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บทคัดย่อ

บทความเชิ ง วิ ช าการเรื่ อ ง “กระบวนชี วิ ต ตามทั ศ นะของจั ก รกลนิ ย มกั บ
ปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท” โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดที่เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน และแนวคิดที่แตกต่างกัน ผลการศึกษา มีดังนี้
ชีวิต ตามทัศนะของชาวจักรกลนิยม มนุษย์วิวัฒนาการมาจาก สัตว์ชั้นสูง สัตว์
ชัน้ สูงวิวฒ
ั นาการมาจากสัตว์ชนั้ ต�ำ่ สัตว์ชนั้ ต�ำ่ วิวฒ
ั นาการมาจากปฐมเชลล์ ซึง่ ประกอบด้วย
สสารและพลังงาน พฤติกรรมทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขทางสสารหรือทางกายภาพ ชาว
จักรกลนิยมยังเชือ่ อีกว่าพฤติกรรมทุกอย่างเกิดจากแรงผลักดันบางอย่างโดยสิน้ เชิง ปัจจุบนั
เป็นผลเนือ่ งมาจากอดีต อนาคตเป็นผลเนือ่ งจากปัจจุบนั เป็นอย่างนีเ้ รือ่ ยๆ ไป ในกรณีการก
ระท�ำ การพัฒนาชีวติ ของมนุษย์กเ็ หมือนกัน ชาวจักรกลนิยมก็มคี วามเชือ่ ในลักษณะเดียวกัน
นั้นก็หมายความว่า การกระท�ำเกิดจากแรงผลักดันทั้งหมด ไม่มีความเป็นอิสระในตัว ไม่ว่า
จะเป็นสิ่งแวดล้อม สังคม ค่านิยม การศึกษา อุปนิสัย พ่อแม่ ญาติ ตลอดเพื่อนมิตร สหาย
ทัง้ หมดนี้ ล้วนเป็นแรงผลักของมนุษย์ ด้วยเหตุนกี้ ารพัฒนาชีวติ มนุษย์จงึ ด�ำเนินไปตามกลไกล
นี้ โดยให้สอดคล้องกับสิง่ ทีเ่ ราพึง่ ปรารถนา ไม่วา่ จะต้องการให้มนุษย์เป็นโจร คนดี นักบุญ ก็
สามารถท�ำได้ตามกลไกลนี้
ชีวิตตามหลักปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ของนามรูป หรือวิวัฒนาการมาจากนามรูป แต่นามรูปก็มีขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัย ชีวิตไม่ใช่
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ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ แต่ทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีเหตุ
ปัจจัย เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัย ความเป็นไปในชีวิต การกระท�ำของมนุษย์ การพัฒนาชีวิต
สิง่ เหล่านีม้ ไี ด้ เกิดขึน้ ได้เพราะอาศัยเหตุปจั จัย เพราะฉะนัน้ การพัฒนาชีวติ มนุษย์ ตามหลัก
ของปฏิจจสมุปบาทจึงเน้นไปทีเ่ หตุปจั จัย สร้างเหตุปจั จัยให้สอดคล้องกับสิง่ ทีเ่ ราต้องการ ถ้า
ต้องการเป็นโจรก็สร้างเหตุปจั จัยให้กลายเป็นโจร ต้องการเป็นนักบุญ นักการเมือง หรือพระ
อรหันต์ ก็จำ� เป็นต้องสร้างเหตุปจั จัยให้สงิ่ เหล่านัน้ เกิดขึน้ ซึง่ ปัจจัยทีเ่ ป็นตัวการผลักดันชีวติ
นั้น ตามกระบวนของเหตุปัจจัยแล้วมีอยู่ 2 ประการใหญ่ นั้นคือปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายใน ซึ่งทางพุทธปรัชญาเถรวาทเรียกว่า ปรโตโฆษะบ้าง กัลลยาณมิตรบ้าง ปาปมิตรบ้าง
โยนิโสมนสิการบ้าง แต่ปัจจัยเหล่านี้ก็มิใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัย
อื่นๆอีกเช่นกัน เป็นลักษณะของลูกโซ่
จะเห็นได้วา่ กระบวนชีวติ ของทัง้ 2 อย่างนีม้ สี ว่ นทีเ่ หมือนกันอยูม่ ใิ ช่นอ้ ย อย่างไร
ก็ตามในเรือ่ งกระบวนชีวติ ทัง้ 2 ทัศนะนีก้ ม็ คี วามต่างกันอยูม่ ใิ ช่นอ้ ยเช่นกัน ถึงกระบวนชีวติ
ตามทัศนะของชาวจักรกลนิยมจะถือว่าเป็นไปตามเหตุปจั จัยทีผ่ ลักดันให้เป็นไปก็ตาม แต่ชาว
จักรกลนิยมก็เห็นเพียงสสาร กับพลัง งานเท่านัน้ ไม่สามารถมองเข้าไปถึงจิตทีเ่ ป็นนามธรรม
ได้ ด้วยเหตุนเี้ องการพัฒนาชีวติ ตามทัศนะชาวจักรกลนิยมจึงมุง้ ตรงไปทีก่ ารสร้างปัจจัยทาง
กายภาพอย่างเดียว แต่ในหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วการพัฒนาชีวติ ให้ความส�ำคัญทัง้ 2 ปัจจัย
นั้นคือไม่ละเลยนามธรรม อีกทั้งไม่ถอดทิ้งกายภาพด้วย

คำ�สำ�คัญ: ศึกษาเปรียบเทียบ; จักรกลนิยม
Abstract

The name text is “Life’s process according to mechanism and
Patฺ iccasamuppāda in Theravāda Buddhist Philosophy” it is stressful comparative
study similar ideas and different ideas. As last searcher can conclude such as:
The life according to mechanism. They thought that human evolve
to come from high animals, high animals evolve to come from low animals and
low animals evolve to come from first cell which composed matter and energy.
And we can talk to brief that human evolve matter and energy. All behaviour’s
human occur and happen according to cause of matter of physical. Mechanists
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have believed that all things occur from some momentums, the present time
is result of past time, and the future time is result of present time. It is to go
always this form, in issue of action, life’s development. It is to go this form. The
meaning as all activity happens from momentum. It has not freedom or liberty.
Those momentums, something is an environment, something is popularity,
something is education, something is habit, parent, relatives and all friends etc.
These are momentums of human. Therefore development of human must do
according to law of this mechanic, but we must do to match with thing that we
want such as: wanting to be robber, good man, and holy man etc. we can do.
The life according to Patฺ iccasamuppāda in Theravāda Buddhist
Philosophy believe that life is path of Nāma-rŭba or evolve from Nāma-rŭba
(material and immaterial), but Nāma-rŭba rise by cause. The life does not rise
to happen by accident, all things about human must have cause and condition.
The life’s process, activity, life’s development, those things have or rise by
cause and condition. Therefore, cause and conditions is most important main
for making the life get into that we want. So development of human
according to
Patฺ iccasamuppāda in Theravāda Buddhist Philosophy must take
charge with cause and conditions, to make condition for things that we wish.
If we wish to be robber, we must make condition for robber. If we wish to be
Holyman, politician, or Pra arahanta etc. must make condition for those things.
However, those conditions have two main, the first is conditional inside and
the second is conditional outside which Buddhist philosophy called that
Paratoghosa (hearing or learning from others), Yonisomanasikara (analytical
reflection), Kalayanāamitta (having good friend), Pāpamitta (to have evil
friends) etc. but all these conditions do not rise by chance, they rise to be
chain
We can observe the life’s process two view, something is similarity,
but something is difference such as: the cause and the conditions, Mechanist
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and Buddhist together believe. So development according to two view stress
them, but mechanist could see only physical or outside, they cannot see inside
mind or immaterial. Therefore, the life’s development has some difference.
Mechanists only develop condition that to be outside or material, but Buddhist
philosophy develop condition that to be outside and inside.

Keywords: A Comparative Study; Mechanism
บทน�ำ

มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพราะมีสติปัญญา
สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่ตนเองยังไม่เข้าใจได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง เรื่องภายนอก
หรือเรื่องภายใน ถ้ามนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งใดแล้ว ก็จะพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะรู้และท�ำความ
เข้าใจในสิง่ นัน้ เช่น โลกหรือจักรวาลนีค้ อื อะไร มีความเปลีย่ นแปลง หรือเป็นไปอย่างไร มนุษย์
คืออะไร วิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของมนุษย์ เกิดจากอะไรและเป็นไปอย่างไร ปัญหาเหล่านี้
มนุษย์เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่คิดเพื่อหาค�ำตอบมากกว่าสิ่งที่มีชีวิตอื่นทั้งหมด แต่เนื่องจาก
มนุษย์มรี ปู แบบการแสวงหาความรูท้ ตี่ า่ งกันจนท�ำให้ความเข้าใจทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ค�ำตอบ
เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้จึงมีหลายแง่หลายมุม
ชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ค้นพบทฤษฎี
วิวัฒนาการ (evolution) เสนอว่า มนุษย์วิวัฒนามาจากสัตว์ชั้นสูง สัตว์ชั้นสูง วิวัฒนาการ
มาจากสัตว์ชั้นต�่ำ และสัตว์ชั้นต�่ำ วิวัฒนาการมาจากปฐมเซลล์ (สุภญาณ ศิยะญาโณ, 108)
ซึง่ ก็เป็นการสนับสนุนแนวคิดทีถ่ อื ว่า มนุษย์คอื ผลผลิตของสสาร ในยุคสมัยปัจจุบนั ก็มกี ลุม่
ที่เห็นด้วยและให้การสนับสนุนแนวคิดนี้เช่น ชาวจักรกลนิยม ที่ถือว่ามนุษย์คือเครื่องจักร
ท�ำงานอย่างเครื่องจักร วัตถุนิยมเห็นว่ามนุษย์หรือสรรพสิ่งคือส่วนประกอบของธาตุทั้ง
4 คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ และสิ่งเหล่านี้มีความส�ำคัญเหมือนกันเช่นลัทธิจารวาก (สุนทร ณ
รังสี, 2545: 70) ฝ่ายสัจนิยม เห็นว่า มนุษย์หรือสรรพสิ่งประกอบด้วยสสารและจิตที่มี
กระบวนการท�ำงานร่วมกัน
ในยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยมุ่ง
ศึกษาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสสารวัตถุหรือโลกทางกายภาพ การมองชีวิตที่เอนเอียงไป
ข้างใดข้างหนึ่งนั้นจะเป็นพลวัตร ท�ำให้วิถีชีวิต อุดมคติ กระบวนชีวิตด�ำเนินไปสู่เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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อันนั้น เช่น การมองชีวิต หรือกระบวนการชีวิตเป็นเพียงองค์ประกอบของสสาร ชีวิตเป็น
เพียงปรากฏการทางสสารเท่านั้น เป้าหมายชีวิตของเราก็ย่อมจะเห็นสสาร หรือวัตถุส�ำคัญ
กว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
จักรกลนิยม (Mechanism) ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวสสารนิยมซึ่งมีความเห็น
ว่า มนุษย์คือส่วนประกอบของสสารกับพลังงาน พฤติกรรมทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขทาง
สสารหรือทางกายภาพเท่านั้น (วิทย์ วิศทเวทย์, 2520 : 51) ชาวจักรกลนิยมยังเชื่ออีกว่า
พฤติกรรมทุกอย่างเกิดจากแรงผลักดันบางอย่างโดยสิน้ เชิง ปัจจุบนั เป็นผลเนือ่ งมาจากอดีต
อนาคตเป็นผลเนื่องจากปัจจุบันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไป ถ้าเรารู้กฎเกณฑ์หรือกลไกที่สลับซับ
ซ้อนนั้นเป็นอย่างดีแล้ว เราก็จะเข้าใจมนุษย์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิจจสมุปบาทในทางพุทธปรัชญาเถรวาท ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ส�ำคัญอย่าง
มากในพุทธปรัชญาเพราะเป็นหลักธรรมที่มองชีวิตเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย การเกิด
ขึ้นของชีวิต พฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นเพราะการ
ประชุมแห่งเหตุปจั จัย และด�ำเนินไปตามหลักอิทปั ปัจจยตาหรือทีเ่ รียกว่าว่าปฏิจจสมุปบาท
(พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2832: 16)
ฉะนั้น ฝ่ายจักรกลนิยมจึงเห็นว่ากระบวนการตลอดจนพฤติกรรมทุกอย่างของ
มนุษย์เป็นไปตามเงือ่ นไขทีผ่ ลักดันให้เป็นไปอย่างนัน้ ๆ พฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์มไิ ด้เกิด
ขึน้ อย่างเลือ่ นลอยแต่ทจี่ ริงแล้วล้วนเกิดจากแรงผลักทัง้ สิน้ ส่วนตามหลักปฏิจจสมุปบาทนัน้
ถือว่ากระบวนชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แท้ที่จริงแล้วเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย
ดังที่แนวคิดจักรกลนิยมจึงคล้ายกับหลักปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ว่า เมื่อสิ่ง
นี้มี สิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ
ด้วยเหตุนี้ ความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับกระบวนชีวิตของ
มนุษย์ตามทัศนะของชาวจักรกลนิยมกับหลักปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาทเพื่อให้
เกิดความกระจ่างชัด จุดเหมือนจุดต่างของทัง้ 2 เพือ่ จะได้นำ� มาเป็นองค์ความรูแ้ ละประยุกต์
ใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เปรียบเทียบกระบวนชีวติ ตามทัศนะของจักรกลนิยมกับหลักปฏิจจสมุปบาท
กระบวนชีวิตตามทัศนะของจักรกลนิยม และกระบวนชีวิตตามหลักปฏิจจสมุ
ปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท สามารถ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของทั้ง 2
ทัศนะได้ดังนี้
1. ลักษณะและขอบเขตของกระบวนชีวิต
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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ความเหมือน
1) ชีวิต เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่มีอ�ำนาจไหนๆ มาบังคับหรือบันดาลให้แก่

2) ชีวิต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างรวมตัวกัน
3) ชีวติ ด�ำรงอยูใ่ นฐานะความสัมพันธ์ (Relativism) หมายความว่าการทีช่ วี ติ
จะด�ำรงอยู่ได้ ต้องอาศัยเหตุปัจจัย ต่างๆที่สัมพันธ์กัน
4) ชีวิต สามารถแก้ไข หรือพัฒนาได้โดยอาศัยเหตุปัจจัยหรือเงือนไขต่างๆ
ความต่าง
1) ตามทัศนะของจักรกลนิยม ธรรมชาติเป็นเพียงสสารหรือปรากฏการณ์
ของสสาร แต่หลักปฏิจจสมุปบาทมีทั้งส่วนที่เป็นสสาร (รูป) และสิ่งที่ไม่ใช่สสาร (นาม)
2) ตามทัศนะของจักรกลนิยม จะเห็นว่า พฤติกรรมต่างๆ เป็นผลอันสืบเนือ่ ง
มาจากสสารอันซับซ้อน แต่ปฏิจจสมุปบาทมีทงั้ ทีเ่ ป็นสสาร (รูป) และสิง่ ทีน่ อกเหนือจากสสาร
ด้วย (นาม) ประกอบกัน
3) ตามทัศนะของจักรกลนิยม ถือว่า ชีวติ ด�ำเนินไปโดยแรงผลักภายนอก ส่วน
ชีวติ ตามหลักปฏิจจสมุปบาทถือว่าชีวติ ด�ำเนินไปโดยเหตุปจั จัยทัง้ ภายนอกและภายใน กล่าว
คือแรงผลักจากภายนอก (ปรโตโฆสะ) และแรงผลักภายใน (โยนิโสมนสิการ)
4) ตามทัศนะของจักรกลนิยม ถือว่า เพราะชีวิตด�ำเนินไปโดยแรงผลักดัง
กล่าวชีวิตจึงไม่เป็นอิสระ ถูกแรงผลักจากภายนอกท�ำให้ต้องเป็นไปอย่างนั้น ส่วนหลักปฏิ
จจสมุปบาท มิได้มองชีวิตเป็นเช่นนั้นอย่างเดียว แต่มองชีวิตในลักษณะของความมีเงื่อนไข
ชีวิตก็เป็นอิสระถึงที่สุด
2. กระบวนชีวิตเป็นไปตามเงื่อนไข
ความเหมือน
1) ทั้ง 2 ทัศนะล้วนมองชีวิตว่า เดินไปบนเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยด้วยกัน
หมายความว่า กระบวนชีวิตทั้ง จักรกลนิยมและหลักปฏิจจสมุปบา เป็นไปตามเงื่อนไขหรือ
เหตุปัจจัย การกระท�ำของมนุษย์ทุกล้วนเกิดจากการผลักของเหตุปัจจัยที่ท�ำให้เป็นอย่าง
นั้นๆ
2) ทั้ง 2 ทัศนะล้วนมองชีวิตว่า อยู่ภายใต้ของอิทธิพลของเหตุปัจจัย เหตุ
ปัจจัยหรือเงื่อนไขทั้งหลายเป็นสิ่งที่ควบคุมความเป็นไปของชีวิต ชีวิตจะเจริญหรือชีวิตจะ
เสือ่ ม ล้วนถูกก�ำหนดโดยเหตุปจั จัยหรือเงือ่ นไขเหล่านัน้ การเกิดหรือสลายตัวของชีวติ ตลอด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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จนสายพันธ์ต่างๆ ก็เพราะเหตุปัจจัยต่างๆ เหล่านี้นั่นเอง
ความต่าง
1) ชาวจักรกลนิยม มองว่า มีเพียงเหตุปัจจัย หรือเงื่อนไขภายนอกเท่านั้นที่
ผลักดันให้ชวี ติ เป็นไปในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนชี้ วี ติ จึงถูกก�ำหนดโดยเหตุปจั จัยหรือเงือ่ นไข
จากภายนอก ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ นุษย์กระท�ำลงไปจึงไม่ใช่สงิ่ ทีต่ วั เองกระท�ำลงไปอย่างแท้จริง
แต่ถกู ผลักโดยเหตุปจั จัยภายนอกให้ตอ้ งเป็นไป ส่วนหลักปฏิจจสมุปบาท มองเหตุปจั จัยเหล่า
นั้นว่ามีทั้งภายในภายนอก ชีวิตจะเป็นอย่างไรก็อาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้นั่นเอง
2) ชาวจักรกลนิยม เห็นว่า ด้วยเหตุที่กระบวนชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
เงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยชีวิตจึงไม่มีความเป็นอิสระโดยประการทั้งปวง แต่ส�ำหรับหลักปฏิจจ
สมุปบาทถึงจะมองชีวิตว่าอยู่บนเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัย แต่ชีวิตก็หาใช่ไม่มีอิสระเสียเลย ถ้า
หากรู้เข้าใจเหตุปัจจัยเหล่านั้น เป็นอย่างดี ก็สามารถอยู่เหนือความปรุงแต่งของเหตุปัจจัย
เหล่านั้นได้
3) จักรกลนิยมไม่เชื่อในเรื่องชีวิตที่ข้ามภพข้ามชาติ แต่เชื่อเฉพาะชาติ
ปัจจุบนั แต่ปฏิจจสมุปบาทนอกจากจะให้ความส�ำคัญในชาติปจั จุบนั แล้ว ยังเป็นเหตุปจั จัย
หนุนน�ำให้ไปสู่ภพชาติหน้าอีกด้วย ซึ่งตราบใดที่เรายังไม่ข้ามพ้นจากวัฏฏสงสารแล้วจะต้อง
เวียนว่าตายเกิดเรื่อยไป
3. การสร้างเหตุปัจจัยต่อกระบวนการกระท�ำ
ความเหมือน
ทั้ง 2 ทัศนะล้วนมองชีวิตว่า จะด�ำเนินไปในทิศทางใด ที่ส�ำคัญล้วนอยู่ที่เหตุ
ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะท�ำให้กระบวนชีวิตด�ำเนินไปในทิศทางนั้นๆ ด้วยเหตุนี้การก�ำหนด
ทิศทางหรือวางทิศทางให้แก่กระบวนชีวิต ทั้ง 2 ทัศนะจึงมุ่งเป้าไปที่เหตุปัจจัยหรือเงื่อนไข
ต่างๆเป็นส�ำคัญ ในการทีจ่ ะพาชีวติ หรือกระบวนชีวติ ให้ดำ� เนินไปสูท่ ศิ ทางทีต่ นเองปรารถนา
ความต่าง
ชาวจักรกลนิยม มุ่งไปที่เงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียว เหตุ
ปัจจัย ทัง้ หลายก็เป็นเพียงสสาร การก�ำหนดทิศทางให้แก่ชวี ติ ของชาวจักรกลนิยมก็คอื การ
จัดการกับวัตถุ ทั้งที่เป็นกรรมพันธุ์ และวัตถุที่เป็นเครื่องบริหารกาย บ�ำรุงกายให้เหมาะสม
และเพียงพอแก่ความต้องการ ความปรารถนา ด้วยเหตุนี้ ในการด�ำเนินชีวติ จึงเห็นวัตถุสำ� คัญ
มากกว่าสิง่ อืน่ ใด ส่วนหลักปฏิจจสมุปบาทการก�ำหนดเหตุปจั จัยหรือเงือ่ นไขให้กบั กระบวน
ชีวติ มีทงั้ เหตุปจั จัยภายนอกและภายใน และปัจจัยทัง้ 2 อย่างนีม้ ที งั้ ทีเ่ ป็น สสาร (รูป) และ
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ส่วนที่ไม่ใช้สสาร นั้นก็หมายความว่า ส่วนที่เป็นสสาร (วัตถุ) ก็มีพอใช้ ส่วนที่เป็นจิตก็ท�ำให้
เป็นอิสระจากการผูกมัดโดยประการทั้งปวง ซึ่งในหลักปฏิบัติจริง ปัจจัยภายในคือจิต เป็น
สิ่งที่ส�ำคัญกว่ากาย ด้วยเหตุนี้ปัจจัยภายในและภายนอกจึงมีความส�ำคัญ และถ้ามีครบทั้ง
2 อย่างกระบวนชีวิตก็จะด�ำเนินไปสู่ทิศทางที่ตนปรารถนาได้ง่าย
4. การพัฒนาชีวิตบนเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัย
ความเหมือน
ในการพัฒนาชีวติ นัน้ ทัง้ 2 ทัศนะล้วนมุง่ ประเด็นไปทีเ่ หตุปจั จัยเป็นจุดส�ำคัญ
หมายความว่าการพัฒนาชีวติ นัน้ ก็คอื การพัฒนาเงือ่ นไขหรือเหตุปจั จัยเหล่านัน้ ให้เป็นเจริญ
หรือเป็นไปในทางที่ต้องการ ทั้ง 2 ทัศนะล้วนมีแนวความคิดตรงกันในข้อว่า ถ้าเงื่อนไขหรือ
เหตุปัจจัยเหล่านั้น ดี พร้อม ชีวิตก็จะด�ำเนินไปในทิศทางที่ดีได้
ความต่าง
ชาวจักรกลนิยม เห็นว่า การพัฒนาเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยเล่านั้น เป็นเพียงการ
มุ่งประเด็นไปสู่สิ่งแวดล้อม กรรมพันธุ์หรือองค์ประกอบของชีวิตที่เป็นสสารเท่านั้น ซึ่งเป็น
เพียงปัจจัยภายนอก โดยการวางเงื่อนไขหรือบีบบังคับ โดยการให้รางวัล และการลงโทษ
เพื่อกระตุ้นให้ชีวิตได้เดินตามหรือควบคุมชีวิตไม่ให้เป็นไปตามที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งบางครั้ง
ก็ถึงกับมีการฆ่า การทรมานที่รุนแรงถึงชีวิต ส่วนหลักปฏิจจสมุปบาท การพัฒนาชีวิตถึง
จะเป็นการสร้างเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยให้เป็นไปในทางที่ดี แต่ปัจจัยเหล่านั้นมีทั้งภายนอก
และภายใน การสร้างสิง่ แวดล้อม หรือมีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยแล้ว ยังต้องเป็นคนทีร่ จู้ กั คิด
พิจารณา (โยนิโสมนสิการ) รูจ้ ักและใช้สิ่งแวดล้อมนั้นให้ได้ดีอกี ด้วย เมื่อเหตุปัจจัยภายนอก
และภายในสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้ว ปัญหาต่างก็จะหายไปในที่สุด

บทสรุป

จักรกลนิยม หมายถึง การทีส่ งิ่ ๆ หนึง่ เคลือ่ นไหวหรือเปลีย่ นแปลงไป ไม่ใช่เพราะ
ทุกสิง่ ก�ำลังด�ำเนินไปอย่างมีจดุ หมาย แต่เป็นเพราะว่า มีสงิ่ ภายนอกตัวมันมา “ผลัก” ให้มนั
เป็นไปเช่นนั้น และจ�ำต้องเป็นไปเช่นนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้ เราเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
ว่า “การเปลี่ยนแปลงแบบจักรกล”
จักรกลนิยมเชือ่ ว่า ทุกสิง่ ด�ำเนินไปตามกฎเกณฑ์ทแี่ น่นอนตายตัว ยิง่ เรามีความ
รู้ในกฎเกณฑ์น้ันๆ มากขึ้นเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เท่านั้น
กระบวนชีวิต ก็เช่นกัน ไม่ต่างอะไรจากวัตถุ เพียงแต่เป็นเครื่องจักรกลที่ละเอียดกว่า ยาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง กระบวนชีวิตต้องด�ำเนินไปตามแรงดึงดูดคือสิ่งเร้า อันมีอุปนิสัย
และค่านิยมเป็นเป็นเครือ่ งหนุน และมีสงิ่ แวดล้อมเป็นตัวหล่อหลอม กระบวนการของชีวติ
รวมถึงการกระท�ำของมนุษย์จึงขาดความเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง มีความเห็นแก่ตัวเป็นหลัก
คุณค่า ความดี ความชั่ว เป็นเพียงกลอุบายเพื่อให้คนด�ำเนินอยู่ในกรอบไม่ก่อความวุ่นวาย
เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน
ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงกระบวนการเกิดการด�ำเนินไป
และการดับไปของชีวติ รวมถึงการเกิด การดับแห่งทุกข์ดว้ ย ในกระบวนการนีส้ งิ่ ทัง้ หลาย
จะเกิดขึ้น   เป็นอยู่ และดับลงไปในลักษณะแห่งความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่ เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยแก่กันและกันในรูปของ วงจร ในกระบวนแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่มีส่วนไหนเป็น
ปฐมกรหรือปฐมเหตุ เพราะกระบวนการของชีวิตเป็นวัฏฏะแห่งกิเลส กรรม วิบาก ซึ่ง
กลายเป็นวัฏสงสาร
ดังนั้น กระบวนชีวิตจึงคือปฏิจสมุปบาท ปฏิจสมุปบาทก็คือกระบวนชีวิต ทั้งนี้
เพราะว่า ชีวิตก็คือสังขารอย่างหนึ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยกันตามกระบวนการปฏิ
จจสมุปบาท ตกอยูภ่ ายใต้อำ� นาจของไตรลักษณ์ ตราบใดทีเ่ รายังไม่เข้าใจกฎปฏิจจสมุปบาท
แล้วเราก็จะไม่สามารถเป็นอิสระแท้จริงได้
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