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กำเนดิสิง่มชีวีติตามแนวพระพทุธศาสนาทีอ่งคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาตรัสไววา
ดวยระเบยีบอนัแนนอนทีเ่รยีกวา “นยิาม” หรอื อกีประการหนึง่ เรยีกวา พชีนยิาม คอื กฎธรรม
ชาตทิีเ่กีย่วกบัการสบืพนัธ มพีนัธกุรรม เปนตน คลายกบักฎของวทิยาศาสตรสายชวีวทิยาที่
เรยีกวา Physical organic order หรอื Biological Laws และในธาตเุวปกกมัมสตูรทีก่ลาว
ถงึ การสรางภพและการสรางชาตทิีเ่กีย่วกบัพฒันาการกำเนดิสิง่มชีวีติทีเ่รียกวา นยิาม ๓ หรอื
๕ ประการโดยอรรถาธบิายตามแผนผงัดงัตอไปนี ้ คอื

๑. อตุนุยิาม กฎทีเ่ก่ียวของกบัอณุหภมู ิคอื ปรากฏการณธรรมชาตติางๆ ทีเ่กีย่ว
ดวยลมฟาอากาศและฤดกูาล อนัเปนสิง่แวดลอมของสิง่มชีวีติ

๒. พชีนยิาม กฎธรรมชาตทิีเ่กีย่วดวยการสบืพนัธ ุมพีนัธกุรรม เปนตน
๓. จตินยิาม กฎธรรมชาตทิีเ่กีย่วดวยการทำงานของจติ
๔. กรรมนยิาม กฎธรรมชาตทิีเ่กีย่วดวยพฤตกิรรมของสิง่มชีวีติ คอื กระบวน

การใหผลของการกระทำ
๕. ธรรมนยิาม กฎธรรมชาตทิีเ่กีย่วดวยความสมัพนัธและอาการทีเ่ปนเหตเุปน

ผลแกกนัของสิง่ทัง้หลาย
ธรรมชาตทิัง้ ๕ ประการนีท้ีเ่รยีกวา นยิามหรอืกำหนดอนัแนนอนกลาวคอืประชมุ

ปจจัยทั้ง ๕ ประการนี้เปนเหตุใหเกิดสิ่งมีชีวิตบนพื้นพิภพโลกนี้โดยจำแนกเปนไปตาม
แผนภมูกิำเนดิสิง่มชีวีติ ๔ ประการไวดงันี้

⌫⌫
ผศ. พเิศษ ชาล ีชืน่รมัย

อาจารยพเิศษ วทิยาเขตสรุนิทร
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
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แผนภมูทิี ่๑ แสดงโครงสรางกำเนดิสิง่มชีวีติตามแนวพทุธศาสตร ๑

โครงสรางกำเนดิสิง่มชีวีติตามแนวพทุธศาสตร

โอปปาตกิโยนิ
 สงัเสทชโยนิ

ชลาพชุโยนิ
อณัฑโยนิ

⌫⌫⌫⌫
ปจจยัทัง้ ๕ ประการเปนเหตเุปนปจจยัใหเกดิสิง่มชีวีติสมดงัทีอ่งคสมเดจ็พระตถาคตตรสั

ไวในคมัภรีทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค สงัคตีสิตูร๒ วา
๑. อณัฑชโยน ิสิง่มชีวีติทีเ่กดิในไข คอื ออกเปนฟองไขกอนแลวจงึฟกเปนตวั เชน

นก เปด เปนตน
๒. ชลาพชุโยน ิสิง่มชีวีติทีเ่กดิในครรภ คอื ออกมาเปนตวั เชน คน ลงิ แมว

สนุขั เปนตน
๓. สงัเสทชโยน ิสิง่มชีวีติทีเ่กดิ ในเถาไคล คอื เกดิในทีช่ืน้แฉะหมกัหมม เนาเปอย

ขยายพนัธแุพรไปเอง เชน หนอนบางชนดิ เชือ้โรค สตัวเชลลเดยีว ไดแก อะมบีา พารามเีซยีม
เปนตน

 

๑ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๓-๒๙๔.
๒ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓.
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๔. โอปปาตกิโยน ิสิง่มชีวีติทีเ่กดิอบุตั ิไดแก เทวดา สตัวนรก เปนตน ดวยเทวดา
กด็สีตัวนรกกต็าม เกดิผดุขึน้ในทนัททีนัใดโตใหญเปนวญิูชนทเีดยีวหาไดเปนทารกมากอนไม
เมือ่ตายกห็ายวบัไปมไิดทิง้รางหรอืซากไว

⌫⌫⌫  
แมวาสิง่มชีวีติเปนเหตเุปนปจจยักอใหเกดิสิง่มชีวีติตามกระบวนการกำเนดิสิง่มชีวีติ

ดงักลาวมาแลวนัน้ สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาไดตรัสเพือ่แกปญหาอนิทกยกัขไวในคมัภรีสงั
ยตุตนกิาย สคาถวรรค ยกัขสงัยตุ อนิทกสตูร

๓
 วา

“สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูบนภูเขาอินทกูฏ ซึ่งมีอินทกยักษครอบ
ครองอยูใกลกรุงราชคฤห ครั้งนั้นอินทกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับและได
กราบทูลสรุปใจความวา

ทานผรูทูัง้หลายไดกลาวรูปวา ไมใชเปนชวีะ สตัวนีจ้ะมรีางกายนีไ้ดอยางไรหนอ กระดกู
และกอนเนือ้จะมาจากไหน สตัวนีจ้ะตดิอยใูนครรภไดอยางไร

พระผมูพีระภาคตรสัแกอนิทกยกัขนัน้วา……รปูนีเ้ปนกลละ กอนจากกลละเกดิเปน
อพัพุทะ จากอพัพทุะเกดิเปนเปส ิจากเปสเิกดิเปนฆนะ จากฆนะเกดิเปน ๕ ปมุ (ปญจสาขา)
ตอจากนัน้ม ีผม ขน เลบ็ เปนตน เกิดขึน้และมารดาของสตัวในครรภ บรโิภคขาว น้ำ โภชนาหาร
อยางใด สตัวผอูยใูนครรภมารดานัน้กย็งัอตัภาพใหเปนไปดวยอาหารนัน้ในครรภของมารดา

⌫⌫⌫
หลงัจากนัน้พระองคยงัตรัสกำเนดิและพฒันาการสิง่มชีวีติในมชัฌมินกิาย แหงมหา

ตณัหาสงัขยสตูร
๔
 ซึง่ยนืยนัวา จดุกำเนดิสิง่มชีวีตินัน้ตองประกอบดวยองคประกอบ ๓ ประการ

คือ

๓ ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗.
๔ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๐๗/๔๔๓-๔๔๔.
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๑. มารดา บดิาอยรูวมกัน
๒. มารดามีไขสกุพรอมทีจ่ะผสม (มารดามีระด)ู
๓. คนัธพัพะปรากฏ

นอกจากนีค้นัธพัพะ ยงัมปีจจยัประกอบอกี ๓ ประการ คอื
๑. กรรมทีส่ตัวทำไว เปรยีบเสมอืนทีน่า
๒. วญิญาณ เปรยีบเสมอืนเมลด็พชื
๓. ตณัหา เปรยีบเสมอืนยางเหนยีวในพชื (ในมหาตณัหาสงัขยสตูรวาดวยการ

สิน้ไปแหงตณัหา)
ววิฒันาการ ๕ ขัน้

๕
 กำเนดิสิง่มชีวีติตามทีก่ลาวมาแลวจงึจำแนกเปนแผนภมูไิดดงันี้

แผนภมูทิี ่๒ แสดงโครงสรางกระบวนการววิฒันาการกำเนดิมนษุย

โครงสรางกระบวนการววิฒันาการกำเนดิมนษุย

ปญจสาขา
ฆนะ

เปสิ
อพัพทุะ

กลละ

 

๕ ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗.
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อรรถาธบิายกระบวนการววิฒันาการมนษุยโดยสงัเขป
กำเนดิของมนษุย เร่ิมแรกทเีดยีวนัน้หลงัจากมารดา บดิาอยรูวมกนั การกำเนดิของ

มนษุยทัว่ไปกม็วีวิฒันาการทีค่ลายกนัดงัทีป่รากฏในพระไตรปฎกทีอ่นิทกสตูร นัน้
คำวา กลละ มปีระมาณเทาหยดน้ำมนังา ซึง่ตัง้อยทูีป่ลายดายทีท่ำดวยเสนขนสตัว

๓ เสน แลวสลัด ๓ ครั้ง กลละมีลักษณะเหมือนหยาดน้ำมันงา หรือเนยใสใสไมขุนฉันใด
เขาเรียกกนัวา กลละ กลละนี ้เมือ่ลวงไปได ๗ วนั กม็สีเีหมอืนน้ำลางเนือ้ จงึชือ่วา อพัพทุะ
อพัพุทะนัน้ลวงไปได ๗ วนั กเ็กดิเปน เปส ิ คลายดบีกุเหลวขนาดเทาน้ำตาล เมด็พรกิไทย
เปส ิครัน้แกขึน้มขีนาดชิน้เนือ้ หลงัจากเปน เปสอิย ู๗ วนั กเ็ปลีย่นภาวะเปนฆนะ ฆนะ มลีกัษณะ
เปนกอนเนือ้ ขนาดไขไก มลีกัษณะกลม เปนฆนะอย ู๗ วนั กเ็กดิมปีมุ ๕ ปมุ (ปญจสาขา)
หลงัจาก มปีมุ ๕ ปมุ (ปญจสาขา) เกิดงอกขึน้ เพือ่เปนมอืทัง้ ๒ และศรีษะอกี ๑ ในสปัดาห
ที ่๕ ดงัทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาตรสัแกภกิษุทัง้หลาย วา “ ปจฺเม ภกิขฺว สตตฺาเห ปจฺ
ปลกา สณฐฺนตฺ ิกมมฺโต “ แปลวา ภกิษทุัง้หลายในสปัดาหที ่๕ ยอมมปีมุ ๕ ปมุเกดิขึน้ดวย
กรรมดงันี ้ฯ สปัดาหที ่๖ (๔๒ วนั) กเ็กดิม ีผม ขน เลบ็ เกดิขึน้ หลงัจากนัน้การพฒันาชวีติของ
สตัวในครรภนัน้กม็ชีวีติอยไูดดวยขาวน้ำ คอื มหีลอดตัง้ข้ึนจากสะดอืแหงสตัวทีอ่ยใูนทองมารดา
นัน้ตดิเนือ่งเปนอนัเดยีวกนักบัพืน้ทองของมารดา หลอดนัน้เปนรเูหมอืนกบักานบวัรสอาหารเขา
ไปตามรหูลอดนัน้ไปเลีย้งรปูกายของสตัวผอูยใูนครรภนัน้ จนกระทัง่สตัวผอูยใูนทองนัน้ไดคลอด
ออกมา เปนอนัวาพระผมูพีระภาคไดทรงแสดงใหเหน็วา สตัวผทูีอ่ยใูนครรภมารดาไมใชเปนตวั
ทเีดียว ยอมมกีระบวนการพฒันาการเปนลำดบัมาเริม่แตเปนน้ำใส ๆ เปนตน

ในอนิทกสตูร ทีก่ลาวถงึเรือ่งการกำเนดิของสตัวผอูยใูนครรภหรอืเรือ่งความเกดิแหง
สรรีะทีอ่นิทกยกัษไดทลูถามพระผมูพีระภาคตามทีพ่ระอรรถกถาจารยไดอางวา อนิทกยกัษนี้
ทลูถามวา ถาพระพทุธเจาไมตรสัวารูปเปนสตัว เปนบคุคลและสรรีะเปนมาอยางไร กระดกู
๓๐๐ ทอนและกอนเนือ้ ๙๐๐ กอนนีม้าจากไหน สตัวเกดิในทองมารดาไดอยางไรฯ

ยกัษตนนีเ้ปนบคุคลวาท ีคอื เปนผถูอืลทัธวิาเปนสตัวบคุคล เขาถือวาสตัวเกดิในทอง
มารดานัน้ มารดายอมกนิปลากนิเนือ้ เนือ้และปลายอมยอยละเอยีดไปเพยีงคนืเดยีวเทานัน้
ถาสตัวทีอ่ยใูนทองนัน้ยงัไมเปนตวัเปนตนกจ็ะตองยอยไปเหมอืนปลาเนือ้ ยกัษตนนีถ้อือยางนีจ้งึ
ไดทลูถามพระผมูพีระภาคอยางนัน้ พระพทุธองคจงึตรัสแสดงใหเหน็วา สตัวทีเ่กดิในทองมารดา
ไมใชเปนตวัขึน้ทเีดยีวคอยเจรญิขึน้เปนลำดบัดงัทีไ่ดกลาวไวในพระสตูรทีก่ลาวมาแลวนัน้
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สารตัถะในมหาตณัหาสงัขยสตูร สงัคตีสิตูรและอนิทกสตูร ดงักลาวแลวนัน้แสดงถงึ
การวิวัฒนาการหรือการพัฒนาการของมนุษย การเกิดของมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
พัฒนาการ

อนึง่ คำวา มารดามีครรภ หมายถงึ มารดามีรงัไข ผลติไขและตกไข บดิามารดาอยู
รวมกัน คอื มคีวามสมัพนัธกนัทางเพศ บดิามีสเปอรมผสมกบัไข ทัง้ไขและสเปอรมผสมกนั
เปนสวนรปู เปนกรรมพนัธทุีถ่ายทอดจากบดิา

คำวา ทารกมาเกดิ คอื จตุจิติหรอืจติวญิญาณเคลือ่นมาปฏสินธจิงึเกดิปฏสินธวิญิญาณ
ขึน้และปฏสินธวิญิญาณนีเ้อง เปนจติดวงแรกทีเ่กดิขึน้ในชวีติใหม จดัเปนสวนนามทีส่บืพนัธตุดิตอ
มาหรอือกีนยัหนึง่นามบวกนามผสมกนักพ็ฒันาใหเกดิเปนรปูเปนชาต ิ ชรา มรณะ โดยมบีญุ
บาปกิเลสกรรมกำกับติดตามอยูดวย

ในการกอกำเนดิของมนษุยและพฒันาการทารกในครรภมารดาและมกีารพฒันานัน้
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาตรสัไวในสงัยตุนกิาย สคาถวรรค ยกัขสงัยตุ

๖ วา
รูปนี้เปนกลละกอน จากกลละก็พัฒนาไปเปนอัพพุทะ จากอัพพุทะก็พัฒนาไปเปน

เปส ิจากเปส ิกพ็ฒันาไปเปนฆนะ จากฆนะ กพ็ฒันาไปเปน ปมุ ๕ ปมุ ตอจากนัน้มผีม ขน เลบ็
เปนตนจงึเกิดขึน้ มารดาของสตัวในครรภ บรโิภคน้ำโภชนาหารอยางใด สตัวผอูยใูนครรภมารดา
นัน้กย็งัอตัภาพใหเปนไปในครรภดวยขาวน้ำโภชนาอาหารอยางนัน้

⌫⌫⌫
คำวา กลละ (The embryo in the first week ofter coception) นีก้ค็อื หนวยที่

เลก็ทีส่ดุของรางกายทีก่อกำเนดิมา เพือ่เปนกรรมพนัธทุีถ่ายทอดมาจากบรรพบรุษุ โดยเฉพาะ
บดิามารดา แมแตในอรรถกถาวนิยั สมนัตปาสาทกิา ภาค ๑ กลาวยนืยนัการพฒันาลกัษณะ
ของกลละ ไววา

๖ ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗.
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คำวา กลละ คือ รูปของหญิงชายมีขนาดเทาหยาดน้ำมันงาที่ยกมาดวยขนทราย
ขางหนึง่ใสแจว เพราะฉะนัน้ คำวา กลละ นีก้อเชือ้พนัธ ุ (Cierm Cell) ตามหลกัชวีวทิยา

⌫⌫⌫ ⌫
ไดอรรถาธบิายถงึวิวฒันาการของทารกในครรภมารดา วา
ในสัปดาหแรก ในการปฏิสนธิ เกิดเปนกลละรูป คือ เปนหยาดน้ำใสๆ เหมือน

น้ำมันงา
ในสปัดาหทีส่อง เกิดเปนอพัทพุะรปูขึน้ ซึง่มลีกัษณะเปนฟองสเีหมอืนน้ำลางเนือ้
ในสปัดาหทีส่าม เกิดเปนเปสริปู ซึง่มลีกัษณะเหมอืนชิน้เนือ้ทีเ่หลวๆ สแีดง
ในสปัดาหทีส่ี ่เกดิฆนะรปูขึน้ ซึง่มลีกัษณะเปนกอน มสีณัฐานเหมอืนไขไก
ในสปัดาหทีห่า เกดิปญจสาขาขึน้ คอื รปูงอกออกเปนปมุ ๕ ปมุ ประกอบดวยศรีษะ

๑ มอื ๒ เทา ๒ จากนัน้สปัดาหทีส่บิสองถงึสปัดาหทีส่ีส่บิสองเกดิผม ขน เลบ็ รางกาย ปรากฏ
ขึน้

ในคมัภรีอนาคตวงศ กลาวถึง การเกิดของมนษุยหรอืพฒันาการของมนษุยโดยแบง
ออกเปน ๑๐ ชวงๆ ละ ๑๐ ป รวมเปน ๑๐๐ ป วาถาคนเราพากนัรกัษาศลีเปนนติย เขายอม
เจรญิจากอาย ุ๑๐ ขวบ กพ็ฒันาไปเปน ๒๐ ขวบ ๓๐ ขวบ ๔๐ ขวบ ๕๐ ขวบ ๖๐ และแลว
กพ็ฒันาไปเรือ่ยๆจนถงึอาย ุ ๑๐๐,๐๐๐ และถงึ ๑ อสงไขยหรอืเรยีกกนัวานบัไมถวน

ฉะนั้น กระบวนการวิวัฒนาของมนุษยตามแนวพุทธศาสนาดังที่สมเด็จพระสัมมา
สมัพทุธเจาไดตรสัไวคมัภรีตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการเกดิของมนษุยหรอืววิฒันาการของมนษุยและ
สตัวโลกเปนไปตามทีก่ลาวมาและเปนไปในแนวเดยีวกนัทัง้สิน้
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