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บทคัดยอ
 นเิวศวทิยาเปนศาสตรพืน้ฐานสาํคญั ในการทีจ่ะเขาใจความสมัพนัธของสรรพสิง่ตาง ๆ  บนโลกและ

เปนพื้นฐานสําคัญตอนักวิทยาศาสตรดานตางๆ ไมวาจะเปนนักนิเวศวิทยา นักชีววิทยา ครูทางวิทยาศาสตร 

โดยเฉพาะนักสิ่งแวดลอมท่ีจะตองเขาใจเพ่ือจะไดนําความรูดังกลาวน้ีไปบริหารจัดการและแกไขปญหา         

สิง่แวดลอม อยางไรกต็ามแมนเิวศวทิยาจะเปนศาสตรทีม่คีวามสําคัญและคุณประโยชน แตเพือ่ใหนเิวศวทิยา

อันเปนศาสตรสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร สามารถเขาถึงปรากฏการณทางธรรมชาติและสังคมที่ซับซอน        

อันจะนําไปสูการบริหารจัดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดดีในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทย 

ควรเพ่ิมการบูรณาการกับศาสตรหรือภูมิปญญาอ่ืนๆ บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอความเปนมา 

ลักษณะสําคัญของนิเวศวิทยาในฐานะที่เปนสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร จุดแข็งและจุดออน และนําเสนอ

ความจําเปนที่ควรมีการบูรณาการกับภูมิปญญาตะวันออก

คําสําคัญ
 นิเวศวิทยา   ภูมิปญญาตะวันออก   การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม   การบูรณาการ

Abstract
 Ecology is an important fundamental field of study covering an understanding of the            

relationships among various matters in the global, and is a crucial basis for scientists in different 
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fields such as ecologists, biologists and science teachers especially for those environmentalists 
who should be able to understand and apply knowledge and understanding learned to manage 
and resolve such environmental problems existing on this day. However, even though ecology 
provides a great deal of benefits to sciences, ecology is considered as a branch of science fields 
of study that can, therefore, lead to having an ability to reach into such natural phenomenon and 
complicated circumstances in the society. Thus, the environmental management will be good in 
regional level. Particularly, there should be an integration of intellectual wisdoms and others field 
of study in the contexts of Thai society. This article aims to present formations, strengths and       
weaknesses and important aspects of ecology as a branch of science, and also to propose the 

necessity to having integrations of oriental wisdoms.
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บทนํา 
 นิเวศวิทยาเปนวิชาท่ีมีรากฐานมาจากวิชาประวัติศาสตรธรรมชาติ (Natural History) ซึ่งมนุษย         

ในสมัยแรกพยายามบันทึกและรวบรวมหลักฐานของธรรมชาติไวเพื่อความอยูรอด  ตอมาอริสโตเติล                

(Aristotle) ไดเปนผูวางรากฐานการศึกษาเก่ียวกับนเิวศวิทยา ดวยความพยายามอธิบายความสัมพนัธระหวาง

ปจจยัแวดลอมกับสิง่มีชวีติ เมือ่ราว 400 ป กอนคริสตศกัราช หลังจากน้ัน นเิวศวิทยา กาวหนาข้ึนเร่ือยๆ ควบคู

ไปกับความกาวหนาและวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรของตะวันตก โดยคําวา นิเวศวิทยา (Ecology) ปรากฏ

มีการใชครั้งแรก ในป พ.ศ. 2401 โดย เฮนรี เดวิด ธอโร (Henry David Thoreau) นิเวศวิทยาเปนศาสตร         

ท่ีนําไปสูการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม การหมุนเวียนของ

สสารและการหล่ังไหลของพลังงาน โครงสรางและองคประกอบของส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ อันเปนพื้นฐาน

สาํคญัตอการทาํความเขาใจความสมดลุของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม รวมถงึสาเหตแุหงความไมสมดลุของ

ระบบนิเวศ อันจะนําไปสูการวางแผนในการดูแลและจัดการสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากที่ผานมานิเวศวิทยา 

พฒันาจากฐานของความเปนศาสตรแหงวิทยาศาสตร (Science) ทีเ่นนการวัดไดทางวัตถ ุการนําศาสตรทาง

นิเวศเพ่ือทําความเขาใจองครวมแหงธรรมชาติที่จะนําไปสูการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในระดับพ้ืนที่         

หลายแหงจึงอาจยังไมสมบูรณเทาที่ควร

 บทความน้ีนําเสนอ ลักษณะนิเวศวิทยาบนสายธารของวิทยาศาสตร เหตุผลและความจําเปนที่ตอง

มีการบูรณาการแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตร ที่มีจุดเดนดานการศึกษาความสัมพันธของสรรพส่ิง           

ในโลกธรรมชาติเชิงวัตถุกับภูมิปญญาตะวันออก (Oriental Wisdom) ที่ใหความสําคัญกับระบบคุณคา           

มิติทางจิตวิญญาณ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสรรพสิ่งและความออนนอมตอธรรมชาติ เพื่อนําไปสู

การจัดการสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
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นิเวศวิทยาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรตะวันตก

 เฮกเกล (Haekel) เปนผูใหคาํจาํกดัความของนิเวศวิทยาเปนคนแรก วาหมายถงึ ความสมัพนัธทัง้หมด

ของสัตวตอสิ่งแวดลอมทั้งอินทรียและอนินทรีย (The Total Relations of the Animal Both to Its Organic 

and to Its Inorganic Environment)  ขณะที่ เอลตัน (Elton) นักวิชาการคนสําคัญดานนี้ ใหความหมายของ

นเิวศวทิยาวา เปนการศึกษาประวัตศิาสตรธรรมชาติดวยวธิกีารทางวิทยาศาสตร (Scientific Natural History) 

(จิรากรณ  คชเสนี, 2553) Odum & Barrett (1971) ซึ่งเปนนักวิชาการดานนิเวศวิทยาที่สําคัญของโลก            

ใหคําจํากัดความของคําวาระบบนิเวศ วาเปนความสัมพันธและการเกิดปฏิสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับ            

สิ่งแวดลอมท่ีไมมีชีวิตหรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งมีการถายเทพลังงาน อันนําไปสู โครงสรางเชิงอาหาร 

ความหลากหลายทางชวีภาพ การหมนุเวียนของสสาร ทีส่ามารถกาํหนดไดอยางชัดเจนและระบบนเิวศถอืวาเปน

หนวยพื้นฐานทางนิเวศวิทยา เนื่องจากเปนระบบที่รวมทั้งส่ิงมีชีวิต (สังคมมีชีวิต) และส่ิงแวดลอมที่ไมมีชีวิต 

 นิเวศวิทยาไดรับการยอมรับวาเปนวิทยาศาสตรสาขาหน่ึงในป พ.ศ. 2443 การศึกษาวิจัยทาง

นิเวศวิทยา มักใชกระบวนวิทยาทางวิทยาศาสตร โดยอาศัยเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร โดยใชพื้นฐานทฤษฎี

และเทคนิคทางคณิตศาสตร รวมทั้งคอมพิวเตอร เคมี ฟสิกส และอ่ืนๆ เพื่อมาอธิบายความสัมพันธระหวาง

สิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอม สรางและอธบิายทฤษฎทีางนเิวศวทิยาโดยเนนการศกึษาดวยการทดลองในหองปฏบิตักิาร

และในภาคสนาม (จิรากรณ  คชเสนี, 2553)

 เมื่อนับนิเวศวิทยาเปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่ง จุดเนนดานวิธีวิทยาจึงอยูภายใตวิธีการทาง

วิทยาศาสตร (Science Method) ซึ่งประกอบดวยการสังเกต ตั้งสมมติฐาน การทดลอง ตลอดจนการสราง

แบบจําลองทางคณิตศาสตร (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย, 2547) โดยเฉพาะเนนการวัดได (Precision of        

Measurement) (ประเวศ  วะสี, 2547) นิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรในระยะแรกมักจะแบงเปนสาขายอย       

สองสาขา คือ นิเวศวิทยาพืช และนิเวศวิทยาสัตว โดยถือวานิเวศวิทยาเปนสวนหนึ่งของชีววิทยา (Biology)            

(นิวัติ  เรืองวานิช, 2541) ตอมามีการเคลื่อนไหวทางส่ิงแวดลอม ตั้งแต พ.ศ. 2503 ทําใหมีการตื่นตัวศึกษา

ทางวิชาการดานนิเวศวิทยาเปนอยางมาก และไดพัฒนาจนกลายเปนศาสตรอิสระเฉพาะตัว อยางไรก็ตาม

นกันเิวศวทิยา ถอืวานเิวศวทิยาไมไดหมายรวมถงึทกุสิง่ทกุอยางทีเ่กีย่วกบัส่ิงแวดลอมและปฏสิมัพันธระหวาง

ธรรมชาติกับมนุษย ซึ่งมีความแตกตางอยางสิ้นเชิงกับนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) ที่มีพื้นฐานอยูบน

ความตระหนกัทางจติวญิญาณวาความเปนตวัตนและการดาํรงอยูอยางมศีกัดิศ์รีของมนษุย  มคีวามสมัพันธ

กับสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและชีวาลัย ทั้งยังแตกตางกับส่ิงแวดลอมศึกษา (Environmental Study) และ         

สิ่งแวดลอมนิยม (Environmentalism) ซึ่งทําการศึกษาผลกระทบของมนุษยที่มีตอธรรมชาติ และไมถือวา

นิเวศวิทยาเชิงลึก สิ่งแวดลอมศึกษา สิ่งแวดลอมนิยม เปนนิเวศวิทยาหรือแมแตสาขายอยของนิเวศวิทยา 

นอกจากนี้ นักนิเวศวิทยาตองรักษาความเปนนักวิทยาศาสตร ที่ไมนําระบบคุณคาเขาไปเกี่ยวของ และ           

ยังตอกยํ้าในบัญญัติ 10 ประการทางนิเวศวิทยา ในบัญญัติที่ 1 นิเวศวิทยาเปนศาสตรทางวิทยาศาสตร            

ที่บริสุทธิ์สาขาหนึ่งซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทําความเขาใจปฏิสัมพันธระหวางชีวิตกับสิ่งแวดลอม (จิรากรณ          

คชเสนี, 2553)
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 เมื่อนิเวศวิทยาทรงความเปนวิทยาศาสตร และยึดมั่นในกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่เนนการวัด

และตรวจสอบได แตอยางไรก็ตามธรรมชาติแวดลอม มีทั้งที่วัดไดแมนยํา เชน ธรรมชาติที่เปนวัตถุ                   

สวนธรรมชาติ ที่วัดไมไดแมนยํา ที่เปนนามธรรม เชน จิตใจ คุณคา หรือมิติทางจิตวิญญาณ (ประเวศ  วะสี, 

2547) แตมีอยูจริง จุดแข็งของนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรดังกลาวท่ีไมอาจเปล่ียนไดอาจทําใหไมสามารถ  

เขาถึงองครวมของระบบธรรมชาติทุกมิติ 

 ในการประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาการจัดการทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น” ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2543 ของโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 

(โครงการ BRT) ยศ  สนัตสมบัต ิ ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีท่าํวจิยัเก่ียวกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุทางภาคเหนือของไทยมาอยางตอเน่ือง ไดกลาวถึงนิเวศวิทยา

เชิงวิทยาศาสตรที่มาจากตะวันตกในเวทีการประชุมนั้นวา มีลักษณะท่ีเปนเทคโนโลยีนิยม  มีความเชื่อที่วา

เทคโนโลยเีปนคาํตอบ โดยสามารถนาํมาอธบิายอะไรตางๆ  ได สามารถท่ีจะนาํมาใชเยยีวยาและแกไขปญหา

บางอยางทางสิง่แวดลอมใหมนษุยไดอยางมปีระสทิธภิาพ แตทีผ่านมานเิวศวทิยา ทีม่กัยดึเอาเทคโนโลยเีปน

ศูนยกลาง กลับเนนแตในเรื่องการจับจองการไดประโยชนจากธรรมชาติเปนสวนใหญ เชน กรณี “วนศาสตร” 

ที่เขามาในเมืองไทย 100 กวาป มีจุดหมายเพื่อทําไมใหมีประสิทธิภาพ ตัดไมใหมีประสิทธิภาพ วนศาสตร   

ยุคกอน จึงเนนเรียนการวัดไม ทั้งปริมาณและความสูง ตามวิธีการทางนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตร โดยมิได

ใหความสําคัญกับเร่ืองคุณคาของไมในมิติอื่น โดยไดตัวอยางจากโรงเรียนวนศาสตรที่ตั้งข้ึนที่ มาลาบา         

ของอินเดีย  ยศ  สันตสมบัติ ยังเห็นวา นิเวศวิทยาจากตะวันตก หรือองคความรูในเร่ืองการจัดการทรัพยากร

ทั้งหลาย จึงมีพื้นฐานมาจากการพยายามที่จะเขาไปจัดการธรรมชาติไมวาจะเปน ดิน นํ้า ปา และอื่นๆ            

โดยเอามนุษยเปนศูนยกลางผานวิธีวิทยาเชิงวิทยาศาสตร เพื่อผลประโยชนของมนุษยเองซึ่งในระยะหลัง       

จงึใหความสําคญักบัการอนุรกัษ (โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

ในประเทศไทย, 2543) อนัเปนอารยธรรมจากตะวนัตกชวงหลังความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีและความเทาเทียมระหวางธรรมชาติกับมนุษย      

ขณะที่ภูมิปญญาของคนทองถ่ินหรือชนพื้นเมืองตางๆ การมองตนไมมิไดเปนเพียงเรื่องของปริมาตรไม           

มวลชวีภาพของไม ทีว่ดัไดในทางวัตถเุทานัน้ แตยงัมเีรือ่งของคณุคาทางวัฒนธรรม ความเช่ือและจติวญิญาณ 

(Chaitieng & Srisatit, 2014) ซึ่งเปนเร่ืองที่ลึกซึ้งที่กระบวนทัศนทางวิทยาศาสตรตะวันตกละเลยและ              

มองขามรวมถึงนิเวศวิทยาแบบตะวันตก

ควอนตัมฟสิกสกับการบูรณาการมิติทางจิตวิญญาณกับงานทางนิเวศวิทยา

 การคนพบทฤษฎีควอนตัมฟสิกส (Quantum Physics) ของแมค พลังค (Max Planck, ค.ศ.1858 

– 1947)  และทฤษฎีสัมพทัธภาพพิเศษของไอสไตน (Albert Einstein, ค. ศ. 1879–1955) ในศตวรรษท่ี 20   

ทําใหกระบวนทัศนดานวิทยาศาสตรคลาสสิค (Newtonian Mechanism) อันเปนปรัชญาพื้นฐานสําคัญ        

ของนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรถูกตั้งคําถามและสงสัยเนื่องจากสิ่งที่เชื่อมาตลอดวา สสาร (อะตอม) คือ   
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หนวยที่เล็กที่สุดในจักรวาล นั้นไมใชความจริงสุดทาย (Marmo, Sudarshan & Esposito, 2004) เพราะสสาร

ที่มีขนาดเล็กที่สุดในนิวตันฟสิกสสามารถเปลี่ยนรูปเปนคล่ืนพลังงาน ที่ไมสามารถมองเห็นหรือไมมีตัวตน  

และสัมผัสไมได ระบบพลังงานยังมีลักษณะเชื่อมโยง ไมแยกสวน (Seevinck, 2004 ; Shannon, 2002)        

การคนพบฟสิกสควอนตัม ทําใหเขาใจความเปนอนิจจัง ความไมมีตัวตนแนนอน (อนัตตา) และเห็น              

ความสําคัญของความเชื่อมโยงระหวางสรรพส่ิงอยางมีความหมาย ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เปนทฤษฎี      

หรือวิทยาศาสตรแหงความซับซอน แสดงใหเห็นวาพื้นฐานปรัชญาความเปนวิทยาศาสตรคลาสสิค                        

ที่นักนิเวศวิทยาเช่ือมั่น ก็อาจมีจุดออนท้ังเร่ืองการใหความสําคัญกับการแยกสวนและความจริงท่ีจะตอง

สามารถพิสูจนและวัดไดเพียงเทานั้น  

 กระบวนทศันวทิยาศาสตรใหมแบบควอนตมัฟสกิส ไมมองธรรมชาตเิพยีงมติเิดียว โดยมองสิง่ตางๆ 

หรือสภาพทางธรรมชาติ 4 ดาน คือ มองทั้งภายในกับภายนอก มองท้ังปจเจกและองครวม (ประสาน  ตางใจ, 

2547)  จักรวาลประกอบสวนขึ้นจากพลังงานท่ีไมมีตัวตน มีลักษณะเปนคลื่นพลังงาน (Marmo, Sudarshan 

& Esposito, 2004) มใิชจากสสาร-วตัถ ุ(Atom) ทีม่ขีนาดแนนอน ดงันัน้ความจรงิแหงธรรมชาตภิายใตทฤษฎี

ควอนตัม  ไมวาจะเปนมนุษย ปาไม ดิน นํ้า ชุมชน ฯลฯ จึงประกอบข้ึนจากสิ่งที่ไมมีตัวตนหรือพลังงาน และ

มีความสัมพันธ ในลักษณะเปนสายใยแหงพลังงาน (Web of Energy) รวมถึงแมเมื่อรางกายอาจแตกดับไป

แลวแตวัตถุและสสารของรางกายยังเปล่ียนรูปเปนพลังงาน และยังเหลือพลังงานสวนของความรูสึกและ       

จิตวิญญาณ สอดคลองกับทฤษฎีดานวิทยาศาสตรกายภาพเชิงควอนตัม วาธรรมชาติพื้นฐานของจักรวาล 

(Cosmos) หรือเอกภพ (Universe) คือ พลังงานท่ีไมสูญหาย (พรชัย  พัชรินทรตนะกุล, 2547) 

 ภูมิปญญาของชนพ้ืนเมือง-คนทองถิ่นในเขตเอเชียและในเขตประเทศไทย ถือวาการตายของคน      

ไมไดสญูสลาย แตยงัเหลือเปนจติวญิญาณท่ีลองลอย ไมมตีวัตน แตยงัมีความสัมพันธกบัสรรพส่ิงโดยเฉพาะ

กับธรรมชาติ ที่ผู คนในทองถ่ินเห็นวาธรรมชาติยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์-จิตวิญญาณ อาศัยและคอยดูแลอยู               

ขณะเดียวกันมนุษยทัง้หลายก็ตองอยูภายใตกฏเกณฑธรรมชาติ  นาํไปสูการนอบนอมและเคารพตอธรรมชาติ 

นับเปนรากฐานและลักษณะสําคัญของภูมิปญญาของผูคนในเขตเอเชียและประเทศไทย ที่เปนผลมาจาก   

การเรียนรู สั่งสม และถายทอดจากรุนสูรุน ตั้งแตบรรพชนจนตกผลึก 

 ในขณะเดียวกันมิติในเรื่องคุณคา-จิตวิญญาณ ที่เปนเรื่องนามธรรม-พลังงาน อันเปนหลักสําคัญ      

ในภูมปิญญาของผูคนทองถ่ิน-ชนพ้ืนเมืองในเขตนิเวศตางๆ ของโลกรวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Capra, 

1997) มีทัศนะบางอยางคลายกับทฤษฎคีวอนตัม เชนในลักษณะของความเปนองครวม (Shannon, 2002 ; 

Gray,1999) คลืน่พลงังานทางความเช่ือและจติวญิญาณ ยงัเก่ียวของและสัมพนัธกบัธรรมชาติและระบบนเิวศ 

เปนสายใยแหงความสัมพันธเชิงพลังงาน ความเชื่อ คุณคาและความดีงาม เปนเรื่องนามธรรมแตเปนสิ่งที่มี

อยู จริง มีความหมายและนําสังคมไปสูความสุข ความสัมพันธของสรรพส่ิงระหวางโลกแหงวัตถุและ                    

จติวญิญาณ (พลงังาน) ในระบบธรรมชาต ินาํไปสูโลกทศันหลกัสาํคญัของผูคนทางตะวนัออก คอื การนอบนอม

และเคารพตอคุณคาของธรรมชาติ ดังที่ไดกลาว ซึ่งหากมองดวยโลกทัศนหรือกระบวนทัศนวิทยาศาสตร      

เชิงกลไก ดูเหมือนจะเปนสิ่งไรสาระหรืองมงาย
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 แมภูมิปญญาตะวันตกหรือนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรจะมีความสําคัญมาก ตอการจัดการ                  

สิ่งแวดลอม แตการจัดการสิ่งแวดลอม หาพ่ึงพาเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวไม ดังจะเห็นวาในปจจุบัน แมจะ

มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แตปญหาสิ่งแวดลอม ยังไมลดลงและไมประสบผลสําเร็จ

เทาที่ควรซึ่งเกี่ยวของเบื้องตนตั้งแตโลกทัศนและทาทีที่มีตอธรรมชาติ ดังนั้นจําเปนตองบูรณาการกับ

ภมูปิญญาทองถ่ินหรือภมูปิญญาตะวันออก ทีใ่หความสําคญัตอเร่ืองจิตใจ ความเช่ือ ความออนนอมถอมตน

ตอธรรมชาติ  เชน เรื่องของผืนดิน หากมองในเชิงวิทยาศาสตรแผนดินอาจเปนแคเพียงสสาร หรือวัตถุ                

ทีค่วรเขาไปจดัการดวยวธิกีารทางวิทยาศาสตร เชน เติมสารเคมี ฯลฯ ขณะเดยีวกนัวถิแีหงภูมปิญญาตะวันออก 

มองภาพแผนดินทั้งหมด-องครวม คือแม “แมพระธรณี” ที่ควรเคารพ มิใช ดินเปนไดแคเรื่องของสสารหรือ    

แรธาตุ แตมีมิติเชิงคุณคา นามธรรมหรือจริยธรรมซอนอีกมิติและนําไปสูการออนนอมตอธรรมชาติ และ      

ดูแลดินที่เปรียบเหมือนแมธรณี 

  

จากนิเวศตะวันตกสูการฟนฟูภูมิปญญานิเวศวิทยาตะวันออก

 เคยมีการต้ังขอสังเกตและกังขาตอกระบวนการศึกษาและพัฒนาที่เนนดานวิทยาศาสตรเชิงวัตถุ 

(สสาร) ทีม่กัตอบสนองระบบเศรษฐกจิทนุนยิมมากกวาจะตอบสนองความยัง่ยนืของระบบนเิวศของนกัวชิาการ

หลายทาน  เชน โอภาส  ปญญา  (2546) แหงมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย (2547)        

แหงสถาบนัวิจยัเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เหน็วากรอบแนวคิดวทิยาศาสตรกระแสหลกั (Newtonian 

Mechanism)   มักมหีลักคิดในการมองโลก ธรรมชาติ และจักรวาล เปนหนวยๆ แยกเปนจุดๆ เปนการมอง

อยาง “แยกสวน” วทิยาศาสตร จะศกึษาคนควาหาความรูแยกแยะออกมาเปนชิน้ๆ จดุๆ สวนๆ ทาํความเขาใจ

ในเชิงจุลมิติหรือ ยอสวน (Reductionism) ซึ่งดังประหนึ่งวางานเหลานั้น เปนเหมือนเคร่ืองจักรกล ที่สามารถ

แยกแกะออกเปนช้ินๆ จนทําความเขาใจได นอกจากฐานคิดของวิทยาศาสตร จะเปนตัวกําหนดผลงาน         

ทางวิทยาศาสตรแลว โอภาส  ปญญา (2546) ยงัเหน็วาวธิคีดิแยกสวนแบบน้ี มอีทิธพิลตอแนวทางการศึกษา

สาขาวชิาอืน่ๆ รวมถงึนเิวศวทิยา วทิยาศาสตรมกัขาดมติใินดานจนิตนาการ ดานการสรางจติสํานกึ โดยเฉพาะ               

เชงิคุณธรรมและความรูเชงิสรางสรรคทีห่าทางออกใหกบัมนษุยชาต ิทีป่ญหาสวนใหญมกัมาจากเครือ่งจกัรกล

และการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 ที่สําคัญกระบวนการความคิดเชิงยอสวน แยกธรรมชาติออกเปนชิ้นสวน-สสาร ทําใหสังคมโลก          

มีระบบคิดและการปฏิบัติ ที่แยกมนุษยออกจากธรรมชาติและสรรพสิ่ง ยกตนเองออกจากมนุษยกลุมอื่น    

ทําใหสังคมโลก เห็น “มูลคา” (เชิงเศรษฐกิจ) ของสรรพสิ่ง มากกวา “คุณคา” ของส่ิงเหลานั้น มองธรรมชาติ  

ทั้งหลายเปนเพียงทรัพยากร (Resources) ความคิดในเชิงมูลคาและผลประโยชนนําไปสูพฤติกรรมการใช

ทรพัยากรเพ่ือสนองความสุขสวนตน  วทิยาศาสตรอาจใหคาํตอบโลกธรรมชาติไดเพยีงวา ประกอบดวยอะไร 

แตมิอาจสามารถบอกไดวาชีวิต ที่ดี ที่ชอบ ที่มีสุข ควรเปนอยางไร (โอภาส  ปญญา, 2546) ดังนั้นนาจะเปน

สิง่ท่ีจะตองนาํมาพิจารณา ถงึกระบวนการศกึษาธรรมชาต ิรวมถงึการบรหิารจดัการสิง่แวดลอมและธรรมชาติ 

วาควรจะใช วิธีวิทยาแบบนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว อันเปนวิทยาการกระแสหลักในการ
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ศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือจําเปนตองบูรณาการรวมกับวิถีภูมิปญญาหรือวัฒนธรรมชุมชนหรือ       

ทีเ่รยีกกนัวาภมูปิญญาตะวันออก (Oriental Wisdom) อนัเปนภมูปิญญาท่ีเกดิข้ึนในพ้ืนที ่หรือเขตภูมภิาคตางๆ 

ของเอเชียอันจะนําไปสูการเยียวยาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

ความจําเปนและความสําคัญในการบูรณาการนิเวศเชิงวิทยาศาสตรกับภูมิปญญาตะวันออก

 จากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่หลายแหงบนแผนดินเอเชีย-ลุมแมนํ้าโขง ไมวาจะเปนใน

ประเทศไทย เวยีดนาม หรอืจนี เชน งานศกึษาวาดวยปาศกัดิส์ทิธิข์องชนเผาบรใูนเขตลุมแมนํา้โขง (Chaitieng 

& Srisatit, 2014) งานศึกษาภูมิปญญาดานการจัดการปาโดยใชวิถีภูมิปญญาของชาวไทดําในเวียดนาม   

(Anh & Pham, 2005)  ที่กลาวถึง ศักยภาพของชนพ้ืนเมืองท่ีบูรณาการมิติทางจิตวิญญาณ มาใชในการ

จัดการปา รวมถึงการรักษาปาจํานวนมากดวยภูมิปญญาดั้งเดิมของคนญ่ีปุนผานศาสนาชินโต  เราจะเห็น   

ไดวาภมูปิญญาของคนเขตน้ีหรอืภูมปิญญาตะวนัออกมีศกัยภาพและคุณคาตอการเยียวยา ฟนฟหูรอืบริหาร

จัดการระบบนิเวศและธรรมชาติไดดี แมวิทยาศาสตรซึ่งเปนองคความรูที่พัฒนามาจากตะวันตกจะเปน           

สิ่งที่สําคัญและมีประโยชน แตสามารถนําใชกับสิ่งแวดลอมบางประเภทและบางลักษณะ รวมถึงบางพื้นที่

เทานั้น นอกจากน้ีนิเวศวิทยาบนฐานวิทยาศาสตร มีขอจํากัดที่สามารถตอบไดเพียงวา ชีวิต หรือโลก และ

ธรรมชาติ ประกอบดวยอะไรแตขาดความรูเชิงสรางสรรคและจินตนาการ การที่วิทยาศาสตร มีขอจํากัด          

ในการเขาใจโลก ธรรมชาติและมนุษยชาติอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะการไมเขาใจความเปนมนุษยใหครบถวน   

ในมิติดานจิตวิญญาณ (Spirituality) ซึ่งเปนแดนเกิดปญญาและจินตนาการใหมๆ กลายเปนขอจํากัดของ

วิทยาศาสตร (โอภาส  ปญญา, 2546) ดังนั้นลําพังการนําวิธีวิทยาเฉพาะวิทยาศาสตรไปประยุกตใชโดย       

ถายเดยีว อาจทําใหไมสามารถเขาใจ เขาถงึ และนาํไปสูการบรหิารจดัการสิง่แวดลอมไดดเีทาทีค่วร โดยเฉพาะ

ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวา การบูรณาการศาสตร (Integral Science) ทั้งวิทยาศาสตรกับวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรกับสังคมศาสตร รวมถึงวิทยาศาสตรกับวัฒนธรรม เปนสิ่งจําเปนในการแกปญหาตางๆ                

โดยเฉพาะดานส่ิงแวดลอม อันจะทําใหมองปรากฏการณทางธรรมชาติไดหลากหลาย รอบดานและลึกซ้ึง   

การยึดม่ันและเช่ือมั่นเฉพาะในศาสตรเดียว ทั้งท่ีแตละศาสตร มีขอจํากัดในการอธิบายปรากฏการณ               

ของธรรมชาติและสังคม จึงมิอาจเปนหนทางในการจัดการส่ิงแวดลอมในศตวรรษใหม

 นอกจากน้ีในดินแดนภูมิภาคตะวันออกของโลก โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งดานภูมินิเวศ ชนิดพันธุทั้งสัตวและพืช โดยเฉพาะความหลากหลาย

ทางชนชาติและวัฒนธรรมของผูคนตามพ้ืนที่ตางๆ ที่อิงกับดิน นํ้าและปา นําไปสูการสราง สะสมอารยธรรม

และภูมิปญญามากวาพันป (วิสุทธิ์  ใบไม, 2558) เปนสังคมท่ีมีภูมิปญญาชั้นสูงและหลากหลาย ที่วาดวย

คุณคาแหงชีวิต ทั้งพระพุทธศาสนาและภูมิปญญากับการจัดการปจจัยสี่และธรรมชาติ สามารถสราง                

ความสมดุลทางภูมปิญญากับมติทิางจิตวญิญาณ ทีว่ทิยาศาสตรไดปฏเิสธและกดทับ เมือ่สงัคมขาดมิตทิาง

จิตวิญญาณ ซึ่งเปนระบบคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม ที่ไมอาจวัด ชั่งตวงได ดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 

เม่ือขาดมิตินี้ ความรูจากวิทยาศาสตร (แบบตะวันตก) เพียงถายเดียว อาจนําโลกไปทางเส่ือมได                   
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(โอภาส  ปญญา, 2546) นอกจากน้ี ทานประเวศ  วะสี กลาววา การคิดแบบวิทยาศาสตร (เดิม) มักสนใจ     

แตวตัถธุรรม ทอดทิง้นามธรรม หรอื คณุคา (ประเวศ  วะส,ี 2547) ทีผ่านมาน้ัน ความรูทีป่ราศจากคุณคากาํกบั 

มักถูกนําไปใชในทางอํานาจ เกิดสงคราม เกิดลัทธิเสพสุขทางวัตถุ  บริโภคนิยม ที่ขับเคลื่อนดวยโลภจริต        

ไดนาํไปสูวกิฤต ิทางสงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอม ถอืวาเปนขอจํากดัและปญหาของวิทยาศาสตรแบบเกา 

(ประสาน  ตางใจ, 2547)

 ทานผูหญิงสธุาวัลย เสถยีรไทย (2555) ไดกลาววาปญหาส่ิงแวดลอม มกัเกดิจากความโลภ “มอืใคร

ยาว สาวไดสาวเอา” นาํไปสูการเสือ่มสลายของทรัพยากร เม่ือมนษุยขาดปญญาและมีความโลภอยางไมสิน้สุด 

ทรัพยากรแมจะมีมากเทาไหรก็ไมสามารถจะตอบสนองความตองการได สอดคลองกับพระธรรมปฎก        

(2539) ไดเคยกลาวถงึความตดิตนัของอารยธรรมมนษุยสมยัปจจบุนั (ตะวนัตก) ในการเขาถงึความยัง่ยนืของ

การพัฒนา ขณะที่ความสุขของมนุษยไปฝากไวกับการไดเสพวัตถุหรือทรัพยากร ยิ่งเสพมาก มีความสุขมาก 

แตการจะเขาถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนได คนรุนปจจุบันตองลดการใชทรัพยากร เพื่อใหคนรุนตอไปมีโอกาสได    

ใชทรัพยากร ซึ่งขัดแยงกันกับปรัชญาความสุขของสังคมแบบวัตถุนิยม (Materialism) ในขณะท่ีภูมิปญญา

ตะวนัออก สอนใหรูจกัความพอเพยีง ความสขุ คอื ความมอีสิรภาพทางจติใจจากความโลภและการเบยีดเบยีน

ที่มีตอสรรพชีวิตและสรรพส่ิง ไมวาจะเปนหลักพุทธธรรมหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม เรื่องความพอทางจิตใจ ซึ่งเปนจุดเดน

สําคัญหนึ่งของภูมิปญญาตะวันออก นับเปนพื้นฐานสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับสูง เพราะเมื่อ

ความสุขของมนุษย อยูที่ความพอเพียง (ทางใจ) ความโลภและการใชทรัพยากรอยางมากจึงไมเกิดข้ึน

 ภูมิปญญาตะวันออก เชน ภายใตหลักพุทธธรรม นอกจากจะเนนเรื่องความพอเพียง ความเรียบงาย 

ยงัใหความสําคัญกับความเมตตา กรณุา ตอสรรพชีวติตางๆ ใหการเคารพตอชีวติท้ังสรรพสัตวและจิตวิญญาณ 

การใหความสําคัญทั้งรูปธรรมและนามธรรม ศีลวัตรแหงพุทธศาสนา ไดเอ้ือตอการดํารงอยูรวมกันอยาง

สันติสุขทั้งมนุษย สรรพสัตว พืชพรรณ และจิตวิญญาณ จึงพบวัดปาสายพระธุดงคกรรมฐานจํานวนมาก       

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางประณีต  ไมวาจะเปนวัดปา       

บานหนองผือ วดัปาบานตาด วดัปาบานดงเยน็ วดัปาบานตาย ฯลฯ ขณะทีพ่ืน้ทีป่าธรรมชาติทัว่ไปจาํนวนมาก   

ถูกโคนลมไปเพ่ือการคาและการทําเกษตรเชิงเด่ียว แมปาแหงนั้นจะผานการศึกษาเชิงนิเวศวิทยาปาไม         

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ภูมิปญญาตะวันออก ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมของชนพ้ืนเมือง

ในแถบลุมแมนํ้าโขง-ลุมน้ําสงครามของกลุมชนเผาบรู ผูไท หรือไทญอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร นครพนม   

และจงัหวดักาฬสนิธุ  ใหความเคารพสิง่ศักดิส์ทิธิใ์นปาของหมูบาน ทาํใหในหมูบานของพวกเขาสามารถดแูล

รกัษาพ้ืนทีป่าศกัดิส์ทิธิห์รอืปาแหงจติวญิญาณ (Spiritual Forest) เปนเขตกกัเก็บคารบอนและสะสมพันธุกรรมพชื

ที่สําคัญ โดยอาศัยความเชื่อ ความศรัทธา ความกตัญูและความนอบนอมตอธรรมชาติอันเปนหลักสําคัญ

ของภูมิปญญาตะวันออก (ธันวา  ใจเที่ยง, 2558 ; ธันวา  ใจเที่ยง และ ธเรศ  ศรีสถิตย, 2559) ในบางพ้ืนที่    

เชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ รวมถึงปาชุมชนดงกระแสน จังหวัดนครพนม มีการประยุกต     

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของไมพื้นถ่ินโดยวิถีภูมิปญญาตะวันออก โดยสรางหอปูตาหรือ         
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หอผขีึน้ เพือ่ใหเปนสิง่ศกัด์ิสทิธิ ์(Spirit) ประจาํปา มอบพืน้ทีป่าใหสิง่ศักดิส์ทิธิช์วยดแูล มพีธิกีรรมไหวสกัการะ

ผี-เทพรักษาปา ขณะเดียวกันอาศัยหลักการอนุรักษพรรณไม การฟนฟู การปลูกปาทดแทนที่เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ การดูแลลูกไมและไมหนุมตามหลักการทางนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตร รวมถึงออกขอหามและ

กฏเกณฑตางๆ ทาํใหสามารถฟนฟปูาไดอยางรวดเรว็ นอกจากน้ีในงานวจิยัของ Kanowski & Williams (2009)  

ไดเสนอวา ในการจัดการปาไมนั้นจําเปนตองบูรณาการคุณคาของปาไมในทางวัตถุและทางวัฒนธรรม            

(จิตวิญญาณ)  โดยประโยชนในเชิงวัตถุ (Material) ซึ่งมาจากการวัดไม ทั้งเชิงปริมาตรและปริมาณ ตีคาออก

มาเปนราคาทางเศรษฐศาสตร ไมเพียงพอตอการอนุรักษปาอยางย่ังยืนจะตองบูรณาการกับคุณคา                     

ในทางวฒันธรรม (Cultural Value) ซึง่มักเปนวถิภีมูปิญญา-วฒันธรรมของแตละทองถ่ินทีล่กึซ้ึงท่ีเก่ียวของกับ

ระบบคณุคา ความเชื่อ ความเคารพตอธรรมชาติ อันเปนลักษณะหนึ่งของภูมิปญญาตะวันออก นอกจากนี้  

ยังมีการยืนยันวาภูมิปญญาตะวันออก โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยลดปญหาโลกรอนได   

เนือ่งจากชวยลดความตองการการบรโิภค ในขณะเดยีวกนัทาํใหเกดิความสขุไปดวย (สรินิทรเทพ  เตาประยรู            

ยุวดี   คาดการณไกล และ บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม, 2554)

 องคความรูหรือภูมิปญญาแบบตะวันออก จึงถือวามีความสําคัญและมีคุณคา ทั้งในการบูรณาการ

กับศาสตรทางนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรเพื่อใชในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและในแงวิธีวิทยาใน            

การศึกษาธรรมชาติ เชน การเพิ่มความหมายและความสําคัญของสรรพชีวิตตางๆ ในมิติทองถิ่น นอกเหนอื

ไปจากทัศนะหรือมมุมองจากวิทยาศาสตรหลกั ซึง่จะนําไปสูความย่ังยนืและประสบความสําเร็จยิง่ข้ึนในการ

ดแูลและเยียวยาส่ิงแวดลอม อกีทัง้จะทําใหการมองธรรมชาติ เหน็ความเช่ือมโยงของสรรพส่ิงระหวางธรรมชาติ

เชิงสสาร (Concrete Environment) และธรรมชาติเชิงนามธรรม หรือคุณคาและจิตวิญญาณ (Spiritual     

Environment) อันเปนโลกวัตถุและพลังงาน สอดคลองกับทัศนะการมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหม      

(แบบควอนตัม) ในเชิงองครวม อยางไรก็ตามการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจะประสบ        

ความสําเร็จไดยากหากขาดกระบวนการศึกษา การประเมิน การเฝาระวังติดตาม ตรวจสอบวัดคุณภาพ            

สิ่งแวดลอมดวยเครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตรเชิงวัตถุแบบดั้งเดิมเชนกัน ขณะเดียวกันไมควรละเลย

หรือเพิกเฉยตอองคความรูทางนิเวศวิทยาทองถ่ินหรือภูมิปญญาตะวันออกของไทยและผูคนในเอเชีย              

ควรนาํความรูทางวิทยาศาสตรมาใชรวมกบัความรูหรอืภมูปิญญาทองถ่ิน-ภมูปิญญาตะวันออกใหเหมาะสม

กับแตละบริบทพ้ืนที่

 

สรุป
 นิเวศวิทยาเปนศาสตรสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร ทั้งพัฒนาการรวมถึงลักษณะของวิธีวิทยา               

เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการประยุกตเพ่ือใชในการบริหารจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แมหลักทาง

วิทยาศาสตรจะเปนจุดแข็ง โดยเฉพาะวิทยาศาสตรดั้งเดิม (Mechanistic World View) ที่เนนการพิสูจน         

วัดได อาจทําใหเขาใจวาความจริงแหงธรรมชาติ มีและเปนเพียงเร่ืองของสสาร-วัตถุ  ทําใหการมองภาพหรือ

มองระบบนิเวศขาดความซับซอนและขาดมิติทางจิตวิญญาณ  รวมถึงขาดระบบคุณคาและความรูสึก          
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ความออนโยนและออนนอมตอธรรมชาติ การขาดมิติใดมิติหนึ่งโดยเฉพาะขาดเรื่องคุณคา ขาดการให          

ความหมายและความสําคัญจากทองถิ่น มักนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมหรือการดูแลธรรมชาติไมยั่งยืน 

เชน การมองแมนํ้าและแผนดินเปนเพียงสสาร ขณะที่ภูมิปญญาตะวันออกมีมิติแหงความเปนแมพระคงคา

และแมพระธรณี หรือการมองตนไม มีประโยชนแคในเชิงวิทยาศาสตรหรือการคา ตามขนาด ความสูงและ

ปริมาตร มองสิ่งเหลานี้เปนเพียงทรัพยากร ทําใหขาดการเคารพและใหคุณคาของตนไมในมิติอื่น นําไปสู       

การทําลายไดงาย ในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีตางๆ ควรบูรณาการท้ังสวนแข็งของนิเวศ                 

เชิงวิทยาศาสตร ที่เนนศึกษาความสัมพันธของสรรพสิ่งทางธรรมชาติซึ่งสามารถวัดและตรวจสอบไดแมนยํา 

และภูมิปญญาตะวันออก ที่หมายรวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น-ชนพื้นเมือง ที่ใหความสําคัญกับระบบคุณคา              

ของธรรมชาติทางจิตวิญญาณ เนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติอยางสมดุล ตั้งแตระดับวิธีวิทยา  

ในการศึกษาธรรมชาติ การใหความหมายและความสําคัญของธรรมชาติและสรรพสิ่ง ทั้งมิตินิเวศวิทยา           

เชิงวิทยาศาสตรและภูมิปญญาตะวันออกอันจะนําไปสูการเขาใกลความจริงแทของระบบธรรมชาติและ      

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
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