
 

 

บทที่ 3 
ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ  

: มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง 

 

โดยทั่วไป เราเขาใจวา “อวกาศ” คือพื้นที่วางเปลา ไมมแีมกระทั่งอากาศ. ความจริง อวกาศ 
มีความหมายมากกวาที่เราเขาใจ. อวกาศ หรือ space ในทางฟสิกส หมายถึง ระยะ—พื้นที่--ทิศทาง 
ที่บงบอกคุณสมบัติของวัตถุโปรงใส วัตถุแทงทึบ อากาศธาตุ อวกาศ ดาราจักร และสิ่งที่มีขนาดเล็ก
ระดับอะตอม อนุภาค. ดวยเหตุนี้ อวกาศ จึงมีขนาด รูปทรง และมีมิติ มิใชสถานที่วางเปลา ตามที่
เขาใจกัน. อวกาศ มีความเกี่ยวพันกับ แสง และ เวลา เรียกรวมกันวา กาลอวกาศ (spacetime). 

ธรรมชาติอยางหนึ่งของ วัตถธุาตุ หรือ สสาร คือ การดํารงสถานะอยูใน มิติ กาลอวกาศ อยู
เชนนั้นยาวนาน ไมมีเริ่มตน ไมมีสิ้นสุด ไมมีขอบเขต มวลและพลังงานโดยรวมจะมีขนาดอยูขนาด
หนึ่ง ไมสูญหายไป ณ ที่ใด แมจะเปลี่ยนสถานะเปนสสารพลังงาน. เพราะเหตุที่มันไมเคยหยุดนิ่ง 
จึงทําใหมันแปรเปลี่ยนสถานะ รูปทรง และคุณสมบัติทางฟสิกส ภายใตกรวยของเวลา. สถานะ 
รูปทรง และคุณสมบัติของมัน จะแทนที่ดวยมโนทัศนความวาง ซึ่งก็คือ อวกาศของวัตถุ หรือ มิติ
นั่นเอง. กอเกิดลักษณะและคุณสมบัติรวมกัน และแยกขาดจากกันไมได คือ มิติ กาลอวกาศ–
รูปทรง และวัฏจักร–อนันต. 

3.1 มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง (dimension and spacetime–form)  

นักฟสิกสดาราศาสตรสวนใหญ มีความเช่ือวา เริ่มแรกของเอกภพ มีเพียงมิติเดียว คือ มิติที่ 
0 ซึ่งถูกอัดแนนดวยสสารและพลังงาน ที่ประกอบกันเปน คุณสมบัติของวัตถุสารอยางยิ่งยวด (the 
mass). แตหลังเกิดบิ๊กแบง แคเศษเสี้ยวของหนึ่งในพันของวินาที ก็มีมิติเกิดขึ้นและวิวัฒนเปนมิติ
ตางๆ มากมาย. กอเกิดดาวฤกษ ระบบสุริยะ ดาราจักร และจุลชีพ จากนั้น ก็เขาสูวัฏจักรการ
พัฒนา เปนชีวิต จิต วิญญาณ เกิดสังขารธรรม หลากหลายระดับ ในเวลาตอมา. 
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3.1.1 ความเขาใจเรื่องมิต ิ

 (1) รูปทรงพื้นฐานทางเรขาคณิต เสน พื้นผิว ทรงตัน 

รูปทรงตางๆ ของวัตถุ และสิ่งของที่เราเห็น เกิดจากรูปทรงพื้นฐานทางเรขาคณิต คือ จุด 
เสน มุม และ พื้นผิว. เม่ือนํารูปทรงพื้นฐานเหลานี้มาผสานกัน จะเกิดการวิวัฒนเปนมิติตางๆ ของ
รูปทรงที่หลากหลาย ไดแก (1.1) เสน 1 มิติ เสนที่มีความยาวปลายปด และเสนที่มีความยาว
ปลายเปด. (1.2) พื้นผิว 2 มิติ (plane) แผเปนแผนที่ไมมีความหนาออกไปโดยรอบ (กวาง – 
ยาว) พื้นผิว 2 มิติ มีทั้งชนิดที่มีขอบปลายปด และที่มีขอบปลายเปด มีหลายรูปทรง เชน แผนรูป
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปมากกวาสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปพีรามิดกลวง รูปกรวยกลวง และรวมถึง
พื้นผิวสองมิติท่ีมีความโคง เชน อานมา แองกระทะ. (1.3) วัตถุรูปทรงตัน 3 มิติ[1] วัตถุรูปทรงตัน 
สามารถวิวัฒนตัวเองเปนรูปทรงที่มีลักษณะพิเศษ ไดหลากหลาย เชน ทรงตันกลม (sphere) ทรง
ตันเหลี่ยมจัตุรัส (cube) ทรงตันแทงกระบอก (cylender) ทรงตันรูปกรวย (cone) ทรงตันรูปปรา
มิด (pyramid) ทรงตันมีร ู(torus) และทอ (pipe) และรวมถึง ทรงตันแทงเหลี่ยม ทรงตันผลึก 
ทรงตันผิวโคง-วงรี ทรงตันแทงรูปเขาวงกต ทรงตันแทงรูปสปริง. 

นอกจากนี้ ยังมีรูปทรงตันพิเศษอื่นๆ อีก เชน ทรงหลายหนา (polyhedron) ที่เปนทรงนูน 
(convex) โดยจุดยอดจุดหนึ่งจะประกอบดวยหนารูปหลายเหลี่ยมปกติ (regular polygon) 
ตั้งแตสองชนิดขึ้นไป และเปนชุดเดียวกันทุกจุด. รูปทรงตันพิเศษ ไดแก ทรงตันเพลโต 5 ชนิด คือ 
ทรงสี่หนา (tetrahedron) ทรงลูกบาศก (hexahedron | cube) ทรงแปดหนา (octahedron) 
ทรงสิบสองหนา  (dodecahedron) ทรงยี่สิบหนา  (icosahedron) ทรงตันอารคิมิดีส 
(Archimedean solid) ทรงตันจอหนสัน. 

 (2) คุณสมบัติของมิติและกาลอวกาศ ที่มีอิทธิพลตอสถานะของวัตถุในเอกภพ 

นักวิทยาศาสตรรูจักวัตถตุางๆ จากคุณสมบัติดาน รูปราง (shape) สัดสวน (proportion) 
พื้นผิว (texture) สีและเฉดสี (color - tone) ขนาด (size) ปริมาตร (capacity) ปริมาณ 
(quantity) น้ําหนัก (weight) และรูปทรงมิติ (area - dimension). มนุษย สามารถมองเห็น
วัตถุ ไดในมิติที่ 1 ถึง มิติที่ 3 เทานั้น และอาศัยสีเปนเครื่องวัดความแตกตางของวัตถุ. สีแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมสีของวัตถุ มีแมสี 3 สี คือ แดง (red) เหลือง (yellow) และน้ําเงิน 

                                         

1  รูปทรงตัน ภายในอาจจะทึบ หรือไมก็ได แตพื้นผิวที่หอหุมรูปทรงตันนั้น จะตองเปนพ้ืนที่ติดตอกันเปนผืนเดียวกัน
ทั้งหมด ไมมีสวนใดสวนหน่ึงมีรู หรือชองวาง เชน ลูกโปง กับ ลูกเปตอง จัดเปนรูปทรงตัน. 
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(blue) และกลุมสีของแสง มีแมสี 3 สีเชนกัน คือ สมแดง (red) เขียว (green) และ น้ําเงิน 
(blue). วัตถุมีขนาด รูปทรง และน้ําหนัก ไดจํากัด เมื่ออยูบนผิวโลก. แตถาเปนวัตถุที่มีขนาดเล็ก
ระดับอะตอม และมีขนาดใหญระดับดาวฤกษ สุริยะ และกาแล็กซี่ จําเปนตองใชจินตนาการ 
รวมกับทฤษฎีทางดานฟสิกส ในการศึกษาวัตถุเหลานั้น. แตถาจะศึกษาสิ่งที่อยูนอกขอบเขตมิติ
รูปทรง และขนาด มวล และพลังงาน จําเปนตองใชทฤษฎีของพระเจา มารวมพิจารณาดวย. แมวา 
จะสรางความหงุดหงิดใจใหแกเหลานักวิทยาศาสตรก็ตาม แตก็เปนทางออกหนึ่ง ที่จะเติมสิ่งที่ขาด
หายไปในสมการทางคณิตศาสตร ที่พวกเขาคิดขึ้น. 

แนวคิดเรื่องคูแฝด ในคณิตศาสตร ถูกนํามาใชเปนมโนทัศน ในการกําหนดขนาดและปริมาณ
ของวัตถุหรือสสาร ที่อยูในมิติของเวลา (กาลอวกาศ). มีความเปนไปไดวา วงกลมวงหนึ่ง ที่อยูใน
โลก 3 มิติ จะมีรัศมีมากกวา 0 เสมอ (รัศมีเปนบวก) ขณะเดียวกันถาวงกลมวงนั้น ถูกสรางขึ้นใน
มิตทิี่ 4 (มิติของเวลา) รัศมีของมัน จะมีคานอยกวา 0 (รัศมีเปนลบ) แตวงกลมใดๆ จะมีรัศมีเทากับ 
0 ไมได. ดังนั้น หากรัศมีของวงกลมที่เปลี่ยนคาไป (รัศมีคูแฝด บวก ลบ) มีขนาดของคูแฝดเทากัน 
เชน -1 หนวยระยะทาง กับ +1 หนวยระยะทาง จะทําใหรัศมีเกิดการหักลางกัน (-1 รวมกับ +1 = 
0) วงกลมนั้นจะหายไป เพราะวงกลมจะมีรัศมีเปน 0 ไมได. วัตถุทรงกลม 3 มิติ ก็อธิบายใน
หลักการเดียวกันนี้ กลาวคือ หากทรงกลมนั้นมีรัศมีเทากับศูนย ในมิติที่ 4 เราจะไมสามารถ
มองเห็นมันไดเลย (แตมันมีอยูในจินตภาพและเวลา) เชน ลูกบอล ที่ถูกทําใหกลิ้งไป ในระยะ 1 
เมตร, ระยะทาง 1 เมตร คูณกับปริมาตรของลูกบอล นั่นคือ ปริมาตรทั้งหมดของลูกบอล รวมกับ
ปริมาตรในมิติที่ 4 (ซึ่งมีรัศมีเปนลบ) ที่มนุษยไมสามารถมองเห็นได. 

ในมิติและกาลอวกาศ จะถูกปูดวยพื้นหลังของคุณสมบัติ 4 ประการ คือ สนาม อนุภาค 
เหตุการณ และการผันแปรของ เสนจีโอเดสิค. สนาม (field) มีลักษณะตรงขามกับ อนุภาค 
(particle) คือ อนุภาค ดํารงอยู ณ จุดหนึ่งในหวงอวกาศ (อาจมีสถานะเปน จุด 0 มิติ หรือ เสน
สตริง 1 มิต)ิ. อนุภาคบางตัว มีอายุสั้นมากๆ เชน 1-n/10n  ซึ่งสามารถตรวจจับได (แมจะกําหนด
พิกัดไมไดก็ตาม) แต สนาม อยูกระจายไปทั่วเอกภพ ในหวงของกาลเวลา (ตราบใดที่มีเวลา สนาม
ก็มีอยู). เหตุการณ (event) คือ จุดหรือบริเวณ ในกาลอวกาศ ที่ระบุโดยเวลาและตําแหนงของมัน. 
เสนจีโอเดสิค (geodesic) คือ เสนทางที่สั้นที่สุด หรือยาวที่สุด ระหวางจุดสองจุดในอวกาศ เปน
เสนที่สมมุติขึ้น เพื่อใหมองเห็นรูปทรง หรือพื้นผิว 2 มิติ 3 มิติ ไดชัดเจนขึ้น. เราจะมองเห็นเสนจีโอ
เดสิคไดชัดเจน เม่ือมันอยูบนพื้นผิวความโคงของวัตถุ 2 มิติ เชน บนผิวลูกบอล หรือลูกโลก. ดังนั้น 
ในกาลอวกาศ 3 มิติ จะมีเสนจีโอเดสิคสองเสนเสมอ ระหวางจุดสองจุด (เสนโคง กับ เสนลัดตรง). 
คุณสมบัติพื้นหลัง 4 ประการดังกลาว สงผลตอการคํานวณสถานะที่แนนอน ดานอัตราความเร็ว
ของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปในอวกาศ และตําแหนงพิกัดของมัน. ถาอัตราความเร็วถูกตอง ตําแหนงพิกัด
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ของมันจะผิดเพี้ยน และในทางตรงกันขาม ถาตําแหนงพิกัดถูกตอง อัตราความเร็วก็จะผิดเพี้ยน
เชนกัน เปนไปตาม หลักความไมแนนอน ของไฮเซนตเบิรก (uncertainty principle). 

 

 ความยาว พื้นที่ และ เวลาของแพลงก–วิลเลอร [2] 

(1) ความยาวของแพลงก-์วลิเลอร ์มาจากสูตร √G/ħ/c3 = 1.62 x 10-33 เซนติเมตร. 
(กาํหนดให ้G = 6.670 x 10-8 dyne.cm.2/ก2 คือ ค่าคงที�ของแรงโนม้ถ่วงนิวตนั., ħ 
= 1.055 x 10-27 erg - วนิาท ีคือ ค่าคงที�กลศาสตรค์วอนตมัของแพลงก ์และ c = 
2.998 x 1010 ซม./ วนิาท ีคือ อตัราความเร็วของแสง). ความยาวของแพลงก–์วลิเลอร ์
เป็นมาตราส่วนความยาวที�ส ั�นที�สุด ของสิ�งใดๆ ที�วดัค่าได.้ ถา้ตํ �ากว่านี�  มนัจะดาํรงอยู่ต่อไ
ไมไ่ด ้และจะ กลายเป็น ฟองควอนตมั. 

(2) เวลาของแพลงก-์วลิเลอร ์มาจากสูตร 1/c x ความยาวของแพลงก-์วลิเลอร ์หรือ 
1/c x 10-33 cm. (c คือ อตัราความเร็วของแสง = 2.998 1010 x ซม.) มค่ีาประมาณ 
10-43 วนิาท.ี ซึ�งเป็นช่วงเวลาที�ส ั�นที�สุด ที�จะสามารถมไีด ้ถา้มเีหตุการณ์สองเหตุการณ์ ที�
เกิดขึ�นในเวลาที�ต่างกนั ส ั�นกว่านี�  ไมอ่าจบอกไดว้่า เหตุการณ์ใดเกิดขึ�นก่อนหรือเกิดขึ�น
หลงั. 

(3) พนืที�ของแพลงก ์� -วลิเลอร ์มาจากสูตร ความยาวของแพลงก-์วลิเลอร ์ยกกาํลงัสอง 
คือ 2.61 x 10-66 ตารางเซนติเมตร. เป็นหน่วยพื�นที� ที�มขีนาดเลก็ที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได.้ 

(4) ตวัคงที�ของแพลงก ์(Planck’s constant) คือ ตวัแปรที�ทาํให ้ควอนตมั 
(quantum พหูพจน ์คือ quanta) ของแสง มพีลงังาน เท่ากบั 1 ควอนตมั. มาจาก
สูตร E = h เมื�อ พลงังาน (E) = ตวัคงที�ของแพลงก ์(h) ความถี� รอบ/วนิาท ี()
ตวัคงที�ของแพลงก ์มค่ีาประมาณ 6.6 x 10-23 จูล (joule).  

จูล เป็นหน่วยที�ใชบ้อก ปริมาณงาน ที�ตอ้งใชพ้ลงังานออกแรง ทาํใหม้วล จาํนวน 1 ตนั 
เคลื�อนที�เป็นระยะทาง 1 เมตร (นิวตนั-เมตร หรือ Nm), หรือ ปริมาณงาน ที�ใช ้
เคลื�อนยา้ย ประจุไฟฟ้า จาํนวน 1 คูลอมบ ์(coulomb) ผ่านที�ที�มคีวามต่างศกัดทิาง�

                                         

2  ธอรน, คพิ เอส. (รศ.ดนัย วิโรจนอุไรเรือง แปล).  (2554).  อางแลว.  หนา 804. 
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ไฟฟ้า 1 โวลต ์(volt) (คูลอมบ-์โวลท ์หรือ Cv, หรือ ปริมาณงาน ที�สรา้งพลงังาน 1 
วตัต ์ต่อเนื�องเป็นเวลา 1 วนิาท ี(วตัต-์วนิาท ีหรือ Ws)  
 

สตีเวน ฮอวกิ้ ง กลาววา  เอกภพมีขนาดจํากัด แตไมมีขอบเขต ในเวลาจินตภาพ 
(imaginary time) ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขไรขอบเขต (no boundary condition). [3] เวลาจินต
ภาพ (imaginary time) คือ เวลาที่วัดโดยใช จํานวนจินตภาพ (imaginary number) [4] ที่
สมมุติข้ึน เพื่ออธิบาย ‘ขนาดจํากัด ไมมีขอบเขต.’ ทําใหแนวคิดนี้ ละเมิดกฎ ‘ความยาว พื้นที่ และ
เวลาของ แพลงก-วิลเลอร’. ความยาว พื้นที่ และ เวลาของแพลงก–วิลเลอร (Plank-Wheller 
length, area and time) เปนกฎที่ใชอธิบาย ขนาดและปริมาณที่เล็กมากๆ และเกี่ยวของกับแรง
โนมถวงควอนตัม. กลาวไดวา แนวคิดและทฤษฎีของ ฮอวกิ้ง อาจขามเขตของกฎฟสิกส และล้ําเขา
ไปในขอบเขตของกฎของพระเจาไปไมนอย. แตเนื่องจากเขาเปนนักวิทยาศาสตร จึงไมอาจยอมรับ
กฎของพระเจาได. 

 (3) มิติ กาลอวกาศ ในขนาดตางๆ มีการสัมพัทธกับเวลา 

มนุษยมักเขาใจมิติแบนราบไดดี เชน จุดที่เรียงตอกันมากกวา 2 จุดขึ้นไป เรียกวา เสน. 
เสนตรง คือ ความยาวในแนวระนาบ 180 องศา ที่มีจํานวนมากกวา 2 เทา ของความกวางของเสน 
(จุด). หากตอปลายทั้งสองดานของเสน ออกไปเรื่อยๆ จุดปลายทั้งสองดาน จะยิ่งหางออกจากกัน 
หรือ ปลายทั้งสองดาน จะไมมีโอกาสพบกันเลย. หลักการขอนี้ ทําใหนักปรัชญายุคตนๆ มีความเชื่อ
เรื่องโลกแบน หรือ โลกคือศูนยกลางของจักรวาล. มิตใินเอกภพไมวาจะขนาดใดก็ตาม จะผูกโยงกับ 
ตําแหนงพื้นที่ (space) และเวลา (time) เสมอ. ทําใหเกิดมิติที่ 4 ที่มองไมเห็น แตจะรับรูไดจาก 
มโนสัมผัส เชน จากตัวอยางเรื่องเสนตรง ที่ขยายปลายทั้งสองดานออกไป. ถาใหเสนตรง 2 เสน ที่
มีความยาวเทากัน ถูกวางขนานกันบนผิวโคง ผลคือ ปลายดานหนึ่งจะบรรจบกัน เมื่อความโคง
เทากับ 90 องศา เพราะความโคงของพื้นผิว ที่มีเสนตรงลากไป จะสรางมิติที่ 3 ใหแกแนวระนาบ. 
เสนตรงทั้งสองเสนดังกลาว ตางก็มีเสนตรงสมมุติอีกเสนหนึ่งเปนคูแฝด มันลากจากจุดปลายทั้ง

                                         

3  สตีเฟน ฮอวกิ้ง. (ปยบุตร บุรีคํา, ดร. และ อรรถกฤต ฉัตรภูติ, ดร. แปล).  (2544).  ประวัติยอของกาลเวลา.  พิมพคร้ัง
ที่ 3. กรุงเทพมหานคร: มติชน., หนา 27, 31, 197, 216-217. 

4  จํานวนจินตภาพ (imaginary number) เปนจํานวนเชิงซอน ท่ีสมมุติขึ้น เพ่ือทําใหสมการ z = x + iy เปนจริง. โดยที่ 
z = จํานวนเชิงซอนใดๆ, x และ y เปนจํานวนจริง และ i เปนคาคงท่ี แทนจํานวนจินตภาพ. (i = √-1). เชน จงหา z = 
1 + √-4 สามารถหาคา z (จํานวนเชิงซอน) ไดวา √-4 = √(4)(-1) = √4i = 2i. ดังน้ัน z = 1 + 2i. 
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สองขาง ของเสนตรงบนผิวโคงนั้น แตจะไมโคงตามพื้นผิว และจะมีความยาวสั้นกวา เราเรียกเสนคู
แฝดนี้วา เสนจีโอเดสิค. ผูสังเกตที่ยืนอยูบนพื้นผิวที่มีความโคง เขาจะมองไมเห็นความโคง แตผู
สังเกตอีกคนหนึ่ง ที่ยืนอยูในระยะไกล จะมองเห็นความโคง. ความโคงดังกลาว ก็คือ มิติที่ 4 
นั่นเอง. 

หลักการของเสนจีโอเดสิค ถูกนํามาใชในการสรางลูวิ่งจักรยาน ในเวโลโดรม (velodrome) 
ซึ่งนักปนไมตองสนใจการเลี้ยวของจักรยาน แตความโคง (โคงเวาเขาขางใน - ความโคงเปนลบ) จะ
ชวยใหปลายลูวิ่งของจักรยาน บรรจบกันพอดี. นักปนจักรยาน สามารถเรงความเร็วรถ ไดถึง 80 
กิโลเมตรตอชั่วโมง บนทางโคงลาดชัน 42 องศา. (ที่จริง นักปนตองการความลาดชันจริง 68 องศา 
โดยนักปน ตองเอนตัวรับกับมุมของความโคงดวย เพื่อปองกันการลื่นไถล). 

ทฤษฎีท่ีนํามาใชอธิบายมิติของเวลาไดอยางลงตัว คือ หลักสัมพัทธภาพ. หลักสัมพัทธภาพ 
(relativity) มาจากความสัมพันธ ระหวางขอมูลการวัดระยะของผูสังเกต ที่อยูคนละกรอบอางอิง. 
หลักสัมพัทธภาพของ กาลิเลโอ (Galilean Relativity) กลาวไววา อวกาศกับเวลา ไมเกี่ยวของ
กัน โดยเปรียบเทยีบกับ คนที่อยูบนดาดฟาเรือที่กําลังแลน กับคนดูที่อยูบนฝง. คนที่อยูบนดาดฟา
เรือคิดวาตนเองยืนนิ่งอยูกับที ่แตคนที่สังเกตบนชายฝงกลับมองเห็นวา ชายที่อยูบนดาดฟาเรือนั้น 
กําลังเคลื่อนที่ไปพรอมๆ กับเรือ. แตหลักสัมพัทธภาพของ อัลเบิรต ไอนสไตน (Einstein’s 
Theory of Relativity) กลาววา อวกาศและเวลา เก่ียวพันกัน. เขากลาววา ผูสังเกตทุกคน จะวัด
อัตราเร็วของแสงไดเทากันเสมอ ไมวาสภาวะการเคลื่อนที่ของพวกเขา จะเปนอยางไรก็ตาม.  

กอนหนานั้น ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอนสไตน คนพบวา อัตราเร็วของแสงใน
สุญญากาศ มีคาคงที่เสมอ และ กฎของฟสิกสทุกกฎ จะมีรูปแบบเหมือนกัน ในทุกกรอบอางอิง
เฉื่อย. ทําใหหลักความจริงใหมในทางฟสิกสดาราศาสตร วาดวยความสัมพัทธกับอวกาศและเวลา 
ความโนมถวง แรงและพลังงาน ขัดแยงกับความรูสึกสามัญของคนทั่วไป และเขาใจยาก. ดังที่กลาว
มาแลววา วัตถุตางๆ อธิบายไดดวย มิติที่ 1 ถึง มิติที่ 3 แตถาอธิบายดวยมิติที่ 4 จะมีเรื่องของ
เวลา เขามาเกี่ยวของดวยเสมอ. สตีเฟน ฮอวคิง เรียกวา phase space คือ “ความเปนไปไดทุก
อยางของเหตุการณ”. 

3.1.2 ประเภทของมิต ิ

มิติในเอกภพ แบงออกได 4 ประเภท คือ มิตเิรขาคณิต มิติกาลอวกาศ มิติของแสงและเอก
ภพ และมิติอสังขตลักษณะ. 

 (1) มิติเรขาคณิต 
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เปนมิติของแบบจําลองทางเรขาคณิต แบบยุคลิด [5] ที่สามารถมองเห็นและจับตองได. มิติ
เรขาคณิต เปนมิติคงตัว (static dimension) ไมมีการวิวัฒน มองเห็นไดภายใตมโนทัศนของ
รูปทรงเรขาคณิต ทีม่นุษยโลกสามารถเขาใจไดดี. ยุคลิด ไดนิยามรูปทรงพื้นฐานทางเรขาคณิต ไวใน
หนังสือ อิลิเมนต ดังนี้.[6] จุด คือ สิ่งที่ไมมีขนาด. เสน คือ สิ่งที่มีความยาว แตไมมีความกวาง (1 
มิต)ิ และสวนสุดของเสนคือจุด. เสนตรง คือ เสนที่ประกอบดวยจุดเรียงอยูในแนวเดียวกัน. สามารถ
ลากเสนตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ไดเพียงเสนเดียวเทานั้น และเสนตรงนั้นสามารถตอออกไป
ไดเรื่อยๆ [ทั้งสองดาน]. พื้นผิว คือ สิ่งซึ่งมีความกวางและความยาว (2 มิติ) สวนสุดของพื้นผิวคือ
เสน [พื้นผิวแบบปด]. พื้นผิวระนาบ คอื พื้นผิวที่มีเสนตรงเรียงอยูในแนวเดียวกัน. มุม เกิดจากเสน
หนึ่งที่พบกบัอีกเสนหนึ่ง ในพื้นระนาบเดียวกัน และเสนทั้งสองนี้ไมอยูบนเสนตรงเดียวกัน เรียกมุม
ชนิดนี้วา มุมในระนาบ. ขอบเขต คือ สวนสุดของรูป. รูป คือ สิ่งที่ประกอบดวยขอบเขตอันหนึ่ง หรือ
หลายอัน. วงกลม คือ รูปบนระนาบที่ประกอบดวยเสน ซึ่งสวนตัดของเสนตรงทุกเสน ที่เชื่อมกับจุด
คงที่จุดหนึ่งภายในรูปนี้ กับจุดบนเสนนั้น ยาวเทากันทั้งหมด และเรียก จุดคงที่ภายในวงกลมนั้นวา 
จุดศูนยกลาง. สามารถสรางวงกลมได เมื่อกําหนดจุดศูนยกลาง และระยะทาง. จากคํานิยามเหลานี้ 
นํามาอธิบายลักษณะของมิติเรขาคณิต ไดดังนี้ มิติเรขาคณิต มีมากสุดไดเพียง มิติที่ 1 มิติที่ 2 และ 
มิติท่ี 3. (มิติท่ี 0 คือ จุด) 

มิติท่ี 1 มิติของเสน มีลักษณะเปนเสนตรง เสนโคง. มิติของเสนจะไมแสดงพื้นที่ หรือเปนมิติ
ที่ปราศจากอวกาศนั่นเอง. มิติที่ 2 เปนมิติของพื้นที่ หรือเปนมิติที่มีอวกาศแบน. มีลักษณะเปนแผน
แบนราบ (plane) ในระนาบ 180 องศา. ถามีระนาบความโคงเปนบวก หรือเปนลบ จะเกิดรูปทรง

                                         

5  ยุคลิดแหงอะเล็กซานเดรีย (Euclid of Alexandria: 450 - 380 B.C.) ยุคลิด เปนศิษยของเพลโต เปนนัก
คณิตศาสตร แหงมหาวิทยาลยัอะเล็กซานเดรีย เปนผูวางรากฐานคณิตศาสตรไวในตําราหลายเลม เชน Element เปน
ตําราท่ีมีอิทธิพลตอการสอนเรขาคณิต ในสถาบันการศึกษาท่ัวโลก มานานกวา 2,000 ป. เรขาคณิตแบบยุคลิด ใชไดดีใน
มิติขนาดโลกและเขากันไดกับกฎฟสิกสของนิวตัน แตจะเกิดขอผิดพลาด เม่ือนําไปใชในมิติขนาดใหญระดับสุริยะ ดารา
จักร หรือใชไมไดกับมิติขนาดควอนตัม. 

6  แมวาบทนิยามนี้ จะถูกโตแยงวา ไมมีประโยชนในการอางอิง และนิยามบางขอไมชัดเจน. แตผูเขียนเห็นวา คํานิยาม
เหลานี้มีความจําเปน เม่ือนําไปอธิบายในมิติที่ตางขนาดกัน. เชน จุด คือสิ่งที่ไมมีขนาด แตเม่ือนําไปอธิบายกับอนุภาค
มูลฐาน อาจไมเปนจริง อนุภาค อาจมีสถานะเปนจุดที่มีขนาด. เสนสตริง สามารถมีพื้นที่เพิ่มขยายดานขางได (world 
sheet). สิ่งท่ีเทากันสนิท ยอมเทากัน จะขัดแยงกับกฎของฟสิกส เพราะวัตถุเคลื่อนที่ ยอมมีขนาดไมเทากับขณะที่หยุด
นิ่ง. แตอยางไรก็ตาม มีนักคณิตศาสตรอีกหลายคน เชน พาซก, มอริทซ (Pasch, Moritz.: 1843 - 1930 A.D.) ฮิล
แบรท (David Hilbert: 1862 - 1943 A.D.) นักคณิตศาสตรชาวเยอรมัน ไดออกมาแกไข บทนิยามที่บกพรอง ของ
ยุคลิด เกี่ยวกับ จุด เสน อยูบน ระหวาง และ เทากันทุกประการ เพื่อใหสัจพจนการเชื่อมโยง การจัดอันดับ การขนาน
กัน ความตอเนื่อง และ ความเทากันทุกประการ เกี่ยวกับจุดและเสน ใหมีความชัดเจนข้ึน. 
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ของแผนไดหลายแบบ เชน พื้นที่หลังเตา พื้นที่แองกะทะ พื้นที่รางน้ําคว่ํา พื้นที่ที่รางน้ําหงาย พื้นที่
อานมา  

มิติท่ี 3 มิติของแทงกอนทึบ (solid) มีลักษณะเปนรูปทรงทึบ มีขนาดและมีพื้นผิว อาจทึบ
ทรงกลม ทึบวงรี ทึบเหลี่ยม ทึบแทง ทึบรูปทรงอิสระ. พื้นผิวของกอนแทงทึบนั้น อาจมีโทโปโลยีที่
เหมือนกัน หรือแตกตางกันก็ได. คือเปนรูปทรงที่มีอวกาศและพื้นผิว ติดตอเปนแผนกอนเดียวกัน 
ซึ่งความทึบนั้น อาจมีความหนาแนนหรือเบาบางของเนื้อวัตถุก็ได เชน ลูกตุมเหล็ก ฆอน ซาลาเปา 
ลูกโปง ฯลฯ หรือเปนรูปทรงที่มีอวกาศและพื้นผิว สวนใดสวนหนึ่งไมติดเปนกอนเปนผืนเดียวกัน 
คือมีสวนทะลุเปนรู เชน แกวมีรูหูจับ ขนมโดนัท. ในชีวิตประจําของมนุษย จะคุนเคยกับวัตถุรูปทรง 
1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ เห็นจนเปนปกต.ิ  

วัตถุที่มีรูปทรง 0 มิติ จะตองไมมีขนาดมาเกี่ยวของ หรือขนาดเล็กมาก จนเหลือแคจุด นั่นคือ 
0 มิต.ิ ในชีวิตประจําวันของมนุษย มักจะมองไมเห็นความจําเปน และไมใหความสําคัญของวัตถุ 0 
มิต.ิ แตถาวัตถุนั้นมีขนาดเล็กมากๆ ระดับอะตอมหรืออนุภาค. ขนาด 0 มิติ กลายเปนขอถกเถียง
กันในหมูนักฟสิกส วาแทจริงแลว อนุภาคเหลานั้น ดํารงอยูในภาวะเปนจุด (มิติที่ 0) หรือเปนเสน
สตริง (string) 1 มิต ิกันแน. ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรมีแนวโนมยอมรับ สตริง มากย่ิงขึ้น. 

 (2) มิติกาลอวกาศ (spacetime dimension)  

เปนมิติที่มีทั้งพื้นที่หรือ อวกาศและเวลา มาเกี่ยวของ. คําวา กาลอวกาศ หรือ spacetime 
หมายถึง “กอนเนื้อ” ที่เปนกาลอวกาศ 4 มิติ อันเปนผลมาจาก การรวมกันของเวลาและอวกาศ
นั่นเอง. วัตถุแทงทึบท่ีเรามองเห็น แทจริงแลว มันมีมิติที่ 4 (เวลา) อยูในกอนเนื้อที่เปนแทงทึบนั้น
ดวย เชน ลูกแกวลูกหนึ่งวางอยูที่พื้น ณ วินาทีที่ 1 มันยังมีอยู วินาทีที่ 2 มันถูกทุบจนกอนเนื้อแกว
แตกออกจากกัน วินาทีที่ 3 เศษแกวเกลื่อนกระจายที่พื้น, ถาวินาทีที่ 3 คือปจจุบัน เรามองไมเห็น
ลูกแกวแลว แตความจริง มันมีอยูเมื่ออดีต (วินาทีที่ 1), และถาวินาที่ 1 คือปจจุบัน เรามองเห็น
ลูกแกว แตความจริง มันจะไมมีตัวตน ในอนาคต (วินาทีที่ 3). ดังนั้น ไมวาวินาทีที่ 1 หรือวินาทีที่ 
2 หรือวินาทีที่ 3 ก็ตาม ลูกแกวก็ยังมีมิติที่ 4 อยูนั่นเอง นั่นคือ เวลาอดีต–ปจจุบัน–อนาคต. หรือ
สมมุตใิหรถยนตคันหนึ่ง (วัตถุ 3 มิต)ิ จอดอยู ณ นาทีที่ 0 และทําใหมันวิ่งไปขางหนา ณ นาทีที่ 1 
มันก็ยังเปนวัตถุ 3 มิติเหมือนเดิม จากนาทีที่ 0 – นาทีที่ 1 เกิดชองวาง หรือ space ขึ้นในอดีต 
เมื่อรวมพืน้ที่ ในนาทีที่ 0 - 1 ก็จะเกิดปริมาตรของ มิติที่ 4 ของรถยนตคันนั้น และถามันวิ่งตอไป 
ณ นาทีที่ 2 (ในอนาคต) ปริมาตรของ มิติที่ 4 ของรถยนตก็จะเพิ่มขึ้น. 
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ภาพที่ 3.01 การเกิดขึ้นของ มิติที่ 4 ของรถยนตคันหนึ่ง. 

ในการรับรูของมนุษย อวกาศและเวลา ของวัตถุใดๆ มีขนาดและมีขอบเขต. แตกาลอวกาศ
ของเอกภพ สตีเวน ฮอวกิ้ง กลาววาอาจมีขนาดหนึ่งแตไมมีขอบเขต รวมทั้งไมสามารถกําหนดพิกัด
ที่แนนอนได. เพราะเวลาเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง ทําใหอวกาศและเวลา กลายเปนมิติที่ 4 ที่มีแตมโน
ทัศน ไมมีตัวตน. มิติในขอนี้ทั้งหมด คือ มิติของวัตถุที่มีเวลามาสัมพัทธดวย. ถารูปทรงมิติที่ 1 มิติที่ 
2 และ มิติที่ 3 และแมกระทั่ง มิติท่ี 0 เกิดการสัมพัทธกับเวลา (วัตถุเคลื่อนไป) ทําใหตัวมันเองเกิด
การวิวัฒน กลายเปนมิติอื่นๆ มากกวา 4 มิต ิซอนทับอยูในมิติที่ 1 มิติท่ี 2 และ มิติที่ 3.  

มิติท่ี 0 คือ มิติของอนุภาคที่อยูอยางอิสระในกาลอวกาศ ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานเหมือนกัน
หมด คือ การหมุนรอบแกนของตัวเอง (แกนสมมุติ) ของอนุภาค (เรียกวา spin เปนโมเมนตัม
เชิงมุมประเภทหนึ่ง) ทําใหอนุภาคไมหยุดนิ่ง แตก็ไมเคลื่อนออกไปที่ไหน ทําใหสถานะทางมิติของ
มนัเปน 0. แตในความเปนจริง อนุภาคมูลฐานเหลานั้น มิไดอยูโดดเดี่ยวในอวกาศ การสปนของมัน 
ทําใหตําแหนงของมัน ไมใชจุด 0 มิติ แตจะเปลี่ยนไปเปนเสน 1 มิติ ตามที่ทฤษฎีสตริง (string 
theory) กลาวไว. 

เสนสตริง มีลักษณะคลายเสนเชือกสั่นไปมา. เสนเชือกของอนุภาคนี้ มี 2 แบบ คือ closed 
string แบบที่มีจุดปลายทั้งสองดานเชื่อมตอกัน เรียกวา สตริงปลายปด (เสนเชือก กลายเปนเสน
รอบวง) กับ open string แบบที่จุดปลายไมเชื่อมติดกัน เรียกวาสตริงปลายเปด (เสนเชือก ยาว
ตลอด). นี่คือสถานะของอนุภาคหนึ่งมิติ ท่ีมีอยูจริงในกาลอวกาศ. เสนเชือกของอนุภาคนี้ มีลักษณะ
บางมาก และมีปริมาณเปนอนันต และมันจะครอบครองอาณาบริเวณในอวกาศเปนเสน เรียกวา 
เสนโลก หรือ เวิรลดไลน (world line). การแผขยายของเสนเชือกสตริงปลายเปด กอใหเกิดการ
วิวัฒนขึ้นมาอีกหนึ่งมิติ คือ มิติที่ 2. พื้นผิว 2 มิตินี้เรียกวา พื้นที่โลก หรือ เวิรลดชีต (world 
sheet). เวิรลชีตของสตริงปลายเปด มีลักษณะเปนแผนขยายในแนวขางซายและขวาของเสนเชือก 
แตเวิรลดชีตของสตริงปลายปด จะมีลักษณะเปนทอ. ทอนี้เกิดจากการวิวัฒนขึ้นมาอีกหนึ่งมิติ คือ 



100 

ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ : มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง 100 

 

มิติท่ี 3. รูปทรงที่มีขนาดเล็กมากๆ หากมองในระยะไกล ทอนั้นจะเล็กมากจนกลายเปนเสน. เสน
เชือกของอนุภาคเหลานี้ สามารถเชื่อมตอกันได ดวยอนุภาคแรงโนมถวง. อนุภาคแรงโนมถวง
ดังกลาว จะมีพลังนอยมาก หากสตริงสองเสนอยูหางกันมากๆ และในทางตรงกันขาม มันจะมีแรง
โนมถวงระหวางกันมากมหาศาล หากสตริงสองเสนอยูชิดกันมากๆ. 

ลักษณะเสน ของมิติที่ 1 (มิใชสตริง) หากสัมพัทธกับเวลา จะมีการวิวัฒนไมแตกตางกัน. 
คุณสมบัติของเสนใดๆ ที่ถูกลากวางในอวกาศ เชน เสนทางโคจรของดาว เสนทางการบินของ
เครื่องบิน จะมีการแผขยายที่ปลายดานใดดานหนึ่ง หรือทั้งสองดานออกไปตามเงื่อนไขของเวลา. 
การขยายที่ดานปลายของเสนทั้งสองดาน จะเปนเสนตรงหรือเสนโคง ขึ้นอยูกับจุดที่มองของผู
สังเกต. ผูสังเกตคนที่ 1 มองจากจุดศูนยกลางของเสนรอบวง ที่เปนเสนทางโคจรของดาว หรือ
เสนทางการบินของเครื่องบิน เขาจะมองเห็นเสนลากเปนเสนตรงเสมอ ไมวาเสนนั้นจะลากในแนว
ระนาบใดก็ตาม และจะมองเห็นขนาดของเสน มีความยาวแนนอนคาหนึ่ง (เชน เทากับ รัศมี x 2). 
ในทํานองเดียวกัน ผูสังเกตคนที่ 2 ที่ยืนอยูบนดาวดวงนั้น หรือนั่งอยูบนเครื่องบิน จะรับรูวาตน
กําลังเดินทางเปนเสนตรง. สวนผูสังเกตคนที่ 3 ที่อยูภายนอกจุดศูนยกลาง และไมไดยืนอยูบนดาว 
ไมไดอยูบนเครื่องบิน จะมองเห็นเสนทางโคจรของดาว และเสนทางการบินของเครื่องบิน เปนเสน
โคง. ดังนั้น มิติของเสนที่มีความโคง จะเกิดการวิวัฒนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งมิติ คือ มิติที่ 2 (มิติที่เกิด
จากมมุมองของ ผูสังเกต.) 

สมมุติตอไปอีกวา เสนโคงที่ลากตอปลายทั้งสองดานนั้น อาจมโีอกาสบรรจบกัน ถาองศาการ
ลากตอที่ปลายของเสนในแกนแนวนอน (x) มีคาเทากับ 0 องศา. แตถาการลากตอที่ปลายของเสน
ในแกนแนวนอน ถูกทําใหเบี่ยงเบนมีองศาเปนบวกหรือเปนลบ ก็จะทําใหลักษณะของเสนที่ลากไป 
คลายเสนขดลวดเขาวงกต 2 มิต.ิ และถาองศาการเบี่ยงเบนนั้น ในแกนแนวตั้ง (y) ดวย ก็จะทําให
ลักษณะของเสน เปนขวดลวดสปริง นั่นเทากับวา เกิดการวิวัฒนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งมิติ คือ มิติที่ 3 
(มิติท่ีเกิดจากความสูงของขดลวดสปริง) 

ลักษณะพื้นผิว ของมิติท่ี 2 หากสัมพัทธกับเวลา จะทําใหรูปโครงรางของอนุภาคที่เรียงตอ
กันเปนแผนนั้น เปลี่ยนไปตามกาลอวกาศ. เกิดพื้นผิวโคงในรูปแบบตางๆ ซึ่งเปนการวิวิฒนของมิติ
ที ่2 ไปสูมิติท่ี 3 เชน ผิวโคงรูปหลังเตา ผิวโคงรูปแองกระทะ ผิวโคงรูปอานมา ผิวโคงรูปรางน้ําคว่ํา 
ผิวโคงรูปรางน้ําหงาย. หากพื้นผิว 2 มิตินั้น แผขยายออกไปเปนระนาบโคงทุกทิศทาง จนมีจุดปลาย
ทุกดานเชื่อมตอกัน ก็จะเกิดการวิวัฒนเปน มิติที่ 3 รูปทรง ‘ลูกบอล’. แตลูกบอลก็ไมไดอยูนิ่งใน
อวกาศ มันเคลื่อนไปตามแรงหมุนของกาแลกซี่ หากเคลื่อนไปในแนวตรงระนาบ พื้นที่จาก
จุดเริ่มตนเคลื่อนไปตามเวลา จะเกิดการวิวัฒนเปน มิติท่ี 4 (ที่ไมปรากฎรูปรางใหเห็น) คลาย ‘แทง
ลูกโปง’ ที่มีจุดปลายปดทั้งสองดาน. และปลายปดทั้งสองดาน อาจเคลื่อนเปนแนวโคง จนปลายทั้ง
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สองขางบรรจบกันเปนรูป ‘แทงหวงยางกลวง’ หรือถาไมบรรจบกัน ก็จะเปนรูป ‘ขดลวดเขาวงกต’ 
และเปนรูป ‘ขดลวดสปริง’.  

นอกจากนี้ พื้นผิว 2 มิติ อาจมวนซอนเขาหากัน โดยที่ปลายทั้งสองขางไมเชื่อมตอกัน ทําให
พื้นผิวของมันคลายกับมวนกระดาษ. บางกรณี พิ้นผิวแผนลักษณะผืนผา อาจมีปลายทั้งสองดานที่
อยูตรงขามกัน มวนบรรจบกันเปนทอ บางครั้งปลายทออีกดานหนึ่งตัน (รูปทรงกรวย) และบางครั้ง
ความยามของทอนั้น สั้นมาก คลายวงแหวนแบนๆ และบางกรณี ดานปลายขางหนึ่งของทอที่สั้น
มากๆ บรรจบกัน อาจเกิดการบิดสลับดาน (คลายเลข 8). นั่นคือการวิวัฒนของพื้นผิวโคงเปน ไดถึง
มิติท่ี 5 และ มิติที่ 6 และการวิวัฒนของพื้นผิว จะทําใหปริมาณพื้นผิวของ มิติที่ 2 เพิ่มขนาดมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลาที่เคลื่อนไป. 

ลักษณะแทงกอนทึบของ มิติที่ 3 ไมวาจะอยูบนผิวโลก หรืออยูในอวกาศ เมื่อสัมพัทธกับ
เวลา ความเปนแทงกอนทึบ ไมไดแชนิ่งอยูบนพิกัดอวกาศ มันจะเคลื่อนที่ไปตามแกนเวลาดวย 
กอใหเกิดการวิวิฒนเปน มิติที่ 4 (ซึ่งมองไมเห็น) โดยอัตโนมัติ ในรูปแบบตางๆ เชนเดียวกับการ
วิวัฒนของพื้นผิวโคง 2 มิต.ิ ลักษณะแทงกอนทึบ ไมวาจะทึบแบบใดก็ตาม เมื่อเวลาผานไป จะเกิด
กรวยเวลาที่แสดงรูปทรงของมิติซอนขึ้นมา เชน แทงตันที่มีความยาว (มิติที่ 4). แทงตันที่มีความ
ยาวโคง และโคงจนปลายทั้งสองบรรจบกัน คลายขนมโดนัท (มิติที่ 5). แทงตันโคง ปลายทั้งสอง
ดานไมไดบรรจบกัน แตอยูซอนในระนาบเดียวกัน คลายเขาวงกตแบนราบ หรือขดยากันยุง (มิติที่ 
6). แทงตันโคง ปลายทั้งสองดานซอนกันคลายขดลวดสปริง ซึ่งถามองในแนวระนาบ จะมีสวนของ
ปลายดานหนึ่ง อยูสูงกวาปลายอีกดานหนึ่ง (มิติทรงกรวย) - มิติที่ 7). 

นอกจากนี้ หากแทงกอนทึบมีรูปลักษณเปนกอนหลายเหลี่ยมดานเทา เชน สี่เหลี่ยมจัตุรัส หา
เหลี่ยม หรือมีรูปลักษณเปนปรามิด เมื่อสัมพัทธกับเวลาจะสรางมิติของรูปทรงไดหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งสามารถทดสอบสรางมันขึ้นมาได โดยใชกราฟกคอมพิวเตอรชวยคํานวณให. 

เวลามีมิติหรือไม? 

เนื่องจากเวลาไมมีรูปรางที่แทจริง แตก็สามารถสรางมันขึ้นไดในจินตนาการ. เวลา แบง
ออกเปน 3 กาล คือ อดีต ปจจุบัน และ อนาคต กอใหเกิดมิติขึ้นในความคิดของมนุษย. หวงเวลาที่
ถูกปกหมุดตรึงอยูกับที่ ไมวาจะเปน อดีต ปจจุบัน หรือ อนาคตก็ตาม ก็คือ มิติที่ 0 ของเวลา ซึ่งไม
มีอยูจริง. หวงเวลาที่ถูกปกหมุด จากอดีตมาปจจุบัน หรือ ปจจุบันไปอนาคต หรือจากอดีตมา
ปจจุบันแลวเลยไปยังอนาคต นี่คือ มิติที่ 1 ของเวลา หรือเวลา 1 มิติ. แตธรรมชาติของเวลาจะแผ
ขยายออกไปทุกทิศทาง เปนมิติที่ 2 ของเวลา ทําใหเวลา 2 มิติ และเวลา 1 มิติ ไมเปนจริง เพราะ
การแผขยายของเวลา เปนไปรอบทิศทาง 360 องศา. ดังนั้น เวลาจึงมีเพียงมิติเดียวเหมือนกันหมด 
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คือ 3 มิติ ตลอดหวงอวกาศ เมื่อนํามิติของเวลาไปสัมพัทธกับมิติของวัตถุ ทําใหมิติกาลอวกาศ
พัวพันกัน เกิดมิติซอนทับกันมากมายในเอกภพ (นักวิทยาศาสตร เชื่อวา อาจมีมากกวา 11 มิต)ิ. 

ตามกฎของเวลา การเดินทางของหวงเวลา หรือลูกศรเวลา จะเดินไปขางหนาเสมอ ลูกศร
เวลาไมอาจยอนกลับได. แตเวลาก็เปนธัมมะธาตุหนึ่งผสมอยูในเอกภพ ซึ่งหากเอกภพมีความโคง 
การเดินทางของเวลาก็มีความโคงเชนกัน. เวลามีความโคง ทําใหจุดปลายของเวลาเริ่มตนกับสิ้นสุด 
อาจพบกันได และเมื่อพบกันจริง สสารที่เดินทางไปพรอมกับเวลา เม่ือสัมผัสกับคูแฝดของมัน (ปฏิ
สสาร) แรงตางๆ ที่สะสมไวหรือที่มีอยู (เชน แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร แรงแมเหล็กไฟฟา) จะ
หักลางกันเอง เพื่อรักษาภาวะสมดุลของพลังงาน. 

 (3) มิติของแสงและเอกภพ (light and topology universe dimension) 

ธรรมชาติของแสง จะเดินทางเปนเสนตรงจากจุดกําเนิดแสงไปรอบทิศทาง 360 องศา ดวย
อัตราความเร็วสม่ําเสมอ 299,792 กิโลเมตร ตอวินาที. แมวาจุดกําเนิดแสงจะเคลื่อนที่ไปขางหนา 
หรือถอยหลังก็ตาม. การเดินทางของแสง จะแผออกไปทุกทิศทาง 360 องศา เชนเดียวกับเวลา. 
แสงเดินทางสัมพัทธกับเวลาเสมอ เรียกวา ‘ปแสง’. ระยะ 1 ปแสง คือ ระยะทางเทากับแสงใชเวลา
เดินทาง 1 ป. แมวาเอกภพจะแผกวางออกไปอยางไรขอบเขต แตแสงก็สามารถเดินทางทะลุทะลวง
ไปไดทุกที่ นักวิทยาศาสตรจึงใชหนวย ปแสง เปนมาตราวัดระยะหางของเทหวัตถุตางๆ ในเอกภพ. 
ลักษณะและพฤติการณ การเดินทางของแสงและเวลาเปนแบบเดียวกัน ทําใหมิติของแสงกับมิติของ
เวลากลายเปนสิ่งสัมพัทธกัน มีเพียงมิติเดียว คือ 3 มิต.ิ 

ขอบเขตท่ีแผขยายออกไปทุกทิศทาง 360 x 360 องศา ทําใหเอกภพมีลักษณะคลายทรงกลม
ที่ไมมีขอบเขต. การเดินทางของเวลาและแสงก็เชนเดียวกัน, ความโคงของทรงกลม แมจะมีเพียง
นอยนิดในสวนหนึ่งสวนใดของเอกภพ แตกส็รางความปนปวนเปนอยางยิ่ง เมื่อผสมเขากับอิทธิพล
ของคลื่นความโนมถวง คลื่นแรงแมเหล็กไฟฟา ที่แผขยายไปทั่วสนามของเอกภพ. แรงโนมถวง
ควอนตัม แรงนิวเคลียร ที่อยูในหลุมดําและในอนุภาคมูลฐานตางๆ สงอิทธิพลใหเสนทางเดินของ
แสงและเวลา มีความโคงไปดวย. คําวา อวกาศมีความโคง (spacetime curvature) หมายถึง 
คุณสมบัติของกาลอวกาศ ที่เปนสาเหตุใหอนุภาคที่ตกอยางอิสระ ซึ่งตอนเริ่มแรกจะเคลื่อนที่ขนาน
กันไปตามเสนโลก (เสนตรงสมมุติ) แตมันจะคอยๆ เริ่มเคลื่อนเขาหากัน หรือแยกออกจากกัน 
นั่นเอง. 

ถาความโคงของเสนเวลา มีคามากกวาหรือนอยกวา 0 แสงก็จะเดินทางชาลงตามไปดวย. ถา
แสงและเวลาตกลงไปในรัศมีความโคงของหลุมดํา ทุกอยางจะเดินทางชาลง. และเมื่อความโคง
ภายในหลุมดํา (ที่ปลายสุดของความโคง) มีคาใกลหรือเทากับ 90 องศา ทุกอยางก็จะหยุดนิ่ง. ถาผู
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สังเกตอยูในบริเวณนั้น จะมองเห็นวา ทั้งแสงและเวลาจะหยุดเดิน ณ จุดนี้นักดาราศาสตรเรียกวา 
ภาวะเอกฐาน หรือ singularity. ที่ภาวะเอกฐานของหลุมดํา จะไมมีมิติใดๆ หลงเหลืออยู. ที่จุด
เอกฐาน (มุมมองของผูถูกสังเกต) เมื่อมองออกไปที่ปากของหลุมดํา จะมีองศาที่แคบมาก คือนอย
กวา 1 องศา. แตนั่นคือ การรวมมุมมองในเอกภพทั้งหมด 360 องศา ไวที่มุมมองนอยกวา 1 องศา 
ซึ่งก็คือการรวมภาพที่มีความกวาง 360 องศา จากเลนสลูกแกวทั้งลูก หรือเลนสตาปลาที่มีทางยาว
โฟกัส 0 มม. มาไวที่จุดจุดเดียว เทากับวา จะไมมมีิติใดๆ หลงเหลืออยูอีกเลย. 

 (4) มิติอสังขตลักษณะ (dimension of no arising – no passing – no alteration) 

ทุกมิติในเอกภพที่นักวิทยาศาสตรคนพบ เปนมิติของวัตถุธาตุ สสาร และความวางของ
อวกาศทั้งสิ้น. มิติจึงเปนการระบุความมีอยูของตัวตนของวัตถุธาตุ สสารและพลังงานเหลานั้น. หาก
ไมมีมิติ ตัวตนของสสารพลังงาน ก็ไมอาจดํารงอยูได หลักการขอนี้ตรงกับ สังขตลักษณะแหงสังขต
ธรรม 3 ประการ ของตถาคต คือ (1) วัตถุ ธาตุ สสารพลังงาน มกีารเกิดปรากฎ. เหตุการณบิ๊กแบง 
ก็อยูในกฎขอนี้ (2) วัตถุ ธาตุ สสารพลังงาน มีความเสื่อมปรากฎ. หลังบิ๊กแบง อุณหภูมิลดลง 
อนุภาคตางๆ เกิดการวิวัฒน พัฒนาเปนธาตุตางๆ มากมาย ในขณะเดียวกันก็แตกสลาย ภายใต
ภาวะกดดันของอุณหภูมิบาง แรงโนมถวงบาง (3) สงผลให วัตถุ ธาตุ สสารพลังงาน เหลานั้น เกิด
ความปนปวนอยูตลอดเวลา เกิดการพัฒนาและการแตกสลาย รวมกันเปนธาตุใหมและกลับคืน
สถานะสสารพลังงานตอไปไมสิ้นสุด. กลาวไดวา กาลเวลาไมอาจตานการเสื่อมสลายของวัตถุธาตุ 
สสารพลังงานไดเลย นี่คือ สังขตลักษณะของสรรพสิ่ง ที่มีการปรุงแตงตัวตนอยูตลอดกาล. 

แตสิ่งที่นักวิทยาศาสตรไมอาจใหคําตอบได คือ เกิดอะไรขึ้นกอนหนาบิ๊กแบง? สสารและพลัง
ในเอกภพมาจากไหน? นอกจากสสารและพลังงาน มีสิ่งอื่นอีกหรือไม ที่ซุกซอนอยูในเอกภพ? จะ
แทนคาสิ่งที่เรียกวา dark matter, dark energy ไดอยางไร? อะไรคืออนุภาคคูแฝด? คําถาม
เหลานี้ ยังคงเปนภาระหนักสําหรับการสําหรับนักวิทยาศาสตร ที่จะคนควาตอไป. แตสําหรับ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ยืนยันวา วิมุตติ นิพพาน มีอยู. แตพระองคไมไดบอกวามีอยูตั้งแต
เมื่อใด อาจมีอยูกอนหนา หรือหลังบิ๊กแบงก็เปนไปไดทั้งสิ้น. ทั้งหมดทั้งมวล ก็คือกฎธัมมะธาตุ
อันหนึ่ง ซึ่งตถาคตเรียกวา อสังขตธรรม. พระองค กลาวไววา อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม คือ 
สิ่งสิ่งนั้นมีอยู แตไมปรากฎการเกิด (น อุปปาโท ปญญายะติ) ไมปรากฎการเสื่อม (น วโย ปญญา
ยะติ) และเมื่อสิ่งนั้นมีอยู ก็ไมมีสิ่งอื่นสงอิทธิพลตอสิ่งนั้น เพื่อใหสิ่งนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง (น 
ฐิตัสสะอัญญะถัตตัง ปญญายะต)ิ. เม่ือไมปรากฎการเกิด ความเปนมิติของสิ่งนั้น ก็ไมจําเปน ดังคํา
กลาวที่วา 

“... ‘สิ่ง’ สิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลพึงรูแจง เปนสิ่งที่ไมมีปรากฎการณ ไมมีที่สุด แตมีทางปฏิบัติเขา
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มาถึงไดโดยรอบนั้น มีอยู. ใน ‘สิ่ง’ นั้นแหละ ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมหยั่งลงได. ใน ‘สิ่ง’ นั้นแหละ 
ความยาว ความสั้น ความเล็ก ความใหญ ความงาม ความไมงาม ไมหยั่งลงได. ใน ‘สิ่ง’ นั้นแหละ 
นามรูป ยอมดับสนิท ไมมีเศษเหลือ นามรูปดับสนิท ใน ‘สิ่ง’ นี้ เพราะการดับสนิทของวิญญาณ; 
ดังนี้”. [7] 

“ ... ภิกษุทั้งหลาย! สิ่งซึ่งมิไดเกิด (อชาตํ) มิไดเปน (อภูตํ) มิไดถูกอะไรทํา (อกตํ) มิไดถูก
อะไรปรุง (อสงฺขต)ํ นั้นมีอยู. ภิกษุทั้งหลาย! ถาหากวา สิ่งที่มิไดเกิด มิไดเปน มิไดถูกอะไรทํา มิได
ถูกอะไรปรุง จักไมมีอยูแลวไซร การรอดออกไปไดสําหรับสิ่งที่เกิด ที่เปน ที่ถูกอะไรทํา ที่ถูกอะไร
ปรุง ก็จักไมปรากฎ. ภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุที่มีสิ่ง ซึ่งมิไดเกิด มิไดเปน มิไดถูกอะไรทํา มิไดถูก
อะไรปรุง นั่นเอง การรอดออกไปไดสําหรับสิ่งที่เกิด ที่เปน ที่ถูกอะไรทํา ที่ถูกอะไรปรุง จึงได
ปรากฎอยู ...” [8] 

เนื่องจากอสังขตธรรม มีอยูโดยไมตองอาศัยสิ่งใดปรุงแตง จึงเปนธัมมะธาตุเพียงสิ่งเดียวที่
ดํารงอยูเหนือกฎฟสิกส. นั่นอาจเปนคํากลาวอาง ที่ยังหาหลักฐานยืนยันไมไดในทางฟสิกส แตก็
เปนคําตอบเดียว ที่เปนทางออกสําหรับนักวิทยาศาสตรในขณะนี้. ในเมื่อไมมีทางออกสําหรับ
คําถาม นักวิทยาศาสตรก็จําเปนตองพึ่ง ‘พระเจา’ ไปกอน. พระองคอาจสงตัวแทนมาปลอบใจ
นักวิทยาศาสตร ในบางคราว และจะมีสักกี่ครั้งที่พระองค มาบอกดวยตนเอง ซึ่งเปนสิ่งที่
นักวิทยาศาสตรไมเช่ือ ไมเขาใจ. ไมใชวานักวิทยาศาสตรไมศรัทธาตอพระเจา เพียงแตวาพระเจา
อาจพูดภาษานามธรรมมากเกินไป. สาเหตุความไมเขาใจกัน ในเนื้อหาสาระของบรรดาคําถาม
เหลานั้น เพราะพระเจาพูดในภาษาของ ‘จิตวิญญาณ’ นั่นเอง ยิ่งทําใหกลายเปนสิ่งเกินจริง ดุจใน
เรื่องราวนิยายแฟนตาซี. 

มิติที่แบงออกเปน 4 ประเภท ดังที่กลาวขางตน, เปนการบอกลักษณะและสภาพแวดลอม 
ของวัตถุธาตุ และจิตธาตุ ในมิตติางๆ วามีขนาด ตําแหนง และเคลื่อนไหวอยางไร ภายในขอบเขต
ของมิติที่มันอาศัยอยู. ธรรมชาติของวัตถุธาตุและจิตธาตุ แมจะมคีุณสมบัติทางฟสิกสแตกตางกันแต
กม็ี ‘หวงอวกาศ’ (range of space) เปนของตัวเองเสมอ. หวงอวกาศ เปรียบเหมือน ‘เงา’ หรือคู
แฝด ที่ซอนอยูและซอนทับอยูกับสิ่งนั้นๆ. หวงอวกาศ ดังกลาว สามารถแบงออกได 6 ลักษณะ คือ 

                                         

7  กรณีตถาคต ตอบขอซักถามของ เกวัฏฏะภิกษุ มหาภูติสี่ (ดิน น้ํา ไฟ ลม) ยอมดับสนิท ณ ที่ใด ณ ที่นั้น ในที่นี้ 
หมายถึง นิพพาน. ดู  “ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมอาจหยั่งลงไดในที่ไหน.”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 9.  [ซอฟแวร].  E-
Tipitaka v3.0.6, หนา 302. | บาลี - ส.ี ท.ี 9/277/343. และ สี. ท.ี 9/289/348. 

8  “สิ่งนั้น มีแน.”  พุทธวจนหมวดธรรม เลมที ่11.  [ซอฟแวร].  E-Tipitaka v3.0.6, หนา 473 - 474. | บาลี - อ.ุ ขุ. 
25/207/160 และ อิติวุ ขุ. 25/257/221. 
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(1) ลักษณะที่เปนของแข็ง (2) ลักษณะที่เปนของเหล็ว (3) ลักษณะที่เปนกาซ (4) ลักษณะที่เปน
ที่วาง (5) ลักษณะที่เปนเวลา และ (6) ลักษณะที่เปนสุญญตา. 

ลักษณะที่เปนของแข็ง (solid) จะสังเกตไดงายที่สุด เพราะวัตถุที่อยูในสถานะของแข็ง จะมี
ลักษณะเปนแทงทึบ สรางการรับรู การมอียูของหวงอวกาศไดงายกวา. หวงอวกาศของของแข็ง ก็คือ
ขอบเขตรูปรางของมันนั่นเอง. ถานําปจจัยเรื่องเวลามาเกี่ยวของดวย ก็จะมองเห็นปริมาตรของหวง
อวกาศของมันไดชัดเจนยิ่งขึ้น. เชน สมมุติวา ณ เวลาวินาทีที่ 1 ขวดใบหนึ่ง วางบนพื้นโตะอยูที่จุด 
ก. วินาทีที่ 2 ขวดใบนั้น ถูกทําใหเลื่อนไปอยูที่จุด ข. กลาวไดวา จุด ก คือ อดีตของหวงอวกาศของ
ขวดใบนั้น ซึ่งมีขนาดเทากันกับขวดใบที่อยูที่จุด ข. การนําปจจัยเรื่องเวลา ไปเกี่ยวของกับวัตถุที่มี
สถานะของเหลว หรือกาซ ก็จะไดหวงอวกาศของสิ่งนั้น ในลักษณะเดียวกัน. ลักษณะที่เปน
ของเหลว (fluid) คือ พื้นที่ของหวงอวกาศของสิ่งนั้นจะไหลไปตาม ภาวะการเปลี่ยนแปลง (ทั้งใน
ดานตําแหนง และรูปทรง) ของสิ่งนั้น. ลักษณะที่เปนกาซ (gas) จะมีพื้นที่ของหวงอวกาศโปรงใส 
(transparency) และมีอาณาเขตไมแนนอน. หวงอวกาศทั้ง 3 ลักษณะ สามารถอธิบายไดดวย
หลักการทางฟสิกส. 

ลักษณะที่เปนที่วาง (space) เปนหวงอวกาศทางจินตภาพ (imaginary) มีลักษณะคาบ
เก่ียวกับ หวงอวกาศของเอกภพ (universe). ในทางพุทธศาสน หวงอวกาศที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
วา จัดเปน กาลอวกาศจิตธาตุ (mental space) และมีเชื่อเรียกเฉพาะ ตามระดับความละเอียด 
ความควบแนน และความบริสุทธิ์ของจิต เชน รูปฌาน อรูปฌาน เปนตน. หวงอวกาศลักษณะนี้ 
อธิบายไดดวยกฎของเวลา. ความวางที่เรียกวา space นั้น จะมีสสาร พลังงาน อยูในนั้นดวย. แต 
space ในกาลอวกาศจิตธาต ุนั้น มีพลังงานคนและแบบ. 

ลักษณะหวงอวกาศของเวลา จะมีความพิเศษแตกตางจากขออื่นๆ ที่กลาวมาทั้งหมด. ตาม
กฎของเวลา, เวลา มีคุณสมบัตินิรันดร ไมมีขอบเขต ไมมีขนาด ไมเดินทางยอนกลับ และ ไมมีจุด
เริ่มและไมมีจุดปลาย. ทําใหหวงอวกาศของเวลา มีขนาดใหญที่สุด (ถาสมมุติใหเวลามีขนาด). ตาม
หลัก เงื่อนไขไรขอบเขตสําหรับเอกภพ. ไดขอสรุปวา ‘หวงอวกาศของเวลา กลายเปนเปลือกนอกสุด
ของเอกภพ’ เพราะเวลาเปนนิรันดร และไมมีขนาด ในขณะที่ เอกภพไมนิรันดร และมีขนาด. จาก
เหตุผลขอนี้ หวงอวกาศของเวลา เปนจุดเริ่มของ Big Bang และเปนจุดจบของ Big Crunch (ถา 
Big Bang และ Big Crunch เปนจริง). 

ลักษณะที่เปน สุญญตา (emptiness) เปนหวงอวกาศ ที่ไมอยูในกฎของเวลา. กลาวคือ ณ 
บริเวณนี้ ไมมีอะไรเปนปจจัย (สาเหตุ) ของอะไร ไมวาเวลาใด หรือกาลใด เพื่อใหเกิดสิ่งใดๆ ขึ้น 
ในหวงสุญญตานี้. หวงอวกาศสุญญตา เปนความวางเปลาที่เกิดซอนทับกับหวงอวกาศ ในลักษณะ
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อื่นๆ ซึ่งไมใชมิติท่ี 4. หวงอวกาศดังกลาวนี้ ตถาคต เรียกวา “ที่สุดโลก”. “... ที่สุดโลกแหงใด อัน
สัตวไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ, เราไมกลาววา ใครๆ อาจรู อาจเห็น อาจถึง ที่สุดแหงโลก
นั้นได ดวยการไป.” ถาเชนนั้น คงไมมีมนุษยผูใดไปถึง หวงอวกาศของสุญญตาเปนแนแท. แต สุญญ
ตา เปนหวงอวกาศที่ซอนทับอยูในหวงอวกาศของวัตถุธาต.ุ พระองคกลาววา มนุษยสามารถเขาถึง 
สุญญตา ได ดวยการปฏิบัติ ตามหลักอริยสัจสี่ .  “ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง ที่ยัง
ประกอบดวย สัญญาและใจ นี้เอง, เราไดบัญญัติโลก เหตุใหเกิดโลก ความดับสนิทไมเหลือของโลก 
และทางดําเนินใหถึง ความดับสนิทไมเหลือของโลกไว” (บาล ี- จตุกฺก. อํ. 21/60/45.)  

3.1.3 ทฤษฎีวาดวยการกําเนิด มิติ กาลอวกาศ เอกภพ หลุมดํา  
 และวิวัฒนาการของเอกภพ 

 (1) ทฤษฎีใหม : เอกภพถูกสรางขึ้นจาก ปมเงื่อน 

มนุษยเรารับรูโลก 3 มิติ ดวยความกวาง ความยาว และความสูง. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ไดเพิ่ม 
เวลา เปนมิติที่ 4 ข้ึนมา. แตนักวิทยาศาสตรเชื่อวา เอกภพอาจมีมิติมากกวานั้น เพียงแตหลบซอน
อยู. ทฤษฎีซูเปอรสตริง (superstring theory) อธิบายวา แทจริงแลว ในเอกภพอันกวัางใหญ 
ประกอบมาจากหนวยที่เล็กที่สุดของธรรมชาติ คือ เสนสตริงขนาดเล็ก ที่กําลังสั่นอยู. นักฟสิกส
ดาราศาสตร รวมกันทํานายเอาไววา มีมิติของตําแหนงในเอกภพ จํานวนมากถึง 10 มิติ. บางคน
เชื่อวา มิติพิเศษที่เพิ่มเขามา มันมีขนาดใหญโต จนกระทั่งบรรจุเอกภพคูขนานเอาไว. แตแนวคิดนี้ 
ก็ถูกโตแยงตกไป มีทฤษฎีใหมที่เสนอวา เอกภพถูกสรางขึ้นจาก ปมเงื่อน (knot) และมิติพิเศษ ก็
จัด เรียงอยูในโครงสรางอันกะทัดรัดนี.้ [9] 

ทฤษฎีใหมของกลุมนักฟสิกส 5 คน จากยุโรปและสหรัฐอเมริกา เมื่อป ค.ศ. 2012 พัฒนามา
จากทฤษฎีเงื่อน (knot theory) ผสานกับแนวคิดการเกิดขึ้นของ ภาวะซุปตนกําเนิดของเอกภพ 
(primordial soup) ซึ่งกอตัวขึ้นมาหลังจากเหตุการณ อินเฟลชั่น (inflation) ในชวงบิ๊กแบง.
ทฤษฎีซูเปอรสตริง ระบุวา มวลสารและพลังงานในเอกภพ เมื่อครั้งบิ๊กแบง ประกอบขึ้นจากเสน
เชือกขนาดเล็กท่ีกําลังสั่นในเอกภพ 10 มิต.ิ ตอมาเอกภพก็ขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว. ชวงนั้น เอกภพ
ขยายตัว จากขนาดเทาอิเล็กตรอน เปนขนาดเทาลูกฟุตบอล ในเวลาเพียงเศษเสี้ยววินาที. เมื่อภาวะ
อินเฟลชั่นยุติลง เอกภพก็เหลือมิติหลักเพียง 3 มิติเทานั้น. 

การที่เอกภพอุบัติขึ้นจาก 10 มิติกอน แลวลดลงมาเปน 3 มิติ หลังภาวะอินเฟลชั่น (10-48 - 

                                         

9  SCIENE ILLUSTRATED.  ฉบับที่ 91.  January 2019, หนา 47-49. 
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10-36 วินาที) นั้น ทําใหเศษซากของสสาร ที่ระเบิดกระจายออกมา ไดแก ควารก และปฏิควารก จะ
ทําลายลางกันเองอยางตอเนื่อง. อนุภาคทั้งสองจะถูกเชื่อมกัน ดวยพลังงานที่เปรียบเหมือนหนัง
ยาง (flux tube) กอตัวเปนวงปดและเก่ียวพันกันเปนปมเงื่อน. เศษเสี้ยววินาทีถัดมา (10-36 - 10-

32 วินาที) ปมเงื่อนระเบิดออก และสรางเอกภพ 3 มิติ. ขอสรุปจากทฤษฎีใหมนี้ ทําใหนักฟสิกส
เหลานั้น เกิดคําถามตอมาอีกวา พลังงาน ที่กอใหเกิดแรงผลัก อันถูกกระตุนโดยเครือขายของเงื่อน
ที่ระเบิดออก มีกลไกการทํางานที่ตานแรงโนมถวง จนทําใหเอกภพขยายตัวออกไดอยางไร. ในชั้น
แรกนี้ พวกเขาตั้งขอสันนิษฐานไววา ปมเงื่อนเหลานี้อาจเปนพลังงานมืด ที่พวกเขากําลังตามหาอยู. 

 (2) จากบิ๊กแบง ถึงจุดจบของเอกภพ อยูภายใตหลัก สังขตธรรม 

นักฟสิกสดาราศาสตรเชื่อวา หวงเวลากอกําเนิดบิ๊กแบง (จุดกําเนิดเอกภพ) เริ่มที่ วินาทีที่ 0 
ซึ่งเปนคาที่สมมุติข้ึน ไปจนกระทั่ง เวลา 10-43 วินาที ซึ่งเปนคาที่สั้นที่สุด ที่คํานวณไดและเชื่อวา
เปนไปได. และถัดมา วินาที่ 10-36 วินาที และ 10-32 วินาที ภาวะซุปตนกําเนิด และ อินเฟลชั่น ก็
เกิดขึ้นเปนลําดับถัดมา. หวงเวลาเหลานี้ มาจากฟงกชั่นทางคณิตศาสตร ที่นักฟสิกสคํานวณได สั้น
มากๆ จนไมอาจจะเทียบกับสิ่งใดได. แตยังมีเวลาในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นักวิทยาศาสตรไมสามารถ
นํามาคํานวณได แตยอมรับวามันมีอยู คือ เวลาในจินตภาพ. ในหวงเวลาทางจินตภาพ ไมไดเกิด
จากการคํานวณทางคณิตศาสตร แตเปนเวลาที่เกิดจากความคิด จินตนาการ. ดังนั้น การทํานาย
การเกิดดับของเอกภพในเชิงจินตภาพ จึงไมมีขอจํากัดเรื่อง เวลา หรือ การคํานวณทางตรรกศาสตร
ของคณิตศาสตร. 

 

 

จินตภาพ (imaginary) เปนการเชื่อมตอเวลา ในอดีต ปจจุบัน 
และ อนาคต เขาดวยกัน ใหเปนภาพในสมอง. 

เวลาจินตภาพ (imaginary time) คือจุดเชื่อม ความจริงดาน
พุทธศาสน กับ ความเชื่อดานวิทยาศาสตร. 

ศูนย (0) เปนเพียงจํานวนเดียว ที่เปนทั้งจํานวนจริง (real 
number) และ จํานวนจินตภาพ (imaginary number),  
i2 = -1  หรือ  i2 + 1 = 0 
 



108 

ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ : มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง 108 

 

หลักสังขตธรรม อธิบายการเกิดของสรรพสิ่งเอาไว แตไมไดระบุหวงเวลาการเกิดเอาไว วาใช
เวลานานเทาใด. การอุบัติเกิดของบางสิ่ง อาจใชเวลาสั้นแค 10-43 วินาที หรือนอยกวานี้. บางสิ่ง 
อาจใชเวลานานเปนลานป. ความแตกตางของหวงเวลาการเกิด ที่เหลื่อมกันมากมายเชนนี้ ไมอาจ
ระบุระยะเวลาการเสื่อมที่แนนอนได. บางสิ่ง เกิดแลวดับไปในทันที โดยไมมีโอกาสเสื่อม, บางสิ่ง 
เกิดแลวใชเวลาเสื่อมยาวนานมาก แตในที่สุดกแ็ตก็ดับสลาย. ตามทฤษฎีบิ๊กแบง เอกภพใชเวลาเกิด
สั้นมากๆ แตใชเวลาวิวัฒนาการไปสูการเสื่อม ยาวนานมาก ชนิดเทียบสัดสวนกันไมไดเลย. ตถาคต 
จึงระบุการสิ้นสุดของการเสื่อม ไวในขอที่ 3 ของหลักสังขตธรรม คือ ในระหวางการดํารงอยู (ซึ่งก็
คือ ภาวะการเสื่อมนั่นเอง) ก็มีภาวะอยางอื่นปรากฎ (ฐิตัสสะ อัญญะถัตตัง ปญญายติ). คําวา ‘ก็มี
ภาวะอยางอื่นปรากฎ’ หมายถึง ความเสื่อมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จนอาจมีคาใกลเคียงอนันต (แต
ไมใชอนันต).  

ปญหาการเกิดการดับสลายของเอกภพ ยังคางคาใจนักวิทยาศาสตรมาตลอด. เราสามารถนํา
หลักสังขตธรรมและเวลาจินตภาพ มาวิเคราะหไดวา (1) เหตุการณกอนและหลัง บิ๊กแบง มีความ
เปนไปได และมีไดหลายรอบ. (2) นักฟสิกสดาราศาสตร เหมารวมบิ๊กแบงในภาพรวมภาพเดียว 
(ภาวะเอกฐาน มีเพียงหนึ่งเดียว) ทําใหเกิดคําถามมากมาย เกี่ยวกับจุดสิ้นสุดของมัน. พฤติการณ
แบบเดียวกันนี้ เกิดขึ้นกับดาราจักร และหลุมดํา อยูตลอดเวลา. ทําใหเชื่อวา ภาวะเอกฐาน มีอยู
ทั่วไป เพียงแตวา มันเกิดในเวลาที่ไมพรอมกัน และตางสถานที่กัน. นักวิทยาศาสตรจะคาดหวัง 
หรือบังคับ ใหเกิดพรอมๆ กันนั้น ไมได. (3) บิ๊กแบง เปนการอธิบายตามหลักเหตุผลทางฟสิกส-
คณิตศาสตร แตในดานจินตภาพ บิ๊กแบง - บิ๊กครันช เปนหวงเวลาการเกิด การดับ เพียงเศษเสี้ยว
ของรอบการวิวัฒนของเอกภพเทานั้น ซึ่งใชเวลาสั้นมากๆ เมื่อเทียบกับอายกุารเสื่อมของเอกภพทั้ง
กอน ซึ่งยาวนานเกือบเปนคาอนันต.  

เมื่อเทียบกับอายุของเทวดาบางพวก (เชน สุทธาวาส) และสัตวนรกบางพวก (เชน ปทุมนรก) 
นั้น ยิ่งยาวนานอาจเทากับหรือมากกวา หวงการเกิด บิ๊กแบง - บิ๊กครันช. (4) ในเวลาจินตภาพ เรา
สามารถอนุมานไดวา หลุมดํา ก็คือ เอกภพอีกอันหนึ่ง ซึ่งเปนภพของนรกชั้นตางๆ และหลุมดําก็มี
คูแฝดเปนเอกภพอีกอันหนึ่ง ซึ่งเปนภพของสวรรคชั้นตางๆ. ภพของนรกนั้น ยาวนานราวกับเวลา
หยุดนิ่ง เชน นรกช้ัน ปทุมนรก (เวลาในนรกชามาก เม่ือเทียบกับเวลาแบบ 3 มิติของโลก). ภพของ
สวรรคนั้น ก็ยาวนาน เกือบมีคาเปนอนันต เชน สวรรคชั้น สุทธาวาส (เวลาในสวรรคเร็วมาก เมื่อ
เทียบกับเวลาแบบ 3 มิติ บนโลกมนุษย).  

หลุมดํา จะมีการแผรังสีทุกคลื่นความถี่ออกมาจากใจกลาง เรียกวา ควอซาร. ปรากฎการณ
การแผรังสีนี้ คนพบโดย สตีเฟน ฮอวกิง เม่ือ ป ค.ศ. 1974 จึงเรียกรังสีที่แผออกมานั้นวา รังสีฮอว
กิง (Hawking radiation). การแผรังสีออกจากใจกลางของหลุมดํา มีผลทําใหมวลและพลังงาน
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ของหลุมดําลดลง. สาเหตุเพราะ สสารที่ใจกลางหลุมดํา จะหมุนรอบแกนดวยความเร็วมากกวาแสง 
ทําใหมวลของสสาร เปลี่ยนไปเปนพลังงาน หลุดรอดเปนลําแสง ออกมาจากใจกลางหลุมดํา. “ที่
จริงหลุมดํา มันไมไดดํานักหรอก มันไมใชที่คุมขังชั่วนิรันดร อยางที่เราเคยเชื่อกันมา มวลสาร 
สามารถหลุดพนจากหลุมดําได โดยหลุดออกมาขางนอก หรืออาจหายตัวไปในเอกภพอื่น ...” เปน
ขอสรุปของ สตีเฟน ฮอวกิง เม่ือป ค.ศ. 2015. 

รังสีฮอวกิง เปนสิ่งเดียวที่ยืนยันวา หลุมดํา ก็มีวันเสื่อมไดเชนเดียวกัน. หลุมดํา เปนสิ่งที่มี
คุณคาแกการศึกษาของนักฟสิกสดาราศาสตรเปนอยางมาก เพราะเปนตัวแทนของสิ่งที่ใหญที่สุด
และสิ่งที่เล็กที่สุด เทาที่มนุษยจะจินตนาการได. มันมีแรงโนมถวงอันทรงพลัง บรรจุอยูในอวกาศที่มี
พื้นที่จํากัดอยางยิ่ง (ภาวะเอกฐาน) ณ ใจกลางของหลุมดํา. ภาวะที่มีเพียงกลศาสตรควอนตัม
เทานั้น ที่จะอธิบายได แตกย็ังไมไดคําตอบที่สมบูรณ เพราะความโนมถวงที่เกิดขึ้น มีความตางศักดิ์
กันอยางมหาศาล. 

3.1.4 มิต ิกาลอวกาศ ของจิตธาต ุ(mental space) 

มีขอพิสูจนอยางหนึ่งวา ในหวงอวกาศที่ไรขอบเขต เต็มไปดวยวัตถุธาตุที่มีความพัวพันกัน
(entanglement) ของอนุภาคหนึ่งกับอีกอนุภาคหนึ่งไมมากก็นอย ไมวาอนุภาคทั้งสอง จะอยูหาง
กันไกลเพียงใด. เมือ่อนุภาคหนึ่งถูกกระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็จะสงผลกระทบกับอีกอนุภาค
หนึ่ง ในทางตรงกันขาม เกือบจะหรือในทันที (พฤติการณการสปนของอนุภาค เปนการสื่อสารกัน
ตามธรรมชาต)ิ. ธัมมะธาตุทุกชนิด ท่ีถูกบรรจุอยูใน อวกาศ จะมคีวามสัมพันธซึ่งกันและกัน ในเรื่อง 
ระยะทาง–ทิศทาง พิกัดตําแหนง และ เวลา–ความเร็ว. 3 ปจจัยนี้ จะเปนเงื่อนไขทําให ธัมมะธาตุ
ทุกชนิด เกิดการเปลี่ยนแปลง. เชน อนุภาคของแสง สามารถเหนี่ยวนําอนุภาคของแสงอีกอนุภาค
หนึ่ง ที่อยูหางเปนระยะอนันต ผานเสนสตริง ทําใหแสงเดินทางไปไดทั่วจักรวาล ตลอดกาลนาน. 

 (1) ลักษณะของ กาลอวกาศจิตธาต ุ

สสารและพลังงาน มีอยูในที่ใดในเอกภพ ที่นั้นยอมมีวัตถุธาตุ เมื่อมีวัตถุธาตุ กาลอวกาศ ก็
ปรากฎขึ้น. กาลอวกาศ ในความหมายของนักวิทยาศาสตร ถูกกําหนดขึ้นจากการมีวัตถุธาตุ สสาร 
พลังงาน. แตในเอกภพ ไมไดมีเฉพาะธัมมะธาตุที่เปนวัตถุธาตุเทานั้น นักวิทยาศาสตร ยังไมไดนับ
สวนที่เปนจิตธาตุ รวมเขาไป. ทําใหกาลอวกาศ ในความหมายของพุทธศาสน มีขอบเขตไกลกวา 
เพราะครอบคลุมธัมมะธาตุทุกชนิดในเอกภพ. ตถาคต ทรงใช ขันธ-5 เปนจุดแบงลักษณะและสมบัติ 
ของอวกาศ 4 ลักษณะ คือ. กาลอวกาศของมหาภูตรูป กาลอวกาศของรูปฌาน กาลอวกาศของอรูป 
และ กาลอวกาศของสุญญตา. กาลอวกาศ 3 อยางหลัง จัดเปน กาลอวกาศจิตธาต ุ 
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กาลอวกาศของมหาภูตรูป หรือ กามรูป ดิน น้ํา ลม ไฟ (primary matter – solid, 
liquid, heating, air)[10] ซึ่งไดแก วัตถุ ธาตุ สสาร ดวงดาว สุริยะ กาแล็กซี่. เปนกาลอวกาศที่มี
กายภาพอยูภายใตกฎของฟสิกส. ลักษณะและคุณสมบัต ิของธัมมะธาตุที่ 1 – 5 ในหนังสือเลมนี้ ก็
จัดอยูใน กาลอวกาศของมหภูตรูป เชนกัน. กาลอวกาศของรูป หรือ รูปฌาน ประกอบดวย จิตของ
บุคคล ที่ถูกทําใหเกิดการควบแนน ในระดับคุณภาพทีบ่ริสุทธิ ์แตกตางกัน 4 ระดับ คือ ‘ปฐมฌาน’ 
‘ทุติยฌาน’ ‘ตติยฌาน’ และ ‘จตุตถฌาน’. กาลอวกาศของอรูป เปนกาลอวกาศทางจิตธาต ุ
เชนเดียวกับกาลอวกาศของรูปฌาน แตมีความละเอียด และควบแนน มากกวา มีคุณภาพบริสุทธิ์
กวา. กาลอวกาศของอรูป เริ่มจากการควบแนนของรูปฌาน กอใหเกิดการหักลางกันเอง ระหวางจิต
ฝายลบ (อกุศล) และจิตฝายบวก (กุศล) ทําใหคุณสมบัติและการรับรูของรูปสลายไป. ใน
ขณะเดียวกัน จิตที่บริสุทธิ์นี้ จะถูกปรุงแตง ใหเกิดความวางเปลาแบบยิ่งยวด ขึ้นมาแทนที่ จนไม
อาจบอกไดวา สภาวะของจิต มีอยูหรือไมมี (อวกาศที่เปน “อรูป”). กาลอวกาศของอรูป มีคุณภาพ
ที่บริสุทธิ์แตกตางกัน 4 ระดับเชนกัน คือ ‘อากาสานัญจายตนะ’ ‘วิญญาณัญจายตนะ’ ‘อา
กิญจัญญายตนะ’ และ ‘เนวสัญญานาสัญญายตนะ’. กาลอวกาศของสุญญตา (นิพพาน) เปนกาล
อวกาศที่ไมอยูในกฎของ สังขตธรรม. จึงไมอาจกลาวไดวา สุญญตา จัดเปนกาลอวกาศทางกายภาพ
หรือจิตภาพ แตมีความคาบเกี่ยวกันตรงที่ ผูเขาถึงนิพพานกอนตาย (มีเพียง มนุษย กับ เทวดา 
เทานั้น ที่สามารถเขาถึง นิพพานได) อาจยังตองอาศัยกายภาพของรางกายตอไป จนกวารางกาย
จริงจะหมดอายุขัย. 

 (2) เวลา ชีวิต ในมิติกาลอวกาศของจิตธาต ุ

วิญญาณ เปนธัมมะธาตุชนิดหนึ่ง ที่อุบัติขึ้นใน กาลอวกาศจิตธาตุ (รูปและอรูป) โดยอาศัย
ปจจัยอื่นๆ ที่เอื้อตอการเกิด คือ อวิชชา และ สังขาร. ตราบใดที่เอกภพยังมี อวิชชา (คุณสมบัติการ
เปนวัตถุ ‘มันไมรูเรื่องอะไร’) สังขารทั้งหลาย (การปรุงแตง ‘เปนโนน นั่น นี่’) ก็ปรากฎ และ 
วิญญาณ (ผูช้ีบอกวา ‘คือ สิ่งนั้น สิ่งนี้’) ก็เขาไปตั้งอาศัย แสดงตัวตนออกมาใหเห็น. วิญญาณ จึง
เปนสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอิสระ ไมใชสิ่งเดียวกับชวีิต และมีจํานวนมากมายเปนอนันต ดุจเดียวกับอนุภาคใน
เอกภพ. วิญญาณ มีคุณสมบัติเฉพาะอยางหนึ่ง คือ จะปรากฎตัวได ก็ตอเมื่อมีธัมมะธาตุอื่น ใหมัน
เขาไปตั้งอาศัย. อวิชชา สังขาร เปนธัมมะธาตุที่มีกายภาพ ที่วิญญาณสามารถใชเปน สถานที่ปรากฎ
ตัวตนไดงายที่สุด. ธัมมะธาตุที่มีกายภาพ ไดแก รูปขันธ เชน วัตถุ สสารตางๆ และ ธัมมะธาตุใน

                                         

10  ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ วาโยธาตุ เปนธัมมะธาตุที่อาศัยอยูใน กาลอวกาศของมหาภูตรูป สวน อากาสธาตุ 
และ วิญญาณธาตุ เปนธัมมะธาตุที่จัดอยูใน กาลอวกาศของรูป และ กาลอวกาศของอรูป.  
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กลุมจติธาต ุไดแก เวทนาขันธ ความรูสึกสุข ทุกข ไมสุขไมทุกข สัญญาขันธ การจําได การรับรูอดีต 
และ สังขารขันธ การคิดปรุงแตงไปในอนาคต. วิญญาณ มีชวงอายุที่สั้นมากๆ อาจสั้นกวาเศษเสี้ยว
ของนาโนวินาท ีหลายลานเทา. (วิญญาณ อาจมีในสถานะเดียวกับ ฟองควอนตัม). 

การเกิดข้ึน การเสื่อมสลาย การเปลี่ยนแปลงสถานะ ของธัมมะธาตแุตละชนิด ในกาลอวกาศ
ทั้ง 4 ลักษณะ มีระยะเวลาแตกตางกันมากมาย. ตถาคต ไดอธิบายเกี่ยวกับการอุบัติขึ้นของสิ่ง
เหลานี้ ไวในพระสูตรหลายแหง. เชน อัคคัญสูตร พระองคไดบรรยายวิวัฒนาการของจักรวาล ดารา
จักร สุริยะ ดาวฤกษ โลก วัตถุ พืช สัตว มนุษย เทวดา ไวอยางละเอียด. ในเอกภพทั้งหมด มีความ
หลากหลาย แตกตางกันของวัตถุธาตุ และสิ่งมีชีวิต เกิดข้ึนมากมาย ทําใหเกิดขอจํากัดในการวัดคา 
หรือการสรางหนวยวัด. เชน ภูเขาไฟบนดาวอังคาร ปะทุพนลาวา นานตอเนื่อง 2,000 ลานป. 
นักวิทยาศาสตรคํานวณไววา น้ําบนโลกจะสูญหายไปในอวกาศทั้งหมด ใชเวลา 3,000 ลานป. อนุ
ภาคฮิกซ (Higgs boson) คนพบโดยเครื่องชนอนุภาคแฮดรอน เมื่อป ค.ศ. 2011-2013 มีมวลขนาด
เล็กมาก (GeV/c2) มีอายุเฉลี่ยเพียง 1.56×10 22 วินาที. พืชหลายชนิดมีอายุสั้น แตบางชนิดมีชวง
อายุยืนยาวนับพันป เชน ตนไมสน spruce ในประเทศสวีเดน มีอายุประมาณ 8,000 ถึง 9,550 ป. 
สัตวบางสายพันธุ (species) ก็มีอายุยืนยาว เชน ฉลามกรีนแลนด เปนสัตวมีกระดูกสันหลัง ที่มี
อายุยืนยาวที่สุด คือ 400 ป.[11] 

การทําชีวิตมนุษยใหยืนยาวเปนอมตะ ยังอยูในอุคมคติของนักวิทยาศาสตรเสมอมา แตพวก
เขาก็ยังไมสามารถ ปองกันการแกชราของมนุษยไดเลย. รางกายของมนุษย สามารถดํารงอยูใน
ภาวะกาลอวกาศแบบโลกมนุษย ไดอยางมาก เฉลี่ยไมเกิน 100 - 120 ป. แตอายุของมนุษย มี
ปรากฎในพระคัมภีรพระไตรปฏก จากสูงสุด 100,000 ป หรือ 80,000 ป แลวเสื่อมลงมาเรื่อยๆ 
เปน 40,000 ป 20,000 ป 10,000 ป 5,000 ป 2,500 - 2,000 ป 1,000 ป 500 ป 200 ลงมา
จนกระทั่ง 100 ป ในปจจุบัน และต่ําสุด 10 ป ในอนาคต.[12] แตในเอกภพแบบโลก อาจมีสิ่งมีชีวิต
รูปแบบอื่น และอาจมจีํานวนมากมายเกินกวาที่มนุษยจะเขาใจและรับรูได เชน มนุษย 2 มิติ มนุษย
กาซ หรือมนุษยมิติที่ 4 (เทวดา พรหม). ปรากฎการณที่เกิดขึ้นในอัคคัญสูตร พระองคไมไดใช
มาตราวัดแบบฟสิกส แตทรงใชวิธีอนุมานเทียบเคียง. ในคัมภีรพระไตรปฎกของพุทธศาสนา ตถาคต 

                                         

11  SCIENCE ILLUSTRATED.  ฉบับที่ 75.  September 2017, หนา 21, 50. 

12  มนุษยมีอายุลดลง เพราะเหตุแหงการผิดศีล. ตัวเลขอายุนี้ ตถาคตไมไดแยกแยะไววาเปนมนุษยโลก (earth human) 
หรือมนุษยเทวดา (God | Angle). ดูใน “ผลจากความไมมีธรรมะของมนุษย (อยางหนัก).”  พุทธวจน-หมวดธรรม 
เลมที ่9.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.7, หนา 101 - 103. | บาลี - ปา. ท.ี 11/70/39. 
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กลาวถึงสัตว เทวดาและพรหม ไวหลายแหงในหลายพระสูตร.[13] เชน  

สัตวในอบายภูมิ เปนสัตวที่อาศัยรางกายในการดํารงอยู ไดแก สัตวเดรัจฉาน (สัตวที่อาศัย
รวมกับมนุษยโลก) สัตวที่ไมตองอาศัยรางในการดํารงชีวิต ไดแก สัตวนรก เปรต อสุรกาย (อาจ
ดํารงอยูใน มิติกาลอวกาศแบบหนึ่ง). ตถาคต อธิบายลักษณะและคุณสมบัต ิของสัตวอบายภูมิและ
เทวดาไวหลายแหง เรียกวา “สัตตาวาส” มีรางที่แตกตางกัน 9 แบบ. สัตตาวาสของสัตวอบายภูมิ
และเทวดา อาจตั้งอยูในมิติท่ีลึกกวา มิติท่ี 4 ของกาลอวกาศ ก็เปนได.[14]  สัตวสวรรค ไมตองอาศัย
รูปราง ในการดํารงชีวิต ทําใหมีชวงอายุยาวนานกวามนุษยโลก ไดแก ครุฑ นาค ยักษ. เทวดา ก็ไม
ตองอาศัยรูปรางกายในการดํารงชีวิตเชนกัน (และอาจดํารงอยูใน มิติกาลอวกาศแบบหนึ่ง) ทําใหมี
ชวงอายุยาวนานกวามนุษยโลก (เรียก อายุทิพย). ไดแก เทวดาระดับชั้นตางๆ มาร (เทวดาเลว) 
พรหมระดับชั้นตางๆ ซึ่งมีอายุยืนยาวมาก อาจเทาอายุของ ดาวฤกษดวงหนึ่ง หรือกาแล็กซี่หนึ่ง 
จนคิดวาชีวิตของพรหมเปนอมตะ. [15] 

 (3) การสัมพัทธของเวลา ในมิติกาลอวกาศจิตธาต ุ

หากจะกลาววา กาลอวกาศจิตธาต ุแบงออกเปน 2 สภาวะ คือ สวรรค กับ นรก. กาลอวกาศ
จิตธาต ุเปนสิ่งทีพ่ระเจาสรางไว อาจสรางความหงุดหงิดใจ ใหแกนักวิทยาศาสตรไมนอย เพราะทั้ง
สวรรคและนรก ลวนเปนนามธรรม ที่พิสูจนไมได ไมตางอะไรกับ นิยายแนวอภินิหารแฟนตาซี. แต
คําวาสวรรค และ นรก ยังคงเปนปริศนาในโลกของความเปนจริง วามันมีอยูจริงหรือไม มีขนาด 
ขอบเขตเทาใด. เพื่อใหการมีอยูของ สวรรค นรก มีความสมเหตุสมผล, สองคํานี้อาจเปนคําเรียก
แทน บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ท่ีซอนอยูในเอกภพนี้ ก็อาจเปนได. กวารอยละ 96 ของเอกภพ ยังเปน
ความมืดดํา สําหรับนักวิทยาศาสตร, เทากับวา นี่คือชองวางที่ทิ้งไวใหแกฝงพระเจา เปนผูบอกเลา
ความจริ งอีกมุมหนึ่ ง .  ตราบใดที่มุมบอกเล าจากฝ งพระเจา  ยังไมได รับการพิสูจนจาก

                                         

13  คําวา ‘สัตว’ เปนลักษณะนามทั่วไป ของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ในพระคัมภีรหมายถึง คน สัตว เทวดา มาร พรหม และ
แมกระทั่งตถาคตเอง ก็เรียกพระองคเองวาสัตวเชนกัน. ดู “เหตุสําเร็จความปรารถนา.”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที ่
11.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.7, หนา 259 - 263. | บาลี - อุปริ. ม. 14/217/318. 

14  “กายแบบตางๆ.”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 11.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.7, หนา 29. | บาลี - สตฺตก. 
อ.ํ 23/413/228. 

15  การปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ใหทาน รักษาศีล ภาวนา สงผลใหหลังการตาย จะไปเกิดในภพภูมิสวรรค ไดคุณสมบัติ 
10 อยาง คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กล่ินทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย. 
ดู “สัดสวนของทาน ศีล ภาวนา.”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมท่ี 11.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.7, หนา 267 - 
271. | บาลี - สตฺตก. อ.ํ 23/245/126. 
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นักวิทยาศาสตร ตราบนั้น จึงเปนหนาที่ของพระเจา ที่จะนําเสนอเรื่องของ สวรรค นรก. กาล
อวกาศจิตธาต ุมีทั้งสวนที่อยูในขอบเขตของมิติเวลา และสวนที่อยูเหนืออิทธิพลของเวลา. ตถาคต 
ของพุทธศาสนา ไดบอกเลาเกี่ยวกับ สวรรค และ นรก ไวมากมายในหลายพระสูตร. แมพระเจาใน
ศาสนาอื่น ก็กลาวเรื่องสวรรคนรก ไวมากไมแพกัน. 

สวรรค เปนที่อยูอาศัยของเทวดา พรหม และ สัตวสวรรค. นรก เปนที่อยูอาศัยของสัตว
อบายภูมทิั้งหมด. ทั้งสวรรคและนรก อาศัยเวลาในจินตภาพ เปนเกณฑแบงอายุขัยของเทวดา และ
สัตวอบายภูมิ. คุณสมบัติของกาลอวกาศจิตธาตุอยางหนึ่ง ก็คือ ไมสามารถกําหนดพิกัดพื้นที ่
ขอบเขต ของสวรรคและนรกไดเลย. เวลาในสวรรค นรก กับเวลาบนโลกมนุษย ก็แตกตางกันมาก. 
เวลาบนโลกมนุษย อางอิงตามอันตกิริยาของอะตอม แตเวลาในสวรรค นรก เปนคาทางจินตภาพ 
(imaginary number) ที่อาจรวม อดีต ปจจุบัน อนาคต ไวดวยกัน. ที่จริง เวลาไมไดเสื่อมไปตาม
กฎสังขตธรรม. แตทุกธัมมะธาตุ ยอมอยูในกรอบของมิติเวลา จึงสงผลให ทั้งธัมมะธาตุและเวลา มี
การเกิด มีการเสื่อม และมีความแปรปรวน พัวพันไปดวยกัน. ดังนั้น การกําหนดขนาด และขอบเขต
ของ สวรรค นรก จึงไมสามารถนําระยะทาง หรือมิติแบบวัตถุธาตุ มาเปนเกณฑกําหนดไดเลย มี
เพียงระยะเวลาเทานั้น ที่เปนตัวบงบอกการมีอยูของสวรรค และนรก วามีขนาดเทาใด. แมวามิติ
เวลา จะกลายเปนเสนมาตรฐาน สําหรับกาลอวกาศ ของสรรพสิ่งในเอกภพ แตกาลอวกาศของ
สุญญตา ไมขึ้นตอระบบเวลา แบบที่เราเขาใจกัน. ทําใหภาวะนิพพาน ไมมีขอบเขตของอายุ (อกาลิ
โก). ตถาคต ไดเปรียบเทียบความยาวนานของอายุนรก ไวดังนี้. 

 

 พุทธวจน – อายุนรก 

ภกิษุท ั�งหลาย! เปรียบเหมอืนเกวยีนที�บรรทุกงาของชาวโกศล มอีตัรา 20 ขารี เมื�อลว่งไป
ทุกแสนปี บุรุษพงึหยบิเมลด็งาขึ�นจากเกวยีนนั�นออก หนึ�งเมลด็. 

ภกิษุท ั�งหลาย! เกวยีนที�บรรทุกงาของชาวโกศล มอีตัรา 20 ขารีน ั�น จะพงึถงึความสิ�นไป 
หมดไปโดยลาํดบันี� ยงัเร็วเสยีกว่า ส่วน 1 อพัพุทนรก ยงัไมพ่งึถงึความสิ�นไป หมดไปได ้
เลย. 

ภกิษุท ั�งหลาย! 20 อพัพุทนรก เป็น 1 นิรพัพุทนรก 20 นิรพัพุทนรก เป็น 1 อพัพนรก 
20 อพัพนรก เป็น 1 อหหนรก 20 อหหนรก เป็น 1 อฏฏนรก 20 อฏฏนรก เป็น 1 กุมทุ
นรก 20 กุมทุนรก เป็น 1 โสคนัธิกนรก 20 โสคนัธิกนรก เป็น 1 อุปลกนรก 20 อุปลก
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นรก เป็น 1 ปุณฑรีกนรก 20 ปุณฑรีกนรก เป็น 1 ปทุมนรก อย่างนี� ก็โกกาลกิภกิษุอุบตัิ
ในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตในสารีบุตรและโมคคลัลานะ.  

ที �มา : พุทธวจน-หมวดธรรม เลม่ที � 11.  หนา้ 89. | บาล ี-  ทสก. อ.ํ 24/181/89. 

หากกําหนดใหบุคคลผูหนึ่ง ซึ่งเรียกวา ผูถูกสังเกต ไปยืนอยู ณ ตําแหนงหนึ่ง บริเวณผิวโลก 
และอีกตําแหนงหนึ่ง ในอวกาศ ณ คาบเวลาหนึ่ง จะไดขอเท็จจริงวา มโนทัศนของระยะเวลา หนึ่ง
วันในอวกาศของ ผูถูกสังเกต จะเทากันเสมอ. เชน คาบเวลาหนึ่งวัน ของมนุษยโลก เทากับ 24 
ชั่วโมง ไมวาจะอยู ณ สถานที่ใดๆ บนโลก ก็จะรับรูวา วันหนึ่ง มี 24 ชั่วโมงเทากัน. แมวาบาง
ตําแหนงบนโลก อาจมีกลางวันยาว กลางคืนสั้น หรือกลางคืนสั้น แตกลางวันยาว. เมื่อรวม
คาบเวลาแลว นับได 24 ชั่วโมง เปนหนึ่งวัน และรับรูวา คาบเวลาของสัปดาหหนึ่ง เดือนหนึ่ง ป
หนึ่ง มีความยาวแตกตางกัน. หลักการเดียวกันนี้ สัตวทั้งหลาย เชน มนุษยสวรรค (เทวดา มาร 
พรหม) มนุษยนรก (สัตวนรก เปรต อสุรกาย) มนุษยผุดเกิดในทันที (สัตวโอปปาติกะ) มนุษยกึ่ง
เทวดา (คนธรรพ วฬาหก) สัตวโลก (สัตวเดรัจฉาน) สัตวสวรรค (ยักษ นาค ครุฑ) ก็จะมีมโนทัศน
ของคาบเวลาหนึ่งวัน ของพวกตนแบบเดียวกัน. คือรับรูวา หนึ่งวัน สั้นกวา หนึ่งเดือน หนึ่งเดือน 
สั้นกวาหนึ่งป. แตในฐานะของ ผูสังเกต (ซึ่งไมไดอยูรวมกับอวกาศหรือมิติ เดียวกันกับ ผูถูกสังเกต) 
หนึ่งวันของมนุษย หนึง่วันของเทวดา หนึ่งวันของพรหม หนึ่งวันของสัตวนรก แตกตางกันมากมาย 
จนไมอาจเปรียบ เทียบกันไดเลย. 

3.1.5 มิติของสื่อ และการส่ือสาร  

 (1) ทุกสิ่ง คือ ขอมูล ที่รวมกันเปนองคประกอบการสื่อสาร 

ในมิติกาลอวกาศ ไมวา ณ ที่ใดๆ จะมี อภิมหาขอมูล (extreme data) บรรจุอยูภายใน. 
อภิมหาขอมูล มีความหมายกวางกวานักการสื่อสารนิยามไว. คําวา ขอมูล (data) ในที่นี้ มี
ความหมายครอบคลุมไปถึง วัตถุธาตุ จิตธาตุ เหตุการณ ปรากฎการณ สัตว บุคคล และระบบ. บน
เสนทางการสื่อสารของขอมูลของ กาลอวกาศขนาดใหญระดับเอกภพ และกาลอวกาศขนาดเล็กจิ๋ว
รัดบอนุภาค ไมอาจแบงบทบาทของ ผูสงสาร (sender) แหลงสาร (source) ตัวสาร (message) 
สื่อ (media) ชองทางสื่อสาร (channel) ตลอดจน ผูรับสาร (recieve) และ ผลสะทอนการ
สื่อสาร (feedback) ไดชัดเจน. เพราะคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ ขนาด พื้นที่ ความเร็ว และ ความ
เสถียรของสาร ไมอาจควบคุมได เหมือนการสื่อสารบนโลกมนุษย. ทุกๆ สิ่ง ลวนเปนขอมูล ที่
พรอมจะเปลี่ยนบทบาทของการสื่อสาร ไดตลอดเวลา. การสงแรงโนมถวงควอนตัมระหวางกัน ของ



 

The 7-Element: Absolute of Everything   by SUDIN CHAOHINFA 

115 

อนุภาค ควารก ซึ่งไมอาจระบุไดวา ควารกตัวใดเปนผูสงสาร (สาร = แรงโนมถวง) หรือ ควารกตัว
ใด เปนผูรับสาร. ตัวอยางของการสื่อสารขอมูล ที่ไมสามารถกําหนดสถานะของสาร ไดในเวลาที่
กําหนด. เชน ดาวฤกษดวงหนึ่ง ที่เรามองเห็น โคจรหางจากโลกดวยอัตราความเร็วแสง กอใหเกิด
การเลื่อนของรังสีของแสง ของดาวฤกษดวงนั้น ไปเปนสีแดง. ณ เวลาปจจุบัน เรามองเห็นแสงสีแดง
จากดาวฤกษดวงนั้น แตความจริง ดาวฤกษดวงนั้น อาจไมมีตัวตนอยูแลวก็ได. 

ดังนั้น ปรากฎการณทุกชนิดในเอกภพ ไมไดเกิดขึ้นอยางอิสระ แตมีความสัมพันธกัน และ มี
อิทธิพลตอกัน ในการเคลื่อนไหว. ตามกฎของอุณหพลศาสตร ที่กลาววา สสารในเอกภพ มีการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา ตราบใดที่อุณหภูมิ ณ บริเวณนั้น ไมเทากับ 0 เคลวิน. การเคลื่อนไหว หรือ
การเคลื่อนที่ ของวัตถุธาตุ จิตธาตุ ก็คือ การสื่อสารขอมูลระหวางกันนั่นเอง. การสื่อสารขอมูล จาก
แหลง ก. ไปยังแหลง ข. อยูภายใตเงื่อนไข 3 ขอ คือ (1) พิกัด ตําแหนง (2) อัตราความเร็วในการ
เคลื่อน (3) เสถียรภาพของขอมูล ไดแก ความคงทนของคุณสมบัติเดิมของขอมูล ที่จะไมถูกทําลาย 
หรือเปลี่ยนไป ในระหวางการรับ-สง หรือการเคลื่อนไป. 

 (2) มิติในประสาทสัมผัสของมนุษย (มิติของรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ มโนสัมผัส) 

ประสาทสัมผัสคืออะไร, นักวิทยาศาสตรไดนิยามประสาทสัมผัสวา เปนกลุมเซลลที่มี
ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราทางกายภาพ ดวยการสงขอมูลไปยังสมอง. ประสาทสัมผัสที่รับรูและมี
ปฏิกิริยาตอสิ่งเรา (อายตนะภายนอก) จากทั้งภายนอกและภายใน (อายตนะภายใน) โดยการ
มองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น และการรับรส เปนการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก. ในขณะที่
ความรูสึกหิว เปนกฏิกิริยาตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นภายในรางกาย. 

มนุษยมีสื่อสัมผัส 6 ชองทาง หรือ 6 คูชองทาง. ตถาคต เรียกวา สฬายตนะ หรือ อายตนะ
ภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ใจ และ อายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
อารมณ. การรับรูผานประสาทสัมผัสเหลานี้ กอใหเกิดการสื่อสารดวยภาษาภาพ ภาษาเสียง และ
ภาษาสัญลักษณทาทาง ซึ่งพอจะจําแนกการสื่อสารเหลานี้ ออกมาเปนมิติภาพ มิติเสียง และมิติ
สัมผัสอื่นๆ ไดดังนี้. 

ประสาทสัมผัส คูที่ 1 ตากระทบรูป กอใหเกิดมิติภาพ 5 แบบ คือ ภาพทั่วไปที่อยูในแผน
เรียบ 2 มิติ เชน กระดาษ ผืนผา. ภาพ 3 มิติเทียม คือภาพแบนราบ แตทําใหภาพมีความลึก 
มองเห็นเสมือนมีระยะใกล-ไกล สวนใหญเปนภาพจากการวาด หรือภาพถาย. ภาพ 3 มิติเสมือน
จริง (real dimension) เปนภาพประดิษฐที่ฉายลงบนจอรับภาพ ทําใหดูแลวมีระยะใกล-ไกล ซึ่ง
มักใชอุปกรณชวยในการรับชม เชน ภาพยนตร 3 มิติ หรือภาพจากกลองถายภาพ 3 มิติ. ภาพ 3 
มิติแท ไดแกภาพที่เห็นจากการมองดวยนัยนตาโดยตรง. ภาพ 3 มิติแท เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ตลอดเวลา แตบางสวนถูกบันทึกไวในสมองเปนความทรงจํา ซึ่งไมถาวร นานไปอาจถูกลบลืมได 
แตเปนภาพที่มีอิทธิพลตออารมณรูสึกมากที่สุด. ภาพมิติที ่4 คือ ภาพที่คนดูจินตนาการขึ้นในสมอง 
จากประสาทสัมผัสทั้งหา คือการเห็น การไดยิน การรับกลิ่น การรูรส และการสัมผัส. ภาพมิติที่ 5 
คือ ภาพของบุคคลที่ “ถูกสะกดจิต” หรือ “การเขาสมาธิ” และภาพมิติที่ 6 คือ ภาพที่เกิดจาก
ความฝน. ภาพมิติท่ี 4 มิติท่ี 5 และมิติที่ 6 จะมีหวงเวลาจํากัด เมื่อประสาทสัมผัสทั้งหา ถูกตัดขาด
ออกไป หรือเมื่อเลิกสะกดจิต หรือออกจากสมาธิ และเมื่อตื่นจากนอนหลับ. 

ประสาทสัมผัส คูที่ 2 หูกระทบเสียง กอใหเกิดมิติของเสียงที่ไดยิน อาจนับไดถึง 5 หรือ 6 
มิต.ิ ไดแก เสียง 1 มิติ คือ ระบบเสียงโมโน เสียง 2 มิติ คือ ระบบเสียงสเตอริโอ. เสียง 3 มิติ คือ 
ระบบเสียงรอบทิศทาง (dolby 5.1 channel, 7.1 channel, 11 channel หรือมากกวา). เสียง
มิติท่ี 4 เกิดจากเสียงที่ถูกจินตนาการขึ้นในสมอง เชนเดียวกับภาพที่มาจากประสาทสัมผัสทั้งหา. 
เสียงมิติที่ 5 จากการเขาสมาธิ หรือการสะกดจิต และเสียงมิติที่ 6 มาจากความฝน. 

ประสาทสัมผัส คูที่ 3 จมูกกระทบกลิ่น คูที่ 4 ลิ้นกระทบรส คูที่ 5 ผิวกายกระทบวัตถุ. 
ปจจุบัน เริ่มมีการนําเทคโนโลยคีอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือ การรับ-สงสัมผัสดวยกลิ่นและรสกัน
บางแลว. คนพิการทางตาและหู สามารถสรางมิติของภาพและเสียงได จากประสาทสัมผัสที่แตละ
คนมีอยู โดยเฉพาะการสัมผัสดวยมือ. 
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ภาพที่ 3.02  การสรางเทคโนโลยี กระตุนระบบประสาทสัมผัสการรับรูรสจําลอง 
(ภาพจาก : SCIENCE ILLUSTRATED – October No.76/2017) 

ประสาทสัมผัส คูที่ 6 ใจกระทบอารมณ คนทั่วไปเรียกวา การสัมผัสที่ 6 (sixth sense) 
หรือ มโนสัมผัส เปนการสื่อสารระหวางมนุษยกับมนุษย หรือ มนุษยกับสิ่งมีชีวิตอื่น ที่ไมตองผาน
ระบบการตีความจากสื่อกลาง. นักวิทยาศาสตร พิสูจนการมีอยูของสัมผัสที่ 6 ไดมากที่สุดในขณะนี้
คือ การสื่อสารผานกระแสไฟฟาของสมอง. ปจจุบัน เริ่มมีการทดลอง เชื่อมตอสมองของมนุษยเขา
กับคอมพิวเตอรกันแลว ดวยหวังวา มนุษยจะสามารถใชการสัมผัสที่ 6 เขาถึงขอมูลในอินเตอรเน็ต
ไดจากการคิด แทนการสัมผัสดวยมือ. ความเขาใจความหมายจากการสัมผัสที่ 6 เปนการสื่อสาร
ระหวางบุคคล ไมใชเปนการสาธารณะ ซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดได อันเนื่องมาจากภาวะดานจิตใจที่
ผิดปกต.ิ อยางไรก็ตาม เมื่อนําการสัมผัสที่ 6 ของมนุษย ไปใชรวมกับภาษาดิจิตัล ซึ่งเปนสื่อกลาง
พื้นฐานที่สุดของเอกภพ อาจนําไปสูการสรางภาษาของจักรวาล เพื่อใชในการสื่อสารพูดคุยกับ
มนุษยตางดาว. 

จะเห็นวา การรับรูของมนุษย ดวยประสาทสัมผัสคูที่ 1 – 5 ทําไดงายกวาการรับรูดวย
ประสาทสัมผัสคูที่ 6 ซึ่งถือวาเปนมิติการรับรูที่ลึกกวา มีความซับซอนมากกวา. การทํางานของ
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ระบบประสาทสัมผัสเหลานี้ นักวิทยาศาสตรสามารถอธิบายได ในรูปแบบไฟฟาในสมองเทานั้น. 
เหตุที่มนุษยรับรูสิ่งตางๆ ไดนั้น เพราะมีวิญญาณ คอยทําหนาที่ชี้ “เบาะแส” วาสิ่งที่มันยึดเกาะ
อาศัยอยูนั้น คืออะไร แลวมันก็ดับสลายตัวเองไปในทันที แลวทิ้ง “ธาตุรู” ไวเปนเหตุการณ
เบื้องหลัง. สิ่งที่วิญญาณ เขาไปยึดเกาะ ก็คือธัมมะธาตุหนึ่งที่มีอยูในธรรมชาติ. ธัมมะธาตุที่วิญญาณ
จะเขาไปยึดเกาะได มีเพียง 4 ชนิดเทานั้น.[16] คือ (1) สสาร-พลังงาน (รูปขันธ) ที่อยูในสถานะมิติที่ 
1 – มิติที่ 4 (2) ความรูสึก (sense) (เวทนาขันธ) ที่อยูในสถานะใดสถานะหนึ่ง สุข ทุกข เฉยๆ 
(3) ความจําได (สัญญาขันธ) คือการจดจําอดีต สามารถบันทึกเหตุการณในอดีตไวได (4) 
ความคิดปรุงแตง (สังขารขันธ) คือ ความสามารถคิดปรุงแตงเรื่องราว ทั้งในอดีตปจจุบันอนาคต. 
การเขาไปยึดเกาะธัมมะธาตุทั้ง 4 ในหวงชีวิตหนึ่งของวิญญาณ จะทําไดคราวละ 1 ธัมมะธาตุ
เทานั้น (แลวดับสลายไป).  

สารสื่อประสาท มีความสัมพันธกับสมองมนุษย เชน สมองสวน อะมิกดาลา (amygdala) 
(กลีบขมับสวนกลาง) เปนตัวกํากับพฤติกรรมทางเพศ ความกาวราวรุนแรง และอารมณพื้นฐาน. 
สมองกลีบหนา (frontal lobe) กํากับดูแลความสามารถขั้นสูง เชน วิจารณญาณ การควบคุม
ตัวเอง และการแกปญหา และเปนสวนที่คอยประเมิน ความตองการที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน หาก
เปนเรื่องไมพึงปรารถนา ก็จะขมไว. สมองสวนทายทอย ชื่อ แองกูลาร ไจรัส (angular gyrus) 
และ โพสทีเรียร ซิงกูเลต (posterior cingulate cortex) รวมทั้งสมองกลีบหนาสวนกลาง จะ
ทํางาน เม่ือบุคคลผูนั้น ตองตัดสินใจ ในเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม หรือประเมินผลวาจะทําตามความ
ตองการของตนเองหรือไม ถาเรื่องนั้นขัดกับศีลธรรม. 

อนึ่ง การสื่อสารภายในของแตละบุคคล นักวิทยาศาสตร คนพบความเกี่ยวของในระบบ
ประสาทและยีน ที่ทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมรุนแรง ออกมา. ยีนโมโนเอมีน ออกซิเดส เอ หรือ 
MAOA (Monoamine Oxidase A) หรือที่รูจักกันดีในชื่อ ยีนนักรบ มีหนาที่ควบคุมปริมาณ สารสื่อ
ประสาท (neurotransmitter) 3 ชนิด ในสมอง คือ เซโรโทนิน (serotonin) โดปามีน (dopamine) 

และ อะดรีนาลิน (adrenaline) ที่คอยกํากับเสนทางของสัญญาณประสาท และสงอิทธิพลตอการ
กระทําของคนเรา. ยีน MAOA นั้น มีความบกพรองได อันเนื่องมาจากการกลายพันธุแตกําเนิด. 
ความบกพรองของยีน MAOA ทําใหสารสื่อประสาททั้งสาม เพิ่มปริมาณมากขึ้น กอใหบุคคลผูนั้น 
เกิดพฤติกรรมรุนแรง แตในทางตรงกันขาม ถาสารสื่อประสาทดังกลาวลดลงผิดปกติ จะทําให

                                         

16  ความรูสึก (เวทนาขันธ) ความจําได (สัญญาขันธ) และ ความคิดปรุงแตง (สังขารขันธ) ตัวมันเองเปนธัมมะธาตุที่มี
สถานะ 3 มิติเพียงสถานะเดียว (3 มิติ ที่ไมมีขอบเขต) คลายกับมิติของเวลา และมิติของแสง แตดํารงอยูในมิติที่ 4 ที่
มองไมเห็น. 
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บุคคลผูนั้น เกิดอาการซึมเศรา วิตกกังวลและใจเร็ว. 

จะเห็นวา นักวิทยาศาสตรอธิบายพฤติกรรมของมนุษย ไวแคระดับการสื่อสารของระบบ
ประสาทและยีน แตพฤติกรรมเบี่ยงเบนของมนุษย มีปจจัยอิทธิพลลึกกวานั้นมาก. ตถาคต เรียก
ปจจัยอิทธิพลเหลานั้นวา กิเลส บาง อวิชชา บาง ซึ่งเปนสวนของจิตธาตุทั้งสิ้น. การสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยน ความรูขาวสารระหวางมนุษย จะกระทําผานสื่อกลาง ซึ่งเปนวัตถุสารชนิดหนึ่ง. แต
สื่อกลางเหลานั้น เปนวัตถุสาร ที่มีความแตกตางจากวัตถุสารชนิดอื่น. เพราะ ตัวมันจะบรรจุสาระ 
ขาวสาร ความรู ที่เปนทั้งขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และ วิดีโอ. คุณคาของสื่อกลาง
เหลานั้น มิใช คุณสมบัติ หรือ มูลคา ของธาตุ สสาร ที่ประกอบกันเปนสื่อกลาง เชน กระดาษ ผา 
แผนโลหะ จอภาพ แตคุณคาที่แทจริงคือ สาระของขาวสาร ความรู ที่ถูกบรรจุอยูภายในสื่อกลาง. 

 (3) การออกแบบสื่อและสาระ เพื่อตอบสนองการรับรู ในการสัมผัสมิตริะดับตางๆ 

การออกแบบเนื้อหาสาระ (message) ที่จะบรรจุลงไปในสื่อกลาง (media) ตองให
เหมาะสมกับประสาทรับสัมผัสของมนุษย เพื่อใหผูรับสารสามารถเขาถึงเนื้อหาสาระไดมากที่สุด. 
สิ่งที่เปนเนื้อหาสาระ เชน ขอความ ภาพ เสียง มักถูกสรางใหอยูในสื่อรูปแบบ มิติที่ 1 และมิติที่ 2 
เปนสวนใหญ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส .  เทคโนโลยีดานภาพ สามารถสรางภาพ
อิเล็กทรอนิกส แบบ 2 มิติ ใหเปนภาพ 3 มิติ ไดไมยาก. แทจริงแลว สื่อกลางที่เปนชองทางการ
สื่อสารระหวางมนุษย ไดซอนความหมายลึกซึ้งอยูภายใน. โดยเฉพาะ สิ่งที่ทําหนาที่เปนสื่อตนแบบ 
(model) หรือเปนสื่อตัวอยาง (เชน สิ่งมีชีวิตอื่น ประดิษฐกรรมตางๆ) รวมถึงสื่อวัตถุ สื่อบุคคล 
สื่อสถานที่ และสื่อกิจกรรม (place - person - media - event). การเขาถึงและรับรูขอมูลจาก
สื่อกลางทุกชนิด มนุษยสามารถรับรูไดมากกวา มิติที่ 3 ซึ่งอธิบายได ดังนี้. 

การสัมผัสที่ 6 (sixth sense) หรือ มโนสัมผัส สามารถเขาไปรับรูเรื่องราวเหตุการณตางๆ 
ในมิติที่ 4 ไดดี และมีประสิทธิภาพกวาประสาทสัมผัส คูที่ 1 - 5. มโนสัมผัส เปนธัมมะธาตุที่มี
คุณสมบัติพิเศษ สามารถทองเที่ยวไปไดทั่วกาลอวกาศ หรือทั่วเอกภพ. เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
กาลอวกาศมิติที่ 4 จะเต็มไปดวยขอมูลที่เปนธาตุรู ที่วิญญาณไดปลอยทิ้งไว กอนดับสลายตัวเอง
ไป. สิ่งมีชีวิตในทุกรูปแบบ เชน พืช สัตว มนุษยโลก มนุษยตางดาว มนุษย 2 มิติ มนุษยกาซ 
สามารถเขาไปเก็บเก่ียวธาตุรูเหลานั้น เกิดระบบการสื่อสารในมิติท่ี 4 ขึ้น โดยฝายผูสงสารและฝาย
ผูรับสาร ที่มีรูปแบบชีวิตแตกตางกันหรือเหมือนกัน สามารถสื่อสารกันได. การสื่อสารกับสิ่งมีชีวิต
อื่น สามารถทําไดหากใชการสัมผัสที่ 6 เปนชองทาง แตก็ไมควรละทิ้งมิติสัมผัสอื่นๆ ดวย เพราะ
สติปญญาของสิ่งมีชีวิตอื่นกับมนุษย มักแตกตางกัน. แมมนุษยโลกกับมนุษยโลกดวยกันเอง ก็ยัง
สื่อสารกันไดไมเขาใจครบถวน จึงจําเปนตองสื่อสารผานชองทางของการสัมผัสทุกๆ ดาน จึงจะได



120 

ลักษณะและคุณสมบัติมูลฐานของธัมมะธาตุ : มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง 120 

 

ขอมูลครบถวน. 

การสื่อสารในมิติที ่4 ถูกนํามาเขียนในนวนิยายแนวแฟนตาซี อิทธิปาฏิหาริย หลายเรื่อง เชน 
การพูดคุยกันของคนตางมิติตางภาษากัน ในเมือง มรกตนคร จากนวนิยายเรื่อง เพชรพระอุมา 
เขียนโดย พนมเทียน. การผจญภัยของเด็กๆ ในหมูบานดูดเวลา จากนวนิยายเรื่อง ฝาอุปสรรค ตาม
หารักนิรันดร (Hopeful with Hearted) เขียนโดย ดิน หิน ฟา. ภารกิจการทําลายแหวนแหง
อํานาจ ของมนุษยกลุมพันธมิตร เพื่อมิใหตกอยูการครอบครองของเหลาอสูร ในนวนิยายเรื่อง 
มหันตภัยแหงแหวน (เขียนโดย เจ อาร อาร โทลคีน) หรือในชื่อภาพยนตรเรื่อง อภินิหารแหวน
ครองพิภพ (The Lord of the Rings).  

เรื่องราวเหตุการณตางๆ ในมิติของการสัมผัสที่ 6 สวนใหญเปนขอมูลดานนามธรรม เปนสิ่ง
ที่มนุษยเขาใจยาก. ผูเลาจะตองสรรสราง (creating design) สาระขอมูลเหลานั้น ใหเปนรูปธรรม
มากที่สุด โดยเฉพาะ สิ่งที่ใชเปนสัญญะสื่อ (message) เชน ขอความ รูปภาพ แผนผัง รูปจําลอง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ซึ่งสวนใหญเปนวัตถ ุ2 มิต ิ3 มิต.ิ หากตองการสื่อสารดวยสัญญะสื่อ ในมิติที่
สูงกวานี้ ไมสามารถทําไดโดยเครื่องมือที่เปนรูปวัตถุ หรือทําไดก็อาจเกิดขอผิดพลาดไดงาย เพราะ
บางเรื่องบางเหตุการณ ภาษามนุษยไมสามารถสื่อสารได. อาจตองใชการสื่อสารดวยการสัมผัสที่ 6 
รวมดวย จึงจะไดผลดี เชน การเขาสมาธิ การสะกดจิต เปนตน. 

 (4) การสื่อสารความจริงของตถาคต ที่ไมขึ้นอยูกับเงื่อนไขของเวลา 

“ความจริง” (truth) เปนธัมมะธาตุหนึ่งที่ดํารงอยูในเหตุการณ ของกาลอวกาศมิติที่ 4. ความ
จริงมี 2 ระบบ คือ ความจริงในระบบสังขตธรรม เปนความจริงสมมุติที่ถูกปรุงแตงโดยธรรมชาติ 
(สมมุติสัจจะ) และ ความจริงในระบบอสังขตธรรม เปนความจริงแทที่ไมถูกปรุงแตงดวยสิ่งใดๆ 
(ปรมัตถสัจจะ). ความจริงทั้ง 2 ระบบ เปนสิ่งที่มีอยูแลวในธรรมชาติ แตมนุษยมักมองไมเห็น หรือ
เขาไมถึง. การเขาถึงความจริงไมวาในระบบใด ตองผานการเรียนรูและฝกปฏิบัติ. พระพุทธเจา เมื่อ
ครั้งยังเปนเจาชายศากยวงศ ยังตองฝกฝนเรียนรูอยูหลายป จนกระทั่งไดบรรลุธัมมะขั้นสูงสุดเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ซึ่งเปนมนุษยเพียงผูเดียวในชวงเวลานั้น ที่สามารถสรางคุณวิเศษ หรือ
ญาณทัศนะ “หยั่งรู” (รูแจงเห็นจริง) ใหแกตนเองได. การมญีาณทัศนะแบบพิเศษ เหนือกวามนุษย
ทั้งปวง ทําใหการเปดเผยความจริงขั้นสูงสุด (ปรมัตถสัจจะ) เปนไปไดโดยไมยาก. แตยากมาก
สําหรับมนุษยยุคปจจุบัน ที่มีสิ่งกีดขวางเปนอุปสรรคปดกั้น มิใหความจริงแทที่ซุกซอนอยู ไดรับการ
เปดเผย. อุปสรรคเหลานี้ เชน กิเลส ตัณหา อวิชชา เปนกําแพงกั้นไมใหความจริง ปรากฎในหวง
เวลาที่สมควรปรากฎ หรือไมใหความจริง ปรากฎในพื้นที่ที่สมควรปรากฎ.  

แตดวยความสามารถพิเศษของตถาคต ทําใหพระองคสั่งสอนและเปดเผยสัจธรรม ไดตลอด 
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เวลาที่ดํารงชีวิตอยู 45 ป โดยพระองคไมไดใชเทคโนโลยีอะไรเลย เพียงแตใชคําพูดที่เปน‘ระเบียบ
วิธีแหงถอยคําของศาสดา’ หรือ ‘พุทธวจน’ ซึ่งถูกจัดระเบียบแหงถอยคํามาเปนอยางดี เปนสื่อ
เผยแพร. ระเบียบวิธีแหงถอยคําของศาสดา มีลักษณะพิเศษ คือ ถูก ตรง จริง ไมวากาลเวลาใดๆ. 
ดวยเหตุนี ้พระพุทธศาสนาจึงเผยแพรไปไดดี ไดกวางไกล ในสมัยที่พระองคมีชีวิตอยู แตหลังจาก
นั้นผานไป เนื้อแทของสัจธรรมทั้งหมด ก็แผวเบาและเจือจางลงเรื่อยๆ อันเนื่องจาก การเผยแพร
สัจธรรมของสาวกรุนหลัง ไมไดใชระเบียบวิธีแหงถอยคําของศาสดา แตกลับใชความเห็น (ทิฏฐิ) 
ของสาวกเอง เปนทั้งเนื้อหาสาระ (message) และเปนชองทาง (channel) ในการเผยแพร. พระ
สาวกบางรูป วางสถานะ (positioning) ตนเองผิดไป. กลาวคือ ‘สาวก’ คือ ผูปฏิบัติตามและ
เผยแพรคําสอนของ ‘ศาสดา’ แตกลับแกไข ตัดตอ แตงเติม คําสอนของศาสดา ทําใหคําสอนของ
พระองคผิดเพี้ยนไป. พฤติกรรมเชนนี้ ถูกกระทําติดตอกันมานับพันป ในที่สุด สัจธรรมที่เปนของแท 
ก็ถูกปดบังและทําใหบิดเบือน.[17]  ดวยเหตุนี้ พระองค จึงกําหนดขอหามไวเปนคําสําคัญวา  

“.. . สุตตันตะเหลาใด ที่กวีแตงขึ้นใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน มีอักษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก เมื่อมีผูนําสุตตันตะ
เหลานั้นมากลาวอยู; เธอจักไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมต้ังจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักไมสําคัญวาเปน
สิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน.” 

“... สุตตันตะเหลาใดที่เปนคําของตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ 
วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู; เธอยอมฟงดวยดี ยอมเงี่ยหู
ฟง ยอมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และยอมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน ...” 

ขอสรุปบางประการ ขอโตแยง ขอสนับสนุน เกี่ยวกับ มิติ กาลอวกาศ 

 (1) ความหมายหลายนัยของ มิติที ่4 

–การสั่นของเสน 1 มิติ ทําใหเกิดรูปทรงมิติที่ 2 และ รูปทรงมิติท่ี 3 ที่มีสวนของมิติที่ 4 ซอน
อยู (สวนที่สั่นในแนวระนาบ 2 มิติ และ 3 มิติ จะมองไมเห็นในปจจุบัน แตมีอยูในเวลาอดีต หรือ

                                         

17  ตถาคตไดทํานายไววา ในกาลขางหนา เนื้อแทของพระธรรมวินัย จะถูกทําใหบิดเบือน จะเหลือแคชื่อเรียก เหมือนกับ
กษัตริยพวกทสาระหะ กระทํากับกลองศึกชื่อ อานกะ. เม่ือกาลนานไป ก็จะนําเนื้อไมอื่นมาตอกแซมแทรกเขาไป 
จนกระทั่ง เนื้อไมเดิมไมเหลืออยูเลย แตกลองน้ันก็ยังไดชื่อวา อานกะ. ดู “เหตุผลที่ตองรับฟงเฉพาะคําตรัสของพระผูมี
พระภาคเจา.”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 9.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.6, หนา 243. | บาลี - ทุก. อํ. 
20/92/292., นิทาน. ส.ํ 16/311/672., มู. ม. 12/460/430., อิติว.ุ ขุ. 25/321/293. 
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ในเวลาอนาคต). 

–วัตถุท่ีมีรูปทรง 2 มิติ 3 มิติ สามารถทําใหเกิด มิติที่ 4 ได โดยทําใหมันเคลื่อนที่ หรือเคลื่อน 
ไหว. รองรอยของการเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหวในอดีต เมื่อรวมกับตัวมันเองในปจจุบัน และรวมกับ
รองรอยการเคลื่อนที่ หรือการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กอเกิดปริมาตรและรูปทรงของ มิติ
ที่ 4 ข้ึนมา. 

ตัวอยาง ของการมีอยูของ มิติท่ี 4 เชน อะตอม ที่มีเมฆของอิเล็กตรอนหมุนวนรอบนิวเคลียส
ที่เปนแกนกลาง. ถาจับอิเล็กตรอน แยกออกจากนิวเคลียส และทําใหมันอยูนิ่งๆ ก็จะมองไมเห็นมิติ
ที่ 4 ของอะตอม. ถาจับอิเล็กตรอน แยกออกจากนิวเคลียส แลวเอามากองรวมกัน ก็จะเหลือตัวตน
ของอะตอมเพียงนิดเดียว. เพราะอะตอมประกอบดวยอิเล็กตรอน นิวเคลียส รวมทั้งชองวาง ทําให
ภาพรวมของอะตอมมีขนาดใหญกวา การรวมกันของอิเล็กตรอนและนิวเคลียส เม่ืออยูนิ่งๆ. 

ลอรถที่กําลังหมุน ชองวางระหวางซี่ลวดหรือกงลอ ถูกแทนที่ดวยซี่ลวดหรือกงลอ ที่มันเคยมี
อยูในเวลาที่เปนอดีต. ในชวงวันหนึ่งของ นาย ก. เขาเดินไปเดินมา ภายในหองทํางาน กลาวไดวา 
ภายในหองทํางานนั้น และในชวงของวันนั้น รวมกันก็คือ มิติที่ 4 ของ นาย ก.  

–มวล แสง อนุภาค พลังงาน เปนธัมมะธาตุที่มีขนาด วัดคาไดในเชิงปริมาณ. วัตถุธาตุใดๆ 
ที่มรีูปทรง 3 มิติ ยอมมีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ ไปตามแกนระยะทางไปพรอมๆ กับแกนเวลา 
ยอมกอใหเกิดกรวยเวลา ซึ่งเปนมิติท่ี 4 สําหรับวัตถุนั้นๆ (ดูภาพที่ 3.03 ประกอบ). แสง เคลื่อนที่
ตามแกน ระยะทาง จึงสามารถวัดระยะทางได. ขณะที่ จิตธาตุ (อวิชชา สังขาร วิญญาณ) เปนธัมมะ
ธาตุที่ไมมีรูปทรง ไมมีขนาด และไมมีขอบเขต. จิตธาตุ เคลื่อนที่ไปไดตามแกนเวลา 2 มิติ เทานั้น 
ไมสามารถเคลื่อนที่ไปตามแกนระยะทางได. มิติที่ 4 ของจิตธาตุ จะมีไดก็แตเพียงเวลาเทานั้น. 
ดังนั้น รูปทรงมิติที่ 4 ของจิตธาตุ เราสามารถมองเห็นไดในเวลาทีเ่ปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ซึ่ง
ก็คือ “เนื้อ” ของเวลาที่พอกออกไปรอบๆ ในแนวของ มิติที่ 2. 
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ภาพที่ 3.03 กาลอวกาศวัตถุธาตุ มี 4 มิติ แตกาลอวกาศของจิตธาต ุมีไดอยางมาก 2 มิติ 

–แสงที่แผออกจากเหตุการณหนึ่งๆ จะปรากฎเปนรูปทรงกรวยของเวลาและอวกาศ คือ 
อวกาศ 3 มิติ (กวาง – ยาว – ลึก ในทิศทาง 360 องศา โดยรอบ) รวมกับ เวลาอีก 1 มิติ เปน 4 
มิติกาลอวกาศ. ในเม่ือกาลอวกาศผูกติดกับแสง ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษกลาวไว จึงไดกลาย 
เปนมาตรฐาน ในการกําหนดและวัดคา ระยะ พิกัด ขนาด ใหแกวัตถุตางๆ ในเอกภพ. 

–ความปนปวนของอวกาศ อันเนื่องมาจาก แรงแมเหล็กไฟฟา แรงนิวเคลียร คลื่นความโนม
ถวง แรงโนมถวงควอนตัม และรังสีตางๆ ที่นักวิทยาศาสตรคนพบ ทําใหมิติที่ 4 ปนปวนโกลาหล 
เกิดมิติอื่นๆ เพิ่มขึ้นมากกวา 11 มิต.ิ แตความปนปวนเหลานี้ อยูกันคนละสวนกับมิติจิตธาต.ุ 

 (2) เวลา คือสาเหตุหลัก ที่กอใหเกิดมิติและอวกาศ ถาไมมีเวลา มิติก็ไมปรากฎ อวกาศก็
ดํารงอยูไมได 

สวนประกอบของมิติ เริ่มที่จุด. จุด เปนสิ่งสิ่งเดียวที่มีลักษณะพิเศษ คือ ‘จุด ไมมีขนาด แตมี
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ขอบเขต.’ วัตถุใดๆ ประกอบดวยจุดหลายๆ จุด กอรูปทรงขึ้นมา จากทิศทางตางๆ รวมกันเปนราง
ที่มีขอบเขต (body) และมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเนื้อวัตถุ. ถาวัตถุชิ้น
นั้น ประกอบดวยจุดเพียงจุดเดียว ขนาดของวัตถุก็คือ ขอบเขตของจุดนั่นเอง. ในทางกายภาพ จุด 
จึงเปนตนกําเนิดของ มิติรูปทรงของวัตถุธาตุทุกชนิด แตในทางจิตธาตุ จุด เปนเพียงจินตภาพ 
(image) ที่ใชแทนนามธาตุ หรือสิ่งที่กําลังอธิบาย จากนามธรรมสัมผัส เปนรูปธรรมสัมผัส. 

มิติรูปทรงวัตถุ เปนมิติดานฟสิกส. วัตถุสามารถดํารงสถานะไดทั้งใน มิติที่ 1 หรือ มิติที่ 2 
หรือ มิติที่ 3 โดยมี เวลา เปนตัวควบคุมการวิวัฒนของมิติที่ 1 – 3 (เกิด เสื่อม ดับสลาย). จุด ใดๆ 
เชน อนุภาค จะไมหยุดนิ่ง แตจะมีการวิวัฒน (เคลื่อน) ไปตามแกนเวลา ในลักษณะเสน string 
(จะไมมีสิ่งใดๆ หยุดนิ่งในอวกาศ). นี่คือ มิติที่ 1 ที่วิวัฒนตามเวลา (ซึ่งก็คือ มิติที่ 4 ของ จุด 
นั่นเอง). จุดที่เชื่อมตอกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยปลายทั้งสองดาน ตอขยายออกไปเรื่อยๆ 
เปนจํานวนอนันตจุด จะทําใหเกิด มิติท่ี 1 ที่วิวัฒนโดยตัวของมันเอง เรียกวา เสน. ตอจากนั้น เสน 
ก็จะเคลื่อนไปตามแกนเวลา สามารถขยายพื้นที่สมมุติดานขางออกไปทั้งสองทิศ เปน มิติที่ 2 ที่
วิวัฒนตามเวลา (เกิดพื้นที่แบนราบสมมุติขึ้น ซึ่งก็คือ มิติที่ 4 ของเสน). การขยายพื้นที่สมมุติของ
เสน โดยนําเสนเชื่อมตอกันดานขางออกไปทางดานซาย หรือขวา หรือทั้งซายและขวา ก็จะเกิดพื้นที่
แบนราบจริง (plane) เปน มิติที่ 2 ที่วิวัฒนโดยตัวของมันเอง. จากหลักการเดียวกันนี้ หากแผน
แบนราบ ที่เกิดจากมิติที่ 2 เคลื่อนขยับไปในแนวตั้งฉาก (หรือ 1 – 179 องศา) ตามแกนเวลา 
สามารถขยายพื้นที่แบนราบสมมุตินั้นออกไปเปน มิติที่ 3 ที่วิวัฒนตามเวลา (เกิดรูปทรงแทงกอน
สมมุติขึ้น ซึ่งก็คือ มิติที่ 4 ของแผนแบนราบ). แตถาแผนแบนราบ 2 มิตินั้น เชื่อมตอกันจริง ก็จะ
เกิดปริมาตรที่เปนลักษณะแทงกอน (form) ที่มีขอบเขต. นั่นคือ การกอรูปมิติที่ 3 ที่วิวัฒนโดยตัว
ของมันเอง. แทงกอนที่มีขอบเขตดังกลาว เปนไปไดทั้งทึบและโปรงใส ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของวัตถุ 
ที่ประกอบกันเปนแผน เชน อากาศ (กอนมวลอากาศ) แผนโลหะ (แทงกอนโลหะ). 

 

 

กาลอวกาศ เกิดขึ้นได 

เพราะมี จุด + เวลา จึงมี เสน 1 มิติ 
เพราะมี เสน + เวลา จึงมีรูป 2 มิต ิ
เพราะมี รูป 2 มิติ + เวลา จึงมีปริมาตร 3 มิต ิ
เพราะมี รูป 3 มิติ + เวลา จึงมี อวกาศ เปนมิติที่ 4. 
 



 

The 7-Element: Absolute of Everything   by SUDIN CHAOHINFA 

125 

มิตินามธาตุ เปนมิติดานจิตธาตุ หรือจิตวิญญาณ. มิตินามธาตุ มีรูปแบบแตกตางจาก มิติ
รูปทรงวัตถุ อยางสิ้นเชิง. มิติรูปทรงวัตถุ มีวิวัฒนาการตามหลักเรขาคณิต ทําใหเกิดการแตกยอย
ของรูปทรง ออกไปมากมายถึง 11 มิติ หรือมากกวานั้น. แตมิตินามธาตุ เปนการวิวัฒนของ 
วิญญาณ ในรูปแบบตางๆ (เชน มโน จิต วิญญาณ ขันธุ สังขาร อวิชชา สังโยชน ฌาน วิมุตติ). เรา
จึงไมสามารถคนหาหรือกําหนด คุณสมบัติแบบฟสิกสใหแก วิญญาณ ไดวา เปนจุดหรือไม หรือ 
เปนอนุภาคหรือ ไมเปนอนุภาค หรือ มีมวลหรือไมมีมวล. แตกลาวไดวา วิญญาณคลายแสง. 
หลักการที่วา จุด ไมมีขนาด แตมีขอบเขต สามารถนํามาอธิบาย สถานะภาพของวิญญาณไดเพียง
สวนเดียว จึงตองใหคํานิยามใหมวา ‘วิญญาณ (โดยรวม) ไมมีขนาด ไมมีพิกัดตําแหนง และไมมี
ขอบเขต’. ขอนี้ มีสวนสอดคลองกับ การใหคํานิยามเกี่ยวกับเอกภพ ของ สตีเฟน ฮอวกิง วา เอก
ภพ มีขนาดอยูขนาดหนึ่ง แตไมมีขอบเขต. สิ่งที่เหมือนกัน คือ ทั้งวิญญาณ และ เอกภพ ตางก็หา
ขอบเขตไมได. ที่เปนเชนนี้ เพราะวิญญาณ ปรากฎอยูทั่วไปในเอกภพที่ไมมีขอบเขต และที่กลาววา 
วิญญาณ ไมมีขนาด เพราะวิญญาณ เปนนามธาตุที่หาพิกัดตําแหนงไมได นั่นเอง. 

จากขอวิพากษเรื่อง วิญญาณ มีสถานะเปนจุดหรือไม นับเปนจุดเริ่มตนที่ดี ที่เราจะวิเคราะห
ตอไปวา มิติที ่1 – 2 – 3  ของวิญญาณ มีอยูหรือไม ถามีจะมีสถานภาพเชนไร. จากขอสรุปขางตน
วา วิญญาณ ไมมีพิกัดตําแหนง และไมมีขอบเขต ทําใหเราไมสามารถกําหนดรูปแบบ หรือรูปทรง 2 
มิติ 3 มิติ ไดเลย คงมีไดเฉพาะ มิติที่ 4 เทานั้น ที่เปนไปได. มิติที่ 4 เปนมิติของเวลา เปนจุด
เชื่อมตอการพัวกันระหวาง รูปทรง กับ จินตภาพ. วิญญาณ ไมมีสถานะรูปทรง แตมีสถานะจินต
ภาพ เหตุผลขอนี้ เกิดความสมมูลกันกับ สภาวะของสวรรค – นรก. ทําใหไมสามารถนิยามรูปทรง 
มิติท่ี 3 ของ สวรรค หรือ นรก ไดเลย. 

การพัวพันกับเวลา ของกาลอวกาศ 4 มิติ ทําใหการอธิบาย สถานะของวิญญาณ และภพของ
วิญญาณ (สวรรค นรก) ไดงายขึ้น เพราะ วิญญาณ สวรรค นรก เปนจิตธาตุ ที่จําเปนตองอาศัย
กรอบอางอิงของเวลา เปนคําอธิบาย. กฎของเวลา กลาวไววา ‘เวลาดํารงอยู เพราะมีการรับรู’ 
‘เวลาไมมีจุดเริ่มตน และไมมีจุดปลาย’ ‘เวลามีคุณสมบัติ นิรันดร ไรขอบเขต และ ไมมีขนาด.’ (ดู
ขอ 6.2 กฎของเวลา ในบทที่ 6). ดังนั้น มีเพียงกฎของเวลาเทานั้น ที่จะใชเปนกรอบอางอิงสถานะ
ของ วิญญาณ สวรรค นรก ไดอยางสมเหตุสมผลที่สุด. 

สังขารทั้งหลาย (วัตถุธาตุ จิตธาตุ) เปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของเวลา. จึงกลาววา สังขาร
ทั้งหลาย ไมเที่ยงแท (อนิจจตา) ยอมเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม (ทุกขตา) ทั้งในดานรูปทรงอัน
เดิม ปริมาตรเทาเดิม และตําแหนงพิกัดเดิม. ความจริงขอนี้ สอดคลองกับหลักแหงความไมแนนอน 
ของไฮเซนตเบิรก (uncertainty principle) ที่วา เราไมสามารถจะรูคา ตําแหนง และความเร็ว ที่
แทจริงของอนุภาค 2 ตัว ไดพรอมกัน ในเวลาเดียวกัน. ถารูคาหนึ่ง (เชน ตําแหนง) ไดแมนยําเทาไร 
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อีกคาหนึ่ง (เชน ความเร็ว) ก็จะผิดพลาดมากข้ึนเทานั้น.  

 (3) วิญญาณ เปนอยูอยางไร ในมิติที่ 4 ? 

ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ธัมมะธาตุที่เกิดมาพรอมกับเอกภพ คือ อวิชชา สังขาร และ วิญญาณ. 
อวิชชา มี 2 สถานะที่ซอนทบักันอยู คือ สถานะเปนวัตถุธาตุ. คุณสมบัติของวัตถุธาตุ คือ “มันไมรู
เรื่องอะไร” เปนเหตุให อวิชชา มีสถานะเปนจิตธาตุ คือ ความไมรู ในเวลาเดียวกัน. คุณสมบัติการ
เปนวัตถุธาตุ จึงผันแปรไปตามกฎฟสิกส โดยที่ตัวตนของอวิชชา ไมรูเรื่องอะไรเลย ที่ตัวมันเอง
เปลี่ยน แปลง (เกิด เสื่อม แปรปรวน) ไปตามกฎฟสิกส วิทยาศาสตร. การเปลี่ยนแปลงไปตามกฎ
ฟสิกส จากอนุภาค อะตอม ธาตุตางๆ กอตัวเปน โมเลกุล เซลล เปนวัตถุ เปนสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลาย ซับซอน เรียกวา สังขารทั้งหลาย (ขันธ-5). ขั้นตอนนี้จะเกิดการพัวพัน นัวเนียกัน 
แยกแยะสังขารทั้งหลายไมออกวา อะไรเปนอะไร จนกระทั่ง วิญญาณ (ซึ่งรออยูกอนหนานั้นแลว) 
ปรากฎตัว เขาไปยึดเกาะ สังขารทั้งหลาย และแจงเบาะแสวา สังขารทั้งหลายเหลานั้น คือสิ่งนั้นสิ่ง
นี้ (นามรูป). จากนั้น ก็เขาสูกระบวนการ ที่เรียกวา อิทัปปจยตา–ปฏิจจสมุปบาท (ดูรายละเอียด 
บทที่ 5 ฟสิกสแหงจิต), กอเกิดสรรพวัตถุขึ้นมาเต็มเอกภพ โดยมีอวิชชา และสังขาร เปนวัตถุดิบ 
และกอเกิดสิ่งมีชีวิต ไดแก สัตวทั้งหลาย โดยมีอวิชชา และสังขาร เปนวัตถุดิบประกอบเปนรางกาย 
และมี วิญญาณ เปนจักรกล ผลิตสิ่งที่เปนจิตใจ (เชน กิเลส ตัณหา อุเบกขา สมาธิ ฌาน วิมุตติ) 
ประกอบลงไปในราง. เมื่อรวม อวิชชา สังขาร วิญญาณ เขาดวยกัน ก็คือ ขันธ-5 นั่นเอง. ขันธ-5 จึง
เปนธัมมะธาตุ ที่มีองคประกอบที่ซับซอนที่สุดในเอกภพ และดํารงอยู ในทุกมิติเทาที่มนุษยรูจัก. 
โดยเฉพาะมิติของเวลา วิญญาณ สามารถทะลุทะลวงไปได ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
เชนเดียวกับ การแลกเปลี่ยนขอมูล (สปน) ขามเวลาของอิเล็กตรอน 2 ตัว ผาน โฟตอน (แสง) ดวย
วิธีพัวพันกัน (entangled) [18] (การพัวกันกันนี้ เกิดขึ้นในอดีต แตมารูขอมูลในปจจุบัน).  

ตถาคต เปรียบวิญญาณเหมือนแสง. แสง มีคุณสมบัติอยางไร ก็พอจะเทียบเคียง คุณสมบัติ
ของวิญญาณ ไดบางบางสวน คือ. แสง เปนอนุภาคชนิดหนึ่ง มีสถานะเปนคลื่น ทอนสั้นๆ จํานวน
มากมายเปนอนันต แลวเคลื่อนที่ไปไดทั่วเอกภพ. ถาวิญญาณมีสวนที่คลายกับแสง ก็อนุมานเปน
ขอสรุปไดวา วิญญาณ มีอยูกอนหนานั้นแลว เปนจํานวนอนันต. วิญญาณแตละดวง มีชวงการเกิดที่
สั้นมากๆ หลังจากท่ีวิญญาณเขาไปเกาะ (ตั้งอาศัยอยู) ในสังขารทั้งหลาย เพื่อชี้เบาะแส นามรูปวา

                                         

18  จากการทดลองหลายครั้ง จนไดขอสรุปใหมคือ การพิสูจนวา อนุภาค 2 ตัว สื่อสารกันดวยวิธีการพัวพัน. สภาวะการ
พัวพันกัน (การรับสงขอมูลกัน) ของอนุภาค แมจะอยูหางไกลกันเทาใดก็ตาม เกิดข้ึนในอดีต แตมารูขอมูลในปจจุบัน 
เทากับวา อนุภาคเดินทางขามเวลาได. เปนการลบลางความทฤษฎีเดิม ที่เชื่อวา การพัวพันกัน เกิดข้ึนดวยอัตราความเร็วกวา
ความเร็วแสง. ดู SCIENCE ILLUSTRATED.  ฉบับที่ 93.  March 2019, หนา 45. 
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สิ่งนั้นสิ่งนี้แลว จะดับสลายไปในทันที และทิ้งขอมูลเล็กๆ (ธาตุรู) ไวในเหตุการณของเวลา เพื่อให
สัตวทั้งหลาย นําขอมูลเหลานั้น ไปใชตอไป. 

 (4) กาลอวกาศ 4 มิติ จะยึดโยงกับเวลาและแสงเสมอ 

กาลอวกาศ 3 มิติ อธิบายสิ่งที่เปนรูปธรรมไดทุกชนิด คือ ความกวาง x ความยาว x ความ
ลึก เทากับ ปริมาตรของวัตถุนั้น. แต กาลอวกาศ 4 มิติ เปนการรวมเอาเวลา (อดีต ปจจุบัน 
อนาคต) ทีว่ัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปรวมกับปริมาตรที่แทจริง กอนที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป. การ
เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ ของวัตถุนั้น อาจเปนการเปลี่ยนขนาด (ใหญ-เล็ก) 
ปริมาตร (ความจุ) ตําแหนงพิกัด หรือรูปทรง (เชน กลม เหลี่ยม กระบอก กรวย ทอ โดนัท) ไดใน
ทุกกรณี. กาลอวกาศ 4 มิติ เมื่อนําไปอธิบายวัตถุขนาดใหญ เกินขอบเขตการรับรูของมนุษย เชน 
ดาวฤกษ ดาราจักร จะตองยึดโยงกับแสงเสมอ. 

 (5)  เวลาสามารถยืดหดไดจริงหรือ? 

เวลา เปนธัมมะธาตุ ที่มีความพิเศษเชนเดียวกับ แสง และ วิญญาณ. เวลาไมมีเกิด ไมมีตาย 
 และไรขอบเขต. เวลาเปนพื้นที่สําหรับ สังขตาธาตุปรุงแตงตัวเอง ไปตามเสนเวลา (timeline) 
ภายใตกฎอิทัปปจยตา ‘เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัยแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น.’ ตถาคต ก็ไมไดบัญญัติไวแต
อยางใดวา เวลาสามารถยืดหดได เปนเพียงการอธิบายในกรอบอางอิงสัมพัทธ ของนักวิทยาศาสตร
เทานั้น ซึ่งอางอิงความโคงของกาลอวกาศ และการเดินของแสงผานความโคงของอวกาศ ตามที่
กลาวไปแลว. ตามกฎของเวลา ‘เวลาดํารงอยู เพราะมีการรับรู’ มีความเปนไปไดวา การรับรูของ
สัตว มนุษย เทวดา ในภพของตน ถาเปรียบเทียบกันแลว จะมีขนาดไมเทากัน ไมใชการยืดหดของ
เวลา. 

ถาเราไปยืนอยูใกล แรงโนมถวงอยางยิ่งยวด เชนใจกลางของหลุมดํา [19] เราในฐานะผูถูก
สังเกต จะเห็นเวลาของวัตถุนั้นเคลื่อนที่ชาลง ย่ิงใกลเทาใด ก็ย่ิงชามากเทานั้น. จากการคํานวณของ
นักฟสิกสดาราศาสตร ถาหลุมดํานั้น หนักสิบเทาของดวงอาทิตย เวลาจะเคลื่อนที่ชาลง 6 ลานเทา 

                                         

19  จากการศึกษาการยุบตัวของดาวฤกษ เปนหลุมดํา (หลุมดําจะเกิดข้ึนไดจาก ดาวฤกษท่ีมีมวลมากกวาดวงอาทิตย 6 เทา) 
ของ ออปเปนไฮเมอร (Robert Oppenheimer: 1904 – 1967 A.C.) คนพบวา การไหลของเวลา ณ จุดยุบตัวของ
ดาวฤกษ จะแตกตางกันเม่ือวัดในกรอบอางอิงท่ีแตกตางกัน ซึ่งเคลื่อนที่ดวยเสนทางตางกันในเอกภพ. ดาวฤกษจะจบ
ตัวเองดวยความหนาแนนอนันต และมีปริมาตรเปนศูนย ณ จุดนั้นคือภาวะเอกฐาน. ปรากฎการณนี้ สนับสนุนขอสรุปวา 
สรรพส่ิงในเอกภพ จะสัมพัทธกับเวลาเสมอ. ดู ธอรน, คิพ เอส. (รศ.ดนัย วิโรจนอุไรเรือง แปล).  (2554).  อางแลว.  
หนา. 238 – 240. 
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ที่ระยะความสูง 1 เซนติเมตร เหนือเสนขอบฟาของหลุมดํานั้น, และที่เสนขอบฟา เวลาจะหยุดนิ่ง
อยางสมบูรณ แตการรับรูเวลา ณ ที่ตรงนั้น ผูถูกสังเกตจะไมรูสึกเลยวาเวลาไดยืดออกไป. ดังนั้น 
การยืดหดของเวลา จึงเปนมุมมองของผูสังเกต ที่อยูนอกรัศมีของแรงโนมถวงอยางยิ่งยวดนั้น. 

อีกกรณีหนึ่ง สมมุติใหฝาแฝดคูหนึ่ง คนแรกไปใชชีวิตอยูบนยอดเขา คนที่สองไปใชชีวิตอยูที่
ระดับน้ําทะเล ผลที่เกิดคือ แฝดคนแรกจะแกตัวเร็วกวาแฝดคนที่สอง เหตุเพราะวา เวลาจะปรากฎ
เหมือนเดินชาลงเมื่ออยูใกลวัตถุมวลมาก เชน โลก. ขอนี้ นักวิทยาศาสตร อธิบายวา วัตถุมวลมาก 
ยอมมีความโนมถวงสูง. มันจะสงอิทธิพลใหพลังงานของแสงที่เดินทางผาน ลดลง และมีผลใหเวลา
เดินทางชาลงตามไปดวย. ถาเชนนั้น สิ่งที่อยูบนสวรรค ไมมีมวล ความโนมถวงอาจมีคาเทากับ 
หรือใกลศูนย ทําใหเวลาบนสวรรคเคลื่อนไปเร็วกวาบนโลกมนุษย เชน หนึ่งวันบนสวรรคเทากับ
หนึ่งรอยปบนโลกมนุษย. เหตุการณเชนนี้ ก็ยังจัดวาเปนมุมมองแบบสัมพัทธภาพอยูนั่นเอง (เวลา
ดํารงอยู เพราะมีการรับรู.) 

 (6) การรับรูในเวลาที่ตางกัน หรือพรอมกัน หรือในสถานที่ตางกัน เกิดขึ้นทันที และไมใช
การรับสงขอมูลระหวางกัน. 

การรับรู (มุมมองและความรูสึก) เกี่ยวกับอนาคต และอดีต ไมสามารถวัดระยะทาง หรือ
ความเร็วได. หมายความวา การรับรู ไมมรีะยะทาง ระหวางอดีต อนาคต ปจจุบัน หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งไดวา การรับรู ไมมีเขตแดน. สมมุติวา นาย ก ยิงนาย ข ตาย (นาย ก กับ นาย ข เปนผูถูก
สังเกต) ผูสังเกตทุกคน ไมวาจะเคลื่อนที่อยางไร หรืออยู ณ จุดใด ยอมรับรูลําดับเหตุการณ
เหมือนกันหมด. ถากระสุนเดินทางดวยความเร็วเทาแสง ผูสังเกตแตละคน อาจเห็นระยะเวลาและ
ระยะทาง ระหวางเหตุการณทั้งสองแตกตางกัน โดยที ่

ผูสังเกตคนหนึ่ง เห็นนาย ก กับนาย ข ยืนหางกันในระยะ 1 ปแสง, นาย ข จะตายเมื่อเวลา
ผานไป 1 ป. ไมวาผูสังเกตคนใด จะมองเห็นนาย ก กับนาย ข ยืนหางไกลกันเทาใดก็ตาม พวกเขา
จะรับรูลําดับเหตุการณแบบเดียวกัน คือ นาย ก ยิงปน แลวนาย ข ตาย ในเวลาตอมา. สรุปไดวา 
การยิงปนของนาย ก เปน ‘อดีตสัมบูรณ’ ของนาย ข ที่ถูกยิง และ การตายของนาย ข เปน 
‘อนาคตสัมบูรณ’ ของ การยิงปนของนาย ก. และสมมุติตอไปอีกวา ในระยะ 1 ปแสง หากมีนาย ค 
นาย ง อยูที่นั่น และเขาสองคนตายไป อาจมีความเปนไปได ที่นาย ก เปนผูยิงนาย ค และ นาย ง 
ตาย หรืออาจไมใชก็ได. แตถาไกลกวานั้น เชน หางออกไป 2 ปแสง มีนาย จ ยืนอยู และนาย จ 
ตาย. การตายของ นาย จ ตองตายดวยสาเหตุอื่น ไมใชสาเหตุจากการยิงของนาย ก แนนอน. ที่เปน
เชนนี้เพราะ ผูสังเกตแตละคน จะเห็นลําดับสองเหตุการณในระยะ 1 ปแสง กับ 2 ปแสง เกิดกอน
หรือหลังกัน. เรียกสองเหตุการณนี้วา ปจจุบันสัมพัทธ (relative present).  
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แตถาเปนการสงขอมูล ระหวางผูสงกับผูรับ จะมีปจจัยเรื่อง ระยะทาง และ ความเร็ว เขามา
เก่ียวของทันที เชน การสงขอมูลระหวางอนุภาคสองตัว ที่อยูหางไกลกัน. สมมุติวา รองเทาขางซาย 
เปนอนุภาค ก รองเทาขางขวา เปนอนุภาค ข, ฝายผูสง เอารองเทาคูนั้น แยกเปนสองขาง แลวสุมหยิบ
ขางหนึ่งใสกลองใบที่ 1 และหยิบอีกขาง ใสกลองใบที่ 2 จะทําใหของที่อยูในกลอง มีความสัมพันธ
กัน แบบพัวพันกัน (entangled) คือ ถาแยกรองเทาออกมาเปนขาง จะได ขวา-ซาย หรือ ซาย-ขวา 
เทานั้น ไมมีทางได ซาย-ซาย หรือ ขวา-ขวา). 

ทีนี้กลองใบนึงถูกสงไปขั้วโลกเหนือ กลองอีกใบหนึ่งถูกสงไปที่ขั้วโลกใต. ฝายผูรับกลองทั้ง
สองใบไมมีโอกาสรูเลยวาขางในกลอง ใบไหนใสรองเทาขางใด (แตทุกคนรูวามันมาจากรองเทาคู
เดียวกัน). เมื่อผูรับกลองทั้งสองคน เปดกลอง (อาจจะพรอมๆ กัน หรือตางเวลากัน) ปรากฎวา 
กลองที่ขั้วโลกเหนือเปนรองเทาขางซาย ทําใหผูรับกลองที่ขั้วโลกเหนือรูทันดีวา ในกลองที่ขั้วโลกใต
เปนรองเทาขางขวา โดยไมตองใชเวลาในการสอบถามกันเลย. และในทางกลับกัน ผูรับกลองที่ขั้ว
โลกใต ก็รับรูขอมูลแบบเดียวกันกับผูรับกลองที่ขั้วโลกเหนือ. การรับสงขอมูลแบบพัวกันนี้ เดิมทีนัก
ฟสิกส (นิลส บอหร) เชื่อวามีความเร็วกวาความเร็วของแสงแนนอน แตกลศาสตรควอนตัมใหม 
(อัลเบิรต ไอนสไตน) บอกวา การรับสงขอมูลแบบพัวกัน เกิดขึ้นแลวในอดีต (การรับรูเดินทางยอน
เวลาได).  

การรับรูแบบยอนเวลาจะเกิดขึ้นไมไดเลย ถาการสงขอมูลนั้น ไมใชแบบพัวพันกัน. เชน ของที่
บรรจุลงในกลอง ไมมีความสัมพันธกัน เชน ใสหมวกที่เหมือนกัน 2 ใบลงไปในกลอง กลองหนึ่งสี
แดง อีกกลองสีเขียว หรือ กลองหนึ่งใสหินกอนเล็ก อีกกลองหนึ่งใสหินกอนใหญ. คนรับทั้งสองฝง
จะไมรูไดเลยวา หมวกแตกตางกันอยางไร หรือขนาดกอนหินของอีกฝาย มีขนาดใหญหรือเล็ก. 

 (7) เอกภพมีขนาด แตไมมีขอบเขต เปนอยางไร? 

สรรพสิ่ง ยอมมีรูปทรง ทั้งที่วัดคาได และวัดคาไมได รูปทรงที่วัดคาไมได มักเปนรูปทรงใน
จินตภาพ อยูในมิติที่ 4. เราไมรูแนนอนวา เอกภพ เปนอยูอยางไร แตเราสามาถรับรู การมีอยูของ
เอกภพได ในจินตภาพ โดยวัดขนาดไดดวย จํานวนจินตภาพ (imaginary number) (จํานวนจริง
เชิงซอน ที่มีคาเทากับ ศูนย). แมวา เอกภพ จะขยายตัวออกไปทุกทิศทาง ไมสิ้นสุด แตในการรับรู 
เรารูวามันมีขนาดอยูขนาดหนึ่งแนๆ ซึ่งถาจะวัดขนาด ก็สามารถวัดไดดวย หนวยจินตภาพ ดังที่
กลาวไปแลว. และที่กลาววา เอกภพไมมีขอบเขต เพราะความเปนรูปทรงกลม ไมสามารถหา
ขอบเขตสิ้นสุดได เหมือนการเดินของพวกมดบนผิวลูกบอล ซึ่งพวกมันไมมีทางจะหาเขตสิ้นสุด ของ
ผิวลูกบอลไดเลย. 

สรรพสิ่ง ยอมดํารงสภาวะ มิติ กาลอวกาศเสมอ ไมวาจะมีสถานะเปลี่ยนไปอยางใดก็ตาม 
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เพราะเหตุท่ี (1) สรรพสิ่ง ไมมีวันหยุดนิ่ง คือ ถาไมเปลี่ยนตําแหนงพิกัด ก็เปลี่ยนขนาด หรือ ถาไม
อยูในสถานะสสาร ก็ตองอยูในสถานะพลังงาน และ (2) สรรพสิ่ง คือ สังขตะลักษณะ ถาไมใชวัตถุ
ธาตุ ก็เปนจิตธาต.ุ ทั้งวัตถุธาตุและจิตธาตุ รวมกันเปนเอกภพ จึงสงผลให เอกภพไมมีขอบเขตไป
ดวย เพราะเหตุที่ จิตธาตุ เปนนามธรรม ท่ีไมสามารถหาขอบเขตได. 

 (8) เราสามารถสรางวงกลม และรูปทรงกลม โดยไมมจีุดศูนยกลางและรัศมี ไดหรือไม? 

วงกลม คือ รูปบนระนาบที่ประกอบดวยเสน ซึ่งสวนตัดของเสนตรงทุกเสน ที่เช่ือมกับจุดคงที่
จุดหนึ่งภายในรูปนี้ กับจุดบนเสนนั้น ยาวเทากันทั้งหมด และเรียก จุดคงที่ภายในวงกลมนั้นวา จุด
ศูนยกลาง. เราสามารถสรางวงกลมได เมือ่กําหนดจุดศูนยกลาง และระยะทาง ตามหลักเรขาคณิต
แบบยุคลิด. ถาเราใชมโนทัศนภายใตกรอบอางอิงแบบโลก (GMS) เราจะไมสามารถสรางวงกลม
ใดๆ ไดเลย ถาไมกําหนดจุดศูนยกลาง และไมมีระยะรัศม.ี นั่นเปนเพราะ เราวางตัวเปน ‘ผูสังเกต’ 
แตการสรางวงกลมดวยวิธีอื่น ก็มีทางเปนไปได ถาเราเปลี่ยนมโนทัศน ไปอยูภายใตกรอบอางอิง 
สัมพัทธภาพ–ความโนมถวง (RGS) ซึ่งไมจําเปนตองพึ่งพาหลักเรขาคณิตแบบยุคลิด. นั่น
หมายความวา เราจะตองวางตัวเปน ‘ผูถูกสังเกต’ และเปนผูสรางวงกลมขึ้นในกาลอวกาศ. ทําได 2 
วิธี คือ วิธีที่ 1 การลากเสน รอบจุดสมมุติจุดหนึ่ง (จุดศูนยกลาง) โดยใหจุดสมมุตินั้นอยูดานใดดาน
หนึ่งของเสนที่ลาก จนปลายของเสนตอกัน ซึ่งก็คือเสนรอบวงสมมุต.ิ วิธีนี้ จะไดวงกลมที่มีเสนรอบ
วงบิดเบี้ยว ไมสม่ําเสมอ หรืออยางดีก็ไดเสนรอบวงเปนวงรี. แตถาผูลากเสน กําหนดระยะหางจาก
จุดสมมุติ เปนระยะทางเทากันตลอดที่ลากเสนไป ระยะหางที่เทากันนี้ ก็คือเสนสมมุติรัศมีนั่นเอง. 
วิธีที่ 2 ลากเสนที่สั้นที่สุด (ซึ่งก็คือ จุด) ในแนวระนาบ ข้ึนมาหนึ่งเสน แลวตอดวยเสนที่สั้นที่สุดใน
แนวระนาบ อีกเสนหนึ่ง (ซึ่งก็คือ จุด) โดยที่ การลากเสนที่สั้นที่สุดนี้แตละครั้ง ใหเปลี่ยนทิศ
ทางการลากไปซาย (หรือขวา) ทุกระยะองศา เชน 0.1 องศา หรือ -1 องศา (แตตองไมเทากับ 0 
องศา). เสนที่สั้นที่สุดนั้นจะถูกลากตอๆ กันไปในแนวระนาบ. ทุกๆ ครั้งที่ลากเสนไป องศาการลาก
จะเบนไป 0.1 องศา หรือจะยอนกลับไป -1 องศา จะนําพาใหปลายของเสนบรรจบกัน กลายเปน
เสนรอบวง (ขนาดของวงกลม ขึ้นอยูกับการกําหนดคาองศาการเบี่ยงเบนไปในแนวระนาบ). วิธีนี้
คลายการเสนทางเดินของ ‘เตา’ ในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ชื่อ MicroWorlds ซึ่งควบคุม
การเดินของเตา ดวยโปรแกรมคําสั่งภาษาโลโก (Logo programming language). การสราง
วงกลมดวยวิธีนี้ จะเปนประโยชนตองานสํารวจดานอวกาศ. เสนวงกลมสมมุติในหวงอวกาศ เชน 
เสนทางโคจรของยานอวกาศ ที่ไปเยือนดาวอังคาร หรือดาวเสาร จะถูกสมมุติใหเปนเสนโคจรใน
จินตภาพ ซึ่งจะใชคอมพิวเตอรสรางเสนจําลอง ไปควบคุมกลไกของจรวดนําพายานอีกทีหนึ่ง. 

การลากเสนรอบวง ตามวิธีที่ 2 สามารถวิวัฒนเสนรอบวงแตละเสน ใหกลายเปนทรงกลม 3 
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มิติได โดยใหจุดเริ่มตนของการลากเสนรอบวงแตละเสน มีองศาเบี่ยงเบนไปจากแนวระนาบ เชน 
>180 องศา หรือ <180 องศา. เสนรอบวงที่เกิดจากการเบี่ยงเบนในแนวระนาบ อาจซอนทับกัน ใน
ที่สุดทรงกลมนั้นจะมีขอบเขต รอบทิศทาง 360 องศา คลายลูกบอลบรรจุลม หรือลูกฟุตบอล. 

เก่ียวกับ จุด เสน วงกลม เราสามารถใหคํานิยามใหม ภายใตกรอบอางอิงสัมพัทธภาพ ไดวา 
จุด คือ เสนที่สั้นที่สุด. หรือกลาวในทางกลับกัน เสน คือ จุดที่ตอกันมากกวา 2 จุด. เสนรอบวง คือ 
สวนตอของเสนโคงในแนวระนาบถาวร. ในกรอบอางอิงสัมพัทธภาพ—ความโนมถวง (RGL) ไมมี
เสนตรงที่แทจริง. เสนตรงที่ลากไปในแนวระนาบของผิวโลก ในที่สุดปลายทั้งสองขาง จะบรรจบกัน
หรือตัดกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตามความโคงของผิวโลก. เสนที่สมมุติวาตรงในกาลอวกาศนั้น (ในมุมมอง
ของผูถูกสังเกต) กลับจะมคีวามโคงเมื่อมันสัมพัทธกับแสง (ในมุมมองของผูสังเกต). ดังนั้น เสนตรง
สมมุต ิที่สัมพัทธกับแสงและเวลา ในที่สุด ก็ไมมีเสนตรงอยูจริง อันเนื่องมาจากกาลอวกาศมีความ
โคง นั่นเอง. และหากนําเสนตรงหรือเสนใดๆ ไปวางบนอะตอมหรืออนุภาค ตามมาตรวัดในกรอบ
อางอิงควันตัม (QMS) ก็ยิ่งมองไมเห็นความเปนเสนตรงไดเลย.ทําใหมโนทัศนเรื่องจุดศูนยกลาง 
ระยะรัศมี และเสนในแนวระนาบ 180 องศา ตามทัศนะของเรขาคณิตแบบยุคลิด ใชไดเฉพาะกรอบ
อางอิงแบบโลกเทานั้น.  

วงกลม อาจมีรัศมีเทากับศูนย และมีคาติดลบได เชน เสนรอบวงของ เสนขอบฟาของหลุมดํา 
ณ ภาวะเอกฐาน (singularity) รวมทั้ง ปริมาตรทรงตัน จะตองมีคามากกวา 0 หนวยลูกบาศก
เสมอ แตในกรอบอางอิงสัมพัทธภาพ-ความโนมถวง หรือกรอบอางอิงควอนตัม ปริมาตรทรงตัน 
อาจมีคาเทากับหรือนอยกวา 0 หนวยลูกบาศก. เปนไปไดวา ในกรอบอางอิงจินตภาพ (การสัมผัสที่ 
4) อาจมีวัตถุที่มีปริมาตรทรงตัน ที่มีปริมาตรนอยกวา 0 หนวยลูกบาศก และไมมีมวล เชน รางของ
มนุษยสวรรค (เทวดา) สัตวในโลกสวรรค สัตวในโลกอบาย รวมทั้ง โอปปะปาติกะสัตว. 

 (9) มนุษยตางดาว ที่มีราง 2 มิติ จะเปนไปไดหรือไม? 

นักวิทยาศาสตรเชื่อวา มนุษยเราเปนสิ่งมีชีวิต 3 มิติ และเราก็อาศัยอยูในอวกาศ 3 มิติ ที่มี
ความโคง แตในมิติที่ 4 ของกาลอวกาศ ที่อวกาศมีความโคงมากๆ จะทําใหรูปทรง 3 มิติ แบนราบ
กลายเปน 2 มิติ (3 มิติแบน) และเรียกอวกาศที่หายไปนี้วา ไฮเปอรสเปซ (hyperspace) ดังนั้น 
หากมีสิ่งมีชีวิตใดๆ ตกเขาไปอยูใน ไฮเปอรสเปซ พวกเขาจะกลายเปนสัตว 2 มิติทันที เมื่อมองจาก
ภายนอก (ผูสังเกต). 

เรื่องของไฮเปอรสเปซ ในทางพุทธศาสน มิไดกลาวไว แตตถาคตไดพูดถึงแดนอันเปนที่อยู
อาศัยของมนุษย สัตว และเทวดา ซึ่งเรียกวาภพภูมิ. ภพภูมิ มีอาณาเขตที่กวางใหญมากเชนเดียวกับ
อวกาศในเอกภพ. สิ่งที่เขาไปอาศัยอยูในภพภูมิ จะมีสถานะและรูปรางที่แตกตางหลากหลายแบบ
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สุดขั้ว (ทั้งมิติวัตถุธาตุ และมิตจิิตธาต)ุ. คําวา “มนุษยตางดาว” (exoplanet) มีความหมาย 2 นัย 
คือ (1) มนุษยในแบบของนักวิทยาศาสตร ที่อาศัยอยูในไอเปอรสเปซ รวมทั้งมนุษยโลก ซึ่งมีรูปราง
เปนไดทั้งแทงทึบแบบมนุษยโลก และอาจมีรูปรางเปนกาซโปรงใส. (2) มนุษยในแบบของพุทธ
ศาสน ที่อาศัยอยูในภพภูมิตางๆ เชน ภพภูมิมนุษย (มนุษยโลกเชนเดียวกับวิทยาศาสตร) ภพภูมิ
อบาย (สัตวนรก เปรตวิสัย) ภพภูมิเทวดา (เทวดา พรหม มาร). 

(10) สสาร–ปฏิสสาร คูแฝดผูทําลายลางกันเอง ในมิติของเวลา 

ปฏิสสาร มคีุณสมบัติเหมือนสสารทุกประการ แตจะมีปะจไุฟฟา (charge) ตางกัน และม ี
สปน (spin) กลับขางกัน. อิเล็กตรอน มีประจุเปนบวก โพสิตรอน ซึ่งเปนคูของมัน มีประจุเปนลบ 
ปฏิสสารของอนุภาคตัวอื่นๆ ก็มี เชน โปรตรอน–แอนตี้โปรตรอน นิวตรอน–แอนตี้นิวตรอน นิวตริ
โน–แอนตี้นิวตริโน. ธรรมชาติอยางหนึ่งของสสารคูแฝด คือ เมื่อสสารและปฏิสสารเกิดการประลัย 
(annihilating) ซึ่งกันและกัน พวกมันจะทําปฏิกิริยาหักลางกันเอง แลวสลายตัวเปนพลังงาน. 
การสลายตัวของสสาร เมื่อทําปฏิกิริยากับคูแฝด จะมีพฤติการณเชนเดียวกับสมการคณิตศาสตร  

+1  รวมกับ -1  =  0 
+2  รวมกับ  -2  =  0 
+3  รวมกับ  -3  =  0 
+n  รวมกับ  -n  =  0n 

แตโอกาสที่ สสารจะเกิดประลัย (annihilating) ซึ่งกันและกัน ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของเวลา ที่
สสารและปฏิสสารจะมีโอกาสพบกัน ซึ่งไมมีความแนนอน. 

3.2 วัฏจักร–อนันต (cycle–infinity) 

วัฏจักร–อนันต เปนลักษณะ–สมบัติ 1 ใน 6 ขอ ของธัมมะธาตุฝายวัตถุธาตุ คือ มวล–
อนุภาค, แรง–คลื่น, อุณหภูมิ–พลังงาน, มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง, วัฏจักร–อนันต และ นามรูป–
วิญญาณ–สังขาร. วัฏจักร–อนันต มีความพิเศษตรงที่ มีกฎของเวลา และกฎสังขตธรรม มาเปน
คุณสมบัติรวม สรางความปนปวนใหแกวัตถุธาตุทุกชนิด และรวมทั้งจิตธาตุที่เปนสังขตาธาตุทั้งหมด
[20] ใหกลายเปนวงจรเกิด เสื่อม และแปรเปลี่ยนสถานะระหวาง สสารกับพลังงาน และระหวาง 

                                         

20  สังขตาธาตุ คือ ธัมมะธาตุ ที่ถูกปรุงแตงขึ้น ในสายการเกิดของ ปฏิจจสมุปบาท ธรรมอันเปนธรรมชาติ ที่อาศัยกันและ
กันเกิดข้ึน เชน อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป ... ดู ขอ 6.1 ความจริงสัมบูรณ 3 ประการ ของ ตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธะ ขอ 6.2 กฎของเวลา และ ขอ 6.3 กฎแหงนิรันดร รวมดวย ในบทที่ 6 กฎมูลฐานของธรรมชาติ. 
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นามกับรูป สลับตอเนื่องวนเวียนเปนวัฏจักรไปชั่วนิรันดร. คาบเวลาของวัฏจักรของธัมมะธาตุแตละ
ชนิด ก็แตกตางกันสุดขั้ว. ธัมมะธาตุบางชนิดมีอายุสั้น บางชนิดมีอายุยาวนาน การเกิด–ดับของ
ธัมมะธาตุ ที่มีชวงอายุแตกตางกันมากมาย สงผลใหจักรวาลเกิดความปนปวนไปทั่ว. ปรากฎการณ
เชนนี้ ตถาคตเรียกวา สังสารวัฏ และเรียกอาการอุบัติเกิดและการดับสลายนี้วา “การทองเที่ยวไป
ในสังสารวัฏ”. 

เรื่องการคิดคนทฤษฎียอยๆ นักวิทยาศาสตรทฤษฎี ทํากันมามากแลว จนเกิดทฤษฎีตางๆ 
มากมาย แตก็ยังไมสามารถอธิบายไดวา กอนเอกภพเกิด (กอนบิ๊กแบง) มีอะไรอยูที่นั่น และหลัง
เหตุการณบิ๊กแบง เม่ือ 13,800 ลานปที่แลว เอกภพก็ปนปวนดวยแรงพื้นฐานทั้งสี่ จนตองขยายตัว
เองไปทุกทิศทาง แมปจจุบันเอกภพก็ยังขยายตัวอยูตลอดเวลา ดวยความเร็ว 73.5 กิโลเมตร ตอ 
วินาที ตอ 1 เมกะพารเซ็ก (1 เมกะพารเซก เทากับระยะทาง 3.262 ลานปแสง) โดยการวัดของ 
กลองโทรทรรศนอวกาศไกอา (Gaia) เมื่อป ค.ศ. 2009. ถาเชนนั้น เอกภพจะมีจุดจบอยางไร. 
พวกเขาเช่ือวา หากสามารถรวมแรงพื้นฐานทั้งสี่ ไวในทฤษฎีเดียวได ก็จะไดคําอธิบายเกี่ยวกับเอก
ภพ ไดชัดเจนกวานี้. นักฟสิกสดาราศาสตร ยอมรับวา หลักของความไมแนนอน ยังคงเปนสมบัติ
พื้นฐานของเอกภพอยูตลอดไป. พวกเขาเชื่อวา การรวมแรงหรือรวมเอกภพใหเปนหนึ่ง (ทฤษฎี
เอกภาพ) จะตองรวมเอาหลักการขอนี้เขาไปดวย ซึ่งเปนความเขาใจที่ถูกตอง. เพราะสังขตลักษณะ 
จะยังคงมีอยูและเปนสมบัติติดมากับเอกภพ ไมสามารถละเวนไปไดเลย. แตคําถามที่ยังคางคาใจ ก็
ยังมีอีกหลายขอ เชน สื่อของแรงโนมถวง ชื่อ กราวิตอน นั้นคืออะไร? มีความพยายามหา
ขอสนับสนุนวา singurality คือ แดนตอเนื่องระหวาง จุดจบ (Big Crunch) และจุดกําเนิด 
(Big Bang) ของเอกภพ ใชหรือไม?  

ปญหาเกี่ยวกับเอกภพ ตถาคต ผูบัญญัติพุทธศาสนา กลาวไวหลายแหงดวยภาษาที่เปน
นามธรรมอยางยิ่ง. แตก็เปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตรไมนาจะตัดทิ้งไป. เพราะมีหลายเรื่อง ที่คําอธิบาย
ของพระองค สามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตรรองรับได. เชน พระองคบอกวา จะมีวาระคราว
หนึ่ง ที่โลกจะตองเผชิญกับ การแผดเผาของดวงอาทิตย พรอมๆ กัน ถึง 7 ดวง. (บาลี สตฺตก. อํ. 
23/102/63.) จากการสํารวจหวงอวกาศ กาแล็กซี่ทางชางเผือก ของกลองโทรทรรศนอวกาศไกอา 
ระหวางป ค.ศ. 2014-2016 ไดคนพบดาวแคระขาว ชื่อ ไกอา J1738-0826 เปนดาวฤกษประเภท
เดียวกับดวงอาทิตยของเรา แตอายุมากแลว. นักวิทยาศาสตรตรวจพบวา ดาวฤกษดวงนี้ มี
แคลเซียมเปนองคประกอบ เพราะมันไดกลืนกินดาวเคราะหของตัวเอง จนหมดสิ้น. จากการสังเกต
แผนที่ทางชางเผือก พบดาวฤกษกลีเซอ 710 (Gliese 710) กําลังเคลื่อนเขามาใกลดวงอาทิตยของ
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เรา ในอีก 1,300 ลานปขางหนา.[21]  ปรากฎการณการกลืนกินกันเองของดาราจักร การกลืนกินดาว
เคราะหของดาวแม สามารถรองรับคําทํานายของตถาคตได. 

3.2.1 วัฏจักร–อนันต ของวัตถุธาตุ และกาลอวกาศ 

 (1) เวลาและระยะทาง คือเครื่องจักรกล ที่จะพาสรรพสิ่งทองเที่ยวไป 

ในอวกาศที่ “วางเปลา” เต็มไปดวยอนุภาคมูลฐานและคูของมัน (ปฏิสสาร). คูอนุภาค
เสมือนเหลานี้ มีพลังงานเปน ‘อนันต’ หมายความวา พวกมันก็มีโอกาสจะมีมวลเปนอนันตไดดวย. 
แรงดึงดูดระหวางอนุภาค เนื่องจากความโนมถวงของพวกมัน จะดึงใหเอกภพหดตัวลง จนมีขนาด
เล็กจิ๋ว. นักฟสิกสดาราศาสตร พยายามหาวิธีกําจัด “คาอนันต” เหลานั้น วามีทางเปนไปไดหรือไม
อยางไร. ในคาอนันต อาจมีธัมมะธาตุ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ที่นักวิทยาศาสตรไมรูจัก อยูภายใน
นั้นก็ได.  

หลักอิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท กลาวไววา สรรพสิ่ง (อวิชชา สังขาร วิญญาณ) ที่อุบัติ
เกิดไมไดเกิดขึ้นมาลอยๆ แตอาศัยกันและกันเกิด. และในทางตรงกันขาม การดับสลายของสรรพสิ่ง 
ก็ตองดับสลายปจจัยที่ทําใหมันเกิดขึ้นไปพรอมๆ กันดวย (ดูรายละเอียดใน บทที่ 5 ฟสิกสแหงจิต). 
ตัวตนของสรรพสิ่ง ตถาคตเรียกวา ขันธ-5. พระองคกลาววา ขันธ-5 นี่แหละ เปนผู ‘ทองเที่ยวไปใน
สังสารวัฏ’ (สังสารวัฏ = โลกธาตุ จักรวาล เอกภพ). คําวาทองเที่ยวไปในสังสารวัฏ ก็คือ สิ่งที่
ตถาคตเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท นั่นเอง ซึ่งเปรียบเสมือเครื่องจักรกล ที่จะพาทุกๆ ธัมมะธาตุ 
ทองเที่ยวไป. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

21  SCIENE ILLUSTRATED.  ฉบับที่ 94.  April 2019, หนา 54–59. 
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ตารางที่ 3.01 วัฏจักรการเกิดขึ้น การเสื่อมสลาย ของสังขารธรรม 6 

ธัมมะธาต ุ| สังขารธรรม การกระทํา | ตัวขับเคลื่อน ผล เกิดปรากฎ 

วัตถ ุสสาร พืช [ก] แรงพื้นฐานทั้ง 4 และปฏิกิริยา
เคม ีกระบวนการทางชีวเคมี 

อนุภาค สสาร อะตอม โมเลกุล 
เซล วัตถ ุพืช 

สัตว [ข] เงื่อนไข และ ความตองการ 
การเอาตัวรอด การดํารงชีพ 
และการสืบตอเผาพันธุ 

(รูป เวทนา สัญญา สังขาร) 

สัญชาติญาณ การเอาตัวรอด 
การดํารงชีพ และการสืบตอ
เผาพันธุ 

(นรก เดรัจฉาน) 

มนุษยโลก [ค] ผัสสะ กรรม ภพ ชาติ ชรา มรณะ 

 ตัณหา อุปาทาน 

(รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ) 

นรก, เดรัจฉาน, เปรตวิสัย, 
มนุษยโลก, เทวโลก (สวรรค) 

 เจตนา  
(เจตนา เปน กรรม) 

วิบาก 3 กาล 
(ทันท,ี ถัดมา, ภายหลัง) 

 ความดับไปไมเหลือแหงกรรม 
(กัมมนิโรธ) 

ความดับแหงผัสสะ 

 ขอปฏิบัติ เพื่อความดับไปไม
เหลือแหงกรรม  
(กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา) 

อริยมรรค มีองคแปด; 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธ ิ

หมายเหต ุ

 [ก] วัตถุ สสาร พืช 
(1) ลักษณะ–สมบัติของ สัตตะธัมมะธาตุ ที่ 1 – 5 (มวล–อนุภาค, แรง–พลังงาน–คลื่น, มติ–กาล
อวกาศ–รูปทรง, อุณหภูม–ิพลงังาน, วัฏจักร–อนันต) 
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(2) สังขารธรรม ระดับที่ 1 วัตถุ สสาร พลังงาน และ ระดับที่ 2 พืช ไวรัส จุลินทรีย  
(3) จัดอยูในประเภท รูปขันธของ กลไกชีวิตจักรวาล–ควันตัม และ กลไกชีวิตจักรกล 

 [ข] สัตว 
(1) ลักษณะ–สมบัติของ สัตตะธัมมะธาตุ ที่ 1 – 5   
(2) สังขารธรรม ระดับที่ 3 สัตว และ  
(3) จัดอยูในประเภท รูปขันธของ ชีวิตระบบขันธ-5 

 [ค] มนุษยโลก 
(1) ลักษณะ–สมบัติของ สัตตะธัมมะธาตุ ที่ 6 – 7 (รูปนาม–วิญญาณ–สังขาร, วิมุตต–ินิพพาน)   
(2) สังขารธรรม ระดับที่ 4 มนุษย ปุถุชน-อริยชน, ระดับที่ 5 เทวดา, ระดับที่ 6 มนุษย ธรรม–อรหัตตชน  
(3) จัดอยูใน ชีวิตระบบขันธ-5 (กลไกชีวะ-ฟสิกส และ กลไกชีวะ-ชีวิต) 

 

ที่จริง วัฏจักร เปนสิ่งที่พิสูจนไดในทางฟสิกส เชน ธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม รวมกับ ธาตุ
ออกซิเจน 1 อะตอม จะเกิดธาตุใหมคือ น้ํา (H2O). CERN ไดพิสูจนการมีอยูของ อนุภาคฮิกส 
(Higgs Boson) เมื่อป ค.ศ. 2014 ไดเปนผลสําเร็จ ฮิกสมีมวลประมาณ 126 GeV. มีชวงอายุการ
เกิดดับ ที่สั้นมากๆ ประมาณ 1.56 × 10-22 นาที [22] หมายความวา สิ่งที่นักวิทยาศาสตรจับได เปน
เพียงรอบวัฏจักรหนึ่งของอนุภาคฮิกสเทานั้น. หอสังเกตการณลิโก (LIGO) ทั้งสองแหงใน
สหรัฐอเมริกา และหอสังเกตการณเวอรโก (VIRGO) ที่อิตาลี ตรวจพบคลื่นความโนมถวง 
(gravitational waves) ที่แผกระจายมาจากการชนกันของหลุมดําสองหลุม ซึ่งอยูหางจากโลก 
1,800 ลานปแสง เมื่อป ค.ศ. 2015 เปนสัญญาณบงบอกวา หลุมดํานั้น มีอยูจริง ซึ่งเปนสิ่งพิสูจน
วา หลุมดํามีหวงอายุการเกิดดับ ที่ยาวนานมากๆ. 

 (2) การสัมพัทธของเวลา–ระยะทาง ภายใตมโนทัศนของ ผูสังเกต และ ผูถูกสังเกต 

ความเขาใจเรื่องเวลาสัมพัทธกับระยะทาง เชน การวัดความเร็วของดวงจันทร ในการโคจร
รอบโลก. กําหนดให เครื่องวัดความเร็ว 3 เครื่อง, เครื่องที่ 1 ไปอยู ณ บริเวณ ใกลกับจุดศูนยกลาง
โลก เครื่องที่ 2 ไปอยูที่พื้นผิวโลก เครื่องที่ 3 ไปอยูที่ ดวงจันทร แลวทําการเปรียบเทียบความเร็วใน
การเคลื่อนที่ ณ จุดที่เครื่องวัดทั้งสามเครื่อง ตั้งอยู. คาทีว่ัดไดคือ เครื่องที่ 3 (ที่ดวงจันทร) จะวัดได
วา ความเร็วรอบในการเคลื่อนที่ของดวงจันทร จะเร็วกวา เครื่องที่ 2 (ผิวโลก), และ เครื่องที่ 2 จะ
วัดความเร็วของดวงจันทร ไดเร็วกวา เครื่องที่ 1 (ที่ศูนยกลางโลก). ที่เปนเชนนี้ เพราะ เครื่องที่ 3 

                                         

22  รายงานโดย CERN Accelerating sciene  Topic : The Higgs boson  https://home.cern/topics/higgs-
boson  และขอมูลจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson 
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รับรูระยะทาง หรือ space ในการวนหนึ่งรอบของดวงจันทร มากกวา เครื่องที่ 2, และที่ตําแหนง 
การวางของเครื่องวัด เครื่องที่ 1 (ใกลศูนยกลางโลก) จะวัดความเร็วของดวงจันทรไดชาที่สุด แมวา
ทีต่ําแหนงเครื่องที่ 1 กับเครื่องที่ 2 จะรับรูวา ดวงจันทรวนหนึ่งรอบเหมือนกัน แตมีระยะทาง หรือ 
space ตางกันมาก ทําใหตองใชเวลาในการวัดตางกัน. และถานําเครื่องวัด เครื่องที่ 1 ไปวาง ณ จุด
ศูนยกลางโลกพอดี ก็จะทําใหเครื่องที่ 1 ไมสามารถวัดความเร็วของดวงจันทรไดเลย คือ มันจะ
มองเห็นดวงจันทรอยูนิ่งๆ. 

แตในทางกลับกัน ถาเรากําหนดให ผูสังเกต ข ยืนอยูที่พื้นผิวโลก (ที่เดียวกับ เครื่องวัดที่ 2) 
และใหผูสังเกต ค ยืนอยูที่ผิวของดวงจันทร (ที่เดียวกับ เครื่องวัดที่ 3), ผูสังเกต ข จะมองเห็น หรือ
รูสึกวา ดวงจันทร มีการเคลื่อนที่ ขณะที่ผูสังเกต ค รูสึกวาตนเองยืนอยูนิ่งๆ, และถาสมมุติให ผู
สังเกต ก ไปยืนอยูใกลศูนยกลางโลก เขาก็จะมองเห็นดวงจันทรโคจรเร็วกวา ที่ผูสังเกต ข มองเห็น. 
เหมือนกับเรามองดูเครื่องบิน ที่บินอยูบนทองฟา รูสึกวามันบินไดไมเร็วไปกวานก ทั้งๆ ที่เครื่องบิน
ลํานั้น อาจบินดวยความ 800 – 1,000 กิโลเมตร ตอชั่วโมง แตผูโดยสารที่อยูบนเครื่องบิน จะไม
รูสึกเลยวาเครื่องบินกําลังวิ่งอยู. ที่เปนเชนนี้ เพราะผูสังเกตแตละคน มีมโนทัศนเรื่องความยาวนาน
ของเวลาที่แตกตางกัน. อุปมาเหมือนมนุษยบนโลก เทวดาบนสวรรค และสัตวในนรก (ในความรูสึก
ของ ผูถูกสังเกต) จะรับรูระยะเวลาหนึ่งวันเทากัน แตมีความยาวนาน (space) ตางกันมากมาย 
(ในความเปนจริง ที่ผูสังเกต มองเห็น. ถาเปรียบเทียบปรากฎการณ ภายในอะตอม, ความเร็วของ
อิเล็กตรอน (ดวงจันทร) ที่วนรอบนิวเคลียส (โลก) สามารถใชหลักสัมพัทธภาพของเวลา มาอธิบาย
ไดเชนเดียวกัน แตไมสามารถวัดคาความเร็วไดจริง เนื่องจาก อะตอมมีขนาดเล็กมากนั่นเอง.  

สําหรับวัตถุที่มีขนาดใหญระดับสุริยะ ดาราจักร เชน หลุมดํา จําเปนอยางยิ่ง ตองนําหลัก 
สัมพัทธภาพของเวลา ไปอธิบายปรากฎการณตางๆ ภายในหลุมดํา. หากมีวัตถุใดๆ (วัตถุที่ถูก
สังเกต) โคจรเขาใกลเสนขอบฟาเหตุการณแลว จะถูกแรงไทดัล ซึ่งเปนแรงโนมถวงอันยิ่งยวด ดึงดูด
ใหวัตถุนั้นพุงเขาสูภาวะเอกฐาน ซึ่งเปนจุดศูนยกลางของหลุมดํา. ถาวัตถุนั้นเขาใกล ภาวะเอกฐาน
มากเทาใด เวลาก็จะถูกยืดออกไปนานเทานั้น จนมีคาเปนอนันต คือ เวลาหยุดอยูกับที่. ทําให
เรขาคณิตของอวกาศ ภายในและใกลหลุมดํา ผิดเพี้ยนไป เกิดความโคงของอวกาศอยางรุนแรง แรง
ไทดัลอันยิ่งยวด จะดึงดูดวัตถุนั้นใหเคลื่อนที่ ดวยความเร็วเกือบเทาความเร็วของแสง ในขณะที่มี
พื้นที่อวกาศจํากัดมาก. เมื่อสัดสวนของเวลา กับพื้นที่อวกาศที่ผิดเพี้ยน สัมพัทธกัน ทําใหเวลาตอง
ยืดออกไป เพื่อใหมีสัดสวนเทากับ พื้นที่อวกาศ ที่เหลืออยูนั่นเอง. จนกระทั่งแรงไทดัล มีพลังเปน
อนันต จะฉีกวัตถุทุกชนิด รวมทั้งพื้นที่อวกาศ ใหสลายตัวไปในที่สุด คงเหลือแตเวลาเทานั้นที่ยังอยู. 
แตสําหรับผูสังเกต ที่อยูภายนอกหลุมดํา จะเห็นวัตถุที่สังเกต ถูกดึงดูดหายเขาไปในใจกลางของ
หลุมดํา และไมมีโอกาสหลุดรอดออกมาไดเลย ตลอดกาล. ชวงอายุของหลุมดําหลุม กอนที่มันจะ
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สลายไป จะกินเวลายาวนานมาก จนไมอาจนับจํานวนที่แนนอนได. 

จะเห็นวา เวลาไมไดอยูโดดเดี่ยว แตจะสัมพันธกับอวกาศเสมอ. ทําใหเวลากลายเปน
เครื่องมือและกลไกสําคัญ ในการวัดปรากฎการณตางๆ ที่อุบัติเกิดในเอกภพ. ถาสถานที่ใดๆ ใน
เอกภพ ไมมีสิ่งใดอุบัติเกิดเลย คือ มีแคความวางเปลา ไมมีสนาม (field) ไมมีเหตุการณ (event) 
ไมมีการเคลื่อนไหวใดๆ (ภาวะศูนยองศาสัมบูรณ) เวลาก็ไมสามารถวัดสิ่งใดๆ ไดเลย. แตในความ
เปนจริง สสารและพลังงานในเอกภพ ตกอยูภายในการปรุงแตง ตามกฎสงขตธรรม ในรูปแบบตางๆ 
ที่มีความยุงเหยิงและความไรระเบียบตลอดเวลา โดยอาศัยลูกศรเวลาเปนตัวชี้. มโนทัศนขอนี้ ถูก
นําไปใชในกฎอุณหพลศาสตร ในปรากฎการณการเปลี่ยนแปลงของ กระบวนการทางกายภาพ ที่
เกิดขึ้นเองไดตามธรรมชาติ หรือ เอนโทรปไดอยางสอดคลองและกลมกลืน (ดูกฎขอที่ 2 ของ อุณ
หพลศาสตร หัวขอ 2.3 อุณหภูมิ–พลังงาน). แตในเอกภพ ก็ยังมีระบบการเกิดของอสังขตธรรมรวม
อยูดวย. ดังนั้น เวลา จะไมสงผลอิทธิพล ตอผูไดคุณสมบัติ อสังขตาธาตุ แตจะสงผลกับสิ่งที่อยู
ภายใตกฎการปรุงแตง หรือ สังขตาธาตุ. 

 (3) สังขตาธาตุ ยอมอาศัย ศรแหงเวลา ในการดํารงอยู  

เวลา แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ เวลาจริง กับ เวลาเชิงจินตภาพ. คนสวนใหญเขาใจวา 
เวลาจริง คือ เวลาสัมบูรณ. เราจะรับรูเวลาได เมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึน. ความยาวนานของเหตุการณ
ใดๆ สามารถกําหนดไดดวย เวลาจริง ซึ่งกําหนดไดดวยจํานวนตัวเลขเวลา (จํานวนนาที ช่ัวโมง วัน 
เดือน ป). ลําดับการเกิดขึ้นของเหตุการณใดๆ จะมีทิศทางเดียวกันทั้งหมด คือ จากอดีต ปจจุบัน 
อนาคต และเรียกพฤติการณเชนนี้วา ศรของเวลา (arrow of time). ตัวอยาง ศรของเวลา เชน 
เหตุการณ ก มีแกวใบหนึ่งวางบนโตะ เหตุการณ ข แกวใบนั้น กําลังหลนจากโตะ เหตุการณ ค มี
เศษแกวแตกกระจายบนพื้น. ลําดับเหตุการณ ก ข ค เรียกวา ศรของเวลา จะบอกจุดเริ่มตนกอน 
และจุดสิ้นสุดภายหลัง. ดังนั้น ศรของเวลา จะไมมีการยอนกลับ (เหตุการณ ค เกิดกอน เหตุการณ 
ก ไมได) สิ่งที่ยอนกลับไปไดนั้น มีอยู แตไมใช ศรของเวลา. สิ่งนั้นคือ เวลาเชิงจินตภาพ. 

เวลาเชิงจินตภาพ ไมมีทิศทางที่แนนอน หรือกลาววา ไมมีศรของเวลา ในเวลาเชิงจินตภาพ. 
เพราะเวลาเชิงจินตภาพ ไดรวมเอา อดีต ปจจุบัน อนาคต ไวเปนกอนเดียวกัน ทําใหมันสามารถ
ยอนกลับ อนาคตมาปจจุบันได หรือ อดีตขามไปอนาคตได. ถามีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไปผูกติดกับเวลาเชิง
จินตภาพไว มันก็จะพาสิ่งนั้นติดตามไปดวย. ถาเราเดินทางไปขางหนา ในเวลาเชิงจินตภาพ เราก็
สามารถเดินทางยอนกลับได ในทิศทางตรงกันขาม หมายความวา จะไมมีความแตกตางระหวาง 
ทิศทางไปขางหนาและทิศทางยอนกลับ.  

จากตัวอยาง แกวหลนแตก ลําดับเหตุการณ ก ข ค ในเวลาเชิงจินตภาพ สามารถยอนเวลา
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จาก เหตุการณ ค ข ก ไดในความคิด (หากตองการใหเปนเชนนั้น). อีกตัวอยางหนึ่งของการยอน
เวลา คือ การยอนภาพ (reverse) ในภาพยนตร. แตเหตุการณที่เกิดขึ้นตาม เวลาจริง มันแตกตาง
กันมาก, นี่คือเหตุผลวา เพราะเหตุใด คนเราจึงจําอดีตได แตไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับอนาคต เพราะ 
ปจจุบันก็คือ อดีตของอนาคตนั่นเอง. เราไมมีทางวิ่งไลตามทันอนาคตแนนอน. ปจจุบัน เราอยูใน 
เหตุการณ ก (แกววางอยูบนโตะ) จะไมมีทางเห็น เหตุการณ ข (แกวกําลังหลนจากโตะ) ไดเลย 
เพราะ ‘อนาคต ยังมาไมถึง’. ถาถา ณ ปจจุบัน เราอยูใน เหตุการณ ข เรากลับรูอดีตไดดี เพราะ
เพิ่งผานเราไป แตจะยังไมเห็น เหตุการณ ค (ถาเรายอนกลับไปที่ เหตุการณ ก ก็จะมองเหตุการณ 
ข เปนอนาคต และถาเราไปยืนอยูใน เหตุการณ ค ก็จะมองเหตุการณ ก และ ข เปนอดีตไปแลว).  

สตีเวน ฮอวกิ้ง แบงศรของเวลา ออกเปน 3 แบบ[23] คือ (1) ลูกศรเวลาเชิงเทอรโมไดนามิกส 
(thermodynamic arrow of time) ย่ิงเวลาผานไป ความไรระเบียบ (entropy) ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น. 
(2) ลูกศรเวลาเชิงจิตวิทยา (psychological arrow of time) เปนทิศทางของเวลา ที่เรา ‘รูสึก’ 
ไดวามันผานไป คลายเหตุการณแกวหลนแตก ผลคือ เราจะรูเรื่องในอดีต แตไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับ
อนาคต. และ (3) ลูกศรเวลาเชิงเอกภพวิทยา (cosmological arrow of time) ทิศทางของเวลา 
จะเปนทิศเดียวกับการขยายตัวของเอกภพ.  

จะเห็นวา ศรของเวลาทั้ง 3 แบบ สอดคลองกับ สังขตลักษณะของสังขตธรรม ที่ธัมมะธาตุถูก
ปรุงแตงขึ้นมาได ในศรของเวลา. กลาวคือ, สิ่งที่มีลักษณะ–สมบัติเปนวัตถุธาตุ เชน ธาตุตางๆ วัตถุ 
พืช และสิ่งที่มีลักษณะ–สมบัติรวม เปนวัตถุธาตุดวย จิตธาตุดวย เชน สัตวตางๆ เปรตวิสัย มนุษย
ทั้งหลาย จะถูกปรุงแตงขึ้น ดวยอวิชชา สังขาร วิญญาณ ... ภพ ชาติ ตามศรของเวลาจริง หรือ 
ลูกศรเวลาเชิงเทอรโมไดนามิกส และศรของเวลาเชิงจิตวิทยา. สิ่งที่มีลักษณะ–สมบัติเปนจิตธาตุ
อยางเดียว เชน เทวดา และสัตวนรก จะถูกปรุงแตงขึ้น ดวยวิญญาณ สังขาร ตามศรของเวลาเชิง
เอกภพวิทยา และศรเวลาเชิงจินตภาพ (ศรเวลาที่ไมมีทิศทาง), ทําใหพวกเทวดา สามารถ
เคลื่อนยายไป (เหาะ) ในเวลาใดๆ หรือ สถานที่ใดๆ ก็ไดทั่วเอกภพ. 

กฎขอที่ 2 ของเทอรโมไดนามิกส กลาววา สถานะไรระเบียบ ยอมมีมากกวาสถานะที่เปน
ระเบียบ. กฎขอนี้ สอดคลองกับ หลักปฏิจจสมุปบาท เพระเหตุวา ตามลูกศรเวลาแบบที่ 1 อธิบาย
ไดวา อวิชชา สังขาร วิญญาณ คือตนเหตุของความไรระเบียบทั้งมวล “เพราะมีอวิชชา เปนปจจัย 
จึงมี สังขารทั้งหลาย” ถาเอกภพนี้ ไมมีอวิชชา สิ่งตางๆ ก็คงไมปรากฎขึ้น. การเกิดปรากฎ การ
เสื่อม ก็คือ ความไรระเบียบ นั่นเอง. เพราะไมปรากฎการเกิด ไมปรากฎการเสื่อม ความเปน

                                         

23  สตีเฟน ฮอวกิ้ง.  (2554).  อางแลว.  หนา 218. 
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ระเบียบจึงปรากฎ. แตอยางไรก็ตาม เมื่อเทียบสัดสวนของความไรระเบียบ กับความเปนระเบียบ 
แทบจะเทียบกันไมไดเลย เพราะความเปนระเบียบ มักเปนอดีตไปแลว เกิดขึ้นไดยาก ดุจเดียวกับ 
จํานวนของสัตว มนุษย เทวดา รวมกัน ยอมมีมากกวาจํานวนพระอรหันตรวมกัน แบบเทียบกัน
ไมไดเลย.  

3.2.2 วัฏจักร–อนันต ของจิตธาต ุ

 (1) ลักษณะสังสารวัฏของจิตธาต ุ

สิ่งที่ตถาคตหยั่งรูเก่ียวกับสรรพสิ่ง ครอบคลุมทั้งวัตถุธาตุและจิตธาตุ. พระองค จึงบัญญัติกฎ
ควบคุมการเกิด การเสื่อม ของสรรพสิ่งขึ้นมา คือ อิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–อริยสัจสี่ และ 
สังขตลักษณะ–ธรรมนิยามสาม. (ดูรายละเอียดใน หัวขอ 6.1 ความจริงสัมบูรณ 3 ประการ ของ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ บทที่ 6 กฎมูลฐานของธรรมชาติ) กฎที่ควบคุมการเกิด การเสื่อม 
ของสรรพสิ่งของตถาคต เปนกฎพื้นฐานซึ่งมีอยูแลวตามธรรมชาติ เพียงแตตถาคต นํามายืนยันอีก
ครั้งวา อิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–อริยสัจสี่ และ สังขตลักษณะ–ธรรมนิยามสาม ที่พระองค
บัญญัตินั้น มีความเปนเหตุเปนผล ท่ีสามารถพิสูจนได ยืนยันได ปฏิบัติไดจริง.  

ขอธรรมดังกลาว ยกขึ้นมาเพื่ออธิบายวา สังสารวัฏนั้น มีอยูจริง และสัตวทุกผู ตอง เกิด แก 
ทุกขกาย ทุกขใจ และตายในที่สุด แลวไปเกิดในรอบใหมวนเวียนเชนนี้ ตลอดนิรันดร โดยที่สัตว
เหลานั้น ไมมีโอกาสรูเลยวา แตละชาติการเกิดของตนนั้น ตองประสบกับอะไรบาง. วัฏจักร เกิด แก 
ตาย ของสัตวทุกผู ไมอาจทําลายลงได ถาไมมีตถาคต อุบัติเกิดข้ึนมา. พระองค เพียงผูเดียว ที่หยั่ง
รู และสามารถบอกวิธีทําลายวงจรของ วัฏจักร เกิด แก ตาย. และมีเพียงมนุษยอริยชน และเทวดา
อริยชน เทานั้น ที่สามารถทําลายวัฏจักร เกิด แก ตาย ของตนได. นั่นคือ การตัดรอบสายการเกิด
ของ ปฏิจจสมุปบาท นั่นเอง. (ดูรายละเอียดใน บทที่ 5 ฟสิกสแหงจิตวิญญาณ) ในปฏิจจสมุปบาท 
จะมีวัฏจักร เกิด แก ตาย ของธัมมะธาตุ ที่เปนทั้งวัตถุธาตุและจิตธาตุ. ผูที่สามารถทําลายวัฏจักร
การเกิด ในปฏิจจสมุปบาท ไดแลว จะเปนผูบรรลุธรรม สามารถแยกสวนที่เปนวัตถุธาตุ ออกจาก
จิตธาตุ แลวเลือกทําลาย เฉพาะวัฏจักรการเกิด ในสวนที่เปนจิตธาตุ ผลคือ ผูนั้นจะจิตใหม เปน
อสังขตาธาตุ (นิพพาน).  
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ภาพที่ 3.04  ปฏิจจสมุปบาท วัฏจักร เกิด แก ตาย ของจิตธาต ุ

ตถาคต แยกสรรพสิ่งออกเปน รูปกับนาม รวมกันเรียกวา ขันธ-5. ความเปน ‘รูป’ ก็คือ ดิน 
น้ํา ไฟ ลม (ภูตรูป) ซึ่งก็คือ วัตถุธาตุตางๆ นั่นเอง, ความเปน ‘นาม’ คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ 
ซึ่งก็คือ จิตธาตุ ที่มีการเกิด การวิวัฒน จาก มโน วิญญาณ แลววิวัฒนเปนจิตในรูปแบบตางๆ เชน 
เวทนา ตัณหา ราคะ นันทิ อุปาทาน สังโยชน อุเบกขา ฌาน วิมุตติ เปนตน จากนั้นก็จะเกิดวัฏจักร
ของชีวิต จาก ภพ ชาติ ชรา มรณะ ตอไป. 
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 (2) เวลาในจินตภาพ อาจไมตองพึ่งพาตัวเลข เชนเดียวกับ เวลาของอสังขตลักษณะ 

เราทราบแลววา ขอบเขตและอายุของเอกภพนั้น มีคาเปนอนันต ซึ่งสอดคลองกับ ความยาว 
นานของสังสารวัฏ หรือ อายุของกัป ทีต่ถาคตบัญญัติข้ึน ใหสาวกใชเปนขอมูล ในการจินตนาการให
เห็นภาพ และการรับรูสังสารวัฏ ที่มนุษย สัตว และ เทวดา ตองถูกดึงดูดเขาไปในวัฏจักรเหลานั้น. 
ซึ่งไมตางจากการถูกแรงไทดัล ดึงดูดเขาสูศูนยกลางของหลุมดํา. นักวิทยาศาสตร พยายามคํานวณ
ความยาวนานของเวลา ที่ใจกลางของหลุมดํา ซึ่งก็พอจะอนุโลมนํามาเทียบเคียงกับ สังสารวัฏ หรือ 
อายุของกัปได.  

เวลา พื้นที่ ปริมาตร ของสังสารวัฏ ทีส่ัตวทั้งหลายตองเขาไปพัวพันเกี่ยวของดวย เชน ความ
กวางยาวไกลของจักรวาล ความยาวนานของกัป อายุของเทวดา อายุของนรก โอกาสที่จะไดเกิดมา
เปนมนุษย โอกาสการเกิดในภพนรก จํานวนรอบการเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน จํานวนรอบการตาย
ดวยการถูกฆา ปริมาตรของน้ําตาที่เกิดจากความเศราโศกเสียใจ ฯลฯ. สังสารวัฏ ก็คือ คาอนันต
ของเวลา พื้นที่ และปริมาตร ของมิติกาลอวกาศ ที่ครอบงําและคุมขังของ มนุษย สัตว และ เทวดา 
ไวนั่นเอง. เมื่อไมสามารถใชเลขคณิตศาสตร มาคํานวณเก่ียวกับเวลา พื้นที่ ปริมาตร ของสังสารวัฏ
ได ตถาคต จึงใชวิธีอุปมาเปรียบเทียบเหตุการณตางๆ ขึ้นมา เพื่อใหเห็นจํานวนจินตภาพ ของสิ่งที่
พระองคยกขึน้มากลาวอาง เชน 

 “...เหมือนอยางวา ภูเขาหินลูกใหญยาวโยชนหนึ่ง กวางโยชนหนึ่ง สูงโยชนหนึ่งไมมีชอง ไมมี
โพรงเปนแทงทึบ บุรุษพึงเอาผาแควนกาสีมาแลว ปดภูเขานั้น 100 ปตอครั้ง ภูเขาหินลูกใหญนั้น 
พึงถึงการหมดไป สิ้นไป เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกวาแล สวนกัปหนึ่งยังไมถึงการหมดไป สิ้น
ไป กัปนานอยางนี้แล บรรดากัปที่นานอยางนี้ พวกเธอทองเที่ยวไปแลว มิใชหนึ่งกัป มิใชรอยกัป 
มิใชพันกัป มิใชแสนกัป.” [24] 

“... เปรียบเหมือน เกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศล มีอัตรา 20 ขารี เมื่อลวงไปทุกแสนป 
บุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกหนึ่งเมล็ด. ... เกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศล มีอัตรา 20 
ขารีนั้น จะพึงถึงความสิ้นไป หมดไปโดยลําดับนี้ ยังเร็วเสียกวา สวน 1 อัพพุทนรก ยังไมพึงถึง
ความสิ้นไป หมดไปไดเลย. ...” [25] 

                                         

24  “ความนานแหงกัป นัยท่ี 1  นัยท่ี 2.”  พุทธวจน–หมวดธรรม เลมที่ 11.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.6, หนา 
396-399. | บาลี - นิทาน. ส.ํ 16/215/429., 16/216/431. 

25  “อายุนรก”  พุทธวจน–หมวดธรรม เลมท่ี 11.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v.3.0.7, หนา 91. | บาลี - ทสก.อ.ํ 
24/181/89. 
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“... สมมติวา มหาปฐพีอันใหญหลวงนี้ มีน้ําทวมถึงเปนอันเดียวกันทั้งหมด; บุรุษคนหนึ่ง ทิ้ง
แอก (ไมไผ ?) ซึ่งมีรูเจาะไดเพียงรูเดียวลงไปในน้ํานั้น; ลมตะวันออกพัดใหลอยไปทางทิศตะวันตก
, ลมตะวันตกพัดใหลอยไปทางทิศตะวันออก, ลมทิศเหนือพัดใหลอยไปทางทิศใต, ลมทิศใตพัดให
ลอยไปทางทิศเหนือ, อยูดังนี้ ในน้ํานั้น มีเตาตัวหนึ่ง ตาบอด ลวงไปรอยๆ ป มันจะผุดขึ้นมาครั้ง
หนึ่งๆ. ... จะเปนไปไดไหม ที่เตาตาบอด รอยปจึงจะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่ง จะพึงยื่นคอเขาไปในรูซึ่งมี
อยูเพียงรูเดียวในแอกนั้น ? ...” (พระสูตรนี้ ตถาคต ทรงอุปมาใหเห็น ความยาก 3 ประการ – 
ความยากของการไดเกิดมาเปนมนุษย ความยากที่ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะจะบังเกิดขึ้นใน
โลก และ ความยากของธรรมวินัย อันตถาคตประกาศแลว จะรุงเรืองไปทั่วโลก). [26] 

  

ภาพที่ 3.05  วัฏจักรของการเกิด ระบบกลไก ชีวะ-ฟสิกส ตามแบบจําลองของนักวิทยาศาสตรในปจจุบัน 

                                         

26  “โอกาสในการเกิดเปนมนุษยนั้นแสนยาก.”  พุทธวจน–หมวดธรรม เลมที่ 9.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.7, 
หนา 4. | บาลี มหาวาร. ส.ํ 19/568/1744. 
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ภาพที่ 3.06  วัฏจักรของการเกิด ระบบกลไก ชีวะ-ชีวิต ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 

 (3) ปฏิจจสมุปบาท : สายพานของวัฏจักรการเกิด-ดับ ของระบบกลไกชีวะ 

ไมมีกฎธรรมชาตใิด ทีส่ามารถอธิบายการอุบัติเกิดของธัมมะธาตุทุกชนิดไดชัดเจน ครบถวน 
และถูกตอง เทากับกฎอิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–อริยสัจสี่. โดยเฉพาะ ปฏิจจสมุปบาท ไดวาง
กฎเกณฑ การอุบัติเกิด การตาย การปรุงแตง สัตวทุกผู ไดอยางสมเหตุสมผล ดุจสายพานของ
ระบบกลไกชีวะ ที่กําลังนําสงชิ้นสวนไปประกอบเปนรูปราง ชีวิตสัตว เปนเปรต เปนมนุษย เปน
เทวดา. ระบบการปรุงแตง ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ไมขัดแยงกับกฎเกณฑทางวิทยาศาสตรแตอยาง
ใดเลย. เพราะธัมมะธาตุที่ถูกปรุงแตงขึ้นเปนโนน นั่น นี่, มีสมบัติทางกายภาพ (วัตถุธาตุ สสาร 
พลังงาน) และมีสมบัติทางจิตภาพ (มโน วิญญาณ จิต) ทั้งสองสวนรวมกัน เปนกลไกชีวะ–ชีวิต ก็ม,ี 
มีสมบัติทางกายภาพ เปนกลไกชีวะ–ฟสิกส เพียงสวนเดียว ก็มี, มีสมบัติทางจิตภาพเพียงสวนเดียว 
ก็มี. 

ที่กลาววา อวิชชา สังขาร วิญญาณ ไมขัดกับหลักฟสิกส ก็เพราะวา อวิชชา แบงออกเปน 2 
สวน คือ สวนที่เปน วัตถุธาตุ สสาร พลังงาน และสวนที่เปน จิตธาตุ. อวิชชา สวนที่เปนวัตถุธาตุ 
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ถูกปรุงแตงขึ้น (ตถาคต ใชคําวา “สังขาร” แทนกิริยาการปรุงแตง) จากอะตอม เปนธาตุตางๆ 
รวมกันเปนโมเลกุล เปนเซลล ขึ้นมา แลวสวนของอวิชชาที่เปนจิตธาตุ ก็เขามารวมผสมโรง พัฒนา
เปนพืช เปนสัตว (เรียกวา “สังขารทั้งหลาย”). จากนั้น วิญญาณ ก็เขามาทําหนาที่ ชี้วาสังขาร
ทั้งหลายที่ถูกปรุงแตงขึ้นนั้น เปนโนน เปนนั่น เปนนี่ (เพราะวิญญาณ คือ ธาตุรู). มนุษยเรารูจักสิ่ง
ตางๆ ไดมากมาย เพราะมีวิญญาณเปนผูบอก. ดังนั้น กระบวนการของ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ก็
คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมไดละเมิดกฎของฟสิกสแตอยางใด. 

การปรุงแตงทางกายภาพ ไดแก สิ่งที่ใชวัตถุธาตุ สสาร พลังงาน เปนองคประกอบในการเกิด 
การดํารงอยู เชน พืชตางๆ แรธาตุตางๆ ที่ใชผลิตสิ่งของ อุปกรณ เครื่องใช เทคโนโลยี. การปรุง
แตงชีวิต ที่มีสมบัตทิั้งทางกายภาพ และทางจิตภาพรวมกัน ไดแก สัตวตางๆ และมนุษย โดยสวน
ของรางกาย ประกอบขึ้นจากธาตุ สสาร พลังงาน (ดิน น้ํา ไฟ ลม) และสวนของจิตใจ ประกอบขึ้น
จาก อวิชชา สังขาร วิญญาณ กอเกิด ภพ ชาติ พาชีวิตดําเนินไป ตามวัฏจักรการเกิดของปฏิจจสมุป
บาท. การปรุงแตงชีวิต ที่มีสมบัติทางจิตภาพสวนเดียว ไมมีสวนที่เปนวัตถุธาตุเลย ไดแก การอุบัติ
เกิดของพวกเทวดา เปรตวิสัย และสัตวนรก. การปรุงแตงชีวิตแบบนี้ จะไมเปนที่ยอมรับจากฝงของ
นักวิทยาศาสตร แตจะเปนที่ยอมรับจากฝงของพระเจา. 

ปฏิจจสมุปบาท แบงออกเปน 2 สาย คือ สายเกิด และสายดับ. สายเกิด เริ่มที่ อวิชชา ไปจบ
ที่ ชรา มรณะ หลังมรณะ ก็จะวนกลับไปที่อวิชชา ในรอบถัดไป. สายดับ เริ่มที่ดับ อวิชชา หรือ ดับ
สังขาร หรือ ดับวิญญาณ หรือดับธัมมะธาตุลําดับถัดไปก็ได แลวไปสิ้นสุดที่ ชรา มรณะ จะไมวน
กลับไปที่อวิชชาอีก เพราะไมมีธัมมะธาตุใด เหลือเปนเหตุปจจัยใหตอสายพานไดอีก เทากับสิ้นสุด
วัฏฏะจักรของการเกิด. 
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ภาพที่ 3.07  วัฏจักรการเกิด-ดับ ของปฏิจจสมุปบาท 



 

The 7-Element: Absolute of Everything   by SUDIN CHAOHINFA 

147 

3.2.3 คาอนันตทางคณิตศาสตร กับ วัฏจักร--อนันตของธรรมชาติ 

เราสามารถพบเห็น คาอนันตทางคณิตศาสตร (∞) ไดในชีวิตประจําวัน. คาอนันตที่เปน
จํานวนตรรกยะ เชน เลขจํานวนเต็ม (จํานวนเต็มบวก หรือ จํานวนเต็มลบ) สามารถบวกหรือคูณ
กับเลขจํานวนเต็มไดไมมีจํากัด. คาอนันตที่เปนจํานวนอตรรกยะ เชน ⅓ (เศษหนึ่งสวนสาม) = 
0.333333 ... หรือ √2 = 1.414213562373095 ... หรือ ¶ (พาย) = 3.141592653589793 ... ( ... 
แทนจํานวนที่เปนอนันต) ∞ + ∞ = ∞ และ ∞ x ∞ = ∞ 

คาอนันตในรูปแบบอื่น เชน จุดที่ตอกันเปนเสนออกไปทั้งสองดาน จะตอไปไดเรื่อยๆ ไม
จํากัด. มดตัวหนึ่ง กําลังเดินบนลูกบอลกลม จะไมมีโอกาสพบจุดสิ้นสุดของพื้นผิวของลูกบอล. 
นักวิทยาศาสตรเชื่อวา คาอนันตบางคา ไมมีจริงในธรรมชาต.ิ เชน หากเราตองการวัดความยาวของ 
ชายฝงอาวไทย เราจะไมสามารถวัดคาที่แนนอนได เพราะการวัดแตละครั้ง ขึ้นอยูกับวา เราใช
มาตราสวนของแผนที่ ทีล่ะเอียดสูงมากเทาใด. ถาใชมาตราสวนที่ยิ่งละเอียดเทาใด ความยาวของ
ชายฝงก็จะยาวออกไปเรื่อยๆ เรียกวิธีการวัดคาแบบนี้วา แฟร็กทัล (fractal) ซึ่งมาจากแนวคิด
ของ เฮลเก ฟอน คอค นักคณิตศาสตรชาวสวีเดน เม่ือป ค.ศ. 1904. แนวคิด แฟร็กทัล ทําใหเกิดขอ
สรุปวา เล็กอยางไรขีดจํากัด ไมมีจริงในธรรมชาติ เพราะธรรมชาติในทางฟสิกส มีขอจํากัดเสมอ. 
เชน ไมมีอนุภาคใด ที่มีขนาดเล็กเกินกวา ควารก หรือ รายละเอียดที่เล็กที่สุดของธรรมชาติ ที่เปน
ความยาว พื้นที่ และเวลา ไมสามารถสั้นเกินกวา คาของแพลงก–วีเลอร. แตแพลงก กับ วีเลอร ยัง
บอกตอไปวา ถาสิ่งใดมีขนาดเล็กกวานี้ สิ่งนั้น ก็คือฟองควอนตัม. นั่นเทากับ นักวิทยาศาสตรก็
ยอมรับวา สิ่งที่เล็กสุดขั้วนั้นยังมีอยู แตไมกลายืนยัน ถายังจับตัวตนของมันไมพบ. ขอนี้ อาจเปนไป
ไดวา สิ่งที่เล็กสุดขั้วเหลานั้น อยูในโลกของจิตวิญญาณ ซึ่งนักวิทยาศาสตรคงไมกลาเขาไปแตะตอง
แนนอน. แตแนวคิดเรื่องบิ๊กแบง และการขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ของเอกภพ จนหาขอบสุดของ
จักรวาลไมพบ ทําใหนักวิทยาศาสตรเชื่อวา ใหญอยางไรขอบเขตนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นไดจริง. 
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ภาพที่ 3.08  รูปทรงเรขาคณิต แฟร็กทัล สรางจํานวนอนันตใหแกรูปทรง 
(ภาพจาก : SCIENCE ILLUSTRATED – March No.93/2019) 

ความเปนอนันต ไดสรางปฏิทัศน (paradox) หรือ ความยอนแยงที่เรามักพบเห็นในชีวิต 
ประจําวันหลายเรื่อง เชน ปญหาคําทายที่วา ‘ไกกับไข อะไรเกิดกอน’ ซึ่งไมสามารถหาคําตอบที่ยุติ
ได. เกมตอคําพื้นบานของไทยโบราณ ‘ฝนเอย ทําไมจึงตก ฝนตก เพราะกบมันรอง ... กบรอง 
เพราะทองมันปวด, กบปวดทอง เพราะกินขาวดิบ. ขาวดิบ เพราะไฟดับ, ไฟดับ เพราะฟนเปยก, 
ฟนเปยก เพราะฝนตก, ฝนเอย ทําไมจึงตก ...’ ซึ่งไมสามารถหาสาเหตุที่แทจริงได. ธัมมะธาตุตางๆ 
เกิดขึ้นมากมายทั่วไปในจักรวาล ก็เพราะวัฏจักร สายเกิด ของปฏิจจสมุปบาท ไดทําหนาที่เปน
โรงงานผลิตสิ่งที่เรียกวา สังขตาธาตุ ข้ึนมาเต็มเอกภพ โดยใช อวิชชา สังขาร วิญญาณ เปนวัตถุดิบ. 
(‘อวิชชา สังขาร วิญญาณ มีอยูเทาใด สังขตาธาตุ ก็มีอยูเทานั้น’). ดังนั้น สังขตาธาตุ ก็คือความ
เปนอนันตอยางหนึ่ง ในธรรมชาตินั่นเอง. มีเพียงพระตถาคตเทานั้น ที่คนพบวา มนุษยสามารถ 
‘กําจัด’ ความเปนอนันตของ สายเกิดของปฏิจจสมุปบาทได. เมื่อความเปนอนันตของ สายเกิด
ของปฏิจจสมุปบาท ถูกกําจัดออกไป ก็เทากับวา โรงงานผลิตสังขตาธาตุ ไดถูกทําลายลง ความเปน
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อนันตอีกรูปแบบหนึ่งก็ ‘อุบัติ’ ข้ึนมาแทนที่ทันที. ความเปนอนันตที่อุบัติขึ้นมาแทนที่นี้ จะมีสิ่งสิ่ง
หนึ่งเกิดขึน้มาพรอมกัน เพื่อไปแทนที่วางของสังขตาธาตุ ที่เพิ่งถูกทําลายลงไป เรียกสิ่งนั้นวา อสังข
ตาธาตุ หรือ นิพพานธาตุ. (‘สังขตาธาตุ ถูกทําลายลงไปเทาใด อสังขตาธาตุ ก็อุบัติเกิดขึ้นมา
เทานั้น’) ดุจเดียวกับที่กฎอุณหพลศาสตร ขอที่ 1 กลาวไววา กระบวนการใดๆ (ในเอกภพ) 
พลังงาน อาจเปลี่ยนรูปได แตจะไมสูญหายไป หรือเพิ่มขึ้นมาเอง (กฎอนุรักษพลังงาน) พลังงาน 
เปลี่ยนรูปเปนสสาร สสารเปลี่ยนรูปเปนพลังงาน (E = mc2). 

คาอนันตทางคณิตศาสตร ไมสามารถหาที่จบได ดุจคําบัญชาของพระเจา ที่สรางความอึดอัด
ขดัเคืองใหแกนักวิทยาศาสตร. พวกเขาจําเปนตองยอมจํานน เพราะคาอนันตมีอยูจริงในธรรมชาติ 
“ไมมีจํานวนใด มีคามากกวาคาอนันต.” เปนเรื่องปกติของนักวิทยาศาสตร ที่ไมยอมรับคาอนันต 
ตราบใดที่พวกเขา ยังไมกาวขามมโนทัศนดานวัตถุนิยม. หากจะกลาววา คาอนันต คือคําบัญชาของ
พระเจา ก็คงไมผิด. ในธรรมชาติอันซับซอนของเอกภพ ประกอบดวย สังขตาธาตุ และ อสังขตา
ธาตุ. แตมโนทัศนของนักวิทยาศาสตร ยังติดอยูในกรอบของวัตถุธาตุ ซึ่งเปนสังขตาธาตุ สงผลให
พวกเขาเขาถึงธรรมชาติอันซับซอนไดอยางจํากัด. แมวา คาอนันตจากมีพื้นฐานมาจากคณิตศาสตร 
แตนั่นก็เปนความจริงในธรรมชาติอยางหนึ่ง ที่ไมอาจคานแยงได เชนเดียวกับ ธรรมชาติของจิต ซึ่งมี
อวิชชา สังขาร วิญญาณ เปนองคประกอบพื้นฐาน และเปนวัฏจักรที่วนรอบซ้ําไมรูจบ (สังขตธรรม). 
แตในความเปนอนันต ไมใชมีเฉพาะในโลกของสังขตธรรมเทานั้น, พระตถาคต ทรงคนพบความจริง
อันประเสริฐวา ความเปนอนันต ก็มีไดในโลกอีกฝงหนึ่ง ซึ่งพระองคเรียกวา ที่สุดของโลกบาง ที่สุด
ของทุกขบาง นิพพานบาง. 

มโนทัศนสัมพัทธภาพ จะเปนทางออกใหแกปญหาที่วา จะจัดการอยางไรกับคาอนันต 
และวัฏจักร–อนันต ที่มีอยูในธรรมชาติ. มโนทัศนสัมพัทธภาพ เปนมุมมองที่จํากัดอยูในกรอบ
อางอิงใด กรอบอางอิงหนึ่ง ไมวาปรากฎการณใดๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้น จะมีปรากฎการณอีกอันหนึ่ง
ซอนอยู (ดุจคูแฝด) แตเรามองไมเห็น. เชน แกวที่วางอยูบนโตะ กับ เศษแกวที่แตกละเอียดบนพื้น 
เรามักมองดวยมโนทัศนเชิงเดี่ยว วาแกวที่วางอยูบนโตะ คือเปนสิ่งของที่ยังใชการได สวนแกวที่แตก
บนพื้น เปนของเสียแลว ความจริง มีปรากฎการณที่เกิดขึ้นกับแกวทั้งสองใบ พรอมกันในมิติของ
เวลา. กลาวคือ แกวที่อยูบนโตะ ณ ปจจุบัน ความจริงก็คือ เศษแกวในอนาคต ที่อยูบนพื้น. ใน
ทํานองเดยีวกัน เศษแกวบนพื้น ณ ปจจุบัน ก็คือ แกวดีที่อยูในสภาพดีบนโตะในอดีต นั่นเอง. เมื่อ
เรานํามโนทัศนสัมพัทธภาพ มาใชกับปรากฎการณความเปนอนันต หรือแมกระทั่งคาอนันตทาง
คณิตศาสตร จะพบวา คาอนันตจะมีจริงหรือไมมีจริงในธรรมชาติก็ตาม มนุษยสามารถหาประโยชน
จากความเปนอนันตได ดังที่พระพุทธเจา ไดทํามาแลว คือ เมื่อตัดวัฏจักรสายเกิด ของปฏิจจสมุป
บาท ไดเมื่อใด ก็จะพบความเปนอนันตของ นิพพาน ไดทันท.ี 
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ขอสรุปบางประการ เกี่ยวกับ วัฏจักร–อนันต และเวลา 

 (1) อนันต เปนความยั่งยืนและแผไพศาล ตลอดกาล 

ตถาคต กลาววา สังขารทั้งหลาย เปนสิ่ง ไมเที่ยง (อนิจฺจา) ไมยั่งยืน (อธุว) เปนสิ่งที่หวัง
อะไรไมได (อนสฺสาสิก) (บาลี สตฺตก. อํ. 23/102/63). และสังขารทั้งหลาย เกิดปรากฎ เสื่อม
ปรากฎ อยูตลอดเวลา. กลาวไดวา สังขารทั้งหลาย มีลักษณะ–สมบัติ เปนสังสารวัฏ และมีความ
เปนอนันตเชนเดียวกับ เอกภพ และสรรพสิ่งในเอกภพ. แตตถาคต ใชคําวา โลกธาตุ แทนสรรพสิ่ง
และเอกภพ. ทั้ง ‘สรรพสิ่ง’ ‘เอกภพ’ ‘โลกธาต’ุ ตางก็มีลักษณะที่เปนอนันตรวมกัน 2 ประการ คือ 
ไมสามารถกําหนดระยะทาง และ ระยะเวลา อันเปนขอบเขตได. แมวาโลกธาตุ ไมสามารถแบง
ขอบเขตดวยระยะทาง แตตถาคต กลาววา จะไมมีพระพุทธเจามาเกิด ในโลกธาตุเดียวกัน. นั่น
เทากับวา พระองค ทรงใชระยะเวลา (ชวงเวลาที่มีพระพุทธเจามาเกิด) เปนเสนแบง โลกธาตุ. หาก
เปนเชนนั้น การแบงหรือการกําหนดขอบเขตของ โลกธาตุ หรือ เอกภพ ตามแนวคิดของ สตีเฟน 
ฮอวกิง ซึ่งกลาวไววา เอกภพมีขนาด แตไมมีขอบเขต. ก็สอดคลองกับสิ่งที่ตถาคตตรัสไว ในขอที่วา 
ระยะเวลาก็ไมมีขอบเขตเชนกัน. 

 (2) มนุษยผูประพฤตธิรรม “อยูในวิถี” ของตถาคตไดแลว สามารถปลดแอกใหแกตนเอง 
โดยการตัดสายพานการเกิดปฏิจจสมุปบาทไดแลว ไมตองอยูในเงื่อนไขของเวลา. 

เราไมอาจหยุดยั้งกาลเวลาได ไมวาดวยวิธีใดๆ. เวลาเปนธัมมะธาตุเพียงสิ่งเดียว ทีท่ะลุ
ทะลวงไปไดทุกมิต ิทุกพื้นที่ทั่วเอกภพ. แตถามนุษยผูใด สามารถปฏิบัติ สัมมาอริยมรรค มีองค 8
ประการ ตามวิถีทีต่ถาคตบัญญัตไิด จนกระทั่งจิตหลุดพน เขาผูนั้นก็จะเปน อมตชน อยูเหนือ
กาลเวลา. พระองคกลาววา “...ภิกษุทั้งหลาย ! รูปเปนสิ่งที่ไมเที่ยง, สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข, 
สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา, สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น นั่นไมใชของเรา (เนตํ มม) นั่นไมใชเปน
เรา (เนโสหมสฺม)ิ นัน่ไมใชตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา) : เธอทั้งหลายพึงเห็นขอนั้นดวยปญญา
โดยชอบ ตรงตามที่เปนจริงอยางนี้ ดวยประการดังนี้. ... ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อบุคคลเห็นขอนั้นดวย
ปญญาโดยชอบตรงตามที่เปนจริงอยางนี้, ปุพพันตานุทิฏฐิ ทั้งหลาย ยอมไมม;ี เมื่อปุพพันตานุทิฏฐิ
ไมม,ี อปรันตานุทิฏฐิ ทั้งหลาย ยอมไมม;ี” [27] ปุพพันตานุทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นที่วา รูปรางขันธ-
5 ที่เกิด มี ในอดีต. อปรันตานุทิฏฐิ หมายถึง รูปรางขันธ-5 ที่เกิด มี ในอนาคต. 

                                         

27  “ลําดับการหลุดพน เม่ือเห็นไตรลักษณ.”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมท่ี 1.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.6, หนา 
45. | บาลี - ขนฺธ. ส.ํ 17/57/93. 
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ชีวิตหลุดพน หมายความวา รางกายที่มนุษยผูนั้นครอบครองอยู ก็จะเปนวาระรอบสุดทาย, 
เมื่อตายไป เขายอมหลุดพนจากวงจร การเกิดในรอบใหม, เม่ือไมมีเกิด ก็ไมมีแก ไมมีตาย (อมตะ). 
เขายอมหลุดพนจาก วัฏจักร ในการเปน สังขตาธาตุ. ขณะที่เวลายังดําเนินไป แตเขาไมตองอยู
ภายใตเงื่อนไขใดๆ ของเวลาอีกตอไป.  

 (3) ปรากฎการณ แกวหลนแตก จะมีทางปองกันไดหรือไม?  

แกวใบหนึ่ง วางอยูบนโตะใกลหนาตาง และมีลมพัดกรรโชก ทําใหแกวหลนลงมาแตกที่พื้น. 
แกวแตกเพราะอะไร ถาตอบตามกฎฟสิกส บอกไดวา นั่นเปนปรากฎการณ entropy ที่เกิดขึ้นตาม
ลูกศรเวลา. แกวแตก เพราะแรงลม ผลักใหแกวเคลื่อนไปจนพนขอบโตะ และแรงโนมถวงของโลก 
ดึงดูดแกวใหตกลงที่พื้น โมเลกุลของแกวแยกออกจากกัน แกวจึงแตก. แตถาตอบตามกฎอิทัปปจจย
ตา แกวแตก เพราะ “มีแกว” (‘เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี’ – ถาไมมีแกว ก็ไมมีแกวแตก). วิธีแกปญหา
แกวแตก แบบวิทยาศาสตร คือ อยาวางแกวใกลหนาตาง หรือปดบานหนาตาง หลังวางแกว. 
ปรากฎการแกวหลนแตก ยังคงมีอยูตอไป ตราบใดที่ยังมี ‘แกว’ และมี ‘แรงโนมถวงของโลก’ 
ปญหานี้ นาจะมีทางออกท่ีนุมนวลกวานี้ คือ อยาใชแกวเปนภาชนะ (ใหใชอยางอื่นแทน). 

 

 

เวลา ไมมีเกิด ไมมีตาย ไมมีอุบัติ. เวลา มีอยูต้ังอยูแลวเชนนั้น
เปนธรรมดา (ธัมมัฏฐิตา) เปนกฎตายตัวของธรรมชาติ (ธัมมะ
นิยามตา). เวลา ก็เปนเชนน้ันของมันเอง (ตถตา) ไมผิดไปจากที่
มันเปน (อวิตถตา) ไมแปรปรวนไปเปนอยางอื่น (อนัญญะถตา). 
เวลา เปนเสมือนบริเวณที่ไรขอบเขต เพื่อใหสังขารทั้งหลาย และ
ปรากฎการณตางๆ อาศัยกันและกันเกิดขึ้น และดําเนินไป  
(อิทัปปจจยตา) ตามกรวยเวลา (time cone | timeline)  
ที่สมมุติขึ้น. 
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