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คำำนำำ
ผมได้ทราบมาว่า เมื่อข่าวการนิมนต์พระมาแสดงปาฐกถาสำาคัญ

ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เริ่มแพร่ออกไปน้ัน ได้เกิด
ปฏิกิริยาในทางลบทันที มีเสียงค้านวา่ พระจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวิทยา-
ศาสตร์ เรื่องน้ีไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน  อย่างไรก็ตาม ผู้จัดมีศรัทธาในองค์
ปาฐกที่มุ่งหมาย คือ ท่านเจ้าคุณพระเทพเวที จึงยืนยันดำาเนินการจัดให้มี
ข้ึนจนได้  สำาหรับผมเองน้ันเมื่อได้รับบัตรเชิญ ไม่ได้สงสัยหรือประหลาด
ใจแต่ประการใด เพราะรู้จักและตระหนักในปัญญาคุณของท่านเจ้าคุณฯ 
ผมโชคดีที่มีโอกาสแวะพักเชียงใหม่ เพียงเพื่อจะฟังปาฐกถาครั้งน้ัน ใน
ช่วงที่พาเพื่อนชาวต่างประเทศเที่ยวเมืองเหนือ จึงสามารถเป็นพยานใน
ความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ของปาฐกถาครั้งน้ันได้อย่างแน่นอน

ท่านเจ้าคุณฯ ใช้เวลาสี่ชั่วโมงครึ่งเพื่อบรรยายเน้ือหาที่ท่านเตรียม
มาแต่ก็ไม่จบสิ้นกระบวนความที่ท่านประสงค์จะแสดง ผู้เข้าฟังส่วนใหญ่ 
คือมากกว่า ๙๐% อยู่ฟังต่อจนจบหลังจากพักครึ่งเวลา ห้องประชุมใหญ่ 
ซ่ึงจุคน ๓๐๐ คน แน่นจนต้องเปิดห้องอื่นต่อโทรทัศน์วงจรปิดให้เข้าไป
น่ังฟัง ขณะเดียวกันก็มีการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย
ด้วย ปรากฏการณ์เช่นน้ียากที่จะเกิดข้ึนในการชุมนุมฟังปาฐกถาวิชาการ
สาขาใดในงานใดก็ตาม  สำาหรับเน้ือความจะเป็นอย่างไรน้ันปรากฏอยู่ใน
หน้าหนังสือเล่มน้ีเพื่อให้ท่านผู้มีวิจารณญาณพินิจพิเคราะห์ด้วยสติ
ปัญญาของท่านเองแล้ว  ผมได้รับฉันทานุมัติทั้งจากฝ่ายท่านผู้แสดง
ปาฐกถา และฝ่ายท่านผู้จัดงานให้เขียนคำานำาสำาหรับหนังสือเล่มน้ี ซ่ึงผม
ก็ไดต้อบรับด้วยความยินดี และเต็มใจ ผมคิดจะถือโอกาสอันน้ีไม่เพียงแต่
จะเชิญชวนให้ท่านผู้หยิบหนังสือน้ีข้ึนเริ่มอ่านเกิดฉันทะยิ่งข้ึน แต่จะได้
หยิบยกบางประเด็นที่ผมเองสนใจ  ข้ึนมาอภิปรายตามที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์เพิ่มข้ึนอีกด้วย



ผู้อ่านบางท่านอาจข้องใจสงสัยว่า  ท่านเจ้าคุณเทพเวทีรู้วิทยา-
ศาสตร์ เพียงพอที่จะวิเคราะห์วิจารณ์หลักการของวิทยาศาสตร์ละหรือ 
ท่านเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาจากสถาบันไหน  เมื่อผมได้ฟังการบรรยาย
ของท่านแล้ว ผมก็แน่ใจว่าท่านไม่ได้ศึกษามาอย่างที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษทางสาขาใดของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ  ท่านไม่เคยได้รับแม้แต่
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์  ข้อน้ันผมถือว่าเป็นการดีที่จะได้ไม่มีเจ้า
สำานักสถาบันวิทยาศาสตร์ใดอ้างไดว้่าเคยเป็นอาจารย์ของทา่นมา   ความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ท่านอ้างอิงถึงน้ันผู้รักเรียนทั่วไปสามารถแสวงหาได้  
โดยอุตสาหะวิริยะของตนเอง ปัญหามีอยู่ว่าโดยทั่วไปแม้ในหมู่ผู้ที่ถือว่า
ตนเป็นนักวิชาการน้ัน  มีความสนใจที่จะเรียนกว้างไกลออกไปจากวงแคบ
ของความรู้เชี่ยวชาญพิเศษของตนหรือเปล่า  ผมมีความเห็นว่า ถ้านัก
วิทยาศาสตร์ชั้นนำาของไทยได้เรียนรู้พุทธศาสนาอย่างถูกต้องในระดับอัน
เทียบเท่ากับที่ท่านเจ้าคุณฯ รู้วิทยาศาสตร์แล้ว  ก็คงจะมีทัศนคติที่ช่วย
ให้ท่านทำาประโยชน์แก่ทั้งวิทยาศาสตร์ และพุทธศาสนา ได้ไม่น้อย

ผู้คนทั่วไปในโลกปัจจุบันยอมรับนับถือว่าวิทยาศาสตร์เป็นแหล่ง 
ความรู้ที่สำาคัญและน่าเชื่อถือในเรื่องโลกและชีวิต  ทั้งน้ีเห็นจะเป็นเพราะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นรากฐานของเทคโนโลยีปัจจุบัน  ซ่ึงได้ผลิต
อุปกรณ์อำานวยความสะดวกสบายและสนองตอบเต็มที่ต่อความต้องการ
ทั้งที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรมของมนุษย์ วิทยาศาสตร์จึงประทับใจทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ในโลก อย่างไรก็ตาม คำาอธิบายของวิทยาศาสตร์ ต่อปัญหา
เรื่องต่างๆ จะถูกต้อง สอดคล้องกับความจริงแท้ กล่าวคือ สัจจธรรมหรือ
ไม่อย่างไรน้ัน เป็นเรื่องที่นักปราชญ์ และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำาเองก็ได้
ขบคิดพิจารณากันอยู่ตลอดมา  ปาฐกถาของท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีอัน
เป็นที่มาของหนังสือเล่มน้ี  เป็นกรณีหน่ึงของการอภิปรายในปัญหาซ่ึง
นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการไทยปัจจุบันควรให้ความสนใจอย่างยิ่งถ้า
คิดจะก้าวหน้าให้ทันโลกปัจจุบัน



ผมอยากจะเสนอความคิดเห็นต่อท่านผู้อ่านว่าความรู้ทางวิทยา-
ศาสตร์ แตกต่างจากความรู้ในพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง  ประเด็นน้ีอาจ
ช่วยให้ท่านเข้าใจเรื่องที่ท่านเจ้าคุณฯ กล่าวถึง (เช่นในหน้า 1๒๕-1๒7) 
ชัดเจนยิ่งข้ึน  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นผลงานร่วมและมรดกตกทอด
ทางปัญญาของผู้คนจำานวนมหาศาล  ที่สืบทอดประเพณีการแสวงหา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติโดยสังเกตการณ์และการทดลอง 
มีวธิีการพิเศษเฉพาะ ในการรวบรวมข้อมูลมาจำาแนกประเภทและทำาการ
วิเคราะห์เพื่อหาหลักเกณฑ์ความสัมพันธร์ะหว่างตวัแปรต่างๆ ซ่ึงเชื่อว่ามี
โยงใยแห่งเหตุปัจจัย และถือว่าเป็นกฎธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์จะ คาด
คะเน ถึงลักษณะของความสัมพันธ์เหล่าน้ี และเสนอเป็นสมมติฐานหรือ
ทฤษฎี   การตรวจสอบว่าข้อคาดคะเนเหล่าน้ี จะถูกต้องหรือสอดคล้อง
กับวิถีทางที่ถูกต้องของธรรมชาติหรือไม่เพียงใดน้ัน ก็โดยนำาเอาสมมติ-
ฐานหรือทฤษฎี ไปเป็นหลักพยากรณ์ว่าในสถานการณ์แวดล้อมเช่นใดจะ
เกิดปรากฏกาณ์อย่างไรข้ึน แล้วทำาการทดลองหรือทำาสังเกตการณ์ตาม
คำาพยากรณ์น้ัน เพื่อทดสอบว่าเป็นไปตามพยากรณ์ไว้หรือไม่  ถ้าปรากฏ
ว่าพยากรณ์ได้ถูกต้องก็ถือว่าสมมติฐานหรือทฤษฎีน้ัน คงจะใกล้เคียงกับ
สัจจธรรม หรือความจริง  และเป็นที่ยอมรับเข้าเป็นความรู้ที่ใช้งานได้ 
ตราบใดที่ยังไม่มีการทดลองหรือสังเกตการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับการ
พยากรณ์เกิดข้ึน แต่ถ้าเมื่อใดปรากฏการณ์เช่นที่ว่าน้ีเกิดข้ึน ก็จะต้องมี
การปรับปรุงสมมติฐานหรือทฤษฎีใหม่  ให้สามารถครอบคลุมอธิบาย
และพยากรณ์ปรากฏการณ์เพิ่มข้ึน หรืออาจจำาเป็นต้องเสนอ ข้อคาด
คะเนแบบใหม่ เป็นการเสนอสมมติฐานหรือทฤษฎีใหม่เพื่อใช้แทนของ
เก่าต่อไป

สมมติฐานหรือทฤษฎีที่ยืนยงทนการตรวจสอบด้วยข้อมูลใหม่ๆ 
เป็นเวลายาวนาน จนเชื่อกันว่าค่อนข้างจะถูกต้อง อาจไดร้ับการยกระดับ
เป็น กฎ (ธรรมชาติ) เช่น กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน แต่แม้แต่ถึงขนาด



น้ีแล้วก็ยังอาจถูกแทนที่ได้ เช่นกฎดังกล่าวน้ีเองในปัจจุบันถูกแทนที่โดย
สัมพัทธทฤษฎีทั่วไปของไอน์สไตน์ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับว่าใกล้เคียงความเป็น
จริงมากกว่า

ดังน้ัน ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์น้ันแท้จริง
เป็นการสะสม ข้อคาดคะเน เรื่องหลักการในธรรมชาติ โดยระเบียบวิธี
การเท่าที่สติปัญญาของมนุษย์จะคิดค้นมาใช้ได้  เมื่อเราเปิดตำาราวิทยา-
ศาสตร์ หรือตำาราวิชาการที่อาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีอยู่เต็มห้อง
สมุดทั่วไปในโลก เราจึงพบว่ามันเต็มไปด้วยสมมติฐานของคนน้ัน ทฤษฎี
ของคนน้ี ฯลฯ ไม่มีในที่ใดเลยที่เสนอว่า “ความจริงหรือสัจจธรรมเป็น
เชน่น้ี!”

ลักษณะของวิทยาศาสตร์ที่ควรจะตั้งข้อสังเกตไว้อีกประการหน่ึง 
ก็คือ เป็นความรู้ที่อาศัยข้อมูลที่เข้าสู่ความรับรู้ของมนุษย์ทางอินทรีย์ ๕ 
หรือทวาร ๕ และโดยเฉพาะที่สำาคัญ คือ ทางจักขุนทรีย์ หรือ จักขุทวาร 
ทั้งน้ี  โดยได้ผ่านกระบวนการปรุงแต่งของจิตแล้ว (ตามที่ท่านเจ้าคุณฯ 
กล่าวถึงในหน้า 1๒๓-1๒๕) และนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่ได้เฉลียวใจ
ทำาการวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนนำามาเป็นข้อมูลเริ่มต้น ในการคาดคะเน 
ตั้งสมมติฐานทฤษฎี  ข้อมูลของวิทยาศาสตร์จึงเป็นบัญญัติสมมติที่จิต
สร้างข้ึน  จากการกระตุ้นของธรรมชาติแท้จริงภายนอก  เมื่อเป็นเช่นน้ี
แล้วการนำาข้อมูลเช่นน้ันไปวิเคราะห์คาดคะเน  อย่างไรก็คงไม่นำาไปสู่
ความรู้จริงแท้หรือสัจจธรรมได้    นอกจากจะเป็นเพียงความรู้เรื่องโลก
อันเป็นเพียงเงาของความจริงเช่นที่ท่านเจ้าคุณฯ      ได้อ้างถึงคำาพูดของ
เอดดิงตัน (หน้า 1๓๐) น่ันเอง

สามัญสำานึกของผู้คนทั่วไป ซ่ึงผมจะขอเรียกในที่น้ีว่า ‘ชาวบ้าน’ 
น้ัน ถือเอาว่ามีตัวตนบุคคล หรืออัตตา เป็นผู้สังเกตการณ์ ธรรมชาติแวด
ล้อม และถือเอาว่าสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติ เป็นต้นว่าพื้นดิน ภูเขา ต้นไม้ 



ผู้คน ฯลฯ เป็นอย่างที่รับรู้ทางอินทรีย์ ๕ กล่าวคือ ทางตา เป็นต้น ตามที่
กล่าวแล้วข้างบน นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มต้นจากสามัญสำานึกแบบชาวบ้าน 
ดังน้ันเมื่อเขาพยายามขยายความคิดจากสิ่งที่รับรู้ได้ทางอินทรีย์ ๕ ไปสู่
สิ่งที่ละเอียดสุขุมกว่า เช่นคิดถึงอะตอม อันเขาคาดคะเนว่าเป็นองค์
ประกอบเล็กย่อยที่ยังคงคุณสมบัติทางเคมีของธาตุที่รู้เห็นได้ไว้  ภาพในใจ
ของเขาก็ยังอาศัยรูปลักษณ์ของสิ่งของในโลกที่เขามองเห็นได้น่ันเอง  ดัง
น้ัน อะตอมของเขาจึงเป็นเหมือนลูกบิลเลียดกลม แต่เล็กจิ๋วจนเห็นไม่ได้ 
อนุภาคมูลฐานต่างๆ เช่น อิเลกตรอน โปรตอน นิวตรอน ก็เป็นเม็ดกลม
เล็กๆ ไปด้วย จนกระทั่งปรากฏการณ์ใหม่ๆ ของต้นศตวรรษน้ีทำาให้ต้อง
ปฏิวัติความคิดกันใหม่ ว่าเจ้าสิ่งเหล่าน้ีอาจมีรูปลักษณ์เป็นเม็ดก็ได้ เป็น
คลื่นก็ได้ แล้วแต่กรณีที่ผู้สังเกตการณ์จะเผชิญมันในสถานการณ์ใด 
ประเด็นน้ีท่านเจ้าคุณฯ กลา่วถึงไว้ในหน้า ๔๔

สรุปว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องคาดคะเนว่าในปรากฏ-
การณ์หลากหลาย อันเราเรียกรวมว่า ธรรมชาติ น้ัน น่าจะมีหลักเกณฑ์
อย่างไรบ้างที่พอจะยึดถือเป็นแนวทางสำาหรับปฏิบัติการในชีวิตและ
สังคมได้ด้วยความมั่นใจตามสมควร   สมมติฐาน ทฤษฎี และกฎทาง
วิทยาศาสตร์ อันเป็นองค์ประกอบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ย่อมมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ใหม่ได้เสมอ จึง
ไม่ใช่สัจจธรรมสุดท้าย  แต่ก็มีประโยชน์ยิ่งเมื่อนำาไปประยุกต์เป็นเทคโน-
โลยีอำานวยความสะดวกสบายในการดำารงชวีิตโดยชอบธรรม  ข้อจำากัดอีก
ประการหน่ึงของวิทยาศาสตร์ก็คือได้ละเลยที่จะขยายขอบเขตเข้าไปสู่
ด้านนามธรรม คือเรื่องของจิตใจซ่ึงเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับโลกแห่ง
สสารวัตถุหรือรูปธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ในเรื่องของชีวิต
จิตใจ จึงนับว่าผิวเผิน ไม่เพียงพอที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ชี้นำาทางชีวิต
และสังคมได้



พทุธธรรม เปน็ระบบความรู้ความเข้าใจแจ้งในสรรพส่ิง อันเน่ืองมา
จากความตรัสรู้ของพระสมัมาสัมพุทธเจ้า – ทา่นผู้บรรลคุวามรู้เองโดยชอบ

การประกาศความตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการประกาศศกัยภาพ
ของมนุษย์ ที่จะหยั่งรู้สัจจธรรมหรือสภาพเป็นจริงของธรรมชาติทั้งหมด
ทั้งสิ้นโดยตรง (หน้า 1๒7)    ไม่ใช่ทางระบบการคาดคะเนเช่นกับ
วิทยาศาสตร์

พระพุทธองค์ทรงประกาศว่า “ตถาคตรู้”  ไม่ใช่ “ตถาคตคาด
คะเน” วา่สิ่งใดเป็นอย่างไร หลักธรรมที่ทรงประกาศน้ันท้าทายให้บุคคล
นำาไปพิจารณา พิสูจน์ ทดสอบด้วยประสบการณ์ชีวิตของตนเอง  การ
แสวงหาสัจจธรรมทางพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาศักยภาพภายในเพื่อให้
เกิดปัญญาในระดับที่รู้ทันการปรุงแต่งโลกมายาแห่งสมมติบัญญัติ และ
ประจักษ์สภาพตามเป็นจริงซ่ึงสรรพสิ่งปรากฏเป็นขณะแห่งอุบัติการณ์ 
พ้นกรอบกาลอวกาศ  เมื่อจิตกับสิ่งที่จิตรู้ยังไม่แปลกแยกจากกัน  ใน
ลักษณะน้ี ความรู้ทางพุทธศาสนาจึงมีความสมบูรณ์และมีวธิีการบรรลุถึง
แตกตา่งจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์อกีด้วย

เมื่อนำาเอาหลักวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์มนุษย์โดยละเอียดแล้ว 
จะหาองค์ประกอบที่มีลักษณะอันจะเรียกว่าเป็นตัวตนหรืออัตตาไม่ได้
เลย    กล่าวได้ว่าตามทัศนะทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นสสารนิยมสุดโต่งน้ัน 
หลักอนัตตาปรากฏชดัเจนดว้ย แตก่เ็ปน็ทีน่่าพศิวงวา่เหตใุดนักวทิยาศาสตร์
หรือนักวิชาการตะวันตกซ่ึงเป็นผู้ริเริ่มแนวคิด และวิธีการวิทยาศาสตร์ 
จึงได้มองข้ามประเดน็สำาคัญน้ีไป ไมป่รากฏข้อเสนออะไรในทำานองน้ีในวง
วิทยาศาสตร์ หรือ ปรัชญาตะวันตก ทีย่ืนยันหลักอนัตตา อันเป็นรากฐาน
สำาคัญและพิเศษของพุทธศาสนาเลย



อาจเป็นได้ว่าในความคิดส่วนลึกที่แฝงเร้นน้ัน  นักวิทยาศาสตร์ 
ตะวันตกจำานวนมากไม่ได้เป็นนักวัตถุนิยมหรือสสารนิยมสุดโต่ง  อย่างที่
คล้ายจะประกาศตนเช่นน้ัน แต่ยังแอบเชื่อถือและยอมรับความมีอยู่ของ
นามธรรมในรูปแบบภูต หรือ ชีวะ ที่เรียกว่า โซล (soul)  น่ีเป็นความเชื่อ
แบบสัสตทิฏฐิ อันตกทอดมาจากศาสนาบรรพกาลหรือศาสนาที่เชื่อบรม
เทพผู้รังสฤษดิ์โลกธาตุ  มีคำากล่าวพังเพยล้อเลียนกันในหมู่นักวิชาการ
ตะวันตกว่า “ในสัปดาห์หน่ึงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ ๖ วัน  พอวัน
อาทติย์ก็ไปโบสถ์ สวดสรรเสริญพระเจ้า!”

ถ้าหากการได้รับปริญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่
ระดับตรีถึงเอก ถือเป็นมาตรฐานของการเป็น “นักวิทยาศาสตร์” เต็มข้ัน 
นักวิทยาศาสตร์ไทยก็ไม่น้อยหน้านักวิทยาศาสตร์เทศ  ประเภทที่กล่าวมา
ข้างบน และประเภทเพี้ยนอื่นๆ เรามีอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ที่เชื่อการ
ทรงเจ้าเข้าผีถึงข้ันเข้าร่วมคณะเจ้าสำานัก หรือไม่เช่นน้ันก็ที่เชิดชูคำาสอน
สัทธรรมปฏิรูป ชนิดนำาทัวร์สวรรค์นิพพานเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระสาวก
ที่ดับขันธ์ไปนานแล้ว  ยังมีอีกที่สับสนปนเปพุทธธรรมกับลัทธิเดียรถีย์
ประกาศวา่เมือ่จติถึงข้ันอรหัตแล้ว ฆ่ามนุษยไ์ด้ไม่เป็นไรเพราะจติวา่ง ฯลฯ 
ปรากฏการณว์ปิรติเชน่น้ี วเิคราะห์ไดว้า่เป็นเพราะนักวชิาการไทยสว่นใหญ่
ในช่วงราวร้อยปีที่ผ่านมา ได้หลงใหลและถูกหล่อหลอมดว้ยวตัถุนิยมของ
วิทยาศาสตร์บวกเทคโนโลยีตะวันตก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่เดียงสาใน
ความรู้อันลุ่มลึกกว้างขวางทางพุทธธรรม  มีไม่น้อยที่คิดว่าตนรอบรู้คำา
สอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่อได้อ่านหนังสือปาฐกถาธรรมสองสามเล่ม 
และคิดว่าเมื่อเข้าใจขันธ์ห้า ไตรลักษณ์ และอริยสัจสี่ ตามน้ันแล้วก็จบ
หลักสูตรและสามารถพูดธรรมะในวงสุราเมรัย หรือ บนเวทีอภิปรายทาง
วิชาการได้อยา่งมั่นใจ



เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ผมมีอายุ 1๖ ปี เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีน้ันได้มีโอกาสอ่านหนังสือเขียนโดย เซอร์  
อาเธอร์ สแตนลีย์ เอดดิงตัน สองเล่ม คือ 1) อวกาศ เวลา และความ
โน้มถ่วง (Space, Time and Gravitation)  และ ๒) ธรรมชาติของโลก
กายภาพ (The Nature of the Physical World)    เล่มแรกเป็นการ
เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ของไอน์สไตน์ ในฐานะที่เป็นการปฏิวัติ
ทางความคิดในวิทยาศาสตร์กายภาพ   ประกอบกับความคิดเห็นทาง
ปรัชญาของผู้เขียนเอง เล่มหลังเสนอทั้งทฤษฎีสัมพัทธภาพ และทฤษฎี
ควอนตัม รวมทั้งปรัชญาทางวิทยาศาสตร์  โดยในบทสุดท้ายอภิปราย
เรื่องวิทยาศาสตร์กับรหัสยนิยม (Mysticism)  ผมได้อ่านทบทวนหนังสือ
สองเล่มน้ี ตลอดช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๔-๕ ตั้งแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจจนเริ่มจับ
ความสำาคัญได้ ผลจากการอ่านน้ันก็คือผมเบนเข็มจากความมุ่งหมายเดิม
ที่จะทำาปริญญาทางเคมี เป็นฟิสิกส์ เพราะเกิดความประทับใจเป็นอย่าง
มากในความงดงามลำ้าลึกของโลกกายภาพที่เอดดิงตันชี้แนะอย่างลุ่มลึก
กว้างขวางในรูปแบบที่ไม่ใช้คณิตศาสตร์ข้ันสูงของผู้ชำานาญพิเศษเฉพาะ
เรื่อง  ด้วยเหตุน้ี ในตอนบ่ายวันศุกร์ที่ 1๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ ในห้อง
ประชุมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อผมได้ยินท่านเจ้าคุณฯ ในฐานะองค์
ปาฐกกล่าวอ้างอิงถึงความคิดของเอดดิงตัน (หน้า ๔๖, 1๒๔, 1๓๐) ผม
ก็เกิดความตื่นใจและยินดีในทันที  เพราะตลอดระยะเวลายาวนานจาก 
พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเวลาครึ่งศตวรรษน้ัน ผมไม่เคยได้ยิน
นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการไทยคนใดกล่าวขวัญถึงความคิดอันลุ่มลึก
กว้างไกลหรือแม้แต่ชื่อของท่านผู้น้ีเลย!  เอดดิงตัน มีความสำาคัญอย่างไร
ในวงการฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาศาสตร์น้ัน เชิญอ่านดู
ได้ในตอนคำาอธิบายศัพท์ทา้ยเล่ม



ถึงตอนน้ีผมรู้สึกว่า ข้อเขียนน้ีอาจจะยืดยาวเกินความประสงค์
ของฝ่ายท่านผู้เชื้อเชิญให้เขียนแม้ท่านจะออกปากอนุญาตลว่งหน้าไว้แล้ว
ว่าจะสั้นยาวอย่างไรก็ได้  ดังน้ันผมจึงจะขอสรุปลงว่า  ประเด็นที่ผมได้
กล่าวถึงข้างบน  เป็นเพียงการจุดชนวนความคิดของท่านผู้อ่านให้แล่น
เพื่อเผชิญเน้ือหาข้อคิดความเห็นอันลุ่มลึกกว้างไกลของท่านเจ้าคุณพระ
เทพเวที  สำาหรับผู้ที่ข้องใจในชื่อเรื่องหน้าปกก็ขอชี้แนะว่าท่านเจ้าคุณฯ 
ก็ได้เสนอชื่อใหม่ (หน้า 1๕๐) ว่า “วิทยาศาสตร์ที่มีพุทธศาสนาเป็น
รากฐาน ควรจะเป็นอย่างไร” ซ่ึงมีแง่มุมสำาคัญเป็นการสรุปข้อเสนอแนะ
ในบทที่ ๕ ซ่ึงมีคุณค่าควรแก่การพิจารณาโดยนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป 
นอกจากน้ีท่านยังมีของฝากพิเศษสำาหรับนักวิทยาศาสตร์ไทยโดยเฉพาะ 
ดังที่ปรากฏในบทที่ ๖ อีกด้วย  ผมหวังว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้าง
สรรค์ที่ท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีได้หว่านลงในโอกาสงานวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ น้ี จะมีโอกาสเติบโตผลิดอกออกผลเป็นประโยชน์
แท้จริงต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและสังคมไทย และขยายผลกว้างไกล
ออกไปสู่สังคมมนุษย์ทั่วไปด้วย

(ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล)
๒๓ เมษายน ๒๕๓๕
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พุทธศำสนำในฐำนะเป็นรำกฐำนของ
วิทยำศำสตร์*

ท่านพระเถรานุเถระ ที่เคารพนับถือ และท่านสพรหมจารีทุกท่าน  
ขอเจริญพร ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
กรรมการจดังาน ทา่นอาจารย์ นักศึกษา พร้อมทั้งท่านผู้สนใจทุกท่าน

ปรับท่ำทีและทำำควำมเข้ำใจกันก่อน
วันน้ี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้กรุณาให้ความสำาคัญนิมนต์อาตม-

ภาพมาแสดงปาฐกถาในงานใหญ่ของคณะ ได้ยินข่าวว่าหลายท่านฟังดู
ชื่อปาฐกถาน้ี  พอได้ยินชื่อเรื่องและชื่อผู้แสดงก็รู้สึกแปลกใจว่า  มีการ
นิมนต์พระมาพูดในเรื่องวิทยาศาสตร์  เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไม่น่าจะ
เป็นไปได้ และบางท่านก็มีความรู้สึกทำานองว่า เอ๊ะ! ทำาไมเอานักศาสนา
มาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์  อาตมาก็มามีความรู้สึกว่า  เอ! ถ้ามีความรู้สึก
อย่างน้ีก็จะไม่ค่อยถูกต้อง น่าจะต้องทำาความเข้าใจกันเล็กน้อยก่อน เพื่อ
เตรียมใจในการฟังปาฐกถา คือเพือ่การวางท่าทีที่ถูกต้อง

การที่มีความรู้สึกว่า พระเป็นนักศาสนาแล้วมาพูดในเรื่องของนัก
วิทยาศาสตร์น้ี อาจจะเป็นความเคยชินของยุคสมัย คือสมัยน้ีเป็นยุคของ
ความชำานาญพิเศษเฉพาะทาง หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เวลาได้ยิน
เรื่องราวก็มีการแบ่งกันไปว่า น่ีเป็นนักศาสนา น่ีเป็นนักวิทยาศาสตร์ น่ัน
เป็นนักเศรษฐศาสตร์  น่ันเป็นนักรัฐศาสตร์  เป็นต้น  แต่ละคนก็มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาของตน    แต่อาตมาน้ีไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นนักศาสนา 
* ปาฐกถาพิเศษ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำานักหอสมุดมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1๖ สิงหาคม ๒๕๓๔
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และก็ไม่อยากจะยอมรับให้เรียกว่าเป็นนักศาสนา    เพราะอาตมาก็เป็น
พระภิกษุเท่าน้ันเอง

พระภิกษุกับนักศาสนาไม่เหมือนกัน พระภกิษุเป็นเรื่องของวิถีชวีิต 
เราอาจจะใช้คำาพูดเลียนแบบ คือเติมคำาว่า เฉพาะอย่าง  ก็เป็นวิถีชีวิต
เฉพาะอย่าง ส่วนการเป็นนักศาสนาน้ันเป็นเรื่องของวิชาการเฉพาะอย่าง

วิถีชีวิตเฉพาะอย่าง กับวิชาการเฉพาะอย่างน้ี ไม่เหมือนกัน ผู้ที่มี
วิถีชีวิตเฉพาะอย่างน้ัน ก็มีบทบาทมีหน้าที่ตามแบบแผนของตนเอง ที่จะ
ดำาเนินชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมด้วยดี อันน้ีเป็นข้อที่สำาคัญ คือเขาจะมีวิถี
ชีวิตอย่างไรก็เป็นแบบของเขา แต่วิถีชีวิตแบบน้ันจะทำาให้เขามีบทบาท
เฉพาะอย่าง     ที่ทำาให้เขาดำาเนินชีวิตไปได้อย่างเกื้อกูลและกลมกลืน 
สามารถอยู่รว่มในโลกน้ี หรือในสังคมน้ี ไดด้้วยดี

แต่นักวิชาการเฉพาะอย่าง เป็นเรือ่งของการแบ่งซอยในตัววิชาการ
วา่ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงวิชาการน้ันๆ ซ่ึงอาจจะไมค่ำานึงถึงวา่ท่านผู้น้ัน
จะดำาเนินชีวิตอย่างไร อยู่ในสังคมอย่างไร เรียกว่าเป็นเรื่องของวิชาการ
ลว้นๆ เพราะฉะน้ัน พระภกิษุในกรณอียา่งน้ีคงจะไมเ่รยีกวา่เป็นนักศาสนา

นอกจากน้ัน  อาตมาก็ไม่ได้สนใจศึกษาเรื่องศาสนาอะไรต่างๆ 
มากมาย คำาว่าศาสนาในกรณีน้ีไม่ได้หมายความว่าเป็นธรรมะ ในกรณีน้ี
ศาสนาเป็นคำาที่เราใช้ในความหมายสมัยใหม่ เป็นเรื่องวิชาการ    ส่วน
ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของพระจะต้องศึกษา เป็นเรื่องของ
วิถีชีวติของท่าน  เพราะฉะน้ัน เราคงต้องทำาความเข้าใจเรือ่งน้ีกันไว้ก่อน

เพราะฉะน้ัน การที่จัดปาฐกถาครั้งน้ีข้ึน และมีชื่อปาฐกถาว่าเป็น
เรื่อง พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์  น้ัน ไม่ควร
ให้มองวา่เป็นการมาพบกันของผู้เชี่ยวชาญในวิชาการสองฝา่ย มิฉะน้ันจะ
มีความรู้สึกเหมือนกับว่า  แหม คราวน้ีน่าสนใจ เพราะว่ามีการมาพบกัน



ปรับท่าทีและทำาความเข้าใจกันก่อน ๓

ของบุคคลที่ไม่น่าจะมาพบกัน ๒ พวก หรือ ๒ ฝ่าย คือฝ่ายศาสนากับ
ฝ่ายวิทยาศาสตร์ ซ่ึงคนจำานวนไม่น้อยนึกว่าเป็นคนละเรื่องกันเลย

ถ้าตั้งท่าทีให้ถูกต้องเราก็จะมองว่า มีแต่เรื่องวิทยาศาสตร์น่ีแหละ
ที่เรากำาลังจะพูดถึง วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลาง โดยมีนักวิทยาศาสตร์
เป็นเจ้าของเรื่อง เป็นผูช้ำานาญพิเศษในวิชาการน้ี  และตอนน้ีเรากำาลังเปิด
โอกาส หรือเชิญให้บุคคลภายนอกวงวิชาการวิทยาศาสตร์ เป็นพระบ้าง 
เป็นคนอื่นบ้าง มาดูมามอง และมาให้ความคิดเห็น  ถ้าตั้งท่าทีกันอย่างน้ี
แล้ว กจ็ะฟังเรื่องน้ีเข้าใจได้งา่ยข้ึน

ถ้าเข้าใจอย่างน้ีแล้ว ผู้ที่จะมาพูดน้ันซ่ึงเป็นคนนอกวงการ ก็ไม่
จำาเป็นจะต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์มากมาย อาจจะรู้บ้าง ไม่รู้บ้าง รู้ผิดรู้
ถูก พูดผิดพูดถูก แต่เมื่อตั้งท่าทีถูกแล้ว ผู้ที่จะได้ประโยชน์ก็คือวงการ
วิทยาศาสตร์เอง ซ่ึงไดดู้ว่าคนนอกเขามองตนอยา่งไร

การที่ตั้งทา่ทีอย่างน้ีจะมีประโยชน์อยา่งไร หรือมีเหตุผลอย่างไร ก็
มีเหตุผลว่า บุคคลก็ตาม กิจการต่างๆ ของมนุษย์ก็ตาม เมื่อเข้าสู่ชีวิต
และโลกที่เป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ว่าจะดำาเนินชีวิตหรือกิจการของตนไปโดย
โดดเดี่ยวลำาพังให้สำาเร็จได้ มันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคิดจิตใจ 
เรื่องราว และความเป็นไปต่างๆ รอบด้าน ที่มาจากทิศทางต่างๆ และมี
ลักษณะต่างๆ กัน จึงต้องมีการประสานสัมพันธ์กับบุคคลประเภทอื่น 
และวิชาการสายอื่นด้วย ถ้าการประสานสัมพันธ์น้ันประสบผลสำาเร็จ ก็
จะทำาให้การทำาหน้าที่เฉพาะด้านของตนสำาเร็จด้วย หากไม่สามารถไป
ประสานสัมพันธ์ได้ดีแล้ว การทำาหน้าที่ของตนหรือของวิชาการของตนก็
จะไม่สำาเรจ็ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
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เพราะฉะน้ัน การที่เราให้บุคคลภายนอกมาพูดมามองบ้างน้ี ย่อม
เป็นการดี ทำาให้เราเห็นแง่มุมในการที่จะเข้าไปประสานสัมพันธ์กับโลก
ภายนอก หรือวงวิชาการต่างๆ ในวงกว้างให้ได้ผลดียิ่งข้ึน เรียกว่าเป็น
การทำาให้เกดิความรอบคอบ และรอบด้านยิ่งข้ึน

เป็นอันว่าจะให้มองเรื่องของปาฐกถาครั้งน้ี ว่าเป็นเรื่องของวิทยา-
ศาสตร์เองที่ให้บุคคลภายนอกมามอง  คราวน้ีให้พระมามอง พระจะมอง
อย่างไรก็ค่อยมาดูกันตอ่ไป

ประการที่สองที่อยากจะทำาความเข้าใจกันไว้ก่อนก็คือ ชื่อเรื่อง
ปาฐกถา บางท่านก็อาจจะมองอย่างเมื่อกี้น้ีอีก คือ ให้นักศาสนามาพูด
และยังแถมอวดอ้างด้วยว่า พระพุทธศาสนาน้ีเป็นรากฐานของวิทยา-
ศาสตร์ อันน้ีอาตมาจะยังไม่อธิบาย แต่จะบอกว่าชื่อปาฐกถาน้ีถือได้ว่า
เป็นคำาพูดของนักวิทยาศาสตร์เอง และก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
ด้วย แต่ตอนน้ียังไม่บอกว่าเป็นใคร  ท่านผู้น้ีไม่ได้พูดไว้ตรงๆ อย่างน้ี
หรอก อาตมาถือเอานัยมาตั้งเป็นชื่อ ถือว่าชื่อปาฐกถาน้ีเข้ากันได้กับคำา
พูดของท่าน แต่ไม่ได้ถือเป็นเรื่องจริงจังนักหนา และเราก็จะได้อธิบายกัน
ต่อๆ ไป ไม่ต้องใส่ใจนักว่าเป็นรากฐานจริงหรือไม่ แต่เอาเป็นว่า ในสิ่งที่
พูดต่อไปน้ี จะได้ประโยชน์อะไรข้ึนมา และจะเป็นรากฐานจริงหรือไม่ ก็
วินิจฉัยกันได้เองดว้ยสติปัญญาพิจารณาของแต่ละท่าน

นอกจากน้ีก็คงจะต้องทำาความเข้าใจกัน เกี่ยวกับเรื่องถ้อยคำาบาง
อย่าง คือตวัคำาว่าพระพทุธศาสนาเอง กับคำาวา่วิทยาศาสตร์

คำาว่า พุทธศาสนา ในที่น้ี ต้องเข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงรูปแบบหรือ
สถาบันอะไรที่เป็นรูปธรรม แต่หมายถึงตัวสาระที่เป็นนามธรรมที่เป็น
เน้ือหาหรือหลักการของพระพุทธศาสนา



ปรับท่าทีและทำาความเข้าใจกันก่อน ๕

ส่วน วิทยาศาสตร์ ก็มีปัญหา คือ นักวิทยาศาสตร์เองอาจจะบอก
วา่ ตอ้งพดูให้ชดัวา่ ในทีน้ี่ ฉันจะเอาวทิยาศาสตรบ์รสิุทธิน์ะ วทิยาศาสตร์
ประยุกต์ไม่เกี่ยว เทคโนโลยีไม่เกี่ยว แตใ่นสายตาของชาวบ้าน เวลาได้ยิน
คำาว่าวิทยาศาสตร์น่ีเขามองรวมไปหมด เขาไม่ได้แยก อาตมาน่ี มาแบบ
ชาวบ้าน หมายความวา่อยู่พวกเดียวกับชาวบ้าน ในฐานะที่เป็นพระ ก็อยู่
ฝ่ายชาวบ้าน คืออยู่ในวงคนทั่วไป เพราะฉะน้ันก็จึงมาพูดในความหมาย
แบบคลุมๆ เครือๆ คือเอาวิทยาศาสตร์ที่หมายถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ด้วยก็ได้ เทคโนโลยีก็ได้ แต่ในบางตอนอาจจะแยก ตอนไหนที่แยกก็
คงจะได้อธิบายเฉพาะตอนน้ันต่อไป



วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 ควำมสดใสท่ีแฝงควำมสับสน

คุณค่ำท่ีถูกสงสัย
ก่อนอื่น เราคงจะต้องยอมรับกันถึงคุณค่า หรือประโยชน์ หรือจะ

เรียกเป็นศัพท์สูงๆ หน่อยก็คือ คุณูปการที่วิทยาศาสตร์ได้ทำาไว้ให้แก่
มนุษยชาติ วิทยาศาสตร์มีประโยชน์เป็นเอนกอนันต์ อันน้ีไม่มีใครปฏิเสธ 
อาตมามาแสดงปาฐกถาครั้งน้ี เดินทางมาชั่วโมงเดียวก็ถึงเชียงใหม่ จาก
สนามบินดอนเมือง ถ้าหวนหลังไปเมื่อรัชกาลที่ 1 สัก ร .ศ. 1๑ กว่าทา่นผู้
ฟังในที่น้ีจะได้ฟังอาตมาก็คงต้องอีก ๓ เดือนข้างหน้า ซ่ึงคงจะไม่มาเสีย
มากกว่า  อันน้ีก็ต้องถือว่าเป็นอุปการะของวิทยาศาสตร์  ที่ช่วยให้การ
ปฏิบัติกิจการต่างๆ เกิดความสะดวกสบาย จะเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ จะ
มาทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในทางสติปัญญาก็ได้ มีทั้งเครื่องบิน มีทั้ง
รถไฟ และรถยนต์

มองกว้างออกไปอีก  ในการสื่อสารปัจจุบัน  เรามีวิทยุ  โทรศัพท์ 
โทรสาร  โทรทัศน์  แล้วก็มีวีดีทัศน์  ดาวเทียมอะไรต่างๆ ซ่ึงล้วนเป็น
อุปกรณ์ที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หรือที่เห็นกันชัดๆ กอ็ย่างในวงการแพทย์ โรคระบาดมากมายหลายอยา่ง  
เดี๋ยวน้ีก็หายไปหมด อหิวาต์ก็แทบจะไม่มี เงียบไปนานแล้ว เพิ่งจะไปโผล่
ที่เปรูเมื่อไม่นานน้ี ในสายอาเซียก็เงียบไป กาฬโรคก็หายไปเลย ไข้ทรพิษ
ก็บอกว่าลบไปได้แล้ว รวมแล้วโรคระบาดเหล่าน้ี เดี๋ยวน้ีเราไม่ค่อยต้อง
กลัวอันตราย แม้ว่าจะยังไม่อาจวางใจได้ว่าปลอดภัย ในเมื่อเอดส์โผล่ข้ึน
มา มาเลเรียที่รบกันยังไม่จบสิ้นก็ชักจะฟื้นตัวข้ึน และวัณโรคก็ทำาท่าจะ
หวนกลับมา
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แต่ก่อนน้ีคนเป็นแค่ไส้ติ่งอักเสบ ก็คงจะต้องเสียชีวิต แต่เดี๋ยวน้ี
การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเป็นเรื่องที่ง่ายเสียเหลือเกิน จนกระทั่งถึงผ่าสมอง
ก็ไม่ยาก  เครื่องมือในการตรวจ ในการหาสมุฏฐานและตำาแหน่งของโรค
ก็พรั่งพร้อมและชัดเจนแม่นยำา อย่างเอกซ์เรย์ก็เจริญมาเป็นเอกซ์เรย์
คอมพิวเตอร์ จะใช้ระบบอุลตราซาวนด์ก็ได้ จนกระทั่ง MRI ก็มีแล้ว 
หมอแทบไม่ต้องตรวจเอง ส่งไปเข้าเครื่องตรวจก็สำาเร็จ จนกระทั่งหมอ
ยุคต่อไป ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่าน้ี ก็อาจจะตรวจไม่เป็น น่ีก็เป็นเรื่องของ
ความเจริญที่ลว้นเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น

เรามีเครื่องไฟฟ้า มีเครื่องทุ่นแรงสารพัด การพิมพ์ การอะไรต่างๆ 
ก็เจริญก้าวหน้า แม้แต่ของที่เดี๋ยวน้ีเราเห็นเป็นของเล็กน้อย อย่างนาฬิกา
น่ี  สมัยก่อนถอยหลังไป ๒๐-๓๐ ปี นาฬิกาไม่ใช่เป็นของที่ง่ายๆ เลย 
บางทีไปซ้ือมาประจำาบ้านเป็นเรือนใหญ่ๆ โตๆ แล้วก็ใช้ลำาบาก ต้องไข
ลานหรือดึงลูกตุ้มกันทุกวัน อะไรทำานองน้ี แต่เดี๋ยวน้ีนาฬิกาควอร์ทซ์มี
แล้ว เป็นเรื่องง่ายเหลือเกิน ราคาก็ถูก ถูกนิดเดียว แล้วก็เดินตรงกว่า
สมัยก่อนมากมาย นาฬิกาสมัยก่อนเรือนใหญ่ๆ ราคาแพงๆ จะให้ตรงน้ี
ยาก เราเรียกนาฬิกาปารีส บางทีต้องตั้งต้องปรับกันอยู่น่ันแหละ ยาก
เหลือเกิน เดี๋ยวน้ีตรงกันข้าม นาฬิกากลายเป็นเรื่องที่แสนจะง่ายสบาย 
เครื่องเขียน ปากกา ก็แสนจะหาง่าย ราคาก็แสนจะถูก เมื่อ ๒๐ ปีก่อน
ต้องคอยระวังเก็บรักษา แต่เดี๋ยวน้ี มันง่ายและถูกจนใช้กันทิ้งๆ อยา่งไม่มี
ความหมาย  เจริญพรั่งพร้อมสะดวกไปทุกอย่าง จนกระทั่งสามารถไป
อวกาศได้ มีคอมพวิเตอร์ใช้ น่ีก็เป็นความเจริญที่เรียกวา่รดุหน้าอย่างยิ่ง

ในทางชีววิทยาก็ไปถึงข้ันที่เรียกว่า พันธวุิศวกรรม ซ่ึงอาจจะมีการ
แปลงพันธุ์ แต่งพันธุ์ ปรุงแต่งเพิ่มพันธุ์แปลกๆ ใหม่ๆ ของชีวิตพืชและ
สัตว์ต่างๆ ได้   อันน้ีก็เป็นความหวังของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน   เรียกว่า
พรรณนากันไปได้แทบจะไม่มีที่สิ้นสุด    น่ีแหละคุณประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงปรากฏออกมาในรูปของเทคโนโลยีเป็นอันมาก



๘ พทุธศำสนำในฐำนะเป็นรำกฐำนของวิทยำศำสตร์

แต่ในอีกด้านหน่ึง  เมื่อมองไปก็ปรากฏว่า วิทยาศาสตร์น้ี โดย
เฉพาะที่ออกรูปมาเป็นเทคโนโลยีอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ ได้ก่อให้เกิดโทษ
อย่างมหาศาลแก่มนุษยชาติเช่นเดียวกัน ยิ่งถึงยุคปัจจุบันน้ีก็มีความกังวล
กันมาก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาอย่างสูงแล้วถึงกับหวาดกลัวกันว่า 
โลกและมนุษยชาติน้ี อาจจะถึงความพินาศไป เพราะความเจริญหรือ
พัฒนาในทิศทางที่ทำากันมา อาจจะเป็นความพินาศแบบปุ๊บเดียว คือชั่ว
กดสวิตช์ กดปุ่ม อย่างสงครามนิวเคลียร์ หรือมิฉะน้ันก็อาจจะเป็นความ
พินาศไปอย่างช้าๆ ใช้เวลายาวนาน คือการที่ธรรมชาติแวดล้อมเสื่อม
สลาย ซ่ึงกำาลังเป็นปัญหาใหญ่มากของยุคปัจจุบัน

แม้แต่ในชีวิตประจำาวันที่ใกล้ตัวเดี๋ยวน้ี คนก็ถูกคุกคามด้วยภัย
ธรรมชาติอย่างใหม่อันน้ีกันมาก จะกินอาหาร ก็ไม่รู้ว่าผักหรือปลาน้ี เขา
แช่ฟอร์มาลินหรือเปล่า บางทีเขาฉีดฮอร์โมนเร่งความเติบโตของสัตว์และ
พืชที่เอามาทำาเป็นอาหาร บางทีเลี้ยงหมู ก็ให้กินสารเคมีที่ทำาให้เน้ือมีสี
แดงน่ารับประทาน ขายได้ราคา หรืออาจจะมีสารเคมีเป็นพิษ ซ่ึงมาในรูป
ของสารทีช่่วยรกัษาอาหารให้คงทน อยู่นานบ้าง ปรุงแต่งรสบ้าง ปรุงแต่ง
สีสัน หรือเป็นส่วนผสมอะไรต่างๆ บ้าง ตลอดกระทั่งในเรื่องยาฆ่าแมลง 
ผัก ผลไม้และเน้ือสัตว์ ที่วางขายมีไม่น้อยเป็นของที่คนปลูกและคนเลี้ยง
เขาไมร่ับประทาน อันน้ีก็เป็นสภาพปัจจุบันที่คนไม่น้อยมีความหวาดกลัว  
มีชีวติอยู่ดว้ยความระแวงหวั่นใจ แลว้มันก็คุกคามต่อชวีิตของคนจริงๆ

อันน้ีมองไปในแง่หน่ึงก็เหมือนกับว่า เวลาน้ีวิทยาศาสตร์ได้เข้าไป
แปลกปนอยู่ในธรรมชาติ   น้ีเป็นสำานวนพูด คือ เรารู้สึกเหมือนกับว่า
วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเวลาน้ีเป็นคนละพวก คือ คนมองคล้ายๆ กับว่า
วิทยาศาสตร์เป็นพวกหน่ึง และธรรมชาติเป็นอีกพวกหน่ึง  เป็นคนละพวก
กัน ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้ววิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษาธรรมชาติ อยู่ด้วยกัน
มากับธรรมชาติ
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เม่ือวิทยำศำสตร์แปลกหน้ำกับธรรมชำติ
วิทยาศาสตร์น้ันโดยพื้นฐานของมัน จะต้องเป็นพวกเดียวกับ

ธรรมชาติ แต่ปัจจุบันน้ีคนได้มีความรู้สึกว่า สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่
มิใช่ธรรมชาติ เราเคยเรียกสิ่งที่ทำาข้ึนมาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่
เอามาประยุกต์ใช้โดยผ่านทางเทคโนโลยี ว่าเป็นของวิทยาศาสตร์  เรา
เรียกชื่อโดยเอาคำาว่าวิทยาศาสตร์ต่อท้ายคำา น้ันๆ  เช่น  ไตที่ทำาด้วย
เทคโนโลยี ก็เป็นไตวิทยาศาสตร์ ปอดที่ทำาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กเ็ป็นปอดวิทยาศาสตร์

แล้วต่อมาบางทีก็เปลี่ยนเรียกปอดวิทยาศาสตร์ เป็นปอดเทียมไป 
ไตวิทยาศาสตร์ก็เป็นไตเทียม  เอ๊ะ! ไปๆ มาๆ ของวิทยาศาสตร์น่ีกลาย
เป็นของเทียมไปแล้ว เอาละซี น่ีแหละความหมายในหมู่ประชาชนน้ีมัน
แปรเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ เราจะต้องตดิตามดูเหมือนกัน

ถ้ามองอย่างน้ีก็กลายเป็นว่า เวลาน้ี วิทยาศาสตร์ได้เข้าไปแปลก
ปนอยู่ในธรรมชาติมากมาย เป็นการที่วิทยาศาสตร์ได้กระทำาต่อธรรมชาติ

เวลาเราพูดในวงสังคมศาสตร์ เราบอกวา่มนุษยก์ระทำาตอ่ธรรมชาติ 
แต่ตอนน้ีเรามาพูดกับฝ่ายวิทยาศาสตร์ เราบอกว่าวิทยาศาสตร์กระทำา
ต่อธรรมชาติ แต่ความหมายก็อันเดียวกัน เพราะการที่วิทยาศาสตร์จะไป
กระทำาต่อธรรมชาติอย่างน้ันได้ ก็เพราะมนุษย์น่ีแหละ เป็นผู้ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในการไปกระทำา แต่มูลเหตุเดิมมันมาจากความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะฉะน้ันก็เลยบอกว่า น่ีแหละ ความเสื่อมความพินาศ
อะไรต่างๆ ที่กำาลังจะมีมาน่ีนะ ล้วนแต่เกิดจากฝีมือของวิทยาศาสตร์ทั้ง
น้ัน มันก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ปัจจุบันเป็นอันมาก เน่ืองจากการที่ได้
ทำาให้ธรรมชาติผันผวนปรวนแปรเปลี่ยนรูปใหม่



1๐ พทุธศำสนำในฐำนะเป็นรำกฐำนของวิทยำศำสตร์

เมื่อพูดด้วยภาษาอย่างที่ว่ามาแล้วน้ัน  ธรรมชาติแปรรูปใหม่  ก็
หมายความว่า   โลกแห่งธรรมชาติน้ีต่อไปมันอาจจะไม่เป็นโลกแห่ง
ธรรมชาติ   แต่มันอาจจะกลายเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์   คือว่าในเมื่อ
วิทยาศาสตร์ได้เข้ามาทำาอะไรต่อมิอะไรต่อธรรมชาติมากมายแล้ว    เอา
อะไรต่างๆ เข้าไปแปลกปนในธรรมชาติมากแล้ว   เราก็จะไม่มีโลกแห่ง
ธรรมชาติ  เพราะโลกแห่งธรรมชาติจะกลายเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์ใน
ความหมายเฉพาะที่กล่าวมาแล้ว พอเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์ ต่อไปมัน
ก็เป็นโลกเทียมอย่างที่ว่าเมื่อกี้   เช่นเดียวกับที่ไตวิทยาศาสตร์  เป็นไต
เทียม  น่ันคือไม่ใช่โลกแท้

ทีน้ีมนุษย์ล่ะ มนุษย์ที่อยู่ในโลกน้ี เดิมก็อยู่ในโลกแห่งธรรมชาติ 
และมนุษย์ก็เป็นส่วนหน่ึงในธรรมชาติด้วย คือตัวเราและชีวิตของเราเป็น
มนุษย์ที่เป็นธรรมชาติ แล้วก็อยู่ในโลกที่เป็นธรรมชาติ แต่ต่อไปน้ี เราจะ
เป็นมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มาอยู่ในโลกที่กลายเป็นวิทยาศาสตร์  พอ
ถึงตอนน้ีมันชักจะกลับกัน ชักจะไม่สอดคล้องกันแล้ว หมายความว่า 
มนุษย์ที่เป็นธรรมชาติ  กล่าวคือมนุษย์อย่างเราๆ น้ี  ยังคงเป็นธรรมชาติ
อยู่อย่างเดิม เพราะว่าร่างกาย หรือส่วนประกอบอะไรต่างๆ ของเราน้ี 
โดยสภาพทางชีววิทยา มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้มา
ดัดแปลงชีวิตในทางชีววิทยาของเราให้มันแปลกรูปไป ให้มันสอดคล้อง
กับโลกวิทยาศาสตร์ทีก่ำาลังจะเกิดข้ึน

อันที่จริงน้ัน ถ้าจะให้มนุษย์น้ีอยู่ได้ด้วยดีในโลกที่กำาลังเปลี่ยนไป
เป็นโลกวิทยาศาสตร์ ที่มีสารอะไรต่างๆ แปลกใหม่น้ี เราจะต้องปรับ
ร่างกายปรับชีวิตมนุษย์ให้มันสอดคล้องกันด้วย แล้วเราก็จะได้เป็นมนุษย์
วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ แต่ตอนน้ีมันไม่เป็นอย่างน้ัน มันไม่
สอดคล้อง ก็กลายเป็นว่า มนุษย์ธรรมชาติจะไปอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ 
ถ้ามีความไม่สอดคล้องอย่างน้ี มันจะต้องเกิดปัญหา อันน้ีก็เป็นเรื่องที่ยุ่ง
อย่างหน่ึง
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ทีน้ี ถ้ามนุษย์ธรรมชาติน้ีอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ไม่ได้ มันก็จะต้อง
มีมนุษย์วิทยาศาสตร์ข้ึนมาอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอาจจะเป็นข้ึนมา
ก็ได้  มนุษย์วิทยาศาสตร์น้ัน อาจจะได้แก่หุ่นยนต์ เพราะฉะน้ันต่อไปก็
เลยกลายเป็นว่า โลกวิทยาศาสตร์น้ี จะเป็นโลกของมนุษย์วิทยาศาสตร์ 
หรือมนุษย์เทียม คือหุ่นยนต์   ถ้าเป็นอย่างน้ี ก็หมายความว่ามนุษย์
ธรรมชาติน้ีอาจจะหายไปก็ได้

เพราะฉะน้ัน  มองในแง่หน่ึงก็เหมือนกับว่า  ความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์น้ี ไม่สอดคล้องกัน เหมือนกับว่า วิทยาศาสตร์น้ี ได้ปรับ
แปรรูปโลกภายนอกที่เป็นสภาพแวดล้อมของมนุษย์เสียใหม่ให้เป็นโลก
วิทยาศาสตร์ มีอะไรต่างๆ ที่เป็นของแปลกปลอมเกิดข้ึนเยอะแยะ แต่ไม่
ได้ปรับชีวิตของมนุษย์ให้สอดคล้องอย่างน้ันด้วย เพราะฉะน้ันมันจึงเกิด
ความขัดกัน

ทีน้ีถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นหน่ึง  มันไม่ใช่แค่น้ันหรอก  มนุษย์น้ี
ประกอบด้วยกายกับใจ      ในสองส่วนน้ีเรื่องมันกลับกันเสีย  คือ 
วิทยาศาสตร์ที่เจริญข้ึนมาน้ีได้แปรเปลี่ยน ทำาให้โลกภายนอกเป็นโลก
วิทยาศาสตร์อยา่งที่กล่าวเมื่อกี้ โลกวิทยาศาสตร์น้ัน เป็นโลกฝา่ยวัตถุ ซ่ึง
ควรจะเข้าคู่กันกับฝ่ายกายในชีวิตของมนุษย์ หมายความว่า มนุษย์ที่ว่า
เป็นสองส่วน คือกายกับใจน้ีน่ะ ส่วนที่เป็นคู่กับโลกวัตถุภายนอกก็คือ 
ส่วนร่างกาย แต่พอเรามาพิจารณาในแง่น้ี กลับปรากฏว่า ส่วนร่างกายน้ี
ยังไม่เปลี่ยน แต่ส่วนที่เปลี่ยนกลับเป็นส่วนจติใจ

หมายความว่า วิทยาศาสตร์ได้มีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ ทำาให้
มนุษย์มีจิตใจแบบจิตใจเทียม คือเป็นจิตใจที่ชื่นชอบของวิทยาศาสตร์ 
ร่วมหอลงโรงกับของวิทยาศาสตร์ หันไปหาของเทียม เป็นจิตใจที่แปลก
แยกจากธรรมชาติ
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เป็นอันว่าแทนที่จะเปลี่ยนกาย กลับไปเปลี่ยนจิตใจเสียน่ี ส่วนที่
สอดคล้องกันคือส่วนกายของมนุษย์น่ี มันจะต้องเข้ากับโลกวัตถุภายนอก 
แต่ส่วนกายน้ีเราไม่ปรับเปลี่ยน กลับไปเปลี่ยนส่วนจิตใจ มันก็ขัดแย้งกัน 
ทั้งภายในตัวและภายนอกตัว เพราะภายในตัวจิตใจกับร่างกายก็ขัดกัน 
และภายนอกตัว ร่างกายหรือชีวิตทางชีววิทยาที่เป็นธรรมชาติ ก็ต้องอยู่
ในโลกวัตถุที่เป็นวิทยาศาสตร์ พร้อมกันน้ัน จิตใจที่อยู่ในร่างกายน้ีก็ไป
นิยมที่จะอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ โดยที่กายของตัวน้ีไม่เป็นไปด้วย ปัญหา
ก็ย่อมเกิดข้ึนแน่นอน น่ีแหละเป็นปัญหาของโลกปัจจุบัน ที่จะต้องมาคิด
กันวา่เราจะแก้ไขอย่างไร

ร่างกายของเราซ่ึงเป็นพื้นฐานของชีวิต ที่ควรจะต้องอยู่อย่าง
สอดคล้องกับโลกภายนอกน่ันน่ะ ขณะน้ีมันยังเป็นธรรมชาติแท้ๆ มันยัง
ต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ ยังต้องการนำ้าที่บริสุทธิ์ แล้วก็ต้องการอาหารที่
บริสุทธิ์ แต่เสร็จแล้วตอนน้ีมันก็กำาลังมาเป็นปัญหากับสิ่งเหล่าน้ี เน่ือง
จากอากาศก็เป็นอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะเป็นอากาศที่ถูกวิทยาศาสตร์
ทำาให้ผันแปรไป   นำ้าก็เป็นนำ้าที่ไม่บริสุทธิ์   คือเป็นนำ้าที่ถูกวิทยาศาสตร์
ทำาให้แปลกปน แล้วอาหารก็เป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะเป็นอาหารที่
วิทยาศาสตร์ทำาให้เปลี่ยนสภาพไปแล้ว    อันน้ีมันเกิดเป็นปัญหาข้ึนมา 
เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนเน้ือหาชีวิตด้านร่างกายเสียใหม่   ให้มันสอดคล้อง
กับโลกภายนอกที่เป็นวัตถุวิทยาศาสตร์อยา่งว่าน้ัน

เอาละ น้ีเป็นการพูดในเชิงอุปมา เพื่อให้เห็นภาพ ก็เป็นอันว่า ต่อ
ไปน้ีมนุษย์อาจต้องเลือกเอา  ตอ้งมีการตดัสินใจว่าจะเอาอยา่งไร  ระหว่าง
มนุษย์ธรรมชาติในโลกของธรรมชาติ กับการพยายามทำาให้เป็นมนุษย์
วิทยาศาสตร์ ที่จะอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มันเกิดความสอดคล้อง
กัน มนุษย์จะเลือกเอาอย่างไหน หรือจะมีทางประนีประนอมอย่างไร
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ถ้าเป็นไปในสภาพปัจจุบัน  ก็คือว่า  ตัวมนุษย์โดยเฉพาะด้านร่าง
กายยังเป็นธรรมชาติ   แต่เรากำาลังจะอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์   ซ่ึงไม่สอด
คล้องกัน  ถ้าเดินต่อไปในทิศทางน้ีจะต้องไปสู่ความพินาศอย่างแน่นอน 
ถ้าแกไ้ขไมไ่ด ้หันเปลีย่นเข็มหรือเบนทิศทางของความเจรญิของมนุษยชาติ
ไม่ได้ ความหายนะก็รออยู่ข้างหน้า

วิทยำศำสตร์กับเทคโนโลยี
เพื่อนเก่ำท่ีจะต้องเข้ำใจกันให้ดี

เมื่อพจิารณาวิเคราะห์ออกไปอีก กจ็ะเห็นวา่ สว่นของวทิยาศาสตร์
ที่มาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เปลี่ยนโลกธรรมชาติให้เป็น
โลกวิทยาศาสตร์หรือโลกเทียมอะไรต่างๆ น่ี  ส่วนที่เป็นตัวกระทำาสำาคัญ
ก็คือ  เทคโนโลยี    แต่มนุษย์ก็อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์น่ันแหละ
ประดิษฐ์เทคโนโลยีข้ึนมา  แล้วมนุษย์ก็ใช้เทคโนโลยีน้ีเป็นช่องทาง  หรือ
เป็นเครือ่งมอืไปจดัการกบัธรรมชาติ เพื่อจะหาความสุขสบายให้แก่ตนเอง

มนุษย์ได้อาศัยเทคโนโลยี หาความสะดวกสบายให้แก่ตนเอง เสร็จ
แล้วก็ปรากฏว่า ภัยอันตรายทั้งหลาย ตลอดจนความพินาศที่อาจจะมีข้ึน 
ก็อาศัยเทคโนโลยีน่ันแหละเป็นช่องทางย้อนกลับเข้ามาทำาร้ายมนุษย์อีก
ทีหน่ึง กลายเป็นว่า เทคโนโลยีน้ีเป็นทั้งเครื่องมือหาความสุขของมนุษย์ 
และเป็นเครื่องมือที่เปิดช่องทางให้ภัยอันตรายย้อนเข้ามาทำาร้ายมนุษย์
ดว้ย อันน้ีก็เป็นปมปัญหาที่เราจะต้องหาทางแก้ไข

ทีน้ีสำาหรับเรื่องที่ว่ามาทั้งหมดน้ี วิทยาศาสตร์ก็ย่อมเถียงอย่างที่
กล่าวข้างต้นแล้ว วิทยาศาสตร์ซ่ึงในที่น้ีคือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ก็บอกว่า 
ฉันมีหน้าที่เพียงบอกความจริงให้ทราบเท่าน้ัน      ฉันค้นคว้าความรู้ใน
ธรรมชาติออกมาแล้ว ใครจะเอาไปใช้อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา ฉันไม่
เกี่ยวดว้ยน่ี วทิยาศาสตร์บริสทุธิ์มักจะปัดความรับผิดชอบอย่างน้ี
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ถึงตอนน้ีวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์อย่างที่ว่าเมื่อกี้  ก็จะเตือนเราว่า อยา่
เอาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ไปสับสนกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี 
แลว้กมั็กจะโทษเทคโนโลยวีา่ เทคโนโลยน้ีีเอาความรูข้องตนไปหาประโยชน์

แต่ที่จริง   เทคโนโลยีน้ัน   ไม่ได้เอาความรู้วิทยาศาสตร์ไปหา
ประโยชน์อย่างเดียว ว่าโดยพื้นฐานเดิมน้ันเทคโนโลยีต้องการเอาความรู้
จากวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไปทำาประโยชน์     แต่ตอนน้ีมันกลายเป็นว่า
เทคโนโลยีน่ีมี ๒ อย่างแล้ว คือ เทคโนโลยีที่เอาไปทำาประโยชน์อย่างหน่ึง 
และเทคโนโลยีที่เอาไปหาประโยชน์อย่างหน่ึง      สิ่งที่เราต้องการคือ 
เทคโนโลยีชนิดไปทำาประโยชน์ แต่ตอนน้ีมันเกิดปัญหาข้ึนมาเพราะกลาย
เป็นว่าเอาเทคโนโลยีไปหาประโยชน์ และคนน่ีแหละที่เป็นตัวการ แทนที่
จะเอาเทคโนโลยีไปทำาประโยชน์ ก็เอาไปหาประโยชน์

ถ้าตราบใดเรายังจำากัดตัวอยู่ในคำาว่า ทำาประโยชน์ ก็จะเกิดโทษ
พิษภัยแก่มนุษย์ได้น้อย และได้ยาก แต่ถ้าเมื่อไรมันกลายเป็นเทคโนโลยี
เพื่อหาประโยชน์ข้ึนมาแล้ว ปัญหาก็เกิดข้ึน อย่างที่เราประสบอยู่ในปัจจุ -
บัน เพราะฉะน้ัน ก็จะต้องแยกให้ดีระหว่าง เทคโนโลยีเพ่ือทำาประโยชน์ 
กับ เทคโนโลยีเพ่ือหาประโยชน์ และเน้นที่เทคโนโลยีเพื่อทำาประโยชน์

เมื่อปัญหาอยู่ที่การใช้หรือเอาไปใช้ ตั้งแต่นำาเอาความรู้ทางวิทยา-
ศาสตร์ไปใช้ผิดๆ ตลอดจนเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อหาประโยชน์ หรือ
แม้แต่เอาไปใช้ทำาลายกันก็ตาม ทั้งหมดน้ัน ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากมนุษย์
ทั้งสิ้น เมื่อปัญหาเกิดจากมนุษย์ ก็มาลงที่เรื่องจริยธรรม หรือศีลธรรม
เท่าน้ันเอง วิธีแก้ปัญหาทั้งหมดก็มีคำาตอบที่ตรงไปตรงมา แน่นอนและ
ง่ายที่สุด  คือ  เมื่อคนมีศีลธรรมหรือมีจริยธรรมแล้ว  ปัญหาก็หมดไป 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะถูกใช้ในทางที่เป็นคุณ เพื่อเสริมสร้าง
ประโยชน์สุขแก่ชีวิตและโลกทั้งหมด แม้จะมีโทษที่เกิดจากความรู้เท่าไม่
ถึงการณ์เกดิข้ึนบ้าง การป้องกันและการแก้ไข ก็จะเป็นไปอย่างดีที่สดุ
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มนุษย์ย่อมคาดหวังว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนมา 
จะอำานวยคุณประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมมนุษย์ แต่วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีน้ัน ก็ไม่มีหลักประกันอะไรในตัวของมัน ที่จะช่วยให้ตัวมัน
อำานวยแต่คุณประโยชน์ตามที่มนุษย์คาดหวังอย่างน้ันได้ มันจึงเปิดตัวอ้า
เต็มที่อย่างช่วยตัวเองไม่ได้ ทั้งต่อการที่จะก่อคุณหรือก่อโทษ สุดแต่ใคร
จะเอามันไปใช้อย่างไร

ผลปรากฏว่า ถ้ามนุษย์ขาดศีลธรรมหรือจริยธรรมเสียอย่างเดียว 
แทนที่จะก่อคุณอย่างที่คาดหวัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมักจะกลาย
เป็นช่องทางและเป็นเครื่องมือเสริมกำาลังสำาหรับทวีโทษภัยให้แก่มนุษย์
และโลกทั้งหมด   โดยเป็นตัวเอื้อโอกาสแก่การผลิตและการบริโภคสิ่ง
บำารุงบำาเรอปรนเปรออินทรีย์อย่างฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย  มักมาก  มุ่งแต่จะ
กอบโกยและแย่งชิงกัน (โลภะ และราคะ) เปิดทางสะดวกและเสริมพลัง
อำานาจในการที่จะทำาลายล้างและก่อความพินาศแก่กัน (โทสะ) และเพิ่ม
พลังพร้อมทั้งปริมาณของสิ่งที่จะล่อเร้าชักจูงให้เกิดความหลงใหลมัวเมา
ประมาท (โมหะ)  ทั้งทำาลายคุณภาพชีวิตของมนุษย์เอง  และก่อความ
เสื่อมโทรมแก่ธรรมชาติแวดล้อม     มีแต่จริยธรรมอย่างเดียวที่ได้ช่วย
บรรเทาผลร้าย  และจะแก้ไขปัญหาได้ถ้าจริยธรรมที่แท้แพร่กระจายไป
ในสังคมมนุษย์

โดยนัยน้ี  เมื่อขาดจริยธรรมเสียแล้ว  ความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์ผ่านทางเทคโนโลยีแม้แต่ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ก็กลาย
เป็นการเพิ่มช่องทางแห่งภัยอันตรายที่จะเข้ามาถึงตัวมนุษย์ให้มากข้ึน 
จนเกิดภาวะที่เหมือนกับว่า  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งเจริญ  ภัย
อันตรายของมนุษย์ก็ยิ่งเพิ่มมากข้ึนและร้ายแรงยิ่งข้ึน หรืออาจถึงกับเกิด
เป็นความหมายใหม่ข้ึนมาว่า  ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คือการเพิ่มภยันตรายแก่โลกมนุษย์
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ขอยกตัวอย่างเช่น  ในกาลเวลาที่ผ่านมา  ถ้าคนผู้ใดไม่มีทรัพย์
สมบัติภายนอกติดตัว มีแต่ตัวคือร่างกายของตนอย่างเดียว จะอยู่ไหนไป
ไหน  โอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการทำาร้ายของผู้อื่นก็มีน้อย  แต่มาถึง
ปัจจุบันน้ีเมื่อศัลยกรรมปรับเปลี่ยนอวัยวะ  หรือ plastic surgery เจริญ
ก้าวหน้ามากข้ึน    มีการเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนซ่ีโครงและอวัยวะอื่นๆ ได้ 
ปัญหาใหม่ๆ ก็เริ่มเกิดข้ึน  มีการซ้ือขายอวัยวะกัน และเกิดภัยอย่างใหม่ 
คือการทำาร้าย ลักพา และฆ่าคน เพื่อปล้นอวัยวะ ดังได้ยินข่าวปล้นลูกตา
เด็กในบางประเทศ    ต่อไปภายหน้า  คาดหมายกันว่า  ศัลยกรรมปรับ
เปลี่ยนอวัยวะน้ีจะเจริญไปอีกไกลมาก พร้อมกันน้ันความวิตกกังวลเกี่ยว
กับภัยอันตรายที่กล่าวข้างต้น ก็ทวีข้ึนเช่นเดียวกัน ดังน้ัน ยิ่งวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเจริญข้ึนเท่าใด จริยธรรมก็ยิ่งทวีความจำาเป็นมากข้ึน และ
สวัสดิภาพของมนุษย์ก็ยิ่งตอ้งการจริยธรรมมากข้ึนเท่าน้ัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องโยงมาถึงจริยธรรม แม้จะเป็นความจริง
ง่ายๆ ที่ตรงไปตรงมาที่สุด ก็มาจี้จุดที่มนุษย์ยุคน้ีดูเหมือนจะพยายามหัน
หน้าหนีมากที่สุด   พูดง่ายๆ ว่า อยากไม่มีปัญหา แต่ไม่อยากแก้ปัญหา 
เมื่อไม่อยากแก้ปัญหา ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริยธรรม ก็ต้องยอมรับและ
เจอกับปัญหาต่อไป จึงจะขอผ่านไปพูดเรื่องอื่น

ทีน้ีเราจะต้องให้ความยุติธรรมแก่เทคโนโลยีบ้าง นอกจากที่กล่าว
เบ้ืองต้นว่า  ชาวบ้านเขามองวิทยาศาสตร์ในความหมายว่ารวมถึงวิทยา-
ศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีด้วยแล้ว แม้แต่จะแยกตัวออกมาได้อย่าง
ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ล้วนๆ ก็ตาม เมื่อพูดถึงโทษภัยที่เกิดข้ึน
มาน้ี  วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เองก็ต้องรับผิดชอบด้วย  เพราะว่ากันไปแล้ว 
เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   และในประวัติศาสตร์ที่เป็นมาอย่างน้อยในช่วง
เป็นร้อยๆ ปีน่ี วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิเองก็ไม่บริสุทธ์ิแท้ ที่ว่าไม่บริสุทธิ์
แท้น้ันเป็นอย่างไร ก็คือมันมีคุณค่าที่ซ่อนอยู่ข้างหลัง ซ่ึงกำาหนดทิศทาง



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสดใสที่แฝงความสับสน 17

แก่วิทยาศาสตร์  บางทีวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ก็ไม่รู้ตัวว่า  มันมีคุณค่าอะไร
ซ่อนอยู่ข้างหลัง  ที่มากำาหนดทิศทางของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  ซ่ึงถ้าไม่รู้
ตวัก็กลายเป็นไม่เป็นตัวของตัวเอง ถูกเขากำาหนดทิศทางให้

อกีอย่างหน่ึง   เวลาคนพูดถึงคุณค่าของวทิยาศาสตร์น้ัน   คนเขา
มองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ ผ่านทางเทคโนโลยี
แทบท้ังสิ้น     อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้    เท่าที่ได้พูดถึงประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์มาทั้งหมดน้ัน ที่จริงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแทบทั้งน้ันเลย 
เพราะฉะน้ันจึงบอกว่า การที่คนเขาเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์น้ันเขา
เห็นจากเทคโนโลยี ในตอนที่เขาเห็นคุณของวิทยาศาสตร์ผ่านเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ยอมรับว่า  เออ ใช่ น่ีแหละ วิทยาศาสตร์ได้ทำาคุณ
แก่มนุษย์มากมายอย่างน้ี  ทีน้ีพอถึงตอนที่เขากล่าวโทษบ้างก็ต้องรับ
เหมือนกัน เมื่อถึงตอนที่เป็นคุณ ตัวยอมรับ ตอนน้ีมาถึงโทษแล้วจะปัด
ความรับผิดชอบไม่ได้ น้ีเป็นประการหน่ึง

อกีประการหน่ึงที่สำาคัญอย่างยิ่ง ก็คือ วทิยาศาสตร์กับเทคโนโลยี
น้ีได้พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในความเจริญก้าวหน้ามาด้วยกัน ไม่ใช่
ว่าวิทยาศาสตร์เป็นผู้ให้กำาเนิดแก่เทคโนโลยีสมัยใหม่ แล้ววิทยาศาสตร์
จะเป็นผู้ช่วยให้เทคโนโลยีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างเดียว ที่จริงน้ัน
เทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยที่ทำาให้วิทยาศาสตร์เจริญกา้วหน้ามาได้มากมาย

อะไรเล่า ที่ทำาให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามาได้ สิ่งน้ันก็คือวิธี
การทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทีส่ำาคัญก็คือ การสังเกต 
และการทดลอง  ในการสังเกตทดลองเบ้ืองต้น จะใช้ประสาททั้ง ๕ คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย โดยเฉพาะก็ตาคือดู แล้วก็หูคือฟัง แล้วก็กายคือ
สัมผัส สามอย่างน้ีสำาคัญอยา่งยิ่ง ในการสังเกตทดลองทางวทิยาศาสตร์

แต่อินทรีย์ของมนุษย์ หรือประสาทอย่างที่ว่าเมื่อกี้ (ทางพระใช้คำา
ว่าอินทรีย์) มันมีขีดข้ัน มีวิสัยจำากัด เราใช้ตาดูดาวไปได้ไม่ไกลเท่าไร เห็น
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จักรวาลไม่กว้าง ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีเจริญข้ึน มีกล้องโทรทรรศน์ กล้อง
ส่องดูดาว น่ันแหละจึงทำาให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าไปได้  ของเล็กๆ 
มองไม่เห็น   เราก็ใช้เทคโนโลยี   คือประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ข้ึนมา
วิทยาศาสตร์ก็ก้าวหน้าต่อไป  เพราะฉะน้ันวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จึงอาศัย
เทคโนโลยีมาก ในการที่จะเจริญก้าวหน้า

เราต้องมองในทางกลับกันด้วยว่ามันพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทดลองอะไรต่างๆ น่ี   เจริญมาก็ในฐานะที่เป็น
ส่วนของเทคโนโลยี     เพราะฉะน้ันจึงบอกเมื่อกี้ว่าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาศัยซ่ึงกันและกันในการที่ได้เจริญก้าวหน้ามาด้วยกัน    จน
กระทั่งถึงยุคปัจจุบันน้ี  นักวิทยาศาสตร์ก็กำาลังมองไปที่คอมพิวเตอร์ ว่า
จะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีอันสำาคัญ  ที่จะมาช่วยสร้างความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ ทำาให้วิทยาศาสตร์สามารถขยายขีดความสามารถ ในการที่
จะเข้าถึงความจริงของโลกแห่งธรรมชาติมากข้ึน        เป็นที่แน่นอนว่า 
คอมพิวเตอร์น่ีจะมาช่วยรวบรวมประมวลข้อมูล ในขอบเขตที่กว้างขวาง
และปริมาณที่มากมาย จนกระทั่งสมองมนุษย์ไม่สามารถจะบันทึกไว้ไหว 
อันน้ีคอมพวิเตอรท์ำาได้ และการที่มันมีความสามารถในการทีจ่ะประมวล
สรุปอะไรต่างๆ น่ีแหละ ต่อไปข้างหน้า การตั้งสมมติฐาน และการวาง
ทฤษฎีต่างๆ คงจะได้อาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยเป็นอันมาก

ในที่สุดก็เป็นอันสรุปได้ว่า การที่วิทยาศาสตร์ปรากฏคุณค่าแก่โลก
มนุษย์ ทำาให้คนทั่วไปยอมรับเกียรติของวิทยาศาสตร์ดีเด่นข้ึนมาได้น้ัน ก็
โดยอาศัยมีเทคโนโลยีมาช่วยทำาให้ปรากฏข้ึนเป็นอันมาก เป็นแต่ว่าเรา
จะต้องแยกให้ถูก แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง อย่างที่พูดเมื่อกี้น้ีว่า 
ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทำาประโยชน์ ไม่ใช่เทคโนโลยีเพื่อหาประโยชน์

เอาละ  น่ีเป็นการทำาความเข้าใจกันในบางส่วน  ที่พึงรู้เพื่อจะได้
วางท่าทใีห้ถูกต้องในการที่จะพูดกันตอ่ไป
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ก้ำวถึงสุดแดน แต่ก็รู้ไม่จบ
ข้อสำาคัญอีกประการหน่ึงก็คือ เวลาน้ีความก้าวหน้าของวิทยา-

ศาสตร์ได้มาไกลมากแล้ว จนกำาลังจะสุดแดนแห่งโลกวัตถุ ขอบเขตของ
วิทยาศาสตร์น้ันอยู่ท่ีโลกวัตถุ แต่ตอนน้ีมันจะสุดเขตของแดนแห่งโลก
วัตถุแล้ว และกำาลังเข้ามาจ่อแดนของจิตใจ ตอนน้ีละจะเป็นหัวเลี้ยวหัว
ต่อทีส่ำาคัญมาก ในแง่ของสิ่งที่เราจะศึกษา

สิ่งที่วิทยาศาสตร์จะศึกษาพิสูจน์ต่อไปน้ี  กำาลังก้าวเข้ามาในแดน
ของจิตใจ  นักวิทยาศาสตร์จำานวนไม่น้อย  กำาลังหันมาสนใจปัญหาเรื่อง
จิตใจว่า  จิตใจคืออะไร  จิตใจทำางานอย่างไร  consciousness คืออะไร 
มันมาจากวัตถุจริงหรือไม่  หรือมันมีความมีอยู่ของมันต่างหาก  อย่าง
คอมพิวเตอร์เวลาน้ีมี AI แล้ว   AI ก็คือ artificial intelligence   ที่เขา
เรียกวา่ปัญญาประดิษฐ์

ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์น้ี ต่อไปจะทำาให้คอมพิวเตอร์ มีจิต
ใจหรือไม่ เรื่องน้ีกำาลังเป็นปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์จำานวนไม่น้อยถกเถียง
กันอยู่ ถึงกับเขียนหนังสือมาเป็นเล่มโตๆ เลย บางเรื่องเป็น national 
bestseller ของอเมริกาก็มี ว่าด้วยเรื่องคอมพิวเตอร์จะมีจิตใจได้หรือไม่ 
อันน้ีแสดงว่า  วิทยาศาสตร์กำาลังเข้ามาจ่อแดนของจิตใจ  เมื่อจ่อแดน
ของจิตใจ  ก็ก้าวเข้ามาสู่แดนของศาสนา  เพราะฉะน้ัน  ก็มีเรื่องที่จะ
ต้องมาพิจารณากัน น้ีพูดในแง่ของสิ่งที่ถูกพิสูจน์หรือศึกษา

อีกด้านหน่ึงก็คือ  ในแง่ของการพิสูจน์หรือวิธีพิสูจน์  เมื่อมาถึง
ข้ันน้ี วิธีการพิสูจน์น้ันก็กำาลังจะพ้นเลยขอบเขตของอินทรีย์ 5 ออกไป 
แต่ก่อนน้ี  เราใช้อินทรีย์ ๕ เปล่าเปลือย  คือ ตา หู และร่างกายล้วนๆ 
แล้วต่อมาเราก็อาศัยอุปกรณ์ที่ขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์    เมื่อ
อินทรีย์เปล่าๆ   ไม่สามารถจะรับรู้   หรือรับทราบได้   เราก็เอาพวก
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ขยายวิสัยอินทรีย์น้ันมาใช้
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แต่มาถึงตอนน้ีแม้แต่อุปกรณ์เหล่าน้ันก็อาจจะพิสูจน์ไม่ไหว คือไม่
เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ เมื่อถึงข้ันน้ี การพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์ก็กลายมา
เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ คือใช้ภาษาคณิตศาสตร์เป็นสื่อ แล้วก็มาอยู่กับ
สิ่งที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์

เมื่อการสังเกต  พิสูจน์  หรือตีความอะไรต่างๆ  มาใกล้แดนของ
จิตใจมากข้ึน  ถ้าวิทยาศาสตร์ยังไม่ปรับเปลี่ยนท่าทีและวิธีการ  มันก็จะ
อยู่แค่ในระดับของการคาดหมายและความเชื่อ  มีเรื่องความเชื่อเข้าไป
ปะปนมากข้ึนด้วย และอันน้ีก็คือเรื่องที่ว่า วิทยาศาสตร์กำาลังเข้ามาจ่อ
แดนของจิตใจแล้ว จะเข้าถึงแดนน้ันได้หรือไม่ และอย่างไร ซ่ึงเป็นจุดที่
เราน่าจะพิจารณา

เมื่อทำาความเข้าใจเบ้ืองต้นกันอย่างน้ีแล้ว  ก็หันกลับไปดูตั้งแต่
กำาเนิด และพัฒนาการของวิทยาศาสตร์เป็นต้นมา

คุณค่ำและควำมคิดท่ีผลักดัน
เบ้ืองหลังกำำเนิดและพัฒนำกำรของวิทยำศำสตร์

ขอย้อนกลับไปพูดถึงกำาเนิดของวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งความเจริญ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์วา่เป็นมาได้อยา่งไร

อะไรเป็นจุดต้นกำาเนิดของวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าวิทยาศาสตร์ธรรม-
ชาติก็ดี สังคมศาสตร์ก็ดี ว่ากันตามจริงแล้ว มันมีฐานอยู่ที่คุณค่าทาง
จิตใจทั้งน้ัน ยกตัวอย่างเช่น เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์น้ีเริ่มด้วยอะไร 
ฐานของมันคืออะไร  ก็คือความต้องการ  ตัวกำาหนดของเศรษฐศาสตร์ก็
คือความต้องการ    ความต้องการน้ีเป็นอะไร    เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วย
ประสาททั้ง ๕ หรืออินทรีย์ ๕ หรือเปล่า  ก็ไม่ใช่  มันเป็นเรื่องของจิตใจ 
เป็นเรื่องของคุณค่า  แต่ศาสตร์ที่พยายามเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่า 
ฉันไม่เกี่ยวกับคุณค่า เป็น value-free แต่มันไม่ value-free ได้จริงสักที
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ทีน้ีในแง่ของตัววิทยาศาสตร์เองละ จุดกำาเนิดของวิทยาศาสตร์อยู่
ที่ไหน       จุดกำาเนิดของวิทยาศาสตร์คือความใฝ่รู้ในความจริงของ
ธรรมชาติ คำาตอบน้ีนักวทิยาศาสตร์เองก็ยอมรับ ที่แท้น้ันมันเป็นคำาตอบ
ของนักวิทยาศาสตร์เองด้วยซำ้า

ความใฝ่รู้ต่อความจริงของธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นความคิดหมายใฝ่ฝัน
อยู่ในใจ พร้อมด้วยความเช่ือว่าในธรรมชาติมีกฎเกณฑ์แห่งความเป็น
เหตุเป็นผลท่ีสมำ่าเสมอแน่นอน  สองประการน้ีแหละเป็นฐานที่ทำาให้นัก
วิทยาศาสตร์เริ่มประกอบกิจกรรม  ในการค้นคว้าศึกษา  หาความรู้ที่อยู่
เบ้ืองหลังของธรรมชาติ

เพราะฉะน้ัน จุดกำาเนิดของวิทยาศาสตร์จึงอยู่ท่ีใจของมนุษย์ 
อยู่ท่ีความใฝ่รู้และศรัทธาหรือความเช่ือ ถ้าปราศจากคุณสมบัติของ
จิตใจอย่างน้ีแล้ว วทิยาศาสตรจ์ะไม่เกิดข้ึน และไม่เจริญงอกงาม

นักวิทยาศาสตร์ใด ยิ่งมีความใฝ่รู้อย่างน้ีบริสุทธิ์แรงกล้า และมี
ความเชื่ออย่างน้ีอย่างแรงกล้า  นักวิทยาศาสตร์น้ันก็จะยิ่งสร้างความ
เจริญให้แก่วิทยาศาสตร์ได้มาก แต่ไม่ใช่เท่าน้ี ยังมีอะไรอย่างไรต่อไป เรา
จะพดูเป็นข้ันๆ ตอนน้ีเริม่ดว้ยความใฝรู่ก้อ่น วา่จดุกำาเนิดของวทิยาศาสตร์ 
คือความใฝรู่้ในความจริงของธรรมชาติ

ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในยุคต้นๆ ที่ยังกระเส็นกระสายอยู่
น้ัน มีจุดเริ่มอยู่ที่ความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นความใฝ่รู้ที่
เรียกไดว้่าบริสุทธิ์พอสมควร

แม้ว่าต่อมาความใฝ่รู้อันน้ีจะถูกกดดันด้วยแรงบีบคั้นของศาสน-
จักรในสมัยกลางหรือยุคมืด ถึงกับว่าทางศาสนจักร คือ ทางศาสนาคริสต์
น้ันได้ตั้งศาลไต่สวนศรัทธาที่เรียกว่า Inquisition ข้ึนมา    เพื่อเอาคนที่
แสดงความสงสัยในคัมภีร์ศาสนา หรือพูดจาแสดงความไม่เชื่อในคำาสอน
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ของศาสนา ไปข้ึนศาลพิจารณาโทษ อย่างกาลิเลโอ ไปพูดเรื่องโลกหมุน
รอบดวงอาทิตย์ข้ึนมา ก็ถูกจับข้ึนศาลไต่สวนศรัทธา หรือ Inquisition น้ี 
จวนจะถูกบังคับลงโทษให้ดื่มยาพิษ เสร็จแล้วกาลิเลโอสารภาพผิด ก็เลย
พ้นโทษไป ก็เลยไม่ตาย แต่อกีมากมายหลายคนถูกเผาทั้งเป็น

กาลิเลโอข้ึนศาลไต่สวนศรัทธา ยอมสารภาพผิด จงึรอดชีวิต

ในยุคน้ัน ก็เป็นอันว่าได้มีการปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นการบีบคั้นปิด
กั้นการแสวงหาความจริงในธรรมชาติกันเป็นอย่างมาก แต่ยิ่งบีบก็ยิ่งดิ้น 
เพราะฉะน้ันจึงกลายเป็นว่า จากแรงกดดันในยุคมืดน้ัน ก็ทำาให้ความใฝ่รู้
ในความจริงของธรรมชาติน้ันยิ่งแรงกล้ามากข้ึน แล้วก็ฝังตดิเป็นนิสัยของ
ชาวตะวันตกสืบมาจนปัจจุบัน หรืออย่างน้อยก็เป็นส่วนหน่ึง อันน้ีก็เป็น
สิ่งที่น่าพิจารณาสังเกต

อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจอย่างที่ว่ามาน้ี ก็ยังถือว่าเป็นความใฝ่รู้ที่
บริสุทธิ์ แต่เรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เป็นมาจนถึงปัจจุบันน้ีมันไม่ใช่อย่าง
น้ัน วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นมาและเป็นไปอยู่ในปัจจุบันน้ี มีประวัติแห่งการ
ท่ีได้รับอิทธิพลครอบงำาจากระบบคุณค่าใหญ่ 2 อย่าง ซ่ึงเป็นแนวคิด 
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เป็นทัศนคติ เป็นค่านิยม เป็นแรงจูงใจที่พ่วงแฝงอยู่เบ้ืองหลังความเจริญ
ของวิทยาศาสตร์ตลอดมา และเป็นตัวผลักดันกิจกรรมในการศึกษาค้น
คว้าทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกำาหนดวิถีและทิศทางของความก้าวหน้า
ในการค้นควา้ทางวิทยาศาสตร์เรื่อยมา

คุณคา่ใหญ่ ๒ ตวัน้ีคืออะไร? ตอบว่า คอื
1. ความคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ หรือความเข้าใจว่า ความสำาเร็จ

ของมนุษย์อยู่ที่การพิชติธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติ
ความคิดน้ีเกิดจากการที่ชาวตะวันตกมีความเข้าใจว่า มนุษย์เราน้ี 

เป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างมา ในฉายาของพระองค์ คือในรูปแบบ
ของพระองค์ เสมือนแม้นพระองค์ ให้มาครองโลก ครองธรรมชาติ พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงสร้างธรรมชาติ สร้างสรรพสิ่ง สร้างสรรพสัตว์ทั้งหลาย คือ
เดรัจฉานต่างๆ ข้ึนมาน้ี เพื่อให้มารับใช้สนองความปรารถนาของมนุษย์ 
เพราะฉะน้ันมนุษย์จึงเป็นใหญ่ เป็นศูนย์กลางของจักรวาล เป็นเจ้า เป็นผู้
ครอบครอง

มนุษย์เรียนรู้ความลึกลับของธรรมชาติ ก็เพื่อจะได้มาจัดการกับ
ธรรมชาติ มาป้ันแต่งธรรมชาติให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนเอง
ตามใจชอบ เรียกวา่ให้ธรรมชาติรับใช้มนุษย์

ตำาราฝรั่งถึงกับบอกว่า๒ แนวความคิดอันน้ีแหละที่อยู่เบ้ืองหลัง
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของตะวันตก เขาบอกว่า แต่ก่อนน้ี
ในยุคโบราณน้ัน ตะวันออก เช่น จีน และอินเดีย มีความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าประเทศตะวันตก แต่ด้วยอาศัยแนวความคิดที่
จะพิชิตธรรมชาติอันน้ี จึงได้ทำาให้ตะวันตกเจริญลำ้าหน้าตะวันออกในทาง
วิทยาศาสตร์มาได้จนปัจจุบัน
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แต่ในปัจจุบันน้ี แนวความคิดน้ีกำาลงัเป็นปัญหา เป็นปัญหาอยา่งไร
ก็คงจะได้ว่ากันต่อไป

เป็นอันว่า ระบบคุณค่าใหญ่ที่ 1 คือแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ 
ซ่ึงปรากฏออกมาเป็นแรงจูงใจในรูปของความใฝ่ปรารถนาที่จะพิชิต
ธรรมชาติ ต่อจากน้ีก็เป็นประการที่สอง

2. ความเช่ือว่า ความสุขของมนุษย์อยู่ท่ีการมีวัตถุปรนเปรอ
พรั่งพร้อม

อันน้ีก็เป็นความคิดที่สำาคัญเหมือนกัน แนวคิดน้ีพ่วงมากับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม แต่เดิมน้ัน อุตสาหกรรมในประเทศตะวันตกเกิดข้ึน
มาจากแรงจูงใจและความคิดในการที่จะแก้ปัญหาความขาดแคลน อันน้ี
เป็นประวัติศาสตร์ของสังคมตะวันตกเอง คือ การที่จะแก้ปัญหาความ
ขาดแคลน หรือ scarcity  เพราะว่าในโลกตะวันตกน้ัน ชีวิตถูกบีบคั้น
ด้วยธรรมชาติมาก เช่น ในฤดูหนาว พืชพันธุ์ธัญญาหารก็ไม่มี เกิดไม่ได้ 
มนุษย์ต้องอยู่ดว้ยความยากลำาบากเหลือเกิน นอกจากอากาศหนาวเหน็บ
แก่ตัวเองแล้ว ยังหาอาหารได้ยากอีกด้วย ทำาให้มนุษย์ต้องเพียรพยายาม
อย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาความขาดแคลนน้ัน และก็ได้ทำาให้เกิดอุตสาห-
กรรมข้ึนมา

ทีน้ี ตรงข้ามกับความขาดแคลนคืออะไร  มนุษย์ก็คิดว่าเมื่อแก้
ปัญหาความขาดแคลนสำาเร็จแล้ว ถ้าเกิดความพรั่งพร้อม มนุษย์ก็จะอยู่
เป็นสุขอย่างแท้จริง  เพราะฉะน้ัน ความคิดที่อยู่เบ้ืองหลังความเจริญทาง
อุตสาหกรรมของฝรั่ง จึงได้แก่ ความคิดน้ี  คือความคิดที่ว่า จะแก้ปัญหา
ความขาดแคลน และให้มีวัตถุพรั่งพร้อม เพราะมองไปว่า ความสุขของ
มนุษย์น้ัน  จะเกิดข้ึนได้ด้วยการมีวัตถุปรนเปรอพรั่งพร้อมอย่างที่กล่าว
เมื่อกี้
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ต่อมา  แนวความคิดน้ีก็พัฒนามาเป็นวัตถุนิยม  แล้วก็แปรมาเป็น
บริโภคนิยมได้ด้วย   แต่ที่สำาคัญก็คือความคิดความเข้าใจแบบอุตสาห-
กรรมน้ี ได้เข้ามาประสานกันกับแนวคดิอย่างที่หน่ึง

เมื่อกี้น้ีตามแนวคิดที่ 1 ถือว่า มนุษย์จะมีความสำาเร็จอยู่ในโลก
อย่างผู้ที่ครอบครองโลกได้ ด้วยการเอาชนะธรรมชาติ ทีน้ีก็มาบวกแนว
คิดที่สองเข้าไป    บอกว่ามนุษย์จะมีความสุขได้จริงต่อเมื่อมีวัตถุบริโภค
พรัง่พร้อมบริบูรณ์

เมื่อรวมกันเข้าไปก็ได้หลักความเชื่อที่ว่า เราจะต้องพิชิตธรรมชาติ
เพื่อจะเอาธรรมชาติมาปรุงแต่งสรา้งสรรค์วตัถุ  ที่จะมาบำารุงบำาเรอมนุษย์
ให้พรั่งพร้อมมีความสมบูรณ์ แล้วเราจะได้มีความสุข แนวคิดสองอย่างน้ี
สอดคล้องกันและเสริมกำาลังกัน ก็เลยไปกันเป็นป่ีเป็นขลุ่ย เข้ากันได้สนิท 

ตกลงว่าสองแนวความคิดหรือแรงจูงใจน้ีมาประสานกันในตอนน้ี 
แล้วสองอันน้ีแหละที่อยู่เบ้ืองหลังความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในยุคที่
ผ่านมา จนกระทั่งปัจจุบันน้ี

ถึงตอนน้ีก็เป็นอันว่า ความใฝ่รู้บริสุทธิ์ที่ว่าเมื่อกี้ที่จะรู้ความจริง
เบ้ืองหลังของธรรมชาติน้ัน กลายเป็นไม่บริสุทธิ์เสียแล้ว เพราะมาบวก
เข้ากับความใฝ่ปรารถนาที่จะพิชิตธรรมชาติประการหน่ึง และความใฝ่
ปรารถนาที่จะมีวตัถุบำารุงบำาเรออย่างพรั่งพร้อมประการหน่ึง

พอแนวคิดสองอย่างน้ีผนวกเข้ามาแล้ว  ความใฝ่รู้ความจริงใน
ธรรมชาติที่โปร่งโล่งบริสุทธิ์ ก็โอนเอนและบีบตัวลงมาในทางที่จะถูกใช้
เป็นเครื่องสนองความต้องการของมนุษย์  แล้วก็เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ในลักษณะที่มนุษย์จะกระทำาต่อธรรมชาติ
แบบเอาเปรียบ โดยใช้ความรู้วทิยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ
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มนุษย์ก็คิดว่า เมื่อไรเราเอาชนะธรรมชาติได้เราก็จะสามารถปรุง
แต่งประดิษฐ์สร้างสรรค์วัตถุอะไรต่างๆ  ข้ึนมาบำารุงบำาเรอตนให้พรั่ง
พร้อม เมื่อน้ันเราก็จะมีความสุขอย่างสมบูรณ์ แล้วก็ค้นคิดวิทยาการมา
ทำาการต่างๆ ตามแนวคิดน้ี  ความเจริญก็เกิดข้ึนมากมายในยุคที่ผ่านมา
ซ่ึงเรียกกันว่าเป็นยุคอุตสาหกรรม จนกระทั่งเกิดมกีารพูดอยา่งน้ีข้ึนมาว่า 
วิทยาศาสตร์ในยุคท่ีผ่านมาน้ี เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีรับใช้อุตสาหกรรม

ความเจริญในยุคที่ผ่านมาน้ีเรายอมรับกันว่า เป็นความเจริญในยุค
อุตสาหกรรม แต่ปัจจุบันน้ีฝรั่งกำาลังผา่นพ้นยุคน้ีไปในขณะที่ไทยเรากำาลัง
เข้าไป

ไทยเราบอกว่าฉันจะเป็นนิกส์ น้ันก็หมายความว่าเรากำาลังจะเข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม  แต่ฝรั่งเขาบอกว่าฉันผ่านออกไปแล้วนะ  ฉันพ้นแล้ว 
ตอนน้ีเขาบอกว่าฉันเป็น post-industrial แล้ว  ฉันเข้า information 
age แล้ว  ฉันเป็น information society แล้ว

เป็นอันว่า  วิทยาศาสตร์น้ีเป็นตัวสำาคัญที่จะให้เข้าหรือให้ผ่านพ้น
อุตสาหกรรมได้  ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่า  ฉันน่ีแหละที่เป็นผู้ทำาให้
อุตสาหกรรมเจริญข้ึนมาได้  แต่ในทางกลับกัน ทางฝ่ายอุตสาหกรรมก็
บอกว่า วิทยาศาสตร์น่ะหรือ ก็เป็นผู้รับใช้ฉันน่ะซี  แล้วแต่ใครจะพดู

พร้อมกับความเจริญของยุคอุตสาหกรรม โทษภัยที่สืบเน่ืองจาก
ความเจริญน้ัน กค็่อยๆ ปรากฏ แล้วรุนแรงมากข้ึน ตามลำาดับ  จนเด่นชัด
มากในปัจจุบัน     โดยเฉพาะภยันตรายเน่ืองจากความเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติแวดล้อม ดงัที่ตื่นกลัวกันอยู่ทกุวันน้ี

มูลเหตุก็เกิดจากแนวความคิดสำาคัญ ๒ อย่างที่พูดมาแล้วน่ันเอง 
กล่าวคือ แนวความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ เป็นจุดเริ่มให้การเบียดเบียน
และเอาเปรียบธรรมชาติเป็นไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ต่อจากน้ัน แนว
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ความคิดที่จะสร้างวัตถุบำาเรอความสุขให้พรั่งพร้อม  ก็เข้ามาตั้งเป้าหมาย
ที่ทำาให้กิจกรรมเกี่ยวกับการพิชิตและจัดการกับธรรมชาติดำาเนินไปอย่าง
มุ่งมั่นจริงจัง ในอัตราที่ทั้งแรงและทั้งเร็วมากข้ึน โดยที่ในเวลาเดียวกัน
น้ันอีกด้านหน่ึง แนวความคิดน้ันเองก็ทำาให้มนุษย์แข่งขันเบียดเบียนเอา
รัดเอาเปรียบกันเอง  เพื่อแย่งชิงวัตถุบำาเรอความสุขเหล่าน้ันด้วย  จน
กล่าวได้ว่า การที่มนุษย์ยุคปัจจุบันได้รับผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในระยะที่ผา่นมา ตอ้งพากันประสบปัญหาทั้งปวงอยู่ขณะน้ี ก็เพราะฤทธิ์
เดชของแนวความคดิสองประการที่กลา่วมาน้ี

เบ้ืองหลังควำมเจริญ คือเบ้ืองหลังควำมติดตัน
เหตุปัจจัยยังไม่หมดแค่น้ี นอกจากแนวความคิดใหญ่ๆ สองสาย

น้ันแล้ว ยังมีทัศนคติที่เจริญควบคู่มาด้วยกันที่เป็นปัจจัยแก่กันกับแนว
ความคิด ๒ อยา่งข้างต้น ชว่ยเสริมให้หนักเข้าไปอีก คือ

1. ทัศนคติแบบชำานาญพิเศษเฉพาะด้าน  ที่พูดถึงข้างต้น ยุค
อุตสาหกรรมน้ัน มีลักษณะพิเศษอย่างหน่ึง คือเป็นยุค specialization 
ด้วย หมายความว่าเป็นยุคแห่งความชำานาญพิเศษเฉพาะทาง วิทยาการ
ต่างๆ ได้มีการแบ่งซอยออกไป  ให้มีการศึกษาแน่วดิ่งไปในทิศทางน้ันๆ 
เจาะลึกเฉพาะด้านของตนมาก แม้จะรู้เชี่ยวชาญเก่งกาจในเรื่องเฉพาะ
น้ันอย่างยิ่ง  แต่ขาดการประสานเชื่อมโยงกับแดนความรู้ความชำานาญ
ด้านอื่นๆ  จนกระทั่งบางสาขาเกิดความหลงผิดไปว่า  วิทยาการในสาย
ของตนน้ัน จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ทุกอย่าง

น้ีแหละเป็นสาเหตุสำาคัญ คือ ตอนแรกก็แบ่งแยกซอยทิศทางกัน
ไปให้ชำานาญพิเศษ เพื่อจะได้รู้ให้ชัด แล้วจะได้เอาความรู้ในด้านของตน
มาเป็นส่วนร่วมที่เสริมกันในการรับใช้มนุษย์ แต่แล้วก็ไปเกิดความหลงผิด
ว่า ความเจริญก้าวหน้าแห่งความรู้ของตัวน้ัน จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ก็
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เลยเกิดทัศนคติแบบชำานาญพิเศษเฉพาะด้านชนิดที่เอียงสุดไป จนเข้าใจ
ว่าวิชาการในแดนของตนอย่างเดียว จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้หมด 
เหมือนอย่างในวงการวิทยาศาสตร์ ก็มีผู้ที่คิดว่าวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
เท่าน้ัน จะตอบปัญหาได้ทุกอย่าง จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง และไม่เกิด
ความคิดทีจ่ะไปประสานกับผู้อื่น

ทัศนคติน้ีได้ไปไกลจนกระทั่ง มองศาสนา มองจริยธรรม เป็นเรื่อง
ชำานาญพิเศษไปด้วย  จะเห็นว่า  ในยุคที่ผ่านมา  จนกระทั่งเดี๋ยวน้ี  ใน
วงการการศึกษา  ก็มองจริยธรรมเป็นเรื่องชำานาญพิเศษไปแล้ว  เพราะ
ฉะน้ัน เวลาพูดถึงจริยธรรมก็บอกว่า เป็นเรื่องของศาสนา เป็นเรื่องของ
นักโน้นนักน้ี ฉันไม่เกี่ยว แต่เวลาพูดถึงการแก้ปัญหาของโลก เขาบอกว่า
ฉันน้ีแหละแก้ได้ ตอ้งศาสตร์ของฉัน อะไรทำานองน้ี ไม่พดูในเชิงที่จะเชื่อม
โยงประสานหรือร่วมมือกัน รู้สึกว่ามันจะสับสนกันอยู่ เพราะว่าถ้าฉันแก้
ปัญหาของโลกได้หมด ปัญหาจริยธรรมก็เป็นปัญหาของโลก ฉันก็ต้องแก้
ได้ด้วย แต่บอกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของพวกโน้นที่เขาชำานาญพิเศษ ฉัน
ไม่เกี่ยว น่ีอะไรกัน หมายความว่าฉันก็ข้ามไปแก้ปัญหาของพวกจริยธรรม
ไดด้้วยซิ อันน้ีก็โยงไปสู่ทัศนคติข้อต่อไปที่เป็นอย่างที่สอง

2. ทัศนคติท่ีว่าจะแก้ปัญหาจริยธรรมได้โดยไม่ต้องใช้ปัจจัย
หรือวิธีการทางจริยธรรม หมายความวา่จะแก้ปัญหาทางศีลธรรมได้ดว้ย
วิธีการทางวัตถุ พวกน้ีเห็นว่าถ้าพัฒนาวัตถุให้พรั่งพร้อมแล้ว ปัญหาทาง
ด้านจริยธรรมก็หมดไปเอง  ไม่ต้องพัฒนามนุษย์  ไม่ต้องพัฒนาจิตใจ  น่ี
เป็นความคิดในยุคที่ผ่านมา  ซ่ึงปรากฏมากในวงการเศรษฐศาสตร์  นัก
เศรษฐศาสตร์หลายคนบอกว่า ถ้าเศรษฐกิจดี พัฒนาวัตถุพรั่งพร้อมแล้ว 
จะไม่มีปัญหาศีลธรรม  ทุกอย่างจะเรียบร้อยไปเอง   กลายเป็นว่าจะแก้
ปัญหาทางจิตใจหรือปัญหาทางจริยธรรมได้ด้วยวิธีการทางวัตถุ ไม่ต้องใช้
วธิีการทางจริยธรรม



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสดใสที่แฝงความสับสน ๒๙

ว่าที่จริง  ความคิดที่จะแก้ปัญหาจริยธรรมด้วยวิธีการทางเศรษฐ-
กิจน้ี กไ็ม่ใช่จะผดิเสียทีเดยีว เพราะสภาพเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยอยา่งหน่ึง
ในทางจริยธรรมด้วย    แต่ความผิดพลาดอยู่ที่ทัศนคติแบบมองอะไรแง่
เดียวดา้นเดียว เห็นไปว่าเศรษฐกจิดีแล้ว ปัญหาจริยธรรมก็จะหมดไปเอง 
เพราะฉะน้ัน ให้พยายามแก้ปัญหาเศรษฐกจิอย่างเดียวก็พอ

สำาหรับความคิดแบบน้ี  คนอื่นสามารถแกล้งค้านเล่นๆ ด้วยคำาพูด
ที่เป็นความจริงแท้ๆ อย่างง่ายดายว่า  จริงสิ  ถ้าเศรษฐกิจดีแล้วปัญหา
จริยธรรมก็ไม่มี  เพราะถ้าขาดจริยธรรมเสียอย่างเดียว  ก็ไม่มีทางทำาให้
เศรษฐกิจดีได้สำาเร็จ  หรือจะพูดว่า  ถ้าคนมีจริยธรรมดีแล้ว (เช่น ขยัน
หมั่นเพียร ตัง้ใจทำางาน จัดสรรแบ่งปันกันอย่างเสมอภาคยตุิธรรม รู้จกัใช้
ทรพัยากรอยา่งประหยัด และรู้จกัใช้โภคทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม) 
ปัญหาเศรษฐกิจก็หมดไปเอง ซ่ึงก็มีความเป็นจริงอยูพ่อๆ กนั

คำาว่า “ถ้าเศรษฐกิจดีแล้ว ปัญหาจริยธรรมก็ไม่มี” เป็นความจริง
สำาหรับสังคมในแง่ที่ว่า  เพราะก่อนที่เศรษฐกิจจะดีได้น้ัน  จะต้องแก้
ปัญหาจริยธรรมสำาเร็จได้แล้ว  และคำาว่า  “ถ้าจริยธรรมดีแล้ว ปัญหา
เศรษฐกิจก็หมดไปเอง” ก็เป็นความจริงสำาหรับสังคมได้ ในความหมายที่
ว่า  เพราะก่อนที่จริยธรรมจะดีได้น้ัน  เราต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำาเร็จ
แลว้ดว้ย แตก่ารพดูความจริงดว้ยสำานวนภาษาแบบน้ีมปีระโยชน์แกม่นุษย์
น้อยเกินไป

คำาว่า ปัญหาจริยธรรมน้ัน กินความถึงปัญหาต่างๆ ทางจิตใจ รวม
ทั้งเรื่องความสุขความทุกข์ด้วย  ดังน้ัน  ที่ว่าจะแก้ปัญหาทางจริยธรรม
ด้วยวิธีการทางวัตถุได้    จึงรวมไปถึงการแก้ปัญหาทางด้านอารมณ์และ
ความรู้สึกต่างๆ ด้วยวิธีการทางวัตถุน้ันด้วย เช่น ผลิตสารเคมี ทำายาเอา
มาฉีดหรือให้กิน เพื่อกล่อมประสาทเป็นต้น ทำาให้หายวิตกกังวล ทำาให้
หายกลุ้มใจ หรือแก้ความซึมเศร้า ทำาให้จิตใจปลอดโปร่งสดชื่นได้ ซ่ึงเขา



๓๐ พทุธศำสนำในฐำนะเป็นรำกฐำนของวิทยำศำสตร์

ก็ทำาได้จริงมากทีเดียว แต่ถ้าเข้าใจว่าน่ีเป็นการแก้ปัญหาทางจริยธรรม
และทางจิตใจได้สำาเร็จด้วยวิธีการทางวัตถุของวิทยาศาสตร์และเทคโน-
โลยี   ก็นับว่าเป็นความหลงผิดอย่างมาก   เพราะน่ันเป็นการแก้ปัญหา
ชัว่คราว บรรเทาปัญหา หรือเป็นข้ันของการชว่ยสรา้งสภาพพร้อมสำาหรับ
การแก้ปัญหาเท่าน้ัน หาใช่เป็นตวัการแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่ เรื่องน้ีอาจจะ
วกกลับมาพูดอีกข้างหน้า

ศาสตร์และวิทยาหลายอย่างอยากจะเป็นวิทยาศาสตร์     หรือ
พยายามแสดงตนว่าเป็นวิทยาศาสตร์     แต่ทัศนคติแบบชำานาญพิเศษ
เฉพาะทาง แบ่งซอย และมองด้านเดียวน้ี ขัดขาตัวเอง ทำาให้ไม่อาจเป็น
วิทยาศาสตร์ได้สำาเร็จ  รวมทั้งวิทยาศาสตร์ด้วย  ที่ไม่อาจบรรลุความเป็น
วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงหรือสมบูรณ์ เพราะเหตุปัจจัยไม่ครบถ้วนทั่วถึง ทำา
ให้องค์ของความจริงไม่สมบูรณ์ ก็เลยเป็นความจริงที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อเป็น
ความจริงที่ไม่สมบูรณ์ ก็คือไม่เป็นความจริงที่แท้จริง และเมื่อมองเหตุ
ปัจจัยไม่ครบถ้วน แล้วด่วนสรุปลงเสีย ก็คือเห็นไม่ตรงตามที่มันเป็นจริง 
ระบบของความเป็นเหตุเป็นผลก็ไม่บริบูรณ์ ก็ไม่สามารถเข้าถึงความจริง

ความเชื่อและทัศนคติแบบน้ีทัง้สองอยา่งแฝงมาในยคุอตุสาหกรรม 
พ่วงมากับแนวความคิดสองอย่างเมื่อกี้น้ี เป็นตัวที่เสริมซำ้าให้ปัญหาหนัก
แรงข้ึน ในทีน้ีจะขอผ่านไปก่อน

ที่ว่ามาน้ี เป็นจุดเริ่มต้นให้เรามีข้อพิจารณา ตอนน้ีอาจมีผู้สงสัยว่า
เรื่องน้ีเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างไร ก็ขอตอบว่ามันเริ่มเกี่ยวข้องแล้วละ ที่
พดูมาน้ีก็เกี่ยวข้องเข้ามาเยอะแยะแล้ว  แต่ทีน้ีเพื่อให้เห็นชัด จะย้อนกลับ
ไปพูดถึงฝ่ายศาสนาบ้าง   เมื่อกี้น้ีพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าเกิดข้ึนและ
พัฒนามาอย่างไร คราวน้ีก็จะไปดูว่าศาสนาเกิดข้ึน แล้วพัฒนามาอย่างไร 
เพื่อจะให้สองเรื่องน้ีมาบรรจบกัน
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จุดเริ่มร่วมท่ีกลำยเป็นจุดแยกห่ำง
ระหว่ำงศำสนำกับวิทยำศำสตร์

ศาสนามีต้นกำาเนิดจากอะไร เรียนกันมาแต่ไหนแต่ไรว่า ศาสนามี
ต้นกำาเนิดจากความกลัวภัย ก็กลัวภัยธรรมชาติน้ีแหละ ฟ้าผ่า นำ้าท่วม 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุร้ายอะไรต่างๆ เหล่าน้ี เป็นภัยอันตราย
ที่คุกคามชีวิตมนุษย์ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ในสมัยโบราณมนุษย์เริ่มแรก 
ยังไม่รู้เหตุรู้ผล ไม่รู้จักธรรมชาติ ก็ต้องหาทางหาคำาตอบที่จะแก้ปัญหา
หรือชว่ยตัวเองให้พ้นจากภัยเหล่าน้ัน

พดูรวบรัดว่า มนุษย์น้ี ถูกภัยธรรมชาติบีบคั้น เกิดความกลัวภัยข้ึน
มา ก็เริ่มที่จะหาคำาตอบ และการที่จะหาคำาตอบก็คือ เกิดความสนใจต่อ
ธรรมชาติน่ันเอง เพราะธรรมชาติมาทำาให้เกิดภัยบีบคั้นเรา  เราก็สนใจต่อ
ธรรมชาติน้ันที่อยู่รอบตัว ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องซ่ึงมีผลกระทบต่อตัวเรา
อยู่ตลอดเวลา เพื่อหาทางปฏิบัติด้วยความปรารถนาจะพ้นภัย น่ีคือมีตัว
กำาหนดอันหน่ึงข้ึนมา และตัวกำาหนดอันน้ีแหละที่จะไปบรรจบกับวิทยา-
ศาสตร์ บรรจบกันตรงทีว่่า ในฝ่ายศาสนาน้ีมีความใฝ่ปรารถนาจะพ้นภัย  
ส่วนทางฝ่ายวทิยาศาสตร์  เราพดูไปแล้วเมื่อกี้วา่มีความใฝ่ปรารถนาที่จะ
รู้ความจริงของธรรมชาติ ตรงน้ีแหละที่จะเห็นจุดบรรจบ

เราพูดถึงฝ่ายศาสนาว่า มีความใฝ่ปรารถนาที่จะพ้นภัย ภัยน้ีเกี่ยว
กับธรรมชาติ เมื่อมีความกลัวภัย มีความใฝ่ปรารถนาจะพ้นภัยแล้ว เขาก็
มองดูไปที่ธรรมชาติ เพื่อหาทางปฏิบัติ พร้อมกันน้ันเขาก็มีความอัศจรรย์
ใจต่อความลึกลับมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติน้ัน จากความอัศจรรย์
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ใจน้ี เขาก็มีความใฝ่ปรารถนาต้องการที่จะรู้ความจริงของธรรมชาติน้ัน 
ซ่ึงไม่เฉพาะอยากจะรู้เท่าน้ัน มันบังคับให้เขาต้องอยากจะรู้ด้วย เพราะ
มิฉะน้ันเขาจะแก้ปัญหาไม่ได้ แล้วมันก็จะคุกคามเขาไปเรื่อยตลอดเวลา

เพราะฉะน้ัน จากความใฝ่ปรารถนาที่จะพ้นภัย คือจากความกลัว
น่ีแหละ ก็นำาไปสู่ความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติด้วย ดังน้ันตอนน้ีเราก็
เห็นได้ว่าศาสนามาบรรจบกับวิทยาศาสตร์แล้วละ แต่ที่จริงน้ันกำาลังบอก
ว่า ศาสนาเริ่มก่อน คือเริ่มจากจุดที่ว่ากลัวภัย แล้วจากน้ันจึงใฝ่ปรารถนา
จะรู้ความจริงของธรรมชาติ พอถึงจุดน้ีแหละ ทั้งศาสนาและวิทยาศาสตร์
ก็เกิดข้ึนด้วยกัน น่ีคือจุดบรรจบ

เป็นอันว่าเรามาถึงจุดที่ว่า มีความใฝ่ปรารถนา ต้องการจะรู้
ความจริงท่ีอยู่เบ้ืองหลังความเป็นไปของธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดร่วมท่ี
เริ่มกำาเนิด ท้ังของศาสนาและวิทยาศาสตร์

จะเห็นว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยุคแรกน้ันมากับศาสนา พวกที่
กำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยุคแรกไว้ ในยุคอียิปต์ เมโสโปเตเมีย ฯลฯ 
เท่าที่ทราบน่ี เป็นคนในวงการศาสนา  อาจจะเรียกว่าเป็นนักบวชหรือ
อะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าบุคคลพวกน้ีมีความสนใจธรรมชาติ เอาใจใส่หา
ทางจัดการกับภัยที่คุกคามมนุษย์น้ีเป็นพวกแรก แล้วเขาก็ใฝ่รู้ความจริง
ของธรรมชาติด้วย ก็เลยกลายเป็นว่า วิทยาศาสตร์กับศาสนาน้ีเริ่มต้นมา
ด้วยกัน อันน้ีเป็นจุดที่มาทางประวัติศาสตร์ เดี๋ยวจะมาบรรจบกับแนว
ความคิดของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทีหลัง ว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์น้ี 
มีจุดเริ่มต้นกันอย่างไร

ณ จุดเริ่มที่เป็นจุดร่วมน้ี  หมายความว่า ณ จุดเริ่มทั้งของวิทยา-
ศาสตร์และของศาสนาที่เป็นจุดร่วมกันน้ี  มันก็เป็นจุดแยกไปด้วยในตัว 
ศาสนากับวิทยาศาสตร์จะเริ่มแตกต่างกันตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  แตกต่าง
กันอย่างไร   มันก็เป็นเรื่องของความจริงตามธรรมชาติน่ีแหละ   จะได้
อธิบายต่อไป
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ธรรมชาติและภัยจากธรรมชาติที่มนุษย์หรือชีวิตจะต้องเผชิญน้ี 
เป็นเรื่องต่อหน้า  เกี่ยวข้องกับชีวิต  ความเป็นความตาย  ซ่ึงจะต้องมีคำา
ตอบ  และปฏิบัติได้ทันที  รอไม่ได้  ภัยอยู่ข้างหน้าแล้ว  มันมาถึงแล้ว 
สถานการณ์อยู่ตรงหน้าน้ีแล้ว จะทำาอย่างไรก็ทำา ต้องมีคำาตอบให้ทำาได้
ทันที พร้อมกันน้ันมันก็เป็นเรื่องของหมู่ชนหรือสังคมทั้งหมด ทุกคนจะ
ต้องเผชิญร่วมกัน ในสถานการณ์เช่นน้ี ก็จะต้องมีผู้เสนอคำาตอบข้ึน ชนิด
ที่จะให้ปฏิบัติได้ทันที ซ่ึงพอแก่การถึงความยุติทีเดียว สำาหรับหมู่ชนน้ัน
ทั้งหมดพร้อมกัน     เมื่อมีผู้เสนอคำาตอบอย่างว่าน้ันข้ึนแล้วและเป็นที่
ยอมรับกัน คำาตอบแบบน้ีแหละก็ได้กลายมาเป็น “ศาสนา”

คำาตอบที่เป็นรายการปฏิบัติได้ทันทีน้ัน อาจจะออกมาในรูปที่เรา
เรียกปัจจุบันว่า ไม่มีเหตุผล เช่นพิธีกรรมแปลกๆ เป็นต้นก็ได้ แต่มันก็
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ทันที และน่ีเป็นความจริงที่ว่า มนุษย์จะต้องมีคำาตอบที่
ปฏิบัติได้ทันที   สำาหรับหมู่ชนที่เป็นสังคมทั้งหมด   แล้วอันน้ีก็มาเป็น
ศาสนา

ทีน้ี อีกพวกหน่ึง หรือพร้อมกันน้ันในคนเดียวกันน่ันเอง เมื่อผ่าน
สถานการณ์น้ันไปแล้ว  หรือสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่บีบคั้น  ก็มีเวลาที่
จะค่อยรวบรวมหาข้อมูล คิดค้นตรวจสอบความจริงไปเรื่อยๆ พวกน้ีได้
คำาตอบมา  เป็นความรู้จากการสังเกตและทดลอง  ต่อมาเราเรียกว่าเป็น 
“วิทยาศาสตร์” เป็นความรู้จากการที่ค่อยๆ พิสูจน์ได้ทีละอย่างๆ ทีละ
เรื่องๆ มา

น่ีคือ จุดที่แตกต่างกัน ที่จริงเดิมน้ันก็อันเดียวกัน เริ่มมาด้วยกัน 
แล้วกลายเป็นแยกเป็นสองอย่าง   คำาตอบที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำาหรับทำา
ทันที เป็นเรื่องของชุมชน เป็นเรื่องของคนทั้งหมดร่วมกัน มาในรูปของ
ความเชื่อและศรัทธา เพราะไม่รู้จะพิสูจน์อย่างไร มันไม่มีเวลาจะพิสูจน์ 
หรือยังไม่มีทางจะพิสูจน์ได้ แต่กต็้องทำาลงไปอย่างใดอยา่งหน่ึง อย่างทีว่่า
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รอไม่ได้ ต้องทำาต้องแก้ปัญหากันไปเลย ก็มาเป็นสิ่งที่เรียกว่าศาสนา 
เพราะฉะน้ัน ศาสนาจึงมากับศรัทธา และก็เกิดข้ึนอย่างน้ี

ส่วนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการสืบสาวหาความรู้ในความจริง
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่จำาเป็นจะต้องตอบทันที และเป็นเรื่องของบุคคล
ที่มีความสนใจ  ไม่เป็นเรื่องของสังคมหรือหมู่ชนทั้งหมด  เพราะฉะน้ัน 
อาจจะมีปัจเจกชนหรือกลุ่มผู้สนใจเฉพาะกลุ่มน้อยๆ พยายามศึกษาเรื่อง
น้ีต่อกันมา   โดยใช้วิธีหาความรู้ที่จะพิสูจน์ความจริงได้   ที่เรียกว่าวิธี
วิทยาศาสตร์   น่ีคือความแตกต่างระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์เท่าที่
พิจารณาในตอนน้ี

มีข้อสังเกตแทรกเข้ามาตรงน้ีหน่อยหน่ึง ดังได้กล่าวแล้วว่าศาสนา
เป็นเรื่องของคนหมู่ใหญ่ทั้งสังคมหรือทั้งชุมชน ก็มีปัญหาว่า จะคุมแก่น
คำาสอนของตนให้คงอยู่  โดยให้คนทั้งหมดถือเหมือนกันทำาเหมือนกันไป
ได้เรื่อยๆ อย่างไร   คำาตอบก็คือ  ศาสนาเป็นเรื่องของศรัทธา  มากับ
ศรัทธาอยู่แล้ว ศาสนาก็เลยใช้ศรัทธาเป็นเครื่องคุมรักษาแก่นของตน
ไว้ โดยให้หลักความเช่ือท่ีจะต้องยดึถือและทำาตามอย่างตายตัว ชนิดท่ี
ไม่ต้องถามหาเหตุผล อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า dogma (ข้อกำาหนดตายตัว
ของลัทธิ)

ส่วนวิทยาศาสตร์อยู่ในวงจำากัดของคนที่เข้าถึง ซ่ึงจะต้องรู้จักใช้
ปัญญา กร็ักษาสาระของตนไว้ดว้ยความจริงทีพ่ิสูจน์ได้ โดยใช้วิธกีารที่ถูก
ต้อง วิทยาศาสตร์ก็จึงรักษาและเผยแพร่หลักของตนออกไป ด้วยวิธี
การแห่งปัญญา ท่ีมีช่ือเฉพาะว่าวิธีวิทยาศาสตร์ (scientific method)

เป็นอันว่า ศาสนาเสนอคำาตอบเพื่อแสดงความจริงรวบยอดที่
ครอบคลุม และเป็นคำาตอบที่พอแก่การ ยุติทีเดียวจบ ที่จริงไม่ใช่ศาสนา
เสนอคำาตอบอย่างน้ี แต่คำาตอบอย่างน้ีแหละกลายเป็นศาสนา ตรงน้ีอย่า
งง คือไม่ใช่ว่าศาสนาเป็นอะไรอันหน่ึง เป็นสถาบันอันหน่ึงที่มีอยู่แล้วมา
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เสนอคำาตอบอย่างน้ี ไม่ใชอ่ย่างน้ัน แต่คำาตอบที่มนุษย์เสนอข้ึนมาอย่างน้ี
น่ันแหละกลายมาเป็นศาสนา  มนุษย์เองน่ันแหละเสนอคำาตอบ  แล้วต่อ
มาก็มีคนทีร่วมกันเป็นสถาบันเป็นกลุ่มหรืออะไรที่จะมาชว่ยดูแลรกัษาให้
คงอยู่ตามน้ัน จึงกลายเป็นนักบวช เป็นสถาบันศาสนาข้ึนมา

เพราะฉะน้ัน มองในแง่หน่ึง ศาสนาก็คือการให้คำาตอบเบ็ดเสร็จ 
คือ ให้คำาตอบท่ีเช่ือว่าเป็นความจริงพ้ืนฐานของโลกและชีวิตอย่างท่ี
บอกเมื่อก้ีว่าความจริงรวบยอด  จบทีเดียว  คลุมจากข้างบนลงมาที
เดียวหมดเลย 

แต่วิทยาศาสตร์น้ันตรงข้าม   วิทยาศาสตร์เป็นการพยายาม
พิสูจน์ความจริงปลีกย่อยทีละเรื่องละอย่าง  เป็นความจริงเฉพาะเรื่อง
เฉพาะอย่าง ก้าวไปหาความจริงท่ีครอบคลุมทีละน้อยๆ

แม้วิทยาศาสตร์จะบอกว่า  ฉันต้องการ general principle คือ
หลักการทั่วไป  แต่หลักการทั่วไปของวิทยาศาสตร์น้ัน  ก็เป็นหลักการ
ทั่วไปเฉพาะด้าน เฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี ซ่ึงมาเป็นส่วนย่อยของความ
จริงรวบยอดหรือความจริงพื้นฐานอีกที

ถ้าจะใช้คำาล้อกัน   ถ้าเราบอกว่า   ศาสนาให้คำาตอบเบ็ดเสร็จ 
วิทยาศาสตร์ก็ให้คำาตอบเบ็ดเตล็ด จะเป็นทำานองน้ี และมันก็เป็นมา
อย่างน้ี เมื่อมองเป็นกลางๆ เราจะเห็นความจริงที่เป็นไปตามธรรมดาของ
วิวัฒนาการของมนุษย์มาอย่างน้ี จากประวัติศาสตร์เราจะเห็นจุดเริ่มร่วม
กันของวิทยาศาสตร์กับศาสนา พรอ้มทั้งจดุแยกต่างอยา่งที่วา่มาน้ี

ตรงน้ีขอแทรกนอกเรื่องนิดหน่อยว่า     เพราะศาสนาและ
วิทยาศาสตร์เป็นอย่างที่ว่ามาน้ี ก็เลยมีคนอีกพวกหน่ึงที่ไม่พอใจทั้งกับ
ศาสนาและกับวิทยาศาสตร์ คนพวกน้ีต้องการคำาตอบเกี่ยวกับความจริง
พื้นฐานของโลกและชีวติ ชนิดที่เป็นคำาตอบเบ็ดเสร็จอย่างที่ว่ามาแล้ว แต่
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เมื่อดูทางด้านศาสนา แม้จะให้คำาตอบเบ็ดเสร็จถึงความจริงพื้นฐาน แต่
คำาตอบน้ันก็ไม่เห็นเป็นเหตุเป็นผลที่จะรู้เข้าใจได้ด้วยปัญญา   จะให้เชื่อ
เพียงด้วยศรัทธา  เขาก็รู้สึกว่ายอมรับไม่ได้  และเมื่อหันไปดูทางด้าน
วิทยาศาสตร์ แม้จะให้คำาตอบเป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์ได้ รูเ้ข้าใจดว้ยปัญญา 
แต่ก็ยังไม่ได้คำาตอบชนิดเบ็ดเสร็จที่ความจริงพื้นฐาน เพราะยังพิสูจน์ไม่
ถึง ซ่ึงเขาก็รอไม่ได้ คนพวกน้ีก็เลยพยายามคิดค้นหาคำาตอบข้ันเบ็ดเสร็จ
น้ันเอาเอง ในเมื่อยังพิสูจน์ไม่ได้ ก็ใช้วิธีการคิดหาเหตุผล จะให้เข้าถึง
ความจริงพ้ืนฐานด้วยวิธีการทางเหตุผลน้ัน โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ 
วิธีการหาความจริงเบ็ดเสร็จแบบน้ี ก็กลายเป็นวิชาการข้ึนมาอย่าง
หน่ึงเรียกว่าปรัชญา

ถ้าพูดแบบเอาง่ายเข้าว่า  ก็อาจจะเทียบแดนความรู้ ๓ ประเภทน้ี
ได้    โดยกำาหนดเอาที่คำาตอบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับความจริงพื้นฐานของ
ธรรมชาติ หรือของโลกและชีวิตเป็นหลัก กล่าวคือ 

1. วิทยาศาสตร์ ยังไม่ให้คำาตอบ โดยตอ้งรอการพิสูจน์ก่อน
2. ปรัชญา พยายามให้คำาตอบ ในระหว่างที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ 

โดยเอาความคดิเหตุผลแทนการพิสูจน์ไปก่อน
3. ศาสนา ให้คำาตอบเด็ดขาดไปเลย โดยไม่ต้องพิสูจน์
ทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญาต่างก็เกิดตามศาสนามา  และต่างก็

จะมาให้คำาตอบที่มุ่งให้ชัดเจนจะแจ้งกว่าศาสนา แต่ทั้งสองอย่างก็ยังไม่
อาจให้คำาตอบที่สนองความต้องการที่จะพอแก่การและพอแก่ใจของ
มนุษย์ได้ ศาสนาจึงยังคงและยังต้องทำาหน้าที่ให้คำาตอบแบบทันทีทันใด
ที่พอแกก่าร ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานแห่งศรัทธาน้ันต่อไป
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ศำสนำกับวิทยำศำสตร์
ควำมแตกต่ำงท่ีไม่ห่ำงจำกควำมแม้นเหมือน

เมื่อได้เห็นความแตกต่างบ้างแล้ว ก็จะพูดถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ความแตกตา่งระหวา่งศาสนากับวิทยาศาสตร์ต่อไปอีก

เพราะเหตุที่ศาสนาเสนอความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติแบบรวบยอด
ครอบคลุมจบทีเดียว ต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องปฏิบัติทันที  แล้วก็
เป็นเรื่องของคนมาก เป็นเรื่องของสังคม  ซ่ึงไม่อาจพิสูจน์ด้วยประสาท
ทั้ง ๕ ในทันใด  กจ็ึงต้องอาศัยความเชื่ออย่างทีว่่าเมื่อกี้

เมื่อต้องอาศัยความเชื่อ ตราบใดที่ยังพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแน่นอน
ไม่ได้ คำาตอบแบบน้ีก็จะมีเพิ่มข้ึนมาเรื่อยๆ ในยุคสมัยหน่ึงมีผู้เสนอคำา
ตอบแบบน้ีข้ึนมาแล้ว คนก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริง มันก็พิสูจน์ไม่ได้ 
ถ้ายอมรับก็ต้องเชื่อเอาไว้  ต่อมาก็มีผู้เสนอคำาตอบข้ึนมาอีก คำาตอบใหม่
น่ันก็ไม่รู้อีกแหละว่าจริงหรือไม่จริง จะพิสูจน์อย่างไรก็พิสูจน์ไม่ได้ ก็อยู่ที่
ว่าใครจะเชื่ออันไหน บางคนก็ว่า เอ้อ อันเก่าดีกว่า บางคนก็บอกว่าอัน
ใหม่ดีกว่า  เสร็จแล้วมันก็อยู่ที่ความเชื่อ  เพราะฉะน้ันศาสนาซ่ึงอยู่ที่
ศรัทธา ก็เลยแตกต่างกันไปตามศรัทธา และเพราะฉะน้ันเราจะมองเห็น
วา่ ในเวลาเดียวกันจะมีศาสนาได้หลายศาสนา

ที่ว่าน้ันเพราะอะไร ก็เพราะธรรมดามันเป็นอย่างน้ัน คือลักษณะ
ของคำาตอบมันจะต้องเป็นอย่างน้ัน คือคำาตอบที่เสนอความจริงครอบ
คลุมเป็นคำาตอบพื้นฐานทีเดียวจบ เสนอมาแล้วก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ ก็เชื่อกัน
ว่าอย่างน้ัน มีคำาตอบใหม่ อีกพวกหน่ึงก็เชื่อกันไป ต่างก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ ก็
จึงมีหลายศาสนาๆ เพิ่มข้ึนมาๆ   เรียกว่ามีหลายศาสนาอยู่ในเวลา
เดียวกัน

แต่ทางฝ่ายวิทยาศาสตร์น้ันค่อยๆ ตอบ ค่อยๆ พสิูจน์ไปทีละอย่าง  
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มันก็แก้ปัญหาในทางความรู้ไปได้เรื่อยๆ เสร็จไปตามลำาดับ เพราะฉะน้ัน 
ในแต่ละช่วงเวลาหน่ึงจึงมีวิทยาศาสตร์อันเดียว  และดว้ยเหตุน้ี จึงอาจจะ
มีผู้พูดว่า ศาสนาน้ันมีหลายศาสนา แต่วิทยาศาสตร์มีวิทยาศาสตร์เดียว 
น่ีก็เป็นเรื่องของธรรมดาตามธรรมชาติที่มันจะเกิดข้ึนอย่างน้ัน  มันเป็น
ความจริงตามธรรมชาติแห่งววิัฒนาการของมนุษย์ว่า  ในช่วงเวลาหน่ึงก็
ย่อมมวีิทยาศาสตร์อันเดียว

แต่ทีจ่ริง ถ้าว่าโดยลำาดับกาลเวลาในประวัติศาสตร์  วิทยาศาสตร์ก็
มีหลายวิทยาศาสตร์   เพราะวิทยาศาสตร์น้ันไม่ให้คำาตอบที่แสดงความ
จริงแบบรวบยอดทีเดียวจบ อย่างที่ว่าเมื่อกี้ เพราะฉะน้ัน ลักษณะของ
วิทยาศาสตร์จึงตรงข้ามกับศาสนา คือศาสนาน้ันมีหลายศาสนาในเวลา
เดียวกัน แต่วิทยาศาสตร์มีหลายวิทยาศาสตร์โดยลำา ดับกาลใน
ประวัติศาสตร์

ที่พูดไปน้ัน หมายความว่าอย่างไร อ้าว ในเวลาที่เรามองธรรมชาติ
น้ันเรามักจะมองไปที่ the universe คือจักรวาล  หรือเอกภพ  ว่าเป็น
อย่างไร แล้วก็จะมีคำาตอบของแต่ละยุคแต่ละสมัย ที่เราบอกว่าเป็นคำา
ตอบของวิทยาศาสตร์ คำาตอบที่สมัยหน่ึงว่าถูกต้อง แต่ต่อมาก็พิสูจน์ได้
ว่าผิด และต่อมาคำาตอบใหม่ที่ว่าถูก กพ็ิสูจน์ได้ว่าผิดอีก ก็ได้ภาพอันใหม่
ต่อมาเรื่อยๆ เราก็เลยมีวิทยาศาสตร์ของแต่ละยุค

วิทยาศาสตร์แบบหน่ึงสมัยหน่ึงเป็นไปตาม Ptolemaic universe 
คือแสดงเอกภพหรือจักรวาลตามแบบที่ Ptolemy อธิบายไว้ แต่ต่อมาก็
จะมี Copernican universe คือจักรวาลแบบโคเปอร์นิคัส เดี๋ยวต่อมา
ก็มี  Cartesian universe  หรือ  Newtonian universe  จนกระทั่งถึง 
the universe of the new physics ในปัจจุบันน้ี  ซ่ึงภาพของจักรวาล
หรือความจริงในธรรมชาติได้เปลี่ยนมาเรื่อยตลอดเวลา  ภาพ universe 
หรือเอกภพ  หรือธรรมชาติของ the new physics น่ี  ไม่ว่าจะเป็นของ 
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quantum หรือ relativity  คือจะเป็นของทฤษฎีควอนตัม หรือทฤษฎี
สัมพัทธภาพก็ตาม ก็ไม่เหมือนกับโลกธรรมชาติ หรือจักรวาลในยุคสมัย
ของ Newton เป็นคนละแบบกันเลย   เพราะฉะน้ัน  วิทยาศาสตร์ก็มี
หลายวิทยาศาสตร์ โดยลำาดับกาลเวลา อันน้ีก็เป็นแง่พิจารณาอย่างหน่ึง

ขอแทรกตรงน้ีอีกนิดหน่อย ที่ว่ามีวิทยาศาสตร์หลายวิทยาศาสตร์
โดยลำาดับกาลน้ัน  มาถึงเวลาน้ี  ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า  ชักจะมีหลาย
วิทยาศาสตร์ในเวลาเดียวกัน  หรือในลำาดับกาลที่ใกล้ชิดกันมากเกิดข้ึน
แล้ว ดังจะเห็นว่า ตอนน้ีมีนักวิทยาศาสตร์ไม่น้อยที่บอกว่า วิทยาศาสตร์
จะต้องเปลี่ยนแนวความคิดพื้นฐานใหม่ในการที่จะแสวงหาความจริง นัก
วิทยาศาสตร์พวกน้ีไม่ยอมรับแนวความคิดพื้นฐานของวิทยาศาสตร์แบบ
เก่า  แล้วก็มีการเรียกแบ่งแยกเป็นทำานองว่ามีฟิสิกส์เก่า  กับฟิสิกส์ใหม่ 
หรือวิทยาศาสตร์เก่ากับวิทยาศาสตร์ใหม่  โดยเฉพาะคำาว่า the new 
physics จะปรากฏให้เห็นบ่อยมาก  หรือคำาว่า the new sciences ก็มี
ให้เห็นเป็นครั้งคราว แสดงวา่แมแ้ต่ขณะน้ีก็ไม่ใช่มีวิทยาศาสตร์เดียว

ต่อไปอีกอย่างหน่ึงก็คือ เมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง
ของโลกภายนอก ว่าด้วยวัตถุนอกตัวมนุษย์ที่พิสูจน์ได้ด้วยประสาท หรือ
อินทรีย์ทั้ง ๕  เมื่อพิสูจน์ได้ด้วยอินทรีย์ทั้ง ๕  ในข้ันต้นน้ีเราก็บอกได้ว่า
เป็นเรื่องที่ตัดสินผิดถูกกันไปได้เลย เป็นอันเสร็จสิ้นไปทีหน่ึงๆ แล้วก็ก้าว
สู่ความจริงข้ันต่อไปเป็นตอนๆ อย่างที่ว่ามาแล้ว    แต่ทีน้ีศาสนายังมี
ลักษณะพิเศษที่ต่างออกไป คือศาสนาไม่ได้มองเฉพาะโลกวัตถุภายนอก
เท่าน้ัน แต่ศาสนาเป็นเรื่องของตัวมนุษย์ที่เป็นผู้พิสจูน์ความจริงน้ันเอง

วิทยาศาสตร์น้ันไปยุ่งกับสิ่งท่ีถูกมนุษย์พิสูจน์ แต่ศาสนามาเอา
ท่ีตัวผู้พิสูจน์เอง คือมายุ่งกับตัวมนุษย์ผู้ใช้อินทรีย์ ๕ น้ัน มันก็เลยผ่าน
พ้นหรือเลยระดับการพิสูจน์โลกภายนอกด้วยอินทรีย์ทั้ง ๕  มาสู่พัฒนา-
การทางจิตปัญญาของตัวคนผู้จะทำาการพิสูจน์ มันก็เลยเป็นเรื่องซับซ้อน
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ข้ึนไปอีก คือมันเป็นเรื่องของพัฒนาการทางจติปัญญาของมนุษย์
อย่างไรก็ตาม  มีข้อสังเกตแทรกในตอนน้ีว่า  สำาหรับศาสนาทั่วๆ 

ไป แม้จะมีจุดสนใจอยู่ที่ตัวมนุษย์ ก็สนใจในฐานะเป็นตัวผู้ประสบปัญหา 
คือเป็นผู้ถูกปัญหากระทบ และจะต้องแก้ปัญหาให้แก่มนุษย์น้ัน แต่ใน
เวลาที่มองหาเหตุปัจจัยของปัญหา กลับมองไปที่ธรรมชาติฝ่ายโลกวัตถุ
ภายนอก  ว่าเป็นต้นตอที่ก่อปัญหาแก่มนุษย์  เพราะการที่มองหาเหตุ
ปัจจัยข้างนอกน้ี ศาสนาท่ัวไปเหล่าน้ันจึงมีจุดร่วมกับวิทยาศาสตร์ ใน
แงท่ี่เพ่งมองไปท่ีธรรมชาติฝ่ายโลกวัตถุภายนอก

สำาหรับศาสนาทั่วไปเหล่าน้ัน ก็มองธรรมชาติภายนอก ในฐานะ
เป็นแหล่งก่อปัญหาโทษทุกข์แก่ตวัมนุษย์ ส่วนวทิยาศาสตร์มองธรรมชาติ
ภายนอกน้ัน ในฐานะเป็นวัตถุแห่งความใฝ่รู้ที่ตนจะศึกษาหาความรู้ใน
ความจริง  ศาสนามองหาความจริงเบ้ืองหลังธรรมชาติภายนอกน้ัน 
เพ่ือแก้ปัญหาให้แก่มนุษย์  ส่วนวิทยาศาสตร์มองหาความจริงเบ้ือง
หลังธรรมชาติเพียงเพ่ือสนองความใฝ่รู้

สำาหรับศาสนาทั่วๆ ไปเหล่าน้ัน   ซ่ึงจะต้องมีคำาตอบที่พร้อมให้
มนุษย์ใช้ปฏิบัติได้ทันทีไม่ว่าปัญหาที่เป็นความวิปริตต่างๆ   จะเกิดข้ึน
ภายนอกหรือในตัวก็ตาม    ตัวก่อเหตุก็คือความจริงที่อยู่เบ้ืองหลัง
ธรรมชาติภายนอกน้ันเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผีสางเทวดา หรือเทพเจ้า
หรืออำานาจเหนือธรรมชาติอื่นๆ  ถ้าเป็นเหตุการณ์วิปริตภายนอก  เช่น
ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ก็ปฏิบัติต่อผีสางเทพเจ้าด้วยการบวงสรวงอ้อนวอน 
ถ้าเป็นเหตุการณ์วิปริตภายใน  จะเป็นความเจ็บป่วยทางกายหรือแม้แต่
โรคจิต และพฤติกรรมวิปริตต่างๆ ก็ปฏิบัติต่อผีสางเทพเจ้าด้วยการหา
หมอผีมาทำาพิธีรักษาเป็นต้น  ส่วนวิทยาศาสตร์ซ่ึงก็มองเหตุที่ธรรมชาติ
ภายนอกเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องให้คำาตอบทันทีทันใด 
ก็ค่อยๆ ค้นควา้รวบรวมหาข้อมูลสืบค้นความรู้ไปเรื่อยๆ ทีละเล็กละน้อย
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ส่วนศาสนาธรรมชาติ โดยเฉพาะพุทธศาสนา แม้จะมีจุดสนใจอยู่
ที่ตัวมนุษย์ โดยมุ่งจะแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนแก่มนุษย์ เช่นเดียวกับศาสนา
ทั่วๆ ไป แต่มิได้มองแหล่งเกิดปัญหาที่ธรรมชาติภายนอกในโลกแห่งวัตถุ
เท่าน้ัน ศาสนาประเภทน้ีจะมองต้นตอของปัญหาที่กระบวนการแห่งเหตุ
ปัจจัยทั้งหมด ซ่ึงรวมทั้งปัจจัยภายในตัวของมนุษย์เอง เช่นการดำาเนิน
ชีวติที่ผิดเป็นต้นด้วย คือมองที่เหตุปัจจัยของปัญหาน้ันๆ ตามเป็นจริง ไม่
วา่จะเป็นภายนอกหรือภายใน ไมว่่าทางรูปธรรมหรือนามธรรม ไมว่่าทาง
วตัถุหรือทางจติใจ ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงแห่งระบบหรือกระบวนการน้ัน

ในบรรดาศาสนาทั่วไปทั้งหลายน้ัน หลายศาสนาสอนให้มนุษย์แก้
ปัญหาด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง อย่างที่เรียกว่าทำาตามหลัก
ศีลธรรมหรือจริยธรรม จึงดูคล้ายกับว่าศาสนาเหล่าน้ัน มองเหตุปัจจัย
ของปัญหาที่ตัวมนุษย์ด้วยเหมือนกัน แต่ที่จริงไม่ใช่เช่นน้ัน กล่าวคือ การ
ปฏิบัติที่เป็นการแก้ไขภายในตัวมนุษย์เองหรือการปฏิบัติตัวของมนุษย์
ตามความเข้าใจของศาสนาเหล่าน้ัน ไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยภายใน
ตัวมนุษย์เอง แต่เป็นการปฏิบัติตามคำาสั่งหรือคำาบัญชาของอำานาจเหนือ
ธรรมชาติภายนอก ที่กำาหนดให้ทำาเช่นน้ัน ซ่ึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์
ระหวา่งมนุษย์กับอำานาจดลบันดาลภายนอกเหล่าน้ัน โดยที่การปฏิบัตติัว
ของมนุษย์น้ันเป็นการหลีกหลบการที่จะถูกลงโทษ หรือเป็นการเอาอก
เอาใจให้เทพเจ้าโปรดปรานประทานรางวัล  หาใช่เป็นการมองเห็นเหตุ
ปัจจัยในกระบวนการของธรรมชาติไม่

เมื่อมองในแง่น้ี ศาสนาท่ีมีหลายศาสนาในเวลาเดียวกันน้ัน ก็
เพราะว่าศาสนาเหล่าน้ัน  สนองความต้องการของบุคคล  หรือของ
มนุษย์ท่ีมีความเจริญหรือพัฒนาการทางจิตปัญญาไม่เท่ากัน  ฉะน้ัน ใน
ขณะเดียวกันน้ี หรือในเวลาใดเวลาหน่ึงน้ี เมื่อมนุษย์มีพัฒนาการทางจิต
ปัญญาอยู่ในระดับต่างๆ กัน  เราก็มีศาสนาไว้หลายศาสนาสำาหรับสนอง
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ความต้องการของมนุษย์เหล่าน้ันที่หลากหลาย น่ีเป็นคำาตอบอีกแง่หน่ึง 
แต่ไม่แค่น้ัน ยังมีเรื่องต่อไปอีก

ทีน้ี ที่ว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ด้วยประสาททั้ง ๕ 
หรืออินทรีย์ ๕ น้ัน ก็มีข้อแม้อีก อย่างที่พูดมาเมื่อกี้ทีหน่ึงแล้วว่า ใน
ระยะแรก การพิสูจน์โลกวัตถุด้วยอินทรีย์ทั้ง ๕ น้ัน ใช้อินทรีย์ ๕ เปล่า
เปลือยล้วนๆ ได้ เช่นใช้ตา กาย หู ล้วนๆ ได้ แต่ต่อมาต้องอาศัยอุปกรณ์
มาช่วยขยายวิสัยของอินทรีย์ ๕ ออกไป เช่นมีกล้องโทรทรรศน์ กล้อง
จุลทรรศน์ เป็นต้น ทีน้ีต่อมาก็มีความจริงที่เลยวิสัยของอุปกรณ์เหล่าน้ัน
ไปอีก นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งข้ึนไป จนกระทั่ง
ต้องอาศัยอย่างที่ว่าเมื่อกี้ คือพิสูจน์ด้วยคณิตศาสตร์ข้ันสูงๆ ใช้ภาษา
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ จนกระทั่งปัจจุบันเราก็มีอุปกรณ์
ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ข้ึนมาชว่ย

วิธีการในการสังเกตทดลองพิสูจน์ความจริงของวิทยาศาสตร์ 
อย่างที่ว่ามาน้ี ได้ทำาให้เกิดลักษณะของวิทยาศาสตร์ข้ึนมาอย่างหน่ึง ซ่ึง
เป็นลักษณะที่ต่างจากศาสนาออกไปอีก  กล่าวคือ  การพิสูจน์ความจริง
ของวิทยาศาสตร์น้ันกลายเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   เมื่อนานไปก็
กลายเป็นว่าคนสามัญไม่สามารถพิสูจน์ความจริงทางวิทยาศาสตร์ได้ 
เพราะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะพิสูจน์ เช่น ไม่สามารถ
เข้าถึงคณิตศาสตร์ชั้นสูง เป็นต้น  เลยกลายเป็นว่า ตอนน้ีวิทยาศาสตร์
กลายเป็นเรือ่งของคนจำานวนน้อย กลายเป็นเรือ่งของพวก specialized 
ไปแล้ว  ต่างจากศาสนาท่ีเป็นเรื่องของชนหมู่มาก  ของชุมชน  ของ
สังคมท้ังหมด และลงมาถึงสามัญชน ซ่ึงอาจยอมรับด้วยศรัทธาโดยไม่
ต้องพิสูจน์

จริงอยู่ ในบางศาสนาก็มีเหมือนกัน ที่นักบวชหรือสถาบันศาสนา
ทำาการอย่างที่เรียกว่าผูกขาดสัจจธรรม คือมีการกำาหนดว่าต้องนักบวช



ศาสนากับวิทยาศาสตร์ เริ่มร่วมแล้วร้างเริด ๔๓

หรือคนชั้นน้ันวรรณะน้ันเท่าน้ัน จึงจะเล่าเรียนคัมภีร์ ศึกษาหลักสำาคัญ 
ตลอดจนเข้าถึงจุดหมายสงูสุดของศาสนาน้ันได้ แต่น่ันก็เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ซ่ึงตามหลักความจริง  หรือในศาสนาธรรมชาติอย่างพระพุทธ-
ศาสนา ไม่มีการจำากัด หรือผูกขาดอย่างน้ัน เพราะเป็นเรื่องที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ใครจะไปจำากัดหรือผูกขาดไม่ได้ เป็นเรื่องของพัฒนาการของ
บุคคลน้ันๆ เองที่จะรู้และเข้าถึงได้   เงื่อนไขก็อยู่ที่ระดับแห่งพัฒนาการ
ทางจิตปัญญาของเขา

พึงสังเกตว่า การพิสูจน์ไม่ได้ท่ีพูดถึงในท่ีน้ีมี 2 อย่าง คือ พิสูจน์
ไม่ได้เพราะเข้าไม่ถึงวิธีการท่ีใช้พิสูจน์ กับพิสูจน์ไม่ได้เพราะเน้ือหา
หรือตัวสิ่งท่ีจะพิสูจน์เป็นสิ่งท่ีไม่อาจเข้าถึงด้วยวิธีการพิสูจน์อย่างน้ัน 
เวลาน้ีวิทยาศาสตร์กำาลังจะเป็นปัญหากับทั้งสองอย่าง โดยเฉพาะในเมื่อ
วิทยาศาสตร์จะพูดถึงความจริงรวบยอดข้ันสุดท้ายที่ครอบคลุม และเข้า
มาจ่อแดนของจิตใจอย่างที่ว่าแล้วข้างต้น ถ้าวิทยาศาสตร์ไม่ปรับท่าทีวิธี
การและขยายขอบเขตความหมายของตนเสียใหม่ ก็จะต้องพบกับความ
สับสนและติดตัน

วทิยาศาสตร์มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้คำาตอบพื้นฐาน
ที่รวบยอดครอบคลุมความจริงทั้งหมด แต่เมื่อไรจะเข้าถึงสักที และพอ
จะเข้าถึงก็กลับกลายเป็นว่า    วิทยาศาสตร์ก็เจอกับคำาตอบที่วิธีการ
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพิสูจน์ไม่ได้เสียอีก มันก็ชักจะมาเข้ารอยเดียวกับ
ศาสนา เลยดีไม่ดวีิทยาศาสตร์จะกลายเป็นศาสนาไปด้วย

ควำมสดใสท่ีไม่พ้นควำมสับสน
เพราะฉะน้ัน  มันก็ชักจะมีวิทยาศาสตร์ที่ต่างกันในเวลาเดียวกัน 

วิทยาศาสตร์ทีต่่างกันในเวลาเดียวกัน นอกจากวิทยาศาสตร์เก่ากับวิทยา-
ศาสตร์ใหม่ หรือฟิสิกส์เก่ากับฟิสิกส์ใหม่แล้ว ก็อาจจะมีวิทยาศาสตร์ของ
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ผู้เชี่ยวชาญกับวิทยาศาสตร์ของสามัญชน เดี๋ยวน้ีก็ดูจะเป็นอย่างน้ันแล้ว
ว่า วิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญกับวิทยาศาสตร์ของสามัญชนก็ชักจะไม่
เหมือนกันแล้ว

อันน้ีก็เป็นเพราะว่า หลายสิ่งที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันบอกคนสามัญ
ไม่อาจคิดนึกจินตนาการได้เลย คือคิดไม่ออก หมายความว่านอกจาก
พิสูจน์ไม่ได้แล้ว คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก มองไม่ออกเลย อย่าว่าแต่คน
สามัญจะมองไม่ออก นักวิทยาศาสตร์เองก็มองไม่ออก กต็้องเชื่อเอา

ยกตัวอย่าง เช่น วิทยาศาสตร์บอกว่า แสงเป็นทั้งคลื่นและเป็นทั้ง
อนุภาคในเวลาเดียวกัน เดี๋ยวน้ีนักวิทยาศาสตร์มาถึงข้ันน้ี พยายามบอก
ถึงธรรมชาติของแสงว่าแสงคืออะไร แสงเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาค มัน
เป็นชิ้นส่วนหรือหน่วยย่อยอย่างหน่ึงใช่ไหม พวกหน่ึงให้คำาตอบว่า ใช่ ใช่ 
เป็นอนุภาคพื้นฐาน เป็นกระแสของโฟตอน (photons) ที่ไหลไป แต่อีก
พวกหน่ึงบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ แสงเป็น wave คือเป็นคลื่น ต่อมาปรากฏว่า
พิสูจน์ได้ทั้ง ๒ ทาง ได้ทั้งคู่ ก็เลยบอกว่าเป็นได้ทั้ง ๒ อย่าง เอ แต่มัน
เป็นอะไรกันแน่ ก็ต้องพิสูจน์ด้วยคณิตศาสตร์ เรื่องอย่างน้ีมนุษย์สามัญ
คิดไม่ออก วา่มันอย่างไรกันนะ ทีว่่าเป็นทั้ง ๒ อย่างในเวลาเดียวกัน

อีกตัวอย่างหน่ึง เอา ๒-๓ ตัวอย่างก็พอ เช่นบอกว่า ใน black 
hole ไม่ทราบว่าหลายท่านในที่น้ีรู้หรือเปล่า black hole  ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์เรียกว่า หลุมดำา   วิทยาศาสตร์บอกว่า ในอวกาศมีหลุมดำา
อยู่ที่โน่นที่น่ี เพิ่งค้นพบกันมาระยะหน่ึง เป็นที่ซ่ึงไม่มีแสงออกมาได้เลย 
มันจึงดำามืด ที่จริงคือไม่มีอะไรออกมาได้เลยสักอย่าง ที่น่ันมีแรงโน้มถ่วง
สูงมากจนกระทั่งไม่มีอะไรสามารถหนีออกมาได้เลย แม้แต่แสงก็ออกมา
ไม่ได้ ทีน้ีมนุษย์ธรรมดาก็คิดว่า อะไรกันนะแสงออกมาไม่ได้ มีอะไรที่แสง
ออกมาไม่ได้ มันกช็อบกล

ทีน้ีเขาบอกว่า ใน black hole น้ัน เป็นตัวอย่างทีว่่า มวลสารและ
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พลังงานทั้งปวงจะเป็น matter หรือ energy ก็ตาม จะอัดกันผนึกแน่น
เหลือเกิน จนไม่รู้จะเทียบอย่างไร จะยกตัวอย่างให้ฟัง เขาบอกว่า มันจะ
อัดแน่นจนกระทั่งว่า  ตึกระฟ้าในอเมริกา  ที่ชื่อว่า Empire State  สูง 
1๐๒ ชั้น ท่านที่ไม่เคยไปก็นึกภาพเอาก็แล้วกัน จินตนาการถึงตึก 1๐๒ 
ชั้น มันก็สูงละ เมืองไทยเรามีแค่ไม่กี่สิบชั้นเท่าน้ันเราก็ยังว่าใหญ่โต ทีน้ี
ตึก 1๐๒ ชั้น Empire State ในนิวยอร์คน้ัน เขาบอกว่า ถ้ารีดเอาช่อง
ว่างในตึกออกทั้งหมดแล้ว มวลสารและพลังงานจะอัดแน่นจนกระทั่ง
เหลือเน้ือตัวเท่าเข็มเย็บผา้ ตกึระฟ้า Empire State น่ี เอาช่องว่างในน้ัน
ออกหมดแล้ว มีเน้ือสารเหลือเท่าเข็มเย็บผ้าเล่มเดียว อ้าว! ชาวบ้านนึก
ไหวไหม บอกวา่ตึก Empire State เท่าเข็มเย็บผ้าเล่มเดียว

นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันต้องเป็นอย่างน้ัน ที่จริงมันยิ่งกว่าน้ัน
อีก และบอกวา่ นอกจากจะมีเน้ือเท่าเข็มเย็บผ้าเล่มเดียวแล้วยังมีนำ้าหนัก
เท่าเดิมด้วย หมายความว่าเข็มเย็บผ้าเล่มน้ันหนักเท่าตึก Empire State 
ตามเดิม แค่น้ีเราก็คิดไม่ไหว เป็นไปได้อย่างไร ก็ต้องเชื่อเอาสินะ เรามี
ศรัทธาต่อนักวิทยาศาสตร์มานานแล้วน่ี ศรัทธาเก่ามันก็ชว่ย  เราก็เลยเชื่อ
กันไปก่อน แต่ก็คา้นในใจว่า เอ! มันจะเป็นไปได้หรือเปล่า

เป็นอันวา่ วิทยาศาสตร์เวลาน้ียังไม่สามารถให้คำาตอบท่ีแสดงถึง
ความจริงรวบยอดท่ีครอบคลุมธรรมชาติของโลกและชีวิตท้ังหมด  แต่
ยังคงอยู่ในข้ันที่วุ่นกับการหาคำาตอบเกี่ยวกับหลักความจริงเฉพาะอย่าง
เฉพาะเรื่อง  และแม้แต่ในข้ันน้ีก็ยังไม่อาจพิสูจน์สภาวะธรรมชาติหลาย
อย่างมากมายในระดับความจริงพื้นฐาน เช่น อนุภาคพื้นฐานเป็นอย่างไร 
มีจริงหรือไม่

ในข้ันสุดท้าย วิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็เลยขัน้พิสูจน์ด้วยอินทรีย์ 5 
ไปแล้ว   การพิสูจน์กลายเป็นเรื่องของวิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ีอาศัย
การแปลความหมายโดยนักฟิสิกส์อีกทีหน่ึง ฉะน้ัน ความจริงก็เลยคล้าย
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ว่าเท่ากับสมการวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน ซ่ึงก็คือไม่ใช่ตัวความจริง ไม่ถึงเน้ือ
ถึงตัวของความจริงอย่างประจักษ์แจ้ง ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ ไปๆ มันก็เลย
กลายเป็นเพียงความเชื่อ เป็นการเชื่อในคณิตศาสตร์และตีความโดยไม่รู้
เห็นตรงถึงความจริงที่แท้     ซ่ึงจะเป็นอย่างที่ Sir Arthur Eddington 
กล่าวไว้

ไอนส์ไตน์ กับ เอดดิงตัน เมื่อปี ๒๔๗๓ (๑๙๓๐) ที่เคมบริดจ์

Sir Arthur Eddington น่ีเป็นนักวิทยาศาสตร์อังกฤษ เป็นบุคคล
แรกคนหน่ึงที่เข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ได้อย่างสมบูรณ์ 
และเป็นผู้ที่ได้เสนอข้อพิสูจน์ทฤษฎีสัมพทัธภาพเป็นคนแรกดว้ย  ทำาให้ได้
รับแต่งตั้งเป็นท่านเซอร์

Sir Arthur Eddington ในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวไกล
อย่างน้ี ได้กลา่วไว้ว่า

“วิทยำศำสตร์ไม่สำมำรถนำำมนุษย์เข้ำถึงตัวควำมจริงหรือ
สัจจภำวะได้โดยตรง  จะเข้ำถึงได้ก็เพียงโลกแห่งสัญลักษณ์ท่ี
เป็นเพียงเงำ (a shadow world of symbols)”๓
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เขาว่าอย่างน้ัน  shadow world of symbols  ก็หมายความว่า 
โลกแห่งสัญลักษณ์ที่เป็นเพียงเงา หรือโลกเงาๆ  ที่เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ 
อันน้ีเป็นคำากล่าวของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำาเองแท้ๆ

เรื่องไม่ใช่แค่น้ัน แม้แต่สิ่งที่ว่าพิสูจน์ได้ด้วยการสังเกตทดลองน้ีก็
ไม่ถึงกับเด็ดขาด นักวิทยาศาสตร์บอกว่า วิธกีารพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์น้ี 
ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ หรือ scientific method ซ่ึงมีการสังเกตและการ
ทดลองเป็นองค์ประกอบสำาคัญ เรียกว่าทดลองกันจนกระทั่งว่าต้องแน่ใจ
จริงๆ แต่ถึงอย่างน้ันมันก็ยังไม่เด็ดขาด บางทีกพ็ลาด เพราะข้อจำากดัของ
วธิีทดลองและเครื่องมือที่ใชใ้นการสังเกตและทดลอง

ขอยกตวัอย่าง เช่น the law of gravitation คือกฎความโน้มถ่วง
หรือดึงดูดของนิวตัน  ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันถือเป็น law แล้ว  เป็นกฎแล้ว 
แต่พอมาถึงไอน์สไตน์ๆ ก็บอกว่าผิด         ใช้ไม่ได้ในระดับที่เรียกว่า 
subatomic  คือในระดับซอยตำ่ากว่าอะตอม  หรือในระดับย่อยอะตอม 
หมายความว่า  ในระดับย่อยอะตอมแล้วกฎแรงโน้มถ่วงใช้ไม่ได้  ไม่เป็น
ความจริง๔  แต่ในยุคของนิวตันตอนน้ันเขาพิสูจน์ไม่ได้  เครื่องมือยังไม่
สามารถพิสูจน์ได้ถึงระดับน้ี ฉะน้ัน ก็ต้องรอต่อมาจนกระทั่งไอน์สไตน์ใช้
ความคิด และใช้คณิตศาสตร์หาความจริงในเรื่องน้ี และพิสูจน์ทดลองกัน
ไป เป็นอันว่า เราต้องระวังเหมือนกัน ว่าการสังเกตทดลองน่ีไม่ใช่จะไว้
เน้ือเชื่อใจได้อย่างเดด็ขาดเสมอไป

ทีน้ีต่อไป บางทีผลการทดลองที่ลงตัวมาเรื่อยๆ น้ัน ก็ยังอาจจะ
พลาดได้ มีข้อเตือนไว้ จะยกข้ออุปมาที่นักปรัชญาบางคนเอามาพูดล้อ
เป็นเชิงเปรียบเทียบในเรื่องน้ี เขาพดูทำานองว่า ไก่ตวัหน่ึง  เช้าข้ึนมาก็เห็น
นาย ก. มา นาย ก. มาทีไร ก็เอาอาหารมาให้กินทุกที เห็นอย่างน้ีมาทุก
เช้าๆ ก็เป็นอันว่า พอไก่เห็นนาย ก. เป็นได้กิน ไก่เห็นนาย ก. เป็นได้กิน 
ไก่เห็นนาย ก. เป็นได้กินมาทุกวันๆ เป็นปีๆ แต่มาถึงเช้าวันหน่ึง ไก่เห็น
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นาย ก. มา แต่ไม่ได้กิน เพราะนาย ก. ไม่ได้ถืออาหารมา และกลายเป็น
ว่านาย ก. ถือมีดมาแล้วก็เฉือนไก่ลงหม้อแกง เพราะฉะน้ัน ที่ว่า “ไก่เห็น
นาย ก. แล้วได้กิน” ก็กลายเป็นว่า “ไก่เห็นนาย ก. เลยลงหม้อแกง” ก็
เป็นอันว่า การพิสูจน์ที่ลงตัว แม้จะทดลองได้ผลตรงมาตลอดเวลาก็อย่า
เพิ่งไปไว้ใจเดด็ขาด ไม่แน่

ที่พูดมาตอนน้ีต้องการให้เห็นว่า ในที่สุดวิทยาศาสตร์ก็แยกตัวห่าง
สามัญชนออกไปทุกทีๆ ด้วยเรื่องของการพิสูจน์ทดลองอะไรน่ีแหละ จน
กระทั่งวิทยาศาสตร์จะกลายเป็นเรื่องของพวก elite คนอะไรพวกหน่ึง
กลุม่หน่ึง ไมรู้่ภาษาไทยเรียกวา่อะไร เปน็คนกลุม่เลก็ๆ พเิศษจำาพวกหัวกะทิ 
แล้วก็เป็น specialized คือเป็นพวกที่ชำานาญพิเศษเฉพาะด้าน ในขณะ
ท่ีศาสนาต้องอยู่กับประชาชนตลอดเวลา น่ีเป็นลักษณะที่แตกตา่งกัน

วิทยำศำสตร์เดียว ศำสนำเดียว
หรือศำสนำกับวิทยำศำสตร์ท่ีเป็นหน่ึงเดียว

วิทยาศาสตร์ช่วยประชาชนโดยตรงได้น้อยมาก หน้าที่ที่วิทยา-
ศาสตร์จะต้องช่วยประชาชนที่แท้น้ันควรจะเป็นการช่วยเหลือทางปัญญา 
แต่บทบาทในการช่วยประชาชนโดยมากกลายเป็นบทบาทของเทคโนโลยี  
ซ่ึงโดยมากไม่ได้ช่วยทางปัญญา เทคโนโลยีไปช่วยทางไหน โดยมากจะไป
ช่วยทางการบริโภค บางทีก็ไปเสริมโลภะ บางครั้งก็เร้าโทสะ ดีไม่ดีก็ไป
เสริมโมหะ

ทำาทีวีข้ึนมาให้ดู เสร็จแล้วไปดูทีวี พอชมรายการก็ไม่ได้เลือกดู
รายการที่ให้สติปัญญา  แต่กลับไปดูเรื่องที่ทำาให้หลงเพลิดเพลินมัวเมา
หนักเข้าไปอีก  มีเทคโนโลยีประเภทสื่อสาร  ใช้ดูใช้ฟัง  แต่แทนที่จะได้
ความรู้  กลับได้ความหลง  เลยกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์น่ีไม่รับผิดชอบ
เท่าที่ควร ละเลยบทบาท ปล่อยให้เทคโนโลยีไปช่วย เทคโนโลยีก็ไปช่วย
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ประชาชน แต่ช่วยไม่ดี บางทีก็กลายเป็นเสียไปเลย อย่างที่ว่า แทนที่จะ
เป็นเครื่องมือทำาประโยชน์      กลับกลายไปเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ 
กลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์ทิ้งประชาชนไว้กับศาสนา เพราะฉะน้ันจะไปว่า
ใคร  เวลาน้ีถ้าจะบอกว่าศาสนาทำาไมไปทำาให้ประชาชนหลงใหลงมงาย
ไขว้เขวอะไรต่างๆ ก็ต้องถือว่าเป็นเพราะวิทยาศาสตร์ได้ทิ้งประชาชนไว้
กับศาสนา

วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องท่ีคนน้อยคนจะเข้าถึงได้ ประชาชน
ได้แต่เช่ือวิทยาศาสตร์แต่ไม่รู้วิทยาศาสตร์  เดี๋ยวน้ีวิทยาศาสตร์กลาย
เป็นเรื่องของความเช่ือไปแล้วโดยส่วนมาก   ไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้ 
ฉะน้ัน อย่าไปนึกภูมิใจในเรื่องภูมิปัญญา ว่าไปแล้วมันก็จะเข้าแนวเดียว
กันกับศาสนา    วทิยาศาสตร์สำาหรับชาวบ้านทั่วๆ ไปก็อยู่ด้วยความเชื่อ
เหมือนกัน

แม้แต่คนในประเทศที่พัฒนาแล้ว  บางพวกก็เชื่อวิทยาศาสตร์ไป
ไกลจนกลายเป็น scientism คือลัทธินิยมวิทยาศาสตร์   ซ่ึงอาจแปลให้
แรงหน่อยว่าความคลั่งวิทยาศาสตร์ หรือความงมงายในวิทยาศาสตร์  เอ! 
วิทยาศาสตร์จะเป็นความงมงายได้อย่างไร   วิทยาศาสตร์มันตรงข้ามกับ
ความงมงาย   มันเป็นเรื่องของความรู้   และการพิสูจน์ความจริงอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ แต่คนมางมงายในวิทยาศาสตร์ ทั้งที่วิทยาศาสตร์ทำา
หน้าที่ให้ปัญญาแก่มนุษย์ ทำาให้มนุษย์มีความรู้คิด รู้เหตุรู้ผลมากข้ึน แต่
คนมาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ด้วยความเชื่อ  จนกระทั่งบางทีกลายเป็น
ความเชื่อแบบงมงายคลั่งไคล้ จะเกณฑ์ให้อะไรๆ ต้องเป็นไปตามกฎของ
วิทยาศาสตร์  ในความหมายทีจ่ำากดัแค่ที่ตัวรู้ตวัเชื่อตามกันไป  ไปๆ  มาๆ 
เลยกลายเป็นวา่ วทิยาศาสตร์อาจจะกลายเป็นศาสนาหน่ึงไปก็ได้

กอ่นจะผ่านตอนน้ีไป ขอติงสักหน่อยสำาหรับคำาพูดทีว่่า “ศาสนามี
หลายศาสนา แต่วิทยาศาสตร์มีวิทยาศาสตร์เดียว” คำาพูดน้ีถ้าพูดด้วย
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อารมณ์ขำาสำาหรับยิ้มแย้มกัน    โดยมีความรู้เท่าทันในธรรมชาติของโลก
และชีวิต  ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร  แต่ถ้าพูดด้วยความรู้สึกที่มีทัศนคติแบบ
แยกส่วน แบ่งซอย มองศาสนากับวิทยาศาสตร์เป็นคนละเรื่องคนละพวก 
หรือมีทัศนคติแบบลำาพองเย้ยหยัน ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี ควรจะปรับทัศนคติ 
และความรู้ความเข้าใจกันใหม่

ประการที่หน่ึง การที่มีหลายศาสนา แต่มีวิทยาศาสตร์เดียว ใน
เวลาหน่ึงน้ัน เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติ ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย  เกิด
มีข้ึนตามเหตุปัจจัย เน่ืองด้วยธรรมชาติของมนุษย์ตามระดับของพัฒนา-
การทางจิตปัญญา  ความรู้ความเข้าใจต่อธรรมชาติ  ที่เป็นอย่างน้ีก็เป็น
วิทยาศาสตร์  หรือพูดอีกอย่างหน่ึงว่า  วิทยาศาสตร์ก็หมายรวมถึงการรู้
เข้าใจสภาพของธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาน้ีด้วย  ผู้ที่รู้วิทยาศาสตร์
จริงยอ่มจะเข้าใจเรื่องน้ีได้ดี

ประการที่สอง  การที่มนุษย์ยังมีศาสนาหลายศาสนาอยู่คู่เคียงกับ
วิทยาศาสตร์ได้น้ี   เป็นเครื่องฟ้องหรือเป็นหลักฐานยืนยันอยู่ในตัวว่า
วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถแสดงความจริงพื้นฐานหรือความจริงรวบยอด
ที่ครอบคลุมของธรรมชาติทั้งหมดได้   ยังไม่สามารถสนองความต้องการ
สูงสุดของมนุษย์ได้ คือ วิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ 
ศาสนาเหล่าน้ันจึงมีโอกาสท่ีจะเสนอคำาตอบชนิดท่ีอาจจะเป็นความ
จริงแบบพลางก่อนให้แก่มนุษย์ และมนุษย์จึงยังต้องพึ่งพาอาศัยศาสนา
เหล่าน้ัน โดยที่วา่วิทยาศาสตร์ไม่อาจสนองความต้องการเช่นน้ันแก่เขาได้

ประการที่สาม ถ้าเมื่อใดวิทยาศาสตร์เข้าถึงความจริงแท้ สามารถ
ให้คำาตอบรวบยอดที่ครอบคลุมสัจจภาวะของธรรมชาติทั้งหมดแก่มนุษย์ 
คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ ศาสนาต่างๆ หลากหลายก็ย่อมหมดความ
หมายหายไปเอง หรือหากจะมีศาสนาหน่ึงใดก็ตาม ที่แสดงความจริงแท้ 
นำามนุษย์ให้เข้าถึงสัจจธรรมได้จริง วิทยาศาสตร์กับศาสนาน้ันก็ย่อมเป็น
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วิทยาหรือความรู้อันเดียวกัน  และก็จะกลมกลืนเข้าด้วยกันกลายเป็นอัน
หน่ึงอันเดียว  เมื่อน้ันศาสนากับวิทยาศาสตร์ก็จะถึงจุดบรรจบกันอีกครั้ง
หน่ึง  เป็นการบรรจบประสานข้ันสุดท้าย  ที่ว่าศาสนาก็คือวิทยาศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ก็คือศาสนา ไม่มกีารแบ่งแยกอีกต่อไป

เม่ือควำมม่ันใจในวิทยำศำสตรส์ั่นคลอน
แม้แต่ศำสนำแห่งกำรอ้อนวอนก็เฟื่องฟูได้

ขอสรุปในข้อสำาคัญอีกทีหน่ึงว่า     ปัญหาของมนุษย์ในชีวิตและ
สังคมที่เป็นอยู่จริงน้ี ต้องการคำาตอบที่สำาเร็จรูปที่ใช้การได้ทันที หรือเป็น
คำาแนะนำาที่พร้อมจะปฏิบัติได้ทันที สำาหรับปัจจุบันขณะน้ี สำาหรับชีวิตน้ี 
ที่แต่ละคนมีเวลาอยู่ในโลกจำากัด เขารอไม่ได้ สถานการณ์แต่ละอย่างไม่
อาจผดัเพี้ยน จะได้คำาตอบถูกหรือผดิก็อีกเรื่องหน่ึง

แม้วา่วิทยาศาสตร์จะมีความรู้และสามารถบอกวธิีปฏิบัติในการแก้
ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากมาย แต่ก็มีจุดอ่อน บกพร่องที่ไม่เพียงพอ 
และรอไม่ได้ น่ีเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์ คือ “ไม่เพียงพอ และรอ
ไม่ได้” อันน้ีเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดกันต่อไป เป็นเรื่องมากมายทีเดียว

ที่ว่าไม่เพียงพอน้ัน  จะขอยกตัวอย่างมาให้ดูว่าทำาไมวิทยาศาสตร์
จึงไม่เพียงพอ   ความรู้วิทยาศาสตร์โดยตรง   จะเรียกว่าปัญญาวิทยา-
ศาสตร์หรืออะไรก็ตาม ไม่สามารถแก้ปัญหาแท้ๆ ของชีวิตในข้ันรากฐาน 
เชน่ ทำาคนให้เป็นคนดีไม่ได้ ทำาคนให้มีความสุขไม่ได้ แก้นิสัยคนไม่ได้  คน
มีความทุกข์ โทมนัส เศร้า โกรธ เป็นต้น แก้ไม่ได้ พลัดพรากจากคนรัก 
ไม่สบายใจ แก้ไม่ได้ หรือแม้แต่แก้ปัญหาสังคมก็ไม่ได้

ในเรื่องน้ีนักวิทยาศาสตร์อาจจะเถียงว่า อ้าว! เดี๋ยวน้ีวิทยาศาสตร์
ช่วยได้มากมาย คนนอนไม่หลับ ซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตใจ เดี๋ยวน้ีเราใช้
ยาช่วยได้อย่างดี เอายากล่อมประสาทให้กิน หรือฉีดยา ก็นอนหลับ 
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สบายใจ  หายกลุ้มกังวล  ช่วยได้มากมาย  วิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีในทางการแพทย์ช่วยคนไว้มากหลาย  ข้อน้ีเราต้องยอมรับ
ความจริง คนเสียสติ คนจติวิปลาส วทิยาศาสตร์มีส่วนชว่ยแก้ไขได้

วิทยาศาสตร์อาจจะมองว่า  ต่อไปภายหน้า  เราจะทำาให้มนุษย์มี
ความสุขโดยใช้สารเคมี   เพราะฉะน้ันจะผลิตยาพวกน้ีมาเป็นแคปซูลๆ 
เวลาไมส่บายก็ไปซ้ือยาน้ีมากิน มันจะไม่ใช่เป็นยาหรอก ต่อไปมันจะเป็น
ตวัสิ่งที่ให้ความสุขไปเลย จะเป็นวัตถุที่ให้ความสุข ไม่ใช่เป็นยา

ทีน้ีวิทยาศาสตร์ก็คอยศึกษา  เวลาคนมีความสุข  มีความปลื้มใจ 
เป็นต้น สมองหลั่งสารอะไรออกมา อ้อ หลั่งสารอย่างน้ีออกมา  จับได้แล้ว 
เราก็ไปผลิตสารน้ีมา  เสร็จแล้วคนมีอาการไม่สบายใจ  กลุ้มใจ  เครียด 
กังวลมา ก็ฉีดเข้าไป ให้กินเข้าไป ก็สบายใจไปทันที  ดูๆ ไป วิทยาศาสตร์
เหมือนเนรมิตได้ คงจะแก้ปัญหาของโลกได้หมด ก็ทำาให้สบายใจน่ี ต่อไป
มนุษย์ก็ไม่ต้องกลัว มีสารมีวัตถุเหล่าน้ีขายเกลื่อนกล่นเหมือนกับอาหาร 
ใครไม่สบายใจ หรืออยากมีความสุข ก็ไปซ้ือเอามา ก็สุขสบายไม่มีทุกข์

แต่ว่า มองไปอีกทีหน่ึง แหม แค่สารพิษ สารเคมีในอาหาร อะไร
ต่างๆ ในปัจจุบันน้ีก็แย่พอแล้วนะ ยังจะไปเพิ่มอีก แต่อันน้ีก็ไม่สำาคัญ
เท่าไร  ที่สำาคัญมากกว่าน้ันก็มองที่ระบบคุณค่า  ทางพระศาสนาน้ี  เรา
ถือว่ามนุษย์จะต้องเดินก้าวหน้าไปสู่อิสรภาพ พัฒนาสู่ความเป็นอิสระ
มากข้ึน หมายความว่า มนุษย์จะต้องมีความสามารถในการที่จะมีความ
สุขได้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน  พึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกน้อยลง  พัฒนา
ชีวิตให้เป็นไท ไม่เป็นทาสที่ต้องข้ึนต่ออะไรๆ นอกตัวพะรุงพะรังไปหมด 
แต่วิธีการแบบน้ีจะกลายเป็นว่า ทำาให้มนุษย์ต้องฝากความสุข ฝากชะตา
กรรมไว้กับวัตถุภายนอกยิ่งข้ึน  ยิ่งอยู่ด้วยตนเองไม่ได้มากยิ่งข้ึนๆ หมด
อิสรภาพ  ถ้าเป็นอย่างน้ัน  ก็จะเป็นวิถีทางไปสู่ความสูญเสียอิสรภาพ
ของมนุษย์ มนุษย์จะอยูด่้วยตนเองโดยลำาพังตัวเองไม่ได้อีกต่อไป
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อน่ึง  เมื่อว่าโดยสาระ ถ้าวิทยาศาสตร์เจริญไปในลักษณะเช่นน้ัน 
คือทำาให้คนต้องพึ่งอาศัยข้ึนต่อปัจจัยภายนอกมากข้ึน  วิทยาศาสตร์ก็จะ
ไม่ต่างอะไรกับศาสนาโบราณ      ที่ให้มนุษย์ฝากชะตากรรมไว้กับการ
บวงสรวงอ้อนวอนเทพเจ้า  คือต่างก็มอบสุขทุกข์ของมนุษย์ไว้กับอำานาจ
ดลบันดาลจากภายนอกเช่นเดียวกัน ฝ่ายหน่ึงฝากไว้กับวัตถุ อีกฝ่ายหน่ึง
ฝากไว้กับสิ่งที่เป็นนามธรรม  แต่สาระคือความสูญสิ้นอิสรภาพหรือหมด
ความเป็นไท เช่นเดียวกัน

ถ้าขืนเป็นอย่างน้ัน และถ้าถึงข้ันน้ันแล้วเราก็เลิกเป็นมนุษย์ได้ คือ 
เราไม่ใช่มนุษยธ์รรมชาติแลว้ มนัเป็นมนุษย์วทิยาศาสตร ์มนุษย์เทียม หรือ
จะกลายเป็นมนุษยอ์ะไรชนิดหน่ึง ทีส่ภาพธรรมชาตอิาจจะรองรบัไมไ่ดก้ไ็ด้

ที่ว่ามาน้ีเป็นเรื่องของความไม่เพียงพอ    คือ   วิทยาศาสตร์อย่าง
เดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ของมนุษย์  ถ้าพูดดว้ยศัพท์ทางธรรม 
ก็สรุปได้สั้นๆ ว่า    วิทยาศาสตร์ (พร้อมทั้งเทคโนโลยี) ไม่ช่วยให้คนมี
พฤติกรรมที่ดีงาม   หรือเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ (ศีล)   ไม่ช่วยให้คนมี
คุณธรรม หรือมีจติใจเป็นสุข (สมาธิ)    และมีตาข้างเดียว คือตาที่สำารวจ
เก็บข้อมูลความรู้ แต่ไม่มีตาที่จะนำาหรือบอกทางว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึง
จะถูกต้อง หรือควรจะดำาเนินชวีิตให้ดีงามมีความสุขได้อย่างไร (ปัญญา)

ข้อตดิขัดประการต่อไปก็คือ  รอไม่ได้  เพราะว่าความรู้ของวิทยา-
ศาสตร์ยังไม่ถูกต้องถ่องแท้สมบูรณ์ ยังไม่สามารถให้คำาตอบที่แน่นอนเด็ด
ขาด และก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรวิทยาศาสตร์จะเข้าถึงความจริงที่แท้ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์น้ันก้าวไปเรื่อยๆ สมัยหน่ึงเคยว่าอันน้ีจริง ต่อมาก็พบว่าผิด 
แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ถ้าเราขืนรอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้บอกความ
จริงของธรรมชาติเสร็จสิ้น เราก็อยู่ไม่ไหว และทำาอะไรไม่ได้ เราแต่ละคน
ก็คงตายไปก่อน ชีวิตน้ีก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันอย่างไร แล้วมนุษย์ก็เป็นอันว่า 
ไม่มีทางบรรลุชีวติที่ดีงาม
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นักวิทยาศาสตร์หา general principle คือหลักการทั่วไปให้เรา
อยู่เรื่อย แตก่ฎเกณฑ์ที่ค้นพบน้ัน แม้จะเป็น general ทีว่่าทัว่ไป แต่มันก็
เป็นกฎปลีกย่อย เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ในภาพรวมของความจริงที่ครอบ
คลุมสำาหรับชีวิต ซ่ึงศาสนาให้คำาตอบครอบคลุมไปทีเดียวเลย ทุกครั้งๆ 
ไป ให้คำาตอบทีเดียวเสร็จ

เอาเป็นว่า ในระหว่างที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้คำาตอบความ
จริงข้ันพื้นฐานได้ ตอนน้ีเราก็อาศัยวิทยาศาสตร์ที่ผ่านทางเทคโนโลยีมา
เป็นเครื่องประเทืองชีวิต  ประโลมใจไปพลางก่อน  ตอนน้ี  ตัวที่มาช่วย
มนุษย์ก็คือเทคโนโลยี  ซ่ึงมีบทบาทสำาคัญที่เอามาใช้ประโยชน์ได้  อาศัย
เกื้อกูลสำาหรับดำาเนินชีวิต  แต่เทคโนโลยีน้ีไม่สามารถจะตอบคำาถามพื้น
ฐานของมนุษย์  เพราะฉะน้ัน  ในด้านคำาตอบความจริง  (หรือไม่จริง) 
พ้ืนฐานของธรรมชาติ มนุษย์ก็อาศัยศาสนาไปก่อน และอาศัยวิทยา-
ศาสตร์เพียงแค่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาเสริมแต่งความสุขสบาย
ด้านนอกของชีวิต  น่ีคือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ทำาไมมนุษย์จึงยังต้องอาศัยศาสนาอยู่ ทำาไมศาสนาจึงยังอยู่ในโลก
ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ก็เพราะวา่ มนุษย์ยังต้องการคำาตอบชนิดครอบคลุม
รวบยอดทีเดียวจบ พอแก่การ และใช้ได้ทันทีน้ีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
จริงหรือไม่จริง เพราะยังไม่อาจพิสูจน์ได้ และเพราะพิสูจน์ยังไม่ได้และ
วิทยาศาสตร์ก็ช่วยในข้ันน้ีไม่ได้น้ีแหละ จึงทำาให้ต้องอยู่ด้วยความเชื่อ
อย่างน้ัน

ถ้ามองในแง่น้ีจะเห็นว่า   แม้ปัจจุบันน้ีวิทยาศาสตร์จะได้เจริญ
ก้าวหน้ามาแล้วอย่างมากมายเหลือเกิน  ก็ได้แต่ขยายมิติความรู้ด้านวัตถุ
อย่างเดียวออกไปอย่างกว้างขวางละเอียดพิสดาร  แต่เมื่อพูดถึงการตอบ
ปัญหาพ้ืนฐานของมนุษย์  ท่ีจะให้มนุษย์จัดวางชีวิตของตนลงในโลก
อย่างลงตัวได้ท่ีแล้ว ตลอดเวลาท่ียาวนานยิ่งน้ี วิทยาศาสตร์ยังเสมือน
ว่ายำ่าอยู่กับท่ี ยังไปไม่ถึงไหนเลย
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ว่ากันไป ไม่เฉพาะในระดับตัววิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เท่าน้ัน ที่ว่าจะ
มีปัญหาเป็นเรื่องผิดพลาดต้องแก้ไขกันเป็นระยะๆ   แม้แต่ในระดับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ก็มีปัญหาอยู่บ่อยๆ  ซ่ึงบางทีไม่ใช่
ถึงกับเป็นการผิดหรอก แต่มันเน่ืองจากว่า ความรู้ไม่ทั่วถึง ไม่แทงตลอด
ในเรื่องน้ันๆ มองความจริงกันด้านเดียวแง่เดียวหรือสองด้านสามแง่ แต่
ต่อมาพบความจริงในด้านอื่นแง่อื่นอีกที่ไม่ได้มองหรือมองไม่ถึง ก็เลย
กลายเป็นว่า ทีท่ำามาน้ันเสียหายหรือเป็นภัยอันตราย ต้องรีบเลิกละเสีย

ยกตัวอย่างเช่น กรณียาคลอแรมเฟนนิคอล (chloramphenicol) 
สมัยหน่ึงน้ัน นิยมกันนักหนาว่าเป็นยาครอบจักรวาล เป็นอะไรก็กินหาย 
คนดีใจกันใหญ่  ต่อไปน้ีเราสบายแล้ว  เป็นโรคอะไรก็ไปซ้ือคลอแรมเฟน-
นิคอลกิน  ตามตลาดวางขายกันเกลื่อน  ต่อมาหลายปี สัก 1๐ ปีหรือ
ประมาณน้ัน  ค้นพบว่า  คลอแรมเฟนนิคอลน่ี  พิษร้ายเหลือเกิน  ก่อ
อันตรายโดยไม่รู้ตัว  ปรากฏว่า  หลายคนตายไปแล้ว  มันไปทำาให้เยื่อใน
กระดูกหรือไขกระดูกไม่ผลิตเลือด คนตายเพราะเหตุน้ีไม่น้อย  เพราะเป็น
มะเร็งในเม็ดเลือดหรืออะไรพวกน้ี

ต่อมา กรณีดีดีที ตอนน้ันก็นึกว่า ได้ดีดีทีข้ึนมาสบายแล้ว ต่อไปน้ี
ไม่ต้องกลัวแมลงแล้ว มดหมด ยุงหมด แมลงร้ายจะหมด มนุษย์เราจะ
สบายไม่ถูกรบกวนจากแมลง ต่อมาอีกหลายปี ก็ค้นพบความจริงวา่  ดดีีที
น่ีมีพิษร้าย เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิต แม้แต่มะเร็งมันก็อาจจะ
ทำาให้เกิดได้ แล้วยิ่งกว่าน้ันก็คือว่า ในขณะที่มนุษย์แย่น้ี พวกแมลงต่างๆ 
มันสร้างภูมิต้านทานได้เก่งกว่า  ต่อมาปรากฏว่า  พิชิตแมลงไม่ได้แต่จะ
มาพิชิตมนุษย์อะไรทำานองน้ี  หลายประเทศก็เลยบอกให้เลิกใช้ดีดีที  แต่
ประเทศไทยยังใช้กันอยู่บ้าง กแ็ล้วแต่จะวา่กันไป

กรณียาทาลิโดไมด์ (Thalidomide) ยิ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน และ
เตือนใจได้มาก เป็นยาแก้ปวดหัวกล่อมประสาทที่วงการแพทย์ชื่นชมกัน
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นัก  บอกว่าผ่านการพิสูจน์ทดลองกันมาอย่างละเอียดรอบคอบ  มั่นใจ
นักหนาถึงกับประกาศว่าเป็นยาที่ปลอดภัยเป็นพิเศษ ถึงขนาดประเทศ
พัฒนาแล้วที่มีชื่อวา่กวดขันเรื่องยามาก ให้โอกาสประชาชนซ้ือหามาใช้ได้
โดยไมต่้องมีใบสั่งแพทย์ แล้วก็ขายกันนานถึง ๕ ปี ถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ จงึได้
รูว้่าเป็นตวัสาเหตุให้หญิงมีครรภ์คลอดลูกออกมาพิกลพกิารมากมาย  กว่า
จะค้นพบและถอนยาออกจากตลาด  เด็กเกิดมาขาด้วนแขนกุดไปแล้วราว 
๘,๐๐๐ ราย

ขอยกอีกตัวอย่าง กรณีสาร CFC (Chlorofluorocarbon) ชื่อมัน
ยาว เอาเฉพาะตัวย่อ    เจ้าน้ีเอามาใช้ในหลายเรื่อง เช่น ตู้เย็น เครื่อง
ทำาความเย็น หรือแอร์คอนดิชันเนอร์ แล้วก็ใช้ในพวกกระป๋องฉีดให้
อากาศหอมอะไรทำานองน้ี สารพวกน้ีใช้กันมานานอย่างตายใจ กว่าจะ
รู้ตัว ปรากฏว่า มันข้ึนไปในบรรยากาศโน่น ไปทำาให้เกิดช่องโหว่ในชั้น
โอโซน หรือ ozone layer ข้ึนมา โหว่ไปเสียมากแล้ว กต็กใจ  เอาอกีแล้ว 
ตอนน้ีเกิดวติกกันใหญ่ ประชุมกันในระดับโลกว่าจะแก้ไขอย่างไร ozone 
layer จะโหว่กันใหญ่แล้ว  แย่แล้ว  มนุษยชาติกำาลังเผชิญภัยอันตราย 
อาจจะร้ายแรงแทบสูญสิ้น  ก็เป็นอันว่าได้ความรู้ข้ึนมาใหม่  เอาอีกแล้ว 
สิ่งที่เชื่อมาว่าดีมีประโยชน์มากนิยมใช้กันน่ีมีโทษอีกแล้ว  ต้องทบทวน
แก้ไขกันใหม่

แต่ก่อนน้ีระยะหน่ึง แม่ชอบเลี้ยงลูกด้วยนมขวด นิยมกันไปทั่ว
หมดเลย  ประเทศกำาลังพัฒนาทั้งหลายพากันใช้นมขวดเลี้ยงลูกแทนนม
มารดากันมา จนกระทั่งปัจจุบันน้ีจึงหันเหทิศทางใหม่ กลับไปหาธรรมดา
ธรรมชาติเดิม  องค์การโลกกำาลังพยายามชี้แจงแนะนำาประชาชนให้หัน
มาเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา  เพราะนมขวดน่ีมันมีข้อเสีย  มีข้อบกพร่อง
หลายอย่าง และอันตรายด้วย เมื่อ ๒-๓ วันน้ี VOA กอ็อกข่าวปัญหาเรื่อง
แบคทีเรียมาอยู่ที่หัวจุก ที่เป็นยางหรือพลาสติกอะไรต่างๆ พวกน้ี
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น่ีก็เป็นบทเรียนต่างๆ  ที่เตือนว่ามนุษย์จะต้องมีความรอบคอบ
และรู้รอบด้านยิ่งข้ึนในการปฏิบัติต่อวิทยาศาสตร์       ในที่น้ียกมาเป็น
ตัวอย่างที่แสดงถึงความไม่เพียงพอ  รอไม่ได้  และยังต้องแก้ไขกันไป
เรื่อยๆ  ถ้ามีเวลาจะหวนกลับมาอีกทีหน่ึง

มนุษย์จะประสบคุณค่ำสูงสุดได้
ต้องให้วิทยำศำสตร์กับศำสนำบรรลุจุดบรรจบ

ก่อนจะผ่านตอนน้ีไป  ขอตั้งข้อคิดข้อสังเกตแทรกเข้ามาอีกสัก
หน่อย  การเกิดข้ึนและเจริญพัฒนาของวิทยาศาสตร์เท่าที่เป็นมาน้ี  เรา
ยอมรับโดยไม่เถียงว่าได้ช่วยให้เกดิความกา้วหน้าทางสติปัญญาแก่มนุษย-
ชาติ แต่ในเวลาเดียวกันน้ัน ถ้ามองให้ดีจะเห็นว่า การเกิดข้ึนและเจริญ
ของวิทยาศาสตร์น้ัน  ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยในทางสติปัญญาแก่
สังคมมนุษย์ดว้ย  เรื่องเป็นอย่างไร

ในยุคที่ผ่านมา เมื่อวิทยาศาสตร์เกิดข้ึนและเจริญก้าวหน้า สังคม
มนุษย์ได้ชื่นชมนิยมวิทยาศาสตร์มาก  มนุษย์พากันตื่นเต้นกับการค้นพบ
ความจริงใหม่ทางวิทยาศาสตร์  และหลงใหลคลั่งไคล้กับฤทธิ์เดชอันน่า
อัศจรรย์ของเทคโนโลยี  แล้วกพ็ากันฝากความหวังไวก้ับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีว่าจะตอบคำาถามและแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ทุกอย่าง  ความ
จริงทุกอย่างของธรรมชาติจะถูกเปิดเผย  แล้ววิทยาศาสตร์ก็จะนำามนุษย์
ไปสู่ความสุขสมบูรณ์

มนุษย์ที่เชื่อมั่นและฝากความหวังไว้กับวิทยาศาสตร์เหล่าน้ี ได้หัน
กลับไปตั้งข้อสงสัยเอากับศาสนาและคำาตอบเกี่ยวกับความจริงต่างๆ ที่
ศาสนาแสดงไว้ บ้างก็หมดความเชื่อถือ ปฏิเสธ หรอืทอดทิ้งศาสนาไปเลย

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า     ความจริงของธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ 
สนใจศึกษาค้นคว้าน้ันเป็นเพียงบางด้านบางส่วน  คือโลกธรรมชาติแห่ง
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วัตถุภายนอกเท่าน้ัน  วิทยาศาสตร์ไม่ได้ให้คำาตอบเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
แห่งชีวิตภายในของมนุษย์ ซ่ึงเป็นแดนที่มนุษย์เคยได้คำาตอบจากศาสนา

การที่มนุษย์สมัยใหม่ผละจากศาสนาน้ัน ถ้าหมายถึงเฉพาะศาสนา
ที่เกิดมีเป็นรูปแบบหรือสถาบันศาสนา ก็ไม่เสียหายมากนัก แต่การผละ
หรือทอดทิ้งศาสนาในที่น้ี  หมายถึงการทอดทิ้งไม่ใส่ใจต่อการแก้ปัญหา
ภายในของมนุษย์เอง ในส่วนที่เคยเป็นแดนสนใจของศาสนา โดยหลงไป
วา่วิทยาศาสตร์จะให้คำาตอบทั้งหมด

เมื่อวิทยาศาสตร์ก็มองข้ามไป  ไม่ได้ให้คำาตอบด้านน้ี  และมนุษย์
เองก็ผละทิ้งไป   ก็เกิดช่องโหว่อันใหญ่   คำาตอบเท่าที่คิดค้นกันมาของ
ศาสนาถูกละเลย  และเกิดความสะดุดชะงักในกระแสการพัฒนาทางสติ
ปัญญาของมนุษย์ในทางที่จะรู้เข้าใจและจัดการกับธรรมชาติของมนุษย์
ในดา้นน้ี  และมิใช่แค่สะดุดชะงักเทา่น้ัน บางครั้งกก็ลายเป็นการถอยหลัง
ย้อนกลับไปไกลทีเดียว

ธรรมชาติของโลกและชีวิต   พร้อมทั้งปัญหาของมนุษย์เอง   ไม่
อนุญาตให้มนุษย์ทอดทิ้งหรือละเลยความต้องการทางศาสนาไปได้   คำา
ตอบสำาหรับความจริงพื้นฐานที่รวบยอดครอบคลุมและใช้การทันทีก็ยัง
เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับมนุษย์อยู่ตามเดิม

เมื่อวิทยาศาสตร์ไม่ให้และไม่สามารถให้คำาตอบที่จะสนองความ
ต้องการอย่างน้ีได้  และเมื่อมนุษย์คลายความตื่นเต้นต่อวิทยาศาสตร์ลง 
พรอ้มกับที่วิทยาศาสตร์คลายเสน่ห์  มนุษย์ก็กลับรู้สึกตัวตอ่ความต้องการ
พื้นฐานของตน มนุษย์เหล่าน้ีก็กลับหันมาแสวงหาคำาตอบทางศาสนากัน
ใหม่

แต่ในเมื่อกระแสการพัฒนาสติปัญญาด้านน้ีของมนุษย์ขาดตอน
หรือเลือนรางไปแล้ว การแสวงหาน้ันบางทีก็เป็นไปอย่างเปะปะ บางทีก็



ศาสนากับวิทยาศาสตร์ เริ่มร่วมแล้วร้างเริด ๕๙

กลายเป็นการเริ่มต้นใหม่ ดังที่เกิดเป็นปรากฏการณท์างศาสนาในสังคมที่
พัฒนาแล้วอย่างสูงในทางวิทยาศาสตร์ เกิดสภาพหลงใหลงมงายท่าม
กลางความเจริญของวิทยาศาสตร์

อย่างไรก็ตาม   มิใช่ว่าวิทยาศาสตร์จะปราศจากคุณค่าทางสติ
ปัญญาแก่พัฒนาการทางด้านศาสนาเสียทีเดียว   เป็นที่รู้กันว่าทางฝ่าย
ศาสนา โดยเฉพาะในรูปที่เป็นสถาบัน ได้เคยมีปัญหาเป็นอันมาก บาง
ครั้งบางแห่งถึงกับมีบทบาทในการบีบคั้นปิดกั้นการพัฒนาสติปัญญาของ
มนุษย์  ศาสนาบางแห่งก็ลงร่องยึดติดอยู่กับความเชื่อและข้อปฏิบัติที่ไร้
เหตุผล  บางศาสนาก็คลาดเคลื่อนเขวออกไปจากแนวทางและหลักการ
ที่แท้ของตนเอง

ความเจริญของวิทยาศาสตร์      โดยเฉพาะทัศนคติและวิธีวิทยา-
ศาสตร์ ได้ก่อผลกระทบต่อสถาบันศาสนาและกระแสความโน้มเอียงบาง
อย่างทางศาสนาในสังคม  อย่างน้อยก็ทำาให้เกิดเป็นโอกาส  หรือเป็นตัว
กระตุ้นให้วงการศาสนามีการทบทวนปรับตัวใหม่   หรือเปลี่ยนท่าทีใหม่
และตรวจสอบคำาตอบของศาสนาต่างๆ เท่าที่มีอยู่แล้ว  ตลอดจนมีการ
พัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้อีกเมื่อโอกาสมาถึง

เฉพาะอย่างยิ่ง    เมื่อมาถึงปัจจุบันน้ี    พอดีกับที่ในวงการของ
วิทยาศาสตร์เองบางส่วนได้ตื่นตัวใหม่  และเริ่มมีการปรับเปลี่ยนท่าที
นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำาไม่น้อยเห็นว่า   การที่วิทยาศาสตร์จะให้คำาตอบที่
แสดงความจริงของธรรมชาติแก่มนุษย์ได้อย่างถึงข้ันพื้นฐานหรือครอบ
คลุมน้ัน  จำาเป็นจะต้องขยายขอบเขตการศึกษาสืบค้นให้พ้นเลยขอบเขต
โลกธรรมชาติแห่งวัตถุออกไป คือจะต้องสนใจธรรมชาติส่วนที่เคยเป็น
แดนสนใจของศาสนามาแต่เดิมดว้ย

อย่างไรก็ดี ถ้ามองในแง่ของคนหมู่ใหญ่ โดยเฉพาะในสังคมของ
ประเทศที่ตามรับความเจริญอันเน่ืองมาจากวิทยาศาสตร์ เจตคติและวิธี
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การวิทยาศาสตร์ที่เป็นสาระสำาคัญของวิทยาศาสตร์ดูจะไม่ค่อยเจริญ
งอกงาม และไม่สู้มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจ ตลอดจนการดำาเนินชีวิต และ
การปฏิบัตกิิจกรรมตา่งๆ ของผู้คนทั้งหลาย

ตัววิทยาศาสตร์เอง  ไม่ใช่เป็นจุดที่สนใจของคนทั่วไป  แม้ว่าคน
เหล่าน้ันจะมองวิทยาศาสตร์ด้วยความชื่นชมเชื่อถือ เขาก็จะมีความเชื่อ
ในลักษณะที่เหมือนกับเห็นเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เดชมาก แล้วก็เชื่อ
แบบหลงใหล หรืองมงาย เหมือนกับหวังในอำานาจดลบันดาลของวิทยา-
ศาสตร์ มิใช่เป็นความเชื่อเชิงเหตุผล หรือแม้แต่ทำาให้มีความใฝ่รู้ในความ
จริง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงวิทยาศาสตร์ โดยมองข้ามวิทยาศาสตร์ไปหา
เทคโนโลยี และมองในแง่ของการที่จะเสพเสวยหรือบริโภคเทคโนโลยี 
หรือหาผลประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่าน้ัน ด้วยเหตุน้ี ความเจริญของ
วิทยาศาสตร์ จึงไม่ค่อยมีอิทธิพลหรือส่งผลอย่างมีคุณค่าทางด้านความรู้
และความคิดหรือในทางภูมิปัญญาแก่ประชาชน พูดสั้นๆ ว่า สาระของ
วิทยาศาสตร์หาได้เจริญงอกงามข้ึนมาไม่

มองในแง่ดี เวลาน้ีคนทั่วไปที่ได้คลายความตื่นเต้นต่อวิทยาศาสตร์ 
ก็ได้หันมาเห็นตระหนักถึงความต้องการทางศาสนาของตน และพากัน
แสวงหาคำาตอบทางด้านน้ีกันอีก ศาสนาต่างๆ ที่มีมากหลาย ก็จะสนอง
ความต้องการของมนุษย์ที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาในระดับต่างๆ กัน 
และพร้อมกันน้ัน วงการวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยบางส่วนก็ได้รู้ตระหนัก
ถึงขีดจำากัดแห่งการแสวงหาความจริงในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบ
ที่ถือกันมา และกำาลังขยายขอบเขตการศึกษาค้นคว้าออกมาสู่แดนของ
ศาสนาด้วย จึงอาจจะทำาให้เกิดความหวังข้ึนได้ว่า วิทยาศาสตร์ท่ีพัฒนา
สูงสุดจะมาบรรจบประสานกลมกลืนเข้ากับศาสนาท่ีพัฒนาสูงสุด และ
สามารถนำามนุษย์เข้าถึงความจริงแท้ พร้อมทั้งสันติสุข และอิสรภาพที่
ชีวติและสังคมต้องการ
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ถ้ามองไปอีกแง่หน่ึง วิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับเป็นความพยายามที่
จะพิสูจน์หาความจริงที่ศาสนาบอกไว้ล่วงหน้า คือ ในระหว่างที่มนุษย์ยัง
รอไม่ได้น่ี  เราต้องการคำาตอบชนิดหน่ึงที่ทันทีทันใดไว้ก่อน  และคำาตอบ
น้ันกลายเป็นศาสนา  เราก็พูดว่า  ศาสนาให้คำาตอบอย่างน้ี  ที่จริงก็คือ
คำาตอบของมนุษย์น่ีแหละกลายเป็นศาสนา  แต่เราพูดเป็นภาพพจน์ว่า 
ศาสนาให้คำาตอบอย่างน้ีประเภทน้ี  คำาตอบน้ีให้ไว้  ยังพิสูจน์ไม่ได้  แต่
จำาเป็นต้องใช้ไปก่อน  แลว้วิทยาศาสตร์ก็ค่อยๆ พิสจูน์คำาตอบน้ีต่อไป

เมื่อมองอย่างน้ีก็กลายเป็นว่า  วิทยาศาสตร์เป็นความเพียร
พยายามของมนุษย์ท่ีจะพิสูจน์ความจริงท่ีศาสนาบอกไว้ล่วงหน้า และ
ถ้ามองอย่างน้ีก็เป็นการประสานกลมกลืนกันอีกอย่างหน่ึง เพราะว่า เมื่อ
เริ่มจากจุดกำาเนิดร่วมกันแล้ว พอถึงปลายทางมันก็จะไปบรรจบรวม
กันอีกเหมือนกัน

ทีน้ี   วิธีการวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันมาน้ัน   ต่อไปภายหน้าอาจจะ
ปรากฏขีดจำากัดข้ึนมาอย่างที่ว่าเมื่อกี้ คือไม่อาจพิสูจน์ความจริงที่ศาสนา
บอกได้  ดังที่ตอนน้ีก็ชักจะเป็นอย่างน้ัน  เดี๋ยวน้ีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำา
จำานวนไม่น้อยกำาลังคิดอย่างน้ัน  เขาคิดว่าความจริงข้ันสุดท้ายที่ศาสนา
บอกน้ัน วิธีการวิทยาศาสตร์จะไม่อาจบอกได้เลย ไม่ว่าในยุคสมัยใดทั้ง
สิ้น เวลาน้ีนักฟิสิกส์ชั้นนำาหลายคนคิดอย่างน้ี ถ้ามีเวลาเราจะกลับมาพูด
เรื่องน้ีกันอีก

เอาละ เป็นอันว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของบุคคลบางคนบางกลุ่ม
ที่คิดหาความรู้ ซ่ึงได้กลายไปเป็นเรื่องของวิชาการ  แต่ศาสนาเป็นเรื่อง
ของมนุษย์ทุกคน ที่อยู่ในชีวิตจริง ทั้งที่เป็นส่วนตัวและที่อยู่รวมกันเป็น
สังคม ที่จะต้องปฏิบัติต่อชีวิตและสังคมของตน และหาจุดลงตัวในโลก
หรือในธรรมชาติที่ตนอาศัยอยู่  วิทยาศาสตร์อาจจะทำาให้ตัวของมัน
กลายเป็นเรื่องของทุกคนไปก็ได้    แต่พอวิทยาศาสตร์ไปถึงข้ันน้ัน 
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วิทยาศาสตร์จะกลายเป็นศาสนาไปทันที     น้ีก็เป็นอีกข้อหน่ึงที่ให้
พิจารณาในข้ันน้ี

ตอนน้ีได้พูดเรื่องวิทยาศาสตร์มาจนถึงศาสนาแล้ว เราก็ได้เห็นจุด
กำาเนิดและวิวัฒนาการสืบต่อมาทั้งของวิทยาศาสตร์และศาสนา   ตอนน้ี
เราจะเข้ามาถึงเรื่องพุทธศาสนาบ้างละ น่ีเพิ่งจะมาเข้าถึงเรื่อง ที่ผ่านมา
น้ันเป็นอารัมภบท



วิทยำศำสตร์กับพุทธศำสนำ
 จุดแยกหรือจุดบรรจบ

เป็นศำสนำเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน
เมื่อพูดถึงพุทธศาสนา  ก็ต้องพูดถึงจุดเริ่มของพุทธศาสนาก่อน 

เมื่อกี้บอกว่า จุดเริ่มของศาสนาคือความกลัวภัย  ทีน้ีจุดเริ่มของพุทธ
ศาสนาคืออะไร จุดเริ่มของพุทธศาสนาก็คือ ความกลัวทุกข์ เปลี่ยนจาก
ภัยมาเป็นทุกข์ ไม่เหมือนกันนะ ต้องระวัง

ในตอนของศาสนาทั้งหลายน้ันเป็นภัย  แต่มาในตอนของพุทธ-
ศาสนาน่ีเป็นทุกข์ ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมกว่า กล่าวคือ จุดเน้นของ
ความกลัวภัยน้ันไปอยู่ที่เหตุปัจจัยภายนอก  เช่น  นำ้าท่วม  แผ่นดินไหว 
ไฟป่า  พายุพัด  อะไรต่างๆ อย่างที่ว่าเมื่อกี้  แต่พอมาถึงเรื่องทุกข์น่ีมัน
ครอบคลุมปัญหาทั้งหมดตลอดถึงในตัวมนุษย์เอง

ทุกข์คืออะไร คือสภาพบีบคั้น ติดขัด คับข้อง ก็ได้แก่ปัญหาของ
มนุษย์น่ันเอง ในแง่หน่ึง พดูง่ายๆ ทุกข์ก็คือ ปัญหา เพราะปัญหาก็คือ สิ่ง
บีบคั้น ตดิขัด คับข้อง ของมนุษย์

ศาสนาตา่งๆ น้ัน มองหาแหล่งเกิดภัย หมายความว่า  เมื่อต้องการ
พ้นภัยก็มองหาแหล่งเกิดภัย ในระยะแรก ศาสนาเหล่าน้ันมองไปที่อะไร 
(ที่จริงไม่ใช่ศาสนามองหรอก  ก็คือมนุษย์น่ันเองแหละที่มอง  แต่พูดให้
เป็นภาพ) ก็นึกถึงคนน่ีแหละ เพราะว่าเท่าทีรู่้ๆ เห็นๆ กันอยู่ สิ่งต่างๆ จะ
เป็นอย่างไรก็ต้องมีผู้ทำา ในเมื่อสิ่งทั้งหลายในโลกมนุษย์น่ี มนุษย์ทำา แต่
สิ่งใหญ่ๆ ในธรรมชาติเหล่าน้ี มนุษย์ทำาไม่ได้ แต่ก็ตอ้งมีผู้ทำา  ก็นึกหาผู้ทำา 
นึกหากันไปก็ได้ผูท้ำาที่เรียกว่าเทพเจ้าหรือเทวดา ก็เลยมองไปที่เทวดา วา่
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เป็นที่มาของภัยเหล่าน้ัน หรืออาจจะเรียกว่า อำานาจลึกลับภายนอกที่อยู่
เบ้ืองหลงัธรรมชาต ิเป็นผูบั้นดาลพาเมฆมา พาพายมุา พานำ้ามา พาไฟมา
อะไรต่างๆ เหล่าน้ี พอถึงข้ันน้ีก็เกิดมีศาสนาที่มีเทวดาหลายองค์บ้าง องค์
เดียวบ้าง จนกระทั่งแม้แต่เป็นภาวะหน่ึงเดียวที่เลยจากข้ันเทวดาไปแล้ว

เมื่อมนุษย์มองตามระบบการลงโทษและให้รางวัล ก็เห็นว่าต้นตอ
ภัยอยู่ที่ไหน จดุระงับภัยก็ต้องอยู่ที่น่ัน  ตอนแรกก็มองแบบมนุษย์น่ีแหละ 
คือคนเราก็มองคนด้วยกัน ก็เห็นกันอยู่ว่าผู้ใหญ่มีอำานาจมากกว่า เมื่อคน
เล็กมาทำาไม่ชอบใจเขาก็ทำาร้ายเอา ลงโทษเอา แต่ถ้าคนเล็กทำาดีคนใหญ่
ชอบใจก็ให้รางวัล เมื่อมองไปที่สิ่งใหญ่ที่อยู่เบ้ืองหลังธรรมชาติก็คิดแบบ
เดียวกัน ก็เอาภาพของมนุษย์ไปใส่ให้เทวดา  เพราะฉะน้ัน จึงมีนักจิต-
วิทยาสมัยหลังบอกว่า มนุษย์สร้างเทวดาตามฉายาของมนุษย์ ซ่ึงไปขัด
กับคำาสอนของศาสนาคริสต์  ที่ว่า  พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายาของ
พระเจ้า คือ ท่านบอกว่า พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ข้ึนมาตามรูปเสมือน
ของพระองค์ แต่นักจิตวิทยาสมัยหลังน่ี เมื่อพูดถึงเรื่องกำาเนิดของศาสนา 
บางท่านบอกว่า มนุษย์สร้างเทวดาตามรูปเหมือนของมนุษย์ ก็แล้วแต่ว่า
จะคิดหาเหตุผลมาแสดงกันไป

เป็นอันว่า  มนุษย์ก็คิดว่า  เทวดาเหล่าน้ีแหละ  เป็นต้นตอของ
เภทภัยอันตรายทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน เราต้องเอาใจคนที่มีอำานาจฉันใด 
เราก็ต้องเอาใจเทวดาฉันน้ัน ก็เลยเกิดมีวิธีการข้ึนมาในการที่จะช่วยตัว
เองให้พ้นภัย โดยการไปแสดงความเคารพ อ่อนน้อม กราบไหว้ อ้อนวอน 
ขอผล เป็นอันว่า

ปัจจัยที่เป็นตัวกำาหนดผลในศาสนาโบราณเหล่าน้ัน ก็คือ การดล
บันดาลของเทพเจ้า ซ่ึงไม่ใช่วิสัยของมนุษย์

ตัวโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าหรืออำานาจดล
บันดาลเหล่าน้ัน ก็คือ ศรัทธา หรือความเชื่อ
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เมื่อเชื่อในพระองค์ เคารพในพระองค์แล้ว ก็แสดงออกเป็นวิธีการ 
วธิีการก็คือ การบวงสรวงอ้อนวอน

เป็นอันว่าได้ครบแล้ว คือ ตัวกำาหนดผล ได้แก่ การบันดาลของ
เทพเจ้า   ตัวสัมพันธ์ ได้แก่ ศรัทธา   วิธีการปฏิบัติ ได้แก่ การบวงสรวง
อ้อนวอน อนัน้ีเป็นระบบความเชื่อในศาสนาตา่งๆ เท่าที่เป็นมา

ทีน้ี พอพุทธศาสนาเกิดข้ึน เราก็เอาหลักการเหล่าน้ีมาปรับดูว่า 
จะเป็นอย่างไร พุทธศาสนาน้ัน อย่างที่พูดไปแล้วว่า ต้องการพ้นทุกข์ ไม่
ต้องการมีความทุกข์ ถึงตอนน้ีก็จะมีความใฝ่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ข้ึนมา 
เพราะฉะน้ัน จุดกำาเนิดของพุทธศาสนาก็คือ ความใฝ่ปรารถนาจะพ้น
ทุกข์ หรือความใฝ่ปรารถนาภาวะไรทุ้กข์

เป็นอันว่า ความใฝ่ปรารถนาภาวะไร้ทุกข์เป็นจุดกำาเนิดของพุทธ-
ศาสนา ต่อจากน้ันในกระบวนการแก้ไขจะทำาอย่างไร เมื่อเราต้องการพ้น
จากทุกข์ก็จะต้องมวีิธกีารแกทุ้กข์ จะรูว้ิธีน้ันไดก้็ต้องดตู้นกำาเนิดของทุกข์  
ต้นกำาเนิดของทุกข์อยู่ที่ไหน   ศาสนาเก่าบอกว่าภัยน้ันต้นกำาเนิดมาจาก
เทวดา แต่พุทธศาสนาบอกว่า การเกิดข้ึนของทุกข์เป็นกระบวนการของ
เหตุปัจจัย เป็นกฎธรรมชาติ ซ่ึงจะต้องรู้เข้าใจ

ทุกข์น้ีมีต้นเหตุซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ คือ หลัก
ของความเป็นเหตุเป็นผล หรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัย  ความไม่รู้
เข้าใจในความจริงน้ันแหละ หรือตัวความไม่รู้ไม่เข้าใจในกระบวนการ
ธรรมชาติหรือกระบวนความเป็นไปตามเหตุผลน้ันแหละเป็นต้นตอให้เกิด
ทุกข์ เพราะฉะน้ันพุทธศาสนาจึงสืบสาวหาต้นกำาเนิดของความทุกข์โดย
มองไปที่ตัวความไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุปัจจัย หรือตัวความไม่รู้เข้าใจธรรมชาติ
และกฎธรรมชาติ ได้แก่ อวิชชา

เป็นอันว่า ตอนน้ี เรามาถึงจุดกำาเนิดของพุทธศาสนาแล้ว  เมื่อกี้น้ี
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ว่า จุดกำาเนิดของศาสนาต่างๆ ได้แก่ ภัย และต้นกำาเนิดของภัย ได้แก่
เทพเจ้าหรืออำานาจดลบันดาลภายนอก แต่จุดกำาเนิดของพุทธศาสนา
บอกว่าได้แก่ ทุกข์ และต้นกำาเนิดของทุกข์คือ ความไม่รู้เข้าใจเหตุปัจจัย
ของทุกข์น้ัน หรอืความไมรู่้เข้าใจกฎธรรมชาติ กลา่วคือ กระบวนการแห่ง
ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยน้ันเอง

ต่อไปก็มาถึงตัวการที่จะแก้ปัญหา  ตัวการที่จะแก้ปัญหาคืออะไร 
ในเมื่อความไม่รู้ไม่เข้าใจกฎธรรมชาติหรือเหตุปัจจัยน้ีเป็นต้นกำาเนิด 
ตัวการที่จะแก้ปัญหาก็ตรงข้าม กล่าวคือ ความรู้เข้าใจเหตุปัจจัยน้ัน 
ความรู้เข้าใจกฎธรรมชาติคือ ตวัปัญญา

จากจดุเดิม ศาสนาตา่งๆ บอกว่า ศรัทธา คือ ตวัโยงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับต้นกำาเนิดของภัย พุทธศาสนาก็เปลี่ยนเป็นว่า ตัวโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไปหาต้นกำา เนิดของทุกข์น้ันคือ ปัญญา 
หมายความว่า ย้ายจากศรัทธามาหาปัญญา น่ีคือจุดเปลี่ยนของพุทธ-
ศาสนา มนุษย์จะต้องรู้เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งหลายน้ัน  แล้ว
แก้ไขที่เหตุปัจจัย

ประการสุดท้าย การแก้ไขที่เหตุปัจจัยน้ันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่
มนุษย์จะต้องทำา และเป็นวิสัยที่มนุษย์จะกระทำาได้ เพราะฉะน้ัน การแก้
ปัญหาก็จะเปลี่ยนจากอำานาจดลบันดาลของเทพเจ้ามาเป็นการกระทำา
ของมนุษย์

สรุปว่า จดุทั้ง ๓ น้ีเป็นหลักการสำาคัญ
๑. ในศาสนาทั่วไปต้นกำาเนิดของภัย ได้แก่ เทวดา แต่ในพุทธ-

ศาสนา ต้นกำาเนิดของทุกข์ ได้แก่ ความไมรู่้เข้าใจกฎธรรมชาติ
๒. ตัวโยงไปสู่ต้นกำาเนิดน้ัน ในศาสนาต่างๆ ได้แก่ศรัทธา แต่ใน

พุทธศาสนา เปลี่ยนมาเป็นปัญญาทีรู่้เข้าใจกฎธรรมชาติ
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๓. ตัวกำาหนดผล ในศาสนาทั่วไป ได้แก่อำานาจดลบันดาล แต่ใน
พุทธศาสนาเปลี่ยนมาเป็นการกระทำาของมนุษย์

อันน้ีก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นการปฏิวัติเลยทีเดียว เป็นอันว่า 
จุดเน้นหรือประเด็นหลักในพุทธศาสนา  ได้ย้ายไปแล้วจากศรัทธามาสู่
ปัญญา  ปัญญาที่ว่าน้ี ก็เริ่มด้วยความใฝ่รู้ หรือใฝ่ในความรู้เหมือนกัน 
เพราะการที่จะมีปัญญาได้  เราก็ต้องมีความใฝ่รู้ แต่ความใฝ่รู้น้ันจะมี
ลักษณะตา่งกันซ่ึงจะได้วิเคราะห์กันต่อไป

จุดเน้นใหญ่อีกอย่างหน่ึงก็คือ  การเปลี่ยนจากการบันดาลของ
อำานาจเหนือธรรมชาติ มาสู่การกระทำาความเพียรพยายามของตัวมนุษย์
เอง และในเรื่องน้ีพุทธศาสนามีหลักการสำาคัญที่ชัดเจนแน่นแฟ้น กล่าว
คือ ไม่ว่าพุทธศาสนาจะเผยแพร่ออกไปสู่ชาวโลกกว้างขวางก้าวไกลเพียง
ใด หรือจะมีความเชื่อถือและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแปลกออกไป
อย่างไรก็ตาม สาระก็ยังคงอยู่ที่จุดสำาคัญ ประเด็นสำาคัญคือ การกระทำา
ของมนุษย์ หลักการสำาคัญของพระพุทธศาสนาอันน้ี ถ้าเปลี่ยนไปถือว่า
ผิดเลย คือ จุดประเด็นหลักอันได้แก่ การกระทำาของมนุษย์

หลักการแห่งการกระทำาของมนุษย์ก็สืบมาในรูปที่เรียกว่า หลัก
กรรม น่ันเอง  คนอาจจะเข้าใจตัวกรรมไขว้เขวไปบ้าง  ความเข้าใจผดิอาจ
แทรกปนเข้ามาในหมู่ชาวพุทธบ้าง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม กรรมก็ยัง
คือการกระทำาของมนุษย์อยู่น่ันแหละ ไม่ใช่เป็นการบันดาลของเทพเจ้า

การที่พุทธศาสนาถือหลักกฎธรรมชาติ  ประกาศอิสรภาพของ
มนุษย์  และเอาปัญญามาแทนศรัทธา  อันน้ีเป็นสิ่งที่แปลกในวงการ
ศาสนา จนกระทั่งฝรั่งบางทีไม่ยอมเรียกพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนา  เราจะ
เห็นหนังสือฝรั่ง บางทีบอกว่า พุทธศาสนาไม่ใช่ religion  คือ ไม่ใช่
ศาสนาในความหมายของเขา เพราะมันไม่มีลักษณะเหมือนกับศาสนาทั้ง
หลายที่เขาเคยรูจ้ักมา
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เป็นอันวา่ หลักการที่เป็นจุดสำาคัญก็มี
1. ถือหลักกฎธรรมชาติ
๒. ประกาศอิสรภาพของมนุษย์
๓. เอาปัญญามาแทนศรัทธา

ศำสนำแห่งธรรมชำติ และกำรรู้ธรรมชำติด้วยปัญญำ
ทีน้ีเพื่อจะให้เกดิความเข้าใจชัดเจนในเรื่องน้ี อาตมาจะขอเอาเวลา

ช่วงน้ีมาใช้กับการพูดถึงหลักการพื้นฐานบางอย่างที่พึงสังเกตของพุทธ-
ศาสนา  ตอนแรกน้ี พูดถึงตัวหลักการที่เป็นพุทธพจน์ คือคำาสอนโดยตรง
ของพระพุทธเจ้าเสียก่อน แล้วค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหน่ึง แล้วต่อจาก
น้ันก็จึงจะเอามาโยงกับวิทยาศาสตร์ในตอนหลัง

หลักการพื้นฐานบางอย่างของพทุธศาสนาที่ควรทราบในตอนน้ี ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ ขอนำามาแสดงดังต่อไปน้ี

ข้อที่ 1 หลักกฎธรรมชาติท่ีมีอยู่ตามธรรมดา ได้แก่ถือว่าความ
จริงน้ันเป็นกฎธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มีอยูต่ามธรรมดาของมัน พระพทุธเจ้ามี
ฐานะเป็นผู้ค้นพบ อันน้ีเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก

เราถือว่า พระพุทธเจ้า เป็นผู้ค้นพบความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดา
ในธรรมชาติ ดังมีหลักคำาสอนที่พระสวดบ่อยๆ ในงานอุทิศกุศลแก่ผู้ล่วง
ลับ คือ ธรรมนิยามสูตร๕ โดยที่เราก็ไมรู่้วา่พระท่านสวดอะไรกัน  แต่ท่าน
บอกให้ฟังว่า กฎความจริงของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างน้ันเองเป็นธรรมดา 
พระพุทธเจ้าจะอุบัติข้ึนหรือไม่อุบัติข้ึนก็ตาม มันก็เป็นของมันอย่างน้ัน 
พระก็ประกาศหลักคำาสอนของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา ญาติโยมก็ฟัง
ตลอดเวลา แต่ก็ไมรู่้ตลอดเวลาเหมือนกัน
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หลักธรรมนิยาม หรือกฎธรรมชาติที่ว่าน้ีเป็นอย่างไร พระสวดว่า 
“อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานำ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานำ” แปลว่า 
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะอุบัติข้ึนหรือไม่ก็ตาม มันก็เป็นหลักยืนตัวอยู่
ตามธรรมดา เป็นกฎธรรมชาติว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากเหตุปัจจัยล้วนแต่ 
“ไม่คงที่” “ไม่คงตวั” และ “ไม่เป็นตวั”

ไม่คงท่ี คือ มันเกิดดับๆ เกิดข้ึนแล้วสลายไปๆ ตลอดเวลา
ไม่คงตัว คือ มันถูกปัจจัยที่ขัดแย้งบีบคั้นให้คงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้
ไม่เป็นตัว คือ มนัไมเ่ป็นตวัของตวัเอง แตม่นัเป็นไปตามเหตปัุจจยั 

ข้ึนต่อเหตุปัจจัย มันจะปรากฏรูปร่างอย่างไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัย น่ีก็คือ
หลักของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยน่ันเอง เป็นความจริงพื้นฐานในที่สุด

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงน้ีแล้ว จึงนำามาเปิดเผย แสดง 
ชี้แจง ทำาให้ง่าย ให้ชัดเจนข้ึน วา่ดังน้ีๆ

ข้อที่หน่ึงน้ีเป็นหลักสำาคัญมาก เป็นหลักพื้นฐานของพุทธศาสนา 
คือการที่ถือวา่ กฎธรรมชาติน้ี เป็นความจริงพื้นฐาน

เราควรจะรีบผ่านหลักเหล่าน้ีไป เพราะมีเวลาน้อย 
ข้อที่ ๒ หลักเหตุปัจจัย  นอกจากว่าสิ่งทั้งหลาย ไม่คงที่ ไม่คงตัว 

และไม่เป็นตัวแล้ว ก็บอกหลักความเป็นเหตุเป็นผล หรือความเป็นเหตุ
ปัจจยัแบบองิอาศยักนัของสิง่ทัง้หลาย ทีเ่ราเรยีกวา่ “กฎปฏจิจสมปุบาท” 
ซ่ึงมีสาระสำาคัญโดยย่อว่า๖

“อิมสฺมึ สติ อิทำ โหติ; อิมสฺมึ อสติ อิทำ น โหติ.
อิมสฺสุปฺปำทำ อิทำ อุปฺปชฺชติ; อิมสฺส นิโรธำ  อิทำ นิรุชฺฌติ.”

แปลว่า “เมื่ออันน้ีมี  อันน้ีจึงมี; เมื่ออันน้ีไม่มี อันน้ีก็ไม่มี.
เพราะอันน้ีเกิด อันน้ีจึงเกดิ; เพราะอันน้ีดับ อันน้ีกด็ับ”
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น้ีคือหลักความจริงพื้นฐาน ซ่ึงเป็นกฎทั่วไป จากน้ันก็ขยายความ
ออกไป เป็นการประยุกต์ใช้กฎทั่วไปน้ันในเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี พูด
ง่ายๆ น้ีก็คือ หลักกฎธรรมชาติ คอืความเป็นเหตุเป็นผลข้ันพื้นฐาน

เป็นที่น่าสังเกตว่า พุทธศาสนาถือหลักเหตุปัจจัย เรานิยมพูดว่า 
หลักเหตุปัจจัย ไม่พูดว่า หลักเหตุผล เพราะคำาว่าเหตุผลน้ันหมายถึงเหตุ
กับผล ซ่ึงชี้จำากัดเฉพาะปัจจัยตัวตรงอย่างเดียว ในพุทธศาสนาท่านถือว่า 
สิ่งที่ทำาให้ผลเกิดข้ึนไม่ใช่เหตุอย่างเดียว ต้องมีปัจจัยต่างๆ ด้วย ปัจจัย
พรั่งพร้อมแล้วจึงเกิดผล อันน้ีก็เป็นหลักการทีส่ำาคัญ

ขอยกตัวอย่างเรื่องหน่ึง เช่น เราปลูกมะม่วง ต้นมะม่วงงอกงาม
ข้ึนมา ต้นมะม่วงน้ันก็เป็นผล แล้วอะไรเป็นเหตุของต้นมะม่วง ก็ตอบว่า
เม็ดมะม่วง เม็ดมะมว่งก็คือ พชืของมัน เม็ดมะม่วงเป็นเหตุของต้นมะม่วง 
แต่ถ้ามีเหตุอย่างเดียว ผลไม่เกิด มีแต่เม็ดมะม่วง ต้นมะม่วงเกิดไม่ได้ มัน
ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น อาศัยดิน อาศัยนำ้า อาศัยออกซิเจน 
อาศัยอุณหภูมิที่พอเหมาะ อาศัยปุ๋ย เป็นต้น ปัจจัยเหล่าน้ีพรั่งพร้อมแล้ว
ต้นมะม่วงจึงปรากฏข้ึนมา น้ีคือหลักเหตุปัจจัยในพทุธศาสนา ปัจจัยพรั่ง
พร้อมถึงท่ีผลก็ปรากฏ หลักความจริงน้ีจะช่วยอธิบายข้อสงสัยอย่างที่
บางคนพูดว่า ฉันทำาเหตุ แล้วทำาไมฉันไม่ได้ผล ก็ต้องย้อนถามว่า อ้าว . . 
ดูปัจจัยหรือเปล่า

อน่ึง ขอให้สังเกตด้วยว่า ความเป็นเหตุปัจจัยไม่จำาเป็นต้องเป็นไป
ตามลำาดับกาลเวลา เรามักจะมองว่า อันน้ีเกิดข้ึนมาก่อนแล้วต่อไปอันน้ัน
จึงเกิด ไม่จำาเป็นต้องอย่างน้ัน สมมติว่า มีกระดานดำา หรือกระดานป้าย
อยู่ข้างหลังอาตมา แล้วเราใช้ชอล์กเขียนบนกระดานน้ัน เขียนเป็นตัว
หนังสือ ก.ไก่ ข.ไข่ ข้ึนมา  ก.ไก่ ข.ไข่ ที่ปรากฏข้ึนมาก็เป็นผล

ในการที่ตัว “ก.ไก่” “ข.ไข่” ปรากฏข้ึนมาบนกระดานให้เราอ่าน
ได้น่ี อะไรเป็นเหตุ ถ้าในแง่ภาษาเราบอกว่า คน ถ้าในแง่รูปภาพ ที่เป็น
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ตัวขาวๆ เราตอบว่า ชอล์ก ใช่ไหม แต่ไม่ว่าจะเอาเหตุไหนก็ตาม ถ้ามีแค่
เหตุน้ันอย่างเดียว ผลไม่ปรากฏ คือมันไม่พอที่จะให้ตัว “ก” ปรากฏข้ึน
มา การที่ตัวอักษร “ก” จะปรากฏข้ึนมา ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ พรั่ง
พร้อม ต้องมีทั้งคนเขียน ต้องมีชอล์ก ต้องมีกระดานที่รองรับ มีกระดาน
ก็ยังไม่พอ ต้องมีสีที่ต่างกันให้ตัดกันได้ ต้องมีอุณหภูมิ ต้องมีความชื้น
พอดี ต้องไม่มีนำ้าเหลวอยู่บนน้ัน ที่จะทำาให้ชอล์กละลายไปหมด หรือ
เขียนไม่ได้ ตอ้งมีอะไรต่ออะไรพอดี เหล่าน้ีคือปัจจัยต่างๆ  ทีพ่รั่งพร้อมซ่ึง
ทำาให้ผลเกิดข้ึน

ทีน้ี ก็มาถึงข้อสังเกตที่ว่าข้างต้น คือ ในการที่ตัว “ก” ปรากฏน่ี 
ปัจจัยที่ทำาให้มันเกิดข้ึน ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมาก่อนใช่ไหม ใน
บรรดาปัจจัยที่ทำาให้ตัว “ก” ปรากฏน้ี จะเห็นชัดว่าปัจจัยบางอย่างก็มี
อยู่พร้อมกัน เป็นปัจจัยที่อิงอาศัยกันในลักษณะต่างๆ  ซ่ึงไม่จำาเป็นจะต้อง
เป็นไปตามลำาดับกาล น้ีคือหลักเหตุปัจจัยในพุทธศาสนา เป็นการยก
ตัวอย่างเอามา โดยมุ่งให้มองในแง่ของประเด็นสำาคัญคือ ต้องการให้เห็น
วา่ เป็นหลักเหตุปัจจัย

ข้อที่ ๓ หลักศรัทธา เมื่อกี้ได้บอกว่า พุทธศาสนาย้ายจากศรัทธา
มาสู่ปัญญาแล้ว ยังจะมาพูดเรื่องศรัทธาอะไรกันอีก ขอทำาความเข้าใจว่า 
ศรัทธาก็ยังมีบทบาทอยู่ แต่มันเปลี่ยนบทบาทใหม่

ตอนแรกน้ีขอให้ดูก่อนว่าในพุทธศาสนา หลักศรัทธาโยงไปหาการ
พิสูจน์ด้วยประสบการณ์ตรง คำาสอนด้านน้ีที่อ้างกันมาก ก็คือ กาลาม-
สูตร ซ่ึงแสดงพุทธโอวาทว่า๗

“น่ีแน่ะ กำลำมชนท้ังหลำย ท่ำนท้ังหลำย
อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะได้ฟังตำมกันมำ
อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะได้เรียนตำมกันมำ
อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมำ
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อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะเสียงเล่ำลือ
อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะอ้ำงตำำรำ
อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะตรรก
อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะอนุมำนเอำ
อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะคิดตรองตำมแนวเหตุผล
อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะเข้ำกันได้กับทฤษฎีของตน
อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะมีรูปลักษณะน่ำเช่ือ
อย่ำเช่ือ เพียงเพรำะเห็นว่ำ ท่ำนสมณะน้ีเป็นครูอำจำรย์ของเรำ”

การที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างน้ี ทำาให้ฝรั่งทึ่งมาก ตอนที่ฝรั่งได้ยิน
เรื่องพุทธศาสนาน่ี โจษจันกันเรื่อง กาลามสูตร เป็นคำาสอนที่เด่นมาก 
เพราะว่าตอนน้ันวิทยาศาสตร์กำาลังเฟื่อง คนก็เลยชอบแนวความคิดแบบ
ที่ว่าจะต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะต้องเชื่อความจริงที่พิสูจน์ได้ พอมาเจอ
พระสูตรน้ีเข้าฝรั่งเลยประทับใจแล้วก็รู้จักกาลามสูตรมากหน่อย ปรากฏ
ว่า ในตอนที่ฝรั่งรู้จักกาลามสูตรในนามของพุทธศาสนาน้ัน คนไทยไม่รู้
จัก  ถามคนไทยแทบไม่มีรู้จักเลย  ไม่ถึงหน่ึงเปอร์เซนต์แน่นอน  แม้แต่ 
๐.๐๐1% ก็ไม่รู้จักกาลามสูตร แต่ฝรั่งที่รู้จักพุทธศาสนา รู้จักกาลามสูตร 
คนไทยเป็นชาวพุทธไม่รู้จกักาลามสูตร  อันน้ีก็เป็นเรื่องที่ชอบกลในวงการ
พุทธศาสนา

ในกาลามสูตรน้ัน พระพุทธเจ้ายังตรัสต่อไปอีกว่า จะต้องรู้เข้าใจ
ด้วยตนเองว่า สิ่งเหล่าน้ีเป็นกุศล หรือเป็นอกุศล ถ้ารู้ว่าเป็นอกุศล มีโทษ 
ไม่เป็นประโยชน์ ทำาให้เกดิทุกข์ พึงละเสีย ถ้ารู้วา่เป็นกุศล  เป็นประโยชน์ 
เป็นไปเพื่อความสุข ก็ให้ถือปฏิบัติ น่ีก็คือ เป็นเรื่องที่ต้องรู้ชัด ประจักษ์
แก่ตนเอง เป็นประสบการณต์รง น่ีคือการย้ายจากศรัทธา ไปสู่ปัญญา

นอกจากน้ันยังมีหลักที่บอกชัดๆ ถึงการตรวจสอบด้วยประสบ-
การณ์ตรง เช่น พระพทุธเจ้าตรัสว่า โดยไมต่้องอาศัยศรัทธา ไมต่้องอาศัย
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การถูกกับใจชอบ ไม่ต้องอาศัยการเรียนตามกันมา ไม่ต้องอาศัยการคิด
ตรองตามแนวเหตุผล ไม่ต้องอาศัยความเข้าได้กับทฤษฎีของตน ก็รู้ชัดได้
ในใจของตนเองว่า เรามีโลภะ หรือไม่มีโลภะ เรามีโทสะ หรือไม่มีโทสะ 
เรามีโมหะ หรือไม่มีโมหะ๘ ในใจของเราขณะน้ี น่ีเป็นประสบการณ์ตรง
แท้ๆ สภาพในใจของเรา เราก็รู้ได้เอง และก็รู้ชัดในขณะน้ัน น่ีเป็นหลักท่ี
เรียกว่า การตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรง

ศำสนำแห่งกำรเพียรแก้ปัญหำ
ด้วยกำรพัฒนำปัญญำของมนุษย์

ข้อที่ ๔ หลักการประกาศอิสรภาพของมนุษย์  พระพุทธศาสนา
เกิดข้ึนในท่ามกลางความเชื่อตามหลักศาสนาพราหมณ์  ที่ถือว่า  พระ
พรหมเป็นผู้สร้างโลก เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่าง มนุษย์จะต้อง
บวงสรวงอ้อนวอนดว้ยพธิีกรรม  ซ่ึงคิดจัดสรรกันหลากหลาย  ให้เทพเจ้า
ถูกอกถูกใจ   มีความใหญ่โตพิสดาร   จนกระทั่งถึงกับมีวิธีบูชายัญแบบ
ต่างๆ มากมาย เพื่อเอาใจเทพเจ้าให้โปรดปรานแล้วจะได้บันดาลผลที่
ต้องการให้แกต่น

คัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ กำาหนดว่า คนเกิดมาแยกเป็นวรรณะ
สี่ เพราะว่าพระพรหมท่านสร้างมาอย่างน้ัน เกิดมาในชั้นวรรณะไหน ก็
ต้องเป็นอย่างน้ันตลอดชาติ แก้ไขไม่ได้ ทุกอย่างถูกครอบงำากำาหนดด้วย
การดลบันดาลของเทพเจ้า

เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติข้ึน สิ่งแรกที่ถือว่าเกิดข้ึนพร้อมกับการอุบัติ
ของเจ้าชายสิทธัตถะ คือ การประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ถ้าใครสังเกต
จะนึกได้ว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ มีเหตุการณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ว่า 
ได้เสด็จย่างพระบาทไป 7 ก้าว  ทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า  “เราเป็นผู้เลิศ
แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก เราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก”๙
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พระดำารัสน้ี ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะเข้าใจผิด ว่าทำาไมเจ้าชายสิทธัตถะ
มาอวดตัวว่ายิ่งใหญ่ แต่พึงทราบว่าน่ีคือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ 
เพราะหลักการต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงต่อมา     จะบอกเราว่า 
มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้สูงสุด  เมื่อมนุษย์พัฒนาตนเอง
แลว้ก็เป็นผู้ประเสริฐสุด ดังมพีระองค์เป็นตวัอย่างในฐานะที่เป็นตัวแทน
ของมนุษย์คือการที่ทรงเป็น “พุทธะ” ซ่ึงทุกคนก็เป็น “พุทธะ” ได้ทั้งน้ัน 
เมื่อมนุษย์มีศักยภาพอย่างน้ี จะได้ไม่มัวไปอ้อนวอนหวังพึ่งเทพเจ้าหรือ
อำานาจดลบันดาลจากภายนอก  จะได้หันมาเอาใจใส่พัฒนาตัวเอง และ
ทำาการต่างๆ ด้วยความเพียรพยายามของตน  เมื่อเป็น “พุทธะ” แล้ว 
แม้แต่เทพเจ้า แม้แตพ่ระพรหมก็น้อมนมัสการ

คำาสอนแบบน้ีในพุทธศาสนามีมากมาย ถ้าอ่านพระไตรปิฎก และ
รู้จักสังเกตจะเห็นว่า คำาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทำานองน้ี อย่างที่อ้าง
บ่อยๆ วา่

“มนุสฺสภูตำ  สมฺพุทฺธำ อตฺตทนฺตำ  สมำหิตำ 
…   …   ... เทวำปิ  นมสฺสนฺติ”๑๐

ซ่ึงบอกว่า “พระพุทธเจ้า แม้จะเป็นมนุษย์ แต่เป็นผู้ที่ได้ฝึกฝน
พัฒนาตนแล้ว . . . แม้เทพทั้งหลาย (ไม่ว่าชั้นเทพหรือชั้นพรหม) ก็น้อม
นมัสการ”

หลักการข้อน้ีเป็นการเปลี่ยนท่าทีของมนุษย์เสียใหม่ ท่าทีของจิต
ใจที่มองไปข้างนอกในแบบที่คอยหวังพึ่งเทพเจ้า คอยรอการดลบันดาล
ของอำานาจศักดิ์สิทธิ์ ถูกกระตุกกลับอย่างแรง แล้วคนก็ถูกปลุกเร้าให้หัน
มามองดูที่ตัวเองว่า ภายในตัวของเขาเองน้ีมีธรรมชาติแห่งความเป็นสัตว์
ที่พัฒนาได้ ถ้าเธอฝึกฝนพัฒนาตน เธอจะเป็นผู้ประเสริฐ โดยไม่ต้องไป
ฝากชะตาชีวิตไว้กับเทพเจ้าเหล่าน้ัน แม้แต่เทพเหล่าน้ันก็ต้องยอมรับใน
คุณค่าความประเสริฐของเธอ แล้วเขาก็จะมาน้อมนมัสการเอง
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หลักน้ีก็คือ การมีความเชื่อหรือศรัทธาพื้นฐานว่า มนุษย์มีศักย-
ภาพในการพัฒนาตนได้สูงสุด และให้มองพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็น
องค์แทน เป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่พัฒนาตนเองแล้วได้สูงสุด น้ีคือ หลัก
ท่ีเรียกว่า “อาสภิวาจา” หรือ การประกาศอิสรภาพของมนุษย์

ข้อที่ ๕ หลักการแก้ปัญหาด้วยการกระทำาของมนุษย์ ตามเหตุผล 
ไม่หวังผลจากการอ้อนวอนพึ่งพาปัจจัยภายนอก

หลักน้ี   จะเห็นได้จากตัวอย่างคำาสอนในคาถาธรรมบท   ซ่ึงถือ
เป็นการประกาศหลักการใหญ่ภาคปฏิบัติของพุทธศาสนา   คาถาน้ันว่า 
“พหุำ เว สรณำ ยนฺติ . . .”

เริ่มต้น คาถาน้ีก็บอกให้ทราบว่า วิถีชีวิตของมนุษย์ก่อนพระพุทธ-
ศาสนาเกิดข้ึนเป็นอย่างไร ดังข้อความว่า “มนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคาม
แล้ว” น่ีตรงกับเรื่องการเกิดข้ึนของศาสนาทั้งหลายที่พูดไว้เมื่อกี้น้ีเลย 
ท่านเล่าไว้แล้วในพทุธพจน์ที่ตรัสวา่

“มนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้ว  พากันถึงเจ้าป่าเจ้าเขา  เจ้า
ภูผา ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึ่ง แต่สิ่งเหล่าน้ัน ไม่ใช่สรณะอันเกษม เมื่อ
ยึดเอาสิ่งเหล่าน้ันเป็นสรณะ ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้”

“แต่ชนเหล่าใดมาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ 
รู้เข้าใจอริยสัจ ๔ เห็นปัญหา เหตุเกิดของปัญหา ภาวะไร้ปัญหา และวิธี
ปฏิบัติให้ถึงความสิ้นปัญหา กจ็ะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”๑๑

น่ีคือ  จุดหักเหที่เบนจากการอ้อนวอนหวังพึ่งเทพเจ้า  มาสู่การ
กระทำาของมนุษย์ ถ้าเราไม่รู้หลักน้ี เราอาจจะเผลอนับถือพระรัตนตรัย
แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาทั่วๆ ไป ทั้งหลาย

พระรัตนตรัยเริ่มจากพระพุทธเจ้า คือ ตวัอยา่งของมนุษย์ทีพ่ัฒนา
ตนได้สูงสุดและใช้ปัญญาแก้ปัญหาได้เสร็จสิ้น ซ่ึงเป็นการเตือนใจมนุษย์
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ทุกคนว่า เรามีศักยภาพน้ีอยู่ในตัว และจึงมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเอง 
การถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะน้ัน คือ เป็นการเตือนใจตัวเรา พอระลึกถึง
พระรัตนตรัย นึกถึงพระพุทธเจ้าป๊ับ ก็ต้องเกิดความสำานึกที่จะใช้ปัญญา
แก้ปัญหาและพัฒนาตนทันที น่ีคือการเตือนจิตสำานึกในศักยภาพของตัว
เราเอง

พอนึกถึงพระธรรม ก็เตือนใจเราให้ระลึกว่า อ้อ.. การที่จะพัฒนา
ตนได้น้ัน ก็ต้องทำาให้เป็นไปตามหลักเหตุปัจจัย เราจะต้องรู้เข้าใจกฎ
ธรรมชาติ ต้องมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ต้องหยั่งถึงและปฏิบัติให้
ถูกต้องตามความจริงแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย

เสร็จแล้วก็ระลึกถึงพระสงฆ์ว่า อ๋อ.. ชุมชนที่ประเสริฐ สังคม
มนุษย์ที่ประกอบด้วยมนุษย์ที่พัฒนาตนได้โดยใช้กฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัย
น้ี เอาความรู้น้ีมาใช้ประโยชน์ พัฒนาตนได้สำาเร็จน้ันเป็นจริง ทำาให้มีให้
เป็นได้ และเป็นที่ปรากฏของการเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติในทาง
ปฏิบัติ หรือในเชิงประยุกต์ เราจะต้องเข้าร่วม เข้าสังกัด ร่วมสร้างสรรค์
ชุมชนประเสริฐน้ี

น่ีคือ หลักพระรัตนตรัย พอเราเชื่อในหลักการน้ี เราก็ต้องแก้
ปัญหาด้วยวิธีการของมนุษย์ที่เพียรทำาการด้วยปัญญาที่รู้เหตุปัจจัย หลัก
การมันบังคับอยู่ในตวัเอง วธิีการแก้ปัญหาด้วยปัญญาของมนุษย์ ก็คือ

หน่ึง ทุกข์ คือ เริ่มดว้ยปัญหา ต้องรู้ปัญหาก่อน เสร็จแล้ว
สอง สมุทัย สืบสาวหาสาเหตุของปัญหา แล้ว
สาม นิโรธ กำาหนดจุดหมายที่ดับปัญหา จากน้ัน
สี่ มรรค ก็ปฏิบัติตามวธิีการให้ถึงความดับปัญหาได้
น่ีคือ หลักการที่ว่า เป็นการแก้ปัญหาตามแนวเหตุผล ด้วยการ

กระทำาของมนุษย์เอง
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ข้อที่ ๖ หลักการสอนแต่ความรู้หรือความจริงท่ีเป็นประโยชน์ 
ขยายความว่า ความรู้หรือความจริงที่รู้อาจจะมีมากมาย แต่หลายอย่าง
อาจจะเป็นความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของมนุษย์ 
พระพุทธเจ้าไม่สอนความรู้เหล่าน้ัน และก็ไม่รอด้วย เอาแต่ความจริงที่
เป็นประโยชน์เท่าน้ันมาสอน เราจะเห็นหลักการเหล่าน้ีจากพุทธพจน์เอง 
เช่นในข้ออุปมาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อครั้งที่ประทับอยู่ในป่า ที่เรียกว่า
สีสปาวัน ซ่ึงบางทีก็เรียกว่าป่าไม้สีเสียด หรือป่าไม้ประดู่ลาย๑๒

ณ ที่น้ัน  พระพุทธองค์ประทับอยู่กับพระสงฆ์  ตอนหน่ึงพระองค์
ทรงหยิบใบไม้ประดู่ลายข้ึนมากำาพระหัตถ์หน่ึง    แล้วตรัสถามภิกษุทั้ง
หลายวา่ ใบไม้ในกำามือเราที่น่ี กับใบไม้เบ้ืองบนในป่าน่ี ไหนจะมากกวา่
กัน  คำาถามง่ายๆ  พระก็ตอบได้ทันที  พระสงฆ์ก็ทูลตอบว่า  ใบไม้ใน
พระหัตถ์ของพระองค์นิดเดียว ใบไม้ในป่ามากกว่ามากนัก

พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า น่ีฉันใด สิ่งที่เราสอนก็ฉันน้ัน ความจริงที่รู้มี
มากมาย  แต่ความจริงส่วนใหญ่น้ันรู้แล้วไม่ได้สอน  เหมือนใบไม้ในป่า 
ส่วนที่สอนเหมือนใบไม้ในกำามือเท่าน้ัน   ทำาไม   ก็ตรัสแสดงเหตุผลว่า 
เพราะความจริงเหล่าน้ัน  ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความเข้าใจความ
จริงถ่องแท้  ไม่เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหา  ไม่เป็นไปเพื่อความไร้ทุกข์  ไม่
เป็นไปเพื่อจุดหมายของพุทธศาสนา คือ นิพพาน     แต่สิ่งที่ทรงสอนก็
เพราะว่า มันเป็นประโยชน์ นำาไปสู่การแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ เกี่ยวกับ
ชีวิตที่ดีงาม  พูดง่ายๆ ว่าเป็นไปเพื่อถึงความไร้ทุกข์  อันน้ีก็เป็นหลักการ
อย่างหน่ึงของพุทธศาสนา

อปุมาอกีคราวหน่ึงท่ีสำาคญั คือ คร้ังหน่ึงมผีูม้าถามปญัหาอภปิรชัญา
กับพระพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นปัญหาสำาคัญที่วิทยาศาสตร์กำาลังพยายามตอบใน
ปัจจุบันว่า เอกภพน้ีมีจุดตั้งต้นหรือไม่ มีจุดสิ้นสุดหรือไม่ หรือมีอยู่ตลอด
ไป  อะไรทำานองน้ี มี 1๐ อย่าง  คำาถามประเภทน้ีมีมาตั้งนานแล้ว  ก่อน
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พุทธกาล คนพวกที่สนใจอย่างน้ัน เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าอุบัติข้ึนก็มาถาม
อีก พระพุทธเจ้าตรัสวา่ เราไม่ตอบ ทำาไมจึงไม่ตอบ  พระองค์ได้ทรงแสดง
เหตุผลด้วยข้ออุปมาวา่๑๓

บุรุษผู้หน่ึงถูกคนเขาเอาลูกศรอาบยาพิษมายิง ลูกศรอาบยาพิษก็
เสียบตวัอยู่ พวกญาติมิตรก็ไปตามหมอมาผ่าตัด หมอผา่ตัดก็จะผ่าตัดเอา
ลูกศรอาบยาพิษออก  บุรุษผู้น้ีก็บอกว่า  “อย่าเพิ่ง  อย่าเพิ่ง  เดี๋ยวก่อน 
ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านผ่าตัดเอาลูกศรออก  จนกว่าข้าพเจ้าจะรู้ว่าใคร
เป็นคนยิงข้าพเจ้า  คนที่ยิงข้าพเจ้าน้ันชื่ออะไร  อยู่ที่ตำาบลไหน  หมู่บ้าน
ไหน  เป็นคนวรรณะใด  ใช้ลูกศรชนิดใดยิง  เป็นเกาฑัณฑ์หรือว่าเป็นธนู 
และทำาด้วยวัสดุอะไร คันธนูทำาด้วยไม้อะไร สายทำาด้วยวัสดุอะไร ขนนก
ที่ผูกปลายทำาด้วยขนนกอะไร    ถ้ายังไม่รู้ความจริงเหล่าน้ีข้าพเจ้าจะไม่
ยอมให้ถอนลูกศรออก”

จะเห็นชัดว่า ถ้ารออย่างน้ี บุรุษน้ันก็จะต้องตายเสียก่อนเป็นแน่ 
ทั้งไม่มีทางได้รูด้้วยและตวัเองก็ต้องตายดว้ย เพราะฉะน้ัน  สิ่งทีจ่ะต้องทำา
คืออะไร สิ่งที่ต้องทำาเรื่องแรกก่อนสิ่งอื่น คือถอนลูกศรออก แล้วเรื่องที่จะ
ให้รู้ว่าใครหรืออะไรต่างๆ ก็ว่ากันอีกที  อันน้ีฉันใด  สิ่งที่เราสอนก็คือ
ปัญหาของมนุษย์และการแก้ปัญหาน้ีแหละ ส่วนปัญหาที่ท่านถามมาน้ัน
ไม่เป็นประโยชน์ ถึงตอบไป ท่านก็พิสูจน์ไม่ได้ และจะรอพิสูจน์ก็ไม่ได้ 
เรื่องที่จำาเป็นต้องรีบทำามีอยู่จะมัวเสียเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมัวเถียง
กันอยู่ไม่ได้ เพราะฉะน้ัน จึงไมต่อบ น้ีคือหลักที่เรียกว่าการสอนความจริง
ที่เป็นประโยชน์

ที่กล่าวมาน้ีเป็นการยกตัวอย่างบางข้อมาแสดงให้เข้าใจลักษณะ
ทั่วไปของพุทธศาสนา  ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเหมือนวิทยาศาสตร์
หรือไม่เหมือน เพราะบางข้ออาจจะเหมือน แตใ่นความเหมือนน้ันอาจจะ
มีความไม่เหมือนอยู่ดว้ย
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แยกแล้วท้ิง กับแยกไปเอำควำมจรงิ
ได้กล่าวแล้วว่าศาสนาทั้งหลายทั่วไปตั้งแต่โบราณ  มองความเป็น

ไปของสิ่งทั้งหลายว่ามีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบ้ืองหลังคอยดล
บันดาล ถ้ามนุษย์หวาดกลัวอันตรายไม่ต้องการให้เหตุการณ์อย่างใดเกิด
ข้ึน หรือปรารถนาผลดีต้องการให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างไร  กต็้องทำาการ
แสดงออกให้เทพเจ้าเห็นถึงการที่ตนอ้อนวอนหรือเอาอกเอาใจ     แล้ว
มนุษย์ก็ได้คดิประดิษฐ์วธิีการอ้อนวอนเอาอกเอาใจเทพเจ้าข้ึนมามากมาย 
เป็นการบวงสรวงสังเวย ตลอดจนการบูชายัญต่างๆ เพื่อให้เทพเจ้าคลาย
พิโรธหรือโปรดปราน

ไม่เฉพาะเหตุการณ์และปรากฏการณ์ในโลกหรือธรรมชาติภาย
นอกเท่าน้ัน แม้แต่ชีวิตของมนุษย์เอง ก็อยู่ภายใต้อำานาจดลบันดาลของ
เทพเจ้า   โดยเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกสร้างชีวิตและบันดาลสุขทุกข์โชค
เคราะห์และความเป็นไปทุกอย่าง อีกทั้งยังคอยตามดูตลอดเวลาด้วยว่า 
มนุษย์ประพฤติปฏิบัติหรือทำาการใดๆ ให้เป็นที่พอพระทัยหรือไม่ ดังน้ัน 
มนุษย์จึงต้องคอยระวังตัวที่จะปฏิบัติตนให้ไม่เป็นที่ขัดเคืองพระทัย โดย
เฉพาะในทางตรงข้ามจะต้องพยายามปฏิบัติให้ถูกพระทัยอยู่เสมอ เพื่อ
จะได้สามารถหลีกเลี่ยงผลร้าย  และได้ประสบผลดีแก่ชีวิตของตน  ตาม
หลักการลงโทษและการประทานรางวัล

ตามมาตรฐานน้ี   การประพฤติปฏิบัติและการกระทำาทั้งปวงของ
มนุษย์ก็แบ่งออกไปเป็น ๒ ประเภท คือ การกระทำาที่ถูกใจเทพเจ้า ซ่ึงจะ
ได้รับการโปรดปรานประทานรางวัลเรียกว่า ความดี   และการกระทำาที่
ขัดเคืองพระทัยของเทพเจ้า เป็นการทำาผิดต่อเทพเจ้า ซ่ึงจะได้รับผลร้าย
คือการลงโทษ เรียกว่า ความช่ัว   บางทีก็เป็นคำาสั่งของเทพเจ้าหรือเป็น
เทวบัญชาทีเดียว คือสิ่งใดที่เทพเจ้าสั่งให้ทำา ก็เป็นความดี สิ่งใดที่เทพเจ้า
ห้ามไม่ให้ทำา  ก็เป็นความชั่ว  แล้วเจ้าหน้าที่หรือองค์กรทางศาสนาก็เป็น
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ผู้บอกให้ทราบว่า การกระทำาอะไรบ้าง เป็นความดี การกระทำาอะไรบ้าง 
เป็นความชั่ว   ตามความหมายและมาตรฐานที่วัดด้วยความพอพระทัย
หรือเทวบัญชาของเทพเจ้าน้ัน หลักความดีความชั่วอย่างน้ีแหละที่เรียก
วา่ ศีลธรรม หรือบางทีเรียกว่า จริยธรรม

น่ีเป็นเรื่องสำาคัญด้านหน่ึงของศาสนา คือเรื่องศีลธรรม ที่ภาษา
ไทยสมัยใหม่บัญญัติคำาศัพท์ข้ึนมาใช้ใหม่อีกคำาหน่ึงว่า จริยธรรม เพื่อ
เรียกตามคำาภาษาอังกฤษว่า ethic   ศีลธรรมหรือจริยธรรมน้ี เป็นเรื่อง
สำาคัญมาก  ถือว่าเป็นเน้ือเป็นตัวของศาสนาทีเดียว  เรื่องศีลธรรมหรือ
จริยธรรมได้เจริญข้ึนในประเทศตะวันตกตามความหมายอยา่งที่วา่มาน้ี

ทางฝ่ายวิทยาศาสตร์น้ัน  ตั้งแต่แยกกับศาสนา  ก็สนใจเฉพาะ
ธรรมชาติภายนอกแห่งโลกวัตถุ  ไม่สนใจเรื่องนามธรรมในตัวมนุษย์อยู่
แล้ว จึงไม่เอาใจใส่ที่จะศึกษาเรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรมน้ี ยิ่งเห็นว่าเป็น
เรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้า ไม่มีเหตุผล ก็แทบจะหันหลังให้เลย

ฝ่ายประชาชนทั่วไปในประเทศตะวันตก หรือในประเทศที่เรียก
กันว่าพัฒนา ในยุคที่ผ่านมาได้พากันตื่นเต้นกับความก้าวหน้าทางวิทยา-
ศาสตร์ เกิดความตื่นวิทยาศาสตร์ ก็เห็นกันไปว่าศาสนาสอนเรื่องเทพเจ้า
และอำานาจศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีเหตุผล แล้วก็พากันหันหลังละทิ้งศาสนาออก
มา พร้อมกันน้ันศีลธรรมและจริยธรรมก็พลอยหมดความหมายไปด้วย 
ผู้คนพากันไม่เห็นความสำาคัญ เมื่อเทพเจ้าหมดความสำาคัญ ศีลธรรมหรือ
จริยธรรมที่เป็นคำาบัญชาของเทพเจ้าก็หมดความหมายไปด้วย คนสมัย
ใหม่มากมาย รวมทั้งคนในวงการวิทยาศาสตร์ด้วย พากันมองว่าศีลธรรม
หรือจริยธรรมน้ี เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์บางคนบางกลุ่มเช่นพวกนักบวช 
กำาหนดข้ึนมาเอง อย่างดีก็เป็นเรื่องของสังคมที่กลุ่มชนน้ันบัญญัติวางกัน
ข้ึนมา เพื่อควบคุมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคม
ของตน ไม่มีความจริงอยู่ในตวัของมันเอง
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ฝ่ายวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความ
เป็นไปของมนุษย์ และสังคมมนุษย์ ซ่ึงเดิมก็อยู่ในจำาพวกปรัชญา เมื่อ
วิทยาศาสตร์เฟื่องฟูก็อยากจะให้ศาสตร์ของตนมีลักษณะและมีฐานะ
อย่างวิทยาศาสตร์ด้วย แล้วก็พยายามเอามาตรฐานความจริง ตลอดจน
วธิีศึกษาตามแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในศาสตร์ของตน     เกดิเป็นกลุ่ม
วิชาใหม่ เรียกว่า สังคมศาสตร์    ศาสตร์เหล่าน้ี เห็นว่าศีลธรรมหรือ
จริยธรรม เป็นเรื่องของคุณค่าซ่ึงไม่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ ก็พา
กันพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องศีลธรรม หรือจริยธรรม พยายามแสดงตัวว่า
เป็นศาสตร์ที่ปราศจากคุณค่า ถ้าจะศึกษาเรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรมบ้าง 
ก็มองเอาเฉพาะในแง่ที่เป็นพฤติกรรมทางสังคมหรือเป็นการแสดงออก
ทางรูปธรรมที่สังเกตไดต้ามวิธวีิทยาศาสตร์เท่าน้ัน

ถ้าพูดด้วยภาษาทางวิชาการก็สรุปได้ว่า  วิทยาศาสตร์  สังคม-
ศาสตร์ และคนสมัยใหม่เหล่าน้ี มองเห็นเรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรมเป็น
บัญญัติธรรมไปเสีย เอาศีลธรรมหรือจริยธรรมไปสับสนปนเปกับบัญญัติ-
ธรรม ไม่สามารถแยกออกจากบัญญัติธรรมได้ นับว่าเป็นก้าวที่ผิดพลาด
อย่างมากในการแสวงหาความรู้เพื่อเข้าถึงความจริง  พูดเป็นสำานวนว่า 
จะหลบเลี่ยงความเท็จ แต่กลายเป็นหลีกหนีความจริง

หันมามองดทูางดา้นพระพทุธศาสนาบ้าง ในเรือ่งน้ี  ทัง้วทิยาศาสตร์
และพุทธศาสนาต่างก็แยกตัวออกจากศาสนาทั่วไป  คือ  ไม่เห็นด้วยกับ
ความเชื่อถือหรือหลักการแบบที่วา่มาน้ัน  แต่ในขณะท่ีวิทยาศาสตร์แยก
ตัวออกมาแล้ว ก็ละท้ิงมองข้ามเรื่องศีลธรรม จริยธรรม หรือเรื่องคุณ
ค่าต่างๆ ไปเลยน้ัน   พุทธศาสนากลับศึกษาและแสดงความจริงของ
เรื่องศีลธรรม จริยธรรม หรือเรื่องคุณค่าต่างๆ น้ัน รวมอยู่ในกระบวน
การของธรรมชาติดว้ย
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ในขณะที่ศาสนาทั่วไปมองความเป็นไปทุกอย่างในธรรมชาติ ทั้ง
ภายนอกและตัวมนุษย์เอง  หรือโลกและชีวิต  ว่าเป็นไปตามอำานาจดล
บันดาลของเทพเจ้า  พุทธศาสนามองความเป็นไปทุกอย่างน้ันว่าเป็นไป
ตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย  เรื่องของมนุษย์ คือธรรมชาติด้านนามธรรม 
หรือเรื่องคุณค่าทั้งปวง ก็เช่นเดียวกับธรรมชาติภายนอกแห่งโลกวัตถุ ที่
เป็นเรื่องของกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย  อยู่ภายในครอบคลุมของกฎ
ธรรมชาติ ความแตกต่างอยู่ที่องค์ประกอบและปัจจัยในกระบวนการน้ัน
ที่มีคุณสมบัติตา่งๆ กนั

เพื่อความสะดวกในการศึกษาและทำาความเข้าใจ บางครั้งพุทธ-
ศาสนาจำาแนกกฎธรรมชาติออกเป็น ๕ อย่าง เรียกว่า นิยาม (ความเป็น
ไปอันแน่นอน, กฎ) ๕ คือ๑๔

1. อุตุนิยาม (physical laws)  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏ-
การณ์ในธรรมชาติแวดล้อม หรือโลกแห่งวัตถุ เช่น ลมฟ้าอากาศ ฤดูกาล

2. พีชนิยาม (biological laws)  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพืชพันธุ์ 
โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าพันธุกรรม

3. จิตตนิยาม (psychic laws)  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำางาน
ของจิต กระบวนการของความคิด

๔. กรรมนิยาม (karmic laws)  กฎแห่งกรรม หรือกฎธรรมชาติ
เกี่ยวกับการกระทำาหรือพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ กระบวนการแห่ง
เจตจำานงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรคต์่างๆ

5. ธรรมนิยาม (the general laws of cause and effect)  กฎ
ธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่ง
ทั้งหลาย อย่างที่เรียกว่า ความเป็นไปตามธรรมดา หรือกฎทั่วไปแห่งเหตุ
และผล
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ถ้าดูตามการจำาแนกกฎธรรมชาติแบบน้ี    จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์
เท่าที่เป็นมา    เชื่อมั่นในธรรมนิยาม    โดยจำากัดตัวศึกษาอยู่เฉพาะใน
ขอบเขตของอุตุนิยามกับพีชนิยามเท่าน้ัน  ส่วนในทางพระพุทธศาสนา 
เชิงปฏิบัติ  ให้ความสำาคัญแก่กรรมนิยามมาก  แม้ว่าด้านหน่ึงที่เรียกว่า
อภิธรรมจะเน้นการศึกษาในเรือ่งจิตตนิยาม เพื่อเอามาโยงกับกรรมนิยาม 
และธรรมนิยาม

การเข้าใจความจริงของธรรมชาติ    ที่จะเข้าถึงสัจจภาวะอย่าง
สมบูรณ์แท้จริง ย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่รู้เข้าใจกฎธรรมชาติทั้งหลายอย่าง
ครอบคลุม จนมองเห็นความโยงสัมพันธ์เป็นอันหน่ึงอันเดียว โดยเฉพาะ
ถ้าไม่เข้าใจตัวมนุษย์อันเป็นธรรมชาติด้านนามธรรม  รวมทั้งเรื่องคุณค่า
ต่างๆ ในฐานะที่มนุษย์เป็นผู้ศึกษากฎธรรมชาติเหล่าน้ัน นักวิทยาศาสตร์
ศึกษาอุตุนิยาม  แต่ถ้านักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ความจริงของตัวมนุษย์คือ
ตนเองผู้ศึกษาอุตุนิยามน้ัน  นักวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าถึงความจริงแม้แต่
ของอุตุนิยามน้ันอย่างสมบูรณ์ไม่ได้

ในข้ันพื้นฐาน มนุษย์อยู่ในโลกแห่งธรรมชาติแวดล้อมที่เป็นวัตถุ 
แต่ซ้อนกับโลกธรรมชาติภายนอกน้ันก็มีโลกของมนุษย์อีกชั้นหน่ึง วา่โดย
จิตสำานึก มนุษย์อยู่ในโลกของมนุษย์ และโลกมนุษย์มีความหมายสำาคัญ 
มีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์เด่นชัดยิ่งกว่าโลกแห่งธรรมชาติ
แวดล้อม การดำาเนินชีวิตส่วนตัว ความคิดนึก พฤติกรรม กิจกรรมต่างๆ 
การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน      สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม ตลอดจนสถาบันสังคมทั้งหลาย ล้วนเกิดข้ึนมาจากเจตจำานง
ของมนุษย์ ที่พุทธศาสนาเรียกสั้นๆ ว่า กรรม  เจตจำานงเป็นสมบัติพิเศษ
และเป็นอำานาจของมนุษย์ ที่ทำาให้มนุษย์มีความเป็นไปดังที่ปรากฏอยู่น้ี 
โลกของมนุษย์จึงเป็นโลกของเจตจำานง   เป็นไปตามเจตจำานง   หรือ
เจตจำานงสร้างสรรค์บันดาลให้เป็นไป ซ่ึงเรียกสั้นๆ ว่าโลกแห่งกรรม ดัง
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พุทธพจน์ที่ตรัสว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก”๑๕ (โลกเป็นไปตามกรรม คือ
เจตจำานงที่ปรุงแต่งสร้างสรรค์) การที่จะเข้าใจโลกของมนุษย์ หรือเข้าใจ
เรื่องของมนุษย์ จึงจะต้องเข้าใจกฎธรรมชาติที่เรียกว่า กรรมนิยาม

เรื่องเจตจำานง เรื่องกรรม เรื่องพฤติกรรม เรื่องจริยธรรม เรื่อง
นามธรรม เรื่องคุณค่า เรื่องธรรมชาติภายใน เรื่องจิตใจของมนุษย์ ล้วน
เป็นเรื่องของธรรมชาติ มีความเป็นไปตามเหตุปัจจัย ข้ึนต่อกฎธรรมชาติ 
มิใช่เป็นเรื่องของเทพเจ้า หรือเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยแต่อย่างใด เป็นสิ่งที่
เข้าถึงได้ดว้ยปัญญาของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาให้รู้เข้าใจได้

พึงสังเกตว่า พุทธศาสนาจัดจิตตนิยามกับกรรมนิยามเป็นคนละ
กฎต่างหากกัน   แสดงว่าเรื่องจิตกับเรื่องเจตจำานงของมนุษย์   เป็นกฎ
ธรรมชาติคนละด้านที่ศึกษาแยกกันได้    แม้ว่ากฎทั้งสองน้ันจะทำางาน
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดยิ่ง  อุปมาง่ายๆ เหมือนกัปตันที่ขับเรือยนต์  จิต
เป็นเหมือนเรือพร้อมทั้งเครื่องจกัรเครื่องยนต์ทั้งหมด เจตจำานงหรือกรรม
เป็นเหมือนกัปตันที่จะชักนำาพาเรือไปทำาอะไรๆ ที่ไหนๆ และอย่างไร

ปรากฏการณ์อย่างเดียวกันอาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยในกฎธรรม-
ชาติคนละอย่าง    และปรากฏการณ์บางอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยในกฎ
ธรรมชาติหลายอย่างทำางานอิงอาศัยกัน  บุคคลหน่ึงนำ้าตาไหล  อาจเกิด
จากถูกควันไฟรม (อุตุนิยาม)   อาจเกิดจากความดีใจหรือเสียใจมาก 
(จติตนิยาม)   หรืออาจเป็นเพราะปรุงแต่งความคิดในทางหวนละห้อยบีบ
คั้นใจตนเอง (กรรมนิยาม)  บุคคลหน่ึงปวดศีรษะมาก  อาจเกิดจากเน้ือ
งอกในสมอง (พีชนิยาม) อาจเน่ืองจากอยู่ในที่อากาศไม่พอ หรือร้อนเกิน
ไป (อตุุนิยาม) หรืออาจเป็นเพราะกลุ้มใจกังวล (กรรมนิยาม) ฯลฯ

เมื่อชาวตะวันตกมาศึกษาเรื่องกรรม หรือเรื่องของเจตจำานง ก็มัก
จะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง free will (เจตจำานงเสรี) ว่า free will น้ัน 
มีหรือไม่  ถ้ามองตามกฎธรรมชาติน่าจะต้องพูดว่า  ความคิดเรื่อง free 
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will น้ัน เป็นความคิดสดุโต่ง หรือเอียงสุด ที่จริงไม่มี will ที่ absolutely 
free เพราะเจตจำานงก็อยู่ในกระบวนการของเหตุปัจจัย   แต่ will น้ันก็
นับว่า free เหมือนกัน    อาจใช้คำาว่า relatively free เพราะมันก็เป็น
ปัจจัยอย่างหน่ึงในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยน้ัน ดังที่มีศัพท์ทางพุทธ-
ศาสนาเรียกว่า ปุริสการ ซ่ึงแต่ละบุคคลมีอำานาจคิดริเริ่ม หรือคิดเริ่มการ 
ให้เป็นตัวกระตุ้นในกระบวนความเป็นไปตามเหตุปัจจัย ที่เรียกว่า กรรม
นิยามน้ัน ซ่ึงทำาให้เราถือว่าเขาจะต้องรับผิดชอบต่อผลการกระทำาของตน

ความเข้าใจผิด หรือความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง free will และ
เรื่องทำานองน้ี เกิดจากความเข้าใจผิดที่เน่ืองกันซ่ึงซ้อนลึกลงไปอีก โดย
เฉพาะความหลงผิดเกี่ยวกับอัตตา หรือเรื่องตัวตน ทำาให้เกิดความสับสน 
โดยในขณะที่กำาลังพิจารณาความจริงแท้ตามสภาวะ (ปรมัตถ์) แต่ติดใน
ความคิดเชิงบัญญัติ (สมมติ) เอาไปปนกัน ให้มีผูท้ำากับผู้รับผลการกระทำา  
หรือในขณะที่ความจริงมีแต่ความรู้สึก แต่ผู้พิจารณาเรื่องน้ีเอาความคิด
เกี่ยวกับผู้รู้สึกเข้าไปใส่ (สำานวนทางธรรมว่า มีแต่การเสวยเวทนา ผู้เสวย
ไม่มี) ทั้งน้ีเป็นเพราะหยั่งไม่ถึงลักษณะที่เป็นอนัตตา จึงไม่สามารถมอง
เห็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยชดัเจนได้

ข้อพิเศษในเรื่องน้ีก็คือ พระพุทธศาสนาไม่ได้หยุดอยู่แค่ free will 
แต่ยังก้าวไปสู่ข้ันที่จะเป็นผู้ free of will คือ เสรีเหนือเจตจำานงด้วย ซ่ึง
สำาเร็จด้วยการพัฒนาตนของมนุษย์ ให้ถึงข้ันชีวติแห่งปัญญา

พึงสังเกตอีกอย่างหน่ึงว่า ในกระบวนการพัฒนามนุษย์น้ัน พุทธ-
ศาสนาแยกแดนแห่งจิต กับแดนแห่งปัญญาออกจากกัน โดยที่ปัญญาที่
พัฒนาแล้วจะเป็นตัวปลดปล่อยจิต ให้บรรลุอิสรภาพ เราจึงมีจติกับเจตน์  
และจิตกับปัญญา แต่น่ีเป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนามนุษย์ ซ่ึงเป็น
เรื่องใหญ่ที่ควรพูดต่างหากในที่อื่น เดี๋ยวจะออกนอกขอบเขตไป ควรยุติ
เท่าน้ี
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ความประสงค์ในที่น้ี มุ่งเพียงให้มองเห็นขอบเขตของการรู้เข้าใจ
ธรรมชาติทีจ่ะเข้าถึงความจริงที่แท้  หรือสัจจธรรมโดยสมบูรณว์่าจะต้องรู้
เข้าใจเรื่องตัวมนุษย์อันเป็นธรรมชาติภายในด้านนามธรรม รวมทั้งเรื่อง
คุณค่าต่างๆ ให้ถึงกฎธรรมชาติของเรือ่งน้ีด้วย



พทุธศำสนำกับวิทยำศำสตร์
 ควำมต่ำงในควำมเหมือน

ศรัทธำ: จุดร่วมของพุทธศำสนำกับวิทยำศำสตร์
ท่ีเป็นจุดแยกจำกศำสนำอื่นๆ

ทีน้ีก็มาลองวิเคราะห์ดูในบางเรื่องบางอย่างตามหลักการพื้นฐาน 
เพือ่เป็นข้อสงัเกตเชงิเปรยีบเทยีบระหวา่งพระพทุธศาสนากบัวทิยาศาสตร์
และศาสนาต่างๆ เริ่มตั้งแต่เรื่องศรัทธาเป็นต้นไป  เพราะเมื่อกี้น้ีบอกว่า
ในพุทธศาสนาน้ันได้ย้ายจากศรัทธามาสู่ปัญญาแล้ว

ศาสนาต่างๆ น้ันเอาอารมณ์เป็นตัวนำาเข้าสู่จุดหมาย (หมายถึง
อารมณ์ที่ใช้กันในความหมายของภาษาไทย ที่ตรงกับคำาว่า emotion 
ไม่ใช่อารมณ์ในภาษาทางธรรมของเดิม) เน้นเรื่องอารมณ์ ใช้อารมณ์เป็น
เครื่องผลักดันให้ยอมรับและปฏิบัติตามหลักการของศาสนา จึงต้องคอย
ปลุกเร้าอารมณ์ ให้ตื่นเต้น ซู่ซ่า รัก เกลียด กลัว เฉพาะอย่างยิ่ง ก็ปลุก
เร้าอารมณ์ให้เกิดศรัทธา ชักจูงศรัทธาด้วยอารมณ์ และก็ใช้อารมณ์เป็น
เครื่องรักษาศรัทธา จึงจะต้องเอาใจใส่ถือเป็นสำาคัญยิ่งที่จะเร้าให้เกิด
อารมณ์ หรือ emotion น้ี  แตพุ่ทธศาสนาไม่เอาอารมณ์ หรือ emotion 
เป็นหลัก เพราะมุ่งที่ตวัปัญญา

เมื่อเอาอารมณ์ คือ emotion เป็นตัวนำา  ศาสนาต่างๆ ก็ย่อมเน้น
ศรัทธา เพราะศรัทธาเป็นจุดรวมของ emotion หรือพูดอีกอย่างหน่ึงว่า 
เพราะข้ึนต่อศรัทธาหรือเอาศรัทธาเป็นแกน ศาสนาต่างๆ  จึงต้องเน้นการ
ปลุกเร้าอารมณ์คือ emotion น้ี   รวมความว่า  ศรัทธาเป็นหลักการ
สำาคัญสุดยอดของศาสนาท่ัวๆ ไป แต่พุทธศาสนาเน้นปัญญา  ให้
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ความสำาคัญแก่ศรัทธาเพียงข้ันต้น และใช้ศรัทธาด้วยความระมัดระวัง 
และถือวา่ปัญญาเป็นตัวตัดสินในการทีจ่ะเข้าถึงจุดหมายคือการแก้ปัญหา
ของมนุษย์ได้

อย่างไรก็ตาม ศรัทธาก็ยังมีบทบาทสำาคัญอยู่ในพุทธศาสนาบ้าง
เหมอืนกนั หมายความวา่ ในระบบการปฏบัิตแิละคำาสอนของพทุธศาสนา
ก็ยังมีศรัทธาอยู่ แต่ศรัทธาน้ันได้เปลี่ยนบทบาทไป  เปลี่ยนความสำาคัญไป 
เช่นเดียวกับที่ว่าในวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องมีศรัทธาดังที่กล่าวเบ้ืองต้นแล้ว 
นักวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยศรัทธาในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ศรัทธา
มีบทบาทสำาคัญในวิทยาศาสตร์ และเป็นตัวนำาผลักดันให้วิทยาศาสตร์
ก้าวไปในการค้นคิด สืบสาวหาความจริงทางวทิยาศาสตรต์่อไปอีก

การที่จะเข้าใจในเรื่องศรัทธาได้ชัดเจน จะต้องแบ่งศรัทธาออกไป
ให้เห็นความแตกต่าง และถ้าแบ่งคร่าวๆ ศรัทธาหรือความเชื่อน้ีจะมี ๒ 
ประเภท ศรัทธา ๒ ประเภทคืออะไร ตอนน้ีแบ่งอย่างง่ายที่สดุ

ศรัทธาประเภทที่ 1 เป็นศรัทธาแบบปิดกั้นปัญญา ใช้วิธีปลุกเร้า
หรือแม้แต่บังคับให้เชื่อ และพอเชื่อแล้วก็ต้องมอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิง 
ห้ามถาม ห้ามสงสัย คอยรอทำาตามฉันอย่างเดียว ศรัทธาประเภทที่ 1 น้ี
ไม่ทำาให้มีการสืบค้นทางปัญญาต่อไป

ศรัทธาในศาสนาต่างๆ จะเน้นแบบน้ี คือต้องเชื่อและเมื่อเชื่อแล้ว
ก็ต้องคอยรอทำาตาม ฉันว่าอย่างไรก็ต้องอย่างน้ัน ห้ามถาม ห้ามสงสัย 
หลักการในศาสนาแบบน้ีเขาจึงเรียกว่าเป็น  dogma  คือสิ่งที่ต้องถือ
ปฏิบัติตาม ยึดมั่นโดยไม่ต้องถามหาเหตุผล ต่างจากพุทธศาสนาที่เขา
เรียกวา่ เป็นศาสนาที่ไม่มี dogma

ศรัทธาประเภทที่ ๒ คือศรัทธาแบบสื่อนำาสู่ปัญญา ศรัทธาสื่อนำา
สู่ปัญญาเป็นอย่างไร คือความเชื่อน้ันเป็นตัวชักนำาให้สนใจเริ่มต้นศึกษา
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สืบค้น สิ่งทั้งหลายในโลกน้ีมีมากมาย เรายังไม่มีจดุเริ่มต้นวา่จะสนใจเรือ่ง
ใด แต่เมื่อเกิดศรัทธาต่อบุคคลหรือเรื่องราวหลักการใด ศรัทธาน้ันก็จะ
เป็นปัจจัยที่ทำาให้เรามีจุดเริ่มต้น ศรัทธาทำาให้เรามีความสนใจและเข้าไป
หา โดยเฉพาะศรัทธาในคนก็เพื่อจะชักนำาให้เข้าไปซักถามเขา การที่
ศรัทธาในพระก็เพื่อจะเข้าไปหาและซักถามท่าน เพื่อให้เกิดความรู้ และ
เข้าใจความจริงยิ่งข้ึนไป ถ้าเป็นศรัทธาแบบว่าเพื่อจะไปให้ท่านทำาอะไร
ให้สักอย่างและจบเท่าน้ัน ก็ไม่ใช่ศรัทธาที่นำาไปสู่ปัญญา

ศรัทธาแบบสื่อนำาสู่ปัญญาน้ีจะเห็นตัวอย่างในกรณีของพระสารี-
บุตร ก่อนที่จะหันมาสู่พระพุทธศาสนาได้เห็นพระอัสสชิเดินผ่านมา เกิด
ความเลื่อมใสว่าลกัษณะท่าทางของท่านแสดงวา่คงมีอะไรดี  คงมีภูมิธรรม
ภูมิปัญญาสูง เกิดความอยากจะรู้อยากจะถาม จึงเข้าไปหา อันน้ันเป็น
ตวัอย่างของศรัทธาแบบน้ี

จะเห็นว่า ศรัทธาหรือปสาทะเป็นตัวที่ทำาให้ต้องการเข้าไปหาเพื่อ
จะได้ถามหาความรู้ต่อไป คือเป็นแรงชักนำาทำาให้สนใจเข้าไปหา และเริ่ม
ต้นสืบสาวหาความรู้ในเรื่องน้ัน พร้อมทั้งมีจุดที่จะคิดค้นอย่างจริงจัง 
เพราะว่าเมื่อเราศรัทธาในเรื่องใดเราก็จะคิดค้นในเรื่องน้ันอย่างจริงจัง 
เรื่องน้ันจะเป็นประเด็นหลักของเราในการคิดค้นต่อไป เช่น นักวิทยา-
ศาสตร์เชื่อเรื่องอะไรว่าน่าจะต้องเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี    แกก็จะคิดค้น
ยกใหญ่มุ่งแล่นไปในเรื่องน้ันเต็มที่  ทำาให้ไม่ส่ายไม่พร่าในกระบวนการ
หาความจริง

เป็นอันว่าเราจะต้องแยกศรัทธาให้ถูก ศรัทธาในพุทธศาสนาที่เรา
ยอมให้มีบทบาทก็คือ ศรัทธาที่เป็นสื่อนำาสู่ปัญญา ก็เลยกลายเป็นว่าใน
พุทธศาสนาศรัทธาเปลี่ยนบทบาทมาเป็นตัวรอง โดยมีหน้าที่เป็นตัวนำาสู่
ปัญญา และปัญญากลายเป็นตัวเด่นข้ึนมา จะเห็นว่าทั้งในพุทธศาสนา
และในวิทยาศาสตร์ต่างก็มีศรัทธาในประเภทที่สอง คือศรัทธาแบบสื่อนำา
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สู่ปัญญา และเมื่อสรุปแล้ว ศรัทธาแบบสื่อนำาสู่ปัญญาน้ี มีบทบาทสำาคัญ
ที่ส่งผลต่อปัญญา ๓ ประการ คือ

1. ทำาให้สนใจเข้าไปหาและเริ่มต้นศึกษาสืบค้นในเรื่องน้ัน
๒. ทำาให้มีพลัง เกิดความเพียรพยายาม ตลอดจนทุ่มเท อุทิศตัว

ในการที่จะหาและเข้าถึงความจริงในเรือ่งน้ัน 
๓. ทำาให้มีทิศทางหรือตัวประเด็นเจาะตรงเฉพาะที่จะมุ่งแล่นเดิน

หน้าไป อย่างแน่วแน่ชัดเจน 
นอกจากบทบาทและหน้าที่ของมันแล้ว ศรัทธาที่ถูกต้องยังมี

ลักษณะที่เราจะต้องเข้าใจต่อไปอีก ในพุทธศาสนาน้ันถ้าเราพิจารณาดู
ระบบหรือกระบวนการปฏิบัติก็จะเห็นลักษณะของศรัทธาน้ีชัดเจน 
ลักษณะของศรัทธาในพุทธศาสนาดูได้จากหลักการสำาคัญๆ ดังน้ี

จุดหมายของพุทธศาสนาคืออะไร จุดหมายของพุทธศาสนา คือ
วิมุตติ ความหลุดพ้น หรืออย่างที่เรียกปัจจุบันว่าอิสรภาพ พุทธศาสนา
ต้องการให้มนุษย์ไปสู่อิสรภาพ หลดุพ้นจากกิเลสและความทุกข์

ความหลุดพ้นน้ีสำาเร็จได้ด้วยอะไร ความหลุดพ้นเป็นอิสระน้ีสำาเร็จ
ได้ด้วยปัญญา คือรู้เข้าใจความจริง รู้เท่าทันกฎธรรมชาติ ซ่ึงสาวกก็รู้ได้
เหมือนอย่างองคพ์ระศาสดา และไม่ต้องข้ึนต่อองคพ์ระศาสดา

พระพุทธเจ้าเคยตรัสถามพระสารีบุตรว่า “สารีบุตร เธอเชื่อไหม
ว่าหลักความจริงเรื่องน้ันๆ เป็นอย่างน้ันๆ” พระสารีบุตรทูลตอบว่า “ข้า
พระองค์ก็เห็นว่าเป็นอย่างน้ัน”  ตรัสถามต่อไปว่า “ที่เธอว่าอย่างน้ัน 
เพราะเชื่อในเราใช่หรือไม่”  พระสารีบุตรทูลตอบว่า “หามิได้ ที่ว่าเป็น
อย่างน้ัน มิใช่เพราะข้าพระองค์ว่าตามที่เชื่อต่อพระองค์ แต่เพราะว่าข้า
พระองค์ก็ไดรู้้ได้เห็นประจักษ์เองว่าเป็นอย่างน้ัน”๑๖

น่ีคือหลักการในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาผูก
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ติดอยู่กับพระองค์ หรือข้ึนต่อพระองค์เลย แม้แต่ศรัทธาในตัวบุคคล 
พระพุทธเจ้ากท็รงแสดงโทษไว้ เพราะต้องการให้ทุกคนเป็นอิสระ

เป็นอันว่า วิมุตติ ที่เป็นจุดหมายของพุทธศาสนา คือ ความเป็น
อิสระ จะสำาเร็จได้ด้วยปัญญาคือการรู้ความจริง แต่ปัญญาน้ันจะเกิดข้ึน
ได้อย่างไร สำาหรับบางคนผู้มีความคิดเป็น ที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ ก็ไม่
ต้องอาศัยศรัทธา แต่คนส่วนใหญ่ต้องอาศัยศรัทธา เพื่อเป็นสื่อนำา ให้มี
จุดเริ่ม

เพราะฉะน้ันก็เลยเป็นปัจจัยที่ส่งทอดไปตามกันว่า วิมุตติ เป็นจุด
หมายบังคับให้ต้องมีปัญญา ปัญญา ที่เป็นตัวทำาให้ถึงจุดหมาย อาศัย 
ศรัทธา เป็นจุดเริ่มหรือเป็นสื่อนำาให้ ก็เลยเป็น ๓ ข้ันตอน คือ

ศรัทธา  ปัญญา  วมิุตติ
ในกระบวนการของการเข้าถึงความจริง ศรัทธาเป็นตัวเริ่มต้นนำา

เข้าสู่ปัญญา แล้วปัญญาก็เป็นตัวนำาไปสู่วิมุตติ ระบบปัจจัยสัมพันธ์อันน้ี
เป็นตัวกำาหนดลักษณะของศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างที่ว่าแล้ว เพราะ
ศรัทธาสัมพันธ์กับปัญญาและวิมุตติ ศรทัธาน้ันจึงมี

ลักษณะที่ 1 คือ เป็นสื่อนำาสู่ปัญญา
ลักษณะที่ ๒ คือ พว่งมากับความเป็นอิสระ
เพราะฉะน้ัน ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงไม่เป็นศรัทธาแบบ

บังคับให้เชื่อ ที่เชื่อแล้วห้ามถาม ห้ามสงสัย หรือเอาชีวิตของตนไปข้ึนต่อ
สิ่งหน่ึงสิ่งใดที่จะต้องถือมั่นว่าเป็นอย่างน้ัน โดยที่ถูกกำาหนดมาตายตัว
เสร็จสิ้นแล้ว น้ีเป็นการชี้แจงให้เข้าใจลักษณะทั่วไป

จะเห็นว่า ทั้งพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ต่างก็มีศรัทธาชนิดสื่อ
นำาสู่ปัญญาที่นับได้ว่าเหมือนกัน คือใช้ศรัทธาเป็นจุดเริ่มนำาไปสู่การ
แสวงหาความรู้ที่จะเข้าถึงความจริง  ทีน้ี ก็มีคำาถามต่อไปอีกว่า ศรัทธา
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อย่างไรที่จะเป็นสื่อนำาไปสู่ปัญญา หรือว่าศรัทธาที่เป็นสื่อนำาสู่ปัญญาน้ัน
เป็นอย่างไร ก็จึงจะต้องมีการให้คำาจำากัดความ ศรัทธาที่ว่าน้ีอีกทีหน่ึงว่า 
ศรัทธาที่เป็นตัวนำาสู่ปัญญาน้ีคืออะไร

ถ้าพูดโดยโยงไปหาหลักที่แสดงมาแล้วก็จะบอกว่า ศรัทธาท่ีว่านำา
ไปสูปั่ญญาน้ีก็คือความเช่ือมัน่ในธรรมชาตหิรอืจักรวาลน้ีวา่มกีฎเกณฑ์
แห่งธรรมดาท่ีสมำ่าเสมอแน่นอน  หมายถึงความเชื่อในกฎธรรมชาติ
น่ันเอง พร้อมทั้งความเชื่อว่ากฎธรรมชาติน้ันมนุษย์จะสามารถเข้าถึงได้
ดว้ยปัญญา

ความเชื่อหรือศรัทธาน้ี เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้เราแสวงหาความจริง 
แต่เพราะว่าตัวตัดสินหมายถึงการที่เราจะต้องรู้ เข้าใจกฎธรรมชาติ 
ศรัทธาจึงไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงจุดหมาย    จึงหยุดอยู่แค่ศรัทธาไม่ได้ 
ศรัทธาน้ันจึงต้องโยงส่งทอดต่อไปสู่ปัญญา  พอมาถึงตอนน้ีก็เหมือนกับวา่
ศรัทธาของพุทธศาสนากับศรัทธาของวิทยาศาสตร์เหมือนกัน คือต่างก็มี
ศรัทธาที่เชื่อในกฎธรรมชาติ และต่างก็มุ่งที่จะรู้ความจริงในกฎธรรมชาติ
ด้วยวิธีการแห่งปัญญา แต่ความเหมือนหรือคล้ายกันน้ัน อาจหยุดแค่น้ัน 
ต่อจากจุดน้ีไปศรัทธาของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ดูท่าว่าจะแยกจาก
กัน จะแยกกันอย่างไร

ศรัทธำ: จุดร่วมท่ีแตกต่ำง
ระหว่ำงพุทธศำสนำกับวิทยำศำสตร์

ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า จุดเริ่มร่วมของศาสนาและวิทยาศาสตร์ก็
คือ การที่มนุษย์ประสบปัญหาในการดำารงชีวิตอยู่ในโลก เน่ืองจากภัย
อันตรายและความติดขัดบีบคั้นจากธรรมชาติแวดล้อม และเมื่อจะแก้
ปัญหา มนุษย์ก็มองออกไปที่ธรรมชาติภายนอกด้วยความรู้สึกหวาดหวั่น 
และความรู้สึกอัศจรรย์ใจ แล้วความรู้สึกทั้งสองน้ันก็นำาต่อไปสู่ความใฝ่
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ปรารถนาที่จะพ้นภัย และความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาติ ต่อแต่น้ัน 
จากจุดเริ่มทีร่่วมกัน ศาสนากับวิทยาศาสตร์ก็เริ่มแยกจากกัน

แมจ้ะแตกตา่งกนัอยา่งไรกต็าม แตท้ั่งศาสนาท่ัวไปและวทิยาศาสตร์
ก็มีจุดร่วมอีกอย่างหน่ึงท่ีเหมือนกัน คือ การมองออกไป (หาต้นเหตุ) 
ท่ีธรรมชาติภายนอกตัว โดยท่ีตัวมนุษย์เองเป็นผู้มองและไม่ได้มองดู
ตัว  ในแง่น้ี เมื่อพดูถึงเฉพาะวิทยาศาสตร์ เราจึงพบวา่วิทยาศาสตร์ศึกษา
แต่ธรรมชาติภายนอกในโลกแห่งวัตถุ ไม่ได้มองมนุษย์รวมอยู่ในภาพรวม
ของธรรมชาติ หรือพูดอกีอย่างหน่ึงว่า ไม่มองธรรมชาติวา่ครอบคลุมถึง
มนุษย์ และก็มิได้มองมนุษย์วา่ครอบคลุมธรรมชาติเอาไว้ในตัวดว้ย

เมื่อวิทยาศาสตร์มองธรรมชาติอย่างน้ี วิทยาศาสตร์จึงมีจุดที่เป็น
เป้าของศรัทธาเพียงอย่างเดียว คือ ธรรมชาติ (ภายนอก) โดยมีความเชื่อ
มั่นว่าในธรรมชาติน้ันมีกฎเกณฑ์อันแน่นอน ซ่ึงเรียกสั้นๆ ว่าศรัทธาใน
กฎธรรมชาติ

แต่สำาหรับพระพุทธศาสนา จุดเริ่มคือการที่จะแก้ปัญหาที่เรียกว่า
ความทุกข์ของมนุษย์ ซ่ึงเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน โดย
เฉพาะเน้นแดนแห่งกิจกรรมของมนุษย์ แต่ก็มองเห็นว่าเหตุปัจจัยเหล่า
น้ันเป็นกระบวนการของธรรมชาติ พุทธศาสนาจึงเชื่อในกฎธรรมชาติเช่น
เดียวกับวิทยาศาสตร์ แต่ความเชื่อหรือศรัทธาน้ีโยงมาถึงตัวมนุษย์ด้วย 
ทั้งในแง่ที่มนุษย์น้ันเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ และในแง่ที่มนุษย์เป็นที่
ครอบคลุมธรรมชาติเอาไว้ในตัว โดยถือว่า ความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ก็
อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติน้ันเช่นเดียวกัน

สรุปว่า  ศรัทธาของพระพุทธศาสนามีแง่ที่ต่างจากศรัทธาของ
วิทยาศาสตร์ คือ ศรัทธาของวิทยาศาสตร์มีจุดที่เป็นเป้าอย่างเดียว ได้แก่ 
ธรรมชาติ แต่ศรัทธาของพระพุทธศาสนามีจุดที่เป็นเป้า ๒ อย่าง ได้แก่
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1. ธรรมชาติ
๒. ตวัมนุษย์
แม้จะมีจุดที่เป็นเป้าแยกเป็น ๒ อย่าง แต่จุดเป้าทั้งสองน้ันก็เชื่อม

โยงถึงกัน ต่อเน่ืองเป็นอันเดียว และจากความเชื่อมโยงระหว่างจุดเป้าทั้ง
สอง คือ ธรรมชาติกับตัวมนุษย์น้ี เราสามารถแยกศรัทธาของพระพุทธ-
ศาสนาเป็น ๒ ระดับ

1) ระดับท่ีหน่ึง หรือระดับพ้ืนฐาน: ศรัทธาหน่ึงเดียวแยกเป็น ๒ 
ดา้น

ในระดับที่หน่ึง หรือระดับพื้นฐาน ซ่ึงอาจจะเรียกว่าระดับสูงสุด
ก็ได้ ศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติภายนอกหรือธรรมชาติทั่วไป และศรัทธา
เกี่ยวกับตัวมนุษย์  เป็นศรัทธาอันเดียวกันน่ันเอง  แต่แยกเป็น ๒ ด้าน 
หรือวา่ที่จริงคือ โยงต่อจากกันเป็น ๒ ช่วงตอน กลา่วคือ

๑. ศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติ (ภายนอกหรือทั่วไป) ได้แก่ ความ
เชื่อมั่นว่า ในธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนแห่งความเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย เรียกสั้นๆ วา่ ศรัทธาในกฎธรรมชาติ

๒. ศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ (ธรรมชาติภายใน) ได้แก่ ความเชื่อ
มั่นว่า ความดีงามสูงสุด หรือชีวิตที่ดีงามของมนุษย์ เป็นภาวะ
ที่เป็นไปได้โดยอาศัยและเน่ืองอยู่ในกฎธรรมชาติน้ัน เรียกสั้นๆ 
ว่า   ศรัทธาในชีวิตดีงามที่เข้าถึงได้ตามกฎธรรมชาติ   หรือ
ศรัทธาในคุณค่าสูงสุด

ที่ว่าศรัทธาทั้งสองข้อน้ีเป็นศรัทธาอันเดียวกัน  ก็เพราะว่าแท้จริง
แล้ว  ทั้งสองข้อน้ัน  ก็เป็นศรัทธาที่เกี่ยวกับธรรมชาติด้วยกันทั้งน้ัน 
สำาหรับข้อ 1 น้ัน  โดยคำาพูดก็ชัดอยู่แล้วว่า  เป็นศรัทธาที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ  แต่ที่จริงธรรมชาติในข้อ 1 น้ัน  หาใช่จะครอบคลุมธรรมชาติ
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ทั้งหมดไม่  มันกินความแค่ธรรมชาติภายนอก  หรือธรรมชาติทั่วๆ ไป
นอกจากความเป็นมนุษย์

ในทางพทุธศาสนาถือวา่ มนุษยก์เ็ป็นธรรมชาตสิว่นหน่ึงดว้ย เพราะ
ตัวมนุษย์เองในส่วนที่เป็นรูปธรรม ก็มีความเป็นธรรมชาติเหมือนกันกับ
ธรรมชาติภายนอกทั่วๆ ไป อย่างไรก็ดี มนุษย์มีธรรมชาติอีกส่วนหน่ึง ซ่ึง
แปลกจากธรรมชาติภายนอกทั่วๆ ไป เป็นธรรมชาติส่วนที่ทำาให้มนุษย์มี
ภาวะที่แตกต่างจากธรรมชาติภายนอกทั่วๆ ไปเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นเรื่อง
เฉพาะพิเศษของมนุษย์หรือเป็นส่วนที่เป็นตัวมนุษย์เองแท้ๆ ที่เราเรียก
แยกออกมาว่า เป็นตัวมนุษย์ต่างหากจากธรรมชาติทั่วๆ ไป  ธรรมชาติ
ส่วนที่เป็นตัวมนุษย์โดยเฉพาะน้ีเป็นนามธรรม เป็นเรื่องของคุณค่า หรือ
เป็นธรรมชาติในดา้นคุณค่า

เน่ืองจากมนุษย์มีทั้งส่วนรูปธรรมที่เป็นธรรมชาติ เหมือนกับธรรม
ชาติทั่วๆ ไปภายนอก และมีทั้งส่วนนามธรรมที่เป็นธรรมชาติด้านคุณค่า 
ซ่ึงพิเศษนอกเหนือไปจากธรรมชาติภายนอกทัว่ไปเหล่าน้ัน  ดงัน้ัน แทนที่
จะพูดว่ามนุษย์ก็เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติด้วย เราควรจะพูดในทาง
กลับกันว่า มนุษย์ครอบคลุมธรรมชาติทั้งหมดเอาไว้ในตัว และพร้อมกัน
น้ันมนุษย์ก็เป็นอันเดียวกับธรรมชาติ

ทางพระพุทธศาสนาถือว่า เรื่องคุณค่าที่เป็นด้านนามธรรมของ
มนุษย์ ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกัน และมันก็ข้ึนต่อกฎธรรมชาติแห่งความ
เป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นเดียวกัน มันจึงเป็นความจริงของธรรมชาติเช่น
กันด้วย ด้วยเหตุน้ี การที่จะรู้เข้าใจธรรมชาติ เข้าถึงความจริงหรือสัจจ-
ธรรมอย่างแท้จริง  จึงต้องรู้เข้าใจธรรมชาติให้ครบทั้งสองด้าน  คือทั้ง
ธรรมชาติภายในของตัวมนุษย์ และธรรมชาติทัว่ไปภายนอก

เฉพาะอย่างยิ่ง มนุษย์เป็นผู้ศึกษา เป็นผู้รู้เข้าใจธรรมชาติ  การที่
จะรู้เข้าใจธรรมชาติทั่วไปได้ ก็ต้องรู้เข้าใจตัวมนุษย์ที่เป็นผู้ศึกษาและเป็น
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ผู้รู้เข้าใจธรรมชาติน้ันด้วย แม้แต่ตัวความรู้ความเข้าใจน้ันเอง ตลอดจน
ศรัทธาและความใฝ่รู้เป็นต้น  ที่เป็นองค์ประกอบของการเข้าถึงความจริง 
ก็ล้วนเป็นเรื่องของคุณค่า  เป็นด้านนามธรรมของตัวมนุษย์  และเป็น
ธรรมชาติที่จะต้องรู้เข้าใจด้วยทั้งน้ัน  ยิ่งกว่าน้ัน  เราจะเห็นจุดบรรจบใน
ข้ันสุดท้ายว่า  ตัวภาวะของการรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติ
น้ันเอง  ก็มีความหมายสำาหรับมนุษย์  เป็นการบรรลุถึงความดีงามหรือ
คุณค่าสูงสุด  เพราะฉะน้ัน ในข้ันสุดท้าย ความจริงแท้กับความดีงาม
สูงสุด หรือความจริงสูงสุดกับคุณค่าสูงสุดจึงเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
ถ้าไม่ศึกษาคุณค่าต่างๆ ที่เป็นเรื่องของมนุษย์น้ีแล้ว การรู้เข้าใจธรรมชาติ
ก็จะต้องเว้าแหว่ง บกพร่อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถเข้า
ถึงความจริงอย่างแท้จริง

เมื่อแยกธรรมชาติออกเป็น ๒ ด้านหรือ ๒ ส่วน คือ ตัวมนุษย์กับ
ธรรมชาติภายนอกแล้ว ศรัทธาต่อธรรมชาติ ก็แยกออกเป็น ๒ ด้าน หรือ 
๒ ตอนด้วยคือ ศรัทธาในกฎธรรมชาติท่ีเป็นองค์ความรู้หรือตัวความ
จริงสูงสุด กับศรัทธาในความดีงามหรือคุณค่าสูงสุด แต่ก็เช่นเดียวกับ
ธรรมชาติโดยรวมที่เป็นอันหน่ึงอันเดียว ศรัทธา ๒ อย่างน้ันก็เป็นเพียง
การแสดงออก ๒ ด้านหรือ ๒ ตอนของศรัทธาอันเดียวกัน ซ่ึงในที่สุด 
การเข้าถึงองค์ความรู้สูงสุด กับการบรรลุถึงคุณค่าสูงสุดมาบรรจบรวม
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ศรัทธาที่รวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวน้ีเรียกสั้นๆ ว่า 
ศรัทธาในธรรม

ถึงแม้วิทยาศาสตร์จะมีศรัทธาในกฎธรรมชาติ มุ่งที่จะรู้เข้าใจเข้า
ถึงความจริงของกฎธรรมชาติ แต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้มองธรรมชาติน้ัน
ครอบคลุมถึงความเป็นมนุษย์และคุณค่า ความจริงท่ีวิทยาศาสตร์มอง
จึงไม่ครบถ้วน ไม่ท่ัวตลอด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงขาด
ตอน ไม่สามารถตีวงบรรจบครบรอบได้ จึงไม่สามารถมองเห็นสัจจธรรม
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ได้โดยสมบูรณ์ โดยที่ความจริงด้านหน่ึงของธรรมชาติได้ถูกละเลยมอง
ข้ามไปเสีย คือความจริงดา้นตัวมนุษย์ รวมทั้งระบบคุณค่าทั้งหมด

ศรัทธำท่ีครบชุด ต้องท้ังมนุษย์ ธรรมชำติ และสงัคม
2) ระดับท่ีสอง หรือระดับรอง: ศรัทธา ๒ อย่าง ที่โยงต่อกัน
ศรัทธาระดับที่สอง ก็มีจุดที่เป็นเป้า ๒ จุด กล่าวคือ ธรรมชาติกับ

ตัวมนุษย์ และโยงจุดเป้าทั้งสองมาต่อเน่ืองกัน เช่นเดียวกับศรัทธาระดับ
ที่หน่ึง แต่ศรัทธาระดับที่สองน้ีแยกเป็นศรัทธา ๒ อย่าง ต่างหากกัน
ชัดเจนออกไป คอื

๑. ศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติ ได้แก่ ความเชื่อมั่นว่า ธรรมชาติ
เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย เรียกสั้นๆ ว่า ศรัทธา
ในกฎธรรมชาติ อย่างที่กล่าวมาแล้ว

๒. ศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ ได้แก่ ความเชื่อมั่นว่า มนุษย์มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาให้รู้เข้าใจความจริงแห่งกฎธรรมชาติ และ
เข้าถึงชีวติที่ดีงามสูงสุด บรรลุอิสรภาพได้ เรียกสั้นๆ วา่ ศรัทธา
ในศักยภาพของมนุษย์

ศรัทธา ๒ อย่างน้ี มีความสัมพันธ์อิงอาศัยสืบเน่ืองกันโยงต่อกัน 
เช่นว่า  การที่เราพัฒนาศักยภาพ ตามศรัทธาในข้อที่ ๒ (ความเชื่อใน
ศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้) น้ัน ก็โดยมุ่งเพื่อให้รู้เข้าใจและเข้าถึง
สัจจภาวะของกฎธรรมชาติ ตามความเชื่อในศรัทธาข้อที่ 1  และในทาง
กลับกัน การที่จะพัฒนาศักยภาพได้ตามศรัทธาในข้อที่ ๒ ก็ด้วยการนำา
เอาความรู้ในกฎธรรมชาติตามศรัทธาในข้อที่ 1 มาใช้ประโยชน์กับตัว
มนุษย์ จึงเป็นการโยงสัมพันธ์บรรจบกัน ถ้าพูดอย่างง่ายๆ ก็ว่า รู้เข้าใจ
ธรรมชาติ เพื่อเอาความรู้มาใช้พัฒนามนุษย์ และพัฒนามนุษย์ก็เพื่อให้รู้
เข้าใจ เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ
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รวมความว่า ศรัทธา ๒ อย่างที่ต่างกันเป็น ๒ เป้าน้ัน โยงเข้ามา
บรรจบกันเอง ได้แก่การที่พุทธศาสนามีเป้าหมาย ซ่ึงต้องการที่จะเอา
ความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้กับตัวมนุษย์ ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์น้ันข้ึนไป ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ลอยๆ และการพัฒนาศักยภาพน้ัน 
ก็จะทำาให้มนุษย์เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ

ถ้ามองให้ลึกลงไป จะเห็นว่า ที่จริงน้ัน ความสัมพันธ์อิงอาศัยและ
โยงกันระหว่างศรัทธา ยังซับซ้อนกว่าน้ีอีก กล่าวคือ ความสัมพันธ์โยงกัน 
มิได้มีเฉพาะระหว่างศรัทธาในกฎธรรมชาติที่จะต้องรู้เข้าใจความจริง กับ
ศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ที่จะต้องพัฒนาข้ึนไปเท่าน้ัน แม้แต่ศรัทธา
เกี่ยวกับตัวมนุษย์ในระดับที่หน่ึง กับศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ใน
ระดับที่สองน้ี ก็มีความสัมพันธต์่อเน่ืองกัน

ในระดับที่หน่ึง ความสัมพันธ์ระหว่างสองด้านของศรัทธามองเห็น
ได้ชัดเจน กล่าวคือ การเข้าถึงความดีงามสูงสุด ซ่ึงจะเรียกว่า ภาวะไร้
ทุกข์ หรืออิสรภาพก็ตาม จะสำาเร็จได้ ก็โดยต้องเข้าถึงความจริงของกฎ
ธรรมชาติ และในเวลาเดียวกัน การเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติ
อย่างครอบคลุม ทั้งธรรมชาติภายนอกทัว่ไป และธรรมชาติภายในของตัว
มนุษย์ ก็มีคา่และมีผลเป็นการเข้าถึงความดีงามสูงสุดไปด้วยพรอ้มกัน

ในระดับที่สอง ศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับ
ศรัทธาในระดับที่หน่ึง ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั่วไปภายนอก คือ
สามารถพัฒนาให้รู้เข้าใจเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติได้ และทั้งใน
ด้านที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ คือสามารถพัฒนาให้เข้าถึงความดีงามสูงสุด 
บรรลุอิสรภาพได้ และเน่ืองจากการเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติกับ
การเข้าถึงความดีงามสูงสุด ก็เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นอันเดียวกัน ดังน้ัน 
การพัฒนาศักยภาพที่จะเข้าถึงจุดหมายทั้งสองด้าน จึงมีค่าที่รวมลงเป็น
อันเดียวกัน
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ถ้าวิเคราะห์ให้ละเอียดจะเห็นว่า  มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็น
วงจร  ซ้อนอยู่ภายในระบบของศรัทธาน้ีหลายชั้น  เช่นว่า  การที่เรา
ต้องการรู้เข้าใจความจริงของกฎธรรมชาติ ก็เพื่อและมีผลให้เราปฏิบัติต่อ
ธรรมชาติ (ทั้งต่อธรรมชาติทั่วไปภายนอก และต่อชีวิตมนุษย์ของเราเอง) 
ได้อย่างถูกต้อง    ในกรณีน้ี การที่เราศึกษาให้รู้เข้าใจความจริงของกฎ
ธรรมชาติ ก็คือการพัฒนาศักยภาพในตัวมนุษย์ของเรา และการที่เรา
ปฏิบัตติ่อธรรมชาติได้ถูกต้อง ก็คอืการพัฒนาตนเองของมนุษย์

พร้อมกันน้ัน การรู้เข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องต่อธรรมชาติ 
(ทั้งภายนอกและภายในตัว) ได้มากข้ึน  ก็คือ การเข้าใกล้ที่จะบรรลุถึง
ความดีงามหรือคุณค่าสูงสุดมากยิ่งข้ึน  ดังน้ัน การพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ จึงมีค่าเป็นการเข้าถึงกฎธรรมชาติมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงมีความหมาย
เป็นการเข้าถึงความดีงามสูงสุดมากข้ึนไปด้วยพร้อมกัน  และการเข้าถึง
กฎธรรมชาติมากข้ึน ก็หมายถึงการมีความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติต่อ
ธรรมชาติได้ถูกต้องในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนให้ได้ผลดียิ่งข้ึน  ซ่ึง
ก็มีค่าเป็นการเข้าถึงความดีงามสูงสุดได้มากข้ึนน่ันเอง

การที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ บังคับให้ต้องรู้เข้าใจเข้าถึง
ความจริงของกฎธรรมชาติเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อธรรมชาติในการที่จะ
พัฒนาตนได้ถูกต้อง  และการที่จะเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติอันจะ
ให้บรรลุถึงความดีงามสูงสดุ ก็บังคับให้มนุษย์ต้องพัฒนาศกัยภาพของตน 
พร้อมกันน้ัน การปฏิบัติต่อธรรมชาติทั้งโลกและชีวิตได้ถูกต้องด้วยการรู้
เข้าใจเข้าถึงกฎธรรมชาติ ก็คือ การพัฒนาตนของมนุษย์ที่จะเข้าถึงความ
ดีงามที่เป็นคุณค่าสูงสุด ดังน้ีเป็นต้น และในที่สุด การเข้าถึงความจริง
และการเข้าถึงความดีงามสูงสุดก็เกิดข้ึนพร้อมเป็นหน่ึงในขณะเดียวกัน

ถ้าใชศ้ัพท์ทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติต่อธรรมชาตทิั้งโลกและ
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง เรียกว่าเป็น มรรค หรือการดำาเนินชีวิตที่ดี ส่วนการ
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พัฒนาศักยภาพให้รู้จักที่จะปฏิบัติต่อธรรมชาติคือ โลกและชีวิตน้ันได้
อย่างถูกต้อง เรียกว่า สกิขา หรือการศกึษา  มรรคกับสิกขาเกี่ยวโยงเคียง
คู่กันไปในการก้าวสู่ความเข้าถึงกฎธรรมชาติและความดีงามสูงสดุ

พึงสังเกตว่า ศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ในระดับที่สอง มีความแตก
ต่างอย่างสำาคัญจากศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ในระดับที่หน่ึง กล่าวคือ ใน
ระดับที่หน่ึง ตัวมนุษย์ถูกกล่าวถึงในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
โดยเฉพาะเป็นส่วนที่ทำาให้การเข้าถึงความจริงของธรรมชาติมีความครบ
ถ้วนสมบูรณ์ เพราะฉะน้ัน เมื่อสรุปศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ในระดับที่
หน่ึงจึงจัดเข้าเป็นศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติด้วย โดยรวมอยู่ในคำาว่า 
ศรัทธาในธรรม แต่ศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ในระดับที่สองน้ี เป็นเรื่อง
จำาเพาะต่อตัวของมนุษย์เอง

เมื่อมองดูทางดา้นวิทยาศาสตร์ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์มีศรทัธายืน
ตวัชัดเจนอยู่อยา่งเดียว คือ ศรัทธาในกฎธรรมชาติ การที่พระพุทธศาสนา
มีศรัทธาในตัวมนุษย์เพิ่มเข้ามา  และศรัทธาในตัวมนุษย์ซ่ึงเป็นศรัทธา
เกี่ยวกับคุณค่าน้ัน มีทั้งสองระดับ ก็เป็นการช่วยเติมเต็ม ทำาให้เกิดความ
ครบถ้วนสมบูรณ์แก่การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือการแสวง
หาความจริงของมนุษย์

ศรัทธาในตัวมนุษย์ระดับที่ 1 คือ ศรัทธาในคุณค่าสูงสุด ซ่ึงเป็น
ธรรมชาติด้านนามธรรม ช่วยขยายแดนแห่งความจริงที่จะเข้าถึงออกไป 
ให้ครบบริบูรณ์ ครอบคลุมทั่วทั้งหมด

ศรัทธาในตัวมนุษย์ระดับที่ ๒ คือ ศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ที่
พัฒนาได้สูงสุด ทำาให้การแสวงหาความรู้มีเป้าหมายและขอบเขตชัดเจน
แน่นอน ซ่ึงสอดคล้องกับการที่จะเข้าถึงความจริงและความดีงามสูงสุด 
ไม่เป็นการแสวงหาความรู้อย่างเลื่อนลอย เปะปะ แล้วถูกคุณค่าแปลก
ปลอมแทรกเข้ามาครอบงำา
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ศรัทธาทั้งสองระดับน้ี ถ้าจัดให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ ก็เป็นศรัทธา
ชุดเดียวกัน แต่ถ้านำามาจัดเรียงไว้ด้วยกันให้ครบถ้วน ก็อาจเป็นการยาก
สำาหรับบางคนที่จะทำาความเข้าใจตามได้ทัน จึงขอให้ถือเป็นข้อความที่
แทรกเข้ามาเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

ศรัทธา ๒ ระดับข้างต้น จัดระบบรวมเป็นชุดเดียวกันได้ดังน้ี
1. ศรัทธาในธรรม แยกเป็น ๒ ดา้น

ก) ศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติทั่วไปภายนอก คือ ความเชื่อ
มั่นในความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย ตามธรรมดาแห่งเหตุ
ปัจจัย หรือเชื่อในกฎธรรมชาติ

ข) ศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติภายในตัวมนุษย์ คือความเชื่อ
มั่นในความดีงามสูงสุด หรือภาวะไร้ทุกข์    บรรลุถึง
อิสรภาพของมนุษย์ ที่เข้าถึงได้ตามกฎธรรมชาติ หรือ
เชื่อในคุณคา่สูงสุด

2. ศรัทธาในตัวมนุษย์ ได้แก่ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
ที่พัฒนาได้

ก) ทีจ่ะให้รู้เข้าใจเข้าถึงความจริงแห่งกฎธรรมชาติ
ข) ทีจ่ะให้เข้าถึงความดีงามสงูสุด บรรลุอิสรภาพ

ศรัทธาข้อแรก ทั้งความเชื่อในกฎธรรมชาติและความเชื่อในความ
ดีงามสูงสุดของมนุษย์ เรียกให้สั้นว่า ศรัทธาในธรรม   ส่วนข้อที่สอง คือ
ความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ เรียกเป็นศัพท์ว่า ศรัทธาในโพธิ หมาย
ความว่าเป็นความเชื่อในปัญญาของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นพุทธะ
ได้ ถ้ายกเอาตวัมนุษย์ข้ึนตั้ง โดยเน้นบุคคลในอุดมคติ  ผู้บรรลุจุดหมายใน
การที่พัฒนาศักยภาพน้ันได้สำาเร็จ ในฐานะเป็นต้นแบบสำาหรับเตือนจิต
สำานึกในความมีศักยภาพน้ันของมนุษย์แต่ละคน ก็เรียกว่า ศรัทธาใน
พุทธะ
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ศรัทธาในมนุษย์น้ียังแยกย่อยออกไปอีกเป็น ๒ ส่วน คือเชื่อในตัว
มนุษย์และในสังคมมนุษย์ ศรัทธาในสังคมมนุษย์ก็คือความเชื่อในหมู่ชน
และสังคมของมนุษย์ที่พัฒนาข้ึนไปได้ ซ่ึงเป็นที่ปรากฏแห่งความรู้ในกฎ
ธรรมชาติที่เรานำามาใช้ประโยชน์ได้จริงจัง หมายความว่า ศรัทธาในการ
พัฒนาศักยภาพน้ีจะเชื่อมต่อไปยังกฎธรรมชาติว่า เราจะต้องนำาเอากฎ
ธรรมชาติหรือความรู้ในกฎธรรมชาติน้ันมาใช้ในการพัฒนามนุษย์ สร้าง
สังคมของมนุษย์ที่พัฒนาตนข้ึนมา แล้วหมู่มนุษย์ที่พัฒนาตนตามหลัก
ความรู้ในกฎธรรมชาติน้ี ก็จะเป็นทั้งที่ปรากฏผลแห่งการใช้ความรู้ในกฎ
ธรรมชาติน้ัน และเป็นที่ดำารงความรู้ในกฎธรรมชาติน้ันไว้ให้ปรากฏแก่
มนุษย์รุ่นต่อๆ ไป เป็นความสัมพันธ์อย่างเข้าถึงกันแท้จริงระหว่างหมู่
มนุษย์กับธรรมชาติ น่ีคือความเชื่อในสังคมอุดมคติ ซ่ึงเรียกว่า ศรัทธาใน
สงฆ์ หรือ ศรัทธาในสังฆะ

รวมทั้งหมดก็มี ๓ อย่าง คือ ศรัทธาในธรรมะ ศรัทธาในพุทธะ 
และศรัทธาในสังฆะ  เป็นชุดของศรัทธาที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองกันสู่ความเป็น
อันเดียว แต่ในเชิงปฏิบัติ เรียงลำาดับใหม่ โดยยกศรัทธาในพุทธะข้ึนก่อน 
คือยกเอามนุษย์ข้ึนตั้ง ชี้ไปที่ตัวแบบซ่ึงเป็นจุดเริ่มกระตุ้นที่จะโยงสู่
ศรัทธาข้ออื่นให้ครบชุดต่อไป (เป็นวิธีเรียงลำาดับเชิงปฏิบัติ ตามหลักการ
เดียวกับอริยสัจจ์ ๔ ซ่ึงเริ่มด้วยปัญหาที่มนุษย์เผชิญ คือทุกข์ก่อน ทั้งที่
ปัญหาน้ันเป็นผล ซ่ึงควรมาต่อจากเหตุ แต่ยกผลข้ึนตั้งเป็นจุดเริ่มทีจ่ะสืบ
สาวสู่เหตุต่อไป)  เมื่อรวมเป็น ๓ อย่างน้ี เรียกเป็นชุดว่าศรัทธาในพระ
รตันตรัย กล่าวคือ ศรัทธาในพุทธะ ในธรรมะ และในสังฆะ

ศรัทธาทั้งชุด ๓ อย่างน้ัน บางทีเรียกรวบรัด โดยใช้คำาเดียวว่า 
ศรัทธาในโพธิ คือ ความเชื่อมั่นในปัญญาของมนุษย์ที่จะพัฒนาศักยภาพ
ให้เข้าถึงความจริงและความดีงามสูงสุดได้ โดยที่ โพธิ น้ัน เป็นภาวะที่
โยงพุทธะ ธรรมะ และสังฆะ เข้าดว้ยกัน
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ทำำท่ำจะเหมือน แต่ก็ไม่เหมือน
ขอย้อนกลับไปพูดถึงศรัทธาระดับที่สอง ที่แยกเป็น ๒ ด้าน อย่าง

ที่แสดงไว้ข้างต้น  ในเรื่องน้ี มีข้อสังเกตว่า แท้จริงน้ัน ศรัทธาของ
วิทยาศาสตร์ก็มีเค้าว่าจะแยกเป็น ๒ อย่างตรงกับของพระพุทธศาสนา
เหมือนกัน คือ เชื่อในกฎธรรมชาติ และเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ขอให้
พิจารณาดูศรัทธาของวิทยาศาสตร์น้ัน ซ่ึงถ้าพูดให้เต็มความก็จะบอกว่า 
(ศรัทธาของวิทยาศาสตร์) ได้แก่ ความเชื่อมั่นว่า ในธรรมชาติน้ีมีกฎ
เกณฑ์ที่แน่นอน ซ่ึงสามารถเข้าถึงหรือรู้เข้าใจได้ดว้ยปัญญาของมนุษย์

จะเห็นว่า ศรัทธาของวิทยาศาสตร์น้ี ก็แยกได้เป็น 2 ตอน และ
มีจุดท่ีเป็นเป้า 2 จุด เช่นเดียวกัน คือ ช่วงแรก เช่ือในกฎธรรมชาติ 
ช่วงท่ี 2 เช่ือในปัญญาของมนุษย์ท่ีสามารถรู้เข้าใจกฎธรรมชาติน้ันได้ 
คือเช่ือในศักยภาพของมนุษย์น่ันเอง    อย่างไรก็ตาม ความเชื่อหรือ
ศรัทธาอย่างที่สองที่เป็นช่วงหลังน้ี วิทยาศาสตร์ไม่ได้ยกข้ึนมาเน้นให้เด่น
ชัด เป็นเพียงความเชื่อที่ซ่อนแฝงอยู่เท่าน้ัน ดังน้ัน ในทางวิทยาศาสตร์ 
นอกจากมีศรัทธาท่ีเช่ืออย่างน้ันแล้ว ก็ไม่ได้ก้าวต่อไปในศรัทธาข้อท่ี
สองน้ี  คือไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องกระบวนการพัฒนามนุษย์ว่ามี
ธรรมชาติอย่างไร จะพึงดำาเนินการอย่างไร มุ่งแต่จะสนองศรัทธาข้อแรก 
คือการที่จะรู้เข้าใจเข้าถึงหรือค้นให้พบกฎธรรมชาติอยา่งเดียว

ข้อน้ี ต่างจากพระพุทธศาสนา ซ่ึงถือว่า ศรัทธาในศักยภาพของ
มนุษย์น้ีเป็นเรื่องสำาคัญยิ่ง และได้ขยายเรื่องน้ีออกไปสู่ภาคปฏิบัติการ มี
การจัดตัง้เปน็ระบบและกระบวนการพฒันาศกัยภาพของมนุษย์ จนกระทั่ง
เรื่องการพัฒนามนุษย์น้ีเป็นเน้ือหาส่วนใหญ่ของพระพุทธศาสนา

เมื่อมองดูแต่ต้น จะเห็นชัดว่า ศรัทธาของพระพุทธศาสนาโยงกัน
ตลอดทั้ง ๓ ตอน    กล่าวคือ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่
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สามารถพัฒนาปัญญาให้รู้เข้าใจกฎธรรมชาติได้  โดยมีความเชื่อมั่นเป็น
ฐานรองรับอยู่ว่า ธรรมชาติมีความเป็นไปอย่างมีกฎเกณฑ์แน่นอนที่เรียก
ว่าเป็นกฎธรรมชาติ และพร้อมกันน้ันก็มีความเชื่อมั่นด้วยว่า การเข้าถึง
ความจริงของกฎธรรมชาติน้ันจะทำาให้มนุษย์เข้าถึงความดีงามสูงสุดมี
ชีวิตที่ไร้ทุกข์ด้วย โดยโยงกลับไปหาความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่ว่า
มนุษย์สามารถพัฒนาตนให้เข้าถึงความดีงามสูงสุดน้ันได้ ด้วยการรู้เข้าใจ
กฎธรรมชาติ และนำาเอาความรู้น้ันมาใช้แก้ปัญหาและปฏิบัติต่อโลกและ
ชีวติให้ได้ผลดี ในกระบวนการพัฒนาตนของมนุษย์

การมีศรัทธาอย่างน้ี ทำาให้เกิดความแตกต่างที่สำาคัญอย่างหน่ึง
ระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ คือ ในพระพุทธศาสนา การ
แสวงหาความรู้เพ่ือเข้าถงึความจริงของกฎธรรมชาติ จะดำาเนินควบคู่
พร้อมไปด้วยกันกับการพัฒนาตนของมนุษย์ และการพัฒนามนุษย์น้ัน
จะเป็นตวับอกขอบเขตของการนำาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์
ด้วย ซึ่งเมื่อเป็นไปตามหลักการน้ี ก็จะปิดทางมิให้มีการนำาความรู้ใน
กฎธรรมชาติไปใช้ในทางของการสนองโลภะ โทสะ โมหะของมนุษย์  ที่
ทำาให้เกิดการเบียดเบียนทำาลายชีวติสังคมและธรรมชาติ แตใ่ห้ใช้ในทางที่
เป็นคุณอย่างเดียว โดยที่ทั้งเป้าหมายของการแสวงหาความรู้และทั้งการ
พัฒนาตนของมนุษย์เองที่ควบคู่กันไปกับการแสวงหาความรู้น้ัน ล้วนแต่
ปิดกั้นช่องทางที่จะเกิดโทษภัยเหล่าน้ีทั้งสิ้น

ส่วนทางฝ่ายวิทยาศาสตร์  ศรัทธาด้านเดียวที่เป็นความเชื่อมั่นใน
กฎธรรมชาติ อาจทำาให้การแสวงหาความรู้เป็นไปอย่างเรื่อยเป่ือยเลื่อน
ลอย โดยไมม่กีารพฒันาตนเองของมนุษยค์วบคูก่นัไป และกม็ไิดม้เีปา้หมาย
เพือ่จะนำาเอาความรูใ้นกฎธรรมชาตไิปใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันามนุษย์ 
การแสวงหาความรู้ความจริงในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จึงไม่ช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์หรือใครๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสุข ผ่อนทุกข์ คลายเครียด 
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มีจิตใจสงบมั่นคงเจริญงอกงามข้ึน (นอกจากบางคนที่วางใจถูกต้องพอดี
ในปฏิบัติการแสวงความจริง จึงทำาให้คุณค่าในระหว่าง ที่สอดคล้องเกิด
ข้ึนมา) และพร้อมน้ันก็เปิดช่องอย่างเต็มที่แก่คุณค่าอันไม่พึงประสงค์ที่
จะเข้ามาชี้นำาการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปในทางสนองโลภะ โทสะ 
โมหะ ซ่ึงก่อให้เกิดการเบียดเบียน และการผลาญทำาลายเป็นต้น  ดังที่
แนวความคิดในการพิชิตธรรมชาติและแนวความคิดในการปรุงแต่งวัตถุ
ปรนเปรอให้พรั่งพร้อมได้เข้ามาครอบงำาการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในยุคที่
ผ่านมาทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น  และน่ีเป็นตัวอย่างหน่ึงของลักษณะ
ความคิดแบบแยกส่วนของตะวันตก

ขอยำ้าว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีจิตใจ หรือพูดให้กระชับตรงยิ่งข้ึนไป
อีกว่า เป็นสัตว์มีเจตจำานง คือเป็นสัตว์ที่ทำากรรม มีการคิดเป็นต้น และ
กรรมทุกอยา่งมีการคดิเป็นต้นน้ัน ต้องอาศัยเจตจำานงทั้งสิ้น เพราะฉะน้ัน 
มนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่มีสำานึกในคุณค่า เมื่อเขามีศรัทธาในกฎธรรมชาติและ
คิดที่จะแสวงหาความรู้ในความจริงของกฎธรรมชาติน้ัน เขาจะต้องมี
ความรู้สึกที่เป็นคุณค่าอยู่ในจิตใจหรือในเจตจำานงด้วย จะโดยรู้ตัวหรือ
ไม่รู้ตัวก็ตาม และคุณค่าที่อยู่ในความรู้สึกน้ันก็จะเป็นปัจจัยที่กำาหนดรูป
แบบและทิศทางของปฏิบัติการในการแสวงหาความรู้กฎธรรมชาติของ
เขา ตลอดจนแง่มุมและลักษณะของความจริงที่เขาค้นพบด้วย

ถ้าความสำานึกในคุณค่าของเขาไม่หยั่งลงไปถึงคุณค่าพื้นฐานที่
บรรจบเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับความจริงของธรรมชาติ คือความดีงาม
สูงสุดที่พ่วงอยู่กับความรู้แจ้งในความจริงของกฎธรรมชาติอย่างสมบูรณ์
แล้ว การแสวงหาความรู้ในความจริงของธรรมชาติ นอกจากจะไม่มีทาง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะละเลยแดนแห่งความจริงไปด้านหน่ึงแล้ว นัก
วิทยาศาสตร์ก็จะถูกคุณค่าปลีกย่อยกระเส็นกระสายเข้ามาครอบงำา  
ทำาให้การแสวงหาความรู้เปะปะอยู่ครึ่งๆ กลางๆ เรื่อยไป
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ในการแสวงหาความรู้น้ัน คุณค่าในจิตใจที่แฝงอยู่จะมีอิทธิพลใน
การชีท้ศิทางของการแสวงหาความจรงิ มสีว่นป้ันแตง่รปูรา่งของความจรงิ
ที่ค้นพบ ลักษณะการเห็นความจริง และแง่ด้านของความจริงที่มองเห็น 
พูดง่ายๆ ว่า ความรู้ความจริงของนักวิทยาศาสตร์ไม่เป็นอิสระจากคุณ
ค่าในจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างง่ายๆ ของคณุค่าปลกียอ่ยเหลา่น้ี 
เช่น ความสุข ความพอใจในการแสวงหาความรู้และในการได้ค้นพบ
ความจริงต่างๆ ซ่ึงอยู่เบ้ืองหลังความก้าวหน้าในการแสวงหาความรู้น้ัน

แม้แต่ความใฝ่รู้ความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจ ซ่ึงเป็นคุณค่าที่ประเสริฐ
น้ัน ถ้าวิเคราะห์และสืบค้นให้ลึกลงไป กอ็าจจะมีคุณค่าอะไรอื่นบางอย่าง
ซ้อนอยู่เบ้ืองหลังอีกก็ได้ เช่น อาจจะเป็นความปรารถนาจะสนองเวทนา
ในการที่จะได้ความสุขอย่างประณีต ดงัน้ีเป็นต้น

พดูไปพดูมา ชกัจะยาว เดีย๋วกจ็ะพรา่  ขอรวมความวา่ เราไดพ้ดูมา
ถึงคุณค่า ๒ ระดับ คือ คุณคา่สูงสุด กบัคณุคา่สอดคลอ้งในระหวา่ง คุณคา่
สูงสุดน้ันเป็นภาวะของความจริงที่จะเข้าถึง ไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่จะเอา
มาตั้งข้ึนในใจของเรา  นักวิทยาศาสตร์มีศรัทธาในกฎธรรมชาติอยู่แล้ว 
ศรัทธาน่ันแหละเป็นคุณค่าอยู่ในตัวแต่แรกเริ่ม  เพียงแต่ขยายศรัทธาน้ัน
ให้กว้างออกไป  ให้ครอบคลุมธรรมชาติทั้งหมดรวมทั้งในตัวมนุษย์เอง
ด้วย  คือศรัทธาในความดีงามสูงสุด  เพียงด้วยความตระหนักรู้  หรือ
สำานึกถึงความจริงที่ว่า กฎธรรมชาติน้ันโยงไปสู่ความมีชวีิตทีด่ีงามดว้ย

เมื่อมีคุณค่าคือศรัทธาที่ถูกต้องแล้ว คุณค่าในระหว่างที่สอดคล้อง
ก็จะเกิดมีข้ึนมาได้เอง หรือจะตั้งใจสำานึกข้ึนมาเป็นการเน้นสำาทับก็ได้  ซ่ึง
จะเป็นการปิดกั้นไม่ให้คุณค่ากระเส็นกระสายที่ไม่พึงประสงค์ แทรกตัว
เข้ามาครอบงำาจิตใจ ความคิดและปฏิบัติการของผู้แสวงหาความรู้ การ
ปฏิบัติในเรื่องคุณค่าพื้นฐานก็มีเพียงเท่าน้ี

จากศรัทธาที่เป็นคุณค่าเริ่มแรก คุณค่าในระหว่างหรือคุณค่ารองที่
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สอดคล้องก็จะเกิดตามมา โดยเฉพาะคอืความใฝรู่ ้จากศรทัธาในความจรงิ
ของธรรมชาติ ก็เกิดความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติ หรือความใฝ่รู้ความ
จริงของสิ่งทั้งหลาย ซ่ึงเป็นสิ่งที่สำาคัญทั้งในพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ 
และจากศรัทธาในความดีงามสูงสุด และในศักยภาพของมนุษย์ ก็นำาสู่
คณุคา่คอืความใฝป่รารถนาทีจ่ะเข้าถึงภาวะไรท้กุข์ และการทีจ่ะแกปั้ญหา 
และพัฒนาตนเองของมนุษย์

ได้พดูไปแล้วว่า ความใฝ่หรือปรารถนาในพุทธศาสนาน้ันมี ๒ ส่วน 
มาบรรจบกัน เมื่อกี้น้ียังไม่ได้แสดงความบรรจบ เพียงแต่พดูทิ้งไว้ว่า

อยา่งที่หน่ึง คือ ความใฝ่รู้ความจริงในธรรมชาติ
และอีกอยา่งหน่ึงคือ ความใฝ่ปรารถนาความไร้ทุกข์
สองอย่างน้ีจะต้องมาบรรจบกัน พอมาบรรจบกันแล้วก็จะทำาให้

ความใฝ่รู้น้ันมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจน คือกลายเป็นความใฝ่รู้
ความจริงของธรรมชาติ เพื่อนำามาแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ให้ไร้ทุกข์ 
ตรงน้ีแหละคือจุดสมบูรณ์ของพุทธศาสนาเมื่อความใฝ่ปรารถนาสอง
อย่างมาบรรจบกัน ซ่ึงทำาให้เกิดวงจร แล้วก็เกิดความสมดุล คือความ
พอดี มีขอบเขตที่ชัดเจนคือการที่จะต้องรู้ความจริงของธรรมชาติและการ
ที่จะต้องเอาความรู้น้ันมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาของมนุษย์  หรือ
พัฒนามนุษย์  หรือจะใช้สำานวนอื่นก็อาจจะบอกว่า  เพื่อสร้างสรรค์ชีวิต
และสังคมที่ดีงาม ที่บรรลุประโยชน์สุข หรืออะไรก็แล้วแต่ ซ่ึงก็มีความ
หมายอย่างเดียวกัน    แต่ทั้งหมดน้ันจะมีความหมายที่โยงเข้ามาหาตัว
มนุษย์ด้วย ซ่ึงทำาให้มีขอบเขตว่าเราจะใช้ความรู้น้ันแค่ไหนและอย่างไร

โดยเฉพาะภาวะที่เรียกว่ามีความสมดุลในการกระทำาต่อธรรมชาติ 
กับการกระทำาต่อตนเองคือการพัฒนาตนของมนุษย์ ทำาให้การแสวงหา
ความรู้ในธรรมชาติ ตอ้งดำาเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาตนของมนุษย์ และ
ความรู้ในธรรมชาติที่ได้มา ก็ถูกเอามาใช้ในการพัฒนามนุษย์ยิ่งข้ึนไป
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ส่วนทางฝ่ายวิทยาศาสตร์น้ัน เดิมมีแต่ความใฝ่รู้ความจริง อย่างที่
ว่าแล้วว่าลอยตัวอยู่ลำาพัง เมื่อเป็นความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาติ
ลอยๆ มันก็จะได้แต่คอยแสวงเน้ือหาข้อมูลของความรู้เรื่อยๆ ไป อยากรู้
ความจริงที่อยู่เบ้ืองหลังธรรมชาติ โดยมองออกไปเรือ่ยๆ มแีตห่าความรูไ้ป
ก็แล้วกัน ซ่ึงเราก็จะเห็นวา่การหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์น่ีปลายเปิด

ทีน้ีเพราะความใฝ่รู้แบบปลายเปิดน้ีไม่มีเป้าหมายชัดเจน  ก็เลย
เป็นการเปิดช่องให้มีการนำาเอาเป้าหมายอื่นมาเติมต่ออย่างที่ว่ามาแล้ว 
เป้าหมายอื่นที่มาเติมต่อก็ได้พูดไปแล้ว  อย่างที่หน่ึงคือความใฝ่ปรารถนา
ที่จะพิชิตธรรมชาติ  แล้วต่อมาก็ความใฝ่ปรารถนาที่จะมีวัตถุปรนเปรอ
พรัง่พร้อม  แล้วสองอย่างน้ันก็มาบรรจบกันอีก  เกิดเป็นวงจรทีว่่า ความ
ใฝ่รู้ของวิทยาศาสตร์กลายเป็นเครื่องมือท่ีจะนำาไปสู่จุดมุ่งหมายของ
การพิชิตธรรมชาติ เพ่ือหาวัตถุมาบำารุงบำาเรอปรนเปรอตนเองสนอง
ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์

ขอยำ้าความหมายของวงจรน้ีวา่ เป็นการใฝ่รูค้วามจริงของธรรมชาติ 
เพื่อเอาชนะธรรมชาติ แล้วจะได้จัดการปรุงแต่งธรรมชาติให้สนองรับใช้
ความต้องการของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์มีความสุขด้วยการมีสิ่งบำาเรอพรั่ง
พร้อมเต็มที่ แล้ววงจรน้ีก็ได้กลายเป็นต้นเหตุที่นำามาซ่ึงปัญหาต่างๆ ของ
มนุษย์ในยุคปัจจุบัน ทั้งปัญหาจิตใจ ปัญหาสังคม และโดยเฉพาะที่กำาลัง
เน้นกันมากคือปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอย่างที่เป็นอยู่

น้ีคือการท่ีแนวความคิดในยุคอุตสาหกรรมได้เข้ามาครอบงำา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ ในการมีปลายเปิดของความใฝ่รู้ของ
วิทยาศาสตร์น่ันเอง ท่ีเป็นการกระทำาของมนุษย์แต่ไม่มีจุดเช่ือมโยงมา
ถึงตัวเองของมนุษย์ และปัจจุบันน้ีเราก็กำาลังประสบปัญหาจากจุด
อ่อนหรือช่องโหว่น้ี น่ีคือข้อสรุปที่บอกว่า เดี๋ยวน้ีการที่เรากำาลังประสบ
ปัญหาธรรมชาติแวดล้อม และอะไรต่ออะไรน้ี ก็สืบเน่ืองมาจากแนวคิดที่
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จะพิชิตธรรมชาติเพื่อจะปรุงแต่งสิ่งบำารุงบำาเรอปรนเปรอตนของมนุษย์
ให้พรั่งพร้อม เพราะเข้าใจวา่ความสุขของมนุษย์อยู่ที่น่ี

แนวความคิดแบบน้ีทำาให้ไม่มีขอบเขตของการกระทำาที่ชัดเจน 
การกระทำาที่ไม่พอดีก็จึงเกิดข้ึน เพราะไม่รู้จะเอาแค่ไหน การหาความสุข
พรัง่พร้อมก็ไม่มีที่สิ้นสุด การพชิิตธรรมชาติก็ไม่มีที่สิ้นสุด ก็เลยจัดการกัน
เรื่อยไป จนโทรมหรือสลาย ตลอดจนพินาศไปด้วยกัน  เพราะฉะน้ัน
ปัญหาก็ต้องเกิดข้ึนแน่นอน อันน้ีคือจุดแยกจุดหน่ึงระหว่างพุทธศาสนา
กับวิทยาศาสตร์

แดนแห่งควำมรู้: ขอบเขตและเป้ำหมำยท่ีไม่เหมือนกัน
ถ้าวิเคราะห์กันต่อไปอีก ก็จะเห็นว่า  การที่วิทยาศาสตร์มีช่องโหว่

เป็นปลายเปิดน้ี  ก็เพราะวิทยาศาสตร์แสวงหาความรู้ความจริงของ
ธรรมชาติในโลกฝ่ายวัตถุภายนอกด้านเดียว ไม่แสวงหาความรู้ความจริง
ในธรรมชาติของตวัมนุษย์เอง

วิทยาศาสตร์ไม่สนใจและไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษย์ ก็จึงไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ต้องกลายไปเป็นเครื่องมือสนอง
รับใช้แนวคิดแบบอุตสาหกรรมทีว่างจดุหมายอย่างผดิธรรมชาติ  กล่าวคือ 
การไม่รู้ความจริงแห่งธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่า การบำาเรอความสุขทาง
ประสาททั้ง ๕ เป็นสิ่งที่ไม่อาจให้เต็มอิ่มหรือให้พอได้ ความอยากด้านน้ี
ของมนุษย์จึงไม่มีที่สิ้นสุด และการหาความพรั่งพร้อมทางวัตถุก็จึงไม่มีที่
สิ้นสุด หรือไม่มีขอบเขตดว้ย

ในเมื่อความพรั่งพร้อมของวัตถุบำาเรอมนุษย์เกิดจากการจัดการกับ
ธรรมชาติ  การจัดการกับธรรมชาติหรือการแสวงผลประโยชน์จาก
ธรรมชาติก็จึงไม่มีที่สิ้นสุดด้วย ในที่สุดธรรมชาติก็ไม่พอที่จะสนองความ
ต้องการของมนุษย์ มนุษย์ก็ต้องเอาเปรียบและเบียดเบียนธรรมชาติ จน
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แม้ธรรมชาติพินาศสลายหรือเสียไปท้ังหมด ก็ไม่เพียงพอท่ีจะทำาให้
มนุษย์มีความสุขได้ คือแม้แต่วา่ธรรมชาตจิะพินาศหมดไป มนุษย์ก็ยังไม่
อาจเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้อยู่น่ันเอง

แต่ถ้าพูดให้ถูกกว่าน้ัน ไม่ต้องพูดถึงการที่จะได้วัตถุปรนเปรอพอที่
จะมีความสุขหรือไม่หรอก การเอาเปรียบหรือเบียดเบียนธรรมชาติ ก็ก่อ
ทุกข์แก่มนุษย์ไม่คุ้มกับความสุขที่ได้อยู่แล้ว

เมื่อกี้น้ีพูดถึงจุดร่วมสำาคัญของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ทั้ง
ด้านศรัทธาและความใฝ่รู้ หรือทั้งด้านความเชื่อและความใฝ่รู้แล้ว ต่อไป
ก็จะต้องพิจารณาอีกว่าเป้าของความใฝ่รู้และศรัทธาน้ันคืออะไร ซ่ึงตอบ
ได้ว่าก็ตัวความรู้หรือตัวความจริงน่ะสิ เพราะการที่เราใฝ่รู้และศรัทธาน้ัน
ก็เพื่อตอ้งการความจรงิหรอืความรูน้ั้น เป็นอันว่าตอนน้ีเราก็มาถึงประเด็น
เรื่อง ตวัความรู้หรือความจริง ได้แก่  ความรู้ในกฎธรรมชาติซ่ึงจะทำาให้จุด
หมายของตนสำาเร็จ หมายความว่า มนุษย์จะต้องมีความรู้เข้าใจในกฎ
ธรรมชาติ จุดหมายน้ีขอยำ้าอีกครั้งหน่ึงว่า

ฝ่ายหน่ึงคือพุทธศาสนาน้ัน จุดหมายคือ การนำาความรู้ความ
จริงหรือความรู้ในกฎธรรมชาติ มาแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ให้ถึง
ความไร้ทุกข์

ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงคือวิทยาศาสตร์ จุดหมายคือ การนำาเอาความรู้
น้ันมาพิชิตธรรมชาติ แล้วก็หาความสุขความพรั่งพร้อมบำารุงบำาเรอ
ตนเองของมนุษย์

เมื่อความมุ่งหมายตา่งกัน จดุที่เป็นเป้าของความใฝ่รูก้็ตา่งกัน ในที่
น้ีเรากำาลังจะพดูถึงจุดที่เป็นเป้าของความใฝรู่้ หรือ  ตวัสิ่งที่เราต้องการจะ
รู้น่ันเอง
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ในฝ่ายพุทธศาสนา ธรรมชาติที่เป็นจุดเป้าของความใฝ่รู้คืออะไร 
ก็คือตัวมนุษย์ หมายความว่าเป้าสำาคัญของการต้องการความรู้ก็คือต้อง
การรูธ้รรมชาติของมนุษย์น่ีเอง ยำ้าว่า มนุษย์เป็นตวัเป้าของความใฝ่รู้ เป็น
ตัววัตถุแห่งความรู้ที่ต้องการ แล้วจึงโยงไปยังโลกและสรรพสิ่งที่มนุษย์
เกี่ยวข้อง แต่ทั้งหมดน้ันมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง มนุษย์เป็นจุดกำาหนด 
หมายความวา่เราเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง ในการที่จะศึกษาความจริง

ส่วนทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติส่วนที่เป็นจุดเป้าของความใฝ่
รู้ได้แก่ โลกภายนอก คือโลกแห่งธรรมชาติภายนอก หรือโลกแห่งวัตถุ 
แม้เข้ามาที่ตัวมนุษย์ก็ศึกษาชีวิตในฐานะเป็นวัตถุ ซ่ึงเป็นส่วนของโลกน้ัน 
ไม่ได้ศึกษาตัวมนุษย์ หมายความว่า วิทยาศาสตร์อาจจะศึกษาชีวิต
มนุษย์ แต่ศึกษาชีวิตมนุษย์ในแง่ชีววิทยาท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโลก
ภายนอกน้ันเท่าน้ัน ไม่จับถึงความเป็นมนุษย์ อันน้ีก็เป็นจุดสำาคัญที่จะ
ต้องเข้าใจไว้ 

เป็นอันว่าจุดเป้าของความใฝ่รู้ของพุทธศาสนาได้แก่ตัวมนุษย์ 
ส่วนของฝ่ายวิทยาศาสตร์ได้แก่โลกภายนอก เมื่อเอาประเด็นน้ีเป็นข้อ
พิจารณา ในการมองสัจจภาวะหรือตัวความจริง เราก็มาดูว่าธรรมชาติที่
วิทยาศาสตรต์้องการศึกษา กบัธรรมชาตทิีพ่ทุธศาสนาตอ้งการศกึษาน้ันมี
ขอบเขตแค่ไหนเพียงไร เมื่อเทียบกันแล้วเราก็บอกได้ว่าธรรมชาติที่พุทธ-
ศาสนาต้องการศึกษาน้ันครอบคลุมกวา่ เพราะจับเอาที่ตวัมนุษย์ทั้งหมด

เราถือว่า มนุษย์น้ันเป็นธรรมชาติท่ีวิวัฒนาการสูงสุดแล้ว เมื่อ
มนุษย์เป็นวิวัฒนาการสูงสุดของธรรมชาติ ก็มีความจริงครบทุกระดับ
ข้ันอยู่ในตัวหมด หมายความว่า ในตัวมนุษย์น้ีมีธรรมชาติทั้งฝ่ายวัตถุ
และฝ่ายนามธรรม ในด้านวัตถุคือร่างกายก็มีสารมีธาตุอะไรต่างๆ ที่โยง
ไปถึงโลกของธรรมชาติภายนอกได้ทั้งหมด  แต่ในส่วนโลกธรรมชาติ
ภายนอกน้ันไม่มีด้านจิตใจ  ไม่มีธรรมชาติด้านคุณค่าอะไรต่างๆ  เพราะ
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ฉะน้ัน  ถ้าศึกษามนุษย์ก็สามารถรู้ครบครอบคลุมความจริงในธรรมชาติ
ทุกอยา่งทุกประการ

แต่วิทยาศาสตร์ น้ันศึกษาความจริงเพียงในระดับของสสาร 
พลังงาน ชีวิตในแง่ชีววิทยา คือในแง่ของวัตถุ หรือรูปธรรม ส่วนในด้าน
ของจิตใจ  เช่น เรื่อง mind  เรื่อง consciousness  เรื่อง spirit น่ี
วิทยาศาสตร์ไม่เอาด้วย

อย่างไรก็ตาม เหมือนดังที่บอกแล้วตอนต้นว่า เวลาน้ีวิทยาศาสตร์
กำาลังจะก้าวเข้ามาศึกษาเรื่องจิตใจ ตอนน้ีกำาลังเริ่มสนใจด้านนามธรรม
แล้ว อย่างที่ถกเถียงกันว่า mind คืออะไร consciousness คืออะไร 
คอมพวิเตอรจ์ะมีจิตได้หรือไม่เป็นต้น

เป็นอันว่า วิทยาศาสตร์ศึกษาจากโลกภายนอกเข้ามา พอถึงตัว
มนุษย์ วิทยาศาสตร์ก็ศึกษาแค่ชีวิต ไม่ศึกษาตัวมนุษย์ วิทยาศาสตร์รู้
ธรรมชาติของชีวิต แตไ่ม่รู้ธรรมชาติของมนุษย์  “ธรรมชาติของมนุษย์” 
กับ “ธรรมชาติของชีวิต” น้ันคนละอย่าง เราจะเอาคำาว่า “ชีวิต” มา
ครอบคลุมคำาว่า “มนุษย์” ไม่ได้ มันไม่เหมือนกัน

ทีพู่ดมาแล้วน้ี เป็นเรื่องของหลักการต่างๆ ทีส่ำาคัญ ตอ่ไปจะพูดถึง
ข้อสังเกตบางอยา่ง

ข้อสังเกตที่ 1 คือ เมื่อกี้น้ีได้พูดไว้ว่าพุทธศาสนาเอามนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง ซ่ึงเป็นลักษณะที่ฝรั่งเรียกว่า man-centered  พุทธศาสนา
เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยตลอด มุ่งความเข้าใจตัวมนุษย์ พัฒนาตัวของ
มนุษย์เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์  ส่วนวิทยาศาสตร์สนใจโลกธรรมชาติ
ภายนอกทั่วไป  อยากรู้ความจริงของธรรมชาตินอกตัว  ไม่ได้เอามนุษย์
เป็นศูนย์กลาง
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แตต่่อมาเมื่อวิทยาศาสตร์เติมคุณคา่ตามแนวคิดพิชิตธรรมชาติเข้า
มาแล้ว  แนวคิดพิชิตธรรมชาติน้ันได้ทำาให้วิทยาศาสตร์ก็เอามนุษย์เป็น
ศูนย์กลางเหมือนกัน  ตอนน้ีก็จึงเกิดการเข้ามาบรรจบกันอีก  เดี๋ยวแยก 
เดี๋ยวพบ  เมื่อกี้แยก  เดี๋ยวน้ีมาบรรจบอีกแล้ว  ตอนน้ีวิทยาศาสตร์กับ
พุทธศาสนามาบรรจบกันอีก  คือตอนที่ว่าวิทยาศาสตร์กลับเอามนุษย์
เป็นศูนย์กลางด้วย  แต่ถึงอย่างน้ันก็ตา่งกันอีก  คือ

ลักษณะการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาน้ันเป็นอย่าง
หน่ึง ส่วนของวิทยาศาสตร์ก็อีกอย่างหน่ึง ไม่เหมือนกัน พุทธศาสนาเอา
มนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยเน้นความรับผิดชอบ คือเน้นสิ่งที่มนุษย์จะต้อง
ทำา ในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยดี และในการที่จะพัฒนาตนข้ึนไปให้ถึง
ความไร้ทุกข์ หมายความว่า พุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางในแง่
ท่ีจะต้องรู้เข้าใจและพัฒนาตัวเอง เราจะต้องจัดการพัฒนามนุษย์และ
แก้ปัญหาให้มนุษย์ ซ่ึงก็เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ คือเพือ่มนุษย์จะได้เข้าถึง
ความไร้ทกุข์ มอีิสรภาพ บรรลุความดีงามสูงสุด

ส่วนวิทยาศาสตร์น้ัน เมื่อได้ตกอยู่ภายใต้แนวความคิดพิชิต
ธรรมชาติแล้ว ก็เอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง แต่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางใน
แง่ที่มุ่งจะได้จะเอาจากธรรมชาติ หมายความว่าธรรมชาติจะต้องรับใช้
ตอบสนองความต้องการของฉัน ฉันมีความปรารถนาต้องการอย่างน้ันๆ 
คือหาสิ่งบำารุงบำาเรอปรนเปรอตนเอง แล้วมนุษย์ก็พยายามไปจัดการกับ
ธรรมชาติ ป้ันแต่งมันให้สนองความต้องการของตน เพราะฉะน้ันก็จึงมี
ลักษณะเป็น man-centered แต่มีความหมายคนละอย่างซ่ึงตรงกันข้าม
เลย พูดง่ายๆ ว่า วิทยาศาสตร์เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางในแง่ที่จะเอา
ธรรมชาติมาสนองความเห็นแก่ตัวของมนุษย์  เพราะฉะน้ัน จึง man-
centered เหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกันเลย
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เป็นอันวา่ ตอนแรกเมื่อพูดในแง่ตัวความรู้หรือความจริงที่ต้องการ
ศึกษา พุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง คือเอามนุษย์เป็นตัวความ
จริงที่ต้องการศึกษาให้รู้เข้าใจ และที่ต้องการรู้เข้าใจก็เพื่อจะได้พัฒนา
มนุษย์  และแก้ปัญหาให้แก่มนุษย์ได้ถูกต้อง  เท่ากับเอามนุษย์เป็น
ศูนย์กลางสอดคล้องกันโดยตลอด แต่วิทยาศาสตร์น้ัน ตอนแรกในแง่ตัว
ความรู้หรือความจริงที่จะศึกษา เอาโลกวัตถุเป็นศูนย์กลาง แต่เสร็จแล้ว 
ก็มาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง  ในแง่ที่จะเอาวัตถุหรือธรรมชาติภายนอก
มาสนองความต้องการของมนุษย์

ข้อสังเกตที่ ๒ คือเรื่อง pure science หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
ถามว่า วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรอืไม่บริสุทธิ์

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่เรามองในแง่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆ คือ
เป็นความรู้บริสุทธิ์ยังไม่ได้ประยุกต์ใช้ เรานำาคำาน้ีมาใช้โดยแยกต่างจาก
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี แต่ทีน้ีถ้าจะเล่นสำานวนบ้าง เราก็
จะบอกว่า “วิทยาศาสตร์ไม่บริสุทธิ์”   วิทยาศาสตร์ที่ว่าบริสุทธิ์น้ันไม่
บริสุทธิ์จริง  จริงอยู่ ในข้ันที่มีความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติ ต้องการรู้
กฎธรรมชาติล้วนๆ เราอาจจะถือว่ามีความบริสุทธิ์  แต่ในตอนที่มีระบบ
คุณค่าเข้ามาพัวพัน ประกอบด้วยแรงจูงใจคือความใฝ่ปรารถนาที่จะพิชิต
ธรรมชาติ และแสวงหาสิ่งบำารุงบำาเรอตนของมนุษย์ให้บริบูรณ์  น่ีแหละ
เป็นตอนที่ไม่บริสุทธิ์แล้ว  น่ีก็เป็นเพียงข้อสังเกตเท่าน้ัน ไม่ควรจะเสีย
เวลากบัเรื่องน้ี กข็อผ่านไป

วิธีเข้ำถึงควำมรู้: แนวทำงท่ีตรงกัน แต่เน้นต่ำงกัน
ทีน้ีต่อไปสู่หัวข้อที่ ๔ ตอ่จากตัวความรู้แล้ว ก็ถึงวธิีหาความรู้
วิธีหาความรู้ก็เป็นเรื่องสำาคัญมาก นอกจากเชื่อในกฎธรรมชาติ

และใฝ่รู้ความจริงในกฎธรรมชาติน้ันแล้ว การที่จะได้ความรู้หรือตัวกฎ
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ธรรมชาติมา เราจะทำาอย่างไร เราก็ต้องมีวิธีการหาความรู้ หรือวิธีการ
เข้าถึงความจริง วิธีการเข้าถึงความจริง หรือหาความรู้น้ี ในพุทธศาสนา
บอกว่าที่สำาคัญมี ๓ ประการ

ประการที่ 1 คือ การรับรู้ประสบการณ์อย่างเที่ยงตรง การรับรู้
ประสบการณ์อย่างเที่ยงตรง คือ รับรู้ตามที่มันเป็น ซ่ึงเป็นเรื่องที่เน้นใน
พุทธศาสนาอย่างมาก ท่านให้ความสำาคัญแก่การเข้าถึงความจริงตั้งแต่
ข้ันรับรู้เลยทีเดียว คือ พอตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น  ที่เรียกว่ามกีาร
รับรู้ ก็มีปัญหาทันทีสำาหรับมนุษย์ คือเป็นการรับรู้ตามที่มันเป็นอย่าง
หน่ึง กับรับรู้ตามที่ฉันคิดให้มันเป็น หรือรับรู้ตามที่อยากให้มันเป็นอย่าง
หน่ึง สำาหรับมนุษย์ส่วนมากการรับรู้จะเป็นการรับรู้ตามที่อยากให้มัน
เป็น หรือตามที่คิดให้มันเป็น ไม่สามารถรับรู้ตามที่มันเป็น ความผิด
พลาด บิดเบือน หันเห หรือคลาดเคลื่อนจากความจริง จึงเกิดข้ึน ฉะน้ัน
พุทธศาสนาจึงเน้นหลักการน้ีคือ จะต้องรับรู้ตามที่มันเป็น

ประการที่ ๒ ตอ้งมีความคิดที่เป็นระเบียบ คือมีวธิีคิด หมายความ
วา่ นอกจากมีวธิีรับรูท้ี่ถูกต้องแล้วกต็้องมีวิธคีิดที่ถูกต้องด้วย

ประการที่ ๓ คอื วธิีที่จะหาความจริง หรือพิสูจน์สืบสาวหาความรู้
น้ัน ใช้การสังเกตทดลองดว้ยประสบการณ์ตรง

ในที่น้ีจะสังเกตเห็นว่าวิธีการเหล่าน้ีมีความละม้ายเหมือนกับ
วิทยาศาสตร์อยู่ไม่น้อย ในสามอย่างน้ีมีข้อไหนที่วิทยาศาสตร์ต่างออกไป
บ้าง ข้อพิจารณาก็คือ วิธีการเหล่าน้ีอาจจะเหมือนกันในหลักการใหญ่ 
แต่ในข้อปลีกย่อยแล้วจะต้องมาพูดกัน ตอนน้ีจะขอพูดถึงข้อที่ 1 พอให้
เห็นเค้า

การรับรู้ประสบการณ์อย่างเที่ยงตรงตามที่มันเป็นน่ีคืออย่างไร ว่า
โดยทั่วไป มนุษย์น้ีเมื่อได้รับประสบการณ์ ก็จะมีคุณค่าพ่วงเข้ามาด้วย น่ี
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แหละ แม้แต่ที่จุดตั้งต้นของความรู้ ก็มีปัญหาว่ามนุษย์จะพ้นจากคุณค่า
ได้หรือเปล่า คือมันตั้งต้นตั้งแตก่ารรับรู้เลย

คุณค่าอะไรที่เข้ามากับความรู้ในประสบการณ์ ปรากฏการณ์ที่เข้า
มาสู่การรับรู้ของมนุษย์จะมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพ่วงเข้ามาว่า มัน
ทำาให้รู้สึกสบายหรือไม่สบาย ใช่ไหม สิ่งทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็น
อย่างน้ัน เมื่อสบายทางพระเรียกว่าเป็นสุขเวทนา ถ้าไม่สบายเรียกว่า 
ทุกขเวทนา

พอเกิดการรับรู้ ได้ประสบการณ์ที่สบาย กระบวนการทางจิตของ
มนุษย์จะเดินหน้าต่อป๊ับไปเลย จากสบายก็ชอบใจ ถ้าไม่สบายก็ไม่
ชอบใจ ทางพระเรียกว่ายินดีและยินร้าย หรือชอบกับชัง ด้วยเหตุน้ี การ
รับรู้จึงมีความถูกใจไม่ถูกใจและความยินดียินร้ายมาประกอบติดตลอด
เวลา และมนุษย์ก็สั่งสมความเคยชินมาอย่างน้ีตลอดเวลาตั้งแต่เกิด จน
กระทั่งปัจจุบัน คนละหลายสิบปี เพราะฉะน้ันจึงลงร่อง พอรับรู้ประสบ
การณ์ป๊ับ ความรู้สึกก็พ่วงมาด้วย ว่าสบายหรือไม่สบายหรือเฉยๆ และ
ตามติดมาทันทีดว้ยความถูกใจหรือไม่ถูกใจ ไมช่อบก็ชัง ไม่ยินดีก็ยินร้าย

พอยินดียินร้าย ชอบใจไม่ชอบใจ ชอบหรือชังแล้วก็คิดตามแนว
ความรู้สึกน้ัน ภายใต้อิทธิพลของความรู้สึกน้ัน ถ้าชอบก็คิดอย่างหน่ึง ไม่
ชอบก็คิดอย่างหน่ึง เพราะฉะน้ันประสบการณ์จะถูกบิดเบือน เอนเอียง 
หรือเกิดความลำาเอียง มองเห็นเคลื่อนคลาด มกีารปรุงแต่ง และการเลือก
รับเลือกจับข้อมูล เห็นบางแง่บางด้าน ความรู้จะไม่ตรงไปตรงมา ไม่ทั่ว
ถ้วน ไม่ตลอดสาย เป็นต้น เรียกว่าไม่รับรู้ตามที่มันเป็น พุทธศาสนาจึง
บอกว่า ตั้งต้นจากจุดเริ่มน้ี ต้องมีการรับรู้ตามที่มันเป็น คือรับรู้โดยมีสติ  
ไม่ยินดียินร้าย รับรู้โดยรับรู้แต่ตัวความรู้ หรือรับรู้แบบนักศึกษา คือรับรู้
แบบเรียนรู้ ไมร่ับรู้แบบชอบชัง
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รับรู้แบบเรียนรู้อย่างไร รับรู้แบบเรียนรู้ พูดอย่างสรุปรวบรัดว่า มี 
๒ อยา่ง คือ

1. รับรู้แบบมองให้เห็นความจริง คือการรับรู้ตามที่มันเป็น โดย
ไม่ถูกความยินดียินร้าย หรือชอบชัง เข้ามาครอบงำาหันเหหรือ
บิดเบือน เป็นการรับรู้อย่างบริสุทธิ์ เอาแต่ตัวประสบการณ์
ล้วนๆ โดยไม่มีคุณค่าพ่วงเข้ามา อย่างที่ท่านเรียกว่ารับรู้เพียง
เพื่อญาณ คือเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจ และเพียงเพื่อสติ คือ
เพื่อเก็บข้อมูลจำาไว้ โดยเฉพาะการมองตามเหตุปัจจัย

2. รับรู้แบบมองให้เป็นประโยชน์ คือ การรับรู้ด้วยการรับจับเอา
คุณค่าที่ถูกต้อง ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริง มิใช่
เป็นเพียงการสนองบำาเรอหรือทำาความไม่สมอยากแก่อินทรีย์ 
เป็นการรับรู้ชนิดที่จะทำาให้ได้ประโยชน์จากประสบการณ์ทุก
อย่าง ไม่ว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ

สำาหรับการรับรู้แบบที่สองน้ัน ขยายความว่า เป็นธรรมดาของ
ธรรมชาติว่า  การรับรู้เป็นกิจกรรมของชีวิต  การที่ชีวิตเกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติแวดล้อมก็เพื่อเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่าน้ัน  แต่ชีวิตจะได้
ประโยชน์จากสิ่งที่รับรู้ก็ต่อเมื่อมีการรับรู้อย่างถูกต้อง คือต้องตั้งใจมอง
โดยเลือกรับรู้เอาแต่แง่ที่จะนำามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาชีวิต ถ้ามิฉะน้ัน การรับรู้น้ัน ก็จะได้แค่เพียงเป็นการสนองบำาเรอ
อินทรีย์ หรือถ้าตรงข้ามก็เป็นการทำาความไม่สมอยากแก่อินทรีย์น้ันๆ 
เท่าน้ัน โดยที่ประโยชน์ที่พึงได้ก็ถูกตัดหน้าไปเสีย

เป็นอันว่าในแบบที่  ๒  สิ่งทั้งหลายน่ี  มนุษย์รับรู้ เข้ามาเพื่อ
ประโยชน์แก่ชีวิต สิ่งทั้งหลายที่รับรู้เข้ามาไม่ว่าจะดี หรือร้าย ไม่ว่าสบาย 
หรือไม่สบาย ก็สามารถให้ประโยชน์แก่ชีวิตได้ทั้งน้ัน ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับการ
ที่เราจะเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องน่ันเอง
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สำาหรับกรณีน้ี ซ่ึงเป็นการหาความจริง ก็เน้นการรับรู้แบบที่ 1 ซ่ึง
เมื่อไม่เข้าไปสู่วงจรที่ผิดพลาดแล้ว ก็จะไม่มีความยินดียินร้าย และจะ
ก้าวไปสู่การเรียนรู้ ในการศึกษาน้ีท่านถือว่าสำาคัญ จะต้องเริ่มที่กระบวน
การรับรู้น้ี  พระพุทธศาสนาเน้นจุดน้ี  คือการรับรู้โดยเป็นการเรียนรู้  ไม่
รับรู้แบบชอบชัง หรือแบบสนองบำาเรออินทรีย์ วิทยาศาสตร์อาจจะไม่
บอกชัดเกี่ยวกับเรื่องน้ี หรือไม่ได้เน้น แต่การที่จะเข้าถึงความจริงจะต้อง
อาศัยวิธีการรับรู้แบบน้ี

ข้อที่ ๒ คือวิธีคิด หรือคิดถูกวิธี ในเรื่องน้ีความคิดจะต้องเป็น
ระเบียบ มีการคิดเป็นลำาดับ คิดเชิงเหตุผล สืบสาวให้เห็นความสืบทอด
แห่งเหตุปัจจัย

ในพุทธศาสนามีวิธีคิดที่บอกไว้มากมาย ประมวลได้ประมาณ 1๐ 
วิธี ที่เราเรียกว่า โยนิโสมนสิการ ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะนำาไปสู่สัมมา-
ทิฏฐิ คือความเข้าใจหรือมองเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง เช่นมองเห็น
ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือเข้าใจหลักการแห่งเหตุปัจจัย โยนิโส-
มนสิการ หรือวิธีคดิแบบถูกวิธี พดูพอให้เห็นตวัอย่าง เช่น

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย การที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้น้ัน ก็
ทรงใช้วิธีคิดแบบน้ีเป็นสำาคัญอย่างหน่ึง จะยกตัวอย่างเช่นพระองค์ตั้ง
คำาถามข้ึนมาเกี่ยวกับเวทนา ได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์ โดยทรงพิจารณาว่า 
เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์น้ีเกิดข้ึนโดยมีอะไรเป็นปัจจัย แล้วพระองค์ก็สืบ
สาวไปๆ ก็ทรงค้นพบว่า อ้อ มีผัสสะเป็นปัจจัย ต่อไปผัสสะเล่าเกิดข้ึนได้
อย่างไร พระองค์คิดและตรวจสอบสืบสาวต่อไปก็พบว่า มีสฬายตนะ คือ 
อินทรีย์ทั้งหกเป็นปัจจัย อย่างน้ีก็เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าไว้ว่า
วธิีคิดของพระองค์เป็นอย่างไร
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๒. วิธีคิดแบบแยกแยะองคป์ระกอบ เช่น ชวีิตของเราน้ี แยกเป็น
ส่วนๆ เป็นนาม และรูป น่ีสองส่วนแล้ว คือฝ่ายนาม กับฝ่ายรูป จะแยก
ต่อไปอีกก็ยังได้  นาม แยกเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และแต่ละ
อย่างก็แยกแยะแบ่งซอยออกไปได้อีก เช่นเวทนาก็แยกไป แยกไป แยก
ไป เป็น ๓ ประเภท เป็น ๕ ประเภท เป็น ๖ ประเภท อย่างน้ีเรียกว่า วิธี
คิดแบบวิเคราะห์องค์ประกอบ ซ่ึงทำาให้เห็นความจริงของภาพรวมหรือ
ระบบที่จะทำาให้โยงความสัมพันธ์และความสืบทอดเชิงเหตุปัจจัยได้ต่อไป

๓. วิธีคิดแบบมองหาคุณโทษและทางออก คือมองในเชิงคุณค่า
ว่าสิ่งน้ันๆ มีคุณในแง่ไหน มีโทษในแง่ไหน ไม่มองในแง่คุณอย่างเดียว 
หรือโทษอย่างเดียว มนุษย์ส่วนมากเวลามองอะไร ถ้าชอบก็คิดแต่คุณ 
อะไรไม่ชอบก็มองแต่โทษ แต่พุทธศาสนามองทุกอย่างทุกด้าน บอกให้
มองทั้งคุณทั้งโทษ แล้วก็หาทางออกทีจ่ะแก้ไข อยา่งน้ีเรียกวา่ครบวงจร

วิธีคิดแบบต่างๆ น้ีมีถึงประมาณ 1๐ วิธีด้วยกัน เรียกว่า โยนิโส-
มนสิการ เป็นวิธีการสำาคัญในพระพุทธศาสนาสำาหรับการที่จะเข้าถึง
ความจริง

ในความหมายที่กว้าง วิธีคิดจะรวมถึงวิธีมอง คือคลุมเรื่องการรับรู้
เข้ามาด้วย และแบ่งประเภทใหญ่ๆ แบบเดียวกับการรับรู้คือเป็นการคิด
ให้เห็นความจริง กับการคิดให้เป็นประโยชน์ ในที่น้ีจะไม่ขยายความเรื่อง
น้ี เพราะจะยืดยาวกันใหญ่

ต่อไป ข้อที่ ๓ คือ การสังเกตทดลองด้วยประสบการณ์ตรง หลัก
การใหญ่ของพุทธศาสนาที่ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ได้มาหรือพิสูจน์ด้วยการ
สังเกตทดลองด้วยประสบการณ์ตรงน้ัน ก็เช่นตัวอย่างเรื่องหลักกาลาม-
สูตร ที่ยกมาให้เห็นเมื่อกี้น้ี  ที่บอกไม่ให้เชื่อเพียงเพราะอย่างน้ันๆ และยำ้า
ว่าต่อเมื่อได้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นอกุศล หรือกุศล แล้วจึงละหรือปฏิบัติ 
น่ีก็เป็นหลักหน่ึงที่แสดงถึงวธิีการหาความจริงแบบน้ี
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นอกจากน้ี ขอให้ดูวิธีการของพระพุทธเจ้าตอนก่อนตรัสรู้ จะเห็น
ว่าพระองค์ทรงใช้วิธีทดลองมาตลอด พอออกผนวชแล้วก็ไปทดลอง
ปฏิบัติตามวิธีการของสำานักต่างๆ ที่มีในสมัยน้ันทั้งหมด ทั้งวิธีทุกรกิริยา
บำาเพ็ญตบะ ฝึกโยคะ บำาเพ็ญฌานสมาบัติ ทรงทดลองมาหมดแล้ว

แม้แต่ไปอยู่ในป่า ตามที่ทรงเล่าวิธีปฏิบัติของพระองค์ไว้ เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปลีกย่อย ก็เป็นเรื่องของการสังเกตทดลอง เช่น พระพุทธเจ้า
ทรงเล่าว่า พระองค์ไปอยู่พระองค์เดียวในป่าเปลี่ยวเพื่อทดลองกับความ
กลัว ยามดึกสงัดมีเสียงแกรกข้ึนมา เกิดความกลัว สะดุ้ง พระองค์ก็
พิจารณาก่อน พระองค์จะอยู่กับท่าหรืออิริยาบถที่เกิดความกลัวข้ึนน้ัน 
ไม่ยอมเปลี่ยน จนกว่าจะแก้ไขความกลัวได้สำาเร็จ ถ้าเป็นหลายคนก็วิ่ง
แน่บเสียก่อน  พระพุทธเจ้าไม่วิ่งแน่บ   พระองค์ทรงสงบน่ิง   ทรงแก้ปัญหา
ให้สำาเร็จ๑๗

หรืออย่างเวลาเกิดความคิดที่ดีและไม่ดี ที่ท่านเรียกว่า เกิดกุศล-
วิตก หรืออกุศลวิตก พระพุทธเจ้าก็ทรงทดลองกับความคิดโดยดำาเนินวิธี
ปฏิบัติทีจ่ะทำาให้อกุศลวิตกสลายตวัไป๑๘

ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีน้ีตลอดมา แม้แต่เมื่อ
มาสอนพระสาวก ก็ยังสอนให้ตรวจสอบอาจารย์เสียก่อนที่จะเชื่อ ก่อนที่
จะศรทัธา เพราะจะต้องให้ศรัทธาเป็นตวันำาไปสู่ปัญญา  พระพุทธเจ้าตรัส
สอนให้ตรวจสอบอาจารย์ ให้ตรวจสอบแม้แต่พระองค์เองด้วย และให้
ตรวจสอบทั้งในแง่ความรู้ว่ารู้จริงหรือไม่ และในแง่เจตนาว่ามีเจตนา
บริสุทธิ์หรอืไม่๑๙

ตรวจสอบในแง่ความรู้โดยพิจารณาสิ่งที่ท่านสอนว่ามีเหตุมีผลเป็น
จริงไหม และตรวจสอบในเชิงพฤติกรรมโดยสืบถึงแรงจูงใจว่า ท่านผู้น้ีที่
พูดอย่างน้ีน้ัน เพราะว่ามีความต้องการ มีความปรารถนาอย่างน้ันๆ หรือ
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ไม่ ท่านไม่ได้เจตนาต้องการที่จะหาผลประโยชน์จากการสอนน้ี ต้องการ
ให้ความรู้ที่แท้จริง ใช่ไหม เป็นต้น ตรวจสอบมั่นใจแล้วจึงพร้อมที่จะ
รับคำาสอน เป็นการประเมินข้ันต้น แล้วรับเอาคำาสอนมาพิจารณาดู มา
หยั่งมาตรองวา่กันเป็นข้ันๆ

หรืออย่างในหลักสติปัฏฐาน  ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบัติเชิงวิปัสสนา  ก็จะ
เห็นว่า  เวลาเราปฏิบัติวิปัสสนาน้ัน  จะต้องตรวจดูตามดูทุกอย่าง  รู้ทัน
ประสบการณ์ที่เกิดข้ึนในขณะปัจจุบัน เช่น ความรู้สึกสุขเกิดข้ึน ความ
รู้สึกทุกข์เกดิข้ึน ภาวะในจติใจเศร้าหมองหรือผ่องใสเกดิข้ึน  พระพุทธเจ้า
ให้ตามดูวา่มันเกิดข้ึนอย่างไร แลว้มันเป็นไปอย่างไร มันดับไปอย่างไร อัน
น้ีก็คือวธิีการดู หรือสังเกตด้วยประสบการณ์ตรง

จนกระทั่งในข้ันสุดท้าย จะประเมินผลว่าตนได้บรรลุธรรมแล้ว
หรือไม่ ก็ดูที่ในใจของตัวเองว่า ในใจของเรายังมีโลภะ โทสะ โมหะหรือ
ไม๒่๐  ไม่ต้องไปดูวา่ทำาอะไรวิเศษ แผลงฤทธิ์ได้หรือไม่ อยา่งน้ีเป็นต้น

ในแง่การสังเกต ทดลอง และตรวจสอบน้ี เน่ืองจากจุดเน้นและ
ขอบเขตของการใช้อินทรีย์ต่างกัน จึงจะสังเกตได้ว่ามีผลพลอยได้เกิดข้ึน
ตา่งกันระหวา่งพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

วทิยาศาสตร์มุ่งแต่จะสังเกตปรากฏการณ์ในโลกวัตถุ โดยใช้อินทรีย์
เพียง ๕ อย่าง เฉพาะอย่างยิ่ง ตา หู และกายสัมผัส ด้วยความมุ่งหมายที่
จะจัดการกับธรรมชาติภายนอก เพราะฉะน้ันในวงการวิทยาศาสตร์จึงได้
มีการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เป็นวัตถุสำาหรับขยายวิสัยแห่ง
อินทรีย์  พร้อมทั้งจัดเตรียมวิธีการสังเกตทดลองและตรวจสอบในแดน
แห่งโลกวัตถุน้ันข้ึนมามากมาย เช่นเดียวกับวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้
เครื่องบริโภคในด้านวัตถุน้ัน   อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่มนุษย์ในทาง
กายภาพ พูดตามภาษาทางพุทธศาสนาว่า วิทยาศาสตร์ชำานาญจัดเจน
ในแดนแห่งอุตุนิยาม รวมท้ังพีชนิยาม
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สว่นทางดา้นพระพุทธศาสนา เน้นการศกึษาตวัมนุษย์  โดยยอมรับ
ประสบการณ์ทางอินทรีย์ที่ ๖ ใช้อินทรีย์ที่ ๖ เป็นอุปกรณ์ในการสังเกต
ทดลองและตรวจสอบมาก ด้วยความมุ่งหมายที่จะเข้าถึงความดีงามหรือ
คุณค่าสูงสุดพร้อมกับความจริงแห่งกฎธรรมชาติ ซ่ึงทำาให้มีการแก้ปัญหา
และพัฒนามนุษย์ไปด้วยตลอดเวลาในระหว่าง ดังน้ัน พระพุทธศาสนาจึง
มีเรื่องราวและวิธีการมากมายเกี่ยวกับการสังเกต ทดลอง และตรวจสอบ
ในด้านกระบวนการทางจิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์ พูดให้สั้นว่า 
พุทธศาสนาชำานาญจัดเจนในแดนแห่งกรรมนิยาม และจิตนิยาม

เมื่อมองอย่างกว้างๆ  ถ้านำาเอาความชำานาญจัดเจน  และผลการ
สรา้งสรรคท์ีด่งีามของทัง้สองฝา่ยน้ีมาบรรจบประสานกนั และใชป้ระโยชน์
อย่างถูกต้อง ก็น่าจะเป็นการนำามนุษยชาติข้ึนสู่ภาวะสมดุลและความสุข
สมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี

วธิเีข้ำถงึควำมจรงิ: จดุเน้นและกำรใช้ต่ำง ท่ีทำำใหห้ำ่งไกลกนั
น่ีเป็นเรื่องของวิธีหาความรู้ เพื่อให้ได้ความจริง ๓ ประการด้วยกัน 

ทีน้ีต่อไปก็จะมองจุดแตกต่างในการหาความจริงระหว่างพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์

กอ็ย่างทีพู่ดมาแลว้
ประการที่หน่ึง วิทยาศาสตร์ใช้วิธีการหาความจริงน้ีเพื่อได้ความ

จริง หรือได้ตัวความรู้มาเฉยๆ เป็นกิจกรรมต่างหากจากการดำาเนินชีวิต 
ส่วนในพุทธศาสนา วิธีการเข้าถึงความจริงน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนิน
ชีวติที่ดีงามและการพัฒนาตนด้วย

ไม่ใช่เพียงต่างในเป้าหมายเท่าน้ัน  แม้แต่ในลักษณะการกระทำาก็
ต่างกัน  คือ  วิทยาศาสตร์น้ันไม่มีส่วนในการดำาเนินชีวิตของเราเลย 
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วทิยาศาสตรห์าความจรงิก็เพ่ือรูต้วัความจรงิเท่าน้ัน แตใ่นพุทธศาสนา
การหาความจริงเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินชีวิต มันเป็นตัวกิจกรรม
การดำาเนินชีวิต ที่เป็นผลดีต่อชวีิตในขณะน้ัน เป็นปัจจุบันทันที เช่น การ
รับประสบการณ์ตรงโดยไม่มีความยินดียินร้ายจะมีผลต่อจิตใจอย่างไร 
เป็นต้น คุณค่าต่อสภาพชีวิตในขณะน้ันเกิดข้ึนมาทันที เพราะฉะน้ัน การ
แสวงหาและรู้ความจรงิจึงเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าแม้แตโ่ดยไม่ไดต้ั้งเป้าหมาย

อีกประการหน่ึง  วิทยาศาสตร์น้ันเอาประสบการณ์ที่เกิดข้ึนทาง
อินทรีย์ ๕ หรือประสาททั้ง ๕ เท่าน้ัน   แต่พุทธศาสนาเอาอินทรีย์ที่ ๖ 
คือใจด้วย  ทางวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับอินทรีย์ที่ ๖  แต่พุทธศาสนาถือว่า
อินทรีย์ที่ ๖  ก็พิสูจน์ความจริงได้     แต่การพิสูจน์ความจริงของแต่ละ
อินทรีย์น้ัน พิสูจน์ได้ด้วยอินทรีย์ที่ตรงกัน หมายความว่า เราจะพิสูจน์รส
ก็ต้องพิสูจน์ด้วยลิ้น ถ้าเราต้องการพิสูจน์เสียงดัง เสียงเบา ก็ต้องพิสูจน์
ด้วยหู เราจะเอาตาไปพิสูจน์ไม่ได้ หรือเราต้องการพิสูจน์สีดำา สีแดง เรา
จะเอาหูไปพิสูจน์ ก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะฉะน้ันอินทรีย์ท่ีใช้พิสูจน์ต้อง
ตรงกับสิ่งท่ีถูกพิสูจน์ ดว้ย

ถ้าเราไม่ยอมรับอินทรีย์ท่ี 6 เราจะขาดความรู้ต่อประสบการณ์
ไปมากมาย เพราะประสบการณ์ตรงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจน้ันมีมาก    ยก
ตัวอย่าง  ทางจิตใจก็มีประสบการณ์ตรงที่พิสูจน์ได้ทันที  เช่น  ความรัก 
ความโกรธ  ความกลัว  ซ่ึงไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยอินทรีย์อื่น  เวลาคนเรามี
ความรัก เราก็รู้แก่ใจของเราเอง พิสูจน์ได้  เวลามีความกลัว มีความรู้สึก
โกรธ มันก็รู้สึกได้โดยตรง ตลอดจนความสุขสบาย ความปลาบปลื้มอิ่มใจ 
ผ่อนคลายในใจ พสิูจน์ไดท้ั้งน้ัน

เพราะฉะน้ัน  ในทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่า อินทรีย์ที่ ๖ คือจิต 
รวมทั้งเรื่องความคิดน้ี    มีบทบาทสำาคัญมากในการหาความรู้   หรือหา
ความจริงน้ัน แต่ในทางวิทยาศาสตร์เมื่อไมย่อมรับอินทรีย์ท่ี 6 น้ี ก็ เลย



1๒๔ พทุธศำสนำในฐำนะเป็นรำกฐำนของวิทยำศำสตร์

จะต้องหาทางพิสูจน์ปรากฏการณ์ทางจิตหรือประสบการณ์ทางจิต
ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องวัดท่ีแสดงผลออกมา  เป็นประสบการณ์ท่ี
รับรู้ได้ด้วยอินทรีย์ 5 อย่างอื่น โดยเฉพาะ ตา หู และกายสัมผัส เช่น 
ต้องการจะรู้ความคิดในใจ ก็พยายามประดิษฐ์เครื่องวดัคลื่นสมอง

นักวิทยาศาสตร์บอกว่า   ต่อไปนะ ฉันจะใช้เครื่องวัดคลื่นสมอง 
แล้วจะบอกได้เลยว่าคนน้ีกำาลังคิดอะไร วิทยาศาสตร์ก็หวังไปสิ  คิดไปว่า
ต่อไปเราจะรู้ได้อย่างน้ีๆ  หรือมิฉะน้ันก็ดูจากสารที่สมองหลั่งออกมา 
ตอนน้ีมีความรู้สึก หรือมีอารมณ์อะไรในใจ  ดูสารที่สมองหลั่งออกมาก็
คงจะรู้ได้  ซ่ึงก็มีความเป็นจริงอยู่บ้าง  แต่มันจะตรงกับที่ Sir Arthur 
Eddington บอกวา่น่ันแหละคือ shadow  มันคือเงาของความจริง ไม่ใช่
ตวัความจริง และเป็นเครื่องแสดงว่า ความจรงิทางวทิยาศาสตร์มคีวาม
บกพร่อง และวธีิการหาความจรงิของวทิยาศาสตรก็์บกพรอ่ง เพราะทำา
ผิดหลักการพิสูจน์ความจริง คือ พิสูจน์ประสบการณ์ของอินทรีย์หน่ึง
ด้วยอินทรีย์อื่น ผิดอินทรีย์กัน  ถ้าอยู่ในลักษณะน้ี วิทยาศาสตร์ก็จะ
พิสูจน์เงาของความจริงเรื่อยไป คือจะเป็นอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำา
พูดไว้ว่า  วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้โดยตรง เข้าถึงได้แต่
เงาของความจริง เรื่องน้ีเราจะพดูกันอีก

ทีน้ี บทบาทของอินทรีย์ที่ ๖ คือจิต ที่พุทธศาสนาถือว่ามีความ
สำาคญัมากในการหาความรู ้หรอืเข้าถึงความจรงิน้ี ที่จรงิกม็คีวามสำาคัญต่อ
วิทยาศาสตร์มากด้วย เพราะแม้แต่วิทยาศาสตร์เองก็เจริญพัฒนามาได้
ด้วยอินทรยี์ท่ี 6 น้ี ท้ังข้ันต้น ข้ันปฏิบัติการ และข้ันตามผลสุดท้าย

ข้ันต้น ก่อนที่จะพิสูจน์ด้วยอินทรีย์อื่น นักวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้
ความเข้าใจ ทำาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ข้ึนมาได้น้ัน  ก็ต้องมี
การคิดก่อน เช่น คิดวางแผน คิดวางกระบวนการพิสจูน์  คิดตั้งสมมติฐาน 
เป็นต้น ทั้งหมดน้ีเป็นกระบวนการทางความคดิ  ซ่ึงต้องอาศัยอินทรีย์ที่ ๖ 
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คือ จิตใจ  และแม้แต่ในเวลาปฏิบัติการ  ก็ต้องมีจิตเป็นตัวที่คอยรับรู้  
ทำาการบันทึกตลอดเวลา  คือก่อนที่จะบันทึกลงกระดาษ  บันทึกลง
คอมพวิเตอร์ หรืออะไรก็ตาม ก็บันทึกในใจก่อน แล้วจิตใจน้ันก็เป็นผู้ที่จะ
ตัดสินว่าจะยอมรับหรือไม่     คือตัดสินข้อมูลที่ผ่านมาทางอินทรีย์ทั้ง ๕ 
ดังน้ัน จติใจจึงมีบทบาทอยู่ตลอดเวลา

จนกระทั่งในข้ันสุดท้าย การประมวลสรุปความคิดเป็นระบบ วาง
เป็นทฤษฎี  อะไรต่างๆ น้ี  ก็เป็นกระบวนการของความคิด  พูดได้ว่า 
ทฤษฎีวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความคิด เป็นผลงานของอินทรีย์ท่ี 6 
คือ จิตใจ ซึง่เป็นศูนย์รวมประสานงานอินทรีย์ท้ัง 5 อย่างแรก

เพราะฉะน้ัน ในทางพุทธศาสนาจึงยอมรับความสำาคัญของอินทรีย์
ที่ ๖ ถือว่าเป็นทางเข้าถึงประสบการณ์ตรงได้  ข้อสำาคัญก็คือ การรับรู้จะ
ต้องให้ตรงอินทรีย์กัน  หมายความว่า สิ่งที่ถูกรับรู้กับอินทรีย์ที่รับรู้ต้อง
ตรงกัน สิ่งที่จะรับรู้ด้วยตาก็ต้องใช้ตา สิ่งที่จะรับรู้ด้วยลิ้นก็ต้องใช้ลิ้น สิ่ง
ที่ต้องรับรู้ด้วยหูก็ต้องใช้หู  เพราะฉะน้ัน  สิ่งที่รับรู้ด้วยใจจะไม่สามารถ
รับรูด้้วย ตา หรือ หู เป็นต้น  ตอ้งให้อินทรียต์รงกัน

ทีน้ีความจริงระดับจิตใจที่ท่านบอกว่าพิสูจน์ทำานายได้ตามกระ-
บวนการของเหตุปัจจัยน้ัน ก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ แม้ว่า
มันจะมีความซับซ้อนและยากสักหน่อย แต่พุทธศาสนาถือว่ามันก็เป็นไป
ตามกระบวนการของเหตุปัจจัย

ในโลกของวัตถุหรือในโลกของฟิสิกส์ ก็ยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายเป็น
ไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัย แต่ในกรณีที่ปัจจัยซับซ้อนมากเกินไป 
ก็ทำาให้ทำานายหรือตามดูยาก  ยกตัวอย่างเช่นการพยากรณ์อากาศ  ซ่ึง
ถือว่ายากมาก เพราะมีปัจจัยซับซ้อนและมีการแปรง่ายไว แม้แต่ปัจจัยที่
รว่มแปรนิดเดียวสภาพอากาศก็เปลี่ยน
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ทีน้ี  กระบวนการของเหตุปัจจัยในทางจิตน้ี  ต้องถือว่าซับซ้อนยิ่ง
กว่ากระบวนการของเหตุปัจจัยในอากาศ    เพราะฉะน้ัน การทำานาย
ปรากฏการณ์ทางจิต จึงยากกว่าการพยากรณ์อากาศ  ถ้ามองในแง่น้ี
แล้วก็จะได้ไม่ท้อใจ  อย่างน้อยก็จะมีหลักว่า  เรื่องของความเป็นไปทาง
จิตใจก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัย เช่นเดียวกัน

มองแง่หน่ึง เรื่องอาจจะเป็นไปในทำานองน้ีว่า มนุษย์เป็นธรรมชาติ
ชนิดที่มธีรรมชาติทั้งหมดรวมอยู่แล้วในตัว เมื่อมนุษย์เบิกตาปัญญามองดู
ให้ชัด  ก็สามารถเข้าถึงความจริงของธรรมชาติโดยตรงได้ทันที  การใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางอินทรีย์ ๕   เป็นวิธีอ้อมๆ หรือผิวเผิน ที่พิสูจน์
ความจริงได้แค่ข้ันตื้นๆ เอาแค่พอใช้พิชิตธรรมชาติภายนอกในระดับหน่ึง 
แต่จะเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมชาติทีร่วมทั้งนามธรรมทั้งหมดไม่ได้

รวมความว่า พุทธศาสนาเอาวิธีหาความรู้หาความจริงน้ีมาใช้กับ
ตัวมนุษย์หรือมนุษยภาวะเป็นสำาคัญ และใช้เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ใน
การพัฒนาแก้ปัญหาของมนุษย์ ส่วนวิทยาศาสตร์น้ันใช้วิธีการหาความรู้
หาความจริงน้ีกับโลกแห่งวัตถุ    และก็เป็นการหาความรู้เพื่อพิชิต
ธรรมชาติอยา่งที่วา่มาแล้ว

ที่พูดมาน้ีก็เป็นอันว่าได้บอกแล้วถึงความกว้าง แคบ ต่างกัน และ
เหมือนกัน ระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ในแง่ของสภาพเน้ือหา
ของความจริงทีต่้องการจะรู้ ในแง่ของวิธรีู้ความจริง และในแง่ของการนำา
ความรู้ในความจริงน้ันมาใช้ หรือจดุมุ่งหมายของการรู้ความจริงน้ัน อย่าง
ที่วา่

ฝ่ายหน่ึงคือวิทยาศาสตร์ ตอนต้นเป็นความรู้ล้วนๆ บริสุทธิ์ ลอย
ออกไปเรื่อยๆ ข้างนอกตัว ส่วนทางฝ่ายพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่สัมพันธ์
กันหมดโยงมาถึงตวัมนุษย์เอง ตอ่มาวิทยาศาสตร์บอกว่ารู้โดยมีเป้าหมาย
เพื่อประโยชน์ คือเพื่อพิชิตธรรมชาติหรือเพื่อหาประโยชน์จากธรรมชาติ 
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ส่วนพุทธศาสนาบอกว่ารู้เพื่อจะได้เอามาพัฒนามนุษย์ ใช้แก้ปัญหาให้แก่
มนุษย์

ถึงแม้ว่าวิธีหาความจริงโดยทั่วไปจะใกล้เคียงกันหรือตรงกัน แต่
ช่องทางที่ใช้หาก็มากกว่ากันและเน้นต่างกัน เพราะเน้ือหาของตัวความ
จริงที่ค้นหาและพิสูจน์ มีความกว้างแคบต่างกัน
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ก้ำวย่ิงใหญ่สู่ควำมตระหนักรู้
ในขีดวิสัยของวิทยำศำสตร์

ทีน้ีหัวข้อต่อไป จะพูดเรื่องขอบเขตหรือขีดจำากัดของความรู้ หรือ
ขอบเขตของการเข้าถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์

ขอโยงกลับไปที่พูดเมื่อกี้ ได้บอกแล้วว่า เมื่อธรรมชาติที่เป็นจุด
เป้าของความรู้ต่างกัน กว้างแคบหรือครอบคลุมกว่ากัน ก็มีข้อพิจารณา
ตามมาหลายอย่าง เมื่อกี้น้ีได้พูดว่าทางพุทธศาสนาน้ันศึกษาที่ตัวมนุษย์ 
เอาตัวมนุษย์เป็นแดนของการพิสูจน์ความรู้ และบอกว่าถ้ารู้ความจริง
ของมนุษย์หมดก็ได้ความรู้หมดจักรวาล  แต่วิทยาศาสตร์เอาโลกภายนอก
มาสุดแค่ชีวิตด้านวัตถุ  หมายความว่าศึกษาโลกภายนอกมาจนจบแค่ตัว
ชีวิตที่เป็นด้านวัตถุ  อย่างมากก็มาจ่อที่จุดเชื่อมกับจิต  ในลักษณะที่เป็น
อิทธพิลต่อกัน ซ่ึงอยู่ในขอบเขตทีจ่ำากัด

ทีน้ีเมื่อกี้ก็ได้พูดว่า  วิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะฟิสิกส์  ได้เจริญ
ก้าวหน้ามามากจนเรียกได้ว่าจะสุดพรมแดนของความรู้ที่วางขอบเขตไว้
แล้ว  เดิมวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าจะเข้าถึงความจริงทั้งหมดสมบูรณ์  จบสิ้น
จักรวาล ด้วยการรู้โลกภายนอกน้ัน ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ทางอินทรีย์
ทั้ง ๕  เพราะมีความเข้าใจตั้งแต่เดิมติดมาว่า  โลกที่เป็นแดนของจิต
ทั้งหมดก็เกิดจากวัตถุด้วย  เพราะฉะน้ัน  ถ้าจิตเกิดจากวัตถุ  เมื่อเข้าใจ
วัตถุถึงที่สุด  ก็ย่อมรู้แจ้งแดนของจิตด้วย  และก็ได้บอกแล้วว่าปัจจุบันน้ี
นักวิทยาศาสตร์น้อยคนจะเชื่ออย่างน้ัน  เพราะการรู้ความจริงทางวัตถุที่
เข้าถึงอย่างแทบจบสิ้นน้ี ไม่ทำาให้เข้าใจหยั่งรู้แจ้งถึงแดนแห่งจิตได้
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เวลาน้ีความเข้าใจเกี่ยวกับสัจจภาวะแห่งโลกวัตถุกับแดนของจิต
น้ัน  โดยมากจะมองกันอยู่ระหว่างสองแบบว่าจะเป็นอย่างไหน   โดยมี 
models เก่ียวกับความจริง 2 แดนว่า  ความจริงทางด้านโลกวัตถุ
ภายนอกกับแดนของจิตท้ังหมดน้ัน

1. เป็นสองด้านของเหรียญกลมอันเดียวกัน  หมายความว่า
แต่ละด้านก็เป็นอิสระจากกัน แต่มาเสริมกัน  รู้ทั้งสองด้านจึงจะรู้ครบ 
พวกที่หน่ึงน้ีถือว่าความจริงแต่ละด้านเป็นส่วนต่างหากจากกัน เป็นสอง
ด้านของเหรียญเดียวกัน ต้องรู้ทางโน้นกับรู้ทางน้ีมาเสริมกัน  พวกน้ีจะ
แยกว่าแดนของจิตกับแดนของวัตถุน้ันคนละแดน  ต้องรู้ทั้งสองและเอา
ความรู้น้ันมาเสริมเติมกัน แล้วก็ประกอบกันให้สมบูรณ์

2. เป็นวงเล็กและวงใหญ่ของวงกลมอันเดียวกัน  แบบที่สองน้ี
เป็นการพิจารณาแดนของความรู้ในลักษณะที่มีวงกลมใหญ่อันเดียว แต่มี
วงในและวงนอกซ้อนกันอยู่ วงในเป็นวงเล็กมีขีดจำากัดอยู่แค่ตัววงของมัน 
ส่วนวงนอกคือวงใหญ่ คลุมทั้งตัวมันเองด้วย และคลุมวงในด้วย หมาย
ความว่าแดนหน่ึงคลุมอีกแดนหน่ึง  ถ้ารู้แดนใหญ่น้ันหมดก็รู้ทั่วทั้งหมด 
แต่ถ้ารู้แดนในที่เป็นวงเล็ก  ก็รู้แค่ขอบเขตจำากัดของตัวเอง  ไม่สามารถรู้
แดนนอก

ทีน้ีถ้าหากว่าความรู้ทางด้านโลกวัตถุน้ันเหมือนวงใน  ถึงจะรู้จบ
โลกวัตถุ  ก็จะรู้แค่วงใน  และไม่สามารถรู้วงนอกที่ครอบคลุมถึงเรื่องจิต
ด้วย  แต่ถ้าวงนอกเป็นวงวัตถุ  เมื่อรู้วัตถุหมดก็รู้จิตที่เป็นวงในหมดด้วย 
แล้วอันน้ีจะเป็นแบบไหน  ในที่น้ีจะไม่ตอบ  เพราะยังเป็นเรื่องความเห็น
ของคนที่จะต้องมาถกเถียงกันไป

อย่างไรก็ตาม  นักฟิสิกส์ใหญ่ๆ หลายท่านได้พูดทำานองว่าความรู้
วิทยาศาสตร์ถึงอย่างไรก็เป็น partial   คือเป็นบางส่วนอยู่ในระดับต้น 
ถ้าเทียบอย่างเมื่อกี้ก็คล้ายรอบในของวงกลม  เพราะข้ึนกับ senses คือ
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อินทรีย์ทั้ง ๕ ไม่ครบอินทรีย์ ๖ โดยเฉพาะจะอยู่แค่การเห็น การสัมผัส
ด้วยกาย และการได้ยินหรือฟัง คือ ตา หู และกายสัมผัส เมื่อพ้น 
senses เหล่าน้ีแล้วก็ไปสู่เรื่องของ symbol คือสัญลักษณ์ ได้แก่การ
พิสูจน์ด้วยกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเมื่อกี้น้ีได้พูดทีหน่ึงแล้วว่า Sir 
Arthur Eddington ก็ได้ยกเอาความจริงข้อน้ีมาพูดว่า ถึงอย่างไรก็ตาม 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็จะไม่อาจให้เข้าถึงความจริงแท้โดยตรงได้ 
อาตมาขออ่านข้อความตอนน้ีของแกให้ฟัง แกบอกวา่

“ We have learnt that the exploration of the 
external  world  by  the  methods  of  physical 
science leads not to a concrete reality but to a 
shadow world of symbols, . . .”๒๑

น้ีเป็นคำาของ Sir Arthur Eddington เขาบอกว่า เราได้เรียนรู้แลว้
ว่า การสำารวจโลกภายนอกด้วยวิธีการของวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ จะไม่
นำาเราให้เข้าถึงสัจจภาวะหรือความจริงที่เป็นตัวแท้ได้ แต่นำาให้เข้าถึงได้
เพียงแค่โลกเงาๆ แห่งสัญลักษณ์เท่าน้ัน      อันน้ีเป็นความเห็นของ 
Eddington ทีว่่าเป็นผู้เข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพสมบูรณ์และพิสูจน์ได้เป็น
คนแรก

นักฟิสิกส์ใหญ่อีกทา่นหน่ึง คือ แมกซ์ แพลงค์ (Max Planck) ผู้ได้
รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำาปี 1๙1๘ (พ.ศ. ๒๔๖1) และถือกัน
วา่เป็นบิดาแห่งทฤษฎีควอนตัมยคุใหม่ (the father of modern quan-
tum theory) ก็ได้ยอมรับความจริงน้ีไว้ในทำานองเดียวกัน ด้วยถ้อยคำาที่
ชัดเจนยิ่งกว่าน้ีอีกว่า

“ควำมก้ำวหน้ำของวิทยำศำสตร์ ก็คือ พอเรำคิดว่ำ
ได้ไขปัญหำพื้นฐำนเสร็จแล้วเรื่องหน่ึง ก็เจอกับควำม
ลึกลับใหม่เข้ำอีกเรื่องหน่ึง.
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“. . . วิทยำศำสตร์ไม่สำมำรถไขควำมล้ีลับข้ันสุดท้ำย
ของธรรมชำติได้ (Science cannot solve the ultimate 
mystery of nature.)  และท่ีเป็นอย่ำงน้ัน ก็เพรำะว่ำ 
เม่ือวิเครำะห์ลงไปจนถึงท่ีสุดแล้ว  ตัวเรำเองก็เป็นส่วน
หน่ึงของธรรมชำติ และเพรำะฉะน้ัน จึงเป็นส่วนหน่ึงแห่ง
ควำมล้ีลับท่ีเรำกำำลังพยำยำมจะไข”๒๒

แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกคนหน่ึงเขียนถึงอย่างน้ีว่า

“ควำมก้ำวหน้ำท่ีสำำคัญท่ีสุดของฟิสิกส์ในศตวรรษท่ี 
๒๐ ซึ่งเป็นควำมสำำเร็จท่ีดีเด่น  มิใช่ทฤษฎีสัมพัทธภำพ 
มิใช่ทฤษฎีควอนตัม หรือกำรตัดผ่ำอะตอมได้  แต่ได้แก่
กำรตระหนักรูถ้งึควำมจรงิท่ีว่ำ วิทยำศำสตรจ์ะไม่สำมำรถ
นำำมนุษย์เข้ำถึงควำมจริงข้ันสุดท้ำยได้”๒๓

อ้าว กลายเป็นอย่างน้ันไป  น่ีคือความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ
การมารู้ความจริงว่า ตัวเองจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ จะเข้าถึงได้
แต่โลกแห่งเงาที่ว่าเมื่อกี้    อันน้ีก็เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์เอง ที่
อาตมาเอามาพูดให้ฟัง

ถ้าวิทยาศาสตร์ยอมรับท่าททีี่ว่าน้ี ก็ถึงเวลาที่จะต้องตดัสินใจเลือก
อย่างใดอย่างหน่ึง คือ มีทางออก ๒ ประการ ได้แก่ จะจำากัดขอบเขต
ของตน หรือจะขยายวงความรู้ของตนออกไปให้เข้าถึงความจริงท้ัง
หมดของธรรมชาติ

ถ้าพอใจจำากัดตัวอยู่ในขอบเขตเดิม  วิทยาศาสตร์ก็จะเป็นวิชา
ชำานาญพิเศษเฉพาะอย่าง  ที่ไม่สามารถให้ทราบภาพรวมความจริงที่
ครอบคลุมของธรรมชาติ หรือสัจจธรรมทั้งหมดได้  แต่ถ้าต้องการเข้าถึง
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ความจริงที่สมบูรณ์ นำามนุษย์เข้าถึงตัวสัจจภาวะทั้งหมดของธรรมชาติ 
วิทยาศาสตร์ก็จะต้องขยายกรอบความคิดของตน โดยเปลี่ยนความหมาย
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และก้าวออกนอกขอบเขตจำากัดของตนออกไป 
อันน้ีก็เหมือนกับเป็นทางเลือก ๒ อย่าง ที่วา่จะเอาอย่างไหน

โลกวัตถุ: แดนตัวเอง
ท่ีวิทยำศำสตร์ยังไปไม่จบ

ยิ่งกว่าน้ัน ที่จริงเวลาน้ี แม้แต่ในแดนของโลกวัตถุเองที่เราบอกว่า
วิทยาศาสตร์เจริญมาจนจะสุดพรมแดนน้ัน ตวัความจริงในฝ่ายโลกวัตถุน่ี
ในข้ันพื้นฐานจริงๆ ก็อย่างที่บอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถตอบ
ได้ คือวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถเข้าถึงความจริงข้ันสุดท้ายแม้แต่ใน
ขอบเขตของโลกวัตถุ ยังมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้หรือไม่แน่ใจ บอก
ไม่ถูก หรือเคยแน่ใจแล้วกลับเป็นไม่แน่ใจ เคยคิดว่าถูกแล้วกลับเป็นไม่
ถูกใหม่อีกหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง quark ที่เราเรียก “ควาร์ก” 
หรือ “ควอรก์”

ควาร์ก ก็คืออนุภาคพื้นฐานของสสาร คือเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุด
แล้ว แต่มันเป็น fundamental คือเป็นพื้นฐานจริงหรือเปล่า อันน้ีก็ยัง
เป็นที่น่าสงสัยอยู่ ก็ได้แค่ เช่ือ ว่ามันถึงที่สุดแล้ว แต่บางคนบอกว่า ไม่
แน่ใจว่ามันเป็น fundamental แท้หรือเปล่า ยังจะค้นหาต่อลงไปอีกได้
หรือเปล่า หรือแม้แต่วา่มันมีจริงหรือไม่ ก็ไม่ได้แน่นอนเด็ดขาดลงไป

ทีน้ีเช่นเดียวกัน quanta หรือควอนตาในฝ่าย energy ก็ว่าคล้าย
เป็นส่วน fundamental เหมือนกัน    คือเป็นหน่วยพื้นฐานของฝ่าย 
energy แต่ก็ไม่ลงตัวแน่นอน ยังเป็นเรื่องของความเข้าใจและความเชื่อ
ในระดับเดียวกัน



สุดแดนวิทย์ เข้ามาจ่อแดนจิต 1๓๓

ในข้ันสุดท้าย  ที่ว่า matter กับ energy เป็น ๒ โฉมหน้าของสิ่ง
เดียวกันน่ีเราก็ยังไม่รู้ว่า  ถ้าเป็นจริงอย่างน้ันแล้วมันสลับกันได้อย่างไร 
แม้แต่เรือ่งแสงที่เราได้หาความรู้กับมันมานานและใช้ประโยชน์กันมานาน 
จนกระทั่งบัดน้ีวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถให้คำาตอบข้ันสุดท้ายว่า 
ธรรมชาติของแสงเป็นอย่างไรกันแน่  นักวิทยาศาสตร์บอกว่าธรรมชาติ
ของแสงยังเป็นสิ่งลึกลับที่สุดอยา่งหน่ึงของวิทยาศาสตร์

แสงก็เช่นเดียวกัน เป็นพลงังานที่วา่เป็นทั้งคลื่นทั้งอนุภาค มันเป็น
อย่างน้ันได้อยา่งไร แล้วก็เป็นพลังงานที่มีความเร็วคงที่ได้อย่างไร ในขณะ
ที่วา่ในทฤษฎีสัมพัทธภาพน้ัน แม้แต่เวลาก็ยังมีการยดืการหด  เวลายืดหด
ได้ แต่แสงไม่ยืดไม่หด แสงคงที่ตลอด ซ่ึงนำาไปสู่การพิสูจน์ที่ทำาให้มอง
เห็นความเข้าใจผิดของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนที่หลงกันมา จนกระทั่ง
ไอน์สไตน์ได้มาพดูข้ึน มาแสดงความจริงข้ึน

เรื่อง wave หรือคลื่น บางอย่างก็เป็นสิ่งลึกลับของวิทยาศาสตร์
อยู่ต่อไป แม้แต่เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ก็เป็นความลึกลับอย่างหน่ึง ที่ยังตอบ
ชัดเจนไม่ได้ ในแง่เป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาค  cosmic ray มาจากไหน ก็
ว่ายังตอบไม่ได้  แม้แต่ในเรื่อง gravitation ก็มีปัญหาว่า gravity ทำางาน
อย่างไร คือรู้กฎวา่มันเป็นความจริงที่มีอยูอ่ย่างน้ัน และก็เอามาใช้กัน  แต่
มันทำางานอย่างไร  ก็ไม่รู้  กลไกของมันเป็นอย่างไร  เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจ 
และที่ว่า space time mass ก็ถูกทำาให้ผิดรูปไปเพราะทฤษฎีสัมพัทธ-
ภาพได้ มันเป็นอย่างไร อันน้ีมนุษย์ธรรมดาก็ยากทีจ่ะเข้าใจได้

รวมแล้วก็คือว่า  วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจรู้ชัดถึงต้นกำาเนิดท้ังของ
จักรวาลและของชีวิต  สิ่งท่ีศึกษาในข้ันสุดท้ายของวิทยาศาสตร์  ก็คือ
กำาเนิดของจักรวาล  และกำาเนิดของชีวิต   เขาบอกว่า  ตอนน้ีก็ถือว่า 
Big Bang น่ันแหละเป็นจุดกำาเนิดของจักรวาล แต่ทำาไมจึงเกิด Big Bang 
ทำาไมจึงเกิดอะตอม ก็ต้องถามต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด แม้แต่ชีวิตคืออะไร 
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อะไรต่างๆ เริ่มเมื่อไร ก็แบบเดียวกัน
อย่างที่พูดเมื่อกี้ เช่นบอกว่า matter คือสสารยุบตัวอย่างไรใน 

black hole ก็เป็นสิ่งที่นอกจากคนธรรมดาจะคิดไม่ถึงแล้ว วิทยาศาสตร์
เองก็ยังต้องพยายามหาคำาตอบกันตอ่ไป และ the unified field theory 
ก็ยังไม่ลงตัว ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกัน สรุปก็คือว่า สภาพความจริง
พื้นฐานที่สุด เป็นสิ่งที่ยังไม่อาจรู้สมบูรณ์ได้ หรืออย่างที่นักวิทยาศาสตร์
บางคนถึงกับบอกเลยว่า “ไม่มีทางที่วทิยาศาสตรจ์ะเข้าถึงได้โดยตรง”

ทีน้ีถ้าว่าตามเหตุผลสามัญในแง่ของความจริงน้ัน  เราก็บอกได้ว่า 
มันเป็นธรรมดาอยู่เองที่การจำากัดตัวเองอยู่ในขอบเขตของโลกวัตถุ หรือ
การใชว้ิธีหาความจรงิแบบโลกวตัถุอยา่งเดยีวน้ัน  ยอ่มไมอ่าจให้รูค้วามจรงิ
ถึงที่สุดได้ คือไม่อาจเข้าถึงความจริงได้แม้แต่ในโลกของวัตถุเอง หมาย
ความว่า  แม้แต่ความจริงข้ันสุดท้ายในโลกของวัตถุเอง  ก็ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ด้วยการหาความจริงในด้านเดียวของโลกวัตถุ  เพราะแท้จริง
แล้ว ความจริงทุกด้านของจักรวาลพิภพย่อมโยงถึงกันหมด  ในเมื่อมันโยง
ถึงกันหมดแล้วเราไปเรียนรู้อยู่ข้างเดียว   แล้วจะให้ตอบคำาถามถึงที่สุด
ย่อมไม่ได้ ต้องไปหาความรู้ในความจริงอีกด้านหน่ึงมาเสริมด้วย เพราะ
วา่ปมความลับที่เหลืออยู่น้ัน อาจจะไปอยู่อีกดา้นหน่ึงของความจริง ที่เรา
ไม่ยอมเข้าไปค้นคว้าน้ันกไ็ด้

ก็เลยกลายเป็นว่า เมื่อวิทยาศาสตร์ค้นควา้ physical world หรือ
โลกฝ่ายวัตถุน้ีไปถึงจุดหน่ึงแล้ว  ถ้าจะค้นต่อไปมันจะบังคับให้วิทยา-
ศาสตร์ต้องสนใจคิดตอบปัญหาด้านจิตใจด้วย  คือมันจะบังคับเองว่าจะ
ต้องไปคิดหาคำาตอบดา้นจิตใจให้ได้ จึงจะมาตอบคำาถามทางด้านโลกวัตถุ
ได้ ดังน้ัน ถ้าวิทยาศาสตร์จะครอบคลุมความจริงทั้งหมด ก็ต้องอธิบาย
เรื่องจิตด้วย  ด้วยเหตุน้ีจึงปรากฏว่าปัจจุบันน้ีนักวิทยาศาสตร์อย่างนัก
ฟิสิกส์หลายคนได้หันมาสนใจปัญหาเรื่องจติใจว่า จิตใจทำางานอย่างไร
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บางคนบอกว่าแม้แต่ the theory of relativity คือทฤษฎีสัม-
พัทธภาพ น่ี ในระดับหน่ึงมันก็เป็นเพียงระบบปรัชญาในความคิดเท่าน้ัน 
กาลเทศะก็อาศัย consciousness เป็นเรื่องทางดา้น mind  ความเข้าใจ
อย่างธรรมดาของมนุษย์ต่อสัณฐานและขนาดของวัตถุ ก็ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของประสาทสัมผัสเอง แต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความคิด เป็นข้อสรุปของ
จิตใจ ไม่ใช่แค่ประสาททั้งห้า ตาเห็นวัตถุ แต่ไม่ได้เห็นขนาด ไม่ได้เห็น
สัณฐาน การเห็นสัณฐานและขนาดน้ันเป็นการเห็นของใจอีกชั้นหน่ึงต่าง
หาก ดงัน้ีเป็นต้น ความรู้ทางด้านประสาทสัมผัสจึงไม่ได้เสร็จสิ้นอยา่งน้ัน 

ทีน้ีตัวรู้วิทยาศาสตร์คืออะไร  ก็คือจิต  แต่ธรรมชาติของจิตน้ัน
วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ ในเมื่อวิทยาศาสตร์ถูกรู้โดยจิต ถ้าวิทยาศาสตร์จะ
ถึงท่ีสุดก็ต้องรู้ตัวจิตท่ีมารู้วิทยาศาสตร์ด้วย     เพราะฉะน้ันตอนน้ีก็มี
ปัญหาเรื่องตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้น้ีว่า  แยกกันต่างหากหรือเป็นสิ่งเดียวกัน 
ปัจจุบันน้ีนักวิทยาศาสตร์ก็เลยหันมาขบคิดปัญหาเรื่องธรรมชาติของจิต
กันมากข้ึน ว่าจิตน้ันคืออะไรกันแน่  จิตเป็นเพียงปรากฏการณ์ในกลไก
การทำางานของวัตถุอย่างคอมพิวเตอร์เท่าน้ันหรือ เหมือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้
วา่คอมพวิเตอรต์่อไปจะมีจิตได้ไหม?

ตอนน้ีก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้ว หลายคนได้เขียนหนังสือเป็นเล่มโตๆ 
เพื่อถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องน้ี แต่ที่ดูแล้วอย่างของ Penrose๒๔ ที่ว่าเป็น 
national bestseller ก็บอกว่าไม่ใช่แน่ ไม่ใช่  คอมพิวเตอร์ไม่มีทางที่จะ
มีจิตใจข้ึนมาได้ แต่รวมความก็คือความสงสัยน้ีจะต้องโยงไปหาเรื่องน้ีจน
ได้  คือจะต้องข้ามแดนไปหาแดนของจิต  อย่างที่จะเป็นปัญหาต่อไปว่า 
จิตกับวัตถุเป็นอันเดียวกันหรือคนละอย่างซึ่งท่ีจริงปัญหาทำานองน้ีมี
มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้ว เช่นในอัพยากตปัญหา (ปัญหาที่พระพุทธ-
เจ้าไม่ทรงพยากรณ์) ที่บอกว่าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือไม่ เป็น
เรื่องที่ถามกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล
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ในปัจจุบันเท่าที่มองระยะน้ีเห็นว่า นักฟิสิกส์หรือวงการชั้นนำาใน
ทางวิทยาศาสตร์ ดูเหมือนจะแยกได้สัก ๔ พวก ในแง่ที่พิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องสัจจธรรมหรือความจริง

พวกที่หน่ึง ถูกพวกที่ไม่เห็นด้วยเรียกว่าพวก orthodox หรือพวก
หัวเก่า  พวกน้ียังยืนยันความเห็นว่าวิทยาศาสตร์ตอบปัญหาได้ทุกอย่าง 
วิทยาศาสตร์เป็นทางเดียวที่จะเข้าถึงความจริงอันสมบูรณ์

พวกที่สอง  ซ่ึงเป็นวิทยาศาสตร์ใหม่  ยอมรับว่า  วิทยาศาสตร์ไม่
อาจอธิบายแดนของจิต  แต่มีความเห็นทำานองว่าควรจะต่างคนต่างอยู่  
พวกน้ีไม่เห็นด้วยกับพวกที่เอาเรื่อง physics   โดยเฉพาะ the new 
physics มาโยงกับเรื่องศาสนาตะวันออก อย่างเช่นนักเขียนวิทยาศาสตร์
คนหน่ึงชื่อ ปาเจลส์ (Pagels)๒๕        ไม่เห็นด้วยกับการกระทำาของ
ฟริตจ๊อฟ คาปรา (Fritjof Capra)  ที่เอา the new physics มาโยงกับ
เรื่อง mysticism ของตะวันออก เช่นในเรื่อง meditation อะไรพวกน้ี 
อย่างที่เขาเขียนไว้ใน The Tao of Physics๒๖

พวกที่สาม  ได้แก่พวกฟิสิกส์ใหม่พวกหน่ึงที่ถือว่าฟิสิกส์สอดคล้อง
เสริมกันกับศาสนาตะวันออก ศาสนาตะวันออกช่วยอธิบายความจริง ชี้
ทางออกหรือต่อยอดฟิสิกส์ได้ เช่นอย่างคาปราที่ว่าเมื่อกี้ ที่ได้เขียน The 
Tao of Physics และ The Turning Point๒๗ เป็นต้น  แต่อย่าไปคิดว่า 
วงการฟิสิกส์จะเห็นด้วยกับคาปราไปหมด บางพวกดา่คาปราอย่างรุนแรง

พวกที่สี่ ก็เป็นพวกวิทยาศาสตร์ใหม่อีกพวกหน่ึง   แต่เป็นพวกที่
เห็นว่าแดนวัตถุของฟิสิกส์น้ัน เป็นความจริงระดับหน่ึงอยู่ภายในแดนที่
ครอบคลุมของฝ่ายจิต  อันน้ีก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้  คือเป็นวงในและวงนอก
ของวงกลมใหญ่เดียวกัน
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ทั้งหมดน้ีก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่จะต้องว่ากันต่อไป ในที่น้ีก็
จะยังไม่วิจารณ์ ทีน้ีต่อไป ข้ึนหัวข้อใหม่เลย คือ เราจะก้าวเข้าไปสู่แดน
ของจิตใจที่วิทยาศาสตร์ยังก้าวไปไม่ถึง หรือยังไม่ได้พิจารณา รวมถึงเรื่อง
คุณค่าต่างๆ ด้วย ซ่ึงในเวลาที่จำากัดก็จะได้เพียงเป็นของตัวอย่าง เช่น 
เรื่องจริยธรรม

จรยิธรรม: ด่ำนหน้ำท่ีรอประลอง
ของแดนนำมธรรมแห่งจิต

จริยธรรมเป็นแดนหน่ึงที่ถือว่าเป็นเรื่องของคุณค่า คือเป็นเรื่อง
ของความดีและความชั่ว ความดีและความชั่วน้ีถือว่าเป็นเรื่องของคุณค่า 
จริยธรรมก็เป็นเรื่องใหญ่ซ่ึงตามปกติเราถือว่าเป็นแดนของศาสนา แต่
ตอนน้ีเราจะต้องเอามาพิจารณาโยงกับเรื่องวิทยาศาสตร์ดว้ย

บางคนถึงกับพูดทำานองว่า    ความดีความชั่วเป็นเรื่องของสังคม
มนุษย์บัญญัติกันข้ึนเอง คล้ายๆ ว่ากันเอาตามใจชอบ    หมายความว่า 
มนุษย์อยากจะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี ก็ว่ากันไป บัญญัติกันไป ซ่ึงก็จะ
เห็นคล้ายๆ วา่เป็นความจริงอยา่งน้ัน เพราะเราก็เห็นกันอยู่ว่า สิ่งที่สังคม
น้ีว่าดี แต่สังคมโน้นบอกว่าไม่ดี กลายเป็นชั่วไป ส่วนอันที่สังคมโน้นว่าดี  
สังคมน้ีว่าชั่ว  แต่ที่จริงการที่เข้าใจอย่างน้ีแสดงว่ายังมองความจริงใน
กระบวนการของเหตุปัจจัยไมอ่อก  จุดสำาคัญคือ

หน่ึง แยกไม่ออกระหว่างจริยธรรมกับบัญญัติธรรม บัญญัติธรรม
คือสิ่งที่มนุษย์บัญญัติข้ึน จริยธรรมคือตัวความประพฤติที่ดีที่ควร ซ่ึงเป็น
เรื่องของความดีและความชัว่ แล้วลกึกวา่น้ันอีกคือ

สอง มองไม่เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากสัจจธรรมสู่จริยธรรม 
เพราะจริยธรรมน้ันต้องโยงลึกลงไปอีก คือโยงไปหาสัจจธรรมอีกทีหน่ึง
ในกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งหมด
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เพราะฉะน้ัน  ในที่น้ีเรามีข้อพิจารณา ๓ อย่าง  คือ  สัจจธรรม 
จริยธรรม และบัญญัติธรรม จะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างสามข้อ 
และสามข้ัน แล้วตรวจดูความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างสามอย่างน้ัน
ให้เห็นความสืบทอดตามกระบวนการของเหตุปัจจัย

กระบวนการของเหตุปัจจัยในเรื่องน้ีจะสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันเป็น
ระบบ จากความดีความชั่ว ที่เป็นตวัภาวะซ่ึงเป็นความจริง เป็นสภาวะใน
ฝ่ายสัจธรรม โยงออกมาเป็นความประพฤติดีชั่ว พูดดี พูดชั่ว เป็นต้น ที่
เป็นจริยธรรม แล้วก็โยงต่อมาหากฎเกณฑ์ที่ชุมชนและสังคมกำาหนดวาง
ข้ึนเป็นแนวทางให้เกิดความมั่นใจว่าคนจะประพฤติดีมีจริยธรรม ซ่ึงเรียก
วา่เป็นบัญญัติธรรม รวมเป็นสามข้ัน

อันน้ีเพื่อให้ง่ายข้ึนจะเทียบกับทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ เพราะเรื่อง
สัจจธรรม จริยธรรม และบัญญัติธรรมน่ีก็เป็นระบบที่คล้ายๆ กับแนว
ของวิทยาศาสตร์ ฐานคือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นตัวสัจจธรรม ต่อมาก็
เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีซ่ึงยังอาศัยสัจจธรรม คือ อาศัย
ตัวความจริงข้ันพื้นฐานของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์น้ัน     ถ้าวิทยาศาสตร์
บริสุทธิ์ไม่จริง  เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็พลอยเสียไปด้วย 
ต่อจากวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีก็ถึงชั้นที่สามคือ รปูแบบของ
เทคโนโลยี  ซ่ึงอาจปรากฏเป็นต่างๆ กันมากมาย  ไม่เหมือนกัน  แล้วก็มี
ประสิทธิภาพต่างๆ กันในการที่จะให้กฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์น้ันทำางานได้
ผลดีแค่ไหน

สัจจธรรม เทียบได้กับวทิยาศาสตร์บริสทุธิ์
จริยธรรม เทียบได้กับวทิยาศาสตร์ประยกุต์และเทคโนโลยี
บัญญัติธรรม เทียบได้กับรูปแบบที่ปรากฏตัวของเทคโนโลยี
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อันน้ีอาจจะเป็น oversimplification คือ พูดเอาง่ายเข้าว่า  แต่
ไม่เป็นไร เป็นวิธพีูดอยา่งหน่ึง

สังคมวางข้อบัญญัติหรือวินัยหรือกฎหมายเป็นข้อบังคับข้ึนมา อัน
น้ันเป็นบัญญัติ  ทำาได้ตามใจชอบ ตามพอใจ  เช่น เมืองไทยบัญญัติว่าให้
รถวิ่งชิดซ้าย เมืองอเมริกาบอกให้วิ่งชิดขวา อย่างน้ีก็ต่างคนต่างบัญญัติสิ 
แล้วใครดีใครชั่วล่ะ ไทยจะบอกว่าของอเมริกาวิ่งชิดขวาชั่ว ของไทยวิ่ง
ชิดซ้ายดี หรือของอเมริกาจะบอกตรงข้ามได้ไหม ก็ไม่ได้ ต้องว่าไปตาม
กฎระเบียบของประเทศน้ันๆ อยา่งน้ีเป็น บัญญัติธรรม

แต่ที่จริง บัญญัติน้ันก็ไม่ใช่เป็นเพียงการว่าเอาตามใจชอบ มันมี
อะไรอยู่เบ้ืองหลัง  ในการที่เราบัญญัติอย่างน้ัน  แม้แต่เรื่องง่ายๆ  เช่น 
บัญญัติให้รถวิ่งชิดขวาหรือชิดซ้ายก็ตาม มันมีสิ่งที่ต้องการซ้อนอยู่  สิ่งที่
ต้องการน้ันคืออะไร  คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เกื้อกูลต่อการอยู่
ร่วมกัน เอื้อต่อสันติสุขของสังคมมนุษย์ อันน้ีเป็นสิ่งที่ต้องการทั้งสองฝ่าย 
น้ีคือสิ่งที่เรียกว่า จริยธรรม   สังคมอเมริกันก็ต้องการอันน้ี  สังคมไทยก็
ต้องการอันน้ี เขาไม่ใช่บัญญัติส่งเดช เพราะฉะน้ัน แม้จะบัญญัติต่างกัน 
แต่ตัวจริยธรรมที่ต้องการ คืออันเดียวกัน  ในกรณีน้ีเราเห็นความต่างของ
บัญญัติธรรม แต่ตัวแท้หรือสาระคือจริยธรรมเป็นอันเดียวกัน

ทีน้ีก็มีปัญหาว่า บัญญัติธรรมของใครจะได้ผลดีกว่าในการที่จะ
เป็นหลักประกันให้เกิดมีจริยธรรม ปัญหามันอยู่ที่น่ีเท่าน้ัน เพราะฉะน้ัน 
คนจึงอาจจะเถียงกันว่า บัญญัติธรรมชิดขวาของอเมริกากับบัญญัติธรรม
ชิดซ้ายของไทยน้ีอย่างไหนจะได้ผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้
ดกีวา่กนั น่ีเป็นตวัอยา่งกรณหีน่ึง กรณอีืน่กเ็ชน่เดยีวกนั คนจะเถียงกันใน
แบบน้ี แต่น่ันไม่ใช่หมายความว่า เป็นเรื่องที่สังคมบัญญัติเอาตามใจชอบ
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การประชุมจริยธรรมสากล (Universal Ethics Summit) ครั้งที่ ๑
๑๒ เมษายน ๒๕๔๓ ณ สำานักงานสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค

เอาละ  น้ีเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบัญญัติธรรมกับ
จริยธรรม  คือ  วางบัญญัติธรรมเพ่ือต้องการจริยธรรม  หรือทางภาษา
พระพูดได้สั้นๆ ว่า วินัยเพ่ือศีล วินัยเป็นบัญญัติกฎเกณฑ์ทางสังคม แต่
สิ่งที่ต้องการ คือ ศีล ได้แก่ จรยิธรรม

มีข้อยกเว้นว่า อาจจะมีการวางกฎเกณฑ์หรือออกกฎหมายตามใจ
ชอบ เพื่อผลประโยชน์ของบางกลุ่มบางคนก็มี เช่น บางครั้งเราวจิารณ์กัน
ว่า กฎหมายน้ีบัญญัติข้ึนเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มโน้นกลุ่มน้ีอะไร
ทำานองน้ี อย่างน้ีก็ถือว่ามีการทุจริตเกิดข้ึนในกระบวนการของบัญญัติ -
ธรรม ซ่ึงจะพลอยให้จริยธรรมไม่ได้ผลไปด้วย เพราะมันเสียตั้งแต่ระบบ
การวางบัญญัติธรรมแล้ว จริยธรรมก็ได้ผลได้ยาก แต่สังคมไม่น้อยก็วาง
กฎ ระเบียบ กฎหมาย หรือวินัยโดยบริสทุธิ์ใจ เพื่อต้องการจริยธรรม

เมื่อต้องการจริยธรรมอันเดียวกัน แต่วางบัญญัติธรรมผิดแผกกัน
ไป มันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องแยกให้ถูกระหว่างบัญญัติธรรมกับจริย-
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ธรรม เราจะพบเห็นมากในเรือ่งความแตกตา่งหลากหลายของบญัญัติธรรม
ในประเพณีของสังคม เช่น ประเพณเีกีย่วกบัครอบครวั ในสังคมน้ันผู้หญิง
มีสามีได้เท่าน้ัน  ผู้ชายมีภรรยาได้เท่าน้ีอะไรต่างๆ  น้ีเป็น บัญญัติธรรม 
ของสังคม ซ่ึงว่ากันไปต่างๆ นานา แต่ในจุดรวมเขาต้องการอะไร ก็ต้อง
การความเรียบร้อยของสังคม    หรือความเป็นระเบียบในเรื่องครอบครัว 
น้ีเป็นสิ่งที่ต้องการ และน่ันคือตวั จริยธรรม

แต่ในการบัญญัติของสังคมน้ัน เพราะเหตุที่มนุษย์มีสติปัญญาไม่
เท่ากัน มีความคิดที่รอบคอบมากน้อยกว่ากัน มีเจตนาที่สุจริตไม่สุจริตไม่
เท่ากัน สังคมมีสภาพแวดล้อมและพื้นเพภูมิหลังไม่เหมือนกัน เมื่อตวัแปร
มีมาก  มันก็ทำาให้ผลในทางที่จะเป็นหลักประกันจริยธรรมน้ันต่างกันไป 
ได้ผลมากบ้างได้ผลน้อยบ้าง    เดี๋ยวก็แก้ไขกันใหม่หรือจัดวางกันใหม่ 
บัญญัติธรรมจึงข้ึนต่อสภาพแวดล้อมแห่งกาละและเทศะด้วย  ปัญหา
เกี่ยวกับกาลเทศะเป็นเรื่องในระดับบัญญัตธิรรมเป็นสำาคัญ โดยที่วา่สาระ
ก็คือเราต้องการจริยธรรมอันเดียวกัน

เพราะฉะน้ัน  โดยวิธีมองที่ถูกต้อง  แมว้่าบัญญัติธรรมจะต่างกัน
ไปอย่างไรก็ตาม น่ันก็คือ ความเพียรพยายามของมนุษย์ท้ังหลายท่ีจะ
เข้าถึงความดีงามแท้ท่ีเป็นจริยธรรม หมายความว่า บัญญัติธรรมไม่ใช่
ตัวสำาเร็จ   สิ่งที่มนุษย์ได้พยายามบัญญัติกันข้ึนมาน้ัน   เป็นความเพียร
พยายามของเขาที่จะเข้าถึงตัวจริยธรรม ซ่ึงได้ผลมากบ้างน้อยบ้าง  จะได้
ผลแค่ไหนกต็ามสตปัิญญา และเจตนาทีส่จุรติหรอืทจุรติเป็นตน้ของมนุษย์
ในกาลเทศะน้ัน

ถ้ามองอย่างน้ีแล้วเราจะมองภาพความจริงไปอีกอย่างหน่ึง เราจะ
ไม่มาหลงว่าความดีความชั่วเป็นเรื่องที่สังคมบัญญัติเอาเองตามชอบใจ 
ซ่ึงเป็นเพราะเราแยกไม่ถูกเองอย่างทีว่่ามาแล้ว  กเ็ป็นอันว่า   จะต้องมอง
บัญญัติธรรมทั้งหลายว่าเป็นความเพียรพยายามของมนุษย์ที่จะเข้าถึง
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ความดีงามแท้  ซ่ึงเดี๋ยวน้ีเราก็ยังพยายามกันอยู่  และจะพยายามต่อไป 
และเมื่อพยายามวางบัญญัติธรรมข้ึนมาแล้ว  ไม่ว่าจะได้ผลแค่ไหน  หรือ
ไม่ได้ผลแค่ไหน  เราก็ยังต้องการจริยธรรมอยู่น่ันเอง  พร้อมกันน้ัน  การที่
เราวางบัญญัติธรรมข้ึนมา แล้วจะได้ผลให้เกิดจริยธรรมได้จริงแค่ไหน ก็
ข้ึนอยู่กับจริยธรรมของคนที่วางบัญญัติธรรมน้ัน เช่น การมีความสุจริตใจ
หรือไม่ และการที่ได้ใช้สติปัญญาอย่างจริงจังเพียงใด เป็นต้น เป็นปัจจัย
สำาคัญสว่นหน่ึงดว้ย

ทีน้ี สำาหรับปัญหาต่อไปว่าจริยธรรมน้ันจะเป็นจริงหรือไม่ ก็ต้อง
โยงต่อไปอีกว่า จริยธรรมต้องมีสัจจธรรมเป็นฐาน คือต้องสอดคล้องกับ
กระบวนการของเหตุปัจจัยจึงจะถูกต้อง ในข้ันบัญญัติธรรมน้ันเราบอก
ว่า   บัญญัติธรรมถ้าบัญญัติข้ึนมาแล้วเกิดจริยธรรม   ก็นับว่าได้ผล 
หมายความว่า ถ้าเราบัญญัติให้วิ่งรถชิดซ้ายหรือชิดขวาแล้วมันเกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึนมาก็ได้ผล  จะได้ผลมากหรือน้อยก็อีกเรื่องหน่ึง 
แต่ในข้ันจริยธรรมมันจะจริงแค่ไหน ก็ต้องข้ึนต่อรากฐานคือตัวสัจจธรรม 
ได้แก่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย

เป็นอันวา่ กระบวนการของสัจจธรรม จริยธรรม  และบัญญัตธิรรม
น้ี เป็นแดนของนามธรรม  และในเมื่อจริยธรรมต้องข้ึนอยู่กับสัจจธรรม 
ระบบคุณค่าจึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเช่น
เดียวกัน  แต่เพราะเหตุที่มีเหตุปัจจัยซับซ้อน  จึงได้พูดเมื่อกี้ว่ามันคงจะ
ยากกว่าการพยากรณ์อากาศ  เพราะว่าเหตุปัจจัยมันซับซ้อนกว่า  ถ้ายัง
ไม่เข้าใจเรื่องน้ี คือ ยังมองไม่เห็นความสัมพันธ์เน่ืองกัน ระหว่างสัจจ-
ธรรม จริยธรรม และบัญญัติธรรม ก็จะเข้าสู่เรื่องคุณค่าท่ีเป็นด่านหน้า
ของแดนแห่งจิตใจไม่ได้ น่ีก็เป็นเรื่องหน่ึงที่เป็นตวัอยา่งของเรือ่งทางดา้น
จิตใจ ซ่ึงอยู่ในกฎธรรมชาติ มคีวามเป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นเดียวกัน
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วิทยำศำสตร์: ต้นวงจรท่ีเฉออกไปจำกมนุษย์
ทีน้ี ลองมาเทียบดูระหวา่งพทุธศาสนากบัวทิยาศาสตรอ์กีเรือ่งหน่ึง 

คือที่บอกเมื่อกี้ว่าวงจรวิทยาศาสตร์ไม่ครบไม่ครอบคลุมความเป็นมนุษย์ 
เพราะเฉออกไปเสยี เป็นวงจรทีอ่อกไปสู่โลกวตัถุ ตา่งจากพทุธศาสนาที่วา่ 
พระพทุธศาสนารูธ้รรมชาต ิคอืรูส้จัจธรรม แลว้กน็ำาไปสูก่ารวางกฎเกณฑ์
จริยธรรมตามน้ัน และเมื่อจริยธรรมเกิดข้ึน มนุษย์ประพฤติตามน้ัน ก็ได้
ผลซ่ึงเป็นไปตามกฎธรรมชาติเพราะจริยธรรมน้ันสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
แห่งเหตุปัจจัย มนุษย์ก็เข้าถึงชีวิตที่ดีงามที่เป็นจุดหมายซ่ึงเป็นไปตาม
กระบวนการของเหตผุล ฉะน้ันกเ็ป็นวงจรที่ครบสามทอ่นคอื รู้ธรรมชาตหิรอื
รู้สัจจธรรม 1 แล้วกด็ำาเนินตามจริยธรรม 1 แลว้ก็เข้าถึงชีวติที่ดีงาม 1

ส่วนวิทยาศาสตร์น้ันก็รู้สัจจธรรมที่เป็นธรรมชาติ  แต่เป็นฝ่ายโลก
วตัถุ แลว้ก็นำาไปสู่วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี แล้วก็นำาไปสู่ผลที่
ต้องการคอืชีวติที่พรั่งพร้อม

ฝ่ายหน่ึงนำาไปสู่ชีวิตที่ดีงาม  อีกฝ่ายหน่ึงนำาไปสู่ชีวิตที่พรั่งพร้อม 
ฝ่ายหน่ึงว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์  อีกฝ่ายหน่ึงว่าด้วยธรรมชาติของ
โลกวตัถุ  ทีว่่าน้ีเป็นการบอกวา่วิทยาศาสตร์น้ันไม่โยงสัจจธรรมออกไปหา
จริยธรรม แต่เพราะเอาสัจจธรรมแค่โลกวัตถุ ก็เลยโยงไปหาเทคโนโลยี

ในที่น้ีจะพูดถึงหลักการอันหน่ึงที่เอามาแสดงลักษณะของวิทยา-
ศาสตร์ได้  คือ  วิทยาศาสตร์น้ันตอบแต่ “What is?”   ไม่ตอบ “What 
should be?”  หรือ  “What ought to be?”    (ในที่น้ีจะพูดสั้นๆ ว่า 
What is กับ What should)   แล้วก็ถือว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของ What 
should คือ มันควรจะเป็นอย่างไร เพราะฉะน้ัน วิทยาศาสตร์จึงไม่ตอบ
เรื่องจริยธรรม  ส่วนพุทธศาสนาน้ันตอบทั้งคู่  โดยบอกวา่ต้องรู้ What is 
จึงตอบ What should ได้  และถือว่า What is กับ What should 
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ไม่ใช่คนละเรื่องแต่เป็นเรื่องที่สืบเน่ืองกัน และความจริงไม่ใช่ What 
should ด้วย แต่น่าจะเป็น It follows that  หมายความว่า  เมื่อมัน
เป็นอย่างน้ีแล้ว  มันก็จะต้องเป็นอย่างน้ันต่อไป  น่ีก็คือพุทธศาสนาบอก
ความสัมพันธร์ะหว่างสองอยา่ง  ในขณะที่วิทยาศาสตร์ปฏิเสธ  หรือไม่ได้
เฉลียวใจที่จะคดิเรื่องน้ี

ถ้ามองจากสายตาพทุธ การทีว่ทิยาศาสตรบ์รสิทุธิน์ำาไปสูเ่ทคโนโลยี 
ก็เป็นลักษณะหน่ึงของการที่ What is นำาไปสู่ What should เหมือนกัน 
แต่อย่างที่ว่าเมื่อกี้ การใช้คำาว่า What should อาจจะไม่ถูกต้อง คือมัน
ไม่แสดงถึงความต่อเน่ืองตามเหตุปัจจัยที่ว่า เมื่อเป็นอย่างน้ีแล้วมันจะ
ต้องเป็นอย่างน้ัน ซ่ึงในภาษาของฝ่ายพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นกระบวน
การแห่งเหตุปัจจัย เพราะฉะน้ัน ในที่น้ีจึงให้รู้กันว่า What should เป็น
สิ่งที่ตามมาจาก What is

ขอยกตวัอย่างทางรูปธรรม เช่น วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์บอกง่ายๆ  วา่ 
นำ้าจะแข็งเมื่อ (อุณหภูมิลดตำ่าลงถึง) ศูนย์องศาเซลเซียส สมมติว่าอย่างน้ี 
เทคโนโลยีก็เข้ามาตอนน้ีบอกว่า  เออ เราต้องการจะทำานำ้าให้เป็นนำ้าแข็ง 
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์บอกมาแล้วน่ีว่าความจริงเป็นอย่างน้ัน  นำ้าจะเย็นถึง
จดุเยอืกแข็งเมือ่ศนูยอ์งศาเซลเซียส เรากห็าเครือ่งมอืหรอืประดษิฐอ์ปุกรณ์
ข้ึนมา  ทำาให้นำ้าน่ีลดอุณหภูมิลงไปถึงระดับศูนย์องศาเซลเซียส  เราก็ได้
นำ้าแข็ง  หลักการกับวิธีการน้ีต้องต่อเน่ืองสอดคล้องกัน  จึงได้บอกว่า
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นการรู้สัจจธรรม  ซ่ึงเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์
ประยุกตน์ำามาใช้ประโยชน์โดยจะต้องทำาจะต้องปฏิบัติตามน้ัน

ถ้าหากเป็นเรื่องทั่วไปอย่างน้ีวิทยาศาสตร์จะบอก  แต่พอถึงเรื่อง
มนุษย์แล้ว  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเงียบ  มันก็ทำานองเดียวกัน 
สมมติว่าเราไปเห็นหลุมไฟแห่งหน่ึงร้อนมาก  ถึง 1,๐๐๐ องศาเซลเซียส 
เราก็บอกความจริงว่า  ร่างกายของมนุษย์น่ีถ้าถูกอุณหภูมิสูงเกินเท่าน้ัน
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ไปอยู่ไม่ได้ต้องตายแหลกลาญ  เพราะมันมีความจริงอยู่อย่างน้ัน  เราจึง
บอกต่อไปว่า ถ้าท่านไม่ต้องการแหลกลาญ ไม่ต้องการตาย ก็อย่าเข้าไป
ในหลุมน้ัน  ในกรณีน้ีสัจจธรรมก็คือตัวความจริงที่บอกว่า  หลุมไฟน้ันมี
ความร้อนเท่าน้ี   ร่างกายของท่านมันทนไม่ได้   ถูกอย่างน้ันมันจะตาย 
จริยธรรมก็คือหลักปฏิบัติสืบเน่ืองจากน้ันที่บอกว่า   เมื่อท่านไม่ต้องการ
จะตาย ท่านก็ต้องไม่ หรืออย่า หรือไม่ควรจะเข้าไปในหลุมน้ัน  การไม่
เข้าไปในหลุมเพราะไม่ต้องการจะตาย  อันน้ีคือ จริยธรรม  จริยธรรมจะ
มาในรูปน้ีโดยตลอด  ดังน้ันจริยธรรมที่แท้จึงต้องมีสัจจธรรมเป็นรากฐาน 
เราจะต้องหาตัวน้ีว่า สัจจธรรมอะไร แค่ไหน ขอบเขตเพียงใด ที่นำามาสู่
จริยธรรมที่ตอ้งการ

วิทยาศาสตร์มาจบอยู่แค่กระบวนการฝ่ายโลกวัตถุ ไม่เข้ามาถึงตัว
มนุษย์ เพราะฉะน้ันจึงไม่แนะนำาวิธีปฏิบัติหรือวิธีวางตนของมนุษย์ และ
จึงไม่มาถึงจริยธรรม แต่ว่าที่จริงแล้ว เคยพูดว่า เพราะเรื่องจิตใจน่ีแหละ
วิทยาศาสตร์จึงเกิดข้ึนได้ และจึงเจริญสืบมา   เพราะจุดกำาเนิดและ
ปัจจัยที่ทำาให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าพัฒนามาได้  กค็ือการมีความใฝ่รู้
ที่เป็นคุณค่าในทางจิตใจ  รวมทั้งมีความเชื่อในความจริงที่อยู่เบ้ืองหลัง
ธรรมชาติ ความเชื่อในกฎธรรมชาติ ตลอดกระทั่งแม้แต่คุณค่าที่เสริมเข้า
มา เช่นต้องการพิชิตหรือเอาชนะธรรมชาติก็ตาม ก็อยู่ในกระบวนการ
หาความรู้ความจริงทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระบวนการทางจิตควบ
กำากับอยู่ตลอดเวลา 

ศำสนำท่ีแท้เป็นฐำนกำำเนิดของวิทยำศำสตร์
ไม่เฉพาะความใฝ่รู้และศรัทธาที่บอกมาแล้วเท่าน้ัน  แม้แต่การค้น

พบสำาคัญที่เป็นความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมาจากใน
จิตใจของนักวิทยาศาสตร์  นักวิทยาศาสตร์เหล่าน้ันจะมีสิ่งหน่ึงที่เรียกว่า 
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ความหยั่งรู้ และเล็งเห็นในใจของตนข้ึนมาก่อน  ก่อนที่เขาจะเริ่มการ
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำาคัญ  โดยมากในจิตใจจะมีความหยั่งรู้อะไร
ข้ึนมา  เขาเล็งเห็นอะไรบางอย่างข้ึนมาก่อน และอันน้ีเป็นจุดเริ่มที่ทำาให้
เขามีจดุตั้งต้นค้นคว้า แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะค้นควา้ต่อไป

ถ้าไม่มีความหยั่งรู้เล็งเห็นอันน้ีแล้ว วิทยาศาสตร์ก็อาจจะกลาย
เป็นเรื่องเรื่อยเป่ือยไป หรืออาจจะเรียกว่าสุ่มสี่สุ่มห้า คือไม่รู้ว่าจะทำา
อะไร ไม่มีจุดไม่มีเป้า เพราะฉะน้ันในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์จึง
ถือว่า ความหยั่งรู้เล็งเห็นน้ีเป็นตัวสำาคัญ ไม่ใช่มีแต่ความใฝ่รู้และศรัทธา
เท่าน้ัน  คือในตัวนักวิทยาศาสตร์เองเมื่อจะค้นพบแต่ละเรื่องๆ ที่สำาคัญ 
มักจะมีความหยั่งรู้และเล็งเห็นในใจน้ีข้ึนมาก่อน  เป็นความคิดที่มองล่วง
หน้าถึงความจริงที่นักวิทยาศาสตร์น้ันยังไม่รู้  ซ่ึงนำาไปสู่การคิดใคร่ครวญ 
การคิดเป็นระบบ การคิดตั้งสมมติฐาน การทดสอบทดลอง แล้วก็นำาไปสู่
การค้นพบและทฤษฎีใหม่ๆ

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ที่ได้เป็นมาทั้งหมดน้ันก็ด้วยอาศัย
ศรัทธา ความเชื่อมั่น ความใฝ่รู้ ความหยั่งรู้เล็งเห็น เป็นต้น เหล่าน้ี  และ
ในจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ท่ีแท้ ผู้สร้างความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ให้แก่
วิทยาศาสตร์ก็เต็มไปด้วยสภาพจิตท่ีเรียกว่าคุณค่าเหล่าน้ี

แม้แต่การสังเกตอะไร ก็เริ่มจากความคิดตั้งจุดที่จะสังเกตให้ก่อน 
แล้วความคิดจิตใจก็กำากับควบคุมการสังเกตตลอดเวลา แม้แต่เรื่องของ
นิวตันที่ว่าเห็นแอปเป้ิลตกแล้วก็เกิดความหยั่งรู้เห็นกฎ gravitation ข้ึน
มาน้ี ตามเรื่องที่เราได้ยินคล้ายๆ ว่าแกเห็นตอนน้ันก็เกิดความหยั่งรู้ผุด
ข้ึนมาทันที   แต่ตามเรื่องที่เป็นจริง   ได้ทราบว่านิวตันคิดเรื่องเกี่ยวกับ 
motion น้ีมาก่อนตั้งเป็นเดือนๆ แล้ว  มันเป็นกระบวนการของความคิด
ในจิตใจน่ันเอง   เหมือนอย่างเราน่ี  บางทีคิดปัญหาอะไรอย่างหน่ึงไม่ตก
สักที  คราวหน่ึงไปน่ังในที่เงียบๆ สงบอยู่  วิธีหรือช่องทางแก้ปัญหาเรื่อง



สุดแดนวิทย์ เข้ามาจ่อแดนจิต 1๔7

น้ันก็สว่างโพลงโผล่ข้ึนมาได้เหมือนกัน  ซ่ึงที่จริงมันก็เป็นกระบวนการ
ทำางานของจิตอีกระดับหน่ึง  ไม่ใช่หมายความว่ามันเกิดข้ึนมาลอยๆ  มัน
ต้องมีกระบวนการ  และกระบวนการน้ีก็เป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย
เหมือนกัน  เรียกว่าเป็นกระบวนการทางจิต  หรือเป็นกระบวนการความ
คิดอกีระดับหน่ึง

ในตอนน้ีเพื่อจะให้ผ่านไปก็พอสรุปได้ว่า เรื่องจิตใจหรือคุณค่าน้ี 
มันเป็นท้ังจุดเริ่มกำาเนิดของวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความใฝ่รู้และศรัทธา 
และเป็นตัวความสามารถท่ีทำาให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าพัฒนามาได้ 
เช่นความหยั่งรู้เล็งเห็น แล้วก็เป็นจุดหมายท่ีวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึง 
คือ ตัวจุดหมายปลายทางที่หยั่งเห็นอยู่ในใจน้ันพร้อมทั้งความมุ่งมั่นฝัน
ใฝ่ ซ่ึงวิทยาศาสตร์ยังจะต้องก้าวต่อไป แม้แต่การที่เราคิดจะหาความจริง
พื้นฐาน ก็เพราะเรานึกว่ามันมีความจริงพื้นฐานน้ันอยู่ ซ่ึงก็เป็นเรื่องในใจ 
ใจคิดข้ึนมา มันจึงมจีุดที่จะไปคิดไปหาเหตุผล อันน้ีก็เป็นจุดสรุปอันหน่ึง

พอมาถึงตอนน้ีก็จะบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ผู้เป็นเจ้าของ
ความคิดที่ถือได้ว่าเป็นที่มาของหัวข้อปาฐกถาน้ี   เพราะมาถึงตอนน้ีก็ได้
บอกแล้วว่าจุดเริ่มต้นของวทิยาศาสตร์คอือะไร

คนที่ถือได้ว่าความคิดของเขา  หรือ
คำากลา่ว   หรือถ้อยคำาของเขาได้เป็นฐานให้
แก่ชื่อของปาฐกถาน้ี        ก็คือ  ไอน์สไตน์ 
(Albert Einstein) น่ันเอง  แต่เขาไม่ได้พูด
อย่างน้ีตรงๆ หรอก  อาตมาจับความเอามา
อย่างน้ันเองให้สนใจ

ไอน์สไตน์ว่าอย่างไร ไอน์สไตน์ก็ว่า
เป็นตอนๆ ตอนหน่ึงแกบอกวา่ 
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“ในยุควัตถุนิยมของพวกเรำน้ี    ผู้ทำำงำนทำงวิทยำ-
ศำสตร์อย่ำงเอำจริงเอำจัง เป็นคนจำำพวกเดียวเท่ำน้ัน ท่ี
มีศำสนำอย่ำงลึกซึ้ง”๒๘ (หรือจะใช้คำาว่า ‘เคร่งศาสนา’ ก็
แล้วแต่)

ไอน์สไตน์กลับไปเห็นว่า ในยุคน้ีหาคนที่มีศาสนายาก มีนักวิทยา-
ศาสตร์พวกเดียวเท่าน้ันที่เป็นคนมีศาสนาอย่างจริงจัง   แต่ต้องเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ที่ทำางานอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างที่เรียกว่า เป็นคนทำางานอย่าง
เอาจริงเอาจัง และแกบอกต่อไปว่า

“วิทยำศำสตร์เกิดข้ึนได้ โดยเป็นกำรสร้ำงสรรค์ของ
คนท่ีเต็มเป่ียมด้วยควำมใฝ่ปรำรถนำต่อสัจจธรรมและ
ปัญญำท่ีเข้ำใจควำมจริง . . . บุคคลท่ีเรำเป็นหน้ีผลสำำเร็จใน
ทำงสร้ำงสรรค์ท่ีย่ิงใหญ่ทำงวิทยำศำสตร์ทุกคนล้วนเต็ม
เป่ียมไปด้วยควำมเช่ือม่ันทำงศำสนำ (ศรัทธำ) อย่ำงแท้
จริงว่ำสำกลจักรวำลของเรำน้ี เป็นส่ิงท่ีมีควำมสมบูรณ์และ
สำมำรถรับรู้ได้ด้วยกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงมีเหตุผล”๒๙

อันน้ีเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกหรือสำานึกทางศาสนา  กล่าวคือ
ความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติ  และความเชื่อว่าเบ้ืองหลังธรรมชาติมี
กฎแห่งความเป็นจริงที่แน่นอนครอบคลุมทั่วสากล  อันน้ีไอน์สไตน์เรียก
ว่าเป็น “ความรู้สึกทางศาสนา” หรือ “สำานึกทางศาสนา”   โดยเฉพาะ
เป็น cosmic religious feeling คือ “สำานึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพ
สิ่งทั่วสากล” แล้วเขาก็บอกว่า
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“สำำนึกทำงศำสนำท่ีหย่ังโยงสรรพส่ิงท่ัวสำกลน้ี  เป็น
แรงจูงใจท่ีแรงกล้ำและประเสริฐท่ีสุดสำำหรับกำรค้นคว้ำ
วิจัยทำงวิทยำศำสตร์”๓๐

ไอน์สไตน์ว่าอยา่งน้ี แล้วอีกตอนหน่ึงแกบอกวา่
“พุทธศำสนำ . . . มีสภำวะท่ีเรียกว่ำ cosmic religious 

feeling คือควำมรู้สึกหรือสำำนึกทำงศำสนำอันหย่ังโยง
สรรพส่ิงท่ัวสำกลน้ีอย่ำงเข้มข้น หรือแรงกล้ำมำก”๓๑

แกวา่อยา่งน้ัน แกบอกวา่ พทุธศาสนามี cosmic religious feeling 
สูงมาก  และ cosmic religious feeling น้ี เป็นต้นกำาเนิดของการคิด
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์  เพราะฉะน้ันก็ให้นึกเอาเองว่าจะตั้งเป็นชื่อเรื่อง
น้ีได้หรือเปล่า ในทีน้ี่กเ็ลยถือเอาพอเป็นนัยๆ วา่ พุทธศาสนาเป็นรากฐาน
ของวิทยาศาสตร์ ในแง่หน่ึงอย่างน้ี

แต่อยา่ถือเป็นสำาคัญนักกับเรื่องที่วา่น้ี เพราะอาตมาเองก็ไม่ใช่เห็น
ด้วยเต็มที่กับไอน์สไตน์ แต่ที่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูด 
เพียงแต่ไม่เห็นด้วยในแง่ที่ว่ามันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ คือมันเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงเท่าน้ันของความหมายของสำานึกทางศาสนา เพราะในเรื่องของ
ศาสนาน้ันมันจะต้องโยงมาถึงตัวมนุษย์   ธรรมชาติภายในของความเป็น
มนุษย์   และการที่ว่ามนุษย์จะพึงปฏิบัติต่อธรรมชาติทั้งภายนอกและ
ภายใน  หรือต่อโลกและชีวิตอย่างไรด้วย    ในคำาพูดของไอน์สไตน์น้ัน
อาตมาไม่เห็นชัดจะแจ้งลงไปว่าจะโยงมาสู่ความเข้าใจตัวเองของมนุษย์
และประโยชน์ของมนุษย์ที่เราพูดในทางพุทธศาสนาว่า  จะต้องนำามาใช้
แก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ได้

อย่างไรก็ตาม จากคำาพูดของไอน์สไตน์น้ันก็เห็นชัดว่า แกมีความ
เห็นว่าวิทยาศาสตร์เริ่มจากความต้องการของมนุษย์ในจิตใจ คือ ความ
ใฝ่รู้ และศรัทธาที่เชื่อในความจริงแห่งกฎธรรมชาติ
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แต่ทีน้ี ในเมื่อเรื่องมาถึงข้ันน้ีแล้ว อาตมาก็บอกว่าไม่อยากให้ตดิใจ
นักกับคำาพูดที่ว่าพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์อะไรน้ัน  แต่
สิ่งที่อยากจะให้พิจารณาจะเป็นทำานองน้ี  คือ  เราอาจจะเปลี่ยนชื่อเรื่อง
เสียใหม่  ให้เป็นไปในเชิงเป้าหมายว่า “วิทยาศาสตร์ที่มีพุทธศาสนาเป็น
รากฐาน ควรจะเป็นอย่างไร”  น่ีเปลี่ยนชื่อเสียใหม่  แล้วเราก็อาจจะได้
แนวความคิดที่ต่อยอดจากน้ีออกไป   เพราะถ้าเพียงแต่มาพูดว่า  พุทธ-
ศาสนาเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์  ก็ได้แต่พูดกันไป  อาจจะถูกหาว่า
อวดด้วย และก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นแก่นสารมากนัก แต่ถ้าบอกว่า 
“วิทยาศาสตร์ที่มพีุทธศาสนาเป็นรากฐาน ควรจะเป็นอย่างไร”  กจ็ะเป็น
ทางสร้างสรรค์ให้เห็นอะไรที่จะทำากันได้ต่อไป  อันน้ีก็เป็นเรื่องที่จะต้อง
พิจารณากันเป็นเรื่องใหญ่ แต่อย่างน้อยตอนน้ีที่พอจะตอบได้ ก็เอาแค่ใน
เรื่องที่พดูมาแล้วน่ันแหละ ซ่ึงเหมือนกับมาสรุปทวนกันอีกว่า อย่างน้อย

ข้ันที่ 1  ต้องขยายความหมายของ “ศาสนา” หรือ ขยายความ
หมายของ “สำานึกทางศาสนา” น้ีให้กว้างออกไป    ให้ตรงกับของพุทธ-
ศาสนา คือ

ก) คำาวา่สำานึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทัว่สากล จะตอ้งครอบ
คลุมทั้งธรรมชาติภายนอก และธรรมชาติภายในคือตัวมนุษย์ 
หรือทั้งธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมทัว่ไป และธรรมชาตดิ้านคุณคา่
ที่เป็นนามธรรม

ข) ที่ว่าวิทยาศาสตร์เกิดจากความใฝ่รู้ความจริงในธรรมชาติน้ัน 
จะต้องเสริมด้วยความใฝ่ปรารถนาในความดีงามสูงสุด ที่พุทธ-
ศาสนาเรียกวา่ ความใฝ่ปรารถนาภาวะไร้ทุกข์ของมนุษย์ด้วย

ข้อ ก) เป็นการขยายขอบเขตหรือแดนแห่งความจริงของธรรมชาติ
ที่จะเข้าถึง ให้ครอบคลุมครบถ้วน    ส่วนข้อ ข) เป็นการเน้นยำ้าคุณค่าที่
สอดคล้องกลมกลืนกับคุณค่าสูงสุด ซ่ึงจะทำาให้เกิดความบริสุทธิ์ชัดเจน
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แก่ความใฝ่ปรารถนาในความจริงน้ัน   ปิดกั้นโอกาสไม่ให้คุณค่าแปลก
ปลอมเข้ามาแทรกแซงครอบงำา

พอเอามาบวกกันอย่างน้ีแล้ว     ก็จะบอกได้ว่า (วิทยาศาสตร์ที่มี
พุทธศาสนาเป็นรากฐาน) “เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกิดข้ึนมาจากความใฝ่รู้
ความจริงของธรรมชาติ และความใฝ่ปรารถนาความดีงามสูงสุด โดยเป็น
ไปพร้อมด้วยการพัฒนามนุษย์ (ให้สามารถแก้ปัญหาและเข้าถึงความจริง
และความดีงามสูงสุดน้ัน)” หรือจะพูดทำานองน้ีก็ได้วา่ “เป็นวทิยาศาสตร์
ที่เกิดมาจากความใฝ่รู้ความจริงของธรรมชาติ และความใฝ่ปรารถนาที่จะ
เข้าถึงความดีงามสูงสุด ซ่ึงเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม
ที่ดีงาม”

วทิยาศาสตร์ทำานองน้ี ก็เฉียดๆ ไปทางจะเป็นวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ 
แต่ก็ไม่ใช่  ว่าในแง่หน่ึง  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติในยุคที่แล้วมาก็เกี่ยวกับ
แรงจูงใจที่อยู่เบ้ืองหลังซ่ึงเราเห็นว่าไม่ดี เราจึงยกเอาอันน้ีข้ึนมา เพื่อไป
ตัดค่านิยมซ่ึงเป็นแรงจูงใจอีกแบบหน่ึง  กล่าวคือความใฝ่พิชิตธรรมชาติ 
และความใฝ่ปรารถนาในความมีวัตถุพรั่งพร้อมเพื่อสนองความเห็นแก่ตัว
ของมนุษย์  เราจะตัดอันน้ันออกไป  เลิกเสีย  แล้วก็แทนที่ด้วยความใฝ่
ปรารถนาความไร้ทุกข์ของมนุษย์น้ีเข้ามา

อาจจะพูดได้อีกสำานวนหน่ึงว่า วิทยาศาสตร์ซ่ึงเข้าถึงความจริงแท้
ที่สมบูรณ์ จะเป็นการบรรจบแห่งสาระของวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ทั้งหมด ทำาให้ศาสตร์ทุกอย่างโยงถึงกันเป็นอันหน่ึงอัน
เดียว  พูดอีกอย่างหน่ึงว่า  ความจริงของสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ด้วยการศึกษาของวิทยาศาสตร์  โดยที่วิทยาศาสตร์
เองจะต้องขยายความหมายพื้นฐานและปรับปรุงวิธกีารศึกษาของตนบ้าง

ทีว่่าน้ีไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆ หรือลอยๆ เพราะปัจจุบันน้ี ไมว่่าจะโดย
ความก้าวหน้าของวิทยาการทั้งหลายก็ดี    โดยความบีบบังคับของการ
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พัฒนาที่ได้โยงมนุษย์และสังคมเข้ามาถึงธรรมชาติแล้วก็ดี  ทำาให้มีความ
จำาเป็นท่ีจะเข้าถึงเอกภาพในทางวิชาการหรือในกระบวนความรู้หรือ
การเข้าถึงความจริงของมนุษย์  พูดเป็นสำานวนว่า  ถึงภาวะสุกงอมแล้ว 
ถ้าสุกงอมแล้วไม่จัดการให้ถูกต้อง  ก็จะเน่า  น่ันคือความเสื่อมเสียและ
โทษภัยก็จะต้องเกิดข้ึน  เมื่อถึงเวลาเช่นน้ีแล้ว  วิทยาศาสตร์จะรับทำา
หน้าท่ีนำามนุษย์เข้าสู่แกนร่วมสัมพันธ์ของวิทยาการน้ีหรือไม่

ข้ันที่ ๒ ตามหลักการเกี่ยวกับความจริงที่เป็นประโยชน์ พึงจำาแนก
ประเภทความรู้ในความจริงออกไปให้ชัดเจนเป็น ๒ พวก คือ

ก) ความรู้ที่จำาเป็น   หรือความจริงที่มีประโยชน์   คือที่จำาเป็น
สำาหรับการที่จะมีชีวิตที่ดีงาม ซ่ึงมนุษย์แต่ละคนจะเข้าถึงได้
ภายในชว่งเวลาแห่งชีวติน้ีของตน

ข) ความรู้อย่างอื่นซ่ึงไม่จำาเป็น  หรือความจริงที่ไม่เป็นประโยชน์ 
ซ่ึงเมื่อยังพิสูจน์ไม่ได้  ก็พยายามพิสูจน์และรอพิสูจน์กันต่อไป 
โดยที่การที่จะมีชีวิตที่ดีงาม หรือการเข้าถึงความดีงามสูงสุดไม่
ต้องข้ึนต่อมัน และไม่ต้องรอคำาตอบ

ดงัได้กลา่วแล้วว่า ชีวิตของมนุษย์แต่ละคนมีช่วงเวลาจำากัด และ
จะต้องสิ้นสุดลง  ความดีงามหรือคุณค่าสูงสุดเป็นสิ่งท่ีมนุษย์แต่ละคน
ควรจะเข้าถึงได้สำาเร็จภายในช่วงเวลาท่ีจำากัดของชีวิตน้ัน ไม่อาจรอได้ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มักจะมีลักษณะเหมือนกับบอกว่า รอให้ฉัน
พิสูจน์เสร็จก่อน แล้วคุณค่อยรู้ว่าปฏิบัติอย่างไร   วิทยาศาสตร์จะต้อง
ปรับท่าทีใหม่ และแยกประเภทความรู้ในความจริงให้ชัดเจนอย่างทีก่ล่าว
มาน้ี   และถ้าวิทยาศาสตร์จะทำาหน้าที่เป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์  ก็จะต้อง
ปฏิบัติในเรื่องความรู้และความจริงสองประเภทน้ีให้ถูกต้อง     หรือถ้า
วิทยาศาสตร์จะดำาเนินไปตามวิถีทางอย่างเดิมก็คงจะต้องแบ่งหน้าที่โดย
ประสานกันกับพระพุทธศาสนา  โดยให้พุทธศาสนาจัดสรรคำาตอบชนิด
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ท่ีจำาเป็นทันทีเพ่ือเข้าถึงความดงีามสูงสดุในชาติน้ี และให้วิทยาศาสตร์
ให้คำาตอบเก่ียวกับความจริงชนิดท่ีว่า ถ้าได้รู้เพ่ิมมาก็ดี แต่ถึงจะไม่ได้
มาก็อยู่ดีได้ ไม่ต้องรอ

สู่กำรยอมรับคุณค่ำและประสบกำรณ์ทำงอินทรีย์ท่ี ๖
ที่ควรกำาหนดคุณค่าเป้าหมายในระหว่างให้ชัดก็เพราะว่า    ถ้า

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จะไม่เอาคุณค่ามันก็หนีไม่พ้น  ถ้าวิทยาศาสตร์
บริสุทธ์ิไม่กำาหนดคุณค่าเอง  มันก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกอื่นเข้ามา
กำาหนดคุณค่าให้อย่างที่ว่าเมื่อกี้  คือมีพวกที่มาเติมเป้าหมายให้ว่าใฝ่
ปรารถนาพิชิตธรรมชาติ และใฝ่ปรารถนาวัตถุให้พรั่งพร้อม อย่างที่เคย
เป็นมา  จนวิทยาศาสตร์ถูกเรียกว่ารับใช้อุตสาหกรรม  ถ้ารับใช้อุตสาห-
กรรมน่ีมันไม่ใช่รับใช้มนุษย์ด้วยซำ้า รับใช้มนุษย์น่ียังสูงข้ึนมาอีกข้ันหน่ึง 
เดี๋ยวน้ีเราพูดกันว่าอุตสาหกรรมบางทีมันทำาลายมนุษย์  เพราะฉะน้ันจึง
เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันให้มาก ถ้าเราไมก่ำาหนดคุณค่าของเรา เราอาจ
จะตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นอย่างที่วา่มาน้ัน

นอกจากน้ัน มนุษย์น้ีเป็นสัตว์ที่มีเจตจำานง ลักษณะของมนุษย์
อย่างหน่ึงคือ มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีมีเจตจำานง ทำาให้การแสวงหาความรู้ไม่
อาจปราศจากคุณค่า แต่ในเวลาเดียวกัน มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐซ่ึงจะ
เข้าถึงความจริงและความดีงามสูงสุดด้วยการฝึกฝนพัฒนา  เพราะฉะน้ัน
ก็จึงควรมุ่งเอาความรู้เพื่อคุณค่าในแง่ของประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนามนุษย์อยา่งที่วา่เมื่อกี้

ถ้าวทิยาศาสตร์ไม่มคีวามชดัเจนของตนเองในเรือ่งคณุคา่ แตว่ิทยา-
ศาสตร์ก็อยู่ในโลกและสังคมแห่งคุณค่า   ก็จะถูกคนอื่นกำาหนดทิศทาง 
แล้วก็จะต้องมีการน้อยใจท้อใจในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
ในเมื่ออุตสาหกรรมเป็นพระเอกของสังคมอย่างที่เป็นอยู่หรือเป็นมา 
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อุตสาหกรรมน้ีก็จะเข้ามามีอิทธิพลต่อวงการวิทยาศาสตร์ได้  โดยเป็นตัว
กำาหนดผ่านทางรัฐ  เป็นนโยบายของรัฐบ้าง  เป็นตัวกำาหนดผ่านมาทาง
ธุรกิจการพาณิชย์บ้าง ให้ส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านน้ันด้านน้ี เช่น 
นโยบายของรัฐอาจจะบอกมาวา่  ถ้าเธอวิจัยเรื่องอยา่งน้ีละก็ฉันจะให้เงิน
มาก    ถ้าวงการวิทยาศาสตร์เสนอไปทางรัฐขอให้วิจัยเรื่องน้ีแต่ไม่สนอง
ประโยชน์ของอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมมีอิทธิพลอยู่ไม่เอาด้วย  นัก
วิทยาศาสตร์ก็น้อยใจ แลว้ก็เกิดท้อใจ เดี๋ยวจะเป็นอย่างนิวตัน

นิวตันก็ถูกเรื่องคุณค่าน่ีมาเล่นงานเรื่องการค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเหลือเกิน  กล่าวคือนิวตันน่ีแกคิดเรื่อง the law of 
gravitation มาตั้งแต่อายุดูเหมือนจะ ๒๔ หรือราวๆ น้ัน  ตั้งแต่หนุ่มก็
แล้วกันละ  ทีน้ีความคิดบางอย่างของแกน่ีมันไปฝืนประเพณีของวงการ
วิทยาศาสตร์สมัยน้ัน  ซ่ึงยังไม่เจริญเท่าใด  พวกนักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าก็
ตีแก  วา่แก  แกก็น้อยใจ  คือนิวตันน่ีเป็นคนเจ้าอารมณ์  แล้วก็ข้ีน้อยใจ 
ไม่ชอบสุงสิงกับใคร  พอใครว่าอะไรหน่อย  แกก็น้อยใจ  แกเลยเลิก  ไม่
เอาละวิทยาศาสตร์  แล้วเลยไม่สนใจ  ไม่ยุ่งกับวิทยาศาสตร์  แล้วก็ไม่นำา
ความคิดน้ันออกมาเขียนดว้ย  เป็นเวลาถึง ๒๒ ปี

   นวิตนั ฮัลเลย์
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กล่าวฝ่ายนายฮัลเลย์ ที่เป็นคนค้นพบดาวหางฮัลเลย์ซ่ึงนานๆ ก็
โผล่มาที ฮัลเลย์น่ีเห็นคุณค่าความคิดของนิวตันมาก ก็เลยไปเกลี้ยกล่อม
พูดจาปลอบประโลม เร้าใจปลุกใจจนกระทั่งว่านิวตันเกิดมีกำาลังใจข้ึนมา 
ก็เขียนหนังสือตำาราเล่มสำาคัญเป็นภาษาละติน ชื่อว่า Philosophiæ 
Naturalis Principia Mathematica

แต่พอเขียนไปได้สักสองในสาม ก็เกิดมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ซ่ึง
ในระหว่าง ๒๒ ปีที่แกไม่เอากฎมาเขียนน้ันเขาก็ได้เข้าใจเรื่องของกฎ 
gravitation ตลอดจน calculus ที่แกคิดข้ึนมาแล้ว   ทีน้ีคนน้ันก็อ้างว่า
ฉันรู้ก่อนนิวตัน  คนน้ีอ้างว่าฉันรู้ gravitation ก่อน  คนน้ีบอกว่าฉันคิด 
calculus ได้ก่อน นิวตันได้ยินอย่างน้ันก็น้อยใจ จะไม่เขียนละ เขียนไป
ได้สองในสามเลยไม่เขียนต่อ  หยุด  ก็ร้อนถึงฮัลเลย์ต้องไปปลุกปลอบ
ประโลมใจอีกตั้งพักใหญ่ จงึเขียนต่อจนจบ

อันน้ีก็แสดงถึงการที่ระบบคุณค่าน่ีไปครอบงำา จิตใจของนัก
วิทยาศาสตร์  และมีผลกระทบต่อความเจริญทางวิทยาศาสตร์  ถ้านิวตัน
ซ่ึงเป็นผู้มีสติปัญญา  เป็น genius น้ี  ถ้าแกมีกำาลังใจ  ไม่มาน้อยใจด้วย
เรื่องอย่างน้ี     แกอาจจะให้ความรู้ความจริงทางวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มอีก
มากมายก็ได้  แต่เพราะน้อยใจแกเลยทิ้งวิทยาศาสตร์ไปตั้งเป็นเวลานาน 
เรื่องก็เป็นอย่างน้ี

ปัจจุบันน้ี ระบบผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและธุรกิจเข้ามามี
อิทธิพลมาก ซ่ึงวิทยาศาสตร์จะต้องมีกำาลังของตัวเองในระบบคุณค่า ไม่
ให้ระบบคุณค่าของฝ่ายอื่นเข้ามาครอบงำาได้  โดยเฉพาะในยุคธรรมชาติ
แวดล้อมเสียในปัจจุบันน้ี  ความจริงบางอยา่งที่วทิยาศาสตรร์ู้ก็ไปกระทบ
ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมบางพวก เราจึงได้ยินว่า ในประเทศอเมริกา 
บางทมีนัีกวทิยาศาสตรบ์างพวกให้ข้อมลูทีค่า้นกบันักวทิยาศาสตร์บริสทุธิ์
พวกอืน่ เป็นทำานองว่า โอ๊ย ไม่จริงหรอก ท่ีว่า greenhouse effect จะทำา
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ให้โลกร้อน มีปัญหาอุณหภูมิสูงข้ึน อะไรต่างๆ น้ันไม่จริง  มีนักวิทยา-
ศาสตร์บางคนออกผลวิจัยมาทำานองน้ัน  ซ่ึงต่อมาก็มีพวกบอกว่า นัก
วิทยาศาสตรพ์วกน้ีไปถูกพวกนักอุตสาหกรรมอุด อะไรทำานองน้ี  มันก็เลย
กลายเป็นเรื่องของความซับซ้อน มีการหวังผลประโยชน์เข้ามาแทรกแซง 
ก็เลยไม่ปราศจากคุณค่า เพราะฉะน้ันอย่างน้อยทางด้านจิตใจ จริยธรรม
ก็เข้าไปบอกให้นักวิทยาศาสตร์มีความใฝ่รู้ต่อความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจ 
อันน้ีเป็นตัวพลังยิ่งใหญ่ที่จะนำาความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์มาให้

แต่ปัจจุบันน้ีเราอยู่ในท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยระบบคุณค่า และ
เป็นคณุคา่ในทางลบเสยีมาก อยา่งที่วา่มาแล้ว ในยุคก่อนน้ี วิทยาศาสตร์
กับอุตสาหกรรมน้ันเหมือนกับว่าแต่งงานเป็นคู่ครองอยู่ด้วยกันมา 
ทำาให้เกิดความเจริญมากมาย   เพราะอุตสาหกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์กช็่วยให้อุตสาหกรรมเจริญ แต่ในยุคต่อไปน้ี  เพราะเหตุที่ผล
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมบางอย่าง มันมาเป็นปัญหากับธรรมชาติ
แวดล้อม และวิทยาศาสตร์จะต้องให้คำาตอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีมาก แล้วคำา
ตอบที่บอกความจริงเหล่าน้ีก็ไปกระทบผลประโยชน์ของอุตสาหกรรม 
มันก็จะเป็นเหตุที่อาจจะทำา ให้วิทยาศาสตร์ต้องแยกทางกันเดินกับ
อุตสาหกรรม หรือมีความขัดอกขัดใจกัน แล้วบางทีวิทยาศาสตร์อาจจะ
ต้องหาเพ่ือนใหม่  ก็อาจจะเป็นได้  คือหาเพื่อนดีๆ  ที่จะช่วยสนับสนุน
ให้วิทยาศาสตร์ให้ความรู้ที่บริสุทธิ์แก่สังคม  ซ่ึงก็คือ  เพื่อประโยชน์แก่
มนุษยชาตใินการแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ อย่างทีว่่ามาแล้ว

ตอนน้ีวิทยาศาสตร์ก็กำาลังเข้ามาจ่ออยู่กับแดนทางจิตใจ  ก็จะมี
คำาถามว่า  “วิทยาศาสตร์จะยอมรับอินทรีย์ที่หก  และประสบการณ์ตรง
ของอินทรีย์ที่หกหรือไม่?”  วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์อารมณ์  ความคิดใน
สมองในจิตใจผ่านทางสารที่หลั่งออกมาจากสมอง  หรือจากคลื่นสมอง 
โดยถือว่าน้ันเป็นตัวความจริงได้  หรือว่ามันก็จะเป็นเพียงเงาของความ
จริงอย่างทีว่่ามาแล้ว
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ขอยำ้าอกีครัง้หน่ึง เหมอืนกับวา่เราเรยีนรูก้อ้นหินจากเสียง “ป๋อม” 
ในนำ้า หรือจากคลื่นที่เกิดในนำ้าเพราะก้อนหินกระทบ  พอนักวิทยาศาสตร์
ได้ยินเสียงก็ไปวัดกัน คำานวณกัน ได้ยินเสียง “ป๋อม” ครั้งน้ี เสียงขนาดน้ี 
ก้อนหินขนาดเสียงเท่าน้ี ต่อไป “ป๋อม” ขนาดน้ัน เสียงอย่างน้ัน  กอ้นหิน
ก็จะต้องขนาดเสียงเท่าน้ัน    ก็บอกด้วยสูตรคณิตศาสตร์ทำาเป็นสมการ
คณิตศาสตร์ออกมา อันน้ันจะต้องเป็นอย่างน้ันๆ มันจะต้องต่างกันด้วย
ผลพิสูจน์ครั้งก่อนกับครั้งน้ีต่างกันเท่าน้ันเท่าน้ี พอเสียง “ป๋อม” คราวน้ี
มาก็บอกได้ว่า  เอ้อมันต้องต่างกะคราวก่อน  ถ้าขนาดคราวก่อนเท่าโน้น 
คราวน้ีมันต้องใหญ่กว่าเท่าน้ัน  หรือไม่อย่างน้ันก็ไปวัดเอาคลื่น  เวลา
ก้อนหินลงไปในนำ้าแล้วมันก็มีคลื่นข้ึนมา  ก็วัดคลื่นในนำ้า  เพื่อจะรู้ขนาด
มวลสารอะไรทำานองน้ี

ในการเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติ มันจะเป็นทำานองที่ว่ามาน้ี
หรือเปล่า คือ เราไม่ได้จับต้องเห็นก้อนหินตัวจริงสักที เพราะฉะน้ัน อาจ
จะเป็นได้ว่า วิทยาศาสตร์อาจจะต้องมาลองดูการสังเกตทดลองใน
แบบของพวกอื่นบ้าง เช่นอย่างในทางพุทธศาสนาท่ีถือว่าการสังเกต
ทดลองจากประสบการณ์ตรงในทางจิตใจก็ถือว่าเป็นการสังเกต
ทดลองหาความจริงของกฎธรรมชาติเช่นเดียวกัน
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เอาละ ตอนน้ีใกลจ้บแลว้ มข้ีอเสนอของพทุธศาสนาเพือ่การพัฒนา
วิทยาศาสตรต์่อไป โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทย

กำรยอมรับควำม “ไม่เพียงพอ” ของวิทยำศำสตร์
เรื่องที่ 1  ซ่ึงอยากจะทบทวนอีกครั้งหน่ึงคือ เรื่อง “ไม่เพียงพอ” 

ได้บอกแล้วว่า  วิทยาศาสตร์เท่าที่เป็นมาน้ีไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาของ
มนุษย์หรือแก้ปัญหาสำาคัญของโลกปัจจุบัน  ในที่น้ีจะยกตัวอย่างสักเรื่อง
หน่ึงคือ  การอนุรักษ์ธรรมชาติ  เพราะปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาติกำาลัง
เป็นปัญหาใหญ่มากของโลกยุคน้ี และวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาด้วย แม้แตก่ารวิจัยวิทยาศาสตร์ที่วา่ทำาอยา่งไรจะให้เอื้อต่อ
การที่จะนำามาปฏิบัตกิารเพือ่แก้ปัญหาเหล่าน้ี

ความรูท้างวทิยาศาสตรน้ั์นเป็นประโยชน์อยา่งมาก ทำาให้การแก้ไข
ปัญหามีประสิทธิภาพ ทำาให้เรารู้ภัยอันตราย เหตุผล จุดที่จะแก้ไข และ
เทคโนโลยีที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ก็เป็นอุปกรณ์สำาคัญที่จะใช้แก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ทั้งที่วิทยาศาสตร์มีคุณค่ามากมายอย่างน้ี  ก็ไม่
เพียงพอเลยที่จะแก้ปัญหาน้ี  ยิ่งกว่าน้ัน  เมื่อสืบสาวกันไป  ปัญหาน้ีก็
ปรากฏว่าเกิดมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองน่ันแหละ     แล้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็กลับไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเองน้ี
ได้  เพราะทั้งที่มีความรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในมือ แต่ก็ไม่ลงมือใช้ความรู้น้ัน 
ทั้งๆ ทีม่ีเทคโนโลยีที่จะแก้ไขก็เฉยเสีย  กลับไปใช้แต่เทคโนโลยีที่มีผลตรง
ข้ามคือเป็นการทำาลายยิ่งข้ึน  พูดง่ายๆ ว่า  ความรู้ของวิทยาศาสตร์ไม่
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สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์  จะช่วยได้บ้างก็แค่ขู่ให้ยั้ง  ทั้งๆ ที่
ถ้าใช้ก็ได้ผล    แต่ก็ติดค้างที่คำาว่า “ถ้า” อยู่เรื่อยไป    เพราะฉะน้ัน 
วิทยาศาสตร์อาจจะต้องพอใจกับการร่วมมือกับวงการอื่น โดยทำา
หน้าท่ีเป็นผู้จัดป้อนความรู้ให้แก่เขาในการแก้ปัญหา

ทีน้ีในการแก้ปัญหาของมนุษย์  มีอะไรที่นอกเหนือความรู้วิทยา-
ศาสตร์และอปุกรณเ์ทคโนโลย ีถ้ามองในแง่พทุธศาสนา การแกปั้ญหาของ
มนุษย์น้ันไม่ว่าเรื่องใด  ต้องทำาสามด้านเป็นสามประสาน  เพราะการแก้
ปัญหาน้ีเกี่ยวกับตัวมนุษย์ เรื่องของมนุษย์น้ันมีด้านตา่งๆ ที่เราจะต้องเอา
มาประสานกันเป็นระบบ  การแก้ปัญหาก็เป็นระบบที่ต้องมีการประสาน 
สามประสานน้ีอย่างไร  ดังในตัวอย่างคือเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติน้ีก็มี
สามด้านที่จะต้องประสานคือ

1. ดา้นพฤติกรรม
๒. ดา้นจิตใจ
๓. ดา้นความรู้หรือปัญญา
สามด้านน้ีจะต้องประสานเข้ามาด้วยกันในการแก้ปัญหา กล่าวคือ
1. ในข้ันพฤติกรรมก็ต้องมีการฝึกควบคุมพฤติกรรมทางสังคม 

หรือที่จริงคือพฤติกรรมในการแสดงออกทั่วไป  ไม่เฉพาะทางสังคม  แต่
หมายถึงการแสดงออกทางกายวาจาทั้งหลายซ่ึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความ
เคยชิน  การฝกึพฤติกรรมน้ีตอ้งการความเคยชิน

การแก้ปัญหาด้วยการฝึกการควบคุมพฤติกรรมทางสังคม  หรือ
ทางกายวาจาน้ี มี ๒ ระดับด้วยกัน คอื

ระดบัทีห่น่ึง คมุดว้ยบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ของสังคม เช่น กฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  กติกาต่างๆ  ตลอดจนการลงโทษผู้ที่ละเมิดหรือไม่
ปฏิบัติตาม น่ีอยู่ในระดับที่หน่ึง ข้ันต้นที่สุด อันน้ีต้องมีเหมือนกัน ทาง
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พระเรียกวา่ วนัิย
ระดับที่สองของเรื่องที่หน่ึง คือ การควบคุมด้วยเจตนาจากภายใน

ของตัวมนุษย์เอง  หมายความว่า ให้ตัวมนุษย์เองมีความตั้งใจที่จะควบคุม
พฤติกรรมทางกายวาจาของตนเอง ซ่ึงอันน้ีโดยมากจะเกิดจากศรัทธา
ทางศาสนา เช่น การเชื่อคำาสอนในทางศาสนาเป็นต้น  พอมีศรัทธาข้ึนมา 
ก็พร้อมและสมัครใจที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนได้ทันที  และจริงจัง
ดว้ย  ระดับน้ี เรียกว่า ศีล

ถ้าพูดอย่างสั้น  ระดับที่หน่ึง คือ วินัย  ได้แก่ การวางมาตรการ
สำาหรับห้ามหรือปิดกั้นเจตนาที่จะละเมิดหรือทำาลายระเบียบ  ส่วนระดับ
ที่สอง คอื ศีล ได้แก่ การมีเจตนาที่จะรักษาหรือไม่ทำาลายระเบียบ

ทั้งสองระดับน้ี เป็นเรื่องเดียวกันในแง่ว่าเป็นการควบคุมพฤติกรรม 
และเป็นการฝึกการควบคุมพฤติกรรม  เราต้องจัดสภาพแวดล้อม จัดวาง
กฎระเบียบข้อบังคับ ในโรงเรียน ในหมู่บ้าน หรือในสังคมเป็นต้น น้ีเป็น
สิ่งที่ต้องทำาในระดับหน่ึง เรียกว่าเป็นระดับวินัย แต่ไม่เพียงพอ  ตอ้งทำาใน
ระดับที่เรียกว่า ศีล  คือ ระดับที่สองของเรื่องที่หน่ึง  ซ่ึงเป็นการควบคุม
เจตนาจากภายในด้วย ควบคุมและฝึกกันจนกลายเป็นความเคยชิน หรือ
พฤติกรรมเคยชิน

๒. การแก้ปัญหาด้วยการฝกึควบคุมพฤติกรรมน้ันยังไม่ลึก ไม่แน่น
สนิท จึงต้องเข้ามาถึงด้านจิตใจ  เอาละ  คิดตามกระบวนการเหตุผลเลย 
ดา้นจิตใจก็อยู่ในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเช่นเดียวกัน

เราต้องการอะไร  อ้อ จุดหมายคืออนุรักษ์ธรรมชาติ  คนแต่ละคน
จะปฏิบัติการในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ก็ต้องมีความต้องการที่จะอนุรักษ์
ธรรมชาติ  โดยนัยน้ี “การอนุรักษ์ธรรมชาติ” โยงไปสู่ “ความต้องการที่
จะอนุรกัษ์ธรรมชาติ”
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ความต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดจากอะไร  เกิดจากความ 
“รักธรรมชาติ”  เมื่อรักธรรมชาติก็ต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติ  แต่ยัง
ไม่จบ  ความรักธรรมชาติจะเกิดได้อย่างไร  ความรักธรรมชาติจะเกิดเมื่อ
คนน้ัน “มีความสุขในการอยูก่ับธรรมชาติ”

เท่าที่ได้ยินพูดกันจะเห็นว่า  มีคนจับหลักกันได้มากเหมือนกันว่า
ต้องรักธรรมชาติ    ซ่ึงสอดคล้องกับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยทางจิต 
ใช่ ถ้าเขารักธรรมชาติ เขาก็ต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติ และปฏิบัติการใน
การอนุรักษ์ก็จะเกิดข้ึน  แต่ถ้ามองแค่น้ัน  ก็ยังเรียกว่าตัน  เป็นการมอง
กระบวนการของเหตุปัจจัยไม่ตลอดสาย  เมื่อมองเห็นไม่ตลอดสาย  การ
ปฏิบัติก็ไม่สำาเร็จ  จึงต้องสืบลงไปให้ถึงต้นตอ  ว่าทำาอย่างไรคนจึงจะรัก
ธรรมชาติ

ความรักธรรมชาติน้ันจะเกิดได้ยาก ถ้าคนไม่มีความสุขในการอยู่
กับธรรมชาติ  มนุษย์จะต้องมีจิตใจที่มีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติ  
แล้วเขาจึงจะรักธรรมชาต ิแล้วเขาก็จะต้องการอนุรกัษ์ธรรมชาติ แล้วเขา
ก็จะลงมืออนุรักษ์ธรรมชาติ  น่ีเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยสายหน่ึง  
ตวัแปรอื่นอาจมีได้อกี แต่น่ีเป็นตวัอย่าง

ในแง่น้ีคือทางด้านจิตใจน้ี กลายเป็นว่า เท่าที่เป็นมา วิทยาศาสตร์
ได้มีส่วนสำาคัญในการขัดขวางทำาลายตัวแก้ปัญหา กล่าวคือแนวความคิด
ที่จะพิชิตธรรมชาติและแนวความคิดที่จะหาความสุขจากวัตถุที่พรั่ง
พร้อมด้วยการจัดการกับธรรมชาติน่ีแหละ  ได้ทำาให้คนมีความรู้สึกลึกๆ 
ว่า  มนุษย์เราจะมีความสุขต่อเมื่อมีเทคโนโลยี  และธรรมชาติเป็นตัว
กีดขวางความสุขน้ัน

เด็กและเยาวชนจำานวนไม่น้อยที่ฝึกอบรมกันมาในการศึกษาสมัย
ปัจจุบันน้ี ลึกๆ แล้วรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขด้วยเทคโนโลยี ไม่ได้มีความ
รู้สึกว่าจะมีความสุขได้ด้วยธรรมชาติ  และอาจจะเลยไปถึงข้ันที่รู้สึกว่า
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ธรรมชาติน้ันเป็นศัตรูผู้ทำาลายความสุข  หรือเป็นตัวขัดขวางเขาไม่ให้ได้
รับความสุข  เขาจึงจะต้องพิชิตธรรมชาติน้ัน  หรือว่าเมื่อพิชิตธรรมชาติ
แล้วเขากจ็ะได้มีความสุขอยู่กับเทคโนโลยี ลองวิเคราะห์ดูจติใจของมนุษย์
ในยุคปัจจุบัน  จะพบว่าคนในสังคมน้ีจำานวนมากหรือทั่วๆ  ไปมีความรู้สึก
อันน้ีแฝงอยู่  ซ่ึงสืบเน่ืองจากความเป็นมาในพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
ของยุคที่ผ่านมา  โดยเฉพาะที่เรียกวา่เป็นยุคอุตสาหกรรม

แนวความคิดพิชิตธรรมชาติ พร้อมท้ังแนวความคิดท่ีจะหา
ความสุขจากความพรั่งพร้อมทางวัตถุ ซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นตัวแทนและ
เป็นสื่อนำาน้ัน  ได้ครอบงำาจิตใจของมนุษย์มาอย่างยาวนานและลึกซึ้ง
เหลือเกิน จนกระท่ังมนุษยม์ีความรูส้ึกวา่ ธรรมชาติเป็นศัตรูผู้ขัดขวาง
ความสุขของมนุษย์  ขอให้ลองพิสูจน์ดูว่าเป็นอย่างน้ีจริงหรือเปล่า  ถ้า
ตราบใดยังมีความรู้สึกน้ีอยู่  มนุษย์จะรักธรรมชาติได้ยาก  เพราะเขาจะ
ไม่มีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติ เพราะฉะน้ันจึงได้บอกว่าต้องเปลี่ยน
แนวความคิดใหม่ แนวความคิดพิชิตธรรมชาติไปไม่รอด และแนวความ
คิดหาความสุขจากวัตถุทีพ่รั่งพร้อมก็เป็นไปไม่ได้

ถ้าเราจะอยู่ในโลกที่มธีรรมชาติอยู่ต่อไป ความสมดุลพอดีจะต้องมี 
และสิ่งที่จะต้องสร้างข้ึนมาก็คือ    ความรู้สึกมีความสุขในการอยู่กับ
ธรรมชาติ อย่างน้อยให้รู้สึกว่าธรรมชาติน้ีให้ความสุขแก่เราได้ ธรรมชาติ
มีความงามอะไรต่างๆ เสร็จแล้วก็เบนเทคโนโลยีมาในทางที่จะเป็นตัว
เสริม ซ่ึงไม่จำาเป็นจะต้องถึงกับทำาลายเทคโนโลยี น่ีเป็นดา้นจิต

การแก้ไขปัญหาในระดับที่สองของข้ันหรือด้านที่ 1 คือ ข้ันควบ
คุมจัดสรรพฤติกรรมที่จะได้ผลดีหนักแน่นน้ัน จะเห็นได้ว่าก็อาศัยด้าน
จิตใจน่ีแหละเป็นฐานรองรับ เช่น ถ้ามีความสุขในการมีพฤติกรรมอย่าง
น้ัน หรือมีศรัทธาที่ทำาให้สมัครใจจัดการกับพฤติกรรมของตนเองอย่าง
จริงจังในทันทีอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นต้น การฝึกและควบคุมพฤติกรรมก็
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ไม่ต้องกระทำาด้วยการบังคับหรือฝืนใจ
๓. ด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจ  โดยเฉพาะปัญญาที่รู้เข้าใจ

กระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาติน่ีแหละ มีประโยชน์มาก เพราะ
การที่เราจะรู้คุณโทษของการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือการทำาลายธรรมชาติ
ได้ก็ด้วยปัญญา สำาหรับความรู้ในเรื่องน้ีวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ช่วยได้มาก 
โดยจะช่วยป้อนความรู้ข้อมูลต่างๆ ให้เห็นความเชื่อมโยงว่า อะไรบ้างที่
ทำาให้ธรรมชาติแวดล้อมเสีย ทำาให้เสียอย่างไร และเมื่อธรรมชาติเสียไป
แล้วจะเกิดโทษแก่ชวีิตมนุษย์อย่างไร

ปัญญาเป็นตัวสร้างความพร้อมที่จะปรับทัศนคติของคน เพราะ
เมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าทำาสิ่งน้ีลงไปจะทำาให้ธรรมชาติเสีย แล้วผลร้ายจะกลับ
ย้อนมาถึงตัวมนุษย์ ก็จะทำาให้เรามีความพร้อมในระดับหน่ึง ที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรม

แต่บางทีถึงจะมีปัญญารู้คุณโทษแล้ว แต่เราก็ยังเปลี่ยนพฤติกรรม
ไม่ได้  เพราะในระดับของจิตมันไม่เอา  มันไม่ลงลึกเข้าไปในจิต  เพราะ
ฉะน้ันด้านจิตจะต้องไปด้วยกัน  คือให้มีทั้งความรู้เหตุปัจจัยและคุณโทษ
ในเชิงปัญญา  และการปรับเปลี่ยนความรู้สึกลึกซ้ึงที่เป็นเหตุปัจจัยในเชิง
จิตให้คนรู้สึกมีความสุขกับธรรมชาติไปพร้อมกันด้วย  เพราะการที่จะ
ทำาความเปลี่ยนแปลงในด้านพฤตกิรรมทางจริยธรรมของมนุษย์น่ี  ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในเชิงข้อมูลเหตุผลอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ คือ ทั้งๆ ที่รู้ก็ไม่เปลี่ยน  เพราะความเคยชินบ้าง  เพราะผล
ประโยชน์ที่บำาเรอตนอีกด้านหน่ึงบ้าง  เพราะค่านิยมของสังคมเป็นต้น
บ้าง  เพราะฉะน้ันจึงต้องแก้ทุกอย่างทุกด้านโดยประสานกันเข้ามา วิธี
การของพระพุทธศาสนาน้ันเป็นวิธีสามประสานมาโดยตลอดในการแก้
ปัญหาทุกอย่าง  ซึ่งเราเรยีกว่าเป็นการแก้ปัญหาจริยธรรม
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วิธีสามประสานน้ีคืออะไร  เมื่อพูดตามศัพท์ในพระพุทธศาสนา 
ข้ันหรือด้านที่ 1   ก็คือ ศีลน่ันเอง   เริ่มแต่การควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษย์ในระดับวินัย  ได้แก่  กฎหมาย  ข้อบังคับต่างๆ ภายนอก  ที่เป็น
บัญญัติธรรมของสังคม จนถึงระดับที่สอง คือการควบคุมพฤติกรรมด้วย
เจตนาสมัครใจจากภายใน ซ่ึงเป็นตัวศีลเอง เรียกว่าระดับวินัยกับระดับ
ศีลซ่ึงรวมอยูใ่นข้ันศีล

ข้ันหรือด้านที่ ๒   เป็นเรื่องของจิตใจ   ที่เราเข้าไปจัดการกับ
กระบวนการของเหตุปัจจัยในทางจิตด้วยการฝึกฝนพัฒนาความรู้สึก 
และลักษณะนิสัยที่ดีงาม  เช่น  ความสุข  ความสงบ  ความรัก  เป็นต้น 
เป็นด้านที่เรียกว่าสมาธิ หรืออธจิิตตสิกขา

ข้ันหรือดา้นที่ ๓ ได้แก่ ปัญญา คือความรู้ความเข้าใจ ซ่ึงมีหลายข้ัน
หลายตอน ปัญญาน้ีจะเป็นตัวคอยกำากับข้ันที่ 1 และข้ันที่ ๒ อีกทีหน่ึง 
โดยตรวจสอบ และชี้นำาให้ดำาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยตลอด แต่ตัว
มันเองอย่างเดียวมักจะเริ่มไม่ได้ เพราะฉะน้ันจึงต้องมีการฝึกฝนจัดสรร
พัฒนาไปพร้อมๆ กัน

ปัญญาซ่ึงช่วยกำากับการปฏิบัติในข้ันที่ 1 และข้ันที่ ๒ น้ัน รวมทั้ง
การตรวจสอบในแง่ลบด้วย เช่น ถ้ามองเห็นพฤติกรรมเคยชินอย่างไหน
ไม่ดี เป็นโทษ หรือแม้จิตใจจะมีความสุข แต่ถ้าความสุขแบบน้ันจะก่อให้
เกิดผลเสีย เป็นโทษแก่ตนเองและผู้อื่น ปัญญาก็บอกให้แก้ไขละเลิกหรือ
เว้นเสีย   ให้พัฒนาแต่พฤติกรรมเคยชิน   และการหาความสุขที่ถูกต้อง 
เป็นคุณ ไม่มีโทษ

เป็นอันวา่ สามด้านน้ีจะประสานกัน  นอกจากประสานกันแล้ว ยัง
อิงอาศัยกัน และส่งผลสืบทอดกัน ทั้งทางข้ึนและทางลงอีกด้วย ประการ
แรกเราควบคุมและฝึกพฤติกรรมให้เคยชิน จนทำาอย่างน้ันๆ หรือไม่ทำา
อย่างน้ันๆ เป็นปกตินิสัย พร้อมกันน้ันก็ฝึกทางด้านจิตใจ สร้างความรู้สึก
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ให้มีความสุข  ความพอใจ  กับทั้งบรรยากาศที่ชื่นชมในการที่จะปฏิบัติ
หรือมีพฤติกรรมเช่นน้ันด้วย แล้วพร้อมกันน้ันอีกน่ันแหละ ก็ให้มีความรู้
ความเข้าใจเหตุผลในการกระทำา มองเห็นคุณโทษและคุณค่าดว้ยปัญญา

พอปฏิบัติเคยชินอย่างน้ันๆ เข้า  จิตใจก็มักโน้มเอียงไปทางที่จะ
พอใจในพฤติกรรมแบบน้ัน  และเกิดศรัทธาในแบบแผนพฤติกรรมแบบ
น้ัน  พอเกิดความพอใจมีศรัทธาก็พร้อมที่จะรับรู้และทำาความเข้าใจใน
เรื่องน้ัน  พอเกิดปัญญารู้เข้าใจมองเห็นคุณค่า  จิตใจก็เกิดศรัทธา  และ
ความพึงพอใจ พอจิตเกิดศรัทธาและพอใจ ก็พร้อมและสมัครใจที่จะควบ
คุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในแนวทางน้ัน น้ีคือความสัมพันธ์
อย่างง่ายๆ ระหว่างข้ันหรือด้านทั้งสาม ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ และ
ปัญญา ซ่ึงในที่น้ีได้ยกเอาเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติข้ึนมาเป็นตัวอยา่ง

ควำม “รอไม่ได้” ก็เป็นภำวะท่ีต้องยอมรับด้วย
ตอ่ไปก็ “รอไม่ได้” จะยกตัวอยา่งสักเรื่องหน่ึงให้เห็นความรอไม่ได้

ในการเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ในที่น้ีจะยกตัวอย่างในเรื่องเจตคติหรือท่าที  โดยจะเปรียบเทียบ

ระหวา่งเจตคติแบบพุทธกับเจตคติแบบวิทยาศาสตร์ ซ่ึงคล้ายกันมาก
ในเรื่องวิทยาศาสตร์น้ีเรามีเน้ือหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่าง

หน่ึง  แล้วก็เจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างหน่ึง  ในที่น้ีเราไม่พูดถึงวิธีการ
วิทยาศาสตร์

ในหลายกรณี   เจตคติวิทยาศาสตร์สำา คัญยิ่งกว่าเน้ือหา
วิทยาศาสตร์อีก เพราะอะไร เพราะว่าเน้ือหาความรู้ ตวัความรู้  หรือองค์
ความรู้ที่วิทยาศาสตร์ได้มาน่ีครั้งหน่ึงเคยว่าถูก แต่ต่อไปอาจค้นพบว่าผิด 
และมันก็จะเป็นอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ แต่ท่าทีหรือเจตคติน่ีเป็นหลักยืนตัวที่
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เป็นประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์โดยตรง ตวัความรู้น้ันจะเอาไปใช้ได้หรอืไม่ได้
ก็ยังไม่แน่  แต่เจตคติเป็นแนวปฏิบัติประจำาของชีวติมนุษย์ได้เลย  เป็นตัว
ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แท้ๆ ทันที     เพราะฉะน้ันจึงต้องเน้นเจตคติ
วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เจตคตวิิทยาศาสตร์กับเจตคติพุทธศาสนาน้ัน
มีข้อต่างกันหน่อยหน่ึง

ตอนแรก ขอให้ความหมายเสียก่อน เจตคติ ของพุทธก็ตาม ของ
วิทยาศาสตร์กต็าม มีความหมายอย่างไร

เจตคติ ของพุทธก็ตาม ของวิทยาศาสตร์ก็ตาม  มีความหมายทีต่รง
กัน ก็คือ การมองสิ่งทั้งหลายตามหลักการแห่งเหตุและผล หรือท่าทีแห่ง
การมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ในเวลาที่พบเห็นอะไรก็ตาม คนที่มี
เจตคติวิทยาศาสตร์หรือเจตคติพุทธก็จะมองตามเหตุปัจจัย พอมองแบบ
น้ีก็เท่ากับมองไปในแง่ของการค้นหาความจริง

ดังที่ยกตัวอย่างบ่อยๆ  เช่นว่า  เห็นเพื่อนเดินมาหน้าบ้ึง  ถ้าเป็น
มนุษย์ปุถุชนที่ไม่มีการศึกษาก็จะรู้สึกว่าการหน้าบ้ึงของเพื่อนน้ันกระทบ
ตัวเรา   ว่าเขาโกรธเรา   แล้วก็จะมีความคิดปรุงแต่ง   คือเกิดความไม่
สบายใจ เป็นทุกขเวทนา แล้วเกิดความไม่ชอบใจ การรับรู้ประสบการณ์
แบบไม่ชอบใจเกิดข้ึน  ปฏิกริยาไม่ชอบใจเกิดข้ึน  คิดปรุงแต่งว่า  เธอไม่
ชอบใจได้  เธอโกรธได้  ฉันก็โกรธเป็นเหมือนกัน  เพราะฉะน้ันก็บ้ึงตอบ 
แล้วก็เลยขัดใจกัน

แต่พอมีเจตคติวิทยาศาสตร์  หรือเจตคติพุทธ  มองเห็นเพื่อนหน้า
บ้ึงก็จะไม่มองด้วยความรู้สึกกระทบตัว หรือชอบใจไม่ชอบใจ แต่จะมอง
ด้วยท่าทีแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นท่าทีแบบมองตามเหตุปัจจัยว่า เอ๊ะ เขา
หน้าบ้ึง เพื่อนเราหน้าบ้ึงวันน้ีเพราะอะไร มีอะไรไม่สบายใจหรือ ก่อนมา
จากบ้านถูกพ่อแม่ดุหรือไง หรือไม่มีเงินใช้ หรืออะไร ฯลฯ  คือคิดสืบสาว
หาเหตุปัจจัย   น้ีคือ เจตคติ ที่เรียกว่าเจตคติพุทธซ่ึงเป็นด้านนามธรรม 
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ตรงกับเจตคติวิทยาศาสตร์ที่สืบสาวหาเหตุปัจจัยทางวัตถุ น่ีคือ ท่าทีของ
การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการมองตามเหตุปัจจัย

พอมองอย่างน้ีก็ไม่เกิดปัญหา แต่จะนำาไปสู่การแก้ปัญหาและนำา
ไปสู่ปัญญา  เมื่อสืบสาวหาเหตุปัจจัยว่าเพื่อนของเราเกิดความไม่สบายใจ
หน้าบ้ึงเพราะอะไร    ก็อาจจะทำาให้เข้าไปสอบถามหรืออะไรก็แล้วแต่ 
แล้วกระบวนการของการค้นหาความจริงหรือสืบสาวหาเหตุผลก็เกิดข้ึน

เจตคติที่ยกตัวอย่างมาน้ีเรียกว่า เจตคติพุทธ หรือเจตคติวิทยา-
ศาสตร์ คือท่าทีแห่งการมองสิ่งท้ังหลายตามเหตุปัจจัย  แล้วทีน้ีเจตคติ
ของวิทยาศาสตร์กับเจตคติของพทุธศาสนาตา่งกันอย่างไร

คำาตอบก็คือ เจตคติของวิทยาศาสตร์น้ันเป็นท่าทีหรือเจตคติท่ี
ใช้แค่ในการหาความรู้ คือแค่ไปหาความรู้บริสุทธ์อย่างเดียว หมายความ
ว่าต้องการแค่ว่าใช้ท่าทีน้ีในการหาองค์ความรู้หรือตัวความรู้ข้ึนมา แล้วก็
จบแค่น้ัน แต่พุทธศาสนาถือว่าเจตคติน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนิน
ชีวิตท่ีดีเลยทีเดียว คือตัวเจตคติน้ี เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตที่ดีงาม เป็น
ตัวการดำาเนินชีวิตที่ดี เป็นวิธีอยู่ร่วมในสังคมที่ดีงาม คือเป็นตัวจริยธรรม
น่ันเอง

เป็นอันว่าทางพุทธน่ีไม่ได้มองแต่ในแง่ของการเอาเจตคติน้ันมาใช้
ในการแสวงหาความรู้เท่าน้ัน  แต่เอาไปบวกเข้ากับการดำาเนินชีวิตอยูด่้วย
ดีในสภาพความเป็นจริงขณะน้ันๆ ดว้ย

พอมาถึงตอนน้ีคือตอนที่บวกเอาการดำาเนินชีวิตที่ดีในสภาพความ
เป็นจริงของปัจจุบันเข้าด้วย ตอนน้ีแหละจะมาถึงจุดที่บอกวา่ “รอไม่ได้” 
เน่ืองจากเจตคติวิทยาศาสตร์เป็นท่าทีในการหาความรู้  และใช้ในการ
หาความรู้  ส่วนจะปฏิบัติอย่างไรก็ต้องรอให้รู้ก่อน  ถ้ายังไม่รู้ก็ยังปฏิบัติ
ไม่ได้  เพราะเมื่อยังไม่รู้สิ่งน้ัน ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติต่อมันอย่างไร  แต่สิ่งทั้ง
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หลายที่วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ความจริงยังมีอีกมากมาย    และไม่ทราบว่า
เมื่อไรวิทยาศาสตร์จะให้คำาตอบที่จะบอกความจริงของสิ่งเหล่าน้ันได้   ใน
ขณะเดียวกัน  มนุษย์แต่ละบุคคลก็ตาม  ที่เป็นชุมชนหรือสังคมหน่ึงๆ 
ก็ตาม จำาเป็นต้องดำาเนินชีวิตและปฏิบัตติ่อสิ่งน้ันๆ ทันทีในเวลาน้ันๆ พดู
ง่ายๆ วา่ การดำาเนินชีวิตท่ีถูกต้องดีงามของมนุษย์แต่ละคนในช่วงชีวิต
ของเขาก็ดี ของสังคมในยุคสมัยน้ันๆ ก็ดี ไม่อาจรอคำาตอบของวิทยา-
ศาสตร์ได้

ส่วนเจตคติในทางพุทธศาสนาเป็นเจตคติทั้งในการแสวงหาความรู้ 
และในการดำาเนินชีวิต โดยถือว่าเจตคติแห่งการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุ
ปัจจัยน้ันเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินชีวิตที่ดี มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือใน
การหาความรู้เท่าน้ัน  เพราะฉะน้ัน  ด้วยเจตคติแบบพุทธ  เมื่อสิ่งใดยัง
ไม่อาจรู้ชัดเจน  หรือยังพิสูจน์ไม่ได้  เราก็จะมีท่าทีว่า  ในด้านการเข้าถึง
ความจริงจะหาความรู้ก็หาไป   แต่ในเวลาเดียวกัน  เราก็มีวิธีที่จะปฏิบัติ
ต่อสิ่งน้ันๆ  ให้ชีวิตที่ดีดำาเนินไปได้ด้วย  โดยไม่เสียหลักการแห่งการมอง
ตามเหตุปัจจัย

สรุปตอนน้ีอีกที  วิทยาศาสตร์มีท่าทีต่อความจริงในการหาความ
จริงชั้นเดียว คือ ข้ันหาเน้ือตัวของความรู้ หรือหาองค์ความรู้ แต่ไม่บอก
ท่าทใีนการที่จะดำาเนินชีวิต  สว่นพุทธศาสนาน้ันบอกสองชั้น คือบอกดว้ย
วา่จะปฏิบัตติ่อสิ่งน้ันอย่างไร ในการดำาเนินชีวิตที่เป็นจริงในสภาพปัจจุบัน
หรือในสังคมน้ัน

จะยกตัวอย่างสักเรื่องหน่ึง ที่มนุษย์มีปัญหากันอยู่เรื่อยๆ และ
บางทีพวกเราทั้งๆ ที่เป็นชาวพุทธก็ไม่ได้ใช้เจตคติพุทธให้เป็นประโยชน์ 
ตวัอย่างในที่น้ีก็คอื เรื่องเทวดา

ปัญหาเรื่องเทวดาน่ีเป็นเรื่องที่จะมองในแง่ของการพิสูจน์ความ
จริงก็ได้ มองในแง่ที่เกี่ยวกับสังคมมนุษย์หรือในแง่ของการดำารงชีวิตใน
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ปัจจุบันก็ได้ ถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์ ก็มองแต่ในแง่ที่จะพิสูจน์หาความ
จริงว่า เทวดามีจริงหรือไม่มี

สำาหรับเรื่องเทวดาน้ี ถ้ามองในแง่ว่ามีหรือไม่มี ก็จะต้องหาทางกัน
ว่าจะพิสูจน์อย่างไร แล้วเรื่องก็จะเดินต่อไปจนถึงอีกข้ันหน่ึงที่บอกว่ายัง
พิสูจน์ไม่ได้  หรือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้   แต่ไม่ว่าจะได้คำาตอบว่าตอนน้ียัง
ไม่มีใครพิสูจน์ได้ หรือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็ตาม  ในแง่ของการพิสูจน์
ความจริงมันก็ตันอยู่แค่น้ีแล้วมนุษย์ก็ไม่มีทางไป แล้วคนก็จะต้องอยู่ด้วย
ความเชื่อ เพราะเมื่อยังพิสูจน์ไม่ได้ ก็ต้องอยู่ด้วยความเช่ือ ฝ่ายหน่ึงก็
เช่ือว่ามี อีกฝ่ายหน่ึงก็เช่ือว่าไม่มี ต่างก็เป็นความเช่ือด้วยกัน ฝ่ายที่ว่า
ไม่มีน้ันก็ไม่ใช่วา่จะพ้นความเชื่อ ก็ยังเป็นความเชื่ออยู่น่ันแหละ  คือเชื่อวา่
ไม่มี  ทีน้ีคนทั้งสองฝ่ายน้ีก็อยู่ร่วมสังคมกัน เมื่อเชื่อต่างกันชนิดที่ยุติไม่ได้ 
กเ็กดิภาวะเครยีดทัง้ในทางจติใจ และในสังคม ในทางสว่นตนเองก็มีความ
เครียดว่าจะเอาอย่างไรดี  ในกรณีเช่นน้ี  วิทยาศาสตร์ไม่มีข้อแนะนำา
ทางออกในการวางจิตใจ แต่ในแง่ของพุทธศาสนา ท่านบอกวิธีปฏิบัติ
ให้โดยแยกเป็นข้ันๆ

ข้ันที่ 1 คือ ข้ันหาตวัความจริงด้วยการพิสูจน์ ในแง่น้ีใครจะพิสจูน์
หาความจริงหรือตัวฉันจะพิสูจน์หาความจริงด้วย ก็พิสูจน์ไป ไม่ว่าจะรับ
หรือปฏิเสธก็ไม่สำาคัญ ก็หาความจริงหาความรู้ไป

ทีน้ีข้ันที่ ๒ คือ ข้ันของการวางตวัวางใจในการดำาเนินชวีติ ในระดับ
น้ีจะทำาอยา่งไร เรามวีิธีปฏิบัตใินพุทธศาสนา ในลักษณะทีว่่า  ไม่วา่เทวดา
จะมีหรือไม่มีก็ตาม  ก็ไม่เห็นจะกระทบอะไรกับการดำาเนินชีวิตของเรา 
เพราะเรามีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน ที่ทำาให้ปฏิบัติได้ลงตัว ซ่ึงทำาให้พร้อมอยู่
เสมอว่า ถึงจะพิสูจน์ได้เสร็จสิ้นว่า เทวดามีหรือว่าไม่มี การปฏิบัติของ
เราน้ีก็ถูกต้องอยู่แล้วตลอดเวลา
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คนทัว่ไปมักจะมีท่าทีแบบแกว่งหรือแข็งขืนดว้ยความไม่แน่ใจ แล้ว
ก็จะแล่นไปสู่ที่สุดสองอย่าง คือ ถ้าเทวดามี หรือเชื่อว่ามี ก็ต้องไปบวง
สรวงอ้อนวอน ถ้าเชื่อว่าเทวดาไม่มีก็ต้องมาเถียงกันกับคนที่เชื่อ แต่ใน
ทางพุทธศาสนาน่ีเราแยกได้ คือ ในแง่ทา่ทีต่อการหาความรู้ ก็เป็นเรื่องที่
จะหาความรู้กันไป แต่ในการดำาเนินชีวิต ชีวิตเราไม่ได้ข้ึนต่อเทวดา ถ้า
เทวดามีหรือยังต้องการเชื่อว่ามี  เทวดาน้ันก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเรา 
เป็นเพื่อนร่วมเกดิร่วมแก่เจ็บตาย  และเราก็มีหลักการอยู่แล้วว่าเราอยู่กับ
สัตวโลกทั้งหลายด้วยเมตตา มีเมตตาไมตรีปรารถนาดีต่อกัน เมื่อเทวดา
มีเราก็มีเมตตาต่อเทวดาด้วย  แต่ที่สำาคัญก็คือหลักพุทธศาสนาบอกว่าทุก
คนจะต้องพัฒนาตนเอง พึง่ตนเอง จดุหมายคืออิสรภาพของมนุษย์

เพราะฉะน้ัน  ถ้าเราปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนเอง  หรือหลักแห่ง
การกระทำาด้วยความเพียรพยายามของตน  ก็ทำาให้เรารู้ถึงหน้าที่ของตน
ว่าหน้าที่ของเราคือการพัฒนาตนเอง  และหน้าที่ของเทวดาก็คือการ
พัฒนาตนเองเหมือนกัน  เพราะฉะน้ัน  ทั้งเทวดาและตัวเราต่างคนต่างก็
มีหน้าที่พัฒนาตนเอง  พึ่งตนเองในการที่จะกระทำาการให้ประสบความ
สำาเร็จ เราก็อยู่กับเทวดาได้ โดยมีเมตตาต่อกัน แต่พร้อมกันน้ันไม่ว่า
เทวดาจะมีหรือไม่มีก็ไม่ได้มาเก่ียวอะไรกับเรา ในแง่หน่ึงก็เหมือนกับ
ช้างนำ้าและแมวป่า ต่างก็อยู่ในโลกและก็อยู่กับเราได้ดี โดยไม่ต้องไป
ยุ่งอะไรกัน ไม่มีปัญหาอะไร แต่อย่าลืมว่าทา่ทีของพุทธศาสนาน้ันบอกวา่
ให้มีเมตตาต่อกัน  เพราะฉะน้ันเรามีท่าทีปฏิบัติที่ชัดเจนในพุทธศาสนา 
ชาวพุทธก็เลยไม่ต้องกังวลในเรื่องน้ี

ทีน้ีปัญหามันอยู่ที่ว่า  ถ้าไม่รู้ท่าทีน้ี  ก็จะไปเกิดปัญหาว่าเทวดามี
จริงหรือไม่มี  ถ้ามีจะทำาอย่างไร  ก็อาจจะบวงสรวงอ้อนวอน  ซ่ึงไม่ใช่
หน้าที่ของชาวพุทธ  หน้าที่ของชาวพุทธก็คือการกระทำาด้วยความเพียร
พยายาม  และการพัฒนาตนเอง     ซ่ึงถ้ามนุษย์พัฒนาตนเองดีแล้วก็
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สามารถเป็นผู้ที่ประเสรฐิจนกระทั่งเทวดาไหว้ได้ อยา่งที่วา่มาแล้ว
น้ีเป็นตัวอย่างในเรื่องของท่าทีในทางพุทธศาสนา  ซ่ึงสรุปแล้วก็

เป็นท่าทีตามพุทธพจน์ที่ว่า  เมื่อคนถูกลูกศรอาบยาพิษ  สิ่งท่ีจะต้อง
ปฏิบัติก็คือให้ผ่าตัดเอาลูกศรออก ก่อนท่ีพิษร้ายจะซึมซาบไปแล้วเรา
จะตาย ส่วนการหาความรู้หรือพิสูจน์ความจริงในเรื่องน้ัน ใครพอใจ
จะทำาก็ทำาไป แตส่ิ่งท่ีจำาเป็นแน่นอนก็คือต้องถอนลูกศรออกก่อน

อันน้ีมันเกิดไปคล้ายกับความคิดของ Sir Arthur Eddington ที่ได้
เคย quote เมื่อกี้ ซ่ึงมีความคิดทำานองน้ีเหมือนกัน โดยที่คงไม่ได้เจตนา
เพราะแกก็ไม่ได้มาเห็นมติทางพุทธศาสนา    แกเขียนเป็นข้อสรุปแบบ
อุปมาข้ึนมาว่า “จะให้คนหัววิทยาศาสตร์ เดินผ่านเข้าประตูห้องสักครั้ง
หน่ึงน่ี ยากกว่าเข็นอูฐเข้ารูเข็ม”๓๒

ในคริสต์ศาสนาเขาบอกไว้ก่อนแล้วว่า จะให้คนมั่งมีไปสวรรค์ยาก
กว่าเข็นอูฐเข้ารูเข็ม  แต่ Sir Arthur Eddington น้ีพูดใหม่ว่า  จะให้คน
หัววิทยาศาสตร์เข้าประตหู้องสักครั้งน่ี ยากกว่าการเข็นอูฐเข้ารูเข็ม  ทำาไม 
Sir Arthur Eddington นักฟิสกิส์พูดอย่างน้ี

ในที่น้ีต้องบอกว่าเป็นคนหัววิทยาศาสตร์นะ     ไม่ใช่บอกว่านัก
วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์คงไมท่ำา คือ นักวิทยาศาสตร์เป็น scientist 
แต่ในที่น้ีเขาใชค้ำาวา่ scientific man

ที่ว่าเข้าประตูยากกว่าเข็นอูฐเข้ารูเข็ม  เพราะคนหัววิทยาศาสตร์
น้ันจะต้องไปยืนที่หน้าประตูแล้วก็คิดดูว่า   เอ.. ประตูน้ีเราควรจะเดิน
เข้าไปหรือเปล่า แกจะต้องคิดพิสูจน์ด้วยกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ให้จบเสีย
ก่อน เช่นว่าเราเดินเข้าไปน้ีบรรยากาศมีแรงปะทะต่อตัวเรา ตารางน้ิวละ
เท่าไร gravity มีอิทธิพลต่อเราเท่าไร ความเร็วของโลกในการหมุนไปน่ี
เท่าไร สัมพัทธ์กับการก้าวเดินของเราอย่างไรบ้าง คิดไม่จบ ตกลงคนหัว
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วิทยาศาสตร์น้ันก็เลยเข้าประตูไม่ได้ เพราะคิดคำานวณอะไรต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ยังไม่จบ เพราะฉะน้ัน เขาจึงบอกว่าเข็นอูฐเข้ารูเข็มง่ายกว่า 
อันน้ีเป็นคำาของนักวิทยาศาสตร์เอง

ในที่สุด Eddington ก็สรุปว่า เพราะฉะน้ัน นักวิทยาศาสตร์ก็ควร
ทำาตัวเป็นคนธรรมดาน่ีแหละ จะเป็นประตูโบสถ์ ประตูฟาร์ม หรือประตู
อะไรก็เข้าไปก่อน แล้วจะพิสูจน์ก็ค่อยว่ากันไป อันน้ีก็พอดีมาตรงกันกับ
มติของพระพุทธศาสนา ก็เลยยกมาพูดไว้ดว้ย

มติที่ว่าน้ีให้ข้อคิดว่า ไปๆ แล้ววิทยาศาสตร์น่ี ถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะ
เป็นคล้ายๆ อภิปรัชญา    คือเป็นความจริงชนิดที่ไม่สามารถเอามาใช้กับ
ชีวิตที่เป็นจริง    เพราะต้องรอการพิสูจน์ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อะไรทำานองน้ี 
หรือแม้แต่พิสูจน์ได้ ก็ไม่ใช่วิสัยที่จะพิสูจน์ในขณะน้ันๆ ก็เลยไปคล้ายกับ
อภิปรัชญาในแง่หน่ึงเข้า  เอาละอันน้ีก็ขอผ่านไป

จัดปรับเรื่องคุณค่ำให้ถูก เข้ำใจสุข-ทุกข์ให้ตรง
ปัญหำกำรพัฒนำจึงจะแก้ได้

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ถือว่าตนเป็นศาสตร์ที่ปราศจากคุณค่า    แต่
เป็นที่รู้กันดีว่า   วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนา
ตลอดเวลาที่ผ่านมา   ทั้งที่การพัฒนาน้ันเป็นกิจกรรมของมนุษย์ ซ่ึงเต็ม
ไปด้วยเรื่องของคุณค่า  และเมื่อตรวจสอบสืบประวัติกันให้ดีก็ปรากฏว่า 
เรื่องของคุณค่าได้เข้าไปแฝงตัวเป็นแรงผลักดันที่สำาคัญอยู่เบ้ืองหลัง
กำาเนิดและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์  เริ่มแต่ศรัทธาและความใฝ่รู้ใน
ความจริงของกฎธรรมชาติ  มาจนถึงคุณค่าที่เป็นแรงใหญ่ที่สุด  คือแนว
ความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ  และการที่จะเข้าถึงความสุขด้วยการสร้าง
สรรค์วตัถุบำารุงบำาเรอให้พรั่งพรอ้ม
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ปัญหาเก่ียวกับเรื่องคุณค่าสำาหรับวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่อยู่ท่ีว่าทำา
อย่างไรจึงจะปราศจากคุณค่า วทิยาศาสตร์ไม่จำาเป็นต้องหลบหลีกการ
เก่ียวข้องกับคุณค่า แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่าทำาอย่างไรจะทำาตัวเองให้ชัดเจน
เก่ียวกับเรื่องคุณค่า   และจัดปรับความสัมพันธ์กับคุณค่าให้ถูกต้อง 
มิฉะน้ันอาจจะถูกคุณค่าบางอย่างเข้าแอบแฝงและครอบงำาโดยไม่รู้ตัว 
และคุณค่าที่แอบแฝงน้ัน ก็อาจจะให้โทษทั้งในการขัดขวางปิดกั้นไม่ให้
เข้าถึงความจริงแท้  และทำาให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นปัจจัยที่ก่อโทษภัย
หรือความวิบัติวินาศให้แก่มนุษยชาติไปเลยก็ได้  ดังที่ได้เป็นมาและเป็น
อยู่แล้วไม่น้อยในปัจจุบัน

ในคำาบรรยายข้างต้น ได้พยายามชี้แจงถึงความสัมพันธ์ของวิทยา-
ศาสตร์กับคุณค่า ๒ ระดับ คือคุณค่าสูงสุด กับคุณค่าในระหว่าง สำาหรับ
คุณค่าสูงสุดน้ัน เป็นสิ่งท่ีวิทยาศาสตร์จะต้องเข้าถึงเลยทีเดียว มิฉะน้ัน
วิทยาศาสตร์จะไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ท่ีสมบูรณ์ได้  เพราะ
คุณค่าสูงสุดน้ันเป็นความจริงในตัวของมันเอง ซึ่งจะขาดเสียมิได้ใน
การท่ีจะเข้าถึงความจริงในข้ันสุดท้าย   อย่างไรก็ตาม คุณค่าสูงสุด คือ
ความดีงามสูงสุด หรืออิสรภาพน้ัน เป็นภาวะที่จะพึงเข้าถึง เป็นจุดหมาย
หรือเป็นสิ่งที่มุ่งหมาย  ไม่ใช่เป็นคุณค่าที่จะเข้ามาเป็นคุณสมบัติหรือเป็น
อิทธพิลซ่ึงคอยชักจูงปฏิบัติการทั่วๆ ไปในทางวิทยาศาสตร์

คุณค่าที่จะเข้ามามีอิทธิพลเป็นแรงจูงใจที่ชักจูงหรือครอบงำา
ปฏิบัติการทัว่ๆ ไปของวิทยาศาสตร์ กค็ือคุณค่าในระหว่าง ซ่ึงแยกได้เป็น  
๒ ประเภท  คือ  คุณค่าในระหว่างที่สืบเน่ืองมาจากคุณค่าสูงสุด  และ
สอดคล้องกลมกลืนกันกับคุณค่าสูงสุดน้ัน ประเภทหน่ึง กับคุณค่าแปลก
ปลอมที่สอดแทรกตัวเข้ามาหรือที่มนุษย์คิดตั้งข้ึนเองจากการมีท่าทีที่ไม่
ถูกต้องต่อสจัจธรรมหรือต่อการแสวงหาความรู้ในความจรงิ เน่ืองจากขาด
ความตระหนักรู้ ต่อเรื่องคุณค่าว่ามีส่วนร่วม มีบทบาทหรือมีความสำาคัญ
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อย่างไร ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของตน อกีประเภทหน่ึง
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณค่า และมอง

ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความจริงที่ตนพยายามแสวงหา   กับเรื่อง
คุณค่าโดยเฉพาะคุณคา่สูงสุด นอกจากวิทยาศาสตร์จะจำากดัเขตแดนของ
ความรู้ที่ตนพยายามเข้าถึง   ทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงความจริงที่ครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว    คุณค่าใหญ่น้อยหรือคุณค่ากระเส็นกระสายปลีกย่อยบาง
อย่างที่ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับการแสวงหาความจริง    ก็จะเข้ามา
ครอบงำาปฏิบัติการของวิทยาศาสตร์อย่างไม่รู้ตัว  โดยรับถ่ายทอดต่อๆ 
กันมาบ้าง  เกิดจากความโลภ  ความพอใจ  หรือการหาความสุขของนัก
วิทยาศาสตร์เองบ้าง ดังเช่น คา่นิยมในการที่จะพิชิตธรรมชาติ  และการที่
จะหาความสุขด้วยการจัดการเอาธรรมชาติมาจัดสรรเป็นสิ่งบำารุงบำาเรอ
อย่างที่กล่าวแล้วเป็นต้น   เมื่อคุณค่าแปลกปลอมเหล่าน้ีเข้ามาครอบงำา
ชักจูงแล้ว นอกจากจะจำากัดขอบเขตหรือบิดเบนการแสวงหาความรู้ไม่ให้
เข้าถึงความจริงสูงสุดแล้ว ก็จะชักนำาให้เกิดโทษภัยแก่มนุษย์ ไม่ในระยะ
สั้น ก็ในระยะยาวอีกดว้ย

ในทางตรงข้าม  ถ้านักวิทยาศาสตร์หรือมนุษย์ผู้แสวงหาสัจจธรรม
ตระหนักรู้  โดยมีความเข้าใจกว้างขวางตรงตามความเป็นจริง  เกี่ยวกับ
เรื่องคุณค่านามธรรมที่ประสานอยู่กับธรรมชาติฝ่ายรูปธรรม    ถ้านัก
วิทยาศาสตร์ตระหนักรู้อย่างที่ว่ามาน้ี  ก็คือตระหนักรู้ตรงและเต็มตาม
เป็นจริงว่า  การหาความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติน้ัน ก็คือการที่จะเข้าใจ
ตัวมนุษย์เองด้วย และการเข้าใจตัวเองของมนุษย์ ก็เป็นการเข้าใจธรรม-
ชาติทั่วไปด้วย  เมื่อมีความตระหนักรู้อย่างน้ี คุณค่าในระหว่างประเภทที่
สองที่สืบเน่ืองมาจากคุณคา่สูงสุด และสอดคล้องกับคุณค่าสูงสดุน้ัน  กจ็ะ
เกิดมีข้ึนมาเอง คือสำาเร็จมาเองโดยอัตโนมัติ   เพราะฉะน้ัน เมื่อมีความ
ตระหนักรู้อย่างถูกตอ้ง ก็จะได้ผลพร้อมกันทีเดียวทั้ง ๒ อย่างคือ
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1. การหาความรู้ก็ไม่รัดตัวแคบหรือหลงทางเฉออกไป  แต่จะเข้า
แนวที่จะเข้าถึงความจริงทีส่มบูรณ์

๒. คุณค่าที่ถูกต้องสอดคล้องก็จะเกิดมีข้ึนมาเองในตัว  คือมีการ
พัฒนาตัวเองของมนุษย์เกิดข้ึนพร้อมกับการแสวงหาความรู้

พดูงา่ยๆ วา่ ในการแสวงหาความรู้อย่างถูกต้อง คุณค่าท่ีถูกต้อง
ก็เกิดข้ึนมาเองในตัว  เป็นอันว่า คุณค่าสูงสดุเป็นภาวะทีจ่ะต้องเข้าถึงใน
ฐานะเป็นตวัความจรงิ ไมต่้องตั้งคุณคา่น้ีข้ึนมาในตัวเรา เพียงแต่ตระหนัก
รูต้่อมันเท่าน้ัน และเมื่อตระหนักรู้อยู่น้ัน คุณคา่ที่ถูกต้อง  ซ่ึงสืบเน่ืองและ
สอดคล้องกับคุณค่าสูงสุดน้ันก็เกิดมีข้ึนมาเอง

แม้ว่าในแนวทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับความจริง   การตั้งความ
รู้สึกในคุณค่าไม่มีความจำาเป็น เพราะมีอยู่ในตัวดังกล่าวแล้ว แต่ในระดับ
ของปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยหรือแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วๆ ไป 
ที่โยงออกมาสู่การประยุกต์ หรือเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่นการใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำาวัน และในทางอุตสาหกรรมเป็นต้น  เราอาจจะเอาคุณค่า
บางอย่างข้ึนมาตั้งเป็นจุดเน้นให้ชัดเจนก็ได้  เพื่อให้การแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่จะสนองประโยชน์ด้านน้ันๆ มีกำาลังแรง และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้คุณค่าที่ไม่ถูกต้องมีโอกาสเข้ามาแทรกแซงชักจูงหรือ
ครอบงำาพาเขวออกไป  เช่น  มีความใฝ่รู้เพื่อมุ่งที่จะเข้าถึงความไร้ทุกข์ 
หรือการใฝ่รู้เพื่อมุ่งนำาความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ตลอดจน
คุณค่าปลีกย่อยเช่น การมุ่งความเป็นเลิศของสิ่งที่กระทำาทุกอย่างโดยไม่
ก่อผลกระทบในทางเสียหายใดๆ ให้เกิดข้ึน

อย่างน้อยที่สุด  ความตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าน้ี  ก็จะช่วยให้นัก
วิทยาศาสตร์มีความรู้เท่าทันและฉลาดในการที่จะปฏิบัติต่อคุณค่าต่างๆ 
ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของตน เช่น
ความโลภ ความโกรธ ความน้อยใจ ความอิจฉาริษยา ฯลฯ ดังในกรณีของ



17๖ พทุธศำสนำในฐำนะเป็นรำกฐำนของวิทยำศำสตร์

นิวตันที่พูดมาแล้วเป็นต้น  โดยเฉพาะจะเห็นคุณค่าของคุณค่าที่ถูกต้อง 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากคุณค่า  แม้แต่ในการที่จะช่วยให้เป็นผู้ก้าวหน้า
ในการแสวงหาความรูใ้นความจรงิ แม้อย่างออ่นที่สุดก็ทำาให้เป็นนักวิทยา-
ศาสตร์ที่มีศีลธรรม ไม่กลายเป็นเพียงผู้สนองรับใช้อุตสาหกรรมดุ่ยๆ ไป

เพราะฉะน้ัน  จึงควรปรับความเข้าใจและปรับท่าทีปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องคุณค่าให้ถูกต้อง  เพื่อจะได้ไม่ต้องตกอยู่แค่ภายใต้อำานาจครอบงำา
ของคุณค่าระดับรอง เช่น ความกระหายที่จะพิชิตธรรมชาติ

คุณค่าอย่างหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อมนุษย์และการทำา
กิจกรรมของมนุษย์ ก็คือความสุข หรือเรื่องสุข-ทุกข์ ดงัเช่นค่านิยมของ
ยุคอุตสาหกรรมที่เป็นมาว่าความสุขอยู่ที่การพิชิตธรรมชาติได้สำาเร็จและ
สามารถจัดการเอาธรรมชาติมาใช้ได้ตามปรารถนา     ซ่ึงทำาให้เกิดการ
พัฒนาแบบที่เป็นมาและทำาให้การพัฒนาน้ันก่อปัญหาแก่มนุษย์อย่างที่
เห็นกันมาแล้ว ในเรื่องน้ี เราสามารถพูดได้วา่ การแก้ปัญหาการพัฒนาจะ
สำาเร็จได้ จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสุข-ความทุกข์ของมนุษย์ให้ถูก
ต้องตรงความจริง  หรือในทางกลับกัน  ถ้าไม่ปรับค่านิยมเก่ียวกับการ
หาความสุขให้ถูกต้อง ก็ไม่มีทางจะแก้ปัญหาการพัฒนาได้สำาเร็จ

หนทางแก้ปัญหาดว้ยการปรับความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขน้ัน  พดู
สั้นๆ ว่า มนุษย์จะต้องเปลี่ยนค่านิยม โดยที่จะไม่คิดหาความสุขจากการ
พิชิตธรรมชาติ  แต่จะมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติ  พร้อมกันน้ันก็
วางขอบเขตในการปฏิบัตหิรือจัดการกับธรรมชาติวา่ จะจัดสรรธรรมชาติ
เพียงเพ่ือกำาจัดความทุกข์ของมนุษย์ (ไม่ใช่เพ่ือปรนเปรอความสุข)

มนุษย์จะต้องตระหนักรู้ว่า   ถ้าจะหาความสุขจากการพิชิต
ธรรมชาติ ถึงแม้ธรรมชาตพิินาศหมด มนุษย์กจ็ะยังไม่พบความสุข  แต่ถ้า
จะมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติ มนุษย์จะมีความสุขได้ทันทีทุกเวลา
ตลอดไปจนกระทั่งเขาพัฒนาตนให้ถึงความไร้ทุกข์
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พดูอยา่งครา่วๆ คุณค่าที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องเกี่ยวข้องอย่างหนี
ไม่พ้น มี ๓ อย่าง คอื

1. คุณค่าสามัญ ที่นักวิทยาศาสตร์ในฐานะบุคคลผู้หน่ึงมีเหมือน
กับคนทั่วไป คือ แรงจูงใจที่ดีหรือชั่วในการดำาเนินชีวิต และประกอบ
กิจกรรมในการแสวงหาความรู้หรือใช้ความรู้ของตน    เช่นทำาการต่างๆ 
เพื่อสนองความเห็นแก่ตัว โดยเห็นแก่ลาภหรือผลประโยชน์ เห็นแก่ชื่อ
เสียงหรือความยิ่งใหญ่ เป็นไปตามความโลภ โกรธ หลง หรือทำาการด้วย
เมตตากรุณาเพื่อประโยชน์สุขแก่ชวีิตและสังคม

๒. คุณค่าที่ยึดถือเป็นหลัก  หรือมีอิทธิพลครอบงำาในวงการแห่ง
วิชาการของตน  ซ่ึงอาจจะเป็นแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ  หรือค่านิยม
อุตสาหกรรมที่จะมีความสุขด้วยการมีวัตถุบำารุงบำาเรอพรั่งพร้อม   หรือ
อาจจะเปลี่ยนเป็นแนวคิดเป้าหมาย    ที่จะแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ 
เป็นต้น

๓. คุณค่าสูงสุดที่วิทยาศาสตร์จะพึงยึดถือโดยมองตัวเองเป็นอัน
หน่ึงอันเดียวร่วมกับมวลมนุษย์  คือ  คุณค่าที่เป็นอุดมคติของมนุษย์
ทั้งหมด ซ่ึงได้กล่าวไปแล้วว่าวิทยาศาสตร์เท่าที่เป็นมายังก้าวไปไม่ถึง ยัง
อยู่เพียงครึ่งกลาง  แค่ว่าศรัทธาในกฎธรรมชาติ  และความใฝ่รู้ความจริง
ของธรรมชาติ  ที่มองออกไปยังธรรมชาติภายนอก  ไม่คลุมถึงความเป็น
มนุษย์ และความดีงามสูงสดุ

วิทยาศาสตร์มีภารกิจค้างอยู่ที่จะต้องปรับตัวเกี่ยวกับคุณค่าทั้ง ๓ 
ระดับน้ี

ส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีสร้ำงสรรค์และไม่สร้ำงปัญหำ
ในระดับชีวิตประจำาวัน หรือในระดับการสนองความต้องการของ
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มนุษย์ในชีวิตประจำาวัน วิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างสำาคัญในการเปิด
ช่องทางให้แก่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริมการผลติการ
พัฒนาและการบริโภคเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นหนักไปด้านใดด้านหน่ึง และใน
ทางกลบักนั เมื่อคนนิยมเทคโนโลยีดา้นใดประเภทใด กเ็ป็นการสนับสนุน
ให้มีการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาส่งเสริมการผลิต การพัฒนา 
และการบรโิภคเทคโนโลยดีา้นน้ันประเภทน้ันให้รดุหน้ากา้วไกลมากยิง่ข้ึน

เท่าที่ผ่านมา  วิทยาศาสตร์ที่มีแนวความคิดในการพิชิตธรรมชาติ
และสร้างเสริมความสุขด้วยความพรั่งพร้อมทางวัตถุอยู่เบ้ืองหลัง ได้ผลัก
ดันให้การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและ
มากมาย ในทิศทางที่สนองต่อแนวความคิดที่กล่าวน้ัน จนมาถึงจุดที่ก่อ
ให้เกิดปัญหาร้ายแรงแก่มนุษย์ในปัจจุบัน  ซ่ึงทำาให้เกิดสภาพที่กลายเป็น
ว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจจะสรา้งปัญหามากกวา่สร้างสรรค์
ประโยชน์สุขให้แก่มนุษย์

ลักษณะการผลิต การพัฒนา และการบริโภคเทคโนโลยีที่ก่อให้
เกิดปัญหาน้ัน  เมื่อว่าโดยสรุปก็คือ  เป็นการผลิต  การพัฒนา  และการ
บริโภคเพื่อสนองโลภะ (บำารุงบำาเรอความสุขทางประสาทสัมผัสแบบเห็น
แก่ตัวอย่างฟุ่มเฟอืย ฟุ้งเฟอ้ ไม่รูจ้ักประมาณ) เพื่อสนองโทสะ (ทำาให้เกิด
การเบียดเบียน ทำาร้าย การแสดงอำานาจคุกคาม และการทำาลาย เช่นใน
การสงคราม) และเพื่อสนองโมหะ (ส่งเสริมความลุ่มหลงมัวเมาประมาท 
เชน่ติดเพลินหรือมั่วสุมกันอย่างผลาญเวลา เสียงานเสียการ  หรือบ่ันทอน
สุขภาพ  และไม่รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  ตลอดจนใช้และบริโภค
เทคโนโลยี โดยไม่เข้าใจเหตุผล ไม่รู้เท่าทันต่อคุณและโทษของมัน) ดังที่
เคยกล่าวมาแล้ว

ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ระดับล่าง คือในระดับที่เกี่ยวกับการส่ง
เสริมเทคโนโลยีน้ี นอกจากจะต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการพิชิต
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ธรรมชาติ และแนวความคิดในการที่จะมีความสุขต่อเมื่อมีวัตถุพรั่งพร้อม
แล้ว  ก็จะต้องเน้นและอุดหนุนการผลิต  การพัฒนา  และการบริโภค
เทคโนโลยี  ในลักษณะที่ไม่ก่อปัญหา  แต่ให้เป็นไปในแนวทางของการ
สรา้งสรรค์ประโยชน์สุขที่แท้จริง ภายในขอบเขตของหลักการต่อไปน้ี คือ

1. เทคโนโลยีที่รู้จกัประมาณ
๒. เทคโนโลยีเพือ่ทำาประโยชน์
๓. เทคโนโลยีที่เสริมปัญญาและพัฒนามนุษย์
ขอขยายความเล็กน้อย
1. เรายอมรับความต้องการของปุถุชนในขอบเขตหน่ึง ว่าเขาย่อม

ต้องการสนองความอยากที่จะหาความสุขด้วยการบำารุงบำาเรอประสาท
สัมผัสบ้าง  ไม่ใช่มุ่งแต่จะไปบีบกดปิดกั้นกามสุขของเขา  จุดสำาคัญเพียง
แต่ให้พฤติกรรมของเขาอยู่ในขอบเขตที่จะไม่ก่อความเสียหาย    ไม่ให้
กลายเป็นความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย หรือมักมาก โดยให้มีความเหน่ียวรั้ง
หรือยับยั้งชั่งใจ ให้เป็นไปอย่างพอดี ซ่ึงรวมอยู่ในคำาว่ารู้จักประมาณ  โดย
เฉพาะให้มีหลักการในการผลิต การพัฒนาและการบริโภคเทคโนโลยีที่มุ่ง
เพื่อคุณค่าแท้แก่ชีวิต  เป็นไปเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ไม่มุ่งสนองการ
แสวงหาคุณค่าเทียม  เรียกสั้นๆ ว่า  เทคโนโลยีท่ีรู้จักประมาณ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีท่ีควบคุมโลภะ

๒. พร้อมกับความเห็นแก่ตัวและความโลภ  มนุษย์ก็มีความโน้ม
เอียงที่จะต้องการอำานาจเพื่อครอบงำาบีบคั้นผู้อื่น  และคุกคามหรือทำาลาย
ผู้ที่กีดกั้นขัดขวางความปรารถนาของตน  ศักยภาพของมนุษย์ถูกพัฒนา
ไปในทางที่จะสนองความต้องการด้านโทสะน้ีเป็นอันมาก เป็นเหตุให้การ
ผลิตการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเป็นไปในทางทำาลายกันระหว่าง
มนุษย์มากกว่าในทางร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูล  มนุษย์จะต้องหันเห
ทิศทางการพัฒนาแบบน้ี   โดยตั้งเจตจำานงและความมุ่งหมายพร้อมทั้ง
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วางแผนอย่างหนักแน่นมั่นคงที่จะส่งเสริมการผลิต การพัฒนา และการ
บริโภคเทคโนโลยีที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูล   ทำาประโยชน์แก่
เพื่อนมนุษย์  และเอื้ออำานวยประโยชน์แก่สังคม  เทคโนโลยีเพ่ือทำา
ประโยชน์อย่างน้ีจะช่วยลดทอนผ่อนเบาและยับยั้งเทคโนโลยีเพ่ือ
โทสะ

๓. ตามสภาพที่เป็นมา    การผลิตการพัฒนาและการบริโภค
เทคโนโลยีได้เป็นไปในทางที่จะชักพาคนให้ลุ่มหลงมัวเมา ประมาท และ
เพิ่มโมหะเป็นอย่างมาก  ยิ่งเวลาน้ี สังคมโลกหลายส่วนได้ย่างก้าวเข้าสู่
ยุคข่าวสารข้อมูล  ถ้ามนุษย์ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารและ
ข้อมูลไม่ถูกตอ้ง แทนที่เทคโนโลยีจะส่งเสริมความรู้และสติปัญญา  ก็กลับ
จะเป็นเครื่องมอมเมาทำาให้คนลุ่มหลงประมาทยิ่งข้ึน ดงัเช่น  เทคโนโลยีที่
เอามาใช้เล่นการพนันและเกมส์ไร้ประโยชน์ผลาญเวลาที่เกลื่อนกลาดอยู่
ในปัจจุบันเป็นต้น

ที่กล่าวน้ีรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีโดยไม่ใช้ปัญญา ขาดความรู้เท่า
ทันต่อคุณและโทษของมัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธรรมชาติแวดล้อม
เป็นต้น ทั้งลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์และทำาลายสภาพแวดล้อม จึง
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจงใจในเรื่องน้ี   โดยหันมาเน้นการผลิต 
การพัฒนา  และการบริโภคเทคโนโลยี  ที่มุ่งเพื่อเสริมปัญญาและพัฒนา
มนุษย์ โดยให้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่วย
ให้มนุษย์ใช้เวลาไปในทางสรา้งสรรค ์และให้มกีารใชเ้ทคโนโลยีดว้ยปัญญา
ที่รู้เท่าทันต่อเหตุผลพร้อมทั้งคุณและโทษของมัน เพื่อให้เทคโนโลยีเป็น
อุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าของความเป็นมนุษย์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และให้ตัวเทคโนโลยีน้ันเองก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาจิต-
ปัญญาด้วย  ข้อน้ีเรียกสั้นๆ ว่า  เทคโนโลยีท่ีเสริมปัญญาและพัฒนา
มนุษย์ ตรงข้ามกับเทคโนโลยีเพ่ือเสริมโมหะ
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ถ้าการผลิต การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเป็นไปในแนวทางที่
กล่าวมาน้ี   และถ้าวิทยาศาสตร์ช่วยเปิดทาง  รองรับ  และช่วยหนุนให้
เทคโนโลยีดำาเนินไปในแนวทางน้ี การพฒันาแบบทีเ่รยีกรอ้งกนัในปัจจบัุน 
ซ่ึงมีชื่อว่า sustainable development คือการพัฒนาแบบท่ีจะพากัน
ไปรอด โดยให้ท้ังมนุษย์ก็อยู่ดี และธรรมชาติก็อยู่ได้ ก็จะสำาเร็จข้ึนมา
อย่างแน่นอน

กำรแก้ปัญหำท่ีถ่วงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ในสงัคมไทย

ก. มีแต่วัฒนธรรมเทคโนโลยี
ขำดวัฒนธรรมวิทยำศำสตร์

ตอนน้ีประเทศไทยของเรายังมีปัญหาที่ถ่วงการพัฒนาวิทยา -
ศาสตร์หลายอย่าง  ปัจจุบันน้ีเราค่อนข้างจะมีความพรั่งพร้อมด้าน
เทคโนโลยีมาก แต่วิทยาศาสตร์เองกลับไม่ค่อยเจริญ จนถึงกับว่าคน
จำานวนมากหรือประชาชนท่ัวไปเข้าใจเอาเทคโนโลยีเป็นวิทยาศาสตร์ 
กลายเป็นปัญหาของเมืองไทยที่สำาคัญ  คือการที่คนไม่รู้จักวิทยาศาสตร์ 
เข้าใจว่าเทคโนโลยีเป็นวิทยาศาสตร์   และเมืองไทยชักจะมีวัฒนธรรม
เทคโนโลยี  ไม่มีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  ถ้าเราต้องการจะเจริญก้าวหน้า
ในทางวิทยาศาสตร์ จะต้องพยายามพัฒนาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ข้ึนมา
ให้ได้

ที่ว่ามีวัฒนธรรมเทคโนโลยี  คือมีวิถีชีวิตที่เน้นเทคโนโลยี  โดย
เฉพาะในด้านการบริโภค   หาความสะดวกสบาย    ปล่อยให้ชีวิตข้ึนต่อ
เทคโนโลยี โดยที่ด้านจิตปัญญา จะเป็นตัวความรู้ก็ตาม ความใฝ่รู้ก็ตาม 
หรือนิสัยในการศึกษาค้นคว้าก็ตาม หาได้พัฒนาข้ึนมาด้วยไม่ บางทีใช้
เทคโนโลยีที่แสนจะพัฒนาก้าวหน้าแต่จิตใจยังเชื่อสิ่งเหลวไหลงมงาย
อย่างตรงกันข้ามสวนทางกับวิทยาศาสตร์  เพราะฉะน้ัน  จึงยังมีปัญหา
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มาก และจะต้องพัฒนาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ข้ึนมาให้คนมีวิถีชีวิตแห่ง
การแสวงหาความรู้  ชอบสืบค้นหาความรู้  มองตามเหตุปัจจัย  คิดอะไร
เป็นเหตุเป็นผล

การมวีัฒนธรรมเทคโนโลยี (เชงิบริโภค) และขาดวัฒนธรรมวิทยา-
ศาสตร์น้ีอาจจะเป็นปัจจัยอย่างหน่ึงที่ทำาให้ในเมืองไทยน้ีคนเลือกเรียน
วทิยาศาสตร์บริสุทธิ์หายาก โดยมากจะไปเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีเสียมากกว่า เพราะว่าทั้งความเข้าใจและความพอใจตามแบบ
วัฒนธรรมเทคโนโลยีมามีอิทธิพลอยู่เบ้ืองหลัง  คนมีค่านิยมเทคโนโลยี
มาก แต่ไม่มีค่านิยมวิทยาศาสตร์

ข. กำรมองควำมเจริญแบบนักเสพผล
ไม่มองแบบนักสรำ้งเหตุ

สภาพต่อไปที่จะต้องแก้  คือ การมองความเจริญแบบนักเสพผล 
ไม่มองความเจริญแบบนักสืบสาวสร้างเหตุ  ข้อน้ีเมื่อพดูตามกระบวนการ
วิทยาศาสตร์   หรือกระบวนธรรมตามหลักพุทธศาสนา    ก็เป็นตัวหนุน
วัฒนธรรมเทคโนโลยี   และส่งเสริมวัฒนธรรมบริโภคซ่ึงนำาไปสู่ความ
ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เวลาเรามองประเทศอเมริกาว่าเจริญ ขอให้ลองทดสอบ
คนไทยดูว่ามองอย่างไร  คนไทยมองความเจริญด้วยท่าทีแบบนักเสพผล 
หรือดว้ยท่าทีแบบนักสร้างเหตุ

ถ้าเป็นผู้มองความเจริญในความหมายแบบนักเสพผล  ก็จะแสดง
ท่าทีและแนวความคิดออกมาว่า ถ้าเราเจริญอย่างอเมริกา ก็คือ เรามี
กินมีใช้อย่างคนอเมริกัน หมายความว่า ถ้ามีกินมีใช้อย่างคนอเมริกันก็
คือเจริญอย่างอเมริกา แต่ถ้ามองความเจริญแบบนักสืบสาวสร้างเหตุ เขา
จะตอบอีกแบบหน่ึงว่า ถ้าเราเจริญอย่างอเมริกา ก็คือเราทำาได้อย่าง
อเมริกา 
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ขณะน้ีคนไทยทั่วไปตอบแบบไหน  ถ้าเขาตอบว่าจะต้องมีกินมีใช้
อย่างอเมริกา   น่ันคือมองความเจริญแบบนักเสพผล   แล้วจะนำาไปสู่
วัฒนธรรมบริโภค  และวัฒนธรรมเทคโนโลยีเชิงบริโภค  จะไม่สนับสนุน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เพราะฉะน้ันจะต้องเปลี่ยนท่าทีของจิตใจแม้แต่
ในการมองความเจริญน้ีใหม่  ให้มองความเจริญแบบนักสืบสาวสร้างเหตุ 
พอเห็นอะไรก็ให้คิดที่จะทำาให้ได้อย่างเขา  พอคิดจะทำาให้ได้อย่างเขา  ก็
จะสืบสาวหาเหตุปัจจัยในกระบวนการของเหตุผลทันที

ค. กำรอบรมเล้ียงดูเด็กแบบส่งเสริมตัณหำ
ไม่ส่งเสริมฉันทะ

ลึกลงไปกว่าน้ัน  การเลี้ยงดูอบรมเด็ก  โดยเฉพาะตั้งแต่ก่อนวัย
เรียน  มีความสำาคัญมาก  เรามักมาจ้องดูเด็กตอนเข้าโรงเรียนแล้ว  แต่ที่
จริงเราอบรมปลูกฝังท่าทีวิทยาศาสตร์หรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์มาก่อน
หน้าน้ันนานแล้วตั้งแต่ในครอบครัว ให้มีท่าทีแบบนักบริโภค ที่ทางพระ
เรียกว่าท่าทีแบบตัณหา หรือท่าทีแบบวิทยาศาสตร์ที่ใฝ่รู้และมองตาม
เหตุปัจจัย ซ่ึงเรียกว่าท่าทีแบบฉันทะ

ในเมืองไทยน้ีเราเลี้ยงดูอบรมเด็กกันอย่างไร  เคยยกตวัอย่างบ่อยๆ 
เวลาพ่อแม่พาลูกไปตลาด ไปศูนย์การค้า ไปหาซ้ือสิ่งของ   ทั้งๆ ที่เด็กมี
ความใฝ่รู้อยู่ในตัว  เด็กชอบถามโน่นถามน่ี  แต่ ผู้ใหญ่กลับไม่ชักจูงนำา
หรือเสริมในด้านฉันทะคือความใฝ่รู้ความจริง หรือความใฝ่ท่ีจะทำา
หรือสืบสาวหาเหตุปัจจัย แต่ผู้ใหญ่มักจะส่งเสริมตัณหาคือความอยาก
บริโภค  พอเด็กถามว่าอันน้ีอะไรอันน้ันอะไร  แทนที่จะตอบในเชิงของ
ปัญญาความรู้ความเข้าใจที่เป็นตัวองค์ความรู้  กลับชักนำาไปในเชิงว่า โอ 
อันน้ันสวย  อันน้ีดี  น่ากิน  น่าใช้  อย่างน้ันอย่างน้ี  น่ีน่าเอาน่าได้  ไป
สนับสนุนอย่างน้ัน     ทำาให้ความคิดเชิงเจตคติวิทยาศาสตร์จบเท่าน้ัน 
สะดุดหยุดไปเลย  เพราะฉะน้ัน กว่าเด็กจะเติบโตมา ก่อนเข้าโรงเรียนก็
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หมดฉันทะไปเสียแล้ว  เหลือแต่ตัณหา  ไม่มีความใฝ่รู้ท่ีจะเอามาใช้
พัฒนา

เพราะฉะน้ัน สภาพที่ว่าน้ีจึงเป็นปัญหาอย่างหน่ึง  คือการอบรม
เลี้ยงดูเด็กที่ไปส่งเสริมตัณหาหรือดึงไปหาตัณหา   ปิดกั้นกดทับฉันทะ 
ทำาลายความใฝ่รู้ แล้วเบนออกไปนอกทางเสีย   เพราะฉะน้ัน จึงจะต้อง
เตือนกันให้มากเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้ส่งเสริมฉันทะ คือ ความ
ใฝ่รู้และใฝ่ท่ีจะทำา ไม่ใช่ส่งเสริมความใฝ่ท่ีจะเอาหรือจะได้

ง. ควำมอ่อนในอุเบกขำ
ไม่ให้โอกำสแก่เด็กท่ีจะพัฒนำ

ข้อต่อไปคือความอ่อนในอุเบกขา  การอบรมเลี้ยงดูเด็กไทยน่ีอ่อน
ในอุเบกขา คือ ไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักรับผิดชอบในการที่จะพัฒนาตน แต่
มักใช้เมตตามากเกินไป  เรียกว่าโอ๋มาก  จะปล่อยบ้าง  หรือจะให้เด็กทำา
อะไรๆ ก็กลัวเด็กจะลำาบากจะไม่สบาย คอยแสดงความรักจนเกินไป จน
กระทั่งเด็กทำาอะไรไม่เป็น และไม่รู้จักโต ขัดกับหลักในพระพุทธศาสนา 
ที่ท่านสอนว่าพ่อแม่จะต้องมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา พร้อม
บริบูรณ์ได้สมดุลกัน

อุเบกขา  คือการมีปัญญารู้จักวางท่าทีเฉยดูไปก่อน  รู้จักปล่อย 
รู้จักให้โอกาส ให้เขารู้จักรับผิดชอบตนเอง รู้จักทำาอะไรๆ ด้วยตนเองเพื่อ
เป็นการพัฒนาตน

หลักปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยใช้ธรรม ๔ ข้อน้ัน ก็คือ
1. ในยามปกติ อยู่กันตามธรรมดา กม็ีเมตตา คือหวังดีปรารถนาดี 

แสดงนำ้าใจ เอาใจใสด่้วยไมตรี ให้ความรู้สึกอบอุ่นร่มเย็น
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๒. เมื่อใดเขาเกิดความเดือดร้อน มีทุกข์ เช่น เจ็บไข้ไม่สบาย ก็ใช้
กรุณา คือ สงสาร เห็นใจ ขวนขวายช่วยเหลือ หาทางปัดเป่า ปลดเปลื้อง
ความทุกข์ยาก

๓. เมื่อใดเขาประสบความสำาเร็จ ก้าวหน้าหรือกา้วไปด้วยดีในทาง
ที่ถูกต้อง  เช่น  สอบได้  ทำางานสำาเร็จ  ก็มีมุทิตา  คือพลอยยินดี  รื่นเริง
บันเทิงใจด้วย และส่งเสริมสนับสนุน

๔. แต่เมื่อใด เด็กจะต้องรับผิดชอบตัวเอง เช่น ฝึกปฏิบัติหัดทำา 
เพื่อให้รู้จักทำาอะไรด้วยตนเอง หรือช่วยตัวเองได้ หรือทำาอะไรผิดพลาด
ไปจะต้องแก้ไข ก็ต้องวางอุเบกขา คือวางทีเฉยคอยดู เอาความถูกต้อง
และผลดีเป็นหลัก รู้จักปล่อยให้เขาทำาด้วยตนเอง ให้หัดแก้ปัญหา และ
รู้จกัแก้ไขความผิดพลาดของตน ไม่ใช่คอยแต่เอาใจ  หรือตามใจ และไม่ใช่
กลัวว่าเด็กจะลำาบากแล้วเลยไปทำาแทนเสียหมด

ในสี่ข้อน้ี ข้อสุดท้ายสำาคัญและทำาได้ยากที่สุด เพราะสามข้อแรก 
มองดูและปฏิบัติต่อตัวคน คือเด็กอย่างเดียว แต่ข้อที่สี่  ต้องมองดูคนโดย
เอาธรรมเข้ามาวัด คือต้องเอาความถูกต้องชอบธรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินอีก
ชั้นหน่ึง และเพราะฉะน้ัน จึงต้องใช้ปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาก็อุเบกขาไม่
เป็น กลายเป็นเฉยโง่ เลยกลายเป็นโทษไป แต่ถึงจะยากก็ต้องพยายาม
ใช้ เพราะเด็กจะรู้จักรับผิดชอบตัวเอง รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักทำาอะไรเป็น 
พัฒนาได้    หรือพูดง่ายๆ ว่าเด็กจะรู้จักโต ก็เพราะผู้ใหญ่รู้จักอุเบกขา 
ต่อยอดธรรมสามข้อต้น

อุเบกขาคือองค์ธรรมเอกที่เป็นฐานแห่งการพัฒนาตนของเด็ก คือ
การทำาให้คนรู้จักรับผิดชอบ   แต่ในเมืองไทยเราน้ี   นอกจากไม่รู้จักใช้
อุเบกขาแล้ว  ยังแถมไปเข้าใจอุเบกขาผิดเสียอีก   ไม่รู้จักว่าอุเบกขาคือ
อะไร ไปนึกว่าวางเฉยคือเฉยไม่รู้เรื่องและเฉยไม่เอาเรื่อง ก็เลยเฉยไม่ได้
เรื่อง คือไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ควรจะมีจะได้
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จ. ขำดกำรปลูกฝังควำมใฝ่รู้อย่ำงบริสุทธิ์ใจ
ทีน้ีต่อไป คนไทยมีปัญหาอย่างหน่ึงที่เราพูดกันอยู่เสมอคือ ขาด

ความใฝ่รู้ อย่างที่พูดมาแล้วว่าความใฝ่รู้น้ันเป็นแหล่งที่มาของความเจริญ
ก้าวหน้าในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ถ้าขาดความใฝ่รู้เสียแล้ว วิทยา-
ศาสตร์จะเจริญได้อย่างไร นอกจากน้ันพอมีความใฝ่รู้ข้ึนมา ความใฝ่รู้น้ัน
ก็กลับไปสนองรับใช้ความปรารถนาแอบแฝงข้ออื่น เช่น การหาวัตถุปรน
เปรอให้พรั่งพร้อม ก็เลยเฉออกไปเสียอีก เพราะฉะน้ันเราจะต้องหันกลับ
มาสร้างสรรค์ความใฝรู่้ที่ถูกต้องให้เกิดข้ึน

ถ้าพิจารณาดูกันให้ดีจะเห็นว่า นักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ท่ีสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าสำาคัญในวงการวิทยาศาสตร์น้ัน ล้วนทำางานด้วย
ความใฝ่รู้อย่างบริสุทธ์ิใจท้ังสิ้น    ไม่มีแม้แต่ความใฝ่รู้เพื่อจะพิชิต
ธรรมชาติ  มีแต่ความซาบซ้ึงในกฎธรรมชาติ  มุ่งมั่นเพียรค้นคว้าโดยไม่
เห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ อันน้ีเองแท้ๆ ที่เป็นที่มาของความเจริญกา้วหน้า
ทางวิทยาศาสตร์

นอกจากน้ัน นักวิทยาศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่เหล่าน้ี เมื่อค้นคว้าหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป เพ่ือสนองความใฝ่รู้อย่างบริสุทธ์ิ ก็จะมี
ความสุขในการได้ค้นพบความจริง เพราะฉะน้ันความสุขของเขาก็จึง
ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาสนอง   ความสุขจากการได้ค้นพบความจริง
คืบหน้าไปในการหาความรู้น้ัน จะเห็นได้ชดัในข้อเขียนของไอน์สไตน์

ไอน์สไตน์น้ี ตามถ้อยคำาที่ได้ยกมาอ้าง จะเห็นว่า เป็นผู้ที่เน้นมาก
เกี่ยวกับเรื่องความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาติ  เน้นเรื่องสำานึกทาง
ศาสนา  เน้นเรื่องความเชื่อในกฎธรรมชาติ  แต่ ไอน์สไตน์ไม่เคยพูดเลย
ถึงเรื่องการท่ีจะพิชิตธรรมชาติ เพราะเมื่อรักธรรมชาติแล้วจะไปพิชิต
มันทำาไม ในเมื่อไอน์สไตน์รักธรรมชาติ ไอน์สไตน์จะไปคิดพิชิตธรรมชาติ
ได้อย่างไร  เพราะฉะน้ันจึงได้บอกว่า  นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เองก็มี



ข้อเสนอเบ็ดเตล็ด เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 1๘7

ความใฝ่รู้ที่บริสุทธิ์  อย่างไรก็ตามในแง่ของพุทธศาสนาถือว่าจะต้องโยง
ความใฝ่รู้น้ันมาสู่การเข้าถึงความดีงามสูงสุด  และการแก้ปัญหาพัฒนา
มนุษย์ด้วย

เมืองไทยเรามีปัญหากับเรื่องการขาดความใฝ่รู้ ท่ัวไปหมด 
เพราะฉะน้ันวงการวิทยาศาสตร์จะต้องช่วยในเรื่องน้ี  ซ่ึงก็จะกลาย
เป็นการก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งคุณค่าและจริยธรรม  คือในการสร้างความ
ใฝ่รู้น้ัน จะต้องให้มีความใฝ่รู้อย่างบริสุทธิ์ใจ แล้วเราก็จะมีความก้าวหน้า
ในทางวิทยาศาสตร์อย่างแน่นอน    เพราะเราไม่ค่อยมีคนใฝ่รู้ความจริง
อย่างบริสุทธิ์ใจ ก็จึงเป็นเหตุให้มีคนสมัครเรียน pure science น้อย ถ้า
คนมีความใฝ่รู้อยา่งบริสุทธิ์ใจกันมาก  ก็จะต้องมีคนเรียน pure science 
มากพอ และที่ควรจะทำาได้อีกอย่างก็คือ เอาความใฝ่รู้อย่างบริสุทธ์ิใจน้ี
ไปบรรจบกับความใฝ่ปรารถนาสร้างสรรค์ชีวิตท่ีดีงาม เพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนามนุษย์

ฉ. ลักษณะจิตใจแบบผู้ตำมรอรับ
ขำดควำมเป็นผู้นำำและเป็นผู้ให้

ปัญหาอีกอย่างหน่ึง  คือการสั่งสมลักษณะจิตใจแบบผู้ตามและ
ผู้รับมาสนิทจนไม่รู้ตัว    เมืองไทยเราน่ีรับความเจริญแบบตะวันตกมา
ประมาณศตวรรษหน่ึง  จนกระทั่งได้เกิดความรู้สึกแบบคอยตามมอง
หาความเจริญของตะวันตก รอว่าตะวันตกมีอะไรก้าวหน้าทางวัตถุ ทาง
ผลิตภัณฑ์บริโภค ทางอุตสาหกรรม และแม้แต่ทางวิชาการ เราก็รอรับ
คอยตามจนกระทั่งเคยชินไม่รู้ตัวเลย    กลายเป็นจิตสำานึกหรือลักษณะ
จิตใจแบบผู้ตามและผู้รับ
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การที่จะแก้ไขเรื่องน้ี  จะตอ้งทำาในทางตรงข้าม  คือ
1. เกิดความสำานึกตื่นตัวรู้ว่า   โอ พลาดไปแล้ว  เราจะต้องแก้

ลักษณะจิตใจแบบผู้ตามและผู้รับ เปลี่ยนให้ตรงข้าม เราจะต้องเป็นผู้นำา
และเป็นผู้ให้  โดยเฉพาะจะต้องทำาตนให้เป็นผู้ให้  และสามารถที่จะให้ 
(โดยมีอะไรที่จะให้)  เมื่อเป็นผู้ให้แล้วก็จะเป็นผู้นำาได้เอง  บางทีอยากจะ
เป็นผู้นำา  แต่จะไปนำาเขาอย่างไร  ในเมื่อไม่มีอะไรจะให้เขา  สองอย่างน้ี
ต้องคูก่ันมา คือทั้งนำาและให้

บางทีเราไปคิดแค่ว่าตามกับนำา    จะแก้ปัญหาที่เป็นผู้ตามโดยจะ
เป็นผู้นำา มันจะไปนำาได้อยา่งไร ก็ตอ้งแก้ทั้งตามและรับ  เพราะตามกับรับ
น่ีมันคู่กันมา เพราะจะรับน่ีแหละก็เลยคอยตามอยู่เรื่อย ทีน้ีถ้าจะแก้ ถ้า
จะเป็นผู้นำา ก็ต้องหาอะไรไปให้ ต้องมีที่จะให้ก่อน เพราะฉะน้ันเราจะ
ต้องมีทั้งความคดิ วชิาการ ทั้งผลสำาเรจ็ต่างๆ คือมีความเจริญที่จะให้แก่ผู้
อื่นบ้าง ต้องสำารวจตรวจสอบภูมิปัญญาของตัวเอง ต้องสร้างตัวข้ึนมาให้
มีอะไรทีจ่ะให้แก่ผู้อื่น เมื่อมีอะไรที่จะให้แล้วเราก็จะเป็นผู้นำา อย่างน้อยก็
นำาในแดนหน่ึง ช่องทางหน่ึง หรือส่วนหน่ึง ฉะน้ันจะต้องสร้างจิตสำานึกน้ี
ข้ึนมา คือการที่จะต้องตั้งเป้าหมายให้เด่นชัดว่าจะเป็นผู้นำาและเป็นผู้ให้
โดยการมีสิ่งท่ีจะให้แก่ผู้อื่น

๒. การตามทันในเชิงความคิด ได้พูดมาแล้วว่า นักวิทยาศาสตร์ที่
สร้างผลสำาเร็จ ค้นพบความจริงที่สำาคัญในทางวิทยาศาสตร์น้ัน ในจิตใจ
ของเขาจะเริ่มต้นด้วยการมีความหยั่งรู้เล็งเห็น     เป็นความคิดล่วงหน้า 
การพัฒนาก้าวหน้าตลอดถึงการที่จะนำาเขาจะต้องใส่ใจด้านความคิดน้ีให้
มาก คือจะต้องมองเชิงความคดิด้วยว่า  นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกในระดับ
ผู้นำาที่สุดมีความคิดอย่างไร   ไม่ใช่มองแต่ผลสำาเร็จทางวิชาการที่ทำาออก
มาเท่าน้ัน ซ่ึงจะทำาให้เราเป็นผู้ตามอย่างเดียว คอยตามเรื่อยไป และอาจ
จะตามห่างๆ ดว้ย   เพราะบางที text ที่ทำามาหรือตำาราวิทยาศาสตร์น้ัน 
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ไม่ใช่ผู้ค้นคิดหรือค้นพบน้ันเองเป็นผู้ทำา กลายเป็นคนอื่นมาเขียนอีกต่อ
หน่ึง เพราะฉะน้ันถ้าเราคอยมองดูอยู่แต่ระดับน้ี เราจะได้แต่คอยตาม 
และตามไม่ทัน

อน่ึง  ตัวนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบความจริงน้ัน  เมื่อตอนที่เขาค้น
พบความจริงได้ผลสำาเร็จออกมาน้ัน เขาไม่ใช่คิดแค่น้ัน ความคิดของเขา
ที่แท้จริงน้ัน ยังแล่นเลยกว่าน้ัน ลำ้าหน้าออกไปอีกและมีความคิดอะไรดีๆ 
อื่นๆ ประกอบกันอยู่ด้วย  เราต้องตามดูว่าความคิดของเขาต่อจากเรื่องที่
ค้นคิดได้น้ันไปจบตันที่ไหน หมายความว่า เขาอาจจะยังมีความคิดอะไร
บางอย่างค้างอยู่ที่ยังไม่ลงตัว     นอกจากน้ันเมื่อปฏิบัติการทางวิทยา-
ศาสตร์ตามวิธีวิทยาศาสตร์จนเป็นผลสำาเร็จแล้ว เขาคิดอะไรต่อที่ยังค้าง
จะทำาต่อไป

ความคิดย่อมมีอะไรเกินเลยออกไปกว่าเสมอ เพราะแดนความ
คิดย่อมลำ้าเลยสิ่งท่ีทำาได้  เพราะฉะน้ันความคิดน้ี จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
ตามให้ทัน น่ีคือ การตามให้ทันเชิงความคิด วงการวิทยาศาสตร์ของเรา
หรือวงการทางวิชาการอะไรก็ตามจะต้องเน้นอันน้ีให้มาก คือ การตาม
ทันในเชิงความคดิ อยา่งน้อยก็ต้องให้รู้เต็มที่ที่เขาคดิได้  ขณะน้ีเราตอบได้
ไหม แม้แต่แค่ว่าเรารู้เต็มที่ที่เขาคิดได้

๓. รู้ส่วนลำ้าหน้าที่เขาคิดเลยไป ที่เขายังตอบไม่ได้เอง ที่เขาคิดว่า
น่าจะเป็นอย่างน้ัน  แต่ยังไม่มีเวลาพิสูจน์เช่นอาจจะสิ้นชีวิตไปเสียก่อน 
เป็นต้น  แม้อย่างน้อยก็ควรรู้ว่าเขาคิดอย่างไรต่อผลงานของเขาเอง  ผล
งานของเขาเองที่ออกมา เราไมดู่ว่าเขาคิดอยา่งไรดว้ยซำ้า ถ้าดูแล้วเราอาจ
จะได้แง่คิดอะไรเพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์ น้ีแหละเป็นทางที่จะนำาไปสู่การ
มีอะไรทีจ่ะให้จะนำาเขา
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ช. ได้ผู้เรียนจบ แต่อำจจะไม่ได้บัณฑิต
ต่อไปอีกอย่างหน่ึงคือ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย

ที่ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์น้ัน คงจะต้องมองว่า ความเป็นบัณฑิตในวิชา
วิทยาศาสตร์น้ัน ไม่ใช่มีความหมายแค่เพียงว่า เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี  หรือแม้แต่เป็นมหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต  ได้ปริญญาโท 
ปริญญาเอก  ในทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงหมายความว่าจบ requirements 
หรือข้อกำาหนดทีจ่ะได้ปริญญา พอได้ไปแล้วก็เรียกวา่เป็นบัณฑติ  คือผูจ้บ
การศึกษาสายน้ัน   แต่ที่จริงจะต้องมีความหมายว่า เป็นผู้จบวิชาวิทยา-
ศาสตร์โดยเป็นบัณฑิตด้วย หมายความว่า เป็นท้ังนักวิทยาศาสตร์และ
เป็นบัณฑิต หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นบัณฑิต เพราะคำาว่าบัณฑิต
น้ีมีความหมายต่างหากจากการจบวิชาเฉพาะ

วิทยาศาสตร์น้ันถือกันว่าเป็นวิชาชำานาญพิเศษเฉพาะด้าน   เราก็
จบวิชาน้ัน แต่ผู้จบวิทยาศาสตร์อาจจะไม่เป็นบัณฑิตก็ได้ ในความหมาย
ที่แท้จริงในเชิงนามธรรม หรือความหมายเดิมแท้ ความเป็นบัณฑิตก็คือ 
ความเป็นผู้ที่ได้พัฒนาแล้วทั้งทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจ และทาง
ปัญญา หรือตามภาษาพระเรียกว่า เป็นผู้ได้พัฒนาแล้วทั้งกาย ศีล จิต 
และปัญญา  พร้อมที่จะดำาเนินชีวิตที่ดีงามด้วยตนเอง  และรับผิดชอบ
ช่วยสร้างสรรคพ์ัฒนาสังคมไดด้้วยดี

บัณฑิตวิทยาศาสตร์ ก็คือ ผู้ที่เป็นบัณฑิต ซ่ึงพร้อมที่จะดำาเนิน
ชีวติที่ดีงามและรบัผดิชอบสงัคมไปด้วย โดยมอีปุกรณค์อืวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ตวัมีความรูช้ำานาญพิเศษไปใช้ปฏิบัติการ

ถ้ามีแต่ความรู้ที่จะปฏิบัติการ แต่ตัวไม่เป็นบัณฑิต ก็จะเกิดปัญหา 
คือไม่สามารถนำาความรูท้ี่จบไปใช้ หรือนำาไปใช้ในทางที่ผิด  กอ่ให้เกดิโทษ 
การเป็นบัณฑิตคือ การทำาตัวคนที่จะใช้อุปกรณ์ให้พร้อม ส่วนวิชาเฉพาะ
น้ันก็เป็นอุปกรณ์ที่จะนำาไปใช้ประโยชน์



ข้อเสนอเบ็ดเตล็ด เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 1๙1

บัณฑิตทกุสาขามีสิ่งหน่ึงทีร่ว่มกนัคือ ความเป็นบัณฑิต เราตอ้งการ
ให้ผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทุกคน  จากทุกมหาวิทยาลัย  จากทุก
สาขาวิชา ทุกคนเป็นบัณฑิต คือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะ
ดำาเนินชีวิตที่ดีงาม และรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคม แต่บัณฑิตแต่ละคน
น้ันก็มีความต่างกัน กลา่วคือ แต่ละคนมีอุปกรณ์เฉพาะตวัที่จะทำาอะไรได้
พิเศษกว่าคนอื่นๆ  ได้แก่วิชาเฉพาะชำานาญพิเศษด้านน้ันๆ  เช่น  มี
วิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ประจำาตวั  เป็นต้น  อันน้ีก็เป็นเรื่องหน่ึง

ถ้าเราผลิตบัณฑิตในลักษณะที่กล่าวมาน้ีได้ ผลจะส่งย้อนกลับมา
เป็นปัจจัยเชิงวงจรในทางสังคม ให้เราพัฒนาสร้างสรรค์คนไทยที่มีความ
ใฝ่รู้อย่างบริสุทธิ์ใจได้ด้วย เพราะวงจรน้ีมาจากจุดเริ่มได้หลายทาง จะมา
จากปลายก็ได้ มาจากต้นก็ได้ เน่ืองจากตัวแปรด้านโน้นด้านน้ี การผลิต
บัณฑิตต้องมีความมุ่งหมายหรือเป้าหมายอย่างหน่ึง  คือ  การที่จะสร้าง
บุคคลอย่างน้ีที่เป็นบัณฑิตในความหมายที่แท้  และเมื่อบัณฑิตพวกน้ีจบ
ไปแล้ว  วงจรก็จะผวนให้เขามีลูก  และลูกศิษย์เป็นต้น  ที่มีความใฝ่รู้
บริสุทธิ์แบบที่จะพัฒนา pure science ได้    รวมความว่า นักวิทยา-
ศาสตร์ท่ีเป็นบัณฑิตก็จะมีความเป็นผู้นำาในสังคมไทย ที่จะนำาสังคมน้ัน
ไปสู่การพัฒนากา้วหน้า โดยมวีิชาวิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ในการทำางาน
ของตนเองไปพร้อม

ญ. นโยบำยของรัฐควรต้องเน้น
กำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์บริสุทธิ์

องค์ประกอบอีกอย่างหน่ึงก็คือรัฐ  รัฐจะต้องเห็นความสำาคัญของ
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ในฐานะที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยี   จะต้องส่งเสริมให้ถูกทิศทาง   โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์
เฉพาะหน้า เช่น เห็นแก่ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ได้มาทางอตุสาหกรรม 
จะมุ่งแต่ผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมไม่ได้
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ถ้าไม่ได้สร้างวิทยาศาสตร์เป็นฐานไว้ให้ดี   แล้วจะพัฒนา
อุตสาหกรรมระยะยาวได้อย่างไร     เพราะวิทยาศาสตร์เป็นฐานแก่
เทคโนโลยี ตัวเองอยากจะเป็นนิกส์ อยากจะเจริญด้วยอุตสาหกรรม ถ้า
ไปมุ่งพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  ก็จะต้องไปรับเทคโนโลยีสำาเร็จรูปจาก
เขามาโดยไม่ได้เป็นผู้ผลิตสักที  เป็นแต่ผู้บริโภคเทคโนโลยี  ถ้าจะผลิต
เทคโนโลยี ก็ต้องส่งเสริมวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ข้ึนมา แล้วต่อจากน้ัน เมื่อ
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เจริญก้าวหน้าข้ึนมา ก็จะเป็นฐานให้เทคโนโลยีเจริญ
ก้าวหน้าไปด้วย

แต่ทั้งน้ีเราก็คงจะต้องเข้าสู่หลักของพระพุทธศาสนาที่ว่า    การ
พัฒนาทั้งหมดน้ีก็เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์   คือ
เพื่อสง่เสรมิและสรา้งสรรค์ชวีิตและสังคมที่ดีงาม เพราะปัญหาในปัจจบัุน
น้ีได้ฟ้องแก่มนุษยชาติแล้วว่า  ถ้าเราขืนปล่อยตัวไปตามวิถีของการใฝ่รู้
ความจริงของธรรมชาติเพื่อจะไปพิชิตธรรมชาติ    และหาผลประโยชน์
สรา้งวตัถุมาบำารงุบำาเรอตัวเรือ่ยไป ธรรมชาตแิวดลอ้มของโลกน้ี กจ็ะดำารง
อยู่ไม่ไหว

ตอนน้ีกไ็ดเ้กดิความตระหนักรูก้นัข้ึนทัว่ไป และพดูกนัไปทัว่วา่ปัญหา
ของโลกเวลาน้ีจะต้องแก้ด้วย sustainable development คือการ
พัฒนาแบบท่ีจะพากันไปรอดได้ คือโลกมนุษย์ก็อยู่ดี โลกธรรมชาติก็
อยู่ได้ แต่ sustainable development น้ัน จะแก้ปัญหาของโลกได้ 
ก็ต้องเข้าถึงการแก้ปัญหาในข้ันรากฐานน้ีด้วย   ซ่ึงได้บอกมาจนถึงราย
ละเอียดที่ว่า แม้แต่ความใฝ่รู้บริสุทธิ์อย่างเดียว ก็ยังไม่เพียงพอตามแนว
ทางของพุทธศาสนา จะต้องมีความใฝ่รู้เพื่อเอาความรู้น้ันมาใช้ในการแก้
ปัญหาและพัฒนามนุษย์ดังที่กลา่วมาแล้วด้วย
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อาตมาได้กล่าวเรื่องน้ีมามากมาย เป็นเวลายาวนานเหลือเกิน เกิน
เวลาไปนักหนาแล้ว  ก็คิดว่าควรจะหยุดได้  เท่าที่บรรยายมาน้ีก็ได้พูดไป
ในฐานะบุคคลที่อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์  มีความรู้วิทยาศาสตร์เพียง
ในข้ันที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น layman  ที่จริงตัวเองเป็นพระ  แต่ใน
แง่ของวิชาการ  เขาเรียกคนที่ไม่ได้เรียนรู้จริงในทางน้ัน  ซ่ึงเขาถือเป็น
คนนอก  ว่าเป็น layman  หมายความว่าเป็นเหมือนชาวบ้านในหมู่ของ
นักวิทยาศาสตร์  จะพูดผิดพูดถูกก็ขอประทานอภัยด้วย  แต่ก็ถือตัวว่ามี
หลักอยู่อย่างหน่ึงคือความหวังดตี่อกัน

พร้อมน้ีก็ขออนุโมทนาที่ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้โอกาส
นิมนต์มาพูด มาแสดงข้อคิดเห็น เหมือนกับให้มาช่วยกันมอง มาช่วยกัน
ให้ข้อคิดเห็น  เพื่อความเจริญงอกงาม  ในการที่จะทำางานของเราด้วย
ความสุขุมรอบคอบ รอบด้านยิ่งข้ึน ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์เดียวกันอันเป็น
การมุ่งผลสุดท้าย คือความดีงาม และประโยชน์สุขของสังคมไทย พร้อม
ทั้งมนุษยชาติส่วนรวม   อาตมาขออนุโมทนาทุกท่าน   และขอยุติการ
ปาฐกถาครั้งน้ีไว้เพียงเท่าน้ี  ขอเจริญพร
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พฒันาการทางความคิดเก่ียวกับเอกภพ 
(Universe) จากสายอารยธรรมตะวันตก

ความคิดเกี่ยวกับเอกภพจากสายอารยธรรมตะวันตกเริ่มข้ึนในยุค
กรีก  ก่อนคริสต์ศักราชราว ๓ ศตวรรษ   (หลังพุทธปรินิพพานราว ๒ 
ศตวรรษ) ต่อมาประมาณ ค.ศ. ๑๔๐ โทเลมี (Ptolemy) ได้รวบรวมสรุป 
ให้สมบูรณ์ข้ึนโดยอธิบายวา่ โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล (geocentric 
system) โดยมีดวงจันทร์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดวงอาทิตย์ ดาวอังคาร ดาว
พฤหัส และดาวเสาร์ โคจรรอบโลกตามลำาดับ

Ptolemaic universe ได้รับการเชื่อถือมานานหลายศตวรรษ จน
กระทั่ง  โคเปอร์นิคัส (Nicholaus Copernicus, 1473-1543)  เสนอว่า 
ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล (heliocentric system)   มีดาว
เคราะห์โคจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์ตามลำาดับคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ 
โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส และดาวเสาร์

แนวความคิดเรื่องจักรวาลในแบบของโคเปอร์นิคัส (Copernican 
universe) เมื่อเริ่มแรกน้ัน ต้องปิดเป็นความลับ เพราะขัดแย้งกับความ
เชื่อของคริสตจักรที่มีอำานาจอยู่ในขณะน้ันอย่างรุนแรง แต่ต่อมาจักรวาล
ในแบบของโคเปอร์นิคัสน้ีก็ได้เข้ามาแทนที่ความเชื่อของโทเลมีในที่สุด

ความเข้าใจเรื่องน้ีเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหน่ึงเมื่อนิวตัน (Sir Isaac 
Newton, 1642–1727)   ค้นพบกฎแห่งความโน้มถ่วง (law of gravita-
tion)  และกฎแห่งการเคลื่อนที่ (laws of motion)   ทำาให้ทราบว่าดาว
เคราะห์ต่างๆ ที่เคลื่อนที่โคจรไปน้ันมีแรงดึงดูด เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงเข้า
มาเกี่ยวข้อง  จากจุดน้ีทำาให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า  ระบบสุริยะเป็น
เพียงส่วนเสี้ยวหน่ึงของจักรวาลอันกวา้งใหญ่ไพศาล
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อยา่งไรกต็าม ปัญหาพื้นฐานดา้นจักรวาลวิทยา (Cosmology) ซ่ึง
เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางและต้องการคำาตอบอย่างยิ่ง ได้แก่ปัญหาที่ว่า 
“เอกภพมีจุดกำาเนิดอย่างไร” แบบจำาลองของเอกภพที่น่าเชื่อถืออันหน่ึง 
ซ่ึงสอดคล้องกับหลักฐานสังเกตการณ์ของวตัถุท้องฟ้า ได้แก่  “ทฤษฎีการ
ระเบิดใหญ่ (Big Bang Theory)” ซ่ึงเชื่อว่ามวลสารทั้งหลายในเอกภพ
เกิดจากการระเบิดใหญ่ในอดีตกาล  เป็นผลให้มวลสารมีการกระจายตัว
ออกจากกันอย่างไร้ขอบเขต   หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าเอกภพกำาลังขยาย
ตัว (Expanding Universe) น่ันเอง      การกระจายตัวของมวลสารใน
เอกภพสามารถอธิบายได้ในเชิงมิติทางเรขาคณิตของกาล (time) และ
อวกาศ (space) ในพกิัดคาร์ทีเชียน (Cartesian coordinate)

ทฤษฎีทางฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ทั่วไป (general relativity theory) ได้นำามาใช้อธิบายลักษณะวิวัฒนา-
การของเอกภพหลังการระเบิดใหญ่    เอกภพในทรรศนะของฟิสิกส์ใหม่ 
(Universe of the new physics) น้ี ได้เปิดแนวความคิดใหม่ทางด้าน
จักรวาลวิทยา   และอธิบายโครงสร้างอันสลับซับซ้อนของเอกภพได้มาก
ยิ่งข้ึน  พัฒนาการทางความรู้ดังกล่าวทำาให้เอกภพเปลี่ยนแปลงไปนับแต่
โทเลมีจนถึงฟิสิกส์ใหม่ในปัจจุบัน  และมีลักษณะที่เด่นชัดอย่างหน่ึงคือ
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพเป็นเรื่องมองออกไปภายนอก



๒๐๐ พทุธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

Ptolemaic system (Ptolemaic universe)
เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อน

ทีข่องดวงอาทติย ์ดวงจันทร ์และดาวเคราะห์
ตา่งๆ   การศึกษาเรื่องน้ีเริ่มเจริญข้ึนในยุค
กรกี ก่อนคริสตศักราช ราว ๓ ศตวรรษ ตอ่
มาประมาณ ค.ศ. ๑๔๐ โทเลมี (Ptolemy) 
ได้นำามารวบรวมสรุปให้สมบูรณ์ข้ึน  โดย
อธิบายว่า  โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล 
(geocentric system) มีดวงจันทร์ ดาวพุธ 
ดาวศุกร์ ดวงอาทิตย์ ดาวอังคาร ดาว
พฤหัส และดาวเสาร์โคจรรอบโลก โทเลมีเสนอว่าดาวเคราะห์แต่ละดวง
นอกจากจะโคจรรอบโลกแล้ว ขณะเดียวกันยังเคลื่อนที่เป็นวงโคจรเล็กๆ 
(epicycle) รอบจดุศนูยก์ลางอนัหน่ึงของแตล่ะดวงอกีดว้ย ผลการทำานาย
น้ีดูสอดคล้องกับการสังเกตเป็นอย่างดี ทำาให้ทฤษฎีหรือระบบที่ว่าโลก
เป็นศูนย์กลางของจักรวาลของโทเลมี
ได้รับการเชื่อถือมานานหลายศตวรรษ 
จนกระทั่งโคเปอร์นิคัส (Copernicus) 
ได้เสนอทฤษฎีที่ว่า  ดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางของจักรวาล (heliocentric 
system) ข้ึนในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ 
ทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสจึงค่อยๆ เข้ามา
แทนที่ความเชื่อของโทเลมไีปในที่สดุ

โทเลมี
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Copernican universe
โคเปอร์นิคัส (Nicholaus Copernicus, 

1473-1543) เป็นนักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์
ที่เสนอว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของ
จักรวาล (heliocentric system) มีดาวเคราะห์
โคจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์ตามลำาดับ 
คอื ดาวพธุ ดาวศกุร ์โลก ดาวองัคาร ดาวพฤหัส 
และดาวเสาร์ ผลจากการคำานวณโดยให้ดวง
อาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบ สอดคล้องกับ
การสังเกตและง่ายกว่าการใช้แบบจำาลองของจักรวาล ที่โทเลมีเสนอไว้ 
ทั้งยังสามารถอธิบายการเคลื่อนที่วกกลบัของดาวเคราะห์ได้ในเวลาต่อมา 
อย่างไรก็ตาม โคเปอร์นิคัสยังคงไว้ซ่ึงสมมติฐานเรื่องวงโคจรย่อย  (epicy-
cle) ของโทเลมี ให้อยู่ในระบบของเขาด้วย โคเปอร์นิคัสตระหนักดีว่า 
ความจริงที่เขาค้นพบขัดแย้งอย่างรุนแรงกับคริสต์จักรที่มีอำานาจอยู่ใน
ขณะน้ันที่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล หนังสือเล่มสมบูรณ์ของ
โคเปอร์นิคัสชื่อ “De Revolutionibus Orbium Coelestium” ไม่ได้รับ
การตีพิมพ์จนกระทั่งปี ค.ศ. ๑๕๔๓ ปีที่โคเปอร์นิคัสได้เห็นหนังสือเล่มน้ี
เป็นครั้งแรก ขณะนอนรอความตาย 
แม้ว่าทฤษฎีของเขาจะไม่ ให้คำา
ทำานายที่ละเอียดถูกต้องเกี่ยวกับ
ดาวเคราะห์ มากไปกว่าโทเลมี แต่ก็
นับเป็นชัยชนะทางความคิดของ
โคเปอร์นิคัสที่พยายามพิสูจน์ใน
ท่ามกลางความเชื่อของสังคมใน
ขณะน้ันให้เห็นว่า     มนุษย์อยู่ ณ 
ตำาแหน่งใดในระบบสุริยะ

โคเปอร์นิคัส



๒๐๒ พทุธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

Newtonian universe
จากการค้นพบ  กฎแห่งความโน้มถ่วง 

(law of gravitation)       และกฎแห่งการ
เคลื่อนที่ (laws of motion) ทำา ให้สามารถ
อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์ได้ว่า เกิดข้ึน
จากแรงโน้มถ่วง  ซ่ึงเป็นแรงร่วมที่ต่างกระทำา
ต่อกัน (mutual force)  นิวตันพิสูจน์กฎแห่ง
ความโน้มถ่วงของเขาด้วยการคำานวณความเร็ว
ของการโคจรของดวงจันทร์  (the moon's 
orbital velocity) รอบโลก ภาพของจักรวาล
ตามความรู้ที่ได้จากนิวตัน (Newtonian universe)     ทำาให้ทราบว่า
ดาวเคราะห์ต่างๆ ที่เคลื่อนที่โคจรไปน้ัน มีแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ซ่ึงแตกต่างและเพิ่มเติมไปจาก
ความรู้ของโคเปอร์นิคัส จากจดุน้ี
ทำาให้นักวิทยาศาสตร์ในขณะน้ัน
เริ่มประจกัษ์ชัดวา่ระบบสรุิยะเป็น
เพียงส่วนเสี้ยวหน่ึงของจักรวาล
อนักวา้งใหญไ่พศาล ยงัมดีาวฤกษ์
เชน่ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของ
เราน้ีอีกมากมาย อยู่ในระยะทาง
ที่ห่างไกลออกไป

เซอร์ ไอแซก นวิตัน
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Inquisition ศาลไต่สวนศรัทธา
เป็นองค์กรที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกตั้งข้ึนในยุคกลาง    (The 

Middle Ages)   โดย  สันตะปาปา เกรเกอรี ที่ ๙  (Pope Gregory IX, 
r.1227-1241) ตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. ๑๒๓๑   เพื่อสอบสวน 
ลงโทษผู้ไม่ยอมเชื่อ หรือมีความเห็นแตกต่างจากหลักคำาสอนของคริสต์
ศาสนา  โดยการทรมาน  เพื่อให้รับสารภาพ  หรือเนรเทศ  ตลอดจน
ประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็น  ศาลไต่สวนศรัทธามีอิทธิพลมาก ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ และยงัคงมบีทบาทมาจนถึงครสิตศ์ตวรรษที่ ๑๗ 
จากหลกัฐานใน Collier's Encyclopedia ระบุวา่ในบางยคุได้ลงโทษ และ
ประหารชวีิตผู้คนต่างๆ ไปกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน

พิธีกรรมที่เรียกว่า Act of Faith แห่พวกนอกรีตไปตัดสิน
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ภาพข้างต้นเป็นขบวนพิธีสำาคัญทางศาสนา  ถือเป็นพิธีกรรมข้ัน
สุดท้ายของศาลไต่สวนศรัทธา  เรียกว่า Act of Faith  กล่าวคือจะมีการ
แห่ผู้ต้องหาไปตามถนน   ก่อนที่จะถูกตัดสินประหารชีวิต   โดยคณะ
นักบวช เชน่ คณะนักบวชโดมินิกัน คณะนักบวชฟรานซิสโก คณะนักบวช
ออกัสติน หรือคณะนักบวชเยซูอิด เป็นต้น

ในภาพ  กาลิเลโอ (1564-1642) ขณะอายุ ๗๐ ปี กำาลังถูกสอบ
สวนในศาลไต่สวนศรัทธา และต่อมากาลิเลโอ ยอมรับสารภาพความผิด 
ที่เขามีความคิดเห็นสนับสนุนจักรวาลแบบโคเปอร์นิคัส จึงรอดมาได้ แต่
ก็ถูกสั่งห้ามมิให้แสดงความคิดเห็นใดๆ จนตลอดชีวิต

ย้อนหลังไปก่อนหน้าน้ัน  การที่ศาลไต่สวนศรัทธา ตดัสินประหาร
ชีวิต บรูโน (Giordano Bruno, 1548-1600)   เป็นอีกกรณีหน่ึงที่ได้รับ
การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ เพราะบรูโนเป็นนักปรัชญาและนักคณิต-
ศาสตร์ชาวอิตาลี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยน้ัน บรูโนเห็นด้วยกับแนว
ความคิดของโคเปอร์นิคัส ทั้งยังเป็นบุคคลแรกๆ คนหน่ึงที่ตระหนักว่า 
จักรวาลไร้ขอบเขต และไม่มีที่สิ้นสุด  ซ่ึงค้านกับความเชื่อของศาสนจักร 
บรูโนเขียนหนังสือชื่อ On the Infinite Universe and Worlds ตีพิมพ์
เมื่อปี ๑๕๘๔ เป็นเหตุให้เขาถูกจับข้ึนศาลศาสนา บรูโนถูกตดัสินประหาร
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ชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นที่กรุงโรม  เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๑๖๐๐ เมื่อ
เขาอายุได้ ๕๒ ปี ขณะที่กาลิเลโอในตอนน้ันมีอายุ ๓๖ ปี

การลงโทษของศาลไต่สวนศรัทธา (Inquisition) เพื่อให้สารภาพ
ผิดและขอล้างบาปน้ันมีหลายวิธี   ดังในสารานุกรม Man, Myth and 
Magic 1983 หน้า ๑๒๘๔-๑๒๘๕ ได้แสดงภาพการทรมานพวกนอก
ศาสนา ด้วยวิธีการต่างๆ ๒๔ วิธี เช่น การบีบขมับ ควักลูกตา ย่างไฟ ตัด
แขน หรือโยนให้สัตว์ เช่น เสือ หรือสิงโตทำาร้าย กล่าวได้ว่า ยุคน้ีเป็นยุค
บีบคั้นทางปัญญาจนเรียกว่าเป็นยุคมืด

ทฤษฎีควอนตัม (Quantum theory)
ทฤษฎีซ่ึงเป็นจุดกำาเนิดของฟิสิกส์ยุค

ใหม่  ผู้เสนอทฤษฎีน้ีคือ แมกซ์ แพลงค์ (Max 
Planck, 1858-1947) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน 
เพื่ออธิบายสเปกตรัมของพลังงานจากการแผ่
รังสีของวัตถุดำา  ทฤษฎีน้ีลบล้างความเชื่อเดิม
ที่ว่า  พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็น
ปริมาณต่อเน่ืองซ่ึงมีค่าเท่าใดก็ได้ในทุกกรณี 
และนำาเสนอแนวคดิใหมว่า่ในขอบเขตหน่ึงของ
การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสถานะพื้น (ground state) จะปรากฏในรูป
แบบของควอนตัมของพลังงาน ซ่ึงมีค่าเฉพาะเพียงค่าหน่ึง ข้ึนอยู่กับ
ความถ่ีของคลื่นน้ันเท่าน้ัน (E ∝ ν)   จากการทดลองแพลงค์สรุปได้ว่า
ความสัมพันธ์ของควอนตัมของพลังงานกับความถ่ีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คือ E = hν ค่า h จึงมชีื่อเรียกวา่ค่าคงที่ของแพลงค์

แมกซ์ แพลงค์
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Sir Arthur Stanley Eddington (1882-1944)
เ ป็นนักดาราศาสตร์ทฤษฎีและนัก

ปรัชญาธรรมชาติชาวอังกฤษ   มีความสนใจ
และเชี่ยวชาญดา้นคณติศาสตร์ ทฤษฎีสัมพัทธ-
ภาพ และเอกภพวิทยา ขณะที่ดำารงตำาแหน่ง
ศาสตราจารย์  ณ  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
เอดดิงตันทำาการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของดาว และสามารถคำานวณอุณหภูมิภายใน
ดวงอาทิตย์ได้อย่างถูกต้องว่า ต้องมีค่านับล้าน
องศาเซลเซียส จึงจะให้พลังงานความร้อน 
และแรงดันโมเมนตัมสูงพอที่จะต้านการยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงของดวง
อาทิตย์ได้  เอดดิงตันเป็นผู้ตั้งกฎการแปรผันของสภาพส่องสว่างกับมวล 
(the mass-luminosity law) ซ่ึงกล่าวว่า สภาพส่องสว่างของดวงดาว
จะเพิม่ตามมวล ทัง้ยงัเป็นผูส้นับสนุนทีม่คีวามเชื่อมั่นสงูในทฤษฎีสัมพัทธ-
ภาพของไอน์สไตน์ สมมติฐานเกี่ยวกับเอกภพที่ขยายตัว (Expanding 
Universe, 1933) ของเขาที่แสดงว่าดาราจักร (galaxies) กำาลังเคลื่อนที่
ห่างออกจากกันตลอดเวลาน้ันเป็นแนวคิดที่โดดเด่นและแปลกใหม่  เป็น
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เอดดิงตันเป็นบุคคลผู้มีพรสวรรค์ในการทำาให้
วิทยาศาสตร์เป็นทีรู่้จักและยอมรับในหมู่คนทั่วไป

เซอร์ อาเธอร์ เอดดิงตัน
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หลุมดำา (Black hole)

คือวัตถุท้องฟา้ (celestial object) ทีเ่ป็นซากของดาวฤกษ์ (star) 
ในข้ันตอนวิวัฒนาการข้ันสุดท้าย   กล่าวคือ เมื่อดาวฤกษ์มีมวลมากกว่า
สามเท่าของมวลดวงอาทิตย์ (solar mass) ข้ึนไป     และเมื่อเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ภายในดาวฤกษ์โดนเผาผลาญโดยสิ้นเชิงแล้ว  ดาวฤกษ์ดังกล่าว
จะยุบตัวกลายเป็นหลุมดำา ซ่ึงต้องใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (theory 
of relativity) มาอธิบาย ความหนาแน่นของหลุมดำามีค่าสูงเกินจินตนา-
การ (unimaginably high density)  ก่อให้เกิดสนามความโน้มถ่วงสูง
ยิ่งยวด   จนสสารหรือพลังงานใดๆ ก็ตาม  แม้กระทั่งแสงที่อยู่ภายใต้
อิทธพิลของแรงโน้มถ่วงของหลุมดำา จะถูกดึงดูดเข้าไปในหลุมดำาทั้งสิ้น
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ควาร์ก (Quark)

 นักฟิสิกส์ทฤษฎีตั้งแบบจำาลองควาร์กข้ึนเพื่ออธิบายสมมาตรของ
อันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic interaction) และอันตร-
กิริยาแบบแรง (strong interaction) เชือ่กันว่า ควาร์กเป็นอนุภาคที่เป็น
ส่วนประกอบพื้นฐานที่สุดของสสาร  ตามแบบจำาลองน้ี  อนุภาคมูลฐาน 
(elementary particles) เช่นโปรตอน และนิวตรอน มิใช่ส่วนประกอบ
ย่อยที่สุดของสสารอีกต่อไป แต่อนุภาคเหล่าน้ีประกอบไปดว้ยควาร์ก  

ทฤษฎีเกี่ยวกับควาร์กได้รับการพิสูจน์ทดลองประสบความสำาเร็จ
ระดับหน่ึง  อย่างไรก็ตามการทดสอบหาควาร์กอิสระ (free quarks) น้ัน
ยังไม่สามารถทำาได้  เน่ืองจากเครื่องเร่งอนุภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันน้ี  ยังไม่
สามารถเร่งอนุภาคให้มีพลังงานได้สูงพอที่จะชนอนุภาคมูลฐานซ่ึงมี
ควาร์กเป็นส่วนประกอบให้แตกสลายได้ กล่าวอีกนัยหน่ึง ควาร์กอาจมี
พลังงานมวลน่ิง (rest mass energy) สูงมาก     ดังน้ันจึงมีพลังงานยึด
เหน่ียว (binding energy) ในการรวมกันประกอบเป็นอนุภาคมูลฐานสูง
มากเช่นกัน ทำาให้ต้องใชพ้ลังงานสูงในการปลดปล่อยควารก์ให้เป็นอิสระ
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โฟตอน (Photon)
เพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบางประการ   นักฟิสิกส์

จำาเป็นต้องยอมรับแนวคิดว่า พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามิได้เป็น
ปริมาณต่อเน่ืองซ่ึงมีค่าเท่าใดก็ได้เสมอไป   แต่จะปรากฏเป็นควอนตัม 
(กอ้น) ของพลังงานซ่ึงแบ่งแยกไม่ได้

ควอนตัมของพลังงานน้ีสามารถเคลื่อนที่ในปริภูมิ (space) จากที่
หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงได้ด้วยความเร็วของแสง และสามารถถ่ายเทพลังงาน
ได้เช่นสามารถชนอิเล็กตรอนให้หลุดกระเด็นออกจากอะตอม ดังน้ันจึงมี
สมบัติเสมือนเป็นอนุภาค   นักฟิสิกส์ตั้งชื่อ อนุภาค (ควอนตัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า) น้ีวา่ “โฟตอน”

เน่ืองจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายเทพลังงานจากที่หน่ึงไปยังอีกที่
หน่ึงแต่มิได้ถ่ายเทมวลหรือประจุ ดังน้ัน โฟตอนจึงเป็นอนุภาคไร้มวล 
(massless)  ไร้ประจุ (zero charge)  ซ่ึงไม่สามารถดำารงอยู่เป็นอิสระ
เชน่อนุภาคจริงทั้งหลายได้

Unified Field Theory
ทฤษฎีที่พยายามอธิบายกลไกของอันตรกิริยา (interaction) 

มูลฐาน ๔ ประเภท  คือ  อันตรกิริยาแบบแรง (strong interaction) 
อันตรกิริยาแบบอ่อน (weak interaction)  อันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้า 
(electromagnetic interaction) และอันตรกิริยาโน้มถ่วง (gravitatio-
nal interaction) ในเทอมของสนามเดี่ยว (single field) ในลักษณะ
คล้ายคลึงกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสนามความโน้มถ่วง ไอน์สไตน์ 
บิดาแห่งทฤษฎีสนาม ประสบความล้มเหลวตลอดมาในการสร้างเอกภาพ
ของอันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้า และอันตรกิริยาโน้มถ่วง ปัจจุบันความ
ใฝ่ฝันของนักฟิสิกส์ในเรื่องดังกล่าวยังคงห่างไกลจากจุดหมายอยู่มาก 
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แม้ว่า เวนเบิร์ก (Weinberg) และซาลาม (Salam) จะสามารถอธิบาย
สนามเอกภาพของอันตรกิริยาแบบอ่อนและอันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าได้
แล้วก็ตาม

บุคคลท่ีมีปัญหากับนิวตัน และผู้สนับสนุนนิวตัน
ผู้ที่อ้างว่านิวตันขโมยความคิดของเขาไป คือ โรเบิร์ต ฮุก (Robert 

Hooke, 1635-1703)  นักฟิสิกส์ทดลองและนักปรัชญาชาวอังกฤษ เกิด
ร่วมสมัยกับนิวตัน (Sir Isaac Newton, 1642-1727) ความสนใจเบ้ือง
ต้นของฮุก คือดาราศาสตร์ งานเด่นๆ ได้แก่ การวัดหาศูนย์ถ่วง (center 
of gravity) ของดวงจันทร์และโลก การทำานายว่าดาวพฤหัสหมุนรอบ
ดวงอาทิตย์   การค้นพบดาวฤกษ์ดวงที่ ๕ ในกลุ่มดาว Orion   และการ
สรา้งกล้องโทรทรรศน์แบบเกรกอเรียน (Gregorian telescope)   ฮกุยัง
ค้นพบกฎสภาพยืดหยุ่น  (Hooke's law of elasticity)  ของสสาร  ซ่ึง
ภายหลังเรียกว่ากฎของฮุก  นอกจากน้ีฮุกยังมีส่วนร่วมพัฒนางานในสาย
อื่นอีกเช่น  การอธิบายธรรมชาติของการจุดระเบิดเผาไหม้  การสร้าง
กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ และเป็นคนแรกทีใ่ช้คำาว่า “cell”

ขณะเดียวกันผู้ที่อ้างว่าคิดค้นวิชา
แคลคูลัส  (calculus)  ได้ก่อนนิวตัน  คือ 
เกิทท์ฟรีด์  ไลบ์นิซ  (Gottfried  Leibniz, 
1646-1716) นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้ศึกษา
คณิตศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง
คนหน่ึงคือ คริสเตียน ฮอยเกนส์ (Christian 
Huygens)  ต่อมาถือว่าทั้งนิวตันและไลบ์นิซ 
ต่างก็เป็นผู้คิดค้นแคลคูลัสได้ด้วยกันทั้งคู่ 
ไลบ์นิซเป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้รับยกย่องเป็นอัจฉริยะผู้ทรงความ
รูด้ังสารานุกรมเคลื่อนที่ (a truly encyclopedic genius)

เกิทท์ฟรีด์ ไลบน์ิซ
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เอดมันด์ แฮลลีย์ (Edmund Halley, 
1656-1742) หรือที่เรียกว่าฮัลเลย์  เป็นนัก
วิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ค้นพบว่าดาวหาง
บางดวงที่ผ่านเข้ามาใกล้โลกและดวงอาทิตย์ 
สามารถโคจรกลับมาได้อีกเป็นคาบ (period) 
ในปี ค.ศ. ๑๗๐๕   เขาคำานวณวงโคจรของ
ดาวหางดวงหน่ึง (ที่เคยโคจรเข้ามาในปี ค.ศ. 
๑๖๘๒) วา่จะโคจรเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์และ
โลกทุกๆ ๗๖ ปี น่ันคือเขาทำานายว่าดาวหาง
ดวงน้ีจะโคจรกลับมาอีกในปี  ค.ศ. ๑๗๕๘ 
แม้ฮัลเลย์จะสิ้นชีวิตไปก่อน  แต่ดาวหางดวง
ดังกล่าวก็โคจรกลับมาตรงตามที่ฮัลเลย์ได้
ทำานายเอาไว้ ดาวหางดวงน้ีจึงไดร้ับการขนาน
นามวา่ ดาวหางฮัลเลย์ (Halley's Comet)   

ฮลัเลย์เป็นเพื่อนของนิวตัน และยังเป็น
ผู้ออกทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือของ
นิวตนั คอื Philosophiæ Naturalis Principia 
Mathematica อีกดว้ย

เอดมนัด์ แฮลลยี์
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