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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อหลักคือ 1) เพื่อศึกษาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในวัฒนธรรมไท-ลาว และ 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในวัฒนธรรมไท-ลาว ในจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้ทฤษฎีจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือ
ในวิเคราะห์ข้อมูลและน�ำเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ การวิจัยพบว่า จริยศาสตร์
สิง่ แวดล้อมในวัฒนธรรมลุม่ น�ำ้ โขง ขึน้ อยูก่ บั คติความเชือ่ ในสิง่ เหนือธรรมชาติและความเชือ่ ทาง
ศาสนาในวัฒนธรรมไท-ลาว ทัศนะดังกล่าวเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและไม่ยอมรับการใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ช่วยให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และยืนยันว่ามนุษย์
ควรปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมนุษย์มีพันธะทางจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม
อนึ่ง ส�ำนึกดังกล่าวยังท�ำให้มนุษย์ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเอง แนวคิด
ดังกล่าวจึงเป็นแนวคิดทางจริยแบบองค์รวมและให้ความส�ำคัญกับความเป็นชุมชนทางศีลธรรมของ
มนุษย์และสิง่ แวดล้อมมากกว่าทีจ่ ะเป็นจริยศาสตร์แบบยึดเทพเจ้าเป็นศูนย์กลางและจริยศาสตร์
ที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง เกิดจาก
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิตมากกว่าการค�ำนึงว่าสิ่งแวดล้อมมีคุณค่าในตัวมันเอง
การวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบนั แนวคิดด้านจริยศาสตร์สงิ่ แวดล้อมในวัฒนธรรมไท-ลาว ในจังหวัด
มุกดาหาร สอดคล้องกับแนวคิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
ค�ำส�ำคัญ: จริยศาสตร์สงิ่ แวดล้อม วัฒนธรรมลุม่ น�ำ้ โขง วัฒนธรรมไท-ลาว วัฒนธรรมกับสิง่ แวดล้อม
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง กรณีศึกษา
วัฒนธรรมไท-ลาว ในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้ำโขง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract

The objectives of this research study are: 1) to study the environmental
ethics of Thai-Lao culture and 2) to study the change in environmental ethical concepts
of Thai-Lao culture in Mukdaharn province. The data were analyzed by theories of
environmental ethics and presented in a descriptive analysis. The research found that
the environmental ethics of culture in the Mekong region depend upon supernatural and
religious beliefs in Thai-Lao culture, are in harmony with the environment, and reject
all means of environmental exploitation. Moreover, they help us realize the value of the
environment and assert that humans should treat the environment with care because we
have a specific moral obligation to it. Environmental ethics encourage humans to consider
the environment as being valuable in and of itself. Thus, the concepts are more holistic
and communal than those of theo-centric and anthropocentric ethics. In recent years in
Mekong societies, environmental concerns are often centered around the destruction of
the environment as it affects lives rather than on the environment having value in and
for itself. The present study showed that the current concepts in environmental ethics of
Thai-Lao culture in Mukdaharn province are more likely to be those of anthropocentric ethics.
Keywords: environmental ethics, culture in Mekong region, Thai-Lao culture,
environment and culture

1. บทน�ำ
ปั จ จุ บั น กระแสการศึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ ใ นมิ ติ ต ่ า งๆ
เป็นกระแสหลักส�ำคัญกระแสหนึ่ง เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีผลกระทบ
โดยตรงต่ อ มนุ ษ ยชาติ ในบรรดาการศึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ห ลากหลายนั้ น
ส่วนหนึ่งเริ่มมีการศึกษาที่วัฒนธรรมประเพณีอันรวมถึงวิถีชีวิตและคติความเชื่อ
ต่างๆ ส�ำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
วัฒนธรรมลุม่ น�ำ้ โขงท�ำให้เชือ่ ได้วา่ ประชาชนมีขนบประเพณีและค่านิยมทีค่ ำ� นึงถึง
สิ่งแวดล้อม ในช่วงที่ผ่านเริ่มมีโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ในช่วงปี 2008-2012 มีการก�ำหนดให้การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานในทุกประเทศในอาเซียนมีเนือ้ หาวิชาเกีย่ วกับการศึกษาเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
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(Environmental Education - EE)  เนื่องจากการท�ำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เกิดจากปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมประเพณี
และค่านิยมในการบริโภค รวมทั้งโลกทัศน์ที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดทางธรรมชาติด้วย
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงต้องอาศัยยุทธศาสตร์จากหลายๆ ศาสตร์ร่วมกัน
จึงจะมีประสิทธิภาพ วิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยังท�ำให้เกิด
การเคลือ่ นไหวในศาสตร์สาขาต่างๆ  เพือ่ หาทางแก้ไขและพิทกั ษ์รกั ษาสิง่ แวดล้อม
ทางธรรมชาติอย่างกว้างขวาง
ในด้านปรัชญาเกิดค�ำถามทางจริยศาสตร์ซงึ่ เป็นสาขาหนึง่ ของปรัชญาว่า
มนุษย์ควรมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ มนุษย์มีพันธะทาง
จริยธรรมต่อสิง่ แวดล้อมหรือไม่ อย่างไร ซึง่ เป็นค�ำถามทีข่ ยายขอบเขตด้านจริยธรรม
ไปสู่สิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ ท�ำให้เกิดการอภิปรายในเรื่องของคุณค่าในตัวเองของ
ชนิดพืชพันธุ์ต่างๆ (Intrinsic value of species) กระท�ำที่มีศีลธรรมไม่เฉพาะแต่
การกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่รวมถึงการกระท�ำกับสิ่งไม่มีชีวิตด้วย
ซึ่งอยูใ่ นหัวข้อเรื่องจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมในเชิงนิเวศ (Environmental
ethics, Moral ecology) ทฤษฎีจริยศาสตร์สงิ่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ 1) จริยศาสตร์
ที่มีเทพเจ้าเป็นศูนย์ (Theocentric Ethics) 2) จริยศาสตร์ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
(Anthropocentric Ethics) 3) จริยศาสตร์ที่ไม่ถือว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Nonanthropocentric Ethics) 4) จริยศาสตร์ทถี่ อื ระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง (Eco-Centric
Ethics) และ 5) จริยศาสตร์ที่ถือหลักองค์รวม (Holistic Ethics) (Des Jardins,
1997: 10) ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของทฤษฎีเป็นการแสวงหาโลกทัศน์ต่อสิ่งแวดล้อมใหม่
หรือตีความแนวคิดเดิมใหม่ เพื่อเป็นจุดยืนทางความคิดหรือพื้นฐานทางทฤษฎีใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ลงลึกถึงระดับมโนส�ำนึกทางจริยธรรมของมนุษย์
หากเรายอมรับว่า การทีเ่ ราจะมีพนั ธะทางจริยธรรมต่อสิง่ หนึง่ นัน้ เกีย่ วข้อง
กับวิธีคิดหรือโลกทัศน์ของเรา ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิด
หรื อ โลกทั ศ น์ ข องเราที่ มี ต ่ อ สภาพแวดล้ อ มได้ ดั ง ที่ มี นั ก เคลื่ อ นไหวทางด้ า น
จริ ย ศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มในตะวั น ตกยุ ค แรกๆ ส่ ว นหนึ่ ง เรี ย กร้ อ งให้ เ ลิ ก ยึ ด ถื อ
หลักปรัชญาและศาสนา รวมทั้งหลักการทางด้านการพัฒนาต่างๆ ที่มีหลักการโดย
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ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-centered) โดยให้เปลีย่ นมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่
ที่ยึดสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางแทน (Environment-centered) นอกจากนั้น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต่างๆ ยุทธศาสตร์เกีย่ วกับจิตส�ำนึกและโลกทัศน์ของมนุษย์
เป็นหลักการที่มีความส�ำคัญมากที่สุด การศึกษาเรื่องดังกล่าวในวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง
นั้นจะท�ำให้เข้าใจถึงส�ำนึกร่วมทางศีลธรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประชาชน
ในลุม่ น�ำ้ โขง เข้าใจถึงการให้ความหมายกับสรรพสิง่ ไม่วา่ จะเป็นแผ่นดิน แม่นำ 
�้ และ
ป่าเขา อันจะท�ำให้ทราบแนวคิดทางจริยศาสตร์สงิ่ แวดล้อมชุมชนในสังคมลุม่ น�ำ้ โขง
ได้ชดั เจนมากขึน้ และเข้าใจการเปลีย่ นแปลงด้านจริยศาสตร์สงิ่ แวดล้อมของชุมชน
ดังกล่าว สามารถเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงด้วย
จากการส�ำรวจแนวคิดทางวัฒนธรรมกับสิง่ แวดล้อมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้เขียนเห็นว่า การศึกษาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมลุ่มน�ำ้ โขงนั้น ควรจะ
ก�ำหนดให้วัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสังคมลุ่มน�้ำโขง เนื่องจาก 1) วัฒนธรรมไม่ได้มีฐานอยู่ที่
วัตถุธรรมอย่างเดียวแต่มีฐานอยู่ที่นามธรรมเป็นส�ำคัญ 2) การพัฒนาวัตถุธรรม
ในทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือน�ำไปสู่การพัฒนาทางจริยธรรม 3) วัฒนธรรมเป็น
สิ่งแสดงออกของระบบคุณค่าซึ่งมีหลายระดับ และ 4) วัฒนธรรมมีความเป็น
บูรณาการด้านชีวิต จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์แนวคิดจริยศาสตร์ในวัฒนธรรมลุ่มน�ำ้ โขงผ่านข้อมูลที่ผสม
ผสานระหว่างกัน ระหว่างคุณค่าของแต่ละวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นซึ่งบางอย่าง
ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างยาวนานจนเกิดการยอมรับและเลือกสรรในช่วงเวลาหนึง่ ๆ
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ละเลยคุณค่าทีเ่ ปิดเผยให้เห็นถึงธรรมชาติทแี่ ท้จริงของมนุษย์และสรรพ
สิ่งที่มนุษย์เข้าถึงได้ด้วยประสบการณ์จากวิธีการทางจริยปรัชญา

2. แนวคิดด้านจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง
แม่น�้ำโขงนอกจากจะเป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิต กล่าวคือ เป็น
แหล่งน�้ำใช้เพื่อการเกษตร การเดินทาง การขนส่ง ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต
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ประจ�ำวันแล้วยังเปรียบเสมือนสายน�ำ้ ทีส่ ะท้อนจิตวิญญาณของประชาชนในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่แม่น�้ำสายนี้ ลักษณะส�ำคัญของ
จิตวิญญาณดังกล่าวคือ การผสานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ เหนือธรรมชาติ
และขยายขอบเขตแห่งศรัทธาไปสู่สรรพสิ่งในธรรมชาติ
หากพิจารณาตามหลักฐานจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและ
พิธกี รรมต่างๆ ของประชาชนในสังคมลุม่ น�ำ้ โขง จะเห็นได้วา่ สังคมลุม่ น�ำ้ โขงมีความ
เชื่อที่โน้มไปทางวิญญาณนิยม (Animism) กล่าวคือมีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ล้วนมี
วิญญาณ ซึ่งสิ่งต่างๆ ในที่นี้ได้รวมเอาทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเข้าในมุมมอง
ดังกล่าวด้วย ท�ำให้มีการมองว่า ต้นไม้ ภูเขา ผืนดิน และแม่น�้ำ เป็นสิ่งที่มีวิญญาณ
สิงสถิตอยู่ ชุมชนสองฝั่งแม่นำ�้ โขงที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาครั้งนี้เรียกวิญญาณที่สิงสถิต
อยูใ่ นทีต่ า่ งๆ นัน้ ว่าผี ท�ำให้เชือ่ ว่ามีผสี งิ่ สถิตในทีต่ า่ งๆ เช่น ตัวอย่างงานทีส่ นับสนุน
แนวคิดข้างต้น ดังเช่นได้มีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของหมู่บ้านและพิธีกรรม
ของชุมชนชาวกะเลิงซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำโขง พบว่า
วิถีชีวิตของชุมชนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยแสดงออก
ผ่านการตัง้ ถิน่ ฐาน การประกอบอาชีพทางการเกษตร และพิธกี รรมทีแ่ สดงถึงความ
เคารพและย�ำเกรงธรรมชาติและสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
สังคมลุม่ น�้ำโขงในส่วนของอีสานและสปป.ลาว ทีเ่ ป็นบริบทหนึง่ ของพืน้ ที่
ที่ศึกษาครั้งนี้ ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) วัฒนธรรมเจนละ (Chenla Culture) 2) วัฒนธรรมทวารวดี (Dvaravati Culture)
3) วัฒนธรรมเขมรสมัยพระนคร (Khmer Culture) และ 4) วัฒนธรรมกลุ่มไท-ลาว
หรือวัฒนธรรมล้านช้าง (Lanchang Culture) (Cultural Office, Khon Kaen
University, 2006: 50-56)
แนวคิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในบทความนี้ พิจารณาจากคติความเชื่อ
ในวัฒนธรรมไท-ลาว อันเป็นวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติร่วมกันในปัจจุบันของชุมชน
ในพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้คติความเชื่อที่ศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) คติความเชื่อ
อันมีมาแต่ดงั้ เดิมของบรรดาชนเผ่าต่างๆ ในสังคมลุม่ น�ำ้ โขง ประกอบความเชือ่ หลัก
3 ประการ คือ ความเชื่อเรื่องผีแถน ความเชื่อเรื่องพญานาค และความเชื่อเรื่อง
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

61

62 Journal of Mekong Societies
ผีปตู่ า และ 2) ความเชือ่ ทีม่ าจากคติทางพระพุทธศาสนา ซึง่ ความเชือ่ ดังกล่าวหล่อ
หลอมให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีไท-ลาว อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำ� คัญ
อย่างหนึ่งในสังคมลุ่มน�้ำโขง ด้วยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาจึงมีการก�ำหนดให้
ผีประเภทต่างๆ อยู่ภายใต้พระรัตนตรัย และมีการสร้างต�ำนานให้พื้นที่ในดินแดน
แถบนี้ เ ชื่ อ มโยงกั บ เรื่ อ งราวและคติ ค วามเชื่ อ ต่ า งๆ ที่ ม าจากวรรณกรรมของ
พระพุทธศาสนา ในด้านการบ�ำรุงพระพุทธศาสนานั้นบรรพชนในอดีตมีการอุทิศ
ผู้คน ผืนดิน แก่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่รู้จักกันในชื่อ นาจังหัน และข้าโอกาส
สิ่งที่โดดเด่นประการหนึ่งในวัฒนธรรมไท-ลาว การผสมผสานคติความเชื่อดั้งเดิม
ของท้องถิ่นเข้ากับคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาให้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ของผู้คนตลอดปี ที่เรียกว่า ฮีตสิบสอง คือ ในเดือนอ้ายมีประเพณีบุญเข้ากรรมและ
บุญเลี้ยงผีของชาวลาว   เดือนยี่มีประเพณีบุญคูณลานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ข้าวเปลือก เดือนสามมีประเพณีบุญข้าวจี่และงานนมัสการพระธาตุพนม เดือนสี่
มีประเพณีเอาบุญผะเหวด เดือนห้ามีประเพณีบุญสงกรานต์ เดือนหกมีประเพณี
บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดมีประเพณีบุญซ�ำฮะ เดือนแปดมีประเพณีบุญเข้าพรรษา
เดือนเก้ามีประเพณีบญ
ุ ข้าวประดับดิน เดือนสิบมีประเพณีบญ
ุ ข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด
มีประเพณีบุญออกพรรษา เดือนสิบสองมีประเพณีบุญกฐิน งานไหว้พระธาตุหลวง
และลอยกระทง  เพือ่ ให้เห็นการมีอยูจ่ ริงของคติความเชือ่ ในวัฒนธรรมไท-ลาว ทีย่ งั
คงมีหลักฐานให้เห็นกันอยู่ในพื้นที่ในสังคมลุ่มน�้ำโขง ในที่นี้ได้ศึกษาตัวอย่างข้อมูล
ในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทย มีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานลาว โดยมีแม่น�้ำโขงเป็นพรมแดนกั้น
จากข้อมูลในจังหวัดมุกดาหารที่มีประชาชนประกอบไปด้วยหลายชนเผ่า
ได้แก่ เผ่าไทยอีสาน เผ่าผู้ไท เผ่าไทยข่า (บูร) เผ่าไทยโซ่ เผ่าไทยกะเลิง เผ่าไทยแสก
เผ่าไทยย้อ และเผ่าไทยกุลา แต่เดิมแต่ละเผ่ามีการนับถือผีบรรพบุรุษมาก่อนที่จะ
ผสานเข้ากับคติทางพระพุทธศาสนา ในส่วนคติความเชือ่ เรือ่ งผีแถน ความเชือ่ เรือ่ ง
นาค และความเชือ่ เรือ่ งผีปตู่ า ก็ยงั เป็นทีพ่ บได้ทงั้ ในเขตเมืองและชนบทของจังหวัด
ในส่วนของงานประเพณีทสี่ ะท้อนวัฒนธรรมไท-ลาว ของจังหวัดมุกดาหาร
นั้น พบว่า ในแต่ละหมู่บ้านยังมีการสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองแต่ไม่ครบทุกเดือน
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จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง
กรณีศึกษาวัฒนธรรมไท-ลาว ในจังหวัดมุกดาหาร

นอกจากประเพณีหลัก คือ บุญสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา และบุญออกพรรษาแล้ว
ประเพณีที่พบมากที่ชาวบ้านยังคงนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ประเพณี
บุญข้าวสากและบุญข้าวประดับดิน นอกจากนั้น จากข้อมูลอันเป็นบริบทของพื้นที่
แสดงให้เห็นว่า จังหวัดมุกดาหารมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งพื้นที่ป่าและ
แหล่งน�้ำที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในลุ่มน�้ำโขง
เพื่อให้เห็นว่าวัฒนธรรมไท-ลาวนั้นสะท้อนแนวคิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อย่างไร ในทีน่ ไี้ ด้พจิ ารณาผ่านค�ำถามทางจริยศาสตร์สงิ่ แวดล้อมอย่างน้อย 5 ค�ำถาม
ที่ส�ำคัญ คือ 1) ฐานะของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในคติความเชื่อของวัฒนธรรม
ไท-ลาวเป็นอย่างไร ? 2) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตทางจริยธรรม
หรือไม่ ? 3) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีคุณค่าในตัวมันเองหรือไม่ ? 4) สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกบั เสรีภาพของมนุษย์เป็นอย่างไร ? และ 5) สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติสมั พันธ์
กับอุดมคติของชีวิตในวัฒนธรรมไท-ลาว อย่างไร แต่ละค�ำถามมีรายละเอียด ดังนี้
1) ฐานะของสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติในคติความเชือ่ ของวัฒนธรรม
ไท-ลาวเป็นอย่างไร ?
ตามคติความเชื่อที่ยังคงมีอยู่และสืบทอดกันมาในวัฒนธรรมไท-ลาว
ข้างต้น มีประเด็นทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ควรพิจารณา คือ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติจึงไม่เป็นเพียงผืนดิน แม่น�้ำ  ป่าไม้ ภูเขา เป็นต้นเท่านั้น แต่เป็นที่สถิต
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นบ้านของบรรดาวิญญาณบรรพบุรุษที่เรียกว่าผีต่างๆ เป็น
ที่อยู่ของพญานาคอันเป็นที่นับถือและเกรงขาม คติความเชื่อนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยแสดงออกผ่านการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ
และพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและย�ำเกรงธรรมชาติและสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
ความเป็นชุมชนตามคติความเชือ่ ข้างต้น นอกจากจะประกอบด้วยกลุม่ ชน
เผ่าต่างๆ แล้ว สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกถ็ กู นับเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนและ
ก�ำหนดให้ผีเป็นผู้คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในเมื่อทั้งคน สิ่งแวดล้อม และ
ผี ต่างก็เป็นสมาชิกในชุมชนเดียวกันแล้ว ดังข้อความที่ปรากฏในพงศาวดารล้าน
ช้างว่า... กาลเมื่อก่อนนั้น ก็เป็นดิน เป็นหญ้า เป็นฟ้า เป็นแถน... ผีและคนเทียวไป
มาหากันบ่ขาด... (Kurusapa, 1983: 37) มีการสร้างวิถีปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

63

64 Journal of Mekong Societies
ความหมายของชุมชนข้างต้นผ่านประเพณีและพิธีกรรมมากมาย ดังนั้นชุมชนใน
สังคมลุม่ น�ำ้ โขงแต่เดิมจึงเป็นชุมชนทีร่ วมเอามิตดิ า้ นสิง่ ทีเ่ หนือสามัญวิสยั เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนด้วย
คติความเชื่อในวัฒนธรรมไท-ลาว หากพิจารณาตามแนวคิดนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม (Cultural Ecology) และจริยศาสตร์ที่ถือระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง
(Eco-Centric Ethics) แล้วพบว่า มีพนื้ ฐานความคิดแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
(Holistic Ethics) ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมว่า มนุษย์มี
ความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและอยู่ร่วมกันในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบเดียวกัน มีการใช้เทคโนโลยีทเี่ กิดจากภูมปิ ญ
ั ญาเพือ่ ปรับตัวให้สอดคล้อง
กับระบบนิเวศ เป็นแนวคิดที่ขยายขอบเขตความเป็นชุมชนไปสู่สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ตามแนวคิดนี้ ผืนดินและภูเขาไม่ใช่เป็นแค่เพียงแปลงเกษตรและแหล่ง
ทรัพยากร แม่น�้ำก็ไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งน�้ำ  ป่าไม้ไม่ใช่เป็นเพียงต้นไม้หลายต้น
แต่ทกุ สิง่ มีคณ
ุ ค่าและมีความงดงามในตัวเอง การกระท�ำทีถ่ กู ต้องนัน้ จะต้องส่งเสริม
ความเป็นหนึง่ เดียวแห่งธรรมชาติ ส่งเสริมความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อมและตระหนัก
ในความงามแห่งชุมชนทางศีลธรรมด้วย
วัฒนธรรมไท-ลาว ยังได้รับเอาคติทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างอุดมคติของชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มี
หลักการส�ำคัญว่ามนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งหรือสรรพสัตว์ในรูปแบบของ
การพึ่งพาอาศัยกันเนื่องจากเป็นเพื่อนร่วมวัฏสงสาร
2) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตทางจริยธรรม
หรือไม่ ?
จากคติความเชือ่ ดัง้ เดิมและแนวปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รบั อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา
ท�ำให้ยังตระหนักได้อีกว่ามโนธรรมของชุมชนแห่งนี้จะต้องมีต่อสัตว์ต่างๆ ด้วย
ถึงแม้จะไม่ใช่จริยธรรมในระดับเดียวกันกับที่ควรมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในส่วน
ของพันธะทางจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากส�ำนึกทาง
จริยธรรมตามคติความเชื่อของวัฒนธรรมไท-ลาวในบริเวณลุ่มน�้ำโขงแต่อย่างใด
เนื่องจากเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นทั้งสิ่งสร้างและสถานที่สถิตของ
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สิง่ ศักดิสทิ ธิ์ ดังนัน้ สถานภาพทางศีลธรรมของสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติจงึ เป็นสิง่ ที่
สูงส่งที่ต้องเคารพ ไม่มีการสนับสนุนให้มนุษย์มีสิทธิ์เหนือธรรมชาติหรือมีสิทธิ์
ในการจัดการกับธรรมชาติอย่างไม่มีขอบเขตและปราศจากความย�ำเกรง  
3) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีคุณค่าในตัวมันเองหรือไม่ ?
การพิ จ ารณาค� ำ ถามนี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ที่ ว ่ า ถ้ า สิ่ ง แวดล้ อ มทาง
ธรรมชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีค่าในตัวเองหรือไม่ การยอมรับ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิว์ า่ เป็นสิง่ ทีม่ คี า่ ในตัวเองนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นอัตวิสยั ทีถ่ อื ว่าสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริงคือ
สิ่งที่มีอยู่ในจิต ดังนั้นตามคติของทัศนะที่เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์   จึงถือได้ว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองในเชิง
อัตวิสัย จากคติความเชื่อดังเดิมที่เห็นว่า ผืนแผ่นดิน แม่น�้ำ ต้นไม้ ป่าไม้ และภูเขา
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้รับการสักการบูชา เป็นสิ่งที่เกิดมาจากการสร้างสรรค์ของ
ผีฟ้า ผีแถน และเป็นสถานที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ด้วย อนึ่งในแง่ของการด�ำรง
อยูแ่ ล้วสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติดำ� รงอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวมันเองโดยทีม่ นุษย์ไม่จำ� เป็นต้อง
เข้าไปยุง่ เกีย่ วในกระบวนการของมันก็ได้ ดังนัน้ จึงถือว่าสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
มีคุณค่าในตัวเอง
4) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับเสรีภาพของมนุษย์เป็นอย่างไร ?
คติความเชือ่ ในวัฒนธรรมไท-ลาวนัน้ ถือว่าผีแถนนัน้ นอกจากจะเป็นผูส้ ร้าง
เป็นผูพ้ ทิ กั ษ์สงิ่ แวดล้อมทางธรรมชาติและบันดาลให้สรรพสิง่ ขับเคลือ่ นและด�ำเนินไป
แล้ว ยังเป็นผู้ท�ำลายสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ด้วย ดังนั้น การที่มนุษย์จะท�ำสิ่งใดๆ ต่อ
ธรรมชาติตามคติความเชือ่ นี้ จึงมีขอ้ จ�ำกัดในตัวเอง กล่าวคือมนุษย์ไม่อาจทีจ่ ะกระท�ำ
ต่อสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติตามอ�ำเภอใจ เสรีภาพของมนุษย์ในแง่นจี้ งึ ถูกจ�ำกัดด้วย
อ�ำนาจของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ อ�ำนาจในการจัดการทรัพยากรทางธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่
กับมนุษย์เท่านัน้ หากแต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั สิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติดว้ ย ในแต่ละท้องถิน่ มีผปี ตู่ า
ช่วยปกป้องสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ การตัดไม้ การล่าสัตว์ในเขตพืน้ ทีข่ องศาลปูต่ า
ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำหมู่บ้าน การกระท�ำดังกล่าวนอกจาก
จะก่อให้เกิดสิง่ ไม่ดตี อ่ ผูก้ ระท�ำโดยตรงแล้ว ชาวบ้านยังเชือ่ ว่า เป็นสาเหตุให้เกิดความ
แปรปรวนของธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง น�้ำท่วม เป็นต้น ดังนั้น ในแง่ของการปกป้อง
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คุม้ ครองสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ จึงดูเหมือนว่าสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติจงึ ดูเหมือน
ถูกปกป้องไว้ด้วยความเชื่อหลายชั้น ข้อนี้สอดคล้องกับคติทางพระพุทธศาสนาที่ว่า
การตัดไม้ท�ำลายป่าเป็นการท�ำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีของมนุษย์และท�ำลายที่อยู่อาศัย
ของสัตว์อื่นๆ รวมทั้งรุกขเทวดาด้วย กล่าวได้ว่าเสรีภาพของมนุษย์ตามมุมมองข้าง
ต้นนั้นถูกจ�ำกัดโดยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
5) สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติสมั พันธ์กบั อุดมคติของชีวติ ในวัฒนธรรม
ไท-ลาวอย่างไร ?
วัฒนธรรมไท-ลาว มีคติการสร้างให้อาชีพและและการลงทุนลงแรงในผืน
แผ่นดินของตนให้เกิดคุณค่าทางนามธรรมต่อชีวิต หรือเชื่อมโยงกับอุดมคติทาง
จริยธรรมตามคติของพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดความผูกพันกับศาสนาและเกิดความ
เคารพในผื น นาและผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากแรงงานนั้ น ด้ ว ย (Mungthanee, 2001)
เพราะการลงทุนลงแรงครัง้ นีน้ อกจากจะท�ำให้มอี ยูม่ กี นิ ในโลกนีแ้ ล้วยังส่งผลในชาติ
ต่อๆ ไปด้วย กล่าวคือ ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไป
จนถึงห้าพันปีตามความเชือ่ ท�ำให้พบพระศรีอารย์และบังเกิดในสวรรค์ชนั้ ต่างๆ และ
สิ่งหนุนเนื่องให้เข้าถึงพระนิพพานในอนาคต ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการสร้าง
อุดมคติดังกล่าวนอกจากจะมีการก�ำหนดให้มีนาจังหัน (Punnotok, 1984: 5) คือ
พื้นที่นารวมทั้งประชาชนที่อยู่ในเขตนาจังหันเป็นศาสนสมบัติแล้วยังด�ำเนินการ
ผ่านกิจกรรมทีเ่ รียกว่าบุญทีจ่ ดั ให้มขี นึ้ ในวัฒนธรรมไท-ลาวตลอดปี ทีเ่ รียกว่าฮีตสิบ
สองด้วย จากการน�ำเสนอข้างต้น จะเห็นได้วา่ แนวคิดด้านจริยศาสตร์สงิ่ แวดล้อมใน
สังคมลุม่ น�ำ้ โขงเริม่ จากคติความเชือ่ ดัง้ เดิมทีม่ อี ยูก่ อ่ นแล้วและถูกเสริมให้มหี ลักการ
มัน่ คงมากขึน้ จากคติความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนา โดยในส่วนของพระพุทธศาสนา
ในระดับชาวบ้านมีการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ที่มาจากความเชื่อดั้งเดิมและคติทาง
พระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน
การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนา
แบบดั้งเดิมในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในดินแดนทีเ่ รียกว่าสุวรรณภูมิ รวมทัง้ พระพุทธศาสนาแบบมหายานซึง่ ผ่านมาทาง
จีน และพุทธศาสนาแบบเถรวาททีเ่ ข้ามาในยุคต่อมา โลกทัศน์แบบพระพุทธศาสนา
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มีฐานคิดต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ไม่ขัดแย้งกับ
ความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนในสังคมลุ่มน�้ำโขง นอกจากนั้นหลักปรัชญาของ
พระพุทธศาสนายังช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนและ
จัดล�ำดับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น   จะเห็นได้ว่า
ในชุมชนทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนาจะมีการประกอบพิธกี รรมต่างๆ อันเป็นความเชือ่
ดั้งเดิมของชนเผ่าต่างๆ ด้วย โดยบางพิธีกรรมมีพระสงฆ์เป็นผู้น�ำในประกอบ
พิธีกรรม ถึงแม้พิธีกรรมนั้นๆ จะเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้มาจากหลักค� ำสอนของ
พระพุทธสาสนาโดยตรง ซึง่ อาจเรียกพิธกี รรมเหล่านัน้ ว่า พิธกี รรมนอกพระไตรปิฎก

3. การเปลี่ยนแปลงแนวคิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรม
ลุ่มน�้ำโขง
การเปลี่ ย นแปลงโลกทั ศ น์ ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในวั ฒ นธรรมลุ ่ ม น�้ำ โขง
ในบทความนี้ ศึกษาจากแนวคิดอันอยู่เบื้องหลังของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทีเ่ ข้ามาในสังคมลุม่ น�ำ้ โขงโดยภาพรวม เพือ่ ให้เห็นแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทัศนะ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากคติความเชื่อดังกล่าวแล้วข้างต้น ไปสู่ทัศนะแบบใหม่ที่มา
พร้อมกับการพัฒนาและความหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
3.1 วัฒนธรรมเทคโนโลยีในสังคมลุ่มน�้ำโขง
เพือ่ ให้การกล่าวถึงการเปลีย่ นด้านแนวคิดจริยสาสตร์สงิ่ แวดล้อมในสังคม
ลุม่ น�ำ้ โขง สอดคล้องกับประเด็นข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงให้ความหมายในเชิงวัฒนธรรมกับ
การพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ที่ ม าพร้ อ มกั บ เทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย ว่ า เป็ น วั ฒ นธรรม
เทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงการสร้างฐานทางวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือ
ทางวัตถุเป็นตัวขับเคลื่อน ที่แตกต่างจากการใช้จากการใช้มิติทางด้านความเชื่อ
ในสิ่งแวดล้อมที่เหนือสามัญวิสัยเป็นตัวขับเคลื่อน
วัฒนธรรมเทคโนโลยีในสังคมลุม่ น�ำ้ โขงในทีน่ ผี้ วู้ จิ ยั เห็นว่า เริม่ ต้นจากการ
ที่ชาวตะวันตกรู้จักแม่น�้ ำโขงอันเป็นแหล่งมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายแห่งหนึ่งในโลกตะวันออก และการขยายอาณานิคมของฝรั่งเศสและ
อังกฤษในอินโดจีน สังคมลุ่มน�้ำโขงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดที่เป็น
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พืน้ ฐานทางวัฒนธรรมของตะวันตก แนวคิดพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การมุง่ ครอบครอง
ทรัพยากร และเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามแบบตะวันตก ซึ่งเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผู้บุกรุกจ�ำเป็นต้องใช้ทั้งก�ำลังโดยมีอาวุธที่ทันสมัยและ
มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง และพยายามปลูกฝังฐานคิดและความเชื่อแบบตะวันตก
ทีม่ าพร้อมกับอาวุธเพือ่ ให้ยอมรับอ�ำนาจของผูค้ รอบครอง กระบวนการดังกล่าวเป็น
จุดเริ่มต้นการพัฒนาที่มาพร้อมกับฐานคิดที่แตกต่างจากฐานคิดที่มาจากคติความ
เชื่อดั้งเดิมและความเชื่อในศาสนาของประชาชนในดินแดนแถบนี้
รูปแบบที่ชัดเจนอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมเทคโนโลยี คือ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการแม่น�้ำโขง (Mekong Committee) ในปี พ.ศ.2500 โดยมีประเทศ
ในลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ร่วมเป็นสมาชิก
เป็นองค์กรหนึ่งที่ขับเคลื่อนการพัฒนาในลุ่มน�้ำโขง และในปี พ.ศ. 2538 คณะกรรมการ
ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง (MRC-Mekong River
Commission) โดยคณะกรรมการแต่ละประเทศมีหน้าที่ในการตอบสนองนโยบาย
ตามข้อตกลงร่วมกันและยังมีภารกิจในการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา
ธรณีวทิ ยา การจัดการทรัพยากรในลุม่ น�ำ้ โขงและพืน้ ทีโ่ ดยรอบเพือ่ เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการพัฒนาลุม่ น�้ำโขงอย่างยัง่ ยืน (Kasetsiri and Khamkhun, 2010: 19-24)
ตัวอย่างสิ่งก่อสร้างส�ำคัญที่สะท้อนรูปแบบของวัฒนธรรมเทคโลยีในลุ่มน�ำ้ โขง คือ
การสร้างเขื่อนขนาดต่างๆ ในบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขง และการสร้างสะพานที่เชื่อม
ระหว่างประเทศหลายแห่ง เมือ่ กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ าพร้อมกับเทคโนโลยี
ประชาคมลุ่มน�้ำโขงจ�ำเป็นต้องเลือกหนทางหรือแนวทางการพัฒนาที่สัมพันธ์กับ
ความอยู่รอดของสิ่งแวดล้อมในอนาคต ตัวอย่างเช่น การเตรียมการลงทุนสร้าง
เขือ่ นไฟฟ้าพลังน�ำ้ จ�ำนวน 12 แห่ง ในลุม่ น�ำ้ โขงตอนล่าง ซึง่ มีอาณาเขตเชือ่ มต่อกับ
ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา แน่นอนว่าการสร้างเขื่อนย่อมมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งท�ำให้ระบบนิเวศผิดปกติ ก่อให้เกิดการสูญเสียพันธุ์
ปลาต่างๆ สูญเสียอาชีพต่างๆ ทางเลือกส�ำหรับอนาคตมีไม่มากนัก และท่าทีการ
พิจารณาทางเลือกยังเป็นไปตามทัศนคติหรือวิธีคิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของผู้แทน
ประเทศที่ถูกส่งไป ผลของวัฒนธรรมเทคโนโลยีนอกจากจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
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ด้านต่างๆ ในภูมภิ าคนี้ ซึง่ หลายอย่างบังเกิดผลดีตอ่ ระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น แต่ในทางโลกทัศน์และวิธีคิดซึ่งเป็น
พืน้ ฐานของวัฒนธรรมและประเพณีของสังคมลุม่ น�้ำโขง เกิดการเปลีย่ นแปลงและบางส่วน
ได้ถกู กลืนหายไปกับกระแสของฐานคิดแบบตะวันตกซึง่ มีเทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือใน
การขยายฐานความคิด ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยูเ่ ดิมถูกท้าทายและไม่มี
พลังเพียงพอทีจ่ ะต้านกระแสการพัฒนาดังกล่าวได้ ประเด็นดังกล่าวท�ำให้เกิดการตัง้
ค�ำถามทางจริยธรรมว่าเทคโนโลยีมคี วามเป็นกลางทางจริยธรรมหรือไม่ เพราะเทคโนโลยี
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางความคิด ความคิดท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม และจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วย
ในด้านสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ ผลกระทบของวัฒนธรรมเทคโนโลยีมยี งั
ก่อให้เกิดการพังทลายของตลิ่งของแม่น�้ำโขงอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน�้ำโขง ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศทั้งหมด
และมีผลสะท้อนกลับมาบั่นทอนคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ปรากฏการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่เป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ที่ส�ำคัญ
ผู้วิจัยเห็นว่าก�ำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 1) ความยุติธรรมใน
การกระจายความเสีย่ ง หมายถึง ความเสีย่ งจากอันตรายด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจาก
กระบวนการพัฒนาและการชดเชยความเสีย่ งอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะความเสีย่ ง
ที่ผู้คนในสังคมนั้นไม่ได้เลือกเองแต่ถูกท�ำให้ต้องเสี่ยง 2) ความรับผิดชอบต่อสิ่ง
แวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าใครจะเป็นผู้ฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
จากการพัฒนาดังกล่าว ท�ำให้กระแสประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact assessment) ซึง่ ถูกใช้เป็นเครือ่ งมือตรวจสอบเพือ่ ปรับปรุง
และวางแผนรับมือกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากการด�ำเนินโครงการ
ทั้งของรัฐบาลและของเอกชนอย่างกว้างขวาง กระบวนการดังกล่าวให้ความส�ำคัญ
กับหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter pays principle) หลักการ
ดั ง กล่ า วเริ่ ม ถู ก มาใช้ ใ นสั ง คมลุ ่ ม โขง ดั ง เช่ น มาตรการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของ
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงที่พยายามเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เน้น
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ประชาชนเป็นส�ำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในลุม่ น�ำ้ โขง จัดให้
มีระบบเพือ่ ติดตามสภาพสิง่ แวดล้อมในลุม่ น�ำ้ โขง เพือ่ ปรับปรุงนโยบายและการออก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศที่อยู่ริม
ฝัง่ แม่นำ�้ โขง และเพือ่ จิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อมของประชาชน อย่างไรก็ตาม ผลจาก
การด�ำเนินการดังกล่าว ไม่ได้กอ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนและสมดุลต่อสิง่ แวดล้อมดังทีค่ าด
หวัง ความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะหลังจากที่โครงการได้รับอนุมัติไปแล้ว การด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมก็ถูก
ละเลยไม่น�ำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง จนกว่าจะมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบมาร้องเรียน
ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงมีการหันมาให้ความสนใจอีกครั้ง ปรากฏการณ์เช่นนี้
มักปรากฏขึ้นเป็นข่าวอยู่เนืองๆ อีกส่วนหนึ่งมีการวิเคราะห์ลงไปในระดับโลกทัศน์
หรือความคิดพื้นฐานต่อสิ่งแวดล้อมว่า แนวคิดข้างต้นมาจากโลกทัศน์ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางและด� ำเนินการแก้ปัญหาโดยมีเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผูกขาดอยู่กับชนชั้นน�ำที่เป็นนักวิทยาศาสตร์
นักเศรษฐศาสตร์ และนักการเมืองที่มีอ�ำนาจตัดสินใจโครงการส�ำคัญ การพิทักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจึงมีความอ่อนแอทั้งด้านทฤษฎีและผู้น�ำไปปฏิบัติ การแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการดังกล่าวจึงไม่สามารถเพิ่มส�ำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้
กับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างใดปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่มุ่งสู่
ความเป็นสังคมอุตสาหกรรม (Industrialized) เป็นเมือง (Urbanized) ถูกน�ำมาเป็น
ฐานคิดในการพัฒนาและถูกท�ำให้กลายเป็นอุดมการณ์ของการพัฒนาในสังคมลุ่ม
น�้ำโขง แนวคิดดังกล่าวท�ำให้การพัฒนามุ่งไปสู่มิติเดียวคือมิติความทันสมัย ท�ำให้
เกิดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างไม่ระมัดระวัง ซึง่ นอกจากจะส่งผลต่อระบบ
นิเวศแล้วยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในสองฝั่ง
แม่น�้ำโขงด้วย โลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแบบดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนไป และถูกแทนที่
ด้วยทัศนะทีว่ า่ มนุษย์มอี ำ� นาจเหนือสิง่ อืน่ และเป็นผูก้ มุ ชะตาของตนเอง ด้วยอิทธิพล
ของวิธคี ดิ ตามทัศนะดังกล่าวได้สนั่ คลอนโลกทัศน์แบบดัง้ เดิมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนจนถึง
ขั้นเปลี่ยนจากวิธีคิดแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง ส่วนหนึ่งเห็นว่าวิธีคิดต่อธรรมชาติ
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แบบดั้งเดิมนั้นเป็นเรื่องงมงาย และผูกติดอยู่กับนิทานปรัมปรา กรอบแนวคิดใหม่
ทีม่ าพร้อมกับกระแสโลกาภิวตั น์และระบบทุนนิยมมีแนวโน้มทีจ่ ะปฏิเสธการปฏิบตั ิ
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างมีส�ำนึกทางจริยธรรม และปราศจากความย�ำเกรงใดๆ ต่อธรรมชาติ
เพราะมองเห็นผืนดิน แม่น�้ำ และป่าเขา เป็นเพียงวัตถุทางกายภาพหรือเป็นเพียงทุน
ที่จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้น แนวคิดดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีการ
ท�ำลายและลุกล�้ำธรรมชาติอย่างไม่ย�ำเกรง ส่งเสริมให้มนุษย์ขูดรีดธรรมชาติเพื่อเอา
ผลประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเพลิดเพลินและไม่มีส�ำนึกทางศีลธรรมใดๆ
อย่างไรก็ตาม แนวคิดกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จนถึงขั้นต่อต้าน
ทั้งจากกลุ่มนักคิดและนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เกิดเวทีถกเถียงกันใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดกระแส
สิง่ แวดล้อมนิยมขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับกระแสความกังวลต่อภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งส่งผลต่อมนุษย์มากขึ้น ท�ำให้
เกิดการผลักดันมาตรการทางด้านสิง่ แวดล้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ มีการสนับสนุน
แนวคิดที่ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมจะต้องเกื้อกูลสนับสนุน
ซึ่ ง กั น และกั น นโยบายด้ า นความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของมนุ ษ ย์ จ ะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อมทางธรรมด้วย
3.2 การเปลีย่ นแปลงแนวคิดด้านจริยศาสตร์สงิ่ แวดล้อมในวัฒนธรรม
ลุ่มน�้ำโขง
จากข้อเท็จจริงเรื่องการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จึงมีการ
ผลักดันให้โรงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีระบบที่ระบบปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีการส่งเสริมให้มีการสร้างส�ำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างกว้างขวางดังกล่าวแล้วข้างต้น ส�ำนึกใหม่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้เริ่มขึ้นจาก
กระบวนการดังกล่าว กล่าวคือ ทัศน์ตอ่ สิง่ แวดล้อมตามคติดงั้ เดิมทีเ่ รียกว่าจริยศาสตร์
สิง่ แวดล้อมในลุม่ น�ำ้ โขงทีม่ ฐี านคิดจากวัฒนธรรมไท-ลาว ดังกล่าวข้างต้น ก็เลือนหาย
ไปพร้อมกับกระบวนการพัฒนาด้วย ดังนัน้ กระบวนการสร้างส�ำนึกทางต่อสิง่ แวดล้อม
ที่ ม าพร้ อ มกั บ การพั ฒ นาในรู ป แบบต่ า งๆ จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น การสร้ า งส�ำ นึ ก ใหม่ ต ่ อ
สิ่งแวดล้อมที่ยึดแนวคิดแบบมนุษย์เป็นกลางซึ่งแตกต่างจากจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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แบบเดิม การเปลีย่ นแปลงในระดับส�ำนึกต่อสิง่ แวดล้อมมีลกั ษณะค่อยๆ เปลีย่ นแปลง
ไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดนิเวศวัฒนธรรมว่าเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้นเป็นไป
ภายใต้อิทธิพลสังคมและสภาพแวดล้อม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผลของการพัฒนา
ท�ำให้วิถีชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติลดลง เพราะมีปัจจัยที่ยังชีพมาให้ซื้อหากันได้อย่าง
สะดวก เมื่อวิถีชีวิตเริ่มเหินห่างจากการพึ่งพิงธรรมชาติ ความรู้สึกผูกพันต่อผืนดิน
แม่น�้ำ และภูเขา ของผู้คนต่างๆ ก็ลดลงไปด้วย
ดังนั้น แนวคิดด้านจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสังคมลุ่มน�้ำโขงใหม่ คือ
จริยศาสตร์สงิ่ แวดล้อมทีม่ มี นุษย์เป็นศูนย์กลาง กิจกรรมการพัฒนาและนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ ในลุ่มน�้ำโขงล้วนด�ำเนินไปภายใต้หลักแนวคิดนี้
ในแง่ของคุณค่าแนวคิดนีถ้ อื ว่ามนุษย์เท่านัน้ มีคณ
ุ ค่าทางจริยธรรม สิง่ แวดล้อมทาง
ธรรมชาติอื่นๆ ปราศจากคุณค่าทางจริยธรรม
เหตุผลทีม่ นุษย์จะต้องปกป้องและฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมตามแนวคิดทางจริยศาสตร์
ข้างต้นนั้น ก็เพราะค�ำนึงถึงอนุชนรุ่นหลัง โดยอาศัยหลักการของแนวแบบประโยชน์
นิยมทีเ่ ห็นว่าทุกคนควรเข้ามามีสว่ นร่วมเนือ่ งจากเป็นผูส้ ว่ นได้สว่ นเสีย และจะต้องไม่
ผลักภาระอันส�ำคัญนี้ไปให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม

4. กรณีศึกษาปัญหาจริยศาสาตร์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ศึกษา
ผลของการพัฒนามาพร้อมกับส�ำนึกทางด้านสิง่ แวดล้อมทีค่ อ่ ยๆ เปลีย่ นแปลง
ไปตามกลไกของการพัฒนาข้างต้น เริ่มส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เช่น มีการทิ้งขยะและของเสียต่างๆ ในพื้นดิน แม่น�้ำ  ล�ำธารต่างๆ เริ่มก่อให้เกิด
น�้ำเน่าเสียและเป็นพิษ ก็ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างทั้งในดินและน�้ำ ซึ่งก�ำลังจะส่งผล
ต่อระบบนิเวศทัง้ หมดและมีผลสะท้อนกลับมาบัน่ ทอนคุณภาพชีวติ ของผูค้ นทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม ในอภิ ป รายปั ญ หาจริ ย ศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดการกับขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดมุกดาหารมีข้อเสนอ ดังนี้
1) ในด้านแผนและนโยบายทีเ่ ชือ่ มโยงกับงบประมาณ ควรจัดงบประมาณ
เพื่อให้มีระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอหรือไม่น้อยกว่า
การจัดการท่องเที่ยวหรือด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อปริมาณขยะโดยตรง
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2) การให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ประชาชนมีสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลแนวโน้มเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยและแนวโน้มของความ
เสื่อมโทรมของแหล่งน�้ำตามธรรมชาติ
3) ในเมื่อข้อเท็จจริงเริ่มปรากฏว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่รองรับการด�ำรงอยู่
ของมนุษยชาติและเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการใช้ชีวิต มนุษย์จะอยู่ได้ต้องอาศัย
ธรรมชาติ แต่ธรรมชาติมอี ยูไ่ ด้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีมนุษย์กไ็ ด้ การทีม่ งุ่ ให้ธรรมชาติรองรับ
ความเจริญก้าวหน้าของเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยเครือ่ งเคราของเทคโนโลยีตา่ งๆ นัน้ เป็น
สิ่งที่ธรรมชาติไม่อาจรองรับในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างไม่จำ� กัดได้ ดังนั้น เราควร
ก�ำหนดท่าทีใหม่ต่อการพัฒนาในลุ่มน�้ำโขงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
4.1 การประเมินส�ำนึกต่อสิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง
จากประเมินส�ำนึกต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จากวัฒนธรรมสองระบบ
ในสังคมลุ่มน�้ำโขงจะพบว่า ส�ำนึกเดิมจากวัฒนธรรมไท-ลาว เชื่อว่ามีวิญญาณ
ในธรรมชาติ มองธรรมชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์อยู่ในธรรมชาติทั้งมิติของ
กายภาพและมิติทางจิตวิญญาณมนุษย์จึงไม่อาจแยกจากธรรมชาติได้ ให้ความ
ส�ำคัญกับการเชื่อมโยงและเคารพต่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ธรรมชาติมีคุณค่าใน
ตัวเอง สะท้อนให้เห็นพันธะทางศีลธรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มีใช่มนุษย์ใน
ธรรมชาติ โดยทฤษฎีแล้ววัฒนธรรมไท-ลาว ให้ความส�ำคัญกับแนวคิด จริยศาสตร์
แบบองค์รวม (Holistic Ethics) และชุมชนทางศีลธรรม (Moral community) มากกว่า
แนวคิด จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Anthropocentric Ethics)
ส่วนส�ำนึกใหม่จากวัฒนธรรมเทคโนโลยีในสังคมลุ่มน�้ำโขง เชื่อว่าไม่มี
วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ในธรรมชาติ มองธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร์
มีแนวโน้มจะเชื่อวามนุษย์อยู่เหนือหรือแยกจากธรรมชาติได้ มองธรรมชาติในเชิง
มูลค่าและมุ่งลดทอนธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์แก่มนุษย์เท่านั้น โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมืออย่างไม่มีความย�ำเกรงใดๆ ไม่มีนัยยะพันธะทางศีลธรรมระหว่าง
มนุษย์กบั สิง่ ทีม่ ใิ ช่มนุษย์ในธรรมชาติ และโดยทฤษฎีแล้วให้ความส�ำคัญกับแนวคิด
จริยศาสตร์สงิ่ แวดล้อมทีม่ มี นุษย์เป็นศูนย์กลาง(Anthropocentric Ethics) (Artfield,
1993) รายละเอียดดังตาราง
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ตารางเปรียบเทียบส�ำนึกต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จากวัฒนธรรม
สองระบบในสังคมลุ่มน�้ำโขง
ส�ำนึกเดิม: วัฒนธรรมไท-ลาว
ในสังคมลุ่มน�้ำโขง
มีวิญญาณในธรรมชาติ
มองธรรมชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มนุษย์อยู่ในธรรมชาติ ไม่อาจแยกจาก
ธรรมชาติ
มองธรรมชาติในเชิงคุณค่า
ให้ความส�ำคัญกับการเชื่อมโยงและเคารพต่อ
สิ่งที่เหนือธรรมชาติ
มีนัยยะของพันธะทางศีลธรรมระหว่างมนุษย์
กับสิ่งที่มีใช่มนุษย์ในธรรมชาติ
โดยทฤษฎีให้ความส�ำคัญกับแนวคิด
จริยศาสตร์แบบองค์รวม (Holistic Ethics)
และชุมชนทางศีลธรรม (Moral community)

ส�ำนึกใหม่: วัฒนธรรมเทคโนโลยี
ในสังคมลุ่มน�้ำโขง
ไม่มีวิญญาณในธรรมชาติ
มองธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร์
มีแนวโน้มจะเชื่อว่ามนุษย์อยู่เหนือ/แยกจาก
ธรรมชาติได้
มองธรรมชาติในเชิงมูลค่า
ลดทอนธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือโดยไม่ย�ำเกรง
ไม่มีนัยยะพันธะทางศีลธรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มี
ใช่มนุษย์ในธรรมชาติ
โดยทฤษฎีให้ความส�ำคัญกับแนวคิดจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อมที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
(Anthropocentric Ethics)

5. สรุป
แนวคิดด้านจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวัฒนธรรมลุ่มน�ำ้ โขง ตามประเด็น
ค�ำถามทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ คือ ฐานะของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
พันธะทางจริยธรรมต่อสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติหรือขอบข่ายทางจริยธรรม คุณค่า
ในตัวเองของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เสรีภาพของมนุษย์ในการจัดการกับ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับอุดมคติของชีวิตใน
วัฒนธรรมไท-ลาว สอดคล้องกับจริยศาสตร์แบบองค์(Holistic Ethics) รวมอันเป็น
ฐานคิดให้กับแนวคิดชุมชนทางชีวภาพ(Biotic Community) และสอดคล้องกับ
โลกทัศน์ดา้ นสิง่ แวดล้อมในศาสนาและปรัชญาตะวันออกทีส่ นับสนุนการอยูร่ ว่ มกัน
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ด้านปรัชญา
และโลกทัศน์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมของคนอีสานและผลสรุปจากงานวิจัยด้าน
วัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นของชุมชนในสังคมลุ่มน�้ำโขงด้วย ส�ำหรับการ
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เปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ด้ า นจริ ย ศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มในวั ฒ นธรรมลุ ่ ม น�้ำ โขง ที่ มี
ความเชือ่ และฐานความคิดอันมาพร้อมกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทมี่ าพร้อม
กับการพัฒนาสังคมในลุ่มน�้ำโขง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเทคโนโลยีในสังคมลุ่มน�้ำโขง
สอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
เครือ่ งมือต่างๆ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ แล้วก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางด้านคุณค่าและ
บรรทัดฐานทางจริยธรรมตามมา การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผลต่อระบบอุดมการณ์
ของมนุษย์ด้วย หากโจทก์ที่ว่าเราควรอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร เป็นส่วนหนึ่ง
ในการออกแบบวิถีการด�ำเนินชีวิตและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสังคมลุ่มน�ำ้ โขง สภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติก็จะถูกส่งมอบจากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นอย่างมีความหมายใน
ทางรับผิดชอบ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เราไม่อาจตั้งความหวังในการสร้างจิตส�ำนึก
ด้านสิ่งแวดล้อมจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการทั้งหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนด�ำเนินการอยู่ เพราะมาตรการดังกล่าวไม่ได้มาจากปรัชญาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากนัก ยกเว้นค� ำโฆษณาชวนเชื่อของโครงการหรือองค์กรนั้นๆ
การปฏิบตั ติ อ่ สิง่ แวดล้อมตามมาตรการดังกล่าวจึงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ยงั่ ยืน การรณรงค์เพือ่
การอนุรกั ษ์ตามปรัชญาหรือแนวคิดดังกล่าวเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ องค์กร
มากกว่าการสร้างจิตส�ำนึกต่อสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ติ าม
มาตรการทางด้านสิง่ แวดล้อมดังกล่าวก็มปี ระโยชน์ในแง่ทวี่ า่ มันช่วยให้เห็นว่าปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณามากขึ้น แม้ว่าจะไม่มี
ผลที่ลึกซึ้งในทางปฏิบัติก็ตาม แต่ก็ท�ำให้โครงการต่างๆ มีเหตุผลหรือมีความชอบ
ธรรมในการด�ำเนินการมากขึ้น และช่วยชะลอความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติได้ระยะหนึ่ง
สังคมลุ่มน�้ำโขงเป็นภูมิภาคที่ก�ำลังพัฒนา ปัญหาที่ก�ำลังจะตามมา คือ
ความขัดแย้งระหว่างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกับการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยเฉพาะในบริเวณลุ่มน�ำ้ โขงอันจะมีผลกระทบต่อหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศลุม่ น�้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม หากฐานคิดเรื่องส�ำนึกต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในคติความเชื่ออันท�ำให้เกิด
ประเพณีพธิ กี รรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมไม่ถกู สืบสานต่อแล้ว ความเจริญ
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ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก็จะเป็นเพียงตัววัดความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมในสังคมลุ่มน�้ำโขงเท่านั้น
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