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14. บทผนวก: ศาสนาอ่ืนกับวิทยาศาสตร 
 ศาสนาที่เชื่อวามีพระเจาจะมีความขัดแยงกับวิทยาศาสตรมากกวาศาสนาที่ไมเช่ือวามี
พระเจา เชน ศาสนาพุทธ ซึ่งตอไปนี้จะขอเรียกศาสนาท่ีเช่ือวามีพระเจาวา “ศาสนาอ่ืน” สวน
ศาสนาที่ไมเชื่อวามีพระเจาจะถือวาคือศาสนาพุทธ เพราะเทาที่ทราบศาสนาใหญที่มีคนนับถือ
มากในโลกนี้ที่ไมเชื่อวามีพระเจาคงจะมีแตศาสนาพุทธเทานั้น สวนศาสนาใหญอ่ืนๆลวนแตเช่ือวา
มีพระเจาทั้งส้ิน ไดแก ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข และศาสนายิว 
ศาสนานอกจากนี้คงจะเปนศาสนาที่นับถือผีและเทวดาตางๆ ซึ่งเปนศาสนาเล็กที่มีคนนับถือนอย 
 ประเด็นความขัดแยงระหวางศาสนาอ่ืนกับวิทยาศาสตรมีหลายประเด็น เชน ประเด็นอายุ
ของโลกและจักรวาล ซึ่งศาสนาอ่ืนมักจะนับอายุเพียงหลายพันปนับต้ังแตวันที่พระเจาสรางโลก
เปนตนมา แตวิทยาศาสตรนับอายุมากถึงหลายพันลานปถึงหลายหมื่นลานปนับต้ังแตโลกหรือ
จักรวาลถือกําเนิดข้ึนมา อีกประเด็นหนึ่งไดแกประเด็นพระเจาสรางโลกและทุกส่ิงทุกอยางในโลก 
ซึ่งวิทยาศาสตรไมยอมรับอยางแนนอน และนําไปสูความขัดแยงเร่ืองวิวัฒนาการ ซึ่งศาสนาอ่ืนเช่ือ
วาพระเจาสรางส่ิงมีชีวิตสายพันธุตางๆสําเร็จรูปออกมาตามที่เราเห็น หรือมิฉะนั้นก็เช่ือวามีพระ
เจาบงการอยูเบ้ืองหลังใหวิวัฒนาการเดินไปตามทางที่จะเกิดเปนส่ิงมีชีวิตสายพันธุตางๆมากมาย
อยางที่เปนอยูทุกวันนี้ แตวิทยาศาสตรถือวาส่ิงมีชีวิตมีวิวัฒนาการเปล่ียนแปลงสายพันธุไป
ตลอดเวลาจากส่ิงมีชีวิตชั้นตํ่าไปสูส่ิงมีชีวิตชั้นสูงตามหลักของการกลายพันธุและความอยูรอดของ
สายพันธุที่สามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมไดดีที่สุด ทําใหเกิดเปนส่ิงมีชีวิตหลากหลายสาย
พันธุกระจายตัวไปทั่วโลก ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม ณ สถานที่อัน
หลากหลายนั้นๆ 
 สวนศาสนาพุทธมักจะไมมีประเด็นขัดแยงชนิดประจันหนากับวิทยาศาสตร อยางเชนเร่ือง
พระเจา หรือเร่ืองอายุของโลก หรือเร่ืองวิวัฒนาการดังกลาว สําหรับเร่ืองพระเจา พุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตรไมมีความขัดแยงกัน คือตางฝายตางก็ไมเช่ือวามีพระเจา สวนเร่ืองอายุของโลก 
วิทยาศาสตรจะวามีอายุเทาใด พุทธศาสนารับไดหมด เพราะการที่โลกและจักรวาลมีอายุ แสดงวา
โลกและจักรวาลไมไดอยูยงคงกระพัน แตมีเวลาอยูจํากัด นั่นคือมีการเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไป ตรง
ตามที่พุทธศาสนาสอนทุกประการ 
 สวนเร่ืองวิวัฒนาการ พุทธศาสนายอมรับไดแนนอน เพราะเปนเร่ืองของการต้ังอยูไมได
และการเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวิต ตามหลักทุกขังและอนิจจัง ซึ่งรายละเอียดของเร่ืองนี้ไดเขียนไว
แลวในหัวขอ 10. พุทธศาสนากับทฤษฎีวิวัฒนาการ 


เราอาจกลาวไดวา พุทธศาสนามักจะยอมรับคําสอนเกือบทั้งหมดของวิทยาศาสตร เชน 
เร่ืองอนุภาคและอะตอม เร่ืองดวงดาวตางๆ เร่ืองวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต เร่ืองอายุของโลก เร่ือง
ไมมีพระเจา ฯลฯ ลวนแตเปนเร่ืองที่พุทธศาสนายอมรับได แตในทางตรงกันขาม วิทยาศาสตร
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มักจะไมยอมรับคําสอนของศาสนาพุทธ หรือยอมรับแตเพียงบางสวน หรือยอมรับแตเพียงสวน
นอยเทานั้น ทั้งนี้ข้ึนกับรายละเอียดของแตละประเด็นวาจะยอมรับไดมากนอยเพียงใด เชน เร่ือง
วิญญาณ เร่ืองโอปปาติกะ เร่ืองนรกสวรรค เร่ืองตายแลวเกิด ฯลฯ คงจะเปนเร่ืองที่วิทยาศาสตรไม
ยอมรับอยางแนนอน สวนเร่ืองสมาธิ เร่ืองศีล เร่ืองการปฏิบัติธรรม ฯลฯ คงจะเปนเร่ืองที่
วิทยาศาสตรยอมรับไดบาง เปนตน 
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3. โลกทัศนของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
3.1 ในหัวขอ “โลกทัศน” หรือ “การมองโลก” นี้ เราจะพิจารณาในสามประเด็น คือ (1) รากฐาน


แนวคิดหรือที่มาของโลกทัศน (2) โลกทัศนตอโลกภายนอก หรือคุณคา (value) ของโลก
ภายนอก และ (3) โลกทัศนตอตนเอง หรือศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในตนเอง 


 
รากฐานแนวคิดหรือที่มาของโลกทัศน 
3.2 รากฐานแนวคิดของพุทธศาสนาต้ังอยูบนความปรารถนาที่จะปฏิบัติจริยธรรม และเขาถึง


ความพนทุกข หรือเขาถึงนิพพาน โดยเร่ิมตนที่การศึกษาเรียนรูธรรมชาติของส่ิงทั้งหลาย แต
เนนเฉพาะธรรมชาติของจิต แลวประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามธรรมชาตินั้นๆ เพื่อที่จะรับผล
ตามธรรมชาติที่จะตองติดตามมาตามเหตุตามปจจัย 


3.3 รากฐานแนวคิดของวิทยาศาสตรต้ังอยูบนความปรารถนาที่จะเขาใจธรรมชาติของสรรพส่ิง 
โดยเฉพาะธรรมชาติของวัตถุ โดยการสังเกตทดลอง และคิดคนกฎเกณฑตางๆขึ้นมาอธิบาย
ธรรมชาตินั้นๆ 


3.4 รากฐานแนวคิดของเทคโนโลยีต้ังอยูบนความปรารถนาที่จะตอบสนองความตองการและ
ความสะดวกสบายของมนุษย โดยการคิดคนประดิษฐส่ิงตางๆข้ึนมารับใชความตองการนั้น 


 
โลกทัศนตอโลกภายนอก 
3.5 โลกทัศนตอโลกภายนอกคือการมองส่ิงตางๆในโลกวามีคุณคาหรือไม 
3.6 จากรากฐานแนวคิดของพุทธศาสนา เราจะเห็นวาพุทธศาสนาเปนวิชาที่ “มองโลก” วามี


คุณคา คุณคาของพุทธศาสนาคือจริยธรรมและความหลุดพนจากทุกขหรือไมหลุดพนจาก
ทุกข เพราะการศึกษาทางพุทธศาสนายอมเปนไปเพื่อจริยธรรมและความหลุดพน 


3.7 การศึกษาเบ้ืองตนทางศาสนาอาจจะดูเหมือนส่ิงที่ไมมีคุณคา แตเมื่อศึกษาถึงที่สุดแลว ผู
ศึกษายอมหนีไมพนคุณคาแหงความหลุดพน 


3.8 จากรากฐานแนวคิดของวิทยาศาสตร เราจะเห็นวาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่มองโลกวาไมมี
คุณคา คือไมมีการตัดสินส่ิงตางๆวา ดีหรือเลว ถูกหรือผิด สวยหรือไมสวย ฯลฯ เพราะ
นักวิทยาศาสตรตองการแค “รู” เฉยๆ ส่ิงเดียวที่วิทยาศาสตรอาจจะตองตัดสินบาง คือ จริง
หรือไมจริง ซึ่งก็ไมมีความเที่ยงแท เพราะความจริงทางวิทยาศาสตรอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ยุคตามสมัย ซึ่งข้ึนอยูกับปญญาของนักวิทยาศาสตรเอง 


3.9 นักวิทยาศาสตรที่แทจริงคือผูที่ศึกษาปฏิบัติเพื่อความรูอยางบริสุทธิ์ โดยไมหวังผลตอบแทน
ทางวัตถุใดๆ เชนเดียวกับนักปฏิบัติทางศาสนา นักวิทยาศาสตรจึงอาจจัดไดวาเปนนักปฏิบัติ 
(รูป) ธรรม นั่นคือธรรมะที่ปฏิบัตินั้นเปนรูปธรรม ไมใชนามธรรม 
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3.10 จากขอ 3.8 และ 3.9 จะเห็นวา การศึกษาทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องชวยที่ดี ที่จะทําให
เราเห็นไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)ไดงาย และนักวิทยาศาสตรจะมีโอกาสปลอยวาง
ไดมากกวาบุคคลในอาชีพอ่ืน 


3.11 ถาเราถือวาการศึกษาธรรมะฝายวัตถุ เปนฐานเบ้ืองตนที่จะรองรับการศึกษาทางศาสนา
ดวย ก็อาจกลาวไดวา วิทยาศาสตรก็มีคุณคาแหงความหลุดพนเชนเดียวกัน 


3.12 จากรากฐานแนวคิดของเทคโนโลยี เราจะเห็นวาเทคโนโลยีเปนวิชาที่มองโลกวามีคุณคา 
เพราะเทคโนโลยีจะกําหนดส่ิงตางๆวา ดีหรือเลว ถูกหรือผิด สวยหรือไมสวย ฯลฯ ตามแต
กิเลสและความตองการของมนุษย 


3.13 ถาเราจะจัดกลุมพุทธศาสนา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนกลุมพันธมิตรที่มีความ
ใกลเคียงกันสองกลุม เราอาจจัดไดวา พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรอยูในกลุมเดียวกัน สวน
เทคโนโลยีจะอยูแยกตางหากอีกกลุมหนึ่ง เพราะวาวิทยาศาสตรมีความใกลเคียงกับพุทธ
ศาสนามากกวาใกลเคียงกับเทคโนโลยี ถึงแมวาเทคโนโลยีจะตองมีฐานเปนวิทยาศาสตรก็
ตาม 


 
โลกทัศนตอตนเอง 
3.14 ทั้งพุทธศาสนา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตางก็เปนวิชาการที่ศึกษาธรรมชาติ และตาง


จัดเปนกิจกรรมทางปญญาของมนุษย ซึ่งกิจกรรมทางปญญาทั้งหลายมักจะมองตนเองดวย
ความเชื่อมั่น 


3.15 ศาสนามองตัวเองดวยความเช่ือมั่น (ศรัทธา) วาจะนําไปสูความพนทุกขได สวน
วิทยาศาสตรก็มองตนเองดวยความเชื่อมั่นเชนเดียวกัน วาจะนําไปสูความเขาใจอยางลึกซ้ึง
ในธรรมชาติได และเทคโนโลยีมองตนเองดวยความเช่ือมั่น วาจะตอบสนองความตองการของ
มนุษยไดไมมากก็นอย ตามเงื่อนไขแหงยุคสมัยและสภาพแวดลอมที่อาจเปลี่ยนแปลงได 


3.16 คําตอไปนี้มีความหมายใกลเคียงกัน และมักจะสรางความสับสน คือ (1) ศรัทธา (2) 
ความเชื่อ และ (3) ความเชื่อโดยไมมีเงื่อนไขหรือความงมงาย (อยางออนๆ) 


3.17 ศรัทธาหรือความเช่ือมั่น ตรงกับภาษาอังกฤษวา คอนฟเดนซ (confidence/faith) ความ
เชื่อ ตรงกับคําวา บีลีฟ (belief) และความเช่ือโดยไมมีเงื่อนไข ตรงกับคําวา เฟธ (faith) 


 
----------------------------------- 


 
พุทธ+วท/โลกทัศนพุทธ+วท.doc 
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5. กฎของพุทธศาสนากับกฎของวิทยาศาสตร 
 
กฎคืออะไร 
5.1 กฎวิทยาศาสตรเปนสวนหนึ่งของคําอธิบายในเร่ืองปรากฏการณธรรมชาติตางๆ ซึ่งคําอธิบายนี้มี
ระดับของความเช่ือมั่น 3 ระดับคือ (1) สมมุติฐาน มีความนาเช่ือถือนอยที่สุด และอาจถูกพิสูจนวาผิด
ไดงายที่สุด (2) ทฤษฎี มีความนาเช่ือถือปานกลาง และอาจถูกพิสูจนวาผิดไดงายหรือยากปานกลาง 
(3) กฎ มีความนาเช่ือถือมากที่สุด และอาจถูกพิสูจนวาผิดไดยากที่สุด 
5.2 ทั้งสมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎ ในทางวิทยาศาสตร อาจถูกพิสูจนวาผิดไดทั้งส้ิน 
5.3 คําอธิบายทางศาสนาไมมีทางผิด ดังนั้นศาสนาจึงไมมีสมมุติฐาน และทฤษฎี มีแตกฎอยางเดียว 
5.4 กฎของพุทธศาสนามีความถูกตองสมบูรณ 100 เปอรเซ็นต ผิดไมได แตกฎของวิทยาศาสตร
อาจจะผิดได ถามีการคนพบขอมูลใหมมาคัดคานกับขอมูลเกา 
5.5 กฎทางศาสนาไมมีผิด เพราะเกิดจากภาวนามยปญญาของพระพุทธเจา สวนกฎวิทยาศาสตรอาจ
ผิดได เพราะเกิดจากสุตามยปญญา และจินตามยปญญาของนักวิทยาศาสตรซึ่งเปนปุถุชน 
5.6 ปุถุชนอาจใชภาวนามยปญญาสรางกฎข้ึนได แตกฎนั้นก็อาจผิดได เพราะเปนกฎของปุถุชน ไมใช
กฎของพระอริยะ 
5.7 กฎมีหนาที่สองประการคือ (1) อธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึนแลว (2) ทํานายปรากฏการณที่ยังไม
เกิด 
5.8 การอธิบายปรากฏการณไมมีทางที่จะจับผิดได เพราะเปนส่ิงที่เกิดข้ึนแลว การจับผิดกฎ หรือการ
พิสูจนวากฎผิด จะตองจับที่การทํานาย ถาทํานายผิด หรือทํานายแลวไมเกิด แสดงวากฎนั้นผิด และ
เราจะตองคิดหากฎใหมข้ึนใชแทนที่ 
 
กฎของพุทธศาสนา 
5.9 กฎของพุทธศาสนาที่สําคัญ อาจรวบรวมได 4 กฎ คือ (1) กฎอริยสัจ (2) กฎไตรลักษณ (3) 
กฎปฏิจจสมุปบาท (4) กฎแหงกรรม 
 
กฎอริยสัจ 
5.10 กฎอริยสัจกลาววา ทุกขเกิดจากสมุทัย (ตัณหา) และการดับทุกข (นิโรธ) จะตองดําเนินตาม
มรรค 
5.11 มรรคมีองคแปด ซึ่งรวบรวมไดเปนไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา เมื่อเราสามารถควบคุมกาย
และวาจาได (ศีล) และควบคุมจิตได (สมาธิ) เราก็จะเกิดปญญา ซึ่งจะนําไปสูความหลุดพน (นิโรธ) 
หรือความดับทุกข หรือความหมดตัณหา 
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5.12 มรรคเร่ิมตนดวยปญญา ซึ่งมีองคสองคือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ตอดวยศีล ซึ่งมีองค
สามคือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ และลงทายดวยสมาธิ ซึ่งมีองคสามคือ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 
5.13 ปญญา ศีล และสมาธิ ในองคมรรค จะสงเสริมซึ่งกันและกันไลกันไปเปนวงจร นั่นคือ เมื่อมี
ปญญา ก็จะสงเสริมใหเรามั่นคงในศีลยิ่งข้ึน และเมื่อมีศีลก็จะสงเสริมใหใจสงบ และปฏิบัติสมาธิได
งายข้ึน และเมื่อมีสมาธิดีแลว ก็จะสงเสริมใหเกิดปญญาที่มีความลึกซึ้งยิ่งๆข้ึนไป และจะทําใหเขาใจ
วาทําไมตองถือศีล ทําใหศีลมั่นคงย่ิงข้ึนตามลําดับ วนเวียนกันไปเชนนี้จนกระทั่งหลุดพนจากวัฏฏ
สงสารไดในที่สุด 
 
กฎไตรลักษณ 
5.14 กฎไตรลักษณกลาววา ส่ิงทั้งหลายในจักรวาลแบงออกเปนสอง คือ (1) สังขาร หรือสังขตธรรม 
(2) วิสังขาร หรืออสังขตธรรม หรือนิพพาน หรือสูญญตา สังขารเปนส่ิงที่ไมเที่ยง (อนิจจัง) ต้ังอยูไมได 
(ทุกขัง) และไมอาจถือเอาเปนเจาของได (อนัตตา) สวนวิสังขาร เปนส่ิงที่เที่ยง (นิจจัง) ต้ังอยูได (สุขัง) 
แตก็ไมอาจถือเอาเปนเจาของได (อนัตตา) 
5.15 จะเห็นวา ทุกส่ิงในจักรวาลเปนส่ิงที่ไมเที่ยง และต้ังอยูไมได ยกเวนนิพพาน แตขณะเดียวกัน ทุก
ส่ิงจะถือเอาเปนเจาของไมไดหมด แมกระทั่งนิพพานก็ถือเอาเปนเจาของไมได ผูที่สอนวานิพพานเปน
อัตตา จึงไมไดสอนศาสนาพุทธ แตเปนศาสนาใหมที่คิดเอาเอง สอนเอาเองตามใจชอบ 
5.16 ความทุกขที่กลาวไวในศาสนามีสามความหมาย หรือสามชนิด ไดแก (1) ทุกขสัจตาม
ความหมายในอริยสัจ (2) ทุกขลักษณะตามความหมายในสามัญลักษณ และ (3) ทุกขเวทนาตาม
ความหมายในขันธหา ในความทุกขสามชนิดนี้ ทุกขสัจเปนความทุกขแตเพียงชนิดเดียวที่จะตอง
ปฏิบัติเพื่อใหหลุดพน สวนทุกขลักษณะและทุกขเวทนาน้ันไมจําเปนตองหลุดพน ดังเชน พระอรหันต
ยังมีทุกขลักษณะและทุกขเวทนาอยู ตราบใดที่ทานยังมีรางกายอยู เพราะทุกขลักษณะเปนคุณสมบัติ
ประจําของสังขตธรรม ที่ไมมีทางหลีกเล่ียงได และเวทนา (สุข ทุกข หรือเปนกลาง) ก็เปนส่ิงที่ตองเกิด
ตามหลังผัสสะในวงจรปฏิจจสมุปบาท ซึ่งทุกขลักษณะและทุกขเวทนาจะหมดไปก็ตอเมื่อพระอรหันต
ไดบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานเทานั้น นั่นคือรางกายของพระอรหันตตองถึงกาลแตกดับ (ปรินิพพาน) 
นั่นเอง โดยไมตองมีการบําเพ็ญความเพียรเพื่อดับทุกขลักษณะและทุกขเวทนาแตประการใด สวน
ทุกขสัจนั้นพระอรหันตไดหลุดพนแลวต้ังแตไดบรรลุนิพพาน (สอุปาทิเสสนิพพาน) 
 
กฎปฏิจจสมุปบาท 
5.17 กฎปฏิจจสมุปบาท กลาวถึงลําดับข้ันตอนของการเกิดกิเลสและทุกข (ทุกขสัจ) คร้ังหนึ่งๆในจิต 
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กฎแหงกรรม 
5.18 กฎแหงกรรม กลาววา ทําดีไดความดี ทําช่ัวไดความชั่ว และความดีและความช่ัวนี้เปนวิบากที่
สะสมอยูในจิตใจ ซึ่งจะเปนประโยชนหรือเปนโทษตอไปในอนาคต เชน เมื่อเราขยันเรียนหนังสือ (ทํา
ดี) เราก็จะไดความฉลาดเกิดข้ึนเปนวิบากในจิตใจ (ไดดี) ซึ่งถาสะสมวิบากนี้ไปนานๆเราก็จะเปนคน
เกง หัวไว เขาใจอะไรไดอยางรวดเร็ว ทะลุปรุโปรงไปหมด ซึ่งอาจจะทําใหมองเห็นหนทางทํามาหากิน 
และรํ่ารวยไดเร็วกวาคนอ่ืน เปนตน 
5.19 ผูที่ไมเชื่อกฎแหงกรรม มักจะเกิดจากความเขาใจผิด เนื่องจากไปคิดวา ทําดีจะตองไดเงิน ได
ลาภ ไดยศ ไดการสรรเสริญ ฯลฯ ซึ่งความจริงส่ิงเหลานี้เปนส่ิงภายนอก ซึ่งก็อาจจะไดเหมือนกัน แต
ไมแนนอนเหมือนการทําดีแลวไดความดีดังที่กลาวแลว ส่ิงภายนอกเหลานี้จะไดก็ตอเมื่อมีปจจัยอ่ืนๆ
ที่ซับซอนประกอบดวยนอกเหนือจากการทําดีอยางเดียว ปจจัยเหลานี้เรียกวาสมบัติ 
5.20 สมบัติมีส่ีประการคือ (1) คติสมบัติ หมายถึงสถานที่ที่เหมาะสม (2) อุปธิสมบัติ หมายถึงสภาพ
รางกายและกิริยาอาการที่เหมาะสม (3) กาลสมบัติ หมายถึงจังหวะ เวลา ยุค หรือสมัยที่เหมาะสม 
และ (4) ปโยคสมบัติ หมายถึงองคประกอบอ่ืนๆที่เหมาะสม เชน กิจกรรมตางๆทําครบสมบูรณหรือไม 
มีเพื่อนหรือผูอุปการะดีหรือไม บริหารจัดการงานตางๆดีหรือไม ทําในส่ิงที่ตนถนัดหรือไม ทําในส่ิงที่
ผูอ่ืนตองการหรือไม ฯลฯ เปนตน ส่ิงที่เรียกวาสมบัตินี้อาจมองไดวา ในที่สุดก็คือเปนส่ิงที่เกิดจากการ
ปฏิสัมพันธระหวางกรรมของเรากับกรรมของคนอ่ืนนั่นเอง และสมบัติบางสวนก็เกิดจากกรรมที่
รวมกันระหวางเรากับคนอ่ืนดวย 
5.21 เนื่องจากวิบากที่เก็บสะสมในจิตดังกลาวนั้น เมื่อเกิดกิเลสข้ึนใหมคนผูนั้นก็จะทํากรรมอยางเดิม
ซ้ําอีก เกิดเปนวัฏจักรแหงกิเลส กรรม และวิบาก วนเวียนกันไป 
5.22 คําวาวิบาก มีอีกความหมายหนึ่งวาเปนความเคยชินที่เก็บสะสมอยูเนื่องจากการทํากรรมอยาง
ใดอยางหนึ่งซ้ําๆกันเปนเวลานาน ทําใหตอมาการทํากรรมนั้นๆจะเปนไปไดงายข้ึน เชน คนที่ฆาคนจน
เคยชิน ตอมาก็ยิ่งจะฆาคนไดงายข้ึนทุกที จนอาจฆาพอและแมของตัวเองได เปนตน 
5.23 คนที่มีกรรมคลายกันจะดึงดูดเขามาคบหาสมาคมกัน เชน เพื่อนที่คบกับถูกคอ เพราะมีนิสัย 
หรือกรรมคลายคลึงกันนั่นเอง หรือหญิงชายเปนเนื้อคูกันเพราะมีกรรมคลายกัน แมกระทั่งลูกจะมา
เกิด ก็จะตองมีกรรมคลายกับพอและแม เปนตน 
 
กฎทางศาสนาใชอธิบายและทํานายปรากฏการณทางจิต 
5.24 จะเห็นวากฎทางศาสนาทั้งหมดดังกลาวนี้เปนกฎที่ใชอธิบาย คือ (1) กฎอรัยสัจใชอธิบายวาทุกข
เกิดและดับอยางไร (2) กฎไตรลักษณใชอธิบายวาส่ิงทั้งหลายในจักรวาลมีลักษณะสามัญอยางไร (3) 
กฎปฏิจจสมุปบาทใชอธิบายวาการเกิดกิเลสและทุกขมีข้ันตอนอยางไร (4) กฎแหงกรรมใชอธิบายวา
กรรมใหผลอยางไร 
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5.25 นอกจากนี้กฎเหลานี้ยังทํานายลวงหนาได เชน (1) กฎอริยสัจอาจใชทํานายวา คนที่มีตัณหา
จะตองเกิดทุกข (2) กฎไตรลักษณอาจใชทํานายวา อนาคตของเราจะตองมีความเปล่ียนแปลงที่ไม
แนนอน (3) กฎปฏิจจสมุปบาทอาจใชทํานายวา เมื่อตาของเราสัมผัสกับส่ิงที่สวยงาม เราจะตองรัก
ตองชอบ (4) กฎแหงกรรมอาจใชทํานายวา ถาเราชอบทํางานมากๆ เราจะเปนคนขยัน เปนตน ซึ่งคํา
ทํานายเหลานี้ลวนแตเปนความจริงทั้งส้ิน 
5.26 ในบทสวดธรรมคุณที่ทาใหคนมาพิสูจนธรรมะดวยตนเอง (เอหิปสสิโก) หมายความวาใหมาดูวา
คําอธิบายและคําทํานายตางๆทางธรรมะมีความถูกตองหรือไม ปรากฏวาธรรมะของพุทธศาสนาได
ทํานายปรากฏการณตางๆทางจิตอยางถูกตอง ไมเคยผิดพลาดเลยตลอดเวลากวา 2550 ปที่ผานมา 
และจะคงความถูกตองตอไปอีกช่ัวฟาดินสลาย 
5.27 สรุปวากฎของพุทธศาสนาทั้งหมดเปนกฎวิทยาศาสตร เพราะเปนกฎที่มีความถูกตอง ทั้งในดาน
การอธิบายและการทํานาย เพียงแตเปนกฎที่ไมใชกับปรากฏการณของวัตถุ แตใชกับปรากฏการณ
ของจิต หรือถาจะเรียกใหชัดเจน ก็อาจเรียกวาเปนกฎวิทยาศาสตรทางจิต ก็ได 
 


---------------------------------------------- 
 
พุทธ+วท/กฎพุทธ+วท.doc 
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7. พุทธศาสนากับทฤษฎีสัมพัทธภาพ 
7.1 เทาที่ผานมา เราไดเปรียบเทียบพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรในภาพรวม หรือในประเด็นกวางๆ 


เชน ทําไมจึงเกิดการเปรียบเทียบ เราจะเปรียบเทียบสวนใดของศาสนากับสวนใดของ
วิทยาศาสตร โลกทัศนของแตละฝายเปรียบเทียบกันไดอยางไร และ วิธีการแสวงหาความจริง
ของแตละฝายเปรียบเทียบกันไดอยางไร เปนตน โดยยังไมไดเจาะลึกลงไปในเนื้อหาวิชา แต
ตอไปนี้เราจะเปรียบเทียบตัวเนื้อความรูของแตละฝาย โดยจะยึดแนวเนื้อหาที่สําคัญบางเร่ือง
ของวิทยาศาสตรเปนหลัก 


7.2 เนื้อความรูที่สําคัญทางวิทยาศาสตรที่จะยกข้ึนมาทําการเปรียบเทียบในที่นี้ คือทฤษฎีสําคัญ 
3 ทฤษฎี ไดแก (1) ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (2) ทฤษฎีควอนตัม และ (3) ทฤษฎีวิวัฒนาการ โดย
เราจะพิจารณาทฤษฎีสัมพัทธภาพกอน 


 
องคประกอบพื้นฐานของจักรวาล 
7.3 นักวิทยาศาสตรถือวา ส่ิงที่มีอยูในจักรวาลทั้งหมดมี 4 อยางเทานั้นไดแก สสาร พลังงาน ที่วาง 


และเวลา หมายความวา ไมวาเราจะนึกถึงส่ิงใดๆในจักรวาล ส่ิงนั้นจะตองเปน 1 ใน 4 ส่ิงนี้ 
หรือประกอบดวย 4 ส่ิงนี้ ซึ่งเรียกวาองคประกอบพื้นฐานของจักรวาล 


7.4 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ เปนทฤษฎีที่วาดวยความสัมพันธระหวางองคประกอบพื้นฐานดังกลาว คือ 
สสาร พลังงาน ที่วาง และเวลา 


7.5 สสารแบงเปน 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ 
7.6 ของแข็งคือส่ิงที่ต้ังอยูไดดวยตนเอง ตรงกับส่ิงที่เรียกวา ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) 
7.7 ของเหลวคือส่ิงที่ต้ังอยูไมไดดวยตนเอง แตตองใสในภาชนะ หรือตองไหลจากที่สูงลงสูที่ตํ่า 


ตรงกับส่ิงที่เรียกวา ธาตุน้ํา (อาโปธาตุ) 
7.8 กาซคือส่ิงที่ต้ังอยูไมไดดวยตนเอง และไมไหลจากที่สูงลงสูที่ตํ่า แตจะฟุงกระจายไปทั่วทั้ง


ภาชนะ หรือฟุงกระจายไปทั่วโลก หรือทั่วจักรวาล กาซตรงกับส่ิงที่เรียกวา ธาตุลม (วาโยธาตุ) 
7.9 อากาศที่เราหายใจ และลมที่พัดไปมา จัดเปนธาตุลม 
7.10 จะเห็นวา สสารอาจแบงเปนของแข็ง ของเหลว และกาซ หรือแบงเปน ดิน น้ํา และลม ก็ได 
7.11 พลังงานคือส่ิงที่ทําใหสสารเกิดการเปล่ียนแปลง เชน ทําใหสสารมีอุณหภูมิสูงข้ึน หรือทํา


ใหสสารเคล่ือนที่ไป หรือทําใหสสารเปล่ียนสภาพหรือเปล่ียนสถานะ หรือทําใหสสารทํา
ปฏิกิริยากันแลวเกิดเปนสสารชนิดใหม ฯลฯ พลังงานตรงกับส่ิงที่เรียกวา ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) 


7.12 ดังนั้น สสารและพลังงาน ก็คือดิน น้ํา ลม และไฟ 
7.13 ที่วางคือสภาวะที่ไมเปนสสารและไมเปนพลังงาน ที่วางเปนส่ิงที่มีอยูทั่วไประหวางสสาร 


และมีอยูในเนื้อของสสาร เชน ที่วางระหวางอณู (โมเลกุล) และปรมาณู (อะตอม) เปนตน 
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7.14 ที่วางทําใหสสารมีอยูได เพราะสสารตองต้ังอยูในที่วาง นอกจากนี้ที่วางยังเปนส่ิงที่
แบงแยกระหวางสสารตางๆดวย 


7.15 เวลาก็ทําใหสสารมีอยูได เพราะสสารตองต้ังอยูในเวลาดวย 
7.16 ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ ที่วางเปนส่ิงที่มีความสัมพันธอยางลึกซ้ึงกับเวลา จนอาจกลาวได


วา ถาสสารตางๆ เชน ของแข็ง ของเหลว และกาซ จัดเปนส่ิงที่อยูในกลุมเดียวกัน (กลุมสสาร) 
และพลังงานตางๆ เชน แสง เสียง ความรอน ไฟฟา ฯลฯ จัดอยูในกลุมเดียวกัน (กลุมพลังงาน) 
ที่วางและเวลาก็จัดอยูในกลุมเดียวกันดวย ที่วาง (อวกาศ) และเวลา (กาล) นี้ จัดอยูในกลุมที่
มีชื่อเรียกวา “กาลาวกาศ” 


7.17 นอกจากนั้น ที่วาง และเวลา ยังอาจเปล่ียนรูปกันได เชนเดียวกับสสารและพลังงานที่
เปล่ียนรูปได เชน น้ําแข็งอาจละลายเปนน้ําเหลว และนํ้าเหลวอาจระเหยเปนไอน้ํา.(กาซ) ได 
หรือไฮโดรเจนและออกซิเจนอาจรวมกันเปนน้ําได หรือแทงเหล็กอาจรีดใหเปนเสนลวดหรือ
เปนแผนเหล็กได เปนตน สวนพลังงานก็อาจเปล่ียนรูปได เชน พลังงานน้ําตกจากเข่ือน
กลายเปนพลังงานไฟฟา พลังงานไฟฟากลายเปนพลังงานแสงสวางและความรอนในหลอด
ไฟฟา และพลังงานความรอนจากการเผาน้ํามันกลายเปนพลังงานของรถยนตที่วิ่งได เปนตน 
ดังนั้นที่วาง (บางสวน) อาจกลายเปนเวลา และเวลา (บางสวน) ก็อาจกลายเปนที่วางได 


7.18 ที่วางและเวลาเปรียบเสมือนดานหัวและดานกอยของเหรียญอันเดียวกัน 
7.19 “ที่วาง” อาจมีชื่อตางๆกัน เชน สุญญากาศ และอวกาศ เปนตน ที่วางตรงกับส่ิงที่เรียกวา 


อากาศธาตุ 
7.20 อากาศธาตุไมใชอากาศที่เราหายใจ เพราะอากาศที่เราหายใจเปนวาโยธาตุหรือธาตุลม 


ดังที่ไดกลาวมาแลวในขอ 7.9 
7.21 คําวา “อากาศธาตุ” อาจอนุโลมวานอกจากจะหมายถึงที่วางแลว อาจหมายถึงเวลาดวย 
7.22 กลาวโดยสรุป จักรวาลทางวัตถุประกอบดวยสสาร พลังงาน ที่วาง และเวลา หรือ


ประกอบดวย ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ และอากาศธาตุ 
7.23 คําวา “ธาตุ” นี้ นักวิทยาศาสตรไดนําไปใชในอีกความหมายหนึ่ง นั่นคือหมายถึงธาตุทาง


เคมี ซึ่งมีอยูในธรรมชาติ 92 ธาตุ ธาตุทางเคมีหมายถึงสารเคมีที่เปนพื้นฐานที่สุดที่ไม
ประกอบดวยธาตุอ่ืนเลย แตธาตุอาจประกอบเปนสารเคมีชนิดตางๆได 


7.24 ธาตุทางเคมียังคงมีความหมายเดิมของคําวา “ธาตุ” อยู นั่นคือ เปนสารเคมีที่เปน
องคประกอบพื้นฐานที่อาจประกอบกันเปนสารเคมีอ่ืนๆได ในทํานองเดียวกับ ดิน น้ํา ลม และ
ไฟ ที่ประกอบกันเปนสสารและพลังงานทั่วทั้งจักรวาล 


7.25 นอกจากดิน น้ํา ลม ไฟ และอากาศธาตุ ซึ่งจัดเปนธาตุหาธาตุแลว ในทางศาสนายังมีธาตุ
ที่หก เรียกวาวิญญาณธาตุ วิญญาณธาตุหมายถึงธาตุรู ธาตุรูมีลักษณะเหมือนกับอากาศธาตุ
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ประการหนึ่ง นั่นคือมีลักษณะเปนอนันต หมายความวาธาตุรูและอากาศธาตุแทรกซึมอยูใน
เนื้อสสารและในท่ีวางทั่วทั้งจักรวาล และเช่ือมโยงถึงกันหมด แสดงวาทุกส่ิงในจักรวาลจะตอง
มีวิญญาณธาตุเชนเดียวกับมีอากาศธาตุแทรกอยู 


7.26 วิญญาณธาตุนี้ เมื่ออยูในส่ิงมีชีวิตชั้นตํ่าและพืช จะเปนวิญญาณที่พัฒนาแลว เรียกวา 
ภวังควิญญาณ และเมื่ออยูในสัตวชั้นสูง ก็จะเปนวิญญาณที่พัฒนาแลวยิ่งข้ึน เรียกวา วิถี
วิญญาณ 


7.27 ภวังควิญญาณยอมมีวิญญาณธาตุเปนพื้นฐาน สวนวิถีวิญญาณยอมมีภวังควิญญาณ 
และวิญญาณธาตุเปนพื้นฐาน 


7.28 สัตวที่มีวิถีวิญญาณครบถวนและสมบูรณ นาจะตายแลวเกิดใหมได สวนส่ิงมีชีวิตอ่ืน
นอกนั้นนาจะตายแลวสูญ 


7.29 การที่วิญญาณธาตุเชื่อมโยงถึงกันหมดทั่วทั้งจักรวาล ทําใหการติดตอจากจิตถึงจิต หรือเจ
โตปริยญาณ เปนส่ิงที่เปนไปได 


7.30 วิญญาณธาตุ หรือ “วิญญาณ” โดยทั่วไป ไมมีในวิทยาศาสตร แตวิทยาศาสตรก็ยอมรับ
วา “ธาตุรู” มีจริง เพียงแตวาไมจัดเปนธาตุ “ธาตุรู” ในทางวิทยาศาสตรเปนส่ิงที่เกิดข้ึนทีหลัง 
หลังจากที่สสารและพลังงานประกอบกันเปนส่ิงที่ซับซอนมากแลวก็จะเกิดธาตุรูข้ึน เชน เมื่อ
เรานําวัตถุดิบตางๆ เชน พลาสติก ยาง โลหะ ไฟฟา ฯลฯ มาประกอบกันเปนนาฬิกาแลว 
นาฬิกานั้นก็จะเดินไดเอง ในทํานองเดียวกัน เมื่อเรานําผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ กระดูก ฯลฯ 
มาประกอบกัน ก็จะกลายเปนคน เดินได พูดได รับรูได! นี่คือความคิดแบบวิทยาศาสตร! 


7.31 สรุปวา พุทธศาสนามี 6 ธาตุ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ สวน
วิทยาศาสตรมี 5 ธาตุ โดยที่วิทยาศาสตรเรียกเปน สสาร พลังงาน ที่วาง และเวลา 


 
ทิศหกและทิศแปด 
7.32 มีธรรมหมวดหกอีกหมวดหนึ่ง ที่มีความสัมพันธกับธาตุหกเปนบางสวน นั่นคือ ทิศหก 
7.33 ทิศหกในทางศาสนา หมายถึงสัมพันธระหวางตัวเรากับบุคคลรอบขาง ดังนี้ 
 ทิศขางหนา หมายถึง บิดา มารดา 
 ทิศขางหลัง หมายถึง สามี/ภรรยา ลูก 
 ทิศขางขวา หมายถึง ครูอาจารย 
 ทิศขางซาย หมายถึง เพื่อน 
 ทิศขางบน หมายถึง พระ/นักบวช เจานาย ผูบังคับบัญชา 
 ทิศขางลาง หมายถึง ลูกนอง ลูกศิษย ลูกจาง คนรับใช 
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7.34 ทิศหกของศาสนาไมมีความสัมพันธโดยตรงกับธาตุหก แตแนวคิดเร่ืองทิศหกมีมากอน
วิทยาศาสตร โดยที่วิทยาศาสตรไดใชแนวคิดนี้ไปใชภายหลัง เพื่อบอกตําแหนงของวัตถุที่อยู
ในที่วางและเวลา นั่นคือวัตถุทุกชนิดในจักรวาลนั่นเอง เพราะวัตถุใดๆยอมตองดํารงอยูใน
ที่วางและเวลา หมายความวาวัตถุอันหนึ่งจะตองดํารงอยูในตําแหนงแหงที่หนึ่งๆ และตอง
ดํารงอยูในเวลาหนึ่งๆดวย นั่นคือ เวลาอดีต หรือเวลาอนาคต หรือเวลาปจจุบัน หรือเวลาใดๆ 
เชน เวลาเราบอกวาตัวเราอยูที่ไหน เราจะตองบอกเวลาดวย เพราะในเวลาอ่ืนเราอาจจะไมอยู
ตรงนั้นแลวก็ได ตัวอยางคือ “เราอยูที่สนามหลวง เวลา 17 นาฬิกา วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2546” เปนตน 


7.35 การบอกตําแหนงของวัตถุทางวิทยาศาสตรจะตองกําหนดจุดอางอิงหรือจุดมาตรฐานกอน 
โดยตําแหนงของวัตถุจะบอกเทียบกับจุดมาตรฐานนั้น เชน ถาเราใชตัวเราเปนมาตรฐาน เราก็
จะบอกวาวัตถุนั้นอยูหางจากตัวเราไปทางขางหนาหรือขางหลังเทาไร อยูหางไปขางขวาหรือ
ขางซายเทาไร อยูหางไปขางบนหรือขางลางเทาไร และอยูในอดีตหรืออนาคตเปนเวลาเทาไร 


7.36 ขางหนาและขางหลังเรียกวามิติที่หนึ่ง ขางขวาและขางซายเรียกวามิติที่สอง ขางบนและ
ขางลางเรียกวามิติที่สาม สวนอดีตและอนาคตเรียกวามิติที่ส่ี นั่นคือมิติที่หนึ่ง มิติที่สอง และ
มิติที่สาม เปนระยะทาง สวนมิติที่ส่ีเปนเวลา 


7.37 สามมิติของระยะทาง อาจจะเรียกวาแกนเอ็กซ (x) แกนวาย (y) และแกนแซด (z) สวนมิติ
ที่ส่ีของเวลาอาจจะเรียกวาแกนที (t) 


7.38 อาจกลาวไดวา วิทยาศาสตรมี 8 ทิศ คือ หนา หลัง ซาย ขวา บน ลาง อดีต และอนาคต 8 
ทิศนี้ยอเหลือ 4 มิติ คือระยะทาง 3 มิติ และเวลา 1 มิติ และในท่ีสุดอาจยอเหลือเปนสอง คือ ที่
วาง และเวลา 


 
ความเปนหนึ่ง 
7.39 เราไดกลาวแลววา สสารเปล่ียนรูปในกลุมสสารได พลังงานก็เปล่ียนรูปในกลุมพลังงานได 


นอกจากนั้นสสารและพลังงานก็เปล่ียนรูปซึ่งกันและกันได สวนที่วางและเวลาก็เปล่ียนรูปซึ่ง
กันและกันไดเชนกัน และในท่ีสุดจากทฤษฎีควอนตัม นักวิทยาศาสตรก็ไดคนพบวา สสาร/
พลังงาน และที่วาง/เวลา ก็เปล่ียนรูปซึ่งกันและกันไดดวย สสาร พลังงาน ที่วาง และเวลาจึงมี
ความเปนหนึ่ง 


7.40 ตัวอยางของการเปล่ียนรูประหวางสสารและพลังงาน คือ ระเบิดนิวเคลียร ซึ่งพลังงานของ
การระเบิดมาจากเนื้อสารบางสวนของตัวระเบิดซึ่งหายไปและกลายเปนพลังงาน 


7.41 ความเปนหนึ่งของสสารและพลังงาน และความเปนหน่ึงของที่วางและเวลา เปน
สิ่งใหมที่ทฤษฏีสัมพัทธภาพคนพบ 
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7.42 สวนความเปนหนึ่งทางศาสนา หมายถึงทุกส่ิงในจักรวาล ไดแกธาตุ 6 (สังขาร) และ
นิพพานธาตุ (วิสังขาร) เปนอนัตตา จะเห็นวาความเปนหนึ่งทางศาสนานอกจากจะครอบคลุม
ธาตุ 5 เหมือนทางวิทยาศาสตรแลว ยังครอบคลุมส่ิงที่วิทยาศาสตรไมมีอีกดวย นั่นคือ 
วิญญาณธาตุ และนิพพานธาตุ 


7.43 เมื่อเราขยายแนวความคิดของความเปนหนึ่งนี้ใหรวมถึงธาตุหกดวย จะเห็นวาดิน 
(ของแข็ง) น้ํา (ของเหลว) ลม (กาซ) ไฟ (พลังงาน) อากาศธาตุ (ที่วางและเวลา) และวิญญาณ
ธาตุ (ธาตุรู) จะตองเปล่ียนรูปซึ่งกันและกันได เชน  สสารอาจกลายเปนพลังงาน และพลังงาน
อาจกลายเปนธาตุรูได (ธาตุรูไมใชพลังงาน!) เปนตน 


7.44 ความเปนหนึ่งของธาตุทั้งหกนี้ เปนพื้นฐานของการอธิบายปาฏิหาริยตางๆ เชน การรับรู
นอกเหนือประสาทสัมผัสทั้งหา การใชพลังจิตเคล่ือนวัตถุ และเปล่ียนสภาพของวัตถุ เปนตน 


 
----------------------------------------------- 


 
พุทธ+วท/พุทธ+สัมพัทธ.doc 
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9. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 
การเปรียบเทียบในประเด็นวิวัฒนาการ กําเนิดสี่ และไตรภูมิ 
 
วิวัฒนาการ 
9.1 ส่ิงมีชีวิตเกิดจากการรวมตัวกันโดยบังเอิญของสารเคมีบนโลกเมื่อหลายพันลานปมาแลว สารเคมี
ตัวแรกที่จัดวา “มีชีวิต” เรียกวา ดีเอ็นเอ (DNA = deoxyribonucleic acid) 
9.2 ดีเอ็นเอเปนสารเคมีที่สามารถดึงดูดวัตถุดิบที่อยูรอบขางใหรวมตัวกันเปนดีเอ็นเอตัวใหมอีกตัว
หนึ่ง จัดเปนคร้ังแรกที่วัตถุสามารถ “สืบพันธุ” ได และส่ิงที่สืบพันธุไดเรียกวา “มีชีวิต” 
9.3 ความมีชีวิตไมไดอยูที่การกิน หรือการถาย หรือการเจริญเติบโต ฯลฯ แตอยูที่การสืบพันธุ เชน 
สมมุติวาอยูดีๆวัตถุธาตุตางๆที่ไมมีชีวิตในโลก รวมตัวกันข้ึนเปนตัวคนคนหนึ่ง ซึ่งเปนคนแรกที่เกิดข้ึน
ในโลกนี้ คนนั้นมีความสามารถที่จะกินได นอนได ถายได เจริญเติบโตแข็งแรงได แตไมสามารถขยาย
เผาพันธุใหเกิดคนที่สอง ที่สาม ที่ส่ี ฯลฯ ข้ึนมาได และเม่ือถึงเวลาอันสมควร คนนั้นก็ตายไป หายไป
จากโลกนี้ โลกก็ไมมีคนอีกตอไป ถาเปนเชนนี้ความมีชีวิตของคนนั้นจะมีความหมายอะไร เราจะเรียก
คนนั้นวามีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ไมแตกตางอะไรกัน อยูดีๆก็เกิดมาคร้ังหนึ่งแลวก็หายไป ไมผิดอะไรกับ
เมฆที่ไมมีชีวิต ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของไอน้ํา แลวก็ถูกลมพัดสลายไป แลวก็เกิดเมฆกอนใหมอีก 
แลวก็หายไปอีก โดยเมฆกอนใหมไมไดเกิดจากการขยายพันธุของเมฆกอนเกา ถาเชนนั้นคนก็ไมตาง
จากเมฆ ซึ่งเปนส่ิงไมมีชีวิต ดังนั้นจะเห็นวา “ชีวิตคือการสืบพันธุ” 
9.4 ส่ิงมีชีวิตตัวแรกนี้ตอมาไดแตกแขนงกลายพันธุในเวลาหลายพันลานป กลายเปนแบกทีเรีย 
อะมีบา พืชเซลลเดียว สัตวเซลลเดียว ตนไม และสัตวตางๆมายมาย ตลอดจนถึงมนุษย ส่ิงมีชีวิต
เหลานี้ไดปรับตัวและเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงแวดลอมตางๆ และกระจายไปอยูทั่วทั้งโลก การแตก
แขนงกลายพันธุไปตางๆนี้เรียกวา “วิวัฒนาการ” 
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ตนไมแหงววิฒันาการ 


 
สิ่งมีชีวิตตางดาว 
9.5 ดวงอาทิตยมีดาวเคราะหตางๆซึ่งรวมทั้งโลกโคจรอยูโดยรอบ ดวงอาทิตยและดาวเคราะหทั้งหมด
รวมกันเรียกวา “ระบบสุริยะ” (สมัยกอนเรียกวา “สุริยจักรวาล”) 
9.6 ดวงอาทิตยและดาวฤกษทุกดวงบนทองฟาคือวัตถุประเภทเดียวกัน คือเปนดาวฤกษดวยกัน
ทั้งหมด เพียงแตมรีะยะทางใกลไกลตางกันเทานั้น บังเอิญดวงอาทิตยเปนดาวที่อยูใกล เราจึงเห็นเปน
ดวงใหญที่สวางและรอนแรงมาก ถาดวงอาทิตยอยูไกลมากเหมือนกับดาวฤกษอ่ืนๆ ดวงอาทิตยก็เปน
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จุดสวางเล็กๆเหมือนดาวทั่วไปบนทองฟา และถานําดาวที่เปนจุดสวางเล็กๆนั้นเขามาใกล เราก็จะเห็น
เปนดวงสวางที่ใหญและรอนแรงมาก เชนเดียวกับดวงอาทิตย 
9.7 ดาวฤกษทุกดวงอาจจะมีดาวเคราะหโคจรอยูโดยรอบไดทั้งส้ิน เรียกวาระบบสุริยะของดาวนั้น 
และอาจจะมีดาวเคราะหบางดวงมีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับโลก ซึ่งอาจมีส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนได และ
อาจมีวิวัฒนาการ จนกระทั่งมนุษยก็เกิดข้ึนได แตส่ิงมีชีวิตและมนุษยเหลานั้นอาจจะมีรูปรางแตกตาง
จากที่มีบนโลกนี้ 
9.8 ขณะนี้ (กุมภาพันธ 2553) นักวิทยาศาสตรไดคนพบดาวเคราะหในระบบสุริยะอ่ืนแลว ประมาณ
กวา 420 ดวง 
9.9 จะเห็นวาส่ิงมีชีวิตและมนุษยตางดาวมีอยูในโลกตางๆมากมายในจักรวาล เพียงแตวาหลักฐาน
ของการมีอยูของมนุษยตางดาวนั้น ยัง “จับไมมั่นค้ันไมตาย” ประมาณวาหลักฐานที่แนนอนอาจจะ
เชื่อถือไดประมาณ 50 เปอรเซ็นต เชน ขาวการเห็นจานบินในที่ตางๆบางเร่ืองอาจจะเปนเร่ืองจริง เปน
ตน แตเมื่อเราทําการศึกษาวิจัยมากข้ึนหลักฐานอาจจะดีข้ึนถึง 100 เปอรเซ็นตก็ได นั่นคือมีความ
มั่นใจไดวามนุษยตางดาวมีแนนอน 
 
อัคคัญญสูตร 
9.10 ศาสนาไมมีทฤษฎีวิวัฒนาการและทฤษฎีมนุษยตางดาว แตมีส่ิงที่ใกลเคียงกัน ไดแก อัคคัญญ
สูตร กําเนิดส่ี และไตรภูมิ 
9.11 ตามตํานานของทางศาสนามนุษยไมไดเกิดจากวิวัฒนาการ แตตามที่เลาในอัคคัญญสูตร 
มนุษยเกิดจากอาภัสสรพรหมลงมากินงวนดินในโลกนี้ แลวติดใจในรสชาดของงวนดินนั้น รางกายเลย
เปล่ียนสภาพจากกายทิพยเปนกายหยาบและกลับไปยังพรหมโลกไมได จึงตองอยูเปนมนุษยในโลกนี้ 
9.12 มนุษยในยุคแรกเร่ิมอาศัยเก็บของปากิน ไมมีการสะสม ของจึงมีเหลือเฟอใหทุกคนไดกินไดใช 
แตอยูมาวันหนึ่งเกิดมีคน “หัวใส” คิดวาถาตนหาของแลวเก็บสะสมไวมากๆ วันขางหนาตอไปก็จะไม
ตองออกไปหาของปาอีก เมื่อมีคนสะสมเกิดข้ึน ก็จะมีบางคนเก็บของไมได การสะสมจึงเปนบาป “ตัว
แรก” ของมนุษย จึงมีขอหามไมใหพระสะสมของกินและของใช 
9.13 คนที่สะสมไดนอย หรือสะสมไมได เพราะมีกําลังนอย ก็เกิดความไมพอใจ จึงมีการลักขโมย
เกิดข้ึน จึงตองมีการไปขอใหบางคนทําหนาที่เปนคนกลาง เรียกวา “ราชา” เพื่อทําหนาที่ไกลเกล่ีย
ตัดสินขอพิพาททั้งหลาย เมื่อมีราชาเกิดข้ึน ตอมาไมนาน ก็เกิดคนกลุมหนึ่งที่มีหนาที่ปกครองคนอ่ืน 
เรียกวาเปนพวก “กษัตริย” สวนคนอ่ืนๆนอกนั้นก็แบงหนาที่กันไป พวกที่เปนนักวิชาการ มีความรูใน
การส่ังสอนคนอ่ืน ซึ่งอาจจะเปนนักบวชดวย ก็เรียกวา “พราหมณ” พวกที่ทําธุรกิจคาขาย เรียกวา 
“แพศย” และพวกที่เปนกสิกรและพวกที่ใชแรงงานเรียกวา “ศูทร” เกิดการจัดกลุมคนข้ึนเปนวรรณะ
ตางๆ เพื่อชวยเหลือกันทําหนาที่ที่แตกตางกันในสังคม 
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9.14 จะเห็นวาอัคคัญญสูตรเปนเร่ืองเลาเปรียบเทียบ ที่แสดงถึงวิวัฒนาการของสังคมของมนุษย ที่
สืบเนื่องจากวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร นั่นคือเมื่อเกิดมีมนุษยซึ่งวิวัฒนาข้ึนมาตามหลัก
วิทยาศาสตรแลว ก็เกิดสังคมมนุษยซึ่งวิวัฒนาตามมาตามหลักของอัคคัญญสูตร ซึ่งมีสาระของความ
จริงอยูบาง ถาไมถือจริงจังกับเร่ืองพรหมมากินงวนดินมากเกินไป 
 
กําเนิดสี่ 
9.15 กําเนิด 4 คือวิธีเกิดของส่ิงมีชีวิต 4 วิธี ไดแก (1) การเกิดในที่ชื้นแฉะ (สังเสทชะ) (2) การเกิดใน
ไข (อัณฑชะ) (3) การเกิดในครรภ (ชลาพุชะ) และ (4) การเกิดเปนตัวในทันที (โอปปาติกะ) 
9.16 ส่ิงมีชีวิตที่เปนสังเสทชะตรงกับพืชและสัตวชั้นตํ่าในทางวิทยาศาสตร ที่เกิดโดยไมอาศัยการผสม
กันระหวางเพศผูกับเพศเมีย แตเกิดจากการแบงตัว หรือเกิดจากการแตกหนอ หรือเกิดจากการสราง
สปอร เปนตน เชน ไวรัส แบกทีเรีย ไฮดรา เฟรน เห็ด รา และเช้ือโรคบางชนิด 
9.17 พืชและสัตวชั้นสูงจะมีเพศผูและเพศเมีย พืชหรือตนไมก็อาจมีเพศได โดยดูที่ดอก เชน พืชบาง
ตนมีดอกเปนตัวผูหรือตัวเมียทั้งหมด เรียกวาตนตัวผู และตนตัวเมีย บางตนมีดอกตัวผูและตัวเมียอยู
ในตนเดียวกัน และบางตนมีเพศผูและเพศเมียอยูในดอกเดียวกัน เปนตน เมื่อเกสรตัวผูผสมกับเกสร
ตัวเมียหรือ “ไข” ของดอกไม ไขจะกลายเปนลูกหรือผลไม ซึ่งจะเจริญเติบโตเปนพืชตนใหมตอไป สวน
สัตวก็เชนเดียวกัน คือเมื่อเช้ือตัวผูผสมกับเช้ือหรือไขของตัวเมีย ไขก็จะเจริญเติบโตเปนตัวตอไป จะ
เห็นวาพืชชั้นสูงที่มีเพศทั้งหมดเปนอัณฑชะ คือเกิดจากไข 
9.18 สําหรับสัตวชั้นสูง การผสมระหวางเชื้อตัวผูกับไขตัวเมียจะเกิดไดสองวิธี คือ (1) เช้ือตัวผูผสมกับ
ไขภายนอกรางกายของตัวเมีย และ (2) เชื้อตัวผูผสมกับไขภายในรางกายของตัวเมีย 
9.19 ในการผสมภายนอกรางกายของตัวเมีย ตัวผูจะผสมในขณะที่ตัวเมียออกไข แลวไขจึงจะฟกเปน
ตัวอีกทีหนึ่ง เชน งู กุง ปลา กบ ฯลฯ แตถาไขไมไดรับการผสมจากตัวผู เราเรียกวาไขลม ซึ่งจะไมฟก
เปนตัว สัตวประเภทนี้จัดเปนพวกอัณฑชะ 
9.20 การผสมภายในรางกายของตัวเมียมีสองแบบคือ แบบที่หนึ่ง ตัวผูจะตองฉีดเชื้อเขาไปทางชอง
คลอด เพื่อเขาไปผสมกับไข แลวไขก็จะคลอดออกจากตัวเมีย และฟกเปนตัวอีกทีหนึ่ง เชน เปด ไก 
และนกตางๆ แตถาไขคลอดโดยไมไดรับการผสมจากตัวผู เราเรียกวาไขลมซึ่งจะไมฟกเปนตัว 
เชนเดียวกับในกรณีของการผสมภายนอกรางกายตัวเมีย สัตวประเภทนี้จัดเปนพวกอัณฑชะเชนกัน 
ซึ่งมักจะตรงกับสัตวประเภทนกในทางวิทยาศาสตร 
9.21 ในการผสมภายในรางกายของตัวเมียแบบที่สอง ตัวผูจะฉีดเช้ือเขาไปทางชองคลอดเพื่อเขาไป
ผสมกับไขเชนเดียวกับแบบที่หนึ่ง แตไขจะเจริญเติบโตในครรภของตัวเมีย จนกระทั่งครบกําหนดก็จะ
คลอดออกมาเปนตัว สัตวประเภทนี้จัดเปนพวกชลาพุชะ ซึ่งมักจะตรงกับสัตวเล้ียงลูกดวยนมในทาง
วิทยาศาสตร 
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9.22 สรุปวาพืชและสัตวชั้นตํ่าเปนสังเสทชะ พืชชั้นสูงและสัตวชั้นสูงที่ไมเล้ียงลูกดวยนม เปนอัณฑชะ 
และสัตวเล้ียงลูกดวยนม เปนชลาพุชะ 
 
ไตรภูมิ 
9.23 สวนโอปปาติกะมีเฉพาะในศาสนา ไมมีในวิทยาศาสตร โอปปาติกะมีอยูทั้งหมด 31 ภูมิ คือ
อบายภูมิ 4 มนุษยภูมิ 1 สวรรค 6 รูปพรหม 16 และอรูปพรหม 4 ภูมิทั้ง 31 นี้เรียกยอๆวาไตรภูมิ คือ
ทุคติภูมิ มนุษยภูมิ และสุคติภูมิ  
9.24 พืชอาจเปนโอปปาติกะก็ได เชน พืชที่อยูในสวรรค ในนรก และในภูมิเดียวกับมนุษยแตมนุษย
มองไมเห็น เปนตน สัตวที่เปนโอปปาติกะก็มี เชน สัตวที่ตายแลว และสัตวโบราณที่สูญพันธุแลว แต
ยังอยูในภูมิเดียวกับมนุษย เปนผีของสัตวซึ่งมีคนเห็นได สวนมนุษยที่เปนโอปปาติกะก็คือผีนั่นเอง คือ
มนุษยนั้นจะไปสวรรคก็ไมไป จะไปอบายก็ไมไป แตยังอยูปะปนกับมนุษยธรรมดาในโลกนี้ 
9.25 สําหรับโอปปาติกะที่อยูในภูมิที่แยกจากมนุษยอยางเด็ดขาดคือ เทวดา พรหม และสัตวนรก ให
สังเกตวาสัตวเดรัจฉานอาจอยูรวมกับมนุษยได ทั้งในรูปของกายเนื้อและกายโอปปาติกะหรือกาย
ทิพย สวนเปรต อสุรกาย นาค ยักษ กุมภัณฑ (พรายน้ํา?) และคนธรรพบางสวน ก็อยูรวมกับมนุษย 
แตมีเฉพาะกายทิพยเทานั้น 
9.26 เร่ืองกําเนิด 4 และเร่ืองไตรภูมิ แสดงถึงการเกิดและการเปนอยูของส่ิงมีชีวิตตางๆในโลก 1 โลก 
แตในจักรวาลนี้มีอีกมากมายหลายลานโลกที่มีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู และอาจมีมนุษยตางดาวดวย โลก
แตละโลกเหลานั้นก็มีวิวัฒนาการ มีกําเนิดส่ี และมีภพภูมิทั้ง 31 ภูมิ หรือมีไตรภูมิ เชนเดียวกับโลก
ของเราดวย 
9.27 มีบางคนอางวาสามารถติดตอกับมนุษยตางดาวไดโดยทางสมาธิ ทําใหนาคิดวามนุษยตางดาว
ที่วานั้นคงจะเปนโอปปาติกะ ซึ่งอาจเปนโอปปาติกะในโลกเรานี้ หรือเปนโอปปาติกะจากตางดาวก็ได 
9.28 เร่ืองวิวัฒนาการไมขัดกับเร่ืองไตรภูมิ เพราะวิวัฒนาการเปนเร่ืองของการปรับตัวของกายเนื้อ
ในทางโครงสรางและรูปรางใหอยูรอดไดในส่ิงแวดลอมชนิดตางๆบนโลก แตไตรภูมิเปนเร่ืองของการ
เวียนวายตายเกิด ซึ่งสุดแลวแตกรรมจะพาไป 
 
การเปรียบเทียบในประเด็นเทคโนโลยีชีวภาพ 
9.29 เทคโนโลยีชีวภาพ คือการพัฒนาวิทยาศาสตรชีวภาพใหเกิดเปนความสามารถที่จะควบคุมและ
จัดการกับส่ิงมีชีวิตตามที่มนุษยตองการ เทคโนโลยีชีวภาพนี้อาจแบงเปนสองสาขาใหญที่สําคัญคือ 
(1) สาขาการผลิตปจจัยสี่ ซึ่งไดแก อาหาร (ซึ่งรวมถึงเครื่องด่ืมอัลกอฮอลดวย) เคร่ืองนุงหม ที่อยู
อาศัย และยา และ (2) สาขาการขยายพันธุพืชและสัตว 
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9.30 เทคโนโลยีสาขาการผลิตปจจัยส่ี มีตัวอยางเชน การหมักเหลา การหมักซี่อ๊ิวและน้ําปลา การปรุง
และการถนอมอาหารตางๆ การปลูกหมอนเลี้ยงไหม การปลูกไม การทําสวนปา การทําสวนสมุนไพร 
การผลิตยาสมุนไพร ฯลฯ ดังเชนผลงานบางอยางที่ปรากฏในโครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” 
เปนตน 
9.31 เทคโนโลยีสาขาการขยายพันธุพืชและสัตว มีตัวอยางเชน การปกชําตนไม การทาบกิ่ง การติด
ตา การตอนพืช การตอนสัตว การผสมเทียม เด็กหลอดแกว โคลนนิ่ง การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ 
9.32 ในที่นี้เราจะมาดูเฉพาะรายละเอียดของการผสมเทียม เด็กหลอดแกว และโคลนนิ่ง ของสัตว
เล้ียงลูกดวยนม ซึ่งรวมทั้งมนุษยดวย เนื่องจากเทคโนโลยีสาขานี้มีประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวของ
มากกวาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาอ่ืน ซึ่งเปนประเด็นที่จะตองใชหลักการทางศาสนาเขามาจับ 
9.33 การผสมเทียมคือ (1) การฉีดเช้ือตัวผูเขาไปในมดลูกของตัวเมียในชวงที่ตัวเมียมีไขสุก หรือ (2) 
การนําเช้ือตัวผูไปวางในทอนําไขของตัวเมีย ในชวงที่ตัวเมียมีไขสุก ซึ่งเรียกวาการทํากิฟท (gift = 
gamete intrafallopian transfer) และเช้ือตัวผูจะผสมกับไข แลวคลอดออกมาเปนตัวตอไป 
9.34 เด็กหลอดแกวคือการนําไขที่สุกดีแลวของตัวเมียออกมาผสมกับเช้ือตัวผูในหลอดแกว แลวนําไข
ที่ผสมแลวที่เรียกวา “กลละ” กลับเขาไปวางไวที่ปกมดลูก ซึ่งเรียกวาการทําซิฟท (zift = zygote 
intrafallopian transfer) และกลละนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาในมดลูก แลวเจริญเติบโตจนคลอดออกมา
เปนตัวตอไป 
9.35 โคลนนิ่งคือการขยายพันธุโดยไมตองใชเช้ือตัวผูเลย เราจะนําไขของตัวเมียมา แลวดูดเอา
นิวเคลียสของไขออกไป ใหนึกถึงไขไกเปนตัวอยาง นิวเคลียสก็คือไขแดง นั่นคือดูดเอาไขแดงของไข
นั้นออกไป แลวนําเซลลของตัวตนแบบมาหนึ่งเซลล ดูดนิวเคลียสของเซลลนั้นออกมาแลวใสเขาไป
แทนนิวเคลียสของไข ตอมาเราจะกระตุนไขนั้นดวยไฟฟา ไขจะรูสึกเหมือนวาเปนไขที่ไดรับการผสม
แลว ไขก็จะแบงตัวเปน 2 เซลล 4 เซลล 8 เซลล … เราจะนําไขที่ “ผสม” แลวนี้ใสเขาไปในมดลูก 
จนกระทั่งคลอดออกมาเปนตัว ตัวสัตวหรือคนที่คลอดออกมานี้เรียกวา “ตัวโคลน” ซึ่งจะมีลักษณะ
ทางกรรมพันธุเหมือนกับตัวตนแบบทุกประการ ในทางวิชาการเราถือวาตัวโคลนเปนแฝดกับตัว
ตนแบบ แตเปนแฝดที่เกิดตางเวลากัน และมีอายุตางกัน 
9.36 ในการผสมเทียม จะมีตัวละคร 2 ตัวที่เกี่ยวของกับการผสม (ยกเวนผูใหบริการทางการแพทย ซึ่ง
ไดแก แพทย พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ) คือเพศเมียผูต้ังครรภและเพศผูที่ใหน้ําเช้ือ ในกรณีที่ทํากับ
คน จะตองถือวาผูต้ังครรภเปนแม สวนผูใหน้ําเช้ือเปนผูบริจาค 
9.37 ในการผสมแบบเด็กหลอดแกว จะมีตัวละครไดมากที่สุด 3 ตัว คือเพศเมียผูต้ังครรภ เพศเมียผู
เปนเจาของไข และเพศผูที่ใหน้ําเช้ือ  ในกรณีที่ทํากับคน จะตองถือวาหญิงผูต้ังครรภเปนแม สวน
เจาของไขและผูใหน้ําเช้ือเปนผูบริจาค แตเจาของไขและผูต้ังครรภอาจเปนคนเดียวกันก็ได ซึ่งทําใหตัว
ละครลดลงเปน 2 ตัว 
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9.38 ในกรณีของโคลนนิ่ง จะมีตัวละครไดมากที่สุด 3 ตัว คือผูต้ังครรภ เจาของไข และ ตนแบบ ใน
กรณีที่ทํากับคนจะตองถือวาหญิงผูต้ังครรภเปนแม สวนเจาของไขและตนแบบเปนผูบริจาค แต
เจาของไขและผูต้ังครรภอาจเปนคนเดียวกันก็ได สวนตนแบบนั้นถาเปนชายก็ตองเปนอีกคนหนึ่ง แต
ถาเปนหญิงก็อาจเปนคนอ่ืนหรือเปนคนต้ังครรภเองก็ได หรือเปนเจาของไขก็ได 
9.39 ตัวละครในเร่ืองโคลนนิ่งจึงมีไดต้ังแต 1 ถึง 3 ตัว ตัวละคร 1 ตัวหมายความวามีผูหญิงเพียงคน
เดียว เปนทั้งตนแบบ เจาของไข และผูต้ังครรภ 
9.40 ตัวละคร 2 ตัว หมายความวามีผูชายหนึ่งคนเปนตนแบบ และผูหญิงหนึ่งคนเปนทั้งเจาของไข 
และผูต้ังครรภ หรือมีผูหญิงสองคน คนหนึ่งเลนเปนตัวละครตัวใดก็ไดหนึ่งตัว สวนอีกคนหนึ่งเลนบท
เปนตัวละครที่เหลือสองตัว 
9.41 ตัวละคร 3 ตัว หมายความวามีผูหญิงสามคนเลนเปนตัวละครแตละตัว หรือมีผูชายหนึ่งคนเลน
เปนตนแบบ และผูหญิงสองคนเลนเปนตัวละครที่เหลือคนละตัว 
9.42 ในทุกกรณีดังกลาว หญิงผูต้ังครรภควรตองเปนหญิงที่แตงงานแลว โดยสามีจะตองเปนพอของ
เด็ก แตถาเกิดความผิดพลาดหรือเกิดกรณีทีไมสมควรข้ึน นั่นคือหญิงนั้นไมไดแตงงาน กฎหมายก็ควร
กําหนดใหหญิงนั้นหาผูชายมารับเด็กเปนบุตรตอไป 
9.43 ในทุกกรณีดังกลาว การต้ังครรภก็ดี การบริจาคไขก็ดี การบริจาคน้ําเช้ือก็ดี การบริจาคเซลล
ตนแบบก็ดี จะกระทําโดยหวังผลประโยชนทางวัตถุไมได นั่นคือทําเปนการพาณิชยไมได แตตองเปน
การบริจาคเหมือนบริจาคโลหิตหรือบริจาคอวัยวะตางๆใหสภากาชาด ซึ่งถามีการละเมิด ก็จะตองมี
กฎหมายลงโทษ อยางไรก็ตาม ประเด็นที่สําคัญที่สุดหลังจากการลงโทษผูที่เกี่ยวของแลว เด็กจะตอง
มีพอและแม ซึ่งการกําหนดพอแมควรจะเปนดังที่ไดกลาวไวแลว 
9.44 ในทางวิทยาศาสตรทางจิตก็มี “เทคโนโลยีชีวภาพ” เหมือนกัน ซึ่งหมายถึงการใชความรูทางจิต
มาจัดการควบคุมส่ิงมีชีวิต ซึ่งหมายถึงตัวเองดวย 
9.45 การควบคุมตนเองอาจใชการสะกดจิตตนเองและใชศีล เพื่อใหมีพฤติกรรมทางกายและวาจา
เปนไปตามที่ตองการ 
9.46 การควบคุมคนอ่ืนอาจใชการสะกดจิตใหคนนั้นแสดงออกตามที่เราตองการ และใชอํานาจจิตใน
การเสกเปาและบันดาลตางๆ (เปนปาฏิหาริยประเภทที่สอง) เชน สะกดหรือบันดาลใหเขามาขอความ
รัก สะกดหรือบันดาลใหเขาเปนโรค สะกดหรือบันดาลใหบริจาคทรัพย บันดาลใหแผนหนังเขาทอง 
ฯลฯ 
 


------------------------------------------ 
 
พุทธ+วท/พุทธ+ชีวภาพ.doc 
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4. วิธีการแสวงหาความจริงของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
 
วิธีการแสวงหาความจริงของพุทธศาสนา 
4.1 พุทธศาสนามีวิธีแสวงหาความจริง หรือวิธีทําใหเกิดปญญา 3 วิธี คือ สุตามยปญญา จินตามย


ปญญา และภาวนามยปญญา 
4.2 สุตามยปญญา คือความรูที่เกิดจากวิญญาณหา หรือเกิดจากประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแก ตา หู 


จมูก ล้ิน และผิวหนัง ความรูเหลานี้จะอยูในรูปของภาพ ตัวอักษร ภาษา เสียง กล่ิน รส และ
โผฏฐัพพะ สุตามยปญญาจึงเปนปญญาในเร่ืองของรูปธรรมหรือเร่ืองของวัตถุ 


4.3 การสัมผัสทางผิวหนังไมไดหมายถึงการสัมผัสที่ปรากฏตอผิวหนัง หรือ “รางกาย”  ภายนอก
เทานั้น เชน ความรูสึกเย็น รอน ออน แข็ง ฯลฯ แตรวมถึงการสัมผัสที่ผิวหนังของอวัยวะภายใน
ดวย เชน ปวดหัว ปวดทอง เสียวหัวใจ ปวดกระดูก ฯลฯ 


4.4 ในบรรดาความรูทั้งหมดที่เขาทางประสาทสัมผัส ความรูที่เขาทางตาอาจมีมากถึงรอยละ 90 
ความรูที่เขาทางหูอาจเปนรอยละ 9 ที่เหลืออีกรอยละ 1 เปนความรูที่เขาทางประสาทสัมผัสอ่ืน 


4.5 ภาษาสามารถเขาสูประสาทสัมผัสไดหลายทาง เชน ภาษาอาจอยูในรูปของภาพที่เขาทางตา 
(ตัวอักษรหรือตัวเขียน) หรือกิริยาทาทางที่เขาทางตา (ภาษาใบ) หรือเสียงที่เขาทางหู (เสียงพูด
หรือเสียงคนอานหนังสือ) หรือปุมสัมผัสที่เขาทางผิวหนัง (อักษรเบรลล) ก็ได ภาษาเปนแหลงของ
ความรูที่มากที่สุด เมื่อเทียบกับภาพหรือเสียงอ่ืนๆ รวมทั้งกล่ิน รส และโผฏฐัพพะดวย 


4.6 จินตามยปญญา คือความรูที่เกิดจากการนึก (วิตก) และการคิด (วิจาร) (การนึกและการคิดเรียก
รวมกันวา “มโนวิญญาณ” ) การนึกคือการระลึกถึงประสบการณที่ผานมา สวนการคิดคือการวาด
ภาพในใจไปเรื่อยๆไมมีที่ส้ินสุด การคิดที่ดีจะตองเปนการคิดอยางมีข้ันมีตอน มีเหตุผล มีที่มาที่
ไป มีกอนมีหลัง มีระบบระเบียบ ตามลําดับ เรียกวามีตรรกะ จึงจะไดความรูที่ถูกตอง โดยปกติจิน
ตามยปญญามักจะเปนความรูที่เปนคําอธิบายของสุตามยปญญา 


4.7 จินตามยปญญาเปนปญญาทั้งในเร่ืองของรูปธรรมและนามธรรม 
4.8 โดยพยัญชนะ ภาวนาแปลวาการทําใหเกิด หมายถึงการคิดหรือพูดซ้ําๆเพื่อใหเกิดสมาธิ แตโดย


อรรถะ ภาวนามยปญญา คือความรูที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐาน ทั้งสมถะและวิปสสนา 
โดยเฉพาะความรูเร่ืองกฎไตรลักษณ หรือสามัญลักษณ 


4.9 ภาวนามยปญญาเปนปญญาในเร่ืองของนามธรรม 
4.10 ในบรรดาความรูหรือปญญาสามชนิดนี้ ถาเกิดความขัดแยงกัน พุทธศาสนาจะใชภาวนามย


ปญญาเปนตัวตัดสิน 
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วิธีการแสวงหาความจริงของวิทยาศาสตร 
4.11 สุตามยปญญาในทางวิทยาศาสตร คือการสังเกตและการทดลองปฏิบัติ โดยอาจใชอุปกรณ


และเคร่ืองมือประกอบดวย ซึ่งอุปกรณและเคร่ืองมือก็คือส่ิงที่ขยายความสามารถของประสาท
สัมผัสนั่นเอง 


4.12 จินตามยปญญาในทางวิทยาศาสตร คือการคิดคนหาคําอธิบายในระดับตางๆดวยตรรกะ 
ไดแกคําอธิบายระดับตํ่า ระดับกลาง และระดับสูง (นั่นคือ คําอธิบายระดับสมมุติฐาน ระดับ
ทฤษฎี และระดับกฎ ตามลําดับ) เพื่อใชอธิบายส่ิงที่สังเกตเห็นในธรรมชาติ หรือใชอธิบายผลจาก
การทดลอง 


4.13 ภาวนามยปญญาในทางวิทยาศาสตร คือส่ิงที่เรียกวาอินจูอิชัน (intuition) ซึ่งนักวิทยาศาสตร
ถือเปนความ “บังเอิญ” ที่เขามาในสมองของนักวิทยาศาสตรนั้นๆ อินจูอิชันจะตองผานข้ันตอน
ของการสังเกตหรือการทดลองเสียกอน จึงจะตัดสินไดวาอินจูอิชันนั้นๆถูกหรือผิด ตัวอยางของอิน
จูอิชันที่เปนที่รูจักกันดี คือ อินจูอิชันของอารคีมีดีส ซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรกรีกโบราณ ผูสามารถ 
“คิดไดในฉับพลัน” วาปริมาตรของมงกุฎอาจตวงไดดวยการแทนที่น้ํา นักวิทยาศาสตรจะถือวาอิน
จูอิชันนี้เปนสวนหนึ่งของจินตามยปญญา 


4.14 ในบรรดาการไดมาซ่ึงความรูสามวิธีนี้ ถาเกิดความขัดแยงกัน นักวิทยาศาสตรจะใชการ
ทดลองและการสังเกตเปนตัวตัดสิน 


 
สมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎ 
4.15 สมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎในทางวิทยาศาสตรมีความแนนอน ถูกตอง และนาเช่ือถือตางกัน 


โดยสมมุติฐานมีความนาเช่ือถือตํ่าที่สุด ทฤษฎีมีความนาเช่ือถือปานกลาง และกฎมีความ
นาเช่ือถือมากที่สุด อยางไรก็ตาม ทั้งสมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎอาจจะมีความผิดพลาดและแกไข
ไดทั้งส้ิน 


4.16 พุทธศาสนามีแตกฎอยางเดียว ไมมีสมมุติฐาน และทฤษฎี และกฎทางพุทธศาสนาจะตองถูก
เสมอ แกไขไมได เพราะกฎเหลานี้ เกิดจากการตรัสรูของพระพุทธเจา เชน กฎแหงกรรม 
กฎปฏิจจสมุปบาท กฎไตรลักษณ กฎอริยสัจ ฯลฯ 


 
วิธีการทางวิทยาศาสตร 
4.17 ในเมื่อความจริงที่ถึงที่สุดในทางวิทยาศาสตรเกิดจากการสังเกต การทดลอง และการคิดคน


คําอธิบายตางๆ นักวิทยาศาสตรจึงกําหนดวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific method) ข้ึน เพื่อ
แสดงความสัมพันธระหวางการสังเกตทดลอง (สุตามยปญญา) และการต้ังคําอธิบาย (ไดแก 
สมมุติฐาน ทฤษฎี กฎ ซึ่งเปนจินตามยปญญา) 
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4.18 วิธีการทางวิทยาศาสตรมีข้ันตอนดังนี้คือ (1) สังเกตหรือทดลองเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ปรากฏการณธรรมชาติ (2) ต้ังสมมุติฐานข้ึนเพื่ออธิบายปรากฏการณนั้น (3) ใชสมมุติฐานในการ
ทํานายลวงหนาวาจะเกิดปรากฏการณอะไรข้ึนตอไป ณ ที่ไหน เมื่อไร ฯลฯ (4) สังเกตหรือทดลอง
ดูวาปรากฏการณที่ทํานายไวนั้นเปนจริงตามคําทํานายหรือไม (5) ถาคําทํานายถูกตอง 
สมมุติฐานนั้นเปนอันใชได และอาจยกฐานะข้ึนเปนทฤษฎีและกฎตามลําดับถามีความถูกตอง
และสรางความเช่ือมั่นไดเปนเวลานาน แตถาคําทํานายไมถูกตอง สมมุติฐานนั้นถือวาผิด จะตอง
สรางสมมุติฐานข้ึนใหมตามข้ันตอนขอ (2) และทดสอบสมมุติฐานนั้นตามข้ันตอนในขอ (3), (4) 
และ (5) ตอไป ทั้งนี้ข้ันตอนในขอ (1) เปนส่ิงที่สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา โดยไมข้ึนกับ
ข้ันตอนในขอ (2), (3), (4) และ (5) 


 
วิธีการทางพุทธศาสนา 
4.19 การไดมาซึ่งปญญาในทางศาสนาตองใชไตรสิกขา หรือการศึกษาสามประการ และปญญาที่


ไดมักจะเปนภาวนามยปญญา เพราะ “สิกขา” ในที่นี้ ไมใชการศึกษาในความหมายท่ีเราใชใน
ปจจุบัน แตสิกขาหมายถึงการฝกฝนปฏิบัติ ซึ่งมีสามประการคือ (1) การฝกปฏิบัติหรือการ
ควบคุมกายและวาจา เรียกวา “ศีล” (2) การฝกปฏิบัติหรือการควบคุมใจ เรียกวา “สมาธิ” ซึ่งเมื่อ
ควบคุมกาย วาจา และใจ ไดแลว ก็เปนการงายที่จะฝกปฏิบัติขอ (3) คือฝกพิจารณาขอธรรมะใน
การทําวิปสสนา โดยเฉพาะขอธรรมะในเร่ืองกฎไตรลักษณ เพื่อใหเกิด “ปญญา” โดยเฉพาะ
ภาวนามยปญญา ตอไป 


4.20 ในทางศาสนา เราถือวาความจริงอันสูงสุดเกิดจากการภาวนา เราจึงมีวิธีการข้ันตอนในการ
ภาวนาตางๆ ไดแก กรรมฐาน 40 ซึ่งมีทั้งสมถะและวิปสสนา เชน อานาปานสติ การเพงกสิณ การ
สวดมนต การเดินจงกรม ฯลฯ ซึ่งวิธีการเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของวิธีการทางพุทธศาสนา 
(Buddhist method) 


4.21 สมาธิที่พอจะใชงานได เพื่อใหเกิดภาวนามยปญญา จะตองเปนสมาธิอยางนอยข้ันอุปจาร
สมาธิ (“สมาธิอยูตัว”) และจะตองไดอุปจารสมาธินานพอสมควรดวย (อาจจะเปนเวลาคร่ึง
ชั่วโมง) จนสามารถระงับนิวรณทั้งหาไดบาง และเกิดปติในสมาธินั้น 


4.22 นิวรณหา ซึ่งเปนอุปสรรคแหงสมาธิ ไดแก กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ (หดหู เศราซึม งวง
นอน) อุทธัจจกุกกุจจะ (ฟุงซาน รําคาญ) และวิจิกิจฉา (ลังเลสงสัย) 


4.23 สมาธิข้ันสูงสุดคือ อัปปนาสมาธิ หรือ “สมาธิต้ังมั่น” ซึ่งก็คือฌานนั่นเอง สมาธิข้ันนี้
ประกอบดวยองคฌานคือ วิตก (การนึก หรือการตรึก) วิจาร (การคิด หรือการตรอง) ปติ สุข/
อุเบกขา และเอกัคคตา 
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4.24 “ไตรสิกขา” นี่เองเปนวิธีการทางพุทธศาสนา โดยเร่ิมจากศีลซึ่งเปนพื้นฐานใหเกิดสมาธิ หรือ
เปนพื้นฐานของกรรมฐาน 40 และศีลและสมาธิก็เปนพื้นฐานใหเกิดปญญาตอไป 


 
พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรอาศัยซ่ึงกันและกัน 
4.25 กลาวโดยสรุป ศาสนาและวิทยาศาสตรตางสนใจศึกษาความเปนไปของธรรมชาติทั้งสองฝาย 


ศาสนาศึกษาธรรมะของจิต แตวิทยาศาสตรศึกษาธรรมะของวัตถุ ซึ่งความรูสองสาขานี้จะตอง
อาศัยซ่ึงกันและกัน ความรูอยางลึกซึ้งทางฝายวัตถุจะทําใหเขาใจเร่ืองของจิตไดดีข้ึน ในทํานอง
เดียวกัน ความรูอยางลึกซ้ึงทางฝายจิต ก็จะทําใหเขาใจเร่ืองของวัตถุดีข้ึนเชนเดียวกัน เพราะจิต
และวัตถุเปรียบเสมือนดานหัวและกอยของเหรียญอันเดียวกัน เชน ความรูเร่ืองของการทํางาน
ของระบบประสาท (วัตถุ) จะทําใหเราสามารถเขาใจการเกิดของวิถีวิญญาณทั้งหก (จิต) ไดดีข้ึน 
และความรูและความสามารถทางสมาธิจิต (จิต) อาจจะทําใหสามารถเห็นส่ิงมีชีวิตในดวงดาว
ตางๆได (วัตถุ) หรือ ทําใหเขาถึงความรูอยางลึกซึ้งของสสารได เชนเดียวกับที่อารคีมีดีสเขาใจ
เร่ืองของการวัดปริมาตรของวัตถุโดยการแทนท่ีน้ํา เปนตน 


 
-------------------------------------- 
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พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
      ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 
 
1. การเปรียบเทียบพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
 
ความเปนมาของการเปรียบเทียบพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
1.1 มนุษยปุถุชนมีธรรมชาติที่จะตอบสนองกิเลสของตนเอง จึงพยายามคิดคนวิชาการตางๆข้ึนมา 


(ยกเวนวิชาพุทธศาสนา) เพื่อการตอบสนองนี้ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.2 วิทยาศาสตรเปนวิชาที่เรียนรูธรรมชาติของส่ิงตางๆในจักรวาล สวนเทคโนโลยีเปนวิชาที่เรียนรูการ


สรางส่ิงตางๆข้ึนมาเพื่อการกินการใช (การบริโภค) ของมนุษย 
1.3 โดยท่ัวไป เมื่อกลาวถึงวิทยาศาสตร เราจะหมายถึงเทคโนโลยีดวย ยกเวนในบางกรณีที่เรา


ตองการความหมายที่แยกกัน เราก็จะกลาวแยกเปนสองคําคือ “วิทยาศาสตร” และ “เทคโนโลยี” 
1.4 การใชเทคโนโลยีประดิษฐเคร่ืองจักร (เคร่ืองจักรไอน้ํา) เมื่อประมาณ 200 ปมาแลว ทําใหมนุษยมี


ความสามารถในการตอบสนองตนเองดวยวัตถุเกงข้ึนอยางเห็นไดชัด นับเปนจุดเร่ิมตนของยุค
แหงความเจริญทางวัตถุในปจจุบัน 


1.5 เคร่ืองจักรมีความสามารถมากกวามนุษยในการผลิตของกินของใช ดังนี้ (1) เคร่ืองจักรทํางานได
เร็วกวามนุษย (2) เคร่ืองจักรทํางานไดดีกวามนุษย และ (3) เคร่ืองจักรสามารถทําส่ิงที่มนุษยทํา
ไมได 


1.6 เมื่อวัตถุเจริญข้ึนอยางเต็มที่ถึงจุดหนึ่ง ความเจริญนั้นจะดึงความสนใจของประชาชนออกจาก
เร่ืองอ่ืนๆ ทําใหประชาชนหลงใหลหมกมุนแตเร่ืองของวัตถุ (วัตถุนิยม) จนลดความสนใจตอส่ิงที่
เปนประโยชนมากกวา และส่ิงที่เปนสาระมากกวา 


1.7 สิ่งหนึ่งซึ่งมีสาระมากกวาวัตถุนิยม คือ พุทธศาสนา จึงเปนการสมควรที่พุทธศาสนาจะตองรักษา
ความสนใจ และดึงความสนใจของประชาชนใหเพิ่มพูนข้ึน และเพื่อที่จะทําการดังนี้ คนทางฝาย
พุทธศาสนาจะตองเรียนรูเร่ืองราวทางฝายวิทยาศาสตร โดยผานการเปรียบเทียบให “รูเขา รูเรา” 


1.8 เมื่อเราเกิดความ “รูเขารูเรา” แลว เราจะไดใชความรูนี้ในการบริหารจัดการความสัมพันธระหวาง
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสังคมตอไป นอกจากนี้
ยังจะเกิดประโยชนตอวิชาการทางพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรดวย 


1.9 คนทางฝายวิทยาศาสตรมักจะไมสนใจในการเปรียบเทียบวิทยาศาสตรกับศาสนา เพราะเขาไมมี
ความเดือดรอนที่ เกิดจากฝายศาสนา ถามองในแงสงครามชิงประชาชน จะเห็นวาฝาย
วิทยาศาสตรเปนฝายไดประชาชน ฝายศาสนา (ทุกศาสนา) เปนฝายเสียประชาชน ดังนั้นความ
เดือดรอนจึงตกแกฝายศาสนามากกวาฝายวิทยาศาสตร 
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หลักยึดในการเปรียบเทียบระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
1.10 อยาหลงใหลวิทยาศาสตรจนคิดวาวิทยาศาสตรดีกวาพุทธศาสนา 
1.11 อยาลดคาพุทธศาสนา จนยกยองวิทยาศาสตรมากเกินไป 
1.12 อยาคิดวาพุทธศาสนาเปนเร่ืองงมงาย ครํ่าครึ ลาสมัย ไมทันกับวิทยาศาสตร 
1.13 อยาอิงคําสอนทางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เพราะความรูทางวิทยาศาสตรอาจ


เปล่ียนแปลงได และเมื่อความรูทางวิทยาศาสตรเปล่ียน พุทธศาสนาก็จะอยูไมได เชน เดิม
วิทยาศาสตรสอนวาจักรวาลประกอบดวยธาตุส่ี คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ แลวสมมุติวาศาสนาเอา
คําสอนไปอิงกับวิทยาศาสตรวา ศาสนาเปนวิทยาศาสตรเพราะศาสนาสอนเชนเดียวกับ
วิทยาศาสตรในเร่ืองธาตุส่ีนี้ ตอมาในสมัยนี้ วิทยาศาสตรกลับสอนวา ที่วาจักรวาลประกอบดวย
ธาตุส่ีนั้นผิดเสียแลว ความจริงจักรวาลประกอบดวยธาตุถึง 92 ชนิด เมื่อเปนเชนนี้แลวพุทธ
ศาสนาจะเอาหนาไปไวที่ไหน? และนี่หมายความวาศาสนาไมใชวิทยาศาสตรเชนนั้นหรือ? คํา
สอนของศาสนาผิดพลาดหรือ? คําสอนของศาสนาใชไมไดหรือ? ศาสนามิเปนอันตองลมไปหรือ? 


1.14 นักวิทยาศาสตรเปนปุถุชน ความรูทางวิทยาศาสตรจึงไมถูกตองสมบูรณ แตจะมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงอยูเสมอตามขอมูลใหมๆที่คนพบ แตความรูทางพุทธศาสนาจะเปล่ียนแปลงไมได 
เพราะคําสอนทางศาสนาเกิดจากการตรัสรูของพระพุทธเจา ซึ่งเปนความรูที่ถึงที่สุดแลว จะผิด
ไมได 


1.15 ความจริงวิทยาศาสตรนั่นแหละจะตองอิงคําสอนกับพุทธศาสนา เพราะคําสอนของศาสนาถึง
ที่สุดแลว แตวิทยาศาสตรยังไมถึงที่สุด และเราหวังวาคําสอนทางวิทยาศาสตรจะพัฒนาข้ึนมาเขา
ใกลคําสอนทางพุทธศาสนาย่ิงข้ึนๆทุกที โดยเฉพาะคําสอนในเร่ืองทางจิต สวนเร่ืองทางวัตถุนั้น 
เราตองยกใหวิทยาศาสตรเปนผูนํา เนื่องจากพุทธศาสนาไมไดมุงเนนในเร่ืองของวัตถุ แตเนนใน
เร่ืองของจิตมากกวา 


 
ตําแหนงของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรในทามกลางวิชาการสาขาตางๆ 
1.16 วิชาการในโลกนี้แบงเปน 3 สาขาคือ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร 
1.17 มนุษยศาสตร หรือศิลปศาสตร หรืออักษรศาสตร เปนวิชาที่วาดวยกิจกรรมของมนุษย เชน 


ประวัติศาสตร ศิลปกรรมศาสตร ภาษาศาสตร ภาษา ปรัชญา ศาสนาโดยทั่วไป ประเพณี 
วัฒนธรรม ฯลฯ 


1.18 สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรสังคม เปนวิชาที่วาดวยสังคม หรือเกี่ยวของกับสังคมของ
มนุษย เชน รัฐศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร ศึกษาศาสตร นิเทศศาสตร วินัยสงฆ ฯลฯ 
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1.19 วิทยาศาสตร หรือวิทยาศาสตรธรรมชาติ เปนวิชาที่วาดวยธรรมชาติของวัตถุตางๆ ทั้งที่มีชีวิต
และไมมีชีวิต ทั้งที่มีจิตและไมมีจิต วิทยาศาสตรธรรมชาติแบงยอยออกไปอีกสองสาขาคือ 
วิทยาศาสตรของวัตถุ และวิทยาศาสตรของจิต 


1.20 วิทยาศาสตรของวัตถุคือวิชาที่วาดวยธรรมะของวัตถุ หรือธรรมะของรูป ซึ่งก็คือคําวา 
“วิทยาศาสตร” ตามที่เราเขาใจกันทั่วไปนั่นเอง เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร ธรณีวิทยา 
อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร ฯลฯ 


1.21 วิทยาศาสตรของจิต หรือวิทยาศาสตรทางจิตคือวิชาที่วาดวยธรรมะของนาม หรือธรรมะของ
จิต เชน จิตวิทยา การฝกจิต การแสดงอํานาจจิต การรับรูเหนือประสาทสัมผัส เจโตปริยญาณ 
การสะกดจิต การทรงเจาเขาผี ไสยศาสตร อภิธรรม เนื้อหาธรรมะในพระสูตร ฯลฯ 


1.22 เนื้อหาวิชาตอไปนี้ เปนการเปรียบเทียบระหวางวิทยาศาสตรของจิต ในสวนที่เปนพุทธศาสนา 
กับวิทยาศาสตรของวัตถุ (“วิทยาศาสตร”) 


 
-------------------------------------------- 
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13. ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอพุทธศาสนา และผลกระทบของพุทธ
ศาสนาตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอพุทธศาสนา 
13.1 ผลกระทบของวิทยาศาสตรฯตอพุทธศาสนามีทั้งดานดีและดานเสีย ตัวอยางสําคัญของ
ผลกระทบสองขอตอไปนี้เปนดานเสีย 
 
ผลกระทบดานเสีย 
13.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือความเจริญทางวัตถุ มีผลทําใหคนหลงใหลในวัตถุมากข้ึน มี
ความสนใจตอพุทธศาสนาลดลง และมีความเชื่อในทางศาสนาลดลงดวย 
13.3 เมื่อคนหันเหออกจากศาสนาไปหาวัตถุมากข้ึน ศาสนาก็จะเส่ือมลง 
 
ผลกระทบดานดี 
13.4 ผลกระทบของวิทยาศาสตรตอพุทธศาสนาทางดานดีมีตัวอยางที่สําคัญสามขอดังตอไปนี้ 
13.5 เราอาจใชเนื้อหาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประกอบการสอนทางศาสนา ทําใหคน
เขาใจศาสนาไดงายข้ึน 
13.6 เราอาจนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการเผยแพรศาสนา เชน การใชส่ือสมัยใหม 
ไดแก เคร่ืองขยายเสียง หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
13.7 เราอาจใชเคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ ไดแก เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม หองเก็บเสียง 
ฯลฯ ในการทําใหเกิดสัปปายะแกการปฏิบัติธรรม 
 
ผลกระทบของพุทธศาสนาตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
13.8 ผลกระทบของพุทธศาสนาตอวิทยาศาสตรมีแตดานดีประการเดียว ดังตัวอยางสําคัญของ
ผลกระทบสามขอตอไปนี้ 
13.9 พุทธศาสนาเปนแรงดลใจใหนักวิทยาศาสตรเกิดความตองการศึกษาและทําความเขาใจกับ
ธรรมชาติมากยิ่งข้ึน 
13.10 พุทธศาสนาทําใหเขาใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตรดีข้ึน 
13.11 คําสอนทางศาสนาทําใหเราใชเทคโนโลยีอยางมีสติ และอยางพอสมควรพอประมาณ โดย
ไมหลงใหลในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากเกินไป 
 


----------------------------------------------- 
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2. ความสอดคลองระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
2.1 พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรมีความสอดคลองกัน 5 ประการคือ (1) พุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตรศึกษาเร่ืองของธรรมชาติ (2) พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ใชเหตุผลในการ
อธิบายส่ิงตางๆและปรากฏการณตางๆในธรรมชาติ (3) พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ศึกษา
หาสาเหตุและผลลัพธของส่ิงตางๆและปรากฏการณตางๆในธรรมชาติ (4) พุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตรเปนวิชาที่คนหาความจริงโดยการพิสูจนและทดสอบ และ (5) พุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตรประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อความรูและสวนที่เปนการประพฤติปฏิบัติของนักวิชาการที่
เกี่ยวของ 
2.2 ความสอดคลองประการที่ (4) เปนขอสําคัญที่แสดงวาพุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร และความ
สอดคลองประการที่ (5) เปนขอสําคัญที่แสดงวาวิทยาศาสตรเปนพุทธศาสนา อยางไรก็ตาม ความ
สอดคลองทั้งหาประการแสดงวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนซึ่งกันและกัน หรือเปนหนึ่งเดียวกัน
นั่นเอง 
 
ความสอดคลองประการที่ (1) 
2.3 พุทธศาสนาศึกษาธรรมชาติของจิตและปรากฏการณตางๆทางจิต ซึ่งจัดเปนฝายนามธรรม เชน 
ศึกษาองคประกอบของจิต ความสุขความทุกขของจิต ความรัก ความเกลียด ความโกรธ ความโลภ 
ความหลง ฯลฯ ของจิต ความสงบ สติ สมาธิ ของจิต ความดี ความชั่วของจิต ความจําของจิต 
ความรูสึกนึกคิดของจิต  เปนตน การศึกษาเร่ืองของจิตนี้ไมไดเปนไปเพื่อตอบสนองกิเลส หรือเพื่อ
ควบคุมบังคับจิตใจของคนอ่ืน แตศึกษาเพื่อความรูแจงสัจธรรมฝายนามธรรมและเพื่อการละกิเลสใน
ที่สุด 
2.4 วิทยาศาสตรศึกษาธรรมชาติของวัตถุและปรากฏการณตางๆของวัตถุ ซึ่งจัดเปนฝายรูปธรรม เชน 
ศึกษาองคประกอบและคุณสมบัติของรางกาย ศึกษารูปรางของมนุษย เสียงของมนุษย กล่ินของ
ดอกไม รสของอาหาร ศึกษาความขรุขระของผิวของดวงจันทร ฯลฯ เปนตน การศึกษาวัตถุนี้ไมไดเปน
เร่ืองของวัตถุนิยม เพราะไมไดศึกษาเพื่อตอบสนองกิเลสหรือตอบสนองความตองการใดๆ นั่นคือไมได
ศึกษาเพื่อเปนเทคโนโลยี แตศึกษาดวยความอยากรูอยากเห็นสัจธรรมฝายวัตถุ ในฐานะที่เปนความรู
พื้นฐานที่มนุษยพึงจะรูจักจักรวาลที่แวดลอมรอบตัวเอง 
2.5 ความอยากรูอยากเห็นในการศึกษาจิตหรือศึกษาวัตถุ อาจจะเปนกิเลสชนิดหนึ่ง แตในที่สุด
ความรูที่ไดจะมีประโยชนตอการละกิเลส แมการศึกษาเร่ืองของวัตถุก็มีประโยชนตอการละกิเลส 
เพราะความรูเร่ืองของวัตถุอยางลึกซ้ึงจะเปนพื้นฐานที่ทําใหเขาใจเร่ืองของจิตไดดีข้ึนและเขาใจไดเร็ว
ข้ึนดวย เชน เมื่อเรารูการทํางานของระบบประสาทและสมอง เราก็จะเขาใจวิญญาณทั้งหกไดดียิ่งข้ึน 
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ซึ่งวิญญาณทั้งหกนี้ไดแก การเห็น การไดยิน การไดกล่ิน การไดรส การสัมผัสทางผิวหนัง และการนึก
การคิดตางๆ เปนตน 
2.6 ความรูอยางเขาถึงลึกซ้ึงทั้งในเร่ืองของจิตและเร่ืองของวัตถุ จะทําใหเกิดปติและความต่ืนตะลึงใน
ธรรมชาติได เชน ผูที่เขาสมาธิไดผลจะเกิดปติในธรรม จนรูสึกตัวเบาหรือตัวลอยได ขณะเดียวกันผูที่
ไดพบเห็นปรากฏการณธรรมชาติอันแปลกประหลาดก็อาจเกิดปติจนน้ําหูน้ําตาไหลไดเชนกัน ดังมี
ตัวอยางวาผูที่ไดประสบพบเห็นตอหนาตอตาในการเกิดสุริยคราส หรือน้ําตกอันยิ่งใหญ หรือภูเขาไฟ
อันรอนแรงลุกโพลงอยู ฯลฯ จะเกิดความรูสึกเหมือนตัวเบาหวิว และรองครางออกมาโดยไมรูสึกตัว 
เปนตน 
 
ความสอดคลองประการที่ (2) 
2.7 พุทธศาสนาใชเหตุผลและตรรกในการอธิบายเร่ึองของจิตและปรากฏการณตางๆของจิต เชน การ
ที่คนเราตายแลวตองเกิด อธิบายวาเปนเพราะคนนั้นๆยังมีกิเลส เปนตน 
2.8 วิทยาศาสตรก็ใชเหตุผลและตรรกในการอธิบายเร่ืองของวัตถุและปรากฏการณตางๆของวัตถุ เชน 
การที่ดวงไฟฟามีแสงสวางได อธิบายวาเปนเพราะสสารประกอบดวยอนุภาคเล็กๆที่มีประจุไฟฟาบวก
และประจุไฟฟาลบ เปนตน 
 
ความสอดคลองประการที่ (3) 
2.9 ศาสนาศึกษาสาเหตุและผลลัพธ หรือที่มาที่ไปของปรากฏการณทางจิต เชน เร่ืองปฏิจจสมุปบาท 
ที่กลาวถึงการเกิดของหัวขอธรรมตางๆเปนขอๆตามลําดับ 12 หัวขอ หรือเร่ืองอริยสัจ ที่กลาวถึงทุกข 
และสาเหตุของทุกขคือตัณหา และกลาวถึงความพนทุกขและเหตุใหพนทุกขคือมรรคมีองคแปด เปน
ตน 
2.10 วิทยาศาสตรศึกษาสาเหตุและผลลัพธ หรือที่มาที่ไปของปรากฏการณทางวัตถุ เชน สาเหตุคือ
การกดสวิทช จะทําใหเกิดผลลัพธคือไฟสวาง หรือ สาเหตุคือการกินอาหารสกปรก จะทําใหเกิดผล
ลัพธคือทองเสีย เปนตน 
 
ความสอดคลองประการที่ (4) 
2.11 พุทธศาสนาเปนวิชาที่พิสูจนและทดสอบไดดวยวิธีการทางจิต การพิสูจนและทดสอบนี้จะเห็นได
เฉพาะตัวบุคคลผูที่ทําการพิสูจนและทดสอบนั้น เชน การรับรูส่ิงตางๆโดยไมผานทางประสาทสัมผัส
ทั้งหา การใชอํานาจจิตกระทําตอวัตถุและตอจิตอ่ืน การสัมผัสส่ิงมีชีวิตตางมิติดวยวิธีการทางสมาธิ 
หรือการบรรลุธรรมดวยวิปสสนากรรมฐาน เปนตน การพิสูจนเชนนี้เปนการพิสูจนแบบอัตวิสัย 
(subjective) อยางไรก็ตาม ถาขอธรรมนั้นๆถูกตอง ผูปฏิบัติทุกคนจะตองเห็นตรงกันหมด หรืออยาง
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นอยสวนใหญตองเห็นตรงกัน เรียกวาเปนการพิสูจนแบบอัตวิสัยของคนสวนใหญ (collectively 
subjective) ซึ่งเสียงสวนนอยที่เห็นไมตรงกับคนอ่ืน อาจจะเกิดจากความบกพรองของการปฏิบัติ หรือ
บารมีของผูนั้นอาจจะยังไมถึงข้ันเพียงพอ 
2.12 วิทยาศาสตรเปนวิชาที่พิสูจนและทดสอบไดดวยวิธีการทางวัตถุ การพิสูจนและทดสอบนี้จะตอง
เห็นตรงกันทุกคนที่มีประสาทสัมผัสเปนปกติ เชน ทุกคนตองเห็นตรงกันวาดวงจันทรมีสีเหลือง หรือ
เห็นตรงกันวาน้ําเปนของเหลว เปนตน การพิสูจนเชนนี้เปนการพิสูจนแบบภววิสัย (objective) 
อยางไรก็ตาม อาจจะมีขอยกเวนที่บางคนจะเห็นไมตรงกับคนอ่ืน เนื่องจากความบกพรองของ
ประสาทสัมผัส 
2.13 เนื่องจากการใชวิธีการพิสูจนที่แตกตางกันระหวางศาสนาและวิทยาศาสตร ทําใหเราเห็นวามี
ความจริงหรือสัจธรรมนอกเหนือวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรไมไดเปนสาขาวิชาผูผูกขาดความจริงแต
เพียงสาขาเดียว แตศาสตรสาขาอ่ืนก็มีสัจธรรมของตนเองดวย นั่นคือสัจธรรมอาจอยูนอกเหนือ
วิทยาศาสตรได 
2.14 นักวิทยาศาสตรที่ดีจะไมปฏิเสธสัจธรรมนอกเหนือวิทยาศาสตร แตจะบอกวาเขาไมสามารถจะ
ศึกษาส่ิงที่อยูนอกเหนือวิทยาศาสตร หรือส่ิงที่ไมใชวิทยาศาสตร สัจธรรมที่ไมใชวิทยาศาสตรอาจจะมี
จริง แตเมื่อไมใชวิทยาศาสตรเสียแลว วิทยาศาสตรก็ไมอาจศึกษาได 
2.15 ผูที่รูวิทยาศาสตรไมจริง มักจะปฏิเสธวาส่ิงที่อยูนอกเหนือวิทยาศาสตร หรือส่ิงที่วิทยาศาสตร
ศึกษาไมได จะไมมีจริง 
2.16 คนสวนใหญที่ไมสามารถทําการพิสูจนทางศาสนาหรือทางวิทยาศาสตรไดดวยตนเอง มักจะเช่ือ
ตามผูเชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการทางศาสนาหรือวิทยาศาสตร แตวิทยาศาสตรมักจะโนมนาวใหคนเช่ือ
ตามไดมากกวาและงายกวาการโนมนาวของศาสนา ทั้งนี้เนื่องดวยเหตุผลสองประการคือ (1) วิธี
พิสูจนแบบภววิสัยของทางวิทยาศาสตรยอมจะงายกวาวิธีพิสูจนแบบอัตวิสัยของทางศาสนา และ (2) 
วิทยาศาสตรสามารถตอบสนองกิเลสของมนุษยไดดีกวาศาสนา 
2.17 ผูที่เช่ือตามนักวิทยาศาสตรไมจําเปนตองฝกฝนเรียนรูมาก เพียงแตมีประสาทสัมผัสเปนปกติก็
พอ เชน เมื่อนักวิทยาศาสตรชี้ใหคนธรรมดามองดูตัวเช้ือโรคในกลองจุลทรรศน คนทุกคนจะเห็นตัว
เชื้อโรคตรงกันหมด 
2.18 ผูที่เช่ือตามนักการศาสนา ไมอาจจะใชประสาทสัมผัสแตประการใด เพราะศาสนาเปนเร่ืองของ
จิต ที่จะตองใชวิธีการทางจิต ผูที่จะเช่ือตามจึงจะตองฝกจิตในทางสมาธิและวิปสสนา นั่นคือจะตอง
ทําการศึกษาและพิสูจนเร่ืองทางศาสนาดวยตนเองไดบางนั่นเอง จึงจะเขาใจได 
2.19 อยางไรก็ตาม นอกจากคนที่ “เช่ือตาม” ดังที่กลาวไวในขอ 2.16, 2.17 และ 2.18 แลว ไมวาจะ
เปนฝายศาสนาหรือฝายวิทยาศาสตร ตางฝายจะตองมีคนที่เชื่อโดยที่ตัวเองพิสูจนไมไดเสมอ ผูที่เช่ือ
เชนนี้จะเรียกวาเปนผูที่เชื่ออยางงมงายก็ได ซึ่งมีทั้งความงมงายทางศาสนา (superstition) และความ
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งมงายทางวิทยาศาสตร ความงมงายทางวิทยาศาสตรนี้มีชื่อเรียกวาลัทธิวิทยาศาสตรนิยม 
(scientism) 
2.20 คนจะเช่ืออยางงมงายทางวิทยาศาสตรไดงายกวางมงายทางศาสนา เพราะวิทยาศาสตร
สามารถสรางวัตถุตางๆมาตอบสนองและอํานวยความสะดวกแกกิเลสของคนไดมากกวา ซึ่งคนที่หลง
และยึดติดในความเจริญทางวิทยาศาสตรยอมจะเห็นดีเห็นงามกับนักวิทยาศาสตรไดงาย แตทาง
ศาสนา (หมายถึงศาสนาในสวนที่ทําใหคนบรรลุธรรมและหลุดพน ไมใชสวนที่เปนอํานาจจิต หรือพลัง
จิต หรืออิทธิฤทธิ์ตางๆ) จะมีสวนที่ตอบสนองกิเลสนอยกวา คนจึงไมคอยจะงมงายเช่ือศาสนาเทาไร 
ยกเวนมีศรัทธาจริงๆดวยความบริสุทธิ์ใจ โดยที่ตนเองยังพิสูจนดวยตนเองไมได 
 
ความสอดคลองประการที่ (5) 
2.21 ศาสนาอาจแบงเปนสวนที่เปนเนื้อหาที่เรียกวาธรรม หรือวิชชา และสวนที่เปนการประพฤติ
ปฏิบัติของนักการศาสนาที่เรียกวาวินัย หรือจรณะ ซึ่งวินัยในที่นี้อาจหมายถึงศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 
227 หรือศีล 311 ขอ ก็ได วัตถุประสงคของวินัยมีไวเพื่อใหผูปฏิบัติวินัยนั้นไดความรูทางธรรม จนถึง
ข้ันบรรลุถึงธรรม ต้ังแตการบรรลุธรรมทั่วไปในชีวิตประจําวัน ไปจนถึงการบรรลุธรรมข้ันสูงสุดคือ
นิพพาน 
2.22 วิทยาศาสตรอาจแบงเปนสวนที่เปนเนื้อหาที่ยังคงใชคําเรียกวา “วิทยาศาสตร” และสวนที่เปน
การประพฤติปฏิบัติของนักวิทยาศาสตรที่เรียกวาจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร ซึ่งจริยธรรมนี้มีไว
เพื่อใหนักวิทยาศาสตรเขาถึงความรูที่ถูกตองแทจริงในทางวัตถุ เพื่อที่จะไดรูจักจักรวาลตามความเปน
จริง 
2.23 จริยธรรมของนักวิทยาศาสตรอยางนอยตองมี 4 ขอตอไปนี้คือ (1) ความซ่ือสัตยตอธรรมชาติ (2) 
ความซ่ีอสัตยตอนักวิทยาศาสตรคนอ่ืน (3) การยอมรับและยกยองนักวิทยาศาสตรคนอ่ืน และ (4) 
การแบงปนขอมูลในหมูนักวิทยาศาสตร 
2.24 ความซ่ือสัตยตอธรรมชาติหมายถึงการบันทึก การรายงาน และการเผยแพรความรูของธรรมชาติ
ตามที่นักวิทยาศาสตรไดประสบพบ โดยไมบิดเบือน ไมปดบัง ไมแกไข และไมตกแตงขอมูลตามความ
ลําเอียงสวนตัว เนื่องจากเห็นวาตนเองจะเสียประโยชนหรือเสียชื่อเสียง เชน ถาเราเคยสอนวาดวง
อาทิตยมีสีแดง แลววันหนึ่งเราไดพบเห็นกับตาวาดวงอาทิตยมีสีเหลือง แตเราก็ยังคงสอนตอไปวาดวง
อาทิตยมีสีแดง เพราะกลัวจะเสียหนา เชนนี้เรียกวาเปนการบิดเบือนความจริง จริยธรรมขอนี้ตรงกับ
การรักษาศีลขอที่ 4 นั่นคือการไมใหขอมูลอันเปนเท็จหรือไมโกหกนั่นเอง ถาเราไมมีจริยธรรมขอนี้ เรา
ก็จะไมรูความจริงของธรรมชาติ เพราะแทนที่จะเผยแพรความจริง กลับปดบังความจริงเสีย แลว
เผยแพรความเท็จแทน 
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2.25 ความซ่ือสัตยตอนักวิทยาศาสตรคนอ่ืน หมายถึงการไมขโมยหรือไมแอบอางผลงานของคนอ่ืน
มาเปนของตน ตรงกับการรักษาศีลขอ 2 นั่นคือไมถือเอาทรัพยของคนอ่ืนมาเปนของตนนั่นเอง ซึ่ง
ทรัพยในที่นี้มีชื่อเรียกวา “ทรัพยสินทางปญญา” การไมมีจริยธรรมขอนี้จะทําใหนักวิทยาศาสตรไมมี
กําลังใจในการศึกษาคนควา เพราะเม่ือศึกษาแลวอาจถูกคนอ่ืนแอบอางขโมยไป คนที่จะศึกษา
วิทยาศาสตรจะนอยลง การเขาถึงความจริงทางวิทยาศาสตรก็จะชาลง และเปนการขัดขวางการ
เรียนรูจักรวาลตามที่เปนอยูจริงของนักวิทยาศาสตรดวย 
2.26 นอกจากจะไมขโมยผลงานของคนอ่ืนแลว เรายังจะตองการยอมรับและยกยองนักวิทยาศาสตร
คนอ่ืนที่มีผลงานดวย เพื่อที่ผูนั้นจะไดมีกําลังใจผลิตผลงานเพื่อความเจริญกาวหนาแหงวิชาการทาง
วิทยาศาสตรตอไป การยอมรับนี้รวมถึงการใหรางวัล การประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ ตรงกับการแสดง
มุทิตาจิตตอคนอ่ืนนั่นเอง 
2.27 จริยธรรมขอสุดทายของนักวิทยาศาสตรคือการแบงปนความรูและขอมูลซึ่งกันและกัน และการ
เผยแพรความรูไปยังผูที่ไมรู (เชน โดยผานทางวิธีการของการเรียนการสอน และวิธีการของส่ือมวลชน) 
หรือเผยแพรแบงปนกันในหมูผูรู (เชน โดยผานทางการประชุมทางวิชาการ) เพื่อที่จะไดชวยกันคนควา
ทดลองตอไป ทําใหวิทยาศาสตรเจริญกาวหนาข้ึน จริยธรรมขอนี้ตรงกับการใหทาน (ธรรมทาน) และ
การเสียสละนั่นเอง ซึ่งอาจกระทําไดโดยการตีพิมพผลงานเปนเอกสาร หรือการส่ังสอนอบรมคนรุน
หลังตอไป เปนตน 
 


------------------------------------------------------------ 
 
พุทธ+วท/2 สอดคลองพุทธ+วท.doc 
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11. พุทธศาสนากับจิตวิทยา 
 
การเปรียบเทียบในประเด็นธรรมชาติของจิต 
11.1 วิทยาศาสตรเปนเร่ืองของวัตถุ จึงมีเพียง 5 ธาตุเทานั้น คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และที่วาง หรือสสาร 
พลังงาน และที่วาง สวนธาตุที่หก หรือธาตุรู หรือวิญญาณธาตุ ไมมีในวิทยาศาสตร มีเฉพาะใน
ศาสนา 
11.2 วิญญาณหรือจิตไมมีในวิทยาศาสตรก็จริง แตวิทยาศาสตรก็ศึกษาเร่ืองของจิตได จึงเกิดมีวิชา
จิตวิทยาข้ึน 
11.3 จิตในทางวิทยาศาสตรไมไดมีอยูตางหากจากวัตถุ แตเปนผลพลอยไดที่เกิดจากการรวมตัวของ
วัตถุ เชนเดียวกับเมื่อเราเอาโลหะ พลาสติก สายไฟ ถานไฟฉาย ฯลฯ มาประกอบรวมๆกันเขา จะได
เปนนาฬิกาซ่ึงสามารเดินต๊ิกๆได คนก็เชนกัน เมื่อเราเอาเนื้อ หนัง กระดูก ผม ขน เล็บ ฟน ฯลฯ มา
ผสมรวมๆกัน เขยาๆเขา ก็เกิดเปนคนข้ึน คนนั้นก็เดินได พูดได คิดได โกรธได รักได มองเห็นได ฯลฯ 
การที่คนสามารถทําอะไรตางๆดังกลาวนั้น เราเรียกวาคนนั้นมีจิต จิตจึงเปนคุณสมบัติของวัตถุ ที่เกิด
จากความบังเอิญที่วัตถุมารวมกันในแบบเฉพาะแบบหนึ่ง ถาวัตถุรวมกันในแบบอ่ืน ก็อาจไมเกิดจิตก็
ได เชน วัตถุรวมกันแลวอาจเปนคนตาย หรือเปนโตะ เปนคอมพิวเตอร ฯลฯ ก็กลายเปนส่ิงที่ไมมีจิต 
11.4 เมื่อคิดแบบวิทยาศาสตร ทําใหเห็นวา คนก็ไมผิดอะไรกับตุกตาไขลาน เมื่อตุกตาหมดสภาพ 
กลายเปนคนตาย จิตก็สลายไปดวย เพราะจิตเปนคุณสมบัติที่บังเอิญเกิดจากการรวมตัวอยางพอดี
ของวัตถุเทานั้นเอง 
11.5 จากการสังเกตทางวิทยาศาสตร พบวาจิตในความหมายนี้ เปนส่ิงที่เกิดข้ึนเองในธรรมชาติ ที่มี
คุณสมบัติด้ินรนอยูเสมอเพื่อหาความสุขสบาย และเพื่อที่จะไดทําอะไรตามที่จิตนั้นตองการ พูดอยาง
ภาษาศาสนาของเราก็คือ จิตมีธรรมชาติที่จะตองมีกิเลส กิเลสไมใชของดีหรือไมดี แตกิเลสเปน
ธรรมชาติที่ติดตามอยูประจําตัวของจิต ซึ่งเราไมจําเปนตองเอาชนะ ไมจําเปนตองกําจัด จิตเปนส่ิงที่
เปนอยางนั้นเอง เหมือนฟารองฟาผา หรือเหมือนพระอาทิตยข้ึน พระอาทิตยตก เปนส่ิงที่เปนไปเอง
ตามธรรมชาติ ถาพูดอยางภาษาจิตวิทยา เขากลาววา จิตนั้นมีเซ็กซ (sex) เปนใหญ เซ็กซเปนตัว
ขับเคล่ือนจิต และขับเคล่ือนโลก เซ็กซในที่นี้มีความหมายมากกวากามารมณ คือมีความหมาย
ใกลเคียงไปทางกามหรือกิเลส การคนพบวาเซ็กซเปนตัวขับเคล่ือนจิตและขับเคลื่อนโลกนี้ เปนการ
คนพบที่ยิ่งใหญมากในทางจิตวิทยา 
11.6 วิทยาศาสตรจึงไมมีเร่ืองของการกําจัดกิเลส เพียงแตมีขอแมวาใครจะทําอะไรก็ได ถาคนอ่ืนไม
เดือดรอนดวย ก็เชิญตามสบาย แตถาคนอ่ืนเดือดรอนเนื่องจากการกระทํานั้น ก็ตองใชกฎหมายเขา
มาจัดการ ภายใตหลักการนี้จะเห็นบอเกิดของแนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย และเศรษฐกิจ
เสรีแบบนายทุน ซึ่งในแงหนึ่งก็ไดทําประโยชนมากมายใหแกโลก แตขณะเดียวกันก็ไดเกิดแนวปฏิบัติ
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ที่เพี้ยนเปนอันมาก เชน การแกผาอาบแดด การปลอยกามารมณแบบเสรี ใครจะนอนกับใครที่ไหน
เมื่อไรก็ได การเปดโสเภณีเสรี การเปดบอนการพนันแบบเสรี ฯลฯ เพราะ “ไมมีใครเดือดรอน” บุคคล
ทุกฝายที่กระทําการดังกลาวลวนแตกระทําอยางเต็มใจ ไมมีใครบังคับ ถาจะมีการเสียเงิน หรือเสียตัว 
หรือเสียส่ิงใดๆ ก็เปนของคนคนนั้น คนอ่ืนไมเกี่ยว! 
11.7 จิตวิทยาแบบวิทยาศาสตรจึงเปนจิตวิทยาท่ีตามใจกิเลสและไมบังคับกิเลส เพราะถือวากิเลส
เปนส่ิงที่ไมอาจจะบังคับควบคุมใดๆได และไมจําเปนจะตองไปบังคับดวย 
11.8 จิตวิทยาแบงระดับจิตเปนสองระดับคือ (1) จิตใตสํานึก คือจิตที่ไมรูตัวเอง หรือจิตที่ไมมีสติ เชน 
จิตในขณะนอนหลับ จิตของทารกที่อยูในครรภ เปนตน จิตใตสํานึกตรงกับภวังคจิตในทางศาสนา 
และ (2) จิตสํานึก คือจิตที่รูตัว หมายถึงจิตที่รับรูโลกภายนอกโดยประสาทสัมผัสตางๆ จิตสํานึกตรง
กับวิถีจิตในทางศาสนา 
11.9 จิตวิทยามีคําหลายคําที่หมายถึงจิตในทางศาสนา คือ (1) ไมด (mind) หมายถึงจิตธรรมดาที่มี
อยูในสัตวและมนุษยทั่วไป จิตชนิดนี้จะสูญสลายไปเม่ือสัตวหรือมนุษยนั้นตายลง (2) ไซค (psyche) 
มีความหมายคลายกับไมด แตมักใชกับจิตที่มีพลังอํานาจหรือมีปาฏิหาริย เชน คําวาพลังจิต 
(psychic power) เปนตน (3) คอนเชียสเนสส (consciousness) หมายถึงจิตที่รับสัมผัสหรือรับรูส่ิง
ตางๆ หรือหมายถึงจิตที่มีสติก็ได (4) โซล (soul) หมายถึงจิตที่ตายแลวไปเกิดใหม ตรงกับคําวาอัตตา
ในศาสนาพราหมณ และ (5) สปริต (spirit) หมายถึง เหลา น้ําใจ ผีและเทวดา (โอปปาติกะ) หรือ
หมายถึงจิตที่ไดรับการฝกฝนดีแลว เปนจิตข้ันสูง จิตที่เปยมไปดวยคุณธรรม จิตทุกชนิดดังกลาวนี้ คือ 
ไมด ไซค คอนเชียสเนสส โซล และสปริต บางสํานักถือวามีเฉพาะในมนุษยเทานั้น ไมไดมีในสัตวแต
อยางใด คําทั้งหมดนี้ในทางพุทธศาสนาคงเรียกคําเดียววา “จิต” การที่เกิดเปนคําหลายคําข้ึนมา
เพราะวาจิตวิทยาของวิทยาศาสตรไมเขาใจคําวาจิตดีพอ คําที่แตกตางกันเหลานี้เปนเพียงแงมุมตางๆ
ของจิต แตเขากลับใชคําเรียกใหเห็นวาแตกตางกันไปเลย 
11.10 จิตในทางศาสนาไมใชคุณสมบัติของวัตถุ แตเปนอีกส่ิงหนึ่งที่มีตางหากจากวัตถุ 
11.11 จิตหรือวิญญาณมี 3 ระดับ คือ (1) วิญญาณธาตุ (2) ภวังควิญญาณ และ (3) วิถีวิญญาณ 
11.12 วิญญาณธาตุ เปนธาตุที่หก ซึ่งวิทยาศาสตรไมมี วิญญาณธาตุเปนธาตุที่แทรกซึมอยูทั่วไปใน
จักรวาล เชนเดียวกับอากาศธาตุหรือที่วาง ในคัมภีรกลาววาวิญญาณเปนอนันต อากาศก็เปนอนันต 
“อนันต” แปลวาแผกวางไมส้ินสุด เพราะฉะนั้นวิญญาณธาตุจะมีอยูในทุกส่ิงเชนเดียวกับอากาศธาตุ 
ต้ังแตส่ิงที่ไมมีชีวิต ตลอดจนกระทั่งพืช สัตว และมนุษย 
11.13 ภวังควิญญาณหมายถึง วิญญาณที่เปนองคแหงภพ นั่นคือเปนวิญญาณที่ทําใหส่ิงมีชีวิตนั้นๆ
เกิดข้ึนมาและรักษาความมีชีวิตนั้นไว เชน พืช สัตว และมนุษย ตองมีภวังควิญญาณจึงจะเกิดข้ึนและ
ต้ังอยูได 
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11.14 วิถีวิญญาณหมายถึง วิญญาณที่รับรูโลกภายนอก เชน การเห็น (จักษุวิญญาณ) การไดยิน 
(โสตวิญญาณ) การไดกล่ิน (ฆานวิญญาณ) การไดรส (ชิวหาวิญญาณ) การสัมผัส (กายวิญญาณ) 
และการนึกคิด (มโนวิญญาณ) ส่ิงมีชีวิตใดรับรูโลกภายนอกได จัดวามีวิถีวิญญาณ ซึ่งอาจจะมีไม
ครบหกวิถีก็ได เชน พืชสามารถรับรูแสงอาทิตยได จัดวามีกายวิญญาณ สวนสัตวชั้นตํ่าอาจจะยังไมมี
ตา หู จมูก ล้ิน แตสามารถสัมผัสรับรูสารเคมีในส่ิงแวดลอมรอบตัวได ก็จัดวามีกายวิญญาณ เปนตน 
11.15 จิตวิทยาแบบศาสนาเปนจิตวิทยาในการกําจัดกิเลส ไมใชตามใจกิเลสแบบวิทยาศาสตร 
11.16 ทั้งจิตวิทยาแบบวิทยาศาสตรและศาสนา ตางยอมรับตรงกันวากิเลสเปนตัวขับเคลื่อนโลก แต
วิทยาศาสตรไมเห็นความจําเปนที่จะตองกําจัดกิเลส สวนทางศาสนาเห็นวากิเลสขับเคล่ือนโลกก็จริง 
แตเปนโลกของเฉพาะปุถุชนที่มีกิเลสเทานั้น ศาสนามีส่ิงที่ใชขับเคลื่อนโลกไดดีกวา สลับซับซอน
มากกวา และสามารถอธิบายปรากฏการณตางๆทางจิตไดถูกตองกวา ตัวขับเคล่ือนนี้ใชไดกับทั้งโลก
ของปุถุชนกับโลกของอริยบุคคล ส่ิงนั้นคือปฏิจจสมุปบาท แตหัวขอปฏิจจสมุปบาทของปุถุชนกับของ
อริยบุคคลจะมีความแตกตางกันบาง 
11.17 ปฏิจจสมุปบาทของปุถุชนมี 12 หัวขอ หัวขอเหลานี้จะเกี่ยวพันโยงใยกันแบบใยแมงมุม ไมใช
โยงกันแบบเสนตรง และไมไดโยงกันเปนวงกลม 12 หัวขอคือ (1) อวิชชา (2) สังขาร (3) วิญญาณ (4) 
นามรูป (5) สฬายตนะ (6) ผัสสะ (7) เวทนา (8) ตัณหา (9) อุปาทาน (10) ภพ (11) ชาติ (12) ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส 
11.18 ปฏิจจสมุปบาทของอริยบุคคลมี 12 หัวขอ ที่โยงใยกันแบบใยแมงมุมเชนเดียวกัน คือ (1) กุศล
มูล (2) สังขาร (3) วิญญาณ (4) นาม (5) ฉัฏฐายตนะ (6) ผัสสะ (7) เวทนา (8) ปสาทะ (9) อธิโมกข 
(10) ภพ (11) ชาติ (12) ชรา มรณะ 
11.19 ปฏิจจสมุปบาทขับเคลื่อนโลกไปเหมือนกงลอแหงธรรมจักร ซึ่งมีซี่ลอ 12 ซี่ 
 
การเปรียบเทียบในประเด็นเทคโนโลยีทางจิต 
11.20 เมื่อมีวิชาจิตวิทยาก็ตองมีเทคโนโลยีทางจิตเปนของคูกัน เทคโนโลยีทางจิตหมายถึงการบังคับ
ควบคุมจิตของตนเองและผูอ่ืน ใหเปนไปตามที่ตองการใชงานอยางใดอยางหนึ่ง 
11.21 เทคโนโลยีทางจิตแบบวิทยาศาสตรทางวัตถุ คือการใชยา และสารเคมี และการใชการลอดวย
วัตถุ เชนการใหรางวัล และการลงโทษ เพื่อควบคุมจิตใจ เชน การใชยานอนหลับ การใชยาระงับ
ประสาท การด่ืมเหลายอมใจ การใหรางวัลแกเด็กที่ประพฤติดี และการจับอาชญากรขังคุก เปนตน 
11.22 เทคโนโลยีทางจิตแบบวิทยาศาสตรทางจิต คือการสะกดจิต การปฏิบัติสมาธิและวิปสสนา 
เพื่อใหเกิดส่ิงที่ตองการ เชน การสะกดจิตใหไมชอบเหลาและ/หรือบุหร่ี การสะกดจิตใหเขาเกิดความ
รักความเกลียด การฝกสมาธิใหเกิดปาฏิหาริยประเภทที่หนึ่ง (ถาเกิดปาฏิหาริยประเภทที่สอง จะเปน
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เทคโนโลยีกายภาพและชีวภาพ) และการปฏิบัติวิปสสนาเพื่อใหเกิดปญญาที่จะนําไปสูความหลุดพน 
เปนตน 
11.23 ศาสนาเห็นเชนเดียวกับวิทยาศาสตรวา กิเลสเปนธรรมชาติธรรมดาของมนุษย แต
ขณะเดียวกันถากําจัดกิเลสได จะเขาถึงธรรมชาติธรรมดาในอีกระดับหนึ่งที่สูงสงยิ่งกวา ขณะที่
วิทยาศาสตรเห็นวาเปนธรรมชาติที่ตายตัว เลยไมมีความคิดในการกําจัดกิเลส แตถึงกระนั้น
วิทยาศาสตรก็นับวามีความสามารถสูงมาก ที่คนพบไดวากิเลสเปนธรรมชาติของมนุษย 
11.24 เทคโนโลยีทางจิตแบบวิทยาศาสตร มีประโยชนที่สําคัญมากประการหน่ึง คือประโยชนในการ
รักษาคนที่มีจิตผิดปกติ ซึ่งอาจจะเปนพวกผิดปกติอยางออน เชน พวกย้ําคิดย้ําทํา พวกพูดจาเพอเจอ 
พวกที่ชอบลางมือเปนอาจิณ ฯลฯ ตลอดจนกระทั่งถึงพวกที่ผิดปกติอยางมาก เชน คนที่เปนจิตเภท 
และคนบา เปนตน โดยการใชยาบาง จับขังบาง ใชวัตถุเปนเคร่ืองลอบาง ฯลฯ ทั้งนี้ถาจะใหการรักษา
ไดผลดียิ่งข้ึน ก็ควรจะใชเทคโนโลยีทางจิตแบบศาสนาควบคูกันไปดวย ไดแก การสะกดจิต การสอน
ปริยัติธรรม การปฏิบัติสมาธิและวิปสสนา เปนตน 
 อนึ่ง คนที่มีจิตผิดปกติอันที่จริงก็คือ คนที่มีกิเลสมากในดานใดดานหนึ่งนั่นเอง สุดแลวแตจะ
ผิดปกติเร่ืองอะไร 
11.25 เทคโนโลยีทางจิตแบบศาสนา มีประโยชนที่สําคัญมากประการหนึ่ง คือประโยชนในการรักษา
คนปกติที่มีกิเลส ใหมีกิเลสเบาบางลงและหมดไปในที่สุด โดยการสะกดจิตบาง และโดยการปฏิบัติ
สมาธิและวิปสสนาบาง แตการสะกดจิตจะไดผลไมยั่งยืน สูการปฏิบัติสมาธิและวิปสสนาไมไดซึ่ง
ยั่งยืนกวา ทั้งนี้ในเร่ืองการรักษาคนปกติที่มีกิเลสดังกลาว วิทยาศาสตรจะไมสามารถทําได และไมคิด
จะทําดวย 
 


----------------------------------------- 
 
พุทธ+วท/พุทธ+จิตวท.doc 
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คํานํา 
 หนังสือเลมนี้ เ ดิมอยู ใน รูปของเอกสารประกอบการสอนวิชา  “พุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร” ซึ่งผูเขียนเปนผูสอน ณ มหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเปนเอกสารที่ไดทําแจกนิสิต
นักศึกษาในชั้นเรียนต้ังแตป .... ตอมาภายหลังจึงไดทําการปรับปรุง แกไข และเปล่ียนแปลงให
ทันสมัยและเหมาะสมสําหรับจัดพิมพเปนรูปของหนังสือดังที่ปรากฏอยูนี้ 
 อันที่จริงหนังสือที่เขียนในเชิงเปรียบเทียบระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ไดมีผูเขียน
มาแลวมิใชนอย แตเทาที่ทราบ เรายังไมมีหนังสือที่ใชไดโดยตรงในเร่ืองเนื้อหาวิชาที่มีการเรียนการ
สอนอยูในระดับมหาวิทยาลัย เนื้อหาของหนังสือนี้เปนเร่ืองของการเปรียบเทียบพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตรในประเด็นรายละเอียดตางๆ 


หนังสือนี้แบงออกเปน 3 ตอน และ 13 บท ตอนที่ 1 แบงเปน 5 บท ซึ่งเปนเร่ืองพื้นฐาน
และการเปรียบเทียบทั่วๆไป ที่ยังไมลงไปถึงเร่ืองเนื้อหาของคําสอนของแตละฝาย เชนเร่ืองของ
ความเปนมาของการเปรียบเทียบ เหตุผลของการเปรียบเทียบ วิธีการเปรียบเทียบ ส่ิงที่จะ
เปรียบเทียบ และธรรมชาติของวิชาการของแตละฝาย เปนตน 


ตอนที่ 2 แบงเปน 6 บท ซึ่งเปนการเปรียบเทียบในเนื้อหาวิชาโดยตรงของฝายพุทธศาสนา
กับฝายวิทยาศาสตร นับต้ังแตเนื้อหาวิชาทางดานกายภาพ ดานชีวภาพ และดานจิต รวมทั้งหัวขอ
สําคัญของแตละดานดวย 


ตอนสุดทายแบงเปน 2 บท ซึ่งเปนเร่ืองของการสรุป หลังจากที่ผูอานไดทําความเขาใจกับ
การเปรียบเทียบอยางดีแลว ก็จะไดศึกษาถึงทัศนะและผลกระทบของแตละฝายที่มีตออีกฝายหนึ่ง 


สุดทายนี้หวังวาหนังสือนี้จะเปนประโยชนไมมากก็นอยตอการศึกษาทั้งทางฝายพุทธ
ศาสนาและฝายวิทยาศาสตร ซึ่งจะทําใหผูศึกษาแตละฝายเขาใจซึ่งกันและกันมากย่ิงข้ึน อันจะ
เปนอานิสงสอยางยิ่งตอมนุษยชาติในวงกวางตอไป 
 
 หมายเหตุ หนังสือนี้ยังไมเสร็จสมบูรณ เทาที่เปนอยูนี้เปนเพียงการสรุปสาระสําคัญเปน
ขอๆที่ไดบรรยายในบทเรียนเทานั้น และบทเรียนแตละบทยังมีความซํ้าซอนกันอยูมาก ยังจะตอง
เขียนเปนใจความตอเนื่องเล่ือนไหลไปในแตละบทจนกระทั่งไดครบทุกบทเรียน โดยไมแบงเปน
ขอๆ และไมมีเนื้อหาซํ้าซอนกัน แลวจึงนํามารวมกันเปนเลมหนังสือในที่สุด ขอใหทานกรุณา
ติดตามความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตอไป 








เอกสารประกอบคําบรรยาย 
วิชา “พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร” 


ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 


 
สารบัญ 


0. คํานํา 
1.การเปรียบเทียบพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
2. ความสอดคลองระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
3. โลกทัศนของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
4. วิธีการแสวงหาความจริงของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
5. กฎของพุทธศาสนากับกฎของวิทยาศาสตร 
6. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตรกายภาพ 
7. พุทธศาสนากับทฤษฎีสัมพัทธภาพ 
8. พุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม 
9. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตรชีวภาพ 
10. พุทธศาสนากับทฤษฎีวิวัฒนาการ 
11. พุทธศาสนากับจิตวิทยา 
12. ทัศนะของนักวิทยาศาสตรที่มีตอพุทธศาสนา และทัศนะของนักพุทธศาสนาที่มีตอวิทยาศาสตร 
13. ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอพุทธศาสนา และผลกระทบของพุทธศาสนาตอ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
14. ศาสนาอ่ืนกับวิทยาศาสตร 
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วิทยาศาสตรเปนพุทธศาสนา!: ทําไมและอยางไร 
 
      ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 
 
 เมื่อเรากลาวถึงพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เรามักจะกลาววาพุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร 
ซึ่งจะกลาวดวยความเขาใจที่ถูกตองหรือไมก็ตาม แตจะมีใครนึกบางหรือไมวา พุทธศาสนาไมไดเปน
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรตางหากที่เปนพุทธศาสนา! ทําไมจึงกลาวเชนนั้น? เหตุผลมีสอง
ประการคือ เหตุผลอยางงายและเหตุผลอยางยาก เหตุผลอยางงายเปนเร่ืองของลําดับกาลเวลา 
หมายความวา ถาจะมีส่ิงหนึ่ง (สมมุติ ก) เปนอีกส่ิงหนึ่ง (สมมุติ ข) “ส่ิงหนึ่ง” (ก) จะตองเกิดทีหลัง 
“อีกส่ิงหนึ่ง” (ข) หรือ ก จะตองเกิดทีหลัง ข นั่นเอง หรือ ข เปนผูเกิดนํา สวน ก เปนผูเกิดตาม 
 
 ในที่นี้ ก คือวิทยาศาสตร  สวน ข คือ พุทธศาสนา จะเห็นวา พุทธศาสนาเกิดกอนวิทยาศาสตร 
(อยางนอยก็เปนวิทยาศาสตรในความหมายของยุคใหม ซึ่งเปนความหมายที่เปนที่ยอมรับกัน) ดังนั้น 
ถาวิทยาศาสตรกับพุทธศาสนาจะเปนอะไรซึ่งกันและกัน (ถาไมเปนก็แลวไป!) วิทยาศาสตรจะตองเปน
พุทธศาสนา ไมใชพุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร สวนที่กลาวถึง “วิทยาศาสตรในความหมายของยุค
ใหม” นั้น หมายถึงวิทยาศาสตรที่มีพื้นฐานต้ังอยูบนการทดลองและการสังเกต ซึ่งเพิ่งจะเร่ิมเกิดข้ึนใน
สมัยของกาลิเลโอเม่ือประมาณ 400 ปมานี้เทานั้น วิทยาศาสตรยุคกอนหนานั้นเปนวิทยาศาสตรที่
ต้ังอยูบนพื้นฐานของการคิดใครครวญแตเพียงประการเดียว โดยคิดวาธรรมชาติควรจะเปนอยางนี้เปน
อยางนั้น แตไมยอมทําการทดลองหรือทําการสังเกต (ทําสังเกตการณ) วาความจริงจะเปนไปตามที่คิด
หรือไม ซึ่งความจริงวิทยาศาสตรยุคเกาเชนนั้นไมควรจะเรียกวาวิทยาศาสตรดวยซํ้าไป แตนาจะ
เรียกวา “ปรัชญาในเร่ืองของธรรมชาติ” (Natural Philosophy) มากกวา 
 ที่กลาวมาแลวเปนเหตุผลอยางงายวา ทําใมวิทยาศาสตรเปนพุทธศาสนา เพราะวาพุทธ
ศาสนาเกิดกอนวิทยาศาสตร (ยุคใหม) นั่นเอง สวนเหตุผลอยางยากนั้นเปนเร่ืองของหลักการและ
วิธีการ หรือคุณสมบัติของวิทยาศาสตร ซึ่งเหมือนกับคุณสมบัติของพุทธศาสนาที่เกิดมากอน 
คุณสมบัติของพุทธศาสนาดังกลาวพอจะรวบรวมได 3 ประการไดแก (1) การชวยตัวเองโดยไมพึ่งพา
อาศัยเทพเจา และ/หรือ พระเจา (2) การเก็บขอมูลในเร่ืองที่ศึกษาโดยวิธีการสังเกต และ/หรือ การ
ทดลอง โดยไม “คิดเอาเอง” และ (3) การควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่เกี่ยวของ 
 


(1) การชวยตัวเองโดยไมพึ่งพาอาศัยเทพเจา/พระเจา 
กอนที่จะเกิดพุทธศาสนาในอินเดียนั้น ไดมีศาสนามากมายอยูกอนแลว โดยเฉพาะศาสนา


พราหมณซึ่งเปนศาสนาเกาและยิ่งใหญยึดพื้นที่อยูกอน อยางไรก็ตามศาสนาที่มีอยูกอนเหลานั้นทุก
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ศาสนาสอนใหเอาใจเทพเจา/พระเจา เพื่อใหไดมาซ่ึงส่ิงที่มนุษยตองการ โดยวิธีของการเอาใจอาจทํา
ไดตางๆกัน เชน การสวดสรรเสริญ การสวดออนวอนวาเมื่อไดส่ิงที่ตองการแลว จะมาแกบนอยางนั้น
อยางนี้ (ทุกวันนี้การแกบนยังมีอยูอยางสมบูรณดี!) การบูชายัญสัตว การบูชายัญเด็ก! การบูชาหรือ
บวงสรวงดวยอาหารคาวหวาน การบูชาดวยละคร ฯลฯ ตอมาในยุคกอนพุทธกาลไดเกิดการปฏิวัติทาง
ศาสนาข้ึน โดยมีบุคคลกลุมหนึ่งที่เรียกตัวเองวาสมณะ ไดกอต้ังขบวนการที่เรียกวา ขบวนการสมณะ 
ข้ึน (Samana Movement) ซึ่งเปนขบวนการที่ลมลางความคิดของการพึ่งพาอาศัยเทพเจา/พระเจาทั้ง
มวล ขบวนการสมณะสอนวา ถามนุษยอยากไดอะไรมนุษยจะตองใชความพยายามของตนกระทําเอา
เอง เทวดาไมเกี่ยว เพราะถึงจะเกี่ยวก็ชวยอะไรมนุษยไมได ขบวนการนี้ไมไดปฏิเสธวาพระเจา (ผูสราง
โลก) หรือเทพเจา (เทวดา) ไมมี แตสอนใหมนุษยชวยตัวเองโดยไมตองสนใจเทพหรือพระเจา จนใน
ที่สุดก็ไดเกิดศาสนาประเภทที่ไมสนใจเทพหรือพระเจาข้ึน ซึ่งในทุกวันนี้คงเหลือแตเฉพาะศาสนาพุทธ
และศาสนาเชนเทานั้น และตอมาเมื่อเร็วๆนี้เองจึงเกิดวิทยาศาสตรยุคใหมตามมา หากแตวิทยาศาสตร
ปฏิเสธความมีอยูแหงเทพหรือพระเจาโดยส้ินเชิง คงรับไวแคการชวยตัวเองเทานั้น 
 ในเมื่อมนุษยตองการอะไรก็จะตองชวยตัวเองเทานั้น ศาสนาตางๆในขบวนการสมณะ 
โดยเฉพาะศาสนาพุทธก็จะตองทําการศึกษาตอไปวา ถาเราตองการผลลัพธอยางนั้นอยางนี้ เราจะตอง
ชวยตัวเองโดยการทําอะไรและอยางไร เชน อยากจะรวย อยากจะฉลาด อยากจะสวย ฯลฯ จะตองทํา
อยางไร โดยการศึกษานี้จะตองทําการเก็บขอมูลโดยการสังเกตและการทดลอง (โดยเฉพาะการสังเกต
จะทํามากกวาการทดลอง เพราะวาตามธรรมชาติของการศึกษาเร่ืองเชนนี้ซึ่งเปนเร่ืองของจิต การ
สังเกตจะทําไดงายกวาการทดลอง) จนในที่สุดก็ไดขอสรุปวา ถาอยากไดอะไรดีๆก็ตองทําความดี ถา
อยากไดอะไรชั่วๆก็ตองทําความช่ัว นั่นคือกฎแหงกรรมน่ันเอง เชน อยากรวยก็ตองบริจาคทาน 
อยากฉลาดก็ตองศึกษาธรรมะ อยากสวยก็ตองไมโกรธ อยากอายุส้ันก็ตองฆาคน อยากจนก็ตองข้ี
เหนียว ฯลฯ เปนตน (ถึงแมไมอยากอายุส้ัน แตการฆาคนก็นําไปสูความมีอายุส้ันอยูดี หรือถึงแมไม
อยากจน แตความข้ีเหนียวก็จะนําไปสูความจนเชนกัน) 
 นอกจากเร่ืองกฎแหงกรรมแลว การปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบลวนแตเปนการแสดงออกซ่ึง
การซวยตัวเองทั้งสิ้น ดังคําสอนที่วา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” เชน การบริจาคทาน ทั้งวัตถุทานและ
ธรรมทาน จะตองกระทําเอง จะออนวอนใหเทวดาทําใหไมได และการบริจาคทานนี้จะนําไปสูการลด
ภาวะวัตถุนิยมและนําไปสูการชวยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม หรือการถือศีลก็จะตองถือเอง จะสวด
ออนวอนหรือติดสินบนใหเทวดาถือใหไมได โดยการถือศีลจะนําไปสูความประพฤติที่เรียบรอยและ
ความสงบสุขของสังคม หรือการนั่งสมาธิจะตองนั่งเอง จะบอกใหเทวดานั่งใหไมได เมื่อนั่งสมาธิเอง
แลวก็จะนําไปสูปญญาและความเจริญพัฒนาของสังคมตอไป เปนตน นี่คือความยิ่งใหญของ
ขบวนการสมณะทางศาสนา 
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 หลักการหรือคุณสมบัติในเร่ืองของการชวยตัวเองนี้ วิทยาศาสตรยุคใหมไดรับไวเต็มที่ 
โดยเฉพาะเมื่อไมเชื่อวามีเทพหรือพระเจาแลว ก็ไมเหลืออะไรหรือใครนอกจากตัวเอง จึงตองชวยตัวเอง 
วิทยาศาสตรไดชวยตัวเองเพื่อใหไดมาซึ่งความเจริญทางวัตถุทุกชนิด ต้ังแตไมขีดไฟยันเรือรบ โดย
วิทยาศาสตรไดทําการสังเกตและการทดลองในเร่ืองตางๆมากมายหลากหลายชนิด จนเกิดความรูมาก 
จนในที่สุดความรูเหลานั้นไดนําไปสูเทคโนโลยีของการสรางและการผลิตส่ิงตางๆมากมาย เพื่อความ
เปนอยูที่สะดวกสบายของมนุษย เชน ความรูเร่ืองกลไกของสสารและพลังงานไดนําไปสูเคร่ืองจักร
เคร่ืองยนตทุกชนิด ต้ังแตเคร่ืองจักรไอน้ํา เคร่ืองรถ เคร่ืองเรือ เคร่ืองเรือบิน เคร่ืองจรวด และเคร่ืองยนต
ทุกชนิดในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใชในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคทุกชนิดบรรดามีในโลกนี้ ความรู
เร่ืองไฟฟาและอีเล็กตรอนไดนําไปสูการผลิตหลอดไฟฟา วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ 
ตูเย็น เคร่ืองซักผา ฯลฯ ความรูเร่ืองสารเคมีนําไปสูยารักษาโรคตางๆ เคร่ืองสําอาง การถนอมอาหาร 
การถนอมโบราณวัตถุ การถนอมโบราณสถาน ฯลฯ เปนตน นี่คือความย่ิงใหญของขบวนการสมณะ
ทางวิทยาศาสตร 
 เร่ืองของการทําอะไรดวยตนเองนี้ ทําใหเราเห็นวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนพวก
เดียวกัน คือพวก “สมณะ” ชาวพุทธเปนสมณะ นักวิทยาศาสตรก็เปนสมณะ เราเปนพวก
เดียวกัน ซึ่งขอเท็จจริงจะเห็นไดชัดในยุคนี้ ที่นักวิทยาศาสตรและชาวตะวันตกที่มีความคิดโนมเอียงไป
ทางวิทยาศาสตรไดหันมาสนใจพุทธศาสนามาก เชน ไดทําการศึกษาสมองพระที่กําลังทําสมาธิ ได
สนใจในการเจริญสติ ไดศึกษาพบวาสมาธิทําใหสมองมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ฯลฯ จนถึง
กับหันมานับถือพุทธศาสนา มาทองเที่ยวดูสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาในเมืองไทย และมาบวชเปน
พระในพุทธศาสนาก็มีมาก จนประเทศไทยกําลังจะเปนมหาอํานาจทางพุทธศาสนาในเร็ววันนี้ 
ทั้งนี้มีเหตุผลที่งายนิดเดียวคือ “เราเปนพวกสมณะเดียวกัน” 
 


(2) การสังเกตและการทดลอง 
ในเมื่อขบวนการสมณะตองการชวยตัวเองแลว ดังนั้นเมื่ออยากศึกษาไดความรูอะไรก็ตองทํา


เองไมใชไปรองขอตอเทวดาหรือพระเจา ซึ่งวิธีการทําเองนี้แตเดิมก็คือคิดเอาเอง วาธรรมชาติของส่ิง
นั้นๆนาจะเปนอยางนั้นอยางนี้ เชน คิดวาถาอยากพนทุกข จะตองอดอาหารหรือไมก็ตองเสพเมถุนให
มากๆ หรือถาอยากรวยก็ตองใชแตนอยๆ ข้ีเหนียวใหมาก หรือถาอยากสวยก็ตองเดินเชิดหนาไว เปน
ตน แตตอมาภายหลังไดพบวาการที่คิดเอาเอง นั้นอาจจะถูกและอาจจะผิดได และวิธีที่ถูกตองกวา
จะตองใชการสังเกตและการทดลอง 


 ปรากฏวาเมื่อเหลาสมณะ โดยเฉพาะสมณะของศาสนาพุทธซ่ึงนําโดยพระพุทธเจา ไดทําการ
สังเกตและการทดลอง โดยการสังเกตจะใชมากกวาการทดลองดังที่ไดกลาวมาแลว ก็ไดพบวาการคิด
เอาเองสวนใหญมักจะเปนความคิดที่ผิด แตถาความคิดนั้นๆไดรับการสนับสนุนจากการสังเกตและการ
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ทดลอง มักจะเปนความคิดที่ถูก จนในที่สุดก็ไดคนพบความจริงที่ถูกตองและไดรวบรวมเปนกฎตางๆ 
ไดแก กฎแหงกรรม กฎปฏิจจสมุปบาท กฎไตรลักษณ และกฎอริยสัจ กฎเหลานี้มีความถูกตองจนถึง
ทุกวันนี้ ไมมีทางที่ใครจะทําลายความถูกตองนี้ลงได 


 ณ จุดนี้ปญหาที่ทานคงจะอยากถามคงจะเปน “แลวพุทธศาสนาสังเกตอะไรจึงไดคนพบ
กฎดังกลาว?” คําตอบที่ตรงจุดที่สุดคือ “สังเกตการทํางานของจิตดวยการใชสติ” ในบทความนี้
เราคงจะไมมีเนื้อที่ที่จะกลาวถึงรายละเอียดของการทําการสังเกตหรือสังเกตการณ และไมมีเวลาโยงใน
รายละเอียดวาสังเกตการณทางจิตนี้นําไปสูกฎทั้งส่ีดังกลาวไดอยางไร แตจะขอกลาวส้ันๆวา การ
สังเกตจิตโดยใชสติก็คือการเจริญสติและสมาธิในทุกรูปแบบ ที่สําคัญไดแกสติปฏฐานส่ี (การสังเกตจิต
ในขณะที่กําลังระลึกถึงกาย เวทนา จิต และธรรม) อานาปานสติ (การสังเกตจิตในขณะที่กําลังระลึกถึง
ลมหายใจเขาออก) พุทธานุสติ (การสังเกตจิตในขณะที่กําลังระลึกถึงพระพุทธเจา) เปนตน โดยการ
สังเกตการทํางานของจิตนี้เราจะตองทําตัวเสมือนหนึ่งเปนบุคคลอ่ืนที่อยูภายนอกตัวเรา และบุคคลนั้น
กําลังมองมาที่จิตของเราและสังเกตจิตของเรา คือสังเกตเฉยๆโดยไมคิดปรุงแตงใดๆ จิตคิดอะไร รูสึก
อะไร นึกถึงอะไร ก็ตามดูไปเร่ือยๆ หามวิจารณ เชน หามคิดตอวา ที่จิตคิดนั้นดีหรือไมดี สวยหรือไม
สวย จริงหรือไมจริง เปนตน พุทธศาสนาใชการสังเกตจิตนี้จนไดรับความรูเกี่ยวกับจิตมากมาย ถึงกับ
สามารถเอาชนะจิตและใชจิตไดตามที่เราตองการ 


วิทยาศาสตรก็ต้ังอยูบนพื้นฐานของการสังเกตและการทดลองเชนกัน แตเปนเร่ืองของวัตถุ 
และมีความรูเกี่ยวกับวัตถุมากมายจนถึงกับสามารถเอาชนะวัตถุและใชวัตถุไดเชนกัน ซึ่งหมายถึงการ
ใชเทคโนโลยีตางๆที่ทําใหเกิดความเจริญทางวัตถุดังที่ไดกลาวมาแลว ในเร่ืองนี้วิทยาศาสตรจะใชการ
ทดลองมากกวาการสังเกต ซึ่งตรงขามกับทางพุทธศาสนา แตวิทยาศาสตรบางแขนงก็ใชการสังเกต
มากกวาการทดลองเชนเดียวกับพุทธศาสนาก็มี ทั้งนี้ข้ึนกับธรรมชาติของวิชาการสาขานั้นๆ เชน ดารา
ศาสตร ธรณีวิทยา และอุตุนิยมวิทยา จะใชการสังเกตมากกวาการทดลอง สวน เคมี ฟสิกส ชีวิวิทยา 
จะใชการทดลองมากกวาการสังเกต เปนตน วิทยาศาสตรจึงอาจแบงไดเปนสองสาขาใหญคือ 
วิทยาศาสตรเชิงสังเกตการณ (Observational Science) และวิทยาศาสตรเชิงการทดลอง 
(Experimental Science) ข้ึนกับวาสาขานั้นๆใชการสังเกตมากกวาหรือใชการทดลองมากกวา จะเห็น
วาเมื่อแบงวิทยาศาสตรเชนนี้ ศาสนาพุทธจึงอาจจัดเปนวิทยาศาสตรเชิงสังเกตการณก็ได 
 


(3) การปฏิบัติของบุคคลที่เกี่ยวของ 
สําหรับพุทธศาสนา “บุคคลที่เกี่ยวของ” หมายถึงชาวพุทธผูนับถือพุทธศาสนาทุกคน ไมวาจะ


เปนพระหรือฆราวาส และ “การปฏิบัติ” หมายถึงศีลหรือวินัยสําหรับบุคคลนั้นๆ ไดแก ศีลหาสําหรับ
ฆราวาส ศีลแปดสําหรับชีและเถร หรืออนาคาริก ศีลสิบสําหรับเณร และศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดสําหรับ
ภิกษุ ศีลหรือวินัยเหลานี้มีไวสําหรับความเจริญกาวหนาทางธรรมของบุคคลนั้นๆ รวมทั้งความ
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เจริญกาวหนาของตัวศาสนาเองดวย เพราะศีลเปนพื้นฐานสําหรับการฝกสมาธิจนเกิดปญญาและ
ความหลุดพนในที่สุด ศีลจะทําใหฝกสมาธิไดงายและเกิดปญญาไดงาย และเม่ือคนถือศีลไดมากๆ 
สังคมก็ยอมมีความสงบสุข ไมมีการเบียดเบียนกัน และประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งยอมหมายถึง
ความเจริญทางศาสนานั่นเอง 


 สวนสําหรับวิทยาศาสตร “บุคคลที่เกี่ยวของ” หมายเฉพาะนักวิทยาศาสตรเทานั้น และ “การ
ปฏิบัติ” หมายถึงจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร ในทํานองเดียวกับจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ 
และจรรยาแพทยของแพทย จริยธรรมของนักวิทยาศาสตรนี้มีไวเพื่อความเจริญกาวหนาของวิชา
วิทยาศาสตร จริยธรรมเหลานี้ไดแก (1) นักวิทยาศาสตรตองซื่อสัตยตอความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งตรง
กับศีลขอที่ส่ี (2) นักวิทยาศาสตรตองซื่อสัตยตอนักวิทยาศาสตรดวยกัน ซึ่งตรงกับศีลขอที่สอง (3) 
นักวิทยาศาสตรตองยอมรับและยกยองนักวิทยาศาสตรดวยกันเมื่อนักวิทยาศาสตรผูนั้นมีผลงานทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งตรงกับมุฑิตาจิต และ (4) นักวิทยาศาสตรตองแบงปนขอมูลในหมูนักวิทยาศาสตรและ
ตองเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรสูประชาชน ซึ่งตรงกับธรรมทานและจาคะ ในที่นี้เราไมมีเนื้อที่
สําหรับการอธิบายในรายละเอียดของจริยธรรมแตละขอ แตจะขอสรุปส้ันๆวา ถานักวิทยาศาสตรไมมี
จริยธรรมเหลานี้ วิชาวิทยาศาสตรก็จะถึงกาลอวสานในทันที ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรจะหยุด
อยางสะดุดกึกอยูกับที่ และจะไมมีการผลิตส่ิงใหมๆออกมาใหโลกไดใช มีแคไหนก็แคนั้น เชน ถาวันนี้มี
ทีวีใหญที่สุดขนาด 52 นิ้ว ก็จะหยุดที่ 52 นิ้ว ไมใหญไปกวานั้น หรือถารถวิ่งไดเร็วสูงสุด 200 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง ก็จะไมมีรถที่วิ่งเร็วไปกวานี้ หรือถาวันนี้ไมมียารักษาโรคมะเร็งก็จะไมมียาตอไปช่ัว
กัลปาวสาน เปนตน ซึ่งคงจะตองขอใหทานรับไวกอน เพราะเราไมมีเนื้อที่พอที่จะโยงวาจริยธรรมของ
นักวิทยาศาสตรแตละขอซึ่งเมื่อนักวิทยาศาสตรถือปฏิบัติดีแลว จะทําใหวิทยาศาสตรเจริญกาวหนาได
อยางไร 


ถาชาวพุทธไมถือศีลหรือถือขาดๆเกินๆ พุทธศาสนาจะตองถึงกาลวิบัติ วิทยาศาสตรก็
เชนเดียวกัน ถานักวิทยาศาสตรไมมีจริยธรรม วิชาวิทยาศาสตรก็ไปไมรอด 
 
 ทั้งหมดนี้จะเห็นวา วิทยาศาสตรกาวตามหลังพุทธศาสนามาตลอดในคุณสมบัติที่สําคัญสาม
ประการคือ (1) การชวยตัวเองหรือขบวนการสมณะ (2) การสังเกตและการทดลอง และ (3) การ
ประพฤติปฏิบัติทางกายและวาจา ถาชาวพุทธไมชวยตัวเองหรือไมปฏิบัติธรรมดวยตัวเอง มัวแตจะ
ขอใหส่ิงศักด์ิสิทธิ์ชวย หรือถาชาวพุทธไมฝกสังเกตความคิดของจิตหรือการทํางานของจิต หรือถาชาว
พุทธไมถือศีล พุทธศาสนาก็อยูไมได ในทํานองเดียวกัน ถานักวิทยาศาสตรไมทําอะไรเอง มัวแตรอให
พระเจาทําให หรือถานักวิทยาศาสตรไมทําการทดลองและการสังเกต มัวแตคิดเอาเองวาส่ิงตางๆนาจะ
เปนอยางนั้นอยางนี้ หรือถานักวิทยาศาสตรไมมีจริยธรรม วิทยาศาสตรก็ตองสูญสลายไปเชนกัน 







วิทยาศาสตรเปนพทุธศาสนา!: ทําไมและอยางไร                                                                                             ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 


Page 6 of 6 


ศาสนาพุทธและวิทยาศาสตรอยูไดดวยคุณสมบัติสามขอนี้  และในมุมกลับ  ศาสนาพุทธและ
วิทยาศาสตรก็จะสลายไปเพราะขาดคุณสมบัติสามขอนี้เชนกัน 
 


วิทยาศาสตรจึงเปรียบเสมือนลูกของศาสนาพุทธ แตลูกคนนี้เกิดชากวาพอถึง 2,000 ป และ
เปนลูกที่พยายามจะลอใหชาวพุทธและคนอ่ืนๆไปถือวัตถุนิยมอยูรํ่าไป! ลูกรัก เรารูจักเจาแลว เจา
จะลอเราใหหลงผิดไมไดอีกตอไปแลว ขอใหลูกมารวมมือกันทํางานกับพอเถิด โลกน้ีจะได
เจริญรุงเรืองทางจิตและทางวัตถุอยางสมดุลเทาเทียมกัน โดยปราศจากวัตถุนิยม 
 


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 


 
 
พุทธศาสนาสังเกตการทํางานของจิต ชาวอเมริกันกําลังสังเกตการทํางานของจิตของตน ดวยการ
ฝกสมาธิบนสนามหญาหนาตึกรัฐสภา กรุงวอชิงตัน ดีซี 
 


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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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







พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร                                                                                                                              ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 


Page 3 of 31 


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” 
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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 
 







พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร                                                                                                                              ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 


Page 17 of 31 


 
 
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
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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 
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 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 
 


###################################### 
 
พุทธ+วท  \พุทธศาสนาบรรจบพบกับวิทยาศาสตร 
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วิธีการทางวิทยาศาสตร 
      ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 
 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific method) คือ วิธีการที่นักวิทยาศาสตรใชในการไดมาซึ่ง
ความรูในทางวิทยาศาสตร แตเนื่องดวยวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาการที่ศึกษาเร่ืองราวความเปนไปใน
ธรรมชาติของวัตถุทั้งหลายในจักรวาล ซึ่งคําวา “วัตถุ” ในที่นี้หมายถึงสสารและพลังงาน ดังนั้นวิธีการ
ไดมาซ่ึงความรูทางวัตถุเหลานี้ จะตองเปนวิธีการที่ใชวัตถุเปนหลักหรือเปน “เคร่ืองมือ” ในการศึกษา 
ซึ่งคําวา “เคร่ืองมือ” ในที่นี้อาจหมายถึงระบบประสาทของเราเอง หรือหมายถึงอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรใดๆ โดยนักวิทยาศาสตรจะตองใช “จิต” ของตนเองสัมผัสกับระบบประสาทหรืออุปกรณ
นั้นๆอีกตอหนึ่ง จึงจะไดมาซ่ึงความรูที่ตองการ 
 
 ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนั้น นักวิทยาศาสตรจะตองใชประสาทสัมผัสทั้งหา คือ 
ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนัง ในการสัมผัสกับส่ิงทั้งหลายรอบตัว ซึ่งในการนี้บางทีระบบประสาทอาจจะ
ไมเพียงพอ ทําใหตองประดิษฐอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆข้ึนมาชวยขยายขอบเขตความสามารถของ
ระบบประสาท เชน กลองจุลทรรศนขยายเช้ือโรคตัวเล็กใหเปนตัวใหญ ทําใหตามองเห็นได กลอง
โทรทรรศนขยายดาวที่อยูไกลใหอยูใกล เพื่อที่ดวงตาจะไดมองไดดีข้ึน เคร่ืองขยายเสียงขยายเสียง
คอยใหเปนเสียงดัง เพื่อหูจะไดยินไดชัดข้ึน มาตรวัดไฟฟาวัดกระแสไฟฟาใหเห็นเปนเข็มที่เบนไปบน
หนาปด ทําใหตา “สัมผัส” กระแสไฟฟาไดทางออม ทีวีนําภาพและเสียงที่อยูไกลมาใหเห็นและไดยิน 
ฯลฯ  เปนตน  อยางไรก็ตาม  ถึงแมนักวิทยาศาสตรจะมี อุปกรณเปน  “ตัวชวย” แตในที่ สุด
นักวิทยาศาสตรจะตองใชประสาทและจิต “สัมผัส” กับอุปกรณนั้นๆอีกตอหนึ่ง เชน จะตองมองผาน 
หรือฟงผานตัวอุปกรณ จึงจะไดรับรูธรรมชาติของวัตถุทั้งหลายในจักรวาล ถามีแตเฉพาะอุปกรณที่จะ
คอยวัดและบันทึกปรากฏการณตางๆไว แลวนักวิทยาศาสตรไมไปดูหรือฟงอุปกรณนั้นๆ ก็จะไมเกิด
ประโยชนแตประการใด และนักวิทยาศาสตรก็จะไมไดรับความรูใดๆเลย 
 การใชงานประสาทสัมผัสเพื่อรับรูส่ิงรอบตัวนี้ มีวิธีใชสองแบบคือ (1) การทดลอง 
(experiment) และ (2) การสังเกต (observation) 
 
(1) การทดลอง 
 การทดลองคือการนําส่ิงที่จะศึกษามากระทําการตางๆในหองปฏิบัติการทดลอง (laboratory) 
สาขาวิชาการสวนใหญในทางวิทยาศาสตรจะใชการทดลองเพื่อใหไดมาซึ่งความรู เชน การทดลอง
ทางเคมีโดยการผสมนํ้ายาตางๆ การทดลองวัดอุณหภูมิของส่ิงตางๆ การทดลองช่ังน้ําหนักของวัตถุ 
เปนตน ความรูที่ไดจากการทดลองนี้ สวนใหญจะเปนความรูของวัตถุขนาดไมใหญนัก ซึ่งสามารถ
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นํามาทดลองศึกษาในหองปฏิบัติการได แตบางทีวัตถุขนาดใหญก็อาจจําลองใหเล็กลงเพื่อนําเขามา
ทดลองในหองปฏิบัติการก็ได เชน เราอาจจําลองเคร่ืองบินใหมีขนาดเล็กเพื่อนํามาทดลองบินใน
อุโมงคลม หรือทดลองการเกิดพลังงานของดวงอาทิตยในหองปฏิบัติการ โดยการจําลองดวยกาซที่มี
ประจุไฟฟาและอยูในสนามแมเหล็ก หรือทดลองการเกิดภูเขาไฟระเบิดโดยการจําลองภูเขาไฟเทียม
ข้ึนในหองปฏิบัติการ เปนตน 
 
(2) การสังเกต 
 การสังเกตจะใชกับวัตถุขนาดใหญที่ไมสามารถนําเขามาในหองปฏิบัติการได และไมสามารถ
จะทําจําลองใหเล็กลงได เนื่องจากการทําจําลองจะทําใหวัตถุนั้นผิดเพี้ยนไป ทําใหความรูที่ไดไมตรง
กับที่เปนจริงของวัตถุนั้นๆ การสังเกตนี้จะกระทําในหอสังเกตการณ (observatory) ซึ่งสวนใหญวิชาที่
ใชหอสังเกตการณ โดยไมใชหองปฏิบัติการ จะเปนวิชาที่ศึกษาของใหญและของไกล เชน วิชาดารา
ศาสตร ที่ศึกษาวัตถุที่อยูนอกโลก ไดแก ดาว ดวงอาทิตย ดวงจันทร ฯลฯ เปนตน วิชาภูเขาไฟวิทยา ที่
ศึกษาภูเขาไฟท่ีกําลังระเบิดอยูจริง วิชาอุตุนิยมวิทยา ที่ศึกษาลักษณะลมฟาอากาศที่ไหลเวียนอยูทั่ว
โลก ฯลฯ เปนตน 
 
 ความรูที่ไดจากประสาทสัมผัสทั้งสองแบบดังกลาว ไมวาจะเปนการทดลองก็ดี หรือการ
สังเกตก็ดี เปนความรูเบ้ืองตนที่เรียกวา “ขอมูล” ซึ่งถาเราตองการจะไดความรูข้ันที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน เรา
จะตองนําขอมูลเหลานี้มารวบรวมใหเปนระบบ เพื่อที่จะนําไปสูการอธิบายขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
หรือเปนผลลัพธจากการทดลองนั้นๆ วาปรากฏการณนั้นเกิดข้ึนไดอยางไร และจะเปนอยางไรตอไปใน
ภายภาคหนา เชน ถาเรามีขอมูลจากประสาทสัมผัส (การสังเกต) วาชะนีชอบรองเรียก “ผัว” เราก็
อยากจะอธิบายวาทําไมชะนีจึงเรียกผัว และตอไปขางหนาในสถานที่นั้นๆ และในเวลานั้นๆ ชะนียังจะ
คงเรียกผัวอีกหรือไม เปนตน 
 คําอธิบายดังกลาวจะตองคิดคนข้ึนจากสมองของเราดวยตรรกะและเหตุผล ซึ่งคําอธิบายจะมี
หลายระดับ คือ ระดับตํ่า ระดับกลาง และระดับสูง หรือระดับสมมุติฐาน ระดับทฤษฎี และระดับกฎ
ตามลําดับ โดยที่สมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎทางวิทยาศาสตรจะมีความแนนอน ความถูกตอง และ
ความนาเช่ือถือตางกัน สมมุติฐานจะมีความนาเช่ือถือตํ่าที่สุด ทฤษฎีมีความนาเช่ือถือปานกลาง และ
กฎมีความนาเช่ือถือมากที่สุด อยางไรก็ตาม ทั้งสมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎอาจจะมีความผิดพลาด
และแกไขไดทั้งส้ิน 
 การทดลองและการสังเกตธรรมชาติจะใหความรูที่เปนขอมูลข้ันพื้นฐาน สวนการอธิบาย
ขอมูลเหลานั้นจะทําใหความรูของเราลึกซึ้งยิ่งข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจและความเชื่อมั่นในความถูก
ตองของความรูเร่ืองนั้นๆ ขอมูลจากประสาทสัมผัสจะนําไปสูการคิดคนคําอธิบาย และคําอธิบายจะ
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นําไปสูขอมูลใหมๆ วนเวียนกันอยูเชนนี้ ดังนั้น นักวิทยาศาสตรจะตองกําหนดความสัมพันธ
ระหวางการทดลอง/สังเกต และการอธิบายสิ่งที่ทดลอง/สังเกตได อยางมีระบบ ระบบของ
ความสัมพันธนี้เรียกวา “วิธีการทางวิทยาศาสตร” ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนตางๆหาข้ันตอนดังนี้ 
 
วิธีการทางวิทยาศาสตรหาขั้นตอน 


(1) ทําการสังเกตหรือทําการทดลองเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติตางๆ 
(2) ต้ังคําอธิบายระดับแรกหรือระดับตํ่า ที่เรียกวาสมมุติฐาน ข้ึน เพื่อใชอธิบายขอมูลในขอ


(1) 
(3) ใชสมมุติฐานในขอ (2) ในการทํานายลวงหนาวาจะเกิดปรากฏการณอะไรข้ึนตอไป ณ ที่


ไหน และเมื่อไร ฯลฯ 
(4) ทําการสังเกตหรือทําการทดลองดูวาปรากฏการณที่ทํานายไวในขอ (3) เปนจริงตามคํา


ทํานายหรือไม 
(5) ถาคําทํานายถูกตอง สมมุติฐานในขอ (2) เปนอันใชได และอาจยกฐานะข้ึนเปนทฤษฎี


และกฎตามลําดับถามีความถูกตองและสรางความเชื่อมั่นไดเปนเวลานาน แตถาคํา
ทํานายไมถูกตอง สมมุติฐานนั้นถือวาผิด จะตองสรางสมมุติฐานข้ึนใหมตามข้ันตอนใน
ขอ (2) และทดสอบสมมุติฐานนั้นตามข้ันตอนในขอ (3) (4) และ (5) ตอไป อนึ่งถา
สมมุติฐานไดรับการยกฐานะข้ึนเปนทฤษฎีหรือกฎแลว ตอมาภายหลังปรากฏวาใช
ทํานายไดไมถูกตอง เราจะตองยกเลิกทฤษฎีหรือกฎนั้น และกลับไปข้ันตอนที่ (2) ตอไป 


 
จะเห็นวาความรูทางวิทยาศาสตรจะตองประกอบดวยตัวขอมูลและตัวคําอธิบาย (สมมุติฐาน 


ทฤษฎี และกฎ) ควบคูกันไป จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได อยางไรก็ตามนักวิทยาศาสตรแตละคนอาจจะ
มีความถนัดในการทํางานในแตละดานแตละข้ันตอนได โดยไมจําเปนตองทําทุกข้ันตอนทั้งหาข้ัน เชน 
นักวิทยาศาสตรบางคนอาจจะทําหนาที่เพียงเก็บขอมูลจากการสังเกต หรือการทดลองเทานั้น บางคน
ก็มีความถนัดในการต้ังสมมุติฐาน  ทฤษฎี  หรือกฎ  บางคนก็ทําไดทุก ข้ันตอน  เปนตน  ซึ่ ง
นักวิทยาศาสตรแตละคนดังกลาวก็จัดเปนนักวิทยาศาสตรไดอยางสมบูรณ ไมมีจุดบกพรองแตอยาง
ใดทั้งส้ิน หรือถาไมมองตัวบุคคล แตมองในดานตัวงาน หรือตัวโครงการ ก็เขาขายนี้เชนเดียวกัน นั่น
คือโครงการบางโครงการอาจจะทําเฉพาะการเก็บขอมูล บางโครงการก็ทําการอธิบาย บางโครงการก็
ทําทุกอยาง ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนจัดเปนโครงการวิทยาศาสตรไดทั้งส้ิน 


เพื่อที่จะไดเขาใจข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรดีข้ึน ผูเขียนจะขอยกตัวอยางการไดมา
ซึ่งความรูในเร่ืองการหมุนรอบตัวเองของโลก โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ดังนี้ 
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(1) สังเกตการข้ึนและตกของดวงอาทิตย และบันทึกเวลาที่ดวงอาทิตยข้ึนและตกทุก
วัน 


(2) ต้ังสมมุติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณที่ดวงอาทิตยข้ึนและตกในขอ (1) วา “การ
หมุนรอบตัวเองของโลกในเวลาหนึ่งวัน ทําใหเห็นดวงอาทิตยข้ึนเวลาเชา และตก
เวลาเย็น” สมมุติฐานนี้เรียกวา “สมมุติฐานแหงการหมุนรอบตัวเองของโลก” 


(3) ใชสมมุติฐานในขอ (2) ทํานายวา พรุงนี้ดวงอาทิตยจะตองข้ึนและตกเวลาอะไร 
(4) พรุงนี้สังเกตวาดวงอาทิตยข้ึนและตกหรือไม และข้ึนและตกเวลาอะไร ตรงกับคํา


ทํานายในขอ (3) หรือไม 
(5) ปรากฏวาคําทํานายนี้มีความถูกตอง สมมุติฐานในขอ (2) จึงถือวาเปน


สมมุติฐานที่ถูก และสมมุติฐานนี้ไมมีความผิดพลาดเลยเปนเวลานานมาก จึง
เปนคําอธิบายที่มีความนาเช่ือถือมาก สมควรจะยกฐานะข้ึนเปนทฤษฎี เรียกวา 
”ทฤษฎีการหมุนรอบตัวเองของโลก” ตอมาทฤษฎีนี้ไดรับการยกฐานะข้ึนเปน 
“กฎการหมุนรอบตัวเองของโลก” เพราะมีความนาเช่ือถือสูงสุด ไมเคยทํานายผิด
เลย ไมวาวันใด เดือนใด และปใดๆ 


 
นี่คือตัวอยางของการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรโดยใช “วิธีการทางวิทยาศาสตร” ตัว


ความรูที่ไดนี้คือตัว “กฎการหมุนรอบตัวเองของโลก” พรอมทั้งตัวขอมูลประกอบที่แสดงใหเห็นวาดวง
อาทิตยข้ึนและตกตามเวลานั้นๆ นั่นเอง “วิธีการทางวิทยาศาสตร” ก็คือการจัดระบบใหแกการ
แสวงหาความรู ทําใหการคนหาความรูทําไดงายข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ทําให
วิทยาศาสตรมีการพัฒนาความกาวหนาของการเรียนรูเร่ืองปรากฏการณตางๆของธรรมชาติอยาง
รวดเร็ว เหนือยิ่งกวาวิชาการใดๆทั้งส้ิน 
 


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
พุทธ+วท\วิธีการทางวิทยาศาสตร.doc 
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10. พุทธศาสนากับทฤษฎีวิวัฒนาการ 
 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
10.1 คําวา “วิวัฒนาการ” ในที่นี้หมายถึง การเปล่ียนแปลงในสายพันธุของส่ิงมีชีวิตตางๆ ทั้งพืช


และสัตว โดยเปนไปตามเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ ที่แตกตางกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
วิวัฒนาการเปนการเปล่ียนแปลงของกรรมพันธุ ซึ่งจะคอยๆดําเนินไป จากส่ิงมีชีวิตรุนหนึ่งไป
ยังอีกรุนหนึ่ง จนกระทั่งเวลาผานไปหลายรอยหลายพันชั่วอายุของส่ิงมีชีวิตนั้นๆ เราจึงจะ
เห็นผลของความเปล่ียนแปลง 


10.2 การเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวิตตัวเดียว (หรือตนเดียว) จากขณะแรกเกิด จนเจริญเติบโต มี
อายุมาก และตายไป ไมเรียกวาเปนวิวัฒนาการ 


10.3 วิวัฒนาการเริ่มตนที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ที่เปนอันตรายหรือคุกคามตอ
ส่ิงมีชีวิตสายพันธุใดสายพันธุหนึ่ง ซึ่งจะบีบบังคับใหส่ิงมีชีวิตสายพันธุนั้นตองปรับเปล่ียน
กรรมพันธุของตนเองเพ่ือความอยูรอด หมายความวา สิ่งมีชีวิตนั้นๆจะตองเปลี่ยนลักษณะ
ทางกรรมพันธุของตนเอง เพื่อแลกกับความอยูรอด 


10.4 การเปล่ียนลักษณะทางกรรมพันธุดังกลาว จะกินเวลานานมาก อาจจะนานถึงหลายแสน
หลายลานป เชน การเปล่ียนแปลงจากมนุษยผิวดําที่อาศัยอยูในสภาพแวดลอมของทวีปอัฟ
ริกา เปนมนุษยผิวเหลืองที่อาศัยอยูในสภาพแวดลอมของทวีปเอเชีย เปนตน 


10.5 กรรมพันธุของส่ิงมีชีวิตมักจะเปลี่ยนแปลงดวยความบังเอิญ เชน ส่ิงมีชีวิตนั้นอาจจะไดรับ
รังสีกัมมันตภาพ หรือรังสีจากอวกาศ หรือไดรับสารเคมีบางชนิด ทําใหลูกหลานท่ีเกิดตอมา
มีกรรมพันธุเปล่ียนแปลงไปจากบรรพบุรุษ เราเรียกวาไดเกิดการกลายพันธุ (mutation) 
ข้ึนกับลูกหลานของสายพันธุนั้น 


10.6 สายพันธุที่กลายไปแลวจะอยูตอไปและสืบทอดกรรมพันธุไปไดถาเขากับสภาพแวดลอมไดดี 
แตสายพันธุนั้นๆจะอยูไมไดและสูญพันธุไปถาเขากับสภาพแวดลอมไมได 


10.7 สภาพแวดลอมตามธรรมชาติจะทําการคัดเลือกสายพันธุที่เหมาะสมที่สุด ใหคงอยูไดในโลก
นี้ การคัดเลือกเชนนี้เรียกวาการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) 


10.8 ในบางกรณี สายพันธุที่กลายมาใหมอาจอยูไมไดในสภาพแวดลอมของสถานที่หนึ่ง แตอาจ
เจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมของอีกสถานที่หนึ่ง ทําใหเกิดสายพันธุแปลกๆใหมๆข้ึนใน
สถานที่ตางๆทั่วโลก 


10.9 วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตจะตองผานกลไกที่สลับกันไปมาระหวางการกลายพันธุ (โดย
บังเอิญ) และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความอยูรอดของสายพันธุที่เหมาะสม
ที่สุด (survival of the fittest) ตามเวลาและสถานที่ตางๆ 
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10.10 วิวัฒนาการเร่ิมตนจากส่ิงมีชีวิตตัวแรกในโลก จนกระทั่งกลายเปนไวรัส เปนส่ิงมีชีวิต
เซลลเดียว เปนพืชชั้นตํ่า เปนพืชไรดอก พืชมีดอก เปนสัตวชั้นตํ่า เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
สัตวมีกระดูกสันหลัง เปนสัตวน้ํา สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา สัตวบก เปนนก เปนสัตวเล้ียงลูกดวย
นม เปนชางมาวัวควาย ลิงคางบางชะนี จนในที่สุด เปนคน 


 


 
ตนไมแหงววิฒันาการ 


 
“ตัวกู” กับการสืบพันธุ 
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10.11 ส่ิงมีชีวิตตัวแรกเกิดจากการรวมตัวโดยบังเอิญของสารเคมีชนิดตางๆในทะเล จนกระทั่ง
วันหนึ่งไดเกิดสารเคมีพิเศษข้ึนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกวา ดีเอ็นเอ (DNA, deoxyribonucleic 
acid) 


10.12 ดีเอ็นเอมีความสามารถพิเศษที่แตกตางจากสารเคมีธรรมดา นั่นคือดีเอ็นเอสามารถ
รวบรวมวัตถุดิบที่อยูในน้ํารอบตัวใหมารวมกัน แลวเกิดเปนดีเอ็นเอตัวใหมที่เหมือนตัวเดิม
ทุกประการ ทําใหจํานวนของดีเอ็นเอเพิ่มมากข้ึน 


10.13 การที่วัตถุหรือสารส่ิงใดส่ิงหนึ่งสามารถเพิ่มจํานวนของตัวเองข้ึนได เราเรียกวา “การ
สืบพันธุ” การสืบพันธุไดเกิดข้ึนคร้ังแรกในโลกตรงน้ีเอง พรอมกันนั้นก็ไดเกิดการแสดงออก
ของตัวตน หรือ “ตัวกู” ข้ึนคร้ังแรกในโลกดวย เพราะการสืบพันธุก็คือการสืบตอของตัวตนช่ัว
ลูกชั่วหลานใหคงอยูตลอดไปในโลกนี้นั่นเอง 


10.14 คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่เปนตัวตัดสินวาส่ิงใดมีชีวิตหรือไมมีชีวิต ไมใชความสามารถใน
การกินอาหาร การถาย หรือการเจริญเติบโต ฯลฯ แตคุณสมบัติที่สําคัญส่ิงเดียวที่นาจะเปน
ตัวตัดสินความมีชีวิตคือ การสืบพันธุ ดังนั้นจะเห็นวาดีเอ็นเอเปนส่ิงมีชีวิตชนิดแรกที่เกิดข้ึน
ในโลกนี้ 


10.15 ถามีส่ิงมีชีวิตที่ไมมีการสืบพันธุ เราก็ไมควรจะเรียกส่ิงนั้นวาส่ิงมีชีวิตที่สมบูรณ เพราะไมรู
จะมีชีวิตไปทําไม! หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ความมีชีวิตของส่ิงนั้นจะไมมีความหมาย เพราะวา
จะมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็มีคาเทากัน เชน เมฆกอนหนึ่งซึ่งไมมีชีวิต เกิดข้ึนมาแลวคร้ังหนึ่งแลว
ก็สลายตัวไปเม่ือถูกลมพัด โดยไมมีการสืบพันธุ เมฆกอนใหมก็เกิดข้ึนแลวก็สลายตัวไปอีก 
ตอไปลองสมมุติเปรียบเทียบกอนเมฆกับสัตวเซลลเดียวตัวหนึ่ง สมมุติวาสัตวเซลลนั้น
เกิดข้ึนไดเองจากน้ําโสโครก และเมื่อถึงเวลาก็สลายตัวตายไป โดยไมมีการสืบพันธุ หรือไมมี
ลูกหลานเกิดตามมาจากเซลลนั้น ตอมาก็มีเซลลตัวใหมเกิดข้ึนอีก แลวก็ตายอีก เหมือนกอน
เมฆเชนนี้ ในกรณีนี้ความมีชีวิตของเซลลก็จะไมมีความหมายแตอยางใด เพราะถึงเซลลนั้น
จะไมมีชีวิตก็จะไมทําใหเกิดความแตกตางใดๆในโลกนี้ทั้งส้ิน 


10.16 ความมีชีวิต จึงนาจะหมายถึงความพยายามที่จะสืบตอส่ิงที่เหมือนตัวเองใหคงอยูไดใน
โลกนี้ อยางนานที่สุดเทาที่จะเปนไปได หรือเปนความพยายามที่จะรักษา “ตัวกู” ใหคงอยู
ตลอดเวลานั่นเอง การสืบพันธุจึงเปนเคร่ืองหมายที่สําคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต และเปนการ
แสดงออกของ “ตัวกู” อยางรุนแรงที่สุด ดวยเหตุนี้จะเห็นวาพระจึงไมสมควรจะยุงเกี่ยวกับ
การสืบพันธุของสัตวหรือมนุษยใดๆ เชน หามยุงเกี่ยวกับเพศหญิง หามยุงเกี่ยวกับการ
แตงงานของใครๆ และหามไปแสดงความยินดีในพิธีแตงงานใดๆ เปนตน 
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10.17 ดีเอ็นเอไดเกิดข้ึนในโลกเมื่อหลายพันลานปมาแลว นับต้ังแตวันนั้นมาจนถึงวันนี้ ส่ิงมีชีวิต
ไดผานข้ันตอนของการสืบพันธุ การกลายพันธุและการคัดเลือกโดยธรรมชาติมาจนกระทั่ง
กลายเปนพืชและสัตวหลายลานสายพันธุ ที่มีอยูเต็มไปหมดทั่วทั้งโลกนี้ 


10.18 วิวัฒนาการเปรียบเหมือนตนไมที่แตกก่ิงกานสาขาออกจากลําตนลําเดียว กลายเปนกิ่ง
ใหญและกิ่งเล็กตามลําดับ จนส้ินสุดที่ใบไมแตละใบซ่ึงอาจมีจํานวนหลายลานใบ ตัวลําตน
คือดีเอ็นเอ กิ่งใหญกิ่งเล็กตามลําดับคือการแตกพันธุหรือการกลายของสายพันธุของพืชและ
สัตวตางๆ และใบไมแตละใบคือสายพันธุแตละสายพันธุของพืชและสัตว 


 
อัคคัญญสูตรกับวิวัฒนาการทางสังคม 
10.19 พุทธศาสนาไมไดสอนเร่ืองวิวัฒนาการ แตมีคําสอนที่เกี่ยวของกัน คือ เร่ืองอัคคัญญสูตร 


เร่ืองกําเนิดส่ี และเร่ืองไตรภูมิ 
10.20 อัคคัญญสูตรกลาวถึงในสมัยกอนที่จะเกิดมนุษยข้ึนในโลก ไดมีพวกอาภัสสรพรหมลงมา


กินงวนดินในโลกนี้ แลวเกิดติดใจในรสชาดของงวนดิน จึงกินงวนดินมากจนรางกายของ
พรหมกลายจากกายทิพยเปนกายหยาบ อาภัสสรพรหมเหลานั้นจึงไมสามารถกลับไปยัง
พรหมโลกได แตไดกลายเปนมนุษยอยูบนโลกนี้ 


10.21 มนุษยในโลกเดิมยังไมรูจักการสะสม มนุษยกินและใชส่ิงตางๆที่มีอยูในปาไดเทาใด เมื่อ
เพียงพอก็หยุด ส่ิงที่เหลืออยูคนอ่ืนก็มากินมาใชได ไมมีการแกงแยงชิงดีกัน (นี่คือความ
เปนอยูแบบพระภิกษุ พระภิกษุจึงอาจจัดเปนผูที่กลับไปใชชีวิตด้ังเดิมของมนุษยชาติอยาง
แทจริง) แตอยูมาวันหนึ่งเกิดมีคน “หัวใส” ข้ึน คิดวาถาเราเก็บสะสมของกินของใชไวบางก็
จะดี เมื่อถึงเวลาที่ตองการจะไดใชไดเลย ไมจําเปนตองไปหาไปเก็บอีก คนเหลานั้นจึงทําการ
สะสมกัน 


10.22 เมื่อเกิดการสะสมข้ึน ของท่ีเดิมมีพอกินพอใชก็ไมพอ คนที่ไมมีหรือสะสมสูคนอ่ืนไมไดก็
เดือดรอน จึงเกิดการขโมยกันข้ึน 


10.23 ตอมาเกิดมีคนหัวใสจับจองพื้นที่ทําการเกษตรอีก ทําใหพื้นที่ทํากินไมพอ เกิดโจรขโมย
และอาชญากรรมอื่นๆตามมา ทําใหจําเปนตองมีคนที่มีอํานาจและมีความเปนกลางเขามา
ตัดสินคดีความตางๆ 


10.24 คนทั้งหลายจึงเลือกคนที่เปนกลางข้ึนทําหนาที่นี้ และเรียกคนน้ีวา “ราชา” ซึ่งมีหนาที่ 
“ปกครอง” คนอ่ืน 


10.25 ตอมาเชื้อสายของราชา ก็ไมทําอาชีพการงานอ่ืน นอกจากเปนผูปกครอง เรียกวาเปนพวก 
“กษัตริย” สวนคนอ่ืนๆก็แบงหนาที่การงานกันออกไปเปนหลายพวกหรือหลายวรรณะ พวกที่
เปนนักวิชาการ มีหนาที่คนควาหาความรูและทําการส่ังสอนคนอ่ืน เรียกวา “พราหมณ” พวก
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ที่มีหนาที่คาขาย ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนส่ิงของระหวางวรรณะตางๆ เรียกวา “แพศย” พวก
ที่ทําการผลิต เชน เปนเกษตรกร เปนชางตางๆ เรียกวา “ศูทร” สวนพวกที่เปนลูกผสม
ระหวางวรรณะ ซึ่งไมสามารถจัดใหทํางานอะไรได และไมเปนที่ตองการของสังคม เรียกวา 
“จัณฑาล” 


10.26 ถาตัดตอนที่กลาวถึงพรหมกินงวนดินออก โดยเร่ิมอานเร่ืองต้ังแตตอนเกิดมนุษยข้ึนใน
โลกนี้ จะเห็นวาอัคคัญญสูตรแสดงถึงวิวัฒนาการของกิเลสมนุษย และวิวัฒนาการของระบบ
สังคมและระบบการปกครองของมนุษยดวย เพื่อที่จะใชระบบการปกครองนั้นจัดการกับ
กิเลสไมใหมนุษยรังแกกันเองมากเกินไป 


10.27 ทฤษฎีวิวัฒนาการเร่ิมจับเร่ืองต้ังแตกําเนิดส่ิงมีชีวิตตัวแรก ซึ่งมีวิวัฒนาการตอมาจนถึง
กําเนิดมนุษย สวนอัคคัญญสูตรจับเร่ืองต้ังแตกําเนิดมนุษย ซึ่งมีวิวัฒนาการทางสังคมและ
ระบบการปกครองตอมา จนถึงการแบงแยกหนาที่กันทําในสังคม เร่ืองราวทั้งสองจึงอานตอ
กันไดอยางสนิทแนบเนียน จัดเปนความสอดคลองกันระหวางศาสนากับวิทยาศาสตรอยาง
ลงตัวดีมาก 


 
วิวัฒนาการและการสืบพันธุ 
10.28 การสืบพันธุคือการเพิ่มจํานวนตัวของสัตวหรือพืชในสายพันธุหนึ่งๆ สวนวิวัฒนาการคือการ
เพิ่มจํานวนสายพันธุของสัตวหรือพืชข้ึนในโลก 
10.29  วิวัฒนาการคือการเปล่ียนแปลงของกรรมพันธุ ดังนั้นวิวัฒนาการจะตองอาศัยการสืบตอ


เผาพันธุหลายช่ัวอายุ อาจจะนับรอยนับพันของช่ัวอายุของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ วิวัฒนาการจะ
ดําเนินไปในขณะที่พืชและสัตวจะขยายเผาพันธุหรือสืบพันธุไปเร่ือยๆ 


10.30 กลาวโดยสรุป วิวัฒนาการคือการสืบพันธุในระยะยาว ที่เกิดข้ึนพรอมกันไปกับการ
เปล่ียนแปลงของสายพันธุตามการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม เพื่อความอยูรอด 


 
กําเนิดสี่กับการสืบพันธุ 
10.31 การขยายเผาพันธุหรือการสืบพันธุ คือการให “กําเนิด” แกส่ิงมีชีวิตรุนตอๆไป ในทางศาสนา


สอนวากําเนิดมีส่ีชนิด เรียกวา “กําเนิดส่ี” ซึ่งกลาวถึงการเกิดของสัตววาเกิดจากอะไรได
บาง หรือเปนการแบงสัตวออกเปนส่ีประเภทตามกําเนิดคือ สังเสทชะ อัณฑชะ ชลาพุชะ 
และโอปปาติกะ 


10.32 สังเสทชะคือสัตวที่เกิดในที่สกปรกโสโครก อัณฑชะคือสัตวที่เกิดจากไข ชลาพุชะคือสัตวที่
เกิดจากครรภ และโอปปาติกะคือสัตวที่เกิดเปนตัวในทันที 
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10.33 เร่ืองกําเนิดส่ีเปนการแบงประเภทของสัตวอยางหยาบๆตามที่เห็นดวยตาเปลา เนื่องจากใน
สมัยกอนวิทยาศาสตรยังไมเจริญ และเรายังไมมีอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่จะศึกษากําเนิด
และความเปนอยูของสัตวอยางลึกซึ้งได 


10.34 แตถาเทียบเปนความรูสมัยนี้ ก็อาจอนุโลมไดวา (1) สังเสทชะ คือสิ่งมีชีวิตชั้นตํ่า ที่สืบพันธุ
โดยไมตองมีเพศผูและเพศเมีย เชน อาจจะสืบพันธุโดยการแบงตัว และการแตกหนอ เปน
ตน มีไดทั้งพืชและสัตว เชน แบกทีเรีย ไวรัส อะมีบา ไฮดรา สาหรายช้ันตํ่า เปนตน (2) 
อัณฑชะ คือส่ิงมีชีวิตที่สืบพันธุโดยการผสมระหวางเชื้อของเพศผูและเพศเมีย แตเชื้อทั้งสอง
เพศนั้นมักจะผสมกันภายนอกรางกายของเพศเมีย และมีไดทั้งพืชและสัตวเชนกัน เชน พืช
ชั้นสูงที่มีเกสรตัวผูและตัวเมีย และสัตวที่ออกลูกเปนไข ไดแก แมลงวัน นก กุง ปู ปลา เปด 
ไก ฯลฯ (3) ชลาพุชะ คือส่ิงมีชีวิตที่สืบพันธุโดยการผสมระหวางเชื้อเพศผูและเพศเมีย
ภายในรางกายของเพศเมีย มีไดเฉพาะสัตวชั้นสูงที่ออกลูกเปนตัวเทานั้น เชน สัตวเล้ียงลูก
ดวยนมทั้งหลาย ไดแก ลิง คาง บาง ชะนี ชาง มา วัว ควาย และคน (4) โอปปาติกะ คือพืช
และสัตวที่เกิดในภูมิของพรหม เทวดาภูมิ และอบายภูมิ รวมทั้งโอปปาติกะในภูมิของมนุษย
ดวย ส่ิงมีชีวิตที่เปนโอปปาติกะนี้มีเฉพาะในศาสนาเทานั้น ไมมีในวิทยาศาสตร 


10.35 พืชมีกําเนิด 3 คือ สังเสทชะ อัณฑชะ และโอปปาติกะ โดยไมมีชลาพุชะ แตสัตวมีกําเนิด
ครบทั้ง 4 


 
การสืบพันธุ “เทียม” 
10.36 การสืบพันธุของพืชและสัตวนั้น ปจจุบันเราอาจทําเทียมไดโดยวิธีการสามวิธีดังนี้ (1) การ


ผสมเทียม (2) การผสมในหลอดแกว (“เด็กหลอดแกว”) และ (3) โคลนนิง (cloning) 
10.37 การผสมเทียมในปจจุบันทํากับพวกชลาพุชะเทานั้น การผสมเทียมคือการรวบรวมน้ําเช้ือ


ของเพศผู แลวฉีดเขาไปในมดลูกของเพศเมีย ในเวลาที่เหมาะสม นั่นคือเวลาที่ไขสุกตรง
ชวงกลางของการมีประจําเดือน เช้ือเพศผูจะผสมกับไขเอง โดยการเจาะทะลุผนังหรือ
เปลือกไขเขาไปผสมกับนิวเคลียส (ไขแดง) ที่อยูภายใน จนเกิดเปนตัว แลวคลอดออกมา
เมื่อครบกําหนด นักวิทยาศาสตรไดทําการผสมเทียมมามากแลว เชน ที่ทํากับวัว ควาย และ
คน เปนตน 


10.38 การผสมเทียมอาจจะทําใหไดผลดียิ่งข้ึน โดยการสงเช้ือตัวผูเขาไปวางไวในปกมดลูก หรือ
ทอนําไข ในชวงที่ไขจะสุก เมื่อไขสุก ไขนั้นจะเดินทางมาตามทอนําไข และจะผสมกับเช้ือตัว
ผู เกิดเปนตัวออน ตัวออนที่ผสมแลวจะเคล่ือนตัวและฝงตัวลงในผนังมดลูก เพื่อการ
เจริญเติบโตตอไป วิธีการขยายพันธุเชนนี้เรียกวากิฟท (gift, gamete intrafallopian 
transfer) 
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10.39 การผสมในหลอดแกวในปจจุบันทํากับพวกชลาพุชะเทานั้น การผสมในหลอดแกวคือการ
รวบรวมน้ําเช้ือของเพศผูและไขของเพศเมียที่สุกแลว แลวนํามาผสมกันในหลอดแกว จนได
เปนตัวออน แลวจึงนําตัวออนนั้นเขาไปฝากในมดลูก จนคลอดออกมาเม่ือครบกําหนด 


10.40 การผสมในหลอดแกวอีกแบบหนึ่ง ทําโดยการเก็บเช้ือเพศผูไวในเข็มฉีดยาแลวใชเข็มนั้น
เจาะผนังไข และฉีดเชื้อเขาไปในไขโดยตรง วิธีนี้จะไดผลแนนอนกวา ตอไปจึงเล้ียงไขที่ผสม
แลวไวในหลอดแกวแลวนําไขที่โตเปนตัวออนนอยๆเขาไปฝากในมดลูกตามปกติ 


10.41 การผสมในหลอดแกวนี้อาจจะทําใหไดผลดียิ่งข้ึน โดยการนําตัวออนไปวางไวในทอนําไข
โดยตรง แลวตัวออนนี้จะเคล่ือนตัวลงมาและฝงตัวลงในผนังมดลูก เพื่อการเจริญเติบโต
ตอไป วิธีการขยายพันธุเชนนี้เรียกวา ซิฟท (zift, zygote intrafallopian transfer) 


10.42 มนุษยคนแรกที่เกิดจากการผสมในหลอดแกว เกิดเมื่อป 2521 เปนผูหญิงชาวอังกฤษ มี
อาชีพเปนพนักงานไปรษณีย และมีสุขภาพปกติ 


10.43 โคลนนิงคือการผลิตส่ิงมีชีวิตตัวใหม ที่มีลักษณะทางกรรมพันธุเหมือนกับตัวตนแบบทุก
ประการ โดยไมมีการผสมระหวางเชื้อตัวผูกับไขตัวเมีย! โคลนนิงในปจจุบันทํากับพวกช
ลาพุชะและอัณฑชะ ทั้งพืชและสัตว การทําโคลนนิงในพวกชลาพุชะมีเทคนิควิธี 3 วิธี
ดังนี้คือ (1) โคลนนิงจากตัวออน (2) โคลนนิงเพื่อการขยายพันธุ และ (3) โคลนนิงเพื่อการ
รักษาโรค 


10.44  โคลนนิงจากตัวออน (embryo cloning) เปนกระบวนการที่คลายคลึงกับกระบวนการเกิด
ฝาแฝดในธรรมชาติ ในวิธีนี้ เราจะแยกเซลลออกจากตัวออน แลวเล้ียงเซลลนั้นให
เจริญเติบโตเปนตัวออนอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะทางกรรมพันธุเหมือนกับตัวออนตัวแรกที่เปน
ตนแบบ ผลลัพธสุดทายที่ไดจะเปนตัวออนสองตัว ซึ่งเราจะนําเขาไปฝากในมดลูกให
เจริญเติบโตและคลอดออกมาตามปกติตอไป โดยไมมีการทําลายตัวออนใดๆเลย 


10.45  โคลนนิงเพื่อการขยายพันธุ (reproductive cloning) เปนการผลิตสัตวตัวใหมจากสัตวตัว
ตนแบบที่โตเปนตัวอยูแลว ในวิธีนี้เราจะนําไขที่สุกแลวมาดูดเอาสารดีเอ็นเอออกไป แลวนํา
สารดีเอ็นเอจากเซลลใดๆของตัวตนแบบใสเขาไปในไขนั้น ตอไปเราจะใชกระแสไฟฟา
กระตุนไข ทําใหไขรูสึกราวกับวาไดรับการผสมตามปกติจากเช้ือตัวผู ข้ันตอไปเราจะปลอย
ใหไขแบงตัวเปนตัวออนตามปกติ แลวนําตัวออนเขาไปฝากในมดลูก ตัวออนจะเจริญเติบโต
ตามปกติ และคลอดออกมาเม่ือครบกําหนด เทคนิควิธีนี้ไดนําไปใชสําเร็จเปนคร้ังแรกใน
การผลิตสัตวโคลนตัวแรกที่เปนแกะในป 2539 แกะตัวนี้มีชื่อวา “ดอลลี” เทคนิควิธีนี้จึงมี
ประโยชนในการเพิ่มจํานวนสัตวในสายพันธุที่ตองการ เชน อาจใชผลิตลูกสําหรับคูสมรสที่
เปนหมัน หรือใชเพิ่มจํานวนของสัตวที่กําลังจะสูญพันธุ เปนตน 
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10.46  เทคนิควิธีของโคลนนิงขอ (1) และ (2) อาจใชผลิตสัตวเล้ียงใหมีคุณสมบัติตามที่เรา
ตองการได เชน อาจจะใชในการผลิตวัวที่ใหนมหรือเนื้อในปริมาณมาก เปนตน 


10.47  โคลนนิงเพื่อการรักษาโรค (therapeutic cloning) เปนกระบวนการที่มีการเร่ิมตนคลายกับ
โคลนนิงเพื่อการขยายพันธุ จนเม่ือไดไขที่เสมือนไดถูก “ผสม” แลว ก็จะปลอยใหไขแบงตัว
เปนตัวออนโดยไมนําไขเขาไปฝากในมดลูก แตจะแยกเซลลตนแบบ (stem cells) ออกจาก
ตัวออนนั้น เซลลตนแบบนี้ตอไปจะสามารถเจริญเติบโตเปนเซลลชนิดใดก็ไดที่เราตองการ 
จึงอาจนําไปใชแทนที่เซลลในรางกายที่เส่ือมหรือพิการบกพรองได ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่
สามารถนําไปใชรักษาโรคบางชนิดไดดีมาก โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ เชน 
เราอาจใชโคลนนิงวิธีนี้ในการผลิตอวัยวะสําหรับใชแทนที่อวัยวะที่พิการใชงานไมได หรือ
ผลิตเซลลที่ใชแทนที่เซลลที่ทําใหเปนโรคสมองเสื่อม เปนตน แตเทคนิควิธีนี้มีขอเสียคือ ตัว
ออนจะตองถูกทําลายไป 


10.48  สัตวหรือคนที่เกิดใหมจากวิธีโคลนนิงจะมีลักษณะคลายตัวตนแบบ เพราะโดยหลักการแลว 
สัตวหรือคนนั้นก็คือฝาแฝดของตัวตนแบบนั่นเอง แตเปนแฝดที่อาจเกิดตางเวลากัน 


10.49 สัตวหรือคนที่เกิดโดยการทําโคลนนิงเรียกวา “ตัวโคลน” (clone) ตัวโคลนอาจมีลักษณะรูป
กายคลายกับตัวตนแบบ แตนิสัยใจคอจะข้ึนอยูกับการเล้ียงดู ซึ่งอาจจะตางจากตัวตนแบบ
มากก็ได ตัวโคลนน้ีจัดเปนสัตวหรือคนที่ครบเคร่ืองสมบูรณในตัวเอง เชนเดียวกับสัตวหรือ
คนทั่วๆไป ในกรณีของคน ตัวโคลนจะมีสภาพสิทธิและหนาที่เปนคนทุกประการ เพราะการ
สอดดีเอ็นเอของตัวตนแบบเขาไปในไขนั้น มีสภาพเชนเดียวกับการที่เชื้อตัวผูเจาะไขเขาไป
ผสมกับนิวเคลียส ซึ่งตรงจุดนี้จะตองมีวิญญาณมาปฏิสนธิดวย จึงจะเกิดเปนตัว ไมวาจะ
เปนตัวปกติหรือตัวโคลนก็ตาม 


10.50 สําหรับพืช การทําโคลนนิงก็คือการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ คือนําเนื้อเยื่อจากสวนใดของพืชก็
ไดมาเพาะเลี้ยง โดยไมจําเปนตองใชเมล็ดที่เกิดจากการผสมระหวางเกสรตัวผูกับเกสรตัว
เมีย ตอมาเนื้อเยื่อนั้นจะเจริญเติบโตเปนพืชทั้งตน ซึ่งมีลักษณะคลายกับตนเดิมทุกประการ 
เรียกวาเกิดเปนตัวโคลนของตนเดิมนั่นเอง 


 
การสืบพันธุแบบวิทยาศาสตรกับกําเนิดแบบพุทธศาสนา 
10.51  การสืบพันธุของวิทยาศาสตรและกําเนิดของศาสนามีความแตกตางสําคัญตรงที่ ในทาง


ศาสนาจะตองมีวิญญาณมาปฏิสนธิดวย แตวิทยาศาสตรไมยอมรับวามีวิญญาณ 
10.52  ในกรณีของการสืบพันธุของสัตวที่มีการแบงเพศเปนเพศผูและเพศเมีย หรือในกรณี


ของอัณฑชกําเนิด และชลาพุชกําเนิด วิญญาณจะมาปฏิสนธิในขณะพรอมกับที่เช้ือตัวผู
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ผสมกับไขตัวเมีย ซึ่งไขที่ผสมกับเชื้อตัวผูแลวเราเรียกวา “กลละ” (zygote) ดังนั้นปฏิสนธิ
วิญญาณจะตองกาวลงสูกลละนั่นเอง 


10.53  ในกรณีของการสืบพันธุเทียมแบบผสมเทียม และแบบผสมในหลอดแกว วิญญาณก็จะตอง
กาวลงสูกลละเชนกัน 


10.54  ในกรณีของโคลนนิงจากตัวออน ปฏิสนธิวิญญาณจะตองกาวลงสูเซลลที่แยกออกจากตัว
ออนที่เปนตัวตนแบบ เซลลนั้นจึงจะสามารถเจริญเติบโตเปนตัวโคลนตอไปได 


10.55  ในกรณีของโคลนนิงเพื่อการขยายพันธุ ปฏิสนธิวิญญาณจะกาวลงสูไขที่เสมือนหนึ่งไดรับ 
“การผสม” แลว 


10.56  ในกรณีของโคลนนิงเพื่อการรักษาโรค จะไมมีปฏิสนธิวิญญาณแตประการใด หรือปฏิสนธิ
วิญญาณอาจจะกาวลงสูไข เชนเดียวกับในกรณีของโคลนนิงเพื่อการขยายพันธุ แต
วิญญาณนั้นจะจุติเมื่อตัวออนถูกทําลาย เพราะไมมีตัวโคลนที่เปนส่ิงมีชีวิตตัวใหมเกิดข้ึน 


10.57  ในกรณีของโอปปาติกะ ปฏิสนธิวิญญาณจะเกิดพรอมกับตัวโอปปาติกะนั้นเอง 
 
ไตรภูมิ สังสารวัฏ วิวัฒนาการ และสิ่งมีชีวิตตางดาว 
10.58  การสืบพันธุและวิวัฒนาการจะเกิดข้ึนประกอบกันไปในโลกนี้ และโลกอ่ืนอีกมากมายใน


จักรวาล เกิดเปนส่ิงมีชีวิต พืช สัตว และคน อยูในดาวตางๆ มนุษยในดาวอ่ืนหรือมนุษยตาง
ดาว จึงเปนส่ิงที่ตองมีอยูในจักรวาล เพราะโลกเรานี้ยอมไมอาจผูกขาดความมีอยูของ
มนุษยไดแตเพียงโลกเดียว หลักการนี้อาจเรียกไดวาเปน หลักประชาธิปไตยของการเกิด
มนุษยในจักรวาล 


10.59  มนุษยตางดาวคงมีอยูแน แตมนุษยตางดาวจะสามารถข่ีจานบินมาถึงโลกเราและใหเรา
เห็นไดหรือไมนั้น คงยังเปนปญหาอยู เพราะเรายังไมมีหลักฐานที่เปนวัตถุที่จับตองไดอยาง
มั่นคง เชน เศษเนื้อของมนุษยตางดาว หรือเศษชิ้นสวนของจานบิน เปนตน 


10.60  นอกจากส่ิงมีชีวิตจะมีอยูในดาวตางๆแลว ในดาวแตละดวงยังมีส่ิงมีชีวิตอยูหลายภูมิ ซึ่งถา
นับเปนตัวเลขก็อาจจะเปน 31 ภูมิ คือ อรูปพรหม 4 ชั้น รูปพรหม 16 ชั้น สวรรค 6 ชั้น 
มนุษย 1 ชั้น และอบายอีก 4 ชั้น ภูมิทั้ง 31 นี้อาจนับโดยยอเปนสามภูมิหรือไตรภูมิ คือ 
สุคติภูมิ 26 ชั้น มนุษยภูมิ 1 ชั้น และอบายภูมิ 4 ชั้น ภูมิทั้งหมดนี้เรียกวาวัฏสงสารหรือ
สังสารวัฏ 


10.61 ในแตละโลกจะมี 31 ภูมิอยูซอนกัน ส่ิงมีชีวิตจะเวียนวายตายเกิดอยูในภูมิเหลานี้ตามแต
กรรมของตน ขณะเดียวกันส่ิงมีชีวิตที่เปนกายเนื้อในโลกก็มีวิวัฒนาการไปตามการปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอม การเวียนวายตายเกิดและวิวัฒนาการจึงไมขัดกัน ตางฝายตางก็
ดําเนินไปตามธรรมชาติของตน คนๆหนึ่งเมื่อตายไปอาจจะเกิดเปนโอปปาติกะ แตเมื่อตาย
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จากโอปปาติกะก็อาจจะเกิดเปนสัตวที่เปนกายเนื้อในโลกนี้ก็ได ไมจําเปนตองเปนคนเสมอ
ไป วิวัฒนาการในโลกน้ีเปนเพียงการปรับตัวของรูปกายเนื้อที่มีความหลากหลาย แต
ส่ิงมีชีวิตจะมาเกิดเปนกายเนื้อรูปอะไรก็ตองเปนไปตามกรรมของตน 


10.62 นอกจากส่ิงมีชีวิตจะเวียนวายอยูใน 31 ภูมิภายในโลกหนึ่งๆแลว ส่ิงมีชีวิตยังอาจเวียนวาย
ไปเกิดในโลกตางๆไดดวย 


10.63 ขอสรุปสําคัญของหัวขอนี้คือ พุทธศาสนาและวิวัฒนาการมีเนื้อหาสอดคลองกันและไม
ขัดแยงกัน แตสามารถประสานกันไดอยางสนิท ตางฝายตางก็มีความถูกตองในเนื้อหาของ
ตน เมื่อประสมกันแลวจะเกิดเปนเนื้อหาที่ครบเคร่ืองสมบูรณ ตางฝายตางก็เติมใหอีกฝาย
หนึ่งเต็มข้ึนมา ทําใหเราเห็นภาพรวมไดครบถวน นี่คือประโยชนของการเรียนรูวิชาการของ
แตละฝาย จัดเปนตัวอยางที่ดีมากของการประสมประสานคลองจองกันระหวางศาสนากับ
วิทยาศาสตร 


 
-------------------------------------------------------------- 
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พุทธศาสนาและวทิยาศาสตรเหมือนกันและตางกัน
อยางไร? 


 
      ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 
 


คําถามที่ต้ังไวเปนหัวเร่ืองของบทความนี้มีความหมายกวาง เปนคําถามครอบจักรวาล 
แตจะขอพยายามตอบอยางรวบรัดและใหไดใจความอยางสมบูรณ โดยที่ทานผูอานจะไดรับ
ประโยชนมากที่สุดภายใตเนื้อที่ เวลา และทรัพยากรอันจํากัดของผูเขียน 
 
 พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนสาขาวิชาที่มีความเหมือนกันและความแตกตางกันใน
ประเด็นตางๆมากมาย ซึ่งในที่นี้จะขอยกประเด็นของความเหมือนกันและความแตกตางกันพอ
เปนตัวอยางฝายละ 3 ขอ ดังตอไปนี้ 
 
พุทธศาสนาเหมือนกับวิทยาศาสตร 
 (1) พุทธศาสนาเหมือนกับวิทยาศาสตรในฐานะที่เปน “วิชาการที่ศึกษาปรากฏการณ
ตางๆในธรรมชาติ” วิทยาศาสตร ศึกษาปรากฏการณของวัตถุ  แตพุทธศาสนาศึกษา
ปรากฏการณของจิต โดยตางฝายตางก็ใชวิธีการศึกษาท่ีมีข้ันมีตอน มีเหตุมีผล และมีที่มาที่ไปที่
พิสูจนไดและทดสอบไดตามวิธีการของตน วิทยาศาสตรศึกษาธรรมะของวัตถุดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร สวนพุทธศาสนาศึกษาวิทยาศาสตรของจิตดวยวิธีการทางศาสนา วิทยาศาสตรเปน
วิชาที่วาดวยธรรมะทางวัตถุ สวนพุทธศาสนาเปนวิชาที่วาดวยวิทยาศาสตรทางจิต วิทยาศาสตร
เปนธรรมะ สวนพุทธศาสนาก็เปนวิทยาศาสตร ตางฝายตางก็เปนสวนหนึ่งของกันและกัน 
 วิทยาศาสตรและพุทธศาสนาตางฝายตางก็มุงคนหาความจริงของธรรมชาติ และตางก็
คนพบวา ธรรมชาติมีลักษณะที่ไหลไปตลอดเวลา หาความเที่ยงแทแนนอนไมได ยึดถือเอาเปน
แกนสารสาระไมได แตถึงกระนั้นเราก็อาจใชประโยชนจากธรรมชาติไดบางตามความจําเปน และ
ตามสมควรแกอัตภาพ แตบางทีก็เปนไปตามแตกิเลสจะพาไป และตามความสามารถที่จะ
ตอบสนองกิเลสนั้น 
 ดวยการเรียนรูและเขาถึงความจริงฝายวัตถุอยางลึกซ้ึง ทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถใช
วัตถุในการบํารุงบําเรอความสนุกสนานทางรางกายได วิทยาศาสตรไดสรางส่ิงที่สวยๆงามๆนาดู
นาชม ส่ิงที่สงเสียงอันไพเราะเสนาะหู ส่ิงที่หอมหวนชวนดม ส่ิงที่เอร็ดอรอยชวนใหลิ้มรส และส่ิงที่
ออนนุมเยือกเย็นชวนสัมผัส ฯลฯ รวมทั้งส่ิงอ่ืนๆที่จะนําไปสูความสนุกสนานเหลานี้ เชน การ
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ส่ือสารทางไกลดวยวิทยุ โทรศัพท ทีวี ฯลฯ และการเดินทางขนสงดวยยานพาหนะรถยนต เรือบิน 
เรือเร็ว เปนตน สวนในทางศาสนา นักการศาสนาไดเรียนรูและเขาถึงความจริงฝายจิตใจอยาง
ลึกซ้ึง ทําใหสามารถฝกจิตใหควบคุมพฤติกรรมทั้งทางรางกายและทางจิตใจได สามารถถือศีลได 
สามารถเขาสมาธิได จนกระทั่งสามารถพิจารณาหัวขอธรรมตางๆจนอาจบรรลุธรรมข้ันสูงได นี่คือ
การใชประโยชนจากวัตถุดวยความรูทางวิทยาศาสตร และการใชประโยชนจากจิตใจดวยความรู
ทางศาสนา 
 
 (2) นอกจากนี้ ผูที่เขาถึงความรูทางวิทยาศาสตร จะ ”เกิดความต่ืนตะลึงและเกิดปติ” 
ในธรรมชาติฝายวัตถุ ดังเชนตัวอยางของผูที่ไดสัมผัสกับปรากฏการณสุริยคราสดวยตนเองใน
เหตุการณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538 ในวันนั้นเมื่อดวงอาทิตยมืดมิดหมดดวงลง ภายหลังจากที่
สองแสงจามาเมื่อไมกี่นาทีกอนหนานั้น ไดทําใหคนเปนพันที่เปนพยานอยูในที่เกิดเหตุแตละแหง 
ตางรองครางฮือออกมาพรอมๆกันโดยไมไดนัดหมาย และรองอยูเชนนั้นนานเปนเวลาถึง 2 นาที
เศษ เนื่องจากความอัศจรรยใจที่ไดเห็นภาพดวงอาทิตยเปนดวงกลมดํามืด และมีแสงเรืองเปนสี
เงินยวงรอบดวงกลมดํานั้น รวมทั้งทองฟาในบริเวณอ่ืนและสภาพแวดลอมรอบตัวก็มืดคลํ้าลง 
เปรียบดังหัวคํ่าทั้งๆที่เปนเวลากอนเที่ยงวันเทานั้นเอง เปนตน 


เชนเดียวกับผูที่เขาถึงความรูทางศาสนา ก็จะเกิดความต่ืนตะลึงและเกิดปติในธรรมชาติ
ฝายจิตใจดวย ดังตัวอยางของผูปฏิบัติธรรมที่ไดสัมผัสกับความสงบนิ่งในจิตจนเกิดปติข้ึน รูสึกขน
ลุกขนพอง ตัวเบาตัวลอย หรือบางทีก็อาจไมรูสึกวามีตัวอยูก็ได เกิดความอัศจรรยในจิตข้ึนอยาง
ต้ืนตันจนสุดจะบรรยาย 


ผูที่เกิดความอัศจรรยในธรรมะฝายวัตถุ จะเกิดความรักและหวงแหนในธรรมชาติรอบตัว 
ไมทําลายธรรมชาติอยางงายดายตามอารมณ นั่นคือมีความเมตตาตอธรรมชาติฝายวัตถุ สวนผูที่
เกิดความอัศจรรยในวิทยาศาสตรฝายจิต ก็จะเกิดความรักและหวงแหนในมนุษยและสัตว
ทั้งหลายที่มีจิตใจ ไมทําลายจิตใจใครอยางงายๆตามอารมณ นั่นคือมีความเมตตาตอธรรมชาติ
ฝายจิตเชนเดียวกัน 
 
 (3) เพื่อที่จะเขาถึงและบรรลุถึงธรรมชาติฝายวัตถุและธรรมชาติฝายจิตใจดังกลาว ทั้ง
วิทยาศาสตรและศาสนาตางก็มี ระบบและระเบียบ  “การประพฤติปฏิ บั ติตน” ของ
นักวิทยาศาสตรและนักการศาสนา  นั่น คือ  นักวิทยาศาสตรจะตองมี  “จริยธรรมของ
นักวิทยาศาสตร” จริยธรรมนี้มีไวเพื่อใหนักวิทยาศาสตรเขาถึงความรูที่ถูกตองแทจริงในทางวัตถุ 
เพื่อที่จะไดรูจักจักรวาลตามความเปนจริง เชน นักวิทยาศาสตรจะตองซื่อสัตยตอวิชาชีพของตน 
เมื่อทําการคนควาทดลองและศึกษาวิจัยไดผลอยางไร ยอมจะตองไมบิดเบือนผลการวิจัยนั้นไป
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ตามความเชื่อหรือตามผลประโยชนของตน โดยเฉพาะในการวิจัยที่มีผลประโยชนทางการพาณิชย
โดยตรง นักวิทยาศาสตรจะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ไมใหตกเปนเคร่ืองมือของนายทุน
นักธุรกิจ หรือแมเปนเคร่ืองมือของความโลภ ความโกรธ และความหลงของตนเองก็ไมได 
นอกจากนี้นักวิทยาศาสตรยังตองไมขโมยและไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน และตอง
ยอมรับและยกยองผลงานของผูอ่ืนตามความเปนจริง และตองแบงปนความรูและขอมูลใน
ระหวางนักวิทยาศาสตรดวยกัน เพื่อที่จะไดชวยกันทําชวยกันคิดคนควาใหไดผลลัพธที่มีความ
ถูกตองเปนจริงมากที่สุด ฯลฯ นี่คือตัวอยาง “จริยธรรม” ของนักวิทยาศาสตร 
 สวนนักการศาสนาก็ตองมีจริยธรรม หรือวินัย หรือจรณะ หรือศีลนั่นเอง ซึ่งศีลไดมีไวเพื่อ
เปนการปฏิบัติที่เปนพื้นฐานแหงสมาธิและปญญา ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุธรรมตอไป นับต้ังแตการ
บรรลุธรรมทั่วไปในชีวิตประจําวัน ไดแกการอยูรวมกันของสังคมอยางสงบสุข ตลอดไปจนกระทั่ง
ถึงการบรรลุธรรมข้ันสูงสุด ไดแกนิพพาน 
 
พุทธศาสนาตางกับวิทยาศาสตร 
 ในดานความแตกตางระหวางพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรนั้น วิชาการสองสาขานี้มีกรณี
ของความแตกตางมากกวาความเหมือน แตก็เปนความแตกตางอันเนื่องมาจากธรรมชาติของ
เนื้อหาวิชา โดยที่วิธีการข้ันตอนตางๆยังมีความเหมือนกันอยู โดยเฉพาะเจตจํานงที่ตรงกันในเร่ือง
การคนหาความจริงของธรรมชาติ ซึ่งในที่นี้คงจะตองยกตัวอยางของความแตกตางเปนกรณีๆไป 
 
 (1) กรณีสําคัญกรณีหนึ่งคือเร่ืองของ “การพิสูจน” ในเร่ืองนี้คนมักจะเขาใจผิด คิดวาพุทธ
ศาสนาไมใชวิทยาศาสตร เพราะไมสามารถพิสูจนไดดวยวิธีการแบบวิทยาศาสตร ในกรณีนี้เรา
จะตองเขาใจวา เนื่องจากเนื้อหาที่เปนที่สนใจของวิทยาศาสตรและพุทธศาสนาไมตรงกัน 
วิธีพิสูจนจึงไมจําเปนตองเหมือนกัน วิทยาศาสตรสนใจเร่ืองของวัตถุ จึงใชวิธีพิสูจนทางวัตถุ 
นั่นคือเปนวิธีที่จะตองประจักษไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหา หรือดวยอุปกรณเคร่ืองมือที่ใชชวย
ประสาทสัมผัสทั้งหา เชน ถาจะพิสูจนวาพระอาทิตยข้ึนทางทิศตะวันออก เราก็จะตองออกไปยืนดู
ในที่กลางแจงเวลาพระอาทิตยข้ึน หรือจะพิสูจนวาเช้ือโรคมีจริง เราก็จะตองใชกลองจุลทรรศน
สองดู หรือจะพิสูจนวาดาวดวงนั้นดวงนี้อยูไกลเทานั้นเทานี้ปแสง เราจะตองใชกลองโทรทรรศน
สองดู เปนตน โดยที่กลองชนิดตางๆนั้นก็คืออุปกรณที่ใชชวยขยายขอบเขตของการมองเห็นของตา
นั่นเอง สําหรับในทางพุทธศาสนานั้น เนื่องจากเนื้อหาที่เราสนใจศึกษาเปนเร่ืองของจิตใจ จึง
ยอมจะพิสูจนโดยใชวิธีการทางวัตถุไมได หรือใชประสาทสัมผัสทั้งหาไมได แตจะตองใชวิธีการ
ทางจิต นั่นคือใชสมาธิและวิปสสนาในการพิสูจน เชน การพิสูจนกฎเกณฑทางวิทยาศาสตรทาง







พุทธและวท.เหมือน/ตางอยางไร                                                                                                            ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 


 4/7


จิตอยางขาวสะอาด ปราศจากขอสงสัย เชน กฎแหงกรรม กฎปฏิจจสมุปบาท กฎอริยสัจ ฯลฯ 
ลวนตองเปนการพิสูจนในสมาธิทั้งส้ิน 
 อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นวาในการพิสูจนทางวัตถุนั้น คนปกติทุกคนจะตองเห็นตรงกัน
หมด โดยไมข้ึนอยูกับวาใครเปนผูทําการพิสูจน ถามีคนปกติใดๆแมแตคนเดียวไมเห็นตรงกับคน
อ่ืน ก็เปนอันวาการพิสูจนนั้นใชไมได เชน ทุกคนตองเห็นวาพระอาทิตยข้ึนทางทิศตะวันออก ทุก
คนมองเห็นเช้ือโรคในกลองจุลทรรศนตรงกัน และทุกคนเห็นดาวดวงเดียวกันในกลองโทรทรรศน 
เปนตน เราเรียกวิธีพิสูจนทางวิทยาศาสตรเชนนี้วา วิธีปรนัย หรือ “วัตถุวิสัย” (objectivity) นั่นคือ
เปนวิธีคนหาความจริงของวัตถุที่อยูภายนอกจิตใจของมนุษย มนุษยทุกคนตองเห็นความจริงของ
วัตถุตรงกันหมด สวนในการพิสูจนทางจิตนั้น เราไมมีทางทราบวาทุกคนเห็นตรงกันหรือไม แมวา
ทุกคนจะพูดออกมาเหมือนกัน แตนั่นก็เปนเพียงคําพูด สวนส่ิงที่ปรากฏอยูภายในจิตใจนั้น เราจะ
ไมมีทางทราบได วิธีพิสูจนทางศาสนาเชนนี้เราเรียกวา วิธีอัตนัย หรือ “จิตวิสัย” (subjectivity) นั่น
คือ ใชจิตใจของบุคคลผูพิสูจนนั้นเองเปนหลัก โดยไมเกี่ยวของกับความจริงที่อยูภายนอกจิตใจ ใน
การพิสูจนทางศาสนานี้ เม่ือคนปกติสวนใหญของสังคมเขาสมาธิแลว เห็นตรงกัน และพูด
อธิบายในทํานองเดียวกัน ก็นาจะเปนที่ยอมรับได โดยไมจําเปนตองเห็นตรงกันทุกคน 
เรียกวาเปนจิตวิสัยของคนสวนใหญ (collective subjectivity) 
 วิธีการพิสูจนของศาสนาดังกลาว วิทยาศาสตรอาจจะไมยอมรับ แตวิทยาศาสตรก็ไม
สามารถหาวิธีที่ดีกวานี้ในการพิสูจนเร่ืองทางจิตได เพราะเร่ืองของจิตไมใชเร่ืองที่วิทยาศาสตร
สนใจจะศึกษานั่นเอง วิธีของศาสนาเชนนี้เปรียบเสมือนเร่ืองของการปกครองบานเมือง ซึ่งเราจะ
ไมมีทางหาระบอบการปกครองที่ใชไดดีเหมือนกันหมดสําหรับทุกสังคมได แต เราอาจหาระบอบ
ที่เลวนอยที่สุดสําหรับสังคมสวนใหญได นั่นคือ “ระบอบประชาธิปไตย” ในทํานองเดียวกัน 
เราก็ไมอาจหาวิธีพิสูจนเร่ืองทางจิตที่ดีพรอมสมบูรณได แตเราอาจหาวิธีที่เลวนอยที่สุดได นั่นคือ
วิธี “จิตวิสัยของคนสวนใหญ” ดังที่กลาวแลวนั่นเอง 
 
 (2) ความแตกตางอีกประการหนึ่งระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร คือความแตกตาง
ของ ”วิธีการคนควาหรือการวิจัยหาความรู” ความแตกตางนี้ข้ึนอยูกับความสนใจในส่ิงที่ศึกษา
ที่แตกตางกัน โดยที่วิทยาศาสตรสนใจศึกษาเร่ืองของวัตถุ วิทยาศาสตรจึงตองใชวิธีการทางวัตถุ
เปนหลักในการศึกษา นั่นคือใชระบบประสาทเพ่ือที่จะสัมผัสกับวัตถุตางๆ คือใชตาดู ใชหูฟง ใช
จมูกดม ใชมือจับ ฯลฯ และถาประสาทสัมผัสไมมีความสามารถเพียงพอ เชน วัตถุนั้นๆอาจจะมี
ขนาดเล็กเกินไป หรืออยูไกลเกินไป หรืออยูในความมืด หรือสงเสียงคอยเกินไป ฯลฯ เราก็อาจตอง
ใชอุปกรณวิทยาศาสตรตางๆในการชวยประสาทสัมผัส เชน ใชกลองรังสีใตแดง (infrared) สองดู
วัตถุในที่มืด ใชกลองวิดีโอสองดูเหตุการณที่อยูในที่ลับตา ใชเคร่ืองขยายเสียงในการชวยฟง เปน
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ตน การใชประสาทสัมผัสนี้เราเรียกวาการสังเกต และ/หรือการทดลอง ซึ่งเมื่อเราทําการสังเกตหรือ
การทดลองแลว ตอไปเราจะตองใชความคิดตามหลักตรรกวิทยาในการคนหาสมมุติฐาน ทฤษฎี 
หรือกฎเกณฑตางๆ เพื่อที่จะใชอธิบายผลของการสังเกต/ทดลองนั้นๆ และเพื่อทํานายลวงหนา
ตอไปวา ถาเราทําการสังเกต/ทดลองตอไปภายใตเงื่อนไขใหมๆ เราจะไดผลลัพธเปนอยางไร 
เพื่อที่จะไดปรับปรุงแกไขคําอธิบายใหถูกตองตอไป สรุปวา วิทยาศาสตรใชประสาทสัมผัสและใช
ความคิดในการศึกษาหาความรู 
 สวนในดานศาสนานั้น เนื่องจากศาสนาสนใจศึกษาเร่ืองของจิตใจ เชนสนใจที่จะควบคุม
จิต ตองการทําจิตใหสงบ เพื่อผลแหงการบรรลุความสุขสันติ ทั้งในระดับสวนตัว ระดับครอบครัว 
ระดับสังคม ระดับประเทศชาติ และระดับโลก ศาสนาจึงตองใชวิธีการทางจิตเปนหลักใน
การศึกษาหาความรู ซึ่งไดแกการฝกปฏิบัติสมถะและวิปสสนากรรมฐาน เพื่อที่จะใหเกิดภาวนามย
ปญญา หรืออินจูอิชัน (intuition) ซึ่งเปนปญญาที่ไมไดเกิดจากประสาทสัมผัส และไมไดเกิดจาก
การคิดตามวิธีการแหงตรรกวิทยา แตเปนปญญาที่เกิดข้ึนเองจากจิตใจที่สงบระงับเงียบ ทําใหเห็น
ความเปนไปแหงจักรวาลตามความเปนจริง อยางไรก็ตาม กอนที่จะเขาถึงภาวนามยปญญานั้น 
นักการศาสนาจะตองมีพื้นฐานอยางดีจากการศึกษาหาความรูตางๆที่เกี่ยวของดวยประสาท
สัมผัสทั้งหา และดวยการคิดคํานึงอยางมีเหตุมีผลตามหลักตรรกศาสตร นั่นคือจะตองศึกษา
หลักการของศาสนาจากอาจารย และจากตําราและหนังสือตางๆ รวมทั้งตองศึกษาโดยการ
ติดตามดูจากพฤติกรรมของคนที่มีอุปนิสัยใจคอตางๆกัน และคิดตามที่ไดศึกษามานั้นใหเห็นจริง
ดวย จึงจะเปนพื้นฐานอยางดีแกการปฏิบัติกรรมฐานตอไป สรุปวาศาสนาใชการปฏิบัติกรรมฐาน
เปนหลักในการศึกษาหาความรู 
 
 (3) ตัวอยางสุดทายของความแตกตางระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรที่จะขอยกข้ึน
มาในที่นี้ คือ ความหมายของคําวา “กฎ” 
 คําวา “กฎ” ในทางวิทยาศาสตรหมายถึง คําอธิบายเร่ืองของปรากฏการณธรรมชาติที่มี
ความถูกตองแมนยํามากที่สุด เทาที่ความรูในทางวิทยาศาสตรจะเอื้ออํานวยใหไดในขณะน้ัน 
“กฎ” เปนคําอธิบายที่ดีกวาและถูกตองกวา “ทฤษฎี” และ “สมมุติฐาน” ซึ่งความจริง คําสามคํานี้ 
คือ กฎ ทฤษฎี และสมมุติฐาน ยังมีความแตกตางในรายละเอียดอีกมาก ซึ่งจะไมขอกลาวถึงในที่นี้ 
กฎของวิทยาศาสตรเปนคําอธิบายที่ใชไดชั่วคราว ตราบใดที่ไมมีกฎอ่ืนที่ดีกวา หรือเรายังไม
สามารถคิดหากฎอื่นที่ดีกวาได กฎนั้นๆก็ยังคงใชไดดี แตวาเมื่อเรามีขอมูลใหมและมีวิธีคิดใหมๆ
เกิดข้ึน เราก็อาจจะคิดหากฎใหมที่ดีกวากฎเดิมที่ใชกันอยูในขณะนั้นก็ได เมื่อเปนดังนี้ กฎเดิมก็
ยอมตองตกไป และกฎใหมจะเขามาใชแทนที่ ที่เปนเชนนี้ เพราะวานักวิทยาศาสตรเปนปุถุชน ที่
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ยังไมเขาถึงจักรวาลอยางถึงที่สุดแทจริง จึงไมอาจจะคิดกฎข้ึนมาแลวมีความถูกตองตลอดกาล
นานไมส้ินสุด กฎจึงตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยูเสมอ 
 สวนกฎทางศาสนาจะไมมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา เพราะเปนสัจธรรมที่เปนอกาลิ
โก กฎทางศาสนาไดมาจากการตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสนา ซึ่งจะผิดไมได 
กฎแหงกรรมในสมัยพุทธกาลใชไดดีอยางไร ก็ยังคงใชไดดีอยูเชนเดิมในสมัยนี้ ถาทานคิดดูใหดี 
จะเห็นวา ถากฎทางศาสนาเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยไดเชนเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตรแลว 
ศาสนาคงจะไมมีความหมาย และเราก็คงจะไมจําเปนตองนับถือศาสนาก็ได! อนึ่ง ศาสนามีแตกฎ 
ไมมีทฤษฎี และสมมุติฐาน (เชน ไมมีส่ิงที่เรียกวา “ทฤษฎีแหงกรรม” หรือ “สมมุติฐานแหงกรรม” 
เปนตน) ซึ่งเปนที่นาเสียดายวาผูเขียนไมมีเวลาเพียงพอที่จะอธิบายตอไปใหลึกกวานี้ไดในที่นี้ 
 
 เนื่องจากความจํากัดหลายๆประการในการเขียนบทความนี้ จึงยกกรณีตัวอยางไดเพียง
บางกรณีเทานั้น กรณีความเหมือนและความแตกตางอ่ืนๆระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
ตองขอยกไปไวในสถานที่อ่ืนและเวลาอ่ืนที่เหมาะสมตอไป 
 


-------------------------------------------------- 
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พระจันทร ดวงจันทร และวันจันทร พระจันทรคือเทพเจาประจําดวงจันทร ซึ่งเปนวัตถุที่อยูบน
ทองฟา และพระจันทรยังเปนเทพเจาประจําวันจันทร ซึ่งเปนวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาหอีกดวย แสง
จันทรมีสีเหลือง ดังนั้นสีประจําวันจันทรจึงเปนสีเหลือง ซึ่งเปนสีประจําวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา 
 


----------------------------------------------------------------- 
 
พุทธ+วท/พุทธและวทเหมือนและตางอยางไร.doc 
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8. พุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม 
8.1 ทฤษฎีควอนตัมเปนทฤษฎีที่วาดวยประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ (1) ความเปนหนึ่งของ
จักรวาล (2) ความเชื่อมโยงของจักรวาล และ (3) ความไมแนนอนของจักรวาล 
 
ความเปนหนึ่งของจักรวาล 
8.2 กอนมีทฤษฎีควอนตัม นักวิทยาศาสตรคิดวา สสารสามารถแบงเปนสวนเล็กสวนนอยลงไป
เร่ือยๆ จนกระทั่งชิ้นสวนที่เล็กที่สุดที่เรียกวา “อนุภาค” ซึ่งมีลักษณะเปนเม็ด เชน โมเลกุล อะตอม 
โปรตอน นิวตรอน และอีเล็กตรอน เปนตน สวนพลังงานมีลักษณะเปนคล่ืน เชน คล่ืนแสง คล่ืน
เสียง คล่ืนแมเหล็กไฟฟา คล่ืนรังสีความรอน คล่ืนวิทยุ ฯลฯ และเมื่อแบงสวนพลังงานใหเปนสวน
เล็กสวนนอยลงไปเร่ือยๆ ชิ้นสวนที่เล็กที่สุดของพลังงานยังคงลักษณะเปนคล่ืนอยู 
8.3 ตอมานักวิทยาศาสตรคนพบวา เม็ดของสสารหรืออนุภาค สามารถแสดงตัวเปนคล่ืนได
เชนเดียวกับพลังงาน สวนคลื่นของพลังงานก็สามารถแสดงตัวเปนเม็ดไดเชนเดียวกับสสาร เม็ด
ของพลังงานนี้เรียกวา “ควอนตัม” การคนพบนี้จึงไดต้ังเปนทฤษฎีที่เรียกวา “ทฤษฎีควอนตัม” 
8.4 ตัวอยางเม็ดของพลังงาน เชน แสงจากดวงไฟที่มาเขาตาเรา แทนท่ีจะเปนคล่ืนที่แผกระจาย
ออกมาจากดวงไฟมาถึงตา ก็จะเปน “เม็ดของแสง” วิ่งออกมาจากดวงไฟมาเขาสูตา หรือเสียงจาก
ปากคนพูดแทนที่จะเปนคล่ืนเสียงแผออกมาจากปากคนนั้น มาเขาสูหูของคนฟง ก็จะเปน “เม็ด
เสียง” วิ่งออกมาจากปากคนพูดมาสูหูคนฟง เปนตน 
8.5 ทฤษฎีควอนตัมกลาววา สสารและพลังงานสามารถแสดงตัวทั้งเปนเม็ดและเปนคลื่น
ไดเสมอกัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในขณะนั้น สสารและพลังงานจึงมีความเปนหนึ่ง 
การคนพบความเปนหนึ่งดังกลาวเปนการตอกย้ําการคนพบของทฤษฎีสัมพัทธภาพ 
8.6 ความเปนหนึ่งของสสารและพลังงานตามทฤษฎีควอนตัม หมายถึง สสารและพลังงานมี 
คุณสมบัติเหมือนกัน คือมีความเปนเม็ดและเปนคล่ืน สวนความเปนหนึ่งของสสารและพลังงาน
ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ หมายถึง สสารและพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปไปมาซ่ึงกันและกัน
ได 
8.7 นอกจากสสารและพลังงานจะเปนทั้งเม็ดและคล่ืนแลว ทฤษฎีควอนตัมยังพบอีกวา ที่วางและ
เวลาไมไดมีความตอเนื่อง แตมีลักษณะเปนเม็ดเชนเดียวกับสสารและพลังงาน 
8.8 ตัวอยางของ “เม็ดเวลา” เชน เวลาเราไดยินเสียง เราจะรูสึกวาเสียงนั้นมีความตอเนื่อง แต
ความจริงเสียงจะขาดหายไปเปนชวงๆ เนื่องจากเวลาเปนเม็ดๆ แตเม็ดของเวลานี้มีความละเอียด
มาก จนเราไมสามารถจะรับรูไดดวยระบบประสาทธรรมดา 
8.9 สวน “เม็ดที่วาง” เราคงพอจะนึกออก เชน ตามปกติเราคิดวาที่วางระหวางวัตถุตางๆมีความ
ตอเนื่อง แตความจริงที่วางนั้นไมไดตอเนื่อง แตขาดชวงเปนทอนๆ หรือเปนเม็ดๆ ทวาเม็ดของ
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ที่วางนี้มีความละเอียดมาก จนเราไมสามารถรับรูไดดวยระบบประสาทธรรมดาเชนเดียวกับเม็ด
ของเวลา 
8.10 นอกจากน้ีที่วางและเวลายังมีคุณสมบัติของความตอเนื่องเชนเดียวกับคลื่นดวย 
แสดงวาที่วางและเวลาเปนไดทั้งเม็ดและคลื่น ตามแตสภาพแวดลอมในขณะน้ัน 
เชนเดียวกับสสารและพลังงาน ที่วางและเวลาจึงมีความเปนหน่ึง การคนพบความเปน
หนึ่งดังกลาวเปนการตอกย้ําการคนพบของทฤษฎีสัมพัทธภาพ 
8.11 ความเปนหนึ่งของที่วางและเวลาตามทฤษฎีควอนตัม หมายถึง ที่วางและเวลามี
คุณสมบัติเหมือนกัน คือมีความเปนเม็ดและเปนคล่ืน สวนความเปนหนึ่งของที่วางและเวลา
ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ หมายถึง ที่วางและเวลาสามารถเปลี่ยนรูปไปมาซ่ึงกันและกันได 
8.12 จะเห็นวาองคประกอบพื้นฐานของจักรวาลทั้งหมด คือ สสาร พลังงาน ที่วาง และ
เวลา เปนไดทั้งเม็ดและทั้งคลื่น สิ่งเหลานี้จึงมีความเปนหน่ึง 
8.13 ในทํานองเดียวกัน วิญญาณธาตุก็เปนไดทั้งคล่ืนและเม็ด นั่นคือวิญญาณธาตุมีความเปน
อนันต หมายความวามีความสืบเนื่องเชนเดียวกับคล่ืน และวิญญาณก็มีการแบงขาดเปนชวงๆ ที่
เรียกวา “ขณะจิต” หมายความวามีความเปนเม็ดเชนเดียวกับอนุภาค จะเห็นวาธาตุทั้งหกก็มี
ความเปนหน่ึงดวย หมายความวา ธาตุรู รูปธาตุ และอรูปธาตุทั้งหมด มีการผสมกลม
เกลียวกันไปทั่วทั้งจักรวาล นี่คือความเกี่ยวโยงระหวางทฤษฎีควอนตัมกับพุทธศาสนา 
8.14 สวนความเปนหนึ่งทางพุทธศาสนา หมายถึงธาตุทั้งหกรวมทั้งนิพพานธาตุดวยมีความเปน
อนัตตา 
8.15 ความเปนหนึ่ง (unity) ของส่ิงทั้งหลายในจักรวาล เปนขอสรุปประเด็นที่หนึ่งของทฤษฎี
ควอนตัม ขอสรุปประเด็นที่สองตอไป เปนความเชื่อมโยงของส่ิงทั้งหลาย 
 
ความเชื่อมโยงของจักรวาล 
8.16 ความเชื่อมโยง (connectedness) หมายความวา เมื่อสวนใดสวนหนึ่งของจักรวาลไดรับการ
กระทบ ผลของการกระทบนั้นจะกระเทือนไปยังสวนอ่ืนของจักรวาลดวย เชน ในวิชาควอนตัม
ฟสิกส เราไดทดลองพบวา ถาเรามีอีเล็กตรอนสองเม็ด เม็ดหนึ่งอยูใกลตัวเรา อีกเม็ดหนึ่งอยู
หางไกลสุดขอบจักรวาล เมื่อเราหมุนบิดอีเล็กตรอนเม็ดที่อยูใกลตัว อีเล็กตรอนเม็ดที่อยูไกลจะถูก
บิดไปดวยในทันที เปนตน 
8.17 ความเชื่อมโยงนี้ หมายความวาการใดที่เราไดกระทําไป จะมีผลกระทบไปทั่วจักรวาล เปรียบ
ดังคําพังเพยที่วา “แมเด็ดดอกไมเพียงหนึ่งดอก จะมีผลกระเทือนไปถึงดวงดาวบนทองฟา” 
ผลกระทบนี้อาจมีมากหรือนอยแตกตางกันไป 
8.18 ความเชื่อมโยงของจักรวาลไดกลาวไวในทฤษฎีบทของเบลล (Bell’s theorem) 
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8.19 การกระทําที่มีผลเชื่อมโยงไปทั่วทั้งจักรวาลนี้ เปรียบเทียบไดกับกฎแหงกรรม เพราะผลของ
การกระทําอาจจะกระทบตัวเองและกระทบคนอ่ืนไดทั่วทั้งจักรวาล และเปรียบเทียบไดกับ
กฎปฏิจจสมุปบาท เพราะหัวขอธรรมทั้งสิบสองหัวขอของปฏิจจสมุปบาทมีความเกี่ยวของ
เชื่อมโยงซ่ึงกันและกันเหมือนดังใยแมงมุม 
 
ความไมแนนอนของจกัรวาล 
8.20 ขอสรุปประเด็นที่สามของทฤษฎีควอนตัม คือ ความไมแนนอน (uncertainty or 
indeterminacy) หมายความวาการกระทําหรือสาเหตุอยางเดียวกัน จะใหผลลัพธอยางไมแนนอน 
นั่นคือผลของการกระทําอาจเปนไดหลายอยาง เชน นักวิทยาศาสตรไดพบวา เมื่อปลอยอีเล็กต
รอนเม็ดหนึ่งเขามาใหหอง แลวใหอีเล็กตรอนนั้นออกจากหองทางประตูสองประตู คือประตูซาย
และประตูขวา ในขณะหนึ่งอีเล็กตรอนจะออกทางประตูซาย แตในอีกขณะหน่ึงอีเล็กตรอนจะออก
ทางประตูขวา และเราจะไมมีทางทราบลวงหนาไดวาอีเล็กตรอนจะออกทางประตูไหน เราไมมี
คําอธิบายหรือทฤษฎีใดๆ วาทําไมอีเล็กตรอนตองออกทางประตูซายหรือออกทางประตูขวา ราว
กับวาอีเล็กตรอนมีความคิดของตัวเอง และมีความชอบของตัวเอง สุดแลวแตอีเล็กตรอนจะชอบ
ประตูไหน! บางวันก็ชอบประตูซาย บางวันก็ชอบประตูขวา การกระทําการทดลองอยางเดียวกัน 
เหมือนกันทุกอยาง จึงอาจใหผลลัพธที่แตกตางกันได! 
8.21 ความไมแนนอนนี้อาจเปรียบเทียบไดกับกฎอนิจจังของศาสนา 
8.22 ขอใหขอสังเกตไววา ความไมแนนอนของทฤษฎีควอนตัมสวนใหญจะใชกับปรากฏการณ
ของส่ิงเล็กๆ เชน อนุภาค เทานั้น ส่ิงใหญระดับมนุษย สัตว และวัตถุโดยทั่วไป มักจะมีความ
แนนอน (determinacy) หมายความวาสาเหตุอยางเดียวกันยอมใหผลลัพธอยางเดียวกัน ในขณะ
ที่ตามหลักศาสนาแลว ไมวาส่ิงใหญหรือส่ิงเล็กก็จะตองตกอยูภายใตกฎอนิจจังทั้งส้ิน 
8.23 อนิจจังมีความหมายครอบคลุมความไมแนนอน (indeterminacy) ของวิทยาศาสตรดวย 
นอกจากนั้น อนิจจังยังมีความหมายวาทั้งสาเหตุและผลลัพธเปนส่ิงที่เปล่ียนแปลงได ถึงแมวาจะ
เปนกรณีที่ สาเหตุอยางเดียวกันจะใหผลลัพธอยางเดียวกันก็ตาม 
 


------------------------------------------------ 
 
พุทธ+วท/พุทธ+ควอนตัม.doc 
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12. ทัศนะของนักวิทยาศาสตรที่มีตอพุทธศาสนา และทัศนะของนักพุทธศาสนาที่มีตอ
วิทยาศาสตร 
 
ทัศนะของนักวิทยาศาสตรที่มีตอพุทธศาสนา 
12.1 เราอาจแบงทัศนะของนักวิทยาศาสตรที่มีตอพุทธศาสนาเปน 3 ดานคือ ดานเปนกลาง ดาน
ลบ และดานบวก 
 
ทัศนะที่เปนกลาง 
12.2 ทัศนะที่เปนกลางหมายถึงตางคนตางอยู นักวิทยาศาสตรที่ถือทัศนะนี้จะมีมากที่สุด และผูที่
มีทัศนะเชนนี้มักจะเขาใจพุทธศาสนาวาเปนเพียงพิธีกรรม และเปนเร่ืองของความเช่ือหรือที่พึ่ง
ทางใจเทานั้น ไมไดคิดวาพุทธศาสนาเปนเร่ืองของเหตุและผลแตอยางใด นักวิทยาศาสตรกลุมนี้
อาจจะนับถือพุทธศาสนาอยางเปดเผย แตแบงแยกระหวางความเชื่อทางศาสนากับงานทาง
วิทยาศาสตร 
 
ทัศนะดานลบ 
12.3 ทัศนะที่เปนลบหมายถึงการดูถูกพุทธศาสนาวาเปนเร่ืองงมงาย นักวิทยาศาสตรที่มีทัศนะ
เชนนี้จะมีจํานวนรองลงมาจากผูที่มีทัศนะที่เปนกลาง 
 
ทัศนะดานบวก 
12.4 ทัศนะที่เปนบวกหมายถึงการเห็นวาพุทธศาสนาเปนส่ิงที่ดีมีประโยชนบาง ทัศนะเชนนี้ยัง
แบงออกไดเปนสองประเภท ดังนี้ 
12.5 ทัศนะที่เปนบวกประเภทที่หนึ่ง เปนการเช่ือพุทธศาสนาโดยสวนตัวของนักวิทยาศาสตรนั้นๆ 
วาศาสนามีประโยชนตอตนเอง แตไมกลาแสดงตัวใหสังคมรู เพราะกลัววาสังคมจะกลาวหาวาตน
เปนคนงมงาย กลัววาตนเองจะเสียช่ือเสียง โดยเฉพาะการเสียช่ือเสียงในหมูนักวิทยาศาสตร
ดวยกัน พวกนี้จะกลัวมาก นักวิทยาศาสตรกลุมนี้ยังไมเขาถึงศาสนาอยางแทจริง และมีจํานวน
รองลงมาจากพวกที่มีทัศนะเปนลบ 
12.6 ทัศนะที่เปนบวกประเภทท่ีสอง เปนการเห็นวาหัวใจที่แทจริงของพุทธศาสนาก็เปน
วิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรกลุมนี้จะนับถือพุทธศาสนาอยางเปดเผย แตมีจํานวนนอย
ที่สุด ทัศนะในขอนี้เปนทัศนะที่ดีที่สุดและมีประโยชนที่สุด ทั้งตอพุทธศาสนาและตอ
วิทยาศาสตร 
 
ทัศนะของนักพุทธศาสนาที่มีตอวิทยาศาสตร 
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12.7 นักพุทธศาสนาหมายถึงนักวิชาการทางพุทธศาสนา 
12.8 เราอาจแบงทัศนะของนักพุทธศาสนาที่มีตอวิทยาศาสตรเปน 3 ดาน คือ ดานเปนกลาง ดาน
บวก และดานลบ ทั้งนี้ผูที่มีทัศนะไมวาดานใด สวนใหญมักจะแสดงทัศนะของตัวเองอยางเปดเผย 
 
ทัศนะที่เปนกลาง 
12.9 ทัศนะที่เปนกลางหมายถึงตางคนตางอยู แตขณะเดียวกันผูที่มีทัศนะเชนนี้ก็ไมปฏิเสธการใช
ชีวิตตามความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร จํานวนนักพุทธศาสนาที่ถือทัศนะนี้จะมีมากที่สุด 
 
ทัศนะดานบวก 
12.10 ทัศนะที่เปนบวกหมายถึงการเห็นวาวิทยาศาสตรเปนส่ิงที่ดี ทัศนะเชนนี้อาจแบงไดเปน 3 
ประเภทดังนี้ 
12.11 ทัศนะที่เปนบวกประเภทท่ีหนึ่ง เปนทัศนะที่นับถือวิทยาศาสตรวาเกงกวา ดีกวาพุทธ
ศาสนา เพราะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบสนองกิเลสไดมากกวา ขณะเดียวกันก็ไมไดปดบัง
ทัศนะของตน ผูที่ถือทัศนะเชนนี้มีมากรองลงมาจากผูที่มีทัศนะเปนกลาง 
12.12 ทัศนะที่เปนบวกประเภทที่สอง เปนทัศนะที่เช่ือวาวิทยาศาสตรดีกวาศาสนา แตไมกลา
เปดเผยตนเอง เพราะกลัววาจะเสียช่ือเสียง พวกนี้มักจะเปนนักพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง จึงกลัวคน
กลาวหาวาเปนถึงผูมีชื่อเสียงเชนนี้ ทําไมจึงเห็นวาวิทยาศาสตรดีกวา แตพฤติกรรมที่แสดงออกจะ
เปนที่ชัดเจนวามีความช่ืนชมในวิทยาศาสตรมาก เพราะชอบการเสพสุขจากวัตถุมากจนเปนที่
สังเกตได พวกนี้จะมีจํานวนรองลงมาจากพวกที่มีทัศนะเปนบวกประเภทที่หนึ่ง 
12.13 ทัศนะท่ีเปนบวกประเภทที่สาม เปนทัศนะที่เห็นวาความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีสวนชวยทําใหเกิดความเขาใจทางศาสนาไดงายขึ้น ทําใหเห็นวาศาสนาก็เปน
วิทยาศาสตรเชนกัน ผูที่มีทัศนะเชนนี้จะมีจํานวนรองลงมาจากกลุมที่มีทัศนะเปนบวก
ประเภทที่สอง ทัศนะในขอนี้เปนทัศนะที่ดีที่สุดและเปนประโยชนที่สุด ทั้งตอพุทธศาสนา
และตอวิทยาศาสตร 
 
ทัศนะดานลบ 
12.14 ทัศนะที่เปนลบ หมายถึงการเห็นวาวิทยาศาสตรเปนศัตรูกับพุทธศาสนา และผูที่ปฏิบัติทาง
ศาสนาจะตองตัดเร่ืองของวัตถุออกไปจากชีวิตทั้งหมด กลุมที่มีทัศนะเชนนี้จะมีจํานวนนอยที่สุด 
 


----------------------------------------------- 
 
พุทธ+วท/ทัศนะพุทธ+วท.doc 
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6. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตรกายภาพ 
6.1 วิทยาศาสตรแบงเปน 3 สาขาวิชาคือ (1) วิทยาศาสตรกายภาพ (2) วิทยาศาสตรชีวภาพ และ (3) 
วิทยาศาสตรจิตภาพ หรือจิตวิทยา 
6.2 วิทยาศาสตรกายภาพคือสาขาวิทยาศาสตรที่วาดวยส่ิงที่ไมมีชีวิต และส่ิงที่มีชีวิตในแงมุมที่ไม
เกี่ยวของกับความมีชีวิตของส่ิงนั้น เชน การศึกษาน้ําหนักและความสูงของคน ถือวาเปนวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ถึงแมคนจะเปนส่ิงมีชีวิตก็ตาม เพราะวาน้ําหนักและความสูงไมเกี่ยวกับวาคน
นั้นๆจะมีชีวิตหรือไม ถึงแมไมมีชีวิตก็อาจมีน้ําหนักและความสูงได เปนตน 
6.3 วิทยาศาสตรชีวภาพคือสาขาวิชาวิทยาศาสตรที่วาดวยส่ิงมีชีวิต ในแงมุมที่เกี่ยวของกับความมี
ชีวิตของส่ิงนั้นๆ เชน การศึกษาการยอยอาหารของคน เปนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เพราะคนท่ียอย
อาหารไดจะตองมีชีวิต คนตายยอมไมยอยอาหาร เปนตน 
6.4 สรุปวาวิทยาศาสตรกายภาพอาจใชศึกษาไดทั้งส่ิงไมมีชีวิตและส่ิงมีชีวิต แตวิทยาศาสตรชีวภาพ
จะใชศึกษาส่ิงมีชีวิตเทานั้น 
6.5 จิตวิทยาคือสาขาวิทยาศาสตรที่วาดวยจิตใจ และความรูสึกนึกคิดตางๆของส่ิงมีชีวิต 
 
การเปรียบเทียบในประเด็นองคประกอบพื้นฐานของจักรวาล 
6.6 จักรวาลทางกายภาพประกอบดวยสสารและพลังงาน 
6.7 สสารมีสามสถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ 
6.8 เมื่อแบงสสารออกเปนช้ินที่เล็กลง เล็กลง ตามลําดับ ถึงข้ันหนึ่ง เราจะไดชิ้นสวนที่เล็กมาก 
เรียกวา “ปรมาณู” หรือ “อะตอม” 
6.9 ปรมาณูทั่วทั้งจักรวาลที่มีอยูเองในธรรมชาติมีทั้งหมด 92 ชนิด แตปจจุบันนักวิทยาศาสตร
สามารถสรางปรมาณูไดเพิ่มข้ึนเปน 115 ชนิด 
6.10 สสารที่ประกอบดวยปรมาณูชนิดเดียวทั้งหมดทั่วทั้งเนื้อสารนั้น เรียกวา “ธาตุ” สวนสสารที่
ประกอบดวยปรมาณูหลายชนิด เรียกวา “สารประกอบ” เชน เหล็กประกอบดวยปรมาณูของเหล็ก
ลวนๆแตเพียงชนิดเดียว ออกซิเจนประกอบดวยปรมาณูของออกซิเจนแตเพียงชนิดเดียว ปรอท
ประกอบดวยปรมาณูของปรอทแตเพียงชนิดเดียว ไฮโดรเจนประกอบดวยปรมาณูของไฮโดรเจนแต
เพียงชนิดเดียว แสดงวาเหล็ก ออกซิเจน ปรอท ไฮโดรเจน เปนธาตุ แตน้ําประกอบดวยปรมาณูของ
ออกซิเจนและไฮโดรเจน แสดงวาน้ําเปนสารประกอบ เปนตน 
6.11 ปรมาณูคือชิ้นสวนที่เล็กที่สุดของธาตุ ที่ยังคงคุณสมบัติของความเปนธาตุนั้นๆอยู 
6.12 เมื่อเราแบงสารประกอบออกเปนชิ้นเล็กที่สุดที่ยังคงคุณสมบัติของสารประกอบนั้น เราจะเรียก
สสารชิ้นที่เล็กที่สุดนั้นวา “อณู” หรือ “โมเลกุล” เชน น้ําหยดที่เล็กที่สุดที่ยังคงเปนน้ําอยูเรียกวาอณู
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ของน้ํา และเมื่อแบงอณูออกไปอีก เราจะไดปรมาณู เชน อณูของน้ําจะแบงออกไดเปนปรมาณูของ
ออกซิเจนและปรมาณูของไฮโดรเจน เปนตน 
6.13 สรุปวา ชิ้นสวนที่เล็กที่สุดของธาตุจะเปนปรมาณู แตชิ้นสวนที่เล็กที่สุดของสารประกอบจะเปน
อณู 
6.14 เราอาจแยกปรมาณูใหเล็กลงไดอีก แตคุณสมบัติของความเปนธาตุนั้นๆของปรมาณูจะหมดไป 
กลายเปนอนุภาค (สสารเม็ดเล็กๆ) สามชนิด คือ โปรตอน นิวตรอน และอีเล็กตรอน 
6.15 สรุปวา สสารทั่วทั้งจักรวาลประกอบดวยธาตุเพียง 92 ชนิด หรือประกอบดวยอนุภาคเพียง 3 
ชนิดเทานั้น 
6.16 คําวา “ธาตุ” ในทางวิทยาศาสตรดังกลาวนี้ มีความหมายวาเปนองคประกอบพื้นฐานของ
จักรวาล เพราะวาสสารทุกชนิดในจักรวาลจะตองประกอบดวยธาตุ 
6.17 ในทางศาสนาก็มีส่ิงที่เรียกวา “ธาตุ” หรือองคประกอบพื้นฐานเชนเดียวกัน องคประกอบพื้นฐาน
ที่ประกอบเปนจักรวาลในทางศาสนา เราเรียกวา “ธาตุ 4” 
6.18 ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ 
6.19 เมื่อเราดูตามความหมาย หรือดู “อรรถ” ไมดู “พยัญชนะ” จะเห็นวาดินตรงกับของแข็งในทาง
วิทยาศาสตร น้ําตรงกับของเหลว ลมตรงกับกาซ และไฟตรงกับพลังงาน ดังนั้นที่กลาววาจักรวาล
ประกอบดวยธาตุ 4 จึงถูกตอง เพราะจักรวาลยอมประกอบดวยสสารและพลังงาน และสสารยอมแบง
ออกไดเปนของแข็ง ของเหลว และกาซ เพียงแตวาวิทยาศาสตรมีรายละเอียดมากกวาศาสนา ตรงท่ี
วิทยาศาสตรยังแบงของแข็ง ของเหลว และกาซ ยอยออกไปเปน ธาตุ 92 ชนิด 
6.20 นอกจากสสารและพลังงาน หรือ ธาตุ 4 แลว จักรวาลยังจะตองมีส่ิงที่ใชแบงแยกสสารออกเปน
ชิ้นเปนอัน ส่ิงดังกลาวคือ “ชองวาง” ซึ่งทางวิทยาศาสตรเรียกวา “อวกาศ” หรือ “สุญญากาศ” แตทาง
ศาสนาเรียกวา “อากาศธาตุ” ชองวางนี้ไมไดมีแตเฉพาะที่อยูระหวางสสารเทานั้น แตยังมีชองวางอยู
ทั่วไปในระหวางอณูและปรมาณูในเนื้อของสสารเองอีกดวย 
6.21 เนื่องดวยชองวางที่มีอยูในเนื้อสารนี้เอง ในคัมภีรภควัทคีตาจึงไดกลาววา การใชดาบฟนคอคน
ขาดไมใชเร่ืองเสียหาย เพราะดาบเพียงแตแทรกเขาไปในชองวางที่อยูในลําคอเทานั้นเอง ! 
6.22 จะเห็นวาจักรวาลในทางวิทยาศาสตรประกอบดวยสสาร พลังงาน และที่วาง หรือประกอบดวย
ธาตุ 5 ชนิดนั่นเอง คือ ดิน (ปฐวีธาตุ) น้ํา (อาโปธาตุ) ลม (วาโยธาตุ) ไฟ (เตโชธาตุ) และอากาศธาตุ 
โดยไมมีวิญญาณธาตุ (ธาตุที่ 6) 
6.23 อากาศที่เราหายใจเปนวาโยธาตุ ไมใชอากาศธาตุ วาโยแปลวากาซ ซึ่งกาซที่อยูนิ่งเราเรียกวา
อากาศ และกาซที่เคล่ือนไหวเราเรียกวาลม แตทั้งอากาศและลมตางก็เปนวาโยทั้งคู หมายความวา
อากาศคือลมที่อยูนิ่ง สวนลมคืออากาศที่เคล่ือนไหว 
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การเปรียบเทียบในประเด็นทิศหรือความสัมพันธ 
6.24 การบอกตําแหนงที่ต้ังทางกายภาพของวัตถุตางๆเทียบกับส่ิงที่เปนหลักที่อยูตรงกลาง 
วิทยาศาสตรเรียกวา “ทิศ” โดยวิทยาศาสตรมีทิศ 6 ทิศ คือ ทิศขางหนา ทิศขางหลัง ทิศขางขวา ทิศ
ขางซาย ทิศขางบน และทิศขางลาง เชน บานอยูขางหนาของเรา สนามอยูขางหลัง นกอยูขางบน ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีทิศผสม เชน หนังสืออยูขางหนาเฉียงไปขางขวา คุณพออยูขางซายเฉียงไปขางหลัง 
เปนตน 
6.25 ทิศเปนการบอกตําแหนงของวัตถุที่สัมพันธกับส่ิงที่อยูตรงกลาง 
6.26 ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ก็คือทิศส่ีทิศในทํานองเดียวกับทิศขางหนา ทิศ
ขางหลัง ทิศขางขวา และทิศขางซาย และทิศผสมก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต 
ฯลฯ เปนตน กลายเปนทิศแปดทิศ ซึ่งเปนเพียงรายละเอียดของทิศส่ีทิศนั่นเอง 
6.27 ทิศขางหนา และทิศขางหลัง เรียกวามิติที่ 1 ทิศขางขวา และทิศขางซาย เรียกวามิติที่ 2 ทิศ
ขางบนและทิศขางลาง เรียกวามิติที่ 3 วิทยาศาสตรจึงมี 6 ทิศ แตมี 3 มิติ 
6.28 ภาพแบนเรียกวาเปนภาพสองมิติ สวนภาพที่มีความลึกเรียกวาภาพสามมิติ 
6.29 ทิศหกในทางศาสนาเปนการแสดงถึงตําแหนงที่ต้ังเชนเดียวกับวิทยาศาสตร แตไมใชเปน
ตําแหนงหรือความสัมพันธของวัตถุ หากแตเปนตําแหนงของความสัมพันธของบุคคลตางๆเทียบกับ
ตัวเรา 
6.30 ทิศเบ้ืองหนาคือบิดามารดา ทิศเบ้ืองหลังคือสามี/ภรรยา และลูก ทิศเบ้ืองขวาคือครูอาจารย ทิศ
เบ้ืองซายคือเพื่อน ทิศเบ้ืองบนคือพระและเจานาย ทิศเบ้ืองลางคือศิษยและบาว 
6.31 แนวความคิดเร่ืองทิศหกมีมานานหลายพันปในพุทธศาสนาแลว แตวิทยาศาสตรเพิ่งรูจักทิศหก
เมื่อไมกี่รอยปมานี้ เอง เพียงแตการใชประโยชนจะแตกตางกัน ศาสนาใชทิศหกในการบอก
ความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆกับตัวเรา แตวิทยาศาสตรใชทิศหกในการบอกความสัมพันธทาง
ตําแหนงระหวางวัตถุตางๆกับตัวเรา 
 
การเปรียบเทียบในประเด็นลักษณะสามัญ 
6.32 พุทธศาสนาสอนวาวัตถุตางๆในจักรวาลทุกส่ิง มีลักษณะสามัญ (ไตรลักษณ หรือสามัญลักษณ) 
เสมอกัน คือ มีความไมเที่ยง (อนิจจัง) ความต้ังอยูไมได (ทุกขัง) และความถือเอาเปนเจาของไมได 
(อนัตตา) 
6.33 วิทยาศาสตรก็มีไตรลักษณเชนเดียวกัน แตวิทยาศาสตรไมไดสอนตรงๆ และไมไดเนน เพียงแต
ยอมรับกันอยูในที และไมไดปฏิเสธ วิทยาศาสตรเรียกอนิจจัง และทุกขัง รวมๆกันวา ความ
เปล่ียนแปลง วิทยาศาสตรยอมรับความเปล่ียนแปลงของทุกส่ิง ไมมีอะไรอยูคงที่ และความ
เปล่ียนแปลงนี่แหละเปนส่ิงที่วิทยาศาสตรจะตองศึกษาเพื่อคนหากฎเกณฑของการเปล่ียนแปลงนั้นๆ 
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สวนอนัตตานั้นวิทยาศาสตรสอนไวอยางออนมาก คือสอนวานักวิทยาศาสตรจะตองทําการศึกษาวิจัย
ดวยความเปนกลาง ไมนําผลประโยชนสวนตัวเขาไปปะปนกับความจริงในธรรมชาติ ซึ่งจะทําใหความ
จริงนั้นๆบิดเบ้ียวไป และไมนําความเห็นสวนตัวไปตัดสินความถูกผิดทางวิชาการ 
 
การเปรียบเทียบในประเด็นเทคโนโลยีทั่วไปและเทคโนโลยีกายภาพ 
6.34 คําวาวิทยาศาสตรยอมหมายรวมถึงเทคโนโลยีดวย วิทยาศาสตรคือตัวความรู สวนเทคโนโลยีคือ
การใชความรูนั้นทําใหเกิดส่ิงตางๆเพื่อที่มนุษยจะใชประโยชนได เชน วิทยาศาสตรทําใหเกิดตูเย็น พัด
ลม เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ สําหรับศาสนาก็มีเทคโนโลยีเชนเดียวกัน เพราะศาสนาก็สามารถทําใหเกิด
ส่ิงที่เปนประโยชนเชนเดียวกัน คือ ศาสนาทําใหเกิดพฤติกรรมที่ดี เกิดปาฏิหาริย และเกิดความหลุด
พน 
6.35 พฤติกรรมที่ดีเราเรียกวา จริยธรรม ความหลุดพนเรียกวาวิมุติ หรือนิพพาน สวนปาฏิหาริยแบง
ไดเปนสองประเภท 
6.36 ปาฏิหาริยประเภทที่หนึ่ง คือประสาทสัมผัสที่เปนทิพย สามารถสัมผัสส่ิงที่คนปกติสัมผัสไมได 
เชนสัมผัสส่ิงที่เปนอดีต ส่ิงที่เปนอนาคต ส่ิงที่อยูไกลมาก และส่ิงที่ประสาทสัมผัสปกติรับไมได เปนตน 
ความสามารถนี้มีอีกช่ือหนึ่งเรียกวาอีเอสพี (Extra Sensory Perception, ESP) 
6.37 ประสาทสัมผัสทิพยไดแก ตาทิพย หูทิพย จมูกทิพย ล้ินทิพย “กาย”ทิพย และใจทิพย 
6.38 ตาทิพย (ทิพจักษุ) และหูทิพย (ทิพโสต) เปนคําที่รูจักกันดีแลว สวนคําอ่ืนๆมีความหมายดังนี้ 
จมูกทิพยหมายถึงการไดกล่ินที่อยูไกล หรือกล่ินในโลกอ่ืน เชน กล่ินซากศพ กล่ินธูป เปนตน ล้ินทิพย
หมายถึงการไดรสที่ผิดปกติ เชน รสฝาด รสเปร้ียว เมื่อเราเขาไปอยูในที่บางแหง เปนตน “กายทิพย”
หมายถึงการไดสัมผัสทางกายที่ผิดปกติ เชน รูสึกหนาว ขนลุก ฯลฯ (กายทิพยมีอีกความหมายหนึ่ง 
หมายถึงรางกายของโอปปาติกะ หรือเทวดาและผี) สวนใจทิพยหมายถึงการสัมผัสดวยใจโดยตรง ซึ่ง
ผิดจากคนปกติทั่วไป เชน การระลึกชาติ (บุพเพนิวาสานุสติญาณ) การรูการเกิดการตายของสัตว
ทั้งหลาย (จุตูปปาตญาณ) การรูใจคนอ่ืน (เจโตปริยญาณ) เปนตน 
6.39 ปาฏิหาริยประเภทที่สอง คือความสามารถในการกระทําตอวัตถุ และการทําตอจิตใจ เชน การทํา
ใหวัตถุลอย หรือเปล่ียนรูปราง การเสกวัตถุ การเหาะ การลอยตัว การหายตัว การเสกหนังเขาทอง 
และการสะกดจิตคนอ่ืน เปนตน ความสามารถนี้มีอีกช่ือหนึ่งเรียกวา การแสดงฤทธิ์ หรือการเคล่ือน
วัตถุดวยจิต หรือพีเค (Psychokinesis, PK) หรืออิทธิวิธี 
6.40 เมื่อมีวิทยาศาสตรกายภาพ ก็ยอมมีเทคโนโลยีกายภาพ ซึ่งหมายถึงการกระทําตอวัตถุดวย
ความรูทางวิทยาศาสตรกายภาพ เชน การสรางเคร่ืองจักรตางๆ เคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ และ
เคร่ืองมือส่ือสาร วิทยุ โทรศัพท คอมพิวเตอร เปนตน สวน “เทคโนโลยีกายภาพ” ของศาสนาหรือของ
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