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สำรวจสภำพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยำ
ในคัมภีรพ์ ระพุทธศำสนำ
พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดี มจร

ความนา:
พระพุทธศาสนากับการสะท้ อนคุณค่ าสภาพแวดล้ อมเชิงนิเวศวิทยา
พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยามาตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั เริม่ ตัง้ แต่การถือกาเนิดของศาสดาผูก้ ่อตัง้
นั่นคือ
เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระ
ประสูติกาลใต้ตน้ สาละดอกบานสะพรั่ง ณ สวนลุมพินีวนั ต่อมาวันหนึ่ง พระเจ้าสุทโธทนะผู้
เป็ นพระราชบิดาพร้อมด้วยราชบริพารเสด็จไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทรงพา
พระราชโอรสไปด้วย ให้พระราชโอรสประทับนั่ง ณ ใต้ตน้ หว้า พระราชโอรสทรงนั่งสมาธิ
กาหนดลมหายใจเข้าออก บรรลุปฐมฌาน เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จจากพระราชวังไปทรงถือเพศ
เป็ นนักบวชที่รมิ ฝั่ งแม่นา้ อโนมานที เสด็จจาริกไปศึกษา ณ สานักของอาฬารดาบสกับอุททก
ดาบส ซึง่ ตัง้ อยู่ในท่ามกลางป่ าเขาลาเนาไพร ต่อจากนัน้ เสด็จไปทรงปฏิบตั ิธรรมบาเพ็ญเพียร
ณ อุรุเวลาเสนานิคม ริมฝั่ งแม่นา้ เนรัญชรา เมื่อตรัสรูแ้ ล้ว เสด็จไปแสดงธรรมโปรดปั ญจวัคคีย ์
ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน เสด็จจาริกแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเป็ นเวลา ๔๕ พรรษาแล้วเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ณ ภายใต้ตน้ สาละคู่ ในป่ าไม้สาละอันเป็ นอุทยานของพวกมัลลกษัตริย ์
การที่พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาอย่างนี ้ คงไม่ใช่
เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีนยั สาคัญเสียทีเดียว แต่เป็ นเรื่องที่เกิดขึน้ โดยความจงใจและมี
นัยสาคัญ สถานที่ท่ีสมบูรณ์ดว้ ยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยเฉพาะต้นไม้ใบหญ้า แม่นา้
ลาธาร เสียงวิหคนกกาจั๊กจั่นเรไร ดอกไม้นานาพรรณ ถือเป็ นปฏิรูปเทศ(ถิ่นที่เหมาะสม) เพราะ
มีอากาศบริสทุ ธิ์ ช่วยดูดซับสิ่งมีพษิ ออกจากร่างกายมนุษย์ เมื่อเกิดการสัมผัสทางตา หู จมูก
ลิน้ กาย ย่อมมีส่วนเกือ้ กูลให้เกิดความสบายใจ เกิดความร่มเย็นในจิตใจ ข้อนีเ้ ป็ นเรื่องที่พสิ จู น์
ได้ทางวิทยาศาสตร์ พระพุทธองค์ก่อนที่จะได้มาตรัสรูเ้ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบาเพ็ญ
บารมี(ทาความดี)มาถึง ๕๔๗ ชาติ นับตัง้ แต่ตอนที่เกิดเป็ นมาณพชื่อสุเมธมาจนถึงทรงถือ
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กาเนิดเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ ใช้เวลาไป ๔ อสงไขยแสนกัลป์ ย่อมทรงรู ด้ ีว่า สถานที่เช่นใด
เหมาะแก่การที่จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ดว้ ย สถานที่เช่นใดเหมาะแก่การที่ จะบาเพ็ญธรรมทา
ความดีเพื่อความงอกงามด้านจิตใจ เหตุการณ์สาคัญเกี่ยวกับพระพุทธองค์จงึ เกิดขึน้ เฉพาะใน
สถานที่ท่ีมีความสมบูรณ์ดว้ ยสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาดังกล่าวมา
ความสาคัญของสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาที่เห็นเป็ นรูปธรรม ซึง่ ปรากฏในคัมภีร ์
พระไตรปิ ฎก พอยกตัวอย่างให้เห็นได้หลายกรณีสภาพแวดล้ อมเชิงนิเวศวิทยาบางกรณี
เป็ นแหล่งของทรัพย์สินและสัตว์อันทรงคุณค่าเช่นเรื่องที่รุกขเทวดาโพธิสตั ว์ถามพราหมณ์
ผูก้ วาดโคนต้นไม้เป็ นประจาว่า “พราหมณ์ ท่านก็รูอ้ ยู่วา่ ไม้ใบต้นนีไ้ ม่มจี ิตใจ ไม่ได้ยนิ เสียง
และไม่มคี วามรู ส้ กึ เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่ลมื เพียรพยายามถามอยู่เป็ นนิตย์ถงึ การนอนเป็ น
สุข”
พราหมณ์ตอบว่า “ต้นไม้ใหญ่ปรากฏได้ในทีไ่ กล ตัง้ อยู่ในภูมปิ ระเทศทีร่ าบเรียบ เป็ นที่
สถิตของเทพยดา เพราะเหตุนนั้ ข้าพเจ้าจึงนอบน้อมไม้ใบต้นนี ้ และเทพยดาผูส้ ถิตอยูใ่ นไม้ใบ
ต้นนี ้ เพราะเหตุแห่งทรัพย์”และก็เป็ นเช่นนัน้ จริง เพราะรุกขเทวดาโพธิสตั ว์กล่าวตอบตอนหนึ่ง
ว่า “ไม้เลียบต้นใดขึน้ อยู่เบือ้ งหน้าต้นมะพลับ เขาล้อมรัว้ ไว้แล้ว เป็ นทีบ่ ูชากันมาก่อน เป็ น
ต้นไม้ใหญ่ ขุมทรัพย์ฝังไว้ทโี่ คนต้นไม้เลียบนัน้ ไม่มเี จ้าของมีอยู่ ท่านจงไปขุดเอาขุมทรัพย์นนั้
เถิด”1ตัวอย่างนีแ้ ม้จะมีลกั ษณะเป็ นเทพนิยายซึง่ ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับก็จริง แต่ก็
เป็ นเรื่องที่เป็ นไปได้
อีกเรื่องหนึ่ง นายพรานชื่อโสนุตตระประสงค์จะรูว้ า่ พญาช้างเผือกอาศัยอยู่ท่ีไหน จะ
พบได้อย่างไร พระราชเทวีตรัสบอกว่า “ณ สถานทีท่ พี่ ญาช้างอาศัยอยู่น่นั และ มีสระโบกขรณี
อยู่ไม่ไกล น่ารืน่ รมย์ มีท่านา้ สวยงาม ทัง้ มีนา้ มาก มีดอกปทุมบานสะพรั่ง มีหมู่ภมรคลุกเคล้า
เกสรอยู่เป็ นอาจิณ พญาช้างนัน้ ลงอาบนา้ ในสระโบกขรณีนแี ้ หละ” นายพรานโสนุตตระได้ฟัง
พระเสวนียด์ งั นัน้ ก็รบี ไปยังเทือกเขาใหญ่ทงั้ ๗ ขึน้ สู่ยอดเขาชื่อสุวรรณปั สสคีรี มองลงไปเห็น
พญาช้างเผือประมาณ ๘,๐๐๐ เชือกมีงางอนงาม ณ ที่ไม่ไกลกันนัก มีสระโบกขรณี น่ารื่นรมย์
มีท่านา้ สวยงาม ทัง้ มีนา้ มาก มีดอกปทุมบานสะพรั่ง มีหมู่ภมรคลุกเคล้าเกสรอยู่เป็ นอาจิณ ซึง่
เป็ นสถานที่ท่ีพญาช้างนัน้ ลงอาบนา้ 2
1ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๒๕-๒๘/๑๖๑-๑๖๒.
2ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๑๐-๑๑๒, ๑๑๖-๑๑๗/๕๕๖-๕๕๘.
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สภาพแวดล้ อมเชิงนิเวศวิทยาบางกรณีเป็ นแหล่งของยารักษาโรค เช่น สมัยหนึ่ง
ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เมืองสาวัตถี ภิกษุจานวนมากเป็ นไข้ไม่สบาย
ต้องการรากไม้ท่ีเป็ นยา พระพุทธองค์รบั สั่งว่า “ภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตรากไม้ทเี่ ป็ นยา คือ
ขมิน้ ขิงสด ว่านนา้ ว่านเปราะ อุตพิต ข่า แฝก แห้วหมู หรือรากไม้ทเี่ ป็ นยาชนิดอืน่ มีอยู่ ซึ่ง
ไม่ใช่ของเคีย้ วของฉัน รับประเคนแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ เมือ่ มีเหตุจาเป็ น ภิกษุจึงฉันได้
เมือ่ ไม่มเี หตุจาเป็ น ภิกษุฉนั ต้องอาบัตทิ กุ กฎ” นอกจากนี ้ พระพุทธองค์ยงั ทรงอนุญาตยาจาก
ธรรมชาติอีกหลายชนิด เช่น นา้ ฝาดมีนา้ ฝาดสะเดาเป็ นต้น ใบ้ไม้มีใบสะเดาเป็ นต้น ผลไม้มี
สมอไทยเป็ นต้น3
สมัยหนึ่ง ชีวกโกมารภัจเดินทางไปเรียนวิชาแพทย์ท่ีตกั กสิลา เรียนอยู่ ๗ ปี ทรงจา
เนือ้ หาวิชาต่างๆ ได้ทงั้ หมด แต่เรียนไม่จบสักที จึงเข้าไปหาอาจารย์ ถามว่า “ท่านอาจารย์ ผม
เรียนศิลปวิทยาได้มาก เรียนได้เร็ว ทีเ่ รียนไว้กไ็ ม่ลมื เลือน และเรียนมาถึง ๗ ปี แล้วก็ยงั ไม่จบ
ศิลปวิทยานี ้ เมือ่ ไรจึงจะจบศิลปวิทยานีส้ กั ทีเล่าขอรับ” อาจารย์ตอบว่า “พ่อชีวก ถ้าเช่นนัน้
เธอจงถือเสียมแล้วเที่ยวไปรอบๆ กรุงตักกสิลาในระยะ ๑ โยชน์ พบสิ่งที่ไม่ใช่ตวั ยาก็จงนามา
ด้วย”
ชีวกโกมารภัจรับคาของอาจารย์แล้วถือเสียมเดินไปรอบๆ กรุงตักกสิลาในระยะ ๑ โยชน์
ไม่พบเห็นสิ่งใดที่ไม่เป็ นตัวยาสักอย่างเดียว จึงกลับมาหาอาจารย์ กราบเรียนว่า “ท่านอาจารย์
ผมเดินไปรอบๆ กรุงตักกสิลาในระยะ ๑ โยชน์แล้ว ไม่พบเห็นสิ่งใดที่ไม่เป็ นตัวยาสักอย่างหนึ่ง”
อาจารย์จงึ บอกว่า “พ่อชีวก เธอเรียนจบแล้ว ความรูเ้ ท่านีพ้ อครองชีพได้”4
ข้อความเหล่านีแ้ สดงให้เรารูเ้ ห็นอะไร ?
สิ่งที่เรารูเ้ ห็นก็คือ สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติทงั้ หลายนัน้
เป็ นแหล่งของยารักษาโรคนานาชนิด ซึง่ ถือเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
มนุษยชาติมหาศาล เมื่อสารวจดูโดยละเอียดแล้วจะพบว่า ต้นไม้ใบหญ้า เถาวัลย์ พืชพันธุ์
นานาชนิด หรือเห็ดที่งอกจากดิน ทัง้ หมดมีคณ
ุ สมบัติเป็ นยารักษาโรคได้

สภาพแวดล้ อมของสถานที่ทั่วไป
ข้อมูลซึง่ แสดงสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาที่ปรากฏในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา มีให้เห็น
ในหลายคัมภีรแ์ ละมีเป็ นจานวนมาก ตอนหนึ่งที่เห็นได้ชดั คือ ข้อความพรรณนาสภาพแวดล้อม
3วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๓/๔๖-๔๗.
4วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๒๙/๑๘๑-๑๘๒.
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อาศรมของพระเวสสันดร ณ เชิงเขาคันธมาทน์มีความสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติ
หลากหลายชนิด ทัง้ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทาให้บรรยากาศร่มรื่นเอือ้ เฟื ้ อเกือ้ กูลแก่จิตใจ ซึง่
ยากจะหาสถานที่แห่งใดในโลกมีความสมบูรณ์เทียบเท่า สภาพแวดล้อมเท่าที่ปรากฏในเรื่องนี ้
สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี5้
(๑) ต้นไม้ผล
ในบริเวณอาศรมสถานนัน้ มีไม้มะม่วง มะขวิด ขนุน ไม้รงั ชมพู่ สมอพิเภก สมอไทย
มะขามป้อม โพธิ และพุทรา ทัง้ มะพลับทอง ไทร มะขวิด มะซางหวาน และมะเดื่อ มีผลสุกแดง
ปลั่งอยู่ในที่ต่า หมู่ไม้ท่ีมองเห็น ณ เชิงเขาปาเรวตะ ผลองุ่น ผลจันทน์มีรสหวานเหมือนนา้ ผึง้
รวงผึง้ ที่ปราศจากตัวผึง้ คนเอือ้ มมือนามาบริโภคได้เองในอาศรมนัน้ ต้นมะม่วงบางต้นก็มีผลิ
ดอกออกช่อแย้มบาน บางต้นก็มีดอกและใบร่วงหล่น ผลิผลดาษดื่น บางผลดิบ บางผลสุก ผล
มะม่วงทัง้ ดิบและสุกมีสีคล้ายหลังกบ
(๒) ต้นไม้ดอก
ในบริเวณอาศรมนัน้ มีหมู่ไม้นานาพันธุ์ คือ ไม้โมกมัน โกศสะค้าน แคฝอย บุนนาค
บุนนาคเขา และไม้ซกึ มีดอกบานสะพรั่ง อนึ่ง ในบริเวณอาศรมนัน้ มีตน้ ราชพฤกษ์ มะเกลือ
กฤษณา รักดา ไทรใหญ่ หงอนไก่ และประดู่เป็ นอันมาก มีดอกบานสะพรั่ง ในบริเวณอาศรม
นัน้ มีไม้โมกหลวง ไม้สน ไม้กระทุ่ม ไม้ช่อ ไม้ตะแบก ไม้สีเสียด และไม้รงั ล้วนมีดอกบาน
สะพรั่ง เป็ นพุ่มเหมือนลอมฟาง
ต้นซึก ต้นแคขาว บัวบกส่งกลิ่นฟุง้ ไป ต้นคนทีสอ ต้นคนที ต้นคนทีเขมา และต้นประดู่
ขึน้ อยู่ใกล้สระมุจลินท์นนั้ มีดอกบานสะพรั่ง ต้นมะคาไก่ ไม้มะซาง ต้นแก้ว ต้นมะรุม การะเกด
กรรณิการ์ และชบา ผลิดอกบานสะพรั่ง ต้นรกฟ้า ต้นอินทนิล ต้นกระท้อน และต้นทองกวาว
ต่างก็ผลิดอกออกช่อและยอดแดงระเรื่อ ไม้มะรื่น ตีนเป็ ด กล้วน ต้นคาฝอย นมแมว คนทา
ประดู่ลาย และสลอด ผลิดอกบานสะพรั่ง ต้นมะไฟ ต้นงิว้ ช้างน้าว พุดขาว กฤษณา โกศเขมา
และโกศสอ ผลิดอกบานสะพรั่ง
กลิ่นดอกราชพฤกษ์นนั้ หอมอบอวลอยู่ได้ก่งึ เดือน ไม่ระเหยหาย ดอกอัญชันเขียว
อัญชันขาว และกุ่มแดง มีดอกบานสะพรั่ง ป่ านัน้ ดารดาษไปด้วยอบเชยและแมงลัก
5สรุ ปสาระสาคัญจาก ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๙๗๖-๒๐๘๖/๔๙๒-๕๐๗.
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(๓) สระโบกขรณี พืชนำ้ และสัตว์นำ้
ในที่ไม่ไกลจากอาศรมนัน้ มีสระโบกขรณี ณ ภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ ดารดาษไปด้วยดอก
ปทุมและดอกอุบล เหมือนสระโบขรณีท่ีอยู่ในอุทยานนันทวันของเหล่าเทวดา ในสระโบกขรณี
นัน้ มีอบุ ลอยู่ ๓ เหล่าคือ อุบลเขียว อุบลขาว และอุบลแดง งามตระการตามากมายมีนา้ ใส
สะอาดมองเห็นฝูงปลา เต่า และปูเป็ นจานวนมากที่กาลังว่ายไปมาเป็ นกลุ่ม อนึ่ง ในสระ
โบกขรณีนนั้ มีปลาแหวกว่ายอยู่ในนา้ มากชนิด คือ ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาดุก จระเข้ ปลา
มังกร ปลากา
(๔)สัตว์ปีก
อนึ่ง ที่ใกล้อาศรมนี ้ มีฝงู นกจานวนมากที่มีสีต่างๆ กัน ต่างก็บนั เทิงใจอยู่กบั คู่ของตน กู่
ร้องประชันเสียงกันและกัน ยังมีฝงู นกอีก ๔ ฝูงอาศัยอยู่ใกล้สระโบกขรณี คือ ฝูงนกนันทิกา ฝูง
นกชีวปุตตา ฝูงนกปุตตาปิ ยาจโน ฝูงนกปิ ยปุตตาปิ ยานันทา เสียงนกนานาชนิด ที่จบั อยู่บนกิ่ง
ไม้ดจุ ดังเสียงทิพยสังคีต คือ นกโพระดก นกดุเหว่า ส่งเสียงขันคูก่รู อ้ ง บินขวักไขว่ไปมาจากต้น
หนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง อนึ่งในป่ านัน้ มีนกกะปูด ไก่ป่า นกหัสดีลิงค์ ร่าร้องคูขนั หากันและกัน นก
ยางโทน นกยางกรอก นกโพระดก นกต้อยตีวิด นกกระเรียน เหยี่ยวดา เหยี่ยวแดง นกช้อนหอย
นกพริก นกคับแค นกแขวก นกกด นกกระเต็นใหญ่ นกคุ่ม นกกระทา นกกระทุง นกกระจอก
นกกระจาบ นกกระเต็นน้อย นกกางเขน นกการเวก นกแอ่นลม นกเงือก นกออก สระมุจลินท์
เกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงนกนานาชนิด กู่รอ้ งขานขันด้วยเสียงต่างๆ กัน
(๕)สัตว์สี่เท้ำ
อนึ่ง ในป่ านัน้ มีสตั ว์หลากหลายชนิด คือ ราชสีห ์ เสือโคร่ง ยักษิณีหน้าดุจฬา ช้างพัง
ช้างพลาย เนือ้ ทราย เนือ้ ฟาน ละมั่ง และอีเห็น สุนขั จิง้ จอก หมาใน บ่าง กระรอก จามรี ชะนี
ลิงลม ค่าง ลิง ลิงจุ่น ณ ที่ใกล้สระโบกขรณีนนั้ มีกวาง กระทิง หมี วัวป่ า แรด หมู พังพอน และ
งูเห่าเป็ นจานวนมาก

สภาพแวดล้ อมของอาราม(วัด)
ถามว่า “สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาซึง่ ควรเป็ นที่ตงั้ ของวัดเป็ นอย่างไร ?” ครัง้ หนึ่ง
พระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคธ ทรงสดับพระธรรมเทศนาอนุปพุ พีกถาและอริยสัจ ๔
ทรงบรรลุโสดาบัน กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้ไปฉันภัตตาหารที่พระ
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ราชนิเวศน์ เมื่อพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ฉนั ภัตตาหารเสร็จแล้ว พระเจ้าพิมพิสารทรงดาริว่า
“พระพุทธเจ้าควรประทับทีไ่ หนหนอ ทีแ่ ห่งใดอยู่ไม่ใกล้และไม่ไกลจากหมู่บา้ นนัก การ
คมนาคมสะดวก ผูป้ ระสงค์พงึ เข้าเฝ้าได้ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนสงัด เสียงไม่อกึ ทึก
เว้นจากคนสัญจรไปมา เป็ นทีก่ ระทากรรมลับของหมู่มนุษย์ ควรแก่การหลีกเร้น อย่ากระนัน้
เลย เราพึงถวายอุทยานเวฬุวนั แด่ภกิ ษุสงฆ์มพี ระพุทธเจ้าเป็ นประมุข”
เมื่อทรงดาริอย่างนีแ้ ล้ว พระเจ้าพิมพิสารก็ได้นอ้ มถวายอุทยานเวฬุวนั แด่พระพุทธเจ้า
เพื่อทาเป็ นวัด คาว่า “เวฬุวนั ” แปลว่า สวนไผ่ อุทยานนีต้ งั้ อยู่ใกล้เชิงเขาเวภาระ ซึง่ เป็ นหนึ่งใน
ภูเขาสาคัญ ๕ ลูก ประกอบด้วย(๑)คิชฌกูฏ (๒)การกูฏ (๓)เวปุลละ (๔)เวภาระ และ(๕)อิสิคิลิ
ที่สาคัญคืออุทยานเวฬุวนั อยู่บนริมฝั่ งแม่นา้ สรัสวดี
เวฬุวนั เป็ นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เดิมเป็ นพระราชอุทยาน6ของพระเจ้าพิมพิสาร
จึงอุดมสมบูรณ์ดว้ ยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีความงดงามน่ารื่นรมย์อย่างยิ่ง เมื่อยก
ฐานะเป็ นวัดแล้ว พระเจ้าพิมพิสารทรงภูมิใจมาก ทรงถือว่าดินแดนอันรุง่ เรืองไปด้วยรัศมีแห่ง
ธรรมนีจ้ ะเป็ นแหล่งพักใจของชาวพุทธทั่วไป ในขณะที่พระนางเขมาอัครมเหสีของพระองค์ ไม่
เคยเสด็จไปวัดเวฬุวนั เลยและไม่ประสงค์จะเสด็จไป วันหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารประสงค์จะให้
พระนางเขมาเสด็จไปเวฬุวนั จึงรับสั่งให้กวี(นักกลอน)แต่งบทประพันธ์สรรเสริญเวฬุวนั ดังนี ้
ผูใ้ ดมิได้เห็นมหาเวฬุวนั อันน่ารื่นรมย์ เป็ นสถานที่ประทับของพระสุคตและเหล่า
อริยสาวก ผูน้ นั้ ชื่อว่าไม่ได้เห็นสวนนันทวัน(ของท้าวอมรินทรสักกเทวราช) ส่วน
ผูใ้ ดได้เห็นมหาเวฬุวนั ซึง่ ถือเป็ นสวนนันทวันที่น่าเพลิดเพลินของมนุษย์ ผูน้ นั้ ชื่อ
ว่าได้เห็นสวนนันทวันของท้าวอมรินทรสักกเทวราช
พวกทวยเทพพากันทิง้
สวนนันทวันมายังโลกมนุษย์ เพื่อชื่นชมมหาเวฬุวนั อันน่ารื่นรมย์ เพลินชมกัน
อย่างไม่รูเ้ บื่อ มหาเวฬุวนั เกิดขึน้ ด้วยบุญของพระราชา งามสง่าด้วยพุทธานุ
ภาพของพระศาสดา ใครเล่าจักพรรณนาความงามนัน้ ให้ครบถ้วนได้

6คาว่า

“อุทยาน” เป็ นภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีวา่ “อุยฺยาน” แปลว่า สถานที่ซ่งึ คนทัง้ หลายแหงน
ชม(ดอกไม้และผลไม้เป็ นต้น)เดินไป หมายถึง สวนหลวงที่เป็ นสาธารณะ สวนสาธารณะที่ทางการ
บ้านเมืองจัดดูแลให้เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีการจัดแต่งโดยปลูกต้นไม้ใหญ่เล็ก ไม้ดอกไม้
ประดับ
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อีกกรณีหนึ่ง เป็ นเรื่องการสร้างวัดเชตวันในสมัยพุทธกาลเช่นกัน เดิมทีสถานที่ตงั้ ของ
วัดเชตวันนีเ้ ป็ นอุทยานของเจ้าเชต ต่อมาอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ซอื ้ มาเพื่อดาเนินการสร้างวัด
ถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็ นที่พกั จาพรรษาของภิกษุสงฆ์ ในการดาเนินการก่อสร้างนัน้ ได้มีการ
วางแปลนอย่างดี เพื่อทาให้เป็ นที่ร่นื รมย์(เป็ นอาราม)ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจสาหรับภิกษุ
สงฆ์และประชาชนทั่วไป มีการสร้างวิหารไว้หลายหลัง สร้างที่หย่อนใจ ซุม้ ประตู ศาลาหอฉัน
สถานที่จงกรม บ่อนา้ ศาลากลางนา้ สระโบกขรณี มณฑปเป็ นต้น7 มีขอ้ ความพรรณนา
สภาพแวดล้อมของวัดเชตะวันไว้ตอนหนึ่งว่า
อนาถบิณฑิกเศรษฐี นนั้ ให้สร้างวิหารอันเป็ นที่ร่นื รมย์ใจ ในภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์
ด้วยการบริจาคเงิน ๑๘ โกฏิ(๑๘๐ ล้าน) ให้สร้างพระคันธกุฎี8เพื่อพระทศพล
ตรงกลาง ศาลารายและปะราเป็ นต้น สร้างสระโบกขรณี(สระบัว) ที่จรงกรม ที่
พักกลางคืนและที่พกั กลางวัน ในอาวาสอันเป็ นที่อยู่แห่งหนึ่ง โดยแยกเป็ นส่วน
หนึ่งสาหรับพระมหาเถระ ๘๐ รูป รายล้อมพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า
ในวัดพระเชตะวันนัน้ นอกจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอนั น่ารื่นรมย์อ่ืนๆ แล้ว ยัง
มีสถานที่ซง่ึ ถือว่าเป็ นแหล่งจรรโลงใจให้เกิดศรัทธาและก่อให้เกิดทัศนานุตตริยะเมื่อได้มองดู
เรียกว่า “มหาเคหะ(แปลว่า เรือนใหญ่) ๔ หลัง คือ (๑)กเรริกฎุ ี (๒)โกสัมพกุฎี (๓)คันธกุฎี (๔)
สลฬาคาร ในมหาเคหะ ๔ หลัง พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสร้างสลฬาคาร ส่วนอีก ๓ หลัง
นอกนัน้ อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็ นผูส้ ร้าง9 กรณีของวัดเวฬุวนั และวัดเชตวันเป็ นตัวอย่างที่แสดง
ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาของวัดเป็ นอย่างไร
และเป็ นหลักฐานยืนยันถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาได้เป็ นอย่างดี
วัดในพระพุทธศาสนา ตัง้ แต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปั จจุบนั นิยมใช้คาว่า “อาราม”
ต่อท้ายชื่อวัด เช่น เวฬุวนาราม(เวฬุวน+อาราม) เชตวนาราม(เชตวน+อาราม) โฆสิตาราม(โฆ
7วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๗/๑๑๗-๑๑๙.
8คาว่า

“คันธกุฎี” แปลว่า กระท่อมที่อบอวลด้วยกลิ่นหอม หมายถึงที่พกั ของนักบวช ในที่นี ้
หมายถึงกุฎิท่ีพกั ของพระพุทธเจ้า บางทีเรียกว่า “มหาคันธกุฎี” เพราะมีความสาคัญเป็ นพิเศษ มีความ
อลังการ
9พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต),
พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์(ชาระเพิ่มเติม ช่วงที่ ๑), (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๐-๔๘.
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สิต+อาราม) นิโครธาราม(นิโครธ+อาราม) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม(วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วน+อาราม)
คาว่า “อาราม” แปลว่า สวนเป็ นที่ร่นื รมย์ ปั จจุบนั หมายถึง “วัด” เหตุท่ีท่านนิยมใช้คา
ว่า “อาราม” ต่อท้ายชื่อวัดก็เพราะว่า ในครัง้ อดีตนับแต่สมัยพุทธกาลเป็ นต้นมา สถานที่ตงั้ ของ
วัดส่วนมาก เดิมเคยเป็ นอุทยานของเศรษฐี คหบดีบา้ ง เป็ นพระราชอุทยานของพระราชามหา
กษัตริยบ์ า้ ง ต่อมาได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็ นวัด
ธรรมดาว่าอุทยานทัง้ หลายย่อมมีความ
สมบูรณ์ดว้ ยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ คือ มีตน้ ไม้ใบหญ้า มีแม่นา้ ลาธาร มีดอกไม้นานา
พรรณเป็ นต้น ข้อนีเ้ ป็ นธรรมชาติหรือลักษณะของอุทยานอยู่แล้ว เมื่อได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็ น
วัด ยิ่งจะได้รบั การพัฒนาให้มีความสงบร่มเย็นเพิ่มขึน้ ไปอีก จึงเรียกว่า “อาราม” แปลว่า สวน
เป็ นที่ร่นื รมย์ดงั กล่าว

สภาพแวดล้ อมของสถานที่ปฏิบัติธรรม
มีหลักฐานแสดงว่า การปฏิบตั ิธรรมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสัมพันธ์กนั
อย่างยิ่ง เมื่อผูค้ นประสงค์จะหามุมสงบปฏิบตั ิธรรมบาเพ็ญกรรมฐาน มักนึกถึงป่ า ต้นไม้ ภูเขา
แม่นา้ ลาธาร ตัวอย่างเช่นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการและวิธีการปฏิบตั ิธรรมตามแนว
สติปัฏฐาน ๔ คือ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา ใน
วิธีการปฏิบตั ิสติปัฏฐานประเภทกายานุปัสสนา พระพุทธองค์ทรงแนะนาว่า “ภิกษุในธรรมวินยั
นี ้ ไปสูป่ ่ าก็ดี ไปสูโ่ คนไม้กด็ ี ไปสูเ่ รือนว่างก็ดี นัง่ คูบ้ ลั ลังก์ ตัง้ กายตรง ดารงสติไว้เฉพาะหน้า”10
และยังมีอีกหลายกรณีท่ีมีลกั ษณะเหมือนกันนี ้ เช่น เรื่อง “ธุดงค์”11 ซึง่ เป็ นหลักปฏิบตั ิเพื่อขัด
เกลากิเลสก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาสัมพันธ์กบั การ
ปฏิบตั ิธรรม พระพุทธเจ้าทรงกาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับขัดเกลากิเลสไว้ให้ภิกษุสงฆ์ถือปฏิบตั ิ
เฉพาะประเด็นที่สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาโดยตรง ได้แก่

10ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒.
11คาว่า

“ธุดงค” แลว่า องค์คณ
ุ เครื่องกาจัดกิเลส มีทงั้ หมด ๑๓ ข้อ ผูส้ นใจดูรายละเอียดได้ใน
มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรค แปล ภำค ๑ ตอน ๑, พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๐,(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒๐-๑๘๐.
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ธุดงค์ขอ้ ที่ ๘ อารัญญิกงั คะ แปลว่า องค์แห่งผูถ้ ื ออยู่ป่าเป็ นวัตร หมายถึง หลักของ
ภิกษุถือปฏิบตั ิโดยไม่อยู่ในที่เสนาสนะ(ที่น่ งั ที่นอน)ใกล้บา้ น แต่อยู่ห่างจากบ้านอย่างน้อย ๒๕
เส้น
สาเหตุท่ีกาหนดให้ผปู้ ระสงค์จะขัดเกลากิเลสต้องอยู่ในป่ าก็ดว้ ยเหตุว่า
ป่ าคือ
สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาที่เอือ้ อานวยแก่การขัดเกลากิเลส ทาให้จิตใจเป็ นสมาธิม่ นั คง
อันตรายจากกามารมณ์ไม่มารบกวนจิตใจ หายสะดุง้ กลัว ละความเยื่อใจในชีวิตได้ มีโอกาสลิม้
ลองรสอันเกิดจากความสงัด(วิเวก)
ธุดงค์ขอ้ ที่ ๙ รุกขมูลิกงั คะ แปลว่า องค์แห่งผูถ้ ืออยู่โคนไม้เป็ นวัตร หมายถึง หลักของ
ภิกษุผถู้ ือปฏิบตั ิโดยอยู่โคนไม้ ไม่อยู่ในที่มงุ บัง
ธุดงค์ขอ้ ที่ ๑๑ โสสานิกงั คะ แปลว่า องค์แห่งผูถ้ ืออยู่ป่าช้าเป็ นวัตร หมายถึง หลักของ
ภิกษุผถู้ ือปฏิบตั ิโดยอยู่แรมคืนในป่ าช้าเป็ นประจา
มีเกณฑ์สาหรับพิจารณาว่าสถานที่ใดเหมาะหรือไม่เหมาะสาหรับการปฏิบตั ิธรรม
ข้อมูลในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาระบุไว้ชดั ว่า สถานที่ปฏิบตั ิซง่ึ เหมาะแก่การเจริญสมาธิควรเป็ น
ที่แห่งเดียวกับที่อาจารย์สอนอาศัยอยู่ แต่ถา้ ไม่สะดวกด้วยเหตุใดๆ ควรไปหาสถานที่เหมาะ
เกือ้ กูลแก่การปฏิบตั ิ โดยเว้ นสถานทีท่ มี่ ีข้อเสีย ๑๘ ประการ ดังนี ้ (๑)ที่ใหญ่มีคนอยู่มาก
(๒)ที่ใหม่ (๓)ที่เก่าเกินไป (๔)ที่ติดทางเดิน (๕)ที่มีสระหิน (๖)ที่มีสวนผัก (๗)ที่มีไม้ดอก (๘)ที่มี
ไม้ผล (๙)ที่มีคนไปมามาก (๑๐)ที่ติดเมือง (๑๑)ที่ติดป่ าไม้ (๑๒)ที่ติดที่นา (๑๓)ที่มีคนไม่ถกู กัน
อยู่อาศัยร่วมกัน (๑๔)ที่ติดท่านา้ ท่าบอก (๑๕)ที่อยู่ห่างไกลในชนบท (๑๖)ที่ติดพรมแดน (๑๗)
ที่ไม่เป็ นสัปปายะ (๑๘)ที่ท่ีหากัลยาณมิตรไม่ได้จะเห็นว่า สถานที่ท่ีมีขอ้ เสียเหล่านีส้ ่วนมาก
ล้วนตัง้ อยู่ในตาแหน่งที่อาจมีการทาลายสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาทัง้ สิน้ เช่น สถานที่ใหญ่
มีคนอยู่มาก ที่ติดเมือง ที่ติดที่นา
ผูจ้ ะปฏิบตั ิกรรมฐานควรเลือกหาสถานที่ท่ีมีองค์ประกอบ ๕ ประการดังนี ้ (๑)ไม่ไกลนัก
ไม่ใกล้นกั ไปมาสะดวก (๒)กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนไม่อกึ ทึก (๓)ปราศจากการรบกวน
ของเหลือบยุง ลมแดด สัตว์เสือกคลาน (๔)เมื่ออยู่ท่ีน่ นั ไม่ขดั สนปั จจัยสี่ (๕)มีพระเถระผูเ้ ป็ น
พหูสตู ซึง่ จะสามารถเข้าไปสอบถามข้อสงสัยได้12

ท่ าทีที่เอือ้ เฟื้ อต่ อสภาพแวดล้ อม
12องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗-๑๙.
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ต้นไม้แม้ไม่มีชีวิตจิตใจ(ตามความเข้าใจของพวกเรา) แต่ก็มีหลักธรรมเพื่อการดารงอยู่
เหมือนมนุษย์ เป็ นวิถีแห่งต้นไม้ เรียกว่า “รุกขธรรม-ธรรมสาหรับต้นไม้” ดังที่พระโพธิสตั ว์แสดง
ธรรมแก่เหล่าเทวดาตอนหนึ่งว่า “ญาติย่งิ มากยิ่งดี แม้ตน้ ไม้ทเี่ กิดในป่ ายิ่งมีมากยิ่งดี ต้นไม้ที่
ยืนต้นอยู่โดดเดีย่ ว ถึงจะใหญ่โต ลมย่อมพัดให้หกั โค่นได้”13 การที่พระพุทธศาสนากล่าวถึง
ธรรมสาหรับต้นไม้ไว้อย่างนีแ้ สดงนัยสาคัญอะไรบางอย่าง ต้นไม้ย่อมมีธรรมชาติของตนเอง
หรือมีวิถีทางเป็ นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการเกิด การเติบโต การตายแล้วย้อนกลับไปสู่การเกิด
การเติบโต การตายเป็ นวัฏจักรเหมือนกับชีวิตของสัตว์โลกทัง้ หลาย
ด้วยเหตุนี ้ ข้อมูลในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาจึงสอนให้มนุษย์เอือ้ เฟื ้ อต่อพืชพันธุท์ งั้ หลาย
กรณีท่ีพระพุทธเจ้าทรงให้ภิกษุสงฆ์ตอ้ งเข้าอยู่จาพรรษาคือให้อยู่ประจาที่ตลอด ๓ เดือนของ
ฤดูฝน เมื่อวิเคราะห์ดอู ย่างละเอียดแล้ว จะพบประเด็นเกี่ยวกับความเอือ้ เฟื ้ อต่อธรรมชาติเป็ น
ประเด็นสาคัญที่สดุ ด้วยเหตุว่า ฤดูฝนนัน้ เป็ นเวลาที่พืชพันธุ์ ต้นไม้ใบหญ้า เถาวัลย์ทงั้ หลาย
กาลังแตกหนอกิ่งก้านสาขา สัตว์เล็กสัตว์นอ้ ยทัง้ หลายแพร่พนั ธุข์ ยายประชากร การที่ภิกษุสงฆ์
เที่ยวสัญจรไปตามป่ าเขาลาเนาไพร อาจไปกระทบหักราญกิ่งไม้ใบหญ้า เหยียบหน่ออ่อนของ
พืช หรือสัตว์เล็กน้อยโดยไม่ได้ตงั้ ใจก็ได้ ดังปรากฏตามคาตาหนิของคนทัง้ หลายตอนหนึ่งว่า
“ไฉนพระสมณะเชือ้ สายศากยบุตรจึงได้เทีย่ วจาริกไปทัง้ ฤดูหนาว ฤดูรอ้ น และฤดูฝน ย่ าติณ
ชาติอนั เขียวสด เบียดเบียนสิ่งมีชวี ติ ซึ่งมีอนิ ทรีย์เดียว เหยียบสัตว์เล็กๆ จานวนมากให้ถงึ ความ
วอดวายเล่า ?” ดังนัน้ พระพุทธองค์จงึ ประสงค์ให้ภิกษุสงฆ์อยู่ประจาที่ตลอด ๓ เดือนฤดูฝน14
ในบทบัญญัติอนั เป็ นวินยั ของภิกษุสงฆ์ มีอยู่อย่างน้อย ๒ หมวดที่ว่าด้วยความเอือ้ เฟื ้ อ
ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ภูตคามวรรค15มีขอ้ ความแสดงความเอือ้ เฟื ้ อดังนี ้
ห้ามภิกษุพราก(ตัดหรือเด็ด)ภูตคาม ภิกษุใดฝ่ าฝื นทา ต้องอาบัติปาจิตตีย(์ ศีลขาด
เพราะถือว่าละเมิดสิกขาบทหรือศีลข้อนี)้ ดังข้อความในภูตคามสิกขาบทที่ ๑ ว่า “ภิกษุตอ้ ง
อาบัตปิ าจิตตีย์ เพราะพรากภูตคาม”16
13ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๗๔/๓๑.
14วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘๔/๒๙๒.
15คาว่า

“ภูตคาม” หมายถึง ของเขียวหรือพืชพรรณอันเป็ นอยูก่ บั ที่ มี ๕ ชนิดคือ (๑)พืชจากเหง้า
เช่น ขมิน้ ขิง (๒)พืชเกิดจากต้น เช่น ต้นไทร ต้นมะเดื่อ (๓)พืชเกิดจากข้อหรือตา เช่น อ้อย ไม่ไผ่ (๔)พืชเกิด
จากยอด เช่น ผักบุง้ แมงลัก (๕)พืชเกิดจากเมล็ด เช่น ถั่ว ข้าว
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ห้ามภิกษุใช้นา้ ที่มีส่ิงมีชีวิตอยู่รดหญ้าหรือดิน ภิกษุใดฝ่ าฝื นทา ต้องอาบัตปิ าจิตตีย ์ ดัง
ข้อความในสัปปาณกสิกขาบทที่ ๑๐ ว่า “ก็ภกิ ษุใดรู อ้ ยู่วานา้ มีส่งิ มีชวี ติ รดหรือใช้ให้รดหญ้า
หรือดิน ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์”17
ในหมวดเสขิยวัตร18 มีขอ้ ความแสดงความเอือ้ เฟื ้ อต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดย
ห้ามภิกษุถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ หรือบ้วนนา้ ลายลงบนของเขียว นา้ ภิกษุใดฝ่ าฝื นทา ต้อง
อาบัติทกุ กฎ ดังข้อความในสิกขาบทเหล่านีด้ งั นี ้
“พึงทาความสาเหนียกว่า เราไม่เป็ นไข้ จักไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนนา้ ลายลง
บนของเขียว”
“พึงทาความสาเหนียกว่า เราจักไม่ถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ หรือบ้วนนา้ ลายลงในนา้ ”
“พึงทาความสาเหนียกว่า เราไม่เป็ นไข้ จักไม่ถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ หรือบ้วนนา้ ลายลง
ในนา้ ”
อีกตอนหนึ่งมีพทุ ธภาษิตทีแ่ สดงถึงความเอือ้ เฟื ้อต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติวา่
“บุคคลนั่งหรือนอนใต้รม่ เงาของต้นไม้ใด ไม่พงึ หักราญกิ่งก้านของต้นไม้นนั้ เพราะผูป้ ระทุษร้าย
มิตรคือคนเลว19
แม้พวกเราจะคิดว่า ต้นไม้ใบหญ้าเป็ นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ แต่ควรแสดงความกตัญญู
รูค้ ณ
ุ ของต้นไม้นนั้ เหมือนดังที่นกแขกเต้ารูค้ ณ
ุ ของต้นที่ครัง้ หนึ่งตนได้อาศัยดอกผลเป็ นอาหาร
ครัง้ หนึ่ง เมื่อท้าวสักกะถามว่า “หมู่ตน้ ไม้มใี บเขียวชอุม่ มีผลดาษดืน่ มีอยู่เป็ นจานวนมาก
ทาไมหนอ ใจของนกแขกเต้าจึงยินดีตน้ ไม้แห้งเป็ นโพรงไม่สร่างซา”
นกแขกเต้าตอบว่า “ผลของต้นไม้นี ้ ข้าพเจ้าอาศัยกินอยู่หลายปี แม้ไม่มผี ล ข้าพเจ้ารู ้
แล้ว แต่กย็ งั รักษาไมตรีนนั้ ไว้เหมือนเดิม นกเหล่าใดต้องการผลไม้จึงคบหารู ว้ า่ ไม่มผี ลก็ละทิง้
ต้นไม้นนั้ ไป นกเหล่านัน้ เป็ นพวกเห็นแต่ประโยชน์สว่ นตน โง่เขลา เป็ นผูท้ าลายพวกพ้อง”20

16วิ.มหา. (ไทย) ๒/๙๐/๒๗๘.
17วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๔๐/๓๑๔.
18วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๕๒-๖๕๔/๗๓๒-๗๓๔.
19ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๔๖๙/๒๙๘.
20ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๓๐-๓๓/๓๐๕-๓๐๖.
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ความสรุป:
พระพุทธศาสนาบันทึกข้ อความเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา
ไว้ ในคัมภีร์เป็ นจานวนมากเพื่อแสดงความเชื่ อมโยงระหว่ าง
มนุษย์ กบั สรรพสิ่ งในธรรมชาติตามกรอบทฤษฎีปฏิจจสมุปบาท
ข้อความจานวนมากในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา
พร้อมกันนัน้ ก็มีขอ้ ความแสดงความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตมนุษย์ และสัตว์โลกประเภทอื่นๆ ในทุก
มิติ ถามว่า ข้อนีม้ ีนยั สาคัยอย่างไร ?
“ปฏิจจสมุปบาท” แปลว่า การเกิดขึน้ โดยอาศัยกัน มีหลักการโดยสรุปว่า “เมือ่ สิ่งนีม้ ี สิ่ง
นีจ้ ึงมี เพราะสิ่งนีเ้ กิดขึน้ สิ่งนีจ้ ึงเกิดขึน้ เมือ่ สิ่งนีไ้ ม่มี สิ่งนีก้ ไ็ ม่มี เพราะสิ่งนีด้ บั สิ่งนีก้ ด็ บั ”
ปฏิจจสมุปบาทถือเป็ นทฤษฎีสาคัญของพระพุทธศาสนา เพราะทฤษฎีนีเ้ องทาให้ความเชื่อ
แบบ “ปุพเพกตวาท อิสรนิมมานวาท และอเหตุอปั จจยวาท”21 ลดความเข้มข้นลงไป จากทฤษฎี
ปฏิจจสมุปบาท ทาให้เข้าใจชัดขึน้ ว่า สรรพสิ่งมีความสัมพันธ์กนั เชิงเหตุผลในแนวราบและ
เป็ นไปแบบ ๒ ทิศทาง
พระพุทธศาสนาแสดงโลกไว้ ๓ ประเภทคือ
โลก ๓ ประเภทที่ ๑:สังขารโลก โลกคือสังขาร ได้แก่สภาวธรรมทัง้ ปวงที่มีการปรุงแต่ง
ตามเหตุปัจจัย สัตวโลก โลกคือหมู่สตั ว์ และโอกาสโลก โลกอันกาหนดด้วยโอกาส โลกอันมีใน
อวกาศ หมายถึงจักรวาล
โลก ๓ ประเภทที่ ๒:มนุษยโลก โลกคือหมู่มนุษย์ เทวโลก โลกคือหมู่เทพ หมายถึง
สวรรค์ชนั้ กามาวจร ๖ ชัน้ และพรหมโลก โลกคือหมู่พรหม หมายถึงสวรรค์ชนั้ พรหม
โลก ๓ ประเภทที่ ๓:กามโลก โลกของสัตว์ท่ียงั เสวยกามคุณคืออารมณ์ทางอินทรียท์ งั้
๕ หมายถึง อบาย ๔ มนุษยโลกและกามาวจรสวรรค์ ๖ ชัน้ รูปโลก โลกของสัตว์ผเู้ ข้าถึงรูป

21คาว่า

“ปุพเพกตวาท หรือปุพเพกตเหตุวาท” หมายถึงลัทธิท่ีเชื่อว่า สุขทุกข์ทงั้ ปวง เป็ นเพราะ
กรรมเก่า คาว่า “อิสรนิมมานวาท” หมายถึงลัทธิท่ีเชื่อว่า สุขทุกข์ทงั้ ปวง เป็ นเพราะการบันดาลของเทพผู้
เป็ นใหญ่ คาว่า “อเหตุอปัจจยวาท” หมายถึงลัทธิท่ีเชื่อว่า สุขทุกข์ทงั้ ปวง เป็ นไปสุดแต่โชคชะตาลอยๆ ไม่
มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ลัทธิทงั้ ๓ นีถ้ ือว่า สรรพสิ่งมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเหมือนกัน แต่เป็ นความสัมพันธ์
แบบแนวตัง้ หรือแนวดิ่งและเป็ นไปแบบทิศทางเดียว
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ฌาน หมายถึง อรูปพรหม ๑๖ ชัน้ และอรูปโลก โลกของสัตว์ผเู้ ข้าถึงอรูปฌาน หมายถึง อรูป
พรหม ๔ ชัน้
ทุกอย่างทัง้ หมดที่กล่าวมา มีความเชื่อมโยงกันทัง้ ด้านกายภาพและจิตภาพ (หรือทัง้
ด้านรูปธรรมและนามธรรม) สรรพสิ่งมีความสัมพันธ์กนั เชิงเหตุผลแบบ ๒ ทิศทาง เกิดขึน้
ตัง้ อยู่ ดับไปโดยเป็ นเหตุปัจจัยแก่กนั และกัน สรรพสิ่งทะลุมิติถึงกันได้ ชาวพุทธเชื่อว่า หมู่สตั ว์
ที่อยู่ในภพภูมิต่างๆ รวมทัง้ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สามารถทะลุมิติถึงกันได้ เมื่อทาคุณ
งามความดีบางอย่างเสร็จสิน้ แล้ว จึงนิยมแผ่เมตตาแก่กนั และกันทัง้ โดยเจาะและไม่เจาะจงว่า
“ขอสัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวง ที่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ จงเป็ นสุขเป็ น
สุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกัน อย่าได้พยาบาทปองร้ายซึง่ กันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์
กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทัง้ สิน้ เถิด” สัตว์ทกุ กาเนิด
อาศัยกันและกัน มนุษย์กบั ต้นไม้ใบหญ้าอาศัยกันและกัน สัตว์ปีกกับสัตว์ส่ีเท้าอาศัยกันและ
กัน สัตว์บกกับสัตว์นา้ อาศัยกันและกัน มนุษย์กบั ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นลมฟ้าอากาศ
อาศัยกันและกัน
เวลาเราพูดถึงเมืองที่ทนั สมัยเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เรามักนึกถึงตึก
สูง สานักงานที่ทนั สมัย ถนนหนทางกว้างสวยงาม รถยนต์ว่งิ กันไปมา ผูค้ นพลุกพล่าน ซึง่ ทุก
อย่างที่กล่าวมาล้วนเป็ นการสร้างสรรค์ดว้ ยเทคโนโลยี แต่ขอ้ มูลในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนากลับ
แสดงให้เห็นลักษณะของเมืองที่ทนั สมัยในทิศทางตรงกันข้าม ขอให้ดกู รุงเวสาลีเป็ นตัวอย่าง
กรุงเวสาลีนีถ้ ือเป็ นต้นแบบของเมืองที่ทนั สมัยเจริญก้าวหน้าในยุคนัน้
มีบทพรรณนาว่า22
“กรุงเวสาลีทอี่ ดุ มสมบูรณ์ มีอาณาเขตกว้างขวาง พลเมืองมาก มีคนคับคั่ง หาข้าปลาอาหาร
ง่าย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง เรือนยอด ๗,๗๐๗ สวนดอกไม้ ๗,๗๐๗ สระโบกขรณี(สระบัว)
๗,๗๐๗”ข้อมูลนีเ้ ป็ นหลักฐานยืนยันอีกครัง้ หนึ่งว่า สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาเป็ นสิ่งจาเป็ น
สาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์อ่ืนๆ ในโลกนี ้ ไม่ว่ายุคอดีตหรือปั จจุบนั
มนุษย์อยูใ่ นโลกนี้แต่เพียงผูเ้ ดียวไม่ได้ ช้างม้าวัวควายก็อยูใ่ นโลกแต่เพียงผูเ้ ดียวไม่ได้
นกหนูงูตะขาบอยูใ่ นโลกนี้แต่เพียงผูเ้ ดียวก็ไม่ได้ ต้นไม้ใบหญ้า แม่น้ าภูเขาเท่านั้นที่อยูใ่ นโลกนี้
แต่เพียงสิ่ งเดียวก็ไม่ได้ ทุกผูท้ ุกตัวตนและทุกสิ่ งทุกอย่างต้องอาศัยกันและกันเพื่อการเกิดขึ้น
ตั้งอยู่ และดับไปในรู ปแบบต่างๆ เช่น
22วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๒๖/๑๗๙.
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-เกื้อหนุน สร้างสรรค์ ดูแลรักษา เลี้ยงดูกนั ให้เกิดมีข้ ึน ให้ต้ งั อยูไ่ ด้
-เป็ นอาหารของกันและกันเพื่อให้วฏั จักรของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปอยูใ่ นความสมดุล
-ขัดแย้ง ต่อสู ้ เบียดเสี ยด เบียดเบียนกัน เพื่อให้เกิดวิวฒั นาการไปสู่ สิ่งใหม่ๆ
ข้อมูลเชิงนิเวศวิทยาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา จึงไม่ใช่เป็ นเพียงบันทึกเพื่อ
การศึกษาแล้วจบเท่านั้น แต่เป็ นความพยายามของปราชญ์โบราณที่จะแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ซ่ ึง
มักจะถือว่าตัวเองเป็ นศูนย์กลางของสรรพสิ่ งในจักรวาลนั้น
จาเป็ นต้องสัมพันธ์กบั
สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา ชีวติ จึงจะดาเนินต่อไปโดยไม่มีปัญหา ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์จะ
อาศัยเพียงวัตถุสิ่งของที่เป็ นผลิตผลด้านเทคโนโลยีเท่านั้นเพื่อการดารงชีพ
โดยไม่อาศัย
สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาอื่นๆ คงไม่ได้ปัญหาความทุกข์ยากมากมายของมนุษย์อนั เป็ นเกิด
จากภัยธรรมชาติในปัจจุบนั หนักหนาสาหัสเกินกว่าภูมิปัญญาของมนุษยชาติจะแก้ไขได้ เป็ น
เครื่ องยืนยันว่า “นี่คือผลของการที่มนุษย์ได้ตดั ความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา
หรื อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ” ทั้งๆ ที่เป็ นความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ ไม่ใช่ความสัมพันธ์
ที่เกิดจากการสรรค์สร้างของใคร ที่สุดของที่สุดแล้ว ในสากลจักรวาลนี้ ธรรมชาติเท่านั้นอยูไ่ ด้
ในขณะที่มนุษย์จะอยูไ่ ม่ได้

