บทที่ 7
ปรากฎการณสัมบูรณ ของสรรพสิ่ง
สัตตะธัมมะธาตุ (The 7-Element) เปนทฤษฎีเดียวที่อธิบายทุกสรรพสิ่ง เพราะสรรพสิ่ง
ไดถูกจัดเขาไปอยูในลักษณะ–สมบัติของ ธัมมะธาตุทั้ง 7 ขอ ซึ่งรวมเอาศาสตรดานวิทยาศาสตร
และพุทธศาสน เขา ไวด วยกัน. ดานวิทยาศาสตร จะศึกษาสวนที่เปนวัตถุธาตุเทานั้ น, ดานพุทธ
ศาสน จะศึ กษาส วนที่เปนวั ตถุธาตุ เพี ยงเล็ กน อ ย แตจะศึกษาสว นที่เปน จิตธาตุ เปนส วนใหญ.
ดังนั้น จุด รวมในการอธิบายสรรพสิ่ง จึงมีเพียงเรื่ องของวัตถุธาตุเทานั้น . เมื่อนํา หลักทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร มาเชื่อมกับหลักธรรมทางพุทธศาสน ก็จะมองเห็นความสัมบูรณ ของทุกปรากฎการณ.
นี่คือทฤษฎีเดียว (สัตตะธัมมะธาตุ) ที่อธิบายทุกสรรพสิ่ง.

7.1 ปรากฎการณรวม พุทธศาสน – วิทยาศาสตร
7.1.1 กลศาสตรควอนตัม กับ กฎแหงกรรมของมนุษย
ในภาพรวมของธัมมะธาตุทั้งหมด จะมีลักษณะ–สมบัติ 7 ขอ คอยควบคุมไว (สัตตะธัมมะ
ธาตุ). แตเมื่อมองลึกเขาไปในระดับอนุภาค, กลศาสตรควอนตัม ไดกําหนดใหอนุภาคทุกตัว ตองมี
สมบัติมูลฐานอยางนอย 2 ขอ คือ ตําแหนง และ ความเร็ว (การเคลื่อน หรือการหมุน) เพื่อบอก
สถานะตัวตนที่มีอยูจริงของอนุภาค. สัตวบุคคล ก็เชนกัน มีกฎแหงกรรมคอยควบคุมอยู. กฎแหง
กรรม กําหนดใหมนุษย สัตว บุคคล ตองมีสมบัติมูลฐานอยางนอย 3 ขอ คือ เวลา ตําแหนงพิกัด
และ เหตุการณ (กรรม). สมบัติมูล ฐานสามสิ่งนี้ ถาขาดขอใดขอ หนึ่ งไป ก็ไมอ าจยืน ยันสถานะ
ตัวตนของบุคคลนั้นได.
(1) พฤติการณของอนุภาคสสาร ทีม่ ีตอ “ตําแหนง–ความเร็ว”
ความเล็ก ละเอียด ของอนุภาคมูลฐาน (ควารก นิวตรอน โปรตรอน อิเล็กตรอน) และ จิต
วิญญาณ (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) เปนสิ่งที่เล็กเกินกวาจะมีเครื่องมือใดๆ ตรวจจับและ
มองเห็นได. แตอยางไรก็ตาม ทั้งจิตวิญญาณ และอนุภาค ก็ยังไมมีมนุษยผูใด เห็นรูปรางตัวตนที่
แทจริง ไมวาจะดวยวิธีใดๆ ก็ตาม. มนุษยจึงตองอาศัยจินตนาการเทานั้น ที่จะวาดภาพมันขึ้นมาใน
สมอง. โปรดเขาใจกอนวา กลศาสตรควอนตัม อนุญาตใหอนุภาคสสารทุกตัว มีคุณสมบัติมูลฐาน
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ไดเพียง 2 ขอ คือ ตําแหนง กับ ความเร็ว.
หลั กแหงความไมแน นอน ของไฮน เซนเบิร ก กล าวไว วา เราไมสามารถวั ด ตํา แหน ง กับ
ความเร็ว (โมเมนตัม | สปน) ของอนุภาคสสาร ในสภาวะลวงหนาไดอยางแมนยํา ในเวลาเดียวกัน.
ยิ่งเรารูถึงคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งอยางละเอียด ก็ยิ่งทํานายคุณสมบัติอีกขอหนึ่งไดยากยิ่งขึ้น. หลัก
แหงความไมแนนอน ของไฮนเซนเบิรก ถือเปนสมบัติมูลฐานของธรรมชาติ. ความเร็ว หมายถึง โม
เมนตัมของอนุภาคโฟตอน หรือรังสีเอ็กซ ซึ่งถูกปลอยออกมาเปนหวงๆ ดวยอัตราความเร็วขนาด
หนึ่ง. และการสปนของอนุภาค ทําใหตําแหนงของมัน เปลี่ยนไปทุกครั้ง. ตามหลักความไมแนนอน
เราไมสารมารถระบุไดวา อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียส อยูในตําแหนงใดไดแนนอน.
ปญหาที่ติดตามมากับอนุภาค คือ ตําแหนงและความเร็วของมัน สําหรับอนุภาคเกิน 2 ตัว ที่
อยูใกลๆ กัน มันประพฤติตัวตอกันอยางไร. ตามหลักการกีดกันของเพาลี (Pauli’s exclusion
principle) ในป ค.ศ.1925 โดย โวลฟกัง เพาลี (Wolfgang Pauli: 1900-1958 A.D.) กลาวไว
วา อนุภาคที่เหมือนกัน 2 ตัว ไมอาจดํารงอยูได ในสถานะเดียวกัน นั่นคือ พวกมันไมสามารถมีทั้ง
ตําแหนงเดียวกัน และความเร็วเดียวกัน ภายในชวงคาที่ยินยอม โดยหลักความไมแนนอนได. ถา
อนุ ภ าคสสาร ‘เกื อ บจะ’ อยู ที่ ตํ า แหน ง เดี ย วกั น แล ว พวกมั น จะต อ งมี ค วามเร็ ว ต า งกั น ซึ่ ง
หมายความวา มันจะไมอยูในตําแหนงเดียวกัน ‘ตอไปนานนัก’.
สังเกตวา หลักแหงความไมแนนอน กับ หลักการกีดกันของเพาลี จะมีหวงเวลาที่เปน ‘ชองวาง’
อยูขนาดหนึ่งซึ่งเล็กนอยมาก. แตไมเล็กเกินกวา 10-43 วินาที ตามกฎความยาว พื้นที่ และเวลาของ
แพลงก-วีลเลอร. กฎนี้ใหเหตุผลวา ถาเหตุการณสองเหตุการณ เกิดขึ้นแยกจากกันในชวงเวลาที่สั้น
กวานี้ เราจะบอกไมไดวา สิ่งใดเกิดกอน สิ่งใดเกิดหลัง. ชองวางแคบๆ ของหวงเวลา จะมีพลังอยาง
ยิง่ ยวด คอยผลักอนุภาค ใหรีบสลับตําแหนงกัน หรือรีบสลับความเร็วกัน ในทันที.
(2) พฤติการณของมนุษย ที่กระทําตอ “เวลา–ตําแหนงพิกัด–เหตุการณ” ของแตละ
บุคคล.
มนุษยทุกคน มีสมบั ติมูลฐาน 3 ประการ ที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด คือ เวลา ตําแหน งพิกัด และ
เหตุการณ (กรรม). มนุษยทุกคน มีนาฬิกาเวลาเปนของตัวเอง. เวลา หมายถึง เวลาที่เปนตัวเลข
จํานวน นาที ชั่วโมง วัน เดือน ป, เวลาที่เปนตําแหนงพิกัด นาฬิกา เชน 08.00 น. และเวลาที่เปน
กาลอดี ต ปจ จุ บัน อนาคต. ตํา แหน งพิ กัด เชน จุ ด ตํา แหน ง ที่ยืน ที่ นั่ ง ที่ เดิ น ที่ น อน ที่ตาย.
เหตุการณของแตละคน ก็คือ กรรมที่เกิดจากการกระทําของบุคคลผูนั้น.
การที่มนุษยคนหนึ่ ง จะมีเวลาของตัวเอง ตําแหนงพิกัดของตัวเอง และเหตุการณ (กรรม)
ของตัวเอง ซ้ําแบบเดิม เปนสิ่งที่เปนไดยากมาก. เพราะบุคคลผูนั้น จะมีการเคลื่อนทางกาย ขณะที่
ปรากฏการณสัมบูรณ ของสรรพสิ่ง
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เวลาเคลื่อนไป (เชน การหายใจ การเดิน การทําการงาน). ถาเวลาเคลื่อนไป และบุคคลคนนั้นจะมี
ตําแหนงหยุดนิ่ง ไดกรณีเดียว คือ บุคคลนั้นตายแลว. มนุษยทุกคน มีกรรม หรือมีการกระทํา เปน
เหตุการณของตนเอง ในขณะที่เวลาของแตละคนเคลื่อนไป. คุณสมบัติมูลฐานในความเปนมนุษยนั้น
ไมมีความเที่ยงแทเลย ทั้งเวลา ตําแหนง และเหตุการณของแตละคน. “สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง
(อนิจฺจ) สังขารทั้งหลาย ไมยั่งยืน (อธุว) สังขารทั้งหลาย เปนสิ่งที่หวังอะไรไมได (อนสฺส าสิก).”
(บาลี - สตฺตก. อํ. 23/102/63.) เพราะเมื่อเวลาผานไปแควินาทีเดียว ทุกอยางก็ไมเหมือนเดิมแลว.
นี่คือ หลักแหงความไมแนนอนขอที่หนึ่ง ที่ติดตัวมากับมนุษยทุกคน.
บุคคลเพียงคนเดียว จะกระทําซ้ําในเวลา ตําแหนง และเหตุการณ ของตัวเอง เปนสิ่งที่เปนไป
ไดยากอยูแลว แตจะยากยิ่งขึ้นไปอีก หรือเปนไปไมไดเลย ถาจะใหคนสองคน มีเวลา ตําแหนงพิกัด
และเหตุการณ ที่เหมือนกันและพรอมกัน. เชน ถาคนหนึ่ง ยืนอยู ณ ตําแหนงหนึ่ง ในเวลาหนึ่ง และ
กระทําเหตุการณหนึ่ง จะไมมีบุคคลที่สอง ที่สามารถยืนอยู ณ ตําแหนง เวลา เดียวกันกับ บุคคลที่
หนึ่ง. นี่คือ หลักแหงการกีดกันที่ใชกับมนุษย แบบเดียวกับหลักแหงการกีดกันของเพาลี ซึ่งใชอธิบาย
ในอนุภาคสสาร ที่มันบังเอิญมีตําแหนง หรือมีโมเมนตัมเดียวกัน.
คุณสมบัติมูลฐานที่เปน เวลา ตําแหนงพิกัด และ เหตุการณ ของมนุษยแตละคน มีผลกระทบ
ตอกัน 2 เรื่อง คือ การซอนทับกันในมิติกาลเวลา และ การไมสงผลของเหตุการณไปยังอีกคนหนึ่ง.
(ก) การซอนทับกันในมิติของเวลา
มนุ ษยทุกคน จะมีตํา แหนงพิกัด และเหตุการณ ซ อ นทับกันได ในมิติของกาลเวลา (อดี ต
ปจจุบัน อนาคต). เชน คนเดินสวนกันไปมาในบาน หรือในหางสรรพสินคา ซึ่งอาจยืนในตําแหนง
ใกลเคียงกัน หรือในตําแหนงเดียวกัน (แมจะเปนไปไดยาก แตก็มีความเปนไปได) แตตางเวลากัน
หรือ บุคคลสองคน อาจกระทํากรรม (เหตุการณ) เดียวกัน ในตําแหนงใกลเคียงกัน หรือในตําแหนง
เดียวกัน (แมจะเปนไปไดยาก แตก็มีความเปนไปได) แตตางเวลากัน. ปรากฎการณเชนนี้ เรียกวา
การซอนทับกันของ มิติที่ 4 (เวลา - อดีต ปจจุบัน อนาคต) ของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป. ความ
เปนจริง มนุษยไมไดเกิดมาในภพชาตินี้เพียงครั้งเดียว แตเคยเกิดมาและมีความสัมพันธตอกันมา
หลายครั้ง นั่นคือการมีภพชาติในอดีต ที่มีตําแหนง และเหตุการณ ซอนทับกันกับภพชาติในปจจุบัน.
เหตุการณที่เรียกวา กรรม สุข ทุกข ที่มนุษยแตละคนกระทําและไดประสบมาแลว ก็คือ การ
ซอนทับกันของมิติกาลอวกาศ ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ของบุคคลนั้นเองดวย และซอนทับกับ
บุคคลอื่นดวย. ที่เปนเชนนี้เพราะ ภพชาติการเกิดของมนุษย จะวนเวียนอยูในภพ นรก เดรัจฉาน
เปรตวิสัย มนุษย เทวดา นับจํานวนเปนอนันตครั้ง จึงมีความเปนไปไดวา จะมีการซอนทับกันของ
มิติเวลาทั้งสามกาล. ตถาคต บอกเลาเรื่องภพชาติอันยาวนานนี้วา “สงสารนี้กําหนดที่สุด เบื้องตน
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เบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูก ทองเที่ยวไปมาอยู
ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฎ ... สัตวที่ไมเคยเกิดเปนมารดา, สัตวที่ไมเคยเกิดเปนบิดา, สัตวที่ไมเคย
เกิดเปนพี่ชายนองชาย, สัตวที่ไมเคยเกิดเปนพี่สาวนองสาว, สัตวที่ไมเคยเกิดเปนบุตร, สัตวที่ไมเคย
เกิดเปนธิดา โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย.” (บาลี - นิทาน. สํ. 16/221/443.)
และปรากฎการณซอนทับกันของมิติเวลาทั้งสามกาลนี้ ก็หาความแนนอนไมได เหตุเพราะ
‘สงสารนี้กําหนดที่สุด เบื้องตน เบื้องปลายไมได’ นั่นเอง ทําใหการไดรางใหม (อัตภาพ) มีความไม
แน นอน เชนกัน. นี่ คือ หลักแหงความไมแน นอนขอที่สอง ที่ติด ตัว มากับมนุ ษยทุกคน. หรื ออาจ
กลา วว า หลักแหงความไมแ นนอน คือกรรมเกาของมนุษยทุกคน “... เปรี ยบเหมือนทอนไม อั น
บุคคลซัด ขึ้น ไปสู อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาตอนกลางลง บางคราวตกเอา
ปลายลง ขอนี้ฉันใด, สัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูก ทองเที่ยวไปมาอยู
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางคราวแลน ไปจากโลกนี้สูโลกอื่น บางคราวแลนจากโลกอื่ นสูโลกนี้. ขอนั้ น
เพราะเหตุไรเลา? เพราะเหตุวา สงสารนี้กําหนดที่สุด เบื้องตน เบื้องปลายไมได ...” (บาลี - นิทาน.
สํ. 16/219/438.)
หลักการกีดกันของเพาลี ไมอนุญาตใหอนุภาคสองตัว มีตําแหนงและเวลาเดียวกัน. หลักการ
นี้ใชไดกับสัตวจําพวกมนุษย และสัตวจําพวกเดรัจฉานเทานั้น แตไมใชสามารถใชไดกับ สัตวจําพวก
เทวดา. เพราะเหตุที่เทวดาเปนสิ่งมีชีวิต ที่ไมตองมีรางแบบฟสิกสอาศัย ดังนั้น จิตของเทวดาจึงอยู
ซอนทับกัน ในตําแหนงและเวลาเดียวกันได. แตทั้งสัตวจําพวกมนุษยและเทวดา ตางก็มีคุณสมบัติ
มูลฐานเดียวกัน ตําแหนง เวลา และเหตุการณ หรือกรรม เปนของตนเอง. ดังนั้น พวกเทวดาตั้งแต
สององคขึ้นไป จะอยูซอนทับกันได ในตําแหนงและเวลาเดียวกัน แตจะไมมีเหตุการณ หรือกรรมที่
เปนของตนเอง ซ อ นทับกัน (เหมือ นกัน ) ได เลย. มนุษยตั้งแตส องคนขึ้น ไปจะมี ตําแหนง เวลา
เหตุการณ ที่เหมือนกันหรือซอนทับกันไมไดเลย แมแตขอเดียว.
(ข) การไมสงผลของเหตุการณของคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่ง
เวลา ตํา แหน งพิกัด และ เหตุการณ ของมนุษยผูหนึ่ ง จะไมส ามารถส งผลแหงการกระทํา
ตําแหนง และเวลา ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง. เชน พอแมเปนโจร ลูกก็เปนโจร แตเมื่อถูกตํารวจจับ อาจ
ไดรับโทษไมเทากัน หรือ พอแมเปนโจรมาสิบป ลูกก็ไมจําเปนตองเปนโจรสิบปเทากัน. ผลแหงการ
กระทํา (เหตุการณ) ในเวลา ในตําแหนง ของบุคคลคนนั้น ก็ยอมเปนของบุคคลผูนั้น. ขอนี้ตรงกับ
หลักแหงกรรม ที่ตถาคตกําหนดไว “กมฺมสฺส โกมฺหิ (กรรมเปนของตน) กมฺมทายาโท (กรรมเปน
ทายาท) กมฺมโยนิ (กรรมเปนแดนเกิด) กมฺมพนฺธุ (กรรมเปนเผาพันธุ) กมฺมปฏิสรโณ (กรรมเปนที่
พึ่ง).” (พระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ เลมที่ 24. หนา 92.)
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เกี่ยวกับเรื่องกรรม ตถาคต ไดแบง กรรม ออกเปน 5 ประเภท คือ (1) นิทานสัมภวะกรรม
คือ ผัสสะ (การรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ). (2) เวมัตตตากรรม คือ กรรมที่ทําใหสัตวทุกผู
ตองดิ้นรน แสวงหา ปกปองภัย (เสวยเวทนา) ในภพชาติตางๆ ที่เกิด ทั้งในนรก กําเนิดเดรัจฉาน
เปรตวิสัย มนุษยโลก และแมกระทั่ง เทวโลก. หมายความวา ทุกชีวิตเกิดมา ก็เพราะ มีกรรมเปน
เหตุ และมีกรรมเปนผล. (3) วิบากกรรม (ผลแหงการกระทํา) คือ ผล (ทั้งในทางดี และทางราย)
ที่ใหผลในทันที ในเวลาตอมา และในเวลาตอมาอีก. (4) กัมมนิโรธ (ความดับไมเหลือแหงกรรม)
คือ การตัดวงจร ผัสสะ ในปฏิจจสมุปบาท. (5) กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงกรรม) คือ การปฏิบัติ อริยมรรคมีองค 8 ประการ. (บาลี - ฉกฺก. อํ. 22/458/334.)
กรรม ขอ (1) กับ (2) คือสาเหตุที่ทําให ตําแหนงพิกัด และเหตุการณของแตละคน เกิดการ
ซอนทับกันในมิติเวลาทั้งสามกาล. กรรม ขอ (3) จะไมทําให เหตุการณของมนุษยแตละคน สงผล
แกกัน. กรรม ขอ (4) กับ (5) คือ วิธีแกกรรม ดับกรรม ที่สัตวจะตองไมรับผลของกรรมอีกตอไป.
นาสังเกตวา การแกกรรมของชาวพุทธ ที่กระทําตามวิธีที่แ ตกตา งจาก ขอ (4) ขอ (5) นั้ น เปน
เรื่องเหลวใหล. การไมสงผลของเหตุการณของคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่ง สอดคลองกับหลักความจริง
วา กรรม (การกระทํา) และ วิบาก (ผลแหงการกระทํา) นั้น เปนเอกสิทธิ์สวนบุคคล จะโอนหรือ
แบงสวนใหแกผูอื่นไมได ... “เรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรม
เปนเผาพั นธุ มีกรรมเปนที่พึ่ งอาศัย เราทําดี ก็ตามทําชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรั บผลของกรรมนั้น .”
(บาลี - พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. 24/91/48.)
7.1.2 ความจริงแท กับ ความจริงสมมุติ
(1) ภูมิปญญาวิทยาศาสตร ‘ปญญาประดิษฐ’ – ภูมิปญญาพุทธศาสน ‘ประดิษฐปญญา’
ความจริงแท (absolute) และ ความจริงสมมุติ (assuming) เปน ปรากฎการณรว มที่
เกิดขึ้นในเอกภพ ไดถูกบรรยายไวโดยละเอียดใน สัตตะธัมมะธาตุ และ กฎมูลฐานของธรรมชาติ.
นักวิทยาศาสตร มุงคนหาความจริงทางธรรมชาติ แตสิ่งที่ไดรับกลับเปน ความจริงสมมุติดานวัตถุ
ธาตุดา นเดียว. ทํา ใหพวกเขา ไมอาจเขาถึงความจริงสัมบูรณได เลย. วิทยาการดา นวิทยาศาสตร
กอ ใหเกิดยุค เฟ อ งฟูของปญญาประดิ ษฐ (AI: Artificial Intelligence) แตก็ยังไมส ามารถ
ตอบสนอง ปญหาและความตองการของมนุษยไดจบสิ้นไปได. ยิ่งวิทยาศาสตรกาวล้ําไปมากเทาใด
ปญหาของมนุษยก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้น, ทัง้ นี้เปนผลมาจาก ความไมรูจริงในธรรมชาติของจิตวิญญาณของ
มนุษย. พุทธศาสน มองปญหาและความตองการของมนุษย ไดถึงระดับรากเหงา. แตดวยภูมิปญญา
อัน มีจํ ากัด ของมนุ ษย ทํา ใหเขา ใจ เขา ถึง ทางหลุ ด พน ของปญหาและความตอ งการของตนเอง
เปนไปไดคอนขางยาก. ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เปนผูพบทางออกนี้ และไดบัญญัติเหตุของ
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ปญหา ความหมดสิ้นไปของปญหา และวิธีเขาถึงความหมดสิ้นไปของปญหา (อริยสัจสี่) เมื่อกวา
2,500 ปที่ผานมา. เทากับเปนการ “ประดิษฐปญญา” (Procreate Intelligence: PI) ใหเปน
พุทธวจน (Bhudda’s Words) มอบไวใหแกมนุษยชาติ โดยไมเลือกชนชาติ เผาพันธุ วรรณะ. การ
คนพบความจริงในครั้งนั้น ก็ยังเปนความจริงในปจจุบัน และจะยังคงเปนความจริงตอไปในอนาคต.
กลาวไดวา นี่คือ นิเทศศาสตรนวัตกรรม (Innovation Communication) โดยแท.
คําวา “ประดิษฐปญญา” (Procreate Intelligence: PI) เปนนามบัญญัติ ที่ผูเขียนลอคํา
วา ปญญาประดิษฐ เพื่อเสนอวา ยังมีปญญาอีกดานหนึ่ง คือ ปญญาพุทธศาสน วามีความแตกตาง
กับ ปญญาดานวิทยาศาสตรอยางไร. ปญญาดานพุทธศาสน คือการเรียนรูคุณสมบัติ อาการ และ
ผลสืบเนื่อง ของจิตวิญญาณโดยตรง, เรียนรูภาวะความมีอยู ความเปนไปของสัตวแบบโลก (สัตว
เดรัจ ฉาน) มนุษยแ บบโลก (มนุ ษย) และสั ตว ที่ไมใชแบบโลก (สัตวน รก) มนุษยที่ไมใชแบบโลก
(เทวดา) ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไมใชแบบโลก (เปรต อสูร โอปปาติกะ). เรื่องเกี่ยวกับ จิตวิญญาณ
และชีวิตที่ไมใชแบบโลก หรือแบบที่วิทยาศาสตรเขาใจ เปนเรื่องละเอียด ลึกซึ้ง เปนความรู ความ
จริงดานนามธรรม ซึ่งบางครั้งอธิบายดวยวิธีการวิทยาศาสตรไมได แตพิสูจนได ดวย เหตุผลของ
หลักอิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท การอุปมาตามหลัก สังขตลักษณะ หรือหลักความจริงประจักษ
ที่เกิดปรากฎ และ การจินตนาการดวย โยนิโสมนสิการ ในความจริงอันประเสริฐสี่ประการ หรื อ
อริยสัจ-4.
ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence – AI) มาจากคําวา artificial แปลวา เทียม,
intelligence แปลวา ฉลาด หรือ ปญญา. มนุษยจะมีปญญา ก็ตอเมื่อมีสมองเปนเครื่องอาศัย, แต
ถาจะใหจักรกล มีปญญาแบบมนุษย (ปญญาเทียม) จะตองมีวัตถุอาศัย ซึ่งก็คือ อุปกรณคอมพิวเตอร
และซอฟตแวร. กลาวไดวา ปญญาประดิษฐ เปนวิทยาการล้ําสมัย ที่ชวยใหคอมพิวเตอร ทํางาน
หรือคิดไดใกลเคียงกับมนุษย. ปญญาประดิษฐ เกี่ยวของกับการวิจัยหลายเรื่อง เชน ระบบผูเชี่ยวชาญ
(expert system), ฐานความรู (knowledge base), การเรียนรู ของเครื่องจักร (machine
learning), การประมวลภาษาธรรมชาติ (natural language processing), การรูจําจดจํ า
รูปแบบ (pattern recognition), วิทยาการหุนยนต (robotics).
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การศึกษาเรียนรู พุทธศาสน ตองอาศัย เหตุผล (อิทัปปจจยตา–
ปฏิจจสมุปบาท) เพื่อนเรียนรูอารมณ.
การศึกษาเรียนรู วิทยาศาสตร ตองอาศัย เหตุผล และการพิสูจน
หลักฐาน.
การศึกษาเรียนรู ฟสิกส–จักรวาล ตองอาศัย เหตุผล รวมกับ
จินตนาการ.
ปญญาประดิ ษฐ จึ งผูกติด กับเทคโนโลยี อย า งแยกกัน ไมอ อก เปน การใชปญญา ความรู
ทางดานวิทยาศาสตร เพื่อแกปญหาตางๆ ใหแกมนุษย เชน ปญหาความเสื่อมของรางกาย ปญหา
การทํางานที่ซ้ํ าซ อน การขัด ขอ งของระบบตา งๆ ตลอดจนอํ านวยความสะดวก หรื อตอบสนอง
ความตองการของมนุษย เชน การควบคุมเครื่องจักรกล.
ปญญาประดิ ษฐ เปน ปญ ญาทางด า นวิ ทยาศาสตร มี พั ฒ นาการที่ไ มอ าจหาจุ ด สิ้ น สุ ด ได
เพราะ สิ่งที่อยากรู มีลักษณะของการปรุงแตงตลอดเวลา คือ การเกิด เสื่อม แปรปรวน ดับสลาย
ตอเนื่องนิรั นดร . สวน ปญ ญาพุทธศาสน (อนุศาสนีย) มาจากการหยั่งรู (ตรั สรู ) ของสรรพัญู
บุคคล คือ ตถาคต. พระองครูสิ่งใดแลว ก็บัญญัตติสิ่งนั้นเปนศาสนา มีคุณลักษณะสมบูรณในตัวเอง
ไมตองมีการปรุงแตงใดๆ อีก. เปนความจริงสัมบูรณ ที่ไมตองประดิษฐ ไมตองสรางใหม ไมตอ ง
แกไข ตัดตอ แตงเติม. ปญญาพุทธศาสน ประกอบดวย คุณลักษณะเฉพาะ 3 กับคุณสมบัติเฉพาะ
3 ประการ คือ.
สังขารทั้งหลาย (สรรพสิ่ง) ไมเที่ยง (สัพเพ สังขารา อนิจจา),
สังขารทั้งหลาย ไมอาจทนสภาพเดิมอยูไดตลอดไป (สัพเพ สังขารา ทุกขา),
ธรรมทั้งหลาย ไมใชตัวตน (สัพเพ ธัมมา อนัตตา).
ดั้งนั้น สิ่งนั้นๆ ...
นั่นไมใช ของเรา (เนตัง มะมะ)
นั่นไมใช เปนเรา (เนโสหมัสมิ)
นั่นไมใช ตัวตนของเรา (น เมโสอัตตา).
ดังนั้ น ความรู ใดๆ ที่มีในโลกนี้ ซึ่ งเรี ยกว า ‘ความรู ในความรู ’ และความรู เหล า นั้ น ถูก
คนพบโดยมนุษย (นักวิทยาศาสตร พระพุทธเจา), ถาเปนสิ่งที่อธิบายได มีเหตุผล มีทฤษฎีรับรอง
The 7-Element Absolute of Everything by SUDIN CHAOHINFA

326
ความรูนั้น ก็คือ ความจริง อยางนอยก็ระดับ ‘ความจริง ในความรู’ (ความรูนั้น จริง ไมผิด), นั่นคือ
ความรู ความจริง แบบวิทยาศาสตร. สวนความจริงระดับ ‘ความจริง ในความจริง’ (ความจริงแท)
เปนความจริงแบบพุทธศาสน. ความจริงแท จะปรากฎขึ้นมาได ตองผานการสราง ‘ความรู ในความ
จริง’ มากอน (ความจริงนั้น มีจริง แตอาจจะยังไมร)ู . ตถาคต กลาววา ความรูและความจริงใด ที่ไม
กอประโยชน ไมพาคนพนทุกขไดจริง และไมใชคําพูดของพระองค จัดเปนเรื่อง “นอกแนว.”
เหตุที่ ตถาคต ไมบัญญัติความรูดานวิทยาศาสตร ใหศาสนของพระองค เพราะความรูดาน
วิทยาศาสตร เปนเรื่องของวัตถุธาตุเทานั้น แมวาจะชวย “บรรเทา” ความแก ความเจ็บ ไดบาง แต
ก็ไมอาจรอดพนจากความตายไดเลย. ดังนั้น ความรูดานวิทยาศาสตร จึงเปนการพิสูจนความจริง
ดานวัตถุธาตุ ซึ่งตองใชวิธีการนําเสนอใหชัดเจน เปนรูปธรรม มีหลักเกณฑที่ใชตรวจสอบได มีมาตร
วัดที่แนนอน เชื่อถือ จับตองได มีความเที่ยงตรง (validity) และ มีความเชื่อมั่น (Reliability).
นี่คือ เหตุผลที่ทําใหวิทยาศาสตร ไมใชเรื่อง “นอกแนว” เสียทั้งหมด แมจะเปนความจริงแทดาน
วัตถุ เพียงดานเดียวก็ตาม. ตถาคต ยอมรับในหลักสังขตลักษณะวา เปนความจริงที่มีอยูแลวเชน
นั้นเอง ตามธรรมชาติ เชน มหาภูตรูป (ดิน น้ํา ไฟ ลม) ก็คือความจริงแทของดานวัตถุธาตุนั่นเอง.

ตองการศึกษาแกนแทของพุทธศาสน ขั้นแรก “ปดธรรมที่
ปลอมปน” คือ การแยก สิ่งปลอมปน (สาวกภาษิต) ออกไป,
และเมื่อแยกสิ่งปลอมปน ออกไปไดมากสุดเทาใด ก็จะปรากฎ
ความจริงแท (พุทธวจน หรือ ตถาคตภาษิต) ไดชัดเจน มาก
เทานั้น. ขั้นตอไป “เปดธรรมที่ถูกปด” คือ การเชื่อมโยงพระสูตร
ตางๆ ที่เปน พุทธวจน ใหเปนเนื้อเดียวกัน
(2) เรียนรูความจริงสมมุติ เพื่อเขาถึงความจริงแท ผานคําพูดของพระศาสดา
ในแผนสีเทา ยอมเห็นสีดํา ไดงายกวาสีขาว ฉันใด, ความเลว ยอมเห็นงายกวา ความดี ก็ฉัน
นั้น. การปรากฎของ ความเท็จ จะทําใหการเขาถึง ความจริง เปนเรื่องงายขึ้น. หรืออาจกลาวอีกนัย
หนึ่งวา ถากําจัดความเท็จ ออกไปไดมากเทาใด ความจริงยอมปรากฎชัดขึ้น โดยไมตองไปเสียเวลา
คนหาความจริงเลยก็ได. เพราะ ความเท็จ ความเลว หรือ สีดํา โดยธรรมชาติ มันจะแสดงตัวตน ให
เห็นเดนชัดอยูแลว. หลักการเดียวกันนี้, เราสามารถเรียนรู เขาถึง และสัมผัส สิ่งสมมุติ หรือ ของ
ปลอมเหลานั้น (สังขตลักษณะ) ไดดีเพียงใด ก็ตอเมื่อเราไดเรียนรูความจริงของ ของปลอมไดลึกซึ้ง
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เทานั้น. และความจริงแท (อสังขตลักษณะ) ก็จะปรากฎใหเห็นเองในที่สุด. การทําใหสิ่งหนึ่งจริง อีก
สิ่งหนึ่งตอ งไมจริ ง จะเห็นได งา ยกวา การทําสองสิ่งซึ่งเปน จริ งทั้งคู ใหปรากฎ เพราะมองไมเห็น
ความแตกตาง.
อุปมาเหมือนการศึกษาและปฏิบัตใิ หเขาถึง แกนแทพุทธศาสน, มิใช การแสวงหาตัวตนของ
นิพพาน หรือ มุงปฏิบัติเพื่ อใหไ ด นิพพาน โดยเร็ ว. แตการเรียนรู และการกํา จัด อวิ ชชา สังขาร
วิญญาณ ซึ่ งเปน สิ่งบดบัง นิ พพาน ออกไปนั่ นตางหาก ที่จะทํา ใหมองเห็น นิพ พานไดงา ย และ
ชัดเจนกวา. หลักทฤษฎีพื้นฐาน อันเปนเครื่องมือในการศึกษาเรียนรูความจริง ของตถาคต มีเพียง 3
กลุ ม คือ กลุมอิ ทัปปจ จยตา–ปฏิจ จสมุปบาท–อริ ยสัจ สี่ , กลุ มสังขตลักษณะ–ธรรมนิ ยาม และ
อสังขตลั กษณะ. ผูศึกษาจะตอ งเรียนรูวา ตถาคต นํา หลักทฤษฎีเหลา นี้ มาอธิบายใหส อดคลอ ง
สัมพันธกันอยางไร เพื่อใหมองเห็นวิธีกําจัด อวิชชา สังขาร วิญญาณ ไดถูกตัวถูกตน ไมเกิดความ
ผิดพลาด.
ปจจัยการเกิดของ อวิชชา สังขาร วิญญาณ มีอยูมากมายและซับซอน ยากที่จะกําจัดใหหมด
ไปไดงายๆ ตองใชปญญา สมาธิ ในการแยกแยะ ลักษณะ คุณสมบัติ และอาการ ของอวิชชา สังขาร
วิญญาณ ออกเปนสวนๆ ใหชัดเจน เพื่อกําจัดทําลายในสวนที่ตองกําจัดทําลาย (ไมใชกําจัดทําลาย
ทั้งหมด).

เมื่อขจัด อวิชชา ความมืดบอดทาง ปญญา,
เมื่อขจัด ตัณหา อุปาทาน ออกจาก ศีล และ
เมื่อขจัด นันทิ ราคะ ออกจาก สมาธิ.
เมื่อ สิ่งกีดขวาง เหลานีถ้ ูกขจัดออกไป นิพพาน ซึ่งถูกบดบังอยู
ก็ยอมปรากฎ.
การบัญญัติ ความจริงสัมบูรณ (อสังขตธรรม–นิพพาน) เปนสิทธิเฉพาะของตถาคตเทานั้น
ในฐานะผูเปนมัคคัญู (รู มรรค) เปนมัคควิทู (รูแ จงมรรค) และเปนมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค).
เพราะเหตุที่ ไดทํามรรค (ระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อเขาถึงนิพพาน) ที่ยังไมเกิดใหเกิด ไดทํามรรคที่ยังไม
มีใครรู ใหมีคนรู ไดทํามรรคที่ยังไมมีใครกลาว ใหเปนมรรคที่กลาวกันแลว. (บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/81/
125.) สวนผูเปนสาวกทั้งหลาย เปนมัคคานุคา (ผูเดินตาม) แมจะรูถึงขึ้นเปนผูปญญาวิมุตติก็ตาม,
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ก็จ ะไมบังอาจทํา การตัด ตอ ดัด แปลง แกไ ข เพิ่ มเติม ธรรมวิ นั ย (ความจริ งสั มบูร ณ) ที่ตถาคต
ประกาศแลว. เพราะธรรมวินัยทั้งหมดทั้งมวล ที่ตถาคตบัญญัตติแลว ประกาศแลว คือความจริงแท
(ปรมัตถสัจจะ). หากใหสิทธิแกคนรุนหลัง สามารถปรับแตง แกไข เพิ่มเติม ในสิ่งที่ตรัสรูโดยรอบ
ถวนและสมบูรณแลว จะเรียกสิ่งนั้นๆ วาเปนสิ่งสัมบูรณไดอยางไร. หากทําไปก็จะเปนเหตุให คํา
ของตถาคต อันตรธานสูญหายไป เมื่อกาลเวลาผานไป.
ขอสังเกตทีห่ นึ่ง, คําของตถาคต เปนขอความลึก มีความหมายซึ้ง เปนเรื่องของสุญญตา และ
การหลุดพน. นับวาเปนคําที่ใชภาษาเรียบเรียง เปนระเบียบ มีแบบแผน. คําคําหนึ่ง ประกอบดวย
สวนที่เปนขอมูลหลัก มีคําอธิบายนอย (อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจสี่) แตซอนดวยความ
หมายลึกซึ้ง และประกอบดวยสวนที่เปนคําอธิบาย เชื่อมโยง ซึ่งแตกแยกยอยออกมาเปนพระสูตร
ตางๆ มากมาย. แตละพระสูตร ตางเชื่อมโยงหัวขอธรรม (ขอมูลหลัก) เปนเนื้อเดียวกัน.
ขอสังเกตที่สอง, ตถาคต จะไมบัญญัติธรรมวินัย วาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ ‘ถูกตอง’ โดยตรงเปนอยางไร.
แตจะหยิบยกสิ่งที่ ‘ไมใช’ ขึ้นมาอุปมาเปรียบเทียบกอน เพื่อ จะบอกภายหลั งวา สิ่งที่ถูกตองนั้ น
ไมใชสิ่งที่กําลั งอธิบาย เชน. ตัวอยางที่ 1, พวกพราหมณกลุ มหนึ่ ง ถามตถาคตวา ทานเปน ใคร,
พระองคไมตอบคําถามโดยทันที แตบอกวา พระองคไมใชมนุษย ไมใชเทวดา ไมใชมาร ไมใชพรหม
และใหเรียกพระองควา “ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ”. ตัวอยางที่ 2, พระองคไมทรงบัญญัติสี
ของจีวร ที่อนุญาตใหภิกษุใชนุงหม แตจะบัญญัติสีตองหาม คือ สีเขียวคราม สีเหลือง สีแดงสด สี
แสด สีแดงเขม สีดํา สีชมพู. จากนั้น ก็บอกวิธีการไดมาของสีจีวรที่ถูกตอง โดยการเทียบเคียงสีจาก
ราก ลําตน เปลือก ใบ ดอก ผล ของตนไม. ตัวอยางที่ 3, มีสิกขาบทจํานวนมาก ที่ทรงหามภิกษุ
ประพฤติ, เมื่อสิ่งตองหามถูกปดกั้นมิใหประพฤติ ความประพฤติที่ถูกตอง ก็จะปรากฎขึ้นมาเอง.
ตัวอยางที่ 4, พระองค ไมใดบัญญัติเรื่อง “สุข” แตจะสาธายายเรื่อง “ทุกข” (ทุกขอริยสัจ) ใหเกิด
ความกระจางชัดเสียกอน. เมื่อความทุกขสลายไป สิ่งสิ่งหนึ่ง (อุเบกขา สุญญตา) ก็จะปรากฎขึ้นมา
แทนที่ และเรียกสิ่งที่ปรากฎขึ้นมาแทนที่นั้นวา “สุข” (สมมุติวาสุข). แทจริงแลว สิ่งที่ปรากฎขึ้นมา
แทนที่ความทุกขที่หายไป ไมใชสุข แตเปนสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่คนหลงไปยึด และปรุงแตงเปนรสชาติตางๆ.
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“ทุกข” มีไวให “เห็น” มิใชมีไวให “เปน”
“สุข” มีไวสําหรับ “เปน” แมจะ ไมเห็น
“ทุกข” คือ ตนทุน ในการเรียนรู เพื่อแกปญหา
“สุข” คือ กําไร ที่ไดรับจาก การแกปญหา
ทั้ง ทุกข และ สุข เปนเพียง “ความรูสึก” ที่เห็นได และ เปนจริง
แต “ความรูสึก” เปน อารมณที่ แปรปรวน
การกําจัด “อารมณแปรปรวน” เสียได คือ “สมาธิ”
ดังนั้น “สมาธิ” จึงปราศจาก ทั้ง สุข และ ทุกข.
(3) ที่สุดของทั้งสองฝง คือความจริง ซึ่งมีอยูในจักรวาลนี้
ที่สุดของทั้งสองฝง หมายถึง ความสัมบูรณ ณ บริเวณใดๆ ในเอกภพ (ถาสมมุติวา เอกภพมี
ขอบเขต) ที่สุ ด ของขอบเขตยอ มมีส องฝงเปน อยา งน อ ย คื อ ฝ งปจ จุ บัน และฝงตรงข า ม. ความ
สัมบูรณของเอกภพ จะเปนจริงไดเพียงใด ขึ้นอยูกับวา เรารวมเอาทุกสรรพสิ่ง ทั้งทางดานรูปธรรม
และนามธรรม เขาไวดวยกันไดครบถวนสมบูรณเพียงใด. นั่นหมายถึงวา แตละทฤษฎี จะอธิบาย
ความเปนธาตุและอาการ ในแงมุมตางๆ (ไมมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียว สามารถอธิบายทุกๆ สิ่ง
ไดครบถวน) และจะตองไมละเมิดขอบเขตของความสัมบูรณ คือ “ความจริง.”
ความจริง จึงเปนสวนที่สุดของทั้งสองฝงในจักรวาล. ‘ความจริงประจักษ’ อาจไมตองการบท
พิสูจนใดๆ เพราะมนุษยสามารถสัมผัสได ดวยประสาทรับสัมผัสทั้งหก เชน รูปวัตถุ ในมิติที่ 1, 2,
3. หรืออาจกลาวไดวา สิ่งที่พิสูจนแลว ยอมรับกันแลว ลวนแตเปนความจริงประจักษทั้งสิ้น. ‘ความ
จริงสมมุติ’ (สมมุติสัจจะ) เปนสิ่งที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ (ธัมมฏฐิตา, ธมฺมนิยามตา, อิทปฺปจฺจย
ตา) ที่มนุษยอาจตองเรียนรู ในลักษณะ สมบัติ และอาการของมัน. ไดแก ความจริงเกี่ยวกับ อวิชชา
สังขาร วิญญาณ ทั้งในสวนวัตถุธาตุและจิตธาตุ. เปนความจริงที่ตองมีการบอกชี้ (อาจิกฺขติ) การ
อธิบาย หรื อ แสดง (เทเสติ) การบัญญัติ (ปฺ ญเปติ) การกระกาศตั้ง (ปฺ ฐเปติ) การเปด เผย
ประชาสัมพันธ (วิวรติ) การจําแนกแจกแจง (วิภชติ) และการสาธยายโดยละเอียด (อุตฺตานีกโรติ).
‘ความจริงสมมุติฐาน’ เปนความจริงที่ถกู สมมุติขึ้นกอนในปจจุบัน (วาจะเปนจริงในอนาคต), ไมวา
สิ่ งใดๆ ที่เ ปน ขอ สงสั ยของมนุ ษย โดยเฉพาะนั กวิ ทยาศาสตร นั กปรั ชญาธรรมชาติ ล ว นเป น
จุ ด เริ่ มตน ของความจริ งประเภทนี้ ทั้งสิ้ น . ‘ความจริง แท’ (ปรมัต ถสั จ จะ) เปน ความจริ ง จั ด อยู
ประเภทเดี ยวกับ ความจริงประจั กษ แตตางกัน ที่ สิ่งที่เปน ความจริ งแทนั้ น มีอ ยูในธรรมชาติ ที่
มนุษยปุถุชน หรือผูที่ไมศึกษาเล าเรียน ไมส ามารถเขา ใจได. เพราะเปนความจริงที่มีระดั บความ
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ลึกซึ้งสูง (คมฺภีรา) เห็นตามไดยาก (ทุทฺทสา) รูตามไดยาก (ทุรนุโพธา) มีความสงบภายในอยางยิ่ง
แมแวดลอมดวยความวุนวาย (สนฺตา) มีความประณีต (ปณีตา) ไมสามารถเขาถึงไดดวยตรรก หรือ
การคาดเดาใดๆ (อตกฺกาวจรา) ละเอียดลุมลึกไปตามลําดับ ถึงขั้นนิพพาน (นิปุณา) และ เปนสิ่งที่
รูไดเฉพาะผูเปนบัณฑิต (ปณฺฑิตาเวทนียา). ผูที่จะรู จะเห็น จะถึง ความจริงแทนี้ จะตองปฏิบัติตรง
ตาม วิถีทางที่ถูกกําหนดไวแ ลว (ธรรมและวิ นัย) โดยผูรู ซึ่งก็คือ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
และผูที่แ สดงธรรมวินั ย (วิ ถีทางที่ถูกกํา หนดไวแ ลว – revelatory methodology) อั นตถาคต
ประกาศแลว.
ตัวอยางของที่สุดของทั้งสองฝงในเอกภพ ที่คนพบไดในขณะนี้ โดยนักวิทยาศาสตร เชน
หนวยวัดความยาว พื้นที่ และเวลา ของแพล็งก–วีลเลอร (Plank-Wheeler length, area
and time) ซึ่งใชวัดสิ่งที่มีขนาด พื้นที่ ระยะ ไดสูงสุดถึงต่ําสุด ที่ยอมรับกันได (ถาสูงกวาหรือต่ํา
กวานี้ สิ่งนั้นไมจริง ในสายตาของนักวิทยาศาสตร). ธาตุที่มีความเบาที่สุด คือ ฮีเลียม เกิดในยุค
เริ่มแรกของเอกภพ มาจนกระทั่งปจจุบัน สวนธาตุหนักไดแกธาตุที่ประกอบเปนวัตถุ สสารตางๆ
เชน ยูเรเนียม.
สถานที่สวางจามากที่สุด เทาที่นักวิทยาศาสตรคนพบ คือ ความสวางของแสงวาบ กอนการ
ระเบิดของซูปเปอรโนวา ของดาวฤกษยักษ (ดาวฤกษ ที่มีมวลมากกวาดวงอาทิตย 4 เทาขึ้นไป) ชื่อ
KSN 2011a และ KSN 2011d เทากับ 130 ลานเทา ของความสวาง ของดวงอาทิตย ซึ่งกลอง
โทรทรรศนเคปเลอร จับภาพไวได.
วัตถุดํามืดที่สุด ที่มนุษยสรางขึ้น คือ Vantablack โดยคณะนักวิจัยชาวอังกฤษ เมื่อป ค.ศ.
2014. มัน สามารถดูด ซับแสงที่ตกกระทบ ได ถึงร อยละ 99.96 และมันไดรั บการพัฒ นาจนถึงขีด
สูงสุด โดยนักวิจัยของ บริษัทเซอรเรย นาโนซิสเต็มส. การวัดแสงสะทอน ของวัตถุแวนตาแบล็ค ไม
สามารถวั ด เปนตัวเลขได เลย เพราะมัน มีโครงสรา งผิว ประกอบดวยแทงนาโน (nanotubes)
ขนาดเล็กจํานวนมาก เรียงกันหนาแนน. แสงที่ตกกระทบผิวของแวนตาแบล็ค จะสะทอนกลับไปมา
ระหวางนาโนทิวบ ไมสามารถสะทอนกลับออกไปขางนอกไดเลย. แสงจะถูกดูดซับและเปลี่ยนเปน
พลังงานความรอน (วัตถุชนิดนี้ ถูกนํามาใชในโครงการสํารวจอวกาศ). ที่จริง ในหวงอวกาศ ไมใช
สถานที่ที่มืดสนิทเสียทีเดียว. เพราะมีแสงเดินทางผานตลอดเวลา ที่เห็นมืดสนิท ก็เพราะไมมีวัตถุ
ใดๆ มาเปนฉากใหแสงตกกระทบนั่นเอง. แตถามีวัตถุเปนฉากมารองรับ ก็จะปรากฎแสงสวางขึ้น.
[ความจริงของธรรมชาติขอนี้ ตถาคต รูมากอน พระองคจึงนํามาใชอธิบายเปรียบเทียบ วิญญาณ
เหมือน แสง ดิน น้ํา เหมือนฉาก ในกระบวนการเกิดปรากฏของ จิต มโน วิญญาณ].
ในเอกภพ มีดาราจักร จํานวนมากมาย มากกวา 219,375,000,000 ดาราจักร หรือมีคาเปน
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อนั น ต. มีทั้งที่อ ยูหา งไกลกันมาก และใกล กัน มาก. ระยะทางจากโลก ถึงดาราจักร COSMOS
1908 เทากับ 13,100,000,000 ปแสง ซึ่ง เปน ดาราจั กรที่หางไกลที่สุด เทา ที่คน พบ.[1] นั กดารา
ศาสตร พบสัญญาณรองรอยของออกซิเจน ซึ่งหมายถึงวา อาจมีสิ่งที่เปนสัญญาณชีพอยูที่นั่น.
ขณะที่เอกภพกําลังยืดขยายตัว ยิ่งหาง ก็ยิ่งมีความเร็วออกจากกันมาก. ภาพถายอวกาศ จาก
กลองที่สรางดวยเทคโนโลยีลาสุด คือ The Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) สามารถสอง
ไดไกล 13.8 พันลานปแสง ถาถายภาพดวยรังสี ที่มีความถี่ยานไมโครเวฟ ก็สามารถถายไปไดไกล
สุดที่ระยะ 45 พันลานปแสง. แรงดึงดูดอนุภาคของคาวก ซึ่งเปนแรงนิวเคลียรอยางเขม จัดวาเปน
แรงดึงดูดมากที่สุดเทาที่คนพบ และนักวิทยาศาสตรเชื่อวา แรงระเบิดของบิ๊กแบง กอเกิดแรงผลักดัน
จากศูนยกลางสูงที่สุด จนทําใหเอกภพขยายตัวมาจนถึงทุกวันนี้.
สถานที่ที่รอนที่สุด นาจะเปนจุดศูนยกลางการระเบิดของบิ๊กแบง. สวนสถานที่ที่เย็นที่สุด ที่
คาดวา จะค น พบในเร็ ว ๆ นี้ คื อ ความเย็น ของ หมอกอะตอม ในหอ งทดลองอะตอมเย็น (Cold
Atom Laboratory: CAL) บนสถานีอาวกาศนานาชาติ (ISS) ซึ่งจะมีความเย็นไดถึง 100 ใน
พันลานองศา เหนือจุดองศาศูนยสัมบูรณ (-273.15 องศาเซลเซียส). สิ่งที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด คือจิต
วิญญาณ (เร็วกวาความเร็วแสง) [คําวา ‘เคลื่อนที่’ มีความหมาย 3 นัย คือ เคลื่อนจากตําแหนง
เดิม การหมุนรอบแกนสมมุติ การสายไปมาลักษณะเดียวกับคลื่น]. เพราะวิญณาณ เมื่อเกิดปรากฎ
ยังไมทันไดเคลื่อนที่ ก็ดับไปเสียแลว. สิ่งที่เคลื่อนที่ชาที่สุด ก็คือเวลาในใจกลางของหลุมดํา. เวลา
เปนเพียงสิ่งเดียว ที่มีอายุยืนยาวที่สุดก็ได สั้นที่สุดก็ได. เกิดเปนมนุษยยากที่สุด แตเกิดเปนสัตวนรก
เดรัจฉาน เปรตวิสัย นั้นงายที่สุด.
สวนสุดของทั้งสองฝง ทั้งที่เปนวัตถุธาตุและจิตธาตุ รวมถึงอาการและผลที่เกิดตอเนื่อง มีอยู
ในเอกภพนี้ สรุปไดดังนี้
–สิ่งที่เล็กที่สุด กับ สิ่งที่ใหญที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สิ่งที่เบาที่สุด กับ สิ่งที่หนักที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สิ่งที่หนาแนนที่สุด กับ สิ่งที่เบาบางที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สิ่งที่เขมขนที่สุด กับ สิ่งที่เจือจางมากที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สถานที่ที่สวางจามากที่สุด กับ สถานที่ที่มืดมิดที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สิ่งที่อยูใกลชิดกันมากที่สุด กับ สิ่งที่อยูห างไกลกันมากที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–แรงดึงดูดมากที่สุด กับ แรงผลักมากที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
1
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–สิ่งหรือสถานที่ที่รอนที่สุด กับ สิ่งหรือสถานที่ที่เย็นที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สิ่งที่แข็งที่สุด กับ สิ่งที่ออนนุมที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สิ่งที่มีความหนามากที่สุด กับ สิ่งที่มีความบางมากที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สถานที่โกลาหล อึกทึกที่สุด กับ สถานที่เงียบสงัดที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สิ่งที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด กับ สิ่งที่เคลื่อนที่ชาที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สิ่งที่มีอายุยืนยาวที่สุด กับ สิ่งที่มีอายุสั้นที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–สิ่งที่โงที่สุด กับ สิ่งที่ฉลาดที่สุด ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–ความทุกข กับ ความสุข ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–นรก โลก สวรรค ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–อัตตา กับ อนัตตา ก็มีอยูในจักรวาลนี้
–นิพพาน หาไดในกายนี้ ซึ่งอยูในจักรวาลนี้
–จักรวาลนี้ คือ วัฏจักรของ อดีต ปจจุบัน อนาคต.

สามสิ่งตอไปนี้ ไมอยูภายใตกฎเกณฑใดๆ ที่มนุษยรจู ัก
หรือที่มนุษยกําหนดขึ้น คือ
(1) กรรม – วิบากกรรม
(2) นิพพาน – วิสัยพระพุทธเจา
(3) เอกภพ – วัฏฏะสงสาร
7.2 สัมพัทธภาพของ วิทยาศาสตร - พุทธศาสน
เหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้น ยิ่งมีปจจัยปรุงแตงมากเทาใด ก็จ ะทําใหเหตุการณนั้น ยิ่งมีความ
ซับซอนมากยิ่งขึน้ . ความซับซอน กอความยุงยาก สําหรับการรายงานเหตุการณของบุคคลเพียงคน
เดียว หรือมุมมองเพียงดานเดียวของบุคคล (แมจะมีหลายคน). การมองเห็นเพียงดานเดียว อาจ
เกิดขอผิดพลาดไดงาย โดยเฉพาะมุมมองตางเวลากัน. ถาเหตุการณนั้น มีปจจัยปรุงแตงหลายปจจัย
มีขนาดและบริเวณ เล็กหรือใหญเกินกวาประสาทสัมผัสมนุษยธรรมจะรับได ก็ยิ่งจะทําใหมุมมอง
นั้น เกิด ขอโตเถียงไมมีวั นจบสิ้น. เพื่ อไมใหขอโตแยงเหล านี้ เปน อุปสรรคในการหาขอ สรุปในสิ่ ง
เดี ยวกัน แตตา งเวลากัน ของทั้งสองฝาย ควรนํ าหลั กสั มพั ทธภาพมาเปน เกณฑพื้ น ฐานร วมกัน .
เพื่อใหเกิดการยอมรับกันไดในระดับหนึ่ง ภายใตหลักของเหตุผล และหลักการทางฟสิกส.
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7.2.1 มุมมองของนักวิทยาศาสตร และพระพุทธเจา ที่มีตอวัตถุธาตุและจิตธาตุ
(1) การวัดคาความยาว พื้นที่ และเวลา
ขีดจํากัดในการวัดคาความยาว พื้นที่ และเวลา ทางดานฟสิกส คือการยอมรับวา จะตองไมมี
การละเมิดกฎการไมทําลายเชิงควอนตัม (quantum nondemolition). กลาวคือ วิธีการวัด ถาอยู
รอบขอบนอกขีดจํ ากัด ควอนตัมมาตรฐานแล ว, ขีดจํ ากัด ขอนี้ จะทําใหมาตรวั ด ขนาดความยาว
ขนาดพื้นที่ และขนาดเวลา แบบวิทยาศาสตร กับแบบพุทธศาสน ไมอาจแปรงคากลับขางกันไดเลย
เพราะวิทยาศาสตรยึดจํานวนเชิงตรรกะ และจํานวนที่เปนคณิตศาสตร แตพุทธศาสน ยึดจํานวน
เชิงอนุมาน และการอุปมา. ทําใหการเปรียบเทียบคาความจริงที่เทากัน ทําไดอยางมาก ทําไดดีที่สุด
คือ จะไดคาประมาณที่ใกลเคียงกันเทานั้น. หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การระบุขนาดของ ความยาว
พื้นที่ เวลา ของสิ่งที่เปนนามธาตุ เชน อารมณ ความรูสึก ความระรึกได และจินตนาการ ไมอาจใช
หลักตรรกะและคณิตศาสตรไดเลย.
สิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ ระดับอะตอม ตถาคต เรียกวา อณู แตในคํากลา วของสาวกรุนหลั ง
(อรรถกถา) ไดนํามาเรียบเรียงใหม จัดลําดับขนาด จากที่สังเกตไดไปจนถึงเล็กที่สุดจนสังเกตไมได
คือ จาก ธัญญามาส (เมล็ดขาวเปลือก) อูกา (ตัวเหา) ลิกขา (ไขเหา) รถเรณู ตัชชารี อณู ปรมาณู
กลาป ลําดับขนาดเหลานี้ ตถาคตไมไดกลาวไวแตอยางใด จึงไมอาจประมาณคาของ อณู กับมาตร
วัดแบบวิทยาศาสตรได.
ตถาคต กลาววา ในโลกธาตุหนึ่ง จะมีพระพุทธเจาเพียงองคเดียว. คําวาโลกธาตุ พระองคก็
ไมไดบอกขนาดไว, พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมา เพื่อบอกวิธีปฏิบัติใหถึงขั้นการหลุดพน แกมนุษยและ
เทวดา. พระองคบอกจํานวนรอบการเวียนเกิด ของมนุษยแตละผู มีจํานวนนับไมได และบอกขนาด
อายุของเทวดาว ายืนยาวกวา มนุษยเปน ลานเทา. เพี ยงเทานี้ ก็ทําใหเราวิ เคราะหไ ดว า อายุของ
โลกธาตุนั้น ยาวนานกวาที่นักวิทยาศาสตรคาดไวแนนอน. ยุคกําเนิดของมนุษย เทาที่มีหลักฐานให
นักวิทยาศาสตรคนพบ ยอนหลังไปไดไมถึงลานป ซึ่งเทียบกับอายุของดาวเคราะหไมไดเลย. ตถาคต
บอกว า มนุ ษยส ามารถพั ฒ นาอายุขัย จากต่ํา สุ ด 10 ป ขึ้น ไปจนถึง 80,000 ป ได หลายรอบ.
จํานวนอายุขัยของมนุษย แบบที่ตถาคตบอกไวนี้ แมจะเปน คาประมาณที่นักวิทยาศาสตรไมอาจ
ยอมรับได แตนักวิทยาศาสตรก็ยังไมมีหลักฐานยืนยันแนชัดวา ชวงเวลาพัฒนาการของมนุษยบน
โลกที่แทจริง คือเทาไรกันแน.
ดาวเคราะหโลกดวงนี้ มีพัฒ นาการยาวนานมาก สามารถรองรั บรอบพัฒ นาการของสั ตว
มนุ ษ ย ได ไ ม จํ า กั ด . หลั ก ฐานการพั ฒ นาของสั ต ว แ ละมนุ ษ ย ขึ้ น อยู กับ การเปลี่ ย นแปลงทาง
ธรณีวิทยา. แตการค นพบความจริงใหมๆ เกี่ยวกับธรณีโลก นั บวัน เจริญกาวหนา มากขึ้น เรื่ อยๆ
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นักวิทยาศาสตรอาจไดขอมูลใหมๆ เพิ่มขึ้น. เพื่อสนับสนุนวา แทจริงแลว ยุคกําเนิดมนุษย ไมใชมี
แค ร อบล า นปเท า นั้ น แตยาวนานกว า นั้ น มาก. ขณะที่โ ลกใบนี้ ผา นห ว งการเปลี่ ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา มาหลายครั้ง, อาจมียุคสมัยของมนุษยที่ไมใชรูปแบบปจจุบัน เกิดขึ้นก็ได. เพียงแตวายัง
ไมมีหลักฐานปรากฎเทานั้นเอง. นอกจากมนุ ษยแบบโลกแลว ยังมีมนุษยรู ปแบบอื่น เชน เทวดา
พรหม โอปปาติกะ เปรต. และมีความเปนไปไดวา อาจมีดาวเคราะหดวงอื่น ในกาแล็กซี่ขางเคียง ที่
เอื้อตอการกําเนิดชีวิต แบบมนุษยโลก หรือตางจากโลกก็อาจเปนได เชน มนุษยกาซ มนุษยสองมิต.ิ
ดังนั้น คําวาโลกธาตุหนึ่งของพระพุทธเจา จึงตีความขนาดขอบเขตไดไกลและกวางกวา แบบ
ที่นักวิทยาศาสตรคิดคํานวณ ในสัดสวนที่เกือบจะเทียบเคียงกันไมได. กลาวคือ หนึ่งโลกธาตุ อาจ
หมายถึง ชวงอายุของดาวเคราะหโลก หรือชวงอายุของดวงอาทิตย (ดาวฤกษ) หรือชวงอายุของกา
แล็กซี่ก็เปนไปไดทั้งสิ้น. เทวดาบางพวก มีอายุเทียบเทาการเกิดดับของดวงอาทิตยหนึ่งดวง หรือ
แมกระทั่งการเกิดดับของหนึ่งกาแล็กซี.่ อาจเปนไปไดวา มนุษยและเทวดา ตางก็มีพัฒนาการหลาย
ชวง ทั้งแบบโลกมนุษยและแบบโลกอื่น เพียงแตพระพุทธเจาจะเลือกมาอุบัติเกิด ในชวงที่มีมนุษยผู
ทรงปญญา (เวไนยสัตว) สามารถสั่งสอนธรรมะอันลึกซึ้งได. หนึ่งโลกธาตุ กับ หนึ่งตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธะ จึงมีความหมายไดสองนัย คือ ถาไมใชหนึ่งชวงอายุขัยของดาวเคราะหแบบโลก ก็
หนึ่งชวงอายุขัยของดวงอาทิตย หรืออายุขัยของกาแล็กซี.่
ตถาคต ใชคําวา สังสารวัฏ แทนเวลาอายุขัยของเอกภพ. สังสารวัฏ จึงมีความหมายเดียวกัน
กับ คาอนันต เพราะเอกภพไมมีขอบเขต ไมสามารถระบุตัวเลขที่แนชัดลงไปได. ดังนั้น ตถาคต จึง
ไมไ ด ใ ชมาตรวั ด ระยะทาง สํ า หรั บขอบเขตของเอกภพ แตใช มาตรวั ด เวลาเปน หลั ก ในขณะที่
นักวิทยาศาสตรพยายามจะใชมาตรวัดระยะทาง โดยใหระยะทางนั้น มีความสัมพันธกับความเร็ว
ของแสง (หนวยปแสง = แสงใชเวลาเดินทาง 1 ป). นอกจากนี้ สังสารวัฏ ยังนําไปใชกับหวงเวลา
ของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ในภพภูมิตางๆ ตั้งแตสัตวเดรัจฉาน มนุษย ไดอีกดวย. เนื่องจากสัตว
เดรัจฉานและมนุษย มีชวงพัฒนาการที่ยาวนานและซับซอน. การพัฒนาการทางกาย ไดรับอิทธิพล
จากการปรุงแตงของจิตวิญญาณ และมีสวนสัมพั นธกับสิ่งแวดล อม. การเกิด -ตายทางร างกาย มี
จํานวนรอบเปนอนันต, การเกิดแตละรอบ ก็มีภพภูมิที่ตางกันมากมาย. นักวิทยาศาสตร แบงสัตว
ออกเปน อาณาจั ก ร (kingdom) ไฟลั ม (phylum) คลาส (class) อั น ดั บ (order) วงศ
(family) สกุล (genus) และ ชนิด (species). แตตถาคต จําแนกสัตว ตามปจจัยการปรุงแตงจิต
กรรม และวิบากกรรม. พระองคเรียกสิ่งมีชีวิตทุกระบบกวา “สัตว” (สัตตา) เหมือนกันหมด ไมวา
ชีวิตนั้นจะเปน สัตวเดรัจฉาน สัตวนรก เปรต มนุษย หรือเทวดา. สัตวทั้งหลายเหลานี้ มีรอบการ
เกิด-ตายทางจิตวิญญาณ ยาวนานกวาทางรางกายหลายลานเทา.
(2) อนุภาค ควารก อะตอม – อวิชชา สังขาร วิญญาณ
ปรากฏการณสัมบูรณ ของสรรพสิ่ง
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มีอยู 3 สิ่ง ที่นั กวิ ทยาศาสตร ไมอ าจพิสูจ นอั ตลักษณการมีอ ยู ตลอดจนการกําหนดพิกัด
ตําแหนง ขนาด ปริมาณ ขอบเขต ของมันได 3 สิ่งนั้นคือ อวิชชา สังขาร และ วิญญาณ. และ 3 สิ่งนี้
มีบทบาทสําคัญตอการอุบัติเกิดของวัตถุ สสาร พลังงาน และปรากฎการณตางๆ ในเอกภพ อยาง
มากมาย.
อริสโตเติล เชื่อวาสสารมีความตอเนื่อง. ความตอเนื่องของเนื้อสสาร สามารถแบงใหเล็กลง
ไดเรื่อยๆ ไมสิ้นสุด และเราจะไมมีวันพบเจอเม็ดของสสาร ที่ไมสามารถแบงตอไปได. นักปรัญชา
กรีก ชื่อ เดโมคริตุส เชื่อวาสสารมีความเปนเม็ดโดยธรรมชาติ และทุกๆ สิ่งประกอบมาจาก อะตอม
ชนิดตางๆ หลากหลายจํานวนมากมาย (คําวา อะตอม ในภาษากรีก มีความหมายวา “แบงแยก
ไมได”). เปนเวลานับรอยนับพันป ที่มีการถกเถียงกันมาอยางตอเนื่อง โดยไมมีขอพิสูจนแนชัดตอ
แนวคิดทั้งสองนี้. แตในที่สุด แนวคิดเรื่องการมีอยูของอะตอม ก็ไดรับการยอมรับ. มีขอนาสังเกตวา
ในยุคนั้น แนวคิดของพุทธศาสน เกี่ยวกับสิ่งเล็กๆ แบบอะตอม มีอยูกอนหนานั้นแลว แตไมมีการ
เชื่อมโยงแนวคิดกัน. การนําแนวคิดทางดานวิทยาศาสตรมาเชื่อมโยงกับ ‘พุทธศาสตร’ มีมานาน
แลว แตยังมีความคลุ มเครือไมชัดเจน. เพราะเหตุวา หลักการของพุทธศาสตรนั้ น (พุทธอนุรักษ
นิยม) ไดนําศาสตรแขนงอื่น ที่ปะปนความเชื่อในลัทธิตางๆ เขามาปะปน โดยเฉพาะลัทธิคุณไสย.
ทําใหเนื้อแทของหลักการ “พุทธ” ผิดเพี้ยนไปมาก. แทจริงแลว ‘พุทธศาสน’ มีหลักการสอดคลอง
กับหลั กวิ ทยาศาสตร มาตั้ งแตเริ่ ม ตน . แต ค วามเชื่ อ ในลั ทธิ คุ ณไสย มักขัด แย งและชอบวางตั ว
เหนือกวาวิทยาศาสตร.
อริสโตเติล พูดเกี่ยวกับสสารไวถูกตองแลว ที่วาสสารมีความตอเนื่อง. แมวา นักฟสิกสจะได
ขอยุติวา ควารก (quarks) เปนสวนยอยสุดของอะตอม ไมอาจแบงไดอีกตอไป. แตควารก ก็ไมได
อยูโดดเดี่ ยว มัน ดํ า รงสถานะเปน แทงทึบ (solide) ก็ไ ด หรื อ อาจโปร งใส (transparency) ก็
เปนไปไดทั้ง 2 นัย. ถาเปนเชนนั้น มันจะตองมีองคประกอบอื่นอีก ทีแ่ ทรกสอดอยูใน ควารก จนทํา
ใหมันดํารงสถานะอยูรวมกับควารกชนิดอื่นๆ และรวมกันเปนกลุมกอนของนิวเคลียสอะตอมได .
องคประกอบที่วานี้ ก็คือความโนมถวงอยางยิ่งยวด. สิ่งที่แทรกสอดอยูในควารก ไมใชธาตุ สสาร
วัตถุ ไมใชอ นุภาค แตอ าจมี คุณสมบัติความเปนคลื่นแบบหนึ่ง อยางแนนอน. ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีกลศาสตรควอนตัมที่วา ควารกจะดํารงสถานะอยูไดจะตองมี แรงโนมถวงอยางยิ่งยวด (แรง
โนมถวงควอนตัม) เปนตัวยึด. แรงโนมถวงอยางยิ่งยวดนี้ มีอะไรเปนสื่อนํา (แรงทุกชนิด จะตองมี
อนุ ภาคสื่อ แรงคอยควบคุมอยู) ในขณะที่ยังไมมีคํา ตอบหรื อ ขอ ยุติที่ชัดเจน ก็น า จะหันมารับฟ ง
ทฤษฎีทางฝงพุทธศาสนดูกันบาง.
ภายในควารก มีสิ่งหนึ่ง ซึ่งไมใชธาตุ สสาร วัตถุ อนุภาค แตอาจมีคุณสมบัติคลื่นแบบหนึ่ง
ซอนทับอยู, สิ่งนั้นคือ อวิชชา เมื่ออวิชชา เปรียบเสมือนคูแฝดของ ควารก, อวิชชา ก็มีจุดเริ่มตน
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พรอมกับควารก. การประกอบควารก เปนนิวเคลียส และนิวเคลียสสงแรงโนมถวงไปยัง กลุมเมฆ
อิเล็กตรอน ประกอบเปนอะตอม อะตอมหลายๆ อะตอม ประกอบกันเปนโมเลกุล โมเลกุลประกอบ
กันเปนเซลล , พฤติการณเชน นี้ ตถาคต เรียกวา “สังขาร” (การปรุ งแตง). ดังนั้น สสารตา งๆ ที่
เกิดขึ้นมากมาย ก็เพราะมีการปรุงแตง โดยเริ่มจาก ควารก นิวเคลียส อะตอม. เพราะมีอวิชชา จึงมี
สังขาร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เพราะมีควารก จึงมีอะตอม โมเลกุล เซลล. เมื่อมาถึงจุดนี้ ก็เกิด
คําถามวา เรารูได อยา งไรวา สิ่ งนี้ คืออวิชชา สิ่งนั้น คือควารก นิว เคลียส อะตอม. คํ าตอบก็คื อ
เพราะมี วิญญาณ เปนผูบอก. เปนอันไดขอยุตปิ ระการหนึ่งวา อวิชชา สังขาร วิญญาณ นั้น แทจริง
แลว เปนธัมมะธาตุ ที่มีอยูแลวในธรรมชาติ.
นักวิทยาศาสตร บอกไมไดเชนกันวา ภาวะเอกฐาน หรือ singurality อันเปนตนกําเนิดของ
บิ๊กแบงและตนกําเนิดควารก เกิดขึ้นมาไดอยางไร. ตถาคต ก็ไมไดบอกไววา อวิชชา เกิดมาจากที่ใด
เกิดเมือ่ ใด, บอกเพียงวา อวิชชา หาที่เกิดหาที่สุดของมันไมได ที่มันดํารงอยูไดเพราะมี “อาหาร”
คอยหลอเลี้ยงมันอยู.
เราสามารถวิเคราะห อวิชชา ใหลึกกวานี้ โดยเริ่มกันที่กําเนิดบิ๊กแบงกอน. บิ๊กแบงเกิดจากจุด
เล็กๆ (ภาวะเอกฐาน) ที่อัดแน นดวยมวลและความรอน มันใชเวลาเพียง 10-12 วินาที ถึง 10-6
วินาที หลังการระเบิด. อุณหภูมิของเอกภพยังคงสูงมาก สมดุลสสารและปฏิสสารสูญเสียไป ภายใต
อุณหภูมิสูงยิ่งยวด, ควารก และ เลปตอน ก็กําเนิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ นี้ พรอมกับแรงพื้นฐานทั้ง
4. จากนั้น วัตถุตางๆ ก็ถูกปรุงแตงขึ้นมา ในหวงการขยายตัวอันรวดเร็วของเอกภพ. อวิชชาดํารงอยู
เพราะมีอาหาร. อาหารของอวิชชา คือ นิวรณ. จุดนี้วิเคราะหไดวา อาหารของอวิชชา มี 2 นัยยะ.
อาหาร ที่ปรุงแตงใหอวิชชาเกิดขึ้น หมายความวา แตเดิมนั้น อวิชชา ตองมีคุณสมบัติ 2 สถานะ คือ
สถานะวัตถุธาตุ และสถานะจิตธาตุ. อาหารที่ปรุงแตงอวิชชาใหดํารงอยูได ก็คือ สสารและปฏิสาร
ทีท่ ําอันตรกิริยาตอกัน ใหอวิชชาเกิดขึ้นมา เชนเดียวกับควารก. ในขั้นตอนนี้ อวิชชา เปนผูกระทํา
สังขาร เปนกิริยา และวิญญาณ เปนผูถูกกระทํา. กอเกิด อวิชชา สังขาร วิญญาณ ขึ้นมาเกือบจะ
พรอมๆ กัน อาจจะในเสี้ยวของ 10-12 วินาที ถึง 10-6 วินาที. อวิชชาในสถานะจิตธาตุ เกิดขึ้นเมื่อ
วิญญาณปรากฏ (ในฐานะธาตุรู) เพื่อบอกวา นิวรณ เปนอาหารของ อวิชชา. ดังนั้น ตราบใดที่ยังไม
มีนิวรณ อวิชชา ก็จะยังคงสถานะภาพเปนวัตถุธาตุตอไป.[2] จากหลักการขอนี้ อธิบายเกี่ยวกับการ
เกิด การวิ วัฒ นของเอกภพไดว า สรรพสิ่งในเอกภพ ยอมมีจุ ดกําเนิด และการเสื่อ มตลอดเวลา.
ปจ จัยที่กอใหมีการเกิด การเสื่ อ ม ก็คื อ อวิชชา สั งขาร วิญญาณ และการเสื่ อมนั้น ยากที่จะหา
2

อวิชชา สวนที่เปน ธาตุ วัตถุ สสาร ดํารงอยูไ ด ในสถานะกลไกชีวะ-ฟสิกส และกลไกชีวะ-จักรวาล (ดาวเคราะห ดาว
ฤกษ ดาราจักร หลุมดํา) ไมตองมี นิวรณ เปนอาหาร ถามี จะสงผลใหสัตวนั้น ยึดอวิชชาเปนตัวตน ดํารงอยูต อไป.
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จุดสิ้นสุดได. จากเหตุผลขอนี้ ทําใหเกิดขอยุติที่วา เอกภพมีพัฒนาการตรงกับแบบจําลอง การเกิด
เอกภพ แบบแบนราบ (flat) ทีน่ ําเสนอโดยฟรีดแมน.
(3) อะตอม ธาตุ วัตถุ สุริยะ ดาราจักร คือ เอกภพ ของนักวิทยาศาสตร – อวิชชา สังขาร
วิญญาณ คือ จักรวาล ของพระพุทธเจา.
เมื่อรวมวิทยาศาสตร–พุทธศาสนเขาดวยกัน จะทําใหมองเห็นภาพรวมของปรากฏการณรวม
ระหว างวั ตถุธาตุกับจิตธาตุ ที่รวมกัน เปน อันหนึ่งอัน เดียวกัน โดยมีส วนผสมของ อวิชชา สั งขาร
วิญญาณ กับ อวกาศ แสง และเวลา เปนจุดเชื่อม.

ภาพที่ 7.01 สวนผสม อวิชชา สังขาร – แสง อวกาศ เวลา

เพื่อใหการเชื่อมโยงของ อวิชชา สังขาร วิ ญญาณ กับหลักการทางฟสิกส มีความเปนไปได
มากที่สุด. จําเปนตองมีการ นิยามความหมายที่เขากันไดกับทั้งสองฝง.
“... อวิชชา คือ ความไมรูในทุกข ความไมรูในเหตุ ที่เปนแดนเกิดแหงทุกข ความไมรูในความ
ดับไมเหลือแหงทุกข ความไมรูขอปฏิบัติ ใหถึงซึ่งความดับไมเหลื อแหงทุกข ... ความกอขึ้นพรอ ม
แหงอวิชชา ยอมมีเพราะ ความกอขึ้นพรอมแหงอาสวะ. ความดับไมเหลือแหงอวิชชา ยอมมีเพราะ
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ความดับไมเหลือแหงอาสวะ.” [3]
“อาสวะ เปนอยางไรเลา ? ... อาสวะ 3 อยางนี้ มีอยู คือ กามาสวะ (ความไมรูในกาม) ภวา
สวะ (ความไมรูในภพ) อวิ ชชาสวะ (ความไมรูในอวิ ชชา). ความกอขึ้นพร อมแหงอาสวะ ยอ มมี
เพราะ ความกอขึ้นพรอมแหงอวิชชา. ความดับไมเหลือแหงอาสวะ ยอมมีเพราะ ความดับไมเหลือ
แหงอวิชชา.”
อวิชชา กับ อาสวะ จึ งเปรียบเหมือนเหรียญเดียวกัน แตมีส องดาน. ดานหนึ่งคือความไมรู
(อวิชชา) อีกดานหนึ่งก็คือผลความไมรู (อาสวะ). การกําหนดนิยามของ อวิชชา จึงตองอิงกับเหตุ
หรือปจจัยที่ทําใหมันเกิด และผลสืบเนื่องที่ทําใหมันมีอยู. เพื่อใหการพูดจาเรื่อง อวิชชา เขาใจกันได
ทั้งในฝงวิทยาศาสตรแ ละฝงพุทธศาสน จึงวิเคราะหไดดั งนี้วา อวิชชา ในสวนที่เปน วัตถุธาตุ ถูก
หลอเลี้ยงดวย แรงและพลังงาน ที่ไปกระทําตอมันตามหลักฟสิกส. อวิชชา ในสวนที่เปนจิตธาตุ ถูก
หลอเลี้ยงดวย นิวรณ 5 ใหมันดํารงอยูได. จากนั้น อวิชชา ก็จะถูกปรุงแตง (สังขาร) โดยการผสม
ผสานวัตถุธาตุและจิตธาตุ แลวจะวิวัฒนตัวเองเปนตัวเปนตนที่ชัดเจนขึ้น เรียกวา สังขารทั้งหลาย
(มี ขันธ-5 เปน คุณสมบัติ มี ทุกข เปนอาการ). ทัน ทีที่มีสั งขาร, วิญญาณที่ซ อนตัว อยู ก็ปรากฏ.
วิญญาณ จะเปนผูมีบทบาทสําคัญ เปนเหตุใหสังขารเกิดการวิวัฒนสืบเนื่อง ไปเปน นามรูป สฬายต
นะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ เปนลําดับๆ ไป ซึ่งลวนแตเปนธัมมะธาตุที่มีคุณสมบัติ
หนึบเหนียว ยากแกการยอยสลาย.

ตารางที่ 7.01 การวิวัฒนของ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ในสัตตะธัมมะธาตุ.
3

“เกี่ยวกับ อวิชชา.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 2. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 206. | บาลี - มู. ม.
12/85/110.
ปรากฏการณสัมบูรณ ของสรรพสิ่ง

339
คุณสมบัติ /
สถานะ

อวิชชา

สังขาร

วิญญาณ

วัตถุธาตุ (รูป)

มวล-อนุภาค, แรง-คลื่น,
อุณหภูมิ-พลังงาน
เปนไปตามกฎ
กลศาสตรฟสิกส และ
กลศาสตรควอนตัม

(รูปสังขาร)
มิติ กาลอวกาศ-รูปทรง
เชน มหาภูติรูป
อุปาทายรูป

(จิต)
จักขุวิญญาณ
โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ
มโนวิญญาณ

จิตธาตุ (นาม)

นิวรณ: กามฉันทะ,
พยายาท, ถีนมิทธะ,
อุทธัจจกุกกุจจะ,
วจิกิจฉา.

(การปรุงแตง)
วัฏจักร-อนันต
เชน เกิด เสื่อม เสื่อม
ตอเนื่อง

(เจตสิก)
เวทนาขันธ
สัญญาขันธ
สังขารขันธ

ตารางที่ 7.02 คุณสมบัติสิ่งที่เปนอาหารของ อวิชชา
คุณสมบัติ /
สถานะ

คุณสมบัติการผลัก
หนีจากศูนยกลาง

คุณสมบัติการดูด
เขาสูศูนยกลาง

คุณสมบัติซอนสถานะ
ดูด-ผลัก

อวิชชา สวนที่เปน
วัตถุธาตุ (รูป) มิติรูปทรงของสสาร
แรง พลังงาน

แรงนิวเคลียรอยางเขม
แรงนิวเคลียรอยางออน
แรงคลื่น-กระแสลม
คลื่น

แรงโนมถวง
แรงโนมถวงควอนตัม
แรงดึงดูดกันของ
โมเลกุล
มิติ รูปทรง มวล

แรงแมเหล็กไฟฟา
แรงเสียดทาน
แรงเฉื่อย
อุณหภูมิ
พลังงาน

อวิชชา สวนที่เปน
จิตธาตุ (นาม) นิวรณ

พยาบาท (โกรธ เกลียด)
อุทธัจจกุกกุจจะ
(ฟุงซาน ไมมีขอบเขต)

กามฉันทะ (รัก ชอบ
พอใจ) ถีนมิทธะ (งวง
เศรา หลบ หรี่ ซึม ไม
ตอบสนอง

วจิกิจฉา (ลังเล สงสัย
หาขอสรุปไมได)

สังขารทั้งหลาย จึงเปนทั้งเหตุ (อดีต) และผลสืบเนื่อง (อนาคต) ของการเกิด อวิชชา และ
‘ความไมร’ู เปนผลปจจุบันของ อวิชชา. แตทั้งอวิชชา สังขาร และ วิญญาณ เปนธัมมะธาตุ ที่อยู
ภายใตกฎของสังขตธรรม. ดวยเหตุนี้ อวิชชา สังขาร วิญญาณ (สวนที่มีสมบัติเปนวัตถุธาตุ) จึงเปน
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ธัมมะธาตุ ทีม่ ีอยูแลวเชนนั้น ควบคูกับเอกภพ เปนเนื้อเดียวกันกับเอกภพ มีปริมาณนับจํานวนเปน
อนันต ไมมีหมด ไมมีตาย หาที่สุดของมันไมได.
อวิชชา ในสวนที่เปนวัตถุธาตุ จะมีคุณสมบัติของสัตตะธัมมะธาตุ ในขอที่ 1, 2, 3 คือ มวลอนุภาค, แรง-คลื่น, อุณหภูม-ิ พลังงาน. อวิชชา ในสวนที่เปนจิตธาตุ มีคุณสมบัติของสัตตะธัมมะธาตุ
ขอที่ 6 คือ นามรูป-วิญญาณ-สังขาร. ตถาคต กลาวถึงอวิชชา และ อาสวะ ไววา “ความกอขึ้นพรอม
แหงอวิชชา ยอมมีเพราะ ความกอขึ้นพรอมแหงอาสวะ” และ “ความกอขึ้นพรอมแหงอาสวะ ยอม
มีเพราะ ความกอขึ้นพรอมแหงอวิชชา” ดังนั้น อวิชชา กับ อาสวะ ก็คือสิ่งเดียวกันอันอาศัยกันและ
กันเกิด. ลักษณะในความไมรูของอวิชชา คือไมรูในอดีต (เหตุ) และไมรูในอนาคต (ผล) ไมรูในธรรม
ทั้งหลายที่อาศัยและกันเกิดขึ้น ตามหลักอิทัปปจจยตา. ความจริงแลว อวิชชา มีคุณสมบัติเปนวัตถุ
ธาตุ ‘มันไมรูเรื่องอะไร’ คือ แมกระทั่งตัวมันก็ไมรูวา มันคืออะไร (ก็เพราะมันเปนวัตถุธาตุนี่เอง
มันจึงไมรูในกาม ไมรูในภพ). แตอวิชชากับตัณหา ผูเปนสหายของมัน ไดกลายเปนเชื้อโรคเขารุ ม
โจมตี สัตวทั้งหลาย ใหมีชีวิตติดกับระบบวงจร เกิด แก ตาย ไมรูจบสิ้น. “สัตวผูมีอวิชชาเปนเครื่อง
กั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูก ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตน ยอมไมปรากฏ.”
สังขาร เปนธัมมะธาตุสืบเนื่องมาจาก อวิชชา (เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย).
สังขารไดกอตัวขึ้นแลวในอดีต และจะกอตัวขึ้นอีกในอนาคต สวนปจจุบัน สังขารก็กําลังปรุงแตงตัว
มันเองใหเปนวัตถุ รูปนาม เปนนั่นเปนนี่. สังขารสืบเนื่องมาจากอวิชา ทําใหมีคุณสมบัติรวมระหวาง
วัตถุธาตุและจิตธาตุ คือ มีคุณสมบัติของสัตตะธัมมะธาตุ ขอที่ 4, 5 คือ มิติ กาลอวกาศ-รูปทรง
และวัฏจักร-อนันต. สังขารในสวนที่เปนจิตธาตุ จะทําหนาที่ ‘ปรุงแตง’ เหตุปจจัยที่พรอมสมมูล ให
สังขารในสวนที่เปน วัตถุธาตุ ปรากฎเปนตัวเปน ตนชัดขึ้น เพื่อใหวิ ญญาณไดเขาไปตั้งอยูอาศัยได
(เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ). ถานับเนื่องกับเวลา กลาวไดวา สังขารเปนทั้งอดีตและ
อนาคต.
วิญญาณ นับเปน สวนหนึ่งของ สั ตตะธัมมะธาตุ ในขอ ที่ 6 คือ นามรูป–วิญญาณ–สังขาร.
วิญญาณ เปนธัมมะธาตุที่มีบทบาทมากที่สุ ด เพราะเปนสิ่ งเดี ยวที่รูไ ปหมดทุกเรื่อ ง. รู ป เวทนา
สัญญา สังขาร จะเปนเชนไร ขึ้นอยูกับ วิญญาณ จะเปนผูตัวกําหนดมันขึ้น เพื่อใหธัมมะธาตุอีกตัว
หนึ่ง คือ สัตตา (สัตว) เขาไปควบคุม และครอบครองสิทธิ์. วิญญาณ ไมมีคุณสมบัติแบบวัตถุอ ยู
เลย.
สรุปวา นักวิทยาศาสตร ไมอาจคนพบความจริง บนเสนเวลาของประวัติศาสตรเอกภพ ได
ทั้งหมด. เพราะว าสรรพสิ่ งในเอกภพนั้น มีลักษณะ–สมบัติ ขอที่ 6 (นามรูป–วิญญาณ–สังขาร)
ของธัมมะธาตุ อยูในนั้นดวย ซึ่งเปนนามธาตุที่ดานวิทยาศาสตรมองไมเห็น. ทั้งนี้ ยังไมรวมถึง นาม
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ธาตุที่มีลักษณะสมบัติที่ 7 อันมีลักษณะพิเศษอยางยิ่งยวด นั่นคือ วิมมุติ–นิพพาน ที่ไมอยูภายใต
กฎเกณฑใดๆ ของธัมมะธาตุทกี่ ลาวมาทั้งหมด. นี่คือเหตุผลวา วัตถุมืดและความลี้ลับอีกมากมาย
ก็จะยังคงเปนสิ่งมืดดํา ในโลกของวิทยาศาสตรตอไป. แตอยางไรก็ตาม ตราบใดที่ยังมีเวลาและแสง
ปรากฏอยูใหเห็น นักวิทยาศาสตร ก็จะไมหยุดในการคนควาหาความจริงที่ซุกซอนอยูในเอกภพ.
เปนอันยุติไดวา อวิชชา สังขาร วิญญาณ ‘ไมมีที่สุด’ เชนเดียวกับเอกภพที่นักวิทยาศาสตร
กําลังศึกษาอยู. แตตถาคต เปนผูพบความจริงของ ‘ที่สุดโลก’ แลว ดังคําตรัสที่วา “ที่สุดโลก แหง
ใด อันสัตวไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ เราไมกลาววาใครๆ อาจรู อาจเห็น อาจถึงที่สุดแหง
โลกนั้น ดวยการไป ... ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ ที่ยังประกอบดวยสัญญาและใจนี่เอง เรา
ไดบัญญัติโลก เหตุใหเกิดโลก ความดับสนิทไมเหลือของโลก และทางดําเนินใหถึงความดับสนิทไม
เหลือของโลกไวดังนี้แล.” (บาลี - จตุกฺก. อํ. 21/62/45.) ดังนั้น ‘ที่สุดโลก’ ก็คือบริเวณที่ไมมี อวิชชา
สังขาร และวิญญาณ สถิตอยูนั่นเอง. ตราบใดที่ เอกภพ มี ตราบนั้น อวิชชา สังขาร วิญญาณ ก็ยังมี
อยู และ ‘ไมมีที่สุด.’ การกําจัดหรือทําลาย อวิชชา สังขาร วิญญาณ ไมใชการไปไลทําลาย อวิชชา
สังขาร วิญญาณ ที่มันมีอยูแลวในเอกภพ แตหมายถึง ใหไปกําจัด ทําลาย อวิชชา สังขาร วิญญาณ
(สวนที่มีสมบัติเปนจิตธาตุ) ที่มันมีอยู ‘ในรางกายมนุษย ที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ ที่ยังประกอบดวย
สัญญาและใจ’ นี้นั่นเอง. สัตวผูใดทําไดเชนนี้ ก็กลาวไดวา ใครๆ (สัตว) ก็รู ก็เห็น ก็ถึง ‘ที่สุดแหง
โลก’ นั้นได ดวยการปฏิบัติตามวิถี อริยมรรค มีองค 8 ประการ.
อวิชชา มีคุณสมบัติวัตถุธาตุและจิตธาตุ จึงตองถูกกําจัดใหถูกตัวถูกตน. เนื่องจาก อวิชชา มี
คุณสมบัติ 2 ดาน, ดานที่ตองถูกกําจัด คือ ดานจิตธาตุ สวนดานที่เปนวัตถุธาตุ ไมอาจกําจัดให
หายไปได เพราะปจจัยปรุงแตงอวิชชาดานวัตถุธาตุ เปนสิ่งที่มีอยูกอนหนานั้นแลว ตามธรรมชาติที่
มันเปนเชนนั้น. มีเพียง อวิชชาดานจิตธาตุ เทานั้น ที่กําจัดได เพราะหลักอิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุป
บาท บอกไวเชนนั้น. เพราะ “อวิชชา เปนธรรมที่มีอาหาร หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม., เปน
คําที่ใครๆ ก็ควรกลาววา ‘อวิชชา ยอมปรากฎ เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้ เปนปจจัย’ (อิทปฺปจฺจยา อวิชฺ
ชา).” หากไลตามลําดับปจจัยเกิด (อาหาร) ตอไปนี้ ก็จะสามารถกําจัดอวิชชาไดไมยากนัก ดวยการ
งดใหอาหารแกสิ่งนั้น.
‘อโยนิโสมนสิการ’ เปนอาหารของ ความเปนผูไมมีสติสัมปชัญญะ.
‘ความเปนผูไมมีสติสัมปชัญญะ’ เปนอาหารของ การไมสํารวมอินทรีย.
‘การไมสํารวมอินทรีย’ เปนอาหารของ ทุจริต 3.
‘ทุจริต 3’ เปนอาหารของ นิวรณ 5.
‘นิวรณ 5’ เปนอาหารของ อวิชชา.
เมื่อ อวิชชา ถูกเปดเผย และถูกกําจัด วิชชา ก็ปรากฎขึ้นมาแทนวิญญาณ และผูบอกแกเราวา
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อวิชชาถูกกําจัดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ผูนั้นเรียกวา วิมุตติญาณทัสสนะ ในฐานะ ‘ผูรู’ ใหม แทนผูรู
เกา (วิญญาณ).
7.2.2 ขนาดและขอบเขต ของจักรวาล นิพพาน
(1) ถาจักรวาลมีขนาดและขอบเขต จักรวาลก็ยอมมีศูนยกลาง
ตลอดหวงเวลาของการศึกษาคนควาทางดานดาราศาสตร กวา 20 ศตวรรษ เกิดขอโตแยง
มากมาย เกี่ยวกับอดีต (กําเนิด) อนาคต (ที่สุด หรือ จุดจบ) และปจจุบัน (ขนาด และ ขอบเขต)
ของเอกภพ. ความจริ งคื อ อะไรกัน แน ศูน ยกลางเอกภพ อยูที่ไ หน? ในโลกของวัตถุธาตุ สสาร
พลังงาน โลกเปนเพียงเศษฝุนละออง ในกาแล็กซี่เทานั้น ไมไดเปนศูนยกลางของอะไร. เพราะเอก
ภพที่เราอยูนี้ ไมมีขอบเขต (แมวามันจะมีขนาดอยูขนาดหนึ่ง) จึงไมสามารถกําหนดพิกัดศูนยกลาง
ของเอกภพไดเลย. แตในมุมมองของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผูหยั่งรูแจงดวยญาณปญญาอัน
ยิ่ง กลับมองเรื่องเอกภพ เปนสิ่งไรสาระ เปนความรูที่มนุษยไมควรคิดดวยซ้ําไปวา เอกภพจะมีอดีต
เปนมาอยางไร มีอ นาคตเปน ไปอยางไร และแมกระทั่งปจ จุบัน มันเปนอยูอยา งไร เพราะความรู
เหล า นี้ ไมไ ด ชว ยใหมนุ ษยหลี กพน วั ฏจั กรของการเกิด การตายไปได เลย. สั ตว แ ละมนุ ษยทุกผู
รวมทั้งนักวิทยาศาสตรเอง ก็ตองแก ตองตาย และประสบทุกขภัย อันมีสาเหตุเดียวคือ การเกิด. นี่
คือเหตุผลที่วา พระองคไมใสใจในสิ่งที่นักวิทยาศาสตรกําลังคนควาอยู เพราะพระองครูชัดแลววา
สิ่งที่นักวิทยาศาสตรพิสูจนยืนยันแลว และสิ่งที่ยังไมยืนยันนั้น ลวนเปนสมมุติมายาทั้งสิ้น.
หากนิยามเอกภพวาเปนเพียงวัตถุธาตุ ที่มีแรง พลังงาน สสาร เปนองคประกอบ ก็ดูไมเปน
ธรรม และพูดไมหมด เพราะวัตถุธาตุตางๆ ที่นักวิทยาศาสตรรูจั ก รวมกันแลวยังไมถึงรอยละ 5
ของเอกภพทั้งหมด แลวที่เหลืออีกตั้งมากมาย คืออะไร. ตถาคต เรียกเอกภพและกาแล็กซี่ (ดารา
จักร) ในชื่อตางๆ หลายชือ่ เชน โลก, โลกธาตุ, จักรวาล, อวิชชา, อากาสานัญจายตนะ. เอกภพใน
ความหมายของตถาคต มีความลึ กซึ้งไมใชแคองคประกอบของวั ตถุธาตุเทานั้น แตรวมถึงจิตธาตุ
ดวย. ภายใตขอสมมุติฐานที่วา เอกภพมีขนาดอยูขนาดหนึ่ง แตไมมีขอบเขต ทําใหเกิดขอถกเถียง
มากมายวา ศูนยกลางของเอกภพ อยูที่ใด และมีจุดเริ่มตน เมื่อใด. เพราะถาไมมีขอบเขต ก็จะหา
ศูนยกลางไมได. ในอดีต ณ บริเวณที่เปนโลกของเรา (earth) อาจเคยเปนศูนยกลางจักรวาลก็ได
เพราะในความกวางใหญไรขอบเขตของจักรวาล ไมอาจกําหนดจุดใด ที่เปนศูนยกลางใดได. ดังนั้น
ใครจะกล า ววา อะไรเปนศู น ยกลางจั กรวาล ก็ถูกตองทั้งหมด เพราะนั่ นคื อ การพู ด ถึงอดี ตของ
จักรวาล ซึ่งมีความเปนได ที่ครั้งหนึ่ง จักรวาลเคยมีขนาดขนาดหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุผลที่สมมูลกับขอ
สันนิษฐานนั้น.
ในประเด็นเรื่องศูนยกลางของเอกภพ อยูที่ใดนั้น มีคําตอบอยูแลว ในสิ่งที่พระองคตรัสรู. ถา
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หากไมใชเรื่องบังเอิญ ก็เปนเรื่องที่สมมูลกัน ที่พโตเลมีกลาววา โลกคือศูนยกลางของจักรวาลนั้น
ตรงกับสิ่งที่ตถาคตกลาวยืนยันไว หากแตตองนิยามคําวา โลก ใหตรงกันกอนวา โลก โลกที่วานี้คือ
อะไร. โลก ในความหมายของตถาคต หมายถึง รางกายของมนุษยแบบโลก (human).
“สิ่งสิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลพึงรูแจง เปนสิ่งที่ไมมีปรากฎการณ ไมมีที่สุด แตมีทางปฏิบัติเขามาถึง
ไดโดยรอบนั้น มีอยู. ในสิ่งนั้นแหละ ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมหยั่งลงได. ในสิ่งนั้นแหละ ความยาว ความ
สั้น ความเล็ ก ความใหญ ความงาม ความไมงาม ไมหยั่งลงได. ในสิ่งนั้นแหละ นามรูป ยอมดั บ
สนิท ไมมีเศษเหลือ นามรูปดับสนิทในสิ่งนี้ เพราะการดับสนิทของวิญญาณ ดังนี้.” (บาลี - สี. ที.
9/277/343.) เมื่อสิ่งสิ่งหนึ่ง ไมมีปรากฎการณ ไมมีที่สุด ไมมีวัตถุธาตุ ไมมีมิติ แสง เงา สิ่งสิ่งนั้น
ก็ไมจําเปน ตองมีขอบเขต ไมจํา เปนตองอาศัยพื้นที่ เปนศูนยกลางตําแหนง ไมจําเปน ตองมีเวลา
เปนศูนยกลางกําเนิด.
“ที่สุดโลกแหงใด อันสัตวไมเกิด ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ เราไมกลาววา ใครใครอาจรู อาจเห็น
อาจถึง ที่สุดโลกนั้น ดวยการไป ... ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ ที่ประกอบดวยสัญญาและใจ
นี้นี่เอง เราไดบัญญัติโลก เหตุใหเกิดโลก การดับสนิทไมเหลือของโลก และทางดําเนินไปใหถึงการ
ดับสนิทไมเหลือของโลกไว ดังนี.้ ” (บาลี - จตุกฺก. อํ. 21/62/45.)
คําวา ‘ที่สุดโลก’ ไมไดหมายถึง พื้นที่ และไมไดหมายถึง ระยะทาง แตหมายถึง เวลา. ทําให
ที่สุดโลกที่กลาวนี้ ไมมีขอบเขต (ตามคุณสมบัติของ เวลา) แตมีขนาดอยูขนาดหนึ่ง (เพราะเมื่อเอก
ภพมี ‘ขนาด’ ก็ยอมมี ‘ที่สุดโลก’). สิ่งใดไมมีขอบเขต สิ่งนั้นเรียกวาเอกภพ หรือจักรวาล. ดังนั้น
คุณสมบัติพื้นฐานของเอกภพ คือ ไมมีขอบเขตนั่นเอง. เมือ่ พูดถึงเอกภพ จะละเวนเรื่องเวลาไมได.
“สิ่งสิ่งนั้น มีอยู เปนสิ่ งซึ่ งในนั้น ไมมีดิน ไมมีนํ้ า ไมมีไฟ ไมมีล ม (ไมมีวัตถุธาตุ) ไมใชอ า
กาสานัญจายตนะ ไมใชวิญญาณัญจายตนะ ไมใชอากิญจัญญายตนะ ไมใชเนวสัญญานาสัญญายต
นะ (ไมใชไมมีจิตธาตุ) ไมใชโลกนี้ ไมใชโลกอื่น ไมใชดวงจันทร หรือดวงอาทิตยทั้งสองอยาง (ไมใช
ดาวเคราะห ดาวฤกษ หรือ กาแล็กซี่) ... สิ่งสิ่งนั้น เราไมกลาววามีการมา ไมกลาววามีการไป ไม
กลาววามีการหยุด ไมกลาววามีการจุติ ไมกลาววามีการเกิดขึ้น. (ไมเกิด ไมเสื่อม ไมแปรปรวน ไม
ตาย) สิ่งนั้นมิไดตั้งอยู สิ่งนั้นมิไดเปนไป และสิ่งนั้นมิใชอารมณ นั่นแหละคือ ที่สุดแหงทุกข.” (บาลี
- อุ. ขุ. 25/206/148.) สิ่งสิ่งนั้น รวมแลวก็คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นั่นเอง. เมื่อมนุษย ‘ละวาง’
อวิชชา สังขาร วิญญาณ ลงได ภาวะของโลกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรียกวา ‘นิพพาน’ ก็เกิดขึ้นมาแทนที่.
เปนสิ่งที่ไมมีขอบเขต (ไมมีที่สุด) ไมมีการเกิด ไมมีการตาย ไมมีสิ่งใดที่จะบอกไดวา ที่นั่นที่นี่. ไมมี
เวลาที่เปนอดีต เพื่อใชเปนขออางในการหาจุดเริ่มตน ไมมีเวลาที่เปนอนาคต เพื่อใชเปนขออางใน
การหาจุดสิ้นสุด. นิพพาน จึงมีคุ ณสมบัติของ กาลปจจุบัน เทานั้ นชั่วนิรันดร. ดั งนั้น ปจจุบัน จึ ง
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เปนศูนยกลางของทุกสรรพสิ่ง และเปนศูนยกลางของโลก (โลก ซึ่งอยูในรางมนุษยนี้นี่เอง).
(2) นิพพาน ไมมีขนาด ไมมีขอบเขต แตสามารถเขาถึงไดดวยการปฏิบัต.ิ
สิ่งที่มีการเกิดปรากฎเทานั้น เราจึงจะสัมผัส (ผัสสะ) รูได, เมื่อสัมผัสรูได ก็กําหนดคํานิยาม
ใหแกสิ่งนั้นๆ ได. แตนิพพาน เปนนิ่งที่ไมมีการเกิดปรากฎ จึงสัมผัสรูไมได และไมสามารถกําหนด
คํานิยามวานิพพานคืออะไร อยางไร. สําหรับคนนอก (ผูที่ยังเขาไมถึงนิพพาน) ตถาคต บอกไดแค
วา “สิ่งสิ่งหนึ่ ง.” เชนเดียวกับกรณีที่ นั กวิทยาศาสตรไมอ าจใหคํานิยามแก วัตถุมืด พลังงานมืด
อนุภาคสื่อแรงโนมถวง หรือ แมกระทั่ง ปฏิสสาร เพราะสิ่งเหลานั้น ยังตรวจจับไมได เทากับวาไมมี
การเกิดปรากฎใหเห็น เปนแตเพียงขอ “สันนิษฐาน” ของการมีอยูของมันเทานั้น.
แตนิพพาน เปนสิ่งที่พระพุทธเจาคนพบแลว และก็สามารถบอกสอน ใหผูศึกษาและปฏิบัติ
คนพบนิพพานไดดวยตนเอง. และเมื่อผูศึกษาและปฏิบัติคนใด เขาถึงไดแลว ก็ยอมจะรู เขาใจ ใน
นิยามความหมายของนิพพานไดเอง. เพราะการเขาถึงนิพพานของผูนั้น ไมไดเกิดจาก ผัสสะ แตเกิด
จากการหยั่งรูดว ยตนเอง เพราะการหยั่งรูนี้ ไมสามารถอธิบายใหผูที่ยังเขาไมถึง สามารถเขาใจ
ภาวะนิ พพานได . นี่คื อ เหตุผลที่พระองคกล าวว า นิพ พาน เปน สิ่งที่ตอ งรู ด วยตนเอง (ปจ จัตตัง
เวทิตัพโพ วิญูหิต)ิ .
7.2.3 นวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการแสวงหา หรือการรูแจงเห็นจริง
(1) ผูศึกษาและปฏิบัติ ตามแนวพุทธศาสน เพื่ อหลุดพ นจากสังโยชน (สิ่งรอ ยรัด ) สว น
นักวิทยาศาสตร ศึกษาขอสมมุติฐานตางๆ อันเสมือนเครื่องรอยรัด (พันธะ)
คําของพระศาสดาทุกคํา ทุกบท มีความสัมพันธลึกซึ้ง และเปนเหตุเปนผลกันเสมอ. เหมือน
การวางสัจพจนใหแกโปรแกรมหลัก หรือสมการหลัก เชน อิทัปปจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท-อริยสัจสี่,
ทุกสวนของโปรแกรม จะมีตัวแปรอยูทั่วทุกหนทุกแหง, ทุกคําเปนตัวแปรไดหมด. เมื่อแทนคาตัวแปร
เหล านั้ น ด ว ยธรรมหมวดอื่น ก็จะทําใหโปรแกรมหลั ก และโปรแกรมยอย ทํา งานไดส อดคล อ ง
ราบรื่น, ไมขัดกัน ไมมี error ไมมี bug. คําของพระองคเปน อาลิโก ตรงเปนอันเดียวกันหมด ไม
จํา กัด กาล “นั บตั้งแตร าตรี ที่ตถาคตได ตรั ส รู อนุ ตตรสั มมาสั มโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรี ที่
ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลาระหวางนั้น ตถาคตไดกลาวสอน พร่ํา
สอน แสดงออกซึ่งถอยคําใด ถอยคําเหลานั้นทั้งหมด ยอมเขากันไดโดยประการเดียวทั้งสิ้น ไมแยง
กันเปนประการอื่นเลย. ... ตถาคตกลาวอยางใด ทําอยางนั้น, ทําอยางใด กลาวอยางนั้น.” (บาลี - อิ
ติวุ. ขุ. 25/321/293.)
แตปจจุบัน สาวกรุ นหลังบางคน ก็ใสตัวแปรเพิ่ม บางคนก็ตัดตัวแปรบางอันออก บางคงก็
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แกไขตัวแปร บางคนเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม แตที่เสียหายมากที่สุดคือ ตัดบางโปรแกรมทั้งโปรแกรม
ทิ้งไปเลย. ทําใหคนรุนหลัง เขาใจระบบพุทธศาสนผิดเพี้ยนไปจากของเดิม พุทธกลายเปนลัทธิเทว
นิยม ไมกอประโยชนตอ มนุษยชาติที่แทจริง.
ตถาคต รอบรูและเขาใจพฤติกรรมของสัตวโลกไดลึกซึ้งมากที่สุด. ทรงเห็นวา พฤติการณของ
วัตถุ ชีวิต จิต ทั้งที่อยูในลักษณะเสื่อม แปรปรวน สุขใจ ไมสบายกาย ไมสบายใจ) สรุปลงที่ ‘ความ
ทุกข’ (ทุกขัง) ทั้งสิ้น. ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมี ‘เหตุ’ (สมุทัย) และความทุกขทั้งหลายเหลานั้น สามารถ
ทําใหสิ้นสลาย (นิโรธ) ไปได ตามวิถีทางที่พระองคบัญญัติ (อริยมรรค). ดังนั้น สิ่งที่พระองคตรัสรู
และสั่งสอน ไมใชกฎเกณฑที่จะตองใชอํานาจบังคับ ใหตองกระทํา. แตกลับเปนการใหอิสรเสรีภาพ
แกผูตอ งการศึกษาและปฏิบัติ. เมื่อ ผูใดตองการศึ กษาและปฏิบัติ ในวิ ถีทางที่พ ระองคบัญญัติ ก็
จะตองเครงครัด ในหลักการและกฎระเบียบ (ธรรมและวิ นัย) เพื่อใหผูที่เขามาศึ กษานั้น ไดบรรลุ
ธรรม หลุดพนไดอยางแทจริง. มีเหตุผลหลายประการที่ยืนยันวา ตถาคตมีเปาหมายที่ชัดเจน ตอ
มนุษยชาติ เชน
พระองคไมไดประพฤติพรหมจรรย เพื่อใหเขานับถือ หรื อหวังในรางวัล เกียรติยศ อํานาจ
“พรหมจรรยนี้เราประพฤติ มิใชเพื่อหลอกลวงคนใหนับถือ มิใชเพื่อเรียกคนมาเปนบริวาร มิใชเพื่อ
อานิสงสเปนลาภสักการะ และเสียงสรรเสริญ มิใชเพื่ออานิสงสจะไดเปนเจาลัทธิ หรือเพื่อคานลัทธิ
อื่น ใดใหล มลงไป และมิใชเพื่ อ ใหมหาชนเขา ใจวา เราไดเปนผูวิเศษอยา งนั้น อยา งนี้ ก็หามิได . ”
(บาลี - จตุกฺก. อํ. 21/33/25.) พระองคเกิดมา เพื่อแก ‘ทุกข’ ปญหา ใหแกมนุษย “ในกาลกอนก็
ตาม ในกาลบัดนี้ก็ตาม เราบัญญัติสอนแตเรื่องความทุกข และความดับสนิทไมมีเหลือของความ
ทุกข เทานั้น.” (บาลี - จตุกฺก. อํ. 21/33/25.)
นักวิทยาศาสตรเชื่อวา การเกิดขึ้นของปรากฎการณในธรรมชาติ ไมใชอํานาจดลบันดาลของ
พระเจาแนนอน. พวกเขาจะตองพิสูจนประวัติความเปนมาใหได ดวยหลักการทฤษฎี หรือสมการที่
คํานวณหาคําตอบได. สิ่งนี้ กลายเปนเปนพันธะสัญญา ที่นักวิทยาศาสตรจะตองดําเนินการสานตอ
ไมมีวันยุต.ิ ซึ่งตางจากพันธะสัญญา ของตถาคตที่ตั้งไววา พระองคจะไมปรินิพพาน (ตาย) ถายังไม
สามารถบรรลุธรรม และทําใหมนุษยหลุดพนไดตามสิ่งที่พระองคตรัสรู. และเมื่อพระองค ประกาศ
ศาสนา พิสูจนใหเห็นจริงไดวา มนุษยโลก สามารถบรรลุเหนือหลักการทางวิทยาศาสตรได ความ
ลังเลสงสัยแบบที่นักวิทยาศาสตรเปน ก็ไมจําเปนอีกแลว ก็เปนอันจบพันธะสัญญาเพียงเทานี้ ไม
ตองศึกษาคนควา วิจัยอะไรอีกแลว.
นักวิทยาศาสตร ได ขีดวงจํากัดในการศึกษาธรรมชาติอันลึ กซึ้งไวที่ สสาร แรงพื้นฐานทั้งสี่
และกาลเวลา. สวนปรากฎการณที่เกี่ยวกับจิต พวกเขาศึกษาไดไกลสุด แคการทํางานของสมองและ
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ไฟฟาในสมอง. แลวอธิบายออกมาเปนปรากฎการณ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต เรียกชื่อ
ศาสตร แ ขนงนี้ว า จิ ตวิ ทยา (Psycology). จิตวิ ทยา แตกแขนงแยกยอ ย ไปตามสาขาวิ ทยาการ
ตางๆ มากมาย เชน จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสิ่งแวดลอม
จิตวิทยาการสื่อสาร ฯลฯ. ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theories) ของซิกมันด ฟรอยด
(Sigmund Freud, 1856 – 1938 A.D.) เปนทฤษฎีหนึ่ง ที่ถูกนําไปอางอิงมากที่สุด (นาเชื่อถือ
ที่สุด) จนกลายเปนหลักการแมบท สําหรับการอธิบายพฤติกรรมของมนุษยบนโลกนี.้
ฟรอยด เชื่อวาโครงสรางของบุคลิกภาพมนุ ษย ประกอบดวย อิด (Id) อีโก (Ego) และ
ซูเปอรอี โก (Superego), อิด ก็เหมือนสัญชาติญาณดั้งเดิ มในความเปนสั ตวทั่วไป (เทียบได กับ
อวิชชา ตัณหา ราคะ). ซูเปอรอีโก เปนจิตฝายบวก ที่ตองผานการฝกอบรม สามารถอยูเหนืออํานาจ
สัญชาติญาณแบบอิดได. อีโก เปนตัวควบคุมพฤติกรรม ที่มาจากสัญชาติญาณดั้งเดิม ใหอยูในกรอบ
ของความถูกตอง ชอบธรรม. ฟรอยด มองวา คุณคาและเปาหมายสูงสุด ของพฤติกรรมมนุษย คือ
การไดรับความสุข อํานาจ และอาหาร. เขาแบงจิตออกเปน จิตสํานึก จิตใตสํานึก แตตถาคต ไมได
เรี ย กเช น นั้ น . พระองค อ ธิ บายเรื่ อ งจิ ต ในลั กษณะของกระบวนการ ที่ ลึ กซึ้ งกว า เพื่ อ พิ สู จ น ว า
พฤติกรรมของมนุ ษยที่มีคุ ณค า สู งสุ ด นั้ น ไมไ ด อ ยูที่การได รั บ ความสุ ข อํ า นาจ หรื อ แมกระทั่ง
อาหารแบบมนุษยโลก.
(2) นวัตกรรมการสื่อสาร สูความเปนพุทธะ : เทคนิคการสอนของตถาคต
องคประกอบสําคัญ 3 ประการ ของนวัตกรรมการสื่อสาร คือ วิธีการ เนื้อหาสาระ และ ผูสง
สาร–ผูร ับสาร (อาจเปนคน สัตว วัตถุ จิต). การขยายขอบเขต คํานิยาม ใหแกองคประกอบทั้งสาม
ประการ สามารถสราง นิเทศศาสตรนวัตกรรม (Innovation communication) ขึ้นมาได. ถาการ
อธิบายปรากฎการณทุกปรากฏการณได ภายใตทฤษฎีเดียว นั่นก็คือ นิเทศศาสตรนวัตกรรม. ถาจะ
กลาว สัตตะธัมมะธาตุ จัดเปนทฤษฎีหนึ่งในนิเทศศาสตรนวัตกรรม เพราะมีขอบเขตของเนื้อหา
ครอบคลุม ทั้งทางดานวัตถุธาตุและจิตธาตุ. ฝายสงสารและรับสาร ไมจํากัดแคมนุษยเทานั้น แต
ครอบคลุ มถึงสิ่งที่ไมมีชีวิตดวย คื อ ชีวิตจั กรวาล-ควอนตัม ชีวิตจักรกล ชีวิ ตแบบโลก ชีวิตระบบ
ขันธ-5 ซึ่งเรียกวา กลไกชีวะ-ชีวิต และ กลไกชีวะ-ฟสิกส (กลาวไวแลวใน บทนํา). สวนวิธีการสื่อสาร
เพื่อสรางการยอมรับกันได ระหวางวิทยาศาสตรกับพุทธศาสน มาจากการเปรียบเทียบ การอนุมาณ
และการจินตนาการ ภายใตหลักเหตุผล ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและพุทธศาสนรวมกัน โดยมโน
ทัศนสัมพัทธภาพ. มโนทัศนสัมพัทธภาพ เปนไดทั้งสื่อ (media) ชองทางการสื่อสาร (channel)
และวิธีการ ในการแลกเปลี่ยนขาวสาร ที่มีองคประกอบแตกตางกันแบบสุดขั้วได.
โดยเฉพาะ เนื้อหาสาร (message) ที่มลี ักษณะ สสาร พลังงาน แรง คลื่น จิตวิญญาณ ซึ่งมี
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คุณสมบัตแิ ตกตางกันมาก ทําใหการอางอิง เปรียบเทียบทําไดยาก. เนื้อหาสาร ที่มีขนาดเล็กมากๆ
ระดับอะตอม และที่มีขนาดใหญมากๆ ระดับดาราจักร ซึ่งมีขนาดและขอบเขตเล็กหรือใหญ เกิน
กวาประสาทรับสัมผัสของมนุษยจะรับรูได. การอธิบายเนื้อหาสาร ที่มีความแตกตางกันมากๆ ตอง
ใชกรอบอางอิงขนาดที่เหมาะสม และตองใชจินตนาการรวม ในการสื่อความหมายดวย. (ดูบทที่ 6
มาตรวัดสัมบูรณ 4 กรอบอางอิง).
เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนของหลักธรรม, ตถาคต กําหนด มาตรฐาน “พยัญชนะ” และ
“อรรถ” ใหเปนสื่อ (media) เผยแพร สืบตอ หลักธรรม ผานชองทาง (channel) ทุกประเภท ที่
มนุษยแตละยุคสมัยมีใชกัน ตั้งแต คําพูด (คําสอน – บทสวด) อักขระ (ไตรปฎก – สิ่งพิมพ) แฟม
ขอมูล อิเล็กทรอนิกส (ไฟลมัลติมีเดีย – เว็บไซต).
ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันตผูตรัสรูชอบดวยตนเอง สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ
ดําเนินไปดี รูแจงโลก เปนสารถีฝกคนที่ควรฝก ไมมีใครยิ่งกวา เปนครูของเทวดาและมนุษย เปนผู
เบิกบานแลว จําแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว. กลาวไดวา ตถาคต เพียงพระองคเดียวเทานั้น ที่พูดไม
ผิด เลย ตลอดระยะเวลา 45 ป หลั งการตรั ส รู . เพราะพระองค กํา หนดสติกอ นพู ด เสมอ ทํา ให
พุทธวจน (อนุสาสนีย) เปนอกาลิโก ที่ไมมีทฤษฎีใดขัดแยงไดเลยตลอดกาล. พระองครอยเรียงคํา
สอน ดวยความระมัดระวัง. คําพูดทุกคํา (พยัญชนะ) ความหมายทุกบท (อรรถะ) จะตองไมผิดเลย
และความหมายที่ซอนอยูในพยัญชนะ ก็จะตองไมผิดเพี้ยนเชนกัน. การถา ยทอด บอกสอนธรรม
และวินัย แกคนตางเชื้อชาติ ตางเผาพันธุ พยัญชนะหรือขอความ ที่พระองคบัญญัติไวแลว อาจถูก
แกไข แตงเติม (พยัญชนะมีการปฏิรูป) ในการแปลไปเปนภาษาตางๆ ได. แตเพื่อใหการสืบทอด
ธรรมของพระองค มีความถูกตองมากที่สุด จึงจําเปนตองเครงครัด ในการอธิบายความหมายของ
พยัญชนะนั้ น (อรรถะ) แมว าตัวพยัญชนะจะถูกปฏิรูปไป ก็ยังคงสืบทอดสิ่งที่พ ระองคบัญญัติไ ว
ตอไปไดอีกยาวไกล. แตหากยุคสมัยใดทั้ง พยัญชนะ และ อรรถ เกิดการปฏิรูปในคราวเดียวกัน, ยุค
สมัยนั้ น ก็จ ะเกิดสัทธรรมปฏิรูป คือ เนื้อ แทของธรรมและวินั ยบางสวน จะสู ญหายไป. เชน การ
ตีความหมายของคํ าว า รู ปสั ญญา กับ รู ปฌาน เปนสิ่งเดี ยวกัน, แทจริ งแล ว รูปสั ญญา คื อ การ
หมายรู ในรูป สวน รูปฌาน คือ การเพงจิตในรูป สัญญา กับ ฌาน จึงไมใชสิ่งเดียวกัน เปนตน.
ตถาคต จึงสั่งกําชับแกสาวกไววา เมื่อกาลเวลาผานไป ใหสาวกจดจําเฉพาะคําพูดที่เปนของ
พระองค ไว เทา นั้ น และถายทอดตอๆ กัน ไป. ถา ธรรมขอ ใดเปนของสาวก ก็จ ะตอ งใหพ ระองค
รับรองกอนวาถูกตอ งแลว. ทรงสั่งหามตัด เติม แกไข คํา ของพระองค แมผูทําจะเปนพระสาวกก็
ตาม. ขอนี้ รวมถึงการยกพุทธวจนขึ้นแสดง โดยวิธี ‘ฉันทโส’ (พุทฺธวจน ฉนฺทโส) คือการแสดงธรรม
โดยการใสทํานอง รอยกรอง กาพยกลอน ทุกประเภท พระองคก็หามทํา. และรวมถึงขอหามที่วา
“... จักไมบัญญัติสิ่งที่ไมเคยบัญญัติ จักไมเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไวแลว จักสมาทานศึกษา ในสิกขาบท
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ที่บัญญัติไวแลวอยางเครงครัด ...” ทั้งนี้เพื่อปองกัน ความคลาดเคลื่อนคําสอนของพระองค ที่เกิด
จากบุคคลภายนอก ที่ไ มใชอ ริยบุค คล. เหตุนี้ พระองคจึ งเปด ทางใหภิกขุสอบถามเรี ยนรู อยูแ ต
เฉพาะในกลุมผูเปนอริยบุคคลดวยกันเอง และปดทางไมใหบุคคลภายนอก ซึ่งไมใชอริยบุคคล ทํา
ตนเปนผูบอกสอนเสียเอง (ปฏิปุจฺฉาวินีตา ปริสา โน อุกฺกาจิตวินีตา).
สุตตัน ตะ ที่ตถาคตสั่งหามภิกขุแ ละที่สั่งใหภิกขุ ศึกษาเรียนรู มีขอบเขตครอบคลุ มถึงเรื่อ ง
อะไรบาง? ขอนี้ วินิจฉัยไดวา หากผูศึกษาตองการเขาถึงขั้นหลุดพน ตั้งแตระดับสกทาคามีบุคคล
ขึ้นไป และรวมถึงนักบวชทุกชั้นทุกฐานะ, สุตตันตะ ที่กลาวถึงนี้ ไมใชองคความรูแบบวิทยาศาสตร
แตจะมุงเฉพาะเรื่องสุ ญญตา ซึ่งเปนความรู ในขั้น “ความจริ ง ในความจริง” (เขาถึงความจริงได
สมบูร ณ สิ้ น สงสั ย) หรื ออยา งน อ ยก็ขั้น “ความจริง ในความรู ” (เขา ถึงความจริ งได ด ว ยตนเอง
ตามที่รู หรือเทาที่ตนรู) เชน สังขตธรรม อสังขตธรรม ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ-4 โพชฌงค-7 เปน
ตน . แตถา หากว า ผูนั้ น ตอ งการศึ กษาและปฏิบัติ ในระดั บโสดาบัน บุค คล เปน ผูอ ยูค รองเรื อ น
(ฆราวาส) ไมถึงกับเปนนักบวช, สุตตันตะ เหลานั้น ก็หมายรวมถึงองคความรูทางดานวิทยาศาสตร
สังคมศาสตร และปรัชญา ซึ่งเปนความรูสํา หรับการดําเนินชีวิตประจํ าวัน ของมนุษยปกติ. ไดแ ก
ความรูในขั้น “ความรู ในความจริง” (รูจริง ตามหลักเหตุผล ไมใชรู ตามความเชื่อ) หรืออยางนอย
ก็ความรูในขั้น “ความรู ในความรู” (รูจริง ตามหลักทฤษฎีที่ผานการพิสูจนแลววาจริง). สุตตันตะ
อยางหลังนี้ จะตองไมละเมิดกฎ 3 ขอ คือ 1) ตองไมใชมิจฉาทิฏฐิ และเดรัจฉานวิชชา 2) ตองไม
ผิดศีล และวินัย ที่ตถาคตบัญญัติไวแลว 3) เลื่อมใส ศรัทธา ในพระพุทธเจา ในพระธรรมที่ตถาคต
ประกาศแลว ในสงฆสาวกที่ประพฤติธรรมและวินัยที่ตถาคตประกาศแลว.
(3) ขอบเขตของปรัชญาใหม ในการศึกษาสัตตะธัมมะธาตุ
ปรัชญา คือ “ความรัก” ที่จะ “เรียนรู” เกี่ยวกับ “ความจริง.” เนื่องจากความจริงของธัมมะ
ธาตุ มีความแตกตางหลากหลาย แบบสุดขั้ว และมีความซับซอนซอนอยูในหลายมิติ. เชน ความรู
กับความจริง 4 มิติ ไดแก มิติที่ 1 ‘ความรู ในความรู’ มิติที่ 2 ‘ความรู ในความจริง’ มิติที่ 3 ‘ความ
จริง ในความรู’ มิติที่ 4 ‘ความจริง ในความจริง.’ ดังนั้น ขอบเขตของการเรียนรู สัตตะธัมมะธาตุ
จึงครอบคลุมถึงทุกสรรพสิ่งในเอกภพ คือ (1) การเรียนรู ที่จะตองพิสูจนไดดวย หลักการทฤษฎี
(วิธีวิทยาศาสตร) (2) การเรียนรู ที่มาจาก “จินตนาการ” ถาสิ่งที่เรียนรูนั้น เกี่ยวกับ เวลา อวกาศ
มิติ และ (3) การเรียนรู ที่รับรองยืนยันดวย “การรูแจงเห็นจริงดวยตนเอง” (ปญญาวิมุตติ เจโต
วิมตุ ติ).
ธัมมะธาตุทั้งหลาย แบงลํ าดั บความสํ าคั ญ (Hierarchy of state of Everything)
ออกเปน 3 ลําดับชั้น คือ
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ลําดับชั้นที่ 1 วิมุตติ–นิพพาน หรือ อสังขตธรรม. ที่จริง วิมุตติ–นิพพาน มิไดอยูบนสุด หรือ
อยูรอบนอกสุด แตมีลักษณะพิเศษ มีชุดคําอธิบายเฉพาะ. เราไมสามารถนํากฎเกณฑของธัมมะธาตุ
อื่นๆ ไปอธิบายได. แตที่จัดใหไวเปนลําดับสําคัญไวแรกสุด หรือบนสุด ก็เปนเพียงการสมมุติเพื่อ
อธิบายเทียบเคียงกับ สถานะของธัมมะธาตุในลําดับถัดไป.
ลําดับชั้นที่ 2 เวลา. เวลา เปนธัมมะธาตุเพียงสิ่งเดียว ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตน และ
สงผลตอทุกธัมมะธาตุ. เวลา จะเปนเขตหรือเสน แบงระหวาง สังขตธรรม กับ อสังขตธรรม. ไมมี
ธัมมะธาตุใด ที่จะไมอยูภายใตอิทธิพลของเวลา (ยกเวน วิมุตติ-นิพพาน). เวลา มีคุณสมบัติตามนัย
ยะ ที่ตถาคตบัญญัติไ ว คือ “เวลา ไมมีเกิด ไมมีตาย ไมมีอุ บัติ. เวลา มีอยู ตั้งอยูแลวเชนนั้นเปน
ธรรมดา (ธัมมัฏฐิตา) เปนกฎตายตัวของธรรมชาติ (ธัมมนิยามตา). เวลา ก็เปนเชนนั้นของมันเอง
(ตถตา) ไมผิดไปจากที่มันเปน (อวิตถตา) ไมแปรปรวนไปเปนอยางอื่น (อนัญญถตา). เวลา เปน
เสนทางหรือทอนําทาง (timeline) ใหสังขารทั้งหลาย และปรากฎการณตางๆ อาศัยกันและกัน
เกิดขึ้นและดําเนินไป (อิทัปปจจยตา).”
ลําดับชั้นที่ 3 สังขตธรรม. ธัมมะธาตุที่อ าศัยการปรุ งแตงเพื่อเกิดขึ้น ดํารงอยู และการดั บ
สลาย. ธัมมะธาตุที่จัดอยูในลําดับชั้นนี้ ไดแก สัตตะธัมมะธาตุ ทั้งหมด ยกเวน วิมุตติ-นิพพาน.
นอกจากนี้ ยังสามารถแบ งลํ า ดั บ ชั้น ของปรากฎการณ ของธัม มะธาตุ ตามคุ ณลั ก ษณะ
“ความสัมบูรณ” ไดอีก 3 ลําดับชั้น คือ ลําดับชั้นที่เปน โลกธาตุ หมายถึง วัตถุธาตุที่กอตัวขึ้นใน
เอกภพ ในระยะทาง ในระยะเวลา และในมิติ ซึ่งการพิสูจนในการมีอยูของโลกธาตุ ยังไมยุต,ิ เพราะ
โลกธาตุ ยังมีวัฏฏะ (เกิด เสื่อม ดับ) ซึ่งเปนส วนหนึ่งของสังขตธรรม. ลําดั บชั้นที่เปน ธัมมะธาตุ
หมายถึง ลําดับชั้นที่เปนองคประกอบของ วัตถุธาตุและจิตธาตุ ซึ่งมีความละเอียดกวา โลกธาตุ. แต
ก็ยังอยูภายใตกฎของสังขตธรรม. ลําดับชั้นที่เปน นิพพานธาตุ เปนลําดับการดํารงอยูของกายและ
จิตที่บริสุทธ มีความสัมบูรณทั้งในดานรูปและนาม คือเมื่อเกิดนิพพานธาตุ สังสารวัฏ ก็ดับลง และ
เปนอมตะ.
ขอสรุปที่ไดจาก 4 มิติ ของความรูกับความจริง และลําดับชั้นการศึกษาสัตตะธัมมะธาตุ ทํา
ใหเกิดปรัชญาอันยิ่งใหญ 3 ดาน คือ ปรัชญาศาสนา ปรัชญาสังคม และ ปรัชญาฟสิกส กลายเปน
ปรัชญามูลฐาน ที่สอดแทรกไปในวิทยาการสาขาตางๆ ทุกสาขาที่จําเปนสําหรับมนุษย.
ปรัชญาศาสนา (Religion philosophy) คือ การศึกษาความจริง เกี่ยวกับ ชีวิต การเกิด
การตาย และ กรรมวิบาก พื้นฐานความจริง ที่ตองศึกษา คือ กฎสังขตลักษณะ กฎอิทัปปจจยตา
ปฏิจจสมุปปบาท อริยสัจ-4 สติปฎฐาน-4 อริยมรรค-8 และ โพชฌงค-7.
ปรัชญาสังคม (Social philosophy) คือ การศึกษาความจริง เกี่ยวกับ การดํารงชีวิต ของ
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มนุ ษย ของสังคมมนุษย ของสิ่ งแวดล อ ม และ ระบบ (system) ที่กอใหเกิดการพั ฒ นา โดยมี
จุดมุงหมาย ใหชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม เกิดสุข (wellness lifestyle) ตายสุข (go to heaven)
และ ไดรับวิบากดี (perfectly effect). ปรัชญาสังคม กอเกิดวิทยาการมากมายหลายสาขา เปนตน
กําเนิดของศาสตรหลากหลายสาขา โดยเฉพาะ สังคมศาสตร.
ปรัชญาฟสิกส (Physical philosophy) คือ การศึกษาความจริง เกี่ยวกับ การเกิด การตาย
และสถานะ ของ มวล สสาร แรง พลังงาน เชน Big Bang, galaxy, graviton, atom, etc. ปรัชญา
ฟสิกส มีอิทธิพลตอวิทยาการดานเทคโนโลยี และปญญาประดิษฐ อยางมากมาย ขึ้นอยูกับวา ผูนํา
ไปใช จะนําไปใชในทางสันติหรือไม.
(4) มโนทัศนสัมพัทธภาพ ชวยลดชองวางความแตกตางทางความคิด
ปรั ชญาอั น ยิ่งใหญ ทั้ง 3 ด า นนี้ จะทํา ให มนุ ษย มีค วามรู ค วามเขา ใจ (perceptions)
ธรรมชาติ ไดอยางลึกซึ้ง, เขาถึงความจริงของธรรมชาติ (reality) ทุกแงมุม และ เกิดการกระทํา
(practice) ในเชิงบวก. ปจ จัยกํา หนดพฤติกรรมของมนุ ษย ที่มีพลังอํานาจและอิทธิพล ในการ
เปลี่ยนความคิดคน มี 3 ระดับ คือ วิสัยทัศน มโนทัศน กระบวนทัศน. ระดับวิสัยทัศน (vision)
เปนการมองภาพเหตุการณ บุคคล ในปจจุบัน เพื่อทํานายเหตุการณในอนาคต. สื่อ สิ่งแวดลอม คน
รอบข า ง คื อ ปจ จั ยในการสร า งวิ สั ยทัศ น ของบุค คลแต ล ะคน และ วิ สั ยทัศ น ที่เกิด ขึ้น นี้ อาจมี
สวนผสมของ ความถูก–ความผิด ความจริง–ความเท็จ ปะปนอยูในนั้น. ความคิดระดับมโนทัศน
(concept) เปน การมองเห็น ภาพ (ในปจ จุ บัน ) ของหลายๆ สิ่ ง ภายในใจ ซึ่ งมี ลั กษณะ ร ว ม
บางอยา ง (ลั กษณะในอดี ต และลั กษณะในอนาคต) คล า ยกัน หรื อ เหมือ นกัน มโนทัศ น จะมี
คานิยม (values) รวมอยูในนั้นดวย. กระบวนทัศน (paradigm) คือ “ชุดความคิด” ที่มีความ
ลึกซึ้ง มากกวามโนทัศน และวิ สัยทัศน. ชุดความคิด เหลานั้น ประกอบดว ยทฤษฎีและหลักการที่
ยอมรับกันใน “คาบเวลา” หนึ่ง. กระบวนทัศน เปนปรากฏการณ ที่มีคาบเวลาที่คอนขางยาวนาน
และแนนอน. เมื่อปจจัยอิทธิพลเปลี่ยนไป ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี
ตลอดจนสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ, สงผลใหกระบวนทัศนแบบเดิม เปลี่ยนไป
เชนกัน (shift paradigm).
คนสองคนหรือ กลุมคนกลุ มหนึ่ ง อาจมีกระบวนทัศ น ที่เหมือนกัน ได. ปญหาของกระบวน
ทัศน คือ ขณะทีป่ จจัยอิทธิพลเปลี่ยนไป แตคนผูนั้นหรือกลุมนั้น ยังยึดชุดความคิดเดิม. สงผลตอ
การบริหารจัดการ แนวปฏิบัติ และการปฏิสัมพันธกันของคนในองคกร ในชุมชน. แตอยางไรก็ตาม
ไมว า กระบวนทัศ น แ บบใด ยุค สมัยใด, เราไมส ามารถเร งรั ด หรื อ กํา หนดวิ ถีทาง หรื อ แบบของ
กระบวนทัศนตามที่ตองการไดเลย เพราะปจจั ยอิทธิพล มีพลัง มีความหลากหลาย และมีความ
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ซับซอนสูง. แตเราสามารถ ‘ปรับเปลี่ยน’ บุคคล ใหมีความเขาใจ (understanding) หรือโนมนาว
ใจ ใหเขาเปลี่ ยนแนวปฏิบัติ (practice) คา นิยมตา งๆ ตลอดจนแบบแผนชีวิต ใหเขากับยุค แหง
กระบวนทัศน ไ ด. เชน นับแตป ค.ศ. 1980 เปนตนไป โลกเขา สูยุค กระบวนทัศ น หลั งสมัยใหม
(postmodernism) แตจ ะเห็นผลของรอยตอ ระหวางกระบวนทัศน กอนหนา กับกระบวนทัศ น
postmodernism ไดชัดเจน ในป ค.ศ. 2030. ซึ่ งในปนี้ มนุษยโลกและสั งคมโลก จะเต็มไปด ว ย
ศรัทธาแรงกลาตอความ กาวหนา (idea of progress) ภูมิปญญา (enlightenment) แนวคิดเสรี
นิยม (liberalism). สังคมมีความแตกตางหลากหลาย (diversity) ภายใตเจตจํานงเสรี. ฟรีดริช
นิทซ เซอ (Friedrich Wilhelm Nietzsche: 1844-1900 A.D.) นักคิ ด ยุคกระบวนทัศ น
postmodernism ผูยึดมั่นวัตถุนิยม และการแสวงอํานาจ (life is the will to power, ...) อยาง
สุดขั้ว, เขากลา ววา ยุค สมัยใหมจะยอมรั บความแตกตางระหวาง สิ่งที่เปน จริง (real) กับ สิ่งที่
ปรากฏ (apparent). นิทซเชอ เปนเจาของวลีที่วา “พระเจาตายแลว” (Gott ist tot). เขามองวา
ศีลธรรมก็เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึน้ , สังคมยุคใหมไมไดถูกขับเคลื่อนโดยหลักธรรมคําสอนอีกแลว แต
เปนวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม.
แนวคิด เจตจํานงที่จะมีอํานาจ (will to power) ของนิทซเซอ สงอิทธิพลตอวิธีคิดและวิถี
ชีวิ ตของคนในยุค 5G อยา งชั ด เจน. เขามองว า อํ า นาจ (power) ไมใชการกระทํา ไมใชการ
ปกครอง กดขีผ่ ูอื่น แตเปน อํานาจสรางสรรคสิ่งที่สวยงาม สิ่งที่ดีงาม, โดยเริ่มจาก การรูจักควบคุม
กิเลสที่มีอยูในตัวเรา. คนที่สามารถควบคุมกิเลสได ก็จะกลายเปนผูมีอํานาจอยางแทจริง.
คนที่ตองการเปน superman นั้นจะตองไมเชื่อพระเจา และไมเชื่อชีวิตหลังความตายดวย.
(เพราะ ‘พระเจาตายแลว’). นิทซเซอ เชื่อวา ชีวิตหลังความตายนั้นไมมีอยูจริง สงที่มีอยูจริงนั้นก็
คือ ชีวิตนี้ ตองอยูกับปจจุบัน และมุงไปสูค วามเปนมนุ ษยที่ยิ่งใหญ. จะเห็น วา แนวคิ ดสุดขั้วของ
นิทซเซอ นั้น มีทั้งสวนใกล เคียงมาก และส วนแตกตางอยางมาก กับแนวคิดของ ตถาคตอรหัน ต
สัมมาสัมพุทธะ. เพราะการไมเชื่อพระเจาอยางตกขอบ อาจทําใหพลาด ในการเขาถึงความจริงดาน
จิตวิ ญญาณไปอยางนา เสียดาย. มนุษยจ ะทําตัวยิ่งใหญอ ยา งไรก็ตาม แตก็ไมอาจยิ่งใหญไปกว า
“ความตาย.” จนเกิดวลีเปรียบเทียบไววา “แมคุณจะยิ่งใหญคับฟา แตคุณก็จะเล็กกวาโลง (โลงศพ)
เมื่อตายแลว.” ดังนั้น ชีวิตหลังความตาย มีความสําคัญอยางยิ่งยวด ที่มนุษยจะตองรูและทําความ
เขาใจ ประวัติศาสตรของมัน.
กลุมบุคคล ในองคกร ชุมชน สังคม ไมวาระดับใดๆ ยอมมีแนวคิดขัดแยงอยูเปนธรรมดา ไม
มากก็นอย. เพียงแตวา ความขัดแยงนั้น ถูกเก็บซอนไวภายในจิตใจ และทําใหบุคคลผูนั้น “ทนได”
กับภาวะความขัดแยงนั้น. ความอดทนอดกลั้นของแตละคนนั้น มีไมเทากัน ขึ้นอยูกับอุปนิสัย การ
อบรมเลี้ยงดู ความเชื่อ และ สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม. การสลายความขัดแยง ไมใชทําไดงายๆ
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โดยเฉพาะความขัดแยงระดับกระบวนทัศน. ประเทศไทยในยุคป พ.ศ. 2545 - 2557 คนไทย มี
ความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง ตอเนื่องมาตลอด. ฝายหนึ่ง (รัฐบาล) ถูกกลาวหาวากระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบอยางกวางขวาง และมีมวลชนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันสนับสนุน, อีก
ฝายหนึ่ง คือกลุมมวลชนจํานวนมาก ที่ตอตานการ.
ภาวะความขัดแยงของกลุมมวลชนทั้งสองฝาย พัฒนาความรุนแรง มาเปนระยะและตอเนื่อง
มาตลอด. สวนใหญกลุมอนุรักษนิยม จะถูกกลุมกาวหนา ตอบโตดวยการใชอาวุธและความรุนแรง
หลายครั้ง เกิดบาดเจ็บลมตายจํานวนมาก. เหตุการณยุติลงเมื่อ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขาควบคุมสถานการณ กระทําการรัฐประหาร ในชวงเวลา
วิกฤตนั้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557. แนวคิดของกลุมคนไทยตั้งแตนั้นมา จนถึงปจจุบัน (พ.ศ.
2562) แบงแนวคิดออกเปน 3 กลุมแนวคิด คือ (1) กลุมอนุรักษนิยม เชิดชูสถาบันหลักของชาติ
(2) กลุมกาวหนาประชาธิปไตย–ตอตานเผด็จการ (3) กลุมคนรุนใหม ฝกใฝอัตลักษณของตนเอง.
แตละกลุมแนวคิด มีความแตกตางกันในระดับกระบวนทัศน ซึ่งยากแกการสราง “สมานฉันท” ที่จะ
ตกลงยอมความกันได. กลุมอนุรักษนิยม มุงรักษาสถานะของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ภายใตหลักเหตุผลและประวัติศาสตร, กลุมกาวหนา มุงผลประโยชนเฉพาะหนา และผลประโยชน
จากการแลกเปลี่ยนตางตอบแทน มีชนชั้นนําคอยควบคุมมวลชน, กลุมคนรุ นใหม ประกอบดว ย
เยาวชน ที่ขาดการเชื่อมโยงทางดานการเมือง ปรัชญา ศาสนา เกือบจะสิ้นเชิง. กลุมนี้จึงมีโลกทัศนที่
คับแคบ มีโลกสวนตัวสูง คิดวิ เคราะหภายใตอารมณ มากกวาเหตุผล ขาดการสืบสานตอในดา น
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม. สงผลใหกลุมคนรุน ใหม ถูกชักจูงไดงาย ดวยการสรางอารมณรวมจน
เกิดการยอมรับ. แตอยางไรก็ตาม กลุมคนไทยทั้งสามกลุม ตางก็มีกระบวนทัศนและตรรกะของอีก
กลุมหนึ่ง มาเปนสวนผสมอยูบาง ปะปนกันไป.
ดังนั้น การสลายขั้วแนวคิดของทั้ง 3 ฝาย ไมใชจะทําไดสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว อาจใชเวลา
ตอจากนี้ไปอีก 1 ทศวรรษ. ทีก่ ลาวเชนนี้ มิใชวาการสรางความสมานฉันทในสังคมไทย จะทําไมได
เสี ย ทีเดี ยว. มนุ ษย เปน สั ตว เพี ย งชนิ ด เดี ยว ที่พู ด สื่ อ สารเรื่ อ งเดี ยวกั น ได รู เรื่ อ ง ผา นสื่ อ กลาง
หลายๆ อยาง (หลายชองทาง) เชน ภาษาเขียน คําพูด และสัญลักษณ. คุณสมบัติอันโดดเดนขอนี้
สามารถนํ า มาแก ไ ขป ญ หาอุ ป สรรค แนวคิ ด ที่ แ ตกต า งกั น . โดยอาศั ย มโนทั ศ น สั ม พั ท ธภาพ
(conceptual relativity) ในการเสนอประเด็ นปญหา แนวคิด (ทั้งโครงสร าง และเนื้อ หา) ที่
แตกตางกัน ใหเกิดความเขาใจตรงกันวา มุมมองของแตละคน ยอมแตกตางกัน เมื่อมองในหวงเวลา
ที่ตางกัน และบริเวณที่ตางกัน. “เรายอมรับในความเห็นตางของทาน, ในขณะเดียวกัน ทานก็ไม
สามารถ นําไมบรรทัดของทาน มาวัดความเห็นตางของเรา.” ในบริบทของสังคมไทย ไมอาจละเวน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบตอกันมายาวนาน เพราะเหตุที่ สังคมไทย มีชองวางของความแตกตาง
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เชิงโครงสรางและเนื้อหาของกลุมคน (วัตถุ-บุคคล) คอนขางสูงอยู. จํานวนผูสูงอายุ (กลุมอนุรักษ
นิยม) มีจํ า นวนเพิ่ มขึ้น และยังมีพลั งชี้นํ า ทางสังคมอยูไ มนอ ย. จํ านวนของเยาวชน ที่ฝกใฝโลก
สวนตัวสูง (กลุมคนรุนใหม) มีจํานวนเพิ่มขึ้น. กลุมคนที่ยังยึดตรรกะเอาประชาธิปไตย ปฏิเสธเผด็จ
การ ก็ยังมีอยูเปนจํา นวนไมนอย และยังมีพลังอํ านาจตอรองสูงอยู. แตละกลุม ก็ยังยืนอยูในมุม
(ตําแหนงพิกัด) ของตัวเอง, มองคนอื่น ณ จุดเวลาทีต่ รึงไว ไมในอดีต ก็ในอนาคต.
ลําพังการใชระเบียบวิธีตามแบบจําลอง มโนทัศน สัมพัทธภาพ บูรณาการลงไปในบทเรียน
การถอดบทเรียน (lesson learned) ขาวสาร การประชาสัมพันธ อาจไมเพียงพอ สําหรับการ
สรางเสริมสมรรถนะการตัดสินใจ (faculty of decision) ของบุคคล ในการยอมรับเจตจํานง (the
will) ของฝายตรงขาม ตองใชมาตรการอื่นๆ รวมดวย คือการฝกอบรม เชน คายฝกอบรมพัฒนา
คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพมนุ ษ ย การประณาม การสาปแช ง การลงโทษด ว ยกฎหมาย เป น ต น .
มาตรการเหลานี้ พอคาดหวังไดวา ชองวางทางความคิดเหลานั้นจะแคบลง จนปรากฏภาวะความ
สมานฉันท ที่สัมผัสได แมจะตองใชเวลาที่ยาวนานก็ตาม.
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