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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่อง การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงพุทธบูรณาการ: กรณีศกึ ษาการฟื้ นฟูประเพณีแห่
ช้า งเผือ กในพื้น ที่ลุ่ ม น้ า ลี้ จัง หวัด ล าพู น มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึก ษา คือ ศึก ษากระบวนการอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติชองชาวพุทธลุ่มน้ าลี้ กระบวนการฟื้ นฟูรูปแบบและสาระประเพณีการแห่ช้างเผือกและ
การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ ทีล่ ุ่มน้ าลี้เชิงพุทธบูรณาการ เป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ นาข้อมูลการวิจยั ภาคสนามมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติชองชาวพุทธลุ่มน้ าลี้ สิง่ แวดล้อม คือ สิง่ ที่มอี ยู่รอบๆ ตัวเรา ทัง้ ส่วนที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ปั จจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ถูกทาลายไปทุกวันๆ อย่างน่าเป็ นห่วง พระพุทธ
องค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แสดงธรรม ที่ป ระทับล้วนอยู่ท่ามกลางป่ าและพระสงฆ์สาวกทัง้ หลาย
ดาเนินชีวติ อยูก่ บั ป่ ามีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด
กระบวนการฟื้ นฟูรปู แบบและสาระประเพณีการแห่ชา้ งเผือก เป็ นพิธกี รรมการแห่ชา้ งทีท่ าจากไม้ไผ่
สานโครงเป็ นรูปช้าง และตกแต่งด้วยด้ายสีขาว เป็ นสัญลักษณ์แทนพระยาปั จจัยนาเคนทร์ ช้างคู่บารมีของ
พระเวสสันดร ถ้าหากปี ใดเกิดวิกฤตการณ์ ความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แม่น้ าแห้งขอด ชาวบ้าน
จะจัดพิธขี อฟ้ าของฝนขึน้ มา กระบวนการแห่ชา้ งเผือกสามารถเชื่อมร้อยพลังของคนในลุ่มน้ าได้เป็ นอย่างดี
คนในท้องถิน่ เดียวกันได้มพี น้ื ทีก่ ารทางานร่วมกัน สร้างพลังในการจัดการปั ญหาต่างๆ และแสวงหาแนวทาง
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ในการดูแลป่ าไม้ การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ ทีล่ ุ่มน้ าลีเ้ ชิงพุทธบูรณาการ
ความคิดในการสร้างเครือข่ายในพืน้ ทีเ่ พื่อการอนุ รกั ษ์ป่าต้นน้ าลี้ การสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสืบชาตาป่ า สืบชาตาแม่น้า เลีย้ งผีฝาย เลีย้ งผีขนุ น้ า และการแห่ชา้ งเผือก
ทีม่ นี ยั ทางด้านการจัดการธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ผ่านแนวทางคาสอนทางพระพุทธศาสนาทีใ่ ห้รจู้ กั คุณค่า
ของธรรมชาติ รูจ้ กั การใช้ รูจ้ กั การรักษาให้คงอยูส่ บื ต่อไป
คาสาคัญ: การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, พุทธบูรณาการ, การฟื้ นฟู

ABSTRACT
This research ‘The Natural Resource Conservation by the Buddhist Integrated Approach:
Case Study on the Traditional White Elephant Parade in the Li River Basin, Lamphun Province’ aims
to study the process of conserving the natural resources of the Buddhists in Li Basin’s area, to
investigate the restoration process of Traditional White Elephant Parade and to explore the network
strengthening for the natural resources conservation in the Li Basin’s area by the Buddhist
integrated approach. The research was conducted by the qualitative research method with the field
data and presented by the descriptive method. The results revealed that the process of conserving
the natural resources of the Buddhists in the Li River Basin– they thought that the environment is
what surrounds them naturally. At present, natural resources and environment have been destroyed
by human beings and fall into crisis. Regarding the Buddha, he was born, achieved enlightenment,
passed away and preached His doctrines in the forest. The Buddha’s disciples were also living in
the forest as well, therefore, it is said that they had always been associated with nature and the
environment.
The restoration process of the Traditional White Elephant Parade with its form and essence,
it is a ceremony of bamboo woven elephant parade decorated by white color. It is represented as
the elephant named Paccaya Nagendara of the Bodhisatta Vessantara. If drought occurs and the
rainy season does not take place as it should be, people will perform the Rain-Making Rites and the
white elephant procession can link the power of the people in the watershed as well. The local
people have a collaborative space, they can create the power to deal with problems and seek ways
to preserve their forests. The strengthening of the natural resource conservation network of the Li
River basin, by the Buddhist integrated approach; it is a collaborative grouping of natural resources
management by performing the prolong life ceremony towards forest and rivers, offering sacrifices to
spirits of water. This the white elephant procession is implied for the management of nature and the
environment through Buddhist teachings in order to recognize the value of nature and the way to
utilize and preserving the natural environment to remain incessantly.
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บทนา
ทรัพยากรน้ าเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืชและสัตว์รวมทัง้ มนุ ษย์ คนเรามีชวี ติ
อยูไ่ ด้ไม่เกิน 3 วันหากขาดน้ า และน้ ายังมีความสาคัญต่อทรัพยากรป่ าไม้ ทรัพยากรดิน แร่ธาตุต่างๆ และน้ า
มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ของระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อสร้างความชุ่ม ชื้นในดิน บนพื้นดินและในอากาศ
เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์นานาชนิด ทาให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความมันคง
่
ต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของป่ าต้นน้ าเป็ นต้นกาเนิดของน้ าและลาน้ าสาขา
เป็ นแหล่งสะสมน้ าที่มขี นาดใหญ่จนมีปริมาณเพียงพอก่อเกิดเป็ นสายน้ าและลาธารสายเล็ก ๆ รวมกันเป็ น
แม่น้าลาธารไหลลงสูพ่ น้ื ทีร่ าบลุ่ม สิง่ มีชวี ติ ทัง้ มนุษย์พชื และสัตว์ได้อาศัยแม่น้าลาธารในการดารงชีวติ 1
วิกฤตการณ์ การขาดแคลนน้ าจากสาเหตุ ต่ างๆ เช่น ความต้องการน้ าใช้ในกิจกรรมต่ างๆ เช่ น
ความต้องการน้ าใช้ในกิจกรรมต่างๆ มีปริมาณเพิม่ สูงขึน้ ความสมดุลของทรัพยากรน้ าระหว่างฤดูแล้งและฤดู
ฝนไม่สมดุล รวมถึงการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ ที่ขาดแผนการใช้ท่ีรดั กุ มและเหมาะสมรวมทัง้ ขาดองค์กร
ระดับชาติท่จี ะเข้ามาบริหารจัดการแหล่งน้ า ตลอดจนแหล่งน้ าที่มอี ยู่ในปั จ จุบนั มีสภาพเสื่อมโทรม เน่ าเสีย
คุณภาพไม่เหมาะสมไม่สามารถนามาใช้ได้
อีกทัง้ ในอนาคตจานวนประชากรเพิม่ มากขึน้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาความเป็ นอยู่
ให้สงู ขึน้ จาเป็ นต้องใช้น้ าปริมาณเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย ในขณะทีป่ ริมาณน้ ามีจานวนจากัดทัง้ ด้านปริมาณ
และคุณภาพ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ จึงจาเป็ นต้องมีการจัดการทรัพยากรน้ าให้มปี ระสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจากทรัพยากรน้ าตามธรรมชาติท่มี ปี ริมาณอยู่อย่างจากัดจึงมีความจาเป็ นต้องมีการ
จัดการทรัพยากรน้ าที่มอี ยู่น้อยให้เกิดประโยชน์สงู สุด ปั จจุบนั ประเทศไทยมีหน่ วยงานที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับน้ าประมาณ 30 หน่ วยงาน ซึ่งจาแนกประเภทของงานที่เกี่ยวข้องโดยสรุป คือ การจัดหาน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค การจัดการน้ าเพื่อการเกษตร การจัดการน้ าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า การป้ องกันน้ าเน่ าเสีย
ฯลฯ รวมทัง้ หน่ วยงานและสถานศึกษาที่ทาการวิเ คราะห์วจิ ยั เกี่ยวกับเรื่องน้ า ในปี หนึ่งๆ รัฐบาลต้องเสีย
งบประมาณในด้านการจัดการทรัพยากรน้ าเป็ นจานวนหลายหมื่นบาท เพื่อดาเนินการแก้ปัญหาในด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าเป็ นจานวนหลายหมื่นบาท เพื่อดาเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยงั
ไม่มหี น่วยงานทีท่ าหน้าที่วางแผนหลักในการจัดการเรื่องน้ าโดยตรง ด้านการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดและส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ 2
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าในมุมมองของพระพุทธศาสนา พบว่า แหล่งน้ าในทุกแห่งมีความสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อผูค้ นในชุมชน และถือเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญประการหนึ่งของระบบนิเวศ การรักษาความสะอาด
ของแหล่งน้ า จึงเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนในระบบนิเวศในชุมชนต้องกระทา เมื่อพระสงฆ์เป็ นหนึ่งในจานวนคนทีอ่ าศัย
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บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553), หน้า 1.
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อยู่ในชุมชน จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องรักษาความสะอาดของแหล่งน้ า การทิง้ สิง่ ปฏิกูลลงในแหล่งน้ า
จึงเป็ นสิง่ ต้องห้ามสาหรับพระสงฆ์ พระพุทธองค์จงึ ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท เกีย่ วกับเรื่องนี้เอาไว้ในปาทุกาวรรค
สิกขาบทวิภงั ค์ ในสิกขาบทที่ 15 เหตุเกิดที่นครสาวัตถี ในครัง้ นัน้ มีพระฉัพพัคคีย์หลายรูป ถ่ายอุจจาระ
ปั สสาวะ และบ้วนน้ าลายลงในน้ า ชาวเมืองไปพบเข้าจึงพากันไปเฝ้ าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเห็นด้วย
กับชาวเมืองจึงทรงบัญญัติ สิกขาบทว่า “พึงทาความสาเหนียกว่า เราจักไม่ถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ หรือบ้วน
น้าลายลงในน้า”3
ในสิกขาบทนี้ได้กาหนดโทษต่อภิกษุผลู้ ่วงละเมิด โดยมีบทบัญญัตวิ า่ “ภิกษุมใิ ช่ผอู้ าพาธ ไม่พงึ ถ่าย
อุจจาระปั สสาวะ หรือบ้วนเขฬะลงในน้ า ภิกษุใดอาศัยความประมาทไร้ความรับผิดชอบ มิใช่ผูอ้ าพาธ ถ่าย
อุจจาระ ปั สสาวะ หรือบ้วนเขฬะลงในน้ า ต้องอาบัตทิ ุกกฎ”4 พระวินัยบัญญัตสิ กิ ขาบทนี้ สนับสนุ นให้มกี าร
รักษาแหล่งน้ าให้สะอาด เพราะถือว่าอุจจาระ ปั สสาวะ และน้ า ลาย เป็ นสิง่ สกปรก ไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ า
การบัญญัติสกิ ขาบทนี้ก็เพื่อป้ องกันและรักษาแหล่งน้ าในระบบนิเวศนัน่ เอง และเพื่อป้ องกันการทาความ
สกปรกต่อแม่น้ าลาธาร ซึ่งใช้สาหรับการอุปโภคและบริโภค ทัง้ ของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนคนที่อาศัย
อยูใ่ นชุมชนนัน้ ๆ ควบคูก่ นั ไปอีกทางหนึ่งด้วย
ด้ ว ยเหตุ ท่ี พ ระพุ ท ธศาสนามี ห ลั ก ธรรมค าสอนที่ จ ะเป็ นแนวทางปฏิ บ ั ติ ใ นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ พระพุทธศาสนาจึงมีอทิ ธิพลต่อการจัดการทรัพยากรน้ าของคนไทย
ทัง้ ในด้านผู้นาความศรัทธาและเป็ นผู้สงสอนศี
ั่
ลธรรมให้กบั พุทธศาสนิกชนให้ตระหนั กถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรน้ า การอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมนัน้ ต้องพัฒนาควบคู่กบั การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่ง
พัฒนาวิถชี วี ติ ชุมชนให้เข้มแข็งพึง่ ตนเองได้ ชุมชนช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยยึดวิถี
ชีวติ อันผูกพันกันทางวัฒนธรรม และทีส่ าคัญ คือวัฒนธรรมทางศาสนา พระสงฆ์เป็ นผูม้ บี ทบาทต่อสังคมไทย
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะเป็ นผูอ้ บรมสังสอนให้
่
พุทธศาสนิกชนประพฤติดี ประพฤติชอบทัง้ กาย วาจาใจ และ
ยังทาหน้าทีใ่ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พืน้ ที่ตน้ น้ าลี้ จังหวัดลาพูน ซึ่งเป็ นต้นน้ าของลุ่มน้ าลีบ้ ริเวณตาบลตะเคียนปม และตาบลทุ่งหัวช้าง
อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน สภาพป่ าไม้โดยทัวไปส่
่ วนใหญ่เป็ นป่ าเบญจพรรณ 44.20% มีป่าเต็ง-รัง เพียง
13.42% พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและทีอ่ ยูอ่ าศัย 41.73% อีกเล็กน้อยเป็ นแหล่งน้ าและไร่รา้ ง รวมเนื้อที่ 198,983.29
ไร่ มีประชากร 15,499 คน ประกอบไปด้วยคนไทยพื้นเมืองและชนเผ่ากระเหรี่ยงซึ่งมากกว่าคนเมืองเพียง
เล็กน้ อย ชุมชนนี้ เป็ นชุมชนที่มคี วามเข้มแข็งทางวัฒนธรรมประเพณี วิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่มายาวนาน มี
ความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์และมีความหนาแน่นในพืน้ ทีม่ าก5
ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาว
พุทธในลุ่มน้ าลี้ ซึ่งแม่น้ าลี้นัน้ ไหลผ่านในแต่ละพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมพืน้ ที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ลาพูน แม่น้ าลี้
เป็ น สายเลือ ดหลัก ที่เ ป็ น พื้นที่แ ห่ง การอนุ ร กั ษ์ และฟื้ นฟู ผ่า นกิจ กรรมประเพณี ก ารแห่ช้า งเผือ ก อัน เป็ น
3

วิ.มหา. (ไทย) 2/653/737.
วิ.มหา. (ไทย) 2/896/836.
5
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม, “ลุ่มน้ าภาคเหนือ และการฟื้ นฟูตน้ น้ าองค์กรประชาชน”, เอกสารประกอบการ
สัมมนา ความร่วมมือเพื่อการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูล่มุ น้าภาคเหนื อ, (เชียงใหม่: มปพ, 2536).
4
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สัญลักษณ์ ท่สี าคัญของพระพุทธศาสนา ที่มาสร้างให้เกิดความอยู่ดีกินดีของชุมชน การสร้างสมดุลให้แก่
ธรรมชาติ มีน้ า มีค น มีป่ า โดยทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับบริบทชุมชนลุ่ม น้ าลี้และบริบทชุม ชนชาวพุทธ
กระบวนการอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ข องชาวพุ ท ธลุ่ ม น้ า ลี้ และวิ เ คราะห์ รู ป แบบการอนุ ร ัก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติข องชาวพุ ท ธลุ่ ม น้ า ลี้ เพื่อน าไปการเสริม สร้า งอัต ลักษณ์ ข องชุ ม ชนท่า มกลางภาวะ
แวดล้อมทีเ่ ต็มไปด้วยภูเขา ดินน้า และป่ าไม้ให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ คงความหลากหลายทางชีวภาพ มุง่ สูก่ าร
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและยังยื
่ นสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษากระบวนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติชองชาวพุทธลุ่มน้าลี้
2. เพือ่ กระบวนการฟื้ นฟูรปู แบบและสาระประเพณีการแห่ชา้ งเผือก
3. เพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ ทีล่ ุ่มน้าลีเ้ ชิงพุทธบูรณาการ

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ในศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุ ณภาพ มีกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มตัวอย่าง ผู้รู้ใน
ท้องถิน่ พระสงฆ์เป็ นผูน้ าในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก่เหมืองฝายในลุ่มน้ าลี้ หมอเมือง ผูอ้ าวุโสใน
ท้อ งถิ่น ปราชญ์ ช าวบ้า น เครือ ข่า ยหรือ กลุ่ ม องค์ก รในท้อ งถิ่น เครือ ข่า ยฟื้ นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อมลุ่มนี้ล้ี เครือข่ายเหมืองฝาย โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารทาการเลือกแบบเจาะจง จานวน 20 คน ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นทีป่ ระจักษ์ มีองค์ความรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ทีว่ จิ ยั

วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การวิจยั เชิงเอกสาร (Document Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้นเอกสารหนังสือ เรื่อง
เล่า ตานาน ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจยั ครัง้ นี้ ที่เกี่ยวข้องแนวคิดทฤษฎีการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เชิง
พุทธบูรณาการ ซึง่ นาไปสูก่ ารตัง้ ประเด็นการเขียนงานวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเอกสาร
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีการจัดทาแบบสารวจข้อมูลพืน้ ฐาน แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
อย่ า งเป็ นทางการ และไม่ เ ป็ น ทางการ ก่ อ นจะมีก ารสัม ภาษณ์ เ จาะลึก การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย และการ
สังเกตการณ์ อย่างมีสว่ นร่วม โดยใช้เครื่องมือ ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ข้อมูลจากการ
วิจยั ภาคสนามได้ถูกนามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปผล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยนาแนวคิดและ
ทฤษฎีทไ่ี ด้วางเป็ นกรอบของการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ อภิปราย และสรุปผล

ผลการวิ จยั
กระบวนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติชองชาวพุทธลุ่มน้าลี้ สิง่ แวดล้อม พบว่าทรัพยากรธรรมชาติ
คือ สิง่ ที่มอี ยู่รอบๆ ตัวเรา ทัง้ ส่วนที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ภูเขา ดิน น้ า อากาศ ทรัพยากร
ต่างๆ ปั จจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ถูกทาลายไปทุกวัน ๆ อย่างน่าเป็ นห่วง จนกลายเป็ น
ปั ญหาสาคัญระดับโลก เพราะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ต่อความอยู่รอดของมนุ ษย์และสรรพสัตว์
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โดยตรง ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิต ใจ มาตรการในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมสามารถแบ่งได้ดงั นี้ วิธีหรือ
มาตรการอนุ รกั ษ์โดยตรง (Direct Conservation Measures) เพื่อถนอมรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างชาญ
ฉลาดทีส่ ดุ และวิธกี ารหรือมาตรการการอนุ รกั ษ์ทางสังคม (Social Measures) ปั ญหาสิง่ แวดล้อมเป็ นปั ญหา
สาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ และความเป็ นอยู่ของประชาชนทุกคนในชาติ ลักษณะของการสานึกในความสาคัญ
ของธรรมชาติสะท้อนให้เห็นทางพิธีกรรม เช่น การไหว้ผขี ุนน้ า การไหว้ผเี หมืองฝาย เป็ นการแสดงความ
เคารพ และขอบคุณในธรรมชาติท่ไี ด้ให้น้ าเพื่อการเพาะปลูก พิธกี รรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความผูกพัน
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติเป็ นการสร้างระบบความสัมพันธ์และจิตสานึกเพื่อให้มกี ารใช้ทรัพยากรทีเ่ หมาะสม
พิ ธี บ วชต้ น ไม้ ใ นพระไตรปิ ฎกได้ ก ล่ า วถึ ง พิ ธี ก รรมเจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ใ ห้ ต้ น ไม้ ใ นครัง้ พุ ท ธกาล
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทาพิธดี งั กล่าว เพื่อให้ป่าต้นน้ าลาธารรอดพ้นจากการถูกตัดฟั น ถือเป็ นกุศโลบาย
ยับยัง้ การลักลอบตัดไม้ บริเวณป่ าต้นน้ า และเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลกับต้นไม้ท่ถี ูกบวช และต้นไม้บริเวณ
ใกล้เคียง6 การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะมีลกั ษณะของการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภท
อย่างฉลาด ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดหาอยาก หรือลดจานวนน้อยลง ถ้านามาใช้ประโยชน์อาจทาให้เกิดผล
เสียหายได้ ในสภาพนี้จะต้องนาหลักของการสงวนมาใช้ และในการใช้อย่างประหยัดและพยายามเพิม่ ปริมาณ
ให้เพียงพอก่อนที่จะนาไปใช้ในอนาคตสิง่ ที่สาคัญ คือ ควรหาวิธกี ารที่จะทาให้มที รัพยากรธรรมชาติไว้ใช้
ตลอดไป พระวินัยกับการอนุ รกั ษ์ป่า พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกดาเนินชีวติ อยูก่ บั ป่ า มีความสัมพันธ์กบั
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด ตัง้ แต่พระองค์ได้ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แสดงธรรม ทีป่ ระทับล้วน
อยู่ท่ามกลางป่ า ธรรมวินัยที่ทรงสังสอนและบั
่
ญญัติไ ว้ก็เป็ นไปเพื่อรักษาและเกื้อกูลต่อป่ า ถ้าภิกษุ รูปใด
กระทาสิง่ ทีเ่ ป็ นการทาลายป่ า พระองค์กท็ รงบัญญัตพิ ระวินัยห้าม ดังทีพ่ ระองค์ทรงบัญญัตแิ ก่ภกิ ษุชาวเมือง
อาฬวีซ่ึงพากันท าการก่อ สร้าง และได้ตดั ต้น ไม้ จนประชาชนติเตียนการกระทาเช่นนัน้ เพราะเป็ น การ
เบียดเบียนเทวดาและสิง่ มีชวี ติ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนัน้ แล้ว จึงรับสังให้
่ ประชุมสงฆ์สอบถามหา
สาเหตุ แล้วทรงบัญญัตพิ ระวินัยห้ามไม่ให้กระทาอย่างนัน้ อีก เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ าให้คง
อยู่ต่อไป จึงนาไปสู่แนวคิดในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยการอยู่ร่วมกัน
อย่างพึง่ พาอาศัยกันทัง้ ทรัพยากรน้ าและป่ าไม้ มีการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็ นมิต รต่อกัน และมี
สัมมาทิฏฐิต่อป่ าไม้ นาไปสูว่ ธิ กี ารอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติหลักพระพุทธศาสนา จะแสดงออกโดยผ่านหลัก
พุทธธรรม พระวินยั ศาสนพิธี และบทบาทของพระสงฆ์ เพือ่ ให้ตอบเป้ าหมายการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างแท้จริง
กระบวนการฟื้ นฟูรูป แบบและสาระประเพณีการแห่ช้ างเผือก ประเพณีการแห่ช้างเผือก พบว่า
ประเพณีการแห่ชา้ งเผือก คือ การแห่ชา้ งทีท่ าจากไม้ไผ่สานโครงเป็ นรูปช้าง และตกแต่งด้วยด้ายสีขาว เป็ น
สัญลักษณ์แทนพระยาปั จจัยนาเคนทร์ ช้างคู่บารมีของพระเวสสันดร ประเพณีดงั กล่าว เชื่อว่าน่ าจะเกิดขึน้
ในช่วงที่ครูบาศรีวชิ ยั มีชวี ติ อยู่โดยการแห่ช้างเผือกเป็ นเจตนาอื่น ไม่ใช่เป็ นการแห่ช้างเผือกเพื่อขอฟ้ าฝน
ส่วนการแห่ชา้ งเผือกเพื่อขอฟ้ าขอฝนนัน้ เกิดจากกลุ่มครูบาทีเ่ ป็ นลูกศิษย์ของครูบาในช่วงหลัง โดยผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
ต่างๆ ในชุมชนกล่าวว่า พบเห็น ในช่วง 30 กว่าปี ท่ผี ่านมา หรือประมาณก่อนปี พ.ศ. 2520 ไม่ก่ปี ี ความ
เป็ น มา "ประเพณี แ ห่ ช้า งเผือ ก” จัด ที่ต าบลทุ่ง หัว ช้า ง อ าเภอทุ่ ง หัว ช้า ง จัง หวัด ล าพูน ถ้า หากปี ใ ดเกิด
6

เสรี พงศ์พศิ , คืนสู่รากเหง้า, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์เทียนวรรณ, 2529).

278

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ บ้านเมืองเกิดแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แม่น้ าแห้งขอด ชาวบ้านจะจัดพิธี
ขอฟ้ าของฝนขึน้ มา โดยเฉพาะจะทากันในช่วงเดือนกรกฎาคม หรือเดือน 9 ของชาวล้านนา ก่อนเข้าพรรษา
เพราะเป็ นฤดูกาลที่ชาวนาต้องหว่านกล้าข้าว 7 นายนพพร นิลณรงค์ ได้กล่าวว่า “การแห่ช้างเผือกถือเป็ น
จุดเริม่ ต้นของการแก้ไขปั ญหาน้ าลีใ้ นอนาคตทุกด้าน โดยเฉพาะด้านพันธมิตร การเป็ นพันธมิตร การเอือ้ เฟื้ อ
ซึง่ กันและกัน การเกือ้ กูลและร่วมใจแก้ไขและรักษาร่วมกัน ทาให้เกิดการพัฒนาทีด่ ยี งิ่ กว่าทีเ่ คยเป็ นอยู่ ” จาก
การทางานด้านการพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ าลี้ และสร้างข้อสรุป
ร่วมกันว่า ในพื้นที่ลุ่ม น้ ามีปัญหา “น้ าแห้ง ป่ าลด คนเป็ นหนี้ ” มีการพูดคุ ย และได้ข้อสรุป ในการดาเนิ น
กิจกรรมที่จะสร้างความเข้าใจให้คนทัง้ ลุ่มน้ าภายใต้การสร้างพื้นที่ให้คนทัง้ ลุ่มน้ ามีส่ วนร่วมในการจัดการ
ปั ญหาร่ ว มกั น ในเวที ด ั ง กล่ า วมี ข้ อ สรุ ป เวที ก ารประชุ ม ความร่ ว มมื อ การฟื้ นฟู แ ละการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติจงั หวัดลาพูนร่วมกัน และหนึ่งในแผนงาน คือ การฟื้ นฟูประเพณีการแห่ชา้ งเผือกในลุ่มน้ า
ลี้ ในรอบกว่าสิบปี ทผ่ี า่ นมา มีการกล่าวถึงประเพณีการแห่ชา้ งเผือกในลุ่มน้ าลีอ้ ย่างมากมาย ว่าอยากให้มกี าร
รื้อฟื้ นประเพณีดงั กล่าวขึน้ แต่ยงั ขาดเจ้าภาพหลักในการจัดการ สืบเนื่องมาจากประเพณีดงั กล่าวมีความ
เกี่ ย วข้ อ งกับ หลายฝ่ าย ทัง้ ในอดีต พระสงฆ์ ม ีบ ทบาทอย่ า งมากในการขับ เ คลื่อ นประเพณี ด ัง กล่ า ว
และพระทีจ่ ะเป็ นผูท้ ด่ี าเนินการต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ารมี เป็ นครูบาทีผ่ คู้ นให้ความเคารพนับถือ การดาเนินการฟื้ นฟู
ประเพณีการแห่ชา้ งเผือกนัน้ ได้สร้างการรวมกลุ่ม และการผลิตซ้าอุดมการณ์ทางความคิดให้คนได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของการจัดการธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การพืน้ ทีท่ างความคิดให้หน่วยงานต่างๆ มองเห็น
ว่ากระบวนการแห่ชา้ งเผือกสามารถเชื่อมร้อยพลังของคนในลุ่มน้ าได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากท้องถิน่ มุ่งมันให้
่
การฟื้ นฟูประเพณี วัฒนธรรมให้คนในท้องถิน่ เดียวกันได้มพี ้นื ที่การทางานร่วมกัน สร้างพลังในการจั ดการ
ปั ญหาต่างๆ ท้องถิน่ ร่วมกัน การฟื้ นฟูพธิ กี รรมแห่ช้างเผือก ได้สร้างพื้นที่ให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกทาง
ความคิดต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ได้สร้างพื้นที่ให้เกิดการถกเถียง และแสวงหา
แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็ นการรณรงค์ให้คนในท้องถิน่ ได้ตระหนักถึงประเพณีทป่ี ฏิบตั ิ ได้
สร้างการผลิตซ้าทางอุดมการณ์ในการสร้างสานึกในการจัดการธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมขึน้ มาอีกครัง้
การเสริม สร้างเครือข่ายการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ลุ่มน้ าลี้เชิงพุทธบูรณาการ
พบว่า ความคิดในการสร้างเครือข่ายในพืน้ ที่ ได้เกิดขึน้ ราวปี พ.ศ. 2540 สืบเนื่องมาจากการสนับสนุ นของ
โครงการกองทุนพัฒนาสังคมได้ให้การสนับสนุ นให้มกี ารสร้างประชาคมขึน้ ในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวมี
ขอบข่ า ยงานที่ก ว้า ง โดยมีพ้ืน ที่ท ัง้ จัง หวัด ล าพูน การสร้า งกลุ่ ม เครือ ข่ า ยความร่ ว มมือ ในการจัด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ มในลุ่ ม น้ า ลี้ มีกลุ่ ม องค์ก รที่สาคัญ คือ กลุ่ ม ด้า นอาชีพ กลุ่ ม อนุ ร กั ษ์
วัฒ นธรรม กลุ่ ม หมอเมือ ง ลุ่ ม ด้า นจัด การป่ า กลุ่ ม ด้า นการจัด การที่ดิน และกลุ่ ม ด้ า นการจัด การน้ า
ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่าย 14 เหมืองฝาย ลุ่มน้ าลี้ตอนปลาย กลุ่มเมืองฝายลี้ กลุ่มเหมืองฝายทุ่ งหัวช้าง
กลุ่มเกษตรยังยื
่ น กลุ่มวิทยุชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรียบ์ า้ นโฮ่ง เกษตรพัฒนาลี้ เครือข่ายคนลุ่มน้ าลี้ ป่ าชุมชน
ลุ่ม น้ าลี้ เครือข่ายเยาวชนลุ่ม น้ าลี้ หมอพื้นบ้าน เครือข่ายผู้ติดเชื้อโซนใต้ กระเหรี่ยงเพื่อวัฒ นธรรมและ
สิง่ แวดล้อม และกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ มีแผนด้านวัฒนธรรมชุมชนและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ได้แก่
7

สัมภาษณ์นายนพพร นิลณรงค์, ทีอ่ ยู่ 50 หมู่ 3 บ้านปงชัย ตาบลเหมืองจี้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000, 10
ธันวาคม 2559.
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การแห่ช้างเผือก การสืบชะตาป่ า สืบชะตาแม่น้ า เลี้ยงผีฝาย เลี้ยงผีขุนน้ า เครือข่ายป่ าชุมชนต้นน้ าลี้เป็ น
ตัวอย่างหนึ่งของสถาบันชุมชนทีใ่ ห้ความสาคัญกับการจัดการป่ าชุมชนร่วมกับหน่ วยงานราชการด้วยดีเสมอ
มา โดยเฉพาะหน่ วยงานทางด้านป่ าไม้ท่เี จ้าหน้าที่ได้เข้ามาทางานร่วมไม่ว่าจะเป็ นการทางานร่วมกัน เช่น
การเดินลาดตระเวนป่ า หรือการตรวจป่ า การสนับสนุ นทางด้านงบประมาณดับไฟป่ า ทาแนวกันไฟ การ
สนับสนุ นโครงการฯ ฟื้ นฟูอนุ รกั ษ์ป่าต้นน้ า รวมไปถึงการทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการระหว่างกลุ่ มงานวิชาการ
สานักบริหารพื้นที่อนุ รกั ษ์ กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พชื เรื่องรูปแบบความร่วมมือการบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และทรัพยากรป่ าไม้แบบบูรณาการพืน้ ทีต่ น้ น้ าลี้ ตาบลตะเคียนปม อาเภอทุ่งหัว
ช้าง จังหวัดลาพูน ในพื้นที่เป็ นตัวอย่างเครือข่ายที่ชดั เจนในการทางานเพื่อการอนุ รกั ษ์ คือ เครือข่ายป่ า
ชุมชนต้นน้ าลี้เป็ นตัวอย่างหนึ่งของสถาบันชุมชนที่ให้ความสาคัญกับการจัดการป่ าชุมชนร่วมกับหน่ วยงาน
ราชการด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะหน่ วยงานทางด้านป่ าไม้ท่เี จ้าหน้าที่ได้เข้ามาทางานร่ว มไม่ว่าจะเป็ นการ
ทางานร่วมกัน เช่น การเดินลาดตระเวนป่ า หรือการตรวจป่ า การสนับสนุ นทางด้านงบประมาณดับไฟป่ า ทา
แนวกันไฟ การสนับสนุนโครงการฯ ฟื้ นฟูอนุ รกั ษ์ป่าต้นน้ า วัฒนธรรมในชุมชนลุ่มน้ าแม่ล้ี มีกระบวนการสร้าง
สานึ ก รู้จ กั การให้ การเสีย สละประโยชน์ ส่ว นในตนสร้า งรูป แบบการอยู่ร่ว มกัน บนฐานความเข้า ใจทาง
วัฒนธรรมร่วมกัน มีครูบาเป็ นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ทางวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อ นาไปสู่การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ การสร้างสังคมทีใ่ ห้คนในพืน้ ทีอ่ ยู่รวมกันอย่างเคารพนบนอบต่อกัน วัฒนธรรมชุมชน เกิด
จากประสบการณ์ชวี ติ ทีด่ ารงอยูร่ ่วมกันมากับธรรมชาติของชุมชน สร้างพืน้ ฐานความเชื่อในคุณค่าของสรรพ
สิง่ ในลักษณะการใช้ชีวติ สอดคล้องและมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ วัฒนธรรมชาวล้านนาจะมีปัจจัย
ทางด้านธรรมชาติผกู พัน มีโลกทัศน์ต่อธรรมชาติทม่ี องว่ามนุ ษย์เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ธรรมชาติม ี
คุณค่ายิง่ ทีม่ นุ ษย์ได้พง่ึ พาอาศัยทางปั จจัย 4 คือ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย เครื่องนุ่ งห่ม ยารักษาโรค และในฐานะที่
เป็ นปั จจัยการผลิตทีส่ าคัญ คือ ดิน น้ า เครื่องมือในการผลิต สิง่ เหล่านี้ทาให้ชาวชุมชนล้านนามีความเคารพ
และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติ โดยการแสดงออกในรูปของพิธกี รรม ความเชื่อต่อผีขนุ น้ า ผีป่า ผีดอย ผีไร่
ผีนา เทวาอารักษ์ ที่มกี ารเคารพเซ่นไหว้บูชาทุกปี สบื มาเป็ นระยะเวลายาวนาน ในการฟื้ นฟูประเพณีแห่
ช้างเผือก ทาให้เกิดการทบทวนถึงความเสือ่ มโทรมของธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมทีช่ ุมชนเคยใช้รว่ มกัน ผ่าน
ความเชื่อ ต่ อ เรื่อ งราวที่เ ล่ า ต่ อ กัน มา หรือ ความเชื่อ ของแต่ ล ะกลุ่ ม ชาติพ นั ธุ์ โดยมีห ลัก ทางศาสนาเป็ น
แกนกลางในการสร้างให้คนที่มคี วามคิดต่างกัน มาอยู่รวมกัน และดาเนินกิจกรรมภายใต้เป้ าหมายเดียวกัน
คือ การแห่ช้างเผือกที่มนี ัยทางด้านการจัดการธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ผ่านคาสอนทางศาสนาที่ใ ห้รูจ้ กั
คุณค่าของธรรมชาติ รูจ้ กั การใช้ รูจ้ กั การรักษาให้แก่อนุชนรุน่ หลังได้สบื ทอดต่อไป
กระบวนการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติชองชาวพุทธลุ่มน้ าลี้ สิง่ แวดล้อม วิธกี ารหรือมาตรการการ
อนุ รกั ษ์ทางสังคม ความสาคัญของธรรมชาติสะท้อนให้เห็นทางพิธกี รรม เช่น การไหว้ผขี ุนน้ า การไหว้ผี
เหมืองฝาย เป็ นการแสดงความเคารพ และขอบคุณในธรรมชาติทไ่ี ด้ให้น้าเพือ่ การเพาะปลูก พิธกี รรมดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติเป็ นการสร้างระบบความสัมพันธ์และจิตสานึกเพื่อให้ม ี
การใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ทางหลักพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กบั การอนุ รกั ษ์ป่า พระพุทธเจ้าและ
พระสงฆ์สาวกดาเนินชีวติ อยู่กบั ป่ า มีความใกล้ชดิ กับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด กระบวนการ
ฟื้ นฟูรปู แบบและสาระประเพณีการแห่ชา้ งเผือก ประเพณีการแห่ชา้ งเผือก การแห่ชา้ งทีท่ าจากไม้ไผ่สานโครง
เป็ น รูป ช้า ง และตกแต่ ง ด้ว ยด้า ยสีข าว เป็ น สัญ ลัก ษณ์ แ ทนพระยาปั จจัย นาเคนทร์ ช้า งคู่บ ารมีข องพระ
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เวสสันดร การฟื้ นฟูประเพณีการแห่ชา้ งเผือกในลุ่มน้ าลี้ ในรอบกว่าสิบปี ทผ่ี ่านมา มีการกล่าวถึงประเพณีก าร
แห่ชา้ งเผือกในลุ่มน้ าลี้อย่างมากมาย ว่าอยากให้มกี ารรือ้ ฟื้ นประเพณีดงั กล่าวขึน้ กระบวนการแห่ชา้ งเผือก
สามารถเชื่อมร้อยพลังของคนในลุ่มน้ าได้เป็ นอย่างดี คนในท้องถิน่ เดียวกันได้มพี น้ื ทีก่ ารทางานร่วมกัน สร้าง
พลังในการจัดการปั ญหาต่างๆ การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ ที่ลุ่มน้ าลี้เชิง
พุทธบูรณาการ กลุ่มองค์กรที่สาคัญ คือ กลุ่มด้านอาชีพ กลุ่มอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม กลุ่มหมอเมือง กลุ่มด้าน
จัดการป่ า กลุ่มด้านการจัดการที่ดนิ กลุ่มเครือข่าย 14 เหมืองฝาย ลุ่มน้ าลี้ตอนปลาย กลุ่มเมืองฝายลี้ กลุ่ม
เหมือ งฝายทุ่ ง หัว ช้า ง กลุ่ ม เกษตรยังยื
่ น กลุ่ ม วิท ยุ ชุ ม ชน กลุ่ ม เกษตรอิน ทรีย์บ้า นโฮ่ ง เกษตรพัฒ นาลี้
เครือข่ายคนลุม่ น้าลี้ ป่ าชุมชนลุม่ น้าลี้ เครือข่ายเยาวชนลุม่ น้าลี้ หมอพืน้ บ้าน เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ โซนใต้ กระเห
รีย่ งเพื่อวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม และกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ ในการฟื้ นฟูประเพณีแห่ชา้ งเผือก
ทาให้เกิดการทบทวนถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมที่ชุมชนเคยใช้ร่วมกัน ผ่านคาสอน
ทางศาสนาทีใ่ ห้รจู้ กั คุณค่าของธรรมชาติ รูจ้ กั การใช้ รูจ้ กั การรักษาให้เกิดความยังยื
่ นสืบต่อไป

การอภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาถึงกระบวนการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติชองชาวพุทธลุ่มน้ าลี้
กระบวนการฟื้ นฟู รู ป แบบและสาระประเพณี ก ารแห่ ช้ า งเผือ ก และเสริม สร้ า งเครือ ข่ า ยการอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ ที่ลุ่มน้ า ลีเ้ ชิงพุทธบูรณาการ สอดคล้องกับเกษริน สุขตัว8 ได้ศกึ ษาเรื่องบทบาท
พระสงฆ์ในการจัดการสิง่ แวดล้อมธรรมชาติ: กรณีศกึ ษาการจัดการป่ าต้นน้ า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผล
การศึกษาทาให้ทราบถึง บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะเป็ นผูน้ าท้องถิน่ ในการจัดการสิง่ แวดล้อม พระสงฆ์ม ี
วิธกี ารหลายรูปแบบในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งกับชาวบ้าน เช่น การเทศนาสังสอนชาวบ้
่
านจะสอดแทรก
ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมให้ความรูก้ บั ชาวบ้าน ทาสือ่ แผ่นใส ภาพสไลด์ ฉายวีดโี อ ให้ชาวบ้านเปรียบเทียบ
ระหว่างป่ าทีอ่ ุดมสมบูรณ์กบั ป่ าทีถ่ ูกทาลาย และรับรูถ้ งึ ผลดีผ ลเสียทีจ่ ะติดตามมาจากการอนุ รกั ษ์ป่าไม้ และ
ทาลายป่ าไม้ ท่านได้พาชาวบ้านขึน้ ไปบนภูเขาเพื่อไปดูป่าต้นน้ า เพื่อให้ชาวบ้านเปรียบเทียบสภาพในอดีต
กับปั จจุบนั ทีม่ คี วามแตกต่างกันมาก หลังจากนัน้ ชาวบ้านเริม่ ยอมรับความจริง นอกจากนี้ท่านยังได้ประยุกต์
พิธกี รรมทางศาสนา ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิน่ ขึน้ มาเพื่ออนุ รกั ษ์ป่าต้นน้ าและ
แม่น้ าลาธารเช่นพิธสี บื ชะตาแม่น้ า พิธบี วชต้นไม้ การทอดผ้าป่ ากล้าไม้ การปลูกป่ า เป็ นการสร้างจิตสานึก
ให้ก ับ ชาวบ้า นในการอนุ ร กั ษ์ ป่ า เกิด ความรัก ความหวงแหน เห็น ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่า ของสิ่ง แว ดล้อ ม
ธรรมชาติป่าต้นน้ า ตระหนักถึงภัยพิบตั ิ ที่จะเกิดขึน้ จากการตัดไม้ทาลายป่ า ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ และขยายเครือข่ายในการจัดการสิง่ แวดล้อมธรรมชาติป่าต้นน้ าและการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติสบื ต่อไปถึงคน
รุ่นต่อไป การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรโดยใช้ประเพณีของชุมชนย่อมให้เ กิดความรักความสามัคคีในการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี

8

เกษริน สุขตัว, “บทบาทพระสงฆ์ในการจัดการสิง่ แวดล้อมธรรมชาติ: กรณีศกึ ษาการจัดการป่ าต้นน้า อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา”, การค้นคว้าแบบอิ สระศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545).
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับน้ าทีป่ รากฏในพระไตรปิ ฎกทีส่ มั พันธ์และเป็ นประโยชน์กบั การ
บริหารจัดการน้าแบบมีสว่ นร่วม
2. ควรมีการศึกษาการวางรากฐานอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมเชิงพุทธบูรณาการสาหรับ
เยาวชนรุน่ ใหม่ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าลี้
3. ควรทาการศึกษาเรือ่ งประเพณีทก่ี ่อให้เกิดการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ าให้มากขึน้ ภาครัฐควรส่งเสริม
และสนั บ สนุ นองค์ ค วามรู้ ผ่ า นเวที ก ารสร้ า งความตระห นั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษาการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และมีการศึกษาและการเผยแพร่ปลูกฝั งเป็ นรากฐานแก่เยาวชนในสังคม
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มหี ลักสูตรเกี่ยวกับอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ความสาเร็จตามเป้ าหมาย เน้นการทางานแบบมีสว่ นร่วม และส่งเสริมให้มกี ารนาภูม ิ
ปั ญญาท้องถิน่ มาถ่ายทอดการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาในลักษณะของแผนแม่บท
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมของชุมชนในมิตชิ ุมชนผ่านกระบวนทัศน์แห่งพระพุทธศาสนา
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