การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องอิทัปปัจจยตา
ในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติ
An Analytical Study of the Idappaccayatā Concept
As a Law of Nature
พระวิสัชนา วรปญฺโ (พงษ์อาดิต)*

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องอิทัปปัจจยตาในพุทธปรัชญาเถรวาท
๒) เพือ่ ศึกษาแนวคิดเรือ่ งกฎของธรรมชาติในพุทธปรัชญาเถรวาท ๓) เพือ่ วิเคราะห์แนวคิดเรือ่ งอิทปั ปัจจยตา
ในฐานะที่ เป็ น กฎของธรรมชาติ โดยอาศัยการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ท างเอกสาร (Documentary
Research) ขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิเป็นหลัก
ผลการวิจัยพบว่า
๑. แนวคิดเรือ่ งอิทปั ปัจจยตาในพุทธปรัชญาเถรวาท ค้นพบว่า อิทปั ปัจจยตาเป็นกฎทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ตามธรรมชาติ ด�ำรงอยู่อย่างธรรมดาในลักษณะที่มีความเป็นเช่นนั่นเอง (ตถตา) โดยมีสภาวะแสดงให้
เห็นว่าทุกสิ่งล้วนแล้วด�ำรงอยู่อย่างที่มันเป็นเช่นนั่นเอง โดยไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้น มีสภาวะที่ไม่
คลาดเคลือ่ นเป็นไปอย่างอืน่ ได้ ซึง่ ถือว่าเป็นกระบวนการเปลีย่ นแปลงตามเหตุปจั จัยอย่างมีระบบ ระเบียบ
แบบแผน มีกฎเกณฑ์ และทิศทางที่แน่นอนตายตัว โดยมีหลักส�ำคัญคือ “สรรพสิ่งล้วนแต่เป็นเหตุปัจจัย
อิงอาศัยกันและกันในฐานะที่สิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุและอีกสิ่งหนึ่งเป็นผล” ดังประโยคที่เป็นหัวใจส�ำคัญทาง
พุทธปรัชญาว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะ
สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับตามไปด้วย” โดยมีหลักส�ำคัญเป็นประเภทใหญ่ๆ ๓ ประการ คือ ๑) อิทัปปัจจยตาใน
ฐานะเป็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุ ๒) อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างความ
เป็นต้นเหตุและความเป็นผล และ ๓) อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นสิ่งที่เป็นผล
๒. แนวคิดเรื่องกฎของธรรมชาติในพุทธปรัชญาเถรวาท ค้นพบว่า กฎธรรมชาติเป็นหลักธรรม
ใหญ่ๆที่มีอยู่ในรูปแบบกฎของหลักไตรลักษณ์ และหลักปฏิจจสมุปบาท ทั้ง ๒ หลักนี้ถือได้ว่า เป็นกฎ
* นิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
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ตัวเดียวกัน เพราะต่างก็ท�ำหน้าที่แสวงหาและเปิดเผยความจริงอย่างเดียวกัน ซึ่งก็คือ “สัจธรรม” นั่นเอง
เพียงแต่ต่างฝ่ายต่างแสดงอย่างละแนวทางเท่านั้นเอง โดยกฎไตรลักษณ์มีหน้าที่มุ่งแสดงลักษณะของ
สรรพสิง่ ทัง้ หลายว่ามีความเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และ ดับไปตามกาลเทศะนัน้ ๆ ในส่วนของหลักอิทปั ปัจจยตาหรือ
ปฏิจจสมุปบาทเองก็ทำ� หน้าทีแ่ สดงให้เห็นถึงอาการของสิง่ ทัง้ หลายว่ามีความสัมพันธ์เนือ่ งอาศัยกันและกัน
จนกลายเป็นกระแสและมีกระบวนการด�ำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ปรุงแต่ง
ตามเหตุปัจจัยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุ-จิตใจ รูปธรรม-นามธรรมก็ตาม ดังนั้น กฎของธรรมชาติในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท จึงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดทีว่ า่ ทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ อยู่ ดับลงไปเพราะด้วยอ�ำนาจของพระเจ้า
พระผูส้ ร้าง-ผูท้ ำ� ลาย สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ต�ำนานเรือ่ งเล่าผีปศี าจ ผีสาง นางไม้ มาดลบัลดาลให้เป็นไปตามค�ำขอร้อง
อ้อนวอนจากมนุษย์อนั เป็นผูเ้ บาปัญญา ดังนัน้ ปรากฏการณ์ของสรรพสิง่ ทัง้ หลายจึงเป็นเพียงสภาวะกิรยิ า
ปรุงแต่งหรือเป็นอาการที่เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นๆ เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่เน้นให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเท่านั้นเอง โดยไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เหนือกฎธรรมชาติใดๆ ทั้งสิ้น
๓. แนวคิดเรือ่ งอิทปั ปัจจยตาในฐานะทีเ่ ป็นกฎของธรรมชาติ ค้นพบว่า สรรพสิง่ จึงมีกระบวนการ
ด�ำเนินไปตามเหตุปัจจัยภายใต้อ�ำนาจของ หลักอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎแห่งธรรมชาติ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ นัยยะ คือ ๑) เป็นกฎสากลทัว่ ไป สามารถน�ำเอาไปประยุกต์ใช้เห็นถึงสภาวะแห่งความจริงทัง้
ปวง เช่น ชีวิต โลก จักรวาล เป็นต้น และ ๒) เป็นกฎจ�ำเพาะเจาะจงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น เมื่อน�ำเอา
กฎอิทัปปัจจยตาไปอธิบายถึงกระบวนการต่างๆก็จะท�ำให้เห็นความจริงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น
ความเปลีย่ นแปลงของ ร่างกาย จิตใจ เหตุแห่งความทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์ ปล่อยวางจากความ
ยึดติดถือมั่นด้วยประการทั้งปวง เป็นต้น
ดังนั้น ตามทรรศนะของพุทธปรัชญา จึงถือว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีสอดคล้องกัน ไม่ว่าสิ่งดังกล่าว
นัน้ จะเป็นอะไรก็ตาม กฎอิทปั ปัจยตา จึงเป็นเรือ่ งของความสัมพันธ์เชือ่ มโยงระหว่างเหตุและผลทีม่ อี ยูใ่ น
กฎของธรรมชาติ กฎของจักรวาล และถือว่าเป็นกฎใหญ่ที่มีความส�ำคัญต่อสรรพสิ่งทั้งปวง
ค�ำส�ำคัญ: อิทัปปัจจยตา, กฎของธรรมชาติ

Abstract
The thesis has objectives 1) to study of the concept of Idappaccayatā in
Theravada Buddhist Philosophy, 2) to study the law of nature in Theravada Buddhist
Philosophy and 3) to analyze the concept of Idappaccayatā as a law of nature. Its
methodology is a documentary research.
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The result of the study is found that:
1. The Idappaccayatā as the law of nature has been related to 3 Characteristics,
Paticcasamuppāda, law of Kamma, and 5 Niyama. According to Buddhist philosophy, it
was regarded as important basis for searching after truth, “the truth as being law of
nature”. All things originate not because of the power of God to which we asking for
help, in fact, come into exist due to the combination of various factors in name and form.
These things appear as the continuous process which change continuously according to
its own system, order, model, criteria and direction on the fundamental principle “All
things are interdependent-as cause and effect” as the wordings hold as heart of Buddhist
Philosophy “When this exists, That comes to be, With the Arising of this, That Arises,
When this does not exist, That does not come to be, With the Cessation of this, That
Ceases”.
2. In the present, global world has more emphasis on economics and politics,
looking over to the moral values, consequently various forms of problems arise. The
research suggest the people to follow up the rules of Idappaccayatā, applied them into
practice in daily life in order that they will take responsibility in their actions, holding the
principle of justice, spreading loving-kindness and compassion to each other. By this way,
people can lead a happy living.
3. All things under the rule of Idappaccayatā, in the respect of Application, can
be divided into 2 categories 1) as general rule, it can be applied to all conditions such
as life, world and cosmos etc. 2) as particular rule, it can be applied into the process in
life, to see the changing process of body-mind, cause and cessation of suffering,
leading us to let it go all the clinging.
Keywords: Idappaccayatā, Law of Nature

๑. บทน�ำ

ต้นก�ำเนิดของสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากส่วน
ประกอบต่างๆมาประชุมรวมตัวเข้าหากันแล้ว ก็
กลายเป็ น ทั้ ง รู ป ธรรมและนามธรรมทั้ ง หลาย
(วัตถุกับจิต) เช่น ระบบการเคลื่อนไหวความคิด

เอกภพ จักรวาล กาแลกซี่ ดาราจักร ทางช้างเผือก
ระบบสุริยะ พระอาทิตย์ ดวงดาว โลก แร่ธาตุ
ต้นไม้ ใบหญ้า ภูเขา สัตว์ มนุษย์ สังคม เป็นต้น
สรรพสิ่งเหล่านี้ยังประกอบขึ้นจากส่วนย่อยต่างๆ
ลงไปอี ก มี อ ยู ่ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น รู ป ของกระแส
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ด�ำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป สืบเนื่องต่อกันอยู่
ตลอดเวลาอย่างไม่ขาดสาย ซึง่ เป็นกระบวนการใน
สัจธรรมอันหนึ่งที่มีสภาวะเปลี่ยนแปลงตามเหตุ
ปัจจัย ทีม่ คี วามเป็นระบบ ระเบียบ แบบแผน มีกฎ
เกณฑ์และทิศทางอันแน่นอน โดยปราศจากอ�ำนาจ
ของพระเจ้า เทพเจ้า ผูส้ ร้าง ผูบ้ นั ดาล สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ใดๆ ทั้งสิ้น
ในพุทธปรัชญา จึงมีหลักความจริงใหญ่ๆ
อยู่ ๒ หมวด ที่แสดงในรูปแบบของกฎธรรมชาติ
คือ ไตรลักษณ์๑ ปฏิจจสมุปบาท๒ ดังปรากฏใน
ธรรมนิยามสูตรหรือ อุปปาทาสูตรว่า
“ตถาคต (พระพุทธเจ้า) ทั้งหลายจะอุบัติ
หรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก)
นั้นก็ยังคงมีอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรม
๓
นิยาม”
“ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนัน้ แล้ว จึงบอก
แสดงวางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง
ท�ำให้เข้าใจง่ายว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขาร
ทั้งปวง เป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา”๔
“ภิกษุทงั้ หลาย ตถตา (ภาวะทีเ่ ป็นอย่างนัน้ )
อวิตถตา (ภาวะที่ไม่คลายเลื่อนไปได้) อนัญญถตา
(ภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่น) คือ หลักอิทัปปัจจยตา
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ดัง่ กล่าวมานีแ้ ล เรียกว่า ปฎิจจสมุปบาท”๕
ธรรมชาติเป็นกฎใหญ่ที่ครอบคลุมกฎทุก
กฎในจักรวาลไม่วา่ สิง่ นัน้ จะเป็นสิง่ ทีม่ ชี วี ติ หรือไม่มี
ชีวิตก็ตาม พุทธปรัชญาจึงมีความเชื่อว่า ไม่มีค�ำว่า
“บังเอิญ” อย่างแน่นอน เพราะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้น
มาอย่างลอยๆ โดยปราศจากทีม่ าและไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อสิ่งอื่น ต่อไปอีก สรรพสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยง อิงอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างความเป็น
เหตุและอีกสิ่งหนึ่งเป็นผล ดังปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาว่า
ก. เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
		 เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
ข. เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี 		
		 เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ (ด้วย)๖
เมือ่ พิจารณาตามรูปพยัญชนะก็อาจพบว่า
หลักทั่วๆ ไปในลักษณะอย่างนี้มีความสอดคล้อง
เข้ากับหลัก อิทัปปัจจยตา ข้อความทั้ง ๔ ประโยค
นี้สามารถย่อให้ได้ใจความสั้นๆว่า “เมื่อมีสิ่งนี้ๆ
เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ ย่อมเกิดขึ้น”๗ ทั้งข้อ ก และ ข
ที่อยู่ในกฎดั่งกล่าวนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล
แต่ทั้งนี้มีหลักอยู่ว่าสิ่งใดก็ตามที่จะเข้ากับกฎนี้ได้
ต้องมีความสัมพันธ์กนั ในฐานะทีส่ งิ่ หนึง่ เป็นสาเหตุ
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และอีกสิ่งหนึ่งต้องเป็นผลเท่านั้น กฎข้างต้นนี้เมื่อ
แปลเป็นภาษาธรรมดาในความหมายทีเ่ ข้าใจง่ายก็
คือ พุทธปรัชญาเชือ่ ว่า มีความเป็นระเบียบในธรรมชาติ
ความเป็นระเบียบนีส้ งั เกตได้จากการทีส่ าเหตุอย่าง
เดียวกันจะก่อให้เกิดผลที่เหมือนกันเสมอ
อิทปั ปัจจยตา (Specific Conditionality)
จึงเป็นกฎตายตัวที่ว่าด้วยธรรมชาติ (Nature)
มีความเป็นเหตุเป็นผลของสิง่ ทีเ่ ป็นไปตามกระบวนการ
ที่มีความสัมพันธ์กันไปอย่างเป็นระบบ สรรพสิ่งมี
การเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะ
หนึ่งเช่นนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่เดิม
มีแต่การเปลีย่ นแปลงไปตามหลัก อิทปั ปัจจยตาใน
ลักษณะที่เป็น “กฎไตรลักษณ์”๘ (The Three
Characteristics of Existence) อันมีสภาวะเป็น
อนิ จฺจ ตา ความเป็นของไม่เที่ยง (Aniccatã :
impermanence, transiency) ทุกขฺ ตา ความเป็น
ทุกข์ (Dukkhatã : state of suffering or being
oppressed) อนตฺตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน
(Anattatã : soullessness, not-self) ไม่วา่ สิง่ นัน้
จะเป็น สาเหตุ-ผล กุศล-อกุศล รูปธรรม-นามธรรม
วัตถุ-จิตใจ ก็ตาม แม้แต่กฎทางกายภาพ (Physical
Laws) กฎทางเคมี (Chemical Laws) กฎทาง
สังคม (Social Laws) กล่าวอย่างกว้างๆ คือทั้งที่
เป็นความจริง (ปรมัตถะ) และบัญญัติทั้งปวง ล้วน
แล้วตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจกฎที่ว่านี้ เพราะเป็นกฎที่
ควบคุ ม ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งทั่ ว ทั้ ง โลกและจั ก รวาล
กล่าวให้เห็นเป็นประเภทใหญ่ๆ มี ๓ ประการ คือ
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๑) อิทปั ปัจจยตา ของสิง่ ทีเ่ ป็นเหตุ ๒) อิทปั ปัจจยตา
ของปัจจยาการคืออาการที่เนื่องกันระหว่างเหตุ
กับผล และ ๓) อิทัปปัจจยตา ของสิ่งที่เป็นผล
จะเห็นได้ว่า ความเป็นไปต่างๆของสรรพ
สิง่ ทัง้ หลายมีความสัมพันธ์โดยการเป็นเหตุและเป็น
ผลต่อกัน และความเป็นปัจจัยเนื่องอาศัยกันของ
สิ่งทั้งหลายเอง จึงไม่มีตัวการอย่างอื่นที่นอกเหนือ
ออกไปในฐานะผูส้ ร้างหรือผูบ้ นั ดาล จึงเรียกว่า เป็น
กฎของ “ธรรมชาติ” หรือ เป็นไปตามกระบวนการ
ของ “กฎอิทปั ปัจจยตา” ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่มี
กฎ อิทัปปัจจยตาแล้ว สิ่งทั้งหลายก็จะคงที่ ย่อม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ชีวิตมนุษย์ก็จะไม่มีวัยเด็ก
วัยหนุ่มสาว วัยชรา สรรพสิ่งก็ย่อมคงที่ตลอด
ชั่วนิรันดร แนวคิดลักษณะแบบนี้ถือได้ว่าเป็น
ปัญหาทางปรัชญาอย่างยิ่ง
ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า กฎ
ของธรรมชาติมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสรรพสิ่งได้
อย่างไร และกฎอิทัปปัจจยตาได้กลายเป็นปัญหา
ทางปรัชญาได้อย่างไร ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นประเด็นที่
น่าสนใจที่ควรน�ำมาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้วย
ความเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความ
เข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ความเป็ นจริ ง ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจนมากทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะท�ำการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรือ่ งอิทปั ปัจจยตา
ในฐานะที่ เ ป็ น กฎของธรรมชาติ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น
ประโยชน์แก่ทา่ นผูส้ นใจศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดทาง
พุทธปรัชญาสืบต่อไป

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๖๘.
๘
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวความคิ ด เรื่ อ งอิ ทั ป
ปัจจยตาในพุทธปรัชญาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่องกฎของ
ธรรมชาติในพุทธปรัชญาเถรวาท
๓. เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ นวความคิ ด เรื่ อ ง
อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติ

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึง
ทรรศนะของพุทธปรัชญาทีม่ ตี อ่ หลัก อิทปั ปัจจยตา
อันจะเป็นการท�ำความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่คนใน
สังคมว่า พุทธปรัชญามีทรรศนะอย่างไรเกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าว โดยงานวิจัยจะอาศัยข้อมูลจาก
คัมภีรพ์ ระไตรปิฎกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตลอดจนถึงพระอรรถกถาบาลีต่างๆ
อันเป็นคัมภีร์ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา รวบรวม
เอกสารต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ผลงานของนัก
ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาโดยมี พระพุทธโฆสาจารย์
ผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค พระธรรมโกศาจารย์
(พุทธทาส ภิกขุ) ผู้รจนาหนังสืออิทัปปัจจยตา
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ผูร้ จนาหนังสือ
พุทธธรรม เป็นต้น การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร โดย
จะศึกษาค้นคว้าทางเอกสาร ซึง่ มีลำ� ดับขัน้ ตอนดังนี้
๑. ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีรพ์ ระวินยั ปิฎก
ทัง้ ภาษาบาลีและภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอรรถกถา ฎีกา อนุฎกี า
ปกรณ์วิเสส
๒. ศึกษาค้นคว้ากับงานวิจัยต่างๆ ของ
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาหรือนักวิชาการ
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สาขาอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น
๓. ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากการเอกสารงาน
สัมมนาทางวิชาการ วารสาร นิตยสาร หนังสือ
ต�ำรา หนังสือพิมพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
๔. รวบรวมประเด็นต่างๆ มาวิเคราะห์
ให้เห็นถึงเงื่อนไขที่ท�ำให้มีแนวความคิดเรื่อง อิทัป
ปัจจยตาในฐานะทีเ่ ป็นกฎของธรรมชาติ ทีไ่ ด้กลาย
มาเป็นปัญหาทางปรัชญา
๕. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง
เขียนร่างฉบับ ส่งคณะกรรมการเพื่อปรึกษาและ
ตรวจทานวิจารณ์ และน�ำเสนอเป็นรูปเล่ม

๔. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดเรื่องอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎของ
ธรรมชาติ” สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังนี้
๑. แนวคิ ด เรื่ อ งอิ ทั ป ปั จ จยตาในพุ ท ธ
ปรัชญาเถรวาท : อิทัปปัจจยตาเป็นกฎที่มีอยู่แล้ว
ตามธรรมชาติ ด�ำรงอยู่อย่างธรรมดาในลักษณะที่
มีความเป็นเช่นนั่นเอง (ตถตา) โดยมีสภาวะแสดง
ให้เห็นว่าทุกสิง่ ล้วนแล้วด�ำรงอยูอ่ ย่างทีม่ นั เป็นเช่น
นั่นเองโดยไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้น มีสภาวะ
ที่ไม่คลาดเคลื่อนเป็นไปอย่างอื่นได้ เมื่อปลูกข้าวก็
ย่อมได้เมล็ดข้าวอย่างแน่นอน โดยจะไม่ได้เมล็ดถัว่
หรือเป็นอย่างอื่น จึงเรียกในลักษณะอย่างนี้ว่า
อวิตถตา หรืออนัญญตา สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงมี
อาการแห่งความเป็นปัจจัยในกระบวนแห่งธรรมที่
อาศัยกันและกันเกิดขึ้นหรือดับลงในฐานะสิ่งหนึ่ง
เป็นเหตุและอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องเป็นผลเสมอ ไม่ว่าจะ
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มีหรือไม่มผี คู้ น้ พบกฎนีก้ ต็ ามสัจธรรมแห่งความจริง
ข้อนี้ก็ยังคงมีอยู่ช่ัวนิรันดร เมื่อพระโพธิสัตว์ได้
ตรัสรูธ้ รรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ย่อมรูไ้ ด้อย่างแจ่ม
แจ้งต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระพุทธองค์มนุษย์ทงั้ หลายจึงรู้ และเข้าใจใน
สิ่งที่พระองค์ทรงได้ตรัสบอก บัญญัติ ชี้แจง แสดง
แต่งตัง้ เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้เหล่าบรรดาสาวกทัง้ หลาย
ได้ ตื่ น รู ้ เ ห็ น ตามความเป็ น จริ ง ของสรรพสิ่ ง ว่ า
ทุกสิง่ ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กนั เป็นดังห่วงโซ่หรือ
มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นแบบฟันเฟือง
ของเครื่ องจั ก รกลหมุนสัมพันธ์กันไปอย่างเป็น
ระบบระเบียบและมีแบบแผนทีแ่ น่นอน โดยมีหลัก
ส�ำคัญเป็นประเภทใหญ่ๆ ๓ ประการ คือ ๑) อิทัป
ปัจจยตาในฐานะเป็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุ ๒) อิทัป
ปั จ จยตาในฐานะที่ เ ป็ น กระบวนการที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กนั ระหว่างความเป็นต้นเหตุและความเป็นผล
และ ๓) อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นสิ่งที่เป็นผล
การศึกษาแนวคิด เรื่องอิทัปปัจจยตาใน
พุทธปรัชญาเถรวาทจึงมีความชัดเจนมากที่สุด ใน
การแสดงให้เห็นถึงสิง่ ทีม่ คี วามเป็นเหตุเป็นผลของ
สรรพสิ่งทั้งหลาย โดยมีหลักเกณฑ์อยู่ว่า
อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ 		
		 เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ
		 เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ
		 เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ
		 เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ (ด้วย)๙
๙

สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๑-๓๓.
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๗๖/๓๖๘.
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ดังนัน้ หลักอิทปั ปัจจยตาจึงเป็นกฎเกณฑ์
ที่แน่นอนในธรรมชาติที่เป็นไปตามกระบวนการ
แห่งความสัมพันธ์ของกันและกันไปเรื่อยๆ อย่างมี
ระบบ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีรูปลักษณะเป็นคน สัตว์
ต้นไม้ สายน�้ำ ภูเขา แผนดิน สายลม อากาศ
แนวคิดจิตใจก็ตาม เพราะกฎที่ว่านี้มีความหมาย
กว้างขวางอย่างมากมายมหาศาล เพราะฉะนั้น
จึงสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั่วทั้งโลกและ
จักรวาล
๒. แนวคิ ด เรื่ อ งกฎของธรรมชาติ ใ น
พุทธปรัชญาเถรวาท : ในคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา
มีปรากฏพุทธพจน์ที่แสดงให้เห็นถึงความจริงของ
กฎธรรมชาติวา่ “ภิกษุทงั้ หลาย ตถาคตเกิดขึน้ ก็ตาม
ไม่เกิดก็ตาม ธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดา
ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้
บรรลุธาตุนั้นว่า “สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง” ครั้นรู้
บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�ำหนด เปิดเผย
จ�ำแนก ท�ำให้งา่ ยว่า “สังขารทัง้ ปวงไม่เทีย่ ง” ตถาคต
เกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดก็ตาม ธาตุนั้นคือความตั้งอยู่
ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่
อย่างนัน้ ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนนั้ ว่า “สังขารทัง้ ปวง
เป็นทุกข์” ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ
ก�ำหนด เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่ายว่า “สังขาร
ทัง้ ปวงเป็นทุกข์” ตถาคตเกิดขึน้ ก็ตาม ไม่เกิดก็ตาม
ธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไป
ตามธรรมดาก็คงตัง้ อยูอ่ ย่างนัน้ ตถาคตรู้ บรรลุธาตุ
นั้นว่า “ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา”๑๐
ในประเด็นนี้พุทธปรัชญาจึงถือว่า เป็น
หลักธรรมใหญ่ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นรูปแบบกฎของ ไตรลักษณ์
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และปฏิจจสมุปบาท กฎธรรมชาติทั้ง ๒ หลักนี้
ถือได้ว่าเป็นกฎตัวเดียวกัน เพราะต่างก็ท�ำหน้าที่
แสวงหาและเปิดเผยความจริงอย่างเดียวกัน ซึ่งก็
คือ “สัจธรรม” นั่นเอง เพียงแต่ต่างฝ่ายต่างแสดง
อย่างละแนวทางเท่านั้นเอง โดยกฎไตรลักษณ์
มีหน้าทีม่ งุ่ แสดงลักษณะของสรรพสิง่ ทัง้ หลายว่ามี
ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ ดับไปตามกาลเทศะนั้นๆ
ในส่วนของหลักอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท
เองก็ ท� ำ หน้ า ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง อาการของสิ่ ง
ทัง้ หลายว่ามีความสัมพันธ์เนือ่ งอาศัยกันและกันจน
กลายเป็นกระแสและมีกระบวนการด�ำเนินอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปและยังแสดงให้เห็นถึงสิง่ ทีป่ รุงแต่ง
ตามเหตุปัจจัยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุ - จิตใจ รูป
ธรรม - นามธรรมก็ตาม
		 ดั ง นั้ น กฎของธรรมชาติ ใ นพุ ท ธ
ปรัชญาเถรวาท จึงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า ทุก
สิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับลงไปเพราะด้วยอ�ำนาจของ
พระเจ้า (เทพเจ้าในความเชือ่ ของศาสนาอืน่ ๆ) พระ
ผู้สร้าง - ผู้ท�ำลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต�ำนานเรื่องเล่าผี
ปีศาจ ผีสางนางไม้ มาดลบัลดาลให้เป็นไปตาม
ค�ำขอร้องอ้อนวอนจากมนุษย์อันเป็นผู้เบาปัญญา
เพราะฉะนัน้ ปรากฏการณ์ของสรรพสิง่ ทัง้ หลายจึง
เป็นเพียงสภาวะกิริยาปรุงแต่งหรือเป็นอาการที่
เปลี่ ย นแปลงตามเหตุ ป ั จ จั ย ของสิ่ ง นั้ น ๆ เป็ น
สัจธรรมอย่างหนึ่งที่เน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุกับผลเท่านั้นเอง โดยไม่ได้เกิดขึ้นจาก
สิ่งที่เหนือกฎธรรมชาติใดๆ ทั้งสิ้น
๓. แนวคิดเรื่องอิทัปปัจจยตาในฐานะที่
เป็นกฎของธรรมชาติ : ตามระบบแนวคิดของพุทธ
ปรัชญามีทศั นะต่อหลักความจริงว่า สรรพสิง่ ทัง้ หลาย
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ที่ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต ก็ ต ามล้ ว นเป็ น ไป
ตามธรรมชาติแห่งเหตุปัจจัยโดยมีหลักใหญ่ๆ ๔
ประการด้วยกัน อันได้แก่ ๑) อิทัปปัจจยตากับ
ไตรลักษณ์ในฐานะที่เป็นกฎธรรมชาติ ๒) อิทัป
ปัจจยตากับ ปฏิจจสมุปบาทในฐานะที่เป็นกฎ
ธรรมชาติ ๓) อิทัปปัจจยตากับนิยาม ๕ ในฐานะที่
เป็นกฎธรรมชาติ และ ๔) อิทปั ปัจจยตากับกฎแห่ง
กรรมในฐานะที่เป็นกฎธรรมชาติ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
น�ำเสนอบทสรุปทั้ง ๔ ประเด็นนี้ เพื่อให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กันและกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 กฎไตรลักษณ์ในพุทธปรัชญาถือว่า
เป็นลักษณะสามัญทั่วไปในความเป็นสากลของ
สรรพสิ่ ง ทั้ ง หมดโดยมี อ ยู ่ ใ นรู ป แบบของกฎ
ธรรมชาติ โดยมี ๓ ประการ คือ
		 ๓.๑ ความไม่เที่ยงในพุทธปรัชญา
หมายเอาสภาวะของสรรพสิ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โดยมีการอาศัยเหตุ
ปัจจัยต่างๆท�ำให้ปรุงแต่งท�ำให้สิ่งทั้งหลายมีความ
เชื่อมโยมซึ่งกันและกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสิ่งดัง
กล่าวนั้นจะจบลงเองหรือจะกล่าวอีกในรูปแบบ
หนึ่งก็คือ สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ย่อมมี
ความเสื่อมสลายไปตามเหตุตามผล พุทธปรัชญา
จึงถือว่า สภาวะแห่งความเปลีย่ นแปลงเป็นสิง่ ทีอ่ ยู่
ภายใต้อ�ำนาจของกฎ อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็น
กฎของธรรมชาติ
		 ๓.๒ ทุ ก ข์ ใ นไตรลั ก ษณ์ ก็ เ ป็ น อี ก
ส่วนหนึง่ ทีป่ รากฏในระบบแนวคิดของพุทธปรัชญา
เพราะมีความหมายกว้างขวางมากกว่าทุกข์ใน
สังขาร (ทุกข์ในขันธ์ ๕) ทุกขเวทนาและทุกข์ใน
อริยสัจ ๔ ด้วยเหตุผลที่ว่า ทุกข์ในไตรลักษณ์ได้
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แสดงถึงความขัดแย้ง มีสภาวะที่ถูกกดดัน บีบคั้น
ของสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่
ไม่มีชีวิต เช่น ชีวิต แนวคิด จิตใจ ก้อนหิน ภูเขา
ต้นไม้ เป็นต้น เมือ่ สิง่ ทีม่ ชี วี ติ หรือไม่มชี วี ติ ก็ตามได้
เกิดขึ้นแล้วย่อมได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีความทุกข์และ
เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือว่ามีเหตุ
ปัจจัยมาจาก “กฎแห่งความเปลีย่ นแปลง-อนิจจัง”
นอกจากนี้ สภาวะแห่งความทุกข์ก็ยังส่งผลกลาย
เป็น เหตุปัจจัยให้แก่อนัตตาอีกด้วย
		 ๓.๓ เมือ่ ใดก็ตามทีส่ รรพสิง่ ทัง้ หลาย
เกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการของกฎธรรมชาติ ม า
ประชุมรวมตัวเข้ากันก็ท�ำหน้าที่ประสานสัมพันธ์
ซึง่ กันและกันเป็นเหตุปจั จัย เมือ่ สิง่ ทัง้ หลายแยกตัว
ออกจากกัน ทุกสิ่งทุกอย่างจึ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพ สภาวะอย่างนี้เป็นกระบวนการท�ำให้
สิ่งทั้งหลายได้เกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ในสภาพของ
ความเสือ่ มสลาย จนในทีส่ ดุ ก็เป็นเพียงสภาวะทีว่ า่ ง
เปล่า (อนัตตา) มีความขัดแย้งต่อความเป็นอัตตา
ปราศจากตัวตนที่แท้จริงและหาสิ่งที่เป็นแก่นสาร
ไม่ได้ นั่นเอง
			
จากข้ อ ความที่ ไ ด้ ท� ำ การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทในฐานะที่
เป็นกฎของธรรมชาตินั้นถือว่า เป็นหลักใหญ่ที่
ครอบคลุมได้ทงั้ สรรพสิง่ โดยแสดงให้เห็นถึงเป็นตัว
กฎนี้ไม่มีความแปรผันไปตามกาลเวลา แต่ในขณะ
เดียวกันก็มีหน้าที่ท�ำให้สรรพสิ่งทั้งหลายมีความ
อาศัยกันและกัน เกิดขึน้ ร่วมกัน มีสมั พันธ์กนั อย่าง
เป็ น ระบบ มี ร ะเบี ย บแบบแผน และทิ ศ ทางที่
แน่นอน มีกระบวนการด�ำเนินไปตามเหตุปัจจัยใน
เรื่องนั้นๆ โดยเป็นกฎธรรมชาติทั้ง ๒ ฝ่าย คือ
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“เป็นหลักธรรมของกระบวนที่มีการเกิดขึ้นแห่ง
ทุ ก ข์ แ ละการดั บ ไปแห่ ง ทุ ก ข์ ” นอกจากนี้ ยั ง
สามารถน�ำข้อนี้ไปเปรียบเทียบกับอริยสัจ ๔ ได้ใน
ส่วนที่เป็นทุกขสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ (ฝ่ายเกิด
ทุกข์) ในส่วนตรงกันข้ามก็คือฝ่ายดับแห่งทุกข์ดับ
ได้แก่ ข้อที่เป็นทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ ซึ่งบาง
ครั้งก็เป็นที่เรียกกันว่า ปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจ
๔ (ใหญ่)
			
ในประเด็นเรือ่ งกฎแห่งกรรม
ในฐานะที่เป็นกฎธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า กฎ
แห่งกรรมตามทรรศนะของพุทธปรัชญาถือได้ว่า
เป็นกฎธรรมชาติล้วนๆ ไม่มีพระเจ้าสูงสุดองค์ใด
เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้สร้าง ผู้ใดได้สร้าง
กรรมอะไรไว้ ผู้นั้นก็ย่อมได้รับผลกรรมที่ตนเองได้
กระท�ำเอง ไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกุศลกรรมหรือ
อกุศลกรรมก็ตาม ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ มาย่อมมี
เหตุปจั จัยทาให้เกิดขึน้ เมือ่ แตกดับก็มเี หตุปจั จัยท�ำ
ให้แตกดับ ไม่มีกรรมใดกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ตัง้ อยูอ่ ย่างลอยๆ ผันแปรและแตกดับโดยปราศจาก
เหตุ ปั จจั ย ใดๆทั้ ง สิ้ น การกระท� ำ ทุ ก ครั้ ง ย่ อ มมี
ปัจจัยเสมอ เพราะฉะนัน้ สิง่ เหล่านีก้ ค็ อื กระบวนที่
ด�ำเนินไปตามหลักอิทปั ปัจจยตาทีม่ ลี กั ษณะเป็นกฎ
แห่งกรรมที่ว่าด้วยกฎแห่งเหตุและผล
			
กฎธรรมชาติในฐานะที่เป็น
ธรรมนิยามนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ตาม
เหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายอันถือว่าเป็นทั้ง
ฝ่ายจิต-ฝ่ายวัตถุ รูปธรรม-นามธรรม ทีเ่ รียกว่าเป็น
กฎนิยามทั้ง ๔ ประการ ต่างก็อยู่ภายใต้ของธรรม
นิยามทัง้ สิน้ ด้วยเหตุผลนีจ้ งึ ถือได้วา่ เป็นกฎยิง่ ใหญ่
ที่ ค รอบคลุ ม กฎทุ ก กฎ โดยมี ห ลั ก ส� ำ คั ญ อยู ่ ว ่ า
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“สรรพสิง่ ล้วนอิงอาศัยกันและกันในฐานะทีส่ งิ่ หนึง่
เป็นสาเหตุและอีกสิ่งหนึ่งต้องเป็นผล” ด�ำเนินไป
อย่างเป็นระบบระเบียบทีม่ คี วามแน่นอนอันชัดเจน
สิ่ ง ทั้ ง หลายจึ ง มิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น มาอย่ า งลอยๆโดย
ปราศจากเหตุผลใดๆทัง้ สิน้ ในอนาคตข้างหน้าอาจ
จะมีมนุษย์ได้ค้นพบว่ามีนิยามอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามา
อีกที่นอกเหนือจากนิยามทั้ง ๔ ก็ตาม กฎใหม่ที่
ปรากฏตัวนั้นก็ย่อมอยู่ภายใต้อ�ำนาจกฎของ อิทัป
ปัจจยตาที่ฐานะที่เป็นกฎธรรมชาติ ในลักษณะที่
เป็นนิยาม ๕ ทั้งสิ้น
			
นอกจากหลักอิทัปปัจจยตา
กับไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม และ
นิยาม ๕ ในฐานะที่เป็นกฎแห่งธรรมชาติแล้ว ก็ยัง
มีหลักอิทัปปัจจยตาในลักษณะที่เป็นกฎศีลธรรม
อีกด้วย เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาจึงมีวิธีแก้ไข
ปัญหาสังคมด้วยการน�ำเอาหลักศีลธรรมน�ำมา
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม
โดยเริ่ มจากขั้ นพื้นฐาน (ขั้นกลาง ได้แก่ กุ ศล
ธรรมบท ๑๐ หรือทางแห่งกรรมดี และขัน้ สูง ได้แก่
มรรค ๘) ซึ่งก็คือ “เบญจศีล หรือ เบญจธรรม”๑๑
อันได้แก่ ศีลธรรมที่ท�ำให้เป็นมนุษย์ประเสริฐ ๕
ประการ คือ
๑. เว้นจากการปลงชีวิต-เมตตากรุณา
๒. เว้นจากการถือเอาของที่คนอื่นไม่ได้
ให้-สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพในทางสุจริต
๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม-กาม
สังวร ควบคุมตนในกาม ไม่หลงใหลใน รูป เสียง
กลิ่น รส และสัมผัส
๑๑

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๔๗.
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๔. เว้นจากการพูดเท็จ-สัจจะ ความสัตย์
หรือความชื่อตรง
๕. เว้นจากน�้ำเมา คือ สุราและเมรัย อัน
เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท-สัมปชัญญะ ระลึกได้
และรู้ตัวอยู่เสมอในสิ่งที่ก�ำลังกระท�ำอยู่
จะเห็ น ได้ ว ่ า หลั ก เบญจธรรม ทั้ ง ๕
ประการนี้ มีสาระส�ำคัญมุ่งเน้นไปที่ตัวมนุษย์ให้
ด�ำเนินชีวติ ไปตามหลักศีลธรรมอันเป็นแม่แบบของ
จริยธรรมและคุณธรรม (Moral and Virtue) โดย
เริ่มต้นจากการใช้ชีวิตในระดับโลกิยะ (แปลว่า ยัง
เกี่ยวข้องกับโลก) จนกระทั้งได้เข้าใจพุทธศาสตร์
อย่างแจ่มแจ้ง ปล่อยวางจากความยึดติดถือมัน่ ด้วย
ประการทั้งปวง หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งสิ้น จึง
สามารถไปสู่โลกแห่งโลกุตระ (แปลว่า พ้นโลก อยู่
เหนือวิสัยของโลก)
จึงกล่าวได้ว่า กฎอิทัปปัจจยตากับหลัก
ศีลธรรม เป็นกฎที่ว่าด้วยการประพฤติตนอยู่ใน
สังคม ให้มีขนมธรรมเนียม จารีตประเพณีที่ดีงาม
ทีม่ ที งั้ จริยธรรมและคุณธรรมในฐานะทีเ่ ป็นกฎแห่ง
ธรรมชาติ เพือ่ เป็นแก่นสารของกฎเกณฑ์ กฎหมาย
ระเบียบ วินัย ที่มีความรับผิดชอบชั่วดีอยู่ในสังคม
นั้นๆ โดยยึดถือหลักการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทั้ง
ต่อตนเองและส่วนรวม ด้วยการถือความยุติธรรม
มี ค วามเมตตาต่ อ กั นและกั น อั นก่ อ ให้ เ กิ ดการ
ด�ำเนินชีวิตอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข ปัญหา
ต่างๆ ในการด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันก็จะ
หมดสิน้ ไป ถ้าหากเข้าใจต่ออิทปั ปัจจยตากับศีลธรรม
ในฐานะที่เป็นกฎธรรมชาติ
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๕. ข้อเสนอแนะ

งานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับเรือ่ ง
กฎแห่งธรรมชาติ โดยได้ยึดเอาแนวคิดเรื่องของ
กฎอิทัปปัจจยตาในพุทธปรัชญาเป็นหลัก โดยที่
ไม่ได้น�ำเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งน�ำมาวิเคราะห์ หากแต่
เป็นการศึกษาในลักษณะทีก่ ว้างๆ อยูร่ ะหว่างกลาง
ยั ง ไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ง่ ใ ด
แง่หนึ่ง ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่ได้ครอบคลุมสิ่งที่เป็น
ธรรมชาติในลักษณะทีเ่ ป็นแบบใดแบบหนึง่ ให้เห็น
อย่างชัดเจน เนื่องจากว่า สิ่งที่ได้ค้นคว้ามาเป็น
เรือ่ งอภิปรัชญาทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่ ซึง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่
ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกมากมาย ดังนั้น
หากท่านผูใ้ ดมีวตั ถุสงค์ทจี่ ะท�ำงานวิจยั เกีย่ วกับกฎ
ของธรรมชาติกค็ วรท�ำเป็นวิทยานิพนธ์อกี เล่มหนึง่
ต่ า งหาก ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรจะมี ก ารศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ ใ นแต่ ล ะประเด็ น ๆไปโดยมี ก ฎเกณฑ์
เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ เช่น
๑. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด เรื่ อ งกฎ
ธรรมชาติในพุทธปรัชญา
๒. ศึกษาเปรียบเทียบกฎธรรมชาติใน
พุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร์
๓. ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกฎธรรมชาติ
ระหว่างปรัชญาตะวันออกกับปรัชญาตะวันตก

๖. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยการอาศัย
ความช่วยเหลือจาก พระครูสุนทร สังฆพินิต, ดร.
และผศ.ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ ซึง่ เป็นคณาอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ระจ� ำ อยู ่ ที่ ศู น ย์ บั ณ ฑิ ต

ธรรมทรรศน์ 201
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะอาจารย์ทั้งสองท่าน
เป็ น ผู ้ ค อยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ค� ำ แนะน� ำ ต่ า งๆ
และพร้อมตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนีผ้ วู้ จิ ยั รูส้ กึ
ซาบซึง้ ในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณและ
ขออนุโมทนาทีใ่ ห้ความเมตตาในการอนุเคราะห์มา
โดยตลอด
นอกจากนั้ น ขอกราบพระคุ ณ และขอ
อนุโมทนาขอบคุณเจ้าของผลงานหนังสือทางด้าน
วิชาการและงานวิจัยทุกๆเล่มที่ผู้วิจัยได้น�ำมาเป็น
เอกสารอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ กราบพระคุณ
พระอุปัชฌาย์ ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาการความรูท้ ที่ รงคุณค่าน�ำมาถ่ายทอด
ให้ แ ก่ ผู ้ วิ จั ย จนสามารถน� ำ ไปศึ ก ษาค้ น คว้ า ได้
ประสบความส�ำเร็จ
หากคุณงามความดีทเี่ กิดขึน้ จากวิทยานิพนธ์
เล่มนี้ ผูว้ จิ ยั ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา
สังฆะบูชา และบูชาคุณบุพการีผู้ให้ก�ำเนิดและ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไปที่ ไ ด้ อุ ป ถั ม ภ์ ป ั จ จั ย ในการ
ศึกษาและกัลยาณมิตรทุกท่าน ขออาราธนาคุณ
พระศรีรตั นตรัย ได้โปรดคุม้ ครองอภิบาลทุกๆท่าน
ที่มีอุปการคุณทั้งหลายต่อผู้วิจัยตามที่ได้ระบุนาม
และยังไม่ได้เอ่ยนามมาก็ดี ขอให้ประสบพบแต่
ความสุข สมหวัง สดชืน่ สงบ สว่าง สะอาด บริสทุ ธิ์
ด้ ว ยความเจริ ญ ไปด้ ว ยจตุ ร พิ ธ พรชั ย คื อ อายุ
วรรณะ สุขะ พละ และธรรมสารสมบัตพิ พิ ฒ
ั นมงคล
สมบูรณ์พูนผลจนตลอดชนมายุกาลและขอแพร่
ส่วนบุญกุศลเหล่านีไ้ ปยังดวงจิตทุกๆ ดวงทีม่ อี ยูใ่ น
สากลจักรวาลและทุกๆ ภพด้วย
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