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พุทธศาสนาบรรจบพบกับวิทยาศาสตร 
      ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 
 
 พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาการสองสาขาที่มีความแปลกแยกแตกตางกันอยางมาก 
ตางฝายตางก็มีหลักการตางกัน มีเทคนิควิธีการตางกัน มีวัตถุประสงคและเปาหมายตางกัน แตถึง
กระนั้นวิชาการสองสาขานี้ก็มีบางส่ิงบางอยางที่คลายคลึงกัน ที่มีความสอดคลองกัน และที่อาจมา
บรรจบพบกันได อยางไรก็ตามความแตกตางระหวางพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรยอมมีมากกวา
ความเหมือนกันเปนธรรมดา แตในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะประเด็นที่วิชาการสองสาขานี้มีความ
เหมือนหรือคลายกัน หรือที่มาบรรจบกันไดเทานั้น สวนความแตกตางคงจะตองกลาวถึงในโอกาส
ขางหนาที่จะมีมาถึงตอไป 
 
 กอนที่จะไดพิจารณากันวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรมาบรรจบพบกันไดอยางไร เราจะตอง
ทราบเสียกอนวาพุทธศาสนาคืออะไร และวิทยาศาสตรคืออะไร พุทธศาสนาในความหมายอยางกวาง 
คือวิชาการที่วาดวยการเขาถึงและเขาใจเร่ืองของจิต การปลดปลอยจิตใหเปนอิสระจากเคร่ืองผูกมัดทั้ง
ปวง รวมทั้งการสงเคราะหทําประโยชนแกสังคม และการประกอบธรรมเนียมและพิธีกรรมตางๆ ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามยุคตามสมัย สวนวิทยาศาสตรตามความหมายอยางกวาง หมายถึงวิชาการที่วา
ดวยการเขาถึงและเขาใจเร่ืองของสสารและพลังงาน  รวมทั้งการสงเคราะหทําประโยชนแกตนเองและ
สังคมดวยการใชสสารและพลังงานในรูปแบบและกระบวนการตางๆเพื่อนําไปสูส่ิงที่ดีแกมนุษยและ
โลกของมนุษย เชน เพื่อใหมนุษยมีความเปนอยูที่ดีข้ึน มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน มีทรัพยสมบัติมากข้ึน มี
ความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน มีการรักษาพืชและสัตวไมใหสูญพันธุ และมีสภาพแวดลอมที่สะอาด
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน เปนตน 
 ตามที่กลาวมานี้จะเห็นวาพุทธศาสนาประกอบดวยสวนประกอบสามสวน ไดแก 1. ประเพณี 
พิธีกรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ ฯลฯ เชน พิธีโกนจุก พิธีบวช พิธีข้ึนบานใหม ธรรมเนียมการเล้ียงเพลพระใน
งานแตงงาน พิธีสวดมนตตอดวงชะตา พิธีสวดและเผาศพ เปนตน 2. การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
(social engagement) เชน การต้ังโรงทานเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา การบริจาคโลหิตและทรัพย
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย ธรรมยาตราเพื่อรณรงคไมใหทําลายปา การสงเคราะหเด็กกําพรา ผูตกงาน 
และผูปวยในวัด ฯลฯ เปนตน และ 3. วิชาการ เชน การเรียนการสอนบาลี นักธรรม และอภิธรรม การ
เรียนการสอนและการปฏิบัติกรรมฐาน การเผยแพรธรรมะทางส่ิงตีพิมพ วิทยุ ทีวี และอินเตอรเน็ต ฯลฯ 
เปนตน 

สวนวิทยาศาสตรก็อาจแบงไดเปนสวนประกอบสองสวน ไดแก 1. ความรูบริสุทธิ์ซึ่งเปนความรู
ที่มีไวเฉยๆเพื่อการรูจักกับโลกและจักรวาล โดยไมตองการใชความรูนั้นใหเปนประโยชนใดๆ หรือเปน
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ความรูที่ไมอยูในระดับที่จะใชประโยชนได เชน ความรูเร่ืองดาว เร่ืองดวงอาทิตย เร่ืองโลก เร่ืองสารเคมี 
เร่ืองพืชและสัตว เร่ืองความรอน แสง เสียง ไฟฟา ฯลฯ เปนตน และ 2. เทคโนโลยีในการใชความรูนั้น
เพื่อการตอบสนองตอมนุษย ตอสังคม และตอโลก เชน ความรูเร่ืองการสรางรถยนต รถไฟ ทีวี ตูเย็น 
คอมพิวเตอร เคร่ืองปรับอากาศ โทรศัพทมือถือ ระบบอินเตอรเน็ต อาคารบานเรือน ฯลฯ เปนตน 

เพราะฉะน้ันจะเห็นวา การเปรียบเทียบระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรที่ครบเครื่อง
สมบูรณจะเปนเร่ืองที่ยุงยากมาก เพราะตองเปรียบเทียบสามสวนของพุทธศาสนากับสองสวนของ
วิทยาศาสตร รวมทั้งหมดเปนสามคูณสอง หรือหกประเด็นที่จะตองเปรียบเทียบกัน ซึ่งโดยปกติประเด็น
ตางๆมักจะไมคอยมีสาระ และไมคอยมีประโยชนมากเทาใดนัก ยกเวนเพียงประเด็นเดียว นั่นคือการ
เปรียบเทียบสวนที่เปนวิชาการของพุทธศาสนากับสวนที่เปนความรูบริสุทธิ์ของวิทยาศาสตร ซึ่งเราจะ
ไดพิจารณากันตอไป 
 ในการเปรียบเทียบประเด็นของการบรรจบพบกันระหวางวิชาการทางพุทธศาสนากับความรู
บริสุทธิ์ทางวิทยาศาสตรนั้น จากประสบการณและพื้นฐานความรูของผูเขียน พอจะรวบรวมจุดบรรจบ
ไดหาขอดวยกันดังนี้คือ 

1.พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาธรรมชาติโดยใชประสบการณและการอธิบาย
ประสบการณนั้นๆ 

2.พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ใชเหตุผลในการทําความเขาใจกับธรรมชาติ 
3.พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ตองการคนหาสาเหตุและผลลัพธของปรากฏการณ

ธรรมชาติ 
4.พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่จะตองมีการพิสูจนและทดสอบคําอธิบายของ

ปรากฏการณธรรมชาติตางๆ 
5.พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ผูที่ทําการศึกษา คนควา และวิจัย จะตองดํารงไวซึ่ง

จริยธรรม 
 
1.พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาธรรมชาติโดยใชประสบการณและการอธิบาย
ประสบการณนั้นๆ 
 พุทธศาสนาเปนวิชาที่ศึกษาธรรมชาติของจิตและปรากฏการณตางๆของจิต ซึ่งทางศาสนา
เรียกวา "นามธรรม" เชน ศึกษาองคประกอบของจิต ศึกษาวาจิตประกอบดวยความยินดียินรายอยางไร 
ประกอบดวยความทรงจํามั่นหมายอยางไร ประกอบดวยความดีความชั่วอยางไร ศึกษาความสุขความ
ทุกขของจิต ความรัก ความเกลียด ความโกรธ ความโลภ ความหลง ฯลฯ ของจิต ความสงบ สติ สมาธิ 
ของจิต ความรับรูโลกภายนอกของจิต ความรูสึกนึกคิดของจิต เปนตน การศึกษาเร่ืองของจิตนี้ เปนไป
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เพื่อความรูแจงสัจธรรมฝายนามธรรม เพื่อใหเราไดเขาถึงความเจริญสูงสุดของจิต และเพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากการเขาถึงนั้น 
 

 
 
พุทธศาสนาศึกษาธรรมชาติของจิต 
 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
 สวนวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาธรรมชาติของสสารและพลังงาน และปรากฏการณตางๆของ
สสารและพลังงาน ซึ่งคําวา “สสารและพลังงาน” นี้ ทางศาสนาจัดเปนวัตถุ หรือ “รูปธรรม” เชน ศึกษา
องคประกอบและคุณสมบัติของของแข็ง ของเหลว กาซ ความรอน รังสี แสง เสียง คล่ืน ฯลฯ ศึกษา
อนุภาคตางๆที่ประกอบกันข้ึนเปนสสารและพลังงาน ไดแก โมเลกุล อะตอม นิวเคลียส โปรตอน 
นิวตรอน อีเล็กตรอน โฟตอน กราวิตอน ฯลฯ ศึกษารูปรางของสิ่งมีชีวิตทั้งที่เปนพืช สัตว และมนุษย 
ศึกษาเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ศึกษากล่ินของดอกไม กล่ินหอม กล่ินเหม็น กล่ินศพ ฯลฯ 
ศึกษารสของอาหารและระบบประสาทที่รับรูรส ศึกษาความขรุขระของผิวดวงจันทร เปนตน การศึกษา
เร่ืองของสสารและพลังงานนี้ เปนไปเพื่อความรูแจงสัจธรรมฝายวัตถุ เพื่อใหเขาถึงความจริงและความ
เจริญสูงสุดทางวัตถุ และเพื่อเสพประโยชนจากการเขาถึงนั้นพอสมควร 
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วิทยาศาสตรศึกษาธรรมชาติของพลังงานจากดวงอาทิตย 
 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
 ในที่นี้ขอใหสังเกตวา ตามความหมายของพุทธศาสนา คําวา “วัตถุ” หรือ “รูปธรรม” นอกจาก
จะหมายถึงสสาร หรือส่ิงตางๆที่จับตองหรือสัมผัสดวยมือได ตามที่เขาใจกันโดยทั่วไปแลว แตยัง
หมายถึงพลังงานดวย เพราะวาพลังงานก็เปนส่ิงที่ “จับตอง” ไดเชนเดียวกัน แตไมใชการจับตองหรือ
สัมผัสดวยมือ หากเปนการสัมผัสดวยประสาทสัมผัสใดประสาทหนึ่ง เชน พลังงานแสงอาจสัมผัสได
ดวยประสาทตา พลังงานเสียงอาจสัมผัสไดดวยประสาทหู พลังงานเคมีของกล่ินอาจสัมผัสไดดวย
ประสาทจมูก พลังงานเคมีของรสอาจสัมผัสไดดวยประสาทลิ้น และพลังงานความรอนอาจสัมผัสได
ดวยประสาทกาย เปนตน ดังนั้น พลังงานในทางวิทยาศาสตรจึงจัดเปน “รูป” ในทางศาสนา สวน
คําวานามน้ันหมายถึงจิตและคุณสมบัติของจิตเทานั้น ไมไดหมายถึงสิ่งที่จับตองดวยมือไมได 
ผูอานตองสังเกตและจดจําความหมายของคําวา “นาม” และ “รูป” นี้ไวใหดี มิฉะนั้นอาจจะอาน
บทความนี้ตอไปอยางเขาใจผิดๆ ทําใหไมไดรับประโยชนจากบทความเทาที่ควร 
 ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร นักวิชาการจะดําเนินกิจกรรมที่สําคัญสองกิจกรรมคือ 1.1 
การรวบรวมขอมูลจากประสบการณ และ 1.2 การคิดคนคําอธิบายของประสบการณนั้นๆ 
 
1.1 การรวบรวมขอมูลจากประสบการณ 

ในกิจกรรมที่ 1.1 ที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากประสบการณนั้น ประสบการณหมายถึงการ
ใชประสาทสัมผัสในการรับรูส่ิงตางๆในโลกและในจักรวาล รวมทั้งการบันทึกส่ิงที่ไดมีประสบการณนั้น
ดวย โดยใชส่ือตางๆในการบันทึก เชน จดบันทึกในสมุด บันทึกเสียงในเทปหรือเอ็มพี 3 บันทึกภาพใน
กลองถายรูปหรือกลองวิดีโอ บันทึกอุณหภูมิเปนรูปกราฟ บันทึกขอมูลเกี่ยวกับรูป เสียง กล่ิน รส และ
สัมผัสเปนตัวเลขในคอมพิวเตอร เปนตน ในการใชประสบการณและการบันทึกประสบการณนี้ สวน
ใหญเราจะไมใชประสาทสัมผัสสดๆของเรา แตเรามักจะใชอุปกรณและเคร่ืองมือในการชวยประสาท
สัมผัส เชน หมออาจใชหูฟงในการชวยประสาทหู เราอาจใชกลองดูดาวและกลองจุลทรรศนในการชวย
ประสาทตา อาจใชดาวเทียมชวยดูภาพจากที่สูง อาจใชเคร่ืองเสียงความถี่สูง (อุลตราชาวด) ในการ
ชวยตรวจทารกในครรภ อาจใชเคร่ืองดักจับอนุภาคในอากาศในการชวยหากล่ินพิษหรือสารพิษ อาจใช
เคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิดและเคร่ืองสแกนรางผูโดยสารเพ่ือชวยในการจับผูกอการราย ฯลฯ เปนตน 
อยางไรก็ตามไมวาเราจะใชเคร่ืองชวยอยางไร ในที่สุดเราจะตองใชประสาทสัมผัสของเรา เชน ตา และ
หู ในการรับรูรับทราบส่ิงที่เคร่ืองตรวจพบ เราจึงจะทราบไดวาเคร่ืองไดตรวจพบอะไรหรือไม ถาเราทํา
ไมรูไมชี้ และไมไปดูที่เคร่ืองหรือไมดูส่ิงที่เคร่ืองไดบันทึกไว เราก็จะไมมีทางทราบไดอยางแนนอน 
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สรุปวา ในที่สุดเราจะตองใชประสบการณจากประสาทสัมผัสในการศึกษาสสารและพลังงาน
ตางๆในจักรวาล นั่นคือเราไมมีทางจะหนีพนจากการใชประสาทสัมผัสนั่นเอง ไมวาจะใช
อุปกรณชวยหรือไมก็ตาม 

กิจกรรมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตรจากประสบการณของประสาทสัมผัสยังอาจแบงการ
ดําเนินการแยกออกไปไดอีกสองวิธีหรือสองกิจกรรม คือ 1.1.1 การทดลอง และ 1.1.2 การสังเกต  
 

1.1.1 การทดลองทางวิทยาศาสตร หมายถึงการนําส่ิงที่ตองการศึกษา ซึ่งอาจจะเปนสสาร
หรือพลังงาน เขามาในสถานที่ที่เราควบคุมได สถานที่นี้เรียกวาหองทดลองหรือหองปฏิบัติการ 
(laboratory) เชน การทดลองเร่ืองการตอวงจรไฟฟา การทดลองวัดแสงของหลอดไฟ การทดลองผสม
สารเคมีชนิดตางๆ การทดลองผากบ ฯลฯ เปนตน ซึ่งการทดลองทุกชนิดจะตองใชประสาทสัมผัส เชน 
ตา และหู พรอมทั้งอุปกรณเพื่อชวยขยายขีดความสามารถของประสาทสัมผัส และเพื่อการบันทึก
ขอมูลตางๆ เชน กลองจุลทรรศน กลองถายรูป กลองถายวิดีโอ คอมพิวเตอร เคร่ืองพล็อตกราฟ เคร่ือง
บันทึกเสียง ฯลฯ เปนตน เพื่อบันทึกผลการทดลองเปนตัวเลขและขอมูลอ่ืนๆ และเพื่อนําขอมูลไป
วิเคราะหในภายหลังตอไป 
 

 
 

วิทยาศาสตรทดลองถายภาพโมเลกุลของสารเพนตาซีน (Pentacene) นักวิทยาศาสตรของบริษัท
ไอบีเอ็มใชกลองพิเศษที่สามารถถายภาพของโมเลกุลไดทีละตัว 
 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 

1.1.2 การสังเกตทางวิทยาศาสตร ในบางกรณีส่ิงที่เราจะตองศึกษาไมมีทางนําเขามาใน
หองปฏิบัติการได เนื่องจากเปนส่ิงที่มีขนาดใหญโตมาก หรืออาจจะเปนส่ิงที่มีอันตราย หรือเหตุผลอ่ืน
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ใดก็ตาม เมื่อเปนดังนี้ เราจําเปนจะตองทําการศึกษาดวยการตามเฝาดูหรือสังเกตส่ิงนั้นๆตามที่เปนอยู
ในธรรมชาติ โดยเราจะตองมีสถานีหรือสถานที่ที่จะทําการติดตามสังเกต สถานที่เชนนี้เรียกวาหอง
สังเกตการณ หรือหอสังเกตการณ (observatory) เชน หอสังเกตการณทางดาราศาสตรหรือหอดูดาว 
หอสังเกตการณทางธรณีวิทยาหรือสถานีสํารวจโลก หอสังเกตการณทางอุตุนิยมวิทยาหรือที่เรียกกัน
งายๆวาสถานีตรวจอากาศ เปนตน หอสังเกตการณไมใชหองที่เราจะทําการทดลองเหมือนกับใน
หองปฏิบัติการ เพราะเราไมสามารถนําส่ิงตางๆ เชน ดวงอาทิตย ดวงจันทร กอนเมฆ ภูเขาไฟ ฯลฯ มา
ต้ังไวบนโตะเพื่อนํามาผา นํามาตี มาเคาะ มาทุบ หรือมากระทําการใดๆได เราจึงทําไดแตเพียงประการ
เดียว คือ ใชระบบประสาทของเรา เชน ตา หู ฯลฯ พรอมทั้งอุปกรณตางๆชวยในการเฝาติดตามสังเกต
และบันทึกขอมูลตางๆจากวัตถุ หรือจากสสารและพลังงานนั้นๆ เชน สังเกตและบันทึกจุดดําบนดวง
อาทิตย สังเกตและบันทึกหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร สังเกตและบันทึกอุณหภูมิ ความช้ืน ความดัน
ของอากาศ สังเกตและบันทึกการระเบิดของภูเขาไฟ ฯลฯ เปนตน 

สวนพุทธศาสนาไมเนนการศึกษาธรรมชาติของสสารและพลังงานดังเชนวิทยาศาสตร แตเนน
การศึกษาธรรมชาติของจิตซึ่งยอมตองใชขอมูลจากประสบการณ และใชการคิดคนคําอธิบายของ
ประสบการณนั้นๆเชนเดียวกับวิทยาศาสตร แตเนื่องจากเปนการศึกษาเร่ืองของจิต พุทธศาสนาจึงไม
อาจใชหรือไมจําเปนตองใชอุปกรณใดๆ เพราะวาอุปกรณก็คือสสารและ/หรือพลังงาน ซึ่งยอมตองใช
กับการศึกษาเร่ืองของสสารและพลังงานไดดี แตไมอาจจะใชศึกษาจิตได และถึงแมอาจจะใช ศึกษาจิต
ไดบางก็อาจจะไดผลลัพธที่ไมเปนที่นาเช่ือมั่นนัก พุทธศาสนาจึงตองใชตัวจิตเองในการศึกษาจิต
โดยตรง หรือกลาวอยางงายๆก็คือ ใชจิตศึกษาตัวเองนั่นเอง โดยดูจากประสบการณของจิตที่ไดสัมผัส
กับโลกภายนอก และเกิดความคิดความรูสึกในจิต เกิดความดีความช่ัวข้ึน เกิดความสุขความทุกขข้ึน 
เกิดความโลภความโกรธความหลง เกิดสติสมาธิและปญญา ฯลฯ เปนตน 

ในการศึกษาประสบการณของจิตดวยจิตนี้ เราอาจจะใชการสังเกตหรือการทดลองก็ได เชน 
เราอาจทดลองย่ืนขนมใหเด็ก แลวคอยดูวาเด็กจะเกิดกิเลสความโลภอยากไดขนมอยางไร เปนตน 
อยางไรก็ตามสวนใหญเราจะใชการสังเกตมากกวา เนื่องจากในกรณีของจิตนี้ การทดลองและการ
สังเกตไมใหผลตางกันมากนัก เพราะวาในขณะที่ทดลองเรายังตองทําการสังเกตอยูเชนเดียวกัน เชนใน
ตัวอยางการใหขนมเด็กขางตน เมื่อเราทดลองยื่นขนมใหไปแลว เราก็ตองทําการสังเกตเด็ก
ตอไป ดังนั้นในการศึกษาวิจัยทางจิตของพุทธศาสนา เรามักจะใชการสังเกตเปนหลักและใชการ
ทดลองนอยมาก ซึ่งถาจะใหกําหนดเปนตัวเลขจากประสบการณของผูเขียน ก็คงจะประมาณไดวาเรา
ใชการสังเกต 95 เปอรเซนต และการทดลอง 5 เปอรเซนต 

ในวิธีการสังเกตธรรมชาติทางจิตของพุทธศาสนา เราจะเร่ิมตนดวยการทําจิตใหสงบเปนสมาธิ 
แลวใชสติเปนผูสังเกตวาขณะนี้จิตกําลังทําอะไรอยู โดยจะตองพยายามกระทําในใจใหไดวาจิตตัวที่ทํา
การสังเกตกับจิตตัวที่ถูกสังเกต เปนจิตคนละดวง หรือเปนจิตของคนละคน กลาวงายๆคือใหถือเสมือน
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หนึ่งวาเราเปนคนอ่ืนหรือคนนอกหรือบุคคลที่สาม ที่กําลังทําการสังเกตจิตของเราเอง เหตุที่เราตองทํา
เสมือนหนึ่งเปนคนนอก เพราะเราไมตองการนําความรูสึกของ “ผูสังเกต” เขาไปเกี่ยวของกับส่ิงที่ถูก
สังเกตนั้น ซึ่งวิธีการของการสังเกตเชนนี้เปนวิธีเดียวกับที่วิทยาศาสตรใช นั่นคือนักวิทยาศาสตรที่ดี
จะตองทําตัวเปนคนนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของใดๆกับบุคคล สัตว พืช หรือวัตถุที่ตนกําลังทําการสังเกต
อยู มิฉะนั้นนักวิทยาศาสตรผูนั้นอาจจะเกิดความลําเอียงเพราะชอบเพราะไมชอบ เพราะรัก เพราะ
โกรธ เพราะกลัว เพราะหลง ฯลฯ ทําใหผลการสังเกตไมตรงกับความเปนจริง วิธีการนี้เปนไป
เชนเดียวกับกรณีการทํางานของศาล ซึ่งจะเห็นวาผูพิพากษามักจะไมรับตัดสินคดีที่เกี่ยวของกับบุคคล
ใกลชิด เชน ญาติพี่นองในครอบครัว เปนตน แตจะตองใหผูพิพากษาผูอ่ืนรับไป เพียงแตวาในกรณีของ
การสังเกตธรรมชาติของจิตในทางศาสนานั้น มีความยากลําบากกวาการสังเกตทางวิทยาศาสตรหรือ
การพิพากษาคดีของศาล ซึ่งความยากลําบากอยูตรงที่ จิตจําเปนจะตองสังเกตจิตของตนเอง ไมมี
ทางเลี่ยง แตนักวิทยาศาสตรมักจะไมสังเกตจิตของตนเอง และผูพิพากษามักจะไมตัดสินจิตของ
ตนเอง อยางไรก็ตาม การสังเกตจิตของตนเองนี้อยูในวิสัยที่จะฝกฝนได วิธีฝกนี้ทางพุทธศาสนาเรียกวา 
“สติปฏฐานส่ี” นั่นคือการฝกฐานของสติส่ีประการไดแก การฝกสติในการสังเกตรางกาย (กาย) การฝก
สติในการสังเกตความรูสึกของจิต (เวทนา) การฝกสติในการสังเกตการรับรูโลกภายนอกของจิต (จิต) 
และการฝกสติในการสังเกตความคิดของจิต (ธรรม) 

เมื่อเราฝกจนสามารถใชสติในการศึกษาสังเกตรางกายและจิตใจของเราไดสําเร็จ เราจะเห็น
สภาพกายและสภาพจิต และเห็นการทํางานของกายและจิตตามความเปนจริง จนในที่สุดจะสามารถ
หยุดความคิดที่เราไมตองการคิดไดอยางงายดาย พรอมทั้งสามารถคิดหรือสามารถสนใจในสิ่งที่เรา
อยากจะใหจิตสนใจตามที่เราส่ังก็ไดดวย จัดเปนการฝกจิตพรอมกับการศึกษาจิตไปในตัว จนกระทั่งจิต
บรรลุธรรมช้ันสูงของการหลุดพนในที่สุด แตบังเอิญบทความนี้ไมใชบทความที่วาดวยการฝกจิต จึงตอง
ขอหยุดประเด็นนี้ไวกอน และขอกลับมาเปรียบเทียบพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรในประเด็นของ
การศึกษาธรรมชาติตอไป 
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พุทธศาสนาสังเกตการทํางานของจิต ชาวอเมริกันกําลังทําสมาธิบนสนามหญาหนาตึกรัฐสภา กรุง
วอชิงตัน ดีซี 
 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
จากที่กลาวมานี้จะเห็นวา เราอาจจัดวิทยาศาสตรเปนสองสาขาตามการใชประสบการณ โดย

วิทยาศาสตรสาขาที่ใชประสบการณจากการทดลองเปนหลักเราจะจัดเปน ศาสตรเชิงทดลอง 
(experimental science) และวิทยาศาสตรสาขาที่ใชประสบการณจากการสังเกตเปนหลักเราจะ
จัดเปน ศาสตรเชิงสังเกต (observational science) เมื่อเปนดังนี้จะเห็นวา พุทธศาสนาจะตอง
จัดเปนศาสตรเชิงสังเกต ซึ่งเปนศาสตรประเภทเดียวกับวิทยาศาสตรเชิงสังเกต เชน ดาราศาสตร 
ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา เปนตน 
 
1.2 การอธิบายประสบการณ 

การทดลองและการสังเกตทางวิทยาศาสตรจัดเปนการใชประสบการณเพื่อศึกษาธรรมชาติ
ของสสารและพลังงาน แตลําพังแคนี้ความรูจะยังไมเกิด ความรูจะเกิดก็ตอเมื่อเราจะตองมีการ 
“จัดการกับประสบการณ” หรือมีการกระทํากับประสบการณตอไป เราจะทําอะไรกับประสบการณได
บาง? 

เพื่อที่จะใหเกิดความรูเพิ่มเติมในช้ันลึก เราตองคิดจากประสบการณตอไปวา ส่ิงที่เราประสบ 
หรือส่ิงที่เราทดลองไดหรือสังเกตไดนั้น เกิดข้ึนไดอยางไร? มีเหตุผลอยางไร? จะอธิบายไดอยางไร? เปน
ตน การคิดคนคําอธิบายของประสบการณนี้จัดเปนกิจกรรมขอที่ 2 ของการศึกษาวิจัยธรรมชาติของ
สสารและพลังงานในทางวิทยาศาสตร ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งวา การจัดต้ังทฤษฎีหรือกฏเพื่ออธิบาย
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ประสบการณ ตัวอยางเชน เมื่อเซอรไอแซค นิวตัน มีประสบการณที่ไดสังเกตเห็นผลแอปเปลตกลงมา
จากตน เซอรไอแซคก็ไดคิดคนจัดต้ังทฤษฎีของแรงโนมถวงข้ึนมาอธิบายวา โลกและสสารทุกชนิดใน
โลกและจักรวาลมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน ซึ่งเมื่อนําทฤษฎีนี้มาใชกับเร่ืองของแอปเปล เราก็จะได
คําอธิบายวา ผลแอปเปลตกลงมาจากตนก็เพราะวาโลกสงแรงดึงดูดใหตกลงมานั่นเอง 

อยางไรก็ตาม ทฤษฎีหรือกฎใดๆทางวิทยาศาสตรเมื่อใชไปไดในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะชา
หรือเร็วก็ตาม อาจจะมีผูคนพบจุดออนหรือพบความผิดพลาดในทฤษฎีนั้น ทําใหทฤษฎีไมอาจจะ
อธิบายประสบการณในบางแงบางมุมได เมื่อเปนดังนี้ก็จําเปนที่จะตองมีการจัดต้ังทฤษฎีหรือกฎข้ึนมา
ใหมที่ดีกวาทฤษฎีเดิม และสามารถอธิบายประสบการณไดกวางขวางมากกวาเดิม ตัวอยางเชน เมื่อ
ทฤษฎีความโนมถวงของนิวตันใชมาไดสองรอยปเศษ ไดเกิดมีการคนพบวาทฤษฎีนี้ไมสามารถอธิบาย
ประสบการณบางอยางได เชน ไมสามารถอธิบายปรากฏการณที่ไดมีผูสังเกตพบวาแสงเดินทางเปน
เสนโคงภายใตสถานการณพิเศษบางประการ เปนตน เปนเหตุใหไอนสไตนคิดทฤษฎีใหมข้ึนมา ที่
เรียกวาทฤษฎีสัมพัทธภาพ ซึ่งดีกวาและมีความถูกตองยิ่งกวาทฤษฎีความโนมถวงของนิวตัน 

ประสบการณจากการทดลองและการสังเกตที่มีคุณภาพ ผนวกกับทฤษฎีหรือกฎที่มีความ
ถูกตองแมนยํา (หรืออยางนอยก็นาจะมีความนาเช่ือถือมากพอสมควร) เปนเสาหลักใหญที่สําคัญสอง
เสาของความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร ซึ่งเสาหลักทั้งสองนี้จะมีตองการพัฒนาและปรับปรุงอยู
เสมอ เพื่อใหไดขอมูลจากการทดลองและการสังเกตที่มีความละเอียดและถูกตองยิ่งข้ึน และไดทฤษฎีที่
มีความสามารถในการอธิบายขอมูลไดอยางหลากหลายมากย่ิงข้ึน ภายใตสถานการณที่แตกตางอยาง
ยิ่ง และสามารถทํานายเหตุการณลวงหนาไดดวย เชน อาจทํานายวาถาเราทําการทดลองหรือสังเกต
อยางนั้นอยางนี้ตอไปภายใตสถานการณที่เปล่ียนไป จะไดขอมูลอะไรออกมาบาง ดังตัวอยางในยอ
หนาถัดไปดังนี้ 

เมื่อเรามีทฤษฎีความโนมถวงที่ถูกตองอยูในมือแลว และสามารถอธิบายการตกของผล
แอปเปลไดแลว ตอไปเราอาจจะทํานายวาถาเปนผลนอยหนา หรือผลมะมวง หรือผลขนุนหรือทุเรียน 
หรือแมกระทั่งเด็กที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุตกตึก ฯลฯ วัตถุเหลานั้นจะตกลงมาอยางไร จะใชเวลาตก
เทาไร จะตกแรงหรือตกคอย จะตกเร็วหรือตกชา เสียงดังเมื่อตกกระทบพื้นเปนอยางไร ฯลฯ เปนตน 
และเมื่อเราไปทําการทดลองกับผลไมเหลานั้นจริงๆ (หวังวาคงจะไมทําการทดลองกับเด็ก!) เราก็นาจะ
ไดผลตามที่ทฤษฎีไดทํานายไวลวงหนาแลว ความสามารถในการทํานายลวงหนา ของทฤษฎี
ตางๆทางวิทยาศาสตร เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหวิทยาศาสตรเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เพราะ
เปรียบเสมือนหน่ึงการเห็นอนาคตไดนั่นเอง 
 สวนทางพุทธศาสนาก็มีการใชทฤษฎีหรือกฎในการอธิบายประสบการณเชนเดียวกัน ซึ่งสวน
ใหญเปนประสบการณจากการสังเกตการทํางานของจิต คําอธิบายดังกลาวทางศาสนาเรามักจะไม
เรียกวาทฤษฎี แตจะใชคําเรียกวากฎแตเพียงคําเดียว 
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 ดังที่ไดเคยกลาวมาแลว ทฤษฎีหรือกฎในทางวิทยาศาสตรเปนคําอธิบายของประสบการณที่
คิดข้ึนมาใชแตเพียงช่ัวคร้ังชั่วคราว และเมื่อมีการคนพบทฤษฎีหรือกฎใหมที่ดีกวาเดิม ทฤษฎีหรือกฎ
เดิมก็จะตองยกเลิกไป และใชทฤษฎีหรือกฎใหมแทน แตในทางศาสนาจะไมมีการยกเลิกกฎเปนอัน
ขาด ซึ่งนี่เปนเหตุผลสําคัญที่เราใชคําวา “กฎ” ไมใชคําวา “ทฤษฎี” เพราะวากฎเปนส่ิงที่มีความถาวร
มากกวาทฤษฎี และกฎในทางศาสนาเปนส่ิงที่มั่นคงถาวรมากที่สุด จะยกเลิกหรือจะเปล่ียนแปลงไมได 
ทั้งนี้เนื่องจากกฎเปนส่ิงที่พระสัมมาสัมพุทธเจาผูที่ตรัสรูเองโดยชอบไดคนพบ กฎยอมตองเปนอกาลิโก 
นั่นคือใชไดถูกตองเสมอตลอดชั่วกัลปาวสาน ถากฎของพระพุทธเจาเปนส่ิงที่ผิดได และเปนส่ิงที่เรา
แกไขได ทานลองคิดดูวาศาสนาพุทธจะต้ังมั่นอยูไดอยางไร อยางไรก็ตาม ที่กลาวดังนี้ไมไดกลาวดวย
อารมณหรือกลาวดวยความคล่ังไคลในศาสนา แตผูที่เขาถึงศาสนาและปฏิบัติศาสนาอยางไดผลจริง 
จะตองเห็นตรงกันวากฎของศาสนาเปนส่ิงที่ถูกตอง ไมมีการเปล่ียนแปลงอยางแนนอน และถึงแมจะมี
พระพุทธเจาองคใหมมาตรัสรูในภายภาคหนาตอไป พระพุทธเจาองคนั้นก็จะตองคนพบและสั่งสอนกฎ
เดิมที่พระสมณโคดมไดเคยส่ังสอนมาอยางไมผิดเพี้ยน 

กฎในทางพุทธศาสนาเปนคําอธิบายประสบการณจากการสังเกตธรรมชาติของจิต ในทํานอง
เดียวกับทฤษฎีหรือกฎในทางวิทยาศาสตรที่เปนคําอธิบายประสบการณจากการทดลองและการสังเกต
ธรรมชาติของวัตถุ ประสบการณทางจิตและกฎทางศาสนาจัดเปนเสาหลักใหญที่สําคัญสองเสาของ
ความเจริญกาวหนาทางพุทธศาสนา นอกจากนี้กฎของศาสนายังตองสามารถทํานายเหตุการณ
ลวงหนาไดดวยเชนเดียวกับทฤษฎีหรือกฎของวิทยาศาสตร ซึ่งเปนการทําใหศาสนาเปนที่ยอมรับมาก
ยิ่งข้ึน 
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ศาสตรแหงพุทธ ศาสนาพุทธเปนวิชาที่ศึกษาธรรมชาติของจิต โดยใชสติในการสังเกตความเปนไป
แหงจิต จนกระทั่งไดคนพบกฎเกณฑตางๆของจิต ซึ่งเมื่อเราปฏิบัติตามกฎเหลานั้นแลว เราจะสามารถ
บรรลุถึงความรูแจงแทงตลอดในเร่ืองของจิตได 
 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
 กฎของศาสนาดังกลาวมีอะไรบาง? จากประสบการณและความรูความสามารถของผูเขียน 
ผูเขียนไดรวบรวมกฎของพุทธศาสนาไวส่ีกฎ ไดแก กฎแหงกรรม กฎปฏิจจสมุปบาท กฎอริยสัจ และกฎ
ไตรลักษณ ซึ่งตอไปนี้เราจะพิจารณากันวากฎทางศาสนาส่ีกฎนี้มีความสามารถในการอธิบายและ
ทํานายปรากฏการณทางจิตอยางไรบาง 
 

1.2.1 กฎแหงกรรม กฎแหงกรรมเปนกฎที่ชาวพุทธรูจักดีที่สุด แตขณะเดียวกันก็เปนกฎที่ชาว
พุทธเขาใจคลาดเคล่ือนมากที่สุด ทั้งนี้เพราะคําอธิบายในภาษาไทยไมมีความชัดเจนเทาที่ควร ทําให
คนเขาใจวาเมื่อทําดีจะตองไดรับส่ิงที่มาจากภายนอกรางกาย เชน ไดเงิน ไดชื่อเสียง ไดรับการ
สรรเสริญ ไดรับความสุข ฯลฯ และเมื่อทําชั่วจะตองสูญเสียเงิน เสียช่ือเสียง ไดรับคํานินทา ไดรับความ
ทุกข ฯลฯ เปนตน ทั้งนี้เพราะเราอธิบายกฎแหงกรรมวา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” จึงทําใหคนเกิดความ
เขาใจผิดดังกลาว แตถาเราจะอธิบายใหถูกตองตรงกับความหมายที่พระคัมภีรไดต้ังไว เราจะตองกลาว
วา “ทําดีไดความดี ทําชั่วไดความชั่ว” ไมใชไดเงินหรือเสียเงิน ไดความสวยงามหรือความนาเกลียด 
ไดชื่อเสียงโดงดังหรือเสียช่ือเสียง ฯลฯ แตไดรับความดีหรือความช่ัวที่เกิดข้ึนในจิตใจจริงๆ เชน เมื่อเรา
ขยันอานหนังสือ (ทําดี) เราก็จะเปนคนเฉลียวฉลาด (ไดความดี) หรือเมื่อเราชอบฆามดฆายุงบอยๆ 
(ทําช่ัว) เราก็จะมีนิสัยโหดเหี้ยมมากยิ่งข้ึนทุกที (ไดความช่ัว) เปนตน สวนส่ิงภายนอกที่เปนทรัพย
สมบัติ ชื่อเสียงเงินทอง ความสวยงามหรือความนาเกลียด คําสรรเสริญหรือคํานินทานั้น เปนส่ิงที่
จะตองติดตามมาตอไปภายใตสถานการณที่เหมาะสม ซึ่งสถานการณที่เหมาะสมนี้คือส่ิงที่ในคัมภีร
เรียกวา สมบัติสี่ประการ ซึ่งเปนเร่ืองของกาลเวลา สถานที่ ความพรอมของรางกายของเรา และ
องคประกอบภายนอกอ่ืนๆ ซึ่งในบทความนี้เราคงจะไมกลาวถึงในรายละเอียด แตจะขอสรุปวา เม่ือ
เราทําดีหรือทําชั่ว เราจะไดรับความดีหรือความชั่วที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราในทันที และกฎ
แหงกรรมไดสําเร็จลงแลว สวนส่ิงภายนอก เชน ทรัพยสินเงินทอง ความสวยความงาม ความนา
เกลียด ชื่อเสียง คําสรรเสริญ คํานินทา ฯลฯ เราก็อาจจะไดรับหรือไมไดรับในภายภาคหนาตอไป ซึ่ง
ข้ึนอยูกับวาเราไดสะสม สมบัติหรือวิบัติ ส่ีประการดังกลาวไวอยางครบถวนสมบูรณหรือไม 
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ทําดียอมไดความดี การทําความดีโดยการต้ังโรงทานและการบริการอาหารแกผูยากไร ยอมนํามาซ่ึง
ผลดีที่ทําใหผูกระทําความดีนั้นสามารถปลอยวางซ่ึงความยึดมั่นถือมั่นที่มีตอวัตถุในที่สุด 
 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 

แตไมวาเราจะเขาใจกฎแหงกรรมอยางถูกตองหรือไมก็ตาม กฎแหงกรรมนี้ก็ยังคงทําหนาที่ใน
การอธิบายและทํานายปรากฏการณทางจิตไดอยางไมผิดพลาด เชน กฎแหงกรรมสามารถอธิบายวา
นักกีฬายิงธนูคนนี้สามารถยิงเขาเปาตลอด เพราะวาเปนคนที่มีสมาธิดี และกฎแหงกรรมอาจทํานายวา
เด็กๆที่ชอบเขียนหนังสือ เมื่อเปนผูใหญจะไดเปนนักเขียน เปนตน การอธิบายและการทํานายของกฎ
แหงกรรมไมเคยผิดพลาดเลยเปนเวลากวา 2550 ปมาแลว 
 
 1.2.2 กฎปฏิจจสมุปบาท กฎปฏิจจสมุปบาทเปนกฎที่ใชอธิบายและทํานายข้ันตอนตางๆ
ของการเกิดกิเลสและการเกิดทุกข เร่ิมตนต้ังแตอวิชชา จนกระทั่งมาส้ินสุดที่ ความแก ความตาย ความ
เศราโศกเสียใจ ความครํ่าครวญรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ เชน 
กฎปฏิจจสมุปบาทสามารถอธิบายอยางถูกตองวาการที่เรามีความเศราโศกเสียใจ เพราะเรามีความ
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อยากไดอยากเปน และกฎนี้อาจทํานายวา เมื่อเราเห็นส่ิงที่สวยงามเปนที่ถูกอกถูกใจ เราจะตองเกิด
ความอยากไดในส่ิงนั้นและเกิดความยึดถือวาส่ิงนั้นๆเปนของของเรา เปนตน 
 
 1.2.3 กฎอริยสัจ กฎอริยสัจเปนกฎที่ใชอธิบายและทํานายการเกิดและการดับของความทุกข 
เชน กฎอริยสัจอธิบายวาการที่เรามีความทุกขเพราะวาเรามีความอยากมีอยากไดและอยากเปนในส่ิง
นั้นส่ิงนี้ และกฎนี้อาจทํานายวา ถาเราสามารถปฏิบัติมรรคมีองคแปด หรือสามารถปฏิบัติศีล สมาธิ 
และปญญา ไดอยางครบถวนสมบูรณ เราก็จะสามารถเอาชนะและกาวลวงพนจากความทุกขได เปน
ตน 
 
 1.2.4 กฎไตรลักษณ กฎไตรลักษณเปนกฎที่ใชอธิบายและทํานายลักษณะทางธรรมชาติของ
ทุกส่ิงทุกอยางที่เกิดจากการปรุงแตงวามีความไมเที่ยง ไมอยูคงที่ และไมสามารถจะถือเอาเปนเจาของ
ได เชน กฎไตรลักษณอธิบายวา การที่คนเราตองตายเพราะวารางกายของเราเปนส่ิงที่ไมเที่ยงและไม
อยูคงที่ และกฎนี้อาจทํานายวาทรัพยสมบัติตางๆที่เรามีอยูในปจจุบัน ตอไปจะตองแตกสลายและสูญ
ส้ินหมดไป เปนตน 
 
 จะเห็นวากฎของพุทธศาสนาเปนกฎที่ทําหนาที่ในการอธิบายและทํานายไดอยางถูกตอง
แมนยํา เหมือนกับทฤษฎีหรือกฎของวิทยาศาสตรทุกประการ เพียงแตมีความแตกตางตรงที่กฎของ
พุทธศาสนาใชกับปรากฏการณทางจิต สวนกฎของวิทยาศาสตรใชกับปรากฏการณทางวัตถุ เทา
นั้นเอง และที่สําคัญคือกฎของพุทธศาสนาเปนกฎของธรรมชาติเชนเดียวกับกฎของวิทยาศาสตร กฎ
ของศาสนาจึงใชไดกับทุกคน ทุกส่ิงมีชีวิต และทุกส่ิงทุกอยางในธรรมชาติ ไมไดใชเฉพาะกับคนที่นับถือ
ศาสนาพุทธเทานั้น ซึ่งตางกับกฎเกณฑของศาสนาอ่ืนที่ใชกับผูที่นับถือศาสนานั้นๆเทานั้น โดยที่คน
นอกศาสนาไมเกี่ยว เชน อาจมีบางศาสนาสอนวาคนที่นับถือศาสนานั้นๆเมื่อสวดสรรเสริญพระเจาแลว 
และเมื่อตายลงไป จะตองไดไปเกิดบนสวรรค สวนผูที่ไมนับถือ ไมวาจะปฏิบัติดีอยางไร ก็จะตองตก
นรก เปนตน สวนในทางศาสนาพุทธ เราถือวากฎตางๆ ไดแก กฎแหงกรรม กฎปฏิจจสมุปบาท กฎ
อริยสัจ และกฎไตรลักษณ ยอมจะใชไดกับทุกผูทุกนาม เชน ไมวาคนผูนั้นจะนับถือศาสนาพุทธหรือไม 
เมื่อเขาทําดีก็ยอมจะไดรับความดี เมื่อเขาเห็นส่ิงที่สวยงามถูกใจก็ยอมอยากจะไดครอบครองสิ่งนั้น 
เมื่อเขาเกิดความอยากก็ยอมจะไดรับความทุกข และรางกายของเขายอมมีความไมเที่ยง มีความแก 
ความเจ็บ และความตาย เปนธรรมดา เปนตน 
 ที่กลาวมานี้เปนจุดบรรจบประเด็นที่หนึ่งระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ซึ่งมีทั้งหมดหา
ประเด็น ประเด็นที่สองตอไปที่จะกลาวถึงคือ “พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ใชเหตุผลในการ
ทําความเขาใจกับธรรมชาติ” 



พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร                                                                                                                              ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 

Page 14 of 31 

 
2.พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ใชเหตุผลในการทําความเขาใจกับธรรมชาติ 
 เร่ืองของเหตุผลไดซอนอยูแลวในการจัดต้ังทฤษฎีและกฎ เพราะวาทฤษฎีและกฎความจริงก็
คือเหตุผลที่ใชอธิบายส่ิงที่พบเห็นจากการสังเกตและการทดลองน่ันเอง สวนเหตุผลที่ใชนั้นๆจะถูกหรือ
ผิดก็อาจทดสอบไดดวยการทํานายลวงหนาดังที่ไดเคยกลาวไวแลว ดังนั้นในประเด็นนี้คงจะไมมี
รายละเอียดมาก เพียงแตจะขอยกเปนตัวอยางดังนี้ 
 วิทยาศาสตรใชเหตุผลในการอธิบายและทํานายปรากฏการณตางๆของสสารและพลังงาน 
เชน การที่ดวงไฟฟามีแสงสวางได หรือการที่เกิดฟาผาข้ึน อธิบายวาเปนเพราะสสารประกอบดวย
อนุภาคเล็กๆที่มีประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบ ตามทฤษฎีองคประกอบของสสาร เปนตน 
 

 
 
เหตุผลของฟาผา ฟาผาเกิดข้ึนไดเพราะสสารประกอบดวยประจุไฟฟาตามทฤษฎีองคประกอบของ
สสาร 
 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 

 พุทธศาสนาใชเหตุผลในการอธิบายและทํานายปรากฏการณตางๆของจิต เชน การที่คนตาย
แลวตองเกิดอีก อธิบายวาเปนเพราะคนนั้นๆยังมีกิเลส ตามกฎปฏิจจสมุปบาท เปนตน 
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เหตุผลของการตายแลวเกิดใหม คนตายแลวตองเกิดใหมเพราะยังมีกิเลสอยู ตามกฎปฏิจจสมุป
บาท 
 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
3.พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ตองการคนหาสาเหตุและผลลัพธของปรากฏการณ
ธรรมชาติ 
 ประเด็นที่สามนี้อานเผินๆจะดูคลายกับประเด็นที่สอง แตความจริงไมมีอะไรเก่ียวของกันเลย 
“เหตุผล” (reason) เปนคําๆเดียว และไมสามารถแบงเปนสองคํา คือ “เหตุ” คําหนึ่ง และ “ผล” อีกคํา
หนึ่ง “เหตุผล” คือเครื่องมือที่ใชในการทําความเขาใจกับปรากฏการณธรรมชาติ ไมวาจะเปน
ปรากฏการณของสสาร หรือพลังงาน หรือจิต และเปนเครื่องมือที่ใชในการอธิบายและ
ทํานายปรากฏการณธรรมชาตินั้นๆ สวน “เหตุ” หรือที่เรียกใหชัดเจนวา “สาเหตุ” (cause) และ 
“ผล” หรือ “ผลลัพธ” (effect) เปนคําสองคําที่หมายถึงส่ิงสองส่ิง ที่มีการเกิดตามลําดับกอนหลัง นั่นคือ 
สาเหตุจะเกิดกอนผลลัพธ และเปนตนเหตุใหเกิดผลลัพธนั้นๆ “สาเหตุ” ไมใช “เหตุผล” ที่ใช
อธิบาย “ผลลัพธ” ที่เกิดขึ้นตามมา สาเหตุและผลลัพธเปนส่ิงที่เราจะตองคนหาจากการสังเกตและ
การทดลอง และเมื่อคนหาพบแลวก็จะตองคิดคนเหตุผลข้ึนมาเพื่อทําความเขาใจกับสาเหตุและ
ผลลัพธนั้นๆดวยการจัดต้ังทฤษฎีหรือกฎนั่นเอง 
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 วิทยาศาสตรตองการคนหาสาเหตุและผลลัพธ หรือคนหาที่มาที่ไปของปรากฏการณตางๆของ
สสารและพลังงาน เชน วิทยาศาสตรไดคนหาและพบวาการกดสวิทชเปนสาเหตุ ทําใหเกิดผลลัพธคือ
ไฟสวาง สวนเหตุผลที่ไฟสวางตองอธิบายดวยทฤษฎีขององคประกอบของสสาร หรือวิทยาศาสตรได
คนหาและพบวาการกินอาหารสกปรกเปนสาเหตุ ทําใหเกิดผลลัพธคือทองเสีย สวนเหตุผลที่เกิด
ทองเสียตองอธิบายดวยทฤษฎีทางสรีรวิทยาและทฤษฎีทางจุลชีววิทยา หรือไดคนหาและพบวาการที่
ดาวเคราะหนอยชนโลกเปนสาเหตุ ทําใหเกิดผลลัพธคือไดโนเสารสูญพันธุ สวนเหตุผลที่ไดโนเสารสูญ
พันธตองอธิบายดวยทฤษฎีฤดูหนาวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เปนตน 
 สวนพุทธศาสนาตองการคนหาสาเหตุและผลลัพธ หรือคนหาที่มาที่ไปของปรากฏการณตางๆ
ของจิต เชน พุทธศาสนาไดคนหาและพบวาการเห็นของสวยงามเปนสาเหตุ ทําใหเกิดผลลัพธคือความ
อยากไดครอบครองส่ิงของนั้น สวนเหตุผลที่คนมีความอยากตองอธิบายดวยกฎปฏิจจสมุปบาท หรือได
คนหาและพบวาความเกียจครานในการอานหนังสือเปนสาเหตุ ทําใหเกิดผลลัพธคือความโง สวน
เหตุผลที่เกิดความโงข้ึนตองอธิบายดวยกฎแหงกรรม เปนตน 
 
4.พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่จะตองมีการพิสูจนและทดสอบคําอธิบายของ
ปรากฏการณธรรมชาติตางๆ 
 การพิสูจนและทดสอบคําอธิบายของปรากฏการณธรรมชาติ ก็คือการตรวจสอบวาคําอธิบาย
และคําทํานายของทฤษฎีหรือกฎเปนความจริงหรือไมนั่นเอง นั่นคือในประเด็นที่ส่ีนี้เราจะพิจารณากัน
ถึงวิธีการตรวจสอบคําอธิบายและคําทํานายของทฤษฎีหรือกฎของวิทยาศาสตร และกฎของศาสนา 
หรือที่เราเรียกกันส้ันๆวา “การพิสูจน” นั่นเอง 
 เนื่องจากวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาสสารและพลังงาน วิทยาศาสตรจึงตองใชประสาท
สัมผัสในการพิสูจน ในการพิสูจนเชนนี้คนที่มีประสาทสัมผัสเปนปกติจะตองเห็นตรงกันทุกคน เชน ทุก
คนตองเห็นตรงกันวาดวงจันทรมีสีเหลือง หรือเห็นตรงกันวาน้ําเปนของเหลว เปนตน การพิสูจนวิธีนี้
เปนการพิสูจนแบบภววิสัย (objective) อยางไรก็ตาม อาจจะมีขอยกเวนที่บางคนอาจจะเห็นไมตรงกับ
คนอ่ืน เนื่องจากความบกพรองของประสาทสัมผัสของคนผูนั้น ทําใหไมสามารถพิสูจนไดดวยประสาท
สัมผัสของตนเอง เชน วัตถุอันหนึ่งมีสีแดง แตคนที่มีประสาทตาบอดสีอาจจะเห็นเปนสีเขียว เปนตน 
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จานบินตองพิสูจนแบบภววิสัยของวิทยาศาสตร โดยการใชประสาทสัมผัสและอุปกรณตางๆทาง
วิทยาศาสตร 
 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
 สวนพุทธศาสนาเปนวิชาที่ศึกษาเร่ืองของจิต พุทธศาสนาจึงตองใชวิธีการทางจิตในการพิสูจน 
การพิสูจนเชนนี้จะเห็นไดเฉพาะตัวบุคคลผูที่ทําการพิสูจนเทานั้น โดยที่ผูอ่ืนไมอาจเห็นได เชน การรับรู
ส่ิงตางๆโดยไมผานทางประสาทสัมผัสทั้งหา (ตาทิพย หูทิพย ฯลฯ) การใชอํานาจจิตกระทําตอวัตถุและ
ตอจิตของผูอ่ืน (อิทธิปาฏิหาริย และการสะกดจิต) การสัมผัสส่ิงมีชีวิตตางมิติดวยวิธีการทางสมาธิ 
(การติดตอกับผีและเทวดา และการเขาทรง) หรือการบรรลุธรรมดวยวิปสสนากรรมฐาน เชน การ
มองเห็นและเขาถึงกฎแหงกรรม หรือกฎปฏิจจสมุปบาท เปนตน การพิสูจนวิธีนี้เปนการพิสูจนแบบอัต
วิสัย (subjective) อยางไรก็ตาม ถาขอธรรมนั้นๆถูกตอง ผูปฏิบัติทุกคนจะตองเห็นตรงกันหมด หรือ
อยางนอยคนสวนใหญตองเห็นตรงกัน  เ รียกวาเปนการพิสูจนแบบอัตวิสัยของคนสวนใหญ 
(collectively subjective) ซึ่งเสียงสวนนอยที่เห็นไมตรงกับคนอ่ืน อาจจะเกิดจากความบกพรองของ
การปฏิบัติ หรือการปฏิบัติของผูนั้นอาจจะยังไมถึงข้ันเพียงพอ เชน ทุกคนที่ปฏิบัติถูกตอง จะตองระลึก



พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร                                                                                                                              ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 

Page 18 of 31 

ชาติได จะตองอานใจคนอ่ืนได และจะตองเกิดปญญาจนสามารถปลดปลอยตัวเองใหหลุดพนจาก
ความยึดมั่นถือมั่นได เปนตน สวนคนที่ปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติยังไมเพียงพอ ก็อาจเห็นผิดไป เชน อาจ
เห็นภาพที่สรางข้ึนเองแลวเขาใจผิดคิดวาเปนภาพในชาติกอน หรือเปนภาพในใจของคนอ่ืน หรืออาจ
เห็นดวงสวางที่สรางข้ึนเองแลวเขาใจผิดวาตนไดบรรลุธรรมข้ันสูงแลว เปนตน 
 

 
 
ผีตองพิสูจนแบบอัตวิสัยของศาสนา โดยการใชจิตที่ไดรับการฝกไวดีแลว 
 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
 เนื่องจากวิทยาศาสตรและศาสนาใชวิธีการพิสูจนที่แตกตางกันเชนนี้ ทําใหเราเห็นวามีความ
จริงหรือสัจธรรมบางอยางที่อยูนอกเหนือวิทยาศาสตร นั่นคือวิทยาศาสตรไมไดเปนสาขาวิชาผูผูกขาด
ความจริงแตเพียงสาขาเดียว แตศาสตรสาขาอ่ืน เชน พุทธศาสนา ก็มีสัจธรรมของตนเองดวย ซึ่งเปน
สัจธรรมที่ไมซ้ําซอนกัน และความรูทางพุทธศาสนาและทางวิทยาศาสตรตางฝายตางก็มีความถูกตอง
และใชไดเสมอกัน แสดงวาสัจธรรมที่ไมใชวิทยาศาสตรก็อาจจะมีได ยกเวนเสียแตวาเราจะขยาย
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ความหมายของวิทยาศาสตรใหครอบคลุมสัจธรรมทุกชนิดที่มีอยูในโลกและในจักรวาล นั่นคือตีเหมา
รวมความจริงทุกชนิดเปนวิทยาศาสตรหมด รวมทั้งพุทธศาสนาก็เปนวิทยาศาสตรดวย ถาเชนนั้นก็ยอม
รับได แตในที่นี้จะขอจํากัดสัจธรรมหรือความจริงเปนสองวงไวกอน คือความจริงที่เปนวิทยาศาสตร 
และความจริงที่ไมเปนวิทยาศาสตร 
 นักวิทยาศาสตรที่ดีและที่มีน้ําใจเปนนักวิทยาศาสตรอยางแทจริง (ในความหมายทํานอง
เดียวกับคําวา “น้ําใจนักกีฬา”) จะยอมรับวาอาจมีสัจธรรมที่อยูนอกเหนือวิทยาศาตรได และจะไม
ปฏิเสธสัจธรรมนั้นๆ แตจะบอกวาตนไมสามารถจะศึกษาส่ิงที่อยูนอกเหนือวิทยาศาสตร หรือส่ิงที่ไมใช
วิทยาศาสตร เพราะวาสัจธรรมที่ไมใชวิทยาศาสตรอาจจะมีจริง แตในเม่ือเปนส่ิงที่ไมใชวิทยาศาสตร
เสียแลว ก็เปนอันวาส่ิงนั้นไดหลุดพนออกไปนอกวงวิทยาศาสตรแลว และวิทยาศาสตรจะไมมีทาง
ศึกษาได (เพราะถาวิทยาศาสตรศึกษาได ส่ิงนั้นยอมตองเปนวิทยาศาสตร!) เปรียบเสมือนการลงโทษ
คนทําผิด นั่นคือคนทําผิดที่อยูตางประเทศยอมตองถูกลงโทษดวยกฎหมายของประเทศนั้น จะใช
กฎหมายไทยไปลงโทษไมได! เนื่องจากอยูคนละประเทศ วงใครวงมัน วงวิทยาศาสตรก็เปนวง
วิทยาศาสตร วงศาสนาก็เปนวงศาสนา 
 ในประเด็นนี้ เปนที่นาสังเกตวา ผูที่รูวิทยาศาสตรไมจริง หรือรูอยางูๆปลาๆ มักจะไมยอมรับวา
จะมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือปรากฏการณธรรมชาติใดที่อาจอยูนอกเหนือวิทยาศาสตรได เชน มักจะไม
ยอมรับปรากฏการณตางๆทางจิต ไดแกเร่ืองพลังจิต เร่ืองปาฏิหาริยตางๆ ฯลฯ แมกระทั่งเร่ืองการ
เขาสมาธิและวิปสสนาก็อาจจะไมยอมรับ ทั้งๆที่เปนคําสอนที่เปนหลักการที่สําคัญมากของพุทธ
ศาสนา เพราะคนเหลานี้คิดวา ถาส่ิงใดวิทยาศาสตรศึกษาไมได หรือพิสูจนไมได ส่ิงนั้นจะไมมีอยูจริง 
ซึ่งเปนวิธีคิดที่เกิดจากจิตใจที่คับแคบ โดยที่นักวิทยาศาสตรที่แทจริงจะไมสอนเชนนี้เลย แตจะมีใจ
กวางเปดไววาความจริงที่อยูนอกวงวิทยาศาสตรก็อาจมีได สวนใครจะไปศึกษาและพิสูจนความจริง
เหลานั้นก็เปนเร่ืองของความโนมเอียงของแตละบุคคล 
 อยางไรก็ตาม ผูที่มีความสามารถจะทําการศึกษาและพิสูจนแบบวิทยาศาสตรไดจะตองเปน
นักวิทยาศาสตรที่ไดมีการศึกษาและการวิจัยมาโดยตรงเทานั้น ในทํานองเดียวกันผูที่มีความสามารถที่
จะทําการพิสูจนแบบพุทธศาสนาได ก็จะตองเปนนักการศาสนาที่ไดฝกปฏิบัติทางกายวาจาและใจ
โดยตรงมาเทานั้น เมื่อเปนดังนี้คนสวนใหญที่ไมไดเปนทั้งนักวิทยาศาสตรและนักพุทธศาสนาจะทํา
อยางไร? คําตอบก็คือ คนสวนใหญที่ไมสามารถทําการพิสูจนเร่ืองใดๆไดดวยตนเองน้ัน จะไมมี
ทางเลือก แตจะตอง “เชื่อตาม” ผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการทางวิทยาศาสตรและทางศาสนาอยางมี
เหตุผลเทานั้น เพื่อที่ตนเองจะไดประโยชนจากความรูในสาขาวิชาการทั้งสอง มิฉะนั้นก็ไมตองมาสนใจ
เรียนรู และจะไมไดรับความรูใดๆเลยทั้งในสาขาวิทยาศาสตรและสาขาพุทธศาสนา 
 เมื่อเราเปรียบเทียบคําวา “เชื่อตาม” นี้ระหวางวิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา จะเห็นวา
วิทยาศาสตรจะมีความไดเปรียบเหนือพุทธศาสนา นั่นคือวิทยาศาสตรจะสามารถโนมนาวใหคนเช่ือ
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ตามไดงายกวาและมากกวาการโนมนาวของศาสนา ทั้งนี้เนื่องดวยเหตุผลสองประการไดแก 1. วิธี
พิสูจนแบบภววิสัยของทางวิทยาศาสตรยอมจะงายกวาวิธีพิสูจนแบบอัตวิสัยของทางศาสนา และ 2. 
วิทยาศาสตรสามารถตอบสนองกิเลสของมนุษยไดดีกวาศาสนา 

วิธิพิสูจนแบบภววิสัยของวิทยาศาสตรเปนการพิสูจนที่ใชระบบประสาทสัมผัส ดังนั้นโดยทั่วไป
คนที่มีระบบประสาทเปนปกติยอมจะตองเห็นตรงกันโดยไมจําเปนตองมีความรูทางวิทยาศาสตรมาก
นัก เชน เห็นตรงกันวาดวงจันทรมีสีเหลือง เห็นตรงกันวาสัตวออกลูกทีละครอก ครอกละหลายๆตัว เห็น
ตรงกันวาดอกทานตะวันหันหนาไปทางแสงแดด เปนตน ถึงแมในบางกรณีที่ระบบประสาทของมนุษย
จะไมสามารถรับสัมผัสได เราก็อาจใชเคร่ืองชวย ซึ่งจะมีผลทําใหคนทั้งหลายรับรูตรงกันอยูเชนเดิม 
เชน เห็นตรงกันผานทางกลองจุลทรรศนวาเช้ือโรคนั้นๆมีรูปรางกลมหรือยาว เห็นตรงกันผานกลองดู
ดาววาดาวดวงน้ันๆมีสีสมหรือสีฟา ไดยินตรงกันผานทางหูฟงวาหัวใจของคนนั้นๆเตนชาหรือเตนเร็ว 
เปนตน 

สวนวิธีพิสูจนแบบอัตวิสัยของพุทธศาสนาเปนการพิสูจนที่ไมอาจจะใชประสาทสัมผัสแต
ประการใด แตจะตองใชการฝกปฏิบัติทางจิต ซึ่งโดยทั่วไปคนที่สามารถฝกจิตอยางไดผลและอยาง
ถูกตองจะมีนอยมาก อยางไรก็ตามสําหรับคนที่สามารถฝกจิตไดในทางสมาธิและวิปสสนาอยางถึงข้ัน
ก็ยอมจะเห็นตรงกันดังเชนวิธีพิสูจนของวิทยาศาสตร เชน เห็นตรงกันวาพรุงนี้จะเกิดเพลิงไหมที่ยาน
ราชประสงค อานใจนายกรัฐมนตรีตรงกันวานายกฯจะยุบสภาในวันนั้นๆ สามารถปลอยวางไดตรงกัน
เมื่อฝกวิปสสนาไดในระดับเดียวกัน เปนตน แตโดยทั่วไปการฝกจิตยอมกระทําไดยากกวาการใช
ประสาทสัมผัส ทําใหการพิสูจนแบบวิทยาศาสตรยอมจะงายกวาการพิสูจนแบบพุทธศาสนาเปน
ธรรมดา วิทยาศาสตรจึงสามารถโนมนาวใหคนเช่ือตามไดมากกวาและงายกวาการโนมนาวของ
ศาสนา 

นอกจากนี้คนยังเช่ือตามวิทยาศาสตรไดงายกวาและมากกวาการเช่ือตามศาสนาดวยอีก
เหตุผลหนึ่ง นั่นคือวิทยาศาสตรสามารถเอาใจและเปนที่ถูกใจของผูคนมากกวาศาสนา เนื่องจาก
วิทยาศาสตรมีความสามารถท่ีเกงฉกาจในเร่ืองของวัตถุ ทําใหสามารถคิดสรางสรรคและประดิษฐวัตถุ
นานาชนิดข้ึนมาปรนเปรอและรับใชมนุษยดวยวิธีการตางๆมากมาย เชน สรางเคร่ืองปรับอากาศข้ึนมา
ใหมนุษยไดอยูอยางเย็นสบาย สรางรถยนตใหมนุษยไดเดินทางอยางสะดวกรวดเร็ว สรางภาพยนต
และเคร่ืองเสียงใหมนุษยไดเสพสุขอยางบันเทิงเริงใจทางประสาทรับสัมผัสตางๆ สรางยารักษาโรคและ
เคร่ืองยนตกลไกตางๆทางการแพทยใหมนุษยมีชีวิตยืนยาวที่เปนปกติ ทําใหมนุษยสามารถเสพสุขใน
โลกนี้ไดดีข้ึนและไดนานข้ึน เปนตน สวนทางศาสนานอกจากจะไมสงเสริมใหมนุษยเสพสุขและ
ปรนเปรอตนเองทางประสาทสัมผัสแลว ยังสอนใหตองรูจักความพอดี มีความไมประมาท ใหมีสติใน
การรับสัมผัสตางๆ ใหกินนอยใชนอย ใหบริจาคทรัพยบาง ใหถือศีลและปฏิบัติสมาธิซึ่งคนสวนใหญ
มักจะทําไมไดหรือไมอยากจะทํา ฯลฯ เปนตน จะเห็นวาวิทยาศาสตรมักจะตองการตามใจกิเลสของเรา 
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สวนพุทธศาสนามักจะตองการจํากัดและขัดเกลากิเลสของเรา และถาเราสามารถกําจัดกิเลสใหหมดไป
เลยก็จะดียิ่งข้ึน ซึ่งคนธรรมดาโดยทั่วไปยอมจะอยากตามใจกิเลสมากกวาขัดขวางกิเลส คนจึงเช่ือตาม
วิทยาศาสตรไดงายกวาและมากกวาการเช่ือตามศาสนา 

เมื่อเราแบงคนตามความสามารถในการพิสูจนทั้งในทางวิทยาศาสตรและในทางศาสนา จะ
เห็นวาคนสวนนอยจะเปนคนที่มีความสามารถพิสูจนไดดวยตนเอง นั่นคือคนที่เปนนักวิทยาศาสตร
และนักพุทธศาสนาอยางแทจริง (นักพุทธศาสนาในท่ีนี้อาจเปนไดทั้งพระและฆราวาส ที่มีความรู
พื้นฐานในทางศาสนาอยางเพียงพอ และสามารถปฏิบัติสมาธิและวิปสสนาอยางไดผล) และจะมีคน
สวนใหญที่ “เชื่อตาม” และพิสูจนตามนักวิทยาศาสตรและนักพุทธศาสนาอยางมีเหตุผลดังที่ไดกลาว
มาแลว นอกจากน้ียังมีคนสวนใหญอีกกลุมหนึ่งที่ไมมีความสามารถที่จะพิสูจนอะไรไดเลย นอกจากนี้
ยังไมสามารถจะเชื่อตามไดอยางมีเหตุผลอีกดวย แตจะเชื่อตามอยางงมงาย ซึ่งมีไดทั้งความงมงาย
ทางศาสนา (superstition) และความงมงายทางวิทยาศาสตร ซึ่งความงมงายทางวิทยาศาสตรนี้มีชื่อ
เรียกวา ลัทธิวิทยาศาสตรนิยม (scientism) 

ความงมงายทางศาสนาเปนส่ิงที่เรารูจักกันดีอยูแลว เชน ความเชื่อวากรรมสามารถแกไดโดย
พิธีแกกรรมของสํานักตางๆ ความเช่ือในอิทธิปาฏิหาริยของพระเคร่ืองอยางเกินขอบเขต ความเช่ือและ
ความดูหมิ่นวาหญิงที่มีประจําเดือนเปนคนที่ไมบริสุทธิ์ ความเชื่อในเร่ืองความโชคดีที่ไดเดินลอดทอง
ชาง ฯลฯ เปนตน ซึ่งความเช่ืออยางงมงายสวนใหญดังกลาวจะไมไดมาจากพุทธพจนหรือคําสอนของ
พระพุทธเจาโดยตรง แตมักจะเปนความเช่ือที่ตกทอดกันมาในประวัติศาสตรของชาติพันธุตางๆที่มีมา
กอนการนับถือพุทธศาสนามากกวา หรืออาจจะเปนความเชื่อของศาสนาอ่ืนที่เขามาผสมปนเปกับคํา
สอนในศาสนาพุทธ สวนความงมงายทางวิทยาศาสตรเปนอยางไร? วิทยาศาสตรมีความงมงายดวย
หรือ? 

ความงมงายทางวิทยาศาสตรหมายถึง ความเช่ือผิดๆที่นักวิทยาศาสตรไมเห็นดวย ซึ่งสวน
ใหญมักจะเปนความเชื่อตามประสาทสัมผัสอยางไมลืมหูลืมตา ส่ิงใดที่เขาใชประสาทสัมผัสไมได เขา
จะไมเชื่อ และจะเชื่อวาความรูในทางวิทยาศาตรในปจจุบันมีความถูกตองอยางที่สุดแลว จะมีการแกไข
เปล่ียนแปลงใดๆไมได ทั้งๆที่ความจริงวิทยาศาสตรเองไดมีการปรับปรุงแกไขอยูเสมอ ความรูทาง
วิทยาศาสตรในยุคกรีซโบราณยอมแตกตางจากในยุคของนิวตัน และความรูในยุคนิวตันยอมแตกตาง
จากในยุคปจจุบันอยางเห็นไดชัด วิทยาศาสตรยอมตองมีการพัฒนาไปขางหนาอยูตลอดเวลา มิฉะนั้น
ในวันนี้เราคงจะไมมีโทรศัพทมือถือ ไมมีโทรทัศนแบบแอลซีดี ไมมีเคร่ืองเลนดีวีดี ไมมีตูเย็น ไมมี
รถยนต ฯลฯ และมนุษยคงยังอาศัยอยูในถ้ํา! แตถึงกระนั้นก็ยังมีคนที่มีความงมงายในทาง
วิทยาศาสตรอยูเปนอันมาก ที่ปฏิเสธความรูทุกชนิดที่ไมไดมาทางประสาทสัมผัส เชน ความรูที่เกิดจาก
สมาธิและวิปสสนา และการฝกจิต เปนตน คนประเภทนี้จะปฏิเสธปรากฏการณเกือบทุกชนิดที่ขวาง
หนา ไมวาจะเปนเร่ืองทางศาสนาหรือไม เชน ปฏิเสธวามีจานบินและมนุษยตางดาว ปฏิเสธเร่ืองผีและ
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เร่ืองการเขาทรง ปฏิเสธเร่ืองการตายแลวเกิด ปฏิเสธกฎแหงกรรม ปฏิเสธเร่ืองการถอดกายทิพย 
ปฏิเสธเร่ืองหูทิพยตาทิพยและการอานใจคนอ่ืน ปฏิเสธเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย ปฏิเสธเร่ืองการปฏิบัติธรรม
และการบรรลุธรรม ฯลฯ โดยท่ีคนพวกนี้จะเห็นวิทยาศาสตรเปนเสมือนพระเจา ทั้งๆที่ตนเองก็คงจะไม
เชื่อวาพระเจามีอยูจริง! 

เมื่อเปรียบเทียบความงมงายทางวิทยาศาสตรกับความงมงายทางศาสนาแลว เราจะพบวาคน
จะเช่ืออยางงมงายในทางวิทยาศาสตรไดงายกวาในทางศาสนา ดวยเหตุผลเดิมคือวิทยาศาสตรมักจะ
ตามใจกิเลสของเรามากกวาศาสนา คนที่หลงและยึดติดในความเจริญทางวัตถุแบบวิทยาศาสตรจึง
ยอมจะเห็นดีเห็นงามกับนักวิทยาศาสตรอยางงมงายไดงายกวา แตศาสนามุงตองการใหคนบรรลุธรรม
และหลุดพนจากกิเลส (สวนเรื่องขางเคียงอ่ืนๆ เชน เร่ืองของอํานาจจิต หรือพลังจิต หรืออิทธิฤทธิ์
ตางๆ ไมใชเร่ืองของศาสนาโดยตรง แตแฝงเขามาเปนสวนประกอบโดยออม ซึ่งในที่นี้ เราจะไมนับ
รวมวาเปนศาสนา) คนจึงไมคอยนิยมชมชอบศาสนา (ยกเวนความนิยมชมชอบในสวนที่เปนพิธีกรรม
ที่เปนไปเพื่อการตอบสนองกิเลส) และย่ิงจะใหเชื่ออยางงมงายดวย (หมายความวา เช่ืออยางงมงายวา
การละกิเลสเปนของดี) ก็จะยิ่งยากข้ึน ยกเวนคนที่มีจิตศรัทธาจริงๆดวยความบริสุทธิ์ใจ โดยที่ตนเองยัง
ปฏิบัติไมได และพิสูจนดวยตนเองไมได จึงขอเช่ือไวกอน ซึ่งจะเรียกวาเปนความเช่ืออยางงมงายก็ได 
เพราะตัวเองยังพิสูจนไมได และยังไมสามารถ “เช่ือตาม” อยางมีเหตุผลได เพราะไมอาจจะเห็นและ
เขาใจเหตุผลนั้นๆ แตก็ยังดีกวาไมเช่ืออะไรเลย และเมื่อคนพวกนี้เช่ือ แลวปฏิบัติตามความเช่ือนั้นไป
เร่ือยๆ สักวันหนึ่งเมื่อการปฏิบัติไดผล เขาก็จะเห็นเองวาที่เคยเชื่อมานั้นไมผิด โดยความเช่ือดังกลาวจะ
กลายเปนความเชื่อที่ถูกตองอยางมีเหตุผลและไมงมงายอีกตอไป 

กลาวโดยสรุปในเร่ืองการบรรจบพบกันระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรในประเด็นที่ส่ีนี้ ซึ่ง
วาดวยการพิสูจนและการทดสอบคําอธิบายของปรากฏการณธรรมชาติตางๆ ทําใหเราเห็นวา พุทธ
ศาสนามีวิธีการพิสูจนและทดสอบเชนเดียวกับวิทยาศาสตร จึงอาจกลาววา พุทธศาสนาเปน
วิทยาศาสตรแบบหนึ่ง ก็ได 
 
5.พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ผูที่ทําการศึกษา คนควา และวิจัย จะตองดํารงไวซ่ึง
จริยธรรม 
 ในจุดบรรจบประเด็นที่ส่ี เราไดกลาวสรุปวา “พุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร” เนื่องจากพุทธ
ศาสนาเปนวิชาที่สามารถทําการพิสูจนและทดสอบคําอธิบายของปรากฏการณตางๆทางจิตได ใน
ทํานองเดียวกับวิทยาศาสตรเปนวิชาที่สามารถพิสูจนและทดสอบคําอธิบายของปรากฏการณตางๆ
ทางวัตถุ ถึงแมวาวิธีการพิสูจนและทดสอบแบบพุทธศาสนาจําเปนตองมีความแตกตางจากวิธีพิสูจน
และทดสอบแบบวิทยาศาสตรก็ตาม แตในจุดบรรจบประเด็นที่หานี้ เราจะไดขอสรุปในทางตรงกันขาม 
นั่นคือเราจะสามารถสรุปไดวา “วิทยาศาสตรเปนพุทธศาสนา” เนื่องจากนักวิทยาศาสตรจะตอง
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ปฏิบัติตามจริยธรรมของตน เชนเดียวกับนักพุทธศาสนา (หมายถึงพระและฆราวาสที่ปฏิบัติธรรม) ซึ่ง
จะตองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักจริยธรรมของศาสนาดวยเชนกัน 
 ขอใหเรามาพิจารณาในรายละเอียดของจุดบรรจบนี้ระหวางพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร นั่น
คือสาระทางศาสนาอาจแบงออกไดเปนสองสวน อันไดแก สวนที่หนึ่งเปนเนื้อหาคําสอนซึ่งเรียกวา 
“ธรรม” หรือ “วิชชา” ดังที่ปรากฏในพระสูตรและพระอภิธรรม และสวนที่สองเปนการประพฤติปฏิบัติ
ของนักการศาสนา หรือนักปฏิบัติธรรม ซึ่งเรียกวา “วินัย” หรือ “จรณะ” ดังที่ปรากฏในพระวินัย เปนตน 
ทั้งนี้บางทีเราจึงเรียกศาสนาพุทธวาเปน “พระธรรมวินัย” หรือ “วิชชาและจรณะ” ดังที่ปรากฏในบท
สวดพุทธานุสสติ คําวาวินัยหรือจรณะที่จะตองใชในการปฏิบัตินี้ อาจหมายถึงศีล 5 ของบุคคลธรรมดา 
หรือศีล 8 ของผูถืออุโบสถศีล หรือศีล 10 ของสามเณรและสามเณรี หรือศีล 227 ของพระภิกษุ หรือศีล 
311 ของภิกษุณี ก็ได หรือแมกระท่ังการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติถูกตองตามทํานองคลอง
ธรรมที่สังคมไมรังเกียจติเตียน หรือการทําความดีทั่วๆไปของคนธรรมดา เชน การจูงคนตาบอดขาม
ถนน การชวยตํารวจจับผูราย การเก็บของหายสงคืนเจาของ การชวยแมวตกนํ้า การพูดจาไพเราะ
สุภาพ การไมใชคําหยาบคาย ฯลฯ ลวนแตจัดเปน “จรณะ” หรือ “จริยะ” ไดทั้งส้ิน นั่นคือการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบและการไมทําผิดทุกชนิดทางรางกายและทางวาจา หรือ “จริยธรรม” จะสามารถจัดเขาใน
ความหมายนี้ไดทั้งหมด 
 ในแงของการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือวินัย หรือจริยธรรม จะเปนพื้น
ฐานรองรับเพื่อใหผูปฏิบัติสามารถเขาถึงความรูทางธรรม หรือเขาถึงวิชชาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน รวมทั้งเขาถึงธรรมไดอยางถูกตองดวย ดังนั้นในชวงเวลาแหงการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญ
สมถะและวิปสสนากรรมฐาน เราจึงมักจะตองใหผูปฏิบัติถือศีลไปดวย อยางนอยตองเปนศีลแปด และ
อาจจะตองถือการปฏิบัติอ่ืนๆดวย เชน ตองนุงขาวหมขาว ตองระงับการพูดคุย ตองไมรับขาวสารจาก
โลกภายนอก ไมดูโทรทัศน ไมฟงวิทยุ และไมอานหนังสือพิมพ และถารับประทานอาหารมังสวิรัติดวย 
ก็จะยิ่งดีมาก ทั้งนี้เพื่อควบคุมกายและวาจาใหบริสุทธิ์ และเมื่อกายและวาจาบริสุทธิ์แลว ก็เปนการ
งายที่จะใชสมาธิในการควบคุมใจใหบริสุทธิ์ตอไป เพื่อที่จะไดเกิดปญญาแตกฉาน จนสามารถมองเห็น
โลกแหงความทุกขไดตามความเปนจริง วินัยหรือศีลจึงมีไวเพื่อใหผูปฏิบัติวินัยน้ันไดเกิดความรู
ทางธรรม จนถึงขั้นสามารถบรรลุธรรม ต้ังแตการบรรลุธรรมทั่วไปในชีวิตประจําวัน อันไดแกการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎของสังคม และการเปนคนดีของสังคม ตลอดไปจนถึงการบรรลุธรรมข้ัน
กลาง ไดแกการข้ึนสูสวรรค และการบรรลุธรรมข้ันสูดสุด ไดแกอริยธรรมและนิพพาน ซึ่ง การบรรลุ
ธรรมขั้นสูงสุดนี้ความจริงก็คือการเปนคนดีตามกฎของธรรมชาติ นั่นเอง 
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พระที่ดีตองถือศีลและวินัยอยางเครงครัด เพื่อที่ศีลนั้นจะไดเปนฐานแหงการปฏิบัติสมาธิและ
วิปสสนาเพื่อการบรรลุธรรมอันสูงสุดตอไป 
 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
 สวนสาระทางวิทยาศาสตรก็อาจแบงไดเปนสองสวนเชนเดียวกับศาสนา ไดแก สวนที่หนึ่งเปน
เนื้อหาคําสอนซ่ึงคงใชคําเรียกวา “วิทยาศาสตร” ดังที่ปรากฏในตําราและหนังสือตางๆที่ใหความรูทาง
วิทยาศาตร ดังเชนบทความนี้ เปนตน และสวนที่สองของวิทยาศาสตรเปนการประพฤติปฏิบัติของ
นักวิทยาศาสตร ซึ่งเรียกวา “จริยธรรม” ของนักวิทยาศาสตร แตทั้งนี้ไดเกิดปรากฏการณที่เปนที่
นาสนใจและนาแปลกใจ นั่นคือ จริยธรรมของนักวิทยาศาสตรนี้มักจะไมคอยมีใครเขียนออกมาเปน
หลักเปนฐานอยางชัดเจน วานักวิทยาศาสตรจะตองปฏิบัติตัวอยางไรบางจึงจะเปนนักวิทยาศาสตรที่ดี 
ปลอยไวใหเปนที่รูกันเองในสังคมของนักวิทยาศาสตร หากใครไมประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ “รูกัน” นี้ ก็
มักจะกลายเปนหมาหัวเนาหรือคนนอกคอก ไมมีนักวิทยาศาสตรคนใดอยากคบหาสมาคมดวย จะขอ
ทุนทําวิจัยก็ไมมีใครให หรือจะตีพิมพผลงานก็ไมมีวารสารใดยอมรับ จนอาจถึงกับอยูในอาชีพ
นักวิทยาศาสตรไมได ตองเปล่ียนอาชีพไปทําอยางอ่ืนก็มี 
 อยางไรก็ตามในขณะที่วินัย หรือจรณะ หรือศีลของทางศาสนามีไวเพื่อเปนพื้นฐานแหงการ
บรรลุธรรม ในทํานองเดียวกัน จริยธรรมของทางวิทยาศาสตรก็มีไวเพื่อเปนพื้นฐานแหงการ
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บรรลุและเขาถึงความจริงในทางวิทยาศาสตร ทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถเขาถึงความรูที่ถูกตอง
แทจริงในทางวัตถุ เพื่อที่จะไดรูจักจักรวาลตามความเปนจริง ไมหลงผิดไปตามความลําเอียงสวนตัว 
หรือผลประโยชนสวนตัว หรือผลประโยชนของผูมีอํานาจใดๆที่มีอิทธิพลตอนักวิทยาศาสตรคนนั้นๆ 
 ถึงแมวาจะไมมีผูใดเขียนเร่ืองเกี่ยวกับจริยธรรมของนักวิทยาศาสตรไวเปนเร่ืองเปนราวก็จริง 
ซึ่งผิดกับ “จรรยาแพทย” หรือ “จรรยาบรรณ” ของนักหนังสือพิมพที่มีการเขียนไวเปนตําราเลมโต
สําหรับใหผูที่เกี่ยวของไดทําการศึกษา แตทั้งนี้ผูเขียนสามารถรวบรวมจริยธรรมของนักวิทยาศาสตรนี้
ไดจากประสบการณที่ไดอยูในวงการวิทยาศาตรมาแลวกวา 40 ป และที่ไดเคยประสบพบเห็นในวง
วิชาชีพของตนเอง รวมทั้งที่ไดติดตอส่ือสารพูดคุยกับนักวิทยาศาสตรมากหนาหลายตาในตางกรรมตาง
วาระกัน ทําใหผูเขียนสามารถสรุปไดวา นักวิทยาศาสตรที่ดีตองมีจริยธรรมอยางนอย 4 ขอดังตอไปนี ้
คือ 1. ความซ่ือสัตยตอธรรมชาติ 2. ความซ่ือสัตยตอนักวิทยาศาสตรคนอ่ืน 3. การยอมรับและยกยอง
นักวิทยาศาสตรคนอ่ืน และ 4. การแบงปนขอมูลในหมูนักวิทยาศาสตร และการเผยแพรขอมูลความรู
แกประชาชนทั่วไป 
 
5.1 ความซ่ือสัตยตอธรรมชาติ 
 เมื่อนักวิทยาศาสตรไดทําการศึกษาวิจัยส่ิงใดๆที่มีอยูในธรรมชาติ ไมวาจะเปนส่ิงที่มีชีวิต
หรือไมมีชีวิต ไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตวหรือพืชใดๆ หรือแรธาตุใดๆ ไมวาจะเปนส่ิงใหญหรือส่ิงเล็ก 
ต้ังแตจักรวาล กาแลกซี ดวงดาว ดวงอาทิตย โลก ดวงจันทร ตลอดไปจนถึง มหาสมุทร ทวีป ภูเขา 
แมน้ํา ลงไปถึงโมเลกุล (อณู) อะตอม (ปรมาณู) โปรตอน นิวตรอน อีเล็กตรอน และอนุภาคใดๆก็ตาม 
นักวิทยาศาสตรผูนั้นจะตองทําการบันทึก รายงาน และเผยแพรขอมูลของธรรมชาติและความรูของส่ิง
นั้นๆตามท่ีไดประสบพบเห็น โดยไมบิดเบือน ไมปดบัง ไมแกไข และไมตกแตงขอมูลตามความลําเอียง
สวนตัว เนื่องจากเห็นวาตนเองจะเสียประโยชนหรือเสียช่ือเสียง เชน สมมุติวาในอดีตเราเคยสอน
นักศึกษาวาดวงอาทิตยมีสีแดง เพราะเปนสีที่เรามองเห็นตอนเชาเมื่อดวงอาทิตยข้ึน และเห็นตอนเย็น
เมื่อดวงอาทิตยจะตก ตอมาภายหลังเรามีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ดีข้ึน ถูกตองข้ึน เนื่องจากมี
เคร่ืองมือในการวัดสีที่ถูกตอง รวมทั้งไดพบเห็นกับตาในบางครั้ง วาดวงอาทิตยมีสีเหลือง ไมใชสีแดง 
เพราะสีแดงของดวงอาทิตยที่เห็นในตอนเชาและตอนเย็นนั้น เกิดจากแสงอาทิตยไดสองผานช้ันกาซอัน
หนาทึบในบรรยากาศของโลกในตอนเชาและตอนเย็น ซึ่งชั้นกาซนั้นจะทําหนาที่กรองแสงอาทิตยสีอ่ืนๆ
ไว และปลอยใหแสงสีแดงผานทะลุมาได ทําใหเราเห็นดวงอาทิตยมีสีแดง เมื่อเปนดังนี้ เราควรจะรีบเรง
แกไขคําสอนของเรา และสอนใหมวาดวงอาทิตยมีสีเหลือง แตถาเรายังคงด้ือสอนตอไปวาดวงอาทิตยมี
สีแดง เพราะกลัวจะเสียหนาเสียช่ือ ที่เคยสอนอยางผิดๆมากอน เราก็จะตกอยูในฐานะเปนผูบิดเบือน
ความจริง 



พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร                                                                                                                              ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 

Page 26 of 31 

 การบิดเบือน หรือการปดบัง หรือการแกไขเปล่ียนแปลง หรือการตกแตงขอมูลและความจริง
ตามความเห็นสวนตัวเชนนี้ จัดเปนอุปสรรคตอการบรรลุเขาถึงความจริงของวัตถุตามหลักทาง
วิทยาศาสตร  ทําใหมนุษย เราไมอาจรูจักจักรวาลตามความเปนจริงได  จริยธรรมขอนี้ของ
นักวิทยาศาสตรตรงกับการรักษาศีลขอที่ 4 นั่นคือการไมเผยแพรขอมูลอันเปนเท็จหรือไมโกหกนั่นเอง 
ถาเราไมมีจริยธรรมขอนี้ เราก็จะไมรูความจริงของธรรมชาติ เพราะแทนที่นักวิทยาศาสตรจะเผยแพร
ความจริ ง กลับปดบิงความจริงเสีย แลวเผยแพรความเท็จแทน เปรียบเทียบไดกับการไดรับคําสอนที่
ผิดๆในทางธรรม ก็ยอมจะไมสามารถนําเราไปสูการบรรลุธรรมอันเที่ยงตรงและแทจริงได 
 

 
 
นักวิทยาศาสตรที่ดีตองอธิบายธรรมชาติอยางซ่ือสัตยตามที่เปนจริง เพื่อที่จะไดเขาถึงความรูที่
ถูกตองแทจริงในเร่ืองของธรรมชาติของวัตถุตางๆตอไป เชน ดวงสวางทั้งหลายในรูปนี้ถาเปนฝุนตอง
บอกวาฝุน แตถาเปนรูปเหรียญจตุคามรามเทพ ก็ตองบอกวาเปนจตุคามรามเทพ เปนตน 
 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
5.2 ความซ่ือสัตยตอนักวิทยาศาสตรคนอ่ืน 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววา ความซ่ือสัตยตอธรรมชาติหมายถึงการบันทึก การรายงาน และการ
เผยแพรขอมูลของธรรมชาติตามที่ไดประสบพบเห็น โดยไมบิดเบือน ไมปดบัง ไมแกไข และไมตกแตง
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ขอมูลโดยเห็นแกผลประโยชนสวนตัว ในทํานองเดียวกัน ความซ่ือสัตยตอนักวิทยาศาสตรคนอ่ืนยอม
หมายถึงการรายงานและเผยแพรขอมูลของนักวิทยาศาสตรคนอ่ืนโดยไมบิดเบือน ไมปดบัง และไม
ตกแตงขอมูลใหผิดไปจากผลงานเดิมซึ่งเปนการคนพบหรือการคนควาของนักวิทยาศาตรทานนั้นๆ 
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองไมขโมยหรือไมแอบอางผลงานของนักวิทยาศาสตรคนอ่ืนมาเปนของตน 
เพื่อผลประโยชนทางวัตถุหรือเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศและการสรรเสริญใดๆ 
 การแอบอางหรือคัดลอกผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน จัดเปนการถือเอาทรัพยที่คนอ่ืนไมได
ให หรือเปนการลักทรัพย หากแตวาทรัพยในที่นี้เปน “ทรัพยสินทางปญญา” ไมไดเปนวัตถุส่ิงของที่จับ
ตองได แตเปนผลงานที่เกิดจากปญญาของผูที่คิดคนวิจัยนั้น ซึ่งอาจสามารถนําไปสูทรัพยที่เปนวัตถุได
ในภายหลัง เชน อาจมีนักวิทยาศาสตรคนหนึ่งสามารถคิดคนพัฒนายารักษาโรคมะเร็งชนิดใหมข้ึน 
แลวเราไปแอบอางผลงานของเขาโดยกลาววาเราตางหากที่เปนผูคิดคนตัวยานั้น เนื่องจากเราอยากได
ชื่อเสียงพรอมทั้งอยากไดทรัพยที่เปนตัวเงินถาเราสามารถขายสิทธิบัตรของสูตรของยานั้นใหแกบริษัท
ยา เพื่อนําไปผลิตเปนสินคาตอไป ซึ่งพฤติกรรมเชนนี้ก็คือการลักทรัพย หรือการผิดศีลของที่ 2 นั่นเอง 
อีกทั้งเรายังตองรับผลกรรมที่จะตามมาจากการฟองรองของเจาของสูตรตัวยาที่แทจริงอีกดวย 
 เร่ืองการละเมิดทรัพยสินทางปญญานี้ ในสมัยนี้เราจะไดเห็นและไดยินขาวกันมากในเร่ืองของ
การละเมิดลิขสิทธิ์ในวงการบันเทิง เชน กรณีเทปผีซีดีเถื่อน เปนตน ซึ่งจัดเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
และผิดศีล ซึ่งถาปลอยไวโดยไมแกไข ตอไปผูที่ผลิตผลงานในวงการบันเทิงก็จะไมมีแรงจูงใจที่จะ
ผลิตผลงานดีๆ เชน เพลงเพราะๆ หรือภาพยนตที่สนุกสนาน แตอาจจะนําแตเพลงเกามารองใหม หรือ
นําละครเกาหรือภาพยนตเกามาแสดงใหม เปนตน เพราะวาถึงจะทําผลงานดีๆไปก็ไมได รับ
ผลตอบแทนที่เปนธรรม ทําใหขาดแรงจูงใจ ในที่สุดสังคมก็จะไมไดเห็นผลงานที่สรางสรรค ที่ดี ที่มี
ประโยชน กลายเปนสังคมที่ขาดแคลนวัฒนธรรม เปนที่ดูหมิ่นดูแคลนจากตางชาติได 
 ในทํานองเดียวกัน การขโมยผลงานทางวิทยาศาสตรจะทําใหนักวิทยาศาสตรไมมีกําลังใจใน
การศึกษาคนควา เพราะเม่ือศึกษาแลวอาจถูกคนอ่ืนแอบอางขโมยไป คนที่จะศึกษาวิทยาศาสตรก็จะมี
นอยลง การที่มนุษยจะเขาถึงความจริงทางวิทยาศาสตรก็จะชาลง และเปนการขัดขวางการเรียนรู
จักรวาลตามที่เปนจริงของนักวิทยาศาสตรดวย ดังนั้นจริยธรรมขอที่สองนี้จึงตองรักษาไวเพื่อเปน
พื้นฐานที่จะรองรับการบรรลุและการเขาถึงความจริงของมนุษยในทางวิทยาศาสตร 
 
5.3 การยอมรับและยกยองนักวิทยาศาสตรคนอ่ืน 
 จริยธรรมขอนี้เปนพฤติกรรมที่ตรงขามกับจริยธรรมขอที่ 2 นั่นคือนอกจากเราจะไมทํารายเขา
โดยการขโมยผลงานของเขาแลว เรายังจะตองยอมรับและยกยองนักวิทยาศาสตรที่มีผลงานดวย การ
ขโมยเปนการลดทอนกําลังใจของเจาของผลงาน แตการยกยองเปนการเพิ่มพูนกําลังใจ เพื่อที่
นักวิทยาศาสตรผูนั้นจะไดมีกําลังใจในการผลิตผลงานที่ดีๆตอไป 
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 การใหกําลังใจโดยการยกยองนี้เปนที่ดําเนินการกันอยูแลวในวงการตางๆของสังคม เชน การ
ใหรางวัลพอดีเดน แมดีเดน ลูกกตัญู นักรองรางวัลแผนเสียงทองคํา ดารารางวัลตุกตาทอง 
นักวิทยาศาสตรดีเดน นักวิทยาศาสตรรุนเยาว นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรางวัลพระปกเกลา บริษัทรางวัลธรรมาภิบาล ฯลฯ เปนตน เพื่อเปนกําลังใจใหทําดีตอไป 
นักวิทยาศาสตรก็เชนกัน เมื่อไดรับรางวัลแลว ก็อาจนํากําลังใจรวมทั้งนําเงินรางวัลที่ได มาผลิตผลงาน
เพื่อความเจริญกาวหนาแหงวิชาการทางวิทยาศาสตรตอไป จริยธรรมขอการยกยองนี้ตรงกับการแสดง
มุฑิตาจิตในทางพุทธศาสนา นั่นคือการแสดงความยินดีเมื่อคนอ่ืนไดประสบกับส่ิงที่ดีๆ ซึ่งงานของทาน
เหลานั้นจะไดเปนพื้นฐานใหสังคมไดบรรลุและเขาถึงความจริงของธรรมชาติในทางวิทยาศาสตรใน
ที่สุด 
 

 
 
นักวิทยาศาสตรที่ดีตองยอมรับ ยกยอง และซ่ือสัตยตอนักวิทยาศาสตรคนอ่ืน เชน ไอนสไตน
เปนนักวิทยาศาสตรที่สมควรไดรับการยอมรับและยกยอง และไมสมควรที่ใครจะขโมยผลงานของทาน
ไปเปนของตนเอง 
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5.4 การแบงปนขอมูลในหมูนักวิทยาศาสตร และการเผยแพรขอมูลความรูแกประชาชนทั่วไป 
 เพื่อที่ความรูและการคนพบตางๆในทางวิทยาศาสตรจะคงอยูไดในสังคมเปนเวลานาน และ
เปนพื้นฐานแหงการพัฒนาวิทยาศาสตรยิ่งๆข้ึนตลอดไป นักวิทยาศาสตรจะตองกระจายขอมูลความรู
ออกไปใหขวางขวางที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งในหมูนักวิทยาศาสตรดวยกัน และในหมูประชาชนท่ัวไป 
เพื่อที่นักวิทยาศาสตรจะไดชวยกันคิดคนทดลองและพัฒนาทฤษฎีตอไปใหไดผลรวดเร็วยิ่งข้ึน และให
วิชาการทางวิทยาศาสตรเจริญกาวหนาข้ึน ไมใชตางคนตางทํา ใครทําอะไรก็ไมรูกัน ซึ่งยอมจะทําให
การคนพบความรูใหมๆไมรวดเร็วเทาที่ควร หรืออาจจะทําใหการคนพบที่ยากๆทําไมไดเลย เชน การ
คนพบอนุภาคมูลฐานใหมๆจําเปนจะตองเกิดจากการรูกันและการรวมมือกันในระหวางหองปฏิบัติการ
ตางๆที่อยูในหลายประเทศซ่ึงมีเคร่ืองเรงอนุภาคขนาดตางๆกัน        หรือการพัฒนาวัคซีนใหมๆจะตองเกิด
จากการรวมมือกันระหวางนักวิทยาศาสตรหลายๆดาน ต้ังแตผูทําการทดลองในหองปฏิบัติการ ผูผลิต
วัคซีน ตลอดจนถึงผูดําเนินการทดสอบภาคสนาม จึงจะไดวัคซีนออกมาใชอยางรวดเร็วทันแก
เหตุการณ เปนตน 
 สวนทางดานประชาชนท่ัวไป ถาประชาชนไดรับความรูทางวิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอ ได
รับรูวาขณะนี้โลกเรากาวหนาไปถึงไหนแลว และไดเห็นประโยชนของวิทยาศาสตรที่ตนไดรับ ประชาชน
ก็จะสนับสนุนการทํางานของนักวิทยาศาสตร ซึ่งในประเทศประชาธิปไตยที่เจริญแลว ส่ิงใดที่ประชาชน
สนับสนุนมักจะแปลออกมาเปนนโยบายของรัฐบาล เพราะรัฐบาลยอมมาจากประชาชน ไมไดมาจาก
อํานาจเงินและอํานาจอ่ืนๆอยางเชนในบางประเทศที่เราสัมผัสอยูทุกเมื่อเช่ือวัน ในกรณีของประเทศ
เหลานั้น นักวิทยาศาสตรยอมยินดีเผยแพรผลงานของตนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เพื่อที่การรับรูของ
ประชาชนจะแปลงมาเปนการสนับสนุนและเงินทองจากรัฐบาลเพื่อการทํางานตอไป ซึ่งจะนําไปสูการ
บรรลุและเขาถึงความจริงของธรรมชาติในที่สุด 
 การเผยแพรความรูในหมูนักวิทยาศาสตร และในหมูประชาชน อาจมีวิธีการที่แตกตางกันบาง 
เชนถาเปนหมูนักวิทยาศาสตร เรามักจะใชวิธีตีพิมพผลงานในวารสารทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ 
และเผยแพรในการประชุมวิชาการ เปนตน สวนในหมูประชาชนทั่วไปซึ่งรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาดวย 
เรามักจะใชวิธีการสอนในหองเรียนและหองปฏิบัติการ ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน และใชส่ือมวลชนตางๆเปนเวทีในการเผยแพร เชน การเขียนบทความในหนังสือพิมพ
และส่ิงตีพิมพตางๆ การจัดทํารายการวิทยุและโทรทัศน และการจัดทําเว็บไซตในระบบอินเตอรเน็ต 
เปนตน 
 จริยธรรมของนักวิทยาศาสตรขอที่ส่ีนี้ ตรงกับการใหธรรมทานและการเสียสละในทางพุทธ
ศาสนา นั่นคือเปนการกระจาย การแบงปน และการเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรโดยไมหวังผล
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กําไร และเปนการสละความรูของตนเพื่อเปนประโยชนแกคนหมูมาก (ที่กลาวนี้เปนการกลาวตาม
หลักการ แตอาจมีบางบางคนที่มุงแสวงหากําไร ซึ่งจัดเปนขอยกเวน อยางไรก็ตามความรูทาง
วิทยาศาสตรสวนใหญมักจะเปนความรูบริสุทธิ์ ไมใชความรูในเชิงพาณิชยที่จะนําไปใชหากําไรได
งายๆ) 
 

 
 
นักวิทยาศาสตรที่ดีตองมีการแบงปนและเผยแพรผลงาน เชน การเผยแพรภาพถายดาวหางเฮ
ลบอพพ ซึ่งถายโดย ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2540 ณ ศูนยพัฒนาศาสนา 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
 จากบทความทั้งหมดที่ทานไดอานมานี้ จะเห็นวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร มีประเด็นที่
สอดคลองกันและบรรจบพบกันไมนอยทีเดียว นับต้ังแตการบรรจบพบกันในเนื้อหาของวิชาตลอดจน
การที่จะตองถือจริยธรรมทั้งสองฝายเพื่อผลแหงการบรรลุเปาหมายอันสูงสุดของตน ซึ่งทั้งนี้ในทาง
สปริต (spirit) หรือในทางสาระที่เปนหัวใจของหลักการ หรือในทางวิธีคิดที่เหมือนกัน ยอมแสดงวา 
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พุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรก็เปนพุทธศาสนา สวนประเด็นของความแตกตาง
ก็คงจะมีมากอยูเหมือนกัน แตเปนความแตกตางในรายละเอียดปลีกยอย ซึ่งเกี่ยวของกับตัววัตถุที่เปน
เปาหมายแหงการศึกษาคนควา ไมใชเปนตัวสปริตหรือหลักการหรือวิธีคิด เชน วิทยาศาสตรยอมสนใจ
ศึกษาส่ิงที่เปนวัตถุหรือสสารและพลังงาน เพื่อใหเขาถึงธรรมชาติของจักรวาล แตพุทธศาสนายอม
สนใจศึกษาส่ิงที่เปนจิตหรือนามธรรม เพื่อใหเขาถึงความหลุดพนจากจักรวาล เปนตน 
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