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดกรอบแนวคิดและตวัแปรในการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
         ๓.๓.๑ กรอบแนวคิดทฤษฎ ี
                                ๑) แนวคิดและหลกัการในการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ หมายถึงการรู้จกัใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนใหม้ากท่ีสุด ยาวนานท่ีสุด และโดย
ทัว่ถึงกนั ทั้งน้ีไม่ไดห้มายถึงห้ามใช้ หรือเก็บไวเ้ฉย ๆ แต่จะตอ้งน ามาใช้ให้ถูกตอ้งตามกาลเทศะ    
( time and space )๒ 
                                ๒) กิจการป่าไมมิ้ไดเ้นน้อยูเ่ฉพาะการจดัการป่าเพื่อผลผลิตทางเน้ือไม ้หรือมุ่ง
ท่ีจะบ ารุงไมใ้หญ่เพียงอยา่งเดียว งานดา้นป่าไมย้งัรวมถึง การจดัการสัตวป่์า การจดัการทุ่งหญา้ การ
จดัการป่าเพื่อตน้น ้ าล าธาร การจดัการป่าเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ การจดัการป่าเพื่อคุม้ภยั ตลอดจนเพื่อ
การอนุรักษธ์รรมชาติดว้ย๓ 
                                ๓) การด าเนินการใด ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ในระดับท้องถ่ิน และระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ต้องให้ความส าคญักับหลักการ
พื้นฐานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม โดยยึดถือเป้า
หมายความผาสุก และความมัน่คงในชีวิตมนุษย ์และสังคมมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง โดยไม่ละเลยการ
รักษาความสมดุลตามธรรมชาติของระบบนิ เวศ  ทั้ ง น้ี  ใน ปัจจุบันแนวคิดการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และประยุกต์รูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันของส่ิงแวดล้อมในส่วนต่าง ๆของโลก โดย
แนวความคิดท่ีก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ แนวความคิดการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน ท่ีให้
ความส าคญักบัการรักษาความสมดุลระหว่างการพฒันา และการอนุรักษ์ พยายามหลีกเล่ียงการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการสูญเปล่า และก่อให้เกิดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม
น้อยท่ีสุด เพื่อวตัถุประสงค์ร่วมกันให้ประชาคมโลกมีชีวิตท่ีดีในส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ โดย

                                                 
๒

 นิวติั  เรืองพนิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม, ( เฉลิมชาญการพิมพ์:
๖๐ ซอยนนัทวฒัน์ ริมคลองประชาช่ืน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร) , ๒๕๒๘,หนา้ 
๒๐. 

๓
 อุทิศ กุฏอินทร์, นิเวศวิทยาพื้นฐานเพ่ือการป่าไม้ ,( คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตร

ศาตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร),๒๕๔๑,หนา้ ๙. 



 

 

   

 
๑๑๘ 

ค านึงถึงคุณภาพชีวติของคนรุ่นปัจจุบนั และรุ่นอนาคตเป็นส าคญั๔ 
                                ๔) นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคัญยิ่งต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม มีความมุ่งหมายท่ีจะให้มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มของประเทศใหค้วบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม อนั
จะยงัผลใหมี้การพฒันาประเทศเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และเสริมสร้างคุณภาพชีวติของประชาชน๕               
                ๓.๓.๒ ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 

๑) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของราษฎรในอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ด้าน 
เพศ สมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ในครัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมา การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม การรับทราบข่าวสารการอนุรักษ ์การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการนบั
ถือศาสนา ท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้หลกัธรรมทางพุทธศาสนาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของราษฎรใน อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
                 ๒) ศึกษาปัจจยัสนับสนุนด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ราษฎรใน อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้หลกัธรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎรใน อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
         ๓.๓.๓ ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
                     ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การประยกุตใ์ชห้ลกัเวสารัชชกรณธรรม ๕ ท่ีประกอบดว้ยหลกั
แห่งความศรัทธา คือ ความเช่ือท่ีมีเหตุผล และปัญญา ความรอบรู้ เข้าใจซ้ึงในเหตุ ผล ชั่ว ดี 
ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ หลกัเบญจกลัยาณธรรม มีความเมตตากรุณา ความรักใคร่ปรารถนาให้มี
ความสุขความเจริญ และความสงสารคิดช่วยให้พน้ทุกข ์หลกัของบุคคลหาไดย้าก ๒ มีความกตญัญู
กตเวที หมายถึง ผูรู้้อุปการะท่ีเขาท าแลว้ และตอบแทน และหลกัสัปปุริสธรรม ๗ อนัมี มตัตญัญุตา
ธรรม คือ ความรู้จกัประมาณ รู้จกัความพอดี ในการรับ และการบริโภคปัจจยัส่ี ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎรใน อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 

 
 

                                                 
๔รศ.ดร.วศิน อิงคพฒันากุล, การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม, 

พิมพ์คร้ังท่ี ๒ , (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ , 
๒๕๔๘), หนา้ ๗๘. 

๕ภาควิชาอนุรักษวิทยา, นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม , 
(ภาควชิาอนุรักษวทิยา คณะวนศาสตร์ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙), หนา้ ๑. 



 

 

   

 
๑๑๙ 

๓.๔ ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้บ่งขอ้มูลท่ีใชอ้อกเป็น ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี 
๓.๔.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ ผูว้ิจยัศึกษาจากพระไตรปิฎก เก่ียวกบัหลกั ศรัทธา เมตตา กรุณา 

มัตตัญญุตา กตัญญูกตเวทิตา และปัญญา ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก และศึกษาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จากผู ้เช่ี ยวชาญโดยผู ้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู ้ เช่ี ยวชาญในด้านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสัมภาษณ์แบบเขา้ถึงตรงและให้ผูต้อบไดต้อบแบบอิสระตามแนวคิด
และประสบการณ์ของตนเองในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

๓.๔.๒ ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาผลวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี 
รายงาน และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
โดยไดค้น้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดกรมการศาสนา เวบ็ไซด์และ
งานวจิยัเชิงส ารวจหรืองานวจิยัภาคสนาม (Survey Research Field Research)  
 

๓.๕ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ๑ ชุด โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
ตอนท่ี ๑ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ๙ ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็น

แบบส ารวจรายการ (Check List) 
ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนา ของ

ชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน ๓๐ ขอ้ ลกัษณะ
ของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Rikert) แบ่ง
ออกเป็น ๕ ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั ๕ 
  มาก  มีค่าเท่ากบั ๔ 
  ปานกลาง มีค่าเท่ากบั ๓ 
  นอ้ย  มีค่าเท่ากบั ๒ 
  นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั ๑ 

ตอนท่ี ๓ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางพฒันาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
บริเวณรอบ ๆวดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด และปัญหาท่ีพบ ลกัษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบปลายเปิด 
 
 



 

 

   

 
๑๒๐ 

๓.๖ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 
         การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอน 
ดงัน้ี 

๓.๖.๑ ศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความ ต ารา และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓.๖.๒ สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยใชค้  าถาม ๒ ประเภท 

คือ แบบปลายปิด และแบบปลายเปิด 
 ๓.๖.๓ หลงัจากผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามแลว้ ก็น าไปให้ท่านผูเ้ช่ียวชาญไดท้ า
การตรวจสอบความถูกตอ้ง และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เม่ือผูว้ิจยั
ไดป้รับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ น ากลบัไปให้อาจารยต์รวจดูอีกคร้ัง
หน่ึงก่อนท่ีจะน าไปทดสอบในพื้นท่ีจริงต่อไป โดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
เคร่ืองมือดงัน้ี 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ ภาควิชาการจดัการป่าไม ้คณะวน
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
  ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พยตัติพล ณรงคะชวนะ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม ้คณะ
วนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลัลภ อารีรบ ภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
  ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  ๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รองลาภ สุขมาสรวง ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้คณะวน
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  ๖ . ด ร .นิ คม  แหลมสั ก  ผู ้อ  าน วยก าร  ศูน ย์วิ จัย ป่ าไม้  คณ ะวนศ าสต ร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
  ๗. รองศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ ภทัรธรรม ภาควิชาการจดัการป่าไม้ คณะวน
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  ๘. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ วีณิน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
  ๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั ขนัตยานุวงศ์ ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์ คณะวน
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 



 

 

   

 
๑๒๑ 

  ๑๐. รองศาสตราจารย ์ดร.สันติ สุขสอาด ภาควชิาการจดัการป่าไม ้คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

๓.๖.๔ น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ทั้ง ๓ 
ท่าน คือ รองศาสตราจารย ์ดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว รองศาสตรจารย ์ชยัวฒัน์ อตัพฒัน์ และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.วิทยา ศกัยาภินนัท ์เพื่อตรวจสอบ หรือ ปรับปรุงแกไ้ขความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ
เน้ือหา เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีความตรงตามเน้ือหา และความเหมาะสมของค าถาม 
 ๓.๖.๕ เม่ือ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ได้ตรวจสอบความถูกตอ้งเสร็จแล้ว จึง
น าไปใช้กบัผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีคุณลกัษณะคล้ายกนักบักลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
กลุ่ม พระภิกษุท่ี เป็นนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมในอ าเภอเมือง ราษฎร 
ขา้ราชการ และนกัเรียนในอ าเภอสุวรรณภูมิ จ านวน ๓๗ คน แลว้น าผลการตอบแบบสอบถาม ไป
หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาร์ (a-Coefficient) ของครอนบราค 
(Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั .๘๐ 
 ๓.๖.๖ น าเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัต่อไป 
 

๓.๗ วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  ๓.๗.๑ ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ถึงนายอ าเภอ
สุวรรณภูมิ เจา้คณะนายอ าเภอสุวรรณภูมิ และผูบ้ริหารดา้นการปกครองทั้งของคณะสงฆ ์และฝ่าย
บา้นเมืองตามล าดับขั้น เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากราษฎรในจงัหวดั
ร้อยเอด็ 

๓.๗.๒ ส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ 
๓.๗.๓ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลคืนดว้ยตนเอง 

  ๓.๗.๔ เม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาแล้ว จ านวน ๓๗๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ จึง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ และจดัล าดบัขอ้มูล 

๓.๗.๕ น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และประมวลผลต่อไป 
 
 
 
 
 



 

 

   

 
๑๒๒ 

๓.๘ การวดัค่าตัวแปร 
  การวจิยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดการวดัค่าตวัแปร ซ่ึงเป็นการแปรผลค่าเฉล่ียของแบบสอบถามใน
ดา้นต่าง ๆ โดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี๖ 
  ๑) การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติดา้นป่าไม ้และสัตวป่์า 

                             
ระดับค่า ช่วงค่าเฉลีย่ การแปลผล 
๒ ๑.๕๐-๕.๐๐ พฤติกรรม...เคย 
๑ ๑.๐๐-๑.๔๙ พฤติกรรม...ไม่เคย 

 
๒) การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมตามแนวพุทธศาสตร์ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 

ระดับค่า ช่วงค่าเฉลีย่ การแปลผล 
๕ ๔.๕๐-๕.๐๐ ระดบัการน าไปประยกุตใ์ช.้..ทุกคร้ัง 
๔ ๓.๕๐-๔.๔๙ ระดบัการน าไปประยกุตใ์ช.้..เกือบทุกคร้ัง 
๓ ๒.๕๐-๓.๔๙ ระดบัการน าไปประยกุตใ์ช.้..บางคร้ัง 
๒ ๑.๕๐-๒.๔๙ ระดบัการน าไปประยกุตใ์ช.้..นาน ๆ คร้ัง 
๑ ๑.๐๐-๑.๔๙ ระดบัการน าไปประยกุตใ์ช.้..ไม่เคย 

                                  

๓.๙ การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัน้ีได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for Social Sciences) มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
๓.๙.๑ การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม เพศ สมาชิกในครัวเรือน 

ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั รายไดค้รัวเรือนในรอบปีท่ีผา่นมาและการนบัถือศาสนา วิเคราะห์โดย
ใชค้่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

๓.๙.๒ การวิเคราะห์เก่ียวกบัแนวคิดการน าหลกัธรรม ๖ ด้าน คือ ศรัทธา เมตตา กรุณา 
มตัตญัญุตา กตญัญูกตเวทิตา และปัญญาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าไม ้และสัตวป่์า 
ตามแนวพระพุทธศาสนาในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติฯ ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหา

                                                 
๖ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย, พิมพค์ร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : เทพ

เนรมิต, ๒๕๔๑), หนา้ ๗๕.  



 

 

   

 
๑๒๓ 

ค่าเฉล่ีย ( X ) (Mean) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) 
๓ .๙ .๓ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉ ล่ียการ

ประยุกต์ใช้หลกัธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ดา้นป่าไมแ้ละ
สัตว์ป่า กับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้าน เพศ การศึกษา และปัจจัยสนับสนุนด้าน
พฤติกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (chi-squre) คือ การ
ทดสอบค่าที-เทสท์ (t-test) ส่วนดา้นอายุและรายได ้ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 

๓ .๙ .๔ ประมวลข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นป่าไมแ้ละสัตวป่์า ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และใชค้่าสถิติร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

 

๓.๑๐ สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 
 สถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ี มี ๒ อยา่ง คือ 
 ๑. สถิติพรรณนาหรือสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่ าสถิ ติร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) (Standard Deviation) 
ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 ๒. สถิติอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ได้แก่การทดสอบค่าที-เทสท์ (t-
test) ส่วนตวัแปรอิสระ ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  
 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป มีสูตรดงัน้ี 
 ๑. สถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

๑) ค่าความตรงเชิงโครงสร้างโดยหาความสอดคล้องของความคิดเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบันิยามศพัทเ์ฉพาะ โดยใชสู้ตร 

 
 
 

 
 
 เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 

∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดของผูเ้ช่ียวชาญ 

 ∑R 

IOC  =   
   N 



 

 

   

 
๑๒๔ 

N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ๗ 
 
๒) หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ

อลัฟ่า (Alpha-Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach)๘ โดยใชสู้ตร 
 

 
 
 
 

 เม่ือ œ แทน ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
  N แทน จ านวนขอ้ค าถามของเคร่ืองมือ 
  Si

2 แทน ค่าความแปรปรวนของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 
  St

2 แทน ค่าความแปรปรวนของเคร่ืองมือทั้งฉบบั 
  

๒. สถิติพืน้ฐาน มีดงัน้ี 
  ๑) การแจกแจงความถ่ี 
  ๒) ค่าร้อยละ (Percentage) ของนิภา เมธาวชียั เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยใช ้สูตรคือ๙ 

 
P = ค่าร้อยละ 
X = จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
N = จ านวนประชากร 

                                                 
๗พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

เฮา้ส์ ออฟ เคอร์มีสท,์ ๒๕๔๗), หนา้ ๒๗๖.  
๘เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๔๘.  

 
๙นิภา เมธาวีชยั, วิทยาการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัราชภฏัธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า 

๒๓๘.  

 

   P  =                    X  X  100 
                            N 
 
 

               n               ∑Si
2 

œ   =               1 -   

                       n – 1                St
2 

 



 

 

   

 
๑๒๕ 

๓) ค่าเฉล่ีย (Mean)๑๐ โดยใชสู้ตร 
 
 

 
 
เม่ือ         X แทน ค่าเฉล่ีย  
              ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                N แทน แทนจ านวนประชากร 
 
๔) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน๑๑ โดยใชสู้ตร 
 
                          

 
 

เม่ือ SD แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 N∑x2  แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนทั้งหมด 
 ( ∑x )2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
 N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

  ๕) การค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane 

 
 
 
เม่ือ n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  N คือ ขนาดประชากร   
e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม (ในท่ีน้ีก าหนดใหเ้ท่ากบั ๕%) 

                                                 
๑๐พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ระเบียบวธีิการวจัิยทางสังคมศาสตร์, อา้งแลว้, หนา้ ๒๗๖. 
๑๑มลิวลัย ์สมศกัด์ิ, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลยัราช

ภฎันครศรีธรรมราช, ๒๕๔๓), หนา้ ๑๕๓.  

          ∑ X 

X  =   
           N 
 
 

 
SD =         N∑x2-( ∑x )2 
                    N ( N -1) 
 
 
 

2Ne1

N
n






 

 

   

 
๑๒๖ 

๓. สถิติทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 
  ๑) การทดสอบ t ในการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง ๒ กลุ่ม 
ท่ีเป็นอิสระต่อกนั ใช ้t-test โดยใชสู้ตร๑๒ 

 
 

   
 
   
  เม่ือ  t แทน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ 
   X1 แทน คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี ๑ 
   X2 แทน คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี ๒ 
   S2

1 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี ๑ 
   S2

2 แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี ๒ 
   n1     แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี ๑ 

   n2 แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี ๒ 
 
  ๒) ทดสอบเอฟ (F – test) ในการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มตวัอยา่ง ๓ กลุ่ม โดยใชสู้ตร๑๓ 

 

 
 

 
เม่ือ F แทน ค่าการแจกแจงของกลุ่ม 

   MSb แทน ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
   MSw แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 

 

                                                 
๑๒พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ระเบียบวธีิการวจัิยทางสังคมศาสตร์, อา้งแลว้, หนา้ ๒๙๙.  
๑๓เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๑๐.  

                    X1    -    X2 

t =   
                S2

1    +    S2
2 

                n1                     n2 

                  MSb 

F     =     
                 MSw 



 

บทที ่๔ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัย เร่ือง “การศึกษาการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนว

พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็” เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบส ารวจ จึงมี
ทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้มา
ทั้งหมด ผูว้ิจยัตอ้งจดัท าเร่ืองท่ีวิจยัมา ให้เป็นระบบ จดัระบบให้เป็นขอ้มูล และจดัขอ้มูลให้เป็น
ปริมาณ เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี ๓ คือวธีิการด าเนินการวจิยั  

ในบทท่ี ๔ น้ีผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงในการวิเคราะห์คร้ังน้ี ได้น าเอา
ประเด็นหรือหัวข้อท่ีส าคัญท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสาร การสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน ๕ ท่าน และการตอบแบบสอบถาม จ านวน ๓๗๐ คน เก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไม ้และสัตว์
ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มาจดัเข้าระบบ โดยจดัเป็น
ตาราง น าขอ้มูลมาค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เพื่อท าให้ขอ้มูลเป็นระบบและสะดวกต่อการวิเคราะห์ และนอกจากนั้น จึงไดจ้ดัขอ้มูลให้เป็นขอ้มูล
เชิงปริมาณเพื่อการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และท าให้เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการน าเสนอ 
ในประเด็นท่ีเช่ือมโยงกบักรอบแนวคิดการวจิยั ซ่ึงมีขั้นตอนการน าเสนอดงัน้ี  
 ๔.๑ สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ๔.๒ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ๔.๒.๑ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ๔.๒.๒ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเคยไดรั้บและไม่เคยได้รับทราบข่าวสารการ
อนุรักษ์ และการเคยและไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นท่ีวดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 

 ๔.๒.๓ ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ป่าไม ้และสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนา
ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 

 ๔.๒.๔ เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ตามตวัแปรอิสระ  



 

   

 
๑๒๘ 

   ๔ .๒ .๕  ข้อ เสนอแน ะ เก่ี ยวกับ ปัญห าและแนวท างแก้ไขก ารอ นุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชุนบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็ 
 

๔.๑ สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การแปลความหมายข้อมูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  แทนค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D แทนค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 N แทนจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 t แทนค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t (t-distribution) 
 F แทนค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
 * แทนระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 
 

๔.๒ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๒.๑ ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปจากกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ีมีจ  านวนทั้งส้ิน ๓๗๐ 
ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นประชากรท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นบริเวณรอบ ๆ วดักู่พระโกนา อนัไดแ้ก่ หมู่ท่ี ๑๒ บา้น
กู่ หมู่ท่ี ๑๔ บา้นหนองหวา้ และหมู่ท่ี ๒๑ บา้นกู่นอ้ยพฒันา ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด เป็นประชากรท่ีรู้จกัและอยู่ใกล้ชิดกบัผืนป่าแห่งน้ีเป็นอย่างดี โดยใช้วิธีสอบถามขอ้มูล
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๒๕๓ ๖๘.๔๐ 

หญิง ๑๑๗ ๓๑.๖๐ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 

   



 

   

 
๑๒๙ 

เร่ืองเพศ จากผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นเพศชาย จ านวน 
๒๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔ ท่ีเหลือเป็นเพศหญิงจ านวน ๑๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ 

 
ตารางที ่๔.๒ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพทางสังคม 

 
สถานภาพทางสังคม จ านวน ร้อยละ 

พระภิกษุ ๖ ๑.๖๐ 

ครู ๓๒ ๘.๖๐ 

ราษฎร ๒๒๙ ๖๑.๙๐ 

นกัเรียน ๔๐ ๑๐.๘๐ 

อบต. ๗ ๑.๙๐ 

ก านนั ๓ ๐.๘๐ 

ผูใ้หญ่บา้น ๘ ๒.๒๐ 

ขา้ราชการอ่ืน ๑๘ ๔.๙๐ 

กรรมการหมู่บา้น ๒๗ ๗.๓๐ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 

   
เร่ืองสถานภาพทางสังคม จากผลการศึกษา พบว่าสถานภาพทางสังคมของกลุ่ม

ตวัอย่างที ่ท  าการศึกษา จ าแนกออกไดเ้ป็น ๙ ประเภทดว้ยกนัไดแ้ก่ พระภิกษุ ครู ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ขา้ราชการอื่น และกรรมการหมู่บา้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นราษฎรคิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๙ รองลงมาไดแ้ก่นกัเรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘ ครู คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๐ กรรมการหมู่บา้น 
คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๐ ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ ผูใ้หญ่บา้น คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐ 
พระภิกษุ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๐ และกลุ่มท่ีมีจ  านวนน้อยท่ีสุดได้แก่ ก านัน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ 
ตามล าดบั 

 
 
 
 



 

   

 
๑๓๐ 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 

   

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
๑ – ๓ คน ๗๓ ๑๙.๗๐ 

๔ – ๖ คน ๒๖๕ ๗๑.๖๐ 

๗ – ๙ คน ๒๘ ๗.๖๐ 

๑๐ – ๑๒ คน ๔ ๑.๑๐ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

 จากการศึกษา เร่ืองจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่า ครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครัวเรือน ๔-๖ คน มีจ านวน ๒๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๐ ท่ีมีจ านวน
มากท่ีสุด รองลงมา คือ จ านวนที่มีสมาชิกในครัวเรือน ๑-๓ คน มีจ านวน ๗๓ ครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๗ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ๗-๙ คน มีจ านวน ๒๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๐ 
และนอ้ยท่ีสุดคือจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ๑๐-๑๒ คน มี ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๐  
 
ตารางที่ ๔.๔ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนปีที่อยู่อาศัยใน

ชุมชน 
 

จ านวนปีทีอ่าศัยอยู่ในชุมชน จ านวน ร้อยละ 
๕ – ๑๐ ปี ๑๙ ๕.๑๐ 

๑๐ – ๑๕ ปี ๒๑ ๕.๗๐ 

๑๕ – ๒๐ ปี ๒๑ ๕.๗๐ 

๒๐ ปีข้ึนไป ๓๐๙ ๘๓.๕๐ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 

   
จ านวนปีท่ีอยู่อาศยั จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่ท  าการศึกษา ส่วนใหญ่คิดเป็น

ร้อยละ ๘๓.๕ ไดเ้ขา้มาอยู่อาศยัในชุมชนที่ท  าการศึกษาเป็นระยะเวลานานกว่า ๒๐ ปีข้ึนไป 
รองลงมาคือระยะการอยู ่อาศยั ๑๐-๒๐ ปี และ ๑๕-๒๐ ปี จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ 



 

   

 
๑๓๑ 

๕.๗๐ เท่ากนั ส่วนระยะเวลาการอยู่อาศยัที่น้อยที่สุด คือ ๕-๑๐ ปี มีจ  านวน ๑๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๑๐  
 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะการถือครอง
ทีด่ิน 

 
ลกัษณะการถือครองทีด่ิน จ านวน ร้อยละ 

เป็นเจา้ของ ๓๑๘ ๘๕.๙๐ 

เช่าท า ๑๒ ๓.๒๐ 

รับจา้งท า ๘ ๒.๒๐ 

อาศยัอยู ่ ๓๒ ๘.๒๐ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
ลกัษณะการถือครองท่ีดิน จากผลการวิจยัพบวา่ การถือครองท่ีดินท่ีเป็นเจา้ของ มีมาก

ท่ีสุด จ านวน ๓๑๘ คน คิดเป็นร้อยละได ้๘๕.๙๐ รองลงมาคือการอาศยัอยู่ จ  านวน ๓๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘.๒๐ ลกัษณะการเช่าท า จ  านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ และน้อยท่ีสุดคือ
ลกัษณะการรับจา้งท า จ  านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐ 

 
ตารางที ่๔.๖ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ประถมศึกษา ๒ ๐.๕๐ 
ประถมศึกษา ๑๙๙ ๕๓.๘๐ 
มธัยมศึกษา ๑๐๗ ๒๘.๙๐ 
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๑๒ ๓.๒๐ 
ปริญญาตรี ๔๘ ๑๓.๐๐ 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๒ ๐.๕๐ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 



 

   

 
๑๓๒ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 
๕๓.๘ ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา รองลงมา จ านวนระดบัการศึกษามธัยมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.๙๐ จ านวนการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ จ านวนการศึกษาระดบั
อนุปริญญาตรี หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ และจ านวนระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่ประถมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ เท่านั้น ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด  

 
ตารางที ่๔.๗ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพหลกั 

 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร ๒๓๓ ๖๓.๐๐ 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ๘ ๒.๒๐ 
นกัเรียน/นกัศึกษา ๓๓ ๘.๙๐ 
ขา้ราชการ ๔๕ ๑๒.๒๐ 
รับจา้ง ๓๔ ๙.๒๐ 
พอ่บา้น/แม่บา้น ๕ ๑.๔๐ 
นกับวช ๖ ๑.๖๐ 
อ่ืนๆ ๖ ๑.๖๐ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 

   
ในดา้นอาชีพหลกั จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีท าการศึกษามีอาชีพ

หลกัคือทางการเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ รองลงมาอาชีพขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๒๐ รองลงมาอาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๐ รองลงมานกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
๘.๙๐ ส่วนอาชีพคา้ขาย๑ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐ ส่วนนกับวชและอ่ืนๆ มีจ านวนท่า
กนั คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๐ และพอ่บา้น/แม่บา้น มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นเพียงร้อยละ ๑.๔๐ 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
๑๓๓ 

ตารางที่ ๔.๘ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ของครัวเรือน
ในรอบปีทีผ่่านมา 

 

รายได้ของครัวเรือนในรอบปีทีผ่่านมา จ านวน ร้อยละ 
๕,๐๐๐ – ๗,๕๐๐ บาท ๑๘ ๔.๙๐ 
๗,๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๖๐ 
๑๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๖๐ 
๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๕๕ ๑๔.๙๐ 
๕๐,๐๐๑ – ๗๕,๐๐๐ บาท ๘๕ ๒๓.๐๐ 
๗๕,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๙ ๒๙.๕๐ 
๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๖๕ ๑๗.๖๐ 
๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔ ๑.๑๐ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
ดา้นรายไดใ้นรอบปี จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๒๙ มี

รายไดอ้ยู่ในระหวา่ง ๗๕,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี รองลงมามีรายได ้๕๐,๐๐๐-๗๕,๐๐๐ บาท
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ รองลงมามีรายไดอ้ยูท่ี่ ๑๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๖๐ รองลงมามีรายไดอ้ยูท่ี่ ๒๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๐ ส่วนท่ีมีระดบั
รายได้ระหว่าง ๕,๐๐๐-๗,๕๐๐ บาทต่อปี มีเพียงร้อยละ ๔.๙ ส่วนท่ีมีระดับรายได้เท่ากันคือ 
๗,๕๐๑-๑๐,๐๐๐ และ ๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๐ เท่ากัน และมีรายได้สูงสุด คือ
ระหวา่ง ๕๐๐.๐๐๑ -๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละเพียง ๑.๑ ท่ีมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด 

 
ตารางที ่๔.๙ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามนับถือศาสนา 

 

นับถือศาสนา จ านวน ร้อยละ 
ศาสนาพุทธ ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 จากการศึกษาด้านการนับถือศาสนา ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างนับถือศาสนาพุทธ
ทั้งหมด จ านวน ๓๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
    



 

   

 
๑๓๔ 

 ๔.๒.๒ ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัการเคยได้รับและไม่เคยได้รับทราบข่าวสารการอนุรักษ์ และ
การเคยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วัด
บ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 
 
ตารางที่ ๔.๑๐  แสดงจ านวนและร้อยละการเคยได้รับและไม่เคยได้รับทราบข่าวสารการอนุรักษ์ 

และ  การ เคยและไม่ เคย เข้ า ร่วมกิจกรรมทางศาสน า ในการการอ นุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ทีว่ดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

 

ข้อ การเคยได้รับและไม่เคยได้รับทราบข่าวสารการ
อนุรักษ์/การเคยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เคย ไม่เคย 

ที่ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑ ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน กิ จ ก ร รม ก ารอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีวดับา้นกู่พระโกนา 

๒๖๕ ๗๑.๖๐ ๑๐๕ ๒๘.๔๐ 

๒ เคยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่าไม ้และ
สัตวป่์า 

๓๐๓ ๘๑.๙๐ ๖๗ ๑๘.๑๐ 

๓ เคยได้เข้าร่วมด าเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา 

๓๔๖ ๙๓.๕๐ ๒๔ ๖.๕๐ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่า ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ความรู้ด้านการรับรู้
ข่าวสาร/การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชร ผลการวิจยัมี
ดงัน้ี  
  ขอ้ท่ี ๑ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีวดับา้นกู่
พระโกนา ตอบวา่เคย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๐ ส่วนท่ีตอบวา่ ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๐ (ตอบวา่ 
เคย มากกวา่ ไม่เคย) 
  ขอ้ท่ี ๒ ไดแ้ก่ เคยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่าไม ้และสัตวป่์า ตอบวา่ เคย คิดเป็น
ร้อยละ ๘๑.๙๐ ส่วนท่ีตอบวา่ ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๐ (ตอบวา่ เคย มากกวา่ ไม่เคย) 
  ขอ้ท่ี ๓ ไดแ้ก่ เคยไดเ้ขา้ร่วมด าเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ตอบว่า เคย 
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๐ ส่วนท่ีตอบวา่ ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐ (ตอบวา่ เคย มากกวา่ ไม่เคย) 
  ในภาพรวมประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีวดั
บ้านกู่พระโกนา เคยได้รับข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า และเคยได้เข้าร่วม



 

   

 
๑๓๕ 

ด าเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ตอบวา่ เคย มากกวา่ ไม่เคย แสดงวา่ประชากรมี
ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 
 ๔.๒.๓ ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชน
บริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 
  
ตารางที่ ๔.๑๑  ความคิดเห็นเร่ือง ความศรัทธา จากค าสอนในทางพระพุทธศาสนาในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอด็ 

 

ข้อความที่แสดงความศรัทธา - ความเช่ือมั่นใน
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. 
แปล
ผล 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑. พระพุทธศาสนา คือ ส่ิงท่ีขา้พเจ้าเช่ือมัน่ว่า
เป็นส่ิงประเสริฐสูงสุด 

๒๗๕ 
(๗๔.๓) 

๘๔ 
(๒๒.๗) 

๙ 
(๒.๔) 

๑ 
(๐.๓) 

๑ 
(๐.๓) 

๔.๗๐ .
๕๕๓ 

ม าก
ท่ีสุด 

๒. การเช่ือฟังค าสอนทางพระพทุธศาสนาจะท า
ใหจิ้ตใจสงบบริสุทธ์ิ และดีงามข้ึน 

๑๖๔ 
(๔๔.๓) 

๒๐๑ 
(๕๔.๓) 

๓ 
(๐.๘) 

๒ 
(๐.๕) 

- ๔.๔๒ .
๕๔๒ 
 

มาก 

๓. ความเช่ือถือศรัทธาพระพุทธศาสนา ท าให้
ป่าไม้ และสัตว์ป่าในบริเวณน้ีได้รับการดูแล
รักษาเป็นอยา่งดี 

๑๖๐ 
(๔๓.๒) 

๑๖๘ 
(๔๕.๔) 

๓๗ 
(๑๐.๐) 

๓ 
(๐.๘) 

๒ 
(๐.๕) 

๔.๓๐ .
๗๒๔ 

มาก 

๔. ศาสนาให้มีความเช่ือวา่ การท าดีไดดี้ การท า
ชัว่ไดช้ัว่ 

๑๙๘ 
(๕๓.๕) 

๑๔๘ 
(๔๐.๐) 

๒๐ 
(๕.๔) 

๒ 
(๐.๕) 

๒ 
(๐.๕) 

๔.๔๕ .
๖๗๔ 

มาก 

๕. มีความเช่ือมัน่วา่ ป่าไม ้สัตวป่์า พระ ราษฎร 
ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน จึงจะอยู่รอดได้ โดยใช้
หลกัการท่ีไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั 

๑๙๙ 
(๕๓.๘) 

๑๕๐ 
(๔๐.๕) 

๑๗ 
(๔.๖) 

๓ 
(๐.๘) 

๑ 
(๐.๓) 

๔.๔๗ .๖๕๐ มาก 

รวม ๔.๔๗ .๔๒๖ มาก 

  
 ความคิดเห็นเร่ืองความศรัทธา จากค าสอนในทางพระพุทธศาสนาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละ
สัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จากผลการศึกษา 



 

   

 
๑๓๖ 

(ตารางท่ี ๔.๑๑) ช้ีให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคิดเห็นเร่ืองความศรัทธา ความเช่ือมัน่ในค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาในขอ้ความท่ีวา่ พระพุทธศาสนามีส่ิงท่ีขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่เป็นส่ิงประเสริฐสูงสุด
ในระดับท่ีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๗๐ ในขอ้ความอ่ืน ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัความศรัทธา 
ความเช่ือมัน่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนาด้านการเช่ือฟังค าสอนทางพระพุทธศาสนาจะท าให้
จิตใจบริสุทธ์ิและดีงามข้ึน ความเช่ือถือศรัทธาพระพุทธศาสนาท าให้ป่าไมแ้ละสัตวป่์าในบริเวณท่ี
ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี ศาสนาท าใหมี้ความเช่ือวา่ การท าดีไดดี้ การท าชัว่ไดช้ัว่ และมีความ
เช่ือมัน่วา่ป่าไม ้สัตวป่์า พระ ราษฎร ตอ้งพึ่งพาอาศยักนัจึงจะอยูร่อดไดโ้ดยใชห้ลกัการท่ีไม่เบียดเบียน
ซ่ึงกนัและกนัอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย ๔.๔๒,๔.๓๐,๔.๔๕ และ ๔.๔๗ ตามล าดบั โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียจากทุกดา้นในส่วนน้ีเท่ากบั ๔.๔๗ 
  
ตารางที่ ๔.๑๒ ความคิดเห็นเร่ือง ความเมตตาต่อสัตว์ป่า ที่อาศัยอยู่ในป่าไม้รอบๆบริเวณวัดบ้านกู่

พระโกนาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

 

ข้อความที่แสดงความเมตตา - 
ปรารถนาให้สัตว์เป็นสุข 

ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. 
แ ป ล
ผล 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑. สัตวป่์ารักตวักลัวตาย น่ารักน่า
เอ็นดู ตอ้งการให้เขากินอยู่อย่างมี
ความสุข 

๒๐๐ 
(๕๔.๑) 

๑๔๔ 
(๓๘.๙) 

๒๔ 
(๖.๕) 

๒ 
(๐.๕) 

- ๔.๔๖ .๖๔๒ มาก 

๒. สตัวป่์าท่ีก าลงัตั้งทอ้ง และเล้ียง
ลูกอ่อนควรได้กินอาหารอย่าง
เพียงพอ 

๑๑๕ 
(๓๑.๑) 

๒๐๓ 
(๕๔.๙) 

๕๐ 
(๑๓.๕) 

๒ 
(๐.๕) 

- ๔.๑๖ .๖๖๔ มาก 

๓. สัตวป่์าท่ีผอมโซ เจ็บป่วย ควร
พาสัตวแ์พทยม์ารักษาให้หายป่วย 
และบ ารุงดว้ยการให้อาหารอยา่งมี
ความสุข 

๑๔๗ 
(๓๙.๗) 

๑๘๐ 
(๔๘.๖) 

๓๔ 
(๙.๒) 

๖ 
(๑.๖) 

๓ 
(๐.๘) 

๔.๒๕ .๗๕๓ มาก 

 

ข้อความที่แสดงความ
เมตตา - ปรารถน าให้
สัตว์เป็นสุข 

ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๔. ป่าไมคื้อแหล่งอาหารท่ี ๑๖๗ ๑๔๖ ๕๓ ๓ ๑ ๔.๒๘ .๗๕๖ มาก 



 

   

 
๑๓๗ 

สมบูรณ์ เป็นท่ีสงบเยน็ 
ควรรักษาไวใ้หเ้ป็นท่ีหา
อาหารและท่ีอยูอ่าศยัของ
สตัวป่์า 

(๔๕.๑) (๓๙.๕) (๑๔.๓) (๐.๘) (๐.๓)  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๕. ควรให้ลิงอาศัยศาลา
วัด เป็น ท่ีหลบซ่อนตัว
เวลาฝนตกในฤดูฝน และ
ค ว ร ให้ อ าศั ย นั่ ง บ น
ห ลั ง ค า วั ด เพื่ อ รั บ
แสงแดด ในฤดูหนาว 

๕๓ 
(๑๔.๓) 

๕๕ 
(๑๔.๙) 

๙๕ 
(๒๕.๗) 

๑๒๐ 
(๓๒.๔) 

๔๗ 
(๑๒.๗) 

๒.๘๖ 
 
 
 
 
 

๑.๒๔๐ 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

รวม ๔.๔๗ .๔๒๖ มาก 

 
 ความคิดเห็นเร่ืองความเมตตา จากค าสอนในทางพระพุทธศาสนาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละ
สัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จากผลการศึกษา 
(ตารางท่ี ๔.๑๒) จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นเร่ืองความเมตตาต่อสัตวป่์าของกลุ่มตวัอย่างใน
ขอ้ความที่ว่าสัตวป่์า รักตวักลวัตาย น่ารัก น่าเอ็นดู ตอ้งการให้เขากินอยู่อย่างมีความสุขอยู่ใน
ระดบัมากและมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั ๔.๔๖ รองลงมามีความคิดเห็นต่อขอ้ความที่ว่า ป่า
ไมค้ือแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เป็นที่สงบร่มเย ็น ควรรักษาไวใ้ห้เป็นที่หาอาหารและเพื ่ออยู่
อาศยัของสัตวป่์า อยู่ในระดบัมากและมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๒๘ ที่เหลือ คือหลายความ
คิดเห็นต่อขอ้ความที่ว่าสัตวป่์าที่ผอมโซ เจ็บป่วย ควรหาสัตวแ์พทยม์ารักษาให้หายป่วยและ
บ ารุงด้วยการให้อาหารอย่างมีความสุข และขอ้ความที่ว่าสัตวที์่ก  าลงัตั้งทอ้งและเล้ียงลูกอ่อน
ควรได้กินอาหารอย่างเพียงพออยู ่ในระดบัที่มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๒๕ และ 
๔.๑๖ ตามล าดบั ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อขอ้ความท่ีว่าควรให้ลิงอาศยัศาลาวดัเป็นท่ีหลบซ่อน
ตวัเวลาฝนตกในฤดูฝน และควรให้อาศยันั ่งบนหลงัคาวดัเพื ่อรับแสงแดดในฤดูหนาว มี
ความเห็นอยู ่ในระดบัต ่าสุด ที่ระดบัปานกลางโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั ๒.๘๖ ส่วนค่า
คะแนนเฉล่ียในภาพรวมของส่วนน้ีเท่ากบั ๔.๔๗ ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก 
 
 
 
 



 

   

 
๑๓๘ 

ตารางที่ ๔.๑๓ ความคิดเห็นเร่ือง ความกรุณา ต่อสัตว์ป่า ที่อาศัยอยู่ในป่าไม้บริเวณรอบ ๆ วัด ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

 

ข้อความที่แสดงความกรุณา - 
ปรารถนาให้สัตว์เป็นสุข 

ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. 
แ ป ล
ผล 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑. สัตว์ป่าตั้ งท้อง อุ ้มลูกอ่อน 
ได้รับบาดเจ็บ หิวโซเพราะอด
อ าห าร  ต้ อ งค อ ยห ลบ เล่ี ย ง
อันตรายจากมนุษย์ เห็นแล้วก็
เกิดความสงสาร ปรารถนาใหเ้ขา
พน้จากความทุกขเ์หล่านั้นจึงซ้ือ
หาอาหารส่งให้ลิงกิน อยากท าท่ี
หลบซ่อนให้ อยากพาหมอมา
รักษา และช่วยปกป้องไม่ให้คน
มารังแก 

๑๗๐ 
(๔๕.๙) 

๑๘๐ 
(๔๘.๖) 

๑๗ 
(๔.๖) 

๒ 
(๐.๕) 

๑ 
(๐.๓) 

๔.๓๙ .๖๓๐ มาก 

๒. การดูแลรักษาป่าไม้ไวใ้ห้ดี 
คือการรักษาบ้านไวใ้ห้สัตว์ป่า 
ให้อยู่อย่างปลอดภยั มีแหล่งหา
อาหาร เพื่อให้เขาพน้จากความ
หนาวจัดและร้อนจัด พ้นจาก
ความทุกขท์รมาน 

๑๓๒ 
(๓๕.๗) 

๒๐๓ 
(๕๔.๙) 

๑๔ 
(๓.๘) 

๒๑ 
(๕.๗) 

- ๔.๒๐ .๗๖๒ มาก 

๓. เม่ือไปพบสัตวป่์าแลว้ได้ให้
อาหาร ได้เห็นเขาบาดเจ็บ เห็น
เขาเล้ียงลูกอ่อน เกิดความสงสาร 
อยากกลับไปให้อาหารเขาอีก 
อยากใหเ้ขาอยูก่บัป่าไมน้านๆ 

๑๕๔ 
(๔๑.๖) 

๑๘๙ 
(๕๑.๑) 

๒๔ 
(๖.๕) 

๓ 
(๐.๘) 

- ๔.๓๔ .๖๓๔ มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
๑๓๙ 

ข้อความที่แสดงความกรุณา - 
ปรารถนาให้สัตว์เป็นสุข 

ระดบัความคดิเห็น  

X  

 

S.D. 
 

แ ป ล
ผล 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๔. เม่ือพบสัตว์ป่าถูกคนรังแก 
ห รือท าร้ายกัน เอง ท าให้ เกิด
ความสงสาร อยากเข้าไปห้าม 
เพ่ือไม่ใหเ้ขาไดรั้บบาดเจ็บ 

๑๔๐ 
(๓๗.๘) 

๑๙๗ 
(๕๓.๒) 

๒๔ 
(๖.๕) 

๘ 
(๒.๒) 

๑ 
(๐.๓) 

๔.๒๖ .๖๙๗ มาก 

๕. เม่ือมีโอกาสไปท าบุญท่ีวดั 
ส่ิงท่ีคิดไว ้คือ การให้อาหารสตัว์
ป่ า และการช่วยรักษาสัตว์ท่ี
บาดเจ็บ 

๑๒๘ 
(๓๔.๖) 

๑๓๔ 
(๓๖.๒) 

๑๐๓ 
(๒๗.๘) 

๔ 
(๑.๑) 

๑ 
(๐.๓) 

๔.๐๔ .๘๓๒ มาก 

รวม ๔.๒๕ .๕๒๒ มาก 

 
 ความคิดเห็นเร่ืองความกรุณา จากค าสอนในทางพระพุทธศาสนาในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตว์
ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จากผลการศึกษา (ตารางท่ี 
๔.๑๓) จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นดา้นความกรุณาต่อสัตวป่์า ในขอ้ความท่ีว่า สัตวป่์าตั้งทอ้ง อุม้ลูก
อ่อน ไดรั้บบาดเจ็บ หิวโซเพราะอดอาหาร ตอ้งคอยหลบเล่ียงอนัตรายจากมนุษย ์เห็นแลว้ก็เกิดความ
สงสาร ปรารถนาให้เขาพน้จากความทุกขเ์หล่านั้น จึงซ้ือหาอาหารส่งให้ลิงกิน อยากท าท่ีหลบซ่อนให ้
อยากหาหมอมารักษาและคอยปกป้องไม่ใหค้นมารังแก มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั ๔.๓๙ จดัอยูใ่น
ระดบัท่ีมาก รองลงมา คือ ความคิดเห็นเร่ืองความกรุณาต่อสัตวป่์าในขอ้ความท่ีว่า เม่ือไปพบสัตวป่์า
แลว้ ไดใ้ห้อาหาร ไดเ้ห็นเขาบาดเจ็บ เห็นเขาเล้ียงลูกอ่อนเกิดความสงสาร อยากกลบัไปให้อาหารเขา
อีก อยากให้เขาอยู่กบัป่าไมน้าน ๆ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั ๔.๓๗ และอยู่ในระดบัท่ีมากเช่นกนั ท่ี
เหลือเป็นความคิดเห็นเร่ืองความกรุณาต่อสัตวป่์าในขอ้ความท่ีว่า เม่ือพบสัตวป่์าถูกคนรังแก หรือ ท า
ร้ายกนัเอง ท าให้เกิดความสงสาร อยากเขา้ไปห้ามเพื่อไม่ให้เขาไดรั้บบาดเจ็บ การดูแลรักษาป่าไมไ้ว้
ให้ดี คือ การรักษาบา้นไวใ้ห้สัตวป่์า ให้อยู่อย่างปลอดภยั มีแหล่งหาอาหาร เพื่อ ให้เขาพน้จากความ
หนาวจดั และร้อนจดั พน้จากความทุกข์ทรมาน และเม่ือมีโอกาสไปท าบุญท่ีวดั ส่ิงท่ีคิดไวคื้อการให้
อาหารสัตวป่์าและการช่วยรักษาสัตวท่ี์บาดเจ็บท่ีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๖, ๔.๒๐ และ ๔.๐๔ 
ตามล าดบั โดยต่างจดัอยูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียในภาพรวมของส่วนน้ีเท่ากบั ๔.๒๕ 
 
 
 



 

   

 
๑๔๐ 

ตารางที่ ๔.๑๔ ความคิดเห็นเร่ือง มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณี
การอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวดัร้อยเอด็ 

 
ข้อความทีแ่สดงมัตตัญญุตา - 
ความเป็นผู้รู้จักประมาณใน
การบริโภคใช้สอย 

ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. 
แปล
ผล 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑. การ รู้ จั กความพอเพี ยง 
พอประมาณ คือ การรู้จกัใชเ้งิน 
รู้ จักใช้ท รัพยากร เพื่ อการ
อุปโภค บริโภค ไม่โลภมาก ไม่
ไปบุกรุกป่าไม ้และล่าสตัวป่์า 

๑๘๘ 
(๕๐.๘) 

๑๔๗ 
(๓๙.๗) 

๓๒ 
(๘.๖) 

๑ 
(๐.๓) 

๒ 
(๐.๕) 

๔.๔๐ .๗๐๓ มาก 

๒. การด าเนินชีวิตทุกวนัน้ี 
อยู่ได้อย่างสุขสบายเพราะ
รู้จักประหยัด และรู้จักเก็บ
ออม ไม่ตอ้งบุกรุกป่าไม ้และ
ล่าสตัวป่์า 

๑๙๕ 
(๕๒.๗) 

๑๕๓ 
(๔๑.๔) 

๑๘ 
(๔.๙) 

๓ 
(๐.๘) 

๑ 
(๐.๓) 

๔.๔๕ .๖๕๔ มาก 

๓. การปลูกผกัสวนครัว การ
ขุดบ่อเล้ียงปลา เล้ียงไก่  มี
รายไดพ้อเล้ียงครอบครัว ไม่
ต้องไปบุกรุกป่าไม้ และล่า
สตัวป่์า 

๑๘๘ 
(๕๐.๘) 

๑๕๖ 
(๔๒.๒) 

๒๒ 
(๕.๙) 

๒ 
(๐.๕) 

๒ 
(๐.๕) 

๔.๔๒ .๖๗๙ มาก 

๔. ท่ี ดิน ท่ี มีอยู่ ในปั จจุบัน 
เพียงพอต่อการท ามาหาเล้ียงชีพ 

๑๐๒ 
(๒๗.๖) 

๑๑๑ 
(๓๐.๐) 

๙๐ 
(๒๔.๓) 

๔๒ 
(๑๑.๔) 

๒๕ 
(๖.๘) 

๓.๖๐ ๑.๑๙๕ มาก 

๕. การรู้จักพอประมาณ ท า
ให้ไม่ต้อวงไปรบกวนผู ้อ่ืน
ใหเ้กิดความเดือดร้อน 

๑๕๘ 
(๔๒.๗) 

๑๗๔ 
(๔๗.๐) 

๓๓ 
(๘.๙) 

๔ 
(๑.๑) 

๑ 
(๐.๓) 

๔.๓๑ .๗๐๐ มาก 

รวม ๔.๒๔ .๕๐๘ มาก 

  
 ความคิด เห็น เร่ืองมตัตญัญุตา จากค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละ
สัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จากผลการศึกษา 



 

   

 
๑๔๑ 

(ตารางท่ี ๔.๑๔) จะเห็นไดว้า่ความคิดเห็นเร่ืองมตัตญัญุตา คือ ความรู้จกัประมาณในการบริโภคใช้
สอย ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ ขอ้ความท่ีว่าการด าเนินชีวิตทุกวนัน้ีอยู่ได้อย่างสุขสบายเพราะ 
รู้จกัประหยดั และรู้จกัเก็บออมไม่ตอ้งบุกรุกป่าไมแ้ละล่าสัตวป่์า มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 
๔.๔๕ ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัท่ีมาก รองลงมา คือความคิดเห็นเร่ืองมตัตญัญุตา ในหวัขอ้ท่ีวา่ การปลูกผกั
สวนครัว การขุดบ่อเล้ียงปลา เล้ียงไก่ มีรายไดพ้อเล้ียงครอบครัว ไม่ตอ้งไปบุกรุกป่าไมแ้ละล่าสัตว ์
มีค่าคะแนนเฉล่ีย ๔.๔๒ และจดัอยู่ในระดบัท่ีมากเช่นกนั ท่ีเหลือคือความคิดเห็นท่ีมีต่อขอ้ความ
ท่ีวา่ การรู้จกัความพอเพียง พอประมาณ คือ การรู้จกัใชเ้งิน รู้จกัใชท้รัพยากรเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ไม่โลภมาก ไม่ไปบุกรุกป่าไมแ้ละล่าสัตวป่์า การรู้จกัพอประมาณท าให้ไม่ตอ้งไปรบกวนผูอ่ื้นให้
เกิดความเดือดร้อน และท่ีดินท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเพียงพอต่อการท ามาหาเล้ียงชีพ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
๔.๔๐ ๔.๓๑ และ ๓.๖๐ โดยต่างจดัอยูใ่นระดบัท่ีมาก และมีค่าคะแนนเฉล่ียในภาพรวมของส่วนน้ี
เท่ากบั ๔.๒๔ ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
  

ตารางที่ ๔.๑๕ ความคิดเห็นเร่ืองความกตัญญูกตเวทิตา ที่มีต่อป่าไม้บริเวณรอบ ๆ วัดกู่พระโกนาใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวดัร้อยเอด็ 

 
ข้อความที่แสดงความกตัญญู
กตเวทิ ตา-ความ รู้ส านึ กใน
บุญคุณแล้วตอบแทน 

ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. 
แ ป ล
ผล 

มากทีสุ่ด มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑. ป่าให้ความร่มร่ืน ให้อากาศ
บริสุทธ์ิ ให้อาหาร ให้ยารักษา
โรค และให้เคร่ืองอยูอ่าศยัอ่ืนๆ 
เป็นผูมี้พระคุณ 

๑๒๙ 
(๓๔.๙) 

๒๒๑ 
(๔๙.๗) 

๑๗ 
(๔.๖) 

๒ 
(๐.๕) 

๑ 
(๐.๓) 

๔.๒๘ .๖๐๑ มาก 

๒. การรู้จักตอบแทนบุญคุณ
ป่าไม้ เราควรตอบแทนโดย
การให้การดูแลรักษา และไม่
ไปบุกรุกท าลาย 

๒๐๓ 
(๕๔.๙) 

๑๕๗ 
(๔๒.๔) 

๘ 
(๒.๒
) 

๒ 
(๐.๕) 

- ๔.๕๒ .๕๗๑ ม า ก
ท่ีสุด 

 
 
 
 



 

   

 
๑๔๒ 

ข้อความที่ แสดงความ
กตัญญูกตเวทิตา-ความรู้
ส านึกในบุญคุณแล้วตอบ
แทน 

ระดับความคิดเห็น  

X  

 

S.D. 
 

แป ล
ผล 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๓. ผู ้บุกรุกท าลายป่าไม ้
เปรียบเหมือนผู ้ไม่ รู้จัก
บุญคุณไม่รู้บุญคุณของ
หมู่มิตรท่ี เคยให้ข้าวน ้ า 
และท่ีพกัอาศยั 

๑๔๐ 
(๓๗.๘) 

๒๐๐ 
(๕๔.๑) 

๒๔ 
(๖.๕) 

๓ 
(๐.๘) 

๓ 
(๐.๘) 

๔.๒๗ .๖๘๙ มาก 

๔. การอยู่เฉยๆ โดยไม่
รบกวนป่าไม้ ถือว่าเป็น
การตอบแทนคุณป่าไม้
อยา่งหน่ึง 

๑๐๙ 
(๒๙.๕) 

๒๐๓ 
(๕๔.๙) 

๔๓ 
(๑๑.๖) 

๑๐ 
(๒.๗) 

๕ 
(๑.๔) 

๔.๐๘ .๗๙๗ มาก 

๕. การเขา้ไปเก็บหาของ
ป่า เป็นการรบกวนป่า 

๔๕ 
(๑๒.๒) 

๕๐ 
(๑๓.๕) 

๔๖ 
(๑๒.๔) 

๙๗ 
(๒๖.๒) 

๑๓๒ 
(๓๕.๗) 

๒.๔๐ ๑.๔๐๐ มาก 

๖ . การกราบไหว้บู ช า
ต้นไม้ คือ การให้ความ
กตญัญู 

๕๒ 
(๑๔.๑) 

๙๘ 
(๒๖.๕) 

๕๘ 
(๑๕.๗) 

๗๔ 
(๒๐.๐) 

๘๘ 
(๒๓.๘) 

๒.๘๗ ๑.๔๐๒ ป า น
กลาง 

รวม ๓.๗๐ .๕๘๙ มาก 

 
 ความคิดเห็นเร่ืองความกตญัญู จากค าสอนในทางพระพุทธศาสนาในกา รอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละ
สัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จากผลการศึกษา 
(ตารางท่ี ๔.๑๕) จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นเร่ืองความกตญัญูในขอ้ความท่ีว่า การรู้จกัตอบแทน
บุญคุณป่าไม ้เราควรตอบแทนโดยการให้การดูแลรักษา และไม่ไปบุกรุกท าลาย มีค่าคะแนนเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากบั ๔.๕๒ รองลงมาเป็นความคิดเห็นท่ีมีต่อขอ้ความ จดัอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด ท่ีวา่ป่าให้
ความร่มร่ืน ให้อากาศบริสุทธ์ิ ให้อาหาร ให้ยารักษาโรค และให้ท่ีอยูอ่าศยัอ่ืน ๆ เป็นผูมี้พระคุณ มี
ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั ๔.๒๘ จดัอยูใ่นระดบัท่ีมาก ท่ีเหลือเป็นความคิดเห็นท่ีมีต่อขอ้ความท่ีวา่ผูบุ้ก
รุกท าลายป่าไมเ้ปรียบเหมือนผูไ้ม่รู้จกับุญคุณ ไม่รู้บุญคุณของหมู่มิตรท่ีเคยให้ขา้วน ้ า และท่ีพกั
อาศยั การอยู่เฉย ๆ ไม่รบกวนป่าไมถื้อวา่เป็นการตอบแทนคุณป่าไมอ้ยา่งหน่ึง การกราบไหวบู้ชา
ตน้ไม ้คือ การให้ ความกตญัญู และการเขา้ไปเก็บหาของป่าเป็นการรบกวนป่า มีค่าคะแนนเฉล่ีย



 

   

 
๑๔๓ 

เท่ากบั ๔.๒๗, ๔.๐๘, ๒.๘๗ และ ๒.๔๐ โดยตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีมาก มาก ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย
ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียในภาพรวมของส่วนน้ีเท่ากบั ๓.๗๐ ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
 
ตารางที่ ๔.๑๖  ปัญญา คือ แนวคิดที่จะเสนอแนะโดยน าหลักธรรม มาใช้ในการอนุรักษ์ป่าไม้และ

สัตว์ป่า ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

 

ข้อความที่แสดงปัญญา - ความรู้
จริงรู้แจ้งถึงปัญหาแล้วน ามาแก้ไข 

ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. 
แ ป ล
ผล 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑. เช่ือว่าการท่ีมีวดั มีป่าไม ้มีสัตว์
ป่ า  แ ล ะ มี กิ จ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา จะท าให้ป่าไม ้
และสัตวป่์าในบริเวณน้ีจะยงัคงอยู่
หนาแน่น โดยไม่ถูกท าลาย 

๑๘๓ 
(๔๙.๕) 

๑๖๕ 
(๔๔.๖) 

๒๑ 
(๕.๗) 

- ๑ 
(๐.๓) 

๔.๔๓ .๖๒๖ มาก 

๒. ป่าไม้ผืนน้ี ฝูงลิงฝูงน้ี และฝูง
สัตว์ป่าอ่ืนๆ เป็นทรัพย์สมบัติ ท่ี
เป็นมรดกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
หากบุกรุกจะถือว่าเห็นแก่ตัว ไม่
เคารพต่อบรรพบุรุษ ปู่ ยา่ ตา ยาย 

๑๘๘ 
(๕๐.๘) 

๑๖๐ 
(๔๓.๒) 

๑๗ 
(๔.๖) 

๔ 
(๑.๑) 

๑ 
(๐.๓) 

๔.๔๓ .๖๖๐ มาก 

๓. ป่าไม ้และสัตวป่์าแห่งน้ี มีส่ิงท่ี
มีชีวิต มีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิสถิตอยู่ หาก
ใครท าลายจะถือว่าเป็นผูพ้รากชีวิต 
ผิดศีลและเป็นบาป 

๑๕๘ 
(๔๒.๗) 

๑๘๒ 
(๔๙.๒) 

๒๒ 
(๕.๙) 

๓ 
(๐.๘) 

๕ 
(๑.๔) 

๔.๓๑ .๗๓๘ มาก 

๔. ป่าไม ้และสัตวป่์าถือว่าเป็นสมบติั
ของส่วนรวม ไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั
ดา้นร่มเงา อากาศ อาหาร และยา ควรร
หลีกเล่ียงการตดัฟัน หากจ าเป็นควร 
ใช้แต่พอประมาณตามหลักเกณฑ์
ของชุมชน 

๑๑๑ 
(๓๐.๐) 

๒๒๐ 
(๕๙.๕) 

๓๒ 
(๘.๖) 

๒ 
(๐.๕) 

๕ 
(๑.๔) 

๔.๑๖ .๗๑๐ มาก 

         
 
 



 

   

 
๑๔๔ 

ข้อความที่แสดงปัญญา - ความรู้จริงรู้
แจ้งถึงปัญหาแล้วน ามาแก้ไข 

ระดบัความคดิเห็น  

X  

 
S.D. 

 
แ ป ล
ผล 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๕. การประกาศประชาสัมพนัธ์ให้
เห็นโทษของการท าลายป่าไม ้และ
สตัวป่์า จะสามารถรักษาป่าไม ้และ
สตัวป่์าแห่งน้ีไวไ้ดต้ลอดไป 

๑๗๒ 
(๔๘.๑) 

๑๗๑ 
(๔๖.๒) 

๑๐ 
(๒.๗) 

๙ 
(๒.๔) 

๒ 
(๐.๕) 

๔.๓๙ .๗๑๐ มาก 

รวม ๔.๓๔ .๔๗๘ มาก 

 
 ปัญญา คือ แนวคิดท่ีจะเสนอแนะโดยน า หลกัธรรม มาใชใ้นการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์า
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
อนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาก
ผลการศึกษา (ตารางท่ี ๔.๑๖) ช้ีให้เห็นวา่ปัญญาท่ีเก่ียวกบัขอ้ความท่ีวา่ เช่ือวา่การท่ีมีวดั มีป่าไม ้มี
สัตวป่์า และมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จะท าให้ป่าไม้และสัตว์ป่าในบริเวณน้ี จะยงัคงอยู่
หนาแน่นโดยไม่ถูกท าลาย และป่าไมผ้ืนน้ี ฝูงลิงฝูงน้ี และฝูงสัตวป่์าอ่ืน ๆ เป็นทรัพยส์มบติัท่ีเป็น
มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หากบุกรุกจะถือว่าเห็นแก่ตวั ไม่เคารพต่อบรรพบุรุษ ปู่ ยา่ ตายาย 
ต่างมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั ๔.๔๓ และจดัอยู ่ในระดบัที่มาก รองลงไปเป็นปัญญาท่ี
เก่ียวกบัการประกาศประชาสัมพนัธ์ใหเ้ห็นโทษของการท าลายป่าไมแ้ละสัตวป่์า จะสามารถรักษา
ป่าไมแ้ละสัตวป่์าแห่งน้ีไวไ้ดต้ลอดไป ป่าไมแ้ละสัตวป่์าแห่งน้ีมีส่ิงท่ีมีชีวิต มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสถิตอยู ่
หากใครท าลายจะถือว่าเป็นผูพ้รากชีวิต ผิดศีลและเป็นบาปและป่าไมแ้ละสัตวป่์า ถือว่าเป็น
สมบติัของส่วนรวม ไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกนัดา้นร่มเงา อากาศ อาหาร และยา ควรหลีกเล่ียงการตดั
ฟัน หากจ าเป็นควรใช้แต่พอประมาณ ตามหลักเกณฑ์ของชุมชน มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๓๙,๔.๓๑ และ ๔.๑๖ ต่างจดัอยู่ในระดบัท่ีมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียในภาพรวมของส่วนน้ีเท่ากบั 
๔.๓๔ และจดัอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
๑๔๕ 

 ๔ .๒ .๔  เป รียบ เที ยบความคิด เห็น ด้ านการอนุ รัก ษ์ ป่ าไม้ และสัต ว์ ป่ าตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามตัวแปรอสิระ   
 ปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษ์ ฯลฯ ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีน ามาพิจารณาตั้ งข้อสมมติฐาน เพื่อทดสอบว่ามีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมีจ านวน ๖ ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา สมาชิกในครัวเรือน รายไดใ้น
รอบปี การรับทราบข่าวสารการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ผล
การทดสอบขอ้สมมุติฐาน มีตามล าดบั ดงัน้ี 
        สมมติฐานข้อที่ ๑ เพศ ท่ีต่างกันมีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีต่างกนั 
 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จ  าแนกออกเป็น ๖ 
ดา้น ไดแ้ก่ ความศรัทธา ความเช่ือมัน่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนา ความเมตตา ปรารถนาให้สัตว์
เป็นสุข ความกรุณาปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์ ความมตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการ
บริโภคใช้สอย ความกตญัญู ความส านึกในบุญคุณแลว้ตอบแทน และปัญญา ความรู้จริง รู้แจง้ถึง
ปัญหาแลว้น ามาแกไ้ข ผลในการทดสอบขอ้สมมุติฐานมีดงัน้ี 
 
ตารางที ่๔.๑๗ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

ตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณ
รอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ N X  S.D. t Sig 
ความศรัทธา-ความ เช่ือมั่น ในค าสอนทาง
พระพทุธศาสนา 

ชาย 
หญิง 

 
 
๒๕๓ 
๑๑๗ 

 
 
๔.๔๕ 
๔.๕๑ 

 
 
.๔๒๓ 
.๔๓๓ 

 
 
-๑.๐๙๖ 

 
 
.๒๗๔ 

ความเมตตา-ปรารถนาใหส้ตัวเ์ป็นสุข 
ชาย 
หญิง 

 
๒๕๓ 
๑๑๗ 

 
๓.๙๗ 
๔.๐๗ 

 
.๔๙๔ 
.๖๒๐ 

 
-๑.๔๑๑ 

 
.๑๖๐ 

ความกรุณา-ปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์
ชาย 
หญิง 

 
๒๕๓ 
๑๑๗ 

 
๔.๑๙ 
๔.๓๗ 

 
.๔๘๕ 
.๕๗๘ 

 
-๓.๐๕๒ 

 
.๐๐๒** 

      



 

   

 
๑๔๖ 

เพศ N X  S.D. t Sig 

มัตตัญญุตา-ความเป็นผู ้รู้จักประมาณในการ
บริโภคใชส้อย 

ชาย 
หญิง 

 
 
๒๕๓ 
๑๑๗ 

 
 
๔.๒๐ 
๔.๓๑ 

 
 
.๔๗๑ 
.๕๗๗ 

 
 
-๑.๗๗๔ 

 
 
.๐๗๗ 

ความกตัญญูกตเวทิตา-ความส านึกในบุญคุณ
แลว้ตอบแทน 

ชาย 
หญิง 

 
 
๒๕๓ 
๑๑๗ 

 
 
๓.๗๐ 
๓.๘๒ 

 
 
.๕๕๔ 
.๖๕๔ 

 
 
-๑.๖๓๓ 

 
 
.๑๐๔ 

ปัญญา-ความรู้จริงรู้แจ้งถึงปัญหาแล้วน ามา
แกไ้ข 

ชาย 
หญิง 

 
 
๒๕๓ 
๑๑๗ 

 
 
๔.๓๖ 
๔.๓๑ 

 
 
.๔๓๘ 
.๕๕๕ 

 
 
.๘๙๑ 

 
 
.๓๗๔ 

  
 ผลการศึกษาพบว่า เพศท่ี ต่างกันมีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ี มี ต่อการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นความกรุณาปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัท่ี
ระดบั ๐.๐๕ โดย เพศชายมีค่าคะแนนเฉล่ีย ๔.๑๙ และเพศหญิงมีค่าคะแนนเฉล่ีย ๔.๓๗ ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ ๒ ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลท าใหค้วามคิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีต่างกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
๑๔๗ 

ตารางที่ ๔.๑๘  แสดงการเปรียบเทยีบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธ 
ศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณกีารอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระ 
โกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา N X  S.D. F Sig 

ความศรัทธา-ความเช่ือมั่นในค าสอนทาง
พระพทุธศาสนา 

     

ต ่ากวา่ประถมศึกษา ๒ ๔.๖๐ .๒๘๓ .๖๙๔ .๖๕๔ 
ประถมศึกษา ๑๙๙ ๔.๔๖ .๔๖๔   
มธัยมศึกษาตอนตน้ ๖๖ ๔.๔๕ .๓๗๕   
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ๔๑ ๔.๕๔ .๓๖๖   
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๑๒ ๔.๒๘ .๔๘๖   
ปริญญาตรี ๔๘ ๔.๔๘ .๓๖๔   
สูงกวา่ปริญญาตรี ๒ ๔.๖๐ .๕๖๖   

ความเมตตา-ปรารถนาใหส้ตัวเ์ป็นสุข      
ต ่ากวา่ประถมศึกษา ๒ ๓.๙๐ .๔๒๔ ๒.๖๗๙ .๐๑๕* 
ประถมศึกษา ๑๙๙ ๓.๙๘ .๕๒๕   
มธัยมศึกษาตอนตน้ ๖๖ ๓.๙๘ .๔๗๘   
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ๔๑ ๓.๘๓ .๕๖๙   
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๑๒ ๓.๙๗ .๖๔๓   
ปริญญาตรี ๔๘ ๔.๒๖ .๕๕๒   
สูงกวา่ปริญญาตรี ๒ ๓.๘ .๘๔๘   

ความกรุณา-ปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์      
ต ่ากวา่ประถมศึกษา ๒ ๔.๒๐ .๐๐๐ ๑.๗๖๓ .๑๐๖ 
ประถมศึกษา ๑๙๙ ๔.๑๘ .๕๑๙   
มธัยมศึกษาตอนตน้ ๖๖ ๔.๓๐ .๕๕๕   
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ๔๑ ๔.๒๖ .๔๓๐   
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๑๒ ๔.๔๓ .๕๐๓   
ปริญญาตรี ๔๘ ๔.๔๑ .๕๓๘   
สูงกวา่ปริญญาตรี ๒ ๔.๒๐ .๘๔๘   
      
 
 
 

     



 

   

 
๑๔๘ 

ระดบัการศึกษา N X  S.D F Sig 
มตัตญัญุตา-ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการบริโภคใช้
สอย 

     

ต ่ากวา่ประถมศึกษา ๒ ๔.๐๐ .๐๐๐ ๒.๖๑๐ .๐๑๗* 
ประถมศึกษา ๑๙๙ ๔.๑๕ .๕๑๑   
มธัยมศึกษาตอนตน้ ๖๖ ๔.๓๔ .๕๐๑   
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ๔๑ ๔.๒๙ .๔๒๔   
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๑๒ ๔.๔๒ .๔๖๓   
ปริญญาตรี ๔๘ ๔.๓๙ .๕๓๑   
สูงกวา่ปริญญาตรี ๒ ๔.๑๐ .๗๐๗   

ความกตญัญูกตเวทิตา-ความส านึกในบุญคุณแล้ว
ตอบแทน 

     

ต ่ากวา่ประถมศึกษา ๒ ๓.๕๐ .๔๗๑ ๑.๗๑๓ .๑๑๗ 
ประถมศึกษา ๑๙๙ ๓.๗๒ .๕๘๐   
มธัยมศึกษาตอนตน้ ๖๖ ๓.๖๗ .๖๒๔   
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ๔๑ ๓.๖๓ .๕๖๕   
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๑๒ ๓.๙๒ .๕๐๕   
ปริญญาตรี ๔๘ ๓.๙๔ .๕๙๒   
สูงกวา่ปริญญาตรี ๒ ๔.๐๘ .๕๘๙   

ปัญญา-ความรู้จริงรู้แจง้ถึงปัญหาแลว้น ามาแกไ้ข      
ต ่ากวา่ประถมศึกษา ๒ ๔.๔๐ .๒๘๓ .๔๓๕ .๘๕๕ 
ประถมศึกษา ๑๙๙ ๔.๓๕ .๔๙๐   
มธัยมศึกษาตอนตน้ ๖๖ ๔.๔๐ .๔๑๔   
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ๔๑ ๔.๓๐ .๔๔๒   
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๑๒ ๔.๑๘ .๕๑๕   
ปริญญาตรี ๔๘ ๔.๓๒ .๕๓๙   
สูงกวา่ปริญญาตรี ๒ ๔.๓๐ .๗๐๗   

  
 ผลการศึกษา (ตารางท่ี ๔.๑๘) แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษา มีอิทธิพลท่ีท าให้ความ
คิดเห็นมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา ฯ ทั้ง ๖ ดา้นดงักล่าว 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 



 

   

 
๑๔๙ 

 สมมติฐานข้อที่ ๓ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาต่างกนั   
 
ตารางที่  ๔.๑๙  แสดงการเปรียบเทียบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนว

พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ 
วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 

 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน N X  S.D. F Sig 
ความศรัทธา-ความเช่ือมัน่ในค าสอนทาง
พระพทุธศาสนา 

     

๑ – ๓ คน ๗๓ ๔.๕๒ .๓๑๘ .๘๙๙ .๔๔๒ 
๔ – ๖ คน ๒๖๕ ๔.๔๖ .๔๑๑   
๗ – ๙ คน ๒๘ ๔.๔๑ .๗๓๗   
๑๐ – ๑๒ คน ๔ ๔.๗๐ .๒๕๘   

ความเมตตา-ปรารถนาใหส้ตัวเ์ป็นสุข      
๑ – ๓ คน ๗๓ ๔.๑๑ .๔๘๓ ๑.๓๙๔ ๒๔๕ 
๔ – ๖ คน ๒๖๕ ๓.๙๗ .๕๔๒   
๗ – ๙ คน ๒๘ ๔.๑๖ .๕๐๙   
๑๐ – ๑๒ คน ๔ ๔.๐๐ ๑.๐๗๑   

มัตตัญญุตา-ความเป็นผู ้รู้จักประมาณใน
การบริโภคใชส้อย 

     

๑ – ๓ คน ๗๓ ๔.๔๐ .๓๘๙ ๔.๔๖๘ .๐๐๔** 
๔ – ๖ คน ๒๖๕ ๔.๒๑ .๕๑๔   
๗ – ๙ คน ๒๘ ๔.๐๓ .๕๖๒   
๑๐ – ๑๒ คน ๔ ๔.๒๐ .๙๐๙   

ความกตญัญูกตเวทิตา-ความส านึกใน
บุญคุณแลว้ตอบแทน 
         ๑-๓ คน 
         ๔-๖ คน 
         ๗-๙ คน 

        ๑๐-๑๒ คน 

 
 
๗๓ 
๒๖๕ 
๒๘ 
๔ 

 
 
๓.๗๙ 
๓.๗๐ 
๓.๘๙ 
๔.๐๘ 

 
 
.๖๕๘ 
.๕๖๘ 
.๕๓๓ 
.๙๐๘ 

 
 
๑.๕๙๓ 

 
 
.๑๙๑ 

 



 

   

 
๑๕๐ 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน N X  S.D F Sig 
ปัญญา-ความรู้จริงรู้แจง้ถึงปัญหาแลว้น ามา
แกไ้ข 

     

๑ – ๓ คน ๗๓ ๔.๓๘ .๔๗๕ .๓๗๙ .๗๖๘ 
๔ – ๖ คน ๒๖๕ ๔.๓๔ .๔๔๓   
๗ – ๙ คน ๒๘ ๔.๓๓ .๗๓๗   
๑๐ – ๑๒ คน ๔ ๔.๑๕ .๖๔๐   

 
ผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกในครัวเรือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาด้านดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั ท่ีระดบั ๐.๐๑ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ ๔ รายไดค้รัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมา มีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ แตกต่างกนั   
 
ตารางที่ ๔.๒๐ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มี ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า
บริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม
รายได้ครัวเรือนในรอบปีทีผ่่านมา 

 

รายได้ครัวเรือนในรอบปีทีผ่่านมา N X  S.D. F Sig 
ความศรัทธา-ความเช่ือมัน่ในค าสอนทางพระพทุธศาสนา      

๕,๐๐๐ – ๗,๕๐๐ บาท ๑๘ ๔.๔๖ .๔๓๘ .๓๙๕ .๙๐๕ 
๗,๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๕๕ .๗๐๒   
๑๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๔๐ .๔๕๓   
๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๕๕ ๔.๔๙ .๕๐๓   
๕๐,๐๐๑ – ๗๕,๐๐๐ บาท ๘๕ ๔.๕๐ .๓๔๗   
๗๕,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๙ ๔.๔๖ .๒๘๙   
๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๖๕ ๔.๔๒ .๕๔๒   
๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔ ๔.๔๐ .๔๓๒   
รายได้ครัวเรือนในรอบปีทีผ่่านมา N X  S.D. F Sig 

ความเมตตา-ปรารถนาใหส้ตัวเ์ป็นสุข      
๕,๐๐๐ – ๗,๕๐๐ บาท ๑๘ ๔.๒๖ .๘๒๐ ๖.๕๕๐ .๐๐๐** 
๗,๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๓๐ .๖๒๕   



 

   

 
๑๕๑ 

๑๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๐๐ .๔๙๕   
๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๕๕ ๔.๓๐ .๖๔๒   
๕๐,๐๐๑ – ๗๕,๐๐๐ บาท ๘๕ ๔.๐๓ .๔๓๐   
๗๕,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๙ ๓.๘๓ .๓๗๓   
๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๖๕ ๓.๘๗ .๕๕๐   
๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔ ๓.๘๐ .๕๖๖   

ความกรุณา-ปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์      
๕,๐๐๐ – ๗,๕๐๐ บาท ๑๘ ๔.๔๒ .๕๔๘ ๒.๐๗๙ .๐๔๕* 
๗,๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๕๑ .๗๗๕   
๑๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๑๕ .๓๔๓   
๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๕๕ ๔.๓๓ .๖๘๓   
๕๐,๐๐๑ – ๗๕,๐๐๐ บาท ๘๕ ๔.๒๖ .๓๖๓   
๗๕,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๙ ๔.๑๗ .๔๘๘   
๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๖๕ ๔.๒๕ .๕๑๕   
๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔ ๔.๓๐ .๖๒๑   

มตัตญัญุตา-ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย      
๕,๐๐๐ – ๗,๕๐๐ บาท ๑๘ ๔.๕๓ .๕๒๒ ๒.๙๐๐ .๐๐๖** 
๗,๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๔๒ .๖๑๖   
๑๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๐๒ .๕๑๔   
๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๕๕ ๔.๓๔ .๖๒๓   
๕๐,๐๐๑ – ๗๕,๐๐๐ บาท ๘๕ ๔.๑๕ .๔๘๐   
๗๕,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๙ ๔.๑๘ .๔๓๔   
๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๖๕ ๔.๒๕ .๔๖๕   
๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔ ๔.๖๕ .๔๗๒   

ความกตญัญูกตเวทิตา-ความส านึกในบุญคุณแลว้ตอบแทน      
๕,๐๐๐ – ๗,๕๐๐ บาท ๑๘ ๔.๒๖ .๖๙๑ ๑๐.๗๒๕ .๐๐๐** 
๗,๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๑๑ .๕๘๐   
๑๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๗ ๓.๗๐ .๕๒๘   
๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๕๕ ๔.๑๑ .๗๒๘   
๕๐,๐๐๑ – ๗๕,๐๐๐ บาท ๘๕ ๓.๗๒ .๔๐๑   

รายได้ครัวเรือนในรอบปีทีผ่่านมา N X  S.D. F Sig 
ความกตญัญูกตเวทิตา-ความส านึกในบุญคุณแลว้ตอบแทน      

๗๕,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๙ ๓.๕๐ .๔๓๐   
๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๖๕ ๓.๖๐ .๖๐๙   



 

   

 
๑๕๒ 

๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔ ๓.๘๗ .๘๕๔   
ปัญญา-ความรู้จริงรู้แจง้ถึงปัญหาแลว้น ามาแกไ้ข      

๕,๐๐๐ – ๗,๕๐๐ บาท ๑๘ ๔.๕๐ .๕๒๘ ๑.๒๒๔ .๒๘๙ 
๗,๕๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๒๕ .๘๒๙   
๑๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๒๒ .๓๖๗   
๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๕๕ ๔.๓๓ .๖๑๖   
๕๐,๐๐๑ – ๗๕,๐๐๐ บาท ๘๕ ๔.๓๓ .๔๑๒   
๗๕,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๙ ๔.๓๙ .๒๘๗   
๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๖๕ ๔.๓๒ .๕๓๖   
๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔ ๓.๙๐ .๙๐๒   

  
 ผลการศึกษาพบว่ารายได้ในรอบปีท่ีผ่านมา ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การอนุรักษ ์ฯลฯ แตกต่างกนัในดา้นความเมตตา – ปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุข กรุณา – ปรารถนาให้
ผูอ่ื้นพน้ทุกข ์มตัตญัญุตา – ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย และความกตญัญู - ความ
ส านกัในบุญคุณแลว้ตอบแทน แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั ท่ีระดบั ๐.๐๑ ส่วนดา้นความกรุณา – 
ปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕ และดา้นความศรัทธา – 
ความเช่ือมัน่ในค าสอนทางพุทธศาสนา และดา้นปัญญา - ความรู้จริงรู้แจง้ถึงปัญหาแลว้น ามาแกไ้ข
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติ ฐาน ข้อที่  ๕  การเคยได้ รับ และไม่ เคยได้ รับทราบข่ าวส ารการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
แตกต่างกนั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
๑๕๓ 

ตารางที่  ๔.๒๑  แสดงการเปรียบเทียบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ 
วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามการเคยได้รับ
และไม่เคยได้รับทราบข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

การเคยได้รับและไม่เคยได้รับทราบข่าวสาร 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

N X  S.D. t Sig 

ความศ รัทธา-ความ เช่ือมั่น ในค าสอนทาง
พระพทุธศาสนา 

     

ไม่เคย ๑๐๕ ๔.๔๕ .๓๖๘ -.๔๘๐ .๖๓๑ 
เคย ๒๖๕ ๔.๔๘ .๔๔๘   

ความเมตตา-ปรารถนาใหส้ตัวเ์ป็นสุข      
ไม่เคย ๑๐๕ ๔.๐๒ .๔๘๔ .๔๑๐ .๖๘๒ 
เคย ๒๖๕ ๓.๙๙ .๕๕๘   

ความกรุณา-ปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์      
ไม่เคย ๑๐๕ ๔.๓๒ .๔๓๔ ๑.๘๓๐ .๐๖๙ 
เคย ๒๖๕ ๔.๒๒ .๕๕๒   

มัตตัญญุตา-ความเป็นผู ้รู้จักประมาณในการ
บริโภคใชส้อย 

     

ไม่เคย ๑๐๕ ๔.๓๒ .๔๑๙ ๒.๔๐๓ .๐๑๗* 
เคย ๒๖๕ ๔.๒๐ .๕๓๖   

ความกตัญญูกตเวทิตา-ความส านึกในบุญคุณ
แลว้ตอบแทน 

     

ไม่เคย ๑๐๕ ๓.๖๘ .๖๐๐ -๑.๒๑๒ .๒๒๖ 
เคย ๒๖๕ ๓.๗๖ .๕๘๔   

ปัญญา-ความรู้จริงรู้แจ้งถึงปัญหาแล้วน ามา
แกไ้ข 

     

ไม่เคย ๑๐๕ ๔.๓๔ .๔๒๘ -.๐๕๑ .๙๖๐ 
เคย ๒๖๕ ๔.๓๔ .๔๙๗   

 
 ผลการศึกษาพบว่า การเคยและไม่เคยได้รับข่าวสารการอนุรักษ์ มีอิทธิพลท าให้ความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา ฯลฯ แตกต่างกนั



 

   

 
๑๕๔ 

ด้านมัตตญัญุตาอย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับ ๐.๐๕ ส่วนอีก ๕ ด้านดังกล่าวแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ ๖ การเคยและไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น
เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชนแตกต่างกนั 
 
ตารางที่  ๔.๒๒ แสดงการเปรียบเทียบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนว

พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ 
วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามการเคยและไม่
เคยเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา 

 

การเคยและไม่เคยเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา N X  S.D. t Sig 
ความศรัทธา-ความ เช่ือมั่น ในค าสอนทาง
พระพทุธศาสนา 

     

ไม่เคย ๖๗ ๔.๓๗ .๕๕๗ -๑.๖๕๖ .๑๐๒ 
เคย ๓๐๓ ๔.๔๙ .๓๙๐   

ความเมตตา-ปรารถนาใหส้ตัวเ์ป็นสุข      
ไม่เคย ๖๗ ๔.๑๐ .๖๘๔ ๑.๓๙๑ .๑๖๘ 
เคย ๓๐๓ ๓.๙๘ .๔๙๘   

ความกรุณา-ปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์      
ไม่เคย ๖๗ ๔.๒๔ .๖๙๓ -.๐๓๑ .๙๗๕ 
เคย ๓๐๓ ๔.๒๕ .๔๗๗   

มัตตัญญุตา-ความเป็นผู ้รู้จักประมาณในการ
บริโภคใชส้อย 

     

ไม่เคย ๖๗ ๔.๑๖ .๖๙๗ -๑.๑๒๕ .๒๖๔ 
เคย ๓๐๓ .๔๒๓ .๔๕๕   

ความกตัญญูกตเวทิตา-ความส านึกในบุญคุณ
แลว้ตอบแทน 

     

ไม่เคย ๖๗ ๓.๙๗ .๗๕๖ ๒.๘๗๘ .๐๐๕** 
เคย ๓๐๓ ๓.๖๙ .๕๓๔   

ปัญญา-ความรู้จริงรู้แจง้ถึงปัญหาแลว้น ามาแกไ้ข      
ไม่เคย ๖๗ ๔.๓๔ .๖๔๒ -.๐๖๘ .๙๔๖ 
เคย ๓๐๓ ๔.๓๕ .๔๓๕   

 



 

   

 
๑๕๕ 

 ผลการศึกษาพบวา่ การเคยและไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลท าให้
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาดา้น ความ
กตญัญู รู้ส านึกในบุญคุณแลว้ตอบแทน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๑ ใน ๕ ดา้นท่ีเหลือ
ไดแ้ก่ ความศรัทธา – ความเช่ือมัน่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนา ความเมตตา – ปรารถนาให้สัตว์
เป็นสุข ความกรุณา – ปรารถนา ให้ผูอ่ื้นพ้นทุกข์ มตัตญัญุตา – ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการ
บริโภคใช้สอย และปัญญา – ความรู้จริงรู้แจ้งถึงปัญญาแล้วน ามาแก้ไข แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
 ๔.๒.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชุนบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอด็ 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากรกลุ่มตวัอย่าง ในค าถามปลายเปิด ผูว้ิจยัได้พบ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ต ารางที่  ๔ .๒๓  แสดงจ าน วนความถี่ ขอ ง ข้ อ เสน อแน ะ เกี่ ย วกับ ปัญ ห าการอ นุ รัก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวทางพระพุทธศาสนาของชุมชุน
บริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

ล าดบั 
ที ่

ข้อความ ความถี่ ร้อยละ 

๑ 
 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 
๖ 
 
๗ 
๘ 

มีเศษขยะ ถุงพลาสติก ท้ิงไม่ถูกท่ีท าใหท้ศันียภาพเสียหาย มีมลภาวะจากการเผา
ขยะ และเกิดขยะจากการใหอ้าหารสตัว ์
ไม่ช่วยกนัดูและรักษาป่า ป่าถูกท าลาย คนลกัตดัตน้ไม ้และการลกัลอบฆ่าสตัว ์
ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือ และขาดความสามคัคีกนั   
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่นเกิดฟ้าผา่ตน้ไม ้ท าใหล้ม้และหกัหนา้ในหนา้ฝน  
ไม่มีหน่วยงานใดเขา้มาดูแลและช่วยเหลือในการอนุรักษป่์าและลิงอยา่งเป็น
รูปธรรม ทางวดัเองก็ดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึง 
มีการเขา้ไปเก็บของป่า ซ่ึงประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการอนุรักษ์
อยา่งถูกตอ้ง 
มีการท าลายป่าเพ่ือท าเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเกิดปัญหาน ้ าท่วมและน ้ าขงัเน่าในป่า 
ไม่มีส่ิงจูงใจใหป้ระชาชนเปล่ียนแปลงความคิด และพฤติกรรม ท าใหป้ระชาชน
ขาดจิตส านึก 

 
๙๖ 
๑๒๘ 
๑๗ 
๔ 
 
๗ 
 
๕ 
๓ 
 
๒ 

 
๒๒.๐๗ 
๒๙.๔๒ 
๓.๙๑ 
๐.๙๒ 
 
๑.๖๑ 
 
๑.๑๕ 
๐.๖๙ 
 
๐.๔๖ 



 

   

 
๑๕๖ 

ล าดบั
ที ่

ข้อความ ความถี่ ร้อยละ 

๙ 
 

๑๐ 
 

๑๑ 
 

๑๒ 
๑๓ 

 
๑๔ 

สตัวไ์ร้ท่ีอยู ่และขาดแคลนอาหาร ท าใหม้ารบกวนชาวบา้น เกิดความเสียหาย และ
สตัวเ์กิดอนัตรายดว้ย 
สัตวป่์าลม้ตายจ านวนมาก ทั้งจากการล่าสัตว ์ภยัธรรมชาติ สัตวข์าดแคลนอาหาร 
ท าร้ายกนัเอง และเกิดโรคระบาดท าใหส้ตัวต์าย  
งบประมาณไม่เพียงพอ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ขาดความรู้และยาในการดูแล
รักษาสตัว ์      
ผูน้ าชุมชนไม่ค่อยใหค้วามสนใจ      
ประชาชนไม่รู้สึกถึงผลกระทบท่ีแท้จริง จึงไม่จริงจังกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 
และยงัเอาเปรียบธรรมชาติ หวงัผลส่วนตวัจนเกิดความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนั  
แหล่งธรรมชาติถูกรุกรานดว้ยการท่องเท่ียวจนเกิดความวุน่วายของบรรดาแม่คา้ท่ี
น าสินคา้ไปจ าหน่ายภายในบริเวณป่าในวดั ท าให้บดบังทัศนียภาพของวดัและ
แหล่งท่องเท่ียวบริเวณวดั  

 
๙๘ 
 
๖๕ 
 
๓ 
๑ 
 
๓ 
 
 
๓ 

 
๒๒.๕๓ 
 
๑๔.๙๔ 
 
๐.๖๙ 
๐.๒๓ 
 
๐.๖๙ 
 
 
๐.๖๙ 

รวม ๔๓๕ ๑๐๐ 

 
 จากผลการศึกษาพบว่า ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนวดัพระกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ดนั้น มีปัญหามากท่ีสุดก็คือการไม่ช่วยกนัดูและ
รักษาป่า ป่าถูกท าลาย คนลกัตดัตน้ไม ้และการลกัลอบฆ่าสัตว ์มีความถ่ีจ านวน ๑๒๘ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือสัตวไ์ร้ท่ีอยู ่และขาดแคลนอาหาร ท าใหม้ารบกวนชาวบา้น เกิดความเสียหาย และสัตว์
เกิดอนัตรายดว้ย มีจ านวน ๙๘ มีเศษขยะ ถุงพลาสติก ทิ้งไม่ถูกท่ีท าให้ทศันียภาพเสียหาย มีมลภาวะ
จากการเผาขยะ และเกิดขยะจากการให้อาหารสัตว ์จ  านวน ๙๖ สัตวป่์าลม้ตายจ านวนมาก ทั้งจาก
การล่าสัตว ์ภยัธรรมชาติ สัตวข์าดแคลนอาหาร ท าร้ายกนัเอง และเกิดโรคระบาดท าให้สัตวต์าย 
จ านวน ๖๕ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ และขาดความสามคัคีกนั จ านวน ๑๗ ไม่มีหน่วยงานใด
เขา้มาดูแลและช่วยเหลือในการอนุรักษ์ป่าและลิงอย่างเป็นรูปธรรม ทางวดัเองก็ดูแลได้ไม่ทัว่ถึง 
จ านวน ๗ มีการเขา้ไปเก็บของป่า ซ่ึงประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนุรักษ์อย่าง
ถูกตอ้ง จ านวน ๕ เกิดปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่นเกิดฟ้าผ่าตน้ไม ้ท าให้ลม้และหักหน้าใน
หน้าฝน จ านวน ๔ มีการท าลายป่าเพื่อท าเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเกิดปัญหาน ้ าท่วมและน ้ าขงัเน่าใน
ป่า งบประมาณไม่เพียงพอ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ขาดความรู้และยาในการดูแลรักษาสัตว์ 
ประชาชนไม่รู้สึกถึงผลกระทบท่ีแทจ้ริง จึงไม่จริงจงักบัการอนุรักษ์ทรัพยากร และยงัเอาเปรียบ
ธรรมชาติ หวงัผลส่วนตัวจนเกิดความคิดเห็นท่ีขัดแยง้กัน แหล่งธรรมชาติถูกรุกรานด้วยการ
ท่องเท่ียวจนเกิดความวุน่วายของบรรดาแม่คา้ท่ีน าสินคา้ไปจ าหน่ายภายในบริเวณป่าในวดั ท าให้



 

   

 
๑๕๗ 

บดบงัทศันียภาพของวดัและแหล่งท่องเท่ียวบริเวณวดั ทั้งหมดมีจ านวนเท่ากนัคือ ๓ไม่มีส่ิงจูงใจให้
ประชาชนเปล่ียนแปลงความคิด และพฤติกรรม ท าให้ประชาชนขาดจิตส านึก จ านวน ๒ และนอ้ย
สุดคือ ผูน้ าชุมชนไม่ค่อยใหค้วามสนใจ จ านวน ๑ ซ่ึงถือวา่มีปัญหานอ้ยท่ีสุด  
  
ตารางที่ ๔.๒๔ แสดงจ านวนความถี่ของแนวทางแก้ไขการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และ 

สัตว์ป่าตามแนวทางพระพุทธศาสนาของชุมชุนบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 

 

ล าดบั
ที ่

แนวทางแก้ไข ความถี่ ร้อยละ 

๑ 
๒ 
๓ 
 
๔ 
 
 
๕ 
๖ 
๗ 
 
 
 
๘ 
๙ 
 

๑๐ 
 

๑๑ 
๑๒ 

 
๑๓ 

ใหป้ระชาชนดูแลโดยผา่นส่ือกลางเช่น พระ และผูน้ าทอ้งถ่ิน   
ควรจดักิจกรรมตามแนว บ.ว.ร. วดั บา้น โรงเรียนและราชการร่วมกนั  
ช่วยกนัจดัเวรยามเพ่ือรักษาป่าไมแ้ละสตัวป่์าและทรัพยส์มบติัท่ีเป็นมรดกตกทอด
จากบรรพบุรุษทุกอยา่งท่ีมีอยูใ่นวดักู่พระโกนา 
ช่วยกนัสอดส่องดูแลรักษาป่า โดยการปลูกตน้ไมเ้พ่ิม โดยเฉพาะตน้ไมข้นาดใหญ่
และเป็นไมผ้ลท่ีสัตวส์ามารถหากินเป็นอาหารและท่ีอยูไ่ด ้และควรเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า
เพ่ือใหส้ตัวไ์ดมี้แหล่งน ้ าแหล่งอาหาร มีท่ีอยูอ่าศยัอยา่งไดอ้ยา่งเพียงพอ  
ควรตดัไมเ้ฉพาะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติเท่านั้น 
ควรปลูกฝังจิตส านึกของทุกคนใหรั้กษาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หช้ัว่ลูกหลานสืบไป 
ให้ทุกคนอยู่อย่างพ่ึงพากัน มีหลกัธรรมคือศีล ๕ มีเมตตา กรุณา ความศรัทธา 
สมาธิ ขนัติ มุทิตา มีสติปัญญา มีพรหมวิหาร ๔ มีทาน มตัตญัญุตา จริยธรรม มี
หิริโอตตปัปะ ความซ่ือสัตยต์่อกนั และไม่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิต ไม่ตดัไมท้ าลายป่า ใน
การด ารงชีวติ 
ปลูกจิตส านึกใหชุ้มชนรักษป่์าและใหรั้กษาสตัวป่์าตลอดไป 
ช่วยกันดูแลความสะอาด รูจกัเก็บขยะ ไม่ท้ิงขยะ ไม่เผาขยะ ช่วยกันดูแลป่าไม้
และสตัวป่์า 
ลดความเห็นแก่ตวั ไม่เห็นแก่ไดใ้นการลกัลอบท าลายธรรมชาติ มีความเสียสละ
เพื่อธรรมชาติ และมีความสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนั 
มีการพฒันาและจดัการแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ทศันียภาพท่ีดี 
ควรจดัใหมี้คณะกรรมการดูแลสตัวป่์าอยา่งต่อเน่ืองหรือหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น
จดัตั้งมูลนิธิ และชมรมเพ่ือคุม้ครองป่าและสตัวป่์า 
ควรมีการตรวจสุขภาพลิงและควบคุมปริมาณของลิงไม่ใหม้ากเกินไป 
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แนวทางแก้ไข ความถี่ ร้อยละ 
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ควรจดัแหล่งท่ีท้ิงขยะใหช้ดัเจน 
ควรมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนและเด็ดขาดใชไ้ดจ้ริง 
ควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหม้ากกวา่น้ี 
ให้มีการจดัโครงการรักษาป่า รักษาสัตวแ์ละมีกิจกรรมเช่นปล่อยสัตวน์ ้ า และมี
กองทุนงบประมาณในการสนบัสนุนเพื่อดูแลสตัวป่์า 
ใหทุ้กหมู่บา้นช่วยกนัเสริมสร้างความสามคัคี ช่วยกนั ร่มมือกนัดูแลธรรมชาติ 
ให้ประชาชนรู้จกัด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา และสอนให้ลูกหลาน
ซ่ือสตัยแ์ละกตญัญูในการปฏิบติัตนต่อพระพทุธศาสนา 
ควรยดึหลกัการพฒันาสร้างความเจริญแต่ไม่รบกวนธรรมชาติ 
มีนโยบายจดัใหชุ้มชนเขา้วดัฟังธรรม 
ราชการควรใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ  
รู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดั ไม่ฟุ่ มเฟือย ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
สร้างความรู้ความเขา้ใจใหทุ้กคนรู้วา่ป่าและสตัวคื์อชีวติ และส าคญัต่อทุกคน 
วดัและประชาชนตอ้งอนุรักษท์รัพยากรร่วมกนั 
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 จากผลการศึกษา พบว่าประชาชนกลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระ 
โกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ขอ้เสนอแนะท่ีมากท่ีสุดก็คือเห็นวา่ควรใหทุ้กคนอยูอ่ยา่งพึ่งพากนั มี
หลกัธรรมคือศีล ๕ มีเมตตา กรุณา ความศรัทธา สมาธิ ขนัติ มุทิตา มีสติปัญญา มีพรหมวิหาร ๔ มี
ทาน มตัตญัญุตา จริยธรรม มีหิริโอตตปัปะ ความซ่ือสัตยต่์อกนั และไม่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิต ไม่ตดัไม้
ท าลายป่า ในการด ารงชีวติ มีจ านวนความถ่ี ๓๑๖ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่วยกนัสอดส่องดูแลรักษา
ป่า โดยการปลูกตน้ไมเ้พิ่ม โดยเฉพาะต้นไมข้นาดใหญ่และเป็นไมผ้ลท่ีสัตวส์ามารถหากินเป็น
อาหารและท่ีอยูไ่ด ้และควรเพิ่มพื้นท่ีป่าเพื่อให้สัตวไ์ดมี้แหล่งน ้ าแหล่งอาหาร มีท่ีอยูอ่าศยัอย่างได้
อยา่งเพียงพอ ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะท่ีพบมากท่ีสุด  
 



 

บทที ่๕ 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษา
เฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่  พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด” ซ่ึงมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ ๑) เพื่อศึกษาการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตาม
แนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
๒) เพื่อเปรียบเทียบการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ 
ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จ าแนกตามตวัแปรอิสระ และ ๓) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหา และแนวทางพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 

ซ่ึ งการวิจัย น้ี เป็นการวิจัย เชิ งป ริมาณ  แบบส ารวจ (Quantitative Survey Research) 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นบริเวณรอบ ๆ วดักู่พระโกนา อนั
ได้แก่ หมู่ท่ี ๑๒ บ้านกู่ หมู่ท่ี ๑๔ บ้านหนองหวา้ และหมู่ท่ี ๒๑ บ้านกู่น้อยพฒันา ต าบลสระคู 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีประชากรในแต่ละหมู่บา้นจ านวน ๖๖๕, ๘๘๗ และ ๗๓๔ 
คนตามล าดบั รวม ๒,๒๘๖ คน ซ่ึงเป็นประชากรท่ีรู้จกัและอยูใ่กลชิ้ดกบัผนืป่าแห่งน้ีเป็นอยา่งดี จึง
น ามาก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวนประชากรโดยใช้สูตรของ Taro Yamane การวิจยัคร้ังน้ี ได้
ก าหนดกรอบแนวคิดและตวัแปรในการศึกษาไว ้๒ ตวัแปร คือ ๑) ตวัแปรอิสระ (Independent 
Variables) คือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของราษฎรในอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ด้าน เพศ 
สมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั รายได้ในครัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมา การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม การรับทราบข่าวสารการอนุรักษ์ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการนบัถือ
ศาสนา และศึกษาปัจจยัสนับสนุนด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎรใน 
อ าเภอสุวรรณ ภู มิ  จังหวัด ร้อยเอ็ด  ท่ี มีผล ต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎรใน อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด และ๒)ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักค าสอนท่ีประกอบด้วยหลกัแห่งความศรัทธา 
ปัญญา เมตตา กรุณา กตญัญูกตเวที และมตัตญัญุตา ส่วนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดจ้าก ขอ้มูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) ได้แก่ พระไตรปิฎก และแบบสอบถาม จ านวน ๓๗๐ ชุด และขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา ข้อมูลจากเอกสาร ต าราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งท่ีเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจยัเชิง



 

   

 

๑๖๐ 

ส ารวจหรืองานวิจยัภาคสนาม (Survey Research Field Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
แบบสอบถาม ๑ ชุด โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือตอนท่ี ๑ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน ๙ ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นต่อ
การอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนา ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโก
นา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน ๓๐ ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Rikert) แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ตอนท่ี ๓ ความ
คิดเห็นต่อแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติบริเวณรอบ ๆวดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ และปัญหาท่ีพบ ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบปลายเปิด จากนั้นผูว้ิจยัได้
สร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูล ก าหนดการวดัค่าตวัแปร น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ท่ีส าคญัไดรั้บการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งจาก รศ.ดร.อนนัตชยั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มี
ผลการวจิยัโดยสรุป ดงัต่อไปน้ี 
 

๕.๑ สรุปผลการวจิัย 
 จากผลการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอด็ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 ๕.๑.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มเป้าหมายตวัอยา่งส่วน
ใหญ่คิดเป็นชายร้อยละ ๖๘.๔ หญิงร้อยละ ๓๑.๖ มีสถานภาพทางสังคมเป็นราษฎรทัว่ไปร้อยละ 
๖๑.๙ และเป็นพระภิกษุน้อยท่ีสุด เพียงร้อยละ ๑.๖ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่อยูใ่นระหวา่ง ๔-๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖ ส่วนใหญ่ไดม้าตั้งถ่ินฐานอยูใ่นพื้นท่ีท่ีอยูใ่น
ปัจจุบนั เป็นระยะเวลาเกินกวา่ ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕ และส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙ มี
ท่ีดินเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๓.๘ ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลักของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๓ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๒๙.๕ มีรายได้ของ
ครัวเรือนในรอบปีท่ีผา่นมาอยูร่ะหวา่ง ๗๕๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๕.๑.๒ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคยได้รับและไม่เคยได้รับทราบข่าวสารการอนุรักษ์ และ
การเคยและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วัด
บ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 



 

   

 

๑๖๑ 

 จากผลการศึกษาพบว่า เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี
วดับา้นกู่พระโกร้อยละ ๗๑.๖๐ เคยได้รับข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่าไม ้และสัตวป่์า ร้อยละ 
๘๑.๙๐ และเคยไดเ้ขา้ร่วมด าเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ร้อยละ ๙๓.๕๐  
 ๕.๑.๓ ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชน
บริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็  
 จากการศึกษาความคิดเห็นต่อการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงได้จ  าแนกความ
คิดเห็นออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความศรัทธา ด้านความเมตตา ด้านความกรุณา ด้านความ
มตัตญัญุตา ดา้นความกตญัญู และดา้นปัญญา ไดผ้ลออกมามีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
   ๑ . ระดับ ความ คิด เห็ นด้ านความศ รัทธ า -ความ เช่ื อมั่น ในค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ 
ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีระดบัคะแนนเฉล่ีย ๔.๔๗ ซ่ึงถือวา่เป็น
ระดบัความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัมาก 

๒. ระดบัความคิดเห็นดา้นความเมตตา-ปรารถนาใหส้ัตวเ์ป็นสุขท่ีมีต่อการอนุรักษ์
สัตวป่์าของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีระดับ
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั ๔.๐๐ ซ่ึงมีเกณฑค์วามคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

๓. ความคิดเห็นดา้นความกรุณา-ปรารถนาให้สัตวพ์น้ทุกขต่์อการอนุรักษส์ัตวป่์า
ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
๔.๒๕ ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

๔. ความคิดเห็นเร่ืองมตัตญัญุตา- ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อยท่ี
มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม ้และสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชน
บริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ มีระดบัคะแนนเฉล่ีย ๔.๒๔ ซ่ึง
มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นเกณฑข์องระดบัท่ีมาก 

๕. ความคิดเห็นดา้นความกตญัญู-ความรู้ส านึกในบุญคุณแลว้ตอบแทนท่ีมีต่อการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติดา้นป่าไม ้และสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ 
ๆวดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีระดบัคะแนนเฉล่ีย ๓.๗๐ ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์
ของความคิดเห็นในระดบัท่ีมาก 

๖. ความคิดเห็นด้านปัญญา – ความรู้จริงรู้แจ้งถึงปัญหาแล้วน ามาแก้ไขในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติดา้นป่าไม ้และสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ 



 

   

 

๑๖๒ 

ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ มีระดบัคะแนนเฉล่ีย ๔.๔๓ ซ่ึงอยูใ่นระดบั
ความคิดเห็นท่ีมาก 

๕.๑.๔ การเปรียบเทียบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนา ของ
ชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ตามตัวแปรอสิระ 

จากการทดสอบขอ้สมมติฐานเพื่อหาปัจจยัอิสระท่ีมีผลต่อความแตกต่างของระดบัความ
คิดเห็นทั้ง ๖ ดา้นดงักล่าว มีสาระส าคญัพอสรุปได ้ดงัน้ี 

๑. เพศ มีผลต่อความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นด้านความกรุณาท่ีมีต่อการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติดา้นป่าไม ้และสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ 
ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด อย่างไม่มีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ใน
ขอ้ความท่ีวา่ความกรุณา-ปรารถนาใหส้ัตวพ์น้ทุกข ์ 

๒. ระดับการศึกษามีผลต่อความแตกต่างของความคิดเห็นในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติดา้นป่าไม ้และสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดั
บา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕ ในขอ้ความท่ีว่า
ความเมตตา- ความปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์ และมตัตญัญุตา- ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการ
บริโภคใชส้อย  

๓. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีผลต่อความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นใน
ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม ้และสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชน
บริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๑ 
ในขอ้ความท่ีวา่ ความกรุณา- ปรารถนาให้สัตวพ์น้ทุกข์ และมตัตญัญุตา- ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ
ในการบริโภคใชส้อย  

๔. รายได้ครัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมา มีผลต่อความแตกต่างของความคิดเห็น
ทางดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติดา้นป่าไม ้และสัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชน
บริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในขอ้ความท่ีวา่ ความเมตตา – 
ปรารถนาใหส้ัตวเ์ป็นสุข ความกรุณา – ปรารถนาใหส้ัตวพ์น้ทุกข ์มตัตญัญุตา – ความรู้จกัประมาณ
ในการบริโภคใช้สอย และความกตญัญู – ความส านึกในบุญคุณแลว้ตอบแทน ซ่ึงมีนยัส าคญัของ
ระดบัความเช่ือมัน่ ๐.๐๑, ๐.๐๕, ๐.๐๑, และ ๐.๐๑  

๕. การเคยไดรั้บและไม่เคยไดรั้บทราบข่าวสารการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ มี
ผลต่อความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นทางดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติดา้นป่าไม ้และ
สัตวป่์าตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 



 

   

 

๑๖๓ 

จงัหวดัร้อยเอ็ด ในขอ้ความท่ีวา่ มตัตญัญุตา – ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อยอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕  

๖. การเคยและไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา มีผลต่อความแตกต่างของระดบั
ความคิดเห็นทางด้านการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติด้านป่ าไม้ และสัตว์ป่ าตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ใน
ขอ้ความท่ีวา่ ความกตญัญู – ความส านึกในบุญคุณแลว้ตอบแทนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๑  
 ๕.๑.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชุนบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 
  ๑. ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากผลการศึกษาพบว่า มีปัญหามาก
ท่ีสุดก็คือการไม่ช่วยกนัดูและรักษาป่า ป่าถูกท าลาย คนลกัตดัตน้ไม ้และการลกัลอบฆ่าสัตว ์จึงท า
ให้สัตวไ์ร้ท่ีอยู่ และขาดแคลนอาหาร ท าให้มารบกวนชาวบ้าน เกิดความเสียหาย และสัตวเ์กิด
อนัตรายด้วยมีจ านวนความถ่ี ๙๘ มีเศษขยะ ถุงพลาสติก ทิ้งไม่ถูกท่ีท าให้ทศันียภาพเสียหาย มี
มลภาวะจากการเผาขยะ และเกิดขยะจากการให้อาหารสัตว์ จ  านวนความถ่ี ๙๖ สัตว์ป่าล้มตาย
จ านวนมาก ทั้งจากการล่าสัตว์ ภยัธรรมชาติ สัตวข์าดแคลนอาหาร ท าร้ายกันเอง และเกิดโรค
ระบาดท าให้สัตวต์าย จ านวน ๖๕ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ และขาดความสามคัคีกนั จ  านวน 
๑๗ ไม่มีหน่วยงานใดเขา้มาดูแลและช่วยเหลือในการอนุรักษ์ป่าและลิงอย่างเป็นรูปธรรม ทางวดั
เองก็ดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึง จ  านวน ๗ มีการเขา้ไปเก็บของป่า ซ่ึงประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
การอนุรักษ์อยา่งถูกตอ้ง จ านวน ๕ เกิดปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่นเกิดฟ้าผา่ตน้ไม ้ท าให้ลม้
และหักหน้าในหน้าฝน จ านวน ๔ มีการท าลายป่าเพื่อท าเป็นแหล่งท่องเท่ียว และเกิดปัญหาน ้ าท่วม
และน ้ าขงัเน่าในป่า งบประมาณไม่เพียงพอ ในการอนุรักษท์รัพยากร ขาดความรู้และยาในการดูแล
รักษาสัตว ์ประชาชนไม่รู้สึกถึงผลกระทบท่ีแทจ้ริง จึงไม่จริงจงักบัการอนุรักษท์รัพยากร และยงัเอา
เปรียบธรรมชาติ หวงัผลส่วนตวัจนเกิดความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนั แหล่งธรรมชาติถูกรุกรานดว้ยการ
ท่องเท่ียวจนเกิดความวุน่วายของบรรดาแม่คา้ท่ีน าสินคา้ไปจ าหน่ายภายในบริเวณป่าในวดั ท าให้
บดบงัทศันียภาพของวดัและแหล่งท่องเท่ียวบริเวณวดั ทั้งหมดมีจ านวนเท่ากนัคือ ๓ไม่มีส่ิงจูงใจให้
ประชาชนเปล่ียนแปลงความคิด และพฤติกรรม ท าให้ประชาชนขาดจิตส านึก จ านวน ๒ และนอ้ย
สุดคือ ผูน้ าชุมชนไม่ค่อยใหค้วามสนใจ จ านวน ๑ ซ่ึงถือวา่มีปัญหานอ้ยท่ีสุด  
  ๒. แนวทางแกไ้ข จากผลการศึกษา พบวา่ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ขอ้เสนอแนะท่ีมาก
ท่ีสุดก็คือเห็นว่าควรให้ทุกคนอยู่อยา่งพึ่งพากนั มีหลกัธรรมคือศีล ๕ มีเมตตา กรุณา ความศรัทธา 



 

   

 

๑๖๔ 

สมาธิ ขนัติ มุทิตา มีสติปัญญา มีพรหมวิหาร ๔ มีทาน มตัตญัญุตา จริยธรรม มีหิริโอตปัปะ ความ
ซ่ือสัตยต่์อกนั และไม่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิต ไม่ตดัไมท้  าลายป่า ในการด ารงชีวิต มีจ  านวนความถ่ี ๓๑๖ 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาป่า โดยการปลูกตน้ไม้เพิ่ม โดยเฉพาะต้นไม้
ขนาดใหญ่และเป็นไมผ้ลท่ีสัตวส์ามารถหากินเป็นอาหารและท่ีอยูไ่ด ้และควรเพิ่มพื้นท่ีป่าเพื่อให้
สัตวไ์ดมี้แหล่งน ้ าแหล่งอาหาร มีท่ีอยูอ่าศยัอยา่งไดอ้ยา่งเพียงพอ มีจ านวนความถ่ี ๒๒๕ รองลงมา
คือ ช่วยกนัดูแลความสะอาด รูจกัเก็บขยะ ไม่ทิ้งขยะ ไม่เผาขยะ ช่วยกนัดูแลป่าไมแ้ละสัตวป่์า มี
จ านวนความถ่ี ๑๑๔ รองลงมาคือ มีการพฒันาและจดัการแหล่งท่องเท่ียวให้มีทศันียภาพท่ีดี มี
จ านวนความถ่ี ๙๖ ควรปลูกฝังจิตส านึกของทุกคนให้รักษาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้ชัว่ลูกหลานสืบไป มี
จ านวนความถ่ี ๔๔ ลดความเห็นแก่ตวั ไม่เห็นแก่ไดใ้นการลกัลอบท าลายธรรมชาติ มีความเสียสละ
เพื่อธรรมชาติ และมีความสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนั มีจ  านวนความถ่ี ๓๐ ให้ประชาชนรู้จกัด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา และสอนให้ลูกหลานซ่ือสัตยแ์ละกตญัญูในการปฏิบติัตนต่อ
พระพุทธศาสนา มีจ านวนความถ่ี ๒๘ มีนโยบายจดัให้ชุมชนเขา้วดัฟังธรรม มีจ านวนความถ่ี ๑๖ 
ให้ทุกหมู่บา้นช่วยกนัเสริมสร้างความสามคัคี ช่วยกนั ร่วมมือกนัดูแลธรรมชาติ มีจ  านวนความถ่ี 
๑๔ ควรมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนและเด็ดขาดใช้ไดจ้ริง ควรยึดหลกัการพฒันาสร้างความ
เจริญแต่ไม่รบกวนธรรมชาติ มีจ  านวนความถ่ีเท่ากนัคือ ๑๒ ควรจดัให้มีคณะกรรมการดูแลสัตวป่์า
อยา่งต่อเน่ืองหรือหน่วยงานรับผิดชอบ เช่นจดัตั้งมูลนิธิ และชมรมเพื่อคุม้ครองป่าและสัตวป่์า มี
จ านวนความถ่ี ๙ ให้มีการจดัโครงการรักษาป่า รักษาสัตวแ์ละมีกิจกรรมเช่นปล่อยสัตวน์ ้ า และมี
กองทุนงบประมาณในการสนบัสนุนเพื่อดูแลสัตวป่์า มีจ านวนความถ่ี ๗ ควรมีการตรวจสุขภาพลิง
และควบคุมปริมาณของลิงไม่ให้มากเกินไป มีจ านวนความถ่ี ๕ ควรจดัแหล่งท่ีทิ้งขยะให้ชดัเจน มี
จ านวนความถ่ี ๖ ราชการควรให้การสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ มีจ านวนความถ่ี ๓ ช่วยกนัจดัเวรยาม
เพื่อรักษาป่าไมแ้ละสัตวป่์าและทรัพยส์มบติัท่ีเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทุกอยา่งท่ีมีอยูใ่นวดั
กู่พระโกนา ควรตดัไมเ้ฉพาะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเท่านั้น รู้จกัใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีจ านวนความถ่ีเท่ากนัคือ ๒ ให้ประชาชนดูแลโดย
ผ่านส่ือกลางเช่น พระ และผูน้ าท้องถ่ิน ควรจดักิจกรรมตามแนว บ.ว.ร. วดั บ้าน โรงเรียนและ
ราชการร่วมกนั ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้มากกวา่น้ี สร้างความรู้ความเขา้ใจให้ทุกคนรู้วา่ป่าและ
สัตวคื์อชีวิต และส าคญัต่อทุกคน วดัและประชาชนตอ้งอนุรักษท์รัพยากรร่วมกนั มีจ านวนความถ่ี
เท่ากนัคือ ๑ ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 



 

   

 

๑๖๕ 

๕.๒ อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัมีประเด็นท่ีส าคญั ท่ีเห็นควรจะท าการอภิปรายผลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ 
และชดัเจนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงผูว้จิยัจะน าประเด็นท่ีส าคญัมาอภิปรายผลตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 ๕.๒.๑ ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ชุมชนบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง ๖ ด้าน คือ ความ
ศรัทธา ความเมตตา ความกรุณา มตัตญัญุตา ความกตญัญู และปัญญา โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ไดน้บัถือศาสนาพุทธแต่เดิม จึงมีหลกัธรรมทั้ง ๖ ดา้นน้ีอยูม่าก และน ามาประพฤติปฏิบติัแต่เดิม จึง
ท าให้มีการน าหลกัธรรมทั้ง ๖ ด้านมาใช้ในชีวิตประจ าวนัอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะตอ้งให้
ประชาชนตระหนักให้ ม าก  แล ะน าหลักธรรมทั้ ง  ๖  ด้ าน น้ี มาป รับใช้ในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใหม้ากข้ึน ซ่ึงถา้พิจารณาเป็นรายดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี  
  ๑. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคิดเห็นเร่ืองความศรัทธา ความ
เช่ือมั่นในค าสอนทางพระพุทธศาสนาว่า พระพุทธศาสนามีส่ิงท่ีประชาชนเช่ือมั่นว่าเป็นส่ิง
ประเสริฐสูงสุดในระดบัท่ีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ๔.๗๐ ในขอ้ความอ่ืนก็พบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น อาจเป็นเพราะวา่ ประชาชนนบัถือพระพุทธศาสนามาโดยพื้นฐานอยูแ่ลว้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ จุลทอน สะอาด  ไว้ว่า ประชาชนมีพื้ นฐานมาจากความเช่ือถือศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามาแต่เดิม ๆ อยูแ่ลว้ ราษฎรจึงมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผเ่ป็นทุนเดิมตามสังคมชาวพุทธ 
และคอยดูแลตน้ไมท่ี้เรียกวา่ดอนปู่ตาในภาคอีสาน ท่ีชาวบา้นช่วยกนัอนุรักษ์ดูแลรักษาไม่ให้ใคร
ไปบุกรุกท าลาย หรือ แมก้ระทัง่สัตวป่์าท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นก็มีความเช่ือวา่เป็นสัตวท่ี์ปู่ยา่ตายาย
ดูแลรักษาอยู่ และเช่ือว่าตายายกลายร่างมาเป็นสัตวป่์า เพื่อคุม้ครองดูแลป่าเหล่านั้นให้คงอยูคู่่กบั
หมู่บ้านนั้ น ๆ ตลอดไป และสอดคล้องกับแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ กุฏอินทร์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านป่าไม้ และสัตว์ป่า อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่า
พระพุทธศาสนามีความผูกพนักบัชุมชนมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ยอ่มมีความเช่ือมัน่ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเข้าไปในสายเลือดอยู่แล้ว โดยเฉพาะหลกัธรรมทั้ง ๖ ประการคือ หลกัศรัทธา 
ปัญญา  เมตตา กรุณา มตัตญัญุตา และหลกักตญัญู๑ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคุณวินัย  ทรัพย์
รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรองผู้อ านวยการองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ วา่ การด าเนินชีวติโดยทางสายกลางดว้ยกระแสแห่งปัญญานั้น ตอ้งมีศรัทธาเป็น

                                                 

 
๑สัมภาษณ์รองศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ กุฏอินทร์, ผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไม ้และสัตวป่์า อดีต

คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒.   



 

   

 

๑๖๖ 

เคร่ืองเก้ือหนุนกล่าวคือมีความเช่ือมัน่ในใจในการด าเนินชีวติตามแนวทางน้ี มีความเช่ือความมัน่ใจ
ท่ีจะท าความดีเป็นหลกัยึดเหน่ียวจิตใจ อย่างไรก็ตามศรัทธานั้นตอ้งมีปัญญาเป็นเคร่ืองเก้ือหนุน 
ศรัทธาท่ีไม่มีปัญญาเก้ือหนุนอาจกลายเป็นความงมงายได้โดยง่ายเช่นกนั๒ ดงันั้น จึงกล่าวได้ว่า
ความเช่ือและความมุ่งมัน่ในเจตนาดีของของประชาชนก็พร้อมท่ีจะร่วมมือและช่วยกนัอนุรักษ์ป่า
ไม ้การจะไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนจึงไม่ใชเ้ร่ืองยาก ท่ีจะสร้างนโยบายขอความร่วมมือใน
การปลูกป่าเป็นจ านวนมาก เช่นการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีว่างเปล่าในบริเวณบา้นเพื่อความร่ืนรมย ์
ปลูกตน้ไมใ้นสองขา้งทาง ปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีของตนเอง ปลูกตน้ไมใ้นวดัวาอารามเพื่อใหพ้ระสงฆ์
ไดร่้มเงา ปลูกตน้ไมใ้นเทศกาลงานบุญต่าง ๆ เพื่อเป็นการบ าเพญ็บุญกุศล นอกจากจะไดท้  าให้หมู่
นกกามาพึ่งพาอาศยัแลว้ยงัไดท้  าให้บริเวณวดัมีความสงบร่มร่ืน เหมาะส าหรับการบ าเพญ็เพียรของ
พระภิกษุ เหมาะแก่การท าบุญของผูแ้สวงบุญ เหมาะส าหรับเป็นสถานท่ีพบปะสนทนาธรรมของ
นกับุญผูแ้สวงหาทางหลุดพน้ท่ีเงียบสงบ ผูป้ฎิบติัเช่นน้ีท่านวา่เป็นผูมี้บุญ เป็นผูเ้จริญในกาลทุกเม่ือ
ตลอดเวลา เพราะเป็นผูท่ี้มีเจตนาดีท่ีบริสุทธ์ิ เป็นผูมี้ศีลธรรมท่ีประเสริฐเม่ือตายไปยอ่มไปสู่สุคติ
ชั้นสรวงสวรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกบัค าสอนใน วนโรปสูตร ความว่า “ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูก
สวนไมด้อก ไมผ้ล ปลูกหมู่ไมใ้ห้ร่มเงา สร้างสะพาน และ ชนเหล่าใดให้โรงน ้ าเป็นทาน และ บ่อ
น ้ า ทั้ งบ้านท่ีพกัอาศยั ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญ ในกาลทุกเม่ือทั้งกลางวนั และกลางคืน ชน
เหล่านั้นตั้งอยูใ่นธรรมสมบูรณ์ดว้ยศีล เป็นผูไ้ปสวรรค”์๓ 

  ๒. จากผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นเร่ืองความเมตตาต่อสัตวป่์าของกลุ่ม
ตวัอย่าง ต่างก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทั้งหมด ส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของส่วนน้ี
เท่ากบั ๔.๔๗ ซ่ึงอยู ่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะว่าความเมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดี
อยากให้เขามีความสุข มีจิตอนัแผ่ไมตรี และคิดท าประโยชน์แก่มนุษย ์และสัตวโ์ดยทัว่หน้าเป็น
หลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ีแทรกซึมอยู่ในจิตใจของประชาชนแต่เดิมอยู่แลว้ ซ่ึงแสดงถึง 
การเป็นชาวพุทธ ท่ีบ่งบอกถึงการมีน ้ าใจ มีเยื่อใยใฝ่ประโยชน์สุขแก่คนทั้ งหลาย หรือ น ้ าใจ
ปรารถนาประโยชน์สุขท่ีเป็นไปต่อสัตวทุ์กชนิด ซ่ึงขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จุลทอน สะอาด 
ไวว้า่ค  าสอนทางพระพุทธศาสนานั้น มีความเก่ียวขอ้งโดยทางออ้ม โดยความสัมพนัธ์กบัวดัโดยการ
ท าบุญท าทาน กิจกรรมทางศาสนา แผเ่มตตากรวดน ้ าท าบุญในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมี

                                                 

 
๒ก ารสั ม ภ าษ ณ์ คุ ณ วิ นั ย   ท รั พ ย์ รุ่ ง เรื อ ง , น ายก ส ม าค ม ศิ ษ ย์ เก่ าวน ศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรองผูอ้  านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๒. 

๓ส .ส. ๑๕/๑๔๖/๔๓. 



 

   

 

๑๖๗ 

พื้นฐานมาจากความเช่ือถือศรัทธาในพระพุทธศาสนามาแต่เดิม ๆ อยู่แล้ว ราษฎรจะมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผเ่ป็นทุนเดิมตามสังคมชาวพุทธ ซ่ึงมีความเช่ือสืบต่อกนัมาเป็นประเพณีท่ีดีงามต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมแ้บบพื้นบา้น และในความเช่ือเหล่านั้นแฝงไปดว้ยปรัชญาค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีปู่ย่าตายายเคยอบรมสั่งสอนบุตรหลานมาตลอดระยะเวลาอนัยาวนานเท่าท่ีมี
พระพุทธศาสนาเขา้มาแผค่ลุมพื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในค าสอนเหล่านั้นเป็นท่ีทราบทั้ง
โดยทางตรง และทางออ้มวา่ อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นความรู้ และความเขา้ใจในศีลห้าขอ้ ท่ีพระให้พรอยู่
ทุกวนั ในศีลหา้ขอ้นั้นมีการหา้มฆ่าสัตว ์มีสอนใหมี้ความเมตตากรุณา มีค าสอนท่ีไม่ใหไ้ปลกัทรัพย์
ของผูอ่ื้นท่ีให้พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่ค  าสอนนั้นห้ามมิให้ด่ืมสุราเมรัยอนัจะเป็นท่ีมาแห่งความเส่ือม
ทั้งปวง คือ น าไปสู่การพูดปดกล่าวเทจ็ และประพฤติผดิในกาม อนัจะน าความเส่ือมเสียมาสู่ตนเอง 
และสังคมได ้ซ่ึงสังคมนั้นย่อมหมายถึง ทรัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์า อนัหมายถึง ส่ิงแวดลอ้มจะ
เส่ือมเสียไปด้วย ดงันั้นเราจะเห็นว่าสัตวต่์างก็รักชีวิตเหมือนกนักบัมนุษย ์ทุกชีวิตบนโลกน้ีเกิด
มาแลว้ตอ้งการรักษาเผ่าพนัธ์ุ เกิดมาเพื่อเก้ือกูลซ่ึงกนั และกนั สัตวป่์ามีหนา้ท่ีรักษาเผ่าพนัธ์ุ รักษา
ความสมดุลของธรรมชาติดว้ยวิธีการของมนัเอง แมแ้ต่ตน้ไม ้และป่าไมก้็เป็นส่ิงท่ีมีชีวิต มีความ
ตอ้งการรักษาเผา่พนัธ์ุ ตอ้งการมีชีวิตอยู่รอดเช่นเดียวกนั ทั้งป่าไม ้และสัตวป่์าอาศยักนั และกนัอยู่
อยา่งเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล ไม่มีใครท าใหใ้ครตอ้งเสียประโยชน์ เป็นไปเพื่อการดูแลรักษาเผา่พนัธ์ุซ่ึงกนั และ
กนั มนุษยเ์ม่ือตอ้งการท่ีจะอาศยัป่าก็ตอ้งหาวิธีการอยูก่บัป่าอยา่งเก้ือกูลเช่นเดียวกนั ไม่ควรไปหกัร้าง
ท าลาย เพราะจะไปท าให้ระบบการด ารงอยู่ตามธรรมชาติเสียไป การไปท าลายชีวิตใดชีวิตหน่ึง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนของพระพุทธองค์ ท่ีบญัญติัไวใ้นพระไตรปิฎก ท่ีทรงไม่เห็นดว้ยมาตั้งแต่
คร้ังพุทธกาล ท่ีพระองคท์รงอาศยัป่าเป็นท่ีบ าเพ็ญเพียร พระองคท์รงติเตียนภิกษุผูท่ี้ตดัตน้ไมท้  าลาย
ป่า ไม่ว่าจะตดัเอง หรือ ใช้ให้คนอ่ืนตดั พระองค์ทรงถือว่า ตน้ไมต้้นหน่ึงก็ คือ ชีวิต ๆ หน่ึงจะไป
ท าลายไม่ได ้เพราะจะเป็นท่ีขาดความเล่ือมใสศรัทธาของชุมชน อนัเป็นแหล่งสนบัสนุนให้พระภิกษุท่ี
อาศยัป่าเป็นท่ีเสาะแสวงหาปัญญา คือ ทางพน้ทุกข ์ 
  ๓. จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นด้านความกรุณาต่อสัตวป่์า ต่างจดัอยู่ใน
ระดบัท่ีมากทุกขอ้ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียในภาพรวมของส่วนน้ีเท่ากบั ๔.๒๕ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีและควร
ไดรั้บการรักษาไวแ้ละพฒันาให้มากข้ึน การท่ีประชาชนมีความเห็นวา่ควรมีความกรุณาต่อสัตวป่์า
นั้น เป็นเพราะว่าโดยพื้นฐานของผูท่ี้นับถือพระพุทธศาสนาจะหลกัค าสอนเหล่าน้ีอยู่แล้ว และ
ประชาชนเองก็ไม่ห่างหายไปจากส่ิงแวดลอ้มของพระพุทธศาสนา จึงอาจเป็นไปไดท่ี้หลกัความ
กรุณาก็ถูกปลูกฝังไวใ้นจิตใจของประชาชน จึงไม่คิดจะท่ีจะท าร้ายสัตวแ์ละคิดท่ีจะช่วยเหลือสัตว์
ดว้ย ซ่ึงขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุต.โต) วา่ ความกรุณาท่ีแทจ้ริง ตอ้งมี
พื้นฐานของความเมตตาอยูด่ว้ยเสมอ ดงันั้น การท่ีเราจะวา่กล่าวตกัเตือนใครโดยเขา้ใจวา่ เป็นความ



 

   

 

๑๖๘ 

กรุณาท่ีตอ้งการให้เขาพน้จากทุกข์ เราตอ้งส ารวจความรู้สึกตนเองให้ดีดว้ยว่า ไม่ไดเ้จือดว้ยความ
โกรธ หากเรามีเมตตา เราย่อมปรารถนาให้เขาเป็นสุข การว่ากล่าวตกัเตือน เราจะต้องค านึงถึง
ความรู้สึกของเขาดว้ย ตอ้งท าไปเพื่อประโยชน์ และความสุขของเขาจริง ๆ ท่ีสุดของความกรุณาก็
เป็นเช่นเดียวกบัความเมตตา คือ ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไม่มีท่ีสุด ไม่มีประมาณ มีใจกรุณาแก่สรรพ
สัตวท์ั้งปวง ไม่เวน้แมแ้ต่กบัศตัรู ดงันั้นในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติดา้นป่าไม ้และสัตวป่์า ก็
ต้องใช้ทั้ งความเมตตา และความกรุณาประกอบกัน สอดคล้องกับแนวคิดของคุณวินัย  ทรัพย์
รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษยเ์ก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และอดีตรองผูอ้  านวยการองคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม ้วา่ ธรรมะท่ีมีความเก้ือกูลอยา่งส าคญัในอีกประการหน่ึงในการด าเนินชีวิตตาม
ทางสายกลางคือ ความเมตตากรุณา ย่อมเป็นความแน่นอนว่า ผูท่ี้มีความเมตตา กรุณานั้นย่อมไม่
ล่วงละเมิดสัมมาวาจา และสัมมากัมมนัตะ เขาผูน้ั้นย่อมไม่ละโมบ ไม่มุ่งเอาแต่ได้ มีแต่คิดให้
เสียสละ ไม่มุ่งเบียดเบียน หรือ มุ่งร้ายท าลาย มีความปรารถนาดี แผไ่มตรีมุ่งแต่จะให้เกิดประโยชน์
สุขแก่กนั มีความเห็นถูกตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิ เขา้ใจในหลกักรรมวา่ท าดีมีผลดี ท าชัว่มีผลชัว่ รู้เท่าทนั
ความจริงท่ีเป็นธรรมดาของโลก และชีวติ มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจยั๔  
  ๔. จากผลการวิจยั พบวา่ความคิดเห็นเร่ืองมตัตญัญุตา คือ ความรู้จกัประมาณใน
การบริโภคใชส้อย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนา ทั้งหมดต่างจดัอยู่
ในระดบัท่ีมาก และมีค่าคะแนนเฉล่ียในภาพรวมของส่วนน้ีเท่ากบั ๔.๒๔ ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ตามชนบทมีพื้นฐานการด ารงชีวิตจากธรรมชาติ ท่ี
ด ารงชีวิตอยูก่บัธรรมชาติ ไม่ไดด้ิ้นรนหรือมีสภาพทางดา้นวตัถุเหมือนกบัในเมืองท่ีบีบคั้น ดงันั้น
จึงมีความพอเพียง และพอใจกบัการใช้ชีวิตท่ีไม่ฟุ่มเฟือยหรือหรูหรา เพราะประชาชนชนบทมี
ปัจจยั ๔ ท่ีเพียงพอและเรียบง่ายหาอาหารเล้ียงชีพจากธรรมชาติ เช่นปลูกทานเอง เก็บของป่า เก็บ
ผกั เก็บสมุนไพร เก็บอาหารเช่น เห็ด ดอกกระเจียว หน่อไม ้ส่ิงเหล่าน้ีสังคมชนบทจึงพอเพียงและมี
ความสุขกบัชีวติท่ีเรียบง่ายมากกวา่สังคมเมือง ซ่ึงขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จุลทอน สะอาด วา่
การท่ีประชาชนอาศยัป่าชุมชนผืนนั้นหาอาหารเพื่อเล้ียงชีพ ก็ท  ากนัอย่างมีหลกัการด้วยภูมิปัญญา
พื้นบา้น คือ การพึ่งพาอาศยัแบบไม่ท าลาย เช่นการเก็บเห็ดเก็บหน่อไมก้็จะกล่าวค าขอขมาก่อนค่อย
หยิบเอาของในป่านั้นไปพอเล้ียงชีพ เขาจะไม่ท าลายตน้ตอ แต่จะเก็บรักษาเผ่าพนัธ์ุของยา และอาหาร
ไว ้และจะท าการขอโทษทุก ๆ ปี เช่น การน าไก่ตม้ หวัหมูตม้ ขนม ขา้วตม้ ดอกไมธู้ปเทียนมาไหวข้อ

                                                 

 
๔ก ารสั ม ภ าษ ณ์ คุ ณ วิ นั ย   ท รั พ ย์ รุ่ ง เรื อ ง , น ายก ส ม าค ม ศิ ษ ย์ เก่ าวน ศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรองผูอ้  านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๒.  



 

   

 

๑๖๙ 

โทษขอขมาทุกปี ดงันั้นบุตรหลานของชุมชนในป่าทางภาคอีสานจะทราบดีวา่ ป่าใกลบ้า้น คือ ท่ีท่ีมี
เจา้ของดูแลอยู ่คือ ปู่และตา ซ่ึงมีความเช่ือสืบต่อกนัมาเป็นประเพณีท่ีดีงามต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไมแ้บบพื้นบา้น และในความเช่ือเหล่านั้นแฝงไปดว้ยปรัชญาค าสอนในทางพระพุทธศาสนา หลกั
ค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีพระพุทธองค์ทรงเขา้ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีวิธีการให้
รู้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย โดยทรงอนุญาตให้พระสงฆส์าวกใชป้ระโยชน์จากป่าพอเป็นท่ี
อาศยั ใหเ้ป็นท่ีนัง่คูบ้ลัลงัค ์ตั้งตวัใหต้รงด ารงสติใหม้ัน่ ก าหนดลมหายใจเขา้ออก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ปลายทาง คือ บรรลุธรรมสูงสุดตามท่ีมุ่งหวงั พระองคท์รงก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้สมควรจะอยูป่่า
ไวห้ลายประการ และท่ีส าคัญคือ ต้องเป็นผูท่ี้ รู้จักความประมาณในการบริโภคใช้สอย และ
สอดคล้อ งกับ แนว คิดของ คุณ วิ นั ย  ท รัพ ย์ รุ่ ง เรื อง  นายกสม าคม ศิษ ย์ เก่ าวนศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และอดีตรองผูอ้  านวยการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ วา่ ในการด าเนิน
ชีวิตตามทางสายกลาง คือ มัตตญัญุตา หรือรู้ประมาณ หรือรู้จกัพอดี เช่น รู้จกัประมาณในการ
บริโภคใชจ่้ายทรัพย ์รู้จกัความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบติักิจและท าการต่าง ๆ ท าการทุก
อยา่งดว้ยความเขา้ใจวตัถุประสงคเ์พื่อผลดีท่ีแทจ้ริงคือท่ีพึงตอ้งการ โดยมิใช่เพียงเพื่อเห็นแก่ความ
พอใจ ชอบใจ หรือเอาแต่ใจตนเอง แต่ท าความพอดีแห่งเหตุปัจจยั หรือองคป์ระกอบทั้งหลายท่ีจะ
ลงตวัให้เกิดผลดีงามตามท่ีมองเห็นด้วยปัญญา อาจกล่าวได้ว่าในการด าเนินชีวิตท่ีรู้จกัพอก็จะดี
นัน่เอง๕ และสอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนในโอวาทปาฏิโมกข์ ดงัน้ี ความรู้จกัประมาณในการบริโภค
ใชส้อย ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนท่าน ไม่เบียดเบียนส่ิงแวดลอ้ม ไม่เบียดเบียนสังคม จะท าให้
มนุษย ์ป่าไม ้และสัตวป่์า อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้น หลกัธรรมขอ้น้ีจึงเป็นหลกัธรรมท่ีมี
ความหมาย และมีความส าคญัต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และเป็นธรรมท่ีสร้างสรรคส์ังคม
ใหอ้ยูอ่ยา่งเป็นสุขยิง่ข้ึน 
  ๕. จากผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นเร่ืองความกตญัญูต่างเห็นว่า การรู้จกัตอบ
แทนบุญคุณป่าไม ้เราควรตอบแทนโดยการให้การดูแลรักษา และไม่ไปบุกรุกท าลาย ป่าใหค้วามร่ม
ร่ืน ให้อากาศบริสุทธ์ิ ให้อาหาร ให้ยารักษาโรค และให้ท่ีอยู่อาศยัอ่ืน ๆ เป็นผูมี้พระคุณ ผูบุ้กรุก
ท าลายป่าไมเ้ปรียบเหมือนผูไ้ม่รู้จกับุญคุณ ไม่รู้บุญคุณของหมู่มิตรท่ีเคยให้ขา้วน ้ า และท่ีพกัอาศยั 
การอยูเ่ฉย ๆ ไม่รบกวนป่าไมถื้อว่าเป็นการตอบแทนคุณป่าไมอ้ยา่งหน่ึง การกราบไหวบู้ชาตน้ไม ้
คือ การให้ ความกตญัญู และการเข้าไปเก็บหาของป่าเป็นการรบกวนป่า ทั้ งหมดมีค่าเฉล่ียใน

                                                 

 
๕ก ารสั ม ภ าษ ณ์ คุ ณ วิ นั ย   ท รั พ ย์ รุ่ ง เรื อ ง , น ายก ส ม าค ม ศิ ษ ย์ เก่ าวน ศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรองผูอ้  านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๒. 



 

   

 

๑๗๐ 

ภาพรวมของส่วนน้ีเท่ากับ ๓.๗๐ ซ่ึงจดัอยู่ในระดับท่ีมาก เพราะว่าความกตญัญูรู้คุณนั้น เป็น
เคร่ืองหมายของความดี และความดีนั้นมีอยูท่ี่ไหนยอ่มมีความปลอดภยั และมีสันติสุขท่ีนัน่ ความดี
ตอ้งออกมาจากจิตใจออกมาจากจิตส านึก ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นการท าบุญให้
ทาน การบริจาคทรัพย ์หรือ การให้อภยัซ่ึงกนัและกนั การให้อภยัทานโดยไม่ไปเบียดเบียนรังแก
สัตว ์ให้ชีวิตตน้ไมไ้ม่หักรานท าลายก่ิงไม ้ให้ความกตญัญูรู้คุณต่อผูมี้พระคุณ ต่อหมู่มิตร ย่อมได้
กุศล ยอ่มไปสู่ท่ีชอบ และเป็นสุขอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นอาจเป็นเพราะวา่ในฐานะท่ีประชาชนท่ีน่ีได้
อาศยัทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่รอบ ๆ ตวั จึงไม่คิดไปท าลายล้างอย่างผูถู้กครอบง าด้วยกิเลส คือ 
ความโลภ และความหลง อย่างผูอ้กตญัญู เพราะแมพ้ระพุทธเจา้เองไดอ้าศยัป่าเป็นแหล่งเสาะหา
ความจริงแท ้ไดอ้าศยัป่าเป็นท่ีบ าเพ็ญเพียรภาวนาจนเกิดปัญญาญาณ เพื่อน ามาสั่งสอนชาวโลกให้
พน้จากทุกข ์ก็เพราะป่าไมน้ี้เอง พระองคท์่านไม่เคยคิดท าร้าย และท าลายแมเ้พียงนอ้ยนิด แค่คิดหกั
รานก่ิงไมพ้ระองคก์็ทรงหา้มไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพุทธบัญญตัิในพระไตรปิฎก อังกุรเปตวตัถุที ่๙ วา่ 
แมเ้พียงมนุษยไ์ดพ้กัอาศยัในร่มเงาของตน้ไมก้็ถือว่าเป็นหน้ีบุญคุณตน้ไมม้หาศาลแลว้ ฉะนั้น จะ
เห็นไดว้า่ พระพุทธองค์มีความกตญัญูรู้คุณของตน้ไมท่ี้แมใ้ห้ร่มเงา ในคราวท่ีพระองคแ์สวงหาบริ
สุทธิธรรมในป่า จนส าเร็จอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ ดังนั้น ก็ไม่ควรท่ีจะไปหักรานก่ิงไม้ ยิ่ง
ปุถุชนเราได้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างอเนกอนันต์ ยิ่งไม่ควรไปท าลายล้างด้วยอ านาจการถูก
ครอบง าจากกิเลสของตนเอง คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง แต่ควรจะช่วยอนุรักษ ์ดูแล 
ไม่ให้ศตัรูเขา้มาท าลาย เป็นการกตญัญูรู้คุณ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.
อุ ทิ ศ  กุ ฏ อิ น ท ร์  ผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญ ด้ าน ป่ าไม้  แ ล ะสั ต ว์ ป่ า  อ ดี ต คณ บ ดี คณ ะ วน ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่า เหมือนกบัท่ีเรามีความกตญัญูต่อพ่อแม่ เราเห็นว่าท่านมีพระคุณต่อ
เราเราก็ให้ความเอาใจใส่ดูแลเม่ือท่านแก่ชรา เช่นเดียวกบัตน้ไมถ้า้เราเห็นวา่ตน้ไมมี้คุณประโยชน์
เราก็ให้การดูแลรักษา ให้การอนุรักษ์ ทะนุถนอมด้วยความรัก ความรู้และ ความเขา้ใจ ตามหลกั
พระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง๖  
  ๖. จากผลการวิจยัความคิดเห็นเร่ืองปัญญาเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระพุทธศาสนา พบวา่ประชาชนมีความคิดเก่ียวกบัเร่ืองปัญญาน้ี ต่างจดัอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
มีค่าคะแนนเฉล่ียในภาพรวมของส่วนน้ีเท่ากบั ๔.๓๔ และจดัอยู่ในระดบัท่ีมากทุกขอ้ อาจเป็น
เพราะว่าประชาชนมีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องและสัมพนัธ์กับธรรมชาติอย่างดี เพราะการ
ด ารง ชี วิต ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ธรรมชาติ น้ี เอง ท่ี อ าจท าให้ ป ระชาชนส ามารถ ท่ี จะอนุ รักษ์

                                                 

 
๖สัมภาษณ์รองศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ กุฏอินทร์, ผูเ้ช่ียวชาญด้านป่าไม ้และสัตวป่์า อดีต

คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒.   



 

   

 

๑๗๑ 

ทรัพยากรธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะคุน้เคยและตระหนกัวา่ธรรมชาติคือชีวติของพวกเขา ซ่ึงขอ้
น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จุลทอน สะอาด ไวว้า่ประชาชนมีหลกัการดว้ยภูมิปัญญาพื้นบา้น คือ การ
พึ่งพาอาศยัแบบไม่ท าลาย และมีความเช่ือเหล่าท่ีแฝงไปดว้ยปรัชญาค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ท่ี
ปู่ยา่ตายายเคยอบรมสั่งสอนบุตรหลานมาตลอดระยะเวลาอนัยาวนานเท่าท่ีมีพระพุทธศาสนาเขา้มาแผ่
คลุมพื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสอดคลอ้งกบัแนวค าสอนของพระพุทธเจ้า ท่ีทรงแสดง
ไวว้า่ ผูท่ี้จะด ารงตนอยูใ่นป่าไดน้ั้น ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัท่ีจะอาศยัป่าเป็นท่ีพกัพิงพึ่งพา
อาศยักนัและกนั อย่างมีความรักความเขา้ใจ ยึดมัน่ในกตญัญุตา มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนัและกนั
ระหวา่งป่า กบั มนุษย ์ผูท่ี้จะอยูป่่าจะตอ้งเป็นผูย้ินดีท่ีจะอยูใ่นความวเิวก ผูท่ี้จะอยูป่่าจะตอ้งเป็นผูมี้
สัมมาวาจาอนัไพเราะบริสุทธ์ิ ผูอ้ยู่ป่าจะตอ้งเป็นผูมี้มตัตญัญุตา เป็นผูรู้้เข้าใจในความประหยดั 
มธัยติั ไม่ใชท้รัพยากรป่าไมอ้ยา่งสุรุ่ยสุร่ายอยา่งไม่รู้คุณค่า ตอ้งเป็นผูท่ี้ชอบอาศยัโคนไมเ้ป็นแหล่ง
หลกัพกัพิง ผูท่ี้จะอยูใ่นป่า จะตอ้งเป็นผูท่ี้พึ่งพาป่าเป็นท่ีเสาะหาอาหารมาบ ารุงเล้ียงชีพอยา่งพอเพียง
พอประมาณ ตอ้งไม่ให้ป่าเป็นท่ีพลุกพล่านของชุมชน มนุษยผ์ูอ้ยูป่่า จะตอ้งไม่มีราคะกลา้ในกาม ตอ้ง
เป็นผูมี้จิตใจเมตตาปราณี มีจิตใจท่ีประกอบไปดว้ย ความเมตตากรุณา ไม่ปองร้ายพยาบาท ไม่เป็นผูมี้
ความกลดักลุม้ฟุ้งซ่าน ผูอ้ยูป่่า จะตอ้งเป็นผูป้ราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในการท าความดี ไม่ยก
ตนข่มท่าน ไม่มีความขลาดหวาดกลวัต่อภยนัตรายใด ๆ ไม่ปรารถนา ลาภ ยศ สรรเสริญ สักการะ 
จะตอ้งไม่เป็นผูเ้กียจคร้าน มีความขยนัหมัน่เพียร มีสติสัมปชญัญะ และเป็นผูมี้ปัญญาญาณเป็นเลิศจึง
จะมีความเหมาะสมท่ีจะอาศยัอยูใ่นป่าได ้ขอ้จ ากดัของผูจ้ะอยูใ่นป่าไดน้ั้น ตอ้งมีวินยัในตนเอง มีกฎ 
และขอ้ห้ามอยา่งเคร่งครัด ดงัในพระปาติโมกข ์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัป่าไม ้ตน้ไม ้และแม่น ้ าล าคลองนั้น 
เน่ืองจากพระพุทธเจา้เป็นนกัอนุรักษร์ะบบนิเวศท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก พระองครู้์ซ้ึงถึงการพึ่งพาอาศยั
ซ่ึงกนั และกนัของสรรพส่ิงเป็นอย่างดี คงจะไม่มีส่ิงใดจะสามารถอยูไ่ดโ้ดยล าพงัตนเอง โดยไม่ตอ้ง
พึ่งพาอาศยัส่ิงอ่ืน และสอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนของ พุทธบัญญัติข้อห้ามในพระปาติโมกข์ (วินยัของ
พระ) หลายขอ้ท่ีพระองค์ทรงบญัญติัข้ึนให้สาวกปฏิบติั ซ่ึงวินยัเหล่าน้ี แต่ละขอ้ลว้นแลว้แต่เป็นขอ้
ปฏิบติัเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติในระบบนิเวศ เพื่อให้คงอยูใ่นสภาพเดิม เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์
ในการแสวงหาปัจจยั ๔ มาใชใ้นการด ารงชีวิตสืบต่อไป ขอ้ห้ามในพระปาติโมกขท่ี์เก่ียวกบัป่าไม ้และ
ตน้ไม ้พระองคไ์ดท้รงบญัญติัไว ้ดงัน้ี คือ ขอ้ห้ามในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ วา่ดว้ยการถือเอาส่ิงของท่ี
เจา้ของเขาไม่ไดใ้ห้ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัป่าไม ้และตน้ไมท่ี้พระพุทธเจา้ทรงห้ามตดั และห้ามท าลาย 
คือทรัพยท่ี์อยูใ่นแผน่ดิน 

 ๕.๒.๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วัดบ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามตวัแปรอิสระ ซ่ึงเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษ ์



 

   

 

๑๗๒ 

ฯลฯ ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีน ามาพิจารณาตั้งขอ้สมมติฐาน เพื่อทดสอบวา่มีอิทธิพลต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจ านวน ๖ ตวัแปร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน รายได้ครัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมา การเคยได้รับและไม่เคยได้รับทราบข่าวสารการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และการเคยและไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ผลการทดสอบขอ้
สมมติฐานพบวา่มีความแตกต่างกนั ตามท่ีไดต้ั้งสมมติฐานไว ้ถา้พิจารณาเป็นรายดา้น มีตามล าดบั 
ดงัน้ี 

         ๑. สมมติฐานข้อท่ี ๑ เพศ ท่ีต่างกันมีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่ เพศท่ีต่างกนัมีอิทธิพลท าใหค้วามคิดเห็นท่ีมีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านความกรุณาปรารถนาให้ผูอ่ื้นพ้นทุกข์ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในดา้นดงักล่าวสูงกว่า เพศชาย อาจเป็นเพราะวา่ธรรมชาติของเพศหญิงนั้นมีความอ่อนโยนโดย
ธรรมชาติมากกวา่เพศชาย ดงันั้นจึงอาจมีความกรุณามากกวา่หรือแตกต่างกนัจากเพศชาย ที่มี
ธรรมชาติของจิตใจที่เขม้แข็ง แข็งแกร่ง ซ่ึงขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมศักดิ์ สมานไทย ได้
ท  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการป่าชุมชน ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่
สอด จงัหวดัตาก ไวว้า่ เพศ ท าใหก้ารเป็นสมาชิกกลุ่มในสังคม การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม และ
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์จากป่าชุมชนท่ีต่างกนั ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
จดัการป่าชุมชนแตกต่างกนั  
  ๒. สมมติฐานขอ้ท่ี ๒ ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติท่ีต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการศึกษา มีอิทธิพลท่ีท าใหค้วาม
คิดเห็นมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา ทั้ง ๖ ด้านดงักล่าว 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงพบว่ากลุ่มผู ้มีการศึกษาน้อยมีความเมตตา 
ปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุขน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ และกลุ่มผูมี้การศึกษาน้อยน้ี ยงัมีมตัตญัญุตา คือ รู้จกั
ประมาณในการบริโภคใช้สอยน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ผลวิจยัท่ีพบอาจแตกต่างจากความเป็นจริงใน
สังคมคือ ผูมี้การศึกษานอ้ยมีเมตตามาก หรือมีความคิดในการอนุรักษม์าก ส่วนผูมี้การศึกษามากมี
เมตตานอ้ยหรือมีความคิดในการอนุรักษ์ ในปัจจุบนัจะพบวา่ความเป็นส่วนมากผูมี้การศึกษามากมี
ความคิดในการอนุรักษน์อ้ย เน่ืองจากใชก้ าลงัทุนและเทคโนโลยมีาท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่วน
ผูมี้การศึกษานอ้ยท่ีเห็นวา่มีความคิดในการอนุรักษม์าก เน่ืองจากพฤติกรรมการกระท าต่อธรรมชาติ
เป็นแบบตามมีตามเกิด อย่างไรก็ตามการทดสอบข้อสมมติฐานน้ีตระหนักให้เห็นว่า บางคร้ัง
การศึกษาจะดีหรือไม่ดีก็ข้ึนอยู่กบับุคคลท่ีจะน าความรู้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดผลดีหรือผลร้าย
ต่างหาก ซ่ึงจะเห็นว่าบางคร้ังผูมี้การศึกษามากเท่าใดถา้คิดร้าย ก็มกัน าพาความเลวร้ายมามากมาย 



 

   

 

๑๗๓ 

ต่างกบัคนท่ีมีการศึกษานอ้ย ถา้คิดท าดีก็น าพาความดีมามากมาย ดงันั้นบางคร้ังการศึกษาก็ไม่อาจมี
ผลแตกต่างเท่ากบัจิตใจของแต่ละคนได ้ซ่ึงขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นรินทร์ ป่ินสกุล ไวว้่า 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆใ์นการอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไมไ้ม่แตกต่างกนั  
  ๓. สมมติฐานขอ้ท่ี ๓ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลท าให้ความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาต่างกัน 
ผลการวิจยัพบว่า จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาด้านดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั ท่ีระดบั ๐.๐๑ ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นความเมตตา-ปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข ์มตัตญัญุตา-ความเป็น
ผูรู้้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย ความกตญัญู – ความส านึกในบุญคุณแลว้ตอบแทนและปัญญา - 
ความรู้จริงรู้แจ้งถึงปัญหาแล้วน ามาแก้ไข ส่วนด้านศรัทธา – ความเช่ือมั่นในค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕ แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มเป้าหมายทุกอา
ครัวเรือน ต่างมีความศรัทธา – ความเช่ือมัน่ในค าสอน ทางพระพุทธศาสนาในระดบัเดียวกนั และ
ความศรัทธาน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัปัญญาหรือความเขา้ใจธรรมะในระดบัสูงกวา่น้ีก็ได ้
และความเป็นจริงแลว้จ านวนสมาชิกก็ไม่อาจมีผลอะไรมากนกัต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระพุทธศาสนา เพราะทุกอย่างเกิดข้ึนท่ีใจของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั ซ่ึงขอ้น้ีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ จุลทอน สะอาด ไวว้่า อายุ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน การประกอบอาชีพเสริม 
รายได ้ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน การเป็นสมาชิกกลุ่มขนาดถือครองท่ีดิน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชน 

  ๔. สมมติฐานขอ้ที่ ๔ รายไดค้รัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา มีอิทธิพลท าให้ความ
คิดเห็นที่มีต ่อการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่ารายได้
ครัวเรือนในรอบปีที่ผ ่านมา ที่ต่างกนัมีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นที่มีต่อการอนุรักษ ์ ฯลฯ 
แตกต่างกนัในดา้นความเมตตา – ปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุข กรุณา – ปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์ 
มตัตญัญุตา – ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการบริโภคใช้สอย และความกตญัญู - ความส านกัใน
บุญคุณแลว้ตอบแทน แตกต่างกนัอย ่างมีนยัส าคญั  ที ่ระดบั  ๐.๐๑ ส่วนดา้นความกรุณา – 
ปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕ อาจเป็นเพราะว่า ผู ้
ท่ีมีรายไดต้  ่าจะมีความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ๔ ดา้น ดงักล่าวสูงกว่ากลุ่ม
ท่ีมีระดบัรายไดสู้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มที่มีรายไดต้  ่าอาจมีความเขา้ใจถึงความล าบากยากแคน้ จึง
ท าให้มีความเตตา กรุณา มตัตญัญุตา และกตญัญูสูงกว่ากลุ่มท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ส่วน
รายไดใ้นรอบปีท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯลฯ ดา้นความ
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ศรัทธา – ความเช่ือมัน่ในค าสอนทางพุทธศาสนา และดา้นปัญญา - ความรู้จริงรู้แจง้ถึงปัญหา
แลว้น ามาแกไ้ขแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัที่ระดบั ๐.๐๕ ทั้งน้ีเน่ืองจากคนที่มีรายไดทุ้ก
ระดบั และการมีปัญญารู้แจง้ถึงปัญหาอยู่ในระดบัเดียวกนั ซ่ึงประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ สุพจน์ พงษ์พิสุทธ์ิบุบผา ไวว้่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนวดัชลประทานราชด  าริ ไดแ้ก่ อายุหัวหน้าครัวเรือน รายไดข้องครัวเรือน ระดบัความรู้
ความเขา้ใจในการอนุรักษ์ป่าของหัวหน้าครัวเรือน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน 
  ๕. สมมติฐานขอ้ท่ี ๕ การเคยได้รับและไม่เคยได้รับ ทราบข่าวสารการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า การเคยและไม่เคยไดรั้บข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มี
อิท ธิพลท าให้ความคิดเห็น ท่ี มี ต่อการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนา ฯลฯ แตกต่างกนัดา้นมตัตญัญุตาอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบั ๐.๐๕ ส่วนอีก ๕ ดา้น
ดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๕ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ข่าวสารทางการอนุรักษ ์
ต่างก็มีความเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะถา้ประชาชนไดรั้บทราบข่าวสาร 
ถูกกระตุ้นด้วยความรู้และสาระ อยู่บ่อย ๆ ก็จะท าให้เกิดความคิดท่ีอยากจะมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ ์ซ่ึงจะท าให้ความศรัทธา ความเมตตา กรุณา กตญัญูและปัญญา ท่ีอยูใ่นจิตใจไดเ้กิดข้ึนและ
เพิ่ มมาก ข้ึน  และพ ร้อมจะผลักดันออกมาเป็นการกระท าใน รูปธรรมของการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงข้อน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ จุลทอน สะอาด ไวว้่า ผลการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจ และสังคม พบว่าการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการมี
ประสบการณ์ในการอบรม ความสัมพนัธ์กบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมป่าชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชนปางสัก และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชัยวัฒน์ พุ่มพวง ไวว้า่การ
ไดรั้บข่าวสารดา้นการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไม ้โดยมีแหล่งข่าวสารไดรั้บทางวิทยุ โทรทศัน์ 
มีความคาดหวงัผลประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไมว้า่ สภาพแวดลอ้มจะ
ไดรั้บการฟ้ืนฟูให้ดีข้ึน 

  ๖. สมมติฐานขอ้ท่ี ๖ การเคยและไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา มีอิทธิพลต่อ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า การ
เคยและไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลท าให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาด้าน ความกตญัญู รู้ส านึกในบุญคุณแล้ว
ตอบแทน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั ๐.๐๑ โดยผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมทางศาสนามีค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั ๓.๙๗ ซ่ึงสูงกวา่ค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรม เพราะพุทธศาสนาเท่ากบั 



 

   

 

๑๗๕ 

๓.๖๙ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุมาจากความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกบุคคล และกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ 
อาจช่วยให้เห็นตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่างสมาชิกในครอบครัวแลว้ปฏิบติัตาม ในเร่ืองกตญัญู
จนเคยชิน ส่วนการเคยและไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนามีอิทธิพลต่อความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพุทธศาสนาใน ๕ ดา้นท่ีเหลือไดแ้ก่ ความศรัทธา – 
ความเช่ือมัน่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนา ความเมตตา – ปรารถนาให้สัตวเ์ป็นสุข ความกรุณา – 
ปรารถนา ใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์มตัตญัญุตา – ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย และปัญญา – 
ความรู้จริงรู้แจ้งถึงปัญญาแล้วน ามาแก้ไข แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ทั้ งน้ี
เน่ืองจากการเคยเข้าร่วมหรือไม่เขา้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมเสริม ดังนั้น ความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงข้ึนอยู่กับความศรัทธา ความเมตตา ความกรุณา 
ความมตัตญัญุตา และปัญญาท่ีมีอยูอ่ยา่งฝังลึกในตวับุคคลมาแต่ดั้งเดิมแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ สมศักดิ์ สมานไทย วา่การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจท่ีไดรั้บประโยชน์จาก
ป่าชุมชนท่ีต่างกนั ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการป่าชุมชนแตกต่างกัน และ
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ รักษ์กล้า สถานสุข วา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้องราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีโครงการต่าง ๆ ไดแ้ก่ อาชีพหลกั ขนาด
การถือครองพื้นท่ี และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดของ 
สุพจน์ พงษ์พิสุทธ์ิบุบผา ว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนวดั
ชลประทานราชด าริ ไดแ้ก่ อายุหัวหน้าครัวเรือน รายไดข้องครัวเรือน ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการ
อนุรักษป่์าของหวัหนา้ครัวเรือน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชน 

  

๕.๓ องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวจิัย 
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนา ศึกษา

เฉพาะกรณีป่าไม้ และสัตว์ป่าของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า หลกัธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตว์
ป่าของชุมชนได ้โดยอาศยัหลกัความศรัทธา (Confidence) ปัญญา (Wisdom) กรุณา (Compassion) 
มตัตญัญุตา (Moderation) เมตตา (Loving Kindness) และ กตญัญู (Gratefulness) เป็นแนวทางช่วย
ส่งเสริมจิตใจใหป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบต่อธรรมชาติรอบ ๆ วดัตลอดมา  

ซ่ึงราษฎรท่ีน่ีมีความศรัทธาเช่ือมัน่ต่อค าสอนในพระพุทธศาสนาว่า พระพุทธศาสนา คือ 
ส่ิงท่ีขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่เป็นส่ิงประเสริฐสูงสุด (Noble) มีปัญญา เขา้ใจว่า ป่าไมผ้ืนน้ี ฝูงลิงฝูงน้ี และ
ฝูงสัตวป่์าอ่ืนๆ เป็นทรัพยส์มบติั ท่ีเป็นมรดกทอดมาจากบรรพบุรุษ หากบุกรุกจะถือวา่เห็นแก่ตวั 
ไม่เคารพต่อบรรพบุรุษ ปู่ ยา่ ตา ยาย (Heritage) มีกรุณา ความปรารถนาให้สัตวป่์าท่ีตั้งทอ้ง ท่ีอุม้ลูก



 

   

 

๑๗๖ 

อ่อน ท่ีไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีหิวโซเพราะอดอาหาร ตอ้งคอยท่ีจะหลบเล่ียงอนัตรายจากมนุษย ์เห็นแลว้ก็
เกิดความสงสาร ปรารถนาให้เขาพน้จากความทุกขเ์หล่านั้น จึงซ้ือหาอาหารส่งให้ลิงกิน อยากท าท่ี
หลบซ่อนให้ อยากพาหมอมารักษา และช่วยปกป้องไม่ให้คนมารังแก (Rescure) มีมตัตญัญุตาคือ 
ราษฎรท่ีน่ียืนยนัว่าการด าเนินชีวิตทุกวนัน้ี อยู่ไดอ้ย่างสุขสบายเพราะรู้จกัประหยดั และรู้จกัเก็บ
ออม ไม่ตอ้งบุกรุกป่าไม ้และล่าสัตวป่์า (Sufficiency) มีความเมตตาท่ีเห็นว่า สัตวป่์ารักตวักลวัตาย 
น่ารักน่าเอ็นดู ตอ้งการให้เขากินอยู่อย่างมีความสุข (Happiness) และมีความกตญัญูเห็นว่า การรู้จกั
ตอบแทนบุญคุณป่าไม้ เราควรตอบแทนโดยการให้การ ดูแลรักษา และไม่ไปบุกรุกท าลาย 
(Conservation) ดงันั้น จึงท าให้ธรรมขอ้อ่ืน ๆ เช่ือมต่อเขา้ไปในจิตใจของคนท่ีน่ีได้โดยง่ายด้วย 
โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัต่อไปน้ีคือ 

 
ตารางที ่๕.๑ แสดงคะแนนค่าเฉลีย่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย   
 

ล าดับ
ที่ 

ด้านหัวข้อธรรม คะแนน
เฉลีย่ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

ดา้นความศรัทธา-ความเช่ือมัน่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
ดา้นปัญญา – ความรู้จริงรู้แจง้ถึงปัญหาแลว้น ามาแกไ้ข   
ดา้นความกรุณา-ปรารถนาใหส้ัตวพ์น้ทุกข ์ 
ด้านมัตตญัญุตา- ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการบริโภคใช้สอย ด้านความ
เมตตา-ปรารถนาใหส้ัตวเ์ป็นสุข  
ดา้นความกตญัญู-ความรู้ส านึกในบุญคุณแลว้ตอบแทน  

๔.๔๗ 
๔.๔๓ 
๔.๒๕ 
๔.๒๔ 
๔.๐๐ 
๓.๗๐ 

 
ดงันั้น หลกัธรรมทั้ง ๖ ขอ้ดงักล่าว จึงเป็นธรรมท่ีช่วยคุม้ครองป่าไม ้และสัตวป่์าในบริเวณ

รอบ ๆวดับ้านกู่พระโกนาแห่งน้ี หากจะน าหลกัธรรมเหล่าน้ีไปเป็นแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้และ สัตวป่์าในท่ีแห่งอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศ ทั้งต่างประเทศ หรือเป็นหลกัการปฏิบติั
กนัทัว่ทั้งโลก ก็จะสามารถน าไปใช้เป็น หลกัธรรมท่ีช่วยรักษาระบบนิเวศของโลกให้มีความเป็น
ปกติสุขได ้โดยความเช่ืออยา่งเขา้ใจเพื่อช่วยให้อยูอ่ยา่งพอเพียง และ รักในคุณค่า จึงขอเรียกระบบ
น้ีว่า ระบบธรรมนิเวศ (Global Peace Effect) ซ่ึงเป็นธรรมท่ีประกอบไปด้วย มตัตญัญุตา กตญัญู 
กรุณา เมตตา ศรัทธา ปัญญา - Moderation Gratefulness Compassion Loving-Kindness Confidence 
Wisdom (MGCL.CW) ซ่ึงหลักธรรมทั้ ง ๖ ด้านน้ีได้มาจากผลการศึกษาด้านความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์า ตามท่ีน ามาแสดงในตารางเบ้ืองตน้ จึงกลายมาเป็น



 

   

 

๑๗๗ 

หวัขอ้ธรรมท่ีส าคญัและเป็นรูปแบบของการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าต่อไป นอกจากน้ีแลว้ผูว้จิยัยงั
น าผลคะแนนท่ีมากท่ีสุดของแต่ละหวัขอ้ธรรมมาช่วยให้รูปแบบการอนุรักษส์มบูรณ์ข้ึน โดยน ามา
ยกก าลงัเป็นรูปของพลงัธรรมท่ีจะเป็นกลไกขบัเคล่ือน คือ ความพอเพียง(Sufficiency) การอนุรักษ์
(Conservation )การช่วยเหลือ(Rescure) การให้ความสุข(Happiness )ธรรมอนัประเสริฐ(Noble )และ 
การรู้ค่าของมรดกตกทอด (Heritage) โดยน าตวัอกัษรขา้งหน้ามาใชเ้ป็นตวัยอ่คือ SCRHNOH ส่วน 
ตวั O น ามาผสมให้เกิดเสียง โนห์เท่านั้น ดงัท่ีจะสามารถเขียนเป็นสูตรโดยยอ่ไดด้งัน้ี Global Peace 
Effect = MsGcCrLh.CnoWh โดยมี  MODEL คือ MsGcCrLh.CnoWh MODEL โดยมีรูปลักษณ์ของ 
Model ดงัน้ี 

Ms   ค าเตม็หมายถึง   Moderation   ยกก าลงั   s   หมายถึง   Sufficiency 
Gc   ค าเตม็หมายถึง   Gratefulness   ยกก าลงั   c   หมายถึง   Conservation   
Cr   ค าเตม็หมายถึง   Compassion   ยกก าลงั   r   หมายถึง   Rescure 
Lh   ค  าเตม็หมายถึง   Loving-Kindness   ยกก าลงั   h   หมายถึง   Happiness 
Cno   ค าเตม็หมายถึง   Confidence   ยกก าลงั   no   หมายถึง   Noble 
Wh   ค าเตม็หมายถึง   Wisdom   ยกก าลงั   h   หมายถึง   Heritage 
 

แผนภูมิที ่๕.๑ MGCL.CW MODEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

๑๗๘ 

จากการส ารวจความเห็นของราษฎรส่วนใหญ่ท่ีตอบค าถามเก่ียวกับเร่ือง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนา ศึกษาเฉพาะกรณีป่าไม ้และสัตวป่์าของชุมชนบริเวณ
รอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด นั้นพอสรุปไดว้า่ ราษฎรใชห้ลกัธรรม
ค าสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนามาเป็นเคร่ืองช่วยน าพาจิตใจในการดูแลรักษาป่า คือ หลัก
ศรัทธา (Confidence) หลักเมตตา (Loving and Kindness) หลักกตญัญู (Gratefulness) หลักกรุณา 
(Compassion) หลักมัตตัญญุตา (Moderation) และ หลักปัญญา (Wisdom) ซ่ึงสามารถสร้างเป็น
รูปลกัษณ์ของ Model ได้ดงัน้ีคือ MGCL.CW หรือ MGCL.CW MODEL ซ่ึงรูปแบบ MGCL.CW 
MODEL MGCL.CW MODEL น้ีเป็นรูปแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามระบบธรรม
นิเวศ (Global Peace Effect) ซ่ึงเป็นธรรมท่ีประกอบไปด้วย มัตตัญญุตา กตัญญู กรุณา เมตตา 
ศ รัท ธ า  ปั ญญ า  - Moderation Gratefulness Compassion Loving-Kindness Confidence Wisdom 
(MGCL.CW) ท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยการน า
หลกัธรรมทั้ง ๖ ดา้นมาใชใ้นการอนุรักษแ์บบยัง่ยืน ท่ีเป็นการอนุรักษท่ี์ออกมาจากจิตใจจริง ๆ ของ
ประชาชน ท่ีเรียกวา่การอนุรักษ์แบบปลุกจิตส านึกท่ีดี มิใช่เป็นการอนุรักษ์เพียงผิวเผินเท่านั้น ซ่ึง
รายละเอียดของหลลักธรรมทั้ง ๖ ด้าน ผูว้ิจยัน าเสนอตามกระบวนการของรูปแบบMGCL.CW 
MODEL ท่ีสามารถน าไปใชจ้ริง ซ่ึงมีรายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 
 ๑. หลักศรัทธา (Confidence ) จากการตอบแบบสอบถาม ราษฎรในชุมชนบริเวณรอบ ๆ 
วดับ้านกู่พระโกนา มีความศรัทธาเช่ือมัน่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนาสูงมาก โดยได้ระดับ
คะแนนสูงถึง ๔.๔๗ ดังนั้ นหลักศรัทธาน้ีจึงเป็นจุดเร่ิมต้นแห่งกระบวนการตามรูปแบบของ 
MGCL.CW MODEL เพราะถา้ประชาชนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยูโ่ดยพื้นฐานแลว้ ก็จะท าให้
ประชาชนเกิดความเช่ือและพร้อมจะให้ความร่วมมือในการท่ีจะน าหลกัธรรมขอ้อ่ืน ๆ มาใช้ในใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ดงันั้นเร่ิมแรกของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามรูปแบบของ MGCL.CW MODEL จึงตอ้งสร้างความเช่ือมัน่คือสร้างศรัทธา
ให้เกิดข้ึนกบัประชาชนเสียก่อน จึงจะท าให้การอนุรักษ์นั้นด าเนินการต่อไปได ้และล าดบัต่อไปก็
เป็นหลกัธรรมอ่ืน ๆ เพราะถา้ประชาชนมีความเช่ือมัน่วา่ พระพุทธศาสนา คือ ส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือมัน่
วา่เป็นส่ิงประเสริฐสูงสุด และมีความเช่ือมัน่วา่ ป่าไม ้สัตวป่์า พระ ราษฎร ตอ้งพึ่งพาอาศยักนั จึงจะ
อยูร่อดได ้โดยใชห้ลกัการท่ีไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั มีความเช่ือวา่ การท าดีไดดี้ การท าชัว่ไดช้ัว่ 
เช่ือฟังค าสอนทางพระพุทธศาสนาจะท าให้จิตใจสงบบริสุทธ์ิ และดีงามข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ หัวหน้าสถานีวิจยัวนเกษตรตราด และรองคณบดีคณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วา่ ความเช่ือ (Confidence) ถา้เกิดข้ึนกบัราษฎรจะท าให้ราษฎร
เห็นวา่ป่าไม ้และสัตวป่์ามีประโยชน์ทั้งทางตรง และทางออ้มก็จะท าให้ราษฎรรู้คุณค่าของป่า และ



 

   

 

๑๗๙ 

ท าใหร้าษฎรร่วมมืออนุรักษป่์า และสัตวป่์าจนท าให้เกิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยืน๗ และความเช่ือน้ีหาก
ท าให้ราษฎรเกิดความเขา้ใจว่าป่าไม ้และสัตวป่์าเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน 
หรือจากปู่ ยา่ ตา ยาย มาสู่ลูกหลานในรุ่นปัจจุบนันั้น หากเป็นความคิดเห็นท่ีออกมาจากใจของคน
ในสังคมจริง ๆ ก็จะสามารถอนุรักษ ์และช่วยเหลือป่าไมแ้ละสัตวป่์าให้ด ารงชีวิตอยู่ได ้ถา้ราษฎร
เช่ือ ราษฎรก็พร้อมท่ีสานต่อความเช่ือหรือเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษท่ีอยากจะอนุรักษ์ไวใ้ห้
ลูกหลานรุ่นสู่รุ่นสืบไป เพราะฉะนั้นความเช่ือถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะท าให้ป่าไม ้และ
สัตวป่์าในบริเวณน้ีได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกบัค าสอนของพระพุทธเจ้า ที่
ปรากฏในนฬกปานสูตร ความวา่ 

“...ดูกรอาวุโสทั้ งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้ งหลาย มีหิริมี
โอตตัปปะ มีวิริยะ มีปัญญา มีการเง่ียโสตลงฟังธรรม มีการทรงจ าธรรมไวมี้การ
พิจารณาเน้ือความ มีการปฏิบัติ ธรรมสมควรแก่ธรรม มีความไม่ประมาทในกุศล
ธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวนัของผูน้ั้น ย่อมผ่านพน้ไป ผูน้ั้ นพึงหวงัความ
เจริญในกุศลธรรมทั้ งหลาย ไม่หวงัได้ความเส่ือมเลย ดูกรอาวุโสทั้ งหลายเปรียบ
เหมือนกลางคืนหรือกลางวนัของพระจนัทร์ในปักษข์า้งข้ึน ยอ่มผา่นพน้ไปพระจนัทร์
นั้นยอ่มเจริญดว้ยวรรณะ”๘ 

 
              ๒. หลักปัญญา (Wisdom) ราษฎรในชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนาใชปั้ญญา คือ 
แนวคิดท่ีจะเสนอแนะโดยน าหลกัธรรม มาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตวป่์า ซ่ึงได้
คะแนนในระดบัสูงท่ี ๓.๓๔ หลกัปัญญาน้ีเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก เพราะพระพุทธศาสนาเช่ือวา่เม่ือ
ศรัทธาเกิดข้ึนก็ตอ้งมีปัญญาเป็นตวัก ากบัอยู่ด้วยเสมอ เพราะถ้าศรัทธาเกิดแต่ไม่มีปัญญาในการ
พิจารณาเห็นจริงก็จะท าให้เกิดศรัทธาท่ีหลงงมงาย ยอ่มสร้างความเสียหายมากกวา่ผลดี ดงันั้นตาม
กระบวนการของ MGCL.CW MODEL เม่ือศรัทธาเกิดข้ึนแล้ว ล าดบัต่อมาก็ตอ้งท าให้ปัญญานั้น
เกิดข้ึนกบัประชาชนให้ได้ เพราะตวัปัญญาน้ี จะท าให้ประชาชนสามารถพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ตาม
ความ เป็ น จ ริงได้  โด ยให้ ค วาม รู้  ค วาม เข้ าใจ  และส าระ ต่ าง  ๆ  เก่ี ยวกับ ก ารอ นุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชนไดรั้บรู้ถึงคุณและโทษอย่างไร ต่อการอนุรักษ์ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน 
เพราะเม่ือประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ ประชาชนก็จะสามารถตดัสินใจไดว้่าจะร่วมมืออย่างไร 

                                                 

 
๗สัมภาษณ์ ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์, หวัหนา้สถานีวิจยัวนเกษตรตราด และ รองคณบดีคณะ

วนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒. 
๘องฺ.ทสก. ๒๔/๖๘/๑๑๓.  



 

   

 

๑๘๐ 

และจะท าอะไรต่อไป กระบวนการการอนุรักษ์ก็จะด าเนินการต่อไปไดอี้ก สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไมแ้ละสัตวป่์า อดีตคณบดีคณะวน
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และอดีตผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภาคพื้น
เอเชีย และแปซิฟิก วา่การท่ีชุมชนจะดูแลรักษาป่าไมแ้ละสัตวป่์าไวไ้ดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั ๆ อยู ่
๓ ประการ คือ ๑. ความเช่ือ หมายถึงความเช่ือของชุมชนในทอ้งถ่ิน เช่น ความเช่ือเร่ืองผีปู่ ผีตา 
อยา่งเช่นป่าดอนปู่ตาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ความเช่ือเร่ืองบาป บุญ ซ่ึงในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีความเช่ือเร่ือง โนน นา ป่า ผี ๒.ความรู้ทอ้งถ่ิน (Local knowledge) หรือ 
Local Wisdom ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีรู้ว่าสัตวแ์ละพืชจะขยายพนัธ์ุ หรือสืบพนัธ์เม่ือใด และรู้ว่าเม่ือใด
สมควรเก็บและไม่สมสมควรเก็บพืชพนัธ์ุ เช่น การงดเวน้การเก็บในฤดูกาลขยายพนัธ์ุ ซ่ึงหมายถึง
การใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืน และจะเกิดข้ึนเม่ือคนอยู่ใกลชิ้ดกบัทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง และ ๓. นอกจากน้ีก็เป็นหลกัการวเิคราะห์ความรู้
ของ Coker son ท่ีบอกว่าตอ้งดูท่ีลกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะทางชีวภาพของระบบนิเวศใน
บริเวณน้ี และตอ้งดูวิธีการจดัการของคนในชุมชนวา่มีพฤติกรรมร่วมกนัอยา่งไรจึงจะรู้ว่าผลลพัธ์
ของทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนเป็นอยา่งไร ? มีป่าไมแ้ละสัตวป่์าอยูจ่ริงหรือไม่ ? คนในชุมชนมี
ความเช่ือกนัอยา่งไร ? และคนในชุมชนมีความคิดในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนัอยา่งไร ?๙ 
ซ่ึงขอ้น้ีเห็นว่า นอกจากจะสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแล้ว ความรู้ ความเขา้ใจ หรือตวัปัญญาก็ต้อง
เกิดข้ึนพร้อมดว้ย ส่วนปัจจยัอยา่งอ่ืน ๆ ก็จะสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากข้ึน ก็จะสามารถ
รักษาป่าชมุชนไวไ้ด้ และปัญญานั้นความจริงแลว้ไม่ไดห้มายถึงปัญญาขั้นสูงอย่างเดียว บางคร้ัง
ปัญญาท่ีประชาชนนั้นมีอยู่แล้วท่ีเรียกว่าภูมิปัญญา ก็สามารถน ามาช่วยในการอนุรักษ์ได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ หัวหน้าสถานีวิจยัวนเกษตร ตราด และ รอง
คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า ความรู้ และความเข้าใจ และภูมิปัญญา 
(Wisdom) ซ่ึงราษฎรตอ้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งชาญฉลาด โดยใช้เฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็น และไม่
ไปท าลายป่าไม ้เช่น การเก็บหาของป่า หาหน่อไมใ้ห้เหลือหน่อไมไ้วใ้ห้กลายเป็นล าไผ ่เพื่อให้ล า
ไผเ่ติบโตต่อไปในภายหนา้นั้น ก็แสดงวา่ ราษฎรมีความพอเพียงท่ีจะรักษาป่าไมใ้หค้งอยูต่่อไป โดย
จะเห็นว่า ป่าไมผ้ืนน้ี ฝูงลิงฝูงน้ี และฝูงสัตวป่์าอ่ืน ๆ เป็นทรัพยส์มบติั ท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ส่ิงเหล่าน้ีเกิดมาจากภูมิปัญญาทั้งนั้น ถ้าหากใครบุกรุกจะถือว่าคนนั้นเห็นแก่ตวั ไม่

                                                 

 
๙สัมภาษณ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ สุขวงศ,์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไมแ้ละสัตวป่์า อดีต

คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์
ชุมชนแห่งภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒.  



 

   

 

๑๘๑ 

เคารพต่อบรรพบุรุษ ปู่  ย่า ตา ยาย เห็นว่าการท่ี มีวดั มีป่าไม้ มีสัตว์ป่า และมีกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา จะท าให้ป่าไม ้และสัตวป่์าในบริเวณน้ีจะยงัคงอยูไ่ดอี้กนาน โดยไม่ถูกท าลาย การ
ประกาศประชาสัมพนัธ์ให้เห็นโทษของการท าลายป่าไม ้และสัตวป่์า จะสามารถรักษาป่าไม ้และ
สัตวป่์าแห่งน้ีไวไ้ดต้ลอดไป การให้ความรู้แก่ชุมชนในอีกแง่มุมหน่ึงวา่มีส่ิงท่ีมีชีวิต มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
สถิตอยูใ่นป่าหากใครท าลายจะถือวา่เป็นผูพ้รากชีวติ ผดิศีลและเป็นบาป และเห็นวา่ป่าไม ้และสัตว์
ป่าถือเป็นสมบติัของส่วนรวม ไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกนัดา้นร่มเงา อากาศ อาหาร และยารักษาโรค 
ควรหลีกเล่ียงการตดัฟัน หากจ าเป็นควรใช้แต่พอประมาณตามหลกัเกณฑ์ของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏใน อาคันตุกาคารสูตร สูตรว่าด้วยธรรมที่ควรก าหนดรู้ ควร
ละ ควรท าให้แจ้ง ควรท าให้เจริญ ความวา่  

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูม้าจากทิศบูรพาก็ดี จากทิศปัจจิมก็ดี จากทิศอุดรก็ดี 
จากทิศทกัษิณก็ดี ยอ่มพกัอยูท่ี่เรือนส าหรับรับแขก ถึงกษตัริย ์พราหมณ์ แพศย ์ศูทรก็
ดี ท่ีมาแล้วก็ย่อมพกัอยู่ท่ีเรือนส าหรับรับแขกนั้น แมฉ้ันใด ภิกษุเจริญอริยมรรคอนั 
ประกอบดว้ยองค ์๘ กระท าให้มากซ่ึงอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค ์๘ ยอ่มก าหนดรู้
ธรรมท่ีควรก าหนดรู้ด้วยปัญญาอนัยิ่ง ย่อมละธรรมท่ีควรละดว้ยปัญญาอนัยิ่ง ย่อม
กระท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ีควรท าให้แจง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่ ยอ่มเจริญธรรมท่ีควรให้เจริญ
ดว้ยปัญญาอนัยิง่ ฉนันั้นเหมือนกนั”๑๐ 

 
 ๓. หลกัเมตตา (Loving and Kindness) จากการตอบแบบสอบถามราษฎรในชุมชนบริเวณ
รอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา มีความความเมตตา - ปรารถนาให้สัตวเ์ป็นสุขสูงมากเป็นอนัดบัหน่ึง
เช่นเดียวกนั โดยได้ระดบัคะแนนสูงถึง ๔.๔๗ จากกระบวนการท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ คือการสร้าง
ศรัทธา และมีปัญญาก ากบัอยู่เสมอนั้นถือเป็นกระบวนการส าคญั ส่วนล าดบัต่อมานั้นก็มาถึงใน
เร่ืองหลกัธรรมช้ีเฉพาะท่ีจะน ามาเป็นหัวใจส าคญัในการอนุรักษ์ซ่ึงล าดบัน้ี จะมีหลกัธรรมขอ้ใด
ก่อนหรือหลงัก็ได ้ไม่เจาะจง เร่ิมท่ีหลกัเมตตา ความเมตตาเป็นหลกัธรรมท่ีเน้นไปในการอนุรักษ์
สัตวป่์า เพราะมีชีวิต เมตตาเป็นหลกัธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้มนุษยไ์ม่ไปท าร้ายสัตวอ่ื์น หรือ
ชีวิตอ่ืน เป็นหลกัธรรมท่ีรักษา ปกป้อง เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัระหวา่งส่ิงมีชีวิตดว้ยกนั เพราะฉะนั้น
การอนุรักษ์สัตวป่์าจึงส าคัญมากท่ีจะตอ้งใช้หลกัธรรมของความเมตตา เพราะถา้มนุษยข์าดความ
เมตตาการท าลาย การร้าย การเบียดเบียน ชีวิตอ่ืนก็จะเกิดข้ึน ดงันั้นความเมตตาน้ีจึงเป็นจุดส าคญั
ของการอนุรักษส์ัตวป่์า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ค าสอนของพระพุทธเจ้า ท่ีพระองคท์รงตรัสไวใ้น เสทก

                                                 
๑๐ส .ม. ๑๙/๒๙๐/๗๖.  



 

   

 

๑๘๒ 

สูตร สูตรวา่ดว้ยผูรั้กษาผูอ่ื้นช่ือวา่รักษาตน ความวา่ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูรั้กษาผูอ่ื้น ยอ่มช่ือ
ว่ารักษาตนอย่างไร ท่ีช่ือว่ารักษาตน ด้วยความอดทน ด้วยความไม่เบียดเบียน ด้วยความมีจิต
ประกอบดว้ยเมตตา ดว้ยความ เอน็ดู บุคคลผูรั้กษาผูอ่ื้น ยอ่มช่ือวา่รักษาตน อยา่งน้ี”๑๑ อยา่งไรก็ตาม
ความเมตตาน้ีโดยพื้นฐานแล้วมนุษย ์หรือประชาชนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจะมีความรักและ
ความเมตตาเป็นพื้นฐานมาเป็นเวลายาวนานแลว้ ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะท าให้ประชาชนน าส่ิงท่ีมีอยู่
ในจิตใจแลว้ออกมาใชใ้นการอนุรักษส์ัตวป่์า ก็จะท าใหก้ารอนุรักษน์ั้นเป็นการอนุรักษท่ี์ออกมาจาก
ใจห รือจากจิตส านึกโดยแท้ เพื่ อ เป็นการอนรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงแนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ 
สุขวงศ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไม ้และสัตวป่์า อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และอดีตผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก วา่ ดา้นความรัก 
และ ความเมตตา ต่อสัตวป่์า ท่ีปรารถนาให้สัตวป่์าไดส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งปลอดภยั และ
เป็นสุขนั้น เป็นประเด็นท่ีมัน่คงด ารงอยูคู่่กบัวิถีชีวิตของคนไทยมานานแสนนานแลว้ ท่ีมีความเช่ือ
วา่ การฆ่าสัตวเ์ป็นการกระท าบาป และผดิศีลขอ้ท่ี ๑๑๒ 

 ๔. หลกักรุณา (Compassion) จากการตอบแบบสอบถามราษฎรในชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดั
บา้นกู่พระโกนา มีความกรุณาปรารถนาให้สัตวพ์น้ทุกข์ โดยได้ระดบัคะแนนสูงถึง ๔.๒๕ หลกั
กรุณาน้ี เป็นหลกัธรรมท่ีคู่กนักบัความเมตตา เม่ือมีความเมตตา ก็ตอ้งมีความกรุณาดว้ย ดงันั้นความ
กรุณาน้ีก็เป็นหลกัธรรมท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งน ามาใช้ในการอนุรักษ์สัตวป่์าควบคู่ไปกบัเมตตา เพราะ
การช่วยเหลือสัตวป่์าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้สัตวป่์านั้นอยู่ร่วมกบัมนุษยไ์ด ้เพราะในปัจจุบนั
สัตวล์ดจ านวนไปมาก สัตวบ์างประเภทจ าเป็นตอ้งมีการอนุรักษ์ เพื่อไม่ให้สูญพนัธ์ไป และสัตว์
บางประเภทก็ไม่สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดเ้พราะขาดซ่ึงอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ สัตวก์็
ขาดแคลนปัจจยัในการด ารงชีวติ เพราะเกิดจากน ้ ามือของมนุษย ์และภยัธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของคุณวินัย  ทรัพย์รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษยเ์ก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
และ อดีตรองผูอ้  านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่า ธรรมะท่ีมีความเก้ือกูลอย่างส าคญัอีก
ประการหน่ึงในการด าเนินชีวิต คือ ความเมตตากรุณา แน่นอนวา่ ผูท่ี้มีความเมตตา กรุณานั้นย่อม
ไม่ล่วงละเมิดสัมมาวาจา และสัมมากมัมนัตะ เขาผูน้ั้นย่อมไม่ละโมบ ไม่มุ่งเอาแต่ได ้มีแต่คิดให้

                                                 
๑๑ส .ม. ๑๙/๗๖๑/๑๘๖.  

 
๑๒สัมภาษณ์ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สมศกัด์ิ สุขวงศ,์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไมแ้ละสัตวป่์า อดีต

คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์
ชุมชนแห่งภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒.  



 

   

 

๑๘๓ 

เสียสละ ไม่มุ่งเบียดเบียน หรือ มุ่งร้ายท าลาย  มีความปรารถนาดี แผไ่มตรีมุ่งแต่จะให้เกิดประโยชน์
สุขแก่กนั มีความเห็นถูกตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิ เขา้ใจในหลกักรรมวา่ท าดีมีผลดี ท าชัว่มีผลชัว่ รู้เท่าทนั
ความจริงท่ีเป็นธรรมดาของโลก และชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจยั๑๓ ดงันั้นความกรุณา
จึงต้องมีบทบาทส าคญัท่ีจะตอ้งน ามาใช้ในการอนุรักษ์สัตวป่์า  เช่น สัตวป่์าตั้ งท้อง อุม้ลูกอ่อน 
ได้รับบาดเจ็บ หิวโซเพราะอดอาหาร ตอ้งคอยหลบเล่ียงอนัตรายจากมนุษย ์เ ห็นแล้วก็เกิดความ
สงสาร ปรารถนาให้เขาพน้จากความทุกขเ์หล่านั้นจึงซ้ือหาอาหารส่งให้ลิงกิน อยากท าท่ีหลบซ่อน
ให้ อยากพาหมอมารักษา และช่วยปกป้องไม่ให้คนมารังแก เม่ือไปพบสัตวป่์าแลว้ไดใ้ห้อาหาร ได้
เห็นเขาบาดเจ็บ เห็นเขาเล้ียงลูกอ่อน เกิดความสงสาร อยากกลบัไปให้อาหารเขาอีก อยากให้เขาอยู่
กบัป่าไมน้าน ๆการดูแลรักษาป่าไมไ้วใ้ห้ดี คือการรักษาบา้นไวใ้ห้สัตวป่์า ให้อยู่อย่างปลอดภยั มี
แหล่งหาอาหาร เพื่อให้เขาพน้จากความหนาวจดัและร้อนจดั พน้จากความทุกขท์รมาน เม่ือพบสัตว์
ป่าถูกคนรังแก หรือท าร้ายกันเอง ท าให้เกิดความสงสาร อยากเข้าไปห้าม เพื่อไม่ให้เขาได้รับ
บาดเจ็บ เม่ือมีโอกาสไปท าบุญท่ีวดั ส่ิงท่ีคิดไว ้คือ การให้อาหารสัตวป่์า และการช่วยรักษาสัตวท่ี์
บาดเจ็บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ค าสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ใน จูฬหัตถิปโทปมสูตร วา่ดว้ย ความ
เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยสิกขาสาชีพ ความวา่ “กุลบุตรนั้นบรรพชาแลว้อยา่งน้ี เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยสิกขา
สาชีพของภิกษุ ทั้ งหลาย ละการฆ่าสัตว ์เวน้ขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทณัฑะ วางศาตรา มีความ
ละอาย มีความเอน็ดู มีความกรุณาหวงัผลประโยชน์แก่สัตวท์ั้งปวงอยู”่๑๔ 

 ๕. หลักมัตตัญญุตา (Moderation) ราษฎรในชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนามี
มัตตัญญุตาสูง คือมีความรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยซ่ึงได้คะแนนสูงถึง ๔.๒๔ 
หลกัมตัตญัญุตาเป็นหลกัธรรมกลาง ๆ ท่ีตอ้งการให้มนุษยรู้์จกัพอเพียง พอดี พองาม และเพียงพอ
กบัปัจจยั ๔ ในการด ารงชีวิต เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยอ์ยูด่ว้ยความโลภมาก อยากไดไ้ม่มีท่ีส้ินสุด
นอกจากจะท าให้ตวัเองเกิดความทุกขแ์ลว้ ก็ยงัน ามาซ่ึงความเบียดเบียนกบัคนหรือส่ิงรอบ ๆ ขา้ง
อีกดว้ย เพราะอยากได้มาก ก็ตอ้งรบกวนคนอ่ืนมาก รบกวนส่ิงอ่ืนมาก รบกวนมาก ๆ ก็เป็นการ
เบียดเบียน ท าร้าย สร้างความทุกข์ให้กับคนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนนั้นเอง ดังนั้ นหลักมัตตัญญุตาน้ีจึง
เหมาะสมและส าคัญ ท่ีจะต้องน ามาใช้ในการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาทั้งป่าไมแ้ละสัตวป่์า เพราะปัจจุบนัน้ีมนุษยไ์ม่มีความพอเพียง จนตอ้งเบียดเบียน

                                                 

 ๑๓สั ม ภ าษ ณ์ คุ ณ วิ นั ย   ท รั พ ย์ รุ่ ง เรื อ ง , น า ย ก ส ม าค ม ศิ ษ ย์ เก่ า ว น ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรองผูอ้  านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๒. 

๑๔ม.มู. ๑๒/๓๓๓/๒๔๐.  



 

   

 

๑๘๔ 

แม้กระทั่งสัตว์ป่า เพื่อให้ได้มาซ่ึงเงิน และตัดไม้ท าลายป่าเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินเช่นเดียวกัน ซ่ึง
สอดคล้อ งกับ แนว คิดของ คุณ วิ นั ย  ท รัพ ย์ รุ่ ง เรื อง  นายกสม าคม ศิษ ย์ เก่ าวนศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ อดีตรองผูอ้  านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ว่า ธรรมะข้อ
ส าคญัอีกขอ้หน่ึงในการด าเนินชีวติ คือ มตัตญัญุตา หรือรู้ประมาณ หรือรู้จกัพอดี เช่น รู้จกัประมาณ
ในการบริโภคใชจ่้ายทรัพย ์รู้จกัความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบติักิจและท าการต่าง ๆ ท า
การทุกอยา่งดว้ยความเขา้ใจวตัถุประสงคเ์พื่อผลดีท่ีแทจ้ริงคือท่ีพึงตอ้งการ โดยมิใช่เพียงเพื่อเห็นแก่
ความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแต่ใจตนเอง แต่ท าความพอดีแห่งเหตุปัจจยั หรือองคป์ระกอบทั้งหลาย
ท่ีจะลงตวัใหเ้กิดผลดีงามตามท่ีมองเห็นดว้ยปัญญา อาจกล่าวไดว้า่ในการด าเนินชีวติท่ีรู้จกัพอก็จะดี
นัน่เอง๑๕ ดงันั้นรูปแบบการอนุรักษแ์บบ MGCL.CW MODEL จะท าใหป้ระชาชนมีการด าเนินชีวิต 
อยู่ไดอ้ย่างสุขสบาย เพราะรู้จกัประหยดั และรู้จกัเก็บออม ไม่ตอ้งบุกรุกป่าไม ้และล่าสัตวป่์า การ
รู้จกัความพอเพียง พอประมาณ คือ การรู้จกัใช้เงิน รู้จกัใช้ทรัพยากร เพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่
โลภมาก ไม่ไปบุกรุกป่าไม ้และล่าสัตวป่์า การปลูกผกัสวนครัว การขุดบ่อเล้ียงปลา เล้ียงไก่ มี
รายไดพ้อเล้ียงครอบครัว ไม่ตอ้งไปบุกรุกป่าไม ้และล่าสัตวป่์า การรู้จกัพอประมาณ ท าให้ไม่ตอ้ง
ไปรบกวนผูอ่ื้นใหเ้กิดความเดือดร้อน และท่ีดินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพียงพอต่อการท ามาหาเล้ียงชีพ  
๖. หลักกตัญญู (Gratefulness) จากการตอบแบบสอบถามราษฎรในชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่
พระโกนา ราษฎรในชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนามีความกตญัญูกตเวทีสูงคือ ความรู้
ส านึกในบุญคุณแลว้ตอบแทน ซ่ึง ไดค้ะแนนอยู่ในระดบัสูงท่ี ๓.๗๐ หลกักตญัญูน้ีเป็นหลกัธรรม
อีกขอ้หน่ึงท่ีส าคญัของการอนุรักษ์แบบ MGCL.CW MODEL เพราะความกตญัญูเป็นการสร้าง
จิตส านึก สร้างความตระหนัก ให้เกิดข้ึนกบัประชาชนเพื่อให้ประชาชนไดต้ระหนักถึงบุญคุณท่ี
ธรรมชาติมีให้ และตนอยูไ่ดเ้พราะอาศยัส่ิงใดบา้งและควรปฏิบติักบัส่ิงเหล่านั้นอยา่งไร เพื่อท่ีจะได้
อาศยัพึ่งพากนัสืบไป ความกตญัญูน้ีโดยทัว่ไปมกัเขา้ใจวา่ควรกตญัญูกบัผูมี้พระคุณท่ีเป็นตวับุคคล
เท่านั้น แต่ความเป็นจริงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีท าให้เราด ารงชีวิตอยู่ไดส่ิ้งเรานั้นเราสามารถกตญัญูได ้
ดงันั้นความกตญัญูในการอนุรักษ์ก็คือรู้จกัใช้ รู้จกัรักษา รู้จกัปกป้อง พฒันา สร้างสรรค์ ให้ส่ิง
เหล่านั้นคงอยู ่และเจริญข้ึน ๆ ไปก็ยิง่ดี โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะตอ้งรู้จกัคุณค่าของป่าไม้
และสัตวป่์า ตอ้งรู้จกัตอบแทนโดยใชใ้ห้นอ้ย ใชใ้ห้นาน และช่วยปลูกป่า รักษา ปกป้อง ส่ิงเหล่าน้ี
จะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติอยูคู่่มนุษยอ์ยา่งอุดมสมบูรณ์และย ัง่ยนืสืบไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

                                                 

 
๑๕สั ม ภ าษ ณ์ คุ ณ วิ นั ย  ท รั พ ย์ รุ่ ง เรื อ ง , น า ย ก ส ม าค ม ศิ ษ ย์ เก่ า ว น ศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรองผูอ้  านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๒.  



 

   

 

๑๘๕ 

ของรองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ กุฏอินทร์ อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ท่ีวา่ ความกตญัญูต่อธรรมชาติก็เหมือนกบัท่ีเรามีความกตญัญูต่อพ่อแม่ เราเห็นวา่ท่านมีพระคุณต่อ
เราเราก็ให้ความเอาใจใส่ดูแลเม่ือท่านแก่ชรา เช่นเดียวกบัตน้ไมถ้า้เราเห็นวา่ตน้ไมมี้คุณประโยชน์
เราก็ให้การดูแลรักษา ให้การอนุรักษ์ ทะนุถนอมด้วยรัก ความรู้และ ความเข้าใจ ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง๑๖ เช่น การรู้จกัตอบแทนบุญคุณป่าไม ้เราควรตอบแทนคุณโดยการให้
การดูแลรักษา และไม่ไปบุกรุกท าลาย ผูบุ้กรุกท าลายป่าไม้ เปรียบเหมือนผูไ้ม่รู้จกับุญคุณไม่รู้
บุญคุณของหมู่มิตรท่ีเคยให้ขา้วน ้ า และท่ีพกัอาศยั ป่าให้ความร่มร่ืน ให้อากาศบริสุทธ์ิ ให้อาหาร 
ให้ยารักษาโรค และให้เคร่ืองอยูอ่าศยัอ่ืนๆ เป็นผูมี้พระคุณ การอยูเ่ฉยๆ โดยไม่รบกวนป่าไม ้ถือวา่
เป็นการตอบแทนคุณป่าไม้อย่างหน่ึง การกราบไหวบู้ชาต้นไม้ คือ การให้ความกตัญญู และ
ความเห็นท่ีวา่การเขา้ไปเก็บหาของป่า เป็นการรบกวนป่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ค าสอนของพระพุทธเจา้ 
ดงัตรัสในสิคาลสูตร ความวา่  

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกตญัญูบางอยา่ง ความกตเวทีบางอยา่ง พึงมีในสุนขั
จ้ิงจอกแก่นั้น แต่ความกตญัญูบางอยา่ง ความกตเวทีบางอยา่ง ไม่พึงมีในภิกษุบางรูป ผู ้
ปฏิญาณว่าเป็นศากยบุตรในธรรมวินัยน้ีเลย เพราะเหตุดงัน้ีนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยา่งน้ีวา่ เราจกัเป็นผูก้ตญัญู เราจกัเป็นผูก้ตเวที อุปการะแมน้อ้ยท่ีบุคคลกระท าแลว้ใน
พวกเรา จกัไม่เส่ือมหายไป ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยา่งน้ีแหละ ฯ”๑๗ 

 

 และสอดคล้องกบัค าสอนที่ทรงตรัสใน ยัญญสามิกเถราปทาน ว่าด้วยผลแห่งสัญญาใน
พระพุทธเจ้า ดงัความวา่ 

“ดูกรกุมาร ความไม่เบียดเบียนสัตวท์ั้ งปวง การงดเวน้จากความเป็นขโมย 
การประพฤตินอกใจ และการด่ืมน ้ าเมา ความยินดีในการประพฤติสม ่าเสมอ พาหุ
สัจจะ และ ความเป็นผูก้ตัญญู เราชอบใจธรรมเหล่าน้ี บัณฑิตพึงสรรเสริญทั้ งใน 
ปัจจุบนัและอนาคต ท่านเจริญธรรมเหล่าน้ี ยนิดีในความเก้ือกูลแก่สัตวท์ั้งปวง”๑๘ 
 

 หลักธรรมทั้ ง ๖ ด้านน้ี จะเห็นว่ามีบทบาทและจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนา ซ่ึงรูปแบบ MGCL.CW MODEL น้ีจะส าเร็จได้

                                                 

 
๑๖รองศาสตราจารย ์ดร. อุทิศ กุฏอินทร์, ผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไม ้และสัตวป่์า อดีตคณบดีคณะ

วนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒.  
๑๗ส .นิ. ๑๖/๖๘๕/๓๑๗.  
๑๘ข.ุอป. ๓๒/๓๒๖/๓๙๙.  



 

   

 

๑๘๖ 

นอกจากความร่วมมืออนัดีของประชาชนแลว้ ส่ิงส าคญัอนัดบัแรกก็คือตอ้งท าให้ประชาชนนั้นเกิด
ศรัทธา เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ปัญญา และมีหลกัธรรม เมตตา กรุณา มตัตญัญุตา และกตญัญูให้
เกิดข้ึนให้ได้ ซ่ึงหลกัธรรมเหล่าน้ีหรือการท่ีท่ีจะท าให้เกิดข้ึนกบัประชาชนนั้นก็ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะบทบาทหนา้ท่ีของวดัหรือของพระสงฆ ์ท่ีเป็นผูมี้ความรู้ ในดา้น
หลกัธรรมท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีเผยแผห่ลกัธรรมเหล่าน้ีให้ประชาชนรับรู้และเขา้ใจ ถึงแมว้่าจะตอ้งมี
อุปสรรคมากมายเพราะอาจจะมีกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยซ่ึงไม่มีทั้งความรู้และไม่มีรายไดอ้าจสร้างปัญหา
ต่อป่าไมแ้ละสัตวป่์าได ้ซ่ึงอาจตอ้งให้ทั้งการศึกษาและใหท้ั้งอาชีพในโอกาสต่อ ๆไป๑๙ แต่อยา่งไร
บทบาทท่ีส าคญัก็คือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ ์ท่ีจะตอ้งคอยดูแลและเป็นผูน้ าร่วมกบัฝ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งช่วยน าหลกัธรรมทั้ง ๖ ดา้นไปสู่ประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไม ้และสัตวป่์า อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วา่ ตอ้งเนน้ไปท่ีพระสงฆ ์หมายความวา่พระสงฆต์อ้งอธิบายค าวา่ปัญญา
ให้ชดัเจน มิใช่กราบไหวต้น้ไมด้ว้ยความงมงายไม่มีเหตุมีผลจนอธิบายไม่ไดว้า่ มีท่ีมาท่ีไปอยา่งไร
จึงมาท าการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าเหล่าน้ี๒๐ เพราะการอนุรักษแ์บบเขา้ไปถึงแก่นแทข้องจิตใจท่ี
ใช้พระพุทธศาสนาเป็นแนวคิดหลักในการอนุรักษ์โดยเฉพาะการอ้างพระไตรปิฎกนั้ น มี
ความส าคัญมากท่ีได้มีโอกาสน าพุทธพจน์มา เป็นต้นแบบหรือแนวทางในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะหลกัธรรมเหล่าน้ีนอกจากเป็นจะช่วยในดา้นการอนุรักษแ์บบยัง่ยืนแลว้ 
ยงัช่วยใหป้ระชาชนมีการด ารงชีวติท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 ซ่ึงหลกัธรรมทั้ง ๖ ดา้นน้ีมีประโยชน์อยา่งไร มีรายละเอียดสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวินัย  
ทรัพย์รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษยเ์ก่าวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ อดีตรองผูอ้  านวยการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่า ธรรมะท่ีเก้ือกูลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตวป่์านั้น มี
ขอ้ความท่ีน่าสนใจวรรคหน่ึงว่า ตามนัยค าสอนทางพระพุทธศาสนามนุษยจ์ะมีอิสรภาพเม่ือเป็น
ใหญ่ในชีวิตของตนเอง สามารถพึ่งตนเองไดจ้ริง คือพัฒนาตนเอง พฒันาจิตใจของตนเอง พฒันา
ปัญญาจนกระทัง่ท าให้ตวัเองเป็นไดใ้นส่ิงท่ีดีท่ีสุด สามารถเขา้ถึงหรืออยูใ่นภาวะท่ีดีท่ีสุดไดโ้ดยไม่
ตอ้งอาศยัปัจจยัภายนอก ต่างจากวิถีของความคิดแบบตะวนัตกท่ีเขา้ใจว่า ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์
คือ การไปเอาชนะธรรมชาติภายนอก และเอาธรรมชาติมาจดัสรรปรุงแต่งเพื่อรับใชม้นุษย ์แต่แลว้

                                                 

 
๑๙สัมภาษณ์ดร. ด ารง ศรีพระราม, คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๕๒.  
 

๒๐รองศาสตราจารย ์ดร. อุทิศ กุฏอินทร์, ผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไม ้และสัตวป่์า อดีตคณบดีคณะ
วนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒.  



 

   

 

๑๘๗ 

กลายเป็นว่าตวัเองตอ้งไปข้ึนกบัส่ิงเหล่านั้น ไม่เป็นตวัของตวัเอง อยูเ่ป็นสุขโดยล าพงัตวัเองไม่ได ้
อยูไ่ม่ไดถ้า้ขาดส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงก็คือไดสู้ญเสียอิสรภาพไปแลว้ ดงันั้นแนวทางในการด าเนินชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนคือมชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง มรรคหรือทางเดินของทางสายกลางคือ 
อริยมรรค หรือ ทางอนัประเสริฐ ๘ ประการ ซ่ึงมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์แรกนัน่คือตอ้งมีปัญญา การ
ด าเนินชีวิตดว้ยปัญญา คือ การกระท ากิจการงานต่าง ๆดว้ยความคิด เม่ือประสบปัญหาใด ๆ ก็ไม่
วูว่ามตามอารมณ์ หรือหลงไปตามส่ิงท่ีเยา้ยวน ศึกษาส่ิงต่าง ๆ ให้มีความรู้ชดัหย ัง่เห็นเหตุผล เขา้ใจ
ภาวะของส่ิงทั้งหลายจนเขา้ถึงความจริงได ้เพราะการด าเนินชีวติโดยทางสายกลางดว้ยกระแสแห่ง
ปัญญานั้น ต้องมีศรัทธาเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนกล่าวคือมีความเช่ือมัน่ในใจในการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางน้ี มีความเช่ือความมัน่ใจท่ีจะท าความดีเป็นหลกัยึดเหน่ียวจิตใจ อยา่งไรก็ตามศรัทธานั้น
ตอ้งมีปัญญาเป็นเคร่ืองเก้ือหนุน ศรัทธาท่ีไม่มีปัญญาเก้ือหนุนอาจกลายเป็นความงมงายไดโ้ดยง่าย
เช่นกนั ในดา้นมตัตญัญุตา หรือรู้ประมาณ หรือรู้จกัพอดี เช่น รู้จกัประมาณในการบริโภคใช้จ่าย
ทรัพย ์รู้จกัความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบติักิจและท าการต่าง ๆ ท าการทุกอยา่งดว้ยความ
เขา้ใจวตัถุประสงค์เพื่อผลดีท่ีแทจ้ริงคือท่ีพึงตอ้งการ โดยมิใช่เพียงเพื่อเห็นแก่ความพอใจ ชอบใจ 
หรือเอาแต่ใจตนเอง แต่ท าความพอดีแห่งเหตุปัจจยั หรือองค์ประกอบทั้งหลายท่ีจะลงตวัให้เกิด
ผลดีงามตามท่ีมองเห็นดว้ยปัญญา อาจกล่าวไดว้า่ในการด าเนินชีวิตท่ีรู้จกัพอก็จะดีนัน่เอง ในดา้น
ความเมตตากรุณา ย่อมเป็นความแน่นอนว่า ผู ้ท่ี มีความเมตตา กรุณานั้ นย่อมไม่ล่วงละเมิด
สัมมาวาจา และสัมมากมัมนัตะ เขาผูน้ั้นยอ่มไม่ละโมบ ไม่มุ่งเอาแต่ได ้มีแต่คิดให้เสียสละ ไม่มุ่ง
เบียดเบียน หรือ มุ่งร้ายท าลาย มีความปรารถนาดี แผ่ไมตรีมุ่งแต่จะให้เกิดประโยชน์สุขแก่กนั มี
ความเห็นถูกตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิ เขา้ใจในหลกักรรมวา่ท าดีมีผลดี ท าชัว่มีผลชัว่ รู้เท่าทนัความจริงท่ี
เป็นธรรมดาของโลก และชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจยั ในดา้นกตญัญู ซ่ึงพระธรรม
โกษจารย ์(พุทธทาส  อินทปัญโญ ) กล่าวไวใ้นโลกรอดเพราะกตญัญู และไดป้ระพนัธ์เป็นบทร้อย
กรอง ดงัน้ี 
  อนับุคคลกตญัญูรู้คุณโลก   อุปโภคบริโภคมีใหห้ลาย 
  ขา้วหรือเกลือผกัหรือหญา้ปลาหรือไม ้ รู้จกัใชอ้ยา่ท าลายใหห้ายไป 
  อน่ึงคนต่อคนทุกคนน้ี   ลว้นแต่มีคุณต่อกนันั้นเป็นไฉน 
  มองใหดี้ดูใหเ้ห็นเช่นนั้นไซร้  โลกรอดไดเ้พราะกตญัญูรู้คุณกนั 
  ประเทศชาติศาสนามหากษตัริย ์  รวมเป็นอตัตภาพไทยใหญ่มหนัต ์
  รอดมาไดเ้พราะรักใคร่อยา่งผกูพนั เพราะร่วมกนักตญัญูมีอยูท่ี่ใจ 



 

   

 

๑๘๘ 

 จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าธรรมะทั้ง ๖ ขอ้ ท่ีกล่าวแลว้เก้ือกูลต่อมชัฌิมาปฏิปทา และเป็น
ธรรมะท่ีเก้ือกูลต่อการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์าอยา่งแน่นอน๒๑ 
 ส่วนแนวทางในการน าหลกัธรรมทั้ง ๖ ดา้น เพื่อน าไปใชใ้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ใหเ้กิดข้ึนกบัประชาชน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

๑. การสร้างศรัทธาให้เกดิขึน้ 
ประชาชนจะเกิดศรัทธาไดน้ั้น จะตอ้งมีบุคคลท าหนา้ท่ีของกลัยาณมิตรเม่ือมองในแง่การ

ปฏิบติัตามแลว้ การท่ีมิตรท ากิจต่างๆ ร่วมกนัและช่วยเหลือเก้ือกูลกนั นบัวา่เป็นเพียงส่วนประกอบ
ภายนอก ส่ิงท่ีนบัวา่ส าคญัก็คือความมีอิทธิพลชกัจูงกนัในดา้นความคิดเห็น ทศันคติ ค่านิยม ความรู้
ความเขา้ใจต่างๆ ท่ีท่านเรียกวา่ ทิฏฐิ ถา้เป็นความคิดเห็น ทศันคติ ค่านิยม ความรู้ความเขา้ใจท่ีไม่
ถูกตอ้ง มีโทษ ก็เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ ถา้เป็นฝ่ายท่ีดีงาม ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ ก็เรียกวา่สัมมาทิฏฐิ 
มิตรใดมีอิทธิพลชักจูงให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็เป็นมิตรไม่ดี เรียกว่า ปาปมิตร มิตรใดชักน าให้เกิด
สัมมาทิฏฐิ ก็เป็นมิตรดี มิตรแท ้เรียกวา่ กลัยาณมิตร มีบ่อยๆ ท่ีมิตรชนิดในเรือนคือบิดามารดา หรือ
แมแ้ต่ครูบาอาจารย ์มีอิทธิพลชกัน าทิฏฐิน้ี นอ้ยกวา่มิตรชนิดเพื่อนท่ีคบหาเล่นเท่ียวชุมนุมดว้ยกนั 
แต่บางคร้ังก็ปรากฏวา่ แมมิ้ตรชนิดเพื่อนท่ีคบหานั้น กลบัมีอิทธิพลนอ้ยไปกวา่มิตรชนิดตวัอยูห่่าง
แต่มีพลงัแรงเขา้ถึงใจ ไดแ้ก่มิตรท่ีมาทางส่ือมวลชนต่างๆ มาทางส่ิงบนัเทิงเริงรมยต์ลอดจนหนงัสือ 
ตวัเช่ือมท่ีท าให้มิตรนั้นเขา้มามีอิทธิพลชกัจูงได ้หรือปัจจยัเคร่ืองเช่ือมต่อระหวา่งมิตรกบัอิทธิพลท่ี
เกิดข้ึนในใจ ก็ไดแ้ก่ ความเช่ือ ความเล่ือมใส ความนิยมชมชอบ ความซาบซ้ึงใจ ท่ีเรียกว่าศรัทธา 
เม่ือมีศรัทธาแลว้ หรือท าให้เกิดศรัทธาได้แล้ว ถึงตวัมิตรจะอยู่ไกล ไม่ไดค้ลุกคลี ก็มีอิทธิพลได ้
ถึงแมต้วัมิตรจะอยูใ่กล ้แต่ถา้ไม่มีศรัทธา ก็หามีอิทธิพลชกัจูงไดไ้ม่ ดงันั้นท่านจึงถือเป็นหลกัการวา่ 
ผูซ่ึ้งจะท าหน้าท่ีชักน าสั่งสอนให้ผูอ่ื้นมีความรู้ความเขา้ใจ ความคิดเห็นเป็นตน้อนัถูกตอ้ง ควร
จะตอ้งยงัศรัทธาให้เกิดแก่ผูรั้บฟังค าสอนนั้นได ้พูดง่ายๆ วา่ หลกัการเบ้ืองตน้ก็คือ ถา้มิตรนั้นไม่ได้
ท  าตวัเองใหเ้ป็นคนดี หรือเป็นท่ีน่าเคารพ เล่ือมใส นบัถือ แมค้  าสั่งสอนนั้นก็ไม่อาจจะมีอิทธิพลต่อ
ผูฟั้งได ้ 
 เม่ือเป็นเช่นน้ีเราอาจแยกแยะดูขั้นตอนตามล าดบัของกระบวนธรรม จะเห็นว่าการเสวนา
กับสัตบุรุษหรือความมีกัลยาณมิตรนั้ น น าไปสู่การได้สดับฟังธรรม สดับธรรม คือค าสอน
ค าแนะน าช้ีแจงต่างๆ โดยตรงบา้ง โดยออ้มบา้ง เม่ือธรรมคือหลกัความจริงหรือหลกัแห่งความดี

                                                 

 
๒๑สั ม ภ าษ ณ์ คุ ณ วิ นั ย   ท รั พ ย์ รุ่ ง เรื อ ง , น า ย ก ส ม าค ม ศิ ษ ย์ เก่ า ว น ศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรองผูอ้  านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๒.  



 

   

 

๑๘๙ 

งามท่ีกลัยาณมิตรแสดงนั้น เป็นจริง หรือดีงามจริง หรือแสดงไดดี้มีเหตุผล ผูรั้บฟังนั้นก็เกิดศรัทธา 
อาจเขียนใหดู้ง่ายดงัน้ี 
  

 

 
กล่าวคือ เม่ือจุดเช่ือมต่อจากองค์ประกอบภายนอก หรือปัจจยัทางสังคมเกิดข้ึน ก็เขา้สู่

องค์ประกอบภายในหรือปัจจยัภายในตวับุคคล ตามหลกันั้นท่านว่าองค์ประกอบภายนอกคือ 
ปรโตโฆสะ (ในที่น้ีได้แก่ความมีกลัยาณมิตร)๒๒ และปัจจยัภายนอกน้ีเอง ซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ี
ของกลัยาณมิตรที่จะช่วยบุคคลนั้นเกิดจิตส านึก คิดข้ึนมาไดว้า่ตนจะตอ้งท าหนา้ท่ีในการอนุรักษ์
ป่าไมแ้ละสัตวป่์า กลัยาณมิตร ไม่พึงมีเป้าหมายอยูเ่พียงแค่ขั้นศรัทธา แต่พึงใชศ้รัทธาเป็นเพียง
เคร่ืองมือที่จะช่วยให้ตนจุดชนวนการคิดไดใ้นตวับุคคลข้ึนไดโ้ดยสะดวก โดยนยัน้ี กลัยาณมิตร
อาศยัศรัทธาเป็นเคร่ืองเช่ือมโยง แลว้ใชก้ารแสดงธรรม ธรรมที่แสดง หรือวิธีแสดงธรรมนัน่เอง 
ช่วยให้ผูฟั้งหรือบุคคลปลุกจิตส านึก เกิดการใคร่ครวญเห็นความเป็นจริงข้ึน คือให้รู้จกัคิดรู้จกั
พิจารณาดว้ยตนเอง โดยมองส่ิงทั้งหลายตามสภาวะและเหตุปัจจยั กลัยาณมิตรก็อาจคอยช่วย
ประคบัประคองช้ีช่องหนุนเสริมการพิจารณานั้นดว้ยการแสดงธรรมไปเร่ือยๆ เม่ือพร้อมทั้งปัจจยั
ภายนอกมาโยงกบัปัจจยัภายใน คือปรโตโฆสะที่ดีช่วยหนุนเสริมการพิจารณาใคร่ครวญ มนุษย์
ปุถุชนที่เป็นเวไนย คือไม่ถึงกบัเป็นอจัฉริยะที่จะเร่ิมคิดใคร่ครวญข้ึนล าพงัตนเอง และไม่ใช่
ปทปรมะที่ไม่อาจคิดเองได ้ก็จะสามารถกา้วไปสู่ปัญญา และรู้วา่ตนพึงกระท าส่ิงใดที่ถูกตอ้งได ้
ซ่ึงหลกัการน้ีสามารถท าให้ประชาชนเกิดศรัทธา และน าไปสู่ปัญญา เพื่อท่ีจะรู้จกัท าหนา้ท่ีของตน
ในการช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าดว้ย 
 ๒. หลกัการสร้างเมตตา และกรุณา 
  ๑. รู้จักเจริญเมตตาหรือการแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ 
  หลกัการสร้างเมตตาหรือการแผ่เมตตาแก่สรรพสัตวน้ี์ จะเป็นแนวทางท่ีมุ่งสอน
ใหป้ระชาชนเจริญเมตตา ไปในสรรพสัตวท์ั้งหลาย เพื่อท่ีจะฝึกใหป้ระชาชนมีจิตใจท่ีเมตตา มีจิตใจ
ท่ีโอบออ้มอารี มีความกรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนั เพื่อเตรียมพื้นฐานจิตใจให้ประชาชน

                                                 

 
๒๒รัฏฐิกา สีลุนใด, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองโยนิโสมนสิการในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั), ๒๕๕๑, หน้า 
๕๙.  

เสวนาสัตบุรุษ (มีกลัยาณมิตร) สดบัธรรม ศรัทธา 



 

   

 

๑๙๐ 

อยากอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าได ้ซ่ึงหลกัการเจริญเมตตาน้ีจะเป็นการพฒันา เป็นการป้องกนั และ
เป็นการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยนื ท่ีควรจะมีการพฒันาใหเ้กิดข้ึน  
  ๒. การระลกึถึงพุทธโอวาท 
  สอนให้ประชาชนระลึกนึกถึงพระพุทธโอวาท ท่ีไดท้รงแสดงเก่ียวกบัการระงบั
ความโกรธแค้น และให้มีความเมตตาเกิดข้ึนแทน โดยเฉพาะด้วยการพยายามอบรมสั่งสอน
ตกัเตือนตนเองบ่อย ๆ โดยการระลึกนึกถึงพระพุทธโอวาทมาพร ่ าสอนวา่ 

...พระผูมี้พระภาคเจา้ได้ตรัสสอนไวแ้ล้วมิใช่หรือว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้า
พวกโจรมีใจหยาบชา้ จะพึงเอาเล่ือยมีดา้มสองขา้งมาเล่ือยอวยัวะทั้งหลาย...ผูใ้ดเกิดมี
ใจประทุษร้ายต่อพวกโจรนั้น เขาช่ือวา่ไม่ปฏิบติัตามค าสอนของเราเพราะเหตุท่ีมีใจ
ประทุษร้ายนั้น๒๓ 

 
 สรุปความวา่ เม่ือประชาชนไดพ้ร ่ าสอนเตือนตนให้ระลึกถึงพระพุทธโอวาทท่ีกล่าวมาแลว้ 
เพื่อให้ละความโกรธแคน้ แต่พึงให้เกิดมีแต่ความเมตตา การท าเช่นน้ีจะท าให้ประชาชน ไม่ไปท า
ร้ายสัตวป่์า ไม่วา่จะกรณีใด ๆ ก็ตาม 
  ๓. การระลกึถึงความดีของสรรพสัตว์น้ัน ๆ  
  เม่ือประชาชน เพียรพยายามอญัเชิญพระพุทธโอวาทมาพร ่ าสอนเตือนตนเองอยู่
อย่างน้ีได้ก็นับว่าเป็นการดี แต่ถ้าหากยงัไม่ได้จงเพียรพยายามหาวิธีการอ่ืนต่อไป กล่าวคือถ้า
คุณธรรมใด ๆ ก็ตามของคนอ่ืน สัตว์อ่ืนนั้นมีอยู่ซ่ึงเป็นส่วนท่ีดีงามของบุคคลนั้น เช่นความมี
มารยาทเรียบร้อย พูดจาไพเราะเป็นตน้ เม่ือน ามาพิจารณาระลึกนึกดูให้ดีแลว้ ก็จะสามารถท าใหเ้กิด
ความเล่ือมใสพอใจข้ึนมาได ้ดงันั้นควรระลึกนึกถึงคุณธรรมนั้น ๆ มาระงบัความโกรธให้หายไป 
ถา้ประชาชนท าได ้ก็จะไม่ไปรุกรานสัตวป่์าได ้
  ๔. การพร ่าสอนตนเอง 
  ประชาชนควรพยายามพร ่ าสอนตนเอง ดว้ยวิธีการตามท่ีปรากฏในปกรณ์วิเสสวิ
สุทธิมรรควา่ “ก็ในเม่ือศตัรูเป็นคู่เวรท าทุกขใ์หแ้ก่เจา้ไดก้็เฉพาะทางร่างกายของเจา้เท่านั้น เหตุไฉน 
เจา้จึงปรารถนาท่ีจะเก็บเอาความทุกข์นั้นมาเอามาใส่ไวใ้นใจของตน ซ่ึงมิใช่วิสัยท่ีคนผูเ้ป็นศตัรูคู่
เวรจะท าให้ไดเ้ล่า...”๒๔ อธิบายวา่ สัตวป่์านั้นมิไดม้าท าร้ายเราเลย แต่ท าไมเราจึงจะไปท าร้าย เอา
ชีวติของสัตวป่์าเหล่านั้น พึงมีแต่ความเมตตา กรุณาต่อกนัเป็นการดีท่ีสุด 

                                                 
๒๓ม.มู. ๑๒/๓๔๒/๓๕๑.  
๒๔วสุิทฺธิ. ๒/๙๘-๙๙.  



 

   

 

๑๙๑ 

๕. การพจิารณาถึงการทีสั่ตว์มีกรรมเป็นของตน 
ประชาชนควรพิจารณาถึงภาวะท่ีตนและคนอ่ืน ๆ เป็นผูมี้กรรมเป็นของ ๆ ตน

ต่อไป การถึงกรรมทั้งของตนและคนอ่ืนนั้น พึงพิจารณาถึงภาวะท่ีตนเองเป็นผูมี้กรรมเป็นของแห่ง
ตนก่อนเป็นอนัดบัแรกดงัน้ีวา่ 

...เจา้โกรธคนอ่ืนเขาแลว้ จกัไดป้ระโยชน์อะไร กรรมอนัมีโทสะเป็นเหตุของ
เจา้น้ีจกับนัดาลความเส่ือมเสียให้เกิดข้ึนแก่ตวัเจา้มิใช่หรือ เพราะวา่เจา้เป็นผูมี้กรรม
เป็นของ ๆ ตน เป็นผูรั้บผลของกรรม... 

...ตวัเจา้นั้นเม่ือท ากรรมอนัน้ีลงไป ก็เท่ากบัเผาตวัเองก่อนและท าตวัเองให้
เหมน็ก่อน...๒๕ 

 เม่ือบุคคลไดพ้ิจารณาถึงภาวะท่ีตวัเองเป็นผูมี้กรรมเป็นของแห่งตนอยา่งน้ีแลว้ จึงพิจารณา
ถึงภาวะท่ีคนอ่ืนมีกรรมเป็นของแห่งตนเป็นล าดบัต่อไปวา่ 

เขาผูน้ั้นโกรธเจา้แลว้ เขาจกัไดป้ระโยชน์อะไร กรรมอนัมีโทสะเป็นเหตุของ
เขานั้น จกัเป็นไปเพื่อความเส่ือมเสียแก่เขาเองมิใช่หรือ เพราะว่าท่านผูน้ี้ก็เป็นผูมี้
กรรมเป็นของ ๆ ตน... 

...ตวัเขานั้นเม่ือท ากรรมน้ีลงไปก็เท่ากบัโปรยธุลี คือความโกรธใส่ตนเอง 
เหมือนสัตบุรุษผูย้ืนทวนลมอยู่ หวงัจะโปรยธุลีใส่คนอ่ืน ก็เท่ากับโปรยใสตนเอง
ฉะนั้น๒๖ 

 กล่าวไดว้า่ ทุกสรรพสัตวมี์กรรมเป็นของ ๆ ตน เหตุใดจึงตอ้งมวัแต่เบียดเบียนเอาชีวติของ
เขา เพื่อพอกพูนกรรมของตนอยูร่ ่ าไป ประชาชนควรจะหยุดกรรมชัว่ และสร้างแต่กรรมดี คือหยุด
ท าร้ายสัตวป่์า และหนัมาอนุรักษส์ัตวป่์า มีเมตตาต่อสัตวป่์าดีกวา่ 
  ๖. การพจิาณาถึงพระพุทธจริยาปางก่อน 
  ประชาชนพึงระลึกนึกถึงพระจริยาวตัรของพระศาสดาในกาลก่อน คือคุณงาม
ความดีท่ีพระองค์ไดท้รงบ าเพ็ญมาในกาลก่อน เพื่อบรรเทาความโกรธแคน้ต่อไป ในการระลึกถึง
บุพจริยาคุณของพระศาสดานั้น มีวธีิท่ีผูเ้จริญควรจะน ามาพิจารณาสอนตนดว้ยวธีิ ท่ีพระพิมลธรรม
กล่าวไวใ้นหนังสือวิสุทธิมรรคความไทยว่า “พระศาสดาของเจา้ในกาลก่อนแต่กาลตรัสรู้สัมมา
สัมโพธิญาณ แมเ้ป็นพระโพธิสัตว.์..ก็มิไดท้รงยงัพระหฤทยัให้คิดประทุษร้ายในผูเ้ป็นศตัรู แมว้่า

                                                 
๒๕พระพิมลธรรม อาสภเถระ, วิสุทธิมรรค-ความไทย พรหมวิหารนิเทศ ปริเฉทที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมาสภา, ๒๕๔๖), หนา้ ๓๓-๓๔. 
๒๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๔-๓๕.  



 

   

 

๑๙๒ 

ศตัรูเหล่านั้นจะพยายามปลงพระชนมพ์ระองคใ์นพระชาตินั้น ๆ มิใช่หรือ”๒๗ หรือแมพ้ระจริยาวตัร
ของพระบรมศาสดาในกาลก่อนท่ีพึงน ามาสอนตนเองมีมากมายหลายเร่ือง ดงัเช่นเร่ืองสีลวะใน
สีลวชาดก๒๘ เป็นตน้ 
  กล่าวได้ว่า แม้พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระองค์ไม่เคยท่ีจะโกรธเคืองผูใ้ด หรือ
คิดร้ายต่อผูใ้ด จิตมีแต่ความเมตตา กรุณา ดงันั้นประชาชนควรยึดคุณธรรมความดีน้ีมาใส่ใจ และ
ปฏิบติัตาม โดยไม่ไปท าร้ายสัตวป่์า และมีเมตตา กรุณารักษาสัตวป่์าต่อไป 
  ๗. การพจิาณาถึงความทีเ่คยเกีย่วข้องกนัในสังสารวฏั 
  ประชาชนพึงพิจารณาถึงบทแห่งพระสูตรทั้ งหลาย ท่ี มีความเน่ืองกันด้วย
สังสารวฏัอนัยาวนาน ซ่ึงสืบคน้เบ้ืองตน้และเบ้ืองปลายไม่ได้ สมดงัพระพุทธพจน์ว่า “ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวผ์ูท่ี้ไม่เคยเป็นมารดา ไม่เคยเป็นบิดา ไม่เคยเป็นพี่น้องชาย ไม่เคยเป็นพี่น้องหญิง ไม่
เคยเป็นบุตร ไม่เคยเป็นธิดา มิใช่หาไดง่้าย”๒๙ ผูป้ฏิบติัพึงส่งจิตไปในบุคคลผูเ้ป็นเวรนั้น ในหนงัสือ
วสุิทธิมรรคความไทยกล่าวไวว้า่ 

สตรีผูน้ี้เคยเป็นมารดาของเรามาแลว้ในชาติปางก่อน... สตรีผูน้ี้เคยเป็นธิดาของเรา
มา และแต่ละคนก็เคยไดท้  าอุปการะแก่เรามาเป็นอนัมาก ฉะนั้น การท่ีเราจะท าใจให้โกรธแคน้ใน
บุคคลนั้น ๆ ยอ่มเป็นการไม่สมควรอยา่งยิง่ฉะน้ี๓๐ 

กล่าวไดว้า่ สรรพสัตวท์ั้งปวงลว้นเคยมีความเก่ียวเน่ืองกนั ในชาติปางก่อนท่ีเราไม่
อาจรู้ได ้หรือจ าได ้ดงันั้นพึงระลึกเสมอวา่ถา้เราไปท าร้ายสัตวใ์ด โดยไร้ความเมตตา สัตวน์ั้นอาจเคย
เป็นญาติเรา ก็ได ้ดงันั้นประชาชนพึงไม่ท าร้ายสัตวป่์า หรือบุคคลอ่ืน ๆ เหมือนเป็นญาติตนฉนันั้น 

๘. การพจิารณาถึงอานิสงส์ของเมตตา 
ประชาชนพึงพิจารณาถึงอานิสงส์ของเมตตา ๑๑ ประการน้ี ดว้ยวธีิการอยา่งน้ีวา่ 
พระผูมี้พระภาคเจ้าตรัสไวมิ้ใช่หรือว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเม่ือภิกษุเจริญเมตตา

เจโตวมุิติ ส้องเสพ...อานิสงส์ ๑๑ ประการเป็นอนัหวงัได.้..๓๑ 
อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการนั้นมีดงัน้ี 

                                                 
๒๗เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๖.  
๒๘ข.ุชา. ๒๗/๕๑/๒๒. 
๒๙ส .นิ. ๑๖/๔๕๐-๔๕๕/๒๒๓-๒๒๔.  
๓๐พระพิมลธรรม อาสภเถระ, วิสุทธิมรรค-ความไทย พรหมวิหารนิเทศ ปริเฉทที่ ๙, อา้ง

แลว้, หนา้ ๔๔-๔๕. 
๓๑องฺ.ทสก. ๒๔/๒๒๒/๓๗๐-๓๗๑.  



 

   

 

๑๙๓ 

๑. หลบัเป็นสุข 
๒. ต่ืนเป็นสุข 
๓. ไม่ฝันร้าย 
๔. เป็นท่ีรักของมนุษย ์
๕. เป็นท่ีรักของอมนุษย ์
๖. เทวดาทั้งหลายยอ่มรักษา 
๗. ไฟก็ตาม ยาพิษก็ตาม ศสัตราอาวธุก็ตาม จะไม่กล ้ากราย จะไม่ท าร้าย 
๘. ผูมี้เมตตาจิตยอ่มเป็นสมาธิไดเ้ร็ว 
๙. ผูมี้เมตตายอ่มมีสีหนา้ผอ่งใส 
๑๐. ไม่หลงตาย (ท ากาลกิริยา)  
๙. การพจิารณาถึงการแยกธาตุ 
ประชาชนพึงพิจารณาโดยแยกออกให้เห็นเป็นแต่เพียงธาตุส่วนหน่ึง ๆ เท่านั้น ผู ้

ปฏิบติัพึงสอนตนดว้ยวธีิการแยกธาตุอยา่งน้ีวา่ “ก็ตวัเจา้เม่ือโกรธบุคคลคู่เวรนั้น โกรธอะไรเขาเล่า 
คือในอาการ ๓๒ โกรธผมหรือ หรือวา่โกรธขน... หรือวา่ธมัมธาตุ หรือวา่มโนวญิญาณธาตุ”๓๒ 

ประชาชนท าการพิจารณาแยกช้ินส่วนต่าง ๆ ของบุคคลผูเ้ป็นคู่เวรนั้นออกมาโดย
ก าหนดให้อยู่ในลักษณะภาวะท่ีเป็นสักว่าธาตุ กล่าวคือ เป็นแต่เพียงสักว่าช้ินส่วนอันหน่ึง ๆ 
ประกอบกนัข้ึนเท่านั้นดงักล่าวมาแลว้นั้น ดงันั้นผูป้ฏิบติัก็สามารถมองเห็นสภาวธรรมเหล่านั้นดว้ย
ปัญญา มีความเขา้ใจชดัแจง้ว่าฐานท่ีตั้งแห่งความโกรธยอ่มไม่มีอยูใ่นคนคู่เวรกนันั้น เพราะวา่ธาตุ
ทั้งหลายแต่ละธาตุ ๆ อนัมีผลเป็นต้น เป็นส่ิงอนัใคร ๆ ไม่ควรโกรธและนอกเหนือไปจากธาตุ
ทั้งหลายเหล่าน้ีแลว้ก็หามีคนไม่ 

การพิจารณาแยกธาตุ จะช่วยให้ประชาชนท่ีก าลังโกรธ หรืออาฆาตจะเอาชีวิต 
หรือท าร้ายชีวิตสัตวป่์า หรือชีวิตของผูอ่ื้นนั้นไดห้ยุดลง เพราะการจะท าร้ายสัตวใ์ด ๆ ลงไปได ้ก็
ตอ้งอาศยัจิตท่ีประกอบดว้ยโทสะเป็นอยา่งมาก ดงันั้นถา้พิจารณาเห็นถึงความไม่มีตวัตนได ้ก็จะท า
ใหโ้ทสะสงบลง ไม่อยากเอาชีวติของสัตวป่์าอีก 

๑๐. การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่และให้ปันส่ิงของ 
ประชาชนรู้จกัการให้และการแบ่งปันส่ิงของ กล่าวคือพึงให้ปันของ ๆ ตนให้แก่

สัตวป่์า หรือแมแ้ต่บุคคลดว้ยกนั อนัช่ือวา่การให้แบ่งปันน้ียอ่มผูกมิตรไมตรีกนัไวไ้ด ้ผูใ้หย้อ่มเป็น
ท่ีรักของผูรั้บ เพราะทานน้ีมีอานุภาพมาก สมดว้ยค าประพนัธ์อนัพระโบราณาจารยก์ล่าววา่ 

                                                 
๓๒วสุิทฺธิ. ๒/๑๐๖-๑๐๗.  



 

   

 

๑๙๔ 

“การให้ปราบคนท่ีใคร ๆ ปราบไม่ได ้(คนพยศ) การให้ยงัส่ิงประสงค์ทั้งปวงให้
ส าเร็จผลได ้ผูใ้ห้ (ฝ่ายเงย) ยอ่มฟูใจข้ึน ผูรั้บ (ฝ่ายกม้) ยอ่มอ่อนนอ้มลงทั้งน้ีเพราะการให้และการ
เจรจาไพเราะประกอบกนั”๓๓ 

เม่ือผูป้ฏิบติัได้พยายามระงบัความโกรธแคน้ในบุคคลผูเ้ป็นคู่เวรลงไดแ้ล้ว ดว้ย
อุบายวิธีการต่าง ๆ มีการระลึกนึกถึงพระพุทธโอวาทในกกจูปมสูตรเป็นตน้ ตามท่ีได้แสดงเป็น
ล าดับมาแล้วนั้น จิตของผูป้ฏิบติัย่อมแผ่ไปแม้ในบุคคลผูเ้ป็นคู่เวรนั้นด้วยวิธีแห่งเมตตาภาวนา 
เหมือนอย่างท่ีเป็นไปในบุคคลผูเ้ป็นท่ีเคารพรัก ผูเ้ป็นสหายท่ีรักยิ่ง และคนท่ีเป็นกลาง ๆ ตามท่ี
กล่าวมาแลว้  

เมตตา ความปรารถนาดี ความหวงัดีต้องการให้ผูอ่ื้นได้รับความสุข ประสบ
ความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ เป็นความหวงัประโยชน์สุข หวงัความส าเร็จแก่บุคคลอ่ืน ใคร่จะให้เขา
ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง โดยไม่ค  านึงถึงว่า การได้ดีมีสุขของบุคคลนั้นตนเองจะมี
ส่วนไดรั้บกบัเขาหรือไม่ 

สรุป มนุษยทุ์กคนในโลกน้ีควรเจริญเมตตาและควรจะไดรั้บความเมตตา เพราะ
ทุกชีวิตต่างก็มีความทุกขย์ากเดือดร้อนดว้ยกนัทั้งนั้น มนุษยจึ์งควรพากนัเจริญเมตตาให้กวา้งขวาง 
จะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ตนเองนั้นแลเป็นสุขก่อนใครทั้งหมด เพราะถา้ท าการเจริญ
เมตตาให้ยิ่งข้ึนไปก็ย่อมมีประโยชน์แก่ผูเ้จริญมากมาย ซ่ึงนอกจากจะท าให้ความโกรธหรือโทสะ
ระงบัลงไดแ้ลว้ ก็ยงัมีอานิสงส์ของเมตตาตามมาดว้ย จิตของเขายอ่มมีลกัษณะช่ืนบานผอ่งใส เอิบ
อ่ิม เต็มไปด้วยความสุขมีลกัษณะต่าง ๆ ยิ่งข้ึน และท่ีสุดก็เขา้สู่ภาวะท่ีเรียกว่า “จิตประกอบด้วย
เมตตา” เม่ือนั้นประชาชนก็จะไม่ท าร้ายสัตวป่์า หรือป่าไม ้อีกต่อไป 

๓. หลกัปฏิบัติในการบริโภคในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท (มัตตัญญุตา) 
 ในเร่ืองพฤติกรรมทางเศรษฐกิจน้ี ในทางหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาแลว้ จะเห็นไดว้า่
ทุกเร่ืองมีจุดยืนอยูท่ี่ตวัของมนุษยเ์องก่อน ไม่วา่จะเป็นการผลิต การบริโภค หรือการวิภาคแบ่งปัน
กระจายรายไดก้็ตาม จะเร่ิมท่ีตวับุคคลว่าจะตอ้งรู้จกัประมาณตนก่อน การรู้จกัประมาณ หรือการ
รู้จกัพอดีนั้น ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “มตัตญัญุตา” หรือ หากเป็นการพอเพียงในการบริโภค
อาหาร ก็เป็น โภชเนมตัตญัญุตา เป็นตน้ 
 ในองค์ธรรมท่ีกล่าวถึงธรรมอนัท าให้เป็นสัตบุรุษ หรือคุณสมบติัของคนดี คือ สัปปุริส
ธรรม ๗ ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 

                                                 
๓๓วสุิทฺธิ. ๒/๑๐๘.  



 

   

 

๑๙๕ 

 ๑) ธมัมญัญุตา ความรู้หลกั รู้จกัเหตุ รู้กฎเกณฑเ์หตุผล 
๒) อตัถญัญุตา ความรู้จกัอรรถ, รู้ความหมาย, รู้จกัผล รู้ประโยชน์อนัพึงประสงค,์ รู้เหตุรู้

ผล ฯลฯ 
๓) อตัตญัญุตา รู้จกัตน, รู้จกัฐานะ, ความรู้ – ความสามารถ ความถนดั เป็นตน้ ฯลฯ 
๔) มตัตญัญุตา  ความรู้จกัประมาณ, ความพอดี, รู้จกับริโภคปัจจยั ๔, รู้จกัเหตุผลการ

บริโภคทรัพย ์ฯลฯ 
๕) กาลญัญุตา การรู้จกักาล รู้จกัเวลาอนัเหมาะสม, รู้จกัเวลาท่ีจะตอ้งใช้ในกาลท างาน, 

ตรงเวลา, เป็นเวลา ฯลฯ 
๖) ปริสัญญุตา รู้จกับริษทั, รู้จกัชุมชน, รู้กิริยาท่ีจะประพฤติ รู้จกัท่ีประชุมท่ีตนร่วมอยู ่

ฯลฯ 
๗) ปุคคลญัญุตา ความรู้จกับุคคล, ความแตกต่างระหว่างบุคคล อธัยาศยั, ความสามารถ

ของบุคคล ฯลฯ 
สัปปุริสธรรม ทั้ง ๗ ดงักล่าวขา้งตน้น้ีถือเป็นองคธ์รรมส าคญั ส าหรับทั้งของบรรพชิตและ

ฆราวาส ในการด ารงชีวติอยูใ่นความดี หรือเป็นคุณเคร่ืองเก้ือหนุนความดีไดที้เดียว กล่าวเฉพาะใน
ขอ้ “มตัตญัญุตา” ความพอดีและความพอประมาณในการบริโภคนั้น มิไดห้มายความถึงเฉพาะใน
เร่ืองของวตัถุหรือปริมาณเท่านั้น หากยงัจะตอ้งมองลึกลงไปถึงคุณค่าของส่ิงบริโภคนั้นดว้ยวา่เป็น 
“คุณค่าแท”้ หรือ “คุณค่าเทียม” ว่าบริโภคไปเพื่ออะไร เพื่อความอยู่รอดของชีวิต หรือเพราะเหตุ
แห่ง “ความฟุ่มเฟือย” หรือแมแ้ต่กบัของใชส้อยก็ดีจะตอ้งค านึงถึงวา่ ใชเ้พื่อความจ าเป็นอะไร ดงัท่ี
พระภิกษุสงฆ์จะไดรั้บการสอนในเบ้ืองแรกให้ “ปฏิสังขาโย” (ขา้พเจา้พิจารณาแลว้จึงเสพปัจจยั) 
โดยพิจารณาใหเ้ห็นคุณค่าแทใ้นการบริโภค ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “กามโภคีบุคคลผูแ้สวงหาโภค
ทรัพย ์โดยขอบธรรม โดยไม่เบียดเบียน คร้ันแสวงหามาไดแ้ลว้ ยอ่มเล้ียงตนให้เป็นสุข ให้อ่ิมหน า 
แจกจ่ายท าบุญ และไม่ก าหนดั ไม่หมกมุ่น ไม่พวัพนั เห็นโทษ มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลดัออก บริโภค
ทรัพย์นั้ น กามโภคีบุคคลน้ี ควรสรรเสริญโดย ๔ สถาน คือ แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้น, เล้ียงตนให้เป็นสุขให้อ่ิมหน า, แจกจ่ายท าบุญ, เป็นผูไ้ม่ก าหนดั หมกมุ่น พวัพนั 
เห็นโทษ มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลดัออก บริโภคทรัพยน์ั้น กามโภคีบุคคลนั้นควรสรรเสริญโดย ๔ 
สถาน น้ี ฯลฯ”๓๔ 

นอกจากนั้นพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจา้ตรัสกบัภิกษุปัญจวคัคีย ์เป็นเคร่ืองใหเ้ห็นความ
ไม่สุดโต่งด้านใดด้านหน่ึง ในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่า ทางสายกลาง 

                                                 
๓๔องฺ. ทสก. ๒๔/๙๑/๑๘๘ 



 

   

 

๑๙๖ 

(มชัฌิมาปฏิปทา) ชีวิตของมนุษยต์อ้งการปัจจยั ๔ คือ เคร่ือง นุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษา
โรค ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นทางดา้นกายภาพ (physical needs) พระพุทธองคไ์ม่ทรง
เขา้ไปแทรกแซงบงัคบัวา่ใหศ้าสนิกชนของพระองคต์อ้งนุ่งห่มอะไรอยา่งไร อาหารชนิดไหนกินได้
ไม่ได ้เป็นตน้ ทุกอย่างให้ข้ึนอยู่กบัประมาณและท าตนเป็นคนเล้ียงง่าย อยู่ง่าย กินง่าย ไม่มกัมาก 
ทรงตอ้งการให้ใชส้อยปัจจยั ๔ ให้เป็นไป ตามเป้าหมายจริง หรือเป้าหมายแท ้ไม่ใช่ตามเป้าหมาย
หลอกใหบ้ริโภคโดยไม่รู้วา่อะไรคือคุณค่าแท ้(real value) คุณค่าเทียม (artificial value) ตวัอยา่งเช่น 

คุณค่าแทข้องการใชเ้คร่ืองนุ่งห่ม คือ  
๑) เพื่อป้องกนัความหนาว 
๒) เพื่อป้องกนัความร้อน 
๓) เพื่อป้องกนั เหลือบ ยงุ ลม แดด สัตวเ์ล้ือยคลาน 
๔) เพื่อปกปิดอวยัวะอนัน่าละอาย 

คุณค่าแทข้องการบริโภคอาหาร 
๑) เพื่อใหร่้างกายด ารงอยู ่
๒) เพื่อใหอ้ตัภาพเป็นไป 
๓) เพื่อระงบัการเบียดเบียน (ความหิว) 
๔) เพื่อประพฤติพรหมจรรย ์
๕) เพื่อบรรเทาเวทนาเก่า 
๖) เพื่อป้องกนัเวทนาใหม่ 
๗) เพื่อความคล่องตวั 
๘) เพื่อความไม่มีโทษและเป็นอยูส่บาย 

คุณค่าแทข้องการใชท่ี้อยูอ่าศยั 
๑) เพื่อป้องกนั ความหนาว 
๒) เพื่อป้องกนัความร้อน 
๓) เพื่อป้องกนั เหลือบ ยงุ ลม แดด สัตวเ์ล้ือยคลาน 
๔) เพื่อบรรเทาอนัตรายจากฤดูกาล 
๕) เพื่อความสุขใจในการหลีกเร้น 

คุณค่าแทข้องการใชย้า 
๑) เพื่อขจดัทุกขเวทนาจากอาพาธท่ีเกิดข้ึนแลว้ (บ าบดั) 



 

   

 

๑๙๗ 

๒) เพื่อป้องกนัโรคท่ีเบียดเบียน (ป้องกนั)๓๕  
จะเห็นวา่หลกัการดงักล่าวพระพุทธองคต์อ้งการให้รู้เท่าทนัวา่อะไรคือคุณค่าแท ้อะไรคือ

คุณค่าเทียม ไม่ต้องเป็นทาสของค่านิยมบริโภค หากชาวโลกด าเนินตามโดยการงดเวน้จากการ
บริโภคคุณค่าเทียม และหนัมาบริโภคปัจจยั ๔ โดยมุ่งท่ีคุณค่าแทก้็จะเกิดประโยชน์มากมายทั้งต่อ
ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม และการพิจารณาอย่างน้ีจะเป็นเหตุให้เบียดเบียนส่ิงมีชีวิต และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ น้อยลง เป็นการมองเห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างชีวิตกบัธรรมชาติ 
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความรักและไม่ท าลายธรรมชาติอีกดว้ย 

ส าหรับการบริโภคของพระภิกษุสงฆ์นั้นในทางพระพุทธศาสนาได้วางหลกัการในการ
บริโภคไว ้กล่าววา่  

...ภิกษุช่ือว่าเป็นผูรู้้จกัประมาณในโภชนะอย่างไร? ดูกร ผูมี้อายุ ภิกษุใน
ธรรมวินยัน้ี พิจารณาโดยแยบคาย แลว้จึงฉนัอาหาร ไม่ฉนัเพื่อเล่น ไม่ฉนัเพื่อมวัเมา 
ไม่ฉนัเพื่อประดบั ไม่ฉนัเพื่อตกแต่ง ยอ่มฉนัเพื่อการด ารงอยูแ่ห่งกายน้ีเพื่อยงักายให้
เป็นไป เพื่อก าจดัความเบียดเบียน เพื่อจะอนุเคราะห์พรหมจรรย ์ดว้ยความคิดเห็นวา่ 
เพราะเหตุท่ีฉันอาหารน้ี เราจะก าจดัเวทนาเก่าเสียดว้ย จะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดข้ึน
ดว้ยความท่ีกายเป็นไปไดน้าน ความไม่มีโทษ และความอยูส่ าราญจกัมีแก่เรา ดูกรผู ้
มีอาย ุภิกษุเป็นผูรู้้ ประมาณในโภชนะอยา่งน้ีแล...๓๖ 

 
อย่างไรก็ตาม ความพอประมาณและความพอดีของบรรพชิต ก็สามารถท่ีจะน ามาเป็น

แนวทางในการบริโภค ไม่วา่จะเป็นโภคทรัพยใ์ดๆ ของฆราวาสก็ได ้หากการบริโภคนั้นเป็นไปเพื่อ
ดุลยภาพของชีวิต คือ จุดท่ีความพึงพอใจบรรจบกบัคุณภาพของชีวิต และควรจะหมายรวมไปถึง
คุณภาพของแหล่งผลิตโภคทรัพย ์คือ ระบบนิเวศทั้งมวลดว้ย 

ดงันั้น “มตัตญัญุตา” จึงเป็นองค์ธรรมหน่ึงท่ีส าคญัยิ่งต่อการด ารงชีวิต ของมนุษยอ์ย่างมี
ศานติสุขและย ัง่ยืน มัตตัญญุตา โดยสรุปมีความหมายถึงความเป็นผูรู้้จักประมาณ คือ ความ
พอเหมาะพอดี เช่น รู้จกัประมาณในการแสวงหา รู้จกัประมาณในการใช้จ่ายให้พอเหมาะพอควร
เป็นตน้ 

นอกไปจากน้ีในหลกัแห่งพระพุทธธรรม ยงัสอนให้บุคคลจดัแบ่งทรัพยท่ี์หามาไดไ้วเ้ป็น
สัดส่วน เพื่อความเหมาะสมในการจบัจ่ายและด ารงชีวิตโดยหลกัในการรู้จกัการใช้จ่ายและการ

                                                 
๓๕วสุิทฺธิ. ๑/๓๗ – ๔๑. 
๓๖ส .สฬา. ๑๘/๑๒๐/๑๔๔  



 

   

 

๑๙๘ 

บริโภคทรัพยท่ี์หามาได้นั้น เป็นหลกัการท่ีส าคญั ดังท่ีพระพุทธเจา้ทรงแนะน าการใช้สอยโภค
ทรัพยน์ั้น วา่ การใชส้อยทรัพยใ์นการใหค้วามสุขแก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่ญาติพี่นอ้ง และท าบุญ
ใหท้าน เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้่าการใชส้อยโภคทรัพยต์ามหลกัพระพุทธศาสนานั้น ควรเป็นไปในทางท่ีชอบ
ดว้ยศีลธรรมและเหตุผล กล่าวคือเป็นไปในลกัษณะท่ีช่วยตนเองและคนอ่ืนใหเ้ป็นสุข ไม่ใช่เป็นไป
เพื่อบ ารุงบ าเรอความใคร่ อนัไม่รู้จกัอ่ิม ไม่รู้จกัเพียงพอ แต่เป็นไปในลกัษณะท่ีเกิดความฉลาด และ
เพื่อความกา้วหนา้ทางวิญญาณ ไม่ใช่เพื่อความลุ่มหลง ไม่ใช่เพื่อท าลายคนอ่ืน และไม่ใช่เพื่อท าลาย
ศีลธรรมและประเพณีอนัดีงามของสังคม ดงัพุทธด ารัสท่ีพระพุทธองคต์รัสความวา่ 

“ดูกรคามเสวกะ น้ีคือบุรุษผูป้ระสบความสุขทางโลกท่ีแทจ้ริงคือ 
๑) เขาไดบ้ริโภคทรัพยโ์ดยความชอบธรรม ไม่ใช่ไดม้าเพราะการเบียดเบียนคนอ่ืน 
๒) เขาใช้โภคทรัพยท่ี์ไดม้าโดยชอบธรรมนั้น คือ ให้เกิดความสุขความสบายแก่เขาและ

พอใจในความสุขสบายท่ีตนมีอยู ่
๓) เขารู้จกัแบ่งปันโภคทรัพยใ์หแ้ก่คนอ่ืนและรู้จกัท าบุญใหท้าน 
๔) เขามีความสุขอนัเกิดจากการใช้โภคทรัพย ์แต่ไม่ติด ไม่หลง และไม่ตกเป็นทาสของ

ความสุขนั้น มีสติสัมปชัญญะอยู่ รู้จกัเหตุแห่งความเส่ือมและความเจริญแห่งโภค
ทรัพยน์ั้น๓๗ 

 
จากพุทธพจน์ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ ฆราวาสท่ีแทจ้ริงตามอุดมกการณ์ของพระพุทธเจา้ 

ตอ้งหาเงินทองหรือโภคทรัพยด์ว้ยความชอบธรรม ดว้ยความยุติธรรม แลว้ใช้จ่ายทรัพยท่ี์หามาได้
นั้นอ านวยความสะดวกสบายแก่ตนเอง ญาติพี่นอ้งเพื่อนฝูงและกิจการงานส่วนรวม ไม่มีไวเ้พื่อเก็บ
รักษาอยา่งเดียวจนกลายเป็นคนตระหน่ี จนตกเป็นทาสของวตัถุ โดยไม่รู้เท่าทนัวา่อะไรเป็นอะไร 

อยา่งไรก็ดี โดยรวมความแลว้ จุดส าคญัของเศรษฐศาสตร์อยูท่ี่การบริโภค พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยตฺุโต) ไดก้ล่าวไวใ้นเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธวา่ 

...เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธปรากฏตวัอยูใ่นหลกั ท่ีเรียกว่า “โภชเน มตัตญัญุตา”หลกัน้ีมี
กล่าวอยูเ่สมอแมแ้ต่ในโอวาทปาติโมกขท่ี์เรียกวา่ หวัใจของพระพุทธศาสนาก็ระบุไวว้า่ “มตฺตญฺญุ
ตา จ ภตฺตสฺมึ” ความประมาณ ในการบริโภค รู้จกัประมาณ คือ รู้จกั พอดี ความพอประมาณ คือ
ความพอดี ค าวา่ มตัตญัญุตา คือ ความรู้จกัพอดีเป็นหลกัส าคญักระจายอยูท่ ัว่ไป ในสัปปุริสธรรม ๗ 
ประการก็มีโดยเฉพาะในหลกัการบริโภคจะมีมตัตญัญุตาน้ีเขา้มาทนัที 
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๑๙๙ 

ซ่ึงก็หมายความว่า มตัตญัญุตา ความรู้จกัพอดีและพอประมาณในการบริโภค ปัญหามีว่า 
ความพอดี จะมีอยูแ่ค่ไหนก็ข้ึนอยูก่บัความเป็นเหตุเป็นผลของแต่ละคน แต่ในกรณีของพระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดก้ล่าวา่ “ความพอดี” หมายถึงความพอดีท่ีให้คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกบั
ความพึงพอใจ ดังข้อปฏิบติัของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์จมีสูตร ท่ีว่า “ปฏิสงฺขาโย 
โยนิโส ปิณฺฑปาต ” “เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย” (มิใช่เพื่อสนุกสนาน ลุ่มหลง ฟุ่มเฟือย) “ยาว
เทว อิมสฺส กายสฺส” แต่บริโภคเพื่อความสถิตด ารงอยู ่

ความพอดีท่ีหมายถึง คุณภาพของชีวติมาบรรจบกบัความพึงพอใจนั้นเป็นสัมพนัธภาพของ
บุคคลต่อสถานภาพท่ีตนเป็นอยู่ เป็นการใช้ปัญญาให้ทราบถึงจุดดุลยภาพว่าตรงไหน มีปัญญา
ทราบว่าการบริโภคปัจจยั ๔ นั้น เป็นไปเพื่อด ารงชีวิตและด ารงธรรมชาติ โดยไม่เบียดเบียนกัน
เพราะคุณค่าเทียม คือ ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เป็นตน้ 

กล่าวส าหรับ องคธ์รรมเร่ือง มตัตญัญุตา น้ี จะเห็นไดว้า่สังคมไทยในปัจจุบนัไดล้ะเลยและ
เห็นความส าคญัน้อยมาก นบัแต่ท่ีระบบเศรษฐกิจไทย เปล่ียนแปลงการท ามาหากินท าเพื่ออยู่มาสู่
ระบบท าเพื่อขาย (Trade Economy) ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม หลงัจากท่ีไดมี้การพฒันาประเทศ
อยา่งเป็นระบบ แบแผน เม่ือ ๕ ทศวรรษท่ีผ่านมา การเร่งรัดพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์นั้นได้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคม วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยอยา่งรุนแรง
ท่ีสุด ระบบเศรษฐกิจดั้งเดิม ท่ีเป็นการท ามาหากินของคนไทยซ่ึงเช่ือมโยงแนบแน่น กบัชุมชน ภูมิ 
– สังคม ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มตอ้งเปล่ียนแปลงไปจากการพึ่งตนเองท าเพื่อกินเพื่ออยูม่าเป็นระบบ
การคา้เสรีท่ีตอ้งท าเพื่อแข่งขนักนัขายให้ไดผ้ลประโยชน์มากท่ีสุดและเร็วท่ีสุด ความโลภน้ีเองท า
ให้ตอ้งเสียดุลทางเศรษฐกิจ เสียสมดุลทางธรรมชาติ พึ่ งตนเองไม่ได้ และท าลายส่ิงแวดล้อมไป
อยา่งรวดเร็ว และยิ่งไปกวา่นั้น การพฒันาท่ีผา่นมาในประเทศไทยนั้น ท าให้ทอดทิ้งเกษตรกรและ
เกษตรกรรมดั้งเดิม ตลอดจนพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนไทย และเป็นรากฐาน
ของวฒันธรรมและการพฒันาชีวติและสังคมไทยมาชา้นาน 

ดงันั้นการท าความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งกบัค าวา่ “มตัตญัญุตา” จะตอ้งพิจารณาไปถึงวา่ ความ
พอประมาณ คือความไม่ตอ้งการการบริโภคท่ีเป็นคุณค่าเทียมหรือแมแ้ต่คุณค่าแทก้็มิให้บริโภคมาก
จนเกินไป ไม่ให้น ้ าหนกัแก่ความตอ้งการประเภทเสพส่ิงปรนเปรอ แต่ “ควรจะมีความตอ้งการของ
คุณภาพชีวติ” และคนท่ีมีความเพียงพอในการบริโภคยงัตอ้งมีคุณภาพชีวติท่ีดีดว้ยกล่าวคือ แมจ้ะไม่
มี ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย แต่มีการบริโภคท่ีดี มีประโยชน์แม้จะมีราคาถูกรวมถึงความเป็นอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดีดว้ย เช่นเดียวกบั “สันโดษ” นัน่เอง 



 

   

 

๒๐๐ 

โดยสรุป “มตัตญัญุตา” คือ การรู้จกัประมาณและพอดีในการบริโภคซ่ึงเป็นหลกัการส าคญั 
ทีมุ่งเนน้ให้ทุกชีวิตมีความพอดี และพอเพียงในการบริโภค เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาชีวิตของ
ตนเอง โดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น และเป็นการรักษาคุณภาพของธรรมชาติละส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

หลกัปฏิบติัในการบริโภคในทางพระพุทธศาสนาเถรวาททั้งของบรรพชิตก็ดี หรือฆราวาส
ก็ดี สามารถท่ีจะน าหลักของความพอดี พอประมาณ และมีปัญญาในการบริโภคส่ิงต่างๆ ให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ในทางคุณค่าแทม้ากท่ีสุด ไม่หลงมวัเมาบริโภคส่ิงต่างๆ โดยไม่รู้ว่า
อะไรเป็นอะไร จนเกิดเป็นความโง่เขลาในการบริโภค และเม่ือนั้นผลเสียต่างๆ ก็จะตามมา เช่น ไม่
ประมาณในการบริโภคเส้ือผา้ ก็เป็นการท าลายทรัพยากร บุคคลส่วนมากมกัซ้ือเส้ือผา้มากมาย 
หลายตวัท่ีใส่เพียงคร้ังเดียว เพราะเพียงคิดวา่ ถา้ใส่ซ ้ าคนอ่ืนจะจ าได ้และดูถูกวา่ไม่มีรสนิยม และ
กลวับุคคลอ่ืนนินทาไปต่าง ๆ นา ๆ ในลกัษณะอยา่งน้ีเป็นการช้ีให้เห็นถึงความไม่รู้คุณค่าของส่ิงท่ี
บริโภค ว่าคุณค่าท่ีแท้จริงนั้ นคืออะไร โดยมองข้ามถึงประโยชน์โดยตรง แล้ว ไปพอกเสริม
ประโยชน์โดยออ้ม แลว้ก่อให้เกิดความแข่งขนั กดดนักนัเองในทางสังคม อนัหาความสุขไดย้าก
จากการคิดแบบน้ี และสังคมท่ีเป็นอยูอ่ยา่งน้ี 

ดังนั้ นหลักการบริโภคในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ส่ิงท่ี เป็นเร่ืองยาก หรือเกิน
ความสามารถท่ีบุคคลต่างๆ จะน ามาเป็นแบบอย่างและขอ้คิดในการประพฤติปฏิบติั แต่อยู่ท่ีว่า
บุคคลส่วนมากก าลงัหลงและไหลไปตามกระแสนิยม กระแสของวตัถุนิยม กระแสของการบริโภค
นิยม จนลืมส ารวจตนเอง และหาความเป็นท่ีพึ่ งแห่งตนไม่ได้ จะหาความสุขได้ก็ต่อเม่ือตอ้งไป
พึ่งพาส่ิงอ่ืน และเอาตามคนอ่ืน สังคมอ่ืน จนลืมหาความสุขและความพอเพียงในตนเองไม่มี ดงันั้น
การพฒันา ปัญญา การมีสติ ของตนเองเพื่อท่ีจะไดม้องเห็นส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง มองเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของตนและระหว่างธรรมชาติ มองเห็นถึงคุณค่าของส่ิงต่างๆ การท่ีมีความ
พอประมาณ ในการกระท าทุกอยา่ง ทั้งการใชส้อยปัจจยั ๔ การบริโภคปัจจยั ๔ นั้น จึงเป็นส่ิงท่ีทุก
คนควรตระหนกัและพึงปฏิบติัเสียตั้งแต่วนัน้ี เม่ือท าได ้ความสุขก็จะเพิ่มข้ึน ความทุกขจ์ะนอ้ยลง
จากการบริโภค เม่ือนั้ น บุคคลนั้ นก็จะได้ช่ือว่าได้ปฏิบัติตามหลักการหรือหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง 
 ๔. หลกัการพฒันาปัญญา 

การพฒันาปัญญานั้นมี ๓ ขั้นตอน คือศีล สมาธิ และปัญญาจึงเกิด ดงันั้นขั้นแรก การรักษา
ศีลมีความหมายว่า ความประพฤติดี ไม่กระทบกระทัง่ตวัเองและผูอ่ื้นให้เดือดร้อน โดยทางการ
กระท าทางภายนอก ดว้ยวาจา ศีลนั้นตอ้งจ ากดัความลงไปวา่ ความเป็นอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง ทางกาย ทาง
วาจา ทั้งส่วนตวัและส่วนสังคม ศีล แปลวา่ ปรกติ ถา้ยงัปรกติอยูก่็คือมีศีลอยู ่ถา้ผิดปรกติก็คือไม่มี
ศีล ศีลใช้ไดแ้ก่ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกระบบของวฒันธรรมโลก ศีล คือ ความเป็นปกติปราศจาก



 

   

 

๒๐๑ 

โทษทางกาย ทางวาจา ผูใ้ดมีสติหรือจิตวา่งจากกิเลส หรือในขณะจิตเขา้ถึงความวา่งจากความรู้สึก
วา่มีตวัตน ผูน้ั้นจะมีความปกติเป็นอยา่งยิ่ง ไม่มีอะไรปกติไปกว่านั้นอีกแลว้ เม่ือบุคคลมีกายและ
วาจาบริสุทธ์ิ เป็นการมีศีลสมบูรณ์ท่ีสุดอยูใ่นตวั การฆ่าสัตว ์การลกัขโมย การประพฤติผิดประเวณี 
การพูดเท็จ หรือการกระท าผิดในศีลขอ้ต่าง ๆ อีกหลายประการเป็นส่ิงท่ีนอกวิสัยท่ีผูมี้จิตใจอยา่งน้ี
จะกระท าได ้ฉะนั้น ในตวัความวา่งจากกิเลสของจิตน้ี จึงมีศีลท่ีเป็นโลกุตตรศีลเด็ดขาดอยูแ่ลว้ใน
ตวัของมนัเอง๓๘ ศีล หมายถึง ความประพฤติท่ีถูกตอ้งดีงาม ตามหลกัทัว่ไปคือการไม่ท าตนเองและ
ผูอ่ื้นให้เดือดร้อน จ าแนกเป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และ ศีล ๒๒๗ เป็นต้น รวมใจความคือ การ
ปฏิบติัเพื่อความสงบเรียบร้อยปราศจากโทษขั้นเบ้ืองตน้ ท่ีเป็นไปทางกายวาจา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเอง
และสังคม ตลอดถึงส่ิงของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการเป็นอยู ่เป็นการตระเตรียม
ขั้นเบ้ืองตน้ ส าหรับการเป็นอยูใ่นสังคมส่ิงแวดลอ้มใหผ้าสุก ความเป็นอยูอ่ยา่งผาสุกน้ี ช่วยใหจิ้ตใจ
เป็นปกติเป็นไปพร้อมเพื่อใหเ้กิดสมาธิ จดัเป็นยอดแห่งอานิสงส์ของศีล๓๙  

จึงกล่าวไดว้่า ศีลนั้นมุ่งเน้นไปท่ี ความปกติของจิต คือการไม่ท าความเดือดร้อน วุ่นวาย 
ยุง่ยาก เศร้าหมอง ใหเ้กิดข้ึนทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น ตวัอยา่งเช่น ในศีล ๕ หากใครล่วงละเมิด ยอ่มท า
ความเดือดร้อนยุง่ยากวุน่วายใหเ้กิดทั้งแก่ตนเองและสังคมอยา่งแน่นอน 

ขั้นต่อมาคือสมาธิ แปลว่า ความตั้งมัน่แห่งจิต ความมีจิตใจอบรมดีแล้ว มีประสิทธิภาพ
พร้อมท่ีจะมีความสุขตามธรรมชาติ ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาองค์ธรรมของสมาธิ คือการ
ควบคุมจิตให้มีสติ-สัมปชัญญะ การก าหนดรู้ ในการปฏิบัติเพื่อมีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีความสะอาด 
บริสุทธ์ิ ผุดผอ่ง ไม่มีกิเลสรบกวน มีความอ่อนโยน วอ่งไว ควรแก่การงานและความตั้งมัน่แน่วแน่
ไม่หว ัน่ไหวในส่ิงใดส่ิงหน่ึงของจิต กล่าวคือ จิตท่ีอยูด่ว้ยความวา่งจากกิเลส การเขา้ถึงความวา่งได้
ช่ือวา่ มีความตั้งมัน่อยา่งบริสุทธ์ิสูงสุด จิตท่ีมีส่ิงอ่ืนเป็นอารมณ์นั้น เป็นจิตไม่บริสุทธ์ิ และไม่ตั้งมัน่ 
สมาธิท่ีแทจ้ริงนั้น มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อมีจิตสงบ ตั้งมัน่ เพื่อท าให้เกิดปัญญาดบัโมหะ ความวา่งก็
คือ จิตท่ีตั้งมัน่ ไม่คลอนแคลน และบริสุทธ์ิเป็นอย่างยิ่ง จิตท่ีว่างจากกิเลสเป็นจิตท่ีควรแก่การ
ปฏิบติังาน ท าใหส้ามารถท าการงานทั้งหลาย ไดดี้กวา่จิตวา้วุน่ ฉะนั้น ความวา่งจึงมีคุณลกัษณะตรง
กบัความหมายของค าว่า สมาธิ ทุกประการ ความหมายของค าว่า สมาธิ ตอ้งมีอยู่ ๓ อยา่งเสมอ คือ 

                                                 
๓๘พุทธทาสภิกขุ, วิธีระงับทุกข์, (เชียงใหม่ : พุทธนิคมจดัพิมพ์, ๒๕๓๒), หน้า ๑๒๑ -

๑๒๒.  
๓๙พุทธทาสภิกขุ, คู่มือมนุษย์ : ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาจดัพิมพ์, 

๒๕๓๔), หนา้ ๔๘.  



 

   

 

๒๐๒ 

ตั้งมัน่ บริสุทธ์ิ และควรแก่การงาน จึงจะเรียกว่า เป็นสมาธิท่ีถูกตอ้ง จิตท่ีวา่งจากกิเลสในลกัษณะ
ดงัท่ีกล่าวมาน้ี จดัเป็นจิตท่ีมีสมาธิสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ โลกุตตสมาธิ๔๐ 

จิตท่ีเป็นสมาธิ คือจิตท่ีสงบ จะน้อมนึกให้เห็นอะไรไดต้ามความตอ้งการโดยสมควรแก่
ก าลงัสมาธิท่ีมีก าลงักลา้ ผูห้วงัพน้ทุกข ์มิไดห้วงัอิทธิฤทธ์ิ ยอ่มฝึกเพียงเพื่อสามารถนอ้มไปพิจารณา
กายใจ หรือขนัธ์ห้า พิจารณาแยกแยะออกทุกส่วน ในท่ีสงสัยว่า เป็นตวัตนท่ีเท่ียงแทย้ ัง่ยืน ทั้งใน
กายตนและของบุคคลอ่ืน จนกวา่จะเห็นแจง้ตลอดเวลาท่ีไดน้อ้มจิตท่ีเป็นสมาธิ ไปพิจารณากายใจ 
(รูป-นาม)จนเห็นแจง้ถึงสภาพของกายใจนั้น เป็นระยะแห่งปัญญาหรือวปัิสสนา๔๑ 

การท าสมาธิน้ีมุ่งเน้นให้จิตมีก าลงัพร้อมต่อการท าหน้าท่ี มีปัญญาเห็นธรรมชาติตามความ
เป็นจริง เป็นไปเพื่อดบัโมหะ ความหลง ไม่รู้ความจริงตามธรรมชาติ เพื่อละวางความยึดมัน่ถือมัน่
ต่อกิเลส ทั้งระดบักิเลสกามและวตัถุกามไดใ้นระดบัหน่ึง ก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดบัพระ
โสดาบนั พระสกิทาคามี พระอนาคามีบุคคลเป็นล าดบัไป แต่ถา้สามารถละวางความยึดมัน่ในกอง
แห่งกิเลสทั้งปวงไดโ้ดยเด็ดขาด ก็บรรลุเป็นพระอรหนัต ์

ขั้นสุดท้าย มาถึงขั้นของปัญญา ปัญญา หมายถึง การฝึกฝนอบรม เพื่อท าให้เกิดความรู้
ความขา้ใจอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ถึงท่ีสุด ในส่ิงทั้งปวงตามความเป็นจริง คนเราโดยปกติไม่สามารถรู้
ส่ิงต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงได ้เพราะยงัมีความหลง โมหะ มีความไม่รู้อวชิชาปิดบงัความ
จริงไวม้าก ดงันั้นคนเรามกัรู้ตามความเขา้ใจของตนเอง หรือตามท่ีสมมติกนั จึงไม่ใช่ความรู้ตาม
ความเป็นจริง ดว้ยเหตุน้ี ในทางพระพุทธศาสนา จึงมีระเบียบปฏิบติัท่ีเรียกวา่ ปัญญา อีกส่วนหน่ึง
เป็นส่วนสุดทา้ย ส าหรับฝึกฝนอบรมจิตใจให้เกิดความรู้แจง้ในส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงได ้จิต
ท่ีรู้แจง้เห็นจริง ในส่ิงทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริง ไม่มีอะไรชดัแจง้ไปยิ่งกว่า ความรู้แจง้ท่ี
เกิดมาจากปัญญา จิตท่ีเขา้ถึงความวา่งปราศจากกิเลสตณัหา เป็นจิตท่ีประกอบดว้ยปัญญาเป็นอยา่ง
ยิ่ง จิตท่ีเข้าถึงความว่างจากกิเลสเป็นอย่างยิ่ง คือ จิตท่ีเขา้ถึงพระนิพพาน ดังนั้ น ปัญญาจดัเป็น
ธรรมะท่ีสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือปัญญารู้แจง้พระนิพพาน (เป็นโลกุตตรปัญญา)๔๒ 
 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีป่าไมแ้ละสัตว์
ป่าของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดั บา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท าใหป้ระจกัษว์า่
ป่าไมแ้ละสัตวป่์าน้ีไดรั้บการดูแลจากพระภิกษุสามเณรและราษฎรในบริเวณน้ีมาเป็นระยะเวลา

                                                 
๔๐พุทธทาสภิกข,ุ วธีิระงับทุกข์, อา้งแลว้, หนา้ ๑๒๒.  
๔๑พุทธทาสภิกขุ, ชุมนุมเร่ืองยาวของพุทธทาสภิกขุ, (สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ

จดัพิมพ,์ ๒๕๔๔), หนา้ ๓๖-๓๗.  
๔๒พุทธทาสภิกข,ุ คู่มือมนุษย์ : ฉบับสมบูรณ์, อา้งแลว้, หนา้ ๔๘-๔๙. 



 

   

 

๒๐๓ 

ยาวนาน อยูคู่่กบัวดั หมู่บา้น อยูคู่่กบัความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ฝังศรัทธาท่ีแนบแน่นอยูใ่นจิตใจ
ของราษฎรจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานรุ่นแลว้รุ่นเล่าพอ ๆ กบัความเช่ือความศรัทธาต่อวดับา้นกู่พระ
โกนา ความเช่ือความศรัทธาต่อโบราณสถานและโบราณวตัถุ ตลอดจนความเช่ือและความศรัทธาต่อ
วตัรปฏิบติัของเจา้อาวาสวดัทั้งในอดีตและในปัจจุบนัท่ีท่านไดป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบ ปฏิบติัธรรมตาม
ค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้อย่างเคร่งครัดในศีลาจารวตัร ณ สถานท่ีแห่งน้ีตลอดมา จน
เป็นท่ีศรัทธาของราษฎรอ าเภอสุวรรณภูมิและอ าเภอใกลเ้คียงเป็นเวลายาวนานมาถึงตราบเท่าทุกวนัน้ี  
 เพราะฉะนั้น การท่ีป่าไมผ้ืนน้ียงัคงอยูคู่่กบัสัตวป่์ามาจนถึงปัจจุบนัได ้ถึงแมจ้ะมีหรือไม่มี
กฎหมายป่าชุมชนจากฝ่ายบา้นเมืองก็ตาม ป่าผืนน้ีก็ยงัคงยืนยงอยูม่าไดแ้ละจะอยูต่่อไปอีกนานเท่า
นาน ทั้งน้ี น่าจะเป็นเพราะความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากหลากหลายลกัษณะวิธี
คือ ความเช่ือความศรัทธาจากผูเ้ผยแผ่ศาสนาคือพระสงฆ์ ความเช่ือความศรัทธาในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายคือบาปบุญคุณโทษ และคติธรรมท่ีวา่ท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่วา่มีจริง นอกจากน้ี ความเช่ือมัน่
ในความกตญัญูกตเวทีท่ีวา่ ตน้ไมใ้ห้ร่มเงาเรามิอาจคิดอกตญัญูต่อผูมี้พระคุณคือตน้ไมแ้ละผนืป่าได ้
ความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ มีมัตตญัญุตาความรู้จกัประมาณในการบริโภคใช้สอยของราษฎร 
ตลอดจนแนวคิดการอนุรักษป่์าแบบภูมิปัญญาพื้นบา้น ซ่ึงขอ้ธรรมเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นค าสอนท่ีดีมี
ประโยชน์ต่อผูย้ึดถือปฏิบติั เป็นค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ท่ีควรค่าต่อการน ามาเป็นแนวทาง
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไมแ้ละสัตวป่์าในโอกาสต่อ ๆ ไปดว้ย 
 

๕.๔ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง ๖ ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความศรัทธา ดา้นความเมตตา ดา้น
ความกรุณา ด้านความมีมตัตญัญูตา ดา้นความกตญัญู และดา้นปัญญา พบว่าราษฎรในชุมชนบริเวณ
รอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนามีระดบัความคิดเห็นต่อหลกัธรรมทั้ง ๖ ดา้นน้ี อยู่ในระดบัสูง เป็นเคร่ือง
ช้ีให้เห็นว่า การมีความศรัทธาต่อหลกัธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาสูง มีความปรารถนาให้
ผูอ่ื้นเป็นสุขสูง มีความปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์สูง มีความรู้จกัประมาณในการบริโภคใช้สอยสูง มี
ความรู้จกับุญคุณของผูอ่ื้นแล้วตอบแทนสูง และมีภูมิปัญญาความรู้จริงจากการสืบทอดความรู้ การ
บอกเล่าต่อ ๆ มาจากบรรพบุรุษอยูใ่นระดบัสูง เพื่อน ามาปฏิบติัต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่า
ไม ้และสัตวป่์าในชุมชนของตนเอง จนท าให้ป่าไม ้และสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ ชุมชนวดับา้นกู่พระโก
นา ยงัคงอยูร่อดปลอดภยัจากการลกัลอบท าลายตดัฟันมาจนถึงตราบเท่าทุกวนัน้ี 
 ในขณะเดียวกันหากมีการพฒันาด้านอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย ก็จะท าให้การดูแลรักษาพืช
พรรณไมแ้ละสัตวป่์า ในป่าผืนน้ี มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ข้ึนไป จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานท่ี



 

   

 

๒๐๔ 

เก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติั จดัท าเป็นนโยบายและแผน เพื่อจะไดเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนในการดูแล
รักษาผนืป่าผนืน้ี ใหอ้ยูคู่่ชุมชนอยา่งยนืยาวต่อไป ดงัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
  ๑. จากการศึกษาความคิดเห็นพบวา่ ในชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนาน้ี 
เพศหญิงมีความกรุณาปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์สูงกว่าเพศชาย ซ่ึงเป็นธรรมชาติของเพศหญิง ท่ีมี
จิตใจท่ีอ่อนโยน มีความเมตตากรุณาสูงอยูแ่ลว้ จึงท าใหป่้าไมแ้ละสัตวป่์าในบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่
พระโกนาแห่งน้ี พลอยไดรั้บอานิสงส์จากความมีเมตตากรุณานั้น ๆ จนเกิดประโยชน์เก้ือกูลซ่ึงกนั 
และกนั ระหวา่งชุมชน วดั บา้น ป่าไม ้สัตวป่์า และมนุษย ์ซ่ึงอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
  ในส่วนน้ีเห็นควรให้รัฐบาลจดัท านโยบาย และแผนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้และสัตวป่์าอยา่งถูกวิธี โดยเนน้กลุ่มเป้าหมายไปท่ีฝ่ายชายเป็น
หลกั และมอบหมายใหฝ่้ายหญิงเป็นแกนน า ดา้นการประชาสัมพนัธ์ต่อ ๆ ไปใหถึ้งคนในครอบครัว 
ให้ถึงเพื่อนฝูงญาติมิตร เพื่อจะได้เข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบต่อไป ส่วนเพศชายอาจไม่มีเวลามาอบรม และเพิ่มพูน
ความรู้มากนกัเพราะตอ้งท างานหาเล้ียงครอบครัว ก็คงตอ้งฝากใหแ้ม่บา้นช่วยท าความเขา้ใจ เพื่อจะ
ไดเ้ขา้ใจวธีิการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งถูกตอ้งร่วมกนัต่อไป 
  ๒. ในชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนาแห่งน้ี จากการศึกษาพบว่า ความ
คิดเห็นของกลุ่มท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนนอ้ยท่ีสุด คือ มีสมาชิกในครัวเรือน ๓ คนนั้น มีความกรุณา
ปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกขสู์งกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ และกลุ่มน้ีมีมตัตญัญุตา คือ ความรู้จกัประมาณในการ
บริโภคใชส้อยสูงกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ เช่นเดียวกนั ความคิดเห็นในลกัษณะเช่นช้ีใหเ้ห็นวา่ การท่ีมีสมาชิก
ในครัวเรือนนอ้ยนั้น จะเห็นความส าคญัของค าวา่นอ้ยคนนอ้ยปัญหา และมีโอกาสใกลชิ้ดสนิทสนม
กนัมากกวา่ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกจ านวนมาก ๆ จะเห็นความส าคญัของความพอเพียงพอประมาณ จะ
เห็นความส าคญัในการประหยดักินน้อยใช้น้อยเพื่อเล้ียงชีพอย่างรู้จกัประมาณตน รู้จกัความพอดี 
ไม่ขดัสน ไม่เหมือนการมีสมาชิกในครัวเรือนจ านวนมาก ๆ ซ่ึงการมากคนจะหนีไม่พน้การมาก
ความมากเร่ืองราว จะมีการทะเลาะเบาะแวง้มีปัญหาตามมามากกว่า การมีคนน้อย ๆ การมีคนมาก
ท าให้ขาดน ้ าใจไมตรีในเร่ืองของความกรุณา การมีสมาชิกมากคนจะท าให้แก่งแยง่แทบทุกดา้นไม่
พอกินพอใช ้เพราะจะไม่ลงตวัของการแบ่งปัน  
  ฉะนั้นรัฐบาลควรจะให้ความรู้ ให้นโยบาย และแผน ให้ค  าแนะน าในการวางแผน
ครอบครัวอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อใหชุ้มชนอยูก่บัธรรมชาติอยา่งมีความสุข 
  ๓. ในขณะท่ีตวัเลขของชุมชนรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนาท่ีไดท้  าการศึกษา แสดง
ให้เห็นวา่ กลุ่มราษฎรผูมี้การศึกษาน้อย มีความเมตตาปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุขนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 
และกลุ่มน้ีก็มีมัตตญัญุตาความรู้จกัประมาณในการบริโภคใช้สอยน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ตวัอย่าง



 

   

 

๒๐๕ 

ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ กลุ่มผูมี้การศึกษานอ้ยไม่รู้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย ไม่รู้จกัความ
พอดี ไม่รู้จกัความพอเพียง และเป็นการช้ีใหเ้ห็นวา่กลุ่มผูมี้การศึกษานอ้ยจะมีความเมตตานอ้ยกวา่ผู ้
มีการศึกษามาก  
  ดงันั้น จึงเห็นควรสนับสนุนให้รัฐบาล เร่งจดัการศึกษาภาคบงัคบัให้กับชุมชน
โดยเร็ว โดยเป็นการศึกษาแบบให้เรียนฟรีจนถึงระดับสูงสุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัของศีลธรรมดา้นความมีเมตตากรุณา 
  ๔. ในส่วนของรายได้ของชุมชนพบว่า กลุ่มผูมี้รายได้น้อยท่ีสุด มีความเมตตา
ปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุขมากกวา่กลุ่มอ่ืน มีความกรุณาปรารถนาให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
และมีมตัตญัญุตารู้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อยมากกวา่กลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูมี้รายไดน้อ้ยมี
ความคุน้เคยและซาบซ้ึงถึงรสชาติของความทุกข์ยากจึงมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นสูง รู้จกัความ
พอเพียงสูง รู้จกัความพอประมาณสูง และมีความปรารถนาดีให้ผูอ่ื้นมีความสุข และปรารถนาให้
ผูอ่ื้นพน้ทุกขม์ากกวา่ราษฎรกลุ่มอ่ืน ๆ ดงันั้น แสดงให้เห็นวา่กลุ่มผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยท่ีสุด นอกจากจะ
มีความเมตตากรุณามีความเขา้ใจเห็นใจผูอ่ื้นมากท่ีสุดแลว้ ยงัรู้จกัประหยดัพอเพียง รู้จกัประมาณใน
การด ารงชีวิตอีกด้วย ถึงแมมี้รายได้น้อยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกในด้านท่ีดี ๆ ต่อ
บุคคลอ่ืนในชุมชนเลย  
  ฉะนั้น ในส่วนของรัฐบาลควรเร่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ครอบคลุมไปถึง
ชนบท และให้ประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติในดา้นการเสริมสร้างคุณธรรม เพราะธรรมะจะเป็น
องคเ์ช่ือมต่อไปถึงการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบในดา้นอ่ืน ๆ ตามมา 
  ๕. จากการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา ดา้น
การได้รับข่าวสารการอนุรักษ์ ปรากฏว่าผูท่ี้ไม่เคยได้รับข่าวสารการอนุรักษ์ มีมตัตญัญุตา คือ 
ความรู้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อยมากกวา่ผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารการอนุรักษ ์แสดงวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บ
ข่าวสารการอนุรักษ์นั้น ไม่ไดรั้บฟังข่าวสารทางหนงัสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทศัน์ ซ่ึงการไดรั้บฟัง
ข่าวสารจากส่ือเหล่าน้ี มกัจะไดรั้บฟังค าโฆษณาขายสินคา้ ท่ีมีทั้งสินคา้ฟุ่มเฟือย และสินคา้ท่ีจ  าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิต หลงัจากไดรั้บฟังค าโฆษณาแลว้ ท าให้กระตุน้ความอยากได ้อยากมี ในท่ีสุดก็
พ่ายแพต่้อค าโฆษณาเหล่านั้น อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูไ้ดรั้บฟังข่าวสารไม่สามารถยบัย ั้งใจได ้
จนไม่สามารรถมีมตัตญัญุตาหรือความรู้จกัประมาณในการบริโภคใช้สอยไดเ้ท่ากบัผูท่ี้ไม่ไดรั้บ
ข่าวสาร ซ่ึงไม่ถูกกระตุน้เยา้ยวนจากกิเลสหรือส่ิงเร้าเหล่านั้น   
  ในการถูกกระตุน้เยา้ยวนมาก ๆ จากการโฆษณาขายสินคา้ หากวนัใดเงินทองไม่
พอใช้ ราษฎรอาจเขา้ไปเบียดเบียนธรรมชาติได้ อาจเขา้ไปตดัตน้ไมแ้ละล่าสัตวป่์าเพื่อน าไปขาย
แลกกบัสินคา้ท่ีตนตอ้งการตามค าโฆษณา รัฐควรเขา้ไปดูแลอย่างใกลชิ้ดในเร่ืองการอบรมความรู้



 

   

 

๒๐๖ 

ดา้นธรรมะ การอบรมศีลธรรม อบรมการสร้างงานสร้างรายไดเ้พื่อให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ซ่ึง
จะได้ไม่ตอ้งไปหาประโยชน์จากการรบกวนธรรมชาติ และสัตวป่์าให้เป็นปัญหาใหม่ต่อไปใน
อนาคต 
  ๖. จากการศึกษาความคิดเห็นดา้นการเคยและไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ปรากฏว่าผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา มีความกตญัญูสูงกว่าผูท่ี้เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ในส่วนน้ีมีความเป็นไปไดว้า่วฒันธรรมไทยท่ีไดรั้บการสืบทอดประเพณีอนัดีงามจากบรรพ
บุรุษ ท่ีถือไดว้า่ ความกตญัญูกตเวทีเป็นอุดมปัญญาหรือภูมิปัญญาไทย ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงถูกปลูกฝังเขา้ไปอยูใ่นสายเลือดคนไทยแทบทุกคน ฉะนั้น การท่ีผูไ้ม่เคย
เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา มีความกตญัญูสูงกว่าผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนานั้น จึงเป็นไปได้
เหมือนคนไทยมีของดีประจ ากายอยูแ่ลว้ โดยไม่ตอ้งไปเสาะแสวงหา และเป็นส่ิงท่ีประเสริฐสุดแลว้
ท่ีสังคมไทยมีเอกลกัษณ์เป็นเช่นนั้น 
  ดงันั้น ทางราชการ และองค์กรทางพระพุทธศาสนา ควรสนบัสนุนกิจกรรมดา้น
ความกตญัญูรู้คุณ เพื่อเติมเขา้ไปในชุมชนให้มีความเขม้ขน้มากข้ึน จนเป็นธรรมเนียมท่ีดีงามไว้
ปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 ความคิดเห็นดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ชุมชนบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกน อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด สรุปไดว้า่ ประชาชนท่ี
ท าการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง ที่จะน าหลกัธรรมทั้ง ๖ ดา้นมาใชใ้น
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
  ดงันั้น ทางราชการ และองค์กรทางพระพุทธศาสนา ควรสนบัสนุนให้ประชาชน
รู้จกัหลกัธรรมทั้ง ๖ ดา้นน้ี จนเป็นธรรมเนียมท่ีดีงามไวป้ฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 ๕.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
 ๑. เน่ืองจากชุมชนรอบ ๆ บริเวณวดับ้านกู่พระโกนาน้ี  มีโบราณสถาน และ
โบราณวตัถุ อีกทั้งมีฝูงลิงอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก อาจมีขอ้สงสัยว่า ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท าให้ค่า
คะแนนของตวัแปรดา้นต่าง ๆ ทั้ง ๖ ดา้นนั้นสูง เน่ืองจากพุทธศาสนิกชนรอบ ๆ วดัมีความใกลชิ้ด
กับเขตพุทธาวาส ดังนั้ น  จึงขอเสนอแนะว่าควรเปล่ียนสถานท่ีวิจัยไปเป็นสถานท่ี ท่ีไม่ มี
โบราณสถาน โบราณวตัถุ และฝูงลิงบา้ง จะท าให้ตวัเลขคงเดิม หรือเปล่ียนแปลงไปบา้งหรือไม่ ? 
ดงัเช่น การตั้งหวัขอ้วิจยัเร่ือง “ความเช่ือเร่ืองบุญ และบาป ต่อการอนุรักษป่์าไม่ และสัตวป่์า ท่ีดอน
ปู่ตา ตามหมู่บา้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” เป็นตน้ 
 ๒. เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการส ารวจความคิดเห็นท่ีใช้จ  านวนประชากร
ตวัอย่างเพียง ๓ หมู่บ้านเท่านั้น เป็นการใช้ข้อธรรม ๖ ข้อเป็นสมมุติฐาน และได้ทราบจ านวน
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เปอร์เซ็นตข์องความคิดต่อขอ้ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดแลว้ ในการวิจยัคร้ังต่อไปขอเสนอแนะวา่ ควร
วจิยัหาขอ้ธรรมท่ีเป็นปัจจยัสูงสุดต่อการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าจากประชากรหลากหลายชุมชน
ในจงัหวดันั้น ๆ เพื่อจะไดท้ราบวา่ในชุมชนยึดธรรมขอ้ใดมากท่ีสุด ดงัเช่น การตั้งหวัขอ้วิจยัเร่ือง 
“ธรรมะท่ีเป็นเคร่ืองเตือนใจสูงสุดของชาวจงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดันครนายก ต่อการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเขาใหญ่” เป็นตน้ 
 



 

บรรณานุกรม 
 

เอกสารช้ันปฐมภูม ิ
๑. พระไตรปิฎก 
 
มหามกุฏราชวิทยาลยั. พระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒, ๔, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๘, ๑๙, 

๒๐, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๙, ๓๑, ๓๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั, 
๒๕๓๘.  

_______. มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี อุปริปณฺณาสกฏีกากถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕.  

_______. วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ปฐโม ภาโค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๑.  

_______. วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ทุติโย ภาโค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๑.  

ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัมหิดล. พระไตรปิฏก ประมวลคัมภีร์และแหล่งค้นคว้าพุทธศาสน์ 
ฉบับคอมพิวเตอร์ (Budsir VI for Windows). กรุงเทพมหานคร : ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล, ๒๕๕๐. 

 

เอกสารช้ันทุติยภูม ิ
๒. หนังสือภาษาไทย 

๑) หนังสือทัว่ไป 
เกษม จนัทร์แกว้. วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : อกัษรการพิมพ,์ ๒๕๓๐. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย. พิมพ์คร้ังท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิต, 

๒๕๔๑. 
เทียม คมกฤส. นโยบายการป่าไม้. พระนคร : อกัษรสยามการพิมพ,์ ๒๕๑๔.  
ธนู แก้วโอภาส. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมสากล. กรุงเทพมหานคร : พี.ที.มีเดีย มาร์เก็ตต้ิง, 

๒๕๓๐.  



  
๒๑๐ 

นิวติั เรืองพานิช, ดร., ศ. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : คณะ
วนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๒. 

_______. นิเวศวทิยาทรัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพร้ั์วเขียว, ๒๕๔๑. 
_______. ป่าและการป่าไม้. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ, ๒๕๔๘. 
_______. ป่าและการป่าไม้ ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, ๒๕๔๘.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุ.โต). คนไทยกบัป่า. กรุงเทพมหานคร : บริษทัเคล็ดไทย จ ากดั, ๒๕๓๗. 
_______. พุทธธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๙. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖.  
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๕. 
พระธรรมโกศาจารย ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ดร., ศ. โลกทัศน์ชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 
พระพิ มลธรรม  อาสภ เถระ . วิ สุ ท ธิ ม รรค -ค ว าม ไท ย  พ รห ม วิห ารนิ เท ศ  ป ริ เฉ ท ที่  ๙ . 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมาสภา, ๒๕๔๖. 
พุทธทาสภิกข.ุ วธีิระงับทุกข์. เชียงใหม่ : พุทธนิคมจดัพิมพ,์ ๒๕๓๒.  
_______. คู่มือมนุษย์ : ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาจดัพิมพ,์ ๒๕๓๔.  
_______. ชุมนุมเร่ืองยาวของพุทธทาสภิกขุ. สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิจดัพิมพ,์ ๒๕๔๔. 
มหาวงศ์ ชาญบาลี. พระวิสุทธิมรรคแปลเล่มเดียวจบ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมบรรณา-

คาร, ๒๕๒๕. 
รสนา โตสิตระกูล. ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว : ทางออกของเกษตรกรรมและอารยธรรม. 

กรุงเทพมหานคร : โกมลคีมทอง, ๒๕๓๐.  
วทิย ์บูรณเท่ียงธรรม. พจนานุกรมสัตว์และพืชเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : บ ารุงสาส์น, ๒๕๓๐.  
สวสัด์ิ โนนสูง. ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓.  
แสง มนวทูิร. ศาสนาพรหมณ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๐๖.  
ส านกังานธรรมชาติศึกษา. สัตว์ป่าเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : ธรรมชาติศึกษา, ๒๕๒๕. 
ส. ศิวลกัษ.์ อโสกาวทาน. กรุงเทพมหานคร : บริษทัเคล็ดไทย, ๒๕๓๕. 
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๒) บทความจากหนังสือรวมบทความ 
พระมหาธีรเพชร ธีร เวที . “พระพุ ทธศาสนากับการแก้ ปัญหาวิกฤ ติ ส่ิ งแวดล้อม”. ใน

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก. รวบรวมและจัดพิมพ์โดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พิมพ์คร้ังท่ี ๑. รวมบทความวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เน่ืองในวนัวิสาขบูชา วนัส าคญัของ
โลก วนัท่ี ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ๒๑ เซ็นจูร่ี จ  ากัด, 
๒๕๕๒. 

สุเชาว ์พลอยชุม. “ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ” ใน โพธ์ิใต้แม่. รวบรวมและจดัพิมพโ์ดย ชูศกัด์ิ นาคนุกุล. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ละท าปกเจริญผล, ๒๕๒๕. 

เสริมศิริ อคัรพุฒิพนัธ์. ผศ. “พุทธศาสนากบัการแกปั้ญหาวิกฤติส่ิงแวดลอ้ม : ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ศีลหา้กบัการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ”. ในพระพุทธศาสนากบัการแก้ปัญหาวกิฤติการณ์
ของโลก. รวบรวมและจดัพิมพโ์ดยมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. พิมพค์ร้ังท่ี 
๑. รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เน่ืองในวนั
วิสาขบูชา วนัส าคญัของโลก วนัท่ี ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั ๒๑ เซ็นจูร่ี จ  ากดั, ๒๕๕๒.  

อดุลย์ คนแรง. “พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”. ในพระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก. รวบรวมและจดัพิมพโ์ดยมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั. พิมพค์ร้ังท่ี ๑. รวมบทความวชิาการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนาทางวิชาการ
นานาชาติ เน่ืองในวนัวิสาขบูชา วนัส าคญัของโลก วนัท่ี ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒. 
กรุงเทพมหานคร : บริษทั ๒๑ เซ็นจูร่ี จ  ากดั, ๒๕๕๒. 

 

๓) บทความในวารสาร 
เพิ่มศกัด์ิ มกราภิรมย.์ ข่าวสารป่ากบัชุมชน. ปีท่ี ๔ ฉบบัท่ี ๘ (กนัยายน ๒๕๔๐)  
 

๔) บทความจากเวบไซท์ (Web Site) 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม(๑๒ 

มี น าค ม  ๒ ๕ ๕ ๐ )<http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subraae/raae.htm>(๒ ๔ 
มกราคม ๒๕๕๑) 
 

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subraae/raae.htm
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๕) เอกสารการสอน 
ประเวศ อินทองปาน ดร., ผศ. เอกสารประกอบการสอนเร่ืองพุทธศาสนากับส่ิงแวดล้อม. ภาควิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕.  
เกษม จนัทร์แกว้ และสามคัคี บุณยะวฒัน์. “รายงานการศึกษาคน้ควา้วนศาสตร์ชุมชนสาธิตแม่งาว 

อ าเภองาว จังหวัดล าป าง”. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาในคณะวนศาสตร์. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๘. 
 

๖) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กอบศกัด์ิ วนัธงชยั. “ผลกระทบความถ่ีของการเผาท่ีต่างกนั ต่อพฤติกรรมของไฟป่า การหมุนเวียน

ธาตุอาหาร คุณสมบติัดินและโครงสร้าง และองคป์ระกอบพืชพรรณในป่าเต็งรัง เขตรักษา
พรรณสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๑.  

จุลทอน สะอาด. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษป่์าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนปาง
สัก ก่ิงอ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค”์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕. 

ชยัวฒัน์ พุม่พวง. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นบทบาทในการป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไมข้อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพานจงัหวดัเชียงราย”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕.  

ณรงค์ บ่วงรัตน์.  “ลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคมของราษฎรทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บริเวณเขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าตะเบาะ -ห้วยใหญ่”. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๙.  

นรินทร์ ป่ินสกุล. “บทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ินในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้กรณีศึกษาความคิดเห็น
ของผูน้ าทอ้งถ่ินในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั”. วิทยานิพนธ์ปริญญาวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔. 

นริศ  ภูมิภาคพนัธ์ุ. “ลกัษณะนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์แหล่งกระจายพนัธ์ุของกระทิง ใน
พื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกันของภูมิศาสตร์”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐. 



  
๒๑๓ 

 บุญน า เงินวิไล. “ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการป่าชุมชนบา้นท่าตะคร้อต าบล
ท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗. 

ประสพสุข พนัธ์ุประยรู. “บทบาทของพระสงฆใ์นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ในจงัหวดัภาคเหนือ
ของประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๕. 

เพิ่มบุญ จูฑะเตมีย.์ “ความคิดเห็นของราษฎรท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการทรัพยากรป่าไม้ส าหรับ 
หมู่บา้นแมว้คลองลาน อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗. 

ไพศาล  เพช็รพลาย. “แบบจ าลองการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจดัการลุ่มน ้ า : กรณีศึกษาลุ่มน ้ า
บ า ง ป ะ ก ง ”.  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต .  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ๒๕๔๐. 

รักษ์กลา้ สถานสุข. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้อง
ราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี โครงการพฒันาห้วยแม่เพรียงตามพระราชด าริ ต าบลห้วยแม่
เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗. 

รัฏฐิกา สีลุนใด. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองโยนิโสมนสิการในพุทธปรัชญาเถรวาท ”. สาร
นิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั, 
๒๕๕๑.  

สุพจน์ พงษ์พิสุทธ์ิบุบผา. “การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ป่าชุมชนภายใตก้ารช้ีน าของ
พระสงฆ์ : กรณีศึกษาป่าชุมชนวดัชลประทานราชด าริ ต าบลสูงเนิน อ าเภอกระสังจงัหวดั
บุ รี รัม ย์”. วิท ย านิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ าวิท ย าศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต . บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย  : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓.  

อ านาจ ศรีน้อย. “บทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ินในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัสระบุรี”. 
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต .  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗.  

สมศกัด์ิ สมานไทย. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการป่าชุมชน ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่
สอด จังหวดัตาก”. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖.  
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อรรครินทร์ เขียวสะอาด. “สถานภาพทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนบา้นห้วยหินลาด ใน
ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖. 

 

 ๗) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์รองศาสตราจารย ์ดร. อุทิศ กุฏอินทร์. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไม ้และสัตวป่์า อดีตคณบดีคณะ

วนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑. 
สัมภาษณ์คุณวินยั  ทรัพยรุ่์งเรือง. นายกสมาคมศิษยเ์ก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และอดีต

รองผูอ้  านวยการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม.้ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑. 
สัมภาษณ์ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สมศกัด์ิ สุขวงศ.์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นป่าไมแ้ละสัตวป่์า อดีตคณบดีคณะ

วนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และอดีตผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชน
แห่งภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑. 

สัมภาษณ์ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์. หวัหนา้สถานีวิจยัวนเกษตรตราด และ รองคณบดีคณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑. 

สัมภาษณ์ ดร.ด ารง ศรีพระราม. คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๑.  

 
๓. หนังสือภาษาองักฤษ 
Al demaro Romaro. Susanna Chilbert. & M.G. Eisenhart. “Cubagua’s Peart-Oyster Beds”. 
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Barry Lewis. “Environmental Associates”. Academy of Natural Sciness. (8201-4616, March, 

1997) : 66. 
Du L.V. Ecology and Silviculture of Mangrove. Forest : Unpublished mimeo, 1962. 
Hillman. A. “Wrinkled-Lipped Bats (Tadarida plicata) at Khao Chong Phran Non-hunting Area 

Ratchaburi, Province”. Report to Royal Forest Department. Department of Royal 
Forest : Los Banos University, 1998.  

Malalasekera. Dictionary of Pali Proper Names. Vol Ⅱ. Delhi : Menshiram Manoharlol, 1983.  
Macnae W. A General Account of The Fauna and Flora of Mangrove Swamps and Forests in 

the Indo-West Pacific Region, Advance, 1968, Biol. 6 (3), 73-270. 
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Roy Worskett. The Character of Town : An Approach to conservation. London : The 
Architectural Press, 1969.  

Wildlife Fund Thailand Under the Patronage of H.M the Queen. A Cry From the Forest. 1sted. 
Bangkok : O.S. Printing House, CO, LTD., 1987.  

Saivichein. Endangered Animal Species in Thailand. Bangkok : Chutima Printing, 1985.  
Schimper A.F.W. Plant Geography on a Physiological Basin. Oxford : Oxford University, 

1903.  
Yamane. T. Statistics : An Introduction Analysis. 3rded.  Tokyo : Harper International 

Education, 1973.  
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ภาคผนวก ก 
เสนอรายช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพจิารณาแบบสอบถาม 

ในการเขยีนวทิยานิพนธ์เร่ือง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพทุธศาสนา :  

ศึกษาเฉพาะกรณกีารอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา  
อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวดัร้อยเอด็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
๒๑๘ 

 

 
รายช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ 

พจิารณาแบบสอบถามในการเขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่า

ไม้และสัตว์ป่าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็ 
มีรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุดงัต่อไปน้ี 
๑. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัสสี  ประสมสินธ์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พยตัติพล ณรงคะชวนะ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๓ . ผู ้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์  ด ร . ว ัล ลภ  อ ารีรบ  ภ าควิช าพ ฤษศ าส ต ร์  คณ ะวิท ยาศ าสต ร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
๔ . ผู ้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร. ดวงใจ ศุข เฉ ลิม  ภาควิช าชี ววิท ยาป่ าไม้  คณ ะวนศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๕. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองลาภ สุขมาสรวง ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๖. ดร. นิคม  แหลมสัก ผูอ้  านวยการ ศูนยว์จิยัป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
๗. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ  ภัทรธรรม ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๘ . ผู ้ ช่ ว ย ศ าส ต ร าจ าร ย์  ด ร . ธี ร ะ  วี ณิ น  ภ าค วิ ช า ว น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  ค ณ ะ วน ศ าส ต ร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
๙. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์  คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๑๐ . รองศาสตราจารย์ ดร. สั น ติ  สุ ขส อาด  ภาควิช าการจัดการป่ าไม้  คณ ะวนศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
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ตัวอย่างแบบสอบถามเร่ือง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพทุธศาสนา : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า บริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา  

         อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวดัร้อยเอด็ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณี
การอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็ 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นการวิจยัหาค าตอบเพื่อน าไปประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก ของการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสน์ศึกษา บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 
ตอนที ่๑ ข้อมูลพืน้ฐาน   

ค าช้ีแจง : กรุณาตอบค าถามตามความเป็นจริง โดยท าเคร่ืองหมาย x หน้าขอ้ท่ีตรงกบัตวั
ท่านและความคิดเห็นของท่านใหม้ากท่ีสุด 
 

๑. เพศ   
 (     ) ชาย  (     ) หญิง 
        สถานภาพทางสังคม 
 (     )  พระภิกษุ                (     )  ครู                        (     )  ราษฎร   

(     )  นกัเรียน                 (     )  อบต.                    (     )  ก านนั   
(      )  ผูใ้หญ่บา้น            (     )  ขา้ราชการอ่ืน    (     )  กรรมการหมู่บา้น 

 

๒. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน................คน 
๒.๑ อายนุอ้ยกวา่ ๑๕ ปี ……....คน 
๒.๒ อาย ุ๑๕-๖๐ ปี.................คน 
๒.๓ อายมุากกวา่ ๖๐ ปี..............คน 

      อาศยัอยูใ่นชุมชนน้ีก่ีปี 
 (     )   ๕-๑๐  ปี   (     )   ๑๐-๑๕ ปี   (     )  ๑๕-๒๐ ปี   (     )  ๒๐  ปีข้ึนไป 
      ลกัษณะการถือครองท่ีดิน 
 (    )   เป็นเจา้ของเอง   (    )  เช่าท า   (     )  รับจา้งท า   (     )  อ่ืน ๆ ระบุ................................ 
๓. ระดบัการศึกษา   

(     ) ไม่ไดรั้บการศึกษา  (     ) ประถมศึกษา 



 
 

 

 
๒๒๑ 

 

(     )  มธัยมศึกษาตอนตน้ (     ) มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
(     ) อนุปริญญา หรือ ปวส. (     ) ปริญญาตรี 
(     ) สูงกวา่ปริญญาตรี                  (     )  เคยบวชเรียน  (     ) อ่ืน ๆ  ระบุ...................... 
 

๔. อาชีพ   
        อาชีพหลกั 

(     ) เกษตรกร   (     ) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั   
(     ) นกัเรียน/นกัศึกษา  (     ) ขา้ราชการ 
(     ) รับจา้ง   (     ) พอ่บา้น/แม่บา้น 
(     ) นกับวช                                 (     ) อ่ืน ๆ ( ระบุ )....................................................... 

        อาชีพรอง ระบุ.............................................................................................................................  
๕. รายไดข้องครัวเรือนในรอบปีท่ีผา่นมา 
 (     )  ๕๐๐๐-๗,๕๐๐ บาท   (      )  ๗,๕๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท    (      )  ๑๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท 

(     )  ๒๕,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท  (    )  ๕๐,๐๐๑-๗๕,๐๐๐ บาท  (    )  ๗๕,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  
             (     )  ๑๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐ บาท      (    )  ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (    )  ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ข้ึนไป 
๖. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีวดับา้นกู่พระโกนา 
 (     )  ไม่เคยร่วม 
 (     )  เคย 

๑.  กิจกรรมท่ีเขา้ร่วม คือ........................................................................................................ 
๒. เหตุท่ีเขา้ร่วม  คือ.............................................................................................................. 

๗. เคยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์าหรือไม่ ?  
(      )  ไม่เคย        
(      )  เคย ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งใด....................................................................... 

๘. เคยไดเ้ขา้ร่วมด าเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาหรือไม่ ? 
              (     )  ไม่เคย 
              (     )  เคย ระบุสถานท่ี...................................................................ไปวดัจ านวน.............คร้ัง  
๙.  ปัจจุบนันบัถือศาสนา  (     )  พุทธ   (     )  คริสต ์ (     )  อิสลาม  (     )  พราหมณ์  (     )  อ่ืนๆ 
 



 
 

 

 
๒๒๒ 

 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า ตามแนวพระพุทธศาสนา ของชุมชน
บริเวณรอบ ๆวดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอด็  
 

ค าช้ีแจง : ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระตามความคิดเห็นของท่าน โดยท า

เคร่ืองหมาย x ลงในช่องท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมท่ีสุด 

ก. ความคิดเห็นเร่ือง ความศรัทธา จากค าสอนในทางพระพุทธศาสนา   
 

ข้อที ่ ข้อความทีใ่ห้ท่านแสดงความคดิเห็นคือ 
ศรัทธา-ความเช่ือมัน่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนา   

ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ป าน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

๑.      พระพุทธศาสนา คือ ส่ิงท่ีขา้พเจ้าเช่ือมั่นว่าเป็นส่ิงประเสริฐ
สูงสุด 

     

๒.      การเช่ือฟังค าสอนทางพระพุทธศาสนา จะท าให้จิตใจสงบ
บริสุทธ์ิ และดีงามข้ึน 

     

๓.      ความเช่ือถือศรัทธาพระพุทธศาสนา ท าให้ป่าไม ้และสัตวป่์า
ในบริเวณน้ีไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี 

     

๔.      ศาสนาสอนใหมี้ความเช่ือวา่ การท าดีไดดี้ การท าชัว่ไดช้ัว่      

๕.      มีความเช่ือมัน่ว่า ป่าไม ้สัตวป่์า พระ ราษฎร ตอ้งพึ่งพาอาศัย
กนั จึงจะอยูร่อดได ้โดยใชห้ลกัการท่ีไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั 

     

  
ข. ความคิดเห็นเร่ือง ความเมตตา ต่อสัตวป่์า  ท่ีอาศยัอยูใ่นป่าไมร้อบ ๆบริเวณวดับา้นกู่พระ

โกนา  
 

ข้อที ่ ข้อความทีใ่ห้ท่านแสดงความคดิเห็นคือ 
ความเมตตา-ปรารถนาให้สัตว์เป็นสุข   

ระดบัความคดิเห็น 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ป าน
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑. สัตวป่์ารักตวักลวัตาย น่ารักน่าเอ็นดู ตอ้งการให้เขากินอยู่
อยา่งมีความสุข   

     

๒. สัตว์ป่าท่ีก าลังตั้ งท้อง และเล้ียงลูกอ่อนควรได้กินอาหาร
อยา่งเพียงพอ  

     

๓. สตัวป่์าท่ีผอมโซ เจ็บป่วย ควรพาสัตวแพทยม์ารักษาให้หาย
ป่วย และบ ารุงดว้ยการใหอ้าหารอยา่งมีความสุข   

     



 
 

 

 
๒๒๓ 

 

๔. ป่าไมคื้อแหล่งอาหารท่ีสมบูรณ์ เป็นท่ีสงบเยน็ ควรรักษาไว้
ใหเ้ป็นท่ีหาอาหารและท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์า  

     

๕. ควรให้ลิงอาศยัศาลาวดัเป็นท่ีหลบซ่อนตวัเวลาฝนตกในฤดู
ฝน และควรให้อาศยันัง่บนหลงัคาวดัเพ่ือรับแสงแดด ในฤดู
หนาว      

     

 
ค. ความคิดเห็นเร่ือง ความกรุณา ต่อสัตวป่์า ท่ีอาศยัอยูใ่นป่าไมบ้ริเวณรอบ ๆวดั  
 

ข้อที ่ ข้อความทีใ่ห้ท่านแสดงความคดิเห็น  คือ 
ความกรุณา-ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์   

ระดบัความคดิเห็น 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑. สัตว์ป่าตั้ งท้อง อุ ้มลูกอ่อน ได้รับบาดเจ็บ หิวโซเพราะอด
อาหาร ตอ้งคอยหลบเล่ียงอนัตรายจากมนุษย์ เห็นแล้วก็เกิด
ความสงสาร ปรารถนาใหเ้ขาพน้จากความทุกขเ์หล่านั้น  จึงซ้ือ
หาอาหารส่งให้ลิงกิน อยากท าท่ีหลบซ่อนให้ อยากพาหมอมา
รักษา และช่วยปกป้องไม่ใหค้นมารังแก 

     

๒. การดูแลรักษาป่าไมไ้วใ้ห้ดี คือการรักษาบา้นไวใ้ห้สัตวป่์า ให้
อยู่อย่างปลอดภยั มีแหล่งหาอาหาร เพ่ือให้เขาพน้จากความ
หนาวจดัและร้อนจดั พน้จากความทุกขท์รมาน 

     

๓. เม่ือไปพบสัตวป่์าแลว้ไดใ้ห้อาหาร ไดเ้ห็นเขาบาดเจ็บ เห็นเขา
เล้ียงลูกอ่อน เกิดความสงสาร อยากกลบัไปให้อาหารเขาอีก 
อยากใหเ้ขาอยูก่บัป่าไมน้าน ๆ 

     

๔. เม่ือพบเห็นสัตวป่์าถูกคนรังแก หรือ ท าร้ายกันเอง ท าให้เกิด
ความสงสาร อยากเขา้ไปหา้ม เพ่ือไม่ใหเ้ขาไดรั้บบาดเจ็บ 

     

๕. เม่ือมีโอกาสไปท าบุญท่ีวดั ส่ิงท่ีคิดไว ้คือ การใหอ้าหารสตัวป่์า 
และการช่วยรักษาสตัวท่ี์บาดเจ็บ 

     

 
 
 
 
 

 
ง. ความคิดเห็นเร่ือง มตัตัญญุตา คือ ความรู้จกัประมาณในการบริโภคใชส้อย   



 
 

 

 
๒๒๔ 

 

 

ข้อที ่ ข้อความทีใ่ห้ท่านแสดงความคดิเห็น คือ 
มตัตญัญุตา-ความเป็นผู้รู้จกัประมาณในการบริโภคใช้สอย  

ระดบัความคดิเห็น 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ป าน
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑. การรู้จกัความพอเพียงพอประมาณ คือ การรู้จกัใชเ้งิน รู้จกั
ใชท้รัพยากร เพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่โลภมาก ไม่ไปบุก
รุกป่าไม ้และล่าสตัวป่์า 

     

๒. การด าเนินชีวิตทุกวนัน้ี อยู่ได้อย่างสุขสบายเพราะรู้จัก
ประหยดั และรู้จกัเก็บออม ไม่ตอ้งบุกรุกป่าไม ้และล่าสัตว์
ป่า 

     

๓. การปลูกผกัสวนครัว การขุดบ่อเล้ียงปลา เล้ียงไก่ มีรายได้
พอเล้ียงครอบครัว ไม่ตอ้งไปบุกรุกป่าไม ้และล่าสตัวป่์า 

     

๔. ท่ีดินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพียงพอต่อการท ามาหาเล้ียงชีพ      
๕. การรู้จกัพอประมาณ ท าให้ไม่ตอ้งไปรบกวนผูอ่ื้นให้เกิด

ความเดือดร้อน 
     

 
จ. ความคิดเห็นเร่ือง ความกตัญญู ท่ีมีต่อป่าไมบ้ริเวณรอบ ๆวดับา้นกู่พระโกนา 

  

ข้อที ่ ข้อความทีใ่ห้ท่านแสดงความคดิเห็น คือ 
ความกตญัญู-ความรู้ส านึกในบุญคุณแล้วตอบแทน 

ระดบัความคดิเห็น 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ป าน
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑.   ป่าไม้ให้ความร่มร่ืน ให้อากาศบริสุทธ์ิ ให้อาหาร ให้ยา
รักษาโรค และใหเ้คร่ืองอยูอ่าศยัอ่ืน ๆ เป็นผูมี้พระคุณ 

     

๒. การรู้จกัตอบแทนบุญคุณป่าไม ้เราควรตอบแทนโดยการให้
การดูแลรักษา และไม่ไปบุกรุกท าลาย 

     

๓. ผูบุ้กรุกท าลายป่าไม้ เปรียบเหมือนผูไ้ม่รู้จักบุญคุณ ไม่รู้
บุญคุณของหมู่มิตรท่ีเคยใหข้า้วน ้ า และท่ีพกัอาศยั 

     

๔. การอยูเ่ฉย ๆโดยไม่ไปรบกวนป่าไม ้ถือวา่เป็นการตอบแทน
คุณป่าไมอ้ยา่งหน่ึง   

     

๕. การเขา้ไปเก็บหาของป่า เป็นการรบกวนป่า        

๖. การกราบไหวบู้ชาตน้ไม ้คือ การใหค้วามกตญัญู      

ฉ. ปัญญา คือ แนวคิดท่ีจะเสนอแนะโดยน า หลกัธรรม มาใชใ้นการอนุรักษป่์าไม ้และสัตวป่์า 
 



 
 

 

 
๒๒๕ 

 

ข้อที ่ ข้อความทีใ่ห้ท่านแสดงความคดิเห็น คือ 
ปัญญา-ความรู้จริงรู้แจ้งถึงปัญหาแล้วน ามาแก้ไข   

ระดบัความคดิเห็น 

ม า ก
ทีสุ่ด 

มาก ป าน
กลาง 

น้อย น้ อ ย
ทีสุ่ด 

๑.   เช่ือว่าการท่ีมีว ัด มีป่าไม้ มีสัตว์ป่า และมีกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา จะท าให้ป่าไม ้และสัตวป่์าในบริเวณน้ีจะ
ยงัคงอยูห่นาแน่น โดยไม่ถูกท าลาย   

     

๒. ป่าไมผ้ืนน้ี ฝูงลิงฝูงน้ี และฝูงสัตวป่์าอ่ืน ๆ เป็นทรัพยส์มบติั 
ท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หากบุกรุกจะถือว่า
เห็นแก่ตวั ไม่เคารพต่อบรรพบุรุษ ปู่ ยา่ ตา ยาย 

     

๓. ป่าไม ้และสัตวป่์าแห่งน้ี มีส่ิงท่ีมีชีวิต มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสถิตย์
อยู่ หากใครท าลายจะถือว่าเป็นผูพ้รากชีวิต ผิดศีลและเป็น
บาป    

     

๔. ป่าไม้ และสัตว์ป่าถือว่าเป็นสมบัติของส่วนรวม ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันด้านร่มเงา อากาศ อาหาร และยา ควร
หลีกเล่ียงการตดัฟัน หากจ าเป็นควรใชแ้ต่พอประมาณตาม
หลกัเกณฑข์องชุมชน 

     

๕. การประกาศประชาสัมพนัธ์ให้เห็นโทษของการท าลายป่า
ไม ้และสตัวป่์า จะสามารถรักษาป่าไม ้และสตัวป่์าแห่งน้ีไว้
ไดต้ลอดไป 

     

 
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณรอบ ๆวดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็  
๑. ปัญหาท่ีท่านพบในการอนุรักษ์ป่าไมท่ี้อยู่รอบ ๆบริเวณวดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอด็ 
๑)....................................................................................................................................................... 
๒)……………………………………………………………………………………………......... 
๓)………………………………………………………………………………………………...... 
๒. แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ท่ีอยู่รอบ ๆบริเวณวดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอด็ ตามแนวพุทธศาสนา ท่ีผา่นมา ท่านใชธ้รรมะขอ้ไหนบา้ง ? 
๑)…………………………………………………………………………………….................. 
๒)……………………………………………………………………………………………… 
๓)……………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 
๒๒๖ 

 

๓. ปัญหาท่ีพบในการอนุรักษ์สัตวป่์าท่ีอาศยัอยูใ่นป่าไมร้อบ ๆบริเวณวดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ คือ 
๑)…………………………………………………………………………………………………… 
๒)…………………………………………………………………………………………………… 
๓)……………………………………………………………………………………………………  
๔. แนวทางการอนุรักษส์ัตวป่์าท่ีอาศยัอยูใ่นป่าไมบ้ริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ คือ 
๑)…………………………………………………………………………………………………… 
๒)…………………………………………………………………………………………………… 
๓)…………………………………………………………………………………………………… 
๕. ท่านคิดวา่ชุมชนของท่าน ควรมีแนวทางในการพฒันาการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนว
พุทธศาสนา อยา่งไร ? 
๑)…………………………………………………………………………………………………… 
๒)…………………………………………………………………………………………………… 
๓)…………………………………………………………………………………………………… 

“ขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัหวงัในความส าเร็จของ
ขอ้มูลน้ีเป็นอย่างสูง และหากส่วนใดท่ีสามารถน ามาพฒันาสาระประโยชน์ต่อชุมชนได ้ผูว้ิจยัจะ
อาสาน ามาซ่ึงประโยชน์นั้น ๆ ในโอกาสต่อไป” 
 

นายยงสยาม  สนามพล 
       นักศึกษาศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต บัณฑิตวทิยาลยั 

      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
๒๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขอบคุณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
๒๒๘ 

 

ท่ี ศธ ๖๐๐๒ (๒)/ว ๐๔๔ 
                        

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง  เจริญพรขอบคุณอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เจริญพร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พยตัติพล   ณรงคะชวนะ 

ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิ
ตารามไดอ้นุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพุทธศาสตร์ของ
ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” แก่
นายยงสยาม  สนามพล นักศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็น
อาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยของนักศึกษาท่านน้ี บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
เคร่ืองมือวจิยัท่ีท่านอาจารยต์รวจสอบเรียบร้อยแลว้ และจะใหน้กัศึกษาน าไปใชต่้อไป 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมาเพื่อขอบคุณอาจารยท่ี์ไดอ้นุเคราะห์ตรวจสอบ
เคร่ืองมือวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าว 

 
        

ขอเจริญพร 

 
( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร. ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘, ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔ โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๒๙ 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๔๔ 
                        

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง  เจริญพรขอบคุณอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เจริญพร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงใจ  ศุขเฉลิม 

ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิ
ตารามไดอ้นุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพุทธศาสตร์ของ
ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” แก่ 
นายยงสยาม  สนามพล นักศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็น
อาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยของนักศึกษาท่านน้ี บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
เคร่ืองมือวจิยัท่ีท่านอาจารยต์รวจสอบเรียบร้อยแลว้ และจะใหน้กัศึกษาน าไปใชต่้อไป 

ดงันั้น  บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมาเพื่อขอบคุณอาจารยท่ี์ไดอ้นุเคราะห์ตรวจสอบ
เคร่ืองมือวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าว 

 
        

ขอเจริญพร 

 
( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร. ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘, ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๓๐ 

 

ท่ี ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๔๔ 
                        

๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง  เจริญพรขอบคุณอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เจริญพร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รองลาภ  สุขมาสรวง 

ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิ
ตารามไดอ้นุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพุทธศาสตร์ของ
ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” แก่ 
นายยงสยาม  สนามพล นักศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็น
อาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยของนักศึกษาท่านน้ี บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
เคร่ืองมือวจิยัท่ีท่านอาจารยต์รวจสอบเรียบร้อยแลว้ และจะใหน้กัศึกษาน าไปใชต่้อไป 

ดงันั้น  บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมาเพื่อขอบคุณอาจารยท่ี์ไดอ้นุเคราะห์ตรวจสอบ
เคร่ืองมือวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าว 

 
        

ขอเจริญพร 

 
( พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร. ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘, ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๓๑ 

 

ท่ี ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๔๔ 
                        

๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง  เจริญพรขอบคุณอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เจริญพร  รองศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ  ภทัรธรรม 

ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิ
ตารามไดอ้นุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพุทธศาสตร์ของ
ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” แก่ 
นายยงสยาม  สนามพล นักศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็น
อาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยของนักศึกษาท่านน้ี บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
เคร่ืองมือวจิยัท่ีท่านอาจารยต์รวจสอบเรียบร้อยแลว้ และจะใหน้กัศึกษาน าไปใชต่้อไป 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมาเพื่อขอบคุณอาจารยท่ี์ไดอ้นุเคราะห์ตรวจสอบ
เคร่ืองมือวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าว 

 
        

ขอเจริญพร 

 
( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร. ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘, ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๓๒ 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๔๔ 
                        

๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง  เจริญพรขอบคุณอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เจริญพร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั  ขนัตยานุวงศ ์

ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิ
ตารามไดอ้นุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพุทธศาสตร์ของ
ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็”  แก่ 
นายยงสยาม  สนามพล นักศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็น
อาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยของนักศึกษาท่านน้ี บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
เคร่ืองมือวจิยัท่ีท่านอาจารยต์รวจสอบเรียบร้อยแลว้  และจะใหน้กัศึกษาน าไปใชต่้อไป 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมาเพื่อขอบคุณอาจารยท่ี์ไดอ้นุเคราะห์ตรวจสอบ
เคร่ืองมือวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าว 

 
        

ขอเจริญพร 

 
( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร. ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘, ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔ โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๓๓ 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๔๔ 
                        

๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง  เจริญพรขอบคุณท่ีปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เจริญพร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัสสี  ประสมสินธ์ 

ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิ
ตารามไดอ้นุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพุทธศาสตร์ของ
ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” แก่ 
นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็นท่ี
ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัของนักศึกษาท่านน้ี บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
เคร่ืองมือท่ีท่านอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ และจะใหน้กัศึกษาน าไปใชต่้อไป 

ดังนั้ น บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมาเพื่อขอบคุณอาจารย์ท่ีได้อนุเคราะห์เป็นท่ี
ปรึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าว 

 
        

ขอเจริญพร 

 
( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๓๔ 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๔๔ 
                        

๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง  เจริญพรขอบคุณท่ีปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เจริญพร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลัลภ  อารีรบ 

ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิ
ตารามไดอ้นุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพุทธศาสตร์ของ
ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตว์ป่าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” แก่ 
นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็นท่ี
ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัของนักศึกษาท่านน้ี บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
เคร่ืองมือท่ีท่านอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ และจะใหน้กัศึกษาน าไปใชต่้อไป 

ดังนั้ น บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมาเพื่อขอบคุณอาจารย์ท่ีได้อนุเคราะห์เป็นท่ี
ปรึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าว 

 
        

ขอเจริญพร 

 
( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๓๕ 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๔๔ 
                        

๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง  เจริญพรขอบคุณท่ีปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เจริญพร  อาจารย ์ดร.นิคม  แหลมสัก 

ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิ
ตารามไดอ้นุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพุทธศาสตร์ของ
ชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” แก่ 
นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็นท่ี
ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัของนักศึกษาท่านน้ี บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
เคร่ืองมือท่ีท่านอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ และจะใหน้กัศึกษาน าไปใชต่้อไป 

  ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมาเพื่อขอบคุณอาจารยท่ี์ได้อนุเคราะห์เป็นท่ี
ปรึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าว 
        

ขอเจริญพร 

 
( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๓๖ 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๔๔ 
                        

๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง  เจริญพรขอบคุณท่ีปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เจริญพร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  วณิีน 

ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิ
ตารามไดอ้นุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพุทธศาสตร์ของ
ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” แก่ 
นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็นท่ี
ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัของนักศึกษาท่านน้ี บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
เคร่ืองมือท่ีท่านอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ และจะใหน้กัศึกษาน าไปใชต่้อไป 

ดังนั้ น บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมาเพื่อขอบคุณอาจารย์ท่ีได้อนุเคราะห์เป็นท่ี
ปรึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าว 

 
        

ขอเจริญพร 

 
( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๓๗ 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๔๔ 
                        

๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง  เจริญพรขอบคุณท่ีปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

เจริญพร  รองศาสตราจารย ์ดร.สันติ  สุขสะอาด 

ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิ
ตารามไดอ้นุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามแนวพุทธศาสตร์ของ
ชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” แก่ 
นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็นท่ี
ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัของนักศึกษาท่านน้ี บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
เคร่ืองมือท่ีท่านอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ และจะใหน้กัศึกษาน าไปใชต่้อไป 

ดังนั้ น บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมาเพื่อขอบคุณอาจารย์ท่ีได้อนุเคราะห์เป็นท่ี
ปรึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าว 

 
        

ขอเจริญพร 

 
( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
๒๓๙ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

กราบเรียน  เจา้คณะอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 

 ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษา
วดัอาวุธวิกสิตาราม ได้รับอนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบวดับา้นกู่
พ ร ะ โ ก น า  อ .สุ ว ร รณ ภู มิ  จ . ร้ อ ย เอ็ ด  : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑  ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่านเจา้คณะอ าเภอ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ให้นกัศึกษาคนดงักล่าวเขา้ท าการวิจยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการ
เก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงกราบเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 

 

กราบเรียนดว้ยความนบัถือ 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 



 
 

 

 
๒๔๐ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 

เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

เจริญพร  ก านนัต าบลสระคู   

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์เร่ือง  “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๔๑ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

เจริญพร  ผูใ้หญ่บา้น บา้นกู่พระโกนา   

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๔๒ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว  ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

เจริญพร  ผูใ้หญ่บา้น บา้นหนองหวา้   

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๔๓ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

เจริญพร  ผูใ้หญ่บา้น บา้นหนองมัง่   

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑  ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๔๔ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว  ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

เจริญพร  ผูใ้หญ่บา้น บา้นสนาม   

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล  นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๔๕ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว  ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

เจริญพร  ผูใ้หญ่เลิศ ปราสาน 

ดว้ย นายยงสยาม สนามพล  นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณ ภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๔๖ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

เจริญพร  ผูใ้หญ่ประสาน ปราสาน 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล  นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๔๗ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

เจริญพร  ผูใ้หญ่ประหลาด อคัรศรี 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร. ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘, ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔ โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๔๘ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

เจริญพร  มหาสอน ผวิสะอาด 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล  นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์เร่ือง  “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๔๙ 

 

 
ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
 

เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

 

เจริญพร  นายอ าเภอสุวรรณภูมิ  จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

 ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษา
วดัอาวุธวิกสิตาราม ได้รับอนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่
พ ร ะ โ ก น า  อ .สุ ว ร รณ ภู มิ  จ . ร้ อ ย เอ็ ด  : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่านนายอ าเภอ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้
นกัศึกษาคนดงักล่าวเขา้ท าการวิจยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บ
ขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 
 



 
 

 

 
๒๕๐ 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

กราบเรียน  ผอ.โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑  ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน   เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงกราบเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 
 



 
 

 

 
๒๕๑ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๐๗๔ 
                        

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวจิยั 

เจริญพร  ประธานสภาเทศบาล ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็   

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล  นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตว์ป่าบริเวณรอบ ๆ วดั
บ้านกู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด : NATURAL RESOURCE CONSERVATION OF 
COMMUNITY ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY OF FOREST AND 
WILDLIFE CONSERVATION AT WATKUPHRAKONA, SUWANNAPHUM DISTRICT, 
ROI-ET PROVINCE” มีความประสงคจ์ะเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว
ในระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดงันั้น บณัฑิตวิทยาลยัจึงเจริญพรมายงัท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาคน
ดงักล่าวเขา้ท าการวจิยัในพื้นท่ี และขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๕๒ 

 

 

ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๒๒๐ 
                        

๑๕  ตุลาคม   ๒๕๕๒ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

เจริญพร  คุณวนิยั  ทรัพยรุ่์งเรือง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสัมภาษณ์  จ  านวน  ๑  ฉบบั และองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศึกษาวดัอาวุธ  วิกสิตาราม ไดท้  าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณ
ภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  (NATURAL RESOURCE PRESERVATION OF COMMUNITY ACCORDING TO 

BUDDHISTIC APPROACH : A CASE STUDY OF FOREST AND WILD LIFE PRESERVATION 

AT WAT KOOPRAKONA, SUVANNAPOOM DISTRICT, ROI-ED PROVINCE)”   โดยผ่ านก าร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว บัดน้ีอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ดังนั้ น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายงัท่านในฐานะผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์ เพื่อปรับเขียนงานวทิยานิพนธ์ดงักล่าว 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๕๓ 

 

 
ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๒๒๐ 

                        
๑๕  ตุลาคม   ๒๕๕๒ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

เจริญพร  ดร.ด ารงค ์ ศรีพระราม 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสัมภาษณ์  จ  านวน  ๑  ฉบบั และองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศึกษาวดัอาวุธ  วิกสิตาราม ไดท้  าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณ
ภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  (NATURAL RESOURCE PRESERVATION OF COMMUNITY ACCORDING TO 

BUDDHISTIC APPROACH : A CASE STUDY OF FOREST AND WILD LIFE PRESERVATION 

AT WAT KOOPRAKONA, SUVANNAPOOM DISTRICT, ROI-ED PROVINCE)”   โดยผ่ านก าร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว บัดน้ีอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ดังนั้ น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายงัท่านในฐานะผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์ เพื่อปรับเขียนงานวทิยานิพนธ์ดงักล่าว 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๕๔ 

 

 
ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๒๒๐ 

                        
๑๕  ตุลาคม   ๒๕๕๒ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

เจริญพร  ดร.จงรัก  วชัรินทร์รัตน์ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสัมภาษณ์  จ  านวน  ๑  ฉบบั และองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศึกษาวดัอาวุธ  วิกสิตาราม ไดท้  าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณ
ภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  (NATURAL RESOURCE PRESERVATION OF COMMUNITY ACCORDING TO 

BUDDHISTIC APPROACH : A CASE STUDY OF FOREST AND WILD LIFE PRESERVATION 

AT WAT KOOPRAKONA, SUVANNAPOOM DISTRICT, ROI-ED PROVINCE)”   โดยผ่ านก าร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว บัดน้ีอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ดังนั้ น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายงัท่านในฐานะผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์ เพื่อปรับเขียนงานวทิยานิพนธ์ดงักล่าว 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๕๕ 

 

 
ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๒๒๐ 

                        
๑๕  ตุลาคม   ๒๕๕๒ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

เจริญพร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ  สุขวงศ ์

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสัมภาษณ์  จ  านวน  ๑  ฉบบั และองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศึกษาวดัอาวุธ  วิกสิตาราม ไดท้  าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณ
ภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  (NATURAL RESOURCE PRESERVATION OF COMMUNITY ACCORDING TO 

BUDDHISTIC APPROACH : A CASE STUDY OF FOREST AND WILD LIFE PRESERVATION 

AT WAT KOOPRAKONA, SUVANNAPOOM DISTRICT, ROI-ED PROVINCE)”   โดยผ่ านก าร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว บัดน้ีอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ดังนั้ น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายงัท่านในฐานะผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์ เพื่อปรับเขียนงานวทิยานิพนธ์ดงักล่าว 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๕๖ 

 

 
ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๒๒๐ 

                        
๑๕  ตุลาคม   ๒๕๕๒ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

เจริญพร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเวศ  อินทองปาน 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสัมภาษณ์  จ  านวน  ๑  ฉบบั และองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศึกษาวดัอาวุธ  วิกสิตาราม ไดท้  าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณ
ภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  (NATURAL RESOURCE PRESERVATION OF COMMUNITY ACCORDING TO 

BUDDHISTIC APPROACH : A CASE STUDY OF FOREST AND WILD LIFE PRESERVATION 

AT WAT KOOPRAKONA, SUVANNAPOOM DISTRICT, ROI-ED PROVINCE)”   โดยผ่ านก าร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว บัดน้ีอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ดังนั้ น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายงัท่านในฐานะผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์ เพื่อปรับเขียนงานวทิยานิพนธ์ดงักล่าว 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๕๗ 

 

 
ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๒๒๐ 

                        
๑๕  ตุลาคม   ๒๕๕๒ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

เจริญพร  ศาสตราจารย ์ดร.นิวติั   เรืองพานิช 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสัมภาษณ์  จ  านวน  ๑  ฉบบั และองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศึกษาวดัอาวุธ  วิกสิตาราม ไดท้  าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณ
ภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  (NATURAL RESOURCE PRESERVATION OF COMMUNITY ACCORDING TO 

BUDDHISTIC APPROACH : A CASE STUDY OF FOREST AND WILD LIFE PRESERVATION 

AT WAT KOOPRAKONA, SUVANNAPOOM DISTRICT, ROI-ED PROVINCE)”   โดยผ่ านก าร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว บัดน้ีอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ดังนั้ น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายงัท่านในฐานะผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์ เพื่อปรับเขียนงานวทิยานิพนธ์ดงักล่าว 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๕๘ 

 

 
ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๒๒๐ 

                        
๑๕  ตุลาคม   ๒๕๕๒ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

เจริญพร  รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ สินสวสัด์ิ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสัมภาษณ์  จ  านวน  ๑  ฉบบั และองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศึกษาวดัอาวุธ  วิกสิตาราม ไดท้  าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณ
ภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  (NATURAL RESOURCE PRESERVATION OF COMMUNITY ACCORDING TO 

BUDDHISTIC APPROACH : A CASE STUDY OF FOREST AND WILD LIFE PRESERVATION 

AT WAT KOOPRAKONA, SUVANNAPOOM DISTRICT, ROI-ED PROVINCE)”   โดยผ่ านก าร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว บัดน้ีอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ดังนั้ น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายงัท่านในฐานะผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์ เพื่อปรับเขียนงานวทิยานิพนธ์ดงักล่าว 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวิกสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๕๙ 

 

 
ท่ี  ศธ ๖๐๐๒ (๒) / ว ๒๒๐ 

                        
๑๕  ตุลาคม   ๒๕๕๒ 

 
เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

เจริญพร  ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  จนัทร์แกว้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสัมภาษณ์  จ  านวน  ๑  ฉบบั และองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

ดว้ย นายยงสยาม  สนามพล นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย์
การศึกษาวดัอาวุธ  วิกสิตาราม ไดท้  าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์าวดักู่พระโกนา อ.สุวรรณ
ภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  (NATURAL RESOURCE PRESERVATION OF COMMUNITY ACCORDING TO 

BUDDHISTIC APPROACH : A CASE STUDY OF FOREST AND WILD LIFE PRESERVATION 

AT WAT KOOPRAKONA, SUVANNAPOOM DISTRICT, ROI-ED PROVINCE)”   โดยผ่ านก าร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว บัดน้ีอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ดังนั้ น  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายงัท่านในฐานะผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้สัมภาษณ์ เพื่อปรับเขียนงานวทิยานิพนธ์ดงักล่าว 

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
        

ขอเจริญพร 
 

( พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์) 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวธุวกิสิตาราม อาคาร ญสส. ชั้น ๒  
โทร.  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๘,  ๐๒ ๔๒๔-๔๖๕๔  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๔๖๕๘ 



 
 

 

 
๒๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
สภาพป่าและฝูงลงิ บริเวณรอบ ๆ วดับ้านกู่พระโกนา อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวดัร้อยเอด็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
๒๖๑ 

 

 
 

 
 

ตน้ยางนา บริเวณรอบ ๆ วดับา้นกู่พระโกนา ซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของฝงูลิงแสม 
 
 
 
 

 
 

บรรยากาศ ผูใ้จบุญมาใหอ้าหารแก่ลิงแสม 
 
 



 
 

 

 
๒๖๒ 

 

 
 

 
 

ภาพนกัท่องเท่ียวผา่นมาแวะชมโบราณสถานและใหอ้าหารฝงูลิงแสม 
 
 
 
 

 
 

ปรางคก์ู่พระโกนา โบราณสถานในวดับา้นกู่พระโกนา 
 



 
 

 

 
๒๖๓ 

 

 
 

 
 

ซากปรักหกัพงัของโบราณสถาน สมยัศตวรรษท่ี ๑๖ 
 
 
 
 

 
 

ลิงแสมก าลงัรับอาหารจากนกัท่องเท่ียวผูมี้จิตเมตตากรุณา 
 



 
 

 

 
๒๖๔ 

 

 
 

 
 

แหล่งหาอาหารตามธรรมชาติ ในป่ารอบๆ วดับา้นกู่พระโกนา 
 
 
 
 

 
 

ทางลงไปแหล่งน ้าสาธารณประโยชน์ ใกล้ๆ  ศูนยป์ฏิบติัธรรมของวดั 
 
 



 
 

 

 
๒๖๕ 

 

 
 

 
 

ท่ีท  าการเกษตรของราษฎร ท่ีอยูชิ่ดชายป่ารอบๆ วดัฯ 
 
 
 
 

 
 

เส้นทางผา่นหนา้วดัไปทุ่งกุลาร้องไห้ 
 



 
 

 

 
๒๖๖ 

 

 
 

 
 

ปรางคก์ู่ท่ีไดบู้รณะซ่อมแซมใหม่จากกรมศิลปากร 
 
 
 
 

 
 

ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยเขาพนมรุ้ง 
 



  
๒๖๗ 

ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ-นามสกุล  :  นายยงสยาม  สนามพล 
วนั เดือน ปีเกดิ  :  วนัท่ี ๗ เมษายน ๒๔๙๖  
ภูมิล าเนา :  บา้นสูงยาง อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ปัจจุบนัแยกเป็นอ าเภอ 

    เมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอด็ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  :  อยูบ่า้นเลขท่ี ๒๒๒/๒๒ หมู่บา้นบวับาน ซอยวภิาวดี ๖๐ ถนนวภิาวดี 

    รังสิต ต าบลตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐ 
ประวตัิการศึกษา 
               พ.ศ. ๒๕๐๙     :  สอบไดน้กัธรรมศึกษาชั้นตรี จากส านกัเรียนวดักลาง ต าบลสระคู  

   อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
พ.ศ. ๒๕๑๐      :  สอบไดน้กัธรรมศึกษาชั้นโท จากส านกัเรียนวดักลาง ต าบลสระคู  

   อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็  
พ.ศ. ๒๕๑๓     :  ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียน ช. ประดิษฐว์ทิยา  

 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
             พ.ศ. ๒๕๑๖      : ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ แผนกวจิิตร   ศิลป์  

( ม.ศ.๖ ) จากโรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา  ศรียา่น  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๑๖     :  สอบไดชุ้ดวชิาชีพครูสอนวาดเขียนโท (วท.) จากกรมอาชีวศึกษา  

 กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๑๗    :  สอบไดชุ้ดวชิาชีพครูวาดเขียนเอก (วอ.) จากกรมอาชีวศึกษา  

 กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๑๘     :  ส าเร็จหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีโสตทศันูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ รุ่นท่ี  

๖ จากโรงเรียนการประชาสัมพนัธ์ กรมประชาสัมพนัธ์ กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๒๖     :  ส าเร็จหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาจิตรกรรมสากล  

จากวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา วทิยาเขตเพาะช่าง  
พ.ศ. ๒๕๒๗    :  ส าเร็จหลกัสูตรประโยคครูมธัยมศิลปหตัถกรรม จากวทิยาลยั 

                                         เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา วทิยาเขตเพาะช่าง 
พ.ศ. ๒๕๒๙     :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรการผลิตวดิีโอเทปเพื่อการเรียนการสอน จาก 

                                          ส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 



  
๒๖๘ 

พ.ศ.๒๕๓๐      :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรเคล็ดลบัการประชาสัมพนัธ์ จาก 
  คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๓๐ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ฝ่ายปฏิบติัการ รุ่นท่ี  
    ๑ จากคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๓๐ :  ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.)  
      สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 

    (ศิลปหตัถกรรม) จากวทิยาลยัครูจนัทรเกษม กรุงเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรการฝึกเขียนข่าว จากคณะกรรมการ 
        ประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๓๓ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรวชิาชีพหนงัสือพิมพ ์จากสมาคมหนงัสือพิมพ์ 

    แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรเทคนิคเคร่ืองเสียงในงานโสตทศันศึกษา จาก 

    มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 
พ.ศ. ๒๕๓๕ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีรายการวทิยกุระจายเสียง  

    กรมประชาสัมพนัธ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรฝึกผลิตสไลดป์ระกอบเสียงแบบ ๒ เคร่ือง 

    ฉายจากมหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 
พ.ศ. ๒๕๓๗ :  ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขา 

       นโยบายและ การวางแผนสังคม จากสถาบนัเทคโนโลยสีังคมเกริก 
    (มหาวทิยาลยัเกริกปัจจุบนั) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรโครงการสร้างผลงานสู่ต าแหน่งวชิาการ  
    จากสภาวจิยัแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรการพฒันาประสิทธิภาพคนท างาน จากศูนย ์
    การศึกษาต่อเน่ือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๔๑ :  ส าเร็จหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข   
    สาขาเภสัชกรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรเสริมสร้างและพฒันาบุคลากรสู่ต าแหน่ง 
    ช านาญการ โดยกองการเจา้หนา้ท่ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย สาขาเวชกรรม จาก 
    สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 



  
๒๖๙ 

 
พ.ศ. ๒๕๔๓ :  สอบไดใ้บประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม จากคณะกรรมการ 

    ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กองประกอบโรคศิลป์  
    กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๖ :  ส าเร็จการอบรมหลกัสูตรการเป็นครูผูรั้บมอบตวัศิษยส์าขาการแพทย ์
    แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๕๑ :  สอบไดน้กัธรรมศึกษาชั้นเอก จากส านกัเรียนวดัอาวธุวกิสิตาราม  
    บางพลดั กรุงเทพมหานคร 

ประวตัิการท างาน 
พ.ศ. ๒๕๑๗-ปัจจุบัน  :  รับราชการท่ีคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จากต าแหน่งช่างศิลป์จตัวา ถึงต าแหน่งนกัวชิาการ 
โสตทศันศึกษา ระดบั ๘ (ช านาญการ) 
ส านกังานเลขานุการคณะวนศาสตร์ 

การบริหาร 
พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน :  ผูช่้วยเลขานุการคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๔๖  :  อนุกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗ :  ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายรับเร่ืองราวปัญหา  

    สภาขา้ราชการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๐ :  กรรมการบริหารสภาขา้ราชการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

งานบริการทางวชิาการต่อสาธารณชน 
 พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐ :  อาจารยพ์ิเศษ คณะนิเทศศาสตร์และศิลปศาสตร์  

    มหาวทิยาลยัเกริก  
พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐ :  จดัรายการวทิย ุมก. คล่ืน ๑๑๐๗ AM.STERIO.  

    (๑๘.๒๐-๑๘.๓๐ น.) ทุกวนัเสาร์  
พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐ :  บทความวชิาการทางวทิยกุระจายเสียง และรายการธรรมะ   

    เพื่อประชาชน คล่ืน๑๑๐๗ AM.STERIO (๑๘.๒๐-๑๘.๓๐ น.)    
    ทุกวนัเสาร์  
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