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เกริ่นนํา
คนไทยถือกันมาแตโบราณวา ในชีวิตที่เปนอยู ซึ่งมีกายกับ
ใจนี้ รางกายของเราประกอบดวยธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งจะ
ตองสมดุล ชีวิตจึงจะดําเนินไปดวยดี
ภายในรางกายของมนุษยและสัตวทั้งหลาย ดิน น้ํา ลม ไฟ
จะตองบริสุทธิ์สะอาดและสมดุล ฉันใด ภายในโลกนอกรางกาย ก็
ฉันนั้น ชีวิตทั้งหลาย ไมวาพืชหรือสัตว จะอยูดีมีสันติสุขได ตอเมื่อ
ดิน น้ํา ลม ไฟ ยังสะอาดบริสุทธิ์และสมดุลกัน
แมวาคนปจจุบันมักมองวา ธาตุ ๔ ที่คนโบราณเชื่อถือเปน
เรื่องเหลวไหล เพราะดิน น้ํา ลม ไฟ ไมใชธาตุ สาร ๑๐๗ ชนิดตาง
หากเปนธาตุ (ธาตุประดิษฐขณะนี้ขึ้นไปถึงเลขที่ 116 แลว) แต
ธาตุ ๔ ของคนโบราณนี้แหละเปนสภาพความจริงของธรรมชาติใน
ระดับที่สัมพันธกับชีวิตความเปนอยูของเรามากที่สุด และมีผลใน
ทางปฏิบัติมากที่สุด แมวาคนปจจุบันอาจจะใชคําเรียกตางไปบาง
คือเรียกลมวาอากาศ เรียกไฟวาความรอน โดยวัดเปนอุณหภูมิ
มนุษยสมัยใหม ไดสรางความเจริญทางวัตถุที่เรียกวาการ
พัฒนาขึ้นมามากมาย จนเกิด ปญหาที่เ รียกวามลภาวะ และ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเสียความสะอาดบริสุทธิ์ และ
ทําลายสมดุลของดิน น้ํา ลม/อากาศ และไฟ/อุณหภูมิ
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อุณหภูมิ(ไฟ)สูง แลวตนเองก็ไดรับโทษทุกขภัยจากความวิปริต
ปรวนแปรของธาตุ ๔ ที่เปนสิ่งแวดลอมเหลานั้น
บัดนี้ ไดเปนที่หวั่นวิตกกันวา ถามนุษยขืนสรางความเจริญ
แบบนี้กันตอไป โดยไมยอมแกปญหากันอยางจริงจัง สภาพแวด
ล อ มที่ เ ป น โลกธรรมชาติ ก็ จ ะวิ บั ติ และโลกมนุ ษ ย ก็ อ าจถึ ง กับ
พินาศสูญสิ้น
มนุษยผูมีปญญาสวนหนึ่งไดตระหนักเห็นภัยจากความวิบัติ
และวิปริตของดิน น้ํา ลม ไฟ ที่ชีวิตทั้งปวงตองอาศัยนี้ จึงไดชัก
ชวนวิ ง วอนให เ พื่ อ นมนุ ษ ย ช ว ยกั น แก ไ ขเปลี่ ย นแปลงการสร า ง
ความเจริญที่เรียกวาการพัฒนากันเสียใหม ใหเปนความเจริญที่ไม
ทําลายความบริสุทธิ์และสมดุลของดิน น้ํา ลม ไฟ เรียกวา “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” คือ การพัฒนาที่โลกมนุษยก็อยูดี และโลกธรรมชาติ
ก็อยูได
ถาจะใหดิน น้ํา ลม ไฟ หรือดิน น้ํา อากาศ และอุณหภูมิ คง
อยูในสภาพที่ดีงามเกื้อหนุนตอชีวิต พวกเราก็จะตองชวยกันดูแล
รักษาแหลงน้ํา ลําน้ํา ทองฟา ทุงนา ปาเขา และผืนแผนดิน ซึ่งเปน
ที่อาศัยของดิน น้ํา ลม ไฟ นั้นไวใหดี
วิธีงายๆ ที่จะชวยกันได ก็เชนวา ไมเทหรือระบายของเสียลง
ในแมน้ําลําคลอง ไมทิ้งขยะกระจัดกระจายไปบนผืนดิน ไมปลอย
ควันไฟ ควันรถ ขึ้นไปในทองฟามากเกินควร ไมทําลายปาตนน้ํา
ลําธาร ไมเผาปา ไมลาสัตว เปนตน และชวยแนะนําใหความรูแก
กันถึงความสําคัญของธรรมชาติที่แวดลอมเหลานี้ ตลอดจนเรียนรู
วิธีการที่จะบํารุงรักษาใหคงอยูยั่งยืน เพื่อประโยชนสุขรวมกัน

๓
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เรื่องราวที่จะพูดตอไปนี้ อาจจะชวยใหสาธุชนไดมองเห็น
ความสําคัญของธรรมชาติแวดลอม และพรอมที่จะชวยกันสงวน
รักษาดวยความมีน้ําใจและโดยใชปญญา

๔

ภาค ๑

คนไทยกับปา๑
วันนี้ ขออนุโมทนา รองศาสตราจารย ดร.สุรีย ภูมิภมร คณะ
อนุกรรมการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาไมและไมโตเร็วเอนก
ประสงค สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา สภาวิจัยแหงชาติ คุณ
ประภาศรี ธนสุกาญจน และเจาหนาที่สภาวิจัยแหงชาติ ที่ไดมา
ชวยปลูกตนไมใหที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรมแหงนี้
นอกจากคณะอาจารย และคณะอนุ ก รรมการวิ จั ย และ
พัฒนาทรัพยากรปาไมและไมโตเร็วเอนกประสงค กําลังสําคัญก็
คือทานอาจารยและคณะนิสิต คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ซึ่งอยูในระหวางการฝกปฏิบัติงานภาคฤดูรอน เรื่อง
การปลูกสรางสวนปา หลายทานไดมารวมในการชวยกันปลูกตน
ไมใหวัด ซึ่งถือวาเปนการทําบุญ ตามคําสอนที่มีมาในพระไตรปฎก พระพุทธเจาตรัสไวเอง (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) วา
อารามโรปา วนโรปา
๑

เย ชนา เสตุการกา …

ธรรมกถา ของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) แกคณะขาราชการและนิสิต มี ดร.สุรีย
ภูมิภมร เปนผูนํา ในคราวทําบุญปลูกปาที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๖

๖
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เปนคาถาซึ่งแปลไดความวา “ผูที่ปลูกสวน ปลูกปา สราง
สะพาน สรางโรงน้ําบริการ และขุดบอน้ําสําหรับผูเดินทาง ใหที่
พักอาศัย ชื่อวาเปนผูมีบุญที่เจริญทุกเมื่อ ตลอดเวลาทั้งกลางวัน
และกลางคืน”
ทําไมจึงไดบุญเพิ่มพูนตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ก็
เพราะวาสิ่งเหลานี้คนอาศัยใชประโยชนตลอดเวลา อยางตนไมนี้
ปลูกไปแลว ก็เปนประโยชนอยูเรื่อยไป มิใชวาครั้งเดียวหมด
เพราะฉะนั้นจึงเปนการทําบุญที่ทานยกยองสรรเสริญ
ทานอาจารยและนิสิต พรอมดวยคณะอนุกรรมการฯ ที่ได
มารวมในกิจกรรมวันนี้ ก็ถือวา ไดทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนา
นอกจากมาปลูกตนไมใหแลว ก็ยังไดเลี้ยงภัตตาหารเพลแกพระ
สงฆที่พํานักอยู ณ ที่นี้ดวย

๖

ตอน ๑: ไทยอดีตกับปา
ผูนําชาวพุทธที่ยิ่งใหญ
ปลูกปาปลูกตนไมเพื่อใหประชาชนอยูดี
เรื่องการปลูกตนไมปลูกปานี้ คิดวาเปนคติอยางหนึ่งที่พระ
เจาอโศกมหาราช คงจะไดทรงถือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธ
เจาดังที่ไดยกมาอางขางตน กลาวคือ เมื่อพระเจาอโศกมหาราชได
ทรงเปลี่ยนนโยบายจากสังคามวิชัย (การเอาชนะดวยสงคราม) มา
เปน ธรรมวิชัย (การเอาชนะดวยการทําความดีหรือปฏิบัติธรรม)
แลว พระองคก็ทรงบําเพ็ญสาธารณประโยชนเปนการใหญ เชน
ปลูกสวนปลูกปา รวมทั้งปลูกปาสมุนไพร โดยเฉพาะก็กลาวระบุไว
ดวยถึงเรื่องการปลูกตนไมที่เปนยา แลวก็สรางโรงพยาบาลคน โรง
พยาบาลสัตว ทําถนนหนทางตางๆ ตลอดจนจารึกศิลาเพื่อใหการ
ศึกษาและสั่งสอนธรรมแกประชาชนเปนการใหญ จนปรากฏวาใน
ยุคนั้น สังคมอินเดียเจริญดวยการบําเพ็ญสาธารณประโยชนแก
ประชาชน เรื่องนี้ก็คงจะไดคติจากคําสอนของพระพุทธเจาอันนี้
กษัตริยที่ยิ่งใหญในยุคสมัยหลังที่ใฝพระทัยในทางธรรม ก็
ยึดถือพระเจาอโศกมหาราชเปนแบบอยาง แมกระทั่งพระมหา
กษัตริยไทย อยางเชน พระมหาธรรมราชาลิไท ดูพระจริยาวัตร ก็

๘
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เห็นวา คงจะไดแบบอยางจากพระเจาอโศกมหาราช คือพยายามที่
จะทําความดีตางๆ ใหไดอยางพระเจาอโศกมหาราช
กษัตริยรุนหลังๆ ไดพยายามทํากันอยางนั้น แลวก็มักจะมี
พระนามที่มีคําวา “ธรรม” นําหนา เชน พระเจาลิไท ก็ทรงมีพระ
นามวาพระมหาธรรมราชาลิไท ทํานองเดียวกับที่พระเจาอโศก
มหาราช เมื่อไดเปนพระเจาแผนดินที่ทรงธรรม หันมาทางธรรม
หันมาทําความดี ทรงบําเพ็ญประโยชนสุขแกประชาชนแลว ก็ได
พระนามวาธรรมาโศกราช โดยเปลี่ยนจากจัณฑาโศก คือแตกอนนี้
เปนอโศกผูดุราย เรียกวา จัณฑาโศก (จัณฑ + อโศก) อโศกผูดุ
ราย หรืออโศกผูดุเดือด เปลี่ยนมาเปน “ธรรมาโศก” แปลวา อโศก
ผูทรงธรรม
อั น นี้ ก็ เ ป น คติ ใ นทางพระพุ ท ธศาสนาที่ ถื อ ว า การทํา
ประโยชนสุขใหแกประชาชนเปนบุญเปนกุศลที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ในสมัยปจจุบันนี้ อันตรายจากปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมเสีย ก็
เปนที่รูตระหนักกันอยางกวางขวาง เรียกวาเปนปญหาระดับโลก
ประเทศไทยเราก็ประสบภัยอันตรายในเรื่องนี้ไมนอย
แตการที่รูตระหนักกันมากถึงกับมีความตื่นตกใจนั้น ก็เปน
อาการของปญหาที่ใหญโตกระเทือนไปทั่วโลก คือ ในระดับโลก
ประเทศที่พัฒนาแลวเขาตื่นตัวกลัวภัยเหลานี้ ก็เลยทําใหคนใน
ประเทศไทยเราพลอยหันมาตระหนักถึงภัยเหลานี้ดวย
ถามองในแงดี ประเทศไทยเราซึ่งเปนผูพัฒนาตามอยางเขา
ทีหลัง เมื่อเรารูตัวกอน เราก็มีเวลาที่จะใชบทเรียนของเขาใหเปน
ประโยชน แตก็ไมแนใจวาคนไทยเราจะไดรับเอาบทเรียนนี้มาใช

๘
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๙

ทันการณหรือเปลา คือ ทั้งๆ ที่วาประเทศที่เขาพัฒนาไปแลวซึ่ง
เดินหนาไปกอนเขาประสบปญหามาก เราไดรูไดเห็น ก็นาจะรูตัว
แลวรีบปองกันยับยั้ง แตบางทีก็ไมเปนอยางนั้น บางทีเราก็เดินไป
ตามกระแสเกา เดินหนาไปหาอันตรายอยางนั้นอีก ถาหากวาเรา
ไมสามารถใชประโยชนจากบทเรียนนั้นได ก็เปนเรื่องที่นาเสียดาย
สําหรับประเทศไทยของเราเวลานี้ ก็เปนที่นายินดีวา มีหลาย
กลุมที่มีความรูความเขาใจในเรื่องนี้แลว ก็ไดพยายามที่จะสกัดกั้น
ปญหา ยับยั้งภัยอันตรายเทาที่จะเปนไปได โดยเฉพาะการปลูกปา
การรักษาปา การอนุรักษปานี้ เปนเรื่องใหญที่จะตองชวยกัน
แตถาเทียบกับประชาชนสวนใหญแลว ความรูตระหนักและ
เอาใจใสในเรื่องนี้ ยังนับวาอยูในวงคอนขางแคบ ยังมีคนไมมาก
นักที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ แตจํานวนที่ไมมากนี้ ก็หวังวาคงจะ
ขยายออกไปใหมีคนเอาแบบอยางกันมากขึ้น
ถาเมื่อไรประชาชนเอาดวย คือมีจิตใจที่จะเอาใจใสในเรื่องนี้
เขามาชวยกันอนุรักษปาเอง และไมใชเฉพาะมีจิตใจที่เอาใจใสเทา
นั้น แตมีความรูความเขาใจดวย คือ มีปญญาและมีกําลังพรอมที่
จะทําดวย ถาประชาชนเอาดวยอยางนี้แลวละก็ปลอดภัย ไมตอง
มามัวผลักใหเปนภาระของรัฐบาลและผูสนใจบางกลุมอยางนัก
วิชาการเทานั้น ซึ่งจะหนักมากและคงจะไมไหว
ตอนนี้เราจึงตองพยายามที่จะใหความรูสึกนึกคิดจิตสํานึกนี้
ขยายไปถึงประชาชน ซึ่งคิดวาอันนี้จะเปนเปาหมายสําคัญ

๙
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เสียงกูเตือนภัย
วาปากําลังจะหมดไป
เรื่องเกี่ยวกับปานี้ก็เปนสวนหนึ่งของเรื่องธรรมชาติแวดลอม
แตนับวาเปนสวนสําคัญทีเดียว เปนปญหาอยางที่กลาวในตอนตน
วา ไมเฉพาะประเทศไทย หรือวากันตามเรื่องที่แทแลว ถาจะใชคํา
วาไมเฉพาะแตประเทศไทยก็อาจจะไมถูกเสียดวยซ้ํา เพราะวาเรา
นี้เปนไปตามเขา คือ ประเทศที่พัฒนาเจริญมากแลวเขาประสบ
ปญหานี้กอน เหมือนอยางที่พูดตั้งแตขางตนแลว
ในระดับโลก มีการเตือนกันในเรื่องนี้มากมาย สถิติระดับ
โลกก็มีออกมาอยูเรื่อยๆ เชน หนังสือ State of the World (สภาวะ
ของโลก) ซึ่งเปนที่อางอิงกันมาก เลมลาสุดป 1993 บอกวา ปาใน
โลกนี้ถูกทําลายลงไปปละ ๑๐๕ ลานไร
สถิตินี้เปนตัวเลขที่นากลัวอยูพอสมควร และเนื่องจากการ
สูญเสียปาไปนี้โยงไปสูปญหาอื่น เชน การขาดแคลนน้ํา เปนตน
ตลอดจนตองสูญเสียแผนดินที่จะทําการเพาะปลูกไป เขาบอกวา
แผนดินที่จะใชปลูกพืชลดนอยลงไป ปละถึง ๕.๘๓ ลานไร ซึ่งก็ไม
ใชนอย
เรื่องนี้ยังเกี่ยวโยงไปหาปญหาอื่นๆ อีก คือ การที่สัตวและ
พืชทั้งหลายที่อาศัยอยูในปา ตองพลอยสูญพันธุหรือลดนอยลงไป
แลวก็เกิดความเสียดุลในธรรมชาติ ดินฟาอากาศก็แปรปรวนไป
เรื่องอากาศเสียและมลภาวะตางๆ ก็มีอยูแลว เมื่อปาหมดไป เขต
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๑๑

อุตสาหกรรมก็ขยายออกไปมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นก็ยังเกิดปญหา
ความแหงแลง แผนดินกลายเปนทะเลทรายมากขึ้นๆ
เรื่ อ งอย า งนี้ ความจริ ง ก็ มี ม านานซ้ํารอยเดิ ม ในประวั ติ
ศาสตร อารยธรรมในสมัยโบราณที่เคยรุงเรืองมาในถิ่นตางๆ ที่ลม
สลายไป โดยมากก็มาจากเรื่องธรรมชาติแวดลอมเสียนี่แหละ คือ
เมื่อคนไปอยูกันมากๆ ก็ใชทรัพยากรธรรมชาติมาก แลวก็ระบาย
ของเสียลงไปมาก นานๆ เขา ผืนแผนดินและสภาพแวดลอมก็
เสื่อมโทรมหมด แลวมนุษยก็อยูไมได เมื่อมนุษยอยูไมไดอารยธรรมก็สูญสลาย เชน ตองอพยพหนีไปอยูที่อื่น เปนตน
ภัยพิบัติไดเปนมาอยางนี้ไมรูเทาไรแลว แตคนเราก็ไมคอย
จะไดรูตระหนัก ไมไดเขาใจปญหาเหลานี้ จนมาถึงยุคปจจุบันก็
กลายเปนยุคที่มีภัยอันตรายในเรื่องนี้รายแรงที่สุด เพราะวาอารย
ธรรมสมัยกอนมีขอบเขตไมกวางขวางทั่วโลกเทากับสมัยนี้ แมวา
มันจะสูญสลายไป มันก็หมดเปนหยอมๆ แตมาในยุคปจจุบันนี้
อารยธรรมขยายครอบคลุมไปหมดทั่วโลก เพราะฉะนั้น ถาสูญ
สลายไปคราวนี้ ก็เปนอันวาหมดโลกหมดแผนดินเลย
สําหรับในสายของเรา อันที่จริง ถามองดูแมแตในประวัติ
ศาสตรของพระพุทธศาสนา ซึ่งเกี่ยวของกับประเทศอินเดียหรือ
ชมพูทวีป ก็อาจจะเห็นรองรอยของความเสื่อมและความเจริญใน
อดีต
อารยธรรมอินเดียเคยรุงเรืองมากในยุคกอนโนน มีประวัติ
เกิดขึ้นมาตั้งหลายพันปแลว เปนที่ยอมรับกันทั่วไป แตบัดนี้อารย
ธรรมอินเดียก็ลมสลายไปหมด ประเทศอินเดียก็เปนประเทศที่
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เสื่อมโทรมลงไป แผนดินแหงแลงไมอุดมสมบูรณ ประชาชนก็มี
ความยากจนมาก มีปญหาเกี่ยวกับการพัฒนามากมาย ถาเทียบ
เคียงดูเรื่องราวในพุทธประวัติ ก็จะเห็นไดชัดเจน
ตามเรื่องที่บรรยายไวในพุทธประวัติ จะเห็นวา ในสมัย
โบราณ อินเดียมีความอุดมสมบูรณพอสมควร เต็มไปดวยปา ดังมี
ปาชื่อตางๆ มากมายเต็มไปหมด พระพุทธเจาเสด็จจาริกไปในปา
แทบทั้งนั้น จากเมืองก็ออกไปปา และจากปาก็ทะลุออกไปอีกเมือง
หนึ่ง ในระหวางเมืองระหวางแควนก็เปนปา ปามีมากมาย และมี
แมน้ําที่อุดมสมบูรณ
อยางสถานที่พระพุทธเจาตรัสรู คือริมฝงแมน้ําเนรัญชรา
เมื่อมาดูในปจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไป แมน้ําเนรัญชราที่พระพุทธ
เจาเสด็จไปประทับใตรมโพธิ์แลวตรัสรู ตอนนั้น ตามประวัติแสดง
วามีน้ําไหล เปนที่นารื่นรมยใจ เปนภูมิสถานที่ทําใหเกิดความรูสึก
วามีความสงบรมเย็น
แตในปจจุบันนี้ บริเวณแมน้ําเนรัญชราไมไดรมเย็น ไมไดรม
รื่นอุดมสมบูรณ แตแหงแลงเหลือเกิน ในแมน้ํานี้ไมมีน้ําสักหยด
แตก็ยังเปนแมน้ําอยู คือเราเห็นชัดวาเปนแมน้ํา เพราะวามันมีฝง
มีตลิ่ง มีลักษณะเปนลําน้ําชัดเจน แตในลําน้ํานั้น ระหวางสองฝง
แทนที่จะเปนน้ํา กลับเปนทรายหมด เปนผืนทรายที่กวาง อาจจะ
ถึง ๑ กิโลเมตร นั่นคือความกวางของแมน้ํา แลวเดี๋ยวนี้เรา
สามารถเดินบนแมน้ํา เราเดินขามแมน้ําไดอยางสบาย ไมตองมี
ฤทธิ์อยางสมัยกอน
อันนี้เปนตัวอยางที่ทําใหเราเห็นสภาพอยางชัดเจน เราลง
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จากฝงแลวเดินลงไปเหยียบแมน้ําเนรัญชรา แลวก็เดินขามไป
อยางสบายๆ แตในแมน้ํานั้นมันรอนไมใชเย็น ตองกางรมดวย
เพราะไมมีน้ําเลย มีแตความแหงแลง ในที่อื่นๆ ก็เหมือนๆ กัน
ภูเขาตางๆ ก็หาตนไมไดยาก
อันนี้ก็คือความเสื่อม ที่วาเจริญในอารยธรรมนั้น ก็เจริญ
เฉพาะในเรื่องกิจกรรมของมนุษย แตธรรมชาติแวดลอมเสื่อมโทรม
จนกระทั่งในที่สุดมนุษยเองก็อยูไมได
หันมาดูในประเทศไทยของเรานี้ เราก็มีปญหาธรรมชาติแวด
ลอมมาก โดยเฉพาะเรื่องปา อาตมาไดอานหนังสือที่ทานอาจารย
ดร.สุรีย นํามาถวาย ตอนหนึ่งบอกวา เมื่อป ๒๕๒๘ ปาในประเทศ
ไทยนี้เหลืออยู ๒๙% แลวก็บอกวาทางองคการสห-ประชาชาติเขา
ไมเห็นดวย เขาสํารวจแลว เขาบอกวาเหลืออยูแค ๑๖% ในปเดียว
กันนั้น สถิติของรัฐบาลไทยวาเหลือ ๒๙% แตสถิติขององคการสห
ประชาชาติวาเหลือแค ๑๖% อันนี้ก็ตั้งแตป ๒๕๒๘ แลว
เมื่อมาถึงปจจุบันนี้หางกัน ๘ ป (๒๕๓๖) ปาเมืองไทยเหลือ
อยูกี่เปอรเซ็นตก็ไมทราบ แตพูดไดวาตองนอยกวา ๒๙% และก็
นอยกวา ๑๖% ไมวาจะเอาตัวเลขของไทย หรือตัวเลขขององค
การสหประชาชาติก็แลวแต จะตองนอยกวาเกาแนนอน
ตามสถิตินี้แสดงวา ประเทศไทยของเราไดสูญเสียปาไปมาก
มายเหลือเกิน ยอนหลังไปเมื่อป ๒๕๐๔ ยังมีปามากถึง ๕๐
เปอรเซ็นต แตในชวงเวลาเพียงไมกี่ป แค ๒๔ ป ปาหมดไปถึง
เกือบครึ่งตอครึ่ง เรียกวาหมดไปอยางรวดเร็ว และการทําลายปาก็
ยังมีอยูตลอดเวลาโดยกลุมคนตางๆ เรียกวามีการทําลายในหลาย
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ระดับ จากหลายกลุมชน ซึ่งในที่นี้คงจะไมมาบรรยายวาใครบาง
เปนผูทําลายปา แตผลก็คือปาของเราลดนอยลงไปเรื่อย
รวมความก็คือวา ตามสภาพที่เปนอยูในปจจุบันนี้ คนไทย
เรากับปา ไมคอยจะเกื้อกูลตอกันเทาที่ควร ถาเราเกื้อกูลตอปา ปา
คงจะไมหมดไปอยางนี้ อันนี้ก็ทําใหเปนที่นาสงสัย หรือทําใหมีคํา
ถามวา คนไทยเรานี้มีความสัมพันธกับปากันอยางไร จึงทําใหปา
ตองหมดไป ทานอาจารยก็เลยตั้งหัวขอมาวา ขอใหอาตมาพูด
เรื่อง “คนไทยกับปา”

คนไทยกับปา
อยูกันมาดวยความสัมพันธแบบไหน
เมื่อตั้งหัวขอ “คนไทยกับปา” ก็ทําใหรูสึกวา เอาคนไทยมา
ตั้งอยูขางหนึ่ง แลวก็เอาปาไปตั้งอีกขางหนึ่ง เปนสองฝายมา
สัมพันธซึ่งกันและกัน
แลวก็ตองถามตอไปวา คนไทยกับปาสัมพันธกันแบบไหน
ถาจะเอาแบบงายๆ ที่สุด การสัมพันธกันก็มี ๒ แบบ คือสัมพันธ
กันอยางเปนมิตร กับสัมพันธกันอยางเปนศัตรู คนไทยเรากับปานี้
เปนมิตรหรือเปนศัตรูกัน อันนี้ก็เปนคําถามหนึ่ง เปนคําถามแบบ
งายๆ
ถามีการทําลายกันใหหมดๆ ไป ก็ทําใหระแวงวาจะมีความ
สัมพันธแบบเปนศัตรูกัน
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ถาเปนศัตรูกัน ก็จะมีคําถามตอไปวา ระหวางคนไทยกับปา
ใครจะอยู ใครจะไป ถาดูจากที่ผานมา บอกวาปาลดนอยลงเรื่อยๆ
และเราก็เห็นชัดวาคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็แสดงวาปาจะไป ใช
หรือไม คือ ปาแพคน ถาอยางนั้นคนก็คงจะชนะแลวซิ เพราะปาจะ
ไปแลว
แตลองมองดูกันใหแนอีกหนอย จริงหรือที่วาปาจะไป คนจะ
อยู ไมแน ถาปาไปแลว สงสัยวาคนจะไปดวย เห็นจะตองไปดวย
กัน เราบอกวาปาแพคน แลวปาก็หมดไป แตในที่สุด ภัยอันตราย
มันจะกลับมาถึงตัวคนเอง แลวคนก็จะไปดวย คนจะอยูไมได คน
ไมสามารถจะอยูไดโดยปราศจากปา เพราะฉะนั้น เราพูดไดวาจะ
ไปดวยกัน เพียงแตตอนนี้อาจจะรูสึกวาคนชนะหนอย
ไม ต อ งดู อ ะไรมาก ขนาดป า เหลื อ อยู ป ระมาณ ๒๐
เปอรเซ็นตนี้ สภาพแวดลอมความเปนอยูของคนไทยแยลงขนาด
ไหน มันก็เปนเครื่องเตือนแลววา ถาปาหมด คนก็ตองไปดวย
เวลานี้ดินฟาอากาศรูสึกวาแปรปรวน ไมคอยปกติ ความ
แหงแลงก็เกิดขึ้นมา มีการขาดแคลนน้ํามากขึ้น ตัวอยางเชน
จังหวัดฉะเชิงเทราที่เรานั่งพูดกันอยูนี้ ปนี้ก็มีการประกาศขาวของ
ทางราชการ ไดยินวิทยุออกมาในชวงเดือนที่แลววาเริ่มขาดแคลน
น้ํา จังหวัดฉะเชิงเทราขาดแคลนน้ํา ไมนาจะเปนไปได
เหตุการณนี้เปนสัญญาณเตือนอยางหนึ่งวา ปญหาคงจะ
เกี่ยวโยงกับเรื่องความเสื่อมของปาดวยเหมือนกัน แลวก็รวมอยูใน
เรื่องของสภาพแวดลอมทั้งหลายนั่นแหละ แตโดยสรุปก็คือ มัน
เปนเครื่องเตือนวา ถาปาหมดไปแลว คนก็ตองไปดวย เมื่อคนไมมี
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น้ํากิน ไมมีธรรมชาติแวดลอมที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียหมด
ไป คนจะอยูอยางไร คนก็ตองไปดวย
เพราะฉะนั้น การที่มนุษยไปทําลายสภาพแวดลอม ก็เปน
อันตรายตอสภาพแวดลอม แตเรื่องไมจบเทานั้นหรอก ภัยอันตราย
นั้นจะตองยอนกลับมาหามนุษยเองนั่นแหละ
ตามที่กลาวมานี้ ถามองใหดีจะเห็นไดวา การที่เราทําตัวเปน
ศัตรูกับปานั้น วาที่จริง มันเปนเรื่องของมนุษยฝายเดียวที่ไปตั้งตัว
เปนศัตรูกับปา ปาเขาไมไดมาทําตัวเปนศัตรูกับมนุษยหรอก ปาก็
อยูของปาตามธรรมดาของมัน แตมนุษยเองไปทําตัวเปนศัตรูกับ
ปา เรียกใหตรงเลยวาเปนผูไปทํารายเขา เบียดเบียนเขา เอา
เปรียบเขา เอาปามาใชทําประโยชนสนองความตองการของตัวเอง
นึกวาตัวเองนี้เปนผูใชประโยชนจากปา เปนนายเหนือปา ฉันจะใช
ปาอยางไรก็ได ฉันจะเอาประโยชนของฉัน สนองความตองการ
สนองความอยากของฉัน อันนี้แหละ เรียกวาเอาเปรียบ
ขณะที่ปาอยูเฉยๆ มันก็ถูกทําลาย เปนฝายรับ สวนมนุษย
เปนฝายรุกไป แตโดยที่วามนุษยทําการอยางนี้เปนสิ่งที่ไมดี ก็เรียก
ไดวาเปนกรรมที่ไมดี ในที่สุด ผลกระทบก็กลับมาตกแกมนุษยเอง
มนุษยจึงกําลังไดรับผลกรรมของตัวเองมากขึ้นๆ จนกระทั่งเริ่มเกิด
ความรูสึก รูตระหนัก ถึงภัยอันตรายที่เ กิดกับตน ก็เลยหันมา
พยายามหาทางแกไข
ตกลงวา ปญหาที่เกิดแกปา เปนปญหาที่เกิดจากคน ปาไม
ไดเกิดเปนปญหาเอง ปญหาเกิดจากคน แลวในที่สุดปญหาก็เกิด
แกคน แสดงวามนุษยเปนผูสรางปญหา แลวก็เปนผูไดรับปญหา
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ในที่สุด เพราะวาคนไปเอาจากปา ทํารายปา เสร็จแลวคนก็เดือด
รอนเอง เปนผูสรางปญหาดวย แลวก็เปนผูรับปญหาดวย แลวก็
เลยตองเปนการแกปญหาจากคน
ไปๆ มาๆ เปนเรื่องของคนเองทั้งนั้น คนสรางปญหา คน
ประสบปญหา แลวคนก็จะตองแกปญหาของคน
เพราะฉะนั้น เวลานี้ ที่มนุษยคิดจะแกปญหาในเรื่องปานั้น
โดยมากเราจะทําโดยไมไดเห็นแกปา แตเราแกปญหาเรื่องปาเพื่อ
เห็นแกคน เราทําเพื่อคน เราไมไดทําเพื่อปา
จะวากันไปแลว มนุษยก็ยังคงอยูในสภาพเห็นแกตัวนี่เอง
เราไมไดเห็นแกปา ใจเราเห็นแกตัว เราอยากจะเอาประโยชนเพื่อ
มนุษย เราเอาจากปา จนกระทั่งปามันจะแยแลว จนเกิดภัย
อันตรายแกตัวเองแลว จึงคิดแกปญหา แตที่เราจะแกปญหานั้นเรา
ไมไดเห็นแกปา เราเห็นแกตัวเรา แกเพื่อเห็นแกตัวมนุษยเอง
ตรงนี้ก็เปนเรื่องที่นาพิจารณาดวยวา ถาเราจะแกปญหา
โดยเห็นแกคน ไมไดเห็นแกปาจริงนี้ มันเปนวิธีการแกปญหาที่ถูก
ตองและเพียงพอหรือไม แลวอีกอยางหนึ่ง มันแสดงสภาพของ
มนุษยเราดวยหรือเปลาวา มนุษยเราอาจจะยังไมพัฒนาเทาที่ควร
นี้เปนขอพิจารณาอันหนึ่ง ถามีโอกาสจะไดพูดกันตอไป
แตวาที่จริง ในระยะยาว ธรรมชาติมีการปรับตัวของมันเอง
ใหมีดุลยภาพหรือมีสมดุล ไมวาจะอยางไรก็ตาม มันจะตองปรับ
ตัวของมันใหเขาอยูในสภาพที่มันอยูได แตมนุษยเราตองการจะคง
อยูในระบบของดุลยภาพนี้ดวย เทากับวาเราตองการใหมนุษยเรา
นี้อยูรวมเปนองคประกอบหนึ่งของระบบดุลยภาพนี้
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แตทีนี้ ถาหากวาเราไมปรับตัวใหดี ธรรมชาติก็ปรับตัวของ
มันอยูดี และเมื่อธรรมชาติปรับตัวของมันใหมันอยูไดนั้น มันอาจ
เปนธรรมชาติที่ไมมีคนอยูดวยก็ได
เราอยานึกวาธรรมชาติจะอยูไมได เมื่อมีเหตุเปลี่ยนแปลง
ตองปรับตัวกันไปมา ในที่สุดธรรมชาติตองอยูได เปนแตเพียงวา
มันจะเปนธรรมชาติที่ไมมีมนุษยอยูดวยเทานั้นเอง คือ ไมวาเราจะ
ทําลายปาหมดไป หรือทําอะไรตางๆ อยางไรก็ตาม ธรรมชาติก็จะ
ตองปรับตัวของมันเองจนกระทั่งมันจะอยูเปนธรรมชาตินั่นแหละ
เพียงแตวามันอาจจะเปนธรรมชาติที่ในนั้นไมมีมนุษย
เวลานี้เรามองโดยเอามนุษยเปนศูนยกลาง เราแยกตัวเอง
ออกมา แลวเราก็เรียกธรรมชาติสวนอื่นนอกจากตัวเราวา ธรรม
ชาติแวดลอม คือเราเอาคนเปนหลัก แลวเราก็พูดออกไปวาธรรม
ชาติแวดลอม
แตที่จริง ถาเรามองจากมุมของธรรมชาติ มันอาจจะไมได
บอกวามันแวดลอมตัวคน ธรรมชาติก็อยูของมันตามธรรมดา เรา
ไปเอาตัวเราเปนหลัก แลวเราก็บอกวามันเปนธรรมชาติแวดลอม
แตความจริงก็คือ ถาหากวาคนทําอะไรไมดี คนเองนั่นแหละ
จะหมด และถึงคนจะหมด ธรรมชาติก็จะยังอยู แลวตอนนั้น ธรรม
ชาติก็จะไมไดแวดลอมคนอีกตอไป เพราะฉะนั้น ก็คงไมเรียกวา
ธรรมชาติแวดลอม มันก็เปนธรรมชาติเฉยๆ เปนธรรมชาติที่อยูของ
มันเองโดยไมมีคน แลวก็ไมรูวาจะไปแวดลอมใคร
เปนอันวา เรามองโลกโดยเอาตัวเราเปนหลัก แลวเราก็เรียก
ธรรมชาติสวนอื่นๆ นอกจากตัวเราวาสภาพแวดลอม
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แตที่จริงนั้น จะตองมองรวมกัน ไมใชแยกกัน คือมองวาเปน
ระบบการดํารงอยูของมนุษย หรือระบบของธรรมชาติทั้งหมด ที่มี
มนุษยเปนสวนรวมอันหนึ่ง เราตองการใหธรรมชาติทั้งหมดนี้มี
มนุษยอยูรวมตอไปดวย เราจึงตองรักษาระบบที่มีดุลยภาพนี้ไวให
เปนสภาพชนิดที่เรียกวา มีคนอยูรวมดวย
ที่จริงนั้น มันเปนการแกปญหาเพื่อผลประโยชนของมนุษย
เอง แล ว มนุ ษ ย ก็ เ ลยต อ งหั น ไปทําดี กั บ ป า เพื่ อ จะรั ก ษาผล
ประโยชนของตัวเอง
ที่เราพูดกันมานี้ เราพูดเกี่ยวกับคนหรือมนุษยทั่วไปดวย แต
เจาะจงเนนที่คนไทยเปนพิเศษ

วัฒนธรรมของคนไทย
เกี่ยวของกับปามาอยางไร
อยากจะหันไปพูดถึงพื้นเพของคนไทยวา การที่คนไทยของ
เรามีลักษณะพฤติกรรมในระยะที่ผานมานี้ในทางที่ไมคอยเปน
มิตรกับธรรมชาติ ทําใหธรรมชาติถูกทําลายสูญเสียไปนั้น ไดเปน
อยางนี้กันมาแตดั้งเดิมหรืออยางไร คนไทยเรามีพื้นเพในเรื่องนี้
อยางไร มีวัฒนธรรม มีลักษณะจิตใจเปนอยางไร ตองยอนไปดูกัน
นิดหนอย
วาที่จริง คนไทยแตเดิมนี้มีคติอะไรบางอยางที่ทําใหเห็นวา
คงจะมีความรูสึกเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรม
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ชาติในทางที่ดีงามอยูเหมือนกัน ความรูสึกนี้เปนไปในลักษณะของ
การพึ่งพาอาศัยกัน หรือการที่ตางคนตางตองพึ่งพากัน
อยางคําโบราณที่วา “น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา” อันนี้ก็แสดงถึง
ความรูสึกที่วาตองอาศัยกัน หรืออยางสุภาษิตเกาวา “เสือพีเพราะ
ปาปก ปารกเพราะเสือยัง ดินเย็นเพราะหญาบัง และหญายังเพราะ
ดิ น ดี ” อันนี้ก็เ ปนคติที่แสดงถึงความรูตระหนักตอระบบความ
สัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกันในธรรมชาติ ซึ่งก็คือระบบแหงดุลย
ภาพนั่นแหละ
คําโบราณอยางที่วานี้ นับวาเปนคติอยางหนึ่ง ที่แสดงถึง
วัฒนธรรมประเพณีและจิตใจของคนไทยแตโบราณ วามีความรู
เขาใจในระบบความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกันในธรรมชาติ
นอกจากนี้เรายังไดเห็นพฤติกรรมที่แฝงมากับความเชื่อถือ
ทางศาสนาแบบโบราณ คือ คนไทยเรานี้มีความนับถือเกี่ยวกับ
เรื่องภูตผีเทวดา และเทวดานั้นก็เกี่ยวกับปาอยางสําคัญเหมือนกัน
ตนไมในปาเราถือวามีรุกขเทวดาอยูประจํา ตนไมใหญๆ เราเรียก
วาตนไมเจาปา
คตินี้จะเปนมาตั้งแตไหนเมื่อไรก็ไมทราบชัด แตในทางพระ
พุ ท ธศาสนา ท า นกล า วถึ ง ความเชื่ อ เหล า นี้ ที่ มี ม าตั้ ง แต ก อ น
พุทธกาล เปนไปไดวาเมื่อคําสอนในพระศาสนาเขามา ความเชื่อ
เหลานี้ก็ติดมาดวย แตเปนความเชื่อที่มีมาตั้งแตกอนพุทธกาล ซึ่ง
เราจะเห็นไดมากในชาดก มีหลายเรื่องหลายแหงพูดถึงรุกขเทวดา
คนไทยเราก็นับถือรุกขเทวดา เรากลัวเจาปา กลัวรุกขเทวดา
ไมกลาไปตัดไปทําลายไมใหญๆ เพราะกลัวทานจะลงโทษ
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แมแตตอนที่มีการสรางทางในดงพญาเย็นสมัยกอน ก็ยังมี
เรื่องเลาตอๆ กันมาวา ตนไมใหญบางตนแรงมาก มีเจาปาอยู ใคร
ไปตัดไปทําลาย ก็เกิดภัยพิบัติมากมาย ตองมีการเซนสรวงบอก
กลาว ความเชื่อเหลานี้ก็มีกันตลอดมายาวนาน
อยางปจจุบันนี้ เวลาจะใหชาวบานยอมรับไมตัดตนไม บางทาน

ก็ใชวิธีเอาจีวรไปผูกไวที่ตนไมตนนั้น ซึ่งก็เปนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ
ความเชื่อทางจิตใจนี้มีอิทธิพลมาก คติเหลานี้เปนเรื่องทาง
ดานจิตใจที่ลึกซึ้ง แตเราไมไดเอาคติเหลานี้มาใชประโยชน พอเขา
ยุคปจจุบัน เราก็ทิ้งเสียเลย เราโดดเขามาสูอารยธรรมหรือวัฒนธรรมสมัยใหมแบบตะวันตก คลายกับวาตัดขาดกันเลย สิ่งเหลานี้
ก็ถูกทอดทิ้งไป
เลยกลายเปนวา ความรูขอมูลและเหตุผลแบบวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับเรื่องคุณคาของปา ในแงของคุณคาทางสภาพแวดลอม ก็
ยังไมมี ขณะที่ความเชื่อเกาๆ ก็ถูกทิ้งหายไปแลว เราก็เลยสูญเสีย
ประโยชนทั้งสองฝาย ความสัมพันธที่ดีก็เลิกรางหางหาย เหลือแต
ความเปนปฏิปกษที่คิดมุงจะทําลายกัน
แตในสมัยโบราณนั้น ความเชื่อเรื่องดังกลาวนี้มีอยูทั่วไป
โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องรุกขเทวดา และในพุทธศาสนาเองก็กลาว
ถึงความเชื่อเรื่องราวเกา ๆ เหลา นี้ไว ในแงที่จะเอามาใชเปน
ประโยชนทางคติธรรมหรือจริยธรรม ใหเห็นคติเกี่ยวกับการพึ่งพา
อาศัยกัน
ท า นสอนหลั ก ความสั ม พั น ธ ใ นธรรมชาติ ว า แม แ ต รุ ก ข
เทวดาก็ยังตองพึ่งพาอาศัยสัตวปา รุกขเทวดาที่วามีอิทธิฤทธิ์คน
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ตองกลัวนั้น ก็ตองพึ่งพาอาศัยสัตวดิรัจฉาน ตองใหความสําคัญ
แกสัตวในปาดวย
จะเลาชาดกใหฟงเรื่องหนึ่ง เปนคําสอนในทางพุทธศาสนาที่
แสดงถึงคติของการพึ่งพาอาศัยกัน ชาดกเรื่องนี้วาดวย เสือสิงห
กับรุกขเทวดา วา
ที่ปาแหงหนึ่งมีเสือกับสิงหอาศัยอยู เสือก็คือเสือทั้งหลาย
สิงหก็คือราชสีหหรือสิงโต พวกสิงโตและเสือก็จับสัตวทั้งหลายกิน
เปนอาหาร เมื่อมันจับสัตวกินเปนอาหารแลว ก็ทิ้งซากไว ทําให
เหม็นเนาคลุงไป
กลาวฝายรุกขเทวดา ๒ ทานอยูในวิมานใกลกัน วิมานก็คือ
ตนไมใหญๆ รุกขเทวดาทานหนึ่งก็ปรารภวา อายเจาเสือและสิงห
พวกนี้มันยุง มันทําใหกลิ่นเหม็นไปทั่วปา เราจะตองไลมันออกไป
เสี ย เราจะไล โ ดยวิ ธี แ สดงฤทธิ์ บั น ดาลให มั น เห็ น รู ป ร า งที่ น า
สะพรึงกลัว แลวก็ทําใหมันตกใจหนีไป
ฝายรุกขเทวดาอีกทานไดฟงก็บอกวา ทานอยาคิดอยางนั้น
ไมถูกตอง การที่เราอยูไดอยางนี้ วิมานของเราอยูมาไดดวยดีนั้น ก็
ไดอาศัยพวกสัตวเหลานี้แหละ เพราะวา เมื่อพวกเสือสิงหเหลานี้
อยู มนุษยท้งั หลายก็กลัว ไมกลาเขามาตัดไมในปาลึก ก็ทําใหปา
อยูได เพราะฉะนั้นอยาไปทํามันเลย
แตรุกขเทวดาทานแรกไมเชื่อ ไมยอมฟง ดึงดันจะตองขับไล
เสือสิงหออกไปใหได วันหนึ่งก็เลยไปสําแดงรูปที่นากลัว ทําใหพวก
เสือสิงหตกใจพากันหนีเตลิดออกจากปานั้นไป
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ฝายมนุษยทั้งหลายที่เคยเขามาหาของในปา ก็อยูแคชายปา
เขามาเก็บหาพืชพรรณตางๆ เก็บเผือกมัน เก็บหนอไมอยูชายปา
ไมกลาเขามาในปาลึกเพราะกลัวสัตวราย ครั้นตอมาถึงตอนนี้ เขา
มาชายปาอยูเรื่อยๆ นานๆ เขา เมื่อไมมีขาวเกี่ยวกับเสือสิงห ไมมี
วี่แววของพวกสัตวราย ก็คอยๆ เขาปาลึกเขามาทุกทีๆ ยามใจเขา
มาเรื่อยๆ
ในไมชา ชาวบานก็เลยเขามาในปาลึก แลวก็ตัดตนไมไปๆ
จนกระทั่งในที่สุดก็มาตัดวิมานที่รุกขเทวดา ๒ ทานนี้อยูดวย เปน
เหตุใหรุกขเทวดานั้น ไมมีวิมานอยู รุกขเทวดาก็เลยไดคิดวา เออนี่
เราผิดพลาดไปเสียแลว
ทานเลาชาดกเรื่องนี้ไว เพื่อใหมนุษยไดคติวา ในระบบความ
เปนอยูรวมกันของมนุษยและสัตวทั้งหลายนี้ ชีวิตทั้งหลายตอง
อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน อยาวาแตสัตวดิรัจฉานกับมนุษยเลย แม
แตเทวดาก็ยังตองพึ่งพาอาศัยสัตวปาดวยเหมือนกัน
อันนี้เปนคติอยางหนึ่งที่มีมาแตโบราณ คนไทยไดรับคําสอน
เหลานี้อยูเสมอๆ จึงคิดวาคนไทยเรานี้ ในสมัยโบราณ นาจะมี
ความรูสึกในเรื่องเหลานี้อยู แตในสมัยปจจุบัน คติความเชื่อถือ
เหลานี้คอยๆ สูญหายไป ก็เลยทําใหคนไทยไมไดรับประโยชนจาก
คติเหลานี้ในปจจุบัน

๒๓

๒๔

คนรักษปา ปารักษคน

พุทธศาสนา
มองธรรมชาติอยางไร
เมื่ อ กล า วถึ ง หลั กธรรมในทางพุทธศาสนาเองแทๆ เรื่อ ง
ระบบของการพึ่งพาอาศัยกันนี้ ทานย้ํามาก แตนอกจากการพึ่งพา
อาศัยกันแลว สิ่งสําคัญอยางหนึ่งก็คือความรูสึกที่ดีงามตอกัน
ระหวางมนุษยตอมนุษย และมนุษยตอพืชและสัตวทั้งหลาย ความ
รูสึกที่ดีงามอยางหนึ่งไดแกคุณธรรมที่เรียกวา ความกตัญู
ความกตัญูนี้ มิใชมีเฉพาะตอมนุษยดวยกันเทานั้น แต
ทานใหมีแมแตตอสัตวและพืชทั้งหลายดวย มีคาถาพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งที่ย้ําบอยๆ ในพระไตรปฎก (เชน ขุ.ชา.๒๗/๑๔๖๙/๒๙๗)
สอนใหรูคุณแมแตของพืช มีใจความแปลเปนไทยวา
บุคคลนั่งหรือนอนในรมเงาของตนไมใด ไมพึงหัก
รานกิ่งใบของตนไมนั้น ผูประทุษรายมิตรเปนคนทราม

อันนี้เปนคติเกาแก แสดงถึงความรูสึกที่ดีตอกัน ใหระลึกวา
โอ ตนไมนี้เราไดอาศัยรมเงาเปนประโยชน ตนไมนี้มีคา มีรมเงาที่
คนอื่นจะไดอาศัยตอไป เรามาอาศัยรมเงาของเขาแลว ก็เหมือน
กับตนไมนี้เปนมิตรของเรา เราก็ไมมีเหตุผลอะไรที่จะไปแกลงฟน
กิ่งหรือสวนตางๆ ของเขาทิ้งเลน ถาทําอยางนั้น ทานถือวาเปนการ
ประทุษรายมิตร
อันนี้เปนความรูสึกที่ดีงามตอพืชพรรณ คือตอระบบชีวิต
ดวยกันแมแตพืช เปนเรื่องของทาทีในจิตใจ คือกอนที่จะแสดงออก
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มาเปนพฤติกรรม พฤติกรรมจะออกมาได ก็เกิดจากทาทีในจิตใจ
ถาเรามีคุณธรรมเหลานี้อยูในจิตใจ ก็จะเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งหรือ
ทําใหมีความโนมเอียงของจิตที่จะเปนไปในทางที่ดี ที่จะชวยเหลือ
เกื้อกูล ไมทําลายกัน
นอกจากความรูสึกที่เห็นคุณของกันและกัน หรือระลึกใน
คุณคาของกันและกันแลว ก็คือความรูสึกที่มองพืชและสัตวทั้ง
หลายดวยเมตตาจิต
เมตตา นี้เปนความรูสึกที่สําคัญในทางพุทธศาสนา คือ การ
มองสรรพสัตววาเปนเพื่อนรวมโลก ในพระพุทธศาสนาทานสอน
หลักธรรมสําคัญอยางหนึ่งที่เราไดยินกันเปนประจําคือ อนิจจัง ได
แกความไมเที่ยง ทานบอกวา มนุษยและสัตวทั้งหลายทั้งปวงลวน
ตองตกอยูใตกฎของธรรมชาติ ตองเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้ง
นั้น เมื่อเราตองตกอยูใตกฎธรรมชาติอันเดียวกัน เราก็เปนเพื่อน
รวมทุกขรวมสุขของกันและกัน
เมื่อเปนเพื่อนรวมโลก รวมสุขรวมทุกขกันแลว เราก็ควรจะ
มาชวยเหลือเกื้อกูลกัน แทนที่จะมาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
การที่เราตกอยูใตอํานาจของกฎธรรมชาติก็นับวาแยอยูแลว
ทําไมจะมาเบียดเบียนกันใหแยหนักลงไปอีก นอกจากพระยา
มัจจุราชที่คอยจะหาชองเลนงานเราอยูเรื่อยๆ แลว ก็ยังมีตัวกอ
กวนที่เรียกวาเปนมัจจุเสนา คือ กองทัพของพระยามัจจุราช ซึ่งได
แกความแก ความเจ็บไข
ทั้งพระยามัจจุราชและเสนาของพระยามัจจุราช ตางก็ตาม
ตอแย หรือมารบกวนเราเรื่อยๆ อยูแลว เราทุกคนตางก็มีภัย
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อันตรายเหลานี้รวมกันอยูแลว จึงไมควรจะมาเบียดเบียนกันอีก
ควรจะมาเปนเพื่อนกันชวยเหลือกัน อยูรวมกันใหดีที่สุด เพราะ
ฉะนั้น จึงใหมองกันเปนเพื่อนรวมโลก เพื่อนรวมสุขรวมทุกข
คติเรื่อง เมตตาธรรม นี้เปนสิ่งสําคัญมาก พระพุทธศาสนา
สอนใหมนุษยมีเมตตาตอมนุษยดวยกัน และมีเมตตาตอสรรพสัตว
ทั้งหมด ถาเรามีลักษณะหรือทาทีแหงเมตตานี้ เราจะไมทํารายกัน
การที่จะใชหรือการที่จะทําอะไรตอพืชตอสัตวจะเปนไปดวยเหตุผล
โดยการใชปญญาพิจารณากอน ไมทําโดยประมาท หรือทําโดยไม
คิดไมพิจารณาไมเห็นความหมาย
อีกอยางหนึ่ง คติในทางพุทธศาสนาสอนใหมองธรรมชาติ
เปนสภาพแวดลอมที่ “งดงามนารื่นรมย” และเปนปจจัยอยางหนึ่ง
ของความสุข
คติ นี้ จ ะทําให ม นุ ษ ย อ ยู ร ว มกั บ ธรรมชาติ อ ย า งมี ค วามสุ ข
หรื อ มี ค วามสุ ข ในการที่ จ ะอยู ท า มกลางธรรมชาติ อั น นี้ ก็ เ ป น
ลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งทีเดียว
อีกอยางหนึ่ง พรอมกับการที่ถือวาธรรมชาติ รวมทั้งสัตว
และพืชทั้งหลาย เปนสภาพแวดลอมและเปนบรรยากาศที่นารื่น
รมยสวยงาม ทําใหมีความสุขแลว ธรรมชาติก็เปนสวนประกอบ
หรือเปนปจจัยในการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษยดวย
หลักขอนี้หมายความวา พระพุทธศาสนาเอาธรรมชาติแวด
ลอมมาใชเปนองคประกอบอยางหนึ่งในการศึกษาของคน คือใน
การที่จะพัฒนาคนใหมีจิตใจเจริญงอกงาม เปนคนที่มีคุณธรรม
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ตางๆ นั้น ทานใชธรรมชาติเปนองคประกอบในการฝกดวย การที่
เอาธรรมชาติแวดลอมมาเปนองคประกอบในการศึกษาของมนุษย
นี้เปนสิ่งที่สําคัญมาก
การศึกษา ในที่นี้ไมไดหมายความวาเราจะไปเรียนรูวามัน
เปนอะไร แตการศึกษาในที่นี้ หมายถึงการฝกฝนพัฒนาชีวิตจิตใจ
ของคน
คนเรานี้ ถามองธรรมชาติอยางถูกตอง ก็จะไดเรียนรูจักและ
รูจากธรรมชาติ ธรรมชาติจะชวยขัดเกลาและสรางเสริมคุณภาพ
ของจิตใจได เริ่มตั้งแตเปนเครื่องชักจูงจิตใจใหโนมไปสูความสงบ
โนมไปสูความมีเมตตาการุณย และความรูสึกที่ประณีตออนโยน
ตลอดจนชวยใหเกิดสมาธิ และการที่จะใชปญญาพิจารณาใหรูเขา
ใจความจริงของธรรมชาติ รูเทาทันโลกและชีวิต
ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงใชธรรมชาติแวดลอมของปาเปน
สวนประกอบในการฝกคน เชน ใหพระที่บวชใหมเขาไปอยูในปา
ใหไปไดรับวิเวก จิตใจจะไดโนมไปสูความสงบ และใชเปนเครื่อง
ชวยในการปฏิบัติ เชน การฝกสมาธิ
เมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่สงัด ปราศจากเสียงรบกวนและ
กิจกรรมที่วุนวาย ทานเรียกวากายวิเวก คือความสงัดทางดาน
กาย
เมื่อบรรยากาศทางดานรางกายสงัด โดยเฉพาะเมื่อไปอยูใน
ปา ในรมไมหมูไมที่มีความสงบ มีแตธรรมชาติ มีเสียงนกรอง มีแต
เสียงหรีดหริ่งเรไร ฯลฯ ก็ชวยชักนําจิตใจใหโนมไปสูความสงบดวย
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เมื่อจิตใจรูสึกสงบ มีความอิ่มใจ สดชื่น โนมนอมไปในทางที่ดี ก็จะ
ทําใหเกิด จิตวิเวก คือความสงัดทางจิตตามมา
เมื่อจิตใจสงบสงัด ไมมีอารมณวุนวายใจเขามารบกวน มี
สมาธิ ก็อยูในสภาพที่พรอมจะฝกฝนพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปอีก คือเอา
จิตที่พรอมดีอยางนั้นแลวไปใชงาน ในการพินิจพิจารณาใหเกิด
ปญญา เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย ทําใหจิตใจเปนอิสระที่เรียก
วาเปน อุปธิวิเวก คือทําใหเกิดความสงัดจากกิเลสตอไปในที่สุด

มองธรรมชาติ
ดวยความรูสึกอยางพุทธะ
เนื่องจากเรื่องของปาที่เปนสภาพแวดลอมทางธรรมชาตินี้
ท า นเอามาใช เ ป น องค ป ระกอบในการศึ ก ษาคื อ ในการพั ฒ นา
มนุษยดวย ดังนั้น ในประวัติพุทธศาสนาและตามบันทึกในคัมภีร
ตางๆ จึงมีเรื่องราวมากมายที่วาพระไดเขาไปปฏิบัติธรรมในปา
หรือแมแตพระพุทธเจาเอง ก็ทรงหาที่ที่สงบสงัดไปประทับอยูในปา
และพระองคก็บําเพ็ญเพียรในปา เราจึงมีคํากลาวเกี่ยวกับเรื่อง
เหลานี้อยูมากมาย
ตอไปนี้ จะขออานขอความจากพระไตรปฎกใหฟงสักนิด
หนอยวา ในทางพระพุทธศาสนาทานมีความรูสึกตอปาอยางไร
และใหเห็นเปนตัวอยางวา พระสงฆที่ไปอยูในปาทานใชปาเปน
อุปกรณหรือองคประกอบในการฝกฝนพัฒนาตนอยางไร เริ่มตั้งแต
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ไดความรูสึกที่ดี มีการชื่นชมความงามของธรรมชาติ ทําใหจิตใจมี
ความสุข แลวทานก็ใชเปนสวนประกอบในการฝกอบรมจิตใจให
เขาสูสมาธิ
แมถึงพระพุทธเจาเอง ก็ทรงออกไปแสวงหาที่สงบสงัดอยาง
นั้น ดังจะเห็นไดในพุทธประวัติ อาตมาจะอานคําบรรยายในพระ
ไตรปฎกตอนหนึ่งใหฟง คือตอนที่ทรงแสวงหาที่ที่จะบําเพ็ญเพียร
เพื่อโพธิญาณ ซึ่งพูดถึงธรรมชาติวา (เชน ม.ม.๑๒/๓๑๙/๓๒๒)
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้น เมื่อยังเปนผูแสวงหาวา
อะไรเปนกุศล ขณะที่แสวงหาทางประเสริฐแหงสันติ อัน
ยอดเยี่ยม เที่ยวจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดับ ดําเนิน
มาถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ไดเห็นภูมิภาคอันรื่นรมย มี
ไพรสณฑนาชื่นบานใจ แมน้ําไหลใสเย็น มีทาน้ํางาม
สะอาดตา นารื่นรมย ทั้งมีโคจรคามตั้งอยูโดยรอบ
จึงคิดวา ภูมิภาคเปนที่นารื่นรมยหนอ ไพรสณฑก็
นาชื่นบานใจ แมน้ําก็ไหลใสเย็น มีทาน้ํางามสะอาดตานา
รื่นรมย ทั้งมีโคจรคามตั้งอยูโดยรอบ เปนที่เหมาะแกการ
บําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการบําเพ็ญเพียร เราจึงนั่ง
ณ ที่นั้น ดวยคิดวา ที่นี้ละเหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร

ตามพุทธพจนนี้ จะเห็นวา พระพุทธเจาเองก็ทรงแสวงหา
สถานที่ที่มีธรรมชาติแวดลอมสวยงามรื่นรมย ทาทีในพระทัยของ
พระองคก็คือทรงเห็นธรรมชาติเปนสิ่งที่งดงาม มีผลเกื้อกูลตอ
ความคิดจิตใจ และเปนเครื่องชวยในการฝกฝนพัฒนาตนเองให
เขาถึงธรรม อันนี้เปนแนวโนมของจิตใจที่จะไมมีการทําลายปาเปน
อันขาด

๒๙

๓๐
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ต อ จากนี้ ลองไปดู ค วามรู สึ ก นึ ก คิ ด ของพระสาวกบ า ง
อาตมาจะอานใหฟงสัก ๒-๓ ตัวอยาง เชน พระภิกษุองคหนึ่งไป
อยูในปา และไดพูดถึงความรูสึกของทาน ทานชื่อพระวนวัจฉเถระ
ไดภาษิตคาถาไวอยางนี้วา (ขุ.เถร.๒๖/๑๕๐/๒๖๓)
ภูเขาทั้งหลาย ลวนแลวดวยศิลา สีเขียวทะมึนดัง
เมฆ ดูรุจิเรกงามดี มีธารวารีเย็นใสสะอาด ดารดาษไป
ดวยแมลงคอมทอง แดนขุนเขา ทําใจเราใหรื่นรมย

อีกองคหนึ่ง คือ พระจิตตกะ ไดกลาวเปนคาถาไว แปลเปน
ไทยวา (ขุ.เถร.๒๖/๑๕๙/๒๖๕)
นกยูงทั้งหลาย มีขนเขียว ขนคองาม หงอนงาม พา
กั น ร่ํ า ร อ งอยู ใ นป า การวี นกยู ง เหล า นั้ น ระเริ ง ร อ ง
ทามกลางลมหนาว อันเจือดวยฝน ปลุกบุคคลผูเจริญ
ฌานซึ่งหลับอยูใหตื่นจากการพักผอน

อีกองคหนึ่งชื่อพระเอกวิหาริยเถระ ไดกลาวไวตอนหนึ่งวา
(ขุ.เถร.๒๖/๓๗๑/๓๔๙)

... เราผูมุงมั่นตอธรรมที่เปนจุดหมาย จักเขาไป
ลําพังผูเดียวโดยเร็วพลัน สูปาใหญ อันเปนที่กอใหเกิด
ปติแกพระโยคาวจร นารื่นรมย เปนที่อยูของหมูชางตก
มัน เราลําพังผูเดียวจักโสรจสรงกายในซอกเขาอันเยือก
เย็น ในปาอันยะเยือก ที่มีดอกไมบานสะพรั่ง จักจงกรม
ใหเปนที่สําราญใจ
... เมื่อลมเย็นพัดมา พากลิ่นดอกไมหอมฟุงไป เรา
นั่งอยูบนยอดเขา จักทําลายอวิชชา ณ เงื้อมผาที่ดารดาษ

๓๐
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๓๑

ไปดวยดอกโกสุม มีภาคพื้นเยือกเย็นในแดนปา เราผูเปน
สุขแลวดวยวิมุตติสุข จะรื่นรมยอยูในถ้ําแหงขุนเขาอยาง
แนนอน
เรานั้นมีความดําริอันเต็มเปยมแลว เหมือนดังดวง
จันทรในวันเพ็ญ เปนผูสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว บัดนี้ ภพ
ใหมมิไดมี

คํากลาวแบบนี้มีมากมาย ขอยกมาอีกทานหนึ่ง คือพระ
มหากัสสปะ ไดกลาววา (ขุ.เถร.๒๖/๓๙๙/๔๒๒)
... ตัวทานนี้ ไดไปสูเรือนคือถ้ํา ที่เงื้อมเขาอันสวย
งามดังสรรสราง๑ เปนที่เหลาหมูปาและกวางพากันมา
อาศัย อยูในแดนปาคราวฝนตกใหม จักไดรื่นรมยใจ
ณ ที่นั้น ฝูงนกยูงมีขนคอเขียว มีหงอนและปกงาม
รําแพนหางมีแวววิจิตรนัก สงสําเนียงกองกังวาลไพเราะ
จับใจ จักยังทานผูบําเพ็ญฌานอยูในปาใหราเริงได
คราวฝนตกแลว หญางอกยาวประมาณ ๔ นิ้ว ดอก
ไมบานลานตา ทองฟางามแจมใส ไรเมฆปกคลุม ตัวทาน
เปนดั่งกิ่งคอนขอนไม นอนอยูบนหญาระหวางภูเขานั้น
จะรูสึกออนนุมดังสําลี

ทีนี้ลองมาฟงพระองคุลิมาล ที่เคยเปนโจรใหญ แตกอนนี้อยู
ในปาดวยความรูสึกอยางหนึ่ง แตพอไดปฏิบัติธรรมแลวเปลี่ยนมา
๑

ปกเฏว (ปกเตว ก็วา) อรรถกถาของที่นี่เองแปลวา “อยางปกติ” แตคํานี้โดยทั่วไปแปลวา
ทํา หรือสราง อรรถกถา-ฎีกาบางแหงแปลวา “ปฏิยตฺต, อภิสงฺขต” ในที่นี้ ถือตามนัยนี้
จึงแปลวา จัดสรร แตงสรร หรือสรรสราง

๓๑

๓๒
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เปนพระสาวกของพระพุทธเจา ก็เปลี่ยนไป โดยมีความรูสึกตอปา
ใหมอีกอยางหนึ่ง ทานไดกลาวไววา (ขุ.เถร.๒๖/๓๙๒/๓๙๐)
... แตกอนนั้น เราอยูในปา อยูที่โคนไม ภูเขา หรือ
ในถ้ํา ทุกหนแหง มีใจเสียวสยองอยูตลอดเวลา โอวาเรา
ผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ไมเขาไปในเงื้อมมือ
มาร จะยืนจะนอน ก็เปนสุข มีชีวิตที่เปนสุข

อีกองคหนึ่งเปนกษัตริยเกา ครองแควนศากยะแลวออกมา
บวช ขอเอามาอานเพื่อใหเห็นความรูสึกของทานที่เปลี่ยนแปลงไป
ทานกลาวไววา (ขุ.เถร.๒๖/๓๙๑/๓๘๖)
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกอนนั้น ขาพระองคจะไป
ไหนก็ขึ้นคอชางไป แมจะนุงหมผา ก็นุงหมแตผาที่สงมา
จากแควนกาสี มีเนื้ออันละเอียด แมจะบริโภค ก็บริโภค
แตอาหารลวนเปนขาวสาลี พรอมดวยเนื้ออันสะอาดมี
โอชารส ถึงกระนั้น ความสุขนั้นก็หาไดทําจิตของขาพระ
องคใหยินดีเหมือนความสุขในวิเวก ณ บัดนี้ไม
ในกาละนี้ ขาพระองคผูมีนามวาภัททิยะ โอรสของ
พระนางกาลิโคธา เปนภัทรชน ผูมีความเพียรสม่ําเสมอ
ยินดีแตอาหารที่ไดมาดวยการเที่ยวบิณฑบาต ไมถือมั่น
สิ่งใดๆ เพงพินิจธรรม
... ขาพระองคละทิ้งเครื่องราชูปโภค คือ จานทองคํา
ราคา ๑๐๐ ตําลึง ซึ่งลวนแลวดวยลวดลายอันงดงาม
วิจิตรดวยภาพทั้งภายในและภายนอก นับไดตั้ง ๑๐๐ มา
ใชบาตรดินใบนี้ นี้เปนการอภิเษกครั้งที่สอง

๓๒
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๓๓

แตกอนนั้น ขาพระองคมีหมูทหารถือดาบรักษาบน
กําแพงอันสูงที่ลอมรอบ กับทั้งที่ปอมและซุมประตูพระ
นคร อยางแนนหนา ก็ยังมีความหวาดเสียวอยูเปนนิตย
บัดนี้ ขาพระองคผูชื่อวาภัททิยะ โอรสของพระนาง
กาลิโคธา เปนภัทรชน ไมมีความสะดุงหวาดเสียว ละ
ความขลาดกลัวภัยไดแลว มาหยั่งลงสูปา เพงพินิจธรรม
ขาพระองคตั้งมั่นอยูในศีลขันธ อบรมสติปญญา ไดบรรลุ
ถึงความสิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวงโดยลําดับ

คําพูดของทานมีใจความวา แตกอนนี้ เมื่อเปนกษัตริยอยูวัง
แสนจะมีความสุข มีเครื่องอุปโภคบริโภคใชพรั่งพรอมทุกอยาง ก็
ยังมีความหวาดหวั่นพรั่นใจ ความสุขก็ไมสมบูรณ แตบัดนี้ไดมา
ดําเนินชีวิตอยางสงบเรียบงาย จิตใจเขาถึงธรรมแลว แมจะอยูปา
ไมมีอะไรเลย ก็มีความสุข
คําบรรยายความรูสึกที่มีมาในคัมภีรอยางนี้ แสดงถึงชีวิต
ของพระอรหันต ทั้งของพระพุทธเจา และพระสงฆสาวก เปนคติ
ทางพระพุทธศาสนาที่มีมาแตเดิม ในดานความสัมพันธกับธรรม
ชาติ ใหเห็นวาธรรมชาติเปนสวนสําคัญของชีวิตที่ดีงาม เปนองค
ประกอบของชีวิตที่พึงประสงค
มนุษยไมควรคิดตอธรรมชาติอยางเปนปฏิปกษ หรือมุงจะ
ไปเอาประโยชนจากธรรมชาติเทานั้น แตควรมีความรูสึกที่จะอยู
รวมกับธรรมชาติอยางเปนมิตรและมีความสุข แลวแตละฝายก็จะ
เปนปจจัยแหงความสุขแกกันและกันได

๓๓
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ภูมิหลังของคนไทย
ในบรรยากาศแหงปาเขาลําเนาไพร
ในหมูคนไทยเรานี้ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน และวัฒนธรรมไทยก็มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนามาก เราจึงคุนดีกับ
พุทธประวัติ
ในพุทธประวัตินั้น ก็เต็มไปดวยเรื่องของตนไม พระพุทธเจา
เองประสูติก็ใตตนไม คือ ใตตนสาละ ซึ่งวันนี้คณะอาจารยและ
นิสิตก็มาปลูกตนสาละกันถึง ๙ ตน ตนสาละเปนตนไมที่สําคัญใน
พุทธประวัติ พระพุทธเจาประสูติใตตน สาละ แลวก็ปรินิพพานใต
ตนสาละ ทั้งประสูติและปรินิพพานใตตนสาละ วันนี้จึงนับวาเราได
ปลูกตนไมที่สําคัญมากในพุทธประวัติ คือ ตนไมซึ่งเปนที่เริ่มตน
และสิ้นสุดแหงพระชนมชีพของพระพุทธเจา
นอกจากนั้น พระพุทธเจาก็ตรัสรูใตตนโพธิ์ ซึ่งก็เปนตนไมอีก
นั่นแหละ และการแสดงปฐมเทศนา ซึ่งเปนเหตุการณที่สําคัญอีก
อยางหนึ่งในพุทธประวัติ ก็เกิดขึ้นที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งรม
รื่นดวยตนไม
แมแตยามปกติ ในพระชนมชีพของพระองค พระพุทธเจาก็
เสด็จจาริกไปในทองถิ่น ตามหัวเมืองตางๆ อยูตลอดเวลา และใน
การจาริกนั้น พระองคก็ตองทรงเดินทางผานปาเปนประจํา แลวก็
ชอบปลีกพระองคไปประทับอยูปาเปนระยะๆ ชีวิตของพระองคจึง
อยูในปามากทีเดียว

๓๔
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เพราะฉะนั้น ชื่อปาตางๆ จึงมีมากในพุทธประวัติ เชน ปา
มหาวัน ปาอัญชนวัน ปาอัมพาฏกวัน ปารักขิตวัน เปนตน และ
วัดตางๆ ก็มีชื่อลงทายดวย “วัน” ซึ่งแปลวา ปา เชน วัดเชตวัน (วัด
ปาเจาเชต หรือวัดสวนเจาเชต) วัดเวฬุวัน (วัดปาไผ) วัดปาวาริกัมพวัน
วัดอัมพวัน ฯลฯ แสดงวาวัดเหลานั้นเปน “ปา” ทั้งนั้น
เราจึงถือวา ปามีสวนสําคัญในพระชนมชีพของพระพุทธเจา
เอง และในประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนา
เมื่อเปนอยางนี้ คนไทยของเราก็นาจะไดมีความรูสึกที่ดีงาม
ตอปา เพราะวาปานั้นคูกันมาและพวงอยูกับพระพุทธเจา และพระ
พุทธศาสนาที่เราเคารพนับถือ เมื่อเราเคารพพระพุทธเจาและนับ
ถือพระพุทธศาสนา เราก็ตองมีความรูสกึ ที่ดีตอปาดวย
แลวจากการนับถือพระพุทธศาสนานี้ เรื่องของปาก็เขามาใน
วัฒนธรรมไทยดวย อยางเรื่องเวสสันดรชาดก ที่เราเอามาจัดทํา
เปนเรื่องมหาชาติ ก็แสดงใหเห็นถึงการที่เรานําเอาชาดกสําคัญ
มาสรางประเพณีเทศนมหาชาติขึ้น
สมัยกอนมีการเทศนมหาชาติกันทุกป คือเปนเรื่องใหญใน
ประเพณีของไทย ซึ่งก็เปนเรื่องเกี่ยวกับปาอีกนั่นแหละ โดยเฉพาะ
จะมีกัณฑหรือตอนที่วาดวยเรื่องปาโดยตรงแทๆ อยู ๒ ตอน คือ
ในเวสสันดรชาดก ซึ่งมีทั้งหมด ๑๓ ตอนนั้น มีสองตอนวาดวยการ
พรรณนาความงามของปา คือ จุลพน (ปาเล็ก) กับมหาพน (ปา
ใหญ) ทั้งสองกัณฑหรือสองตอนนี้ เปนคําพรรณนาปาทั้งหมด มี
เนื้อหาซึ่งจะทําใหคนมีความรูสึกที่ดีงามตอปา ใหชื่นชมความงาม
ของธรรมชาติ และมีความสุขกับสิ่งตางๆ ที่ดีงามในปานั้น
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เมื่อเอาเรื่องมหาชาติมาพูดมาแหลและไดฟงกันอยูเสมอ
ความรูสึกที่ดีงามอันนี้ก็ยอมตองฝงลึกลงไปในจิตใจ ก็นาจะทําให
คนไทยมีความรูสึกที่กลมกลืนประสานกับธรรมชาติ มีความเปน
มิตร และมีความรูสึกรื่นรมยยินดีในธรรมชาติและในปา
ในเรื่องเวสสันดรชาดกนี้ ขอถือโอกาสนําคําที่กลาวบรรยาย
ธรรมชาติมากลาวไวสักนิดหนึ่ง
คําพรรณนาปานั้น ทานบันทึกไวมากมายในตอนที่ชูชกเขา
ปา คือ พอชูชกเขาปา แกไปเจอนายพราน ก็ขอใหเขาชวยบอกทาง
ไปหาพระเวสสันดร พรานแกก็ชี้ทางให ในการชี้ทางนั้นก็มีการ
บรรยายธรรมชาติ พรรณนาปา โดยมีความรูสึกในทางสุนทรีย
หรือมีความสุขความชื่นชมในความงามตลอดเวลาในการพูดถึงปา
อยางตอนหนึ่งพรานไดพรรณนาวา
ในบริเวณอาศรมนั้น มีหมูไมตางๆ พันธุ ทั้งไม
มูกมัน โกฐ สะคาน แคฝอย บุนนาค บุนนาคเขา และไม
ซึก มีดอกบานสะพรั่งหลายหลากสี ราวกะหมูดาวพราว
พรายอยูกลางนภา
อนึ่ง ในบริเวณอาศรมนั้น มีไมราชพฤกษ ไม
มะเกลือ กฤษณา รักดํา ตนไทรใหญ ไมรังไก ไมประดู มี
ดอกบานสะพรั่ง มีไมมูกหลวง ไมสน ไมกะทุม ไมชอ ไม
ตะแบก นางรัง ลวนมีดอกบานเปนพุมพวงดังลอมฟาง
ในที่ไมไกลจากอาศรมนั้น มีสระโบกขรณีตั้งอยู ณ
ภูมิภาคอันนารื่นรมยใจ ดาดาษไปดวยดอกปทุมชาติ
และอุบล ดุจดังสระโบกขรณีในสวนนันทนวันของทวย
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เทพก็ปานฉะนั้น
อนึ่ง ณ ที่ใกลสระโบกขรณีนั้น มีฝูงนกดุเหวาเมารส
ดอกไม สงเสียงไพเราะจับใจ ทําปานั้นใหดังอึกทึกกึก
กอง เมื่อคราวหมูไมผลิดอกแยมบานตามฤดูกาล รส
หวานดังน้ําผึ้งเยิ้มหยดจากเกสรดอกไมลงมาคางอยูที่บน
ใบบัว
อนึ่ง ลมจากทิศทักษิณและทิศประจิมรําพายพัดมาที่
อาศรมนั้น ทําใหอาศรมสถานดารดาษไปดวยละออง
เกสรปทุมชาติ . . .
แลในสระโบกขรณีนั้น น้ําใสสะอาดมองเห็นฝูงปลา
เตาและปูเปนอันมาก สัญจรไปมาเปนหมูๆ รสหวานปาน
น้ําผึ้งไหลยอยออกจากเหงาบัว รสมันปานนมสดและเนย
ใสก็ไหลออกมาจากสายบัว
ปานั้นมีนานากลิ่นสุคนธ ที่ลมรําเพยพัดมา หอมฟุง
ตระหลบอบอวล เหมือนดังจะเชิญชวนคนที่มาถึงใหเบิก
บาน ดวยดอกไมและกิ่งไมอันมีกลิ่นหอม หมูแมลงภูชื่น
ชมกลิ่นดอกไม พากันบินวอนวูบันลือเสียงอยูโดยรอบ
อนึ่ง ที่ใกลอาศรมนั้น ฝูงวิหคมากมาย ตางสีตาง
พรรณ บันเทิงอยูกับคูของตนๆ ร่ํารองขานขันแกกันและ
กัน

ตามคําพรรณนานี้จะเห็นวา ทานผูเลาเรื่องเต็มไปดวยความ
รูสึกสุนทรีย มีจินตนาการตางๆ ที่เกี่ยวกับความงดงามอยูโดย
ตลอด
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ดังนั้น คนไทยเราจึงนาจะไดรับการปลูกฝงความรูสึกที่ดี
อยางนี้ไวมากมาย แตทําไมจึงกลายเปนวา เดี๋ยวนี้คนไทยมีความรู
สึกที่จะเลนงานปา จะทําลายปากันอยูเรื่อยๆ ความรูสึกที่ดีงาม
เหลานี้ไดเลือนลางหายไปพรอมกับความตื่นเตนในความเจริญ
ใหมๆ จนกระทั่งลืมไปเลยหรืออยางไร
ภาพปาอยางที่ทานพรรณนาไวขางตน จะหาพบในเมืองไทย
เราเวลานี้ที่ไหนบางหรือไม

จิตใจคนไทยสมัยนี้
ที่นาเคลือบแคลง
คนไทยปจจุบันนี้ ดูทาทีไมคอยเปนมิตร และไมชื่นชมกับ
ธรรมชาติ แตจะคอยทําลายอยูเรื่อย
เด็กของเราเดินไปไหน ก็ชอบถือไม พอผานตนไมมีดอกสวย
งามก็แกลงเด็ด บางทีก็เอาไมฟาดซาย หวดขวา มันจะหักจะอะไร
ก็ชางมัน เห็นกระรอกกระแต หรือสัตวอะไรก็ตามขวางหนาไมได
มีไมขวาง ก็ขวาง ถามีหนังสติ๊ก ก็ยิงเตลิดเปดเปง สัตวเล็กสัตว
นอยทั้งหลายอยูไมติด เขาหนาไมไดเลย
จะเห็นวา ในเมืองไทยนี้ สัตวทั้งหลายไมเขาหนาคน ที่เขา
หนาคนหายาก ไปที่ไหนมีไหมที่กระแตกระรอกจะวิ่งเขามาหา แต
พอเราไปประเทศอื่น เชน ไปอินเดีย หรืออเมริกา สัตวจะวิ่งเขามา
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หา กระรอกก็เขามา มันไมหนีคน เราไปหา แทนที่มันจะหนี มัน
กลับเขามาใกล แลวก็มายืนสองขา สองขาหลังยันพื้น สองขาหนา
ก็ยกขึ้นมาที่ปาก ทําจุบจิ๊บๆ พวกนกยูงหรือนกอะไรตางๆ ยังมี
มาก และเห็นคนก็ไมหนี
ไมเหมือนที่เมืองไทย สัตวทั้งหลายที่จะเขาหนาคนไมมีเลย
หนีหมด แตที่เมืองแขกเมืองฝรั่งเขาเหมือนกัน พวกสัตวท้งั หลาย
ไมกลัวคน อยางเชนกระรอกที่วาแลวนั้น เห็นบอยมาก มีทั่วไปทั้ง
เมืองแขกและเมืองฝรั่ง เห็นคนก็ไมหนี และชอบเขามาหาดวย โดย
เฉพาะที่เมืองฝรั่ง จะไปที่ไหนก็มีตนไม มีปา เขายังรักษาไวไดดีพอ
สมควร
จากที่พูดมาก็กลายเปนวา ในเมืองไทยเรานี้ ผูคนมีลักษณะ
ที่ไมคอยเปนมิตรกับธรรมชาติ แตมีลักษณะที่ชอบเบียดเบียน
รังแก มีจิตใจโนมเอียงไปในทางที่จะทําลายหรืออยางไร อันนี้ก็นา
ประหลาดใจ มันเปนไปไดอยางไร
นอกจากนั้น ก็ยังมีลักษณะที่เรียกวา มักงายอีกดวย เวลา
เราจะเอาประโยชนจากธรรมชาติ เราจะไมคํานึงถึงความเสียหาย
ที่จะเกิดแกธรรมชาติเลย และนึกถึงแคผลประโยชนเฉพาะหนา ไม
คํานึงถึงประโยชนและความเสียหายของสวนรวมในระยะยาว
เอาละ เราตองอาศัยธรรมชาติเลี้ยงชีวิต เราก็เอาประโยชน
จากมันบาง แตทําไมเราจะทําดวยความรูสึกที่มคี วามรักความหวง
ใยเอาใจใสชวยระวังรักษา หรือคิดถึงผลขางหนาที่กวางไกลออก
ไปบางไมไดหรือ
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อยางที่ปาทางจังหวัดอุบลราชธานี อาตมาไปวัดปา ไดไปรู
ไปเห็นวา พระทานตองกลายเปนผูทําหนาที่รักษาปา ตองดูแลตน
ไม
ทานเลาวา บางครั้งชาวบานจะเอาประโยชนอะไรนิดเดียว
เขาก็โคนตนไมทั้งตนเลย ตนไมใหญ กวาจะโตขึ้นมา ตองใชเวลา
๔๐-๕๐ ป หรืออาจจะถึง ๑๐๐ ป คนจะมาเอารังผึ้งรังเดียว หรือ
เอาผลของมัน ก็โคนตนไมทั้งตน
บางครั้งจะลาสัตว จะยิงสัตว จะเอาสัตวตัวเดียว ก็เผาปาทั้ง
ปา เพื่อจะดักสัตว ตอนสัตว ดวยไฟปา ไมไดคํานึงวา มันจะไหม
ตอไปแลวเกิดความเสียหายมากเทาไร ทําไมเราจึงทําโดยไมไดคิด
ไมไดพิจารณาอะไร กลายเปนคนคิดสั้น มักงาย
พฤติกรรมอยางนี้ ไมไดสอดคลองกับภูมิหลังทางวัฒนธรรม
หรือวาเราอบรมกันไมสําเร็จ นับวาเปนลักษณะที่ไมเกื้อกูล เปนทา
ทีที่ไมเอื้ออํานวยในการที่จะอนุรักษปา เปนลักษณะของการมีทาที
ที่ไมเปนมิตร
ธรรมชาติอยูที่ไหน พอไปเห็นเขาก็จะตองยิง จะตองขวาง
ตองฟาด คือ ถาเปนใบไมดอกไมก็ฟาด เด็ดไดก็เด็ด ถาเปนกิ่งไม
หักไดก็หัก ถาเปนสัตวทั้งหลายก็ตองยิง เปนตน ทั้งๆ ที่วาไมไดเอา
เปนอาหาร ไมไดใชประโยชน ก็ยังทําลายเลนสนุกๆ ก็ทํากันไป
อยางนั้นแหละ และทําไปแบบที่เรียกวามักงาย เอาแตจะไดงายๆ
มันจะเสียเทาไรก็ชางมัน ทําไมจึงเปนอยางนี้
ทาทีนี้คงจะตองเปลี่ยนกัน ตองฝกตองใหการศึกษากันมาก
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ถาปลอยใหเปนอยางนี้ ก็เรียกวาเปนคนมองแตจะเอาประโยชน
สวนตัวเฉพาะหนา เกียจคราน ไมมีความรูสึกรับผิดชอบ ไมรับผิด
ชอบตอสังคม หรือตอสวนรวม
แม แ ต ม องในแง ม นุ ษ ย ด ว ยกั น เอง ก็ ยั ง ต อ งคํา นึ ง ถึ ง
ประโยชนสวนรวมของมนุษยดวยกัน หรือประโยชนตอสังคม ถึง
จะไมมองในแงเกื้อกูลแกธรรมชาติ ถามองในระดับมนุษยดวยกัน
ก็ยังดีวา เออ เราจะตองมีความรับผิดชอบตอประโยชนรวมกันของ
ชุมชนหรือของหมูชนของเรานะ ใหคนอื่นเขาไดกินไดใชดวย และ
ใหมีกินมีใชกันไปไดนานๆ
เปนอันวา ตามที่เปนอยู คนไทยเราไมคอยมองประโยชน
ระยะยาว จึงจะตองฝกสอนใหการศึกษากันใหม ใหเด็กเปนคนรู
จักคิดพิจารณา และถาหากวาจะใหดียิ่งขึ้น ก็ตองมีน้ําใจตอสัตว
ทั้งหลายดวย
แตถาเปนอยางที่วามานี้ แมแตมนุษยดวยกัน เราก็ยังไมมี
น้ําใจ ไมตองไปนึกถึงการที่จะมีน้ําใจตอสัตวทั้งหลาย นับวาเปน
เรื่องที่นาเสียดาย จึงไดพูดถึงเรื่องของภูมิหลังที่เอามาประกอบ
การพิจารณา
ที่นํามาพูดนี้ ก็เปนขอเสนอไวใหเอามาชวยกันคิดเทานั้น
และอาจจะพูดไมครบถวนทุกแงทุกมุมก็ได เอาแคเปนขอสังเกต
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ตอน ๒: ไทยปจจุบันกับปา
สภาพความสัมพันธ
ระหวางคนไทยปจจุบันกับปา
ที่วามานี้ เปนการมองดูความสัมพันธโดยทั่วไปของมนุษย
กับธรรมชาติ แตเปนการเนนในดานที่จะใหเห็นภูมิหลังของคนไทย
ตอนนี้ลองมาทบทวนดูทาทีของคนไทยปจจุบัน ตามที่ปรากฏอยู
ในการสัมพันธกับธรรมชาติ และสืบสาวหาตัวอิทธิพลที่สงผลให
เกิดลักษณะทาทีอยางนั้น
วากันโดยทั่วๆ ไป ความสัมพันธระหวางคนกับปา หรือ
มนุษยกับธรรมชาตินั้น นอกจากมีทาทีความรูสึกแบบเปนปฏิปกษ
หรือเปนมิตร ซึ่งเปนลักษณะความสัมพันธกวางๆ แบบหนึ่งแลว
ความรูสึกอยางหนึ่งที่สําคัญและสงผลกวางไกลมากก็คือ บางที
มนุษยมีความรูสึกวาเราเปนเจาของ เปนผูครอบครองธรรมชาติ
เปนเจาของมัน มันเปนสมบัติของเรา ซึ่งเราจะจัดการอยางไรก็ได
อันนี้ไมใชเปนเพียงความรูสึกเทานั้น แตในอารยธรรมตะวัน
ตก มันเปนทิฏฐิ คือความยึดถือ ความเชื่อ เปนทฤษฎี เปนหลักคํา
สอน หรือเปนบทบัญญัติเลยทีเดียว ดังจะไดพูดตอไป
อยางไรก็ดี การยึดถือวา ธรรมชาติเปนสมบัติของเรา หรือวา
เราเปนผูครอบครองธรรมชาติน้นั ในแงของธรรมแลว มันเปนจริง
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ไมได เพราะมนุษยไมสามารถไปยึดครองเปนเจาของอะไรไดจริง
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เราไดแตสมมติ
กันเทานั้นวาเปนเจาของ แตโดยสัจจธรรมแลวเปนไปไมได
สิ่งทั้งหลายเปนของธรรมชาติ มันเปนไปตามกฎธรรมชาติ
มันไมไดเปนไปตามความอยากของคน เราจะไปบังคับมันไมได บง
การมันไมได นอกจากทําตามเหตุปจจัยของมัน แลวมันก็เปนไป
ตามเหตุปจจัยนั้น แตมนุษยไมมองความจริง ก็ไปตั้งความรูสึก
และยึดถือวาเปนผูครอบครอง เปนเจาของมัน อยางที่เลามาแลว
นอกจากนี้ ในดานความรูสึกที่ดี ก็มีความรูสึกชื่นชมความ
งาม และความรูสึกสดชื่นรื่นรมยที่ทําใหเกิดความสุข ซึ่งเปนความ
รูสึกที่เอื้อตอการอนุรักษ
ความรูสึกอีกอยางหนึ่งคือ ความรูสึกเคารพยําเกรง อยางที่
คนโบราณยึดถือวา มีเจาปา หรือมีรุกขเทวดาอาศัยอยูตามตนไม
ใหญๆ ความเชื่อหรือยึดถือนี้ ทําใหเกิดความเคารพยําเกรงแลวก็
กลัว ซึ่งเปนความรูสึกที่ชวยเอื้อในการรักษาปา
แตในยุคที่บานเมืองเจริญพัฒนาในการศึกษาแบบสมัยใหม
มากขึ้น ความรูสึกนี้ก็คอยๆ หมดไป ตองเปลี่ยนมาเปนความรูสึก
ที่ประกอบดวยเหตุผล
แตก็จะตองมีการเปลี่ยนอยางดี อยางคอยเปนคอยไป อยาง
มีกระบวนการ มิฉะนั้นแลวจะกลายเปนวา ของเกาก็ทิ้งไป ของ
ใหมก็ไมได คือ ความรูสึกแบบเคารพยําเกรงเทวดาก็หมดไป สวน
ความรูสึกเขาใจในเหตุผลที่จะตองอนุรักษก็ไมมี เปนความผิด
พลาดของการพัฒนา เรียกวาเสียหลัก พอเสียหลักแลวก็ไมไดเลย
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ทั้ง ๒ อยาง มีแตเสียอยางเดียว
เพราะฉะนั้น ถาจะทิ้งอันเกา ก็จะตองรูจักชะลอใหมีการ
เชื่อมตอใหดี ใหรับกันใหได ถาอันใหมยังไมได อาจจะตองใชอัน
เกาใหเปนประโยชนไปกอน
ในเมื่อชาวบานยังไมมีจิตสํานึกที่ประกอบดวยเหตุผลในการ
ที่จะรักษาปาดวยความคิดที่เปนวิทยาศาสตร เราก็อาจตองเอา
ความรูสึกแบบยําเกรงพวกเทพเจาตางๆ นี้มาชวย
จนกวาเมื่อใดชาวบานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ
จริงของธรรมชาติมากขึ้น ก็จะโอนมาสูความรูสึกแบบมีเหตุผล
มากขึ้น และมีความคิดแบบพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อนั้นแหละเขาจึงจะ
รักษาธรรมชาติ อนุรักษปาไดเอง
แตทั้งนี้ ก็จะตองมีการพัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา คือ
พัฒนาคนใหมีความซาบซึ้ง มีความเขาใจ ใหเกิดเปนจิตสํานึกที่
จะเอาใจใสรับผิดชอบดวย
ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่นาจะสงผลมาเปนความรูสึกนึก
คิดตอธรรมชาติของคนไทยสมัยนี้ ก็คือเรื่องที่จะพูดตอไป ในตอน
ที่วาดวย รากฐานทางความคิดของอารยธรรมตะวันตก
นอกจากนั้น ยุคหนึ่งที่ผานมาใกลๆ นี้ ซึ่งยังสืบมาจนถึง
ปจจุบัน เปนยุคที่คนไทยของเรามีความรูสึกที่ไมดีตอปาและตนไม
ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลมาถึงยุคนี้ดวย และก็อาจจะเกี่ยวพันกับราก
ฐานความคิดจากตะวันตกนั้นดวย ก็คือยุคที่ประเทศไทยเราเขาสู
การพัฒนา
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มุงหนาพัฒนา
แปลงปาเปนปูน
ยุคพัฒนาของประเทศไทย เริ่มตนเมื่อใกลจะถึงป พ.ศ.
๒๕๐๓ ซึ่งเปนชวงที่องคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปน “ทศ
วรรษแหงการพัฒนา” (Development Decade) คือป ค.ศ. 19601970 ตอนนั้นประเทศไทยของเราก็เริ่มยุคพัฒนากับเขาดวย คําวา
“พัฒนา” ก็เริ่มใชจริงจังอยางเปนทางการตอนนั้น
แต ก อ นนี้ เ ราไม มี คําว า พั ฒ นา ก อ นเข า ยุ ค พั ฒ นาในป
๒๕๐๓ เราไมใชคําวาพัฒนา เราพูดแตเพียงวา สรางความเจริญ
ทําใหเจริญกาวหนา หรืออะไรทํานองนั้น ถาใชคําวาพัฒนา ก็จะ
ใชในการอวยพร เชน ขอใหพัฒนาสถาพร หรือวัฒนาสถาพร ฯลฯ
คําวา “พัฒนา” ที่ใชในความหมายปจจุบันนี้ เริ่มเมื่อจะกาว
ขึ้นป ๒๕๐๓ และประเทศไทยก็เขาสูยุคของการพัฒนา แลวก็มี
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกิดขึ้น
กอนหนานั้นเรามีแผน แตไมเรียกวาแผนพัฒนา เราเรียกวา
“แผนเศรษฐกิจแหงชาติ” จนกระทั่งถึงป ๒๕๐๒ จึงออก พ.ร.บ. ตั้ง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติขึ้น แลวแผนนั้นจึงเปลี่ยนชื่อ
เปน “แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ” เริ่มแต พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
ตอมาอีกฉบับหนึ่ง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔) ก็เติมคําวา
“และสังคม” เขาไปเปน “แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ”
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แผนแรกก็ไปรับกับแผนเกา คือ แผนเกามีแตเศรษฐกิจ ไมมี
คําวาพัฒนา พอเริ่มแผนนี้ ก็เติมคําวาพัฒนาเขาไป
ตกลงวา จาก “แผนเศรษฐกิจแหงชาติ” ก็เปลี่ยนเปน “แผน
พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ” แลวก็มาเปน “แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”
ถึงตอนนี้เมืองไทยก็เขายุคพัฒนา มีการตั้งหนวยงานที่เกี่ยว
กับการพัฒนาขึ้น เชน กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ (๒๕๐๖) แต
ตอมาก็เลิกลมไป แลวก็มีสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (๒๕๐๗)
มีกรมการพัฒนาชุมชน (๒๕๐๕) มีหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาเกิดขึ้นในยุคนั้นมากมาย เราสรางถนนหนทางและตึกราม
บานชองกันเปนการใหญ
จุดที่นาสังเกตในที่นี้คือ ตอนนั้นไดมีความรูสึกที่แพรหลาย
ไปอยางกวางขวางวา “ปา” เปนเครื่องหมายแหงความลาหลัง ปา
เปนเครื่องหมายแหงความเถื่อน ปา คูกับคําวา เถื่อน คือปาเถื่อน
“เถื่อน” ก็คือ หางไกลความเจริญ ไมพัฒนา เพราะฉะนั้น มีตนไม
ที่ไหน ก็นาจะตัดเสีย แลวก็ปลูกสรางอาคารคอนกรีตขึ้นมาแทน
ความรูสึกนี้ไดระบาดเขาไปแมกระทั่งในวัด ตอนนั้นวัดทั้ง
หลายก็พยายามพัฒนากันใหญ ก็เลยตัดตนไมกันเปนการใหญ
สร า งตึ ก สมั ย ใหม กั น เป น การใหญ ระยะนั้ น เป น ช ว งเวลาที่ มี
ลักษณะพิเศษอยางนี้ โดยประมาณ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตน
มา เรียกไดวา ยุคพัฒนาของประเทศไทย
ตัวอยางเชน วัดหนึ่ง ที่อยูทางฝงธนบุรี มีโยมที่เคยอยูวัดดัง
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กลาว เลาใหฟงวา วัดนั้นแตกอนมีตนไมในพุทธประวัติหลายอยาง
ปลูกไว ทานเจาอาวาสในยุคพัฒนานั้น ทานเห็นวา ปาเปนเครื่อง
หมายของการที่ยังไมพัฒนา ไมเจริญ ทานก็เลยใหตัดตนไมเหลา
นั้นหมด
นอกจากปาแลว ยังลามไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่แสดงถึงความเกา
ดวย ก็คือมีคัมภีรใบลานเกาๆ อยูในตู ทานก็เอาคัมภีรเ หลานั้น
ออกมาเผาหมด เพื่ อ ชําระวั ด ให ส ะอาดเรียบรอยเปนระเบีย บ
อะไรๆ ก็ใหมเอี่ยม
นี่คือยุคพัฒนาของประเทศไทย นี่ก็เพราะการศึกษาไมเพียง
พอ การพัฒนาบานเมืองไมไดสมดุลในทางการศึกษาดวย ความรู
ความเขาใจไมดีพอ ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางขาดดุลยภาพ
เมื่อขาดความรูความเขาใจ ก็เกิดปญหาขึ้นในดานอื่นๆ ตามติดมา
แตไมตองพูดถึง
นี่เพียงแตพูดใหเห็นวา ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเกิด
ขึ้น โดยเฉพาะในทางความรูสึกนึกคิดในยุคนั้น ที่เราถือวา ปา
เปนเครื่องหมายของความลาหลัง การไมพัฒนา ซึ่งทําใหคนไทย
เราตัดไมทําลายปากันมากมาย เพื่อสรางความเจริญที่เรียกวา
การพัฒนา โดยที่เบื้องหลังนั้นก็มีความรูสึกที่เห็นแกตัวดวย
อยางนี้ตองพูดวา ความเห็นผิดเปนชอบไดเกิดขึ้นแลว อันนี้
เปนปรากฏการณจริงๆ สังคมเห็นเปนอยางนั้น มีตนไมที่ไหนก็
บอกวา โอ นี่ไมเจริญ แลวก็ตัดตนไมดวยความเต็มใจอยางยิ่ง นั่น
เปนยุคที่ผานมาแลว ซึ่งยังมีอิทธิพลมาถึงปจจุบันดวย
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ก็เปนอันวา เราตัดตนไมเพื่อจะปลูกสรางอาคารสิ่งกอสราง
โดยเฉพาะที่เปนคอนกรีตขึ้น เพื่อแปลงปาใหเปนบานเปนเมือง ที่
เรียกวา มีความเจริญ
ทีนี้ ตอไปอีกขั้นหนึ่ง มองลึกลงไปอีก เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ ค รอบคลุ ม โดยเฉพาะเมื่ อ ความเจริ ญ ทั่ ว โลกไปถึ ง กั น หมด
ปจจุบันนี้ เราจะตองมองปญหาในวงกวางไปถึงระดับโลกดวย
อารยธรรมของโลกที่มีการพัฒนาแบบนี้นั้น ถือกันวาฝรั่ง
หรือตะวันตกเปนผูนํา และการคิดพัฒนาแบบนี้ก็มาจากรากฐาน
ความคิดของตะวันตก
ตะวันตกที่เขาพัฒนาอารยธรรมมา และสรางสรรคใหเกิด
ความเจริญแบบที่ปรากฏอยูในบัดนี้นั้น เขาก็ตองมีรากฐานทาง
ความคิด คือ กอนที่จะออกมาเปนพฤติกรรมและกิจกรรมภายนอก
ก็ตองมาจากความเชื่อ ความนิยมยึดถือ และความคิดในใจกอน
เรียกสั้นๆ วาภูมิธรรม ภูมิปญญา เปนรากฐานของการกระทําหรือ
พฤติกรรมทั้งหมด
การสรางสรรคพัฒนาของตะวันตกนี้ ตองมาจากรากฐาน
ทางความคิด เชน ศาสนา และปรัชญาของเขา ซึ่งเวลานี้เขาเองได
สืบคนมาบอกกันเพื่อใหเห็นเหตุปจจัยชนิดลงลึกถึงสมุฏฐานทาง
ความคิด คือทิฏฐิและความเชื่อ เพื่อจะไดชวยกันหาทางแกปญหา
และเราก็ควรจะติดตามใหรูทันเขาอยางเขาถึงอารยธรรมนั้นดวย
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มนุษยกับธรรมชาติ
ในแนวคิดเดิมของตะวันตก
ทีนี้ก็มาดูวา รากฐานทางความคิดของอารยธรรมตะวันตกที่
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาตินี้ เปนอยางไร
ตอนนี้ฝรั่งเองก็มาถึงจุดที่ตองหันมาสนใจในเรื่องนี้ คือ ฝรั่ง
เขาก็ขบคิดกัน แลวเขาก็สืบคนวาอารยธรรมที่เขาไดพัฒนาขึ้นมา
จนกระทั่งมีปญหา เกิดสภาพแวดลอมเสียนั้น มันเกิดจากอะไร
พฤติกรรมในการสรางความเจริญแบบนี้ มีเหตุปจจัยมาจากราก
ฐานทางความคิดอยางไร ก็สืบกันไป
เวลานี้ ก็ พู ด กั น แทบจะเป น เสี ย งเดี ย วในทางตะวั น ตกว า
สาเหตุสําคัญอันเปนตนตอของปญหาธรรมชาติแวดลอมเสีย ก็คือ
การที่มนุษยมองตัวเองแยกตางหากจากธรรมชาติ
ตอนนี้ฝรั่งจับจุดอันนี้ไว แลวก็ย้ํากันอยูเสมอ ในหนังสือที่
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมจะมีการย้ําเตือนกันอยูเสมอวา ใหมอง
มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
เดี๋ยวนี้หนังสือฝรั่งพูดอยางนี้เรื่อย ทําไมฝรั่งเขาพูดอยางนี้
เพราะแตไหนแตไรมาฝรั่งไมเคยมองอยางนั้น ไมเคยมองตัวเอง
เปนสวนรวมอยางหนึ่งอยูในธรรมชาติ
ฝรั่งยอมรับเต็มที่เลยวา อารยธรรมตะวันตกมาจากรากฐาน
ทางความคิด ที่มองมนุษยแยกตางจากธรรมชาติ แลวไมใชมอง
มนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติเทานั้น ยังมองในลักษณะที่
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มนุษยจะตองเขาไปครอบงํา ครอบครอง เปนนายเหนือธรรมชาติ
เปนผูพิชิตธรรมชาติ
พิชิตเพื่ออะไร ก็มีจุดมุงหมายเพื่อจะไดไปจัดสรรธรรมชาติ
จัดการปนแตงมาเปนสิ่งบริโภค เพื่อรับใชสนองความตองการของ
มนุษย
เมื่อวาโดยสรุป ความคิดของตะวันตกในเรื่องนี้มี ๓ ขั้นตอน
คือ
๑. มองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ
๒. มนุษยที่แยกตางหากจากธรรมชาตินั้น จะตองครอบ
ครอง เปนนาย เปนผูพิชิต เปนผูจัดการธรรมชาติ
๓. ที่จัดการธรรมชาตินั้น ก็เพื่อเอาธรรมชาติมาปนแตง
เปนรูปตางๆ ใหเปนเครื่องรับใชสนองความตองการของมนุษย
อันนี้เปนความคิดของตะวันตก ซึ่งตอนนี้ฝรั่งเองไดหันไปสืบ
คนออกมาบอกกัน ถึงกับเขียนเปนบทตอนสําคัญในหนังสือเลม
ใหญ ๆ๑
เขาพูดไวชัด เพราะเขาสืบคนมาตลอด ยอนหลังไป ตั้งแต
โสเครติส วามีความคิดอยางนี้ พลาโต อริสโตเติล ก็มีความคิด
อยางนี้ ฟรานซิส เบคอน เดคารตส แมกระทั่ง ซิกมันด ฟรอยด นัก
จิตวิทยาคนสําคัญ อิมมานูเอล คานท นักปรัชญาใหญ จนกระทั่ง
คัมภีรไบเบิลก็คิดก็สอนมาอยางนี้ รายละเอียดขอใหโปรดอานเอง
๑

หนังสือเลมหนึ่งที่เขียนเรื่องนี้ไวมาก คือ
Clive Ponting, A Green History of the
Press, 1991), pp. 141-160
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World
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๕๑

ลองดูวาทะของเดคารตซ (Descartes) เพียงทานเดียวเปน
ตัวอยางไวกอน ทานผูนี้กลาวถึงวัตถุประสงคของวิทยาศาสตรวา
เพื่อชวยใหมนุษยตอสูจน “ผันตัวเองขึ้นเปนเจานายผูครอบครอง
ธรรมชาติ”
รวมความวา ศาสนา ปรัชญา และวิทยาการตางๆ ของ
ตะวันตก รวมทั้งพวกนักเศรษฐศาสตร และนักประวัติศาสตร ไม
วาทางฝายทุนนิยม หรือสังคมนิยม แทบจะหมดสิ้นในตะวันตก มี
ความคิดความเชื่ออยางนี้ทั้งนั้น จนกระทั่งเขาบอกวา ในที่สุดแลว
ความคิ ด ของตะวั นตก ไมวาฝายทุน นิยมก็ดี ฝายสังคมนิย ม
คอมมิวนิสตก็ดี ที่มาแยกกันเปน ๒ ฝายนั้น ที่แทจริงแลวก็มีราก
ฐานทางความคิดอันนี้อยางเดียวกัน
อารยธรรมตะวันตกตั้งอยูบนรากฐานทางความคิดอันนี้ทั้ง
หมด คือ ความคิดที่มนุษยแยกตัวจากธรรมชาติออกมาตั้งตนเปน
ผูครอบครองจัดการ

ความสํานึกผิด
ที่ทําใหหันสูแนวทางใหม
นี่คือความคิดของตะวันตก ที่ปรากฏออกมาวาฝรั่งไดมอง
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติอยางนี้ อันนี้คือตัวการ
หรือตัวเหตุตัวปจจัยที่สําคัญที่สุด ที่เขาถือวาจะตองแก ถือไดวา
เปน จุดสํานึกผิดของตะวันตก ซึ่งในปจจุบันยอมรับแลววา ในการ
ที่จะแกไขปญหาธรรมชาติแวดลอมเสียนั้น ในที่สุดจะตองแกใหถึง

๕๑
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ระดับความคิดนี้ จะตองเปลี่ยนปรัชญาใหม เปลี่ยนความคิดใหม
ไมใชเปลี่ยนเฉพาะในระดับปฏิบัติการเทานั้น
ถาจะสรุปความเปนไปในแนวทางการพัฒนาของตะวันตก
ในปจจุบัน เขาไดมาถึงจุดเปลี่ยนที่เกิดจากการมีความสํานึกผิด ๒
ประการ คือ
๑. ความสํานึกผิดในระดับปฏิบัติการ
ระดับปฏิบัติการ คือ การกระทําตางๆ ทั้งพฤติกรรมและกิจ
การในกระบวนการพัฒนา ซึ่งเขายอมรับวา ไดดําเนินมาผิดพลาด
ทําใหเกิดความเสียหายตางๆ มากมายหนักหนา โดยเฉพาะก็คือ
ธรรมชาติแวดลอมเสีย
๒. ความสํานึกผิดในระดับรากฐานความคิด
ระดับฐานความคิด คือ ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎี แนวความ
คิดทางปรัชญา และบทบัญญัติ หรือหลักคําสอนของศาสนา ที่
เปนตนแหลงหรือที่มาของพฤติกรรมและการดําเนินกิจการตางๆ
อยางที่บอกวามีการพัฒนาอยางนี้ ก็เพราะมีฐานความคิดอยางนี้
ฝรั่งเคยอวดไว เชนบอกวา การพัฒนาวิทยาศาสตรของ
ตะวันตกที่เจริญล้ําหนาตะวันออกมาได ก็เพราะฐานความคิดนี้
ในหัวขอประวัติวิทยาศาสตร ในหนังสือ Encyclopaedia
Britannica เขาเขียนอวดไวเลยไดใจความวา แตกอนนี้ ตะวันออก
เหนือกวาตะวันตกในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตดวยแนว
ความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ (the conquest of nature) จึงทําให
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๕๓

ตะวันตกเจริญล้ําหนาตะวันออกมาได๑
อันนี้ เปนฐานความคิดในการพัฒนาวิทยาศาสตร ซึ่งก็มา
จากคําสั่งสอนทางศาสนาและความคิดทางปรัชญาของตะวันตก
เอง การที่วิทยาศาสตรพัฒนามาแบบนี้ ก็แสดงใหเห็นถึงการถูก
ครอบงําดวยอิทธิพลความคิดเกาที่มาจากสายมนุษยศาสตร
ในโลกสมัยใหมนี้ คนนิยมวิทยาศาสตรมาก ทําใหวิชาการ
จําพวกมนุษยศาสตรอับแสงไป แตดูไปดูมา ไมใชวิทยาศาสตรอยู
เหนือมนุษยศาสตรหรอก ที่จริงมนุษยศาสตรนี้แหละมีอิทธิพลอยู
เบื้องหลังวิทยาศาสตร เปนตัวที่หันเหนําทางวิทยาศาสตรดวยซ้ํา
ตกลงวา แนวความคิดที่มองธรรมชาติแยกตางหากจาก
มนุษย โดยมนุษยจะตองพิชิตธรรมชาตินี่แหละ ที่ทําใหวิทยา
ศาสตรพัฒนามา แลวเราก็เอาวิทยาศาสตรมาเปนฐานของการ
สรางสรรคพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเปนอุปกรณสําคัญที่มีบทบาทใหญในกระบวน
การพัฒนาอารยธรรมปจจุบัน อันเปนอารยธรรมที่อาศัยอุตสาห
กรรม ซึ่งดําเนินไปดวยเทคโนโลยี เสร็จแลวทั้งหมดก็มาจากฐาน
ความคิดอันนี้ทั้งสิ้น
นี่คือการมองความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ซึ่ง
ถือเปนเรื่องสําคัญที่สุดในขั้นรากฐานของการพัฒนาอารยธรรม
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 การที่จะแกปญหาทั้งหมดในเรื่องที่เกีย่ วกับธรรมชาติ
หรือสภาพแวดลอม รวมทั้งเรื่องปานั้น จะตองหาจุดลงตัวเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติใหเดนชัดวาเราจะเอา
อยางไร มนุษยจะสัมพันธกับธรรมชาติในลักษณะไหน มีทาทีแหง
ความรูสึกตอกันอยางไร ตองลงไปถึงขั้นนี้ จึงจะแกปญหาได
ทางฝายตะวันตกเอง ตอนนี้ก็กําลังรูตัววาตองแกปญหาให
ถึงจุดสําคัญนี้ คือจะตองมาแกปญหาที่รากฐานของความคิด และ
เขาก็มาถึงจุดที่ยอมรับวาจะตองเปลี่ยนความคิดความเชื่อของเขา
ที่มีมาแตดั้งเดิมเสียใหม เขาจึงย้ําอยูเสมอในหนังสือเกี่ยวกับธรรม
ชาติแวดลอม
ถึงแมวาตอนนี้เราจะไมมีเวลาพูดถึงเรื่องรากฐานความคิด
ของฝรั่ง แตเพียงสังเกตนิดหนอยก็จะเห็นวา เขาชอบย้ํากันอยู
เสมอวา จะตองมองมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
ขอใหสังเกตดู หนังสือของฝรั่งตอนนี้พูดเรื่องนี้และย้ําบอยๆ
ซึ่งมันไมใชความคิดเดิมของเขาเลย เพราะฝรั่งมองมนุษยแยกตาง
หากจากธรรมชาติมาโดยตลอด แตตอนนี้เขามาเนนอยางนี้ ก็
เพราะเขาสํานึกผิดนั่นเอง
นี่เปนสวนหนึ่งของการที่จะแกปญหาธรรมชาติแวดลอมของ
ยุคปจจุบัน และมิใชสวนหนึ่งที่เล็กนอย แตเปนสวนรากฐานที่
สําคัญที่สุด
อันนี้เปนเรื่องที่เพียงตั้งเปนหัวขอไวกอน เพื่อใหตระหนักถึง
ความสําคัญ แตเปนจุดที่จะตองพิจารณาศึกษานาน เมื่อไมมีเวลา
พอ จึงตองผานไปกอน
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๕๕

ความสําคัญของปา
ในความหมายของคน
ทีนี้ เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องปากันอีก ตอนนี้จะพูดเรื่อง
ความสําคัญของปา ที่จริงเรื่องนี้ก็พูดไปแลว แตจะมาประมวลดู
อีกที
ปามีความสําคัญอยางไร เรื่องนี้มองไดหลายแง
ถาจะพูดอยางรวบรัด เรามองความสัมพันธของคนกับปาได
๔ แง คือ
(๑) ในแงเศรษฐกิจ
(๒) ในแงสังคม
(๓) ในแงระบบนิเวศ และอีกแงหนึ่งที่ทั่วไปไมมองกัน คือ
(๔) ในแงชีวิตจิตใจและการพัฒนามนุษย
แงที่คนมองมากที่สุดคือ แงเศรษฐกิจ คือมองในแงที่คิดหา
ทางวาจะทําอะไรกับปา เพื่อจะหารายได จะเอาอะไรไปขาย เพื่อ
เลี้ยงชีวิต เพื่อหาเงิน หรือเพื่อสรางความร่ํารวย เชน อยางดีก็ปลูก
ปาเพื่อเอาไมไปขาย อยางรายก็ตัดไมแบบทําลายปา หรือแมแต
ชาวบานเขาไปในปา สวนมากก็เขาไปหาปจจัยเครื่องเลี้ยงชีพซึ่ง
เปนเรื่องของปจจัยสี่ แลวก็มองใน แงสังคม มองใน แงระบบนิเวศ
ซึ่งเปนการมองที่กวางออกไป
สวนแงที่ ๔ นั้น เปนดานที่มักจะขาดไป แตจะตองถือวา
สําคัญมาก ถาจะแกปญหานิเวศวิทยาใหตก จะตองทําใหถึงขั้นนี้
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ดวย คือจะตองมองใหมาถึงขั้นที่สี่ ไดแก มองในแงความสัมพันธ
กับชีวิตจิตใจและการพัฒนาตัวเองของมนุษย
ใน แงเศรษฐกิจ ถาลงไปดูในรายละเอียดสักนิดหนึ่ง ก็จะ
มองเห็นวา ปาเปนแหลงทรัพยากรของมนุษย โดยเฉพาะเปน
แหลงของปจจัยสี่ เชน ชาวบานอาศัยปาเปนที่ไปหาอาหาร ทั้งพืช
พรรณ เชน เผือก มัน หนอไม ผลไม และสัตวบก สัตวปก ตลอดจน
ฟน ถานไฟสําหรับหุงตม ไมตองพูดถึงความเปนแหลงน้ําตนน้ํา
ในดานเครื่องนุงหม ก็ไปนําเอาพวกพืชมาทอ มาปนฝาย
ฯลฯ ในเรื่องที่อยูอาศัย ก็ตองเอาไมมาสรางบาน เอาแฝกเอาจาก
มามุงหลังคา และในดานยารักษาโรค ก็ไปหาสมุนไพรตางๆ ในปา
เปนอันวา คนโบราณตองอาศัยปาทุกอยาง ปจจัยสี่ลว นเอา
มาจากปาทั้งนั้น ปาเปนแหลงของปจจัยสี่ ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปน
สําหรับการดํารงชีวิต
ถาชาวบานยังมีปาดีอยู เขาจะไมตองอาศัยระบบเศรษฐกิจ
เงินตราแบบปจจุบัน ชาวบานจะอยูไดโดยอาศัยธรรมชาติ
แตเมื่อไมมีปาหรือปาเสื่อมโทรมไปแลว มนุษยก็ตองมาขึ้น
ตอระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา ตองหาเงินไปซื้อของมา ตางจาก
คนโบราณที่ไมจําเปนตองใชเงิน อยูกับปา กินกับปามาตลอด ตาม
คติที่วาในน้ํามีปลา ในนามีขาว และในปาก็มีสินทรัพยตางๆ ที่เปน
ไปตามธรรมชาติ
นอกจากเป น แหล ง ป จ จั ย สี่ แ ล ว ต อ มา เมื่ อ เราพั ฒ นา
เศรษฐกิจกันมากขึ้น ปาก็เปนแหลงผลิตผลที่มีรายได ตอนนี้เองที่
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มีคําวา “รายได” เขามา
การเปนแหลงปจจัยสี่นั้น ไมจําเปนตองมีรายได เพราะมัน
เปนสิ่งที่เราเอาไปกินไปใชบริโภคไดโดยตรง แตตอนนี้มีเรื่องราย
ไดเขามาแลว มีระบบเงินตราเขามา นี่คือระบบเศรษฐกิจแบบ
ปจจุบัน ซึ่งถือวาเปนระบบเศรษฐกิจแบบพัฒนาแลว แตไมชัดวา
พัฒนาไปในทางที่เปนประโยชนหรือโทษมากแคไหน
เรื่ อ งนี้ เ ป น ปญหาใหญที่เราจะตองมองอยางรอบคอบทั้ง
สองดาน วามีโทษและมีประโยชนแคไหน อันนี้เปนดานที่หนึ่งที่
สําคัญมาก
ในแงสังคม ปามีสวนสําคัญมากในการกําหนดวิถีชีวิตและ
ลักษณะความเปนอยูของมนุษยที่อยูในปาหรืออาศัยปานั้น ตลอด
จนอารยธรรมของมนุษยทั้งหมดที่ตองอาศัยปา ตัวอยางก็คืออารย
ธรรมโบราณที่เจริญมาในอดีต ลวนแตตองอาศัยธรรมชาติแวด
ลอมที่เกื้อกูลทั้งนั้น
ดังจะเห็นวา อารยธรรมที่เจริญขึ้นมาแลว ตองเจริญในที่ๆ
อุดมสมบูรณ มีน้ํา มีปา มีสัตวและพืชพรรณพรั่งพรอมบริบูรณ
หรือมองในทางกลับกัน เมื่อปา ดิน และน้ําที่เปนสภาพแวดลอม
เปนอยางไร ก็จะเปนตัวกําหนดการดิ้นรนปรับตัวของมนุษยที่ทํา
ใหอารยธรรมนั้นๆ มีลักษณะเฉพาะตัวที่ตางกันไป
อันนี้ก็ไปเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจอีกนั่นแหละ พอสภาพแวด
ลอมของธรรมชาติเปลี่ยนไป พอปาเปลี่ยนไป ดิน น้ําเปลี่ยนไป วิถี
ชีวิตของมนุษยที่เกี่ยวของก็เปลี่ยนไปดวย การทํามาหาเลี้ยงชีพ
ของมนุษยก็เปลี่ยนไป เชน เคยอาศัยทํานา พอสภาพหรือปริมาณ
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ที่ดินเปลี่ยนไป ก็ตองเปลี่ยนไปทําพืชอื่น
ตัวอยางมีมากมาย เชน ฝรั่งเขาศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยน
แปลงของสังคมบางแหง อาจจะเปนเมโสโปเตเมีย จีน หรืออียิปต
ก็ได เขาพบหลักฐานวา ในยุคนี้มีการปลูกขาวชนิดนี้ ตอมาเนื่อง
จากการบริโภคและการพัฒนาอารยธรรมของคน ดินเสื่อมลง ดิน
เค็มมากขึ้น ขาวชนิดนี้ทนไมไดสําหรับสภาพดินแบบนี้แลว ก็ตอง
เปลี่ยนไปปลูกขาวหรือพืชชนิดอื่น มีรอ งรอยปรากฏใหเห็น และตอ
มาปลูกอยางนั้นไมได ก็ตองเปลี่ยนไปอีก
วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจก็สงผลโยงไปทางดานสังคมดวย
พอพืชที่ใชเปลี่ยนเปนชนิดที่ตางออกไป หรือยายไปใชสารหรือวัสดุ
อยางอื่น วิถีชีวิต เชน การใชเวลา การแบงหนาที่ และความสัมพันธ
ระหวางมนุษยก็เปลี่ยนไปตาม แลวทุกอยางก็เปลี่ยนไปหมด
อยางในปจจุบัน เมื่อปาหดหาย ไมหายาก คนตองหาหรือ
ประดิษฐวัสดุกอสรางอยางอื่นขึ้นมาใช บานเรือนรานคาอาคาร
และสภาพบานเมืองการเปนอยูก็เปลี่ยนไป แตไมเทานั้น สภาพดิน
น้ําลมไฟ หรือดินฟาอากาศ ก็ผันแปร ตนน้ําลําธารเหือดแหง น้ํา
ทวมตูมตาม แตมีภัยแลง ฯลฯ ผูคนตองยายถิ่นบาง เปลี่ยนอาชีพ
บาง ตามมาดวยภัยพิบัติอื่นๆ ที่แผกวางและยาวไกล ชนิดที่เกิน
คิดเกินคาด อาจถึงกับเกินกวาที่คนจะทนอยูได
เพราะฉะนั้น ปาจึงมีสวนกําหนดวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม
ทําใหสังคมเปลี่ยนไป อยางนอยที่สุดเฉพาะหนา ปาก็เปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวชุมชนไว โดยทําใหคนที่อยูในสภาพแวดลอมนั้น มีความ
เปนอยูที่รวมกัน อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดเปนกลุมเปนหมูได

๕๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๙

จะอนุรักษปาได
ตองขยายความคิดของคน
นอกจากที่วามา ปาเปนแหลงอํานวยใหความสุขความสด
ชื่นรื่นรมย มนุษยปจจุบันจึงใชปาเปนที่ทองเที่ยวดวย ดังที่เรามีวน
อุทยานและสวนพฤกษชาติตางๆ อันนี้ก็เปนการใชประโยชนจาก
ปาในแงสังคมสวนหนึ่ง แสดงวามนุษยสมัยนี้ก็ยังมีความรูสึกใน
เรื่ อ งการชื่ น ชมความงามของธรรมชาติ ให ธ รรมชาติ เ ป น องค
ประกอบอยางหนึ่งที่จะทําใหเกิดมีความสุข ซึ่งเปนบทบาททาง
ดานจิตใจ เปนบทบาทของปาในดานสุนทรีย
ปาจึงเปนสวนประกอบอยางหนึ่งของบานเมือง แมแตสังคม
กรุงหรือเมืองหลวง ก็ตองสรางสวนพฤกษชาติไว
ในเรื่องนี้ ก็อยางที่บอกแลวขางตน ในทางพระพุทธศาสนา
การใชประโยชนแงนี้จะโยงตอไปสูความสําคัญของปาในแงที่สี่ คือ
การเอาปาและธรรมชาติแวดลอมมาเปนปจจัยเสริมในการพัฒนา
มนุษย เปนเครื่องโนมจิตเขามาสูวิเวก สูการบําเพ็ญภาวนา เพื่อ
การพัฒนาจิตใจและคุณธรรม เริ่มตั้งแตทําใหเกิดทาทีความรูสึกที่
ดี มีความประณีต ความละมุนละไม การมีความรูสึกออนโยนเปน
มิตรตอสภาพแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาปญญาใหรูเขาใจ
ความจริงของธรรมชาติ จนเขาถึงสัจจธรรม
แตตามที่ปฏิบัติกันอยูในโลกของการพัฒนานั้น ไมไดมอง
ประโยชนทางจิตใจมาถึงขั้นนี้ เขามองแคจะหาความสุขทางผัสสะ
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จากธรรมชาติของปาไม ตามแนวคิดเอาธรรมชาติมารับใชสนอง
ความตองการของมนุษย หรือเปนเครื่องบําเรอความสุขของมนุษย
เทานั้น
ในแงระบบนิเวศ ปาเปนองคประกอบสําคัญในการรักษา
ดุลยภาพของระบบนิเวศ ซึ่งเปนเรื่องที่พูดกันอยูทั่วไปในปจจุบัน
เพราะปจจุบันนี้คนในประเทศที่พัฒนาแลวไดรูตระหนักถึงภัยราย
แรงของการทําลายธรรมชาติใหเสียดุล จึงเนนกันนักหนาในเรื่อง
ระบบนิเวศและการรักษาดุลยภาพในระบบนิเวศ ในเมื่อเขาพูดกัน
มากแลว จึงไมจําเปนตองพูดอีกในที่นี้ เพียงแตยกมาอางอิงเพื่อ
วางเปนหลักไวใหเห็นวา บทบาทของปามีเรื่องนี้อยูดวย
อยางไรก็ตาม การมองในแงระบบนิเวศนี้ วาที่จริงเปนการ
มองความสัมพันธในธรรมชาติขางนอก ระหวางสัตวและพืช กับสิ่ง
แวดลอมของมันเทานั้น ไมเกี่ยวกับมนุษย เพราะตามหลักวิชาเดิม
ในแนวตะวันตก ความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น ก็มาจากฐาน
ความคิ ด ที่ ม องมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ ดังนั้น คําวา
นิเวศวิทยา ที่แทของตะวันตกเดิม จึงไมไดเกี่ยวกับมนุษย
แตกอนนั้น นิเวศวิทยาของฝรั่งเปนเรื่องของพืชและสัตวเทา
นั้น ไมเกี่ยวกับมนุษย ตอมาตอนหลังจึงมีนิเวศวิทยาประยุกตที่
เกี่ยวของกับมนุษย แตก็เกี่ยวของกับมนุษยในแงที่มนุษยจะไปเอา
ประโยชนจากระบบนิเวศของพืชและสัตวเทานั้น ไมเกี่ยวกับเรื่องที่
มนุษยจะไปมีสวนรวมอยูดวยดีกับสิ่งมีชีวิตอื่น (พืช และสัตว) ไม
ใชอยางนั้น
นิเวศวิทยาประยุกตเปนเรื่องของการที่จะเอานิเวศหรือธรรม
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ชาติแวดลอมมาใชประโยชนอยางไร เพื่อรับใชสนองความตองการ
ของมนุษย
จนกระทั่งมาชวงทายนี้ จึงมี Human Ecology หรือมนุษย
นิเวศวิทยาขึ้นมาเปนของใหม แตนิเวศวิทยาเดิมนั้นไมเกี่ยวของ
กับมนุษย เพราะวามนุษยไมไดมองตัวเองเปนสวนหนึ่งของธรรม
ชาติ แตมองในแงหาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ เชนสัตวและพืช
เพื่อหาประโยชนจากมัน ไมใชเพื่อจะอยูรวมกับมันดวยดี อันนี้เปน
แนวคิดของเดิมแบบตะวันตก
ป จ จุ บั น นี้ การมองในแง ร ะบบนิ เ วศได โ ยงเข า มาหาตั ว
มนุษยมาก เอาผลกระทบตอมนุษยเปนจุดเนน การที่เราตองรักษา
ปา ก็เพราะวาปาเปนองคประกอบสําคัญในการรักษาดุลยภาพ
ของระบบนิเวศ แลวดุลยภาพนี้ก็จะโยงมาถึงการดํารงชีวิตของ
มนุษยดวย เพราะดุลยภาพทําใหสภาพแวดลอมดํารงอยูดวยดี
เมื่อสภาพแวดลอมอยูดี มนุษยจึงอยูได
อยางไรก็ดี เรื่องดุลยภาพในระบบนิเวศที่พูดกันทั่วไปนั้น
เปนการมองในดานกายภาพ หรือทางดานวัตถุ แตมีดุลยภาพอีก
อยางหนึ่งที่คนไมคอยพูดถึง ดุลยภาพอันนี้มีความสําคัญที่จะเปน
รากฐานใหเราสามารถรักษาดุลยภาพในดานกายภาพไวไดดวย
ดุลยภาพนี้คือดุลยภาพอะไร
ดุลยภาพนี้จะตองรวมองคประกอบทุกอยางของชีวิตที่ดีงาม
และความสุขของมนุษยไวอยางครบถวน จนเราเรียกไดวาเปนดุลย
ภาพขององครวมที่สมบูรณ
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การที่มนุษยจะอยูดีได เขาจะตองมีองคประกอบทางจิตใจ
เชนความสุขดวย ดุลยภาพแหงองครวมของชีวิตที่ดีงาม มีความ
หมายที่กวางลึกและครอบคลุมยิ่งกวาจะเปนเพียงระบบนิเวศเทา
นั้น และดุลยภาพที่สมบูรณนี้แหละจะเปนฐานของการรักษาระบบ
นิเวศดวย ดุลยภาพที่วานี้เปนอยางไร

แนวคิดที่ครอบงํา
อยูเหนืออารยธรรมยุคปจจุบัน
เบื้องแรกเรามาดูสภาพชีวิตของมนุษยกอน แลวจึงคอยยอน
ไปหาหลัก คือ การที่จะสรุปวางหลักนั้นบางครั้งก็พูดยาก จะตองดู
ความเปนอยูของมนุษยกอน
มนุษยโดยทั่วไปในปจจุบันนี้ ก็ดําเนินชีวิตตามแนวความคิด
ซึ่งมาจากหรืออยูภายใตอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก คือถือวา
มนุษยจะมีความสุขตอเมื่อมีวัตถุบําเรอพรั่งพรอมที่สุด ยิ่งมนุษยมี
วัตถุบําเรอพรั่งพรอมเทาไร ก็จะมีความสุขมากเทานั้น ซึ่งถือวา
เปนความคิดที่เปนฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม
แลวการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ไปโยงกับวิทยาศาสตร คือเอา
ความรู วิ ท ยาศาสตร ม าสร า งสรรค พั ฒ นาเทคโนโลยี แล ว นํา
เทคโนโลยีนั้นมาใชในการพัฒนาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมตั้งอยูบนฐานของเทคโนโลยี แลวเทคโนโลยีก็
ตองอาศัยวิทยาศาสตร แตทั้งหมดทั้งระบบทั้งกระบวนนี้ ก็มาจาก
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ฐานความคิดที่วา มนุษยจะมีความสุขเมื่อมีวัตถุบํารุงบําเรอพรั่ง
พรอมที่สุด
แลวอันนี้ก็โยงไปหาความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ เพื่อจะได
เอาธรรมชาติมาจัดการจัดสรรและเอามาผลิตเปนวัตถุบําเรอให
พรั่งพรอมที่สุด
จะเห็นวา ความคิดและพฤติกรรมทั้งหมดมาบรรจบกัน ณ
จุดนี้ ความคิดแบบอุตสาหกรรมจึงตีโยงไปเขากับฐานความคิด
เดิมที่วา มนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ จะตองเปนเจานายเขา
ไปครอบครอง จัดการธรรมชาติ เอาธรรมชาติมาจัดสรรรับใชสนอง
ความตองการของมนุษย คือไปเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเปน
วัตถุบํารุงบําเรอความสุขของมนุษย
ความคิด ๒ อยางนี้มาบรรจบกันในการสรางสรรคอารย
ธรรมของตะวันตกที่นํามาสูปญหาปจจุบัน
สําหรับความคิด ๒ อยางนี้ (คือ แนวความคิดความเขาใจ
และทาทีตอธรรมชาติแบบแยกตัวตางหากจากธรรมชาติ และจะ
เปนผูพิชิตธรรมชาติ กับ แนวคิดเกี่ยวกับการหาความสุขของ
มนุ ษ ย แ บบที่ ว า จะมี ค วามสุ ข จริ ง ต อ เมื่ อ มี วั ต ถุ บํารุ ง บําเรอพรั่ ง
พรอมที่สุด) เมื่อกี้ไดพูดไปแลวในเรื่องการมองมนุษยแยกจาก
ธรรมชาติ ตอนนี้จึงจะมองเฉพาะจุดที่ถือวา มนุษยจะมีความสุข
ตอเมื่อมีวัตถุบํารุงบําเรอพรั่งพรอม
เมื่อมนุษยคิด วา มนุษยจะมีความสุขตอเมื่อมีวัตถุบํารุง
บําเรอพรั่งพรอม ความคิดนี้ก็จะนําไปสูพฤติกรรม โดยเปนตัว
กําหนดแนวทางของพฤติกรรมของเขา คือมนุษยก็จะพยายามหา
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วัตถุมาใหพรั่งพรอมที่สุด
เมื่อมนุษยสาละวนกับการแสวงหาวัตถุบํารุงบําเรอใหพรั่ง
พรอม มนุษยก็จะมายุงกันอยูกับกิจกรรมในหมูมนุษยเอง การยุง
กันอยูในหมูมนุษยนี้ ก็คือการที่ตางคนตางก็พยายามหาวัตถุบํารุง
บําเรอให แ ก ตั ว เองให ม ากที่ สุ ด การวุ น กั น นั้ น ก็ จ ะเป น ไปใน
ลักษณะของการแขงขันแยงชิงและเบียดเบียนกัน แลวก็เกิดปญหา
ความเดือดรอนในหมูมนุษยเอง
พรอมกับการที่ม นุษ ยมัววุน วายยุงกันอยูในหมูมนุษยเอง
และกอความทุกขแกกันและกันเองนี้ มนุษยก็จะหางเหินจากธรรม
ชาติ เพราะไมเห็นวาธรรมชาติเปนองคประกอบที่เปนแกนสารของ
ชีวิตและความสุขของมนุษย นึกแคจะเอาธรรมชาติมาผลิตเปน
วัตถุบริโภค ทําเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับบํารุงบําเรอ
ความสุขใหมีความสะดวกสบาย
ยิ่งกวานั้น การหาความสุขของมนุษยแบบนี้ยังสงผลตีกลับ
มาทําใหความสัมพันธกับธรรมชาติเปนไปในทางลบอีก คือ เมื่อ
มนุษยตองแยงชิงหาวัตถุบํารุงบําเรอใหพรั่งพรอมที่สุด แหลงที่จะ
ไดวัตถุเหลานี้มาก็ตองไปเอาจากธรรมชาติ จึงทําใหมนุษยตองไป
สัมพันธกับธรรมชาติในลักษณะที่ตองไปเบียดเบียนขมเหงแยงชิง
เอาจากธรรมชาติอีก
เลยกลายเปนวา การที่มนุษยแยงชิงกันนั้น เทากับเปนการ
สมคบกันทําลายธรรมชาติ การแยงชิงเบียดเบียนซึ่งกันและกันใน
ระหวางมนุษยนั้น มีความหมายเทากับวามนุษยเหลานั้นสมคบกัน
ทําลายธรรมชาติ
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ตกลงวา ความสัมพันธแบบนี้มีผลเสียหมดตลอดทั้งสายเลย
คือมนุษยแตละคนถือวาตัวเองตองมีตองหาวัตถุบํารุงบําเรอพรั่ง
พรอมใหมากที่สุด ก็มาแยงกันในหมูมนุษย เสร็จแลวผลรวมออก
มาก็คือตองไปเอาจากธรรมชาติ มนุษยก็ทําลายกันเอง แลวพรอม
กันนั้นก็รวมกันทําลายธรรมชาติไปดวย
ความสุขแบบนี้ไมสมดุล ไมมีดุลยภาพ เปนความสุขแบบ
ดานเดียว แลวก็นําไปสูปญหาตางๆ ซึ่งมองอีกดานหนึ่งก็คือ การมี
ความทุกขทั้งในสังคม และกับธรรมชาติ

สูมิติใหม
แหงการมองความหมายของชีวิต
ทีนี้ยังมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมองดูไดจากวิถีชีวิตของพระ
พุทธเจาเปนตน ซึ่งทําใหเห็นไดวา ถาบุคคลเขาถึงธรรมชาติ เขา
จะมีความสุขเพิ่มอีกอยางหนึ่ง คือความสุขกับธรรมชาติ ที่เปน
เรื่องพื้นฐาน เปนเรื่องของความจริงตามธรรมดาที่มีอยู เชน จาก
การที่ไดชื่นชมสิ่งที่มีอยูตามธรรมดาในธรรมชาติ
ความสุขกับธรรมชาติน้ี เปนความสุขพื้นฐานที่มีไดงายๆ
เปนของธรรมดา หาไดตลอดเวลา เมื่อเขามีความสุขชนิดนี้เปน
ฐานอยู ก็เทากับมีความสุขเปนทุนอยูกับตัวสวนหนึ่งแลว และอีก
ดานหนึ่งเขาก็มีตามปกติอยางที่แสวงหากัน คือความสุขจากวัตถุ
บํารุงบําเรอความสุข
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แตการที่เขามีความสุขกับธรรมชาติเปนทุนในตัวอยูแลวนี้
ทําใหเขาไมตองทุมตัวไปหวังความสุข จากการที่จะตองหาวัตถุ
บํารุงบําเรอใหเต็มที่เพียงอยางเดียว คือ ไมตองมุงไปดานเดียว ที่
จะตองหาวัตถุใหเต็มที่
ตางกับคนพวกที่ไมมีความสุขกับธรรมชาติเปนฐานเปนทุน
อยู คนพวกนั้นมีความหวังในความสุขอยูกับวัตถุบํารุงบําเรอเพียง
อยางเดียว ไมมีความสุขอยางอื่นเลย จึงฝากความหวังไวกับวัตถุ
ภายนอกอยางเต็มที่ เพราะฉะนั้น เขาจะตองเอาวัตถุใหได และให
มากที่สุดอยางเดียวเทานั้น มิฉะนั้นก็จะไมมีความสุขไดเลย
เมื่อคนมีความสุขกับธรรมชาติแลว การที่จะตองดิ้นรนหา
ความสุขจากการหาวัตถุมาบํารุงบําเรอใหเต็มที่ ก็จะมีขอบเขตขึ้น
มาทันที มันจะลดความรุนแรงลง คือจะเกิดความพอดี เปนไป
อยางพอดี ไมเกิดโทษแกชีวิตและสังคม และเขาก็จะมีความ
สัมพันธที่ดีกับธรรมชาติ ซึ่งจะทําใหไมเกิดความเสียหายแกธรรม
ชาติ และไมเกิดความเสียหายตีกลับจากธรรมชาตินั้นดวย
ความสุขกับธรรมชาติ และความสุขจากธรรมชาตินั้น มิใชมี
เพียงขั้น พื้นฐานที่วามาแลว ซึ่งเปนทุนขั้นตนที่ทุกคนควรจะมี
สําหรับการมีชีวิตที่ดีงามอยูในโลกเทานั้น แตในขั้นสูงสุด ความสุข
ที่แทจริง ก็เปนความสุขที่เนื่องดวยธรรมชาติอีก คือความสุขใน
ความเปนอิสระที่เกิดจากการเขาถึงความจริงของธรรมชาติ
ความสุขระดับ นี้เ ปนสิ่งที่สัมพันธกับการใชธรรมชาติเปน
องคประกอบในการพัฒนามนุษยโดยตรง แตเปนเรื่องที่จะตองพูด
ไวตางหาก ในที่นี้จึงเพียงแตอางอิงไวใหเห็นหลัก
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การมองธรรมชาติในแงประโยชนทางจิตใจนี้ เปนวิธีรักษา
ดุลยภาพขององครวมเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมดานจิตใจดวย ซึ่งรวม
ถึงดุลยภาพในแงของความสุขดวย
เปนอันวา ความสุขของมนุษยไมขึ้นอยูกับวัตถุบํารุงบําเรอ
คือ ไมขึ้นตอวัตถุภายนอกเพียงอยางเดียว แตมีอยูที่ตัวเองซึ่งหา
ไดจากธรรมชาติดวย เมื่อรวมแลวจึงมีความสุข ๒ แบบ คือ ความ
สุขที่สรางขึ้นไดในตัวเอง ที่มีไดเอง กับความสุขที่ตองขึ้นตอวัตถุ
ภายนอก
มนุษยทั้งหลายหาความสุขไป โดยคิดวาตัวเองนี้เกงกาจ
สามารถหาวัตถุไดมากมายจากการพิชิตธรรมชาติไดแลวจัดสรร
ปรุงแตงเอามาสนองความตองการของตนไดตามชอบใจ มีความ
ภูมิใจวาตัวเรานี้ยิ่งใหญ
มนุษยที่มีฐานความคิดแบบเมื่อกี้ คิดแตจะพิชิตธรรมชาติ
และก็เขาใจวาตนพิชิตทุกอยางไดสําเร็จ เรายิ่งใหญ เรามีอิสรภาพ
ไมตองอยูภายใตการครอบงําของธรรมชาติแลว ฯลฯ มนุษยภูมิใจ
ในการมีวัตถุบํารุงบําเรอมากขึ้นนี้วาเราเกงๆ แตไมรูวาในเวลา
เดียวกันนั้น ตนเองไดสูญเสียอิสรภาพไปแลว
พอเราสรางหรือหาวัตถุบํารุงบําเรอขึ้นมาได เราก็คิดวา เรา
จะมีความสุขดวยสิ่งนั้นๆ แลวพอมันมีขึ้นมา เราก็รูสึกวามีความ
สุขจริงๆ เราเกงในการหาความสุข แตไปๆ มาๆ พอคิดดูอีกทีกลาย
เปนวา เราตองมีมันเราจึงจะมีความสุขได ถาขาดมันเราอยูไมได
เราไมมีความสุข
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กลายเปนวา มนุษยตองฝากความสุขไวกับวัตถุภายนอก
ความสุขขึ้นตอวัตถุภายนอก นี่ก็คือการสูญเสียอิสรภาพนั่นเอง
การที่มนุษยไมสามารถมีความสุขดวยตัวเอง และตองคอย
เพิ่มปริมาณของวัตถุภายนอกมากขึ้น เพื่อใหตนเองมีความสุข ถา
ไมมีสิ่งเหลานั้นอยูไมได ไมมีความสุข อันนี้ในแงของพระพุทธ
ศาสนาถือวามนุษยสูญเสียอิสรภาพ กลายเปนผูขึ้นตอสิ่งภายนอก
อันนี้เปนการมองสวนทางกันกับแนวคิดตะวันตก ฝายหนึ่ง
มองวาเปนความยิ่งใหญหรือความมีอิสรภาพของมนุษยที่สามารถ
ไปเอาวัตถุมาบํารุงบําเรอตนใหพรั่งพรอมได แลวตนก็จะมีความ
สุขเต็มที่ แตพุทธศาสนากลับมองวา การรอความสุขจากวัตถุ
บําเรอพรั่งพรอมเต็มที่นั้นคือการสูญเสียอิสรภาพ เพราะมนุษยอยู
เองมีความสุขไมได ตองเอาความสุขไปขึ้นกับสิ่งภายนอก
โดยวิธีนี้ วิทยาศาสตรจะพัฒนาไปจนกระทั่งวา เมื่อมนุษยมี
ปญหาในจิตใจของตัวเอง ก็แกปญหาดวยจิตใจของตัวเองนั้นไม
ได แตมนุษยที่คิดวาตนเองเกง พิชิตธรรมชาติได กลับเห็นไปวา
ตนเองสามารถสรางวัตถุมาแกปญหาจิตใจได
ตอไปจะตองมียาแกทุกขใจและยาบํารุงความสุข ทั้งยาเม็ด
และยาฉีด เมื่อตองการมีความสุขในทางจิตใจอยางที่เคยเลามา
แลว ก็ไปซื้อยานั้นมาฉีด ซื้อยาโนนมากิน
เวลานี้เขากําลังคนกันอยู เวลาจิตใจมีความสดชื่นเบิกบาน
มีสารอะไรหลั่งออกมาในสมอง ก็บันทึกไว เวลาโกรธมีสารอะไร
ออกมา เวลาหดหูมีสารอะไรออกมา ก็บันทึกไว แลวก็ใชความรู
ทางวิทยาศาสตร เอาเทคโนโลยีจัดการสังเคราะหสารนั้นขึ้นมา
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ตอไปมนุษยก็จะมีความสุขที่สรางสรรคไดเอง เปนความสุข
ที่เนรมิตได เวลาตองการความราเริงเบิกบานก็ไปเอาเข็มฉีดยามา
แลวก็ดูดเอาสารนี้ฉีดเขาไป ก็เกิดมีความสุขชนิดนี้ ตอมาตองการ
ความสุขแบบโนน ก็ไปเอาเข็มฉีดยามาดูดสารโนนฉีดเขาไป
นี่คือสิ่งที่มนุษยบอกวาเปนความยิ่งใหญของตน เพราะไม
วาจะตองการความสุขอะไรก็ทําได แตที่จริงมันเปนความยิ่งใหญที่
แทจริงหรือเปลา มันเปนความสุขที่ขึ้นอยูกับเข็มฉีดยา ขึ้นตอสาร
ภายนอก
ยิ่งกวานั้น สารเหลานี้ไมสามารถประสานกลมกลืนเขาใน
เนื้อตัวของระบบชีวิตไดจริง จึงอาจเปนโทษแกรางกายเองดวย ตอ
มากลายเปนวาสุขภาพก็อาจจะเสียดวย ไดดานหนึ่ง เสียอีกดาน
หนึ่ง ทําใหระบบชีวิตแปรปรวนไป
สิ่งเหลานี้เปนไดแคเครื่องระงับอาการ หรือสําหรับใชแก
ปญหาชั่วคราว ก็ใชได ก็อยางแกไขโรคดวยยานั่นแหละ แกไขให
ผานไป แตไมควรอยูดวยยา สวนที่จะแกปญหาไดอยางแทจริง จะ
ตองแกที่ตัวมนุษยเอง และตองแกใหถึงจิตใจของมนุษย
มนุษยที่มีความสามารถและมีอิสรภาพที่แทจริงก็คือ ผูยิ่ง
ใหญที่สามารถกําหนดชีวิตจิตใจของตัวเองไดตามสบาย พระพุทธ
เจาตรัสวา การที่จะชื่อวาเปนมหาบุรุษ ก็เพราะวา เมื่อตองการจะ
คิดอะไร ก็คิดสิ่งนั้น เมื่อไมตองการจะคิดอะไร ก็ไมคิดสิ่งนั้น โดยที่
พระองคไมตองเอายามาฉันหรือฉีดเลย ทานเรียกวา เจโตวสี แปล
วา มีอํานาจเหนือจิตของตน
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ตองการมีสมาธิเมื่อไร ก็มีไดเมื่อนั้น ตองการทําจิตใหสงบ
เมื่อไร ก็ทําไดทันที ตองการทําจิตใจใหราเริงเบิกบาน ก็ทําไดดวย
ตัวเอง ไมตองเอายามาฉีด นี่คือ อิสรภาพที่แทจริงของมนุษย และ
ความสุขที่แทจริง ก็ตั้งอยูบนฐานของอิสรภาพที่แทจริงนี้ดวย

จะแกปญหาใหสัมฤทธิ์
ตองปรับเปลี่ยนแนวคิดกันใหม
ตามนัยคําสอนของพระพุทธศาสนา มนุษยจะมีอิสรภาพ
เมื่อเปนใหญในชีวิตของตนเอง สามารถพึ่งตนเองไดจริง คือ
พัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจของตนเอง พัฒนาปญญา จนกระทั่ง
ทําใหตัวเองเปนไดในสิ่งที่ดีที่สุด สามารถเขาถึงหรืออยูในภาวะที่ดี
ที่สุดได โดยไมตองอาศัยสิ่งจัดการภายนอก
หลั ก นี้ ต า งจากวิ ถี ข องความคิ ด แบบตะวั น ตกที่ เ ข า ใจว า
ความยิ่งใหญของมนุษย คือ การไปเอาชนะธรรมชาติภายนอก
และเอาธรรมชาติมาจัดสรรปรุงแตงเพื่อรับใชมนุษย แตเสร็จแลว
กลายเปนวาตัวเองตองไปขึ้นกับสิ่งเหลานั้น ไมเปนตัวของตัวเอง
อยูเปนสุขโดยลําพังตัวเองไมได อยูไมไดถาขาดสิ่งเหลานั้น ซึ่งก็
คือไดสูญเสียอิสรภาพไปแลว
ทีนี้ พอมนุษยเขาถึงธรรมชาติแลว มนุษยก็มีความสุขดวย
ตัวเองได สวนวัตถุบํารุงบําเรอภายนอก ก็เปนเครื่องเสริมความสุข
ระดับรอง เมื่อเรามีความสุขภายในของตัวเองเปนทุนอยูชั้นหนึ่ง
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หรือเปนหลักประกันอยูแลว ความสุขที่อาศัยวัตถุภายนอกของเรา
ก็อยูในขอบเขต เราไมถึงกับตองขึ้นตอมัน แตมันจะเปนเครื่อง
ประกอบที่เสริมเพิ่มพูนความสุข
เมื่อเรามีความสุขสวนหนึ่งเปนทุนอยูแลว เราก็ไมจําเปน
ตองไปดิ้นรนอยางรุนแรงในการหาวัตถุบําเรอจากภายนอกเหลา
นั้น จึงทําใหเกิดดุลยภาพในเรื่องของความสุข ซึ่งโยงไปหาความ
หมายของอิสรภาพดวย คือ อิสรภาพของมนุษยที่แทจริง ที่เปนไท
แกตัวเอง ไมตองขึ้นตอวัตถุภายนอกในการที่จะมีความสุข
เมื่อมีดุลยภาพอยางนี้ ก็จะมีผลออกมาทางสังคมดวย คือ
จากจุดเริ่มของดุลยภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของตัวเอง เมื่อชีวิต
จิตใจของตัวเองเปนอิสระ มีความสุขไดเองโดยลําพัง ไมตองขึ้นตอ
การแสวงหาวัตถุบํารุงบําเรอแลว มนุษยก็จะไมตองเบียดเบียนกัน
ทางสังคม และไมตองไปสมคบกันทําลายธรรมชาติแวดลอมดวย
มนุษยจะมีความสัมพันธกับธรรมชาติในแงที่อยูรวมกันได
เพราะมนุษยสามารถมีความสุขจากการสัมพันธกับธรรมชาติเอง
โดยตรง ไมใชตองรอไปเอาธรรมชาติเปนทรัพยากรมาผลิตเปน
วัตถุบริโภคกอน แลวจึงเอามาบํารุงความสุข แตมนุษยมีความสุข
กับธรรมชาติโดยตรงไดเลยทันที
พรอมกันนี้ มนุษยก็มีความสัมพันธกับธรรมชาติแวดลอม
อยางเปนมิตรและเสมอภาค ไมใชสัมพันธแบบขมเหง เอาเปรียบ
มนุษยที่พัฒนาแบบที่กลาวในตอนกอนนั้น เปนการทําตัวให
หางเหินจากธรรมชาติ แยกตัวจากธรรมชาติ และเปนการหาความ
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สุข โดยการไปเอาธรรมชาติมาจัดการปนแตงเปนผลิตผลอีกทีหนึ่ง
เปนวิถีชีวิตที่เอียงหรือพุงสุดไปขางเดียว เรียกวาเสียดุล ดุลยภาพ
ที่สําคัญมาก ไดแก ดุลยภาพของความสุข และดุลยภาพที่เกี่ยวกับ
การพัฒนามนุษย
เพราะฉะนั้น มนุษยจะตองไดรับการพัฒนาใหมีดุลยภาพใน
ความหมายที่ถูก ตองนี้ดว ย แลวก็จะแกไขปญหานี้ได เขาจะ
สามารถเขาถึงธรรมชาติ และมีความสุขจากธรรมชาติโดยตรง
แลวเขาก็จะอยูกับเพื่อนมนุษยในสังคมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดย
ไมตองไปเบียดเบียนธรรมชาติ
นี่คือ ถาไมแกไขที่คนใหเขาพัฒนาจนถึงจุดนี้แลว จะแก
ปญหาการทําลายทรัพยากรและธรรมชาติแวดลอมไดยาก หรือแก
ไมสําเร็จเลย เพราะเมื่อฐานความคิดมีอยูอยางนั้นแลว พฤติกรรม
ในการแกปญหาก็เปนไปแบบฝนใจ
ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไมประสานไปดวยกัน
กับการพัฒนาตัวคน จะเต็มไปดวยความขัดแยง เริ่มตั้งแตความขัด
แยงในตัวมนุษยเอง คือ การที่มนุษยจะตองฝนใจในการแกปญหา
ธรรมชาติแวดลอม ตามหลักจริยธรรมที่เรียกรองหรือบีบคั้นใหเขา
ตองทําโนนงดนี่ ซึ่งขอเรียกวาเปน จริยธรรมแหงความฝนใจ หรือ
จริยธรรมแหงความกลัว
นั่นก็คือ เปน จริยธรรมแหงความทุกข นั่นเอง
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จากการประนีประนอมในระบบขัดแยง
สูดุลยภาพในระบบเอื้อประสาน
ถาไมสามารถแกฐานความคิดที่วานั้น มนุษยยุคตอไปนี้จะ
อยูกันดวยจริยธรรมแหงความกลัว เพราะอะไร เพราะวามนุษยจะ
ไมสมัครใจหรือไมเต็มใจทําตามหลักจริยธรรม แตจําตองฝนใจ
ประพฤติตามจริยธรรม เนื่องจากเกรงกลัวภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น
แกตน
ที่วานี้หมายความวา เมื่อมนุษยเชื่อวา เขาจะมีความสุขตอ
เมื่อมีวัตถุบํารุงบําเรอพรั่งพรอม แตเขาจะมีวัตถุบํารุงบําเรอพรั่ง
พรอมไดอยางไร เขาก็ตองไปเอาทรัพยากรธรรมชาติมาจัดการใช
ไหม เมื่อมนุษยเอาธรรมชาติมาเปนทรัพยากร เขาก็ตองทําลาย
ธรรมชาติ แตถาเขาไปทําลายธรรมชาติแลว ธรรมชาติแวดลอม
เสีย ภัยอันตรายก็จะเกิดแกตัวเขาเอง มนุษยก็แย ก็ทําลายธรรม
ชาติไมได เมื่อทําลายธรรมชาติไมได ก็ไมไดวัตถุบํารุงบําเรอตน
เอง ก็ไมไดความสุขสมใจ ก็ทําใหเกิดความขัดแยงในตัวเอง ก็คือ
อยูกับความทุกขนั่นแหละ
อั น นี้ เ ป น ป ญ หากลื น ไม เ ข า คายไม อ อก ที่ ฝ รั่ ง เรี ย กว า
dilemma คือจะเอาทางไหนก็ไปไมได จะเอาความสุขใหเต็มที่ ก็
ตองทําลายธรรมชาติ แตจะทําลายธรรมชาติ ตัวเองก็เดือดรอน
ทําไมได เมื่อทําไมไดตามใจอยาก มนุษยก็ตองอยูดวยความฝนใจ
ตกลงวา มีตัวกีดขวางมากั้นไว เหมือนกับบอกวา เธอตอง
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หยุดนะ เธอมีความสุขไดแคนี้ เธอจะเอาความสุขมากกวานี้อีกไม
ไดนะ เธอจะมีความสุขใหเต็มที่อยางที่เธอตองการไมไดเปนอัน
ขาด เพราะถาเธอจะมีความสุขใหเต็มอยาก เธอก็ตองทําลายธรรม
ชาติ เมื่อเธอทําลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็ทําลายเธอดวย ตกลงไป
ไมรอด นี่แหละเปนจุดติดตัน
ตอนนี้จริยธรรมตะวันตกมาติดตันอยูตรงนี้ คือเปนไดแค
จริยธรรมแหงการฝนใจตัวเพราะความกลัวภัย ที่วาเราจะตอง
ประพฤติดีมีทาทีที่เกื้อกูลตอธรรมชาติ ตองอนุรักษธรรมชาติ ตองมี
การบริโภคอยางยับยั้ง ดวยความฝนใจ เพราะกลัววาภัยจะมาถึงตัว
ตั้งแตเขาสูยุคปญหาสิ่งแวดลอมนี้ ฝรั่งเนนย้ําเรื่องจริยธรรม
กันยกใหญ เขาเห็นวาปญหาสิ่งแวดลอมนี้จะแกไมไดเลย ถาคน
ไมมีจริยธรรม แตฝรั่งก็มาไดแคจริยธรรมแหงความกลัว
จริยธรรมแหงความกลัวนี้ไมดี มันทําใหมนุษยพัฒนาแบบ
ครึ่งๆ กลางๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ไมสามารถทําใหมนุษยเขาถึงความ
สมบูรณได ขัดขวางความสุข แลวก็แกปญหาไมไดจริง
จริยธรรมที่ดี ตองเปนจริยธรรมแหงปญญา ที่ทําใหมนุษย
ปฏิบัติการดวยความรูเหตุผล และเปนจริยธรรมแหงความสุขดวย
จริยธรรมที่แทตองตั้งอยูบนฐานแหงความสุข ที่คนมีความ
เต็มใจจะทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง คือ มีจิตใจที่จะเปนอยูและจะทํา
อยางนั้นเอง กลมกลืนประสานสอดคลองกัน และมีความสุขที่จะ
ทําอยางนั้น ที่จะประพฤติดีงามอยางนั้น แลวจริยธรรมจึงจะมีฐาน
ที่มั่นคง
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เพราะฉะนั้น ตอนนี้อารยธรรมมนุษยจึงมาถึงจุดติดตัน ซึ่ง
ทางตะวั น ตกยั ง ไม พ บทางออกที่ มั่ น ใจว า จะแก ป ญ หาอย า งไร
ตะวันตกไดยอมรับวา ตองเลิกแนวคิดแยกตัวจากธรรมชาติ ตอง
ใหคนมองตัวเองวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ แตตะวันตกยังไมรู
จักแนวคิดที่จะมาแทนความเชื่อถือที่วามนุษยจะมีความสุขตอเมื่อ
มีวัตถุบํารุงบําเรอพรั่งพรอม
เมื่อมาติดอยูตรงนี้ การแกปญหาธรรมชาติแวดลอม ก็มี
ความขัดแยงในตัวเอง คือขัดแยงที่วา เมื่อจะหาความสุขใหได
มากๆ ก็ตองไปเอาทรัพยากรธรรมชาติมาจัดการจัดสรรผลิตใหมี
วัตถุบํารุงบําเรอพรั่งพรอมที่สุด แตบัดนี้เราจะมีความสุขอยางนั้น
ไมได เพราะถาเราทําอยางนั้นธรรมชาติแวดลอมก็เสีย เราจะแย
เอง เมื่อมาเจอจุดตันอยางนี้ ก็เลยตองใชวิธี ประนีประนอม
การประนีประนอมก็คือ การที่ตองยอมอดใจสละเวนการที่
จะเสพสุขใหสมอยาก โดยตองยอมยับยั้งไมเอาเต็มที่จากธรรม
ชาติ เพื่อเปดโอกาสใหธรรมชาติดํารงอยูและเติบโตไดบาง ทั้งนี้
เพราะถาธรรมชาติอยูไมได ตนเองก็จะตองดับสูญดวย ซึ่งเปนจริย
ธรรมแหงความกลัว หรือ จริยธรรมแบบฝนใจ หรือจะเรียกวา จริย
ธรรมแหงการประนีประนอม ก็ได
ปญหานี้ ถาจะแก ตองแกดวยหลักดุลยภาพ พอทําตาม
หลักดุลยภาพ ก็ทะลุรอดปลอดโปรง ผานโลงไปไดเลย
แตดุลยภาพที่วานี้ ตองหมายถึง ดุลยภาพขององครวม
เบ็ดเสร็จ ที่ครอบคลุมชีวิตทั้งหมด รวมทั้งดานจิตใจ คือตองมีดุลย
ภาพทางจิตใจดวย
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เพราะฉะนั้น การแกปญหาแครักษาดุลยภาพในระบบนิเวศ
ทางดานกายภาพอยางเดียวไมพอ ตองมีดุลยภาพในดานจิตใจ
คือตองใหมีความสุขของมนุษยในการสัมพันธกับธรรมชาติ ตลอด
จนการเขาถึงอิสรภาพที่แทจริงในที่สุดดวย
หลักการนี้แหละ คือความสัมพันธของมนุษยกับปา ใน แง
คุณคาตอชีวิตจิตใจและการพัฒนามนุษย

องครวมแหงองครวมสามประสาน
คือฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งหมดนี้ ก็มาจากเรื่องรากฐานทางความคิดนั่นเอง ปญหา
อยูที่การมีฐานแหงความคิดที่ผิด ซึ่งทางพระเรียกวา “มิจฉาทิฏฐิ”
เมื่อมีมิจฉาทิฏฐิ มนุษยก็จะคิดจะตั้งความมุงหมายและ
ดําเนินชีวิตไปในทางที่ผิด แลวก็จะแสดงออกมาเปนพฤติกรรมกิจ
กรรมและกิจการนานัปการที่ผิด แลวก็จะพัฒนาอารยธรรมไปใน
ทางที่ผิด
เมื่อมีการพัฒนาที่ผิด ก็จะเกิดปญหาแกชีวติ ของตนเอง ทํา
ใหไมไดรับความสุขที่แทจริง ชีวิตของตัวเองก็ไมไดรับผลที่ตองการ
แลวก็เกิดปญหาแกสังคมตองเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แลวก็เกิด
ปญหาแกธรรมชาติ เพราะจะตองไปเบียดเบียนเอามาจากธรรม
ชาติ ไปทําลายธรรมชาติ เปนปญหา เกิดผลเสียไปหมด ทั้งชีวิต
บุคคล คือตัวมนุษยเอง ทั้งสังคม และธรรมชาติ
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เปนอันวา องคประกอบทั้งสามสวนในระบบของชีวิตที่ดี
งาม เสียไปหมดเลย
ระบบที่วา นี้ คือระบบการดํารงอยูของมนุษ ย ซึ่งมีองค
ประกอบ ๓ หรือองครวมที่มีองครวม ๓ คือ
๑. ตัวมนุษยเอง หรือชีวิตที่พรอมดวยกายและใจ
๒. สังคม
๓. ธรรมชาติ
การที่จะใหมนุษยดํารงอยูดวยดี จะตองใหองคทั้ง ๓ นี้
ประสานกลมกลืนกันใหได หรือปรับเขากันใหสัมพันธไดสัดสวน
อยางพอดี
แตขณะนี้ ดวยวิธีพัฒนาแบบที่เปนมา ที่ทางตะวันตกได
สํานึกผิดแลวนั้น อารยธรรมมนุษยตองมาอับจน เพราะเปนการ
พัฒนาที่ทําใหองคทั้ง ๓ นั้นเกิดมีความขัดแยงกัน ไมสามารถจะ
ประสานกลมกลืนกันได
มนุษยมององคทั้งสามนั้นอยางเปนปฏิปกษกัน ที่จะตองชิง
ผลประโยชนกันหรือเอาเปรียบกัน หรือเปนเครื่องรับใชสนองความ
ตองการของอีกฝายหนึ่ง ไมมองในลักษณะที่ตางก็เปนองคประกอบ
รวมอยูในระบบเดียวกัน ที่ตองอิงอาศัยสงผลกระทบตอกัน
เมื่อมองผิดพลาดขัดแยงตอความจริงอยางนี้ เวลาทําก็เกิด
ผลเปนความขัดแยงที่เสียหายดวย เชน เพื่อใหตัวมนุษยได ก็จะ
ตองเสียหายแกธรรมชาติ หรือตองเกิดการเบียดเบียน แยงชิงกัน
ในสังคม และเมื่อธรรมชาติเสีย สังคมมีปญหา ชีวิตมนุษยแตละ
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คนก็ไมไดสุขสมดังใจดวย แลวก็พากันแปรปรวนหมดทั้ง ๓ องค
ประกอบ
เพราะฉะนั้น ถาจะใหไดผลดี ก็ตองใหองคประกอบทั้ง ๓
นี้มาประสานกลมกลืนกันใหได ใหเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หมาย
ความวา จะตองทําใหเกิดความสัมพันธในลักษณะที่กลายเปนวา
สิ่งที่ดีแกมนุษยก็ดีแกสังคมดวย สิ่งที่ดีแกสังคมก็ดีแกมนุษยแตละ
คน แกชีวิต ทั้งกายและใจของเขา และสิ่งที่ดีแกมนุษยก็ใหดีแก
ธรรมชาติดวย สิ่งที่ดีตอธรรมชาติก็ดีแกสังคมและดีแกชีวิตของ
มนุษยดวย
ไมวาจะทําอะไร ก็ให ๓ สวนนี้มาประสานกลมกลืนสอด
คลองกันได ในระบบองครวมที่มีดุลยภาพ เมื่อนั้นคือความสําเร็จ
ของการพัฒนามนุษย สิ่งที่เราเรียกวา การศึกษา หรือ การพัฒนา
มนุษย ก็อยูที่นี่
ที่วามานี้แหละ คือหลักพระพุทธศาสนาที่มองความหมาย
อยางหนึ่งของการศึกษาวา เปนการพัฒนามนุษยใหสามารถทําให
ความแตกตางที่อาจขัดแยง กลายเปนการประสานกลมกลืน หรือ
พูดอีกสํานวนหนึ่งวา ไมทําความตางใหแตกกัน แตทําใหความ
ตางมาเติมกัน
ในทางตรงขาม ถาเปนการศึกษาที่ผิด ก็ทําใหความแตกตาง
กลายเปนความขัดแยง
ขณะนี้มีความแตกตางและขัดแยงกันอยางรุนแรงระหวาง
ผลประโยชนของมนุษย กับผลประโยชนของธรรมชาติแวดลอม
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อะไรที่เปนผลประโยชนของธรรมชาติ ก็เปนความสูญเสียแกผล
ประโยชนของมนุษย อันใดเปนการไดผลประโยชนแกมนุษย ก็เปน
การสูญเสียแกธรรมชาติ เมื่อจะเอาธรรมชาติไว มนุษยก็สูญเสีย
ถาจะใหแกมนุษย ธรรมชาติก็เสีย
นี่คือระบบความแตกตางแหงผลประโยชน ซึ่งทําใหเกิด
ความขัดแยงระหวาง ๓ สวนนี้
เราจะต อ งหาทางให ค วามแตกต า งนี้ ก ลายเป น ความ
ประสานกลมกลืนอยางเกื้อกูลกันใหได ซึ่งก็ยากเหมือนกัน ถาไม
เปลี่ยนแปลงใหถึงรากฐานทางความคิด และไมพัฒนามนุษยใน
แนวทางที่วามาแลว ก็ไมมีทางสําเร็จ แตเราก็ไมมีทางเลี่ยง ถา
ตองการใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน และใหมนุษยเขาถึงความสุข และ
อิสรภาพที่แทจริง ก็ตองพยายามทําใหไดตามหลักการที่กลาวมานี้
ตอนนี้ก็มาติดตันอยูตรงที่วา ยังแกปญหาความขัดแยงแตก
ตางแหงผลประโยชนระหวาง ๓ สวนนี้ไมได และเดี๋ยวนี้ก็ยังเปน
อยางนั้นอยู เรา(หมายถึงวาตามฝรั่ง)ก็เลยใชวิธีประนีประนอม
เรี ย กว า ใช จ ริ ย ธรรมแห ง ความกลั ว หรื อ จริ ย ธรรมแห ง การ
ประนีประนอม
การที่จะเปลี่ยนจริยธรรมแหงความกลัว มาเปนจริยธรรมแหง
ความสุข หรือเปลี่ยนจริยธรรมแหงการประนีประนอม มาเปนจริยธรรมแหงความเอื้อประสานได จะตองปรับเปลี่ยนความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยเฉพาะปานี้ อยางถึงขั้นพื้นฐาน
ใหมนุษยมองเห็นและใชประโยชนจากคุณคาที่ปาและธรรมชาติ
แวดลอมทั้งหลาย มีตอชีวิตจิตใจและการพัฒนาตนของมนุษย
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หลั ก การนี้ จ ะช ว ยให ม นุ ษ ย ส ามารถแก ไ ขป ญ หาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติแวดลอมที่ประสบอยูในปจจุบันได มนุษยจะกาวหนาไป
ในปฏิบัติการเพื่อแกปญหาที่จะกลาวในตอนตอไปไดจนถึงระดับ
สูงสุด แลวเราก็จะหลุดออกจากสภาพปญหาในปจจุบัน สูการแก
ปญหาและสูความหวังที่จะเสวยผลสําเร็จของการแกปญหานั้นได
ในอนาคต

๘๐

ตอน ๓: ไทยอนาคตกับปา
หลักการทั่วไป ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
-E-

การแกปญหา สัมพันธกับการพัฒนาตัวคน
ตอไปจะพูดถึง การแกปญหาเกี่ยวกับธรรมชาติแวดลอม
รวมทั้งเรื่องการแกปญหาการอนุรักษปาและการทําลายปาดวย
การแกปญหามีหลายระดับ เปนเรื่องของความสัมพันธในระบบ
การแกปญหา ซึ่งตองดูที่ประโยชนที่เราตองการ
การแกปญหาระดับที่หนึ่ง คือ การแกปญหาโดยเอื้อตอ
ประโยชนสวนตัวของบุคคล เปนขั้นที่เรายอมรับผลประโยชนสวน
ตัวของมนุษย จึงเปนการแกปญหาพรอมไปดวยกันกับการอํานวย
ประโยชนแกตัวเองของมนุษยแตละคน เชน เมื่อจะแกปญหาเรื่อง
ปา เราก็ตองหาทางออกใหชาวบานไดประโยชนดวย แลวเขาก็จะ
ไดมารวมมือชวยกันรักษาปา
เราตองยอมรับวา มนุษยแตละคนมีความตองการพื้นฐาน
ซึ่ ง เราควรจะให เ ขาได รั บ ผลประโยชน ด ว ย แม ว า จะเป น ผล
ประโยชนสวนตัว ดังนั้น ในการที่จะอนุรักษปา เราจึงตองหาทาง
ใหชาวบานไดรับผลประโยชนบาง เราจะไปใหเขาเสียสละอยาง
เดียว ก็เปนการขัดขืนฝนกระแสความตองการเบื้องตน
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อยางไรก็ตาม มนุษยจะหยุดอยูแคนั้นไมได เขาจะตองมีการ
พัฒนาตอไป ถาเอาแคผลประโยชนสวนตัวสนองความตองการ
เบื้องตนเทานั้นแลว ในที่สุดมันก็จะนําไปสูการเบียดเบียนกันและ
ความเสื่อมสูญแหงจริยธรรม แลวในที่สุดทุกคนก็จะตองเดือดรอน
ไปดวยกัน เพราะฉะนั้น เราจะหยุดอยูแคนั้นไมได
ในการแกปญหาระดับที่หนึ่ง โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตัว
ของมนุษยแตละคนนั้น เรายอมรับความตองการของปุถุชนวา
“เมื่อเขาทํา ก็ใหเขาไดดวย”
ทําอยางไรจะใหเขามีสวนรวมในการแกปญหา โดยมีสวน
รวมในการไดรับผลประโยชนดวย ใหเขามองเห็นวา การมีสวนรวม
ในการแกปญหา ก็หมายถึงการไดรับผลประโยชนดวย
ตอนแรก มนุษยจะมองผลประโยชนในความหมายหยาบๆ
กอน แตที่จ ริงประโยชนของมนุษ ยนั้น มีหลายระดับ ถาเขามี
ปญญา ถาเขาพัฒนาขึ้นไป เขาจะมองเห็นประโยชนที่ตางออกไป
ดวย
ยกตัวอยางงายๆ คนเรานี้ เมื่อจะบริโภคหรือจะกินอะไร
ประโยชนเบื้องแรกที่เขาตองการคือรสอรอย เขาจึงมองหาวาจะกิน
อะไรจึงอรอย เขาอยากไดของอรอยมาใหแกตัวเองใหมากๆ นี้คือ
ประโยชนของเขา คนที่ยังไมมีการศึกษา ยังไมมีการพัฒนา ก็จะ
มุงใหไดประโยชนอันนี้ คือไดสนองความตองการของประสาท
สัมผัส อยากใหตาไดดูรูปดีๆ สวยๆ งามๆ หูไดฟงเสียงไพเราะ
จมูกไดดมกลิ่นหอมๆ ลิ้นไดลิ้มรสที่อรอย รางกายไดสัมผัสสิ่งนุม
นวล ซาบซาน อันนี้เปนประโยชนเบื้องตน
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ตอมา เมื่อมนุษยพัฒนาขึ้น มีสติปญญามากขึ้น เขาเริ่มเขา
ใจวา สิ่งที่อรอยไมจําเปนตองเปนประโยชนแกชีวิต บางทีเปนโทษ
ดวย ถากินตามอรอยแลวบางทีเปนโทษแกรางกาย เริ่มตั้งแตกิน
มากจนกระทั่งทองอืดไมยอย หรือวากินเขาไปแลว บางอยางไปมี
ผลรายตอสุขภาพ ก็กลับไมดี ของอรอยที่ชอบใจไมจําเปนตองเปน
ประโยชนแกชีวิต
เขาเริ่มมีสติปญญามองเห็นวาเขากินเพื่ออะไร กินเพื่อให
ดํารงชีวิตอยูได ใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี แลวสามารถดําเนิน
ชีวิตที่ดีงาม ทําหนาที่การงานไดผล และเปนอยูอยางผาสุก
ถึงตอนนี้ เขาเริ่มมองตางไปแลว เขามองสิ่งที่เปนประโยชน
แกตัวเขาในความหมายที่ตางจากเดิม คนที่เห็นแกตัว เริ่มเห็นแก
ตัวเปน
แตกอนนี้ เห็นแกตัวไมเปน คือเห็นแกตัวแลวเปนโทษแกตน
เอง จะเอาสิ่งที่ตัวชอบใจ แตที่จริงเปนโทษแกตัวเอง ไมรูจักคิด ไม
มีปญญา แตตอมาเขาเริ่มรูจักวาอะไรเปนประโยชนแกชีวิตของ
เขาจริง อยางอาหารที่จะกินนี้ อะไรเปนคุณคาตอชีวิตอยางแทจริง
เขาเริ่มรูจัก ทีนี้เขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินใหม
ตอนนี้จะเลือกกินอาหารที่มีคุณคาเปนประโยชนแกชีวิต ถึง
แมจะกินอาหารที่อรอย ก็รูจักขอบเขต รูจักปริมาณ กินในขอบเขต
ที่พอดี ไมใหเปนโทษแกรางกาย ตอนนี้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมแลว นี้
เรียกวาเห็นแกตัวเปน รูจักเห็นแกตัวไดดีขึ้น เพราะเริ่มมีปญญารู
จักวาอะไรเปนประโยชนแกชีวิตตัวเองจริง ตอนนี้ประโยชนไมใช
อยูแคอรอยแลว แตประโยชนยายไปอยูที่คุณคาของอาหารตอชีวิต
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รางกาย
จากที่พูดมานี้ก็จะเห็นวา มนุษยตองพัฒนา ถาไมมีปญญา
มนุษยจะไมสามารถเขาใจความจริงนี้ได เขาก็อยูไดแคระดับที่
หนึ่ง คือ อะไรที่ฉันชอบใจ อะไรอรอย ก็คือประโยชนของฉัน ตอง
เอาอันนั้นใหมากที่สุด แตพอมีพัฒนาการทางปญญาขึ้น มีการ
ศึกษาขึ้น เขาก็รูจักวา อะไรเปนประโยชนที่แทจริงแกชีวิตของตน
เอง เขาก็รูจักที่จะปฏิบัติตอชีวิตและตอสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น อยาง
ไดผลมากขึ้น
นี้ คื อ การเปลี่ ย นแปลงของมนุ ษ ย ที่ ต อ งอาศั ย การพั ฒ นา
เพราะฉะนั้น การแกปญหาจึงตองสัมพันธกับการพัฒนามนุษย
โดยตลอด
ผลจากการศึกษาหรือการพัฒนาอีกอยางหนึ่งก็คือ การที่
เขาเริ่มมองเห็นวา ผลประโยชนของตัวเขา ตองสัมพันธกับผล
ประโยชนของคนอื่น ถาเราเอาแตผลประโยชนของตัวเอง ก็จะตอง
มีการเบียดเบียนแยงชิงซึ่งกันและกัน
พอเรามองกวางออกไป เราก็เห็นวา ผลประโยชนของเรานี้
เนื่องกันกับผลประโยชนของผูอื่น เชน การที่จะรักษาปานี้ มันเปน
ประโยชนแกเราดวย และแกชุมชนของเราดวย เมื่อชุมชนของเราดี
อยูกันไดดี มีความสงบสุข ตัวเราเองก็มีความสุขดวย ความเขาใจ
ของเขากวางขวางขึ้น เขาพัฒนาขึ้น เมื่อเขาคิดเขามองเขาเขาใจ
อยางนี้ การแกปญหาในระบบผลประโยชนก็เปลี่ยนไป และเขาก็
พรอมที่จะกาวตอไปสูการแกปญหาในระดับที่สอง
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สรุปวา ตอนแรกที่เราแกปญหาโดยเอื้อตอผลประโยชนสวน
ตัวของคนนั้น ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนมี ๓ ระดับ คือ
๑. ระดับประโยชนสวนตัวของคนที่ไมมีการศึกษาเลย ซึ่ง
มองแตในแงของความชอบใจหรือไมชอบใจ
๒. ระดับประโยชนสวนตัวของคนที่มีการศึกษาแลว ซึ่ง
มองเห็นวาอะไรเปนประโยชนที่แทจริงแกชีวิต
๓. ระดับประโยชนสวนตัวของคนที่มีการศึกษาแลว ซึ่ง
มองเห็นวา ประโยชนของตน เนื่องกันกับประโยชนของผูอื่นหรือ
ของสังคม

คนยิ่งพัฒนา
การแกปญหายิ่งไดผล
ระดับที่ ๒ คือ การแกปญหาเพื่อประโยชนแกสังคม ขั้นนี้จะ
เริ่มตนไดในเมื่อคนมีการศึกษาไดพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น แลวทํา
ใหมองเห็นประโยชนแกสังคมของตน
ขอใหสังเกตวา ที่วาสังคมนั้น ก็ยังเปนสังคมของตนอยู
หมายความวา มันเปนเรื่องของหมูพวกเรา ชุมชนของเรา ตลอด
จนหมูมนุษยของเรา ตอนนี้จะมีจริยธรรมตัวหนึ่งเกิดขึ้น คือ ความ
รูสึกรับผิดชอบ
พอมี ค วามรู สึ ก รั บ ผิ ด ชอบเกิ ด ขึ้ น การแก ป ญ หาเพื่ อ
ประโยชนแกสังคมก็สําเร็จได ปฏิบัติการในขั้นนี้ก็จะไดผล คนจะมี
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ความเขาใจและมีจิตสํานึกขึ้นมาวา ที่เราตองรักษาปานี้ ก็เพื่อ
ประโยชนของสังคมของเรา ที่เรามีสวนรวมเปนสวนประกอบ หรือ
เปนสมาชิกผูหนึ่ง เราจะตองชวยกันรักษาปานี้ไว เพราะเปนผล
ประโยชนรวมกัน
นี่คือการที่เรามีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมแลว เพราะ
ฉะนั้ น เราจึ ง ก า วจากการแก ป ญ หาเพื่ อ ประโยชนสวนตัวของ
บุคคล มาสูการแกปญหาเพื่อผลประโยชนของสังคม เริ่มแตของ
ชุมชนเปนตนไป
อยางไรก็ตาม ในการแกปญหาแบบนี้ จะตองมีการผสม
ผสาน คือมีการทําเพื่อประโยชนสวนตัวรวมอยูดวย โดยวิธีที่คอยๆ
ขยายกวางออกไป
ตอไป เมื่อมนุษยมองกวางขึ้น จนถึงขั้นที่มองเห็นความ
สัมพันธในระบบนิเวศ เขาใจถึงระบบการพึ่งพาอาศัยกัน และผล
กระทบที่มีตอกันในระบบนิเวศ มนุษยก็จะขยายความคิดเรื่องผล
ประโยชนออกไป จนถึงขั้นที่เปน การแกปญหาเพื่อประโยชนแก
สัตวโลกทั้งหมด คือแกสรรพชีวิตเลยทีเดียว
ที่เปนอยางนี้เพราะอะไร ก็เพราะเขาขยายความเขาใจกวาง
ขวางออกไป มนุษยมีการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น มองเห็นอะไรตอ
อะไรลึกซึ้งและละเอียดลออขึ้น รูจักคิดและมองเห็นวา ชีวิตทุก
ชีวิตมีความสัมพันธพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตอนนี้ก็แกปญหา
เพื่อประโยชนแกสรรพชีวิต หรือเพื่อประโยชนของสรรพสัตว
นี่เปนการขยายขอบเขตกวางออกไป คือ ไมใชเฉพาะเพื่อ
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สังคมของตัวเองเทานั้น แตมองเห็นพืชพรรณและสัตวทั้งหลาย ที่
จะตองไดรับประโยชนดวย และเราก็มีเหตุผลในการที่คิดอยางนั้น
ตอจากนั้นอีกขั้นหนึ่ง ก็คือขั้นที่พูดเมื่อกี้ ไดแก การแก
ปญหาเพื่อประโยชนแกระบบชีวิตที่ดีงาม ที่มีดุลยภาพแหงความ
สุขของมนุษย ที่ไดพูดไปในตอนสุดทาย ที่วา เมื่อมนุษยเขาใจวา
อะไรเปนความสุขที่แทจริงของตนเอง อะไรเปนอิสรภาพที่แทจริง
แลว เขาก็ปรับจิตใจของเขาและปรับพฤติกรรมใหม แนวความคิด
ก็เปลี่ยนไป และพฤติกรรมก็เปลี่ยนไป
ตกลงวา ที่พูดมาทั้งหมดนี้ เปนวิธีแกปญหาตามระบบผล
ประโยชนทั้งนั้น แตเปนความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนที่ปรับ
เปลี่ยนไปตามการพัฒนาของมนุษย เงื่อนไขสําคัญก็คือ การ
พัฒนามนุษย เพราะฉะนั้น จึงตองมีการศึกษา
การศึกษาก็เพื่อพัฒนาคนใหมีปญญาที่จะรูเขาใจแยกไดตั้ง
แตระดับความหมายของผลประโยชน ซึ่งทําใหเขามีความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนวา ประโยชนอะไรอยูที่ไหน
ประโยชนเบื้องตนที่สุดก็คือ ผลประโยชนที่มาปรนเปรอ ตา
หู จมูก ลิ้น กายของตัวเอง แลวตอมาก็เปนประโยชนแกชีวิตที่แท
จริงของเขา ทั้งสองอยางนี้ยังเปนสวนตัว แลวก็ขยายออกไปเปน
ประโยชนของชุมชนของสังคม ตอมาก็เปนประโยชนของระบบ
ชีวิตทั้งหมด ที่มีทั้งมนุษย สัตว พืช รวมอยูดวยกัน
แลวก็มาถึงประโยชนของระบบชีวิตที่ดีงามที่เปนนามธรรม
เปนขั้นสุดทาย ซึ่งเปนขั้นของความสุขที่มีอิสรภาพที่แทจริง
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นี้คือการแกปญหาในระบบผลประโยชน ซึ่งมนุษยจะทํา
อะไรก็ เ พื่ อ ประโยชน แ ก ตั ว มนุ ษ ย นั้ น เอง แต เ ป น ประโยชน ที่
ประณีตขึ้นไป ที่มนุษยจะตองเขาใจเปนลําดับขั้น
ถามนุษยไมพัฒนาตัวเอง เขาก็ไมสามารถกาวหนาไปใน
การเข า ถึ ง ประโยชน เ หล า นี้ และการแก ป ญ หาก็ จ ะทําได ย าก
เพราะเปนการฝนใจ
การแกปญหาที่ดีจะสําเร็จได เมื่อมนุษยไมมีความฝนใจ
และความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนนี้จะทําใหเขาไมตองฝนใจ
แตในทางตรงขามจะทําใหเขาพอใจ ชื่นชมยินดี และมีความสุขใน
การที่จะทําการแกปญหา
เปนอันวา ถาความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนไมสอดคลอง
ตามแนวการพัฒนานี้ การแกปญหาก็จะไปขัดกับผลประโยชน
และก็จะตองเกิดการฝนใจขึ้นมา เปนการแกปญหาในลักษณะของ
ความขัดแยง ที่จบลงดวยการประนีประนอม ซึ่งเปนการแกปญหา
แบบครึ่งๆ กลางๆ
แต ใ นทางตรงข า ม เมื่ อ มนุ ษ ย พั ฒ นาตนเองขึ้ น ไปให มี
ปญญารูเขาใจความหมายของผลประโยชนที่กวางขวางออกไป
ตามลําดับจนครอบคลุมที่สุด การแกปญหาก็จะประสานสอด
คลองกันไปกับกระบวนการพัฒนามนุษย เปนการแกปญหาที่ควบ
คูกันไปกับการพัฒนามนุษย หรือการแกปญหาที่มีลักษณะของ
ความประสานกลมกลืน ที่ใหผลจบรอบสมบูรณ ซึ่งทําให “การแก
ปญหาก็ไดผล และตัวคนก็เปนสุข”
ตกลงวา นี้เปนหลักการสําคัญในการแกปญหา
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ปฏิบัติการในการแกปญหา
-E-

ตอไปนี้ก็คงจะมาถึงขอเกือบสุดทายแลว ไดแกตัวจริงของ
การแกปญหา หรือปฏิบัติการในการแกปญหานั่นเอง
การแกปญหานั้น จะตองเปนการแกปญหาอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน และพรอมกันนั้น ก็ตองมีองคประกอบในการแกปญหาที่
มาประสานกันเปนระบบบูรณาการ
ระบบบูรณาการก็คือ มีองคประกอบรวมหลายอยางที่ตอง
มาประสานสอดคลองกลมกลืนเขาดวยกัน เมื่อปจจัยตางๆ พรั่ง
พรอมถึงที่ ก็แกปญหาได แตถาแกอยางหนึ่งอยางเดียว หรือแก
แบบแยกสวน ก็ไมสําเร็จ
ทีนี้จะพูดกันในหลักใหญๆ การแกปญหาในระบบบูรณาการ หรือจะเรียกวาระบบองครวมก็ไดนี้ มี ๓ ระดับดวยกัน คือ
๑. ระดับพฤติกรรม
๒. ระดับจิตใจ
๓. ระดับปญญา
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การแกปญหาระดับพฤติกรรม:
ดวยกติกาของสังคม
๑. ระดับพฤติกรรม การแกปญหาในระดับพฤติกรรม คือ
ทําอยางไรจะใหมนุษยมีพฤติกรรมที่ไมทําลายปา แตใหมีพฤติ
กรรมที่อนุรักษปา หรือมีพฤติกรรมที่เอื้อตอการอยูดวยดีของปา
เครื่องมือขั้นพื้นฐานที่สุดที่จะจัดวางไวเปนหลักประกันเบื้อง
ตน ก็คือ กฎเกณฑ หรือระเบียบ ขอบังคับในสังคม เรียกงายๆ วา
กติกาของสังคม อันนี้จําเปนตองมี แมวาจะตองระลึกตระหนักไว
ตลอดเวลาวา กติกาอยางเดียวจะใหผลสําเร็จไปหมดไมได
แตในสังคม มนุษยก็ตองอาศัยองคประกอบประเภทนี้ คือ
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เชน กฎหมาย เปนตน ซึ่งจะตองตกลง
กําหนดกันวาจะเอาอยางไร สังคมจะเอาอยางไร
แตกฎเกณฑหรือกฎหมายนี้ มีจุดออนที่เปนปญหาหลาย
อยาง คือ
ก) ถามนุษยไมพัฒนา ไมมีปญญา ขาดความเขาใจในเรื่อง
ประโยชน ก็กลายเปนเครื่องบีบคั้นบังคับกัน ทําใหตองมีการลง
โทษ และทําใหเกิดการฝนใจปฏิบัติ เนื่องจากความกลัวภัย กลัว
โทษ เสียผลทางจิตใจ
ข) เมื่อเปนเรื่องบีบบังคับฝนใจ มนุษยก็จะหาทางหลีกเลี่ยง
และนอกจากพวกที่หลบเลี่ยงไดแลว ก็ยังจะมีการทุจริตในระบบ
ของการใชกฎหมายอีกดวย มนุษยอาจจะสมคบกัน หรือทําอะไร
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ดวยประการตางๆ ที่เปนการทุจริต ทําใหกฎหมายไมไดผล
อยางไรก็ตาม กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับก็ยังเปนสิ่งจํา
เปนในหมูมนุษย ที่วาสังคมตองมีกติกา
นอกจากนี้ กฎหมายยั ง จะมี ป ญ หาอี ก อย า งหนึ่ ง คื อ
กฎหมายเป น ของรั ฐ เป น ของส ว นรวม เป น ข อ กําหนดความ
ตองการของสวนรวมทั้งประเทศ แตเมื่อสภาพทองถิ่นไมเหมือนกัน
ก็จะทําใหเกิดผลในทางลบได เพราะในทองถิ่นก็จะมีกฎหมายอีก
ประเภทหนึ่ง คือกฎระเบียบขอบังคับที่เปนมาโดยไมมีลายลักษณ
อักษร ไดแก วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งถือวาเปนเรื่องของกฎระเบียบ
เหมือนกัน
วัฒนธรรมประเพณีก็คือ กฎระเบียบขอบังคับที่มีมาโดยไม
ไดวางเปนลายลักษณอักษร เปนขอกําหนดใหมนุษยที่อยูในทอง
ถิ่นนั้นตองอยูในกรอบที่วาจะประพฤติตัวอยางไร จะมีพฤติกรรม
อยางไร ตลอดจนมีวิธีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและอยูรวมกัน
อยางไร ซึ่งเปนผลจากประสบการณในการเปนอยูของคนในที่นั้น
เอง เพราะฉะนั้น โดยปกติมันจะสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
และไดผลกวา
บางครั้ง กฎหมายของรัฐ ซึ่งออกจากสวนกลางจะไปขัดกับ
วัฒนธรรมประเพณี ก็เลยเกิดปญหา
ที่จริง ทางฝายกฎหมายของรัฐนั้นแพวัฒนธรรมประเพณี
เพราะคนที่วางกฎเกณฑจากศูนยกลางนั้น ไมรูความเปนจริง ไมรู
จักสภาพที่แทของทองถิ่น แตวัฒนธรรมประเพณีนั้น เกิดจาก
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ประสบการณของคนที่เขาอยูกันมาอยางนั้น เขาสรางขึ้นมาจาก
ความเปนอยู และจากการคํานึงถึงผลประโยชนของเขาเอง ที่เขา
จะตองอยูกันใหดี
นอกจากนั้น กฎหมายของประเทศที่เปนของกลาง ตองทํา
ในวงกวางแบบเหมาคลุม จึงไมอาจทําใหเหมาะกับทองถิ่นตางๆ
ที่ไมเหมือนกันไดทั่วทั้งหมด
ถาจะใหดี จึงควรจะตองใชวิธีประสานกลมกลืนกัน โดยให
กฎหมายเอื้อโอกาสแกวัฒนธรรมประเพณีบาง ใหกฎหมายคลุม
ในสวนที่ตองปรับสม่ําเสมอกันทั่วประเทศ แลวใชประโยชนจาก
วัฒนธรรมประเพณีในฐานะเปนตัวเสริมสําทับบาง
อยางไรก็ดี วัฒนธรรมประเพณี ก็มิใชวาจะดีเสมอไป สภาพ
แวดลอมเปลี่ยนไป ก็อาจจะขัดแยง ไมประสานกลมกลืน และไม
เอื้อประโยชนเทาที่ควร จึงตองมีการปรับ และตองรูจักใชอยาง
ฉลาด แตรวมแลวก็เปนเรื่องของกฎระเบียบ ขอบังคับ กติกาของ
สังคมซึ่งตองมี อันนี้เปนประการที่หนึ่ง
ในสังคมที่พัฒนาดีแลว ที่คนก็พัฒนาแลว และกฎหมายก็
วางไวดีตามหลักการเพื่อประโยชนสวนรวมโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม
จริงๆ กฎหมายนั้นจะมีความหมายเปนกติกาจริงๆ คือเปนเพียงขอ
ตกลงสําหรับคนในสังคมจะหมายรูรวมกัน วาในการอยูรวมกัน
และเพื่อประโยชนสุขรวมกันนั้น เราจะอยูกันอยางไร และจะทํา
อะไรกันอยางไร
นี่ก็เหมือนการอยูในครอบครัว ที่มีขอตกลงกันไววา จะกิน
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จะนอน จะทําอะไรที่ไหนเวลาไหน หรือเหมือนกฎจราจรที่มีไวเพื่อ
ใหทุกคนไดประโยชนที่จะเดินทางไดสะดวกที่สุดในสถานการณที่
ตางคนตางก็จะตองเดินทางกันทั้งนั้น
สําหรับคนที่พัฒนาแลว กฎหมายจึงไมใชสิ่งบีบบังคับ แต
เปนขอหมายรูรวมกัน

การแกปญหาระดับพฤติกรรม:
ดวยการสรางความเคยชินที่ดี
อยางไรก็ดี ในสังคมที่มีคนมากมายอยูในระดับการพัฒนา
ตางๆ กัน การแกปญหาในดานพฤติกรรมแคนี้ยังไมพอ ไดบอก
แลววา กฎหมายและระเบียบขอบังคับทั้งหลาย ยังมีขอบกพรอง
อยางที่วา เมื่อคนมองเปนเครื่องบีบบังคับ ก็จะมีการฝนใจ เนื่อง
จากขัดแยงตอผลประโยชน ความสะดวกสบาย และความเคยชิน
สวนตัว ทําใหมีการหลีกเลี่ยง และมีการสมคบกันทุจริตได
วิธีแกปญหาอีกอยางหนึ่งก็คือ การสรางพฤติกรรมเคยชิน ซึ่ง
เปนปฏิบัติการในระดับพฤติกรรมเหมือนกัน
ส ว นดี อ ย า งหนึ่ ง ที่ ทําให วั ฒ นธรรมประเพณี ไ ด ผ ลดี ก ว า
กฎหมายของรัฐก็คือ การสรางความเคยชิน
วัฒนธรรมประเพณีเปนพฤติกรรมเคยชินอยางหนึ่ง ที่เปน
สวนหลักของสังคม คือเปนสิ่งที่สังคมถายทอดทําตามกันมาจนลง
ตัว ถึงขนาดที่ปฏิบัติไปตามโดยไมรูตัว

๙๓

๙๔

คนรักษปา ปารักษคน

นอกจากพฤติกรรมเคยชินของสังคมแลว พฤติกรรมเคยชิน
ของแตละบุคคลก็เปนตัวกําหนดสําคัญในการดําเนินชีวิตของเขา
การที่คนจํานวนมากมีพฤติกรรมบางอยางที่พึงปรารถนา ก็
เพราะมีพฤติกรรมเคยชิน ซึ่งมาจากพฤติกรรมเคยชินของสังคม
คือวัฒนธรรมประเพณีก็มี มาจากพฤติกรรมเคยชินสวนบุคคลก็มี
อยางเชน เมื่อเราพูดถึงสังคมตะวันตกวา คนมีนิสัยชอบ
ศึกษาคนควา ชอบอานหนังสือ ตลอดจนเขาคิวเรียงแถว อันนี้ก็
เปนพฤติกรรมเคยชินที่ถายทอดกันมาจากพอแมถึงลูก จากคนรุน
เกาถึงคนรุนใหม ซึ่งทําตามกันมาโดยไมรูตัว เปนเรื่องที่เคยชินลง
ตัวไปอยางนั้นแลว
คนเรานี้เกิดมาแลว ก็ตองมีการเคลื่อนไหว เมื่อมีการเคลื่อน
ไหวอย า งไรแลว ก็มักจะเคลื่อนไหวซ้ําอยางเดียวกัน นั้นอีกใน
สถานการณที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน เมื่อเคลื่อนไหวอยางนั้นๆ
ซ้ําๆ ก็กลายเปนพฤติกรรมเคยชิน และพฤติกรรมเคยชินของเขา
นั้นก็จะเปนอยางใดอยางหนึ่ง คือ ไมดีก็เสีย และถาพฤติกรรมเคย
ชินเกิดขึ้นแลว ก็แกไขยาก
ฉะนั้น เราจะตองหาทางทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชินที่ดีขึ้น
มา กอนที่พฤติกรรมเคยชินที่ไมดีจะชิงตัดหนาเกิดขึ้นเสียกอน
โดยเฉพาะในการใหการศึกษาแกมนุษย จุดนี้สําคัญมาก
อยางเชน ในครอบครัว การศึกษาสวนใหญในตอนแรกก็เปนการ
สรางพฤติกรรมเคยชินนั่นเอง คือทําใหเด็กมีพฤติกรรมเคยชินที่ดี
เสียกอน เปนการตัดหนา ไมปลอยเรื่อยเปอย หรือไมเปดโอกาสให
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พฤติกรรมเคยชินที่ไมดีเขามาได แตถาเผลอปลอยใหเด็กมีพฤติกรรมเคยชินที่ไมดีเกิดขึ้นแลว ก็แกไขยาก
โดยเฉพาะก็พอแมนี่แหละสําคัญยิ่งนัก เด็กจะติดความเคย
ชินจากการพูดตามทําตามรูสึกตามพอแมเปนทุนประเดิม ถาพอ
แมขาดสติ ไมระมัดระวัง ลูกก็จะไดความเคยชินที่ไมดีทั้งทางพฤติ
กรรมและทางความคิดความรูสึกทัศนคติจากพอแมเองบาง จาก
สิ่งแวดลอมอื่นที่มีอิทธิพลแรง เชนทีวี บาง พอแมจึงตองตระหนัก
เรื่องนี้ไวใหดี และมีสติที่จะนําลูกไปในวิถีที่ถูกตอง
ตองย้ําวา มนุษยสวนใหญนี้ เมื่อมีพฤติกรรมเคยชินลงรอง
แลวจะแกไขยาก มนุษยสวนใหญจะอยูดวยพฤติกรรมเคยชิน เคย
ทําอะไรอยางไร ก็จะทําอยางนั้น เคยชอบหรือไมชอบอะไร อยางไร
ก็เปนอยูอยา งนั้น แลวความเคยชิน ทั้งทางพฤติกรรมและทาง
ความคิดจิตใจ ก็จะเปนตัวการสําคัญที่นํากําหนดวิถีชีวิตหรือโชค
ชะตาของเขา และก็อันนี้แหละที่คําพระเรียกวา “วาสนา”
มีมนุษยสวนนอยที่พัฒนาตัวไดดี ที่จะสามารถปรับปรุงแก
ไขพฤติกรรมความคิดทาทีของจิตใจที่เคยชินได และมนุษยพวกนี้
แหละที่จัดวาเปนมนุษยขั้นที่ดีมาก คือเปนนักพัฒนาตน มีการ
ศึกษาที่ดี และจะมีวาสนาที่ดี
วิธีการสวนสําคัญอยางหนึ่งสําหรับประเมินศักยภาพของคน
ในการที่จะพัฒนาตอไปวาจะดําเนินไปไดดีแคไหน ก็ดูที่การแก
พฤติกรรมเคยชิน คนที่ไมติดในพฤติกรรมเคยชิน หรือพรอมที่จะ
แกพฤติกรรมเคยชินที่ไมดีไดงาย จะเปนผูสามารถพัฒนาปรับปรุง
ชีวิตใหเจริญงอกงาม และดําเนินกิจการตางๆ ไดสําเร็จดวยดี แต
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คนอยางนี้มีนอย มนุษยสวนใหญจะติดอยูในพฤติกรรมเคยชิน
ฉะนั้น จึงถือเปนหลักการสําคัญวา จะตองสรางพฤติกรรม
เคยชินที่เอื้อตอการบํารุงรักษาธรรมชาติ
ในสังคมบางสังคม พฤติกรรมเคยชินจะเปนอยางนั้นเอง
เนื่องจากถายทอดกันมาเปนวัฒนธรรมประเพณี แลวก็ทําตามกัน
ไปโดยไมรูตัว ไมตองพยายาม เมื่อพฤติกรรมเคยชินอยางนั้นเปน
พฤติกรรมที่เอื้อตอการอยูรวมกันดวยดีระหวางมนุษย และเปน
พฤติกรรมที่เอื้อตอการดํารงอยูของธรรมชาติ ก็จึงเปนการรักษา
ธรรมชาติไปในตัว
ในสังคมไทย ดูเหมือนวาเราจะมีพฤติกรรมเคยชินที่ไม
เกื้อกูลตอธรรมชาติแวดลอม เชน เด็กของเรานี้ พอเห็นสัตวเล็ก
หรือสัตวที่ออนแอกวาตัวที่ไหน ก็จะวิ่งไล จะตองเอาไมตี ไมขวาง
หรือยิงมัน นี่ถือวาเปนพฤติกรรมเคยชินในทางที่ไมดี
เมื่อปลอยตอไปก็เคยตัว เปนผูใหญแลว ก็ถายทอดไปยังรุน
เด็กตอไป กลายเปนวัฒนธรรมของสังคม แตเปนวัฒนธรรมในทาง
เสื่อมเสีย
เพราะฉะนั้น เรื่องพฤติกรรมเคยชินนี้จึงเปนหัวใจของการแก
ปญหาในระดับพฤติกรรม ซึ่งจะตองเนนสําหรับเด็ก เราจะตอง
พยายามวางแนวทางการศึกษาในขั้นตน คือ การสรางพฤติกรรม
เคยชินที่ดที ี่เอื้อตอการอนุรักษปา รักษาธรรมชาติแวดลอม อันนี้
เปนเรื่องที่สังคมจะตองชวยกัน
แมแตการบริโภค ก็จะเปนไปในรูปของพฤติกรรมเคยชิน
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พฤติกรรมเคยชินเปนอยางไร ก็จะกินกันอยางนั้น แลวก็จะมีผลให
เปนการกินที่ฟุมเฟอย หรือการกินที่ประหยัด เปนตน ของสังคมนั้น
อยางไมรูตัว
ขอยกตัวอยาง เชน ในสังคมเกาหลี ซึ่งอาตมาเคยไป และได
ฉันอาหารของเกาหลี เขาเอาบาตรของเกาหลีมาใหใช บาตรของ
เขานั้น เปนบาตรชุดที่ซอนกันหลายขนาด และทั้งหมดนั้นซอนอยู
ในบาตรใบใหญใบเดียว รวมทั้งหมดมี ๔-๕ ใบซอนกันอยู เล็กลง
ไปตามลําดับ
พอนั่งจะฉัน ก็ดึงเอาแตละใบนี้ออกมาวางตางหากกัน แลว
ก็ตักอาหารใส และตองฉันใหหมด ไมใหมีเหลือ เพราะจะตองเก็บ
บาตรทุกใบนั้นซอนกันอยางเกา เพราะฉะนั้น จะตองฉันใหเกลี้ยง
และจะตองเทน้ําลางลงในบาตรทุกใบ แลวดื่มดวย ดื่มหมดแลว
บาตรก็สะอาด แลวก็นํามาซอนกัน เสร็จแลวก็ถือเอาไปเก็บไว อัน
นี้ก็เปนพฤติกรรมเคยชิน สังคมของเขาอยูกนั มาอยางนั้น เราจะ
เห็นวาพฤติกรรมเคยชินแบบนี้เอื้อตอการประหยัด
ทีนี้เราก็ลองมาตรวจสอบตัวเองดูซิวา พฤติกรรมเคยชินของ
คนไทย เป น พฤติ ก รรมที่ เ อื้ อ ต อ การประหยั ด และส ง เสริ ม การ
อนุรักษธรรมชาติหรือไม พฤติกรรมไหนดี ที่ควรจะรักษา พฤติ
กรรมไหนไมดี ที่ควรจะแกไข เปนตน สิ่งเหลานี้เปนเรื่องของพฤติ
กรรมเคยชินทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องใหญ
สรุปวา การแกปญหาระดับที่หนึ่งคือ การแกปญหาระดับ
พฤติกรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ๒ อยาง คือ
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๑. การออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กติกาของสังคม
๒. การสรางพฤติกรรมเคยชิน
สองอยางนี้จะตองเปนองคประกอบสําคัญในการที่จะแก
ปญหา แตแคนี้ยังไมพอ การแกปญหาในระดับพฤติกรรมเทานั้น
ไมพอ จะตองกาวไปสูขั้นที่สอง คือ ระดับจิตใจดวย

การแกปญหาระดับจิตใจ:
สรางคุณธรรมและความสุข
๒. ระดับจิตใจ องคประกอบของการแกปญหาในระดับจิต
ใจนี้มีมากมาย เชน จิตสํานึกรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ทาที
ของจิตใจที่ชื่นชมความงามของธรรมชาติ ความรูสึกเปนสุขในการ
อยูกับธรรมชาติ เปนตน คุณสมบัติเหลานี้เปนสิ่งที่ตองสรางขึ้น
คุณสมบัติที่วานั้น บางทีเปนความเคยชินของจิตใจ ที่สง
อิทธิพลหลอหลอมจากพอถึงลูก และจากแมถึงลูกได เรานําเด็ก
เขาไปเที่ยวในสวน ในอุทยานแหงชาติที่สวยงาม ใหเขาสนุกสนาน
เพลิดเพลินมีความสุข เขาก็จะมีความประทับใจ ฝงใจ แลวมีความ
รู สึ ก ที่ ดี ต อ ธรรมชาติ มี ค วามรั ก ความพอใจชอบที่ จ ะอยู ใ น
บรรยากาศอยางนั้น
เมื่อใดพฤติกรรมที่ดี มีรากฐานทางจิตใจดวย พฤติกรรมนั้น
จะแนน ถาเขาไมมีความสุขในการมีพฤติกรรมอยางนั้น พฤติกรรม
นั้นจะไมยั่งยืน ถาเมื่อไรเขามีความสุขในการมีพฤติกรรมอยางนั้น
พฤติกรรมนั้นจะมั่นคงยั่งยืนคงอยูเรื่อยไป เพราะฉะนั้น เราจะตอง
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ใหพฤติกรรมกับจิตใจประสานกัน
ทําอย า งไรจึ ง จะให เ ขามี ค วามสุ ขในการที่จะมีพฤติกรรม
อยางนั้น ถาพฤติกรรมนี้เกื้อกูลตอธรรมชาติ เปนพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา เราอยากใหเขามีพฤติกรรมอยางนั้นสืบตอไป เราก็ตอง
พยายามใหเขามีความสุขในการที่จะมีพฤติกรรมอยางนั้นดวย
ในเรื่องนี้ การสรางทาทีความรูสึก พรอมทั้งบรรยากาศแวด
ลอม เชน ความรูสึกของพอแม ครู อาจารย ที่แสดงออกตอสภาพ
แวดลอม เปนการสรางบรรยากาศในการนําเด็กเขาสูธรรมชาติ
บรรยากาศนี้มีอิทธิพลมากในการสรางความรูสึกแกเด็ก
โดยเฉพาะในครั้งแรก พอเขาเขาไปสัมผัสกับธรรมชาติแวด
ลอมครั้งแรก ถาผูที่นําเขาไป โดยเฉพาะผูใหญ จะเปนพอแม หรือ
ครูอาจารยก็ตาม ทําใหเกิดความรูสึกประทับใจที่ดี ก็จะทําใหเขามี
ความสุข ตอจากนั้น ความรูสึกที่ดีนั้นก็จะติดอยู และพฤติกรรมที่ดี
ตอธรรมชาติก็จะตามมา อันนี้สําคัญมาก
เพราะฉะนั้น พฤติกรรมจึงตองใหสัมพันธกับจิตใจ ใหลงถึง
จิตใจ ดวยการสรางทาทีของจิตใจ พรอมทั้งความรูสึกที่ดีงาม ที่มี
ความชื่นชมธรรมชาติเขามาใหสอดคลองกัน โดยเฉพาะก็คือความ
สุข ถาคนมีความสุขควบคูประสานกันไปกับพฤติกรรม พฤติกรรม
นั้นก็จะอยูมั่นคง
ตกลงวา ในระดับจิตใจนี้ เราอาจจะมุงไปที่คุณธรรมสําคัญ
คือ เมตตากรุณา ความรูสึกพอใจและเปนสุข และจิตสํานึกรับผิดชอบ
ทั้ง ๓ ตัวนี้ถาไดมา ก็เปนสวนที่มีประโยชนในการแกปญหาเกี่ยว
กับการอนุรักษธรรมชาติ โดยเฉพาะการรักษาปามาก
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อยางไรก็ดี เพียงแคระดับจิตใจยังไมพอ ตองไดอีกระดับ
หนึ่งคือ ระดับปญญา

การแกปญหาระดับปญญา:
เมื่อมองเห็นคุณคา ก็แกปญหาดวยความพอใจ
๓. ระดับปญญา การแกปญหาในระดับปญญาเริ่มตั้งแต
การมองเห็นเหตุผล หรือมองเห็นประโยชนในการที่จะมีพฤติกรรม
อยางนั้น
เราอาจจะอธิบายใหเขาเห็นวา การกระทําอยางนั้นดีอยาง
ไร เปนประโยชนตอตัวเขาเองอยางไร เปนประโยชนตอสังคมอยาง
ไร เปนประโยชนตอการอยูรวมกันอยางไร การมีพฤติกรรมนั้นๆ มี
เหตุผลอยางนี้ๆ
เมื่อเด็กเขาใจเหตุผล มองเห็นคุณคาของพฤติกรรมนั้นๆ
แลว ก็จะยิ่งสําทับใหเขามีความพอใจและมีความสุขในการมีพฤติ
กรรมอยางนั้นมากขึ้น เพราะการเห็นคุณคานั้น เปนปจจัยที่เสริม
ความพอใจและความสุข
เมื่อเด็กเห็นคุณคาของสิ่งที่เขาทํา เขาก็จะมีความพอใจที่จะ
ทํายิ่งขึ้น และความพอใจก็ทําใหเขามีความสุข
เพราะฉะนั้น ในภาคจิตใจ ความพอใจและความสุข ในการ
ที่จะทําอยางนั้น ก็อาศัยภาคปญญา คือการสรางความเขาใจเขา
มาชวยเสริมอีก แลวก็สงผลไปยังภาคพฤติกรรมใหไดผลจริงจัง
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ยั่งยืนยิ่งขึ้น การแกปญหาทั้ง ๓ ระดับ หรือ ๓ ภาค จึงสัมพันธอิง
อาศัยกัน
เพราะฉะนั้น ในการที่จะใหเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
เมื่อเด็กพรอม เราจะตองใหความรูความเขาใจเสริมเขาไปเรื่อยๆ
ใหเขาเห็นเหตุผลในการกระทําของเขา เห็นคุณคา เห็นประโยชน
ในการกระทํา แลวการเห็นคุณคาของพฤติกรรม หรือประโยชน
ของพฤติกรรม และเหตุผลที่วาทําไมเราจึงตองทําอยางนี้ ก็จะย้ํา
พฤติกรรมที่เขาพอใจใหประทับแนน
การมองเห็นเหตุผลที่ชัดเจน จะเปนหลักประกันใหเขาถูกชัก
จูงไปอยางอื่นไมได เปนการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ถาเปนพฤติกรรมเคยชินอยางเดียว แมจะมีความสุขทางจิต
ใจมาชวย แตถาไมมีปญญากํากับ ก็ยังไมแนน ไมมั่นคงโดย
สมบูรณ เขาอาจจะถูกชักจูงใหเขวได แตพอมีปญญามองเห็นเหตุ
ผลเห็นคุณคาแลว เห็นดวย มีความชัดเจนดวยปญญาของตนเอง
พฤติกรรมก็แนนถึงที่สุด ใครจะชักจูงออกไปไมได
เพราะฉะนั้น จึงตองพัฒนาคนใหครบทั้ง ๓ ระดับ
อยางไรก็ตาม เรื่องยังไมจบแคนี้ ในระดับปญญา การ
พัฒนายังมีความเจริญแยกซอยออกไปอีกมาก เมื่อกี้นี้เห็นเหตุผล
ของพฤติกรรม โดยมองเห็นคุณคาของสิ่งที่เราเขาไปเกี่ยวของ เชน
มองเห็นคุณคาของธรรมชาติแวดลอม เห็นคุณคาของตนไม เห็น
คุณคาของปา ซึ่งเกิดจากปญญา ดวยการสอนใหเกิดความเขาใจ
แต คุ ณ ค า ที่ ว า นี้ เ รามั ก จะมองในความหมายของคน ซึ่ง
หมายถึงคนที่เห็นแกตัว หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา มองในความ

๑๐๑
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หมายที่สนองความเห็นแกตัวของคนกอน คือในตอนแรกนั้น เรา
มุงที่จะเอาประโยชนจากสิ่งทั้งหลาย โดยเราไมไดนึกถึงคุณคาของ
สิ่งเหลานั้น
ทีนี้ พอเราจะมองหาคุณคา คุณคาแงที่หนึ่งที่เรามองเห็น ก็
จึงเปนคุณคาในแงที่เราจะเอาประโยชนจากมัน โดยมากคนจะ
มองคุณคาในแงนี้วา เออ! เราจะเอาอะไรจากมันไดบาง เราจะเอา
มันมาทําอะไรไดบาง นี่คือคุณคาในความหมายของคนหมูมาก
คุณคาอยางนี้ ยังอยูในระบบความคิดแบบเห็นแกตัวที่จะไป
เอาผลประโยชน คือมนุษยมองแตเพียงวาจะได จะเอา จากสิ่งทั้ง
หลาย พอมองคุณคาปบ ก็นึกถึงแตคุณคาที่สนองความตองการ
ของตัวเอง วาเราจะเอาประโยชนอะไรจากมันไดบาง
นี้ เ ป นการมองความหมายของคุณคาในระบบความคิดที่
แพรหลายมาก แตการมองอยางนี้ไมถูก คุณคาในความหมาย
อยางนี้ยังไมปลอดภัย คุณคาที่แทไมใชอยางนี้ ไมใชแคน้ี
คุณคาที่ถูกตองแทจริง เปนคุณคาที่ออกมาจากตัวของสิ่ง
นั้นเอง แตคุณคาที่แทจริงนี้ก็เกิดจากการมองยอนพลิกกลับนั่นเอง
คือคุณคาที่วาเราจะเอาประโยชนจากมันนี่แหละ ถามองอีกทีแบบ
พลิกกลับดานกัน ก็จะเห็นเปนคุณคาอีกแบบหนึ่ง
ตรงนี้หมายความวา ทีแรกเรามองวา เราจะไดอะไรจากมัน
เราจะเอามันมาทําอะไร แตทีนี้ถามองกลับอีกทีหนึ่ง ความหมาย
จะกลายเปนวา สิ่งนั้นใหอะไรแกเรา เมื่อกี้นี้เรามองจะเอา คราวนี้
เรามองวา มันใหอะไรแกเรา

๑๐๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๓

พอเรามองวา มันใหอะไรแกเรา ก็เริ่มจะเปนคุณคาที่แทจริง
ของมันแลว คราวนี้เราจะมองเห็นวามันมีคุณคาตอชีวิตของเรา
มันเปนประโยชน มันเอื้ออํานวยตอชีวิตของเรา เปนความดีของมัน
ตรงนี้แหละคือคําวา “คุณ” ที่โบราณเรียกวา “มันมีคุณ” ที่เราควร
จะ “กตัญู”
ตามความหมายนี้ พืชพรรณ ตนไม ปา มีคุณแกมนุษย มันมี
คุณ มันมีความดี มันเอื้อ มันใหอะไรแกเรา เราจึงมีความสํานึกคุณ
คือรูเขาใจคุณคาของมัน
คุณคาในแงนี้ ไมใชเปนเพียงวา คุณคาที่วาเราจะเอามันมา
ทําอะไร หรือจะเอาอะไรจากมันไดบาง ไมใชมองในแงของตัวเรา
หรือการสนองความตองการของเรา โดยเอาตัวเราเปนศูนยกลาง
แตเปนการมองออกไปที่สิ่งนั้นๆ วา มันใหอะไรแกเรา มันมี
อุปการะตอชีวิตของเราอยางไร มันเปนเครื่องค้ําจุนชีวิตของเรา
อยางไร
คุณคาในความหมายนี้นี่แหละสําคัญ พอเรามองเห็นคุณคา
ในความหมายนี้วา มันมีคุณตอชีวิตของเรา เราจะเริ่มมีความรูสึก
รักมัน และจะมีความรูสึกที่ดีตอบแทน คือความรูสึกที่เริ่มคิดวาจะ
ใหแกมันบาง
ตรงนี้แหละจะเปนจุดเริ่มที่นําไปสูพฤติกรรมอนุรักษที่มั่นคง
เปนทาทีที่เปนประโยชนมาก คือมีความระลึกวา มันใหอะไรแกเรา
แลวเราก็เริ่มรูสึกที่อยากจะใหแกมันบาง หรือจะทําอะไรเพื่อมัน
บาง มันเกื้อกูลตอเรา เราก็คิดเกื้อกูลตอมัน

๑๐๓

๑๐๔
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แลวก็จะนําไปสูความรูสึกตามมาอีกอยางหนึ่งที่ดีมาก คือ
พอเรารูสึกรักมัน อยากจะเกื้อกูลใหแกมันบาง เราจะมีความรูสึก
“เปนสุข” ในการที่จะทําอยางนั้นดวย ความสุขก็เกิดขึ้นในลักษณะ
ใหม หรือ มีความสุขอยางใหมเกิดขึ้น

การแกปญหาระดับปญญา:
จากจริยธรรมแหงความกลัว สูจริยธรรมแหงความสุข
แตกอนนี้เรามีความสุขแบบเดียว คือ ความสุขดวยการเอา
จากธรรมชาติ หรือไดจากธรรมชาติ เมื่อจัดการเอาธรรมชาติมาส
นองความตองการของเราได เราก็มีความสุข ซึ่งเปนความสุขแบบ
คับแคบ
แตตอนนี้เราจะมีความสุขอยางใหม คือ เมื่อเรามีความรูสึก
ที่ดีตอธรรมชาติแลว มีความรูสึกเห็นคุณของธรรมชาติ รักธรรม
ชาติ อยากจะทําอะไรใหแกธรรมชาติบางแลว เราก็จะมีความสุข
ในการที่จะให หรือทําใหแกธรรมชาติ
ที่เปนอยางนั้นเพราะอะไร ก็เพราะวา ความรูสึกที่รักธรรม
ชาติ อยากจะเกื้อกูลตอธรรมชาติ อยากจะใหแกธรรมชาตินั้น ก็คือ
ความอยากจะใหธรรมชาติมีความสุข หรือใหธรรมชาติอยูในภาวะ
ที่ดีที่งามที่มีความสมบูรณ ทีนี้ พอเราทําไดอยางนั้น ก็สมใจเรา
เราก็มีความสุข
เหมือนกับในการปฏิบัติตอคนดวยกัน ตอนแรกเราอยากจะ

๑๐๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๕

ไดจากเขาอยางเดียว ตองเอาจากเขา เมื่อไดจากเขามาแลว เราก็
จะมีความสุข แตถาจะตองใหแกเขา เราก็เสีย พอรูสึกวาเราเสีย
เราก็เสียดาย ฝนใจ เราก็เปนทุกข
มนุษยเรานี้ ตอนแรกเมื่อยังไมพัฒนา ก็จะตองมีความสุข
จากการไดการเอา เมื่อไดมาฉันก็มีความสุข แตถาจะตองใหเขา
บางก็ฝนใจ ตองเสีย การใหก็กลายเปนความทุกข
แตถาเราเกิดมีความรักขึ้นเมื่อไร ทาทีนี้ก็เปลี่ยนไป พอรัก
เขา เราก็อยากใหเขามีความสุข อยากทําใหเขามีความสุข และ
อยากเห็นเขามีความสุข ถาเราทําอะไรใหเขามีความสุขได เราก็จะ
มีความสุข การใหแกเขา เปนพฤติกรรมสําคัญที่จะทําใหเขามี
ความสุข เพราะฉะนั้น เราจึงใหแกเขา แลวเราก็มีความสุข
เหมือนอยางพอแมรักลูก พอพอแมใหแกลูก พอแมก็มีความ
สุข แตถาไมรักกัน การใหก็เปนการฝนใจ กลายเปนความสูญเสีย
และทําใหเกิดความทุกข
เปนอันวา ถาไมรัก การใหก็เปนความเสีย และเปนความ
ทุกข แตถารัก การใหก็กลายเปนความสมใจปรารถนา และเปน
ความสุข
พูดงายๆ วา “ความรักทําใหการให เปลี่ยนจากความเสีย
มาเปนความสุข” และเมื่อการเอาหรือการได เปลี่ยนมาเปนการให
ความสุขของฝายหนึ่งที่กอความทุกขแกอีกฝายหนึ่ง ก็กลายเปน
การสรางความสุขแกทั้งสองฝาย อันนี้เปนหลักธรรมดาตามธรรม
ชาตินี่เอง

๑๐๕
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เพราะฉะนั้น ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางถูกตอง จะ
ตองใหมนุษยกระทําดวยความสุข ใหมีพฤติกรรมที่เกื้อกูลตอกัน
ดวยลักษณะจิตใจที่ดี มีความรูสึกที่ดี คือมีความสุข
เมื่อพัฒนาคนไดถูกตองอยางนี้แลว มนุษยใหแกกัน ก็มี
ความสุขได เพราะรักกัน มีเมตตาตอกัน มีไมตรีตอกัน
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเรามีความรูสึกมองเห็นคุณของธรรม
ชาติ มองเห็นคุณของสิ่งทั้งหลาย เราก็อยากจะเห็นสิ่งเหลานั้นอยู
ในสภาพที่ดี แลวเราก็มีความรูสึกที่ดี อยากจะเกื้อกูล อยากจะ
ชวยเหลือเกื้อหนุน อยากจะใหแกมัน และเราก็มีความสุขในการที่
จะทําอยางนั้น
อันนี้เปนสิ่งที่ชวยมากในระดับที่วา ปญญายอนกลับมาชวย
พฤติกรรม โดยเกิดจากปญญาเห็นคุณกอน ปญญาเห็นคุณแลวก็
ชวยใหจิตใจมีความสุขความพอใจ ในการที่จะทําพฤติกรรมที่
เกื้อกูลตอธรรมชาติ และทําใหพฤติกรรมนั้นยั่งยืนมั่นคงยิ่งขึ้น โดย
มีฐานทั้งทางจิตและปญญา เกิดความประสานสอดคลองไปดวย
กันหมดทั้ง ๓ ระดับ ครบทั้งระบบ
ตกลงวา เรามีการพัฒนาจากการมองหาผลประโยชนใหแก
ตัวเอง มาสูการมองเห็นคุณคาของผูอื่น แลวความหมายของคุณ
คาก็พัฒนามาเปนคุณ ในแงที่วามีความเกื้อกูลตอกัน มีอุปการะ
ตอกัน เกื้อหนุนตอกัน แลวก็นําไปสูคุณธรรมที่เปนไปเองโดยธรรม
ชาติ คือ เกิดความรัก แลวก็อยากจะให อยากจะเกื้อกูลกัน แลวก็
มีความสุขที่เกิดจากการให หรือการเกื้อกูลกันนั้น

๑๐๖
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๑๐๗

ตามหลักการแหงการพัฒนามนุษยนี้ ก็จะไดสิ่งที่เปนจริย
ธรรมแหงความสุข ไมใชเปนจริยธรรมแหงความกลัว ซึ่งเปนจริย
ธรรมแหงโมหะ ที่มนุษยกลัวภัยอันตราย แลวจึงยอมประพฤติดีไป
ทีหนึ่ง ถาไมมีภัยอันตรายมาถึงตัว ก็ไมยอมทําความดี
ที่ตองทําดี ก็เพราะกลัวจะถูกลงโทษบาง กลัวอันตรายตางๆ
จะเกิดขึ้นแกตนบาง กลัวจะไมไดผลประโยชนที่ปรารถนาบาง เปน
อยางนี้มาตั้งแตไหนแตไรแลว แลวก็ไมรูตัวกันดวยวา อันนี้เปน
จริยธรรมที่มีปญหา
เมื่ อ เราเห็ น คุ ณ ค า ของสิ่ ง ใดแล ว เราก็ เ ห็ น โทษของการ
ทําลายสิ่งนั้นไปพรอมกันดวย แตเราก็ตองชี้แจงเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจน อันนี้ก็เปนการปฏิบัติในระดับปญญาเหมือนกัน คือ การ
มองเห็นโทษของการทําลายธรรมชาติ โดยเฉพาะการทําลายปา

การแกปญหาระดับปญญา:
มองเห็นระบบปจจัยสัมพันธแหงสรรพสิ่ง
ตอจากนี้เปนขั้นลึกเขาไปอีก ซึ่งจะไปสัมพันธกับสิ่งที่ไดพูด
มาแลว คือการมีปญญาที่มองเห็นความจําเปนในการรักษาดุลย
ภาพในระบบของการอยูรวมกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของ
สิ่งทั้งหลาย
ตอนนี้ก็เขามาสูระบบความคิดที่วา เรามองมนุษยเปนสวน
หนึ่งอยูในระบบความสัมพันธของธรรมชาติ คือระบบของความ
เปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลายวา สิ่งทั้งหลายทุกอยางมี
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ความสัมพันธซึ่งกันและกัน มีผลกระทบตอกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในสวน
หนึ่งก็จะมีผลกระทบตอสวนอื่นดวย อันนี้เรียกสั้นๆ วาเปนระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย หรือระบบปจจัยสัมพันธ
เมื่อเราสอนเรื่องความสัมพันธอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวง ก็คือการใหปญญาขั้นเขาใจกฎธรรมชาติ ที่จําเปนยิ่ง
สําหรับยุคปจจุบันนี้
มนุษยจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบนี้ ซึ่งเปนระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ที่สิ่งทั้งหมด รวมทั้งมนุษย ตางก็เปน
สวนประกอบรวมอยูในระบบความสัมพันธอันเดียวกัน ที่จะตองสง
ผลกระทบตอกัน
ความเขาใจในเรื่องนี้ จะเปนเครื่องบอกเหตุผลวา ทําไมเรา
จะตองปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อจะรักษาระบบความสัมพันธนี้ใหอยู
ในดุลยภาพ การที่เราพูดถึงระบบดุลยภาพแหงนิเวศ และอะไรอื่น
ทํานองนั้น ก็เปนเรื่องในขั้นนี้ทั้งนั้น

การแกปญหาระดับปญญา:
บริโภคดวยปญญา ใหเกิดความพอดี
เรื่องของปญญา ยังรวมถึงความเขาใจในเรื่องปลีกยอยอีก
มากมาย แตที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้อยางยิ่ง ซึ่งจะตองย้ําเนนไว ก็คือ
เรื่องความเขาใจคุณคาที่แทของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งที่จริงก็พูดมาแลว
แตเปนสวนสําคัญมากในการรักษาธรรมชาติแวดลอม กลาวคือ

๑๐๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๙

พฤติกรรมสําคัญของมนุษยที่กอปญหาแกธรรมชาติอยางมาก ก็
คือ การบริโภค
เมื่อมนุษยจะบริโภค คือเมื่อจะสนองความตองการในการ
บริ โ ภค เขาก็ ต อ งผลิ ต เมื่ อ เขาต อ งผลิ ต เขาก็ ต อ งไปเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช เมื่อบริโภคมาก ก็ผลิตมาก เมื่อผลิตมาก
ก็ใชทรัพยากรธรรมชาติมาก
เพราะฉะนั้น ในปจจุบันนี้ คําวา การผลิต จึงมีความหมาย
เปนการทําลายดวย
ในยุคนี้ คนเริ่มมองเห็นความหมายใหมวา การผลิตมี
ความหมายเปนการทําลายดวย แตกอนนี้ไมคิดกันวา การผลิตคือ
การทําลาย แตเดี๋ยวนี้ยอมรับวา การผลิตคือการทําลายในรูปใด
รูปหนึ่ง
เมื่อเราเอาทรัพยากรธรรมชาติมาทําการผลิตในทางอุตสาห
กรรม ก็คือเราตองทําลายธรรมชาติ เมื่อเปนเชนนี้ ถาเราจะ
อนุรักษธรรมชาติ เราก็ตองพยายามใหการผลิตของเรานี้ทําลาย
ธรรมชาตินอยที่สุด หรือไมทําลายเลย
แตการผลิตนั้น ก็เพื่อสนองการบริโภค เพราะฉะนั้น พฤติ
กรรมของมนุษยที่สําคัญคือ “การบริโภค”
ถ า เราแก พ ฤติ ก รรมในการบริ โ ภคของมนุ ษ ย ไ ด ก็ จ ะแก
ปญหาธรรมชาติแวดลอมไปไดมากมาย และตอนนี้แหละที่ปญญา
มีบทบาทเขามาเกี่ยวของ
เบื้องแรก ขอใหพิจารณาความหมาย ความมุงหมาย และ
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เหตุผลของการบริโภค
คนจํานวนมาก ไมเคยคิดไมเคยถามตัวเองเลยวา การ
บริโภคของมนุษยเพื่ออะไร แตเขาจะมีความรูสึกที่เปนการมอง
ความหมายและคุณคาของการบริโภค วาเปนการกระทําเพื่อจะได
บํารุงบําเรอความสุขของตัวเอง ซึ่งก็เขาสูระบบความคิดของยุคอุต
สาหกรรมเมื่อกี้ที่บอกวา ความสุขของมนุษยอยูที่ตองหาวัตถุมา
บํารุงบําเรอตนเองใหมากที่สุด ซึ่งก็คือตองบริโภคใหมากที่สุด
พฤติกรรมการบริโภคอยางนี้ก็คือ การบริโภคชนิดที่บอกเมื่อ
กี้วาเปนการเห็นแกตัวไมเปน มุงแตจะสนองความพอใจในระดับ
พื้นฐานที่ไมใชปญญา เชน กินเพื่อเห็นแกอรอยอยางเดียว หรือ
เพื่อเห็นแกความโก หรูหรา กินเพื่ออวดฐานะ แสดงความฟุมเฟอย
อะไรตางๆ เหลานี้ ซึ่งเปนพฤติกรรมบริโภคที่ทําใหเกิดการสูญ
เปลามากมาย ไมดีทั้งแกชีวิต ทั้งแกสังคม และแกธรรมชาติแวด
ลอม เสียหมดตลอดกระบวนการ
ที นี้ พอมนุ ษ ย ใ ช ป ญ ญาในการบริ โ ภค คื อ บริ โ ภคด ว ย
ปญญา เขาก็จะถามตัวเอง และจะพิจารณาหาความหมายและ
คุณคาอยางจริงจังวา “บริโภคเพื่ออะไร”
แลวเขาก็จะตอบไดเองวา บริโภคเพื่อประโยชนแกชีวิต ที่จะ
หลอเลี้ยงรางกายใหมีสุขภาพดี สามารถดํารงชีวิตอยูได จะได
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีกําลังที่จะศึกษาเลาเรียน ทําหนาที่การงานได
ทําประโยชนสุขได และเปนอยูผาสุก
เมื่อมองเห็นความหมายและความมุงหมายอยางนี้ ก็จะมี
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มาตรฐานในการวัดความพอดีในการบริโภควา กินแคไหนจึงจะพอ
ดีกับความตองการของชีวิต และเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง
แลวเขาก็จะกินอยางพอดี พฤติกรรมในการบริโภคก็จะเปลี่ยนไป
ตอนนี้ก็จะมีการบริโภคชนิดที่เรียกวา รูจักประมาณ ขึ้นมา
คือรูจักพอดีในการบริโภค หรือบริโภคอยางพอดี ทําใหการบริโภค
มีขอบเขต และเปนประโยชนอยางแทจริง เพราะเปนการบริโภคที่
เปนประโยชนแกตัวชีวิตเอง ไมใชวา ตัวคนแซบ แตชีวิตแทบสิ้น
นี่ ก็ คื อ เป น การ บริ โ ภคด ว ยป ญ ญา ที่ ทําให ชี วิ ต เข า ถึ ง
ประโยชน ทั้งไดคุณคาที่แทจริงแกชีวิตดวย และทําใหลดการเบียด
เบียนกันในสังคม ไมตองแยงชิงกันมากดวย แลวก็ทําลายธรรม
ชาติแวดลอมนอยลงดวย คือ ไดผลดีครบหมดเลยทั้ง ๓ ดาน
ดังนั้น เพียงแคมนุษยปรับความเขาใจในการบริโภคใหถูก
ตอง แลวเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคใหสนองปญญา ที่เขาใจ
ความหมายที่แทจริง ผลดีก็เกิดขึ้นแกการอนุรักษธรรมชาติทันที
และผลดีนั้นก็สอดคลองกันหมดทั้งกระบวนการ
ฉะนั้น การบริโภคดวยปญญานี้ จึงเปนการฝกเบื้องตนใน
พุ ท ธศาสนา ท า นเรี ย กว า “โภชเนมั ต ตัญุตา” (ความรูจัก
ประมาณในการบริโภค) ซึ่งหมายถึงการบริโภคดวยปญญาที่รูเขา
ใจความหมายและคุณคาของการบริโภค วาเราบริโภคเพื่ออะไร
เพราะฉะนั้น สําหรับพระที่เขามาบวชใหม จึงมีคําสอนเบื้อง
ตนอยางหนึ่งวาให ปฏิสังขา-โย คือจะตองพิจารณากอนบริโภควา
เราบริโภคเพื่ออะไร ไมใชบริโภคเพียงเพื่อเอร็ดอรอย เพื่อจะสนุก
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สนาน มัวเมา หรือเพียงเพื่อจะอวดโกแสดงฐานะอะไรกัน ไมใช
อยางนั้น ถากินแบบนั้นก็มีแตผลเสียหมดทุกดาน จึงตองมอง
ความหมายของการบริโภคใหถูกตอง
พอบริโภคดวยปญญา ก็ปรับพฤติกรรมในการบริโภค ทําให
บริโภคอยางรูจักประมาณ รูจักพอดี แลวก็เกิดคุณทั้ง ๓ สถาน มี
ผลดีทั้งระบบ
อั น นี้ ก็ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ รี ย กว า
มัชฌิมาปฏิปทา คือความพอดีที่เปนทางสายกลาง

การแกปญหาระดับปญญา:
พอคนมีสุขอยางอิสระ ปาก็ไดรับการอนุรักษเต็มที่
ผลดีที่สืบเนื่องตอไป คือ การที่ไดปฏิบัติอยางนี้ ก็จะโยงเขา
ไปสูการเขาถึงชีวิตดีงามแทที่เปนอิสระ เพราะวา เมื่อเราบริโภค
ดวยปญญา เรามองเห็นคุณคาและประโยชนที่แทจริงแกชีวิตจาก
การบริโภคนั้น เราก็ไดความพึงพอใจในการบริโภคอยางนั้น
ตรงขามกับคนที่ไมใชปญญาในการบริโภค เมื่อเขาไมมองดู
คุณคาที่แทจริงตอชีวิต เพราะมัวมุงแตจะหาความสุขจากความ
เอร็ดอรอย เขาก็ไมมีความพอใจและไมมีความสุขในการบริโภค
เพื่อคุณคาที่แทอยางนั้น เขาจะมีความสุขตอเมื่อไดกินอรอยอยาง
เดียว
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สวนคนที่บริโภคดวยปญญา จะกินเพื่อเอาคุณคาที่แท พอ
เขามองเห็นวากินอะไรแคไหนจะเปนประโยชนที่แทจริงแกชีวิต
แลว เขาก็มีความพอใจในการบริโภคสิ่งนั้นแคนั้น เพราะเมื่อเขา
กินเพื่อเอาคุณคาแทแกชีวิต เขาก็สมปรารถนาที่จะไดประโยชนแก
ชีวิต และเขาก็มีความสุขในการบริโภคอยางนั้นดวย
อันนี้ก็เปนพัฒนาการของชีวิตอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งทําใหเขารูจัก
ชีวิตดีงามที่เปนอิสระมากขึ้น เขาเริ่มมีความสุขโดยไมตองขึ้นตอ
วัตถุบํารุงบําเรอมากนัก และรูดวยวามันมีโทษอยางไรในการกิน
แบบบํารุงบําเรอใหเต็มที่นั้น เขามองเห็นวา เมื่อบริโภคไมเปน แม
แต กิ น อาหารก็ ยั ง เป น โทษเลย การบริโภคสิ่งอื่นๆ อยางขาด
ปญญาและทาทีที่ถูกตอง จะมีโทษอีกเทาไหน
ดวยปญญาและความสุขอยางนี้ ชีวิตก็เปนอิสระดีขึ้น
มนุษยที่รูจักกินรูจักบริโภคใหพอดี นอกจากมีความสุขแบบ
เปนอิสระมากขึ้นแลว ก็ไมตองทุมเทเวลา แรงงาน และความคิด
ไปใหกับการสาละวนหาสิ่งบําเรอผัสสะประสาท จึงสามารถนําเอา
เวลา แรงงาน และความคิด ที่จะใชในการหาวัตถุบํารุงบําเรอลิ้น
เปนตนนั้น ไปใชทําสิ่งอื่นที่ดีเปนประโยชนยิ่งขึ้นไป เชน การ
พัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม เปนตน
ดวยการพัฒนาคนอยางที่วามานี้ การอนุรักษธรรมชาติก็ได
ผลขึ้นมาเองทันที โดยไมตองตั้งใจอนุรักษเลย เพราะวา ชีวิต
มนุษยเปนอิสระมากขึ้น มีความสุขโดยไมตองขึ้นกับวัตถุบํารุง
บําเรอที่จะตองคอยเอาจากธรรมชาติ แตมีความสุขแบบที่เปน
ธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากจิตใจของตัวเองที่เปนมิตรสนิทสนมกับธรรม
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ชาติ ตลอดจนเขาถึงความจริงแหงธรรมชาติของโลกและชีวิตดวย
ปญญาที่สวางแจง
เมื่อปญญาเกิดขึ้น ความพอใจและความสุขอยางใหมก็เกิด
ขึ้นทันที มนุษยก็เปนอิสระมากขึ้น ธรรมชาติก็ปลอดภัยมากขึ้น มี
โอกาสอยูดีมากขึ้น ชีวิตก็ไดประโยชนจากคุณคาแทที่มันตองการ
สังคมก็ไมตองเบียดเบียนแยงชิงกันมาก ธรรมชาติก็คอยรอดจาก
การถูกผลาญ ประสานไปดวยกันทั้งหมด
นี่แหละคือหนทางแหงดุลยภาพที่เกื้อกูลตอทุกฝาย เชนวา
เมื่อกินพอดีดวยพฤติกรรมที่เกิดจากปญญา ชีวิตก็ดีดวย สังคมก็ดี
ดวย ธรรมชาติแวดลอมก็ดีดวยหมด
เปนอันวา ในระบบการพัฒนาที่จะใหมีการอนุรักษธรรมชาติ
อยางเปนธรรมชาติ โดยมีความประสานกลมกลืนนั้น เบื้องตน คน
จะตองมีทาทีที่เกิดจากรากฐานทางความคิดใหมที่ถูกตอง คือ การ
มองมนุษยเปนสวนรวมอยูในระบบความสัมพันธของธรรมชาติที่
เปนไปตามเหตุปจจัย มองสิ่งทั้งหลายสัมพันธกันหมด มีอะไรเกิด
ขึ้นก็สงผลกระทบตอกัน ที่เรียกสั้นๆ วา อิทัปปจจยตา
จากนั้น แนวความคิดที่นําไปสูความเกื้อกูลตอกันและกันก็
จะเกิดขึ้น คือ ทําใหมองเห็นประโยชนของแตละฝายที่ไปประสาน
กับประโยชนของฝายอื่น ในลักษณะที่วา สิ่งที่ดีแกมนุษย หรือสิ่งที่
ดีแกชีวิต ก็ดีแกสังคมดวย และดีแกธรรมชาติดวย สิ่งที่ดีแกธรรม
ชาติ ก็ดีแกสังคมมนุษย และดีแกชีวิตมนุษยดวย ถาถึงขั้นนี้ก็เปน
อันวาหมดปญหา
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๑๑๕

ที่พูดมานี้ คือ แนวทางการแกปญหาธรรมชาติแวดลอมเปน
ขั้นๆ ๓ ระดับ คือ ระดับพฤติกรรม ระดับจิตใจ และ ระดับปญญา
โดยที่ทั้ง ๓ ระดับนั้นจะตองประสานกลมกลืนและเกื้อกูลกันดวย
เพราะมันอาศัยซึ่งกันและกัน
ขอย้ําตั้งแตระดับเริ่มตนวา เมื่อมีพฤติกรรมเคยชินอยางใด
คนก็มักจะติดในพฤติกรรมนั้น จะไมอยากหรือไมรูตัวที่จะแกพฤติ
กรรมนั้น เขาจะทําพฤติกรรมนั้นไปโดยไมรูตัว หรือมีความยึดมั่น
ในพฤติกรรมของตนวาดีแลว และมีความโนมเอียงที่จะปกปอง
พฤติกรรมนั้น
เมื่อใครคนใดคนหนึ่งมีพฤติกรรมเคยชินแลว คนอื่นลองมา
จะแกซิ จะเกิดปญหาทีเดียว
เพราะฉะนั้น ถาตองการใหคนมีพฤติกรรมที่ดี ที่เอื้อตอการ
อนุรักษธรรมชาติ ถาเปนไปได เราตองรีบใหเขาเคยชินกับพฤติ
กรรมที่ดีนั้นตั้งแตยังเปนเด็ก หรือตั้งแตเริ่มเขามาเกี่ยวของกับเรื่อง
ราว กิจกรรม หรือกรณีนั้นๆ แลวพฤติกรรมที่ตองการก็จะลงตัว
และอยูตัว
ยิง่ ถาเขาไดความสุขจากพฤติกรรมแบบนัน้ พฤติกรรมของเขาก็
ยิ่งยั่งยืน และถาเขาเห็นคุณคา เห็นประโยชน เห็นเหตุผลในการมี
พฤติกรรมอยางนั้น พฤติกรรมที่พึงประสงคก็ยิ่งหนักแนนมั่นคง

เพราะฉะนั้น ทั้งพฤติกรรม ทั้งจิตใจ และทั้งปญญา จะตอง
ประสานเสริมกันตลอดทุกขั้น

๑๑๕
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คนรักษปา ปารักษคน

เมื่อใดคนมีปญญารูแจงชัดในระบบความสัมพันธแหงดุลย
ภาพของชีวิตมนุษย ของสังคม และของธรรมชาติ อยางชัดเจนทั่ว
ตลอดแลว ก็จะทําใหพฤติกรรมและจิตใจประสานสอดคลองกันไป
ดวย เพราะวาเมื่อปญญาคนเห็นอยางไรแลว จิตใจก็จะปรับไป
ตาม พฤติกรรมที่มีจิตใจนั้นเปนฐาน ก็จะเปนของแทจากในตัวของ
เขาเอง
ถาปญญาเห็นชัดเจนทั่วตลอดจริงๆ จิตใจก็จะปรับตามถึง
ขั้นที่มีความพอใจและเปนสุขในแนวทางที่ปญญาชี้บอก เมื่อจิตใจ
พอใจและเปนสุขอยางนั้นแลว พฤติกรรมก็จะอยูตัวและยั่งยืนตอ
ไป
เพราะฉะนั้น การพัฒนามนุษยจึงตองประสานกันทั้ง ๓
ระดับ ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา อยางที่ไดกลาวมา
อันนี้เปนการแกปญ หาที่พูดในขั้นหลักการ ซึ่งคิดวาการ
ดําเนินการในระดับปฏิบตั กิ าร ก็จะตองตัง้ อยูบ นฐานของหลักการนี้
คิดวาไดพูดมาก็ยาวนานแลว และนิสิตที่มา ก็ไดชวยกันขุด
ดิน ปลูกตนไมกัน ก็เหนื่อยกันมากพอสมควร แลวยังตองมานั่งทน
ฟงอีก ดังนั้นก็ควรจะพูดใหมาถึงจุดสุดทายเสียที

๑๑๖

คติธรรมสงทาย
สุดทายนี้ จะขอฝากคตินิดหนอย ในพระพุทธศาสนานี่ พระ
พุทธเจาตรัสพุทธภาษิตไวบทหนึ่งวา “จงตัดปา แตอยาตัดตนไม”
ผูฟงคงสงสัยวา เอ! จะตัดปา แตไมใหตัดตนไม จะทําอยางไร
ใครไขปริศนาธรรมนี้ไดบาง เปนคาถาอยูในธรรมบท คติ
ธรรมนี้ก็เปนแงคิดอยางหนึ่งที่จะนํามาชวยเสริมการแกปญหาใน
การอนุรักษธรรมชาติได
ปญหาการทําลายปานี้ ก็คือคนไปตัดตนไม แตพระพุทธเจา
ตรัสวา อยาตัดตนไม ใหตัดปา
ทีนี้ ปาคืออะไร ในภาษาไทยก็ดี ภาษาบาลีก็ดี อยางที่เคย
พูดมาแลว คําวา “ปา” นั้นคูกับคําวา “เถื่อน” มักจะพวงมากับ
ความรูสึกที่ไมดี เชน อยาเอากฎหมายปานะ หรือวา อยาทํากัน
อยางปาเถื่อนนะ ในคําพูดเหลานี้ คําวา “ปา” พวงเอาความรูสึก
อยางไรมาดวย ลองวิเคราะหดู จะเห็นวา
๑. “ปา” ใหความรูสึกวา นากลัว โหดราย ทารุณ ไมมีกฎ
เกณฑ เชน กฎหมายปา ก็หมายความวาจัดการกันดวยกําลัง ไม
ตองเอาหลักเอาเกณฑอะไร แลวแตวาใครจะมีกําลังเหนือกวากัน
คนที่มีกําลังเหนือกวา ก็เบียดเบียนขมเหงคนอื่นเอา เปนเรื่องการ
ขมเหงแยงชิงทํารายกันโดยไมมีกฎเกณฑกติกา
๒. “ปา” ใหความรูสึกวา รกรุงรัง ไมมีระเบียบ เชนในคําวา
รกเปนปาเลย ปาชัฏ ไมเปนระเบียบ ไมสะอาด

๑๑๘
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๓. “ปา” ใหความรูสึกวา ลาหลัง หางไกล ไมเจริญ
๔. “ปา” ใหความรูสึกวา โงเขลา เบาความ ไมคอยมีปญญา
ความรูสึกเหลานี้พวงมากับคําวา “ปา” ปาอยางนี้ก็อยูในใจ
ของคนนี้แหละ คือภาวะจิตใจที่ไมพัฒนา ปาที่อยูในใจคนนี่แหละ
ที่เปนตัวเหตุใหเกิดการทําราย และทําลายปาขางนอก โดยการไป
ตัดตนไม
เพราะฉะนั้น ที่ทานบอกวาใหตัดปาเสียนั้น ก็คือใหชําระลาง
ปาที่อยูในใจคน คือตัดความเห็นแกตัว ตัดความคิดที่วาใครมี
กําลังมากกวาก็เอา ขมเหงคนอื่น แลวก็ทารุณโหดราย ไมทําตาม
กฎเกณฑกติกา ไดแก กิเลส ที่สกปรกรกรุงรังอยูในใจ เชน โลภ
โกรธ หลง ความโงเขลา รูไมเทาทัน ลาหลัง อะไรตางๆ เหลานี้ ที่
มันอยูในใจมนุษย ตัดคือกําจัดมันเสีย ไมตองไปตัดตนไม
ถาเราแกปา คือสภาพไมพัฒนาในใจคนนี้ไดแลว ก็จะแก
พฤติกรรมของคนในการไปตัดไมทําลายปาได ฉะนั้น รวมความก็
คือตองพัฒนามนุษยนั่นเอง ทานจึงบอกวาตัดปา แตอยาตัดตนไม
สวนการปลูกปา ที่อาตมาไดยกพุทธภาษิตมาอางตั้งแตตน
แลววา ผูปลูกสวน ปลูกปา ทําสาธารณประโยชนนี้ ไดบุญทั้งคืน
ทั้งวันตลอดเวลา อันนี้หมายถึงการปลูกปา ในความหมายที่อยูใน
ระบบนิเวศที่แทจริง ที่จะทําใหรักษาดุลยภาพในธรรมชาติได ซึ่ง
เปนการปลูกปาที่เปนปาจริงๆ ภายนอก คือชวยกันปลูกตนไม อัน
นี้เปนคํากลาวในเชิงรูปธรรม ไมเหมือนอันแรกที่วาตัดปาในใจคน
เพราะฉะนั้นก็สรุปไดวา คนสมัยปจจุบันนี้มีปญหามากที่วา
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๑๑๙

ยังมีปาอยูในใจ ที่จะตองตัดทิ้งเสียดวยการพัฒนามนุษย ไมใช
พัฒนาบานเมืองดวยการตัดตนไม
เมื่อกําจัดสภาพปาในใจใหหมดไป ทําใหมนุษยมีพฤติกรรม
ที่อยูในกฎเกณฑกติกา มีระเบียบ มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มี
ความรับผิดชอบ มีปญญารูจักคุณคาที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย และ
มีความสุขความพอใจในคุณคาที่ประณีตแลว มนุษยจะไดชวยกัน
รักษาปาที่แทไว โดยที่การตัดตนไม ก็จะไดเพลาลงไป ไมใหถึงขั้น
ที่จะเกิดความเสียหาย ไมใหเปนภัยอันตรายตอระบบนิเวศ แตอัน
นี้ก็เปนเพียงแงคิดไว
ทีนี้ การที่เราจะวินิจฉัยวา การอนุรักษปาและการปลูกไม
อยางไรจะดีที่สุดนี้ เราตกลงไววา จะคํานึงถึงประโยชนเปนชั้นๆ
โดยยอมรับผลประโยชนสวนตัวของคนไวดวย ถือวาเปนประโยชน
ระดับที่หนึ่ง ในระบบการประสานประโยชน เรายอมรับวา บางที
ประโยชนสวนตัวของบุคคล ก็เปนประโยชนเกื้อกูลตอสวนรวม
ดวย
แตถาเอาแคประโยชนสวนตัวของบุคคลอยางเดียว ก็ไปไม
รอดแนๆ จะตองทําใหผลประโยชนสวนตัวนั้น มีความหมายขยาย
ออกไป เปนผลประโยชนของชุมชน ของสังคม แลวก็เปนประโยชน
ของระบบนิเวศ ตลอดจนระบบชีวิตที่ดีงามที่ครอบคลุมทั้งรูปธรรม
และนามธรรมทั้งหมด เปนชั้นๆ ไปตามลําดับ
ถาเมื่อไรเราขยายประโยชนใหมีความหมายคลุมหมดได นั่น
ก็คือความสมดุล

๑๑๙
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เพราะฉะนั้น การแกปญหาเรื่องนี้จะตองคํานึงถึงประโยชน
ใหพรอมในระบบความสัมพันธอิงอาศัยกันแหงเหตุปจจัยทั้งปวง
แมแตพฤติกรรมเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว ถาสงผลเกื้อกูล
ตอสวนรวม เราก็ยอมรับได โดยถือวาเปนอุบายอันหนึ่ง เพื่อให
ประโยชนสวนบุคคลโยงไปสูประโยชนสวนอื่นที่กวางออกไป เปน
จุดเริ่มตนในการแกปญหา อยางนอยก็ในเบื้องตน เปนการทําให
เขามีสวนรวม ซึ่งนอกจากจะใหเขามีสวนรวมในการทํา หรือใน
การสรางสรรคแลว บางทีเราก็ตองใหเขามีสวนรวมในการไดผล
ประโยชนดวย
แตอยาหยุดเทานั้น ขอสําคัญคือ มนุษยตองมีการพัฒนา
ถาเราไปติดอยูในระดับเดียวก็จบ ไปไมรอด จะตองพัฒนาขยาย
ไปตามลําดับ แตเราจะตองรูเทาทันความจริงแหงธรรมชาติของ
มนุ ษ ย ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต เ ขายั ง ไม ไ ด พั ฒ นาเลย ซึ่ ง เขามี ค วาม
ตองการในระดับนั้นๆ ที่ยังตองสนองอยู
เมื่อรูเขาใจความจริงอยางนี้ เราก็ขยายความสัมพันธใน
ระบบประโยชนนี้ใหกวางออกไป จนกระทั่งสมบูรณเปนองครวมที่
มีดุลยภาพที่แทจริง และอันนี้ก็คือ การแกปญหาแบบที่ทุกอยาง
ประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ถาแกปญหาถึงระดับนี้ ก็จะแกปญหาของประเทศได และ
แกปญหาระดับโลกก็ไดดวย และในการแกปญหานี้ มนุษยก็มี
ความสุขในการแกปญหาดวย แลวคนกับปาก็จะอยูกันอยางเปน
มิตร มีความสนิทสนมอยูรวมกันดวยดี
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๑๒๑

ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง ที่ทานอาจารยและนิสิตทุกทานได
มีน้ําใจเกื้อกูลดวยกุศลจิต ไดมาที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรมนี้
และไดบําเพ็ญประโยชน ชวยกันปลูกตนไม ดวยความมุงหมายให
เปนปา เปนสวนเสริมเพิ่มปาที่มีอยูนี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอใหกุศลเจตนานี้อํานวยอานิสงสที่ดีงาม ใหทุกทานเจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย มีความรมเย็นเปนสุข ประสบความกาวหนางอก
งามและความสําเร็จในชีวิตการงาน เพื่อบําเพ็ญประโยชนตนและ
ประโยชนสวนรวมใหพรั่งพรอม โดยทั่วกัน

๑๒๑

๑๒๒
หนาวาง

ภาค ๒

คนไทยกับสัตวปา

๑

วันนี้ ที่บริเวณสถานพํานักสงฆสายใจธรรม ที่เขาสําโรงดง
ยาง ซึ่งเรียกสั้นๆ วาเขาดงยางนี้ มีการ “ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ”
ญาติโยมไดเดินทางมากันเปนจํานวนมาก ประมาณสัก
๑๐๐ ทาน และไดรวมกันสละแรงสละเวลา บําเพ็ญประโยชน เจา
ภาพใหญคือ สัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
การมาปลูกตนไมในชวงนี้ก็เหมาะ คือเปนฤดูฝน เรียกวาฤดู
พรรษา อีก ๔ วันขางหนาก็จะเปนวันเขาพรรษา
การปลูกตนไมในชวงนี้จึงถือวา เปนฤกษงามยามดี เปน
นิมิตหมายวา ตนไมจะเจริญงอกงามเพราะไดฝน
นอกจากทางสัตวแพทยสมาคมฯ แลว ก็ยังมีหนวยงานอื่นๆ
มารวมดวย ซึ่งอาตมภาพในฐานะผูอยูที่นี้ ก็ขออนุโมทนาไวดวย
หนวยทีร่ ว มกุศล ก็คอื สํานักงานปศุสตั ว เขต ๒, กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม, คณะศิษยเกาโรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี
๑

ธรรมกถา ของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แกคณะผูปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
ดร.สุรีย ภูมิภมร เปนผูประสานงาน ที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง ต.
หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘

๑๒๔

คนรักษปา ปารักษคน

ทั้งนี้ก็มีคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาไม
และไมโตเร็วเอนกประสงค สภาวิจัยแหงชาติ เปนฝายประสาน
งานและบํารุงรักษาดูแล
ทั้งหมดนี้ อาจารย ดร.สุรีย ภูมิภมร ไดประสานงานเปนหลัก
สําคัญอยูทาง “กองทุนปาสายใจธรรม”
วันนี้ปลูกปากันไมใชนอยทีเดียว ไดทราบวาเปนจํานวนตน
ไมถึง ๒,๐๐๐ ตน ในเนื้อที่ ๑๐ ไร และยังมีไมที่บริจาคไวซึ่งจะ
ขยายไดเปน ๑๕ ไร
ดวยเหตุที่สัตวแพทยสมาคมฯ เปนเจาภาพวันนี้ เพราะ
ฉะนั้น ปาสวนนี้ก็จะเรียกชื่อวาเปน “ปาสัตวแพทยสมาคมแหง
ประเทศไทย” จะไดเปนที่ระลึกหรือเปนอนุสรณสืบไปภายหนา

ดูเขาดงยางเปนตัวอยาง
ก็พอเห็นวาสัตวปาไปไหน
ปาที่เขาดงยางนี้ความจริงเปนปาเกา การที่เรามาปลูกกัน
ครั้งนี้ เทากับมารื้อฟนของเดิม
ไดยินวา เมื่อกอนนั้น เขานี้ พรอมทั้งบริเวณโดยรอบ เปนปา
ดงดิบทึบใหญมาก ถอยหลังไปแคสัก ๔๐ ป ยังมีเสือ มีชาง เฉพาะ
บนเขานี้เอง ลุงเถาะซึ่งเฝาอยูที่นี่ อายุตอนนี้ ๗๐ ปเศษ เลาวา
เมื่อตอนหนุมๆ ถอยหลังไป อยางที่วาเมื่อกี้ประมาณ ๔๐ ป เวลา
เย็นๆ มีฝูงวัวแดงลงมาตามขางเขาเพื่อกินน้ํากัน แสดงถึงสภาพ
ของสถานที่บริเวณนี้ที่เปนปาเกา

๑๒๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๕

แตสภาพปานั้นไดหมดไปอยางรวดเร็ว มีการทําลายโดยการ
หักรางถางพง ทําไรไถนา และทําสวนกันหมด ปจจุบันนี้ บริเวณ
รอบเขานี้ไมเห็นปาเลย ปาเหลืออยูบางแตบนเขา ซึ่งเปนปาเล็กๆ
ความจริงตัวปาเองแทๆ หมดไปแลว สวนที่เห็นนี้เปนไมรุน
หลังที่เกิดงอกขึ้นมาใหม และเหลืออยูเฉพาะบริเวณที่เรียกวาเปน
ปาเล็กๆ อยางที่วาแลว
ธรรมดาปา ยอมคูกับสัตวปา ที่ไหนมีปา ก็ยอมมีสัตวปา ที่
ไหนมีสัตวปา ก็ตองมีปา แตปาที่นี่แทบจะไมมีสัตวปาเลย ถาจะมี
อยูบางก็คือนก นอกจากนกก็มีไกปา ซึ่งยังไดยินเสียงขันบาง ตอน
นี้ญาติโยมเอาไกบานมาปลอยมาก ก็เลยมีทั้งไกปาและไกบาน
ขันกันทั้งวัน
นอกจากนั้นก็คงมีงู ซึ่งพอมีใหพบเห็นไดเรื่อยๆ เคยเดินไป
เจองูกะปะ งูแมวเซาก็มี นอกจากนี้ที่ไมมีพิษหรือมีพิษนอยก็มีบาง
อยางงูเขียว และงูสิงห เปนตน งูเหลือมใหญๆ ก็มี บางครั้งมากิน
ไก ลิงก็มีสักตัวสองตัว ตอนนี้จะเหลืออยูหรือไมก็ไมแนใจ มันเคย
ลงมาแลวลักกินพวกพืช เชนฟกทอง ที่ญาติโยมปลูกไว
สัตวปาอีกอยางหนึ่งก็คือ กระตายปา เมื่อสัก ๔-๕ ปกอนได
ยินวามีบาง เดี๋ยวนี้ไมไดเห็นรองรอยเลย สงสัยวาจะหมดไปแลว
เพราะคนมายิงเอาไปกิน
เวลานี้มีปา แตไมจําเปนตองมีสัตวปา เพราะวาสัตวปาถูก
ทําลาย ถูกคนกําจัดหมดไป
อาตมาไมคอยมีความรูเกี่ยวกับเรื่องสัตวปาเทาไร วันนี้ทาง
คณะผูดําเนินการขอใหพูดเรื่อง “คนไทยกับสัตวปา”

๑๒๕

๑๒๖

คนรักษปา ปารักษคน

ญาติโยมมาปลูกปา แตใหพูดเรื่องสัตวปา ทานที่มาปลูกปา
นั้นคือ สัตวแพทยสมาคมฯ ซึ่งทํางานเกี่ยวกับการชวยเหลือสัตว
เปนผูมีความรูเรื่องสัตว เมื่อมาปลูกปาก็นึกถึงสัตวปา ก็คงอยาก
จะใหมีสัตวปาคูกับปา จึงขอใหพูดเรื่องนี้
แตก็อยางที่วาแลว อาตมาไมคอยรูเลยเรื่องสัตวปา คงจะ
พูดไดแตในแงที่วา เราจะชวยกันอยางไรเพื่อทําใหมีสัตวปาเหลือ
อยูตอไป หรือเพิ่มขึ้นมา แตเมื่อไมคอยมีสัตวปาเหลือไว อาตมาก็
ไมมีโอกาสไดเรียนรูเรื่องสัตวปา
ทีนี้ ที่วาสัตวปาหมดไปนั้น เพราะอะไร สัตวปาหมดไปดวย
เหตุสําคัญ
ประการที่ ๑ ก็คือ คนไปลา บางก็ลาเปนอาหารโดยตรง โดย
เฉพาะชาวบานที่มายิงสัตวปากัน ทั้งที่สัตวปาเหลือนอยอยูแลว
บางทีบนยอดเขาก็มีปลอกกระสุนตกอยู ซึ่งแสดงวาชาวบานมาลา
สัตวเอาไปเปนอาหาร
ประการที่ ๒ คือคนมาทําลายปา โดยที่จะเอาไมไปกอสราง
อยางนอยก็เอาไปทําฟน หรือเอาไปเผาถาน หรืออีกอยางหนึ่ง คือ
คนขยายที่ทํามาหากิน ซึ่งก็เปนเหตุใหปา หมดไป เมื่อปาหมดไป
สัตวปาก็ไมมีที่อาศัย สัตวปาก็ยอมหมดไปดวย
จึงกลายเปนวา สัตวปาหมดไปโดยตรง จากการที่ตัวมันเอง
ถูกลาบาง และหมดไปโดยทางออม เนื่องจากที่อยูอาศัยของมัน
คือปาหมดไป มันจึงไมมีที่จะอยู รวมเปน ๒ ประการ
ปาที่นี่ แมจะเกือบหมดไปแลวก็ตาม แตสัก ๔-๕ ปมานี้ ได
ฟนฟูขึ้นมาบาง เหตุที่ฟนตัวขึ้นมาก็เพราะปจจัยอยางแรก คือ

๑๒๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๗

ญาติโยมขอรอง และชาวบานก็ไดรวมมือ ในเรื่องการเลิกเผาถาน
กอนที่พระจะมาอยู เมื่อ ๖-๗ ปกอน มีการเผาถาน การเผา
ถานนี้ไมใชเรื่องเล็ก แมมีไมกี่คนเผาถาน แตตนไมยังเล็กอยู ตอง
ตัดทีละหลายตน แมแตตัดทีละตนมันก็ขึ้นไมทัน เพราะฉะนั้นก็มี
แตจะหมดไป ปาจึงโหรงเหรงลงไปทุกที
พอชาวบานรวมมือ ปรากฏวาตนไมก็ขึ้นงอกงาม และทึบขึ้น
มาก ชักจะหนาแนนอยางที่เห็นในปจจุบัน อยางนี้ก็เรียกวาเปน
ความรวมมือของชาวบาน ซึ่งนาอนุโมทนา
ปจจัยเสริมสรางอยางที่ ๒ ก็คือ ฝายบานเมือง โดยเฉพาะ
ฝายปกครองทองถิ่น ไดแก กํานัน ผูใหญบาน หรือผูนําทองถิ่น ที่มี
ความเอาใจใสเพิ่มขึ้น และไดมาชวยกันหาม มาชวยกันปองกัน ไม
ใหคนมาเผาปา ไมใหคนมาลาสัตว ในสวนนี้ก็เปนปจจัยในดาน
เสริมสราง
แตถึงกระนั้นก็ยังมีการทําลายอยูเหมือนกัน เชน ในหนาแลง
ราวเดือนหา ยังมีการเผาปากันอยูบาง ซึ่งบางทีก็นาตกใจ ไฟไหม
เปนทางยาวเปนกิโลเมตร บางครั้งพระที่วัดก็ไปยืนดู กลัวจะลุก
ลามมาถึงวัด
ไฟที่เกิดขึ้นนี้ ไดทราบวาเนื่องจากเมื่อมีชาวบานมาดักจับ
สัตว บางทีเขาก็ใชวิธีเผาไฟดักหรือลอมไว เพื่อใหสัตวหนีไมได
เสร็จแลวก็กลายเปนการทําลายทั้ง ๒ อยาง คือทั้งทําลายสัตวปา
และทําลายปาไปพรอมกัน เพราะฉะนั้นจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหปาหมดไปเรื่อยๆ

๑๒๗

๑๒๘

คนรักษปา ปารักษคน

ตอนนี้ เมื่อกํานัน และผูใหญบานเปนตน เอาใจใสดูแล ก็
เปนสวนดีงาม ที่จะชวยใหปานี้ฟนตัวขึ้นมา
ปจจัยประการที่ ๓ ก็คือการปลูกปาเพิ่มเติม อยางที่ปลูกกัน
ในวันนี้ โดยเฉพาะ ในการที่อาจารย ดร.สุรีย ภูมิภมร ไดประสาน
งานใหมีการมาชวยกันปลูกเปนครั้งใหญ ๓-๔ ครั้งแลว
ครั้งที่แลวก็ปลูกในพื้นที่ติดตอกันกับที่ปลูกในวันนี้ คือปลูก
มาแลวถึง ๔๐ กวาไร คราวที่แลวไดทราบวาปลูกตั้งหมื่นตน วันนี้
คิดวา ถาดินฟาอากาศชวย ก็คงจะเจริญงอกงามดี
แต เ ราก็ มี อุ ป สรรคสําคั ญ คื อ ต อ งยอมรั บ ความจริ ง วา
บริเวณนี้แหงแลงมาก โยมมาตอนนี้เปนฤดูฝน มีฝนบางแลว ที่จริง
ฝนก็ไมมาก ที่นี่ฝนไมชุกเลย ยิ่งถามาหนาแลง จะแหงแลงมาก
ใบไมจะรวงหลน โหรงเหรงหมด จนปานี้โกรน
ตนไมบางทีปลูกแลวก็ทนไมไหว อยางทางดานบนเขา หาง
จากนี่ไปนิดหนอย ใกลศาลาที่เรียกวาสายใจธรรม อาจารย ดร.
สุรีย ไดรวมมือกันกับทานที่มีจิตศรัทธามาปลูกตนสัตบรรณหรือ
ตนตีนเปดไว โดยเอาตนโตๆ มาปลูกไว ปลูกกันเมื่อปกอนโนน แต
เมื่อผานแลงปที่แลวทนไมไหว ตายไปหลายตน อันนี้เปนเรื่องที่นา
เสียดาย
ในสวนที่เราปลูกกันนี้ ก็ตองบํารุงรักษาอยางจริงจัง ซึ่งตอง
ขออนุโมทนาคุณประจวบ แหงสวนปาลาดกระทิง ที่มาเอาใจใสดู
แลอยูเรื่อย

๑๒๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๙

ตองยอมรับความจริงวา ธรรมชาติแวดลอมที่นี่ไมอํานวย
ความแหงแลงเปนอุปสรรคสําคัญ เปนอันวา มีปจจัยทั้งฝายสง
เสริม และฝายตัดรอน ปาของเราจะมีชะตากรรมอยางไร ก็ตองดู
กันตอไป
เขาดงยางนี้ อาจารย ดร.สุรีย บอกวาเปน ๑ ในบรรดา ๓๔
เขาของจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายความวา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเขา
อยางนี้ ๓๔ เขา และใน ๓๔ เขานี้ เขานี้มีปาที่งอกงามที่สุด
ขอใหนึกดูกันวา ขนาดปาที่วาดีที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในบรรดาปาแหงเขา ๓๔ ลูก ดีที่สุดยังเปนอยางนี้แลว ที่อื่นจะเปน
อยางไร และไมเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา แมจังหวัดอื่นใน
ประเทศไทยก็คงเปนอยางนี้
นอกจากนี้ ทางเจาหนาที่ปาไมเคยมาบอกวา เขาดงยางที่
ญาติโยมนั่งกันอยูนี้ เปนเขาลูกที่ใกลกรุงเทพฯ มากที่สุด อันนี้ก็
เปนขอมูลที่ควรทราบไวดวย
วันนี้เรามาปลูกตนไมกันที่ภูเขาที่ใกลกรุงเทพฯ ที่สุด หมาย
ความวาจากกรุงเทพฯ เราอาจไปทางสระบุรี และโคราช เปนตน
เมื่อวัดไปรอบกรุงเทพฯ ก็มาเจอเขานี้ใกลที่สุด
ทางปาไมเคยบอกวา มีโครงการจะมาปลูกตนไม บํารุงที่นี้
ใหเขานี้มีปาที่งดงาม นี่ก็เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของปาในประเทศไทยนี้

๑๒๙
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เมื่อสัตวเมืองเจริญขึ้นมา
สัตวปาก็ลมหาย
ประเทศไทยนั้น เราอาจมองไปจากที่นี่เปนตัวอยาง อาตมา
บอกเมื่อกี้วาบริเวณนี้เคยเปนปาใหญ แลวก็หมดไปเพียงในเวลา
๓๐-๔๐ ป ประเทศไทยทั้งหมดก็เปนเชนนี้
ถาเราจับเอาที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งเปนชวงเวลาที่ตัด
ตอนได มีสถิติบอกวา กอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้น ประเทศไทยมี
พื้นที่ปาอยูประมาณ ๖๐% ก็เปนธรรมดาวา เมื่อมีปามาก สัตวปา
ก็ยอมมีมาก
นับจากปสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๕ มา
ถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ ปาเมืองไทยลดจาก ๖๐% เหลือ ๕๓% ยังมีปา
๑๗๑ ลานไร คือ ประมาณ ๒๐ ป ลดลงเพียง ๗% แสดงวาลดลง
ไปนิดเดียวเทานั้นเอง
จากป ๒๕๐๔ นั้น 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 ปนี้ ไมทราบ
วาปาลดลงไปอีกเทาไร๑สถิติวา ในจํานวนปาทั้งหมด เปนปา
อนุรักษอยู ๑๕% รวมความวา ปาเมืองไทยเราขณะนี้รอยหรอมาก
๑

ดร.สุรีย ภูมิภมร แจงสถิติจากภาพถายผานดาวเทียม ป ๒๕๔๐ ปาเมืองไทยเหลืออยู
๒๕.๖%
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๑๓๑

ในการที่ปากับสัตวปารอยหรอลงไปนี้ ผูทําลายปาและสัตว
ปา หรือศัตรูสําคัญ คือใคร ถาตอบอยางงายๆ ก็คือ สัตวเมือง
สัตวปานั้นคูกับสัตวเมือง สัตวเมืองคือใคร ก็คือ คน คนนี่
แหละเปนสัตวเมือง แตที่จริงนั้น เดิมแทคนเรานี้กับสัตวปา ก็เปน
สัตวปาดวยกันทั้งนั้น เมื่อเกิดมาเดิม มนุษยก็เปนสัตวปา ฉะนั้น
ถามองในแงวาเปนสัตวปาดวยกัน ก็ตองนับวาสัตวปาที่เรียกวา
มนุษยนี้รายที่สุด เพราะไดตั้งหนาตั้งตาทําลายสัตวปาชนิดอื่นให
รอยหรอหมดไป จนแทบจะเหลือแตตัวคนเดียว
ถามองในแงนี้จะเห็นวา เมื่อเอาระยะสงครามโลกครั้งที่ ๒
เปนจุดกําหนด เราจะเห็นความจริงอยางหนึ่งวา หลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ มานี้ สัตวเมืองเจริญมาก และสัตวเมืองนี้มีความเจริญ
หลายดาน ที่ทําใหสัตวปาหมดไป
แตกอนนั้น เราเรียกไดวาเปนยุคสัตวปา เพราะกอนสงคราม
โลกครั้งที่ ๒ มีสัตวปามาก แตพอมาถึงยุคนี้ ก็กลายเปนยุคสัตว
เมือง
สัตวเมืองเจริญมากเพราะอะไร ปจจัยสําคัญประการแรก ก็
คือ ประชากรของสัตวเมืองเพิ่มมากมายและรวดเร็ว ถอยหลังไป
เมื่อป ๒๔๕๔ ในที่นี้ก็คงยังไมมีใครเกิดเลย หรือจะมีบางก็ไม
ทราบ ถาเกิดป ๒๔๕๔ เดี๋ยวนี้จะอายุเทาไร ก็ ๘๔ ป ถาอยูปานนี้
ก็อายุ ๗ รอบ ตอนป ๒๔๕๔ นั้น ลองทายซิวา ประเทศไทยมี
ประชากรเทาไร ทายในใจแลวอาตมาก็จะเฉลย ปรากฏวาตอนนั้น
มีประชากรของประเทศไทย ๘ ลานคน

๑๓๑
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ตอมาประชากรไทยก็เพิ่มมากขึ้นๆ จนหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ มาถึง ป ๒๔๙๐ กลายเปน ๑๘ ลานคน แตกอนนี้มีเพลงปลุก
ใจรองกันอยูเสมอ ถึงเรื่องประเทศไทยมีประชากรอยู ๑๘ ลานคน
ลองเทียบกันดู จากป ๒๔๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ ประชากรไทย
เพิ่มขึ้นจาก ๘ ลาน เปน ๑๘ ลานคน คือใน ๓๖ ป เพิ่มขึ้น ๑๐
ลานคน
แตจากป ๒๔๙๐ มาถึงปนี้ ๒๕๓๘ ประชากรประเทศไทย
เพิ่มขึ้นจาก ๑๘ ลาน เกือบจะถึง ๖๐ ลานคนแลว คือใน ๔๘ ป
เพิ่มขึ้น ๔๒ ลานคน นี่แหละประชากรที่เรียกวาสัตวเมือง ไดเพิ่มขึ้น
มากมายเหลือเกิน
เมื่อประชากรเพิ่มมาก เราก็ขยายที่ทํากิน และพรอมกันนั้น
ก็มีการพัฒนาประเทศ มีการสรางสรรคความเจริญ ก็ใชไมมาก จึง
มีการตัดไม ทําลายปา เพื่อหาที่ทํากิน สรางบานเมือง ทําถนนหน
ทาง และเอาไมมาใช
ไมเฉพาะใชในประเทศไทยเทานั้น ยังมีการคาขาย รวมทั้ง
การตัดไมสงไปนอกประเทศเปนสินคาออกดวย ความตองการไม
มากทั้งในประเทศและนอกประเทศ ก็ทําใหมีการทําลายแหลงที่
อยูของสัตวปา คือทําลายปาไปมากมาย
สิ่ ง ที่ ม าช ว ยส ง เสริ ม การทํ า ลายป า หรื อ สั ต ว ป า ก็ คื อ
เทคโนโลยี มนุษยยุคนี้เจริญดวยเทคโนโลยีเปนอยางมาก สัตว
เมืองมีเทคโนโลยีที่จะทําลายทั้งสัตวปา และปา
ยกตัวอยาง ถาจะทําลายสัตวปา เราก็มีปนที่จะไปลาสัตวได
สําเร็จอยางงายดายและรวดเร็ว สามารถยิงทีหนึ่งๆ ไดมาก ทีนี้ถา
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จะทําลายปาก็เชนเดียวกัน เรามีเทคโนโลยีที่เจริญ แตกอนตองใช
เลื่อยมือ แลวก็ขวาน ตนไมใหญๆ กวาจะตัดเสร็จ วากันหลายวัน
แตเวลานี้เรามีเลื่อยไฟฟา แมแตตนไมใหญที่เจริญขึ้นมาใชเวลา
เปนรอยป เราตัดไมกี่นาทีก็หมด
ฉะนั้น ความเจริญทางดานเทคโนโลยีก็เปนสวนสําคัญอยาง
หนึ่ง ที่ทําใหการตัดไมทําลายปา และการทําลายสัตวปาไดผลรวด
เร็วมาก
เพราะเหตุที่ปาและสัตวปาลดหดหายไปอยางรวดเร็ว ตอมา
คนเราก็เห็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะปาเปนแหลง
ธรรมชาติที่ทําใหเกิดความอุดมสมบูรณ ถามีแตความแหงแลง
มนุษยก็จะขาดแคลนอาหาร เปนตน ดินฟาอากาศก็จะแปรปรวน
และยิ่งมาถึงสมัยนี้ ภัยอันตรายจากการที่ธรรมชาติแวดลอมเสื่อม
โทรมและทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ ก็ปรากฏชัดขึ้นทุกที
เมื่อคนเห็นภัยอันตรายมาถึงตัวแลว ก็เห็นความสําคัญของ
ปา จึงพยายามที่จะหาทางอนุรักษปาพรอมทั้งสัตวปาไว
มนุษยจะทําอยางไร มนุษยก็ตองหันมาสูกับมนุษยดวยกัน
เอง หมายความวา ตอนนี้ สัตวเมืองตองมาสูกับสัตวเมือง เพื่อจะ
ชวยเหลือปองกันปาและสัตวปาไว เชน มีการออกกฎหมายแผน
ดินมาปองกัน ใหสัตวเมืองไมไปตัดไมทําลายปาและไมไปยิงสัตว
ปา
นอกจากออกกฎหมายแลวทําอะไร ก็ตั้งหนวยงานขึ้นมารับ
ผิดชอบเปนการใหญ ตอนนี้จึงเกิดมีสิ่งที่โบราณไมเคยมี โบราณ
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คงไมเคยตองออกกฎหมายมารักษาปา ไมเคยมีการตั้งหนวยงาน
มารักษาปา โบราณไมเคยตองมาเอาใจใสในเรื่องนี้
ยกตัวอยางเชน ป พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดเปนปแรกที่มี พรบ. สงวน
และคุมครองสัตวปา และป ๒๕๐๔ ก็มี พรบ. อุทยานแหงชาติ ตอ
มาก็มีการตั้งกองอนุรักษสัตวปาในป ๒๕๑๘
จากนั้นก็มีการประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหาม
ลาสัตวปา มีการออกระเบียบการหามสงสัตวปาออกนอกราช
อาณาจักร เปนตน
เรื่องนี้ในรายละเอียดไมตองพูด เพราะอาตมาไมชํานาญ
อะไร มีทานที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ที่เราจะหาความรูหรือขอมูลได
ทั้ ง มี ห น ว ยงานราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบ และมี ห นั ง สื อ ตํารั บ ตํารา
อาตมายกมาพูดเพียงใหเห็นวา มนุษยเราไดเริ่มเห็นความสําคัญ
ของปาและสัตวปา จึงมีการคุมครองปองกันขึ้น
เรื่องที่อยากจะตั้งเปนขอสังเกต และเปนความรูที่นาสนใจ
ดังที่ไดยกมาพูดนิดๆ หนอยๆ ก็คือเรื่องของอุทยานแหงชาติ ซึ่ง
เปนที่อยูอาศัยของพืชพรรณและสัตวปา อาจจะตั้งเปนคําถาม
สําหรับทดสอบความรูรอบตัว เชน อาจจะถามขึ้นมาวา อุทยาน
แหงชาติแหงแรกคือที่ไหน ตั้งขึ้นเมื่อไร
คําถามที่หนึ่ง ถาจะเฉลย ก็ตอบวา ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๐๕ อุทยานแหงชาติสถานที่แรกคือที่ไหน คือเขาใหญ
และตอมาแหงที่ ๒ ลองทายซิที่ไหน ก็ปเดียวกันนั้นเอง ใน พ.ศ.
๒๕๐๕ คือที่ภูกระดึง
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ตอไปลองทายซิ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ เอาแคหาก็พอแลว มากนักก็
เกินจําเปน แหงที่ ๓ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ คือ อุทยานแหงชาติเขา
สามรอยยอด แลวตอมาขามอีก ๖ ป จึงไดตั้งแหงที่ ๔ คือ ป
๒๕๑๕ อุทยานแหงชาติเขาน้ําหนาว แลวมาป ๒๕๑๗ คืออีก ๒ ป
ตอมา หลังจากตั้งบนแผนดินมามากแลว ก็ออกไปตั้งนอกแผนดิน
บาง ที่ไหนดี ก็ที่เกาะตะรุเตา
นี้เปนความรูรอบตัว เผื่อวาจะไปทายกัน ถาอาตมาไดขอมูล
มาผิด โยมวาตาม ก็ตอบผิดดวย
เวลานี้มีสถิติที่นาสนใจนิดหนอยคือ เมื่อป ๒๕๓๑ มีอุทยาน
แหงชาติทั้งหมดไมใชนอย เพียงตั้งแตป ๒๕๐๕ มาถึง ๒๕๓๑
ปรากฏวามีอุทยานแหงชาติเพิ่มขึ้นเปนจํานวน ๕๒ แหง รวมเปน
เนื้อที่ทั้งหมดถึง ๑๖.๗ ลานไร และตอนนั้นกําลังเตรียมการจัดตั้ง
อีกแหงหนึ่ง
นอกจากอุ ท ยานแห ง ชาติ แ ล ว ก็ ยั ง มี สถานที่สําคัญ ที่จะ
รักษาพันธุสัตวปาไวอีก ๒๘ แหง และมีเขตหามลาสัตวอีก ๓๘
แหง มีวนอุทยานอีก ๓๕ แหง นอกจากนี้ยังมีสวนรุกขชาติ สวน
พฤกษศาสตร และอะไรตางๆ อีก แสดงวาเมืองไทยเรานี้ไดพัฒนา
ในเรื่องนี้มาก
เวลานี้เรามีปาประเภทตางๆ เอาไวสําหรับรักษาสัตวปาใน
บานเรามากมายหลายประเภทหลายชนิด แตทั้งๆ ที่ไดพยายามตั้ง
กันขึ้นมาอยางนี้ เจาหนาที่ก็ยังยอมรับวา ถึงแมเราจะไดมีการจัด
ตั้งหนวยราชการขึ้นมาคุมครองชวยเหลือสัต วปา ถึงแมจะมี
สถานที่จดั ไวเฉพาะ เชน อุทยานแหงชาติ เพื่อรักษาปาและสัตว
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ปา และยังมีกฎหมายคุมครองปองกันอีกดวย ก็ยังปรากฏวา ไม
สามารถหยุดการทําลายปาและสัตวปาได
เปนที่นาสังเกตและเปนที่นาเสียดายดวยวา ทั้งๆ ที่เราเพียร
พยายามขนาดนี้ ปาและสัตวปาก็เหลือนอยและรอยหรอลงไปทุก
ที เจาหนาที่เองก็ยังยอมรับเลยวา สูไมไหว
เปนอันวา ในเมืองไทยนี้ การทําลายปาและสัตวปาก็ยังมีอยู
เรื่อยไป ปาที่วาลดนอยลงแลว ก็จะยิ่งลดนอยลงไปอีก และการที่
เรามาปลูกกันจะทันหรือเปลา หลายคนคงบอกวาไมทันหรอก การ
ทําลายนั้นไวกวาเราที่มาสรางไดทีละนิดหนึ่งๆ เราทําไดทีละคืบ
แตเขาทําลายทีละวา ฉะนั้นจึงไมทันกัน
เวลานี้ขอความรูรอบตัวอีกสักขอหนึ่งวา เขตรักษาพันธุสัตว
ปาที่ใหญที่สุดในประเทศไทยอยูที่ไหน เฉลยวาคือ ทุงใหญนเรศวร
และหวยขาแขง ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔,๘๓๑ ตารางกิโลเมตร ที่วา
ใหญที่สุดนั้น ตอนนี้ไมรูวาจะรักษาความใหญไวไดเทาไร เพราะใน
เวลาแตละชั่วโมงที่ผานไป คนไทยเราก็ทําลายปา และทําลายสัตว
ปากันไปตลอดเวลา
สิ่งที่สําคัญมากอีกอยางหนึ่ง ก็คือวา นอกจากจํานวนสัตว
ปาจะลดลงแลว บางชนิดยังสูญพันธุดวย
ตอนนี้จะขอความรูรอบตัวอีกสักอยางหนึ่งวา สัตวปาอะไรที่
มีอยูเฉพาะในประเทศไทยแหงเดียวในโลก และเวลานี้สัตวปาชนิด
นั้นสูญพันธุไปแลว คําตอบคือ สมัน แตกอนนี้ สมันมีมาก แถว
รังสิตก็มี แตเวลานี้หมดไปแลว
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๑๓๗

นอกจากนั้นก็ยังมีพวกสัตวปาอื่น ที่หมดไปจากประเทศไทย
แตพอดียังเหลือที่อื่นบาง เชน พวกแรด กระซู ละอง ละมั่ง สัตวปา
พวกนี้หมดจากประเทศไทยแลว
นอกจากสัตวปาจะรอยหรอลงไปแลว สัตวอื่นๆ ก็มีจํานวน
นอยลง แลวก็สงผลกระทบตอชีวิตของคนนั้นเองที่ทําลายสัตวไป
ยกตัวอยางงายๆ เชน นกลดนอยลงเพราะอะไร เหตุหนึ่งก็
คือ การที่คนเราทําเกษตรกรรม มีการใชสารเคมี ซึ่งทําใหเปนพิษ
นกมากินพวกสัตว คือหนอนตางๆ ที่มีพิษแลว นกก็ตายหรือบางก็
อาจถึงกับสูญพันธุ
ยังมีภัยอันตรายอื่นที่กลับมาถึงคนอีก เชน คนเราทําลาย
สัตวปา เชน ฆางู เจางูนี่มันกินหนู เชน หนูในนา พองูหมดไป ไมมี
งูมากินหนูนา หนูนาก็เจริญแพรพันธุกันใหญ แลวมันก็มากัดกิน
ตนขาว ก็มนุษยเองนั้นแหละที่ไดรับผลรายจากการกระทําของตัว
เอง ฉะนั้น เวลานี้จึงเปนปญหาที่พันกันไปหมด
ทางชาติบานเมืองมองเห็นปญหาและความสําคัญในเรื่องนี้
ก็ไดดําเนินการสงวนพันธุสัตวตางๆ เวลานี้ ทางการไดกําหนด
สัตวคุมครอง โดยหามหรือจํากัดการลาหรือการคาขายมากมาย
ถึง ๒๒๘ ชนิด แตถึงอยางนั้นก็ปองกันไมไหว
ที่วามานี้ก็เปนความรูตางๆ ที่พวกเราคนไทยควรจะทราบ
เกี่ ย วกั บ บ า นเมื อ งของตั ว เอง ถ า ต อ งการรู เ พิ่ ม เติ ม ก็ มี ตํารา
เยอะแยะ และมีผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งมีหนวยราชการที่รับผิดชอบ
อาตมาบอกแลววาไมไดมีความรูอะไรในเรื่องนี้ เพียงแตยกเอา
เรื่องราวขอมูลที่นาสนใจมาเลาใหกันฟง
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แตอยางนอย เราควรชวยกันกระตุนใหคนไทยสนใจและหัน
มาเหลียวแลเรื่องปา และสัตวปากันบาง

ถาสัตวเมืองยังโหด
ปาก็ตองหด สัตวปาก็ตองหาย
ทีนี้เรามาดูเรื่องการทําลายปาและสัตวปา วาเขาทําลาย
ดวยวิธีใดบาง เมื่อกี้นี้ ไดพูดไปใหเห็นเคานิดหนอยแลว ตอนนี้มา
สรุปกันดูซิวา การทําลายสัตวปานี้เกิดจากเหตุปจจัยอะไร ทาน
แบงโดยยอไว ๒ อยาง คือ ทําลายโดยตรง กับ ทําลายโดยออม
ทําลายโดยตรงคือ การฆาสัตวปานั่นเอง สวนทําลายโดย
ออม ก็คือ ทําลายที่อยูที่อาศัยของมันดวยการทําลายปา
ทีนี้คนทําลายสัตวปา ที่วา ทําลายโดยตรง ทําลายอยางไร
บาง ที่เห็นไดชัดๆ ก็คือ ลาเปนอาหาร เชน สมัน แมจะไมอยูในปาก็
คงจะหมดไปเพราะเปนอาหารนั่นเอง สวนสัตวในปา เชนพวก
กระตายปา ก็หายากแลว อยางที่พูดเมื่อกี้ ไมแนใจวาเวลานี้ที่เขา
นี้เหลือหรือไม ทั้งที่เมื่อมาอยูใหมๆ ประมาณ ๗ ปมาแลว ยังมี
กระตายปา นีเ้ ปนตัวอยางงายๆ ชาวบานมาหามาจับมายิงเอาไปกิน ก็
ทําใหสัตวปาหมดไป การลาเปนอาหารนี้จึงเปนสาเหตุอยางหนึ่ง
อีกอยางหนึ่ง แมจะไมเอาเปนอาหาร แต ลาเอาอวัยวะ ของ
มันไปทําเปนเครื่องประดับบาง ทําเครื่องใชไมสอย และอุปกรณ
ตางๆ เชน งาชาง เขากวาง หนังเสือ เวลานี้มีการลาเสือเพื่อเอา
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๑๓๙

หนังและตัวไปทําเครื่องประดับตามบาน คนตองการงาชางเปน
เหตุใหฆาชางทั้งตัว ตองการเขากวางเปนเหตุใหฆากวางทั้งตัว
ตองการหนังเสือเปนเหตุใหฆาเสือทั้งตัว อยางนี้ก็ทําใหสัตวเหลา
นั้นตองหมดไป
อีกอยางหนึ่งคือ กีฬาลาสัตว หรือเลนสนุก มองเห็นการลา
สัตวเปนเรื่องสนุกสนาน สมัยกอนมีกีฬาลาสัตว สมัยนี้เลิกไปแลว
ถอยหลังไปเมื่อระยะสงครามเลิกใหมๆ ก็ยังมีการลาสัตว
เคยมีเด็กนักเรียนถามอาตมา เด็กมองจากสภาพปจจุบัน
บอกวา ฝรั่งนี้เขาดีนะ เขาคงจะมีวัฒนธรรมไมฆาสัตว เขามี
เมตตากรุณา แตคนไทยเราเปนอยางไรไมรู ไมมีเมตตากรุณา ชอบ
ลาสัตวมาก
ที่จริงฝรั่งนี้แหละตัวดี ถอยหลังไปเมื่อกอนและหลังสงคราม
โลกครั้งที่ ๒ ใหมๆ ฝรั่งลาสัตวอยางกะอะไร ฝรั่งนี่แหละเปนผูนํา
และอาจจะทําใหคนไทยพลอยนิสัยเสียดวย พอถึงชวงเวลาพัก
ผอน ฝรั่งที่มาเปนคนชั้นสูงอยูในเมืองไทย รวมทั้งนักเผยแพร
ศาสนา อยางที่เรียกวามิชชันนารี หรือหมอสอนศาสนา ก็พาเอา
วัฒนธรรมจากประเทศของตนมาปฏิบัติในบานเมืองอื่น บางทาน
จึงมีนิสัยชอบสนุกสนานออกปาลาสัตว
อยางเชน ดร.บัลคเลย (Dr. L.C. Bulkley) ซึ่งเปนหมอสอน
ศาสนาที่ไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือคนไทยไวมากในดานการ
แพทย ประมาณ ค.ศ. 1908 (พ.ศ. ๒๔๕๑) เปนตนมา ก็มีชื่อเสียง
ทั้งในดานที่เปนหมอผาตัดตา และเปนนักลาสัตวขนาดเขื่อง (biggame hunter) ดวยพรอมกัน
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ทั้งนี้เพราะลัทธิศาสนาวัฒนธรรม (รวมทั้งปรัชญาสํานัก
ใหญๆ) ของตะวันตก ยอมรับ หรือไมก็สนับสนุนเรื่องนี้
สําหรับคนไทยก็คงเดินรอยตามอยางฝรั่ง โดยเฉพาะชาว
บานไทยก็อาจจะติดสอยหอยตามไปเปนลูกมือและลูกหาบ เปน
ไปไดไหมที่คนไทยมีนิสัยรังแกสัตว สวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการ
เอาอยางฝรั่งที่ไปลาสัตว อันนี้เพียงตั้งเปนขอสังเกตไว
เปนที่รูกันอยูวา มนุษยสมัยโบราณก็ออกปาลาสัตวเปน
อาหาร โดยเฉพาะชาวตะวันตก อารยธรรมของเขาเจริญขึ้นมาที
หลังตะวันออกนาน เพราะฉะนั้น ระยะเวลาที่เปนนักลาสัตวจึงอยู
ในประวัติศาสตรที่ไมนานไกลนัก เมื่อเจริญขึ้นมาถึงยุคเกษตร
กรรมแลว และหมดความจําเปนที่จะตองลาสัตวเปนอาหาร ก็เกิด
มีความนิยมเอาการลาสัตวเปนกีฬา
ในสมัยโบราณกอนโนน การลาสัตวเปนกีฬาของพระราชา
มหาอํามาตย ผูมีทรัพยสมบัติและเวลาวางมาก แมเมื่อฝรั่งเจริญ
ขึ้นแลว กีฬาลาสัตวก็เดนอยูในหมูกษัตริยในยุโรป
บางพระองคมีประวัติแสดงความสามารถจารึกไว เชน พระ
เจาอีเลคเตอร จอหน ยอรจ ที่ ๒ แหงแซกโซนี่ (ครองราชย ค.ศ.
1656-80 = พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๒๓) ทรงลากวางแดงไดรวมหมดถึง
๔๒,๖๔๙ ตัว
พระเจาหลุยสที่ ๑๕ แหงฝรั่งเศสก็โปรดกีฬาลาสัตวมาก
เพียงใน ค.ศ. 1726 (พ.ศ. ๒๒๖๙) ปเดียว เสด็จออกลาสัตวถึง
๒๗๖ วัน
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๑๔๑

พระเจาซารแหงรัสเซียก็ไมเบา คราวหนึ่งเสด็จออกลาสัตว
ครั้งเดียวตอกัน ๑๒ วัน ทรงยิงกวางเอลค (elk) ได ๓๖ ตัว กวาง
สแตก (stag) ๕๓ ตัว กวางโรบัค (roebuck) ๓๒๕ ตัว กระทิง ๔๒
ตัว และวัวปา ๑๓๘ ตัว
กีฬาลาสัตวเปนเรื่องบันเทิงสามัญสําหรับชาวยุโรปที่เปนผูดี
มีฐานะ ไมวาหญิงวาชาย ไมวาชาวบานหรือนักบวช
เมื่อชาวยุโรปมาอเมริกา ความนิยมลาสัตวก็ยิ่งแพรขยาย
จนถึงขั้นที่ในยุคบุกเบิกมีคติวา “ทุกคนเปนนักลา” เด็กชายพอ
บรรลุนิติภาวะ เขาก็ใหปนไวลาสัตว
เมื่อฝรั่งออกลาอาณานิคม อยางในอาฟริกา สมัยปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ตอนแรกก็ลาสัตวเปนอาหาร ตอมา พอเขา
ครองความเปนใหญไดแลว การลาสัตวก็กลายเปนกีฬา ลากันจน
ในอเมริ ก าเหนื อ ทั้ ง ทวี ป แม แ ต สั ต ว ที่ มี มากมายดาษดื่นอยาง
กระทิงก็จะหมดสิ้น แทบสงวนพันธุไมทัน
ตอนฝรั่งขึ้นฝงทวีปอเมริกา ประมาณวามีกระทิงในทวีป
อเมริกาเหนือ ๖๐ ลานตัว แตพอถึงยุคที่ฝรั่งมุงหนาตะวันตก พา
อารยธรรมสมัยใหมแผขยายไปยังฝงแปซิฟก ฝรั่งผานไปไหน พบ
กระทิงมากมาย ก็ลาฆาอยางสนุกมือ กวาจะถึง ค.ศ.แถวๆ 1900
กระทิงก็แทบเหี้ยนแผนดิน (Funk & Wagnalls New Encyclopedia
วา ป 1895 คือ พ.ศ. ๒๔๓๘ ทั้งอเมริกาเหลืออยู ๔๐๐ ตัว)
การลากระทิงนี้แหละ เปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่กอความ
เปนศัตรูกันระหวางฝรั่งกับอินเดียนแดง สําหรับกระทิงนี้ ยังสงวน
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พันธุไวได แตที่ลากันจนสูญพันธุก็มี เชน นกพิราบชนิดหนึ่งที่เรียก
วา passenger pigeon (ไมใชชนิดที่ใชเปน messenger) ซึ่งเคยมี
มากมายหลายพันลานตัวในอเมริกา เวลานี้หาไมไดแลว
ในเอเชีย เมื่อฝรั่งมายึดอาณานิคมไดแลว กีฬาลาสัตวก็เปน
ไปตามนิยมของเขา แตเมื่อเทียบกับการลาในอเมริกาและอาฟริกา
แลว กีฬาลาสัตวของฝรั่งในเอเชียอยูในขอบเขตจํากัดกวามาก
(ขนาดที่วาเบาหนอยก็ทําเอาสัตวปาสําคัญบางชนิด เชน เสือ และ
แรด ในเอเชีย แทบสูญพันธุ)
ที่เลาเรื่องของฝรั่งมานี้ ก็วาไปตามหนังสือของฝรั่งนั่นเอง
โดยเฉพาะ Encyclopaedia Britannica ทานผูใดจะอาน ก็อาจจะดูที่
คําวา “hunting” และคําเฉพาะเชน “bison”
ความนิยมในกีฬาลาสัตวของฝรั่งนี้ ถาจะเรียกวาเปนวัฒนธรรม ก็คงตางกันมากกับวัฒนธรรมไทย ขอออกตัวกอนวาอาตมา
ไมมีความรูเรื่องคนไทยกับการลาสัตว และถาจะคนหาเอกสารมา
พูดกัน ก็หายาก และคงตองใชเวลามากทีเดียว
แตเทาที่นึกได คนไทยดูเหมือนจะไมมีความนิยมในเรื่องนี้
(ไมเปนวัฒนธรรม) แมแตพระมหากษัตริย จะทรงลาสัตว (หรือจับ
สัตว) ก็มักเปนเรื่องเฉพาะกิจ คือทําเฉพาะครั้งเฉพาะคราวดวย
ความมุงหมายพิเศษ เชน จับเอาชางมาใชงาน หรือเอาไวรบทัพจับ
ศึก หรืออยางที่พระพันวษา ทรงบัญชาใหขุนไกร บิดาของขุนแผน
ลอมฝูงกระบือ เปนตน (ซึ่งก็ไมใชการลา)
สวนชาวบานหรือประชาชนทั่วไป ก็มีแตการลาเปนอาหาร
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โดยสวนมากเปนความจําเปนในการเลี้ยงชีพ ถาทําจริงทําจังก็เปน
พราน ซึ่งก็ไมเปนอาชีพที่นิยมกัน
สําหรับชาวบานทั่วไปก็มีแตคําวา ”ยิงนกตกปลา” ซึ่งเขามัก
ใชพูดในเชิงติเตียน ใครชอบยิงนกตกปลา ทั้งที่เปนการเบียดเบียน
แคสัตวตัวเล็กๆ นอยๆ ก็มักเปนที่รังเกียจ
เวลานี้มีการตกปลาเปนการสนุกหรือพักผอน ทํานองวาเปน
กีฬา ซึ่งเปนการตามแนวทางของฝรั่งที่ถึงกับผลิตเบ็ดตกปลาดวย
เทคโนโลยีชั้นสูงเลยทีเดียว
ไดยินวา บางคนถึงกับบอกวา การตกปลาเลนเปนวิธีฝก
สมาธิอยางหนึ่ง ซึ่งก็มีสวนถูก เพราะในการที่จะทําอะไรใหไดผล ก็
ตองอาศัยสมาธิทั้งนั้น อยางโจรเขาปลนบานผูคน แลวจับเจาบาน
และคนในบานมัด แลวเล็งปนยิงเปาทีละคน บอกวาไดฝกสมาธิ ก็
เปนความจริง เพราะยิงดวยสมาธิจึงจะแมน แตเมื่อวิธีฝกสมาธิที่
ดีๆ ซึ่งสรางสรรค ไมทําใหใครอื่นตองทุกขยาก ก็มีอยูมากมาย
ทําไมจะตองมาเลือกวิธีที่ทําคนอื่นใหเดือดรอน
ฝรั่งไดเห็นภัยอันตรายกอนคนไทย เขาเห็นโทษของการลา
สัตว และทําลายสัตวปา เวลานี้ฝรั่งเลิกลาสัตวและเอาใจใสในการ
สงวนพันธุสัตวปา มีการตั้งองคกรตางๆ พรอมทั้งวางกฎเกณฑ
กติกาขึ้นมามากมาย เพื่อจะคุมครองสัตวปา ก็เลยกลายเปนวา
ฝรั่งนี้คลายๆ มีเมตตากรุณา เอาใจใสเรื่องสัตวปามาก
แตที่จริง ฝรั่งนั้นเปนตัวอยางนําในเรื่องการลาสัตวเลนเปน
การสนุกสนานเลยทีเดียว แตขอดีของเขาก็คือ เวลารูภัยขึ้นมา เขา
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ก็ทําอยางเอาจริงเอาจังมาก (เพราะเวลาลา ก็ลากันจริงจังมาก
เวลาแก ก็เลยตองจริงจังมากดวย)
อนึ่ง คงเปนเพราะกระแสเกาของเขาในการลานั้นแรงมาก
การปองกันแกไขจึงตองระดมใชมาตรการที่แรงอยางทันกันดวย
เราจึงเห็นไดวาระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ กติกา กฎหมาย และ
การจัดตั้งตางๆ ในการสงวนและคุมครองสัตวปา เริ่มตนมาจาก
เมืองฝรั่งแทบทั้งสิ้น
นอกจากเลน รังแก สนุกสนานเปนกีฬาแลว ก็คือ การทําเปน
สินคา ดานนี้ก็สําคัญมาก การคาสัตวปากลายเปนธุรกิจไปเลย มี
การลักลอบคาสัตว นําสัตวสงออกนอกประเทศ นับวาเปนเรื่อง
ใหญที่ทําใหเกิดการลักลอบลาสัตวจํานวนมาก
นอกจากนั้น ภายในประเทศของเราเอง ก็มีการจับมาขาย
ตลาดนัด เปนตน และสงรานขายอาหาร มีการขายสัตวปา ขาย
อาหารปา แถมยังมีการชักจูง โฆษณา
บางทีมีคนมาจากตางประเทศ เพื่อมากินเนื้อสัตวปาที่เมือง
ไทย แทบทุกทานคงทราบขาวกันดี เปนพวกชาวตางประเทศที่
อยากมากินอุงตีนหมีของไทย มากินดีงู
แมแตคนไทยเอง บางทีก็ชอบกินอะไรตางๆ ที่เปนของแปลก
ประหลาด แมวาจะตองการกินเพียงอวัยวะสวนเล็กๆ นอยๆ ก็เปน
เหตุใหตองทําลายสัตวปา ตองฆาสัตวปาทั้งตัวเพื่อใหไดอวัยวะ
เล็กๆ นอยๆ มา นี้เปนเรื่องของการทําลายโดยตรง คือการทําลาย
ที่ตัวสัตว
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ทีนี้ ทําลายโดยออม ก็คือ ทําลายปาซึ่งเปนที่อยูอาศัยของ
สัตวปา ที่เห็นงายๆ ก็คือ ชาวบานบุกรุกปาหาที่ทาํ กิน อาจเปนชาว
บ า นที่ ย ากจน ตลอดจนกระทั่ ง ถึ ง คนภูเขา คือชาวเขาพากัน
ทําลายหักรางถางพงเพื่อจะทําไร ปลูกตนไม ปลูกพืช ทั้งปลูกกิน
เอง และทั้งปลูกเปนสินคา เปนการบุกรุกปา ก็ทําใหปาคอยๆ หมด
ไป เปนสาเหตุสําคัญแบบเปนล่ําเปนสันที่ใหญมาก
นอกจากนั้นก็คือการตัดไม เนื่องจากมีการคาไมกันมากมาย
ทั้งไมถูกตองและไมเถื่อน และการเผาปา แมแตเพียงเพื่อลาสัตว
อีกอยางหนึ่งที่สําคัญก็คือ การพัฒนาบานเมือง การที่คนเรา
พัฒนาบานเมือง มีการตัดถนนหนทาง สรางเขื่อน เปนตน ก็เปน
เหตุหนึ่งของการทําลายปา
เวลาตัดถนนทีหนึ่ง ก็ตองทําลายปาไปสวนหนึ่ง แตไมใช
เฉพาะตัดถนนเทานั้น การทําลายปาเพื่อตัดถนนนั้นเปนเพียงสวน
หนึ่ง แตพอถนนเขาไปแลว คราวนี้ละก็กลายเปนวา ถนนนั้นนํามา
ซึ่งการทําลายปาอยางกวางขวางออกไป ถาตัดปาเฉพาะสวนที่ทํา
ถนนคงไมเทาไร แตถนนนั้นกลายมาเปนตนเหตุที่มีผลในการ
ทําลายปาเพิ่มขยายออกไปอีกหลายเทา
เมื่อมีการสรางเขื่อนพัฒนาบานเมืองทีหนึ่ง ก็เปนปญหา
ใหญมาก ดังที่มีการคัดคานกัน เวลาสรางเขื่อนทีหนึ่ง ปาก็ตองถูก
น้ําทวมไปมากมาย แลวบางทีก็มีปญหาอื่นติดตามมา เยอะแยะ
หมด จะใหไดประโยชนดานหนึ่ง ก็ไปเสียประโยชนอีกดานหนึ่ง
หรือหลายๆ ดาน อยางนอยก็ทําใหคนแตกแยกกันเปน ๒ ฝาย
ฝายหนึ่งก็จะสรางเขื่อน อีกฝายหนึ่งก็คัดคาน โดยที่ทั้งหมดนี้เปน
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เรื่องเปนปญหาของมนุษยทั้งสิ้น
ตลอดจนวิธีการเกษตรสมัยใหม ที่พูดไปแลวเมื่อกี้ คือการใช
สารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช ซึ่งเปนเหตุใหสัตวปา เชนนก ตาย
ไป เปนเรื่องของการทําลายสัตวปา ทั้งทางตรงและทางออม

ถาสัตวเมืองไมพัฒนาจิตใจ
ใครๆ ก็ชวยสัตวปาไมไหว
ถาจะแกปญหา เราจะทําอยางไร เราก็ตองแกตามเหตุ แต
จะทําอยางไร ในขอที่ ๑ ก็บอกแลววา เราลาสัตวเพื่อเปนอาหาร
คนไทยเราถือสืบกันมาวา สัตวปาเปนอาหาร
ตัวอยางหนึ่งก็เชน กระรอก เรามีคําพังเพยหนึ่งบอกวา “ไม
เห็นน้ําตัดกระบอก ไมเห็นกระรอกโกงหนาไม”
คําพังเพยนี้แสดงวา เราเคยเห็นกระรอกเปนอาหาร เปนของ
ปกติธรรมดา จนกระทั่งเกิดเปนคําพูดนี้ข้นึ มา เพราะฉะนั้น เราเขา
ไปในปา เราเห็นกระรอก เราก็จะเอามันกิน ก็คงติดนิสัยมาจนถึง
ทุกวันนี้ เห็นกระรอกแลวก็จะจับจะกิน อยางนอยก็จะยิงเลน
เดี๋ยวนี้ ความจําเปนที่จะเอากระรอกเปนอาหารไมมี แตเรา
อาจติดนิสัยเกาที่เคยลามันเปนอาหาร ก็จะตองแกลงมันละ มีไม
ก็ขวางมัน ถาเปนเด็กอาจมีหนังสติ๊ก ก็ยิงมัน อะไรทํานองนี้ ทั้งๆ
ที่วาก็ไมไดใชประโยชนอะไรมันแลว เพราะเหตุนี้กระรอกเห็นคน
จะตองหนีทันที
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ตรงขามกับในบางประเทศ อยางในอินเดีย เขาไมทําลาย
สัตวปาทั้งหลาย พวกกระรอกก็ตาม พวกนกทั้งหลายก็ตาม ก็อยู
กันดี เพราะฉะนั้น สัตวเหลานี้จะเชื่อง เวลาเราเดินไปใกล สัตว
เหลานี้ก็จะเดินเขามาหาอยางสนิทสนมกับคน ดูมันนารัก คนก็ไป
เลนกับมัน
ไมเฉพาะในประเทศอินเดีย เมืองฝรั่งก็เหมือนกัน อยางไป
ประเทศอเมริกา เราไปที่มีตนไม มีปา กระรอกจะลงมาจากตนไม
บางทีก็เขามาหาคน พอเขามาใกลคน มันก็มายืน ๒ ขา เอาขา
หลังตั้งยืนขึ้นมา แลวยกขาหนาขึ้น แลวก็ทําปากจุบจิ๊บๆ คนก็ชอบ
ไปเลี้ยงอาหารมัน ก็มีความสุขดีทั้งคนและกระรอก แตในเมืองไทย
นี้ไมอยางนั้น พอกระรอกเห็นคน ก็รีบหนีทันที
ยกเว น บางแห ง อย า งที่ ส ถานพํานั ก สงฆ ส ายใจธรรมนี้
กระรอกเชื่องพอสมควร บางตัวเชื่องมาก เมื่อมีคนเขาไป บางทีมัน
ก็เขามาเลนดวย
แตบางทีคนไปแกลงมัน พอกระรอกมาใหเลน คนไปแกลง
มัน มันก็เลยแกลงบาง เลนบาง บางทีมันกัดเอา เวลาคนมา มันลง
มาหาเหมือนกัน แตมันแกลงกัด เพราะฉะนั้นก็ไมคอยดีเหมือนกัน
เราต อ งระวั ง ว า สั ต ว พ วกนี้ เ ป น ประเภทเลี้ ย งลู ก ด ว ยนม จึ ง
อันตรายเหมือนกัน เพราะอาจเกิดมีโรคที่มีพษิ ราย เชน โรคกลัว
น้ํา ตองระวังไวบาง
รวมความวา ถามนุษยเปนมิตรกับมัน เราไมแกลง ไมรังแก
มันๆ ก็จะเปนมิตรกับคนเราดวย มันจะเชื่อง
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คนไทยเรานี้ ไมรูเปนอยางไร ติดนิสัยกันมา แมแตเด็ก ก็
จะชอบรังแกนกและสัตวเล็กๆ พอเห็นสัตว ก็ชอบวิ่งไลจะฆามัน
จะทํารายมัน เอาไมขวางมัน เอากอนดินขวางมัน เปนตน อันนี้
อาจติดมาจากคติเกาที่วาเมื่อกี้นี้วา ไมเห็นน้ําตัดกระบอก ไมเห็น
กระรอกโกงหนาไม คงจะใชกันมาเปนธรรมเนียม พอเห็นสัตวพวก
นี้ ก็จะตองทําอะไรมันสักอยาง
พู ด ถึ ง เรื่ อ งนี้ เ ลยขอเล า แทรกนิ ด หนึ่ ง หลายป ม าแลวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปที่วิทยาลัยแหงหนึ่ง เขามีปามาก มีตนไม
เยอะแยะไปหมด ตามตนไมก็มีพวกกระรอกมาก
คนที่นั้นเลาใหฟงวา กระรอกที่นั่นแตกอนก็อยูกันมาดีๆ แต
เวลานี้มีภัยแลว มีภัยอะไร ก็คือวา มีคนลาวอพยพมาอยูมาก พอ
มาอยูเยอะ ก็จับกระรอกกินเลย ตอนนี้กระรอกจึงไมคอยปลอดภัย
และกระรอกไมคอยเชื่องแลว อยางนี้ก็เกิดปญหา เคยกินกระรอก
ที่เมืองนี้ ก็ไปกินที่เมืองโนนอีก
อันนี้เปนขอสังเกตในเรื่องที่ถือสืบกันมานาน แลวเราจะแก
อยางไร เดี๋ยวนี้เราไมมีความจําเปนที่จะกินกระรอกหรือสัตวปา
เหลานี้ เราเจริญขึ้นมาแลว มีวิธีการหาอาหารอยางอื่นตางออกไป
แลว ฉะนั้น เราตองแกนิสัย แกความเชื่อถือหรือธรรมเนียมเหลานี้
ฝรั่งที่เคยชอบลาสัตว เขายังเลิกได ทําไมคนไทยจะเลิกนิสัย
จับสัตวปาเล็กๆ นอยๆ กินเลนไมได
ที่จริงปญหาเหลานี้มันพันกัน เหตุอยางหนึ่งก็คือ ความยาก
จนขาดแคลน แมเราจะบอกวาสัตวเหลานี้นาจะเลิกกินไดแลว แต
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ถาคนยังยากจน เขาไมมีอาหารอื่นกิน เขาก็ตองจับมันกิน เพราะ
ฉะนั้น เราจะตองแกปญหาที่ลึกลงไป คือความยากจนขาดแคลน
ไมมีกิน ที่ทําใหตองไปเอาสัตวปามากิน และเมื่อไมมีที่ทํากิน ก็ไป
บุกรุกปาทําลายที่อยูอาศัยของสัตวปา โดยทั้งสองวิธีนี้ก็คือการที่
ความยากจนเปนเหตุใหสัตวปาหมดไป
ไมเฉพาะคนยากจนที่มีความจําเปนในการเลี้ยงชีวิตเทานั้น
ในทางตรงกันขาม แมแตคนที่ร่ํารวยแลว แตโลภมากๆ ก็เปนเหตุ
หนึ่งดวย คือ เพราะเห็นแกผลประโยชน ก็เอาสัตวปาไปหาผล
ประโยชนดวยการคาออกไปตางประเทศ ลักลอบขายหาเงินมา
เพื่อความร่ํารวยของตนเอง หรือตัดไมทําลายปาเพื่อผลประโยชน
ของตนเองทั้งๆ ที่รวยอยูแลว
เพราะฉะนั้น ไมใชเฉพาะคนจนเทานั้น คนรวยก็รายมาก จึง
ยังมีทั้ง ๒ ฝาย ทั้งคนจนและคนรวย ชวยกันทําลายปา
อีกอยางหนึ่งก็คือ ความรูเทาไมถึงการณ คือความไมรูวาการ
ทําลายปามีโทษอยางไร และไมรูวาการที่ธรรมชาติแวดลอมเสีย
หายแลว ภัยจะมาถึงมนุษยอยางไร ถาเขาตระหนักเห็นภัย ก็อาจ
จะไดระมัดระวังบาง
ความไมรู หรือขาดการศึกษา จึงเปนปญหาสําคัญอีกอยาง
หนึ่ง ทางแกก็คือใหการศึกษาแกคน เวลานี้เราก็ใหการศึกษากัน
มากขึ้น แตจะตรงจุดหรือไม ก็ยังจะตองพิจารณากันตอไปอีก
อีกอยางหนึ่งก็คือ ความมักงาย นิสัยเสียคือ เอาแตงาย เอา
แตสะดวก พอเห็นสัตวที่พอจะเอาได หรือเห็นไมที่พอจะฟนจะโคน
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ได จะเอามาทําประโยชนที่ตนตองการ ก็ไมคํานึงวา ทําไปแลวจะ
เกิดผลเสียอยางไร ขาดความรับผิดชอบ เอาแตตัว หรือเอาแตผล
ประโยชนเฉพาะหนา
อาตมาเคยไปปาทางภาคอีสาน อยางที่เขื่อนสิรินธร ที่นั้นก็
มีวัด พระที่วัดปานั้น ถาใชภาษาชาวบานก็วา ตองรบกับชาวบาน
คือ ตองคอยดูแล คอยบอก คอยไล คอยกัน เพราะวา ในปาที่วัด
ชวยดูแลรักษาไวจาํ นวนสัก ๒,๐๐๐ ไรนั้น ชาวบานมักเขามาหา
สัตวปาและพืชพรรณ ตลอดจนผลที่เกิดจากตนไม เชน รังผึ้ง
เปนตน
บางทีชาวบานตองการรังผึ้งรังเดียว ก็ตัดไมทั้งตน อยางนี้
เรียกวาความมักงาย เห็นแกประโยชนเพียงเล็กๆ นอยๆ แตทําลาย
สิ่งที่มีคามากไปทั้งหมด หรือที่ยกตัวอยางเมื่อกี้กเ็ ชนวา ตองการ
ยิงสัตวเล็กๆ สักตัวสองตัว ก็เผาปา ทั้งทําลายปาและสัตวอื่นก็
พลอยตายเพราะถูกไฟเผาไปอีกมากมาย เพื่อใหเขาไดสัตวแคตัว
๒ ตัวเทานั้น ไมก็หมดไป สัตวปาชนิดอื่นก็หมดไป
อันนี้เปนอันตรายที่รายแรง วัดปา เชน วัดเขื่อน ที่อุบลฯ
ตอนนี้ตองสรางกําแพงสิ้นเงินไปมากมาย เพือ่ กันชาวบานที่จะเขา
มาทําลายแบบนี้
เรื่องของการชอบแกลงสัตวที่วาเมื่อกี้ อาจจะเปนนิสัยที่ติด
มาจากการที่เคยเอาสัตวเหลานั้นกินเปนอาหาร แลวก็อาจเกิดจาก
คานิยมซึ่งไมยืนยันที่บอกเมื่อกี้
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นั่นก็คือวา สมัยกอนฝรั่งชอบลาสัตวเห็นเปนกีฬาสนุก แลว
ก็มาลาสัตวในเมืองไทย ผูใหญผูโตในเมืองเราก็เลนกีฬาลาสัตว
ดวย ตอมาชาวบานก็คงมีความนิยมชมชอบอยางเดียวกัน โดย
ตามฝรั่งเห็นเปนเรื่องโก แตเปนการทําลายสัตวปา เปนเรื่องของ
นิสัยใจคอที่สะสมกันมา จนกลายเปนวัฒนธรรมในทางเสื่อม
นอกจากนั้นก็คือ จิตใจที่ขาดเมตตากรุณา ขอนี้เปนพื้นฐานที่
สําคัญที่สุด ถามีเมตตากรุณาเพียงอยางเดียว ก็แกปญหาไดหมด
แตมันเปนเรื่องใหญมาก เราพูดได แตแกยาก แตก็ตองพูดไววา
เหตุอยางหนึ่งที่สําคัญก็คือ การที่คนเราขาดความเมตตากรุณา ไม
เห็นแกสุขทุกขของสัตว
เวลาเห็นมันทุกข เราไมมีความเห็นใจ เวลามันอยูดีๆ เราก็
ไมรักมัน ไมเห็นแกความสุขของมัน เรียกวาขาดเมตตากรุณา
อีกอยางหนึง่ ซึง่ สําคัญทีส่ ดุ เปนเรือ่ งของ ผลประโยชนขดั กัน
ระหวางสัตวบานกับสัตวปา หรือสัตวเมืองกับสัตวปา
ที่วาผลประโยชนขัดกัน ก็อยางที่วาเมื่อกี้ เชนเราจะพัฒนา
บานเมือง เราก็ตองทําเขื่อน ทําถนนหนทาง ผลประโยชนของเราก็
ขัดกับผลประโยชนของสัตวปา
เรื่ อ งนี้ เ ราจะแก ป ญ หาได อ ย า งไร ก็ เ ป น ข อ ที่ เ สนอเพื่ อ
พิจารณากัน เชนการหาที่อยูทดแทนใหแกสัตวปา และเดี๋ยวอาจ
ไดมาพูดกัน
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ถาพัฒนาคนใหดี เจาหนาที่พิทักษปาคือหูตาของชาวบาน
ถาคนไมพัฒนา เจาหนาที่พิทักษปาตองหันหนาสูชาวบาน
อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือ ความเสื่อมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การทําลายคติความเชื่อโบราณ สมัยกอน เรามีวิธีรักษาสัตวปา
พรอมทั้งปาดวยอีกอยางหนึ่ง คือการเชื่อผีสางเทวดา เทพารักษ
หรือรุกขเทวดา (เทวดาประจําตนไม) โดยเฉพาะตนไมใหญๆ จะ
เรียกวาตนไมเจาปา ซึ่งมีในภาษาบาลี
คิดวาคตินี้คนไทยเอามาจากภาษาบาลี คือไมใชเปนความ
เชื่อของพุทธศาสนาโดยตรง แตเปนความเชื่อที่มีมาในอินเดียแต
เดิม และทานนํามาเลาไว
ชาดกบางเรื่ อ งเล า ถึ ง คติ ค วามเชื่ อ ของคนโบราณก อ น
พุทธกาลวา มีตนไมใหญๆ เรียกวา วนัปปติ = วนบดี ไดแก ตนไม
เจาปา ซึ่งจะมีรุกขเทวดาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก สิงหรืออาศัยอยู คนไทย
เราก็เชื่อถือสืบมา ถาจะไปตัดตนไมใหญแมเพียงตนเดียว ก็ถือวา
เปนเรื่องใหญมาก คนจํานวนมากไมกลาตัด ถาจะตัด ก็ตองมีพิธี
บวงสรวงเปนการใหญ
อยางตอนที่ตัดถนนผานดงพญาเย็น ก็มีเรื่องเลากันสืบมา
วา คนไปทําลายไมเจาปาแลวเกิดอาเพศอาถรรพ มีอันเปนไป คน
โบราณเชื่อในเรื่องเทวดาผีสางตางๆ อยางนี้ จึงทําใหชาวบานกลัว
ไมกลาไปตัดไมทําลายปา เพราะกลัวรุกขเทวดาจะมาลงโทษ
ตอมาความเชื่อเกาๆ เหลานี้ไดถูกทําลาย คนรุนหลังๆ เลิก
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เชื่อถือ เพราะเห็นวาไมจริง ไมเปนวิทยาศาสตร ทีนี้เราก็จะหันมา
รักษาปากันดวยเหตุผลแบบคนที่มีการศึกษา ซึ่งถือวา ตนไมเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา และเปนสภาพแวดลอมที่สําคัญ ควรจะ
ชวยกันบํารุงรักษา ถาคนเราอยูในเหตุผล ตนไมก็อยูได แตมันไม
เปนอยางนั้น
ปรากฏวา ทั้งๆ ที่รูเหตุรูผลวา ถาทําลายตนไม หรือทําลาย
สัตวปาไป จะเกิดภัยอันตราย จะสูญเสียทรัพยากรของธรรมชาติ
ธรรมชาติแวดลอมจะเสื่อมโทรม แตทั้งๆ ที่รูอยางนี้ เราก็เห็นแกผล
ประโยชนมากกวา ความโลภชนะ
โลภะชนะปญญา โลภะชนะเหตุผล ก็เลยเอาปญญาไปรับ
ใชโลภะ เอาความรูที่มีอยูมารับใชความโลภ เลยมีความสามารถ
ในการทําลายปาและทําลายสัตวปาไดมากกวาชาวบาน กลาย
เปนวากอปญหาหนักขึ้น
ความเชื่อเกาที่ชวยรักษาปา ก็หมดไป เหตุผลใหมที่จะชวย
รักษาปา ก็ไมเปนผล
ที่วาวิธีรักษาปาแบบเกาหมดไป ก็คือความเชื่อและกลัวตอผี
สางเทวดาหมดไป แตสิ่งใหมคือเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร เรา
ก็ไมยอมปฏิบัติ เราก็เลยเสียทั้ง ๒ อยาง อันนี้ก็คือปญหาการ
พัฒนา
ในที่สุด ปญหามาอยูที่การพัฒนาคน ทั้งนั้น เราตองยอมรับวา
เราพัฒนาคนไมทัน ถาคนไมพัฒนาแลวก็กลายเปนวา ใหคนยังโง
เชื่องมงายอยางคนโบราณดีกวา คนโบราณที่เชื่อผีสางเทวดา กลัว
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รุกขเทวดาวา ถาไปตัดตนไม เทวดาจะมาหักคอ ยังชวยรักษาปา
ไวได แตคนสมัยปจจุบันนี้ จะอาศัยเหตุผลรักษาปา ก็ใชเหตุผลไป
ไมรอด ความโลภเกงกวาปญญา คนไมพัฒนา เอาปญญาชนะ
ความโลภไมได กลายเปนวาเอาปญญาไปเปนขาของความโลภ
ฉะนั้น จึงตองใหเลือกดู เมืองไทยของเรานี้ อาจเปนเพราะ
พัฒนาไมพอดี สิ่งเกาที่ควรจะรักษาเอาไว ก็ไปทําลายเสีย การ
พัฒนาคนในแบบใหมที่จะใหมีปญญารูจักใชเหตุผลมาบังคับควบ
คุมพฤติกรรมของคน ก็ทําไมได เลยกลายเปนเสียทั้ง ๒ ดาน
นี่จึงกลายเปนปญหาที่นาพิจารณา เชนวา ถาชาวบานยังมี
ความเชื่อในเรื่องนี้อยู เราควรจะสนับสนุนหรือไมแคไหน แตเวลานี้
คงจะแกปญหานี้ไดยากแลว เพราะความเชื่อเรื่องรุกขเทวดาแทบ
จะไมเหลือ ชาวบานเองก็ชวยและรวมมือทําลายปาดวย
ตอนนี้ การรักษาปาและสัตวปา ก็เลยมาเนนกันมากในแง
ของการควบคุม เชน ควบคุมการลาสัตว ควบคุมการลักลอบลา
สัตวปา วิธีการควบคุมนี้เปนวิธีการที่คอนไปทางบังคับ การที่จะได
ผลจริงนั้น มันอยูที่จิตใจเอาดวย
วิธีการแบบบังคับควบคุม ก็เหมือนกับตองมีการตอสูกัน
ตลอดเวลา ฝายหนึ่งควบคุมคอยรักษา อีกฝายหนึ่งก็จองทําลาย
ถาใชวิธีสูกันแบบนี้ เห็นจะสําเร็จยาก เพราะฝายที่จองจะทําลาย
มีมากกวา คงจะชนะ ฝายรักษาคงจะแพ
เพราะฉะนั้น จึงไมควรจะเนนกันแตในดานควบคุมวาจะ
ควบคุมไดอยางไร การควบคุมนี้แกปญหาไมสําเร็จ ตองแกที่
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๑๕๕

สาเหตุอยางที่วาเมื่อกี้ เริ่มตนตั้งแตปญหาใหญ คือความยากจน
แรนแคนขาดแคลน
คนที่ยากจนขาดแคลนนั้นก็คือ คนที่สูคนดวยกันไมได คนที่
เปนสัตวเมืองดวยกันนี่แหละ ยังมีการแกงแยงกัน มีการแบงแยก
กันเปนคนเมืองกับคนปา คนเจริญกับคนลาหลัง คนเจริญแลวก็
เอาเปรียบคนที่ลาหลัง คนเมืองก็เอาเปรียบคนบานนอก
เมื่อคนปาหรือคนบานนอกขาดแคลน ไมมีทางสู เขาสูคน
ดวยกันไมได ก็ไปรังแกสัตว และรังแกปา หมายความวา สัตว
เมืองที่สูสัตวเมืองดวยกันไมได ก็ไปรังแกสัตวปา
เมื่อความยากจนขาดแคลนเปนเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําให
คนตองไปรุกรานทําลายปา รังแกสัตวปา เราก็ตองหาทางใหเขามี
ทางทํากินอยางอื่น หรือมิฉะนั้นก็ใหเขาชวยรักษาปา ดวยวิธีแก
อยางหนึ่ง คือ เมื่อเขาจะอยูกับปา ก็คือเขาจะตองพึ่งพาอาศัยปา
เราก็ถือวาเขาจะชวยรักษาปา และใหเขาไดรับผลประโยชนจาก
ปาเปนการตอบแทนดวย
วิธีนี้จะเปนการสอดคลองกับเหตุผลตามธรรมชาติที่วา แต
กอนนี้ คนอยูกับปา ชีวิตก็ขึ้นกับปา เขาจะอยูดีมีความสุข จะมี
ความอุดมสมบูรณหรือไม ก็ตองอาศัยปา เมื่อเขาอาศัยปา ก็ตอง
รักษาปาดวย
อยางไรก็ตาม ก็ตองไมลืมวา ถาคนโงเขลา ไมพัฒนา บางที
เขาก็ทําลายประโยชนหรือที่พึ่งอาศัยของเขาเสียเอง เพราะฉะนั้น
ไมวาจะอยางไร ก็ตองพัฒนาคนไปดวย

๑๕๕

๑๕๖
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เวลานี้ เราจะรักษาปา แตเรามองคนเหมือนวาเปนศัตรูกับ
ปา เราก็เลยกันคนไมใหเขาไปใชปา ทีนี้ เมื่อคนเขาอาศัยปา เขา
ไมไดประโยชนจากปา เขาก็ไมเห็นเหตุผลที่จะรักษาปา และเมื่อ
เขายากจน ไมมีทางหากินอยางอื่น เขาก็จะตองหาทางเขาไปลัก
ลอบเอาของในปามากินมาบริโภค
เมื่อเปนอยางนี้ ก็เกิดการทําลายปาทั้ง ๒ ประการ คือ ทั้งไม
รวมมือรักษา และหาทางลักลอบทําลาย
ฉะนั้ น ในเรื่ อ งป ญ หาความยากจนข น แค น นี้ จะต อ ง
พยายามใหมากวา จะแกไขกันอยางไร ไมใหคนจํานวนหนึง่ ทีส่ คู น
ดวยกันไมได ตองไปทําลายสัตวปา แลวก็ทําลายปาใหหมดไป
อีกดานหนึ่ง พอเราอนุรักษปา เพื่อประโยชนของสัตวปา ให
สัตวปาอยูได แตการอนุรักษนั้นไปขัดกับการพัฒนาของสัตวเมือง
ไปทําลายผลประโยชนของสัตวเมืองเขา เมื่อผลประโยชนถูกขัด
ขวาง คนก็ตองหาทางหลบเลี่ยงหรือลักลอบทํา กลายเปนวิธีการ
แบบตอสู ซึ่งยากจะประสบความสําเร็จ
รวมความวา ปญหาที่คางอยูจนกระทั่งเวลานี้ก็คือ การที่จะ
ตองคิดกันใหชัดในเรื่องของการพัฒนาประเทศ อยางที่เรียกกันวา
การพัฒนาแบบยั่งยืน ทําอยางไรจะใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
ถาพัฒนาแบบแกงแยงผลประโยชนกัน หรือทําใหผลประโยชน
ขัดกันแบบนี้ คงไปไมรอด
การพัฒนาแบบยั่งยืนนั้น คือการพัฒนาที่มีผลประโยชน
รวมกัน ซึ่งจะตองทําใหไดทั้ง ๒ ฝาย คือ ตองประสานผล

๑๕๖
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๑๕๗

ประโยชน และตองประสานความรวมมือ แลวก็อยูดวยกันไป
อยางมีความสุขรวมกัน ถาฝายหนึ่งได ฝายหนึ่งเสีย อยางที่เปน
อยูเวลานี้ มันก็ตองชิงไหวชิงพริบกันตลอดไป การแกไขปญหาก็
จะไมสําเร็จแน การพัฒนาก็ไมยั่งยืน
เราได พ ยายามที่ จ ะให มี ก ารพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น เรี ย กว า
sustainable development แตเวลานี้ศัพทนี้ชกั จะดอยความนิยม
ลงไป ตางกับเมื่อสัก ๒ ปกอน ศัพทนี้ขึ้นมาก ไปไหนก็ไดยิน แต
เดี๋ยวนี้ไมคอยไดยิน กลับมีศัพทอื่นขึ้นมาแทน เชน ศัพทวา โลกาภิวัตน และรีเอ็นจิเนียริ่ง
ทั้งๆ ที่การพัฒนาแบบยั่งยืนนั้น ก็ยังไมสําเร็จ แตตอนนี้คน
แทบไมเอาใจใสแลว ความเปนไปอยางนี้แสดงวา คนไทยเราตื่น
เตนและเอาใจใสเรือ่ งอะไรตางๆ เพียงชัว่ ครู วูบมาวาบไปเทานัน้ เอง
เรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้ ตองคิดกันใหชัด ดังในกรณีที่
การพัฒนาเพื่อประโยชนแกมนุษยไปขัดกับผลประโยชนของสัตว
ปา เปนตน เราทําอยางไรจะประสานประโยชนใหกลมกลืนกันได
แลวทีนี้เรื่องนี้ก็จะโยงตอไปอีก ยังมีปญหาการรักษาปาที่เรา
ตองตรากฎหมาย ตั้งเจาหนาที่และหนวยงานตางๆ ขึ้นมาทํางาน
เชน มีเจาหนาที่พิทักษปา แตถามองดูสภาพการณแลว มันมี
ลักษณะของการที่เจาหนาที่พิทักษปา ตองสูกับประชาชน หรือสู
กับชาวบาน
ขณะนี้ เ จ า หน า ที่ พิทัก ษปา ๑ คน รับผิดชอบเนื้อ ที่ปา
ประมาณ ๕๘ ตารางกิโลเมตร ทางบานเมืองจึงมองวาเนื้อที่มาก
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เกินไป เจาหนาที่รักษาไมไหว จะตองมีเจาหนาที่เพิ่มขึ้น แตจะให
เฉลี่ยเทาไรดี เวลานี้ ๑ คนตอพื้นที่ ๕๘ ตารางกิโลเมตร เราใชวิธี
เพิ่มเจาหนาที่จะสําเร็จผลหรือเปลา
หัวใจของการแกปญหาอยูที่ไหน คิดวาเพิ่มเจาหนาที่เทาไร
ก็คงไมพอ ถาคนของเรายังเปนอยางนี้ หรือยังมีสภาพอยางนี้ คือ
ยังมีนิสัยจิตใจตลอดจนลักษณะการหาผลประโยชนอยางที่วามา
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจที่วายากจนขนแคน ถาเปนอยางนี้ ความ
สัมพันธก็จะออกมาในรูปที่วา เจาหนาที่พิทักษปาสูกับชาวบาน
ถาจะใหเจาหนาที่พิทักษปาสูกับชาวบาน จะไปสูอยางไรไหว
แทจริงนั้น ความสําเร็จอยูที่ตองใหเกิดเปนสภาพอยางใหม
วา ชาวบานตองการรักษาปา แลวเจาหนาที่พิทักษปามาเปนตัว
แทนชาวบานในการดูแลปา ถาอยางนี้จึงจะสําเร็จ
ฉะนั้น ที่แทแลว ตองทําใหการรักษาปา เปนหัวจิตหัวใจของ
ชาวบาน หรือของประชาชน แตเพราะยังมีคนสวนนอยที่ทําลายปา
เราก็เลยตองมีเจาหนาที่ไวดูแลบาง นอกจากนั้น เหตุอาจมาจาก
เรื่องอื่นมากกวาคน จึงทําใหเราตองมีเจาหนาที่พิทักษปา เชน ไฟ
ปาอาจไหม เจาหนาที่พิทักษปาจะทําหนาที่พวกนี้ เทากับวา เจา
หนาที่พิทักษปา เปนผูดูแลปาแทนหูแทนตาประชาชน โดยที่วา
ฐานอยูที่ประชาชนชาวบานมีความรักปา
แตเวลานี้ไมใชอยางนั้น เรื่องกลายเปนวา เจาหนาที่พิทักษ
ปานี้มาสูกับประชาชน แลวจะไปรอดไดอยางไร ฉะนั้น อันนี้ตอง
แกใหม และเปนหัวใจอยางหนึ่งของการที่จะแกปญหาได
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๑๕๙

เปนอันวา จะตองแกปญหากันเริ่มตั้งแตความเขาใจเกี่ยว
กับหนาที่ของเจาหนาที่พิทักษปาใหถูกตอง ใหเปนวา เจาหนาที่
พิทักษปา คือ ผูดูแลรักษาปาแทนหูแทนตาประชาชน ไมใชเปนเจา
หนาที่ที่มาสูกับประชาชน หรือสูกับชาวบาน เวลานี้ เจาหนาที่อยู
ในลักษณะที่สูกับชาวบาน อันนี้เปนเรื่องสําคัญมากที่จะแกปญหา
ไปๆ มาๆ การที่จะรักษาทั้งปา และสัตวปาไวใหไดนั้น
ประมวลปญหาแลวอยูที่ไหน ก็อยูที่ตัวคนนั่นเอง คืออยูที่กิเลสของ
คน เชน ความโลภ และการขาดเมตตากรุณา เมื่อกี้จึงบอกวาในที่
สุดปญหาอยูที่การพัฒนาคน วาทําอยางไรเราจะพัฒนาคนได
สําเร็จ
เปนอันวา ตอนนี้ก็พูดวนไปเวียนมาในเรื่องการแกปญหา
การทําลายปาและสัตวปา โดยเนนสิ่งที่จะตองทํา ๒ อยาง คือ
๑. การพยายามประสานประโยชนของทุกฝาย รวมทั้งการ
แกปญหาความยากจนดวยวิธีประสานผลประโยชนนี้
และการสร า งระบบพึ่ ง พาอาศั ย กั น ระหวางความอยู
รอดของคน กับความอยูรอดของปาและสัตวปา ใหเดน
ชัดขึ้นมา
๒. การพัฒนาคน ใหลดความโลภความเห็นแกตัว และ
ความโหดเหี้ยม โดยปลูกฝงเมตตากรุณากันแตเด็กๆ
รวมทั้งใหมีปญญามองเห็นคุณคาของปา และรักปา
ดวยใจที่มีปญญาหนุนนํา
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เมื่อคนฝกตนใหมีเมตตา
สัตวปาก็ปลอดภัย ใจคนก็เปนสุข
ถาเราพัฒนาคนไมสําเร็จ แมวาคนนั้นจะเปนสัตวเมืองก็จริง
ตัวอยูในเมืองแตหัวใจเปนสัตวปา และจะเปนสัตวปาที่รายกวา
สัตวปาชนิดไหนๆ ทั้งหมด
ดังจะเห็นไดงายๆวา กวางไมหมดปาเพราะเสือกัด แตกวาง
อาจจะหมดปาเพราะคนลา
คนนี่แหละที่ไดทําใหทั้งสัตวปาและตนไมสูญพันธุไปแลว
มากมาย สัตวปาฆากันไดก็ทีละตัว และโดยมากก็เพราะจะตอง
กินอาหาร แตคนอาจฆาสัตวปาไดทีละมากมาย ทั้งฆากิน ฆาเอา
ไปขายหาผลประโยชน และแมแตฆาเลนสนุกมือ หรือฆาอวดกัน
สัตวปาอยางอื่นทําลายโลกไมได แตมนุษย ที่เปนสัตวปาก็
ได สัตวเมืองก็ไดนี้ อาจจะทําโลกใหพินาศได
ธรรมชาติของมนุษยเปนอยางไร ความประเสริฐของมนุษย
อยูที่ไหน ทางพุทธศาสนาบอกวา ความประเสริฐของมนุษยอยูที่
เปนสัตวที่ฝกได
สัตวทั้งหลายอื่นนั้นสูมนุษยไมได เพราะฝกไมได โดยเฉพาะ
มันฝกตัวเองไมได มันเกิดมาอยางไร มีสัญชาตญาณอยางไร มันก็
อยูไปตามสัญชาตญาณนั้น จนตายก็อยูอยางนั้น แตมนุษยนี้ไม
อยางนั้น มนุษยพัฒนาได ฝกได ความประเสริฐของมนุษยอยูที่
การฝก จนกระทั่งคนไทยเราเรียกมนุษยวาเปนสัตวประเสริฐ
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๑๖๑

เราพูดถูกหลัก แตขาดเงื่อนไขไป ตองพูดใหเต็ม ทานใหหลัก
วา มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลว ไมประเสริฐ
ตัดเหลือแคมนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐ อยูเฉยๆ จะไปประเสริฐได
อยางไร
ที่ จ ริ ง นั้ น มนุ ษ ย แ ย เ ต็ ม ที มนุ ษ ย ที่ ร า ยกว า สั ต ว อื่ น ก็ มี
เยอะแยะ ฉะนั้นเราจะตองมาทบทวนและตรวจสอบกันใหม เวลา
นี้คติความเชื่อตางๆ มันกรอนไป คําที่วามนุษยเปนสัตวประเสริฐ
นั้น เปนคําพูดที่ไมเต็ม ไมสมบูรณ มันตกไป พรองไป ตองพูดวา
มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก
อันนี้แหละที่สําคัญ คือคําวา “ดวยการฝก” คํานี้แหละจะทํา
ใหเราเห็นความประเสริฐของมนุษย เพราะวามนุษยนั้น เมื่อฝกขึ้น
มาจึงมีความรู มีความดีงาม มีสติปญญา มีความสามารถ ทํา
อะไรไดอยางที่ไมมีสัตวอื่นชนิดไหนทําไดเลย
ตอนแรก เมื่ออยูดวยสัญชาตญาณ มนุษยสูสัตวชนิดอื่นไม
ไดเลย มนุษยนั้น โดยสัญชาตญาณ เปนสัตวที่ออนแอที่สุด สูสัตว
อะไรไมไดสักอยาง จะอยูดวยสัญชาตญาณ ก็อยูไมรอด ตองมี
การเรียนรู ตองมีพอแมหรือมีผใู หญถายทอดใหความรู ฝกหัด อบ
รม มีการสืบตอทางวัฒนธรรม
มนุษยมีการศึกษาเลาเรียนถายทอดวิชา เราฝกฝนตนเอง
ใหมีสติปญญาสามารถ จนกระทั่งไมมีสัตวชนิดใดสูได ทั้งในแง
ของความดีงาม ความสามารถ สติปญญา และความรู ทานสอน
วา มนุษยนี้ ฝกใหดีจนกระทั่งเปนพุทธะก็ได นี่แหละ ที่เรานับถือ
พระพุทธเจาก็เพราะวา เปนสัญลักษณการฝกตนของมนุษย
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เปนอันวา มนุษยนี้พัฒนาไดจนกระทั่งสุดยอดเปนพุทธะ เรา
จึงถือวา การฝกมนุษยนี้เปนหนาที่สําคัญ เปนกิจการใหญ เปน
วัฒนธรรม เปนอารยธรรม การที่มนุษยจะมีวัฒนธรรม และอารย
ธรรม ก็อยูที่การฝกฝนหรือการศึกษานี้ ฉะนั้น มนุษยจึงตองฝกฝน
ทีนี้ ถาไมฝก มนุษยจะเปนอยางไร ถาไมฝก มนุษยก็เปน
สัตวที่เลวรายที่สุด และความเลวรายของมนุษย ก็จะทําใหสัตว
เมืองนี้รายกวาสัตวปา จนกระทั่งอาจจะทําใหสัตวปาหมดไป และ
สัตวเมืองเองก็จะหมดไปดวย แตมนุษยนี้เปนสัตวที่ฝกตนเองได
อีกอยางหนึ่งที่ควรจะแทรกเขามา คือวา เมื่อมนุษยฝกตัว
เองไดดีแลว นอกจากฝกตัวเองแลว มนุษยยังไปฝกใหสัตวอื่นได
ดวย อยางชางนี้ มันฝกตัวเองไมเปน แตคนฝกมัน เอามาลากซุงก็
ได เลนละครสัตวก็ได ลิงก็ฝกตัวเองไมเปน คนตองเอามันมาฝก
ใหเลนละครลิงก็ได เอามาขึ้นตนมะพราวก็ได
สั ต ว ห ลายชนิ ด พอฝ ก ได บ า ง แต ต อ งอาศั ย มนุ ษ ย ฝ ก ให
มนุษยเปนผูฝกตัวเองได จึงเปนสัตวประเภทเดียวที่วาประเสริฐ
ทีนี้ สัตวปาทั้งหลายนั้นมันรายก็จริง แตมันก็ฆากันไดทีละ
ตัวๆ เทานั้น และฆาแลวก็แลวกันไป
แตคนนี้ฆากันทีละมากๆ บางทีคนเดียว ฆาคนไดเปนแสน
เปนลาน ถาลูกระเบิดมาตกตูมเดียวเทานั้น เชน ระเบิดไฮโดรเจน
หรือนิวเคลียรบอมบ ระเบิดขึ้นมา ก็อาจทําลายโลกได
ยิ่งกวานั้น ยังมีการขูอาฆาตกันอีก ฆากันครั้งนี้ไมพอ ยังฆา
กันไปจนถึงขั้นลูกหลาน อยางเผานี้กับเผาโนน หรืออยางบางชาติ
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บางสังคม อาฆาตกันมา ฆากันไมรูจักเลิก เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู ซึ่งเปน
สภาพที่ไมมีในหมูสัตวทั้งหลายอื่น สัตวทั้งหลายอื่นเหลานั้นไมมี
การขูอาฆาตจองเวรกันขนาดนี้
จากที่พูดมานี้ เปนที่นาสงสัยวา มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐ
หรือไมประเสริฐกันแน ขอใหพิจารณาใหดี ความประเสริฐของ
มนุษยอยูที่ไหน พระพุทธศาสนาไดย้ําเตือนวา มนุษยเปนสัตวที่
ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลว อาจจะเลวทรามมาก แตถาฝก
แลว จะประเสริฐสูงสุด
ในการอยูรวมกันเปนสังคมนั้น ก็ ฝกคน โดยเริ่มใหมีศีล
โดยเฉพาะศีล ๕ ในศีล ๕ นั้น ขอแรกคืออะไร คือการเวนจาก
ปาณาติบาต คือเวนจากการฆากันทํารายรางกายชีวิตกัน ในทาง
พระพุทธศาสนา ทานยอมรับความจริงวา คนเราจะใหเวนทีเดียว
หมดไมได ทําไดแคนี้ก็ดีแลว
ในศีลขอ ๑ นั้น เวนฆามนุษยกอน พอเวนฆามนุษยไดแลว
ตอไปก็เวนฆาสัตวที่มีคุณความดี สัตวอะไรที่มีคุณความดีเปน
ประโยชนตอมนุษย เราก็อยาไปฆามัน
ทานสอนวา การฆาสัตวที่มีคุณมาก มีประโยชนมาก เปน
บาปมาก ถาฆาสัตวที่มีโทษมาก มีคุณประโยชนนอย ก็บาปนอย
อยางนี้เปนตน
เพราะฉะนั้น ชาวพุทธมีหลักในการปฏิบัติตอสัตวทั้งหลาย
อยางชางนี้ เรามีความใกลชิดกับมัน ไดอาศัยมันทําประโยชนมา
มาก เราก็ไมควรไปรังแกมัน หรืออยางกระรอก เวลานี้เราไมจําเปน
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ตองเอาเปนอาหารแลว เราก็ควรแสดงเมตตากรุณาไดเต็มที่ และ
มันก็จะเปนเครื่องประดับในธรรมชาติที่สวยงามดวย
นี้ก็เปนเรื่องของการปฏิบัติ อยางนอยในขั้นตน คือ ถือศีล ๕
ขอที่หนึ่งวา เราจะไมรังแกสัตว เราไมไปทํารายมัน ไดแคศีล ๕
ขอที่ ๑ นี้ ก็ชวยรักษาสัตวปาไดมากมาย
แตนอกจากศีล ๕ แลว เรายังตองพัฒนาคนตอไปอีก การ
พัฒนาคนในทางพุทธศาสนาในแงที่เกี่ยวกับสัตวปานี้มีหลายขั้น
เริ่มดวยการมีความรูสึกที่ดีงามตอสัตวและปา ความรูสึกที่ดีงาม
สวนหนึ่งก็คือ การมองธรรมชาติในดานดีงาม และงดงาม
ในพระพุทธศาสนามีวรรณคดีตางๆ ที่ใหคนมองธรรมชาติ
แวดลอม ในแงความสวยงาม
อยางในมหาเวสสันดรชาดก เชน กัณฑจุลพน และมหาพน
ซึ่งแตกอนนี้ เอามาเทศนมหาชาติกันทุกป พอเทศนมหาชาติ ก็มี
การพรรณนาความงามของปา และสัตวที่อยูในปา ในดานรูปบาง
เสียงบาง ทําใหเกิดความซาบซึ้งใจในความงามของธรรมชาติ ทํา
ใหเรารักสัตวและมีความสุข
เวลาเราเห็นธรรมชาติแวดลอมสวยงาม เราก็มีความสุข เรา
ไดความสุขจากธรรมชาติแวดลอม รวมทั้งจากสัตว เชน นกที่มีสี
สันสวยงามตางๆ สงเสียงรองแปลกๆ กันไป ในปาในเขา เมื่อเห็น
นกบิน ไดยินเสียงนกรอง เราก็มีความสุข พอเรามีความสุข เราก็
รักมัน ทําใหเราชวยกันรักษาปาและสัตวปาไวได
วรรณคดีพุทธศาสนา เชนเรื่อง มหาชาติเวสสันดรชาดก ได
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ปลูกฝงจิตใจ ใหคนไทยมีความรักในปาดงพงไพรและสัตวปา
นอยใหญ แตเวลานี้ เรื่องของวรรณคดีเหลานี้กําลังเลือนลางจาง
ไป เราจะทําอะไรทดแทนขึ้นมาไดในเรื่องความรูสึกตอสัตวปาใน
แงของความเมตตากรุณา การชื่นชมความงาม ความรักสัตว การ
อยูอยางเปนมิตร คิดที่จะชวยเหลือ อยางนอยไมรังแกกัน
คนไทยเรามีวรรณคดีในพุทธศาสนาเกี่ยวกับเมตตากรุณา
ตอสัตวนี้มากมาย อยางชาดกเรื่องหนึ่งในทศชาติ (มหาชาติก็อยู
ในทศชาตินั้นเอง แตมหาชาติ หมายถึงเฉพาะเวสสันดรชาดก) ใน
ชุดทศชาติ คือ ๑๐ ชาตินั้น มีชาดกหนึ่งที่เปนเรื่องแสดงถึงความมี
เมตตากรุณาตอสัตวปาโดยตรง คือ ชาดกเรื่องอะไร
ขอถามเปนความรูรอบตัว ใครทายไดบาง ชาดกนั้นคือ
สุวรรณสามชาดก โยมเกาๆ หลายทานคงเคยไดยิน
สุ ว รรณสามชาดก เป น เรื่ อ งที่ แ สดงเมตตาบารมี พระ
โพธิสัตวเกิดอยูในปา และอยูกับสัตวปาอยางเปนมิตร ไปไหนก็ไป
ดวยกัน สัตวปา เชนกวาง เห็นสุวรรณสามแลว ไมมีความหวาด
กลัวเลย มีแตเขามาหา มาแวดลอม
เวลาสุวรรณสามไปเอาน้ํา ก็มีพวกกวางมาเดินไปดวย เอา
หมอน้ําวางบนหลังกวาง แลวก็พากันไปที่สระน้ํา ตักน้ํามาแลว
กวางก็ชวยแบกหมอน้ํามาที่อาศรม อะไรอยางนี้ นี้เปนชีวิตที่อยู
อยางเปนกันเอง ชวยเหลือกัน เปนมิตร มีความสุขดวยน้ําใจไมตรี
ความมีเมตตากรุณาอยางนี้ ปลูกฝงได เด็กของเรา เกิดมา
แลว ก็ควรอยูกับสัตวอยางเปนมิตรกัน เชนกระรอก ถาเราดีกับ
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มัน ก็มีความสุขดวยกันทั้งสองฝาย ตอไปเราก็ไมอยากรังแกมัน
เราจะรักมันเหมือนกับเพื่อน นี้ก็เปนคติอยางหนึ่งในวิถีชีวิตของเรา
ในแงการปลูกฝงเมตตากรุณา แตเวลานี้เรากําลังขาดไป
การศึกษาตองมาชวยเอาชาดกพวกนี้กลับคืนเขาสูวิถีชีวิต
ของคนไทย หรือเอาเขามาชวยการศึกษาของเรา เปนการชวยกัน
สรางสรรค

สัตวเมืองอยูรวมโลกกับสัตวปา
ควรศึกษาคติธรรม และมีน้ําใจไมตรี
นอกจากนั้น ชาดกเปนเรื่องเกี่ยวกับสัตวเปนสวนมาก ชาดก
มีตั้ง ๕๕๐ เรื่อง นับถวนๆ จริงๆ แลวมี ๕๔๗ เรื่อง ชาดกทั้งหมด นี้
มีสัตวเปนพระเอกเสียเกินครึ่ง สัตวเปนพระเอก เพราะฉะนั้นสัตว
ตองมีความดี
เรื่องในชาดกเลาถึงความดีของสัตวตางๆ พอเด็กไดคุนเคย
กับการทําความดีของสัตว ก็รักสัตว ชื่นชมตอสัตว ไดทั้งคติในการ
ทําความดี และความรูสึกที่ดีงามตอสัตวไปดวยพรอมๆ กัน
แตเวลานี้เหมือนวาเราไมไดสนับสนุน ทําอยางไรเราจะให
เด็กคุนกับเรื่องของสัตวเหลานี้
ในชาดกหลายเรื่อง มีสัตวเปนวีรชน ที่จริงตองเปนวีรสัตว
ซึ่งจํานวนมากมายเปนพระโพธิสัตว ในหลายเรื่อง พระโพธิสัตว
เกิดเปนกวาง พระโพธิสตั วเกิดเปนราชสีห พระโพธิสัตวเกิดเปนลิง
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หรือวานร สัตวตางๆ ที่เปนตัวสําคัญๆ มีความเสียสละ มีคุณธรรม
ความดี เปนตัวอยาง ซึ่งถาเด็กไดอานไดฟง ก็จะทําใหเด็กมีความรู
สึกที่ดีงาม
จะขอเลาชาดกเรื่องหนึ่ง ที่วาฝรั่งนิยมการลาสัตวนั้น ไมใช
เฉพาะฝรั่ง ทางตะวันออกก็นิยม มีมาแตโบราณแลว ในอินเดียก็
นิยมลาสัตว สมัยกอนพุทธกาลก็มีคนที่มีอํานาจ อยูทามกลางแวด
ลอมของบริวารและทรัพยสมบัติ ชอบออกปาลาสัตวเปนเรื่องสนุก
กันเปนประจํา โดยเฉพาะพระราชาก็ชอบลาสัตว
อยางในชาดกที่กําลังพูดถึงนี้วา พระราชาองคหนึ่งชอบลา
กวาง ลาเสือคงจะยากกวา ลากวางงายดี ไดแลวก็ทําอาหารอรอย
ไปเลย พอถึงวันหยุดก็ทรงสําราญพระราชหฤทัย เสด็จออกไปลา
กวางเปนประจํา ทําใหกวางทั้งหลายที่อยูในปานั้นมีความเดือด
รอนมาก
ตอมากวางฝูงนั้นก็เลยมาทําความตกลงกันวา ตอไปนี้เรา
มาจัดเวรกัน พอถึงวาระเปนลําดับของกวางตัวไหน ก็เสนอกวาง
ตัวนั้นไปใหพระราชา จะไดไมตองใหพระองคลําบาก ไมตองเหน็ด
เหนื่อย แลวกวางเองก็จะไดอยูกันเปนสุขดวย เพราะวา เมื่อพระ
ราชาเสด็จออกลานั้น กวางทั้งหลายอยูไมเปนสุขเลย ตองวิ่งหนี
หวาดเสียวสะดุงตกอกตกใจและบาดเจ็บกันอยูเรื่อย เมื่อจัดเวร
แลว กวางทั้งหลายก็ไมตองตื่นตกใจวิ่งหนีกันจาละหวั่น พอจะอยู
กันเปนสุขได ใหทยอยลําบากทีละตัวเดียวๆ
ตกลงกวางก็จัดเวรกัน สงเขาโรงครัวของพระราชาประจําวัน
พระราชาก็เสวยเนื้อกวางนั้น

๑๖๗

๑๖๘

คนรักษปา ปารักษคน

ธรรมดาสัตวทั้งหลายมีจาฝูงเปนหัวหนา ปรากฏวากวางใน
ปานั้นมี ๒ หัวหนา เปน ๒ ฝูงใหญ ฝายหนึ่งเปนฝายผูราย ฝาย
หนึ่งเปนฝายพระเอก
วันหนึ่งลําดับเวรมาถึงกวางแมลูกออนตัวหนึ่ง จะตองเสนอ
ตัวไปใหพระราชาลา แลวก็ไปเปนอาหารในโรงครัวของพระองค
ทีนี้ฝายเนื้อโพธิสัตวซึ่งเปนหัวหนาฝูงหนึ่ง ก็เสียสละตัวเอง
ไปเสนอตัวแทน ขอใหเอาตัวเองไปฆากอน เพื่อจะไดเวนชีวิตของ
แมกวางไว เพราะวาแมกวางนั้นยังลูกออน จะไดมีเวลาเลี้ยงลูกให
โตกอน
นี้แสดงถึงคุณธรรมของกวาง ซึ่งเปนคติแกมนุษยดวย ถือ
เปนตัวอยางในการเสียสละ กวางตัวนี้มีชื่อวา นิโครธะ แปลวา ตน
ไทร หมายความวา กวางตัวนี้ชื่อไทร
เมื่อกวางตัวนี้สละตัวเองเขาลําดับ ก็เลยไดไปเจอกับพระ
ราชา แลวก็มีบทสนทนากัน สนทนากันไปสนทนากันมา เลยกลาย
เปนวา กวางตัวนี้สั่งสอนธรรมแกพระราชา ในเรื่องการไมเบียด
เบียนกัน การมีเมตตากรุณา จนพระราชาพระทัยออน
พระราชาทรงสํานึกในคุณธรรม ทั้งความมีเมตตากรุณาและ
ความเสียสละ ก็เลยกลับพระทัยใหอภัยแกฝูงกวางทั้งหมด ปานั้น
ก็เลยเปนที่ใหอภัยแกกวาง งดลางดกินเนื้อกวางทั้งหมด
ชาดกเรื่องนี้ เขาบอกวาเปนตํานานของปาในพุทธประวัติ
ทานที่ไปอินเดีย ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตองเจอปานี้ดวย
คือ อิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ใน

๑๖๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๖๙

วันอาสาฬหบูชา ซึ่งจะมาถึงในวันที่ ๑๑ อีกไมกี่วันขางหนานี้แลว
พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่ปานี้
แลวก็เปนเหตุใหเบญจวัคคียไดบรรลุธรรม
ตอมา รูปกวางหมอบก็ไดกลายเปนสัญลักษณของปาอิสิปตนมฤคทายวัน และการทรงแสดงปฐมเทศนา ดังจะเห็นวา พระ
พุ ท ธรู ป ปางปฐมเทศนาที่ เ ป น ของเก า แก ใ นอิ น เดี ย มี รู ป กวาง
หมอบอยูที่ฐานหรือที่เบื้องลาง
ถอยหลังไปในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งยังไมนิยมสราง
พระพุทธรูป เหตุการณในพุทธประวัติตอนทรงแสดงปฐมเทศนา ก็
แสดงดวยสัญลักษณ คือรูปกวางหมอบนี้
เรื่องนี้เปนตัวอยาง แสดงความสัมพันธระหวางคนกับปา
และสัตวปา จากรายกลายเปนดี ปาที่ลาสัตวก็กลายเปนที่พระราช
ทานเหยื่อใหแกฝูงเนื้อ เปนที่พระราชทานอภัยแกฝูงกวาง ทําใหฝูง
สัตวในปานั้นไมมีภัยอันตราย อยูกันเปนสุข เรื่องนี้ก็เปนตํานาน
เลามา ซึ่งแสดงถึงคุณความดีของสัตว เลาไวเปนตัวอยางเทานั้น
เพราะชาดกอยางนี้มีเยอะแยะ
อีกเรื่องหนึ่ง ขอเอามาเลาไวดวย หวังวาคงไมเสียเวลามาก
นัก คือเรื่องมหาวานรชาดก พระโพธิสัตวเกิดเปนหัวหนาฝูงลิง
มีเรื่องเลาวา ที่ริมฝงแมน้ําใหญสายหนึ่ง ซึ่งกวางพอสมควร
มีตนมะมวงพันธุดีมีผลอรอยมากตนหนึ่ง พระราชาทรงโปรด พอ
ถึงฤดู ที่เรียกวาหนามะมวง ก็จะเสด็จพรอมดวยหมูขาราชบริพาร
ไปลาสัตว แลวก็ไปเสวยผลมะมวงอรอยที่นั่น

๑๖๙

๑๗๐

คนรักษปา ปารักษคน

ตอมาปหนึ่ง จําเพาะวา พระราชากําลังจะเสด็จพรอมดวย
หมูขาราชบริพารไปที่ตนมะมวงนี้ ก็ปรากฏวา พอเสด็จไปถึง ไดมี
พวกลิงไปถึงกอน ลิงฝูงหนึ่งมีพญาวานรเปนผูนํา พากันไปกินผล
มะมวงบนตนไมนั้น พระราชาก็เลยพิโรธมาก เปนเหตุใหพระองค
คิดจะกําจัดฝูงลิงเสีย
พระราชาทรงใหทหารทั้งหลายลอมตนไมไว ไมใหมีทางทีล่ งิ
จะลงหนีไปได ลิงฝูงนีก้ เ็ ดือดรอนมาก จะทําอยางไร คงตองตายกัน
หมด เพราะหนีไมได ไมมีทางไป ทหารเยอะแยะลอมไวหมด
หัวหนาลิงนั้น สติปญญาไว ก็คิดได และมีกําลังแข็งแรงกวา
วานรตัวอื่น ก็มองไปที่ริมแมน้ําฝงโนน ที่อยูตรงขาม เห็นมีตนไม
ใหญ และมีเถาวัลยยาว
พญาวานรนั้นก็คิดวา กําลังแรงของเราพอไหว เราจะตอง
กระโจนขามฝงแมน้ํานี้ พอไปถึงฝงโนนแลว ก็ไปเกาะเอาเถาวัลย
สายที่ยาวที่สดุ แลวก็โยนตัวกลับมา เอาปลายเถาวัลยผูกเขาที่กิ่ง
ไมตนนี้ เถาวัลยเสนนั้นก็จะเปนเหมือนสะพานใหฝูงลิงพากันขาม
ไปสูตนไมฝงโนนไดอยางปลอดภัย นี้คือปญญาของพญาวานร ซึ่ง
เปนพระโพธิสัตว
คิดอยางนั้นแลว พญาวานรก็กระโจนสุดแรงขามไปที่ตนไม
ฝงตรงขาม เหวี่ยงตัวไปจับเอาเถาวัลยบนตนไมนั้นได แลวก็โยน
ตัวอีกครั้งกลับมาที่ตนไมบนฝงนี้ ที่ทหารของพระราชาลอมอยู จับ
เขาที่กิ่งใหญของตนมะมวง
แตเคราะหราย ปรากฏวา เถาวัลยเสนนั้น ไมยาวพอที่จะเอา

๑๗๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๑

มาผูกกับกิ่งตนมะมวง ขาดไปนิดเดียว พอดีกับมือพญาวานรจับ
ถึง จะทําอยางไร ตัวพญาวานรเองก็จะตองจับกิ่งมะมวงไวอยาง
นั้น คือตองเอาตัวและมือของพญาวานรเปนเหมือนสวนหนึ่งของ
เถาวัลยดวย แทนเถาวัลยสวนที่จะผูก
เหตุการณจวนแจ พญาวานรก็เลยเอามือจับกิ่งตนมะมวงกิ่ง
ใหญนี้ไว แลวก็ใหลิงทั้งหลายไตวิ่งขาม อาศัยตัวของพญาวานร
และเถาวัลยขามไปฝงโนนโดยปลอดภัย
มีเรื่องแทรกเปนเกร็ดนิดหนอยวา ลิงตัวหนึ่งที่เปนระดับรอง
ใกลๆ จะเปนหัวหนา แข็งแรงมาก ไมพอใจพญาวานรมานานแลว
ผูกใจเจ็บไว แตทําอะไรไมได คราวนี้ไดโอกาสก็กระโดดไปเปนตัว
สุดทาย กอนไปก็กระทืบตัวพญาวานร ซึ่งออนแรงจะหมดกําลังอยู
แลวจนบอบช้ําไปหมด แลวจึงขามไปฝงโนน พญาวานรนี้แทบขาด
ใจเลย
ลิงซึ่งเปนศัตรูตัวที่กระทืบทําใหพญาวานรบอบช้ําตัวนี้คือ
ใคร รูไหม ก็คือพระเทวทัต อันนี้เปนเรื่องแทรกเขามา
ฝายพญาลิงนี้ พอลูกนองขามไปฝงโนนปลอดภัยแลว ตัว
เองก็หมดแรง ไมสามารถหนีไปได ก็เลยถูกจับ พอถูกจับ พระราชา
ก็ทรงซักถาม สมัยกอนถือวาสัตวพูดภาษาคนได ก็จึงมีบทเจรจา
ขึ้นมา
พระราชาตรัสถามวา ทานมีกําลังแข็งแรงกวาใคร สามารถ
หนีได ทําไมทานไมหนีเสียกอนพวกลิงทั้งหลาย
พญาวานรก็ตอบวา ธรรมดาของหัวหนา จะตองคิดถึง

๑๗๑

๑๗๒

คนรักษปา ปารักษคน

ประโยชนสุขของผูที่อยูใตความคุมครองกอน ถาหากจะทําใหเขา
มีความสุขหรือปลอดภัยได แมดวยชีวิตของตน ก็จะตองทํา นี้คือ
วิสัยของผูเปนหัวหนาหมูชน
นี้เปนคติของหัวหนา นี้แหละ ชาดกทานสอนคติธรรมดวย
วิธีดังนี้
เพราะฉะนั้น ใครเปนหัวหนาหมูชน ก็จะตองมีความรับผิด
ชอบ ตองเห็นแกความสุขของหมูชนที่ตนคุมครอง และสละไดแม
กระทั่งชีวิตของตน จึงสมควรเปนหัวหนาที่แทจริง
นี้เปนคติของพระโพธิสัตวที่มาในเรื่องชาดก เอามาเลาใหฟง
ใหเห็นคุณความดีของสัตวปา เด็กควรจะไดยินไดฟงเรื่องทํานองนี้
ชาดกอยางนี้มีมาก เมื่อเด็กไดยินแลว ก็จะสรางทัศนคติที่ดีและ
ความรูสึกที่เปนมิตรตอสัตวปา พรอมทั้งไดคติธรรมไปดวย ได
ประโยชนมากมาย ไดเลาใหฟงสองสามเรื่องแลว
ในสมัยพุทธกาลเอง ก็มีเรื่องพระพุทธเจากับสัตวปา สัตวปา
อะไรที่ใกลชิดกับพระพุทธเจาที่สุด ขอถามเปนความรูรอบตัว ใน
สมัยหนึ่งพระพุทธเจาไปประทับอยูในปา แลวมีสัตว ๒ ตัว มาคอย
บํารุงรับใช สัตวนั้นคืออะไร คือ ๑ ชาง ๒ ลิง โยมตอบไดแลว นั้น
คือที่ปาเลไลยกใชไหม
ที่จริง ปาเลไลยกนี้ เปนคําเลือนมาจากภาษาบาลี คือคําวา
“ปาริเลยยกะ” เราเจอคําวา “ปา” ของบาลี นึกวาเปน ปา “ริ” ก็
เปน เร หรือ เล ไป แลว “เลยยกะ” ก็เปนไลยก ก็เลยกลายเปนชื่อ
วัดวาปาเรไลยก หรือปาเลไลยก ที่อยูในถิ่นตางๆ

๑๗๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๓

ปาริไลยก ที่จริงเปนชื่อตําบล และที่ตําบลนั้นมีปาชื่อรักขิตวัน พระพุทธเจาเสด็จไปประทับในปารักขิตวัน ที่ตําบลปาริไลยกะ
นั้น
เมื่อพระพุทธเจาประทับอยูในปานั้น มีสัตว ๒ ตัว คือชาง
และลิงมาคอยอุปฐาก เปนเรื่องที่มีมา อันแสดงถึงความดีงาม
ของสัตว และความใกลชิดกันดวยเมตตากรุณา
เรื่องนี้ ทําใหชาวพุทธมีความรูสึกวา แมแตองคพระพุทธเจา
ก็ทรงใกลชิดกับสัตวทั้งหลายเปนอยางมาก เมื่อคนไทยเราไดยิน
เรื่องอยางนี้อยูเรื่อย เราก็จะไดปลูกฝงความรูสึกที่ดีงาม และความ
สัมพันธอยางมิตรกับสัตวปาไว

คนไทยมีคติธรรมและสัญลักษณที่คุนใจ
พาสัตวปาเขามาใหรูสึกใกลชิดและชื่นชมเปนมิตร
นอกจากนั้นยังมีอีกอยางหนึ่งคือ คติการพึ่งพาอาศัยกันใน
ระบบนิเวศ คนไทยเราถือคตินี้มานานแลว
ปจจุบันนี้เขาบอกวา เราจะตองมองวาสิ่งทั้งหลายในระบบ
นิเวศ อาศัยซึ่งกันและกัน ความจริงเราถืออยางนี้มานานแลว เรามี
คติเชนวา “น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา” “เสือพีเพราะปาปก ปารกเพราะ
เสือยัง ดินเย็นเพราะหญาบัง และหญายังเพราะดินดี” อะไร
ทํานองนี้
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คติที่แสดงการพึ่งพาอาศัยกันมีอยูในคัมภีรเชนชาดก ซึ่งไม
เฉพาะมนุษยกับสัตวเทานั้นที่ตองอาศัยกัน แมแตเทวดาก็ยังตอง
พึ่งสัตวปา เทวดาตองพึ่งเสือและสิงห เพราะฉะนั้น เราพูดไดวา
น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา เทวดาตองพึ่งเสือ
เทวดาพึ่งเสืออยางไร ขอเลาเรื่องอีกชาดกหนึ่งไวใหเห็นถึง
การที่วาเทวดาก็ยังตองพึ่งสัตวปา ทานเลาวา
ที่ปาแหงหนึ่ง มีสัตวปาทั้งเสือและสิงห เปนธรรมดาวาในปา
ใหญเสือสิงหก็ชอบกินสัตวอื่นๆ พอกินแลวก็เหลือเศษชิ้นสวน
อวัยวะตางๆ ของสัตวนั้นไว ซากศพของสัตวนั้นก็เนาเหม็น ทําให
ปามีกลิ่นไมนาชอบใจ
กลาวฝายรุกขเทวดา ๒ ตน ตนหนึ่งเปนรุกขเทวดาพาล อีก
ตนหนึ่งเปนรุกขเทวดาดี ฝายรุกขเทวดาพาลก็บนขึ้นมาวา เจา
พวกเสือพวกสิงหนี้มันยุง มันทําใหปาเหม็นไมนาอยู เพราะฉะนั้น
เราจะตองแกลงไลมันไปเสีย เทวดาพาลตนนี้ก็ออกอุบายวา เราจะ
แกลงเนรมิตเปนรูปที่นาสะพรึงกลัวใหเจาเสือกับสิงหมันตกใจแลว
หนีไปเสีย เราจะไดอยูสบาย
ฝายรุกขเทวดาบัณฑิตก็บอกวา ทานจะทําอยางนั้นไมได ที่
เราไดอาศัยตนไมอยู และตนไมเหลานี้อยูไดเพราะอะไร ก็เพราะมี
เสือมีสิงห จึงทําใหคนไมกลาเขามาลึก คนเขามาก็แคชายปาขอบ
ปาเทานั้น และไดไปเฉพาะไมเล็กๆ นอยๆ ไมกลาเขามาลึก เพราะ
กลัวพวกสิงหเสือ ถาเราไลเสือสิงหไปแลว พวกมนุษยทงั้ หลายไมมี
อะไรตองหวาดกลัวก็จะรุกเขามาทําลายปา เดี๋ยวเราก็จะไมมีที่อยู

๑๗๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗๕

ฝายรุกขเทวดาพาลนั้นไมยอมเชื่อฟง ก็ไดเนรมิตรูปที่นา
สะพรึงกลัว ไลเอาเจาพวกสิงหและเสือเตลิดไป
ฝายผูคนทั้งหลายที่มาหาผลไมพืชพันธุจากปานั้น ตอนแรก
ก็อยูแคชายปา ตอมา เมื่อไมเห็นวาจะมีภัยอันตรายอะไร ก็คอยๆ
บุกลึกเขามาๆ ตัดไมลึกเขามา จนกระทั่งในที่สุดก็ตัดไมที่รุกข
เทวดาอาศัยอยู รุกขเทวดาพาลจึงไดเห็นคุณคาของเสือและสิงห
แตก็สายไปเสียแลว แกไขอะไรไมได
เปนอันวา แมแตเทวดาก็ตองอาศัยสัตวปาเหมือนกัน อยา
วาแตมนุษยเลย ทานสอนคติอยางนี้มานานแลว เรื่อง น้ําพึ่งเรือ
เสือพึ่งปา รุกขเทวดาพึ่งเสือ หรือ พฤกษาพึ่งเสือ อะไรพวกนี้
เรื่องของสัตวปานั้นมีอีกมากมาย
ในทางธรรม เรานําสัตวมาใชเปนสัญลักษณเปรียบเทียบใน
ทางที่ดีงาม ดังที่พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบพระองคเปนเหมือน
ราชสีห ซึ่งเปนสัตวที่ถือวาเปนเจาปา
พระพุ ท ธเจ า ทรงประกาศพระศาสนา สั่ ง สอนสั จ ธรรม
เหมือนดังราชสีห ที่บันลือ “สีหนาท” ออกไปแลว สัตวปาทั้งหลาย
ก็เงียบหมด เหมือนกับพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม ประกาศสัจจะ
เปนความจริงที่ไมมีใครเถียงได ทุกคนยอมรับ แมแตพระพุทธเจา
จะบรรทมก็เรียกวา “สีหไสยาสน” คือนอนอยางราชสีห
ราชสีหหรือสิงห ถือกันวา เปนสัตวเจาปา คนจึงใชราชสีห
หรือสิงหนั้น เปนสัญลักษณของอํานาจ ความยิ่งใหญ หรือความ
องอาจแกลวกลามั่นคงและมั่นใจ พระเจาอโศกมหาราชโปรดให
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เขียนศิลาจารึกประกาศธรรมไวมากมาย ทั่วพระราชอาณาจักร
โดยเฉพาะ ณ สถานที่ สําคั ญ ในพระพุ ท ธศาสนา มั ก ทรง
ประดิษฐานหลักศิลาจารึกไวเปนหลักฐาน
หลักศิลาจารึกที่รูจักกันมาก คือที่สารนาถ อันไดแกปาอิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
ยอดเสาหลักศิลาจารึกที่สารนาถนี้ เปนรูปสิงห ๔ ตัว หัน
หลังเขาหากัน และหันหนาออกไปสูทิศทั้ง ๔ ตัวละทิศ และบนหัว
สิงหทั้ง ๔ นั้น ก็มีวงพระธรรมจักร ซึ่งหัวสิงหทูนไวเปนสวนยอดสุด
เปนสัญลักษณแหงการที่พระพุทธเจาทรงบันลือสีหนาทประกาศ
ธรรมใหแพรกระจายออกไปในทิศ ทั้งสี่ และอาจจะแปลความ
หมายแฝงไวอีกชั้นหนึ่งดวยก็ไดวา พระเจาอโศกมหาราชทรงใช
พระราชอํานาจเปนเครื่องรองรับเชิดชูธรรม หรืออาณาจักรรองรับ
เชิดชูธรรมจักร
ปจจุบัน วงธรรมจักรบนหัวสิงห ไดไปประดิษฐานเปนสวน
ใจกลางของธงชาติอินเดีย และหัวสิงหยอดเสาศิลาจารึกนี้ ก็ได
แยกไปเปนตราแผนดินของประเทศอินเดีย
อีกอยางหนึ่ง มีคําเปรียบพระพุทธเจาเหมือนโคอุสภะ ซึ่ง
เปนโคที่สงาองอาจ หรือบางครั้งเปรียบพระพุทธเจาเหมือนชางศึก
อยางพระพุทธพจนในธรรมบทวา “อหํ นาโคว สงฺคาเม ฯเปฯ”
แปลวา เราเปนเหมือนชางศึกในสงคราม ฯลฯ
พุทธพจนนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่มีคนเปนปฏิปกษตอพระ
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พุทธเจา ทําการขัดขวางการประกาศพระศาสนา หรือแสดงความ
ไมยอมรับดวยอาการตางๆ
ยกตัวอยางเรื่องหนึ่งวา สมัยหนึ่งพระพุทธเจาเสด็จไปใน
เมืองๆ หนึ่ง มีคนรับจางมายืนดาทุกสี่แยก พระพุทธเจากับพระ
สาวกไปสี่แยกไหน ก็ถูกดาตรงนั้น
พระอานนทกราบทูลวา เราไปกันเถอะ ไปเมืองโนนดีกวา
เมืองโนนมีคนเปนมิตรเยอะ เมืองนี้ไมดีและไมนา อยู พระพุทธเจา
ตรัสวา ถาทานไปแลว ไปเจอคนดาอีก จะทําอยางไร พระอานนท
วาเราก็ไปเมืองอื่นตอไป พระพุทธเจาก็ตรัสถามอีกวา ถาไปแลว
ไปเจอคนดาอีก จะทําอยางไร พระอานนทวา ก็ไปตอไปอีก
พระพุทธเจาตรัสวา ทําอยางนั้นไมถูก ไมใชวิธีแกปญหา
“เหตุเกิดที่ไหน ตองระงับที่นั่น”
ตอมา พระพุทธเจาทรงใชวิธีการที่ทําใหการดาสงบลงภาย
ใน ๗ วัน เมื่อเหตุการณสงบเรียบรอยแลว พระองคจึงเสด็จจากไป
นี้เปนวิธีของพระพุทธเจา ตามหลักการวาเหตุเกิดที่ไหนตองระงับ
ที่นั่น พระพุทธเจาไมหนีปญหา
ขอความที่พระองคตรัสตอนหนึ่งวา “อหํ นาโคว สงฺคาเม”
เรานี้เหมือนชางเขาสูสงคราม เมื่อเขาสูสงคราม ตองเจอหอก ดาบ
และแมแตลูกศร ลูกธนูที่เขายิงมา เราจะไปกลัวอะไร เราตองสู
เหมือนชางใหญเขาสูสงครามแลว ไมมีความหวาดกลัว เพราะ
ฉะนั้น ชาวพุทธนี้เปนนักสูปญหา ตองใชปญญาแกปญหา เหตุ
เกิดที่ไหน ตองใหระงับที่นั่น นี้เปนคติอยางหนึ่ง
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คําสอนของพระพุทธเจานั้น เอาเรื่องสัตวมาเปนอุปมามาก
มาย อุปมาหนึ่งที่ทราบกันมากคือ การเปรียบความไมประมาทวา
เหมือนรอยเทาชาง
พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมที่สําคัญหลักหนึ่งคือ ความไม
ประมาท ซึ่งชาวพุทธควรจดจํา เปนขอปฏิบัติที่สําคัญมาก โดย
เฉพาะเวลานี้ คนไทยชาวพุทธนี้ ถาไมระวังตัวจะเปนคนประมาท
เชน เปนคนออนแอ ไมสูสิ่งยาก และชอบผัดผอน เปนคนที่เห็นแก
ความสนุกสนานรื่นเริง มัวเมา
ใครมีลักษณะผัดผอนเวลา ใครมีลักษณะชอบเพลิดเพลิน
หลงระเริงในความสุข ใครมีลักษณะไมรีบปองกันภัยอันตราย ใคร
มีลักษณะไมชอบสํารวจตรวจตราสิ่งที่เกิดขึ้นและความเปนไป ใคร
มัวปลอยปละละเลยไมเรงแกไขปญหา และไมเรงทําการที่ควรทํา
เรียกวาเปน คนประมาท
พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมสําคัญไวคือ ความไมประมาท
โดยอุปมาเสมือนวา รอยเทาสัตวบกชนิดใดก็ตาม ยอมไมมีอยาง
ไหนใหญกวารอยเทาชาง รอยเทาทุกชนิดลงไดในรอยเทาชาง ฉัน
ใด ธรรมทั้งปวงก็ลงไดในความไมประมาท ฉันนั้น พุทธพจนนี้พระ
พุทธเจาตรัสไว เพื่อแสดงความสําคัญของความไมประมาท
ความไมประมาทเปรียบเหมือนรอยเทาชางอยางไร ถาเรามี
ความไมประมาทแลว ธรรมทุกขอที่ไดเรียนรู ไมวาจะเรียนมาก
เรียนนอย เรียน ๑๐ ขอ หรือเรียน ๕ ขอ ก็ไดรับการปฏิบัติหมด
แตถาเรามีความประมาทเสียอยางเดียว เรียนธรรมทั้งตูก็ไม
ไดปฏิบัติสักขอเดียว เพราะเมื่อประมาทก็ผัดผอน นอนใจ ปลอย
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เรื่อยเปอย ละเลย ไมเอาใจใส เพราะฉะนั้น ประมาทเสียอยาง
เดียว เรียนคัมภีรมาเทาไรก็ไมมีประโยชน เพราะไมไดรับการ
ปฏิบัติ เหมือนกับวา ธรรมทุกขอนอนหลับอยูในตูคัมภีรทั้งหมด
แตถาเราไมประมาทแลว เราเรียนธรรมเพียง ๔ ขอ เราก็
ปฏิบัติหมดทุกขอ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา ความไม
ประมาทนี้เปนประดุจรอยเทาชาง ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ชาวพุทธจะตองเห็นความสําคัญของความไมประมาท และ
ความไมประมาทอยางหนึ่งก็คือ การที่จะเอาใจใสและเอาจริงเอา
จังในการรักษาธรรมชาติแวดลอม
เวลานี้ ทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทยกําลังรอยหรอมาก
ธรรมชาติแวดลอมก็มีสภาพเสื่อมโทรม มลภาวะก็สูง เวลานี้ คน
ไทยเราตกอยูในความประมาทหรือเปลา ถาประมาท ไมชาเราจะ
ประสบความลําบาก ทรัพยากรธรรมชาติจะหมดไป
ขอใหมองดูประเทศขางเคียง เชน พมา ลาว เขมร ธรรมชาติ
ในประเทศของเขายังอยูในสภาพดีกวาเรา ปาและสัตวปายังมีอยู
มากมาย
ในกรุงเทพเวลานี้ อากาศรอนขนาดไหน มลภาวะในกรุงเทพ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลกนี้ เราแทบจะเปนอันดับหนึ่ง นี้เปน
อันตรายที่มาถึงตัว สภาพอยางนี้ ถาเราปลอย ก็คือเราประมาท
ไมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา
เพราะฉะนั้น จะตองเอาธรรมคือความไมประมาทนี้มาใช
อยามัวผัดผอน อยามัวเห็นแกความสะดวกสบายสวนตัว อยามัว
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เพลิดเพลินมัวเมา จงรีบพิจารณา อะไรเปนภัยอันตราย ตองรีบแก
ไขปองกัน
นิสัยไมประมาท เปนนิสัยของชาวพุทธ คนประมาทจะเปน
ชาวพุทธไดอยางไร เวลานี้เราตองหยิบธรรมขอนี้มาใชกัน
ในคติไทยเรา ไมเฉพาะในพุทธศาสนา เราเอาสัตวตางๆ ใน
ปามาใช ทั้งใชงานจริง และใชเปนสัญลักษณ ใชเปนตราเปน
เครื่องหมายสําคัญกันมาก เราใชชางมาในสงคราม บางทีเราก็เอา
สัตวในนิยายหรือสัตวในปาหิมพานตมาเปนตราแผนดินบาง เอา
มาเปนเครื่องหมายราชการสวนโนนสวนนี้บาง
ยกตัวอยางงายๆ ตราแผนดินไทยก็คือ สัตวปาชนิดหนึ่งใน
ปาหิมพานต ไดแก ครุฑ ชางสามเศียร หรือชางเอราวัณ ก็เคยเปน
เครื่องหมายตราแผนดิน
ธงชาติไทยสมัยหนึ่งก็คือ ธงตราชาง เราเอาชางเผือกมาเปน
เครื่องหมายในธงของเรา โดยเริ่มตนเปนธงเรือกอนในสมัย ร.๒
เรือหลวงใชธงชางเผือก แลวตอมาถึง ร. ๔ ก็ไดเปนธงประจําชาติ
เพียงแตเอารูปจักรออกไป
นอกจากนี้ เราก็ ยั ง มี ช า งเป น เครื่ อ งหมายในเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณตางๆ แมแตในยุคปจจุบัน ชางก็เขามามีสวนสําคัญ
มากในดานตราหรือสัญลักษณตางๆ ใชกันมากมาย เปนตรา
จังหวัดบาง เปนตราองคกรตางๆ บาง เชน สยามสมาคม เปนตน
แมแตกรมศิลปากรก็ใชตราชาง แตไมใชชางแท ตรากรมศิลปากร
นี้ หัวเปนชาง แตตัวเปนเทวดา คือพระคเณศวร หรือพิฆเนศ

๑๘๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๑

พระคเณศวร เปนเทพบุตร ทําไมมีเศียรคือหัวเปนชาง ก็มี
เรื่องเลาเปนตํานานวา พระคเณศวรนี้เปนโอรส คือลูกของพระ
อิศวรหรือพระศิวะ กับเจาแมอุมา ปนขึ้นมาจากขี้ไคล อยูมาวัน
หนึ่งเจาแมอุมาจะสรงน้ํา ก็อยากจะสนานพระวรกายใหสบายใจ
ไมใหมีใครมากวน เลยใหเทพบุตรพิฆเนศเฝาตนทางไว บอกวา
อยาใหใครผานเขามาได จนกวาแมจะอาบน้ําเสร็จ
ระหวางนั้น ก็พอดีพระศิวะหรือพระอิศวรเกิดจะเสด็จมา
พระคเณศวรเทพบุตรก็เขาขวางไว เปนการทําหนาที่โดยซื่อสัตย
เคราะหรายพระศิวะคือพระอิศวรจําพระโอรสไมได ทรงพระพิโรธ
วามาขวางทางพระองค ก็เลยประหารใหเศียรขาดหายเสียเดี๋ยว
นั้นเลย
เจาแมอมุ าสนานพระวรกายเสร็จก็ออกมา พอทราบวาพระ
โอรสสิ้นพระชนมเสียแลว ก็ทรงตอวาพระอิศวรวาทําไมถึงไดฆา
ลูกตัวเอง พระอิศวรไมรูจะทําอยางไร จะตองเอาใจพระอุมาดวย
และเพื่อจะชวยชีวิตลูกของพระองคเองดวย
ตอนนี้เรื่องราวที่มีมาในตํานานตางๆ อาจไมตรงกัน ตํานาน
หนึ่งวา พระองคก็ตั้งกําหนดขึ้นมาวา จะเอาหัวของสัตวที่นอนหัน
หัวไปทางทิศตะวันตก หมายความวา ตอนนั้น ถาใครนอนหันหัว
ไปทางทิศตะวันตก ก็จะถูกตัดเอาหัวมาใสใหพระคเณศวร
พอดีวันนั้น ชางตัวหนึ่งนอนหันหัวมาทางทิศตะวันตก พระ
อิศวรก็เลยตัดเอาหัวชางนั้นเสียบตอใหพระพิฆเนศ พระพิฆเนศก็
จึงมีหัวเปนชางตลอดมา ทําใหพระพิฆเนศมีชีวิตเปนเทพบุตรตอ
มาได และเปนตราของกรมศิลปากรสืบมา

๑๘๑
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ตกลงวา เรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับสัตวปานี้ มีทั้งสัตวปาแทๆ
และสัตวปาที่อยูในเทพนิยายตางๆ แตสัตวปาที่สําคัญยิ่ง ก็คือ
สัตวมนุษย ซึ่งไดพัฒนามาเปนสัตวเมือง
ความจริง สัตวมนุษยนั้น เดิมก็เปนสัตวปานั่นแหละ แต
เวลานี้แยกตัวออกมาเปนสัตวเมือง
สัตวเมือง คือสัตวมนุษยนี้ยุงมาก เพราะวา ในหมูมนุษยเอง
ก็แบงแยกกัน มีการแบงแยกคนดวยกัน เปนคนเมือง กับคนปา
แลวสัตวที่อยูในปา มนุษยก็ทํายุงอีก มนุษยที่เปนสัตวเมือง
เอาสัตวปา มาเลีย้ งไวในบานกับสัตวเมือง เลยวุน วายสับสนหมด มีทงั้
คนเองที่เปนสัตวเมือง ที่อยูปาบางเมืองบาง มีสัตวปาที่เปนสัตว
เดรัจฉานอยูในปา แตบางสวนก็มาอยูกับสัตวมนุษยที่อยูในเมือง

ไมวาจะลา หรือจะอนุรักษสัตวปา ก็เพื่อคนทั้งนั้น
การอนุรักษยั่งยืนไมได ถาสัตวเมืองไรน้ําจิตไมจริงใจ
เวลานี้เราเห็นความสําคัญของสัตวปา แตก็มีขอสังเกตที่นา
สนใจคื อ เวลานี้ ก ารอนุ รั ก ษ สั ต ว ป า มี เ หตุ ผ ลสํ า คั ญ ว า
ทรัพยากรธรรมชาติของเรารอยหรอลงไปแลว ธรรมชาติแวดลอม
เสื่อมโทรม เราจะตองอนุรักษปาและสัตวปา แตการอนุรักษนั้นเขา
ทําดวยเหตุผลซึ่งบางทีไมเปนไปดวยจิตใจที่มีเมตตากรุณา คือไม
ไดมนี ้ําใจดีงามหรือความจริงใจตอสัตวเลย
มนุษยอาจจะอนุรักษสัตวปาดวยความเห็นแกตัว เวลานี้

๑๘๒
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๑๘๓

ลองดูใหดี การที่มนุษยอนุรักษสัตวปานั้น ไมไดอนุรักษเพราะ
เห็นแกสัตวปา คือไมไดมีน้ําใจตอสัตวปา มิใชเพราะมีเมตตา
กรุณาตอสัตวเหลานั้น
การที่มนุษยอนุรักษสัตวปา ก็เพื่อเห็นแกประโยชนของตน
คือ ไมไดรักสัตว แตรักผลประโยชนของตนเอง หรือมุงหาและ
รักษาผลประโยชนของตนเอง เราไมไดเห็นแกสุขทุกขของมันที่จะมี
ชีวิตตามธรรมชาติเลย แตเรามีการอนุรักษสัตวปา
แบบที่ ๑ คือ อนุรักษแบบพอคา หมายความวา เราอนุรักษ
สัตวปาดวยการทําใหมันแพรพันธุมากๆ เพื่อเราจะไดมีสินคาที่จะ
เอาไปขายหาผลประโยชน เรามองสัตวปาเหมือนสิ่งไมมีชีวิตจิตใจ
เปนเหมือนวัตถุ และเปนวัตถุทางการคา คือมองสัตวปาเปนสินคา
นั่นเอง เพราะฉะนั้น เราจึงเพาะเลี้ยงสัตวปาเพื่อทําเปนอาหารบาง
เพื่อคาขายบาง คือหาผลประโยชน นี้เปนการอนุรักษแบบพอคา
แบบที่ ๒ คือ อนุรักษแบบนักวิทยาศาสตร เชน ทดลองผสม
พันธุ ดวยความอยากรู วาถาผสมอยางนี้ จะเกิดเปนอยางไรขึ้นมา
โดยไมเคยมีใจรักสัตวนั้นเลย ทําเพื่อสนองความอยากของตนเอง
เทานั้น ไมมีน้ําใจที่คิดวาสัตวนั้นจะมีความสุขหรือความทุกขอยาง
ไร แตถาเปนนักวิทยาศาสตรที่มีน้ําใจ ก็จะมีเจตนาตางออกไป
แบบที่ ๓ คือ อนุรักษแบบเครื่องเลน มองสัตวเปนเครื่องเลน
หรือเครื่องประดับ คนที่เรียกกันวามีอํานาจวาสนาบารมี เอาสัตว
ปามาเลี้ยงไวประดับบานแสดงความยิ่งใหญ แมกระทั่งเอาอวัยวะ
ของมัน เชน หนังเสือเปนตน มาประดับ เอามาปูบาน แสดงวาเรา
นี้ร่ํารวย มีฐานะโกเก สัตวก็กลายเปนเพียงเฟอรนิเจอรชนิดหนึ่ง
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นี่คือ มนุษยเราที่อนุรักษสัตวปากันนี้ ก็เปนเพียงผลพลอย
ไดจากการหาผลประโยชนของมนุษยเทานั้นเอง มนุษยไมไดทํา
ดวยเห็นแกสัตว เพราะฉะนั้น การอนุรักษแบบนี้คงไมใชวิธีที่ถูกตอง
ในการอนุรักษนั้น อยางนอยเราตองมีน้ําใจตอมัน เราจะแก
ปญหานี้อยางไร
จุดหมายที่แทจริงของการอนุรักษสัตวปา จะตองใหเปนไป
ดวยใจที่มีเมตตากรุณา คืออนุรักษสัตว เพื่อเห็นแกสุขทุกขของมัน
ถาจะใหดีคือ ใหมันมีชีวิตที่พึงประสงคตามธรรมชาติของ
มัน การที่จะทําไดสําเร็จก็คือ ตองพัฒนาคน
การพัฒนาคน คือ พัฒนาจิตใจใหมีเมตตากรุณา แลวการ
อนุรักษนั้นก็จะไมแหงแลง ถาไมมีน้ําใจเมตตากรุณา การอนุรักษ
นั้นก็แหงแลง เพราะเราไมจริงใจตอมัน เราไมเห็นแกสัตวปา แต
เห็นแกตัวของเราเอง
ฉะนั้น เราจะตองพัฒนาคน โดยใหการศึกษาที่ดีอยางที่บอก
เมื่อกี้แลว
๑. ใหรูจักมีความซาบซึ้งในคุณงามความดีและความสวย
งามตามธรรมชาติ
๒. ใหมีเมตตาไมตรี ปรารถนาประโยชนสุขแกมัน มีความ
สงสารเมื่อเห็นมันมีความทุกข
๓. ใหมองเห็นมันเปนสมาชิกหรือเปนสวนรวมที่อยูในระบบ
นิเวศเดียวกัน ซึ่งตองพึ่งพาอาศัยกัน แมกระทั่งใหมี
ความกตัญูตอสัตว

๑๘๔
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๑๘๕

มีชาดกอีกเรื่องหนึ่ง วาจะไมเลาแลวก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะ
ตองเลา คือ มีชายคนหนึ่งไปในปา แลวก็หลงหาทางออกไมได
เวลาผานไปหลายวัน อดอยากขาดอาหารจะตาย พญาลิงตัวหนึ่ง
เปนโพธิสัตวมาเห็นเขา ก็พยายามชวยเหลือโดยมานําทางมนุษย
คนนี้ออกจากปา
แตพอใกลจะออกจากปาได นายคนนี้เห็นวาตัวเองจะพนปา
ปลอดภัยแน ก็มานึกวา เราก็หิวมานานแลว ควรจะเอาลิงตัวนี้เปน
อาหารของเราเสียเลย เพราะวา เดี๋ยวเราก็จะพนปาไปแลวและจะ
ไมตองอาศัยมันอีก
เมื่อคนคิดอยางนี้แลว พอถึงเวลาที่พักผอนกันระหวางกําลัง
เดินทาง พอลิงเผลอ คนก็เอาหินทุบหัวลิง เพื่อเตรียมจะกินมัน แต
ลิงซึ่งเจ็บแตยังไมตาย ก็ตื่นขึ้นมา แลวมีบทสนทนาที่ลิงสอนคุณ
ธรรมตางๆ แกคน เจาลิงนี้รองไห และพูดจาตางๆ ทําใหมนุษยได
เกิดสํานึกในคุณธรรมขึ้นมา
นี้ก็เปนเรื่องที่แสดงวา บางทีคนเรานี้มีคุณความดีสูลิงก็ไม
ได หมายความวามีคุณธรรมนอยกวาลิง เพราะฉะนั้นจึงเปนอยาง
ที่บอกแลววา ถาไมพัฒนาคนแลว คนเรานี้แหละจะเปนสัตวปาที่
รายกาจที่สุด
จึงตองพัฒนาคนใหจิตใจมีคุณธรรม และใหมีความรูคิด
การอนุรักษปา จะตองอนุรักษดวยใจจริง ดวยการพัฒนาคนใหมี
เมตตากรุณา การอนุรักษปาและสัตวปาจึงจะสําเร็จ โลกจึงจะรม
เย็นเปนสุขได ถาไมทําอยางนี้ ก็ยากที่จะเปนผลสําเร็จ โลกจะไมมี
ทางพบสันติสุขเปนอันขาด

๑๘๕
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เวลานี้คนก็กําลังจะทํากับคน อยางที่คนทํากับสัตวปา
เมื่อกี้ไดบอกวา คนเราทํากับสัตวปา
๑. แบบพอคา คือ ขาย
๒. แบบนักวิทยาศาสตร คือทดลอง
๓. แบบเปนเครื่องเลน หรือเครื่องประดับ
เวลานี้ มนุษยก็กําลังทํากับมนุษย หรือคนกําลังทํากับคน
๑. คนขายคน เวลานี้คนขายคนกันมากทีเดียว สัตวอื่นที่เรา
เรียกวาสัตวปานั้น มีไหมที่มันขายกัน แตมนุษยนี้ขาย
มนุษยดวยกันเอง เอาไปทําอะไรตางๆ มากมาย
๒. คนเอาคนเปนสัตวทดลอง เพื่อสนองความอยากรูแบบ
วิทยาศาสตรโดยไรมโนธรรม
๓. คนเอาคนเปนเครื่องประดับ
ไปๆ มาๆ จึงบอกวา สัตวปาที่รายที่สุด คือ สัตวปาที่เรียก
วามนุษย ไมมีสัตวปาชนิดไหนจะรายเทา ถาไมพัฒนาเสียอยาง
เดียว สัตวปาชนิดนี้จะทําลายโลก
สัตวปาชนิดอื่นมีไหมที่จะทําลายโลก ไมมีทางเลย แตสัตว
ปาที่เรียกวามนุษย เปนสัตวปาที่จะทําลายโลกไดอยางแนนอน จะ
ทําลายทันทีทันใดดวยอาวุธนิวเคลียรก็ได ทําลายระยะยาวดวย
การทําลายสภาพแวดลอมของธรรมชาติทั้งโลกก็ได เพราะฉะนั้น
จึงตองรีบพัฒนาคนกอนที่จะสายเกินไป
เมื่อเราพัฒนาคนไดสําเร็จ คนก็จะมีความดีงาม แลวก็
ประพฤติดีตอคน และประพฤติดีตอสัตวปาทั้งหลายดวย แลว
ตอนนี้แหละมนุษยจะกลายเปนสัตวที่มีอารยธรรมที่แทจริง

๑๘๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๗

คนพัฒนาจากสัตวปาเปนสัตวเมือง โลกยิ่งเสี่ยงภัย
ตองใหสัตวเมืองพัฒนาเปนอารยชน จึงมีสันติสุขได
เวลาเราใชภาษาอังกฤษ ในคําวา มนุษยเปนสัตวที่มีอารย
ธรรมนั้น คําวา “มีอารยธรรม” เราใชกันวา civilized ซึ่งมีบางทาน
หาคําไทยมาใชเลียนเสียงวา ศรีวิไล
ที่จริง ศัพทภาษาอังกฤษวา civilized นี้มาจากรากศัพท
เดียวกับคําวา city ที่แปลวาเมือง ฉะนั้น ที่วา civilized ก็คือ
กลายจากสัตวปามาเปนสัตวเมืองนั่นเอง
จึงตองรูเขาใจวา ศัพทฝรั่งวา civilized ที่แปลวามีอารยธรรมนั้น ที่จริงแปลวา “กลายเปนสัตวเมือง” คือ คนนั้นไดกลาย
จากสัตวปา เปนสัตวเมือง
แตความเปนสัตวเมืองนั้น ไมเปนหลักประกันวาจะเปนสัตว
ที่ดี จึงเปนที่นาสังเกตวา สมัยกอนในตอนแรกๆ เมื่อศัพทวา
civilization เขามา ไมไดแปลวา “อารยธรรม”
เราเคยแปลวาอะไรทราบไหม คําวา civilization นั้นเขามา
เมืองไทยสมัยแรกเราแปลวา “นาครธรรม” ซึ่งตรงความหมายที่แท
เพราะนาครธรรม แปลวาธรรมของคนเมือง (นาคร แปลวาชาว
เมือง) แสดงวาทานผูคิดคําแปลนั้นไดดูจากรากศัพทภาษาอังกฤษ
ในเมื่อ civilized แปลวา ทําใหกลายจากสัตวปาหรือคนปา
มาเปนคนเมืองหรือเปนสัตวเมือง คําวา “อารยธรรม” จึงสูงกวา
civilization ที่เปน “นาครธรรม”

๑๘๗

๑๘๘

คนรักษปา ปารักษคน

เพราะฉะนั้ น จะต อ งพั ฒ นาคนให เ จริ ญ ขึ้ น มาจาก
civilization คือ จากความเปนสัตวเมือง ที่มีนาครธรรม มาเปน
มนุษยประเสริฐ ผูมีอารยธรรม อีกทีหนึ่ง
อารยธรรมนั้น แปลวาธรรมของสัตวที่ประเสริฐ “อารยะ”
แปลวา ประเสริฐ เปนศัพทสันสกฤต ภาษาบาลีวา “อริย” เชนใน
คําวา อริยบุคคล มีพระโสดาบัน เปนตน
อริยะ/อารยะ แปลวา ไกลจากกิเลส เมื่อไกลจากกิเลสจึงจะ
เปนอารยชน
เวลานี้ คนมีนาครธรรม ซึ่งยังไมเปนหลักประกันวา จะมี
อารยธรรม ตองขยับอีกขั้นหนึ่ง โดยพัฒนามนุษยใหเปนอารยชนที่
มีอารยธรรม เมื่อทําใหคนมีอารยธรรมไดแลว เมื่อนั้นก็จะประสบ
ความสําเร็จ ทําใหมนุษยอยูรมเย็นเปนสุข สังคมมีสันติอยางแท
จริง
อาตมภาพไดพูดมาเปนเวลายาวนาน เกินเวลามานานแลว
เตรียมจะยุติการพูด พอดีไปเห็นในหนังสือเลมหนึ่ง ไหนๆ จะจบ
แลว เลยเอามาแทรก
เมื่อกี้นี้เลาเผลอขามไป คือ ที่บอกวาการเที่ยวปาลาสัตว ไม
เฉพาะมีในเมืองฝรั่งเทานั้น ในสังคมอินเดียก็มี
ในอิ น เดี ย พระราชาก็ ช อบออกป า ล า สั ต ว ห าความสุ ข
สําราญ มีมาตั้งแตกอนพุทธกาล เชนในชาดก เปนตน จนกระทั่ง
มาถึงชวงพุทธกาลแลว จนถึงสมัยพระเจาอโศกหลังพุทธกาลก็มี
แตเมื่อมาถึงสมัยพระเจาอโศก ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
เมื่อกี้เลาขามตรงนี้ไป

๑๘๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๘๙

พระเจาอโศกนั้น เปนมหากษัตริยยิ่งใหญที่เปลี่ยนจากการ
นิยมทําศึกสงครามมานับถือธรรม และประกาศนโยบาย ธรรมวิชัย
ในนโยบายธรรมวิชัยนี้ ปฏิบัติการทางธรรมอยางหนึ่งที่พระ
เจาอโศกทรงริเริ่มขึ้น คือการเปลี่ยนแปลงการเที่ยวหาความสนุก
จากการลาสัตว มาเปนการทองเที่ยวแบบใหมอยางหนึ่ง ซึ่งเรียก
ไดวา เปนอารยธรรมอยางแทจริง จึงขอนําเอามาแทรกตอนจบ
ความโดยสรุปมีวา ในอินเดีย พระราชาไดลาสัตวกันมา จน
กระทั่งพระเจาอโศกมหาราชเสด็จอุบัติขึ้น และหันมานับถือพระ
พุทธศาสนาแลว พระองคก็ไดทรงริเริ่มประเพณีใหมขึ้นมา แตก็ทํา
ไดเฉพาะรุนพระองค ตอมาราชารุนหลังก็คงไมเอาดวย
เรื่องนี้ พระองคไดโปรดใหจารึกไวในหลักศิลาจารึกอโศก
เปนจารึกฉบับที่ ๘ มีขอความดังตอไปนี้ โยมฟงดูแลวจะเขาใจวา
พระเจาอโศกไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อยางไร จารึก
ฉบับที่ ๘ วาดังนี้
“ตลอดกาลยาวนานที่ลวงผานไป สมเด็จพระเจาอยู
หัวทั้งหลายไดเสด็จไปในวิหารยาตรา คือการทองเที่ยวหา
ความสําราญ ในวิหารยาตรานั้น ไดมีการลาสัตวและการ
สนุกสนานหาความสุขสําราญอื่นๆ ในทํานองเดียวกันนั้น
สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวย
เทพ (คือพระเจาอโศกมหาราช) เมื่ออภิเษกแลวได ๑๐
พรรษา ได เ สด็ จ ไปสู พ ระศรี ม หาโพธิ์ สถานที่บ รรลุ
สัมโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจา จากเหตุการณ
ครั้งนั้น จึงไดเกิดมี ธรรมยาตรา คือการทองเที่ยวโดยทาง
ธรรมนี้ขึ้น

๑๘๙

๑๙๐

คนรักษปา ปารักษคน
ในธรรมยาตรานั้น ยอมมีกิจดังตอไปนี้ คือ การเยี่ยม
เยียนสมณพราหมณ และพระสงฆ การเยี่ยมเยียนทานผู
เฒาผูสูงอายุ และพระราชทานเงินทองแกผูเฒาเหลานั้น
การเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบท การสั่งสอนและซักถาม
ปญหาธรรมแกกัน
ความพึงพอใจอันเกิดจากการกระทําเชนนั้น ยอมมี
เปนอันมาก นับเปนโชคลาภของสมเด็จพระเจาอยูหัว
ปริยทรรศีเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง

นี้คือสิ่งใหมที่เกิดขึ้น ซึ่งพระเจาอโศกมหาราชไดทรงริเริ่มไว
เปนการเปลี่ยนจากการลาสัตว ที่เปนวิหารยาตรา คือพักผอนหา
ความสนุกสนานบันเทิง มาเปนธรรมยาตรา
ในตอนที่อาตมาไดอานจารึกพระเจาอโศกนี้ ครั้งแรกก็นึกถึง
เมืองไทย โดยนึกถึงในหลวงและคนไทยทันที วาพระองคก็เสด็จใน
ทํานองนี้ ซึ่งเรียกไดวาเปนธรรมยาตรา เพราะในหลวงของเรา
เสด็จไปในถิ่นชนบททั่วแวนแควน เสด็จไปหาราษฎร ไปเยี่ยม
เยียน ชวยเหลือสงเคราะหชาวบานชาวปาชาวเขา ไมไดเสด็จไป
หาความสุขสําราญ
แทนที่จะไปพักผอนหาความสนุก โดยปรึกษากันวาวันนี้
คราวนี้จะไปสนุกอะไรกันที่ไหน ก็มาปรึกษาหารือถามกันวา มี
ปญหาอะไรที่เราจะชวยประชาชนแกไข จะสรางสรรคอะไรใหเกิด
ความสุขความรมเย็นเจริญงอกงามไดบาง การเสด็จไปบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจอยางนี้ คือ ธรรมยาตรา

๑๙๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙๑

ในหลวงของเราไดทรงมีพระราชจริยวัตรอยางนี้ จึงไดเปนที่
เคารพเลื่อมใสของประชาราษฎร
วันนี้ เราทั้งหลายไดมาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เปนการรวม
ถวายพระเกียรติแกพระองค ในฐานะที่ทรงมีพระราชจริยวัตรเปนที่
นาเคารพเลื่อมใส นับวาเปนการรวมบุญรวมกุศลกับพระองคดวย
กิจกรรมที่มาทํากันในวันนี้ ถือวาเปนการบําเพ็ญประโยชน
เพราะฉะนั้น การที่ญาติโยมเดินทางมาวันนี้ก็จึงถือวา ไดมาใน
ธรรมยาตรา แลว และขอถือเอาพระราชวาทะวาดวยธรรมยาตรา
ของพระเจาอโศกมหาราช เปนคําปดรายการครั้งนี้
ขออนุโมทนาญาติโยม ในการที่ไดมาบําเพ็ญประโยชนสราง
สรรคประเทศชาติของเรา ใหมีปาที่เจริญงอกงาม จะไดเปนที่
อาศัยของสัตวปาทั้งหลาย พรอมทั้งประชาชนก็จะไดมาอาศัยให
เกิดความรื่นรมยและรมเย็นสืบตอไป
ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัย รักษาใหโยมญาติมิตร เจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย และมีความรมเย็นงอกงามในธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกัน ตลอดกาลทุกเมื่อ

๑๙๑

๑๙๒
หนาวาง

ภาคพิเศษ

พระกับปา มีปญหาอะไร?

๑

ขอเจริญพร วันนี้ อาตมภาพคณะพระสงฆ ขออนุโมทนาคุณ
โยมเลียบ คุณโยมเจริญศรี พรอมทั้งญาติมิตรเชนเคยที่ไดทําบุญ
เลี้ยงพระ ถวายภัตตาหาร
รายการนี้เปนของเดือนตุลาคม ซึ่งเปนเดือนสุดทายของ
พรรษา อีกไมชาก็จะออกพรรษา และเมื่อออกพรรษาแลวก็จะสิ้นป
จะเห็นวาวันเวลารวดเร็วเหลือเกิน
ในวันเวลาที่ผานไป เราก็ไดยินขาวคราวอะไรตางๆ มากมาย
ระยะนี้รูสึกวามีขาวสําคัญอยูหลายเรื่อง ทั้งขาวทางบานเมือง และ
ขาวพระศาสนา
ทางดานขาวพระศาสนา จะเห็นวา มีขาวที่ไมคอยดีตอเนื่อง
มาเรื่อย ไมเฉพาะชวงนี้เทานั้น แตเปนแรมปมาแลว เทาที่นึกไดก็
คง ๓ ป มีขาวเสียหายเกี่ยวกับพระ และเรื่องการพระศาสนาตลอด
มา ขาวสวนมากจะไปในแนวเดียวกัน
๑

ธรรมกถาของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) แสดงแกคณะโยมญาติมิตร ณ บานคุณ
เลียบ – เจริญศรี รักตะกนิษฐ เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๔

๑๙๔

คนรักษปา ปารักษคน

ในชวงที่ผานมานี้ มีขาวที่เปลี่ยนแนวไปอีกขาวหนึ่ง ซึ่งโยมก็
สนใจกันมากเหมือนกัน หนังสือพิมพก็ลงบอย คือ เรื่องพระ
ประจักษกับปา วาพระประจักษอนุรักษปาจริงหรือไม ทําผิดหรือ
ทําถูก และการที่ราชการทําอะไรลงไปนั้น ราชการทําผิดหรือทําถูก
เมื่อเรื่องเปนปญหาขึ้นมา ญาติโยมก็วิจารณกันไปตางๆ
นานา อาตมภาพเองไมคอยไดสนใจติดตามเรื่องนี้ ก็เลยมีความรู
ความเขาใจเฉพาะกรณีนอ ย แตถงึ อยางนัน้ ก็มคี วามคิดเห็นเกีย่ ว
กับเรื่องประโยชนของสวนรวมทั้งดานพระศาสนา และสังคมไทย
อยางนอย ขาวเรื่องพระประจักษนี้ ก็คงจะตองแยกออกเปน
สวนๆ คือ
ดานที่หนึ่ง เปนเรื่องกรณีเฉพาะตัวพระประจักษ วาทานทํา
ผิดทําถูก ละเมิดกฎหมายหรือไมอะไรตางๆ เปนเฉพาะตัวของ
ทาน
ดานที่สอง ก็คือ เรื่องพระประจักษที่โยงไปหาประโยชนของ
สวนรวม คือ ที่เปนกรณีกระทบกระเทือนตอสังคมไทย และพระ
ศาสนา สําหรับดานสังคมไทยนั้น ปญหาก็โยงไปถึงการบานการ
เมืองดวย
สําหรับดานที่อาตมภาพจะเกี่ยวของใกลชิดก็คือ เรื่องพระ
ศาสนา ในแงที่วา ถาเราไมพิจารณาดําเนินการกับเรื่องนี้ใหดีแลว
อาจจะเสียประโยชนแกพระศาสนาได คือ คนที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องนี้นั้น ถาไมเขาใจเรื่องราวในดานพระศาสนา ก็อาจจะปฏิบัติ
ไมถูกตอง เชน มีการดําริกันที่จะออกกฎหมาย

๑๙๔
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๑๙๕

มีเสียงลือออกไปวา ทางราชการจะออกกฎหมายหามพระ
เขาปา ซึ่งอาตมภาพก็ยังไมทราบวาเปนความจริงหรือไม
ในขั้นนี้ก็ถึงกับมีผูไปหาเพื่อจะใหชวยกันคัดคานกฎหมายนี้
อาตมภาพก็บอกวา เอ! ยังไมรูรายละเอียดนี่ พูดไมได ตองขอ
ดูกอน ถาจะใหคิด ก็ชวยไปเอารางกฎหมายที่ราชการจะออกมา
เราจะไดรูวาเขาวาอยางไร มีเงื่อนไข มีอะไรหรือเปลา
แตถาวาโดยหลักการแลว การหามพระเขาปา จะอยางไรอยู
เปนเรื่องที่ตองคิด แตรวมแลวก็คือ จะตองมีความเขาใจใหถูกตอง
เกี่ยวกับเรื่องพระศาสนา โดยเฉพาะก็คือวา ความสัมพันธระหวาง
ปากับพระศาสนา หรือปากับพระสงฆ
ถาเรารูหลักแลว เราจะไดปฏิบัติตอเรื่องนี้ถูกตอง ซึ่งจะไมใช
เปนปญหาเฉพาะกรณีพระประจักษ เรื่องพระประจักษก็เปนเรื่อง
เฉพาะไป แตปญหาสําคัญอยูที่เรื่องสวนรวมระยะยาวที่วา เราจะ
เอาอยางไร เพราะถามีการปรารภเรื่องพระประจักษ แลวออก
กฎหมายหรืออะไรตางๆ ขึ้นมา มันก็จะมีผลกระทบตอพระศาสนา
สวนรวม
วันนี้ อาตมภาพก็เลยอยากจะพูดเรื่องปากับพระนิดหนอย
ใหเห็นวา ตามหลักพระศาสนา ปามีความสําคัญอยางไร พระควร
จะปฏิบัติอยางไรกับปา พระพุทธศาสนามีทัศนะอยางไรตอเรื่อง
การอยูปา

๑๙๕

๑๙๖

คนรักษปา ปารักษคน

พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา
ปาเปนที่แผสันติสุข
ถามองแบบงายๆ เทาที่เห็นภาพ จะเห็นวา พระพุทธศาสนา
นี้คูกับปามาตลอด เริ่มตั้งแตพระพุทธเจาเอง เมื่อเสด็จออกจากวัง
ไปคนหาสัจธรรม ออกจากพระราชวังแลวก็ไปอยูในปา
พระองคอยูในปาเปนเวลานาน โดยเฉพาะตอนบําเพ็ญทุกร
กิริยา รวมแลว ระยะเวลาที่แสวงหาสัจธรรมถึง ๖ ป จนกระทั่งแม
จะตรัสรู ก็ตรัสรูในปา ใตรมไม คือ ตนโพธิ์
แมมองหวนหลังกลับ ยอนไปตั้งแตตนพระชนมชีพ แมนวา
พระองคจะเปนเจาชาย เปนพระราชโอรส แตพระองคก็ประสูติใน
ปา คือไปประสูติที่สวนลุมพินีวัน ใตรมไมสาละ เสร็จแลวก็มาตรัส
รูที่ปา ใตตนโพธิ์ และตอนปรินิพพาน ก็มาปรินิพพานในปา แมจะ
ไมใชปาใหญแท คือเปนปาหลวง หรือเปนสวนหลวง เปนพระราช
อุทยานที่ชื่อ สาลวโนทยาน และ ณ ที่นั่น ก็ปรินิพพานใตตนไม
คือไมสาละ
เปนอันวา ประสูติก็ใตตนสาละ นิพพานก็ใตตนสาละ และ
ตรัสรูที่ใตตนโพธิ์ ลวนแตที่ใตรมไมทั้งหมด พระพุทธศาสนาก็เลย
คูกับปามาตั้งแตพระประวัติของพระบรมศาสดาผูตั้งพระศาสนา
เลยทีเดียว
หลังจากตรัสรูแลว พระพุทธเจาไดประกาศพระศาสนา
เสด็จจาริกไปในที่ตางๆ ก็มีการสรางวัดขึ้น มีผูศรัทธาเริ่มตั้งแต
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๑๙๗

พระเจาพิมพิสาร กษัตริยแหงแควนมคธ ครองราชยอยูที่เมือง
ราชคฤห ทรงมีพระราชศรัทธาถวายวัดเปนครั้งแรก อันนั้นเปนจุด
เริ่มที่ทําใหมีวัดในพระพุทธศาสนา ถือกันวาเปนวัดแรก
ในประวัติการสรางวัดแรกนั้น พระเจาพิมพิสารทรงพิจารณา
วาพระองคจะสรางวัดถวายพระพุทธเจา ควรจะเอาสถานที่ไหน
ในที่สุดก็ตัดสินพระทัยเลือกไดสถานที่ถวาย คือ เวฬุวัน (ปาไผ) ก็
เปนปาอีกแหละ
วัดตอๆ มาในพุทธกาลนั้น เราจะเห็นวาลงชื่อวันๆ ทั้งนั้น
“วัน” ก็คือ วน ที่แปลวา ปา
อยาง เวฬุวัน วัดแรกนี่แปลวาปาไผ ตอมา วัดสําคัญที่มีชื่อ
เสียงมาก คือ เชตวัน ก็สวนปาเจาเชต ตอมา มีอัมพวันของหมอชี
วกก็เรียกวา ชีวกัมพวัน แลวก็มีปาวาริกัมพวัน ของปาวาริกเศรษฐี
และอื่นๆ ตลอดจนปามหาวัน ซึ่งเปนปาใหญมาก ที่พระพุทธเจา
ประทับในเวลาเสด็จไปแควนศากยะ เพื่อโปรดพระญาติที่เมือง
กบิลพัสดุ และในวาระที่เสด็จไปเมืองเวสาลี
แมแตตอนสุดทายใกลปรินิพพาน กอนทรงเดินทางมายัง
เมืองกุสินารา เมื่อจะประทับจําพรรษาสุดทายที่เวฬุวคาม เมือง
เวสาลี ก็เสด็จผานอัมพปาลีวัน ซึ่งเปนสวนมะมวงของนางอัมพ
ปาลี ที่ไดถวายแดพระพุทธเจาเปนอารามคือวัดสุดทาย
รวมแลว ประวัติของพระพุทธเจาในแงสถานที่ประทับเปน
เรื่องเกี่ยวกับปาแทบทั้งนั้น วัดในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
ก็เปนวัดที่มีชื่อวาปา ไดแกคําวา “วน” แทบทั้งสิ้น

๑๙๗

๑๙๘
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พระพุทธเจาสงเสริมใหพระอยูปา
จะไดมุงมั่นในอธิจิตอธิปญญา
ชีวิตของพระสงฆ หรือบรรพชิตในพระพุทธศาสนานั้น พูด
อยางรวบรัดก็มี ๒ ดาน คือ
๑. ในฐานะที่เปนพระภิกษุ ผูรับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง
พระภิกษุ วาโดยหลักการแลว ก็มีชีวิตที่เรียบงาย คลอง
ตัว มุงความเปนอิสรเสรี และไมเบียดเบียนกอความ
เดือดรอนแกใครๆ อุทิศชีวิตของตนใหแกสิกขา คือการ
ศึกษา หรือการฝกฝนพัฒนาตน ตามหลักแหง ศีล สมาธิ
ปญญา ที่เรียกวาไตรสิกขา
ตราบใดที่ยังไมบรรลุธรรมสูงสุด หมดกิเลสเปนพระ
อรหันต พระภิกษุก็จะตองปฏิบัติในสิกขา คือ ศึกษา หรือ
ฝกฝนตนเรื่อยไป
๒. ในฐานะที่เปนสมาชิกของสงฆ ก็ตองมีความเคารพสงฆ
และกิจธุระของสงฆ ถือสงฆคือสวนรวมเปนใหญ เอาใจ
ใสรับผิดชอบในกิจการของสวนรวม ที่เรียกวา สังฆกรรม
เมื่อมีเรื่องราวหรืองานการของสวนรวม ก็ตองมาเขารวม
ประชุม มีสวนรวมในสงฆคือชุมชนหรือหมูคณะ ถือ
ประโยชนของสงฆหรือสวนรวมนั้นเปนสําคัญ
ความรั บ ผิ ด ชอบด า นนี้ ข ยายกว า งออกไปสู ก าร
บําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน หรือสังคมทั้ง

๑๙๘
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๑๙๙

หมด เพราะวาสงฆที่เ ปนสวนรวมนั้น ตลอดถึงพระ
ศาสนาทั้งหมด ก็มีอยูคงอยูเพื่อประโยชนสุขของประชา
ชน ตามหลักที่วา “พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ” (เพื่อ
ความสุขของชนจํานวนมาก เพื่อเกื้อการุณยแกประชา
ชาวโลก) นั่นเอง
ชีวิตทั้งสองดาน คือ ทั้งดานสวนตัวในฐานะพระภิกษุ และ
ในฐานะที่เปนสมาชิกของสงฆ ยอมประสานสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน ดังจะเห็นไดงายๆ วา การมีชีวิตที่เรียบงาย คลองตัว และฝก
ฝนพัฒนาตน ยอมจะชวยใหสามารถทํากิจของสวนรวม และ
บําเพ็ญธรรมเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน ไดผลดีและเต็มที่ยิ่งขึ้น
พระภิกษุอาศัยปจจัย ๔ ซึ่งมีหลักการที่เตือนไวเปนพื้นฐาน
ของการดําเนินชีวิตที่เรียบงายอยูเสมอ ปจจัย ๔ สําหรับพระภิกษุ
จึงมีชื่อเรียกพิเศษวา นิสสัย ๔ เชน ในดานที่อยูอาศัยก็ใหอยูได
อยางงายที่สุด ตั้งแตอยูโคนไม ที่เรียกวา รุกขมูล เปนการอยูได
งายๆ ตามธรรมชาติ และชีวิตของพระจึงผูกพันอยูกับธรรมชาติ
เริ่มแตตนไมนี้ไปโดยตลอด
ในพระวินัย มีพุทธบัญญัติกําหนดไวมิใหภิกษุตัดตนไม ถา
พระภิกษุทําลายตนไม หรือพืชพันธุ ก็จะมีความผิด เปนการ
ละเมิดพระวินัย ถาหากวาตนไมนั้นมีเจาของกรรมสิทธิ์ จะเปนของ
หลวงก็ดี ของเอกชนก็ดี ถาพระไปตัดหรือทําลายโดยเจตนา ก็จะมี
โทษทางพระวินัยที่รุนแรง อาจจะตองถึงกับขาดจากความเปนพระ
ภิกษุเลยทีเดียว

๑๙๙
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การที่พระภิกษุจะอยูในปานั้น แมจะไมถึงกับมีพุทธบัญญัติ
กําหนดไวเปนพระวินัย แตก็เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงสนับสนุน ถือ
วาเปนขอปฏิบัติที่ดีงามเกื้อกูล เปนประโยชนในการศึกษา เพื่อฝก
หัดขัดเกลาตนเองในวิถีชีวิตแหงความสันโดษ เรียกวาเปน ธุดงค
อยางหนึ่งในธุดงค ๑๓ ขอ ซึ่งพระภิกษุจะถือปฏิบัติไดตามความ
สมัครใจ จะถืออยูตลอดชีวิต หรือจะอยูชั่วคราวเปนระยะเวลาสั้น
ยาวเทาใดก็ได
ธุดงคขอที่ถืออยูปานี้ มีชื่อเรียกโดยเฉพาะวา “อารัญญิกังคะ”
(องคแหงภิกษุผูถืออยูปา) เปนธุดงคขอที่ ๘ ใน ๑๓ ขอ
ในแงคําสอน พระพุทธเจาไดทรงสนับสนุนและสรรเสริญ
การอยูปาไวมากทีเดียว ดังที่ตรัสไวในโอวาทปาฏิโมกข ที่เราเรียก
วาเปนหัวใจพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงในวันเพ็ญ
เดือนสาม ที่เรียกวา วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต
ในโอวาทปาฏิโมกขนั้น พระพุทธเจาตรัสวา ไมทําชั่ว ทําดี
ทําใจใหผองใส แลวก็มีขอความอื่นตอไปอีก ซึ่งมีตอนหนึ่งบอกวา
“อยูในเสนาสนะอันสงัด” การอยูในเสนาสนะอันสงัดนี้ ที่มุงหมาย
สําคัญสําหรับพระสงฆ ก็คือ มุงใหอยูปา หรือรูจักเขาไปใชปาให
เปนประโยชนในการบําเพ็ญสมณธรรม
ในพระสูตรหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสแนะนําแกพระอานนทวา
“อานนท เมื่อมีภิกษุเขามาบวชใหม เธอควรจะชักชวนผูบวชใหม
เหลานั้นใหตั้งอยูในธรรมเหลานี้” แลวพระองคก็ทรงบรรยายไป
เชน ใหตั้งอยูในศีล เรียกวาสํารวมในพระปาฏิโมกข แลวก็พูดจา
ถอยคําที่เปนประโยชน จํากัดการพูดคุยสนทนาใหมีขอบเขต ไมใช
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เห็นแกการคุยสนุกสนานอะไร เปนตน พระองคตรัสอะไรตางๆ
แลวก็มีขอหนึ่งที่ตรัสวา ควรชักชวนใหพระภิกษุบวชใหมอยูในที่
สงบสงัด โดยเฉพาะถาเปนไปได ก็มุงเอาปา
ธรรมอื่นๆ ก็มีอีกเยอะ อยางเชน พระองคทรงสรรเสริญการ
เจริญอานาปานสติ คือ การใชสติกําหนดลมหายใจ เพื่อใหเกิด
สมาธิ จนกระทั่งเจริญวิปสสนา แลวพระองคก็ตรัสวา การที่จะ
เจริญใหไดผลดีนั้น องคประกอบประการหนึ่งก็คือ การอยูปา
หมายความวา ถาอยูปา ก็จะชวยใหการเจริญอานาปานสตินั้นได
ผลดียิ่งขึ้น
ตกลงวา เรื่องการอยูปานี่ ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจา
ทรงสรรเสริญไวมาก ชีวิตของพระจึงมีสวนที่ควรจะเกี่ยวของกับปา
อยูมาก เพราะเปนเรื่องที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ

พระไดธรรมในปา
พาธรรมจากปามาใหแกประชาชน
อยางไรก็ตาม แมวาการอยูปาจะเปนเรื่องสําคัญ เปนกิจที่
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ แตก็ตองรูขอบเขตเหมือนกันวา มีหลัก
เกณฑอยางไรในการอยูปา มิฉะนั้นอาจจะเขาใจผิดพลาดไปวา
พระพุทธเจาสรรเสริญการอยูปาทุกแงทุกมุม ซึ่งมิใชเปนอยางนั้น
ถาจะใหเห็นขอบเขตที่วานี้ ก็ตองดูตั้งแตหลักการสรางวัดใน
พระพุทธศาสนา เมื่อมีผูศรัทธาจะสรางวัดในสมัยพุทธกาล จะเปน

๒๐๑
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วัดเวฬุวันก็ดี วัดเชตวันก็ดี วัดเหลานี้ก็ไดผานการพิจารณา โดยที่
วาสรางขึ้นโดยสอดคลองกับหลักเกณฑที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว
ใหรูวาวัดที่ดีควรอยูที่ไหน
ลักษณะสําคัญๆ ที่พระพุทธเจาตรัสไว ก็คือ วัดไมควรอยู
หางบานหางชุมชนเกินไป หรือใกลบานใกลชุมชนเกินไป ใหเปน
สถานที่ที่สงบสงัด เหมาะแกการหลีกเรน ไมพลุกพลานจอแจ
ลักษณะสําคัญขอแรกคือ ไมใกลเกินไป ไมไกลเกินไป ถา
ใกลชาวบานเกินไป ก็พลุกพลานจอแจ ถาไกลเกินไป ก็หางชุมชน
จนกระทั่งอาจจะเสียศาสนกิจ
เปนอันวา หลักการสรางวัดนี้ เราเห็นไดจากการที่พระพุทธ
เจาทรงแนะนําไว และมีการสรางวัดในสมัยพุทธกาลเปนตัวอยาง
สําหรับคําที่วา ไมใหใกลเกินไป ไมใหไกลเกินไปนี้ ก็ยังมีขอ
พิจารณา คือวา ลักษณะที่วามานี้ เปนไปตามหลักการของพระ
พุทธศาสนา ที่วาพระสงฆในพระพุทธศาสนาไมสามารถจะอยู
แบบโดดเดี่ยวอยางพวกฤษีชีไพร
ในพระพุทธศาสนานั้น การอยูปาของพระ ไมเหมือนการอยู
ของฤษีชีไพร พระจะอยูลําพังโดดเดี่ยว กินเผือกมัน เก็บผลไมหลน
กินอยางพวกฤษีดาบสไมได พระพุทธเจาบัญญัติวินัยปองกันไว
เลยทีเดียว เพื่อไมใหภิกษุไปมีชีวิตเชนนั้น
มีหลักเกณฑอยู ๒ อยางที่ทําใหพระสงฆในพระพุทธศาสนา
แมจะปลีกตัวอยูสงัด ไมคลุกคลีอยูในสังคม แตก็ปลีกตัวเด็ดขาด
จากสังคมไมได คือ
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ประการที่หนึ่ง ในสังคมของพระเอง คือในสงฆ มีพุทธ
บั ญ ญั ติ ใ ห พ ระต อ งมาประชุ ม กั บ สงฆ อ ย า งน อ ยในเวลามี สั ง ฆ
กรรม คือมีกิจของสวนรวมซึ่งที่ประชุมตองรวมกันพิจารณา
ถึงจะไมมีสังฆกรรมอื่น อยางนอยกึ่งเดือนก็ตองมาครั้งหนึ่ง
เพื่อรวมประชุมกันในสังฆกรรมที่เรียกวา อุโบสถ ซึ่งเปนเรื่องวินัย
สงฆที่ทําใหพระ แมแตที่อยูองคเดียวในปา ก็ตองมาประชุม ตอง
มาพบกับพระอื่นๆ อยางนอยเดือนละ ๒ ครั้ง
อันนี้เปนขอบัญญัติทางวินัยอันที่หนึ่ง ที่ทําใหพระปลีกตัวไป
อยูโดดเดี่ยวโดยเด็ดขาดไมได
ประการที่สอง คือ การบัญญัติไมใหพระทํามาหาเลี้ยงชีพ
เอง แมแตจะไปเก็บผลไมฉันเองก็ยังไมให ทั้งนี้เพื่อผูกชีวิตพระไว
กับประชาชน หมายความวา พระจะหางจากประชาชนไมได ทาน
ใหฝากทองไวกับประชาชน
ขอที่หนึ่งนั้นผูกพระไวกับสังคมสงฆ พระดวยกันเองก็ตอง
พบกัน ขอที่สองในดานญาติโยมประชาชน พระก็ตัดขาดไมได
เพราะตองอาศัยบิณฑบาต
ตามหลักบิณฑบาต พระจะตองออกมาหาประชาชนเรียกได
วาทุกวัน พอเชา ก็ตองถือบาตรออกมา ถึงแมจะไปอยูเดี่ยวเดียว
ดายอยางไรก็ตาม ก็ตองพบญาติโยมทุกวัน
พอเชาถือบาตรออกมา โยมก็ตักบาตรให และเปนโอกาสที่
พระจะได แ สดงธรรมแก ญ าติ โ ยมที่ ตั ก บาตรนั้ น พระจึ ง ได ทั้ ง
อาหารเลี้ยงชีวิตตัวเอง และไดทําหนาที่สั่งสอนประชาชน

๒๐๓

๒๐๔

คนรักษปา ปารักษคน

การที่พระมีวัดอยู ในแงหนึ่ง ก็ชวยใหพระไดมีปาเปนที่หลีก
เรนอยูสงบสงัด ชวยใหปฏิบัติไดผลดี ปาก็เปนประโยชนแกตัวพระ
แลวอีกแงหนึ่ง ก็ชวยพระไมใหไกลจากประชาชน
ในแงหลังนี้ เทากับวาเปนการทําใหประโยชนของปา ทั้ง
ความสงบสงัดของปา และธรรมที่พระไดจากการปฏิบัติในปาที่
สงบสงัดนั้น มาถึงประชาชนในบานในเมืองดวย
พรอมกันนั้น วัดซึ่งเปนเหมือนตัวแทนที่ดีของปา ถามีพระที่
ปฏิบัติถูกปฏิบัติดี ก็มีคาเปนเครื่องเตือนสติประชาชนใหระลึกนึก
ถึงธรรมชาติ มีใจอยูใกลชิดธรรมชาติ นําธรรมชาติเขามาเกี่ยวกับ
ประชาชน ใหธรรมชาติเปนประโยชนแกประชาชนดวย ใหสอง
อยาง คือประชาชนและธรรมชาตินั้น มีความสัมพันธกนั ในทางที่
ถูกตอง
เพราะฉะนั้น คติในทางพุทธศาสนานี้ แมจะสรรเสริญการอยู
ปา ก็ไมใชวาใหไปอยูอยางฤษีชีไพร ที่ตัดขาดออกไปจากสังคม
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มีหลักตรัสไว พระใดคิดไปอยูปา
จะควรอยูไหม อยูเมื่อไร เพื่ออะไร ทําตัวทําใจอยางไร
นอกจากนี้ ในเวลาเดียวกัน พระพุทธเจาก็ยังทรงแสดงขอให
พิจารณาอีกหลายอยาง บอกวา การที่พระไปอยูปานั้น ก็ไมใชเปน
เครื่องหมายที่แสดงวา เมื่ออยูปาแลว จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติดี
พิเศษ หรือจะยกเอามาถือเปนขอดีเดนที่จะใหเห็นวาตนเองดีเลิศ
ประเสริฐกวาใคร
พระพุทธเจาทรงเตือนอยูเสมอวา ตองระวังใหมาก เชนที่
ตรัสวา พระที่ไปอยูปามี ๕ ประเภท (องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๘๑/๒๔๕; และควรดู
ม.มู.๑๒/๗๐/๕๒; องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๓๐/๔๓๗)

๑. พระภิกษุที่ไปอยูปา เพราะโง เซอะซะ คือ ไมรูเรื่องรูราว
เห็นเขาอยู ก็อยูบาง อยูตามเขาไป
๒. พระภิกษุที่ไปอยูปา เพราะมีความปรารถนาอันเปนบาป
คือ อยากจะไดชื่อเสียง อยากจะไดคําสรรเสริญ เปนตน
๓. พระภิกษุที่อยูปา เพราะจิตฟุงซาน เสียสติ อยูในที่ชุมนุม
กับเขาไมไดแลวตองไปอยูปา
๔. พระภิกษุที่อยูปา เพราะเห็นวา การอยูปานั้น เปนสิ่งที่
พระพุทธเจา และทานผูเปนบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญ
๕. ภิกษุผูอยูปา เพราะมุงความมักนอยสันโดษ ปรารถนา
ความวิเวก หาความสงัด มุงจะฝกหัดขัดเกลาตน
พระองค ต รั ส ว า ในบรรดาภิ ก ษุ ที่ อ ยู ป า ๕ ประเภทนี้
ประเภทที่ ๕ เปนประเภทที่ดีเลิศ ประเสริฐ ควรยกยอง
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นี่เปนการเตือนพระที่อยูปา ใหสํารวจดูตนเองวา อยูปา
เพราะอะไร แลวก็ไมใหถือเปนเหตุตัดสินความดีความประเสริฐ
เพียงเพราะอยูปา
เคยมีคนไปยกยองสรรเสริญพระพุทธเจา สรรเสริญองคพระ
พุทธเจาเองเลยทีเดียว บอกวา “โอ พระองคนี่เปนผูที่ประเสริฐ เลิศ
นัก สาวกทั้งหลายพากันยกยองสรรเสริญ เพราะวาพระองคเปนผู
มักนอยสันโดษ ชอบความสงัดวิเวก”
พระพุทธเจาก็ตรัสบอกเขาวา ไมถกู ตองทีจ่ ะมาสรรเสริญพระ
องคอยางนั้น การที่จะถือวาพระองคเปนผูที่สาวกทั้งหลายเคารพ
บูชา เปนบุคคลผูเลิศอะไรนี่ ไมใชเปนเพราะเหตุเหลานั้น
พระพุทธเจาตรัสวา (ม.มู.๑๒/๓๒๘/๓๒๑) ถาจะถือวา เราเปนผู
มักนอยสันโดษ สาวกของเราที่มักนอยสันโดษกวาตัวเรา ก็มีมาก
มาย อยางเรานี่ ในเรื่องฉันอาหาร บิณฑบาตก็ไป พระราชานิมนต
ก็ไป เศรษฐีนิมนตก็ไป แตวาสาวกของเราหลายองค ทานถือเปน
ธุดงคเลย คือวา ฉันอาหารบิณฑบาตอยางเดียว ไมรับนิมนตของ
ญาติโยม
ดูในเรื่องผาจีวร พระองคเองก็ยังรับจีวรที่คฤหบดีเขาถวาย
ใชจีวรดีๆ ก็มี แตสาวกของพระองค บางทานถือใชแตผาบังสุกุล
อยางเดียว คือตองไปเก็บเอาผาที่เขาทิ้งแลวเอามาตม มาตัด มา
เย็บ มายอมทําเอง ฯลฯ
ตลอดจนกระทั่งที่วาพระองคชอบความสงัดวิเวกนั้น พระ
องคเองบางคราวก็อยูเกลื่อนกลนไปดวย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
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อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตย ตลอดจนเดียรถีย และสาวกของ
เดียรถีย แตสาวกของพระองค บางองคอยูปาเปนประจําเลย ครึ่ง
เดือนจึงจะมารวมประชุมสงฆครั้งหนึ่ง (อยูตลอดชีวิต ก็อยาง
พระมหากัสสปะ เปนตน)
เปนอันวา จะถือวาพระองคเลิศประเสริฐเพราะคุณสมบัติที่
วามาขางตนนั้นไมถูกตอง บรรดาสาวกของพระองคหลายทานฉัน
อาหารนอย เชน ฉันมื้อเดียว ฉันอาหารจํากัดภาชนะเดียว แมแต
กําหนดวาเปนปริมาณเทานั้นเทานี้ทุกวันก็มี เพราะฉะนั้น จะเอา
เหตุนี้มาสรรเสริญพระองคไมได
การที่จะสรรเสริญพระองควาเปนผูประเสริฐเลิศ ที่สาวกจะ
เคารพบูชา ก็เพราะวาพระองคเปนผูคนพบธรรม แลวนํามาสั่ง
สอนแนะนํา
นี่ก็เปนเรื่องที่พระพุทธเจาจะเตือนสติผูฟงใหรูจักความพอ
เหมาะพอดี พรอมทั้งชี้ใหเห็นเหตุผลในการที่จะประพฤติปฏิบัติ
เชนนั้น ไมใชถือลําพังวาการปฏิบัติอยางนั้นจะเปนสิ่งที่ดีโดยตัว
ของมันเอง บางทีการปฏิบัติเชนนั้นไมใชเปนสิ่งที่ดีดวยซ้ําไป
ทั้งหมดนั้นก็อยูที่เหตุผลที่รองรับ คือ ตัวเหตุปจจัย หรือแรง
จูงใจที่กระทําสิ่งเหลานั้นเปนตัวตัดสิน พระองคก็สรรเสริญพระที่
อยูปา อยางพระมหากัสสปะที่เปนประธานสงฆในการสังคายนา
ครั้งที่ ๑ นั้น ทานอยูปาตลอดชีวิตเลย และทานก็มักนอยสันโดษ
เปนแบบอยางดวย
ดังที่วาแลว การถืออยูปานี้เปนธุดงคอยางหนึ่ง ซึ่งพระองคก็

๒๐๗

๒๐๘
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ตรัสวา การถืออยูปาหรือไมนั้น ใหเปนเรื่องของความสมัครใจ พระ
ภิกษุจะถืออยูปาหรือไมอยูปาก็ได จะถือบางตอนก็ได ถือตลอดไป
ก็ได
ธุดงค คือ ขอปฏิบัติในการขัดเกลาตนเอง ขัดเกลากิเลส ทรง
สรรเสริญ แตวาตองสมัครใจถือ ถาไมสมัครใจถือ ก็อาจจะเกิด
โทษ นอกจากนั้น บางองคที่ยังไมเหมาะ พระองคก็ไมใหถือ
อยางเชน เคยมีพระภิกษุบางองคทูลลาพระพุทธเจาจะไป
อยูบําเพ็ญเพียรในปา พระองคพิจารณาดูอินทรียของทานยังไม
เหมาะ พระองคก็ตรัสแนะนําวาใหอยูในสงฆ ใหอยูในชุมชน ใหอยู
ในหมูไปกอน จะออกไปอยูปา พระองคยังไมเห็นสมควร (เชนเรื่อง
พระอุบาลี, อง.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๖; พระเมฆิยะ องฺ.สตฺตก.๒๓/๒๐๗/๓๖๗)

พูดรวมๆ วา ทั้งหมดนี้เปนเรื่องของความแตกตางหลาก
หลาย เปนความแตกตางระหวางบุคคลบาง เปนเหตุเปนผลใน
ดานสภาพความเปนอยูแวดลอมบาง หลายอยาง พระองคจึงไมให
เอาสิ่งเหลานี้มาเปนเครื่องตัดสิน ไมใหมองไมใหถือวาพระจะดี
พระจะไมดีอะไรตางๆ เพียงเพราะสิ่งเหลานี้ ตองพิจารณาหลาย
อยางหลายดาน
เปนอันวา เรื่องการอยูปานั้น เปนสิ่งที่โดยหลักการแลว พระ
พุทธศาสนาสรรเสริญ จนกระทั่งถึงขนาดที่วา การอยูปาเปนสิ่งที่คู
เคียงกันมากับประวัติพุทธศาสนา
แตอยางไรก็ตาม ก็มีขอบเขต ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะตอง
ทราบ เพื่อใหเขาใจความแตกตางหลากหลายเหลานี้ เชนที่พูดมา
แลววา พระบางองคทานก็อยูปาเฉพาะบางเวลา

๒๐๘
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๒๐๙

เหมือนอยางพระพุทธเจา บางพรรษาก็จะเขาไปอยูปาเลย
๓ เดือน พระองคตรัสบอกวา ระหวาง ๓ เดือนนั้น ไมใหใครเขาไป
นอกจากพระภิกษุที่นําอาหารไปถวายองคเดียว แตวานอกเวลา
นั้นแลว พอออกพรรษา พระองคก็จาริกไปไมไดหยุดเลย ไปเที่ยว
สั่งสอนประชาชน
ทั้งนี้ก็เปนไปตางๆ กัน แลวแตการดําเนินชีวิตของแตละทาน
แมแตพระรูปเดียวกัน บางทีก็มีการสลับ อยูในปาบาง อยูในเมือง
บาง เหมือนอยางพระพุทธเจาทรงเปนตัวอยาง และจะอยูแดนปา
หรืออยูถิ่นบาน ก็พระของพระพุทธเจาทั้งนั้น

วัดปา วัดบาน
เปนสองปกเสริมกัน ใหสังฆะและสังคมสุขสันตมั่นคง
พระสงฆไมวาจะอยูแบบไหน ก็ตองชวยกัน โดยที่วามีทั้ง
พระอยูปา และพระอยูบาน ตองประกอบกัน จึงทําใหพระพุทธ
ศาสนาเจริญงอกงามมาได
หลายครั้งทีเดียว พระที่อยูในปา ชวยเปนฐานใหเวลาพระ
พุทธศาสนาในเมืองเสื่อม ในเวลานั้น เราเหลือพระในปาเปนหลักให
เปนตนทุนที่จะขยายกําลังตอไป
ทีนี้ เวลาพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองเต็มที่ ก็คือ เวลาที่
เจริญเขามาในเมือง ถาอยูในปาอยางเดียว ก็ไมแสดงถึงการที่พระ
พุทธศาสนาเจริญรุงเรือง ตอเมื่อเขามาถึงในเมือง ชวยประชาชน
ในเมืองใหมีศรัทธา มีจิตใจดีขึ้นมา รูจักทานศีลภาวนา มีศีลธรรม

๒๐๙

๒๑๐
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ดีขึ้น นี่คือระยะเวลาที่พระพุทธศาสนาเจริญเต็มที่ ถาเหลืออยูแต
ในปา แลวแพรขยายออกมาในเมืองไมไหว ในที่สุดก็จะยุบตัวเหี่ยว
หดหมดไป
พอเสื่อม ก็หดเขาไปอยูในปา พอเจริญ ก็ออกมารุงเรือง
เฟองฟูทั่วเมือง อะไรทํานองนี้
ทีนี้ ถาเราจะดูวาพระพุทธศาสนากําลังอยูในระยะเสื่อมหรือ
เจริญ ตอนเสื่อม ก็ดูความเสื่อมไปจากในเมือง แตเวลาเจริญ ก็
ตองดูท่เี มืองอีกเหมือนกัน ตอนที่เจริญสูงสุดก็มาเจริญในเมือง แต
ทุนในปาก็ตองอยูดวย
ทั้งนี้ พระปาก็ตองระวัง พระพุทธเจาก็ไดตรัสเตือนไวแลววา
ที่ตนคิดจะอยูปานั้น ควรจะมีความมุงหมาย มีความเปนอยูและ
ปฏิบัติตัวอยางไร พระที่มีคุณสมบัติอยางที่พระพุทธเจาตรัสไว จึง
ควรจะอยูปา และจึงจะเปนพระปาที่ดี
ปา โดยสรุปแลว ก็เปนสถานที่เหมาะสมที่ดี เปนบรรยากาศ
เกื้อกูลสําหรับใหพระสงฆไปฝกปฏิบัติขัดเกลาตน คือ จุดเดน
สาระสําคัญของการที่วาปานี้ดี เปนประโยชน ก็เพราะวาเปนที่สงัด
เป น บรรยากาศที่ เ กื้ อ กู ล เหมาะแก ก ารที่ พ ระภิ ก ษุ จ ะไปเจริญ
ภาวนา ฝกหัดอบรมจิตของตนเอง เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธ
ศาสนาเจริญขึ้น ตอมาก็มีวัดประเภทที่เรียกวาวัดปาเพิ่มมากขึ้น
อยางที่โยมไปนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย
เมื่อถึงรายการที่ไปชมถ้ําอชันตา โยมก็คงไดเห็นแลววา นี่แหละ
เปนตัวอยางชัดๆ ที่วา แมแตปา ถ้ํา ภูเขา ก็เจริญขึ้นมาเปนวัดวา
อาราม

๒๑๐
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๒๑๑

ถ้ําอชันตา คือ วัดที่เจริญรุงเรืองเต็มที่ เปนวัดที่สรางอยางดี
แตสรางในภูเขา ขนาดแกะสลักเขาไปในศิลา เจาะภูเขาออกทํา
เปนวัดไปเลย
ในตัวถ้ํา ในตัวภูเขาเองนั้นแหละ ทําเปนวัด มีสิ่งกอสรางที่
เกิดจากการแกะสลักซึ่งเปนศิลปวัตถุที่แสนจะสวยงาม แลวก็ยังมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอะไรตางๆ เต็มไปดวยศิลปะ อันนี้ก็คือความ
เจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา ที่วาแมแตปา ถ้ํา และภูเขา ก็
กลายเปนวัดที่มีพระอยูทามกลางธรรมชาติเปนจํานวนมากมาย
แตในความเจริญรุงเรืองนั้น ดูลึกละเอียดลงไปใหดีเถิด เชื้อ
แหงความเสื่อมจะแฝงซอนตัวรออยู ถาประมาทเมื่อไร เชื้อเสื่อม
นั้นก็จะขยายกระจายตัวออกมาทันที
หลังยุคนี้ พระพุทธศาสนาก็เจริญตอมาอีก ในระยะหลังๆ
ถึงกับมีการแบงเปนวัดปา วัดบาน เปนพระอยูปา กับพระอยูบาน
จะเห็นวา ตอนตนพุทธกาลนั้น พระองคเดียวกันนั่นแหละ
บางเวลาตองการจะไปอยูปา ก็ไปอยูปา เมื่อออกจากปา ก็มาอยู
วัดในบานในเมือง
โดยเฉพาะสถานที่ที่พระพุทธเจาทรงวางหลักไววาควรจะ
สรางเปนวัดนั้น ก็เปนที่ซึ่งอยูระหวางปากับบาน อยางที่บอกวา ไม
ใหใกลเกินไป ไมใหไกลเกินไป พระองคทรงใหหลักไวอยางนั้น นี่
แสดงวาเปนกึ่งปากึ่งบาน เหมือนเชื่อมปากับบานเขาดวยกัน ให
บานไดรับประโยชนจากปา และใหปาไดรับการอุดหนุนจากบาน
แลวปาก็ใหประโยชนแกบานได โดยที่ยังคงสภาพเปนปาอยูดวยดี

๒๑๑
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พระบาน พระปา
มาแบงชัดเมื่อจัดตามสายสงฆจากศรีลังกา
ตอมาก็ถึงกับมีการแยกกันชัดเจน ดังที่ปรากฏในลังกา พอ
ถึงลังกายุคหนึ่ง ก็มีการแบงเปนพระ ๒ ฝาย เปนพระอยูบาน เรียก
วา พระคามวาสี และพระอยูปาเรียกวา พระอรัญวาสี
ในพุทธกาลก็มีพระอยูถิ่นบาน ที่เรียกวา “คามันตวิหารี”
และพระอยูปา ที่เรียกวา “อารัญญกะ” แตเปนเรื่องสวนบุคคล ไม
มีการจัดแบงชัดเจนเปนฝายอยางนี้
ครั้นมาถึงสมัยลังกาในยุคที่วานี้ ก็แบงเปน ๒ พวก พระ
อรัญวาสีถนัดในเรื่องการเจริญภาวนาทํากรรมฐาน ที่เรียกวา
วิปสสนาธุระ สวนพระอยูบานก็หนักไปในเรื่องของการเลาเรียน ที่
เรียกวา คันถธุระ
เปนอันวา พระคามวาสีก็ชํานาญในเรื่องคันถธุระ เลาเรียน
พระคัมภีร และพระอยูปา เปนอรัญวาสี ก็ถนัดในเรื่องวิปสสนา
ธุระ มุงในการเจริญสมถะและวิปสสนา
ขอทําความเขาใจไวในที่นี้สักหนอยวา คามวาสี ที่วาพระอยู
บาน หรือพระอยูในบานนั้น เปนสํานวนภาษา ไมใชหมายความวา
พระมาอยูในบานในเรือนของชาวบาน แตหมายความวา อยูวัดใน
เขตหมูบาน หรือในเมือง
ทีนี้ มาถึงเมืองไทย ในสมัยสุโขทัย เรารับพระพุทธศาสนา
จากลังกาเขามา เราก็เลยเอาคติแบงพระ ๒ ฝาย เปนพระคามวาสี
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กับพระอรัญวาสีเขามาดวย พระเถระผูใหญเปนพระสังฆราชที่มา
ในตอนนั้น ซึ่งมาจากสายลังกา มาอยูที่นครศรีธรรมราช แลวพอ
ขุนรามคําแหงนิมนตเขามาที่เมืองสุโขทัย ก็มาอยูวัดอรัญญิก
วัดอรัญญิกนี้ ชื่อก็บอกแลววาวัดปา แสดงวาตอนนั้นนิยม
พระอยูปามาก แลวในเมืองไทยเรา พุทธศาสนานับจากสุโขทัยก็
เจริญเรื่อยมา โดยเราแบงเปน ๒ ฝายที่วา เปนพระอยูบาน กับ
พระอยูปา จนกระทั่งในสมัยอยุธยาถึงกับวาตําแหนงประมุขสงฆ
๒ ฝายแยกกัน
ฝายคามวาสี ฝายอยูบาน ก็เหมือนกับมีสังฆราชฝายหนึ่ง
และฝายอรัญวาสี ฝายอยูปา ก็มีประมุขที่เหมือนกับเปนสังฆราช
อีกฝายหนึ่ง
ฝายบานหรือคามวาสีนั้น ประมุขสงฆไดแก พระพุทธโฆษาจารย สวนฝายปาหรืออรัญวาสี ประมุขสงฆไดแก พระวันรัต
ทําไมทานเอาอยางนี้ คําวา “วันรัต” นั้น แปลวาผูยินดีในปา
บอกชัดอยูแลววาเปนสังฆราชฝายพระวัดปา
แล ว ก็ ฝ า ยบาน ไดแ กพระพุทธโฆษาจารย เพราะอะไร
เพราะวาพระพุทธโฆษาจารยเปนชื่อของพระอรรถกถาจารยองค
สําคัญ เปนผูแตงคัมภีรอรรถกถาอธิบายพุทธพจนที่มีชื่อเสียงมาก
เปนผูคงแกเรียน เปนนักปราชญ ก็แสดงวา ฝายคามวาสีน่ถี นัด
เรื่องทางปริยัติการเลาเรียน ก็เอาชื่อมาตั้งเปนประมุขสงฆ
ตอนนั้น คําวาสังฆราชมีแต “สังฆราชา” และสังฆราชานี้เปน
ตําแหนงพระแคชั้นเจาคณะจังหวัด ที่เลานี่เพื่อโยมจะไดทราบ
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เรื่ อ งนี้ เ ป น เกร็ ด ความรู ว า ในสมั ย อยุ ธ ยานั้ น สั ง ฆราชาเป น
ตําแหนงแคเจาคณะจังหวัดเทานั้นเอง ประมุขสงฆกลับเปนโนน
พระพุทธโฆษาจารย และพระวันรัต

สงครามยุทธหัตถีรักษาเอกราชไทย
ไดพระพนรัตนรักษาชีพแมทัพใหญ
พระวันรัต หรือบางครั้งเรียกวาพระพนรัตนนั้น บางองคมีชื่อ
เสียงมาก อยางในประวัติศาสตรอยุธยา สมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช โยมคงเคยไดยิน ทานชวยขาราชบริพาร ทหารใหญ แม
ทัพนายกองไวเยอะแยะ ไมใหถูกประหารชีวิต
เรื่องก็คือ ตอนที่สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จไปรบกับพมา แลวชางพาเตลิดเขาไปทามกลางกองทัพ
พมา กองทัพไทยตามไปไมทัน พระองคก็อยูลําพัง ๒ พระองค ใน
ทามกลางกองทัพขาศึก
ตอนนั้นฝุนตลบไปหมด พอฝุนสงบลงไป มองเห็นกัน ก็
ปรากฏวามีแตทหารพมาลอมเต็มไปหมด แตบังเอิญสมเด็จพระ
นเรศวรทรงเหลือบไปเห็นพระมหาอุปราชา แมทัพฝายพมายืนชาง
อยูใตตนไม พระองคก็ทรงไดโอกาส และดวยพระปฏิภาณ ก็ตรัส
เรียกสมเด็จพระมหาอุปราชาใหมาชนชางกัน
สมเด็จพระมหาอุปราชา ดวยขัตติยมานะ ไมสามารถหลีก
เลี่ยงได ตองจําใจรับคําทา กองทัพพมาก็ทําอะไรไมได แมทัพตอง
มารบกันดวยวิธียุทธหัตถี
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๒๑๕

สมเด็จพระเนศวรก็ทรงรบชนะ ทําใหสมเด็จพระมหาอุป
ราชาขาดคอชาง แลวพรอมกันนั้น สมเด็จพระเอกาทศรถก็ทรง
ชนะเชนเดียวกัน อันนั้นเปนชัยชนะครั้งยิ่งใหญ
แตเมื่อทัพพมาแตกไปแลว สมเด็จพระเนศวรกลับคืนสูพระ
ราชวัง ทหารใหญกลับมา ก็มีกฎมณเฑียรบาลบอกไววา ถาหาก
วาพวกทหารละทิ้งพระมหากษัตริยในการรบ ก็จะตองถูกประหาร
ชีวิต
เรื่องก็มาถึงขั้นที่พิจารณาความ และก็เห็นชัดๆ วาจะตองลง
โทษประหารชีวิต นั่นก็คือวาแมทัพนายกองผูใหญทั้งหลายจะตอง
ถูกประหารชีวิตกันหมด
ตอนนั้นเองที่พระวันรัตไดเขามาชวยแกไขสถานการณ พระ
วันรัต หรือสมเด็จพระวันรัตองคนี้ ในประวัติศาสตร เรียกวา พระ
พนรัตน เพราะทานอยูวัดปาแกว
ไดบอกแลววา วันรัต ก็คือวนรัต แปลวา ผูยินดีในปา ถา
แผลง ว เปน พ ก็เปนพระพนรัต แตพระวันรัตองคนี้ ทานอยูวัดปา
แกว ก็เลยเรียกเลียนเสียงใหเหมือนกัน แตเขียนเปน พนรัตน โดย
ใหแปลวาปาแกว
พระพนรัตนนี่ทานก็เดินทางมาเขาเฝาในหลวง คือสมเด็จ
พระนเรศวร แลวก็มาแสดงพระธรรมเทศนาถวาย ชักจูงพระทัย
จนกระทั่งใหเห็นวา การที่ทรงรบครั้งนี้โดยที่วาทหารตามไมทัน
เหมือนกับละทิ้งพระองคนี้ เปนการที่ทําใหพระองคมีเกียรติคุณยิ่ง
ใหญ พระพนรัตนเปรียบเทียบบอกวา เหมือนอยางสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงชนะมารที่ใตตนโพธิ์
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ตอนนั้น พระพุทธเจาทรงผจญมาร กอนที่มารจะมานั้น พระ
พรหมเทวดาทั้งหลายมาเฝากันเต็มไปหมด แตพอมารมา ปรากฏ
วาเทวดาและพรหมทั้งหลายหนีกันไปหมดเลย คือ มันเปนอยาง
นั้น มารนี่มีอํานาจมาก พระพรหมก็ยังกลัวมารเลย พอบอกวามาร
มาเท า นั้ น แหละ พระพรหมและเทวดาทั้งหลายหนีไปสุดขอบ
จักรวาลเลย
ตอนนั้น พระพรหมและเทวดาทั้งหลายกลัวมารมาก ก็พา
กั น หนี ไ ปหมด ทิ้ ง ให พ ระพุ ท ธเจ า ทรงอยู ลําพั ง พระองค เ ดี ย ว
ทามกลางกองทัพมาร จนกระทั่งพระองคพิชิตมารไดสําเร็จเปน
พระพุทธเจา ดังที่เราเรียกพระพุทธรูปปางนี้วา ปางมารวิชัย
พระพนรัตนนําเรื่องนี้มาเทศนถวาย วิสัชชนาแกสมเด็จพระ
นเรศวรวา ถาหากวาพระพุทธเจาชนะตอมารโดยอานุภาพของ
พรหมหรือเทวดามาชวย ก็ไมใชเรื่องอัศจรรย แตในการที่พระองค
ผูเดียวอยูในทามกลางกองทัพมารแลว ทรงชนะมารไดนี่ จึงเปน
ความยิ่งใหญที่เรานับถือพระพุทธเจาจนกระทั่งปจจุบัน
การที่องคสมเด็จพระนเรศวรทรงอยูทามกลางขาศึก โดยที่
ทหารทั้งหลายเขาไปไมถึงนี้ เหมือนกับวา เทพยดาจะดลบันดาล
ใหพระองคทรงไดเกียรติยศยิ่งใหญ จึงใหทหารเหลานั้นไมสามารถ
ตามทั น โดยที่ ทหารเหลานั้นไมไดตั้งใจที่จะทอดทิ้งพระ องคแ ต
ประการใด แตเปนอานุภาพของเทพยเจาหากบันดาลใหเปนไป
อยางนั้นเอง เปนเหมือนกับตองการประกาศเกียรติคุณของพระ
นเรศวรใหปรากฏ ทําใหเปนประวัติศาสตรสืบตอไปในภายหนา
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สมเด็ จ พระนเรศวรทรงสดับพระธรรมเทศนา ทรงฟงคํา
ถวายวิสัชชนาแลว ก็ทรงปลื้มพระทัย เกิดพระปติมาก ก็เลยถือ
เป น เหตุ ใ นการทรงพระราชทานอภั ย โทษแก แ ม ทั พ นายกองทั้ ง
หลาย เปนเหตุการณโดดเดนเกี่ยวกับพระพนรัตนที่เปนประมุข
สงฆฝายอรัญวาสี เปนประวัติศาสตรสืบมา

คามวาสี - อรัญวาสี
ในประเพณีการปกครองของคณะสงฆไทย
อาตมภาพนําเรื่องนี้มาเลา เพื่อใหโยมเห็นวา ในเมืองไทย
เรานี้มีประเพณีวัด ๒ แบบ คือ วัดฝายคามวาสี กับ วัดฝาย
อรัญวาสี ซึ่งเปนเรื่องของวิวัฒนาการในพระพุทธศาสนา
ฉะนัน้ การทีจ่ ะจัดการเกีย่ วกับเรือ่ งวัด เรือ่ งปา อะไรตออะไรนี่
คงจะตองเขาใจคติเหลานี้ใหดีวา คติเดิมในพระพุทธศาสนาสมัย
พุทธกาลเปนอยางไร คติในเมืองไทยเราถือกันมาอยางไร เราแบง
เปน คามวาสี กับ อรัญวาสี มีประวัติศาสตรมาอยางไร เมื่อเขาใจ
เรื่องอยางนี้แลว เราก็จะจัดจะทําอะไรตออะไรไดถูกตอง
แมวาขณะนี้ การปกครองคณะสงฆในประเทศไทยปจจุบัน
จะไมไดแยกเปนฝายคามวาสี กับอรัญวาสี เหมือนอยางในสมัย
โบราณ คือ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองของคณะสงฆ ฉบับที่ใช
กันอยูในบัดนี้ ไมไดบัญญัติเอาไว
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แตกระนั้น คติการจัดพระสงฆเปนฝายคามวาสี กับฝาย
อรัญวาสี ก็ยังปรากฏอยูอ ยางชัดเจน ในประเพณีที่พระมหา
กษัตริยทรงแตงตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ซึ่งจะเห็นไดในพระราชทินนามของพระราชาคณะ
ตัวอยางทางฝายคามวาสี เชน
“พระเทพปริยัติมุนี ศรีปริยัติวิธาน กิตติสารโสภิต มหา
คณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”
สวนทางฝายอรัญวาสี (ถาเขียนอยางสันสกฤต ก็เปน
อรัณยวาสี) ก็มีตัวอยาง เชน
“พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปญญาวิศิษฏ ยติคณิสสร บวร
สังฆาราม อรัณยวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนาธุระ”
แตเปนที่นาสังเกตวา ในระดับสูง ทั้งฝายคามวาสี และ
อรัญวาสี ไดถูกจัดรวมเขาอยูภายใตการบริหารเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ดังจะเห็นไดในพระราชทินนามของสมเด็จพระราชาคณะ
ทุกองค มีทั้งคําวาคามวาสี และอรัญวาสี รวมอยูดวยกัน
หลักขอนี้แสดงวา สมเด็จพระราชาคณะทุกองคเปนผูนําของ
คณะสงฆ ทั้งฝายคามวาสี และอรัญวาสี ไมวาทานจะอยูที่ไหน
แมแตจะอยูแตในเมืองก็ตาม ดังเชน
“สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒนพงศ วิสุทธิสังฆปริณายก
ตรีปฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวร
สังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี”
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ยอนดูกําเนิดวัดเริ่มจากอุทยานที่ชานเมืองชานบาน
แลวลึกเขาไปในอรัญ วัดที่นั่นจึงคอยเติบโตตามขึ้นมา
รวมความวา วัดยุคแรกในสมัยพุทธกาลนั้น เปนวัดปา ที่
เรียกวา วนะ หรือ “วัน” อันไมหางไกลบานเมือง อาจจะเรียกวา วัด
ปาชานบานชานเมือง วัดกึ่งปากึ่งบาน หรือเปนวัดปาคูเคียงกับ
บานเมือง
หลายวัด โดยเฉพาะวัดเริ่มแรก อยางพระเวฬุวัน และพระ
เชตวัน ก็คือ อุทยาน ที่พระราชา เจา หรือมหาเศรษฐีถวาย เมื่อ
ถวายเปนวัด ก็เรียกวาถวายเปน อาราม
นี้เปนยุคแรกของการประกาศพระศาสนา พระพุทธเจาเสด็จ
มาโปรดคนในเมือง และพระสงฆสาวกทั้งหลายในยุคแรกนั้นก็
ลวนเปนผูบรรลุธรรม จบการศึกษา หรือจบสิกขาแลวแทบทั้งสิ้น
แทบไมตองใชเวลาในการที่จะตองฝกหัดขัดเกลาตน จึงไดแตมุง
สั่งสอนประชาชน ชาวบาน ชาวเมืองใหมคี วามรมเย็นเปนสุข
แตตอมา เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญขยายตัวมากขึ้น มีผูเขา
มาบวชมากขึ้น พระภิกษุจํานวนมากเปนผูเริ่มศึกษา อยูในสิกขา
ชั้นแรก ก็ตองมีการเนนในเรื่องการปฏิบัติขัดเกลาตนเองมากขึ้น
จึงตองการสถานที่วิเวกหรือสงบสงัด โดยเฉพาะปาที่เปนอรัญ เพื่อ
เปนบรรยากาศอันเกื้อกูลแกการเจริญภาวนา การเนนเรื่องการอยู
ปา หรือเขาไปใชปา จึงมีมากขึ้น
ถึงอยางนั้น ในยุคตนๆ แมเมื่อพระเขาไปปฏิบัติอยูในปา ก็
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เรียกตรงๆ วาไปอยูปา อยู “อรัญ” เปนพระอยูปา หรือพระที่ถืออยู
ปา เปนอารัญญกะ (อารัญญิกะ ก็เรียก) มีปาเปนที่อยู ยังไมเปน
วัดปา จนกระทั่งตอมา ความเปนวัดปาจึงคอยๆ เปนรูปเปนรางชัด
เจนขึ้น
วั ด ป า ก็ เ ติ บ โตขึ้ นมาจากเสนาสนะปา คือ “อารัญญกเสนาสนะ” นั่นเอง แลวพระและวัดปาประเภทในอรัญอันหางไกล
เมือง ก็มีเพิ่มมากขึ้น
พรอมกันนั้น วัดที่อยูไมหางไกลเมือง เมื่อบานเมืองขยาย
ออกไป ก็ยิ่งใกลชิดบานเมือง จนกระทั่งอยูทามกลางบานเมือง
มากขึ้นทุกที พระที่ไมไดปลีกตัวไปอยูปา หรือกลับมาจากปาแลว
มาอยูในวัดเหลานี้ ก็จะอยูใกลชิดชาวบาน
บางองคมัวยุงกับกิจของสงฆ ยุงกับการเลาเรียนสั่งสอนพระ
เณรในวัดบาง ยุงกับงานอบรมสั่งสอนชาวบานบาง บางทีก็เลยไม
ไดปลีกตัวออกไปอยูในปาเลย แมแตเพียงในบางระยะเวลา ก็ไม
ไดไป สวนพระบางองคมีอัธยาศัยโนมเอียงชอบอยูสงัด แมจะจบ
สิกขาบรรลุธรรมสูงสุดแลว ก็ยังถือธุดงค อยูปาตลอดชีวิตก็มี
ไปๆ มาๆ ลักษณะที่แยกเปนพระอยูบาน กับพระอยูปา ก็ชัด
ยิ่งขึ้นๆ จนกระทั่งในสมัยตอมากลายเปนมีพระสองฝาย แตก็เปน
วิวัฒนาการที่ผานกาลเวลายาวนานมาก อยางที่วาถึงยุคหลังๆ ใน
ลังกา เลย พ.ศ. ๑๐๐๐ มามากแลว จึงมีคําเรียกแยกเปน คามวาสี
กับ อรัญวาสี ดังที่กลาวขางตน
แตจะอยางไรก็ตาม พระที่แยกเปน ๒ ฝายนั้น ก็ตองปฏิบัติ
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๒๒๑

อยูในทางสายกลาง ถึงจะอยูในบานในเมือง เปนคามวาสี ก็ตอง
ไมใหถึงกับวุนวายกลายเปนคลุกคลีกับชาวบาน ถึงจะอยูในปา
เปนอรัญวาสี ก็ตองไมใหถึงกับปลีกตัวโดดเดี่ยว เปนฤษีชีไพร ซึ่ง
เลยออกไปนอกพระพุทธศาสนา
สําหรับวัดปานั้น อยางนอยก็ตองรูเขาใจวาวัดปาเปนอยาง
ไร มีลักษณะอยางไร วัดปาควรจะอยูหางจากบานเทาไร เพราะถา
ทําไมดี จะกลายเปนวาไปสรางวัดบานในกลางปาอีก ก็คนละ
อยาง ไมใชวัดปา จึงตองพิจารณาใหดีดวย
ในพระไตรปฎก พระวินยั บอกไววา (วินย.๒/๑๖๖/๑๔๖; ๗๙๖/๕๒๘)
เสนาสนะปา (ตอง) อยูหางจากเขตหมูบานอยางนอย ๕๐๐ ธนู (๑
ธนู = ๑ วา เพราะฉะนั้น ๕๐๐ ธนู เทากับ ๑ กม.) แตทานก็แนะ
นําไววา ไมควรใหไกลเกิน ๑ คาวุต คือ ๑๐๐ เสน เทากับ ๔ กม.
เพื่อวาจะไดไปบิณฑบาตแลวกลับมาถึงวัดทันเวลาฉัน

ในที่สุด ทั้งปา ทั้งเมือง ทั้งบาน
มาประสานในสันติสุขเปนหนึ่งเดียวกัน
นี่ก็ไดเลาเรื่องราวทางดานประวัติศาสตร ซึ่งเกี่ยวโยงสืบมา
จากหลักการในพระธรรมวินัย เปนการบอกใหรูวา ถึงจะยืดขยาย
อะไรกันไปอยางไร ก็ตองเชื่อมประสานไปถึงพระพุทธประสงคให
ได ตองใหอยูบนฐานของพระพุทธาธิบาย
อยางที่กลาวแลววา คติที่สําคัญในเรื่องนี้ ก็คือ การที่พระ

๒๒๑
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พุ ท ธเจ า ทรงสรรเสริ ญ การอยู ปา ก็ เ พราะว า ป า เป น สถานที่ มี
บรรยากาศเปนวิเวก ชวนใหเกิดความสงบสงัด ซึ่งเริ่มดวยกาย
วิเวก ความสงัดทางกายกอน
เมื่อมีความสงัดทางกาย หางจากเสียงอึงคะนึง เอิกเกริก
จากสิ่งที่จะมาลอเราชักจูงตางๆ แลว บรรยากาศก็โนมนอมชักจูง
จิตใจใหสงบไปดวย เมื่อจิตใจสงบแลว ก็เหมาะที่จะบําเพ็ญเพียร
เพื่อกําจัดกิเลส เมื่อใจปราศจากกิเลส ก็เรียกวาเปนความสงัดจาก
กิเลส อันเปนวิเวกหรือความสงัดอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเปนขั้นสูงสุด
พระพุทธเจาจึงตรัสหลักเรื่อง วิเวก ไว ๓ ขั้น คือ
๑. กายวิเวก ความสงัดกาย กายปลีกออกจากสิ่งที่รบกวน
จากเสียงอึกทึก จากความพลุกพลาน จอแจ
๒. จิตตวิเวก ความสงัดใจ คือ จิตใจที่สงบ เปนสมาธิได
๓. อุปธิวิเวก ความสงัดกิเลส กิเลสหมดสิ้นไปจากใจ
แมบางคนจะมีกายวิเวก แตจิตก็ไมวิเวก แมจะเขาไปอยูใน
ปาแลว กายสงัด แตใจฟุงซาน ไมสงบ คิดไมเปนเรื่อง มีแตความ
คิดที่สับสนวนเวียน ไมสบาย ไมมีความสุข ถูกกิเลสกอกวนเรารุม
ใจ ก็ไมไดรับประโยชนจากปา กลับกลายเปนวาปาเปนโทษแก
บุคคลนั้น ถึงแมกายอยูในปา แตใจยิ่งกลุม
ทีนี้ แมมีจิตตวิเวก จิตสงบสงัดแลว แตถายังมีกิเลสเปนเชื้อ
อยูภายใน ก็สามารถฟุงขึ้นมาอีก เมื่อกระทบอารมณภายนอก จิต
นั้นก็จะหมดความสงัด ก็จะถูกความทุกข ความเรารอน ความมี
กิเลส โลภะ โทสะ โมหะ รบกวนขึ้นมา ใหเดือดรอน ใหกระวน

๒๒๒
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๒๒๓

กระวายได จึงตองกําจัดกิเลสใหหมดสิ้นไป ใหถึงขั้นปราศจาก
กิเลส ที่ทานเรียกวา เปนความสงัดจากกิเลส (อุปธิวิเวก)
ทีนี้ มองในมุมกลับวา ถาผูใดสงัดกิเลสแลว มีอุปธิวิเวก
ปราศจากกิเลสแลว แมกายจะอยูทามกลางความสับสนอลเวง อึง
คะนึง ก็ไมมีปญหา ความวุนวายภายนอกไมทําใหจิตใจของทาน
หวั่นไหว ทานมีจิตใจที่สงบ กลับสามารถมาชวยผูคนในสังคมที่
พลุกพลานจอแจ ใหมีความสงบไปกับทานดวย
เพราะฉะนั้น วิเวกเหลานี้จึงสัมพันธซึ่งกันและกัน เปนปจจัย
สงผลตอเนื่องกัน ปาเปนกายวิเวก มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหเกิด
จิตตวิเวก แลวจะไดบําเพ็ญอุปธิวิเวกใหเกิดขึ้น
แตถาผูใดมีอุปธิวิเวก สงัดกิเลสแลว ไมวาไปอยูที่ไหน ก็จะ
พาให วิ เ วก คื อ ความสงบสงั ด เกิ ด ขึ้ น ในที่ นั้ น ได ค รบถ ว นทุ ก
ประการ
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสพระคาถาไวบทหนึ่ง (สํ.ส.
๑๕/๙๒๑/๓๔๑) วา
คาเม วา ยทิ วารฺเ
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ

นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ

แปลวา: ไมวาบาน ไมวาปา ไมวาที่ลุมหรือที่ดอน พระ
อรหันต คือผูไกลกิเลส อยูที่ไหน ที่นั่นไซรคือสถานอันรื่นรมย
เพราะฉะนั้น ถึงที่สุดแลว จะเปนปา หรือเปนบานก็ได ขอให
ใจหางจากกิเลส ใจสงัดกิเลสแลว ที่นั่นเปนสถานที่รื่นรมยไดทั้ง
หมด

๒๒๓
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จึงกลายเปนวา ตองมองดู ๒ ชั้น คือ ดานวัตถุหรือสภาพ
ภายนอก กับดานจิตใจ
ดังนั้น พระพุทธเจา แมจะทรงอยูในปาบาง อยูในถิ่นบานถิ่น
เมืองบาง แตพระองคก็ทรงนําความรมเย็นไปใหโดยทั่ว ทั้งนี้เพราะ
วาพระหฤทัยนั้นปราศจากกิเลส มีอุปธิวิเวก ปลีกปลอดจากกิเลส
ไดหมดแลวนั่นเอง
เพราะฉะนั้น พุทธสาวกก็พึงปฏิบัติตามนี้ คือ อาศัยปาเปน
บรรยากาศแวดลอมที่มีกายวิเวก เพื่อชักจูงใจใหสงบเปนจิตตวิเวก
แลวบําเพ็ญเพียรเจริญปญญาเพื่อใหจิตเปนอิสระปราศจากกิเลส
เปนอุปธิวิเวก
เมื่อมีอุปธิวิเวกแลว ก็ไปชวยเหลือสั่งสอนแนะนําประชาชน
ในถิ่นสถานทั้งหลาย แผขยายความสงบใหความรมเย็นเปนสุข
ขจายไปทุกสถานที่ ไมวา ใคร จะอยูป า อยูบ า น ก็ใหเปนสุขทัว่ กัน

สรุปขอปฏิบัติ จนถึงหลักการ
ที่จะใหเมืองปาบานประสานในสันติสุขทั่วกัน
เทาที่ไดพูดมา ควรจะประมวลสาระสําคัญไวในที่เดียวกัน
อีกทีหนึ่ง จึงขอสรุปวา
๑. สําหรับมนุษยที่มีกิเลสหนานั้น ไมวาจะอยูในบาน หรือ
อยูในปา ก็ทําใหเดือดรอนทั่วไปหมด

๒๒๔
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๒๒๕

๒. สําหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงสั่ง
สอนแนะนําให ใ ช ป า เป น ที่ บําเพ็ ญ เพี ย ร เพราะเปน ที่
เหมาะสม สภาพแวดล อ มเป น ที่ วิ เ วกเกื้ อ กู ล แก ก าร
บําเพ็ญเพียรทางจิต จะไดทําตนใหเปนผูหมดกิเลสตอไป
๓. เมื่อหมดกิเลสแลว จะไปอยูปาอยูบาน ก็ทําใหรื่นรมยไป
หมด
เพราะฉะนั้น จึงควรจะชวยกันรักษาปาไว และสนับสนุนให
พระสงฆที่ตั้งใจถูกตั้งใจดีไดไปอยูปา เพื่อจะไดอาศัยกายวิเวก
เปนเครื่องโนมนําจิตใจใหสงบ ใชปาเปนที่บําเพ็ญเพียรขัดเกลา
กิเลสใหหมดสิ้นไป แลวทานจะไดนําความสงบรมเย็นนั้นออกไป
เผยแพรใหทั่วถึงในที่ทุกสถาน
ในการปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมานี้ มีขอที่ควรระลึกไว
เพื่อเปนแนวทางของการปฏิบัติ คือ
๑. มีพุทธบัญญัติ หามมิใหภิกษุตัดตนไม หรือแมแตเด็ด
ดอกไม เก็บผลไม ถาพระภิกษุตัดตนไม ก็เปนการละเมิด
พุทธบัญญัติ ผิดวินัย
๒. ถาภิกษุตัดตนไมของหลวง หรือที่มีเจาของ โดยเจตนา
ลักลอบตัดหรือทําลาย ก็จะเปนความผิดทางวินัยอยาง
รายแรง อาจจะถึงกับขาดจากความเปนพระภิกษุ
๓. ความเปนอยู และการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ของพระภิกษุ จะเปนการรักษาปาโดยตัวของมันเอง โดย
มิตองใหพระทําหนาที่อนุรักษปา

๒๒๕
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๔. ถาหากวาความดํารงอยูของปาเปนไปเพื่อความรมเย็น
เปนสุขของประชาชนและสันติสุขของสังคม พระก็ควร
แนะนําสั่งสอนประชาชนใหมองเห็นคุณคาของปา และรู
จักรักษาปา
๕. ประชาชนหรือพุทธศาสนิกชน ควรชวยกันรักษาปา และ
สนับสนุนใหพระภิกษุสงฆ ไดมีโอกาสใชปาเปนที่แสวง
วิเวก ในการบําเพ็ญสมณธรรม
๖. รัฐหรือทางการบานเมือง ถาเห็นแกความเจริญมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา และการพัฒนาจิตใจของประชาชน ซึ่ง
คลุมไปถึงประโยชนสุขของประเทศชาติบานเมือง พรอม
ทั้งปรารถนาจะอุปถัมภบํารุงพระภิกษุสงฆ สนับสนุนให
ท า นปฏิ บั ติ ต ามคําสอนของพระพุ ท ธเจ า ก็ ค วรจะ
สนับสนุนใหพระสงฆไดมีโอกาสแสวงวิเวกในปา ใชปา
ใหเปนประโยชนในการบําเพ็ญสมณธรรมสั่งสอนธรรม
และรักษาปาไวเพื่อประโยชนนี้ประการหนึ่งดวย
๗. รัฐและประชาชนชาวไทย ถาเห็นแกประวัติศาสตร และ
ตองการผดุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย ก็ควร
จะดํารงรักษาประเพณีที่ใหมีวัดครบครัน ทั้งวัดบานและ
วัดปา คือมีวัดคามวาสี และวัดอรัญวาสี ดังที่ประเทศ
ไทยไดเคยมีคณะสงฆทั้ง ๒ ฝายในอดีตสืบมา
อาตมภาพไดนําธรรมเกี่ยวกับเรื่องปา มาเลาใหโยมฟง ก็คิด
วาใชเวลาโยมไปเยอะแลว จึงขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง ที่ไดถวาย
ภัตตาหารในครั้งนี้ และก็ไดสดับธรรมกถาเปนสวนประดับปญญา

๒๒๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๒๗

บารมี ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยใหพร
รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา

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

๒๒๗

ตอบปญหาเรื่อง

พระกับปา๑
มีโยมที่มาที่นี่ถามวา “เขาจะออกกฎหมายใหพระออกจาก
ปา ทานจะเอาอยางไร?”
อาตมาบอกวา เอ! ก็ตองขอดูรางกฎหมายนั้นกอน คือ เพื่อ
ความรอบคอบ โยมชวยไปเอารางกฎหมายนั้นมา เพราะอาตมา
จะพูดอะไรไป เดี๋ยวจะพลาด คือเราไมรูรายละเอียด
อาตมาบอกวา เฉพาะกรณีพระประจักษนี่ อาตมาไมรูขอมูล
เพียงพอ แตปญหาจากพระประจักษ โยงไปหาปญหาสวนรวม
ตรงนี้อาตมาคิดวานาพูด
เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ตองแยกเปน ๒ สวน คือ ปญหาของ
กรณีตัวพระประจักษเองอันหนึ่ง และอันที่สอง คือ ปญหาที่เกิด
จากกรณีพระประจักษโยงไปหาประโยชนของสวนรวม ของสังคม
และของพระศาสนา อันนี้ซิ เราตองเอาใจใส
ทีนี้อาตมาก็สนใจในสวนที่สอง สําหรับกรณีแรก จะใหพูดก็
ยังไมแนใจ เพราะไมมีขอมูลเพียงพอ แตในแงของพระศาสนา เรา
พูดไดเลยวา พระพุทธศาสนากับปานี่คูกันมา พระพุทธเจาเสด็จ
๑

ตอบคําถามของคณะการเคหะแหงชาติ เมื่อวันเสารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ (ความซ้ํากับ
ขางตนมาก แตคงไว จะไดเห็นวา ระยะนั้น มีความสนใจเรื่องนี้กันมาก)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๒๙

ออกไปผนวช แลวก็ไปบําเพ็ญเพียรในปา วัดทั้งหลายในสมัย
พุทธกาลก็ลงชื่อวา วันๆ เชน เชตวัน เวฬุวัน “วัน” คือ ปา วัดใน
สมัยพุทธกาลนี่ลงชื่อ ปา หมดเลย เปนวัดปาทั้งนั้น แมจะเปนปา
ถิ่นบานชานเมือง
คําสอนในพระไตรปฎกที่สรรเสริญการอยูปาก็มีมากมาย
คามวาสี-อรัญวาสีนี่เกิดที่ลังกา พอพอขุนรามคําแหงนําพระ
พุทธศาสนาแบบลังกาเขามาสุโขทัย ก็นําเอาพระพุทธศาสนาที่
แยกเปนคามวาสี-อรัญวาสี เขามาดวย
สมเด็จพระสังฆราชที่นิมนตมาจากนครศรีธรรมราช มาจาก
ลังกาอีกตอหนึ่ง เมื่อไปอยูที่สุโขทัย ทานก็ไปอยูวัดอรัญญิก ซึ่ง
แปลตามตัวอักษร ก็เปนวัดปา อยูวัดปา แลวตอมาในเมืองไทยเอง
ก็มีประเพณีคูกันมาในสมัยอยุธยา แยกเปนวัดสายคามวาสี และ
อรัญวาสี มีประมุขแยกกันเหมือนกับมีสังฆราช ๒ ฝาย
สังฆราชฝายอรัญวาสี ไดแก พระวันรัต
สังฆราชฝายคามวาสี ไดแก พระพุทธโฆษาจารย
ถาวาตามประเพณีในเมืองไทยก็ชัดแลว วัดในปาก็เปนวัด
จริงๆ มีสิ่งกอสรางตามแบบที่เรียกวา เสนาสนะปา เปนประเพณี
ของเมืองไทย ซึ่งสืบมาจากลังกา
เมื่อเรารูคติอยางนี้แลว ก็มาปฏิบัติใหถูกตองวา คติของ
เมืองไทยที่เราสืบกันมาแตสมัยสุโขทัยนี่เราจะเอาไวไหม? ก็เปน
อันวาวัดนี่มีสองแบบ คือ วัดคามวาสี กับ วัดอรัญวาสี

๒๒๙

๒๓๐
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ทีนี้ก็มีคําถามซึ่งเกิดขึ้นตอนนี้หลายขอ
๑. ประเพณีพุทธศาสนาแบบไทย ที่แยกเปนคามวาสี กับ
อรัญวาสี มีวัดอยูในปา และวัดอยูในถิ่นบานนี่ เราจะเอา
หรือเปลา เราจะสืบประเพณีนี้หรือไม
๒. ถาเราไมเอาประเพณีนี้ เอาคติเดิมของพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจาก็สนับสนุนพระใหอยูปา ซึ่งเปนบรรยากาศที่
ทานเรียกวา เสนาสนะอันสงัด เชนที่มาในโอวาทปาฏิโมกขวา ปนฺตฺจ สยนาสนํ คือ เสพเสนาสนะอันสงัด
เฉพาะในกรณีนี้ ถาเราจะเอื้อเกื้อกูลตอพระ ก็นาจะให
โอกาสแกพระไดเขาไปอาศัยปา เพื่อจะไดปฏิบัติตามพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา ใหไดผลดีตามที่พระพุทธองคไดทรงแนะนํา
ไว คือ อยางนอยก็เพื่อเปดโอกาสใหพระไดปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจา
ฉะนั้น ถาหากวายังปรารถนาจะอนุเคราะหพระสงฆอยู ก็นา
จะใหโอกาสพระไดเขาไปอยูในปา หรือใชปาได นี่เปนการพูดตาม
หลักการ
ฉะนัน้ ก็ไมอยากจะคิดวาจะมีการใหพระออกจากปา เพราะ
วาจะขัดทั้งประเพณีไทย และทั้งหลักการของพระพุทธศาสนา
แตทั้งนี้ จะตองดูรายละเอียดที่เขาจะออกกฎหมาย วามีการ
รางกฎหมายไวอยางไร
นาคิดวา ตอไปนี้เสนาสนะอันสงัดจะหายากเขาทุกที ดังนั้น
เรื่องนี้ชาวพุทธนาจะใหความสนใจเหมือนกัน จะตองชวยกันดูวิถี
ทางวาจะเอาอยางไรกัน

๒๓๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓๑

ถาจะออกกฎหมายจริง ก็ตองใหมีความรอบคอบ ตองระวัง
ไมอยางนั้น จะกลายเปนวา ถาหามจริงๆ นะ ถาใหพระออกจาก
ปาจริงนี่ ก็จะเปนการเบียดเบียนหรือตัดรอนพระพุทธศาสนา หรือ
อยางนอยเปนการไมเอื้อเฟอตอพระพุทธศาสนาไปหรือเปลา
หมายเหตุ: เรื่อง “พระกับปา” ฉบับนี้ ถือเปนฉบับใชไปพลางกอน ขอ
เรียกวา ฉบับ หูกับปาก เพราะอยูในระยะที่อาพาธใชตา
ทํางานไมได เมื่อใดใชสายตาทํางานไดตามปกติ ก็จะได
เรียบเรียงใหสมบูรณ เปนฉบับ ตากับมือ ตอไป

๒๓๑

บันทึกทายเลม
ในการพิมพรวมเลมครั้งแรก ม.ค. ๒๕๕๔
“คนรักษปา ปารักษคน” เปนชื่อที่ตั้งขึ้นใหมสําหรับหนังสือ
คอนขางเกา ๓ เลม ที่มูลนิธิปญญาประทีปไดแจงกุศลฉันทะขอ
พิมพแจกเปนธรรมทานโดยประสงคจะรวมเปนเลมเดียวกัน
หนังสือ ๓ เลมนั้น คือ คนไทยกับปา และ คนไทยกับสัตวปา
พรอมดวย พระกับปา มีปญหาอะไร?
สองเลมแรกเปนหนังสือที่ถือวาอยูในชุดเดียวกัน อันเกิดขึ้น
จากความดําริริเ ริ่ม ของ ดร.สุรีย ภูมิภมร แหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ที่ไดตั้งใจนิมนตผูเรียบเรียงกลาวธรรมกถาหลาย
เรื่อง ใหเปนความรูและคติที่จะสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เรื่องมีวา หลังจากอาตมภาพพรอมคณะรวมเปนพระภิกษุ
๓ รูป เขาอยูจําพรรษาที่วัดญาณเวศกวัน ในจังหวัดนครปฐม เปน
ประเดิมใน พ.ศ. ๒๕๓๒ แลว ปตอมา พ.ศ. ๒๕๓๓ ก็ไดรับนิมนต
จําพรรษาที่สถานพํานักสงฆสายใจธรรม บนเขาดงยาง ในอําเภอ
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และไดจําพรรษาที่นั่นตอเนื่องมา ๕ ป
ระหวางนั้น ดร.สุรีย ภูมิภมร พรอมทั้ง ดร.อรพิน ภูมิภมร ได
ไปดู แ ลปลู ก ต น ไมที่บ ริเวณภูเขาดังกลาว ซึ่งเวลานั้น ปาอยูใน
สภาพที่เสื่อมโทรมอยางยิ่ง
ไมเพียงนํานิสิตและผูใกลชิดไปชวยกันเทานั้น เมื่อโอกาส
เหมาะ ดร.สุรีย ก็ประสานงานนัดหมายหนวยราชการ มูลนิธิ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓๓

องคกร และสาธุชนไปรวมกันบําเพ็ญประโยชน ในการปลูกไมปลูก
ปาที่นั่น และในคราวใหญๆ นอกจากพูดอนุโมทนาทั่วไปแลว ก็
นิมนตอาตมภาพกลาวธรรมกถาในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดวย
ในความตั้งใจตามที่ ดร.สุรีย เคยบอกไววา นอกจากเรื่องปา
และสัตวปาแลว ก็จะขอนิมนตพูดเรื่องดิน น้ํา ลม ไฟ ใหครบ
คราวใหญแรกคงจะเมื่อคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรปาไมและไมโตเร็วเอนกประสงคฯ สภาวิจัยแหงชาติ
และอาจารยพรอมทั้งคณะนิสิต คณะวนศาสตร มก. มาปลูกปา
กันในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๖ ครั้งนั้นไดพูดเรื่อง “คนไทยกับปา”
ซึ่งในปตอมา คณะกรรมการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยมี
ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต เปนประธาน ไดพิมพเผยแพร
เป น ส ว นหนึ่ ง แห ง โครงการปลู ก ป า เทอดพระเกี ย รติ์ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย ปที่ ๕๐
ตอมา ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ มีการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ โดยสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย เปนเจาภาพใหญ
รวมดวยหนวยงานอื่นๆ เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ครั้ง
นี้ ไดพูดเรื่อง “คนไทยกับสัตวปา” ซึ่งสองเจาภาพที่ออกนามนั้นได
พิมพเปนหนังสือในป ๒๕๔๐
จําไดวา มีคราวหนึ่งไดพูดเรื่อง “คนไทยกับน้าํ ” และทางกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมก็ไดแจงขอพิมพไวแลว แตถึงเวลานั้น
ทั้งเวลาและสภาพรางกายไมอํานวย เรื่องจึงยังคางการตรวจชําระ
บทลอกเทปอยูจนบัดนี้ (นึกไมออกแลววาเก็บไวที่ไหน) เชนเดียว
กับเรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่รอการตรวจชําระอยางนั้น และก็เปน

๒๓๓
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อันยังไมไดพูดเรื่องดิน เรื่องลม และเรื่องไฟ เหมือนคางนิมนตไว
กับ ดร.สุรีย ภูมิภมร อยางไมมีกําหนด
ที่เปนอยางนี้เพราะวา ตั้งแตป ๒๕๔๐ เปนตนมา หลังการ
ผาตัดเสนเลือดใหญเลี้ยงสมองแลว อาตมภาพก็อยูเพียงขางในวัด
ญาณเวศกวันอยางเดียวตลอดเวลาเกือบ ๑๐ ป ไมไดไปที่ภูเขา
ยาวนาน แตกระนั้น ดร.สุรีย ภูมิภมร ก็ไดไปดูแลปลูกตนไมที่วัด
ญาณเวศกวันดวยสืบมาจนบัดนี้
แมวาการปลูกไมปลูกปาที่สายใจธรรม เขาดงยาง จะสะดุด
หยุดพักไป แตตนไมที่ปลูกไวแลว ก็มากเพียงพอที่จะแสดงผลให
เห็นเดนชัดในปจจุบัน
สําหรับสวนบนเขา ตองยอมรับวายากมาก เพราะของเดิม
เรียกไดวาหมดสภาพปาไปแลว ตนไมเล็กๆ ที่มีอยูบาง ก็ทยอยถูก
ตัดไปเผาถาน ดินที่จะใหตนไมฝงรากลงไปและอุมน้ําไวก็นอยยิ่ง
ที่นั่นฝนตกยากอยูแลว และถึงจะมีฝนใหญตกลงมา แตชั่วครูเดียว
ก็แหงหาย ตนสัตบรรณใหญๆ และตนสาละจํานวนมาก ที่คณะผู
บําเพ็ญประโยชนนํามาปลูกไว อยูไดไมนาน ก็เหี่ยวเฉาลมไป
อาศัยเวลาลวงมายาวนาน และไมมีคนตัดไมมารบกวน ตนไม
นานาพรรณก็คอยๆ โตใหญขึ้นมา จนบัดนี้ บนเขามีไมยืนตน
ขนาดปานกลางไมนอย นับวามีปาปกคลุมใหรมรื่นไดพอสมควร
สวนที่ชัดเจนคือบริเวณเชิงเขา โดยเฉพาะสวนที่ไดปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติกันไว ที่ดินราว ๔๐ ไร ซึ่งแตเดิมโลงเตียน มีแตดิน
หญา และเหลาวัชพืช หนาแลงบางทีก็เปนที่มีไฟลุกลาม แตขณะนี้
ตนไมงอกงามโตใหญคับคั่งขึ้นมา เปนปาขนาดยอมทีเดียว
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สวนเรื่องที่ ๓ คือ “พระกับปา มีปญหาอะไร?” เปนเรื่องพูด
นอกชุด เกิดขึ้นเฉพาะกรณี ในคราวที่มีขาวใหญเรื่องพระประจักษ
กับปา ในป ๒๕๓๔ ที่พุทธศาสนิกชนและคนทั่วไปสนใจกันมาก
ญาติโยมวิพากษวิจารณกันทั่ว จึงเกิดมีคําถามและเปนขอปรารภ
ใหพูดขึ้นมาในวันที่ ๒ ตุลาคม เมื่อเปนเรื่องที่เกี่ยวกับปาดวย จึง
เหมาะที่จะนํามารวมไว
เรื่องที่ ๓ นี้ ที่จริงเปนเรื่องปลีกยอย ที่พูดในการอนุโมทนา
หลังฉันภัตตาหาร เทียบกับอีก ๒ เรื่องที่นํามาพิมพดวยกันแลว ก็
นับวาสั้นมาก ประมาณครึ่งหนึ่งของเรื่องที่สอง (คนไทยกับสัตว
ปา) เทานั้น แตกลับใชเวลาตรวจชําระมากกวาเรื่องที่ ๒ นั้น
ที่เปนอยางนั้นก็เพราะวา เมื่อคราวพิมพในป ๒๕๓๔ ตอง
ปลอยไปกอน เพราะผูขอพิมพตองการเผยแพรในเวลานั้น ขณะที่
ตัวผูเรียบเรียงเองไมพรอม ที่ไมพรอม คือ เวลานั้นกําลังอาพาธ
ดวยโรคตาดําอักเสบ เสี่ยงมากที่จะตาบอด เมื่อออกจากโรง
พยาบาลแลว ก็ยังตองใสครอบตาไว
ครั้นญาติโยมเรงจะพิมพ จึงใชวิธีทํางานดวย “หูกับปาก”
คือใหพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณเอาบทลอกเทปมาอานใหฟง
จะปรับจะแกอยางไร ก็บอกดวยปากใหพระครูปลัดฯ เขียน พอให
เสร็จไดพิมพไปทีหนึ่งกอน หลังจากนั้นก็ยังไมไดตรวจดูอีก
คราวนี้ เวลาผานไปแลว ๒๐ ปพอดี พอมาอานดูหนังสือเกา
ที่ปลอยพิมพไปครั้งนั้นอีกที ก็พบวายังมีจุดที่บกพรองจุกจิกๆ ทั่ว
ไป จึงตองปรับแกขัดเกลาคอนขางมาก พรอมทั้งตั้งหัวขอใหมี
เครื่องชวยความเขาใจ ทําใหเรื่องนี้กินเนื้อที่ยาวออกไปไมนอย
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เปนอันวา หนังสือเลมนี้ พูดรวมๆ วา มีอายุ ๒๐ ป แลวอายุ
ของหนังสือนั้นก็ทําใหนึกตอไปถึงอายุของสถานพํานักสงฆสายใจ
ธรรม ซึ่งเปนที่เกิดของธรรมกถาสวนใหญอันเปนที่มาของหนังสือ
นี้วามีอายุ ๒๐ ปเหมือนกัน
๒๐ ป ของสถานพํานักสงฆสายใจธรรมในที่นี้ หมายถึง
๒๐ ป นับแตสถานพํานักสงฆนี้มีชื่อวาสายใจธรรม จะวาเปนอายุ
ของชื่อวาสายใจธรรม ก็ได
ขออธิบายประกอบวา คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ไดสรางสถาน
พํานักสงฆนี้ขึ้น และนิมนตพระมาพักตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยเริ่ม
จําพรรษาใน พ.ศ. ๒๕๓๓ ในปตอมา คุณสายใจ หลิมสุนทร
(เพียรอุสาห) ซึ่งรวมกอตั้งดวยกันมา และเปนแกนกลางในการ
อุปถัมภบํารุง ไดถึงแกกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๔ ตอน
นั้น การตั้งชื่อสถานพํานักสงฆยังคางอยู โดยแตเดิมมาคิดวาจะไม
ตั้งตามชื่อบุคคล แตเมื่อเกิดเหตุการณนี้ขึ้น พระจึงเสนอใหตั้งชื่อ
วา “สายใจธรรม” เพื่อเปนอนุสรณแหงศรัทธาของคุณสายใจ
เปนความประจวบพอดีอีกอยางหนึ่งวา การขอพิมพรวมเลม
เกิดขึ้นตรงกับชวงเวลาที่ผูเรียบเรียงเองมาพักอยูที่สถานพํานัก
สงฆสายใจธรรม โดยไดมาจําพรรษาป ๒๕๕๓ แลวอยูตอเนื่องมา
จนขึ้นป ๒๕๕๔ การตรวจชําระจัดรวมเลมนี้ จึงเปนงานที่ทําใน
บรรยากาศของสถานที่ที่เคยพูดเรื่อง “คนไทยกับปา” และเรื่อง
“คนไทยกับสัตวปา” และอยูในแวดลอมของปาที่ไดปลูกกันขึ้นไว
นั้น ซึ่งเวลานี้พูดไดเต็มปากวาเปนปาจริงๆ แลว
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สถานพํานักสงฆสายใจธรรม ซึ่งเปนที่เจริญงอกงามขึ้นมา
ของปาที่แวดลอมนี้ เกิดขึ้นจากศรัทธาของคุณบุญเจิด และคุณ
สายใจ เมื่อมาประจวบเวลาที่คุณสายใจจากไปครบ ๒๐ ป จึงถือ
เอาธรรมทานนี้เปนกุศลที่อุทิศแกคุณสายใจ หลิมสุนทร (เพียร
อุสาห) ในวาระอันควรแกการกําหนดหมายเปนที่ระลึกสืบไป
ทั้งหมดที่ไดกลาวมา เห็นวาควรนํามาเลาไว อยางนอยก็พอ
ใหทราบความเปนมาของหนังสือนี้ แลวก็โยงไปถึงเรื่องราวของ
พระและวัด กับทั้งความเพียรพยายามของทานผูทําประโยชน ที่มุง
หวังใหสงั คมประเทศชาติ บรรดาประชาชนคนรวมแผนดินผืนน้าํ ทอง
ฟา อยูดีมีความสุข ไดชื่นชมโลกอันอุดม มีสิ่งแวดลอมที่นารื่นรมย
กันไปนานๆ
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๑ มกราคม ๒๕๕๔

๒๓๗

