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แนวคิดนิเวศวทิยาเชิงจิตวิญญาณของสาทิศ กุมาร 
 

5.1 ความหมายและลักษณะของนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณของ สาทิศ กุมาร 
 

ชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบันถูกหลอหลอมดวยแนวคิดวัตถุนิยมและบริโภคนิยมซ่ึงเปน
ผลพวงจากการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหวิถีชีวิต
แบบเมืองท่ีตองการความกาวหนาในอาชีพการงาน ความม่ังมีเงินทอง และอํานาจวาสนากลายเปน
วิถีชีวิตท่ีคุนชิน ชีวิตหนึ่งๆ พึ่งพิงวัตถุอ่ืนๆ มากมายตลอดเวลา มนุษยท่ีอยูในสังคมเมืองถูก
แบงแยกระหวางการผลิตและการบริโภคออกจากกัน พวกเขาไมตองทํานา เล้ียงสัตว ทอผา ขุดดิน 
สรางบาน หรือหาฟน พวกเขาจึงไมเขาใจถึงเง่ือนไขในการไดมาซ่ึงผลผลิตท่ีพวกเขาอยูในฐานะผู
ซ้ือ ผูใช และผูบริโภค ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ใหขยะและมลพิษกลับสูธรรมชาติอีกคร้ัง แมวาวิถี
ชีวิตเชนนี้ทําใหมนุษยเกิดความแปลกแยกกับธรรมชาติ และเกิดความหายนะแกระบบนิเวศมาก
เพียงใดแตมนุษยสวนใหญก็ยังใหความสําคัญและกาวเขาสูการดําเนินชีวิตเชนนี้อยางตอเนื่อง  

มนุษยแยกตัวเองออกจากธรรมชาติและสถาปนาตนเองเปนผูปกครองธรรมชาติท้ังหมด 
การแยกตัวเองออกมาทําใหมนุษยไมสามารถเขาใจไดอยางถูกตองวา มนุษยคืออะไร? และ
ธรรมชาติคืออะไร? มีเร่ืองเลาของ เจเรมี ฮาเวิรด นักวิทยาศาสตรและนักนิเวศวิทยาแนวลึกผูหนึ่ง 
เขาตองประหลาดใจในคําถามของลูกชายเขาขณะน่ังรถไปเท่ียวนอกเมืองวา “พอครับ ภูเขาลูกนั้น
บริษัทอะไรเปนผูสรางครับ?” จากเร่ืองเลานี้อาจกลาวไดวา มนุษยมีการเปล่ียนแปลงทางดาน
กระบวนทัศนมาอยางตอเนื่องในการแบงแยกมนุษยออกจากธรรมชาติ จนสรางความไมเขาใจใน
ความหมายและความไมรูท่ีทางของมนุษยใหแกลูกหลานในยุคสมัยนี้อยางนาตกใจ ความไมเขาใจนี้
เปนวิกฤติการณอยางหนึ่งและควรเปนวิกฤตการณแรกท่ีตองแกไขอยางเรงดวน 

ความเขาใจและการใหความหมายตอส่ิงตางๆ ของมนุษยในยุคปจจุบันอยูบนพื้นฐาน
ของการใชความรุนแรง (Violence) ความคิดแยกสวน (Compartmentalized) และการมองส่ิงตางๆ
ในฐานะเคร่ืองมือ (Tool Value) เพื่อนําไปสูคุณคาบางอยาง ความเขาใจเหลานี้ตองถูกลบท้ิงไปเพื่อ
สรางความเขาใจใหมท่ีอยูบนฐานแหงความไมรุนแรง (Non-violence) ความคิดแบบเปนองครวม 
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(Holistic View) และมองส่ิงตางๆ ในฐานะส่ิงท่ีมีคุณคาในตัวเอง (Intrinsic Value)  
แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณเปนการสรางความหมายใหมใหแกแนวทางความ

เขาใจนิเวศวิทยาของคนปจจุบัน โดยมีพื้นฐานความหมายอยูท่ีการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย 
สรางความหมายท่ีลดความสําคัญของมนุษยในการกําหนดความหมายแกสรรพส่ิง ความเขาใจ
เชนนี้ปรากฏอยูในปรัชญาตะวันออกอยางเดนชัด โดยเฉพาะในปรัชญาเชนมี 3 หลักการสําคัญท่ี
เอ้ือตอความเขาใจท่ีถูกตองตอการใหความหมายและความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม ไดแก หลักอหิงสา (Ahimsa) หลักอเนกันตวาท (Anekantavada) และหลักอป
ริคหะ (Aparigraha) 

 
5.1.1 หลักการอหิงสา (Ahimsa) 
มนุษยสามารถหลุดพนและเปนอิสระไดอยางสมบูรณโดยการเขาใจวาจักรวาล

ประกอบดวยสัตวนอยใหญ พืชพันธุนานา และอาณาจักรของมนุษย ทุกส่ิงลวนมีชีวะซ่ึงเปนพลัง
แหงชีวิต เม่ือสรรพส่ิงมีชีวิต การทํารายหรือเบียดเบียนชีวิตจึงเปนส่ิงท่ีไมควรกระทํา รากฐานทาง
อภิปรัชญาเชนนี้เปนกุญแจสําคัญในการหาทางออกใหแกปญหาท้ังหลายในปจจุบันได    

ประเทศมากมายท่ัวโลกตางเรียกรองหาสันติภาพ ตองการความสงบสุขในสังคมของตน
และสังคมโลกแตในเวลาเดียวกันกลับมีอาวุธทางทหารเตรียมไวอยางพร่ังพรอม เชนนี้แลว
สันติภาพจะเกิดข้ึนไดอยางไรในเม่ือทุกคนยังมีความคิดจะใชความรุนแรงอยูตลอดเวลา การเดินเทา
เพื่อตอตานการใชอาวุธนิวเคลียรของสาทิศ กุมาร เปนตัวอยางหน่ึงของการใชหลักอหิงสาเพื่อ
เรียกรองสันติภาพท่ีนายกยอง เพราะเขามีเพียงหลักการสองขอสําหรับการเดินทางไกลที่เต็มไปดวย
อันตรายน้ี ไดแก หนึ่งคือการไมพกเงินติดตัวและสองคือการรับประทานมังสวิรัติ หลักการสองขอ
นี้เปนอาวุธท่ีวโินพา ภาเวไดมอบใหสาทิศ กุมารและเพ่ือนของเขาไวติดตัวตลอดการเดินทาง อาวุธ
ท้ังสองช้ินนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความเขาใจหลักการอหิงสาของผูคนมากมายตลอดเสนทางการเดิน 
ท้ังผูท่ีมอบหอชาและผูท่ีเอ้ือเฟออาหารและท่ีพักตางเขาใจถึงการไมใชความรุนแรงหรืออหิงสา 
ผูคนมากมายเหลานั้นตองการเพียงการมีชีวิต มีอาหาร มีท่ีอยูอาศัย และมีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย
เทานั้น พวกเขาไมตองการความเจริญทางวัตถุและไมตองการอํานาจใดๆ ท่ีนอกเหนือไปจากการ
ดําเนินชีวิตไปตามครรลองของธรรมชาติ แตผูท่ีมีอิทธิพลท้ังหลาย ท้ังคนรวยและคนมีอํานาจไมมี
ใครเขาใจหลักการอหิงสา พวกเขาคิดวาการใชความรุนแรงเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสามารถนํา
สันติภาพมาสูพวกเขาได แตกลับเปนเชนนั้นไม อาวุธสงครามท่ีรายแรงเกิดข้ึนจากความกลัว พวก
เขาไมไดเห็นวามนุษยผู อ่ืนเปนส่ิงมีชีวิต แตเห็นเปนเพียงวัตถุช้ินหนึ่งเทานั้น ความคิดแบบ
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ประโยชนนิยมและความคิดแบบการลาอาณานิคมเกิดข้ึนในจิตวิญญาณของพวกเขา ผลพวงของ
ความคิดเหลานี้นํามาซ่ึงความเจ็บปวดและความทุกขทรมานของผูท่ีเรียกวา “ผูแพ”  

ดังนั้นการเริ่มตนของการแกปญหาทั้งมวลคือ การทําความเขาใจหลักอหิงสา และ
ตระหนักรูอยูตลอดเวลาวาทุกชีวิตมีคุณคา และความสําคัญเชนเดียวกับชีวิตของเรา เรารักชีวิตเชน
ไรผูอ่ืนก็รักชีวิตของเขาเชนนั้น เราเจ็บปวดเม่ือถูกทํารายไมวาจะเปนทางกายหรือทางใจ ผูอ่ืนก็
เชนกัน ไมวาชีวิตนั้นจะเปนมนุษย สัตวหรือธรรมชาติ ก็ลวนแตมีวิญญาณเหมือนกัน แตตางกันก็
เพียงลักษณะและหนาท่ีเทานั้น หลักการดําเนินชีวิตท่ีปรัชญาเชนสอนใหยึดม่ันกันมากท่ีสุดคือ 
อหิงสา (Ahimsa) ศาสนาเชนถือวาอหิงสาเปนเร่ืองของความรัก ความเมตตาตอส่ิงมีชีวิตท้ังปวง ไม
เบียดเบียนดวยกาย วาจา และใจ เพียงแตคิดแตยังไมลงมือทําดวยกายและวาจาก็ถือวาเปนบาปเทาๆ 
กับลงมือทํา หลักอหิงสาเปนหลักการท่ีนําไปใชไดกับทุกขณะของการดําเนินชีวิต เปนหลักการ
พื้นฐานของคนดีซ่ึงจะนําไปสูสังคมท่ีดี และระบบนิเวศที่ดีในท่ีสุด 

 
5.1.2 หลักอเนกันตวาท (Anekantavada)  
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสรรพส่ิงท่ีถูกตองและควรจะเปนมากท่ีสุด คือจิต

วิญญาณของมนุษยควรถูกเช่ือมโยงกับโลกธรรมชาติดวยหลักการแหงอหิงสา และหลักการอหิงสา
ก็มีความสัมพันธอยางลึกซ้ึงกับทฤษฎีอเนกันตวาท (Anekantavada) ซ่ึงเปนทฤษฎีทางญาณวิทยา
ของเชนที่มีความสําคัญอยางมากเกี่ยวกับการมีมุมมองกับส่ิงตางๆ ในรูปแบบแหงความสัมพันธ 
(Relation)  

จิตวิญญาณ (Spirit) ไมใชส่ิงท่ีตรงกันขามกับวัตถุ (Matter) แตจิตวิญญาณและวัตถุ
เปรียบเสมือนสองดานของเหรียญเดียวกัน วัตถุแสดงใหเห็นถึงปริมาณในขณะท่ีจิตวิญญาณแสดง
ใหเห็นถึงคุณภาพ วัตถุใหรูปรางแกจิตวิญญาณและจิตวิญญาณก็ใหความหมายและคุณคาแกวัตถุ 
มนุษยมีท้ังจิตวิญญาณและวัตถุ ดังนั้นการพัฒนาของมนุษยจึงจําเปนตองพัฒนาทั้งสองดานไป
พรอมๆ กัน ปจจุบันมนุษยพัฒนาเพียงมิติทางดานวัตถุแตขาดการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณ 
เนื่องจากการเติบโตของความรูทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดการกําหนดความถูกหรือความผิดใหกับ
ส่ิงตางๆ โดยไมรูตัว และครอบงําดวยความคิดท่ีวาส่ิงมีชีวิตทุกชนิดท่ีดําเนินชีวิตดวยสัญชาตญาณ
เปนสัตว ท่ีโหดรายและเห็นแกตัว  มนุษย เปนส่ิงมีชีวิตชนิดหนึ่งมีพื้นฐานการดําเนินชีวิต
เชนเดียวกับสัตวท่ัวไปเพียงแตความสามารถในการคิดเหตุผลของมนุษยนั้นทําใหมนุษยเหนือกวา
สัตวชนิดอ่ืนๆ ดังนั้นความคิดเชนนี้สามารถสรุปไดวามนุษยเปนสัตวท่ีมีความโหดรายและเห็นแก
ตัวเปนพื้นฐาน ความเขาใจชีวิตเชนนี้เองที่ทําใหสังคมมนุษยเกิดความเปนปจเจกชนมากข้ึน ดวย
ความกลัววาผูอ่ืนจะแยงส่ิงท่ีตนมี กลัวถูกทําราย กลัวไมมีอํานาจ และกลัวเสียเปรียบเปนตน ความ
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กลัวเหลานี้สงผลใหการดําเนินชีวิตของมนุษยเต็มไปดวยความหวาดระแวง สังคมจึงเกิดความตึง
เครียด เม่ือทุกอยางอยูภายใตแรงกดดันมากเขาก็ไมสามารถควบคุมไดดวยสันติวิธี ความบานปลาย
ของปญหาทําใหจําเปนตองใชวิธีการแหงความรุนแรงเขามาจัดการ ซ่ึงวิธีแหงความรุนแรงนี้เอง
ไมไดทําใหปญหาตางๆ หมดไป แตกลับเพิ่มความโกลาหลและความไมมีระเบียบในสังคมมนุษย
มากข้ึน มนุษยพยายามแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยไมไดตระหนักถึงรากแหงปญหาท้ังหลายท่ี
เกิดข้ึนวาเกิดมาจากอะไร ทําใหการแกปญหากลายเปนการสรางปญหา และในทายท่ีสุดสงคราม
กําลังกอตัวในจิตใจของมนุษยในยุคปจจุบัน 

สาเหตุหลักของปญหาเกิดข้ึนในจิตวิญญาณของมนุษย จิตท่ีพยายามตัดสินส่ิงตางๆ โดย
ความถูกตองข้ึนอยูกับ “ฉัน” (I) ซ่ึง “ฉัน” แตละคนมีความแตกตางท้ังประสบการณ และความ
เขาใจในส่ิงตางๆ ทําใหความรูของแตละคนแตกตางกันไป เชนเดียวกับความรูของคนตาบอดคลํา
ชาง มนุษยเรามีความรูเพียงบางสวนเทานั้น แตความรูแตละสวนท่ีแตละคนรูตางมีความสําคัญและ
เปนจริงในกาละและเทศะ (Space and time) ท่ีแตกตางกัน ดังนั้นในการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิด
ข้ึนมานั้นควรนําทฤษฎีอเนกันตวาทมาใช กลาวคือ เร่ิมตนจากการปฎิเสธวาความจริงแทมีเพียง
หนึ่ง เพราะทฤษฎีอเนกันตวาทมองวาความเปนจริงมีมากมายหลายลักษณะ ส่ิงตางๆปรากฏความ
จริงออกมาในรูปแบบของตนเองและดวยเหตุผลของตนเอง ทุกส่ิงมีลักษณะท่ีไมสามารถนับได 
ความรูท่ีสมเหตุสมผลถูกนิยามข้ึนในลักษณะท่ีหลากหลายตามมิติของวัตถุนั้นๆ ท่ีถูกรับรู ดังนั้น
ภายใตพื้นฐานของทฤษฎีอเนกันตวาท การกลาวหาวาความรูของผูอ่ืนผิดและยกยองความรูของตน
วาถูกตองเพียงผูเดียวนั้นจึงเปนการกระทําท่ีไมสมควรอยางยิ่ง มนุษยผูหนึ่งตองตระหนักอยูเสมอ
วาเม่ือเรามีความรูเกี่ยวกับความจริงอยางหนึ่งผูอ่ืนก็มีความรูเกี่ยวกับความจริงอยางอ่ืนดวยเชนกัน 
จากนั้นทาทีแหงการรับฟงและการประนีประนอมจะเกิดข้ึนตามมา การตระหนักรูเชนนี้จะเกิดข้ึน
ไดก็ตอเม่ือมนุษยมีพื้นฐานความคิดและความเขาใจส่ิงตางๆ ตามหลักการแหงอหิงสา  

ในดานนิเวศวิทยา หากจะกลาวถึงธรรมชาติตามทฤษฎีอเนกันตวาท อาจกลาวไดวา 
ส่ิงมีชีวิตหนึ่งหนึ่งสามารถเบิกบานไดเทาๆ กันในทุกฤดูกาล ท้ังน้ําฝนในฤดูฝน ความหนาวเย็นใน
ฤดูหนาวและความอบอุนในฤดูรอน ทุกๆ ฤดูกาลลวนมีความสําคัญของตนเองความแตกตางของ
แตละฤดูกาลทําใหเกิดความสมดุลและการมีชีวิตอยูของทุกชีวิตท่ีอาศัยอยูในระบบนิเวศนี้ มนุษย
ปจจุบันไดรับส่ิงตางๆ จนเคยชิน ท้ังจากบรรพบุรุษ พอแม คุณครู เปนตน จนขาดการฝกพัฒนาจิต
วิญญาณโดยการเปนผูให อยางนอยท่ีสุดก็คือการใหความรูสึกขอบคุณแกทุกส่ิงท่ีใหประโยชนแก
เราโดยเฉพาะแกโลกใบน้ี  ตัวอยางเชน เม่ืออาหารมาเสิรฟท่ีโตะตอนเชา อาหารจานนี้จะทําให
รางกายของเราดํารงอยูไดตอไป เราตองขอบคุณผูท่ีมาเสิรฟอาหารแกเรา ขอบคุณแมครัว ชาวนา 
ขอบคุณผืนดิน น้ําฝนและแสงแดดที่ชวยหลอเล้ียงชีวิตแกขาวและผักในจาน ขอบคุณความอบอุน
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ในเวลากลางวันท่ีทําใหผูคนไดทํางานและขอบคุณกลางคืนท่ีทําใหผูคนรวมถึงธรรมชาติไดพักผอน 
เราใหความรูสึกขอบคุณแกโลกในขณะท่ีโลกใหอาหาร ท่ีอยู และชีวิตแกเรา 

 
5.1.3 หลักอปริคหะ (Aparigraha) 
หลักท่ีมนุษยสามารถนําไปปฏิบัติใชและเปนประโยชนอยางยิ่งตอความสมดุลของ

ระบบนิเวศ คือหลักอปริคหะ ซ่ึงหมายถึงการยึดม่ันถือม่ันดวยความคิด คําพูด และการกระทํา ศีล
ขอนี้กลาวถึงการสละทุกอยาง ไมละโมบโลภมาก ไมอยากไดอยางไมมีท่ีส้ินสุด ไมอยากไดในส่ิงท่ี
ไมสมควร และไมสะสมทรัพยส่ิงของเกินความจําเปนในการดํารงชีวิต หลักอปริคหะเปนหลักท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติไดทุกสังคมและทุกวัฒนธรรม เพราะหลักการนี้สอนใหมนุษยรูจักการแบงปน 
การชวยเหลือและความพอเพียง รูวาส่ิงใดจําเปนตอการดําเนินชีวิตและส่ิงใดฟุมเฟอย  

หลักอปริคหะน้ีอาจกลาวไดวานาจะเปนหลักเศรษฐศาสตรของศาสนาเชนก็วาได 
เนื่องจากหลักเศรษฐศาสตรเกิดข้ึนเพราะความตองการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอกับความ
ตองการของมนุษย แตหลักเศรษฐศาสตรถูกนํามาใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนของกลุมคน
ท่ีมีอิทธิพลหรือหากมีการแบงชนชั้นในสังคมก็เปรียบไดกับกลุมคนช้ันสูง ท่ีคอยเหยียบย่ําผูคน
จํานวนมาก เอาเปรียบท้ังผูคนและธรรมชาติเพื่อกาวข้ึนสูช้ันผูนํา ช้ันแนวหนา เพื่อความยิ่งใหญ
สวนตน ความจริงนี้ปรากฏอยูแทบทุกสังคมในปจจุบัน ภายใตวาทกรรม “การพัฒนา” ท่ีพยายาม
ลอกเลียนแบบความเจริญทางดานวัตถุของโลกมหาอํานาจในตะวันตก  

ทุกขเกิดข้ึนเพราะความอยาก หากไมตองการใหเกิดทุกขสามารถแกไขไดสองทางหน่ึง
คือ การดิ้นรนเพื่อใหไดมาซ่ึงความอยากนั้น และสองคือการลดความอยาก การพัฒนาทางดานวัตถุ
นิยมเปนการแกปญหาความอยากโดยการดิ้นรนเพื่อใหไดส่ิงท่ีตองการ แตนี่เปนการแกปญหาท่ี
ปลายเหตุ เพราะส่ิงท่ีไดมาเปนส่ิงจํากัด วัตถุช้ินหนึ่งมีความสามารถสนองความตองการของมนุษย
เพียงบางสวนแตความตองการหรือความอยากของมนุษยมีอยูอยางไมจํากัด ทําใหวิธีการดิ้นรนนี้
เพิ่มความอยากและเพ่ิมความทุกขใหแกมนุษยมากข้ึนไปอีก แตหนทางท่ีสองคือการลดความอยาก 
ในทางซีกโลกตะวันออกเกือบทุกศาสนาพยายามท่ีจะสอนใหมนุษยลด ขมใจ หรือละท้ิงความอยาก
ของตนเองแทนท่ีจะดิ้นรนเพ่ือสนองความอยากน้ันๆ มนุษยไมอาจหลีกเล่ียงความอยากได 
โดยเฉพาะความตองการที่จําเปนตองตอบสนองเพ่ือใหชีวิตดําเนินตอไป เชน ความตองการอาหาร 
ความตองการเคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค และท่ีอยูอาศัย เปนตน แตส่ิงเหลานี้เม่ือไดมาก็ควรรับเพียง
เพื่อการอยูรอด มิใชสะสมไว ตัวอยางเชน ในสังคมอินเดียในการซ้ือส่ิงของตามทองตลาดจะแบง
ซ้ือเพียงสวนหนึ่ง เพื่อใชในงานหนึ่งๆ เทานั้น จะไมซ้ือไปเก็บไว เชนแมคาขายกลวยหวีหนึ่งมี 10 
ลูก เม่ือเราหิวก็มาซ้ือ 2-3 ลูกเพื่อรับประทาน สวนท่ีเหลือแบงใหผูอ่ืนท่ีตองการอาหารเชนเรา อาจ
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เปนมนุษยหรือสัตว หากคิดไดเชนนี้จะไมมีขยะ หรือของเสียท่ีเกิดข้ึนโดยเปลาประโยชนเลย หาก
คิดในทางตรงกันขามวาหากเราซ้ือกลวยมารับประทานท้ังหวี แตรางกายของเรารับประทานไดแค 3 
หวี แลวกลวยท่ีเหลือหากเราไมไดรับประทานก็จะเนาไปในที่สุด กลายเปนของเสียโดยไมมีใคร
ไดรับประโยชนตามสมควร การกระทําเชนนี้เกิดข้ึนในสังคมเมืองท่ีมีการแขงขันสูง ผูคนพยายาม
ครอบครองส่ิงท่ีตนตองการใหไดมากท่ีสุด บางคนทานอาหารในรานอาหารราคาแพงส่ังมา
รับประทาน 10 จานแตทานเพียงเล็กนอย ท่ีเหลือก็กลายเปนขยะไป ในขณะท่ีผูคนในแถบ
เอธิโอเปยแยงขนมปงเพียงช้ินเดียวเพื่อความอยูรอดของชีวิต เก็บเศษอาหารท่ีตกลงพื้นทรายมาเพ่ือ
จะนําไปรับประทาน บางคนตายดวยความหิว จากตัวอยางนี้เกิดคําถามวาไมมีอาหารเพียงพอ
สําหรับพวกเขาจริงหรือ? โลกน้ีไมมีอาหารเพียงพอสําหรับคนท้ังโลกหรือ? หากเพียงพอแลวทําไม
ยังมีคนท่ีตายเพราะไมไดรับประทานอาหาร? คํากลาวของคานธีตอนหนึ่งสามารถเปนคําตอบท่ีนา
ฟงวา “โลกมีเพียงพอตอความจําเปนของทุกคน แตไมเพียงพอตอความโลภของคนใดคนหน่ึง” 
(อางถึงใน สาทิศ กุมาร, 2547ข, น. 90) 

สังคมเมืองมนุษยมีกระบวนทัศนท่ีพยายามส่ังสมและแกงแยงทรัพยส่ิงของตางๆ โดยมี
พลังแหงความโลภและความโกรธสนับสนุน อปริคหะเปนกระบวนทัศนที่เกิดข้ึนในสังคมชนบท
แทบทุกมุมโลก เนื่องจากความงามในจิตใจของคนชนบทยังมีความเช่ือมโยงวิถีชีวิตแหงสรรพส่ิง
ท้ังหลายอยู ไมไดแยกตนออกมาเปนผูปกครอง ยังมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและความรักในเพื่อนมนุษย
และส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย มีความสํานึกถึงความรักชีวิตของผูอ่ืนอยู การไมกอใหเกิดทุกขทางหนึ่ง
สามารถทําไดโดยการปฏิบัติตามหลักอปริคหะน้ี เพราะเปนการใหความสําคัญและความเคารพตอ
ทุกชีวิตในระบบนิเวศ ความสมดุลอยูในทุกชีวิตในระบบนิเวศ ไมไดอยูท่ีมนุษยเพียงอยางเดียว  

มนุษยไดใหความหมายที่ไมเหมาะสมแกตนเองและธรรมชาติมาเปนเวลานาน ความ
เปล่ียนแปลงทางความคิดและจิตวิญญาณท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยไมไดสงผลดีแกส่ิงใด กลับตรงกันขาม
ความเสียหายท้ังทางจิตวิญญาณของมนุษยและจิตวิญญาณของธรรมชาติ มนุษยตางตกใจกับ
วิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนจนมีความพยายามแกไขปญหามาเปนเวลาพอสมควรแตก็ไมเปนผลเพราะ
มนุษยแกเพียงปลายเหตุเทานั้น มนุษยไมไดตระหนักถึงปญหาท่ีแทจริง ณ เวลานี้มนุษยหลายกลุม
เร่ิมยอมรับและเห็นวาเผาพันธุมนุษยเปนจุดกําเนิดของปญหาท้ังปวง มนุษยหยิ่งผยองใน
ความสามารถทางสติปญญาหรือความสามารถในการใชเหตุผลท่ีเหนือกวาส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน จนกาว
ลํ้าเขาไปควบคุม จัดการ ในรูปแบบที่ตนตองการในพื้นท่ีของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และธรรมชาติดวย 
ความรับผิดชอบของมนุษยท่ีเหมาะสมท่ีสุดในเวลานี้นาจะเปนการสรางความเขาใจใหม การสราง
ความหมายใหมใหแกมนุษยและธรรมชาติ ในรูปแบบท่ีจะนํามาซ่ึงความยั่งยืนของทุกๆ ชีวิต 
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อาจกลาวไดวา ในการวิเคราะหความหมายแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณจะมีฐาน
ความคิดสําคัญทางปรัชญาไดแก หลักอหิงสาเปนหลักอภิปรัชญา หลักอเนกันตวาทเปนหลักญาณ
วิทยาและหลักอปริคหะเปนหลักจริยศาสตร ซ่ึงการอธิบายของสาทิศ กุมาร เปนการปฏิบัติใหเห็น 
และคําอธิบายเปนการอธิบายดวยความเขาใจและตระหนักรูถึงความหมายของแนวคิดนิเวศวิทยา
เชิงจิตวิญญาณอยางลึกซ้ึง ไมมีคําพูดท่ีสวยหรู ไมมีคําอธิบายท่ีอางอิงหลักทางภาษาวิชาการ แต 
อธิบายดวยจิตวิญญาณแหงความเปนคุรุ ในศาสนาเชนการเปนคุรุไมจําเปนตองพูดทุกอยางท่ีจะ
สอน แตจะทําใหเห็นเปนแบบอยางนั่นเอง แตดวยสาทิศ กุมารตองการสรางความหมายใหมใหกับ
การอธิบายแนวคิดนี้ ใหกลายเปนส่ิงท่ีทุกคนสามารถเขาใจได มิใชจํากัดวาตองเปนผูท่ีนับถือ
ศาสนาเชนเทานั้น ดังนั้นการท่ีจะเขาใจแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณอยางแทจริงตองนําแนวคิด
นี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันใหไดเสียกอน 

 
5.2 คุณคาของแนวคิดนิเวศวทิยาเชิงจิตวิญญาณ  

   
 จิตวิญญาณเปนตัวการพื้นฐานท่ีสําคัญตอทาทีของมนุษยในการปฏิบัติส่ิงตางๆ ความ

เขาใจและการพัฒนาของจิตวิญญาณจึงเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย
ความเขาใจในกระบวนทัศนท่ีถูกตองวามนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งในธรรมชาติและไมมีสิทธิอันใด
ในการทําราย ครอบครอง หรือควบคุมธรรมชาติ ระบบนิเวศท้ังมวลมีความสัมพันธกันเปนวัฎจักร
ความหลากหลายของความจริงรวมถึงความแตกตางของสรรพส่ิงทําใหมนุษยตองยึดม่ันในหลักการ
แหงอหิงสา มีความเมตตา ความรัก ความออนนอมและความเคารพ ความเขาใจดังกลาวสงผลตอ
ทาทีของมนุษยในการพยายามแกไขปญหาส่ิงแวดลอมซ่ึงกําลังดําเนินการอยูท่ัวทุกมุมโลก โดย
มุงเนนประเด็นเร่ืองการปกปองธรรมชาติเปนสําคัญ สาทิศ กุมารไดทําการปกปองธรรมชาติเชนกัน 
แตมิไดปกปองเฉพาะผลประโยชนของมนุษยในประเทศใดประเทศหน่ึง หรือในวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่ง หรือในศาสนาใดศาสนาหน่ึงเทานั้น การพัฒนาทางดานจิตวิญญาณคือการเปน
มนุษยท่ีดีอยางสมบูรณ มากกวาการเปนชาวพุทธท่ีดี ชาวเชนท่ีดี หรือชาวคริสตที่ดี เปนตน การ
พัฒนาทางดานจิตวิญญาณของมนุษยตองอยูบนพื้นฐานแหงความดี (Good Basic) เปนหลัก หาก
ปรารถนาท่ีจะพัฒนาจิตวิญญาณอยางแทจริงแลว เราจําเปนตองกาวพนขอบเขตแหงการยึดม่ันใน
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มองสรรพส่ิงอยางเปนองครวม ทุกส่ิงเช่ือมโยงกัน มีความสัมพันธกัน ทุกการกระทํา
มีผลตอทุกชีวิตบนโลกเสมอ โลกเปนระบบนิเวศที่ใหญท่ีสุด ทุกส่ิงท่ีอาศัยอยูบนโลกใบนี้มี
ความสัมพันธกันอยางไมรูจบ วิกฤติทางนิเวศวิทยาทุกวันนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากความเขาใจและ
การพัฒนาภายใตกระบวนทัศนท่ียึดมนุษยเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญกับมนุษยมากกวาทุกส่ิง ทํา
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ใหมนุษยเหิมเกริมในความยิ่งใหญของตนเองจนแสดงออกมาในรูปแบบของการฉกฉวย
ผลประโยชนจากธรรมชาติและเอาเปรียบเพื่อนมนุษยดวยกัน  

 วิถีคิดของคนตะวันออกจะใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆ ให
ความสําคัญกับการอยูรวมกันและในความสัมพันธท้ังหลายน้ันไดสรางส่ิงตางๆใหเกิดข้ึน ในการ
หาความสุขคนตะวันออกมักจะคิดวาความสุขของฉันอยูท่ีการแสวงหาความสุขของคุณและเราจะ
อยูดวยกันอยางราบร่ืน การประสบความสําเร็จไมสามารถทําไดโดยลําพัง แตจะสําเร็จไดก็โดย
ความรวมมือและการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ซ่ึงแตกตางจากวิถีคิดของคนตะวันตกท่ีจะให
ความสําคัญกับปจเจกชน จึงทําใหเกิดการแขงขันสูง เห็นแกตัวสูงเพราะคิดวาฉันตองเปนท่ีหนึ่ง แต
คนตะวันออกจะคิดวาทุกอยางเปนวัฏจักร มีการวนเวียนตลอดเวลา ทุกคน ทุกอยางมีความสามารถ 
มีหนาท่ี มีความคิดและมีความดีเปนของตนเอง แตนั่นไมทําใหเกิดความสมบูรณท่ีแทจริงได 
จะตองมีการทําหนาท่ีและนําความสามารถของตนออกมาใชใหเกิดผลในระหวางท่ีมีความสัมพันธ
กับคนอ่ืนๆ หรือส่ิงอ่ืนๆ ความเทาเทียมในลักษณะของการเหมือนกันทุกประการหรือการเสมอกัน
และการแบงข้ันหรือลําดับช้ันนั้นไมมีในวิถีคิดของคนตะวันออก มีเพียงแตชุมชน สังคม ทุกอยางมี
รากเหงา ทุกอยางมีท่ีมาและมีความสัมพันธกับส่ิงอ่ืนๆ ตองอาศัยการพึ่งพากัน อาจกลาวไดวาในวิถี
ของคนตะวันออกทุกอยางมีความดีเปนพื้นฐาน ดีในแบบของตนเองและในสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม ไมมีการเปรียบเทียบในความเหมือนหรือความแตกตาง แตมองทุกส่ิงในแบบของมัน ใน
สัดสวนของมันและในความสัมพันธท่ีมีตอส่ิงตางๆ ดังนั้นความคิดเชนนี้จะสงผลตอความคิดท่ีไม
ครอบครองแตกอใหเกิดความเคารพและออนนอมตอกัน ไมมีส่ิงใดเปนของเราทุกอยางเปนตัวของ
ตัวเอง ทุกอยางเปนของขวัญจากพระเจาซ่ึงเปนการไมเหมาะสมท่ีใครคนใดคนหนึ่งจะนํามา
ครอบครองเปนของตนเองแตเพียงผูเดียว วัฒนธรรมของคนตะวันออกและชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมใน
ตะวันตกบางแหงมีความคิดเชนนี้จนกระท่ังเกิดการยึดครองเปนประเทศอาณานิคมของประเทศ
มหาอํานาจทางตะวันตกทําใหประเทศเหลานี้ถูกกลืนกินวัฒนธรรมท่ีดีงามไป  

มนุษยปจจุบันตองการแนวคิดแหงความเช่ือมโยงและความสัมพันธ ไมใชแนวคิดแหง
การเปนเจาของ เพราะความเปนเจาของนําไปสูการควบคุม สวนความสัมพันธจะนําไปสูการมีสวน
รวม การมองเห็นส่ิงตางๆ อยางเปนองครวมเปนส่ิงท่ีจําเปนและเพียงพอท่ีจะทําใหมนุษยในยุค
ปจจุบันเขาใจความหมายและเขาใจปญหาท่ีแทจริงของวิกฤติการณตางๆ ของอารยธรรมรวมสมัย 
และพรอมเปดพื้นท่ีในจิตวิญญาณเพ่ือตอนรับและยอมรับความรูสวนหนึ่งของผูคนท่ีหลากหลาย
เพื่อนําไปสูการแกปญหา 

ทฤษฎีอเนกันตวาทมีความสําคัญแฝงอยูในนิเวศเชิงจิตวิญญาณ เพราะเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตนของมนุษยท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตวิญญาณเปนหลัก เปนการสรางความเปน
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ผูให ใหท้ังความรัก ความเมตตาและความเคารพตอสรรพส่ิง เม่ือจิตวิญญาณถูกพัฒนาใหอยูบน
พื้นฐานแหงอหิงสาแลว ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนก็จะเปนรูปแบบแหงการเกื้อกูลกันอยางไมรูจบ เม่ือ
ปฎิเสธความขัดแยงเราจะพบขอดีมากข้ึน การปฏิบัติของมนุษยตอสรรพส่ิงก็เปนไปในแนวทาง
แหงการพึ่งพาอาศัยกันอยางเห็นใจและมีความรับผิดชอบ ไมมีการเอาเปรียบ ขูดรีด หรือแกงแยงท้ัง
ระหวางมนุษยกับโลกธรรมชาติและระหวางมนุษยกับมนุษย ศาสนาเชนมีแกนของการปฏิบัติอยูท่ี
การเคารพทุกชีวิต ทุกวิญญาณและทุกส่ิงท่ีทําใหมนุษยผูหนึ่งสามารถดํารงชีวิตอยูได เปนความรูสึก
สํานึกบุญคุณ ในทาทีท่ีออนนอมถอมตน การดํารงชีวิตของชีวิตหนึ่งนั้นจําเปนตองอาศัยชีวิตอ่ืนๆ 
มากมาย อาจกลาวไดวาสมาชิกท้ังหมดในระบบนิเวศที่มนุษยอาศัยอยูนั้น สงผลตอการมีชีวิตของ
มนุษย ดังนั้นมนุษยควรสํานึกในบุญคุณของผูมีพระคุณเหลานั้นดวยความเคารพ ดวยจิตสํานึกท่ี
ออกมาจากจิตวิญญาณอันบริสุทธ์ิ กระทําดวยความเต็มใจ การกระทําเชนนี้ยอมสงผลตอการเกื้อกูล
กันอยางไมรูจบสืบเนื่องตอไป 

การเคล่ือนไหวทางดานส่ิงแวดลอมท่ีมุงเนนการปกปองโลกโดยมากถูกผลักดันดวย
ทัศนะทางโลกท่ีเปนผลมาจากการท่ีถือผลประโยชนของตนเปนสําคัญ แบงเขาแบงเรา มีมนุษยเปน
ศูนยกลางของส่ิงแวดลอมและมนุษยตองปกปองส่ิงแวดลอมเหลานั้นเพื่อผลประโยชนของมนุษย 
กลุมท่ีเคล่ือนไหวอยูนั้นใชการปกปองส่ิงแวดลอมมาเปนขออางเพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศ
หรือกลุมคนของตนเองเทานั้น ส่ิงเหลานี้เปนนิเวศวิทยาท่ียังมีความเห็นแกตัวอยูไมนอย ความเปน
หนึ่งเดียวของชีวิตไมใชเพียงเร่ืองการอยูรอดของเผาพันธุมนุษยเทานั้นแตเปนเร่ืองของความเคารพ
และยําเกรง ความออนนอมถอมตนอยางลึกซ้ึงตอทุกชีวิต ตอความศักดิ์สิทธ์ิของทุกวิญญาณ 
เนื่องจากความสัมพันธท่ีโยงใยน้ันมนุษยไมอาจหลีกเล่ียงการนําชีวิตอ่ืนๆ มาใชประโยชนเพื่อการ
อยูรอดของตนได ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีมนุษยควรมีความเขาใจในสิทธิของชีวิตอ่ืนๆ กลาวคือ ควร
นําส่ิงตางๆ มาใชเพราะความจําเปนเทานั้นและใหคืนแกชีวิตอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันดวย ดังท่ีคําสอน
ของศาสนาเชนกลาวไววา “ทุกส่ิงให” พระอาทิตยใหแสงแกพืช พืชใหผลแกนก นกกระจายเมล็ด
พันธุ เมล็ดพันธุใหตนเองแกผืนดิน และผืนดินใหชีวิตแกเมล็ดพันธุ ทุกชีวิตตองรูจักท่ีจะให
มากกวารูจักเพียงท่ีจะรับเทานั้น โลกใบนี้จึงจะสามารถฟนกลับมาสมดุลไดอีกคร้ังหนึ่ง  

 
 

5.3 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 
 

ตามแนวคิดของมนุษยนิยมท่ีเกิดข้ึนในสมัยฟนฟูศิลปะวิทยาการ สมัยการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม สมัยแหงความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี ท่ีมองวา
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โลกธรรมชาติมีอยูเพื่อความเจริญกาวหนาของมนุษย มนุษยเปนศูนยกลางของส่ิงท้ังหลายและ
สามารถใชประโยชนส่ิงตางๆ ในธรรมชาติไดตามใจชอบ ทาทีดังกลาวกอใหเกิดวิกฤติทาง
นิเวศวิทยาอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ในหนังสือมีเธอจึงมีฉัน สาทิศ กุมาร ไดหยิบยกความ
เช่ือมโยงในความสัมพันธระหวางธรรมชาติ ชุมชนและจิตวิญญาณของมนุษยไววามีความสัมพันธ
กันอยางซับซอน ท้ังสามส่ิงเอ้ือตอความสมดุลของกันและกัน เม่ือมนุษยใชประโยชนจากส่ิงตางๆ 
ท้ังสามยอมกอใหเกิดความเสียหายไปไมมากก็นอย ความเสียหายดังกลาวสงผลกระทบตอส่ิงอ่ืนๆ
ดวยดังนั้นเม่ือความเสียหายเกิดจากการท่ีมนุษยนําส่ิงตางๆ ไปใชเพื่อประโยชน มนุษยก็ควรทํานุ
บํารุงใหสามองคประกอบนั้นใหกลับมาสมดุลดังเดิมดวยเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอไปอยางยั่งยืน 
 

5.3.1 มุมมองของสาทิศ กุมาร ตอความสัมพันธแบบองคสาม (ผืนดิน สังคม วิญญาณ) 
สาทิศ กุมารไดกลาวถึงหนังสือคีตาวามีแนวทางการแกไขปญหาทางนิเวศวิทยา โดยการ

เปล่ียนทาทีของมนุษยจากการยึดม่ันในความยิ่งใหญของตนเองใหเปนการใชประโยชนจากโลก
ธรรมชาติเฉพาะในส่ิงท่ีสําคัญและจําเปนตอการดําเนินชีวิต และตองบํารุงรักษารวมถึงซอมแซม
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของเราโดยการปฏิบัติตามหลักการ “ผืนดิน สังคม วิญญาณ” 
เปนแนวทางการดําเนินชีวิตตามรูปแบบความสัมพันธท่ีเหมาะสมระหวางธรรมชาติ ชุมชนมนุษย 
และกับตนเอง ท้ังสามคําเปนแนวทางในการทํานุบํารุงโลกท้ังมวลซ่ึงสาทิศ กุมาร มองวามนุษยควร
ใหความสําคัญกับสังคมและธรรมชาติของโลกมากกวาการเขาใจเพียงแคตนเอง เนื่องจากธรรมชาติ
และสังคมมีผลกระทบและอิทธิพลตอการมีชีวิตท่ีดีและการพัฒนาทางจิตวิญญาณสวนตัว ดังนั้น
หากสังคมและธรรมชาติดี ชีวิตสวนตัวก็จะดีไปดวย  

ในการใหความหมายแกองคสามทางจิตวิญญาณของสาทิศ กุมารไดใชคําวา “ผืนดิน 
สังคม วิญญาณ” ซ่ึงท้ังสามคํานี้ไดมีการอธิบายท่ีครอบคลุมมิติทางดานธรรมชาติ สังคม และตัว
มนุษย อาจกลาวไดวาท้ังสามคํานี้เปนแนวทางการปฏิบัติตนของมนุษยตอระบบนิเวศนั่นเอง 
ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนมิไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางมนุษยตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งเทานั้น แตเปนการ
กลาวถึงความสัมพันธท่ีมีการพึ่งพากันอยางซับซอน กลาวถึงความสัมพันธท้ังหมดท่ีไมสามารถ
แยกองคประกอบตางๆ ออกจากกันไดอยางเด็ดขาด ภาพดานลางนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ท่ีวามนุษยเปนสวนหน่ึงของสังคมและเปนสังคมเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้นมนุษยจึงเปน
เพียงสวนหนึ่งในธรรมชาติเทานั้น และเม่ือมองเห็นความเช่ือมโยงสัมพันธดังกลาวก็จะเห็นความ
เปนเอกภาพของสรรพส่ิงดวย 
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ผืนดนิ 

 

สังคม 
 

วิญญาณ 
 
 
 

 
 
 “ผืนดิน” เปนสัญลักษณของชีวิต สัญลักษณแหงการใหกําเนิด เปนตัวแทนของโลกท่ี

ทําใหธรรมชาติเจริญเติบโต ธรรมชาติในท่ีนี้รวมไปถึงสัตวตางๆ แมน้ํา ภูเขาดวย ส่ิงเหลานี้มี
วิญญาณของตนเอง ธรรมชาติมีความศักดิ์สิทธ์ิ ความศักดิ์สิทธ์ิไมไดหมายความถึงเทพหรือเทพีแต
ความศักดิ์สิทธ์ินี้หมายความถึงวิญญาณท่ีมีอยูในทุกส่ิง ธรรมชาติมิไดอยูเหนือธรรมชาติ มนุษยเปน
สวนหนึ่งของธรรมชาติมีวิญญาณ มีความศักดิ์สิทธ์ิเชนเดียวกันกับวิญญาณอ่ืนๆ มนุษยจําเปนตอง
พึ่งพาอาศัยโลกธรรมชาติในการดํารงชีวิตอยู อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรคของ
มนุษยลวนมาจากผลิตผลที่เกิดมาจากดินท้ังส้ิน ดังนั้นมนุษยควรมีการรักษา เคารพ เอาใจใสและ
ขอบคุณตอโลกธรรมชาติ แตไมใชเพียงเพราะธรรมชาติมีประโยชนตอเราเทานั้นแตเพราะโลก
ธรรมชาตินั้นศักดิ์สิทธ์ิ และมีวิญญาณที่ดีงามเปนของตนเอง มนุษยควรเอาใจใสตอการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช ตองไมกอใหเกิดความส้ินเปลือง ไมกอใหเกิดการเหลือใช และเม่ือนั้นก็
จะไมมีการขาดแคลนเกิดข้ึน ซ่ึงหลักการเชนนี้เปนไปตามหลัก “ยัคนา” ในศาสนาเชนนั่นเอง ดังท่ี
คานธีกลาววา “โลกมีเพียงพอตอความจําเปนของทุกคน แตไมเพียงพอตอความโลภของคนใดคน
หนึ่ง” (อางถึงใน สาทิศ กุมาร, 2547ข, น. 90) ดังนั้นการกระทําท่ีคํานึงและตระหนักถึงผืนดินจึง
เปนการกระทําท่ีเหมาะสมท่ีจะกอใหเกิดความอุดมสมบูรณแกโลกธรรมชาติ  

“สังคม” เม่ือบํารุงผืนดินหรือธรรมชาติแลวก็ตองบํารุงสังคมตอ สังคมหมายความถึง
ระเบียบสังคมท่ีอยูบนพื้นฐานของการใหและการรับท่ีเหมาะสมระหวางองคประกอบท่ีอยูในระบบ
นิเวศ เปนการถอยทีถอยอาศัยและมีความสัมพันธตอกันอยางเกื้อกูล โดยใชวัฒนธรรม ศาสนาและ
สติปญญาในการเพิ่มคุณคาของชีวิตและจิตวิญญาณของมนุษย คุณคาเหลานี้จะถูกส่ังสมและสงตอ
ใหกับคนรุนตอไป วัฒนธรรมท่ีดี ส่ิงกอสราง บทเพลง ภาพวาดหรือส่ิงใดก็ตามที่ เปนงาน
สรางสรรคท่ีมีคุณคาลวนเปนของขวัญท่ีมนุษยไดรับมา แตเราไมอาจจะอยูดวยของขวัญเหลานี้ได
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ตลอดไป เราควรสรางสรรคงานตอไปเพื่อใหสังคมมีของขวัญแกผูอ่ืนตอไป การสรางสรรคเหลานี้
ควรเปนการสรางสรรคท่ีเกิดข้ึนจากความศักดิ์สิทธ์ิ ความบริสุทธ์ิใจ กระทําโดยไมมีความอยากท่ี
จะไดรับรางวัลหรือการยอมรับ ไมแฝงดวยความเห็นแกตัว การกระทําดังกลาวตามหลักศาสนาเชน
ถือวาเปนการกระทําตามหลัก “ทานะ”  

“วิญญาณ” ระหวางการบํารุงผืนดินและสังคมเราตองบํารุงวิญญาณของเราไปพรอมๆ 
กันดวย เนื่องจากวาเม่ือวิญญาณของเราสมบูรณแข็งแรงแลว การบํารุงผืนดินและสังคมก็เปนไปได
งายข้ึน วิญญาณของเราบางครั้งถูกทําใหเกิดการสึกกรอนและเจ็บปวยดวยความโลภ ความกังวล 
ความกลัว หรือความริษยา แคนเคือง เปนตน การทํานุบํารุงตนเอง ศาสนาเชนเรียกวา “ตปส” ซ่ึง
หลักการตปสเปนการเยียวยาและการทําใหตนเองบริสุทธ์ิ มนุษยในยุคปจจุบันสามารถปฏิบัติตปส
ไดหลายทางดวยกัน ไมวาจะเปนการถือสันโดษโดยการทําสมาธิ สงบปาก สงบใจ ทําใหรางกาย
และจิตใจสงบนิ่ง พักผอนจากโลกแหงความขัดแยงและซับซอน การบริโภคใหนอยลงก็ถือวา
เปนตปสเชนกัน อาจทําไดโดยการลดจํานวนอาหารที่เรารับประทานหรือลดจํานวนขาวของ
เคร่ืองใช ใหเหลือเพียงส่ิงของท่ีจําเปนเทานั้น ส่ิงของท่ียังสามารถใชไดก็ยังไมตองซ้ือใหม และมี
รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงายท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดนั่นเอง ผูท่ีปฏิบัติตปสนั้นตองตระหนักเสมอวา
อะไรจึงจะพอเพียงส่ิงเหลานี้เปนการยับยั้งความอยากของเรา สวนการเติมเต็มตัวเองดวยตปสนั้น
สามารถทําได 4 วิธีดวยกัน คือการถอมตน การรับใชผูอ่ืน การศึกษาและการนอน  

การถอมตน หมายถึงการลดความสําคัญของตนเองลง เพราะในการดําเนินชีวิตของ
มนุษยเรายอมทําใหวิญญาณเกิดความทะนงตัวในความสําเร็จในหนาท่ี การงาน หรือกิจกรรมตางๆ  
จนอาจกอใหเกิดอัตตาหรือกิเลสกับวิญญาณของเราได 

การรับใชผูอ่ืน เปนการชําระลางการหมกมุน การสนใจแตปญหาของตนเอง การรับใช
ผูอ่ืนมิใชเพื่อผลของผูอ่ืน แตเปนไปเพื่อตัวเราเอง เปนการมองปญหาคนอ่ืน ใหความสนใจกับผูคน
ในสังคมบาง รับรูปญหาและชวยเหลือในทุกส่ิงท่ีเราสามารถทําได 

การศึกษา เปนหนทางแหงการเติมเต็มตนเองอีกอยางหน่ึง การศึกษาไมใชการหาขอมูล
หรือทองจําตํารา แตหมายถึงการเขาใจในคําสอนอยางแทจริง การศึกษาตําราเพียงเพื่อเปนเคร่ืองมือ
ในการไตรตรองและคนพบคุณสมบัติท่ีแทจริงของตนเอง ตัวเราเองเปนตําราอันยิ่งใหญท่ีตองศึกษา
และพัฒนาตนเองตลอดเวลา โลกธรรมชาติก็เปนแหลงความรูท่ียิ่งใหญอีกแหงหนึ่งซ่ึงมนุษยตองมี
การศึกษาและเขาใจอยางลึกซ้ึง 

นอกจากกิจกรรมขางตนเหลานี้แลว ยังมีการนอนอีกประการหนึ่งท่ีชวยใหวิญญาณของ
เราสมบูรณมากข้ึน จิตวิญญาณตองการการเอาใจใสท้ังในการควบคุมในส่ิงท่ีไมเปนประโยชนและ
การสงเสริมในส่ิงท่ีเปนคุณคา การนอนเปนการสงเสริมความสามารถในการพัฒนาจิตวิญญาณของ
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เราที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง การพัฒนาจิตวิญญาณมีความจําเปนอยางมากโดยเฉพาะในสังคมท่ีเต็มไป
ดวยการแกงแยงชิงดีชิงเดนกัน เห็นไดชัดเจนในวิถีชีวิตของคนในเมืองท่ีดําเนินไปอยางซํ้าๆ ทุกวัน 
โดยเฉพาะการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในปจจุบันเปนการทําลายวิญญาณอยางหนึ่ง เนื่องจาก
สินคาท่ีผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเปนการผลิตท่ีเกินความจําเปนถือไดวาเปนการกระทําท่ี
ส้ินเปลือง การทํางานท่ีทําลายวิญญาณเชนนี้ควรแกไขโดยการลดเวลาการทํางานลงคร่ึงหนึ่ง แลว
เพิ่มกิจกรรมทางวัฒนธรรม จิตวิญญาณและความคิดสรางสรรคมากข้ึน หรือแมแตการเพิ่มเวลา
นอนก็ถือวาเปนตปสอยางหนึ่ง 

การทํานุบํารุงควรทํานุบํารุงท้ัง “ผืนดิน สังคม วิญญาณ” ไปพรอมๆ กัน เพราะท้ังสาม
องคประกอบไมอาจแยกออกจากกันได ความสมบูรณของท้ังสามองคประกอบจะเกิดข้ึนไดก็
ตอเม่ือท้ังสามอยางนี้สมบูรณ ดังนั้นการกระทําท่ีตระหนักถึง “ผืนดิน สังคม วิญญาณ” เปนการ
กระทําท่ีสงเสริมใหเกิดความสมดุลทางนิเวศวิทยา มนุษยในยุคปจจุบันควรปรับและเปล่ียนการ
ดําเนินชีวิตประจําวันใหเปนไปตามหลักการของ “ผืนดิน สังคม วิญญาณ” เพื่อใหเกิดผลในการ
แกไขปญหาทางนิเวศวิทยาและปญหาทางจิตวิญญาณท่ีนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกที 

จากเดิมท่ีคําสอนของศาสนาเชนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ไดแก “ยัคนา ทานะ 
และตปส” สาทิศ กุมารไดใชคําสามคําท่ีเขาใจงายแทน ไดแก “ผืนดิน สังคม และวิญญาณ” มา
อธิบายความหมายและแนวทางในการปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาเชน เพื่อการเขาใจท่ีงาย
และสามารถนําไปใชในบริบทอ่ืน สังคมอ่ืน วัฒนธรรมอ่ืน และในศาสนาอ่ืนได ขอดีของการใชคํา
ท่ัวไปเชนนี้ช้ีใหเห็นวาสาทิศ กุมารตองการที่จะเผยแผหลักคําสอนท่ีเปนประโยชนแกระบบนิเวศ 
สังคม และตัวมนุษยเอง โดยไมติดอยูในกรอบของความเปนศาสนาเชนเทานั้น ซ่ึงคนท่ีไมไดนับถือ
ศาสนาเชนก็สามารถท่ีจะเปดรับการเรียนรูส่ิงใหมๆ นี้ไดอยางไมตะขิดตะขวงใจ ถือไดวาเปนการ
เปดพื้นท่ีใหคนท้ังโลกไดศึกษาเรียนรูอยางเปดกวางท่ีสุด โดยปราศจากขอบเขตของวัฒนธรรมหรือ
ศาสนาใดๆ  

 
5.4 การประยุกตใชแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณ 
 

ในสังคมปจจุบันปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมายท้ังความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจ การ
แยงชิงพื้นท่ีทรัพยากรตางๆ การขูดรีดคนจน การถูกเหยียดสีผิวหรือชนชาติ เปนตน สาทิศ กุมารมี
ความเห็นวาปญหาเหลานี้เกิดจากการขาดความเมตตาและความรักของมนุษย มิใชเพราะขาดความ
ยุติธรรม ความยุติธรรมเปนส่ิงท่ีคนอ่ืนหยิบยื่นใหเรา และมักจะเปนผูท่ีมีอํานาจมากกวาหยิบยื่นให
ผูท่ีมีอํานาจนอยกวา และในขณะเดียวกันผูท่ีมีอํานาจเหลานั้นก็จะเปนผูตัดสินความถูกหรือผิดให
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เราดวย แตการมีความเมตตาและความรักเปนการสรางข้ึนจากจิตวิญญาณภายในของมนุษย สาทิศ 
กุมาร ตองการเห็นสังคมเชิงนิเวศ สังคมเชิงจิตวิญญาณ ท่ีสอนใหมนุษยมีความเมตตา มีความรักตอ
กัน รูจักท่ีจะใหหรือแบงปนและรับจากส่ิงอ่ืนใหนอยท่ีสุด รับเฉพาะส่ิงท่ีจําเปนเทานั้น เหลือสวน
อ่ืนไวเพื่อผูอ่ืนและเหลือไวเพื่อโลก แนวคิดของสาทิศ กุมารเปนแนวคิดท่ีนิยมความเมตตา นิยมการ
ไมใชความรุนแรง นิยมชุมชน และนิยมความสัมพันธในรูปแบบของการเคารพซ่ึงกันและกัน การ
พัฒนาบุคคลควรพัฒนาจิตวิญญาณใหมาก พัฒนาใหเกิดความสํานึกรูบุญคุณของส่ิงตางๆ ท้ัง
ธรรมชาติ สังคม และตนเองในเวลาเดียวกัน ความสํานึกรูบุญคุณจะทําใหเรามองโลกและเพื่อน
มนุษยดวยความเมตตาและความรักนั่นเอง การจะนําแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณไป
ประยุกตใชใหเกิดผลเปนรูปธรรมจําเปนตองมีความเขาใจใหถูกตองเสียกอนจึงจะสงผลถึงการ
ตระหนักรูทุกชวงขณะในการดําเนินชีวิต 

ในการแกปญหาสังคมโดยใชแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณสามารถแบงออกเปน 2 
สวนใหญ ๆ ไดแก การแกไขในระดับปจเจก และการแกไขในระดับชุมชน 

 
5.4.1 การแกไขในระดับปจเจก 
การดําเนินชีวิตของมนุษยในระดับปจเจกนั้น แตละคน แตละชีวิตยอมมีวิถีทางท่ี

แตกตางกันไป แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยเติมเต็มความรูทางดานอ่ืนๆ 
ดวยการใหคุณคากับทุกส่ิงและการสํานึกรูบุญคุณของทุกส่ิงดวยในเวลาเดียวกัน โดยการนําไป
ประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมนั้นจะตองเร่ิมจากการปฏิบัติในฐานะของปจเจกเสียกอน เชนเดียวกับ
การดําเนินชีวิตของ สาทิศ กุมาร ท่ีอยูบนพื้นฐานของแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณมาโดยตลอด
การดําเนินชีวิตของสาทิศ กุมารเชนนี้เปรียบไดกับการเดินสวนทางกับฝูงชนจํานวนมหาศาล ท่ีแฝง
ดวยพลังและความมุงม่ัน ท้ังความเช่ือวาส่ิงท่ีตนไดกระทํานี้จะสงผลถึงการเปล่ียนแปลงในระดับ
จิตวิญญาณวานี่มิใชเพียงความแตกตางหรือความขัดแยงกับคนกลุมใหญ แตนี่คือการแสดงใหเห็น
ถึงความหมายและคุณคาของชีวิตหนึ่งๆ ท่ีอยูบนความสัมพันธท่ีซับซอน  ซ่ึงสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธไดเปน 3 ข้ันตอน คือ 

ขั้นตอนท่ีหนึ่ง  ลดความเปนปจเจกลง กลาวคือไมคิดวาตนเองเปนส่ิงท่ีแยกออกจากส่ิง
อ่ืนอยางเด็ดขาด ใหเขาใจวาเรามีความสัมพันธกับส่ิงอ่ืนๆ ไมวาจะเปนธรรมชาติหรือมนุษย
ตลอดเวลา ท้ังทางตรงและทางออม 

ขั้นตอนท่ีสอง ใหความสําคัญกับชุมชน หมายความวาเม่ือเราไมไดเปนส่ิงท่ีแยกออกจาก
ส่ิงอ่ืนๆ อยางเด็ดขาดแลว ความสัมพันธระหวางเรากับธรรมชาติและเพ่ือนมนุษยก็เปนไปใน
รูปแบบของความสัมพันธท่ีมีผลกระทบตอกันอยางหลีกเล่ียงไมได 
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จากนั้นขั้นตอนท่ีสาม ลดความเห็นแกตัวและเพิ่มความเห็นแกผูอ่ืน ในเมื่อการดําเนิน
ชีวิตของมนุษยจําเปนท่ีจะตองอยูในความสัมพันธท่ีซับซอน มีผลกระทบซ่ึงกันและกันอยาง
หลีกเล่ียงไมได เม่ือมีความแตกตางท้ังดานกายภาพ ความสามารถและหนาท่ี ยอมมีความขัดแยงข้ึน
เปนธรรมดา เราสามารถลดความขัดแยงนี้ไดโดยการเห็นอกเห็นใจและเมตตาผูอ่ืน ในขณะเดียวกัน
เราก็ตองมีความรูสึกสํานึกบุญคุณผูท่ีเห็นอกเห็นใจเราดวย  

ความสัมพันธในสามข้ันตอนท่ีกลาวมาขางตนเปนการแกปญหาโดยประยุกตแนวคิด
นิเวศวิทยาในระดับปจเจก เปนแนวทางการปฏิบัติท่ีสามารถทําไดงายท่ีสุด โดยการเขาใจ
ความสัมพันธท้ังสามข้ันนี้กอน และการเขาใจท่ีถูกนําไปปฏิบัติในชีวิตจริงจะมีพลังเพียงพอท่ีจะ
แกปญหาในระดับสังคมได เพราะความเปนปจเจกก็เปนองคประกอบของความเปนสังคมนั่นเอง  

 
  2. การแกไขในระดับสังคม 
สังคมเชิงนิเวศเปนสังคมในอุดมคติของสาทิศ กุมารเปนสังคมท่ีแตละชุมชนมีการ

ปกครองตนเองโดยระบบการปกครองจะอยูบนหลักของศีลธรรม ความเมตตา ความสัมพันธ หนาท่ี
ของคนในชุมชนจะเปนหนาท่ีตอคนในชุมชนดวยกันและหนาท่ีตอชุมชนเปนสําคัญ อํานาจจะไม
ถูกมอบหมายใหผูใดผูหนึ่งแตจะถูกกระจายไปสูทุกคนในชุมชน การตกงาน ความเจ็บปวย 
การศึกษา การไรท่ีอยู หรือการหิวโหยของคนท่ีขาดแคลนอาหารจะเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของชุมชน ความพึงพอใจของคนในชุมชนจะเปนไปในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนผาน
งานศิลปะ ดนตรี การทําอาหาร การเตนรํา การเฉลิมฉลองงานประเพณีตางๆ แทนการสะสมวัตถุ
และการบริโภคส่ิงของฟุมเฟอยอ่ืนๆ สวนคนท่ีทําผิดหรือคนท่ีมีความโลภ โกรธ หลงครอบงําจิตใจ
นั้นควรแกไขดวยการใหความเมตตาแกเขามากกวาการลงโทษท่ีรุนแรง  

สังคมนิเวศของสาทิศ กุมารสามารถนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใน
สังคมปจจุบันไดเปนอยางดี เม่ือมนุษยมีจิตวิญญาณแหงความกรุณาอยูตลอดเวลา สังคมจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนอยางแนนอน ในประเด็นเร่ืองของความเมตตา การไมใชความรุนแรง 
การมองทุกอยางแบบเปนองครวม การใหความสําคัญกับความสัมพันธในระดับชุมชนมากกวา
ความสําคัญในระดับปจเจก การพัฒนาสังคมใหเปนสังคมนิเวศลวนเปนหนทางในการแกปญหาได
ในทุกดาน ไมวาจะเปนปญหาสังคม โดยการนําแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณไปปรับใชกับ
นโยบายของรัฐบาล เชน การรณรงคดานส่ิงแวดลอมโดยใชแนวคิดนี้เปนพื้นฐาน แกปญหา
เศรษฐกิจ โดยการสงเสริมการลดบริโภคและอุปโภคสินคาฟุมเฟอย แกปญหาการเมืองโดยการ
สรางองคกรการเมืองท่ีมีเมตตาและเอื้อประโยชนแกประชาชนมากกวาการคอรรัปช่ัน แกปญหา
การศึกษาโดยการสรางหลักสูตรท่ีพัฒนาดานจิตวิญญาณ อาจมีการพานักเรียน นักศึกษาไปเรียนรู
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ชีวิตจริงท่ีไดสัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรูวิถีชีวิตของผูคนท่ียังใหความศักดิ์สิทธ์ิกับธรรมชาติ 
เปนตน ถึงแมวาสาทิศ กุมารจะเร่ิมนําความคิดของคนตะวันออกไปเผยแผและทําใหคนตะวันตก
เขาใจมากข้ึนมาระยะหนึ่งแลว แตในสังคมตะวันออกก็ควรที่จะไดรับการกระตุนเตือนใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของความคิดรากเหงาของตนเอง ไมจําเปนตองพึ่งพาการพัฒนาแบบตะวันตกมาก
เกินไป และเพื่อประโยชนท่ีสูงท่ีสุดในการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมควรพัฒนา
เพียงดานเดียว แตควรพัฒนาในระดับจิตวิญญาณไปพรอมๆ กันดวย เพราะจิตวิญญาณท่ีถูกพัฒนา
แลวจะเปนกรอบของการปฏิบัติและการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชเฉพาะในสวนท่ีจําเปน
เทานั้น จะไมกอใหเกิดการทําลายธรรมชาติและการเอาเปรียบมนุษยอยางเชนทุกวันนี้  

อาจกลาวไดวาปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนทุกวันนี้มีตนตอมาจากการขาดศีลธรรมของมนุษย
ในสังคมน่ันเอง จิตวิญญาณของมนุษยถูกมองขามจึงทําใหไมมีการพัฒนา ผูคนสวนใหญตาง
เช่ือม่ันวาความรูทางดานวิทยาศาสตรจะสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได แตการแกปญหาดวยวิธีการ
ดังกลาวกลับกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอยางไมรูจบ หากมนุษยสามารถตระหนักรูถึงบุญคุณของ
ส่ิงตางๆ ท่ีเกื้อกูลใหชีวิตของมนุษยสามารถดํารงอยูได ฝกการเปนผูให ใหความรัก ความเมตตา ไม
วาจะเปนความสัมพันธระหวางมนุษยซ่ึงจะสงผลใหเกิดสังคมที่มีแตมิตรภาพ หรือความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติก็จะเกิดความสํานึกในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชแตเฉพาะท่ี
จําเปน และการกระทํากิจกรรมอื่นๆ จะมีทาทีออนนอมและมีความหวงใยส่ิงรอบตัวมากข้ึน สังคม
เชิงนิเวศของ สาทิศ กุมาร จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีการแกไขในระดับปจเจกเสียกอน สังคม
เปล่ียนแปลงไปตามทาทีของมนุษย ทาทีของมนุษยเปล่ียนแปลงตามกระบวนทัศน และกระบวน
ทัศนเกิดจากการตระหนักรูทางจิตวิญญาณซ่ึงมิใชเพียงความเขาใจแบบผิวเผินเทานั้น 

แนวคิดนิเวศวิทยาโดยท่ัวไปแสดงใหมนุษยเห็นถึงความหมาย และลักษณะของสมาชิก
ในระบบนิเวศ แตแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณคาในความเช่ือมโยง
หรือความสัมพันธกันของสมาชิกในระบบนิเวศ ท้ังสองแนวคิดเปนสวนสงเสริมกันเพื่อใหเกิด
แนวคิดนิเวศวิทยาท่ีสมบูรณ กลาวคือมนุษยในปจจุบันใหความสําคัญกับความรูแบบแยกสวน เรารู
วาธรรมชาติคืออะไร รูวามนุษยคืออะไร แตเราขาดความรูในเร่ืองความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆ ซ่ึง
กระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการของนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณ ความสัมพันธในเชิงการ
เกื้อกูลในรูปแบบของการถอยทีถอยอาศัย ความสัมพันธเชนนี้จะนํามาซ่ึงความรูสึกขอบคุณและ
ความรูสึกสํานึกบุญคุณของสรรพส่ิง ท่ีเอ้ือตอการดํารงอยูและดําเนินไปของชีวิตหนึ่งๆ  

ตามแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณของ สาทิศ กุมาร เนนความสําคัญตอการเคารพ
วิญญาณของสรรพส่ิง เนื่องจากวิญญาณน้ันๆ มีความศักดิ์สิทธ์ิ ความศักดิ์สิทธ์ินี้เองท่ีแสดงถึงการมี
คุณคา มีความดี และมีความหมายในตนเอง ดังนั้นการนําวิญญาณของผูอ่ืนมาใชเพื่อประโยชน
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อะไรก็ตามตองสํานึกเสมอวาผูอ่ืนไดมอบวิญญาณของเขาเพ่ือประโยชนของเรา เพื่อการมีชีวิตอยู
ของเรา  
 


