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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยนี้ มุงศึกษาคติธรรมเกี่ยวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค 
๓ ประการคือ  (๑)เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา (๒)เพื่อศึกษาคติธรรม
เกี่ยวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา (๓)เพื่อศึกษาอิทธิพลและคุณคาอันเกิดจากคติธรรม
เกี่ยวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 ผลการวิจัยพบวา ตนไมมีความเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาท้ังนี้ เพราะ
พระพุทธศาสนาไดอุบัติข้ึนในทามกลางธรรมชาติ คือการตรัสรูใตตนไมซ่ึงมิใชเฉพาะพระสมณโค
ดมพุทธเจาเทานั้น แมแตพระพุทธเจาในอดีตมีพระกัสสปพุทธเจา หรือพระวิปสสีพุทธเจา เปนตนก็
ตรัสรูธรรมภายใตตนไม นอกจากนั้น ตนไมยังมีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาในเร่ืองของ
ประโยชนใชสอย   พระพุทธองคไดทรงบัญญัติพระวินัยท่ีเกี่ยวของกับตนไม โดยการหามเหลา
สาวกทําลายตนไมส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  ใครทําลายตนไมเหมือนทําลายมิตร  ควรเอ้ืออาทรตอ
ธรรมชาติ  โดยถือวามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ หรือแสดงหลักการดําเนินชีวิตของ
พระสงฆวาจะเปนตองมีความเกี่ยวของกับตนไม ดังนั้น ตนไมจึงมีความสําคัญตอพระพุทธศาสนา
เปนอยางยิ่ง 

 พระพุทธศาสนาไดนําเอาตนไมมาเปนส่ือในการสอนคติธรรมเพ่ือใหสาวกไดรูถึง
ธรรมชาติวามีความเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษยในทุกกิจกรรม ตัวอยางการนําตนไมมาเปนกรอบในการ
สอนธรรมก็คือการนําสวนประกอบของตนไมคือ ราก แกน กระพ้ี เปลือก มาเปรียบเทียบกับ
หลักธรรมในเร่ืองพรหมจรรย ศีล สมาธิ และปญญา   หรือการนํามาเปรียบเทียบกับประเภทของ



 ข 

บุคคล เปนตน  คติธรรมเหลานี้ถือไดวามีสวนสําคัญท่ีจะทําใหเหลาสาวกสามารถพิจารณาเห็น
ธรรมตามสมควรแกธรรมได 

 คติธรรมท่ีไดจากตนไมนั้นไดใหคุณคาแกมนุษยในดานตางๆ เชน คุณคาดานคําสอน
ดานความเช่ือ   ดานการอนุรักษปาไม หรือคุณคาดานการพัฒนาชีวิตทางกาย วาจา และจิตใจ  กรอบ
แนวคิดเร่ืองคุณคาท่ีเกิดจากการศึกษาเร่ืองตนไมนั้นไดมีท้ังในสมัยพุทธกาลและในสมัยปจจุบัน 
โดยเฉพาะในสมัยปจจุบันท่ีสภาพสังคมเกิดปญหาการตัดตนไมทําลายปา ก็สามารถท่ีจะนําเอาคติ
ธรรมท่ีไดจากตนไมและคําสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกตเพื่อแกไขปญหาดังกลาวได ท้ังนี้
เพราะมนุษยกับธรรมชาติจําตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จึงไมมีเหตุผลใดท่ีจะตองเบียดเบียน
ทําลายกัน    
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Abstract   

                      This  research  is  to  study  the  Doctrinal  consummation  Regarding  the  
trees  in  Buddhist  texts.  It  is  of  3  objectives: -  1. to  study  the  ideology  of  the  trees  
in  Buddhist  texts,  2.  to  study  the  Doctrinal  consummation  regarding  the  trees  in  
Buddhist  texts,  3. to  study  the  influence  and  the  value  arising from  the  Doctrinal  
consummation  Regarding  the  trees  in  Buddhist  texts.   
                       From  the  research,  it  is  found that  the  trees  have  some  connections  
with  Buddhism,  because  Buddhism  arose  in  the  middle  of  the  nature.  That  is  to  say  
the  Buddha  enlightened  the  Truth  under  a  tree(The Bodhi Tree).  Not  only  Ven. 
Samanagotama, but  also  the  past  Buddhas  called  Kassapa,  Vipassi  etc..also  
enlightened  the  Truth  under the  Trees.  Besides, the  trees  are  still  in  connection  with  
Buddhism  in  the matter  of  usage  and  benefit. The  Buddha  enacted  Vinaya  in  
connection  with  the  Trees  by  prohibiting  the  monks  from  destroying  the  trees.  
Which  are  the  natural  environments. 
                      One  who  destroys  the  tree is  regarded  as  the  one  who  destroys  the  
friends,  by  regarding  the  human  beings  as  one  part  of  the  nature  or  showing  the  
Sangha’s  way  of  living  that  it  in  connected  with  the  trees.  Therefore,  the  trees  are  
very  important  for  Buddhism. 



 ง 

                       In  Buddhism,  the   trees  are  taken  to  be  the  media  in  teaching  the  
Doctrinal  Consummation  to  enable  the  disciples  to  know  that  the  nature  in  
connected  with  the  human  beings’ lives  in  every  activity.  The  example  in  taking  the  
tree  for  teaching  the  people  is  to bring  every  part  of  the  tree  such  as  the  root,  the  
essence  the  alburnum  and  the  skin  to  be  compared  to  the  doctrinal  principle  of  
Brahmacariya  (the  supreme  conduct)  called  the  precept,  the  concentration  and  the  
wisdom,  or  to be  compared  with  the  type  of  the  people  etc.  These  Doctrinal  
consummations  are  regarded  as  of  importance  which  can  help  the  disciples  to  see  
the  Dhamma  properly  according  to  the  Dhamma. 
                      The  Doctrinal  consummation  offers  various  virtues  to  human  beings  on  
different  sides  such  as  the  teaching,  the  faith,  the  protection  the  Forests  or  the  
development  of  lift  in  the  way  of  body,  speech  and  mind.  The  framework  of  
thought  the  value  arising  from  studying  about  the  trees  Cat  be  found  both  in  the  
Buddha’s  Time  and  at  the  present  time.  Especially  at  the  present  time  When  there  
are  many  problems  about  the  cutting  the  trees  and  destroying  the  forest,  the  said  
Doctrinal  consummation  obtained  from  the  trees  and  the  Buddhist  teaching  can  be  
applied  to  solve  the  said  problems.  This  is  because  the  human  beings  and  the  
Nature  must  necessarily  depend  on  each  other  and  there  is  reason  of  any  kind  for  
them  destroy  each  other. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  วิทยานิพนธนี้  สําเร็จเรียบรอยไดก็ดวยความเสียสละ  ความอนุเคราะห  และนํ้าใจจาก
บุคคลหลายฝาย  ตลอดจนบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีไดให
โอกาสในการศึกษาและการทําวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในการกรุณาของทุกทานมา ณ 
โอกาสนี้      

 ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัย
สงฆนครสวรรค   และพระเดชพระคุณพระศรีวชิราภรณ, ดร. รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรคท่ีไดใหโอกาสและสนับสนุนทางดานการศึกษาในระดับปริญญาโทแกผูวิจัยมาโดย
ตลอดจนจบหลักสูตร   

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธคือพระเดชพระคุณพระสุธี
ธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร  และอาจารย  ดร.ศศิวรรณ  กําลังสินเสริม 

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธทุกทานคือ พระเดชพระคุณ
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ประธานคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ   ดร.อธิเทพ  ผาทา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธและท่ีสําคัญยิ่ง  ดร.แสวง นิลนามะ 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธผูซ่ึงไดเสียสละเวลาใหคําปรึกษาแนวคิดและชวยตรวจแกไขสวนท่ี
บกพรองตาง ๆ มาโดยตลอดจนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเปนรูปเลม  

 ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย และอาจารยทุก ๆ ทาน ท่ีไดถายทอดความรูรวมท้ัง
ใหคําแนะนํา ความเอ้ือเฟอ ชวยเหลือดานเอกสารคําแนะนําตาง ๆ จนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จ                 
ซ่ึงเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางมาก 

 ทายท่ีสุดนี้ คุณความดีและกุศลท่ีพึงบังเกิดมีจากวิทยานิพนธเลมนี้เปนผลมาจาก
ความหวังและกําลังใจของนายยอม  นางละเนียด  สวางยิ่ง (บิดา- มารดา) ผูซ่ึงทําใหผูทําวิจัยเกิด
ความกระตือรือรนในการศึกษาตลอดจนถึงการทําวิทยานิพนธในคร้ังนี้จนสําเร็จ จึงขอยกคุณความ
ดีเหลานั้น  เปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดาดวยความเคารพอยางยิ่ง 

 

                                                     นางสาวสายสุนีย  สวางยิ่ง 
                                                    ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
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สารบัญ   

 

เร่ือง                       หนา 
หนาอนุมัติ 
บทคัดยอภาษาไทย             ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ             ค 
กิตติกรรมประกาศ             จ 
สารบัญ                        ฉ-ซ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ            ฌ 
 

บทท่ี ๑  บทนํา       ๑ 

 ๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจยั ๓ 
 ๑.๓   ขอบเขตการวิจยั ๓ 
 ๑.๔   คําจํากดัความของศัพทท่ีใชในการวจิัย ๔ 
 ๑.๕   ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจยัท่ีเกี่ยวของ ๔ 
 ๑.๖   วิธีดําเนนิการวจิัย ๗ 
 ๑.๗   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๗ 

 

บทท่ี ๒  แนวคิดเรื่องตนไมท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๘ 

 ๒.๑ นยิามและความหมายของตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๘ 
 ๒.๒ กําเนิดของตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๙ 
 ๒.๓ ประเภทของตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑๐ 
 ๒.๔ รายช่ือตนไมท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑๑ 
 ๒.๕ ความเช่ือเกี่ยวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๔๒ 
 ๒.๖  ประโยชนของตนไมในคัมภรีพระพุทธศาสนาเถรวาท ๕๐ 
 ๒.๗ ตนไมกบัการบรรลุธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๕๓ 
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บทท่ี ๓ คติธรรมเกี่ยวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ๗๐ 

 ๓.๑  นิยามและความหมายคติธรรม ๗๐ 
 ๓.๒ แนวคิดเร่ืองคติธรรม ๗๐ 
 ๓.๓  หลักคําสอนเกีย่วกับตนไม ๗๓ 
 ๓.๔ คติธรรมเก่ียวกับตนไม ๗๗ 
  ๓.๔.๑ คติธรรมในดานกระบวนการของชีวิตและธรรมชาติ ๗๙ 
  ๓.๔.๒ คติธรรมในดานการอนุรักษธรรมชาติ ๘๔ 
  ๓.๔.๓ คติธรรมในดานความเช่ือของสังคม ๘๗ 
  ๓.๔.๔ คติธรรมในดานประเพณแีละวัฒนธรรม ๙๒ 
  ๓.๔.๒ คติธรรมในดานการบรรลุธรรม ๙๔ 
  ๓.๔.๒ คติธรรมในดานการสอนธรรม ๙๖ 
 ๓.๕ คติธรรมเก่ียวกับตนไมเพื่อการพัฒนาชีวิต ๙๘ 
  ๓.๕.๑ ตนไมกับการพัฒนาชีวิตทางกาย ๙๙ 
  ๓.๕.๒ ตนไมกับการพัฒนาชีวิตทางจิตใจ ๑๐๑ 
  ๓.๕.๓ ตนไมกับการพัฒนาชีวิตทางสติปญญา ๑๐๒ 

บทท่ี ๔   คุณคาจากคติธรรมเกี่ยวกบัตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

                และการประยุกตใชในสมัยปจจุบัน                  ๑๐๓ 
                 ๔.๑ คุณคาจากคติธรรมเก่ียวกบัตนไมในสมัยพุทธกาล      ๑๐๓ 
          ๔.๑.๑ คุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมดานคําสอน  ๑๑๑ 
  ๔.๑.๒ คุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมดานความเช่ือ    ๑๑๔ 
            ๔.๑.๓ คุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมดานการอนุรักษปาไม ๑๑๘  
  ๔.๑.๔ คุณคาอันเกิดจากความเปนกัลยาณมิตรกับตนไม ๑๑๙        
                ๔.๒ การประยุกตใชคุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมในสมัยปจจบัุน ๑๒๑ 
  ๔.๒.๑ การประยุกตใชคุณคาจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมดานคําสอน  ๑๒๒ 
  ๔.๒.๒ การประยุกตใชคุณคาจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมดานความเช่ือ   ๑๒๔ 
         ๔.๒.๓ การประยุกตใชคุณคาจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมดานการอนุรักษ  ๑๒๘ 
  ๔.๒.๔ การประยุกตใชคุณคาอันเกิดจากความเปนกัลยาณมิตรกับตนไม  ๑๓๐ 
 



 

 

ซ

บทท่ี ๕  สรปุผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ๑๓๕

 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย        ๑๓๕ 
 ๕.๒ ขอเสนอแนะ        ๑๓๘ 

บรรณานุกรม         ๑๔๐ 

ภาคผนวก   ๑๔๔ 

ประวัติผูวิจัย         ๑๖๙ 
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คําอธิบายสญัลักษณและคํายอ 
 

อักษรชื่อคัมภีรพระไตรปฎก 

 งานวิจัยฉบับนี้ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ และพระไตรปฎก
ภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในการอางอิง  ระบุ  เลม/ขอ/หนา  หลังอักษรยอช่ือ
คัมภีร  เชน วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๖๔/๑๗๐ หมายถึง วินัยปฎก มหาวรรค พระไตรปฎกภาษาบาลี เลมท่ี ๔ 
ขอ ๑๖๔ หนา ๑๗๐,  ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘๕/๑๓๑ หมายถึงสุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค 
พระไตรปฎกภาษาไทย  เลมท่ี ๑๐  ขอ ๑๘๕ หนา ๑๓๑ 

พระวินัยปฎก 
วิ.ภกิฺขุนี.  (บาลี) = วินยปฏก ภิกฺขุนวีิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.ภกิฺขุนี.  (ไทย) = วินัยปฎก ภิกขุนวีิภังค  (ภาษาไทย) 
วิ.จู.          (ไทย)     =         วินัยปฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.ม.  (บาลี)  = วินยปฏก มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.  (ไทย) = วินัยปฎก มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎก 
ที.สี.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.มู.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก  (ภาษาไทย) 
ม.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก  (ภาษาไทย) 
ม.อุ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  (ภาษาไทย) 
สํ.ส.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.นิ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  นิทานวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.ข.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  ขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต  (ภาษาไทย) 
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องฺ.ติก.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ฉกฺก.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ฉักกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  สตฺตกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฐก. (ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  อุทาน  (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย  สุตฺตนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.สุ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  สุตตนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.วิ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  วิมานวัตถุ  (ภาษาไทย) 
ขุ.เปต.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  เปตวัตถุ  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  เถรคาถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถรี.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  เถรีคาถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.  (บาลี) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  มหานิเทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.จู.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  จูฬนเิทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.อป.  (บาลี) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  อปทานปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อป.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  อปทาน  (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปฎก 
อภิ.วิ.  (ไทย) = อภิธรรมปฎก  วิภังค   (ภาษาไทย) 
อภิ.ปุ.  (บาลี) = อภิธมฺมปฏก  ปุคฺคลปฺญตฺติปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปุ.  (ไทย) = อภิธรรมปฎก  ปุคคลบัญญัติ   (ภาษาไทย) 
อภิ.ก.  (ไทย) = อภิธรรมปฎก  กถาวัตถุ   (ภาษาไทย) 
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อักษรชื่อคัมภีรอรรถกถา    

งานวิจัยฉบับนี้ใชอรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หลังอักษร
ยอช่ือคัมภีร  เชน วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๖๕/๔๕๔ หมายถึง วินัยปฎก สมันตปาสาทิกา อรรถกถา เลมท่ี  ๑ 
ขอ ๑๖๕ หนา ๔๕๔, ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๖๗/๑๕๗ หมายถึง  ทีฆนิกาย มหาวคฺค  อรรถกถาภาษา
บาลี  เลมท่ี ๒ ขอท่ี  ๑๖๗  หนา  ๑๕๗ 

อรรถกถาพระวินัยปฎก 
วิ.อ.  (บาลี)  = วินยปฏก  สมนฺตปาสาทิกา  มหาวภิงฺคอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 
ที.สี.อ.  (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  สีลขนฺธวคฺคอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.อ.  (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  มหาวคฺคอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.อ.  (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  ปาฏิกวคฺคอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ม.มู.อ.  (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย  ปปฺจสูทนี  มูลปณฺณาสกอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.อ.  (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย  ปปฺจสูทนี  อุปริปณฺณาสกอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.อ.  (บาลี) = สํยุตฺตนิกาย  สารตฺถปกาสินี  สคาถวคฺคอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
สํ.นิ.อ.  (บาลี) = สํยุตฺตนิกาย  สารตฺถปกาสินี  นิทานวคฺคอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
สํ.ข.อ.  (บาลี) = สํยุตฺตนิกาย  สารตฺถปกาสินี  ขนฺธวารวคฺคอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
สํ.สฬา.อ.  (บาลี) = สํยุตฺตนิกาย  สารตฺถปฺปกาสินี  สฬายตนวคฺคอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  เอกกนิปาตอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.อ.  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ติกนิปาตอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ฉกฺกนิปาตอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  สตฺตกนิปาตอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทอฏฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย  ปรมตฺถทีปนี  อิติวุตตกอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.สุ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย  ปรมตฺถโชติกา  สุตฺตนิปาตอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เปต.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย  ปรมตฺถทีปนี  เปตอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.วิ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย  ปรมตฺถทีปนี  วิมานวตฺถุอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย  นวกนิปาตชาตกอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ม.อ.  (บาลี) =        ขุทฺทกนิกาย  สทฺธมฺมปฺโชติก  มหานิทฺเทสอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
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อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก 
สงฺคห.  (บาลี) = อภิธมฺมตฺถสงฺคห   (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ.อ.  (บาลี) = สมฺโหมวิโนทนี   อภิธมฺมปฏก  วิภงฺคอฏฐกถา  (ภาษาบาลี) 
 

อักษรชื่อคัมภีรฎีกา 

งานวิจัยฉบับนี้ใชฎีกาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในการอางอิง  
ระบุ  เลม/ขอ/หนา  หลังอักษรยอช่ือคัมภีร  เชน องฺ.สตฺตก.ฎีกา (บาลี) ๓/๓๗-๔๓/๒๐๓ หมายถึง
อังคุตตรนิกาย  สารัตถมัญชูสา สัตตกนิปาตฎีกา เลมท่ี ๓ ขอ ๓๗-๔๓ หนา ๒๐๓ 

ฎีกาพระสุตตันตปฎก 
องฺ.สตฺตก. ฏีกา  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  สารตฺถมฺชูสา  สตฺตกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี)  

ฎีกาพระอภิธรรมปฎก 
มณิ.ฏีกา  (บาลี) = มณิทีปฏีกา      (ภาษาบาลี) 
มณิสาร.ฏีกา  (บาลี) = มณิสารตฺถทีปนีฏีกา     (ภาษาบาลี)  
สงฺคห.ฎีกา  (บาลี) = อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา     (ภาษาบาลี) 
วิภาวินี.  (บาลี)  = อภิธมฺมตฺถวิภาวินีฏีกา     (ภาษาบาลี) 
สงฺคหที.  (บาลี) = อภิธมฺมปฏก  อภิธมฺมตฺถสงฺคหทีปนีฏีกา  (ภาษาบาลี)  
อภิ.วิ.มูลฏีกา  (บาลี) = อภิธมฺมปฏก  วิภงฺคมูลฏีกา    (ภาษาบาลี)  
 

อักษรชื่อคัมภีรปกรณวิเสส 

 งานวิจัยฉบับนี้ใชคัมภีรปกรณวิเสสภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย              
ในการอางอิง  ระบุ เลม/ขอ/หนา หลังอักษรยอช่ือคัมภีร เชน ปกรณวิเสส ภาษาบาลี เชน วิสุทฺธิ. 
(บาลี) ๑/๑๖๗/๒๕๐  หมายถึงปกรณวิเสส ภาษาบาลี เลมท่ี ๑ ขอ ๑๖๗ หนา ๒๕๐, ถาไมมีเลม ก็
จะแจง ขอ/หนา เชน  มิลินฺท. -/๖/๓๑๑ หมายถึงมิลินทปญหาปกรณ ภาษาบาลี ขอ ๗ หนา ๓๑๑. 

ปกรณวิเสส 
มิลินฺท.  (บาลี) = มิลินฺทปฺหาปกรณ      (ภาษาบาลี) 
วิสุทฺธิ.  (บาลี) = วิสุทฺธิมคฺคปกรณ      (ภาษาบาลี) 
มหาวํส.  (บาลี) = มหาวํโส       (ภาษาบาลี) 

ฎีกาปกรณวิเสส 
วิสุทฺธิ.ฏีกา  (บาลี) = ปรมตฺถมฺชุสา  วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา   (ภาษาบาลี) 
มงฺคล.  (บาลี) = มงฺคลตฺถทีปนี      (ภาษาบาลี)  



บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตนไมเปนทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
และมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิต โดยมีปริมาณจํากัดไมเทากันในแตละพื้นท่ี 
ตนไมเปนทรัพยากรท่ีสําคัญตอของมนุษย เพราะสามารถขยายทดแทนใหมไดไมรูจักหมดส้ิน 
สนองตอชีวิตและความเปนอยูใหมีความอุดมสมบูรณท้ังดานอุปโภคและบริโภคมาแตอดีตและยัง
ยืนยาวตอไปในอนาคต๑  ตนไมนอกจากจะมีคุณคาทางเศรษฐกิจตอประชาชนโดยการใชไมและ
ผลผลิตจาก ตนไมเพื่อดํารงชีพข้ันพื้นฐาน  คุณประโยชนอันสําคัญยิ่งก็คือ  ตนไมมีคุณคาตอ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศน  เปนท่ีใหความชุมช่ืนแกโลก 

ในทางพระพุทธศาสนานั้นคําวา  “ตนไม”  มีคําท่ีใชเรียกอยูหลายคํา เชน รุกฺข (ตนไม), 
ภูตคาม (พืช) ดังนั้น ตนไมไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ รวมถึงพืชทุกชนิด รวมอยูในคําวา 
“ภูตคาม”๒ ภูตคาม มีความหมายกวาง ครอบคลุมถึงพืช ๕ ชนิด คือ (๑) พืชพันธุท่ีเกิดจากเหงา (หัว) 
คือพืชท่ีใชเหงาขยายพันธุ (๒)  พืชพันธุท่ีเกิดจากลําตน  คือพืชท่ีขยายพันธุโดยวิธีการตอน(๓) พืช
พันธุท่ีเกิดจากขอ (ปลอง) คือพืชท่ีใชขอปลูก (๔) พืชพันธุท่ีเกิดจากยอด  คือพืชท่ีใชยอดปก              
(๕) พืชพันธุท่ีเกิดจากเมล็ด  คือ พืชท่ีใชเมล็ดเพาะ ซ่ึงนอกจาก  คําวา  ภูตคาม ยังมีคําวา พีชคาม ท่ี
ใชรวมกับคําวา ภูตคาม  หมายถึง  พืชหรือของเขียว  ท่ีถูกพรากออกจากท่ีแลวสามารถงอกไดอีก 
เชน ผักบุง เปนตน 

พระพุทธศาสนาไดแสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงเห็นคุณคาของตนไมเปนอยางมาก
ดังท่ีทรงแสดงถึงผลที่เกิดจากการที่ไดปลูกปาและดูแลตนไมเอาไววา  

  อารามโรปา  วนโรปา  เย  ชนา  เสตุการกา 
        ปปฺจ อุทปานฺจ  เย  ททนฺติ  อุปสฺสยํ 

                                                  
๑ เอื้อมพร  วีสมหมาย, ไมปายืนตนของไทย 1, (กรุงเทพมหานคร : เอช เอ็นกรุป จํากัด, ๒๕๔๗),

หนา ๓. 
๒ วิ.มหา.(ไทย) ๒/๘๙-๙๓/๒๗๗-๒๘๐    



๒ 

          เตสํ  ทิวา  จ  รตฺโต  จ   สทา  ปฺุญํ  ปวฑฺฒติ 

  ธมฺมฏฐา  สีลสมฺปนฺนา  เต  ชนา  สคฺคคามิโน๓ 

แปลวา “บุญยอมเจริญท้ังกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเม่ือ แกชนท่ี
ปลูกสวนไมดอกไมผล ปลูกตนไมใหรมเงา สรางสะพาน โรงน้ํา บอน้ํา และศาลาท่ีพัก
อาศัย ท้ังชนเหลานั้นยังต้ังอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล จึงไปสวรรคอยางแนนอน”๔ 

ท้ังนี้ในพระวินัยมีพุทธบัญญัติกําหนดหามมิใหภิกษุตัดตนไม  ถาพระภิกษุทําลาย
ตนไม  หรือพืชพันธุ  ก็จะมีความผิด เปนการละเมิดพระวินัย  ถาหากวาตนไมนั้นมีเจาของ
กรรมสิทธ์ิ  จะเปนของหลวงก็ด ี เอกชนก็ดี  ถาพระไปตัดหรือทําลายโดยเจตนา ก็จะมีโทษทางพระ
วินัยท่ีรุนแรง อาจจะตองถึงกับขาดจากความเปนพระภิกษุ๕ ดังนั้น  พระพุทธเจาจึงสอนใหรูจัก
กตัญูกตเวทีตอตนไม  คือ การรูคุณคาของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและการตอบแทนคุณ โดย
การอนุรักษและถนอมธรรมชาติผูใดไดรับประโยชนจากส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติแลวยังคิดทําลาย
อีกผูนั้นเปนคนทรยศตอมิตร ดังปรากฏในมหาวาณิชชาดก ระบุวา “บุคคลนั่งหรือนอนอยูใตตนเงา
ของตนไมใด ไมควรหักรานกิ่งของตนไมนั้น  เพราะวาผูประทุษรายมิตรเปนคนเลว”๖  

จากการศึกษาคัมภีรพระพระพุทธศาสนาจะเห็นไดวาพระพุทธเจาทรงแสวงหาสถานท่ี
ท่ีมีธรรมชาติแวดลอมสวยงามรมร่ืน  ทาทีในพระทัยของพระองคก็คือทรงเห็นธรรมชาติเปนส่ิงท่ี
สวยงดงาม  มีผลเก้ือกูลตอความคิดจิตใจ  และเปนเคร่ืองชวยในการฝกฝนพัฒนาตนเองใหเขาถึง
ธรรม  อันเปนแนวโนมของจิตใจท่ีจะไมมีการทําลายปาเปนอันขาด๗  ดังนั้นจึงพบพฤติกรรมท่ีแฝง
มากับความเช่ือถือทางศาสนาแบบโบราณของชาวพุทธ  คือ  ชาวพุทธมีความนับถือเกี่ยวกับเร่ือง
ภูตผีเทวดา  และเทวดาก็มีความเกี่ยวของกับปาอยางสําคัญอันไดแก  ตนไมในปาเราถือวามีรุกข
เทวดาอยูประจําตนไมใหญ  เรียกวาตนไมเจาปา  ถาใครไปตัดหรือทําลายก็เกิดภัยพิบัติมากมายตอง
มีการเซนสรวงบอกกลาว ความเช่ือเหลานี้มีมาคูกับคติความเช่ือของชาวพุทธเปนระยะเวลาอัน
ยาวนาน  นอกจากนั้นในแงของประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสนา  จะพบวาความศรัทธาเปน

                                                  
๓ สํ.ส. (บาลี) ๑๕ / ๔๗ / ๒๓ 
๔ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๔๗ / ๖๑ 
๕ พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พระกับปา มีปญหาอะไร, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ ภาพพิมพ, ๒๕๓๗), หนา ๘.    
๖  องฺ.ติก.  (ไทย)  ๒๐/๑๒๒/๔๘. 
๗ พระเทพเวที(ประยุทธ  ปยุตฺโต), พระกับปา มีปญหาอะไร, หนา ๒๗. 



๓ 

พื้นฐานใหชาวพุทธแสดงออกถึงการยอมรับวาทรัพยากรธรรมชาติ มีบทบาทตอจิตใจและสราง
ความศรัทธาแกชาวพุทธ  ซ่ึงมนุษยจํานวนมากทีเดียว ถูกภัยคุกคามแลว  ตางยึดเอาภูเขา  ปาไม  
สวนและตนไมศักดิ์สิทธ์ิวา เปนท่ีพึ่งท่ีระลึก๘ 

จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาไดเล็งเห็นผลคือคติธรรมหรือความจริงท่ีเกี่ยวของกับ
ตนไมในหลาย ๆ  ดานไมวาจะเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางดานชีวิตและธรรมชาติ
หรือไมวาจะเปนหลักการอันเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตท่ีมนุษยจําเปนจะตองใหการรักษาหรือการ
อนุรักษตนไมและใชประโยชนจากตนไมใหคุมคาท่ีสุด  อันจะเปนประโยชนท้ังตอมนุษยและสัตว 

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับตนไมในหลายแงมุมโดยเฉพาะในดานส่ือคติธรรม
หรือหลักธรรมท่ีมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการแสวงหาท่ีสุดของการเขาถึงความรูในทาง
พระพุทธศาสนา  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเปนศาสนาแหงผูรูและมีหลักคํา
สอนท่ีเปนเหตุเปนผลและไดแสดงเนื้อหาคําสอนเกี่ยวกับคติธรรมท่ีเกี่ยวกับตนไมไวหลายประการ  
การวิจัยคร้ังนี้จะพิจารณาถึงอิทธิพลท่ีเกิดจากคติธรรมของตนไมท่ีปรากฏในคัมภีรท่ีจะสามารถ
นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับตนเองและสังคมไดท้ังในสวนของการดําเนินชีวิต  การบรรลุ
ธรรม ความเช่ือและการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรปาไมหรือตนไม  ดวยหวังวาเม่ือดําเนินการ
วิจัยจนไดผลสรุปแลวก็จะชวยสรางประโยชนตอบคําถามได   อีกท้ังขอมูลท่ีไดจะสามารถนําไปใช
เปนฐานขอมูลในการใชประโยชนเกี่ยวของกับตนไมและปาไมในอนาคต 
 

๑.๒   วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๒.๒.๑   เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 ๒.๒.๒  เพื่อศึกษาคติธรรมเก่ียวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 ๒.๒.๓  เพื่อศึกษาคุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมในคัมภีร  
พระพุทธศาสนาและการประยุกตใชในสมัยปจจุบัน 

 

๑.๓   ขอบเขตของการวิจัย 

 วิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ท่ีมุงศึกษากระบวนการ

แสวงหาความรูทางพระพุทธศาสนาซ่ึงพระพุทธองคทรงแสดงและทรงบัญญัติไวในคัมภีร
พระไตรปฎก โดยการสืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวของจากเอกสาร (Documentary Research) เปนหลัก  
                                                  

๘ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕ / ๑๘๘ / ๙๒ 



๔ 

๑.๔  คําจํากัดความของศัพทท่ีใชในการวิจัย 

๑.๔.๑  คติธรรมเก่ียวกับตนไม  หมายถึง  หลักในการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนาในดานตาง ๆ ซ่ึงในการวิจัยนี้หมายถึงคติธรรมท่ีเกิดจากตนไมท่ีปรากฏใน
คัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๔.๒  วัฒนธรรม  หมายถึง  ลักษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม  ความเปนระเบียบ 
ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน  (เปนการช้ีชวน  เชิญชวน  
วิงวอนใหประชาชนรวมกันทําใหเกิดความเจริญงอกงาม  ใหมีความดีงามขึ้น  ไมใชเพียงแตรับ
มรดกกันมา  แตจะตองรักษาของเดิมท่ีดี  แกไขดัดแปลงของเดิมท่ีควรแก  หรือดัดแปลงมาตรฐาน
ความดีงามข้ึนใหม  แลวสงเสริมใหเปนลักษณะท่ีดีประจําชาติสืบตอไป  จนถึงอนุชน รุนหลัง) 

๑.๔.๓  พุทธบัญญัติ หมายถึง ขอท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไว, วินัยสําหรับพระภิกษุ 

๑.๔.๔  ระบบนิเวศวิทยา (Ecosystem) หมายถึง ระบบความสัมพันธ ของส่ิงมีชีวิต 
อันไดแก พืช และสัตวกับส่ิงไมมีชีวิตคือสารอินทรียและสารอนินทรียตาง ๆ ซ่ึงจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของพืชและสัตว 

๑.๔.๕   ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีธรรมชาติ
สรางข้ึนหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  แลวมนุษยนํามาใชประโยชน  ไดแก  ดิน  น้ํา  ปาไม  
พืช  แร  แสงแดด  บรรยากาศและมนุษย  เปนตน 
 

๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

๑.๕.๑  พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต) ไดกลาวไวในผลงานเร่ืองคนไทยกับปา 
พบวาการปลูกตนไมเปนส่ิงท่ีดี  ทําใหรักษาสภาพแวดลอมใหมีความสมดุลทางธรรมชาติเม่ือเรามี
ความสุขกับธรรมชาติแลว การที่จะตองดิ้นหาความสุขจากวัตถุมาบํารุงบําเรอนั้น ก็จะมีขอบเขตข้ึน
และเราก็จะมีความสัมพันธท่ีดีกับธรรมชาติ  จึงทําใหเกิดการเปนอยูอยางพอประมาณและเปน
อิสระท่ีเกิดจากการเขาถึงความจริงของธรรมชาติโดยการพัฒนามนุษยใหรูจักรักษาธรรมชาติใหคง
อยูตอไป  สภาพธรรมแวดลอมมาเปนปจจัยเสริมในการพัฒนามนุษยเปนเคร่ืองโนมจิตเขาสูการ
อนุรักษธรรมชาติเพื่อเปนสมบัติของแผนดินตอไป๙    

                                                  

     ๙  พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), คนไทยกับปา, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ เคล็ดไทย จํากัด, 

๒๕๓๙), หนา ๑๒๑ - ๑๒๒. 



๕ 

๑.๕.๒ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวไวในผลงานเร่ือง ศาสนากับ
ส่ิงแวดลอมวาการอนุรักษธรรมชาติแวดลอมเปนการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา หลักคํา
สอนเร่ืองปฏิจจสมุปบาทท่ีวา “เพราะส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงส่ิงมี เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนั้นส่ิงดับ” ไดย้ําเนนถึง
ความสัมพันธของสรรพส่ิงในโลกโดยเฉพาะอยางยิ่ง การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวางมนุษย
กับส่ิงแวดลอมรวมท้ังมนุษยและสัตวโลกท้ังหลายตางตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน๑๐     

๑.๕.๓ พระมหาจําเนียร  ผะคังคิว ไดกลาวไวในวิทยานิพนธ  เร่ือง  การอนุรักษปา
ชุมชนแนวพุทธ : กรณีศึกษาวัดปา บานชาด ตําบลนาคู กิ่งอําเภอเมืองนาคู จังหวัดกาฬสินธุ               
วา บทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีเขาไปเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับส่ิงแวดลอมต้ังแตในสมัยพุทธกาล
เร่ือยมาจนถึงสมัยปจจุบัน โดยการดํารงอยูของสถาบันสงฆตองพึ่งพาอาศัยธรรมชาติภายนอก
ตลอด ซ่ึงในการพึ่งพาอาศัยกันนั้นเกิดจากท่ีท้ังสองฝายตางไดประโยชนรวมกัน เพราะคําสอน
ในทางพุทธศาสนาเปนคําสอนมุงใหเกิดการอยูรวมกับธรรมชาติมากกวาท่ีจะสอนใหมนุษยเอา
ประโยชนเพียงดานเดียว พระพุทธศาสนามีความสัมพันธกับธรรมชาติเร่ือยมาและปญหาทางออก
ของส่ิงแวดลอมท่ีไดเสนอไว  คือการพยายามท่ีปรับบทบาทของสถาบันศาสนาใหมีสวนรวมตอ
การเขาไปแกไขปญหาทางดานส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด  ปญหาทางดานส่ิงแวดลอมจะแกไขไดดวย
การใหสถาบันศาสนาเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชนตาง ๆ โดยอาศัยวัดท่ีมีอยูท่ัวท้ังประเทศเปนผูนํา
สําคัญในการหาทางออก๑๑ 

๑.๕.๔ พระสงเสริม แสงทอง ไดกลาวสรุปไวใน วิทยานิพนธ  เร่ืองแนวคิดการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามหลักทางพระพุทธศาสนาวา  มนุษยจะตองจัดการตนเองใหถูกตอง  เพื่อจะได
จัดการส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง  อยูรวมกันอยางอิงอาศัยเกื้อกูลจนเกิดสันติสุขรวมกันระหวาง
มนุษยกับส่ิงแวดลอม โดยส่ิงแวดลอมเปนรมณียสถานท่ีสะอาด  สงบ  เปนธรรมชาติท่ีคอยสงเสริม
สนับสนุนการประพฤติพรหมจรรยเพื่อเปนมรรคาแหงการเขาถึงความจริงท่ีมีอยูตามธรรมชาติจนมี
จิตใจทีอิสรภาพจากการครอบงําของกิเลส ๑๒   

                                                  

    ๑๐ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), มองสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ อมรินทร 

พริ้นกรุฟ จํากัด, ๒๕๓๖), หนา ๙๙ - ๑๐๐. 
๑๑ พระมหาจําเนียร  ผะคังคิว  “การอนุรักษปาชุมชนแนวพุทธ : กรณีศึกษาวัดปา บานชาด ตําบลนาคู 

ก่ิงอําเภอเมืองนาคูจังหวัดกาฬสินธุ”, วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล),
๒๕๔๓.   

๑๒ พระสงเสริม  แสงทอง, “แนวคิดการจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักทางพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม), ๒๕๔๑.  



๖ 

๑.๕.๕  เอ้ือมพร วีสมหมาย ไดกลาวถึงความสําคัญของวา “ตนไมเปนทรัพยากรท่ี
ประเสริฐของมนุษย เพราะสามารถขยายทดแทนใหมไดไมรูจักหมดส้ิน สนองตอชีวิตและความ
เปนอยูของคนไทย ใหมีความอุดมสมบูรณท้ังดานอุปโภคและบริโภคมาแตอดีตและยังยนืยาวตอไป
ในอนาคต” และวิเคราะหลักษณะตาง ๆ ของตนไมรวมถึงวิเคราะหความตางและความเหมือนของ
พรรณไมแตละชนิด๑๓ 

๑.๕.๖ ผศ.มานพ นักการเรียน ไดกลาวถึงพุทธบัญญัติกําหนดไวมิใหภิกษุตัดตนไม ถา
พระภิกษุทําลายตนไม หรือพืชพันธุ   ก็จะมีความผิด เปนการละเมิดพระวินัย ถาหากวาตนไมนั้นมี
เจาของกรรมสิทธ์ิ จะเปนของหลวงก็ดี ของเอกชนก็ดีถาพระไปตัดหรือทําลายโดยเจตนา ก็จะมี
โทษทางพระวินัยท่ีรุนแรง อาจจะตองถึงกับขาดจากความเปนพระภิกษุเลยทีเดียว๑๔     

๑.๕.๗  เจริญ  ชัยแกว ไดกลาวไวในวิทยานิพนธ  เร่ือง แนวคิดจริยศาสตรส่ิงแวดลอม 
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเถรวาท วา  ทาทีท่ีมนุษยควรจะมีตอธรรมชาติ
หรือส่ิงแวดลอมตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ันก็คือทาทีท่ีเขาใจตามสภาพความเปน
จริง  เพราะวาพระพุทธศาสนาเถรวาทไมไดมองส่ิงแวดลอมส่ิงอ่ืน ๆ ในลักษณะการจัดลําดับข้ัน
ความสําคัญสูงตํ่า  แตเปนการมองส่ิงแวดลอมเปนส่ิงท่ีร่ืนรมยเปนเพื่อนรวมกฎไตรลักษณ  และมี
คุณคาหรือมีคุณประโยชนตอการพัฒนาท้ังดานจิตใจและปญญาของมนุษย ๑๔ 
  

 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของขางตนนั้นแสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาใหความสําคัญ
เกี่ยวกับตนไม เห็นคุณคาและความสําคัญ  วางระดับความสัมพันธระหวางมนุษย  นักบวชกับ
ธรรมชาติ  สงเสริมใหเกิดการใชประโยชนและคุณคาจากตนไมท้ังโดยตรงและโดยออม สนับสนุน
การอนุรักษและหามทําลายตนไมส่ิงแวดลอมธรรมชาติ   

 
 

                                                  
๑๓ เอื้อมพร วีสมหมาย, ไมปายืนตนของไทย ๑, (กรุงเทพมหานคร : เอช เอ็น กรุป จํากัด, ๒๕๔๗),

หนา ๕๗๕. 
๑๔ มานพ  นักการเรียน, พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.), หนา ๙๐. 
๑๔ เจริญ  ชัยแกว, “แนวคิดจริยศาสตรสิ่งแวดลอม ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีตะวันตกกับ

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล),๒๕๔๑.  



๗ 

๑.๖  วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงเอกสารมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้  

๑.๖.๑  ศึกษาคนควาเร่ืองท่ีตองการวิจัยจากแหลงขอมูล คือ พระไตรปฎกและเอกสาร      
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๑.๖.๒  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวม 
๑.๖.๓  เรียบเรียง สรุป และนําเสนอขอมูลท่ีได 

 

๑.๗  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.๗.๑   ทําใหทราบแนวคิดเร่ืองตนไมท่ีปรากฏในคัมภีรพระพทุธศาสนา 
๑.๗.๒  ทําใหทราบคติธรรมเก่ียวกับตนไมในคัมภรีพระพุทธศาสนา 
๑.๗.๓   ทําใหทราบคุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 และการประยุกตใชในสมัยปจจุบัน 



 

บทที่  ๒ 

แนวคิดเร่ืองตนไมที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒.๑   นิยามและความหมายของตนไมในคัมภรีพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 คําวา “ตนไม”  ตรงกับคําบาลีวา “รุกฺข”๑ ซ่ึงแบงไดเปน  ๒  ชนิด  คือ (๑)ตนไมท่ีเกิด
จากตน (ขันธพืช) คือพืชท่ีขยายพันธุโดยวิธีการตอนไดแก  ตนโพธ์ิ, ตนไทร, ตนดีปลี, ตนมะเดื่อ, 
ตนมะขวิด เปนตน  (๒) ตนไมท่ีเกิดจากเมล็ด (พีชพืช) คือพืชท่ีใชเมล็ดเพาะไดแก มะมวง, มะขาม, 
ตนขนุน เปนตน 
 คําวา“พืช”ตรงกับคําบาลีวา “พีช” ๒   ตรงกบับาลีวา “ภูตคาม”๓  แบงเปน  ๕  ประเภท  
ไดแก พืชท่ีเกิดจากเหงา,พชืท่ีเกิดจากตน, พืชท่ีเกิดจากขอ, พืชท่ีเกดิจากยอด, พชืท่ีเกิดจากเมล็ด   
คําวา“ปาไม” ตรงกับคําบาลีวา “วน”๔  หมายถึงกลุมของพืชตางๆ      
 ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   ใหความหมายของตนไมไววา  
“ตนไมหมายถึง คําท่ีใชเรียกพืชท่ัวไปโดยปกติชนิดมีลําตนใชในความหมายท่ีแคบกวาคําวา “ตน” 
หมายถึงพืชชนิดท่ีมีลําตนใหญมีกิ่งแยกออกไป”๕ 

                                                  
๑พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับ ประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๐,

(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๖.), หนา ๒๑๒. 

  ๒คําวาพีช  หมายถึงพืช  และกฎธรรมชาติประเภทหน่ึง   ซึ่งปรากฏเปนนิยาม ๕  คือ  (๑).อุตุนิยาม 
อธิบายถึงกฎธรรมชาติเก่ียวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ โดยเฉพาะดินนํ้าอากาศและฤดูกาล  
อันเปนสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษย  (๒) พีชนิยาม อธิบายถึงกฎธรรมชาติเก่ียวกับการสืบพันธุ มีพันธุกรรมเปนตน  
(๓) จิตตนิยาม อธิบายถึงกฎธรรมชาติเก่ียวกับการทํางานของจิต    (๔)กรรมนิยาม อธิบายถึงกฎธรรมชาติเก่ียวกับ
พฤติกรรมของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของการกระทํา   (๕) ธรรมนิยาม อธิบายถึงกฎธรรมชาติเก่ียวกับ
ความสัมพันธและอาการที่เปนเหตุเปนผลแกกันแหงสิ่งทั้งหลาย,    ดูรายละเอียดใน ขุ.ป. (ไทย)  ๓๑/๔๕๘-๔๕๙/
๓๔. 

๓คําวา ภูตคาม  หมายถึง  ไดแก  พืชพันธุ  ๕  ชนิด  คือ (๑)พืชพันธุ เกิดจากเหงา (๒) พืชพันธุ  
เกิดจากลําตน  (๓) พืชพันธุ  เกิดจากตา  (๔)  พืชพันธุ  เกิดจากยอด  (๕)  พืชพันธุเกิดจากเมล็ด ดูรายละเอียดใน  
วิ.มหา. (ไทย)  ๒/๙๑/๒๗๘. 

๔พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๕๕. 
๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :  

นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๔๒๓. 



  ๙ 

 ท้ังคําวา “รุกฺข” หรือ “พฤกษะ” ในภาษาสันสกฤต “พีช”  “ภูตคาม”  และ“วน”  รวม
ความแลว ตนไมก็คือพืช จํานวนตนไมหรือพืชจํานวนมากรวมกันขยายวงกวางขนาดใหญออกไป
กลายเปนปาไมในท่ีสุด  แตในงานวิจยันี้มุงหมายเอาเฉพาะ “ตนไม” ในความหมายของคําวา “รุกฺข”  
เทานั้น   
 ซ่ึงตนไมทุกชนิดนั้นจัดวาเปนพืชหรือท่ีเรียกกันวาพืชยืนตน  แตพืชบางชนิดอาจไมจดั
วาเปนตนไมได  เชน พืชเถาขนาดเล็ก  หญา สาหรายตาง ๆ เปนตน  เม่ือนึกถึงตนไมคนสวนใหญ
ตางตองนึกถึงไมยืนตน(พืช)ท่ีมีขนาดใหญและบางชนิดมีอายุยาวนานเม่ือเปรียบเทียบกับพืชใน
ประเภทอ่ืน ๆ บางสายพันธุมีความสูงใหญมาก ตนไมจาํนวนมากก็จะกอใหเกิดเปนปาไมธรรมชาติ 
และมีความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ(Ecosystem) มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
 แตไมวาตนไมจะอยูความหมายของคําใดก็ตาม  ลวนมีความสําคัญ  มีความหมายและมี
ความสัมพันธตอมนุษยท้ังส้ินท้ังโดยตรงและโดยออม  โดยตรงคือเปนท่ีมาของปจจัย ๔ (อาหาร  
ผา  บาน  และยารักษา)โดยออมคือใหอากาศ  ความชุมช่ืนสุนทรียภาพความสวยงาม รมเงา เปนตน 
    

๒.๒  กําเนิดของตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 การเกิดข้ึนของสรรพส่ิงคือจักรวาล  โลก มนุษย  สัตวและส่ิงแวดลอมธรรมชาตินั้น
เปนประเด็นท่ีถกเถียงกันมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  รวมถึงการเกิดข้ึนของตนไมนั้นเปนเร่ืองท่ี
มนุษยตางสงสัยและโตแยงกันมานานวาเกิดข้ึนอยางไร  ศาสนาฝายเทวนิยม(Theism) เช่ือวาพระเจา
สราง  ศาสนาฝายอเทวนิยม (Atheism)เช่ือวาเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมีวิวัฒนาการมาโดยลําดับ  
 พุทธศาสนาจัดอยูในศาสนาฝายอเทวนิยมเช่ือวาสรรพส่ิงเกิดข้ึนมาเองอยางมี
วิวัฒนาการ  หลักฐานท่ีเกาแกท่ีสุดก็คือพระไตรปฎกในอัคคัญญสูตร๖ ซ่ึงกลาวถึงการบังเกิดข้ึน
ของจักรวาล  โลก  มนุษยและสรรพส่ิงท้ังหลายตลอดจนความเปล่ียนแปลงของส่ิงเหลานี้ อัคคัญญ
สูตรท่ีพระองคทรงแสดงแมมิไดมีจุดมุงหมายที่จะกลาวถึงการกําเนิดของจักรวาล โลกและมนุษย
ตลอดจนสรรพส่ิงโดยตรง   เพียงแตพระองคทรงแสดงใหสามเณร  ๒ รูป  คือ วาเสฏฐสามเณรและ
ภารทวาชสามเณรเพื่อบอกถึงความเช่ือในเร่ืองของวรรณะท่ีพวกพราหมณยึดถือวาตนสูงกวา
วรรณะอ่ืนๆ       

                                                  
๖ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๑๑๑-๑๔๐/๘๓-๑๐๒. 



  ๑๐ 

 ใน อัคคัญญสูตร นั้นปรากฏหลักฐานกลาวถึงตนไม  ๒  ประเภท  คือ-.  ๑).ขาวสาลี  
ซ่ึงวิวัฒนาการมาจากอาหารคืองวนดิน   ๒).ตนไม  ซ่ึงสัตว๗ ใชเปนท่ีมุงกําบังท่ีอยูอาศัย  บานเรือน  
เส้ือผา  และยารักษาโรคหรือเปนท่ีมาของกําเนิดปจจัย ๔   

๒.๓  ประเภทของตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ในพีชสูตร  ไดกลาวถึงประเภทของพืช หรือตนไม ๖  ชนิด  ดังตอไปนี้          
๑. พีชชาตานิ ไดแก พืชท้ังหลาย    
๒. มูลพีชํ ไดแก พืชเกิดแตราก มีวานน้ํา วานเปราะ ขม้ิน ขิง เปนตน  
๓. ขนฺธพีชํ ไดแก พืชเกิดแตลําตน  มีตนโพธิ  ตนไทร เปนตน 
๔. ผลุพีชํ ไดแก พืชเกิดแตขอ มีออย ไมไผ ไมออ   เปนตน  
๕. อคฺคพีชํ ไดแก พืชเกิดแตยอด มีผักบุง แมงลัก   เปนตน  
๖. พีชพีชํ ไดแก พืชเกิดแตเมล็ด  คือปุพพัณณชาตมีสาลีและขาวเจาเปนตน และ

อปรัณณชาตมีถ่ัวเขียวและถ่ัวราชมาสเปนตน๘ 
ท้ังนี้  ลักษณะของไมแตละชนิดท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นสวน

ใหญเปนไมท่ียืนตนและมีขนาดใหญหรือท่ีเรียกกันวา “ภูตคาม”ไดแยกไวตามประเภทและลักษณะ
ของลําตนของไมนั้น ๆ   เชน  -. 

  
๒.๓.๑ ตนไมใหญหรือไมยืนตน    
      ไมใหญหรือไมยืนตน ไมประเภทนี้มีลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดใหญมีลําตนหลัก 

ต้ังตรง ตนเดี่ยวแลวจึงแตกกิ่งกานบริเวณยอดโตเต็มท่ีสูงเกิน ๕ เมตร มีอายุยืนยาวหลายป เชน  ตน
โพธ์ิ  ตนสาละ ตนอชปาลนิโครธ  ตนจิกหรือตนมุจจลินท ตนเกตหรือตนราชายตนะ ตนหวา   ตน
ประดูลาย  ตนสีเสียด ตนสะเดา ตนตะเคียนทอง  ตนมะมวง  ตนมะขามปอม ตนเกด ตนมะมวง  
ตนกระทุมบก ตนแคฝอย เปนตน๙ 

 
 

                                                  
๗คําวาสัตวในที่น้ีหมายถึงมนุษยซึ่งพัฒนาการมาจากอาภัสสรพรหม,   ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย)  

๑๑/๑๑๑-๑๔๐/๘๓-๑๐๒. 
๘สํ.ขุ. (ไทย)  ๑๗ /๒๒๑/๒๕๖. 
๙ขุ.อ. (ไทย)  ๓๐/๔๔/๑๒๔. 



  ๑๑ 

๒.๓.๒ ไมพุม  
ไมพุมลําตนมีเนื้อไมแข็งแตขนาดเล็กกวาไมยืนตนและมีกิ่งกานสาขาแยกไปมาก

บริเวณใกลโคนตน มีลักษณะเปนพุมสูงไมเกิน ๕ เมตร มีอายุหลายป ไดแก ตนกรรณิการ  ตนไผ  
ตนกระทิง  ตนกระเบา  ตนกัลปพฤกษ  ตนกุมบก  เปนตน๑๐ 

 
๒.๓.๓  ตนไมประจําสวรรค   
ตนไมประจําสวรรค  คือ ปาริฉัตตกหรือตนทองหลาง  ซ่ึงเปนช่ือตนไมประจําสวรรค

ช้ันท่ี ๒ คือ ช้ันดาวดึงส อยูในสวนนันทวัน ของพระอินทรหรือทาวสักกะจอมเทพแหงสวรรคช้ัน
ดาวดึงส  ในพรรษาที่ ๗ ภายหลังตรัสรูพระพุทธเจาทรงเสด็จประทับภายใตรมไมปาริฉัตต (หรือ
ปาริฉัตร, ปาริชาต) ณ ดาวดึงสเทวโลก ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาตลอดสามเดือน  พระ
พุทธมารดาไดทรงบรรลุพระโสดาปตติผล   

 

๒.๔  รายชื่อตนไมท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 จากการศึกษาในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทจะสังเกตไดวามีการกลาวถึงตนไมไว
มากมายหลายชนิด  ซ่ึงแตละชนิดนั้นตางมีความสําคัญตอพระสัมมาสัมพุทธเจา  เหลาสาวกและ
ตลอดจนชาวพุทธในสมัยพุทธกาลไมนอยไปกวากันเลย  ท้ังนี้ผูศึกษาขอหยิบยกรายช่ือของตนไม
แตละชนิดท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ท้ังนี้ยังรวมถึงความเกี่ยวของระหวาง
พระพุทธเจาในอดีตและปจจุบันท่ีผูกพันตอตนไมแตละชนิดโดยจัดเรียงลําดับตามความสําคัญ ดังนี้ 
 (๑)  ตนโพธ์ิ หรือตนพระศรีมหาโพธ์ิ  : อสฺสตฺถรุกฺข,โพธิรุกข,โพธิพฤกษ 

ก.  ลักษณะท่ัวไป๑๑  
   -  ตนโพธ์ิ   เปนตนไมท่ีมีขนาดใหญ  ผลัดใบระยะส้ัน  ซ่ึงมีเรือนยอดแผกวางมี
รากอากาศไมมากเปลือกเรียบสีน้ําตาลปนเทา 
   -  ใบ   เปนใบเดี่ยวเรียงกันเปนใบรูปไขกวางหรือเปนสามเหล่ียมกวาง ๗–๑๕ 
ซม.และมีความยาว ๑๒–๒๔ ซม.  

                                                  
๑๐ขุ.จู.  (ไทย)  ๓๐/๑๔๔/๒๒๔. 
๑๑เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพเอช  เอ็น  กรุป  จํากัด, 

๒๕๔๗.), หนา  ๓๕๔. 



  ๑๒ 

   -  ดอก   มีสีเขียวออน  ผลทรงกลมสีมวงดํานิเวศวิทยาไมทองถ่ินของประเทศ
อินเดีย  ผูคนนิยมนํามาปลูกท่ัวไปในเอเชียเพราะถือวาเปนตนไมท่ีชาวพุทธและฮินดูใหความนับถือ
มาก   
  -  ขยายพันธุ โดยการใชเมล็ดเพาะพันธุ 
 
 ข. เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ  ตนโพธ์ิถือเปนตนไมสําคัญในทางพระพุทธศาสนา 
คือ เปนสหชาติกับพระพุทธเจา  ซ่ึงเกิดข้ึนใน วัน  เดือน  ปเดียวกับพระพุทธเจาและเปนสถานท่ีท่ี
พระพุทธเจาทรงประทับตรัสรูในวันเพ็ญเดือน ๖ โดยพระพุทธเจาทรงตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ ณ ภายใตตนพระศรีมหาโพธ์ิ  ในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงตนโพธ์ิไวหลายตอน
ดวยกัน  เชน -.   
 มหาขันธกะ๑๒ (โพธิกถาวาดวยเหตุการณแรกตรัสรู ณ ตนโพธิพฤกกษ)  พระพุทธเจา
ทรงตรัสรูใหม ๆ ทรงประทับอยู ณ ควงตน  โพธิพฤกษ  ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา  เขตตําบลอุรุเวลา
เสนานิคม  พระองคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทท้ังโดยอนุโลมและปฏิโลม ตลอดท้ัง ๓ ยาม ใน
สัปดาหท่ี ๑ แหงการตรัสรูแลว 

 มหาปทานสูตร๑๓   ตอนหนึ่งกลาวไววา  พระพุทธเจาไดแสดงธรรมเร่ืองบุพเพนิวาส
แกภิกษุโดยขอความตอนหนึ่งไดตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย  พระพุทธเจา พระนามวา วิปสสี  ตรัสรูท่ี
ควงไมแคฝอย...ภิกษุท้ังหลาย  เราผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ในบัดนี้ ตรัสรูท่ีควงไมโพธ์ิ”๑๔   
และอีกตอนหน่ึงในพระสูตรเดียวกัน   ทรงเลาถึงเหตุการณท่ีพระองคเสด็จเขาไปหาเทวดาช้ัน
สุทธาวาส เหลาเทวดานับรอยนับพันไดเขาเฝาพระองคแลวกราบทูลพระองควา “ขาแตพระองคผู
นิรทุกข ในภัทรกัปนี้เอง (ภัทรกัป หมายถึง กัปอันเจริญ คือ กัปปจจุบัน) ซ่ึงมีพระพุทธเจาทรงอุบัติ
ข้ึน  ๕ พระองค พระนามวา  กกุสันธะ  โกนาคมนะ กัสสปะ  โคตรมะ(องคปจจุบัน)  และอริยเมต
ไตย (พระพุทธเจาในอนาคต) บัดนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดอุบัติข้ึนแลวในโลก ทรงเปน
กษัตริยโดยพระชาติ ทรงเปนโคตมะโดยพระโคตร พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูท่ีควงไมโพธ์ิ ทรงมี
พระสารีบุตรเถระและพระมหาโมคคัลลานะเปนพระอัครสาวก”๑๕ 

 อีกตอนหน่ึงในโคตมพุทธวงศท่ี  ๒๕ ไดกลาววาพระพุทธเจาตรัสวา “บัดนี้ เราเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจา  นามวาโคตมะ  เจริญในศากยสกุล  เราบําเพ็ญเพียรแลว  บรรลุสัมโพธิญาณ
                                                  

๑๒วิ.อ. (ไทย) ๓/๑/๕. 
๑๓วิ.อ. (ไทย) ๓/๓/๖. 
๑๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔/๓. 
๑๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๕/๕๔-๕๘. 



  ๑๓ 

อันอุดมท่ีควงไมอัสสัตถพฤกษ”๑๖  ในการตรัสรูของพระพุทธเจายังมีขอความท่ีกลาวถึงการตรัสรู 
ณ ควงไมโพธ์ิอีกหลายตอนดวยกัน  เชน ในโพธิสูตรและโลกสูตร๑๗  เปนตน 

 

 (๒)  ตนสาละ  : สาล (สา-ละ) 
 ก.  ลักษณะท่ัวไป๑๘   
  -  ตนสาละ  เปนไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  มีเปลือกสีเทาแตกเปนรองเปน
สะเก็ดท่ัวไป  เรือนยอดเปนพุมทึบปลายกิ่งจะหอยลูลง   
  -  ใบ  ดกและผิวใบเปนมันลักษณะของใบคลายใบรังของไทยมีดอกสีเหลือง
ออนออกรวมกันเปนชอส้ัน ๆ ตามปลายก่ิงและงามใบ  เปนไมพื้นเมืองของอินเดีย  มักข้ึนเปนกลุม   
   -  ขยายพันธุโดยการใชเมล็ดและการตอนกิ่งก็ได 
 ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ ตนสาละเปนตนไมท่ีมีความสําคัญไมนอยไปกวาตน
โพธ์ิเลยเกี่ยวของกับพระพุทธเจาโดยตรงตั้งแตตอนประสูติจนกระทั่งตรัสรูและปรินิพพาน  ซ่ึง
ปรากฏความตามพระคัมภีรตามลําดับดังนี้ -. 
 ตอนพระพุทธเจาประสูติ  กอนพุทธศักราช ๘๐ ป พระนางสิริมหามายา  พระพุทธ
มารดาทรงครรภใกลครบกําหนดพระสูติการ  จึงไดเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ  เพื่อไปมีพระสูติ
การ ณ กรุงเทวทหะ อันเปนเมืองตนตระกูลของพระนางตามธรรมเนียมประเพณีพราหมณ 
(ธรรมดาการคลอดบุตร ฝายหญิงจะตองกลับไปคลอดท่ีบานพอ-แมของฝายหญิง) เม่ือขบวนเสด็จ
มาถึงคร่ึงทางระหวางกรุงกบิลพัสดุกับกรุงเทวทหะ ณ ท่ีตรงนั้นเปนสวนมีช่ือวา “สวนลุมพินีวัน” 
ซ่ึงเปนปาไมสาละขณะท่ีพระนางไดทรงหยุดพักอิริยาบถและประทับยืนชูพระหัตถข้ึนเหน่ียวกิ่ง
สาละใหญ ขณะนั้นเองก็รูสึกประชวรพระครรภและไดประสูติพระสิทธัตถะกุมาร ซ่ึงตรงกับวัน
ศุกร วันเพ็ญเดือน ๖ ปจอ กอนพุทธศักราช ๘๐ ป  
 ตอนกอนพระพุทธเจาจะตรัสรูและแสดงธรรมเทศนา เม่ือพระองคเสวยขาวมธุปายาส
ท่ีบรรจุอยูในถาดทองคําของนางสุชาดาแลว  พระองคทรงอธิษฐานวาถาพระองคไดสําเร็จพระ
โพธิญาณขอใหการลอยถาดทองคํานี้สามารถทวนกระแสน้ําแหงแมน้ําเนรัญชราได  เม่ือทรง
อธิษฐานแลวลอยถาด  ปรากฏวาถาดทองคํานั้นไดลอยทวนกระแสน้ํา  จากนั้นพระองคเสด็จไป
ประทับยังควงไมสาละใหญตลอดเวลากลางวัน  คร้ันเวลาเย็นก็เสด็จไปยังตนพระศรีมหาโพธ์ิ  

                                                  
๑๖ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๒๒๙. 
๑๗ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๘๔/๑๐๕.  
๑๘เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา  ๕๐๔. 



  ๑๔ 

ประทับนั่งภายใตตนโพธ์ิและไดทรงบําเพ็ญเพียรจนตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจาในเวลารุงอรุณยามสามในวันเพ็ญเดือน ๖ กอนพุทธศักราช  ๔๕  ป  คร้ันวันเพ็ญ
เดือน  ๘  สองเดือนหลังตรัสรูแลวพระพุทธองคเสด็จมาถึงบริเวณปาสาละใหญอันรมร่ืน ณ อุทยาน
มฤคทายวันหรืออิสิปตนมฤคทายวันทางทิศเหนือใกลเมืองพาราณสี  แควนกาสี พระพุทธเจาทรง
แสดงธรรมเทศนากัณฑแรก คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  เพื่อโปรดภิกษุปญจวัคคีย  และเม่ือแสดง
ปฐมเทศนาจบ โกณฑัญญะผูเปนหัวหนา ไดธรรมจักษุ (ดวงตาเห็นธรรมคือโสดาปตติมรรคญาณ)
เปนโสดาบัน  ทูลขอบวชเปนพระภิกษุพระพุทธเจาทรงบวชดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา  และเปน
ภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา  ฉะนั้น พระรัตนตรัยจึงเกิดครบบริบูรณคร้ังแรกในโลกน้ี  คือ  
พระพุทธ  พระธรรมและพระสงฆ๑๙ 
  ตอนพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  เม่ือมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา  
พระพุทธเจาพรอมดวยพระภิกษุสงฆสาวกไดเสด็จถึงเขตเมืองกุสินาราของมัลละกษัตริย  ซ่ึงอยูใกล
ฝงแมน้ําหิรัญวดีขณะน้ันเปนเวลาใกลคํ่าของวันเพ็ญเดือน ๖ วันสุดทายกอนการกําเนิดพุทธศักราช
พระองคไดประทับในบริเวณสาลวโนทยาน  พระองคทรงเหนื่อยจึงมีรับส่ังใหพระอานนทผูเปน
องคอุปฏฐากปูลาดพระท่ีบรรทมโดยหันพระเศียรไปทางทิศเหนือระหวางตนสาละใหญสองตน
แลวทรงเอนพระวรกายประทับไสยาสนแบบสีหไสยาเปนอนุฏฐานไสยา คือ การนอนคร้ังสุดทาย
โดยพระปรัศวเบ้ืองขวา (นอนตะแคงขวาพระบาทซายซอนทับพระบาทขวา) แลวเสด็จเขาสูพระ
ปรินิพพาน.....ในเวลานั้นตนสาละท้ังคูผลิดอกนอกฤดูกาลบานสะพร่ังเต็มตน  ดอกสาละเหลานั้น
รวงหลนโปรยปราย  ตกตองพระสรีระของพระพุทธเจาเพื่อบูชาพระพุทธเจา  ดังท่ีปรากฏใน
นิพพานสูตร๒๐   และมหาปรินิพพานสูตร๒๑        
 

 (๓) ตนไทรหรือตนนิโครธหรือตนกราง : อชปาลนิโครธ  
 ก.  ลักษณะท่ัวไป๒๒   
  -  ตนไทร  เปนไมตนท่ีมีลําตนแข็งแรงมีกิ่งกานสาขาไมแพตนโพธ์ิ  ปลายกิ่งหอย
ลูลงทําใหเกิดเปนพุมกลมแนนทึบ  ตามลําตนและกิ่งจะมีรากอากาศหอยยอยลงมา  ซ่ึงรากอากาศนี้
จะเจริญเติบโตเปนลําตนตอไป   

                                                  
๑๙  วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐-๒๕. 
๒ ๐ ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๑๙๘/๑๔๗–๑๔๘.  
๒๑  ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๒๐๑/๑๔๙–๑๕๐. 
๒๒ เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑,  หนา  ๒๗๙. 



  ๑๕ 

  -  ผล  จะติดแนนอยูกับกิ่งเม่ือ  ผลแกจะมีสีแดงคลํ้าหรือสีเลือดหมูเปนอาหาร
ของพวกนกเปนอยางดี  ตนอชปาลนิโครธจะข้ึนกระจายอยูในเอเชียเขตรอน  อาจจะข้ึนเปนกลุม
หรือกระจายหาง ๆ ตามพื้นท่ีท่ีคอนขางชุมช้ืน  
  -  การขยายพันธุโดยใชเมล็ดหรือนกกินแลวไปถายในสถานท่ีตาง ๆ หรือ
ขยายพันธุโดยวิธีการตอนกิ่งก็ได  นิยมปลูกไวตามวัดและสวนสาธารณะตาง ๆ  
  -  ประโยชน  เพื่อใหรมเงา  มักจะไมนิยมปลูกตามริมถนนหรือบริเวณใกลบาน
เนื่องมาจากมีกิ่งกานมากมายซ่ึงอาจเปนอันตรายได 
 ข. เก่ียวของกับพระพุทธเจา   
 ตนอชปาลนิโครธมีความเกี่ยวของกับพระพุทธเจาอยูหลายเหตุการณโดยเร่ิมจากตอน
ท่ีพระพุทธเจาทรงรับขาวมธุปายาสจากนางสุชาดา  ซ่ึงกลาวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจาวามีช่ือ              
วาสุเมธพราหมณ  โดยพระพุทธเจาในกาลนั้นซ่ึงมีพระนามวาทีปงกร  ทรงพยากรณวาสุเมธ
พราหมณนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก  ดังขอความตอนหน่ึงในทีปงกรพุทธวงศท่ี ๑ วา “ทาน
ท้ังหลาย  จงดูชฎิลดาบสผูมีตบะอันรุงเรืองนี้  เขาจักไดเปนพระพุทธเจาในโลกกัปอันประมาณมิได
แตกัปนี้  พระตถาคตชินเจาพระองคนั้น  ผูมีพระเกียรติยศมาก  จักเสด็จออกจากนครกบิลพัสดุอัน
นาร่ืนรม  จักทรงบําเพ็ญเพียรทุกกรกิริยาแลว  เสด็จไปประทับนั่งท่ีควงไมอชปาลนิโครธ  ทรงรับ
ขาวมธุปายาส ณ ท่ีนั้นแลว ฯ”๒๓ 
 เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ การเสวยวิมุตติสุขในสัปดาหท่ี ๔, ๗ 
 ในสัปดาหท่ี ๔  มีเนื้อความดังนี้  เม่ือคร้ังตรัสรูพระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น 
แลวเสด็จจากตนโพธิพฤกษไปยังควงตนไมอชปาลนิโครธ (ตนไทร) แลวประทับนั่งโดยบัลลังก
เดียวเสวยวมุิตติสุขอยู ณ ควงไมอชปาลนิโครธตอเปนเวลา ๗ วัน คร้ังนั้น พราหมณหุหุกชาติผูมีทิฐิ
และถือตัวคนหนึ่ง ไดเขาเฝาพระพุทธเจาและสนทนาปราศรัยกับพระองค๒๔ 
 ในสัปดาหท่ี ๗  มีเนื้อความดังนี้  ตนอชปาลนิโครธเปนสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาทรง
ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขในสัปดาหท่ี ๗ ภายหลังทรงตรัสรู  คือเปนสัปดาหสุดทายแหงการเสวย
วิมุตติสุข....ตอจากนั้น จะทรงอนุเคราะหเวไนยสัตว  เสด็จจากไมอชปาลนิโครธ  เสด็จถึงพระนคร
พาราณสีโดยลําดับ๒๕ 

                                                  
๒๓ขุ.อป. (ไทย)  ๓๓/๑๒/๕๙๗. 
๒๔วิ.ม. (ไทย) ๔/๔/๖-๗. 
๒๕ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑/๓๑๓-๓๑๔. 



  ๑๖ 

 ยังมีอีกหลายตอนท่ีไดกลาวถึงตนอชปาลนิโครธ เชนในมหาปรินิพพานสูตร  และใน 
พรหมาสูตร  ปรากฏขอความดังนี้ “สมัยหนึ่ง  แรกตรัสรู พระพุทธเจาทรงประทับอยู ณ ตนอชปาล
นิโครธ  ฝงแมน้ําเนรัชรา  คร้ังนั้นพระองคทรงหลีกออกจากท่ีลับ  ความปริวิตกไดเกิดข้ึนในพระ
หฤทัยของพระองควา  “ทางนี้เปนท่ีไปอันเอก  เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย  เพื่อลวงเสียซ่ึง
ความโศกและความรํ่าไร  เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส  เพื่อใหบรรลุธรรมท่ีถูกตองดีงาม  
เพื่อทําพระนิพพานใหแจงคือ  สติปฏฐาน ๔”๒๖ 
 
 (๔)  ตนจิก : มุจจลินทร (มุจลินฺโท) 
 ก.  ลักษณะท่ัวไป๒๗   
  -  ตนมุจจลินทร (ตนจิก) เปนไมยืนตนขนาดกลางผลัดใบแตจะผลิใบใหมได
รวดเร็วใบออนจะมีสีแดงเร่ือ ๆ กิ่งมักคดงอใบติดเวียนกันเปนกลุมตอนปลาย ๆ กิ่ง 
  -  ใบ  เปนรูปหอกหรือรูปไขกลับเนื้อใบเนียนแนน  มี ๔ กลีบหลุดรวงเร็วมาก 
หลอดทอรังไขยาวยื่นออกมามากมีผลกลมยาวประมาณ ๒.๕ ซม. ตนจิกมีท่ัวไปทางภาคตะวันออก

และภาคกลางของอินเดีย ตลอดลังกาถึงยานเอเชียตะวันออกเฉียงใต   
  -  ขยายพันธุ โดยการใชเมล็ดหรือวิธีการตอนกิ่งก็ได  ใบออนจะมีรสฝาด
เล็กนอยใชรับทานได  รากของตนจิกใชเปนสมุนไพรแกโรคลมตาง ๆ  
 
 ข. เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ  
 ภายหลังจากพระพุทธเจาทรงตรัสรูแลวถึงสัปดาหท่ี ๖ ทรงประทับภายใตรมเงาของ
ตนไมจิกอันมีช่ือวา มุจจลินท ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ใกล ๆ กับตนพระศรีมหาโพธ์ิ  
พระพุทธเจาประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยูใตตนมุจจลินทเปนเวลา ๗ วันในขณะท่ีประทับใตตนจิกนี้
ไดมีฝนตกหนักติดตอกันหลายวันอากาศก็เย็นมาก  จึงมีพญานาคช่ือมุจลินทมาขดเปนวง  ๗ รอบ
ลอมพระองคพรอมกับแผพังพานปรกพระองคไว   
 คร้ัน ๗ วันผานไป  พญานาคมุจลินทรูวา  ฝนหายปลอดเมฆแลวจึงคลายขนดออกจาก
พระกายของพระผูมีพระภาค  จําแลงรางของตนเปนมาณพ  ยืนประนมมือถวายอภิวาทอยูเบ้ืองพระ
พักตร๒๘    พระพุทธเจาทรงเปลงอุทานวา “ความสงัด เปนสุขของบุคคลผูสันโดษ ผูมีธรรมปรากฏ

                                                  
๒๖สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๗๕๔/๒๐๙-๒๑๐. 
๒๗เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๑๗๘.  
๒๘วิ.มหา. (ไทย)  ๔/๕/๘-๙. 



  ๑๗ 

แลว  ผูเห็นอยู  ความไมเบียดเบียนคือความสํารวมในสัตวท้ังหลาย  เปนสุขในโลก  ความปราศจาก
ราคะคือความลวงกามทั้งหลายได  เปนสุขในโลก ความกําจัดอัสมิมานะ (ความถือตัววาเปนนั่นเปน
นี่)เสียไดเปนสุขอยางยิ่ง”๒๙   และในมุจจลินทสูตร     ปรากฏความตอนหน่ึงวา  สมัยหนึ่ง พระผูมี
พระภาคตรัสรูใหม ๆ ทรงประทับอยูท่ีควงไมมุจจลินท ใกลฝงแมน้ําเนรัญชราตําบลอุรุเวลา  สมัย
นั้นพระผูมีพระภาคประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขดวยบัลลังกเดียวตลอด ๗ วัน๓๐ 
 
 (๕) ตนเกต : ราชายตนะ(ราชายตนํ) 
 ก.  ลักษณะท่ัวไป๓๑   
  - ตนเกต  เปนไมตนขนาดใหญมีลําตนคอนขางเปลาตรงเปลือกแตกเปนสะเก็ดสี
ดํา  เนื้อไมเปนสีน้ําตาลแดงมีความเหนียวและแข็งมาก  สวนกิ่งมีลักษณะคดงอเปนขอศอกเรือนพุม
เปนกลุมกลม ไมผลัดใบ  ตนเล็กจะมีกิ่งลักษณะคลายหนามมีใบติดเวียนกันเปนกลุมตามปลายกิ่ง  
เปลือกมียางขาวออกมา   
  - ใบ  เปนรูปไขปลายใบผายกวางและมีหยักเวาเขาสวนใบจะเรียวสอบมาทาง
โคนใบ  เนื้อใบละเอียดและเปนมันทางดานบนมักเปนคราบขาวดานลาง 
  - ดอก จะออกเปนกระจุก ๆ ละ ๓-๕ ดอกตามงามใบของก่ิงแขนงมีสีเหลือง

ออนกล่ินหอมจะข้ึนท่ัวไปตามปาท่ีมีพื้นเปนดินทรายและดินปนหิน ในสภาพปาท่ีคอนขางแหง
แลงท่ัวไปในภูมิภาคเอเชียมักเปนพันธุไมหลักตามเกาะแกงตาง ๆ ท่ีเปนเขาหินปูนและในประเทศ
ไทยพบมากต้ังแตจังหวัดประจวบคีรีขันธลงไป  
  - ประโยชน ใชเปนไมสลักแทนตะปูสําหรับตรึงกระดานกับโครงเรือใหติดกัน 
นอกจากนี้ยังนิยมเอาผลแกมารับประทาน 
 ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ ภายหลังจากพระพุทธเจาทรงตรัสรูแลวถึงสัปดาหท่ี 
๖ ทรงประทับภายใตรมเงาของตนไมเกตอันมีช่ือวา ราชายตนะต้ังอยูทางทิศใต ใกล ๆ กับตนพระ
ศรีมหาโพธ์ิ  พระพุทธเจาประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขเปนเวลา ๗ วัน  นับเปนสัปดาหสุดทายแหงการ
เสวยวิมุตติสุข ณ ท่ีนั้นมีพอคา ๒ คน ไดเดินทางมาถวายเสบียง คือ ขาวสตูผงและขาวสตูกอนแด

                                                  
๒๙ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๒/๑๙๐. 
๓๐ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๒/๑๙๐. 
๓๑เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๙๐.  
 



  ๑๘ 

พระพุทธเจาโดยใสลงในบาตรถวาย  พอคาท้ังสองคือ ตปุสสะและภัลลิกะไดแสดงตนเปนอุบาสกผู
ถึงสรณะ ๒ เปนเทวฺวาจิกอุบาสก (ผูกลาววาจาถึงรัตนะ ๒ วาเปนสรณะ) เปนพวกแรกในโลกแล๓๒  
 
 (๖)  ตนทองหลาง : ปาริฉัตตก (โกวิฬาโร) 
 ก.  ลักษณะท่ัวไป๓๓  
  -  ตนทองหลางหรือตนปาริชาต   เปนไมตนขนาดกลางผลัดใบ  ตามก่ิงหรือตน
ออนจะมีหนามแข็ง ๆ แตหนามจะคอย ๆ หลุดไป  เม่ือตนหรือกิ่งมีอายุมากข้ึนเรือนยอดเปนพุม
กลม โปรง  
  -  ใบ เปนชอและชอหนึ่ง ๆ มีใบยอย ๓ ใบ ใบกลางจะโตกวาอีกสองใบดานขาง
ดอกสีแดงออกรวมกันเปนชอยาว ประมาณ ๓๐-๔๐ ซม. สวนฝกยาวประมาณ ๑๕-๓๐ ซม. มักพบ

ท่ัวไปในยานเอเชียเขตรอน 

  -  ขยายพันธุ โดยการใชเมล็ดเพาะหรือตัดกิ่งไปปลูกเลยก็ได 
  -  ประโยชน    นิยมปลูกเปนไมประดับตามสวน  
 ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจา  คือ  เปนช่ือตนไมประจําสวรรคช้ันท่ี  ๒ คือ ช้ัน
ดาวดึงส อยูในสวนนันทวันของพระอินทรหรือทาวสักกะจอมเทพแหงสวรรคช้ันดาวดึงส  ใน
พรรษาท่ี ๗ ภายหลังตรัสรู  พระพุทธเจาทรงเสด็จประทับภายใตรมไมปาริฉัตตก (หรือปาริฉัตร, 

ปาริชาต)  ณ ดาวดึงสเทวโลกทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาตลอดสามเดือนพระพุทธมารดา
ไดทรงบรรลุพระโสดาปตติผล ปาริชาตหรือปาริฉัตรเปนตนไมท่ีเปนสัญลักษณของสวรรคช้ัน
ดาวดึงส  ในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงปาริฉัตตกไวหลายตอนดวยกัน   เชน -.    ตอน  
พระพุทธเจาทรงแสดงปาฏิหาริยปราบทิฐิมานะชฎิลช่ือ  อุรุเวลกัสสปะพระพุทธเจาไดตรัสกับอุรุ
เวลกัสสปะไวในขอความตอนหน่ึงท่ีเกี่ยวกับดอกปาริฉัตตก  ดังขอความตอไปนี้    
 “คร้ัน เม่ือถึงเวลาฉัน อุรุเวลกัสสปะไดไปทูลพระพุทธเจาวา ถึงเวลาแลวมหาสมณะ  
ภัตตาหารเสร็จแลว  ลําดับนั้นพระพุทธเจาทรงถือเอาโอกาสนั้นท่ีจะทรงแสดงปาฎิหาริยแลวตรัส
กับอุรุกัสสปะวา “กัสสปะ  ทานไปกอนเถิด  เราจักตามไป”  แลวเสด็จข้ึนสูสวรรคช้ันดาวดึงส  ทรง
เก็บดอกปริฉัตตกะแลวเสด็จกลับมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงกอน 

                                                  
๓๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๖/๙-๑๐.   
๓๓เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา  ๒๗๒.  



  ๑๙ 

 อุรุเวลกัสสปะคิดวา พระพุทธเจาใหตนมากอน  แตพอถึงโรงบูชาเพลิงกลับเห็น
พระพุทธเจาเสด็จมากอนจึงแปลกใจแลวทูลถามพระพุทธเจาวา  “ขาแตมหาสมณะ  ทานมาทาง
ไหน  ขาพเจามากอนทาน  แตทานมานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน” 
 พระพุทธเจาตรัสตอบพรอมยกดอกปาริฉัตรใหอุรุเวลกัสสปะดูวา  “กัสสปะ เราสง
ทานแลว  เราไดไปสูดาวดึงส  เก็บดอกปาริฉัตตกะแลว  จึงมานั่งในโรงบูชาเพลิงกอนทาน  กัสสปะ  
ดอกปาริฉัตตกะน้ีสมบูรณดวยสีและกล่ิน”  คร้ังนั้น อุรุเวลกัสสปะคิดวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิ
มาก  มีอานุภาพมากแท  เพราะสงเรามากอนแลวยังไปสูดาวดึงส  เก็บดอกปาริฉัตตกะแลวยังมานั่ง
ในโรงเพลิงกอน  แตยังไมเปนพระอรหันต  เหมือนอยางเราแน”๓๔ 
 
 (๗)  ตนหวา : ชมฺพู (ชัม-พู) 
  ก. ลักษณะท่ัวไป๓๕   
  -  ตนหวา เปนไมยืนตน มีเปลือกตนคอนขางเรียบสีน้ําตาล  ใบเดี่ยวออกตรงขาม
รูปไขหรือรูปรีกวาง ๓-๗ ซม. ยาว ๘-๑๔ ซม. มีจุดน้ํามันท่ีบริเวณขอบใบ 

  -  ดอก เปนชอมีสีขาวหรือสีเหลืองออนออกที่ซอกใบหรือปลายยอด  ฐานรอง
ดอกเปนรูปกรวยซ่ึงมีกลีบเล้ียง ๔ กลีบมักออกดอกและติดผลราวเดือนธันวาคม – มิถุนายน  

  -  ผล เปนรูปรีแกมรูปไขฉํ่าน้ําสีมวงดําผิวมันขนาด ๑ ซม.  ผลแกราวเดือน
พฤษภาคม  เมล็ดมี ๑ เมล็ด รูปไข  
  -  ขยายพันธุ   โดยการใชเมล็ดเพาะปลูก และทาบหรือตอนกิ่ง 
       ข. เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ ตนหวาเกี่ยวของกับพระพุทธเจาอยู  ๒ เหตุการณ
ไดแก   
 ตอนตามเสด็จพระราชบิดา ในพิธีแรกนาขวัญ 
 เม่ือคร้ังเจาชายสิทธัตถะมีพระชมมายุ  ๘  ป ไดเสด็จไปพรอมกับพระเจาสุทโธทนะ  
พระราชบิดาในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  เจาชายประทับนั่งอยูใตรมไมหวาท่ีบรรดาพี่
เล้ียงบริวารไดจัดถวายเพราะเห็นวาภายใตรมหวานี้มีความรมร่ืนและปลอดภัย  ขณะท่ีเจาชาย
ประทับนั่งขัดสมาธิอยูเพียงลําพังภายใตรมไมหวานั้น ทรงเกิดความวิเวกข้ึน  ทรงกําหนดลมหายใจ
เขา - ออกเปนอารมณและก็ทรงบรรลุปฐมฌาน แมเวลาบายคลอยแลวแตเงาไมหวายังคงอยูท่ีเดิมดจุ
เวลาเท่ียงวัน  ผูคนตางเห็นเปนอัศจรรย คร้ันพระเจาสุทโธทนะทรงทราบและทอดพระเนตรเห็น

                                                  
๓๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๔๕/๕๒-๕๓. 
๓๕เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๕๕๓.  



  ๒๐ 

ดังนั้นก็เกิดความอัศจรรยในพระทัยและเกิดความเล่ือมใสกมลงกราบพระโอรส  เพื่อบูชาคุณธรรม
ทางบุญฤทธ์ิปาฏิหาริย 
 ตอน  พระพุทธเจาทรงแสดงปาฏิหาริยปราบทิฐิมานะชฎิลชื่อ อุรุเวลกัสสปะ 
ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาวถึงตนหวาไวดังนี้ 
 คร้ัน เม่ือถึงเวลาฉัน อุรุเวลกัสสปะไดไปทูลพระพุทธเจาวา  ถึงเวลาแลวมหาสมณะ  
ภัตตาหารเสร็จแลว  ลําดับนั้น  พระพุทธเจาทรงถือเอาโอกาสนั้นท่ีจะทรงแสดงปาฎิหาริยแลวตรัส
กับอุรุกัสสปะวา “กัสสปะ  ทานไปกอนเถิด  เราจักตามไป”   
 พระผูมีพระภาคทรงสงชฎิลอุรุเวลากัสสปะไปแลว เสด็จไปยังตนหวาประจําชมพูทวีป  
ทรงเก็บผลหวาประจําชมพูทวีปนั้น แลวเสด็จกลับมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงกอนอุรุเวลกัสสปะ
อุรุเวลกัสสปะเห็นพระพุทธเจาเสด็จมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงกอน  รูสึกแปลกใจจึงทูลถาม
พระพุทธเจาวา  “ขาแตมหาสมณะ ทานมาทางไหน  ขาพเจามากอนทานแตทานมานั่งในโรงบูชา
เพลิงกอน (ขาพระเจา)” 
 ลําดับนั้น  พระพุทธเจาตรัสอุรุเวลกัสสปะวา  “กัสสปะ  เราสงทานไปแลวไดเก็บผล
หวาจากตนหวาประจําชมพูทวีปแลว  จึงมานั่งในโรงบูชาเพลิงนี้กอน  กัสสปะ  ผลหวานี้แล
สมบูรณดวยสี  กล่ินและรส ถาทานตองการเชิญบริโภคเถิด”  อุรุเวลกัสสปะตอบวา “อยาเลย มหา
สมณะทานเก็บผลไมนี้มา  ทานนั่นแหละจงฉันผลหวานี้เถิด” 
 อุรุเวลกัสสปะคิดวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมากแท  เพราะสงเรามา
กอนแลวยังเก็บผลหวาจากตนหวาประจําชมพูทวีปแลวมานั่งในโรงเพลิงกอน  แตยังไมเปนพระ
อรหันต  เหมือนอยางเราแน ฯ”๓๖ 
 
 (๘)  ตนประดูลาย : ตนอสนะ (อสโน) 
  ก. ลักษณะท่ัวไป๓๗   
  -  ตนประดูลาย  ชาวอินเดียเรียกวา “ลิสโซ” และชาวฮินดูเรียกวา “สิสสู”เปนไม
ยืนตนขนาดใหญ ผลัดใบ สูงราว ๑๐-๒๕ เมตร มีลําตนเปลาตรงเปลือกสีเทาแกนสีน้ําตาลและมีร้ิว
สีดําแซม สวนเรือนยอดเปนพุมใหญโปรง  
  -  ใบ  ออกเปนชอและชอหนึ่งจะมีใบยอย ๓-๕ ใบ ใบยอยรูปมนปอมหรือมน
แกมรูปไขปลายใบแหลมใบออนมีขนนุมแตพอแกขนจะหลุดรวงไป  

                                                  
๓๖วิ.ม.  (ไทย)  ๔/๔๔/๕๗. 
๓๗เอื้อมพร  วีสมหมาย, ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๒๘๖. 



  ๒๑ 

  -  ดอก  จะมีสีเหลืองออน ๆ ปนขาวออกรวมกันเปนชอส้ัน ๆ ตามงามใบตามกิ่ง
เม่ือออกดอกใบจะรวงหมด มีฝกรูปบรรทัดแคบ ๆ ปลายฝกแหลมแตละฝกมีเมล็ด ๑-๓ เมล็ดประดู
ลายหรือประดูแขกนี้เปนพันธุไมดั้งเดิมของอินเดียและกลุมประเทศแถบหิมาลัย 
         ข. เก่ียวของกับพระพุทธเจา    คือ  ในพุทธวงศ ติสสพุทธวงศ กลาวไววาเม่ือ
พระพุทธเจาเสด็จกลับจากการเทศนาโปรดพระเจาสุทโทธนะ พระราชบิดาแลวก็เสด็จพาพระ
อานนท พระราหุลพรอมท้ังพระภิกษุสาวกบริวาร สูกรุงราชคฤห ประทับอยู ณ  สีสปาวัน คือ ปาไม
ประดูลาย๓๘  

 
 (๙)  ตนสีเสียด : ขทิร (ขะ-ทิ-ระ) 
  ก.  ลักษณะท่ัวไป๓๙   
  -  ตนสีเสียด เปนไมตนมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ ๑๐–๑๕ เมตร เปน
ไมผลัดใบเรือนยอดโปรง ลําตนและกิ่งมีหนามแหลมโคง เปลือกสีเทาคลํ้าหรือสีเทาอมนํ้าตาล
ขรุขระแตกลอนเปนแผนยาว  
  -  ใบ  มีลักษณะเรียงสลับปลายใบมน โคนใบเบ้ียว  ดอกมีกล่ินหอมออน ๆ ดอก
จะเปนสีเหลืองออนหรือขาวอมเหลือง ผลเปนฝกแหงแตกฝกแบนรูปบรรทัดหัวทายแหลม ฝกแกมี
สีน้ําตาลคลํ้า 
  ข. เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ ปาเภสกลามิคทายวัน(ปาไมสีเสียด) เปนสถานท่ี
ในการประทับของพระพุทธเจา  ดังบทความบางตอนเชน การแสดงธรรมโปรดนกุลบิดาและนกุล
มารดาคร้ังประทับอยู ณ ปาเภสกลาวันใกลเมืองสุงสุมารคีรี แควนภัคคะ เชน 
 ในนกุลสูตร  กลาวไววา  สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาเภสกลามิคทายวัน  
ใกลนครสุงสุมารคีรี  แควนภัคคะ  สมัยนั้น นกุลบิดาคฤหบดีอาพาธเปนไขหนัก  นกุลมารดาคฤหป
ตานีจึงเตือนนกุลบิดาคฤหบดีวา   “คฤหบดี  ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย (ทานอยา
ตายขณะมีความหวงใยเลย)  เพราะการกระทํากาละ(ตาย)ของผูมีความหวงใยเปนทุกขและพระผูมี
พระภาคก็ทรงติเตียน  ทานอยาหวงใยวาเม่ือทานลวงลับไปแลว  ฉันจักไมสามารถเล้ียงดูบุตรธิดา
ครองเรือนอยูได  ฉันจักมีสามีใหม  ฉันจักไมเล่ือมใสในพระรัตนตรัย  ฉันจักมีศีลไมบริบูรณ  ฉัน
จักไมไดสงบใจในภายใน  ฉันยังไมถึงการหยั่งลง  ฉันยังไมถึงท่ีพึ่ง  ยังไมถึงความเบาใจ  ยังขาม
พนความสงสัยไมได  ยังไมปราศจากความเคลือบแคลง  ยังไมถึงความแกลวกลา  ในธรรมวินัยนี้  

                                                  
๓๘ขุ.อป. (ไทย)  ๓๓/๒๒/๖๗๙. 
๓๙เอื้อมพร  วีสมหมาย, ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๕๑๙. 



  ๒๒ 

ในความหวงใยของทานนั้น ดิฉันมีพระพุทธเจา ผูทรงประทับอยูท่ีปาเภสกลามิคทายวัน ใกลนคร
สุงสุมารคีระ แควนภัคคะ เปนท่ีพึ่ง และหากดิฉันจะมีความเคลือบแคลงสงสัย จักเขาเฝาทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจานั้น    หลังจากท่ีนกุลมารดาคฤหปตานีไดเตือนนกุลบิดาคฤหบดีจบลง  ความ
เจ็บปวยของนกุลบิดาคฤหบดีไดสงบระงับโดยพลัน  และหายจากการเจ็บปวยนั้น๔๐ 
 ในโมคคัลลานสูตร กลาวไววา  สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคทรงประทับ ณ ปาเภสกลา
มิคทายวัน  ใกลสุงสุมารคีรีนคร  แควนภัคคะ  สมัยนั้น พระมหาโมคคัลลานะนั่งโงกงวงอยู ณ บาน
กัลลวาลมุตตคาม  แควนมคธ...พระพุทธเจาทรงเห็นดวยทิพยจักษุ  จึงเสด็จจากเภสกลามิคทายวัน  
ไปปรากฏเฉพาะหนาพระโมคคัลลานะแลวตรัสถามวา  “โมคคัลลานะ  เธองวงหรือ โมคคัลลานะ 
เธองวงหรือ”   พระโมคคัลลานกราบทูลวา “อยางนั้น  พระพุทธเจาขา”  แลวพระพุทธเจาก็ทรง
แสดงวิธีแกงวงแกพระโมคคัลลานะ๔๑ 
 อีกขอความหนึ่ง  พระกุมารกัสสปเท่ียวจาริกอยูในโกศลชนบท  พรอมภิกษุสงฆ
ประมาณ  ๕๐๐ รูป  ถึงนครแหงชาวโกศลชื่อเสตัพยะ สมัยนั้นพระกุมารกัสสปะอยู  ณ  ปาไม
สีเสียดดานเหนือนครเสตัพยะ  สมัยนั้นเจาปายาสิครองเสตัพยนคร  ซ่ึงคับค่ังดวยประชาชนและหมู
สัตวสมบูรณดวยหญา  ดวยไม  ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร  ซ่ึงเปนราชสมบัติอันพระเจาป
เสนทิโกศลพระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย  สมัยนั้น  ทิฐิอันลามกเห็นปานนี้บังเกิด
แกเจาปายาสิวา  แมเพราะเหตุนี้โลกหนาไมมีเหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมีผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทํา
ดีทําช่ัวไมมีฯ 
 พราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ ไดทราบขาววาทานพระกุมารกัสสปะสาวก
ของพระสมณโคดม  เท่ียวจาริกไปในโกศลชนบท  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป 
ลุถึงนครเสตัพยะแลว อยู ณ ปาไมสีเสียด   ดานเหนือนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ เกียรติศัพทอัน
งามของทานกุมารกัสสปะองคนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา  เปนบัณฑิต  เฉียบแหลม  มีปญญา  เปน
พหูสูต  มีถอยคําอันวิจิตร  มีปฏิภาณดี เปนท้ังพุทธบุคคล  เปนท้ังพระอรหันต  ก็การไดเห็นพระ
อรหันตท้ังหลายเห็นปานนั้นยอมเปนการดีแล  ดังนี้  คร้ังนั้นพราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ
พากันออกจากนครเสตัพยะเปนหมู  ๆ บายหนาทางทิศอุดรไปยังปาไมสีเสียดฯ๔๒   

                                                  
     ๔๐อง.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๘๗/๓๐๘-๓๑๑.    
    ๔๑องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๘/๘๒. 

๔๒ ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๔๐๗/๓๔๑.  



  ๒๓ 

 (๑๐)  ตนสะเดา : “ตนนิมพะ” หรือ “ตนมหานิมพะ”(นิมฺโพ)  
 ก.  ลักษณะท่ัวไป๔๓   
  -  ตนสะเดา  เปนไมยืนตนสูงประมาณ ๘–๑๖ เมตร มีเปลือกสีน้ําตาลแกมเทา ลํา
ตนเปลาตรงเรือนยอดเปนพุมหนาทึบ  
  -  ใบ  ประกอบแบบขนนก มีสีเขียวเขมและหนาเปนมันวาว ขอบใบหยักเปนฟน
เล่ือย สวนปลายใบแหลมเรียวมีดอกสีขาวออกเปนชอตามปลายกิ่ง ซ่ึงมีกล่ินหอม ผลกลมรีผิวบางมี
เมล็ดภายในเมล็ดเดียวและเม่ือสุกจะมีสีเหลืองและมีกล่ินหอม  สะเดามักข้ึนบริเวณแหงแลง   
  -  ประโยชน ปลูกเพื่อใชประโยชนจากเนื้อไม  นํายอดและดอกออนมาเปน
อาหาร ขยายพันธุโดยการใชเมล็ดเพาะปลูก  
 ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ  
 ไมสะเดา  เปนตนไมท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธเจาอีกชนิดหนึ่ง   เนื้อความในเวรัญชสูตร
กลาววา ในพรรษาท่ี  ๑๑  พระพุทธเจาไดจําพรรษาภายใตจิมมันทพฤกษ คือไมสะเดาอันเปนมุข
พิมานของเฬรุยักษใกลนครเวรัญชา  ในคร้ังนั้นเวรัญชพราหมณ  ไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี
ประทับ ณ ควงไมสะเดา  แลวทูลถามวา  ไดยินมาวา  พระสมณโคดมไมไหว  ไมลุกรับ พราหมณผู
แกกวา ผูเฒากวา ผูใหญกวา..หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ  ถาเร่ืองนี้เปนเชนนั้นจริงก็ไมสมควรเลย...
พระโคดม  เปนผูไมมีรสชาติ...เปนผูกลาวการไมกระทํา...เปนผูกลาวการขาดสูญ...เปนผูชางเกลียด
...เปนผูกําจัด...เปนผูเผาผลาญ...เปนผูไมผุดเกิด...” 
 พระพุทธเจาตรัสตอบประเด็นปญหาตางๆ  กรณีไมไหวใครเพราะถาไหวแลวศีรษะ
ของบุคคลนั้น(ผูท่ีถูฏไหว)ก็จะขาด...กรณีไมมีรสชาติ   ถือวาถูกตองแลว  เพราะรสชาติท้ังหลายคือ
รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะเหลานั้น ตถาคตละไดแลว  ตัดรากขาดแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน  
ทําใหไมมี  ไมใหเกิดอีกตอไป...กรณีเปนผูกลาวการไมกระทําช่ือวากลาวถูกตองแลว  เพราะเรา
กลาวการไมกระทํา  กายทุจริต วจีทุจริต  มโนทุจริต  เรากลาวการไมกระทําซ่ึงอันเปนบาปอกุศล
ท้ังหลาย...กรณีเปนผูกลาวการขาดสูญ  ช่ือวากลาวถูกตองแลว  เพราะเรากลาวความขาดสูญแหง
ราคะ โทสะ และโมหะ  เรากลาวความขาดสูญแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลท้ังหลาย...กรณีเปนผูชาง
เกลียด  ช่ือวากลาวถูกตองแลว  เพราะเรากลาวการเกลียดกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  เรากลาว
การเกลียดความถึงพรอมแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลท้ังหลาย...กรณีเปนผูกําจัด  ช่ือวากลาวถูกตอง
แลว  เพราะเราแสดงธรรมเพ่ือการกําจัดราคะ  โทสะ โมหะ แสดงธรรมเพ่ือกําจัดธรรมท่ีเปนบาป
อกุศลท้ังหลาย...กรณีเปนผูเผาผลาญ  ช่ือวากลาวถูกตองแลว  เพราะเรากลาวธรรมท่ีเปนบาปอกุศล

                                                  
๔๓ เอื้อมพร   วีสมหมาย, ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๔๙๔.  



  ๒๔ 

คือกายทุจริต  วจีทุจริต มโนทุจริต  วาเปนธรรมท่ีควรเผาผลาญ...กรณีเปนผูไมผุดเกิด  เพราะการ
นอนในครรภ การเกิดในภพใหม...(เรา) ตถาคตละไดแลว  พระพุทธเจาก็ทรงยอนถามเวรัญช
พราหมณวา  “พราหมณ เปรียบเหมือนฟองไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง  อันแมไกกกดีแลว  
อบดีแลว  ฟกดีแลว บรรดาลูกไกเหลานั้น ลูกไกตัวใดทําลายกะเปาะฟองดวยเล็บเทาหรือดวย
จะงอยปากออกมาไดโดยสวัสดีกอนกวาตัวอ่ืน ๆ ลูกไกตัวนั้นควรจะถูกเรียกวา พี่หรือนอง” 

เวรัญชพราหมณ กราบทูลวา “ขาแตทานพระโคดม  ลูกไกตัวนั้นควรจะถูกเรียกวาพี่ 
เพราะมันแกกวาตัวอ่ืน ๆ”  พระพุทธเจาจึงตรัสตอบวา “พราหมณ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (เรา) ตถาคต
ผูเดียวเทานั้นท่ีไดทําลายกะเปาะฟองคือ อวิชชา ไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกเราจึง
เปนผูเจริญท่ีสุด  ประเสริฐท่ีสุดของโลก...เราจึงไมเห็นใครในโลกน้ี  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดา และมนุษย  เราไมเล็งเห็นบุคคลท่ีเราควร
ไหว  ควรลุกลับหรือควรเช้ือเชิญดวยอาสนะ  เพราะวาตถาคตพึงไหว  พึงลุกรับ  หรือพึงเช้ือเชิญ
บุคคลดวยอาสนะ ศีรษะของบุคลนั้นก็ขาดตกไป” 

เม่ือพระพุทธเจาตรัสเชนนี้แลว เวรัญชพราหมณไดกลาวทูลวา“ทานพระสมณะโคดม
เปนผูเจริญท่ีสุด  ทานพระสมณโคดมเปนผูประเสริฐท่ีสุดขาแตพระโคดม  ภาษิตของพระองคแจม
ชัดยิ่งนัก ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา  เปดของท่ีปด  
บอกทางแกคนหลงทาง  หรือสองประทีปในท่ีมืด.....ฉะนั้น  พระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา  
เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป” ๔๔   

 
(๑๑)  ตนตะเคียนทอง : ขทิโร(ขะ-ทิ-โร) 
ก.   ลักษณะท่ัวไป๔๕  

-  ตนตะเคียนทอง เปนไมยืนตนขนาดใหญสูงราว ๒๐-๓๐ เมตร ไมผลัดใบ ลํา
ตนเปลาตรงมีเปลือกสีน้ําตาลดําและจะแตกเปนสะเก็ดเม่ือตนมีขนาดใหญ มีชันสีเหลืองตามรอย
แตกของเปลือกสวนเรือนยอดเปนพุมกลมแนนทึบ  

-  ใบ  เปนใบเดี่ยวรูปไขแกมรูปหอก เรียงสลับปลายใบแหลมโคนใบมนเน้ือใบ
คอนขางหนาเปนมันทองใบมีตุมอยูตามงามเสนใบ ลักษณะของดอกดอกมีขนาดเล็กสีขาวแกม
เหลืองออกรวมกันเปนชอตามซอกใบและปลายก่ิง  

                                                  
๔๔วิ.มหา. (ไทย)  ๑/๑๕/๘. 
๔๕เอื้อมพร   วีสมหมาย, ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา  ๒๒๒.   



  ๒๕ 

-  ดอก  จะมีกล่ินหอมออกดอกระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเปนรูปทรง
กลมหรือรูปไข มีปกยาวรูปใบพาย ๒ ปกและยังมีปกส้ันอีก ๓ ปก ซ่ึงปกเหลานี้มีหนาท่ีหอหุมผล
และนําพาผลปลิวไปตกไดในท่ีไกล ๆ  

-  ประโยชนของตะเคียน  มีมากมายท้ังในดานการทําเครื่องเรือนและส่ิงของ
เคร่ืองใชตางๆ อาทิ  ใชในการกอสรางอาคารบานเรือนสมัยโบราณนิยมนําตนตะเคียนมาทําเปน
เสาเอก ขุดเปนเรือ ทําสะพาน  ทําวงกบประตูหนาตาง ฯลฯ  เพราะตะเคียนเปนเนื้อไมแข็งมีความ
เหนียว คงทนและสวยงามสวนชันหรือยางไมใชผสมนํ้ามันทาไมทําน้ํามันชักเงาใชยาแนวเรือ 

ข. เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ ในอรรถกถาธรรมบทเร่ือง ครหทินน  ไดกลาวถึงไม
ตะเคียนไววา   

สิริคุตตซ่ึงเปนอุบาสกในพระพุทธศาสนาและเปนเพื่อนกับครหทินน  ซ่ึงเปนสาวก
ของพวกนิครนถเคยหลอกใหพวกนิครนหตกลงในหลุมคูถ (อุจจาระ) ทําใหครหทินนเจ็บใจมากจึง
คิดแกแคนพระพุทธเจาบาง  โดยการวางแผนนิมนตใหพระพุทธเจาพรอมเหลาภิกษุมาฉันภัตตาหาร
ท่ีบานตน  ในขณะเดียวกันก็ใหคนในบานขุดหลุมใหญไวในระหวางเรือน  ๒ หลังแลวนําไม
ตะเคียนมาประมาณ  ๘๐  เลมเกวียนใหจุดไฟสุมตลอดคืนยันรุงแลวใหทํากองถานเพลิงไมตะเคียน
ไววางไมเรียบบนปากหลุมแลวใหปดดวยเส่ือ ลําแพน ลาดทอนไมผุไวขางหนึ่งแลวใหทําทางเปนท่ี
เดิน  เพื่อท่ีในเวลาท่ีพระพุทธเจาและเหลาภิกษุเหยียบทอนไมหักแลวก็จะกล้ิงตกลงไปในหลุมถาน
เพลิง แตเม่ือพระพุทธเจาผานมาปรากฏวามีดอกบัวผุดข้ึนมารองรับพระบาท  พระพุทธเจาจึงไมได
รับอันตรายแตอยางไร  ดังขอความท่ีไดกลาวไวดังนี้ 

ตอน ครหทินนเตรียมรับพระศาสดา  ครหทินน คิดวา “บัดนี้ เราจักรูกิจท่ีควรทําแก
พระสมณโคดม นั้น”  จึงใหขุดหลุมใหญไวในระหวางเรือน ๒ หลังใหนําไมตะเคียนมาประมาณ 
๘๐ เลมเกวียนใหจุดไฟสุมตลอดคืนยังรุงแลว ใหทํากองถานเพลิงไมตะเคียนไว  วางไมเรียบบน
ปากหลุมใหปดดวยเส่ือลําแพนใหทาดวยโคมัย ลาดทอนไมผุไวโดยขางหนึ่งแลวใหทําทางเปนท่ีไป
สําคัญอยูวา “ในเวลาท่ีพวกสมณะเหยียบแลว ๆ อยางนั้น  เม่ือทอนไมท้ังหลายหักแลว พวกสมณะ
จักกล้ิงตกไปในหลุมถานเพลิง” ใหต้ังตุมไวในภาคแหงหลังเรือนโดยวิธีท่ีสิริคุตตต้ังแลวเหมือนกัน
ใหปูแมอาสนะท้ังหลายไวอยางนั้นเหมือนกัน สิริคุตตไปเรือนของครหทินนนั้นแตเชาตรูแลว กลาว
วา “สหาย ทานทําสักการะแลวหรือ? ครหินน. เออ สหาย สิริคุตต. ก็ สักการะนั่น อยูท่ีไหน?”  

ครหทินน ตอบวา “จงมา, จะดูกัน” แลวแสดงของท้ังหมด โดยวิธีท่ีสิริคุตตแสดงแลว
เหมือนกัน  สิริคุตตกลาววา “ดีละสหาย” มหาชนประชุมแลว ก็เม่ือพระศาสดา อันคนผูมิจฉาทิฏฐิ
นิมนตแลว การประชุมใหญ ยอมมี  ฝายพวกมิจฉาทิฏฐิยอมประชุมกัน ดวยคิดวา “พวกเราจักเห็น



  ๒๖ 

ประการอันแปลกของพระสมณโคดม” ฝายพวกสัมมาทิฏฐิ ยอมประชุมกัน ดวยคิดวา “วันนี้ พระ
ศาสดา จักทรงแสดงธรรมเทศนาอยางใหญ พวกเราจักกําหนดพุทธวิสัย พุทธลีลา”   

ในวันรุงข้ึน พระศาสดา ไดเสด็จไปประตูเรือนของครหทินนกับภิกษุ  ๕๐๐ รูป ครห
ทินนนั้น ออกจากเรือนแลว ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ยืนประคองอัญชลีอยูเบ้ืองพระ
พักตร คิดวา “พระเจาขา   อุปฏฐากของพระองค บอกแกขาพระองคอยางนี้วา “ไดยินวา พระองค
ยอมทรงทราบเหตุทุกอยาง ตางโดยเหตุท่ีเปนอดีตเปนตน  ยอมทรงกําหนดจิตของสัตวท้ังหลาย 
โดยอาการ ๑๖ อยางได  ถาพระองคทรงทราบอยู  ขอพระองคอยาเสด็จเขาไปสูเรือนของขา
พระองค  เพราะเม่ือพระองคเสด็จเขาไปแลว ขาวยาคูไมมีเลย ภัตรเปนตนก็ไมมี ก็แล ขาพระองค
จักยังทานท้ังหมด ใหตกลงในหลุมถานเพลิงแลวขมข่ี”   

คร้ันคิดอยางนั้นแลว จึงรับบาตรของพระศาสดา แลวกราบทูลวา “ขอพระผูมีพระภาค
เจา จงเสด็จมาทางนี้” แลวกราบทูลวา “ พระเจาขา ผูมาสูเรือนของขาพระองค รูธรรมเนียมแลวมา 
จึงสมควร” พระศาสดา  เราทําอยางไร จึงควรเลา ? ทานครหทินน ในเวลาท่ีภิกษุรูปหนึ่ง ๆ เขาไป
ขางหนา นั่งแลว ภิกษุอ่ืนมาในภายหลัง จึงควร  ไดยินวา ครหทินนนั้น ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา 
“ภิกษุท่ีเหลือ เห็นภิกษุผูไปขางหนา ตกลงในหลุมถานเพลิงแลว จักไมมา เราจักใหภิกษุตกลงทีละ
รูป ๆ เทานั้นแลวขมข่ี”  พระศาสดา ตรัสวา “ ดีละ”  แลวเสด็จเขาไปแตพระองคเดียว ครหทินนถึง
หลุมถานเพลิงแลว ถอยออกไปยืนอยู กราบทูลวา “ขอพระองคเสด็จไปขางหนาเถิดพระเจาขา”๔๖ 

 
(๑๒) ตนมะมวง  : อมฺโพ (อัม-โพ)   
ก. ลักษณะท่ัวไป๔๗     

-  ตนมะมวง  เปนไมยืนตนขนาดเล็กถึงขนาดกลางเปนไมผลัดใบมีเรือนยอด
เปนพุมกลมทึบ  ลักษณะของลําตนเปลาตรงเปลือกสีเทาแกเปนรองและรอยสะเก็ดยาวตามลําตน  

-  ใบ  เปนใบเดี่ยวใบรูปขอบขนานแกมรูปไข  ดอกมีสีขาวเปนชอแยกแขนงตาม
ปลายกิ่ง  สวนผลมีเนื้อเมล็ดเดียวผิวเกล้ียง   

-  ผล ผลดิบมีรสเปร้ียวหรือมันแลวแตพันธุสวนผลสุกมีรสหวาน   
-  ขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง 

ข. เก่ียวของกับพระพุทธเจา  คือ ตามพระพุทธประวัติ กลาววาพระพุทธเจาไดเสด็จไป
ประทับอยูในสวนอัมพวารามซ่ึงเปนสวนของหมอชีวกโกมารภัตรอันเปนสวนปามะมวงและ

                                                  
๔๖ขุ.อป. (ไทย)  ๓๓/๗๘/๑๔๕.  
๔๗เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๔๐๑. 



  ๒๗ 

นอกจากนั้นยังกลาวถึงตนมะมวงไวอีกหลายตอนดวยกัน  คือ มหาปรินิพานสูตร, มัชฌิมปณณาสก, 
วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา เปนตน 

ในมหาปรินิพพานสูตร ไดกลาววากอนจะถึงสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธ  
นิพพาน  พระองคทรงเหน็ดเหนื่อยมาก  เสด็จถึงแมน้ํากกุธานที  พระองคทรงสรง เสวย เสด็จข้ึน
แลว เสด็จไปยังอัมพวัน(สวนมะมวง) พระพุทธเจาตรัสเรียกพระจุนทกะมารับส่ังใหปูผาสังฆาฏิ
ซอนกันเปนส่ีช้ัน  พระองคเหนื่อยนัก จักนอนพัก  พระจุนทกะทูลรับแลวปูผาสังฆาฏิซอนกันเปน  
ส่ีช้ันถวายพระพุทธเจา       จากนั้น พระพุทธเจาก็ทรงสําเร็จสีหไสยาสน  โดยพระปรัศวเบ้ืองขวา
(นอนตะแคงขวา)  ทรงซอนพระบาทเหล่ือมพระบาท  ทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงมนสิการอุฏฐาน
สัญญา  สวนทานพระจุนทกะก็นั่งเฝาอยูเบ้ืองพระพักตรของพระพุทธเจาในท่ีนั้น๔๘ 

ตอน พระพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย 
ในคร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จจากพระนครไพศาลี มาประทับยังพระเวฬุวัน

วิหาร ณ พระนครราชคฤห  มีเศรษฐีผูหนึ่งในพระนครราชคฤห นําไมจันทรแดงทอนใหญมาทอน
หนึ่งมา  คิดวา บัดนี้ มีมหาชนตางโจษจันกันท่ัวไปวา ผูนั้นผูนี้เปนพระ เราไมอาจรูไดวาผูใดเปน
พระอรหันต ท่ีควรจะเคารพนบไหว  แลวตนจะยอมเปนสาวก     จึงใหชางไมกลึงไมจันทรแดง
ทอนนั้นเปนบาตรใหเอาไมไผมาปกลงท่ีหนาเรือนตอไมไผใหสูงถึง ๑๕ วาแลวใหเอาบาตรผูก
แขวนไวบนปลายไมนั้นใหประกาศวา ถาวา พระอรหันตมีอยู ขอเชิญใหทานผูนั้นจงเหาะมาใน
อากาศแลวถือเอาบาตรไมจันทรแดงนี้ตามปรารถนา ขาพเจาพรอมดวยบุตรภรรยาจะเคารพนบนอบ
ยอมตนเปนสาวก  นับถือบูชาตลอดชีวิต หากภายใน ๗ วันนี้ไมมีผูใดเปนพระอรหันต เหาะมาถือ
บาตรเลย  เราจะถือวาโลกนี้ไมมีพระอรหันตดังท่ีมหาชนกลาวขวัญกันเลย   ลวงเลยไป ๖ วัน ยาง
เขาวันท่ี ๗ ยังไมปรากฏมีผูใดไดเหาะมาเอาบาตร  

เชาวันท่ี ๗  พระมหาโมคคัลลานะเถระ กับพระปณโฑลภารทวาชะเถระ ไดรวม
ทางเดินมารับบาตรในนครราชคฤห   หยุดยืนหมจีวรอยูนอกเมืองไดยินเสียงมหาชนสนทนากันวา 
เปนวันสุดทายของวันประกาศ   ยังไมปรากฏมีพระอรหันตองคใด เหาะมาถือบาตรไมจันทรแดงไป
เลย พระอรหันตคงจะไมมีอยูในโลกน้ีแนแลว วันนี้แหละเราจะไดรูท่ัวกันวา ในโลกน้ีจะมีพระ
อรหันตจริงหรือไม   

พระมหาโมคคัลลานะเถระไดสนทนากับพระปณโฑลภารทวาชะเถระวากําลังมีคนดู
หม่ินพระศาสนา เปนการเส่ือมเสียถึงเกียรติพระบรมศาสดา ตลอดถึงพระอรหันตท้ังหลายดวย 
ฉะนั้น นิมนตทานเหาะไปเอาบาตรไมจันทรแดงลูกนั้นเสียเถิด จะไดเปล้ืองคํานินทาวารายนั้นเสีย”  

                                                  
๔๘ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๑๒๔/๑๓๑. 



  ๒๘ 

 พระปณโฑลภารทวาชะเถระเขาสูจตุตถฌานเหาะเวียนรอบพระนครราชคฤหมหาชน
พากันชมปาฏิหาริยเสียงล่ันสนั่นไป  พระมหาเถระเหาะเวียนได ๗ รอบแลวนําบาตรลงมา    เศรษฐี
เห็นเกิดปติเล่ือมใสหมอบกราบจนอุระจดถึงพื้น  แลวอาราธนาพระเถระใหลงมา  เม่ือพระปณโฑล
ภารทวาชะเถระลงมานั่งบนอาสนะท่ีทานเศรษฐีไดจัดตกแตงไว เศรษฐีใหนําบาตรไมจันทนแดงลง
มาบรรจุอาหารอันประณีตลงในบาตรนั้นจนเต็มแลวถวายพระเถระ  พระเถระรับบาตรแลวกลับ
วิหาร   ฝูงชนท่ีไมทันไดเห็นปาฏิหาริยนั้น ก็รีบพากันติดตามพระเถระเจาไปเปนอันมาก รองขอให
ทานเมตตาแสดงปาฏิหาริยตาง ๆ ใหชมบาง พระเถระเจาก็แสดงปาฏิหาริยใหชนท้ังหลายนั้นชม
ตามปรารถนาแลวไปสูวิหาร  

พระศาสดาไดทรงสดับเสียงมหาชนอ้ืออึงเดินตามพระปณโฑภาระทวาชะมาจึงตรัส
ถามพระอานนทวา “ เสียงอะไร ” พระอานนทก็กราบทูลใหทรงทราบ  จึงรับส่ังใหหาพระปณโฑล
ภารทวาชะเถระมาถาม  คร้ันทรงทราบความแลว ก็ทรงตําหนิวา เปนการไมสมควร แลวโปรดให
ทําลายบาตรไมจันทนแดงนั้นยอยใหเปนจุณ แจกพระสงฆท้ังหลายบดใหเปนโอสถใสจักษุ ท้ังทรง
บัญญัติหามสาวกทําปาฏิหาริยตอไป   

 พวกเดียรถียทราบก็พากันดีใจคิดวา จะทําปาฏิหาริยแขงกับพระสมณะโคดม   พระ
เจาพิมพิสาร ทรงทราบขาวแลวเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบทูลถามวาไดทราบวา พระองค
ทรงบัญญัติหามพระสาวกทําปาฏิหาริยหรือ    

พระพุทธเจาตรัสตอบวา  จริง    พระเจาพิมพิสารกราบทูลถามพระพุทธเจาวา บัดนี้ 
พวกเดียรถีย กําลังเตรียมการทําปาฏิหาริย พระองคจะทําอยางใด   พระพุทธเจาตรัสตอบวา  ถา
เดียรถียทําปาฏิหาริย ตถาคตก็จะทําบาง     พระเจาพิมพิสาร กราบทูลถามวา พระองคทรงหามทํา
การปาฏิหาริยแลว มิใชหรือ 

พระพุทธเจาตรัสตอบวา จริงอยางมหาบพิตรรับส่ัง แตตถาคตหามเฉพาะพระสาวก
เทานั้น หาไดหามตถาคตเองไม   

พระเจาพิมพิสาร ทูลถามพระพุทธเจาวา พระองคทรงหามผูอ่ืน แตพระองคกลับทําได
หรือ    พระพุทธเจาตรัสตอบแบบยอนถามวา ในราชอุทยานของมหาบพิตรนั้น ถาคนอ่ืนมาบริโภค
ผลไมตาง ๆ มีผลมะมวง เปนตน พระองคจะทําอยางไร   พระเจาพิมพิสาร ทูลตอบวา ก็จะใหลง
ทัณฑแกคนเหลานั้น 

พระพุทธเจาถามวา  พระองคเสวยผลไมในอุทยานนั้นควรจะถูกลงโทษหรือไม    พระ
เจาพิมพิสารตอบวา ขาพระองคเปนเจาของ บริโภคได ไมมีโทษ 

พระพุทธเจาตรัสตอบวาตถาคตก็เปนฉันนั้นเหมือนกัน ดังนั้น ตถาคตจะทํายมก
ปาฏิหาริยตามพุทธประเพณี 



  ๒๙ 

พระเจาพิมพิสารทูลถามวาจะทรงทําปาฏิหาริยเม่ือใด   พระพุทธเจาตอบวา จากนี้ไป
อีก ๔ เดือน ถึงวันเพ็ญอาสาฬหะ เดือน ๘ จะทําปาฏิหาริย 

พระเจาพิมพิสารทูลถามวา จะทําท่ีใด  พระพุทธเจาทรงตอบวา จะทําปาฏิหาริย ณ ท่ี
ใกลพระนครสาวัตถี 

พวกเดียรถียทราบขาวก็เตรียมพรอมจะไปทําปาฏิหาริยใกลพระผูมีพระภาคเจา พรอม
กับประกาศใหมหาชนทราบดวยวา พระสมณะโคดมจะหนีเราไปทําปาฏิหาริย ณ เมืองสาวัตถี เรา
ท้ังหลายจะพากันติดตาม ไมยอมใหหนีไปใหพน  

พระพุทธเจาเสด็จกลับจากบิณฑบาตในพระนครราชคฤหแลว ก็เสด็จไปพระนครสา
วัตถี โดยลําดับไมรีบรอน ประทับพักแรมตามระยะทาง แมเหลาเดียรถียท้ังหลายก็พากันติดตาม
พระพุทธเจาจนถึงพระนครสาวัตถี  ถึงพระนครสาวัตถีไดสรางมณฑป ประกาศจะทําปาฏิหาริยท่ี
มณฑป  

พระเจาปเสนทิโกศล ทรงขาววา จึงเสด็จออกมาเฝาแลวกราบทูลวาพวกเดียรถียทํา
มณฑป เพื่อแสดงปาฏิหาริย หมอมฉันจะทํามณฑปถวาย เพื่อเปนท่ีแสดงปาฏิหาริย     เดียรถียรูขาว
ก็ส่ังใหทําลายตนมะมวงในบริเวณนั้น แมแตเมล็ดมะมวงท่ีเพิ่งงอกข้ึน ก็มิใหมี เพื่อปดโอกาสแก
พระผูมีพระภาคเจา     

คร้ันถึงวันเพ็ญเดือน ๘ เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยพระสงฆสาวกเสด็จเขา
ไปบิณฑบาต ยังมิทันจะถึงพระนคร ขณะนั้น นายอุทยานบาล ช่ือวา คัณฑะผูรักษาสวนหลวง ได
เห็นผลมะมวงผลใหญผลหน่ึง สุกอยูบนตน มีกิ่งใบบังอยู มดแดงตอมอยูโดยรอบ กาก็กําลังจองจะ
เขาจิกกิน นายคัณฑะดีใจจึงไลกาใหบินหนีไปแลว สอยผลมะมวงสุกนั้นลงมา มุงจะเอาไปถวาย
พระเจาปเสนทิโกศล เดินมาในระหวางทาง ก็ประจวบพบพระผูมีพระภาคเจา มีศรัทธาเล่ือมใส จึง
ไดนอมผลมะมวงสุกผลนั้นเขาไปถวายพระพระพุทธเจา  คร้ันพระองคทรงรับแลว ทรงประสงคจะ
ประทับนั่งเสวยผลมะมวง ณ ท่ีตรงนั้น พระอานนทเถระเจาก็ปูลาดอาสนะถวายตามพระพุทธ
ประสงคพรอมกับเอาผลมะมวงนั้น ทําเปนอัมพปานะถวายใหทรงเสวย 

 พระพุทธเจาทรงเสวยอัมพปานะแลว จึงรับส่ังใหนายอุทยานบาลนั้นเอาเมล็ดมะมวง
นั้นปลูกท่ีพื้นดิน ณ ท่ีตรงน้ัน แลวพระบรมศาสดาก็ทรงอธิษฐานลางพระหัตถรดเมล็ดมะมวงนั้น 
ซ่ึงเพิ่งเพาะในขณะนั้น  ดวยพระพุทธานุภาพ เมล็ดมะมวงก็เร่ิมงอกในทันใดนั้นเอง แลวเร่ิมเกิด
เปนลําตน แตกใบ แตกกิ่งกานสาขาโดยลําดับ จนตนมะมวงใหญสูงได ๑๒ วา ๒ ศอก พรอมกับตก
ชอ ออกดอก ออกผล ออน แก สุก ถึงงอม หลนตกลงภาคพื้นออกเกล่ือนกลน มหาชนเดินผานมาก็
เก็บบริโภค มีรสหวานสนิท ไมชาขาวมะมวงพิเศษ  ซ่ึงเปนของอัศจรรยก็แพรไปท่ัวพระนคร  
ประชาชนก็พากันสัญจรหล่ังไหลมาชมเปนอันมาก สุดท่ีจะประมาณ  



  ๓๐ 

ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศล จึงโปรดใหจัดรักษาตนมะมวง ตลอดท่ีในบริเวณนั้น 
ปองกันมิใหใครเขามาทําอันตราย  คนท้ังหลายมาชมแลว บางก็เก็บกินตามประสงค แลวชวนกันดา
แชงเหลาเดียรถียวา เปนคนช่ัวชา มีเจตนาราย จางใหคนทําลายตนมะมวง แมแตเมล็ดงอกก็ไมให
เหลือ เพื่อจะมิใหพระผูมีพระภาคเจาทําปาฏิหาริยใหสมจริงดังพระวาจา  

 “บัดนี้ คัณฑามพฤกษเกิดข้ึนเปนลําดับสูงใหญยิ่งกวาท่ีเคยเห็นมาแตกาลกอนแลวพวก
เจาจะวาประการใด”  บางคนท่ีคนองกาย ก็เอาเมล็ดมะมวงขวางเดียรถีย เยยหยันใหไดอาย  

ในเวลาเท่ียงวันนั้นเอง ทาวสักกะอมรินทราธิราชไดบันดาลใหเกิดพายุใหญพัดเปนธุลี
รอบบริเวณน้ัน พัดมณฑปของเดียรถียทําลายลงส้ิน ท้ังบันดาลใหฝนลูกเห็บใหญตกถูกเดียรถีย
ท้ังหลาย ไมสามารถจะทนทานอยูได ตองพากันหนีไปจากท่ีนั้นส้ิน ปูรณกัสสปะหัวหนาเดียรถีย
ท้ังหลาย ไดรับความอับอาย นอยใจเปนท่ีสุด ไดใชเชือกผูกหมอขาวยาคูพันเขากับคอของตนแลว
กระโดดลงแมน้ํา ทําลายชีวิตตนเองเสีย  คร้ันเพลาบาย ประชาชนท้ังหลายไดมาประชุมกัน ณ 
บริเวณรอบตนคัณฑามพฤกษเปนอันมาก  พระผูมีพระภาคเจาจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี  เพื่อ
ทรงทํายมกปาฏิหาริย ประทับยืน ณ ท่ีหนาพระวิหาร ขณะนั้น พระสาวกและสาวิกาท้ังหลายท่ีมี
ฤทธ์ิ  ตางก็เขาเฝาขอประทานโอกาสทําปาฏิหาริยถวาย พระบรมศาสดาไมทรงประทาน  

ตอนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงเขาจตุตถฌานอันเปนท่ีต้ังแหงอภิญญา  ทรงทําปาฏิหาริย
เหาะข้ึนไปในอากาศ เสด็จดําเนินไปมา ณ พื้นรัตนจงกรมแลวทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิตเหมือน
พระองคข้ึนองคหนึ่ง  แสดงอิริยาบถใหปรากฏสลับกับพระองค  คือ  พระองคเสด็จประทับยืน พระ
พุทธนิรมิตเสด็จนั่ง พระองคประทับนั่ง พระพุทธนิมิตประทับยืน ทุก ๆ อิริยาบถสลับกัน บางที
พระพุทธนิมิตตรัสถาม พระองคตรัสตอบ พระองคตรัสถามบาง พระพุทธนิมิตตอบบาง  ในท่ีสุด
ทรงทําปาฏิหาริยใหเกิดทอน้ํา ทอไฟ พวยพุงออกจากพระกายเปนคู ๆ รอบ ๆ พระกาย เปนสาย ๆ 
ไมระคนกันสวางงามจับทองฟานภากาศ เปนมหาอัศจรรยยิ่งนัก  

คร้ังนั้น เทพยดาและมนุษยทั้งหลาย ประชุมกันชมพระพุทธปาฏิหาริยมากมายสุดท่ีจะ
คณนาพระพุทธเจาทรงทําปาฏิหาริยแลวก็ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทท่ีสันนิบาตประชุมกัน
อยูในท่ีนั้น ในเวลาจบพระธรรมเทศนาพุทธบริษัทท้ังเทพดาและมนุษยไดบรรลุอริยมรรคอริยผล 
เปนอันมาก๔๙ 

 
 
 

                                                  
 ๔๙ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๒๓/๓๔๒. 



  ๓๑ 

(๑๓)  ตนมะขามปอม  : ตนอามัณฑะ หรือ ตนอามลกะ (อมตา) 
ก. ลักษณะท่ัวไป๕๐   

- ตนมะขามปอม  เปนไมยืนตนสูงประมาณ ๘–๒๐ เมตร เปลือกคอนขางเรียบ
เกล้ียงมีสีน้ําตาลปนเทา มีเรือนยอดรูปรม  

- ใบ  เปนแบบขนนกและรูปขอบขนานติดเปนคูขนาดเล็กเรียงสลับออกดอกเปน
ชอหรือกระจุกเล็ก ๆ ตามซอกใบ  

- ดอก  มีขนาดเล็กสีเหลืองนวลออกดอกในชวงเดือนมกราคม-เมษายน ลักษณะ
ของผลคอนขางกลมเกล้ียงมีรอยแยกแบงออกเปน ๖ กลีบ ผลออนสีเขียวออกเหลือง ผลแกสีน้ําตาล
มีเมล็ดสีน้ําตาลใหผลในชวงเดือนตุลาคม-พฤษภาคม ผลมะขามปอมมีรสเปร้ียว ๆ และฝาด ๆ เปน
พันธุไมท่ีทนแลงไดดีจะขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด   

ข. เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ มะขามปอมอยูในเหตุการณเดียวกันกับการแสดง
ปาฏิหาริยเพื่อปราบทิฏฐิมานะแกชฎิลช่ืออุรุเวลกัสสะ ดังขอความตอนหน่ึงดังนี้ 

พระพุทธเจาทรงดํารัสตอบอุรุกัสสปะวา “กัสสปะ ทานไปกอนเถิด เราจักตามไป” 
แลวพระพุทธเจาก็เสด็จไปเก็บผลมะมวง...ผลมะขามปอม...ผลสมอ  ในท่ีไมไกลจากตนหวาประจํา
ชมพูทวีป...แลวเสด็จไปสูดาวดึงส  ทรงเก็บดอกปาริฉัตตกะ  แลวเสด็จลงมาประทับนั่งในโรงบูชา
เพลิงกอน  อุรุเวลกัสสปะไดเห็นพระพุทธเจาประทับอยูในโรงบูชาเพลิงกอน รูสึกแปลกใจจึงทูล
ถามวา “ขาแตมหาสมณะ  ทานมาทางไหน  ขาพเจามากอนทาน  ทานกลับมานั่งในโรงบูชาเพลิง
กอน”   

พระพุทธเจาตรัสตอบวา “กัสสปะ  เราสงทานแลว  ไดเก็บผลไมมีผลมะมวงเปนตน  
กัสสปะ  ดอกปริฉัตตกะน้ี สมบูรณดวยสีและกล่ิน”๕๑ 

 
 (๑๔)  ตนสม : เอราวโต (เอ-รา-วะ-โต) หรือ นารงฺโค(นา-รัง-โค) 
ก.  ลักษณะท่ัวไป๕๒   
  -  ตนสม  เปนพรรณไมในกลุมเดียวกับมะนาว  สมโอ สมเขียวหวาน  สมเปน

ตนไมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ลําตนและกิ่งมีหนามท่ัวไป   

                                                  
๕๐ เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๓๗๔. 
๕๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๔๕/๕๒-๕๓. 
๕ ๒ http://www.songpak16.com/Three.htm 



  ๓๒ 

 -  ใบ  คอนขางหนาเนียนออกสีขาว โดยมากจะมีน้ํามันหอมระเหยในใบ ดอก 
และผลหากขยี้แลวนํามาดมจะมีกล่ินหอมออกมา  หากนําใบข้ึนสองกับแสงแดด จะเห็นจุดเล็กๆ 
เต็มไปหมด ซ่ึงจุดเหลานั้นก็คือแหลงน้ํามันนั่นเอง สมหลายชนิดรับประทานได   

  -    ผล  มีรสเปร้ียวหรือหวาน มักจะมีแคลเซียม โปรแตสเซียม ไวตามินเอ และไว
ตามินซี มากเปนพิเศษ  ถาผลไมจําพวกนี้มี มะ อยูหนา ตองตัดคํา สม ออก เชน สมมะนาว สม
มะกรูด เปน มะนาว  มะกรูด 

 -  การขยายพันธุจะขยายพันธุโดยการใชเมล็ด  และวิธีตอนก่ิง  มักข้ึนในดินท่ี
ชุมช้ืน ระบายนํ้าไดดีและตองการแสงมาก 

ข. เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ เหตุการณเดียวกันกับเร่ืองตนหวา  ตนมะขามปอม
และผลมะมวง คือ คราวที่พระพุทธเจาทรงเก็บผลหวา  ผลมะขามปอม  ผลมะมวงนั้น ทรงเก็บผล
สมปาจากปาหิมพานดวย  

 
 (๑๕)  ตนกุม : ตนกักกุธะหรือตนกกุธะ 
ก.  ลักษณะท่ัวไป๕๓   
 -  ตนกุม  เปนไมผลัดใบยืนตนขนาดกลางสูง  ๑๐–๒๕ เมตร ลักษณะคลายตน

กามปูแผพุมกวางเปลือกตนสีเทามีรูระบายอากาศสีขาวอยูท่ัวไปเนื้อไมสีขาวปนเหลืองมีเนื้อ
ละเอียด 

 -  ใบ  ประกอบดวยใบยอย  ๓ ใบ  ใบรูปรีหรือรูปไขปลายใบมนมีขอบขนาน
เรียบปลายแหลมเปนต่ิง  กานใบจะยาว  ชอดอกออกตรงซอกใบใกลปลายกิ่ง   

 -  ดอก  เปนชอสีขาวแกมเขียวแลวจึงเปล่ียนเปนสีเหลืองออนและจะมีกล่ินหอม
ออน ๆ ผลกลมหรือรูปไข  ผิวนอกแข็งและสากขนาดเสนผาศูนยกลางราว ๒-๓ ซม. เปลือกมีจุดสี
น้ําตาลอมแดงผลจะแกในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมและจะกลายเปนสีน้ําตาลเขม กานผลยาว เมล็ด
รูปคลายเกือกมา 

ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ ในมหาวรรค ไดกลาวไววา 
คร้ังนั้น  เทพยดาท่ีสิงสถิตอยูท่ีตนกุมบก ทราบพระดําริของพระผูมีพระภาคดวยใจ

ของตน  จึงนอมกิ่งกุมลงมาพลางกราบทูลวา “ขอพระผูมีพระภาคทรงพาดผาบังสุกุลไวท่ีกิ่งกุมนี้”  

                                                  
๕๓เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑,  หนา ๘๘. 



  ๓๓ 

พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา “เราจะผ่ึงผาบังสุกุล ณ ท่ีไหนหนอ”  ทาวสักกะจอม
ทวยเทพ ทรงทราบพระดําริจึงไดยกแผนศิลาใหญมาวางไว พรอมกราบทูลใหทรงผ่ึงผาบังสุกุลบน
ศิลาแผนนี้ 

หลังจากนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคโดยลวงราตรีนั้น  คร้ันถึงแลว
ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  “ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว เพราะเหตุไรหนอ 
มหาสมณะ เม่ือกอนสระน้ีไมมีท่ีนี้  เดี๋ยวนี้มีสระอยูท่ีนี้  เม่ือกอนศิลาเหลานี้ไมมีวางอยู ใครยกศิลา
เหลานี้มาวางไว  เม่ือกอนกิ่งกุมบกตนนี้ไมนอมลง เดี๋ยวนี้กิ่งนั้นนอมลง  

 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวาทาวสักกะจอมทวยเทพ ขุดสระโบกขรณีดวยพระหัตถ  
แลว ขอใหซักผาบังสุกุลในสระนี้  

พระพุทธเจาตรัสตอบวา  กัสสปะ  เราดําริวาจะพึงขยําผาบังสุกุล ณ ท่ีไหนหนอ    ทาว
สักกะจอมทวยเทพ ทราบความดําริจึงไดยกศิลาแผนใหญมาวางไว....คร้ันดําริวา  จะพาดผาบังสุกุล 
ณ ท่ีไหนหนอ    เทพดาท่ีสิงสถิตอยูท่ีตนกุมบก  ทราบดําริจึงนอมกิ่งกุมลงมา  พาดผาบังสุกุลไวบน
กิ่งกุมนี้...ดําริวาจะพึงผ่ึงผาบังสุกุล ณ ท่ีไหนหนอ...ทาวสักกะจอมทวยเทพ ทราบความดําริไดยก
ศิลาแผนใหญมาวางไวใหผ่ึงผาบังสุกุลบนศิลาแผนนี้     ชฎิลอุรุเวลกัสสปะดําริวา “พระมหาสมณะ
มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากถึงกับทาวสักกะจอมทวยเทพไดทําการชวยเหลือ แตก็ไมเปนพระอรหันต
เหมือนเราแน    คร้ังนั้น  เม่ือพระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสปะ  แลวประทับอยู
ในไพรสณฑตําบลนั้นแล๕๔ 

ตอน  พระพุทธเจาทรงสนทนาธรรมเรื่องบุพเพนิวาสกับเหลาสาวก 
 สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฎีใกลไมกุมน้ํา ณ พระวิหารเชตวัน อาราม

ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุมากรูป ในเวลาปจฉาภัต กลับจาก
บิณฑบาตแลว นั่งประชุมกันในโรงกลมใกลไมกุมน้ํา สนทนาธรรมกันข้ึนเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส 

พระผูมีพระภาคไดทรงสดับถอยคําเจรจาอันนี้ของภิกษุเหลานั้น ดวยพระทิพยโสตธาตุ
อันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย ฯ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไปยังโรง
กลมใกลไมกุมน้ํา ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว พระผูมีพระภาคคร้ันประทับนั่ง แลวถามภิกษุ
ท้ังหลายวา “ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนาอะไรกันเร่ืองอะไรท่ีพวกเธอพูดคางไว” 
เม่ือตรัสอยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา “ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขา
พระองค ในเวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว ไดนั่งประชุมกันในโรงกลมใกลไมกุมน้าํ แลวเกดิ

                                                  
 ๕๔วิ.ม. (ไทย) ๔/๔๔/๕๔-๕๕. 



  ๓๔ 

สนทนาธรรมกันข้ึนเกี่ยวดวยบุพเพนิวาสวา บุพเพนิวาส บุพเพนิวาส ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ 
เร่ืองนี้แลท่ีพวกขาพระองคพูดคางไว พอดีพระองคเสด็จมาถึง 

พระผูมีพระภาคตรัสถามวา “ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอปรารถนาหรือไมท่ีจะฟงธรรมีกถา
ซ่ึงเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส”  ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา “ขาแตพระผูมีพระภาค เปนการสมควรแลวท่ี
พระผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทําธรรมีกถาซ่ึงเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ขาแตพระสุคต เปนการสมควร
แลวท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทําธรรมีกถาซ่ึงเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ภิกษุท้ังหลายไดฟงพระ
ดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว จักไดทรงจําไว” พระผูมีพระภาคตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย ถาอยางนั้น
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว” ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 

 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา “ภิกษุท้ังหลายนับแตนี้ไป ๙๑ กัปป พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวา วิปสสี ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลกนับแตนี้ไป ๓๑ กัปป  พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามีพระนามวา สิขี ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลกในกัปปท่ี ๓๑ นั่นเอง   
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวา เวสสภู ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  ภิกษุ
ท้ังหลายในภัททกัปปนี้แหละ  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ              
ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลกในภัททกัปปนี้แหละ  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา    
โกนาคมนะไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลกในภัททกัปปนี้แหละ  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา กัสสปะ ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ในภัททกัปปนี้แหละ  เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ในบัดนี้อุบัติข้ึนแลวในโลก ๕๕ 

 
(๑๖)  ตนไผ : ตนมหาเวฬุ (เวณุ) 
ก.  ลักษณะท่ัวไป๕๖  
 -  ไผ  มีขนาดกลางถึงขนาดใหญไมมีหนามมีลําต้ังตรง  กาบมีขนาดใหญและ

มักหลุดรวงเร็ว  ใบยอดกาบเปนรูปสามเหล่ียมเรียวซ่ึงท่ีพบในบานเรามี ๑๐ ชนิด คือ ไผตง, ไผบง
ใหญ, ไผเปาะ, ไผหก, ไผซางคําหรือไผเขาควาย, ไผเซิมหรือไผซาลวาย, ไผลํามะลอก, ไผซางนวล, 
ไผซางหมนและไผซาง สําหรับลักษณะโดยรวมของตนไผโดยท่ัวไปนั้นเปนไมพุมจะข้ึนเปนกอ  

 -  ลําตน  เปนปลอง ๆ ดอกไผมีลักษณะเปนชอ  ซ่ึงไมไผแตละชนิดมีการพัฒนา
ลักษณะของชอดอกแตกตางกันออกไป  การออกดอกของไมไผ เรียกกันวา “ไผตายขุย” เปนการ
พัฒนาข้ันสุดทายของไมไผท่ีนําไปสูการผลิตเมล็ดกอนท่ีไมไผตนนั้นจะตาย   

                                                  
๕๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖-๙๔/๑๐-๕๖. 
๕๖http://www.songpak16.com/Three.htm  



  ๓๕ 

 -  เมล็ด  ของไมไผซ่ึงท่ีจริงคือ ผล  แตดวยลักษณะของเมล็ดท่ีคลายกับเมล็ดขาว  
จึงนิยมเรียกวา “เมล็ด” ความสามารถในการผลิตเมล็ดของไมไผแตละชนิดจะข้ึนอยูกับประเภทและ
ลักษณะของการออกดอกของไมไผ  ตนไผใหญโพธิพฤกษนั้น ลําตนแข็ง ไมเปนโพรง มีใบแนน
หนาและมีลําตนตรงใหญ  

ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ  
สวนเวฬุวัน (ปาไผ)  มีความเกี่ยวของกับพระพุทธเจามากมายโดยเฉพาะดานการแสดง

ธรรมเทศนาตาง ๆ เนื่องจากพระพุทธเจาและสาวกตางอาศัยปาเวฬุวันเพื่อจําพรรษา 
ตามพุทธประวัติ  เม่ือพระพุทธเจาเสด็จสูกรุงราชคฤห  เปนคร้ังแรกและทรงโปรดพระ

เจาพิมพิสาร  ทรงรับพระอารามแหงแรกในพระพุทธศาสนาเรียกวา  พระเวฬุวันมหาวิหาร  หรือ
เวฬุวนาราม  อันเปนสวนปาไผ  ท่ีพระเจาพิมพิสารทรงมีศรัทธาสรางถวาย  สําหรับเปนท่ีประทับ
ของพระพุทธเจาและพระสงฆสาวก  เปนสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาทรงประทับจําพรรษาอยูหลาย
พรรษา  ปาไผจึงมีความเกี่ยวของกับพระพุทธเจาอยูหลายตอน  ดังนี้ 

 
ตอนพระพุทธเจาทรงรับพระเวฬุวันเปนสังฆิกาวาส(อาวาสของสงฆ) 
 คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูกรุงราชคฤหเปนคร้ังแรก ซ่ึงเปน

เมืองท่ีพระเจาพิมพิสารเปนผูครองเมือง  คร้ันถึงแลวทรงประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนท่ีเขาจัด
ถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ  พระเจาพิมพิสารอังคาส(ถวายอาหาร) แกพระพุทธเจาและภิกษุสงฆดวย
พระหัตถของพระองค เพื่อใหพระผูมีพระภาคเสวย  เม่ือพระพุทธเจาฉันเสร็จเรียบรอยแลว  พระ
เจาพิมพิสารจึงปราศรัยกับพระพุทธเจาวา “พระผูมีพระภาคพึงประทับอยู  ณ  ท่ีไหนดีหนอ  ซ่ึงจะ
เปนสถานท่ีไมไกล ไมใกลจากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรที่ประชาชนผูตองประสงคจะ
เขาไปเฝาได กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกึกกอง ปราศจากลมแตชนท่ีเดินเขา
ออก ควรเปนท่ีประกอบกิจของผูตองการที่สงัด และควรเปนท่ีหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย  แลวได
ทรงตรัสตออีกวา “สวนเวฬุวันของเราน้ีแล ไมไกลไมใกลจากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม 
ควรท่ีประชาชนผูตองประสงคจะพึงเขาไปเฝาได  กลางวันไมพลุกพลาน  กลางคืนเงียบสงัด  เสียง
ไมกึกกอง  ปราศจากลมแตชนท่ีเขาออก ควรเปนท่ีประกอบกิจของผูตองการที่สงัดและควรเปนท่ี
หลีกเรนอยูตามสมณวิสัย  ฉะนั้น เราพึงถวายสวนเวฬุวันแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
ดังนี้”  ลําดับนั้น จึงทรงจับพระสุวรรณภิงคาร ทรงหล่ังน้ํานอมถวายแดพระผูมีพระภาคดวยพระ
ราชดํารัสวา “หมอมฉันถวายสวนเวฬุวันนั่นแกภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุขพระพุทธเจา
ขา”  พระผูมีพระภาคทรงรับอารามและทรงช้ีแจงใหพระเจาพิมพิสารใหทรงเห็นถึงการสมาทาน  
ดวยการแสดงธรรมเทศนาเสด็จกลับ  ตอมา  พระองคทรงแสดงธรรมเทศนาในเพราะเหตุเปนเคา
มูลนั้น แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม”๕๗ 
                                                  

๕๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๔๒/๓๘. 



  ๓๖ 

ตอน พระพุทธเจาประทานโอวาทปาฏิโมกข 
เปนเหตุการณ  การประชุมพระสาวกคร้ังสําคัญท่ีสุดของพระพุทธเจา คือวันข้ึน  ๑๕  

คํ่าเดือน ๓ (วันมาฆบูชา) หลังจากการที่พระพุทธเจาตรัสรูไดเพียง ๙ เดือน  ดังพระพุทธดํารัสท่ี
พระพุทธเจาตรัสแกภิกษุท้ังหลายวา “ภิกษุท้ังหลาย  การประชุมสาวกของเรา ณ บัดนี้  ไดมีคร้ัง
เดียว มีจํานวนภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป และสาวกของเรา  ซ้ึงไดประชุมกันคร้ังเดียวนี้ลวนเปนพระขีณาสพ
ท้ังส้ิน(เปนพระอรหันต)๕๘   ในการประชุมคร้ังนี้ เรียกวา จาตุรงคสันนิบาต  ซ่ึงหมายถึง  การ
ประชุมพรอมดวยองค  ๔  คือ (๑). วันนั้นดวงจันทรเสวยมาฆะฤกษ (เพ็ญเดือน ๓)  (๒). พระสงฆ 
๑,๒๕๐ รูปมาประชุมกัน โดยมิไดนัดหมาย (๓). พระสงฆเหลานั้นท้ังหมดลวนเปนพระอรหันตผู
ไดอภิญญา ๖  (๔).  พระสงฆเหลานั้นท้ังหมดลวนเปนเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ ภิกษุท่ีไดรับการ
บวชจากพระพุทธเจาโดยตรง    โอวาทปาฏิโมกข  คือ หลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือ
คําสอนอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา   คาถาโอวาทปาฏิโมกข  มีใจความดังนี้  
  ขันติ  คือ  ความอดกล้ัน เปนตบะอยางยิ่ง,  
  พระพุทธเจาท้ังหลายกลาววา นิพพานเปนบรมธรรม,  
  ผูทํารายคนอ่ืน ไมช่ือวาเปนบรรพชิต,  
  ผูเบียดเบียนคนอ่ืน ไมช่ือวาเปนสมณะ 
  การไมกลาวราย, การไมทําราย, ความสํารวมในปาฏิโมกข,  
  ความเปนผูรูจักประมาณในอาหาร, ท่ีนั่งนอนอันสงัด,  
  ความเพียรในอธิจิตต นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย๕๙ 
  
 (๑๗)   ตนฝาย : กปฺปาสี (กับ-ปา-สี) หรือ พทรา (พะ-ทะ-รา) 
  ก.   ลักษณะท่ัวไป๖๐   
  -  ตนฝาย  เปนไมขนาดเล็กหรือไมพุม  ตนฝายในสมัยโบราณนั้นมีลําตนใหญโต
มโหฬารสามารถเขาไปพักพิงอาศัยรมเงาใตตนได  ปจจุบันตนฝายขนาดนี้ดูจะหายากและใน
ปจจุบันตนฝายไดถูกพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจโดยท่ีนักวิทยาศาสตรพยายามผสมพันธุใหลําตนเล็ก 

  -  ผล  จะดกเพื่อใหเก็บปุยฝายไดงาย  ปุยฝายมีลักษณะเปนสีขาวและขยายพันธุ
โดยการนําเมล็ดไปเพาะปลูก 

                                                  
๕๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๗/๕-๖. 
๕๙ขุ.ธ. ๒๕/๑๘๓-๑๘๕/๙๐-๙๑. 
๖๐http://www.songpak16.com/Three.htm 



  ๓๗ 

 ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ ตามพระพุทธประวัติกลาววาเม่ือพระพุทธเจาไดทรง
สงสาวกซ่ึงเปนพระอรหันตชุดแรก จํานวน ๖๐ องค ไปโปรดเวไนยสัตวแลวพระองคก็เสด็จสูอุรุ
เวลาประเทศคร้ันถึงไรฝายจึงหยุดประทับยังรุกขมูลใตตนฝายตนหนึ่ง  
 จากคัมภีรพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงเหตุการณตอนท่ีพระพุทธเจาไดสงพระสาวกชุด
แรก (พระอรหันต ๖๐ รูป)  ไปประกาศศาสนายังท่ีตาง ๆ นั้น พระพุทธเจาก็เสด็จไปยังอุรุเวลาเสนา
นิคม  เพื่อประกาศพระศาสนา  ดังพระดํารัสท่ีตรัสแกภิกษุท้ังหลายวา   
 “ภิกษุท้ังหลาย  เราพนแลวจากบวงท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย  แม
พวกเธอก็พนแลวจากบวงท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนของทิพยท้ังท่ีเปนของมนุษย  พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป  
เพื่อประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก  เพื่ออนุเคราะหโลก  เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข
แกทวยเทพและมนุษย  พวกเธออยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูป  จงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน  
อันงามในทามกลาง  และอันงามในท่ีสุด  จงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะครบ
บริบูรณ  บริสุทธ์ิ  สัตวท้ังหลายท่ีมีธุลีคือ  กิเลสในจักษุนอย  มีอยูเพราะไมไดฟงธรรม (พวกเขา)  
ยอมเส่ือม  ผูรูท่ัวถึงธรรมจักมี  ภิกษุท้ังหลาย  แมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  เพื่อแสดง
ธรรม ฯ”๖๑ 
 (๑๘)  ตนตาล : ลฏฐิ (ลัด-ฐิ) ตาโล หรือ วิเภทิกา 
 ก. ลักษณะท่ัวไป๖๒   
  -  ตนตาล  เปนพันธุไมพวกปาลมขนาดใหญท่ีแข็งแรงมากชนิดหนึ่งและเปนไม
ท่ีแยกเพศกันอยูคนละตน  มีลําตนสูงถึง ๔๐ เมตร  ลําตนเปนเส้ียนสีดําแข็งมากแตไสกลางลําตน
ออน  บริเวณโคนตนจะมีรากเปนกลุมใหญ 
  -  ใบ  เหมือนพัดขนาดใหญ  กวาง ๑-๑.๕ เมตร มีกานเปนทางยาว ๑-๒ เมตร  

และมีกาบแข็งหุมแตละดอกกาบจะโตแลวไปเปนหัวจุกของลูกตาลซ่ึง 
  -  ผล  จะกลมหรือรูปทรงกระบอกส้ัน ๆ ผลเปนเสนใยแข็งเปนมันมักมีสีเหลือง
แกมดําคลํ้าเปนมันหุมหอเนื้อเยื่อสีเหลืองไวภายใน ผลหน่ึง ๆ จะมีเมล็ดใหญแข็ง ๑-๒ เมล็ด  

 ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจา  คือ ในพุทธประวัติไดกลาวไววาหลังจากท่ีพระพุทธ
องคทรงตรัสรูแลวในพรรษาท่ีสองไดเสด็จไปโปรดพระเจาพิมพิสารผูครองเมืองราชคฤห  แต
เนื่องจากขณะน้ันพระเจาพิมพิสารทรงนับถือชฎิล ๓ พี่นอง คือ อุรุเวลกัสสป นทีกัสสปและค
ยากัสสป ดังนั้นพระพุทธองคจึงทรงไปโปรดชฎิลสามพ่ีนองกอน  เม่ือทรงแสดงธรรมจนกระท่ัง

                                                  
๖๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๓๗. 
๖๒เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๒๔๕. 



  ๓๘ 

ชฎิลสามพี่นองละความเช่ือดังเดิมของตนยอมเปนสาวกของพระองคแลว  พระองคก็ทรงพาชฏิลท้ัง
สามพรอมสาวกอีกพันรูปเสด็จไปประทับยังลัฏฐิวัน(สวนตาลหนุม)  ซ่ึงอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ของเมืองราชคฤหเม่ือพระเจาพิมพิสารไดสดับขาวจึงเสด็จพรอมประชาชนจํานวนมากไปสวนตาล
หนุม และเม่ือไดฟงธรรมจากพระพุทธองคแลวก็เกิดธรรมจักษุและประกาศพระองคเปนอุบาสก๖๓  
 และความอีกตอนหน่ึงท่ีตรัสสอนราธะพราหมณวา สมบัติ คือ รูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ เหลานั้น ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีใน
ภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา     ชีวก บุคคลพึงมีความพยาบาท เพราะราคะ โทสะ โมหะ
ใด ราคะ โทสะ โมหะนั้น ตถาคตละแลว มีมูลอันขาดแลว เปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอัน
ไมเกิดตอไปเปนธรรมดา    ราธะ เธอจงสละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความ
ทะยานอยากในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้ รูปนั้นจักเปนของอันเธอละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําให
เปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เธอจงละความพอใจ ความ
กําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ในเวทนา...ในสัญญา...ในสังขาร...ในวิญญาณเสีย  
ดวยอาการอยางนี้ เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณน้ันจักเปนของอันเธอละไดแลว ตัดรากขาด
แลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา” ๖๔ 
 
  (๑๙)  ตนมะตูม : มาลุร (มะ-ลุ-ระ)หรือ เพลุว (เพ-ลุ-วะ) 
 ก.  ลักษณะท่ัวไป๖๕  
  -  ตนมะตูม  เปนไมขนาดเล็ก สูง ๖-๑๓ เมตรเรือนยอดรูปไขคอนขางทึบ  โคน
ตนและกิ่งกานมีหนามยาวแหลมใบเรียงสลับกันใบลางมีขนาดเล็กและออกตรงขาม  
  -  ใบ  มีลักษณะปลายมีขนาดใหญใบเปนรูปไข ปลายใบแหลม  ขอบใบเรียวหรือ
หยักมน  ผิวใบดานบนเปนสีเขียวเขมเปนมัน    
  -  ดอก  มีสีขาวอมเขียวหรือเหลืองออน  มีกล่ินหอมออกเปนชอมีกลีบดอก ๔ 
กลีบ  ผลจะกลมหรือมนรี  เปลือกแข็งและหนาสีเขียวออนถึงเหลืองขนาด ๘-๑๘ ซม.  ภายในผลมี
เนื้อเยื้อสีสมมียางเหนียวเมล็ดมนรีมีเมล็ดจํานวนมาก  ออกดอกชวงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ของ
ทุกป จะใหผลชวงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ  จะข้ึนตามบริเวณปาเบญจพรรณและตามปาท่ัวไป  

                                                  
๖๓วิ.ม.(ไทย)  ๔/๕๖-๕๗/๖๑. 
๖๔ขุ.อป. (ไทย)  ๓๓/๒๕๗/๒๘๙. 
๖๕เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา  ๓๘๙.  



  ๓๙ 

ยกเวนภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงใต  ผลดิบเม่ือตากแหงนํามาตมน้ําชงดื่ม จะมีกล่ินหอมเม่ือผล
สุกเนื้อเยื้อดานในจะมีความหอมาก 
 ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจาคือ  ในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงไวใน มธุปณ
ฑิกสูตร วาดวยธรรมเทศนาอันไพเราะ  ดังนี้ -.   
 สมัยหนึ่ง พระพุทธเจาทรงประทับอยู ณ นิโครธาราม  เขตกรุงกบิลพัสดุ  แควนสักกะ  
หลังจากกลับจากบิณฑบาตและทรงเสวยพระกระยาหารเรียบรอยแลวนั้นพระองคทรงเสด็จเพื่อ
พักผอน ณ โคนตนมะตูมหนุม  ขณะน้ัน พระเจาทัณฑปาณิไดเสด็จเขามายังปามกาวัน  เพื่อเขาเฝา
พระพุทธเจา  เม่ือถึงตนมะตูมหนุมจึงทูลถามพระพุทธเจาวา “พระสมณะ มีปกติกลาวอยางไร  บอก
อยางไร”  พระพุทธเจาทรงตรัสตอบวา “ผูมีอายุ บุคคลมีปกติ กลาวอางใด  จึงไมโตเถียงกับใคร ๆ 
ในโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก พรหมโลก  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณะพราหมณ  เทวดาและ
มนุษยแลวดํารงอยูในโลก  อนึ่งสัญญาท้ังหลาย ยอมไมครอบงําพราหมณ  ผูอยูปราศจากกาม
ท้ังหลาย  ผูไมมีความสงสัย ผูตัดความคะนองได  ผูปราศจากความทะยานอยาก ในภพนอยภพใหญ
ไดโดยประการใด” เจาฑัณฑูปาณิ  ส่ันศีรษะ  แลบล้ิน  ทําหนาผากยนเปน ๓ รอย  ถือไมเทาแลว
เดินจากไป 
 ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามวา “พระองค ตรัสอยางไร”  พระพุทธเจาทรงตรัสตอบวา “ถา
บุคคลไมยินดี  ไมยอมรับ  ไมยึดถือส่ิงท่ีเปนเหตุใหมี  แงตางแหงปปญจสัญญา(การคิดปรุงแตง
อารมณ ดวยตัณหา  มานะและทิฏฐิของตน)  มาครอบงําไดนั่นแหละเปนท่ีสุดแหงราคานุสัย  ปฏิมา
นุสัย  ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  มานานุสัย  ภวราคานุสัย  อวิชชานุสัย  และเปนท่ีสุดแหงการถือ
ทอนไม  การถือศัสตรา การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท  การสอเสียดยุยง  และการกลาวเท็จ  
บาปอกุศลธรรมเหลานี้ดับไปโดยไมเหลือ  เพราะเหตุนี้”๖๖ 
 (๒๐)  ตนทองกวาว : ตนกิงสุกะ  
 ก.  ลักษณะท่ัวไป๖๗   
  -  ตนทองกวาว เปนไมยืนตนผลัดใบมีความสูงประมาณ ๑๐-๑๘ เมตร ลําตนสวน
ใหญจะคดงอและแตกก่ิงตํ่า เปลือกสีเทาคลํ้าแตกเปนรองต้ืน ๆ มีน้ํายางใสใบจะหนามีขนและมีใบ
ยอย ๓ ใบ จะออกสลับกันรวมกันเปนกระจุกตามปลายกิ่ง มีกานชอยาวกานใบยอยส้ันออกดอกเปน
ชอท่ีปลายกิ่งคลายดอกแคสวนดอกจะมีสีแดงอมสมหรือสีเหลืองไมมีกล่ิน   

                                                  
๖๖ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๙๙/๒๐๙-๒๑๐. 
๖๗เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๒๖๘. 



  ๔๐ 

  -  ผล มีลักษณะเปนฝกแบนโคงงอเล็กนอยมีขนนุมปกคลุม  ฝกยาวประมาณ ๑๐- 
๑๔ ซม. เปลือกนอกสีน้ําตาลออนภายในมีเมล็ดขนาดเล็กท่ีปลายฝกจะออกดอกราวเดือนธันวาคม-
มีนาคมของทุกปและเม่ือเวลาออกดอกนั้นจะผลัดใบท้ังตน ทองกวาวเปนไมกลางแจง เจริญเติบโต
ไดดีในสภาพดินรวนหรือดินปนทราย จะขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด  
 ข.  เกี่ยวของกับพระพุทธเจา คือ ในกิงสุโกปมสูตร ซ่ึงเปนการอุปมาดวยตน
ทองกวาว คร้ังนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งถามภิกษุดวยกันวา ดวยเหตุใดภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดด ีเม่ือภกิษุ
อีรูปหนึ่งตอบ  ทานเกิดความไมพอใจ จึงทูลถามพระพุทธเจา  พระพุทธองคจึงทรงอุปมาใหฟงวา
เหมือนคนท่ีไมเคยเห็นตนทองกวาว  ดังขอความบางตอนในกิงสุโกปมสูตร ดังนี้ 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา “ภิกษุ เปรียบเหมือนบุรุษไมเคยเห็นตนทองกวาวเลย เขาเขาไป
หาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงท่ีอยู  แลวถามบุรุษนั้นอยางนี้วา   ทานผูเจริญ ตน
ทองกวาวดําเหมือนตอท่ีถูกไฟไหม.. ขณะน้ัน ตนทองกวาว เปนดังท่ีเขาเห็น  บุรุษนั้นไมพอใจการ
ตอบปญหาของบุรุษผูนั้น  จึงเขาไปหาบุรุษอีกคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงท่ี แลวถามวา ทาน
บุรุษผูเจริญ ตนทองกวาว เปนเชนไร ?  บุรุษนั้นพึงตอบวา  ตนทองกวาว เหมือนช้ินเนื้อ  ก็สมัยนั้น 
ตนทองกวาว เปนดังท่ีบุรุษนั้นเห็น ทีนั้นแล บุรุษนั้นไมพอใจการตอบปญหาของบุรุษนั้น พึงเขาไป
หาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็น ตนทองกวาว ถึงท่ีอยู แลวถามอยางนี้วา บุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวเปน
เชนไร ?  บุรุษนั้น พึงตอบอยางนี้วา  ทานผูเจริญ ตนทองกวาวท่ีเกิดนานมีฝกเหมือนตนซึก ?          
ก็สมัยนั้นแล ตนทองกวาว เปนดังท่ีบุรุษนั้นเห็น ทีนั้นแล บุรุษนั้นไมพอใจกับการตอบปญหา  พึง
เขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็น ตนทองกวาว ถึงท่ีอยู แลวถามอยางนี้วา  ทานผูเจริญ ตนทองกวาว 
เปนเชนไร ?  บุรุษนั้นพึงตอบวา   บุรุษผูเจริญ ตนทองกวาว มีใบแกและใบออนหนาแนน มีรมทึบ
เหมือนตนไทร ?  ก็สมัยนั้น ตนทองกวาว เปนดังท่ีบุรุษนั้นเห็น แมฉันใด ภิกษุ ทัศนะของบุรุษ
เหลานั้น  ตนทองกวาวเปนดังท่ีเขาเห็นแมฉันใด  ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน การเห็นของสัตบุรุษ
เหลานั้นผูเช่ือแลวเปนอันถูกตองโดยประการใด ๆ สัตบุรุษเหลานั้นก็ไดตอบโดยประการนั้น ๆ”๖๘   
 
 (๒๑)  ตนงิ้ว : สิมพลี,ฉิมพลี 
 ก.  ลักษณะท่ัวไป๖๙   
  -  ตนงิ้ว  เปนไมยืนตนผลัดใบ สูงราว ๑๕-๒๐ เมตร มีเรือนยอดทรงกลมแผ 
กวาง ลําตนเปลาตรงเปลือกสีน้ําตาลอมเทามีหนามแหลมคมท่ัวท้ังลําตน   

                                                  
๖๘สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๕/๒๕๕-๒๕๘. 
๖๙เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๑๖๓. 



  ๔๑ 

  -  ใบ  เปนใบประกอบแบบนิ้วมือ  มีใบยอย ๕-๗ ใบ ใบรูปรีขอบใบเรียบแผนใบ
หนา   
  -  ดอก  มีสีสมแดง  แดงเหลืองหรือขาว ออกเปนชออยูตามปลายก่ิง  ชอหนึ่ง ๆ  
มีดอกราว ๓-๕ ดอกและดอกง้ิวจะมีกล่ินหอมแตรวงงาย ออกดอกราวเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ   
  -  ผล  มีลักษณะกลมรีเปลือกแข็ง  ภายในผลมีเมล็ดกลมสีดํามากมายซ่ึงมีปุยสี
ขาวหุมหออยู  เม่ือแกจัดผลหรือฝกนี้จะแตกออก  
 
  ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ ในพระสูตรท่ีวาดวย “เทวทูตสูตร” ซ่ึงพระพุทธเจา
ไดทรงแสดงใหเห็นถึงมหานรก ท่ีมีการลงโทษคนท่ีกระทําความช่ัวอยางนาสะพรึงกลัวก็ได
กลาวถึงตนง้ิวไวในความตอนหนึ่งวา “ภิกษุท้ังหลายและนรกเถารึงนั้นมีปาง้ิวใหญประกอบอยูรอบ
ดาน ตนสูงชลูดข้ึนไปโยชนหนึ่งมีหนามยาว ๑๖ องคุลี มีไฟติดท่ัวลุกโพลงโชติชวงเหลานายนิรย
บาลจะบังคับใหสัตวนั้นข้ึน ๆ ลง ๆ ท่ีตนง้ิวนั้น สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลาเจ็บแสบ
อยูท่ีตนง้ิวนั้นและยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมส้ินสุด 
 
 และในนารทชาดกไดพูดถึงเร่ืองตนง้ิว ดังนี้ “ตนง้ิวสูงเทียมเมฆ เต็มไปดวยหนาม
เหล็กคมกริบ กระหายเลือดคน หญิงผูประพฤติลวงสามีและชายผูหากระทําชูภรรยาผูอ่ืน ถูกนาย
นิรยบาลผูทําตามส่ังของพระยายมถือหอกไลท่ิมแทงใหข้ึนตนง้ิวนั้น”๗๐ 
 
 (๒๒)  ตนสมอ :หรีตกะ (หะ-รี-ตะ-กะ) 
 ก.  ลักษณะท่ัวไป๗๑   
  -  ตนสมอ  มีลําตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง ๒๐-๓๐ เมตร เปนไมผลัดใบ
เรือนยอดเปนพุมทรงกลม มีลําตนเปลาตรงมีพูพอนเปลือกสีน้ําตาลปนเทา  
  -  ใบ เปนใบเดี่ยวเรียงตรงขามสลับต้ังฉาก ใบรูปไข ดอกสีขาวอมเหลืองมีกล่ิน
ฉุนจะออกดอกเปนชอแบบหางกระรอก 
 ข.  เก่ียวของกับพระพุทธเจา คือ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดกลาวไวตอนหนึ่งวา  
คร้ังพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคผอมเหลือง  ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนี้แด
พระพุทธเจา พระองคจึงตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหดื่มยาผลสมอ

                                                  
๗๐ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๑๖/๓๘๖. 
๗๑เอื้อมพร  วีสมหมาย , ไมปายืนตนของไทย ๑, หนา ๔๘๙. 



  ๔๒ 

ดองนํ้ามูตรโค”  และขอความอีกตอนหน่ึงวา  สมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ 
พระเชตวันมหาวิหาร อารามของอนาถบิณฑิกคหบดีเขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น พวกภิกษุณีฉัพ
ภัคคียสนานกายดวยน้ํากํายานท่ีอบ  คนท้ังหลายพากันเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวาไฉนภิกษุณี
ท้ังหลายจึงไดอาบน้ํากํายานท่ีอบเหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา  เม่ือพระพุทธองคทรง
สอบถามภิกษุท้ังหลายวา  พวกภิกษุณีฉัพภัคคียอาบน้ํากํายานท่ีอบจริงหรือภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา
จริง  พระพุทธองคจึงทรงติเตียนวาการกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส  ดังนั้น  จึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุณีอาบนํ้าปรุงกํายานเปน
เคร่ืองอบ ตองอาบัติ  นอกจากนั้น พระพุทธเจายังไดทรงมีพระพุทธานุญาตใหภิกษุท่ีอาพาธใชชตุ
เภสัช  คือยางไมท่ีเปนเภสัช ไดแก ยางอันไหลออกจากตนหิงคุ  ยางอันเขาเค่ียวจากกานและใบแหง
ตนหิงคุ  ยางอันเขาเค่ียวจากใบแหงตนหิงคุหรือเจือของอ่ืนดวย  ยางอันไหลออกจากยอดไมตกะ  
ยางอันไหลออกจากใบแหงตนตกะ  ยางอันเขาเค่ียวจากใบหรือไหลออกจากกานแหงตนตกะหรือ
ตนกํายาน๗๒ 

 

๒.๕  ความเชื่อเกี่ยวกับตนไมในคัมภรีพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ศาสนามีความสําคัญตอการอบรมขัดเกลาบุคคลใหดําเนินชีวิตไปไดอยางมีแบบแผน
ตามแนวคิดแตละศาสนาจะเห็นเปนเร่ืองท่ีถูกตอง  ต้ังแตอดีตท่ีคนไทยมีศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยว
จิตใจโดยเร่ิมจากความเช่ือเดิม ๆ ท่ีเช่ือเร่ืองการนับถือภูตผีปศาจ  ซ่ึงเช่ือกันวาปรากฏการณท้ังหลาย
ท่ีเกิดข้ึน เชน  ฝนตก  ฟารอง  ฟาผา  น้ําทวม  ฤดูกาลเปล่ียนแปลง  อันเปนผลตอการดํารงชีวิต
เกิดข้ึนได  ดั้งนั้นการเซนสรวงจึงถือเปนส่ิงสําคัญอันจะนําความสุขมาสูตนและครอบครัว  พระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนใหชาวพุทธใชปญญาพิจารณากอนจึงจะเช่ือ  ดังพุทธดํารัสวา “ภิกษุ
ท้ังหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  สงสัยเคลือบแคลง  ไมปลงใจเช่ือ  ไมเล่ือมใสในพระศาสดา  
พระธรรม  พระสงฆ  ภิกษุท้ังหลาย  จิตของภิกษุท่ีสงสัย  เคลือบแคลง  ไมปลงใจเช่ือ  ไมเล่ือมใส
ในพระศาสดา  พระธรรม  และพระสงฆนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร  เคร่ืองเผากิเลส  เพื่อ
ประกอบเนือง ๆ เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน  ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเผากิเลส  เพื่อ
ความประกอบเนือง ๆ เพื่อความทําติดตอ  เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ันอยางนี้  ช่ือวาตะปูตรึงใจ”๗๓  
ความเช่ือในทางพระพุทธศาสนา  หมายถึง  ความเช่ือท่ีประกอบดวยเหตุผลท่ีผานการกร่ันกรอง

                                                  
๗๒วิ.ม.(ไทย) ๔/๕๖-๕๗/๖๑.   
๗๓มู.ม. (ไทย) ๒๒/๒๒๘/๒๕๖. 



  ๔๓ 

แลวจากสติปญญาและผานประสบการณมาแลว  พระพุทธศาสนาเรียกวา “สัทธาญาณสัมปยุตต”  
การนับถือส่ิงท่ีตนเองรูเห็นโดยปราศจากการใชปญญาพิจารณาถึงเหตุและผลเปนความเช่ือท่ีขาด
ปญญานี้เรียกวา “สัทธาญาณวิปยุตต”  ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสแกชาวกาลามะ แควนโกศลไววา -.  

 ๑.อยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยนิแลว 
 ๒.อยาไดยดึถือตามถอยคําท่ีสืบ ๆ กันมา 
 ๓.อยาไดยึดถือโดยต่ืนขาววา “ไดยินวาอยางนี้” 
 ๔.อยาไดยึดถือโดยอางตํารา 
 ๕.อยาไดยึดถือโดยนึกเดาเอาเอง 
 ๖.อยาไดยึดถือโดยคาดคะเน(อนุมาน) 
 ๗.อยาไดยึดถือตรึงตามอาการ 
 ๘.อยาไดยดึถือโดยชอบใจวาตองกับทิฎฐขิองตน 
 ๙.อยาไดยึดถือโดยเช่ือวาผูพูดเปนผูสมควรเช่ือได 
 ๑๐.อยาไดยึดถือโดยความนบัถือวาสมณะนั้นเปนครูของเรา”๗๔ 

 พระพุทธเจาตรัสวา  กอนท่ีจะเช่ือส่ิงใด  ใหใชปญญาพิจารณาวา “ ชาวกาลามะ  ทาน
ท้ังหลาย  เม่ือใดทานรูไดดวยตัวตนเองวาธรรมเหลานี้เปนอกุศลมีโทษ  นักปราชญติเตียน  เม่ือทํา
แลวยอมไดเกิดแตสวนท่ีไมเปนประโยชนและทุกข  ทานควรละธรรมเหลานั้นเสีย  ธรรมเหลานี้
เปนกุศลไมมีโทษ  นักปราชญสรรเสริญเม่ือทําแลว  ยอมเกิดประโยชนและสุข ทานควรเขาถือ
ธรรมเหลานั้นอยู”  จะเห็นไดวาพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนใหใชปญญาของตนเอง 
 ดังในขอความตอนหนึ่งวา  พระสารีบุตรเถระพูดวา “เราไมไดเช่ือเพราะพระพุทธเจา
บอกใหเช่ือแตเราเช่ือเพราะพิจารณาเห็นดวยใจของตนเอง” ถึงแมพระพุทธเจาจะทรงแสดงถึงความ
เช่ือวาใหเช่ือโดยการใชปญญาพิจารณากอนจึงจะเช่ือในส่ิงนั้น ๆ ก็ตามแตพระพุทธองคก็มิไดฝาฝน 
 พระพุทธเจาทรงแสดงความเช่ือท่ีประกอบดวยปญญาไว  ๔  ประการ   คือ 

๑. กัมมสัทธา  คือ เช่ือกรรม 
๒. วิปากสัทธา คือ เช่ือผลของกรรม 
๓. กมัมัสสกตาสัทธา  คือ เช่ือวาปวงสัตวมีกรรมเปนของตน ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว 
๔. ตถาคตโพธิสัทธา  คือ  เช่ือปญญา การตรัสรูของพระตถาคตเจา๗๕ 

                                                  
๗๔องฺ.เอกก.(ไทย)  ๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๕๗. 
๗๕พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๒,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจันทรเพ็ญ, ๒๕๕๒.), หนา ๒๔๘. 



  ๔๔ 

 
 ๒.๕.๑ ประเพณีความเชื่อเดิมของประชาชนเก่ียวกับตนไม  ไดแก  
 ก.  เชื่อในภูตผีเทวดา  ซ่ึงเปนความเช่ือท่ีมากอนสมัยพุทธกาล  ซ่ึงประชาชนเช่ือวา
ตนไมแตละตนมีเทวดาสถิตอยูหรือรุกขเทวดาประจําอยู  ตนไมจึงเปรียบไดวาเปนวิมานของรุกข
เทวดาและมักจะมีลําตนสูงใหญกวาตนไมอ่ืน ๆ อันเปนท่ีเคารพบูชาของชาวบาน  เรียกวา “ตนไม
เจาปา” ซ่ึงประกอบดวย 
   ๑.  มีลักษณะท่ีสูงใหญกวาตนไมอ่ืน ๆ  
   ๒.  เปนท่ีเคารพบูชาแกบุคคลทั่วไปหรือเรียกวา “รุกขเจดีย” มาจากคําวา รุกข, รุกข
ชาติ  แปลวา  ตนไม  สมาสกับคําวา เจดีย  แปลวา  ท่ีเคารพนับถือ  บุคคล  สถานท่ี  หรือวัตถุท่ีควร
เคารพบูชา๗๖  ดังนั้นการตัดตนไม  จึงเปนการเห็นแกประโยชนสวนตัวโดยไมคํานึงถึงการจะกอ
ความเดือดรอนแกผูอ่ืนและส่ิงอ่ืน ๆ ดวย  ลวนอาศัยตนไมในการดํารงชีพซ่ึงอาจไดรับประโยชน
ท้ังทางตรงและทางออมก็ตาม 
 เพราะมนุษยมีความหวาดกลัวมาต้ังแตกําเนิดเหตุนี้จึงนํามาสูความปรารถนาในการที่
จะปลดเปล้ืองความกลัวนั้นดวยการพยายามหาเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ  ดังพุทธพจนในธรรมบทท่ี
กลาววา “มนุษยท้ังหลายเปนอันมาก  เม่ือภัยคือความกลัวคุกคามแลว ยอมถึงเขาท้ังหลายบาง ปา
ท้ังหลายบาง อารามและตนไมท่ีเปนเจดียท่ีบุคคลนับถือบูชาท้ังหลายบางวาเปนสรณะ”๗๖ ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะในอดีตกาลนั้นมนุษยยังไมเขาใจปรากฏการณของธรรมชาติอยางถูกตองจึงมีการเช่ือถือ
ในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรืออํานาจลึกลับท่ีมองไมเห็นความเช่ือท่ีนับถือธรรมชาติและการบูชาเทวดาตาม
สถานท่ีตาง ๆ จึงมีการบวงสรวงเทพเจาข้ึนตามความเช่ือของบุคคลในสังคมและศาสนาตางก็มีตน
กําเนิดมาจากความกลัวภัยธรรมชาตินอกจากน้ีพระพุทธศาสนายังสอนใหบุคคลจัดการวิถีชีวิตของ
ตนใหสอดคลองกับวิถีทางตามธรรมชาติใหมากท่ีสุดดังในวนโรปสูตรท่ีไดยืนยันในเร่ืองนี้ไววา 
“เทวดาทูลถามวา บุญยอมเจริญท้ังกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเม่ือแกชนพวกไหน ชนพวก
ไหนต้ังอยูในพระธรรมและสมบูรณดวยศีลแลวยอมไปสูสวรรคเลา”  พระพุทธเจาตรัสตอบวา  
“บุญยอมเจริญท้ังกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเม่ือ  แกชนท่ีปลูกสวนไมดอก   ไมผล ปลูก
ตนไมใหรมเงา สรางสะพาน โรงน้ํา บอน้ําและศาลาท่ีพักอาศัย  ท้ังชนเหลานั้นยังต้ังอยูในธรรม 
สมบูรณดวยศีล  จึงไปสวรรคอยางแนนอน”๗๗ 

                                                  
๗๖ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๘/๙๒.  
๗๗สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๔/๗๖.   



  ๔๕ 

 ความเชื่อในเร่ืองของตนไมท่ีเกี่ยวของกับพระสัมมาสัมพุทธเจาคร้ังต้ังแตอดีตกาล
จนถึงปจจุบันก็ยังคงเปนความศรัทธาและกอเกิดความเช่ือภายในจิตใจของชาวพุทธมาจวบจน
ปจจุบันนี้  และชาวพุทธท้ังหลายตางก็ใหความสําคัญตอตนไมท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธเจา
โดยเฉพาะตนไมตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจานามวา โคตรมะ  ซ่ึงชาวพุทธทุกคนตางเกิดความ
ศรัทธาตอตนไมและตางก็แสดงความเคารพสักการะตอตนไมตาง ๆ เหลานั้นอยางเห็นไดชัด เชน 
การบูชาตนโพธ์ิ  ตนสาละ  เปนตน  
 
 ๑)  ความเชื่อเก่ียวกับตนโพธ์ิ  
 ตนโพธ์ิ  เปนตนไมท่ีพระพุทธองคตรัสรู  ชาวอินเดียเรียกวา อัศวัตถ หรือ อัสสัตถ
หรือปปปละ ซ่ึงเปนเพียงไมพันธุหนึ่งเทานั้น  แตเม่ือพระพุทธเจาทรงตรัสรูภายใตตนไมชนิดนี้      
จึงไดช่ือวาตนโพธ์ิหรือโพธิรุกขะ  ซ่ึงเปนนามเรียกตนไมตรัสรู  เชน พระศรีอาริยมีไมกากทิงซ่ึง
เปนโพธิรุกขะ  พระกัสสปะมีไมไทรเปนโพธิรุกขะ  พระโกนาคมมีไมมะเดื่อเปนโพธิรุกขะเปนตน  
ถือวาพระศรีมหาโพธ์ิเปนตนไมศักดิ์สิทธ์ิของชาวพุทธท่ัวโลกและดูเหมือนวาจะเปนท่ียอมรับวา
เปน ตนไมสัญลักษณของพระพุทธศาสนาไปโดยปริยายโดยเฉพาะท่ีพุทธคยาจะมีผูใหความสําคัญ
ไมวาจะเปนชาติใด  ศาสนาใด  เม่ือไปถึงจะตองใหความเคารพยําเกรง 
 ตามพุทธประวัติกลาววา ตนพระศรีมหาโพธ์ิเปนตนไมคูบารมีหรือเปนสหชาติของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา  คือ  เกิดข้ึนในวันเพ็ญเดือนหกกอนพุทธศก ๘๐ ป วันเดียวกับวันท่ี
พระพุทธเจาประสูตินั่นเอง  ในวันนั้นมีส่ิงท่ีเกิดข้ึนพรอมกัน ๗  อยาง คือ ๑. พระนางยโสธราหรือ
พิมพา ๒. พระอานนท ๓. อํามาตยกาฬุทายี ๔. นายฉันทะ ๕. มากัณฐกะ ๖. ตนพระศรีมหาโพธ์ิ          
๗.ขุมทรัพยท้ัง ๔ ท้ังหมดนี้เรียกวา สหชาติของพระพุทธเจา 
 พระพุทธองคทรงตรัสรูใตควงไมโพธ์ิเม่ือเพ็ญเดือน ๖ ในปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนวิา
สานุสติญาณสามารถระลึกชาติในอดีตไดท้ังส้ิน ในมัชฌิมยามทรงบรรลุจตูปปาตญาณ  รูการเกิด
การตายของสรรพสัตวและในปจฉิมยามทรงบรรลุอาสวขยญาณ  ทรงพระปรีชาสามารถทําลายอา
สวะกิเลสท้ังหลายใหส้ินไปดวยพระปญญาท่ีทรงพิจารณาธรรมโดยอนุโลม  ปฏิโลม ก็ทรงบรรลุ
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรูเปนพระพุทธเจาในสมัยวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงเบิกบานพระทัย
มากถึงกับทรงเปลงพระอุทานเยยตัณหา  อันเปนตัวกอใหเกิดสังสารวัฎฎทุกขแกพระองคแต
อดีตชาติวา “อเนกชาติสังสารัง ฯลฯ” ทรงชนะพญามารและเหลาเสนามารไดในสถานท่ีแหงนี้   
 



  ๔๖ 

 ๒)  ความเชื่อเก่ียวกับตนสาละ 
 ตนสาละ  เปนตนไมท่ีเกี่ยวของกับพระสัมมาสัมพุทธเจาต้ังแตคร้ังประสูติ  จนกระท่ัง
พระองคทรงปรินิพพานพระพุทธองคทรงประสูติภายใตตนสาละใหญ  ทรงบําเพ็ญเพียรจนตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใตรมเงาพระศรีมหาโพธ์ิภายในปาสาละใกลแมน้ําเนรัญชรา ณ 
ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  แควนมคธคร้ันวันเพ็ญเดือน ๘ สองเดือนภายหลังจากพระพุทธเจาทรง
ตรัสรูพระพุทธองคเสด็จมาถึงบริเวณปาสาละอันรมร่ืน ณ อุทยานมฤคทายวันหรืออิสิปตน
มฤคทายวัน  ทางทิศเหนือใกลเมืองพาราณสี  แควนกาสี ณ ท่ีนี้  พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนา
กัณฑแรก คือ ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร  โปรดปญจวัคคียพระรัตนตรัยเกิดครบบริบูรณคร้ังแรกในโลก
นี้ คือ  พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆเม่ือพระพุทธเจามีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา  ไดเสด็จ
ถึงสาลวโนทยานหรือสวนปาไมสาละของมัลลกษัตริย  ใกลเมืองกุสินารา  แควนมัลละ  เปนเวลา
ใกลคํ่าของวันเพ็ญเดือน ๖ วันสุดทายกอนการเกิดพุทธศักราช  พระพุทธเจาทรงรับส่ังให              
พระอานนทปูลาดท่ีบรรทมระหวางตนสาละใหญ  ๒ ตน ทรงเอนพระวรกายลงโดยหันพระเศียร
ไปทางทิศเหนือประทับบรรทมสีหไสยาสนเปนอนุฏฐานไสยาคือเปนการนอนคร้ังสุดทาย
จนกระท่ังสังขารดับ 
 คร้ังหนึ่ง  พระอานนทไดกราบทูลถามพระพุทธเจาวา  เม่ือพระองคเสด็จปรินิพพาน
แลว  พุทธบริษัทจะได ส่ิงใดเปนท่ีควรแกการทําพุทธานุสสติ  (การระลึกถึงพระพุทธเจา) 
พระพุทธเจาตรัสวา ดูกรอานนท สถานท่ีท่ีกุลบุตรผูมีศรัทธาควรเห็นเปนพุทธานุสสติ คือ สังเวชนีย
สถานท้ัง ๔ แหง  คือ -  .๑.  สถานท่ีประสูติ (ตนสาละ)   ๒. สถานท่ีตรัสรู  (ตนศรีมหาโพธ์ิ)๓. 
สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา  ๔. สถานท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตนสาละ) 
 
  อานิสงสการบูชาดวยดอกสาละ 
 ในสาลปุปผวรรคท่ี ๔๗ สาลกุสุมิยเถราปทานที่ ๑ กลาววา  เม่ือมหาชนยกพระพุทธ
สรีระของพระปทุมุตรปรินิพพานแลว ข้ึนบนจิตกาธานเราไดเอาดอกสาละบูชา  ดวยการบูชานั้นเรา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว๗๘ 
 ในอปทาน ไดกลาววา ในกาลคร้ังนั้น เราเปนคนทําขนม ในนครอรุณวดีไดเห็นพระ
ชินสีห นามวา สิขีสัมมาสัมพุทธะ เสด็จไปถึงประตูบาน เรามีใจผองใส รับบาตรของพระพุทธเจา  
ซ่ึงเสด็จมาพอดี  แลวไดถวายดอกสาละแกพระองค  ดวยผลแหงการถวายดอกไมนั้น  เราไมรูจัก
ทุคติเลย  ผลจากการถวายดอกสาละเราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ มีนามวา อมิตัญชละ  ผูสมบูรณ

                                                  
๗๘ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๕๐/๖๗. 



  ๔๗ 

ดวยแกว ๗ ประการ  มีพละมหาศาลพรอมดวยคุณวิเศษ  คือ ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  อภิญญา  ๖  
เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําสําเร็จแลว๗๙ 
 
 ๒.๕.๒  ความเชื่อเก่ียวกับตนไมตรัสรูของพระพุทธเจาท่ีปรากฏในชาดกตาง ๆ 
 ในคัมภีรมหาวงศกลาวอีกวา พระเจาอโศกทรงหม่ันเสด็จไปนมัสการตนพระศรีมหา
โพธ์ิอยูเปนนิตย จนพระมเหสีองคใหมช่ือ ดิศราชเทวีหรือพระนางติษยะรักษิตหรือท่ีเรียกกันวา  
มหิสุนทรีก็เกิดมีจิตริษยาตนพระศรีมหาโพธ์ิ  เพราะคิดวาพระราชสวามีรักตนโพธ์ิมากกวาตน  จึง
ใหคนลอบไปทําลายตนโพธ์ิ 
 อนึ่งคําวา “โพธิ”  แปลวา  ความตรัสรู  จึงเขาใจกันวาท่ีเรียกตนโพธ์ินั้นคงจะเรียกตาม
เร่ืองท่ีพระพุทธเจาตรัสรูท่ีใตตนไมนี้  ซ่ึงคําวา ตนโพธ์ิแทจริงนั้นเปนรหัสนัยใหเขาใจถึงการ
บําเพ็ญบารมีกวาจะสําเร็จมรรคผลที่เปรียบเสมือนการปลูกตนไมท่ีตองมีการดูแลจนกวาตนไมนั้น
จะเติบโตออกใบออกดอกและผลอันเปนประโยชนท่ีไดรับ  ชาวพุทธมักเรียกวา “ตนบุญ”  ดัง
ปรากฏเนื้อความในปฐมสมโพธิกถา   วา 
 ตนโพธ์ิ หรืออีกนัยหนึ่งวา “โพธิญาณ” ในท่ีนี้เปนสัญลักษณแทนความดีท่ีปรารถนา
ท้ังปวงโพธิญาณของการแสวงบุญก็คือไดสรางบุญกุศลตามที่ต้ังไว ดังนี้คําวา “โพธิญาณ จึง
หมายถึงความสําเร็จ” โดยเรามักจะไดยินในความสําเร็จสูงสุดในพระศาสนาเปนสวนใหญ จึงรูจัก
กันคือญาณหรือความสําเร็จในความรูสูงสุด การจะสําเร็จในส่ิงท่ีปรารถนานั้นไดก็เปรียบกับการ
ปลูกตนไมท่ีอาจหมายถึงตนบุญท่ีไดบําเพ็ญมาซ่ึงเปนการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเปนนามธรรมเขากับ
รูปธรรมคือการสรางสมบารมีเปรียบเสมือนการปลูกพืช ในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความ
เช่ือเกี่ยวกับตนไมตรัสรูไวดังนี้ 
 สกิงสัมมัชชกเถราปทานท่ี ๑   ไดกลาวถึงผลแหงการกวาดลานพระศรีมหาโพธ์ิไววา 
ในสกิงสัมมัชชกเถราปทานท่ี  ๑ ไดกลาวถึงการกวาดลานใตตนไมแคฝอย  ซ่ึงเปนตนไมตรัสรูของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาองคท่ี  ๒๒ พระนามวาวิปสสี ดวยความเล่ือมใสและเกิดความศรัทธาจึงกราบ
ไหวตนไมนั้น  และเม่ือเดินทางกลับยังกระทอมจิตก็นึกถึงตนไมนั้นตลอด  ระหวางทางน้ันมีงู
เหลือมตัวใหญรัดตัวเราไวและกินรางของเราผลจากการกระทํากอนท่ีจะตายทําใหจิตใจของเราเกิด
จิตท่ีบริสุทธ์ิ มีจิตท่ีไมวอกแวก  เราไมรูจักความโศกเศราและทุกขตาง ๆ เลย  ท้ังนี้เปนผลจากการ
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  ๔๘ 

กวาดลานท่ีทําใหเราเกิดสมาธิไมหลงในอารมณ  ในกัปปท่ี ๙๑ แตกัปปนี้ เราไดทํากรรมใดไว  ดวย
ผลแหงกรรมนั้นเราจึงไมรูจักทุคติเลยซ่ึงเปนผลแหงการกวาดลานใตตนแคฝอย๘๐ 
 เอกสังขิยเถราปทานท่ี ๒  วาดวยผลแหงการเปาสังขเปนพุทธบูชา  ไดมีการสมโภชไม
มหาโพธ์ิของพระผูมีพระภาคพระนามวา วิปสสี ประชาชนพากันมาบูชาไมมหาโพธ์ิอันเปนตนไม
ตรัสรูโดยการนําเอาสังขมาเปาเพื่อบูชาโพธิพฤกษ  เราเปาสังขตลอดวันยังค่ําเพื่อบูชาไมมหาโพธ์ิ
อันอุดมแลว  กรรมท่ีเราไดทําในเวลากอนจะตายสงผลใหเราไปเทวโลก  มี ดนตรีบรรเลงเพ่ือขับ
กลอมเราอยูทุกทุกเวลาเกิดจากผลที่ไดเปาสังขบูชาโพธิพฤกษ ในกัปปท่ี ๗๑ เราไดเปนพระราชา
พระนามวา สุทัสสนะเปนกษัตริยแหงชมพูทวีป ซ่ึงมีมหาสมุทรท้ัง  ๔  เปนขอบเขต  คร้ังนั้น มีการ
บรรเลงดนตรีตลอดเวลา  เรายอมเสวยกรรมของตนนี้เปนผลของการบํารุงไมวาเราจะถือกําเนิดเปน
อะไร คือเทวดาหรือมนุษยแมเรายังอยูในครรภของมารดาก็มีสียงกลองประโคมอยูตลอดเวลาเพราะ
เราเปนอุปฏฐากพระสัมพุทธเจา  เรามีความสุขในกัปปท่ี ๙๑ แตกัปปนี้เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น
ผลของการกระทําไดสงมายังกาลปจจุบันดวยประการฉะนี้แล๘๑ 
 อุมาปุปผิยเถราปทานท่ี ๕ วาดวยการกลาวถึงผลแหงการบูชาสถานท่ีตรัสรูของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาดวยดอกผักตบ  อดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ ไดกลาวไววาเม่ือตนไทรอันเปน
สถานท่ีตรัสรูซ่ึงไดมีความงอกงามสีเขียวขจี  ขาพเจาไดนําดอกผักตบมาบูชาตนไมอันเปนสถานท่ี
ตรัสรูในภัทรกัปปนี้  ขาพเจาจึงไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการบูชาตนไมอันเปนสถานท่ีตรัสรู๘๒ 
 เวทิยการเถราปทานท่ี ๙  อดีตชาติของพระเวทิการกเถระซึ่งไดทําท่ีบูชา  เม่ือพระ
โลกนาถพระนามวา  ปยทัสสี  เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัสไดทําท่ีบูชาพระพุทธเจาแวดลอมดวย
แกวมณีแลวไดจัดการฉลองท่ีบูชาอยางมโหฬาร  เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ ความเปนเทวดาหรือ
มนุษย เม่ือกําเนิดเปนเทวดาเรามีแกวมณีนี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัปปท่ี  ๑๖๐๐ แตกัปปนี้  ได
กําเนิดเปนพระเจาจักรพรรดิราช  ๓๒ พระองคทรงพระนามวา มณิปภา  ซ่ึงเปนผูมีปฏิสัมภิทา ๔  
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เพราะเราไดทําตอพระพุทธศาสนา ดังนี้  ทานพระเวทิการกเถระไดกลาว
คาถาเหลานี้_๘๓ 
 โพธิฆรการกเถราปทานท่ี ๑๐ วาดวยผลแหงการสรางเรือนไมโพธิ เรามีจิตเล่ือมใสมีใจ
โสมนัส ไดใชคนทําเรือนไมโพธิของพระผูมีพระภาคผูเปนใหญกวาสัตวผูคงที พระนามวาสิทธัต
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  ๔๙ 

ถะ เราเขาถึงสวรรคช้ันดุสิต อยูในเรือนแกว หนาว รอน หรือลม มิไดถูกตองตัวเราเลย ในกัปปท่ี 
๖๕ แตกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  กวาง ๘ โยชนใหเราในนครนั้นไมมีไม เครือเถาและดิน 
 ชคติทายกเถราปทานที่ ๑ วาดวยผลแหงการสรางแทนบูชาในบริเวณ ตนไมตรัสรูของ
พระพุทธเจาซ่ึงมีนามวา ธัมมทัสสี  ดังขอความวา ขาพเจาเปนผูมีจิตศรัทธาเล่ือมใสและมีใจยินดีได
สรางแทนบูชาไวท่ีควงไมโพธ์ิซ่ึงเปนตนไมท่ีประเสริฐของพระมุนีพระนามวา ธัมมทัสสี  ขาพเจา
พลัดตกเหวก็ดี ภูเขาก็ดี ตนไมก็ดี ยอมไดท่ีรองรับนี้เปนผลแหงการสรางแทนบูชาโจรไมเบียดเบียน
ขาพเจา  กษัตริยก็ไมดูหม่ินขาพเจาขาพเจารอดพนจากศัตรูทุกจําพวกนี้เปนผลแหงการสรางแทน
บูชา๘๔ 
 สีหาสนพีชิยเถราปทานท่ี ๓  วาดวยผลแหงการพัดพุทธอาสน เราไดไหวโพธิพฤกษ
ของพระผูมีพระภาคพระนามวาติสสะ ไดถือเอาพัดวีชนีพัดอาสนะทองในท่ีนั้น ในกัปปท่ี ๙๒ แต
กัปนี้  เราไดถวายพัดทอง  ดวยกรรมนั้น  เราไมรูจักทุคติเลยนี้เปนผลของการพัดเราเผากิเลส
ท้ังหลายแลวพระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   ทานพระสีหาสนพีชิยเถระไดกลาวภาษิตคาถา
เหลานี้  
 ติณุกกธาริยเถราปทานท่ี ๔  วาดวยผลแหงการทําคบเพลิงบูชา  ขาพเจาเปนผูมีจิต
เล่ือมใส  มีใจยินดีไดถือคบเพลิง ๓ ดวง(บูชา) ท่ีภายใตตนโพธ์ิซ่ึงเปนตนไมท่ีประเสริฐของ
พระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปปนี้ไปขาพเจาไดถือคบเพลิง 
(บูชา) จึงไมรูจักทุคติเลยน้ีเปนผลของการใหคบเพลิง๘๖ 
 ปญจทีปทายิกาเถริยาปทานท่ี ๕  วาดวยผลแหงการบูชาดวยประทีป ๕ ดวง  คร้ังนั้น 
ดิฉันเปนหญิงนักทองเท่ียวอยูในพระนครหงสาวดี ดิฉันตองการกุศลจึงทองเท่ียวไปตามวัดวา
อาราม ดิฉันไดพบไมโพธ์ิอันอุดมในวันกาฬปกษ ดิฉันยังจิตใหเล่ือมใสในไมโพธ์ินั้นแลวนั่งลงท่ี
โคนโพธ์ิ ดิฉันต้ังจิตอันประกอบดวยความเคารพไวประนมอัญชลีเหนือเศียรเกลา สําแดงถึงความ
โสมนัส แลวคิดอยางนี้ใน ทันใดนั้นวา ถาพระพุทธเจาเปนผูมีพระคุณนับไมได ไมมีบุคคลอ่ืน
เปรียบเสมอจริงไซร ขอใหแสดงปาฏิหาริยแกเราเถิด  ขอใหไมโพธ์ินี้จงเปลงรัศมีในทันใดนั้นเอง 
ไมโพธ์ิก็ไดโพลงไปท่ัวพรอมกับท่ีดิฉันนึกรัศมีนั้นสําเร็จดวยสีทองลวน ไพโรจนไปท่ัวทิศ ดิฉัน
พอเกิดอายุได ๗ ขวบ ดิฉันก็ไดบรรลุอรหัต พระพุทธเจาใหดิฉันอุปสมบท นี้เปนผลแหงประทีป ๕ 
ดวง เม่ือดิฉันอยูท่ีมณฑปโคนไม หรือในเรือนวางเปลา ประทีปสองแสงสวางใหทุกเม่ือเช่ือวัน นี้
เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ทิพจักษุของดิฉันบริสุทธ์ิ ดิฉันฉลาดในสมาธิถึงความบริบูรณใน
อภิญญา นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยท้ังปวง ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอา

                                                  
๘๔ ขุ.อป. (ไทย)  ๓๓/๑/๙๐.  



  ๕๐ 

สวะ ขาแตพระมหาวีระผูมีจักษุ หมอมฉันผูช่ือวา ปญจทีปาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของ
พระองค ในกัปปท่ีแสนแตกัปนี้ ดิฉันไดใหทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว”ทราบ
วา ทานพระปญจทีปทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล๘๖ 
 ยูถิกปุปผิยเถราปทานท่ี ๑๐ วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคัดเคา  ซ่ึงพระยูถิกปุปผิย
เถระไดกลาวคาถาไวดังนี้  พระชินเจาพระนามวา  ปทุมุตระ  ผูสมควรรับเคร่ืองบูชามีพระจักษุทรง
ออกจากปาใหญ  เสด็จดําเนินไปสูพระวิหาร  เราเอามือท้ังสองประคองดอกคัดเคาอันสวยงามไป
บูชาแดพระพุทธเจาผูมีพระหฤทัยเมตตาผูคงท่ีดวยจิตอันเล่ือมใสนั้น  เราเสวยสมบัติแลว  ไมได
เขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัปปในกัปปท่ี ๕๐ แตกัปปนี้  ไดมีพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่งเปน
จอมแหงชน  พระนามวา  สมิตนันทนะ  ซ่ึงเปนผูมีพลมากคุณวิเศษเหลานี้คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว๘๗ 

๒.๖ ประโยชนของตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาหรือคัมภีรพระไตรปฎกไดระบุไวชัด
แลววา  ตลอดพระชนมชีพของพระพุทธเจาพระองคทรงดําเนินพระชนมชีพสัมพันธกับปาไมหรือ
ตนไมมาโดยตลอดในทุกดาน  จะเห็นไดวาปาหรือตนไมเปนส่ิงแวดลอมที่ดีและยังเกื้อกูลตอการ
บําเพ็ญเพียรขัดเกลากิเลสเพื่อการบรรลุธรรมและเปนสถานท่ีอันสงบและเหมาะสมตอการแสวงหา
สัจธรรม  กลาวคือ 
 ๑.   การใชประโยชนจากตนไมในแงคําสอน    คําสอนของพระอุปชฌาย ซ่ึงสอนแกผู
บวชในวันแรก ท่ีเรียกวา ปจจัยจําเปนพื้นฐาน ๔ วา  จงเที่ยวบิณฑบาต  นุงหมผาบังสกุล  อยูตาม
โคนไม  ฉันยาดองดวยน้ํามูตรเนา  กลาวคือสงเสริมใหมนุษยรูจักใชประโยชนจากธรรมชาติแตใช
เทาท่ีจําเปน  ไมทําลายธรรมชาติ  จะเห็นวา  โคนตนไม (รุกขมูล) เปนเสนาสนะที่จําเปนชนิดหนึ่ง
ของพระสงฆซ่ึงสะทอนใหเห็นวาสังคมสมัยกอนเต็มไปดวยปาและตนไม เม่ือบุคคลออกบวชและ
ไดรับคําส่ังสอนจากพระอุปชฌายอาจารยแลว จะออกแสวงหาท่ีสงบในปาหรือเรือนวางเพ่ือบําเพ็ญ
เพียร โดยมีท่ีพักสําหรับปองกันเหลือบ ยุง ลม แดด ตามอัตภาพ 

                                                  
๘๖ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๙๑/๓๘๐. 
๘๗ ขุ.อุ. (ไทย) ๓๒/๑๒๗/๙๙. 



  ๕๑ 

 ๒.  การใชประโยชนจากตนไมในการขัดเกลามนุษย ในธุดงควัตร ๑๓ ไดมีระบุไว ๒  
ขอเกี่ยวกับการอาศัยโคนไมในการปฏิบัติธุดงค  เรียกวา อรัญญิกังคะ  คือการถือการอยูปาเปนวัตร 
และ รุกขมูลิกังคะ  คือการถือการอยูโคนตนไมเปนวัตร 
 ๓.  การใชประโยชนจากตนไมในฐานะท่ีมาของปจจัย ๔  พระพุทธเจาทรงอนุญาตท่ี
อยูอาศัยสําหรับพระหรือเสนาสนะไว ๕ ประเภท  โดยมีคฤหัสถหรือชาวบานเปนผูสรางให  หรือท่ี
พักอาศัยแบบธรรมชาติ  เชน เม่ือเศรษฐีกรุงราชคฤห เล่ือมใสหมูภิกษุท่ีอยูกับพระพุทธเจา ณ เวฬุ
วนาราม  ใครจะสรางวิหารถวายพระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ประเภท๘๘   ไวใหเปน
สถานท่ีปฏิบัติธรรม  คือ -.   

  ๑.  วิหาร (กุฎีปกติ) 
  ๒.  เพิง (อัฑฒโยคะ) 
  ๓.  เรือนช้ัน (ปราสาท) 
  ๔.  เรือนหลังคาตัด (หัมมิยะ) 
  ๕.  ถํ้า (คูหา) 
 

 ในปญจกนิบาต  อังคุตรนิกาย กลาวถึงการใชประโยชนจากตนไมเปนท่ีอยูอาศัย ดังนี้   
ฝูงนกยอมอาศัยตนไมนั้น ซ่ึงเปนท่ีร่ืนรมยใจ ใหเกิดสุข ผูตองการความรมเย็น ยอมเขาไปอาศัยรม
เงา ผูตองการผลก็ยอมบริโภคผลได ฉันใด ทานผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ  ปราศจากโมหะ 
ไมมีอาสวะ เปนบุญเขตในโลก ยอมคบหาบุคคลผูมีศรัทธา  ซ่ึงสมบูรณดวยศีล ประพฤติถอมตน 
ไมกระดาง สุภาพ ออนโยน มีใจม่ันคง ฉันนั้น เหมือนกัน ทานเหลานั้น ยอมแสดงธรรมเคร่ือง
บรรเทาทุกขท้ังปวงแกเขา เขาเขาใจท่ัวถึงธรรมนั้นแลว ยอมเปนผูหมดอาสวกิเลส ปรินิพพาน
ดังนั้น  ปาและปาเปล่ียว (อรัญญวนปตถ) หมายถึง เสนาสนะท่ีสามารถใชปฏิบัติอรัญญิกธุดงคได 
ซ่ึงหางจากชุมชนประมาณ ๒๕ เสน  หรือ ๕๐๐ ชวงคันธนูข้ึนไป๘๙ คําวา “ปาเปล่ียว” หมายถึง  
   ๑) เสนาสนะที่อยูไกล  

   ๒) เสนาสนะที่อยูในราวปา  
   ๓) เปนสถานที่นากลัว  

                                                  
๘๘ วิ.จู.(ไทย)  ๗/๒๙๔/๘๙-๙๑. 
๘๙ คติดังกลาวเปนที่มาของการสรางวัดปาในสังคมไทยที่กําหนดไววา  วัดปาจะตองหางจากชุมชน

หรือละแวกบานของเหลาฆราวาสไกลออกไปประมาณ  ๕๐๐  ชวงคันธนู     หรือประมาณ ๑๐๐๐  เมตร   ( ๑  
กิโลเมตร),  พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พระกับปามีปญหาอะไร. พิมพครั้งสี่, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ภาพพิมพ,๒๕๓๗),  หนา  ๒๓.  



  ๕๒ 

   ๔) เปนสถานท่ีท่ีทําใหขนลุก  
   ๕) เปนสถานท่ีอยูชายแดน หรือไกลมาก  
   ๖) เปนสถานท่ีไมมีผูคนไปมาบอย  
   ๗) เปนสถานท่ีท่ีไมมีการไถหวาน  

   ๘) เปนสถานท่ีเลยทายหมูบาน หรือหางจากชุมชนออกไป 
 
  มหาโคสิงคสาลสูตร  ขณะพระพุทธเจาประทับ ณ ปามหาโคสิงคสาลวันกับพระเถระท่ี
มีช่ือเชน พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระอนุรุทธะ พระเรวตะ พระ
อานท พระสารีบุตรไดต้ังคําถามวาปามหาสิงคสาลนี้งดงามเหมาะสมกับภิกษุประเภทใด 
  พระอานนทตอบวา งามสําหรับภิกษุผูพหสููตร  
  พระมหากัสสปะตอบวา งามสําหรับภิกษผูุอยูปา  
  พระเถระรูปอ่ืน ๆ ตอบวา งามสําหรับภิกษุผูมีคุณธรรมระดับตาง ๆ  ปรากฏวา
ความเห็นแตกตางกนัออกไป เม่ือตกลงกันไมไดจึงพากันเขาเฝาพระพุทธเจา พระองคตรัสวา  “ปานี้
งดงามสําหรับภิกษุผูกลับจากบิณฑบาต นั่งคูบัลลังก (นั่งสมาธิ) ต้ังกายตรงดํารงสติเฉพาะหนาต้ังใจ
วาจะไมเลิกนั่งสมาธิตราบใดท่ีจิตยังไมพนจากกิเลสาสวะไมยึดม่ันดวยอุปาทาน”๙๐ 
 เร่ืองนี้ช้ีใหเห็นวา ปามิใชจะงดงามเหมาะสมเฉพาะพระภิกษุ หรือผูท่ีมีคุณธรรมช้ันสูง
เปนผูเลอเลิศอยูแลวตามทัศนะของพระเถระท้ังหลายเทานั้น แตปายังงดงามเหมาะสมสําหรับ
พระภิกษุท่ียังไมบรรลุคุณธรรมช้ันสูง ซ่ึงมีความเพียรและต้ังใจม่ันวา ตราบใดท่ียังไมพนจากกิเลส
อาสวะจะไมเลิกบําเพ็ญสมาธิ ดังนั้น  ผูท่ีควรอยูปาอยางยิ่งก็คือผูท่ียังไมพนจากกิเลสอาสวะจะไม
เลิกบําเพ็ญสมาธิ ผูท่ีควรอยูปาอยางยิ่งก็คือผูท่ียังไมบรรลุคุณธรรมใด ๆ ตางหากท่ีควรเขาไป
แสวงหาความสงัดวิเวก ในปาเพื่อบําเพ็ญเพียรขัดเกลากิเลสอาสวะตอไป พระสูตรทํานองเดียวกันนี้
ยังมีปรากฏในพระไตรปฎกอีกมากมาย  
 การอยูปาตองเปนไปตามความสมัครใจ  ขณะพระพุทธเจาประทับ ณ เวฬุวนาราม  
พระเทวทัตไดเสนอวัตรปฏิบัติ ๕ ขอ  เพื่อบังคับใหภิกษุปฏิบัติตามแตพระพุทธองคตรัสวา  “ผูใด
ปรารถนาจะอยูปาก็จงอยู ผูใดปรารถนาจะเท่ียวบิณฑบาต ก็จงเท่ียวไป ผูใดปรารถนาจะรับกิจ
นิมนต ก็จงรับนิมนตได ผูใดปรารถนาจะรับผาบังสุกุลก็จงรับ ฯลฯ เราอนุญาตท่ีนั่งท่ีนอน ณ โคน
ไมตลอดเวลานอกฤดูฝน ๘ เดือน ฯ”๙๑    

                                                  
๙๐  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๘/๒๘๙.  
๙๑ วิ.มหา.  (ไทย)  ๒/ ๒๒ /๓๘         



  ๕๓ 

  จะเห็นไดวาแมพระพุทธองคจะทรงสรรเสริญการอยูปาของพระไวมากมาย แตก็ไม
ทรงเห็นดวยท่ีจะใหมีการบังคับตามท่ีพระเทวทัตเสนอ ทรงเห็นวาการอยูปาตองเปนไปตามความ
สมัครใจและบารมีธรรมทานของแตละทาน 

๒.๗ ตนไมกับการบรรลุธรรมในคัมภรีพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดมีการบันทึกเหตุการณการบรรลุธรรมหรือตรัสรู (การรู
แจง)ของพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังในอดีตกาลในปจจุบันและรวมถึงในอนาคตกาลตางไดอาศัยรม
เงาของตนไมเพื่อชวยในการตรัสรูหรือบรรลุธรรมของพระองคท้ังส้ิน  ยังรวมถึงการบรรลุธรรม
ของเหลาสาวกตาง ๆ ท่ีไดอาศัยปาและตนไมในการนําไปสูการรูแจง  จะเห็นไดวาในอดีตกาลนั้น
ตนไมมีความสําคัญตอการบรรลุธรรมเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคตาง
อาศัยบริเวณตนไมเปนสถานท่ีในการตรัสรูอาจเปนเพราะคนพบสัจธรรมนั้นจะเกิดไดก็ตอเม่ือมี
สมาธิและความสงบในจิตใจ  ท้ังนี้อาจรวมไปถึงบรรยากาศและความรมร่ืนของส่ิงท่ีอยูรอบบริเวณ
จึงเปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคทรงเลือกใชสถานท่ีในการรูแจง  คือ  
ตนไมตาง ๆ ท่ีใหรมเงาแกผูอาศัย  ดังท่ีกลาวไวใน “วนปตถสูตร”๙๒ วาดวยการอยูปา   ดังนี้-. 
 สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ วิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี  พระผูมีพระภาคตรัสแกภิกษุวา“ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราจะแสดงวนปตถ
ปริยาย (เหตุของการอยูปาชัฏ) แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงปริยายน้ัน จงใสใจใหดีเราจัก
กลาว” ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยอมเขาไปอาศัยปา
ชัฏแหงใดแหงหนึ่งอยู  เม่ือเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู  สติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏ  จิตท่ียังไม
ต้ังม่ันก็ไมต้ังม่ัน  อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ไมถึงความส้ินไปและภิกษุนั้นไมไดบรรลุธรรมอันปลอด
โปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใดท่ีบรรพชิตจําตองนํามาบริโภค  ปจจัยเหลานั้น ยอม
เกิดข้ึนไดโดยยาก  ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู เม่ือเรา
เขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู  สติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ไมต้ังม่ัน อาสวะท่ียังไม
ส้ินไปก็ไมถึงความส้ินไปและเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุ
ดวยสวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลา
ใด ท่ีบรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้นยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก  ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนั้น
ควรหลีกไปเสียจากปาชัฏนั้นในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันก็ตาม ไมควรอยู”   และยังได
                                                  

๙๒ ม.ม.(ไทย)  ๑๒/๑๙๒-๑๙๓/๒๐๔-๒๐๖.  



  ๕๔ 

ทรงแสดงถึงสาเหตุของการอยูปาไววา “ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เขาไปอาศัยปาชัฏ
แหงใดแหงหนึ่งอยู  เม่ือเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู  สติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ัง
ม่ันก็ไมต้ังมั่นอาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ไมถึงความส้ินไป และภิกษุนั้นไมไดบรรลุธรรมอันปลอด
โปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ  จีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใดท่ีบรรพชิตจําเปนตองนํามาบริโภคปจจัยเหลานั้น  
ยอมเกิดข้ึนโดยไมยาก  ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา  เม่ือเราเขามาอาศัยปาชัฏ
นี้อยูสติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏจิต ท่ียังไมต้ังม่ันก็ไมตั้งม่ัน  อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ไมถึงความ
ส้ินไปและเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ือง
อุดหนุนชีวิต    คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใดท่ีบรรพชิตจําตอง
นํามาบริโภค  ปจจัยเหลานั้น  ยอมเกิดข้ึนไดโดยไมยาก   แตวาเราไมไดออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตเพราะเหตุแหงจีวร  เพราะเหตุแหงบิณฑบาต  เพราะเหตุแหงเสนาสนะ  เพราะเหตุแหง  
คิลานปจจัยเภสัชบริขารก็คร้ันเปนเชนนั้น เม่ือเราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู  ติท่ียังไมปรากฏก็ไม
ปรากฏ จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ไมต้ังม่ัน  อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ไมถึงความส้ินไปและเราไมไดบรรลุ
ธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นแมรูแลวควรหลีก
ไปเสียจากปาชัฏนั้น  ไมควรอยู” 
 พระผูมีพระภาคกลาววา “ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยปาชัฏ
แหงใดแหงหนึ่งอยู เม่ือเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็
ตั้งม่ัน  อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความส้ินไปและภิกษุนั้นยอมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจาก
โยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย  สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด  ท่ีบรรพชิตจําตองนํามาบริโภคปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนได
โดยยากดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วาเราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู  เม่ือเราเขามา
อาศัยปาชัฏนี้อยู สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ต้ังม่ันอาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความ
ส้ินไปและเรายอมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวยสวนปจจัยเคร่ือง
อุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด  ท่ีบรรพชิต
จําตองนํามาบริโภค  ปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนไดโดยยากแตวาเราไมไดออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต เพราะเหตุแหงจีวร  เพราะเหตุแหงบิณฑบาต  เพราะเหตุแหงเสนาสนะ เพราะเหตุแหง  
คิลานปจจัยเภสัชบริขารก็คร้ันเปนเชนนั้น เม่ือเราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู  สติท่ียังไมปรากฏก็
ปรากฏ จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความส้ินไปและเรายอมไดบรรลุธรรมอัน



  ๕๕ 

ปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย ภิกษุท้ังหลายภิกษุนั้นแมรูแลว ก็ควรอยูในปาชัฏ
นั้น ไมควรหลีกไปเสีย”๙๓ 
 ในภยเภรวสูตร  กลาวถึงเสนาสนะอันสงัดท่ีเปนปาเปล่ียวหรือปารกชัฏวายากท่ีอยูได
ยากท่ีจะทําความยินดีไดและชักพาใจท่ียังไมไดสมาธิใหไขวเขวได  พระพุทธองคไดตรัสวา “แมเรา  
เม่ือเปนพระโพธิสัตวยังไมไดตรัสรูกอนการตรัสรูมีความดําริเชนนั้นพอหลังตรัสรูแลวจึงประจักษ
แจง”  และทรงสอนวา “สมณะหรือพราหมณเหลาใดมีกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  มีการดํารง
ชีพไมบริสุทธ์ิ  เสพเสนาสนะสงัดท่ีเปนปาและปาเปล่ียวยอมมีความกลัวและความขลาดเพราะ
ความไมบริสุทธ์ิของตน”  ดังนั้น  ปาและปาเปล่ียว (อรัญญวนปตถ) หมายถึง เสนาสนะท่ีสามารถ
ใชปฏิบัติอรัญญิกธุดงคได ซ่ึงหางจากชุมชนประมาณ ๒๕ เสนหรือ ๕๐๐ ชวงคันธนูข้ึนไป  
ในขณะท่ีพระพุทธเจาประทับ ณ ปามหาโคสิงคสาลวันกับพระเถระเชน พระสารีบุตร,พระมหา
โมคคัลลานะ,  พระมหากัสสปะ,พระอนุรุทธะ,พระเรวตะ,พระอานนท,  โดยพระสารีบุตรไดต้ัง
คําถามวา “ปามหาสิงคสาลนี้งดงามเหมาะสมกับภิกษุประเภทใด”  พระอานนทตอบวา “งาม
สําหรับภิกษุผูพหูสูต”  พระมหากัสสปะตอบวา “งามสําหรับภิกษุผูอยูปา”  พระเถระอ่ืน ๆ ตอบวา 
“งามสําหรับภิกษุผูมีคุณธรรมระดับตาง ๆ”  ปรากฏวาความเห็นแตกตางกันออกไป  เม่ือตกลงกัน
ไมไดจึงพากันเขาเฝาพระพุทธเจา  พระองคตรัสวา “ปานี้งดงามสําหรับภิกษุผูกลับจากบิณฑบาต  
นั่งคูบัลลังก(นั่งสมาธิ) ต้ังกายตรงดํารงสติเฉพาะหนาต้ังใจวาจะไมเลิกนั่งสมาธิตราบใดท่ีจิตยังไม
พนจากกิเลสาสวะไมยึดม่ันดวยอุปาทาน”๙๔๕  

ฉะนั้น  ปามิใชจะงดงามเหมาะสมเฉพาะพระภิกษุหรือผูท่ีมีคุณธรรมช้ันสูงเปนผูเลอ
เลิศอยูแลวตามทัศนะของพระเถระท้ังหลายเหลานั้น  แตปางดงามเหมาะสมสําหรับพระภิกษุท่ียัง
ไมบรรลุคุณธรรมช้ันสูง  ซ่ึงมีความเพียรและต้ังใจม่ันวาตราบใดท่ียังไมพนจากกิเลสอาสวะจะไม
เลิกบําเพ็ญสมาธิ  ดังนั้น  ผูท่ีควรอยูปาอยางยิ่งก็คือผูท่ียังไมพนจากกิเลสอาสวะจะไมเลิกบําเพ็ญ
สมาธิ  ดังนั้น  ผูท่ีควรอยูปาอยางยิ่งก็คือผูท่ียังไมบรรลุคุณธรรมใด ๆ ตางหากท่ีควรเขาไปแสวงหา
ความสงัดวิเวก  ในปาเพื่อบําเพ็ญเพียรขัดเกลากิเลสอาสวะตอไป  การอยูปาตองเปนไปตามความ
สมัครใจของผูอยูขณะท่ีพระพุทธเจาประทับ ณ เวฬุวนารามพระเทวทัตไดเสนอวัตรปฏิบัติ  ๕ ขอ  
เพื่อเปนการบังคับใหภิกษุปฏิบัติตามแตพระพุทธองคตรัสวา “ผูใดปรารถนาอยูปาก็จงอยู  ผูใด
ปรารถนาจะเท่ียวบิณฑบาต  ก็จงเท่ียวไปผูใดปรารถนาจะรับกิจนิมนตก็จงรับนิมนตได  ผูได
ปรารถนาจะรับผาบังสุกุลก็จงรับ ฯลฯ เราอนุญาตใหอาศัย ณ โคนไมตลอดเวลานอกฤดูฝน ๘  

                                                  
 ๙๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๙๐-๑๙๔/๒๐๔-๒๐๖. 

๙๔ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๘/๒๘๙.  



  ๕๖ 

เดือน ฯ” จะเห็นไดวาแมพระพุทธองคจะทรงสรรเสริญการอยูปาของพระไวมากแตก็ไมทรงเห็น
ดวยท่ีจะใหมีการบังคับ  ทรงเห็นวาการอยูปาตองเปนไปตามความสมัครใจและบารมีธรรมทาน
ของแตละทานและทรงเสนอวาอยูปาไดแตหามทําลายปาหรือตนไมดังไดกลาวไวใน “ปาจิตตีย
กัณฑแหงภูตคามวรรค” ท่ีไดกลาวถึง  ภิกษุชาวเมืองกาฬวีทําการกอสราง  ไดตัดไมเองบางส่ังให
ผูอ่ืนตัดบาง  พระพุทธเจาทรงเห็นวาตนไมเปนส่ิงมีชีวิตประเภทหนึ่ง  จึงทรงบัญญัติปรับอาบัติ
ปาจิตตียแกภิกษุท่ีทําลายตนไม (ภูตคาม)  

 
๒.๗.๑  ลักษณะของคนอยูปา ๕ ประเภท ตามคติทางพระพุทธศาสนา    
แมพระพุทธองคจะทรงสรรเสริญการอยูปาของพระไวมากก็ตามแตก็ไมได

หมายความวาพอเขาไปอยูปาแลวจะดีเลิศกวาใครไปหมดตรงกันขามพระองคไดทรงเตือนไววา
พระท่ีไปอยูปาจําแนกได ๕ ประเภทคือ  

๑) อยูปาเพราะโง  คือไมรูวาอะไรควรทํา  ไมควรทํา  เห็นเขาอยูก็อยูตาม  
๒) อยูปาเพราะมีความปรารถนาอันเปนบาป คืออยากไดช่ือเสียง คําสรรเสริญ  
๓)   อยูปาเพราะจิตฟุงซาน คือ เสียสติ  อยูรวมชุมชนกับเขาไมได  ตองหลบไปอยูปา  

  ๔)   อยูปาเพราะเห็นวาพระพุทธเจาและบัณฑิตสรรเสริญ  
๕)   อยูปาเพราะมุงความมักนอยสันโดษปรารถนาความวิเวก  ฝกหัดขัดเกลาตน๙๕ 
 
พระพุทธเจาทรงเห็นถึงความสําคัญของตนไมและทรงรูซ้ึงการอาศัยซ่ึงกันและกัน

ของสรรพส่ิงเปนอยางดีโดยเฉพาะธรรมชาติกับมนุษย  และคงจะไมมีส่ิงใดจะสามารถอยูไดลําพัง
ตนเองโดยท่ีไมตองพึงพาอาศัยส่ิงอ่ืน ๆ ดวยเหตุนี้จึงไดมีบัญญัติข้ึนเพื่อเปนขอปฏิบัติของเหลา
สาวก  เราจะเห็นจากขอหามในพระปาติโมกข (วินัยของพระ) หลายขอท่ีพระองคทรงบัญญัติข้ึนให
สาวกปฏิบัติ  ซ่ึงวินัยเหลานี้แตละขอลวนแลวแตเปนขอปฏิบัติเพื่อการอนุรักษและใหเห็นคุณคา
ของตนไมเพื่อใหคงอยูในสภาพเดิมและเพื่อเปนประโยชนแกมนุษยในการแสวงหาปจจัย ๔ มาใช
ในการดํารงชีวิตสืบตอไปเราสามารถแบงความสําคัญออกไดเปน ๒ สวน คือ-. 

 
 
 
 

                                                  
๙๕ วิ.ป. (ไทย)  ๘/๔๔๓/๖๒๖-๖๒๗. 



  ๕๗ 

ก.  ขอหามในพระปาติโมกขท่ีเก่ียวกับตนไม  พระองคไดทรงบัญญัติไวดังนี้ 
๑. ขอหามในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒๙๖   วาดวยการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให ท่ี

มีสวนเกี่ยวของกับปาไมและตนไมท่ีพระพุทธเจาทรงหามตัดและหามทําลายตนไม คือ 
ทรัพยท่ีอยูในปา ท่ีช่ือวา  ปา ไดแกปาท่ีมนุษยครอบครองท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในปา  

ไดแกทรัพยท่ีเขาเก็บไวในปาโดยฐานะ ๔ คือ ฝงอยูในดิน  ตั้งอยูบนพื้นดนิ  ลอยอยูในอากาศ  
แขวนอยูในท่ีแจงภกิษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในปา เท่ียวแสวงหาเพ่ือนกด็ี  เดินไปก็ดีตอง
อาบัติทุกกฎ  ลูบคลําตองอาบัติทุกกฎ  ทําใหไหวตองอาบัติถุลลัจจัย  ทําใหเคล่ือนจากฐานตอง
อาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยจิตจับตอง  ไมก็ดี  เถาวัลยก็ดี  หญาก็ดี  ซ่ึงเกิดในปานั้นไดราคา ๕ มาสก
หรือเกินกวา ๕ มาสกตองอาบัติทุกกฎ  ทําใหไหวตองอาบัติถุลลัจจัย  ใหเคล่ือนจากฐานตองอาบัติ
ปาราชิก 

๒.  สิกขาบทที่ ๗ วาดวยอาบัติสังฆาทิเสส๙๗ หามสรางวิหารใหญโดยสงฆไมได
กําหนดท่ีให   สาเหตุเนื่องจากคฤหบดีท่ีอุปฐากพระฉันนะ  มีจิตศรัทธาจะสรางวิหารถวายทานให
พระฉันนะท่ีใหทานจึงใหปราบคนท่ีตัดตนไม  โดยเฉพาะเปนตนไมท่ีชาวบานนับถือวาศักดิ์สิทธ์ิ  
กอใหเกิดความสะเทือนใจ  ตําหนิติเตียนจากชาวบาน 

๓.  สิกขาบทท่ี ๑ ภูตคามวรรค  วาดวยอาบัติปาจิตตีย๙๘  ห ามทําลายตนไม  เนื่องจาก
ภิกษุชาวเมืองอาฬวีไดพากันทําการกอสรางวิหาร  จึงพากันตัดตนไมเพื่อนํามากอสราง  แต
ประชาชนท้ังหลายในมีความเช่ือวาตนไมก็มีชีวิตภิกษุไมควรตัด  เพื่ออนุโลมตามชาวโลกพระองค
จึงไดปรับอาบัติปาจิตตียแกภิกษุท่ีทําลายตนไม (ตนไมมี ๕ อยาง คือ ๑. ท่ีมีหัวเปนพืช เชน ขิง, ๒.มี
ลําตนเปนพืช เชน  ไทร,  ๓. มีปลองเปนพืช  เชน  ออย  ไมไผ, ๔. มียอดเปนพืช  เชน  ผักชีลอม, ๕. 
มีเมล็ดเปนพืช  เชน  ขาว  ถ่ัว) 

๔.  สิกขาบทท่ี  ๑๔  เสขิยกัณฑสารูป (ความเหมาะสมแหงสมณเพศ) อาบัติทุกกฎ (ซ่ึง
แปล วาทําช่ัว) ภิกษุพึงทําความศึกษาวาเราไมเปนไขจักไมถายอุจจาระปสสาวะหรือบวนน้ําลายลง
ในของเขียว๙๙ (พืช พันธุไมตาง ๆ) 

                                                  
๙๖ วิ.ป. (ไทย)  ๘/๒๒/๓๔.   
๙๗ วิ.มหา.(ไทย) ๑ / ๓๖๕ / ๔๐๒ 
๙๘ วิ.มหา.(ไทย)  ๒/๑๓๔-๑๓๗/๓๐๙-๓๑๑. 
๙๙ วิ.มหา.(ไทย)  ๒/๖๕๒/๗๓๒. 



  ๕๘ 

นอกจากนี้แลวพระพุทธศาสนายังมีขอบัญญัติดานวินัยสงฆท่ีเกี่ยวของกับตนไมท่ีตอง
ปฏิบัติอยางเครงครัด  เชน 

๑. หามพระภิกษุตัดหรือทําลายตนไม  หรือเผาปาไม 
๒.หามพระภิกษุขุดดิน  เนื่องจากอาจทําใหสัตวในดินตายโดยไมเจตนา 
๓.หามพระภิกษุกอสรางท่ีอยูอาศัยตามชอบใจ  ตองใหสงฆ คือ ภิกษุ  ๔ รูปไปช้ีแสดง

ท่ีใหกอน 
๔.หามพระภิกษุทําลายเมล็ดพืช  หนอไม  รากไม  เนื่องจากทําใหพันธุพืชไมอาจ

ขยายพันธุตอไปได 
๕.หามพระภิกษุถายอุจาระ  ปสสาวะ  บวนน้ําลาย  หรือส่ิงปฏิกูลตางๆ ลงในแหลงน้ํา

ทุกประเภท 
๕. เสนาสนะขันธกะวาดวยเร่ือง  ราชคหเศรษฐีถวายวิหาร  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง

พุทธานุญาตเสนาสนะ(การอนุญาตใหสรางท่ีอยูอาศัย)  ๕  ชนิด๑๐๐ 
ดังขอความพระคัมภีรพระพุทธศาสนาท่ีกลาวไวใน  เสนาสนะขันธกะ วา สมัยนั้น 

พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหารเขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นยังมิไดทรง
บัญญัติเสนาสนะแกภิกษุท้ังหลายซ่ึงพระภิกษุเหลานั้นยังคงอยูอาศัยในปา  โคนไม  ภูเขา  ซอกเขา  
ถํ้าเขา  ปาชา  ปาชัฏ  ในท่ีกลางท่ีแจง    ตอมา  ราชคฤหเศรษฐี มีความเล่ือมใสในภิกษุท้ังหลายจึงมี
ความประสงคจะสรางท่ีพักอาศัยแกภิกษุแตดวยเหตุท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจายังมิไดทรงอนุญาต
วิหาร ราชคฤหเศรษฐีกลาวแกภิกษุใหนําเร่ืองไปทูลถามพระพุทธเจา เหลาภิกษุท้ังหลายจึงนําเร่ือง
ทูลพระพุทธเจา “เศรษฐีมีความประสงคจะสรางวิหารถวาย  ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจะพึงปฏิบัติ
อยางไรพระพุทธเจาขา ฯ”    พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิดไว๑๐๑ 

๒.๗.๒  ตนไมสําคัญท่ีสัมพันธกับการตรัสรูของพระพุทธเจา 
จากการศึกษาจะเห็นไดชัดเจนวาตนไมมีความสําคัญยิ่งตอการปฏิบัติธรรมเพ่ือ

แสวงหาสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาและเหลาสาวกตาง ๆ การท่ีพระพุทธเจาทรงใชปาหรือ
ตนไมเปนท่ีบําเพ็ญเพียรนั้นอาจเปนเพราะปาเปนสภาพแวดลอมอันวิเวก  เกื้อกูลแกการบําเพ็ญ
ธรรมขัดเกลาพัฒนาตัวเองเม่ือจิตสงบ  ฉะนั้นตนไมจึงมีความผูกพันมากับมนุษยต้ังแตกอนสมัย
อดีตกาล  คือ พระสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตกาลท้ัง  ๒๕  พระองคไดทรงอาศัยบริเวณภายใตตนไม

                                                  
๑๐๐ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๙๔/๘๙-๙๑. 

 ๑๐๑ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๗/๕๖.  



  ๕๙ 

เพื่อตรัสรู  ดังนั้นผูศึกษาจึงขอแยกชนิดของตนไมตาง ๆ โดยยกตัวอยางในบางตอนโดยเฉพาะตอน
การตรัสรูของแตละพระองคซ่ึงเรียงตามลําดับดังนี้ 
 

๑).  ตรัสรูภายใตตนปปผลิ (ตนเลียบ)  :  พระทีปงกรพุทธเจา 
ดังในทีปงกรพุทธวงศไดกลาวถึงพระประวัติของพระทีปงกรพุทธเจาดังขอความตอน

หนึ่งท่ีกลาวไวถึงการตรัสรูภายใตตนไมวา   ทรงมีพระสุมงคลเถระและพระติสสเถระเปนพระอัคร
สาวก มีพระเถระช่ือวาสาคตะเปนอุปฏฐากมีพระนันทาเถรีและพระสุนันทาเถรี  เปนพระอัคร
สาวิกา  ไมโพธิพฤกษของพระองคมหาชนเรียกวา  ปปผลิ  ทรงมีอุบาสกช่ือ  ตปุสสะและภัลลิกะ
เปนอัครอุปฏฐาก  นางสิริมาและนางโสณา เปนอุปฏฐายิกาพระมหามุนีทีปงกร สูง ๘๐ ศอก  ทรง
งดงามดังไมประจําทวีปเหมือนพญารังกําลังบาน พระองคมีพระรัศมีแผออก ๑๐ โยชน โดยรอบ 
พระองคผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง มีพระชนมายุ ๑๐๐,๐๐๐ ป  ทรงดํารงอยูนานเพียงนั้น๑๐๒  

๒). ตรัสรูภายใตตนสาลกัลยาณี (ตนขานาง) : พระโกณฑัญญะพุทธเจา 
 ดังในโกณฑัญญะพุทธวงศไดกลาวถึงพระประวัติของพระโกณฑัญญะพุทธเจาดัง
ขอความตอนหน่ึงท่ีกลาวไวถึงการตรัสรูภายใตตนไมวา   พระมหาวีระพระนามวาโกณฑัญญะผู
สูงสุดแหงเทวดาและมนุษยผูอันพรหม          ทูลอาราธนาแลวทรงประกาศพระธรรมจักรแกเทวดา
และมนุษยท้ังหลาย ณ ปามหาวัน พระองคทรงมีพระภัททเถระและพระสุภัททเถระเปนอัครสาวก  
มีพระเถระนามวา อนุรุทธะเปนอุปฏฐาก  มีพระติสสาเถรีและพระอุปติสสาเถรีเปนอัครสาวิกา  มี
ตนขานางเปนตนไมตรัสรูของพระองค...๑๐๓ 

๓).  ตรัสรูภายใตตนนาคะ (ตนกากะทิง)  :   
 (๑) พระมังคลพุทธเจา  ดังในมังคลพุทธวงศไดกลาวถึงพระประวัติของพระมังคล

พุทธเจาดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาวไวถึงการตรัสรูภายใตตนไมวา  พระองคมีพระสุเทวเถระและ
พระธรรมเสนเถระเปนอัครสาวก  พระเถระช่ือปาลิตะ เปนอุปฏฐากพระสีวลาเถรีและพระอโสกา
เถรีเปนอัครสาวิกา  ตนไมตรัสรูของพระผูมีพระภาคนั้น เรียกกันวาตนกากะทิง๑๐๔ 

(๒) พระสุมนพุทธเจา   ในสุมนพุทธวงศไดกลาวถึงพระประวัติของพระสุมนพุทธเจา
และมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึงการตรัสรูภายใตตนกากะทิงไววา   พระชินเจาทรงเห็นนิมิต  ๔  
ประการ  จึงทรงราชพาหนะคือชางออกผนวชแลวทรงบําเพ็ญเพียรอยู  ๑๐  เดือนเต็มจึงไดบรรลุ

                                                  
๑๐๒ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๔/๕๙๕. 
๑๐๓ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๙/๖๐๐. 
๑๐๔ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๐๖. 



  ๖๐ 

พระโพธิญาณ  พระมหาวีระเจาพระนามวาสุมนะ    ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ เมขลบุรีซ่ึงเปน
เมืองประเสริฐท่ีสุด    ทรงมีพระสรณเถระและ    พระภาวิตัตตเถระเปนพระอัครสาวกและทรงมี
พระเถระนามวาอุเทนเปนพระพุทธอุปฏฐาก   มีพระโสณาเถรีและพระอุปโสณาเถรีเปนพระอัคร
สาวิกา  พระพุทธเจาตรัสรูท่ีควงไมกากะทิง๑๐๕    

      (๓) พระเรวตพุทธเจา  ในเรวตพุทธวงศไดกลาวถึงพระประวัติของพระเรวตพุทธ
เจาและมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึงการตรัสรูภายใตตนไมกากะทิงเชนกันดังขอความตอนหนึ่ง   พระ
มหาวีรชินเจาพระนามวาเรวตะทรงเปนผูนําสัตวโลกทรงประกาศพระธรรมจักรประทับอยูท่ีวรุณา
ราม  มีพระวรุณเถระและพระพรหมเทพเถระเปนอัครสาวก  มีพระสัมภวเถระเปนพระอุปฏฐาก  
พระภัททาเถรีและพระสุภัททาเถรีเปนอัครสาวิกา  พระองคทรงตรัสรูท่ีโคนไมกากะทิง๑๐๖   

      (๔) พระโสภิตพุทธเจา   ในโสภิตพุทธวงศไดกลาวถึงพระประวัติของพระโสภิต
พุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึงการตรัสรูภายใตตนกากะทิง  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา  
ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ พระอุทธยานสุธรรมา  ทรงมีพระอสมเถระและพระสุเนตตเถระเปน
อัครสาวก เพราะเถระช่ือวาอโนมะเปนพุทธอุปฏฐาก  พระนกุลาเถรีและพระสุชาตาเถรีเปนพระ
อักครสาวิกา  และทรงตรัสรูท่ีควงไมกากะทิง๑๐๗ 

๔).  ตรัสรูภายใตตนปาตลี (แคฝอย) : พระวิปสสีพุทธเจา  
ในวิปสสีพุทธวงศ  วาดวยพระประวัติพระวิปสสีพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึง

การตรัสรูภายใตตนแคฝอย  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา  พระขันธเถระและพระติสสนามเถระ
เปนพระอัครสาวก  พระเถระนามวาอโสกะเปนพระพุทธอุปฏฐากของพระวิปสสีพุทธเจา  ผู
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  พระจันทาเถรีและพระจันทมิตตาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ตนไมท่ีตรัสรูของ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นชาวโลกเรียกวาตนแคฝอย๑๐๘ 

 
๕).  ตรัสรูภายใตตนอัชชุนะ (รกฟา)  :  พระอโนมทัสสีพุทธเจา 
ในอโนมทัสสีพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระอโนมทัสสีพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ีได

กลาวถึงการตรัสรูภายใตตนรกฟา ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา   พระมหาวีรมหามุนีพระนามวาอ
โนมทัสสีผูอันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ พระอุทยานสุทัสสนะอัน

                                                  
๑๐๕ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๔/๖๑๑. 
๑๐๖ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๑๖. 
๑๐๗ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๒๒. 
๑๐๘ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๙/๖๘๙. 



  ๖๑ 

ประเสริฐ พระนิสภเถระและพระอโนมเถระเปนอัครสาวก พระเถระนามวาวรณะเปนพระอุปฏฐาก
ของพระศาสดาพระนามวาอโนมทัสสี 

พระสุนทราเถรีและพระสุมนาเถรีเปนพระอัครสาวิกา  ตนไมเปนท่ีตรัสรูของพระผูมี
พระภาคพระองคนั้น  ชาวโลกเรียกวาตนรกฟา...๑๐๙ 

   
 ๖). ตรัสรูภายใตตนมหาโสณะ (ออยชางใหญ) 

     (๑) พระปทุมะพุทธเจา  ในพระปทุมะพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระปทุมะพุทธ
เจาและมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึงการตรัสรูภายใตตนออยชาง ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา  ทรงมี
พระสาลเถระและพระอุปสาลเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาวรุณเปนพระพุทธุปฏฐากพระ
ราธาเถรีและพระสุราธาเถรีเปนพระอัครสาวิกาตนไมเปนท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  
ชาวโลกเรียกวาตนออยชาง…๑๑๐ 

     (๒)  พระนารทพุทธเจา  ในพระนารทพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระนารทพุทธ
เจาและมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึงการตรัสรูภายใตตนออยชาง ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา  
พระภัททสาลเถระและพระชิตมิตตเถระเปนพระอัครสาวก  พระเถระนามวาวาเสฏฐะ เปนพระ
อุปฏฐาก ของพระพุทธเจาพระนามวานารทะผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ พระอุตตราเถรีและพระผัค
คุนีเถรี เปนพระอัครสาวิกา ตนไมเปนท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ชาวโลกเรียกวา ตน
ออยชางใหญ...๑๑๑ 

 
 ๗).  ตนสลฬะ (สน)  :  พระปทุมุทตระพุทธวงศ 
 ในพระปทุมุทตระพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระปทุมุทตระพุทธเจาและมีตอนหนึ่ง

ท่ีไดกลาวถึงทรงตรัสรูภายใตตนสน  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา  พระเทวิลเถระและพระสุชาต
เถระเปนพระอัครสาวก พระเถระนามวาสุมนะเปนพระอุปฏฐาก พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระ
พระอมิตาเถรีและพระอสมาเถรีเปนพระอัครสาวิกา  ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
ชาวโลกเรียกวาไมสน... ๑๑๒ 

 

                                                  
 

๑๑๐ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๓๒. 
๑๑๑ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๓/๖๓๘. 
๑๑๒ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๑/๖๓๒. 



  ๖๒ 

๘).  ตนมหานิมพะ (สะเดาปา)  :  พระสุเมธะพุทธวงศ 
ในพระสุเมธะพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระสุเมธะพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ีได

กลาวถึงทรงตรัสรูภายใตตนสะเดา  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา…พระสรณเถระและสรรพกาม
เถระเปนพระอัครสาวก พระเถระนามวาสาคระเปนพระอุปฏฐาก พระศาสดาพระนามวาสุเมธะพระ
รามาเถรีและพระสุรามาเถรี เปนพระอัครสาวิกา  ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมี  พระภาคพระองคนั้น 
ชาวโลกเรียกวาไมสะเดา...๑๑๓ 

๙).  ตนมหาเวฬุ (ไผใหญ) : พระสุชาตพุทธวงศ  
ในสุชาตพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระสุชาตพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึง

ทรงตรัสรูภายใตตนไผใหญ  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา...พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกพระ
นามวาสุชาตะสุทัตตอุบาสกและจิตตอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก สุภัททาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกา 
เปนอัครอุปฏฐายิกา  พระพิชิตมารพระองค 

๑๐).  ตนกกุธะ (กุม)  :  พระปยทัสสีพุทธวงศ 
ในปยทัสสีพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระปยทัสสีพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ีได

กลาวถึงทรงตรัสรูภายใตตนไมกุม ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา......พระปาลิตเถระและพระ
สรรพทัสสีเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาโสภิตะ เปนพุทธอุปฏฐากพระสุชาตาเถรีและ
พระธรรมทินนาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ชาวโลก
เรียกวาไมกุม...๑๑๔ 

 
๑๑).  ตนจัมปกะ (จําปาปา)  :  อัตถทัสสีพุทธวงศ  
ในพระอัตถทัสสีพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระอัตถทัสสีพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ี

ไดกลาวถึงทรงตรัสรูภายใตตนจําปา  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา...พระสันตเถระและพระอุป
สันตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาอภัยเปนสาวิกา  นกุลอุบาสกและนิสภอุบาสกเปนอัคร
อุปฏฐาก มกิลาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา  ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระ
ภาคพระองคนั้น ชาวโลกเรียกวาตนจําปาปา… 

 
 
 

                                                  
๑๑๓ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๓/๖๔๘. 
๑๑๔ ขุ.อป .(ไทย) ๓๓/๑๙-๒๐/๖๖๔. 



  ๖๓ 

๑๒).  ตนพิมพชาละ หรือกุรวกะ (มะกลํ่าหลวง)  :  พระธัมมทัสสีพุทธวงศ   
ในพระธัมมทัสสีพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระธัมมทัสสีพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ี

ไดกลาวถึงทรงตรัสรูภายใตตนมะกลํ่าหลวง  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา...พระปทุมเถระและ
พระปุสสเทวเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาสุทัตตะ เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระเขมาเถรี
และพระสัจจนามาเถรีเปนพระอัครสาวิกา  ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ชาวโลก
เรียกวาตนมะกลํ่าหลวง…๑๑๕  

๑๓).  ตนกัณณิการะ (กรรณิการ)  :  พระสิทธัตถพุทธวงศ 
ในพระสิทธัตถพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระสิทธัตถพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ีได

กลาวถึงทรงตรัสรูภายใตตนกรรณิการ  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา...พระสัมพลเถระและพระสุ
มิตตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาเรวตะ เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระสีวลาเถรีและพระ
สุรามาเถรี เปนพระอัครสาวิกา  ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ชาวโลกเรียกวาตน
กรรณิการ๑๑๖ 

๑๔).  ตนอสนะ (ประดูลาย) : พระติสสพุทธวงศ 
ในพระติสสพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระติสสพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึง

ทรงตรัสรูภายใตตนประดูลาย  ดังขอความตอนหนึ่งท่ีกลาววา...พระพรหมเทวเถระและพระอุทย
เถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาสมคะ เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระผุสสาเถรีและพระสุทัต
ตาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ชาวโลกเรียกวาตนประดู
ลาย๑๑๗ 

 
๑๕).  ตนอาลมกะ (มะขามปอม) : พระปุสสะพุทธวงศ 
ในพระปุสสพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระปุสสพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึง

ทรงตรัสรูภายใตตนมะขามปอม  ดังขอความตอนหนึ่งท่ีกลาววา...พระสุรักขิตเถระและพระธรรม
เสนเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือสภิยะ            เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระจาลาเถรีและ
พระอุปจาลาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ชาวโลก
เรียกวาตนมะขามปอม๑๑๘ 

                                                  
๑๑๕ ขุ.อป .(ไทย) ๓๓/๑๘-๑๙/๖๖๙. 
๑๑๖ ขุ.อป .(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๗๔. 
๑๑๗ ขุ.อป .(ไทย) ๓๓/๒๑-๒๒/๖๗๙. 
๑๑๘ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙-๒๐/๖๘๔. 



  ๖๔ 

๑๖).  ตนกักกุธะ  (ตนกุม) :  พระสิขีพุทธวงศ 
ในพระสิขีพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระสิขีพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึง

ทรงตรัสรูภายใตตนมะมวงปา  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา...พระอภิภูเถระและพระสัมภวเถระ
เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาเขมังกรเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระมขีลาเถรีและพระปทุมาเถรี
เปนพระอัครสาวิกา  ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ชาวโลกเรียกวาตนกุม…๑๑๙ 

๑๗).ตนออยชางใหญ :  พระเวสสภูพุทธวงศ 
พระเวสสภูพุทธเจาทรงมีพระโสณเถระและพระอุตรเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระ

ช่ือวาอุปสันตะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระรามาเถรีและพระสุมาลาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิ
พฤกษของพระองคเรียกกันวาไมออยชางใหญ โสตถิอุบาสกเปนอัครอุปฏฐากโคตมีอุบาสิกาและ
สิริมาอุบาสิกา เปนอุปฏฐายิกา...๑๒๐  

๑๘). ตนมหาสิริสะ (ซึกใหญ) : พระกุกกุสันธพุทธวงศ 
ในพระกุกกุสันธพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระกุกกุสันธพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ี

ไดกลาวถึงทรงตรัสรูภายใตตนซึก  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา...พระวิธุรเถระและพระสัญชี
วนามเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาพุทธิชะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระสามาเถรีและ
พระจัมปนามาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ชาวโลก
เรียกวาตนซึก…๑๒๑ 

๑๙). ตนอุทุมพระ (มะเดื่อ) : พระโกนาคมนพุทธวงศ 
ในพระโกนาคมนพุทธวงศ วาดวยพระประวัติพระโกนาคมนพุทธเจาและมีตอนหนึ่งท่ี

ไดกลาวถึงทรงตรัสรูภายใตตนมะเดื่อ  ดังขอความตอนหนึ่งท่ีกลาววา...พระภิยโยสเถระและพระ
อุตรเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาโสตถิชะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระสมุททาเถรีและ
พระอุตราเถรีเปนพระอัครสาวิกา ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ชาวโลกเรียกวา
ตนมะเดื่อ ...๑๒๒ 

๒๐). ตนนิโครธ (ไทร) :  กัสสปพุทธวงศ 
พระกัสสปพุทธวงศ  วาดวยพระประวัติพระกัสสปพุทธเจา และมีตอนหนึ่งท่ีได

กลาวถึงทรงตรัสรูภายใตตนไทร  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีกลาววา...พระองคทรงมีพระติสสเถระ

                                                  
๑๑๙ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๐-๒๑/๖๓๘. 
๑๒๐ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๓-๒๔/๗๐๐. 
๑๒๑ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๐-๒๑/๗๐๕. 
๑๒๒ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๒-๒๓/๗๑๐. 



  ๖๕ 

และพระภารทวาชเถระเปนพระอัครสาวก  พระเถระช่ือวา สรรพมิตตะ เปนพระพุทธอุปฏฐาก  
พระอนุลาเถรีและพระอุรุเวลาเถรีเปนพระอัครสาวิกา  ตนไมท่ีตรัสรูของพระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ชาวโลกเรียกวาตนไทร ...๑๒๓ 

๒๑).ตนอัสสตถะ (พระศรีมหาโพธ์ิ) : พระโคตมพุทธวงศ  
พระพุทธโคดมคือ พระพุทธเจาพระองคปจจุบัน วาดวยพระประวัติพระโคตมะพุทธ

เจาและมีตอนหนึ่งท่ีไดกลาวถึงทรงตรัสรูภายใตตนศรีมหาโพธ์ิ  ดังขอความตอนหน่ึงท่ีไดกลาววา
...อุปติสสะและโกลิตะเปนอัครสาวกของเรา ภิกษุช่ืออานนทะ เปนอุปฏฐาก อยูในสํานักของเรา 
ภิกษุณีช่ือเขมาและอุบลวรรณาเปนอัครสาวิกา จิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปน
อัครอุปฏฐาก นันทมาดาและอุตราอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา เราบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมท่ีควง
ไมอัสสัตถพฤกษ...๑๒๔ 

 
 

๒.๘ ความสัมพันธของตนไมกับสังคมในสมัยพุทธกาล 
ตนไมเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญยิ่งตอส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะในสังคมของ

มนุษยทุกยุคทุกสมัยไมวาจะในอดีตหรือกระท่ังในปจจุบันนี้ลวนเกี่ยวของสัมพันธกับการดําเนินท้ัง
ชีวิตมนุษยและสรรพสัตวท้ังหลายไมอาจแยกจากกันได   ในสมัยพุทธกาลอาจกลาวไดวา  มนุษย
และสรรพสัตวท้ังหลายลวนฝากชีวิตความเปนอยูไวกับปาไมหรือธรรมชาติอยางส้ินเชิง  ส่ิงจําเปน
แกชีวิตหรือปจจัยพื้นฐาน(Basic  factors) ท่ีเรียกวา ปจจัย ๔  ของมนุษยนั้นลวนไดมาจากปา
โดยตรงท้ังส้ิน  เชน-. 

๑. อาหาร ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดของการดําเนินชีวิตของมนุษย  ไมวาจะเปนผลไม  
พืชผัก หรือแมเนื้อสัตวก็ไดมาจากปาท้ังส้ิน  

๒. เคร่ืองนุงหม   ไมวาจะเปนใบไม  เปลือกไมหรือผาลวนเปนผลิตผลท่ีไดมาจากปา
เชนกัน   

๓. ท่ีอยูอาศัย    ต้ังแตโพรงไม  บานเรือนก็หามาจากทรัพยากรที่อยูในปาหรือจาก
ตนไมแทบท้ังส้ิน  

๔. ยารักษาโรค  โดยเฉพาะดานยาสมุนไพร ยิ่งเปนผลิตผลท่ีไดมาจากปาโดยตรง 
 

                                                  
๑๒๓ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๒-๒๓/๗๑๔. 
๑๒๔ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๘-๒๐/๗๒๐. 



  ๖๖ 

ในคัมภีรพระเวทหรือคัมภีรหลักของศาสนาพราหมณไดกลาวถึงวิถีชีวิตของคนอินเดีย
ในอดีตไว  ซ่ึงเราสามารถศึกษาไดผานประเพณีพิธีกรรม  ความเช่ือ คือ   หลักอาศรม ๔ หมายถึง 
ข้ันตอนการแบงชวง  วัยของการดําเนนิชีวิตของชาวอินเดีย เฉพาะท่ีเปนพราหมณวยัตางๆ โดย
กําหนดเกณฑอายุคนไว ๑๐๐ ป แบงชวงของการใชชีวติไว ๔ ตอน ตอนละ ๒๕ ป ชวงชีวิตแตละ
ชวงเรียกวา อาศรม (วัย)๑๒๕   การแบงเชนนีเ้พื่อใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีดังนี-้. 

อาศรมท่ี ๑ (ปฐมวัย) เรียกวา พรหมจรรยอาศรม เร่ิมต้ังแตอายุ ๘-๒๕ ป ผูเขาสูอาศรม
นี้ เรียกวา พรหมจารี ภายในชวงระยะเวลา ๒๕ ปแรกนี้ พรหมจารีผูอยูในพรหมจรรย
อาศรม     เปนระยะของวัยศึกษาเลาเรียน โดยเดก็ชายทุกคน ในตระกลูพราหมณจะไดรับการคลอง
ดายศักดิ์สิทธ์ิท่ีเรียกวา สายธุรํา พิธีกรรมสวมคลองสายธุรํา หรือ ยัชโญปวีต ตามคติของศาสนา
พราหมณ หมายความวาการอยูในชวงชีวติท่ีตองศึกษาเรียนรูใสตนเองใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได   
เพื่อนําความรูท่ีไดไปใชในอนาคต นําความรูไปแกปญหาไปปฏิบัติ    จากผูประพฤติพรหมจรรยจึง
จะถือวาเปนพราหมณโดยสมบูรณ   มีหนาท่ีดังนี ้   

๑)ต้ังใจเรียนวชิาการในวรรณะของตน 

๒)เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังสอนของครูอาจารย 

๓)ไมยุงเกีย่วกบัเร่ืองเพศ 

๔)ไมคบกับเพศตรงกันขาม 

๕)เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวตองทําพิธีเกศนตสันสกา (ตัดผม)และพิธีคุรุทักษิณามอบส่ิง

ตอบแทนครูอาจารย 
ผูทําหนาท่ีครบท้ัง ๕ ขอนี้แลวถือวาเปนพราหมณโดยสมบูรณ จากฐานะพรหมจารีและจะมีสิทธิ
พิเศษ  ๕  ประการ ดังนี้ 

   ๑) ศึกษาคัมภรีพระเวทได 

   ๒) สอนพระเวทแกคนอ่ืนได 

   ๓) ทําพิธียัคนมั (เกีย่วกับการบริจาค) ได 

   ๔) รับทานจากผูศรัทธาได 

   ๕) บริจาคทานแกคนยากจน (ผูอยูในวรรณะตํ่า) ได 

                                                  
๑๒๕http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nongkhai/thanagorn_ n/sec01p03.html 

 



  ๖๗ 

อาศรมท่ี ๒ (มัชฌิมวัย) เรียกวาคฤหัสถาศรม  อยูในชวงอายุ ๒๕-๕๐ ป   เปนระยะ

ของวัยครองเรือน คือ เม่ือจบการศึกษาแลวก็มีครอบครัวประกอบอาชีพและปฏิบัติพิธีกรรมตาม
หนาท่ีของตน  เปนชวงชายหนุมหญิงสาวสละโสด ดํารงชีวิตหาความสุขตามปะสาทางโลก เพื่อ
สืบสายวงศตระกูล มีครอบครัวมีบุตร เพื่อปองกันพอแมตกนรกขุม...ปุตตะ...หมายความวาเปนวยั
ครองรือน มีครอบครัวของตน มีหนาท่ีหลักดังนี ้

๑) ชวยพอแมทํางาน   

๒) แตงงานมีครอบครัว 

๓) ประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัว 

อาศรมท่ี ๓ (ปจฉิมวัย) เรียกวา วานปรัสถาศรม  อยูในชวงอายุ ๕๐-๗๕ ป  เปนระยะ

ออกบวช เพื่อแสวงหาความสงบหรือความหลุดพนหากไมละท้ิงชีวิตครองเรือนก็ตองบําเพ็ญ
ประโยชนตอผูอ่ืน สรางความม่ันคงใหแกวงศตระกูลของตน และบําเพ็ญตนเพื่อชวยเหลือสังคม
ประเทศชาติเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม   นําความรูท่ีมีในวยัเยาวในขอหลักอาศรมท่ี ๑  มา
ใชครองชีวิตครองเรือน แลวหันมาชวยสังคมหรือคนอ่ืนๆ มีหนาท่ีจะตองปฏิบัติดังนี้   

๑) มอบสมบัติใหบุตรธิดา 

๒) บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม 

๓) ออกบวชปฏิบัติธรรมท่ีเรียกวา วานปรัสถ 

๔) ทําประโยชนแกสังคมดวยการเปนครูอาจารย 

อาศรมท่ี ๔ คอื สันยัสตาศรม อยูในชวงอายุต้ังแต ๗๕ ปข้ึนไป เปนระยะสุดทายของ
ชีวิต จะออกบวชจาริกแสวงบุญบําเพ็ญเพียรตามหลักศาสนาเพ่ือหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง ไมมี
การเกิดอีกคือ โมกษะ  สําหรับผูปรารถนาความหลุดพน (โมกษะ) จะออกบวชเปน สันยาสี   เม่ือ

บวชแลวจะสึกไมได บําเพ็ญสมาธิแสวงหาความหลุดพนตามหลักกรรมโยคะตอไปชวงอายสัุนยาสี 
เปนชวงทายสุดของวิถีชีวิตท่ีเขาสูความชราภาพ สละทรัพยสินสมบัติใหบุตรธิดาแลวบําเพ็ญตน
ทางจิตใจ บางเขาวัดฟงธรรมออกบวชเปนฤาษีชีไพร บําเพ็ญพรตเขาสูจุดหมายปลายทางของชีวิต
เม่ือละสังขารไปคือการกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกับพระพรหมหรือปรมาตมันเปนวิญญาณอมตะ วัย
นี้คือวัยชราภาพ วัยท่ีปลง จากโลก หันหนาเขาหาวัด ตัดจากทางโลกสูทางธรรม หวังเปนท่ีพึ่งพัก
จากใจตน ในชีวิตคนเราตองผานเร่ืองราวท้ังสุขและทุกขมามาก ทางธรรมอาจเปนทางสงบจิต และ
ใจของตนได  ข้ันตอนของชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย   

 



  ๖๘ 

                วิถีชีวิต      เด็ก       วันแตงงาน    ผูใหญตอนปลาย      วัยชรา 

                อาศรม      พรหมจารี คฤหัสถ วานปรัสถ สันยาสี 

หรือแบงข้ันตอนในการดําเนินชีวิตตามอาศรม  ๔   

อาศรม 4 หนาท่ี 
พรหมจารี - เปนวัยเรียน ตองต้ังใจศึกษาคัมภีรพระเวท (วรรณะศูทรเรียนหนงัสือ

ไมได) 
- เม่ืออายุครบ 5 ป, 8 ป และ 16 ป ตองทําพิธีอุปนยัน (อุปนยสังสการ) = 
มอบตัวเปนศิษย 

คฤหัสถ - วยัครองเรือน 
- ทําหนาท่ีเปนสามี – ภรรยาท่ีดี เม่ือมีลูกก็ตองทําหนาท่ีเปนพอ – แมท่ีดี 

วานปรัสถ - วยัออกบวช เม่ือลูกผานวันพรหมจารีจนมาถึงคฤหัสถ  
- ตองเขาปาหาความสงบ ฝกจิตใหบริสุทธ์ิ 

สันยาสี - วยับรรลุเปาหมายของชีวติ 
- เขาบําเพ็ญเพยีรตามหลักศาสนา เพื่อจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต คือ 
โมกษะ 

 

จากหลักอาศรม ๔ ขางตนจะพบวาหลักอาศรมขอท่ี ๓-๔ ถือหลักคําสอน  ประเพณี  
พิธีกรรม  ความเช่ือและวิถีปฏิบัติของชวงชีวิตหนึ่งใหหนัหนาเขาสูปาไมธรรมชาติ  รับรสสุนทรียะ
จากตนไมปาไมธรรมชาติ หรือถือเปนคร่ึงหนึ่งของชีวิตท่ีจําเปนตองเขาหาธรรมชาติ  เปนหลักการ
พื้นฐานสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวางมนุษยกับตนไมปาไมธรรมชาติ  ปจจัย ๔ ซ่ึงมนษุย
ไดจากปาไมตนไมธรรมชาติ  ถือเปนอาหารหลอเล้ียงรางกาย  แตหลักอาศรม ๔ ขอ ๓-๔ นัน้สอน
ใหมนษุยเรียนรูเขาใจในตนไมปาไมธรรมชาติ ถือเปนการหลอเล้ียงจิตใจหรือจิตวิญญาณ  เพื่อซึม
ซับชําระใจใหเบาบาง๑๒๖   

ดังนั้นในบริบทสังคมอินเดียสมัยพุทธกาลหรือแมแตกอนและหลังพุทธกาล  พบวาท้ัง
พราหมณ-พุทธ มีวิถีชีวิตคนในสังคมลวนอาศัยปาในทุกดาน  เชน กินผลไมในปา อยูโพรงไม  นุง
เปลือกไม  ใชยาสมุนไพรรักษาโรค อีกแงหนึ่งคือ  ตนไมเปนส่ิงแวดลอมท่ีเกื้อกูลแกการแสวงหา

                                                  
๑๒๖ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nongkhai/thanagorn_ n/sec01p03.html 



  ๖๙ 

สัจธรรมหรือนําไปสูการตรัสรูของพระพุทธเจาท้ังนี้ยังเปนแหลงกําเนิดแหงพระพุทธ  พระธรรม
และพระสงฆ   

ปาไมหรือโดยเฉพาะตนไมนั้นยัง เปนสถานท่ีสําคัญในการวางรากฐานทาง
พระพุทธศาสนา  ซ่ึงในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงพุทธประวัติวา  เม่ือพระพุทธเจาเสด็จ
อุบัติข้ึนในโลกนั้นการดํารงพระชนมชีพของพระพุทธองคทรงมีความเกี่ยวของกับธรรมชาติหรือ
ตนไมมาโดยตลอดดังท่ีไดกลาวไวขางตน  พระองคทรงตระหนักถึงคุณคาและประโยชนท่ีไดรับ
จากธรรมชาติ  นอกจากนั้นยังทรงส่ังสอนหลักธรรมตาง ๆ หรือแนวทางแหงการดําเนินชีวิตให
กลมกลืนสอดคลองกับธรรมชาติ  อาจถือไดวาพระองคทรงสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใหแกชาวพุทธ
และชาวโลกเปนอยางดีนับต้ังแตอดีตกาล 
 



บทที่ ๓ 

คติธรรมเกี่ยวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

๓.๑  นิยามและความหมายคติธรรม  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   ใหคํานิยามและความหมายเก่ียวกับคําวา   
“คติธรรม”  ไววาหมายถึง  คําสอนชีวิตและจิตใจใหเวนในส่ิงควรเวน และใหทําส่ิงท่ีควรทํา   ควร
ยึดเปนแบบอยางในการรักษาจิตใจดําเนินชีวิตท่ีดีงาม๑   

 ศาสตราจารยพิเศษจํานงค  ทองประเสริฐ  ราชบัณฑิต  ใหคํานิยามคติธรรมไววา  
“คติธรรม หมายถึงหลักท่ีใชเปนแบบบทท่ีดีงาม ควรยึดถือเปนเสมือนเข็มทิศของชีวิตเพื่อความ
สมบูรณของจิตใจ ซ่ึงคติธรรมโดยมากเกิดจากอิทธิพลของศาสนาและปรัชญา”๒ 
 ศาสตราจารยกิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน ใหความหมายคติธรรมไววา “คติธรรม 
หมายถึงหลักคิดและหลักปฏิบัติท่ีดีงามท่ีผานการกล่ันกรองมาอยางยาวนาน เปนหลักความจริงของ
ชีวิตและสังคม”๓   
 จากคํานิยามดังกลาวขางตน   สรุปไดวาคติธรรมคือหลักคิด   เข็มทิศ  แบบอยาง และ
หลักปฏิบัติท่ีดีงามวาดวยส่ิงท่ีควรทําและควรเวนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงสวนมากรับอิทธิพลจาก
ศาสนา (Religion) และปรัชญา (Philosophy) เปนหลัก      
 
๓.๒  แนวคิดเร่ืองคติธรรม 

 ตนไมในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีความสําคัญ  เพราะพระพุทธศาสนา
เกิดข้ึนทามกลางธรรมชาติและไดดํารงอยูอยางกลมกลืนกับธรรมชาติมาโดยตลอด  และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือความรูหรือความจริงท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบหรือทรงรูแจงจากการปฏิบัติธรรมเพ่ือคนหา
สัจธรรมนั้นก็คือความจริงของธรรมชาติ(Natural truth)   ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีอยู  เปนอยูและเกิดข้ึน  ตาม

                                                  
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒.  (กรุงเทพมหานคร  : นาน  มี

บุคสพับลิเคช่ัน จํากัด,๒๕๔๖), หนา  ๒๑๕-๒๑๖. 
๒ศ.พิเศษ  จํานงค  ทองประเสริฐ  ราชบัณฑิต, หลักธรรม-หลักไทย. (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 

๒๕๔๒), หนา  ๑๗.    
๓ศ.กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน, คติสังคมไทย. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๐), หนา  ๒. 



  ๗๑ 

ธรรมชาติ     สวนพระพุทธเจาเปนผูท่ีคนพบแลวไดนํามาส่ังสอนใหชาวโลกไดรูไดเขาใจ ฉะจึง
กลาวไดวาบทเรียนท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาส่ังสอนชาวโลกนี้  คือ บทเรียนจากธรรมชาติท้ังนี้ก็
เพื่อใหใหทุกคนรูจักและเขาใจธรรมชาติ  แตธรรมชาติท่ีพระพุทธองคทรงนํามาส่ังสอนน้ัน  คือ
ธรรมชาติของชีวิตหรือธรรมชาติของตัวเองท้ังส้ิน    โดยพระองคทรงนํามาเปรียบเทียบและยกเปน
ตัวอยางในการสอนธรรม  ถือวาธรรมชาติภายนอกโดยเฉพาะตนไมมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรู
ถึงธรรมชาติภายในนั้นก็คือชีวิต  ตัวตน  และจิตใจของมนุษยโดยตรง    เพราะธรรมชาติภายในคือ
เร่ืองของชีวิตมนุษยเอง  โดยเฉพาะเร่ืองของธรรมชาติของจิตพระพุทธเจาทรงหยิบยกธรรมชาติ
ภายนอกท่ีไดพบเห็นมาใชเปนบทเรียนสอนใจและขอเปรียบเทียบเพื่ออธิบายใหเกิดความเขาใจ  
และใชเปนสถานท่ีในการอบรมบมจิตใจใหเขาถึงธรรมชาติหรือความจริง  จึงกลาวไดวา
พระพุทธศาสนานั้นเปนศาสนาท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติมาโดยตลอด  การส่ังสอนของ
พระพุทธศาสนาก็ต้ังอยูบนฐานแหงความจริงตามธรรมชาติ  การศึกษาเรียนรูพระพุทธศาสนาก็
อาศัยสถานการณและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติมาชวยอธิบาย และสรางบรรยากาศในการเรียนรู 
โดยเฉพาะการสรางสมาธิและการพัฒนาปญญานั้นมนุษยตองอาศัยบรรยากาศหรือสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติท่ีเหมาะสมมาชวยในการศึกษาเปนอยางมาก  ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีหลักคําสอน
ท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของธรรมชาติท้ังโดยตรงและโดยออมอยางมากมาย   

 คติธรรมคําสอนท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทถือเปนแนวทางในการ
ประพฤติและปฏิบัติเพื่อจะนําไปสูหนทางแหงชีวิตท่ีมีความสงบสุข  ท้ังนี้พระพุทธศาสนายังมี
หลักธรรมคําสอน  เพื่อเปนหลักในการดําเนินชีวิตมาต้ังแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบันและยึดเปน
จารีตประเพณีดานศีลธรรม  โดยยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาท่ีทรงส่ังสอนแกเหลาสาวก
มาคร้ังต้ังแตในสมัยพุทธกาล  พระองคทรงส่ังสอนในเรื่องของกรรมและทรงสอนใหเช่ือในเหตุ
และผลความเปนไปในธรรมชาติมากกวาความศรัทธา   

 คติธรรมเกี่ยวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึงขอธรรมท่ีเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต ซ่ึงพระพุทธเจาทรงใชในการอบรมส่ังสอนแกเหลาสาวกและประชาชน
เพื่อเปนเคร่ืองดําเนินชีวิตในการปฏิบัติตนของคนในสมัยพุทธกาลและยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา
จนถึงปจจุบัน จากอดีตกาลนับไดวาพระพุทธศาสนานั้นเปนศาสนาท่ีบังเกิดข้ึนเพื่อชวย เหลือมนษุย
ในโลกน้ีใหหลุดพนจากความทุกข  เพราะมนุษยตองอยูรวมกับบุคคลในสังคมท่ียอมรับวาเปน
สังคมท่ีเจริญรุงเรืองและเพียบพรอมไปดวยส่ิงอํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต  แตใน
ขณะเดียวกันก็เกิดความไมสงบขาดความม่ันคงดานจิตใจ  ขาดหลักท่ีพึ่งทางใจทําใหมีปญหาตอ
การดํารงชีวิตของตนเองและสวนรวม  เพราะฉะนั้นหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจึงมุงท่ีจะ
สอนใหมนุษยมีหลักท่ีพึ่งทางใจ  และมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีจะทําใหเกิดมงคลแก



  ๗๒ 

ชีวิต  ซ่ึงจะทําใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมดวยความสงบสุขและเจริญกาวหนา  
พระพุทธเจาทรงใชส่ิงท่ีอยูรอบตัวตามธรรมชาติท่ีทรงพบเห็นและใกลชิดกับมนุษยมากท่ีสุดและ
พระองคทรงหยิบยกเพื่อเปนหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาในอดีตกาลความหลากหลายใน
ธรรมชาติและเปนส่ิงท่ีสามารถหยิบจับนํามาอธิบายธรรมชาติของชีวิตไดทุกเวลา รวมท้ังเปนส่ิงท่ีมี
คุณคาเปนสากลใชไดทุกสถานการณ  หลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจานั้นสอนใหรูจัก
ธรรมชาติ  และใหอยูกับธรรมชาติอยางเขาใจโดยการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ดังนั้นพระพุทธองค
จึงทรงวางหลักปฏิบัติประมวลลงในหลัก ๓  ประการ  หรือโอวาทปาฏิโมกข  คือ -.   

  ๑.   ทรงสอนใหละความช่ัวท้ังปวง   
  ๒.  ทรงสอนใหบําเพ็ญความดีทุกอยาง   
  ๓.  ทรงสอนใหชําระใจของตนใหบริสุทธ์ิผุดผอง๔ 

ท้ังนี้ระเบียบปฏิบัติท่ีพระพุทธองคทรงประมวลใน  ๓  หลักนี้  ก็เพื่อใหเราไดปฏิบัติ
และรูวาความชั่วท่ีเรียกวา  บาปท้ังปวงนัน้  เปนส่ิงท่ีควรละเพราะใหผลท่ีเปนทุกขแกผูกระทํา แลว
ละคือเวนไมกระทําความช่ัวท้ังปวงนั้นเสีย ความดีท่ีเรียกวากุศลหรือบุญทุกอยางเปนส่ิงท่ีควร
บําเพ็ญ เพราะใหผลเปนสุขแกผูกระทํา แลวบําเพ็ญใหเกิดข้ึนในตนโดยครบถวน และจิตใจท่ีชําระ
ใหบริสุทธ์ิสะอาดแลวจะตองหลุดพนจากความช่ัว  

 เม่ือพระพุทธองคทรงประมวลคําสอนลงใน  ๓  หลักนั้นแลว ไดทรงวางแนวการสอน
ทําใหเขาถึง  ๓  หลักแนวการสอน  ๕  ประการ  ท่ีเรียกวา “อนุปุพพิกถา”  คือสอนใหผูทําตาม
เปล่ียนชีวิตจิตใจของตนใหเล่ือนข้ันดีข้ึนโดยลําดับ  คือ -.  

 ๑.  ทานกถา  คือ การพรรณนาเร่ืองทานหรือการใหวาเปนคุณใหคนมีใจคอกวาง รูจัก
สละทรัพยสมบัติของตนเพื่อเฉล่ียความสุขแกคนอ่ืน ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว เปนการแสดงจิต
เมตตากรุณาแกคนอ่ืนตามฐานะ 
 ๒. สีลกถา  คือ การพรรณนาถึงการรักษาศีล ใหรูจักต้ังอยูในศีล  คือการประพฤติดีทาง
กายและวาจาใหเรียบรอยและต้ังอยูในความดีงาม  โดยปฏิบัติสุจริตทางกาย  วาจา และอาชีพ 
 ๓.  สัคคกถา  คือ พรรณนาถึงสวรรค คือ กามคุณท่ีนาใคร อันจะพึงไดพึงถึงดวยกรรม
ดี คือ ทาน ศีล ใหรูจักบําเพ็ญกรรมดีนั้นจนจิตอ่ิมตัวเปนลําดับแหงศีล 

                                                  
๔พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท,  พิมพครั้งที่ ๑๐,

(กรุงเทพมหานคร : อาร.เอส.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๖.),  หนา  ๓๗๕-๓๗๖.  



  ๗๓ 

 ๔.  กามาทีนวกถา  คือ พรรณนาถึงความใคร  ความอยากและกอใหเกิดโทษของกาม
วาเปนของไมยั่งยืนและประกอบดวยความคับแคน เพื่อใหรูโทษของกาม  
 ๕.  เนกขัมมานิสังสกถา  คือพรรณนาถึงอานิสงสแหงการทําความดีและการออกจาก
กาม เพื่อใหจิตใจต้ังอยูในความดี๕ 
 

๓.๓  หลักคําสอนเกี่ยวกับตนไม  

 ๑).ตนไมในฐานะเปนส่ืออุปกรณในการสอนธรรม 

วิธีในการสอนธรรมของพระพุทธเจาในสมัยอดีตกาลนั้นพระองคทรงใชธรรมชาติมา
ประกอบการสอนและอธิบายเพื่อใหผูฟงไดเขาใจและรูไดอยางแจมแจง  นับไดวาธรรมชาติท่ีมีอยู
ในขณะน้ันสามารถนํามาเปนอุปกรณในการสอนไดอยางดียิ่ง  นอกจากท่ีกลาวมานี้แลวยังมี
ตัวอยางในการสอนธรรมโดยยึดธรรมชาติ(ตนไม)มาใชในเปนอุปกรณในการสอนธรรมแกเหลา
สาวกและประชาชนโดยการสอนธรรมในลักษณะตาง ๆ ในการสอนธรรมนั้นพระพุทธเจาทรง
หยิบยกโดยใชวิธีการเลาเร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในอดีต ท่ีเรียกวาชาดก เพื่อเปนการ
อธิบายความหมายของธรรมในแงตาง ๆ ชาดกนับเปนการสอนอีกแบบหนึ่งของพระพุทธศาสนาซ่ึง
มีอยู ๙ แบบดวยกัน เรียกวา นวังคสัตถุศาสน๖  

นอกจากการเลาเร่ืองของธรรมชาติในลักษณะท่ีเปนชาดกและการนําเอาเร่ืองของ
ธรรมชาติมาเปนอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบในการสอนธรรมแลว  บางคร้ังพระพุทธเจา ก็ทรงหยิบ
เอาส่ิงตาง ๆท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติมาใชเปนอุปกรณในการสอนธรรมโดยตรง  เชน คร้ังหนึ่งเม่ือ
ประทับอยูในปาไมประดูลาย  พระองคทรงหยิบใบประดูลายข้ึนมา ๒-๓ ใบ  แลวตรัสถามภิกษุ
สาวกท้ังหลายวา ใบประดูลายในพระหัตถของพระองคกับใบประดูลายบนตนนั้น  อันไหนมากกวา
กันเพื่อทรงแสดงใหภิกษุท้ังหลายเขาใจวาส่ิงท่ีพระองคทรงรูนั้นมากมายประดุจใบไมบนตนประดู
ลาย  สวนส่ิงท่ีพระองคทรงนํามาสอนนั้นเพียงเล็กนอยประดุจใบไม ๒-๓ ใบในพระหัตถเทานั้น  
ท้ังนี้เพราะส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชนไมทรงนํามาสอน  แตทรงสอนเฉพาะส่ิงท่ีประกอบดวย
ประโยชนเทานั้น  

                                                  
๕พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน   ฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้งที่ ๑๕,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.),  หนา  ๒๘๘-๒๘๙. 
๖พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ ประมวลศัพท, หนา  ๙๖. 



  ๗๔ 

ในสมัยพุทธกาลนั้น  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีพระปรีชาสามารถในวิธีการสอนโดย
การท่ีไดนําส่ิงแวดลอมเขามาเปนส่ือในการอบรมส่ังสอนธรรมะแกเหลาสาวกและประชาชนของ
พระองค  เพื่อเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต  ในพระสูตรตาง ๆ พระพุทธองคทรงใชคําวา 
“ตนไม” หรือ “ปาไม” ในการเปรียบเทียบ เพื่อใหผูฟงเขาใจหลักธรรมของพระองคโดยมีลักษณะ
การเปรียบเทียบ ๘ ลักษณะ  ดังนี้-.   

๑. ตนไมเปรียบไดกับภิกษุหรือผูมีศีล  อาทิ  ภิกษุจะเจริญงอกงามไพบูลยในธรรม
ท้ังหลาย  เพราะอาศัยศีลและการปฏิบัติตามอริยมรรค  ๘  ดังท่ีตรัสเปรียบเทียบไวในพืชสูตรตอน
หนึ่งวาเปนเชนเดียวกับพืชคามและภูตคามท้ังหมด  จะเจริญงอกงามไดเพราะอาศัยและต้ังอยูใน
แผนดิน๗  

๒.  ตนไมเปรียบไดกับผูนําครอบครัว  อาทิ  ในเรือนท่ีมีพอบาน  แมเรือนท่ีดี  ยอมจะ
เจริญงอกงามดวยศรัทธา  ศีล และปญญา  ดังท่ีตรัสเปรียบไวในปพพตสูตรวาเปนเชนเดียวกับไม
แกนขนาดใหญอาศัยขุนเขาหิมวันตยอมเจริญงอกงามดวยกิ่ง-ใบ เปลือก-กะเทาะ และกระพี้-แกน๘ 

๓.  ตนไมเปรียบไดกับผูนํา  อาทิ  การมีผูนําท่ีมีลักษณะท่ีดีคือเปนคนไมมีราคะ ไมมี
โทสะ  ไมมีโมหะ  ยอมจะเปนท่ีพึ่งท่ีคบหาของคนท่ีมีศรัทธา  มีศีล  ออนนอมถอมตน  สุภาพ  
ออนโยน  และมีจิตใจม่ันคงไดดังท่ีตรัสเปรียบเทียบไวในสัทธานิสังสสูตรตอนหนึ่งวาเปน
เชนเดียวกันกับตนไมใหญ  ยอมเปนท่ีพึ่งของฝูงนกท้ังหลาย๙ 

๔.  ตนไมเปรียบไดกับผูทุศีล  อาทิ  คนทุศีลนั้นไมตองมีศัตรูมาทําอันตรายแตจะเปน
ฝายทําตนใหวอดวายไปเอง  ดังท่ีตรัสเปรียบเทียบไวในธรรมบทตอนหนึ่งวาเปนเชนเดียวกับท่ีเถา
ยานทรายโอบพันรอบตนสาละจนกระท่ังทวมทับตัวเอง๑๐ 

๕.  ปาไมเปรียบไดกับกิเลส  อาทิ บุคคลที่ถอนรากกิเลสตัณหาขึ้นไมได  กิเลสตัณหา
ยอมเกิดข้ึนตอไป  ดังท่ีตรัสเปรียบไวในธรรมบทตอนหนึ่งวาเปนเชนเดียวกับรากของตนไมท่ียัง
ไมไดรับอันตราย  ก็ยอมจะงอกกลับข้ึนมาใหมได  หรือเปนเชนเดียวกับลูกโคผูดื่มกินน้ํานมมีใจ
เกาะเกี่ยวอยูกับแมโค๑๑   

                                                  
๗  สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๑๕๐/๘๐. 
๘  สํ.นิ. (ไทย)  ๑๖/๘๒/๑๖๖. 
๙  องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๘/๕๙-๖๐.  
๑๐ ขุ.ธ.(ไทย)   ๒๕/๑๖๒/๘๓. 
๑๑ ขุ.ธ.(ไทย)   ๒๕/๒๓๕-๒๓๘/๑๐๕-๑๐๖.   



  ๗๕ 

๖.  ปาไมเปรียบไดกับธรรม  อาทิ  จุดมุงหมายในการออกบวชในพระพุทธศาสนา  
พระพุทธองคตรัสเปรียบเทียบไวในจูฬสาโรปมสูตรตอนหนึ่งวา  ความหลุดพนเปรียบเหมือนแกน
ไม  แตบุคคลมีระดับการเขาถึงแตกตางกันไปตามระดับภูมิธรรมของแตละคน๑๒ 

๗.  ตนไมเปรียบไดกับท่ีพึ่งของคน  อาทิ  เม่ือถูกภัยคุกคาม  คนจํานวนมากจึงยึดเอา
ปาไม  สวน  ตนไม  และเจดียเปนท่ีพึ่ง  ดังท่ีตรัสเปรียบเทียบไวในธรรมบทตอนหน่ึงวาเปน
เชนเดียวกับคนเขลายอมถึงท่ีพึ่งอันไมเกษม  อันจะนําไปสูพนทุกขท้ังปวงได๑๓ 

๘.  ตนไมเปรียบไดกับคนท่ีไรประโยชน  อาทิ  การที่บุคคลไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ผูอ่ืน  เปนคนไรประโยชน  พระพุทธองคตรัสเปรียบเทียบไวในฉลาวาตสูตรตอนหนึ่งวาเปน
เชนเดียวกับทอนไมท่ีท้ิงไวในปาชา  ไฟไหมท้ังสองขางและตรงกลางเปอนคูถ๑๔ 

จะเห็นไดวาพระพุทธเจาทรงใชส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติเปนอุปกรณในการสอน
ธรรม  ธรรมชาติและตนไมนั้นเปนตัวอยางในการใชสอนธรรมะไดเปนอยางดีท้ังนี้เพราะธรรมชาติ
ปราศจากมายา  สามารถเปดเผยใหเห็นความเปนจริงไดรวดเร็ว  เชนใบไมเปล่ียนสีจากเขียวเปน
เหลืองแลวรวงหลนพระองคก็หยิบยกข้ึนมาสอนในเร่ืองของอนิจจัง  คือความไมเท่ียง    จากการท่ี
พระพุทธศาสนามีความสัมพันธกับธรรมชาติอยางใกลชิดนั้นมีเหตุผลและวัตถุประสงคอยู  ๒ 
ประการ  คือ  การท่ีอาศัยอยูในปานั้นก็เพื่อประโยชนในการบําเพ็ญเพียรภาวนาของพระพุทธเจา 
ตลอดจนเหลาพระสาวกและเพื่ออนุเคราะหชาวโลกท้ังมวล  ดังนี้ 

“พราหมณ  บางคราวทานอาจมีความคิดอยางนี้วา “แมวันนี้ พระโคดมยังไมเปนผู
ปราศจากราคะ โทสะและโมหะ เพราะฉะน้ันพระองคจึงเขาอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด คือปา
โปรงและปาทึบ” ทานไมควรเห็นอยางนั้น เราเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ 
  ๑.การอยูเปนสุขในปจจุบันของตน 
  ๒.การอนุเคราะหชุมชนผูเกดิในภายหลัง 

  จึงเขาอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด  คือปาโปรงและปาทึบ๑๕   

ส่ิงท่ียึดถือปฏิบัติสืบทอดันมาของนักบวชก็คือ  การปฏิบัติขัดเกลาตนเองหรือบําเพ็ญ
ตบะอยูในปา  ซ่ึงถือวาเปนการปฏิบัติข้ันสูงสุดในสมัยนั้น  ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสตอบอสิตฤษีถึง

                                                  
๑๒  ม.มุ. (ไทย) ๑๒/๓๑๒-๓๒๔/๓๔๘-๓๕๖. 
๑๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๗๙-๑๙๖/๘๙-๙๒. 
๑๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๕/๑๔๔-๑๔๕. 
๑๕ ม.มุ.(ไทย) ๑๒/๕๕/๔๓.  



  ๗๖ 

ปฏิปทาสูงสุดของมุนีวา   “มุนีนั้นเท่ียวรับบิณฑบาตแลว  ควรเขาไปชายปาทันทียืนหรือนั่งท่ีโคน
ตนไมชายปานั้น  มุนีนั้นควรจะขวนขวายในฌาน  ทรงปญญา  ยินดีอยูเฉพาะในชายปาควรเพงพินิจ  
ทําตนใหยินดียิ่ง  ณ โคนตนไมนั้น”๑๖   

กลาวไดวา  แนวคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนามีความสัมพันธกับธรรมชาติอยาง
ใกลชิดมาต้ังแตอดีตกาลจนแทบแยกออกจากกันมิได  นับต้ังแตเหตุการณสมัยท่ีพระพุทธเจาทรง
ประสูติภายใตตนไมสาละแหงลุมพินีวัน  เหตุการณตรัสรูภายใตตนโพธ์ิ(อัสสัตถพฤกษ)ริมฝง
แมน้ําเนรัญชรา  เหตุการณแสดงปฐมเทศนาแกปญจวัคคีย ณ ปาอิสิปตตนมฤคทายวันและการสราง
วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาคือ  วัดปาไผหรือเวฬุวนาราม  นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาในการเผย
แผพระศาสนานั้น  พระองคทรงใชตนไมในปาหลายแหงในการแสดงธรรมดังท่ีไดปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา  และแมแตการเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธองคก็ทรงเลือกปรินิพพานภายใต
ตนไมสาละคู  บริเวณสวนปาสาลวโนทยาน  เมืองกุสินาราเชนกัน  

หลักธรรมท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา  คือ  หลักความเปนไปของโลกโดยการที่ใน
พระพุทธศาสนาเนนความจริงท่ีเกิดข้ึนกับโลก  การเกิด  ดับ  แตท้ังนี้มิไดมุงเนนความสุขสบาย 
พระพุทธศาสนาสอนใหมุงเนนในสวนท่ีโลกกําลังดําเนินอยู  ซ่ึงลวนเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ
ธรรมชาติ  พระพุทธเจาทรงสอนใหรูจักธรรมชาติ  ดํารงอยูกับธรรมชาติไดอยางเปนสุข และเรียน
รูจักทางพนจากความทุกข  พระพุทธศาสนามีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา  พระธรรมวินัย  ซ่ึง
ประกอบดวย  ธรรมกับวินัย  พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค  ซ่ึงมีลักษณะ  ๒  ประการ         
คือ  มัชเฌนธรรมเทศนา(ธรรมท่ีเปนกลาง)กับมัชฌิมาปฏิปทา(ทางสายกลาง)  ตางก็อิงอาศัย
สัมพันธ และรวมเขาดวยกัน  คือ พุทธศาสนา  โดยแยกธรรมกับวินัย  ดังนี้ -. 

ธรรม  เปนสวนของเนื้อหาและหลักการของหลักความจริงท่ีพระพุทธองคทรงได
คนพบแลวนํามาใชในการส่ังสอนและเผยแผไปสูบุคคลตาง ๆ ก็เพื่อประโยชนแกสังคมของ
ชาวโลก  ธรรมในฐานะเปนกฎธรรมชาตินั้นมุงเนนท่ี 
  ๑.คุณภาพของจิตใจ  และบุคคลหรือปจเจกชน 
  ๒.การเช่ือมโยงสูโลกุตรธรรม 
  ๓.การเกี่ยวกับการบรรลุธรรมของตน 

วินัย  เปนระบบความรูภาคปฏิบัติ คือ การนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะและตัว
กฎนั้นไปใชประโยชนในการประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตจริง  ในรูปแบบของระเบียบแบบ

                                                  
๑๖  ขุ.ธ (ไทย) ๒๕/๗๑๔-๗๑๕/๖๖๙. 



  ๗๗ 

แผน  กฎเกณฑ และขอบังคับตาง ๆ  วินัยจึงเปนเปลือกนอกท่ีหอหุมเนื้อในคือธรรมไว  วินัยจึง
มุงเนนท่ี 

๑. การแสดงออกภายนอก  และสภาพแวดลอม  ซ่ึงไดแก  ธรรมชาติและสังคม 
๒. การเช่ือมโยงสูโลกียวิสัย 
๓. การเกี่ยวพนักบัระเบียบทางสังคม 

วิธีในการสอนธรรมแกเหลาพระสาวก พระพุทธเจาทรงใชวิธีการสอนโดยการหยิบยก
ส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติมาเปนตัวอยางในการสอนเพ่ือใหเกิดความรูแจงเห็นจริง  และ
ลักษณะการสอนของพระพุทธเจา ท่ีเรียกวา "อาการที่พระพุทธเจาทรงส่ังสอน" มี  ๓  อยางตอไปนี้ 

๑. ทรงแสดงธรรมดวยความรูยิ่ง คือทรงรูยิ่งเห็นจริงเองแลวจึงทรงส่ังสอนผูอ่ืนเพื่อให
รูยิ่งเห็นจริงตามในธรรมท่ีควรรูยิ่งเหน็จริง 

๒. ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล คือ ทรงส่ังสอนช้ีแจงใหเห็นเหตุผล ซ่ึงผูฟงสามารถ
พิจารณาใหเขาใจโดยใชปญญาของเขาเอง 

๓. ทรงแสดงธรรมมีผลสมจริงเปนอัศจรรย คือทรงสอนส่ิงท่ีเปนจริง ซ่ึงคนมีปญญา
รักความจริงพจิารณาแลวจะตองยอมรับ และเปนส่ิงท่ีปฏิบัติไดใหเกิดผลจริง ซ่ึงผูปฏิบัติยอมจะ
ไดรับผลสอดคลองสมควรแกการปฏิบัติ 

พระพุทธศาสนามุงสอนหลักธรรมในดานหลักความเปนไปของโลกตามหลักความ
จริงท่ีเกิดข้ึนกับโลก  การเกิด  ดับ  ไมมุงเนนความสบาย  ซ่ึงลวนแลวเกี่ยวของกับธรรมชาติ
พระพุทธเจาทรงสอนใหรูจักระบบ  และอยูบนระบบไดอยางเปนสุขรูทันระบบดําเนินอยูในระบบ
ไดอยางเปนสุขและดําเนินชีวิตอยูกับธรรมชาติไดอยางเปนสุขรูทางพนจากทุกข  หรือพนจากระบบ
ไดในทางท่ีถูกตองเหมาะสม  ซ่ึงคือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีแทจริงในพระไตรปฎกของ
พุทธศาสนาจะพบคําวา  ธรรมและวินัย ควบคูกันไป  ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไววาธรรมวินัยใดอันเรา
แสดงแลว  บัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย  ธรรมและวินัยนั้นจักเปนศาสดาของเธอท้ังหลายโดยกาล
ลวงไปแหงเรา  

๓.๔   คติธรรมเกี่ยวกับตนไม 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีมีความสัมพันธกับธรรมชาติ นับต้ังแตสมัยอดีตกาลครั้ง
ท่ีพระพุทธเจาทรงเผยแผหลักธรรมคําสอนโดยท่ีพระองคทรงยึดธรรมชาติโดยเฉพาะปาไมหรือ
ตนไมเปนแนวทางในการสอน  เชน กฎของธรรมชาติ  ดังท่ีไดปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกและ
ตลอดจนหลักฐานประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ แนวคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนา



  ๗๘ 

เกี่ยวกับธรรมชาติมีหลายลักษณะ เชน ความสัมพันธระหวางคนกับปาหรือคนกับตนไมจํานวนมาก  
และไดนิยามความหมายคําวา “ปา” คือปาหมายถึงปาไมอันเปนพืชพันธุไมทางธรรมชาติ ท่ีไกล
นอกเมืองออกไป”๑๗   อีกนัยหนึ่ง “ปา” มีความหมายเชิงอุปมาอุปมัยในทางธรรม ซ่ึงพระพุทธเจา
ทรงเปรียบเทียบปาเหมือนกิเลส ดังพุทธพจนท่ีวา“เราไมไดทํางานอะไรในปาหรอก ปาคือกิเลสอัน
เปนขาศึกถูกเราถอนรากเหงาหมดแลวเราไมมีปาคือกิเลส ปราศจากลูกศรคือกิเลส ละความไมยินดี
อยูในปาแตผูเดียว”๑๘และไดมีคําอธิบายเพิ่มเติมวาปาก็คือกิเลส“ราคะช่ือวากิเลสดังปา โทสะช่ือวา
กิเลสดังปา โมหะช่ือวากิเลสดังปา”๑๙ 

แนวทางในการส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเกิดจากธรรมะของชาวพุทธซ่ึงมา
จากพื้นฐานของการเขาใจในธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรอบตัวและในทางพระพุทธศาสนานั้นมอง
วามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติถาหากธรรมชาติถูกทําลาย  มนุษยจะไมสามารถดํารงชีวิตอยู
ได  เม่ือมนุษยเบียดเบียนธรรมชาติก็เทากับเบียดเบียนตนเอง  จากพุทธทัศนะสรรพส่ิงมีความ
เปนอยูข้ึนอยูแกกันและกันส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทางธรรมชาติเกิดข้ึนตามกฎของปฏิจจสมุปบาท  
พระพุทธศาสนามีโครงสรางประกอบดวยองค  ๓  หรือท่ีเรียกวาพระรัตนตรัย  อันไดแก  พระพุทธ
ในฐานะศาสดา  พระธรรมในฐานะคําสอน  และพระสงฆในฐานะผูเผยแผคําสอน  และท้ังพระ
พุทธ  พระธรรม  พระสงฆตางก็มีสหสัมพันธตอกัน  กลาวคือ  ถาปราศจากพระพุทธองคแลว  ก็
ปราศจากพระธรรมคําส่ังสอนและพระสงฆสาวก  หรือถามีเพียงพระธรรมแตไมมีผูคนพบและ
เปดเผยส่ิงท่ีคนแกสาธารณชน  พระธรรมก็ยังคงเปนส่ิงเรนลับอยูในธรรมชาติตอไป  และถา
ปราศจากพระสงฆ พระพุทธศาสนาก็คงไมไดรับการสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้  ถึงแมพระศาสดาจะ
เสด็จปรินิพพานแลวก็ตามแตส่ิงท่ีสําคัญท่ียังคงเหลืออยูคือพระธรรม  อันเปรียบเสมือนเปนตัวแทน
ของพระบรมศาสดาที่ใชเปนธรรมในการส่ังสอนแกชาวพุทธจวบจนทุกวันนี้  พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงใชธรรมะสอนใหเรามองเห็นอะไร ๆ ใหเห็นเปนส่ิงเดียว  ไมใหเห็นเปนสองไมใหเห็นเปน
คูแตใหเห็นเปนเร่ืองเดียว  ปญญาท่ีมองเห็นอะไรเปนอันเดียวกันเปนจุดหมายอันหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา  ลักษณะสามัญนามของส่ิงเหลานั้น  คือความไมเท่ียงเรียกวา “อนิจจัง” ความ
คงทนอยูไมไดคือ “ทุกขัง” ความไมมีตัวตนท่ีแทจริงคือ “อนัตตา” 

 

 

                                                  
๑๗  อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๕๒๘/๓๙๔.  
๑๘  สัง.ส. (ไทย) ๑๕/๒๐๓/๒๘๔.  
๑๙  ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๙๐๑/๓๔๘.    



  ๗๙ 

๓.๔.๑ คติธรรมในดานกระบวนการของชีวิตและธรรมชาต ิ

พระพุทธเจาทรงคนพบหลักธรรมหรือสัจธรรมของชีวิตแลวไดนํามาแสดงพระธรรม
เทศนาส่ังสอนธรรมแกเหลาสาวกและประชาชนไดเขาใจถึงหลักธรรมของพระองคโดยการนํา
ธรรมชาติท่ีอยูรอบตัวเปนอุปกรณในการส่ังสอนธรรมท้ังนี้เพื่อใหผูฟงเขาใจถึงหลักคําสอนใน
หลักธรรม  คําวา “ธรรม” ในพุทธศาสนาแปลได  ๒ นัย  คือ  ๑. แปลวา  คําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา  ๒. แปลวา  ธรรมชาติก็ไดเหตุท่ีคําส่ังสอนของพระพุทธเจาแปลวาธรรมชาติก็เพราะ
คําส่ังสอนของพระพุทธเจาสอนใหรูจักเราธรรมชาติ  และสอนใหคนอยูในธรรมชาติและไมฝาฝน
ความจริงตามธรรมชาติ  และไมทําลายธรรมชาติ  หลักคําสอนท่ีพระพุทธองคทรงสอนธรรมโดย
การหยิบยกธรรมชาติเพื่อเปรียบกับชีวิตของมนุษยท่ีเห็นไดชัดนั้น  เชน   

๑.อนิจฺจํ  คือความไมเท่ียงแท  เม่ือมีเกิดแลวตองมีดับนั้นเปนความจริงตามธรรมชาติ
อยางหนึ่ง  

๒.ทุกขํ  คือความต้ังอยูไมไดของสภาพทั้งปวงนั้น ก็เปนความจริงทางธรรมชาติอีก
อยางหนึ่ง  

๓.อนตฺตา  คือความมิใชตัวตนของเรา  อยูนอกเหนือการควบคุมบังคับบัญชาของเรา
นั้น ก็เปนความจริงตามธรรมชาติจึงหลีกเล่ียงไมไดอีกอยางหนึ่ง๒๐   

 

ความทุกขท้ังหลายในโลกท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปนั้น มักจะมาจากการฝาฝนความจริงตามหลัก
ธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของอนัตตา  ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น  ชีวิต
เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและเปนกระบวนการธรรมดาท่ีเกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย   ซ่ึง
ประกอบดวยสวนตาง ๆ มารวมกัน  เชนชีวิตมนุษยประกอบดวยสวนตาง ๆ อยู  ๕  สวน  คือ -. 

๑.รูป (Corporeality) หมายถึง รูปราง รางกาย สสารและพลังงานท้ังหลาย 
สวนประกอบของรูปท้ังหมดรวมไปถึงลักษณะคุณสมบัติกิริยาอาการพฤติกรรมท้ังหลาย   
         ๒.  เวทนา (Sensation) ไดแกความรูสึกสุข ทุกข หรือความรูสึกเฉย ๆ ไมสุขไมทุกข 
อารมณความรูสึกท่ีเกิดจากประสาทสัมผัสความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดข้ึนรับรู เม่ือมีส่ิงมาสัมผัสกระทบก็
จะเกิดความรูสึกสบายใจ ไมสบายใจ ถูกใจ ผิดใจ ช่ืนชมยินดี เจ็บปวดรวดราว เชน คนเรามองเห็น

                                                  
๒๐พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต),  พุทธธรรม,พิมพครั้งที่ ๘. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๖๙. 



  ๘๐ 

รูปท่ีดีสวยงามหรือไดยินเสียงดี ๆ ไพเราะก็เกิดความพึงพอใจชอบใจสุขใจ หากไมดีสวยงาม 
หรือไมไพเราะ ก็เกิดความไมสบายชอบใจเปนตน 

๓. สัญญา (Perception) คือการกําหนดไดจําได รูจัก จําไดรูจักอารมณตาง ๆ ท้ังหลาย 
กําหนดอาการเคร่ืองหมายลักษณะตาง ๆ กําหนดจดจํารูป เสียง กล่ิน รส ส่ิงท่ีมากระทบสัมผัสได  

๕. สังขาร (Mental or volitional activities) หมายถึง สภาพท่ีปรุงแตงจิตใหดี-ช่ัว หรือ
เปนกลาง ๆ ไมดี-ไมช่ัว ปรุงแตงแนวความคิดและพฤติกรรมในการกระทํา กระบวนการของชีวิต
ทางสังคมเปนลักษณะบุคลิกภาพคุณภาพของจิตอันเกิดจากการศึกษาฝกฝนอบรมพัฒนาจิตอันมีผล
ตอพฤติกรรมการกระทําแสดงออกของมนุษย สภาพปรุงแตงจิตใหคิดเปน ทําถูก  ต้ังอยูในคุณธรรม  
ปรุงแตงจิตใหคิดไมเปน  ทําไมดี  ไมมีคุณธรรม  เชน  มีปญญาความคิดความเช่ือ  มีความโงงมงาย  
มีความเมตตา  กรุณา  ปราณี  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  มีความโลภอยากได  เห็นแกตัวไมเสียสละ  มีความ
โกรธอาฆาตพยาบาท  ไมมีความโกรธอาฆาตพยาบาท  เปนตน คนจะดําเนินชีวิตทางสังคมมีปญหา
หรือไมมีปญหาก็เพราะคุณภาพของจิต(เจตนาคือ ความต้ังใจ จงใจ)ท่ีผานกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมหรือกระบวนการศึกษาเรียนรู เปนแรงกระตุนจูงใจหรือเปนแกนนําในการกระทําแสดง
พฤติกรรมท้ังหลาย 

๕. วิญญาณ (Consciousness) ไดแกความรูแจงอารมณ รับทราบแลวเก็บอารมณ
ความรูสึกเอาไว รับทราบเหตุการณเร่ืองราวภายนอกท่ีมากระทบผานเขามา แลวเก็บบันทึก
เหตุการณเร่ืองราวเหลานั้นเอาไว เชน ไดเห็น ไดยิน ไดศึกษาอะไร ก็เก็บบันทึกทรงจําส่ิงนั้นเอาไว 
บุคคลเก็บสะสมอะไรเอาไวมากๆ ส่ิงนั้นก็จะเปนนิสัยและอุปนิสัยของเขา เก็บสะสมความเมตตา 
หรือความโกรธเอาไว เม่ือมีอะไรมากระทบ ก็จะแสดงอาการอารมณนั้นออกมา จะเห็นวา คนบาง
คนสุขุมเยือกเย็นหนักแนนม่ันคงดุจขุนเขา ในขณะท่ีบางคนหลุกหลิกเหลวไหลเหลาะแหละเล่ือน
ลอยเบาเหมือนกระดาษ  

องคประกอบ  ๕ สวนนี้  รูปก็คือรูปรางกาย สวนเวทนา สัญญา และสังขารจัดเปน
วิญญาณหรือจิต (กายกับจิต) เปนเหตุปจจัยอาศัยกันเกิดข้ึนเปนกระบวนการชีวิต ชีวิตก็คือ
ธรรมชาติหรือธรรมดาของเหตุปจจัยและเปนไปตามเหตุผลของมัน ไมข้ึนอยูกับผูสรางผูมีอํานาจ
บันดาลใหเปนไป  ตัวของเราเทานั้นท่ีจะสรางบันดาลใหเปนไปตามเหตุปจจัย  กายและจิตจะ
ทํางานประสานและสัมพันธกันไปตามหนาท่ี  ชีวิตจึงจะดําเนินไปได  บางคร้ังท่ีมีการทําหนาท่ี
ผิดพลาดบกพรอง  ก็จะแสดงอาการออกมาใหเห็น กลาวโดยยอ พระพุทธศาสนามองเห็นชีวิต
มนุษยประกอบดวย  ๒  สวนใหญ ๆ คือ กายกับจิต จิตเปนใหญเปนหัวหนา จิตสําคัญกวากาย  ทุก
ส่ิงทุกอยางลวนเกิดจากจิต 



  ๘๑ 

สาระสําคัญของพระพุทธศาสนา  คือการนําเอาความรูในธรรมชาติและกฎธรรมชาติ
มาใชประโยชน  สนองจุดหมายท่ีเราตองการดวยการพัฒนามนุษยใหสมบูรณ   มนุษยจําเปนตอง
พึ่งพิงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงอยู   ซ่ึง เปนหลักการหน่ึงท่ีแสดงให เห็นวา  
พระพุทธศาสนายอมรับถึงความจําเปนของธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ลวนเปนการมองใน
ลักษณะท่ีมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ฐานะของมนุษยกับส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนไมมีส่ิงใดอยูสูงกวา
และมีอํานาจเหนือกันและกัน ซ่ึงการปฏิบัติธรรมในความหมายของพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือน
การเขาถึงธรรมชาติอันเปนภายในของมนุษยหรือเปนการฝกมนุษยเพื่อใหมีความเขาใจตอโลก
ธรรมชาติตามความเปนจริง  หลักธรรมคําสอนท่ีบอกถึงทัศนะของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอโลก
ธรรมชาติ  อันกอใหเกิดกฎเกณฑท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับการใหคุณคาของธรรมชาติในลักษณะท่ีจะ
ทําใหเกิดพฤติกรรมในการอนุรักษ  คือ  ปฏิจจสมุปบาท  ไตรลักษณ   ท่ีมีการกลาวถึงลักษณะความ
เปนจริงของโลกโดยตรง   

การปฏิบัติตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็คือแนวคิด  ๒  ประการ  ซ่ึงไดแก
แนวคิดพิชิตธรรมชาติการเปนนายเหนือธรรมชาติ  และแนวคิดแบบเอ้ืออาทรตอธรรมชาติ  โดยถือ
วามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและตองดําเนินชีวิตใหเอ้ืออาทรสอดคลองกับธรรมชาติ   เม่ือ
ธรรมชาติถูกทําลายมนุษยในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติยอมไดรับผลกระทบท้ังในทาง
สวนตัวและโครงสรางอยางแนนอน  ดังนั้น  มนุษย  ธรรมชาติและสังคมตองสัมพันธกันจะเห็นได
จากในพระพุทธศาสนานั้นยอมรับสรรพส่ิงและสรรพชีวิตลวนเสมอภาคกัน 

พระพุทธศาสนาเห็นวา มนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ จะตองดําเนินชีวิตให
สอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ  ความวิบัติเกิดข้ึนทันทีท่ีมนุษยแยกตัวออกจาก
ธรรมชาติ  เกิดความหลงตนวา เหนือกวาและสามารถครอบครองธรรมชาติได 

เม่ือถอดความจากพระรัตนตรัยจะพบวามนุษย  สังคม  และธรรมชาติ  ตองมี
สัมพันธภาพเปนอันเดียวกัน จึงจะพบสันติสุขไดอยางถาวร 

 (๑)  ปฏิจจสมุปบาท   ปฏิจจสมุปบาทเปนหลักธรรมท่ีพระพุทธศาสนาพยายามช้ีให
มนุษยไดเห็นปรากฏการณทางธรรมชาติโดยตรงเพ่ือใหเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหวางส่ิงมีชีวิต
ทุกชนิด  และโลกภายนอกในพุทธทัศนะจ่ึงเปนเพียงความไมมีตัวตนท่ีแทจริงแตก็สามารถดํารงอยู
ไดเพราะประกอบดวยสวนตาง ๆ อันเปนเหตุปจจัยเกื้อกูลกัน  ดังนั้นการท่ีเราจะทําลายสวนหนึ่ง
สวนใดของโลกธรรมชาติ  จึงนับวาเปนการกระทําใหระบบดุลยภาพของโลกสูญเสียไป  เพราะทุก
สวนมีความสําคัญเทาเทียมกันท่ีจะทําใหโลกเกิดความสมบูรณ กฎเกณฑนี้เปนความจริงท่ีอยูคูกับ



  ๘๒ 

ระบบตาง ๆ ในโลกธรรมชาติ  โดยมีความเปนสากลมาพรอมกับการเกิดโลก  คือ  ไมมีส่ิงใดท่ีไม
ข้ึนตอหลักการนี้  ดังพระพุทธพจนตอนหนึ่งวา 

 เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร   เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ     
เพราะวิญญาณเปนปจจยั จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ    
เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา    
เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน      
เพราะอุปาทานเปนปจจัย จงึมีภพ เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงมีตัณหา     
เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จงึมีภพ        
เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ  
   ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส๒๑ 

นอกจากนี้ปฏิจจสมุปบาทยังถูกนํามาอธิบายใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสรรพส่ิง
ท้ังหลายท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมโดยการแสดงออกเปนกฎของธรรมชาติตาง ๆ คือกฎของ
ความสัมพันธระหวางเหตุกับผล กฎธรรมชาติฝายอนินทรีวัตถุอันรวมถึงพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต
ตาง ๆ  กฎการทํางานของจิตและกรรมซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องเปนพิเศษกับความทุกขและความสุขของ
ชีวิต  เพื่อใหเห็นความเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงเปนเหตุเปนผลถึงกัน กลาวคือ ปฏิจจสมุปบาทจึงเปนสัจ
ธรรมในธรรมชาติท่ีพระพุทธเจาพยายามนําเสนอ  เพื่อใหเห็นความสัมพันธระหวางกระบวนการ
ตาง ๆ ท้ังในโลกธรรมชาติภายนอกและธรรมชาติภายในของมนุษยนั่นเอง 

แนวคิดในการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะแนวคิดในการใชทรัพยากรที่คุมคามี 
ประโยชน ประสิทธิภาพสูงสุด และการนํากลับมาใชใหมมีปรากฏในหลักฐานทางพระพุทธศาสนา
หลายแหง เชน เร่ืองพระเจาอุเทนท่ีปรากฎในอรรถกถาธรรมบท  

 “คร้ังนั้น  พระเจาอุเทนกับพระมเหสี ทรงประทับอยูในพระราชอุทยาน
 พรอมดวยขาราชบริพาร  และไดทราบขาววาพระอานนทเถระ ซ่ึงเปนอาจารยของ
 พระมเหสี ไดพักอยูท่ีโคนไม ใกลกับพระราชอุทยาน  จึงกราบทูลขอพระอุเทนเพื่อไป
 พบพระอานนทเถระ  และไดฟงธรรมจากพระอานนทอยางเล่ือมใสและเกิดศรัทธา จึง
 มีความยินดีท่ีจะถวายผาจีวรแดพระอานนทเถระ  จํานวน  ๕๐๐  ผืน  แลวตรัสถามถึง

                                                  
๒๑ดู  วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๑-๖. 



  ๘๓ 

 ประโยชนการใชสอยวาจะนําผาจํานวนมากนี้ไปเพ่ืออะไร เม่ือทรงไดรับคําอธิบาย
 จากพระอานนทเถระแลว  ทรงเล่ือมใสยิ่งข้ึนจึงถวายผาเปน  ๑๐๐๐  ผืน”๒๒ 

(๒)  ไตรลักษณ   ตามทัศนะของพุทธศาสนาส่ิงท่ีเรียกวา  “ชีวิต” ซ่ึงเปนส่ิงท่ีกอกําเนิด
จากพลังงานท้ังทางดานกายภาพและจิตใจอันเรียกวา “ขันธ  ๕” ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงอยูเสมอไมมีการ
คงอยูเหมือนเดิมคือลักษณะท่ีสรรพชีวิตในโลกตองมีรวมกันท้ังส้ิน คือ กฎแหง “อนิจลักษณะ ทุก
ขลักษณะ อนัตตลักษณะ ” หรือเรียกวา “ไตรลักษณ”  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีครอบคลุมส่ิงมีชีวิตทุกชีวิต  โดย
มนุษยเทาเทียมกับส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ  อันเปนการยอมรับความเปนจริงในระบบสากลของโลก  
และแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องของกระบวนธรรมทางพระพุทธศาสนา  ดังกลาวไวในคัมภีร
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 

  “ภิกษุท้ังหลาย  รูปไมเท่ียง  ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกข  ส่ิงใดเปน
 ทุกข  ส่ิงนั้นเปนอนัตตา  ส่ิงใดเปนอนัตตาเธอท้ังหลายพึงเห็นส่ิงนั้นดวยปญญาอัน
 ชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของ
 เรา. เม่ือเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้  จิตยอมคลายกําหนัด ยอม
 หลุดพน  จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน  เวทนาไมเท่ียง  สัญญาไมเที่ยง  สังขาร
 ไมเท่ียง  วิญญาณไมเท่ียง  ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกข  ส่ิงใดเปนทุกข  ส่ิงนั้นเปน
 อนัตตา  ส่ิงใดเปนอนัตตา  เธอท้ังหลาย พึงเห็นส่ิงนั้นดวยปญญาอันชอบตามความ
 เปนจริงอยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา”๒๓  

 

ในทัศนะทางพระพุทธศาสนาใหความหมายของไตรลักษณไววา  การไมยึดม่ันถือม่ัน  
และไมยึดติดกับส่ิงตาง ๆ ทุกส่ิงสามารถเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ตามกาลเวลา  ส่ิงท่ีปรากฏชัดเจนใน
แนวคิดนี้คือ  การหลุดพนจากความทุกขและการไมยึดม่ันกับส่ิงท่ีไมนอน  เปนการกระทําท่ีตอกย้ํา
ใหเห็นถึงความไมมีสาระของสรรพส่ิงบนโลก  และโลกในทัศนะพระพุทธศาสนาจึงเปนเพียง
สถานท่ีอยูอาศัยเพื่อใหเขาถึงความจริงเทานั้น   แนวทางนี้เปนการทําความเขาใจตามสภาวะของ
โลกท่ีเปนจริง  เพื่อหลุดพนจากความสําคัญตัวเองในการยึดติดอยูกับโลก  ท่ีจะทําใหเกิดความทุกข
เพราะการใหความสําคัญแกตนเองของมนุษยเปนสาเหตุของการกอใหเกิดความทุกข 

 

                                                  
 ๒๒ ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๔/๘๔ 

     ๒๓ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๙/๒๔.  



  ๘๔ 

๓.๔.๒  คติธรรมในดานการอนุรักษธรรมชาติ 

พระพุทธศาสนาไมเพียงแตใหเรามองเห็นคุณคาของธรรมชาติและสอนใหรูจักในการ
เลือกสรรและใชธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนประโยชนตอชีวิตเทานั้น แตพระพุทธศาสนายัง
สอนใหรูจักการอนุรักษหรือไมทําความเสียหายใหแกธรรมชาติดวย  คําสอนของพระพุทธศาสนา
ในเร่ืองนี้มีท้ังเปนคําสอนโดยตรงและคําสอนโดยทางออมคําสอนท่ีใหรูจักการอนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมโดยตรง  เชน  คําสอนในจักกวัตติวัตร  คือขอพึงปฏิบัติของผูปกครองประเทศ 
ประการหน่ึงก็คือ  ตองรูจักปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติใหดี  บานเมืองจึงจะมีความเจริญ
ม่ันคง  คําสอนประการท่ีสองอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเปนคําสอนในเชิงการอนุรักษก็คือ ใหรูจักประมาณใน
การบริโภคใชสอยส่ิงท่ีจําเปนสําหรับชีวิต   การรูจักประมาณในการบริโภคใชสอย ก็คือ การรูจัก
หยุดและรูจักพอในการใชสอยทรัพยากรในทุกดาน ไมใชสอยดวยความละโมบโลภมากเพราะการ
ทําดวยความละโมบโลภมากนั้น ไมวาในเรื่องใด นอกจากจะเปนการทําลายธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมแลว ยังเปนการทําลายตนเองดวยและคําสอนในเชิงการอนุรักษอีกขอหนึ่งก็คือ สอนให
มีความกตัญูหรือรูจักคุณของธรรมชาติ ท้ังนี้ยังมีบัญญัติในดานการสอนในเรื่องของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในวินัยของภิกษุเพื่อหามมิใหตัดตนไม ท้ังไมเล็กและไมใหญ หามถายอุจจาระ
ปสสาวะลงในน้ํา  หามท้ิงของสกปรก  เชนบวนน้ําลายลงในท่ีมีหญาหรือพืชอ่ืน ๆ วินัยของ
พระสงฆยังกําหนดไววาเม่ือถายอุจจาระแลว ใหชําระลางดวยน้ํา เวนแตหาน้ําไมไดจึงอนุญาตให
ชําระดวยของอยางอ่ืน  จึงอาจกลาวไดวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแรกและศาสนาเดียวท่ี
มองเห็นคุณคาและความสําคัญของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และเปนศาสนาท่ีสอนใหมนุษยรูจัก
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน  ซ่ึงกลาวไดวา พระพุทธเจาทรงใหแนวคิดเร่ือง
ระบบนิเวศ และช้ีใหเห็นความสําคัญของระบบนิเวศเปนคนแรกของโลก 

พระสัมมาสัมพุทธเจาจัดไดวาเปนนักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ียิ่งใหญโดยท่ี
พระองคไดทรงรูซ้ึงถึงหลักการพึ่งพาอาศัยกันและกันของสรรพส่ิง  ซ่ึงไมมีส่ิงใดท่ีสามารถอยูได
โดยลําพังตน  พระพุทธองคไดทรงสอนพระสาวกและสาวิกา ใหมีความตระหนักในธรรมชาติและ
ความจําเปนท่ีจะตองดูแลรักษาธรรมชาติซ่ึงถือไดวาท่ีพํานักของพระภิกษุสงฆสวนมากมักอยูใน
สภาพแวดลอมของปาดวยเหตุนี้  พระภิกษุสงฆจึงตองมีความระมัดระวังในการถนอมรักษาปาอัน
เปนท่ีอยูของตน  และจะตองมีความเคารพตอตนไมทุกตนท่ีใหรมเงา  ดังท่ีพระพุทธองคไดทรงวาง
พระวินัยขอหนึ่งไววา “ผูใดพรากภูตคาม (สวนของพืชท้ัง ๕ สวน) เปนอาบัติปาจิตตีย” เพราะถือวา
การตัดตนไมเปนการกระทําท่ีเบียดเบียนผูอ่ืน  และเปนการแสดงความอกตัญูเพราะในอดีตกาล
นั้นพระภิกษุสงฆเปนผูท่ีไดประโยชนจากรมเงาตนไม นอกจากน้ันยังมีพระวินัยท่ีอนุญาตใหฉัน
พืชผักผลไมไดหากไมทําลายตน, หามสวมรองเทาท่ีทําจากใบตาลหรือตนไผออน, และหามมิใหเท



  ๘๕ 

อุจจาระหรือปสสาวะและถมน้ําลายลงบนของเขียวดวย  เนื่องจากจะไปทําลายรบกวนการ
เจริญเติบโตของพืชผักได  ซ่ึงลวนเปนหลักท่ีต้ังอยูบนความเมตตากรุณา  ดังขอหามท่ีปรากฏใน
พระปาติโมกข(วินัยของพระ) ท่ีพระองคทรงบัญญัติข้ึนใหสาวกปฏิบัติ  ซ่ึงวินัยเหลานี้แตละขอ
ลวนแลวแตเปนขอปฏิบัติเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศใหคงอยูในสภาพเดิม  
เพื่อประโยชนแกมนุษยในการแสวงหาปจจัย ๔ มาใชในการดํารงชีวิตสืบตอไปดังไดทรงบัญญัติ
ขอหามเก่ียวกับตนไมไวในพระวินัยเพื่อใหพระภิกษุสงฆไดยึดถือและปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแต
สมัยอดีตกาลจนถึงปจจุบันนี้  ขอหามในปาติโมกขท่ีเกี่ยวกับปาไมและตนไม พระองคทรงบัญญัติ
ไว  ดังนี้ -.  

๑.อาบัติปาราชิก๒๔ วาดวยการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดใหท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
ปาไมและตนไมท่ีพระพุทธเจาทรงหามตัดและหามทําลาย คือ 

 -  ทรัพยอยูในแผนดิน ไดแกทรัพยท่ีฝงกลบไวในแผนดิน ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลัก
ทรัพยท่ีอยูในแผนดิน เท่ียวแสดงหาเพื่อนก็ตาม แสวงหาจอบหรือตะกราก็ตาม ตองอาบัติทุกฏ            
ตัดไมหรือเถาวัลย ซ่ึงเกิดอยูในท่ีนั้น ตองอาบัติทุกกฎ ขุดก็ตาม คุยก็ตาม โกยข้ึนก็ตาม ซ่ึงดินรวน
ตองอาบัติทุกกฎ จับตองหมอ ตองอาบัติ ทุกกฎ ทําหมอใหไหวตองอาบัติถุลลัจจัย ทําหมอให
เคล่ือนจากฐานตองอาบัติปาราชิก 

-   ทรัพยท่ีอยูในสวน ท่ีช่ือวา สวน ไดแกสวนไมดอก สวนไมผล ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูใน
สวน ไดแกทรัพยท่ีเขาเก็บไวในสวนโดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ต้ังอยูบนพื้นดิน ลอยอยูในอากาศ 
แขวนอยูในท่ีแจง  

ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในสวนหาเพื่อนไปดวยหรือไปแตผูเดียวตองอาบัติ
ทุกกฎ จับตอง ตองอาบัติทุกกฎ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐานตองอาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยจิต จับตองราก เปลือก ใบ ดอกหรือผลไมในสวนนั้น มีราคา ๕ มาสก หรือ 
เกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฎ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนท่ีตองอาบัติปาราชิก 

ภิกษุตูเอาท่ีสวน ตองอาบัติทุกกฎ ทําใหเจาของเกิดความสงสัย ตองอาบัติถุลลัจจัย หาก
เจาของทอดธุระวาจักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก 

เม่ือภิกษุดําเนินคดี ชนะความเจาของ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือดําเนินคดีแพความ  ตอง
อาบัติถุลลัจจัย 

                                                  
๒๔ วิ.มหา .(ไทย)  ๑/๙๓/๘๒. 



  ๘๖ 

-   ทรัพยท่ีอยูในปา ท่ีช่ือวา ปา ไดแกปาท่ีมนุษยครอบครอง ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในปา 
ไดแกทรัพยท่ีเขาเก็บไวในปาโดยฐานะ ๔ คือ ฝงอยูในดิน ต้ังอยูบนพื้นดิน ลอยอยูในอากาศ  แขวน
อยูในท่ีแจง ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในปา เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุก
กฎ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฎ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐานตองอาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยจิตจับตอง ไมก็ดี เถาวัลยก็ดี หญาก็ดี ซ่ึงเกิดในปานั้น ไดราคา ๕ มาสก  
หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฎ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก 

๒. อาบัติสังฆาทิเสส    หามสรางวิหารใหญโดยสงฆไมไดกําหนดที่ให สาเหตุ
เนื่องจากคฤหบดีท่ีอุปฐากพระฉันนะ  มีจิตศรัทธาจะสรางวิหารถวายทานใหพระฉันนะท่ีใหทานจึง
ใหคนปราบพื้นท่ีตัดตนไมเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเปนตนไมท่ีชาวบานนับถือวาศักดิ์สิทธ์ิ  
กอใหเกิดความสะเทือนใจตําหนิติเตียนจากชาวบาน๒๕ 

๓. อาบัติปาจิตตีย   หามทําลายตนไม  เนื่องจากภิกษุชาวเมืองอาฬวีไดพากันทําการ
กอสรางวิหาร  จึงพากันตัดตนไมเพื่อนํามากอสราง แตประชาชนท้ังหลายในสมัยนั้นมีความเช่ือวา
ตนไมก็มีชีวิตมีอินทรียเหมือนกันภิกษุไมควรตัดเพื่ออนุโลมตามชาวโลกพระองคจึงไดปรับอาบัติ
ปาจิตตียแกภิกษุท่ีทําลายตนไม๒๖  ทรงบัญญัติสิกขาบทหามพระภิกษุตัดตนไมเอง  หรือใชใหผูอ่ืน
ตัดตนไม  มีพุทธดํารัสวา 

 
 “ดูกอนโมฆบุรุษท้ังหลาย  ไฉนพวกเธอจึงไดตัดตนไมบาง  ใหคนอ่ืน
ตัดบาง  เพราะคนท้ังหลายสําคัญวาตนไมมีชีวะ  การกระทําเชนนั้นของพวกเธอ  
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของหมูชนท่ียงัไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเล่ือมใสยิ่ง
ของหมูชนท่ีเล่ือมใสแลว”๒๗ 
 “ภิกษพุึงเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม คือ พืชเกดิจากเหงา  พชื
เกิดจากลําตน  พืชเกิดจากผล  พืชเกิดจากยอด  พืชเกิดจากเมล็ด”๒๘ 
 
 

                                                  
๒๕ วิ.มหา. (ไทย)  ๑/๓๖๗-๓๗๘/๔๐๓-๔๑๐. 
๒๖ วิ.มหา (ไทย)  ๒/๘๙-๙๓/๒๗๗-๒๘๐. 
๒๗ วิ.มหา (ไทย)  ๒/๘๙/๒๗๗-๒๗๘. 
๒๘ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๔/๖๕-๖๗. 



  ๘๗ 

                      พระภกิษุจดุไฟเผากอหญา  ชาวบานพากนัติเตียนวา  ประพฤติเหมือนกับคนเผาปา  
พระพุทธเจาเม่ือไดไตสวนแลว  ไดบัญญัติสิกขาบทวา“ภิกษไุมพึงเผากอหญา  รูปใดเผา  ตองอาบัติ
ทุกกฎ”๒๙ 
 ตอมาเกิดกรณไีฟไหมปาลุกลามมายังท่ีอยูของพระภิกษแุตพระภิกษุไมกลาเผากอ
หญารอบบริเวณเพื่อจดุไฟรับ  ทําใหไฟไหมวหิาร  พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติวา“เราอนุญาตวาเม่ือ
ไฟปามาถึง  ใหจุดรับเพื่อปองกัน”๓๐   
 ในอรรถกถาอธิบายการปองกันไฟไหมในสวนนีว้า  หมายรวมถึงการจุดไฟรับ  ถาก
ถางพื้นดิน  นาํหญาออก  ขุดคู  และการหกักิ่งไมมัดตีดบัไฟ     ในเร่ืองการอนุรักษตนไมพืชพรรณ  
ทรงบัญญัติสิกขาบทอยางละเอียด คือ   “ภิกษุเขยาตนไมใหใบเหลืองหลน  ใหดอกหลนจากตนไม 
เปนปาจิตตีย”๓๑   “ภิกษุจารึกตัวอักษรลงบนตนไม  ตรงบริเวณท่ีออน ๆ แกะสลักลงบนใบตาลออน  
ท่ียังติดอยูกับตน  ดวยความคะนองมือ แนะอาบัติปาจิตตีน๓๒      

๔. อาบัติทุกกฎ (ซ่ึงแปลวาทําช่ัว) เสขิยวรรค  สิกขาบทท่ี  ๒  วาดวยสารูป (ความ
เหมาะสมแหงสมณเพศ) ภิกษุพึงทําความศึกษาวาเราไมเปนไขจักไมถายอุจจาระปสสาวะหรือบวน
น้ําลายลงในของเขียว (พืช พันธุไมตาง ๆ) ๓๓   
 อรรถกถาอธิบายวา  คําวา ตนไม ในท่ีนี้หมายรวมถึงพืชทุกชนิดไมเฉพาะ
ตนไม “อาหารหลังจากฉันทแลว  พระพุทธเจาทรงโปรดใหพระภกิษุท้ิงเสียในท่ีท่ีปราศจาก
ของเขียว  และเทเสียในน้ําท่ีไมมีตัวสัตว”๓๔   

 

 ๓.๔.๓  คติธรรมในดานความเชื่อของสังคม 

 พิธีกรรมและการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการบูชาตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติไดแก
การนับถือธรรมชาติ เชน พระอาทิตย พระจันทร น้ํา ลม และไฟ  เปนตน  ซ่ึงเช่ือวาส่ิงเหลานี้
สามารถบันดาลเหตุการณตาง ๆ ใหเกิดข้ึนและมีอิทธิพลเหนือธรรมชาติและเหนือมนุษยท่ัว ๆ ไป 

                                                  
 ๒๙ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๘๓/๗๐. 
 ๓๐ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๘๓/๗๐. 

 ๓๑ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๙๕/๘๙. 
 ๓๒ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๙๖/๙๐.  
 ๓๓ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๙๒/๒๗๙.   

  ๓๔ ม. มู. (ไทย)  ๔/๒๐๙/๓๓๑. 
 



  ๘๘ 

ตอมามนุษยไดพัฒนาในเร่ืองของขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวของกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  จะเห็นไดวา
ความเชื่อความศรัทธาในส่ิงตาง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงล้ีลับท่ีไมสามารถมองเห็น
นั้นไดเกิดข้ึนมาพรอมกับมนุษยต้ังแตสมัยอดีตกาลและไดสืบทอดกันมาเร่ือย ๆ นั้นกอใหเกิดความ
เคารพยําเกรงตอจิตใจของบุคคลในสังคมนั้น ๆ และความเช่ือบางอยางยังคงอยูจนถึงปจจุบันและมี
ความสําคัญยิ่งกับคนในสังคมชาวพุทธ  โดยสังเกตไดชัดเจนคือความเช่ือเกี่ยวกับการปลูกตนไม  

สมัยกอนพุทธกาลนั้นชาวอินเดียสวนใหญจะมีความเช่ือเกี่ยวกับเร่ืองของส่ิงล้ีลับอยู
มาก  โดยเฉพาะในศาสนาพราหมณนั้นเชื่อในเร่ืองเทพเจาท้ังหลายเปนอยางยิ่ง จึงเช่ือวาทุกส่ิงทุก
อยางมีเทพเจาเปนผูสรางและเปนผูทําลาย เทพเจาจึงมีความสําคัญแกชีวิตพราหมณเปนท่ีสุด            
การกระทําทุกส่ิงทุกอยางของพราหมณจึงคํานึงถึงเทพเจากอนส่ิงอ่ืนใด เพราะเช่ือวาหากการกระทํา
ใดไมถูกอัธยาศัยของเทพเจา จะนํามาซ่ึงความวิบัติได  ดังนั้นวิธีการกระทําท่ีดีท่ีสุดเพื่อใหถูกใจเทพ
เจาคือการเซนสรวงบูชากราบไหว  การเซนสรวงบูชากราบไหวเทพเจาจึงกลายเปนวัตรท่ีตอง
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  คร้ันถึงสมัยพุทธกาลคําสอนของพระพุทธองคท่ีมุงจะทําลายความอันไมเปน
สรณะก็ยังทําลายการเซนสรวงเหลานั้นไมไดโดยเด็ดขาดในทันทีทันใด  เพราะชาวพุทธสวนใหญ
เปนผูนับถือศาสนาพราหมณมากอน  ดังนั้นความเช่ือเกา ๆ ท่ีตนเคยปฏิบัติมากอนยังคงอยูกับความ
เช่ือของมนุษยและไดนํามาปฏิบัติจนถึงสังคมปจจุบัน  เชนการบูชาเทพเจาประจําตนไม (รุกข
เทวดา) เพื่อใหประทานโชคลาภ  ความสงบสุข  โดยการกราบไหวบูชาและการหาผาแพรมาพัน
รอบตนไมตาง ๆ ท่ีตนนับถือ จวบจนถึงสังคมปจจุบันนี้ 

(๑) ความเชื่อเร่ืองการปลูกตนไมไดบุญ   พระพุทธศาสนาสงเสริมใหบุคคลจัดการวิถี
ชีวิตของตน ใหสอดคลองกับวิถีทางตามธรรมชาติใหมากท่ีสุดและอาจจะถือไดวา การวางผังเมือง 
และการวางแผนพัฒนาชุมชนนั้นจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมทางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติไว
ดวย ดังในวนโรปสูตร ไดยืนยันในเร่ืองนี้ไววา “เทวดาทูลถามวา บุญยอมเจริญท้ังกลางวันและ
กลางคืนตลอดกาลทุกเม่ือแกชนพวกไหน ชนพวกไหนต้ังอยูในพระธรรมและสมบูรณดวยศีลแลว
ยอมไปสูสวรรคเลา พระพุทธเจาตรัสวา บุญยอมเจริญท้ังกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเม่ือ แก
ชนท่ีปลูกสวนไมดอกไมผล ปลูกตนไมใหรมเงา สรางสะพาน โรงนํ้า บอน้ํา และศาลาที่พักอาศัย 
ท้ังชนเหลานั้นยังต้ังอยูในธรรมสมบูรณดวยศีล จึงไปสวรรคอยางแนนอน๓๕ 

(๒) ความเชื่อเก่ียวกับตนโพธ์ิ   ตนโพธ์ิในฐานะท่ีเปนตนไมตรัสรูของพระพุทธเจา  
ตนโพธ์ิจึงไดรับการยอมรับนับถือจากชาวพุทธวาเปนตนไมท่ีมีความสําคัญยิ่ง  โดยเฉพาะในการ

                                                  
๓๕ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๔๗/๖๑. 



  ๘๙ 

ตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจาหลายพระองค  จึงถือไดวาเปนตนไมท่ีมีความสําคัญยิ่งชนิดหนึ่ง  ท่ี
ชาวพุทธท้ังหลายใหความสําคัญและยําเกรงตอตนโพธ์ิถือวาเปนตนไมท่ีมีคุณตอชาวพุทธ  และถือ
วาเปนตนไมช้ันสูงและเช่ือวาไมเหมาะสมท่ีจะนํามาเพาะปลูกไวในบริเวณบานของตน  และยกยอง
ใหเปนตนไมสักการะควรปลูกไวในบริเวณวัดและควรบูชาสักการะโดยการนําผามาโอบรอบลําตน
และมีการบูชาโดยสรางศาลพระภูมิไวยังบริเวณตนโพธิ์  ผูจาริกแสวงบุญบางรายมักจะ สวดมนต  
เจริญจิตตภาวนา  นั่งสมาธิเพื่อนอมจิตตามธรรมคําสอนภายใตตนโพธ์ิ  นอกจากจะเจริญภาวนา
นอมจิตตามคําสอนพระพุทธองคทรงสอนแลว  ยังนิยมรดนํ้าตนโพธ์ิปดทองและถวายผาหมตน
โพธ์ิบางก็มี 

ตนโพธ์ิไดรับเกียรติอยางสูง  ในฐานะท่ีเปนตนไมประทับตรัสรูของพระสัมมา              
สัมพุทธเจาชาวพุทธตางใหความเคารพสักการะตนโพธ์ิมากถือเปนตนไมท่ีศักดิ์สิทธ์ิและมีคติท่ีถือ
ปฏิบัติสืบตอกันมาแตโบราณวาการปลูกตนโพธ์ิซ่ึงเปรียบเสมือนพุทธอนุสาวรียแทนพระสัมมา   
สัมพุทธเจานั้นจะไดบุญมาก  จะเห็นไดจากการที่วัดวาอารามทางพระพุทธศาสนามักมีการนําเอา
ตนโพธ์ิ  หรือหนอโพธ์ิไปปลูกไว  เปนสัญลักษณอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนาและเปนพุทธ
อนุสาวรียแทนพระพุทธเจา   

(๓) ความเชื่อเก่ียวกับตนสาละ   ตนสาละลังกาเปนพรรณไมมงคลท่ีมีคุณคาและ
ความสําคัญในพระพุทธศาสนา  สังคมและวัฒนธรรมไทย  สวนใหญมักนิยมปลูกไวตามบริเวณวัด  
มักจะไมคอยไดพบเห็นในสถานท่ีตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณบาน  ซ่ึงนับเปนตนไมที่นาสนใจเพราะ
เปนตนไมท่ีมีความสําคัญยิ่งตอพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนตนไมท่ีเกี่ยวของกับองคพระสัมมาสัมพุทธ
เจามาตลอดต้ังแตประสูติจนถึงดับขันธปรินิพพาน  ชาวพุทธมักนิยมนําไปกราบไหวเพื่อรําลึกถึง
พระพุทธองคและเปนพุทธบูชา  

สาละนับวาเปนไมท่ีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับพระพุทธเจาโดยตรงตามพุทธ
ประวัติไดกลาวถึงตนสาละอยู  ๓  ตอน  คือ 

       ๑. ตอนพระพุทธเจาประสูติกอนพุทธศักราช  ๘๐  ป พระพุทธมารดา  คือพระนาง  
สิริมหามายาทรงครรภใกลครบกําหนดพระสูติกา  พระนางจึงเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ  เพื่อไปมี
พระสูติการที่เมืองกรุงเทวทหะ  อันเปนเมืองตนตระกูลของพระนาง  ตามธรรมเนียมประเพณี
พราหมณเม่ือขบวนเสด็จมาถึงคร่ึงทางระหวางกรุงกบิลพัสดุกับกรุงเทวทหะ ณ ท่ีตรงนั้นเปนสวนมี
ช่ือวา "สวนลุมพินีวัน" เปนสวนปาไม "สาละ" พระนางไดทรงหยุดพักอิริยาบถ ขณะน้ันพระนาง
ประทับยืนชูพระหัตถข้ึนเหน่ียวกิ่งสาละและรูสึกประชวรพระครรภ ในเวลาตอมาไดประสูติ         
พระสิทธัตถะกุมาร ซ่ึงตรงกับวันศุกรเพ็ญเดือน ๖ ปจอ กอนพุทธศักราช ๘๐ ป   



  ๙๐ 

     ๒. ตอนกอนท่ีเจาชายสิทธัตถะจะทรงตรัสรูนั้น  เม่ือพระองคเสวยขาวมธุปายาสท่ี
บรรจุอยูในถาดทองคําของนางสุชาดาแลว  พระองคทรงอธิษฐานวาถาพระองคไดสําเร็จพระ
โพธิญาณ  ขอใหการลอยถาดทองคํานี้สามารถลอยทวนกระแสน้ําแหงแมน้ําเนรัญชราได  เม่ือทรง
อธิษฐานแลวไดทรงลอยถาดปรากฏวาถาดทองคํานั้นไดลอยทวนกระแสน้ําจากนั้นพระองคเสด็จ
ไปประทับยังควงไมสาละตลอดท้ังวัน คร้ันเวลาเย็นก็เสด็จไปยังตนพระศรีมหาโพธ์ิ ทรงประทับนัง่
บนบัลลังกภายใตตนโพธ์ิและไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในเวลารุงอรุณ ณ วันเพ็ญเดือน ๖  

     ๓.  ตอนพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  เม่ือพระพุทธเจาพรอมดวย
พระภิกษุสงฆสาวกไดเสด็จถึงเขตเมืองกุสินาราของมัลละกษัตริย  ณ บริเวณใกลฝงแมน้ําหิรัญวดี  
พระองคทรงเหน็ดเหนื่อยมาก  จึงมีรับส่ังใหพระอานนท  ซ่ึงเปนองคอุปฏฐากปูลาดพระท่ีบรรทม
โดยหันพระเศียรไปทางทิศเหนือระหวางตนสาละคู  และพระองคยังทรงใหความสําคัญ  จะเห็นได
จากท่ีทรงแสดงเร่ืองสังเวชนียสถานท้ัง  ๔ ตําบล (๔ แหง) กลาว  คือ  

คร้ังหนึ่ง พระอานนทไดกราบทูลถามพระพุทธเจาวา  เม่ือพระองคเสด็จปรินิพพาน
แลวพุทธบริษัท (ชาวพุทธ)  จักไดส่ิงใดเปนท่ีควรแกการทําพุทธานุสสติ (การระลึกถึงพระพุทธเจา) 
พระองคทรงตรัสวา  ดูกรอานนท สถานท่ีท่ีกุลบุตร  ผูมีศรัทธาควรเห็นเปนพุทธานุสสติ  คือ สังเวช
นียสถานท้ัง  ๔  แหงคือ  ๑.สถานท่ีประสูติ  ๒.สถานท่ีตรัสรู  ๓.สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา            
๔.สถานท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพาน  

ดังนั้น  สาละจึงจัดวาเปนตนไมท่ีมีความสําคัญในพระพุทธประวัติ  ถือวาเปนตนไม
ศักดิ์สิทธ์ิชาวพุทธใหความเคารพสักการะตั้งแตอดีตกาลจนถึงปจจุบันและมีใหเห็นอยูท่ัวไปและ
บางความเช่ือเช่ือวาหากดอกสาละรวงใสศีรษะใคร ถือวาคนน้ันเปนคนโชคดีและมีบุญมาก  บางคน
เช่ือวาหากอธิษฐานส่ิงใดแลว ใหลองเส่ียงทายโดยการปรบมือใตดอกสาละถาดอกสาละรวงใสมือ
คําอธิฐานนั้นจะเปนจริง จากคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทกลาววา ตนสาละมีความเกี่ยวของกับ
พระพุทธเจาถึง ๒ วาระ คือ ในคราวเกิดและคราวดับ หมายถึงในปฐมกาลเม่ือพระพุทธเจาประสูติ
ในปจฉิมกาลเม่ือปรินิพพาน  จึงนับไดวาตนสาละเปนตนไมแหงพุทธท่ีมีความสําคัญอีกชนิดหนึ่ง
ไมนอยไปกวาตนโพธ์ิ  

 (๔) ความเชื่อเก่ียวกับตนตะเคียน   ตะเคียนทอง  ตามพระพุทธประวัติไดกลาวไววา  
เม่ือพระพุทธเจาจะทํายมกปาฏิหารย ณ เมืองสาวัตถี ฝายเดียรถียก็จะทําแขงบาง ไดเตรียมกระทํา
มณฑลมีเสา  ซ่ึงทําดวยไมตะเคียนหลังคามุงดวยดอกนิลอุบล และอีกตอนหน่ึงกลาวไววา สิริคุตต
หลอกใหพวกนิครนถ อาจารยของครหทินนตกลงไปในหลุมอุจจาระ ครหทินนจึงคิดท่ีจะแกแคน
เอากับพระพุทธเจา  ซ่ึงเปนอาจารยของสิริคุตถ โดยทําหลุมไฟ  ซ่ึงนําเอาไมตะเคียนมาเปนเช้ือเพลิง  



  ๙๑ 

ทํากระดานกลปดไวท่ีปากหลุมแตพอพระพุทธเจาตกไปจริงก็มีดอกบัวเขามาเพื่อรองรับพระบาท  
พระพุทธเจาจึงมิเปนอันตรายแตอยางใด 

เนื่องจากตะเคียนเปนไมใหญท่ีมีอายุยืนนานและชอบอยูในท่ีชุมช้ืน  จึงทําใหเกิดนิยาย
เกี่ยวกับผีสางนางไมของตนตะเคียนเสมอ  จึงเกิดความเช่ือเกี่ยวกับตนตะเคียนมีมาต้ังแตสมัย
โบราณกาลจวบจนถึงปจจุบันท่ีมักพบเห็นตามสถานท่ีสําคัญตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณวัดตามชนบท
ท่ีพบตนตะเคียนแลวนํามาบูชาสักการะไวท่ีบริเวณวัดเพราะเช่ือวาเปนไมศักดิ์สิทธ์ิมีนางไมตะเคยีน
อาศัยอยู  ซ่ึงบางรายไปบนบาน  เพื่อขอโชคลาภตาง ๆ ความเช่ือท่ีมักไดยินสืบตอกันมาคือเร่ืองของ
การกอสรางบานเรือนท่ีนําเอาตนตะเคียนมาทําเสา  พอมีน้ํามันไหลซึมออกมาก็ตองนําไปเซนไหว
บูชา  เพื่อลุแกโทษทันทีมิฉะนั้นอํานาจของนางไมในตนตะเคียนจะทําใหเจาของและคนในบานไม
มีความสุขจะเจ็บไข ฯลฯ  และตนตะเคียนท่ีอยูในปาบางทีก็จะมีผาแดงไปคาดไวและทุกคนจะ
หลีกเล่ียงไมอยากจะกลํ้ากรายเขาใกลยิ่งตนใหญ ๆ ท่ีมีอายุมาก ๆ จะไมเขาไปตัดโคนและบางที
เวลาผานตองกราบไหวเสียอีก๓๖   

(๕) ความเชื่อเร่ืองตนสะเดา   ทางคติอินเดียเช่ือวา ผูใดท่ีนอนใตตนสะเดาแลวโรคภัย
ไขเจ็บจะหายไป เพราะสะเดาเวลาคายนํ้าออกจะมีสารระเหยบางชนิดท่ีเขาใจวามีคุณสมบัติทางยา
ใชรักษาโรค ถึงกับมีเร่ืองเลากันวา ภรรยาชาวอินเดียท่ีไมยอมใหสามีออกไปตางบาน พยายามส่ัง
สามีวาเม่ือจะไปใหไดก็ไมวาแตในระหวางเดินทางไปจะพักนอนท่ีไหน ขอใหนอนใตตนมะขาม 
เม่ือนึกจะกลับบานก็ขอใหนอนใตตนสะเดา  สามีก็เช่ือฟงภรรยา เม่ือออกจากบานก็นอนใต
ตนมะขามเร่ือยไป  ตนมะขามกลาวกันวาเปนตนไมท่ีทําใหเกิดความเจ็บไข  เม่ือนอนใตโคนอยู
เร่ือย ๆ ก็เกิดอาการไมสบาย ไมสามารถจะเดินทางตอไปไดจึงคิดเดินทางกลับบาน เม่ือนึกถึงคํา
ภรรยาส่ังไววาขากลับใหนอนใตตนสะเดา  จึงนอนใตตนสะเดาเร่ือยมาเพื่อฤทธ์ิทางยาของไม
สะเดารักษาอาการไขของชายคนนั้นใหหายไป๓๗  

(๖) ความเชื่อเร่ืองตนบุนนาค  การเปนมงคล  คนไทยโบราณเช่ือวาบานใดปลูกตน
บุนนาคไวประจําบานจะทําใหเปนผูมีความประเสริฐและมีบุญ  เพราะบุนนาคคือผูมีบุญผูประเสริฐ
และยังเช่ืออีกวายังสามารถปองกันภัยอันตรายจากภายนอกไดอีกดวย  เพราะใบของบุนนาค
สามารถรักษาพิษสัตวตางๆ ได เชน พิษงู นอกจากนี้แลวนาคยังหมายถึงพญานาค  ซ่ึงเปนพญาสัตว
ชนิดหนึ่งในสมัยพุทธกาล  ท่ีมีแสนยานุภาพในอันท่ีจะปกปองและคุมครองพิษภัยได  

                                                  
๓๖ http://www.kanchanapisek.or.th. 
๓๗ http//www.Dhammajak.net. 



  ๙๒ 

(๗)ความเชื่อเร่ืองดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ   ชาวบานเช่ือวาผีบรรพบุรุษจะโกรธ
และสาบแชงถาพวกเขาเขาไปตัดไมหรือลาสัตวในปา ตามความเช่ือนั้นชาวบานจึงมักสรางศาลเล็ก 
ๆ ไวในปาแหงนั้นเพื่อใหเปนท่ีสิงสถิตยของดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ  ซ่ึงผีบรรพบุรุษจะชวย
ปกปองรักษาและบันดาลใหเกิดส่ิงดี ๆ กับพวกเขา  และชาวบานมักจะใชประโยชนจากปาประเภท
นี้ในรูปแบบของการหาอาหารจําพวก  เห็ด พืชผัก  และผลไม  สืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคนแลว
ชาวบานจะสราง กฎ ระเบียบในการดูแลรักษาปาข้ึนเอง  ความเช่ือดังกลาวนี้มักจะเกิดข้ึนทางเขต
ภาคเหนือเปนสวนใหญ 

 ๓.๔.๔   คติธรรมในดานประเพณีและวัฒนธรรม  
                      พระพุทธศาสนาสงเสริมใหบุคคลจัดการวถีิชีวิตของตนใหสอดคลองกับวิถีทางตาม
ธรรมชาติใหมากท่ีสุดและอาจจะถือไดวาการวางผังเมืองและการวางแผนพัฒนาชุมชนน้ันจะตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมทางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไวดวย    

 ในธรรมบทพระพุทธเจาทรงแสดงวา “มนุษยจํานวนมากทีเดียว ถูกภัยคุกคามแลว 
ตางยึดเอาภูเขา ปา สวน และตนไมศักดิ์สิทธ์ิวา เปนท่ีพึ่งท่ีระลึก” ๓๘   พวกเขาถือวาส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติเหลานั้นเปนท่ีอาศัยของอมนุษยผูทรงอํานาจ  ซ่ึงสามารถชวยเหลือพวกเขาไดเม่ือถึงเวลา
ท่ีตองการแมวาพระพุทธเจาจะทรงเสนอการถึงพระรัตนตรัยวาเปนท่ีพึ่งท่ีระลึกสูงสุดพนจากความ
ทุกขท้ังปวงไดก็ตาม 

 จากสมัยพุทธกาลจวบจนสมัยปจจุบันพระสงฆตางใหความสําคัญเกี่ยวกับพุทธ
ประเพณีเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมในปจจุบันนี้  พระสงฆไดมีการประยุกตพิธีกรรมทาง
ศาสนาบางอยางข้ึนเพื่อการอนุรักษการดูแลปองกันและการบํารุงฟนฟูทรัพยากรปาไม  เชน 

 (๑). พิธีบวชปา/ตนไม  พิธีดังกลาวมาจากการอุปสมบท โดยพระสงฆจะนําจีวรมา
พันรอบตนไมในแตละตนท่ีมีการบวช  ประเพณีบวชปานิยมปฏิบัติกันในชุมชนชาวลานนา  ซ่ึง
สามารถไดรูเห็นไดสัมผัสความจริง  และเขาถึงปญหาการเสียสมดุลในธรรมชาติแวดลอม อยางชัด
แจงเปนเวลาตอเนื่อง  เพราะกระทบกระเทือนความเช่ือและอุดมการณของสังคมประเพณี รวมท้ัง
กระทบกระเทือนการดํารงชีพและการทํามาหากินของบุคคลในสังคมดวย  ท้ังนี้เพื่อมิใหประชาชน
เขาทําลายจากพิธีดังกลาวเปนการอนุรักษทรัพยากรปาไมอีกทางหนึ่ง  พิธีบวชปา ซ่ึงประยุกตมาก
จากการบวชคนมาใชบวชตนไม “บวช” แปลวา เวนชั่ว ดังนั้นการบวชคน เพื่อใหคนท่ีบวชเวนการ
ทําช่ัวทําบาปท้ังปวง การบวชปา เพื่อใหคนเวนการตัดไมทําลายปานั่นเอง 

                                                  
๓๘ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕ / ๑๘๘ / ๙๒ 



  ๙๓ 

 (๒). พิธีทอดผาปาตนไมหรือพันธุไม  พิธีดังกลาวมาจากพิธีการทอดผาปา  โดย
การท่ีประชาชนจะนําตนไมมารวมกันไวท่ีวัดโดยมีพระสงฆทําพิธีทอดผาปาแลวนําประชาชนไป
ปลูกตนไมรวมกันในบริเวณวัดและท่ีสาธารณประโยชน 

 (๓). พิธีการทําบุญดวยการปลูกตนไม  พิธีดังกลาวมาจากอานิสงสการปลูกตนไม
เปนทานซ่ึงกลาวไวในวนโรปสูตร  เนื่องจากการปลูกตนไมมากจะไดรมเงาในการพักผอนหยอนใจ 
ในวนโรปสูตร ไดกลาวไววา “เทวดาทูลถามวา บุญยอมเจริญท้ังกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุก
เม่ือแกชนพวกไหน ชนพวกไหนตั้งอยูในพระธรรมและสมบูรณดวยศีลแลวยอมไปสูสวรรคเลา 
พระพุทธเจาตรัสวา  

“บุญยอมเจริญท้ังกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเม่ือ แกชนท่ีปลูก
สวนไมดอกไมผล ปลูกตนไมใหรมเงา สรางสะพาน โรงน้ํา บอน้ํา และ
ศาลาท่ีพักอาศัย ท้ังชนเหลานั้นยังต้ังอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล จึงไป
สวรรคอยางแนนอน”๓๙    

ความท่ีตนไมมีคุณคาตอชีวิตเปนอเนกอนันต  พระพุทธเจาจึงทรงยกยองตนไม-ปา วา
เปนมิตรของมนุษย  และตรัสใหมนุษยรวมกันรักษาเพ่ือความอุดมสมบูรณแหงพืชพันธุท่ีรองรับ
ชีวิตของมนุษยเองดังมีพระดํารัสวา 
  “บุคคลนั่งหรือนอนท่ีรมเงาของตนไมใด 
  ไมพึงหักรานกิ่งของตนไมนั้น 
  เพราะผูประทุษรายเหลามิตร 
  (ในท่ีนี้หมายถึง  มิไดไดตัดตนไมทําลายปา) 
  โคท้ังหลายของบุคคลนั้นยอมเกิด(และอยูเปนสุข) 
  พืชท่ีหวานในนายอมงอกงาม 
  บุคคลผูนั้นยอมไดบริโภคผลของพืชท่ีหวานไว(เพราะมปีาก็มีน้ํา)”๔๐ 

 (๔). พิธีสะเดาะเคราะหดวยการปลูกตนไม  พิธีดังกลาวมาจากพิธีสะเดาะเคราะห
ประชาชนเช่ือวาเม่ือชีวิตตกตํ่า  และตองมีการสะเดาะเคราะห  ฉะนั้นพระสงฆจึงโนมนาวให

                                                  
๓๙ ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๑๐/๑๘๕.   

 ๔๐ ขุ.ชา. (ไทย)  ๑๘๐-๒๐๑/๔๕๒-๔๕๔. 
 



  ๙๔ 

ประชาชนเอาตนไมมาปลูก  จึงไดท้ังการสะเดาเคราะหของตนเอง  และเปนการเพ่ิมตนไมให
ประเทศดวย 

  (๕). พิธีสืบชะตาปา  พิธีนี้มาจากพิธีสืบชะตาหมูบานและพิธีสืบชะตาบุคคล  การ
สืบชะตาปา  มีวัตถุประสงคเพื่อบูชาเทพารักษหรือเทวดา  วิญญาณรักษาปาไม  โดยนัยะหนึ่งก็คือ
เพื่อรักษาส่ิงแวดลอมธรรมชาติใหอุดมสมบูรณยิ่งข้ึน อีกท้ังชวยเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ปาไมใหเปนท่ีอยูอาศัยของสรรพสัตวอีกดวย 

 

 ๓.๔.๕ คติธรรมในดานการบรรลุธรรม 

 ตนไมและปาไมซ่ึงมีอาณาบริเวณท่ีอยูหางไกลปราศจากการไถหวาน  ไมมีผูคนไปมา
พลุกพลานบอยเปนท่ีนาหวาดกลัวหรือสงบสงัดวิเวกนาร่ืนรมย  ตนไมและปาไมจึงมีความหมายตอ
การบรรลุธรรม    

 (๑) ธรรมชาติในฐานะท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติธรรม   คําวา “ปา”ในความหมายของธุดงค
วัตร  คือ  สถานท่ีท่ีมีบรรยากาศสงบสงัดเกื้อกูลแกการเขาไปอาศัย เพื่อฝกหัดขัดเกลาพัฒนาตนเอง
ของพระภิกษุและอยูหางจากชุมชนประมาณ ๒๕ เสนข้ึนไป    การอยูปาของพระภิกษุถือเปน
หลักการสําคัญอย างหน่ึงในพระพุทธศาสนาเพราะเ ม่ือพระพุทธองคทรงแสดงหัวใจ
พระพุทธศาสนาท่ีวา “ไมทําช่ัวทําแตความดี  ทําจิตใจใหผองใส” แลวยังทรงกลาวถึงการอยูปาคือ
ทรงแนะนําใหภิกษุอยูปาและใชเปนท่ีอาศัยเพื่อการบําเพ็ญสมณธรรม การเจริญภาวนาท่ีพระพุทธ
องคทรงใชมากท่ีสุดคือ  การเจริญอานาปานสติโดยการใชสติกําหนดลมหายใจเขาออก  เพื่อใหจิต
เปนสมาธิและเกิดปญญาญาณข้ึนส่ิงแวดลอมท่ีเกื้อกูลท่ีสุดก็คือปา  พระองคจึงทรงแนะนําวา “นั่น
ปา   นั่นโคนไม  นั่นเรือนวาง ภิกษุพึงเจริญภาวนาในท่ีเชนนั้น  จะไดไมตองเสียใจในภายหลัง”๔๑  
การท่ีพระพุทธเจาทรงสอนใหภิกษุใชปาเปนท่ีบําเพ็ญเพียร  เพราะปาถือวาเปนสภาพแวดลอมอัน
วิเวก  เกื้อกูลแกการบําเพ็ญสมณธรรมฝกหัดขัดเกลาพัฒนาตัวเอง  เม่ือปาเกื้อกูลแกการบําเพ็ญเพียร
ทางจิตและการขจัดกิเลสแลวพระอยูปาจึงเขาใจปา เห็นคุณคาท้ังระบบไดอยางลึกซ้ึงละเอียดออน
ตากกฎธรรมชาติหรือกฎแหงอิทัปปจจยตาอันเปนระบบนิเวศที่สมบูรณท่ีสุดของธรรมชาติ  เม่ือ
พระภิกษุใชชีวิตสัมพันธกับปาและพัฒนาตนเองจากส่ิงแวดลอมท่ีเปนปาธรรมชาติแลว  พระทาน
ไดชวยส่ังสอนประชาชนใหเขาใจและเห็นคุณคาของปา  

                                                  
๔๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๖๓/๕๑๐. 



  ๙๕ 

(๒) ธรรมชาตใินฐานะท่ีพักพิงของผูแสวงธรรม 

นับแตเร่ิมมีภิกษุสามเณรข้ึนในพระพุทธศาสนา  ท่ีอยูอาศัยของภิกษุสามเณรเหลานั้นก็
คือ ปา ท่ีเรียกวาอาราม เชน เวฬุวนาราม คือ ปาไผเชตุวนาราม  คือ  สวนเจาเชตซ่ึงเรามักเรียกกันวา
วัดเวฬุวัน วัดเชตวันท่ีจริงคําวา อาราม หมายถึงปาหรือสวนท่ีรมร่ืน แตเนื่องจากปาหรือสวน
ลักษณะนี้ เปนท่ีอยูอาศัยของภิกษุสามเณร เราจึงมักใชคําวา อาราม ในความหมายวาวัด  ในอดีตวัด
ก็คือบริเวณปาท่ีชาวบานถวายใหเปนท่ีอยูอาศัยของภิกษุสามเณรและการอยูอาศัยในปาดังกลาว ก็
อยูกันแบบงาย ๆ คือ  อาศัยตามโคนไมนั่นเอง ท่ีทานเรียกวา รุกขมูลเสนาสนะ (ท่ีอยูอาศัยคือ              
โคนไม)  ในทางพระพุทธศาสนายังถือวาสภาพธรรมชาติ คือ ปา โคนไม ภูเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏและ
ที่โลงแจงเปนท่ีเหมาะสําหรับการพัฒนาจิต เพราะเปนท่ีเงียบสงัดเปนสภาพท่ีเอ้ือตอการที่จะฝก
จิตใจใหสงบหรือเปนสมาธิอันเปนเบ้ืองตนของการที่จะชําระจิตใหบริสุทธ์ิ ดังขอความในพระสูตร 

  “ภิกษุผูมีศีล สํารวมอินทรีย (คือประสาทสัมผัสมี ตา หู 
เปนตน) มีสติสัมปชัญญะอันประเสริฐ ยอมอยูอาศัยในท่ีอันเงียบสงัดคือ 
ปา โคนไม ภูเขา เง้ือมเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีโลงแจง ลอมฟาง ยอมชําระ
จิตใหบริสุทธ์ิ”๔๒  

การอาศัยธรรมชาติโดยการอาศัยปา ภูเขา  เปนท่ีฝกอบรมหรือพัฒนาจิตเพื่อชําระจิตใจ
ใหบริสุทธ์ิ  จึงเปนแนวปฏิบัติท่ียังคงปฏิบัติกันสืบมาจนทุกวันนี้  ดังจะเห็นไดวาวัดอันเปนท่ีอยู
อาศัยหรือสํานักของพระนักปฏิบัติท้ังหลายท่ีเราเรียกกันวา พระกรรมฐานลวนอยูในปาท่ีเรียกกันวา
วัดปา ท้ังนั้น 

 

(๓) ธรรมชาติในฐานะหองปฏิบัติการทางจิต 

พระพุทธศาสนาถือวาการฝกอบรมจิตหรือการพัฒนาจิตใหไดผลดีนั้น จําเปนตอง
อาศัยสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมชวยในการฝกอบรมจิต  สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ือตอการ
ฝกอบรมจิตท่ีดีท่ีสุดและหางายท่ีสุดโดยไมตองลงทุนอะไรเลย  ก็คือสภาพธรรมชาติ เชน ปาไม 
โคนไม ภูเขา และถํ้า เปนตน  เพราะสภาพธรรมชาติอันเงียบสงบดังกลาวกอใหเกิดความสงบทาง
กาย (กายวิเวก) เม่ือกายสงบก็เปนการงายท่ีจะทําใจใหสงบตอไป (จิตตวิเวก) ฉะนั้น เม่ือ
พระพุทธเจาทรงสอนการฝกจิตหรือการทําสมาธิแกภิกษุ จึงทรงแนะนําใหภิกษุเขาปา อาศัยอยู          
ตามถํ้าตามโคนไม เปนตนเพื่อฝกอบรมจิตหรือทําสมาธิกรรมฐานตอไป  จึงกลาวไดว า 
                                                  

๔๒ วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๙๔/๘๙. 



  ๙๖ 

พระพุทธศาสนาถือวาสถานท่ีตามธรรมชาตินั้นเปนหองปฏิบัติจริงการทางจิตท่ีดีท่ีสุด และยังคงใช
เปนแนวปฏิบัติท่ีพระภิกษุสงฆรวมถึงผูปฏิบัติฝกจิตไดนํามาใชสืบตอกันมาจนทุกวันนี้ 

 

๓.๔.๖  คติธรรมในดานการสอนธรรม 

พระพุทธองคทรงแนะนําส่ังสอนใหพระภิกษุพึงปฏิบัติตนเกี่ยวกับการอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวมากมาย  ท้ังนี้เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม  เชน 

 ๑.  การอยูปา  พระพุทธเจาสอนใหพระสงฆอยูกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เนื่อง
ดวยสถานท่ีเหลานี้  เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม  ดังพระพุทธวจนะวา  “ภิกษุท้ังหลาย โนนโคน
ไม โนนเรือนวาง พวกเธอจะบําเพ็ญฌาน จงฝกจิตอยางไดประมาท”   
 ๒.  อาศัยในปา  ธรรมชาติท่ีสวยงามแหงปา  รวมท้ังส่ิงแวดลอมยอมเปนท่ีสงบควรแก
การปฏิบัติธรรมชองพระสงฆ  ดังพระพุทธวจนะวา  “ปาท่ีรมร่ืนยอมงดงาม เม่ือพระสงฆมาอาศัย
ปฏิบัติธรรม”  ดังนั้นยอมไมมีผูใดกลาทําลาย จึงถือวาเปนการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
โดยปริยาย 
 ๓.  การอาศัยส่ิงแวดลอม  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาแก
มวลมนุษย  การที่พรสงฆอาศัยอยูในปา  ตองคํานึงถึงประโยชนของสถานท่ีนั้น  ไมควรทําลายหรือ
สรางความเสียหายตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้น 
 ๔.  การตอบแทนบุญคุณ  ความกตัญญกตเวที  รูบุญคุณและตอบแทนบุญคุณตอ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของพระสงฆท่ีอาศัยปาเปนท่ีพํานักและปฏิบัติธรรม  เปนส่ิงท่ีพระสงฆ
ท้ังหลายตองตระหนักวาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลวนมีคุณคาและคุณประโยชนตอมวลมนุษย  
ตองชวยกันอนุรักษไวใหเปนสมบัติของสวนรวม  จึงจะเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีอยาง
แทจริง 

 นอกจากการสอนใหเหลาสาวกรูถึงประโยชนของตนไมแลว  พระสัมมาสัมพุทธเจายัง
ทรงแสดงธรรมแกเหลาสาวกโดยการหยิบยกธรรมชาติมาประกอบในฐานะอุปกรณการสอนธรรม 
เชนตัวอยางการนําเอาธรรมชาติมาเปนบทเรียนในการสอนธรรมนั้นนับไดวาเปนการนําธรรมชาติ
มาเปนอุปกรณการสอนธรรมไดอยางหน่ึง นอกจากนี้ยังทรงแสดงใหเห็นถึงการนําเอาธรรมชาติมา
ใชเปนอุปกรณการสอนธรรมในลักษณะตาง ๆ เร่ืองของธรรมชาติอีกลักษณะหนึ่ง ท่ีพระพุทธเจา
ทรงใชเปนอุปกรณในการสอนธรรม คือ การเลาเร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติท่ีเคยเกิดข้ึนแลว ท่ีเรียกวา 
ชาดก เพื่อประกอบการอธิบายความหมายของธรรมในแงตาง ๆ 



  ๙๗ 

 จากการเลาเร่ืองของธรรมชาติในลักษณะท่ีเปนชาดกและการนําเอาเร่ืองของธรรมชาติ
มาเปนขออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบในการสอนธรรมซ่ึงในการสอนธรรมของพระองคแลวนั้น
พระองคยังทรงใหวิธีการท่ีใหเหลาสาวกของพระองคทรงเห็นไดชัดและเขาใจงายในแตละครั้งท่ี
ทรงแสดงธรรมจะเห็นไดวาพระองคจะทรงหยิบยกตัวอยางท่ีอยูตามธรรมชาติและส่ิงท่ีอยูรอบตัว
เพื่อใหผูฟงไดเห็นและเขาใจอยางถองแทแลวบางคร้ังพระพุทธเจาก็ทรงหยิบเอาวัตถุธรรมชาติอยาง
ใดอยางหน่ึงมาใชเปนอุปกรณในการสอนธรรมโดยตรงอีกดวย  ท้ังนี้การหยิบยกธรรมชาติมา
ประกอบในการสอนธรรมของพระองคนั้นมีกลาวไวในคัมภีรพระพุทธศาสนามากมายหลายตอน
ดวยกัน  เชน 

 คร้ังหนึ่งเม่ือประทับอยูในปาไมประดูลาย  ทรงหยิบใบประดูลายข้ึนมา ๒-๓ ใบแลว
ทรงตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ใบประดูลายในพระหัตถของพระองคกับใบประดูลายบนตนประดู
ลายน้ัน อันไหนมากกวากัน เพื่อทรงแสดงใหภิกษุท้ังหลายเขาใจวาส่ิงท่ีพระองคทรงรูนั้นมากมาย
ประดุจใบไมบนตนประดูลาย สวนส่ิงท่ีพระองคทรงนํามาสอนนั้นเพียงเล็กนอย ประดุจใบไม ๒-๓ 
ใบ ในพระหัตถเทานั้น  ท้ังนี้เพราะส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชนไมทรงนํามาสอนแตทรงสอน
เฉพาะส่ิงท่ีประกอบดวยประโยชนเทานั้นดังท่ีไดกลาวไวใน สีสปาวนสูตร๔๓  นอกจากนี้พระองค
ยังทรงยกตัวอยางโดยการตรัสเปรียบบุคคลเสมือน “ตาลยอดดวน”  ซ่ึงหมายถึงการท่ีตาลไดถูกตัด
ยอดแลวนั้นจะไมสามารถเจริญเติบโตไดอีกตอไปพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงใชวิธีการยกตัวอยาง
โดยการนํามาเปรียบเทียบกับบุคคลเพื่อใหละซ่ึงกิเลส  ตัณหาตาง ๆ แลวไมควรหวนกลับไปหาส่ิง
เหลานั้นอีก  โดยไดกลาวไวดังนี้  

“สมบัติ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ เหลานั้น ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว 
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา”๔๔ 

“ชีวก บุคคลพึงมีความพยาบาท เพราะราคะ โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ โมหะนั้น 
ตถาคตละแลว   มีมูลอันขาดแลวเปนดุจตาลยอดดวนถึงความไมมี  มีอันไมเกิดตอไปเปน
ธรรมดา”๔๕ 

“ราธะ เธอจงสละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูป
เสีย ดวยอาการอยางนี้รูปนั้นจักเปนของอันเธอละไดแลว  ตัดรากขาดแลวทําใหเปนเหมือนตาลยอด

                                                  
๔๓ สํ.มหา. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓. 
๔๔ วิ.ม. (ไทย) ๑/๑-๑๐/๑-๔. 
๔๕ ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๕๓/๔๙-๕๐. 



  ๙๘ 

ดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เธอจงละความพอใจ ความกําหนัด ความ
เพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ในเวทนา  ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณเสีย ดวยอาการอยางนี้  
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นจักเปนของอันเธอละไดแลว  ตัดรากขาดแลวทําใหเปนเหมือน
ตาลยอดดวน  ทําไมใหมี  ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา” ๔๖ 

 พระพุทธองคไดทรงสอนเหลาภิกษุวา “ภิกษุท้ังหลาย ตนไมในชมพูทวีปชนิดใดชนิด
หนึ่ง ตนหวาโลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู 
ฉันนั้นเหมือนกัน” และในคราวท่ีทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยเพื่อกําราบทิฏฐิมานะของชฎิล ท่ีช่ืออุรุ
เวลกัสสปนั้น หนึ่งในปาฏิหาริยก็คือวันหนึ่งอุรุเวลกัสสปไดมาทูลนิมนตพระพุทธองคใหไปฉัน
ภัตตาหารที่โรงบูชาไฟ พระพุทธองคจึงตรัสวาจะตามไปทีหลัง อุรุเวลกัสสปจึงไดกลับไปกอน 
จากนั้นทรงเก็บผลหวาจากตนหวาประจําชมพูทวีป แลวเสด็จมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงกอนท่ี
อุรุเวลกัสสปจะมาถึง ทําใหอุรุเวลกัสสปะรูวาพระพุทธเจาทรงมีฤทธ์ิอานุภาพมาก๔๗   
 

๓.๕  คติธรรมเกี่ยวกับตนไมเพ่ือการพัฒนาชีวิต  

 ธรรมชาติในฐานะสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและคุณธรรม จากท่ี
กลาวมาท้ังหมดนั้น แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาถือวาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นมี
ความสําคัญตอการพัฒนาชีวิตเปนอยางมาก  ท้ังการพัฒนาชีวิตในทางโลกและในทางธรรมเพราะ
ท้ังชีวิต ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ตางก็มีความสัมพันธกันและความเปนไปของแตละส่ิงตางมี
ผลกระทบตอกันและกัน ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนใหรูจักเลือกสรรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาชีวิต  รูจักใชธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนประโยชนตอการพัฒนา
ชีวิตและขณะเดียวกันก็ไมทําลายไมทําความเสียหายใหแกธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยในการ
พัฒนาชีวิตทางโลก  พระพุทธศาสนาก็สอนใหรูจักเลือกสรรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม
และใชใหเปนประโยชนเปนตนวาใหรูจักต้ังถ่ินฐานหรืออยูอาศัยในภูมิประเทศท่ีเหมาะสม เชน 
เหมาะสมแกธุรกิจ อาชีพการงาน ใหรูจักเลือกคบหาคนดีมีคุณธรรมเวนหางจากคนช่ัวไรคุณธรรม 
ใหรูจักชุมชนหรือสังคมท่ีตนอยูอาศัยใหรูจักเลือกอาชีพการงานท่ีถูกตองหรือเหมาะสมกับ
ความสามารถความถนัดของตนเองในการพัฒนาชีวิตทางธรรม หรือแมแตการพัฒนาดานจิตใจ  
เร่ืองธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยิ่งมีความสําคัญมากเพราะการพัฒนาชีวิตทางธรรมหรือทางจิตใจนัน้
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  ๙๙ 

เปนเร่ืองละเอียดออน  จําตองอาศัยปจจัยเกื้อหนุนท่ีมีความเหมาะสมอยางยิ่ง จึงจะกอใหผลในการ
พัฒนาอยางจริงจัง และพระพุทธศาสนาก็เห็นวาธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การพัฒนาจิต เพราะสภาพธรรมชาติ เชนปาไม ภูเขา เง้ือมผา และท่ีโลงแจงเปนตน ใหความรูสึกท่ี
ลึกซ้ึงละเอียดออนแกจิตใจ  เชน ใหความรูสึกสะอาดปลอดโปรง  เงียบสงบ  เย็นสบาย  ซ่ึงเปน
ความรูสึกท่ีเอ้ือตอการทําจิตใจสงบอันจะกอใหเกิดปญญาพิจารณาเห็นความจริงของชีวิต ฉะนั้นใน
การสอนใหภิกษุบําเพ็ญสมาธิภาวนา พระพุทธเจาจึงทรงแนะนําภิกษุใหเขาไปสู ปา ภูเขา โคนไม 
หรือปาชา   พระพุทธเจาไดตรัสถึงคุณคาของตนไมวา 

      “ตนไมใหญสลางดวยกิ่งใบและผล  
มีลําตนแข็งแรง  มีรากม่ันคง 
ยอมเปนท่ีพึ่งของนกท้ังหลาย 
ฝูงนกยอมอาศัยตนไมนั้นซ่ึงเปนท่ีร่ืนรมย ใหเกิดสุข 
ผูตองการความรมเย็นยอมเขาไปอาศัยรมเงาผูตองการผลก็บริโภคผลได”๔๘ 
    

 ๓.๕.๑  ตนไมกับการพัฒนาชีวิตทางกาย  

การพัฒนารางกาย (กายภาวนา) เปนการอบรมกายและการพัฒนารางกายใหเกี่ยวของ
กับส่ิงแวดลอมทางวัตถุหรือทางกายภาพใหเกื้อกูลกัน เปนคุณไมเกิดโทษ รูจักบริโภคปจจัย ๔ 
(อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค) ใหตรงตามคุณคาท่ีแทจริง นอกจากนี้ยังฝกใหรูจกั
ใชอินทรีย ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจในการติดตอ หรือใชสอยอุปกรณ เทคโนโลยี และ
ประสบการณตาง ๆ เพื่อศึกษาเรียนรูเปนหลักไมใชบริโภคเพียงเพ่ือความสนุกสนาน ตามหลักคํา
สอนของพระพุทธเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับกายภาพ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม 

การพัฒนารางกายและสังคมเปนส่ิงจําเปนตอการไดมาซ่ึงสันติภาพภายนอก คือ การ
อยูรวมกันแบบสันติภาพรวมกับเพื่อนรวมโลกอ่ืน ๆ และรวมกับส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ  สวน
การพัฒนาจิตและปญญาเปนส่ิงจําเปนตอการไดสันติภาพภายใน หรือความสงบใจ การพัฒนาท้ัง  
๔ ประการนี้ตองดําเนินไปดวยกัน  เพื่อท่ีวาเราจะไดการพัฒนาอยางสมดุลในชีวิตการเนนการ
ปฏิบัติเพียงขอใดขอหนึ่งไมสนใจขออ่ืนอาจจะทําใหตกไปสูท่ีสุด ๓ อยาง หรืออยางใดอยางหน่ึงผู
ท่ีหมกมุนกับการพัฒนารางกายและสังคม ละเลยการพัฒนาทางจิตและปญญาจะตกอยูในฝายกาม
สุขัลลิกานุโยค(หมกมุนอยูกับความสุขทางกาย)ในขณะท่ีผูหมกมุนตอการพัฒนาจิตและปญญา 

                                                  
๔๘ องฺ. ปฺจก.(ไทย)  ๒๒/๓๘/๕๙-๖๐. 



  ๑๐๐ 

ละเลยการพัฒนารางกายและสังคมจะตกอยูในฝายอัตตถิลมถานุโยค(การทรมานตน)แตทางสาย
กลาง(มัชฌิมปฏิปทา) ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาชีวิตท้ัง ๔ ดานอยางสมดุล 

สําหรับมนุษยท่ียังตองการกามสุขหรือตองการความสุขจากวัตถุอยางเต็มท่ียังไมรูจัก
ความสุขท่ีเหนือกวาข้ึนไป  จึงตองต้ังกติกาของสังคมขึ้นมาเปนกรอบเพื่อใหเขารูจักยับยั้งไม
สามารถท่ีจะสนองความตองการของตนเองอยางไมมีขอบเขตจนถึงกับเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  
สําหรับชีวิตระดับนี้ก็จะมีกติกาสังคม  เชน กฎหมาย  ศีลธรรมเปนตน ไวควบคุม  การปฏิบัติตาม
ทางสายกลางถือวาเปนแนวปฏิบัติท่ีพอดี หรือมีชีวิตท่ีพอเหมาะพอดี 

พระพุทธศาสนาสอนใหรูวามนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของธรรมชาติและตองเขาใจและ
อยูรวมกับธรรมชาติดวยดี  จึงไมเบียดเบียนธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสอนใหมนุษยรูวาสรรพ
สัตวตางเปนเพื่อนรวมทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกันท้ังหมดทั้งส้ิน  เราจึงไมมีสิทธิไป
เบียดเบียนใคร  ทําไดแตการแผเมตตาและชวยดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ การแบงปน การพูดจากันดวยดี  
การชวยเหลือเกื้อกูลกันและใหความเทาเทียมกัน ไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน  ใหรูวาอิสระท่ี
แทจริง คือ มีปญญาหลุดพนจากกิเลสตัณหาจึงถือวาเปนความสุขท่ีแทจริงได  ดังนั้น หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งหมดจึงเปนไปเพื่อการพัฒนาท่ีแทจริง อํานวยประโยชนและสันติสุขท้ังแก
ตนเอง  สังคม  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 นอกจากตนไม-ปา  พระพุทธเจายังไดตรัสถึงคุณคาของฝนวา   “ฝนเปนสระยอดเยี่ยม
กวาแหลงน้ําใด ๆ ฝนเล้ียงบุคคลท้ังผูเกียจครานท้ังผูไมเกียจครานเหมือนมารดาเล้ียงบุตร  ผูมีชีวิต
อาศัยแผนดนิลวนอาศัยฝนเล้ียงชีวิต๔๙   
 ถานําพุทธวจนะขางตนมาศึกษากับปรากฏการณตามธรรมชาติ  โดยเฉพาะปาเขตรอน
บานเรา  จะพบวา  ขอความเหลานี้ไดแสดงความสัมพันธของระบบนิเวศในลักษณะท่ีเปนภาพรวม
ไวท้ังหมดเพราะฝนจะหล่ังจากฟากฟาลงชโลมหลอเล้ียงชีวิตคน  สัตว  พืชไดนัน้จําเห็นตองมีความ
อุดมศมบูรณของปาเปนปจจยัรองรับ  สรางความสมดุลในบรรยากาศ  ดวยเหตุนี้  พระพุทธเจาจึง
ทรงยกยองตนไม-ปา วาเปนมิตรของมนุษยและสัตว  เพราะปาทําใหเกดิเมฆฝน  หรือถาเมฆฝนมา
จากท่ีอ่ืน  ปากช็วยชะลอและปรับความสมดุล  ชวยใหฝนตกสมํ่าเสมอ  ตามฤดูกาล  เม่ือฝนตกลง
มา  ปาก็ชวยซึมซับเก็บน้ําฝนและคอย ๆ ปลอยเปนธารน้ํา  ไหลรวมกนัเปนหวย  หนอง  คลอง บึง  
ทะเลสาบ  แมน้ํา  ทําใหชุมชนมีน้ําในการบริโภคล้ียงสัตว  ทําการเกษตรไดตลอดป  บรรดาสัตวก็
สามารถดํารงอยูอยางปรกติสุขฝนท่ีมีปาชวยปรับความสมดุลและเก็บรักษาจึงเปนสระใหญยอด
เยี่ยมท่ีไมมีสถานเก็บน้ําใดมีคุณคาเสมอได 

                                                  
๔๙ สํ.ส.(ไทย) .๑๕/๘๐/๘๕. 



  ๑๐๑ 

 ผลการทําลายปาและสภาพความขาดความสมบูรณของฝนนํ้าท่ีมีผลกระทบตอความ
เดือดรอนแกชีวิตท่ัวโลกเวลานี้นาจะทําใหพุทธพจนขางตน  มีความสําคัญตอการนํามาเปนแนว
ทางการปฏิบัติท่ีถูกตองของมนุษยเราตอธรรมชาติ  เพื่อการหลิกฟนคืนความสมดุลแกธรรมชาติท่ี
เราไดเผาผลาญไป  จนทําลายตน  ทําลายสังคมอยางมากมาย 

 

๓.๕.๒  ตนไมกับการพัฒนาชีวิตทางจิตใจ 

จากพระพุทธภาษิตท่ีไดกลาวถึงเร่ืองจิตไววาจิตเปนอสรีระคือไมมีรูปรางสรีร
สัณฐาน ซ่ึงเปนหลักฐานท่ีวาจิตกับสมองตางกันเพราะมันสมองเปนส่ิงท่ีมีสรีรสัณฐานจึงเปนรูป
กายสวนหน่ึง แตวาจิตไมมีสรีรสัณฐานเพราะฉะนั้นจิตจึงไมใชมันสมอง  แตจิตกับกายตองอาศัย
กันเพราะจิตเปนธรรมชาติท่ีไมมีสรีรสัณฐานตองอาศัยอยูกับกายและมันสมองเปนหลัก
สําคัญ  เพราะมันสมองน้ันเปนท่ีตองประสาทท้ังหลายทําใหเกิดความรูทางประสาทและจิตจะรู
อะไรออกมาทางภายนอกได เชน การรับรูรูปทางตา รูเสียงทางหู ก็ตองอาศัยประสาทตา อาศัย
ประสาทสมอง เปนตน  ศูนยรวมของประสาทจะรวมอยูท่ีมันสมอง  ปกติแลวขบวนการธรรมชาติ
ของจิตเม่ือกระทบกับปรากฏการณตาง ๆ อันเปนขันธหา แลวจะเกิดปฏิกิริยาข้ึนภายในจิตรวดเร็ว
มากจนเราอาจไมรูตัวไมทันสังเกต  เพราะขาดการเฝาสังเกต  จึงเกิดเปนอารมณท่ีถูกปรุงแตงให
ผิดเพี้ยนไปจากสภาพท่ีเปนจริงตามธรรมชาติ  เรียกวา  อวิชชา  นั่นคือขาดความรูอันเปนปญญาทาง
พุทธศาสนาท่ีแทจริง  จิตของเราก็เลยเอาขันธหามารวมกับความอยาก  จึงเกิดกิเลส ท่ีเรียกวา โลภ 
โกรธ หลง จิตใจจึงยึดเอาผลท่ีเกิดจากการปรุงแตงเกิดเปนอุปาทาน ๔   คือ 

๑.  กามุปาทาน คือ การยึดติดในกามและของรักใคร  ติดพันในส่ิงท่ีพอใจ ส่ิงบํารุง
บําเรอสบายใจ อันทําใหเกิดความรักกัน โกรธกัน  เกลียดกัน อิจฉาริษยา  

๒. ทิฎุปาทาน คือ การยึดติดในความคิดเห็นเดิมๆ ท่ีมีอยู แลวเกิดเปนความดื้อดึง ไม
ยอมละความไมถูกตองท่ีมีอยูและไมยอมรับในส่ิงท่ีถูกตอง ส่ิงท่ีดีกวา 

๓. ลีลัพพตุปาทาน คือ การยึดติดในการปฏิบัติท่ีมีจุดมุงหมายท่ีไมถูกตอง หรือส่ิงที่งม
งาย ไรเหตุผลหรือความเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  อันไมใชความรูในทางพุทธศาสนา  

๔. อัตตวาทุปาทาน คือ การยึดติดในความมีหรือความเปนเจาของตัวตน โดยยึดเอาตัว
ตนเองเปนใหญ กระทําการตางๆ ดวยสัญชาตญาณเพ่ือการอยูรอดของตนเอง พึ่งตนเองเปนสําคัญ๕๐ 

                                                  
๕๐ ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๓๑๒/๑๙๓. 



  ๑๐๒ 

ฉะนั้น จิตท่ีเปนอวิชชาเม่ือไปหลงยึดติดในส่ิงท่ีมากระทบเขามาในระบบ ในท่ีสุดก็จะ
ถูกพัฒนาการเปนความรูสึกสุข หรือทุกข หรือรูสึกเฉยๆ  

ปาไมเปนสภาพแวดลอมท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ  ชวยเกื้อกูลจิตใจใหมีภาวะ
แหงความสดช่ืน ความร่ืนรมย ความสงบน่ิง ความบริสุทธ์ิ  ความรมเย็นและความอิสระเสรี ปาไม
ชวยใหจิตใจออนโยน  ชวยผอนคลายและยังเปนมิตรกับมนุษยหรือผูแสวงบุญ  จึงเรียกวา นิรา
มิสสุข  อันทําใหจิตมีความสุข  ต้ังแตความสุขข้ันหยาบจนถึงสุขข้ันสูงสุดหรือบรมสุขซ่ึงนําสูการ
พระนิพพาน  จึงกลาวไดวาปาไมกอใหเกิดรมธรรม  ซ่ึงเอ้ือตอการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับปา
ไมอยางดี  และมนุษยท่ีเปนผูไดรับความสุขทางดานจิตใจโดยตรง 

๓.๕.๓  ตนไมกับการพัฒนาชีวิตทางสติปญญา  

ปญญา คือ ความรูท่ัวซ่ึงหมายถึง การหยั่งรูเหตุผลในพระพุทธศาสนาปญญาจัดอยูใน
ลําดับสูงสุดเสมอ เพราะถือวาเปนเคร่ืองมือข้ันสุดทายท่ีชวยใหมนุษยพิสูจนความจริงตามลําดับการ
ปฏิบัติ  ๓  ข้ัน หรือไตรสิกขา๕๑ คือ -. 
   ข้ันท่ี ๑  ศีล      คือ  รักษากายวาจาใหเรียบรอย 
   ข้ันท่ี ๒ สมาธิ    คือ  ทําจิตใจใหต้ังม่ัน 
   ข้ันท่ี ๓  ปญญา  คือ  ทําความรอบรูใหเกิดข้ึน 

การพัฒนาปญญา (ปญญาภาวนา) เปนการพัฒนาปญญาหรือความรูสรรพส่ิงตามท่ีเปน
จริง ท่ีจะไดมาดวยการปฏิบัติวิปสสนา   กระบวนการทางปญญานั้นจะเกิดข้ึนไดตองอาศัย
กระบวนการการเรียนรูท่ีถูกตอง  พุทธศาสนาเนนมากในเร่ืองกระบวนการการเรียนรู  กระบวนการ
เรียนรูตามหลักพุทธศาสนานั้นเร่ิมตนต้ังแตการไดใกลชิดกับกัลยาณมิตรหรือสัตบุรุษเม่ือใกลชิดก็
ไดสดับฟงส่ิงท่ีดีงาม จนเกิดโยนิโสมนสิการตามมา และนําไปสูธรรมานุธรรมปฏิบัติ หรือการ
ปฏิบัติโดยสมควรแกธรรม ท้ังหมดมี ๔ ข้ันตอนใหญๆ ข้ันแรก คือ การไดใกลชิดบุคคลท่ีดีงามแลว
เกิดสุตะ  คือ  การฟง  รวมทั้งการอาน  แลวเกิดการคิดท่ีถูกตอง  จากน้ันจึงนําไปสูการปฏิบัติและ
เม่ือไดปฏิบัติก็เกิดการเรียนรูมากข้ึน     

 
 

 

                                                  
๕๑  พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ ๘,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.), หนา ๙๑๔-๙๑๖. 



บทที่  ๔   

คุณคาอันเกิดจากคติธรรมเกี่ยวกับตนไมในคัมภีรพระพทุธศาสนาเถรวาท 

และการประยุกตใชในสมัยปจจุบัน 
 

๔.๑  คุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมในสมัยพุทธกาล 

 คําสอนตามหลักพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น ไดสอนวาสรรพส่ิงอยูไดโดยการ
อาศัยกันและกัน  จะอยูตามลําพังไมได  ซ่ึงเรียกวา กฎธรรมชาติ หรือ “ธรรมนิยาม” ซ่ึงเปน
ความสัมพันธกันและอิงอาศัยซ่ึงกันและกันหรือท่ีเรียกกันวา “กฎปฏิจจสมุปบาท” นั่นเอง ดังนั้น
ชาวพุทธตางใหความสําคัญ  มีความรับผิดชอบ  ความกตัญูและกรุณาตอธรรมชาติ เพื่ออยูกับ
ธรรมชาติอยางกลมกลืนและอยูอยางสันติสุข  ตางใหความเคารพและกรุณาตอตนไมหรือธรรมชาติ
ท้ังมวล  ชาวพุทธตางมองทุกส่ิงลวนมีความสัมพันธกันและกัน  ไมมีส่ิงใดคงอยูไดแบบโดดเดี่ยว  
ซ่ึงตามคําสอนทางพุทธศาสนานั้นไดสอนใหรูวามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติตองเขาใจและ
อยูรวมกับธรรมชาติดวยดี 

 ในคัมภีรพระพุทธศาสนานั้นเนนดานการอยูรวมกันกับตนไมและการไมทําลาย
ธรรมชาติโดยเฉพาะตนไมเปนสําคัญ  ท้ังนี้มนุษยยังเรียนรูหลักการดําเนินชีวิตจากธรรมชาติและ
ตนไมในดานตาง ๆ อีกมากมาย  มนุษยกับตนไมเปนส่ิงท่ีแยกกันไมออกต้ังแตอดีตกาลมาแลวอาจ
กลาวไดวามนุษยฝากชีวิตไวกับปาไมและตนไมอยางส้ินเชิง  ซ่ึงเรียกวาปจจัย ๔  มนุษยตางไดมา
จากปาโดยตรง คือ -.  

๑. อาหาร  ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดไมวาจะเปนผลไม  หัวมัน  เมล็ดพืช  หรือแมแต
เนื้อสัตวก็ไดมาจากปาท้ังส้ิน 

๒. เคร่ืองนุงหม  ไมวาจะเปนใบไม  เปลือกไมหรือผาดาย ลวนเปนผลผลิตจากปา 
๓. ท่ีอยูอาศัย  ต้ังแตโพรงไมจนถึงบานเรือนก็หาไดจากปา 
๔. ยารักษาโรค ยิ่งเปนผลผลิตจากปาโดยตรงเชน เปลือกไม รากไม ผล  เมล็ดและใบ 

เปนตน 
 จะเห็นไดวาในอดีตนั้นคนจะอาศัยและผูกพันกับปาโดยตรงและตลอดเวลาสวนใน
เร่ืองคุณคาของตนไมอันเกิดจากคติธรรมในสมัยพุทธกาลนั้น  จากการศึกษาคนควาจะเห็นไดวา
ตนไมมีอิทธิพลตอมนุษยและสังคมมากมาย  ท้ังนี้พระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงเห็นคุณคาของตนไม  
เนื่องจากพระองคทรงมีความผูกพันกับตนไมมาโดยตลอดนับต้ังแตคร้ันทรงประสูติ  ตรัสรูและ



 ๑๐๔ 

ปรินิพพาน ยังรวมถึงการปฏิบัติธรรมและส่ังสอนหลักธรรมแกเหลาสาวก รวมถึงการท่ีพระองค
ทรงหยิบยกสวนตาง ๆ ของตนไมมาประกอบในการสอนธรรมแกเหลาสาวกท้ังหลายใหเขาใจอยาง
ถองแท    
 ดังนั้นในเบ้ืองตนกอนการประยุกตใช คุณคาจากคติธรรมเกี่ยวกับตนไมใน
พระพุทธศาสนานั้น  จําเปนตองจัดแบงคุณคาความสําคัญของตนไมออกเปน  ๓  ระดับ คือ  ๑.
คุณคาตอรางกายท่ีจะนอมนําใจใหเบิกบาน สะอาด  สวาง สงบ    ๒.คุณคาตอสมาธิ(ความต้ังม่ัน
แหงจิต)   ๓.คุณคาทางสติปญญาหรือความหลุดพน 

 
๑.คุณคาตอการยังจิตใจใหเบกิบานเปนสุขนอมสูความ  สะอาด  สวาง  สงบ   
ตนไมมีคุณคาตอการชวยใหจิตใจเบิกบานหรือเปนสุขนอมนําใจท่ีขุนมัว  เครียด 

โกรธขัดเคืองใหสุขสงบเย็นลงได  กลาวในแงหนึ่งคนอาศัยปาและปาอาศัยคน ตัวอยางเชนพระ
พุทธองคตรัสเลาประวัติของพระองคขณะทรงแสวงหาปาปฏิบัติธรรมนอมนําใจใหสะอาด สวาง
และสงบหรือแสวงหาความวิเวกไววา    

 “พระอรหันตพักอยู ณ ท่ีไหน  ณ ท่ีบานท่ีปาลุมดอนใด  ทุกท่ีไซรท่ีเปน
 สถานท่ีร่ืนรมย”๑   เรานั้นเม่ือยังเปนผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล  ขณะท่ีแสวงหาทาง

 ประเสริฐแหงสันติอันยอดเยีย่ม  ไดจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดับ (วันหนึ่ง) มาถึง
 ตําบล  อุรุเวลาเสนานิคมไดเห็นภูมิภาคอันร่ืนรมย...จึงดําริวา   

 สถานท่ีนี้มีภูมิภาคนาร่ืนรมยหนอ 

 ราวปานาช่ืนบานใจแมน้ําไหลใสเย็น 

 น้ําเย็นจืดสนิทดี 
 ทาน้ําราบเรียบนาร่ืนรมย 
 มีโคจรคามต้ังอยูโดยรอบ 

 เปนท่ีเหมาะแกการบําเพ็ญเพียร 

 เราจึงนั่ง ณ ท่ีนั้นดวยคิดวา 
 ท่ีนี่เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร๒ 
 

 

                                                  
๑  ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๙๘/๖๐. 
๒  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๙/๙๑     



 ๑๐๕ 

  ภูเขากวางขวางใหญไพศาล 

  ธารน้ําสะอาดใสไหลเยน็ยะเยือก 

  ฝูงลิงและฝูงคางเกล่ือนกลน สาหรายนอมไปตามกระแสธาร 

ชางนอมนําใจใหร่ืนรมยในพระธรรม๓ 

ภูเขาสูงตระหงานเทียมปุยเมฆ 

  สงบสงัดวิเวกนาภิรมณ 
  เสียงชางรองกองสนั่น  แตผูมีจิตสงบไมขลาดกลัว 

  แตจิตกลับต่ืนตัวยนิดีเพลดเพลินไปตามนัน้๔ 

  เม่ือใด   กลอง  คือ   เมฆอันฉํ่าดวยสายฝนคํารนรอง อยูโดยรอบ       
 ในนภากาศ ท่ีเปนทางไปแหงฝูงนก  ภิกษุไมเพงพิจารณาธรรมท่ีเง้ือมเขา  เม่ือนั้น 
 ยอมไมประสบความยินดีอ่ืนยิ่งไปกวานั้น   

  เม่ือใดบัณฑิตมีจิตเบิกบาน  นั่งเพงพิจารณาธรรมอยูริมฝงน้ําท่ีดาษดวย
 ดอกโกสุมและดอกมะลิซ่ึงเกิดในปาอันวิจิตรงดงาม  ยอมไมประสบความยินดีอันยิ่ง
 ไปกวานั้น 

  เม่ือใด  ฝนฟารองยามคํ่าคืน  ฝูงสัตวท่ีมีเข้ียวพากันยินดีอยูในปาใหญ  
 ภิกษุไมเพงพิจารณาธรรมท่ีเง้ือมเขา  เม่ือนั้นยอมไมประสบความยินดีอ่ืนยิ่งไปกวา
 นั้น 

  เ ม่ือใด   ภิกษุกําจัดวิตกท้ังหลายของตน   เขาไปสู ถํ้าภายในภู เขา  
 ปราศจากความกระวนกระวายใจ ปราศจากกิเลสอันตรึงใจ  เพงพิจารณาอยู  เม่ือนั้น
 ยอมไมประสบความยินดีอ่ืนยิ่งไปกวานั้น”๕ 

  “เม่ือไรหนอ  เราจึงจักไดอยูแตลําพังผูเดียว  ไมมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ณ 
 ภูเขาและซอกเขา...ความตรึกเชนนี้ของเราจะสําเร็จเม่ือไรหนอ 

  เม่ือไรหนอ  เราจึงจักพิจารณาเห็นสภาพภายใน  คือ  ขันธ ๕ และ
 รูปธรรมเหลาอ่ืนท่ียังไมรูท่ัวถึง  และสภาพภายนอก คือ ตนไม  หญา  ลดาชาติ  วา
 เปนสภาพเหมือนกัน  ความตรึก เชนนี้ของเราจะสําเร็จเม่ือไหรหนอ 

                                                  
๓   ขุ.เถร.  (ไทย)  ๒๖/๑๓/๓๐๘. 
๔  ขุ.เถร. (ไทย)  ๒๖/๑๔/๓๐๘. 
๕  ขุ.เถร.(ไทย)  ๒๖/๕๑๘-๕๒๖/๔๒๙-๔๓๑.   
 



 ๑๐๖ 

  เม่ือไรหนอ  ฝนท่ีตกในปจจุบันสมัย  จักตกน้ําใหมรดเราผูนุงผากาสาว
 พัสตร  ผูปฏิบัติอยูในมรรคปฏิปทาท่ีนักปราชญผูมีพระพุทธเจา  เปนตน  ดําเนินไป
 แลวความตรึกตรองเชนนี้ของเราจะสําเร็จเม่ือไหรหนอ... 
  ทานผูไปสูเรือน  คือ ถํ้า  ท่ีเง้ือมภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติ  เปนท่ี
 อาศัยของสัตวปา  คือ หมู และกวางและในปาท่ีฝนตกใหม ๆ จักไดรับความร่ืนรมยใจ 
  ณ ท่ีนั้น  ฝูงนกยูงมีขนท่ีคอสีเขียว มีหงอนและปกงามลําแพนหางมีแวว
 วิจิตรนักสงสําเนียงกองกังวาน  ไพเราะจับใจ จักยังทานผูบําเพ็ญฌาน  ผูอยูในปา  ให
 ราเริงได 
  เม่ือฝนตกแลว  มีหญางอกยาวประมาณ  ๔ นิ้ว ทองฟางามแจมใส  
 ปราศจากเมฆ  เม่ือทานทําตนใหเสมอดวยแมกไมแลว  นอนอยูบนหญาระหวางภูเขา
 นั้น  จะรูสึกออนนุมดังสําลี”๖ 
  “ถาไมมีผูอ่ืนอยูขางหนาหรือขางหลังเรา  ความสบายใจอยางยิ่งคงจะมี
 แกเราผูอยูในปาผูเดียว ผิฉะนั้น เราผูเดียวจักไปสูปาอันพระพุทธเจาสรรเสริญวา 
 ความผาสุกยอมมีแกภิกษุผูอยูแตผูเดียว  มีใจเด็ดเดี่ยว” 
  เราผูเดียว  ผูชํานาญในส่ิงท่ีเปนประโยชน  จักเขาไปสูปาใหญ  อันทําให
 เกิดปติแกพระโยคาวจรนาร่ืนรมย  เปนท่ีอยูของชางตกมัน  โดยเร็วพลัน 
  เราผูเดียว  จักอาบน้ําในซอกเขาอันเยือกเย็นในปาอันเย็น  มีดอกไมบาน
 สะพร่ัง  จักจงกรมใหเปนท่ีสําราญใจ 
  เม่ือไร เราจึงจักไดอยูปาใหญอันนาร่ืนรมยแตผูเดียวไมมีเพื่อนสอง  จัก
 เปนผูทํากิจสําเร็จหาอาสวะมิได  ขอความประสงคของเราใหสําเร็จจงได  ผูอ่ืนไมอาจ
 ทําผูอ่ืนใหสําเร็จไดเลย 
  เราจักผูกเกราะคือ  ความเพียร  เขาไปสูปาใหญเรายังไมบรรลุถึงความ
 ส้ินอาสวะแลว  จักไมออกไปจากปานั้น 
  เม่ือลมพัดมา กล่ินดอกไมก็หอมฟุงขจร  เราจักนั่งอยูบนยอดเขา  ทําลาย
 อวิชชา  เราจักไดรับความสุขร่ืนรมยอยูดวยวิมุตติสุข  ท่ีเง้ือมเขาซ่ึงดารดาษดวยดอก
 โกสุม  มีภาคพื้นเยือกเย็นในปาใหญเปนแน 
  เรามีความดําริอันเต็มเปยม  เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ  เปนผูส้ิน      
 อาสวะแลว  บัดนี้ ภพใหมมิไดมี”๗ 

                                                  
๖ ขุ.เถร. (ไทย)  ๒๖/๓๓๐/๓๙๙.  
๗ ขุ.เถร. (ไทย)  ๒๖/๓๗๑/๔๒๑.  



 ๑๐๗ 

 พระกาฬุทายีเถระเม่ือจะกราบทูลขอใหพระพุทธองคเสด็จกลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ
เพื่อโปรดพุทธบิดา  พุทธมารดา  และหมูพระประยูรญาติได   พรเถระไดพรรณนาความงดงามของ
ปาท่ีจักเสด็จผานหรือความงามของปาไมธรรมชาติระหวางทางเสด็จไววา 
  “ขาแตพระองคผูเจริญ  บัดนี้ หมูไมท้ังหลายกําลังมีดอกและใบสีแดงดัง
 ถานเพลิง  ผลิผล  สลัดใบเการวงหลนไปหมูไมเหลานั้นรุงเรืองดังเปลวเพลิง  เวลานี้
 เปนเวลาสมควรแกการเสด็จไปอนุเคราะหหมูพระญาติขาแตพระองคผูแกลวกลา  
 บัดนี้  หมูไมท้ังหลายกําลังผลิดอกบานงามตา  นาร่ืนรมย  สงกล่ินหอมฟุงตลบท่ัวส
 ทิศโดยรอบ  ผลัดใบเกา  ผลิดอกออกผล  เวลานี้เปนเวลาสมควรจะเสด็จหลีกไปจาก
 ท่ีนี้ (เพื่อเสด็จเดินทางผานหมูไมอันงดงามสูกรุงกบิลพัสดุ)๘ 

 

 วันหนึ่งเปนวันอุโบสถข้ึน ๑๕ คํ่า  เปนวันครบรอบ  ๔ เดือน เปนชวงท่ีดอกโกสุม
บานกลางคืน  พระจันทรเต็มดวง  พระเจาอชาตศัตรูประทับนั่งบนพระมหาปราสาท  เม่ือเห็นความ
งดงามของพระจันทรเพ็ญ   ก็มีพระทัยนอมสูพระธรรม  ทรงเปลงอุทานวา 
  “ราตรีมีพระจันทรแจมกระจางนาร่ืนรมยหนอ 

  ราตรีมีพระจันทรแจมกระจางชางงามจริงหนอ 

  ราตรีมีพระจันทรแจมกระจางนาช่ืนชมยิ่งหนอ 

  ราตรีมีพระจันทรแจมกระจางนาเบิกบานจริงหนอ 

  ราตรีมีพระจันทรแจมกระจางเขาลักษณะจริงหนอ 

  คืนเชนนี้  เราควรเขาไปหาสมณะพราหมณผูใดด ี

  ท่ีจิตของเราผูเขาไปพึงเล่ือมใสได”๙ 
 

 พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปยังปาแหงหนึ่งนาร่ืนรมย  ไดทอดพระเนตรเห็นตนไม
งามนาดู  นาชม  ชวนใหญใจผองใส  เงียบสงัด  ปราศจากเสียงอ้ืออึง  ไมมีคนสัญจรไปมาควรแก
การงาน(คือการภาวนา)  อันพึงทําในท่ีหลีกเรนสมควรเปนท่ีอยูของผูท่ีตองการความสงัด  คร้ันแลว
ทรงบังเกิดพระปติ  นอมรําลึกถึงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา...๑๐ 

                                                  
๘ ขุ.เถร. (ไทย)  ๒๖/๓๗๐/๔๑๗.  
๙ ที.สี. (ไทย)  ๙/๑๕๐/๔๘. 
๑๐ม.ม.(ไทย)  ๑๓ / ๓๖๑ /๕๖๐ 



 ๑๐๘ 

 พุทธพจนดังกลาวและเหตุการณตางๆ ดังกลาวขางตนนั้นแสดงใหเห็นวา  ปาไม  
ตนไมธรรมชาติมีคุณคาและมีสวนนอมนํากายและใจใหเกิดความสะอาด  สวางและสงบได 

 

๒. คุณคาสงเสริมการพัฒนาจิตระดับสมาธิ     
สภาพปาไม  ตนไมธรรมชาติมีผลตอจิตใจของมนุษย   สถานท่ีไมมีคนพลุกพลาน

รบกวนคือในราวปายอมงายตอการพัฒนาจิตใจใหเปนสมาธิไดเร็วข้ึน  มีพุทธพจนหลายแหงท่ีตรัส
ช่ืนชมถึงปาไม  ตนไมธรรมชาติท่ีชวยสงเสริมคุณคาการพัฒนาจิตระดับสมาธิหรือชวยใหใจสงบ
นิ่งเร็วมากยิ่งข้ึน เชน - 
  “สายฟาแลบผานชองเขา 
  กลุมเมฆต้ังเคา  แลวหล่ังเปนหยาดฝน 

  พุทธบุตร  มุงเจริญฌานฝกตนเอง   
  ไรกังวล  ไรวติก  จิตสงบระงับสูนิพพาน”๑๑ 
 

 พระมหากัสสปะเถระกราบทูลใหพระพุทธองคทราบถึงบรรยากาศท่ีพักอาศัยปฏิบัติ
ธรรมในปาทึบท่ีแนนขนัดไปดวยแมกไมนานาพันธุและสรรพสัตววา 
  “ขาพระองคไดสรางอาศรม ณ ท่ีซ่ึงมีทรายขาวสะอาดเกล่ือนกลนใกล

 แมน้ําจันทภาคา  และไดสรางบรรณศาลาไว  แมน้ําจันทภาคา  เปนแมน้ําท่ีมีฝงลาด  มี
 ทาน้ําราบเรียบ  นาร่ืนรมย  สมบูรณดวยปลาและเตา  มีจระเขเสพอาศัย  หมี  นกยูง  
 เสือเหลือง  นกการะเวกและนกสาลิกา      รํ่ารองอยูทุกเวลา 
  นกดุเหวาเสียงหวาน  และหงสสงเสียงเสนาะรองอยูใกลอาศรมนั้น  
 ราชสีห  เสือโครง หมูปา  นกยาง  หมาปาและหมาใน  บันลือเสียงอยูท่ีชองเขา... 
  ตนราชพฤกษ  ตนจําปา  ไมแคฝอย  ไมยางทราย  ไมอุโลก  และตน
 อโศก  ชวยทําใหอาศรมของขาพระองคงดงาม... 
  ในท่ีไมไกลอาศรม  มีสระโบกขรณี  มีทาน้ําราบเรียบนาร่ืนรมยใจ  
 ดารดาษดวยบัวขม  กอปทุมและกออุบล.. 
 

 

                                                  
๑๑   เสฐียรพงษ   วรรณปก, บทเพลงพระอรหันต. พิมพครั้งที่ ๓,(กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพมติ

ชน, ๒๕๓๙), หนา   ๑๘.   และ  ดู   ขุ.ธ.(ไทย)   ๒๕ / ๒๙๘/ ๔๐๐ 



 ๑๐๙ 

  ปลาสลาด  ปลากระบอก  ปลาสวาย  ปลาเคาและปลาตะเพยีน  วายอยู
 ในน้ําใส  ชวยทําใหอาศรมของขาพระองคงดงาม คร้ังนั้นขาพระองคแวดลอมดวย
 ศิษยอยูในปา  เปนผูเพียบพรอมดวยความยนิดีในฌาน๑๒   

   พื้นดินอันเปนท่ีลุม  ชุมฉํ่าไปดวยน้ําฝน 

   สายลมโชยพัดผาน   ฟาแลบแสงใส 

   สงบระงับความวิตกภายในใจ 

   จิตไมหวั่นไหว  ม่ันคงตอพระธรรม๑๓ 

     

๓. คุณคาสงเสริมปญญารูแจงและความหลุดพน 

  สภาพปาไม  ตนไมธรรมชาติมีผลตอจิตใจของมนุษย   สถานท่ีไมมีคนพลุกพลาน
รบกวนคือในราวปายอมงายตอการพัฒนาจิตใจใหเปนสมาธิไดเร็วข้ึน  มีพุทธพจนหลายแหงท่ีตรัส
ถึงปาไม  ตนไมธรรมชาติที่สงเสริมคุณคาการพัฒนาใหใจสงบเร็วข้ึนจนสามารถบรรลุธรรมได  
หรือผูประสงคจะบรรลุธรรมใหเร็วข้ึนควรเขาปาไม  หาความสงบรมร่ืนจากธรรมชาติปาไมตนไม    

ภิกษุผูหลีกเรนอยู  ยอมรูชัดตามความเปนจริง๑๔       บุคคลละมานะ แลว  

 มีจิตต้ังม่ันดีแลว   พนจากรรมท้ังปวง  เปนผู เดียว   เ ม่ืออยูปา  ไม
 ประมาทแลว  พึงขามฝงแหงวัฏฏะ ๓ อันเปนท่ีต้ังแหงความตายได๑๕ 

 

คุณคาท้ังสามดังกลาว  เปนไปตามกระบวนการพัฒนาจิตและปญญาตามหลักพุทธ
ธรรม  กลาวคือ 

จิตท่ีมีความเบิกบานแจมใส   ยอมนําไปสูจิตท่ีมีปติปราโมทย 
จิตท่ีมีปติปราโมทย    ยอมนําไปสูจิตท่ีสงบต้ังม่ัน 

จิตท่ีสงบต้ังม่ัน   ยอมนําไปสูจิตท่ีปญญาชัดแจงธรรมชาติท้ังปวงตามเปนจริง 
จิตท่ีแจงชัดธรรมชาติตามเปนจริง   ยอมนําไปสูจิตท่ีปลอยวาง 
จิตท่ีปลอยวาง ยอมนําไปสูจิตท่ีอิสระ  หลุดพนจากความทุกขท้ังปวง๑๖ 

                                                  
๑๒ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๕๔/๔๔ 
๑๓ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๕๕-๕๖/๔๔-๔๕     
๑๔ สํ.ข. (ไทย)  ๑๗/๑๒/๖ 
๑๕ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑/๒๐ 
๑๖ ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๖๗/๕๑ 



 ๑๑๐ 

 

ดวยคุณคาของธรรมชาติท่ีมีผลตอความสุขสงบ และสวางของจิตใจ พระพุทธเจาจงึ
ตรัสสนับสนุนสงเสริมใหภกิษุอยูในปา  หรือท่ีวิเวกตามธรรมชาติ  รวมท้ังไดปฏิบัติพระองคเปน
ตัวอยางดวยดงัพุทธพจน  ดงันี้ 

 เราเห็นประโยชน  ๒   คือ  ความอยูเปนสุขในปจจุบันของตน ๑ เพื่อ
 อนุเคราะหชนผูเกิดภายหลัง ๑ จึงเสพเสนาสนะท้ังท่ีเปนปาและปาเปล่ียว๑๗    ภิกษุ

 ท้ังหลายยังเปนผูมีความยินดีในเสนาสนะปาตลอดกาลเพียงไร ภิกษุท้ังหลายพึงหวัง
 ความเจริญอยางเดียวหาความเส่ือมมิได๑๘ เสนาสนะปาอันสงัด   ปราศจากเสียง

 อึกทึกอันมุนีพึงคบหา     นี้เปนส่ิงสมควรแกสมณะ๑๙  ราตรีอันประกอบดวยฤกษ

 มาลินีเชนนี้     ไมเปนราตรีเพื่อจะหลับโดยแท    ราตรีเชนนี้ยอมเปนราตรีอันผูรูแจง
 ปรารถนาแลว  เพื่อประกอบความเพียร๒๐   ภิกษุท้ังหลาย  กิจใดอันศาสดาผูหวัง

 ประโยชนเกื้อกูลอนุเคราะห  อาศัยความเอ็นดู  พึงกระทําแกสาวกกิจนั้นเราไดทําแลว
 แกเธอท้ังหลาย๒๑ 

 

จากพุทธดํารัสและเถรวจนะท่ีนําเสนอขางตน  เราคงตระหนักถึงคุณคาของปาท่ีมีตอ
การพัฒนาจิต  ต้ังแต การมความสุขแจมใส  มีความสงบวิเวก  มีปญญาเห็นแจงธรรม  และมีความ
อิสระหลุดพนจากความทุกข  ความยึดม่ันถือม่ันท้ังปวง 

ทานพุทธทาสภิกขุไดกลาวถึงคุณคาของปาไมธรรมชาติ   ซ่ึงเสมือนเปนคําสรุปส่ิงท่ี
กลาวมาขางตน   ดังนี้  -. 

 พูดไดอยางไมกลัวผิดวา  ความรูเร่ืองจิตใจม่ันต้ังตนในปา  การเปนฤาษี
 มุนีก็ต้ังตนในปาท้ังนั้น   พูดไดเลยวา  พระศาสดาทุกพระองคตรัสรูเปนศาสดาข้ึนมา
 ในปา  ไมวาเปนศาสนาไหน  โดยเฉพาะพระพุทธเจาของเราน้ัน  พระองคก็ประสูติใน
 ปา  ตรัสรูในปา  อยูก็อยูในปาโดยมาก  สอนก็สอนในปา  นิพพานก็นิพพานในปา  จํา
 กันงาย ๆ วา เกิดในปา  ตรัสรูในปา  อยูในปา  สอนในปา  ตายในปาดังนั้น  พุทธ

                                                  
๑๗ ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๖๘/๕๔ 
๑๘ ที.มหา.(ไทย)  ๑๐/ ๓๖ /๗๐   
๑๙ ขุ.ธ.(ไทย)  ๒๕/๑๒๒/๓๗๖   
๒๐ ขุ.ธ.(ไทย)  ๒๕/๑๐๙/๒๙๔  
๒๑ พุทธทาสภิกขุ,  คําสอนภิกษุบวชใหม, (ไชยา :  สํานักพิมพไชยาการพิมพ,๒๕๒๙), หนา  ๑๗. 



 ๑๑๑ 

 บริษัทจึงควรรักปา  และควรรูจักบุญคุณของปา  เพราะวาเปนอะไรทุกอยางท่ีเกี่ยวกับ
 พระพุทธเจา๒๒ 
 

๔.๑.๑ คุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมในดานคําสอน 

 พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนท่ีมุงใหมนุษยเกิดความตระหนักและใหรูดวยตัวเองใน
ฐานะท่ีเปนส่ิงเกี่ยวของสัมพันธกับธรรมชาติและตนไมและยังทรงเนนใหลงมือปฏิบัติเพื่อใหการ
เรียนรูเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมข้ึนมา  ตนไมเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีลักษณะทางกายภาพและมีการ
เปล่ียนแปลงได เชนเดียวกับมนุษยท่ีใหเห็นภาวะท่ีเกิดข้ึนและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตาม
หลักธรรมตาง ๆ  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเกี่ยวของกับปาและตนไมมาโดยตลอด  ซ่ึงเปน
ประสบการณผานมิติท่ีพระองคไดดําเนินผานคําสอนทางศาสนา  ดังท่ีกลาวไวในคัมภีรตอนหนึ่งวา  
เทวดารําพึงวาปารองครวญครางนากลัว  พระพุทธเจาตรัสวา “ปารองครวญครางนั้นเปนความยินดี
แกพระองค๒๓   และอีกตอนหนึ่ง   พวกนวกรรมิกพราหมณทูลถามพระพุทธเจาวา “อยูปาคนเดียว
ไดเพราะความยินดีอะไร”  พระองคตรัสตอบวา “เพราะเราถอนราก เหงาปา  คือกิเลสเสียแลว”๒๔    

จะเห็นไดชัดเจนวาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมในแตละคร้ังนั้นสวนใหญพระองค
ทรงหยิบยกลักษณะประสบการณมาเปนแนวทางในการสอนธรรม  เชน สังขารท้ังหลายไมเท่ียง  
ไมยั่งยืน  ไมนาช่ืนชม  นาเบ่ือหนายควรคลายกําหนัดเชนเดียวกับ  พืชคาม  ภูตคาม  ปาไมใหญยอม
เหยี่ยวเฉาเปนอยูไมได  ฉันใดสังขารก็ฉันนั้น๒๕ ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีเช่ือมโยงกับปาไมหรือตนไม
อยางแนบแนน  นอกจากลักษณะทางกายภาพของตนไมแลวยังมีธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตท่ีตอง
เปล่ียนแปลงตามกาลเวลาดวย  เชน  การแสดงธรรมโดยการแสดงไตรลักษณเชนเดียวกับมนุษย๒๖ 
ในขณะเดียวกันพระองคทรงแสดงหลักธรรมขออ่ืน ๆ เชน ปฏิจจสมุปบาท  ตนไมใหญมีรากหยั่ง
ลงและแผไปขาง ๆ และรากท้ังหมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบ้ืองบน  เม่ือเปนอยางนั้นตนไมใหญ
นั้นมีอาหารอยางนี้มีเช้ืออยางนี้  พึงเปนตลอดกาลนาน  แมฉันใด  ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุพอใจเนือง ๆ 
ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทาน  ตัณหา ยอมเจริญฉันนั้นเหมือนกัน๒๗  เปนตน  

                                                  
๒๒  องฺ. ปฺจก.(ไทย)  ๒๒/ ๔๓ / ๗๓    
๒๓  สํ.ส.  (ไทย)  ๑๕/๓๒-๓๓/๑๐. 
๒๔  สํ.ส.  (ไทย)  ๑๕/๗๐๕-๗๐๘/๒๕๐-๒๕๑.   
๒๕  องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๐๑-๑๐๕. 
๒๖  องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๐๑-๑๐๕. 
๒๗  สํ.ม. (ไทย) ๑๖/๒๐๗/๙๘. 



 ๑๑๒ 

 จากการศึกษาคนควาจะเห็นวาพระพุทธเจาทรงหยิบยกตัวอยางจากส่ิงท่ีอยูรอบกาย
ตามธรรมชาติ เชน ตนไมและสวนตาง ๆ ของตนไมเขามาประกอบกลับหลักธรรมคําสอนของ
พระองคตลอดเวลา  ท้ังนี้อาจกลาวไดวาเปนการหยิบยกตัวอยางในธรรมชาติท่ีมีความผูกพันกับ
มนุษยนํามาเปนส่ือในการสอนธรรมท้ังหลายของพระองค  เพื่อใหผูฟงไดจินตนาการและเห็นจริง
ตามคําสอนตาง ๆ นั้นดวยนอกจากนี้แลว  ตนไมยังไดถูกนํามาหยิบยกเพื่อแสดงในฐานะท่ีเปน
อุปกรณการสอนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตนไมในฐานะท่ีเปนอุปกรณในการสอนธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นโดยการท่ีพระองคทรงนําตนไมมาเปนส่ือในการการเปรียบเทียบกับ
ธรรมชาติท้ังฝายดีและฝายไมดีของมนุษย  ทําใหผูฟงธรรมเขาใจไดงายข้ึน  ลักษณะของการ
เปรียบเทียบในฐานะท่ีตนไมเปนส่ือเชิงเปรียบเทียบมี   ๘  ลักษณะ   คือ  -.   
 
  ๑. ตนไมเปรียบไดกับภิกษุหรือผูถือศีล  ดงัท่ีทรงเปรียบเทียบไวในพีชสูตรตอนหนึ่งวา  
“พืชคามและภูตคามท้ังหมดนั้นอาศัยแผนดิน  ต้ังอยูในแผนดิน  จึงถึงความเจริญงอกงามใหญโตแม

ฉันใด ภิกษุอาศัยศีลต้ังอยูในศีล  แลวเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค  ๘  กระทําใหมากซ่ึง
อริยมรรคประกอบดวยองค  ๘  ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมท้ังหลาย  ฉันนั้น
เหมือนกัน๒๘ 
 ๒.  ตนไมเปรียบไดกับผูนําครอบครัว  ดังท่ีกลาวไวในปพพตราชสูตรตอนหนึ่งวา
“ภิกษุท้ังหลายไมแกนขนาดใหญ ๆอาศัยขุนเขาหิมวันตยอมงอกงามดวยความเจริญ ๓ ประการ  คือ  
เจริญดวยกิ่ง  ใบแกและใบออน ๑ เจริญดวยเปลือกและกะเทาะ ๑  เจริญดวยกระพี้และแกน ๑  ฉัน
ใดฉันนั้นเหมือนกัน  คนภายในอาศัยพอบานแมเรือนผูมีศรัทธายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุให
เจริญ  ๓  ประการ คือเจริญดวยศรัทธา ๑  เจริญดวยศีล ๑  เจริญดวยปญญา ๑๒๙ 
 ๓.  ตนไมเปรียบไดกับผูนํา  ดังท่ีไดทรงตรัสเปรียบเทียบไวในสัทธสูตรตอนหนึ่งวา 
“ภิกษุท้ังหลาย  ตนไมใหญท่ีทางส่ีแยกมีพื้นราบเรียบ  ยอมเปนท่ีพึ่งของพวกนกโดยรอบ ฉันใด 
กุลบุตรผูมีศรัทธาก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอมเปนท่ีพึ่งของชนเปนอันมาก คือภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  
อุบาสิกา  ตนไมใหญสลางดวยกิ่งใบและผล  มีลําตนแข็งแรงมีรากม่ันคงสมบูรณดวยผล  ยอมเปนท่ี
พึ่งของนกท้ังหลาย  ฝูงนกยอมอาศัยตนไมนั้น  ซ่ึงเปนท่ีร่ืนรมยใจใหเกิดสุข  ผูตองการความรมเย็น  
ยอมเขาไปอาศัยรมเงาผูตองการเสพผลก็ยอมบริโภคผลได อันใด ทานผูปราศจากราคะ โทสะ  

                                                  
๒๘  สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๑๕๐/๘๐. 
๒๙  องฺ.เอก. (ไทย)  ๒๐/๔๙/๒๐๙-๒๑๐. 



 ๑๑๓ 

โมหะ ไมมีอาสวะเปนบุญเขตในโลก  ยอมคบหาบุคคลผูมีศรัทธา  ซ่ึงสมบูรณดวยศีล  ประพฤติ
ถอมตน  ไมกระดาง  สุภาพ  ออนโยน มีใจม่ันคง   ฉันนั้นเหมือนกัน๓๐ 
 ๔.  ตนไมเปรียบไดกับผูทุศีล   ดังขอความตอนหน่ึงวาความเปนผูทุศีลยอมดึงร้ังบุคคล
นั้นใหวิบัติ  ดังเถาวัลยท่ีรัดตนสาละไว ๓๑   
 ๕. ตนไมเปรียบไดกับคนไรประโยชน  ดังท่ีไดกลาวไวในฉลาวาตสูตร วาเปน
เชนเดียวกับทอนไมท่ีท้ิงอยูในปาชา  ไฟไหมท้ังสองขางและตรงกลางเปอนคูถ ๓๒ 
 ๖.  ตนไม-ปาไมเปรียบไดกับกิเลส    ดังท่ีไดกลาวไวในธรรมบทตอนหน่ึงวา บุคคลท่ี
ถอนรากกิเลสตัณหาข้ึนไมได  กิเลสตัณหายอมเกิดข้ึนตอไป ก็เชนเดียวกันกับรากของตนไมท่ียัง
ไมไดรับอันตรายก็ยอมจะงอกกลับข้ึนมาใหมได ๓๓ 
 ๗.  ตนไม-ปาไมเปรียบไดกับธรรม   ดังท่ีกลาวไวในจูฬสาโรปมสูตร  อุปมานักบวชผู
แสวงหาแกนไม   ความหลุดพนเปรียบเหมือนแกนไม  แตละบุคคลมีระดับการเขาถึงท่ีแตกตางกัน
ตามระดับภูมิธรรมของแตละคน ๓๔   
 ๘.  ตนไมเปรียบไดกับท่ีพึ่งของคนเขลา  ดังท่ีไดตรัสไววา  มนุษยสวนใหญเม่ือถูกภัย
คุกคาม มักขาดปญญายึดเอาปาไม  ตนไมและเจดียเปนท่ีพึ่ง เชนเดียวกันกับคนเขลา ยอมถึงท่ีพึ่งอัน
ไมเกษมจึงไมอาจจะพนทุกขได  สวนพวกท่ีถึงพระรัตนตรัยยอมถึงท่ีพึ่งอันเกษม  อันจะนําไปสู
การพนทุกขท้ังปวงได๓๕   

 นอกจากตนไมจะเปนอุปกรณในการหยิบยกมาเปนตัวอยางหรือเปรียบเทียบในการ
สอนธรรมแลว   ตนไมยังอํานวยประโยชนใหแกภิกษุในดานการแสวงหาสัจธรรมโดยผูแสวงหา
สัจธรรมพึงปลีกตัวไปบําเพ็ญความเพียรบริเวณปาในฐานะที่เปน  “เสนาสนะอันสงัด” เพื่อสะดวก
ในการแสวงหาบิณฑบาตอีกท้ังความเงียบสงัดเพื่อหยั่งรูความจริงที่มีอยูในธรรมบทไดกลาววาพระ
พุทธองคตรัสสอนใหภิกษุพากเพียรศึกษาและปฏิบัติธรรม   ณ โคนตนไมในปาอยางสมํ่าเสมอ   

                                                  
๓๐  องฺ.ปฺจก. (ไทย)   ๒๒/๓๘/๕๙-๖๐. 
๓๑ ขุ.สุ. (ไทย)  ๒๕/๑๖๒/๘๓. 
๓๒ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๕/๑๔๔.  
๓๓

  องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๖/๑๔๖. 
๓๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๑๒-๓๒๔/๓๔๘-๓๕๖. 
๓๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๘/๙๒. 



 ๑๑๔ 

๔.๑.๒  คุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมในดานความเชื่อ 

 ความเช่ือ  เปนส่ิงท่ีมีมาต้ังแตในสมัยดึกดําบรรพต้ังแตการท่ีมนุษยยังไมเขาใจในเร่ือง
ของปรากฏการณธรรมชาติอยางถูกตองจะมีการเช่ือถือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรืออํานาจลึกลับท่ีไมสามารถ
มองเห็นได   ความเช่ือท่ีนับถือธรรมชาติและการบูชาเทวดาซ่ึงครอบครองประจําธรรมชาติจึง
เกิดข้ึนดวยเหตุนี้ เชน เทวดาประจําฟารอง  เทวดาประจําลม  เทวดาประจําฝน  เทวดาประจําปา 
เทวดาประจําแมน้ําลําคลอง  เจาแมพระธรณี  เจาแมโพสพ เปนตน  จึงทําใหมีการบวงสรวงเทพเจา
ข้ึนตามความเช่ือ  รวมกับมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเขามาใชในการบํารุงขวัญใหแกตนเองและบุคคลใน
สังคม  ระบบความเชื่อนี้มักจะปรากฏอยูในศาสนาตาง ๆ เพื่อเปนการบํารุงขวัญใหแกตนเองและ
คนในสังคม  ความเช่ือ  คือ ความม่ันใจตอส่ิงนั้น ๆ วาเปนความจริง  ซ่ึงความเช่ือบางอยางอาจสืบ
ตอกันมาเปนเวลานาน  ความเช่ือเปนส่ิงท่ีอยูคูกับมนุษยมาต้ังแตอดีตกาลโดยเฉพาะตอนท่ียังไมมี
ความรูดานวิทยาศาสตร  ไมมีการพิสูจนหาความจริงของเร่ืองนั้น ๆ หรืออาจกลาวไดวาความเช่ือ
เปนการยอมรับอันเกิดอยูในจิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือ ธรรมชาติ  ความเช่ือเปน
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย   เปนส่ิงท่ีมนุษยไดสัมผัสทางใดทางหนึ่งจาก ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ   
ความเชื่ออันเปนสัญญเจตนาเม่ือเกิดการเพาะบมความเช่ือโดยการท่ีอาศัยส่ิงแวดลอมท่ีไดสัมผัส
เปนประจํา  จึงเกิดความเช่ือในรูปแบบความเช่ือท่ีเปนรูปธรรมและความเช่ือท่ีเปนนามธรรม   

 คําวา “เช่ือ” หมายถึง เห็นตามดวย,ม่ันใจ,ไวใจ๓๖  ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาได
กลาวถึงความเช่ือไว ๔ อยาง   คือ -.    

  ๑.กรรมศรัทธา - เช่ือกรรม  
  ๒.วิบากศรัทธา - เช่ือผลกรรม  
  ๓.กรรมมัสสกตาศรัทธา - เช่ือวาสัตวมีกรรมเปนของตน  
  ๔.ตถาคตโพธิศรัทธา - เช่ือในความรูของพระตถาคตคือพระพุทธเจา  
 

 ในกาลามสูตร กลาวถึงการวางทาทีตอความเช่ือ ๑๐ ประการ๓๗  ซ่ึงพระพุทธองคตรัส
เทศนาใหเช่ือดวยศรัทธาและปญญาของตนจะเปนจลศรัทธา ความเช่ือไมคลอนแคลน  ความเชื่อ
ในโลกุตตรธรรมเปนความเช่ืออันยอดเยี่ยมเพราะจะนําบุคคลผูเช่ือใหเขาถึงนวโลกุตตรธรรม คือ 

                                                  
๓๖  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุคส พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๓๗๒. 

 ๓๗  ดูรายละเอียดใน    องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๕๗. 



 ๑๑๕ 

มรรค  ผล และนิพพาน  อันเปนความเช่ือช้ันสูงสุดนับเนื่องในตถาคตโพธิศรัทธา  ความเช่ือในการ
ตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา   ความเช่ือนับวาเปนพื้นฐานแหงการนับถือในเร่ืองของส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิและศาสนาอันกอใหเกิดประโยชน  คือ-.   ๑. ทําใหเกิดความมั่นใจ ๒.ทําใหเกิดพลัง       
๓. ทําใหเกิดความสามัคคี ๔. ทําใหเกิดสรางสรรค ๕. ทําใหเกิดรูปธรรม ๖. เปนพื้นฐานใหเกิด
ปญญา ๗. ทําใหเกิดการนับถือศาสนาอยางม่ันคง ๘. ทําใหเกิดฤทธ์ิทางใจ๓๘   

 อยางไรก็ตามความเช่ือมักเกิดข้ึนจากความคิดคํานึงวาส่ิงนี้ดี  ส่ิงนั้นไมดีจะตองสงผล
กระทบเชนนั้น  ความเช่ือจึงเปนไดท้ังขอหาม(ไมควรทํา)และขออนุญาต(ควรทํา)  คําสอนของคน
ในสมัยโบราณ  ความเช่ือถือวาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของมนุษย  คือในสมัยอดีตกาลนั้นมีความ
เจริญในดานวิชาการนอยมาก  มนุษยตางเช่ือวาความเปนไปของชีวิตและสรรพส่ิงนั้นเกิดข้ึนจาก
การดลบันดาลของภูตผี  เทวดาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย  เม่ือเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติ เชน 
ฟารอง ฟาผา เกิดข้ึน  มนุษยเกิดความตกใจกลัวเพราะไมรูสาเหตุของปรากฏการณตาง ๆ จึงเกิด
ความเช่ือวาส่ิงท้ังหลายน้ันเกิดมาจากการกระทําของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ดวยเหตุนี้ความเช่ือของมนุษยจึง
เกี่ยวของกับอํานาจลึกลับ  ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีมนุษยเกิดมาทามกลางธรรมชาติมีความผูกพันกับ
ธรรมชาติแตไมสามารถรูและเขาใจธรรมชาติบางอยางได 

 ดังนั้นความเช่ือในทางพุทธศาสนาจึงแบงเปน ๒  ประเภท  คือ   ความเช่ืออยางมี
เหตุผลและเช่ืออยางไมมีเหตุผล   หรือ   ๑.ความเช่ือท่ีประกอบดวยปญญา (สัทธาญาณสัมปยุตต)  
๒.ความเช่ือท่ีปราศจากปญญา(สัทธาญาณวิปปยุตต)๓๙   

 

 มนุษยในอดีตมีการดําเนินชีวิตอยางเรียบงายและทามกลางธรรมชาติ เชน  ตนไม  ภเูขา 
เปนตน  จึงตกอยูภายใตอํานาจของธรรมชาติและเม่ือไดประสบเหตุการณธรรมชาติตาง ๆ  จึงเกิด
ความกลัวตอธรรมชาติท่ีปรากฏและความกลัวจึงสงผลใหเกิดความเช่ือตาง ๆ ข้ึน  ความเช่ือในเร่ือง
ธรรมชาติของมนุษยนั้นอาจเปนเพราะธรรมชาติเกิดอยูขางเคียงกับมนุษยต้ังแตเกิดจึงเช่ือวา
ธรรมชาติเหลานั้นเปนส่ิงท่ีมีตัวตน  มีอํานาจพิเศษและสามารถกอใหเกิดคุณและโทษแกมนุษยได

                                                  
๓๘

   พระเทพดิลก(ระแบบ  ฐิตญาโณ), ชาวพุทธควรเชื่ออยางไร ?. พิมพครั้งแรก,(กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๔๗), หนา  ๑๘. 
๓๙

   พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม. พิมพครั้งที่ ๘,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๒), หนา ๔๗๑ . 
 



 ๑๑๖ 

จึงเกิดความเกรงกลัวและกราบไหวธรรมชาติ เชน  ตนไมใหญเปนตน  ดวยเหตุนี้ความเช่ือจึงเปน
ส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษยและเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญถือไดวาเปนมาตรการท่ีควบคุมความ
ประพฤติของมนุษยมิใหออกนอกจารีตประเพณีและยังเปนเคร่ืองช้ีทางในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

 ท้ังนี้ จากการศึกษาคัมภีรพระพุทธศาสนาจะเห็นไดวาพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน
หลักธรรมและวัตรปฏิบัติในเร่ืองของความเช่ือ ซ่ึงมีหลักการพื้นฐาน ๓  ประการคือ เร่ืองตนไมเปน
ส่ิงมีชีวิต,การไมฝาฝนประเพณีความเช่ือของประชาชนโดยไมจําเปน, การไมฝาฝนกฎธรรมชาติ 

 (๑).  เร่ืองตนไมเปนส่ิงมีชีวิต 

 ตนไมเปนส่ิงมีชีวิต การทําลายตนไมไมเปนการทําลายชีวิต แตแสดงถึงจิตใจที่ขาด
ความเมตตา  จึงนาจะจัดเปนบาปได  และท่ียิ่งกวานั้นทางพุทธศาสนายังถือวาตนไมเปนท่ีอยูอาศัย
ของรุกขเทวดา  การทําลายตนไมจึงเทากับทําลายบานเรือนของคนอ่ืนแมวาเทวดาจะไมปรากฏตัว
ใหเห็นแตจะปฏิเสธทีเดียววาไมมีหาสมควรไม  

  มูลเหตุท่ีทําใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติหามมิใหภิกษุทําลายตนไมนั้นก็เพราะไดมีกรณี
ภิกษุรูปหนึ่งตัดตนไมตนซ่ึงเปนท่ีอยูของรุกขเทวดา เทวดาตนน้ันไดรับความเดือดรอน  จึงไปกราบ
ทูลพระพุทธเจา พระองคจึงทรงบัญญัติหามมิใหภิกษุทําลายตนไมต้ังแตนั้นมา พุทธศาสนาสอนมิ
ใหเบียดเบียนแมส่ิงไมเห็นตัว  เม่ือผูทําต้ังใจเบียดเบียน จึงจัดเปนบาปได   การตัดตนไมจึงเปนบาป  
เปนส่ิงช่ัวชา  เลวทราม เพราะเปนการเขาไปตัดรอน เบียดเบียน ทําลายความสุขหรือทําลายชีวิตของ
ผูอ่ืนใหตายไปกอนถึงอายุขัยของเขา  และเนื่องจากทุกชีวิตตางมีความชอบความสุขเกลียดกลัว
ความทุกขดวยกัน  ตางผจญชะตากรรมรวมกันภายใตกระบวนการของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ  
ตลอดจนตางเปนเพื่อนรวมทุกขรวมสงสารวัฏฏหรือเพื่อนรวมโลกเดียวกัน  ดังนั้นสรรพส่ิง
ท้ังหลายควรดํารงอยูรวมกัน ในฐานะเปนองคประกอบรวมของกันและกัน  ฉะนั้น มนุษยไมพึงมี
ชีวิตอยูดวยชีวิตของผูอ่ืน 

 (๒). การไมฝาฝนประเพณีความเชื่อของประชาชนโดยไมจําเปน 

 บางคร้ังเราเห็นประโยชนของการไมฝาฝนประเพณีความเช่ือหรือการปฏิบัติตาม
ประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับตนไมท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  ซ่ึงมีผลทางสังคมในดานการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  ไดแก 
         ๒.๑ ความเชื่อเร่ืองภูตผีเทวดาหรือพระภูมิเจาท่ี   เปนความเช่ือดั้งเดิมท่ีมีมากอน
สมัยพุทธกาลแลว ซ่ึงชาวบานตางเช่ือวาตนไมในปาแตละตนนั้นมีรุกขเทวดาประจําอยู  ตนไมจึง
เปรียบไดวาเปนวิมานของรุกขเทวดา  และตนไมท่ีมีความสูงและใหญกวาตนไมอ่ืน ๆ นั้นคือ



 ๑๑๗ 

พญาไม  อันเปนท่ีเคารพบูชาของชาวบานหรือเรียกวา “ตนไมเจาปา” ซ่ึงประกอบดวย   (๑)  มี
ลักษณะลําตนท่ีสูงใหญกวาตนอ่ืน ๆ เปนพญาไมหรือเรียกวา “นาคะ” แปลวา ส่ิงท่ียิ่งใหญ  เพราะ 
นาคะ มาจากคําวา นคะ แปลวา ภูเขา        (๒)  เปนท่ีเคารพบูชาแกบุคคลท่ัวไปหรือเรียกวา       
“รุกขเจดีย”  ซ่ึงมาจากคําวา รุกข, รุกขชาติ  แปลวา ตนไม    สมาสกับคําวา “เจดีย”  แปลวา ท่ีเคารพ
นับถือ  บุคคล  สถานท่ี  หรือวัตถุท่ีควรเคารพ๔๐  
        ๒.๒ ความเชื่อในเร่ืองพระแมธรณี  เปนความเช่ือท่ีวาแผนดินมีอุปการะตอสรรพ
ส่ิงท้ังหลายท้ังมวลประดุจมารดา และยังเปรียบแผนดินเปนสวนของรางกาย หญาเปรียบเสมือนเสน
ขนตามรางกาย สวนตนไมนั้นเปรียบเสมือนเปนเสนผมของพระแมธรณี 
 
 (๓).  ความระมัดระวังไมฝาฝนกฎธรรมชาติ   

 พระพุทธเจาทรงส่ังสอนใหประชาชนอยูกับธรรมชาติและเขาใจในกฎธรรมชาติโดย
การท่ีไดทรงจัดรูปแบบ  วางระบบไวท้ังวิธีสอน  วิธีแกปญหาและวิธีลงมือทํา  ใหงายแกการทํา
ความเขาใจในพุทธพจนวา “ตถาคตจะเกิดข้ึนหรือไมเกิดข้ึนก็ตาม  ความจริงก็คงอยูเปนกฎธรรมดา  
เปนความแนนอนของธรรมชาติ” ๔๑   ซ่ึงเปนการมองความจริงตามหลักพระพุทธศาสนา และ
พระพุทธศาสนาก็มองส่ิงท้ังหลายเปนเร่ืองของธรรมชาติและกฎธรรมชาติ เปนความจริงท่ีเปนอยู
อยางนั้นตามธรรมดาของมัน  ไมเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของพระพุทธเจา  ดังท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสวา 
“ตถาคตมารูความจริง  คนพบความจริงนี้แลวจึงบอกกลาว  เปดเผย  แสดง  ช้ีแจง  ทําใหงาย”๔๒ 

พุทธพจนแสดงใหเห็นวาพระพุทธเจา  คือ ผูคนพบความจริงแลวนําความจริงนั้นมาเปดเผย แสดง
ใหปรากฏ   เม่ือพระพุทธเจามาคนพบแลว ก็ทรงทําใหเขาใจงายข้ึนโดยวิธีจัดรูปรางระบบแบบแผน
ใหเรียนรูไดสะดวกและวางเปนกฎเกณฑตาง ๆ นี่คือการจับเอาหลักความจริงท้ังหลายมาจัดเปน
ระบบข้ึนเพื่อใหงายตอความเขาใจ  

 สรุปไดวาสรรพส่ิงท้ังหลายหรือกฎธรรมชาติเปน อนิจจัง ไมเท่ียง ไมคงท่ีเกิดแลวดับ
ไปมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เปนทุกขังคงอยูในสภาพเดิมไมได  และเปนอนัตตาไมเปนตัวตน 
เราจะยึดถือครอบครองไมได  เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัยของมันหรือดํารงอยูตามสภาวะของ
มัน  ความจริงของกฎธรรมชาตินั้น  ซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงสอนในเร่ือง “ไตรลักษณ” เปนหลักท่ี

                                                  

 
๔๐

  พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท,  หนา ๒๑๒. 

 ๔๑  สํ.นิ.(ไทย) ๑๖ / ๒๐ / ๓๔. 

 
๔๒

  สํ.นิ.(ไทย) ๑๖ / ๒๑ / ๓๕. 



 ๑๑๘ 

เดนวาส่ิงท้ังหลายน้ี อนิจฺจํ  ไมเท่ียง  เกิดข้ึนแลวดับหาย  มีความเปล่ียนแปลง ทุกฺขํ คงอยูในสภาพ
เดิมไมไดอยูในภาวะขัดแยง ถาเราไปเกี่ยวของดวยความอยากมันก็ฝนความปรารถนาแลวก็ อนตฺตา 
ไมเปนตัวตนของใครได ใครจะยึดถือครอบครองส่ังบังคับไมได เพราะมันเปนไปตามเหตุปจจัย
ของมันหรือดํารงอยูตามสภาวะของมันและการสอนปฏิจจสมุปบาทมุงแสดงอาการท่ีส่ิงท้ังหลายมี
ความสัมพันธกันเกี่ยวเนื่องกันเปนปจจัยสืบตอกัน  กลาวคือส่ิงท้ังหลายลวนมีความสัมพันธเนื่อง
อาศัยเปนปจจัยแกกัน  ส่ิงท้ังหลายน้ันมีอยูโดยมีความสัมพันธกัน  

 ฉะนั้น การที่มนุษยมีชีวิตท่ียึดม่ันถือม่ันดวยอวิชชา (ความไมรูตามความเปนจริง) 
ตัณหา (ความอยาก) อุปาทาน (ความยึดม่ันถือม่ัน) จึงกอใหเกิดความฝาฝนมีการแยกตัวตนออกจาก
ความสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ ทําใหไมรูตามความท่ีควรเปน  มีการแสวงหาส่ิงตาง ๆ มาตอบสนอง
ตามความตองการของตนเองโดยไมมีท่ีส้ินสุด การที่มนุษยขาดคุณธรรมในดานการดําเนินชีวิตดวย
ปญญา  มนุษยจึงขาดเหตุผลในการถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ  จนกระท่ังปรุงแตงกรรมให
เปนไปในทางทําลายแยงชิงกันครอบครองและทําลายธรรมชาติหลักการขางตนนี้  เปนกรอบ
แนวความคิดในการใหความกระจางในเร่ืองของคติธรรมเก่ียวกับตนไมในดานความเช่ือ 

 ๔.๑.๓  คุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมในดานการอนุรักษปาไม  

 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองการอนุรักษปาไมและ
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติท่ีอยูรอบตัวเรา  มีหลักธรรมคําส่ังสอนในทางพุทธศาสนาท่ีย้ําในเร่ือง
ของการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน  นอกจากพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันแลวส่ิงท่ีสําคัญคือความรูสึกท่ีดีงามตอกัน
ระหวางมนุษยตอมนุษย  มนุษยตอพืชและสัตวท้ังหลาย  ความดีงามอยางหนึ่งไดแกคุณธรรมท่ี
เรียกวา “ความกตัญู” ความกตัญูนี้ไมใชมีเฉพาะตอมนุษยดวยกันเทานั้น แตใหมีท้ังตอพืชตอ
สัตวท้ังหลายดวย ดังมีพระบาลีพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งท่ีย้ํา และสอนใหผูคนรูจักบุญคุณแมแต
คุณประโยชนของพืชมีใจความแปลความเปนภาษาไทยวา     “บุคคลนั่งหรือนอนในรมเงาของ
ตนไมใด ไมพึงหักกานกิ่งใบของตนไมนั้น ผูประทุษรายมิตรเปนคนทราม”๔๓    เปนส่ิงท่ีแสดง
ความรูสึกท่ีดีตอกันใหระลึกเสมอวาตนไมนี้เราไดอาศัยรมเงาเปนประโยชนมีคามีรมเงาท่ีคนอ่ืนจะ
ไดอาศัยตอไป  

  นอกจากนี้  พระพุทธศาสนายังสอนใหมองพืชและสัตวท้ังหลายดวยเมตตา และความ
เมตตานี้เองถือเปนความรูสึกท่ีสําคัญในทางพระพุทธศาสนาโดยการมองทุกส่ิงทุกอยางวาเปน
สรรพสัตวผูอยูรวมโลกเดียวกันจะตองมีความเขาใจหลักความเปนจริงทางธรรมชาติตามกฎแหง

                                                  
๔๓   องฺ.ติก.  (ไทย)  ๒๐/๑๒๒/๔๘. 



 ๑๑๙ 

ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซ่ึงถือเปนสภาวธรรมของธรรมชาติท่ีทําใหมนุษยมีทัศนคติท่ี
ถูกตองในการพัฒนาตนเอง  พระพุทธศาสนาใหมองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมท่ีงดงามนา
ร่ืนรมย  ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติอยางมีความสุขเพราะธรรมชาติ
ถือเปนองคประกอบในการฝกฝนพัฒนาตนเองของมนุษย  หมายความวาพระพุทธศาสนามอง
ธรรมชาติเปนอุปกรณในการศึกษาเรียนรูตนเอง คือ การจะพัฒนาคนใหมีจิตใจท่ีเจริญงอกงาม เปน
คนท่ีมีคุณธรรม  จึงจําเปนตองอาศัยธรรมชาติในการฝกฝนตน   

 ๔.๑.๔ คุณคาอันเกิดจากความเปนกัลยาณมิตรกับตนไม 

 พุทธศาสนาสอนหลักความจริงวาสรรพส่ิงลวนอิงอาศัยกัน  ตางเปนสัจจธรรมท่ีตกอยู
ใตกฎเดียวกันคือไตรลักษณ  ไมมีส่ิงใดเหนือกวาส่ิงใด  มนุษยอาศัยธรรมชาติดํารงชีวิต  ดําเนิน
ชีวิต  พัฒนาชีวิต  ดังนั้นจึงไมมีเหตุผลใดท่ีจะเปนศัตรูกับธรรมชาติ  หากแตควรเปนกัลยาณมิตร
โดยพัฒนาจากหลักความเมตตา  เคารพยําเกรง  รูจักประมาณในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ  
ความกตัญู   

(๑) ความเมตตา  
 ความเมตตา หมายถึง ความมีไมตรี  ความรัก  ความปรารถนาดี  ความเห็นอกเห็นใจ  
ความเขาใจดีตอกัน  ความใสใจ  หรือตองการสรางเสริมประโยชนสุขใหแกเพื่อนมนุษยและสัตว
ท้ังหลายโดยท่ัวหนา  ความเมตตาเปนรากฐานข้ันแรกของชีวิตทําใหมีภาวะจิตท่ีปราศจากความเห็น
แกตัว  ความเกลียดชัง  ความคิดมุงรายทําลาย  คุณของความเมตตาคือชวยสงผลใหสรรพสัตว
ท้ังหลายคิดเกื้อกูลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เชน การท่ีเห็นตนไมมีลําตนแข็งแรงมีกิ่งกานมีใบเขียว
สดสะพร่ังและใหรมเงาท่ัวปริมณฑลก็ยอมมีจิตยินดีในความเจริญงอกงามและความสมบูรณของ
ตนไมนั้น  เกิดความสุขใจ สบายใจท่ีเห็นตนไมนั้นอยูในสภาพท่ีดีและอยากใหตนไมนั้นสมบูรณ
ปราศจากภัยเบียดเบียน เปนจิตท่ีนอมไปหาหรือแผออกไปสูภาวะท่ีดีงามของตนไม  ฉะนั้นความ
เมตตาจึงมีความสําคัญมากและถือวาเปนธรรมคํ้าจุนโลก  ตนไมและปาไม เปนส่ิงมีชีวิตแมจะเปน
เพียงส่ิงมีชีวิตช้ันตํ่าแตก็มีจิตวิญญาณเชนเดียวกับมนุษย  จึงสมควรไดรับความเมตตาจากมนุษย
ดวยยิ่งกวานั้นตนไมยังเอ้ือคุณูปการท้ังหลายใหแกมนุษยทุกยุคทุกสมัยตลอดมา  ท้ังนี้ตนไมปาไมก็
ควรจะไดรับความเมตตาตอบแทน  เม่ือมนุษยมีความเมตตาตอตนไมและปาไมโดยพิจารณาวาเขาก็
มีชีวิตเหมือนเราจะทําใหมองตนไมและปาไมอยางเปนมิตรมีความเกื้อกูลชวยเหลือใหตนไมนั้น
งดงามและอุดมสมบูรณตามสภาพของมัน  ไมเห็นประโยชนของตนโดยมุงเอาเปรียบ  เบียดเบียน
และทําลายชีวิตของผูอ่ืน(ตนไม)  เพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนเพียงฝายเดียว  
 



 ๑๒๐ 

(๒) ความเคารพยําเกรง 

 ความเคารพเปนคุณธรรมตามคติทางพุทธศาสนา  พุทธศาสนาสอนใหบุคคลอยู
รวมกัน  มีความเคารพนับถือความดีของกันและกัน  และชาวพุทธจะมีทาทีแหงการเคารพนับถือตอ
บุคคลอ่ืน  ส่ิงอ่ืน  สัตวอ่ืนท่ีตนตองเกี่ยวของ  โดยนําเอาความยําเกรงมาเปนประโยชนทาง
จริยธรรมโดยใชรวมกับความเคารพจะสงผลใหเกิดความโนมเอนท่ีจะยอมรับและปฏิบัติเพื่อให
เขาถึงจุดหมายของความเคารพไดงายข้ึน  

 เม่ือตนไมแตละตนเปนท่ีอยูหรือวิมานของเทวดาพวกหน่ึงท่ีเรียกวา รุกขเทวดา  
โดยเฉพาะตนไมท่ีมีขนาดใหญ  การตัดตนไมปาไมจึงเทากับทําลายวิมานของรุกขเทวดา  ซ่ึงทาน
อาจจะลงโทษโดยการดลบันดาลใหเกิดภัยพิบัติหรือมีอันเปนไปตาง ๆ แกผูตัดตนไม  และความ
เคารพยําเกรงจึงทําใหชาวบานไมกลาท่ีจะตัดทําลายตนไมและในทางตรงกันขาชาวบานจะไมไป
รบกวนทําอันตรายแกตนไม  ดวยเหตุจากการเคารพนับถือท้ังตอตนไมและรุกขเทวดา แตหากตอง
ตัดโดยไมสามารถหลีกเล่ียงชาวบานตางพากันบอกกลาวขอขมาแกตนไมนั้น ๆ เพราะการตัดตนไม
เทากับเปนการตัดเสนผมของพระแมธรณี  จนอาจทําใหพระแมธรณีกรรแสงและบีบมวยผมเพื่อ
ปองกันความกาวราวของมนุษย  เม่ือฝนตกลงมาจํานวนมาก(ผสมกับน้ําตาของพระแมธรณีท่ีลวง
หลน)ก็อาจมากพอท่ีจะกอเกิดอุทกภัยได 

(๓) ความรูจักประมาณในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติปาไม 

 ความรูจักประมาณ  หรือความรูจักพอดีในการปฏิบัติท่ีเปนหลักกลาง ๆ เรียกวา
มัตตัญุตา  เชน ความรูจักประมาณในการบริโภคอาหารเรียกวา โภชเนมัตตัญุตา ความรูจัก
ประมาณ     ในธรรมเรียกวา  ธรรมประมาณ ความรูจักประมาณในการกินการใชเรียกวา  “ปริมิต

ปานโภชนา”  เปนตน  ดังนั้นความรูจักประมาณในการบริโภคหรือการใชประโยชนจาทรัพยากรปา

ไมจึงเปนปฏิปทาหรือแนวปฏิบัติตามในดังกลาว  เปนการใชสอยไปตามความหมายและประโยชน
หรือคุณคาท่ีแทจริงของปาไม  ท่ีมุงใหเกิดประโยชนพอเปนเง่ือนไขใหชีวิตดํารงอยูตามสภาวะของ
มันได  ฉะนั้นการใชประโยชนจากตนไมหรือปาไมนั้นตองเปนไปอยางชอบธรรมหรือถูกตองตาม
ธรรมจะมีปญญากํากับอยู เพื่อใหเกิดความระมัดระวังในการใชประโยชนจากธรรมชาติและ
พอเหมาะพอดีเพียงพอแกคุณภาพชีวิตไมใหใชประโยชนเพื่อการสนองกิเลสตัณหาอยางฟุมเฟอย 

(๔). ความกตัญูรูคุณ 

 ความกตัญู  คือความรูคุณทาน  รูอุปการคุณท่ีทานทําแลว  รูคุณคาแหงการกระทํา
ความดีของผูอ่ืน  ในทางธรรมเรียกวา กตัญูตา  แปลวา ความเปนคนกตัญู ความเปนผูรูคุณคน   



 ๑๒๑ 

ในดานความกตัญูตอตนไมหรือปาไมนั้น  พระพุทธเจาทรงเปนแบบอยางท่ีดี จากเหตุการณท่ี
พระองคทรงตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลวทรงเสด็จประทับยืนสงบนิ่งและทรงจองมอง
ตนโพธ์ิท่ีใหรมเงากันแดดกันฝนใหพระองคโดยไมกระพริบพระเนตรเปนเวลา ๗ วันเพื่อแสดง
ความอนุโมทนา   

 

พระพุทธเจาทรงแสดงความกตัญูตอตนไมโดยเฉพาะตนแคฝอย  ตนบุณฑริก                 
ตนสาละ  ตนจามจุรี  ตนมะเดื่อ  ตนไทรและตนโพธ์ิ  จึงถือวาเปนส่ิงท่ีมีบุญคุณท่ีเอ้ืออํานวย
คุณูปการมากมายตอพระพุทธเจาและทาทีของพระพุทธเจาท่ีแสดงออกนั้นเปนการแสดงตอส่ิงท่ีมี
บุญคุณ  ซ่ึงเปนความรูสึกท่ีดีงามอยางหน่ึง  เปนคุณธรรมท่ีเรียกวาความกตัญู  อีกท้ังปาไมและ
ตนไมยังมีบุญคุณตอมนุษยท้ังหลายอีกดวย ซ่ึงความกตัญูนี้พระพุทธองคทรงสอนใหประชาชนมี
ท้ังตอมนุษยดวยกัน  สัตวตางๆ และรวมถึงพืชท้ังหลายดวย   

 
(๕).วัตรปฏิบัติดานวินัยสงฆในการอนุรักษปาไมหรือตนไม 

  ในพระวินัยปฎกไดกําหนดขอบัญญัติดานวินัยสงฆเกี่ยวกับตนไมอยางเครงครัดมีดังนี้   
๑. หามพระภิกษุตัดหรือทําลายตนไม  หรือเผาปาไม 
๒. หามพระภิกษุกอสรางท่ีอยูอาศัยตามชอบใจ  ตองใหสงฆ คือ ภิกษุ  ๔  รูป   

ไปช้ีแสดงท่ีใหกอน 

๓. หามพระภิกษุทําลายเมล็ดพืช  หนอไม  รากไม  เนื่องจากทําใหพันธุพืชไมอาจ 

ขยายพันธุตอไปได 
 

๔.๒ การประยุกตใชคุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมในสมัยปจจุบัน  

 ตนไมเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญยิ่งตอมนุษยและสัตว  ซ่ึงมีความสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตของสรรพส่ิงท้ังหลายต้ังแตอดีตกาลจวบจนปจจุบัน  ตนไมเปนแหลงกําเนิดของวัตถุดิบ  
เปนปจจัย ๔ คือ  อาหาร  เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค  นอกจากนี้แลวยังมีประโยชนใน
การรักษาสมดุลของส่ิงแวดลอมอีกดวย  ถากลาวถึงประโยชนของตนไม  ปาไมแลวลวนมี
ประโยชนมากมายตอการดํารงชีวิตของมนุษยท้ังทางตรงและทางออม เชน 

๑. ประโยชนทางตรง ไดแก การนําไมมาสรางบานเรือน  ใชผลิตภัณฑตาง ๆ จาก
ตนไม  การนําสวนตาง ๆ ของพืชและตนไมมาเปนอาหารหรือยารักษาโรค 
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๒. ประโยชนทางออม  ไดแก  ปาไมเปนแหลงกําเนิดของตนน้ํา ลําธาร  ชวยใหฝนตก
ตองตามฤดูกาล ตนไม ปาไมใหเกิดความรมร่ืน  ชวยบรรเทาความรุนแรงของลม  และชวยปองกัน
การกัดเซาะและพัดพาหนาดิน 

  คติธรรมคําสอนในพุทธศาสนาน้ันชวยสรางจิตสํานึกใหกับมนุษยในสังคมปจจุบันได  
กลาวคือ ธรรมะและคําสอนตาง ๆ จะชวยช้ีนําวิถีชีวิตของเกษตรกรชวยใหเขารูจักใช  รูจักจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ   พัฒนาจิตวิญญาณและสงเสริมความสํานึกในการรับผิดชอบท่ีมีตอ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของของแตละทองถ่ิน   

 อิทธิพลของคําสอนทางพระพุทธศาสนากอใหเกิดสํานวนไทยท่ีวา “จิตเปนนายกาย
เปนบาว”   มีความหมายคือ ถามีการฝกจิตใหดีจะมองเห็นความจริงและเกิดปญญาข้ึน  โดยคํานึงถึง
ปญหาส่ิงแวดลอมนั้นเปนส่ิงท่ีแกไดโดยการปฏิบัติใน  ศีลหา,มรรคแปดและการแสดงความรัก
ความเมตตาตอสรรพส่ิงท้ังหลายท้ังปวง  พระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
โดยเฉพาะตนไมเพราะตนไมเกี่ยวของกับพระพุทธเจาและพระสงฆท่ีคนไทยนับถือ  พระสงฆมี
บทบาทท่ีจะชวยสงเสริมใหคนเห็นคุณคาและความสําคัญของตนไม  ปาไม  ท้ังนี้ไมวาจะเปนความ
เช่ือเกี่ยวกับวิญญาณและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ท่ีเกี่ยวของกับตนไมและปาไมยังสามารถสามารถนํามาเปน
แนวทางอนุรักษตนไมและปาไมรวมถึงสัตวปาตาง ๆ ได 

       ๔.๒.๑ การประยุกตใชคุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมดานคําสอน 

 หลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีความเกี่ยวของกับธรรมชาติมาโดยตลอด  ซ่ึงจะ
เห็นไดจากปรัชญาของพุทธศาสนาวามีความสัมพันธเหนียวแนนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมา
โดยตลอด  เนื่องจากพุทธศาสนามองวาทัศนคติพื้นฐานของมนุษยเปนตนตอของปญหาส่ิงแวดลอม
ในปจจุบันท้ังยังใหความสําคัญกับการเช่ือมโยงระหวางกระบวนการและการกระทําประมวลผาน
แนวคิดเร่ือง “กรรม”อีกดวย   ซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการทําลายส่ิงแวดลอมเสมือนเปนการ
ทําลายชีวิตมนุษยเอง  พุทธปรัชญากลาววา การกระทําทุกอยางยอมกอใหเกิดผลของการกระทํา
เสมอผลของพฤติกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมักงาย  จึงออกมาในรูปภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเปน
อันตรายตอท้ังรางกายและจิตใจของมนุษย  คําสอนของพุทธศาสนายังกลาวอีกวา  หากตองการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เราจํ า เปนตองอาศัยรวมกับธรรมชาติอยางกลมกลืนและการไมใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมักงายและควรตระหนักถึงผลของการกระทําของตนอยางจริงจังมากข้ึน
ดวย  อาจกลาวไดวาตนไมใหประโยชนตอมนุษยและส่ิงมีชีวิตท้ังทางโลกและทางธรรมโดยให
คุณคาต้ังแตเจริญงอกงามออกมาเปนลําตนท่ีใหความรมร่ืนและทําใหโลกมีสีสัน  จนผลิดอกออก
ผลท่ีใหคุณคาทางเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตและสุดทายเม่ือตนไมตองตายไปก็ยังท้ิงคติธรรม



 ๑๒๓ 

สอนใจดี ๆ ไวใหมนุษยไดเห็นคุณคาของกาลเวลา  จะอยางไรก็ตามจุดมุงหมายสูงสุดในพุทธ
ศาสนาก็คือ  การชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธ์ิ  การท่ีจะทําจิตใหสะอาดบริสุทธ์ิไดตองอาศัยการ
รักษาศีลอยางเครงครัดและการทําสมาธิบังคับจิตใจอยางจริงจัง  จนกอใหเกิดจิตใจท่ีสงบแลวจะเกดิ
ปญญาความรูแจงเห็นจริงซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีชวยขจัดกิเลสท้ังหลายออกไปจากจิตใจของมนุษย   

 ปจจุบันนี้  พระสงฆถือเปนศาสนบุคคลท่ีมีบทบาทในสังคมไทย  บทบาทหน่ึงท่ีถือวา
มีความสําคัญไมนอยกวาการเปนผูนําดานจิตวิญญาณส่ังสอนศีลธรรมและจริยธรรมก็คือ  การเปน
ผูนําในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงมิไดขัดตอปรัชญาหลักธรรมคํา
สอนและขอปฏิบัติทางพุทธศาสนา หากกลับเกื้อกูลเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดจนสงเสริมวัตร
ปฏิบัติและการพัฒนาจิตวิญญาณพระสงฆจึงเปนท่ีพึ่งของชาวบานและยังมีสวนชวยสนับสนุน
ชุมชนและหนวยงานของรัฐ  ในเร่ืองการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเนื่องในวัน 
สําคัญตาง ๆ ท่ีพระสงฆไดมีบทบาทสําคัญในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง    

 ธรรมะ จึงเปน ศาสตร ท่ีช้ีใหรูถึงความเปนจริงของธรรมชาติท่ีทางพุทธศาสนาได
นํามาสอนในเร่ืองตาง ๆ  ท้ังนี้ในทางหลักการของพระพุทธศาสนายังสอนใหมนุษยเกิดปญญา  ๒ 

ทาง คือ  
๑. สอนใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในธรรมชาติและในกฎธรรมชาติ  เชน สอน

ใหรูหลักอิทัปปจจยตา  หลักไตรลักษณ  หลักอริยสัจ  หลักเบญจขันธ  เปนตน 
๒. สอนใหเกิดความรูความเขาใจในคุณคาทางจริยธรรม เพื่อนําไปใชไปปฏิบัติให

เกิดผลดีตอตนเอง ตอสังคม และตอธรรมชาติท่ีเรียกวา ไตรสิกขา สอนใหละเวนความช่ัว สอนให
กระทําความดี และสอนใหทําจิตใจใหสงบ 

 พุทธศาสนาลวนสอนในเร่ืองของการแสวงหาความจริงจากท้ังภายนอกและภายในตัว
ของมนุษยซ่ึงนําไปสูเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา  อันเปนผลกระทบตอการดํารงชีวิตและตอคุณภาพชีวิต 

ท้ังนี้เพื่อสอนใหคนรูจักการควบคุมภายในจิตใจตัวเองใหมีจิตใจดีงามแลวความสันติสุขท่ีแทจริงจึง
จะเกิดข้ึนไดถาหากมนุษยดํารงชีวิตใหสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ในหลัก
คําสอนของพุทธศาสนานั้นยังเนนในเร่ืองศีลธรรม  ความดีความช่ัวและกระบวนการปฏิบัติธรรม
ตาง ๆ ในพุทธศาสนา  ซ่ึงลวนเปนการสงเสริมใหมนุษยท้ังหลายรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  ท้ังนี้พุทธปรัชญายังไดกลาววา  การกระทําทุกอยางของมนุษยยอมกอใหเกิดผล
ของการกระทําเสมอและผลของพฤติกรรมในการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมักงายของมนุษยท้ังส้ินที
มักจะออกมาในรูปของภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเปนอันตรายตอตัวมนุษยเอง  คือ การที่มนุษยทําลาย
ส่ิงแวดลอมก็เสมือนเปนการทําลายชีวิตของมนุษยเอง  ดังเห็นไดจากปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
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ในสังคมปจจุบัน  เชน  ปรากฏการณฝนกรด ปรากฏการณเรือนกระจก  รูร่ัวในชั้นโอโซนรวมถึง
การปนเปอนทางกัมมันตภาพรังสีและอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ลวนเกิดจากนํ้ามือของ
มนุษยเองท้ังส้ิน 

 ฉะนั้น  พุทธศาสนาซ่ึงเปนสถาบันหลักของประเทศไทยและมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ในการสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนและสังคมในเร่ืองส่ิงแวดลอม  โดยจะเห็นไดจากพุทธศาสนา
นั้นไดมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับเร่ืองของส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  ตนไม  ปาไม อยางเห็นได
ชัดต้ังแตคร้ันกอนการเกิดพระพุทธศาสนาดวยซํ้า  สวนในเร่ืองของขอบัญญัติหรือวินัยตาง ๆ 
เกี่ยวกับธรรมชาติหรือตนไมนั้นลวนก็มีความเกี่ยวของกับการรักษาส่ิงแวดลอมตาง ๆ  ตัวทรรศนะ
เกี่ยวกับโลกและชีวิตซ่ึงไมไดมองแตในเร่ืองของมนุษยเพียงอยางเดียวกลับมองท่ีความเกี่ยวของ
ระหวางมนุษยกับสรรพส่ิงตาง ๆ รวมท้ังท่ีมีชีวิตและท่ีไมมีชีวิตวาลวนเปนไปเพื่อใหเกิดการปฏิบัติ
หรือพฤติกรรมในการดํารงชีวิตท่ีตองคํานึงถึงสรรพส่ิงท้ังหลายท้ังปวงอันเปนเร่ืองของการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  ปฏิปทาตามมรรคแปดก็คือ  การดํารงชีวิตโดยไมเบียดเบียนตอส่ิงแวดลอมไมวาจะ
เปนมนุษย  สัตว  พืชและส่ิงที่ไมมีชีวิตท้ังหลายก็ตาม ดวยสาเหตุนี้สมควรที่ชาวพุทธท้ังหลาย
จะตองนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาศึกษาและปฏิบัติเพราะเร่ืองของมนุษยกับธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเปนส่ิงท่ีลึกซ้ึงสมควรท่ีจะนํามาแสดงหรือถายทอดใหปรากฏแกสาธารณะชน  ซ่ึงอัน
จะเปนการประกาศคุณของพุทธศาสนาออกไปโดยใหมีการนําหลักธรรมของพุทธศาสนามาใช
เพื่อใหโลกรอดพนจากวิกฤติการณทางดานส่ิงแวดลอมอยางเชนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันนี้ 

 ๔.๒.๒  การประยุกตใชคุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมดานความเชื่อ 

 ในอดีตนั้น  การใชประโยชนจากตนไมในฐานะเปนทรัพยากรธรรมชาติไดเปนไป
อยางตรงไปตรงมา  การใชประโยชนจากตนไมและปาไมเปนไปเพื่อการยังชีพในระดับพื้นฐานแต
ถึงอยางไรประชาชนตางก็ยังมีความเช่ือแบบดั้งเดิมหลงเหลืออยูและการดํารงชีวิตเปนไปอยางเรียบ
งาย  การพึ่งพาธรรมชาติหรือปาไมนั้นนอกจากจะเปนปจจัยของการดํารงชีวิตแลว  ยังเปนท่ีมาของ
สัญลักษณการจัดระเบียบสังคมดวย  แตในขณะเดียวกันเม่ือมีการจัดระเบียบสังคมไดมีความ
สลับซับซอนเกิดข้ึน  ปจจัยความเช่ือในการดํารงชีวิตท่ีจะตองเขาไปเกี่ยวของกับปาไมก็แตกตางกัน
ออกไป  จากความเช่ือทางพิธีกรรมซ่ึงมีหนาท่ีจัดระเบียบทางสังคมและกระบวนการใชทรัพยากร
ในสังคมด้ังเดิมถูกแทนท่ีดวยกฎหมายและเทคโนโลยีสมัยใหมซ่ึงมีกฎเกณฑท่ีแนนอนและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ความเช่ือเดิมจึงถูกควบคุมโดยวิทยาการสมัยใหมท่ีมนุษยเช่ือวาสามารถท่ีจะ
ควบคุมส่ิงตาง ๆ ไดและเกิดความม่ันใจในการดําเนินชีวิตมากข้ึนทัศนะเหลานี้มีผลตอพฤติกรรม
ในแงมุมอ่ืนท่ีมนุษยเขาไปสัมพันธดวย เชน ตนไม  ปาไมจากทัศนคติเดิมท่ีดูเหมือนจะมีภาวะเหนือ



 ๑๒๕ 

มนุษยนั้นไดถูกปจจัยอ่ืนเขามาทําหนาท่ีแทน  จึงเปนเหตุใหตนไม  ปาไม  มีปริมาณลดนอยลงอยาง
รวดเร็วและเหนือหนาท่ีเพียงเปนแหลงท่ีมาของทรัพยากรเทานั้นเอง 

 ความเชื่อของมนุษยไดวิวัฒนาการตามความกาวหนาของสังคมจึงสังเกตไดวา  ความ
เช่ือของมนุษยมีลักษณะแหงการผสมผสานระหวางความเช่ือดั้งเดิมกับความเช่ือทางศาสนาท่ีมี
ระบบมากข้ึนและมีเหตุผลมากข้ึน  ตามธรรมชาติของมนุษยนั้นมนุษยมีแนวโนมความเช่ือมากกวา
ความจริง  เม่ือมนุษยมีความเชื่อในส่ิงใดก็จะแสดงออกมาในรูปของการกระทํา แตอยางไรก็ตาม
ความเช่ือของมนุษยมีท้ังประโยชนและโทษท้ังส้ิน หากความเช่ือเปนความงมงาย ความเช่ือนั้นกอ
จะกอใหเกิดผลเสียโดยเฉพาะดานทางการพัฒนาสังคมอยางมาก  เพราะบุคคลนั้นจะมีการตอตาน
เหตุผลของคนรุนใหมท่ีไดศึกษาคนควา  เปรียบเทียบเหตุผลแลว ฉะนั้นความเช่ือจึงมีประโยชน
หรือมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตละมีอิทธิพลตอสังคมและเปนตัวกําหนดการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของคนในสังคม  ฉะนั้น ความเช่ือจึงกลายเปนท่ีมาของประเพณีและพิธีกรรม  อาจกลาว
ไดวาประเพณีเกิดมาจากธรรมชาติ  ทัศนคติ  คานิยม  เอกลักษณ  และความเช่ือของคนในสังคมตอ
ส่ิงท่ีมีอํานาจเหนือมนุษย เชนเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนมนุษยจึงตองออนวอนรองขอในส่ิงท่ีตนคิดวาจะ
ชวยใหภัยพิบัตินั้นผานพนไป  มนุษยจึงแสดงความรูสึกตอส่ิงนั้น ๆ ดวยการบูชา  เพื่อความเปนสิริ
มงคลแกตนเอง  ครอบครัวและสังคมตามความเช่ือ  เม่ือการแสดงออกเชนนี้เปนท่ียอมรับของคน
สวนใหญในสังคมและนํามาปฏิบัติสืบตอกันมาเปนธรรมเนียมและมีแบบแผนจนกลายเปน
ประเพณีข้ึนมา  ถึงแมวาปจจุบันนี้จะมีวิทยาศาสตรและวิทยาการตาง ๆ เขามาเกี่ยวของก็ตามแต
ความเช่ือบางอยางของมนุษยนั้นก็ยังคงเปนความเช่ือท่ีมีหลักการและเหตุผลเปนท่ียอมรับของคน
สวนใหญในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความเช่ือแบบดั้งเดิมและคงสืบทอดกันมายังปจจุบัน  โดยเฉพาะ
ระบบความเช่ือท่ีมักจะปรากฏอยูในศาสนาตาง ๆ และแมแตในเร่ืองของวิทยาศาสตรบางอยางก็มี
พื้นฐานมาจากความเช่ือแบบดั้งเดิมเชนกัน  แตถึงอยางไรก็ตามเม่ือมนุษยยังคงมีความเช่ือเกี่ยวกับ
เร่ืองส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและดวงวิญญาณท่ีอาศัยอยูในปานั้น ๆ หลงเหลืออยูจนสืบทอดมาจนถึงปจจุบันนี้
ในเร่ืองของการดูแลรักษาปาไมและตนไมของชาวบานก็ยังคงมีอยูเชนกันและในเร่ืองของชาวบาน
ท่ีเช่ือวาผีบรรพบุรุษจะโกรธและสาปแชงหากพวกเขาเขาไปตัดตนไมในปา  และตามความเช่ือนี้จึง
เปนเหตุใหชาวบานไดมีการสรางศาลเล็ก ๆ ไวในปา  เพื่อใหเปนท่ีส่ิงสถิตของดวงวิญญาณนั้น ๆ 
ซ่ึงเช่ือวาดวงวิญญาณหรือผีบรรพบุรุษจะชวยปกปองรักษาและบันดาลใหเกิดส่ิงดี ๆ กับพวกตน  
และชาวบานสวนใหญจะใชประโยชนจากปาในรูปของเปนแหลงอาหาร  จากนั้นชาวบานจะสราง 
กฎ ระเบียบ ในการดูแลรักษาปาข้ึนเอง  

 ในสังคมปจจุบันนี้  ความเช่ือดั้งเดิมก็ยังคงมีอยูโดยเฉพาะเปนความเช่ือเกี่ยวกับตนไม
ตาง ๆ ท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทและมีความเกี่ยวของกับพระพุทธเจาอยูหลายชนิด



 ๑๒๖ 

ดวยกัน  เชน  ตนโพธ์ิ  ตนสาละ  ตนไทร ตนตะเคียน ฯลฯ  ซ่ึงนับวาเปนตนไมท่ียังคงมีความเช่ือวา
เปนตนไมท่ีศักดิ์สิทธ์ิและควรปลูกเพื่อเคารพบูชาไว ณ บริเวณวัดเทานั้น  สวนบางชนิดควรนํามา
ปลูกไวในบานเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว  ความเช่ือในเร่ืองของตนไมท่ี
เกี่ยวของกับพระพุทธเจานั้นเปนความเช่ือของประชาชนชาวพุทธทุกคนมาต้ังแตอดีตกาลจวบจน
ปจจุบันนี้ 

 ๑)ความเชื่อเก่ียวกับตนไมแตละประเภทในปจจุบัน 

(๑)ตนโพธ์ิ  ตนโพธ์ิถือเปนตนไมศักดิ์สิทธ์ิ  เนื่องดวยมีเหตุการณสําคัญ ๆ หลายคร้ัง
ในพุทธประวัตินั้นพระพุทธเจาบังเกิดข้ึนท่ีใตตนโพธ์ิ(ตรัสรูใตตนโพธ์ิ)  เม่ือชาวบานปลูกตนโพธ์ิ 
ณ ท่ีใดจึงมักจะสรางศาลเจาเล็ก ๆ สําหรับใหดวงวิญญาณท้ังหลายไดสิงสถิตและยังวางรูปปนสัตว
ตาง ๆ  กระถางธูปเทียนและแจกันดอกไมไวหนาศาลอีกดวย  บางคร้ังผูกผาหลากสีลอมรอบเสา
ศาลหรือแมแตรอบตนโพธ์ิดวยเพื่อเปนเคร่ืองสักการบูชาและไมมีใครกลาตัดตนโพธ์ิเพราะถาตัด
จะไดช่ือวาเปนคนลบลางความเช่ือถือความเช่ือนี้เองท่ีชวยอนุรักษตนโพธ์ิไวใหแกทุกคน  ผูคนจึง
ไมกลาตัดตนโพธ์ิ  ถาจําเปนตองตัด  เชน ตัดตกแตงกิ่งกานใหสวยงามหรือท่ีหกโคนบางสวนออก 
จะตองมีคาถาตัดโพธ์ิ  ในชวงเทศกาลสําคัญ   เชน  สงกรานตจะมีพิธีรดน้ําตนโพธ์ิ  มีประเพณีคํ้า
โพธ์ิของภาคเหนือ  เปนตน   

(๒)ตนสาละ   ตนสาละ  ชาวพุทธสวนใหญเห็นวาดอกสาละมีความสวยงามและมกีล่ิน
หอม  จึงไดนําไปไหวพระเพื่อรําลึกถึงพระพุทธองคและเช่ือม่ันวาเปนไมมงคลในพระพุทธศาสนา 
ชาวบานสวนใหญยังเช่ืออีกวาหากอธิฐานจิตกับดอกสาละจะสมหวังในส่ิงท่ีตนไดขออธิฐานจิตนั้น 
ๆ และหากปรบมือแลวดอกสาละเกิดบานข้ึนมาแสดงวาผูนั้นมีบุญ   นอกจากนี้ตามความเช่ือของ
ชาวพุทธในจังหวัดทางภาคเหนือเม่ือประกอบพิธีท่ีเปนมงคลแลวมักจะนําเอาไมคํ้าซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของพิธีกรรม ไปคํ้ากิ่งตนสาละซ่ึงเปนตนไมท่ีมีความเกี่ยวของกับพระสัมมาสัมพุทธเจามาโดย
ตลอด  เชนเดียวกับการคํ้ากิ่งตนโพธ์ินั้นเอง 

(๓)ตนตะเคียน  ตนตะเคียน  ชาวบานมักเช่ือวามีนางไมสิงสถิตอยู  ซ่ึงเรียกวา ผีนาง
ตะเคียน  จึงไมควรไปตัดโคนหรือนํามาใชประโยชนและจากความเช่ือดังกลาว  จึงทําใหมีเร่ืองเลา
ขานกันมาก มายเกี่ยวกับความดุรายและอิทธิฤทธ์ิของนางตะเคียน 

(๔)ตนไทร ตนไทร  ซ่ึงเปนตนไมท่ีมีเร่ืองเลาล้ีลับและตํานานกลาวขานถึงอยาง
มากมายชาวไทยตางใหท้ังเคารพบูชาและหวั่นเกรงจากอดีตตอมาจนถึงปจจุบันถือวาเปนท่ีสิงสถิต
ของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ตนไทรจึงไดรับการดูแลรักษาอยางดีและมักมีผูคนนําพวงมาลัยดอกไมมาถวาย
ประดับตนไทรใหดูสวยงาม 



 ๑๒๗ 

(๕)ตนทองกวาว   ตนทองกวาว  คนไทยโบราณเช่ือวาบานใดปลูกตนทองกวาวไว
ประจําบานจะทําใหมีทองมากเพราะทองกวาวเปนไมมงคลนาม  คือ สามารถมีทองไดตาม
ธรรมชาติหรือมีทองมาก นอกจากนี้ดอกยังมีความสวยเรืองรองดั่งทอง  ปลูกเพื่อเปนสิริมงคลแก
บานและผูอาศัยควรปลูกตนทองกวาวไวทางทิศใตผูปลูกควรปลูกในวันเสารเพราะโบราณเช่ือวา
การปลูกไมเพื่อเอาคุณท่ัวไปใหปลูกในวันเสารถาใหเปนสิริมงคลยิ่งข้ึนผูปลูกควรเปนผูใหญท่ีควร
เคารพนับถือและเปนผูท่ีประกอบคุณงามความดีก็จะเปนสิริมงคล 

(๖)ตนปบ ตนปบ  เปนตนไมท่ีคนไทยเช่ือวาบานใดปลูกตนปบไวประจําบานจะทําให
เก็บเงินเก็บทองไดมากเพราะ ปป หรือ ปบ คือ ภาชนะท่ีใชในการบรรจุของ  ดังนั้นคนไทยโบราณ
เรียกภาชนะใสของท่ีมีคา  นอกจากนี้ยังเช่ืออีกวาสามารถทําใหมีช่ือเสียง โดงดัง เพราะปปมี
ลักษณะแข็ง และโปรงเวลาเคาะหรือตีจะเกิดเสียงดังไปไกล 

(๗)ตนสัตตบรรณ  ตนสัตตบรรณไดช่ือวาเปนไมมงคล  หากบานใดปลูกพญา
สัตตบรรณไวในบานจะทําใหมีเกียรติยศดั่งพญาไดรับการยกยองและนับถือจากบุคคลท่ัวไป 

(๘)ตนงิ้ว ตนง้ิว ชาวไทยเช่ือกันวาไมควรปลูกไวในบาน  เพราะง้ิวเปนตนไมท่ีเปรียบ
สัญลักษณแหงการมีชู  ดังนั้นคนไทยโบราณจึงไมนิยมปลูกตนง้ิวไวในอาณาบริเวณบาน 

(๙)ตนโศก ตนโศก  เปนตนไมอีกชนิดหนึ่งท่ีชาวไทยไมนิยมนํามาปลูกไวในเขตร้ัว
บานเพราะช่ือของตนไมชนิดนี้ชวนใหหดหูเศราใจเพราะคําวาโศกนั้นมักจะชวนใหนึกถึงความ
โศกเศราอยูเสมอ จนมีความเช่ือสืบตอกันวา  หากปลูกตนโศกเอาไวในบานแลวคนในบานกจ็ะมีแต
ความทุกขเศรา หมนหมอง  อมทุกขอมโศกกัน  แทจริงแลวช่ือเดิมของโศกคือ “อโศก” หมายถึงไม
มีความโศกเศรา 

(๑๐)ตนขนุน ตนขนุน  ถือเปนไมไทยเกาแกท่ีคนไทยเรานิยมปลูกกัน  คนไทยเกือบ
ทุกบาน  จะมีตนขนุนปลูกไว  คนโบราณเช่ือวา ขนุนเปนไมมงคลนาม  คือ ใหความเปนสิริมงคล
ตามช่ือ  จะสงผลใหผูปลูกมีบุญหนุนนํา  ชีวิตจะมีแตความสุขความรุงโรจนจะทําการส่ิงใดก็มีคน
สนับสนุนผลักดันใหกาวข้ึนสูความสําเร็จ  หากจะทํามาคาขายก็จะรํ่ารวยเพราะมีคนมาอุดหนุนจุน
เจือไมขาด ไมวาจะทํากิจใดชีวิตก็จะรุงเรืองมีเงินมีทองหนุนเนื่องตลอดไป 

(๑๑)ตนประดู ตนประดู หมายถึง ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะกอใหเกิดพลังอันยิ่งใหญของความรวมมือรวมใจกันสืบไป  
ดังนั้น คนไทยจึงนิยมปลูกตนประดู  เพื่อกระตุนใหสมาชิกทุกคนในบานมีความรักใครสามัคคีโดย



 ๑๒๘ 

ท่ีไมทะเลาะเบาะแวงกันบานท้ังหลังจึงมีแตความสงบสุขทุกคนจะรวมมือรวมแรงใจกันเสมอราว
กับดอกของตนประดู  ท่ีมักจะระดมกําลังกันผลิบานจนกลายเปนสีเหลืองไปท่ัวท้ังตน 

(๑๒)ตนไผ ตนไผ  การท่ีคนไทยนิยมปลูกตนไผนั้นมีความเช่ือมาต้ังแตสมัยโบราณ
แลววาหากปลูกตนไผเอาไวภายในบริเวณบานก็จะชวยใหสมาชิกทุกคนภายในบานนั้น  เปนคนท่ี
ไมคดโกง หรือเอารัดเอาเปรียบใครไมวาจะประกอบอาชีพอะไรก็จะต้ังใจทําดวยความซ่ือสัตย
สุจริตและมีคุณธรรม  ซ่ึงความเช่ือเหลานั้นก็มีพื้นฐานมาจากลักษณะของตนไผนั่นเอง  ตนไผจะ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วแตกกิ่งกานสาขาท่ีเหยียดตรงและเรียบเนียน  สวนดานในของปลองไผแต
ละปลอง ก็จะมีแตเนื้อไมสีขาวบริสุทธ์ิ  คนโบราณเช่ือวาไผสีสุกจะชวยสงผลใหสมาชิกทุกคนใน
บานนั้น ประสพแตความสําเร็จ  รํ่ารวยเงินทอง  มีความสุขกันถวนหนาเพราะช่ือของไผชนิดนี้  
คลองจองกับคําวา “ม่ังมีศรีสุข” จึงชวยใหเกิดความสุขความเจริญแกผูปลูกกันท่ัวทุกคน  ชาวจีนก็
เช่ือกันวา ไผจะเสริมมงคลใหคนในบานเปนคนมุงม่ันต้ังใจจริงมีปญญาเลิศมีเหตุผล ช่ือตรง เอ้ือ
อารีและกตัญูรูคุณ 

๔.๒.๓  การประยุกตใชคุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมดานการอนุรักษปาไม 

 จากปญหาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมในปจจุบันนี้มาจากหลายสาเหตุดวยกันแต
สาเหตุหนึ่งท่ีเห็นกันอยูจนไมอาจปฏิเสธไดคือความเห็นแกตัว  ไมวาจะเปนความเห็นแกตัวของ
ประชาชนทั่วไปหรือความเห็นแกตัวของรัฐในฐานะผูมีอํานาจในการตัดสินใจแทนของประชาชน 
หรือจากกลุมบุคคลผูหวังผลประโยชน 

ในบรรดากลุมบุคคลเหลานี้เราไมสามารถจะกลาวไดวามาจากกลุมใดกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะ ทุกคนลวนสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน ทําใหสาเหตุของปญหาเกี่ยวพันกัน
อาศัยกันและกันเกิดข้ึน อันมีเหตุเร่ิมตนมาจากประชาชนไมเขาใจในกฎของธรรมชาติ ประโยชน
จากธรรมชาติหรือโทษของการทําลายธรรมชาติ มองเห็นเฉพาะประโยชนในปจจุบันเทานั้น            
(ทิฏฐธรรมิกะประโยชน) ไมคํานึงถึงประโยชนขางหนา (สัมปรายิกัตถประโยชน) หรือประโยชน
สูงสุดจากการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติ (ปรมัตถประโยชน)๔๔    จุดหมาย หรือประโยชน ๓ ข้ันนี้ 
แยกเปน ๓ ดาน  คือ   

ดานท่ี ๑  อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ ประโยชน ๓ ข้ันขางตน 

ซ่ึงพึงทําใหเกิดข้ึน แกตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนใหลุถึง  

                                                  
๔๔

   สํ.ส.(ไทย) ๑๕ / ๓๘๐ / ๑๒๖  



 ๑๒๙ 

ดานท่ี ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอ่ืน หรือ ประโยชนผูอ่ืน คือ ประโยชน ๓ ข้ันขางตน 
ซ่ึงพึงชวยเหลือใหผูอ่ืน หรือเพื่อนมนุษยไดบรรลุถึง ดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของ
เขาเองข้ึนไปจนเขาถึงตามลําดับ 

ดานที่ ๓  อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนท้ังสองฝาย คือ ประโยชนสุขและ
ความดีงามรวมกันของ ชุมชนหรือสังคม รวมท้ังภาวะและ ปจจัยแวดลอมตางๆ ซ่ึงพึงชวยกัน
สรางสรรคบํารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนใหท้ังตน และผูอ่ืนกาวไปสูจุดหมาย ๓ ข้ันขางตน๔๕ 

ในสมัยปจจุบันพระสงฆยังคงปฏิบัติตามขอบัญญัติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา
เถรวาทโดยเปนหลักธรรมเพ่ือนําไปสูการอนุรักษปาไมและส่ิงแวดลอมไวมากมาย  ท้ังนี้เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและสังคม  เชน 

 ๑.  หลักมัตตัญุตา    ความเปนผูรูจักความพอดี  ความพอเหมาะ ไมมากเกินไปและ
ไมนอยเกินไปในทุก ๆ เร่ืองผูประกอบดวยมัตตัญุตา  จัดวาเปน  สัตบุรุษ  คือเปนคนดี  คนฉลาด  
นายกยองนับถือ  และเหมาะท่ีจะคบหาสมาคมดวย   
 ๒.  หลักอวิหิงสา    ความไมเบียดเบียนใหผูอ่ืนลําบาก  คือการไมกอทุกขยากใหแก
มนุษยและสัตวเพื่อความบันเทิงใจของตน เชน การไมฆาสัตว การไมตัดไมทําลายปา  อวิหิงสา  คือ
ความไมเบียดเบียน  ซ่ึงไดแกความกรุณา  ความสงสารตอส่ิงท่ีมีชีวิตท้ังปวง  ปรารถนาใหเขาพน
ทุกข  คิดหาทางชวยเหลือปลดเปล้ืองทุกข 
 ๓.  หลักกตัญูกตเวที     ความรูบุญคุณและตอบแทนบุญคุณตอธรรมชาติเปนส่ิงท่ี
มนุษยท้ังหลายตองตระหนักวาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลวนมีคุณคาและคุณประโยชนตอมวล
มนุษยและตองชวยกันอนุรักษไวใหเปนสมบัติของสวนรวม  จึงจะเปนการแสดงความกตัญู
กตเวทีอยางแทจริง 

การอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นทุกคนในชุมชนตางตองมีความรับผิดชอบ
รวมกันโดยการชวยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยยึดวิถีชีวิตอันผูกพันกันทาง
วัฒนธรรมและท่ีสําคัญ คือ วัฒนธรรมทางศาสนา  ท้ังนี้บุคคลท่ีมีบทบาทตอสังคมไทยเปนอยาง
มากก็คงตองเปนพระสงฆท่ีจะเปนผูนําชุมชนโดยเฉพาะในดานการอบรมธรรมจริยา  กลาวคือ  
พระสงฆเปนผูมีบทบาทตอสังคมไทยเปนอยางมากโดยการเปนผูอบรมส่ังสอนใหพุทธศาสนิกชน
ประพฤติดี  ประพฤติชอบท้ังกาย  วาจา  ใจและยังทําหนาท่ีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจะ
เห็นไดจากในปจจุบันนี้พระสงฆไดมีนําหลักคําสอนของพระพุทธเจามาประยุกตในพิธีกรรมทาง

                                                  

 
๔๕

  องฺ.สตฺตก.(ไทย)  ๒๓ /๑๑๖ /๒๒๕ 



 ๑๓๐ 

ศาสนาบางอยางข้ึน  ท้ังนี้เพื่อเปนการอนุรักษและปองกันการทําลายตนไมหรือเพื่อการฟนฟูปาไม
ใหกับมาดังเดิม   เชน -.   

๑. พิธีบวชตนไม  พิธีนี้ไดประยุกตมาจากการอุปสมบท  โดยการท่ีพระสงฆนําจีวรมา
พันรอบตนไมในแตละตนท่ีมีการบวช  เพื่อมิใหประชาชนทําลาย  ซ่ึงเปนวิธีการอนุรักษทรัพยากร
ปาไมอีกอยางหนึ่ง 

๒. พิธีทอดผาปาตนไม  พิธีนี้ไดประยุกตมาจากการทอดผาปา  โดยท่ีประชาชนจะนํา
ตนไมมารวมกันไว ณ ศาลาวัด  พระสงฆจะทําพิธีการทอดผาปาแลวเปนผูนําประชาชนไปปลูก
ตนไมดังกลาวในบริเวณวัดหรือท่ีสวนสาธารณะประโยชน 

๓.  พิธีทําบุญดวยการปลูกตนไม  พิธีนี้ไดประยุกตมาจากพิธีทําบุญตาง ๆ เนื่องจาก
ตนไมใหรมเงารมร่ืนเปนท่ีพักผอนหยอนใจ   พระสงฆจึงชักชวนใหประชาชนรอบ ๆ วัดมารวม
ทําบุญดังกลาว   

๔.  พิธีสะเดาะเคราะหดวยการปลูกตนไม  พิธีนี้ไดประยุกตมาจากพิธีสะเดาเคราะห 
ประชาชนเช่ือวาเม่ือชีวิตตกตํ่า  ตองมีการสะเดาะเคราะห  พระสงฆจึงใชวิธีการโนมนาวให
ประชาชนเอาตนไมมาปลูก  จึงไดท้ังสะเดาะเคราะหและเปนการปลูกตนไมดวย  

การอนุรักษทรัพยากรปาไมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการเห็นคุณคาและรู
ประโยชนของตนไม  จึงมีความชัดเจนในดานของการอนุรักษทรัพยากรตาง ๆ โดยการท่ีพระสงฆ
ไดเขามาเปนผูนําใหกับรัฐและชาวบานรวมถึงเยาวชนใหมีจิตสํานึกในเร่ืองของการรักปารัก
ธรรมชาติโดยใชวิธีการสอนใหคนลดละความโลภความเห็นแกตัวหันมามองปญหาของสวนรวม  
รูคุณและโทษของธรรมชาติการเปนแบบอยางท่ีดีในการพัฒนาสังคมและชุมชนใหมีสภาพแวดลอม
เปนธรรมชาติ  รูจักใชธรรมชาติอยางจําเปนตามแบบฉบับของพุทธศาสนาด้ังเดิมซ่ึงมีสวนสําคัญ
ตอการเสนอทรรศนะสรางจิตสํานึกและเปนทางออกใหกับสังคมปจจุบันในเร่ืองของการใช
ทรัพยากรปาไม  รูถึงคุณคาและประโยชนของตนไม  ปาไม  อันจะกอใหเกิดประโยชนตอชีวิต
ความเปนอยูของมนุษยและรวมถึงดานการพัฒนาเศรษฐกิจสืบไป  

 

 ๔.๒.๔ การประยุกตใชคุณคาอันเกิดจากความเปนกัลยาณมิตรกับตนไม 

 พุทธศาสนาสอนหลักความจริงวาสรรพส่ิงลวนอิงอาศัยกัน  ตางเปนสัจจธรรมท่ีตกอยู
ใตกฎเดียวกันคือไตรลักษณ  ไมมีส่ิงใดเหนือกวาส่ิงใด  มนุษยอาศัยธรรมชาติดํารงชีวิต  ดําเนิน
ชีวิต  พัฒนาชีวิต  ดังนั้นจึงไมมีเหตุผลใดท่ีจะเปนศัตรูกับธรรมชาติ  หากแตควรเปนกัลยาณมิตร



 ๑๓๑ 

โดยพัฒนาจากหลักความเมตตา  เคารพยําเกรง  รูจักประมาณในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ  
ความกตัญู   

(๑) ความเมตตา     
 ความเมตตา หมายถึง ความมีไมตรี  ความรัก  ความปรารถนาดี  ความเห็นอกเห็นใจ  
ความเขาใจดีตอกัน  ความใสใจ  หรือตองการสรางเสริมประโยชนสุขใหแกเพื่อนมนุษยและสัตว
ท้ังหลายโดยท่ัวหนา  ความเมตตาเปนรากฐานข้ันแรกของชีวิตทําใหมีภาวะจิตท่ีปราศจากความเห็น
แกตัว  ความเกลียดชัง  ความคิดมุงรายทําลาย  คุณของความเมตตาคือชวยสงผลใหสรรพสัตว
ท้ังหลายคิดเกื้อกูลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เชน การท่ีเห็นตนไมมีลําตนแข็งแรงมีกิ่งกานมีใบเขียว
สดสะพร่ังและใหรมเงาท่ัวปริมณฑลก็ยอมมีจิตยินดีในความเจริญงอกงามและความสมบูรณของ
ตนไมนั้น  เกิดความสุขใจ สบายใจท่ีเห็นตนไมนั้นอยูในสภาพท่ีดีและอยากใหตนไมนั้นสมบูรณ
ปราศจากภัยเบียดเบียน เปนจิตท่ีนอมไปหาหรือแผออกไปสูภาวะท่ีดีงามของตนไม  ฉะนั้นความ
เมตตาจึงมีความสําคัญมากและถือวาเปนธรรมคํ้าจุนโลก  ตนไมและปาไม เปนส่ิงมีชีวิตแมจะเปน
เพียงส่ิงมีชีวิตช้ันตํ่าแตก็มีจิตวิญญาณเชนเดียวกับมนุษย  จึงสมควรไดรับความเมตตาจากมนุษย
ดวยยิ่งกวานั้นตนไมยังเอ้ือคุณูปการท้ังหลายใหแกมนุษยทุกยุคทุกสมัยตลอดมา  ท้ังนี้ตนไมปาไมก็
ควรจะไดรับความเมตตาตอบแทน  เม่ือมนุษยมีความเมตตาตอตนไมและปาไมโดยพิจารณาวาเขาก็
มีชีวิตเหมือนเราจะทําใหมองตนไมและปาไมอยางเปนมิตรมีความเกื้อกูลชวยเหลือใหตนไมนั้น
งดงามและอุดมสมบูรณตามสภาพของมัน  ไมเห็นประโยชนของตนโดยมุงเอาเปรียบ  เบียดเบียน
และทําลายชีวิตของผูอ่ืน(ตนไม)  เพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนเพียงฝายเดียว  
 

(๒) ความเคารพยําเกรง 

 ความเคารพเปนคุณธรรมตามคติทางพุทธศาสนา  พุทธศาสนาสอนใหบุคคลอยู
รวมกัน  มีความเคารพนับถือความดีของกันและกัน  และชาวพุทธจะมีทาทีแหงการเคารพนับถือตอ
บุคคลอ่ืน  ส่ิงอ่ืน  สัตวอ่ืนท่ีตนตองเกี่ยวของ  โดยนําเอาความยําเกรงมาเปนประโยชนทาง
จริยธรรมโดยใชรวมกับความเคารพจะสงผลใหเกิดความโนมเอนท่ีจะยอมรับและปฏิบัติเพื่อให
เขาถึงจุดหมายของความเคารพไดงายข้ึน  

 เม่ือตนไมแตละตนเปนท่ีอยูหรือวิมานของเทวดาพวกหน่ึงท่ีเรียกวา รุกขเทวดา  
โดยเฉพาะตนไมใหญ  การตัดทําลายตนไมปาไมจึงเทากับการทําลายวิมานของรุกขเทวดา  ซ่ึงทาน
อาจจะลงโทษโดยการดลบันดาลใหเกิดภัยพิบัติหรือมีอันเปนไปตาง ๆ แกผูตัดตนไมและความ
เคารพจึงทําใหชาวบานไมกลาท่ีจะตัดทําลายตนไมและในทางตรงกันขาชาวบานจะไมไปรบกวน
ทําอันตรายแกตนไม  ดวยเหตุจากการเคารพนับถือท้ังตอตนไมและรุกขเทวดา แตหากตองตัดโดย



 ๑๓๒ 

ไมสามารถหลีกเล่ียงชาวบานตางพากันบอกกลาวขอขมาแกตนไมนั้น ๆ เพราะการตัดตนไมเทากับ
เปนการตัดเสนผมของพระแมธรณี  จนอาจทําใหพระแมธรณีกรรแสงและบีบมวยผมเพ่ือปองกัน
การกาวราวของมนุษย  เม่ือฝนตกลงมาผสมกับน้ําตาท่ีลวงหลนก็อาจมากพอท่ีเกิดอุทกภัยได 

(๓)   ความรูจักประมาณในการบริโภคใชสอยทรัพยากรธรรมชาติปาไม 

 ความรูจักประมาณ  หรือความรูจักพอดีในการปฏิบัติท่ีเปนหลักกลาง ๆ เรียกวา
มัตตัญุตา เชน ความรูจักประมาณในการบริโภคอาหารเรียกวา โภชเนมัตตัญุตา ความรูจัก
ประมาณในธรรมเรียกวา  ธรรมประมาณ   ความรูจักประมาณในการกินการใชเรียกวาปริมิตปาน
โภชนา  เปนตน  ดังนั้นความรูจักประมาณในการบริโภคหรือการใชประโยชนจาทรัพยากรปาไมจึง
เปนปฏิปทาหรือแนวปฏิบัติตามในดังกลาว  เปนการใชสอยไปตามความหมายและประโยชนหรือ
คุณคาท่ีแทจริงของปาไม  ท่ีมุงใหเกิดประโยชนพอเปนเง่ือนไขใหชีวิตดํารงอยูตามสภาวะของมัน
ได  ฉะนั้นการใชประโยชนจากตนไมหรือปาไมนั้นตองเปนไปอยางชอบธรรมหรือถูกตองตาม
ธรรมจะมีปญญากํากับอยู เพื่อใหเกิดความระมัดระวังในการใชประโยชนจากธรรมชาติและ
พอเหมาะพอดีเพียงพอแกคุณภาพชีวิตไมใหใชประโยชนเพื่อการสนองกิเลสตัณหาอยางฟุมเฟอย 

 

(๔). ความกตัญู 

 ความกตัญู  คือความรูคุณทาน  รูอุปการคุณท่ีทานทําแลว  รูคุณคาแหงการกระทํา
ความดีของผูอ่ืน  ในทางธรรมเรียกวา กตัญูตา  แปลวา ความเปนคนกตัญู ความเปนผูรูคุณคน   
ในดานความกตัญูตอตนไมหรือปาไมนั้น  พระพุทธเจาทรงเปนแบบอยางท่ีดี จากเหตุการณท่ี
พระองคทรงตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลวทรงเสด็จประทับยืนสงบนิ่งและทรงจองมอง
ตนโพธ์ิท่ีใหรมเงากันแดดกันฝนใหพระองคโดยไมกระพริบพระเนตรเปนเวลา ๗ วันเพื่อแสดง
ความอนุโมทนา 

 

พระพุทธเจาทรงแสดงความกตัญูตอตนไมโดยเฉพาะตนแคฝอย  ตนบุณฑริก                 
ตนสาละ  ตนจามจุรี  ตนมะเดื่อ  ตนไทรและตนโพธ์ิ  จึงถือวาเปนส่ิงท่ีมีบุญคุณท่ีเอ้ืออํานวย
คุณูปการมากมายตอพระพุทธเจาและทาทีของพระพุทธเจาท่ีแสดงออกนั้นเปนการแสดงตอส่ิงท่ีมี
บุญคุณ  ซ่ึงเปนความรูสึกท่ีดีงามอยางหน่ึง  เปนคุณธรรมท่ีเรียกวาความกตัญู  อีกท้ังปาไมและ
ตนไมยังมีบุญคุณตอมนุษยท้ังหลายอีกดวย ซ่ึงความกตัญูนี้พระพุทธองคทรงสอนใหประชาชนมี
ท้ังตอมนุษยดวยกัน  สัตวตาง ๆ และรวมถึงพืชท้ังหลายดวย  ดังคาถาพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง
ท่ีวา “บุคคลนั่งหรือนอนในรมเงาของตนไมใด  ไมพึงหักรานกิ่งของตนไมนั้น  ผูประทุษรายมิตร



 ๑๓๓ 

เปนคนทราม”  ดังนั้นมนุษยไมควรตัดตนไมหรือทําลายปาเทากับวาเปนการประทุษรายมิตรผูมี
บุญคุณของตนเองอยางนาอาย    
 

(๕).วัตรปฏิบัติดานวินัยสงฆในการอนุรักษปาไมหรือตนไม   
  ในพระวินยัปฎกไดกําหนดขอหามเกี่ยวกบัตนไมไวอยางเครงครัดมีหลายขอ  เชน   
หามพระภิกษตัุดหรือทําลายตนไม  หรือเผาปาไม  หามพระภิกษกุอสรางท่ีอยูอาศัยตามชอบใจ  
ตองใหสงฆ คือ ภิกษุ  ๔  รูป ไปช้ีแสดงท่ีใหกอน  หามพระภกิษุทําลายเมล็ดพืช  หนอไม  รากไม  
เนื่องจากทําใหพันธุพืชไมอาจขยายพันธุตอไปได  เชนตรัสหามวา ภิกษุพึงเวนจากการพรากพืชคาม
และภูตคาม คือ พืชเกิดจากเหงา  พืชเกดิจากลําตน  พืชเกิดจากผล  พืชเกิดจากยอด  พืชเกิดจากเมล็ด  
หามภกิษุไววา   โมฆบุรุษท้ังหลาย  ไฉนพวกเธอจึงไดตัดตนไมบาง  ใหคนอ่ืนตัดบาง  เพราะคน
ท้ังหลายสําคัญวาตนไมมีชีวะ  การกระทําเชนนั้นของพวกเธอ  ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของหมู
ชนท่ียังไมเล่ือมใส  หรือเพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของหมูชนท่ีเล่ือมใสแลว       ภกิษุเขยาตนไมให
ใบเหลืองหลน  ใหดอกหลนจากตนไม เปนปาจิตตีย     ภิกษจุารึกตัวอักษรลงบนตนไม  ตรงบริเวณ
ท่ีออน ๆ แกะสลักลงบนใบตาลออน  ท่ียังติดอยูกับตน  ดวยความคะนองมือ เปนอาบัติปาจติตีย  
อาหารหลังจากฉันทแลว  พระพุทธเจาทรงโปรดใหพระภิกษุท้ิงเสียในที่ท่ีปราศจากของเขียว  และ
เทเสียในน้ําท่ีไมมีตัวสัตว   กรณีพระภกิษุจดุไฟเผากอหญา  ชาวบานพากันติเตียนวา  ประพฤติ
เหมือนกับคนเผาปา  พระพุทธเจาเม่ือไดไตสวนแลว  ไดบัญญัติสิกขาบทวา “ภิกษุไมพึงเผากอหญา  
รูปใดเผา  ตองอาบัติทุกกฎ   ตอมาเกิดกรณไีฟไหมปาลุกลามมายังท่ีอยูของพระภิกษแุตพระภิกษุไม
กลาเผากอหญารอบบริเวณเพื่อจุดไฟรับ  ทําใหไฟไหมวิหาร  พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติวา  “เรา
อนุญาตวาเม่ือไฟปามาถึง  ใหจุดรับเพื่อปองกัน   ในอรรถกถาอธิบายการปองกันไฟไหมในสวนนี้
วา  หมายรวมถึงการจุดไฟรับ  ถากถางพ้ืนดิน  นําหญาออก  ขุดคู  และการหักกิง่ไมมัดตีดับไฟ 

  
(๖) การประยุกตใชประโยชนจากตนไมเปนปายแสดงธรรม    

ในสมัยพุทธกาลอาจไมมีการใชประโยชนจากตนไมเปนปายแสดงธรรม หรือเขียน
แผนปายปดประกาศหลักธรรม  คติธรรม  ศาสนสุภาษิต    แตปจจุบันนั้น ในศาสนสถานวัดวา
อารามตางๆ  ใชตนไมเปนท่ีประกาศแสดงธรรม  โดยปกตินั้นเม่ือเราเขาวัดหรือพุทธศาสนสถานจะ
พบแผนปายเขียนจารึกขอความคติธรรมสอนใจผูพบเห็น  และมีขอความคําสอนสะทอนใหเห็น
คุณคาของธรรมะกับตนไมในลักษณะเช่ือมโยง   เชน -.   



 ๑๓๔ 

“รมธรรมเย็นใจ   รมไมเย็นกาย”๔๖  “เกิดเปนตนไมและใบหญา  จง
เติบโตเบงบานและลอเลนไดกับสายลมแรง   เกิดเปนคนกลา  จงเปนตัวของตัวเอง  
อยูไดทามกลางความขัดแยง”๔๗  “ทุกสวนของตนไมใหประโยชน    แตคนโงเขลา
เฉาโฉดมิไดใหประโยชนอะไร”๔๘  “ตนไมตายซากยังใชเปนไมถาน   คนโงโดย
สันดานจะใชการงานอะไร”๔๙   

 

การใชประโยชนและคุณคาจากตนไมดวยการใชเปนท่ีติดแผนปายประกาศแสดง
ธรรมในเขตอภัยทานหรือวัดวาอารามนั้นมีนัยะหรือความหมายไดหลายอยาง  คือ -. 

 

(๑) ประหยัดคาใชจายแทนการซ้ือติดต้ังปลูกสรางเสาในการปดประกาศขอความ  
(๒) ความม่ันคงถาวรของแผนปายท่ีจะติดต้ังอยูบนตนไม 
(๓) ความโดดเดนเห็นชัดเจนของแผนปาย 

(๔) ความเรียบงายกลมกลืนกับธรรมชาติ 

(๕) ความสุข  สงบ  รมเย็น  ร่ืนรมยหรือรมณียะกับธรรมชาติ 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาคุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
เถรวาทและการประยุกตใชในสมัยปจจุบันไดมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตคนในสังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันในหลายดาน  โดยรับอิทธิพลจากพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเปนหลักสําคัญ  ซ่ึงคน
ไทยไดผนวกรวมเขากับคติความเชื่อดั้งเดิมคือเทพประจําตนไม  ประโยชนจากตนไม  อุปมาธรรม
จากตนไม  รวมถึงความเช่ือและพิธีกรรมตางๆท่ีนับเนื่องเกี่ยวกับตนไม  แมปจจุบันตนไมจะถูก
ทําลายลงเปนจํานวนมากจนเกิดภาวะวิกฤติส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  ส่ิงหนึ่งท่ีมนุษยทุกสังคมกําลัง
โหยหาคือปาไม   ตนน้ําลําธาร ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยเราไดทําลายลงไป  ตรงกับท่ีพระพุทธองคตรัส
วาเรากําลังทําลายมิตร ดังนั้นการประยุกตคติธรรมจากตนไมจึงมีคาเทากับรักษาปาไมธรรมชาติ  
ตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอมไปดวย  

                                                  
๔๖

 ดูรายละเอียดใน   พระดุษฎี     เมธงฺกุโร,รวมคติธรรมจากสวนโมกข.พิมพครั้งแรก,  (กรุงเทพ-     

มหานคร :  เคล็ดไทย  จํากัด,๒๕๓๕), หนา  ๓.   
๔๗

 วรกมล, เพียงเพ่ือกําลังใจ  เลม ๑. พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นต้ิง  จํากัด, 

๒๕๓๕),  หนา   ๓. 
๔๘

   พระดุษฎี     เมธงฺกุโร,รวมคติธรรมจากสวนโมกข.  หนา  ๔. 
๔๙

   เร่ืองเดียวกัน.  หนา  ๗. 



บทที่ ๕ 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

๕.๑   สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื ่อง “ศึกษาคติธรรมเกี่ยวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา” ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาและคติธรรมเก่ียวกับตนไมใน
คัมภีรพระพุทธศาสนารวมทั้งทางดานของอิทธิพลและคุณคาอันเกิดจากคติธรรมเก่ียวกับตนไมใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา โดยไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร, วารสารในทางพระพุทธศาสนา
และไดทําการวิจัยเฉพาะหัวขอธรรมที่ปรากฏอยูในหนังสือพระไตรปฎกที่เกี่ยวของกัน ซึ่งผล
การศึกษาไดขอสรุปดังตอไปนี้ คือ 

๑. แนวคิดเร่ืองตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 ในคัมภีรพระไตรปฎก ไดกลาวถึงความสําคัญของตนไมวามีความเกี่ยวของกับ
พระพุทธเจามาต้ังแตอดีตกาล  นับต้ังแตคร้ังประสูติ  ตรัสรูและปรินิพพานของพระพุทธเจา  ซ่ึง
เหตุการณหลาย ๆ อยางลวนมีความเกี่ยวของกับตนไมท้ังส้ิน  ในพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาท่ี
ใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมช่ืนชมในความ
งดงามของธรรมชาติและมีความสุขกับธรรมชาติ  ท่ีสําคัญยังตระหนักถึงคุณประโยชนท่ีไดรับจาก
ธรรมชาติ 

 พุทธศาสนามีแนวคิดเอ้ืออาทรตอธรรมชาติ  โดยถือวามนุษยเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติเชนเดียวกับตนไม  จะตองดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ  เม่ือธรรมชาติหรือ
ตนไมถูกทําลาย  มนุษยในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติยอมไดรับผลกระทบท้ังในทาง
สวนตัวและโครงสรางอยางแนนอน  ตนไมและปาไมถือวาเปนหัวใจของส่ิงแวดลอมท่ีมี
ความสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษย   

 ในพระวินัยปฎกไดกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับตนไมไวอยางชัดเจน  โดยได
กําหนดในเร่ืองของการหามมิใหภิกษุตัดตนไม  หากเปนการกระทําอันเปนการทําลายตนไมหรือ
พืชพันธุจะมีความผิดเปนการละเมิดพระวินัยและยิ่งหากตนไมนั้นมีเจาของครอบครองอยู ถาภิกษุ
ไปตัดหรือทําลายโดยเจตนาจะมีโทษทางวินัยท่ีรุนแรงหรืออาจขาดจากความเปนพระภิกษุ  ในทาง
พระพุทธศาสนาใหความเห็นวาตนไมเปนส่ิงมีชีวิตเนื่องจากตนไมมีความรูสึกตอส่ิงสัมผัสดวยเหตุ
นี้ในการตัดหรือทําลายตนไมจึงจัดวาเปนบาปเพราะถือวาเปนการเขาไปทําลายชีวิตของผูอ่ืนใหตาย



 ๑๓๖ 

ไปกอนถึงอายุขัยของเขาเพราะทุกชีวิตตางรักสุข  เกลียดกลัวทุกขดวยกัน  ตางตองเผชิญภายใต
กระบวนการของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติรวมกัน  สรรพชีวิตท้ังหลายจึงควรดํารงอยูรวมกัน
ฉะนั้นมนุษยจึงไมพึงมีชีวิตอยูดวยชีวิตของผูอ่ืน 

 ความเชื่อในเร่ืองของเทพารักษที่สิงสถิตอยูในปาภายในบริเวณตนไมใหญ  ตนไมท่ี
ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาจึงเปนประโยชนและเอ้ืออํานวยในเร่ืองของการอนุรักษปาและ
ตนไม 

 ดวยเหตุดังกลาวขางตน  พระพุทธศาสนาจึงไดนําเร่ืองมาประยุกตใชเปนแนวทางใน
การดําเนินการในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยท่ีมีแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมี  ๒  ประการ คือ แนวคิดพิชิตธรรมชาติ และแนวคิดเอ้ืออาทร
ตอธรรมชาติ  โดยถือวามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติตองดําเนินชีวิตใหเอ้ืออาทรสอดคลอง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ  และเม่ือธรรมชาติถูกทําลายมนุษยในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของ
ธรรมชาติยอมไดรับผลกระทบท้ังในทางสวนตัวและโครงสรางอยางแนนอน  ดังนั้นพุทธศาสนาจึง
สงเสริมใหมนุษยจัดการวิถีชีวิตของตนใหสอดคลองกับวิถีทางตามธรรมชาติใหมากท่ีสุด 

๒. คติธรรมเก่ียวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ันไดใหความสําคัญตอตนไมและปาไมเปน
อยางยิ่งอาจจะกลาวไดวาพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนทามกลางธรรมชาติและไดเจริญแพรหลายไปท่ัว
ทิศอยางกลมกลืนกับธรรมชาติมาโดยตลอดและท่ีสําคัญก็คือ  ความรูหรือความจริงท่ีพระพุทธเจา
ทรงคนพบตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมเพ่ือคนหาสัจธรรมนั้นก็คือเร่ืองของธรรมชาติซ่ึงเปน
ส่ิงท่ีมีอยู  เปนอยูและเกิดข้ึน  ตามธรรมชาติสวนพระพุทธเจาเปนผูท่ีคนพบแลวไดนํามาส่ังสอนให
ชาวโลกไดรูไดเขาใจ    ฉะนั้นจึงกลาวไดวาบทเรียนท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาส่ังสอนชาวโลกนี้  คือ 
บทเรียนจากธรรมชาติท้ังนี้ก็เพื่อใหใหทุกคนรูจักและเขาใจธรรมชาติแตธรรมชาติท่ีพระพุทธองค
ทรงนํามาส่ังสอนนั้น  คือธรรมชาติของชีวิตหรือตัวเองท้ังส้ินโดยการนํามาเปรียบเทียบและยกเปน
ตัวอยางในการสอนธรรม  นับไดวาธรรมชาติภายนอกโดยเฉพาะตนไมมีบทบาทสําคัญตอการ
เรียนรูถึงธรรมชาติภายในนั้นก็คือชีวิต  ตัวตน  และจิตใจของมนุษยโดยตรง  การส่ังสอนของ
พระพุทธศาสนาก็ต้ังอยูบนฐานแหงความจริงตามธรรมชาติ   

 คติธรรมคําสอนท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น  เปนแนวทางในการ
ประพฤติและปฏิบัติเพื่อจะนําไปสูหนทางแหงชีวิตท่ีมีความสงบสุข  ท้ังนี้พระพุทธศาสนายังมี
หลักธรรมคําสอน  เพื่อเปนหลักในการดําเนินชีวิตมาต้ังแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบันและยึดเปน
จารีตประเพณีดานศีลธรรม  โดยยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาท่ีทรงส่ังสอนแกเหลาสาวก



 ๑๓๗ 

มาคร้ังต้ังแตในสมัยพุทธกาล   พระองคทรงส่ังสอนในเร่ืองของกรรมและทรงสอนใหเช่ือในเหตุ
และผลความเปนไปในธรรมชาติมากกวาความศรัทธา   

 คติธรรมเกี่ยวกับตนไมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึงขอธรรมท่ีเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต  ซ่ึงพระพุทธเจาทรงใชในการอบรมส่ังสอนแกเหลาสาวกและ
ประชาชนเพื่อเปนเคร่ืองดําเนินชีวิตในการปฏิบัติตนของคนในสมัยพุทธกาลและยึดถือปฏิบัติสืบ
ตอกันมาจนถึงปจจุบัน จากอดีตกาลนับไดวาพระพุทธศาสนาน้ันเปนศาสนาท่ีบังเกิดข้ึนเพื่อ
ชวยเหลือมนุษยในโลกน้ีใหหลุดพนจากความทุกข  เพราะมนุษยตองอยูรวมกับบุคคลในสังคมท่ี
ยอมรับวาเปนสังคมท่ีเจริญรุงเรืองและเพียบพรอมไปดวยส่ิงอํานวยความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิต   แตในขณะเดียวกันก็เกิดความไมสงบขาดความม่ันคงดานจิตใจ  ขาดหลักท่ีพึ่งทางใจทํา
ใหมีปญหาตอการดํารงชีวิตของตนเองและสวนรวม เพราะฉะน้ันหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาจึงมุงท่ีจะสอนใหมนุษยมีหลักท่ีพึ่งทางใจ  และมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนท่ี
จะทําใหเกิดมงคลแกชีวิต  ซ่ึงจะทําใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมดวยความสงบสุขและ
เจริญกาวหนา   พระพุทธเจาทรงใชส่ิงท่ีอยูรอบตัวตามธรรมชาติท่ีทรงพบเห็นและใกลชิดกับมนุษย
มากท่ีสุดและพระองคทรงหยิบยกเพื่อเปนหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาในอดีตกาลความ
หลากหลายในธรรมชาติและเปนส่ิงท่ีสามารถหยิบจับนํามาอธิบายธรรมชาติของชีวิตไดทุกเวลา  
รวมท้ังเปนส่ิงท่ีมีคุณคาเปนสากลใชไดทุกสถานการณ  หลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจานั้น
สอนใหรูจักธรรมชาติ  และสอนใหคนอยูในธรรมชาติอยางเขาใจโดยการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ    

๓. คุณคาและการประยุกตใชคติธรรมเก่ียวกับตนไมในสมัยปจจุบัน 

  โดยเฉพาะการแสดงถึงคติธรรมหรือหลักธรรมท่ีสําคัญในดานตาง ๆ หลายประการท่ีมี
ประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการแสวงหาท่ีสุดของการเขาถึงความรูในทางพระพุทธศาสนา  
พุทธศาสนายังย้ําในเร่ืองระบบของการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันและนอกจากพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ
กันแลวส่ิงท่ีสําคัญคือความรูสึกท่ีดีงามตอกันระหวางมนุษยตอมนุษย และมนุษยตอพืชและสัตว
ท้ังหลาย  พุทธศาสนาในฐานะท่ีเปนศาสนาแหงผูรูและมีหลักคําสอนท่ีเปนเหตุเปนผลและไดแสดง
เนื้อหาของคําสอนเก่ียวกับคติธรรมท่ีเกี่ยวกับตนไมไวหลายประการ ในกรณีดังกลาวเราสามารถท่ี
จะพิจารณาใหเห็นถึงอิทธิพลท่ีเกิดจากคติธรรมของตนไมท่ีปรากฏในคัมภีรนั้นเราสามารถท่ีจะ
นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับตนเองและสังคมไดพระพุทธศาสนายังสอนใหมองพืชและ
สัตวท้ังหลายดวยเมตตาและความเมตตานี้เองถือเปนความรูสึกท่ีสําคัญในทางพระพุทธศาสนาโดย
การมองทุกส่ิงทุกอยางวาเปนสรรพสัตวผูอยูรวมโลกเดียวกันจะตองมีความเขาใจหลักความเปนจริง



 ๑๓๘ 

ทางธรรมชาติ  พระพุทธศาสนาใหมองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมท่ีงดงามนาร่ืนรมย  ซ่ึงถือเปน
ปจจัย ท่ีสนับสนุนใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติอยางมีความสุขเพราะธรรมชาติ ถือเปน
องคประกอบในการฝกฝนพัฒนาตนเองของมนุษย   

 

๕.๒   ขอเสนอแนะ  

 ๕.๒.๑  ขอเสนอแนะ 

 พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ
โดยตระหนักถึงการใชประโยชนและรูคุณคาของพุทธศาสนาลวนสอนในเร่ืองของการแสวงหา
ความจริงจากท้ังภายนอกและภายในตัวของมนุษยซ่ึงนําไปสูเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาอันเปน
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตและตอคุณภาพชีวิต ท้ังนี้เพื่อสอนใหคนรูจักการควบคุมภายในจิตใจ
ตัวเองใหมีจิตใจดีงามแลวความสันติสุขท่ีแทจริงจึงจะเกิดข้ึนไดถาหากมนุษยดํารงชีวิตให
สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ในหลักคําสอนของพุทธศาสนาน้ันยังเนนใน
เร่ืองศีลธรรม  ความดีความช่ัวและกระบวนการปฏิบัติธรรมตาง ๆ ในพุทธศาสนา ซ่ึงลวนเปนการ
สงเสริมใหมนุษยท้ังหลายรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ท้ังนี้พุทธปรัชญายังได
กลาววา  การกระทําทุกอยางของมนุษยยอมกอใหเกิดผลของการกระทําเสมอและผลของพฤติกรรม
ในการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีมักงายของมนุษยท้ังส้ินทีมักจะออกมาในรูปของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ท่ีเปนอันตรายตอตัวมนุษยเอง  คือ การท่ีมนุษยทําลายส่ิงแวดลอมก็เสมือนเปนการทําลายชีวิตของ
มนุษยเอง  ดังเห็นไดจากปรากฏการณหรือปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบันนี้ลวนเกิดจาก
น้ํามือของมนุษยเองท้ังส้ิน ฉะนั้น พุทธศาสนาซ่ึงเปนสถาบันหลักของประเทศไทยและมีความ 
สําคัญเปนอยางยิ่งในการสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนและสังคมในเร่ืองของส่ิงแวดลอม โดยจะ
เห็นไดจากพุทธศาสนานั้นไดมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับเร่ืองของส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ตนไม  
ปาไม อยางเห็นไดชัดต้ังแตคร้ันกอนการเกิดพระพุทธศาสนาดวยซํ้า  สวนในเรื่องของขอ บัญญัติ
หรือวินัยตาง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติหรือตนไมนั้นลวนก็มีความเกี่ยวของกับการรักษาส่ิงแวดลอมตาง 
ๆ  ตัวทรรศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิตซ่ึงไมไดมองแตในเร่ืองของมนุษยเพียงอยางเดียวกลับมองท่ี
ความเกี่ยวของระหวางมนุษยกับสรรพส่ิงตาง ๆ รวมท้ังท่ีมีชีวิตและท่ีไมมีชีวิตวาลวนเปนไปเพื่อให
เกิดการปฏิบัติหรือพฤติกรรมในการดํารงชีวิตท่ีตองคํานึงถึงสรรพส่ิงท้ังหลายท้ังปวงอันเปนเร่ือง
ของการอนุรักษส่ิงแวดลอม ปฏิปทาตามมรรคแปดก็คือ การดํารงชีวิตโดยไมเบียดเบียนตอ
ส่ิงแวดลอมไมวาจะเปนมนุษย  สัตว  พืชและส่ิงท่ีไมมีชีวิตท้ังหลายก็ตาม  ดวยสาเหตุนี้สมควรท่ี
ชาวพุทธท้ังหลายจะตองนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาศึกษาและปฏิบัติเพราะเร่ืองของมนุษยกับ



 ๑๓๙ 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนส่ิงท่ีลึกซ้ึงสมควรท่ีจะนํามาแสดงหรือถายทอดใหปรากฏแก
สาธารณะชน  ซ่ึงอันจะเปนการประกาศคุณของพุทธศาสนาออกไปโดยใหมีการนําหลักธรรมของ
พุทธศาสนามาใชเพื่อใหโลกรอดพนจากวิกฤติการณทางดานส่ิงแวดลอมอยางเชนเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนในปจจุบัน  ท้ังนี้หนวยงานตาง ๆ ของรัฐตางตองใหความสําคัญในดานของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญโดยอาจทําไดดังนี้ 

 ๑. หนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอพระพุทธศาสนาควรจัด
ใหมีการเผยแพรหลักคําสอนในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดย
การสงเสริมใหมีการนําหลักธรรมคําสอนตาง ๆ ในพระไตรปฎกออกมาเผยแพรสูสังคมอยางเปน
ระบบตอไป 
 ๒. รัฐบาลควรมีการวางแผนงบประมาณในการสนับสนุนทางดานการศึกษาและ
เผยแพรพระพุทธศาสนาใหไดอยางพอเพียง 
 ๓. หนวยงานของรัฐควรมีการสนับสนุนในดานของการพัฒนาจิตใหกับบุคคลใน
สังคมโดยเฉพาะเยาวชนในดานของศีลธรรม  เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงประโยชนและคุณคาของ
ส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรวมกันใหมากยิ่งข้ึน  

๕.๒.๒   ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

๑.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาทดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

๒ .  ควรศึกษาวิ เคราะหเ ร่ืองบทบาทของเยาวชนในปจจุบันท่ีมีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดตามหลักธรรมคําสอนในพระไตรปฎก 

๓. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักความเขาใจในเร่ืองของประเพณีท่ีเกี่ยวของกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยในปจจุบัน     



 ๑๔๐ 

บรรณานุกรม 

๑.  ภาษาไทย : 

              ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐.  กรุงเทพ 

                 มหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   

   กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

กาญจนา สาลีต๊ิด. พฤกษศาสตรท่ัวไป. พมิพคร้ังท่ี ๒.กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๑. 
จรรยา  สุทธิญาโณ, พระมหา . พุทธศาสนากับส่ิงแวดลอม . กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๓๖. 
จันทา ถาวโร, พระ. พระวินยั ๒๒๗ : เทศนภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ม.ป.ป. 
ชวลิต  ดาบแกว . พรรณไมในวรรณคดีไทย เลม ๑ . กรุงเทพมหานคร : โอเดยีนสโตร, ๒๕๔๒. 
_________. พรรณไมในวรรณคดีไทย เลม ๒ . กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๒. 
ดนัย  ไชยโยธา . ลัทธิ ศาสนาและระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในทองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร:  

โอเดียนสโตร, ๒๕๓๘.                
ทวีและทัศนีย  ทองสวาง. การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม . กรุงเทพมหานครฯ : 

ทิพยอักษรการพิมพ, ๒๕๒๓. 
ธนากิต. ประเพณีพิธีมงคลและวันสําคัญของไทย. กรุงเทพมหานครฯ : ชมรมเด็ก, ๒๕๓๙. 
ธนู  แกวโอภาส. ศาสนาโลก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ จิรรัชการพมิพ, ม.ป.ป. 
ธรรมรักษา . พระไตรปฎก  ฉบับชาวบาน. กรุงเทพมหานคร : สายสงสุขภาพใจ, ๒๕๔๐. 
ธีรยุทธ  สุนทรา. ศาสโนปมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   

๒๔๓๙. 
นิวัติ  เรืองพาณิช . การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : เฉลิมชาญการพิมพ,  

๒๕๒๘. 
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บุญมี  แทนแกว. ประวัติศาสนาตาง ๆ และปรัชญาธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,  ๒๕๔๖. 
พร  รัตนสุวรรณ . ทางรอดของชาวพุทธ. พิมพคร้ังท่ี ๓.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิญญาณ, 

๒๕๓๖. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). นวโกวาท. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป. 
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). พระกับปา มีปญหาอะไร. พิมพคร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานครฯ :  
  สํานักพิมพภาพพิมพ,๒๕๓๗. 
_________. พระพุทธศาสนาในเอเชีย .พิมพคร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ 
  ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). มองสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอมรินทร  
  พร้ินกรุฟ จํากัด, ๒๕๓๖. 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). คนไทยกับปา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเคล็ดไทย จํากัด,  ๒๕๓๙. 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).  พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลธรรม. พิมพคร้ังท่ี ๘.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
_________ . พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท . พิมพคร้ังท่ี ๘.  กรุงเทพมหานครฯ : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๓๘. 
_________ . พุทธวิธีในการสอน. พิมพคร้ังท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ เบิกมาน, ๒๕๔๒. 
พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต) . ทางสายอิสระภาพของการศึกษาไทย. พมิพคร้ังท่ี ๒.   

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๓๖. 
_________. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระอมรมุนี (จับ  ฐิตธมฺโม). พิมพคร้ังท่ี ๗. นําเท่ียวในพระไตรปฎก . กรุงเทพมหานคร :  

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ภัทรพร  สิริกาญจน . ความรูพื้นฐานทางศาสนา .พิมพคร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร, ๒๕๔๖. 
ภาควิชามนุษยกับธรรมชาติ,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย . มนุษยกับธรรมชาติ . กรุงเทพมหานคร :   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ๒๕๒๙. 
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. พระพุทธเจาสอนอะไร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๑๙. 
_________. พระพุทธศาสนากับการแกปญหาวิกฤติการณของโลก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  
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ม่ัน  เสือสูงเนิน. เอกสารประกอบการสอน วิชานิเวศวิทยาในพระไตรปฎก . กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ม.ป.ป. 

มานพ  นักการเรียน. พระพุทธศาสนากับส่ิงแวดลอมศึกษา.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

_________.  พระพุทธศาสนากับวิทยาการรวมสมัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :  
 นานมีบุคส พบัลิเคช่ันส, ๒๕๔๖. 
วศิน  อินทสระ. หลักคาํสอนในพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานครฯ : บรรณาคาร , ๒๕๓๓. 
วันเพ็ญ  ภูติจนัทร. พฤกษศาสตร. พิมพคร้ังท่ี ๒ . กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๒. 
วินัย  วีระวัฒนานนท. ส่ิงแวดลอมศึกษา. พิมพคร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ม.ป.ป.   
วพิุธโยคะ  รัตนรังสี, พฤฒาจารย. แวนสองพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๙. 
วิทยาเขตขอนแกน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . ปลูกไมมงคลผจญโลกรอน.  
 ขอนแกน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๕๔๑. 
สถาพรพิริยพรต,หมอมเจาพระ. ตนบัญญัติ  มูลเหตุท่ีไดทรงบัญญัตสิิกขาบทในพระปาฏิโมกข . 
 พระนคร : เล่ียงเชียงธรรมประทีป, ๒๕๑๕. 
เสฐียรพงษ  วรรณปก. คําบรรยายพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร: หอรัตนชัยการพมิพ, ๒๕๔๐. 
สมณะโพธิรักษ . ปากับศาสนาพุทธ. กรุงเทพมหานคร : พระอภัย, ๒๕๔๘. 
สมบูรณ  สุขสําราญ.  การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา กรณีศึกษาพระสงฆนักพัฒนา.  ม.ป.ท. :    
 พิมพสวย, ๒๕๓๐. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ. พระไตรปฎก ฉบับสําหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎ
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
สุรี  มีผลกิจ. พระพุทธประวัติ .กรุงเทพมหานครฯ : บริษัท คอมฟอรม จํากัด, ๒๕๔๑. 
_________. พุทธกิจ  ๔๕ พรรษา . กรุงเทพมหานครฯ : บริษัท คอมฟอรม จํากัด, ๒๕๔๓. 
สุทธิวงศ  ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ. หลักพระพุทธศาสนา : หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจาก 
 พระไตรปฎก. กรุงเทพมหานครฯ : ธรรมสภา, ม.ป.ป. 
สุนทร  ณ รังสี . ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา 
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
อมตานันทะ. ตนสาละ : ไมมงคล ในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
เอ้ือมพร วีสมหมาย. ไมปายืนตนของไทย ๑. กรุงเทพมหานคร : เอช เอ็น กรุป จํากัด. ๒๕๔๗. 



 ๑๔๓ 

(๒)  บทความ 

http//www.Dhammajak.net. 
http://www.suanlukchan.net. 

(๓) วิทยานิพนธ 

เจริญ  ชัยแกว. “แนวคิดจริยศาสตรส่ิงแวดลอม ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีตะวนัตกกับ
 พระพุทธศาสนาเถรวาท”.  วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๔๑. 
พระมหาจําเนยีร  ผะคังคิว, “การอนุรักษปาชุมชนแนวพทุธ: กรณี  ศึกษาวัดปา บานชาด ตําบลนาคู  
 กิ่งอําเภอเมืองนาคูจังหวัดกาฬสินธุ”. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓.  
ประสพสุข  พันธุประยูร. “บทบาทพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ในจังหวัดภาคเหนือของ 
 ประเทศไทย”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๕. 
พระสงเสริม  แสงทอง, “แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอมตามหลักทางพทุธศาสนา”.   
 วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   

ตนไมทีป่รากฏชื่อในคมัภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 



 

 

๑๔๕

 

ตนกุม (ตนกักกุธะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนกุมบก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนกากะทิง (ตนนาคะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนกากะทิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔๖

 

ตนสะเดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนมะเดื่อ (ตนอุทุมพร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนประดูลาย (ตนอสนะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนสน (ตนสลฬะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔๗

 

ตนกรรณิการ (ตนกณิการระ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไผเปาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนโพธ์ิ (ตนอัสสัตถะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนออยชางใหญ (ตนมหาโสณกะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔๘

ตนแคฝอย (ตนปาตลี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทองกวาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนไทรหรือกราง (ตนนโิครธ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนตนีเปดขาว (ตนสัตตบรรณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

๑๔๙

ตนเลียบ (ตนปปผลิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนมะขามปอม (ตนอามัณฑะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนซึก (ตนสิรีสะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนมะพลับ (ตนพิมพชาละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๕๐

ตนจําปาปา (ตนจัมปกะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวา (ตนไมแหงปฐมฌาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕๑ 

 
ตนขนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนจันทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ตนกางปลา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตนโกศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



 ๑๕๒ 

 
ตนขนุนสําปะลอ 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

ตนคนทีเขมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ตนคนทีสอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนคดัเคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ๑๕๓ 

 
ตนคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนแคฝอย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตนตนีเปด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนจามจุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 ๑๕๔ 

 
ตนชางนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตนตองแตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ตนตะแบก 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ตนตาเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 ๑๕๕ 

 
ตนตูมกา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนลําดวน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตนลาน 

 
 
 
 
 
 
 
ตนลําดวน 
 
 
 
 
 
 

ตนโลดทะนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 ๑๕๖ 

 
ตนมะพราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนมะพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตนไมเลียบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนมะเฟอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 



 ๑๕๗ 

 
 

ตนเพกา,ล้ินฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนมะเดื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลําเจียก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนเปง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 ๑๕๘ 

 
 

ตนมะปราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนสามสิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตนหมาก 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนหมากเมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 ๑๕๙ 

ตนออ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนทองกวาวเครือ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตนอังกาบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระถินพิมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 ๑๖๐ 

ตนมะหาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนกะเบา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนกัลปพฤกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ๑๖๑ 

ตนมะกอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตนกรรณิการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุมบก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ๑๖๒ 

ตนกระทุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนกาหลง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตนกากะทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนการะเกด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กาหลง 
 
 

 

  

  



 ๑๖๓ 

 
ตนตะเคียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ตนประดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ตนสีเสียด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 ๑๖๔ 

 
 

ตนออยชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาริฉตัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

ตนอุโลก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



 ๑๖๕ 

 
ไทรปา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

มณฑา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุนนาค 
 
 

 
มะพลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                     มะขามปอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๑๖๖ 

 
มะมวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนเกตุ(ราชายตนะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
สม 

 
 
 
 
 
 

 
 สม 
 
 
 
 
 

ตนบุนนาค 
 

 
 

 
 
 
 

หูกวาง 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 ๑๖๗ 

ตนหูกวาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตนสะเดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนมะตูม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนโพธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 ๑๖๘ 

ตนงิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนดีหมี 

  



 ๑๖๙ 

 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ                     :  นางสาวสายสุนีย   สวางยิ่ง   

เกิด                   :   ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๙ 

ภูมิลําเนา        :   อําเภอไพศาลี   จังหวัดนครสวรรค 

การศึกษา       :   -       ประถมศึกษาโรงเรียนวังทองประชานุกูล 

-  มัธยมศึกษาโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธ์ิ 
- ปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  

สถาบันราชภัฏนครสวรรค 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ีอยูปจจุบัน  :   ๒๓/๑ หมูท่ี ๑๒ ตําบลโพธ์ิประสาท อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค        

    ๖๐๒๒๐ 

สถานท่ีทํางาน :   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค เลขท่ี ๙๙๙ หมูท่ี ๖   

    ตําบลนครสวรรคออก  อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค  ๖๐๐๐๐ 
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