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อนุโมทนา

มูลนิธิปญญาประทีป ผูกอตั้งโรงเรียนปญญาประทีป        
โรงเรียนประจําวิถีพุทธสหศึกษา ระดับมัธยม บานหนองนอย ต. 
ปากชอง จ. นครราชสีมา มีความปรารถนาดี มุงหวังใหมวลชาว
โลกอยูรวมกันรมเย็นเปนสุข ไดแจงกุศลฉันทะจะขออนุญาตพิมพ
หนังสือเร่ือง คนไทยกับปา เร่ือง คนไทยกับสัตวปา และเร่ือง
พระกับปา มีปญหาอะไร? โดยพิมพท้ังสามเรื่องรวมไวในเลมเดียว
กัน แจกเปนธรรมทาน

ในการพิมพหนังสือน้ี ทางมูลนิธิมีความประสงคเพ่ือเผยแผ
ความรูเก่ียวกับมุมมองของพุทธศาสนาท่ีเช่ือมโยงกับเร่ืองปาและ
ระบบนิเวศ โดยเช่ือมั่นวาจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอวงการศึกษา
วิถีพุทธท่ีสนใจเก่ียวกับเร่ืองนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมและประชา
ชนท่ัวไป อาตมภาพขออนุโมทนาบุญเจตนาน้ันโดยพรอมใจ

เพ่ือใหช่ือหนังสือรวมเปนหน่ึงเดียว กะทัดรัด สั้น และจํางาย 
ไดตกลงต้ังช่ือรวมน้ันวา คนรักษปา ปารักษคน

หากประชาชนพลโลกมีความรูเขาใจ มีนํ้าใจ และรวมใจ
กันประพฤติดีปฏิบัติชอบตอสิ่งแวดลอมท่ัวท้ังระบบนิเวศ นอกจาก
เปนการอนุรักษธรรมชาติ และชวยใหมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนแลว ก็
จะเปนการปฏิบัติธรรมในภาวนาครบ ๔ ท้ังเจริญกาย เจริญศีล 
เจริญจิต และเจริญปญญา อีกท้ังจะเปนหลักประกันใหมีโอกาส
เจริญความสุขท่ีเปนพ้ืนรองใจจากการชื่นชมธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์สด
ช่ืนงดงามร่ืนรมยสืบตอไปดวย
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ข

จึงหวังวา ความมุงหวังของมูลนิธิปญญาประทีปในการ
เผยแผธรรมดวยหนังสือ คนรักษปา ปารักษคน เลมน้ี จักสัมฤทธิ์
ผลสมหมาย อํานวยใหมวลชาวโลกอยูรวมกันดวยไมตรี มีนํ้าใจ
เก้ือกูล เจริญมั่นคงในสันติสุขย่ังยืนนานสืบไป
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เกร่ินนํา

คนไทยถือกันมาแตโบราณวา ในชีวิตท่ีเปนอยู ซ่ึงมีกายกับ
ใจน้ี รางกายของเราประกอบดวยธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ซ่ึงจะ
ตองสมดุล ชีวิตจึงจะดําเนินไปดวยดี

ภายในรางกายของมนุษยและสัตวท้ังหลาย ดิน นํ้า ลม ไฟ 
จะตองบริสุทธิ์สะอาดและสมดุล ฉันใด ภายในโลกนอกรางกาย ก็
ฉันน้ัน ชีวิตท้ังหลาย ไมวาพืชหรือสัตว จะอยูดีมีสันติสุขได ตอเมื่อ
ดิน นํ้า ลม ไฟ ยังสะอาดบริสุทธิ์และสมดุลกัน

แมวาคนปจจุบันมักมองวา ธาตุ ๔ ท่ีคนโบราณเช่ือถือเปน
เร่ืองเหลวไหล เพราะดิน นํ้า ลม ไฟ ไมใชธาตุ สาร ๑๐๗ ชนิดตาง
หากเปนธาตุ (ธาตุประดิษฐขณะน้ีข้ึนไปถึงเลขท่ี 116 แลว) แต
ธาตุ ๔ ของคนโบราณน้ีแหละเปนสภาพความจริงของธรรมชาติใน
ระดับท่ีสัมพันธกับชีวิตความเปนอยูของเรามากท่ีสุด และมีผลใน
ทางปฏิบัติมากท่ีสุด แมวาคนปจจุบันอาจจะใชคําเรียกตางไปบาง 
คือเรียกลมวาอากาศ เรียกไฟวาความรอน โดยวัดเปนอุณหภูมิ

มนุษยสมัยใหม ไดสรางความเจริญทางวัตถุท่ีเรียกวาการ
พัฒนาข้ึนมามากมาย จนเกิดปญหาท่ีเรียกวามลภาวะ และ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเสียความสะอาดบริสุทธิ์ และ
ทําลายสมดุลของดิน นํ้า ลม/อากาศ และไฟ/อุณหภูมิ
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ดังท่ีไดเกิดภาวะดินเสีย นํ้าเสีย อากาศ(ลม)เสีย และ
อุณหภูมิ(ไฟ)สูง แลวตนเองก็ไดรับโทษทุกขภัยจากความวิปริต
ปรวนแปรของธาตุ ๔ ท่ีเปนสิ่งแวดลอมเหลาน้ัน

บัดน้ี ไดเปนท่ีหว่ันวิตกกันวา ถามนุษยขืนสรางความเจริญ
แบบน้ีกันตอไป โดยไมยอมแกปญหากันอยางจริงจัง สภาพแวด
ลอมท่ีเปนโลกธรรมชาติก็จะวิบัติ และโลกมนุษยก็อาจถึงกับ
พินาศสูญสิ้น

มนุษยผูมีปญญาสวนหน่ึงไดตระหนักเห็นภัยจากความวิบัติ
และวิปริตของดิน นํ้า ลม ไฟ ท่ีชีวิตท้ังปวงตองอาศัยน้ี จึงไดชัก
ชวนวิงวอนใหเพ่ือนมนุษยชวยกันแกไขเปลี่ยนแปลงการสราง
ความเจริญท่ีเรียกวาการพัฒนากันเสียใหม ใหเปนความเจริญท่ีไม
ทําลายความบริสุทธิ์และสมดุลของดิน นํ้า ลม ไฟ เรียกวา “การ
พัฒนาที่ย่ังยืน” คือ การพัฒนาท่ีโลกมนุษยก็อยูดี และโลกธรรมชาติ
ก็อยูได

ถาจะใหดิน นํ้า ลม ไฟ หรือดิน นํ้า อากาศ และอุณหภูมิ คง
อยูในสภาพท่ีดีงามเก้ือหนุนตอชีวิต พวกเราก็จะตองชวยกันดูแล
รักษาแหลงนํ้า ลํานํ้า ทองฟา ทุงนา ปาเขา และผืนแผนดิน ซ่ึงเปน
ท่ีอาศัยของดิน นํ้า ลม ไฟ น้ันไวใหดี

วิธีงายๆ ท่ีจะชวยกันได ก็เชนวา ไมเทหรือระบายของเสียลง
ในแมนํ้าลําคลอง ไมท้ิงขยะกระจัดกระจายไปบนผืนดิน ไมปลอย
ควันไฟ ควันรถ ข้ึนไปในทองฟามากเกินควร ไมทําลายปาตนนํ้า
ลําธาร ไมเผาปา ไมลาสัตว เปนตน และชวยแนะนําใหความรูแก
กันถึงความสําคัญของธรรมชาติท่ีแวดลอมเหลาน้ี ตลอดจนเรียนรู
วิธีการท่ีจะบํารุงรักษาใหคงอยูย่ังยืน เพ่ือประโยชนสุขรวมกัน
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เร่ืองราวท่ีจะพูดตอไปน้ี อาจจะชวยใหสาธุชนไดมองเห็น
ความสําคัญของธรรมชาติแวดลอม และพรอมท่ีจะชวยกันสงวน
รักษาดวยความมีนํ้าใจและโดยใชปญญา



ภาค ๑

คนไทยกับปา
๑

วันน้ี ขออนุโมทนา รองศาสตราจารย ดร.สุรีย ภูมิภมร คณะ
อนุกรรมการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาไมและไมโตเร็วเอนก
ประสงค สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา สภาวิจัยแหงชาติ คุณ
ประภาศรี ธนสุกาญจน และเจาหนาท่ีสภาวิจัยแหงชาติ ท่ีไดมา
ชวยปลูกตนไมใหท่ีสถานพํานักสงฆสายใจธรรมแหงน้ี

นอกจากคณะอาจารย และคณะอนุกรรมการวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรปาไมและไมโตเร็วเอนกประสงค กําลังสําคัญก็
คือทานอาจารยและคณะนิสิต คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ซ่ึงอยูในระหวางการฝกปฏิบัติงานภาคฤดูรอน เร่ือง
การปลูกสรางสวนปา หลายทานไดมารวมในการชวยกันปลูกตน
ไมใหวัด ซ่ึงถือวาเปนการทําบุญ ตามคําสอนท่ีมีมาในพระไตร-
ปฎก พระพุทธเจาตรัสไวเอง (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) วา

อารามโรปา วนโรปา เย ชนา เสตุการกา …   

                                                                                                    
๑ ธรรมกถา ของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) แกคณะขาราชการและนิสิต มี ดร.สุรีย 

ภูมิภมร เปนผูนํา ในคราวทําบุญปลูกปาท่ีสถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง 

ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๓๖
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เปนคาถาซ่ึงแปลไดความวา “ผูท่ีปลูกสวน ปลูกปา สราง
สะพาน สรางโรงน้ําบริการ และขุดบอนํ้าสําหรับผูเดินทาง ใหท่ี
พักอาศัย ช่ือวาเปนผูมีบุญท่ีเจริญทุกเม่ือ ตลอดเวลาทั้งกลางวัน
และกลางคืน”

ทําไมจึงไดบุญเพ่ิมพูนตลอดเวลาท้ังกลางวันและกลางคืน ก็
เพราะวาสิ่งเหลาน้ีคนอาศัยใชประโยชนตลอดเวลา อยางตนไมน้ี
ปลูกไปแลว ก็เปนประโยชนอยูเร่ือยไป มิใชวาคร้ังเดียวหมด 
เพราะฉะน้ันจึงเปนการทําบุญท่ีทานยกยองสรรเสริญ

ทานอาจารยและนิสิต พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ท่ีได
มารวมในกิจกรรมวันน้ี ก็ถือวา ไดทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนา 
นอกจากมาปลูกตนไมใหแลว ก็ยังไดเลี้ยงภัตตาหารเพลแกพระ
สงฆท่ีพํานักอยู ณ ท่ีน้ีดวย



ตอน ๑: ไทยอดีตกับปา

ผูนําชาวพุทธที่ย่ิงใหญ

ปลูกปาปลูกตนไมเพ่ือใหประชาชนอยูดี

เร่ืองการปลูกตนไมปลูกปาน้ี คิดวาเปนคติอยางหน่ึงท่ีพระ
เจาอโศกมหาราช คงจะไดทรงถือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธ
เจาดังท่ีไดยกมาอางขางตน กลาวคือ เมื่อพระเจาอโศกมหาราชได
ทรงเปลี่ยนนโยบายจากสังคามวิชัย (การเอาชนะดวยสงคราม) มา
เปน ธรรมวิชัย (การเอาชนะดวยการทําความดีหรือปฏิบัติธรรม) 
แลว พระองคก็ทรงบําเพ็ญสาธารณประโยชนเปนการใหญ เชน 
ปลูกสวนปลูกปา รวมท้ังปลูกปาสมุนไพร โดยเฉพาะก็กลาวระบุไว
ดวยถึงเร่ืองการปลูกตนไมท่ีเปนยา แลวก็สรางโรงพยาบาลคน โรง
พยาบาลสัตว ทําถนนหนทางตางๆ ตลอดจนจารึกศิลาเพื่อใหการ
ศึกษาและสั่งสอนธรรมแกประชาชนเปนการใหญ จนปรากฏวาใน
ยุคน้ัน สังคมอินเดียเจริญดวยการบําเพ็ญสาธารณประโยชนแก
ประชาชน เร่ืองน้ีก็คงจะไดคติจากคําสอนของพระพุทธเจาอันน้ี

กษัตริยท่ีย่ิงใหญในยุคสมัยหลังท่ีใฝพระทัยในทางธรรม ก็
ยึดถือพระเจาอโศกมหาราชเปนแบบอยาง แมกระท่ังพระมหา
กษัตริยไทย อยางเชน พระมหาธรรมราชาลิไท ดูพระจริยาวัตร ก็
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เห็นวา คงจะไดแบบอยางจากพระเจาอโศกมหาราช คือพยายามท่ี
จะทําความดีตางๆ ใหไดอยางพระเจาอโศกมหาราช

กษัตริยรุนหลังๆ ไดพยายามทํากันอยางน้ัน แลวก็มักจะมี
พระนามท่ีมีคําวา “ธรรม” นําหนา เชน พระเจาลิไท ก็ทรงมีพระ
นามวาพระมหาธรรมราชาลิไท ทํานองเดียวกับท่ีพระเจาอโศก
มหาราช เมื่อไดเปนพระเจาแผนดินท่ีทรงธรรม หันมาทางธรรม 
หันมาทําความดี ทรงบําเพ็ญประโยชนสุขแกประชาชนแลว ก็ได
พระนามวาธรรมาโศกราช โดยเปลี่ยนจากจัณฑาโศก คือแตกอนน้ี
เปนอโศกผูดุราย เรียกวา จัณฑาโศก (จัณฑ + อโศก) อโศกผูดุ
ราย หรืออโศกผูดุเดือด เปลี่ยนมาเปน “ธรรมาโศก” แปลวา อโศก
ผูทรงธรรม

อันน้ีก็เปนคติในทางพระพุทธศาสนาท่ีถือวา  การทํา
ประโยชนสุขใหแกประชาชนเปนบุญเปนกุศลท่ีสําคัญ โดยเฉพาะ
ในสมัยปจจุบันน้ี อันตรายจากปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมเสีย ก็
เปนท่ีรูตระหนักกันอยางกวางขวาง เรียกวาเปนปญหาระดับโลก 
ประเทศไทยเราก็ประสบภัยอันตรายในเร่ืองน้ีไมนอย

แตการท่ีรูตระหนักกันมากถึงกับมีความตื่นตกใจน้ัน ก็เปน
อาการของปญหาท่ีใหญโตกระเทือนไปท่ัวโลก คือ ในระดับโลก 
ประเทศท่ีพัฒนาแลวเขาต่ืนตัวกลัวภัยเหลาน้ี ก็เลยทําใหคนใน
ประเทศไทยเราพลอยหันมาตระหนักถึงภัยเหลาน้ีดวย

ถามองในแงดี ประเทศไทยเราซ่ึงเปนผูพัฒนาตามอยางเขา
ทีหลัง เมื่อเรารูตัวกอน เราก็มีเวลาท่ีจะใชบทเรียนของเขาใหเปน
ประโยชน แตก็ไมแนใจวาคนไทยเราจะไดรับเอาบทเรียนน้ีมาใช
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ทันการณหรือเปลา คือ ท้ังๆ ท่ีวาประเทศท่ีเขาพัฒนาไปแลวซ่ึง
เดินหนาไปกอนเขาประสบปญหามาก เราไดรูไดเห็น ก็นาจะรูตัว
แลวรีบปองกันยับย้ัง แตบางทีก็ไมเปนอยางน้ัน บางทีเราก็เดินไป
ตามกระแสเกา เดินหนาไปหาอันตรายอยางน้ันอีก ถาหากวาเรา
ไมสามารถใชประโยชนจากบทเรียนน้ันได ก็เปนเร่ืองท่ีนาเสียดาย

สําหรับประเทศไทยของเราเวลาน้ี ก็เปนท่ีนายินดีวา มีหลาย
กลุมท่ีมีความรูความเขาใจในเร่ืองน้ีแลว ก็ไดพยายามท่ีจะสกัดก้ัน
ปญหา ยับย้ังภัยอันตรายเทาท่ีจะเปนไปได โดยเฉพาะการปลูกปา 
การรักษาปา การอนุรักษปาน้ี เปนเร่ืองใหญท่ีจะตองชวยกัน

แตถาเทียบกับประชาชนสวนใหญแลว ความรูตระหนักและ
เอาใจใสในเร่ืองน้ี ยังนับวาอยูในวงคอนขางแคบ ยังมีคนไมมาก
นักท่ีเอาจริงเอาจังในเร่ืองน้ี แตจํานวนท่ีไมมากน้ี ก็หวังวาคงจะ
ขยายออกไปใหมีคนเอาแบบอยางกันมากข้ึน

ถาเมื่อไรประชาชนเอาดวย คือมีจิตใจท่ีจะเอาใจใสในเร่ืองน้ี
เขามาชวยกันอนุรักษปาเอง และไมใชเฉพาะมีจิตใจท่ีเอาใจใสเทา
น้ัน แตมีความรูความเขาใจดวย คือ มีปญญาและมีกําลังพรอมท่ี
จะทําดวย ถาประชาชนเอาดวยอยางน้ีแลวละก็ปลอดภัย ไมตอง
มามัวผลักใหเปนภาระของรัฐบาลและผูสนใจบางกลุมอยางนัก
วิชาการเทาน้ัน ซ่ึงจะหนักมากและคงจะไมไหว

ตอนน้ีเราจึงตองพยายามท่ีจะใหความรูสึกนึกคิดจิตสํานึกน้ี
ขยายไปถึงประชาชน ซ่ึงคิดวาอันน้ีจะเปนเปาหมายสําคัญ
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เสียงกูเตือนภัย

วาปากําลังจะหมดไป

เร่ืองเกี่ยวกับปาน้ีก็เปนสวนหน่ึงของเรื่องธรรมชาติแวดลอม 
แตนับวาเปนสวนสําคัญทีเดียว เปนปญหาอยางท่ีกลาวในตอนตน
วา ไมเฉพาะประเทศไทย หรือวากันตามเร่ืองท่ีแทแลว ถาจะใชคํา
วาไมเฉพาะแตประเทศไทยก็อาจจะไมถูกเสียดวยซํ้า เพราะวาเรา
น้ีเปนไปตามเขา คือ ประเทศท่ีพัฒนาเจริญมากแลวเขาประสบ
ปญหาน้ีกอน เหมือนอยางท่ีพูดตั้งแตขางตนแลว

ในระดับโลก มีการเตือนกันในเร่ืองน้ีมากมาย สถิติระดับ
โลกก็มีออกมาอยูเร่ือยๆ เชน หนังสือ State of the World (สภาวะ
ของโลก) ซ่ึงเปนท่ีอางอิงกันมาก เลมลาสุดป 1993 บอกวา ปาใน
โลกน้ีถูกทําลายลงไปปละ ๑๐๕ ลานไร

สถิติน้ีเปนตัวเลขท่ีนากลัวอยูพอสมควร และเน่ืองจากการ
สูญเสียปาไปน้ีโยงไปสูปญหาอื่น เชน การขาดแคลนนํ้า เปนตน 
ตลอดจนตองสูญเสียแผนดินท่ีจะทําการเพาะปลูกไป เขาบอกวา 
แผนดินท่ีจะใชปลกูพืชลดนอยลงไป ปละถึง ๕.๘๓ ลานไร ซ่ึงก็ไม
ใชนอย

เร่ืองน้ียังเก่ียวโยงไปหาปญหาอื่นๆ อีก คือ การท่ีสัตวและ
พืชท้ังหลายท่ีอาศัยอยูในปา ตองพลอยสูญพันธุหรือลดนอยลงไป 
แลวก็เกิดความเสียดุลในธรรมชาติ ดินฟาอากาศก็แปรปรวนไป 
เร่ืองอากาศเสียและมลภาวะตางๆ ก็มีอยูแลว เมื่อปาหมดไป เขต
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อุตสาหกรรมก็ขยายออกไปมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ันก็ยังเกิดปญหา
ความแหงแลง แผนดินกลายเปนทะเลทรายมากข้ึนๆ

เร่ืองอยางน้ี ความจริงก็มีมานานซ้ํารอยเดิมในประวัติ
ศาสตร อารยธรรมในสมัยโบราณท่ีเคยรุงเรืองมาในถ่ินตางๆ ท่ีลม
สลายไป โดยมากก็มาจากเร่ืองธรรมชาติแวดลอมเสียน่ีแหละ คือ 
เมื่อคนไปอยูกันมากๆ ก็ใชทรัพยากรธรรมชาติมาก แลวก็ระบาย
ของเสียลงไปมาก นานๆ เขา ผืนแผนดินและสภาพแวดลอมก็
เสื่อมโทรมหมด แลวมนุษยก็อยูไมได เมื่อมนุษยอยูไมไดอารย-
ธรรมก็สูญสลาย เชน ตองอพยพหนีไปอยูท่ีอื่น เปนตน

ภัยพิบัติไดเปนมาอยางน้ีไมรูเทาไรแลว แตคนเราก็ไมคอย
จะไดรูตระหนัก ไมไดเขาใจปญหาเหลาน้ี จนมาถึงยุคปจจุบันก็
กลายเปนยุคท่ีมีภัยอันตรายในเร่ืองน้ีรายแรงท่ีสุด เพราะวาอารย
ธรรมสมัยกอนมีขอบเขตไมกวางขวางท่ัวโลกเทากับสมัยน้ี แมวา
มันจะสูญสลายไป มันก็หมดเปนหยอมๆ แตมาในยุคปจจุบันน้ี
อารยธรรมขยายครอบคลุมไปหมดท่ัวโลก เพราะฉะน้ัน ถาสูญ
สลายไปคราวน้ี ก็เปนอันวาหมดโลกหมดแผนดินเลย

สําหรับในสายของเรา อันท่ีจริง ถามองดูแมแตในประวัติ
ศาสตรของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเก่ียวของกับประเทศอินเดียหรือ
ชมพูทวีป ก็อาจจะเห็นรองรอยของความเสื่อมและความเจริญใน
อดีต

อารยธรรมอินเดียเคยรุงเรืองมากในยุคกอนโนน มีประวัติ
เกิดข้ึนมาตั้งหลายพันปแลว เปนท่ียอมรับกันท่ัวไป แตบัดน้ีอารย
ธรรมอินเดียก็ลมสลายไปหมด ประเทศอินเดียก็เปนประเทศท่ี
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เสื่อมโทรมลงไป แผนดินแหงแลงไมอุดมสมบูรณ ประชาชนก็มี
ความยากจนมาก มีปญหาเก่ียวกับการพัฒนามากมาย ถาเทียบ
เคียงดูเร่ืองราวในพุทธประวัติ ก็จะเห็นไดชัดเจน

ตามเร่ืองท่ีบรรยายไวในพุทธประวัติ จะเห็นวา ในสมัย
โบราณ อินเดียมีความอุดมสมบูรณพอสมควร เต็มไปดวยปา ดังมี
ปาช่ือตางๆ มากมายเต็มไปหมด พระพุทธเจาเสด็จจาริกไปในปา
แทบท้ังน้ัน จากเมืองก็ออกไปปา และจากปาก็ทะลุออกไปอีกเมือง
หน่ึง ในระหวางเมืองระหวางแควนก็เปนปา ปามีมากมาย และมี
แมนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ

อยางสถานท่ีพระพุทธเจาตรัสรู คือริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา 
เมื่อมาดูในปจจุบันน้ีก็เปลี่ยนแปลงไป แมนํ้าเนรัญชราท่ีพระพุทธ
เจาเสด็จไปประทับใตรมโพธิ์แลวตรัสรู ตอนน้ัน ตามประวัติแสดง
วามีนํ้าไหล เปนท่ีนาร่ืนรมยใจ เปนภูมิสถานท่ีทําใหเกิดความรูสึก
วามีความสงบรมเย็น

แตในปจจุบันน้ี บริเวณแมนํ้าเนรัญชราไมไดรมเย็น ไมไดรม
ร่ืนอุดมสมบูรณ แตแหงแลงเหลือเกิน ในแมนํ้าน้ีไมมีนํ้าสักหยด 
แตก็ยังเปนแมนํ้าอยู คือเราเห็นชัดวาเปนแมนํ้า เพราะวามันมฝีง 
มีตลิ่ง มีลักษณะเปนลํานํ้าชัดเจน แตในลํานํ้าน้ัน ระหวางสองฝง
แทนท่ีจะเปนนํ้า กลับเปนทรายหมด เปนผืนทรายท่ีกวาง อาจจะ
ถึง ๑ กิโลเมตร น่ันคือความกวางของแมนํ้า แลวเด๋ียวน้ีเรา
สามารถเดินบนแมนํ้า เราเดินขามแมนํ้าไดอยางสบาย ไมตองมี
ฤทธิ์อยางสมัยกอน

อันน้ีเปนตัวอยางท่ีทําใหเราเห็นสภาพอยางชัดเจน เราลง
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จากฝงแลวเดินลงไปเหยียบแมนํ้าเนรัญชรา แลวก็เดินขามไป
อยางสบายๆ แตในแมนํ้าน้ันมันรอนไมใชเย็น ตองกางรมดวย 
เพราะไมมีนํ้าเลย  มีแตความแหงแลง  ในท่ีอื่นๆ  ก็เหมือนๆ  กัน    
ภูเขาตางๆ ก็หาตนไมไดยาก

อันน้ีก็คือความเสื่อม ท่ีวาเจริญในอารยธรรมน้ัน ก็เจริญ
เฉพาะในเร่ืองกิจกรรมของมนุษย แตธรรมชาติแวดลอมเสื่อมโทรม 
จนกระท่ังในที่สุดมนุษยเองก็อยูไมได

หันมาดูในประเทศไทยของเราน้ี เราก็มีปญหาธรรมชาติแวด
ลอมมาก โดยเฉพาะเร่ืองปา อาตมาไดอานหนังสือท่ีทานอาจารย 
ดร.สุรีย นํามาถวาย ตอนหน่ึงบอกวา เมื่อป ๒๕๒๘ ปาในประเทศ
ไทยน้ีเหลืออยู ๒๙% แลวก็บอกวาทางองคการสห-ประชาชาติเขา
ไมเห็นดวย เขาสํารวจแลว เขาบอกวาเหลืออยูแค ๑๖% ในปเดียว
กันน้ัน สถิติของรัฐบาลไทยวาเหลือ ๒๙% แตสถิติขององคการสห
ประชาชาติวาเหลือแค ๑๖% อันน้ีก็ตั้งแตป ๒๕๒๘ แลว

เมื่อมาถึงปจจุบันน้ีหางกัน ๘ ป (๒๕๓๖) ปาเมืองไทยเหลือ
อยูก่ีเปอรเซ็นตก็ไมทราบ แตพูดไดวาตองนอยกวา ๒๙% และก็
นอยกวา ๑๖%  ไมวาจะเอาตัวเลขของไทย  หรือตัวเลขขององค
การสหประชาชาติก็แลวแต จะตองนอยกวาเกาแนนอน

ตามสถิติน้ีแสดงวา ประเทศไทยของเราไดสูญเสียปาไปมาก
มายเหลือเกิน ยอนหลังไปเมื่อป ๒๕๐๔ ยังมีปามากถึง ๕๐ 
เปอรเซ็นต แตในชวงเวลาเพียงไมก่ีป แค ๒๔ ป ปาหมดไปถึง
เกือบคร่ึงตอคร่ึง เรียกวาหมดไปอยางรวดเร็ว และการทําลายปาก็
ยังมีอยูตลอดเวลาโดยกลุมคนตางๆ เรียกวามีการทําลายในหลาย
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ระดับ จากหลายกลุมชน ซ่ึงในที่น้ีคงจะไมมาบรรยายวาใครบาง
เปนผูทําลายปา แตผลก็คือปาของเราลดนอยลงไปเร่ือย

รวมความก็คือวา ตามสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันน้ี คนไทย
เรากับปา ไมคอยจะเก้ือกูลตอกันเทาท่ีควร ถาเราเกื้อกูลตอปา ปา
คงจะไมหมดไปอยางน้ี อันน้ีก็ทําใหเปนท่ีนาสงสัย หรือทําใหมีคํา
ถามวา คนไทยเราน้ีมีความสัมพันธกับปากันอยางไร จึงทําใหปา
ตองหมดไป ทานอาจารยก็เลยต้ังหัวขอมาวา ขอใหอาตมาพูด
เร่ือง “คนไทยกับปา”

คนไทยกับปา

อยูกันมาดวยความสัมพันธแบบไหน

เมื่อตั้งหัวขอ “คนไทยกับปา” ก็ทําใหรูสึกวา เอาคนไทยมา
ตั้งอยูขางหน่ึง แลวก็เอาปาไปตั้งอีกขางหน่ึง เปนสองฝายมา
สัมพันธซ่ึงกันและกัน

แลวก็ตองถามตอไปวา คนไทยกับปาสัมพันธกันแบบไหน 
ถาจะเอาแบบงายๆ ท่ีสุด การสัมพันธกันก็มี ๒ แบบ คือสัมพันธ
กันอยางเปนมิตร กับสัมพันธกันอยางเปนศัตรู คนไทยเรากับปาน้ี
เปนมิตรหรือเปนศัตรูกัน อันน้ีก็เปนคําถามหนึ่ง เปนคําถามแบบ
งายๆ

ถามีการทําลายกันใหหมดๆ ไป ก็ทําใหระแวงวาจะมีความ
สัมพันธแบบเปนศัตรูกัน
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ถาเปนศัตรูกัน ก็จะมีคําถามตอไปวา ระหวางคนไทยกับปา 
ใครจะอยู ใครจะไป ถาดูจากท่ีผานมา บอกวาปาลดนอยลงเรื่อยๆ 
และเราก็เห็นชัดวาคนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ก็แสดงวาปาจะไป ใช
หรือไม คือ ปาแพคน ถาอยางน้ันคนก็คงจะชนะแลวซิ เพราะปาจะ
ไปแลว

แตลองมองดูกันใหแนอีกหนอย จริงหรือท่ีวาปาจะไป คนจะ
อยู ไมแน ถาปาไปแลว สงสัยวาคนจะไปดวย เห็นจะตองไปดวย
กัน เราบอกวาปาแพคน แลวปาก็หมดไป แตในท่ีสุด ภัยอันตราย
มันจะกลับมาถึงตัวคนเอง แลวคนก็จะไปดวย คนจะอยูไมได คน
ไมสามารถจะอยูไดโดยปราศจากปา เพราะฉะน้ัน เราพูดไดวาจะ
ไปดวยกัน เพียงแตตอนน้ีอาจจะรูสึกวาคนชนะหนอย

ไมตองดูอะไรมาก  ขนาดปาเหลืออยูประมาณ  ๒๐  
เปอรเซ็นตน้ี สภาพแวดลอมความเปนอยูของคนไทยแยลงขนาด
ไหน มันก็เปนเคร่ืองเตือนแลววา ถาปาหมด คนก็ตองไปดวย

เวลาน้ีดินฟาอากาศรูสึกวาแปรปรวน ไมคอยปกติ ความ
แหงแลงก็เกิดข้ึนมา มีการขาดแคลนนํ้ามากข้ึน ตัวอยางเชน 
จังหวัดฉะเชิงเทราท่ีเราน่ังพูดกันอยูน้ี ปน้ีก็มีการประกาศขาวของ
ทางราชการ ไดยินวิทยุออกมาในชวงเดือนท่ีแลววาเร่ิมขาดแคลน
นํ้า จังหวัดฉะเชิงเทราขาดแคลนนํ้า ไมนาจะเปนไปได

เหตุการณน้ีเปนสัญญาณเตือนอยางหน่ึงวา ปญหาคงจะ
เก่ียวโยงกับเร่ืองความเสื่อมของปาดวยเหมือนกัน แลวก็รวมอยูใน
เร่ืองของสภาพแวดลอมท้ังหลายน่ันแหละ แตโดยสรุปก็คือ มัน
เปนเคร่ืองเตือนวา ถาปาหมดไปแลว คนก็ตองไปดวย เมื่อคนไมมี
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นํ้ากิน ไมมีธรรมชาติแวดลอมท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียหมด
ไป คนจะอยูอยางไร คนก็ตองไปดวย

เพราะฉะน้ัน การท่ีมนุษยไปทําลายสภาพแวดลอม ก็เปน
อันตรายตอสภาพแวดลอม แตเร่ืองไมจบเทาน้ันหรอก ภัยอันตราย
น้ันจะตองยอนกลับมาหามนุษยเองน่ันแหละ

ตามท่ีกลาวมาน้ี ถามองใหดีจะเห็นไดวา การท่ีเราทําตัวเปน
ศัตรูกับปาน้ัน วาท่ีจริง มันเปนเร่ืองของมนุษยฝายเดียวท่ีไปต้ังตัว
เปนศัตรูกับปา ปาเขาไมไดมาทําตัวเปนศัตรูกับมนุษยหรอก ปาก็
อยูของปาตามธรรมดาของมัน แตมนุษยเองไปทําตัวเปนศัตรูกับ
ปา เรียกใหตรงเลยวาเปนผูไปทํารายเขา เบียดเบียนเขา เอา
เปรียบเขา เอาปามาใชทําประโยชนสนองความตองการของตัวเอง 
นึกวาตัวเองน้ีเปนผูใชประโยชนจากปา เปนนายเหนือปา ฉันจะใช
ปาอยางไรก็ได ฉันจะเอาประโยชนของฉัน สนองความตองการ
สนองความอยากของฉัน อันน้ีแหละ เรียกวาเอาเปรียบ

ขณะท่ีปาอยูเฉยๆ มันก็ถูกทําลาย เปนฝายรับ สวนมนุษย
เปนฝายรุกไป แตโดยท่ีวามนุษยทําการอยางน้ีเปนสิ่งท่ีไมดี ก็เรียก
ไดวาเปนกรรมท่ีไมดี ในท่ีสุด ผลกระทบก็กลับมาตกแกมนุษยเอง 
มนุษยจึงกําลังไดรับผลกรรมของตัวเองมากข้ึนๆ จนกระท่ังเร่ิมเกิด
ความรูสึก รูตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีเกิดกับตน ก็เลยหันมา
พยายามหาทางแกไข

ตกลงวา ปญหาท่ีเกิดแกปา เปนปญหาท่ีเกิดจากคน ปาไม
ไดเกิดเปนปญหาเอง ปญหาเกิดจากคน แลวในท่ีสุดปญหาก็เกิด
แกคน แสดงวามนุษยเปนผูสรางปญหา แลวก็เปนผูไดรับปญหา
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ในท่ีสุด เพราะวาคนไปเอาจากปา ทํารายปา เสร็จแลวคนก็เดือด
รอนเอง เปนผูสรางปญหาดวย แลวก็เปนผูรับปญหาดวย แลวก็
เลยตองเปนการแกปญหาจากคน

ไปๆ มาๆ เปนเร่ืองของคนเองท้ังน้ัน คนสรางปญหา คน
ประสบปญหา แลวคนก็จะตองแกปญหาของคน

เพราะฉะน้ัน เวลาน้ี ท่ีมนุษยคิดจะแกปญหาในเร่ืองปาน้ัน 
โดยมากเราจะทําโดยไมไดเห็นแกปา แตเราแกปญหาเร่ืองปาเพ่ือ
เห็นแกคน เราทําเพ่ือคน เราไมไดทําเพ่ือปา

จะวากันไปแลว มนุษยก็ยังคงอยูในสภาพเห็นแกตัวน่ีเอง 
เราไมไดเห็นแกปา ใจเราเห็นแกตัว เราอยากจะเอาประโยชนเพ่ือ
มนุษย เราเอาจากปา จนกระท่ังปามันจะแยแลว จนเกิดภัย
อันตรายแกตัวเองแลว จึงคิดแกปญหา แตท่ีเราจะแกปญหาน้ันเรา
ไมไดเห็นแกปา เราเห็นแกตัวเรา แกเพ่ือเห็นแกตัวมนุษยเอง

ตรงน้ีก็เปนเร่ืองท่ีนาพิจารณาดวยวา ถาเราจะแกปญหา
โดยเห็นแกคน ไมไดเห็นแกปาจริงน้ี มันเปนวิธีการแกปญหาท่ีถูก
ตองและเพียงพอหรือไม แลวอีกอยางหน่ึง มันแสดงสภาพของ
มนุษยเราดวยหรือเปลาวา มนุษยเราอาจจะยังไมพัฒนาเทาท่ีควร 
น้ีเปนขอพิจารณาอันหน่ึง ถามีโอกาสจะไดพูดกันตอไป

แตวาท่ีจริง ในระยะยาว ธรรมชาติมีการปรับตัวของมันเอง
ใหมีดุลยภาพหรือมีสมดุล ไมวาจะอยางไรก็ตาม มันจะตองปรับ
ตัวของมันใหเขาอยูในสภาพท่ีมันอยูได แตมนุษยเราตองการจะคง
อยูในระบบของดุลยภาพน้ีดวย เทากับวาเราตองการใหมนุษยเรา
น้ีอยูรวมเปนองคประกอบหน่ึงของระบบดุลยภาพน้ี
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แตทีน้ี ถาหากวาเราไมปรับตัวใหดี ธรรมชาติก็ปรับตัวของ
มันอยูดี และเมื่อธรรมชาติปรับตัวของมันใหมันอยูไดน้ัน มันอาจ
เปนธรรมชาติท่ีไมมีคนอยูดวยก็ได

เราอยานึกวาธรรมชาติจะอยูไมได เมื่อมีเหตุเปลี่ยนแปลง
ตองปรับตัวกันไปมา ในท่ีสุดธรรมชาติตองอยูได เปนแตเพียงวา
มันจะเปนธรรมชาติท่ีไมมีมนุษยอยูดวยเทาน้ันเอง คือ ไมวาเราจะ
ทําลายปาหมดไป หรือทําอะไรตางๆ อยางไรก็ตาม ธรรมชาติก็จะ
ตองปรับตัวของมันเองจนกระท่ังมันจะอยูเปนธรรมชาติน่ันแหละ 
เพียงแตวามันอาจจะเปนธรรมชาติท่ีในน้ันไมมีมนุษย

เวลาน้ีเรามองโดยเอามนุษยเปนศูนยกลาง เราแยกตัวเอง
ออกมา แลวเราก็เรียกธรรมชาติสวนอื่นนอกจากตัวเราวา ธรรม
ชาติแวดลอม คือเราเอาคนเปนหลัก แลวเราก็พูดออกไปวาธรรม
ชาติแวดลอม

แตท่ีจริง ถาเรามองจากมุมของธรรมชาติ มันอาจจะไมได
บอกวามันแวดลอมตัวคน ธรรมชาติก็อยูของมันตามธรรมดา เรา
ไปเอาตัวเราเปนหลัก แลวเราก็บอกวามันเปนธรรมชาติแวดลอม

แตความจริงก็คือ ถาหากวาคนทําอะไรไมดี คนเองน่ันแหละ
จะหมด และถึงคนจะหมด ธรรมชาติก็จะยังอยู แลวตอนน้ัน ธรรม
ชาติก็จะไมไดแวดลอมคนอีกตอไป เพราะฉะนั้น ก็คงไมเรียกวา
ธรรมชาติแวดลอม มันก็เปนธรรมชาติเฉยๆ เปนธรรมชาติท่ีอยูของ
มันเองโดยไมมีคน แลวก็ไมรูวาจะไปแวดลอมใคร

เปนอันวา เรามองโลกโดยเอาตัวเราเปนหลัก แลวเราก็เรียก
ธรรมชาติสวนอื่นๆ นอกจากตัวเราวาสภาพแวดลอม
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แตท่ีจริงน้ัน จะตองมองรวมกัน ไมใชแยกกัน คือมองวาเปน
ระบบการดํารงอยูของมนุษย หรือระบบของธรรมชาติท้ังหมด ท่ีมี
มนุษยเปนสวนรวมอันหน่ึง เราตองการใหธรรมชาติท้ังหมดน้ีมี
มนุษยอยูรวมตอไปดวย เราจึงตองรักษาระบบท่ีมีดุลยภาพน้ีไวให
เปนสภาพชนิดท่ีเรียกวา มีคนอยูรวมดวย

ท่ีจริงน้ัน มันเปนการแกปญหาเพ่ือผลประโยชนของมนุษย
เอง แลวมนุษยก็เลยตองหันไปทําดีกับปา เพ่ือจะรักษาผล
ประโยชนของตัวเอง

ท่ีเราพูดกันมาน้ี เราพูดเก่ียวกับคนหรือมนุษยท่ัวไปดวย แต
เจาะจงเนนท่ีคนไทยเปนพิเศษ

วัฒนธรรมของคนไทย

เกี่ยวของกับปามาอยางไร

อยากจะหันไปพูดถึงพ้ืนเพของคนไทยวา การท่ีคนไทยของ
เรามีลักษณะพฤติกรรมในระยะท่ีผานมาน้ีในทางท่ีไมคอยเปน
มิตรกับธรรมชาติ ทําใหธรรมชาติถูกทําลายสูญเสียไปน้ัน ไดเปน
อยางน้ีกันมาแตดั้งเดิมหรืออยางไร คนไทยเรามีพ้ืนเพในเร่ืองน้ี
อยางไร มีวัฒนธรรม มีลักษณะจิตใจเปนอยางไร ตองยอนไปดูกัน
นิดหนอย

วาท่ีจริง คนไทยแตเดิมน้ีมีคติอะไรบางอยางท่ีทําใหเห็นวา 
คงจะมีความรูสึกเก่ียวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรม
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ชาติในทางท่ีดีงามอยูเหมือนกัน ความรูสึกน้ีเปนไปในลักษณะของ
การพ่ึงพาอาศัยกัน หรือการท่ีตางคนตางตองพ่ึงพากัน

อยางคําโบราณท่ีวา “นํ้าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงปา” อันน้ีก็แสดงถึง
ความรูสึกท่ีวาตองอาศัยกัน หรืออยางสุภาษิตเกาวา “เสือพีเพราะ
ปาปก ปารกเพราะเสือยัง ดินเย็นเพราะหญาบัง และหญายังเพราะ
ดินดี” อันน้ีก็เปนคติท่ีแสดงถึงความรูตระหนักตอระบบความ
สัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยกันในธรรมชาติ ซ่ึงก็คือระบบแหงดุลย
ภาพน่ันแหละ

คําโบราณอยางท่ีวาน้ี นับวาเปนคติอยางหน่ึง ท่ีแสดงถึง
วัฒนธรรมประเพณีและจิตใจของคนไทยแตโบราณ วามีความรู
เขาใจในระบบความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกันในธรรมชาติ

นอกจากน้ีเรายังไดเห็นพฤติกรรมท่ีแฝงมากับความเช่ือถือ
ทางศาสนาแบบโบราณ คือ คนไทยเราน้ีมีความนับถือเก่ียวกับ
เร่ืองภูตผีเทวดา และเทวดาน้ันก็เก่ียวกับปาอยางสําคัญเหมือนกัน 
ตนไมในปาเราถือวามีรุกขเทวดาอยูประจํา ตนไมใหญๆ เราเรียก
วาตนไมเจาปา

คติน้ีจะเปนมาตั้งแตไหนเมื่อไรก็ไมทราบชัด แตในทางพระ
พุทธศาสนา ทานกลาวถึงความเช่ือเหลาน้ีท่ีมีมาตั้งแตกอน
พุทธกาล เปนไปไดวาเมื่อคําสอนในพระศาสนาเขามา ความเช่ือ
เหลาน้ีก็ติดมาดวย แตเปนความเช่ือท่ีมีมาตั้งแตกอนพุทธกาล ซ่ึง
เราจะเห็นไดมากในชาดก มีหลายเร่ืองหลายแหงพูดถึงรุกขเทวดา

คนไทยเราก็นับถือรุกขเทวดา เรากลัวเจาปา กลัวรุกขเทวดา 
ไมกลาไปตัดไปทําลายไมใหญๆ เพราะกลัวทานจะลงโทษ
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แมแตตอนท่ีมีการสรางทางในดงพญาเย็นสมัยกอน ก็ยังมี
เร่ืองเลาตอๆ กันมาวา ตนไมใหญบางตนแรงมาก มีเจาปาอยู ใคร
ไปตัดไปทําลาย ก็เกิดภัยพิบัติมากมาย ตองมีการเซนสรวงบอก
กลาว ความเช่ือเหลาน้ีก็มีกันตลอดมายาวนาน

อยางปจจุบันนี้ เวลาจะใหชาวบานยอมรับไมตัดตนไม บางทาน
ก็ใชวิธีเอาจีวรไปผูกไวท่ีตนไมตนน้ัน ซ่ึงก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับจิตใจ

 ความเช่ือทางจิตใจน้ีมีอิทธิพลมาก คติเหลาน้ีเปนเร่ืองทาง
ดานจิตใจท่ีลึกซ้ึง แตเราไมไดเอาคติเหลาน้ีมาใชประโยชน พอเขา
ยุคปจจุบัน เราก็ท้ิงเสียเลย เราโดดเขามาสูอารยธรรมหรือวัฒน-
ธรรมสมัยใหมแบบตะวันตก คลายกับวาตัดขาดกันเลย สิ่งเหลาน้ี
ก็ถูกทอดท้ิงไป

เลยกลายเปนวา ความรูขอมูลและเหตุผลแบบวิทยาศาสตร 
เก่ียวกับเร่ืองคุณคาของปา ในแงของคุณคาทางสภาพแวดลอม ก็
ยังไมมี ขณะท่ีความเช่ือเกาๆ ก็ถูกท้ิงหายไปแลว เราก็เลยสูญเสีย
ประโยชนท้ังสองฝาย ความสัมพันธท่ีดีก็เลิกรางหางหาย เหลือแต
ความเปนปฏิปกษท่ีคิดมุงจะทําลายกัน

แตในสมัยโบราณน้ัน ความเชื่อเร่ืองดังกลาวน้ีมีอยูท่ัวไป
โดยเฉพาะความเช่ือเร่ืองรุกขเทวดา และในพุทธศาสนาเองก็กลาว
ถึงความเชื่อเร่ืองราวเกาๆ เหลาน้ีไว ในแงท่ีจะเอามาใชเปน
ประโยชนทางคติธรรมหรือจริยธรรม ใหเห็นคติเก่ียวกับการพ่ึงพา
อาศัยกัน

ทานสอนหลักความสัมพันธในธรรมชาติวา แมแตรุกข
เทวดาก็ยังตองพ่ึงพาอาศัยสัตวปา รุกขเทวดาท่ีวามีอิทธิฤทธิ์คน
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ตองกลัวน้ัน ก็ตองพ่ึงพาอาศัยสัตวดิรัจฉาน ตองใหความสําคัญ
แกสัตวในปาดวย

จะเลาชาดกใหฟงเร่ืองหนึ่ง เปนคําสอนในทางพุทธศาสนาท่ี
แสดงถึงคติของการพึ่งพาอาศัยกัน ชาดกเร่ืองน้ีวาดวย เสือสิงห
กับรุกขเทวดา วา

ท่ีปาแหงหน่ึงมีเสือกับสิงหอาศัยอยู เสือก็คือเสือท้ังหลาย 
สิงหก็คือราชสีหหรือสิงโต พวกสิงโตและเสือก็จับสัตวท้ังหลายกิน
เปนอาหาร เมื่อมันจับสัตวกินเปนอาหารแลว ก็ท้ิงซากไว ทําให
เหม็นเนาคลุงไป

กลาวฝายรุกขเทวดา ๒ ทานอยูในวิมานใกลกัน วิมานก็คือ
ตนไมใหญๆ รุกขเทวดาทานหน่ึงก็ปรารภวา อายเจาเสือและสิงห
พวกน้ีมันยุง มันทําใหกลิ่นเหม็นไปท่ัวปา เราจะตองไลมันออกไป
เสีย เราจะไลโดยวิธีแสดงฤทธิ์บันดาลใหมันเห็นรูปรางท่ีนา
สะพรึงกลัว แลวก็ทําใหมันตกใจหนีไป

ฝายรุกขเทวดาอีกทานไดฟงก็บอกวา ทานอยาคิดอยางน้ัน 
ไมถูกตอง การท่ีเราอยูไดอยางน้ี วิมานของเราอยูมาไดดวยดีน้ัน ก็
ไดอาศัยพวกสัตวเหลาน้ีแหละ เพราะวา เมื่อพวกเสือสิงหเหลาน้ี
อยู มนุษยท้ังหลายก็กลัว ไมกลาเขามาตัดไมในปาลึก ก็ทําใหปา
อยูได เพราะฉะน้ันอยาไปทํามันเลย

แตรุกขเทวดาทานแรกไมเช่ือ ไมยอมฟง ดึงดันจะตองขับไล
เสือสิงหออกไปใหได วันหน่ึงก็เลยไปสําแดงรูปท่ีนากลัว ทําใหพวก
เสือสิงหตกใจพากันหนีเตลิดออกจากปาน้ันไป
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ฝายมนุษยท้ังหลายท่ีเคยเขามาหาของในปา ก็อยูแคชายปา 
เขามาเก็บหาพืชพรรณตางๆ เก็บเผือกมัน เก็บหนอไมอยูชายปา 
ไมกลาเขามาในปาลึกเพราะกลัวสัตวราย คร้ันตอมาถึงตอนน้ี เขา
มาชายปาอยูเร่ือยๆ นานๆ เขา เมื่อไมมีขาวเก่ียวกับเสือสิงห ไมมี
ว่ีแววของพวกสัตวราย ก็คอยๆ เขาปาลึกเขามาทุกทีๆ ยามใจเขา
มาเร่ือยๆ

ในไมชา ชาวบานก็เลยเขามาในปาลึก แลวก็ตัดตนไมไปๆ
จนกระท่ังในที่สุดก็มาตัดวิมานท่ีรุกขเทวดา ๒ ทานน้ีอยูดวย เปน
เหตุใหรุกขเทวดาน้ัน ไมมีวิมานอยู รุกขเทวดาก็เลยไดคิดวา เออน่ี
เราผิดพลาดไปเสียแลว

ทานเลาชาดกเร่ืองน้ีไว เพ่ือใหมนุษยไดคติวา ในระบบความ
เปนอยูรวมกันของมนุษยและสัตวท้ังหลายน้ี ชีวิตท้ังหลายตอง
อาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกัน อยาวาแตสัตวดิรัจฉานกับมนุษยเลย แม
แตเทวดาก็ยังตองพ่ึงพาอาศัยสัตวปาดวยเหมือนกัน  

อันน้ีเปนคติอยางหน่ึงท่ีมีมาแตโบราณ คนไทยไดรับคําสอน
เหลาน้ีอยูเสมอๆ จึงคิดวาคนไทยเรานี้ ในสมัยโบราณ นาจะมี
ความรูสึกในเร่ืองเหลาน้ีอยู แตในสมัยปจจุบัน คติความเชื่อถือ
เหลาน้ีคอยๆ สูญหายไป ก็เลยทําใหคนไทยไมไดรับประโยชนจาก
คติเหลาน้ีในปจจุบัน
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พุทธศาสนา

มองธรรมชาติอยางไร

เมื่อกลาวถึงหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเองแทๆ เร่ือง
ระบบของการพ่ึงพาอาศัยกันน้ี ทานยํ้ามาก แตนอกจากการพึ่งพา
อาศัยกันแลว สิ่งสําคัญอยางหน่ึงก็คือความรูสึกท่ีดีงามตอกัน
ระหวางมนุษยตอมนุษย และมนุษยตอพืชและสัตวท้ังหลาย ความ
รูสึกท่ีดีงามอยางหน่ึงไดแกคุณธรรมท่ีเรียกวา ความกตัญู

ความกตัญูน้ี มิใชมีเฉพาะตอมนุษยดวยกันเทาน้ัน แต
ทานใหมีแมแตตอสัตวและพืชท้ังหลายดวย มีคาถาพุทธศาสน-
สุภาษิตบทหน่ึงท่ียํ้าบอยๆ ในพระไตรปฎก (เชน ขุ.ชา.๒๗/๑๔๖๙/๒๙๗)

สอนใหรูคุณแมแตของพืช มีใจความแปลเปนไทยวา

บุคคลน่ังหรือนอนในรมเงาของตนไมใด ไมพึงหัก
รานกิ่งใบของตนไมน้ัน ผูประทุษรายมิตรเปนคนทราม

อันน้ีเปนคติเกาแก แสดงถึงความรูสึกท่ีดีตอกัน ใหระลึกวา 
โอ ตนไมน้ีเราไดอาศัยรมเงาเปนประโยชน ตนไมน้ีมีคา มีรมเงาท่ี
คนอื่นจะไดอาศัยตอไป เรามาอาศัยรมเงาของเขาแลว ก็เหมือน
กับตนไมน้ีเปนมิตรของเรา เราก็ไมมีเหตุผลอะไรที่จะไปแกลงฟน
ก่ิงหรือสวนตางๆ ของเขาท้ิงเลน ถาทําอยางน้ัน ทานถือวาเปนการ
ประทุษรายมิตร

อันน้ีเปนความรูสึกท่ีดีงามตอพืชพรรณ คือตอระบบชีวิต
ดวยกันแมแตพืช เปนเร่ืองของทาทีในจิตใจ คือกอนท่ีจะแสดงออก
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มาเปนพฤติกรรม พฤติกรรมจะออกมาได ก็เกิดจากทาทีในจิตใจ 
ถาเรามีคุณธรรมเหลาน้ีอยูในจิตใจ ก็จะเปนเคร่ืองเหน่ียวร้ังหรือ
ทําใหมีความโนมเอียงของจิตท่ีจะเปนไปในทางท่ีดี ท่ีจะชวยเหลือ
เก้ือกูล ไมทําลายกัน

นอกจากความรูสึกท่ีเห็นคุณของกันและกัน หรือระลึกใน
คุณคาของกันและกันแลว ก็คือความรูสึกท่ีมองพืชและสัตวท้ัง
หลายดวยเมตตาจิต

เมตตา น้ีเปนความรูสึกท่ีสําคัญในทางพุทธศาสนา คือ การ
มองสรรพสัตววาเปนเพ่ือนรวมโลก ในพระพุทธศาสนาทานสอน
หลักธรรมสําคัญอยางหน่ึงท่ีเราไดยินกันเปนประจําคือ อนิจจัง ได
แกความไมเท่ียง ทานบอกวา มนุษยและสัตวท้ังหลายท้ังปวงลวน
ตองตกอยูใตกฎของธรรมชาติ ตองเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันท้ัง
น้ัน เมื่อเราตองตกอยูใตกฎธรรมชาติอันเดียวกัน เราก็เปนเพ่ือน
รวมทุกขรวมสุขของกันและกัน

เมื่อเปนเพ่ือนรวมโลก รวมสุขรวมทุกขกันแลว เราก็ควรจะ
มาชวยเหลือเก้ือกูลกัน แทนท่ีจะมาเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน

การท่ีเราตกอยูใตอํานาจของกฎธรรมชาติก็นับวาแยอยูแลว 
ทําไมจะมาเบียดเบียนกันใหแยหนักลงไปอีก นอกจากพระยา
มัจจุราชท่ีคอยจะหาชองเลนงานเราอยูเร่ือยๆ แลว ก็ยังมีตัวกอ
กวนท่ีเรียกวาเปนมัจจุเสนา คือ กองทัพของพระยามัจจุราช ซ่ึงได
แกความแก ความเจ็บไข

ท้ังพระยามัจจุราชและเสนาของพระยามัจจุราช ตางก็ตาม
ตอแย หรือมารบกวนเราเร่ือยๆ อยูแลว เราทุกคนตางก็มีภัย
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อันตรายเหลาน้ีรวมกันอยูแลว จึงไมควรจะมาเบียดเบียนกันอีก 
ควรจะมาเปนเพ่ือนกันชวยเหลือกัน อยูรวมกันใหดีท่ีสุด เพราะ
ฉะน้ัน จึงใหมองกันเปนเพ่ือนรวมโลก เพ่ือนรวมสุขรวมทุกข

คติเร่ือง เมตตาธรรม น้ีเปนสิ่งสําคัญมาก พระพุทธศาสนา
สอนใหมนุษยมีเมตตาตอมนุษยดวยกัน และมีเมตตาตอสรรพสัตว
ท้ังหมด ถาเรามีลักษณะหรือทาทีแหงเมตตาน้ี เราจะไมทํารายกัน 
การท่ีจะใชหรือการท่ีจะทําอะไรตอพืชตอสัตวจะเปนไปดวยเหตุผล 
โดยการใชปญญาพิจารณากอน ไมทําโดยประมาท หรือทําโดยไม
คิดไมพิจารณาไมเห็นความหมาย

อีกอยางหน่ึง คติในทางพุทธศาสนาสอนใหมองธรรมชาติ
เปนสภาพแวดลอมท่ี “งดงามนาร่ืนรมย” และเปนปจจัยอยางหน่ึง
ของความสุข

คติน้ีจะทําใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติอยางมีความสุข 
หรือมีความสุขในการท่ีจะอยูทามกลางธรรมชาติ อันน้ีก็เปน
ลักษณะท่ีสําคัญอยางหน่ึงทีเดียว

อีกอยางหน่ึง พรอมกับการท่ีถือวาธรรมชาติ รวมท้ังสัตว 
และพืชท้ังหลาย เปนสภาพแวดลอมและเปนบรรยากาศท่ีนาร่ืน
รมยสวยงาม ทําใหมีความสุขแลว ธรรมชาติก็เปนสวนประกอบ
หรือเปนปจจัยในการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษยดวย

หลักขอน้ีหมายความวา พระพุทธศาสนาเอาธรรมชาติแวด
ลอมมาใชเปนองคประกอบอยางหน่ึงในการศึกษาของคน คือใน
การท่ีจะพัฒนาคนใหมีจิตใจเจริญงอกงาม เปนคนที่มีคุณธรรม
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ตางๆ น้ัน ทานใชธรรมชาติเปนองคประกอบในการฝกดวย การท่ี
เอาธรรมชาติแวดลอมมาเปนองคประกอบในการศึกษาของมนุษย
น้ีเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก

การศึกษา ในท่ีน้ีไมไดหมายความวาเราจะไปเรียนรูวามัน
เปนอะไร แตการศึกษาในท่ีน้ี หมายถึงการฝกฝนพัฒนาชีวิตจิตใจ
ของคน

คนเราน้ี ถามองธรรมชาติอยางถูกตอง ก็จะไดเรียนรูจักและ
รูจากธรรมชาติ ธรรมชาติจะชวยขัดเกลาและสรางเสริมคุณภาพ
ของจิตใจได เร่ิมตั้งแตเปนเคร่ืองชักจูงจิตใจใหโนมไปสูความสงบ 
โนมไปสูความมีเมตตาการุณย และความรูสึกท่ีประณีตออนโยน 
ตลอดจนชวยใหเกิดสมาธิ และการท่ีจะใชปญญาพิจารณาใหรูเขา
ใจความจริงของธรรมชาติ รูเทาทันโลกและชีวิต

ดังน้ัน พระพุทธศาสนาจึงใชธรรมชาติแวดลอมของปาเปน
สวนประกอบในการฝกคน เชน ใหพระท่ีบวชใหมเขาไปอยูในปา 
ใหไปไดรับวิเวก จิตใจจะไดโนมไปสูความสงบ และใชเปนเคร่ือง
ชวยในการปฏิบัติ เชน การฝกสมาธิ

เมื่ออยูในสภาพแวดลอมท่ีสงัด ปราศจากเสียงรบกวนและ
กิจกรรมท่ีวุนวาย ทานเรียกวากายวิเวก คือความสงัดทางดาน
กาย

เมื่อบรรยากาศทางดานรางกายสงัด โดยเฉพาะเมื่อไปอยูใน
ปา ในรมไมหมูไมท่ีมีความสงบ มีแตธรรมชาติ มีเสียงนกรอง มีแต
เสียงหรีดหร่ิงเรไร ฯลฯ ก็ชวยชักนําจิตใจใหโนมไปสูความสงบดวย 
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เมื่อจิตใจรูสึกสงบ มีความอิ่มใจ สดช่ืน โนมนอมไปในทางท่ีดี ก็จะ
ทําใหเกิด จิตวิเวก คือความสงัดทางจิตตามมา

เมื่อจิตใจสงบสงัด ไมมีอารมณวุนวายใจเขามารบกวน มี
สมาธิ ก็อยูในสภาพท่ีพรอมจะฝกฝนพัฒนายิ่งๆ ข้ึนไปอีก คือเอา
จิตท่ีพรอมดีอยางน้ันแลวไปใชงาน ในการพินิจพิจารณาใหเกิด
ปญญา เห็นความจริงของสิ่งท้ังหลาย ทําใหจิตใจเปนอิสระท่ีเรียก
วาเปน อุปธิวิเวก คือทําใหเกิดความสงัดจากกิเลสตอไปในที่สุด

มองธรรมชาติ

ดวยความรูสึกอยางพุทธะ

เน่ืองจากเร่ืองของปาท่ีเปนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติน้ี
ทานเอามาใชเปนองคประกอบในการศึกษาคือในการพัฒนา
มนุษยดวย ดังน้ัน ในประวัติพุทธศาสนาและตามบันทึกในคัมภีร
ตางๆ จึงมีเร่ืองราวมากมายท่ีวาพระไดเขาไปปฏิบัติธรรมในปา 
หรือแมแตพระพุทธเจาเอง ก็ทรงหาท่ีท่ีสงบสงัดไปประทับอยูในปา 
และพระองคก็บําเพ็ญเพียรในปา เราจึงมีคํากลาวเกี่ยวกับเร่ือง
เหลาน้ีอยูมากมาย

ตอไปน้ี จะขออานขอความจากพระไตรปฎกใหฟงสักนิด
หนอยวา ในทางพระพุทธศาสนาทานมีความรูสึกตอปาอยางไร 
และใหเห็นเปนตัวอยางวา พระสงฆท่ีไปอยูในปาทานใชปาเปน
อุปกรณหรือองคประกอบในการฝกฝนพัฒนาตนอยางไร เร่ิมตั้งแต
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ไดความรูสึกท่ีดี มีการชื่นชมความงามของธรรมชาติ ทําใหจิตใจมี
ความสุข แลวทานก็ใชเปนสวนประกอบในการฝกอบรมจิตใจให
เขาสูสมาธิ

แมถึงพระพุทธเจาเอง ก็ทรงออกไปแสวงหาท่ีสงบสงัดอยาง
น้ัน ดังจะเห็นไดในพุทธประวัติ อาตมาจะอานคําบรรยายในพระ
ไตรปฎกตอนหน่ึงใหฟง คือตอนท่ีทรงแสวงหาท่ีท่ีจะบําเพ็ญเพียร
เพ่ือโพธิญาณ ซ่ึงพูดถึงธรรมชาติวา (เชน ม.ม.๑๒/๓๑๙/๓๒๒)

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้น เม่ือยังเปนผูแสวงหาวา
อะไรเปนกุศล ขณะที่แสวงหาทางประเสริฐแหงสันติ อัน
ยอดเยี่ยม เที่ยวจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดับ ดําเนิน
มาถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ไดเห็นภูมิภาคอันรื่นรมย มี
ไพรสณฑนาชื่นบานใจ แมนํ้าไหลใสเย็น มีทานํ้างาม
สะอาดตา นาร่ืนรมย ทั้งมีโคจรคามตั้งอยูโดยรอบ

จึงคิดวา ภูมิภาคเปนที่นาร่ืนรมยหนอ ไพรสณฑก็
นาชื่นบานใจ แมนํ้าก็ไหลใสเย็น มีทานํ้างามสะอาดตานา
ร่ืนรมย ทั้งมีโคจรคามตั้งอยูโดยรอบ เปนที่เหมาะแกการ
บําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการบําเพ็ญเพียร เราจึงน่ัง 
ณ ที่น้ัน ดวยคิดวา ที่น้ีละเหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร

ตามพุทธพจนน้ี จะเห็นวา พระพุทธเจาเองก็ทรงแสวงหา
สถานท่ีท่ีมีธรรมชาติแวดลอมสวยงามร่ืนรมย ทาทีในพระทัยของ
พระองคก็คือทรงเห็นธรรมชาติเปนสิ่งท่ีงดงาม มีผลเก้ือกูลตอ
ความคิดจิตใจ และเปนเคร่ืองชวยในการฝกฝนพัฒนาตนเองให
เขาถึงธรรม อันน้ีเปนแนวโนมของจิตใจท่ีจะไมมีการทําลายปาเปน
อันขาด
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ตอจากน้ี ลองไปดูความรูสึกนึกคิดของพระสาวกบาง 
อาตมาจะอานใหฟงสัก ๒-๓ ตัวอยาง เชน พระภิกษุองคหน่ึงไป
อยูในปา และไดพูดถึงความรูสึกของทาน ทานช่ือพระวนวัจฉเถระ 
ไดภาษิตคาถาไวอยางน้ีวา (ขุ.เถร.๒๖/๑๕๐/๒๖๓)

ภูเขาทั้งหลาย ลวนแลวดวยศิลา สีเขียวทะมึนดัง
เมฆ ดูรุจิเรกงามดี มีธารวารีเย็นใสสะอาด ดารดาษไป
ดวยแมลงคอมทอง แดนขุนเขา ทําใจเราใหร่ืนรมย

อีกองคหน่ึง คือ พระจิตตกะ ไดกลาวเปนคาถาไว แปลเปน
ไทยวา (ขุ.เถร.๒๖/๑๕๙/๒๖๕)

นกยูงทั้งหลาย มีขนเขียว ขนคองาม หงอนงาม พา
กันร่ํารองอยู ในปาการวี นกยูงเหลาน้ันระเริงรอง
ทามกลางลมหนาว อันเจือดวยฝน ปลุกบุคคลผูเจริญ
ฌานซ่ึงหลับอยูใหตื่นจากการพักผอน

อีกองคหน่ึงช่ือพระเอกวิหาริยเถระ ไดกลาวไวตอนหน่ึงวา
(ขุ.เถร.๒๖/๓๗๑/๓๔๙)

... เราผูมุงม่ันตอธรรมที่เปนจุดหมาย จักเขาไป
ลําพังผูเดียวโดยเร็วพลัน สูปาใหญ อันเปนที่กอใหเกิด
ปติแกพระโยคาวจร นาร่ืนรมย เปนที่อยูของหมูชางตก
มัน เราลําพังผูเดียวจักโสรจสรงกายในซอกเขาอันเยือก
เย็น ในปาอันยะเยือก ที่มีดอกไมบานสะพรั่ง จักจงกรม
ใหเปนที่สําราญใจ

... เม่ือลมเย็นพัดมา พากลิ่นดอกไมหอมฟุงไป เรา
น่ังอยูบนยอดเขา จักทําลายอวิชชา ณ เง้ือมผาที่ดารดาษ
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ไปดวยดอกโกสุม มีภาคพ้ืนเยือกเย็นในแดนปา เราผูเปน
สุขแลวดวยวิมุตติสุข จะรื่นรมยอยูในถ้ําแหงขุนเขาอยาง
แนนอน

เรานั้นมีความดําริอันเต็มเปยมแลว เหมือนดังดวง
จันทรในวันเพ็ญ เปนผูสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว บัดน้ี ภพ
ใหมมิไดมี

คํากลาวแบบน้ีมีมากมาย ขอยกมาอีกทานหน่ึง คือพระ 
มหากัสสปะ ไดกลาววา (ขุ.เถร.๒๖/๓๙๙/๔๒๒)

... ตัวทานนี้ ไดไปสูเรือนคือถ้ํา ที่เง้ือมเขาอันสวย
งามดังสรรสราง๑ เปนที่เหลาหมูปาและกวางพากันมา
อาศัย อยูในแดนปาคราวฝนตกใหม จักไดร่ืนรมยใจ

ณ ที่น้ัน ฝูงนกยูงมีขนคอเขียว มีหงอนและปกงาม 
รําแพนหางมีแวววิจิตรนัก สงสําเนียงกองกังวาลไพเราะ
จับใจ จักยังทานผูบําเพ็ญฌานอยูในปาใหราเริงได

คราวฝนตกแลว หญางอกยาวประมาณ ๔ น้ิว ดอก
ไมบานลานตา ทองฟางามแจมใส ไรเมฆปกคลุม ตัวทาน
เปนด่ังก่ิงคอนขอนไม นอนอยูบนหญาระหวางภูเขานั้น 
จะรูสึกออนนุมดังสําลี

ทีน้ีลองมาฟงพระองคุลิมาล ท่ีเคยเปนโจรใหญ แตกอนน้ีอยู
ในปาดวยความรูสึกอยางหน่ึง แตพอไดปฏิบัติธรรมแลวเปลี่ยนมา

                                                                                                    
๑
ปกเฏว (ปกเตว ก็วา) อรรถกถาของท่ีน่ีเองแปลวา “อยางปกติ” แตคําน้ีโดยท่ัวไปแปลวา

ทํา หรือสราง อรรถกถา-ฎีกาบางแหงแปลวา “ปฏิยตฺต, อภิสงฺขต” ในท่ีน้ี ถือตามนัยน้ี 

จึงแปลวา จัดสรร แตงสรร หรือสรรสราง
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เปนพระสาวกของพระพุทธเจา ก็เปลี่ยนไป โดยมีความรูสึกตอปา
ใหมอีกอยางหน่ึง ทานไดกลาวไววา (ขุ.เถร.๒๖/๓๙๒/๓๙๐)

... แตกอนนั้น เราอยูในปา อยูที่โคนไม ภูเขา หรือ
ในถ้ํา ทุกหนแหง มีใจเสียวสยองอยูตลอดเวลา โอวาเรา
ผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ไมเขาไปในเงื้อมมือ
มาร จะยืนจะนอน ก็เปนสุข มีชีวิตที่เปนสุข

อีกองคหน่ึงเปนกษัตริยเกา ครองแควนศากยะแลวออกมา
บวช ขอเอามาอานเพื่อใหเห็นความรูสึกของทานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ทานกลาวไววา (ขุ.เถร.๒๖/๓๙๑/๓๘๖)

ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือกอนน้ัน ขาพระองคจะไป
ไหนก็ขึ้นคอชางไป แมจะนุงหมผา ก็นุงหมแตผาที่สงมา
จากแควนกาสี มีเน้ืออันละเอียด แมจะบริโภค ก็บริโภค
แตอาหารลวนเปนขาวสาลี พรอมดวยเนื้ออันสะอาดมี
โอชารส ถึงกระนั้น ความสุขน้ันก็หาไดทําจิตของขาพระ
องคใหยินดีเหมือนความสุขในวิเวก ณ บัดน้ีไม

ในกาละนี้ ขาพระองคผูมีนามวาภัททิยะ โอรสของ
พระนางกาลิโคธา เปนภัทรชน ผูมีความเพียรสมํ่าเสมอ 
ยินดีแตอาหารที่ไดมาดวยการเที่ยวบิณฑบาต ไมถือม่ัน
สิ่งใดๆ เพงพินิจธรรม

... ขาพระองคละทิ้งเคร่ืองราชูปโภค คือ จานทองคํา
ราคา ๑๐๐ ตําลึง ซ่ึงลวนแลวดวยลวดลายอันงดงาม
วิจิตรดวยภาพทั้งภายในและภายนอก นับไดตั้ง ๑๐๐ มา
ใชบาตรดินใบน้ี น้ีเปนการอภิเษกครั้งที่สอง
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แตกอนน้ัน ขาพระองคมีหมูทหารถือดาบรักษาบน
กําแพงอันสูงที่ลอมรอบ กับทั้งที่ปอมและซุมประตูพระ
นคร อยางแนนหนา ก็ยังมีความหวาดเสียวอยูเปนนิตย

บัดน้ี ขาพระองคผูชื่อวาภัททิยะ โอรสของพระนาง
กาลิโคธา เปนภัทรชน ไมมีความสะดุงหวาดเสียว ละ
ความขลาดกลัวภัยไดแลว มาหยั่งลงสูปา เพงพินิจธรรม 
ขาพระองคตั้งม่ันอยูในศีลขันธ อบรมสติปญญา ไดบรรลุ
ถึงความสิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวงโดยลําดับ

คําพูดของทานมีใจความวา แตกอนน้ี เมื่อเปนกษัตริยอยูวัง 
แสนจะมีความสุข มีเคร่ืองอุปโภคบริโภคใชพร่ังพรอมทุกอยาง ก็
ยังมีความหวาดหว่ันพร่ันใจ ความสุขก็ไมสมบูรณ แตบัดน้ีไดมา
ดําเนินชีวิตอยางสงบเรียบงาย จิตใจเขาถึงธรรมแลว แมจะอยูปา 
ไมมีอะไรเลย ก็มีความสุข

คําบรรยายความรูสึกท่ีมีมาในคัมภีรอยางน้ี แสดงถึงชีวิต
ของพระอรหันต ท้ังของพระพุทธเจา และพระสงฆสาวก เปนคติ
ทางพระพุทธศาสนาท่ีมีมาแตเดิม ในดานความสัมพันธกับธรรม
ชาติ ใหเห็นวาธรรมชาติเปนสวนสําคัญของชีวิตท่ีดีงาม เปนองค
ประกอบของชีวิตท่ีพึงประสงค

มนุษยไมควรคิดตอธรรมชาติอยางเปนปฏิปกษ หรือมุงจะ
ไปเอาประโยชนจากธรรมชาติเทาน้ัน แตควรมีความรูสึกท่ีจะอยู
รวมกับธรรมชาติอยางเปนมิตรและมีความสุข แลวแตละฝายก็จะ
เปนปจจัยแหงความสุขแกกันและกันได
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ภูมิหลังของคนไทย

ในบรรยากาศแหงปาเขาลําเนาไพร

ในหมูคนไทยเราน้ี ในฐานะท่ีเปนพุทธศาสนิกชน และวัฒน-
ธรรมไทยก็มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนามาก เราจึงคุนดีกับ
พุทธประวัติ

ในพุทธประวัติน้ัน ก็เต็มไปดวยเรื่องของตนไม พระพุทธเจา
เองประสูติก็ใตตนไม คือ ใตตนสาละ ซ่ึงวันน้ีคณะอาจารยและ
นิสิตก็มาปลูกตนสาละกันถึง ๙ ตน ตนสาละเปนตนไมท่ีสําคัญใน
พุทธประวัติ พระพุทธเจาประสูติใตตนสาละ แลวก็ปรินิพพานใต
ตนสาละ ท้ังประสูติและปรินิพพานใตตนสาละ วันน้ีจึงนับวาเราได
ปลูกตนไมท่ีสําคัญมากในพุทธประวัติ คือ ตนไมซ่ึงเปนท่ีเร่ิมตน
และสิ้นสุดแหงพระชนมชีพของพระพุทธเจา

นอกจากน้ัน พระพุทธเจาก็ตรัสรูใตตนโพธิ์ ซ่ึงก็เปนตนไมอีก
น่ันแหละ และการแสดงปฐมเทศนา ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีสําคัญอีก
อยางหน่ึงในพุทธประวัติ ก็เกิดข้ึนท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ซ่ึงรม
ร่ืนดวยตนไม

แมแตยามปกติ ในพระชนมชีพของพระองค พระพุทธเจาก็
เสด็จจาริกไปในทองถ่ิน ตามหัวเมืองตางๆ อยูตลอดเวลา และใน
การจาริกน้ัน พระองคก็ตองทรงเดินทางผานปาเปนประจํา แลวก็
ชอบปลีกพระองคไปประทับอยูปาเปนระยะๆ ชีวิตของพระองคจึง
อยูในปามากทีเดียว



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕

๓๕

เพราะฉะน้ัน ช่ือปาตางๆ จึงมีมากในพุทธประวัติ เชน ปา
มหาวัน ปาอัญชนวัน ปาอัมพาฏกวัน ปารักขิตวัน เปนตน และ
วัดตางๆ ก็มีช่ือลงทายดวย “วัน” ซ่ึงแปลวา ปา เชน วัดเชตวัน (วัด
ปาเจาเชต หรือวัดสวนเจาเชต) วัดเวฬุวัน (วัดปาไผ) วัดปาวาริกัมพวัน 
วัดอัมพวัน ฯลฯ แสดงวาวัดเหลาน้ันเปน “ปา” ท้ังน้ัน

เราจึงถือวา ปามีสวนสําคัญในพระชนมชีพของพระพุทธเจา
เอง และในประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนา

เมื่อเปนอยางน้ี คนไทยของเราก็นาจะไดมีความรูสึกท่ีดีงาม
ตอปา เพราะวาปาน้ันคูกันมาและพวงอยูกับพระพุทธเจา และพระ
พุทธศาสนาท่ีเราเคารพนับถือ เมื่อเราเคารพพระพุทธเจาและนับ
ถือพระพุทธศาสนา เราก็ตองมีความรูสกึท่ีดีตอปาดวย

แลวจากการนับถือพระพุทธศาสนาน้ี เร่ืองของปาก็เขามาใน
วัฒนธรรมไทยดวย อยางเร่ืองเวสสันดรชาดก ท่ีเราเอามาจัดทํา
เปนเร่ืองมหาชาติ ก็แสดงใหเห็นถึงการท่ีเรานําเอาชาดกสําคัญ
มาสรางประเพณีเทศนมหาชาติข้ึน

สมัยกอนมีการเทศนมหาชาติกันทุกป คือเปนเร่ืองใหญใน
ประเพณีของไทย ซ่ึงก็เปนเร่ืองเก่ียวกับปาอีกน่ันแหละ โดยเฉพาะ
จะมีกัณฑหรือตอนท่ีวาดวยเรื่องปาโดยตรงแทๆ อยู ๒ ตอน คือ
ในเวสสันดรชาดก ซ่ึงมีท้ังหมด ๑๓ ตอนน้ัน มีสองตอนวาดวยการ
พรรณนาความงามของปา คือ จุลพน (ปาเล็ก) กับมหาพน (ปา
ใหญ) ท้ังสองกัณฑหรือสองตอนนี้ เปนคําพรรณนาปาท้ังหมด มี
เน้ือหาซ่ึงจะทําใหคนมีความรูสึกท่ีดีงามตอปา ใหช่ืนชมความงาม
ของธรรมชาติ และมีความสุขกับสิ่งตางๆ ท่ีดีงามในปาน้ัน
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เมื่อเอาเร่ืองมหาชาติมาพูดมาแหลและไดฟงกันอยูเสมอ 
ความรูสึกท่ีดีงามอันน้ีก็ยอมตองฝงลึกลงไปในจิตใจ ก็นาจะทําให
คนไทยมีความรูสึกท่ีกลมกลืนประสานกับธรรมชาติ มีความเปน
มิตร และมีความรูสึกร่ืนรมยยินดีในธรรมชาติและในปา

ในเร่ืองเวสสันดรชาดกน้ี ขอถือโอกาสนําคําท่ีกลาวบรรยาย
ธรรมชาติมากลาวไวสักนิดหน่ึง

คําพรรณนาปาน้ัน ทานบันทึกไวมากมายในตอนท่ีชูชกเขา
ปา คือ พอชูชกเขาปา แกไปเจอนายพราน ก็ขอใหเขาชวยบอกทาง
ไปหาพระเวสสันดร พรานแกก็ช้ีทางให ในการชี้ทางน้ันก็มีการ
บรรยายธรรมชาติ พรรณนาปา โดยมีความรูสึกในทางสุนทรีย 
หรือมีความสุขความช่ืนชมในความงามตลอดเวลาในการพูดถึงปา 
อยางตอนหน่ึงพรานไดพรรณนาวา

ในบริเวณอาศรมนั้น มีหมูไมตางๆ พันธุ ทั้งไม
มูกมัน โกฐ สะคาน แคฝอย บุนนาค บุนนาคเขา และไม
ซึก มีดอกบานสะพรั่งหลายหลากสี ราวกะหมูดาวพราว
พรายอยูกลางนภา

อน่ึง ในบริเวณอาศรมนั้น มีไมราชพฤกษ ไม
มะเกลือ กฤษณา รักดํา ตนไทรใหญ ไมรังไก ไมประดู มี
ดอกบานสะพรั่ง มีไมมูกหลวง ไมสน ไมกะทุม ไมชอ ไม
ตะแบก นางรัง ลวนมีดอกบานเปนพุมพวงดังลอมฟาง

ในที่ไมไกลจากอาศรมนั้น มีสระโบกขรณีตั้งอยู ณ 
ภูมิภาคอันนาร่ืนรมยใจ ดาดาษไปดวยดอกปทุมชาติ 
และอุบล ดุจดังสระโบกขรณีในสวนนันทนวันของทวย
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เทพก็ปานฉะน้ัน

อน่ึง ณ ที่ใกลสระโบกขรณีน้ัน มีฝูงนกดุเหวาเมารส
ดอกไม สงเสียงไพเราะจับใจ ทําปาน้ันใหดังอึกทึกกึก
กอง เม่ือคราวหมูไมผลิดอกแยมบานตามฤดูกาล รส
หวานดังนํ้าผ้ึงเยิ้มหยดจากเกสรดอกไมลงมาคางอยูที่บน
ใบบัว

อน่ึง ลมจากทิศทักษิณและทิศประจิมรําพายพัดมาที่
อาศรมนั้น ทําใหอาศรมสถานดารดาษไปดวยละออง 
เกสรปทุมชาติ . . .

แลในสระโบกขรณีน้ัน นํ้าใสสะอาดมองเห็นฝูงปลา 
เตาและปูเปนอันมาก สัญจรไปมาเปนหมูๆ รสหวานปาน
นํ้าผึ้งไหลยอยออกจากเหงาบัว รสมันปานนมสดและเนย
ใสก็ไหลออกมาจากสายบัว

ปาน้ันมีนานากลิ่นสุคนธ ที่ลมรําเพยพัดมา หอมฟุง
ตระหลบอบอวล เหมือนดังจะเชิญชวนคนที่มาถึงใหเบิก
บาน ดวยดอกไมและก่ิงไมอันมีกลิ่นหอม หมูแมลงภูชื่น
ชมกลิ่นดอกไม พากันบินวอนวูบันลือเสียงอยูโดยรอบ

อน่ึง ที่ใกลอาศรมนั้น ฝูงวิหคมากมาย ตางสีตาง
พรรณ บันเทิงอยูกับคูของตนๆ รํ่ารองขานขันแกกันและ
กัน

ตามคําพรรณนาน้ีจะเห็นวา ทานผูเลาเร่ืองเต็มไปดวยความ
รูสึกสุนทรีย มีจินตนาการตางๆ ท่ีเก่ียวกับความงดงามอยูโดย
ตลอด
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ดังน้ัน คนไทยเราจึงนาจะไดรับการปลูกฝงความรูสึกท่ีดี
อยางน้ีไวมากมาย แตทําไมจึงกลายเปนวา เด๋ียวน้ีคนไทยมีความรู
สึกท่ีจะเลนงานปา จะทําลายปากันอยูเร่ือยๆ ความรูสึกท่ีดีงาม
เหลาน้ีไดเลือนลางหายไปพรอมกับความต่ืนเตนในความเจริญ
ใหมๆ จนกระท่ังลืมไปเลยหรืออยางไร

ภาพปาอยางท่ีทานพรรณนาไวขางตน จะหาพบในเมืองไทย
เราเวลาน้ีท่ีไหนบางหรือไม

จิตใจคนไทยสมัยน้ี

ที่นาเคลือบแคลง

คนไทยปจจุบันน้ี ดูทาทีไมคอยเปนมิตร และไมช่ืนชมกับ
ธรรมชาติ แตจะคอยทําลายอยูเร่ือย

เด็กของเราเดินไปไหน ก็ชอบถือไม พอผานตนไมมีดอกสวย
งามก็แกลงเด็ด บางทีก็เอาไมฟาดซาย หวดขวา มันจะหักจะอะไร
ก็ชางมัน เห็นกระรอกกระแต หรือสัตวอะไรก็ตามขวางหนาไมได 
มีไมขวาง ก็ขวาง ถามีหนังสติ๊ก ก็ยิงเตลิดเปดเปง สัตวเล็กสัตว
นอยท้ังหลายอยูไมติด เขาหนาไมไดเลย

จะเห็นวา ในเมืองไทยน้ี สัตวท้ังหลายไมเขาหนาคน ท่ีเขา
หนาคนหายาก ไปท่ีไหนมีไหมท่ีกระแตกระรอกจะว่ิงเขามาหา แต
พอเราไปประเทศอื่น เชน ไปอินเดีย หรืออเมริกา สัตวจะว่ิงเขามา
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หา กระรอกก็เขามา มันไมหนีคน เราไปหา แทนท่ีมันจะหนี มัน
กลับเขามาใกล แลวก็มายืนสองขา สองขาหลังยันพ้ืน สองขาหนา
ก็ยกข้ึนมาท่ีปาก ทําจุบจ๊ิบๆ พวกนกยูงหรือนกอะไรตางๆ ยังมี
มาก และเห็นคนก็ไมหนี

ไมเหมือนท่ีเมืองไทย สัตวท้ังหลายท่ีจะเขาหนาคนไมมีเลย 
หนีหมด แตท่ีเมืองแขกเมืองฝร่ังเขาเหมือนกัน พวกสัตวท้ังหลาย
ไมกลัวคน อยางเชนกระรอกท่ีวาแลวน้ัน เห็นบอยมาก มีท่ัวไปท้ัง
เมืองแขกและเมืองฝร่ัง เห็นคนก็ไมหนี และชอบเขามาหาดวย โดย
เฉพาะท่ีเมืองฝร่ัง จะไปท่ีไหนก็มีตนไม มีปา เขายังรักษาไวไดดีพอ
สมควร

จากท่ีพูดมาก็กลายเปนวา ในเมืองไทยเราน้ี ผูคนมีลักษณะ
ท่ีไมคอยเปนมิตรกับธรรมชาติ แตมีลักษณะท่ีชอบเบียดเบียน
รังแก มีจิตใจโนมเอียงไปในทางท่ีจะทําลายหรืออยางไร อันน้ีก็นา
ประหลาดใจ มันเปนไปไดอยางไร

นอกจากน้ัน ก็ยังมีลักษณะท่ีเรียกวา มักงายอีกดวย เวลา
เราจะเอาประโยชนจากธรรมชาติ เราจะไมคํานึงถึงความเสียหาย
ท่ีจะเกิดแกธรรมชาติเลย และนึกถึงแคผลประโยชนเฉพาะหนา ไม
คํานึงถึงประโยชนและความเสียหายของสวนรวมในระยะยาว

เอาละ เราตองอาศัยธรรมชาติเลี้ยงชีวิต เราก็เอาประโยชน
จากมันบาง แตทําไมเราจะทําดวยความรูสึกท่ีมคีวามรักความหวง
ใยเอาใจใสชวยระวังรักษา หรือคิดถึงผลขางหนาท่ีกวางไกลออก
ไปบางไมไดหรือ
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อยางท่ีปาทางจังหวัดอุบลราชธานี อาตมาไปวัดปา ไดไปรู
ไปเห็นวา พระทานตองกลายเปนผูทําหนาท่ีรักษาปา ตองดูแลตน
ไม

ทานเลาวา บางคร้ังชาวบานจะเอาประโยชนอะไรนิดเดียว
เขาก็โคนตนไมท้ังตนเลย ตนไมใหญ กวาจะโตข้ึนมา ตองใชเวลา 
๔๐-๕๐ ป หรืออาจจะถึง ๑๐๐ ป คนจะมาเอารังผึ้งรังเดียว หรือ
เอาผลของมัน ก็โคนตนไมท้ังตน

บางคร้ังจะลาสัตว จะยิงสัตว จะเอาสัตวตัวเดียว ก็เผาปาท้ัง
ปา เพ่ือจะดักสัตว ตอนสัตว ดวยไฟปา ไมไดคํานึงวา มันจะไหม
ตอไปแลวเกิดความเสียหายมากเทาไร ทําไมเราจึงทําโดยไมไดคิด
ไมไดพิจารณาอะไร กลายเปนคนคิดสั้น มักงาย

พฤติกรรมอยางน้ี ไมไดสอดคลองกับภูมิหลังทางวัฒนธรรม 
หรือวาเราอบรมกันไมสําเร็จ นับวาเปนลักษณะท่ีไมเก้ือกูล เปนทา
ทีท่ีไมเอื้ออํานวยในการท่ีจะอนุรักษปา เปนลักษณะของการมีทาที
ท่ีไมเปนมิตร

ธรรมชาติอยูท่ีไหน พอไปเห็นเขาก็จะตองยิง จะตองขวาง 
ตองฟาด คือ ถาเปนใบไมดอกไมก็ฟาด เด็ดไดก็เด็ด ถาเปนก่ิงไม 
หักไดก็หัก ถาเปนสัตวท้ังหลายก็ตองยิง เปนตน ท้ังๆ ท่ีวาไมไดเอา
เปนอาหาร ไมไดใชประโยชน ก็ยังทําลายเลนสนุกๆ ก็ทํากันไป
อยางน้ันแหละ และทําไปแบบท่ีเรียกวามักงาย เอาแตจะไดงายๆ 
มันจะเสียเทาไรก็ชางมัน ทําไมจึงเปนอยางน้ี

ทาทีน้ีคงจะตองเปลี่ยนกัน ตองฝกตองใหการศึกษากันมาก 
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ถาปลอยใหเปนอยางน้ี ก็เรียกวาเปนคนมองแตจะเอาประโยชน
สวนตัวเฉพาะหนา เกียจคราน ไมมีความรูสึกรับผิดชอบ ไมรับผิด
ชอบตอสังคม หรือตอสวนรวม

แมแตมองในแงมนุษยดวยกันเอง  ก็ยังตองคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมของมนุษยดวยกัน หรือประโยชนตอสังคม ถึง
จะไมมองในแงเก้ือกูลแกธรรมชาติ ถามองในระดับมนุษยดวยกัน
ก็ยังดีวา เออ เราจะตองมีความรับผิดชอบตอประโยชนรวมกันของ
ชุมชนหรือของหมูชนของเรานะ ใหคนอื่นเขาไดกินไดใชดวย และ
ใหมีกินมีใชกันไปไดนานๆ

เปนอันวา ตามท่ีเปนอยู คนไทยเราไมคอยมองประโยชน
ระยะยาว จึงจะตองฝกสอนใหการศึกษากันใหม ใหเด็กเปนคนรู
จักคิดพิจารณา และถาหากวาจะใหดีย่ิงข้ึน ก็ตองมีนํ้าใจตอสัตว
ท้ังหลายดวย

แตถาเปนอยางท่ีวามาน้ี แมแตมนุษยดวยกัน เราก็ยังไมมี
นํ้าใจ ไมตองไปนึกถึงการท่ีจะมีนํ้าใจตอสัตวท้ังหลาย นับวาเปน
เร่ืองท่ีนาเสียดาย จึงไดพูดถึงเร่ืองของภูมิหลังท่ีเอามาประกอบ
การพิจารณา

ท่ีนํามาพูดน้ี ก็เปนขอเสนอไวใหเอามาชวยกันคิดเทาน้ัน 
และอาจจะพูดไมครบถวนทุกแงทุกมุมก็ได เอาแคเปนขอสังเกต



ตอน ๒: ไทยปจจุบันกับปา

สภาพความสัมพันธ

ระหวางคนไทยปจจุบันกับปา

ท่ีวามาน้ี เปนการมองดูความสัมพันธโดยท่ัวไปของมนุษย
กับธรรมชาติ แตเปนการเนนในดานท่ีจะใหเห็นภูมิหลังของคนไทย 
ตอนน้ีลองมาทบทวนดูทาทีของคนไทยปจจุบัน ตามท่ีปรากฏอยู 
ในการสัมพันธกับธรรมชาติ และสืบสาวหาตัวอิทธิพลท่ีสงผลให
เกิดลักษณะทาทีอยางน้ัน

วากันโดยท่ัวๆ ไป ความสัมพันธระหวางคนกับปา หรือ
มนุษยกับธรรมชาติน้ัน นอกจากมีทาทีความรูสึกแบบเปนปฏิปกษ
หรือเปนมิตร ซ่ึงเปนลักษณะความสัมพันธกวางๆ แบบหน่ึงแลว 
ความรูสึกอยางหน่ึงท่ีสําคัญและสงผลกวางไกลมากก็คือ บางที
มนุษยมีความรูสึกวาเราเปนเจาของ เปนผูครอบครองธรรมชาติ 
เปนเจาของมัน มันเปนสมบัติของเรา ซ่ึงเราจะจัดการอยางไรก็ได

อันน้ีไมใชเปนเพียงความรูสึกเทาน้ัน แตในอารยธรรมตะวัน
ตก มันเปนทิฏฐิ คือความยึดถือ ความเช่ือ เปนทฤษฎี เปนหลักคํา
สอน หรือเปนบทบัญญัติเลยทีเดียว ดังจะไดพูดตอไป

อยางไรก็ดี การยึดถือวา ธรรมชาติเปนสมบัติของเรา หรือวา
เราเปนผูครอบครองธรรมชาติน้ัน ในแงของธรรมแลว มันเปนจริง
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ไมได เพราะมนุษยไมสามารถไปยึดครองเปนเจาของอะไรไดจริง 
สิ่งท้ังหลายท้ังปวงก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เราไดแตสมมติ
กันเทาน้ันวาเปนเจาของ แตโดยสัจจธรรมแลวเปนไปไมได

สิ่งท้ังหลายเปนของธรรมชาติ มันเปนไปตามกฎธรรมชาติ 
มันไมไดเปนไปตามความอยากของคน เราจะไปบังคับมันไมได บง
การมันไมได นอกจากทําตามเหตุปจจัยของมัน แลวมันก็เปนไป
ตามเหตุปจจัยน้ัน แตมนุษยไมมองความจริง ก็ไปตั้งความรูสึก
และยึดถือวาเปนผูครอบครอง เปนเจาของมัน อยางท่ีเลามาแลว

นอกจากน้ี ในดานความรูสึกท่ีดี ก็มีความรูสึกช่ืนชมความ
งาม และความรูสึกสดช่ืนร่ืนรมยท่ีทําใหเกิดความสุข ซ่ึงเปนความ
รูสึกท่ีเอื้อตอการอนุรักษ

ความรูสึกอีกอยางหน่ึงคือ ความรูสึกเคารพยําเกรง อยางท่ี
คนโบราณยึดถือวา มีเจาปา หรือมีรุกขเทวดาอาศัยอยูตามตนไม
ใหญๆ ความเช่ือหรือยึดถือน้ี ทําใหเกิดความเคารพยําเกรงแลวก็
กลัว ซ่ึงเปนความรูสึกท่ีชวยเอื้อในการรักษาปา

แตในยุคท่ีบานเมืองเจริญพัฒนาในการศึกษาแบบสมัยใหม
มากข้ึน ความรูสึกน้ีก็คอยๆ หมดไป ตองเปลี่ยนมาเปนความรูสึก
ท่ีประกอบดวยเหตุผล

แตก็จะตองมกีารเปลี่ยนอยางดี อยางคอยเปนคอยไป อยาง
มีกระบวนการ มิฉะน้ันแลวจะกลายเปนวา ของเกาก็ท้ิงไป ของ
ใหมก็ไมได คือ ความรูสึกแบบเคารพยําเกรงเทวดาก็หมดไป สวน
ความรูสึกเขาใจในเหตุผลท่ีจะตองอนุรักษก็ไมมี เปนความผิด
พลาดของการพัฒนา เรียกวาเสียหลัก พอเสียหลักแลวก็ไมไดเลย
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ท้ัง ๒ อยาง มีแตเสียอยางเดียว

เพราะฉะน้ัน ถาจะท้ิงอันเกา ก็จะตองรูจักชะลอใหมีการ
เช่ือมตอใหดี ใหรับกันใหได ถาอันใหมยังไมได อาจจะตองใชอัน
เกาใหเปนประโยชนไปกอน

ในเมื่อชาวบานยังไมมีจิตสํานึกท่ีประกอบดวยเหตุผลในการ
ท่ีจะรักษาปาดวยความคิดท่ีเปนวิทยาศาสตร เราก็อาจตองเอา
ความรูสึกแบบยําเกรงพวกเทพเจาตางๆ น้ีมาชวย

จนกวาเมื่อใดชาวบานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความ
จริงของธรรมชาติมากข้ึน ก็จะโอนมาสูความรูสึกแบบมีเหตุผล
มากข้ึน และมีความคิดแบบพ่ึงพาอาศัยกัน เมื่อน้ันแหละเขาจึงจะ
รักษาธรรมชาติ อนุรักษปาไดเอง

แตท้ังน้ี ก็จะตองมีการพัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา คือ
พัฒนาคนใหมีความซาบซึ้ง มีความเขาใจ ใหเกิดเปนจิตสํานึกท่ี
จะเอาใจใสรับผิดชอบดวย

ปจจัยสําคัญอีกอยางหน่ึงท่ีนาจะสงผลมาเปนความรูสึกนึก
คิดตอธรรมชาติของคนไทยสมัยน้ี ก็คือเร่ืองท่ีจะพูดตอไป ในตอน
ท่ีวาดวย รากฐานทางความคิดของอารยธรรมตะวันตก

นอกจากน้ัน ยุคหน่ึงท่ีผานมาใกลๆ น้ี ซ่ึงยังสืบมาจนถึง
ปจจุบัน เปนยุคท่ีคนไทยของเรามีความรูสึกท่ีไมดีตอปาและตนไม 
ซ่ึงอาจจะมีอิทธิพลมาถึงยุคน้ีดวย และก็อาจจะเก่ียวพันกับราก
ฐานความคิดจากตะวันตกน้ันดวย ก็คือยุคท่ีประเทศไทยเราเขาสู
การพัฒนา
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มุงหนาพัฒนา

แปลงปาเปนปูน

ยุคพัฒนาของประเทศไทย เร่ิมตนเมื่อใกลจะถึงป พ.ศ. 
๒๕๐๓ ซ่ึงเปนชวงท่ีองคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปน “ทศ
วรรษแหงการพัฒนา” (Development Decade) คือป ค.ศ. 1960-
1970 ตอนน้ันประเทศไทยของเราก็เร่ิมยุคพัฒนากับเขาดวย คําวา 
“พัฒนา” ก็เร่ิมใชจริงจังอยางเปนทางการตอนน้ัน

แตกอนน้ีเราไมมีคําวาพัฒนา กอนเขายุคพัฒนาในป 
๒๕๐๓ เราไมใชคําวาพัฒนา เราพูดแตเพียงวา สรางความเจริญ 
ทําใหเจริญกาวหนา หรืออะไรทํานองน้ัน ถาใชคําวาพัฒนา ก็จะ
ใชในการอวยพร เชน ขอใหพัฒนาสถาพร หรือวัฒนาสถาพร ฯลฯ

คําวา “พัฒนา” ท่ีใชในความหมายปจจุบันน้ี เร่ิมเมื่อจะกาว
ข้ึนป ๒๕๐๓ และประเทศไทยก็เขาสูยุคของการพัฒนา แลวก็มี
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกิดข้ึน

กอนหนาน้ันเรามีแผน แตไมเรียกวาแผนพัฒนา เราเรียกวา 
“แผนเศรษฐกิจแหงชาติ” จนกระท่ังถึงป ๒๕๐๒ จึงออก พ.ร.บ. ตั้ง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติข้ึน แลวแผนน้ันจึงเปลี่ยนช่ือ
เปน “แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ” เร่ิมแต พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
ตอมาอีกฉบับหน่ึง (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔) ก็เติมคําวา 
“และสังคม” เขาไปเปน “แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ”
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แผนแรกก็ไปรับกับแผนเกา คือ แผนเกามีแตเศรษฐกิจ ไมมี
คําวาพัฒนา พอเร่ิมแผนน้ี ก็เติมคําวาพัฒนาเขาไป

ตกลงวา จาก “แผนเศรษฐกิจแหงชาติ” ก็เปลี่ยนเปน “แผน
พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ” แลวก็มาเปน “แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”

ถึงตอนน้ีเมืองไทยก็เขายุคพัฒนา มีการต้ังหนวยงานท่ีเก่ียว
กับการพัฒนาข้ึน เชน กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ (๒๕๐๖) แต
ตอมาก็เลิกลมไป แลวก็มีสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (๒๕๐๗) 
มีกรมการพัฒนาชุมชน (๒๕๐๕) มีหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาเกิดข้ึนในยุคน้ันมากมาย เราสรางถนนหนทางและตึกราม
บานชองกันเปนการใหญ

จุดท่ีนาสังเกตในท่ีน้ีคือ ตอนน้ันไดมีความรูสึกท่ีแพรหลาย
ไปอยางกวางขวางวา “ปา” เปนเครื่องหมายแหงความลาหลัง ปา
เปนเคร่ืองหมายแหงความเถ่ือน ปา คูกับคําวา เถ่ือน คือปาเถ่ือน 
“เถื่อน” ก็คือ หางไกลความเจริญ ไมพัฒนา เพราะฉะน้ัน มีตนไม
ท่ีไหน ก็นาจะตัดเสีย แลวก็ปลูกสรางอาคารคอนกรีตข้ึนมาแทน

ความรูสึกน้ีไดระบาดเขาไปแมกระท่ังในวัด ตอนน้ันวัดท้ัง
หลายก็พยายามพัฒนากันใหญ ก็เลยตัดตนไมกันเปนการใหญ 
สรางตึกสมัยใหมกันเปนการใหญ ระยะน้ันเปนชวงเวลาท่ีมี
ลักษณะพิเศษอยางน้ี โดยประมาณ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตน
มา เรียกไดวา ยุคพัฒนาของประเทศไทย

ตัวอยางเชน วัดหน่ึง ท่ีอยูทางฝงธนบุรี มีโยมท่ีเคยอยูวัดดัง
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กลาว เลาใหฟงวา วัดน้ันแตกอนมีตนไมในพุทธประวัติหลายอยาง
ปลูกไว ทานเจาอาวาสในยุคพัฒนาน้ัน ทานเห็นวา ปาเปนเคร่ือง
หมายของการท่ียังไมพัฒนา ไมเจริญ ทานก็เลยใหตัดตนไมเหลา
น้ันหมด

นอกจากปาแลว ยังลามไปถึงสิ่งอื่นๆ ท่ีแสดงถึงความเกา
ดวย ก็คือมีคัมภีรใบลานเกาๆ อยูในตู ทานก็เอาคัมภีรเหลาน้ัน
ออกมาเผาหมด เพ่ือชําระวัดใหสะอาดเรียบรอยเปนระเบียบ 
อะไรๆ ก็ใหมเอี่ยม

น่ีคือยุคพัฒนาของประเทศไทย น่ีก็เพราะการศึกษาไมเพียง
พอ การพัฒนาบานเมืองไมไดสมดุลในทางการศึกษาดวย ความรู
ความเขาใจไมดีพอ ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางขาดดุลยภาพ 
เมื่อขาดความรูความเขาใจ ก็เกิดปญหาข้ึนในดานอื่นๆ ตามติดมา 
แตไมตองพูดถึง

น่ีเพียงแตพูดใหเห็นวา ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเกิด
ข้ึน โดยเฉพาะในทางความรูสึกนึกคิดในยุคน้ัน ท่ีเราถือวา ปา 
เปนเคร่ืองหมายของความลาหลัง การไมพัฒนา ซ่ึงทําใหคนไทย
เราตัดไมทําลายปากันมากมาย เพ่ือสรางความเจริญท่ีเรียกวา
การพัฒนา โดยท่ีเบื้องหลังน้ันก็มีความรูสึกท่ีเห็นแกตัวดวย

อยางน้ีตองพูดวา ความเห็นผิดเปนชอบไดเกิดข้ึนแลว อันน้ี
เปนปรากฏการณจริงๆ สังคมเห็นเปนอยางน้ัน มีตนไมท่ีไหนก็
บอกวา โอ น่ีไมเจริญ แลวก็ตัดตนไมดวยความเต็มใจอยางย่ิง น่ัน
เปนยุคท่ีผานมาแลว ซ่ึงยังมีอิทธิพลมาถึงปจจุบันดวย
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ก็เปนอันวา เราตัดตนไมเพ่ือจะปลูกสรางอาคารสิ่งกอสราง
โดยเฉพาะท่ีเปนคอนกรีตข้ึน เพ่ือแปลงปาใหเปนบานเปนเมือง ท่ี
เรียกวา มีความเจริญ

ทีน้ี ตอไปอีกข้ันหน่ึง มองลึกลงไปอีก เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ท่ีครอบคลุม โดยเฉพาะเมื่อความเจริญท่ัวโลกไปถึงกันหมด 
ปจจุบันน้ี เราจะตองมองปญหาในวงกวางไปถึงระดับโลกดวย

อารยธรรมของโลกท่ีมีการพัฒนาแบบน้ีน้ัน ถือกันวาฝร่ัง
หรือตะวันตกเปนผูนํา และการคิดพัฒนาแบบน้ีก็มาจากรากฐาน
ความคิดของตะวันตก

ตะวันตกท่ีเขาพัฒนาอารยธรรมมา และสรางสรรคใหเกิด
ความเจริญแบบท่ีปรากฏอยูในบัดน้ีน้ัน เขาก็ตองมีรากฐานทาง
ความคิด คือ กอนท่ีจะออกมาเปนพฤติกรรมและกิจกรรมภายนอก 
ก็ตองมาจากความเช่ือ ความนิยมยึดถือ และความคิดในใจกอน 
เรียกสั้นๆ วาภูมิธรรม ภูมิปญญา เปนรากฐานของการกระทําหรือ
พฤติกรรมท้ังหมด

การสรางสรรคพัฒนาของตะวันตกน้ี ตองมาจากรากฐาน
ทางความคิด เชน ศาสนา และปรัชญาของเขา ซ่ึงเวลาน้ีเขาเองได
สืบคนมาบอกกันเพ่ือใหเห็นเหตุปจจัยชนิดลงลึกถึงสมุฏฐานทาง
ความคิด คือทิฏฐิและความเช่ือ เพ่ือจะไดชวยกันหาทางแกปญหา 
และเราก็ควรจะติดตามใหรูทันเขาอยางเขาถึงอารยธรรมน้ันดวย
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มนุษยกับธรรมชาติ

ในแนวคิดเดิมของตะวันตก

ทีน้ีก็มาดูวา รากฐานทางความคิดของอารยธรรมตะวันตกท่ี
เก่ียวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติน้ี เปนอยางไร

ตอนน้ีฝร่ังเองก็มาถึงจุดท่ีตองหันมาสนใจในเร่ืองน้ี คือ ฝร่ัง
เขาก็ขบคิดกัน แลวเขาก็สืบคนวาอารยธรรมท่ีเขาไดพัฒนาข้ึนมา
จนกระท่ังมีปญหา เกิดสภาพแวดลอมเสียน้ัน มันเกิดจากอะไร 
พฤติกรรมในการสรางความเจริญแบบน้ี มีเหตุปจจัยมาจากราก
ฐานทางความคิดอยางไร ก็สืบกันไป

เวลาน้ีก็พูดกันแทบจะเปนเสียงเดียวในทางตะวันตกวา 
สาเหตุสําคัญอันเปนตนตอของปญหาธรรมชาติแวดลอมเสีย ก็คือ
การท่ีมนุษยมองตัวเองแยกตางหากจากธรรมชาติ

ตอนน้ีฝร่ังจับจุดอันน้ีไว แลวก็ยํ้ากันอยูเสมอ ในหนังสือท่ี
เก่ียวกับสภาพแวดลอมจะมีการยํ้าเตือนกันอยูเสมอวา ใหมอง
มนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ

เด๋ียวน้ีหนังสือฝร่ังพูดอยางน้ีเร่ือย ทําไมฝร่ังเขาพูดอยางน้ี 
เพราะแตไหนแตไรมาฝรั่งไมเคยมองอยางน้ัน ไมเคยมองตัวเอง
เปนสวนรวมอยางหน่ึงอยูในธรรมชาติ

ฝร่ังยอมรับเต็มท่ีเลยวา อารยธรรมตะวันตกมาจากรากฐาน
ทางความคิด ท่ีมองมนุษยแยกตางจากธรรมชาติ แลวไมใชมอง
มนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติเทาน้ัน ยังมองในลักษณะท่ี
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มนุษยจะตองเขาไปครอบงํา ครอบครอง เปนนายเหนือธรรมชาติ 
เปนผูพิชิตธรรมชาติ

พิชิตเพ่ืออะไร ก็มีจุดมุงหมายเพื่อจะไดไปจัดสรรธรรมชาติ 
จัดการปนแตงมาเปนสิ่งบริโภค เพ่ือรับใชสนองความตองการของ
มนุษย

เมื่อวาโดยสรุป ความคิดของตะวันตกในเร่ืองน้ีมี ๓ ข้ันตอน 
คือ

๑. มองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ
๒. มนุษยท่ีแยกตางหากจากธรรมชาติน้ัน จะตองครอบ

ครอง เปนนาย เปนผูพิชิต เปนผูจัดการธรรมชาติ
๓. ท่ีจัดการธรรมชาติน้ัน ก็เพ่ือเอาธรรมชาติมาปนแตง

เปนรูปตางๆ ใหเปนเคร่ืองรับใชสนองความตองการของมนุษย

อันน้ีเปนความคิดของตะวันตก ซ่ึงตอนน้ีฝร่ังเองไดหันไปสืบ
คนออกมาบอกกัน ถึงกับเขียนเปนบทตอนสําคัญในหนังสือเลม
ใหญ ๆ๑

เขาพูดไวชัด เพราะเขาสืบคนมาตลอด ยอนหลังไป ตั้งแต
โสเครติส วามีความคิดอยางน้ี พลาโต อริสโตเติล ก็มีความคิด
อยางน้ี ฟรานซิส เบคอน เดคารตส แมกระท่ัง ซิกมันด ฟรอยด นัก
จิตวิทยาคนสําคัญ อิมมานูเอล คานท นักปรัชญาใหญ จนกระท่ัง
คัมภีรไบเบิลก็คิดก็สอนมาอยางน้ี รายละเอียดขอใหโปรดอานเอง
                                                                                                    
๑ หนังสือเลมหนึ่งที่เขียนเรื่องนี้ไวมาก คือ

Clive Ponting, A Green History of the World (New York: St. Martin’s 
Press, 1991), pp. 141-160
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ลองดูวาทะของเดคารตซ (Descartes) เพียงทานเดียวเปน
ตัวอยางไวกอน ทานผูน้ีกลาวถึงวัตถุประสงคของวิทยาศาสตรวา 
เพ่ือชวยใหมนุษยตอสูจน “ผันตัวเองขึ้นเปนเจานายผูครอบครอง
ธรรมชาติ”

รวมความวา ศาสนา ปรัชญา และวิทยาการตางๆ ของ
ตะวันตก รวมท้ังพวกนักเศรษฐศาสตร และนักประวัติศาสตร ไม
วาทางฝายทุนนิยม หรือสังคมนิยม แทบจะหมดสิ้นในตะวันตก มี
ความคิดความเช่ืออยางน้ีท้ังน้ัน จนกระท่ังเขาบอกวา ในท่ีสุดแลว 
ความคิดของตะวันตก ไมวาฝายทุนนิยมก็ดี ฝายสังคมนิยม
คอมมิวนิสตก็ดี ท่ีมาแยกกันเปน ๒ ฝายน้ัน ท่ีแทจริงแลวก็มีราก
ฐานทางความคิดอันน้ีอยางเดียวกัน

อารยธรรมตะวันตกตั้งอยูบนรากฐานทางความคิดอันน้ีท้ัง
หมด คือ ความคิดท่ีมนุษยแยกตัวจากธรรมชาติออกมาตั้งตนเปน
ผูครอบครองจัดการ

ความสํานึกผิด

ที่ทําใหหันสูแนวทางใหม

น่ีคือความคิดของตะวันตก ท่ีปรากฏออกมาวาฝร่ังไดมอง
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติอยางน้ี อันน้ีคือตัวการ
หรือตัวเหตุตัวปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีเขาถือวาจะตองแก ถือไดวา
เปน จุดสํานึกผิดของตะวันตก ซ่ึงในปจจุบันยอมรับแลววา ในการ
ท่ีจะแกไขปญหาธรรมชาติแวดลอมเสียน้ัน ในท่ีสุดจะตองแกใหถึง
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ระดับความคิดน้ี จะตองเปลี่ยนปรัชญาใหม เปลี่ยนความคิดใหม 
ไมใชเปลี่ยนเฉพาะในระดับปฏิบัติการเทาน้ัน

ถาจะสรุปความเปนไปในแนวทางการพัฒนาของตะวันตก
ในปจจุบัน เขาไดมาถึงจุดเปล่ียนท่ีเกิดจากการมีความสํานึกผิด ๒ 
ประการ คือ

๑. ความสํานึกผิดในระดับปฏิบัติการ
ระดับปฏิบัติการ คือ การกระทําตางๆ ท้ังพฤติกรรมและกิจ

การในกระบวนการพัฒนา ซ่ึงเขายอมรับวา ไดดําเนินมาผิดพลาด 
ทําใหเกิดความเสียหายตางๆ มากมายหนักหนา โดยเฉพาะก็คือ
ธรรมชาติแวดลอมเสีย

๒. ความสํานึกผิดในระดับรากฐานความคิด
ระดับฐานความคิด คือ ความเช่ือถือ ลัทธิ ทฤษฎี แนวความ

คิดทางปรัชญา และบทบัญญัติ หรือหลักคําสอนของศาสนา ท่ี
เปนตนแหลงหรือท่ีมาของพฤติกรรมและการดําเนินกิจการตางๆ 
อยางท่ีบอกวามีการพัฒนาอยางน้ี ก็เพราะมีฐานความคิดอยางน้ี

ฝร่ังเคยอวดไว เชนบอกวา การพัฒนาวิทยาศาสตรของ
ตะวันตกท่ีเจริญล้ําหนาตะวันออกมาได ก็เพราะฐานความคิดน้ี

ในหัวขอประวัติวิทยาศาสตร ในหนังสือ Encyclopaedia 
Britannica เขาเขียนอวดไวเลยไดใจความวา แตกอนน้ี ตะวันออก
เหนือกวาตะวันตกในเร่ืองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตดวยแนว
ความคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ (the conquest of nature) จึงทําให



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๓

๕๓

ตะวันตกเจริญล้ําหนาตะวันออกมาได๑

อันน้ี เปนฐานความคิดในการพัฒนาวิทยาศาสตร ซ่ึงก็มา
จากคําสั่งสอนทางศาสนาและความคิดทางปรัชญาของตะวันตก
เอง การท่ีวิทยาศาสตรพัฒนามาแบบน้ี ก็แสดงใหเห็นถึงการถูก
ครอบงําดวยอิทธิพลความคิดเกาท่ีมาจากสายมนุษยศาสตร

ในโลกสมัยใหมน้ี คนนิยมวิทยาศาสตรมาก ทําใหวิชาการ
จําพวกมนุษยศาสตรอับแสงไป แตดูไปดูมา ไมใชวิทยาศาสตรอยู
เหนือมนุษยศาสตรหรอก ท่ีจริงมนุษยศาสตรน้ีแหละมีอิทธิพลอยู
เบ้ืองหลังวิทยาศาสตร เปนตัวท่ีหันเหนําทางวิทยาศาสตรดวยซํ้า

ตกลงวา แนวความคิดท่ีมองธรรมชาติแยกตางหากจาก
มนุษย โดยมนุษยจะตองพิชิตธรรมชาติน่ีแหละ ท่ีทําใหวิทยา
ศาสตรพัฒนามา แลวเราก็เอาวิทยาศาสตรมาเปนฐานของการ
สรางสรรคพัฒนาเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเปนอุปกรณสําคัญท่ีมีบทบาทใหญในกระบวน
การพัฒนาอารยธรรมปจจุบัน อันเปนอารยธรรมท่ีอาศัยอุตสาห
กรรม ซ่ึงดําเนินไปดวยเทคโนโลยี เสร็จแลวท้ังหมดก็มาจากฐาน
ความคิดอันน้ีท้ังสิ้น

น่ีคือการมองความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ซ่ึง
ถือเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดในข้ันรากฐานของการพัฒนาอารยธรรม
                                                                                                    
๑ "... through science and technology, man could bend nature to his wishes. 

This is essentially the modern view of science, and it should be 
emphasized that it occurs only in Western civilization. It is probably this 
attitude that permitted the West to surpass the East, after centuries of 
inferiority, in the exploitation of the physical world."
"science, history of." Encyclopædia Britannica. Chicago: Encyclopædia Britannica, 1998.
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ในที่สุด การท่ีจะแกปญหาท้ังหมดในเรื่องที่เก่ียวกับธรรมชาติ
หรือสภาพแวดลอม รวมท้ังเร่ืองปาน้ัน จะตองหาจุดลงตัวเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติใหเดนชัดวาเราจะเอา
อยางไร มนุษยจะสัมพันธกับธรรมชาติในลักษณะไหน มีทาทีแหง
ความรูสึกตอกันอยางไร ตองลงไปถึงข้ันน้ี จึงจะแกปญหาได

ทางฝายตะวันตกเอง ตอนน้ีก็กําลังรูตัววาตองแกปญหาให
ถึงจุดสําคัญน้ี คือจะตองมาแกปญหาท่ีรากฐานของความคิด และ
เขาก็มาถึงจุดท่ียอมรับวาจะตองเปลี่ยนความคิดความเชื่อของเขา
ท่ีมีมาแตดั้งเดิมเสียใหม เขาจึงยํ้าอยูเสมอในหนังสือเก่ียวกับธรรม
ชาติแวดลอม

ถึงแมวาตอนน้ีเราจะไมมีเวลาพูดถึงเร่ืองรากฐานความคิด
ของฝร่ัง แตเพียงสังเกตนิดหนอยก็จะเห็นวา เขาชอบยํ้ากันอยู
เสมอวา จะตองมองมนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ

ขอใหสังเกตดู หนังสือของฝร่ังตอนน้ีพูดเร่ืองน้ีและยํ้าบอยๆ 
ซ่ึงมันไมใชความคิดเดิมของเขาเลย เพราะฝร่ังมองมนุษยแยกตาง
หากจากธรรมชาติมาโดยตลอด แตตอนน้ีเขามาเนนอยางน้ี ก็
เพราะเขาสํานึกผิดน่ันเอง

น่ีเปนสวนหนึ่งของการท่ีจะแกปญหาธรรมชาติแวดลอมของ
ยุคปจจุบัน และมิใชสวนหน่ึงท่ีเล็กนอย แตเปนสวนรากฐานท่ี
สําคัญท่ีสุด

อันน้ีเปนเร่ืองท่ีเพียงต้ังเปนหัวขอไวกอน เพ่ือใหตระหนักถึง
ความสําคัญ แตเปนจุดท่ีจะตองพิจารณาศึกษานาน เมื่อไมมีเวลา
พอ จึงตองผานไปกอน
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ความสําคัญของปา

ในความหมายของคน

ทีน้ี เราจะกลับมาพูดถึงเร่ืองปากันอีก ตอนน้ีจะพูดเร่ือง
ความสําคัญของปา ท่ีจริงเร่ืองน้ีก็พูดไปแลว แตจะมาประมวลดู
อีกที

ปามีความสําคัญอยางไร เร่ืองน้ีมองไดหลายแง

ถาจะพูดอยางรวบรัด เรามองความสัมพันธของคนกับปาได 
๔ แง คือ

(๑) ในแงเศรษฐกิจ
(๒) ในแงสังคม
(๓) ในแงระบบนิเวศ และอีกแงหน่ึงท่ีท่ัวไปไมมองกัน คือ
(๔) ในแงชีวิตจิตใจและการพัฒนามนุษย

แงท่ีคนมองมากท่ีสุดคือ แงเศรษฐกิจ คือมองในแงท่ีคิดหา
ทางวาจะทําอะไรกับปา เพ่ือจะหารายได จะเอาอะไรไปขาย เพ่ือ
เลี้ยงชีวิต เพ่ือหาเงิน หรือเพ่ือสรางความรํ่ารวย เชน อยางดีก็ปลูก
ปาเพ่ือเอาไมไปขาย อยางรายก็ตัดไมแบบทําลายปา หรือแมแต
ชาวบานเขาไปในปา สวนมากก็เขาไปหาปจจัยเคร่ืองเลี้ยงชีพซ่ึง
เปนเร่ืองของปจจัยสี่ แลวก็มองใน แงสังคม มองใน แงระบบนิเวศ
ซ่ึงเปนการมองท่ีกวางออกไป

สวนแงท่ี ๔ น้ัน เปนดานท่ีมักจะขาดไป แตจะตองถือวา
สําคัญมาก ถาจะแกปญหานิเวศวิทยาใหตก จะตองทําใหถึงข้ันน้ี
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ดวย คือจะตองมองใหมาถึงข้ันท่ีสี่ ไดแก มองในแงความสัมพันธ
กับชีวิตจิตใจและการพัฒนาตัวเองของมนุษย

ใน แงเศรษฐกิจ ถาลงไปดูในรายละเอียดสักนิดหน่ึง ก็จะ
มองเห็นวา ปาเปนแหลงทรัพยากรของมนุษย โดยเฉพาะเปน
แหลงของปจจัยสี่ เชน ชาวบานอาศัยปาเปนท่ีไปหาอาหาร ท้ังพืช
พรรณ เชน เผือก มัน หนอไม ผลไม และสัตวบก สัตวปก ตลอดจน
ฟน ถานไฟสําหรับหุงตม ไมตองพูดถึงความเปนแหลงนํ้าตนนํ้า

ในดานเคร่ืองนุงหม ก็ไปนําเอาพวกพืชมาทอ มาปนฝาย 
ฯลฯ ในเร่ืองท่ีอยูอาศัย ก็ตองเอาไมมาสรางบาน เอาแฝกเอาจาก
มามุงหลังคา และในดานยารักษาโรค ก็ไปหาสมุนไพรตางๆ ในปา

เปนอันวา คนโบราณตองอาศัยปาทุกอยาง ปจจัยสี่ลวนเอา
มาจากปาท้ังน้ัน ปาเปนแหลงของปจจัยสี่ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจําเปน
สําหรับการดํารงชีวิต

ถาชาวบานยังมีปาดีอยู เขาจะไมตองอาศัยระบบเศรษฐกิจ
เงินตราแบบปจจุบัน ชาวบานจะอยูไดโดยอาศัยธรรมชาติ

แตเมื่อไมมีปาหรือปาเสื่อมโทรมไปแลว มนุษยก็ตองมาข้ึน
ตอระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา ตองหาเงินไปซ้ือของมา ตางจาก
คนโบราณท่ีไมจําเปนตองใชเงิน อยูกับปา กินกับปามาตลอด ตาม
คติท่ีวาในนํ้ามีปลา ในนามีขาว และในปาก็มีสินทรัพยตางๆ ท่ีเปน
ไปตามธรรมชาติ

นอกจากเปนแหลงปจจัยสี่แลว ตอมา เมื่อเราพัฒนา
เศรษฐกิจกันมากข้ึน ปาก็เปนแหลงผลิตผลท่ีมีรายได ตอนน้ีเองท่ี
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มีคําวา “รายได” เขามา

การเปนแหลงปจจัยสี่น้ัน ไมจําเปนตองมีรายได เพราะมัน
เปนสิ่งท่ีเราเอาไปกินไปใชบริโภคไดโดยตรง แตตอนน้ีมีเร่ืองราย
ไดเขามาแลว มีระบบเงินตราเขามา น่ีคือระบบเศรษฐกิจแบบ
ปจจุบัน ซ่ึงถือวาเปนระบบเศรษฐกิจแบบพัฒนาแลว แตไมชัดวา
พัฒนาไปในทางท่ีเปนประโยชนหรือโทษมากแคไหน

เร่ืองน้ีเปนปญหาใหญท่ีเราจะตองมองอยางรอบคอบท้ัง
สองดาน วามีโทษและมีประโยชนแคไหน อันน้ีเปนดานท่ีหน่ึงท่ี
สําคัญมาก

ในแงสังคม ปามีสวนสําคัญมากในการกําหนดวิถีชีวิตและ
ลักษณะความเปนอยูของมนุษยท่ีอยูในปาหรืออาศัยปาน้ัน ตลอด
จนอารยธรรมของมนุษยท้ังหมดท่ีตองอาศัยปา ตัวอยางก็คืออารย
ธรรมโบราณท่ีเจริญมาในอดีต ลวนแตตองอาศัยธรรมชาติแวด
ลอมท่ีเก้ือกูลท้ังน้ัน

ดังจะเห็นวา อารยธรรมท่ีเจริญข้ึนมาแลว ตองเจริญในที่ๆ 
อุดมสมบูรณ มีนํ้า มีปา มีสัตวและพืชพรรณพร่ังพรอมบริบูรณ 
หรือมองในทางกลับกัน เมื่อปา ดิน และนํ้าท่ีเปนสภาพแวดลอม
เปนอยางไร ก็จะเปนตัวกําหนดการด้ินรนปรับตัวของมนุษยท่ีทํา
ใหอารยธรรมน้ันๆ มีลักษณะเฉพาะตัวท่ีตางกันไป

อันน้ีก็ไปเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจอีกน่ันแหละ พอสภาพแวด
ลอมของธรรมชาติเปลี่ยนไป พอปาเปลี่ยนไป ดิน นํ้าเปลี่ยนไป วิถี
ชีวิตของมนุษยท่ีเก่ียวของก็เปลี่ยนไปดวย การทํามาหาเลี้ยงชีพ
ของมนุษยก็เปลี่ยนไป เชน เคยอาศัยทํานา พอสภาพหรือปริมาณ



คนรักษปา ปารักษคน๕๘

๕๘

ท่ีดินเปลี่ยนไป ก็ตองเปลี่ยนไปทําพืชอื่น

ตัวอยางมีมากมาย เชน ฝร่ังเขาศึกษาเก่ียวกับความเปลี่ยน
แปลงของสังคมบางแหง อาจจะเปนเมโสโปเตเมีย จีน หรืออียิปต
ก็ได เขาพบหลักฐานวา ในยุคน้ีมีการปลูกขาวชนิดน้ี ตอมาเน่ือง
จากการบริโภคและการพัฒนาอารยธรรมของคน ดินเสื่อมลง ดิน
เค็มมากข้ึน ขาวชนิดน้ีทนไมไดสําหรับสภาพดินแบบน้ีแลว ก็ตอง
เปลี่ยนไปปลูกขาวหรือพืชชนิดอื่น มีรองรอยปรากฏใหเห็น และตอ
มาปลูกอยางน้ันไมได ก็ตองเปลี่ยนไปอีก

วิถีชีวิตท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจก็สงผลโยงไปทางดานสังคมดวย 
พอพืชที่ใชเปล่ียนเปนชนิดที่ตางออกไป หรือยายไปใชสารหรือวัสดุ
อยางอ่ืน วิถีชีวิต เชน การใชเวลา การแบงหนาที่ และความสัมพันธ
ระหวางมนุษยก็เปลี่ยนไปตาม แลวทุกอยางก็เปลี่ยนไปหมด

อยางในปจจุบัน เมื่อปาหดหาย ไมหายาก คนตองหาหรือ
ประดิษฐวัสดุกอสรางอยางอื่นข้ึนมาใช บานเรือนรานคาอาคาร
และสภาพบานเมืองการเปนอยูก็เปลี่ยนไป แตไมเทาน้ัน สภาพดิน
นํ้าลมไฟ หรือดินฟาอากาศ ก็ผันแปร ตนนํ้าลําธารเหือดแหง นํ้า
ทวมตูมตาม แตมีภัยแลง ฯลฯ ผูคนตองยายถ่ินบาง เปลี่ยนอาชีพ
บาง ตามมาดวยภัยพิบัติอื่นๆ ท่ีแผกวางและยาวไกล ชนิดท่ีเกิน
คิดเกินคาด อาจถึงกับเกินกวาท่ีคนจะทนอยูได

เพราะฉะน้ัน ปาจึงมีสวนกําหนดวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม 
ทําใหสังคมเปลี่ยนไป อยางนอยท่ีสุดเฉพาะหนา ปาก็เปนเครื่อง
ยึดเหน่ียวชุมชนไว โดยทําใหคนท่ีอยูในสภาพแวดลอมน้ัน มีความ
เปนอยูท่ีรวมกัน อิงอาศัยซ่ึงกันและกัน เกิดเปนกลุมเปนหมูได
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จะอนุรักษปาได

ตองขยายความคิดของคน

นอกจากท่ีวามา ปาเปนแหลงอํานวยใหความสุขความสด
ช่ืนร่ืนรมย มนุษยปจจุบันจึงใชปาเปนท่ีทองเท่ียวดวย ดังท่ีเรามีวน
อุทยานและสวนพฤกษชาติตางๆ อันน้ีก็เปนการใชประโยชนจาก
ปาในแงสังคมสวนหน่ึง แสดงวามนุษยสมัยน้ีก็ยังมีความรูสึกใน
เร่ืองการชื่นชมความงามของธรรมชาติ ใหธรรมชาติเปนองค
ประกอบอยางหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดมีความสุข ซ่ึงเปนบทบาททาง
ดานจิตใจ เปนบทบาทของปาในดานสุนทรีย

ปาจึงเปนสวนประกอบอยางหน่ึงของบานเมือง แมแตสังคม
กรุงหรือเมืองหลวง ก็ตองสรางสวนพฤกษชาติไว

ในเร่ืองน้ี ก็อยางท่ีบอกแลวขางตน ในทางพระพุทธศาสนา 
การใชประโยชนแงน้ีจะโยงตอไปสูความสําคัญของปาในแงท่ีสี่ คือ
การเอาปาและธรรมชาติแวดลอมมาเปนปจจัยเสริมในการพัฒนา
มนุษย เปนเคร่ืองโนมจิตเขามาสูวิเวก สูการบําเพ็ญภาวนา เพ่ือ
การพัฒนาจิตใจและคุณธรรม เร่ิมตั้งแตทําใหเกิดทาทีความรูสึกท่ี
ดี มีความประณีต ความละมุนละไม การมีความรูสึกออนโยนเปน
มิตรตอสภาพแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาปญญาใหรูเขาใจ
ความจริงของธรรมชาติ จนเขาถึงสัจจธรรม

แตตามท่ีปฏิบัติกันอยูในโลกของการพัฒนาน้ัน ไมไดมอง
ประโยชนทางจิตใจมาถึงข้ันน้ี เขามองแคจะหาความสุขทางผัสสะ
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จากธรรมชาติของปาไม ตามแนวคิดเอาธรรมชาติมารับใชสนอง
ความตองการของมนุษย หรือเปนเคร่ืองบําเรอความสุขของมนุษย
เทาน้ัน

ในแงระบบนิเวศ ปาเปนองคประกอบสําคัญในการรักษา
ดุลยภาพของระบบนิเวศ ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีพูดกันอยูท่ัวไปในปจจุบัน 
เพราะปจจุบันน้ีคนในประเทศท่ีพัฒนาแลวไดรูตระหนักถึงภัยราย
แรงของการทําลายธรรมชาติใหเสียดุล จึงเนนกันนักหนาในเร่ือง
ระบบนิเวศและการรักษาดุลยภาพในระบบนิเวศ ในเมื่อเขาพูดกัน
มากแลว จึงไมจําเปนตองพูดอีกในท่ีน้ี เพียงแตยกมาอางอิงเพ่ือ
วางเปนหลักไวใหเห็นวา บทบาทของปามีเร่ืองน้ีอยูดวย

อยางไรก็ตาม การมองในแงระบบนิเวศน้ี วาท่ีจริงเปนการ
มองความสัมพันธในธรรมชาติขางนอก ระหวางสัตวและพืช กับสิ่ง
แวดลอมของมันเทาน้ัน ไมเก่ียวกับมนุษย เพราะตามหลักวิชาเดิม
ในแนวตะวันตก ความเขาใจเก่ียวกับระบบนิเวศน้ัน ก็มาจากฐาน
ความคิดท่ีมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ ดังน้ันคําวา 
นิเวศวิทยา ท่ีแทของตะวันตกเดิม จึงไมไดเก่ียวกับมนุษย

แตกอนน้ัน นิเวศวิทยาของฝร่ังเปนเร่ืองของพืชและสัตวเทา
น้ัน ไมเก่ียวกับมนุษย ตอมาตอนหลังจึงมีนิเวศวิทยาประยุกตท่ี
เก่ียวของกับมนุษย แตก็เก่ียวของกับมนุษยในแงท่ีมนุษยจะไปเอา
ประโยชนจากระบบนิเวศของพืชและสัตวเทาน้ัน ไมเก่ียวกับเร่ืองท่ี
มนุษยจะไปมีสวนรวมอยูดวยดีกับสิ่งมีชีวิตอื่น (พืช และสัตว) ไม
ใชอยางน้ัน

นิเวศวิทยาประยุกตเปนเร่ืองของการท่ีจะเอานิเวศหรือธรรม
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ชาติแวดลอมมาใชประโยชนอยางไร เพ่ือรับใชสนองความตองการ
ของมนุษย

จนกระท่ังมาชวงทายน้ี จึงมี Human Ecology หรือมนุษย
นิเวศวิทยาข้ึนมาเปนของใหม แตนิเวศวิทยาเดิมน้ันไมเก่ียวของ
กับมนุษย เพราะวามนุษยไมไดมองตัวเองเปนสวนหน่ึงของธรรม
ชาติ แตมองในแงหาความรูเก่ียวกับธรรมชาติ เชนสัตวและพืช 
เพ่ือหาประโยชนจากมัน ไมใชเพ่ือจะอยูรวมกับมันดวยดี อันน้ีเปน
แนวคิดของเดิมแบบตะวันตก

ปจจุบันน้ี การมองในแงระบบนิเวศไดโยงเขามาหาตัว
มนุษยมาก เอาผลกระทบตอมนุษยเปนจุดเนน การท่ีเราตองรักษา
ปา ก็เพราะวาปาเปนองคประกอบสําคัญในการรักษาดุลยภาพ
ของระบบนิเวศ แลวดุลยภาพน้ีก็จะโยงมาถึงการดํารงชีวิตของ
มนุษยดวย เพราะดุลยภาพทําใหสภาพแวดลอมดํารงอยูดวยดี 
เม่ือสภาพแวดลอมอยูดี มนุษยจึงอยูได

อยางไรก็ดี เร่ืองดุลยภาพในระบบนิเวศท่ีพูดกันท่ัวไปน้ัน
เปนการมองในดานกายภาพ หรือทางดานวัตถุ แตมีดุลยภาพอีก
อยางหน่ึงท่ีคนไมคอยพูดถึง ดุลยภาพอันน้ีมีความสําคัญท่ีจะเปน
รากฐานใหเราสามารถรักษาดุลยภาพในดานกายภาพไวไดดวย 
ดุลยภาพน้ีคือดุลยภาพอะไร

ดุลยภาพน้ีจะตองรวมองคประกอบทุกอยางของชีวิตท่ีดีงาม
และความสุขของมนุษยไวอยางครบถวน จนเราเรียกไดวาเปนดุลย
ภาพขององครวมท่ีสมบูรณ
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การท่ีมนุษยจะอยูดีได เขาจะตองมีองคประกอบทางจิตใจ 
เชนความสุขดวย ดุลยภาพแหงองครวมของชีวิตท่ีดีงาม มีความ
หมายท่ีกวางลึกและครอบคลุมย่ิงกวาจะเปนเพียงระบบนิเวศเทา
น้ัน และดุลยภาพท่ีสมบูรณน้ีแหละจะเปนฐานของการรักษาระบบ
นิเวศดวย ดุลยภาพท่ีวาน้ีเปนอยางไร

แนวคิดที่ครอบงํา

อยูเหนืออารยธรรมยุคปจจุบัน

เบ้ืองแรกเรามาดูสภาพชีวิตของมนุษยกอน แลวจึงคอยยอน
ไปหาหลัก คือ การท่ีจะสรุปวางหลักน้ันบางคร้ังก็พูดยาก จะตองดู
ความเปนอยูของมนุษยกอน

มนุษยโดยท่ัวไปในปจจุบันน้ี ก็ดําเนินชีวิตตามแนวความคิด 
ซ่ึงมาจากหรืออยูภายใตอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก คือถือวา
มนุษยจะมีความสุขตอเมื่อมีวัตถุบําเรอพร่ังพรอมท่ีสุด ย่ิงมนุษยมี
วัตถุบําเรอพร่ังพรอมเทาไร ก็จะมีความสุขมากเทาน้ัน ซ่ึงถือวา
เปนความคิดท่ีเปนฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม

แลวการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ไปโยงกับวิทยาศาสตร คือเอา
ความรูวิทยาศาสตรมาสรางสรรคพัฒนาเทคโนโลยี แลวนํา
เทคโนโลยีน้ันมาใชในการพัฒนาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมต้ังอยูบนฐานของเทคโนโลยี แลวเทคโนโลยีก็
ตองอาศัยวิทยาศาสตร แตท้ังหมดท้ังระบบท้ังกระบวนนี้ ก็มาจาก
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ฐานความคิดท่ีวา มนุษยจะมีความสุขเมื่อมีวัตถุบํารุงบําเรอพร่ัง
พรอมท่ีสุด

แลวอันน้ีก็โยงไปหาความคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ เพ่ือจะได
เอาธรรมชาติมาจัดการจัดสรรและเอามาผลิตเปนวัตถุบําเรอให
พร่ังพรอมท่ีสุด

จะเห็นวา ความคิดและพฤติกรรมท้ังหมดมาบรรจบกัน ณ 
จุดน้ี ความคิดแบบอุตสาหกรรมจึงตีโยงไปเขากับฐานความคิด
เดิมท่ีวา มนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ จะตองเปนเจานายเขา
ไปครอบครอง จัดการธรรมชาติ เอาธรรมชาติมาจัดสรรรับใชสนอง
ความตองการของมนุษย คือไปเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเปน
วัตถุบํารุงบําเรอความสุขของมนุษย

ความคิด ๒ อยางน้ีมาบรรจบกันในการสรางสรรคอารย
ธรรมของตะวันตกท่ีนํามาสูปญหาปจจุบัน

สําหรับความคิด ๒ อยางน้ี (คือ แนวความคิดความเขาใจ
และทาทีตอธรรมชาติแบบแยกตัวตางหากจากธรรมชาติ และจะ
เปนผูพิชิตธรรมชาติ กับ แนวคิดเก่ียวกับการหาความสุขของ
มนุษยแบบที่วาจะมีความสุขจริงตอเมื่อมีวัตถุบํารุงบําเรอพร่ัง
พรอมท่ีสุด) เมื่อก้ีไดพูดไปแลวในเร่ืองการมองมนุษยแยกจาก
ธรรมชาติ ตอนน้ีจึงจะมองเฉพาะจุดท่ีถือวา มนุษยจะมีความสุข
ตอเมื่อมีวัตถุบํารุงบําเรอพร่ังพรอม

เมื่อมนุษยคิดวา มนุษยจะมีความสุขตอเมื่อมีวัตถุบํารุง
บําเรอพร่ังพรอม ความคิดน้ีก็จะนําไปสูพฤติกรรม โดยเปนตัว
กําหนดแนวทางของพฤติกรรมของเขา คือมนุษยก็จะพยายามหา
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วัตถุมาใหพร่ังพรอมท่ีสุด

เมื่อมนุษยสาละวนกับการแสวงหาวัตถุบํารุงบําเรอใหพร่ัง
พรอม มนุษยก็จะมายุงกันอยูกับกิจกรรมในหมูมนุษยเอง การยุง
กันอยูในหมูมนุษยน้ี ก็คือการท่ีตางคนตางก็พยายามหาวัตถุบํารุง
บําเรอใหแกตัวเองใหมากท่ีสุด การวุนกันน้ันก็จะเปนไปใน
ลักษณะของการแขงขันแยงชิงและเบียดเบียนกัน แลวก็เกิดปญหา
ความเดือดรอนในหมูมนุษยเอง

พรอมกับการท่ีมนุษยมัววุนวายยุงกันอยูในหมูมนุษยเอง
และกอความทุกขแกกันและกันเองน้ี มนุษยก็จะหางเหินจากธรรม
ชาติ เพราะไมเห็นวาธรรมชาติเปนองคประกอบท่ีเปนแกนสารของ
ชีวิตและความสุขของมนุษย นึกแคจะเอาธรรมชาติมาผลิตเปน
วัตถุบริโภค ทําเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับบํารุงบําเรอ
ความสุขใหมีความสะดวกสบาย

ย่ิงกวาน้ัน การหาความสุขของมนุษยแบบน้ียังสงผลตีกลับ
มาทําใหความสัมพันธกับธรรมชาติเปนไปในทางลบอีก คือ เมื่อ
มนุษยตองแยงชิงหาวัตถุบํารุงบําเรอใหพร่ังพรอมท่ีสุด แหลงท่ีจะ
ไดวัตถุเหลาน้ีมาก็ตองไปเอาจากธรรมชาติ จึงทําใหมนุษยตองไป
สัมพันธกับธรรมชาติในลักษณะท่ีตองไปเบียดเบียนขมเหงแยงชิง
เอาจากธรรมชาติอีก

เลยกลายเปนวา การท่ีมนุษยแยงชิงกันน้ัน เทากับเปนการ
สมคบกันทําลายธรรมชาติ การแยงชิงเบียดเบียนซ่ึงกันและกันใน
ระหวางมนุษยน้ัน มีความหมายเทากับวามนุษยเหลาน้ันสมคบกัน
ทําลายธรรมชาติ
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ตกลงวา ความสัมพันธแบบน้ีมีผลเสียหมดตลอดท้ังสายเลย 
คือมนุษยแตละคนถือวาตัวเองตองมีตองหาวัตถุบํารุงบําเรอพร่ัง
พรอมใหมากท่ีสุด ก็มาแยงกันในหมูมนุษย เสร็จแลวผลรวมออก
มาก็คือตองไปเอาจากธรรมชาติ มนุษยก็ทําลายกันเอง แลวพรอม
กันน้ันก็รวมกันทําลายธรรมชาติไปดวย

ความสุขแบบน้ีไมสมดุล ไมมีดุลยภาพ เปนความสุขแบบ
ดานเดียว แลวก็นําไปสูปญหาตางๆ ซ่ึงมองอีกดานหน่ึงก็คือ การมี
ความทุกขท้ังในสังคม และกับธรรมชาติ

สูมิติใหม

แหงการมองความหมายของชีวิต

ทีน้ียังมีวิถีชีวิตอีกแบบหน่ึง ซ่ึงมองดูไดจากวิถีชีวิตของพระ
พุทธเจาเปนตน ซ่ึงทําใหเห็นไดวา ถาบุคคลเขาถึงธรรมชาติ เขา
จะมีความสุขเพ่ิมอีกอยางหน่ึง คือความสุขกับธรรมชาติ ท่ีเปน
เร่ืองพ้ืนฐาน เปนเร่ืองของความจริงตามธรรมดาท่ีมีอยู เชน จาก
การท่ีไดช่ืนชมสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมดาในธรรมชาติ

ความสุขกับธรรมชาติน้ี เปนความสุขพ้ืนฐานท่ีมีไดงายๆ 
เปนของธรรมดา หาไดตลอดเวลา เมื่อเขามีความสุขชนิดน้ีเปน
ฐานอยู ก็เทากับมีความสุขเปนทุนอยูกับตัวสวนหน่ึงแลว และอีก
ดานหน่ึงเขาก็มีตามปกติอยางท่ีแสวงหากัน คือความสุขจากวัตถุ
บํารุงบําเรอความสุข
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แตการท่ีเขามีความสุขกับธรรมชาติเปนทุนในตัวอยูแลวน้ี 
ทําใหเขาไมตองทุมตัวไปหวังความสุขจากการท่ีจะตองหาวัตถุ
บํารุงบําเรอใหเต็มท่ีเพียงอยางเดียว คือ ไมตองมุงไปดานเดียว ท่ี
จะตองหาวัตถุใหเต็มท่ี

ตางกับคนพวกท่ีไมมีความสุขกับธรรมชาติเปนฐานเปนทุน
อยู คนพวกน้ันมีความหวังในความสุขอยูกับวัตถุบํารุงบําเรอเพียง
อยางเดียว ไมมีความสุขอยางอื่นเลย จึงฝากความหวังไวกับวัตถุ
ภายนอกอยางเต็มท่ี เพราะฉะน้ัน เขาจะตองเอาวัตถุใหได และให
มากท่ีสุดอยางเดียวเทาน้ัน มิฉะน้ันก็จะไมมีความสุขไดเลย

เมื่อคนมีความสุขกับธรรมชาติแลว การท่ีจะตองดิ้นรนหา
ความสุขจากการหาวัตถุมาบํารุงบําเรอใหเต็มท่ี ก็จะมีขอบเขตข้ึน
มาทันที มันจะลดความรุนแรงลง คือจะเกิดความพอดี เปนไป
อยางพอดี ไมเกิดโทษแกชีวิตและสังคม และเขาก็จะมีความ
สัมพันธท่ีดีกับธรรมชาติ ซ่ึงจะทําใหไมเกิดความเสียหายแกธรรม
ชาติ และไมเกิดความเสียหายตีกลับจากธรรมชาติน้ันดวย

ความสุขกับธรรมชาติ และความสุขจากธรรมชาติน้ัน มิใชมี
เพียงข้ันพ้ืนฐานท่ีวามาแลว ซ่ึงเปนทุนข้ันตนท่ีทุกคนควรจะมี
สําหรับการมีชีวิตท่ีดีงามอยูในโลกเทาน้ัน แตในข้ันสูงสุด ความสุข
ท่ีแทจริง ก็เปนความสุขท่ีเน่ืองดวยธรรมชาติอีก คือความสุขใน
ความเปนอิสระท่ีเกิดจากการเขาถึงความจริงของธรรมชาติ

ความสุขระดับน้ีเปนสิ่งท่ีสัมพันธกับการใชธรรมชาติเปน
องคประกอบในการพัฒนามนุษยโดยตรง แตเปนเร่ืองท่ีจะตองพูด
ไวตางหาก ในท่ีน้ีจึงเพียงแตอางอิงไวใหเห็นหลัก
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การมองธรรมชาติในแงประโยชนทางจิตใจน้ี เปนวิธีรักษา
ดุลยภาพขององครวมเบ็ดเสร็จท่ีครอบคลุมดานจิตใจดวย ซ่ึงรวม
ถึงดุลยภาพในแงของความสุขดวย

เปนอันวา ความสุขของมนุษยไมข้ึนอยูกับวัตถุบํารุงบําเรอ 
คือ ไมข้ึนตอวัตถุภายนอกเพียงอยางเดียว แตมีอยูท่ีตัวเองซ่ึงหา
ไดจากธรรมชาติดวย เมื่อรวมแลวจึงมีความสุข ๒ แบบ คือ ความ
สุขท่ีสรางข้ึนไดในตัวเอง ท่ีมีไดเอง กับความสุขท่ีตองข้ึนตอวัตถุ
ภายนอก

มนุษยท้ังหลายหาความสุขไป โดยคิดวาตัวเองน้ีเกงกาจ 
สามารถหาวัตถุไดมากมายจากการพิชิตธรรมชาติไดแลวจัดสรร
ปรุงแตงเอามาสนองความตองการของตนไดตามชอบใจ มีความ
ภูมิใจวาตัวเราน้ีย่ิงใหญ

มนุษยท่ีมีฐานความคิดแบบเมื่อก้ี คิดแตจะพิชิตธรรมชาติ 
และก็เขาใจวาตนพิชิตทุกอยางไดสําเร็จ เรายิ่งใหญ เรามีอิสรภาพ 
ไมตองอยูภายใตการครอบงําของธรรมชาติแลว ฯลฯ มนุษยภูมิใจ
ในการมีวัตถุบํารุงบําเรอมากข้ึนน้ีวาเราเกงๆ แตไมรูวาในเวลา
เดียวกันน้ัน ตนเองไดสูญเสียอสิรภาพไปแลว

พอเราสรางหรือหาวัตถุบํารุงบําเรอข้ึนมาได เราก็คิดวา เรา
จะมีความสุขดวยสิ่งน้ันๆ แลวพอมันมีข้ึนมา เราก็รูสึกวามีความ
สุขจริงๆ เราเกงในการหาความสุข แตไปๆ มาๆ พอคิดดูอีกทีกลาย
เปนวา เราตองมีมันเราจึงจะมีความสุขได ถาขาดมันเราอยูไมได 
เราไมมีความสุข
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กลายเปนวา มนุษยตองฝากความสุขไวกับวัตถุภายนอก 
ความสุขข้ึนตอวัตถุภายนอก น่ีก็คือการสูญเสียอิสรภาพน่ันเอง

การท่ีมนุษยไมสามารถมีความสุขดวยตัวเอง และตองคอย
เพ่ิมปริมาณของวัตถุภายนอกมากข้ึน เพ่ือใหตนเองมีความสุข ถา
ไมมีสิ่งเหลาน้ันอยูไมได ไมมีความสุข อันน้ีในแงของพระพุทธ
ศาสนาถือวามนุษยสูญเสียอิสรภาพ กลายเปนผูข้ึนตอสิ่งภายนอก

อันน้ีเปนการมองสวนทางกันกับแนวคิดตะวันตก ฝายหน่ึง
มองวาเปนความย่ิงใหญหรือความมีอิสรภาพของมนุษยท่ีสามารถ
ไปเอาวัตถุมาบํารุงบําเรอตนใหพร่ังพรอมได แลวตนก็จะมีความ
สุขเต็มท่ี แตพุทธศาสนากลับมองวา การรอความสุขจากวัตถุ
บําเรอพร่ังพรอมเต็มท่ีน้ันคือการสูญเสียอิสรภาพ เพราะมนุษยอยู
เองมีความสุขไมได ตองเอาความสุขไปข้ึนกับสิ่งภายนอก

โดยวิธีน้ี วิทยาศาสตรจะพัฒนาไปจนกระท่ังวา เมื่อมนุษยมี
ปญหาในจิตใจของตัวเอง ก็แกปญหาดวยจิตใจของตัวเองน้ันไม
ได แตมนุษยท่ีคิดวาตนเองเกง พิชิตธรรมชาติได กลับเห็นไปวา 
ตนเองสามารถสรางวัตถุมาแกปญหาจิตใจได

ตอไปจะตองมียาแกทุกขใจและยาบํารุงความสุข ท้ังยาเม็ด 
และยาฉีด เมื่อตองการมีความสุขในทางจิตใจอยางท่ีเคยเลามา
แลว ก็ไปซ้ือยาน้ันมาฉีด ซ้ือยาโนนมากิน

เวลาน้ีเขากําลังคนกันอยู เวลาจิตใจมีความสดช่ืนเบิกบาน 
มีสารอะไรหลั่งออกมาในสมอง ก็บันทึกไว เวลาโกรธมีสารอะไร
ออกมา เวลาหดหูมีสารอะไรออกมา ก็บันทึกไว แลวก็ใชความรู
ทางวิทยาศาสตร เอาเทคโนโลยีจัดการสังเคราะหสารนั้นข้ึนมา
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ตอไปมนุษยก็จะมีความสุขท่ีสรางสรรคไดเอง เปนความสุข
ท่ีเนรมิตได เวลาตองการความราเริงเบิกบานก็ไปเอาเข็มฉีดยามา
แลวก็ดูดเอาสารน้ีฉีดเขาไป ก็เกิดมีความสุขชนิดน้ี ตอมาตองการ
ความสุขแบบโนน ก็ไปเอาเข็มฉีดยามาดูดสารโนนฉีดเขาไป

น่ีคือสิ่งท่ีมนุษยบอกวาเปนความย่ิงใหญของตน เพราะไม
วาจะตองการความสุขอะไรก็ทําได แตท่ีจริงมันเปนความย่ิงใหญท่ี
แทจริงหรือเปลา มันเปนความสุขท่ีข้ึนอยูกับเข็มฉีดยา ข้ึนตอสาร
ภายนอก

ย่ิงกวาน้ัน สารเหลาน้ีไมสามารถประสานกลมกลืนเขาใน
เน้ือตัวของระบบชีวิตไดจริง จึงอาจเปนโทษแกรางกายเองดวย ตอ
มากลายเปนวาสุขภาพก็อาจจะเสียดวย ไดดานหน่ึง เสียอีกดาน
หน่ึง ทําใหระบบชีวิตแปรปรวนไป  

สิ่งเหลาน้ีเปนไดแคเคร่ืองระงับอาการ หรือสําหรับใชแก
ปญหาช่ัวคราว ก็ใชได ก็อยางแกไขโรคดวยยาน่ันแหละ แกไขให
ผานไป แตไมควรอยูดวยยา สวนท่ีจะแกปญหาไดอยางแทจริง จะ
ตองแกท่ีตัวมนุษยเอง และตองแกใหถึงจิตใจของมนุษย

มนุษยท่ีมีความสามารถและมีอิสรภาพท่ีแทจริงก็คือ ผูย่ิง
ใหญท่ีสามารถกําหนดชีวิตจิตใจของตัวเองไดตามสบาย พระพุทธ
เจาตรัสวา การท่ีจะช่ือวาเปนมหาบุรุษ ก็เพราะวา เมื่อตองการจะ
คิดอะไร ก็คิดสิ่งน้ัน เมื่อไมตองการจะคิดอะไร ก็ไมคิดสิ่งน้ัน โดยท่ี
พระองคไมตองเอายามาฉันหรือฉีดเลย ทานเรียกวา เจโตวสี แปล
วา มีอํานาจเหนือจิตของตน
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ตองการมีสมาธิเมื่อไร ก็มีไดเมื่อน้ัน ตองการทําจิตใหสงบ
เมื่อไร ก็ทําไดทันที ตองการทําจิตใจใหราเริงเบิกบาน ก็ทําไดดวย
ตัวเอง ไมตองเอายามาฉีด น่ีคือ อิสรภาพท่ีแทจริงของมนุษย และ
ความสุขท่ีแทจริง ก็ตั้งอยูบนฐานของอิสรภาพท่ีแทจริงน้ีดวย

จะแกปญหาใหสัมฤทธิ์

ตองปรับเปลี่ยนแนวคิดกันใหม

ตามนัยคําสอนของพระพุทธศาสนา มนุษยจะมีอิสรภาพ
เมื่อเปนใหญในชีวิตของตนเอง สามารถพ่ึงตนเองไดจริง คือ
พัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจของตนเอง พัฒนาปญญา จนกระท่ัง
ทําใหตัวเองเปนไดในสิ่งท่ีดีท่ีสุด สามารถเขาถึงหรืออยูในภาวะท่ีดี
ท่ีสุดได โดยไมตองอาศัยสิ่งจัดการภายนอก

หลักน้ีตางจากวิถีของความคิดแบบตะวันตกท่ีเขาใจวา 
ความย่ิงใหญของมนุษย คือ การไปเอาชนะธรรมชาติภายนอก 
และเอาธรรมชาติมาจัดสรรปรุงแตงเพ่ือรับใชมนุษย แตเสร็จแลว
กลายเปนวาตัวเองตองไปข้ึนกับสิ่งเหลาน้ัน ไมเปนตัวของตัวเอง 
อยูเปนสุขโดยลําพังตัวเองไมได อยูไมไดถาขาดสิ่งเหลาน้ัน ซ่ึงก็
คือไดสูญเสียอิสรภาพไปแลว

ทีน้ี พอมนุษยเขาถึงธรรมชาติแลว มนุษยก็มีความสุขดวย
ตัวเองได สวนวัตถุบํารุงบําเรอภายนอก ก็เปนเคร่ืองเสริมความสุข
ระดับรอง เมื่อเรามีความสุขภายในของตัวเองเปนทุนอยูช้ันหน่ึง
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หรือเปนหลักประกันอยูแลว ความสุขท่ีอาศัยวัตถุภายนอกของเรา
ก็อยูในขอบเขต เราไมถึงกับตองข้ึนตอมัน แตมันจะเปนเคร่ือง
ประกอบท่ีเสริมเพ่ิมพูนความสุข

เมื่อเรามีความสุขสวนหนึ่งเปนทุนอยูแลว เราก็ไมจําเปน
ตองไปดิ้นรนอยางรุนแรงในการหาวัตถุบําเรอจากภายนอกเหลา
น้ัน จึงทําใหเกิดดุลยภาพในเร่ืองของความสุข ซ่ึงโยงไปหาความ
หมายของอิสรภาพดวย คือ อิสรภาพของมนุษยท่ีแทจริง ท่ีเปนไท
แกตัวเอง ไมตองข้ึนตอวัตถุภายนอกในการท่ีจะมีความสุข

เมื่อมีดุลยภาพอยางน้ี ก็จะมีผลออกมาทางสังคมดวย คือ 
จากจุดเร่ิมของดุลยภาพท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจิตใจของตัวเอง เมื่อชีวิต
จิตใจของตัวเองเปนอิสระ มีความสุขไดเองโดยลําพัง ไมตองข้ึนตอ
การแสวงหาวัตถุบํารุงบําเรอแลว มนุษยก็จะไมตองเบียดเบียนกัน
ทางสังคม และไมตองไปสมคบกันทําลายธรรมชาติแวดลอมดวย

มนุษยจะมีความสัมพันธกับธรรมชาติในแงท่ีอยูรวมกันได 
เพราะมนุษยสามารถมีความสุขจากการสัมพันธกับธรรมชาติเอง
โดยตรง ไมใชตองรอไปเอาธรรมชาติเปนทรัพยากรมาผลิตเปน
วัตถุบริโภคกอน แลวจึงเอามาบํารุงความสขุ แตมนุษยมีความสุข
กับธรรมชาติโดยตรงไดเลยทันที

พรอมกันน้ี มนุษยก็มีความสัมพันธกับธรรมชาติแวดลอม
อยางเปนมิตรและเสมอภาค ไมใชสัมพันธแบบขมเหง เอาเปรียบ

มนุษยท่ีพัฒนาแบบท่ีกลาวในตอนกอนน้ัน เปนการทําตัวให
หางเหินจากธรรมชาติ แยกตัวจากธรรมชาติ และเปนการหาความ
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สุข โดยการไปเอาธรรมชาติมาจัดการปนแตงเปนผลิตผลอีกทีหน่ึง 
เปนวิถีชีวิตท่ีเอียงหรือพุงสุดไปขางเดียว เรียกวาเสียดุล ดุลยภาพ
ท่ีสําคัญมาก ไดแก ดุลยภาพของความสุข และดุลยภาพท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนามนุษย

เพราะฉะน้ัน มนุษยจะตองไดรับการพัฒนาใหมีดุลยภาพใน
ความหมายท่ีถูกตองน้ีดวย แลวก็จะแกไขปญหานี้ได เขาจะ
สามารถเขาถึงธรรมชาติ และมีความสุขจากธรรมชาติโดยตรง 
แลวเขาก็จะอยูกับเพ่ือนมนุษยในสังคมท่ีเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดย
ไมตองไปเบียดเบียนธรรมชาติ

น่ีคือ ถาไมแกไขท่ีคนใหเขาพัฒนาจนถึงจุดน้ีแลว จะแก
ปญหาการทําลายทรัพยากรและธรรมชาติแวดลอมไดยาก หรือแก
ไมสําเร็จเลย เพราะเม่ือฐานความคิดมีอยูอยางน้ันแลว พฤติกรรม
ในการแกปญหาก็เปนไปแบบฝนใจ

ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีไมประสานไปดวยกัน
กับการพัฒนาตัวคน จะเต็มไปดวยความขัดแยง เริ่มตั้งแตความขัด
แยงในตัวมนุษยเอง คือ การท่ีมนุษยจะตองฝนใจในการแกปญหา
ธรรมชาติแวดลอม ตามหลักจริยธรรมท่ีเรียกรองหรือบีบคั้นใหเขา
ตองทําโนนงดน่ี ซ่ึงขอเรียกวาเปน จริยธรรมแหงความฝนใจ หรือ 
จริยธรรมแหงความกลัว

น่ันก็คือ เปน จริยธรรมแหงความทุกข น่ันเอง
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จากการประนีประนอมในระบบขัดแยง

สูดุลยภาพในระบบเอื้อประสาน

ถาไมสามารถแกฐานความคิดท่ีวาน้ัน มนุษยยุคตอไปน้ีจะ
อยูกันดวยจริยธรรมแหงความกลัว เพราะอะไร เพราะวามนุษยจะ
ไมสมัครใจหรือไมเต็มใจทําตามหลักจริยธรรม แตจําตองฝนใจ
ประพฤติตามจริยธรรม เน่ืองจากเกรงกลัวภัยอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน
แกตน

ท่ีวาน้ีหมายความวา เมื่อมนุษยเช่ือวา เขาจะมีความสุขตอ
เมื่อมีวัตถุบํารุงบําเรอพรั่งพรอม แตเขาจะมีวัตถุบํารุงบําเรอพร่ัง
พรอมไดอยางไร เขาก็ตองไปเอาทรัพยากรธรรมชาติมาจัดการใช
ไหม เมื่อมนุษยเอาธรรมชาติมาเปนทรัพยากร เขาก็ตองทําลาย
ธรรมชาติ แตถาเขาไปทําลายธรรมชาติแลว ธรรมชาติแวดลอม
เสีย ภัยอันตรายก็จะเกิดแกตัวเขาเอง มนุษยก็แย ก็ทําลายธรรม
ชาติไมได เมื่อทําลายธรรมชาติไมได ก็ไมไดวัตถุบํารุงบําเรอตน
เอง ก็ไมไดความสุขสมใจ ก็ทําใหเกิดความขัดแยงในตัวเอง ก็คือ
อยูกับความทุกขน่ันแหละ

อันน้ีเปนปญหากลืนไมเขาคายไมออก ท่ีฝร่ังเรียกวา 
dilemma คือจะเอาทางไหนก็ไปไมได จะเอาความสขุใหเต็มท่ี ก็
ตองทําลายธรรมชาติ แตจะทําลายธรรมชาติ ตัวเองก็เดือดรอน 
ทําไมได เมื่อทําไมไดตามใจอยาก มนุษยก็ตองอยูดวยความฝนใจ

ตกลงวา มีตัวกีดขวางมาก้ันไว เหมือนกับบอกวา เธอตอง
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หยุดนะ เธอมีความสุขไดแคน้ี เธอจะเอาความสุขมากกวาน้ีอีกไม
ไดนะ เธอจะมีความสุขใหเต็มท่ีอยางท่ีเธอตองการไมไดเปนอัน
ขาด เพราะถาเธอจะมีความสุขใหเต็มอยาก เธอก็ตองทําลายธรรม
ชาติ เมื่อเธอทําลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็ทําลายเธอดวย ตกลงไป
ไมรอด น่ีแหละเปนจุดติดตัน

ตอนน้ีจริยธรรมตะวันตกมาติดตันอยูตรงน้ี คือเปนไดแค
จริยธรรมแหงการฝนใจตัวเพราะความกลัวภัย ท่ีวาเราจะตอง
ประพฤติดีมีทาทีที่เก้ือกูลตอธรรมชาติ ตองอนุรักษธรรมชาติ ตองมี
การบริโภคอยางยับยั้ง ดวยความฝนใจ เพราะกลัววาภัยจะมาถึงตัว

ตั้งแตเขาสูยุคปญหาสิ่งแวดลอมน้ี ฝร่ังเนนยํ้าเร่ืองจริยธรรม
กันยกใหญ เขาเห็นวาปญหาสิ่งแวดลอมน้ีจะแกไมไดเลย ถาคน
ไมมีจริยธรรม แตฝร่ังก็มาไดแคจริยธรรมแหงความกลัว

จริยธรรมแหงความกลัวน้ีไมดี มันทําใหมนุษยพัฒนาแบบ
คร่ึงๆ กลางๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ไมสามารถทําใหมนุษยเขาถึงความ
สมบูรณได ขัดขวางความสขุ แลวก็แกปญหาไมไดจริง

จริยธรรมท่ีดี ตองเปนจริยธรรมแหงปญญา ท่ีทําใหมนุษย
ปฏิบัติการดวยความรูเหตุผล และเปนจริยธรรมแหงความสุขดวย

จริยธรรมท่ีแทตองต้ังอยูบนฐานแหงความสุข ท่ีคนมีความ
เต็มใจจะทําสิ่งท่ีดีงามถูกตอง คือ มีจิตใจท่ีจะเปนอยูและจะทํา
อยางน้ันเอง กลมกลืนประสานสอดคลองกัน และมีความสุขท่ีจะ
ทําอยางน้ัน ท่ีจะประพฤติดีงามอยางน้ัน แลวจริยธรรมจึงจะมีฐาน
ท่ีมั่นคง
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เพราะฉะน้ัน ตอนน้ีอารยธรรมมนุษยจึงมาถึงจุดติดตัน ซ่ึง
ทางตะวันตกยังไมพบทางออกท่ีมั่นใจวาจะแกปญหาอยางไร 
ตะวันตกไดยอมรับวา ตองเลิกแนวคิดแยกตัวจากธรรมชาติ ตอง
ใหคนมองตัวเองวาเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ แตตะวันตกยังไมรู
จักแนวคิดท่ีจะมาแทนความเช่ือถือท่ีวามนุษยจะมีความสุขตอเมื่อ
มีวัตถุบํารุงบําเรอพร่ังพรอม

เมื่อมาติดอยูตรงน้ี การแกปญหาธรรมชาติแวดลอม ก็มี
ความขัดแยงในตัวเอง คือขัดแยงท่ีวา เมื่อจะหาความสุขใหได
มากๆ ก็ตองไปเอาทรัพยากรธรรมชาติมาจัดการจัดสรรผลิตใหมี
วัตถุบํารุงบําเรอพร่ังพรอมท่ีสุด แตบัดน้ีเราจะมีความสุขอยางน้ัน
ไมได เพราะถาเราทําอยางน้ันธรรมชาติแวดลอมก็เสีย เราจะแย
เอง เมื่อมาเจอจุดตันอยางน้ี ก็เลยตองใชวิธี ประนีประนอม

การประนีประนอมก็คือ การท่ีตองยอมอดใจสละเวนการท่ี
จะเสพสุขใหสมอยาก โดยตองยอมยับย้ังไมเอาเต็มท่ีจากธรรม
ชาติ เพ่ือเปดโอกาสใหธรรมชาติดํารงอยูและเติบโตไดบาง ท้ังน้ี 
เพราะถาธรรมชาติอยูไมได ตนเองก็จะตองดับสูญดวย ซ่ึงเปนจริย
ธรรมแหงความกลัว หรือ จริยธรรมแบบฝนใจ หรือจะเรียกวา จริย
ธรรมแหงการประนีประนอม ก็ได

ปญหาน้ี ถาจะแก ตองแกดวยหลักดุลยภาพ พอทําตาม
หลักดุลยภาพ ก็ทะลุรอดปลอดโปรง ผานโลงไปไดเลย

แตดุลยภาพท่ีวาน้ี ตองหมายถึง ดุลยภาพขององครวม
เบ็ดเสร็จ ท่ีครอบคลุมชีวิตท้ังหมด รวมท้ังดานจิตใจ คือตองมีดุลย
ภาพทางจิตใจดวย
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เพราะฉะน้ัน การแกปญหาแครักษาดุลยภาพในระบบนิเวศ
ทางดานกายภาพอยางเดียวไมพอ ตองมีดุลยภาพในดานจิตใจ 
คือตองใหมีความสุขของมนุษยในการสัมพันธกับธรรมชาติ ตลอด
จนการเขาถึงอิสรภาพท่ีแทจริงในที่สุดดวย

หลักการน้ีแหละ คือความสัมพันธของมนุษยกับปา ใน แง
คุณคาตอชีวิตจิตใจและการพัฒนามนุษย

องครวมแหงองครวมสามประสาน

คือฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืน

ท้ังหมดน้ี ก็มาจากเร่ืองรากฐานทางความคิดน่ันเอง ปญหา
อยูท่ีการมีฐานแหงความคิดท่ีผิด ซ่ึงทางพระเรียกวา “มิจฉาทิฏฐิ”

เมื่อมีมิจฉาทิฏฐิ มนุษยก็จะคิดจะต้ังความมุงหมายและ
ดําเนินชีวิตไปในทางท่ีผิด แลวก็จะแสดงออกมาเปนพฤติกรรมกิจ
กรรมและกิจการนานัปการท่ีผิด แลวก็จะพัฒนาอารยธรรมไปใน
ทางท่ีผิด

เมื่อมีการพัฒนาท่ีผิด ก็จะเกิดปญหาแกชีวิตของตนเอง ทํา
ใหไมไดรับความสุขท่ีแทจริง ชีวิตของตัวเองก็ไมไดรับผลท่ีตองการ 
แลวก็เกิดปญหาแกสังคมตองเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน แลวก็เกิด
ปญหาแกธรรมชาติ เพราะจะตองไปเบียดเบียนเอามาจากธรรม
ชาติ ไปทําลายธรรมชาติ เปนปญหา เกิดผลเสียไปหมด ท้ังชีวิต
บุคคล คือตัวมนุษยเอง ท้ังสังคม และธรรมชาติ
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เปนอันวา องคประกอบท้ังสามสวนในระบบของชีวิตท่ีดี
งาม เสียไปหมดเลย

ระบบท่ีวาน้ี คือระบบการดํารงอยูของมนุษย ซ่ึงมีองค
ประกอบ ๓ หรือองครวมท่ีมีองครวม ๓ คือ

๑. ตัวมนุษยเอง หรือชีวิตท่ีพรอมดวยกายและใจ
๒. สังคม
๓. ธรรมชาติ

การท่ีจะใหมนุษยดํารงอยูดวยดี จะตองใหองคท้ัง ๓ น้ี
ประสานกลมกลืนกันใหได หรือปรับเขากันใหสัมพันธไดสัดสวน
อยางพอดี

แตขณะน้ี ดวยวิธีพัฒนาแบบท่ีเปนมา ท่ีทางตะวันตกได
สํานึกผิดแลวน้ัน อารยธรรมมนุษยตองมาอับจน เพราะเปนการ
พัฒนาท่ีทําใหองคท้ัง ๓ น้ันเกิดมีความขัดแยงกัน ไมสามารถจะ
ประสานกลมกลืนกันได

มนุษยมององคท้ังสามน้ันอยางเปนปฏิปกษกัน ท่ีจะตองชิง
ผลประโยชนกันหรือเอาเปรียบกัน หรือเปนเคร่ืองรับใชสนองความ
ตองการของอีกฝายหน่ึง ไมมองในลักษณะท่ีตางก็เปนองคประกอบ
รวมอยูในระบบเดียวกัน ท่ีตองอิงอาศัยสงผลกระทบตอกัน

เมื่อมองผิดพลาดขัดแยงตอความจริงอยางน้ี เวลาทําก็เกิด
ผลเปนความขัดแยงท่ีเสียหายดวย เชน เพ่ือใหตัวมนุษยได ก็จะ
ตองเสียหายแกธรรมชาติ หรือตองเกิดการเบียดเบียน แยงชิงกัน
ในสังคม และเมื่อธรรมชาติเสีย สังคมมีปญหา ชีวิตมนุษยแตละ
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คนก็ไมไดสุขสมดังใจดวย แลวก็พากันแปรปรวนหมดท้ัง ๓ องค
ประกอบ

เพราะฉะน้ัน ถาจะใหไดผลดี ก็ตองใหองคประกอบท้ัง ๓ 
น้ีมาประสานกลมกลืนกันใหได ใหเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน หมาย
ความวา จะตองทําใหเกิดความสัมพันธในลักษณะท่ีกลายเปนวา 
สิ่งท่ีดีแกมนุษยก็ดีแกสังคมดวย สิ่งท่ีดีแกสังคมก็ดีแกมนุษยแตละ
คน แกชีวิต ท้ังกายและใจของเขา และสิ่งท่ีดีแกมนุษยก็ใหดีแก
ธรรมชาติดวย สิ่งท่ีดีตอธรรมชาติก็ดีแกสังคมและดีแกชีวิตของ
มนุษยดวย

ไมวาจะทําอะไร ก็ให ๓ สวนน้ีมาประสานกลมกลืนสอด
คลองกันได ในระบบองครวมท่ีมีดุลยภาพ เมื่อน้ันคือความสําเร็จ
ของการพัฒนามนุษย สิ่งท่ีเราเรียกวา การศึกษา หรือ การพัฒนา
มนุษย ก็อยูท่ีน่ี

ท่ีวามาน้ีแหละ คือหลักพระพุทธศาสนาท่ีมองความหมาย
อยางหน่ึงของการศึกษาวา เปนการพัฒนามนุษยใหสามารถทําให
ความแตกตางท่ีอาจขัดแยง กลายเปนการประสานกลมกลืน หรือ
พูดอีกสํานวนหน่ึงวา ไมทําความตางใหแตกกัน แตทําใหความ
ตางมาเติมกัน

ในทางตรงขาม ถาเปนการศึกษาท่ีผิด ก็ทําใหความแตกตาง
กลายเปนความขัดแยง

ขณะน้ีมีความแตกตางและขัดแยงกันอยางรุนแรงระหวาง
ผลประโยชนของมนุษย กับผลประโยชนของธรรมชาติแวดลอม 
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อะไรท่ีเปนผลประโยชนของธรรมชาติ ก็เปนความสูญเสียแกผล
ประโยชนของมนุษย อันใดเปนการไดผลประโยชนแกมนุษย ก็เปน
การสูญเสียแกธรรมชาติ เมื่อจะเอาธรรมชาติไว มนุษยก็สูญเสีย 
ถาจะใหแกมนุษย ธรรมชาติก็เสีย

น่ีคือระบบความแตกตางแหงผลประโยชน ซ่ึงทําใหเกิด
ความขัดแยงระหวาง ๓ สวนน้ี

เราจะตองหาทางใหความแตกตางน้ีกลายเปนความ
ประสานกลมกลืนอยางเก้ือกูลกันใหได ซ่ึงก็ยากเหมือนกัน ถาไม
เปลี่ยนแปลงใหถึงรากฐานทางความคิด และไมพัฒนามนุษยใน
แนวทางท่ีวามาแลว ก็ไมมีทางสําเร็จ แตเราก็ไมมีทางเลี่ยง ถา
ตองการใหมีการพัฒนาท่ีย่ังยืน และใหมนุษยเขาถึงความสุข และ
อิสรภาพท่ีแทจริง ก็ตองพยายามทําใหไดตามหลักการท่ีกลาวมาน้ี

ตอนน้ีก็มาติดตันอยูตรงท่ีวา ยังแกปญหาความขัดแยงแตก
ตางแหงผลประโยชนระหวาง ๓ สวนน้ีไมได และเด๋ียวน้ีก็ยังเปน
อยางน้ันอยู เรา(หมายถึงวาตามฝร่ัง)ก็เลยใชวิธีประนีประนอม 
เ รียกวาใชจริยธรรมแหงความกลัว  หรือจริยธรรมแหงการ
ประนีประนอม

การท่ีจะเปล่ียนจริยธรรมแหงความกลัว มาเปนจรยิธรรมแหง
ความสุข หรือเปลี่ยนจริยธรรมแหงการประนีประนอม มาเปนจริย-
ธรรมแหงความเอื้อประสานได จะตองปรับเปลี่ยนความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยเฉพาะปาน้ี อยางถึงข้ันพ้ืนฐาน 
ใหมนุษยมองเห็นและใชประโยชนจากคุณคาท่ีปาและธรรมชาติ
แวดลอมท้ังหลาย มีตอชีวิตจิตใจและการพัฒนาตนของมนุษย
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หลักการน้ีจะชวยใหมนุษยสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับ
ธรรมชาติแวดลอมท่ีประสบอยูในปจจุบันได มนุษยจะกาวหนาไป
ในปฏิบัติการเพ่ือแกปญหาท่ีจะกลาวในตอนตอไปไดจนถึงระดับ
สูงสุด แลวเราก็จะหลุดออกจากสภาพปญหาในปจจุบัน สูการแก
ปญหาและสูความหวังท่ีจะเสวยผลสําเร็จของการแกปญหานั้นได
ในอนาคต



ตอน ๓: ไทยอนาคตกับปา

หลักการทั่วไป ในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม

- -

การแกปญหา สัมพันธกับการพัฒนาตัวคน

ตอไปจะพูดถึง การแกปญหาเกี่ยวกับธรรมชาติแวดลอม
รวมท้ังเร่ืองการแกปญหาการอนุรักษปาและการทําลายปาดวย 
การแกปญหามีหลายระดับ เปนเร่ืองของความสัมพันธในระบบ
การแกปญหา ซ่ึงตองดูท่ีประโยชนท่ีเราตองการ

การแกปญหาระดับท่ีหน่ึง คือ การแกปญหาโดยเอื้อตอ

ประโยชนสวนตัวของบุคคล เปนข้ันท่ีเรายอมรับผลประโยชนสวน
ตัวของมนุษย จึงเปนการแกปญหาพรอมไปดวยกันกับการอํานวย
ประโยชนแกตัวเองของมนุษยแตละคน เชน เมื่อจะแกปญหาเร่ือง
ปา เราก็ตองหาทางออกใหชาวบานไดประโยชนดวย แลวเขาก็จะ
ไดมารวมมือชวยกันรักษาปา

เราตองยอมรับวา มนุษยแตละคนมีความตองการพื้นฐาน 
ซ่ึงเราควรจะใหเขาไดรับผลประโยชนดวย แมวาจะเปนผล
ประโยชนสวนตัว ดังน้ัน ในการท่ีจะอนุรักษปา เราจึงตองหาทาง
ใหชาวบานไดรับผลประโยชนบาง เราจะไปใหเขาเสียสละอยาง
เดียว ก็เปนการขัดขืนฝนกระแสความตองการเบ้ืองตน
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อยางไรก็ตาม มนุษยจะหยุดอยูแคน้ันไมได เขาจะตองมีการ
พัฒนาตอไป ถาเอาแคผลประโยชนสวนตัวสนองความตองการ
เบ้ืองตนเทาน้ันแลว ในท่ีสุดมันก็จะนําไปสูการเบียดเบียนกันและ
ความเสื่อมสูญแหงจริยธรรม แลวในท่ีสุดทุกคนก็จะตองเดือดรอน
ไปดวยกัน เพราะฉะน้ัน เราจะหยุดอยูแคน้ันไมได

ในการแกปญหาระดับท่ีหน่ึง โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตัว
ของมนุษยแตละคนน้ัน เรายอมรับความตองการของปุถุชนวา 
“เมื่อเขาทํา ก็ใหเขาไดดวย”

ทําอยางไรจะใหเขามีสวนรวมในการแกปญหา โดยมีสวน
รวมในการไดรับผลประโยชนดวย ใหเขามองเห็นวา การมีสวนรวม
ในการแกปญหา ก็หมายถึงการไดรับผลประโยชนดวย

ตอนแรก มนุษยจะมองผลประโยชนในความหมายหยาบๆ 
กอน แตท่ีจริงประโยชนของมนุษยน้ันมีหลายระดับ ถาเขามี
ปญญา ถาเขาพัฒนาข้ึนไป เขาจะมองเห็นประโยชนท่ีตางออกไป
ดวย

ยกตัวอยางงายๆ คนเราน้ี เมื่อจะบริโภคหรือจะกินอะไร 
ประโยชนเบ้ืองแรกท่ีเขาตองการคือรสอรอย เขาจึงมองหาวาจะกิน
อะไรจึงอรอย เขาอยากไดของอรอยมาใหแกตัวเองใหมากๆ น้ีคือ
ประโยชนของเขา คนท่ียังไมมีการศึกษา ยังไมมีการพัฒนา ก็จะ
มุงใหไดประโยชนอันน้ี คือไดสนองความตองการของประสาท
สัมผัส อยากใหตาไดดูรูปดีๆ สวยๆ งามๆ หูไดฟงเสียงไพเราะ 
จมูกไดดมกลิ่นหอมๆ ลิ้นไดลิ้มรสท่ีอรอย รางกายไดสัมผัสสิ่งนุม
นวล ซาบซาน อันน้ีเปนประโยชนเบ้ืองตน
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ตอมา เมื่อมนุษยพัฒนาข้ึน มีสติปญญามากข้ึน เขาเร่ิมเขา
ใจวา สิ่งท่ีอรอยไมจําเปนตองเปนประโยชนแกชีวิต บางทีเปนโทษ
ดวย ถากินตามอรอยแลวบางทีเปนโทษแกรางกาย เร่ิมตั้งแตกิน
มากจนกระท่ังทองอืดไมยอย หรือวากินเขาไปแลว บางอยางไปมี
ผลรายตอสุขภาพ ก็กลับไมดี ของอรอยท่ีชอบใจไมจําเปนตองเปน
ประโยชนแกชีวิต

เขาเร่ิมมีสติปญญามองเห็นวาเขากินเพ่ืออะไร กินเพ่ือให
ดํารงชีวิตอยูได ใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี แลวสามารถดําเนิน
ชีวิตท่ีดีงาม ทําหนาท่ีการงานไดผล และเปนอยูอยางผาสุก

ถึงตอนน้ี เขาเร่ิมมองตางไปแลว เขามองสิ่งท่ีเปนประโยชน
แกตัวเขาในความหมายท่ีตางจากเดิม คนท่ีเห็นแกตัว เร่ิมเห็นแก
ตัวเปน

แตกอนน้ี เห็นแกตัวไมเปน คือเห็นแกตัวแลวเปนโทษแกตน
เอง จะเอาสิ่งท่ีตัวชอบใจ แตท่ีจริงเปนโทษแกตัวเอง ไมรูจักคิด ไม
มีปญญา แตตอมาเขาเริ่มรูจักวาอะไรเปนประโยชนแกชีวิตของ
เขาจริง อยางอาหารท่ีจะกินน้ี อะไรเปนคุณคาตอชีวิตอยางแทจริง 
เขาเร่ิมรูจัก ทีน้ีเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินใหม

ตอนน้ีจะเลือกกินอาหารท่ีมีคุณคาเปนประโยชนแกชีวิต ถึง
แมจะกินอาหารท่ีอรอย ก็รูจักขอบเขต รูจักปริมาณ กินในขอบเขต
ท่ีพอดี ไมใหเปนโทษแกรางกาย ตอนน้ีเขาเปลี่ยนพฤติกรรมแลว น้ี
เรียกวาเห็นแกตัวเปน รูจักเห็นแกตัวไดดีข้ึน เพราะเร่ิมมีปญญารู
จักวาอะไรเปนประโยชนแกชีวิตตัวเองจริง ตอนน้ีประโยชนไมใช
อยูแคอรอยแลว แตประโยชนยายไปอยูท่ีคุณคาของอาหารตอชีวิต
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รางกาย

จากท่ีพูดมาน้ีก็จะเห็นวา มนุษยตองพัฒนา ถาไมมีปญญา 
มนุษยจะไมสามารถเขาใจความจริงน้ีได เขาก็อยูไดแคระดับท่ี
หน่ึง คือ อะไรท่ีฉันชอบใจ อะไรอรอย ก็คือประโยชนของฉัน ตอง
เอาอันน้ันใหมากท่ีสุด แตพอมีพัฒนาการทางปญญาข้ึน มีการ
ศึกษาข้ึน เขาก็รูจักวา อะไรเปนประโยชนท่ีแทจริงแกชีวิตของตน
เอง เขาก็รูจักท่ีจะปฏิบัติตอชีวิตและตอสิ่งแวดลอมไดดีข้ึน อยาง
ไดผลมากข้ึน

น้ีคือการเปลี่ยนแปลงของมนุษยท่ีตองอาศัยการพัฒนา 
เพราะฉะน้ัน การแกปญหาจึงตองสัมพันธกับการพัฒนามนุษย
โดยตลอด

ผลจากการศึกษาหรือการพัฒนาอีกอยางหน่ึงก็คือ การท่ี
เขาเร่ิมมองเห็นวา ผลประโยชนของตัวเขา ตองสัมพันธกับผล
ประโยชนของคนอื่น ถาเราเอาแตผลประโยชนของตัวเอง ก็จะตอง
มีการเบียดเบียนแยงชิงซ่ึงกันและกัน

พอเรามองกวางออกไป เราก็เห็นวา ผลประโยชนของเราน้ี
เน่ืองกันกับผลประโยชนของผูอื่น เชน การท่ีจะรักษาปาน้ี มันเปน
ประโยชนแกเราดวย และแกชุมชนของเราดวย เมื่อชุมชนของเราดี 
อยูกันไดดี มีความสงบสุข ตัวเราเองก็มีความสุขดวย ความเขาใจ
ของเขากวางขวางข้ึน เขาพัฒนาข้ึน เมื่อเขาคิดเขามองเขาเขาใจ
อยางน้ี การแกปญหาในระบบผลประโยชนก็เปลี่ยนไป และเขาก็
พรอมท่ีจะกาวตอไปสูการแกปญหาในระดับท่ีสอง
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สรุปวา ตอนแรกท่ีเราแกปญหาโดยเอื้อตอผลประโยชนสวน
ตัวของคนน้ัน ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนมี ๓ ระดับ คือ

๑. ระดับประโยชนสวนตัวของคนท่ีไมมีการศึกษาเลย ซ่ึง
มองแตในแงของความชอบใจหรือไมชอบใจ

๒. ระดับประโยชนสวนตัวของคนท่ีมีการศึกษาแลว ซ่ึง
มองเห็นวาอะไรเปนประโยชนท่ีแทจริงแกชีวิต

๓. ระดับประโยชนสวนตัวของคนท่ีมีการศึกษาแลว ซ่ึง
มองเห็นวา ประโยชนของตน เน่ืองกันกับประโยชนของผูอื่นหรือ
ของสังคม

คนย่ิงพัฒนา

การแกปญหาย่ิงไดผล

ระดับท่ี ๒ คือ การแกปญหาเพื่อประโยชนแกสังคม ข้ันน้ีจะ
เร่ิมตนไดในเมื่อคนมีการศึกษาไดพัฒนาตนเองมากย่ิงข้ึน แลวทํา
ใหมองเห็นประโยชนแกสังคมของตน

ขอใหสังเกตวา ท่ีวาสังคมน้ัน ก็ยังเปนสังคมของตนอยู 
หมายความวา มันเปนเร่ืองของหมูพวกเรา ชุมชนของเรา ตลอด
จนหมูมนุษยของเรา ตอนน้ีจะมีจริยธรรมตัวหน่ึงเกิดข้ึน คือ ความ
รูสึกรับผิดชอบ

พอมีความรูสึก รับผิดชอบเกิด ข้ึน  การแกปญหาเพ่ือ
ประโยชนแกสังคมก็สําเร็จได ปฏิบัติการในข้ันน้ีก็จะไดผล คนจะมี
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ความเขาใจและมีจิตสํานึกข้ึนมาวา ท่ีเราตองรักษาปาน้ี ก็เพ่ือ
ประโยชนของสังคมของเรา ท่ีเรามีสวนรวมเปนสวนประกอบ หรือ
เปนสมาชิกผูหน่ึง เราจะตองชวยกันรักษาปาน้ีไว เพราะเปนผล
ประโยชนรวมกัน

น่ีคือการท่ีเรามีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมแลว เพราะ
ฉะน้ัน เราจึงกาวจากการแกปญหาเพ่ือประโยชนสวนตัวของ
บุคคล มาสูการแกปญหาเพ่ือผลประโยชนของสังคม เร่ิมแตของ
ชุมชนเปนตนไป

อยางไรก็ตาม ในการแกปญหาแบบน้ี จะตองมีการผสม
ผสาน คือมีการทําเพ่ือประโยชนสวนตัวรวมอยูดวย โดยวิธีท่ีคอยๆ 
ขยายกวางออกไป

ตอไป เมื่อมนุษยมองกวางข้ึน จนถึงข้ันท่ีมองเห็นความ
สัมพันธในระบบนิเวศ เขาใจถึงระบบการพึ่งพาอาศัยกัน และผล
กระทบท่ีมีตอกันในระบบนิเวศ มนุษยก็จะขยายความคิดเร่ืองผล
ประโยชนออกไป จนถึงข้ันท่ีเปน การแกปญหาเพื่อประโยชนแก

สัตวโลกท้ังหมด คือแกสรรพชีวิตเลยทีเดียว

ท่ีเปนอยางน้ีเพราะอะไร ก็เพราะเขาขยายความเขาใจกวาง
ขวางออกไป มนุษยมีการพัฒนาตัวเองเพิ่มข้ึน มองเห็นอะไรตอ
อะไรลึกซ้ึงและละเอียดลออข้ึน รูจักคิดและมองเห็นวา ชีวิตทุก
ชีวิตมีความสัมพันธพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ตอนน้ีก็แกปญหา
เพ่ือประโยชนแกสรรพชีวิต หรือเพ่ือประโยชนของสรรพสัตว

น่ีเปนการขยายขอบเขตกวางออกไป คือ ไมใชเฉพาะเพ่ือ
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สังคมของตัวเองเทาน้ัน แตมองเห็นพืชพรรณและสัตวท้ังหลาย ท่ี
จะตองไดรับประโยชนดวย และเราก็มีเหตุผลในการท่ีคิดอยางน้ัน

ตอจากน้ันอีกข้ันหน่ึง ก็คือข้ันท่ีพูดเมื่อก้ี ไดแก การแก

ปญหาเพ่ือประโยชนแกระบบชีวิตท่ีดีงาม ท่ีมีดุลยภาพแหงความ

สุขของมนุษย ท่ีไดพูดไปในตอนสุดทาย ท่ีวา เมื่อมนุษยเขาใจวา
อะไรเปนความสุขท่ีแทจริงของตนเอง อะไรเปนอิสรภาพท่ีแทจริง
แลว เขาก็ปรับจิตใจของเขาและปรับพฤติกรรมใหม แนวความคิด
ก็เปลี่ยนไป และพฤติกรรมก็เปลี่ยนไป

ตกลงวา ท่ีพูดมาท้ังหมดน้ี เปนวิธีแกปญหาตามระบบผล
ประโยชนท้ังน้ัน แตเปนความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนท่ีปรับ
เปลี่ยนไปตามการพัฒนาของมนุษย เงื่อนไขสําคัญก็คือ การ
พัฒนามนุษย เพราะฉะน้ัน จึงตองมีการศึกษา

การศึกษาก็เพ่ือพัฒนาคนใหมีปญญาท่ีจะรูเขาใจแยกไดตั้ง
แตระดับความหมายของผลประโยชน ซ่ึงทําใหเขามีความเขาใจ
เก่ียวกับเร่ืองผลประโยชนวา ประโยชนอะไรอยูท่ีไหน

ประโยชนเบ้ืองตนท่ีสุดก็คือ ผลประโยชนท่ีมาปรนเปรอ ตา 
หู จมูก ลิ้น กายของตัวเอง แลวตอมากเ็ปนประโยชนแกชีวิตท่ีแท
จริงของเขา ท้ังสองอยางน้ียังเปนสวนตัว แลวก็ขยายออกไปเปน
ประโยชนของชุมชนของสังคม ตอมาก็เปนประโยชนของระบบ
ชีวิตท้ังหมด ท่ีมีท้ังมนุษย สัตว พืช รวมอยูดวยกัน

แลวก็มาถึงประโยชนของระบบชีวิตท่ีดีงามท่ีเปนนามธรรม
เปนข้ันสุดทาย ซ่ึงเปนข้ันของความสุขท่ีมีอิสรภาพท่ีแทจริง
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น้ีคือการแกปญหาในระบบผลประโยชน ซ่ึงมนุษยจะทํา
อะไรก็เพ่ือประโยชนแกตัวมนุษยน้ันเอง แตเปนประโยชนท่ี
ประณีตข้ึนไป ท่ีมนุษยจะตองเขาใจเปนลําดับข้ัน

ถามนุษยไมพัฒนาตัวเอง เขาก็ไมสามารถกาวหนาไปใน
การเขาถึงประโยชนเหลาน้ี และการแกปญหาก็จะทําไดยาก 
เพราะเปนการฝนใจ

การแกปญหาท่ีดีจะสําเร็จได เมื่อมนุษยไมมีความฝนใจ 
และความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนน้ีจะทําใหเขาไมตองฝนใจ 
แตในทางตรงขามจะทําใหเขาพอใจ ช่ืนชมยินดี และมีความสุขใน
การท่ีจะทําการแกปญหา

เปนอันวา ถาความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนไมสอดคลอง
ตามแนวการพัฒนาน้ี การแกปญหาก็จะไปขัดกับผลประโยชน 
และก็จะตองเกิดการฝนใจข้ึนมา เปนการแกปญหาในลักษณะของ
ความขัดแยง ท่ีจบลงดวยการประนีประนอม ซ่ึงเปนการแกปญหา
แบบคร่ึงๆ กลางๆ

แตในทางตรงขาม เมื่อมนุษยพัฒนาตนเองข้ึนไปใหมี
ปญญารูเขาใจความหมายของผลประโยชนท่ีกวางขวางออกไป
ตามลําดับจนครอบคลุมท่ีสุด การแกปญหาก็จะประสานสอด
คลองกันไปกับกระบวนการพัฒนามนุษย เปนการแกปญหาท่ีควบ
คูกันไปกับการพัฒนามนุษย หรือการแกปญหาท่ีมีลักษณะของ
ความประสานกลมกลืน ท่ีใหผลจบรอบสมบูรณ ซ่ึงทําให “การแก
ปญหาก็ไดผล และตัวคนก็เปนสุข”

ตกลงวา น้ีเปนหลักการสําคัญในการแกปญหา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๙

๘๙

ปฏิบัติการในการแกปญหา

- -

ตอไปน้ีก็คงจะมาถึงขอเกือบสุดทายแลว ไดแกตัวจริงของ
การแกปญหา หรือปฏิบัติการในการแกปญหาน่ันเอง

การแกปญหาน้ัน จะตองเปนการแกปญหาอยางเปนลําดับ
ข้ันตอน และพรอมกันน้ัน ก็ตองมีองคประกอบในการแกปญหาท่ี
มาประสานกันเปนระบบบูรณาการ

ระบบบูรณาการก็คือ มีองคประกอบรวมหลายอยางท่ีตอง
มาประสานสอดคลองกลมกลืนเขาดวยกัน เมื่อปจจัยตางๆ พร่ัง
พรอมถึงท่ี ก็แกปญหาได แตถาแกอยางหน่ึงอยางเดียว หรือแก
แบบแยกสวน ก็ไมสําเร็จ

ทีน้ีจะพูดกันในหลักใหญๆ การแกปญหาในระบบบูรณา-
การ หรือจะเรียกวาระบบองครวมก็ไดน้ี มี ๓ ระดับดวยกัน คือ

๑. ระดับพฤติกรรม
๒. ระดับจิตใจ
๓. ระดับปญญา
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การแกปญหาระดับพฤติกรรม:

ดวยกติกาของสังคม

๑. ระดับพฤติกรรม การแกปญหาในระดับพฤติกรรม คือ 
ทําอยางไรจะใหมนุษยมีพฤติกรรมท่ีไมทําลายปา แตใหมีพฤติ
กรรมท่ีอนุรักษปา หรือมีพฤติกรรมท่ีเอื้อตอการอยูดวยดีของปา

เคร่ืองมือข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดท่ีจะจัดวางไวเปนหลักประกันเบ้ือง
ตน ก็คือ กฎเกณฑ หรือระเบียบ ขอบังคับในสังคม เรียกงายๆ วา 
กติกาของสังคม อันน้ีจําเปนตองมี แมวาจะตองระลึกตระหนักไว
ตลอดเวลาวา กติกาอยางเดียวจะใหผลสําเร็จไปหมดไมได

แตในสังคม มนุษยก็ตองอาศัยองคประกอบประเภทน้ี คือ 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เชน กฎหมาย เปนตน ซ่ึงจะตองตกลง
กําหนดกันวาจะเอาอยางไร สังคมจะเอาอยางไร

แตกฎเกณฑหรือกฎหมายน้ี มีจุดออนท่ีเปนปญหาหลาย
อยาง คือ

ก) ถามนุษยไมพัฒนา ไมมีปญญา ขาดความเขาใจในเร่ือง
ประโยชน ก็กลายเปนเคร่ืองบีบคั้นบังคับกัน ทําใหตองมีการลง
โทษ และทําใหเกิดการฝนใจปฏิบัติ เน่ืองจากความกลัวภัย กลัว
โทษ เสียผลทางจิตใจ

ข) เมื่อเปนเร่ืองบีบบังคับฝนใจ มนุษยก็จะหาทางหลีกเลี่ยง 
และนอกจากพวกท่ีหลบเลี่ยงไดแลว ก็ยังจะมีการทุจริตในระบบ
ของการใชกฎหมายอีกดวย มนุษยอาจจะสมคบกัน หรือทําอะไร
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ดวยประการตางๆ ท่ีเปนการทุจริต ทําใหกฎหมายไมไดผล

อยางไรก็ตาม กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับก็ยังเปนสิ่งจํา
เปนในหมูมนุษย ท่ีวาสังคมตองมีกติกา

นอกจากน้ี กฎหมายยังจะมีปญหาอีกอยางหน่ึง คือ 
กฎหมายเปนของรัฐ เปนของสวนรวม เปนขอกําหนดความ
ตองการของสวนรวมท้ังประเทศ แตเมื่อสภาพทองถ่ินไมเหมือนกัน
ก็จะทําใหเกิดผลในทางลบได เพราะในทองถ่ินก็จะมีกฎหมายอีก
ประเภทหน่ึง คือกฎระเบียบขอบังคับท่ีเปนมาโดยไมมีลายลักษณ
อักษร ไดแก วัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองของกฎระเบียบ
เหมือนกัน

วัฒนธรรมประเพณีก็คือ กฎระเบียบขอบังคับท่ีมีมาโดยไม
ไดวางเปนลายลักษณอักษร เปนขอกําหนดใหมนุษยท่ีอยูในทอง
ถ่ินน้ันตองอยูในกรอบท่ีวาจะประพฤติตัวอยางไร จะมีพฤติกรรม
อยางไร ตลอดจนมีวิธีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและอยูรวมกัน
อยางไร ซ่ึงเปนผลจากประสบการณในการเปนอยูของคนในท่ีน้ัน
เอง เพราะฉะน้ัน โดยปกติมันจะสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
และไดผลกวา

บางคร้ัง กฎหมายของรัฐ ซ่ึงออกจากสวนกลางจะไปขัดกับ
วัฒนธรรมประเพณี ก็เลยเกิดปญหา

ท่ีจริง ทางฝายกฎหมายของรัฐน้ันแพวัฒนธรรมประเพณี 
เพราะคนท่ีวางกฎเกณฑจากศูนยกลางน้ัน ไมรูความเปนจริง ไมรู
จักสภาพท่ีแทของทองถ่ิน แตวัฒนธรรมประเพณีน้ัน เกิดจาก
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ประสบการณของคนท่ีเขาอยูกันมาอยางน้ัน เขาสรางข้ึนมาจาก
ความเปนอยู และจากการคํานึงถึงผลประโยชนของเขาเอง ท่ีเขา
จะตองอยูกันใหดี

นอกจากน้ัน กฎหมายของประเทศท่ีเปนของกลาง ตองทํา
ในวงกวางแบบเหมาคลุม จึงไมอาจทําใหเหมาะกับทองถ่ินตางๆ 
ท่ีไมเหมือนกันไดท่ัวท้ังหมด

ถาจะใหดี จึงควรจะตองใชวิธีประสานกลมกลืนกัน โดยให
กฎหมายเอื้อโอกาสแกวัฒนธรรมประเพณีบาง ใหกฎหมายคลุม
ในสวนท่ีตองปรับสม่ําเสมอกันท่ัวประเทศ แลวใชประโยชนจาก
วัฒนธรรมประเพณีในฐานะเปนตัวเสริมสําทับบาง

อยางไรก็ดี วัฒนธรรมประเพณี ก็มิใชวาจะดีเสมอไป สภาพ
แวดลอมเปลี่ยนไป ก็อาจจะขัดแยง ไมประสานกลมกลืน และไม
เอื้อประโยชนเทาท่ีควร จึงตองมีการปรับ และตองรูจักใชอยาง
ฉลาด แตรวมแลวก็เปนเร่ืองของกฎระเบียบ ขอบังคับ กติกาของ
สังคมซ่ึงตองมี อันน้ีเปนประการท่ีหน่ึง

ในสังคมท่ีพัฒนาดีแลว ท่ีคนก็พัฒนาแลว และกฎหมายก็
วางไวดีตามหลักการเพ่ือประโยชนสวนรวมโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม
จริงๆ กฎหมายน้ันจะมีความหมายเปนกติกาจริงๆ คือเปนเพียงขอ
ตกลงสําหรับคนในสังคมจะหมายรูรวมกัน วาในการอยูรวมกัน
และเพ่ือประโยชนสุขรวมกันน้ัน เราจะอยูกันอยางไร และจะทํา
อะไรกันอยางไร

น่ีก็เหมือนการอยูในครอบครัว ท่ีมีขอตกลงกันไววา จะกิน
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จะนอน จะทําอะไรท่ีไหนเวลาไหน หรือเหมือนกฎจราจรท่ีมีไวเพ่ือ
ใหทุกคนไดประโยชนท่ีจะเดินทางไดสะดวกท่ีสุดในสถานการณท่ี
ตางคนตางก็จะตองเดินทางกันท้ังน้ัน

สําหรับคนท่ีพัฒนาแลว กฎหมายจึงไมใชสิ่งบีบบังคับ แต
เปนขอหมายรูรวมกัน

การแกปญหาระดับพฤติกรรม:

ดวยการสรางความเคยชินที่ดี

อยางไรก็ดี ในสังคมท่ีมีคนมากมายอยูในระดับการพัฒนา
ตางๆ กัน การแกปญหาในดานพฤติกรรมแคน้ียังไมพอ ไดบอก
แลววา กฎหมายและระเบียบขอบังคับท้ังหลาย ยังมีขอบกพรอง
อยางท่ีวา เมื่อคนมองเปนเคร่ืองบีบบังคับ ก็จะมีการฝนใจ เน่ือง
จากขัดแยงตอผลประโยชน ความสะดวกสบาย และความเคยชิน
สวนตัว ทําใหมีการหลีกเลี่ยง และมีการสมคบกันทุจริตได

วิธีแกปญหาอีกอยางหน่ึงก็คือ การสรางพฤติกรรมเคยชิน ซ่ึง
เปนปฏิบัติการในระดับพฤติกรรมเหมือนกัน

สวนดีอยางหน่ึงท่ีทําใหวัฒนธรรมประเพณีไดผลดีกวา
กฎหมายของรัฐก็คือ การสรางความเคยชิน

วัฒนธรรมประเพณีเปนพฤติกรรมเคยชินอยางหน่ึง ท่ีเปน
สวนหลักของสังคม คือเปนสิ่งท่ีสังคมถายทอดทําตามกันมาจนลง
ตัว ถึงขนาดท่ีปฏิบัติไปตามโดยไมรูตัว
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นอกจากพฤติกรรมเคยชินของสังคมแลว พฤติกรรมเคยชิน
ของแตละบุคคลก็เปนตัวกําหนดสําคัญในการดําเนินชีวิตของเขา

การท่ีคนจํานวนมากมีพฤติกรรมบางอยางท่ีพึงปรารถนา ก็
เพราะมีพฤติกรรมเคยชิน ซ่ึงมาจากพฤติกรรมเคยชินของสังคม 
คือวัฒนธรรมประเพณีก็มี มาจากพฤติกรรมเคยชินสวนบุคคลก็มี

อยางเชน เมื่อเราพูดถึงสังคมตะวันตกวา คนมีนิสัยชอบ
ศึกษาคนควา ชอบอานหนังสือ ตลอดจนเขาคิวเรียงแถว อันน้ีก็
เปนพฤติกรรมเคยชินท่ีถายทอดกันมาจากพอแมถึงลูก จากคนรุน
เกาถึงคนรุนใหม ซ่ึงทําตามกันมาโดยไมรูตัว เปนเร่ืองท่ีเคยชินลง
ตัวไปอยางน้ันแลว

คนเราน้ีเกิดมาแลว ก็ตองมีการเคลื่อนไหว เมื่อมีการเคลื่อน
ไหวอยางไรแลว ก็มักจะเคลื่อนไหวซ้ําอยางเดียวกันน้ันอีกใน
สถานการณท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกัน เมื่อเคลื่อนไหวอยางน้ันๆ 
ซํ้าๆ ก็กลายเปนพฤติกรรมเคยชิน และพฤติกรรมเคยชินของเขา
น้ันก็จะเปนอยางใดอยางหน่ึง คือ ไมดีก็เสีย และถาพฤติกรรมเคย
ชินเกิดข้ึนแลว ก็แกไขยาก

ฉะน้ัน เราจะตองหาทางทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดีข้ึน
มา กอนท่ีพฤติกรรมเคยชินท่ีไมดีจะชิงตัดหนาเกิดข้ึนเสียกอน

โดยเฉพาะในการใหการศึกษาแกมนุษย จุดน้ีสําคัญมาก 
อยางเชน ในครอบครัว การศึกษาสวนใหญในตอนแรกก็เปนการ
สรางพฤติกรรมเคยชินน่ันเอง คือทําใหเด็กมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดี
เสียกอน เปนการตัดหนา ไมปลอยเร่ือยเปอย หรือไมเปดโอกาสให
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พฤติกรรมเคยชินท่ีไมดีเขามาได แตถาเผลอปลอยใหเด็กมีพฤติ-
กรรมเคยชินท่ีไมดีเกิดข้ึนแลว ก็แกไขยาก

โดยเฉพาะก็พอแมน่ีแหละสําคัญย่ิงนัก เด็กจะติดความเคย
ชินจากการพูดตามทําตามรูสึกตามพอแมเปนทุนประเดิม ถาพอ
แมขาดสติ ไมระมัดระวัง ลูกก็จะไดความเคยชินท่ีไมดีท้ังทางพฤติ
กรรมและทางความคิดความรูสึกทัศนคติจากพอแมเองบาง จาก
สิ่งแวดลอมอื่นท่ีมีอิทธิพลแรง เชนทีวี บาง พอแมจึงตองตระหนัก
เร่ืองน้ีไวใหดี และมีสติท่ีจะนําลูกไปในวิถีท่ีถูกตอง

ตองยํ้าวา มนุษยสวนใหญน้ี เมื่อมีพฤติกรรมเคยชินลงรอง
แลวจะแกไขยาก มนุษยสวนใหญจะอยูดวยพฤติกรรมเคยชิน เคย
ทําอะไรอยางไร ก็จะทําอยางน้ัน เคยชอบหรอืไมชอบอะไร อยางไร 
ก็เปนอยูอยางน้ัน แลวความเคยชินท้ังทางพฤติกรรมและทาง
ความคิดจิตใจ ก็จะเปนตัวการสําคัญท่ีนํากําหนดวิถีชีวิตหรือโชค
ชะตาของเขา และก็อันน้ีแหละท่ีคําพระเรียกวา “วาสนา”

มีมนุษยสวนนอยท่ีพัฒนาตัวไดดี ท่ีจะสามารถปรับปรุงแก
ไขพฤติกรรมความคิดทาทีของจิตใจท่ีเคยชินได และมนุษยพวกน้ี
แหละท่ีจัดวาเปนมนุษยข้ันท่ีดีมาก คือเปนนักพัฒนาตน มีการ
ศึกษาท่ีดี และจะมีวาสนาท่ีดี

วิธีการสวนสําคัญอยางหน่ึงสําหรับประเมินศักยภาพของคน
ในการท่ีจะพัฒนาตอไปวาจะดําเนินไปไดดีแคไหน ก็ดูท่ีการแก
พฤติกรรมเคยชิน คนท่ีไมติดในพฤติกรรมเคยชิน หรือพรอมท่ีจะ
แกพฤติกรรมเคยชินท่ีไมดีไดงาย จะเปนผูสามารถพัฒนาปรับปรุง
ชีวิตใหเจริญงอกงาม และดําเนินกิจการตางๆ ไดสําเร็จดวยดี แต
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คนอยางน้ีมีนอย มนุษยสวนใหญจะติดอยูในพฤติกรรมเคยชิน

ฉะน้ัน จึงถือเปนหลักการสําคัญวา จะตองสรางพฤติกรรม
เคยชินท่ีเอื้อตอการบํารุงรักษาธรรมชาติ

ในสังคมบางสังคม พฤติกรรมเคยชินจะเปนอยางน้ันเอง 
เน่ืองจากถายทอดกันมาเปนวัฒนธรรมประเพณี แลวก็ทําตามกัน
ไปโดยไมรูตัว ไมตองพยายาม เมื่อพฤติกรรมเคยชินอยางน้ันเปน
พฤติกรรมท่ีเอื้อตอการอยูรวมกันดวยดีระหวางมนุษย และเปน
พฤติกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงอยูของธรรมชาติ ก็จึงเปนการรักษา
ธรรมชาติไปในตัว

ในสังคมไทย ดูเหมือนวาเราจะมีพฤติกรรมเคยชินท่ีไม
เก้ือกูลตอธรรมชาติแวดลอม เชน เด็กของเราน้ี พอเห็นสัตวเล็ก
หรือสัตวท่ีออนแอกวาตัวท่ีไหน ก็จะว่ิงไล จะตองเอาไมตี ไมขวาง 
หรือยิงมัน น่ีถือวาเปนพฤติกรรมเคยชินในทางท่ีไมดี

เมื่อปลอยตอไปก็เคยตัว เปนผูใหญแลว ก็ถายทอดไปยังรุน
เด็กตอไป กลายเปนวัฒนธรรมของสังคม แตเปนวัฒนธรรมในทาง
เสื่อมเสีย

เพราะฉะน้ัน เร่ืองพฤติกรรมเคยชินน้ีจึงเปนหัวใจของการแก
ปญหาในระดับพฤติกรรม ซ่ึงจะตองเนนสําหรับเด็ก เราจะตอง
พยายามวางแนวทางการศึกษาในขั้นตน คือ การสรางพฤติกรรม
เคยชินท่ีดท่ีีเอื้อตอการอนุรักษปา รักษาธรรมชาติแวดลอม อันน้ี
เปนเร่ืองท่ีสังคมจะตองชวยกัน

แมแตการบริโภค ก็จะเปนไปในรูปของพฤติกรรมเคยชิน 
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พฤติกรรมเคยชินเปนอยางไร ก็จะกินกันอยางน้ัน แลวก็จะมีผลให
เปนการกินท่ีฟุมเฟอย หรือการกินท่ีประหยัด เปนตน ของสังคมน้ัน
อยางไมรูตัว

ขอยกตัวอยาง เชน ในสังคมเกาหลี ซ่ึงอาตมาเคยไป และได
ฉันอาหารของเกาหลี เขาเอาบาตรของเกาหลีมาใหใช บาตรของ
เขาน้ัน เปนบาตรชุดท่ีซอนกันหลายขนาด และท้ังหมดน้ันซอนอยู
ในบาตรใบใหญใบเดียว รวมท้ังหมดมี ๔-๕ ใบซอนกันอยู เล็กลง
ไปตามลําดับ

พอน่ังจะฉัน ก็ดึงเอาแตละใบน้ีออกมาวางตางหากกัน แลว
ก็ตักอาหารใส และตองฉันใหหมด ไมใหมีเหลือ เพราะจะตองเก็บ
บาตรทุกใบน้ันซอนกันอยางเกา เพราะฉะน้ัน จะตองฉันใหเกลี้ยง
และจะตองเทนํ้าลางลงในบาตรทุกใบ แลวด่ืมดวย ดื่มหมดแลว
บาตรก็สะอาด แลวก็นํามาซอนกัน เสร็จแลวก็ถือเอาไปเก็บไว อัน
น้ีก็เปนพฤติกรรมเคยชิน สังคมของเขาอยูกันมาอยางน้ัน เราจะ
เห็นวาพฤติกรรมเคยชินแบบน้ีเอื้อตอการประหยัด

ทีน้ีเราก็ลองมาตรวจสอบตัวเองดูซิวา พฤติกรรมเคยชินของ
คนไทย เปนพฤติกรรมท่ีเอื้อตอการประหยัดและสงเสริมการ
อนุรักษธรรมชาติหรือไม พฤติกรรมไหนดี ท่ีควรจะรักษา พฤติ
กรรมไหนไมดี ท่ีควรจะแกไข เปนตน สิ่งเหลาน้ีเปนเร่ืองของพฤติ
กรรมเคยชินท้ังน้ัน เพราะฉะน้ันจึงเปนเร่ืองใหญ

สรุปวา การแกปญหาระดับท่ีหน่ึงคือ การแกปญหาระดับ
พฤติกรรม ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ ๒ อยาง คือ
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๑. การออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กติกาของสังคม
๒. การสรางพฤติกรรมเคยชิน

สองอยางน้ีจะตองเปนองคประกอบสําคัญในการท่ีจะแก
ปญหา แตแคน้ียังไมพอ การแกปญหาในระดับพฤติกรรมเทาน้ัน
ไมพอ จะตองกาวไปสูข้ันท่ีสอง คือ ระดับจิตใจดวย

การแกปญหาระดับจิตใจ:

สรางคุณธรรมและความสุข

๒. ระดับจิตใจ องคประกอบของการแกปญหาในระดับจิต
ใจน้ีมีมากมาย เชน จิตสํานึกรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ทาที
ของจิตใจท่ีช่ืนชมความงามของธรรมชาติ ความรูสึกเปนสุขในการ
อยูกับธรรมชาติ เปนตน คุณสมบัติเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีตองสรางข้ึน

คุณสมบัติท่ีวาน้ัน บางทีเปนความเคยชินของจิตใจ ท่ีสง
อิทธิพลหลอหลอมจากพอถึงลกู และจากแมถึงลูกได เรานําเด็ก
เขาไปเท่ียวในสวน ในอุทยานแหงชาติท่ีสวยงาม ใหเขาสนุกสนาน
เพลิดเพลินมีความสุข เขาก็จะมีความประทับใจ ฝงใจ แลวมีความ
รูสึกท่ีดีตอธรรมชาติ มีความรักความพอใจชอบท่ีจะอยูใน
บรรยากาศอยางน้ัน

เมื่อใดพฤติกรรมท่ีดี มีรากฐานทางจิตใจดวย พฤติกรรมน้ัน
จะแนน ถาเขาไมมีความสุขในการมีพฤติกรรมอยางน้ัน พฤติกรรม
น้ันจะไมย่ังยืน ถาเมื่อไรเขามีความสุขในการมีพฤติกรรมอยางน้ัน 
พฤติกรรมน้ันจะมั่นคงย่ังยืนคงอยูเร่ือยไป เพราะฉะน้ัน เราจะตอง
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ใหพฤติกรรมกับจิตใจประสานกัน

ทําอยางไรจึงจะใหเขามีความสุขในการท่ีจะมีพฤติกรรม
อยางน้ัน ถาพฤติกรรมน้ีเก้ือกูลตอธรรมชาติ เปนพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนา เราอยากใหเขามีพฤติกรรมอยางน้ันสืบตอไป เราก็ตอง
พยายามใหเขามีความสุขในการท่ีจะมีพฤติกรรมอยางน้ันดวย

ในเร่ืองน้ี การสรางทาทีความรูสึก พรอมท้ังบรรยากาศแวด
ลอม เชน ความรูสึกของพอแม ครู อาจารย ท่ีแสดงออกตอสภาพ
แวดลอม เปนการสรางบรรยากาศในการนําเด็กเขาสูธรรมชาติ 
บรรยากาศน้ีมีอิทธิพลมากในการสรางความรูสึกแกเด็ก

โดยเฉพาะในคร้ังแรก พอเขาเขาไปสัมผัสกับธรรมชาติแวด
ลอมคร้ังแรก ถาผูท่ีนําเขาไป โดยเฉพาะผูใหญ จะเปนพอแม หรือ
ครูอาจารยก็ตาม ทําใหเกิดความรูสึกประทับใจท่ีดี ก็จะทําใหเขามี
ความสุข ตอจากน้ัน ความรูสึกท่ีดีน้ันก็จะติดอยู และพฤติกรรมท่ีดี
ตอธรรมชาติก็จะตามมา อันน้ีสําคัญมาก

เพราะฉะน้ัน พฤติกรรมจึงตองใหสัมพันธกับจิตใจ ใหลงถึง
จิตใจ ดวยการสรางทาทีของจิตใจ พรอมท้ังความรูสึกท่ีดีงาม ท่ีมี
ความช่ืนชมธรรมชาติเขามาใหสอดคลองกัน โดยเฉพาะก็คือความ
สุข ถาคนมีความสุขควบคูประสานกันไปกับพฤติกรรม พฤติกรรม
น้ันก็จะอยูมั่นคง

ตกลงวา ในระดับจิตใจน้ี เราอาจจะมุงไปท่ีคุณธรรมสําคัญ
คือ เมตตากรุณา ความรูสึกพอใจและเปนสุข และจิตสาํนึกรับผิดชอบ
ท้ัง ๓ ตัวน้ีถาไดมา ก็เปนสวนท่ีมีประโยชนในการแกปญหาเก่ียว
กับการอนุรักษธรรมชาติ โดยเฉพาะการรักษาปามาก
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อยางไรก็ดี เพียงแคระดับจิตใจยังไมพอ ตองไดอีกระดับ
หน่ึงคือ ระดับปญญา

การแกปญหาระดับปญญา:

เม่ือมองเห็นคุณคา ก็แกปญหาดวยความพอใจ

๓. ระดับปญญา การแกปญหาในระดับปญญาเริ่มตั้งแต
การมองเห็นเหตุผล หรือมองเห็นประโยชนในการท่ีจะมีพฤติกรรม
อยางน้ัน

เราอาจจะอธิบายใหเขาเห็นวา การกระทําอยางน้ันดีอยาง
ไร เปนประโยชนตอตัวเขาเองอยางไร เปนประโยชนตอสังคมอยาง
ไร เปนประโยชนตอการอยูรวมกันอยางไร การมีพฤติกรรมน้ันๆ มี
เหตุผลอยางน้ีๆ

เมื่อเด็กเขาใจเหตุผล มองเห็นคุณคาของพฤติกรรมน้ันๆ 
แลว ก็จะย่ิงสําทับใหเขามีความพอใจและมีความสุขในการมีพฤติ
กรรมอยางน้ันมากข้ึน เพราะการเห็นคุณคาน้ัน เปนปจจัยท่ีเสริม
ความพอใจและความสุข

เมื่อเด็กเห็นคุณคาของสิ่งท่ีเขาทํา เขาก็จะมีความพอใจท่ีจะ
ทําย่ิงข้ึน และความพอใจก็ทําใหเขามีความสุข

เพราะฉะน้ัน ในภาคจิตใจ ความพอใจและความสุข ในการ
ท่ีจะทําอยางน้ัน ก็อาศัยภาคปญญา คือการสรางความเขาใจเขา
มาชวยเสริมอีก แลวก็สงผลไปยังภาคพฤติกรรมใหไดผลจริงจัง
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ย่ังยืนย่ิงข้ึน การแกปญหาทั้ง ๓ ระดับ หรือ ๓ ภาค จึงสัมพันธอิง
อาศัยกัน

เพราะฉะน้ัน ในการท่ีจะใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
เมื่อเด็กพรอม เราจะตองใหความรูความเขาใจเสริมเขาไปเร่ือยๆ 
ใหเขาเห็นเหตุผลในการกระทําของเขา เห็นคุณคา เห็นประโยชน
ในการกระทํา แลวการเห็นคุณคาของพฤติกรรม หรือประโยชน
ของพฤติกรรม และเหตุผลท่ีวาทําไมเราจึงตองทําอยางน้ี ก็จะยํ้า
พฤติกรรมท่ีเขาพอใจใหประทับแนน

การมองเห็นเหตุผลท่ีชัดเจน จะเปนหลักประกันใหเขาถูกชัก
จูงไปอยางอื่นไมได เปนการพัฒนาข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง

ถาเปนพฤติกรรมเคยชินอยางเดียว แมจะมีความสุขทางจิต
ใจมาชวย แตถาไมมีปญญากํากับ ก็ยังไมแนน ไมมั่นคงโดย
สมบูรณ เขาอาจจะถูกชักจูงใหเขวได แตพอมีปญญามองเห็นเหตุ
ผลเห็นคุณคาแลว เห็นดวย มีความชัดเจนดวยปญญาของตนเอง 
พฤติกรรมก็แนนถึงท่ีสุด ใครจะชักจูงออกไปไมได

เพราะฉะน้ัน จึงตองพัฒนาคนใหครบท้ัง ๓ ระดับ

อยางไรก็ตาม เร่ืองยังไมจบแคน้ี ในระดับปญญา การ
พัฒนายังมีความเจริญแยกซอยออกไปอีกมาก เมื่อก้ีน้ีเห็นเหตุผล
ของพฤติกรรม โดยมองเห็นคุณคาของสิ่งท่ีเราเขาไปเก่ียวของ เชน 
มองเห็นคุณคาของธรรมชาติแวดลอม เห็นคุณคาของตนไม เห็น
คุณคาของปา ซ่ึงเกิดจากปญญา ดวยการสอนใหเกิดความเขาใจ

แตคุณคาท่ีวาน้ีเรามักจะมองในความหมายของคน ซ่ึง
หมายถึงคนที่เห็นแกตัว หรือพูดอีกอยางหน่ึงวา มองในความ
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หมายท่ีสนองความเห็นแกตัวของคนกอน คือในตอนแรกน้ัน เรา
มุงท่ีจะเอาประโยชนจากสิ่งท้ังหลาย โดยเราไมไดนึกถึงคุณคาของ
สิ่งเหลาน้ัน

ทีน้ี พอเราจะมองหาคุณคา คุณคาแงท่ีหน่ึงท่ีเรามองเห็น ก็
จึงเปนคุณคาในแงท่ีเราจะเอาประโยชนจากมัน โดยมากคนจะ
มองคุณคาในแงน้ีวา เออ! เราจะเอาอะไรจากมันไดบาง เราจะเอา
มันมาทําอะไรไดบาง น่ีคือคุณคาในความหมายของคนหมูมาก

คุณคาอยางน้ี ยังอยูในระบบความคิดแบบเห็นแกตัวท่ีจะไป
เอาผลประโยชน คือมนุษยมองแตเพียงวาจะได จะเอา จากสิ่งท้ัง
หลาย พอมองคุณคาปบ ก็นึกถึงแตคุณคาท่ีสนองความตองการ
ของตัวเอง วาเราจะเอาประโยชนอะไรจากมันไดบาง

น้ีเปนการมองความหมายของคุณคาในระบบความคิดท่ี
แพรหลายมาก แตการมองอยางน้ีไมถูก คุณคาในความหมาย
อยางน้ียังไมปลอดภัย คุณคาท่ีแทไมใชอยางน้ี ไมใชแคน้ี

คุณคาท่ีถูกตองแทจริง เปนคุณคาท่ีออกมาจากตัวของสิ่ง
น้ันเอง แตคุณคาท่ีแทจริงน้ีก็เกิดจากการมองยอนพลิกกลับน่ันเอง 
คือคุณคาท่ีวาเราจะเอาประโยชนจากมันน่ีแหละ ถามองอีกทีแบบ
พลิกกลับดานกัน ก็จะเห็นเปนคุณคาอีกแบบหน่ึง

ตรงน้ีหมายความวา ทีแรกเรามองวา เราจะไดอะไรจากมัน 
เราจะเอามันมาทําอะไร แตทีน้ีถามองกลับอีกทีหน่ึง ความหมาย
จะกลายเปนวา สิ่งน้ันใหอะไรแกเรา เมื่อก้ีน้ีเรามองจะเอา คราวน้ี
เรามองวา มันใหอะไรแกเรา
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พอเรามองวา มันใหอะไรแกเรา ก็เร่ิมจะเปนคุณคาท่ีแทจริง
ของมันแลว คราวน้ีเราจะมองเห็นวามันมีคุณคาตอชีวิตของเรา 
มันเปนประโยชน มันเอื้ออํานวยตอชีวิตของเรา เปนความดีของมัน 
ตรงน้ีแหละคือคําวา “คุณ” ท่ีโบราณเรียกวา “มันมีคุณ” ท่ีเราควร
จะ “กตัญู”

ตามความหมายน้ี พืชพรรณ ตนไม ปา มีคุณแกมนุษย มันมี
คุณ มันมีความดี มันเอื้อ มันใหอะไรแกเรา เราจึงมีความสํานึกคุณ 
คือรูเขาใจคุณคาของมัน

คุณคาในแงน้ี ไมใชเปนเพียงวา คุณคาท่ีวาเราจะเอามันมา
ทําอะไร หรือจะเอาอะไรจากมันไดบาง ไมใชมองในแงของตัวเรา 
หรือการสนองความตองการของเรา โดยเอาตัวเราเปนศูนยกลาง 
แตเปนการมองออกไปท่ีสิ่งน้ันๆ วา มันใหอะไรแกเรา มันมี
อุปการะตอชีวิตของเราอยางไร มันเปนเคร่ืองคํ้าจุนชีวิตของเรา
อยางไร

คุณคาในความหมายน้ีน่ีแหละสําคัญ พอเรามองเห็นคุณคา
ในความหมายน้ีวา มันมีคุณตอชีวิตของเรา เราจะเร่ิมมีความรูสึก
รักมัน และจะมีความรูสึกท่ีดีตอบแทน คือความรูสึกท่ีเร่ิมคิดวาจะ
ใหแกมันบาง

ตรงน้ีแหละจะเปนจุดเร่ิมท่ีนําไปสูพฤติกรรมอนุรักษท่ีมั่นคง 
เปนทาทีท่ีเปนประโยชนมาก คือมีความระลึกวา มันใหอะไรแกเรา 
แลวเราก็เร่ิมรูสึกท่ีอยากจะใหแกมันบาง หรือจะทําอะไรเพื่อมัน
บาง มันเก้ือกูลตอเรา เราก็คิดเก้ือกูลตอมัน
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แลวก็จะนําไปสูความรูสึกตามมาอีกอยางหน่ึงท่ีดีมาก คือ 
พอเรารูสึกรักมัน อยากจะเก้ือกูลใหแกมันบาง เราจะมีความรูสึก
“เปนสุข” ในการท่ีจะทําอยางน้ันดวย ความสุขก็เกิดข้ึนในลักษณะ
ใหม หรือ มีความสุขอยางใหมเกิดข้ึน

การแกปญหาระดับปญญา:

จากจริยธรรมแหงความกลัว สูจริยธรรมแหงความสุข

แตกอนน้ีเรามีความสุขแบบเดียว คือ ความสุขดวยการเอา
จากธรรมชาติ หรือไดจากธรรมชาติ เมื่อจัดการเอาธรรมชาติมาส
นองความตองการของเราได เราก็มีความสุข ซ่ึงเปนความสุขแบบ
คับแคบ

แตตอนน้ีเราจะมีความสุขอยางใหม คือ เมื่อเรามีความรูสึก
ท่ีดีตอธรรมชาติแลว มีความรูสึกเห็นคุณของธรรมชาติ รักธรรม
ชาติ อยากจะทําอะไรใหแกธรรมชาติบางแลว เราก็จะมีความสุข
ในการท่ีจะให หรือทําใหแกธรรมชาติ

ท่ีเปนอยางน้ันเพราะอะไร ก็เพราะวา ความรูสึกท่ีรักธรรม
ชาติ อยากจะเก้ือกูลตอธรรมชาติ อยากจะใหแกธรรมชาติน้ัน ก็คือ
ความอยากจะใหธรรมชาติมีความสุข หรือใหธรรมชาติอยูในภาวะ
ท่ีดีท่ีงามท่ีมีความสมบูรณ ทีน้ี พอเราทําไดอยางน้ัน ก็สมใจเรา 
เราก็มีความสุข

เหมือนกับในการปฏิบัติตอคนดวยกัน ตอนแรกเราอยากจะ
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ไดจากเขาอยางเดียว ตองเอาจากเขา เมื่อไดจากเขามาแลว เราก็
จะมีความสุข แตถาจะตองใหแกเขา เราก็เสีย พอรูสึกวาเราเสีย 
เราก็เสียดาย ฝนใจ เราก็เปนทุกข

มนุษยเราน้ี ตอนแรกเมื่อยังไมพัฒนา ก็จะตองมีความสุข
จากการไดการเอา เมื่อไดมาฉันก็มีความสุข แตถาจะตองใหเขา
บางก็ฝนใจ ตองเสีย การใหก็กลายเปนความทุกข

แตถาเราเกิดมีความรักข้ึนเมื่อไร ทาทีน้ีก็เปลี่ยนไป พอรัก
เขา เราก็อยากใหเขามีความสุข อยากทําใหเขามีความสุข และ
อยากเห็นเขามีความสุข ถาเราทําอะไรใหเขามีความสุขได เราก็จะ
มีความสุข การใหแกเขา เปนพฤติกรรมสําคัญท่ีจะทําใหเขามี
ความสุข เพราะฉะน้ัน เราจึงใหแกเขา แลวเราก็มีความสุข

เหมือนอยางพอแมรักลูก พอพอแมใหแกลูก พอแมก็มีความ
สุข แตถาไมรักกัน การใหก็เปนการฝนใจ กลายเปนความสูญเสีย 
และทําใหเกิดความทุกข

เปนอันวา ถาไมรัก การใหก็เปนความเสีย และเปนความ
ทุกข แตถารัก การใหก็กลายเปนความสมใจปรารถนา และเปน
ความสุข

พูดงายๆ วา “ความรักทําใหการให เปลี่ยนจากความเสีย
มาเปนความสขุ” และเมื่อการเอาหรือการได เปลี่ยนมาเปนการให 
ความสุขของฝายหน่ึงท่ีกอความทุกขแกอีกฝายหน่ึง ก็กลายเปน
การสรางความสุขแกท้ังสองฝาย อันน้ีเปนหลักธรรมดาตามธรรม
ชาติน่ีเอง
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เพราะฉะน้ัน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางถูกตอง จะ
ตองใหมนุษยกระทําดวยความสุข ใหมีพฤติกรรมท่ีเก้ือกูลตอกัน 
ดวยลักษณะจิตใจท่ีดี มีความรูสึกท่ีดี คือมีความสุข

เมื่อพัฒนาคนไดถูกตองอยางน้ีแลว มนุษยใหแกกัน ก็มี
ความสุขได เพราะรักกัน มีเมตตาตอกัน มีไมตรีตอกัน

ในทํานองเดียวกัน เมื่อเรามีความรูสึกมองเห็นคุณของธรรม
ชาติ มองเห็นคุณของสิ่งท้ังหลาย เราก็อยากจะเห็นสิ่งเหลาน้ันอยู
ในสภาพท่ีดี แลวเราก็มีความรูสึกท่ีดี อยากจะเก้ือกูล อยากจะ
ชวยเหลือเก้ือหนุน อยากจะใหแกมัน และเราก็มีความสุขในการท่ี
จะทําอยางน้ัน

อันน้ีเปนสิ่งท่ีชวยมากในระดับท่ีวา ปญญายอนกลับมาชวย
พฤติกรรม โดยเกิดจากปญญาเห็นคุณกอน ปญญาเห็นคุณแลวก็
ชวยใหจิตใจมีความสุขความพอใจ ในการท่ีจะทําพฤติกรรมท่ี
เก้ือกูลตอธรรมชาติ และทําใหพฤติกรรมน้ันย่ังยืนมั่นคงย่ิงข้ึน โดย
มีฐานท้ังทางจิตและปญญา เกิดความประสานสอดคลองไปดวย
กันหมดท้ัง ๓ ระดับ ครบท้ังระบบ

ตกลงวา เรามีการพัฒนาจากการมองหาผลประโยชนใหแก
ตัวเอง มาสูการมองเห็นคุณคาของผูอื่น แลวความหมายของคุณ
คาก็พัฒนามาเปนคุณ ในแงท่ีวามีความเก้ือกูลตอกัน มีอุปการะ
ตอกัน เก้ือหนุนตอกัน แลวก็นําไปสูคุณธรรมท่ีเปนไปเองโดยธรรม
ชาติ คือ เกิดความรัก แลวก็อยากจะให อยากจะเก้ือกูลกัน แลวก็
มีความสุขท่ีเกิดจากการให หรือการเก้ือกูลกันน้ัน
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ตามหลักการแหงการพัฒนามนุษยน้ี ก็จะไดสิ่งท่ีเปนจริย
ธรรมแหงความสุข ไมใชเปนจริยธรรมแหงความกลัว ซ่ึงเปนจริย
ธรรมแหงโมหะ ท่ีมนุษยกลัวภัยอันตราย แลวจึงยอมประพฤติดีไป
ทีหน่ึง ถาไมมีภัยอันตรายมาถึงตัว ก็ไมยอมทําความดี

ท่ีตองทําดี ก็เพราะกลัวจะถูกลงโทษบาง กลัวอันตรายตางๆ 
จะเกิดข้ึนแกตนบาง กลัวจะไมไดผลประโยชนท่ีปรารถนาบาง เปน
อยางน้ีมาต้ังแตไหนแตไรแลว แลวก็ไมรูตัวกันดวยวา อันน้ีเปน 
จริยธรรมที่มีปญหา

เมื่อเราเห็นคุณคาของสิ่งใดแลว เราก็เห็นโทษของการ
ทําลายสิ่งน้ันไปพรอมกันดวย แตเราก็ตองช้ีแจงเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจน อันน้ีก็เปนการปฏิบัติในระดับปญญาเหมือนกัน คือ การ
มองเห็นโทษของการทําลายธรรมชาติ โดยเฉพาะการทําลายปา

การแกปญหาระดับปญญา:

มองเห็นระบบปจจัยสัมพันธแหงสรรพสิ่ง

ตอจากน้ีเปนข้ันลึกเขาไปอีก ซ่ึงจะไปสัมพันธกับสิ่งท่ีไดพูด
มาแลว คือการมีปญญาท่ีมองเห็นความจําเปนในการรักษาดุลย
ภาพในระบบของการอยูรวมกันและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันของ
สิ่งท้ังหลาย

ตอนน้ีก็เขามาสูระบบความคิดท่ีวา เรามองมนุษยเปนสวน
หน่ึงอยูในระบบความสัมพันธของธรรมชาติ คือระบบของความ
เปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่งท้ังหลายวา สิ่งท้ังหลายทุกอยางมี
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ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีผลกระทบตอกัน สิ่งท่ีเกิดข้ึนในสวน
หน่ึงก็จะมีผลกระทบตอสวนอื่นดวย อันน้ีเรียกสั้นๆ วาเปนระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย หรือระบบปจจัยสัมพันธ

เมื่อเราสอนเรื่องความสัมพันธอิงอาศัยกันของส่ิงท้ังหลาย
ท้ังปวง ก็คือการใหปญญาข้ันเขาใจกฎธรรมชาติ ท่ีจําเปนย่ิง
สําหรับยุคปจจุบันน้ี

มนุษยจะตองมีความเขาใจเก่ียวกับระบบน้ี ซ่ึงเปนระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ท่ีสิ่งท้ังหมด รวมท้ังมนุษย ตางก็เปน
สวนประกอบรวมอยูในระบบความสัมพันธอันเดียวกัน ท่ีจะตองสง
ผลกระทบตอกัน

ความเขาใจในเร่ืองน้ี จะเปนเคร่ืองบอกเหตุผลวา ทําไมเรา
จะตองปฏิบัติใหถูกตอง เพ่ือจะรักษาระบบความสัมพันธน้ีใหอยู
ในดุลยภาพ การท่ีเราพูดถึงระบบดุลยภาพแหงนิเวศ และอะไรอื่น
ทํานองน้ัน ก็เปนเร่ืองในข้ันน้ีท้ังน้ัน

การแกปญหาระดับปญญา:

บริโภคดวยปญญา ใหเกิดความพอดี

เร่ืองของปญญา ยังรวมถึงความเขาใจในเร่ืองปลีกยอยอีก
มากมาย แตท่ีเก่ียวของกับเร่ืองน้ีอยางย่ิง ซ่ึงจะตองยํ้าเนนไว ก็คือ 
เร่ืองความเขาใจคุณคาท่ีแทของสิ่งท้ังหลาย ซ่ึงท่ีจริงก็พูดมาแลว 
แตเปนสวนสําคัญมากในการรักษาธรรมชาติแวดลอม กลาวคือ 
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พฤติกรรมสําคัญของมนุษยท่ีกอปญหาแกธรรมชาติอยางมาก ก็
คือ การบริโภค

เมื่อมนุษยจะบริโภค คือเมื่อจะสนองความตองการในการ
บริโภค เขาก็ตองผลิต เมื่อเขาตองผลิต เขาก็ตองไปเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช เมื่อบริโภคมาก ก็ผลิตมาก เมื่อผลิตมาก
ก็ใชทรัพยากรธรรมชาติมาก

เพราะฉะน้ัน ในปจจุบันน้ี คําวา การผลิต จึงมีความหมาย
เปนการทําลายดวย

ในยุคน้ี คนเร่ิมมองเห็นความหมายใหมวา การผลิตมี
ความหมายเปนการทําลายดวย แตกอนน้ีไมคิดกันวา การผลิตคือ
การทําลาย แตเด๋ียวน้ียอมรับวา การผลิตคือการทําลายในรูปใด
รูปหน่ึง

เมื่อเราเอาทรัพยากรธรรมชาติมาทําการผลิตในทางอุตสาห
กรรม ก็คือเราตองทําลายธรรมชาติ เมื่อเปนเชนน้ี ถาเราจะ
อนุรักษธรรมชาติ เราก็ตองพยายามใหการผลิตของเราน้ีทําลาย
ธรรมชาตินอยท่ีสุด หรือไมทําลายเลย

แตการผลิตน้ัน ก็เพ่ือสนองการบริโภค เพราะฉะน้ัน พฤติ
กรรมของมนุษยท่ีสําคัญคือ “การบริโภค”

ถาเราแกพฤติกรรมในการบริโภคของมนุษยได ก็จะแก
ปญหาธรรมชาติแวดลอมไปไดมากมาย และตอนน้ีแหละท่ีปญญา
มีบทบาทเขามาเก่ียวของ

เบ้ืองแรก ขอใหพิจารณาความหมาย ความมุงหมาย และ
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เหตุผลของการบริโภค

คนจํานวนมาก ไมเคยคิดไมเคยถามตัวเองเลยวา การ
บริโภคของมนุษยเพ่ืออะไร แตเขาจะมีความรูสึกท่ีเปนการมอง
ความหมายและคุณคาของการบริโภค วาเปนการกระทําเพ่ือจะได
บํารุงบําเรอความสุขของตัวเอง ซ่ึงก็เขาสูระบบความคิดของยุคอุต
สาหกรรมเมื่อก้ีท่ีบอกวา ความสุขของมนุษยอยูท่ีตองหาวัตถุมา
บํารุงบําเรอตนเองใหมากท่ีสุด ซ่ึงก็คือตองบริโภคใหมากท่ีสุด

พฤติกรรมการบริโภคอยางน้ีก็คือ การบริโภคชนิดท่ีบอกเมื่อ
ก้ีวาเปนการเห็นแกตัวไมเปน มุงแตจะสนองความพอใจในระดับ
พ้ืนฐานท่ีไมใชปญญา เชน กินเพ่ือเห็นแกอรอยอยางเดียว หรือ
เพ่ือเห็นแกความโก หรูหรา กินเพ่ืออวดฐานะ แสดงความฟุมเฟอย 
อะไรตางๆ เหลาน้ี ซ่ึงเปนพฤติกรรมบริโภคท่ีทําใหเกิดการสูญ
เปลามากมาย ไมดีท้ังแกชีวิต ท้ังแกสังคม และแกธรรมชาติแวด
ลอม เสียหมดตลอดกระบวนการ

ทีน้ี พอมนุษยใชปญญาในการบริโภค คือบริโภคดวย
ปญญา เขาก็จะถามตัวเอง และจะพิจารณาหาความหมายและ
คุณคาอยางจริงจังวา “บริโภคเพ่ืออะไร”

แลวเขาก็จะตอบไดเองวา บริโภคเพ่ือประโยชนแกชีวิต ท่ีจะ
หลอเลี้ยงรางกายใหมีสุขภาพดี สามารถดํารงชีวิตอยูได จะได
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีกําลังท่ีจะศึกษาเลาเรียน ทําหนาท่ีการงานได 
ทําประโยชนสุขได และเปนอยูผาสุก

เมื่อมองเห็นความหมายและความมุงหมายอยางน้ี ก็จะมี
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มาตรฐานในการวัดความพอดีในการบริโภควา กินแคไหนจึงจะพอ
ดีกับความตองการของชีวิต และเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง 
แลวเขาก็จะกินอยางพอดี พฤติกรรมในการบริโภคก็จะเปลี่ยนไป

ตอนน้ีก็จะมีการบริโภคชนิดท่ีเรียกวา รูจักประมาณ ข้ึนมา 
คือรูจักพอดีในการบริโภค หรือบริโภคอยางพอดี ทําใหการบริโภค
มีขอบเขต และเปนประโยชนอยางแทจริง เพราะเปนการบริโภคท่ี
เปนประโยชนแกตัวชีวิตเอง ไมใชวา ตวัคนแซบ แตชีวิตแทบสิ้น

น่ีก็คือเปนการ บริโภคดวยปญญา ท่ีทําใหชีวิตเขาถึง
ประโยชน ท้ังไดคุณคาท่ีแทจริงแกชีวิตดวย และทําใหลดการเบียด
เบียนกันในสังคม ไมตองแยงชิงกันมากดวย แลวก็ทําลายธรรม
ชาติแวดลอมนอยลงดวย คือ ไดผลดีครบหมดเลยท้ัง ๓ ดาน

ดังน้ัน เพียงแคมนุษยปรับความเขาใจในการบริโภคใหถูก
ตอง แลวเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคใหสนองปญญา ท่ีเขาใจ
ความหมายท่ีแทจริง ผลดีก็เกิดข้ึนแกการอนุรักษธรรมชาติทันที 
และผลดีน้ันก็สอดคลองกันหมดท้ังกระบวนการ

ฉะน้ัน การบริโภคดวยปญญาน้ี จึงเปนการฝกเบ้ืองตนใน
พุทธศาสนา ทานเรียกวา “โภชเนมัตตัญุตา” (ความรูจัก
ประมาณในการบริโภค) ซ่ึงหมายถึงการบริโภคดวยปญญาท่ีรูเขา
ใจความหมายและคุณคาของการบริโภค วาเราบริโภคเพ่ืออะไร

เพราะฉะน้ัน สําหรับพระท่ีเขามาบวชใหม จึงมีคําสอนเบ้ือง
ตนอยางหน่ึงวาให ปฏิสังขา-โย คือจะตองพิจารณากอนบริโภควา
เราบริโภคเพ่ืออะไร ไมใชบริโภคเพียงเพื่อเอร็ดอรอย เพ่ือจะสนุก
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สนาน มัวเมา หรือเพียงเพื่อจะอวดโกแสดงฐานะอะไรกัน ไมใช
อยางน้ัน ถากินแบบน้ันก็มีแตผลเสียหมดทุกดาน จึงตองมอง
ความหมายของการบริโภคใหถูกตอง

พอบริโภคดวยปญญา ก็ปรับพฤติกรรมในการบริโภค ทําให
บริโภคอยางรูจักประมาณ รูจักพอดี แลวก็เกิดคุณท้ัง ๓ สถาน มี
ผลดีท้ังระบบ

อัน น้ี ก็ เปนส วนห น่ึงของการ ดําเ นิน ชี วิต  ท่ี เ รียกว า  
มัชฌิมาปฏิปทา คือความพอดีท่ีเปนทางสายกลาง

การแกปญหาระดับปญญา:

พอคนมีสุขอยางอิสระ ปาก็ไดรับการอนุรักษเต็มที่

ผลดีท่ีสืบเน่ืองตอไป คือ การท่ีไดปฏิบัติอยางน้ี ก็จะโยงเขา
ไปสูการเขาถึงชีวิตดีงามแทท่ีเปนอิสระ เพราะวา เมื่อเราบริโภค
ดวยปญญา เรามองเห็นคุณคาและประโยชนท่ีแทจริงแกชีวิตจาก
การบริโภคน้ัน เราก็ไดความพึงพอใจในการบริโภคอยางน้ัน

ตรงขามกับคนท่ีไมใชปญญาในการบริโภค เมื่อเขาไมมองดู
คุณคาท่ีแทจริงตอชีวิต เพราะมัวมุงแตจะหาความสุขจากความ
เอร็ดอรอย เขาก็ไมมีความพอใจและไมมีความสุขในการบริโภค
เพ่ือคุณคาท่ีแทอยางน้ัน เขาจะมีความสุขตอเมื่อไดกินอรอยอยาง
เดียว
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สวนคนท่ีบริโภคดวยปญญา จะกินเพ่ือเอาคุณคาท่ีแท พอ
เขามองเห็นวากินอะไรแคไหนจะเปนประโยชนท่ีแทจริงแกชีวิต
แลว เขาก็มีความพอใจในการบริโภคสิ่งน้ันแคน้ัน เพราะเมื่อเขา
กินเพ่ือเอาคุณคาแทแกชีวิต เขาก็สมปรารถนาท่ีจะไดประโยชนแก
ชีวิต และเขาก็มีความสุขในการบริโภคอยางน้ันดวย

อันน้ีก็เปนพัฒนาการของชีวิตอีกข้ันหน่ึง ซ่ึงทําใหเขารูจัก
ชีวิตดีงามท่ีเปนอิสระมากข้ึน เขาเร่ิมมีความสุขโดยไมตองข้ึนตอ
วัตถุบํารุงบําเรอมากนัก และรูดวยวามันมีโทษอยางไรในการกิน
แบบบํารุงบําเรอใหเต็มท่ีน้ัน เขามองเห็นวา เมื่อบริโภคไมเปน แม
แตกินอาหารก็ยังเปนโทษเลย การบริโภคสิ่งอื่นๆ อยางขาด
ปญญาและทาทีท่ีถูกตอง จะมีโทษอีกเทาไหน

ดวยปญญาและความสุขอยางน้ี ชีวิตก็เปนอิสระดีข้ึน

มนุษยท่ีรูจักกินรูจักบริโภคใหพอดี นอกจากมีความสุขแบบ
เปนอิสระมากข้ึนแลว ก็ไมตองทุมเทเวลา แรงงาน และความคิด
ไปใหกับการสาละวนหาสิ่งบําเรอผัสสะประสาท จึงสามารถนําเอา
เวลา แรงงาน และความคิด ท่ีจะใชในการหาวัตถุบํารุงบําเรอลิ้น
เปนตนน้ัน ไปใชทําสิ่งอื่นท่ีดีเปนประโยชนย่ิงข้ึนไป เชน การ
พัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม เปนตน

ดวยการพัฒนาคนอยางท่ีวามาน้ี การอนุรักษธรรมชาติก็ได
ผลข้ึนมาเองทันที โดยไมตองตั้งใจอนุรักษเลย เพราะวา ชีวิต
มนุษยเปนอิสระมากข้ึน มีความสุขโดยไมตองข้ึนกับวัตถุบํารุง
บําเรอท่ีจะตองคอยเอาจากธรรมชาติ แตมีความสุขแบบท่ีเปน
ธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากจิตใจของตัวเองท่ีเปนมิตรสนิทสนมกับธรรม
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ชาติ ตลอดจนเขาถึงความจริงแหงธรรมชาติของโลกและชีวิตดวย
ปญญาท่ีสวางแจง

เมื่อปญญาเกิดข้ึน ความพอใจและความสุขอยางใหมก็เกิด
ข้ึนทันที มนุษยก็เปนอิสระมากข้ึน ธรรมชาติก็ปลอดภัยมากข้ึน มี
โอกาสอยูดีมากข้ึน ชีวิตก็ไดประโยชนจากคุณคาแทท่ีมันตองการ 
สังคมก็ไมตองเบียดเบียนแยงชิงกันมาก ธรรมชาติก็คอยรอดจาก
การถูกผลาญ ประสานไปดวยกันท้ังหมด

น่ีแหละคือหนทางแหงดุลยภาพท่ีเก้ือกูลตอทุกฝาย เชนวา 
เมื่อกินพอดีดวยพฤติกรรมท่ีเกิดจากปญญา ชีวิตก็ดีดวย สังคมก็ดี
ดวย ธรรมชาติแวดลอมก็ดีดวยหมด

เปนอันวา ในระบบการพัฒนาท่ีจะใหมีการอนุรักษธรรมชาติ
อยางเปนธรรมชาติ โดยมีความประสานกลมกลืนน้ัน เบ้ืองตน คน
จะตองมีทาทีท่ีเกิดจากรากฐานทางความคิดใหมท่ีถูกตอง คือ การ
มองมนุษยเปนสวนรวมอยูในระบบความสัมพันธของธรรมชาติท่ี
เปนไปตามเหตุปจจัย มองสิ่งท้ังหลายสัมพันธกันหมด มีอะไรเกิด
ข้ึนก็สงผลกระทบตอกัน ท่ีเรียกสั้นๆ วา อิทัปปจจยตา

จากน้ัน แนวความคิดท่ีนําไปสูความเกื้อกูลตอกันและกันก็
จะเกิดข้ึน คือ ทําใหมองเห็นประโยชนของแตละฝายท่ีไปประสาน
กับประโยชนของฝายอื่น ในลักษณะท่ีวา สิ่งท่ีดีแกมนุษย หรือสิ่งท่ี
ดีแกชีวิต ก็ดีแกสังคมดวย และดีแกธรรมชาติดวย สิ่งท่ีดีแกธรรม
ชาติ ก็ดีแกสังคมมนุษย และดีแกชีวิตมนุษยดวย ถาถึงข้ันน้ีก็เปน
อันวาหมดปญหา
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ท่ีพูดมาน้ี คือ แนวทางการแกปญหาธรรมชาติแวดลอมเปน
ข้ันๆ ๓ ระดับ คือ ระดับพฤติกรรม ระดับจิตใจ และ ระดับปญญา
โดยท่ีท้ัง ๓ ระดับน้ันจะตองประสานกลมกลืนและเกื้อกูลกันดวย 
เพราะมันอาศัยซ่ึงกันและกัน

ขอยํ้าต้ังแตระดับเร่ิมตนวา เมื่อมีพฤติกรรมเคยชินอยางใด 
คนก็มักจะติดในพฤติกรรมน้ัน จะไมอยากหรือไมรูตัวท่ีจะแกพฤติ
กรรมน้ัน เขาจะทําพฤติกรรมน้ันไปโดยไมรูตัว หรือมีความยึดมั่น
ในพฤติกรรมของตนวาดีแลว และมีความโนมเอียงท่ีจะปกปอง
พฤติกรรมน้ัน

เมื่อใครคนใดคนหนึ่งมีพฤติกรรมเคยชินแลว คนอื่นลองมา
จะแกซิ จะเกิดปญหาทีเดียว

เพราะฉะน้ัน ถาตองการใหคนมีพฤติกรรมท่ีดี ท่ีเอื้อตอการ
อนุรักษธรรมชาติ ถาเปนไปได เราตองรีบใหเขาเคยชินกับพฤติ
กรรมท่ีดีน้ันตั้งแตยังเปนเด็ก หรือตั้งแตเร่ิมเขามาเก่ียวของกับเร่ือง
ราว กิจกรรม หรือกรณีน้ันๆ แลวพฤติกรรมท่ีตองการก็จะลงตัว
และอยูตัว

ยิง่ถาเขาไดความสุขจากพฤตกิรรมแบบน้ัน พฤตกิรรมของเขาก็
ย่ิงย่ังยืน และถาเขาเห็นคุณคา เห็นประโยชน เห็นเหตุผลในการมี
พฤติกรรมอยางน้ัน พฤติกรรมท่ีพึงประสงคก็ย่ิงหนักแนนมั่นคง

เพราะฉะน้ัน ท้ังพฤติกรรม ท้ังจิตใจ และท้ังปญญา จะตอง
ประสานเสริมกันตลอดทุกข้ัน
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เมื่อใดคนมีปญญารูแจงชัดในระบบความสัมพันธแหงดุลย
ภาพของชีวิตมนุษย ของสังคม และของธรรมชาติ อยางชัดเจนท่ัว
ตลอดแลว ก็จะทําใหพฤติกรรมและจิตใจประสานสอดคลองกันไป
ดวย เพราะวาเมื่อปญญาคนเห็นอยางไรแลว จิตใจก็จะปรับไป
ตาม พฤติกรรมท่ีมีจิตใจน้ันเปนฐาน ก็จะเปนของแทจากในตัวของ
เขาเอง

ถาปญญาเห็นชัดเจนท่ัวตลอดจริงๆ จิตใจก็จะปรับตามถึง
ข้ันท่ีมีความพอใจและเปนสุขในแนวทางท่ีปญญาช้ีบอก เมื่อจิตใจ
พอใจและเปนสุขอยางน้ันแลว พฤติกรรมก็จะอยูตัวและย่ังยืนตอ
ไป

เพราะฉะนั้น การพัฒนามนุษยจึงตองประสานกันท้ัง ๓ 
ระดับ ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา อยางท่ีไดกลาวมา

อันน้ีเปนการแกปญหาท่ีพูดในข้ันหลักการ ซ่ึงคิดวาการ
ดาํเนินการในระดบัปฏบิตักิาร กจ็ะตองตัง้อยูบนฐานของหลักการน้ี

คิดวาไดพูดมาก็ยาวนานแลว และนิสิตท่ีมา ก็ไดชวยกันขุด
ดิน ปลูกตนไมกัน ก็เหน่ือยกันมากพอสมควร แลวยังตองมาน่ังทน
ฟงอีก ดังน้ันก็ควรจะพูดใหมาถึงจุดสุดทายเสียที



คติธรรมสงทาย

สุดทายน้ี จะขอฝากคตินิดหนอย ในพระพุทธศาสนาน่ี พระ
พุทธเจาตรัสพุทธภาษิตไวบทหนึ่งวา “จงตัดปา แตอยาตัดตนไม” 
ผูฟงคงสงสัยวา เอ! จะตัดปา แตไมใหตัดตนไม จะทําอยางไร

ใครไขปริศนาธรรมน้ีไดบาง เปนคาถาอยูในธรรมบท คติ
ธรรมน้ีก็เปนแงคิดอยางหน่ึงท่ีจะนํามาชวยเสริมการแกปญหาใน
การอนุรักษธรรมชาติได

ปญหาการทําลายปาน้ี ก็คือคนไปตัดตนไม แตพระพุทธเจา
ตรัสวา อยาตัดตนไม ใหตัดปา

ทีน้ี ปาคืออะไร ในภาษาไทยก็ดี ภาษาบาลีก็ดี อยางท่ีเคย
พูดมาแลว คําวา “ปา” น้ันคูกับคําวา “เถ่ือน” มักจะพวงมากับ
ความรูสึกท่ีไมดี เชน อยาเอากฎหมายปานะ หรือวา อยาทํากัน
อยางปาเถ่ือนนะ ในคําพูดเหลาน้ี คําวา “ปา” พวงเอาความรูสึก
อยางไรมาดวย ลองวิเคราะหดู จะเห็นวา

๑. “ปา” ใหความรูสึกวา นากลัว โหดราย ทารุณ ไมมีกฎ
เกณฑ เชน กฎหมายปา ก็หมายความวาจัดการกันดวยกําลัง ไม
ตองเอาหลักเอาเกณฑอะไร แลวแตวาใครจะมีกําลังเหนือกวากัน 
คนท่ีมีกําลังเหนือกวา ก็เบียดเบียนขมเหงคนอื่นเอา เปนเร่ืองการ
ขมเหงแยงชิงทํารายกันโดยไมมีกฎเกณฑกติกา

๒. “ปา” ใหความรูสึกวา รกรุงรัง ไมมีระเบียบ เชนในคําวา 
รกเปนปาเลย ปาชัฏ ไมเปนระเบียบ ไมสะอาด
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๓. “ปา” ใหความรูสึกวา ลาหลัง หางไกล ไมเจริญ

๔. “ปา” ใหความรูสึกวา โงเขลา เบาความ ไมคอยมีปญญา

ความรูสึกเหลาน้ีพวงมากับคําวา “ปา” ปาอยางน้ีก็อยูในใจ
ของคนน้ีแหละ คือภาวะจิตใจท่ีไมพัฒนา ปาท่ีอยูในใจคนน่ีแหละ 
ท่ีเปนตัวเหตุใหเกิดการทําราย และทําลายปาขางนอก โดยการไป
ตัดตนไม

เพราะฉะน้ัน ท่ีทานบอกวาใหตัดปาเสียน้ัน ก็คือใหชําระลาง
ปาท่ีอยูในใจคน คือตัดความเห็นแกตัว ตัดความคิดท่ีวาใครมี
กําลังมากกวาก็เอา ขมเหงคนอื่น แลวก็ทารุณโหดราย ไมทําตาม
กฎเกณฑกติกา ไดแก กิเลส ท่ีสกปรกรกรุงรังอยูในใจ เชน โลภ 
โกรธ หลง ความโงเขลา รูไมเทาทัน ลาหลงั อะไรตางๆ เหลาน้ี ท่ี
มันอยูในใจมนุษย ตัดคือกําจัดมันเสีย ไมตองไปตัดตนไม

ถาเราแกปา คือสภาพไมพัฒนาในใจคนน้ีไดแลว ก็จะแก
พฤติกรรมของคนในการไปตัดไมทําลายปาได ฉะน้ัน รวมความก็
คือตองพัฒนามนุษยน่ันเอง ทานจึงบอกวาตัดปา แตอยาตัดตนไม

สวนการปลูกปา ท่ีอาตมาไดยกพุทธภาษิตมาอางต้ังแตตน
แลววา ผูปลูกสวน ปลูกปา ทําสาธารณประโยชนน้ี ไดบุญท้ังคืน
ท้ังวันตลอดเวลา อันน้ีหมายถึงการปลูกปา ในความหมายท่ีอยูใน
ระบบนิเวศท่ีแทจริง ท่ีจะทําใหรักษาดุลยภาพในธรรมชาติได ซ่ึง
เปนการปลูกปาท่ีเปนปาจริงๆ ภายนอก คือชวยกันปลูกตนไม อัน
น้ีเปนคํากลาวในเชิงรูปธรรม ไมเหมือนอันแรกท่ีวาตัดปาในใจคน

เพราะฉะน้ันก็สรุปไดวา คนสมัยปจจุบันน้ีมีปญหามากที่วา 
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ยังมีปาอยูในใจ ท่ีจะตองตัดท้ิงเสียดวยการพัฒนามนุษย ไมใช
พัฒนาบานเมืองดวยการตัดตนไม

เมื่อกําจัดสภาพปาในใจใหหมดไป ทําใหมนุษยมีพฤติกรรม
ท่ีอยูในกฎเกณฑกติกา มีระเบียบ มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มี
ความรับผิดชอบ มีปญญารูจักคุณคาท่ีแทจริงของสิ่งท้ังหลาย และ
มีความสุขความพอใจในคุณคาท่ีประณีตแลว มนุษยจะไดชวยกัน
รักษาปาท่ีแทไว โดยท่ีการตัดตนไม ก็จะไดเพลาลงไป ไมใหถึงข้ัน
ท่ีจะเกิดความเสียหาย ไมใหเปนภัยอันตรายตอระบบนิเวศ แตอัน
น้ีก็เปนเพียงแงคิดไว

ทีน้ี การท่ีเราจะวินิจฉัยวา การอนุรักษปาและการปลูกไม
อยางไรจะดีท่ีสุดน้ี เราตกลงไววา จะคํานึงถึงประโยชนเปนช้ันๆ 
โดยยอมรับผลประโยชนสวนตัวของคนไวดวย ถือวาเปนประโยชน
ระดับท่ีหน่ึง ในระบบการประสานประโยชน เรายอมรับวา บางที
ประโยชนสวนตัวของบุคคล ก็เปนประโยชนเก้ือกูลตอสวนรวม
ดวย

แตถาเอาแคประโยชนสวนตัวของบุคคลอยางเดียว ก็ไปไม
รอดแนๆ จะตองทําใหผลประโยชนสวนตัวน้ัน มีความหมายขยาย
ออกไป เปนผลประโยชนของชุมชน ของสังคม แลวก็เปนประโยชน
ของระบบนิเวศ ตลอดจนระบบชีวิตท่ีดีงามท่ีครอบคลุมท้ังรูปธรรม
และนามธรรมท้ังหมด เปนช้ันๆ ไปตามลําดับ

ถาเมื่อไรเราขยายประโยชนใหมีความหมายคลุมหมดได น่ัน
ก็คือความสมดุล
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เพราะฉะน้ัน การแกปญหาเรื่องน้ีจะตองคํานึงถึงประโยชน
ใหพรอมในระบบความสัมพันธอิงอาศัยกันแหงเหตุปจจัยท้ังปวง

แมแตพฤติกรรมเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว ถาสงผลเก้ือกูล
ตอสวนรวม เราก็ยอมรับได โดยถือวาเปนอุบายอันหน่ึง เพ่ือให
ประโยชนสวนบุคคลโยงไปสูประโยชนสวนอื่นท่ีกวางออกไป เปน
จุดเร่ิมตนในการแกปญหา อยางนอยก็ในเบื้องตน เปนการทําให
เขามีสวนรวม ซ่ึงนอกจากจะใหเขามีสวนรวมในการทํา หรือใน
การสรางสรรคแลว บางทีเราก็ตองใหเขามีสวนรวมในการไดผล
ประโยชนดวย

แตอยาหยุดเทาน้ัน ขอสําคัญคือ มนุษยตองมีการพัฒนา 
ถาเราไปติดอยูในระดับเดียวก็จบ ไปไมรอด จะตองพัฒนาขยาย
ไปตามลําดับ แตเราจะตองรูเทาทันความจริงแหงธรรมชาติของ
มนุษยทุกระดับ ตั้งแตเขายังไมไดพัฒนาเลย ซ่ึงเขามีความ
ตองการในระดับน้ันๆ ท่ียังตองสนองอยู

เมื่อรูเขาใจความจริงอยางน้ี เราก็ขยายความสัมพันธใน
ระบบประโยชนน้ีใหกวางออกไป จนกระท่ังสมบูรณเปนองครวมท่ี
มีดุลยภาพท่ีแทจริง และอันน้ีก็คือ การแกปญหาแบบท่ีทุกอยาง
ประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน

ถาแกปญหาถึงระดับน้ี ก็จะแกปญหาของประเทศได และ
แกปญหาระดับโลกก็ไดดวย และในการแกปญหาน้ี มนุษยก็มี
ความสุขในการแกปญหาดวย แลวคนกับปาก็จะอยูกันอยางเปน
มิตร มีความสนิทสนมอยูรวมกันดวยดี
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ขออนุโมทนาอีกคร้ังหน่ึง ท่ีทานอาจารยและนิสิตทุกทานได
มีนํ้าใจเกื้อกูลดวยกุศลจิต ไดมาท่ีสถานพํานักสงฆสายใจธรรมน้ี 
และไดบําเพ็ญประโยชน ชวยกันปลูกตนไม ดวยความมุงหมายให
เปนปา เปนสวนเสริมเพ่ิมปาท่ีมีอยูน้ีใหสมบูรณย่ิงข้ึน

ขอใหกุศลเจตนาน้ีอํานวยอานิสงสท่ีดีงาม ใหทุกทานเจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย มีความรมเย็นเปนสุข ประสบความกาวหนางอก
งามและความสําเร็จในชีวิตการงาน เพ่ือบําเพ็ญประโยชนตนและ
ประโยชนสวนรวมใหพร่ังพรอม โดยท่ัวกัน





ภาค ๒

คนไทยกับสัตวปา
๑

วันน้ี ท่ีบริเวณสถานพํานักสงฆสายใจธรรม ท่ีเขาสําโรงดง
ยาง ซ่ึงเรียกสั้นๆ วาเขาดงยางน้ี มีการ “ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ”

ญาติโยมไดเดินทางมากันเปนจํานวนมาก ประมาณสัก 
๑๐๐ ทาน และไดรวมกันสละแรงสละเวลา บําเพ็ญประโยชน เจา
ภาพใหญคือ สัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย

การมาปลูกตนไมในชวงน้ีก็เหมาะ คือเปนฤดูฝน เรียกวาฤดู
พรรษา อีก ๔ วันขางหนาก็จะเปนวันเขาพรรษา

การปลูกตนไมในชวงน้ีจึงถือวา เปนฤกษงามยามดี เปน
นิมิตหมายวา ตนไมจะเจริญงอกงามเพราะไดฝน

นอกจากทางสัตวแพทยสมาคมฯ แลว ก็ยังมีหนวยงานอื่นๆ 
มารวมดวย ซ่ึงอาตมภาพในฐานะผูอยูท่ีน้ี ก็ขออนุโมทนาไวดวย

หนวยท่ีรวมกศุล กค็อื สํานกังานปศุสัตว เขต ๒, กรมสงเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดลอม, คณะศิษยเกาโรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี
                                                                                                    
๑ ธรรมกถา ของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แกคณะผูปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ โดยมี

ดร.สุรีย ภูมิภมร เปนผูประสานงาน ท่ีสถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง ต.

หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘
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ท้ังน้ีก็มีคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาไม
และไมโตเร็วเอนกประสงค สภาวิจัยแหงชาติ เปนฝายประสาน
งานและบํารุงรักษาดูแล

ท้ังหมดน้ี อาจารย ดร.สุรีย ภูมิภมร ไดประสานงานเปนหลัก
สําคัญอยูทาง “กองทุนปาสายใจธรรม”

วันน้ีปลูกปากันไมใชนอยทีเดียว ไดทราบวาเปนจํานวนตน
ไมถึง ๒,๐๐๐ ตน ในเน้ือท่ี ๑๐ ไร และยังมีไมท่ีบริจาคไวซ่ึงจะ
ขยายไดเปน ๑๕ ไร

ดวยเหตุท่ีสัตวแพทยสมาคมฯ เปนเจาภาพวันน้ี เพราะ
ฉะน้ัน ปาสวนน้ีก็จะเรียกช่ือวาเปน “ปาสัตวแพทยสมาคมแหง
ประเทศไทย” จะไดเปนท่ีระลึกหรือเปนอนุสรณสืบไปภายหนา

ดูเขาดงยางเปนตัวอยาง

ก็พอเห็นวาสัตวปาไปไหน

ปาท่ีเขาดงยางน้ีความจริงเปนปาเกา การท่ีเรามาปลูกกัน
คร้ังน้ี เทากับมาร้ือฟนของเดิม

ไดยินวา เมื่อกอนน้ัน เขาน้ี พรอมท้ังบริเวณโดยรอบ เปนปา
ดงดิบทึบใหญมาก ถอยหลังไปแคสัก ๔๐ ป ยังมีเสือ มีชาง เฉพาะ
บนเขาน้ีเอง ลุงเถาะซ่ึงเฝาอยูท่ีน่ี อายุตอนน้ี ๗๐ ปเศษ เลาวา
เมื่อตอนหนุมๆ ถอยหลังไป อยางท่ีวาเมื่อก้ีประมาณ ๔๐ ป เวลา
เย็นๆ มีฝูงวัวแดงลงมาตามขางเขาเพ่ือกินนํ้ากัน แสดงถึงสภาพ
ของสถานท่ีบริเวณน้ีท่ีเปนปาเกา
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แตสภาพปาน้ันไดหมดไปอยางรวดเร็ว มีการทําลายโดยการ
หักรางถางพง ทําไรไถนา และทําสวนกันหมด ปจจุบันน้ี บริเวณ
รอบเขาน้ีไมเห็นปาเลย ปาเหลืออยูบางแตบนเขา ซ่ึงเปนปาเล็กๆ

ความจริงตัวปาเองแทๆ หมดไปแลว สวนท่ีเห็นน้ีเปนไมรุน
หลังท่ีเกิดงอกข้ึนมาใหม และเหลืออยูเฉพาะบริเวณท่ีเรียกวาเปน
ปาเล็กๆ อยางท่ีวาแลว

ธรรมดาปา ยอมคูกับสัตวปา ท่ีไหนมีปา ก็ยอมมีสัตวปา ท่ี
ไหนมีสัตวปา ก็ตองมีปา แตปาท่ีน่ีแทบจะไมมีสัตวปาเลย ถาจะมี
อยูบางก็คือนก นอกจากนกก็มีไกปา ซ่ึงยังไดยินเสียงขันบาง ตอน
น้ีญาติโยมเอาไกบานมาปลอยมาก ก็เลยมีท้ังไกปาและไกบาน 
ขันกันท้ังวัน

นอกจากน้ันก็คงมีงู ซ่ึงพอมีใหพบเห็นไดเร่ือยๆ เคยเดินไป
เจองูกะปะ งูแมวเซาก็มี นอกจากน้ีท่ีไมมีพิษหรือมีพิษนอยก็มีบาง 
อยางงูเขียว และงูสิงห เปนตน งูเหลือมใหญๆ ก็มี บางคร้ังมากิน
ไก ลิงก็มีสักตัวสองตัว ตอนน้ีจะเหลืออยูหรือไมก็ไมแนใจ มันเคย
ลงมาแลวลักกินพวกพืช เชนฟกทอง ท่ีญาติโยมปลูกไว

สัตวปาอีกอยางหน่ึงก็คือ กระตายปา เมื่อสัก ๔-๕ ปกอนได
ยินวามีบาง เด๋ียวน้ีไมไดเห็นรองรอยเลย สงสัยวาจะหมดไปแลว 
เพราะคนมายิงเอาไปกิน

เวลาน้ีมีปา แตไมจําเปนตองมีสัตวปา เพราะวาสัตวปาถูก
ทําลาย ถูกคนกําจัดหมดไป

อาตมาไมคอยมีความรูเก่ียวกับเร่ืองสัตวปาเทาไร วันน้ีทาง
คณะผูดําเนินการขอใหพูดเร่ือง “คนไทยกับสัตวปา”
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ญาติโยมมาปลูกปา แตใหพูดเร่ืองสัตวปา ทานท่ีมาปลูกปา
น้ันคือ สัตวแพทยสมาคมฯ ซ่ึงทํางานเก่ียวกับการชวยเหลือสัตว 
เปนผูมีความรูเร่ืองสัตว เมื่อมาปลูกปาก็นึกถึงสัตวปา ก็คงอยาก
จะใหมีสัตวปาคูกับปา จึงขอใหพูดเร่ืองน้ี

แตก็อยางท่ีวาแลว อาตมาไมคอยรูเลยเร่ืองสัตวปา คงจะ
พูดไดแตในแงท่ีวา เราจะชวยกันอยางไรเพื่อทําใหมีสัตวปาเหลือ
อยูตอไป หรือเพ่ิมข้ึนมา แตเมื่อไมคอยมีสัตวปาเหลือไว อาตมาก็
ไมมีโอกาสไดเรียนรูเร่ืองสัตวปา

ทีน้ี ท่ีวาสัตวปาหมดไปน้ัน เพราะอะไร สัตวปาหมดไปดวย
เหตุสําคัญ

ประการท่ี ๑ ก็คือ คนไปลา บางก็ลาเปนอาหารโดยตรง โดย
เฉพาะชาวบานท่ีมายิงสัตวปากัน ท้ังท่ีสัตวปาเหลือนอยอยูแลว 
บางทีบนยอดเขาก็มีปลอกกระสุนตกอยู ซ่ึงแสดงวาชาวบานมาลา
สัตวเอาไปเปนอาหาร

ประการท่ี ๒ คือคนมาทําลายปา โดยท่ีจะเอาไมไปกอสราง 
อยางนอยก็เอาไปทําฟน หรือเอาไปเผาถาน หรืออีกอยางหน่ึง คือ 
คนขยายท่ีทํามาหากิน ซ่ึงก็เปนเหตุใหปาหมดไป เมื่อปาหมดไป
สัตวปาก็ไมมีท่ีอาศัย สัตวปาก็ยอมหมดไปดวย

จึงกลายเปนวา สัตวปาหมดไปโดยตรง จากการท่ีตัวมันเอง
ถูกลาบาง และหมดไปโดยทางออม เน่ืองจากท่ีอยูอาศัยของมัน 
คือปาหมดไป มันจึงไมมีท่ีจะอยู รวมเปน ๒ ประการ

ปาท่ีน่ี แมจะเกือบหมดไปแลวก็ตาม แตสัก ๔-๕ ปมาน้ี ได
ฟนฟูข้ึนมาบาง เหตุท่ีฟนตัวข้ึนมาก็เพราะปจจัยอยางแรก คือ 
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ญาติโยมขอรอง และชาวบานก็ไดรวมมือ ในเร่ืองการเลิกเผาถาน

กอนท่ีพระจะมาอยู เมื่อ ๖-๗ ปกอน มีการเผาถาน การเผา
ถานน้ีไมใชเร่ืองเล็ก แมมีไมก่ีคนเผาถาน แตตนไมยังเล็กอยู ตอง
ตัดทีละหลายตน แมแตตัดทีละตนมันก็ข้ึนไมทัน เพราะฉะน้ันก็มี
แตจะหมดไป ปาจึงโหรงเหรงลงไปทุกที

พอชาวบานรวมมือ ปรากฏวาตนไมก็ข้ึนงอกงาม และทึบข้ึน
มาก ชักจะหนาแนนอยางท่ีเห็นในปจจุบัน อยางน้ีก็เรียกวาเปน
ความรวมมือของชาวบาน ซ่ึงนาอนุโมทนา

ปจจัยเสริมสรางอยางท่ี ๒ ก็คือ ฝายบานเมือง โดยเฉพาะ
ฝายปกครองทองถ่ิน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน หรือผูนําทองถ่ิน ท่ีมี
ความเอาใจใสเพ่ิมข้ึน และไดมาชวยกันหาม มาชวยกันปองกัน ไม
ใหคนมาเผาปา ไมใหคนมาลาสัตว ในสวนน้ีก็เปนปจจัยในดาน
เสริมสราง

แตถึงกระน้ันก็ยังมีการทําลายอยูเหมือนกัน เชน ในหนาแลง
ราวเดือนหา ยังมีการเผาปากันอยูบาง ซ่ึงบางทีก็นาตกใจ ไฟไหม
เปนทางยาวเปนกิโลเมตร บางคร้ังพระท่ีวัดก็ไปยืนดู กลัวจะลุก
ลามมาถึงวัด

ไฟท่ีเกิดข้ึนน้ี ไดทราบวาเน่ืองจากเมื่อมีชาวบานมาดักจับ
สัตว บางทีเขาก็ใชวิธีเผาไฟดักหรือลอมไว เพ่ือใหสัตวหนีไมได 
เสร็จแลวก็กลายเปนการทําลายท้ัง ๒ อยาง คือท้ังทําลายสัตวปา 
และทําลายปาไปพรอมกัน เพราะฉะน้ันจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหปาหมดไปเรื่อยๆ
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ตอนน้ี เมื่อกํานัน และผูใหญบานเปนตน เอาใจใสดูแล ก็
เปนสวนดีงาม ท่ีจะชวยใหปาน้ีฟนตัวข้ึนมา

ปจจัยประการท่ี ๓ ก็คือการปลูกปาเพ่ิมเติม อยางท่ีปลูกกัน
ในวันน้ี โดยเฉพาะ ในการท่ีอาจารย ดร.สุรีย ภูมิภมร ไดประสาน
งานใหมีการมาชวยกันปลูกเปนคร้ังใหญ ๓-๔ คร้ังแลว

คร้ังท่ีแลวก็ปลูกในพื้นท่ีติดตอกันกับท่ีปลูกในวันน้ี คือปลูก
มาแลวถึง ๔๐ กวาไร คราวท่ีแลวไดทราบวาปลูกต้ังหมื่นตน วันน้ี
คิดวา ถาดินฟาอากาศชวย ก็คงจะเจริญงอกงามดี

แตเราก็มีอุปสรรคสําคัญ คือ ตองยอมรับความจริงวา 
บริเวณน้ีแหงแลงมาก โยมมาตอนน้ีเปนฤดูฝน มีฝนบางแลว ท่ีจริง
ฝนก็ไมมาก ท่ีน่ีฝนไมชุกเลย ย่ิงถามาหนาแลง จะแหงแลงมาก 
ใบไมจะรวงหลน โหรงเหรงหมด จนปาน้ีโกรน

ตนไมบางทีปลูกแลวก็ทนไมไหว อยางทางดานบนเขา หาง
จากน่ีไปนิดหนอย ใกลศาลาท่ีเรียกวาสายใจธรรม อาจารย ดร.
สุรีย ไดรวมมือกันกับทานท่ีมีจิตศรัทธามาปลูกตนสัตบรรณหรือ
ตนตีนเปดไว โดยเอาตนโตๆ มาปลูกไว ปลูกกันเมื่อปกอนโนน แต
เมื่อผานแลงปท่ีแลวทนไมไหว ตายไปหลายตน อันน้ีเปนเร่ืองท่ีนา
เสียดาย

ในสวนท่ีเราปลูกกันน้ี ก็ตองบํารุงรักษาอยางจริงจัง ซ่ึงตอง
ขออนุโมทนาคุณประจวบ แหงสวนปาลาดกระทิง ท่ีมาเอาใจใสดู
แลอยูเร่ือย
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ตองยอมรับความจริงวา ธรรมชาติแวดลอมท่ีน่ีไมอํานวย 
ความแหงแลงเปนอุปสรรคสําคัญ เปนอันวา มีปจจัยท้ังฝายสง
เสริม และฝายตัดรอน ปาของเราจะมีชะตากรรมอยางไร ก็ตองดู
กันตอไป

เขาดงยางน้ี อาจารย ดร.สุรีย บอกวาเปน ๑ ในบรรดา ๓๔ 
เขาของจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายความวา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเขา
อยางน้ี ๓๔ เขา และใน ๓๔ เขาน้ี เขาน้ีมีปาท่ีงอกงามท่ีสุด    

ขอใหนึกดูกันวา ขนาดปาท่ีวาดีท่ีสุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในบรรดาปาแหงเขา ๓๔ ลูก ดีท่ีสุดยังเปนอยางน้ีแลว ท่ีอื่นจะเปน
อยางไร และไมเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา แมจังหวัดอื่นใน
ประเทศไทยก็คงเปนอยางน้ี

นอกจากน้ี ทางเจาหนาท่ีปาไมเคยมาบอกวา เขาดงยางท่ี
ญาติโยมน่ังกันอยูน้ี เปนเขาลูกท่ีใกลกรุงเทพฯ มากท่ีสุด อันน้ีก็
เปนขอมูลท่ีควรทราบไวดวย

วันน้ีเรามาปลูกตนไมกันท่ีภูเขาท่ีใกลกรุงเทพฯ ท่ีสุด หมาย
ความวาจากกรุงเทพฯ เราอาจไปทางสระบุรี และโคราช เปนตน 
เมื่อวัดไปรอบกรุงเทพฯ ก็มาเจอเขาน้ีใกลท่ีสุด

ทางปาไมเคยบอกวา มีโครงการจะมาปลูกตนไม บํารุงท่ีน้ี
ใหเขาน้ีมีปาท่ีงดงาม น่ีก็เปนขอมูลเก่ียวกับสถานที่ ซ่ึงเปนสวน
หน่ึงของปาในประเทศไทยน้ี
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เมื่อสัตวเมืองเจริญข้ึนมา

สัตวปาก็ลมหาย

ประเทศไทยน้ัน เราอาจมองไปจากท่ีน่ีเปนตัวอยาง อาตมา
บอกเมื่อก้ีวาบริเวณน้ีเคยเปนปาใหญ แลวก็หมดไปเพียงในเวลา 
๓๐-๔๐ ป ประเทศไทยท้ังหมดก็เปนเชนน้ี

ถาเราจับเอาท่ีสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีตัด
ตอนได มีสถิติบอกวา กอนสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ น้ัน ประเทศไทยมี
พ้ืนท่ีปาอยูประมาณ ๖๐% ก็เปนธรรมดาวา เมื่อมีปามาก สัตวปา
ก็ยอมมีมาก

นับจากปสิ้นสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๕ มา

ถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ ปาเมืองไทยลดจาก ๖๐% เหลือ ๕๓% ยังมีปา 
๑๗๑ ลานไร คือ ประมาณ ๒๐ ป ลดลงเพียง ๗% แสดงวาลดลง
ไปนิดเดียวเทาน้ันเอง

จากป ๒๕๐๔ น้ัน มาดูอีกทีหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๒๘ ปาเมืองไทย
ลดจาก ๕๓% เหลือเพียง ๒๙.๐๑% เหลือปาอยูเพียง ๑๓.๑ ลาน
ไร คือประมาณ ๒๔ ป ลดลงไปมากมายถึง ๒๓.๐๙% เปนการลด
วูบวาบ นอยลงไปรวดเร็วอยางนากลัว

จากป ๒๕๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนเวลา ๑๐ ปน้ี ไมทราบ
วาปาลดลงไปอีกเทาไร๑สถิติวา ในจํานวนปาท้ังหมด เปนปา

อนุรักษอยู ๑๕% รวมความวา ปาเมืองไทยเราขณะน้ีรอยหรอมาก
                                                                                                    
๑
ดร.สุรีย ภูมิภมร แจงสถิติจากภาพถายผานดาวเทียม ป ๒๕๔๐ ปาเมืองไทยเหลืออยู 

๒๕.๖%
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ในการท่ีปากับสัตวปารอยหรอลงไปน้ี ผูทําลายปาและสัตว
ปา หรือศัตรูสําคัญ คือใคร ถาตอบอยางงายๆ ก็คือ สัตวเมือง

สัตวปาน้ันคูกับสัตวเมือง สัตวเมืองคือใคร ก็คือ คน คนน่ี
แหละเปนสัตวเมือง แตท่ีจริงน้ัน เดิมแทคนเราน้ีกับสัตวปา ก็เปน
สัตวปาดวยกันท้ังน้ัน เมื่อเกิดมาเดิม มนุษยก็เปนสัตวปา ฉะน้ัน
ถามองในแงวาเปนสัตวปาดวยกัน ก็ตองนับวาสัตวปาท่ีเรียกวา
มนุษยน้ีรายท่ีสุด เพราะไดตั้งหนาต้ังตาทําลายสัตวปาชนิดอื่นให
รอยหรอหมดไป จนแทบจะเหลือแตตัวคนเดียว

ถามองในแงน้ีจะเห็นวา เมื่อเอาระยะสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ 
เปนจุดกําหนด เราจะเห็นความจริงอยางหน่ึงวา หลังสงครามโลก
คร้ังท่ี ๒ มาน้ี สัตวเมืองเจริญมาก และสัตวเมืองน้ีมีความเจริญ
หลายดาน ท่ีทําใหสัตวปาหมดไป

แตกอนน้ัน เราเรียกไดวาเปนยุคสัตวปา เพราะกอนสงคราม
โลกคร้ังท่ี ๒ มีสัตวปามาก แตพอมาถึงยุคน้ี ก็กลายเปนยุคสัตว
เมือง

สัตวเมืองเจริญมากเพราะอะไร ปจจัยสําคัญประการแรก ก็
คือ ประชากรของสัตวเมืองเพิ่มมากมายและรวดเร็ว ถอยหลังไป
เมื่อป ๒๔๕๔ ในท่ีน้ีก็คงยังไมมีใครเกิดเลย หรือจะมีบางก็ไม
ทราบ ถาเกิดป ๒๔๕๔ เด๋ียวน้ีจะอายุเทาไร ก็ ๘๔ ป ถาอยูปานน้ี
ก็อายุ ๗ รอบ ตอนป ๒๔๕๔ น้ัน ลองทายซิวา ประเทศไทยมี
ประชากรเทาไร ทายในใจแลวอาตมาก็จะเฉลย ปรากฏวาตอนน้ัน 
มีประชากรของประเทศไทย ๘ ลานคน
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ตอมาประชากรไทยก็เพ่ิมมากข้ึนๆ จนหลังสงครามโลกคร้ัง
ท่ี ๒ มาถึง ป ๒๔๙๐ กลายเปน ๑๘ ลานคน แตกอนน้ีมีเพลงปลุก
ใจรองกันอยูเสมอ ถึงเร่ืองประเทศไทยมีประชากรอยู ๑๘ ลานคน

ลองเทียบกันดู จากป ๒๔๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ ประชากรไทย
เพ่ิมข้ึนจาก ๘ ลาน เปน ๑๘ ลานคน คือใน ๓๖ ป เพ่ิมข้ึน ๑๐ 

ลานคน

แตจากป ๒๔๙๐ มาถึงปนี้ ๒๕๓๘ ประชากรประเทศไทย 
เพ่ิมข้ึนจาก ๑๘ ลาน เกือบจะถึง ๖๐ ลานคนแลว คือใน ๔๘ ป 

เพ่ิมข้ึน ๔๒ ลานคน น่ีแหละประชากรท่ีเรียกวาสัตวเมือง ไดเพ่ิมข้ึน
มากมายเหลือเกิน

เมื่อประชากรเพ่ิมมาก เราก็ขยายท่ีทํากิน และพรอมกันน้ัน 
ก็มีการพัฒนาประเทศ มีการสรางสรรคความเจริญ ก็ใชไมมาก จึง
มีการตัดไม ทําลายปา เพ่ือหาท่ีทํากิน สรางบานเมือง ทําถนนหน
ทาง และเอาไมมาใช

ไมเฉพาะใชในประเทศไทยเทาน้ัน ยังมีการคาขาย รวมท้ัง
การตัดไมสงไปนอกประเทศเปนสินคาออกดวย ความตองการไม
มากท้ังในประเทศและนอกประเทศ ก็ทําใหมีการทําลายแหลงท่ี
อยูของสัตวปา คือทําลายปาไปมากมาย

สิ่ ง ท่ีมาชวยสงเสริมการทําลายปาหรือสัตวปา  ก็คือ  
เทคโนโลยี มนุษยยุคน้ีเจริญดวยเทคโนโลยีเปนอยางมาก สัตว
เมืองมีเทคโนโลยีท่ีจะทําลายท้ังสัตวปา และปา

ยกตัวอยาง ถาจะทําลายสัตวปา เราก็มีปนท่ีจะไปลาสัตวได
สําเร็จอยางงายดายและรวดเร็ว สามารถยิงทีหน่ึงๆ ไดมาก ทีน้ีถา
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จะทําลายปาก็เชนเดียวกัน เรามีเทคโนโลยีท่ีเจริญ แตกอนตองใช
เลื่อยมือ แลวก็ขวาน ตนไมใหญๆ กวาจะตัดเสร็จ วากันหลายวัน 
แตเวลาน้ีเรามีเลื่อยไฟฟา แมแตตนไมใหญท่ีเจริญข้ึนมาใชเวลา
เปนรอยป เราตัดไมก่ีนาทีก็หมด

ฉะน้ัน ความเจริญทางดานเทคโนโลยีก็เปนสวนสําคัญอยาง
หน่ึง ท่ีทําใหการตัดไมทําลายปา และการทําลายสัตวปาไดผลรวด
เร็วมาก

เพราะเหตุท่ีปาและสัตวปาลดหดหายไปอยางรวดเร็ว ตอมา
คนเราก็เห็นภัยอันตรายท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง เพราะปาเปนแหลง
ธรรมชาติท่ีทําใหเกิดความอุดมสมบูรณ ถามีแตความแหงแลง 
มนุษยก็จะขาดแคลนอาหาร เปนตน ดินฟาอากาศก็จะแปรปรวน 
และย่ิงมาถึงสมัยน้ี ภัยอันตรายจากการท่ีธรรมชาติแวดลอมเสื่อม
โทรมและทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ ก็ปรากฏชัดข้ึนทุกที

เมื่อคนเห็นภัยอันตรายมาถึงตัวแลว ก็เห็นความสําคัญของ
ปา จึงพยายามท่ีจะหาทางอนุรักษปาพรอมท้ังสัตวปาไว

มนุษยจะทําอยางไร มนุษยก็ตองหันมาสูกับมนุษยดวยกัน
เอง หมายความวา ตอนน้ี สัตวเมืองตองมาสูกับสัตวเมือง เพ่ือจะ
ชวยเหลือปองกันปาและสัตวปาไว เชน มีการออกกฎหมายแผน
ดินมาปองกัน ใหสัตวเมืองไมไปตัดไมทําลายปาและไมไปยิงสัตว
ปา

นอกจากออกกฎหมายแลวทําอะไร ก็ตั้งหนวยงานขึ้นมารับ
ผิดชอบเปนการใหญ ตอนน้ีจึงเกิดมีสิ่งท่ีโบราณไมเคยมี โบราณ
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คงไมเคยตองออกกฎหมายมารักษาปา ไมเคยมีการต้ังหนวยงาน
มารักษาปา โบราณไมเคยตองมาเอาใจใสในเร่ืองน้ี

ยกตัวอยางเชน ป พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดเปนปแรกท่ีมี พรบ. สงวน
และคุมครองสัตวปา และป ๒๕๐๔ ก็มี พรบ. อุทยานแหงชาติ ตอ
มาก็มีการต้ังกองอนุรักษสัตวปาในป ๒๕๑๘

จากน้ันก็มีการประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหาม
ลาสัตวปา มีการออกระเบียบการหามสงสัตวปาออกนอกราช
อาณาจักร เปนตน

เร่ืองน้ีในรายละเอียดไมตองพูด เพราะอาตมาไมชํานาญ
อะไร มีทานท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองน้ีท่ีเราจะหาความรูหรือขอมูลได 
ท้ังมีหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบ และมีหนังสือตํารับตํารา 
อาตมายกมาพูดเพียงใหเห็นวา มนุษยเราไดเร่ิมเห็นความสําคัญ
ของปาและสัตวปา จึงมีการคุมครองปองกันข้ึน

เร่ืองท่ีอยากจะต้ังเปนขอสังเกต และเปนความรูท่ีนาสนใจ 
ดังท่ีไดยกมาพูดนิดๆ หนอยๆ ก็คือเร่ืองของอุทยานแหงชาติ ซ่ึง
เปนท่ีอยูอาศัยของพืชพรรณและสัตวปา อาจจะตั้งเปนคําถาม
สําหรับทดสอบความรูรอบตัว เชน อาจจะถามข้ึนมาวา อุทยาน
แหงชาติแหงแรกคือท่ีไหน ตั้งข้ึนเมื่อไร

คําถามท่ีหน่ึง ถาจะเฉลย ก็ตอบวา ตั้งข้ึนคร้ังแรกเมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๐๕ อุทยานแหงชาติสถานท่ีแรกคือท่ีไหน คือเขาใหญ 
และตอมาแหงท่ี ๒ ลองทายซิท่ีไหน ก็ปเดียวกันน้ันเอง ใน พ.ศ. 
๒๕๐๕ คือท่ีภูกระดึง
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ตอไปลองทายซิ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ เอาแคหาก็พอแลว มากนักก็
เกินจําเปน แหงท่ี ๓ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ คือ อุทยานแหงชาติเขา
สามรอยยอด แลวตอมาขามอีก ๖ ป จึงไดตั้งแหงท่ี ๔ คือ ป 
๒๕๑๕ อุทยานแหงชาติเขานํ้าหนาว แลวมาป ๒๕๑๗ คืออีก ๒ ป
ตอมา หลังจากตั้งบนแผนดินมามากแลว ก็ออกไปตั้งนอกแผนดิน
บาง ท่ีไหนดี ก็ท่ีเกาะตะรุเตา

น้ีเปนความรูรอบตัว เผื่อวาจะไปทายกัน ถาอาตมาไดขอมูล
มาผิด โยมวาตาม ก็ตอบผิดดวย

เวลาน้ีมีสถิติท่ีนาสนใจนิดหนอยคือ เมื่อป ๒๕๓๑ มีอุทยาน
แหงชาติท้ังหมดไมใชนอย เพียงต้ังแตป ๒๕๐๕ มาถึง ๒๕๓๑ 
ปรากฏวามีอุทยานแหงชาติเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน ๕๒ แหง รวมเปน
เน้ือท่ีท้ังหมดถึง ๑๖.๗ ลานไร และตอนน้ันกําลังเตรียมการจัดตั้ง
อีกแหงหน่ึง

นอกจากอุทยานแหงชาติแลว ก็ยังมีสถานท่ีสําคัญท่ีจะ
รักษาพันธุสัตวปาไวอีก ๒๘ แหง และมีเขตหามลาสัตวอีก ๓๘ 
แหง มีวนอุทยานอีก ๓๕ แหง นอกจากน้ียังมีสวนรุกขชาติ สวน 
พฤกษศาสตร และอะไรตางๆ อีก แสดงวาเมืองไทยเราน้ีไดพัฒนา
ในเร่ืองน้ีมาก

เวลาน้ีเรามีปาประเภทตางๆ เอาไวสําหรับรักษาสัตวปาใน
บานเรามากมายหลายประเภทหลายชนิด แตท้ังๆ ท่ีไดพยายามต้ัง
กันข้ึนมาอยางน้ี เจาหนาท่ีก็ยังยอมรับวา ถึงแมเราจะไดมีการจัด
ต้ังหนวยราชการขึ้นมาคุมครองชวยเหลือสัตวปา ถึงแมจะมี
สถานที่จัดไวเฉพาะ เชน อุทยานแหงชาติ เพ่ือรักษาปาและสัตว
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ปา และยังมีกฎหมายคุมครองปองกันอีกดวย ก็ยังปรากฏวา ไม
สามารถหยุดการทําลายปาและสัตวปาได

เปนท่ีนาสังเกตและเปนท่ีนาเสียดายดวยวา ท้ังๆ ท่ีเราเพียร
พยายามขนาดน้ี ปาและสัตวปาก็เหลือนอยและรอยหรอลงไปทุก
ที เจาหนาท่ีเองก็ยังยอมรับเลยวา สูไมไหว

เปนอันวา ในเมืองไทยน้ี การทําลายปาและสัตวปาก็ยังมีอยู
เร่ือยไป ปาท่ีวาลดนอยลงแลว ก็จะย่ิงลดนอยลงไปอีก และการท่ี
เรามาปลูกกันจะทันหรือเปลา หลายคนคงบอกวาไมทันหรอก การ
ทําลายน้ันไวกวาเราท่ีมาสรางไดทีละนิดหน่ึงๆ เราทําไดทีละคืบ 
แตเขาทําลายทีละวา ฉะน้ันจึงไมทันกัน

เวลาน้ีขอความรูรอบตัวอีกสักขอหน่ึงวา เขตรักษาพันธุสัตว
ปาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทยอยูท่ีไหน เฉลยวาคือ ทุงใหญนเรศวร 
และหวยขาแขง ซ่ึงมเีน้ือท่ีท้ังหมด ๔,๘๓๑ ตารางกิโลเมตร ท่ีวา
ใหญท่ีสุดน้ัน ตอนน้ีไมรูวาจะรักษาความใหญไวไดเทาไร เพราะใน
เวลาแตละช่ัวโมงท่ีผานไป คนไทยเราก็ทําลายปา และทําลายสัตว
ปากันไปตลอดเวลา

สิ่งท่ีสําคัญมากอีกอยางหน่ึง ก็คือวา นอกจากจํานวนสัตว
ปาจะลดลงแลว บางชนิดยังสูญพันธุดวย

ตอนน้ีจะขอความรูรอบตัวอีกสักอยางหน่ึงวา สัตวปาอะไรท่ี
มีอยูเฉพาะในประเทศไทยแหงเดียวในโลก และเวลาน้ีสัตวปาชนิด
น้ันสูญพันธุไปแลว คําตอบคือ สมัน แตกอนน้ี สมันมีมาก แถว
รังสิตก็มี แตเวลาน้ีหมดไปแลว
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นอกจากน้ันก็ยังมีพวกสัตวปาอื่น ท่ีหมดไปจากประเทศไทย 
แตพอดียังเหลือท่ีอื่นบาง เชน พวกแรด กระซู ละอง ละมั่ง สัตวปา
พวกน้ีหมดจากประเทศไทยแลว

นอกจากสัตวปาจะรอยหรอลงไปแลว สัตวอื่นๆ ก็มีจํานวน
นอยลง แลวก็สงผลกระทบตอชีวิตของคนน้ันเองท่ีทําลายสัตวไป

ยกตัวอยางงายๆ เชน นกลดนอยลงเพราะอะไร เหตุหน่ึงก็
คือ การท่ีคนเราทําเกษตรกรรม มีการใชสารเคมี ซ่ึงทําใหเปนพิษ 
นกมากินพวกสัตว คือหนอนตางๆ ท่ีมีพิษแลว นกก็ตายหรือบางก็
อาจถึงกับสูญพันธุ

ยังมีภัยอันตรายอื่นท่ีกลับมาถึงคนอีก เชน คนเราทําลาย
สัตวปา เชน ฆางู เจางูน่ีมันกินหนู เชน หนูในนา พองูหมดไป ไมมี
งูมากินหนูนา หนูนาก็เจริญแพรพันธุกันใหญ แลวมันก็มากัดกิน
ตนขาว ก็มนุษยเองน้ันแหละท่ีไดรับผลรายจากการกระทําของตัว
เอง ฉะน้ัน เวลาน้ีจึงเปนปญหาท่ีพันกันไปหมด

ทางชาติบานเมืองมองเห็นปญหาและความสําคัญในเร่ืองน้ี
ก็ไดดําเนินการสงวนพันธุสัตวตางๆ เวลาน้ี ทางการไดกําหนด
สัตวคุมครอง โดยหามหรือจํากัดการลาหรือการคาขายมากมาย
ถึง ๒๒๘ ชนิด แตถึงอยางน้ันก็ปองกันไมไหว

ท่ีวามาน้ีก็เปนความรูตางๆ ท่ีพวกเราคนไทยควรจะทราบ
เก่ียวกับบานเมืองของตัวเอง ถาตองการรูเพ่ิมเติมก็มีตํารา
เยอะแยะ และมีผูเช่ียวชาญ พรอมท้ังมีหนวยราชการท่ีรับผิดชอบ 
อาตมาบอกแลววาไมไดมีความรูอะไรในเรื่องน้ี เพียงแตยกเอา
เร่ืองราวขอมูลท่ีนาสนใจมาเลาใหกันฟง
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แตอยางนอย เราควรชวยกันกระตุนใหคนไทยสนใจและหัน
มาเหลียวแลเร่ืองปา และสัตวปากันบาง

ถาสัตวเมืองยังโหด

ปาก็ตองหด สัตวปาก็ตองหาย

ทีน้ีเรามาดูเร่ืองการทําลายปาและสัตวปา วาเขาทําลาย
ดวยวิธีใดบาง เมื่อก้ีน้ี ไดพูดไปใหเห็นเคานิดหนอยแลว ตอนน้ีมา
สรุปกันดูซิวา การทําลายสัตวปาน้ีเกิดจากเหตุปจจัยอะไร ทาน
แบงโดยยอไว ๒ อยาง คือ ทาํลายโดยตรง กับ ทาํลายโดยออม

ทําลายโดยตรงคือ การฆาสัตวปาน่ันเอง สวนทําลายโดย
ออม ก็คือ ทําลายท่ีอยูท่ีอาศัยของมันดวยการทําลายปา

ทีน้ีคนทําลายสัตวปา ท่ีวา ทําลายโดยตรง ทําลายอยางไร
บาง ท่ีเห็นไดชัดๆ ก็คือ ลาเปนอาหาร เชน สมัน แมจะไมอยูในปาก็
คงจะหมดไปเพราะเปนอาหารน่ันเอง สวนสัตวในปา เชนพวก
กระตายปา ก็หายากแลว อยางท่ีพูดเมื่อก้ี ไมแนใจวาเวลาน้ีท่ีเขา
น้ีเหลือหรือไม ท้ังท่ีเมื่อมาอยูใหมๆ ประมาณ ๗ ปมาแลว ยังมี
กระตายปา นีเ้ปนตวัอยางงายๆ ชาวบานมาหามาจับมายิงเอาไปกนิ ก็
ทําใหสัตวปาหมดไป การลาเปนอาหารนี้จึงเปนสาเหตุอยางหน่ึง

อีกอยางหน่ึง แมจะไมเอาเปนอาหาร แต ลาเอาอวัยวะ ของ
มันไปทําเปนเคร่ืองประดับบาง ทําเคร่ืองใชไมสอย และอุปกรณ
ตางๆ เชน งาชาง เขากวาง หนังเสือ เวลาน้ีมีการลาเสือเพ่ือเอา
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หนังและตัวไปทําเคร่ืองประดับตามบาน คนตองการงาชางเปน
เหตุใหฆาชางท้ังตัว ตองการเขากวางเปนเหตุใหฆากวางท้ังตัว 
ตองการหนังเสือเปนเหตุใหฆาเสือท้ังตัว อยางน้ีก็ทําใหสัตวเหลา
น้ันตองหมดไป

อีกอยางหน่ึงคือ กีฬาลาสัตว หรือเลนสนุก มองเห็นการลา
สัตวเปนเร่ืองสนุกสนาน สมัยกอนมีกีฬาลาสัตว สมัยน้ีเลิกไปแลว 
ถอยหลังไปเมื่อระยะสงครามเลิกใหมๆ ก็ยังมีการลาสัตว

เคยมีเด็กนักเรียนถามอาตมา เด็กมองจากสภาพปจจุบัน
บอกวา ฝร่ังน้ีเขาดีนะ เขาคงจะมีวัฒนธรรมไมฆาสัตว เขามี
เมตตากรุณา แตคนไทยเราเปนอยางไรไมรู ไมมีเมตตากรุณา ชอบ
ลาสัตวมาก

ท่ีจริงฝร่ังน้ีแหละตัวดี ถอยหลังไปเมื่อกอนและหลังสงคราม
โลกคร้ังท่ี ๒ ใหมๆ ฝร่ังลาสัตวอยางกะอะไร ฝร่ังน่ีแหละเปนผูนํา
และอาจจะทําใหคนไทยพลอยนิสัยเสียดวย พอถึงชวงเวลาพัก
ผอน ฝร่ังท่ีมาเปนคนชั้นสูงอยูในเมืองไทย รวมท้ังนักเผยแพร
ศาสนา อยางท่ีเรียกวามิชชันนารี หรือหมอสอนศาสนา ก็พาเอา
วัฒนธรรมจากประเทศของตนมาปฏิบัติในบานเมืองอื่น บางทาน
จึงมีนิสัยชอบสนุกสนานออกปาลาสัตว

อยางเชน ดร.บัลคเลย (Dr. L.C. Bulkley) ซ่ึงเปนหมอสอน
ศาสนาท่ีไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือคนไทยไวมากในดานการ
แพทย ประมาณ ค.ศ. 1908 (พ.ศ. ๒๔๕๑) เปนตนมา ก็มีช่ือเสียง 
ท้ังในดานท่ีเปนหมอผาตัดตา และเปนนักลาสัตวขนาดเข่ือง (big-
game hunter) ดวยพรอมกัน
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ท้ังน้ีเพราะลัทธิศาสนาวัฒนธรรม (รวมท้ังปรัชญาสํานัก
ใหญๆ) ของตะวันตก ยอมรับ หรือไมก็สนับสนุนเร่ืองน้ี

สําหรับคนไทยก็คงเดินรอยตามอยางฝร่ัง โดยเฉพาะชาว
บานไทยก็อาจจะติดสอยหอยตามไปเปนลูกมือและลูกหาบ เปน
ไปไดไหมท่ีคนไทยมีนิสัยรังแกสัตว สวนหน่ึงสืบเน่ืองมาจากการ
เอาอยางฝร่ังท่ีไปลาสัตว อันน้ีเพียงต้ังเปนขอสังเกตไว

เปนท่ีรูกันอยูวา มนุษยสมัยโบราณก็ออกปาลาสัตวเปน
อาหาร โดยเฉพาะชาวตะวันตก อารยธรรมของเขาเจริญข้ึนมาที
หลังตะวันออกนาน เพราะฉะน้ัน ระยะเวลาท่ีเปนนักลาสัตวจึงอยู
ในประวัติศาสตรท่ีไมนานไกลนัก เมื่อเจริญข้ึนมาถึงยุคเกษตร
กรรมแลว และหมดความจําเปนท่ีจะตองลาสัตวเปนอาหาร ก็เกิด
มีความนิยมเอาการลาสัตวเปนกีฬา

ในสมัยโบราณกอนโนน การลาสัตวเปนกีฬาของพระราชา 
มหาอํามาตย ผูมีทรัพยสมบัติและเวลาวางมาก แมเมื่อฝร่ังเจริญ
ข้ึนแลว กีฬาลาสัตวก็เดนอยูในหมูกษัตริยในยุโรป

บางพระองคมีประวัติแสดงความสามารถจารึกไว เชน พระ
เจาอีเลคเตอร จอหน ยอรจ ท่ี ๒ แหงแซกโซน่ี (ครองราชย ค.ศ. 
1656-80 = พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๒๓) ทรงลากวางแดงไดรวมหมดถึง 
๔๒,๖๔๙ ตัว

พระเจาหลุยสท่ี ๑๕ แหงฝร่ังเศสก็โปรดกีฬาลาสัตวมาก 
เพียงใน ค.ศ. 1726 (พ.ศ. ๒๒๖๙) ปเดียว เสด็จออกลาสัตวถึง 
๒๗๖ วัน
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พระเจาซารแหงรัสเซียก็ไมเบา คราวหน่ึงเสด็จออกลาสัตว
คร้ังเดียวตอกัน ๑๒ วัน ทรงยิงกวางเอลค (elk) ได ๓๖ ตัว กวาง 
สแตก (stag) ๕๓ ตัว กวางโรบัค (roebuck) ๓๒๕ ตัว กระทิง ๔๒ 
ตัว และวัวปา ๑๓๘ ตัว

กีฬาลาสัตวเปนเร่ืองบันเทิงสามัญสําหรับชาวยุโรปท่ีเปนผูดี
มีฐานะ ไมวาหญิงวาชาย ไมวาชาวบานหรือนักบวช

เมื่อชาวยุโรปมาอเมริกา ความนิยมลาสัตวก็ย่ิงแพรขยาย
จนถึงข้ันท่ีในยุคบุกเบิกมีคติวา “ทุกคนเปนนักลา” เด็กชายพอ
บรรลุนิติภาวะ เขาก็ใหปนไวลาสัตว

เมื่อฝร่ังออกลาอาณานิคม อยางในอาฟริกา สมัยปลาย
คริสตศตวรรษท่ี 19 ตอนแรกก็ลาสัตวเปนอาหาร ตอมา พอเขา
ครองความเปนใหญไดแลว การลาสัตวก็กลายเปนกีฬา ลากันจน
ในอเมริกาเหนือท้ังทวีป แมแตสัตวท่ีมีมากมายดาษดื่นอยาง
กระทิงก็จะหมดสิ้น แทบสงวนพันธุไมทัน

ตอนฝร่ังข้ึนฝงทวีปอเมริกา ประมาณวามีกระทิงในทวีป
อเมริกาเหนือ ๖๐ ลานตัว แตพอถึงยุคท่ีฝร่ังมุงหนาตะวันตก พา
อารยธรรมสมัยใหมแผขยายไปยังฝงแปซิฟก ฝร่ังผานไปไหน พบ
กระทิงมากมาย ก็ลาฆาอยางสนุกมือ กวาจะถึง ค.ศ.แถวๆ 1900 
กระทิงก็แทบเห้ียนแผนดิน (Funk & Wagnalls New Encyclopedia
วา ป 1895 คือ พ.ศ. ๒๔๓๘ ท้ังอเมริกาเหลืออยู ๔๐๐ ตัว)

การลากระทิงน้ีแหละ เปนสาเหตุสําคัญอยางหน่ึงท่ีกอความ
เปนศัตรูกันระหวางฝร่ังกับอินเดียนแดง สําหรับกระทิงน้ี ยังสงวน
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พันธุไวได แตท่ีลากันจนสูญพันธุก็มี เชน นกพิราบชนิดหน่ึงท่ีเรียก
วา passenger pigeon (ไมใชชนิดท่ีใชเปน messenger) ซ่ึงเคยมี
มากมายหลายพันลานตัวในอเมริกา เวลาน้ีหาไมไดแลว

ในเอเชีย เมื่อฝร่ังมายึดอาณานิคมไดแลว กีฬาลาสัตวก็เปน
ไปตามนิยมของเขา แตเมื่อเทียบกับการลาในอเมริกาและอาฟริกา
แลว กีฬาลาสัตวของฝร่ังในเอเชียอยูในขอบเขตจํากัดกวามาก 
(ขนาดท่ีวาเบาหนอยก็ทําเอาสัตวปาสําคัญบางชนิด เชน เสือ และ
แรด ในเอเชีย แทบสูญพันธุ)

ท่ีเลาเร่ืองของฝร่ังมาน้ี ก็วาไปตามหนังสือของฝร่ังน่ันเอง 
โดยเฉพาะ Encyclopaedia Britannica ทานผูใดจะอาน ก็อาจจะดูท่ี
คําวา “hunting” และคําเฉพาะเชน “bison”

ความนิยมในกีฬาลาสัตวของฝร่ังน้ี ถาจะเรียกวาเปนวัฒน-
ธรรม ก็คงตางกันมากกับวัฒนธรรมไทย ขอออกตัวกอนวาอาตมา
ไมมีความรูเร่ืองคนไทยกับการลาสัตว และถาจะคนหาเอกสารมา
พูดกัน ก็หายาก และคงตองใชเวลามากทีเดียว

แตเทาท่ีนึกได คนไทยดูเหมือนจะไมมีความนิยมในเร่ืองน้ี 
(ไมเปนวัฒนธรรม) แมแตพระมหากษัตริย จะทรงลาสัตว (หรือจับ
สัตว) ก็มักเปนเร่ืองเฉพาะกิจ คือทําเฉพาะคร้ังเฉพาะคราวดวย
ความมุงหมายพิเศษ เชน จับเอาชางมาใชงาน หรือเอาไวรบทัพจับ
ศึก หรืออยางท่ีพระพันวษา ทรงบัญชาใหขุนไกร บิดาของขุนแผน
ลอมฝูงกระบือ เปนตน (ซ่ึงก็ไมใชการลา)

สวนชาวบานหรือประชาชนท่ัวไป ก็มีแตการลาเปนอาหาร 
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โดยสวนมากเปนความจําเปนในการเลี้ยงชีพ ถาทําจริงทําจังก็เปน
พราน ซ่ึงก็ไมเปนอาชีพท่ีนิยมกัน

สําหรับชาวบานท่ัวไปก็มีแตคําวา ”ยิงนกตกปลา” ซ่ึงเขามัก
ใชพูดในเชิงติเตียน ใครชอบยิงนกตกปลา ท้ังท่ีเปนการเบียดเบียน
แคสัตวตัวเล็กๆ นอยๆ ก็มักเปนท่ีรังเกียจ

เวลาน้ีมีการตกปลาเปนการสนุกหรือพักผอน ทํานองวาเปน
กีฬา ซ่ึงเปนการตามแนวทางของฝร่ังท่ีถึงกับผลติเบ็ดตกปลาดวย
เทคโนโลยีช้ันสูงเลยทีเดียว

ไดยินวา บางคนถึงกับบอกวา การตกปลาเลนเปนวิธีฝก
สมาธิอยางหน่ึง ซ่ึงก็มีสวนถูก เพราะในการท่ีจะทําอะไรใหไดผล ก็
ตองอาศัยสมาธิท้ังน้ัน อยางโจรเขาปลนบานผูคน แลวจับเจาบาน
และคนในบานมัด แลวเล็งปนยิงเปาทีละคน บอกวาไดฝกสมาธิ ก็
เปนความจริง เพราะยิงดวยสมาธิจึงจะแมน แตเมื่อวิธีฝกสมาธิท่ี
ดีๆ ซ่ึงสรางสรรค ไมทําใหใครอื่นตองทุกขยาก ก็มีอยูมากมาย 
ทําไมจะตองมาเลือกวิธีท่ีทําคนอื่นใหเดือดรอน

ฝร่ังไดเห็นภัยอันตรายกอนคนไทย เขาเห็นโทษของการลา
สัตว และทําลายสัตวปา เวลาน้ีฝร่ังเลิกลาสัตวและเอาใจใสในการ
สงวนพันธุสัตวปา มีการตั้งองคกรตางๆ พรอมท้ังวางกฎเกณฑ
กติกาข้ึนมามากมาย เพ่ือจะคุมครองสัตวปา ก็เลยกลายเปนวา
ฝร่ังน้ีคลายๆ มีเมตตากรุณา เอาใจใสเร่ืองสัตวปามาก

แตท่ีจริง ฝร่ังน้ันเปนตัวอยางนําในเร่ืองการลาสัตวเลนเปน
การสนุกสนานเลยทีเดียว แตขอดีของเขาก็คือ เวลารูภัยข้ึนมา เขา
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ก็ทําอยางเอาจริงเอาจังมาก (เพราะเวลาลา ก็ลากันจริงจังมาก 
เวลาแก ก็เลยตองจริงจังมากดวย)

อน่ึง คงเปนเพราะกระแสเกาของเขาในการลาน้ันแรงมาก 
การปองกันแกไขจึงตองระดมใชมาตรการท่ีแรงอยางทันกันดวย 
เราจึงเห็นไดวาระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ กติกา กฎหมาย และ
การจัดตั้งตางๆ ในการสงวนและคุมครองสตัวปา เร่ิมตนมาจาก
เมืองฝร่ังแทบท้ังสิ้น

นอกจากเลน รังแก สนุกสนานเปนกีฬาแลว ก็คือ การทาํเปน
สินคา ดานน้ีก็สําคัญมาก การคาสัตวปากลายเปนธุรกิจไปเลย มี
การลักลอบคาสัตว นําสัตวสงออกนอกประเทศ นับวาเปนเร่ือง
ใหญท่ีทําใหเกิดการลักลอบลาสัตวจํานวนมาก

นอกจากน้ัน ภายในประเทศของเราเอง ก็มีการจับมาขาย
ตลาดนัด เปนตน และสงรานขายอาหาร มีการขายสัตวปา ขาย
อาหารปา แถมยังมีการชักจูง โฆษณา

บางทีมีคนมาจากตางประเทศ เพ่ือมากินเน้ือสัตวปาท่ีเมือง
ไทย แทบทุกทานคงทราบขาวกันดี เปนพวกชาวตางประเทศท่ี
อยากมากินอุงตีนหมีของไทย มากินดีงู

แมแตคนไทยเอง บางทีก็ชอบกินอะไรตางๆ ท่ีเปนของแปลก
ประหลาด แมวาจะตองการกินเพียงอวัยวะสวนเล็กๆ นอยๆ ก็เปน
เหตุใหตองทําลายสัตวปา ตองฆาสัตวปาท้ังตัวเพ่ือใหไดอวัยวะ
เล็กๆ นอยๆ มา น้ีเปนเร่ืองของการทําลายโดยตรง คือการทําลาย
ท่ีตัวสัตว
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ทีน้ี ทําลายโดยออม ก็คือ ทําลายปาซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของ
สัตวปา ท่ีเห็นงายๆ ก็คือ ชาวบานบุกรุกปาหาที่ทาํกิน อาจเปนชาว
บานท่ียากจน ตลอดจนกระท่ังถึงคนภูเขา คือชาวเขาพากัน
ทําลายหักรางถางพงเพื่อจะทําไร ปลูกตนไม ปลูกพืช ท้ังปลูกกิน
เอง และท้ังปลูกเปนสินคา เปนการบุกรุกปา ก็ทําใหปาคอยๆ หมด
ไป เปนสาเหตุสําคัญแบบเปนล่ําเปนสันท่ีใหญมาก

นอกจากน้ันก็คือการตัดไม เน่ืองจากมีการคาไมกันมากมาย 
ท้ังไมถูกตองและไมเถ่ือน และการเผาปา แมแตเพียงเพื่อลาสัตว

อีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญก็คือ การพัฒนาบานเมือง การท่ีคนเรา
พัฒนาบานเมือง มีการตัดถนนหนทาง สรางเข่ือน เปนตน ก็เปน
เหตุหน่ึงของการทําลายปา

เวลาตัดถนนทีหน่ึง ก็ตองทําลายปาไปสวนหน่ึง แตไมใช
เฉพาะตัดถนนเทาน้ัน การทําลายปาเพ่ือตัดถนนน้ันเปนเพียงสวน
หน่ึง แตพอถนนเขาไปแลว คราวน้ีละก็กลายเปนวา ถนนน้ันนํามา
ซ่ึงการทําลายปาอยางกวางขวางออกไป ถาตัดปาเฉพาะสวนท่ีทํา
ถนนคงไมเทาไร แตถนนน้ันกลายมาเปนตนเหตุท่ีมีผลในการ
ทําลายปาเพ่ิมขยายออกไปอีกหลายเทา

เมื่อมีการสรางเข่ือนพัฒนาบานเมืองทีหน่ึง ก็เปนปญหา
ใหญมาก ดังท่ีมีการคัดคานกัน เวลาสรางเข่ือนทีหน่ึง ปาก็ตองถูก
นํ้าทวมไปมากมาย แลวบางทีก็มีปญหาอื่นติดตามมา เยอะแยะ
หมด จะใหไดประโยชนดานหน่ึง ก็ไปเสียประโยชนอีกดานหน่ึง 
หรือหลายๆ ดาน อยางนอยก็ทําใหคนแตกแยกกันเปน ๒ ฝาย 
ฝายหน่ึงก็จะสรางเข่ือน อีกฝายหน่ึงก็คัดคาน โดยท่ีท้ังหมดน้ีเปน
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เร่ืองเปนปญหาของมนุษยท้ังสิ้น

ตลอดจนวิธีการเกษตรสมัยใหม ท่ีพูดไปแลวเมื่อก้ี คือการใช
สารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช ซ่ึงเปนเหตุใหสัตวปา เชนนก ตาย
ไป เปนเร่ืองของการทําลายสัตวปา ท้ังทางตรงและทางออม

ถาสัตวเมืองไมพัฒนาจิตใจ

ใครๆ ก็ชวยสัตวปาไมไหว

ถาจะแกปญหา เราจะทําอยางไร เราก็ตองแกตามเหตุ แต
จะทําอยางไร ในขอท่ี ๑ ก็บอกแลววา เราลาสัตวเพ่ือเปนอาหาร 
คนไทยเราถือสืบกันมาวา สัตวปาเปนอาหาร

ตัวอยางหน่ึงก็เชน กระรอก เรามีคําพังเพยหน่ึงบอกวา “ไม
เห็นนํ้าตัดกระบอก ไมเห็นกระรอกโกงหนาไม”

คําพังเพยน้ีแสดงวา เราเคยเห็นกระรอกเปนอาหาร เปนของ
ปกติธรรมดา จนกระท่ังเกิดเปนคําพูดน้ีข้ึนมา เพราะฉะน้ัน เราเขา
ไปในปา เราเห็นกระรอก เราก็จะเอามันกิน ก็คงติดนิสัยมาจนถึง
ทุกวันน้ี เห็นกระรอกแลวก็จะจับจะกิน อยางนอยก็จะยิงเลน

เด๋ียวน้ี ความจําเปนท่ีจะเอากระรอกเปนอาหารไมมี แตเรา
อาจติดนิสัยเกาท่ีเคยลามันเปนอาหาร ก็จะตองแกลงมันละ มีไม
ก็ขวางมัน ถาเปนเด็กอาจมีหนังสติ๊ก ก็ยิงมัน อะไรทํานองน้ี ท้ังๆ 
ท่ีวาก็ไมไดใชประโยชนอะไรมันแลว เพราะเหตุน้ีกระรอกเห็นคน
จะตองหนีทันที
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ตรงขามกับในบางประเทศ อยางในอินเดีย เขาไมทําลาย
สัตวปาท้ังหลาย พวกกระรอกก็ตาม พวกนกท้ังหลายก็ตาม ก็อยู
กันดี เพราะฉะน้ัน สัตวเหลาน้ีจะเชื่อง เวลาเราเดินไปใกล สัตว
เหลาน้ีก็จะเดินเขามาหาอยางสนิทสนมกับคน ดูมันนารัก คนก็ไป
เลนกับมัน

ไมเฉพาะในประเทศอินเดีย เมืองฝร่ังก็เหมือนกัน อยางไป
ประเทศอเมริกา เราไปท่ีมีตนไม มีปา กระรอกจะลงมาจากตนไม 
บางทีก็เขามาหาคน พอเขามาใกลคน มันก็มายืน ๒ ขา เอาขา
หลังต้ังยืนข้ึนมา แลวยกขาหนาข้ึน แลวก็ทําปากจุบจ๊ิบๆ คนก็ชอบ
ไปเลี้ยงอาหารมัน ก็มีความสุขดีท้ังคนและกระรอก แตในเมืองไทย
น้ีไมอยางน้ัน พอกระรอกเห็นคน ก็รีบหนีทันที

ยกเวนบางแหง อยางท่ีสถานพํานักสงฆสายใจธรรมน้ี 
กระรอกเชื่องพอสมควร บางตัวเช่ืองมาก เมื่อมีคนเขาไป บางทีมัน
ก็เขามาเลนดวย

แตบางทีคนไปแกลงมัน พอกระรอกมาใหเลน คนไปแกลง
มัน มันก็เลยแกลงบาง เลนบาง บางทีมันกัดเอา เวลาคนมา มันลง
มาหาเหมือนกัน แตมันแกลงกัด เพราะฉะน้ันก็ไมคอยดีเหมือนกัน 
เราตองระวังวา สัตวพวกน้ีเปนประเภทเลี้ยงลูกดวยนม จึง
อันตรายเหมือนกัน เพราะอาจเกิดมีโรคท่ีมีพิษราย เชน โรคกลัว
นํ้า ตองระวังไวบาง

รวมความวา ถามนุษยเปนมิตรกับมัน เราไมแกลง ไมรังแก
มันๆ ก็จะเปนมิตรกับคนเราดวย มันจะเช่ือง
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คนไทยเรานี้ ไมรูเปนอยางไร ติดนิสัยกันมา แมแตเด็ก ก็
จะชอบรังแกนกและสัตวเล็กๆ พอเห็นสัตว ก็ชอบวิ่งไลจะฆามัน 
จะทํารายมัน เอาไมขวางมัน เอากอนดินขวางมัน เปนตน อันน้ี
อาจติดมาจากคติเกาท่ีวาเมื่อก้ีน้ีวา ไมเห็นนํ้าตัดกระบอก ไมเห็น
กระรอกโกงหนาไม คงจะใชกันมาเปนธรรมเนียม พอเห็นสัตวพวก
น้ี ก็จะตองทําอะไรมันสักอยาง

พูดถึงเร่ืองน้ีเลยขอเลาแทรกนิดหน่ึง หลายปมาแลวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปท่ีวิทยาลัยแหงหน่ึง เขามีปามาก มีตนไม
เยอะแยะไปหมด ตามตนไมก็มีพวกกระรอกมาก

คนท่ีน้ันเลาใหฟงวา กระรอกท่ีน่ันแตกอนก็อยูกันมาดีๆ แต
เวลาน้ีมีภัยแลว มีภัยอะไร ก็คือวา มีคนลาวอพยพมาอยูมาก พอ
มาอยูเยอะ ก็จับกระรอกกินเลย ตอนน้ีกระรอกจึงไมคอยปลอดภัย 
และกระรอกไมคอยเชื่องแลว อยางน้ีก็เกิดปญหา เคยกินกระรอก
ท่ีเมืองน้ี ก็ไปกินท่ีเมืองโนนอีก

อันน้ีเปนขอสังเกตในเรื่องท่ีถือสืบกันมานาน แลวเราจะแก
อยางไร เด๋ียวน้ีเราไมมีความจําเปนท่ีจะกินกระรอกหรือสัตวปา
เหลาน้ี เราเจริญข้ึนมาแลว มีวิธีการหาอาหารอยางอื่นตางออกไป
แลว ฉะน้ัน เราตองแกนิสัย แกความเช่ือถือหรือธรรมเนียมเหลาน้ี

ฝร่ังท่ีเคยชอบลาสัตว เขายังเลิกได ทําไมคนไทยจะเลิกนิสัย
จับสัตวปาเล็กๆ นอยๆ กินเลนไมได

ท่ีจริงปญหาเหลาน้ีมันพันกัน เหตุอยางหน่ึงก็คือ ความยาก
จนขาดแคลน แมเราจะบอกวาสัตวเหลาน้ีนาจะเลิกกินไดแลว แต



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๙

๑๔๙

ถาคนยังยากจน เขาไมมีอาหารอื่นกิน เขาก็ตองจับมันกิน เพราะ
ฉะน้ัน เราจะตองแกปญหาที่ลึกลงไป คือความยากจนขาดแคลน
ไมมีกิน ท่ีทําใหตองไปเอาสัตวปามากิน และเมื่อไมมีท่ีทํากิน ก็ไป
บุกรุกปาทําลายท่ีอยูอาศัยของสัตวปา โดยท้ังสองวิธีน้ีก็คือการท่ี
ความยากจนเปนเหตุใหสัตวปาหมดไป

ไมเฉพาะคนยากจนท่ีมีความจําเปนในการเลี้ยงชีวิตเทาน้ัน 
ในทางตรงกันขาม แมแตคนท่ีรํ่ารวยแลว แตโลภมากๆ ก็เปนเหตุ
หน่ึงดวย คือ เพราะเห็นแกผลประโยชน ก็เอาสัตวปาไปหาผล
ประโยชนดวยการคาออกไปตางประเทศ ลักลอบขายหาเงินมา
เพ่ือความรํ่ารวยของตนเอง หรือตัดไมทําลายปาเพ่ือผลประโยชน
ของตนเองท้ังๆ ท่ีรวยอยูแลว

เพราะฉะน้ัน ไมใชเฉพาะคนจนเทาน้ัน คนรวยก็รายมาก จึง
ยังมีท้ัง ๒ ฝาย ท้ังคนจนและคนรวย ชวยกันทําลายปา

อีกอยางหน่ึงก็คือ ความรูเทาไมถึงการณ คือความไมรูวาการ
ทําลายปามีโทษอยางไร และไมรูวาการท่ีธรรมชาติแวดลอมเสีย
หายแลว ภัยจะมาถึงมนุษยอยางไร ถาเขาตระหนักเห็นภัย ก็อาจ
จะไดระมัดระวังบาง

ความไมรู หรือขาดการศกึษา จึงเปนปญหาสําคัญอีกอยาง
หน่ึง ทางแกก็คือใหการศึกษาแกคน เวลาน้ีเราก็ใหการศึกษากัน
มากข้ึน แตจะตรงจุดหรือไม ก็ยังจะตองพิจารณากันตอไปอีก

อีกอยางหน่ึงก็คือ ความมักงาย นิสัยเสียคือ เอาแตงาย เอา
แตสะดวก พอเห็นสัตวท่ีพอจะเอาได หรือเห็นไมท่ีพอจะฟนจะโคน
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ได จะเอามาทําประโยชนท่ีตนตองการ ก็ไมคํานึงวา ทําไปแลวจะ
เกิดผลเสียอยางไร ขาดความรับผิดชอบ เอาแตตัว หรือเอาแตผล
ประโยชนเฉพาะหนา

อาตมาเคยไปปาทางภาคอีสาน อยางท่ีเข่ือนสิรินธร ท่ีน้ันก็
มีวัด พระท่ีวัดปาน้ัน ถาใชภาษาชาวบานก็วา ตองรบกับชาวบาน 
คือ ตองคอยดูแล คอยบอก คอยไล คอยกัน เพราะวา ในปาท่ีวัด
ชวยดูแลรักษาไวจํานวนสัก ๒,๐๐๐ ไรน้ัน ชาวบานมักเขามาหา
สัตวปาและพืชพรรณ ตลอดจนผลท่ีเกิดจากตนไม เชน รังผึ้ง 
เปนตน

บางทีชาวบานตองการรังผึ้งรังเดียว ก็ตัดไมท้ังตน อยางน้ี
เรียกวาความมักงาย เห็นแกประโยชนเพียงเล็กๆ นอยๆ แตทําลาย
สิ่งท่ีมีคามากไปท้ังหมด หรือท่ียกตัวอยางเมื่อก้ีก็เชนวา ตองการ
ยิงสัตวเล็กๆ สักตัวสองตัว ก็เผาปา ท้ังทําลายปาและสัตวอื่นก็
พลอยตายเพราะถูกไฟเผาไปอีกมากมาย เพ่ือใหเขาไดสัตวแคตัว 
๒ ตัวเทาน้ัน ไมก็หมดไป สัตวปาชนิดอื่นก็หมดไป

อันน้ีเปนอันตรายท่ีรายแรง วัดปา เชน วัดเข่ือน ท่ีอุบลฯ 
ตอนน้ีตองสรางกําแพงสิ้นเงินไปมากมาย เพ่ือกันชาวบานท่ีจะเขา
มาทําลายแบบน้ี

เร่ืองของการชอบแกลงสัตวท่ีวาเมื่อก้ี อาจจะเปนนิสัยท่ีติด
มาจากการท่ีเคยเอาสัตวเหลาน้ันกินเปนอาหาร แลวก็อาจเกิดจาก
คานิยมซ่ึงไมยืนยันท่ีบอกเมื่อก้ี
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น่ันก็คือวา สมัยกอนฝร่ังชอบลาสัตวเห็นเปนกีฬาสนุก แลว
ก็มาลาสัตวในเมืองไทย ผูใหญผูโตในเมืองเราก็เลนกีฬาลาสัตว
ดวย ตอมาชาวบานก็คงมีความนิยมชมชอบอยางเดียวกัน โดย
ตามฝร่ังเห็นเปนเร่ืองโก แตเปนการทําลายสัตวปา เปนเร่ืองของ
นิสัยใจคอท่ีสะสมกันมา จนกลายเปนวัฒนธรรมในทางเสื่อม

นอกจากน้ันก็คือ จิตใจที่ขาดเมตตากรุณา ขอน้ีเปนพ้ืนฐานท่ี
สําคัญท่ีสุด ถามีเมตตากรุณาเพียงอยางเดียว ก็แกปญหาไดหมด 
แตมันเปนเร่ืองใหญมาก เราพูดได แตแกยาก แตก็ตองพูดไววา
เหตุอยางหน่ึงท่ีสําคัญก็คือ การท่ีคนเราขาดความเมตตากรุณา ไม
เห็นแกสุขทุกขของสัตว

เวลาเห็นมันทุกข เราไมมีความเห็นใจ เวลามันอยูดีๆ เราก็
ไมรักมัน ไมเห็นแกความสุขของมัน เรียกวาขาดเมตตากรุณา

อกีอยางหน่ึงซ่ึงสาํคัญท่ีสดุ เปนเร่ืองของ ผลประโยชนขัดกนั
ระหวางสัตวบานกับสัตวปา หรือสัตวเมืองกับสัตวปา

ท่ีวาผลประโยชนขัดกัน ก็อยางท่ีวาเมื่อก้ี เชนเราจะพัฒนา
บานเมือง เราก็ตองทําเข่ือน ทําถนนหนทาง ผลประโยชนของเราก็
ขัดกับผลประโยชนของสัตวปา

เร่ืองน้ีเราจะแกปญหาไดอยางไร ก็เปนขอท่ีเสนอเพื่อ
พิจารณากัน เชนการหาท่ีอยูทดแทนใหแกสัตวปา และเด๋ียวอาจ
ไดมาพูดกัน
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ถาพัฒนาคนใหดี เจาหนาที่พิทักษปาคือหูตาของชาวบาน

ถาคนไมพัฒนา เจาหนาที่พิทักษปาตองหันหนาสูชาวบาน

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีสําคัญคือ ความเส่ือมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การทําลายคติความเช่ือโบราณ สมัยกอน เรามีวิธีรักษาสัตวปา
พรอมท้ังปาดวยอีกอยางหน่ึง คือการเชื่อผีสางเทวดา เทพารักษ
หรือรุกขเทวดา (เทวดาประจําตนไม) โดยเฉพาะตนไมใหญๆ จะ
เรียกวาตนไมเจาปา ซ่ึงมีในภาษาบาลี

คิดวาคติน้ีคนไทยเอามาจากภาษาบาลี คือไมใชเปนความ
เช่ือของพุทธศาสนาโดยตรง แตเปนความเช่ือท่ีมีมาในอินเดียแต
เดิม และทานนํามาเลาไว

ชาดกบางเร่ืองเลาถึงคติความเชื่อของคนโบราณกอน
พุทธกาลวา มีตนไมใหญๆ เรียกวา วนัปปติ = วนบดี ไดแก ตนไม
เจาปา ซ่ึงจะมีรุกขเทวดาท่ีศักด์ิสิทธิ์มาก สิงหรืออาศัยอยู คนไทย
เราก็เช่ือถือสบืมา ถาจะไปตัดตนไมใหญแมเพียงตนเดียว ก็ถือวา
เปนเร่ืองใหญมาก คนจํานวนมากไมกลาตัด ถาจะตัด ก็ตองมีพิธี
บวงสรวงเปนการใหญ

อยางตอนที่ตัดถนนผานดงพญาเย็น ก็มีเร่ืองเลากันสืบมา
วา คนไปทําลายไมเจาปาแลวเกิดอาเพศอาถรรพ มีอันเปนไป คน
โบราณเช่ือในเร่ืองเทวดาผีสางตางๆ อยางน้ี จึงทําใหชาวบานกลัว 
ไมกลาไปตัดไมทําลายปา เพราะกลัวรุกขเทวดาจะมาลงโทษ

ตอมาความเช่ือเกาๆ เหลาน้ีไดถูกทําลาย คนรุนหลังๆ เลิก
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เช่ือถือ เพราะเห็นวาไมจริง ไมเปนวิทยาศาสตร ทีน้ีเราก็จะหันมา
รักษาปากันดวยเหตุผลแบบคนท่ีมีการศึกษา ซ่ึงถือวา ตนไมเปน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคา และเปนสภาพแวดลอมท่ีสําคัญ ควรจะ
ชวยกันบํารุงรักษา ถาคนเราอยูในเหตุผล ตนไมก็อยูได แตมันไม
เปนอยางน้ัน

ปรากฏวา ท้ังๆ ท่ีรูเหตุรูผลวา ถาทําลายตนไม หรือทําลาย
สัตวปาไป จะเกิดภัยอันตราย จะสูญเสียทรัพยากรของธรรมชาติ 
ธรรมชาติแวดลอมจะเสื่อมโทรม แตท้ังๆ ท่ีรูอยางน้ี เราก็เห็นแกผล
ประโยชนมากกวา ความโลภชนะ

โลภะชนะปญญา โลภะชนะเหตุผล ก็เลยเอาปญญาไปรับ
ใชโลภะ เอาความรูท่ีมีอยูมารับใชความโลภ เลยมีความสามารถ
ในการทําลายปาและทําลายสัตวปาไดมากกวาชาวบาน กลาย
เปนวากอปญหาหนักข้ึน

ความเชื่อเกาท่ีชวยรักษาปา ก็หมดไป เหตุผลใหมท่ีจะชวย
รักษาปา ก็ไมเปนผล

ท่ีวาวิธีรักษาปาแบบเกาหมดไป ก็คือความเชื่อและกลัวตอผี
สางเทวดาหมดไป แตสิ่งใหมคือเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร เรา
ก็ไมยอมปฏิบัติ เราก็เลยเสียท้ัง ๒ อยาง อันน้ีก็คือปญหาการ
พัฒนา

ในท่ีสุด ปญหามาอยูที่การพัฒนาคน ท้ังน้ัน เราตองยอมรับวา 
เราพัฒนาคนไมทัน ถาคนไมพัฒนาแลวก็กลายเปนวา ใหคนยังโง 
เช่ืองมงายอยางคนโบราณดีกวา คนโบราณท่ีเช่ือผีสางเทวดา กลัว



คนรักษปา ปารักษคน๑๕๔

๑๕๔

รุกขเทวดาวา ถาไปตัดตนไม เทวดาจะมาหักคอ ยังชวยรักษาปา
ไวได แตคนสมัยปจจุบันน้ี จะอาศัยเหตุผลรักษาปา ก็ใชเหตุผลไป
ไมรอด ความโลภเกงกวาปญญา คนไมพัฒนา เอาปญญาชนะ
ความโลภไมได กลายเปนวาเอาปญญาไปเปนขาของความโลภ

ฉะน้ัน จึงตองใหเลือกดู เมืองไทยของเราน้ี อาจเปนเพราะ
พัฒนาไมพอดี ส่ิงเกาท่ีควรจะรักษาเอาไว ก็ไปทําลายเสีย การ
พัฒนาคนในแบบใหมท่ีจะใหมีปญญารูจักใชเหตุผลมาบังคับควบ
คุมพฤติกรรมของคน ก็ทําไมได เลยกลายเปนเสียท้ัง ๒ ดาน

น่ีจึงกลายเปนปญหาท่ีนาพิจารณา เชนวา ถาชาวบานยังมี
ความเช่ือในเร่ืองน้ีอยู เราควรจะสนับสนุนหรือไมแคไหน แตเวลาน้ี
คงจะแกปญหาน้ีไดยากแลว เพราะความเช่ือเร่ืองรุกขเทวดาแทบ
จะไมเหลือ ชาวบานเองก็ชวยและรวมมือทําลายปาดวย

ตอนน้ี การรักษาปาและสัตวปา ก็เลยมาเนนกันมากในแง
ของการควบคุม เชน ควบคุมการลาสัตว ควบคุมการลักลอบลา
สัตวปา วิธีการควบคุมน้ีเปนวิธีการท่ีคอนไปทางบังคับ การท่ีจะได
ผลจริงน้ัน มันอยูท่ีจิตใจเอาดวย

วิธีการแบบบังคับควบคุม ก็เหมือนกับตองมีการตอสูกัน
ตลอดเวลา ฝายหน่ึงควบคุมคอยรักษา อีกฝายหน่ึงก็จองทําลาย 
ถาใชวิธีสูกันแบบนี้ เห็นจะสําเร็จยาก เพราะฝายท่ีจองจะทําลาย
มีมากกวา คงจะชนะ ฝายรักษาคงจะแพ

เพราะฉะน้ัน จึงไมควรจะเนนกันแตในดานควบคุมวาจะ
ควบคุมไดอยางไร การควบคุมน้ีแกปญหาไมสําเร็จ ตองแกท่ี
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สาเหตุอยางท่ีวาเมื่อก้ี เร่ิมตนตั้งแตปญหาใหญ คือความยากจน 
แรนแคนขาดแคลน

คนท่ียากจนขาดแคลนนั้นก็คือ คนท่ีสูคนดวยกันไมได คนท่ี
เปนสัตวเมืองดวยกันน่ีแหละ ยังมีการแกงแยงกัน มีการแบงแยก
กันเปนคนเมืองกับคนปา คนเจริญกับคนลาหลัง คนเจริญแลวก็
เอาเปรียบคนท่ีลาหลัง คนเมืองก็เอาเปรียบคนบานนอก

เมื่อคนปาหรือคนบานนอกขาดแคลน ไมมีทางสู เขาสูคน
ดวยกันไมได ก็ไปรังแกสัตว และรังแกปา หมายความวา สัตว
เมืองท่ีสูสัตวเมืองดวยกันไมได ก็ไปรังแกสัตวปา

เมื่อความยากจนขาดแคลนเปนเหตุสําคัญอยางหน่ึงท่ีทําให
คนตองไปรุกรานทําลายปา รังแกสัตวปา เราก็ตองหาทางใหเขามี
ทางทํากินอยางอื่น หรือมิฉะน้ันก็ใหเขาชวยรักษาปา ดวยวิธีแก
อยางหน่ึง คือ เมื่อเขาจะอยูกับปา ก็คือเขาจะตองพ่ึงพาอาศัยปา 
เราก็ถือวาเขาจะชวยรักษาปา และใหเขาไดรับผลประโยชนจาก
ปาเปนการตอบแทนดวย

วิธีน้ีจะเปนการสอดคลองกับเหตุผลตามธรรมชาติท่ีวา แต
กอนน้ี คนอยูกับปา ชีวิตก็ข้ึนกับปา เขาจะอยูดีมีความสุข จะมี
ความอดุมสมบูรณหรือไม ก็ตองอาศัยปา เมื่อเขาอาศัยปา ก็ตอง
รักษาปาดวย

อยางไรก็ตาม ก็ตองไมลืมวา ถาคนโงเขลา ไมพัฒนา บางที
เขาก็ทําลายประโยชนหรือท่ีพ่ึงอาศัยของเขาเสียเอง เพราะฉะน้ัน
ไมวาจะอยางไร ก็ตองพัฒนาคนไปดวย



คนรักษปา ปารักษคน๑๕๖

๑๕๖

เวลาน้ี เราจะรักษาปา แตเรามองคนเหมือนวาเปนศัตรูกับ
ปา เราก็เลยกันคนไมใหเขาไปใชปา ทีน้ี เมื่อคนเขาอาศัยปา เขา
ไมไดประโยชนจากปา เขาก็ไมเห็นเหตุผลท่ีจะรักษาปา และเมื่อ
เขายากจน ไมมีทางหากินอยางอื่น เขาก็จะตองหาทางเขาไปลัก
ลอบเอาของในปามากินมาบริโภค

เมื่อเปนอยางน้ี ก็เกิดการทําลายปาท้ัง ๒ ประการ คือ ท้ังไม
รวมมือรักษา และหาทางลักลอบทําลาย

ฉะน้ัน ในเร่ืองปญหาความยากจนขนแคนน้ี จะตอง
พยายามใหมากวา จะแกไขกันอยางไร ไมใหคนจํานวนหนึง่ท่ีสูคน
ดวยกันไมได ตองไปทําลายสัตวปา แลวก็ทําลายปาใหหมดไป

อีกดานหน่ึง พอเราอนุรักษปา เพ่ือประโยชนของสัตวปา ให
สัตวปาอยูได แตการอนุรักษน้ันไปขัดกับการพัฒนาของสัตวเมือง 
ไปทําลายผลประโยชนของสัตวเมืองเขา เมื่อผลประโยชนถูกขัด
ขวาง คนก็ตองหาทางหลบเลี่ยงหรือลักลอบทํา กลายเปนวิธีการ
แบบตอสู ซ่ึงยากจะประสบความสําเร็จ

รวมความวา ปญหาท่ีคางอยูจนกระท่ังเวลาน้ีก็คือ การท่ีจะ
ตองคดิกันใหชัดในเร่ืองของการพัฒนาประเทศ อยางท่ีเรียกกันวา
การพัฒนาแบบย่ังยืน ทําอยางไรจะใหเกิดการพัฒนาแบบย่ังยืน 
ถาพัฒนาแบบแกงแยงผลประโยชนกัน หรือทําใหผลประโยชน
ขัดกันแบบนี้ คงไปไมรอด

การพัฒนาแบบยั่งยืนน้ัน คือการพัฒนาท่ีมีผลประโยชน
รวมกัน ซ่ึงจะตองทําใหไดท้ัง ๒ ฝาย คือ ตองประสานผล
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ประโยชน และตองประสานความรวมมือ แลวก็อยูดวยกันไป
อยางมีความสุขรวมกัน ถาฝายหน่ึงได ฝายหน่ึงเสีย อยางท่ีเปน
อยูเวลานี้ มันก็ตองชิงไหวชิงพริบกันตลอดไป การแกไขปญหาก็
จะไมสําเร็จแน การพัฒนาก็ไมยั่งยืน

เราไดพยายามท่ีจะใหมีการพัฒนาแบบย่ังยืน เรียกวา 
sustainable development แตเวลาน้ีศัพทน้ีชักจะดอยความนิยม
ลงไป ตางกับเมื่อสัก ๒ ปกอน ศัพทน้ีข้ึนมาก ไปไหนก็ไดยิน แต
เด๋ียวน้ีไมคอยไดยิน กลับมีศัพทอื่นข้ึนมาแทน เชน ศัพทวา โลกา-
ภิวัตน และรีเอ็นจิเนียร่ิง

ท้ังๆ ท่ีการพัฒนาแบบยั่งยืนน้ัน ก็ยังไมสําเร็จ แตตอนน้ีคน
แทบไมเอาใจใสแลว ความเปนไปอยางน้ีแสดงวา คนไทยเราต่ืน
เตนและเอาใจใสเรือ่งอะไรตางๆ เพียงช่ัวครู วูบมาวาบไปเทานัน้เอง

เร่ืองการพัฒนาแบบยั่งยืนน้ี ตองคิดกันใหชัด ดังในกรณีท่ี
การพัฒนาเพ่ือประโยชนแกมนุษยไปขัดกับผลประโยชนของสัตว
ปา เปนตน เราทําอยางไรจะประสานประโยชนใหกลมกลืนกันได

แลวทีน้ีเร่ืองน้ีก็จะโยงตอไปอีก ยังมีปญหาการรักษาปาท่ีเรา
ตองตรากฎหมาย ตั้งเจาหนาท่ีและหนวยงานตางๆ ข้ึนมาทํางาน 
เชน มีเจาหนาท่ีพิทักษปา แตถามองดูสภาพการณแลว มันมี
ลักษณะของการท่ีเจาหนาท่ีพิทักษปา ตองสูกับประชาชน หรือสู
กับชาวบาน

ขณะน้ีเจาหนาท่ีพิทักษปา ๑ คน รับผิดชอบเน้ือท่ีปา
ประมาณ ๕๘ ตารางกิโลเมตร ทางบานเมืองจึงมองวาเน้ือท่ีมาก
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เกินไป เจาหนาท่ีรักษาไมไหว จะตองมีเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึน แตจะให
เฉลี่ยเทาไรดี เวลาน้ี ๑ คนตอพื้นท่ี ๕๘ ตารางกิโลเมตร เราใชวิธี
เพ่ิมเจาหนาท่ีจะสําเร็จผลหรือเปลา

หัวใจของการแกปญหาอยูท่ีไหน คิดวาเพ่ิมเจาหนาท่ีเทาไร 
ก็คงไมพอ ถาคนของเรายังเปนอยางน้ี หรือยังมีสภาพอยางน้ี คือ
ยังมีนิสัยจิตใจตลอดจนลักษณะการหาผลประโยชนอยางท่ีวามา 
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจท่ีวายากจนขนแคน ถาเปนอยางน้ี ความ
สัมพันธก็จะออกมาในรูปท่ีวา เจาหนาท่ีพิทักษปาสูกับชาวบาน 
ถาจะใหเจาหนาท่ีพิทักษปาสูกับชาวบาน จะไปสูอยางไรไหว

แทจริงน้ัน ความสําเร็จอยูท่ีตองใหเกิดเปนสภาพอยางใหม
วา ชาวบานตองการรักษาปา แลวเจาหนาท่ีพิทักษปามาเปนตัว
แทนชาวบานในการดูแลปา ถาอยางน้ีจึงจะสําเร็จ

ฉะน้ัน ท่ีแทแลว ตองทาํใหการรักษาปา เปนหัวจิตหัวใจของ
ชาวบาน หรือของประชาชน แตเพราะยังมีคนสวนนอยท่ีทําลายปา 
เราก็เลยตองมีเจาหนาท่ีไวดูแลบาง นอกจากน้ัน เหตุอาจมาจาก
เร่ืองอื่นมากกวาคน จึงทําใหเราตองมีเจาหนาท่ีพิทักษปา เชน ไฟ
ปาอาจไหม เจาหนาท่ีพิทักษปาจะทําหนาท่ีพวกน้ี เทากับวา เจา
หนาท่ีพิทักษปา เปนผูดูแลปาแทนหูแทนตาประชาชน โดยท่ีวา
ฐานอยูท่ีประชาชนชาวบานมีความรักปา

แตเวลาน้ีไมใชอยางน้ัน เร่ืองกลายเปนวา เจาหนาท่ีพิทักษ
ปาน้ีมาสูกับประชาชน แลวจะไปรอดไดอยางไร ฉะน้ัน อันน้ีตอง
แกใหม และเปนหัวใจอยางหน่ึงของการท่ีจะแกปญหาได
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เปนอันวา จะตองแกปญหากันเร่ิมตั้งแตความเขาใจเก่ียว
กับหนาท่ีของเจาหนาท่ีพิทักษปาใหถูกตอง ใหเปนวา เจาหนาที่

พิทักษปา คือ ผูดูแลรักษาปาแทนหูแทนตาประชาชน ไมใชเปนเจา
หนาท่ีท่ีมาสูกับประชาชน หรือสูกับชาวบาน เวลาน้ี เจาหนาท่ีอยู
ในลักษณะท่ีสูกับชาวบาน อันน้ีเปนเร่ืองสําคัญมากท่ีจะแกปญหา

ไปๆ มาๆ การท่ีจะรักษาท้ังปา และสัตวปาไวใหไดน้ัน 
ประมวลปญหาแลวอยูท่ีไหน ก็อยูท่ีตัวคนน่ันเอง คืออยูท่ีกิเลสของ
คน เชน ความโลภ และการขาดเมตตากรุณา เมื่อก้ีจึงบอกวาในท่ี
สุดปญหาอยูท่ีการพัฒนาคน วาทําอยางไรเราจะพัฒนาคนได
สําเร็จ

เปนอันวา ตอนน้ีก็พูดวนไปเวียนมาในเรื่องการแกปญหา
การทําลายปาและสัตวปา โดยเนนสิ่งท่ีจะตองทํา ๒ อยาง คือ

๑. การพยายามประสานประโยชนของทุกฝาย รวมท้ังการ
แกปญหาความยากจนดวยวิธีประสานผลประโยชนน้ี 
และการสรางระบบพ่ึงพาอาศัยกันระหวางความอยู
รอดของคน กับความอยูรอดของปาและสัตวปา ใหเดน
ชัดข้ึนมา

๒. การพัฒนาคน ใหลดความโลภความเห็นแกตัว และ
ความโหดเห้ียม โดยปลูกฝงเมตตากรุณากันแตเด็กๆ 
รวมท้ังใหมีปญญามองเห็นคุณคาของปา และรักปา
ดวยใจท่ีมีปญญาหนุนนํา
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เมื่อคนฝกตนใหมีเมตตา

สัตวปาก็ปลอดภัย ใจคนก็เปนสุข

ถาเราพัฒนาคนไมสําเร็จ แมวาคนน้ันจะเปนสัตวเมืองก็จริง 
ตัวอยูในเมืองแตหัวใจเปนสัตวปา และจะเปนสัตวปาท่ีรายกวา
สัตวปาชนิดไหนๆ ท้ังหมด

ดังจะเห็นไดงายๆวา กวางไมหมดปาเพราะเสือกัด แตกวาง
อาจจะหมดปาเพราะคนลา

คนน่ีแหละท่ีไดทําใหท้ังสัตวปาและตนไมสูญพันธุไปแลว
มากมาย สัตวปาฆากันไดก็ทีละตัว และโดยมากก็เพราะจะตอง
กินอาหาร แตคนอาจฆาสัตวปาไดทีละมากมาย ท้ังฆากิน ฆาเอา
ไปขายหาผลประโยชน และแมแตฆาเลนสนุกมือ หรือฆาอวดกัน

สัตวปาอยางอื่นทําลายโลกไมได แตมนุษย ท่ีเปนสัตวปาก็
ได สัตวเมืองก็ไดน้ี อาจจะทําโลกใหพินาศได

ธรรมชาติของมนุษยเปนอยางไร ความประเสริฐของมนุษย
อยูท่ีไหน ทางพุทธศาสนาบอกวา ความประเสริฐของมนุษยอยูท่ี
เปนสัตวท่ีฝกได

สัตวท้ังหลายอื่นน้ันสูมนุษยไมได เพราะฝกไมได โดยเฉพาะ
มันฝกตัวเองไมได มันเกิดมาอยางไร มีสัญชาตญาณอยางไร มันก็
อยูไปตามสัญชาตญาณน้ัน จนตายก็อยูอยางน้ัน แตมนุษยน้ีไม
อยางน้ัน มนุษยพัฒนาได ฝกได ความประเสริฐของมนุษยอยูท่ี
การฝก จนกระท่ังคนไทยเราเรียกมนุษยวาเปนสัตวประเสริฐ
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เราพูดถูกหลัก แตขาดเงื่อนไขไป ตองพูดใหเต็ม ทานใหหลัก
วา มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลว ไมประเสริฐ 
ตัดเหลือแคมนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐ อยูเฉยๆ จะไปประเสริฐได
อยางไร

ท่ีจริงน้ัน มนุษยแยเต็มที มนุษยท่ีรายกวาสัตวอื่นก็มี
เยอะแยะ ฉะน้ันเราจะตองมาทบทวนและตรวจสอบกันใหม เวลา
น้ีคติความเชื่อตางๆ มันกรอนไป คําท่ีวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ
น้ัน เปนคําพูดท่ีไมเต็ม ไมสมบูรณ มันตกไป พรองไป ตองพูดวา 
มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก

อันน้ีแหละท่ีสําคัญ คือคําวา “ดวยการฝก” คําน้ีแหละจะทํา
ใหเราเห็นความประเสริฐของมนุษย เพราะวามนุษยน้ัน เมื่อฝกข้ึน
มาจึงมีความรู มีความดีงาม มีสติปญญา มีความสามารถ ทํา
อะไรไดอยางท่ีไมมีสัตวอื่นชนิดไหนทําไดเลย

ตอนแรก เมื่ออยูดวยสัญชาตญาณ มนุษยสูสัตวชนิดอื่นไม
ไดเลย มนุษยน้ัน โดยสัญชาตญาณ เปนสัตวท่ีออนแอท่ีสุด สูสัตว
อะไรไมไดสักอยาง จะอยูดวยสัญชาตญาณ ก็อยูไมรอด ตองมี
การเรียนรู ตองมีพอแมหรือมีผูใหญถายทอดใหความรู ฝกหัด อบ
รม มีการสืบตอทางวัฒนธรรม

มนุษยมีการศึกษาเลาเรียนถายทอดวิชา เราฝกฝนตนเอง 
ใหมีสติปญญาสามารถ จนกระท่ังไมมีสัตวชนิดใดสูได ท้ังในแง
ของความดีงาม ความสามารถ สติปญญา และความรู ทานสอน
วา มนุษยน้ี ฝกใหดีจนกระท่ังเปนพุทธะก็ได น่ีแหละ ที่เรานับถือ
พระพุทธเจาก็เพราะวา เปนสัญลักษณการฝกตนของมนุษย
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เปนอันวา มนุษยน้ีพัฒนาไดจนกระท่ังสุดยอดเปนพุทธะ เรา
จึงถือวา การฝกมนุษยน้ีเปนหนาท่ีสําคัญ เปนกิจการใหญ เปน
วัฒนธรรม เปนอารยธรรม การท่ีมนุษยจะมีวัฒนธรรม และอารย
ธรรม ก็อยูท่ีการฝกฝนหรือการศึกษานี้ ฉะน้ัน มนุษยจึงตองฝกฝน

ทีน้ี ถาไมฝก มนุษยจะเปนอยางไร ถาไมฝก มนุษยก็เปน
สัตวท่ีเลวรายท่ีสุด และความเลวรายของมนุษย ก็จะทําใหสัตว
เมืองน้ีรายกวาสัตวปา จนกระท่ังอาจจะทําใหสัตวปาหมดไป และ
สัตวเมืองเองก็จะหมดไปดวย แตมนุษยน้ีเปนสัตวท่ีฝกตนเองได

อีกอยางหน่ึงท่ีควรจะแทรกเขามา คือวา เมื่อมนุษยฝกตัว
เองไดดีแลว นอกจากฝกตัวเองแลว มนุษยยังไปฝกใหสัตวอื่นได
ดวย อยางชางน้ี มันฝกตัวเองไมเปน แตคนฝกมัน เอามาลากซุงก็
ได เลนละครสัตวก็ได ลิงก็ฝกตัวเองไมเปน คนตองเอามันมาฝก 
ใหเลนละครลิงก็ได เอามาข้ึนตนมะพราวก็ได

สัตวหลายชนิดพอฝกไดบาง แตตองอาศัยมนุษยฝกให 
มนุษยเปนผูฝกตัวเองได จึงเปนสัตวประเภทเดียวท่ีวาประเสริฐ

ทีน้ี สัตวปาท้ังหลายน้ันมันรายก็จริง แตมันก็ฆากันไดทีละ
ตัวๆ เทาน้ัน และฆาแลวก็แลวกันไป

แตคนน้ีฆากันทีละมากๆ บางทีคนเดียว ฆาคนไดเปนแสน
เปนลาน ถาลูกระเบิดมาตกตูมเดียวเทาน้ัน เชน ระเบิดไฮโดรเจน 
หรือนิวเคลียรบอมบ ระเบิดข้ึนมา ก็อาจทําลายโลกได

ย่ิงกวาน้ัน ยังมีการขูอาฆาตกันอีก ฆากันคร้ังน้ีไมพอ ยังฆา
กันไปจนถึงข้ันลูกหลาน อยางเผาน้ีกับเผาโนน หรืออยางบางชาติ 
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บางสังคม อาฆาตกันมา ฆากันไมรูจักเลิก เด๋ียวน้ีก็ยังมีอยู ซ่ึงเปน
สภาพท่ีไมมีในหมูสัตวท้ังหลายอื่น สัตวท้ังหลายอื่นเหลาน้ันไมมี
การขูอาฆาตจองเวรกันขนาดน้ี

จากท่ีพูดมาน้ี เปนท่ีนาสงสัยวา มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐ
หรือไมประเสริฐกันแน ขอใหพิจารณาใหดี ความประเสริฐของ
มนุษยอยูท่ีไหน พระพุทธศาสนาไดยํ้าเตือนวา มนุษยเปนสัตวท่ี
ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลว อาจจะเลวทรามมาก แตถาฝก
แลว จะประเสริฐสูงสุด

ในการอยูรวมกันเปนสังคมน้ัน ก็ ฝกคน โดยเร่ิมใหมีศีล
โดยเฉพาะศีล ๕ ในศีล ๕ น้ัน ขอแรกคืออะไร คือการเวนจาก
ปาณาติบาต คือเวนจากการฆากันทํารายรางกายชีวิตกัน ในทาง
พระพุทธศาสนา ทานยอมรับความจริงวา คนเราจะใหเวนทีเดียว
หมดไมได ทําไดแคน้ีก็ดีแลว

ในศีลขอ ๑ น้ัน เวนฆามนุษยกอน พอเวนฆามนุษยไดแลว 
ตอไปก็เวนฆาสัตวท่ีมีคุณความดี สัตวอะไรที่มีคุณความดีเปน
ประโยชนตอมนุษย เรากอ็ยาไปฆามัน

ทานสอนวา การฆาสัตวท่ีมีคุณมาก มีประโยชนมาก เปน
บาปมาก ถาฆาสัตวท่ีมีโทษมาก มีคุณประโยชนนอย ก็บาปนอย 
อยางน้ีเปนตน

เพราะฉะน้ัน ชาวพุทธมีหลักในการปฏิบัติตอสัตวท้ังหลาย 
อยางชางน้ี เรามีความใกลชิดกับมัน ไดอาศัยมันทําประโยชนมา
มาก เราก็ไมควรไปรังแกมัน หรืออยางกระรอก เวลาน้ีเราไมจําเปน
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ตองเอาเปนอาหารแลว เราก็ควรแสดงเมตตากรุณาไดเต็มท่ี และ
มันก็จะเปนเคร่ืองประดับในธรรมชาติท่ีสวยงามดวย

น้ีก็เปนเร่ืองของการปฏิบัติ อยางนอยในข้ันตน คือ ถือศีล ๕ 
ขอท่ีหน่ึงวา เราจะไมรังแกสัตว เราไมไปทํารายมัน ไดแคศีล ๕ 
ขอท่ี ๑ น้ี ก็ชวยรักษาสัตวปาไดมากมาย

แตนอกจากศีล ๕ แลว เรายังตองพัฒนาคนตอไปอีก การ
พัฒนาคนในทางพุทธศาสนาในแงท่ีเก่ียวกับสัตวปาน้ีมีหลายข้ัน 
เร่ิมดวยการมีความรูสึกท่ีดีงามตอสัตวและปา ความรูสึกท่ีดีงาม
สวนหน่ึงก็คือ การมองธรรมชาติในดานดีงาม และงดงาม

ในพระพุทธศาสนามีวรรณคดีตางๆ ท่ีใหคนมองธรรมชาติ
แวดลอม ในแงความสวยงาม

อยางในมหาเวสสันดรชาดก เชน กัณฑจุลพน และมหาพน 
ซ่ึงแตกอนน้ี เอามาเทศนมหาชาติกันทุกป พอเทศนมหาชาติ ก็มี
การพรรณนาความงามของปา และสัตวท่ีอยูในปา ในดานรูปบาง
เสียงบาง ทําใหเกิดความซาบซ้ึงใจในความงามของธรรมชาติ ทํา
ใหเรารักสัตวและมีความสุข

เวลาเราเห็นธรรมชาติแวดลอมสวยงาม เราก็มีความสุข เรา
ไดความสุขจากธรรมชาติแวดลอม รวมท้ังจากสัตว เชน นกท่ีมีสี
สันสวยงามตางๆ สงเสียงรองแปลกๆ กันไป ในปาในเขา เมื่อเห็น
นกบิน ไดยินเสียงนกรอง เราก็มีความสุข พอเรามีความสุข เราก็
รักมัน ทําใหเราชวยกันรักษาปาและสัตวปาไวได

วรรณคดีพุทธศาสนา เชนเร่ือง มหาชาติเวสสันดรชาดก ได
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ปลูกฝงจิตใจ ใหคนไทยมีความรักในปาดงพงไพรและสัตวปา
นอยใหญ แตเวลาน้ี เร่ืองของวรรณคดีเหลาน้ีกําลังเลือนลางจาง
ไป เราจะทําอะไรทดแทนข้ึนมาไดในเร่ืองความรูสึกตอสัตวปาใน
แงของความเมตตากรุณา การช่ืนชมความงาม ความรักสัตว การ
อยูอยางเปนมิตร คิดท่ีจะชวยเหลือ อยางนอยไมรังแกกัน

คนไทยเรามีวรรณคดีในพุทธศาสนาเก่ียวกับเมตตากรุณา
ตอสัตวน้ีมากมาย อยางชาดกเร่ืองหนึ่งในทศชาติ (มหาชาติก็อยู
ในทศชาติน้ันเอง แตมหาชาติ หมายถึงเฉพาะเวสสันดรชาดก) ใน
ชุดทศชาติ คือ ๑๐ ชาติน้ัน มีชาดกหน่ึงท่ีเปนเร่ืองแสดงถึงความมี
เมตตากรุณาตอสัตวปาโดยตรง คือ ชาดกเร่ืองอะไร

ขอถามเปนความรูรอบตัว ใครทายไดบาง ชาดกน้ันคือ 
สุวรรณสามชาดก โยมเกาๆ หลายทานคงเคยไดยิน

สุวรรณสามชาดก เปนเร่ืองท่ีแสดงเมตตาบารมี พระ
โพธิสัตวเกิดอยูในปา และอยูกับสัตวปาอยางเปนมิตร ไปไหนก็ไป
ดวยกัน สัตวปา เชนกวาง เห็นสุวรรณสามแลว ไมมีความหวาด
กลัวเลย มีแตเขามาหา มาแวดลอม

เวลาสุวรรณสามไปเอานํ้า ก็มีพวกกวางมาเดินไปดวย เอา
หมอนํ้าวางบนหลังกวาง แลวก็พากันไปท่ีสระนํ้า ตักนํ้ามาแลว
กวางก็ชวยแบกหมอนํ้ามาท่ีอาศรม อะไรอยางน้ี น้ีเปนชีวิตท่ีอยู
อยางเปนกันเอง ชวยเหลือกัน เปนมิตร มีความสุขดวยนํ้าใจไมตรี

ความมีเมตตากรุณาอยางน้ี ปลูกฝงได เด็กของเรา เกิดมา
แลว ก็ควรอยูกับสัตวอยางเปนมิตรกัน เชนกระรอก ถาเราดีกับ
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มัน ก็มีความสุขดวยกันท้ังสองฝาย ตอไปเราก็ไมอยากรังแกมัน 
เราจะรักมันเหมือนกับเพ่ือน น้ีก็เปนคติอยางหน่ึงในวิถีชีวิตของเรา
ในแงการปลูกฝงเมตตากรุณา แตเวลาน้ีเรากําลังขาดไป

การศึกษาตองมาชวยเอาชาดกพวกน้ีกลับคืนเขาสูวิถีชีวิต
ของคนไทย หรือเอาเขามาชวยการศึกษาของเรา เปนการชวยกัน
สรางสรรค

สัตวเมืองอยูรวมโลกกับสัตวปา

ควรศึกษาคติธรรม และมีนํ้าใจไมตรี

นอกจากน้ัน ชาดกเปนเร่ืองเกี่ยวกับสัตวเปนสวนมาก ชาดก
มีตั้ง ๕๕๐ เร่ือง นับถวนๆ จริงๆ แลวมี ๕๔๗ เร่ือง ชาดกท้ังหมด น้ี
มีสัตวเปนพระเอกเสียเกินคร่ึง สัตวเปนพระเอก เพราะฉะน้ันสัตว
ตองมีความดี

เร่ืองในชาดกเลาถึงความดีของสัตวตางๆ พอเด็กไดคุนเคย
กับการทําความดีของสัตว ก็รักสัตว ช่ืนชมตอสัตว ไดท้ังคติในการ
ทําความดี และความรูสึกท่ีดีงามตอสัตวไปดวยพรอมๆ กัน

แตเวลาน้ีเหมือนวาเราไมไดสนับสนุน ทําอยางไรเราจะให
เด็กคุนกับเร่ืองของสัตวเหลาน้ี

ในชาดกหลายเร่ือง มีสัตวเปนวีรชน ท่ีจริงตองเปนวีรสัตว 
ซ่ึงจํานวนมากมายเปนพระโพธิสัตว ในหลายเร่ือง พระโพธิสัตว
เกิดเปนกวาง พระโพธิสตัวเกิดเปนราชสีห พระโพธิสัตวเกิดเปนลิง 
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หรือวานร สัตวตางๆ ท่ีเปนตัวสําคัญๆ มีความเสียสละ มีคุณธรรม
ความดี เปนตัวอยาง ซ่ึงถาเด็กไดอานไดฟง ก็จะทําใหเด็กมีความรู
สึกท่ีดีงาม

จะขอเลาชาดกเร่ืองหนึ่ง ท่ีวาฝร่ังนิยมการลาสัตวน้ัน ไมใช
เฉพาะฝร่ัง ทางตะวันออกก็นิยม มีมาแตโบราณแลว ในอินเดียก็
นิยมลาสัตว สมัยกอนพุทธกาลก็มีคนท่ีมีอํานาจ อยูทามกลางแวด
ลอมของบริวารและทรัพยสมบัติ ชอบออกปาลาสัตวเปนเร่ืองสนุก
กันเปนประจํา โดยเฉพาะพระราชาก็ชอบลาสัตว

อยางในชาดกท่ีกําลังพูดถึงน้ีวา พระราชาองคหน่ึงชอบลา
กวาง ลาเสือคงจะยากกวา ลากวางงายดี ไดแลวก็ทําอาหารอรอย
ไปเลย พอถึงวันหยุดก็ทรงสําราญพระราชหฤทัย เสด็จออกไปลา
กวางเปนประจํา ทําใหกวางท้ังหลายท่ีอยูในปาน้ันมีความเดือด
รอนมาก

ตอมากวางฝูงน้ันก็เลยมาทําความตกลงกันวา ตอไปน้ีเรา
มาจัดเวรกัน พอถึงวาระเปนลําดับของกวางตัวไหน ก็เสนอกวาง
ตัวน้ันไปใหพระราชา จะไดไมตองใหพระองคลําบาก ไมตองเหน็ด
เหน่ือย แลวกวางเองก็จะไดอยูกันเปนสุขดวย เพราะวา เมื่อพระ
ราชาเสด็จออกลาน้ัน กวางท้ังหลายอยูไมเปนสุขเลย ตองว่ิงหนี
หวาดเสียวสะดุงตกอกตกใจและบาดเจ็บกันอยูเร่ือย เมื่อจัดเวร
แลว กวางท้ังหลายก็ไมตองตื่นตกใจว่ิงหนีกันจาละหว่ัน พอจะอยู
กันเปนสุขได ใหทยอยลําบากทีละตัวเดียวๆ

ตกลงกวางก็จัดเวรกัน สงเขาโรงครัวของพระราชาประจําวัน 
พระราชาก็เสวยเน้ือกวางน้ัน
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ธรรมดาสัตวท้ังหลายมีจาฝูงเปนหัวหนา ปรากฏวากวางใน
ปาน้ันมี ๒ หัวหนา เปน ๒ ฝูงใหญ ฝายหน่ึงเปนฝายผูราย ฝาย
หน่ึงเปนฝายพระเอก

วันหน่ึงลําดับเวรมาถึงกวางแมลูกออนตัวหน่ึง จะตองเสนอ
ตัวไปใหพระราชาลา แลวก็ไปเปนอาหารในโรงครัวของพระองค

ทีน้ีฝายเน้ือโพธิสัตวซ่ึงเปนหัวหนาฝูงหน่ึง ก็เสียสละตัวเอง
ไปเสนอตัวแทน ขอใหเอาตัวเองไปฆากอน เพ่ือจะไดเวนชีวิตของ
แมกวางไว เพราะวาแมกวางน้ันยังลูกออน จะไดมีเวลาเลี้ยงลูกให
โตกอน

น้ีแสดงถึงคุณธรรมของกวาง ซ่ึงเปนคติแกมนุษยดวย ถือ
เปนตัวอยางในการเสียสละ กวางตัวน้ีมีช่ือวา นิโครธะ แปลวา ตน
ไทร หมายความวา กวางตัวน้ีช่ือไทร

เมื่อกวางตัวน้ีสละตัวเองเขาลําดับ ก็เลยไดไปเจอกับพระ
ราชา แลวก็มีบทสนทนากัน สนทนากันไปสนทนากันมา เลยกลาย
เปนวา กวางตัวน้ีสั่งสอนธรรมแกพระราชา ในเรื่องการไมเบียด
เบียนกัน การมีเมตตากรุณา จนพระราชาพระทัยออน

พระราชาทรงสํานึกในคุณธรรม ท้ังความมีเมตตากรุณาและ
ความเสียสละ ก็เลยกลับพระทัยใหอภัยแกฝูงกวางท้ังหมด ปาน้ัน
ก็เลยเปนท่ีใหอภัยแกกวาง งดลางดกินเน้ือกวางท้ังหมด

ชาดกเร่ืองน้ี เขาบอกวาเปนตํานานของปาในพุทธประวัติ 
ทานท่ีไปอินเดีย ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตองเจอปาน้ีดวย 
คือ อิสิปตนมฤคทายวัน ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ใน
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วันอาสาฬหบูชา ซ่ึงจะมาถึงในวันท่ี ๑๑ อีกไมก่ีวันขางหนาน้ีแลว 
พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรท่ีปาน้ี
แลวก็เปนเหตุใหเบญจวัคคียไดบรรลุธรรม

ตอมา รูปกวางหมอบก็ไดกลายเปนสัญลักษณของปาอิสิ-
ปตนมฤคทายวัน และการทรงแสดงปฐมเทศนา ดังจะเห็นวา พระ
พุทธรูปปางปฐมเทศนาที่เปนของเกาแกในอินเดีย มีรูปกวาง
หมอบอยูท่ีฐานหรือท่ีเบ้ืองลาง

ถอยหลังไปในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงยังไมนิยมสราง
พระพุทธรูป เหตุการณในพุทธประวัติตอนทรงแสดงปฐมเทศนา ก็
แสดงดวยสัญลักษณ คือรูปกวางหมอบน้ี

เร่ืองน้ีเปนตัวอยาง แสดงความสัมพันธระหวางคนกับปา
และสัตวปา จากรายกลายเปนดี ปาท่ีลาสัตวก็กลายเปนท่ีพระราช
ทานเหย่ือใหแกฝูงเน้ือ เปนท่ีพระราชทานอภัยแกฝูงกวาง ทําใหฝูง
สัตวในปาน้ันไมมีภัยอันตราย อยูกันเปนสุข เร่ืองน้ีก็เปนตํานาน
เลามา ซ่ึงแสดงถึงคุณความดีของสัตว เลาไวเปนตัวอยางเทาน้ัน 
เพราะชาดกอยางน้ีมีเยอะแยะ

อีกเร่ืองหนึ่ง ขอเอามาเลาไวดวย หวังวาคงไมเสียเวลามาก
นัก คือเร่ืองมหาวานรชาดก พระโพธิสัตวเกิดเปนหัวหนาฝูงลิง

มีเร่ืองเลาวา ท่ีริมฝงแมนํ้าใหญสายหน่ึง ซ่ึงกวางพอสมควร 
มีตนมะมวงพันธุดีมีผลอรอยมากตนหน่ึง พระราชาทรงโปรด พอ
ถึงฤดู ท่ีเรียกวาหนามะมวง ก็จะเสด็จพรอมดวยหมูขาราชบริพาร
ไปลาสัตว แลวก็ไปเสวยผลมะมวงอรอยท่ีน่ัน
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ตอมาปหน่ึง จําเพาะวา พระราชากําลังจะเสด็จพรอมดวย
หมูขาราชบริพารไปท่ีตนมะมวงน้ี ก็ปรากฏวา พอเสด็จไปถึง ไดมี
พวกลิงไปถึงกอน ลิงฝูงหน่ึงมีพญาวานรเปนผูนํา พากันไปกินผล
มะมวงบนตนไมน้ัน พระราชาก็เลยพิโรธมาก เปนเหตุใหพระองค
คิดจะกําจัดฝูงลิงเสีย

พระราชาทรงใหทหารท้ังหลายลอมตนไมไว ไมใหมีทางท่ีลิง
จะลงหนีไปได ลิงฝูงนีก้เ็ดอืดรอนมาก จะทาํอยางไร คงตองตายกัน
หมด เพราะหนีไมได ไมมีทางไป ทหารเยอะแยะลอมไวหมด

หัวหนาลิงน้ัน สติปญญาไว ก็คิดได และมีกําลังแข็งแรงกวา
วานรตัวอื่น ก็มองไปท่ีริมแมนํ้าฝงโนน ท่ีอยูตรงขาม เห็นมีตนไม
ใหญ และมีเถาวัลยยาว

พญาวานรน้ันก็คิดวา กําลังแรงของเราพอไหว เราจะตอง
กระโจนขามฝงแมนํ้าน้ี พอไปถึงฝงโนนแลว ก็ไปเกาะเอาเถาวัลย
สายท่ียาวท่ีสดุ แลวก็โยนตัวกลับมา เอาปลายเถาวัลยผูกเขาท่ีก่ิง
ไมตนน้ี เถาวัลยเสนน้ันก็จะเปนเหมือนสะพานใหฝูงลิงพากันขาม
ไปสูตนไมฝงโนนไดอยางปลอดภัย น้ีคือปญญาของพญาวานร ซ่ึง
เปนพระโพธิสัตว

คิดอยางน้ันแลว พญาวานรก็กระโจนสุดแรงขามไปท่ีตนไม
ฝงตรงขาม เหว่ียงตัวไปจับเอาเถาวัลยบนตนไมน้ันได แลวก็โยน
ตัวอีกคร้ังกลับมาท่ีตนไมบนฝงน้ี ท่ีทหารของพระราชาลอมอยู จับ
เขาท่ีก่ิงใหญของตนมะมวง

แตเคราะหราย ปรากฏวา เถาวัลยเสนน้ัน ไมยาวพอท่ีจะเอา
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มาผูกกับก่ิงตนมะมวง ขาดไปนิดเดียว พอดีกับมือพญาวานรจับ
ถึง จะทําอยางไร ตัวพญาวานรเองก็จะตองจับก่ิงมะมวงไวอยาง
น้ัน คือตองเอาตัวและมือของพญาวานรเปนเหมือนสวนหน่ึงของ
เถาวัลยดวย แทนเถาวัลยสวนท่ีจะผูก

เหตุการณจวนแจ พญาวานรก็เลยเอามือจับก่ิงตนมะมวงก่ิง
ใหญน้ีไว แลวก็ใหลิงท้ังหลายไตว่ิงขาม อาศัยตัวของพญาวานร
และเถาวัลยขามไปฝงโนนโดยปลอดภัย

มีเร่ืองแทรกเปนเกร็ดนิดหนอยวา ลิงตัวหน่ึงท่ีเปนระดับรอง
ใกลๆ จะเปนหัวหนา แข็งแรงมาก ไมพอใจพญาวานรมานานแลว
ผูกใจเจ็บไว แตทําอะไรไมได คราวน้ีไดโอกาสก็กระโดดไปเปนตัว
สุดทาย กอนไปก็กระทืบตัวพญาวานร ซ่ึงออนแรงจะหมดกําลังอยู
แลวจนบอบชํ้าไปหมด แลวจึงขามไปฝงโนน พญาวานรน้ีแทบขาด
ใจเลย

ลิงซ่ึงเปนศัตรูตัวท่ีกระทืบทําใหพญาวานรบอบชํ้าตัวน้ีคือ
ใคร รูไหม ก็คือพระเทวทัต อันน้ีเปนเร่ืองแทรกเขามา

ฝายพญาลิงน้ี พอลูกนองขามไปฝงโนนปลอดภัยแลว ตัว
เองก็หมดแรง ไมสามารถหนีไปได ก็เลยถูกจับ พอถูกจับ พระราชา
ก็ทรงซักถาม สมัยกอนถือวาสัตวพูดภาษาคนได ก็จึงมีบทเจรจา
ข้ึนมา

พระราชาตรัสถามวา ทานมีกําลังแข็งแรงกวาใคร สามารถ
หนีได ทําไมทานไมหนีเสียกอนพวกลิงท้ังหลาย

พญาวานรก็ตอบวา ธรรมดาของหัวหนา จะตองคิดถึง
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ประโยชนสุขของผูท่ีอยูใตความคุมครองกอน ถาหากจะทําใหเขา
มีความสุขหรือปลอดภัยได แมดวยชีวิตของตน ก็จะตองทํา น้ีคือ
วิสัยของผูเปนหัวหนาหมูชน

น้ีเปนคติของหัวหนา น้ีแหละ ชาดกทานสอนคติธรรมดวย
วิธีดังน้ี

เพราะฉะน้ัน ใครเปนหัวหนาหมูชน ก็จะตองมีความรับผิด
ชอบ ตองเห็นแกความสุขของหมูชนท่ีตนคุมครอง และสละไดแม
กระท่ังชีวิตของตน จึงสมควรเปนหัวหนาท่ีแทจริง

น้ีเปนคติของพระโพธิสัตวท่ีมาในเรื่องชาดก เอามาเลาใหฟง 
ใหเห็นคุณความดีของสัตวปา เด็กควรจะไดยินไดฟงเร่ืองทํานองน้ี 
ชาดกอยางน้ีมีมาก เมื่อเด็กไดยินแลว ก็จะสรางทัศนคติท่ีดีและ
ความรูสึกท่ีเปนมิตรตอสัตวปา พรอมท้ังไดคติธรรมไปดวย ได
ประโยชนมากมาย ไดเลาใหฟงสองสามเร่ืองแลว

ในสมัยพุทธกาลเอง ก็มีเร่ืองพระพุทธเจากับสัตวปา สัตวปา
อะไรท่ีใกลชิดกับพระพุทธเจาท่ีสุด ขอถามเปนความรูรอบตัว ใน
สมัยหน่ึงพระพุทธเจาไปประทับอยูในปา แลวมีสัตว ๒ ตัว มาคอย
บํารุงรับใช สัตวน้ันคืออะไร คือ ๑ ชาง ๒ ลิง โยมตอบไดแลว น้ัน
คือท่ีปาเลไลยกใชไหม

ท่ีจริง ปาเลไลยกน้ี เปนคําเลือนมาจากภาษาบาลี คือคําวา
“ปาริเลยยกะ” เราเจอคําวา “ปา” ของบาลี นึกวาเปน ปา  “ริ” ก็
เปน เร หรือ เล ไป แลว “เลยยกะ” ก็เปนไลยก ก็เลยกลายเปนช่ือ
วัดวาปาเรไลยก หรือปาเลไลยก ท่ีอยูในถ่ินตางๆ
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ปาริไลยก ท่ีจริงเปนช่ือตําบล และท่ีตําบลน้ันมีปาช่ือรักขิต-
วัน พระพุทธเจาเสด็จไปประทับในปารักขิตวัน ท่ีตําบลปาริไลยกะ
น้ัน

เมื่อพระพุทธเจาประทับอยูในปาน้ัน มีสัตว ๒ ตัว คือชาง
และลิงมาคอยอุปฐาก เปนเร่ืองท่ีมีมา อันแสดงถึงความดีงาม
ของสัตว และความใกลชิดกันดวยเมตตากรุณา

เร่ืองน้ี ทําใหชาวพุทธมีความรูสึกวา แมแตองคพระพุทธเจา
ก็ทรงใกลชิดกับสัตวท้ังหลายเปนอยางมาก เมื่อคนไทยเราไดยิน
เร่ืองอยางน้ีอยูเร่ือย เราก็จะไดปลูกฝงความรูสึกท่ีดีงาม และความ
สัมพันธอยางมิตรกับสัตวปาไว

คนไทยมีคติธรรมและสัญลักษณที่คุนใจ

พาสัตวปาเขามาใหรูสึกใกลชิดและชื่นชมเปนมิตร

นอกจากน้ันยังมีอีกอยางหน่ึงคือ คติการพ่ึงพาอาศัยกันใน

ระบบนิเวศ คนไทยเราถือคติน้ีมานานแลว

ปจจุบันน้ีเขาบอกวา เราจะตองมองวาสิ่งท้ังหลายในระบบ
นิเวศ อาศัยซ่ึงกันและกัน ความจริงเราถืออยางน้ีมานานแลว เรามี
คติเชนวา “นํ้าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงปา” “เสือพีเพราะปาปก ปารกเพราะ
เสือยัง ดินเย็นเพราะหญาบัง และหญายังเพราะดินดี” อะไร
ทํานองน้ี
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คติท่ีแสดงการพึ่งพาอาศัยกันมีอยูในคัมภีรเชนชาดก ซ่ึงไม
เฉพาะมนุษยกับสัตวเทาน้ันท่ีตองอาศัยกัน แมแตเทวดาก็ยังตอง
พ่ึงสัตวปา เทวดาตองพ่ึงเสือและสิงห เพราะฉะน้ัน เราพูดไดวา 
นํ้าพ่ึงเรือ เสือพึ่งปา เทวดาตองพ่ึงเสือ

เทวดาพ่ึงเสืออยางไร ขอเลาเร่ืองอีกชาดกหน่ึงไวใหเห็นถึง
การท่ีวาเทวดาก็ยังตองพ่ึงสัตวปา ทานเลาวา

ท่ีปาแหงหน่ึง มีสัตวปาท้ังเสือและสิงห เปนธรรมดาวาในปา
ใหญเสือสิงหก็ชอบกินสัตวอื่นๆ พอกินแลวก็เหลือเศษช้ินสวน
อวัยวะตางๆ ของสัตวน้ันไว ซากศพของสัตวน้ันก็เนาเหม็น ทําให
ปามีกลิ่นไมนาชอบใจ

กลาวฝายรุกขเทวดา ๒ ตน ตนหน่ึงเปนรุกขเทวดาพาล อีก
ตนหน่ึงเปนรุกขเทวดาดี ฝายรุกขเทวดาพาลก็บนข้ึนมาวา เจา
พวกเสือพวกสิงหน้ีมันยุง มันทําใหปาเหม็นไมนาอยู เพราะฉะน้ัน
เราจะตองแกลงไลมันไปเสีย เทวดาพาลตนน้ีก็ออกอุบายวา เราจะ
แกลงเนรมิตเปนรูปท่ีนาสะพรึงกลัวใหเจาเสือกับสิงหมันตกใจแลว
หนีไปเสีย เราจะไดอยูสบาย

ฝายรุกขเทวดาบัณฑิตก็บอกวา ทานจะทําอยางน้ันไมได ท่ี
เราไดอาศัยตนไมอยู และตนไมเหลาน้ีอยูไดเพราะอะไร ก็เพราะมี
เสือมีสิงห จึงทําใหคนไมกลาเขามาลึก คนเขามาก็แคชายปาขอบ
ปาเทาน้ัน และไดไปเฉพาะไมเล็กๆ นอยๆ ไมกลาเขามาลึก เพราะ
กลัวพวกสิงหเสือ ถาเราไลเสือสิงหไปแลว พวกมนุษยทัง้หลายไมมี
อะไรตองหวาดกลัวก็จะรุกเขามาทําลายปา เด๋ียวเราก็จะไมมีท่ีอยู
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ฝายรุกขเทวดาพาลน้ันไมยอมเช่ือฟง ก็ไดเนรมิตรูปท่ีนา
สะพรึงกลัว ไลเอาเจาพวกสิงหและเสือเตลิดไป

ฝายผูคนท้ังหลายท่ีมาหาผลไมพืชพันธุจากปาน้ัน ตอนแรก
ก็อยูแคชายปา ตอมา เมื่อไมเห็นวาจะมีภัยอันตรายอะไร ก็คอยๆ 
บุกลึกเขามาๆ ตัดไมลึกเขามา จนกระท่ังในท่ีสุดก็ตัดไมท่ีรุกข
เทวดาอาศัยอยู รุกขเทวดาพาลจึงไดเห็นคุณคาของเสือและสิงห 
แตก็สายไปเสียแลว แกไขอะไรไมได

เปนอันวา แมแตเทวดาก็ตองอาศัยสัตวปาเหมือนกัน อยา
วาแตมนุษยเลย ทานสอนคติอยางน้ีมานานแลว เร่ือง นํ้าพ่ึงเรือ 
เสือพ่ึงปา รุกขเทวดาพ่ึงเสือ หรือ พฤกษาพ่ึงเสือ อะไรพวกน้ี 
เร่ืองของสัตวปาน้ันมีอีกมากมาย

ในทางธรรม เรานําสัตวมาใชเปนสัญลักษณเปรียบเทียบใน
ทางท่ีดีงาม ดังท่ีพระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบพระองคเปนเหมือน
ราชสีห ซ่ึงเปนสัตวท่ีถือวาเปนเจาปา

พระพุทธเจาทรงประกาศพระศาสนา สั่งสอนสัจธรรม
เหมือนดังราชสีห ท่ีบันลือ “สีหนาท” ออกไปแลว สัตวปาท้ังหลาย
ก็เงียบหมด เหมือนกับพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม ประกาศสัจจะ
เปนความจริงท่ีไมมีใครเถียงได ทุกคนยอมรับ แมแตพระพุทธเจา
จะบรรทมก็เรียกวา “สีหไสยาสน” คือนอนอยางราชสีห

ราชสีหหรือสิงห ถือกันวา เปนสัตวเจาปา คนจึงใชราชสีห
หรือสิงหน้ัน เปนสัญลักษณของอํานาจ ความย่ิงใหญ หรือความ
องอาจแกลวกลามั่นคงและมั่นใจ พระเจาอโศกมหาราชโปรดให
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เขียนศิลาจารึกประกาศธรรมไวมากมาย ท่ัวพระราชอาณาจักร 
โดยเฉพาะ ณ สถานท่ีสําคัญในพระพุทธศาสนา มักทรง
ประดิษฐานหลักศิลาจารึกไวเปนหลักฐาน

หลักศิลาจารึกท่ีรูจักกันมาก คือท่ีสารนาถ อันไดแกปาอิสิ-
ปตนมฤคทายวัน ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธรรมจักกัป-
ปวัตตนสูตร

ยอดเสาหลักศิลาจารึกท่ีสารนาถน้ี เปนรูปสิงห ๔ ตัว หัน
หลังเขาหากัน และหันหนาออกไปสูทิศท้ัง ๔ ตัวละทิศ และบนหัว
สิงหท้ัง ๔ น้ัน ก็มีวงพระธรรมจักร ซ่ึงหัวสิงหทูนไวเปนสวนยอดสุด 
เปนสัญลักษณแหงการท่ีพระพุทธเจาทรงบันลือสีหนาทประกาศ
ธรรมใหแพรกระจายออกไปในทิศท้ังสี่ และอาจจะแปลความ
หมายแฝงไวอีกช้ันหน่ึงดวยก็ไดวา พระเจาอโศกมหาราชทรงใช
พระราชอํานาจเปนเคร่ืองรองรับเชิดชูธรรม หรืออาณาจักรรองรับ
เชิดชูธรรมจักร

ปจจุบัน วงธรรมจักรบนหัวสิงห ไดไปประดิษฐานเปนสวน
ใจกลางของธงชาติอินเดีย และหัวสิงหยอดเสาศิลาจารึกน้ี ก็ได
แยกไปเปนตราแผนดินของประเทศอินเดีย

อีกอยางหน่ึง มีคําเปรียบพระพุทธเจาเหมือนโคอุสภะ ซ่ึง
เปนโคท่ีสงาองอาจ หรือบางคร้ังเปรียบพระพุทธเจาเหมือนชางศึก
อยางพระพุทธพจนในธรรมบทวา “อหํ นาโคว สงฺคาเม ฯเปฯ”
แปลวา เราเปนเหมือนชางศึกในสงคราม ฯลฯ

พุทธพจนน้ีก็สืบเน่ืองมาจากการท่ีมีคนเปนปฏิปกษตอพระ
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พุทธเจา ทําการขัดขวางการประกาศพระศาสนา หรือแสดงความ
ไมยอมรับดวยอาการตางๆ

ยกตัวอยางเร่ืองหน่ึงวา สมัยหน่ึงพระพุทธเจาเสด็จไปใน
เมืองๆ หน่ึง มีคนรับจางมายืนดาทุกสี่แยก พระพุทธเจากับพระ
สาวกไปสี่แยกไหน ก็ถูกดาตรงน้ัน

พระอานนทกราบทูลวา เราไปกันเถอะ ไปเมืองโนนดีกวา 
เมืองโนนมีคนเปนมิตรเยอะ เมืองน้ีไมดีและไมนาอยู พระพุทธเจา
ตรัสวา ถาทานไปแลว ไปเจอคนดาอีก จะทําอยางไร พระอานนท
วาเราก็ไปเมืองอื่นตอไป พระพุทธเจาก็ตรัสถามอีกวา ถาไปแลว
ไปเจอคนดาอีก จะทําอยางไร พระอานนทวา ก็ไปตอไปอีก

พระพุทธเจาตรัสวา ทําอยางน้ันไมถูก ไมใชวิธีแกปญหา 
“เหตุเกิดท่ีไหน ตองระงับท่ีน่ัน”

ตอมา พระพุทธเจาทรงใชวิธีการท่ีทําใหการดาสงบลงภาย
ใน ๗ วัน เมื่อเหตุการณสงบเรียบรอยแลว พระองคจึงเสด็จจากไป 
น้ีเปนวิธีของพระพุทธเจา ตามหลักการวาเหตุเกิดท่ีไหนตองระงับ
ท่ีน่ัน พระพุทธเจาไมหนีปญหา

ขอความท่ีพระองคตรัสตอนหน่ึงวา “อหํ นาโคว สงฺคาเม”
เราน้ีเหมือนชางเขาสูสงคราม เมื่อเขาสูสงคราม ตองเจอหอก ดาบ 
และแมแตลูกศร ลูกธนูท่ีเขายิงมา เราจะไปกลัวอะไร เราตองสู
เหมือนชางใหญเขาสูสงครามแลว ไมมีความหวาดกลัว เพราะ
ฉะน้ัน ชาวพุทธน้ีเปนนักสูปญหา ตองใชปญญาแกปญหา เหตุ
เกิดท่ีไหน ตองใหระงับท่ีน่ัน น้ีเปนคติอยางหน่ึง
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คําสอนของพระพุทธเจาน้ัน เอาเร่ืองสัตวมาเปนอุปมามาก
มาย อุปมาหน่ึงท่ีทราบกันมากคือ การเปรียบความไมประมาทวา
เหมือนรอยเทาชาง

พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมท่ีสําคัญหลักหน่ึงคือ ความไม
ประมาท ซ่ึงชาวพุทธควรจดจํา เปนขอปฏิบัติท่ีสําคัญมาก โดย
เฉพาะเวลาน้ี คนไทยชาวพุทธน้ี ถาไมระวังตัวจะเปนคนประมาท 
เชน เปนคนออนแอ ไมสูสิ่งยาก และชอบผัดผอน เปนคนท่ีเห็นแก
ความสนุกสนานร่ืนเริง มัวเมา

ใครมีลักษณะผัดผอนเวลา ใครมีลักษณะชอบเพลิดเพลิน
หลงระเริงในความสุข ใครมีลักษณะไมรีบปองกันภัยอันตราย ใคร
มีลักษณะไมชอบสํารวจตรวจตราสิ่งท่ีเกิดข้ึนและความเปนไป ใคร
มัวปลอยปละละเลยไมเรงแกไขปญหา และไมเรงทําการท่ีควรทํา 
เรียกวาเปน คนประมาท

พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมสําคัญไวคือ ความไมประมาท 
โดยอุปมาเสมือนวา รอยเทาสัตวบกชนิดใดก็ตาม ยอมไมมีอยาง
ไหนใหญกวารอยเทาชาง รอยเทาทุกชนิดลงไดในรอยเทาชาง ฉัน
ใด ธรรมท้ังปวงก็ลงไดในความไมประมาท ฉันน้ัน พุทธพจนน้ีพระ
พุทธเจาตรัสไว เพ่ือแสดงความสําคัญของความไมประมาท

ความไมประมาทเปรียบเหมือนรอยเทาชางอยางไร ถาเรามี
ความไมประมาทแลว ธรรมทุกขอท่ีไดเรียนรู ไมวาจะเรียนมาก
เรียนนอย เรียน ๑๐ ขอ หรือเรียน ๕ ขอ ก็ไดรับการปฏิบัติหมด

แตถาเรามีความประมาทเสียอยางเดียว เรียนธรรมท้ังตูก็ไม
ไดปฏิบัติสักขอเดียว เพราะเมื่อประมาทก็ผัดผอน นอนใจ ปลอย
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เร่ือยเปอย ละเลย ไมเอาใจใส เพราะฉะน้ัน ประมาทเสียอยาง
เดียว เรียนคัมภีรมาเทาไรก็ไมมีประโยชน เพราะไมไดรับการ
ปฏิบัติ เหมือนกับวา ธรรมทุกขอนอนหลับอยูในตูคัมภีรท้ังหมด

แตถาเราไมประมาทแลว เราเรียนธรรมเพียง ๔ ขอ เราก็
ปฏิบัติหมดทุกขอ เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสวา ความไม
ประมาทน้ีเปนประดุจรอยเทาชาง ซ่ึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง

ชาวพุทธจะตองเห็นความสําคัญของความไมประมาท และ
ความไมประมาทอยางหน่ึงก็คือ การท่ีจะเอาใจใสและเอาจริงเอา
จังในการรักษาธรรมชาติแวดลอม

เวลาน้ี ทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทยกําลังรอยหรอมาก 
ธรรมชาติแวดลอมก็มีสภาพเสื่อมโทรม มลภาวะก็สูง เวลานี้ คน
ไทยเราตกอยูในความประมาทหรือเปลา ถาประมาท ไมชาเราจะ
ประสบความลําบาก ทรัพยากรธรรมชาติจะหมดไป

ขอใหมองดูประเทศขางเคียง เชน พมา ลาว เขมร ธรรมชาติ
ในประเทศของเขายังอยูในสภาพดีกวาเรา ปาและสัตวปายังมีอยู
มากมาย

ในกรุงเทพเวลาน้ี อากาศรอนขนาดไหน มลภาวะในกรุงเทพ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลกน้ี เราแทบจะเปนอันดับหน่ึง น้ีเปน
อันตรายท่ีมาถึงตัว สภาพอยางน้ี ถาเราปลอย ก็คือเราประมาท 
ไมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา

เพราะฉะน้ัน จะตองเอาธรรมคือความไมประมาทน้ีมาใช 
อยามัวผัดผอน อยามัวเห็นแกความสะดวกสบายสวนตัว อยามัว
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เพลิดเพลินมัวเมา จงรีบพิจารณา อะไรเปนภัยอันตราย ตองรีบแก
ไขปองกัน

นิสัยไมประมาท เปนนิสัยของชาวพุทธ คนประมาทจะเปน
ชาวพุทธไดอยางไร เวลาน้ีเราตองหยิบธรรมขอน้ีมาใชกัน

ในคติไทยเรา ไมเฉพาะในพุทธศาสนา เราเอาสัตวตางๆ ใน
ปามาใช ท้ังใชงานจริง และใชเปนสัญลักษณ ใชเปนตราเปน
เคร่ืองหมายสําคัญกันมาก เราใชชางมาในสงคราม บางทีเราก็เอา
สัตวในนิยายหรือสัตวในปาหิมพานตมาเปนตราแผนดินบาง เอา
มาเปนเคร่ืองหมายราชการสวนโนนสวนน้ีบาง

ยกตัวอยางงายๆ ตราแผนดินไทยก็คือ สัตวปาชนิดหน่ึงใน
ปาหิมพานต ไดแก ครุฑ ชางสามเศียร หรือชางเอราวัณ ก็เคยเปน
เคร่ืองหมายตราแผนดิน

ธงชาติไทยสมัยหน่ึงก็คือ ธงตราชาง เราเอาชางเผือกมาเปน
เคร่ืองหมายในธงของเรา โดยเร่ิมตนเปนธงเรือกอนในสมัย ร.๒ 
เรือหลวงใชธงชางเผือก แลวตอมาถึง ร. ๔ ก็ไดเปนธงประจําชาติ 
เพียงแตเอารูปจักรออกไป

นอกจากน้ี เราก็ยังมีชางเปนเคร่ืองหมายในเครื่องราช
อิสริยาภรณตางๆ แมแตในยุคปจจุบัน ชางก็เขามามีสวนสําคัญ
มากในดานตราหรือสัญลักษณตางๆ ใชกันมากมาย เปนตรา
จังหวัดบาง เปนตราองคกรตางๆ บาง เชน สยามสมาคม เปนตน 
แมแตกรมศิลปากรก็ใชตราชาง แตไมใชชางแท ตรากรมศิลปากร
น้ี หัวเปนชาง แตตัวเปนเทวดา คือพระคเณศวร หรือพิฆเนศ
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พระคเณศวร เปนเทพบุตร ทําไมมีเศียรคือหัวเปนชาง ก็มี
เร่ืองเลาเปนตํานานวา พระคเณศวรน้ีเปนโอรส คือลูกของพระ
อิศวรหรือพระศิวะ กับเจาแมอุมา ปนข้ึนมาจากข้ีไคล อยูมาวัน
หน่ึงเจาแมอุมาจะสรงนํ้า ก็อยากจะสนานพระวรกายใหสบายใจ 
ไมใหมีใครมากวน เลยใหเทพบุตรพิฆเนศเฝาตนทางไว บอกวา 
อยาใหใครผานเขามาได จนกวาแมจะอาบนํ้าเสร็จ

ระหวางน้ัน ก็พอดีพระศิวะหรือพระอิศวรเกิดจะเสด็จมา 
พระคเณศวรเทพบุตรก็เขาขวางไว เปนการทําหนาท่ีโดยซ่ือสัตย 
เคราะหรายพระศิวะคือพระอิศวรจําพระโอรสไมได ทรงพระพิโรธ
วามาขวางทางพระองค ก็เลยประหารใหเศียรขาดหายเสียเด๋ียว
น้ันเลย

เจาแมอมุาสนานพระวรกายเสร็จก็ออกมา พอทราบวาพระ
โอรสสิ้นพระชนมเสียแลว ก็ทรงตอวาพระอิศวรวาทําไมถึงไดฆา
ลูกตัวเอง พระอิศวรไมรูจะทําอยางไร จะตองเอาใจพระอุมาดวย 
และเพ่ือจะชวยชีวิตลูกของพระองคเองดวย

ตอนน้ีเร่ืองราวท่ีมีมาในตํานานตางๆ อาจไมตรงกัน ตํานาน
หน่ึงวา พระองคก็ตั้งกําหนดข้ึนมาวา จะเอาหัวของสัตวท่ีนอนหัน
หัวไปทางทิศตะวันตก หมายความวา ตอนน้ัน ถาใครนอนหันหัว
ไปทางทิศตะวันตก ก็จะถูกตัดเอาหัวมาใสใหพระคเณศวร

พอดีวันน้ัน ชางตัวหน่ึงนอนหันหัวมาทางทิศตะวันตก พระ
อิศวรก็เลยตัดเอาหัวชางน้ันเสียบตอใหพระพิฆเนศ พระพิฆเนศก็
จึงมีหัวเปนชางตลอดมา ทําใหพระพิฆเนศมีชีวิตเปนเทพบุตรตอ
มาได และเปนตราของกรมศิลปากรสืบมา
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ตกลงวา เร่ืองราวตางๆ เก่ียวกับสัตวปาน้ี มีท้ังสัตวปาแทๆ 
และสัตวปาท่ีอยูในเทพนิยายตางๆ แตสัตวปาท่ีสําคัญย่ิง ก็คือ
สัตวมนุษย ซ่ึงไดพัฒนามาเปนสัตวเมือง

ความจริง สัตวมนุษยน้ัน เดิมก็เปนสัตวปาน่ันแหละ แต
เวลานี้แยกตัวออกมาเปนสัตวเมือง

สัตวเมือง คือสัตวมนุษยน้ียุงมาก เพราะวา ในหมูมนุษยเอง
ก็แบงแยกกัน มีการแบงแยกคนดวยกัน เปนคนเมือง กับคนปา

แลวสัตวท่ีอยูในปา มนุษยก็ทํายุงอีก มนุษยท่ีเปนสัตวเมือง
เอาสัตวปามาเล้ียงไวในบานกับสัตวเมือง เลยวุนวายสับสนหมด มีทัง้
คนเองที่เปนสัตวเมือง ที่อยูปาบางเมืองบาง มีสัตวปาที่เปนสัตว
เดรัจฉานอยูในปา แตบางสวนก็มาอยูกับสัตวมนุษยท่ีอยูในเมือง

ไมวาจะลา หรือจะอนุรักษสัตวปา ก็เพ่ือคนทั้งน้ัน

การอนุรักษย่ังยืนไมได ถาสัตวเมืองไรนํ้าจิตไมจริงใจ

เวลาน้ีเราเห็นความสําคัญของสัตวปา แตก็มีขอสังเกตท่ีนา
สนใจ คือ  เ วลา น้ีการอ นุ รักษ สั ต ว ป ามี เ ห ตุผลสําคัญว า  
ทรัพยากรธรรมชาติของเรารอยหรอลงไปแลว ธรรมชาติแวดลอม
เสื่อมโทรม เราจะตองอนุรักษปาและสัตวปา แตการอนุรักษน้ันเขา
ทําดวยเหตุผลซ่ึงบางทีไมเปนไปดวยจิตใจท่ีมีเมตตากรุณา คือไม
ไดมนํ้ีาใจดีงามหรือความจริงใจตอสัตวเลย

มนุษยอาจจะอนุรักษสัตวปาดวยความเห็นแกตัว เวลาน้ี



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘๓

๑๘๓

ลองดูใหดี การที่มนุษยอนุรักษสัตวปาน้ัน ไมไดอนุรักษเพราะ
เห็นแกสัตวปา คือไมไดมีนํ้าใจตอสัตวปา มิใชเพราะมีเมตตา
กรุณาตอสัตวเหลาน้ัน

การท่ีมนุษยอนุรักษสัตวปา ก็เพ่ือเห็นแกประโยชนของตน 
คือ ไมไดรักสัตว แตรักผลประโยชนของตนเอง หรือมุงหาและ
รักษาผลประโยชนของตนเอง เราไมไดเห็นแกสุขทุกขของมันท่ีจะมี
ชีวิตตามธรรมชาติเลย แตเรามีการอนุรักษสัตวปา

แบบท่ี ๑ คือ อนุรักษแบบพอคา หมายความวา เราอนุรักษ
สัตวปาดวยการทําใหมันแพรพันธุมากๆ เพ่ือเราจะไดมีสินคาท่ีจะ
เอาไปขายหาผลประโยชน เรามองสัตวปาเหมือนสิ่งไมมีชีวิตจิตใจ 
เปนเหมือนวัตถุ และเปนวัตถุทางการคา คือมองสัตวปาเปนสินคา
น่ันเอง เพราะฉะน้ัน เราจึงเพาะเลี้ยงสัตวปาเพ่ือทําเปนอาหารบาง 
เพ่ือคาขายบาง คือหาผลประโยชน น้ีเปนการอนุรักษแบบพอคา

แบบท่ี ๒ คือ อนุรักษแบบนักวิทยาศาสตร เชน ทดลองผสม
พันธุ ดวยความอยากรู วาถาผสมอยางน้ี จะเกิดเปนอยางไรข้ึนมา 
โดยไมเคยมีใจรักสัตวน้ันเลย ทําเพ่ือสนองความอยากของตนเอง
เทาน้ัน ไมมีนํ้าใจท่ีคิดวาสัตวน้ันจะมีความสุขหรือความทุกขอยาง
ไร แตถาเปนนักวิทยาศาสตรท่ีมีนํ้าใจ ก็จะมีเจตนาตางออกไป

แบบท่ี ๓ คือ อนุรักษแบบเคร่ืองเลน มองสัตวเปนเคร่ืองเลน 
หรือเคร่ืองประดับ คนท่ีเรียกกันวามีอํานาจวาสนาบารมี เอาสัตว
ปามาเลี้ยงไวประดับบานแสดงความย่ิงใหญ แมกระท่ังเอาอวัยวะ
ของมัน เชน หนังเสือเปนตน มาประดับ เอามาปูบาน แสดงวาเรา
น้ีรํ่ารวย มีฐานะโกเก สัตวก็กลายเปนเพียงเฟอรนิเจอรชนิดหน่ึง
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น่ีคือ มนุษยเราท่ีอนุรักษสัตวปากันน้ี ก็เปนเพียงผลพลอย
ไดจากการหาผลประโยชนของมนุษยเทาน้ันเอง มนุษยไมไดทํา
ดวยเห็นแกสัตว เพราะฉะน้ัน การอนุรักษแบบน้ีคงไมใชวิธีที่ถูกตอง

ในการอนุรักษน้ัน อยางนอยเราตองมีนํ้าใจตอมัน เราจะแก
ปญหาน้ีอยางไร

จุดหมายท่ีแทจริงของการอนุรักษสัตวปา จะตองใหเปนไป
ดวยใจท่ีมีเมตตากรุณา คืออนุรักษสัตว เพ่ือเห็นแกสุขทุกขของมัน

ถาจะใหดีคือ ใหมันมีชีวิตท่ีพึงประสงคตามธรรมชาติของ
มัน การท่ีจะทําไดสําเร็จก็คือ ตองพัฒนาคน

การพัฒนาคน คือ พัฒนาจิตใจใหมีเมตตากรุณา แลวการ
อนุรักษน้ันก็จะไมแหงแลง ถาไมมีนํ้าใจเมตตากรุณา การอนุรักษ
น้ันก็แหงแลง เพราะเราไมจริงใจตอมัน เราไมเห็นแกสัตวปา แต
เห็นแกตัวของเราเอง

ฉะน้ัน เราจะตองพัฒนาคน โดยใหการศึกษาท่ีดีอยางท่ีบอก
เมื่อก้ีแลว

๑. ใหรูจักมีความซาบซึ้งในคุณงามความดีและความสวย
งามตามธรรมชาติ

๒. ใหมีเมตตาไมตรี ปรารถนาประโยชนสุขแกมัน มีความ
สงสารเมื่อเห็นมันมีความทุกข

๓. ใหมองเห็นมันเปนสมาชิกหรือเปนสวนรวมท่ีอยูในระบบ
นิเวศเดียวกัน ซ่ึงตองพ่ึงพาอาศัยกัน แมกระท่ังใหมี
ความกตัญูตอสัตว
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มีชาดกอีกเร่ืองหน่ึง วาจะไมเลาแลวก็มีอีกเร่ืองหนึ่งท่ีจะ
ตองเลา คือ มีชายคนหน่ึงไปในปา แลวก็หลงหาทางออกไมได 
เวลาผานไปหลายวัน อดอยากขาดอาหารจะตาย พญาลิงตัวหน่ึง
เปนโพธิสัตวมาเห็นเขา ก็พยายามชวยเหลือโดยมานําทางมนุษย
คนน้ีออกจากปา

แตพอใกลจะออกจากปาได นายคนน้ีเห็นวาตัวเองจะพนปา
ปลอดภัยแน ก็มานึกวา เราก็หิวมานานแลว ควรจะเอาลิงตัวน้ีเปน
อาหารของเราเสียเลย เพราะวา เด๋ียวเราก็จะพนปาไปแลวและจะ
ไมตองอาศัยมันอีก

เมื่อคนคิดอยางน้ีแลว พอถึงเวลาท่ีพักผอนกันระหวางกําลัง
เดินทาง พอลิงเผลอ คนก็เอาหินทุบหัวลิง เพ่ือเตรียมจะกินมัน แต
ลิงซ่ึงเจ็บแตยังไมตาย ก็ตื่นข้ึนมา แลวมีบทสนทนาท่ีลิงสอนคุณ
ธรรมตางๆ แกคน เจาลิงน้ีรองไห และพูดจาตางๆ ทําใหมนุษยได
เกิดสํานึกในคุณธรรมข้ึนมา

น้ีก็เปนเร่ืองท่ีแสดงวา บางทีคนเราน้ีมีคุณความดีสูลิงก็ไม
ได หมายความวามีคุณธรรมนอยกวาลิง เพราะฉะน้ันจึงเปนอยาง
ท่ีบอกแลววา ถาไมพัฒนาคนแลว คนเราน้ีแหละจะเปนสัตวปาท่ี
รายกาจท่ีสุด

จึงตองพัฒนาคนใหจิตใจมีคุณธรรม และใหมีความรูคิด 
การอนุรักษปา จะตองอนุรักษดวยใจจริง ดวยการพัฒนาคนใหมี
เมตตากรุณา การอนุรักษปาและสัตวปาจึงจะสําเร็จ โลกจึงจะรม
เย็นเปนสุขได ถาไมทําอยางน้ี ก็ยากท่ีจะเปนผลสําเร็จ โลกจะไมมี
ทางพบสันติสุขเปนอันขาด
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เวลาน้ีคนก็กําลังจะทํากับคน อยางท่ีคนทํากับสัตวปา

เมื่อก้ีไดบอกวา คนเราทํากับสัตวปา
๑. แบบพอคา คือ ขาย
๒. แบบนักวิทยาศาสตร คือทดลอง
๓. แบบเปนเคร่ืองเลน หรือเคร่ืองประดับ

เวลาน้ี มนุษยก็กําลังทํากับมนุษย หรือคนกําลังทํากับคน

๑. คนขายคน เวลาน้ีคนขายคนกันมากทีเดียว สัตวอื่นท่ีเรา
เรียกวาสัตวปาน้ัน มีไหมท่ีมันขายกัน แตมนุษยน้ีขาย
มนุษยดวยกันเอง เอาไปทําอะไรตางๆ มากมาย

๒. คนเอาคนเปนสัตวทดลอง เพ่ือสนองความอยากรูแบบ
วิทยาศาสตรโดยไรมโนธรรม

๓. คนเอาคนเปนเคร่ืองประดับ

ไปๆ มาๆ จึงบอกวา สัตวปาท่ีรายท่ีสุด คือ สัตวปาท่ีเรียก
วามนุษย ไมมีสัตวปาชนิดไหนจะรายเทา ถาไมพัฒนาเสียอยาง
เดียว สัตวปาชนิดน้ีจะทําลายโลก

สัตวปาชนิดอื่นมีไหมท่ีจะทําลายโลก ไมมีทางเลย แตสัตว
ปาท่ีเรียกวามนุษย เปนสัตวปาท่ีจะทําลายโลกไดอยางแนนอน จะ
ทําลายทันทีทันใดดวยอาวุธนิวเคลียรก็ได ทําลายระยะยาวดวย
การทําลายสภาพแวดลอมของธรรมชาติท้ังโลกก็ได เพราะฉะน้ัน
จึงตองรีบพัฒนาคนกอนท่ีจะสายเกินไป

เม่ือเราพัฒนาคนไดสําเร็จ คนก็จะมีความดีงาม แลวก็
ประพฤติดีตอคน และประพฤติดีตอสัตวปาท้ังหลายดวย แลว
ตอนนี้แหละมนุษยจะกลายเปนสัตวท่ีมีอารยธรรมที่แทจริง
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คนพัฒนาจากสัตวปาเปนสัตวเมือง โลกย่ิงเสี่ยงภัย

ตองใหสัตวเมืองพัฒนาเปนอารยชน จึงมีสันติสุขได

เวลาเราใชภาษาอังกฤษ ในคําวา มนุษยเปนสัตวท่ีมีอารย
ธรรมน้ัน คําวา “มีอารยธรรม” เราใชกันวา civilized ซ่ึงมีบางทาน
หาคําไทยมาใชเลียนเสียงวา ศรีวิไล

ท่ีจริง ศัพทภาษาอังกฤษวา civilized น้ีมาจากรากศัพท
เดียวกับคําวา city ท่ีแปลวาเมือง ฉะน้ัน ท่ีวา civilized ก็คือ 
กลายจากสัตวปามาเปนสัตวเมืองน่ันเอง

จึงตองรูเขาใจวา ศัพทฝร่ังวา civilized ท่ีแปลวามีอารย-
ธรรมน้ัน ท่ีจริงแปลวา “กลายเปนสัตวเมือง” คือ คนน้ันไดกลาย
จากสัตวปา เปนสัตวเมือง

แตความเปนสัตวเมืองน้ัน ไมเปนหลักประกันวาจะเปนสัตว
ท่ีดี จึงเปนท่ีนาสังเกตวา สมัยกอนในตอนแรกๆ เมื่อศัพทวา 
civilization เขามา ไมไดแปลวา “อารยธรรม”

เราเคยแปลวาอะไรทราบไหม คําวา civilization น้ันเขามา
เมืองไทยสมัยแรกเราแปลวา “นาครธรรม” ซ่ึงตรงความหมายท่ีแท 
เพราะนาครธรรม แปลวาธรรมของคนเมือง (นาคร แปลวาชาว
เมือง) แสดงวาทานผูคิดคําแปลน้ันไดดูจากรากศัพทภาษาอังกฤษ

ในเมื่อ civilized แปลวา ทําใหกลายจากสัตวปาหรือคนปา
มาเปนคนเมืองหรือเปนสัตวเมือง คําวา “อารยธรรม” จึงสูงกวา 
civilization ท่ีเปน “นาครธรรม”
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เพราะฉะ น้ัน  จะตองพัฒนาคนให เจ ริญ ข้ึนมาจาก  
civilization คือ จากความเปนสัตวเมือง ท่ีมีนาครธรรม มาเปน
มนุษยประเสริฐ ผูมีอารยธรรม อีกทีหน่ึง

อารยธรรมน้ัน แปลวาธรรมของสัตวท่ีประเสริฐ “อารยะ” 
แปลวา ประเสริฐ เปนศัพทสันสกฤต ภาษาบาลีวา “อริย” เชนใน
คําวา อริยบุคคล มีพระโสดาบัน เปนตน

อริยะ/อารยะ แปลวา ไกลจากกิเลส เมื่อไกลจากกิเลสจึงจะ
เปนอารยชน

เวลาน้ี คนมีนาครธรรม ซ่ึงยังไมเปนหลักประกันวา จะมี
อารยธรรม ตองขยับอีกข้ันหน่ึง โดยพัฒนามนุษยใหเปนอารยชนที่
มีอารยธรรม เมื่อทําใหคนมีอารยธรรมไดแลว  เมื่อน้ันก็จะประสบ
ความสําเร็จ ทําใหมนุษยอยูรมเย็นเปนสุข สังคมมีสันติอยางแท
จริง

อาตมภาพไดพูดมาเปนเวลายาวนาน เกินเวลามานานแลว
เตรียมจะยุติการพูด พอดีไปเห็นในหนังสือเลมหน่ึง ไหนๆ จะจบ
แลว เลยเอามาแทรก

เมื่อก้ีน้ีเลาเผลอขามไป คือ ท่ีบอกวาการเท่ียวปาลาสัตว ไม
เฉพาะมีในเมืองฝร่ังเทาน้ัน ในสังคมอินเดียก็มี

ในอินเดีย พระราชาก็ชอบออกปาลาสัตวหาความสุข
สําราญ มีมาตั้งแตกอนพุทธกาล เชนในชาดก เปนตน จนกระท่ัง
มาถึงชวงพุทธกาลแลว จนถึงสมัยพระเจาอโศกหลังพุทธกาลก็มี 
แตเมื่อมาถึงสมัยพระเจาอโศก ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ
เมื่อก้ีเลาขามตรงน้ีไป
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พระเจาอโศกน้ัน เปนมหากษัตริยย่ิงใหญท่ีเปลี่ยนจากการ
นิยมทําศึกสงครามมานับถือธรรม และประกาศนโยบาย ธรรมวิชัย

ในนโยบายธรรมวิชัยน้ี ปฏิบัติการทางธรรมอยางหน่ึงท่ีพระ
เจาอโศกทรงริเร่ิมข้ึน คือการเปลี่ยนแปลงการเท่ียวหาความสนุก
จากการลาสัตว มาเปนการทองเท่ียวแบบใหมอยางหน่ึง ซ่ึงเรียก
ไดวา เปนอารยธรรมอยางแทจริง จึงขอนําเอามาแทรกตอนจบ

ความโดยสรุปมีวา ในอินเดีย พระราชาไดลาสัตวกันมา จน
กระท่ังพระเจาอโศกมหาราชเสด็จอุบัติข้ึน และหันมานับถือพระ
พุทธศาสนาแลว พระองคก็ไดทรงริเร่ิมประเพณีใหมข้ึนมา แตก็ทํา
ไดเฉพาะรุนพระองค ตอมาราชารุนหลังก็คงไมเอาดวย

เร่ืองน้ี พระองคไดโปรดใหจารึกไวในหลักศิลาจารึกอโศก 
เปนจารึกฉบับท่ี ๘ มีขอความดังตอไปน้ี โยมฟงดูแลวจะเขาใจวา 
พระเจาอโศกไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองน้ีอยางไร จารึก
ฉบับท่ี ๘ วาดังน้ี

“ตลอดกาลยาวนานที่ลวงผานไป สมเด็จพระเจาอยู
หัวทั้งหลายไดเสด็จไปในวิหารยาตรา คือการทองเท่ียวหา
ความสําราญ ในวิหารยาตรานั้น ไดมีการลาสัตวและการ
สนุกสนานหาความสุขสําราญอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันน้ัน

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวย
เทพ (คือพระเจาอโศกมหาราช) เม่ืออภิเษกแลวได ๑๐ 
พรรษา ไดเสด็จไปสูพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่บรรลุ
สัมโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจา จากเหตุการณ
คร้ังน้ัน จึงไดเกิดมี ธรรมยาตรา คือการทองเท่ียวโดยทาง
ธรรมนี้ขึ้น



คนรักษปา ปารักษคน๑๙๐

๑๙๐

ในธรรมยาตรานั้น ยอมมีกิจดังตอไปน้ี คือ การเยี่ยม
เยียนสมณพราหมณ และพระสงฆ การเยี่ยมเยียนทานผู
เฒาผูสูงอายุ และพระราชทานเงินทองแกผูเฒาเหลาน้ัน 
การเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบท การสั่งสอนและซักถาม
ปญหาธรรมแกกัน

ความพึงพอใจอันเกิดจากการกระทําเชนนั้น ยอมมี
เปนอันมาก นับเปนโชคลาภของสมเด็จพระเจาอยูหัว
ปริยทรรศีเพ่ิมขึ้นอีกประการหน่ึง

น้ีคือสิ่งใหมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพระเจาอโศกมหาราชไดทรงริเร่ิมไว 
เปนการเปลี่ยนจากการลาสัตว ท่ีเปนวิหารยาตรา คือพักผอนหา
ความสนุกสนานบันเทิง มาเปนธรรมยาตรา

ในตอนท่ีอาตมาไดอานจารึกพระเจาอโศกน้ี คร้ังแรกก็นึกถึง
เมืองไทย โดยนึกถึงในหลวงและคนไทยทันที วาพระองคก็เสด็จใน
ทํานองน้ี ซ่ึงเรียกไดวาเปนธรรมยาตรา เพราะในหลวงของเรา
เสด็จไปในถิ่นชนบทท่ัวแวนแควน เสด็จไปหาราษฎร ไปเย่ียม
เยียน ชวยเหลือสงเคราะหชาวบานชาวปาชาวเขา ไมไดเสด็จไป
หาความสุขสําราญ

แทนท่ีจะไปพักผอนหาความสนุก โดยปรึกษากันวาวันน้ี
คราวน้ีจะไปสนุกอะไรกันท่ีไหน ก็มาปรึกษาหารือถามกันวา มี
ปญหาอะไรท่ีเราจะชวยประชาชนแกไข จะสรางสรรคอะไรใหเกิด
ความสุขความรมเย็นเจริญงอกงามไดบาง การเสด็จไปบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจอยางน้ี คือ ธรรมยาตรา
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ในหลวงของเราไดทรงมีพระราชจริยวัตรอยางน้ี จึงไดเปนท่ี
เคารพเลื่อมใสของประชาราษฎร

วันน้ี เราท้ังหลายไดมาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เปนการรวม
ถวายพระเกียรติแกพระองค ในฐานะท่ีทรงมีพระราชจริยวัตรเปนท่ี
นาเคารพเลื่อมใส นับวาเปนการรวมบุญรวมกุศลกับพระองคดวย

กิจกรรมท่ีมาทํากันในวันน้ี ถือวาเปนการบําเพ็ญประโยชน 
เพราะฉะนั้น การท่ีญาติโยมเดินทางมาวันน้ีก็จึงถือวา ไดมาใน 
ธรรมยาตรา แลว และขอถือเอาพระราชวาทะวาดวยธรรมยาตรา
ของพระเจาอโศกมหาราช เปนคําปดรายการคร้ังน้ี

ขออนุโมทนาญาติโยม ในการท่ีไดมาบําเพ็ญประโยชนสราง
สรรคประเทศชาติของเรา ใหมีปาท่ีเจริญงอกงาม จะไดเปนท่ี
อาศัยของสัตวปาท้ังหลาย พรอมท้ังประชาชนก็จะไดมาอาศัยให
เกิดความร่ืนรมยและรมเย็นสืบตอไป

ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัย รักษาใหโยมญาตมิิตร เจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย และมีความรมเย็นงอกงามในธรรมของพระ     
สัมมาสัมพุทธเจา โดยท่ัวกัน ตลอดกาลทุกเมื่อ



๑๙๒

หนาวาง



ภาคพิเศษ

พระกับปา มีปญหาอะไร?
๑

ขอเจริญพร วันน้ี อาตมภาพคณะพระสงฆ ขออนุโมทนาคุณ
โยมเลียบ คุณโยมเจริญศรี พรอมท้ังญาติมิตรเชนเคยท่ีไดทําบุญ
เลี้ยงพระ ถวายภัตตาหาร

รายการน้ีเปนของเดือนตุลาคม ซ่ึงเปนเดือนสุดทายของ
พรรษา อีกไมชาก็จะออกพรรษา และเมื่อออกพรรษาแลวก็จะสิ้นป 
จะเห็นวาวันเวลารวดเร็วเหลือเกิน

ในวันเวลาท่ีผานไป เราก็ไดยินขาวคราวอะไรตางๆ มากมาย 
ระยะน้ีรูสึกวามีขาวสําคัญอยูหลายเร่ือง ท้ังขาวทางบานเมือง และ
ขาวพระศาสนา

ทางดานขาวพระศาสนา จะเห็นวา มีขาวท่ีไมคอยดีตอเน่ือง
มาเร่ือย ไมเฉพาะชวงน้ีเทาน้ัน แตเปนแรมปมาแลว เทาท่ีนึกไดก็
คง ๓ ป มีขาวเสียหายเก่ียวกับพระ และเร่ืองการพระศาสนาตลอด
มา ขาวสวนมากจะไปในแนวเดียวกัน

                                                                                                    
๑ ธรรมกถาของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) แสดงแกคณะโยมญาติมิตร ณ บานคุณ

เลียบ – เจริญศรี รักตะกนิษฐ เม่ือวันพุธท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๓๔
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ในชวงท่ีผานมาน้ี มีขาวท่ีเปลี่ยนแนวไปอีกขาวหน่ึง ซ่ึงโยมก็
สนใจกันมากเหมือนกัน หนังสือพิมพก็ลงบอย คือ เร่ืองพระ
ประจักษกับปา วาพระประจักษอนุรักษปาจริงหรือไม ทําผิดหรือ
ทําถูก และการท่ีราชการทําอะไรลงไปน้ัน ราชการทําผิดหรือทําถูก

เมื่อเร่ืองเปนปญหาข้ึนมา ญาติโยมก็วิจารณกันไปตางๆ 
นานา อาตมภาพเองไมคอยไดสนใจติดตามเร่ืองน้ี ก็เลยมีความรู
ความเขาใจเฉพาะกรณีนอย แตถึงอยางน้ัน ก็มคีวามคิดเห็นเก่ียว
กับเร่ืองประโยชนของสวนรวมท้ังดานพระศาสนา และสังคมไทย

อยางนอย ขาวเร่ืองพระประจักษน้ี ก็คงจะตองแยกออกเปน
สวนๆ คือ

ดานท่ีหน่ึง เปนเร่ืองกรณีเฉพาะตัวพระประจักษ วาทานทํา
ผิดทําถูก ละเมิดกฎหมายหรือไมอะไรตางๆ เปนเฉพาะตัวของ
ทาน

ดานท่ีสอง ก็คือ เร่ืองพระประจักษท่ีโยงไปหาประโยชนของ
สวนรวม คือ ท่ีเปนกรณีกระทบกระเทือนตอสังคมไทย และพระ
ศาสนา สําหรับดานสังคมไทยน้ัน ปญหาก็โยงไปถึงการบานการ
เมืองดวย

สําหรับดานท่ีอาตมภาพจะเก่ียวของใกลชิดก็คือ เร่ืองพระ
ศาสนา ในแงท่ีวา ถาเราไมพิจารณาดําเนินการกับเร่ืองน้ีใหดีแลว 
อาจจะเสียประโยชนแกพระศาสนาได คือ คนท่ีดําเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองน้ีน้ัน ถาไมเขาใจเร่ืองราวในดานพระศาสนา ก็อาจจะปฏิบัติ
ไมถูกตอง เชน มีการดําริกันท่ีจะออกกฎหมาย
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มีเสียงลือออกไปวา ทางราชการจะออกกฎหมายหามพระ
เขาปา ซ่ึงอาตมภาพก็ยังไมทราบวาเปนความจริงหรือไม

ในข้ันน้ีก็ถึงกับมีผูไปหาเพื่อจะใหชวยกันคัดคานกฎหมายน้ี 
อาตมภาพก็บอกวา เอ! ยังไมรูรายละเอียดน่ี พูดไมได ตองขอ
ดูกอน ถาจะใหคิด ก็ชวยไปเอารางกฎหมายท่ีราชการจะออกมา 
เราจะไดรูวาเขาวาอยางไร มีเงื่อนไข มีอะไรหรือเปลา

แตถาวาโดยหลักการแลว การหามพระเขาปา จะอยางไรอยู 
เปนเร่ืองท่ีตองคิด แตรวมแลวก็คือ จะตองมีความเขาใจใหถูกตอง
เก่ียวกับเร่ืองพระศาสนา โดยเฉพาะก็คือวา ความสัมพันธระหวาง
ปากับพระศาสนา หรือปากับพระสงฆ

ถาเรารูหลักแลว เราจะไดปฏิบัติตอเร่ืองน้ีถูกตอง ซ่ึงจะไมใช
เปนปญหาเฉพาะกรณีพระประจักษ เร่ืองพระประจักษก็เปนเร่ือง
เฉพาะไป แตปญหาสําคัญอยูท่ีเร่ืองสวนรวมระยะยาวท่ีวา เราจะ
เอาอยางไร เพราะถามีการปรารภเร่ืองพระประจักษ แลวออก
กฎหมายหรืออะไรตางๆ ข้ึนมา มันก็จะมีผลกระทบตอพระศาสนา
สวนรวม

วันน้ี อาตมภาพก็เลยอยากจะพูดเร่ืองปากับพระนิดหนอย 
ใหเห็นวา ตามหลักพระศาสนา ปามีความสําคัญอยางไร พระควร
จะปฏิบัติอยางไรกับปา พระพุทธศาสนามีทัศนะอยางไรตอเร่ือง
การอยูปา
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พุทธศาสนาเกิดข้ึนมา

ปาเปนที่แผสันติสุข

ถามองแบบงายๆ เทาท่ีเห็นภาพ จะเห็นวา พระพุทธศาสนา
น้ีคูกับปามาตลอด เร่ิมตั้งแตพระพุทธเจาเอง เมื่อเสด็จออกจากวัง 
ไปคนหาสัจธรรม ออกจากพระราชวังแลวก็ไปอยูในปา

พระองคอยูในปาเปนเวลานาน โดยเฉพาะตอนบําเพ็ญทุกร
กิริยา รวมแลว ระยะเวลาท่ีแสวงหาสัจธรรมถึง ๖ ป จนกระท่ังแม
จะตรัสรู ก็ตรัสรูในปา ใตรมไม คือ ตนโพธิ์

แมมองหวนหลังกลับ ยอนไปต้ังแตตนพระชนมชีพ แมนวา
พระองคจะเปนเจาชาย เปนพระราชโอรส แตพระองคก็ประสูติใน
ปา คือไปประสูติท่ีสวนลุมพินีวัน ใตรมไมสาละ เสร็จแลวก็มาตรัส
รูท่ีปา ใตตนโพธิ์ และตอนปรินิพพาน ก็มาปรินิพพานในปา แมจะ
ไมใชปาใหญแท คือเปนปาหลวง หรือเปนสวนหลวง เปนพระราช
อุทยานท่ีช่ือ สาลวโนทยาน และ ณ ท่ีน่ัน ก็ปรินิพพานใตตนไม 
คือไมสาละ

เปนอันวา ประสูติก็ใตตนสาละ นิพพานก็ใตตนสาละ และ
ตรัสรูท่ีใตตนโพธิ์ ลวนแตท่ีใตรมไมท้ังหมด พระพุทธศาสนาก็เลย
คูกับปามาตั้งแตพระประวัติของพระบรมศาสดาผูตั้งพระศาสนา
เลยทีเดียว

 หลังจากตรัสรูแลว พระพุทธเจาไดประกาศพระศาสนา 
เสด็จจาริกไปในท่ีตางๆ ก็มีการสรางวัดข้ึน มีผูศรัทธาเร่ิมตั้งแต
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พระเจาพิมพิสาร กษัตริยแหงแควนมคธ ครองราชยอยูท่ีเมือง
ราชคฤห ทรงมีพระราชศรัทธาถวายวัดเปนคร้ังแรก อันน้ันเปนจุด
เร่ิมท่ีทําใหมีวัดในพระพุทธศาสนา ถือกันวาเปนวัดแรก

ในประวัติการสรางวัดแรกน้ัน พระเจาพิมพิสารทรงพิจารณา
วาพระองคจะสรางวัดถวายพระพุทธเจา ควรจะเอาสถานท่ีไหน 
ในท่ีสุดก็ตัดสินพระทัยเลือกไดสถานท่ีถวาย คอื เวฬุวัน (ปาไผ) ก็
เปนปาอีกแหละ

วัดตอๆ มาในพุทธกาลน้ัน เราจะเห็นวาลงช่ือวันๆ ท้ังน้ัน 
“วัน” ก็คือ วน ท่ีแปลวา ปา

อยาง เวฬุวัน วัดแรกน่ีแปลวาปาไผ ตอมา วัดสําคัญท่ีมีช่ือ
เสียงมาก คือ เชตวัน ก็สวนปาเจาเชต ตอมา มีอัมพวันของหมอชี
วกก็เรียกวา ชีวกัมพวัน แลวก็มีปาวาริกัมพวัน ของปาวาริกเศรษฐี 
และอื่นๆ ตลอดจนปามหาวัน ซ่ึงเปนปาใหญมาก ท่ีพระพุทธเจา
ประทับในเวลาเสด็จไปแควนศากยะ เพ่ือโปรดพระญาติท่ีเมือง
กบิลพัสดุ และในวาระท่ีเสด็จไปเมืองเวสาลี

แมแตตอนสุดทายใกลปรินิพพาน กอนทรงเดินทางมายัง
เมืองกุสินารา เมื่อจะประทับจําพรรษาสุดทายท่ีเวฬุวคาม เมือง
เวสาลี ก็เสด็จผานอัมพปาลีวัน ซ่ึงเปนสวนมะมวงของนางอัมพ
ปาลี ท่ีไดถวายแดพระพุทธเจาเปนอารามคือวัดสุดทาย

รวมแลว ประวัติของพระพุทธเจาในแงสถานท่ีประทับเปน
เร่ืองเกี่ยวกับปาแทบท้ังน้ัน วัดในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
ก็เปนวัดท่ีมีช่ือวาปา ไดแกคําวา “วน” แทบท้ังสิ้น
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พระพุทธเจาสงเสริมใหพระอยูปา

จะไดมุงมั่นในอธิจิตอธิปญญา

ชีวิตของพระสงฆ หรือบรรพชิตในพระพุทธศาสนาน้ัน พูด
อยางรวบรัดก็มี ๒ ดาน คือ

๑. ในฐานะที่เปนพระภิกษุ ผูรับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง 
พระภิกษุ วาโดยหลักการแลว ก็มีชีวิตท่ีเรียบงาย คลอง
ตัว มุงความเปนอิสรเสรี และไมเบียดเบียนกอความ
เดือดรอนแกใครๆ อุทิศชีวิตของตนใหแกสิกขา คือการ
ศึกษา หรือการฝกฝนพัฒนาตน ตามหลักแหง ศีล สมาธิ 
ปญญา ท่ีเรียกวาไตรสิกขา

ตราบใดท่ียังไมบรรลุธรรมสูงสุด หมดกิเลสเปนพระ
อรหันต พระภิกษุก็จะตองปฏิบัติในสิกขา คือ ศึกษา หรือ
ฝกฝนตนเร่ือยไป

๒. ในฐานะที่เปนสมาชิกของสงฆ ก็ตองมีความเคารพสงฆ 
และกิจธุระของสงฆ ถือสงฆคือสวนรวมเปนใหญ เอาใจ
ใสรับผิดชอบในกิจการของสวนรวม ท่ีเรียกวา สังฆกรรม
เมื่อมีเร่ืองราวหรืองานการของสวนรวม ก็ตองมาเขารวม
ประชุม มีสวนรวมในสงฆคือชุมชนหรือหมูคณะ ถือ
ประโยชนของสงฆหรือสวนรวมน้ันเปนสําคัญ

ความรับผิดชอบดานน้ีขยายกวางออกไปสูการ
บําเพ็ญกิจเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน หรือสังคมท้ัง
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หมด เพราะวาสงฆท่ีเปนสวนรวมน้ัน ตลอดถึงพระ
ศาสนาท้ังหมด ก็มีอยูคงอยูเพ่ือประโยชนสุขของประชา
ชน ตามหลักท่ีวา “พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ” (เพ่ือ
ความสุขของชนจํานวนมาก เพ่ือเก้ือการุณยแกประชา
ชาวโลก) น่ันเอง

ชีวิตท้ังสองดาน คือ ท้ังดานสวนตัวในฐานะพระภิกษุ และ
ในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสงฆ ยอมประสานสนับสนุนซ่ึงกันและ
กัน ดังจะเห็นไดงายๆ วา การมีชีวิตท่ีเรียบงาย คลองตัว และฝก
ฝนพัฒนาตน ยอมจะชวยใหสามารถทํากิจของสวนรวม และ
บําเพ็ญธรรมเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน ไดผลดีและเต็มท่ีย่ิงข้ึน

พระภิกษุอาศัยปจจัย ๔ ซ่ึงมีหลักการท่ีเตือนไวเปนพ้ืนฐาน
ของการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงายอยูเสมอ ปจจัย ๔ สําหรับพระภิกษุ
จึงมีช่ือเรียกพิเศษวา นิสสัย ๔ เชน ในดานท่ีอยูอาศัยก็ใหอยูได
อยางงายท่ีสุด ตั้งแตอยูโคนไม ท่ีเรียกวา รุกขมูล เปนการอยูได
งายๆ ตามธรรมชาติ และชีวิตของพระจึงผูกพันอยูกับธรรมชาติ
เร่ิมแตตนไมน้ีไปโดยตลอด

ในพระวินัย มีพุทธบัญญัติกําหนดไวมิใหภิกษุตัดตนไม ถา
พระภิกษุทําลายตนไม หรือพืชพันธุ ก็จะมีความผิด เปนการ
ละเมิดพระวินัย ถาหากวาตนไมน้ันมีเจาของกรรมสิทธิ์ จะเปนของ
หลวงก็ดี ของเอกชนก็ดี ถาพระไปตัดหรือทําลายโดยเจตนา ก็จะมี
โทษทางพระวินัยท่ีรุนแรง อาจจะตองถึงกับขาดจากความเปนพระ
ภิกษุเลยทีเดียว
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การท่ีพระภิกษุจะอยูในปาน้ัน แมจะไมถึงกับมีพุทธบัญญัติ
กําหนดไวเปนพระวินัย แตก็เปนสิ่งท่ีพระพุทธเจาทรงสนับสนุน ถือ
วาเปนขอปฏิบัติท่ีดีงามเก้ือกูล เปนประโยชนในการศึกษา เพ่ือฝก
หัดขัดเกลาตนเองในวิถีชีวิตแหงความสันโดษ เรียกวาเปน ธุดงค
อยางหน่ึงในธุดงค ๑๓ ขอ ซ่ึงพระภิกษุจะถือปฏิบัติไดตามความ
สมัครใจ จะถืออยูตลอดชีวิต หรือจะอยูช่ัวคราวเปนระยะเวลาสั้น
ยาวเทาใดก็ได

ธุดงคขอที่ถืออยูปานี้ มีช่ือเรียกโดยเฉพาะวา “อารัญญิกังคะ”
(องคแหงภิกษุผูถืออยูปา) เปนธุดงคขอท่ี ๘ ใน ๑๓ ขอ

ในแงคําสอน พระพุทธเจาไดทรงสนับสนุนและสรรเสริญ
การอยูปาไวมากทีเดียว ดังท่ีตรัสไวในโอวาทปาฏิโมกข ท่ีเราเรียก
วาเปนหัวใจพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงในวันเพ็ญ
เดือนสาม ท่ีเรียกวา วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต

ในโอวาทปาฏิโมกขน้ัน พระพุทธเจาตรัสวา ไมทําช่ัว ทําดี 
ทําใจใหผองใส แลวก็มีขอความอื่นตอไปอีก ซ่ึงมีตอนหน่ึงบอกวา
“อยูในเสนาสนะอันสงัด” การอยูในเสนาสนะอันสงัดน้ี ท่ีมุงหมาย
สําคัญสําหรับพระสงฆ ก็คือ มุงใหอยูปา หรือรูจักเขาไปใชปาให
เปนประโยชนในการบําเพ็ญสมณธรรม

ในพระสูตรหน่ึง พระพุทธเจาตรัสแนะนําแกพระอานนทวา 
“อานนท เมื่อมีภิกษุเขามาบวชใหม เธอควรจะชักชวนผูบวชใหม
เหลาน้ันใหตั้งอยูในธรรมเหลาน้ี” แลวพระองคก็ทรงบรรยายไป 
เชน ใหตั้งอยูในศีล เรียกวาสํารวมในพระปาฏิโมกข แลวก็พูดจา
ถอยคําท่ีเปนประโยชน จํากัดการพูดคุยสนทนาใหมีขอบเขต ไมใช



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๐๑

๒๐๑

เห็นแกการคุยสนุกสนานอะไร เปนตน พระองคตรัสอะไรตางๆ 
แลวก็มีขอหน่ึงท่ีตรัสวา ควรชักชวนใหพระภิกษุบวชใหมอยูในท่ี
สงบสงัด โดยเฉพาะถาเปนไปได ก็มุงเอาปา

ธรรมอื่นๆ ก็มีอีกเยอะ อยางเชน พระองคทรงสรรเสริญการ
เจริญอานาปานสติ คือ การใชสติกําหนดลมหายใจ เพ่ือใหเกิด
สมาธิ จนกระท่ังเจริญวิปสสนา แลวพระองคก็ตรัสวา การท่ีจะ
เจริญใหไดผลดีน้ัน องคประกอบประการหน่ึงก็คือ การอยูปา 
หมายความวา ถาอยูปา ก็จะชวยใหการเจริญอานาปานสติน้ันได
ผลดีย่ิงข้ึน

ตกลงวา เร่ืองการอยูปาน่ี ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจา
ทรงสรรเสริญไวมาก ชีวิตของพระจึงมีสวนท่ีควรจะเก่ียวของกับปา
อยูมาก เพราะเปนเร่ืองท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญ

พระไดธรรมในปา

พาธรรมจากปามาใหแกประชาชน

อยางไรก็ตาม แมวาการอยูปาจะเปนเร่ืองสําคัญ เปนกิจท่ี
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ แตก็ตองรูขอบเขตเหมือนกันวา มีหลัก
เกณฑอยางไรในการอยูปา มิฉะน้ันอาจจะเขาใจผิดพลาดไปวา
พระพุทธเจาสรรเสริญการอยูปาทุกแงทุกมุม ซ่ึงมิใชเปนอยางน้ัน

ถาจะใหเห็นขอบเขตท่ีวาน้ี ก็ตองดูตั้งแตหลักการสรางวัดใน
พระพุทธศาสนา เมื่อมีผูศรัทธาจะสรางวัดในสมยัพุทธกาล จะเปน
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วัดเวฬุวันก็ดี วัดเชตวันก็ดี วัดเหลาน้ีก็ไดผานการพิจารณา โดยท่ี
วาสรางข้ึนโดยสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว 
ใหรูวาวัดท่ีดีควรอยูท่ีไหน

ลักษณะสําคัญๆ ท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ก็คือ วัดไมควรอยู
หางบานหางชุมชนเกินไป หรือใกลบานใกลชุมชนเกินไป ใหเปน
สถานท่ีท่ีสงบสงัด เหมาะแกการหลีกเรน ไมพลุกพลานจอแจ

ลักษณะสําคัญขอแรกคือ ไมใกลเกินไป ไมไกลเกินไป ถา
ใกลชาวบานเกินไป ก็พลุกพลานจอแจ ถาไกลเกินไป ก็หางชุมชน
จนกระท่ังอาจจะเสียศาสนกิจ

เปนอันวา หลักการสรางวัดน้ี เราเห็นไดจากการท่ีพระพุทธ
เจาทรงแนะนําไว และมีการสรางวัดในสมัยพุทธกาลเปนตัวอยาง

สําหรับคําท่ีวา ไมใหใกลเกินไป ไมใหไกลเกินไปน้ี ก็ยังมีขอ
พิจารณา คือวา ลักษณะท่ีวามาน้ี เปนไปตามหลักการของพระ
พุทธศาสนา ท่ีวาพระสงฆในพระพุทธศาสนาไมสามารถจะอยู
แบบโดดเดี่ยวอยางพวกฤษีชีไพร

ในพระพุทธศาสนาน้ัน การอยูปาของพระ ไมเหมือนการอยู
ของฤษีชีไพร พระจะอยูลําพังโดดเด่ียว กินเผือกมัน เก็บผลไมหลน
กินอยางพวกฤษีดาบสไมได พระพุทธเจาบัญญัติวินัยปองกันไว
เลยทีเดียว เพ่ือไมใหภิกษุไปมีชีวิตเชนน้ัน

มีหลักเกณฑอยู ๒ อยางท่ีทําใหพระสงฆในพระพุทธศาสนา 
แมจะปลีกตัวอยูสงัด ไมคลุกคลีอยูในสังคม แตก็ปลีกตัวเด็ดขาด
จากสังคมไมได คือ
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ประการท่ีหน่ึง ในสังคมของพระเอง คือในสงฆ มีพุทธ
บัญญัติใหพระตองมาประชุมกับสงฆอยางนอยในเวลามีสังฆ
กรรม คือมีกิจของสวนรวมซ่ึงท่ีประชุมตองรวมกันพิจารณา

ถึงจะไมมีสังฆกรรมอื่น อยางนอยก่ึงเดือนก็ตองมาครั้งหน่ึง 
เพ่ือรวมประชุมกันในสังฆกรรมท่ีเรียกวา อุโบสถ ซ่ึงเปนเร่ืองวินัย
สงฆท่ีทําใหพระ แมแตท่ีอยูองคเดียวในปา ก็ตองมาประชุม ตอง
มาพบกับพระอื่นๆ อยางนอยเดือนละ ๒ คร้ัง

อันน้ีเปนขอบัญญัติทางวินัยอันท่ีหน่ึง ท่ีทําใหพระปลีกตัวไป
อยูโดดเด่ียวโดยเด็ดขาดไมได

ประการท่ีสอง คือ การบัญญัติไมใหพระทํามาหาเลี้ยงชีพ
เอง แมแตจะไปเก็บผลไมฉันเองก็ยังไมให ท้ังน้ีเพ่ือผูกชีวิตพระไว
กับประชาชน หมายความวา พระจะหางจากประชาชนไมได ทาน
ใหฝากทองไวกับประชาชน

ขอท่ีหน่ึงน้ันผูกพระไวกับสังคมสงฆ พระดวยกันเองก็ตอง
พบกัน ขอท่ีสองในดานญาติโยมประชาชน พระก็ตัดขาดไมได
เพราะตองอาศัยบิณฑบาต

ตามหลักบิณฑบาต พระจะตองออกมาหาประชาชนเรียกได
วาทุกวัน พอเชา ก็ตองถือบาตรออกมา ถึงแมจะไปอยูเด่ียวเดียว
ดายอยางไรก็ตาม ก็ตองพบญาติโยมทุกวัน

พอเชาถือบาตรออกมา โยมก็ตักบาตรให และเปนโอกาสท่ี
พระจะไดแสดงธรรมแกญาติโยมท่ีตักบาตรน้ัน พระจึงไดท้ัง
อาหารเลี้ยงชีวิตตัวเอง และไดทําหนาท่ีสั่งสอนประชาชน



คนรักษปา ปารักษคน๒๐๔

๒๐๔

การท่ีพระมีวัดอยู ในแงหน่ึง ก็ชวยใหพระไดมีปาเปนท่ีหลีก
เรนอยูสงบสงัด ชวยใหปฏิบัติไดผลดี ปาก็เปนประโยชนแกตัวพระ 
แลวอีกแงหน่ึง ก็ชวยพระไมใหไกลจากประชาชน

ในแงหลังน้ี เทากับวาเปนการทําใหประโยชนของปา ท้ัง
ความสงบสงัดของปา และธรรมท่ีพระไดจากการปฏิบัติในปาท่ี
สงบสงัดน้ัน มาถึงประชาชนในบานในเมืองดวย

พรอมกันน้ัน วัดซ่ึงเปนเหมือนตัวแทนท่ีดีของปา ถามีพระท่ี
ปฏิบัติถูกปฏิบัติดี ก็มีคาเปนเคร่ืองเตือนสติประชาชนใหระลึกนึก
ถึงธรรมชาติ มีใจอยูใกลชิดธรรมชาติ นําธรรมชาติเขามาเก่ียวกับ
ประชาชน ใหธรรมชาติเปนประโยชนแกประชาชนดวย ใหสอง
อยาง คือประชาชนและธรรมชาติน้ัน มีความสัมพันธกันในทางท่ี
ถูกตอง

เพราะฉะน้ัน คติในทางพุทธศาสนาน้ี แมจะสรรเสริญการอยู
ปา ก็ไมใชวาใหไปอยูอยางฤษีชีไพร ท่ีตัดขาดออกไปจากสังคม
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มีหลักตรัสไว พระใดคิดไปอยูปา

จะควรอยูไหม อยูเม่ือไร เพื่ออะไร ทําตัวทําใจอยางไร

นอกจากน้ี ในเวลาเดียวกัน พระพุทธเจาก็ยังทรงแสดงขอให
พิจารณาอีกหลายอยาง บอกวา การท่ีพระไปอยูปาน้ัน ก็ไมใชเปน
เคร่ืองหมายท่ีแสดงวา เมื่ออยูปาแลว จะตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติดี
พิเศษ หรือจะยกเอามาถือเปนขอดีเดนท่ีจะใหเห็นวาตนเองดีเลิศ
ประเสริฐกวาใคร

พระพุทธเจาทรงเตือนอยูเสมอวา ตองระวังใหมาก เชนท่ี
ตรัสวา พระท่ีไปอยูปามี ๕ ประเภท (องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๘๑/๒๔๕; และควรดู 

ม.มู.๑๒/๗๐/๕๒; องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๓๐/๔๓๗)

๑. พระภิกษุท่ีไปอยูปา เพราะโง เซอะซะ คือ ไมรูเร่ืองรูราว 
เห็นเขาอยู ก็อยูบาง อยูตามเขาไป

๒. พระภิกษุท่ีไปอยูปา เพราะมีความปรารถนาอันเปนบาป 
คือ อยากจะไดช่ือเสียง อยากจะไดคําสรรเสริญ เปนตน

๓. พระภิกษุท่ีอยูปา เพราะจิตฟุงซาน เสียสติ อยูในท่ีชุมนุม
กับเขาไมไดแลวตองไปอยูปา

๔. พระภิกษุท่ีอยูปา เพราะเห็นวา การอยูปาน้ัน เปนสิ่งท่ี
พระพุทธเจา และทานผูเปนบัณฑิตท้ังหลายสรรเสริญ

๕. ภิกษุผูอยูปา เพราะมุงความมักนอยสันโดษ ปรารถนา
ความวิเวก หาความสงัด มุงจะฝกหัดขัดเกลาตน

พระองคตรัสวา ในบรรดาภิกษุท่ีอยูปา ๕ ประเภทน้ี 
ประเภทท่ี ๕ เปนประเภทท่ีดีเลิศ ประเสริฐ ควรยกยอง
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น่ีเปนการเตือนพระท่ีอยูปา ใหสํารวจดูตนเองวา อยูปา
เพราะอะไร แลวก็ไมใหถือเปนเหตุตัดสินความดีความประเสริฐ 
เพียงเพราะอยูปา

เคยมีคนไปยกยองสรรเสริญพระพุทธเจา สรรเสริญองคพระ
พุทธเจาเองเลยทีเดียว บอกวา “โอ พระองคน่ีเปนผูท่ีประเสริฐ เลิศ
นัก สาวกท้ังหลายพากันยกยองสรรเสริญ เพราะวาพระองคเปนผู
มักนอยสันโดษ ชอบความสงัดวิเวก”

พระพุทธเจาก็ตรัสบอกเขาวา ไมถูกตองท่ีจะมาสรรเสริญพระ
องคอยางน้ัน การท่ีจะถือวาพระองคเปนผูท่ีสาวกท้ังหลายเคารพ
บูชา เปนบุคคลผูเลิศอะไรน่ี ไมใชเปนเพราะเหตุเหลาน้ัน

พระพุทธเจาตรัสวา (ม.มู.๑๒/๓๒๘/๓๒๑) ถาจะถือวา เราเปนผู
มักนอยสันโดษ สาวกของเราท่ีมักนอยสันโดษกวาตัวเรา ก็มีมาก
มาย อยางเราน่ี ในเรื่องฉันอาหาร บิณฑบาตก็ไป พระราชานิมนต
ก็ไป เศรษฐีนิมนตก็ไป แตวาสาวกของเราหลายองค ทานถือเปน
ธุดงคเลย คือวา ฉันอาหารบิณฑบาตอยางเดียว ไมรับนิมนตของ
ญาติโยม

ดูในเร่ืองผาจีวร พระองคเองก็ยังรับจีวรท่ีคฤหบดีเขาถวาย 
ใชจีวรดีๆ ก็มี แตสาวกของพระองค บางทานถือใชแตผาบังสุกุล 
อยางเดียว คือตองไปเก็บเอาผาท่ีเขาท้ิงแลวเอามาตม มาตัด มา
เย็บ มายอมทําเอง ฯลฯ

ตลอดจนกระท่ังท่ีวาพระองคชอบความสงัดวิเวกน้ัน พระ
องคเองบางคราวก็อยูเกลื่อนกลนไปดวย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
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อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตย ตลอดจนเดียรถีย และสาวกของ
เดียรถีย แตสาวกของพระองค บางองคอยูปาเปนประจําเลย คร่ึง
เดือนจึงจะมารวมประชุมสงฆคร้ังหน่ึง (อยูตลอดชีวิต ก็อยาง
พระมหากัสสปะ เปนตน)

เปนอันวา จะถือวาพระองคเลิศประเสริฐเพราะคุณสมบัติท่ี
วามาขางตนน้ันไมถูกตอง บรรดาสาวกของพระองคหลายทานฉัน
อาหารนอย เชน ฉันมื้อเดียว ฉันอาหารจํากัดภาชนะเดียว แมแต
กําหนดวาเปนปริมาณเทาน้ันเทาน้ีทุกวันก็มี เพราะฉะน้ัน จะเอา
เหตุน้ีมาสรรเสริญพระองคไมได

การท่ีจะสรรเสริญพระองควาเปนผูประเสริฐเลิศ ท่ีสาวกจะ
เคารพบูชา ก็เพราะวาพระองคเปนผูคนพบธรรม แลวนํามาสั่ง
สอนแนะนํา

น่ีก็เปนเร่ืองท่ีพระพุทธเจาจะเตือนสติผูฟงใหรูจักความพอ
เหมาะพอดี พรอมท้ังช้ีใหเห็นเหตุผลในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติ
เชนน้ัน ไมใชถือลําพังวาการปฏิบัติอยางน้ันจะเปนสิ่งท่ีดีโดยตัว
ของมันเอง บางทีการปฏิบัติเชนน้ันไมใชเปนสิ่งท่ีดีดวยซํ้าไป

ท้ังหมดน้ันก็อยูท่ีเหตุผลท่ีรองรับ คือ ตัวเหตุปจจัย หรือแรง
จูงใจท่ีกระทําสิ่งเหลาน้ันเปนตัวตัดสิน พระองคก็สรรเสริญพระท่ี
อยูปา อยางพระมหากัสสปะท่ีเปนประธานสงฆในการสังคายนา
คร้ังท่ี ๑ น้ัน ทานอยูปาตลอดชีวิตเลย และทานก็มักนอยสันโดษ
เปนแบบอยางดวย

ดังท่ีวาแลว การถืออยูปาน้ีเปนธุดงคอยางหน่ึง ซ่ึงพระองคก็
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ตรัสวา การถืออยูปาหรือไมน้ัน ใหเปนเร่ืองของความสมัครใจ พระ
ภิกษุจะถืออยูปาหรือไมอยูปาก็ได จะถือบางตอนก็ได ถือตลอดไป
ก็ได

ธุดงค คือ ขอปฏิบัติในการขัดเกลาตนเอง ขัดเกลากิเลส ทรง
สรรเสริญ แตวาตองสมัครใจถือ ถาไมสมัครใจถือ ก็อาจจะเกิด
โทษ นอกจากน้ัน บางองคท่ียังไมเหมาะ พระองคก็ไมใหถือ

อยางเชน เคยมีพระภิกษุบางองคทูลลาพระพุทธเจาจะไป
อยูบําเพ็ญเพียรในปา พระองคพิจารณาดูอินทรียของทานยังไม
เหมาะ พระองคก็ตรัสแนะนําวาใหอยูในสงฆ ใหอยูในชุมชน ใหอยู
ในหมูไปกอน จะออกไปอยูปา พระองคยังไมเห็นสมควร (เชนเร่ือง

พระอุบาลี, อง.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๖; พระเมฆิยะ องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๐๗/๓๖๗)

พูดรวมๆ วา ท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองของความแตกตางหลาก
หลาย เปนความแตกตางระหวางบุคคลบาง เปนเหตุเปนผลใน
ดานสภาพความเปนอยูแวดลอมบาง หลายอยาง พระองคจึงไมให
เอาสิ่งเหลาน้ีมาเปนเคร่ืองตัดสิน ไมใหมองไมใหถือวาพระจะดี 
พระจะไมดีอะไรตางๆ เพียงเพราะส่ิงเหลาน้ี ตองพิจารณาหลาย
อยางหลายดาน

เปนอันวา เร่ืองการอยูปาน้ัน เปนสิ่งท่ีโดยหลักการแลว พระ
พุทธศาสนาสรรเสริญ จนกระท่ังถึงขนาดท่ีวา การอยูปาเปนสิ่งท่ีคู
เคียงกันมากับประวัติพุทธศาสนา

แตอยางไรก็ตาม ก็มีขอบเขต ซ่ึงพุทธศาสนิกชนจะตอง
ทราบ เพ่ือใหเขาใจความแตกตางหลากหลายเหลาน้ี เชนท่ีพูดมา
แลววา พระบางองคทานก็อยูปาเฉพาะบางเวลา
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เหมือนอยางพระพุทธเจา บางพรรษาก็จะเขาไปอยูปาเลย 
๓ เดือน พระองคตรัสบอกวา ระหวาง ๓ เดือนน้ัน ไมใหใครเขาไป 
นอกจากพระภิกษุท่ีนําอาหารไปถวายองคเดียว แตวานอกเวลา
น้ันแลว พอออกพรรษา พระองคก็จาริกไปไมไดหยุดเลย ไปเท่ียว
สั่งสอนประชาชน

ท้ังน้ีก็เปนไปตางๆ กัน แลวแตการดําเนินชีวิตของแตละทาน 
แมแตพระรูปเดียวกัน บางทีก็มีการสลับ อยูในปาบาง อยูในเมือง
บาง เหมือนอยางพระพุทธเจาทรงเปนตัวอยาง และจะอยูแดนปา 
หรืออยูถ่ินบาน ก็พระของพระพุทธเจาท้ังน้ัน

วัดปา วัดบาน

เปนสองปกเสริมกัน ใหสังฆะและสังคมสุขสันตมั่นคง

พระสงฆไมวาจะอยูแบบไหน ก็ตองชวยกัน โดยท่ีวามีท้ัง
พระอยูปา และพระอยูบาน ตองประกอบกัน จึงทําใหพระพุทธ
ศาสนาเจริญงอกงามมาได

หลายคร้ังทีเดียว พระท่ีอยูในปา ชวยเปนฐานใหเวลาพระ
พุทธศาสนาในเมืองเส่ือม ในเวลาน้ัน เราเหลือพระในปาเปนหลักให 
เปนตนทุนที่จะขยายกําลังตอไป

ทีน้ี เวลาพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองเต็มท่ี ก็คือ เวลาท่ี
เจริญเขามาในเมือง ถาอยูในปาอยางเดียว ก็ไมแสดงถึงการท่ีพระ
พุทธศาสนาเจริญรุงเรือง ตอเมื่อเขามาถึงในเมือง ชวยประชาชน
ในเมืองใหมีศรัทธา มีจิตใจดีข้ึนมา รูจักทานศีลภาวนา มีศีลธรรม
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ดีข้ึน น่ีคือระยะเวลาท่ีพระพุทธศาสนาเจริญเต็มท่ี ถาเหลืออยูแต
ในปา แลวแพรขยายออกมาในเมืองไมไหว ในท่ีสุดก็จะยุบตัวเห่ียว
หดหมดไป

พอเสื่อม ก็หดเขาไปอยูในปา พอเจริญ ก็ออกมารุงเรือง
เฟองฟูท่ัวเมือง อะไรทํานองน้ี

ทีน้ี ถาเราจะดูวาพระพุทธศาสนากําลังอยูในระยะเสื่อมหรือ
เจริญ ตอนเสื่อม ก็ดูความเสื่อมไปจากในเมือง แตเวลาเจริญ ก็
ตองดูท่ีเมืองอีกเหมือนกัน ตอนท่ีเจริญสูงสุดก็มาเจริญในเมือง แต
ทุนในปาก็ตองอยูดวย

ท้ังน้ี พระปาก็ตองระวัง พระพุทธเจาก็ไดตรัสเตือนไวแลววา
ท่ีตนคิดจะอยูปาน้ัน ควรจะมีความมุงหมาย มีความเปนอยูและ
ปฏิบัติตัวอยางไร พระท่ีมีคุณสมบัติอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสไว จึง
ควรจะอยูปา และจึงจะเปนพระปาท่ีดี

ปา โดยสรุปแลว ก็เปนสถานท่ีเหมาะสมท่ีดี เปนบรรยากาศ
เก้ือกูลสําหรับใหพระสงฆไปฝกปฏิบัติขัดเกลาตน คือ จุดเดน
สาระสําคัญของการท่ีวาปาน้ีดี เปนประโยชน ก็เพราะวาเปนท่ีสงัด 
เปนบรรยากาศท่ีเก้ือกูล เหมาะแกการท่ีพระภิกษุจะไปเจริญ
ภาวนา ฝกหัดอบรมจิตของตนเอง เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธ
ศาสนาเจริญข้ึน ตอมาก็มีวัดประเภทท่ีเรียกวาวัดปาเพ่ิมมากข้ึน

อยางท่ีโยมไปนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย 
เมื่อถึงรายการท่ีไปชมถํ้าอชันตา โยมก็คงไดเห็นแลววา น่ีแหละ 
เปนตัวอยางชัดๆ ท่ีวา แมแตปา ถํ้า ภูเขา ก็เจริญข้ึนมาเปนวัดวา
อาราม
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ถํ้าอชันตา คือ วัดท่ีเจริญรุงเรืองเต็มท่ี เปนวัดท่ีสรางอยางดี
แตสรางในภูเขา ขนาดแกะสลักเขาไปในศิลา เจาะภูเขาออกทํา
เปนวัดไปเลย

ในตัวถํ้า ในตัวภูเขาเองน้ันแหละ ทําเปนวัด มีสิ่งกอสรางท่ี
เกิดจากการแกะสลักซ่ึงเปนศิลปวัตถุท่ีแสนจะสวยงาม แลวก็ยังมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอะไรตางๆ เต็มไปดวยศิลปะ อันน้ีก็คือความ
เจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา ท่ีวาแมแตปา ถํ้า และภูเขา ก็
กลายเปนวัดท่ีมีพระอยูทามกลางธรรมชาติเปนจํานวนมากมาย

แตในความเจริญรุงเรืองน้ัน ดูลึกละเอียดลงไปใหดีเถิด เช้ือ
แหงความเสื่อมจะแฝงซอนตัวรออยู ถาประมาทเมื่อไร เช้ือเสื่อม
น้ันก็จะขยายกระจายตัวออกมาทันที

หลังยุคน้ี พระพุทธศาสนาก็เจริญตอมาอีก ในระยะหลังๆ
ถึงกับมีการแบงเปนวัดปา วัดบาน เปนพระอยูปา กับพระอยูบาน

จะเห็นวา ตอนตนพุทธกาลน้ัน พระองคเดียวกันน่ันแหละ 
บางเวลาตองการจะไปอยูปา ก็ไปอยูปา เมื่อออกจากปา ก็มาอยู
วัดในบานในเมือง

โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาทรงวางหลักไววาควรจะ
สรางเปนวัดน้ัน ก็เปนท่ีซ่ึงอยูระหวางปากับบาน อยางท่ีบอกวา ไม
ใหใกลเกินไป ไมใหไกลเกินไป พระองคทรงใหหลักไวอยางน้ัน น่ี
แสดงวาเปนก่ึงปาก่ึงบาน เหมือนเช่ือมปากับบานเขาดวยกัน ให
บานไดรับประโยชนจากปา และใหปาไดรับการอุดหนุนจากบาน 
แลวปาก็ใหประโยชนแกบานได โดยท่ียังคงสภาพเปนปาอยูดวยดี
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พระบาน พระปา

มาแบงชัดเมื่อจัดตามสายสงฆจากศรีลังกา

ตอมาก็ถึงกับมีการแยกกันชัดเจน ดังท่ีปรากฏในลังกา พอ
ถึงลังกายุคหน่ึง ก็มีการแบงเปนพระ ๒ ฝาย เปนพระอยูบาน เรียก
วา พระคามวาสี และพระอยูปาเรียกวา พระอรัญวาสี

ในพุทธกาลก็มีพระอยูถ่ินบาน ท่ีเรียกวา “คามันตวิหารี” 
และพระอยูปา ท่ีเรียกวา “อารัญญกะ” แตเปนเร่ืองสวนบุคคล ไม
มีการจัดแบงชัดเจนเปนฝายอยางน้ี

คร้ันมาถึงสมัยลังกาในยุคท่ีวาน้ี ก็แบงเปน ๒ พวก พระ
อรัญวาสีถนัดในเร่ืองการเจริญภาวนาทํากรรมฐาน ท่ีเรียกวา
วิปสสนาธุระ สวนพระอยูบานก็หนักไปในเรื่องของการเลาเรียน ท่ี
เรียกวา คันถธุระ

เปนอันวา พระคามวาสีก็ชํานาญในเร่ืองคันถธุระ เลาเรียน
พระคัมภีร และพระอยูปา เปนอรัญวาสี ก็ถนัดในเร่ืองวิปสสนา
ธุระ มุงในการเจริญสมถะและวิปสสนา

ขอทําความเขาใจไวในท่ีน้ีสักหนอยวา คามวาสี ท่ีวาพระอยู
บาน หรือพระอยูในบานน้ัน เปนสํานวนภาษา ไมใชหมายความวา 
พระมาอยูในบานในเรือนของชาวบาน แตหมายความวา อยูวัดใน
เขตหมูบาน หรือในเมือง

ทีน้ี มาถึงเมืองไทย ในสมัยสุโขทัย เรารับพระพุทธศาสนา
จากลังกาเขามา เราก็เลยเอาคติแบงพระ ๒ ฝาย เปนพระคามวาสี 
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กับพระอรัญวาสีเขามาดวย พระเถระผูใหญเปนพระสังฆราชท่ีมา
ในตอนน้ัน ซ่ึงมาจากสายลังกา มาอยูท่ีนครศรีธรรมราช แลวพอ
ขุนรามคําแหงนิมนตเขามาท่ีเมืองสุโขทัย ก็มาอยูวัดอรัญญิก

วัดอรัญญิกน้ี ช่ือก็บอกแลววาวัดปา แสดงวาตอนน้ันนิยม
พระอยูปามาก แลวในเมืองไทยเรา พุทธศาสนานับจากสุโขทัยก็
เจริญเร่ือยมา โดยเราแบงเปน ๒ ฝายท่ีวา เปนพระอยูบาน กับ
พระอยูปา จนกระท่ังในสมัยอยุธยาถึงกับวาตําแหนงประมุขสงฆ 
๒ ฝายแยกกัน

ฝายคามวาสี ฝายอยูบาน ก็เหมือนกับมีสังฆราชฝายหน่ึง 
และฝายอรัญวาสี ฝายอยูปา ก็มีประมุขท่ีเหมือนกับเปนสังฆราช
อีกฝายหน่ึง

ฝายบานหรือคามวาสีน้ัน ประมุขสงฆไดแก พระพุทธโฆษา-
จารย สวนฝายปาหรืออรัญวาสี ประมุขสงฆไดแก พระวันรัต

ทําไมทานเอาอยางน้ี คําวา “วันรัต” น้ัน แปลวาผูยินดีในปา 
บอกชัดอยูแลววาเปนสังฆราชฝายพระวัดปา

แลวก็ฝายบาน ไดแกพระพุทธโฆษาจารย เพราะอะไร 
เพราะวาพระพุทธโฆษาจารยเปนช่ือของพระอรรถกถาจารยองค
สําคัญ เปนผูแตงคัมภีรอรรถกถาอธิบายพุทธพจนท่ีมีช่ือเสียงมาก 
เปนผูคงแกเรียน เปนนักปราชญ ก็แสดงวา ฝายคามวาสีน่ีถนัด
เร่ืองทางปริยัติการเลาเรียน ก็เอาชื่อมาตั้งเปนประมุขสงฆ   

ตอนน้ัน คําวาสังฆราชมีแต “สังฆราชา” และสังฆราชาน้ีเปน
ตําแหนงพระแคช้ันเจาคณะจังหวัด ท่ีเลาน่ีเพ่ือโยมจะไดทราบ
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เร่ืองน้ีเปนเกร็ดความรูวา ในสมัยอยุธยาน้ัน สังฆราชาเปน
ตําแหนงแคเจาคณะจังหวัดเทาน้ันเอง ประมุขสงฆกลับเปนโนน 
พระพุทธโฆษาจารย และพระวันรัต

สงครามยุทธหัตถีรักษาเอกราชไทย

ไดพระพนรัตนรักษาชีพแมทัพใหญ

พระวันรัต หรือบางคร้ังเรียกวาพระพนรัตนน้ัน บางองคมีช่ือ
เสียงมาก อยางในประวัติศาสตรอยุธยา สมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช โยมคงเคยไดยิน ทานชวยขาราชบริพาร ทหารใหญ แม
ทัพนายกองไวเยอะแยะ ไมใหถูกประหารชีวิต

เร่ืองก็คือ ตอนท่ีสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศ-
รถเสด็จไปรบกับพมา แลวชางพาเตลิดเขาไปทามกลางกองทัพ
พมา กองทัพไทยตามไปไมทัน พระองคก็อยูลําพัง ๒ พระองค ใน
ทามกลางกองทัพขาศึก

ตอนน้ันฝุนตลบไปหมด พอฝุนสงบลงไป มองเห็นกัน ก็
ปรากฏวามีแตทหารพมาลอมเต็มไปหมด แตบังเอิญสมเด็จพระ
นเรศวรทรงเหลือบไปเห็นพระมหาอุปราชา แมทัพฝายพมายืนชาง
อยูใตตนไม พระองคก็ทรงไดโอกาส และดวยพระปฏิภาณ ก็ตรัส
เรียกสมเด็จพระมหาอุปราชาใหมาชนชางกัน

สมเด็จพระมหาอุปราชา ดวยขัตตยิมานะ ไมสามารถหลีก
เลี่ยงได ตองจําใจรับคําทา กองทัพพมาก็ทําอะไรไมได แมทัพตอง
มารบกันดวยวิธียุทธหัตถี
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สมเด็จพระเนศวรก็ทรงรบชนะ ทําใหสมเด็จพระมหาอุป
ราชาขาดคอชาง แลวพรอมกันน้ัน สมเด็จพระเอกาทศรถก็ทรง
ชนะเชนเดียวกัน อันน้ันเปนชัยชนะครั้งย่ิงใหญ

แตเมื่อทัพพมาแตกไปแลว สมเด็จพระเนศวรกลับคืนสูพระ
ราชวัง ทหารใหญกลับมา ก็มีกฎมณเฑียรบาลบอกไววา ถาหาก
วาพวกทหารละท้ิงพระมหากษัตริยในการรบ ก็จะตองถูกประหาร
ชีวิต        

เร่ืองก็มาถึงข้ันท่ีพิจารณาความ และก็เห็นชัดๆ วาจะตองลง
โทษประหารชีวิต น่ันก็คือวาแมทัพนายกองผูใหญท้ังหลายจะตอง
ถูกประหารชีวิตกันหมด

ตอนน้ันเองท่ีพระวันรัตไดเขามาชวยแกไขสถานการณ พระ
วันรัต หรือสมเด็จพระวันรัตองคน้ี ในประวัติศาสตร เรียกวา พระ
พนรัตน เพราะทานอยูวัดปาแกว

ไดบอกแลววา วันรัต ก็คือวนรัต แปลวา ผูยินดีในปา ถา
แผลง ว เปน พ ก็เปนพระพนรัต แตพระวันรัตองคน้ี ทานอยูวัดปา
แกว ก็เลยเรียกเลียนเสียงใหเหมือนกัน แตเขียนเปน พนรัตน โดย
ใหแปลวาปาแกว

พระพนรัตนน่ีทานก็เดินทางมาเขาเฝาในหลวง คือสมเด็จ
พระนเรศวร แลวก็มาแสดงพระธรรมเทศนาถวาย ชักจูงพระทัย 
จนกระท่ังใหเห็นวา การท่ีทรงรบคร้ังน้ีโดยท่ีวาทหารตามไมทัน
เหมือนกับละท้ิงพระองคน้ี เปนการท่ีทําใหพระองคมีเกียรติคุณย่ิง
ใหญ พระพนรัตนเปรียบเทียบบอกวา เหมือนอยางสมเด็จพระ   
สัมมาสัมพุทธเจาทรงชนะมารท่ีใตตนโพธิ์
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ตอนน้ัน พระพุทธเจาทรงผจญมาร กอนท่ีมารจะมาน้ัน พระ
พรหมเทวดาท้ังหลายมาเฝากันเต็มไปหมด แตพอมารมา ปรากฏ
วาเทวดาและพรหมท้ังหลายหนีกันไปหมดเลย คือ มันเปนอยาง
น้ัน มารน่ีมีอํานาจมาก พระพรหมก็ยังกลัวมารเลย พอบอกวามาร
มาเทาน้ันแหละ พระพรหมและเทวดาทั้งหลายหนีไปสุดขอบ
จักรวาลเลย

ตอนน้ัน พระพรหมและเทวดาท้ังหลายกลัวมารมาก ก็พา
กันหนีไปหมด ท้ิงใหพระพุทธเจาทรงอยูลําพังพระองคเดียว
ทามกลางกองทัพมาร จนกระท่ังพระองคพิชิตมารไดสําเร็จเปน
พระพุทธเจา ดังท่ีเราเรียกพระพุทธรูปปางน้ีวา ปางมารวิชัย

พระพนรัตนนําเร่ืองน้ีมาเทศนถวาย วิสัชชนาแกสมเด็จพระ
นเรศวรวา ถาหากวาพระพุทธเจาชนะตอมารโดยอานุภาพของ
พรหมหรือเทวดามาชวย ก็ไมใชเร่ืองอัศจรรย แตในการท่ีพระองค
ผูเดียวอยูในทามกลางกองทัพมารแลว ทรงชนะมารไดน่ี จึงเปน
ความย่ิงใหญท่ีเรานับถือพระพุทธเจาจนกระท่ังปจจุบัน

การท่ีองคสมเด็จพระนเรศวรทรงอยูทามกลางขาศึก โดยท่ี
ทหารท้ังหลายเขาไปไมถึงน้ี เหมือนกับวา เทพยดาจะดลบันดาล
ใหพระองคทรงไดเกียรติยศย่ิงใหญ จึงใหทหารเหลาน้ันไมสามารถ
ตามทัน โดยที่ทหารเหลานั้นไมไดตั้งใจท่ีจะทอดทิ้งพระองคแต
ประการใด แตเปนอานุภาพของเทพยเจาหากบันดาลใหเปนไป
อยางน้ันเอง เปนเหมือนกับตองการประกาศเกียรติคุณของพระ
นเรศวรใหปรากฏ ทําใหเปนประวัติศาสตรสืบตอไปในภายหนา
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สมเด็จพระนเรศวรทรงสดับพระธรรมเทศนา ทรงฟงคํา
ถวายวิสัชชนาแลว ก็ทรงปลื้มพระทัย เกิดพระปติมาก ก็เลยถือ
เปนเหตุในการทรงพระราชทานอภัยโทษแกแมทัพนายกองท้ัง
หลาย เปนเหตุการณโดดเดนเก่ียวกับพระพนรัตนท่ีเปนประมุข
สงฆฝายอรัญวาสี เปนประวัติศาสตรสืบมา

คามวาสี - อรัญวาสี

ในประเพณีการปกครองของคณะสงฆไทย

อาตมภาพนําเร่ืองน้ีมาเลา เพ่ือใหโยมเห็นวา ในเมืองไทย
เราน้ีมีประเพณีวัด ๒ แบบ คือ วัดฝายคามวาสี กับ วัดฝาย
อรัญวาสี ซ่ึงเปนเร่ืองของวิวัฒนาการในพระพุทธศาสนา

ฉะน้ัน การท่ีจะจัดการเก่ียวกับเร่ืองวัด เร่ืองปา อะไรตออะไรน่ี 
คงจะตองเขาใจคติเหลานี้ใหดีวา คติเดิมในพระพุทธศาสนาสมัย
พุทธกาลเปนอยางไร คติในเมืองไทยเราถือกันมาอยางไร เราแบง
เปน คามวาสี กับ อรัญวาสี มีประวัติศาสตรมาอยางไร เมื่อเขาใจ
เร่ืองอยางน้ีแลว เราก็จะจัดจะทําอะไรตออะไรไดถูกตอง

แมวาขณะน้ี การปกครองคณะสงฆในประเทศไทยปจจุบัน 
จะไมไดแยกเปนฝายคามวาสี กับอรัญวาสี เหมือนอยางในสมัย
โบราณ คือ กฎหมายเก่ียวกับการปกครองของคณะสงฆ ฉบับท่ีใช
กันอยูในบัดน้ี ไมไดบัญญัติเอาไว
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แตกระน้ัน คติการจัดพระสงฆเปนฝายคามวาสี กับฝาย
อรัญวาสี ก็ยังปรากฏอยูอยางชัดเจน ในประเพณีท่ีพระมหา
กษัตริยทรงแตงตั้งและเลื่อนสมณศักด์ิ ซ่ึงจะเห็นไดในพระราช-  
ทินนามของพระราชาคณะ

ตัวอยางทางฝายคามวาสี เชน
“พระเทพปริยัติมุนี  ศรีปริยัติวิธาน  กิตติสารโสภิต  มหา     

คณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

สวนทางฝายอรัญวาสี  (ถาเขียนอยางสันสกฤต  ก็เปน    
อรัณยวาสี) ก็มีตัวอยาง เชน

“พระราชนิโรธรังสี  คัมภีรปญญาวิศิษฏ  ยติคณิสสร  บวร
สังฆาราม อรัณยวาสี พระราชาคณะช้ันราช ฝายวิปสสนาธุระ”

แตเปนท่ีนาสังเกตวา ในระดับสูง ท้ังฝายคามวาสี และ
อรัญวาสี ไดถูกจัดรวมเขาอยูภายใตการบริหารเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน ดังจะเห็นไดในพระราชทินนามของสมเด็จพระราชาคณะ
ทุกองค มีท้ังคําวาคามวาสี และอรัญวาสี รวมอยูดวยกัน

หลักขอน้ีแสดงวา สมเด็จพระราชาคณะทุกองคเปนผูนําของ
คณะสงฆ ท้ังฝายคามวาสี และอรัญวาสี ไมวาทานจะอยูท่ีไหน
แมแตจะอยูแตในเมืองก็ตาม ดังเชน

“สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒนพงศ วิสุทธิสังฆปริณายก 
ตรีปฎกโกศล  วิมลคัมภีรญาณสุนทร  ธรรมยุตติกคณิสสร  บวร  
สังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี”
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ยอนดูกําเนิดวัดเร่ิมจากอุทยานที่ชานเมืองชานบาน

แลวลึกเขาไปในอรัญ วัดท่ีนั่นจึงคอยเติบโตตามขึ้นมา

รวมความวา วัดยุคแรกในสมัยพุทธกาลน้ัน เปนวัดปา ท่ี
เรียกวา วนะ หรือ “วัน” อันไมหางไกลบานเมือง อาจจะเรียกวา วัด
ปาชานบานชานเมือง วัดก่ึงปาก่ึงบาน หรือเปนวัดปาคูเคียงกับ
บานเมือง

หลายวัด โดยเฉพาะวัดเร่ิมแรก อยางพระเวฬุวัน และพระ
เชตวัน ก็คือ อุทยาน ท่ีพระราชา เจา หรือมหาเศรษฐีถวาย เมื่อ
ถวายเปนวัด ก็เรียกวาถวายเปน อาราม

น้ีเปนยุคแรกของการประกาศพระศาสนา พระพุทธเจาเสด็จ
มาโปรดคนในเมือง และพระสงฆสาวกท้ังหลายในยุคแรกน้ันก็
ลวนเปนผูบรรลุธรรม จบการศึกษา หรือจบสิกขาแลวแทบท้ังสิ้น 
แทบไมตองใชเวลาในการท่ีจะตองฝกหัดขัดเกลาตน จึงไดแตมุง
สั่งสอนประชาชน ชาวบาน ชาวเมืองใหมคีวามรมเย็นเปนสุข

แตตอมา เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญขยายตัวมากข้ึน มีผูเขา
มาบวชมากข้ึน พระภิกษุจํานวนมากเปนผูเร่ิมศึกษา อยูในสิกขา
ช้ันแรก ก็ตองมีการเนนในเร่ืองการปฏิบัติขัดเกลาตนเองมากข้ึน 
จึงตองการสถานท่ีวิเวกหรือสงบสงัด โดยเฉพาะปาท่ีเปนอรัญ เพ่ือ
เปนบรรยากาศอันเก้ือกูลแกการเจริญภาวนา การเนนเร่ืองการอยู
ปา หรือเขาไปใชปา จึงมมีากข้ึน

ถึงอยางน้ัน ในยุคตนๆ แมเมื่อพระเขาไปปฏิบัติอยูในปา ก็
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เรียกตรงๆ วาไปอยูปา อยู “อรัญ” เปนพระอยูปา หรือพระท่ีถืออยู
ปา เปนอารัญญกะ (อารัญญิกะ ก็เรียก) มีปาเปนท่ีอยู ยังไมเปน
วัดปา จนกระท่ังตอมา ความเปนวัดปาจึงคอยๆ เปนรูปเปนรางชัด
เจนข้ึน

วัดปาก็เติบโตข้ึนมาจากเสนาสนะปา คือ “อารัญญก-
เสนาสนะ” น่ันเอง แลวพระและวัดปาประเภทในอรัญอันหางไกล
เมือง ก็มีเพ่ิมมากข้ึน 

พรอมกันน้ัน วัดท่ีอยูไมหางไกลเมือง เมื่อบานเมืองขยาย
ออกไป ก็ย่ิงใกลชิดบานเมือง จนกระท่ังอยูทามกลางบานเมือง
มากข้ึนทุกที พระท่ีไมไดปลีกตัวไปอยูปา หรือกลับมาจากปาแลว 
มาอยูในวัดเหลาน้ี ก็จะอยูใกลชิดชาวบาน

บางองคมัวยุงกับกิจของสงฆ ยุงกับการเลาเรียนสั่งสอนพระ
เณรในวัดบาง ยุงกับงานอบรมสั่งสอนชาวบานบาง บางทีก็เลยไม
ไดปลีกตัวออกไปอยูในปาเลย แมแตเพียงในบางระยะเวลา ก็ไม
ไดไป สวนพระบางองคมีอัธยาศัยโนมเอียงชอบอยูสงัด แมจะจบ
สิกขาบรรลุธรรมสูงสุดแลว ก็ยังถือธุดงค อยูปาตลอดชีวิตก็มี

ไปๆ มาๆ ลักษณะท่ีแยกเปนพระอยูบาน กับพระอยูปา ก็ชัด
ย่ิงข้ึนๆ จนกระท่ังในสมัยตอมากลายเปนมีพระสองฝาย แตก็เปน
วิวัฒนาการท่ีผานกาลเวลายาวนานมาก อยางท่ีวาถึงยุคหลังๆ ใน
ลังกา เลย พ.ศ. ๑๐๐๐ มามากแลว จึงมีคําเรียกแยกเปน คามวาสี
กับ อรัญวาสี ดังท่ีกลาวขางตน

แตจะอยางไรก็ตาม พระท่ีแยกเปน ๒ ฝายน้ัน ก็ตองปฏิบัติ
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อยูในทางสายกลาง ถึงจะอยูในบานในเมือง เปนคามวาสี ก็ตอง
ไมใหถึงกับวุนวายกลายเปนคลุกคลีกับชาวบาน ถึงจะอยูในปา
เปนอรัญวาสี ก็ตองไมใหถึงกับปลีกตัวโดดเดี่ยว เปนฤษีชีไพร ซ่ึง
เลยออกไปนอกพระพุทธศาสนา

สําหรับวัดปาน้ัน อยางนอยก็ตองรูเขาใจวาวัดปาเปนอยาง
ไร มีลักษณะอยางไร วัดปาควรจะอยูหางจากบานเทาไร เพราะถา
ทําไมดี จะกลายเปนวาไปสรางวัดบานในกลางปาอีก ก็คนละ
อยาง ไมใชวัดปา จึงตองพิจารณาใหดีดวย

ในพระไตรปฎก พระวินยับอกไววา (วนิย.๒/๑๖๖/๑๔๖; ๗๙๖/๕๒๘)

เสนาสนะปา (ตอง) อยูหางจากเขตหมูบานอยางนอย ๕๐๐ ธนู (๑ 
ธนู = ๑ วา เพราะฉะน้ัน ๕๐๐ ธนู เทากับ ๑ กม.) แตทานก็แนะ
นําไววา ไมควรใหไกลเกิน ๑ คาวุต คือ ๑๐๐ เสน เทากับ ๔ กม. 
เพ่ือวาจะไดไปบิณฑบาตแลวกลับมาถึงวัดทันเวลาฉัน

ในที่สุด ทั้งปา ทั้งเมือง ทั้งบาน

มาประสานในสันติสุขเปนหน่ึงเดียวกัน

น่ีก็ไดเลาเร่ืองราวทางดานประวัติศาสตร ซ่ึงเก่ียวโยงสืบมา
จากหลักการในพระธรรมวินัย เปนการบอกใหรูวา ถึงจะยืดขยาย
อะไรกันไปอยางไร ก็ตองเชื่อมประสานไปถึงพระพุทธประสงคให
ได ตองใหอยูบนฐานของพระพุทธาธิบาย

อยางท่ีกลาวแลววา คติท่ีสําคัญในเร่ืองน้ี ก็คือ การท่ีพระ
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พุทธเจาทรงสรรเสริญการอยูปา ก็เพราะวาปาเปนสถานท่ีมี
บรรยากาศเปนวิเวก ชวนใหเกิดความสงบสงัด ซ่ึงเร่ิมดวยกาย
วิเวก ความสงัดทางกายกอน

เมื่อมีความสงัดทางกาย หางจากเสียงอึงคะนึง เอิกเกริก 
จากสิ่งท่ีจะมาลอเราชักจูงตางๆ แลว บรรยากาศก็โนมนอมชักจูง
จิตใจใหสงบไปดวย เมื่อจิตใจสงบแลว ก็เหมาะท่ีจะบําเพ็ญเพียร
เพ่ือกําจัดกิเลส เมื่อใจปราศจากกิเลส ก็เรียกวาเปนความสงัดจาก
กิเลส อันเปนวิเวกหรือความสงัดอีกข้ันหน่ึง ซ่ึงเปนข้ันสูงสุด

พระพุทธเจาจึงตรัสหลักเร่ือง วิเวก ไว ๓ ข้ัน คือ
๑. กายวิเวก ความสงัดกาย กายปลีกออกจากสิ่งท่ีรบกวน 

จากเสียงอึกทึก จากความพลุกพลาน จอแจ
๒. จิตตวิเวก ความสงัดใจ คือ จิตใจท่ีสงบ เปนสมาธิได
๓. อุปธิวิเวก ความสงัดกิเลส กิเลสหมดสิ้นไปจากใจ

แมบางคนจะมีกายวิเวก แตจิตก็ไมวิเวก แมจะเขาไปอยูใน
ปาแลว กายสงัด แตใจฟุงซาน ไมสงบ คิดไมเปนเร่ือง มีแตความ
คิดท่ีสับสนวนเวียน ไมสบาย ไมมีความสุข ถูกกิเลสกอกวนเรารุม
ใจ ก็ไมไดรับประโยชนจากปา กลับกลายเปนวาปาเปนโทษแก
บุคคลน้ัน ถึงแมกายอยูในปา แตใจย่ิงกลุม

ทีน้ี แมมีจิตตวิเวก จิตสงบสงัดแลว แตถายังมีกิเลสเปนเช้ือ
อยูภายใน ก็สามารถฟุงข้ึนมาอีก เมื่อกระทบอารมณภายนอก จิต
น้ันก็จะหมดความสงัด ก็จะถูกความทุกข ความเรารอน ความมี
กิเลส โลภะ โทสะ โมหะ รบกวนข้ึนมา ใหเดือดรอน ใหกระวน
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กระวายได จึงตองกําจัดกิเลสใหหมดสิ้นไป ใหถึงข้ันปราศจาก
กิเลส ท่ีทานเรียกวา เปนความสงัดจากกิเลส (อุปธิวิเวก)

ทีน้ี มองในมุมกลับวา ถาผูใดสงัดกิเลสแลว มีอุปธิวิเวก 
ปราศจากกิเลสแลว แมกายจะอยูทามกลางความสับสนอลเวง อึง
คะนึง ก็ไมมีปญหา ความวุนวายภายนอกไมทําใหจิตใจของทาน
หว่ันไหว ทานมีจิตใจท่ีสงบ กลับสามารถมาชวยผูคนในสังคมท่ี
พลุกพลานจอแจ ใหมีความสงบไปกับทานดวย

เพราะฉะน้ัน วิเวกเหลาน้ีจึงสัมพันธซ่ึงกันและกัน เปนปจจัย
สงผลตอเน่ืองกัน ปาเปนกายวิเวก มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหเกิด
จิตตวิเวก แลวจะไดบําเพ็ญอุปธิวิเวกใหเกิดข้ึน

แตถาผูใดมีอุปธิวิเวก สงัดกิเลสแลว ไมวาไปอยูท่ีไหน ก็จะ
พาใหวิเวก คือความสงบสงัด เกิดข้ึนในท่ีน้ันไดครบถวนทุก
ประการ

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสพระคาถาไวบทหนึ่ง (สํ.ส. 

๑๕/๙๒๑/๓๔๑) วา

คาเม วา ยทิ วารฺเ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ  อรหนฺโต  วิหรนฺติ  ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ

แปลวา: ไมวาบาน ไมวาปา ไมวาท่ีลุมหรือท่ีดอน พระ
อรหันต คือผูไกลกิเลส อยูท่ีไหน ท่ีน่ันไซรคือสถานอันร่ืนรมย

เพราะฉะน้ัน ถึงท่ีสุดแลว จะเปนปา หรือเปนบานก็ได ขอให
ใจหางจากกิเลส ใจสงัดกิเลสแลว ท่ีน่ันเปนสถานท่ีร่ืนรมยไดท้ัง
หมด
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จึงกลายเปนวา ตองมองดู ๒ ช้ัน คือ ดานวัตถุหรือสภาพ
ภายนอก กับดานจิตใจ

ดังน้ัน พระพุทธเจา แมจะทรงอยูในปาบาง อยูในถ่ินบานถ่ิน
เมืองบาง แตพระองคก็ทรงนําความรมเย็นไปใหโดยท่ัว ท้ังน้ีเพราะ
วาพระหฤทัยน้ันปราศจากกิเลส มีอุปธิวิเวก ปลีกปลอดจากกิเลส
ไดหมดแลวน่ันเอง

เพราะฉะน้ัน พุทธสาวกก็พึงปฏิบัติตามน้ี คือ อาศัยปาเปน
บรรยากาศแวดลอมท่ีมีกายวิเวก เพ่ือชักจูงใจใหสงบเปนจิตตวิเวก 
แลวบําเพ็ญเพียรเจริญปญญาเพ่ือใหจิตเปนอิสระปราศจากกิเลส
เปนอุปธิวิเวก

เมื่อมีอุปธิวิเวกแลว ก็ไปชวยเหลือสั่งสอนแนะนําประชาชน
ในถ่ินสถานท้ังหลาย  แผขยายความสงบใหความรมเย็นเปนสุข
ขจายไปทุกสถานท่ี ไมวาใคร จะอยูปา อยูบาน ก็ใหเปนสขุท่ัวกัน

สรุปขอปฏิบัติ จนถึงหลักการ

ที่จะใหเมืองปาบานประสานในสันติสุขทั่วกัน

เทาท่ีไดพูดมา ควรจะประมวลสาระสําคัญไวในท่ีเดียวกัน
อีกทีหน่ึง จึงขอสรุปวา

๑. สําหรับมนุษยท่ีมีกิเลสหนาน้ัน ไมวาจะอยูในบาน หรือ
อยูในปา ก็ทําใหเดือดรอนท่ัวไปหมด
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๒. สําหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงสั่ง
สอนแนะนําใหใชปาเปนท่ีบําเพ็ญเพียร เพราะเปนท่ี
เหมาะสม สภาพแวดลอมเปนท่ีวิเวกเก้ือกูลแกการ
บําเพ็ญเพียรทางจิต จะไดทําตนใหเปนผูหมดกิเลสตอไป

๓. เมื่อหมดกิเลสแลว จะไปอยูปาอยูบาน ก็ทําใหร่ืนรมยไป
หมด

เพราะฉะน้ัน จึงควรจะชวยกันรักษาปาไว และสนับสนุนให
พระสงฆท่ีตั้งใจถูกต้ังใจดีไดไปอยูปา เพ่ือจะไดอาศัยกายวิเวก 
เปนเคร่ืองโนมนําจิตใจใหสงบ ใชปาเปนท่ีบําเพ็ญเพียรขัดเกลา
กิเลสใหหมดสิ้นไป แลวทานจะไดนําความสงบรมเย็นน้ันออกไป
เผยแพรใหท่ัวถึงในที่ทุกสถาน

ในการปฏิบัติตามหลักการท่ีกลาวมาน้ี มีขอท่ีควรระลึกไว 
เพ่ือเปนแนวทางของการปฏิบัติ คือ

๑. มีพุทธบัญญัติ หามมิใหภิกษุตัดตนไม หรือแมแตเด็ด
ดอกไม เก็บผลไม ถาพระภิกษุตัดตนไม ก็เปนการละเมิด
พุทธบัญญัติ ผิดวินัย

๒. ถาภิกษุตัดตนไมของหลวง หรือท่ีมีเจาของ โดยเจตนา
ลักลอบตัดหรือทําลาย ก็จะเปนความผิดทางวินัยอยาง
รายแรง อาจจะถึงกับขาดจากความเปนพระภิกษุ

๓. ความเปนอยู และการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ของพระภิกษุ จะเปนการรักษาปาโดยตัวของมันเอง โดย
มิตองใหพระทําหนาท่ีอนุรักษปา
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๔. ถาหากวาความดํารงอยูของปาเปนไปเพื่อความรมเย็น
เปนสุขของประชาชนและสันติสุขของสังคม พระก็ควร
แนะนําสั่งสอนประชาชนใหมองเห็นคุณคาของปา และรู
จักรักษาปา

๕. ประชาชนหรือพุทธศาสนิกชน ควรชวยกันรักษาปา และ
สนับสนุนใหพระภิกษุสงฆ ไดมีโอกาสใชปาเปนท่ีแสวง
วิเวก ในการบําเพ็ญสมณธรรม

๖. รัฐหรือทางการบานเมือง ถาเห็นแกความเจริญมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา และการพัฒนาจิตใจของประชาชน ซ่ึง
คลุมไปถึงประโยชนสุขของประเทศชาติบานเมือง พรอม
ท้ังปรารถนาจะอุปถัมภบํารุงพระภิกษุสงฆ สนับสนุนให
ทานปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ก็ควรจะ
สนับสนุนใหพระสงฆไดมีโอกาสแสวงวิเวกในปา ใชปา
ใหเปนประโยชนในการบําเพ็ญสมณธรรมสั่งสอนธรรม
และรักษาปาไวเพ่ือประโยชนน้ีประการหนึ่งดวย

๗. รัฐและประชาชนชาวไทย ถาเห็นแกประวัติศาสตร และ
ตองการผดุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย ก็ควร
จะดํารงรักษาประเพณีท่ีใหมีวัดครบครัน ท้ังวัดบานและ
วัดปา คือมีวัดคามวาสี และวัดอรัญวาสี ดังท่ีประเทศ
ไทยไดเคยมีคณะสงฆท้ัง ๒ ฝายในอดีตสืบมา   

อาตมภาพไดนําธรรมเก่ียวกับเร่ืองปา มาเลาใหโยมฟง ก็คิด
วาใชเวลาโยมไปเยอะแลว จึงขออนุโมทนาอีกคร้ังหน่ึง ท่ีไดถวาย
ภัตตาหารในคร้ังน้ี และก็ไดสดับธรรมกถาเปนสวนประดับปญญา
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บารมี ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยใหพร
รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา

ดวยเดชานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม คุณพระสงฆ 
พรอมท้ังกุศล มีศรัทธา เปนตน และเมตตาไมตรีธรรมในจิตใจของ
โยมทุกทาน จงเปนปจจัยอภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญดวยจตุ
รพิธพรชัย มีความรมเย็นงอกงาม เปนสุขในพระธรรมคําสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญ



ตอบปญหาเร่ือง

พระกับปา
๑

มีโยมท่ีมาท่ีน่ีถามวา “เขาจะออกกฎหมายใหพระออกจาก
ปา ทานจะเอาอยางไร?”

อาตมาบอกวา เอ! ก็ตองขอดูรางกฎหมายน้ันกอน คือ เพ่ือ
ความรอบคอบ โยมชวยไปเอารางกฎหมายน้ันมา เพราะอาตมา
จะพูดอะไรไป เด๋ียวจะพลาด คือเราไมรูรายละเอียด

อาตมาบอกวา เฉพาะกรณีพระประจักษน่ี อาตมาไมรูขอมูล
เพียงพอ แตปญหาจากพระประจักษ โยงไปหาปญหาสวนรวม
ตรงน้ีอาตมาคิดวานาพูด

เพราะฉะน้ัน เร่ืองน้ีตองแยกเปน ๒ สวน คือ ปญหาของ
กรณีตัวพระประจักษเองอันหน่ึง และอันท่ีสอง คือ ปญหาท่ีเกิด
จากกรณีพระประจักษโยงไปหาประโยชนของสวนรวม ของสังคม 
และของพระศาสนา อันน้ีซิ เราตองเอาใจใส

ทีน้ีอาตมาก็สนใจในสวนท่ีสอง สําหรับกรณีแรก จะใหพูดก็
ยังไมแนใจ เพราะไมมีขอมูลเพียงพอ แตในแงของพระศาสนา เรา
พูดไดเลยวา พระพุทธศาสนากับปาน่ีคูกันมา พระพุทธเจาเสด็จ

                                                                                                    
๑ ตอบคําถามของคณะการเคหะแหงชาติ เม่ือวันเสารท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ (ความซํ้ากับ

ขางตนมาก แตคงไว จะไดเห็นวา ระยะนั้น มีความสนใจเร่ืองน้ีกันมาก)
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ออกไปผนวช แลวก็ไปบําเพ็ญเพียรในปา วัดท้ังหลายในสมัย
พุทธกาลก็ลงช่ือวา วันๆ เชน เชตวัน เวฬุวัน “วัน” คือ ปา วัดใน
สมัยพุทธกาลน่ีลงช่ือ ปา หมดเลย เปนวัดปาท้ังน้ัน แมจะเปนปา
ถ่ินบานชานเมือง

คําสอนในพระไตรปฎกท่ีสรรเสริญการอยูปาก็มีมากมาย

คามวาสี-อรัญวาสีน่ีเกิดท่ีลังกา พอพอขุนรามคําแหงนําพระ
พุทธศาสนาแบบลังกาเขามาสุโขทัย ก็นําเอาพระพุทธศาสนาท่ี
แยกเปนคามวาสี-อรัญวาสี เขามาดวย

สมเด็จพระสังฆราชท่ีนิมนตมาจากนครศรีธรรมราช มาจาก
ลังกาอีกตอหน่ึง เมื่อไปอยูท่ีสุโขทัย ทานก็ไปอยูวัดอรัญญิก ซ่ึง
แปลตามตัวอักษร ก็เปนวัดปา อยูวัดปา แลวตอมาในเมืองไทยเอง
ก็มีประเพณีคูกันมาในสมัยอยุธยา แยกเปนวัดสายคามวาสี และ
อรัญวาสี มีประมุขแยกกันเหมือนกับมีสังฆราช ๒ ฝาย

สังฆราชฝายอรัญวาสี ไดแก พระวันรัต
สังฆราชฝายคามวาสี ไดแก พระพุทธโฆษาจารย

ถาวาตามประเพณีในเมืองไทยก็ชัดแลว วัดในปาก็เปนวัด
จริงๆ มีสิ่งกอสรางตามแบบท่ีเรียกวา เสนาสนะปา เปนประเพณี
ของเมืองไทย ซ่ึงสืบมาจากลังกา

เมื่อเรารูคติอยางน้ีแลว ก็มาปฏิบัติใหถูกตองวา คติของ
เมืองไทยท่ีเราสืบกันมาแตสมัยสุโขทัยน่ีเราจะเอาไวไหม? ก็เปน
อันวาวัดน่ีมีสองแบบ คือ วัดคามวาสี กับ วัดอรัญวาสี
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ทีน้ีก็มีคําถามซ่ึงเกิดข้ึนตอนน้ีหลายขอ
๑. ประเพณีพุทธศาสนาแบบไทย ท่ีแยกเปนคามวาสี กับ
อรัญวาสี มีวัดอยูในปา และวัดอยูในถ่ินบานน่ี เราจะเอา
หรือเปลา เราจะสืบประเพณีน้ีหรือไม

๒. ถาเราไมเอาประเพณีน้ี เอาคติเดิมของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจาก็สนับสนุนพระใหอยูปา ซ่ึงเปนบรรยากาศท่ี
ทานเรียกวา เสนาสนะอันสงัด เชนท่ีมาในโอวาทปาฏิ-
โมกขวา ปนฺตฺจ สยนาสนํ คือ เสพเสนาสนะอันสงัด

เฉพาะในกรณีน้ี ถาเราจะเอื้อเก้ือกูลตอพระ ก็นาจะให
โอกาสแกพระไดเขาไปอาศัยปา เพ่ือจะไดปฏิบัติตามพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา ใหไดผลดีตามท่ีพระพุทธองคไดทรงแนะนํา
ไว คือ อยางนอยก็เพ่ือเปดโอกาสใหพระไดปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจา

ฉะน้ัน ถาหากวายังปรารถนาจะอนุเคราะหพระสงฆอยู ก็นา
จะใหโอกาสพระไดเขาไปอยูในปา หรือใชปาได น่ีเปนการพูดตาม
หลักการ

ฉะน้ัน ก็ไมอยากจะคิดวาจะมีการใหพระออกจากปา เพราะ
วาจะขัดท้ังประเพณีไทย และท้ังหลักการของพระพุทธศาสนา

แตท้ังน้ี จะตองดูรายละเอียดท่ีเขาจะออกกฎหมาย วามีการ
รางกฎหมายไวอยางไร

นาคิดวา ตอไปน้ีเสนาสนะอันสงัดจะหายากเขาทุกที ดังน้ัน
เร่ืองน้ีชาวพุทธนาจะใหความสนใจเหมือนกัน จะตองชวยกันดูวิถี
ทางวาจะเอาอยางไรกัน
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ถาจะออกกฎหมายจริง ก็ตองใหมีความรอบคอบ ตองระวัง 
ไมอยางน้ัน จะกลายเปนวา ถาหามจริงๆ นะ ถาใหพระออกจาก
ปาจริงน่ี ก็จะเปนการเบียดเบียนหรือตัดรอนพระพุทธศาสนา หรือ
อยางนอยเปนการไมเอื้อเฟอตอพระพุทธศาสนาไปหรือเปลา

หมายเหตุ: เร่ือง “พระกับปา” ฉบับนี้ ถือเปนฉบับใชไปพลางกอน ขอ
เรียกวา ฉบับ หูกับปาก เพราะอยูในระยะที่อาพาธใชตา
ทํางานไมได เมื่อใดใชสายตาทํางานไดตามปกติ ก็จะได
เรียบเรียงใหสมบูรณ เปนฉบับ ตากับมือ ตอไป



บันทึกทายเลม

ในการพิมพรวมเลมครั้งแรก ม.ค. ๒๕๕๔

“คนรักษปา ปารักษคน” เปนช่ือท่ีตั้งข้ึนใหมสําหรับหนังสือ
คอนขางเกา ๓ เลม ท่ีมูลนิธิปญญาประทีปไดแจงกุศลฉันทะขอ
พิมพแจกเปนธรรมทานโดยประสงคจะรวมเปนเลมเดียวกัน

หนังสือ ๓ เลมน้ัน คือ คนไทยกับปา และ คนไทยกับสัตวปา
พรอมดวย พระกับปา มีปญหาอะไร?

สองเลมแรกเปนหนังสือท่ีถือวาอยูในชุดเดียวกัน อันเกิดข้ึน
จากความดําริริเร่ิมของ ดร.สุรีย ภูมิภมร แหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ท่ีไดตั้งใจนิมนตผูเรียบเรียงกลาวธรรมกถาหลาย
เร่ือง ใหเปนความรูและคติท่ีจะสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม

เร่ืองมีวา หลังจากอาตมภาพพรอมคณะรวมเปนพระภิกษุ 
๓ รูป เขาอยูจําพรรษาท่ีวัดญาณเวศกวัน ในจังหวัดนครปฐม เปน
ประเดิมใน พ.ศ. ๒๕๓๒ แลว ปตอมา พ.ศ. ๒๕๓๓ ก็ไดรับนิมนต
จําพรรษาท่ีสถานพํานักสงฆสายใจธรรม บนเขาดงยาง ในอําเภอ
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และไดจําพรรษาท่ีน่ันตอเน่ืองมา ๕ ป

ระหวางน้ัน ดร.สุรีย ภูมิภมร พรอมท้ัง ดร.อรพิน ภูมิภมร ได
ไปดูแลปลูกตนไมท่ีบริเวณภูเขาดังกลาว ซ่ึงเวลาน้ันปาอยูใน
สภาพท่ีเสื่อมโทรมอยางย่ิง

ไมเพียงนํานิสิตและผูใกลชิดไปชวยกันเทาน้ัน เมื่อโอกาส
เหมาะ ดร.สุรีย ก็ประสานงานนัดหมายหนวยราชการ มูลนิธิ    
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องคกร และสาธุชนไปรวมกันบําเพ็ญประโยชน ในการปลูกไมปลูก
ปาท่ีน่ัน และในคราวใหญๆ นอกจากพูดอนุโมทนาท่ัวไปแลว ก็
นิมนตอาตมภาพกลาวธรรมกถาในเร่ืองท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมดวย

ในความตั้งใจตามท่ี ดร.สุรีย เคยบอกไววา นอกจากเร่ืองปา
และสัตวปาแลว ก็จะขอนิมนตพูดเร่ืองดิน นํ้า ลม ไฟ ใหครบ

คราวใหญแรกคงจะเมื่อคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรปาไมและไมโตเร็วเอนกประสงคฯ สภาวิจัยแหงชาติ 
และอาจารยพรอมท้ังคณะนิสิต คณะวนศาสตร มก. มาปลูกปา
กันในวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๓๖ คร้ังน้ันไดพูดเร่ือง “คนไทยกับปา” 
ซ่ึงในปตอมา คณะกรรมการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยมี
ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต เปนประธาน ไดพิมพเผยแพร 
เปนสวนหน่ึงแหงโครงการปลูกปาเทอดพระเกียรต์ิ พระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย ปท่ี ๕๐

ตอมา ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ มีการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ โดยสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย เปนเจาภาพใหญ
รวมดวยหนวยงานอื่นๆ เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม คร้ัง
น้ี ไดพูดเร่ือง “คนไทยกับสัตวปา” ซ่ึงสองเจาภาพท่ีออกนามน้ันได
พิมพเปนหนังสือในป ๒๕๔๐

จําไดวา มีคราวหน่ึงไดพูดเร่ือง “คนไทยกับน้าํ” และทางกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมก็ไดแจงขอพิมพไวแลว แตถึงเวลาน้ัน 
ท้ังเวลาและสภาพรางกายไมอํานวย เร่ืองจึงยังคางการตรวจชําระ
บทลอกเทปอยูจนบัดน้ี (นึกไมออกแลววาเก็บไวท่ีไหน) เชนเดียว
กับเร่ืองอื่นๆ อีกมากมายท่ีรอการตรวจชําระอยางน้ัน และก็เปน
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อันยังไมไดพูดเร่ืองดิน เร่ืองลม และเร่ืองไฟ เหมือนคางนิมนตไว
กับ ดร.สุรีย ภูมิภมร อยางไมมีกําหนด

ท่ีเปนอยางน้ีเพราะวา ตั้งแตป ๒๕๔๐ เปนตนมา หลังการ
ผาตัดเสนเลือดใหญเลี้ยงสมองแลว อาตมภาพก็อยูเพียงขางในวัด
ญาณเวศกวันอยางเดียวตลอดเวลาเกือบ ๑๐ ป ไมไดไปท่ีภูเขา
ยาวนาน แตกระน้ัน ดร.สุรีย ภูมิภมร ก็ไดไปดูแลปลูกตนไมท่ีวัด
ญาณเวศกวันดวยสืบมาจนบัดน้ี

แมวาการปลูกไมปลูกปาท่ีสายใจธรรม เขาดงยาง จะสะดุด
หยุดพักไป แตตนไมท่ีปลูกไวแลว ก็มากเพียงพอท่ีจะแสดงผลให
เห็นเดนชัดในปจจุบัน

สําหรับสวนบนเขา ตองยอมรับวายากมาก เพราะของเดิม
เรียกไดวาหมดสภาพปาไปแลว ตนไมเล็กๆ ท่ีมีอยูบาง ก็ทยอยถูก
ตัดไปเผาถาน ดินท่ีจะใหตนไมฝงรากลงไปและอุมนํ้าไวก็นอยย่ิง 
ท่ีน่ันฝนตกยากอยูแลว และถึงจะมีฝนใหญตกลงมา แตช่ัวครูเดียว
ก็แหงหาย ตนสัตบรรณใหญๆ และตนสาละจํานวนมาก ท่ีคณะผู
บําเพ็ญประโยชนนํามาปลูกไว อยูไดไมนาน ก็เห่ียวเฉาลมไป 
อาศัยเวลาลวงมายาวนาน และไมมีคนตัดไมมารบกวน ตนไม
นานาพรรณก็คอยๆ โตใหญข้ึนมา จนบัดน้ี บนเขามีไมยืนตน
ขนาดปานกลางไมนอย นับวามีปาปกคลุมใหรมร่ืนไดพอสมควร

สวนท่ีชัดเจนคือบริเวณเชิงเขา โดยเฉพาะสวนท่ีไดปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติกันไว ท่ีดินราว ๔๐ ไร ซ่ึงแตเดิมโลงเตียน มีแตดิน 
หญา และเหลาวัชพืช หนาแลงบางทีก็เปนท่ีมีไฟลุกลาม แตขณะน้ี 
ตนไมงอกงามโตใหญคับคั่งข้ึนมา เปนปาขนาดยอมทีเดียว



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓๕

๒๓๕

สวนเร่ืองท่ี ๓ คือ “พระกับปา มีปญหาอะไร?” เปนเร่ืองพูด
นอกชุด เกิดข้ึนเฉพาะกรณี ในคราวท่ีมีขาวใหญเร่ืองพระประจักษ
กับปา ในป ๒๕๓๔ ท่ีพุทธศาสนิกชนและคนท่ัวไปสนใจกันมาก 
ญาติโยมวิพากษวิจารณกันท่ัว จึงเกิดมีคําถามและเปนขอปรารภ
ใหพูดข้ึนมาในวันท่ี ๒ ตุลาคม เมื่อเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับปาดวย จึง
เหมาะท่ีจะนํามารวมไว

เร่ืองท่ี ๓ น้ี ท่ีจริงเปนเร่ืองปลีกยอย ท่ีพูดในการอนุโมทนา
หลังฉันภัตตาหาร เทียบกับอีก ๒ เร่ืองท่ีนํามาพิมพดวยกันแลว ก็
นับวาสั้นมาก ประมาณคร่ึงหน่ึงของเรื่องท่ีสอง (คนไทยกับสัตว
ปา) เทาน้ัน แตกลับใชเวลาตรวจชําระมากกวาเร่ืองท่ี ๒ น้ัน

ท่ีเปนอยางน้ันก็เพราะวา เมื่อคราวพิมพในป ๒๕๓๔ ตอง
ปลอยไปกอน เพราะผูขอพิมพตองการเผยแพรในเวลาน้ัน ขณะท่ี
ตัวผูเรียบเรียงเองไมพรอม ท่ีไมพรอม คือ เวลาน้ันกําลังอาพาธ
ดวยโรคตาดําอักเสบ เสี่ยงมากท่ีจะตาบอด เมื่อออกจากโรง
พยาบาลแลว ก็ยังตองใสครอบตาไว

คร้ันญาติโยมเรงจะพิมพ จึงใชวิธีทํางานดวย “หูกับปาก” 
คือใหพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณเอาบทลอกเทปมาอานใหฟง 
จะปรับจะแกอยางไร ก็บอกดวยปากใหพระครูปลัดฯ เขียน พอให
เสร็จไดพิมพไปทีหน่ึงกอน หลังจากน้ันก็ยังไมไดตรวจดูอีก

คราวน้ี เวลาผานไปแลว ๒๐ ปพอดี พอมาอานดูหนังสือเกา
ท่ีปลอยพิมพไปคร้ังน้ันอีกที ก็พบวายังมีจุดท่ีบกพรองจุกจิกๆ ท่ัว
ไป จึงตองปรับแกขัดเกลาคอนขางมาก พรอมท้ังตั้งหัวขอใหมี
เคร่ืองชวยความเขาใจ ทําใหเร่ืองน้ีกินเน้ือท่ียาวออกไปไมนอย
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เปนอันวา หนังสือเลมน้ี พูดรวมๆ วา มีอายุ ๒๐ ป  แลวอายุ
ของหนังสือน้ันก็ทําใหนึกตอไปถึงอายุของสถานพํานักสงฆสายใจ
ธรรม ซ่ึงเปนท่ีเกิดของธรรมกถาสวนใหญอันเปนท่ีมาของหนังสือ
น้ีวามีอายุ ๒๐ ปเหมือนกัน

๒๐ ป  ของสถานพํานักสงฆสายใจธรรมในท่ีน้ี หมายถึง 
๒๐ ป นับแตสถานพํานักสงฆน้ีมีช่ือวาสายใจธรรม จะวาเปนอายุ
ของช่ือวาสายใจธรรม ก็ได

ขออธิบายประกอบวา คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ไดสรางสถาน
พํานักสงฆน้ีข้ึน และนิมนตพระมาพักต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยเร่ิม
จําพรรษาใน พ.ศ. ๒๕๓๓ ในปตอมา คุณสายใจ หลิมสุนทร 
(เพียรอุสาห) ซ่ึงรวมกอตั้งดวยกันมา และเปนแกนกลางในการ
อุปถัมภบํารุง ไดถึงแกกรรมเมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๓๔ ตอน
น้ัน การตั้งช่ือสถานพํานักสงฆยังคางอยู โดยแตเดิมมาคิดวาจะไม
ตั้งตามช่ือบุคคล แตเมื่อเกิดเหตุการณน้ีข้ึน พระจึงเสนอใหตั้งช่ือ
วา “สายใจธรรม” เพ่ือเปนอนุสรณแหงศรัทธาของคุณสายใจ

เปนความประจวบพอดีอีกอยางหน่ึงวา การขอพิมพรวมเลม
เกิดข้ึนตรงกับชวงเวลาท่ีผูเรียบเรียงเองมาพักอยูท่ีสถานพํานัก
สงฆสายใจธรรม โดยไดมาจําพรรษาป ๒๕๕๓ แลวอยูตอเน่ืองมา 
จนข้ึนป ๒๕๕๔ การตรวจชําระจัดรวมเลมน้ี จึงเปนงานท่ีทําใน
บรรยากาศของสถานท่ีท่ีเคยพูดเร่ือง “คนไทยกับปา” และเร่ือง 
“คนไทยกับสัตวปา” และอยูในแวดลอมของปาท่ีไดปลูกกันข้ึนไว
น้ัน ซ่ึงเวลาน้ีพูดไดเต็มปากวาเปนปาจริงๆ แลว
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สถานพํานักสงฆสายใจธรรม ซ่ึงเปนท่ีเจริญงอกงามข้ึนมา
ของปาท่ีแวดลอมน้ี เกิดข้ึนจากศรัทธาของคุณบุญเจิด และคุณ
สายใจ เมื่อมาประจวบเวลาท่ีคุณสายใจจากไปครบ ๒๐ ป จึงถือ
เอาธรรมทานน้ีเปนกุศลท่ีอุทิศแกคุณสายใจ  หลิมสุนทร  (เพียร    
อุสาห) ในวาระอันควรแกการกําหนดหมายเปนท่ีระลึกสืบไป

ท้ังหมดท่ีไดกลาวมา เห็นวาควรนํามาเลาไว อยางนอยก็พอ
ใหทราบความเปนมาของหนังสือน้ี แลวก็โยงไปถึงเร่ืองราวของ
พระและวัด กับท้ังความเพียรพยายามของทานผูทําประโยชน ท่ีมุง
หวังใหสงัคมประเทศชาติ บรรดาประชาชนคนรวมแผนดินผนืนํ้าทอง
ฟา อยูดีมีความสุข ไดช่ืนชมโลกอันอุดม มีสิ่งแวดลอมท่ีนาร่ืนรมย
กันไปนานๆ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
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