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ส ำรวจสภำพแวดล้อมเชงินิเวศวทิยำ 
ในคัมภรีพ์ระพุทธศำสนำ 

 
       พระเทพวชัรบณัฑิต,  ศ.ดร. 
       อธิการบดี   มจร 
 

ความน า: 
พระพุทธศาสนากบัการสะท้อนคุณค่าสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวทิยา 
 

 พระพทุธศาสนามีความสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยามาตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนัเริม่ตัง้แต่การถือก าเนิดของศาสดาผูก่้อตัง้ นั่นคือ เจา้ชายสิทธตัถะทรงมีพระ
ประสตูิกาลใตต้น้สาละดอกบานสะพรั่ง ณ สวนลมุพนีิวนั  ต่อมาวนัหนึ่ง พระเจา้สทุโธทนะผู้
เป็นพระราชบิดาพรอ้มดว้ยราชบรพิารเสด็จไปประกอบพธีิจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ทรงพา
พระราชโอรสไปดว้ย ใหพ้ระราชโอรสประทบันั่ง ณ ใตต้น้หวา้  พระราชโอรสทรงนั่งสมาธิ
ก าหนดลมหายใจเขา้ออก บรรลปุฐมฌาน เจา้ชายสิทธตัถะเสด็จจากพระราชวงัไปทรงถือเพศ
เป็นนกับวชท่ีรมิฝ่ังแม่น า้อโนมานที เสด็จจารกิไปศกึษา ณ ส านกัของอาฬารดาบสกบัอทุทก
ดาบส ซึง่ตัง้อยู่ในท่ามกลางป่าเขาล าเนาไพร ต่อจากนัน้ เสด็จไปทรงปฏิบตัิธรรมบ าเพญ็เพียร 
ณ อรุุเวลาเสนานิคม รมิฝ่ังแม่น า้เนรญัชรา เม่ือตรสัรูแ้ลว้ เสด็จไปแสดงธรรมโปรดปัญจวคัคีย ์
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เสด็จจารกิแสดงธรรมโปรดสตัวโ์ลกเป็นเวลา ๔๕ พรรษาแลว้เสด็จ
ดบัขนัธปรนิิพพาน ณ ภายใตต้น้สาละคู่ ในป่าไมส้าละอนัเป็นอทุยานของพวกมลัลกษัตรยิ ์

 การท่ีพระพทุธศาสนามีความสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาอย่างนี ้ คงไม่ใช่
เรื่องบงัเอิญและไม่ใช่เรื่องท่ีไม่มีนยัส าคญัเสียทีเดียว แต่เป็นเรื่องท่ีเกิดขึน้โดยความจงใจและมี
นยัส าคญั  สถานท่ีท่ีสมบรูณด์ว้ยสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติโดยเฉพาะตน้ไมใ้บหญา้ แม่น า้
ล  าธาร เสียงวิหคนกกาจั๊กจั่นเรไร ดอกไมน้านาพรรณ ถือเป็นปฏิรูปเทศ(ถ่ินท่ีเหมาะสม) เพราะ
มีอากาศบรสิทุธ์ิ ช่วยดดูซบัสิ่งมีพษิออกจากรา่งกายมนษุย ์ เม่ือเกิดการสมัผสัทางตา ห ู จมกู 
ลิน้ กาย ย่อมมีส่วนเกือ้กลูใหเ้กิดความสบายใจ เกิดความรม่เย็นในจิตใจ ขอ้นีเ้ป็นเรื่องท่ีพสิจูน์
ไดท้างวิทยาศาสตร ์  พระพทุธองคก่์อนท่ีจะไดม้าตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงบ าเพญ็
บารมี(ท าความดี)มาถึง ๕๔๗ ชาติ นบัตัง้แต่ตอนท่ีเกิดเป็นมาณพช่ือสเุมธมาจนถึงทรงถือ
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ก าเนิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ใชเ้วลาไป ๔ อสงไขยแสนกลัป์ ย่อมทรงรูดี้ว่า สถานท่ีเช่นใด
เหมาะแก่การท่ีจะไปเก่ียวขอ้งสมัพนัธด์ว้ย สถานท่ีเช่นใดเหมาะแก่การท่ีจะบ าเพญ็ธรรมท า
ความดีเพ่ือความงอกงามดา้นจิตใจ  เหตกุารณส์ าคญัเก่ียวกับพระพทุธองคจ์งึเกิดขึน้เฉพาะใน
สถานท่ีท่ีมีความสมบรูณด์ว้ยสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาดงักล่าวมา 
 ความส าคญัของสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาท่ีเห็นเป็นรูปธรรม ซึง่ปรากฏในคมัภีร ์
พระไตรปิฎก พอยกตวัอย่างใหเ้ห็นไดห้ลายกรณีสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาบางกรณี

เป็นแหล่งของทรัพย์สินและสัตว์อันทรงคุณค่าเช่นเรื่องท่ีรุกขเทวดาโพธิสตัวถ์ามพราหมณ์
ผูก้วาดโคนตน้ไมเ้ป็นประจ าว่า “พราหมณ ์ ทา่นก็รูอ้ยู่วา่ ไมใ้บตน้นีไ้ม่มจิีตใจ ไม่ไดย้นิเสยีง 
และไม่มคีวามรูส้กึ เพราะเหตไุร ทา่นจึงไม่ลมื เพยีรพยายามถามอยู่เป็นนติยถ์งึการนอนเป็น
สขุ”   
 พราหมณต์อบว่า “ตน้ไมใ้หญ่ปรากฏไดใ้นทีไ่กล ตัง้อยู่ในภูมปิระเทศทีร่าบเรยีบ เป็นที่
สถติของเทพยดา เพราะเหตนุัน้ ขา้พเจา้จึงนอบนอ้มไมใ้บตน้นี ้ และเทพยดาผูส้ถติอยู่ในไมใ้บ
ตน้นี ้ เพราะเหตแุหง่ทรพัย”์และก็เป็นเช่นนัน้จรงิ เพราะรุกขเทวดาโพธิสตัวก์ล่าวตอบตอนหนึ่ง
ว่า “ไมเ้ลยีบตน้ใดขึน้อยู่เบือ้งหนา้ตน้มะพลบั เขาลอ้มรัว้ไวแ้ลว้ เป็นทีบู่ชากนัมาก่อน เป็น
ตน้ไมใ้หญ่ ขมุทรพัยฝ์ังไวท้ีโ่คนตน้ไมเ้ลยีบนัน้ ไม่มเีจา้ของมอียู่ ทา่นจงไปขดุเอาขมุทรพัยน์ัน้
เถดิ”1ตวัอย่างนีแ้มจ้ะมีลกัษณะเป็นเทพนิยายซึง่ขาดหลกัฐานเชิงประจกัษ์รองรบัก็จรงิ แต่ก็
เป็นเรื่องท่ีเป็นไปได ้ 
 อีกเรื่องหนึ่ง นายพรานช่ือโสนตุตระประสงคจ์ะรูว้า่ พญาชา้งเผือกอาศยัอยู่ท่ีไหน จะ
พบไดอ้ย่างไร  พระราชเทวีตรสับอกว่า “ณ สถานทีท่ีพ่ญาชา้งอาศยัอยู่นั่นและ มสีระโบกขรณี
อยู่ไม่ไกล นา่รืน่รมย ์มีท่าน า้สวยงาม ทัง้มนี า้มาก มดีอกปทมุบานสะพรั่ง มหีมู่ภมรคลกุเคลา้
เกสรอยู่เป็นอาจิณ พญาชา้งนัน้ลงอาบน า้ในสระโบกขรณนีีแ้หละ”   นายพรานโสนตุตระไดฟั้ง
พระเสวนียด์งันัน้ก็รบีไปยงัเทือกเขาใหญ่ทัง้ ๗ ขึน้สู่ยอดเขาช่ือสวุรรณปัสสคีร ี มองลงไปเห็น
พญาชา้งเผือประมาณ ๘,๐๐๐ เชือกมีงางอนงาม ณ ท่ีไม่ไกลกนันกั มีสระโบกขรณี น่ารื่นรมย ์
มีท่าน า้สวยงาม ทัง้มีน า้มาก มีดอกปทมุบานสะพรั่ง มีหมู่ภมรคลกุเคลา้เกสรอยู่เป็นอาจิณ ซึง่
เป็นสถานท่ีท่ีพญาชา้งนัน้ลงอาบน า้2 

                                                 

 
1ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๒๕-๒๘/๑๖๑-๑๖๒. 

 
2ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๑๑๐-๑๑๒, ๑๑๖-๑๑๗/๕๕๖-๕๕๘. 
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 สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาบางกรณีเป็นแหล่งของยารักษาโรค เช่น สมยัหนึ่ง 
ขณะท่ีพระพทุธเจา้ประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั เมืองสาวตัถี ภิกษุจ านวนมากเป็นไขไ้ม่สบาย 
ตอ้งการรากไมท่ี้เป็นยา   พระพทุธองคร์บัสั่งว่า “ภกิษุทัง้หลาย เราอนญุาตรากไมท้ีเ่ป็นยา คอื 
ขมิน้ ขงิสด วา่นน า้ วา่นเปราะ อตุพติ ข่า แฝก แหว้หมู หรอืรากไมท้ีเ่ป็นยาชนดิอืน่มอียู่ ซ่ึง
ไม่ใช่ของเคีย้วของฉนั รบัประเคนแลว้เกบ็ไวไ้ดจ้นตลอดชพี เมือ่มเีหตจุ าเป็น ภกิษุจึงฉนัได ้
เมือ่ไม่มเีหตจุ าเป็น ภกิษุฉนั ตอ้งอาบตัทิกุกฎ”  นอกจากนี ้พระพทุธองคย์งัทรงอนญุาตยาจาก
ธรรมชาติอีกหลายชนิด เช่น น า้ฝาดมีน า้ฝาดสะเดาเป็นตน้ ใบไ้มมี้ใบสะเดาเป็นตน้ ผลไมมี้
สมอไทยเป็นตน้3 

 สมยัหนึ่ง ชีวกโกมารภจัเดินทางไปเรยีนวิชาแพทยท่ี์ตกักสิลา เรยีนอยู่ ๗ ปี ทรงจ า
เนือ้หาวิชาต่างๆ ไดท้ัง้หมด แต่เรยีนไม่จบสกัที จึงเขา้ไปหาอาจารย ์ถามว่า “ทา่นอาจารย์ ผม
เรยีนศลิปวทิยาไดม้าก เรยีนไดเ้รว็ ทีเ่รยีนไวก้ไ็ม่ลมืเลอืน และเรยีนมาถงึ ๗ ปีแลว้กย็งัไม่จบ
ศลิปวทิยานี ้ เมือ่ไรจึงจะจบศลิปวทิยานีส้กัทเีล่าขอรบั”  อาจารยต์อบว่า “พอ่ชีวก ถา้เช่นนัน้ 
เธอจงถือเสียมแลว้เท่ียวไปรอบๆ กรุงตกักสิลาในระยะ ๑ โยชน ์ พบสิ่งท่ีไม่ใช่ตวัยาก็จงน ามา
ดว้ย”  
 ชีวกโกมารภจัรบัค าของอาจารยแ์ลว้ถือเสียมเดินไปรอบๆ กรุงตกักสิลาในระยะ ๑ โยชน ์
ไม่พบเห็นสิ่งใดท่ีไม่เป็นตวัยาสกัอย่างเดียว จงึกลบัมาหาอาจารย ์ กราบเรียนว่า “ท่านอาจารย ์
ผมเดินไปรอบๆ กรุงตกักสิลาในระยะ ๑ โยชนแ์ลว้ ไม่พบเห็นสิ่งใดท่ีไม่เป็นตวัยาสกัอย่างหนึ่ง” 
อาจารยจ์งึบอกว่า “พอ่ชีวก เธอเรยีนจบแลว้ ความรูเ้ท่านีพ้อครองชีพได”้4 

 ขอ้ความเหล่านีแ้สดงใหเ้รารูเ้ห็นอะไร ?  สิ่งท่ีเรารูเ้ห็นก็คือ สภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติทัง้หลายนัน้ เป็นแหล่งของยารกัษาโรคนานาชนิด ซึง่ถือเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าต่อ
มนษุยชาติมหาศาล เม่ือส ารวจดโูดยละเอียดแลว้จะพบว่า ตน้ไมใ้บหญา้ เถาวลัย ์ พืชพนัธุ์
นานาชนิด หรอืเห็ดท่ีงอกจากดิน ทัง้หมดมีคณุสมบตัิเป็นยารกัษาโรคได ้

สภาพแวดล้อมของสถานที่ทั่วไป 
 

 ขอ้มลูซึง่แสดงสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาท่ีปรากฏในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนา มีใหเ้ห็น
ในหลายคมัภีรแ์ละมีเป็นจ านวนมาก ตอนหนึ่งท่ีเห็นไดช้ดัคือ ขอ้ความพรรณนาสภาพแวดลอ้ม

                                                 

 
3วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๓/๔๖-๔๗. 

 
4วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๒๙/๑๘๑-๑๘๒. 
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อาศรมของพระเวสสนัดร ณ เชิงเขาคนัธมาทนมี์ความสมบรูณด์ว้ยทรพัยากรธรรมชาติ
หลากหลายชนิด ทัง้สิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท าใหบ้รรยากาศรม่รื่นเอือ้เฟ้ือเกือ้กลูแก่จิตใจ ซึง่
ยากจะหาสถานท่ีแห่งใดในโลกมีความสมบรูณเ์ทียบเท่า สภาพแวดลอ้มเท่าท่ีปรากฏในเรื่องนี ้
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงันี ้5 
 

(๑) ต้นไม้ผล 
 ในบรเิวณอาศรมสถานนัน้ มีไมม้ะม่วง มะขวิด ขนนุ ไมร้งั ชมพู่ สมอพเิภก สมอไทย 
มะขามปอ้ม โพธิ และพทุรา ทัง้มะพลบัทอง ไทร มะขวิด มะซางหวาน และมะเด่ือ มีผลสกุแดง
ปลั่งอยู่ในท่ีต  ่า หมู่ไมท่ี้มองเห็น ณ เชิงเขาปาเรวตะ ผลองุ่น ผลจนัทนมี์รสหวานเหมือนน า้ผึง้ 
รวงผึง้ท่ีปราศจากตวัผึง้ คนเอือ้มมือน ามาบรโิภคไดเ้องในอาศรมนัน้ ตน้มะม่วงบางตน้ก็มีผลิ
ดอกออกช่อแยม้บาน บางตน้ก็มีดอกและใบรว่งหล่น ผลิผลดาษดื่น บางผลดิบ บางผลสกุ ผล
มะม่วงทัง้ดิบและสกุมีสีคลา้ยหลงักบ 
 

(๒) ต้นไม้ดอก 

 ในบรเิวณอาศรมนัน้มีหมู่ไมน้านาพนัธุ ์ คือ ไมโ้มกมนั โกศสะคา้น แคฝอย บนุนาค 
บนุนาคเขา และไมซ้กึ มีดอกบานสะพรั่ง อนึ่ง ในบรเิวณอาศรมนัน้ มีตน้ราชพฤกษ ์ มะเกลือ 
กฤษณา รกัด า ไทรใหญ่ หงอนไก่ และประดู่เป็นอนัมาก มีดอกบานสะพรั่ง ในบรเิวณอาศรม
นัน้ มีไมโ้มกหลวง ไมส้น ไมก้ระทุ่ม ไมช้่อ ไมต้ะแบก ไมสี้เสียด และไมร้งั ลว้นมีดอกบาน
สะพรั่ง เป็นพุ่มเหมือนลอมฟาง 

 ตน้ซกึ ตน้แคขาว บวับกส่งกลิ่นฟุง้ไป ตน้คนทีสอ ตน้คนที ตน้คนทีเขมา และตน้ประดู ่
ขึน้อยู่ใกลส้ระมจุลินทน์ัน้ มีดอกบานสะพรั่ง ตน้มะค าไก่ ไมม้ะซาง ตน้แกว้ ตน้มะรุม การะเกด 
กรรณิการ ์ และชบา ผลิดอกบานสะพรั่ง ตน้รกฟ้า ตน้อินทนิล ตน้กระทอ้น และตน้ทองกวาว 
ต่างก็ผลิดอกออกช่อและยอดแดงระเรื่อ ไมม้ะรื่น ตีนเป็ด กลว้น ตน้ค าฝอย นมแมว คนทา 
ประดู่ลาย และสลอด ผลดิอกบานสะพรั่ง ตน้มะไฟ ตน้งิว้ ชา้งนา้ว พดุขาว กฤษณา โกศเขมา 
และโกศสอ ผลิดอกบานสะพรั่ง 
 กลิ่นดอกราชพฤกษน์ัน้หอมอบอวลอยู่ไดก้ึ่งเดือน ไม่ระเหยหาย ดอกอญัชนัเขียว 
อญัชนัขาว และกุ่มแดง มีดอกบานสะพรั่ง ป่านัน้ดารดาษไปดว้ยอบเชยและแมงลกั 
 

                                                 

 
5สรุปสาระส าคญัจาก ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑๙๗๖-๒๐๘๖/๔๙๒-๕๐๗. 
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(๓) สระโบกขรณี พชืน ำ้และสัตวน์ ำ้ 

 ในท่ีไม่ไกลจากอาศรมนัน้ มีสระโบกขรณี ณ ภมูิภาคอนัน่ารื่นรมย ์ดารดาษไปดว้ยดอก
ปทมุและดอกอบุล เหมือนสระโบขรณีท่ีอยู่ในอทุยานนนัทวนัของเหล่าเทวดา ในสระโบกขรณี
นัน้ มีอบุลอยู่ ๓ เหล่าคือ อบุลเขียว อบุลขาว และอบุลแดง งามตระการตามากมายมีน า้ใส
สะอาดมองเห็นฝงูปลา เต่า และปเูป็นจ านวนมากท่ีก าลงัว่ายไปมาเป็นกลุ่ม อนึ่ง ในสระ
โบกขรณีนัน้ มีปลาแหวกว่ายอยู่ในน า้มากชนิด คือ ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาดกุ จระเข ้ปลา
มงักร ปลากา 
 

 (๔)สัตวปี์ก 

 อนึ่ง ท่ีใกลอ้าศรมนี ้มีฝงูนกจ านวนมากท่ีมีสีต่างๆ กนั ต่างก็บนัเทิงใจอยู่กบัคู่ของตน กู่
รอ้งประชนัเสียงกนัและกนั ยงัมีฝงูนกอีก ๔ ฝงูอาศยัอยู่ใกลส้ระโบกขรณี คือ ฝงูนกนนัทิกา ฝงู
นกชีวปตุตา ฝงูนกปตุตาปิยาจโน ฝงูนกปิยปตุตาปิยานนัทา เสียงนกนานาชนิด ท่ีจบัอยู่บนก่ิง
ไมด้จุดงัเสียงทิพยสงัคีต คือ นกโพระดก นกดเุหว่า ส่งเสียงขนัคกูู่รอ้ง บินขวกัไขว่ไปมาจากตน้
หนึ่งไปยงัอีกตน้หนึ่ง อนึ่งในป่านัน้ มีนกกะปดู ไก่ป่า นกหัสดีลิงค ์ร  ่ารอ้งคขูนัหากนัและกนั นก
ยางโทน นกยางกรอก นกโพระดก นกตอ้ยตีวิด นกกระเรยีน เหย่ียวด า เหย่ียวแดง นกชอ้นหอย 
นกพรกิ นกคบัแค นกแขวก นกกด นกกระเต็นใหญ่ นกคุ่ม นกกระทา นกกระทงุ นกกระจอก 
นกกระจาบ นกกระเต็นนอ้ย นกกางเขน นกการเวก นกแอ่นลม นกเงือก นกออก สระมจุลินท์
เกล่ือนกล่นไปดว้ยฝงูนกนานาชนิด กู่รอ้งขานขนัดว้ยเสียงต่างๆ กนั 
 

 (๕)สัตวส์ี่เทำ้ 
  อนึ่ง ในป่านัน้ มีสตัวห์ลากหลายชนิด คือ ราชสีห ์ เสือโครง่ ยกัษิณีหนา้ดจุฬา ชา้งพงั 
ชา้งพลาย เนือ้ทราย เนือ้ฟาน ละมั่ง และอีเห็น สนุขัจิง้จอก หมาใน บ่าง กระรอก จามร ีชะนี 
ลิงลม ค่าง ลิง ลิงจุ่น  ณ ท่ีใกลส้ระโบกขรณีนัน้ มีกวาง กระทิง หมี ววัป่า แรด หม ูพงัพอน และ
งเูห่าเป็นจ านวนมาก  
 

สภาพแวดล้อมของอาราม(วดั) 
 

 ถามว่า “สภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาซึง่ควรเป็นท่ีตัง้ของวดัเป็นอย่างไร ?” ครัง้หนึ่ง 
พระเจา้พมิพสิารพระราชาแห่งแควน้มคธ ทรงสดบัพระธรรมเทศนาอนปุพุพีกถาและอรยิสจั ๔ 
ทรงบรรลโุสดาบนั กราบทลูนิมนตพ์ระพทุธเจา้พรอ้มดว้ยภิกษุสงฆใ์หไ้ปฉนัภตัตาหารท่ีพระ
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ราชนิเวศน ์ เม่ือพระพทุธเจา้และภิกษุสงฆฉ์นัภตัตาหารเสรจ็แลว้ พระเจา้พมิพสิารทรงด ารวิ่า 
“พระพทุธเจา้ควรประทบัทีไ่หนหนอ ทีแ่หง่ใดอยู่ไม่ใกลแ้ละไม่ไกลจากหมู่บา้นนกั การ
คมนาคมสะดวก ผูป้ระสงคพ์งึเขา้เฝา้ได ้ กลางวนัไม่พลกุพล่าน กลางคนืสงดั เสยีงไม่อกึทกึ 
เวน้จากคนสญัจรไปมา เป็นทีก่ระท ากรรมลบัของหมู่มนษุย ์ ควรแก่การหลกีเรน้ อย่ากระนัน้
เลย เราพงึถวายอทุยานเวฬวุนัแด่ภกิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้เป็นประมขุ” 
 เม่ือทรงด ารอิย่างนีแ้ลว้ พระเจา้พมิพสิารก็ไดน้อ้มถวายอทุยานเวฬวุนัแด่พระพทุธเจา้ 
เพ่ือท าเป็นวดั  ค  าว่า “เวฬวุนั” แปลว่า สวนไผ่ อทุยานนีต้ัง้อยู่ใกลเ้ชิงเขาเวภาระ ซึง่เป็นหนึ่งใน
ภเูขาส าคญั ๕ ลกู ประกอบดว้ย(๑)คิชฌกฏู (๒)การกฏู (๓)เวปลุละ (๔)เวภาระ และ(๕)อิสิคิล ิ
ท่ีส  าคญัคืออทุยานเวฬวุนัอยู่บนรมิฝ่ังแม่น า้สรสัวดี 
 เวฬวุนัเป็นวดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนา เดิมเป็นพระราชอทุยาน6ของพระเจา้พมิพสิาร 
จงึอดุมสมบรูณด์ว้ยสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ มีความงดงามน่ารื่นรมยอ์ย่างยิ่ง เม่ือยก
ฐานะเป็นวดัแลว้ พระเจา้พมิพสิารทรงภมูิใจมาก ทรงถือว่าดินแดนอนัรุง่เรอืงไปดว้ยรศัมีแห่ง
ธรรมนีจ้ะเป็นแหล่งพกัใจของชาวพทุธทั่วไป ในขณะท่ีพระนางเขมาอคัรมเหสีของพระองค ์ ไม่
เคยเสด็จไปวดัเวฬวุนัเลยและไม่ประสงคจ์ะเสด็จไป วนัหนึ่ง พระเจา้พิมพสิารประสงคจ์ะให้
พระนางเขมาเสด็จไปเวฬวุนั จงึรบัสั่งใหก้วี(นกักลอน)แต่งบทประพนัธส์รรเสรญิเวฬวุนั ดงันี ้

ผูใ้ดมิไดเ้ห็นมหาเวฬวุนัอนัน่ารื่นรมย ์ เป็นสถานท่ีประทบัของพระสคุตและเหล่า
อรยิสาวก ผูน้ัน้ช่ือว่าไม่ไดเ้ห็นสวนนนัทวนั(ของทา้วอมรนิทรสกักเทวราช) ส่วน
ผูใ้ดไดเ้ห็นมหาเวฬวุนั ซึง่ถือเป็นสวนนนัทวนัท่ีน่าเพลิดเพลินของมนษุย ์ผูน้ัน้ช่ือ
ว่าไดเ้ห็นสวนนนัทวนัของทา้วอมรนิทรสกักเทวราช พวกทวยเทพพากนัทิง้
สวนนนัทวนัมายงัโลกมนษุย ์ เพ่ือช่ืนชมมหาเวฬวุนัอนัน่ารื่นรมย ์ เพลินชมกนั
อย่างไม่รูเ้บ่ือ มหาเวฬวุนัเกิดขึน้ดว้ยบญุของพระราชา งามสง่าดว้ยพทุธานุ
ภาพของพระศาสดา ใครเล่าจกัพรรณนาความงามนัน้ใหค้รบถว้นได ้

                                                 

 
6ค าวา่ “อทุยาน” เป็นภาษาสนัสกฤต ภาษาบาลีวา่ “อยฺุยาน” แปลวา่ สถานท่ีซึ่งคนทัง้หลายแหงน

ชม(ดอกไมแ้ละผลไมเ้ป็นตน้)เดนิไป หมายถึง สวนหลวงท่ีเป็นสาธารณะ สวนสาธารณะท่ีทางการ
บา้นเมืองจดัดแูลใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหย่อนใจของประชาชน มีการจดัแตง่โดยปลกูตน้ไมใ้หญ่เล็ก ไมด้อกไม้
ประดบั 
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 อีกกรณีหนึ่ง เป็นเรื่องการสรา้งวดัเชตวนัในสมยัพทุธกาลเช่นกนั เดิมทีสถานท่ีตัง้ของ
วดัเชตวนันีเ้ป็นอทุยานของเจา้เชต ต่อมาอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดซ้ือ้มาเพ่ือด าเนินการสรา้งวดั
ถวายพระพทุธเจา้เพ่ือเป็นท่ีพกัจ าพรรษาของภิกษุสงฆ ์  ในการด าเนินการก่อสรา้งนัน้ ไดมี้การ
วางแปลนอย่างดี เพ่ือท าใหเ้ป็นท่ีรื่นรมย(์เป็นอาราม)ทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจส าหรบัภิกษุ
สงฆแ์ละประชาชนทั่วไป มีการสรา้งวิหารไวห้ลายหลงั สรา้งท่ีหย่อนใจ ซุม้ประต ู ศาลาหอฉนั 
สถานท่ีจงกรม บ่อน า้ ศาลากลางน า้  สระโบกขรณี มณฑปเป็นตน้7 มีขอ้ความพรรณนา
สภาพแวดลอ้มของวดัเชตะวนัไวต้อนหนึ่งว่า 

อนาถบิณฑิกเศรษฐีนัน้ใหส้รา้งวิหารอนัเป็นท่ีรื่นรมยใ์จ ในภมูิภาคอนัน่ารื่นรมย ์
ดว้ยการบรจิาคเงิน ๑๘ โกฏิ(๑๘๐ ลา้น) ใหส้รา้งพระคนัธกฎีุ8เพ่ือพระทศพล
ตรงกลาง ศาลารายและปะร  าเป็นตน้ สรา้งสระโบกขรณี(สระบวั) ท่ีจรงกรม ท่ี
พกักลางคืนและท่ีพกักลางวนั ในอาวาสอนัเป็นท่ีอยู่แห่งหนึ่ง โดยแยกเป็นส่วน
หนึ่งส  าหรบัพระมหาเถระ ๘๐ รูป รายลอ้มพระคนัธกฎีุของพระพทุธเจา้ 

 ในวดัพระเชตะวนันัน้ นอกจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอนัน่ารื่นรมยอ่ื์นๆ แลว้ ยงั
มีสถานท่ีซึง่ถือว่าเป็นแหล่งจรรโลงใจใหเ้กิดศรทัธาและก่อใหเ้กิดทศันานตุตรยิะเม่ือไดม้องด ู
เรยีกว่า “มหาเคหะ(แปลว่า เรอืนใหญ่) ๔ หลงั คือ (๑)กเรรกิฎีุ (๒)โกสมัพกฎีุ (๓)คนัธกฎีุ (๔)
สลฬาคาร  ในมหาเคหะ ๔ หลงั พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงสรา้งสลฬาคาร ส่วนอีก ๓ หลงั

นอกนัน้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผูส้รา้ง9 กรณีของวดัเวฬวุนัและวดัเชตวนัเป็นตวัอย่างท่ีแสดง

ใหเ้ห็นว่าสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาของวดัเป็นอย่างไร และเป็นหลกัฐานยืนยนัถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างพระพทุธศาสนากบัสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาไดเ้ป็นอย่างดี 

 วดัในพระพทุธศาสนา ตัง้แต่สมยัพทุธกาลมาจนถึงปัจจบุนั นิยมใชค้  าว่า “อาราม” 
ต่อทา้ยช่ือวดั เช่น เวฬวุนาราม(เวฬวุน+อาราม) เชตวนาราม(เชตวน+อาราม) โฆสิตาราม(โฆ

                                                 

 
7วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๓๐๗/๑๑๗-๑๑๙. 

 
8ค าวา่ “คนัธกฎีุ” แปลวา่ กระทอ่มท่ีอบอวลดว้ยกลิ่นหอม หมายถึงท่ีพกัของนกับวช ในท่ีนี ้

หมายถึงกฎิุท่ีพกัของพระพทุธเจา้ บางทีเรียกว่า “มหาคนัธกฎีุ”  เพราะมีความส าคญัเป็นพิเศษ มีความ
อลงัการ 

 
9พระพรหมคณุาภรณ(์ป.อ.ปยตฺุโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน ์ ฉบับประมวลศัพท(์ช  าระ-

เพิ่มเตมิ ชว่งท่ี ๑), (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑), หนา้ ๔๐-๔๘. 



 
 

8 

สิต+อาราม) นิโครธาราม(นิโครธ+อาราม) วดัเบญจมบพติรดสุิตวนาราม(วดัเบญจมบพติรดสุิต
วน+อาราม) 
 ค าว่า “อาราม” แปลว่า สวนเป็นท่ีรื่นรมย ์ปัจจบุนัหมายถึง “วดั”  เหตท่ีุท่านนิยมใชค้  า
ว่า “อาราม” ต่อทา้ยช่ือวดัก็เพราะว่า ในครัง้อดีตนบัแต่สมยัพทุธกาลเป็นตน้มา สถานท่ีตัง้ของ
วดัส่วนมาก เดิมเคยเป็นอทุยานของเศรษฐีคหบดีบา้ง เป็นพระราชอทุยานของพระราชามหา
กษัตรยิบ์า้ง ต่อมาไดร้บัการยกฐานะขึน้เป็นวดั  ธรรมดาว่าอทุยานทัง้หลายย่อมมีความ
สมบรูณด์ว้ยสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ คือ มีตน้ไมใ้บหญา้ มีแม่น า้ล  าธาร มีดอกไมน้านา
พรรณเป็นตน้ ขอ้นีเ้ป็นธรรมชาติหรอืลกัษณะของอทุยานอยู่แลว้ เม่ือไดร้บัการยกฐานะขึน้เป็น
วดั ยิ่งจะไดร้บัการพฒันาใหมี้ความสงบรม่เย็นเพิ่มขึน้ไปอีก จึงเรยีกว่า “อาราม” แปลว่า สวน
เป็นท่ีรื่นรมยด์งักล่าว 
 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติธรรม 
 

 มีหลกัฐานแสดงว่า การปฏิบตัิธรรมกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติมีความสมัพนัธก์นั
อย่างยิ่ง เม่ือผูค้นประสงคจ์ะหามมุสงบปฏิบตัิธรรมบ าเพญ็กรรมฐาน มกันึกถึงป่า ตน้ไม ้ภเูขา 
แม่น า้ล  าธาร ตวัอย่างเช่นเรื่องท่ีพระพทุธเจา้ทรงสอนหลกัการและวิธีการปฏิบตัิธรรมตามแนว
สติปัฏฐาน ๔ คือ กายานปัุสสนา เวทนานปัุสสนา จิตตานปัุสสนา และธมัมานปัุสสนา ใน
วิธีการปฏิบตัิสติปัฏฐานประเภทกายานปัุสสนา พระพทุธองคท์รงแนะน าว่า “ภกิษุในธรรมวนิยั
นี ้ไปสูป่่ากด็ ีไปสูโ่คนไมก้ด็ ีไปสูเ่รอืนวา่งกด็ ีนั่งคูบ้ลัลงัก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้”10

และยงัมีอีกหลายกรณีท่ีมีลกัษณะเหมือนกนันี ้ เช่น เรื่อง “ธุดงค”์11 ซึง่เป็นหลกัปฏิบตัิเพื่อขดั
เกลากิเลสก็เป็นอีกตวัอย่างหนึ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาสมัพนัธก์บัการ
ปฏิบตัิธรรม  พระพทุธเจา้ทรงก าหนดแนวปฏิบตัิส  าหรบัขดัเกลากิเลสไวใ้หภ้ิกษุสงฆถื์อปฏิบตัิ 
เฉพาะประเด็นท่ีสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาโดยตรง ไดแ้ก่ 

                                                 

 
10ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒. 

 
11ค าวา่ “ธุดงค” แลวา่ องคค์ณุเครื่องก าจดักิเลส มีทัง้หมด ๑๓ ขอ้ ผูส้นใจดรูายละเอียดไดใ้น

มหามกฏุราชวิทยาลยั, วิสุทธิมรรค แปล ภำค ๑ ตอน ๑, พิมพค์รัง้ท่ี ๑๐,(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฏุ
ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐), หนา้ ๑๒๐-๑๘๐. 
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 ธุดงคข์อ้ท่ี ๘ อารญัญิกงัคะ แปลว่า องคแ์ห่งผูถื้ออยู่ป่าเป็นวตัร  หมายถึง หลกัของ
ภิกษุถือปฏิบตัิโดยไม่อยู่ในท่ีเสนาสนะ(ท่ีนั่งท่ีนอน)ใกลบ้า้น แต่อยู่ห่างจากบา้นอย่างนอ้ย ๒๕ 
เสน้ สาเหตท่ีุก าหนดใหผู้ป้ระสงคจ์ะขดัเกลากิเลสตอ้งอยู่ในป่าก็ดว้ยเหตวุ่า ป่าคือ
สภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาท่ีเอือ้อ านวยแก่การขดัเกลากิเลส ท าใหจ้ิตใจเป็นสมาธิมั่นคง 
อนัตรายจากกามารมณไ์ม่มารบกวนจิตใจ หายสะดุง้กลวั ละความเย่ือใจในชีวิตได ้มีโอกาสลิม้
ลองรสอนัเกิดจากความสงดั(วิเวก) 
 ธุดงคข์อ้ท่ี ๙ รุกขมลูิกงัคะ แปลว่า องคแ์ห่งผูถื้ออยู่โคนไมเ้ป็นวตัร หมายถึง หลกัของ
ภิกษุผูถื้อปฏิบตัิโดยอยู่โคนไม ้ไม่อยู่ในท่ีมงุบงั 
 ธุดงคข์อ้ท่ี ๑๑ โสสานิกงัคะ แปลว่า องคแ์ห่งผูถื้ออยู่ป่าชา้เป็นวตัร หมายถึง หลกัของ
ภิกษุผูถื้อปฏิบตัิโดยอยู่แรมคืนในป่าชา้เป็นประจ า 
 มีเกณฑส์ าหรบัพจิารณาว่าสถานท่ีใดเหมาะหรอืไม่เหมาะส าหรบัการปฏิบตัิธรรม 
ขอ้มลูในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาระบไุวช้ดัว่า สถานท่ีปฏิบตัิซึง่เหมาะแก่การเจรญิสมาธิควรเป็น
ท่ีแห่งเดียวกบัท่ีอาจารยส์อนอาศยัอยู่ แต่ถา้ไม่สะดวกดว้ยเหตใุดๆ ควรไปหาสถานท่ีเหมาะ
เกือ้กลูแก่การปฏิบตัิ โดยเว้นสถานทีท่ีมี่ข้อเสีย ๑๘ ประการ ดงันี ้ (๑)ท่ีใหญ่มีคนอยู่มาก 
(๒)ท่ีใหม่ (๓)ท่ีเก่าเกินไป (๔)ท่ีติดทางเดิน (๕)ท่ีมีสระหิน (๖)ท่ีมีสวนผกั (๗)ท่ีมีไมด้อก (๘)ท่ีมี
ไมผ้ล (๙)ท่ีมีคนไปมามาก (๑๐)ท่ีติดเมือง (๑๑)ท่ีติดป่าไม ้(๑๒)ท่ีติดท่ีนา (๑๓)ท่ีมีคนไม่ถกูกนั
อยู่อาศยัรว่มกนั (๑๔)ท่ีติดท่าน า้ท่าบอก (๑๕)ท่ีอยู่ห่างไกลในชนบท (๑๖)ท่ีติดพรมแดน (๑๗)
ท่ีไม่เป็นสปัปายะ (๑๘)ท่ีท่ีหากลัยาณมิตรไม่ไดจ้ะเห็นว่า สถานท่ีท่ีมีขอ้เสียเหล่านีส้่วนมาก 
ลว้นตัง้อยู่ในต าแหน่งท่ีอาจมีการท าลายสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาทัง้สิน้ เช่น สถานท่ีใหญ่
มีคนอยู่มาก ท่ีติดเมือง ท่ีติดท่ีนา 
 ผูจ้ะปฏิบตัิกรรมฐานควรเลือกหาสถานท่ีท่ีมีองคป์ระกอบ ๕ ประการดงันี ้(๑)ไม่ไกลนกั 
ไม่ใกลน้กั ไปมาสะดวก (๒)กลางวนัไม่พลกุพล่าน กลางคืนไม่อกึทกึ (๓)ปราศจากการรบกวน
ของเหลือบยงุ ลมแดด สตัวเ์สือกคลาน  (๔)เม่ืออยู่ท่ีนั่นไม่ขดัสนปัจจยัส่ี (๕)มีพระเถระผูเ้ป็น
พหสูตู ซึง่จะสามารถเขา้ไปสอบถามขอ้สงสยัได1้2 
   

ท่าทีที่เอือ้เฟ้ือต่อสภาพแวดล้อม 
 

                                                 

 
12องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗-๑๙. 
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 ตน้ไมแ้มไ้ม่มีชีวิตจิตใจ(ตามความเขา้ใจของพวกเรา) แต่ก็มีหลกัธรรมเพ่ือการด ารงอยู่
เหมือนมนษุย ์เป็นวิถีแห่งตน้ไม ้เรยีกว่า “รุกขธรรม-ธรรมส าหรบัตน้ไม”้ ดงัท่ีพระโพธิสตัวแ์สดง
ธรรมแก่เหล่าเทวดาตอนหนึ่งว่า “ญาตยิิ่งมากยิ่งด ี แมต้น้ไมท้ีเ่กดิในป่ายิ่งมมีากยิ่งด ี ตน้ไมท้ี่
ยนืตน้อยู่โดดเดีย่ว ถงึจะใหญ่โต ลมย่อมพดัใหห้กัโค่นได”้13 การท่ีพระพทุธศาสนากล่าวถึง
ธรรมส าหรบัตน้ไมไ้วอ้ย่างนีแ้สดงนยัส าคญัอะไรบางอย่าง  ตน้ไมย้่อมมีธรรมชาติของตนเอง
หรอืมีวิถีทางเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเกิด การเติบโต การตายแลว้ยอ้นกลบัไปสู่การเกิด 
การเติบโต การตายเป็นวฏัจกัรเหมือนกบัชีวิตของสตัวโ์ลกทัง้หลาย 

 ดว้ยเหตนีุ ้ ขอ้มลูในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาจงึสอนใหม้นษุยเ์อือ้เฟ้ือต่อพืชพนัธุท์ัง้หลาย 
กรณีท่ีพระพทุธเจา้ทรงใหภ้ิกษุสงฆต์อ้งเขา้อยู่จ  าพรรษาคือใหอ้ยู่ประจ าท่ีตลอด ๓ เดือนของ
ฤดฝูน เม่ือวิเคราะหด์อูย่างละเอียดแลว้ จะพบประเด็นเก่ียวกบัความเอือ้เฟ้ือต่อธรรมชาติเป็น
ประเด็นส าคญัท่ีสดุ ดว้ยเหตวุ่า ฤดฝูนนัน้ เป็นเวลาท่ีพืชพนัธุ ์ ตน้ไมใ้บหญา้ เถาวลัยท์ัง้หลาย
ก าลงัแตกหนอก่ิงกา้นสาขา สตัวเ์ล็กสตัวน์อ้ยทัง้หลายแพรพ่นัธุข์ยายประชากร การท่ีภิกษุสงฆ์
เท่ียวสญัจรไปตามป่าเขาล าเนาไพร อาจไปกระทบหกัราญก่ิงไมใ้บหญา้ เหยียบหน่ออ่อนของ
พืช หรือสตัวเ์ล็กนอ้ยโดยไม่ไดต้ัง้ใจก็ได ้ ดงัปรากฏตามค าต าหนิของคนทัง้หลายตอนหนึ่งว่า 
“ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจึงไดเ้ทีย่วจารกิไปทัง้ฤดูหนาว ฤดูรอ้น และฤดูฝน ย ่าตณิ
ชาตอินัเขยีวสด เบยีดเบยีนสิ่งมชีวีติซ่ึงมอีนิทรยี์เดยีว เหยยีบสตัวเ์ลก็ๆ จ านวนมากใหถ้งึความ
วอดวายเล่า ?” ดงันัน้ พระพทุธองคจ์งึประสงคใ์หภ้ิกษุสงฆอ์ยู่ประจ าท่ีตลอด ๓ เดือนฤดฝูน14 

 ในบทบญัญตัิอนัเป็นวินยัของภิกษุสงฆ ์ มีอยู่อย่างนอ้ย ๒ หมวดท่ีว่าดว้ยความเอือ้เฟ้ือ
ต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่น ภตูคามวรรค15มีขอ้ความแสดงความเอือ้เฟ้ือดงันี ้
 หา้มภิกษุพราก(ตดัหรอืเด็ด)ภตูคาม ภิกษุใดฝ่าฝืนท า ตอ้งอาบตัิปาจิตตีย(์ศีลขาด
เพราะถือว่าละเมิดสิกขาบทหรอืศีลขอ้นี)้ ดงัขอ้ความในภตูคามสิกขาบทท่ี ๑ ว่า “ภกิษุตอ้ง
อาบตัปิาจิตตยี ์เพราะพรากภูตคาม”16 

                                                 

 
13ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๗๔/๓๑. 

 
14วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘๔/๒๙๒. 

 
15ค าวา่ “ภตูคาม” หมายถึง ของเขียวหรือพืชพรรณอนัเป็นอยูก่บัท่ี มี ๕ ชนิดคือ (๑)พืชจากเหงา้ 

เชน่ ขมิน้ ขิง (๒)พืชเกิดจากตน้ เชน่ ตน้ไทร ตน้มะเดื่อ (๓)พืชเกิดจากขอ้หรือตา เชน่ ออ้ย ไมไ่ผ ่(๔)พืชเกิด
จากยอด เชน่ ผกับุง้ แมงลกั (๕)พืชเกิดจากเมล็ด เชน่ ถั่ว ขา้ว 
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 หา้มภิกษุใชน้  า้ท่ีมีสิ่งมีชีวิตอยู่รดหญา้หรอืดิน ภิกษุใดฝ่าฝืนท า ตอ้งอาบตัปิาจิตตีย ์ ดงั
ขอ้ความในสปัปาณกสิกขาบทท่ี ๑๐ ว่า “กภ็กิษุใดรูอ้ยู่วาน า้มสีิ่งมชีวีติ รดหรอืใชใ้หร้ดหญา้
หรอืดนิ ตอ้งอาบตัปิาจิตตยี์”17 

 ในหมวดเสขิยวตัร18 มีขอ้ความแสดงความเอือ้เฟ้ือต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติโดย
หา้มภิกษุถ่ายอจุจาระ ปัสสาวะ หรอืบว้นน า้ลายลงบนของเขียว น า้ ภิกษุใดฝ่าฝืนท า ตอ้ง
อาบตัิทกุกฎ ดงัขอ้ความในสิกขาบทเหล่านีด้งันี ้

 “พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราไม่เป็นไข ้จกัไม่ถ่ายอจุจาระ ปัสสาวะ หรอืบว้นน า้ลายลง
บนของเขยีว” 
 “พงึท าความส าเหนียกว่า เราจกัไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรอืบว้นน า้ลายลงในน า้” 
 “พงึท าความส าเหนียกว่า เราไม่เป็นไข ้จกัไม่ถ่ายอจุจาระ ปัสสาวะ หรอืบว้นน า้ลายลง
ในน า้” 
 อีกตอนหนึ่งมพีทุธภาษิตทีแ่สดงถงึความเอือ้เฟ้ือต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตวิา่
“บคุคลนั่งหรอืนอนใตร้ม่เงาของตน้ไมใ้ด ไม่พงึหกัราญก่ิงกา้นของตน้ไมน้ัน้ เพราะผูป้ระทษุรา้ย
มิตรคือคนเลว19 

 แมพ้วกเราจะคิดว่า ตน้ไมใ้บหญา้เป็นสิ่งท่ีไม่มีชีวิตจิตใจ แต่ควรแสดงความกตญัญู
รูค้ณุของตน้ไมน้ัน้ เหมือนดงัท่ีนกแขกเตา้รูค้ณุของตน้ท่ีครัง้หนึ่งตนไดอ้าศยัดอกผลเป็นอาหาร 
ครัง้หนึ่ง เม่ือทา้วสกักะถามว่า “หมู่ตน้ไมม้ใีบเขียวชอุม่ มผีลดาษดืน่ มอียู่เป็นจ านวนมาก 
ท าไมหนอ ใจของนกแขกเตา้จึงยนิดตีน้ไมแ้หง้เป็นโพรงไม่สร่างซา” 
 นกแขกเตา้ตอบว่า “ผลของตน้ไมน้ี ้ ขา้พเจา้อาศยักนิอยู่หลายปี แมไ้ม่มผีล ขา้พเจา้รู ้
แลว้ แต่กย็งัรกัษาไมตรนีัน้ไวเ้หมอืนเดมิ  นกเหล่าใดตอ้งการผลไมจึ้งคบหารูว้า่ไม่มผีลกล็ะทิง้
ตน้ไมน้ัน้ไป นกเหล่านัน้เป็นพวกเหน็แต่ประโยชนส์ว่นตน โง่เขลา เป็นผูท้  าลายพวกพอ้ง”20 

 

                                                                                                                                                        

 
16วิ.มหา. (ไทย) ๒/๙๐/๒๗๘. 

 
17วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๔๐/๓๑๔. 

 
18วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๕๒-๖๕๔/๗๓๒-๗๓๔. 

 
19ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๑๔๖๙/๒๙๘. 

 
20ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๓๐-๓๓/๓๐๕-๓๐๖. 
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ความสรุป: 
พระพทุธศาสนาบันทกึข้อความเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวทิยา 
ไว้ในคมัภีร์เป็นจ านวนมากเพ่ือแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง 
มนุษย์กบัสรรพส่ิงในธรรมชาติตามกรอบทฤษฎปีฏจิจสมุปบาท 
 

 ขอ้ความจ านวนมากในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาท่ีกล่าวถึงสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยา 
พรอ้มกนันัน้ก็มีขอ้ความแสดงความเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตมนษุย ์และสตัวโ์ลกประเภทอ่ืนๆ ในทกุ
มิติ  ถามว่า ขอ้นีมี้นยัส าคยัอย่างไร ? 
 “ปฏิจจสมปุบาท” แปลว่า การเกิดขึน้โดยอาศยักนั มีหลกัการโดยสรุปว่า “เมือ่สิ่งนีม้ ีสิ่ง
นีจึ้งม ี เพราะสิ่งนีเ้กดิขึน้ สิ่งนีจึ้งเกดิขึน้ เมือ่สิ่งนีไ้ม่ม ี สิ่งนีก้ไ็ม่ม ี เพราะสิ่งนีด้บั สิ่งนีก้ด็บั” 
ปฏิจจสมปุบาทถือเป็นทฤษฎีส าคญัของพระพทุธศาสนา เพราะทฤษฎีนีเ้องท าใหค้วามเช่ือ
แบบ “ปพุเพกตวาท อิสรนิมมานวาท และอเหตอุปัจจยวาท”21 ลดความเขม้ขน้ลงไป จากทฤษฎี
ปฏิจจสมปุบาท ท าใหเ้ขา้ใจชดัขึน้ว่า สรรพสิ่งมีความสมัพนัธก์นัเชิงเหตผุลในแนวราบและ
เป็นไปแบบ ๒ ทิศทาง 
 พระพทุธศาสนาแสดงโลกไว ้๓ ประเภทคือ 
 โลก ๓ ประเภทท่ี ๑:สงัขารโลก โลกคือสงัขาร ไดแ้ก่สภาวธรรมทัง้ปวงท่ีมีการปรุงแต่ง
ตามเหตปัุจจยั สตัวโลก โลกคือหมู่สตัว ์ และโอกาสโลก โลกอนัก าหนดดว้ยโอกาส โลกอนัมีใน
อวกาศ หมายถึงจกัรวาล 
 โลก ๓ ประเภทท่ี ๒:มนษุยโลก โลกคือหมู่มนษุย ์  เทวโลก โลกคือหมู่เทพ หมายถึง
สวรรคช์ัน้กามาวจร ๖ ชัน้ และพรหมโลก โลกคือหมู่พรหม หมายถึงสวรรคช์ัน้พรหม 
 โลก ๓  ประเภทท่ี ๓:กามโลก โลกของสตัวท่ี์ยงัเสวยกามคณุคืออารมณท์างอินทรยีท์ัง้ 
๕ หมายถึง อบาย ๔ มนษุยโลกและกามาวจรสวรรค ์ ๖ ชัน้ รูปโลก โลกของสตัวผ์ูเ้ขา้ถึงรูป

                                                 

 
21ค าวา่ “ปพุเพกตวาท หรือปพุเพกตเหตวุาท”  หมายถึงลทัธิท่ีเช่ือวา่ สขุทกุขท์ัง้ปวง เป็นเพราะ

กรรมเก่า ค  าวา่ “อิสรนิมมานวาท”  หมายถึงลทัธิท่ีเช่ือว่า สขุทกุขท์ัง้ปวง เป็นเพราะการบนัดาลของเทพผู้
เป็นใหญ่  ค  าวา่ “อเหตอุปัจจยวาท” หมายถึงลทัธิท่ีเช่ือว่า สขุทกุขท์ัง้ปวง เป็นไปสดุแตโ่ชคชะตาลอยๆ ไม่
มีเหต ุ ไมมี่ปัจจยั  ลทัธิทัง้ ๓ นีถื้อว่า สรรพสิ่งมีความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลเหมือนกนั แตเ่ป็นความสมัพนัธ์
แบบแนวตัง้หรือแนวดิ่งและเป็นไปแบบทิศทางเดียว 
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ฌาน หมายถึง อรูปพรหม ๑๖ ชัน้ และอรูปโลก โลกของสตัวผ์ูเ้ขา้ถึงอรูปฌาน หมายถึง อรูป
พรหม ๔ ชัน้ 
 ทกุอย่างทัง้หมดท่ีกล่าวมา มีความเช่ือมโยงกนัทัง้ดา้นกายภาพและจิตภาพ (หรอืทัง้
ดา้นรูปธรรมและนามธรรม) สรรพสิ่งมีความสมัพนัธก์นัเชิงเหตผุลแบบ ๒ ทิศทาง เกิดขึน้ 
ตัง้อยู่ ดบัไปโดยเป็นเหตปัุจจยัแก่กนัและกนั สรรพสิ่งทะลมุิติถึงกนัได ้ ชาวพทุธเช่ือว่า หมู่สตัว์
ท่ีอยู่ในภพภมูิต่างๆ รวมทัง้สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สามารถทะลมุิติถึงกนัได ้ เม่ือท าคณุ
งามความดีบางอย่างเสรจ็สิน้แลว้ จงึนิยมแผ่เมตตาแก่กนัและกนัทัง้โดยเจาะและไม่เจาะจงว่า 
“ขอสตัวท์ัง้หลายทัง้ปวง ท่ีเป็นเพื่อนทกุข ์ เกิดแก่เจ็บตายดว้ยกันทัง้หมดทัง้สิน้ จงเป็นสขุเป็น
สขุเถิด อย่าไดมี้เวรต่อกนัและกนั อย่าไดพ้ยาบาทปองรา้ยซึง่กนัและกนัเลย อย่าไดมี้ความทกุข์
กายทกุขใ์จเลย จงมีความสขุกายสขุใจ รกัษาตนใหพ้น้จากทกุขภ์ยัทัง้สิน้เถิด”  สตัวท์กุก าเนิด
อาศยักนัและกนั มนษุยก์บัตน้ไมใ้บหญา้อาศยักนัและกนั สตัวปี์กกบัสตัวส่ี์เทา้อาศยักนัและ
กนั สตัวบ์กกบัสตัวน์  า้อาศยักนัและกนั  มนษุยก์บัปรากฏการณท์างธรรมชาติเช่นลมฟา้อากาศ
อาศยักนัและกนั  
 เวลาเราพดูถึงเมืองท่ีทนัสมยัเจรญิกา้วหนา้ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรามกันกึถึงตกึ
สงู ส  านกังานท่ีทนัสมยั ถนนหนทางกวา้งสวยงาม รถยนตว์ิ่งกนัไปมา ผูค้นพลกุพล่าน ซึง่ทกุ
อย่างท่ีกล่าวมาลว้นเป็นการสรา้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยี แต่ขอ้มลูในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนากลบั
แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของเมืองท่ีทนัสมยัในทิศทางตรงกนัขา้ม ขอใหด้กูรุงเวสาลีเป็นตวัอย่าง 
กรุงเวสาลีนีถื้อเป็นตน้แบบของเมืองท่ีทนัสมยัเจรญิกา้วหนา้ในยคุนัน้ มีบทพรรณนาว่า22 
“กรุงเวสาลทีีอ่ดุมสมบูรณ ์ มอีาณาเขตกวา้งขวาง พลเมอืงมาก มคีนคบัคั่ง หาขา้ปลาอาหาร
งา่ย มปีราสาท ๗,๗๐๗ หลงั เรอืนยอด ๗,๗๐๗ สวนดอกไม ้๗,๗๐๗ สระโบกขรณ(ีสระบวั) 
๗,๗๐๗”ขอ้มลูนีเ้ป็นหลกัฐานยืนยนัอีกครัง้หนึ่งว่า สภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาเป็นสิ่งจ  าเป็น
ส าหรบัการด ารงชีวิตของมนษุยแ์ละสตัวอ่ื์นๆ ในโลกนี ้ไม่ว่ายคุอดีตหรอืปัจจบุนั 
 มนุษยอ์ยูใ่นโลกน้ีแต่เพียงผูเ้ดียวไม่ได ้ ชา้งมา้ววัควายกอ็ยูใ่นโลกแต่เพียงผูเ้ดียวไม่ได ้
นกหนูงูตะขาบอยูใ่นโลกน้ีแต่เพียงผูเ้ดียวกไ็ม่ได ้ ตน้ไมใ้บหญา้ แม่น ้าภูเขาเท่านั้นท่ีอยูใ่นโลกน้ี
แต่เพียงส่ิงเดียวกไ็ม่ได ้ ทุกผูทุ้กตวัตนและทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้งอาศยักนัและกนัเพื่อการเกิดข้ึน 
ตั้งอยู ่และดบัไปในรูปแบบต่างๆ เช่น 

                                                 

 
22วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๒๖/๑๗๙. 
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 -เก้ือหนุน สร้างสรรค ์ดูแลรักษา เล้ียงดูกนัใหเ้กิดมีข้ึน ใหต้ั้งอยูไ่ด ้
 -เป็นอาหารของกนัและกนัเพื่อใหว้ฏัจกัรของการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไปอยูใ่นความสมดุล 
 -ขดัแยง้ ต่อสู้ เบียดเสียด เบียดเบียนกนั เพื่อใหเ้กิดวิวฒันาการไปสู่ส่ิงใหม่ๆ 
 ขอ้มูลเชิงนิเวศวิทยาท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา จึงไม่ใช่เป็นเพียงบนัทึกเพื่อ
การศึกษาแลว้จบเท่านั้น แต่เป็นความพยายามของปราชญโ์บราณท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ มนุษยซ่ึ์ง
มกัจะถือวา่ตวัเองเป็นศูนยก์ลางของสรรพส่ิงในจกัรวาลนั้น จ  าเป็นตอ้งสัมพนัธ์กบั
สภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยา ชีวติจึงจะด าเนินต่อไปโดยไม่มีปัญหา  ทา้ยท่ีสุดแลว้มนุษยจ์ะ
อาศยัเพียงวตัถุส่ิงของท่ีเป็นผลิตผลดา้นเทคโนโลยเีท่านั้นเพื่อการด ารงชีพ โดยไม่อาศยั
สภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยาอ่ืนๆ คงไม่ไดปั้ญหาความทุกขย์ากมากมายของมนุษยอ์นัเป็นเกิด
จากภยัธรรมชาติในปัจจุบนั หนกัหนาสาหสัเกินกวา่ภูมิปัญญาของมนุษยชาติจะแกไ้ขได ้ เป็น
เคร่ืองยนืยนัวา่ “น่ีคือผลของการท่ีมนุษยไ์ดต้ดัความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มเชิงนิเวศวิทยา 
หรือสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ” ทั้งๆ ท่ีเป็นความสัมพนัธ์โดยธรรมชาติ ไม่ใช่ความสัมพนัธ์
ท่ีเกิดจากการสรรคส์ร้างของใคร ท่ีสุดของท่ีสุดแลว้ ในสากลจกัรวาลน้ี ธรรมชาติเท่านั้นอยูไ่ด ้
ในขณะท่ีมนุษยจ์ะอยูไ่ม่ได ้
 
 
 


