
 

 

ประมวลศัพท และ คําสําคัญ 
 

(ก)  ลําดับช้ันความสําคัญของคํา (hierachical levels of words) 

 ลําดับความหมายบนสุด ใชแทนกันได:- 

สรรพสิ่ง (everything)  
ทุกๆ สิ่ง ที่เปนรูปธรรม นามธรรม ทั้งที่เรารูจักและไมรูจัก. ทุกๆ สิ่งนั้น มีทั้งเกิดปรากฏ มี
การเสื่อมสลาย และมทีั้งที่ไมประกฏการเกิด ไมปรากฏการเสื่อมสลาย.  

ธัมมะธาต ุ(mental-data element)  
มีความหมายเดียวกันกับ สรรพสิ่ง ใชแทนความหมายกันได. ธัมมะธาตุ หมายถึง สรรพสิ่ง ที่
ถูกจัดวางลักษณะและคุณสมบัติ แยกเปน 7 ขอ คือ มวล–อนุภาค, แรง–คลื่น, อุณหภูมิ–
พลังงาน, มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง, วัฏจักร–อนันต, นามรูป–วิญญาณ–สังขาร, วิมุตติ–
นิพพาน. 

สังขารธรรม (formative phenomena)  
สรรพสิ่ง ที่ถูกจัดกลุมวรรณะ ออกเปน 6 วรรณะ คือ วัตถุธาตุ (matter) พีชะ (plantea) 
สัตว (animality | beast) มนุษย (human being) เทพ (God | super human) 
ธัมมะ–อสังขตะ (the unconditioned to appear). 

 ลําดับรอง:- 

กลไกชีวะ (bio-mechanics | bio-physiological)  
เปนการมองภาพกวางสุด ของปรากฏการณของสรรพสิ่ง หรือ ธัมมะธาตุ ในรูปของกระบวนการ 
ที่กอใหเกิดการคลื่อนที่ เคลื่อนไหว (หมุน หรือ สั่น หรือ ยายตําแหนง). ไมวาธัมมะธาตุนั้น 
จะมีลักษณะ ขนาด รูปทรง หรือคุณสมบัติแบบใดๆ ก็ตาม. กลไกชีวะ แบงสังขารธรรม 
ออกเปน 2 ประเภท คือ กลไกชีวะ–ฟสิกส (bio-mechanics) และ กลไกชีวะ–ชีวิต (bio-
physiological). เมื่อมีการจัดขนาดของกลไกชีวะแลว จะแบงชีวิตไดเปน 4 ขนาด คือ ชีวิต
จักรวาล–ควอนตัม, ชีวิตจักรกล, ชีวิตแบบโลก, และ ชีวิตระบบขันธ-5. 
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วัตถุธาต ุ(material element) – จิตธาต ุ(mental element)  
ธัมมะธาตุ ทีถู่กจัดแบงออกเปน 2 คือ วัตถุธาต ุมลีักษณะทางกายภาพ (physical) ตามกฎ
ฟสิกส วิทยาศาสตร, จิตธาต ุมีลักษณะ ผูกติดอารมณ เกิด–ดับ ตลอดเวลา และ เปลี่ยนแปลง
เร็ว. สังขารธรรม 6 วรรณะ, อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป, กลไกชีวะ มีคุณสมบัติ รวมกัน 
แตมีคุณสมบัติทางจิตธาตแุยกกัน.  

สังขตธรรม (conditioned) – อสังขตธรรม (unconditioned)  
ธัมมะธาตุ อันเปนเสมือน ‘ตนธาตุ ตนธรรม’ (origins) ของธรรมชาติ. สังขตาธาตุ เปนธัมมะ
ธาตุ ฝายสังขตธรรม มีลักษณะ และคุณสมบัติตรงกันขามกับ อสังขตาธาตุ ซึ่งเปนธัมมธาตุ 
ฝายอสังขตธรรม. 

อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป  
กลุมของธัมมะธาตุ ที่มีอยูแลวเปนธรรมดาเชนนั้นเองในธรรมชาติ และเปนตนกําเนิดของ
ทุกๆ สิ่ง. สามารถแปลงคุณสมบัติและสถานะกลับกันไปมา ระหวาง อวิชชา สังขาร วิญญาณ 
นามรูป เชนเดียวกัน สสาร พลังงาน หรือ มวล–พลังงาน.  

เอกภพ | จักรวาล (Universe)  
คําวา จักรวาล (cosmos) หมายถึงเอกภพ ซึ่งอยูภาวะที่เปนระบบระเบียบ และซับซอน เปน
สิ่งที่ตรงขามกับ ความยุงเหยิง (chaos). เอกภพ หมายรวมถึงทุกสิ่งที่เกิดหลังบิ๊กแบง มา
จนกระทั่งปจจุบัน. คําที่ใชแทนกันได: ธรรมชาติ (nature) โลก (world). พุทธศาสน ใชวา 
‘ที่สุดแหงโลก’ หรือ ‘โลกธาต.ุ’ 

 ลําดับความหมายท่ีเปนองคประกอบ:- 

ลักษณะ–สมบัติ (distinguishing quality)  
เปนการบอกเลา รูปแบบ โครงสราง เนื้อหาสาระ ตลอดจนพฤติการณตางๆ ของธัมมะธาตุ
ทุกชนิดที่กลาวอาง. ธัมมะธาตุใด ที่ถูกกลาวขึ้น หรือถูกคนพบ จะตองบอกลักษณะและ
สมบัติ ของตัวมันเองได เชน ตารางธาตุของอะตอม คูของควารก กระบวนการ จิต มโน 
วิญญาณ เปนตน. ลักษณะ–สมบัตมิูลฐาน ของธัมมะธาตุ แบงออกเปน 7 ประการ. 

กฎของเวลา (Rule of Time)  
กฎทั่วไปของเวลากลาวไววา “ถาปราศจาก มวล ก็ปราศจาก เวลา” “เวลา มีการเดินทาง 
และมีทิศทาง” “เวลา ดํารงอยูในมิติ 3 กาล คือ อดีต–ปจจุบัน–อนาคต” และ “เวลาดํารง
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อยู เพราะมีการรับรู.” เวลา เปนธัมมะธาตุเพียงชนิดเดียว ที่เปนองคประกอบรวม กับธัมมะ
ธาตุทุกชนิด. เวลา จึงมีการสัมพัทธกับ อวกาศ แสง และความโนมถวงเสมอ. 

กฎแหงนิรันดร (Forever Rules)  
กฎธรรมชาติหนึ่ง ที่ควบคุมคาอนันต (infinity) ของสังขตธรรม และวัฏจักรการเกิด การ
เสื่อมของ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป (ขันธ-5) มีอยูแลวเชนนั้นเปนนิรันดร ในจักรวาล. 
กฎแหงนิรันดร ทําหนาทีร่วมกับ กฎของเวลา และกฎสมดุล. 

กฎสมดุล (Rules of Balance)  
ทําหนาที่รองรับความแตกตางกันของธัมมะธาตุทั้งมวล (ที่แตกตางกัน ทั้งคุณสมบัติและ
อาการ) และสนับสนุนกฎธรรมชาติอื่นๆ ทุกกฎ ใหสามารถดํารงอยูรวมกันได. กฎสมดุล 
กลาวไววา “ปจจัย 3 ประการ ที่ทําใหเกิดความสมดุล คือ ความเสถียร แรงกระทํา และ จุด 
ศูนยถวง.” กฎสมดุล แบงสถานะภาพของสมดุลออกเปน 3 ดาน คือ สมดุลทางกลศาสตร 
สมดุลทางสังคมและมนุษย และสมดุลทางจิตธาตุ. หลักสมดุลทางฟสิกส (principle of 
equivalence) จะทําใหกรอบอางอิงเฉื่อยทองถิ่น ณ บริเวณที่มีแรงโนมถวง มีรูปแบบเดียวกัน
กับ กรอบอางอิงเฉื่อยที่ไมมีแรงโนมถวง. 

 กฎของเวลา กฎแหงนิรันดร และ กฎสมดุล เปนกฎที่มีลําดับความสําคัญตอองคประกอบ
ตางๆ ของธัมมะธาตุ อยางเปนเหตุเปนผลตอกัน. 

(ข)  ฟสิกส 

กฎฟสิกส (laws of physics)  
หลักพื้นฐานทางธรรมชาติของวัตถุธาตุในเอกภพ วามีพฤติกรรมอยางไร อาจมาจากการอนุมาน 
เชิงตรรกะและเชิงคณิตศาสตร. 

กฎฟสิกสแบบนิวโทเนียน (Newtonian laws of physics)  
หรือ กลศาสตรของนิวตัน (Newtonian mechanics) เชื่อวาอวกาศและเวลาสัมบูรณ เปน
แนวคิดในยุคแรกของการสํารวจเอกภพ (ศตวรรษที่ 19). กฎนี้อธิบายปรากฏการณการ
เคลื่อนที่ของวัตถุใดๆ ทั้งที่อยูบนโลก และวัตถุทางดาราศาสตร ซึ่งเปนปรากฏการณระดับ 
มหภาค (macrosopic). กลศาสตรนิวตัน สามารถอธิบายปรากฏการณตางๆ ไดดีและ
ถูกตอง เก่ียวกับวัตถุ ที่มนุษยพบเห็นในชีวิตประจําวัน. เพราะสามารถวัดคา ตําแหนงและ
ความเร็วของวัตถุ รวมทั้งปริมาณตางๆ ไดแนนอน. กลศาสตรนิวตัน เปนทฤษฎีฟสิกสรุน
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แรก คิดคนโดย เซอรไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ เมื่อ
ศตวรรษที่ 17 นักฟสิกสรุนหลังๆ มักเรียกวา กลศาสตรคลาสสิก (classical mechanics).  

 เราจะมองเห็น กลศาสตรนิวตัน ไดชัดเจน ก็ตอเมื่อนําหลักสัมพัทธภาพ มาเปรียบเทียบ คือ 

กลศาสตรนิวตัน หลักสัมพัทธภาพ 

วัตถุ เคลื่อนที่เปนอิสระ การเคลื่อนที่ของทุกสิ่ง สัมพันธกัน 

เวลา มีความแนนอน 
ชัดเจน 

ปริมาณของเวลา ข้ึนอยูกับมุมมองของผูสังเกต และความเร็ว 

พิกัดตําแหนง และ เวลา 
อยูแยกกัน 

เวลาและอวกาศ เปนสวนผสมกัน (สัมพัทธกัน) ในตําแหนง
และเวลา (spacetime) 

  

กฎการอนุรักษ (Conservation law)  
กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร “พลังงานสามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่ง ไปเปนอีกรูปหนึ่งได 
แตไมสามารถสรางหรือทําใหพลังงาน หายไปได.” 

กฎความยาว พื้นท่ี และเวลา ของแพลงก-วิลเลอร   
(Plank-Wheller length, area and time)  
กลศาสตรควอนตัม ที่ระบุถึงมาตราสวนความยาวที่สั้นที่สุด ปรมิาตร พื้นที่ ที่นอยที่สุด และ
ชวงเวลาของเหตุการณที่สั้นที่สุด.  

กฎแมเหล็กไฟฟาของแม็กซเวลล (Maxwell’s laws of electromagnetism)  
ชุดของกฎฟสิกส ซึ่งเจมส เคิรก แม็กซเวลล ไดรวมปรากฏการณแมเหล็กไฟฟาทุกชนิด ให
เปนหนึ่งเดียว ไดจากกฎเหลานี้. ทําใหนักวิทยาศาสตร สามารถพยากรณ (โดยการคํานวณ
เชิงคณิตศาสตร) พฤติกรรมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไฟฟา และแมเหล็กได. 

กรอบอางอิงเฉื่อย (inertial reference frame)  
กรอบหรือบริเวณที่มีแรงลัพธ กระทําเปนศูนย หรือ ไมมีความเรงเกิดขึ้น หรือกรอบที่ไมมีการ
หมุน ไมมแีรงภายนอกผลักหรือดึงมัน ทําใหกรอบหรือบริเวณนั้น อยูในสภาพหยุดนิ่ง หรือ
กําลังเคลื่อนที่ไปดวยความเฉื่อยของตัวมันเอง (ความเร็วคงตัวสม่ําเสมอ). หรือกลาววา เวลา
และอวกาศ เปนเนื้อเดียวกัน ในกรอบอางอิงเฉื่อย. 
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กลศาสตรควอนตัม (quantum mechanics)  
หรือ ทฤษฎีควอนตัม (quantum theory) กฎฟสิกสที่สามารถอธิบายวัตถุธาตุขนาดเล็ก
ระดับอนุภาค โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน อะตอม โมเลกุลได แตไมสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ ของวัตถุธาตุในระดับมหภาคได.  

การพัวพันกันเชิงควอนตัม (quantum entangled)  
พฤติการณที่เกิดขึ้นกับอนุภาคคูทีส่ื่อสารกัน. การวัดคุณสมบัติของอนุภาคหนึ่งของคูอนุภาค
พัวพัน จะทําใหรูถึงคุณสมบัติของอีกอนุภาคหนึ่งได. อนุภาค 2 ตัว สื่อสารกันดวยวิธีการ
พัวพัน. สภาวะการพัวพันกัน (การรับสงขอมูลกัน) ของอนุภาค แมจะอยูหางไกลกันเทาใดก็
ตาม เกิดข้ึนในอดีต แตมารูขอมูลในปจจุบัน เทากับวา อนุภาคเดินทางขามเวลาได. 

กาลอวกาศ (spacetime) | ปริภูมิ–เวลา  
ปริมาตร หรือ “เนื้อ” ของมิติที่ 1 - 3 เมื่อรวมกับ การเคลื่อนที่ (ยายตําแหนง หมุน สั่น) 
ของวัตถุนั้น กอใหเกิดมิติที่ 4 หรือ เวลา รวมอยูในปริมาตร. 

กาลอวกาศจิตธาต ุ(mental space)  
ปรกฏการณมิติที่ 2 ที่เกิดข้ึนกับจิต บนแกนเวลา อดีต อนาคต ปจจุบัน และเกิดจานพอก 3 
มิติ อันเปน “เนื้อ” ของกาลอวกาศขึ้นโดยรอบแกนเวลา. กาลอวกาศจิตธาตุ มี 3 ประเภท 
คือ กาลอวกาศของรูปฌาน กาลอวกาศของอรูป และ กาลอวกาศของสุญญตา. 

ขอบฟาเหตุการณ (event horizon) 
บริเวณผิวของหลุมดํา ที่จะไมมีอะไรหลุดออกไปได มักเรียกวา เสนขอบฟาสัมบูรณ. 

คลื่นความโนมถวง (gravitational waves)  
เปนริ้วความโคงของกาลอวกาศ ที่เคลื่อนที่ดวยอัตราความเร็วแสง แผไปทั่วเอกภพ. คลื่นนี้
วัดไดโดย ไลโก (LIGO) หอสังเกตการณและตรวจจับคลื่นความโนมถวง ซึ่งตั้งอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 แหง และที่อิตาลี 1 แหง. 

คลื่นแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic waves)  
คลื่นของแรงไฟฟา และแรงแมเหล็กรวมกัน แผกระจายไปทั่วเอกภพจากแหลงกําเนิดคลื่น มี
ขนาดความยาวคลื่นและความถี่ แตกตางกันมาก. มีชื่อเรียกตามขนาดความยาวคลื่นหรือ
ความถี่ คือ รังสีแกมมา รังสีเอกซ รังสีอัลตราไวโอเล็ต แสง (ที่มนุษยมองเห็นได) คลื่น
อินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ และ คลื่นวิทย.ุ 
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ความโนมถวง (graviton) 
อนุภาคชนิดหนึ่ง ที่เปนสื่อแรงโนมถวง มีคุณสมบัติทวิ คลื่น/อนุภาค. 

ควอนตัม (quantum)  
หนวยวัดที่เล็กท่ีสุด ที่คลื่นอาจถูกปลอยออกมา หรือ ดูดกลืนเขาไป เชน ควอนตัมของแสง 
(photon). 

ความเร็วสัมพัทธ (relative velocity)  
การรับรูเรื่องความเร็วท่ีแตกตางกัน ระหวาง สิ่งที่ถูกสังเกต (วัตถ-ุบุคคล) กับ ผูสังเกต (บุคคล). 
ถาผูสังเกตอยูนิ่งๆ กําลังดูวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ ก็จะเห็นวัตถุนั้น มีความเร็วในการเคลื่อนที่ 
เทากับความเร็วจริง ของวัตถุทั้งขนาดและทิศทาง. แตถาผูสังเกตกําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 
และมองดูวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ไปพรอมๆ กัน ก็จะเห็นวัตถุเคลื่อนที่ ดวย ‘ความเร็วสัมพัทธ’ 
ซึ่งทั้งขนาดและทิศทาง จะผิดไปจากความเร็วจริงของวัตถุนั้น. กฎขอนี้ ยกเวนความเร็วของ
แสง, แมวาผูสังเกตจะอยูนิ่งๆ หรือเคลื่อนที่แบบใดๆ ก็ตาม ความเร็วของแสงก็จะยังคงมี
อัตราเร็ว (speed) เทาเดิม. 

ควารก (quark)  
คืออนุภาคมูลฐาน และเปนสวนประกอบพื้นฐานของสสาร ควารกมากกวาหนึ่งตัว เมื่อรวมกัน
จะเปนอีกอนุภาคหนึ่งเรียกวา แฮดรอน (hadron) สวนที่เสถียรที่สุดของแฮดรอนสองลําดับ
แรก คือ โปรตอนและนิวตรอน ซึ่งทั้งคูเปนสวนประกอบสําคัญของนิวเคลียสของอะตอม. 
ควารกเปนอนุภาคมูลฐานเพียงชนิดเดียว ที่มีปฏิกิริยากับแรงพื้นฐาน ไดครบหมดทั้ง 4 ชนิด. 
ควารก มีอยู 6 ชนิด (flavour) คือ up, down, charm, strange, top and bottom. 

คาอนันต (infinity)  
เปนแนวคิดในทางคณิตศาสตร และปรัชญา ที่อางถึงจํานวนที่ไมมีขอบเขต หรือไมมีที่สิ้นสุด. 

งาน (work)  
งานในทางฟสิกส หรืองานเชิงกล คือ ปริมาณของพลังงาน ที่เกิดจากแรงที่กระทําตอวัตถุ ให
เคลื่อนที่ไป หรือ งาน (w) = แรง (F) x ระยะทาง (d). งานในทางเทอรโมไดนามิกส ไมถือ
วากอใหเกิดงาน เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของระบบ ภายใตอิทธิพลของความดัน
ภายนอก (external pressure). 
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เงื่อนไขไรขอบเขต (no boundary condition)  
แนวคิดที่วา เอกภพมีขนาดจํากัดอยูขนาดหนึ่ง แตไมมีขอบเขต (ในเวลาจินตภาพ). 

จิตสํานึกเสถียร  
จิตสํานึกของคนในสังคม ที่สรางความเสถียรภาพ หรือความสมดุลใหแกสังคม คือ จิตสํานึก
ทางศีลธรรม จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกการมีสวนรวม และ จิตสํานึกทางการเมือง. 

จีโอเดสิค (geodesic)  
เสนตรงสมมุติ ที่ถูกลากไปในอวกาศที่มีความโคง หรือเสนที่สั้นที่สุด ในบริเวณอวกาศที่มี
ความโคง. เสนตรงที่ลากไปบนผิวโลก จนปลายทั้งสองดานบรรจบกัน หากมองระยะไกล ก็
คือวงกลมขนาดใหญนั่นเอง. 

เจตจํานงเสร ี(free will)  
ความสามารถของผูกระทําการ ที่จะคิด กระทํา สิ่งใดๆ ที่สอดคลองและอยูในกรอบของ ศาสนา 
กฎหมาย และจริยศาสตร โดยไมถูกจํากัด ดวยปจจัยและอิทธิพลแวดลอมทางกายภาพ (เชน 
การจองจํา การทุพลภาพ) ขอจํากัดทางสังคม (เชน การขมขู ตําหนิ ขนบประเพณี) และขอ 
จํากัดทางจิตใจ. 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theories) ของซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) 
ทฤษฎีพื้นฐานการรักษาโรคทางจิต เชื่อวา มนุษยไมสามารถตัดสินใจไดโดยลําพัง ภายใต
หลักเหตุผล. จิตวิเคราะห แบงโครงสรางความรูสึกผิดชอบของจิต ตามอิทธิพลและปจจัยดาน
สังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก คานิยม ศีลธรรม, พฤติกรรม ปฏิกิริยาตอบโต และ สิ่งเรา. 

ทฤษฎีสรรพสิ่ง (theory of everything)  
แนวคิดการรวมแรงพื้นฐาน 4 ชนิด เขาดวยกัน เพื่อคนหาความจริงของตนกําเนิดของบิ๊กแบง
และการขยายตัวของเอกภพ. ทฤษฎีสรรพสิ่ง เสนอโดย สตีเฟน ฮอวกิง. มองในแงของ
มานุษยวิทยา จิตธาตุ นับเปนสิ่งหนึ่งที่มีอยูในเอกภพ แตทฤษฎีสรรพสิ่ง ไมไดกลาวถึง อาจ
เปนสาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหทฤษฎีนี้ ไมประสบผลสําเร็จ, “สัตตธัมมะธาตุ” ที่เสนอโดย ผูเขียน 
เปนการรวมคําอธิบายสรรพสิ่ง ไวในทฤษฎีเดียวกัน ซึ่งรวมถึง แรงพื้นฐานทั้ง 4 ชนิดดวย. 

โทโปโลย ี(topology)  
รูปทรงใดๆ ที่เกิดจากการคํานวณทางคณิตศาสตร ดวยวิธีการเชิงคุณภาพ เพื่อใหวัตถุมีเนื้อ
ของรูปทรงติดตอเปนผืนเดียวกัน โดยไมมีสวนใดฉีกขาดออกจากกัน หรือเชื่อมเขามาใหม.  
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โทโปโลยี สามารถแยกความแตกตางระหวางทรงกลม (ที่ไมมีร)ู กับ ทรงโดนัท (ที่มีร)ู ได. 

บิ๊กแบง (big bang)  
บิ๊กแบง หรือ การระเบิดใหญ เปนทฤษฎีที่สรางแบบจําลอง การกําเนิดและวิวัฒนาการของ
เอกภพ เมื่อ 13,800 ลานปมาแลว. เอกภพมีจุดกําเนิดมาจาก สภาพที่มีความหนาแนนสูง
และรอน เรียกวา ภาวะเอกฐาน (singularity). ชวงที่บิ๊กแบงเกิด เปนหวงเวลาที่สั้นมาก 
ใชเวลาประมาณ 10-34 วินาที กอเกิดเอกภพอันกวางใหญ ในทันที. แรงพื้นฐานทั้ง 4 บังเกิด
ขึ้น. 0.01 ในพันลานวินาที อุณหภูมิของเอกภพลดลง ควารก รวมตัวกันเปน โปรตอน และ 
นิวตรอน. ผานไป 3 นาที อุณหภูมิของเอกภพลดลงอีก เกิดนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม. ผานไป 
300,000 ป อุณหภูมิ ของเอกภพ ลดลง เหลือ 10,000 เคลวิน กอเกิดธาตุไฮโดรเจนและธาตุ
ฮีเลียม. ตอมาอีกราว 1,000 ลานป แกแล็กซีตางๆ ก็เกิดขึ้นตามมา. 

แบบจําลองมาตรฐาน (standard model)  
ใชแสดงสถานะและชั้นตางๆ ของอนุภาคมูลฐาน คือ ควารก เลปตอน กลูออน W-โบซอน Z-
โบซอน โฟตอน และ ฮิกสโบซอน. และใชจําแนกแรงพื้นฐาน 4 ชนิด ในธรรมชาติ คือ แรง
โนมถวง แรงนิวเคลียรอยางเขม แรงนิวเคลียรอยางออน และแรงแมเหล็กไฟฟา. อุปสรรค
ของแบบจําลองมาตรฐาน คือ เมื่อมีการคนพบสถานะใหมๆ ของอนุภาค เชน สสารมืด 
อนุภาคคูแฝด จะไมสามารถบรรจุสิ่งที่คนพบใหม เขาไปในแบบจําลองมาตรฐานได.  

ปฏิอนุภาค (antiparticle)  
อนุภาคสสารแตละชนิด จะมีคูปฏิอนุภาคของมันเอง (อนุภาคคูแฝด). เมื่ออนุภาคชนเขากับคู
ของมัน จะเกิดการประลัยคูขึ้น (การหักลางของแรง มวล) กลายเปนพลังงานขึ้นมาแทนที.่  

ปจจุบันจินตภาพ (imaginary present)  
แนวคิดการแกไขปญหาเรื่อง เสนเวลาปจจุบัน ที่มีความสัมพัทธกัน (เหตุการณ 2 เหตุการณ 
ในเวลาปจจุบัน ที่อยูหางไกลกันมากๆ เกิดขึ้นตางเวลากัน) ดวยการกําหนดใหมี “เสนเวลา
ปจจุบันจินตภาพ.” เสนเวลาจินตภาพ เกิดขึน้ได เพราะเปนไปตามกฎของเวลา “เวลาดํารง
อยู เพราะมีการรับรู.” 

ปจจุบันสัมบูรณ (objective present)  
แนวคิดเรื่องเวลาสัมบูรณ ทั้งระยะทางและปริมาณ แนวคิดนี้ใชในพื้นที่ระยะใกล เชน บนพื้น
โลก เหตุการณปจจุบัน เกิดขึ้นไดพรอมกัน เพราะเหตุการณเหลานั้น เกิดขึ้นใน “เสนเวลา
ปจจุบัน” เสนเดียวกัน. 
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ปจจุบันสัมพัทธ (relative present)  
แนวคิดที่ทําใหเวลาไมมีจุดเริ่มตนจริง และไมมีจุดปลายจริง เมื่อนําปจจัยเรื่อง ระยะทาง มา
กําหนด. เชน “เสนเวลาปจจุบัน” ของมนุษย บนดาว 2 ดวง ที่อยูหางไกลกัน ยอมเปนคนละ
เสนกัน. 

ปริมาณ สเกลาร (scalar) – เวกเตอร (vector)  
สเกลาร กับ เวกเตอร คือ ปริมาณทางฟสิกส. ปริมาณสเกลาร คือ ปริมาณทางกายภาพที่มี 
ขนาด แต ไมมีทิศทาง. เชน มวล (mass) ความยาว (length) เวลา (time) อุณหภูมิ 
(temperature) ปริมาตร (volume) พื้นที่ ... ตารางหนวย อัตราเร็ว ... เวลา ตอ หนวย. 
ปริมาณเวคเตอร คือ ประมาณที่มีทั้ง ขนาด และ ทิศทาง เชน การกระจัด (displacement) 
แรง (force) ความเร็ว (velocity) ความเรง (acceleration) สนามแมเหล็ก สนามไฟฟา. 

พลาสมา (plasma)  
สถานะที่ 4 ของสสาร ที่มีอุณหภูมิสูงยิ่งยวด ทําใหอะตอมของสสารวิ่งชนกันยุงเหยิง เชน ใน
ฟาผา ใจกลางของดวงอาทิตย. บางครั้ง พลาสมา อาจอยูในสถานะเย็น เชน การเกิดลูกบอล
ฟาผา (ball lighting). พลาสมา ประกอบดวย อิเล็กตรอน และ ไอออน เมื่อมันมีปฏิกิริยา 
กับสนามแมเหล็ก มันจะหักลางประจุของกันและกัน. สถานะที่อยูตรงขามกับ พลาสมา 
เรียกวา Bose-Einstein condensate สสารนั้นจะหยุดนิ่ง ไมมีพลังงานเหลืออยูเลย คือ 
สสารนั้นถูกทําใหเย็นถึง ศูนยองศาสัมบูรณ. 
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ภาวะเอกฐาน (singularity)  
บริเวณของกางอวกาศที่ความโคงของกาลอวกาศ มีความเขมมากจนตองใชกฎแรงโนมถวง
ควอนตัมมาอธิบาย. ทําใหมวลและพลังงานที่มีอยูทั้งหมดในเอกภพ ที่เรามองเห็นและ
กระจัดกระจายกัน 360 องศา ถูกแรงโนมถวงอันยิ่งยวด จนทําใหมองเห็นนอยกวา 1 องศา 
หรือเกือบถึง 0 องศา. 

มโนทัศนสัมพัทธภาพ (conceptual relativity)  
มุมมองของ ผูสังเกต กับ ผูถูกสังเกตหรือสิ่งที่ถูกสังเกต มองเหตุการณเดียวกัน ในเวลา และ
ตําแหนง ที่แตกตางกัน. มโนทัศนสัมพัทธภาพ มีองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ (1) 
ปจจัยสัมพัทธ ไดแก เวลา–การเคลื่อน (time) วัตถุ–บุคคล (object) ตําแหนง–พิกัด 
(locality) (2)  เหตุการณ และ อารมณ (event–emotion) (3) ผูรับรูขอมูล (ผูสังเกต ผู
ถูกสังเกต). 

มวล (mass)  
การวัดปริมาณเนื้อของสสารในวัตถ.ุ มวล ก็คือ พลังงานที่อัดกันแนนมากนั่นเอง. ความเฉื่อย
ของวัตถุ คิดเปนสัดสวนโดยตรงกับมวลของมัน. นอกจากนี้ เรายังใชคําวา มวล ในความหมาย
วา วัตถุประกอบดวยมวล. 

เมฆอิเล็กตรอน (cloud electron)  
แบบจําลองลาสุด ของการใหคํานิยามอิเล็กตรอน. อะตอม ประกอบดวย อิเล็กตรอน ขนาด
ประมาณ 10-8 เซนติเมตร อยูรวมกันเปนกลุมเมฆ (มิใชอยูแยกกันเปนเม็ดๆ) เคลื่อนที่อยาง
รวดเร็วตลอดเวลา รอบๆ นิวเคลียส มีวงโคจร (obital) หลากหลายแบบ จําแนกตามระดับ
พลังงานของอิเล็กตรอนแตละตัว ในการบงบอกรูปรางหนาตาของมัน. เมฆอิเล็กตรอน จะ
หอหุม นิวเคลียส ซึ่งเปนจุดศูนยกลางของอะตอม. อิเล็กตรอนแตละตัว จะมีประจุไฟฟาลบ 
และถูกตรึงไวในเมฆของมัน. 

ระบบพิกัด (coordinate system)  
พิกัด คือ คาที่ใชบอกตําแหนงอางอิงของสิ่งใดๆ เชน จุด บนแนวระนาบ 2 มิติ หรือในอวกาศ 3 
มิต.ิ คาที่เปนตัวเลขชุด แสดงคูอันดับ (ชุดพิกัด 2 แกน) หรือ 3 สิ่งอันดับ (ชุดพิกัด 3 แกน x 
y z) แทนตําแหนงหรือจุดของสิ่งนั้นๆ บนแนวระนาบ หรืออวกาศ เพื่อบอกตําแหนงที่อางอิง
ได ของสิ่งนั้นๆ เพียงสิ่งเดียว (ตัวเลขชุดพิกัดแตละชุด จะหมายถึง ตําแหนงพิกัดเพียงตําแหนง
เดียวเทานั้น). 
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ระเบียบวิธี (revelatory methodology)  
ระเบียบวิธีของศาสดาในการอธิบาย ขอธรรมที่ละเอียด ลึกซึ้ง กุศโลบาย ในการอธิบาย 
เชื่อมโยง นามธรรมที่ลึกซึ้ง ใหมนุษยธรรมดาเขาใจได อยางมีลําดับ ขั้นตอน. เชน ตถาคต 
อธิบาย การรูชัดในการเกิด (สมุทัย) การดับ (อัถถังคมะ) รสอรอย (อัสสาทะ) โทษ (อาทีนะ
วะ) อุบายอันเปนเครื่องนําออกไป (นิสสรณะ) จากที่ตั้งอยูของวิญญาณ เพื่อการหลุดพน 
จากสิ่งรอยรัด. 

แรงทางจิต (focused mentality) 
แรงที่กระทําตอจิตธาตุ มี 4 ชนิด คือ (1) เจตนา–มนสิการ (2) ทิฏฐิ–ปญญา (3) สต–ิ
สมาธิ–ฌาน (4) กรรม–วิบาก. 

แรงไทดัล (tidal gravity)  
แรงโนมถวง มีอิทธิพลตอการยืดออกของเวลา. นิวตัน เรียกวา “แรงไทดัล” ขณะที่ ไอนสไตน 
เรียกมันวา “ความโคงงอของกาลอวกาศ.” แรงไทดัล (tidal gravity) เปนแรงโนมถวงใน
ธรรมชาติชนิดหนึ่ง ที่สังเกตได. แรงไทดัล เปนความเรงโนมถวงที่บีบอัดวัตถุตามทิศทางหนึ่ง 
และดึงยืดมันในอีกทิศทางหนึ่ง. 

แรงโนมถวงควอนตัม (quantum gravity)  
แรงที่เกิดจากการหลอมรวมของ แรงในสัมพัทธภาพทั่วไป กับแรงในกลศาสตรควอนตัม. 

แรงพื้นฐาน (fundamental interactions)   
แรงที่เกิดขึ้นมาพรอมกับเอกภพ (หลังบิ๊กแบง) สื่อของแรงจะแผคลื่นของแรง ออกไปในสนาม 
(field) ทั่วเอกภพ. แรงพื้นฐานมี 4 ชนิด คือ (1) แรงดึงดูดระหวางมวล หรือแรงโนมถวง 
(gravitational force) (2) แรงแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic force) ที่เกิดขึ้นระหวาง 
อนุภาคที่มีประจุไฟฟา และผสมรวมเขากับสนามแมเหล็ก (3) แรงนิวเคลียร (nuclear 
force) หรือแรงอยางเขม มีระยะสงแรงสั้นแตเขมอยางยิ่งยวด ในการยึดเหนี่ยวควารก ให
เปนนิวเคลียสของอะตอม (4) แรงอยางออน (weak force) มีระยะสงของแรงสั้นๆ ไปยัง
อนุภาคสสารทั้งหมด แตไมสงแรงตออนุภาคสื่อแรง ที่ไมใช w boson (อานวา ดับเบิลยูพลัส 
โบซอน) และ z boson. (อานวา ซีนอท โบซอน) 
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เวลาสัมพัทธ (relative time)  
การรับรูเรื่องเวลา (ตําแหนงเวลา ระยะเวลา กาลเวลา) ที่แตกตางกัน ระหวาง ผูที่ถูกสังเกต 
กับผูสังเกต เมื่ออยูในตําแหนงของกรอบอางอิง (ภาวะแวดลอม) หรือในกาลอวกาศ ที่เคลื่อนที่ 
ดวยความเร็วแตกตางกัน หรือที่มีอํานาจความโนมถวงแตกตางกัน. 

ศูนยองศาสัมบูรณ (absolute zero)  
พลังงานที่ถายเท จากสสารไปยังสสารอื่น หรือจากระบบหนึ่ง ไปยังระบบอื่น จะเกิดขึ้นได
เมื่อสสารหรือ ระบบทั้งสอง มีความแตกตางของอุณหภูมิ. ณ อุณหภูมิ –273.15°C อะตอม
ของสสารจะไมมีการเคลื่อนที,่ สารตางๆ จะหยุดนิ่ง ไมเคลื่อนไหวใดๆ เพราะไมมีพลังงาน
ความรอนเหลืออยูเลย และจะไมมีสิง่ใดลดอุณหูมติ่ําไปกวานี้ไดอีก. อุณหภูมิในทางทฤษฎี ที่
เอนโทรปจะมีคาต่ําที่สุด ซึ่งเทากับ 0 เคลวิน หรือ 273.15 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิที่ต่ํา
ที่สุดที่เปนไปได). นักวิทยาศาสตรจึงกําหนดให 0 K มีคาเทากับ –273.15°C และเรียก
สถานะนี้วา ศูนยองศาสัมบูรณ. 

สตริง (string)  
แบบจําลองของอนุภาคที่มีขนาดเล็กท่ีสุด อธิบายวา อนุภาค มีการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ ใน
ลักษณะเหมือนการสั่นไหวของเสนเชือก. การสั่นทําใหเกิดมิติเดียว แตเปน เสน (string) 
แทนที่จะเปนจุด หรือศูนยมิติ. สตริง สอดคลองกับคุณสมบัติของเวลา เพราะเสนสตริง ไมมี
จุดปลาย เชนเดียวกับเวลา. 

สนาม (field)  
อนุภาค หรือปรากฏการณ ที่กระจายอยางตอเนื่องในอวกาศ เชน สนามแมเหล็ก สนามไฟฟา 
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คลื่นความโนมถวง และ ความโคงของกาลอวกาศ รวมทั้งรูปทรงของ มิติที ่4. ภายในสนาม 
จะมีเหตุการณหลายเหตุการณเกิดขึ้น. 

สนามควอนตัม (quantum field) ถูกควบคุมโดย กฎกลศาสตรควอนตัม. การวัดคาตางๆ ใน
สนามควอนตัม (ซึ่งมีขนาด ปริมาณเล็กมากๆ) ถาตองการคาที่แมนยํา จะทําไดยาก. เชน 
โครงสรางอวกาศ ที่มีขนาดเล็กที่สุด เรียกวา ฟองควอนตัม (quantum foam). 

สปน (spin)   
คือคุณลักษณะพื้นฐานของ อนุภาคมูลฐาน, อนุภาคประกอบของควารก (hadron) และ 
นิวเคลียสอะตอม อนุภาคมูลฐานประเภทเดียวกันทุกตัว จะมเีลขควอนตัมสปน เลขเดียวกัน. 
การหมุนรอบแกนสมมุติของตัวเอง ของอนุภาคสสาร. สปน เปนพฤติการการเคลื่อนที่แบบ
หนึ่งของอนุภาค (อนุภาคมีการเคลื่อนที่ 3 แบบ คือ การเคลื่อนตําแหนง การหมุน การสั่น). 
บางครั้งก็เรียกวา โมเมนตัมเชิงมุม (angular-momentum). 

สสารมืด | พลังงานมืด (dark matter | dark energy)  
สิ่งที่นักฟสิกส ยังไมสามารถหาขอสรุปได เพียงแคพบวามันมีแทรกอยูในหวงอวกาศ เชน 
ระหวางรอยขาดของสารธารดาว ของแขนที่เปนวงกนหอยของกาแล็กซี่ทางชางเผือก. เปนวลี
ของนักวิทยาศาสตร เมื่อพบสิ่งลึกลับในอวกาศ ที่ไมสามารถระบุคุณสมบัติใหแกมันได ดาว
มืด หรือ หลุมดํา ก็จัดอยูในสสารมืดเชนกัน. 

สัมบูรณ (absolute)  
ปริมาณที่มีคาคงตัว แนนอน ไมเปลี่ยนเปนอยางอื่น คาที่วัดได จะเทากันในทุกกรอบอางอิง. 
อวกาศสัมบูรณ (absolute space) อวกาศ 3 มิติแบบนิวตัว หรือ 3 มิติแบบโลกที่เราอาศัย
อยู มีการหยุดนิ่งสัมบูรณ และความยาวของวัตถุใดๆ คงที่เสมอ ไมขึ้นกับการเคลื่อนที่ ของ
กรอบอางอิงที่ถูกวัด. เวลาสัมบูรณ (absolute time) เวลาตามแนวคิดของนิวตัน มีความ
เปนสากล วัดคาไดเพียงคาเดียว และเทากัน ในชวงเวลาระหวางเหตุการณใดๆ ผูสังเกตบน
กรอบอางอิงใดๆ จะวัดไดเทากัน. 

สารประหลาด (exotic material)  
สารที่มีความหนาแนนของพลังงานเฉลี่ยเปนลบ สามารถวัดคาไดขณะที่ผูวัดเคลื่อนที่ผานมัน 
ดวยอัตราความเร็วใกลแสง. สิ่งที่นักวิทยาศาสตร คิดวามันมีอยูจริง แตยังไมสามารถคนพบ 
หรือ พิสูจนมันได. 
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หนวย เอสไอ (SI Unit)  
ระบบหนวยวัดระหวางประเทศ ที่ใชกันเกือบทุกประเทศในโลก เรียกวา หนวยฐานเอสไอ 
(International System of Units) มี 7 หนวย คือ กระแสไฟฟา อุณหภูมิ เวลา ความ
ยาว มวล ความเขมของแสง และ ปริมาณของสาร. 

หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli’s exclusion principle)  
หลักการหนึ่งของกลศาสตรควอนตัม กลาววา อะตอม จะมีจํานวนอิเล็กตรอนในแตละวง
โคจร (orbital) มากกวา 1 อิเล็กตรอน และแตละออรบิทัล จะไมมีอิเล็กตรอนเกินกวา 2 
ตัว อยูในตําแหนงเดียวกันในเวลาเดียวกัน (คือมีคาเลขควอนตัมทั้ง 4 คา เหมือนกัน) เรียก
อนุภาคกลุมนี้วา เฟอรมิออน (fermions). เฟอรมิออนสามารถเปนไดทั้งอนุภาคมูลฐาน 
เชน อิเล็กตรอน หรือเปนอนุภาคประกอบ เชน โปรตอน ก็ได. ยกเวนอนุภาคสื่อแรง โบซอน 
(bosons) ที่ไมไดอยูในหลักการกีดกันของเพาลี เพราะ โบซอน จะมีเลขสปนเปนจํานวนเต็ม
เทา และ โบซอนมากกวาสองตัว สามารถมีสถานะเชิงควอนตัมเดียวกันได.  

หลักความไมแนนอนของไฮเซนตเบิรก (uncertainty principle)  
เปนกฎฟสิกสที่อยูภายใต กลศาสตรควอนตัม กลาววา ถาเราวัดตําแหนงของวัตถุ (อนุภาค) 
หรือความเขมของสนาม ดวยความแมนยําสูงเทาใด การวัดของเราอีกอันหนึ่ง จะไปรบกวน
ความเร็วของวัตถุนั้น. ความเร็ว กับ ตําแหนงพิกัด ไมอาจวัดไดในเวลาเดียวกัน. 

หลักความสัมบูรณของความเร็วแสง (principle of absoluteness of the speed of light)  
แสงเดินทางดวยควอนตัมของโฟตอน ดวยอัตราเร็ว (speed) คงที่สม่ําเสมอ ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพยืนยันวา ไมมีวตัถุใดเคลื่อนที่เร็วเทากับแสง. เมื่อความเร็วของวัตถุเขาใกลอัตราเร็วแสง 
มวลของวัตถุจะเพิ่มขึ้น ทําใหวัตถุเรงความเร็วไดยากขึ้นเรื่อยๆ. 

หลักสัมพทัธภาพ (principle of relativity)  
หลักสัมพัทธภาพ วาดวยความสัมพันธระหวาง ‘ตําแหนง’ กับ ‘การเคลื่อนที่.’ การบอก 
พิกัดตําแหนง ของวัตถุใดๆ ไมสามารถบอกได ถาไมมีสิ่งอื่นเทียบเคียง. การระบุหวงเวลา 
หรือปริมาณเวลา จะตองอาศัย เหตุการณ (event) บางอยาง เปนหลักเทียบเคียง. ความเร็ว 
กับตําแหนงพิกัด ยอมเปนปริมาณเปรียบเทียบกับแกนอางอิง. หลักสัมพัทธภาพของกาลิเลโอ
กลาวไววา การเคลื่อนที่ ดวยความเร็วคงที่ทั้งหมดเปนการสัมพัทธ. ไมมีสถานะของการหยุด
นิ่งสัมบูรณ หรือกลาวไดวา จะไมมีกรอบอางอิงที่ตรึงอยูกับที.่ 
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หลักสัมพัทธภาพพิเศษ (special relativity)   
กฎฟสิกสของไอนสไตน เมื่อไมมีแรงโนมถวง. กฎทางฟสิกสยอมเหมือนกันในทุกกรอบอางอิง
เฉื่อย. อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศเปนคาคงที่สากล (c) ซึ่งไมขึ้นอยูกับการเคลื่อนที่ของ
แหลงกําเนิดแสงนั้น. 

หลักสัมพัทธภาพทั่วไป (general relativity)  
อธิบายความสัมพันธระหวาง แรงโนมถวงกับภูมิศาสตรของตําแหนง ของสสาร. สสารทุก
รูปแบบ มีการเคลื่อนที่ (การยายตําแหนง การหมุน การสั่น) สัมพันธกับแรงที่มากระทํา. แรง
โนมถวง เกิดจากมวลของสสาร เกิดขึ้นในระยะทางและเวลา. เชน การตกจากตึก แรงเฉื่อยที่
ชะลอการตก จะไปหักลางกับ แรงโนมถวง ทําใหรูสึกวา แรงโนมถวงนั้นหายไป. อนุภาคทุก
ชนิด รวมทั้งแสง จะเคลื่อนที่ไปตามรูปรางของกาลอวกาศที่มีความโคง. เราไมสามารถพิสูจน
ไดวา เราเคลื่อนที่ หรือมีกําลังอัตราเรงความเร็ว. แรงโนมถวง ทําใหเวลาชาลงได และทําให
ระยะทางโคงได. 

เหตุการณ (event)  
จุดหนึ่งของเวลา ซึ่งบรรจุอนุภาค หรือปรากฏการณ ไวในอวกาศ หรือ ตําแหนงหนึ่งๆ ใน
อวกาศ ที่ขณะเวลาเฉพาะคาหนึ่ง. หรืออีกนัยหนึ่ง ปรากฏการณใดๆ ที่เกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งใน
กาลอวกาศ เชน การระเบิดของพลุ การเกิดฟาผา เปนตน. เหตุการณ เปนสวนหนึ่งของ 
สนาม. เหตุการณ ในทางจิตวิญญาณ จะรวม อารมณ เขาไวดวย. 

องคกรวิจัยนิวเคลียรแหงยุโรป (European Organization for Nuclear Research) หรือ เซิรน 
(CERN : Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)  
เปนองคการความรวมมือระหวางประเทศในทวีปยุโรป กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1954 โดยมีประเทศ
สมาชิกกอตั้ง 12 ประเทศ มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเจนีวา สวิตเซอรแลนด. ภารกิจ คือ วิจัย
และพัฒนาทางดานนิวเคลียร. เซิรน ไดติดตั้งเครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ (LHC : 
Large Hadron Collider) ภายในอุโมงคใตดินรูปวงแหวน ขนาดเสนรอบวง 27 กิโลเมตร. 
ผลงานที่ LHC คนพบคือ พบอนุภาคสื่อแรง ฮิกสโบซอน. และในป ค.ศ. 2035 เซิรน จะทํา
การติดตั้ง เครื่องเรงอนุภาค Future Circular Collider หรือ FCC มีขนาดเสนรอบวง 
ประมาณ 108 กม. เพื่อการวิจัยและการคนหาบิ๊กแบง และสสารมืด ตอไป. 

อนุภาคมูลฐาน (elementary particle)  
อนุภาคที่เล็กกวาอะตอมของสสาร หรือ ชิ้นสวนของสสาร ที่เชื่อวาไมอาจแบงแยกตอไปไดอีก 
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(วัตถุธาตุที่เล็กสุดนี้ เรียกวา อนุภาคมูลฐาน) เชน ควารก อิเล็กตรอน โปรแกรม นิวตรอน 
โพสิตรอน แอนตโิปรตรอน แอนตินิวตรอน.  

อนุภาคอิสระ (free particle)   
อนุภาคที่ไมถูกแรงใดๆ กระทําเลย นอกจากแรงโนมถวงอยางเดียว. 

อะตอม (atom)  
หนวยพื้นฐานของสสาร ที่ประกอบขึ้นจากแกนกลาง ซึ่งมีแรงโนมถวงอันยิ่งยวด ในการยึด
เหนี่ยวนิวตรอนและโปรตอน ใหเปนแกนของอะตอม เรียกวา นิวเคลียส (นิวตรอน โปรตอน) 
และดึงดูดเมฆอิเล็กตรอน ใหโคจรอยูรอบๆ. 

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)  
ศึกษาความสัมพันธดานฟสิกสและเคมขีอง ความรอนของสสาร กับ ทิศทางของเวลา ทีก่อให 
เกิด พลังงาน แรง สนาม คลื่น และกาลอวกาศ. ตัวแปรในระบบอุณหพลศาสตร คือ ความ
หนาแนน ความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ พลังงาน เอนโทรป เอนทาลป.  

เอนทาลป (enthalpy)  
ปริมาณความรอน ทีไ่หลเขาหรือไหลออกจากระบบ ใชอธิบายพลังงานศักย ในระบบปดภายใต
ความดันคงที่ และอุณหภูมิ (เอนโทรป) คงที่. ภายใตสภาวะปริมาตรคงที่ เมื่ออุณหภูมิใน
ระบบเพิ่ม ความดันก็จะเพิ่มดวย แตจะไมมีงานเกิดขึ้น. แตภายใตสภาวะความดันคงที่ เมื่อ
อุณหภูมิในระบบเพิ่มขึ้น ปริมาตรก็จะเพิ่มข้ึนดวย. 

เอนโทรป (entropy) 
เปนสมบัติของระบบปด ท่ีเกิดความไรระเบียบของระบบขึ้น ทําใหระบบสูญเสียความสามารถ
ในการทํางาน. เชน น้ําแข็งในแกว ที่อยูในกลองอุน (ระบบปด) เมื่อละลายแลว จะไมสามารถ
คืนตัวกลายเปนน้ําแข็งไดอีก และอากาศอุนในกลอง เม่ือเย็นแลว จะไมสามารถคืนตัวไปเปน
อากาศอุนไดอีก. การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรป นั้นเปนไปในทิศทางของศรเวลา ไมเกี่ยวของ
กับหนวยเวลาโดยตรง.  
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(ค)  พุทธศาสน 

การบรรลุธรรมของสัตว  
การหลุดพนจาก อาสวะทั้งหลาย (กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชา). สัตวนั้น สามารถแยกขาด 
วิญญาณ ออกจาก ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ในขันธ-5 ไดสําเร็จ. ภาวการณบรรลุธรรม 4 
ระดับ คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และ อรหันต. 

ขันธ-5  
องคประกอบ 5 ประการ ของระบบชีวิต ของสัตวทั้งหลาย คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญา
ขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ. รูปขันธ สวนที่เปนวัตถุธาตุ ใชเปนรางอาศัย (abode) ของ
ขันธทั้ง 4 ซึ่งเปนจิตธาตุ. เวทนาขันธ จิตธาตุที่เปนปจจุบัน, สัญญาขันธ จิตธาตุสวนอดีต, 
สังขารขันธ จิตธาตุสวนอนาคต. วิญญาณขันธ จิตธาตุที่เปน “ธาตุรู” และเปนผูเขาไปตั้ง
อาศัย ในขันธทั้ง 4. 

จิต มโน วิญญาณ  
กระบวนการเกิด การวิวัฒนของอวิชชา สังขาร วิญญาณ ภพ ชาติ ชรา มรณะ ในขันธ-5 ภายใต 
หลักปฏิจจสมุปบาท. 

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
พระนามของศาสดาของพุทธศาสนา, ชื่อนี้ไดมาเพราะ การไดตรัสรูอริยสัจสี่. พระองค จะใช
คําวา ตถาคต เรียกแทนพระองคเอง (สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง). 

นามรูป–วิญญาณ–สังขาร  
สิ่งที่กอเกิดเปน สังขารธรรม ทุกระดับชั้น หรือ กลไกชีวะ–ชีวิต (bio-physiological) ทุก
ชนิด. นามรูป–วิญญาณ–สังขาร ประกอบดวยสวนที่เปน วัตถุธาตุ และ สวนที่เปน จิตธาตุ. 

ปฏิจจสมุปบาท  
ธรรมอันเปนธรรมชาติ อาศัยกันแลวเกิดขึ้น. กฎสูงสุดของธรรมชาติ ที่มีอยูแลว เปนกฏ
ตายตัวเชนนั้น ไมผิดไปจากความเปนเชนนั้น ไมเปนไปโดยประการอื่น เปนสิ่งที่ เมื่อมีสิ่งนี้
เปนปจจัยแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน.  

ภพภูม ิ(sphere)   
อาณาจักรกําเนิดของสัตวนรก กําเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย เทวดา โดยมี ความพอใจ 
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(ฉันทะ) ความกําหนัด (ราคะ) ความเพลิน (นันทิ) ความทะยานอยาก (ตัณหา) กิเลสเปน
เหตุเขาไปสูภพ (อุปายะ) ความยึดมั่นดวยอํานาจกิเลส (อุปาทาน) เปนเครื่องนําสัตวไปสูภพ
ภูมิเหลานั้น. ภพภูมิกําเนิดเดรัจฉาน กับ มนุษย เปนภพภูมิรวมของวัตถุธาตุและจิตธาตุ 
นอกนั้น เปนภพภูมิของจิตธาตุ. ภพภูมิของสัตว แบงออกเปน 3 ระดับคุณภาพ คือ กามภพ 
รูปภพ และ อรูปภพ. 

ภัย 5 ประการ  
ภัย ที่พระอริยะผูประกอบดวยกําลัง 4 ประการ (ทาน การพูดอันเปนที่รัก การประพฤติ
ประโยชน และ การมีตนเสมอกันดวยอริยะคุณ) กาวลวงพนไดแลว คือ อาชีวิตภัย (ภัยอัน
เนื่องดวยชีวิต) อสิโลกภัย (ภัยคือการติเตียน) ปริสสารัชภัย (ภัยคือความครั่นครามในบริษัท) 
มรณภัย (ภัยคือความตาย) ทุคติภัย (ภัยคือทุคต)ิ. 

วิญญาณฐิต ิ 
ที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ (abodes of consciousness) ซึ่งทําใหกาย และ สัญญา ของสัตว
ทั้งหลาย เหมือนกันและแตกตางกัน ซึ่งเปนการผูกสัตว และจําแนกสัตว ไวในภพภูมิตางๆ. 
สัตวถูกผูกไวในภพภูม ิอันเปนที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ เพราะความไมรูชัดในการเกิด การดับ 
(ของวิญญาณ) รสอรอย โทษอันต่ําทราม และ อุบายในการออกไปจากวิญญาณฐิต.ิ 

วิมุตติ–นิพพาน  
ธัมมะธาตุ ที่เปนคุณวิเศษของ มนุษย เทวดา ซึ่งไดมาจากการปฏิบัติ อริยมรรค มีองค 8 
ประการ. 

ศาสนีย  
สมควรจะสั่งสอน มาจากคําวา สาสนํ (บาลี) แปลวา คําสั่ง คําบังคับ เปนสวนหนึ่งของ 
อนุสาสนีปาฎิหาริย หมายถึง คําสั่งสอนอันเปนที่นาอัศจรรย เปนคําสอนที่พูดบอยและเปน
เรื่องสําคัญ. พหุลานุสาสนี หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนมากท่ีสุด. ศาสนา พุทธพจน 
พุทธวจน ก็เปนคําอยูในกลุมความหมายเดียวกัน หมายถึง คําของพระตถาคต. 

สังขตลักษณะ  
สิ่งตางๆ ในธรรมชาติ จะถูกปรุงแตงขึ้น (สังขตธรรม) ใหมีลักษณะมูลฐานเหมือนกัน 3 ประการ 
คือ มีการเกิดปรากฏ เกิดแลวก็มีการเสื่อมปรากฏ และ การเสื่อมนั้น มีความตอเนื่องไม
สิ้นสุดจนไปสูการแตกสลาย. สิ่งตางๆ เหลานี้ เรียกรวมๆ กันวา สังขตาธาต.ุ 
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สังขาร (1)  
สังขาร หมายถึง รูปสังขาร หรือ กายสังขาร (body) ชีวิต รางกายและจิตใจ ตัวตน ในความ
เปนสัตว เปนมนุษย เปนเทวดา, บางครั้งเรียกวา สังขารทั้งหลาย. 

สังขาร (2)  
สังขาร หมายถึง การปรุงแตง (mental formations) สิ่งใดๆ ใหเปนรูป นาม กิริยาอาการ 
ประกอบดวย กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร. การปรุงแตง (กิริยานาม) สิ่งที่ถูกปจจัยปรุง
แตงขึ้น (กรรมนาม) เครื่องปรุงแตง (ประธานนาม). 

สัตว | สัตตา  
ขันธ-5 ที่มีความพอใจ (ฉันทะ) มีความกําหนัด (ราคะ) มีความเพลิน (นันทิ) มีความอยาก 
(ตัณหา) ติดของอยูแลว ขันธ-5 นั้น จะถูกเรียกวา “สัตว” (ผูของติดในขันธทั้ง 5). สัตว
ทั้งหลาย เปนคําเรียกรวมๆ ของ สังขารธรรม ทุกประเภท ไดแก สัตวในอบาย (สัตวนรก) 
เดรัจฉาน เปรตวิสัย โอปปาติกะ มนุษย เทวดา พรหม. 

อสังขตลักษณะ  
ลักษณะของสิ่งที่ตรงขามกับ สังขตลักษณะ ที่ไมไดเกิด ไมไดเปน ไมถูกอะไรกระทํา ไมไดถูก
อะไรปรุงแตง (อสังขตธรรม). สิ่งตางๆ เหลานี้ เรียกรวมๆ กันวา อสังขตาธาตุ. ดู วิมุตติ 
นิพพาน รวมดวย. 

อริยบุคคล  
พระอริยะ หรือ บุคคลผูปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปญญา อธิศีล อธิจิต อธิปญญา (อริยมรรค 8 
ประการ) และไดอริยคุณในระดับตางๆ แบงเปน 4 จําพวก รวม 8 ระดับ. 

อริยสัจ-4  
ความจริงแทของธรรมชาติ ที่อยูภายใตกฎอิทัปปจจยตา และกระบวนการปฏิจจสมุปบาท. 
พระพุทธเจา ทั้งในอดีต อนาคต และในปจจุบัน ลวนแตตรัสรูอริยสัจสี่. 

อวิชชา  
ความไมรู, มีคุณสมบัติซอนกัน 2 ดาน คือ คุณสมบัติการเปนวัตถุธาตุ คือ “มันไมรูเรื่อง
อะไร.” และ คุณสมบัตกิารเปนจิตธาตุ คือ ความไมรูในอริยสัจสี่. อวิชชา สังขาร วิญญาณ, 3 
สิ่งนี้ มีอยูควบคูกันในธรรมชาต.ิ 
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อิทัปปจจยตา  
กฎธรรมชาติ ท่ีกลาวกวา เม่ือมีสิ่งนี้เปนปจจัยแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น และเมื่อสิ่งนี้ที่เปนเหตุ
ดับไป สิ่งนี้ที่เปนผล จึงดับไป. อิทัปปจจยตา เปนหัวใจ หรือเปนแกนหลักของ ปฏิจจสมุป
บาท. 
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บันทึก เพ่ิมเติม 

 

หลักกลาง 

 หลักกลาง เปนสัมพัทธภาพรวมกัน ของวิทยาศาสตรและพุทธศาสน ที่ตางฝายใชเปนแกน
รวม ในการอธิบายปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึน. 

หลักกลาง ของ ฟสิกส 
(สัมพัทธภาพ) 

หลักกลาง ของ จิตวิญญาณ 
(สังขตธรรม) 

 1. ในกรอบอางอิงทุกกรอบ กฎฟสิกส 
จะตองเหมือนกัน 

 1. ปรากฏการณ ของทุกสรรพสิ่ง (วัตถุธาตุ 
และ จิตธาตุ) ยอมอยูภายใตหลักกลาง 
ซึ่งเรียกวา “สังขตลักษณะแหงสังขต
ธรรม” 

 2. ทุกกรอบอางอิง จะมีสิ่ง 2 สิ่งขึ้นไป 
สัมพัทธกันเสมอ. เชน อนุภาค 2 ตัว ใน
เซลเดียวกัน จะประพฤติตน (spin) 
ตางกัน. 

 2. สังขตลักษณะแหงสังขตธรรม จะ
สัมพัทธกัน ตามหลัก “อิทัปปจจยตา–
ปฏิจจสมุปบาท–อริยสัจสี่” 

 3. สิ่งที่สัมพัทธกัน จะสัมพัทธกัน ในเชิง 
(1) พลังงาน–มวล 
(2) การเคลื่อน–ความเร็ว และ 
(3) เวลา 

 3.  การสัมพัทธกัน ของ อิทัปปจจยตา–
ปฏิจจสมุปบาท–อริยสัจสี ่กอใหเกิด 
ปรากฏการณ 3 คือ 
(1) อนิจจตา 
(2) ทุกขตา และ 
(3) อนัตตตา 

 มีเพียงธัมมะธาตุเดียว หรือสิ่งเดียว ที่ไมอยูในกฏเกณฑ ของหลักการใดๆ สิ่งนั้น เรียกวา 
วิมุตติ นิพพาน. 
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สัมพันธภาพ ของกาลอวกาศ ของวัตถุธาตุ จิตธาตุ 

 ความรูสึกนึกคิด และ การปรุงแตงทางใจ (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) กอเกิด กาล
อวกาศ (space-time) ที่ไมมีขอบเขต แตมีขนาด อยูขนาดหนึ่ง. กาลอวกาศ ที่เกิดขึ้น 
แบงเปน 3 รูปแบบ–ลักษณะ คือ 

 (1) กาลอวกาศ ในทางฟสิกส เปนการอธิบาย ปรากฏการณ* ที่เกิดข้ึน ในกรวยของเวลา 
(อดีต อนาคต ปจจุบัน) ของสสารทุกชนิด ทุกขนาด ต้ังแต อะตอม วัตถุธาตุ กลไกชีวะ ดาว
เคราะห ดาวฤกษ หลุมดํา และ กาแล็กซี. 

 (2) กาลอวกาศ ในทางจิตวิญญาณ คือ ปรากฏการณ เกิด-ดับ (การเคลื่อน - movement) 
ของ จิตวิญญาณ ที่เกิดขึ้นใน กรวยของเวลา* (อดีต อนาคต ปจจุบัน). 

 (3) กาลอวกาศผสม วัตถ-ุจิต ไดแก ปรากฏการณ ที่เกิดขึ้น บนจุดตัดกัน ของ กรวยเวลาจริง 
กับ กรวยเวลาจินตภาพ กอใหเกิดแนวคิด ปจจุบันสัมพัทธ ซึ่งมีความเปนไปไดทั้ง ปจจุบัน
สัมบูรณ และ ปจจุบันไมสัมบูรณ (ตามทัศนะ เวลาสัมพัทธ). ดูคําวา ปจจุบันจินตภาพ 
ปจจุบันสัมบูรณ ปจจุบันสัมพัทธ เวลาสัมพัทธ ประกอบ. 

 ปรากฏการณ ในทางฟสิกส ไดแก การเคลื่อน แรงดัน ความรอน รังสี คลื่น ความโนมถวง 
เสนทางผาน (event horizon line) หรือ เสนรอบวง และ ไฮเปอรสเปซ ตลอดจน 
ปรากฏการณสัมพันธอื่นๆ หลักความไมแนนอน หลักการกีดกัน. ปรากฏการณ ในทางจิต
วิญญาณ ไดแก การเกิด การเสื่อม การแปรปรวน ไปเปนอยางอื่น (ตามหลักสังขตลักษณะ 
ของสังขตธรรม) ตามเหตุปจจัย ท่ีอาศัยกันและกัน เกิด-ดับ (อิทัปปจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท), 
ความไมเที่ยงแทถาวร (อนิจจตา, ทุกขตา) และ ความไรตัวตน (อนัตตตา) ของ ขันธ-5. 

 เวลา ของ จิตวิญญาณ เปนเวลาจินตภาพ (imaginary time) ที่ทิศทางของศรเวลา จะชึ้ใน
แนวดิ่ง (แกน x) ตัดกับ เวลาจริง ที่มีทิศทางของ ศรเวลา ชี้ไปตามแนวนอน (แกน y).
ดังนั้น จุดตัดของ เวลาจินตภาพ กับเวลาจริง ก็คือ ปจจุบัน นั่นเอง. แตหลักสัมพัทธภาพ ทํา
ใหทัศนะ ที่มองปจจุบัน มีมากกวาหนึ่งทัศนะ. ดู ขอ (3) กาลอวกาศผสม วัตถุ-จิต ประกอบ. 
จุดตัดบนแกน เวลาจินตภาพ กับ เวลาจริง (ปจจุบัน) มีสวนคลายกับ ปรากฏการณ ที่อยู
บริเวณ ภายในเสนขอบฟาเหตุการณ ของหลุมดํา (black hole). 
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อวิชชา และ เอกภพ 

 อวิชชา คือ ตนเหตุของทุก การอุบัต ิ(อุปฺปตฺต ิ– be born | happen) ยอมเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ตามที่มันเปน คือ เกิด เสื่อม ดับสลาย แปรปรวนเปนอยางอื่น. อวิชชา เปน “ปฐม
เหต”ุ ของสรรพสิ่ง หรือ จักรวาล หรือ สังขารธรรม, อาจเปนสิ่งที่ นักวิทยาศาสตร เรียกวา 
big bang. หมายความวา จะไมมีการอุบัติใดๆ เกิดกอน อวิชชา, เพราะเหตุท่ี พื้นหลังของ 
อวิชชา ก็คือ อวิชชา นั่นเอง. 

 ดังนั้น การอุบัต ิอวิชชา ก็คือสิ่งเดียวกับ คําวา สังขาร สังขารทั้งหลาย สรรพสิ่ง เหตุการณ 
อารมณ ตามกฏสังขตธรรม. จึงอนุมานไดวา จักรวาล หรือ เอกภพ กับ อวิชชา เปนสิ่ง
เดียวกัน อาจมีขนาดอยูขนาดหนึ่ง (ซึ่งวัดไมได) และไมมีขอบเขต. เมื่อมองในมุมสัมพัทธภาพ 
(ในแงของ เวลา พื้นที่ วัตถุ) อวิชชา จึงมีสถานะ “ปฐมเหตุ” 2 สถานะ คือ  สถานะวัตถุธาตุ 
และ สถานะจิตธาต.ุ 

 อวิชชา (ซึ่งแตเดิม มีอยูกอนแลว เชนนั้น – วัตถุธาต)ุ จะยังไมปรากฏตัวตน จนกวา 
วิญญาณ (ธาตุรู) จะถูกปรุงแตงขึ้นมา. และเมื่อวิญญาณ ทําหนาที่ ก็จะปรากฏสิ่งที่เปน นาม
รูป – รูปนาม ซึ่งก็คือ ปฐมเหตุของ ฟสิกส ศาสตร และ ธรรม. จึงกลาวไดวา อวิชชา–
สังขาร–วิญญาณ–นามรูป จัดเปนสายพานของ การอุบัติ ทีเ่ปนเหตุเปนผลตอกัน และหมุน
ไดสองทิศทาง คือ (1) ตามเขม็นาฬกิา : อวิชชา –> สังขาร –> วิญญาณ –> นามรูป และ 
(2) ทวนเขม็นาฬกิา : นามรูป –> วิญญาณ –> สังขาร –> อวิชชา. 

 

 

 

 


