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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอค าตอบของพระพุทธศาสนาในเรื่องความเส่ือมโทรม
ทางส่ิงแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดของนิยาม 5 คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตตนิยาม 
กรรมนิยาม และธรรมนิยาม กรอบแนวคิดของนิยาม 5 นี้เป็นฐานรากแห่งองค์ความรู้อันทรงคุณค่าท่ีพบ
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาช้ันอรรถกถาจารย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ยกมาเป็นกรอบแนวคิดเพื่ออธิบายถึง
ปรากฏการณ์ความเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็วทางส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ แต่ละแง่มุมของความเส่ือม
โทรมท่ีเกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นโครงข่ายตามธรรมชาติท่ีโยงใยทับซ้อนกันอยู่โดยมีสาเหตุหลักท่ีมาจากมนุษย์
ท้ังส้ิน เริ่มต้ังแต่ความเส่ือมโทรมด้านอุณหภูมิความร้อนโดยรวมของโลกท่ีแปรเปล่ียนไป (อุตุนิยาม) ความ
เส่ือมโทรมด้านการสืบทอดเผ่าพันธุ์ท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากนวัตกรรมอันชาญฉลาดของมนุษย์ในเรื่องการ
ตัดแต่งพันธุกรรมในพืชและสัตว์ (พีชนิยาม) ความเส่ือมโทรมด้านจิตใจท่ีถูกมองข้ามโดยยุคสมัย (จิตต
นิยาม) ความเส่ือมโทรมด้านศีลธรรมหรือการกระท าท่ีฉุดคร่าให้มนุษย์เป็นได้ต่ ากว่ามนุษย์ (กรรมนิยาม) 
และความเส่ือมโทรมด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเปรียบเสมือนบ้านท่ีมนุษย์อาศัยอยู่ (ธรรมนิยาม) 
ท้ังหมดท้ังมวลนี้เป็นการเดินทางจาก “ความแปรเปล่ียน” ไปจนถึงจุดท่ีเรียกว่า “ความเส่ือมโทรม” โดย
ใช้ตัณหาของมนุษย์เป็นจดุศูนย์กลางแห่งธรรมชาติและจักรวาล 

ค าตอบหรือแนวทางในการสะสางปัญหาเหล่านี้  สะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่าน
แนวความคิดเรื่อง กฎแห่งกรรม (กรรมนิยาม) หลักกฎแห่งกรรมเป็น “หลักการท่ีว่าด้วยเรื่องของการ
กระท าและการใหผ้ลของมัน” พระพุทธศาสนามองกฎแห่งกรรมว่าเป็นความรับผิดชอบสากล (universal 

responsibility) ในฐานะท่ีมนุษย์เป็นธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติด้วยในเวลาเดียวกัน 
นอกจากนั้น หลักกฎแห่งกรรมยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อธรรมชาติ รวมถึงการแสดงออกถึง
ความเคารพ และความกตัญญูกตเวทิตาต่อส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและ
ยั่งยืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการกระท าท่ีพึงประสงค์ของมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดผลอัน
พึงประสงค์ตามมา 

ค ำส ำคัญ : ค าตอบ, พระพุทธศาสนา, ความเส่ือมโทรม, ส่ิงแวดล้อม, นิยาม 5 
                                                 

1 บทความเพื่อ น ำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกคร้ังท่ี 12 ภายใต้หัวข้อหลักเร่ือง 

“พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” 
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1. บทน ำ 

 
โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าท่ีเคยเป็นมาในอดีต ความ

แปรเปล่ียนทางกายภาพของธรรมชาตินี้สะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของสภาวะแวดล้อมรอบตัว
มนุษย์และระบบนิเวศท่ีเปล่ียนแปลงไปมาอย่างไม่คงท่ี อุณหภูมิเฉล่ียบนโลกท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ไม่หยุดท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) อันมีสาเหตุส าคัญมาจากพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
มนุษย์ท่ีกระท าต่อธรรมชาติโดยเฉพาะกับส่ิงแวดล้อม เช่นการตัดไม้ท าลายป่า, การเผาป่า, การปล่อย
สารพิษออกมาเจือปนในส่ิงแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวอย่างนับไม่ถ้วน ฯลฯ เมื่อโลกร้อน
ขึ้น บวกกับสภาวะแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมรวดเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดด มนุษย์จึงตกอยู่ในท่ีนั่งล าบาก ส่ิงท่ี
รายล้อมอยู่รอบตัวมนุษย์ท้ังพืชและสัตว์ก็ย่อมตกอยู่ในสภาพเดียวกัน ท้ังดิน น้ า ฝน ฟ้า อากาศ ท้ังหมดนี้
เป็นความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติโดยท่ีมนุษย์มีส่วนข้องเกี่ยว 

มนุษย์ได้วิวัฒน์ตนเองจนมีมันสมองอันแสนฉลาด แม้กระท่ังความเปล่ียนแปลงของเผ่าพันธุ์
ตามธรรมชาติท่ีเป็นความมหัศจรรย์ตามธรรมชาติมนุษย์ก็เข้าไปควบคุมได้ ธรรมชาติมีความมหัศจรรย์ต่อ
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดในโลก ท้ังในเรื่องการ ให้ก าเนิด สืบต่อ ท าลายล้าง ไปจนถงึการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เรา
เรียกส่ิงเหล่านี้ว่า “กระบวนการทางพันธุกรรม” ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะมีกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ
ของมันเพื่อด ารงเผ่าพันธุ์และถือก าเนิดใหม่ แต่ถึงกระนั้น มนุษย์ก็ ได้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการสืบ
เผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติซึ่งเริ่มต้นขึ้นในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์จนในปัจจุบันได้พัฒนาไปใน เชิง
อุตสาหกรรม ประเด็นอยู่ท่ีว่าการกระท าเหล่านี้แฝงไปด้วยตัณหา ความโลภ และความอยาก ซึ่งเป็น
คุณภาพจิตใจท่ีเส่ือมโทรมและตกต่ าและขาดซึ่งจริยธรรม ความเส่ือมโทรมท้ังหลายเหล่านี้เทียบได้กับ
อกุศลกรรม กรรมช่ัวย่อมมีความช่ัวและความเดือดร้อนเป็นผล ดังท่ีเราเริ่มจะเห็นชัดเจนขึ้นทุกวัน โลก
ของเรานับวันร้อนขึ้นท้ังกายและใจ เป็นปัญหาท้ังระบบของส่ิงแวดล้อม เป็นปัญหาท่ีใหญ่ระดับมหภาค
ส าหรับมวลมนุษยชาติ มิใช่เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยท่ีเกาะกินอยู่ในระดับพื้นผิวเท่านั้น หากแต่เป็นปัญหา
ใหญ่ท่ีฝังรากลึกและแทรกซึมเข้าไปในระดับลึก ท้ังระบบ พระพุทธศาสนาจะมีมุมมองและมีค าตอบ
อย่างไรต่อปัญหาเหล่านี้ ? เราจะค้นหาค าตอบโดยเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจเรื่องนิยาม 5 กับความ
เส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อมกันเสียก่อน 

 
2. นิยำม 5 กับควำมเสื่อมโทรมทำงสิ่งแวดล้อม 
 

ส่ิงแวดล้อมเป็นค าท่ีมีพิกัดของความหมายกว้างมากท่ีสุดโดยกินความหมายต้ังแต่ระดับ
จุลภาคคือสภาพแวดล้อมของอนุภาคขนาดหรือการรวมตัวกันของพันธะทางเคมีต่างๆ ท่ีไม่สามารถ
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มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไปจนถึงระดับมหภาคคือการอาศัยอยู่ร่วมกันของส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตใน
จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล ท้ังอนุภาคและจักรวาลต่างมิได้ต้ังอยู่โดดเด่ียวเดียวดายเพียงล าพัง หากแต่
ล้วนเช่ือมต่อกับส่ิงแวดล้อมรอบตัวจ านวนมากมายจนนับไม่ถ้วนด้วยความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็
ตาม ค าว่า “ส่ิงแวดล้อม” ในข้อเขียนนี้ หมายความถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศกับสภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพในช้ันบรรยากาศของโลก ส่ิงแวดล้อมเหล่านี้มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้จะ
ไม่มีส่ิงเร้าก็ตาม แต่เมื่อใดท่ีมีส่ิงเร้าก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้อย่างยิ่งยวด ดังท่ีเราได้
สัมผัสได้ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกแห่งความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อมโดยแท้จริง 

ความเส่ือมโทรมและความสูญส้ินของส่ิงแวดล้อมดังกล่าว พระพุทธศาสนามีค าตอบอยู่แล้ว 
โดยการขยายฐานคิดเรื่องธรรมชาติออกเป็น 5 ประเภทดังท่ีรู้จักกันดีในหลักการเรื่อง “นิยาม 5” แม้ว่า
หลักฐานในช้ันปฐมภูมิจะแสดง “นิยาม” (niyāma) ว่าหมายถึง “ความต้ังอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไป
ตามธรรมดา” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 16 ข้อ 20 : 34;  พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 20 ข้อ 137 : 
385)2 แต่เพียงส้ันๆ ว่าคือธรรมนิยาม แต่หลักฐานในช้ันอรรถกถา นอกจากพระพุทธโฆสเถระจะให้
ความหมายท่ีแตกต่างออกไปเล็กน้อยว่าเป็น “ความแน่นอน” แล้วยังจ าแนกความแน่นอนนี้ออกเป็น 5 
ประเภทอีกด้วย ดังปรากฏในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินีว่าได้แก่ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตตนิยาม กรรมนิยาม 
และธรรมนิยามตามล าดับ (อรรถกถาภาษาไทย เล่ม 13 ข้อ 56 : 100-101) นอกจากนั้น ค าอธิบายร่วม
สมัยก็เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ค าว่า “กฎธรรมชาติ” มาอธิบายนิยามกันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน ดังท่ี
พระพรหมคุณาภรณ์ได้อธิบายไว้ว่า 1) อุตุนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ 2) พีชนิ
ยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ 3) จิตตนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต 4) 
กรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของมนุษย์ และธรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และอาการท่ีเป็นเหตุเป็นผลแก่กันของส่ิงท้ังหลาย เป็นความเป็นไปตามธรรมดา (พระธรรม
ปิฎก, 2555 : 153) จากหลักฐานท่ียกมาล้วนให้ความหมายนิยามในมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ละมุม
ล้วนมีนัยส าคัญของตนท้ังตามนัยแห่งพระไตรปิฎก อรรถกถา และค าอธิบายร่วมสมัย อย่างไรก็ตามที ใน
งานเขียนช้ินนี้ผู้เขียนได้ให้ความหมาย นิยาม ว่า “กฎธรรมชำติ-ที่แน่นอน-ตำมธรรมดำ” เพื่อคงไว้ซึ่ง
อรรถรสแห่งความหมายด้ังเดิมให้ครบถ้วน และจะน ากฎเหล่านี้มาใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติท้ัง 5 ประเภทดังต่อไปนี้ 

 
อุตุนิยำมกับควำมเสื่อมโทรมด้ำนอุณหภูมิ 
 
อุณหภูมิ เป็นค าท่ีอธิบายถึงลักษณะและระดับของความเย็นและความร้อน โลกเราเป็น

สถานท่ีท่ีมีปัจจัยด้านภูมิประเทศอันเหมาะสมต่อการด ารงอยู่ของมนุษย์ได้ก็จริงอยู่ แต่จะต้องมีสภาพ
อุณหภูมิและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการด ารงอยู่ เจริญเติบโต และเจริญพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตได้ด้วย
                                                 

2 พระพุทธองค์ตรัสเรื่องธรรมนิยาม ทั้งในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค ปัจจัยสูตร ตรัสเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
และในอังคุตตรนิกาย ทุกกนิบาต อุปปาทาสูตร ตรัสเรื่องสามัญญลักษณะ 
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เช่นเดียวกัน ดังนั้น ความสมดุลของอุณหภูมิจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของ
ส่ิงมีชีวิต ในปัจจุบัน โลกก าลังประสบปัญหาเรื่องอุณหภูมิ หรือท่ีรู้จักดีในช่ือ ภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) ซึ่งได้แก่การท่ีอุณหภูมิโดยเฉล่ียของช้ันบรรยากาศของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุ
มาจากก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ล่าสุด ในปีพ.ศ. 2557 ในการประชุมระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
เรื่องของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate Change-
IPCC) นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นแล้วว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกท่ี
เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการกระท าของมนุษย์ (National Research Council, 2010 : 1) เช่นการเผาผลาญ
ถ่านหิน รวมไปถึงสารเคมี สารพิษต่างๆ ท่ีมีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกท่ีมนุษย์ใช้ในการอ านวยความ
สะดวกแก่ตนเอง ก๊าซดังกล่าวนี้จะลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนช้ันบรรยากาศของโลกท าหน้าท่ีเป็นตัวกัก
เก็บรังสีของดวงอาทิตย์ มันจึงไม่สามารถสะท้อนกลับคืนไปได้ เป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของพิภพในระดับท่ีกว้างขวาง
ต่อธรรมชาติท้ังระบบ ตัวอย่างท่ีสังเกตได้คือการแปรสภาพเป็นกรดของมหาสมุทรซึ่งเกิดจากก๊าซคาบอน
ไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศท่ีเข้มข้นเกินมาตรฐาน รวมไปถึงการละลายของภูเขาน้ าแข็งซึ่งมีผลต่อ
ระดับน้ าทะเลท่ีเพิ่มสูงขึ้น หากความเส่ือมโทรมทางอุณหภูมิยังมิได้รับการแก้ไข ในท่ีสุดมนุษย์คงมิอาจทน
อยู่ต่อไปได้  ถึงตอนนี้ โครงการอพยพมนุษย์ไปอาศัยยังดาวดวงอื่นมีความใกล้เคียงความเป็นจริงเข้ามา
ทุกที 

พระพุทธศาสนากล่าวถึงกฎธรรมชาติประเภทแรกอันเป็นความแน่นอนตามธรรมดาท่ี
เกี่ยวเนื่องกับอุณหภูมิความร้อน ฝน ฟ้า และสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ กฎนี้ว่าด้วยเรื่องของวิวัฒน์
ของธรรมชาติท้ังในด้านความเจริญและความถดถอย สภาพแวดล้อมท่ีสมบูรณ์แบบในอดีตกาลเป็น
ตัวอย่างท่ีดีของพัฒนาการด้านความเจริญของธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมในปัจจุบันก็เป็น
ตัวอย่างของพัฒนาการด้านความเส่ือมโดยเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยดังปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนอันเนื่อง
มากจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การละลายตัวอย่างรวดเร็วของภูเขาน้ าแข็งทางขั้วโลก
เหนือ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล อุณหภูมิความร้อนของโลกและระดับน้ าทะเลท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ปรากฏการณ์ความเปล่ียนแปลงของโลกเหล่านี้เป็นกฎธรรมชาติท่ีแน่นอนตามธรรมดาดังท่ีพระพุทธโฆสา
จารย์ได้แสดงไว้ว่าคือความแน่นอนของฤดูกาล “ในชนบทนั้นๆ ในกาลนั้นๆ การเก็บดอกไม้และผลไม้เป็น
ต้นต้น โดยตัดครั้งเดียวเท่านั้น ลมพัด ลมไม่พัด แดดกล้า แดดอ่อน ฝนตก ฝนไม่ตก ดอกบัวกลางวันแย้ม 
กลางคืนหุบ อย่างนี้เป็นต้น เป็นอุตุนิยาม” (อรรถกถาภาษาไทย เล่ม 13 ข้อ 56 : 101) ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความแปรปรวนไม่คงท่ีของอุณหภูมิอันเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งส่งผลต่อการออกดอกออกผลของ
พืชพันธุ์ ดอกไม้ และต้นไม้, ลม แสงแดด และฝนท่ีตกตามฤดูกาลท่ีแตกต่าง รวมถึงกลางวันและกลางคืน
ท่ีเป็นตัวก าหนดปรากฏการณ์และพฤติกรรมของธรรมชาติ ขอให้สังเกตว่า อรรถกถาจารย์กล่าวถึงอุตุ
นิยามในเรื่องความเปล่ียนแปลงทางอุณหภูมิเท่านั้น แต่มิได้กล่าวถึงความเส่ือมโทรมด้านอุณหภูมิ ไว้แต่
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ประการใด จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเส่ือมโทรมด้านอุณหภูมิเป็นสภาพความเปล่ียนแปลงของฝน ฟ้า และ
อากาศในระดับท่ีรุนแรงท่ีสุดภายใต้กฎแห่งอุตุนิยาม 

 
พีชนิยำมกับควำมเสื่อมโทรมด้ำนพันธุกรรม 
 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในต้นศตวรรษที่ 21 เจริญก้าวหน้าไปมาก เพียงพอท่ีจะท าให้มนุษย์

พัฒนาศักยภาพในอันท่ีจะท าในส่ิงท่ีแม้บรรพบุรุษของเราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเจริญพันธ์ทางการแพทย์ท าให้เราเลือกการเกิดปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
ได้ตามในชอบ, ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการท าศัลกรรมก็สามารถพลิกผันความอัปลักษณ์ให้เป็น
ดุจนางงามจักรวาลได้ในพริบตาเพียงเพื่อเพิ่มคลาดเคล่ือนให้กับสัญญา (สัญญาวิปลาส) หมายก าหนดรู้ให้
ผิดออกไปจากความเป็นจริงเห็นส่ิงไม่งามว่างาม นอกจากนั้น เรายังมีความสามารถในการตัดต่อ
พันธุกรรมได้ตามความต้องการอีกด้วย 

พันธุกรรมคืออะไร ? ค าว่า พันธุกรรม หรือกรรมพันธุ์ (heredity) เป็นศัพท์ทางชีววิทยา 
หมายถึง การถ่ายทอดหรือสืบทอดลักษณะจากพ่อแม่ ซึ่งจะมียีนเป็นตัวควบคุม  (ศ.ดร.วิทย์ เท่ียงบูรณ
ธรรม, 2556 : 456) ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าเป็น ลักษณะ นิสัย ตลอดจน โรคหรือความวิกล
วิการบางอย่างท่ีลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย หรือพ่อแม่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 781) 
ลักษณะดังกล่าวท้ังหมดนี้รวมเอาพืชและสัตว์เข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้น ค าว่า พันธุกรรม กรรมพันธุ์ การ
สืบพันธุ์ หรือการสืบทอดเผ่าพันธุ์ จึงมีความหมายเหมือนกัน ดังนั้น พันธุกรรมจึงเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยเรื่อง
ของการสืบพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตท้ังคน สัตว์ และพืช นักพันธุศาสตร์ใช้เทคโนโลยีท่ีล้ าหน้าและความพยายาม
อย่างท่ีสุดในการไขความลับแห่งจักรวาลนี้จนประสบความส าเร็จ และพัฒนาไปสู่ความสามารถในการตัด
ต่อพันธุกรรมได้อีกด้วยโดยเรียกความสามารถนี้ว่า พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) ซึ่งหมายถึง
การตัดต่อหรือเคล่ือนย้ายยีนจากส่ิงมีชีวิตชนิดหนึ่งไปสู่ส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เป็นการดัดแปลงเพื่อให้เกิด
การส่งต่อทางพันธุกรรมในลักษณะท่ีมนุษย์ต้องการ ผลของมันอาจท าให้เกิดส่ิงมีชีวิตในรูปแบบใหม่ๆ ท่ี
ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติด้ังเดิมได้อย่างไม่น่าสงสัย เราเรียกส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมนี้ว่า 
“ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม” ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “genetically modified organisms-GMO” ซึ่ง
มิได้มีเพียงแต่ในสัตว์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพืชผลจากการเกษตรกรรม ผัก ผลไม้ ฯลฯ อีกด้วย 

การดัดแปลงพันธุกรรมในส่ิงมีชีวิตและพืชใช่จะมีคุณประโยชน์เพียงด้านเดียว หากพยายาม
มองโลกตามความเป็นจริงตามธรรมชาติ การตัดต่อดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์และพืชย่อมเป็นความจงใจ
ในการบิดเบือนบังคับวิถีธรรมชาติให้เป็นไปตามวิถีของมนุษย์โดยใช้หลักการโฆษณาชวนเช่ืออวดอ้าง
น าเสนอแต่สรรพคุณท่ีมีแต่ด้านบวก แต่ปิดบังข้อเท็จจริงเรื่องโทษหรือภัยร้ายท่ีมิอาจปฏิเสธได้  ดังท่ี
รัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต่ืนตัวเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงภัยร้ายท่ีแท้จริง
ของจีเอ็มโอ รวมถึงแพทย์จ านวนมากต่างแนะน าให้คนไข้พยายามหลีกเล่ียงการบริโภคผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ
ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น หืดหอบ, ภูมิแพ้, โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร, ไขข้ออักเส บ, โรค
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เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน, โรควิตกกังวล, โรคประสาท ฯลฯ (Jeffrey Smith : online) ท่ีส าคัญ งานวิจัย
จ านวนมากยืนยันถึงอันตรายของอาหารจีเอ็มโอโดยจะส่งผลร้ายต่อ ตับ ตับอ่อน ไต ระบบสืบพันธุ์ ฯลฯ 

(Dona & Arvanitoyannis, 2009 : 164–175) 
แท้ท่ีจริงแล้ว ส่ิงมีชีวิตท่ีถูกดัดแปลงพันธุกรรมก็คือการถ่ายเท “ยีนต่างด้าว” (alien genes) 

ออกสู่ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศใน
ลักษณะของการผ่าเหล่าอย่างไร้ทิศทางและเกินการควบคุมของมนุษย์ ในแง่มุมนี้ ความสมดุลของระบบ
นิเวศในธรรมชาติย่อมถูกท าลายล้างลงด้วยสูตรทางวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่สูตร และเปิดโอกาสให้ส่ิงมีชีวิต
สายพันธุ์ใหม่มีลักษณะท่ีเหนือกว่าสายพันธุ์เดิมตามธรรมชาติมากเกินไปจนท าให้สายพันธุ์เดิมตาม
ธรรมชาติสูญพันธุ์ไปในท่ีสุด ทฤษฏีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) จะถูกแทนท่ีด้วย
ทฤษฏี “การคัดเลือกโดยมนุษย์” ซึ่งเป็นทฤษฏีท่ีผิดพลาดอย่างมหันต์ และแสดงออกถึงการกระท าท่ีไร้
ความไร้ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติอย่างท่ีสุด เนื่องจากสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ต่อ
ธรรมชาติและมิอาจควบคุมได้ ผลลัพธ์ก็คือศัตรูพืชจะด้ือต่อสารเคมีปราบศัตรูพืชเกิดเป็น สุดยอดแมลง 
(super bug) สุดยอดวัชพืช (super weed) ถึงตอนนี้เองท่ีความเป็นธรรมชาติจะถูกลบเลือนให้หายไป
หลงเหลือไว้แต่ “ความผิดธรรมชาติ” และในท่ีสุดจะเกิดมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ เรียกว่า อภิมนุษย์ (super 
man) ท่ีมิใช่เป็น ฮีโร่ (hero) สายพันธุ์ใหม่หากแต่เป็นสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ท่ีประกอบไปด้วย
โครงสร้างทางพันธุกรรมท่ีถูกเบี่ยงเบียนให้ผิดเพี้ยนไปจากบรรพบุรุษเดิมตามธรรมชาติอย่างท่ีมิอาจสืบ
สาวไปยังจุดเริ่มต้นของความผิดปรกติได้ เราจะเรียกส่ิงประดิษฐ์ของมนุษย์ช้ินนี้ว่าเป็นความเส่ือมโทรม
ด้านพันธุกรรมได้หรือไม่ ? ค าตอบมีอยู่แล้วในใจของเรา และค าถามมีต่อไปว่า ในอนาคตอันใกล้เมื่อความ
เส่ือมโทรมด้านพันธุกรรมเพิ่มทวีจนถึงขีดสุดแล้ว เผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีลักษณะ หน้าตา และจิตวิญญาณ
เป็นเช่นไร ? 

พระพุทธศาสนามีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ? เราคงต้องเริ่มต้นจาก พีชนิยาม หลักการ
ท่ีว่าด้วยเรื่องของกฎธรรมชาติท่ีแน่นอนตามธรรมดาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ ท่ีพระพุทธศาสนาใช้เป็นกรอบ
ในการอธิบายถึงการส่งต่อลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ดังหลักฐานช้ันอรรถกถาท่ี
แสดงไว้ว่า “ผลข้าวสาลีย่อมเป็นผลจากพืชข้าวสาลีอย่างเดียว รสหวานย่อมเป็นผลจากน้ าหวาน รสขม
ย่อมเป็นผลจากพืชขม” (อรรถกถาภาษาไทย เล่ม 13 ข้อ 56 : 101) จากข้อความนี้ อรรถกถาจารย์
พยายามบอกเราถึงกฎธรรมชาติเรื่องการสืบพันธุ์ เมื่อเราปลูกข้าวสาลี ผลท่ีได้ก็ต้องเป็นข้าวสาลีเท่านั้น 
ไม่สามารถเป็นข้าวโพด หรือดอกไม้ไปได้ เช่นเดียวกับความขมความหวานท่ีมีท่ีมาจากพืชท่ีให้รสชาติขม-
หวานต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นน้ าผ้ึงให้รสหวาน บอระเพ็ดให้รสขม เป็นต้น  ดังนั้น กฎแห่งการสืบทอด
เผ่าพันธุ์ ในบริบทนี้คือพุทธชีววิทยาเรื่องการสืบพันธุ์ (พันธุกรรม) ของส่ิงมีชีวิตท้ังพืช สัตว์ รวมถึงมนุษย์ 
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นกรอบให้กับทฤษฎีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชของ เกรเกอร์ เมนเดล 
(Gregor Mendel) (Daintith & Martin, 2010 : 390, 515) ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเป็นปฐมบท
แห่งทฤษฎีด้านพันธุกรรมเปล่ียนถ่ายมาสู่ทฤษฏี “การคัดเลือกโดยมนุษย์” ดังท่ีกล่าวไว้ในเบื้องต้น นี้เอง
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เป็นจุดเริ่มต้นของความเส่ือมโทรมด้านพันธุกรรมภายใต้กฎแห่ง พีชนิยาม ท่ีสรรพชีวินจ าต้องด ารงชีวิตอยู่
ในโลกใบเดิมท่ีเต็มไปด้วยความเส่ือมโทรมนี้ต่อไป 

 
จิตตนิยำมกับควำมเสื่อมโทรมด้ำนจิตวิญญำณ 
 
ความเส่ือมโทรมด้านจิตวิญญาณยืนอยู่บนปลายทางด้านหนึ่ง ส่วนท่ีปลายทางอีกด้านหนึ่ง

คือความสมบูรณ์แบบด้านจิตวิญญาณ ความสมบูรณ์แบบด้านจิตวิญญาณสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุล
อย่างท่ีสุดของภาวะจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเป็นภาวะทางนามธรรมท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้ด้วย
การกระทบสัมผัสของจิตใจ (มโนสัมผัส) ระหว่างปัจจัยท้ัง 3 คือ ใจ, ธรรมารมณ์ และ มโนวิญญาณ สภาพ
จิตส านึกในใจจะแปรผันตามการกระท าหรือความประพฤติของมนุษย์โดยมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือท้ังหมด) เป็นกรอบ ท้ังนี้เนื่องจากองค์ประกอบด้านจิตใจเป็นตัวส่ังการและ
ควบคุมพฤติกรรมการกระท าของมนุษย์ผ่านทางค าพูดและการกระท า ดังนั้น เมื่อจิตใจของมนุษย์เกิด
ความเส่ือมโทรมขึ้นย่อมสะท้อนให้มนุษย์แสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเส่ือมโทรมด้วยเช่นเดียวกัน มองจากมุม
นี้ ความเส่ือมโทรมทางจิตวิญญาณเป็นสาเหตุส าคัญต่อความเส่ือมโทรมทางกายภาพท้ังต่อตนเอง ต่อ
สังคมรอบข้าง และต่อส่ิงแวดล้อมท่ีอาศัยอยู่ 

พระพุทธศาสนากล่าวถึง จิตตนิยาม ในฐานะท่ีเป็นกฎธรรมชาติท่ีแน่นอนตามธรรมดาของ
จิตใจ อรรถกถาจารย์มีอรรถาธิบายว่า “ธรรมคือจิตและเจตสิกดวงก่อนๆ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสัยปัจจัย
แห่งธรรมคือจิตและเจตสิกดวงหลังๆ เพราะฉะนั้น การเกิดขึ้นแห่งสัมปฏิจฉันนะเป็นต้นในล าดับแห่งจักขุ
วิญญาณเป็นต้น นี้เป็น จิตตนิยาม” (อรรถกถาภาษาไทย เล่ม 13 ข้อ 56 : 101) เป็นท่ีชัดเจนว่ากฎข้อนี้
อธิบายถึงกระบวนการท างานของจิตและเจตสิกท่ีเป็นกระแสท้ังกุศลและอกุศล อย่างไรก็ตาม ประเด็น
ส าคัญอยู่ท่ีว่า พระพุทธศาสนามองว่ากระแสจิตเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ไม่ยาก เมื่อฝึกฝนจิตให้เกิด
กระแสท่ีเป็นกุศลแล้วจิตก็จะพัฒนา เรียกว่าการเจริญจิตภาวนา ซึ่งเป็นการฝึกจิตให้เกิดสมาธิจดจ่ออยู่กับ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งเป็นการฝึกให้จิตท างานให้ส าเร็จทีละอย่างในปัจจุบันขณะ เกิดเป็นกระแสจิตท่ีมั่นคง ต้ังมั่น
ต่อสภาวะใดสภาวะหนึ่งมีอ านาจและความเข้มแข็งในการใช้งานได้เป็นอย่างดี ตามหลักสมาธิชอบ 
(สัมมาสมาธิ) ซึ่งมีฌาน 43 เป็นตัวชี้วัด เมื่อปัจเจกบุคคลต่างเพียบพร้อมไปด้วยจิตท่ีถูกฝึกฝนตามแนวทาง
นี้แล้ว จิตย่อมได้รับการพัฒนา ระดับจิตใจย่อมถูกยกระดับขึ้น เมื่อคิดส่ิงใด ท าส่ิงใด พูดส่ิงใด ก็จะ
ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นกระบวนการท างานของกระแสจิตในฝ่ายดีท่ีเป็นกุศล ในระดับ
สังคมย่อมเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ สมาชิกในสังคมปฏิบัติต่อกันด้วยความเอื้ออาทร มีน้ าใจต่อกัน รู้จัก
แยกแยะความผิดชอบช่ัวดี ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน แต่ในทางตรงกันข้าม หากจิตมิได้ถูกพัฒนา
ยกระดับย่อมตกต่ าไปตามกระแสกิเลสฝ่ายอกุศลซึ่งน าไปสู่ความเส่ือมโทรมด้านจิตวิญญาณในท่ีสุด ซึ่ง

                                                 
3 ฌาน 4 ประกอบด้วย (1) ปฐมฌาน มีองค์ 5 วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา (2) ทุติยฌาน มีองค์ 3 ปีติ 

สุข เอกัคคตา (3) ตติยฌาน มีองค์ 2 สุข เอกัคคตา (4) จตุตถฌาน มีองค์ 2 คือ อุเบกขา เอกัคคตา (ตามนัยอภิธรรม 
กล่าวถึง ฌาน 5 โดยแทรก ฌาน 2 เพ่ิมเข้ามา มีองค์ 4 คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 
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เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้พฤติกรรมเส่ือมโทรม ท้ังหมดนี้เป็นมุมมองท่ีพระพุทธศาสนามีต่อความเส่ือม
โทรมด้านจิตวิญญาณภายใต้กรอบของจิตตนิยาม 

 
กรรมนิยำมกับควำมเสื่อมโทรมด้ำนพฤติกรรม 
 
ได้กล่าวไว้แล้วว่า จิตท่ีเส่ือมโทรมเป็นเหตุให้พฤติกรรมเส่ือมโทรม ค าว่าพฤติกรรมครอบคลุม

ถึงการแสดงออกท้ังหมดท้ังค าพูดและการกระท าของมนุษย์ ดังนั้น พฤติกรรมท่ีเส่ือมโทรมจึงหมายถึง
พฤติกรรมท่ีไม่ประกอบไปด้วย คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม เมื่อความเส่ือมโทรมทางคุณธรรม
เกิดขึ้น มนุษย์ย่อมขาดซึ่งเมตตา ไร้ความกรุณาต่อเพื่อนร่วมโลก ขาดความกตัญญูรู้คุณท้ังต่อตนเองและ
ต่อธรรมชาติ เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์ก็ย่อมเป็นใหญ่ในโลก ใช้ชีวิตเยี่ยงพระเจ้า เขาย่อมได้มาซึ่งทุกส่ิงท่ี
ต้องการ แม้ส่ิงนั้นจะส่งผลท าให้ผู้อื่น สรรพสัตว์ และธรรมชาติเดือดร้อน ความเส่ือมโทรมนี้ปรากฏให้เห็น
ในรูปแบบของการตัดไม้ การท าลายป่า การเผาป่า การใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย รวมไป
ถึงการปล่อยสารพิษจ านวนมากจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงสู่ธรรมชาติ ในท านองเดียวกันนี้ 
หากศีลธรรมเส่ือมโทรม พื้นฐานแห่งกรอบของศีล 5 ก็จะถูกท าลายลง เป็นเหตุให้ผู้คนฆ่าท าลายล้างกัน
ต้ังแต่การทะเลาะวิวาทในระดับปัจเจกไปจนถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยอาวุธทรงอานุภาพในสงคราม
ระหว่างประเทศ การขโมยหรือลักทรัพย์ก็จะเป็นเรื่องปกติทุกคนจะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีกระท าได้ สามี-ภรรยา
จะสะกดค าว่ารักเดียวใจเดียวไม่เป็นอีกต่อไป จากนั้นค าสัตย์ก็จะไม่หลงเหลือให้ได้ยินได้ฟังในสังคมเป็น
สังคมแห่งการโกหกหลอกลวงเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงท่ีถูกบิดเบือน และสุดท้ายสติปัญญาของมนุษย์ก็จะถูก
ลดทอนด้วยสุรายาเมาและส่ิงเสพติดสารพัดชนิด ประการสุดท้ายคือความเส่ือมโทรมทางจริยธรรมจะเป็น
เหตุให้กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมพล่ามัวเป็นสีเทา ไม่ชัดเจนเท่ากับสีด าและขาว ความถูกผิดดีช่ัวส่ิงใดควรส่ิง
ใดมิควรมนุษย์ก็จะไม่สามารถแยกได้อีกต่อไป 

อีกนัยหนึ่ง ความเส่ือมโทรมด้านพฤติกรรมท้ังหลายท่ีได้กล่าวมาแล้ว มีเกณฑ์ช้ีวัดความ
บกพร่องทางคุณธรรมเหล่านั้นด้วยหลักของ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งได้จ าแนกไว้ว่า คือการฆ่าสัตว์, ลัก
ทรัพย์, ประพฤติผิดในกาม, พูดปด, พูดส่อเสียด, พูดค าหยาบ, พูดเพ้อเจ้อ, โลภ, พยาบาท และความเห็น
ผิดจากคลองธรรม เกณฑ์ช้ีวัดความช่ัวท้ัง 10 ประการนี้มีความชัดเจนในตัวของมันเอง หากพฤติกรรม
และการกระท าของมนุษย์ตกอยู่ในข่ายของเกณฑ์เหล่านี้ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่ง นั่นหมายถึง ระดับความรุนแรง
ของพฤติกรรมท่ีเริ่มต้นขึ้นแล้ว และเมื่อใดก็ตามท่ีมนุษย์ตกอยู่ในข่ายของเกณฑ์ท้ัง 10 ก็เท่ากับว่าความ
เส่ือมโทรมด้านพฤติกรรมของมนุษย์ตกต่ าจนถึงขีดสุด ดังท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าถึงความเส่ือม โทรม
ทางพฤติกรรมจนถึงขีดสุดของมนุษย์ไว้ในจักรวัตติสูตรแห่งทีฆนิกาย และหากพิจารณาถึงผลลัพธ์ต่อ
ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ ย่อมจะส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมท้ังในระยะส้ันและในระยะยาว  

มาดูค าสอนเรื่องกฎแห่งกรรม (กรรมนิยาม) ท่ีพระพุทธศาสนาสอนบ้าง กฎแห่งกรรมคือกฎ
ธรรมชาติท่ีแน่นอนตามธรรมดาท่ีแฝงตัวอยู่ในทุกอนูของจักรวาล อรรถาจารย์อธิบายในธัมมมสังคณี
อรรถกถำว่า ความท่ีกรรมนั้นๆ ให้ผลเช่นเดียวกันกับกรรมนั้นๆ อย่างนี้คือ กรรมท่ีประกอบด้วยกุศลเหตุ 
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3 ย่อมให้วิบากเป็นติเหตุกะ   ทุเหตุกะ และอเหตุกะ กรรมท่ีประกอบด้วยกุศลเหตุ 2 ย่อมให้วิบากเป็นทุ
เหตุกะ และอเหตุกะ ไม่ให้วิบากเป็นติเหตุกะ อีกอย่างหนึ่ง เป็นกรรมนิยามด้วยอ านาจแห่งวิบาก
เหมือนกับกรรมนั่นแหละ (อรรถกถาภาษาไทย เล่ม 76 ข้อ 416 : 82) สังเกตว่า ส่ิงท่ีท่านเน้นย้ าก็คือการ
กระท า (กรรม) และผลแห่งการกระท า (วิบาก) กระบวนการท้ังหมดนี้มีผลกรรมมีอ านาจในการควบคุม 
ตัดสิน และพิพากษาการกระท าท้ังหมดท่ีประกอบไปด้วยเจตนาของมนุษย์ “เป็นการให้ผลแห่งกุศลท่ีน่า
ปรารถนา และการให้ผลแห่งอกุศลท่ีไม่น่าปรารถนา” (อรรถกถาภาษาไทย เล่ม 13 ข้อ 56 : 100) นั่นคือ
ความดีและความช่ัว สมดังท่ีสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

บุคคลหว่ำนพืชเช่นใด  ย่อมได้ผลเช่นนั้น 
คนท ำดีย่อมได้ดี  ท ำชั่วย่อมได้ชั่ว (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 15 ข้อ 256 : 374) 

ความเส่ือมโทรมด้านพฤติกรรมของมนุษย์จึงหมายถึงการเจริญเติบโตอย่างยิ่งของอ านาจฝ่าย
อกุศลกรรมท่ีปนเปื้อนอยู่ในการกระท าของมนุษย์ ซึ่งกฎแห่งกรรมนี้ถือเป็นกฎท่ีมีความส าคัญท่ีสุดใน
ฐานะท่ีเป็นกลไกขับเคล่ือนกฎท่ีเหลือท้ังหมด ประเด็นนี้ผู้เขียนจะอภิปรายอีกครั้งหนึ่งต่อไป 

 
ธรรมนิยำมกับควำมเสื่อมโทรมด้ำนธรรมชำติ 
 
ความเส่ือมโทรมด้านธรรมชาติหมายถึงการท่ีสภาวะแวดล้อมทุกส่ิงตามธรรมชาติท่ีเส่ือม

โทรมถดถอย กล่าวคือทุกองค์ประกอบตามธรรมชาติ มนุษย์ สัตว์ พืช ส่ิงแวดล้อมท้ังท่ีมนุษย์สร้างและ
มิได้สร้างท้ังหมดรวมกัน เป็นภาพรวมของโลกและจักรวาลท่ีเส่ือมถอยไปตามกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็น
ปัจจัยส าคัญในการเร่งให้เกิดเร็วขึ้น โดยปกติแล้วธรรมชาติโดยตัวของมันเองย่อมมีลักษณะของความเส่ือม
สลายไปเป็นธรรมดาดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสถึงธรรมนิยามไว้ใน “อุปปาทาสูตร” และ “ปัจจัยสูตร” 
ดังต่อไปนี้ 

พระสูตรที่ 1: อุปปำทำสูตร 
ภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือความต้ังอยู่ตามธรรมดา    ความ

เป็นไปตามธรรมดาก็คงต้ังอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้นว่า “สังขารท้ังปวงไม่เท่ียง” . . .
“สังขารท้ังปวงเป็นทุกข์”. . .“ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา” ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ    
ก าหนด เปิดเผยจ าแนก ท าให้ง่ายว่า “ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 20 
ข้อ 137 : 385) 

 
พระสูตรที่ 2: ปัจจัยสูตร 
ภิกษุท้ังหลาย ปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างไร คือ เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี    ตถาคต

เกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความต้ังอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา 
ความท่ีมีส่ิงนี้เป็นปัจจัยของส่ิงนี้ ก็คงต้ังอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก 
แสดง บัญญัติ ก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าให้ง่าย. . . (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 16 ข้อ 20 : 34) 
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จากพระสูตรทั้ง 2 ดังกล่าว มีส่ิงหนึ่งท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสถึงเรื่องเดียวกันคือ “ธาตุนั้นคือ
ความต้ังอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา” ความต้ังอยู่และความเป็นไปนี้ตกอยู่ภายใต้ลักษณะ 3 
ประการ และความเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า นิยามในความหมายของสมเด็จพระผู้มีพระ
ภาคมีเพียง 2 อย่างนั่นก็คือ 1) สามัญญลักษณะ 2) ปฏิจจสมุปบาท กล่าวคือ นิยำม (niyāma) คือกฎ
ธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสรรพส่ิงในโลกและจักรวาล แบ่งออกเป็น 2 มิติ ในขณะท่ี สำมัญญลักษณะ 
(Sāmañña-lakkhaṇa) คือกฎธรรมชาติท่ีอธิบายลักษณะสามัญ 3 ประการของสรรพส่ิง (ความไม่เท่ียง 
ความเป็นทุกข์ ความไม่เป็นตัวตน) และ ปฏิจจสมุปบำท (paṭiccasamuppāda) คือกฎธรรมชาติท่ี
อธิบายกระบวนการเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์ ดังนั้น ธรรมนิยาม ในความหมายของสมเด็จพระผู้มีพระ
ภาคจึงหมายถึง สามัญญลักษณะ และปฏิจจสมุปบาท 

มีข้อน่าสังเกตว่า พระพุทธโฆสาจารย์ได้ขยายความธรรมนิยามออกไปสู่ปรากฏการณ์พิเศษท่ี
เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากเหตุการส าคัญๆ ในชีวิตของพระโพธิสัตว์ท้ังหลาย ต้ังแต่ทรงถือปฏิสนธิจนถึง
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ท าให้หมื่นโลกธาตุ (จักรวาล) หวั่นไหวตามหลักฐานต่อไปนี้ 

คัมภีร์สุมังคลวิลำสินี 
ความเป็นไปแห่งความหวั่นไหวในหมื่นโลกธาตุ ในการเสด็จลงสู่พระครรภ์พระมารดาแห่งพระ

โพธิสัตว์ทั้งหลาย นี้ช่ือธรรมนิยาม (อรรถกถาภาษาไทย เล่ม 13 ข้อ 56 : 101) 
คัมภีร์อัฏสำลิสี 

ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงถือปฏิสนธิ ในเวลาทรงออกจากครรภ์พระมารดา ในเวลาท่ีตรัส
รู้อภิสัมโพธิญาณ ในเวลาท่ีพระตถาคตทรงประกาศพระธรรมจักร ในเวลาท่ีทรงปลงอายุสังขาร ใน
เวลาท่ีเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน หมื่นจักรวาลหวั่นไหว (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 76 ข้อ 416 : 
84) 

เป็นอันว่าเมื่อน า ธรรมนิยาม มาเป็นกรอบในการอธิบายความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม
ตามธรรมชาติ เราจะได้ค าอธิบายท่ีมีมิติกว้างขวางและครอบคลุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท้ังหมด ซึ่ง
รวมถึงลักษณะท่ีเป็นสามัญท้ัง 3 ประการ และกระบวนการเกิด-ดับโดยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน รวมไปถึง
ปรากฏการณ์พิเศษเหนือธรรมชาติของพระพุทธเจ้า มีการปฏิสนธิของมหาพุทธะแห่งจักรวาลเป็นต้น และ
เป็นท่ีแน่ชัดว่าความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อมด้านธรรมชาติก็เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งท่ีเกิดขึ้นในโลก
โดยมิได้มีความพิเศษประการใด หากแต่ตกอยู่ภายใต้ “ธรรมนิยาม” ตามนัยท่ีได้กล่าวไว้แล้วทุกประการ 
น่าสังเกตว่า ค าอธิบายโดยใช้กรอบของธรรมนิยามนอกจากจะท าให้มนุษย์เกิดความเข้าใจในธรรมชาติ
อย่างท่ีมันเป็นแล้ว ยังช่วยให้เกิดความเห็นชอบตามนัยของสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์ 8 ด้วย ส่งผลให้
เกิดปัญญาญาณเข้าถึงกฎธรรมชาติตามล าดับ 

นิยาม 5 กับความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อมท่ีได้กล่าวมาแล้วท้ังหมดเมื่อสรุปแล้วจะได้
แผนภูมิรูปภาพแสดงประเภทของความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมโดยแยกตามกฎธรรมชาติท้ัง 5 
ประเภท ดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิรูปภำพที่ 1 แสดงประเภทของควำมเสื่อมโทรมแยกตำมนิยำมทั้ง 5 

 
 
3. พระพุทธศำสนำมีค ำตอบอย่ำงไร ? 
 

ความตระหนักรู้ถึงสภาพของปัญหาเรื่องความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อมเป็นเรื่องส าคัญใน
การสร้างความต่ืนตัวในการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา แต่จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร? คงต้องไป
ตรวจสอบดูว่าพระพุทธศาสนาจะมีค าตอบอย่างไร? จากการศึกษากรอบนิยาม 5 ท่ีผ่านมามิได้เพียงท าให้
ทราบถึงสภาพปัญหาเท่านั้น แต่กรอบนิยาม 5 ยังแฝงไว้ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน 
ค าตอบหรือแนวทางในการสะสางปัญหาเหล่านี้ สะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านแนวความคิดเรื่อง 
กฎแห่งกรรม (กรรมนิยาม) หลักกฎแห่งกรรมเป็น “หลักการท่ีว่าด้วยเรื่องของการกระท าและการให้ผล
ของมัน” ดังท่ีเราทราบดีแล้วว่าธรรมชาติเปล่ียนแปลงอยู่เสมอเป็นปกติวิสัย โดยมีมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการเร่งเร้าให้เกิดความเปล่ียนแปลงมากขึ้นอย่างรวดเร็วและผันแปรไปเป็นความเส่ือมโทรมได้ในท่ีสุด 
ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าความเส่ือมโทรมด้านพฤติกรรมของมนุษย์มีส่วนท าให้เกิดความเส่ือมโทรมด้าน
อุณหภูมิ, ความเส่ือมโทรมด้านพันธุกรรม และความเส่ือมโทรมด้านส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของสรรพชีวิต
บนผืนพิภพ  

หากเราพิจารณาโดยแยบคายจะตระหนักรู้ว่า ความรู้ การคิดค้น หรือการค้นพบซึ่งทฤษฏี
ทางวิทยาศาสตร์ อันน ามาซึ่งส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆ นี้เป็นผลผลิตมาจากมันสมองของมนุษย์ใน
การบังคับควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปตามกระแสความต้องการของตน ถือเป็นความฉลาดแกมโกงท่ีฉก

ควำมเสื่อมโทรม 
กรอบนิยาม 5 

โลกร้อน 
อุตุนิยาม 

การแทรกแทรงพันธุกรรม 
พีชนิยาม 

จิตใจตกต่ า 
จิตตนิยาม 

ศีลธรรมต่ าทราม 
กรรมนิยาม 

ธรรมชาติเสื่อมโทรม 
ธรรมนิยาม 
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ฉวยเอาซึ่งผลประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อมาปรนเปรอความสะดวกสบายทางด้านวัตถุของตน ด้วย
นวัตกรรมจากเทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาขึ้นเป็นจ านวนเกินกว่าท่ีบรรพบุรุษของเราจะจินตนาการได้ แต่ส่ิงท่ี
น่าเสียดายท่ีสุดก็คือ ความศิวิไลซ์หรือความเจริญทางวัตถุธรรมเหล่านี้กลับมิได้ช่วยยกระดับจิตใจของ
มนุษย์ให้สูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามกลับฉุดคร่าให้ตกต่ าลงอย่างไม่รู้ตัว นอกจากนั้น พฤติกรรมของ
มนุษย์ท่ีมีต่อธรรมชาติผู้ให้คุณูปการแก่สัตว์โลกผู้อยู่ร่วมอาศัยนั้นยังเป็นไปในลักษณะท่ีขาดคุณธรรม และ
จริยธรรม เป็นความอกตัญญูต่อธรรมชาติ และการถือเอาความทะยานอยากของตนเป็นฐานท่ีต้ังโดยมิได้
ค านึงถึงจริยธรรมความผิดชอบช่ัวดี ส่ิงใดควรท า ส่ิงใดมิควรท า ท้ังต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ต่อสัตว์ท่ีอาศัย
ร่วมอยู่ด้วย รวมไปถึงพืชพันธุ์ป่าไม้ใบหญ้า มนุษย์ได้ตักตวงเอาผลประโยชน์จากธรรมชาติแต่เพียงฝ่าย
เดียวเพียงเพื่อน ามาตอบสนองตัณหาท่ีไม่มีวันส้ินสุดของตน เมื่อเป็นเช่นนี้ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม
ของมนุษย์จึงเป็นตัวแปรหลักของปัญหาเรื่องความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อม ในฐานะท่ีเป็น เป็น
ตัวกระตุ้นและเร่งให้เกิดความเส่ือมโทรมของธรรมชาติอย่างรวดเร็ว และน าไปสู่ความสูญส้ินของ
ส่ิงแวดล้อมได้ในท้ายท่ีสุด 

อาจมีผู้สงสัยว่าแล้วความเส่ือมโทรมทางจิตวิญญาณมีส่วนสัมพันธ์ในท่ีนี้อย่างไร  ? จิต
วิญญาณมีความส าคัญไม่แพ้พฤติกรรมเพราะเป็นตัวส่ังการให้เกิดพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ิงมีชีวิต
ท่ีประกอบไปด้วยขันธ์ 5 ท้ังรูปและนามสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกดังนั้นเมื่อจิตวิญญาณเส่ือมโทรม 
พฤติกรรมก็เส่ือมโทรมตามไปด้วย สังเกตว่า มนุษย์มีความโน้มเอียงพื้นฐานส่อไปในพฤติกรรมด้าน
อกุศลกรรมอยู่แล้วตามสัญชาติญาณการด ารงชีวิตของมนุษย์ ท าให้พฤติกรรมต่างๆ เจือปนด้วยอกุศลฝ่าย
ช่ัวได้ง่ายมากกว่ากุศลกรรมฝ่ายดี แต่ถึงกระนั้นก็ตาม มนุษย์ก็มีศักยภาพท่ีจะฝึกฝนท้ังร่างกายและจิตใจ
ให้พ้นจากความเส่ือมโทรมเหล่านั้นได้ จากความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและร่างกายนี้จึงสรุปได้ว่า กฎแห่ง
จิตวิญญาณ (จิตตนิยาม) และกฎแห่งพฤติกรรม (กรรมนิยาม) ทับซ้อนเหล่ือมล้ ากันอยู่ไม่สามารถแยกขาด
ออกจากกันได้ ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงกฎแห่งพฤติกรรมจึงได้รวมเอากฎแห่งจิตวิญญาณเข้าไว้ด้วย แต่ใน
ข้อเขียนนี้เน้นเอากฎแห่งพฤติกรรมเป็นหลัก 

การจะแก้ไขปัญหาท้ังหมดนี้ จ าเป็นต้องแก้ท่ีต้นเหตุของมันนั่นก็คือ “มนุษย์” นี่เป็นสาเหตุ
ท่ีว่าท าไมเราถึงต้องให้ความสนใจกับกรรมนิยามเป็นพิเศษ กฎแห่งกรรมว่าเป็นความรับผิดชอบสากล 
(universal responsibility) ในฐานะท่ีมนุษย์เป็นธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติด้วยในเวลา
เดียวกัน ดังนั้น การกระท าท่ีไม่พึงประสงค์ของมนุษย์จึงน ามาซึ่งผลท่ีไม่พึงประสงค์ด้วยเช่นเดียวกัน ตรงนี้
เองท่ีแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบสากลเข้ามีมีบทบาทนั่นคือมนุษย์ท าอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบผลของการ
กระท านั้นไม่ว่าจะเต็มใจรับหรือไม่เต็มใจรับก็ตาม นอกจากนั้น หลักกฎแห่งกรรมยังแสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญต่อธรรมชาติ รวมถึงการแสดงออกถึงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทิตาต่อส่ิงแวดล้อม
ในธรรมชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและยั่งยืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ 

ดังนั้น กรรมนิยาม จึงมีความส าคัญในฐานะเป็นกลไกขับเคล่ือนนิยามท่ีเหลือเพื่อความสมดุล
ของส่ิงแวดล้อม ดังแผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้ที่แสดงกรรมนิยามในฐานะเป็นกลไกขับเคล่ือนนิยามท่ีเหลือ 
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แผนภูมิรูปภำพที่ 2 แสดงกรรมนิยำมในฐำนะเปน็กลไกขับเคลื่อนนิยำมที่เหลือ 

 
 
 
4. บทสรุป 
 

ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมท้ังด้านอุณหภูมิ ด้านพันธุกรรม ด้านจิตวิญญาณ ด้าน
พฤติกรรม และด้านธรรมชาติ นับเป็นปัญหาท่ีมนุษย์ก าลังประสบอยู่ไม่เพียงแค่ในช่ัวอายุของเราแต่ยัง
ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเผ่าพันธุ์เรา เมื่อมองย้อนกลับไปสู่รุ่นบรรพบุรุษกลับไม่พบปัญหาท่ีทวีความ
รุนแรงและเลวร้ายเช่นนี้ นั่นเป็นเพราะสาเหตุส าคัญเพียงสาเหตุเดียวที่มาจากมนุษย์  

เมื่อน าแนวคิดของนิยาม 5 มาเป็นกรอบในการอธิบายปรากฏการณ์ความเส่ือมโทรมลงอย่าง
รวดเร็วทางส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ แต่ละแง่มุมของความเส่ือมโทรมท่ีเกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นโครงข่ายตาม
ธรรมชาติท่ีโยงใยทับซ้อนกันอยู่ จาก “ความแปรเปล่ียน” ไปสู่ “ความเส่ือมโทรม” มีสาเหตุหลักท่ีมาจาก
การท่ีมนุษย์ใช้ตัณหาของตนเป็นจุดศูนย์กลางแห่งธรรมชาติและจักรวาล 

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเริ่มต้นจากการศึกษากฎแห่งพฤติกรรมให้เข้าใจถึงการกระท าท่ีไม่พึง
ประสงค์และการรับผิดชอบผลของการกระท าท่ีไม่พึงประสงค์ มนุษย์สามารถเลือกรับผลแห่งการกระท า
ของตนได้ จากหลักการนี้ สมการท่ีว่า “การกระท าท่ีพึงประสงค์ต่อส่ิงแวดล้อมให้ผลท่ีพึงประสงค์ต่อ
มนุษย์และสัตว์” ย่อมถูกน ามาใช้แก้ปัญหาได้ในฐานะกรรมนิยามเป็นความรับผิดชอบสากล ดังนั้น 
พฤติกรรมมนุษย์จึงควรได้รับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาการท่ีดี เช่นเดียวกับการพัฒนาจิตใจและการเจริญ
ปัญญาตามแนวไตรสิกขา ซึ่งจะท าให้มนุษย์มีปัญญารู้ชัดว่า “ธรรมชาติคืออะไร?” และน าไปสู่ความรู้ข้อ

กรรมนิยำม 
ความรับผิดชอบสากล 

(universal responsibility) 

อุตุนิยาม 
กฏแห่งอุณหภูมิ 

พีชนิยาม 
กฏแห่งพันธุกรรม 

ธรรมนิยาม 
กฏแห่งธรรมชาติ 

จิตนิยาม 
กฏแห่งจิตใจ 
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ต่อไปว่า “แล้วเราจะกระท าต่อธรรมชาติอย่างไร?” ในท่ีสุด มนุษย์ก็จะหยุดพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก, เขาจะไม่เผาผลาญถ่านหิน ไม่ปล่อยสารเคมีและสารพิษต่างๆ ลงสู่แม่น้ าล าคลองและช้ัน
บรรยากาศ, เขาจะพิจารณาโดยแยบคายในการใช้เทคโนโลยีเจริญพันธ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีการ
ท าศัลกรรม, เขาจะรู้จักใช้ความรู้ด้านพันธุวิศวกรรมโดยมีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมเป็นตัวก ากับ 
ท้ายท่ีสุดอุณหภูมิโดยเฉล่ียของช้ันบรรยากาศของโลกจะค่อยๆ ลดต่ าลง, ภูเขาน้ าแข็งจะหยุดการละลาย, 
ระดับน้ าทะเลท่ีเพิ่มสูงขึ้นก็จะลดต่ าลง, พื้นแผ่นดินจะไม่ถูกน้ าท่วม, ฝนฟ้าจะกลับมาตกต้องตามฤดูกาล 
ฯลฯ ถึงแม้ว่าธรรมชาติจะไม่สามารถฟื้นคืนตัวให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเหมือนวันก่อนได้ภายในเวลาอัน
ใกล้ แต่การกระท าเหล่านี้จะช่วยชะลอไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปมากกว่านี้ เราคงต้องใช้เวลาอีกนาน
แสนนานในการพื้นฟูสภาวะแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมให้กลับมีชีวิตใหม่อีกครั้ง เพื่ออนาคตของเราและเพื่อ
ความเป็นอยู่ของลูกหลานต่อไป 
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