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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอมตะ
ในมุมมองทางพระพุทธศาสนา และทางวิทยาศาสตร์ และ 2) เพื่อวิเคราะห์ความความแตกต่าง
ระหว่างความเป็ นอมตะในมุ มมองทางพระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้ ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อธิบายผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า
ความเป็นอมตะในมุมมองทางพระพุทธศาสนาและทางวิทยาศาสตร์ มีความสั มพั นธ์ กัน คือ
ไตรลั กษณ์ ในด้ านอนิ จจตาในพระพุ ท ธศาสนาและการโคลนนิ่ งในด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ม อง
ความเสื่ อมของสั งขารด้ านร่ างกาย (รู ป ) ไตรลั ก ษณ์ ด้ านทุ กขตาในพระพุ ท ธศาสนาและ
การโคลนนิ่ งในด้ านวิทยาศาสตร์ ให้ ความส าคั ญ กั บการเปลี่ ยนแปลงของสั งขารมนุ ษย์ ว่ า
ท าให้ เกิ ด ความทุ ก ข์ และไตรลั ก ษณ์ ด้ านอนั ต ตาในพระพุ ท ธศาสนาและการโคลนนิ่ งใน
ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ มุ่ งหาวิ ธี ก ารให้ ห ลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ โดยตั วบทเน้ น ในด้ านร่ างกาย
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ดั งนั้ นไตรลั กษณ์ ตามหลั กพุทธศาสนาและโคลนนิ่งตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงมี
ความสั มพั นธ์กันในด้านการด ารงอยู่ของร่างกาย ต่างกันที่กระบวนการปฏิ บั ติคือพระพุ ทธ
ศาสนาปลูกฝังให้มนุษย์มีคุณธรรม จริยธรรม และเสนอแนวปฏิบัติเพื่อพ้นจากความทุกข์คือ
การยอมรับ ปล่อยวาง เพื่อเข้าสู่นิพพาน แต่วิทยาศาสตร์มีระบบคิดว่ามนุษย์สามารถเอาชนะ
ความเสื่อมของร่างกายตามธรรมชาติได้ ดังนั้นจึงคิดค้นกระบวนการสร้างโคลนนิ่งเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคตให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึน้
คาสาคัญ: อมตะ, วิทยาศาสตร์, พระพุทธศาสนา

Abstract
This research had as objectives to: 1) study the relationship between immortality
from the perspective of Buddhism and science, 2) to study the differences between
immortality from the perspective of Buddhism and science from the novel about “Amata” of
Wimon Saininuan. This study was a qualitative research. Data were analyzed using
descriptive analysis. The research results found that immortality from the Buddhism and
science perspective has a relationship as follows: Tilakkhana (the three characteristics) from
the Aniccata ( impermanence) in Buddhism and cloning from the science perspective see
physical deterioration in the human body. Dukkhata (state of suffering) in Buddhism and
cloning from the science perspective say that the physical deterioration in the human body
with time makes humans uncomfortable, Stress and Conflict. Anatta ( soullessness)
perspective in Buddhism and cloning from the science perspective, tries to search for ways
and solutions to create comfort and make the human being not sad and not distressed. The
Novel concentrates on the human body. Therefore, Tilakkhana following the Buddhism
perspective and Cloning from the science perspective has a relationship as all of them are
concern about the existence of the body to make humans immortal, but they differ in their
processes and practice. Buddhism teaches humans to accept things the way they happen in
order enter nirvana (Niphphan) but the scientist think that humans can overcome the physical
deteriorations in the human body. Therefore, they search and invent cloning to meet human
needs make humans immortal.
Keywords: Immortality, Science, Buddhism
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บทนา
พระพุ ทธศาสนาเป็ นหนึ่งในศาสนาที่ ส าคัญ ของโลก ค าสอนของศาสนาพุ ทธได้ รับ
การยอมรับว่าเป็นความเชื่อที่มีหลักเหตุและผลเนื่องจากหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นข้อ
พึงปฏิบัติที่มีเหตุผลประจักษ์ชัด ซึ่งหลักเหตุและผลดังกล่าวสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น
การสืบเสาะแสวงหาความจริงโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยึดหลักเหตุและผลในการทา
ความเข้าใจ จะเห็นได้ว่าทั้งพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ตา่ งมีแก่นสาคัญร่วมกันคือความมี
เหตุและผล โดยที่ศาสนาเน้นเหตุและผลนาไปสู่การสร้างและพัฒนาให้คนเป็นคนดี มุ่ งเข้าสู่
นิพพานอันเป็นจุดสงบสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนพึงควรแสวงหา แต่เหตุและผลของวิทยาศาสตร์
มีจุดสูงสุดที่การสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ตอบสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์
ดังนั้นหากพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ๆ ได้ดาเนินไปร่วมกันจะสามารถพัฒนามนุษย์ให้มี
ความเจริญ และมีความเป็นมนุษย์อันสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมจริยธรรมได้
ไตรลักษณ์เป็นหลักธรรมหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามนุษย์ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงปราศจากการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะการยึดติดนี้เป็ น
บ่อเกิดของความโลภ ความขัดแย้ง และความทุกข์ทั้งปวง ไตรลั กษณ์ ประกอบด้วยลั กษณะ
3 ประการของสังขาร คือ อนิจจตา (ความไม่เที่ยง) ทุกขตา (ความเป็นทุกข์) อนัตตา (ความไม่ใช่
ตน) ทั้งนี้อุดม เชยกีวงศ์ (2548, น. 169) ให้ความหมายของสังขาร ไว้ว่า สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง
ให้เป็นไปต่าง ๆ ด้วยอานาจสภาวะ คือ หนาว ร้อน เป็นต้น จึงวิเคราะห์ได้ว่า สังขารทั้งหลาย
มีอันเกิดขึน้ แล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป รูปร่างกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา คือ เซลล์เก่าในร่างกายตายไป เซลล์ใหม่ เกิดขึ้นมาแทน ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชรา
ดังนั้น คานิยามความเป็ น“อมตะ” ของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน กล่าวคือ การไม่มี กิเลส
ตัณหาอันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
วิ ท ยาศาสตร์ เป็ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อตอบสนองความต้ องการของมนุ ษ ย์
การโคลนนิ่ง (Cloning) เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบหนึ่งที่ใช้การจาลองดีเอ็นเอ
ของมนุษย์ เพื่อสร้างรูปร่างสิ่งประดิษฐ์ให้เหมือนกับมนุษย์ซึ่งเป็ นผลจากการสืบพันธุ์โดยไม่
อาศั ยเพศ เป็ นคาร์บอนก๊ อบปี้ ของต้ นฉบั บมนุ ษย์ เพี ยงคนเดี ยวโดยไม่ ต้ องอาศั ยเพศหญิ ง
(ยงยุทธ ยุทธวงศ์, 2544, น. 151) จึงกล่าวได้ว่าโคลนนิ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางกระบวนการ
ของวิทยาศาสตร์ที่พยายามมองหาการนิยามความเป็น “อมตะ” โดยการใช้การโคลนนิ่งดีเอ็นเอ
ให้ มี ลั กษณะเหมื อนกั นทั้ งหมด กระบวนการโคลนนิ่ งทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้ เห็ นว่ามนุ ษย์ มี
ความเฉลียวฉลาด และต้องการสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม
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เมื่อพิจารณางานทางวรรณกรรมอันเปรียบเสมือนภาพสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย์ในห้วงเวลาหนึ่ง วรรณกรรมเป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านภาพแทนคือตัวละคร ทั้งนี้
ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด วรรณกรรม
ได้ท าหน้าที่เป็ นภาพสะท้อนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับหลั กคิดทาง
พระพุ ท ธศาสนา โดยน าเสนอเนื้ อ หาในรู ป แบบคู่ ต รงข้ า ม (Binary Opposition) ระหว่ า ง
วิทยาศาสตร์อันเป็นรูปธรรมและศาสนาที่ เป็ นนามธรรมได้อย่างน่าฉุ กคิดและน่ าสนใจ คื อ
นวนิยายเรื่อง “อมตะ” ของ วิมล ไทรนิ่มนวล ซึ่งรับรางวัลซีไรต์ประจาปี พ.ศ. 2543 จุดเด่น
ของนวนิ ยายเรื่ อ ง “อมตะ” คื อ ผู้ เขี ยนสามารถน าเอาประเด็ น ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์มาผูกเรื่องและสร้างตัวละครที่เป็นภาพแทนของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์
กล่าวคือ การนาเอาความรู้ทางพระพุ ทธศาสนามาสอดแทรกในเนื้อหาและการเปรียบเทียบ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต การทาโคลนนิ่งมนุษย์และเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
เป็ นตั วแสดงให้ เห็ น ถึ งความรักตั วกลั วตายและสั ญ ชาตญาณแห่ งการเอาตั วรอด อั นเป็ น
ธรรมชาติภายในที่ผลักดันให้แสวงหาวิธีการเอาตัวรอด หาความเป็นอมตะในแบบรูปธรรม และ
ทางพระพุทธศาสนา คือ การแสวงหาวิธีความเป็นอมตะในแบบนามธรรมเพื่อกระตุ้นให้เห็นว่า
ดัชนีชี้วัดความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ที่คุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวคัดแยกระหว่าง
มนุษย์ว่าต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่น เนือ้ เรื่องเสนอเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์
โดยนาเสนอผ่านตัวละครที่เป็นภาพแทนของพระพุทธศาสนา คือ “อรชุน” ซึ่งอรชุน กล่าวไว้ว่า
การเป็นอมตะในหลักของพระพุทธศาสนา คือ การเข้าสู่นิพพาน โดยที่การไปสู่นิพพานได้นั้นต้อง
หลุดพ้นจากสภาวะแห่งไตรลักษณ์ ตัวละครที่เป็นภาพแทนของวิทยาศาสตร์ คือ “พรหมินทร์”
ดังที่ พรหมินทร์กล่าวว่า “ผมไม่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่เป็นใครก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นผมจึ งต้อ ง
ท าอย่างที่ ท าอยู่นี้ เพื่อว่าผมจะได้เป็ นอมตะ มี ชีวิตอยู่นิรันดร์ รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่เป็ นลู กค้ า
ของผมด้วย” (วิมล ไทรนิ่มนวล, 2543, น. 232) สิ่งที่พรหมินทร์กล่าวนั้น หมายถึงการโคลนนิ่ง
หรือการสร้างมนุษย์โคลนนั่นเอง จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าวทาให้ผู้วิ จัยสนใจ
ที่ จะศึ กษานวนิ ยายเรื่องอมตะโดยมุ่ งวิเคราะห์ ความสั มพั นธ์ ระหว่างพระพุ ทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในเนื้ อเรื่อง อั นจะสะท้ อนให้เห็ นถึ งแก่ นการด ารงอยู่ของมนุ ษย์ ที่ จะ
ทาให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอมตะในมุมมองของพระพุทธศาสนา
และวิทยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความความแตกต่างระหว่างความเป็นอมตะในมุมมองของพระพุทธศาสนา
และวิทยาศาสตร์

กรอบแนวคิด
งานวิจัยฉบั บ นี้ใช้แ นวคิด เรื่องกฎไตรลั ก ษณ์ ในพระพุท ธศาสนาและแนวคิ ด ทาง
โคลนนิ่งในการวิเคราะห์โดยแนวคิดเรื่องไตรลักษณ์จะใช้ในความตามที่ พระพรหมคุณาภรณ์
ป.อ. ปยุตฺโต (2544, น. 60) กล่าวไว้ว่า
ไตรลักษณ์ ประกอบไปด้วย 3 ประการดังนี้
1. อนิจจตา (Impermanence) ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่ยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้น
แล้วเสื่อมและสลาย
2. ทุ ก ขตา (Stress and Conflict) ความเป็ น ทุก ข์ ภาวะที่ถูก บีบ คั้นด้วยการเกิด ขึ้น
และสลายตัว ภาวะที่กดดัน ฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็น
อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะทาให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่อง
อยู่ ในตัว ไม่ ให้ ค วามสมอยากแท้ จริง หรือ ความพอใจเต็ ม ที่ แ ก่ ผู้อ ยากด้ วยตั ณ หา และ
ก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้าไปยึดตัณหาอุปาทาน
3. อนั ต ตา (Soullessness หรื อ Non-Self) ความเป็ น อนั ต ตา ความไม่ ใ ช่ ตั ว ตน
ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงในขณะที่วิทยาศาสตร์การโคลนนิ่ง (ยงยุทธ ยุทธวงศ์, 2544, น. 151)
กล่าวว่า การโคลนนิ่ง (Cloning) เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบหนึ่ง ที่ใช้การจาลองดี
เอ็นเอของมนุษย์ เพื่อสร้างรูปร่างสิ่งประดิษฐ์ให้เหมือนกับมนุษย์ เป็นผลจากการสืบพันธุ์
โดยไม่อาศัยเพศ โดยเป็นคาร์บอนก๊อบปี้ของต้นฉบับมนุษย์เพี ยงคนเดียวโดยไม่ต้องอาศัย
เพศหญิง

วิธีดาเนินการวิธีวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด าเนิ นการโดยเก็ บ
รวบรวมข้ อมู ล เอกสาร และงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ นวนิ ยายเรื่ อง อมตะ หลั กไตรลั ก ษณ์ และ
การโคลนนิ่ ง จ าแนกข้ อมู ล โดยคั ด เลื อกเนื้ อหาของนวนิ ยายเรื่ อง อมตะ ที่ ป รากฏให้ เห็ น
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พฤติกรรมของตัวละคร 2 ตั ว ได้แก่ อรชุนและพรหมินทร์ ซึ่งเป็ นภาพแทนของหลั กค าสอน
ในพระพุทธศาสนาและหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนา
และวิทยาศาสตร์ตามกรอบการวิจัย น าข้อมู ลจากเอกสารมาเรียบเรียงอย่างมี ขั้นตอน และ
นามาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาข้อสรุปของการวิจัย และนาเสนอผลการวิจัยโดยใช้การพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
1. ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอมตะในมุมมองของพระพุทธศาสนา และความเป็น
อมตะในมุมมองของวิทยาศาสตร์
จากผลการวิ เคราะห์ ตั วละครอรชุ น ในฐานะภาพแทนของพระพุ ท ธศาสนา และ
พรหมิ นทร์ในฐานะภาพแทนของวิทยาศาสตร์ พบว่าศาสนาและวิทยาศาสตร์มี จุดมุ่ งหมาย
ร่วมกัน คือ ความเป็นอมตะ แตกต่างที่วิธีการไปสู่ความเป็นอมตะ โดยอมตะในพระพุทธศาสนา
คือ การปล่อยวาง ฝึกจิต ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ส่วนวิทยาศาสตร์ คือ การทดลองศึกษา
ค้นคว้าเพื่อเอาชนะธรรมชาติ ดังนี้
1.1 อนิจจตา คือ ความไม่เที่ยง ทัง้ พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ยอมรับกฎ
ร่วมกัน คือ ความไม่เที่ยงของสังขาร ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ในเรื่องความไม่เที่ยง ดังนี้
1.1.1 ความเสื่อมของสังขารในมิติของศาสนา
ตัวละครที่เป็น ภาพแทนของศาสนา ได้แ ก่ อรชุ น อรชุน ท่องพุท ธพจน์ใน
รัฏฐปาลสูตรให้ชีวันได้ฟังว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนมีความเสื่อมไปตามกาลเวลา ไม่มีสิ่งใด
ยั่งยืนคงทนไม่สามารถหลุดพ้นจากอานาจของความตายได้ พิจารณาได้จากบทสนทนาใน
เนือ้ เรื่อง ดังข้อความว่า
“แล้วจู่ ๆ อรชุนก็ท่องพุทธพจน์ในรัฏฐปาลสูตรด้วยน้าเสียง
แจ่มใส “โลกอันชราย่อมนาไป... ไม่ยั่งยืน... โลกไม่มีอะไรต้านทานความ
เจ็บปวด... ไม่เป็นใหญ่...โลกไม่ใช่ของตน... เพราะทุก ๆ คนจาต้องละทิง้
สิ่งทั้งปวงไป... ด้วยอานาจของความตาย...โลกพร่องอยู่... ไม่มีอิ่ม... เป็น
ทาสของตัณหา... คือความดิน้ รนทะยานอยาก”
(วิมล ไทรนิ่มนวล, 2543, น. 210)

114 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020

1.1.2 ความเสื่อมของสังขารในมิติของวิทยาศาสตร์การโคลนนิ่ง
ตัวละครที่เป็น ภาพแทนของวิท ยาศาสตร์ก ารโคลนนิ่ง ได้แก่ พรหมิ นทร์
พรหมินทร์มีค วามเชื่อในด้านของวิท ยาศาสตร์ แต่เมื่อเขามีอายุ 55 ปี ร่างกายของเขาก็
เสื่อมไปตามตามธรรมชาติ พิจารณาได้จากบทสนทนาในเนือ้ เรื่อง ดังข้อความว่า
“ผมอายุห้าสิบห้าปีแล้ว ถ้าขืนชักช้าไปก็จะยิ่งทาลาบาก ไม่ว่าจะ
ช้าหรือเร็วก็ ต้ องท าอยู่ ดี ถ้ าท าเร็วมั นก็ ดี แก่ ตั วผม ส่ วนเขาก็ จะได้ จบ
หน้าที่ของเขาไปเสียที ส่วนคุณก็จะได้หมดความทุกข์ด้วยเช่นกัน และเมื่อ
ผมมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขทุกคน... คนอีกสามล้านกว่าก็อยู่ดีมีสุขไปด้วย”
(วิมล ไทรนิ่มนวล, 2543, น. 16)
จะเห็นได้ว่าหลักอนิจจตาในด้านพระพุทธศาสนาและการโคลนนิ่งในด้านวิทยาศาสตร์
มีความสัมพันธ์กัน คือ ความเสื่อมของสังขาร ซึ่งในมิติพระพุทธศาสนาอรชุนได้กล่าวว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างในโลกล้วนมีความเสื่อมไปตามกาลเวลา ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนคงทน ไม่สามารถหลุดพ้นจาก
อานาจของความตายได้ และในมิติวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่าพรหมินทร์จะมีความเชื่อในเรื่องของ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่เมื่อเขามีอายุมากขึน้ ร่างกายของเขาก็เสื่อมไปตามตามธรรมชาติ
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ตามหลักไตรลักษณ์
เรื่อง อนิจจตา
พระพุทธศาสนา
วิทยาศาสตร์
ความไม่เที่ยง คือ ความเสื่อมตามธรรมชาติ
ของสังขารที่ทุกคนไม่มีสามารถหนีพน้

ความไม่เที่ยงเป็นความเสื่อมของสังขารซึ่ง
สามารถเอาชนะได้

1.2 ทุ กขตา คือ ความเป็ น ทุก ข์ ทั้งพุท ธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ยอมรับ กฎ
ร่วมกัน คือ ความเป็นทุกข์ที่เกิดจากสภาวะแรงกดดันจากภายในจิตใจและทุกข์จากโรคภัยที่
เกิดขึน้ กับร่างกาย ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ในเรื่องความเป็นทุกข์ดังนี้
1.2.1 ความทุกข์ในมิติของศาสนา
ตัวละครที่เป็นภาพแทนของพระพุทธศาสนา ได้แก่ อรชุน กล่าวคือ อรชุนรู้สึก
เจ็บปวดมากเมื่อเห็นชีวันตกอยู่ในสภาพที่ได้เปลี่ยนถ่ายอวัยวะแขนขาทั้งสองข้างและนัยน์ตา
กับพรหมินทร์เรียบร้อยแล้ว โดยชีวันเหลือเพียงร่างท่อนหนึ่งที่นอนนิ่งอยู่บนเตียง มี ความ
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เคลื่อนไหวที่หน้าอกเท่านั้นที่บอกว่าเขายังมี ลมหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลสยามศัลยกรรมเวช
แต่ อรชุ นพยายามข่ ม ความสะเทื อนใจอั น เจ็ บ ปวดไว้ ด้ วยการตั้ งสติ พิ จารณาท่ อนนั้ น ว่ า
เป็ นเพี ยงรูปนามมาประชุ มกัน เมื่ อถึ งเวลาหนึ่งก็แตกสลายไป พิ จารณาได้จากบทสนทนา
ในเนือ้ เรื่องดังข้อความว่า
“อรชุนข่มความสะเทือนใจอันเจ็บปวด ด้ วยการตั้งสติพิจารณา
ท่อนนั้นว่า เป็นเพียงรูปนามมาประชุมกัน เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ก็ต้ องแตก
สลายไปตามอ านาจของปฏิ ปั ก ษ์ ธ รรม อั น เป็ น ธรรมชาติ เช่น นั้ น เอง
แม้ว่าร่างกายที่เขาเห็นอยู่นี้จะยังไม่ได้แตกสลายไปแต่ลูกนัยน์ตาและ
แขนขาทั้งสองข้างที่หายไปด้วยอานาจอธรรมของมนุษย์ก็ ไม่แตกต่าง
กันนัก เพราะมันก็เป็นการสาแดงออกอย่างหนึ่งของกฎไตรลักษณ์”
(วิมล ไทรนิ่มนวล, 2543, น. 193)
1.2.2 ความทุกข์ในมิตขิ องวิทยาศาสตร์การโคลนนิ่ง
ตัวละครที่เป็น ภาพแทนของวิท ยาศาสตร์ก ารโคลนนิ่ง ได้แก่ พรหมิ นทร์
กล่าวคือ พรหมินทร์มีอาการทุกข์จนนอนไม่หลับ เนื่องจากโปรเฟสเซอร์ตรวจพบว่า เขาเป็น
โรคเก๊าท์ เขาจึงคิดที่จะทาการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกับชีวัน ซึ่งเป็นตัวโคลนที่เขาสร้างขึ้นมา
และเลี้ยงดูเหมือนลูก เพื่อให้ตนนั้นหายจากการปวดทรมาน และทุกข์ที่ลูกยังไม่ สามารถ
สืบทอดกิจการของครอบครัวได้ พิจารณาได้จากบทสนทนาในเนื้อเรื่องดังข้อความว่า
“ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้ว” เขาวางศอกบนพนักเก้าอี้บีบขมับ
และมองพืน้ พรมเหมือนกาลังค้นหาถ้อยคา “หลายวันมานี้ผมปวดข้อ
มาก โปรเฟสเซอร์ตรวจแล้วบอกว่าผมเป็นกาลังเป็นโรคเก๊าท์...”
“ผมอยากแก้ปญ
ั หาที่ต้นเหตุ ไม่ใช่รักษาไปตามอาการของโรค
เพราะยังไงมันก็ไม่มีวันหาย โรคนีม้ ันทรมานนะคุณ”
(วิมล ไทรนิ่มนวล, 2543, น. 14)
จะเห็นได้ว่าหลั กทุ กขตาในด้านพระพุทธศาสนาและการโคลนนิ่งในด้านวิทยาศาสตร์
มี ค วามสั ม พั นธ์ กั น คื อ ความทุ กข์ โดยด้ านศาสนาอรชุ นได้ รั บแรงกดดั น จากพรหมิ นทร์
เมื่ อเห็ นว่าพรหมิ นทร์ ไม่ เห็ นคุ ณค่ าในชีวิ ตของตั วโคลนอย่ างชี วัน และทุ กข์ ใจที่ ไม่ สามารถ
ช่วยเหลือชีวันได้ ส่วนในด้านของวิทยาศาสตร์พรหมินทร์มีความทุกข์ด้ วยอาการเจ็บปวดทรมาน
จากโรคเก๊าท์
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ตามหลักไตร
ลักษณ์ เรื่อง ทุกขตา
พระพุทธศาสนา
วิทยาศาสตร์
ความทุกข์ที่เกิดจากแรงกดดันภายในจิตใจ ความทุกข์จากการโรคภัย ความเสื่อมของ
ที่ไม่สามารถปล่อยวางได้ สามารถเอาชนะ อวัย วะในร่า งกาย ที่ ส ามารถแก้ ไขได้ โดย
ความทุกข์ได้ด้วยจิตใจที่สงบ
การเปลี่ยนอวัยวะเหล่านั้นผ่านการโคลนนิ่ง
1.3 อนัตตา คือ ความไม่ใช่ตัวตน ทั้งพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์มีวิธีการ
หลุดพ้นทุกข์ คือ พระพุทธศาสนาไม่ยึดติดกับร่างกายที่ไม่ใช่ของตนปล่อยตามธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ไม่ยึดติดกับร่างกายที่ไม่ใช่ของตนแต่ขัดธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ใน
เรื่องความเป็นทุกข์ดังนี้
1.3.1 วิธีพน้ ทุกข์ในมิตขิ องศาสนา
ตัวละครที่เป็นภาพแทนของพระพุทธศาสนา ได้แก่ อรชุน กล่าวคือ อรชุน
ได้กล่าวถึงหลักไตร ลักษณ์ข้อที่ 3 คือ อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ให้กับชีวันได้ฟัง เพื่อให้ชีวัน
เข้าใจในกฎของธรรมชาติว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ของชีวัน ไม่มีสิ่งไหนเป็นของชีวันอย่างแท้จริง
ทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แปรเปลี่ยนและดับสลายไปตามกาลเวลา พิจารณาได้จากบท
สนทนาในเนือ้ เรื่อง ดังข้อความว่า
“คุณไม่ได้เป็นใคร”
“ถ้าอย่างนั้นมีใครมาเป็นผม”
“ใครคนนั้นก็คือ ธาตุในสากลจักรวาลนี้ ธาตุดิน น้า ไฟ ลม ใน
แต่ละธาตุก็มีสี กลิ่น รส โอชะ และช่องว่างประกอบอยู่ด้วย ธาตุทั้งสี่
นีเ้ ป็นธาตุรูป หรือวัตถุ มันไม่มีชีวิตแต่อย่างใด แต่เมื่อมันประชุมปรุง
แต่งกับธาตุวิญญาณซึ่งเป็นธาตุนามก็จะก็เกิดรูปร่างเป็นสิ่งที่เรียกว่า
ชีวิต อย่างตัวคุณนี่แหละ แล้วมันก็เติบโตขึน้ มาด้วยการปรุงแต่งของ
อาหาร อุตุ จิต และกรรม เพราะฉะนั้น ใคร ก็คือ ธาตุรูปกับธาตุนาม
ซึ่งเป็นสภาวะตามธรรมชาติ ก่อเกิดขึ้นเอง เป็นเอง ผันแปรไปเอง ไม่
มีใครหรือพระเจ้าองค์ไหนมาดลบันดาลให้เป็น”
“ส่วน คุณ นั้นมาทีหลัง ใคร (ความจริงเกิดพร้อมกันด้วยอวิชชา)
เพราะมันเกิดจากความคิดของคุณ … ความคิดที่เห็นผิด เข้าใจผิดที่
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คิดว่า ใคร นั้นมีตัวมีตน ก็จับยึดมันไว้ว่าเป็นตัวคุณ เป็นของคุณ สรุป
คือ คุณ คือ ความเห็นผิดนั้นเอง”
“เมื่อคุณคิดหรือจับยึดเอา ใคร มาเป็นตัวคุณ เป็นของคุณแล้ว
คุณก็ต้องตกอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ไม่รู้จบเพราะธรรมชาติของ
ใคร นัน้ มันผันแปรอยู่ตลอดกาล มันไม่คงที่ ไม่คงทน และไม่มีตัวมีตน
อย่างที่คุณคิดเอาเอง ดังนั้น เมื่อมีสิ่งใดก็ตามมากระทา ใคร ของคุณ
ไปในทางที่คุณไม่ชอบใจ คุณก็จะเป็นทุกข์ ถ้าชอบใจคุณก็จะเป็นสุข
หรือบางทีก็ไม่ทุกข์ไม่สุข ขณะเดียวกันตัวคุณเองก็ต้องกระทาเช่นกัน
เพื่ อให้ใคร ของคุณ มี ค วามสุ ข มี ค วามสะดวกสบาย ถ้า มั น เป็ น ได้
อย่างที่คุณต้องการ คุณก็เป็นสุข ถ้าเป็นไปไม่ได้ คุณก็เป็นทุกข์ หรือ
อาจจะไม่ทุกข์ไม่สุขอะไร แต่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร การกระทาของ
คุณมันก็ย่อมต้องมีทั้งดีและชั่ว จะแตกต่างกันบ้างก็ตรงปริมาณและ
คุณภาพของการกระทานั้น เมื่อคุณกระทาไปแล้วก็ย่อมมีผลของมัน
ตามมา คุณกระทาอย่างไร ผลที่ได้ก็เป็นอย่างนั้น และอยู่ในตัวคุณ
เช่น คุณโกรธคนอื่น คนปวดหัวก็คือคุณ ไม่ใช่คนที่คุณโกรธ ผลของ
การกระทานั้นมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทาใหม่ๆ ต่อไปอีก
ซึ่งมันก็มีทั้งดีและชั่ว และนาความทุกข์ ความสุข หรือไม่ทุกข์ไม่สุขมา
ให้อีก (และมันก็ถูกประทับไว้ในจิตใจ) วนเวียนซ้าซากอยู่อย่างนี้ ไม่มี
วันจบสิ้น ชนิดไม่ต้องนับชาติกันเลย… นี่คือคาตอบที่ว่าทาไมชีวิตคุณ
ต้องมาเป็นอย่างนี้… คุณเป็นสิ่งที่คุณกระทา”
(วิมล ไทรนิ่มนวล, 2543, น. 195-197)
1.3.2 วิธีหลุดพ้นจากทุกข์ในมิตขิ องวิทยาศาสตร์การโคลนนิ่ง
ตัวละครที่เป็น ภาพแทนของวิท ยาศาสตร์ก ารโคลนนิ่ง ได้แก่ พรหมิ นทร์
พรหมินทร์ได้ทาการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะกับอรชุน โดยการนาสมองของพรหมินทร์มาใส่
ไว้ในกะโหลกของอรชุนเพื่อให้ตนพ้นทุกข์จากการเจ็บป่วยของร่างกาย พิจารณาได้จากเนื้อ
เรื่อง ดังข้อความว่า
พรหมินทร์ลุกจากโซฟาซึ่งอยู่เบื้องหลังโพเดียม ก้าวออกมาที่หน้า
เวที จั บ มื อ และโอบไหล่ กั บ โปรเฟสเซอร์ ส เปนเซอร์ อ ย่ า งรั ก ใคร่
แสงแฟล็ชจากกล้องถ่ายรูปสว่างวูบวาบอยู่นาน พรหมินทร์เปิดโอกาส
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ให้ทุ กคนได้เห็นตั วตนของเขาอย่างกระจ่างตา เขาหนุ่ มแน่น แข็งแรง
สง่างาม ทรงบารมี และอิ่มเอิบอยู่ ในสู ทสีน้ าเงิน อันเป็นสี ที่เขาโปรด
ปราน จากนั้นก็เดินเข้าไปที่โพเดียม ภาพทุกอิริยาบถที่ขึ้นไปปรากฏอยู่
ในจอแก้วขนาดใหญ่นั้น ดูมีอานาจแห่งมนตร์ขลังอย่างน่าศรัทธาและ
น่ าย าเกรงไปพร้ อมกั น นี่ คื อร่ างใหม่ ของ “พรหมิ น ทร์ ธนบดิ น ทร์ ”
ผู้จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกนานแสนนาน ตราบเท่าที่เขาพอใจ
(วิมล ไทรนิ่มนวล, 2543, น. 242)
จะเห็นได้ว่าหลักอนัตตาในด้านพระพุทธศาสนาและการโคลนนิ่งในด้านวิทยาศาสตร์มี
ความสัมพันธ์กัน คือวิธีหลุดพ้นจากทุกข์ ซึ่งในด้านพระพุทธศาสนาอรชุนหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ได้โดยการไม่ยึดติดกับตัวตนหรือร่างกายที่ไม่ใช่ของตน ส่วนในด้านวิทยาศาสตร์พรหมินทร์
หลุ ดพ้นจากความทุ กข์ได้โดยการไม่ ยึดติ ดกับตัวตนหรือร่างกายเช่นกัน แต่ขัดกับธรรมชาติ
ตรงที่พรหมินทร์ต้องการจะเอาชนะธรรมชาติและทาลายสัจธรรมของชีวิต คือ การเกิด แก่ เจ็บ
ตาย โดยการนาเอาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปั ญ หา ซึ่งก็คือการโคลนนิ่ ง
มนุษย์ และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ เพื่อให้ตนได้มีร่างกายใหม่และมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตลอดไป
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ตามหลักไตรลักษณ์
เรื่อง อนัตตา
พระพุทธศาสนา
วิทยาศาสตร์การโคลนนิ่ง
การปล่อยวางไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอก
ร่างกายไม่จาเป็นต้องเสื่อมไปตาม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เป็นไป
กาลเวลา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตามธรรมชาติ
สามารถเปลี่ยนแปลงและเอาชนะ
ธรรมชาติของร่างกายได้
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2. ความความแตกต่างระหว่างความเป็ นอมตะในมุมมองของพระพุทธศาสนา
และความเป็นอมตะในมุมมองของวิทยาศาสตร์
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเนื้อเรื่องในนวนิยายเรื่องอมตะ ได้ แสดงผ่านตัวละคร คือ
อรชุน อรชุนใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาในเรื่องของไตรลักษณ์บาบัดจิตใจของชีวันให้ชีวัน
หลุดพ้นจากความทุกข์ และบาบัดจิตใจของตนเองให้สงบได้เมื่อเกิดความทุกข์ในตอนที่ได้เห็น
ร่างกายของชีวันเหลือเพียงแค่ท่อนเดียวไร้แขน ไร้ขา และไร้ดวงตาโดยมองว่าเป็นการสาแดง
ออกมาของหลักไตรลักษณ์อย่างหนึ่ง อีกทั้งอรชุนยอมอุทิศตนให้สมองของพรหมินทร์มาอยู่ใน
ร่างกายของตน ซึ่ งแสดงให้ เห็ นได้ ชั ดว่า อรชุ นเชื่อมั่ นในเรื่องของจิตใจมากกว่าสมอง และ
สามารถหลุดพ้นจากหลักแห่งไตรลักษณ์ได้ โดยไม่เกรงความสูญเสียในเรื่องของร่างกาย หรือ
กลัวความตาย และอรชุนเชื่อมั่นว่าการหลุดพ้นหลักแห่งไตรลักษณ์จะนามนุษย์ไปสู่ (นิพพาน)
ความเป็นอมตะอย่างแท้จริง
วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในเนื้ อเรื่องในนวนิยายเรื่องอมตะ ได้ แสดงผ่านตั วละคร คื อ
พรหมมินทร์ พรหมมิ นทร์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างตั วโคลนของตนขึ้นมา
เพื่ อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองคือเรื่องของเงิน
ซึ่งพรหมมินทร์ต้องการโดยไม่มี ที่สิ้นสุด โดยตัดขาดจากคุณธรรมและศี ลธรรม ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่องการท าธุรกิจการขายอวัยวะส่วนต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ หรือเรื่องของการเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะกับตัวโคลนทั้งหมดยกเว้นสมอง เพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทรมานเมื่อร่างกาย
ของตนเริ่มเสื่อมลงตามกาลเวลา และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตราบเท่าที่ ตนต้องการ
โดยพรหมมินทร์เห็นว่าตัวโคลนเป็นเพียงอะไหล่เท่านั้นไม่มีจิตใจและไม่มีสิทธิเท่าทียมกับมนุษย์
พรหมมินทร์เชื่อมั่นว่าความคิดและสติปัญญาช่วยค้นหาวิถีให้มนุษย์เป็นอมตะอย่างแท้จริง
จึงจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการ
และกลวิธีต่ าง ๆ ในการแสวงหาความเป็นอมตะ โดยพุทธศาสนามีกระบวนในการแสวงหา
ความเป็ นอมตะ ได้แก่ นิพพาน หรือการที่ ไม่วนเวียนอยู่ ในวัฏสงสาร ซึ่งการตายในมุ มมอง
ของพระพุ ทธศาสนา คื อ ตายแค่ เพี ยงรูปกายแต่จิ ตใจนั้นไม่ มี วันตาย และในความเป็นจริง
พระพุทธศาสนาไม่ สามารถพิสู จน์ให้เห็นได้ ด้วยตาเปล่า มี เพียงหลั กธรรมค าสอนและหลั ก
ความเชื่อเท่านั้น แต่ในมุมมองของวิทยาศาสตร์นั้นการแสวงหาความเป็นอมตะ คือ การโคลนนิ่ง
ซึ่งการทาโคลนนิ่งจะทาให้สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ได้นานตราบเท่าความต้องการ เป็น
การกระทาที่พยายามเอาชนะกฎแห่งธรรมชาติให้คงอยู่ทั้งรูปกายและจิต พระพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร์จึงมีความแตกต่างกันที่กระบวนการและข้อพิสูจน์ พระพุทธศาสนาพิสูจน์ได้ด้วย
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จิตและการปฏิบัติตามหลักคาสอนของกฎไตรลักษณ์ แต่ไม่สามารถเห็นได้จริง ในการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์ อาทิ นรก สวรรค์ ส่วนวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้จริงเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ดังนั้น พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สามารถนาไปสู่ความเป็นอมตะได้เช่นเดียวกันหากแต่
เป็นคนละแบบ โดยจาแนกได้เป็นทางจิตและทางร่างกายซึ่งไม่อาจเทียบกันได้เพราะเป็นคนละ
ชุดความคิด เนื่องจากกระบวนการหลักการพิสูจน์ของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์มีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
จึ งสรุ ป ได้ ว่ า อรชุ น เป็ น ภาพแทนของพระพุ ท ธศาสนา โดยมี ระบบความคิ ด และ
พฤติกรรมสอดคล้องกับกฎของไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนาว่าการหลุดพ้นจากกฎไตรลักษณ์
จะน าไปสู่จุดหมายอันสู งสุ ดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน ส่วนพรหมิ นทร์เป็ นภาพแทน
ของวิทยาศาสตร์มี ระบบความคิ ดและพฤติกรรมที่ ยึ ดมั่ นในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(การโคลนนิ่ง) ว่าเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยจะสามารถสร้างความเป็นอมตะให้กับชีวิตของ
มนุษย์ได้ อย่างเป็ นรูปธรรมตราบเท่าที่มนุ ษย์ต้ องการ ความสั มพั นธ์ระหว่างกฎไตรลั กษณ์
ในพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์การโคลนนิ่ง พบว่ามีความขัดแย้งกันโดยที่หลักการของ
พระพุทธศาสตร์ คือ การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสั งขารอย่างไม่ยึด ติด มีใจเป็ นกลาง
ปล่อยวาง เคารพกฎของธรรมชาติ ส่วนวิทยาศาสตร์มีกระบวนการศึกษาค้นคว้าทุกรูปแบบ
เพื่อต้องการเอาชนะกฎความเสื่อมของสั งขารตามธรรมชาติ ดั งนั้น จึงกล่าวได้ว่า อมตะใน
ความหมายของพระพุ ท ธศาสนา คื อ นิ พ พานที่ ไม่ วนเวี ย นอยู่ ในวั ฏ สงสาร ส่ วนอมตะใน
ความหมายของวิทยาศาสตร์ หมายถึง การอยู่ยงคงกระพัน เอาชนะรูปสังขารได้ แต่ท้ายที่สุด
วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงตามธรรมชาติได้

สรุปผลการวิจัย
1. ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอมตะในมุมมองของพระพุทธศาสนา และความ
เป็นอมตะในมุมมองของวิทยาศาสตร์
1.1 หลั ก อนิ จ จตาในพระพุ ท ธศาสนาและการโคลนนิ่ ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ มี
ความสั ม พันธ์กัน คือ ความเสื่อมของสั ง ขาร ซึ่งด้านพระพุท ธศาสนา ความไม่ เที่ยง คื อ
ความเสื่อมตามธรรมชาติของสังขารที่ทุกคนไม่มีสามารถหนีพ้น และด้านวิทยาศาสตร์ นั้น
ความไม่เที่ยง คือ ความเสื่อมของสังขารซึ่งสามารถเอาชนะได้
1.2 หลั ก ทุ ก ขตาในพระพุ ท ธศาสนาและการโคลนนิ่ ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์กัน คือ ความทุกข์ ซึ่งด้านพระพุทธศาสนาความทุกข์ คือ สิ่งที่เกิดจากแรง
กดดันภายในจิตใจ ที่ไม่สามารถปล่อยวางได้ สามารถเอาชนะความทุกข์ได้ด้วยจิตใจที่สงบ
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และด้านวิทยาศาสตร์นั้น ความทุกข์ คือ ความทุกข์จากการโรคภัย ความเสื่อมของอวัยวะใน
ร่างกาย ที่สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนอวัยวะเหล่านั้นผ่านการโคลนนิ่ง
1.3 หลั ก อนั ต ตาในพระพุ ท ธศาสนาและการโคลนนิ่ ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น คื อ วิ ธี ห ลุ ด พ้ น จากทุ ก ข์ ซึ่ ง ในด้ า นพระพุ ท ธศาสนาวิ ธี ห ลุ ด พ้ น จาก
ความทุกข์ คือ การปล่อยวางไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายที่เป็ นไปตามธรรมชาติ และด้า นวิท ยาศาสตร์ นั้น วิธีห ลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ คื อ
การไม่ ยึด ติ ด กั บ ตั วตนหรื อ ร่า งกายเช่ น กั น แต่ ขัด กั บ ธรรมชาติ โดยใช้ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงและเอาชนะธรรมชาติของร่างกาย ซึ่งก็คือการโคลนนิ่งมนุษย์
และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ เพื่อให้ตนได้มีร่างกายใหม่และมีชวี ิตอยู่ในโลกนีต้ ลอด
2. ความความแตกต่างระหว่างความเป็นอมตะในมุมมองของพระพุทธศาสนา และ
ความเป็นอมตะในมุมมองของวิทยาศาสตร์
ความเป็นอมตะอย่างแท้จริงในมุมมองของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเนื้อเรื่องนว
นิยายเรื่องอมตะ คือ นิพพาน หรือการไม่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอีกต่อไป ด้วยการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคาสอนของกฎไตรลักษณ์ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตา โดยมุ่งไปที่เรื่องของ
จิตเท่านั้น รูปกายมิใช่ปัจจัยสาคัญในการเป็นอมตะ ความเป็นอมตะอย่างแท้จริงในมุมมอง
ของวิท ยาศาสตร์ที่ป รากฏในเนื้อเรื่องนวนิยายเรื่องอมตะ คือรูปกายและจิต ของมนุ ษย์ ที่
สามารถอยู่ยงคงกระพันบนโลกใบนี้ตราบเท่าที่ต้องการ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(การโคลนนิ่ ง ) และเทคโนโลยี ก ารแพทย์ ที่ ทั น สมั ย ถึ ง แม้ จ ะมี จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกั น ใน
ความเป็นอมตะ แต่มีแนวปฏิบัติแตกต่างกัน คือ ระหว่างกระบวนการคิดและกระบวนการ
พิสูจน์ที่เห็นได้ด้วยตารวมถึงวิธีคิดในเชิงปฏิ บัติ การวิทยาศาสตร์ซึ่งตัดขาดจากคุณธรรม
และศีลธรรมแต่พระพุทธศาสนายังคงยึดมั่นในหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบว่าอรชุนเป็นตัวละครที่มีระบบคิด หรือพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับ
หลั กธรรมเรื่องกฎไตรลั กษณ์ ในพระพุ ทธศาสนา คื อ อรชุ นสามารถใช้ ก ฎแห่ งไตรลั กษณ์
ในพระพุทธศาสนาบาบัดจิตใจของชีวันให้ชีวันหลุดพ้นจากความทุกข์โดยใช้ กฎไตรลักษณ์ใน
การอธิบาย อีกทั้งอรชุนยังยอมอุทิศตนให้สมองของพรหมินทร์มาอยู่ในร่างกายของตน ซึ่งแสดง
ให้ เห็ นได้ ชั ด ว่ า อรชุ น เชื่ อมั่ น ในเรื่ อ งของจิ ต ใจมากกว่ าสมอง และสามารถหลุ ด พ้ น จาก
กฎไตรลักษณ์ได้ โดยไม่ เกรงความสูญเสียในเรื่องของร่างกาย หรือกลัวความตาย และอรชุน
เชื่อมั่นว่าการหลุดพ้น กฎไตรลักษณ์จะนามนุษย์ไปสู่ (นิพพาน) ความเป็นอมตะอย่างแท้จริง
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ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ พระมหาสุนันท์ จนฺทโสภโณ (ดิษฐ์สุนนท์) (2549) ที่กล่าวถึง
หลั กค าสอนเรื่องไตรลั กษณ์ ในพระพุ ทธศาสนาเถรวาท และประโยชนของหลั กค าสอนเรื่อง
ไตรลักษณ์ ในการแกปั ญหาชีวิต จึงแสดงให้เห็นว่าความสอดคล้องในประเด็ นเรื่องของหลั ก
คาสอนในเรื่องไตรลักษณ์ที่เป็นหนทางนามนุษย์ไปสู่การดับทุกข์ (นิพพาน) คือ ความเป็นอมตะ
ส่ วนพรหมิ นทร์ ตั วละครที่ มี ระบบคิ ด หรื อพฤติ ก รรม สอดคล้ องกั บ หลั กการโคลนนิ่ งใน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ พรหมินทร์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้าง
ตัวโคลนของตนขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะกับตัวโคลน เพื่อให้
ตนหลุ ด พ้ นจากความเจ็ บปวดทรมาน เมื่ อร่างกายของตนเริ่ มเสื่ อมลงตามกาลเวลา และ
สามารถใช้ ชี วิ ตอยู่ บ นโลกใบนี้ ตราบเท่ าที่ ต นต้ องการ โดยพรหมิ นทร์เห็ น ว่ าตั วโคลนเป็ น
เพียงอะไหล่เท่านั้นไม่มี จิ ตใจและไม่มี สิทธิเท่ าที ยมกับมนุ ษย์ พรหมิ นทร์เชื่อมั่ นว่าความคิด
และสติปัญญาช่วยค้นหาวิถีให้มนุษย์เป็นอมตะอย่างแท้จริง ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ
ธัญธิติ เฉตวงษ์ (2558) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการโคลนนิ่ง
มนุ ษ ย์ ที่ เกิ ด ปั ญ ญาการโต้ แ ย้ งด้ านศี ล ธรรม การควบคุ ม เทคโนโลยี ช่ วยการเจริ ญ พั น ธุ์
ของมนุ ษ ย์ และข้ อกฎหมายเกี่ ยวกั บ การโคลนนิ่ งมนุ ษย์ จึ งมี ค วามสอดคล้ องกั น ระหว่ าง
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างการแพทย์ ที่ อาจมี ก ารน ากระบวนการโคลนนิ่ งมนุ ษ ย์ เข้ ามามี
บทบาทเพื่อตอบสนองความต้องการมนุษย์ เมื่อความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้น มนุษย์โคลน
อาจกลายเป็นอะไหล่ให้แก่มนุษย์ได้ในอนาคต
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏ
ในนวนิ ยายเรื่ อง อมตะ ที่ พบว่ าหลั กอนิ จจตาในพระพุ ท ธศาสนาและการโคลนนิ่ งในด้ าน
วิทยาศาสตร์มี ความสั มพันธ์กัน คื อ ความเสื่ อมของสั ง ขาร ซึ่งในพระพุ ทธศาสนาอรชุ นได้
กล่าวว่าทุ กสิ่งทุ กอย่างในโลกล้วนมีความเสื่อมไปตามกาลเวลา ไม่ มี สิ่งใดยั่งยืนคงทน และ
ด้านวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่าพรหมินทร์จะมีความเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่เมื่อ
เขามีอายุมากขึ้น ร่างกายของเขาก็เสื่อมไปตามตามธรรมชาติ หลักทุกขตาในพระพุทธศาสนา
และการโคลนนิ่งในด้านวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กัน คือ ความทุกข์ เมื่อเห็นว่าพรหมินทร์ไม่
เห็ นคุณค่าในชีวิตของตั วโคลนอย่างชีวัน และทุ กข์ใจที่ ไม่สามารถช่วยเหลือชีวันได้ ส่ วนใน
ด้านของวิทยาศาสตร์พรหมินทร์มีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หลักอนัตตา
ในพระพุทธศาสนาและการโคลนนิ่งในด้านวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กัน คือ วิธีหลุดพ้นจาก
ทุ กข์ ซึ่ งในพระพุ ทธศาสนาอรชุ นหลุ ดพ้ นจากความทุ กข์ได้ โดยการไม่ยึ ดติ ดกับตั วตนหรือ
ร่างกายที่ไม่ใช่ของตน ส่วนในด้านวิทยาศาสตร์พรหมินทร์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยการไม่
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ยึดติดกับตัวตนหรือร่างกายเช่นกัน แต่ขัดกับธรรมชาติ ตรงที่พรหมิ นทร์ต้องการจะเอาชนะ
ธรรมชาติและท าลายสั จธรรมของชีวิต คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยการน าเอาเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งก็คือการโคลนนิ่งมนุษย์ และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
เพื่อให้ตนได้มีร่างกายใหม่และมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตลอดไป ผลการวิจัยมี ความสอดคล้องกับ
(พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โต), 2544, น. 60) ที่ ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า 1) อนิ จ จตา
(Impermanence) ความไม่ เที่ ยง 2) ทุ กขตา (Conflict) ความเป็ นทุ กข์ 3) อนั ตตา (Soullessness
หรือ Non-Self) ความไม่ใช่ตัวตน จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์การระหว่างพระพุทธศาสนา
และวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่างลงตัว
จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ยิ่งในด้านการด ารงชีวิต พระพุ ทธศาสนาจะปลูกฝังในด้ านของจิตใจมนุ ษย์ ให้รู้จักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักการปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพื่อเข้าสู่การนิพพาน ทางด้านของ
วิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ วิทยาศาสตร์จึงคิดค้นกระบวนการสร้าง
โคลนนิ่งเพื่อเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคตให้ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ได้มากขึน้

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กัน
โดยได้ วิ เคราะห์ จาก กฎ “ไตรลั ก ษณ์ ” และ “กระบวนการโคลนนิ่ ง” เฉพาะในด้ านของ
ความเป็ น อมตะ ดั ง นั้ น จึ งควรมี ก ารท าวิ จั ย เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ห รื อ ระบบคิ ด ของ
พระพุ ท ธศาสนาและวิ ท ยาศาสตร์ ในด้ านอื่ น ๆ โดยศึ ก ษาจากวรรณกรรมร่ วมสมั ย หรื อ
สั ม ภาษณ์ ตั วแทนทางพระพุ ท ธศาสนาและวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อแสดงแนวคิ ด และวิ เคราะห์
เพื่อหาจุดร่วมของระบบคิดดังกล่าวอันจะนาไปสู่การพัฒนาคนในสังคมอย่างยั่งยืนท่ามกลาง
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
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