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การคนพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตรสมัยใหมตงั้ แตคริสตศตวรรษที่ ๑๗ เปนตนมามีสว น
ชวยใหเราเกิดความรคู วามเขาใจในพระพุทธศาสนามากยิง่ ขึน้ เพราะวาหลักของพระพุทธศาสนา
นัน้ ถือวา พระพุทธเจาเปนผคู น พบสัจธรรมซึง่ มีอยแู ลว พระพุทธเจาเพียงนำสัจธรรมนัน้ มาประกาศ
แกชาวโลก ดังพุทธพจนทวี่ า
“อุปปฺ าทา วา ภิกขฺ เว ตถาคตานํ อนุปปฺ าทา วา” เปนตน แปลความวา “ภิกษุทงั้ หลาย
พระตถาคตเจาทัง้ หลายจะอุบตั ขิ นึ้ หรือไมกต็ าม ธาตุนนั้ คือ ธรรมฐิติ (ความดำรงอยตู ามธรรมชาติ)
ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) อิทปั ปจจยตา (ภาวะทีส่ รรพสิง่ เกิดดับตามเหตุตามปจจัย) ก็ยงั มีอยู
พระตถาคตเจายอมตรัสรทู วั่ ถึงซึง่ ธาตุอนั นัน้ แลวบอก แสดง บัญญัติ แตงตัง้ เปดเผย จำแนก
ทำใหเขาใจงาย”
พระพุทธเจาไดทรงคนพบและประกาศเปดเผยกฎธรรมชาติไวเมือ่ สองพันหารอยปมาแลว
ตอมาวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรไดคน พบกฎธรรมชาติเดียวกันนัน้ หรือเพิม่ เติม
อืน่ ใด สิง่ ทีศ่ าสตรทงั้ หลายคนพบยอมจะนำไปสคู วามจริงเดียวกัน นัน่ คือสัจธรรม
พระพุทธศาสนาไมเคยทะเลาะกับวิทยาศาสตรเพราะพระพุทธศาสนาไมไดผกู ขาดความ
จริงเรือ่ งสัจธรรม ดังนัน้ สัจธรรมทีศ่ าสตรตา ง ๆ คนพบจะคลีค่ ลายขยายตัวมาสงเสริมใหเกิดความ
เขาใจพระพุทธศาสนาดียงิ่ ขึน้

 เรียบเรียงจากปาฐกถา แสดงทีส่ ถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ

เมือ่ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
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มีขอ ความตอนหนึง่ ในพระไตรปฎกทีแ่ สดงวาพระพุทธเจาทรงเปนธรรมวาทีคอื ผกู ลาว
สัจธรรม ผทู เี่ ปนธรรมวาทียอ มไมขดั แยงกับพวกธรรมวาทีดว ยกันเพราะตางฝายตางพูดถึงสัจธรรม
หรือความจริง ดังทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไววา
“นาหํ ภิกขฺ เว โลเกน วิวทามิ” เปนตน แปลความวา “ภิกษุทงั้ หลาย เราตถาคตยอม
ไมขดั แยงกับชาวโลก แตชาวโลกยอมขัดแยงกับเรา ธรรมวาทียอ มไมขดั แยงกับใคร ๆ ในโลก”
เมือ่ พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรตา งก็เปนธรรมวาทีทกี่ ลาวถึงสัจธรรมความจริง
ดวยกัน จึงไมมอี ะไรทีจ่ ะตองขัดแยงกัน มีแตจะสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขาใจกันดียงิ่ ขึน้
หากจะมีความแตกตางอยบู า งก็เพราะมีเปาหมายทีต่ า งกันในการแสวงหาความจริง วิทยาศาสตร
แสวงหาความจริงเพือ่ เปนนายเหนือโลกทีค่ วบคุมสภาวการณตา ง ๆ ไวได ขณะทีพ่ ระพุทธศาสนา
แสวงหาความจริงเพือ่ ความเปนผพู น โลกคือดับทุกข
เมือ่ เขาใจวัตถุประสงคทตี่ า งกันอยางนีแ้ ลว เราจะมาลองเปรียบเทียบสัจธรรมในพระพุทธ
ศาสนากับความจริงทีว่ ทิ ยาศาสตรแขนงหนึง่ คือฟสกิ สควอนตัมไดนำเสนอวามีความเหมือนหรือ
ความตางกันอยางไร

  

ปจจุบนั วิทยาศาสตรเสนอทฤษฎีฟส กิ สไว ๒ สำนักใหญคอื ฟสกิ สดงั้ เดิม (Classical
physics) กับฟสกิ สควอนตัม (Quantum physics)
ถาเปรียบเทียบกันระหวางฟสกิ สดงั้ เดิมกับฟสกิ สควอนตัม ฟสกิ สทงั้ ๒ สำนักมีแนว
ความคิดบางอยางทีข่ ดั แยงกัน แตกลายเปนวาฟสกิ สควอนตัมกลับชวยอธิบายหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนาไดดกี วาฟสกิ สดงั้ เดิมหรือฟสกิ สนวิ ตัน (Newton physics) ในเรือ่ งทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ของพระพุทธศาสนา ๒ เรือ่ งคือ ปฏิจสมุทปบาทและไตรลักษณ
ปฏิจสมุทปบาทหรืออิทปั ปจจยตาเปนคำสอนทีว่ า ดวยการทีส่ งิ่ ตาง ๆ อาศัยกันและกัน
เกิดขึน้ ทีพ่ ระพุทธเจาทรงคนพบดวยการตรัสรู สวนเรือ่ งไตรลักษณ ซึง่ ก็คอื คำสอนวาดวยลักษณะ
๓ ประการของสิง่ ทัง้ หลาย ไดแก “อนิจจัง(ไมเทีย่ ง) ทุกขัง(เปนทุกข) อนัตตา(ไมมแี กนสาร)”
อันเปนหัวใจของการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ความหลุดพน
เราปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานเพือ่ ใหเห็นไตรลักษณ รแู ลวละ รแู ลววาง ทุกวันนีเ้ รา
เขาใจเรือ่ งไตรลักษณไดยากขึน้ เพราะมีแนวคิดของฟสกิ สดงั้ เดิมมาขวางกัน้ เปนอุปสรรคของการ

พระพุทธศาสนากับฟสกิ สควอนตัม : ความเหมือนทีแ่ ตกตาง

3

เขาถึงธรรม เพราะฟสกิ สดงั้ เดิมหรือฟสกิ สนวิ ตันมีแนวคิดหลักอยทู ี่ ๔ หัวขอคือ ๑. อะตอม
๒. กาละ ๓. เทศะ และ ๔. แรงโนมถวงหรือแรงดึงดูดของโลก
เซอรไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) ถือวาสรรพสิง่ มีมวลสารทีแ่ บงแยกไมได
และตัง้ อยดู ว ยตัวของมันเอง ซึง่ เรียกวาอะตอม (Atom) จริง ๆ แลวความคิดเรือ่ งอะตอมเปน
แนวคิดหลักของฟสกิ สดงั้ เดิมทีถ่ อื วาหนวยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของสสาร (Matter)ในโลกทีถ่ กู แบงยอยใหเล็ก
ลง ๆ ในทีส่ ดุ จะถึงจุดทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ซึง่ แบงยอยตอไปไมไดอกี ซึง่ ทำหนาทีเ่ ปนองคประกอบเล็กทีส่ ดุ
สำหรับสรางจักรวาล เราเรียกวา “Building blocks” ก็เหมือนกับกอนอิฐแตละกอนสำหรับสราง
บานนัน่ เอง เพราะฉะนัน้ หากเราแบงอะไรตอมิอะไรจนไปถึงหนวยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ แลวมันจะถึงจุดที่
แบงแยกไมได ในเชิงสสารจุดทีแ่ บงแยกไมไดนเี้ รียกวา “อะตอม”
อะตอม (Atom) เปนภาษากรีก แปลวา “ตัดแบงไมได (Uncuttable)” อะตอมคือสิง่ ที่
เราไมสามารถจะแบงยอยตอไปไดอกี หลักของเรือ่ งนีก้ ค็ อื ไมวา เราแบงอะไรก็ตาม ในทีส่ ดุ มันตอง
ไปถึงจุดสุดทาย จุดสุดทายทีแ่ บงตอไปไมไดนนั่ แหละคือ “อะตอม” ซึง่ เปนอนุภาคทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของ
สสาร ความคิดอยางนีเ้ ราเรียกวาเปน “paradigm” หรือความเชือ่ พืน้ ฐานของวิทยาศาสตรโลก
ตะวันตกมากวา ๒,๐๐๐ ป จนมาถึงสมัยนิวตันก็ยงั เชือ่ วามีอะตอม
นิวตันเชือ่ วาสสารซึง่ มีองคประกอบทีเ่ ล็กทีส่ ดุ คืออะตอมไดสรางจักรวาล สรางดวงดาว
สรางอะไรตาง ๆ ทีเ่ คลือ่ นไหวกอใหเกิดแรงโนมถวงทีก่ ระทำตอกันในกลองใบใหญซงึ่ เปนทีว่ า ง
คือเทศะในจักรวาลอันวางเปลาใหญโตและขึน้ อยกู บั กาลเวลา
อีกประเด็นหนึ่งที่ฟสิกสดั้งเดิมของนิวตันเห็นขัดแยงกับพระพุทธศาสนาก็คือเรื่อง
กาลเวลา
นิวตันเชือ่ วากาลเวลาเปนเรือ่ งทีม่ อี ยใู นตัวของมันเอง แตพระพุทธศาสนาถือวากาละ
หรือเวลา เปนสิง่ ทีเ่ ราคิดขึน้ ในพระอภิธรรมเราเรียกวาบัญญัติ คือคนเราคิดขึน้ มาโดยทีก่ าลเวลา
ไมไดมอี ยใู นตัวมันเอง แตนวิ ตันถือวากาละหรือเวลาเปนความจริงอีกมิตหิ นึง่ มีอยจู ริง
มวลสารของจักรวาลทีเ่ รียกวาอะตอมหรืออนุภาคทีเ่ ล็กทีส่ ดุ มารวมตัวกันเปนสิง่ ตาง ๆ
เชนดวงดาวแลวเคลือ่ นไหวในเทศะหรือทีว่ า งในอวกาศ ทีว่ า งหรือเทศะนีก้ เ็ ปนความจริงอีกมิติ
หนึง่ เชนเดียวกับกาละ สิง่ ตาง ๆ ในจักรวาลทีเ่ คลือ่ นไหวนัน้ ไดสรางแรงทีก่ ระทำตอกันเรียกวา
แรงดึงดูดหรือแรงโนมถวง สิ่งทั้งหลายเคลื่อนไหวและมีปฏิสัมพันธตอกันภายใตกฎที่ชัดเจน
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แนนอน เหมือนกับเครือ่ งจักรกลของนาฬิกาทีเ่ ดินอยางเทีย่ งตรงจนเราคาดเวลาลวงหนาได ใน
ทำนองเดียวกัน ถาเรารคู วามสัมพันธทเี่ ปนแบบแผนของสิง่ ตาง ๆ วาอะไรกระทำตออะไร ณ
จุดไหนในจักรวาล เราก็สามารถคาดการณลว งหนาไดวา จะเกิดอะไรขึน้ ทีไ่ หนเมือ่ ไร
เพราะฉะนัน้ ฟสกิ สดงั้ เดิมของนิวตันจึงถือวา ถาเรารเู ทศะคือจุดทีส่ สารตัง้ อยู และรู
แรงทัง้ หมดทีม่ ากระทำตอสสารนัน้ ๆ ในเวลานัน้ เราก็จะสามารถพยากรณไดวา จะเกิดอะไรขึน้
ในอนาคต ดังทีน่ กั คณิตศาสตรฝรัง่ เศสชือ่ ปแอร ซีโมน ลาปลาซ (Pierre Simon Laplace)
กลาวอยางมัน่ ใจวา
“ในขณะใดขณะหนึง่ ทีก่ ำหนดใหปญ
 ญาซึง่ รแู รงทุกแรงทีก่ ระทำอยใู นธรรมชาติ และรู
ตำแหนงของสิง่ ตาง ๆ ซึง่ ประกอบกันขึน้ เปนโลก สมมติวา ปญญาดังกลาวนัน้ กวางขวางพอทีจ่ ะนำ
เอาขอมูลเหลานีไ้ ปวิเคราะห มันยอมจะรวมสูตรการเคลือ่ นทีข่ องกอนวัตถุทใี่ หญทสี่ ดุ ในจักรวาล
และของอะตอมทีเ่ ล็กทีส่ ดุ เอาไวดว ย ไมมสี งิ่ ทีไ่ มแนนอนสำหรับมัน และเชนเดียวกับอดีต อนาคต
จะปรากฏแกสายตาของมัน”
คนเราทุกวันนี้ตกอยูใตอิทธิพลความคิดของฟสิกสดั้งเดิมแบบนี้ เพราะเราเชื่อวา
วิทยาศาสตรจะสามารถบอกอดีต ทำนายอนาคต ทำใหเกิดการปองกันตาง ๆ เพราะเชือ่ วาสิง่
ตาง ๆ เกิดขึน้ ภายใตการควบคุมของกฎจักรวาล เมือ่ เรารกู ฎวิทยาศาสตรแลวเราก็สามารถทีจ่ ะ
ควบคุมตัวแปรตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนได และสามารถทีจ่ ะปรับตัวใหสอดคลอง
กับอนาคตทีจ่ ะตามมาได
ดังนัน้ ฟสกิ สดงั้ เดิมไดสรางภาพของจักรวาลใหเปนเหมือนเครือ่ งจักรกลมโหฬารทีค่ อ น
ขางจะมีความแนนอน มัน่ คงและปลอดภัยจนมนุษยสามารถพยากรณลว งหนาไดวา จะเกิดอะไร
ขึน้ ดวยเหตุนฟี้ ส กิ สดงั้ เดิมจึงสงเสริมความเชือ่ แบบนิยตั นิ ยิ ม (Determinism) คือแนวคิดทีว่ า
ทุกเหตุการณในโลกนีถ้ กู กำหนดลวงหนาไวแลววาตองเกิดขึน้ เมือ่ นัน้ เมือ่ นี้

 

อยางไรก็ตาม ฟสกิ สควอนตัมไดเขามาทำใหความเชือ่ เรือ่ งความแนนอน มัน่ คงและ
ปลอดภัยแบบนีห้ มดไป เปรียบเหมือนกับการทีเ่ รากำลังยืนอยบู นพรมแหงความมัน่ คงปลอดภัยของ
ฟสกิ สดงั้ เดิมของนิวตันแลวอยู ๆ ก็มคี นมากระตุกพรมออกจากใตเทาของเราจนเราลมทัง้ ยืน ฟสกิ ส
ควอนตัมทำลายความมัน่ ใจของฟสกิ สดงั้ เดิมใหหมดไป
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คำวา “ควอนตัม (Quantum)” เปนภาษาลาตินแปลวา “ขนาดไหน” หรือ “จำนวน
เทาไร” เปนคำทีใ่ ชพดู ถึงจำนวนหรือขนาดพลังงานของอะตอม คลายกับคำวา “นาโน (Nano)”
ซึง่ เปนภาษากรีก แปลวา “คนแคระ” เปนคำทีใ่ ชวดั ขนาดของสิง่ ทีเ่ ล็กมาก ๆ เชน อะตอม
ดีเอ็นเอ ในนาโนเทคโนโลยี
ฟสกิ สควอนตัมเสนอภาพใหมของจักรวาลทีม่ คี วามไมเทีย่ งแทแนนอน ความคิดทีว่ า
จักรวาลมีความเปนเหตุเปนผลทีเ่ ราพยากรณลว งหนาไดกลายเปนความไมแนนอน จนกระทัง่
อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein)เจาของทฤษฎีสมั พัทธทมี่ สี ว นสำคัญทีท่ ำใหเกิดทฤษฎี
ควอนตัมขึน้ มาก็ไดพยายามปฏิเสธทฤษฎีควอนตัมในบัน้ ปลายชีวติ โดยทีไ่ อนสไตนกลาววาถาทฤษฎี
ควอนตัมเปนจริง โลกใบนีก้ จ็ ะไมมกี ฎระเบียบอะไรเลย ซึง่ เขาใชคำวาเพีย้ น (Crazy) ดูเหมือน
วาตอนนีโ้ ลกเพีย้ นจริง ๆ คือบางครัง้ ดูจะไรกฎ ไรระเบียบ ไมมคี วามแนนอนอะไรเลย ดังทีเ่ รา
มักจะพูดวาไมมอี ะไรแนนอนนอกจากความไมแนนอน
ทฤษฎีควอนตันจึงโยงไปถึงคำสอนเรือ่ ง ‘อนิจจัง ความไมทยี่ ง’ ในพระพุทธศาสนา
ทัง้ นีเ้ พราะวาทฤษฎีควอนตันไดเปดเผยสภาวะทีเ่ รียกวาความไมแนนอน (Uncertainty) เนือ่ ง
จากวา แนวคิดสำคัญประการหนึง่ ของฟสกิ สควอนตัมก็คอื หลักการทีว่ า ดวยความไมแนนอน
(Uncertainty Principle)
ในฟสกิ สดงั้ เดิมของนิวตัน จักรวาลมีกฎระเบียบแนนอนจนเราพยากรณไดวา จะเกิดอะไร
ขึ้น โลกนี้มีกฎธรรมชาติที่แนนอน แตฟสิกสควอนตันกลับเสนอวาโลกนี้มีความไมแนนอน
ดังนัน้ ไอนสไตนจงึ กลาววา ถาทฤษฏีของฟสกิ สควอนตัมเปนจริง มันจะไมมคี วามเปนเหตุเปนผล
ไมมคี วามเปนกฎทีแ่ นนอน แสดงวาเราจะไมสามารถบอกไดวา มันจะเปนอยางไรตอไปเพราะมัน
เปนไปตามหลักการทีว่ า ดวยความไมแนนอนของฟสกิ สควอนตัมเสียแลว
ควรทราบวา การที่ทฤษฏีควอนตัมทำใหภาพของจักรวาลเปลี่ยนไป เพราะฟสิกส
ควอนตัมไมไดไปสนใจเรือ่ งกฎของจักรวาลแบบมหภาค ฟสกิ สควอนตัมไมไดสนใจเรือ่ งการโคจร
ดวงดาว เรือ่ งดวงจันทร หรือเรือ่ งน้ำขึน้ น้ำลงอะไรตาง ๆ เหลานี้ แตฟส กิ สควอนตัมกลับสนใจ
ศึกษาโครงสรางของอะตอมทีเ่ ปนอนุภาคพืน้ ฐานสำหรับสรางจักรวาล ซึง่ ถาเราเขาใจองคประกอบ
พืน้ ฐานตรงนี้ เราจะเขาใจภาพรวมของจักรวาลทัง้ หมด ดังนัน้ ฟสกิ สควอนตัมจึงเปนการกลับ
ไปหาจุดเริม่ ตนดัง้ เดิมของจักรวาล
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ภาพรวมของจักรวาลอยางทีเ่ ราศึกษากันอยใู นทุกวันนีน้ นั้ สวนใหญเปนแนวคิดแบบฟสกิ ส
ดัง้ เดิมของนิวตัน ซึง่ เปนการพูดถึงเรือ่ งใหญแบบมหภาค แตฟส กิ สควอนตัมหันมาศึกษาเรือ่ งที่
เล็กมาก แบบจุลภาค (Micro) นัน่ คือโครงสรางของอะตอมหรือปรมาณู จึงกลาวไดวา ฟสกิ ส
ควอนตัมสนใจสวนทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของจักรวาล
นักวิทยาศาสตรในอดีตเชือ่ วา อะตอมไมมโี ครงสรางอะไรเพราะมันเปนอนุภาคทีเ่ ล็ก
ที่สุดในจักรวาล คนสมัยกอนเชื่อวาอะตอมแบงแยกไมไดตามที่นักปรัชญากรีกเชื่อกันมาเปน
พัน ๆ ป แมแตในอินเดีย ปรัชญาฮินดูสำนักไวเศษิกะก็สอนวามีอะตอมหรือปรมาณู ตรงกับที่
เรียกวา “อัตตา” หรือ “อาตมัน” นัน่ คือ มีสงิ่ ทีแ่ บงแยกยอยตอไปไมได เรียกวา ปรมาณู อะตอม
อัตตาหรืออาตมัน
ในบรรดาศาสนาสำคัญของโลกมีเพียงศาสนาเดียวเทานัน้ ทีป่ ฏิเสธอะตอม ปฏิเสธอัตตา
หรืออาตมัน นัน่ ก็คอื พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาเดียวทีย่ นื ยันวาไมมแี กนสารทัง้ ในฝายจิตและฝายสสาร
แกนสารในฝายจิตเรียกวาอาตมันหรือวิญญาณอมตะ (Immortal soul) สวนแกนสารในฝายสสาร
เรียกวาอะตอมหรือปรมาณู ศาสนาคริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดูตา งสอนวามีอาตมันหรือวิญญาณ
อมตะในมนุษยและมีอะตอมหรือปรมาณูในสสาร
พระพุทธเจาตรัสวา “สัพเพ ธัมมา อนัตตา” แปลวา “สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงเปนอนัตตา”
หมายความวา สรรพสิง่ ทัง้ ทีเ่ ปนจิตและสสารลวนไมมแี กนแทถาวร คือเปนอนัตตา
เมือ่ แปลคำวาอนัตตาเปนภาษาอังกฤษก็ตอ งใชคำ ๒ คำ นัน่ คือ ถาใชคำวาอนัตตาให
หมายถึงวาไมมอี าตมันหรือวิญญาณอมตะในมนุษย เราตองแปลวา Not-self หรือ Non-ego แต
ถาใชอนัตตาใหหมายถึงวาไมมอี ะตอมหรือแกนสารทีเ่ ทีย่ งแทในสสาร เราตองแปลวา Non-substantiality (ไมมแี กนแทถาวร)
พระพุทธศาสนาสอนเรือ่ งอนัตตาในจิตและสสารมากวาสองพันป พระพุทธศาสนา
ถือวาไมมอี ตั ตาหรืออะตอมสสาร ทุกสิง่ ทุกอยางไมมแี กนแทถาวรทีต่ งั้ อยไู ดในตัวของมันเอง
สรรพสิง่ อาศัยกันและกันเกิดขึน้ ตลอดเวลาตามหลักปฏิจจสมุปบาท ดังทีค่ วอนตัมฟสกิ สระบุวา
ไมมอี ะตอมทีอ่ ยไู ดตามลำพังตัวเอง โครงสรางอะตอมประกอบดวยอีเล็คตรอน โปรตอนและ
นิวตรอน อนุภาคของอะตอมทีเ่ ปนประจุไฟฟาบวก(โปรตอน)และประจุไฟฟาลบ(อีเล็คตรอน)
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ตางมีปฏิสมั พันธตอ กัน อีเล็คตรอนวิง่ โคจรรอบนิวเคลียสดวยความเร็วทีส่ งู มาก การเกาะกลมุ ของ
ประจุไฟฟาเหลานัน้ กลายเปนอะตอม และประจุไฟฟาเหลานัน้ ก็ไมอาจอยไู ดตามลำพัง ทัง้ หมด
ตางอาศัยกันและกันเกิดขึน้ ตามหลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนา
โดยสรุปแลวภาพของจักรวาลในทฤษฎีควอนตัมตางจากฟสกิ สดงั้ เดิมของนิวตันก็คอื
อะตอมถูกแบงยอยออกไปเปนองคประกอบทีเ่ ล็กกวาซึง่ เปนประจุไฟฟาทีว่ งิ่ วนกันเองคืออีเล็คตรอน
โปรตอนและนิวตรอน อะตอมจึงเปนสนามพลังงานขนาดจิว๋ องคประกอบยอยของอะตอมนัน้
บางครัง้ ก็เปนอนุภาค(Particle) บางครัง้ ก็เปนคลืน่ (Wave)
อีเล็คตรอนของอะตอมเคลือ่ นทีร่ อบแกนกลางคือนิวเคลียสตลอดเวลา ขณะทีอ่ เี ล็คตรอน
กำลังเคลือ่ นทีด่ ว ยความเร็วสูง อีเล็คตรอนปรากฎเปนคลืน่ ดวยความเร็วระดับนัน้ เราจึงไมอาจ
กำหนดตำแหนงทีต่ งั้ ของอีเล็คตรอนนัน้ ในขณะใดขณะหนึง่ ได ถาเราจะพยายามหาตำแหนงทีต่ งั้
ของมันก็ตอ งจับใหอเี ล็คตรอนหยุดนิง่ อยกู บั ทีซ่ งึ่ จะทำใหมนั สูญเสียคุณสมบัตแิ หงความเปนคลืน่
อีเล็คตรอนทีห่ ยุดนิง่ จะกลายเปนอนุภาคทันที ดังนัน้ องคประกอบยอยของอะตอมบางครัง้ จึงเปน
อนุภาคบางครัง้ ก็เปนคลืน่
ความเปนทั้งอนุภาคและทั้งคลื่นนี้แหละที่ทำใหเกิดสภาวะที่ไมสามารถพยากรณได
(Unpredictable) ตราบใดทีอ่ นุภาคของอะตอมยังเคลือ่ นทีด่ ว ยความเร็วสูง มันก็ปรากฎเปนคลืน่
เราไมมที างทีจ่ ะกำหนดคุณสมบัตทิ แี่ นนอนของคลืน่ นีไ้ ด เมือ่ เราพยายามหยุดมันไวกบั ที่ มันก็
สูญเสียคุณสมบัตขิ องตัวมันเอง นอกจากนี้ วงโคจรของอนุภาครอบนิวเคลียสก็เปลีย่ นแปลงไป
ตามแรงทีก่ ระทำตอนิวเคลียส ดังนัน้ พฤติกรรมขององคประกอบยอยภายในโครงสรางของอะตอม
จึงเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาเพราะมันมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ รากำหนดไมไดและมีวงโคจรทีไ่ มแนนอน นี่
คือหลักการแหงความไมแนนอน (Uncertainty Principle)
หลักการแหงความไมแนนอนของฟสกิ สควอนตัมไดเปลีย่ นแนวคิดของฟสกิ สดงั้ เดิมที่
ชูธงเรือ่ งความแนนอนทีเ่ ราสามารถจะพยากรณอะไรก็ได ความเชือ่ เรือ่ งความแนนอนเหลานีเ้ ปน
ไปไมไดอกี แลวสำหรับฟสกิ สควอนตัม
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ความกาวหนาของฟสกิ สควอนตัมชวยใหเราเขาใจในพระพุทธศาสนาไดมากขึน้ อยางไร ?
ประการแรก ฟสกิ สควอนตัมชวยสนับสนุนเรือ่ งอนัตตาในพระพุทธศาสนา นัน่ คือทัง้
พระพุทธศาสนาและทฤษฎีควอนตัมตางยืนยันวาไมมอี ะตอมหรืออัตตาทีแ่ บงแยกไมได อะตอม
หรืออัตตาเปนสิง่ ทีแ่ บงยอยออกไปได ไมมอี ะไรทีเ่ ปนแกนสารตัง้ อยไู ดตามลำพังตนเอง ทุกสิง่ ทุกอยาง
อาศัยกันและกันเกิดขึน้ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท
ประการตอมา หลักการแหงความไมแนนอน (Uncertainty Principle) ของฟสกิ ส
ควอนตัมชวยใหเราเขาใจคำสอนเรือ่ งอนิจจังคือความไมเทีย่ งในพระพุทธศาสนาไดดยี งิ่ ขึน้
อนิจจังหรือความไมเทีย่ งนีม้ เี หตุ มีปจ จัย มีตวั แปรมากมายเกินกวาทีจ่ ะมาคิดในเชิง
นิยตั นิ ยิ มแบบนิวตัน ดังทีห่ ลักกรรมในพระพุทธศาสนากำหนดวา “ทำดีไดดี ทำชัว่ ไดชวั่ ”
เมือ่ พูดถึงพระพุทธศาสนากับฟสกิ สควอนตัม คนมักสงสัยวาความเชือ่ ของชาวพุทธใน
เรือ่ งกฎแหงกรรมจะขัดกับหลักการของฟสกิ สควอนตัมหรือไม ?
กอนอืน่ เราตองเขาใจกฎแหงกรรมในมุมมองทีว่ า ใครก็ตามทีเ่ ชือ่ วาปจจุบนั ทีเ่ ราเปน
อยนู เี้ ปนผลมาจากกรรมในอดีต
ความเชือ่ นีถ้ กู ตอง
แตใครทีเ่ ชือ่ วากรรมทีเ่ ราทำทุกอยางในวันนีเ้ ราจะตองไดรบั ผลในอนาคตอยางแนนอน
ความเชือ่ นีผ้ ดิ หลักพระพุทธศาสนา
เพราะอะไร ? ก็เพราะถาคิดวากรรมทีเ่ ราทำทุกอยางในวันนี้ เราจะตองไดรบั ผลหรือ
วิบากตามในอนาคตทัง้ หมด คนทีท่ ำบาปกรรมมามากก็ไมสามารถจะเปนพระอริยะไดเพราะเขา
ตองไปชดใชกรรมไมรจู กั จบสิน้
หลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีอยวู า เราสามารถทำกรรมดีในปจจุบนั เพือ่ ลางบาป
กรรมในอดีตได เราจึงสามารถเปลีย่ นอดีตได ดวยเหตุนี้ คนเคยทำบาปก็สามารถเปนพระอรหันต
ได ชีวติ ของเราสามารถเปลีย่ นแปลงไดดว ยการทำกรรมดีในปจจุบนั
หลักการแหงความไมแนนอน (Uncertainty Principle) ของฟสกิ สควอนตัมชวยทำให
เราสามารถสรางอนาคตของเราไดใหม ชีวติ ของเราไมไดถกู ลิขติ ตายตัวจากอดีต ชีวติ ของเรามีความ
ไมแนนอนรออยขู า งหนา ถาเราหมัน่ ทำดี เราก็จะเจริญกาวหนา
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เปนการยากทีจ่ ะพยากรณลว งหนาไดวา คนทีท่ ำดีอยางนัน้ ๆ จะไดดใี นอนาคตเมือ่ ไร
เพราะมีตวั แปรมากมาย เนือ่ งจากคนเราทำกรรมทัง้ ดีและชัว่ คละเคลากันไป จึงเปนการยากที่
จะบอกวาทีค่ นคนนีไ้ ดดคี รัง้ นีเ้ พราะทำความดีนนั้ ไวเมือ่ วันนัน้ วันนีใ้ นอดีต พระพุทธเจาจึงตรัส
วาเสนทางการใหผลของกรรมเปนอจินไตยคือเปนเรือ่ งทีไ่ มควรคิด ปจจัยตัวแปรมากจึงมีความ
ไมแนนอนอยเู สมอ
ครัง้ หนึง่ หลวงพอชาวัดหนองปาพงถูกลูกศิษยขอรองใหทำนายทายทักโชคชะตาอนาคต
ของเขา ทานทนรบเราไมไหวจึงบอกใหเขาแบมือยืน่ มาใหทา นดูลายมือ หลวงพอชาเพงดูลายมือ
ลูกศิษยอยพู กั ใหญแลวพึมพำวา “นาสนใจ นาสนใจ” ลูกศิษยถามวา “อนาคตผมเปนอยางไรหรือ
ครับ” หลวงพอชาตอบวา “อนาคตของคุณนาสนใจเพราะมันมีแตความไมแนนอน” เปนทีน่ า สังเกต
วา คำวา “Uncertainty (ความไมแนนนอน)” ซึง่ เปนหลักการหนึง่ ของฟสกิ สควอนตัม ก็ตรงกับ
คำวา “อนิจจตา (ความไมเทีย่ ง)” ในพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอยางยิง่ การศึกษาเรือ่ งโครงสรางของอะตอมกลับยิง่ มาสงเสริมความเขาใจใน
เรือ่ ง “ทุกขัง (เปนทุกข)”
คำวาทุกขมี ๒ ความหมายทีส่ ำคัญคือประการแรกทุกขหมายถึง “ทุกขเวทนา” ไดแก
ความไมสบายกายไมสบายใจซึง่ เปนความหมายของทุกขในอริยสัจ ทุกขในอีกความหมายหนึง่ คือ
“ทุกขลักษณะ” ซึง่ เปนทุกขในไตรลักษณ ทุกขลักษณะหมายความวา สรรพสิง่ ตกอยภู ายใตการ
บีบคัน้ ใหทนอยใู นสภาพเดิมไมได
ยกตัวอยางเชน เมื่อเราโยนกอนดินขึ้นไปบนทองฟาแลวมันก็ตองตกลงมาแตกบน
พืน้ ดิน การทีก่ อ นดินตกลงมาแตกเปนอนิจจังคือความไมเทีย่ ง แตเหตุทกี่ อ นดินตกลงมาจาก
ทองฟาก็เพราะถูกแรงดึงดูดของโลกบีบคัน้ ใหตอ งตกลงมา กอนดินไมอาจจะอยบู นฟาเพราะมีแรง
ทีไ่ ปกด ไปบีบ ไปดึงกอนดินใหตกลงมานัน่ แสดงวากอนดินเปน “ทุกขัง” คือทนอยใู นสภาพเดิม
ไดยาก
ในจักรวาลนีไ้ มมอี ะไรทีอ่ ยไู ดดว ยตัวของมันเองโดยไมถกู กระทำจากพลังอืน่ อีเล็คตรอน
โปรตอนและนิวตรอนไมไดอยูตามลำพัง มันมีปฏิสัมพันธตอกันกอใหเกิดพลังบีบคั้นใหตอง
เปลีย่ นแปลง มันจึงเปนทุกขัง คือทนอยใู นสภาพเดิมไมได
การทีอ่ นุภาคพืน้ ฐานของอะตอมอยดู ว ยตัวเองไมไดกห็ มายถึงวามันเปน”อนัตตา”คือ
ไมมแี กนสารของตัวเอง ไมมสี งิ่ ใดทีต่ งั้ อยถู าวรดวยตัวของมันเอง สรรพสิง่ ตางอาศัยกันและกัน
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เกิดขึน้ ตามหลัก “ปฏิจจสมุปบาท” ซึง่ มาจากคำวา “ปฏิจจะ” แปลวา อาศัยกันและกัน “สมุปบาท”
แปลวา เกิดรวมกัน
ในโลกนีไ้ มมอี ะไรอยไู ดดว ยตัวลำพังของมันเอง เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นัน้ ก็มี เมือ่ สิง่ นีเ้ กิด สิง่
นัน้ ก็เกิด เมือ่ สิง่ นีด้ บั สิง่ นัน้ ก็ดบั เรือ่ งนีเ้ รานำมาโยงกับเรือ่ งอริยสัจ ๔ ในพระพุทธศาสนาทีว่ า
ดวยทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค
มีทกุ ขเพราะมีสมุทยั คือมีเหตุแหงทุกข เมือ่ ดับเหตุไดกเ็ กิดนิโรธคือความดับทุกข จะดับ
ทุกขไดกต็ อ งมีมรรคคือวิธกี ารดับทุกข นีค่ อื ประยุกตปฏิจจสมุทปบาทเอามาใชในชีวติ จริง

 

ในการประยุกตปฏิจจสมุทปบาทเอามาใชในชีวติ จริงนัน้ ตัวมรรคหรือวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปนหัวใจ
สำคัญก็คอื “สติ” เรามักจะพูดวา “สติมาปญญาเกิด สติเตลิดมักเกิดปญหา” เวลาทีเ่ รามีความ
ทุกขในใจ เวลาเราเครียด เวลาเรากลมุ เวลาเราโกรธ เราจะดับทุกขไดอยางไร
สติมี ๒ อยางคือ (๑) ระลึกรทู นั สิง่ ทีเ่ กิดกับเรา อยางเชน มองเห็นสิง่ ตาง ๆ ภายนอก
ในขณะปจจุบนั นี้ หรือเสียงทีเ่ ขาหูเรา ปจจุบนั อยตู รงไหนรทู นั หมด เหมือนเราขับรถก็เห็นไฟเขียว
ไฟแดง นีค่ อื มีสติกบั สิง่ ภายนอก (๒) ระลึกรทู นั ความคิดทีเ่ กิดขึน้ ในจิตของเรา เวลาเราเห็น
เวลาเราฟงแลวคิดอยางไร เรารทู นั ความคิดทีม่ าเกิดขึน้ ภายในจิตใจ เราก็เรียกความรทู นั นีว้ า สติ
เชน จิตโกรธก็รวู า โกรธ เซ็งก็รวู า เซ็ง เครียดก็รวู า เครียด
ฟสกิ สควอนตัมชวยใหเขาใจเรือ่ งสติไดอยางไร ?
ทฤษฎีเรือ่ งความไมแนนอนของฟสกิ สควอนตัมชวยใหเราเขาใจวา เมือ่ เราพยายาม
จะสังเกตความเร็วหรือธรรมชาติของอีเล็คตรอน เราก็จะตองหยุดอีเล็คตรอนไมใหเคลื่อนที่
พออีเล็คตรอนหยุดมันก็จะเสียความเคลือ่ นไหว ธรรมชาติของมันก็เปลีย่ นไป เราก็ศกึ ษาธรรมชาติ
ของมันไมได นีเ่ รียกวามีผลกระทบจากผสู งั เกตตอสิง่ ทีถ่ กู สังเกต การสังเกตไดเขาไปเปลีย่ นธรรมชาติ
ของสิง่ ทีถ่ กู สังเกต มันจึงมีความไมแนนอนเกิดขึน้ เมือ่ เราไปเขาสังเกตหรือศึกษามันเมือ่ ใด มัน
ก็เปลีย่ นแปลงไปเมือ่ นัน้
เพราะฉะนัน้ สิง่ นีก้ ค็ อื ความไมแนนอน
แมแตในทฤษฎีสมั พัทธกเ็ หมือนกัน “กาละ” หรือ “เวลา” ขึน้ อยกู บั จุดทีเ่ ราสังเกตสิง่
ตาง ๆ ทีเ่ คลือ่ นไหว คนคนหนึง่ ไปสังเกตสิง่ หนึง่ ตรงจุดนี้ เวลาขณะนัน้ ผานไปชามาก เชน เวลา
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แหงการรอคอยทีผ่ า นไปอยางเชือ่ งชา อีกคนหนึง่ ไปสังเกตสิง่ หนึง่ อยทู อี่ นื่ เวลาก็ผา นไปเร็วมาก
ดังเชน เมือ่ เรามีความสุข เวลาผานไปอยางกับมีปก บิน เวลาจึงเปนเรือ่ งของความสัมพัทธตาม
ทฤษฎีของไอนสไตน
ในทำนองเดียวกัน สิง่ ทีอ่ ยภู ายในตัวเราคือจิต มันเคลือ่ นทีเ่ ร็วมาก มันเกิดดับเร็วมาก
โกรธขึน้ มาปบ เราไมทนั รตู วั เราเลย เมือ่ เครียดขึน้ มา ความเครียดก็ทว มทับจิตใจของเรา โดยที่
เราไมไดสงั เกตมันเลย และเราก็มกั จะปลอยใหความทุกขมนั ทวมหัว เราเครียด เราทุกข โดย
ไมเคยหันมาสังเกต สภาวะจิตของเราในขณะนัน้ เลย
ถามวาเราจะสามารถสังเกตสภาวะของจิตในขณะปจจุบนั ไดหรือไม ?
คำตอบก็คอื ไมได
สมมติวาตอนนี้เรากำลังมีความสุขเหลือเกิน มีความสุขจากการทานอาหารที่อรอย
ถามวารไู ดอยางไรวาอรอย เราเอาจิตมองมาทีค่ วามรสู กึ ของเรา จิตเกิดตอกันเปนกระแสอยางนี้
จิตปจจุบนั จะไมสามารถรตู วั ของมันเอง จิตทีม่ คี วามรสู กึ วาอรอย มันเปนคนละดวงกับจิตทีส่ งั เกต
ความรสู กึ อรอย
จิตผสู งั เกตเปนดวงปจจุบนั ขณะทีจ่ ติ ทีถ่ กู สังเกตเปนดวงจิตอดีต จิตทีเ่ ปนปจจุบนั จะมอง
หรือเพงตัวเองไมได เหมือนกับคมมีดทีไ่ มอาจจะตัดตัวมันเองหรือเหมือนกับไฟฉายทีส่ อ งไปทีอ่ นื่
ไฟฉายสองตัวเองไมได จิตในปจจุบนั จึงสังเกตรจู ติ ทีเ่ ปนอดีตเทานัน้ เมือ่ หนึง่ นาทีทผี่ า นมาทาน
รสู กึ อยางไร ทานกำหนดรไู ด อธิบายได เพราะเปนการใชจติ ปจจุบนั มองจิตอดีต
ถามวาเปน ‘อดีต’ ทีแ่ ทจริงหรือเปลา ?
นีก่ เ็ หมือนกับหลักการแหงความไมแนนอนในทฤษฎีควอนตัม พอเราไปหยุดจิตเพือ่ ศึกษา
มัน มันก็ไมเปนความจริงรอยเปอรเซ็นต เพราะจิตไดสญ
ู เสียความเปนผรู ู (subject) และกลาย
เปนสิง่ ทีถ่ กู กำหนดรู (object) ยกตัวอยางการทีเ่ ราผิดหวังเพราะไมไดรบั การเลือ่ นตำแหนง ฟง
ขาวครัง้ แรกนีช่ อ็ คเลย ทำไมเจานายทำกับเราอยางนี้ เราอุตสาหขยันทำงาน บุญก็ทำมามาก เรา
ช็อคจนทำอะไรไมถกู แลวก็ไมมคี วามสุข
พอผานไปอีก ๕ วัน ความรสู กึ มันคลายลงไป หายช็อค หายทุกข หายเครียด แลวเรา
ก็มองยอนกลับมาดูตอนทีเ่ ราไดฟง ขาวครัง้ แรกทีเ่ ราเครียด เราช็อค รสู กึ ผิดหวัง เรายอนมองความ
รสู กึ ตอนนัน้ ถาใหบรรยายเราก็สามารถทีจ่ ะบอกไดวา ช็อคอยางนัน้ เสียใจอยางนี้

12

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

แตสงิ่ ทีบ่ อกเลาวันนีไ้ มใชความรสู กึ ทีแ่ ทจริงเมือ่ สามวันกอน ยิง่ เวลาผานไปปหนึง่ เรา
ยิง่ รสู กึ เฉยมากกับเหตุการณครัง้ นัน้ แมเราพยายามจะฟน ความรสู กึ นัน้ มันก็ไมกลับมา มันเปน
ความทรงจำทีล่ างเลือน ไมเขมขนเต็มทีเ่ หมือนตอนทีเ่ ราไดฟง ขาวรายครัง้ แรก
เพราะอะไร
ก็เพราะสถานะของเราในปจจุบนั มันไปกระทบกับสิง่ ทีถ่ กู มอง เราไมไดไปเสวยอารมณ
ในอดีต เรามองอดีตเหมือนกับสิง่ ทีอ่ ยภู ายนอก เหมือนกับไมใชตวั ของเรา ผลก็คอื ผมู องไดเปลีย่ น
สถานะความเปนจริง เปลีย่ นความเขมขนของสิง่ ทีถ่ กู มองในกระแสจิตเดียวกัน
ทำไมตองรอใหมนั ผานไปสามวัน เราคอยมามองตัวเอง ทำไมจึงไมมองตัวเองในวินาที
แรก?
ในขณะทีเ่ รากำลังโกรธ ถาเราลองเอาจิตของเรามองความโกรธของเราเองทันที การ
มองจะเปลีย่ นสถานะของสิง่ ทีถ่ กู มอง นัน่ คือ ความโกรธจะลดลงทันที
นีค่ อื หลักในการปฏิบตั ธิ รรม
ถาอธิบายดวยหลักของฟสกิ สควอนตัมก็คอื วาผสู งั เกตไดไปจับสิง่ ทีส่ งั เกตใหหยุดนิง่ จนมัน
เปลีย่ นสถานะ ตัวอยางเชน เรากำลังรองเพลงคาราโอเกะอยางสนุกสนานกับเพือ่ น ๆ ทันทีนนั้
เรานึกถึงตัวเองวาเรามาทำบาอะไรอยทู นี่ ี่ ลูกกำลังอดขาวอยทู บี่ า นยังจะมารองเพลงอยอู กี หรือ
เห็นอะไรไหม ?
จิตเปลีย่ นไปเลยใชหรือไม ?
เพราะผูสังเกตไดเปลี่ยนสิ่งที่ถูกสังเกตนั่นก็คือเปลี่ยนตัวเอง เหมือนกับการปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน หลายคนพอนัง่ กัมมัฏฐานทีไรฟงุ ซานทุกที ลืมกำหนดหายใจเขา หายใจออก คิดเตลิด
ไปไหนก็ไมรู เห็นภาพอะไรเต็มไปหมด อาจารยสอนวา เวลาจิตคิดฟงุ ซานใหกำหนดรวู า ฟงุ หนอ
ฟงุ หนอ เรากำลังฟงุ คิดอะไรใหรทู นั วากำลังคิด
พอเราเอาจิตไปมองจิตทีก่ ำลังฟงุ มันจะหยุดกระแสของความฟงุ ซานทันที เพราะผสู งั เกต
มีผลกระทบตอสิง่ ทีถ่ กู สังเกต ถาเวลาทีเ่ ราโกรธ เรามีสติกำหนดรวู า เรากำลังโกรธ ความโกรธจะ
ลดลงทันที ตรงกับหลักการแหงความไมแนนอน (Uncertainty Principle) ทีผ่ สู งั เกตมีผลกระทบ
ตอสิง่ ทีถ่ กู สังเกต เราเอาใจมองใจ ใจทีม่ องจะมีผลกระทบตอใจทีถ่ กู มอง
แตสงิ่ สำคัญก็คอื ตองมีสติทนั ที เชนพอโดนดาวาแลวเกิดความโกรธ เรายอนมอง
ตัวเองทันทีวา ทำไมตองโกรธ พอเรามองดูความโกรธเทานัน้ ความโกรธก็จะเจือจางลงทันที
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ปญหาก็คอื เราไมไดฝก สติ สติจงึ มาไมทนั เราก็เลยสติแตกเสียเปนสวนใหญ ดังนัน้
ถาสติมาปญญาก็เกิด คือเห็นตัวเองตามความเปนจริง แตถา สติเตลิด มักเกิดปญหา เพราะฉะนัน้
ในการปฏิบตั ธิ รรมเราตองฝกมองดานในคือมองตน ดังคำกลอนทีว่ า
โลกภายนอกกวางไกลใคร ๆ รู
โลกภายในลึกซึง้ อยรู บู า งไหม
จะมองโลกภายนอกมองออกไป
จะมองโลกภายในใหมองตน
โลกภายนอกในระดับมหภาคขึน้ อยกู บั กฎแหงเหตุผลในฟสกิ สดงั้ เดิม แตโลกภายใน
อะตอมระดับจุลภาคขึน้ อยกู บั หลักการแหงความไมแนนอนในฟสกิ สควอนตัม การทีพ่ ระพุทธศาสนา
สอนใหมองดานใน เราก็มองใหเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาภายในจิตใจ

 

วิปส สนาเปนวิธมี องโลกทีช่ ว ยใหเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือสอนใหใชจติ มองจิต
ของเรา การมองจะมีผลตอการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเรา เราสามารถปลีย่ นความคิดใหบริสทุ ธิ์
ขึน้ นัน่ คือทำจิตใหบริสทุ ธิผ์ อ งใสเปนสจิตตปริโยทปนะคือทำจิตของเราใหผอ งใส เราจะทำจิตผองใส
ไดกต็ อ เมือ่ ผมู องมีผลกระทบตอกระแสจิตทีถ่ กู มอง
ฟสกิ สควอนตัมศึกษาความจริงทีค่ นทัว่ ไปยากทีจ่ ะเขาใจเพราะโครงสรางอะตอมนัน้ เล็ก
มากขนาดทีม่ องไมเห็นดวยตาเปลา พระพุทธศาสนาก็เชนเดียวกัน คือ ศึกษาเรือ่ งจิตทีม่ องไมเห็น
ดวยตาเปลา ซึง่ ยากทีจ่ ะเขาใจถาไมฝก ปฏิบตั ิ
การคนพบของฟสกิ สควอนตัมชวยสนับสนุนหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรือ่ งของ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ เรามองเห็นสิง่ ตาง ๆ วาไมแนนอนเชนเดียวกับหลักการแหงความไม
แนนอน เราจะไมยดึ มัน่ ถือมัน่ แมแตคนทีเ่ ราคบหามานานก็ตอ งเปลีย่ นไปเพราะมีเหตุปจ จัยมาก
มายทีท่ ำใหเขาเปลีย่ นไป เมือ่ เราไมสามารถทีจ่ ะรเู หตุปจ จัยเหลานัน้ ทัง้ หมด เราก็ตอ งทำใจยอม
รับความไมแนนอน ตามหลักการแหงความไมแนนอน นัน่ คือตามหลักอนิจจัง คือความไมเทีย่ ง
ในพระพุทธศาสนา
เหตุนคี้ ำสอนของพระพุทธศาสนาในหลายเรือ่ งจึงมีลกั ษณะเปนเงือ่ นไข เราไมอาจฟน
ธงลงไปวาตองเปนอยางนัน้ อยางนี้ เวลาทีเ่ รามองเห็นสรรพสิง่ เปนอยางนัน้ เปนอยางนี้ มันเปน
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อยางนัน้ ในตัวของมันเองหรือเราคิดไปเอง บางทีสรรพสิง่ ทีเ่ ราเห็นนัน้ มันไมไดเปนอยางทีเ่ ราคิด
หรือเราเขาใจ มุมมองของเราตางหากไปจัดใหมนั เปนอยางนัน้ อยางนี้
ในฟสิกสควอนตัม เมื่อมองในมุมหนึ่ง เราจะเห็นวาสวนประกอบของอะตอมเปน
อนุภาค(Particle) เมือ่ มองในอีกมุมหนึง่ เราจะเห็นเปนคลืน่ (wave) ของสิง่ เดียวกันจึงมีสองลักษณะ
ตามมุมมองของเรา ในทำนองเดียวกัน สิง่ ทีเ่ ราเห็นในปจจุบนั อาจจะมีทงั้ คุณและโทษก็ได นัน่
ขึน้ อยทู วี่ า เรามองสิง่ นัน้ ในมุมไหน
โลกเปนอยางไรขึน้ อยกู บั มุมมองของเรา ความจริงจึงเปนเรือ่ งสัมพัทธ มันไมไดจริงใน
ตัวมันเอง มันสัมพันธกบั มุมมองของผมู อง ดังทีท่ ฤษฎีสมั พัทธของไอนสไตนถอื วากาลเวลาขึน้ อยู
กับจุดของผสู งั เกตการณ เหมือนกับทีเ่ ราพูดถึงองคประกอบของอะตอมวาเปนอนุภาคหรือคลืน่ ก็
แลวแตมมุ มองของเรา เพราะฉะนัน้ โลกทีเ่ รารับรจู งึ ไมไดเปน “ปรวิสยั ”ทัง้ หมด บางอยางเปน
“อัตวิสยั ” คือเปนโลกแหงประสบการณทเี่ ราสรางขึน้ ดังทีพ่ ระพุทธเจาตรัสกับโรหิตสั สเทพบุตร
วา
“เราบัญญัตโิ ลก เหตุใหเกิดโลก ความดับโลก ขอปฏิบตั ใิ หถงึ ความดับโลก ในกายอัน
ยาววาหนึง่ มีสญ
ั ญา มีใจครอง”
ในพุทธพจนนี้ โลกก็คอื โลกแหงประสบการณของแตละคน
ในปรัชญาปรากฏการณวทิ ยา (Phenomenology) เราเรียกโลกแหงประสบการณวา
“Lived World” คือโลกทีเ่ ราอยู หมายถึงโลกแหงประสบการณของเรา ไมมโี ลกแบบปรวิสยั มีแต
โลกทีเ่ กิดจากความสัมพันธระหวางเราผมู องกับสิง่ ทีถ่ กู มอง เราใหความหมายแกโลกรอบตัวเรา
ตางกันไป ความหมายสำหรับโลกของเรายอมตางจากความหมายทีค่ นอืน่ ใหแกโลกของเขา ดังเชน
ภูเขาสวยงามสำหรับนักทองเทีย่ วอยางเรา แตภเู ขาเดียวกันนัน้ เปนความทาทายสำหรับนักปนเขา
หรือเปนขุมทรัพยสำหรับพวกตองการระเบิดหินไปสรางถนน
เพราะฉะนัน้ หนาทีข่ องจิตก็คอื การใหความหมายแกโลก (Meaning-giving activity)
และขอสำคัญก็คอื เราจะใหความหมายแกโลกภายนอกตัวเราอยางไร นัน่ ขึน้ อยกู บั ตัวเราเอง
โลกภายนอกเปนอยางไรไมสำคัญสำหรับเรา ที่สำคัญคือเราตีตราหรือกำหนดความหมายให
คุณคาแกมนั อยางไรตางหาก ถาเราตกอยใู ตอำนาจกิเลสตัณหา เราก็ตคี า สถานการณไปทางหนึง่
แตถา เรามีธรรมประจำใจ เราก็ใหความหมายแกโลกไปอีกทางหนึง่
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ธรรมะประจำใจชวยสรางกรอบในการมองโลกและใหความหมายแกโลกในทางสราง
สรรค ถาเรามองโลกดวยเมตตา (ความรัก) และกรุณา (ความสงสาร) เราก็สามารถทีจ่ ะมอง
คนในแงดีและอยูรวมกันอยางสันติได ดังเชนคนที่กำลังมีความรักยอมมองโลกสดใสงดงาม
แตคนทีม่ องโลกดวยความโลภ ความโกรธและความหลง โลกของเขาก็จะมีแตความเรารอน
ดั้งนั้น “สุข” หรือ “ทุกข” จึงขึ้นอยูกับวิธีที่เรามองโลกหรือใหความหมายแกโลก
แหงประสบการณของเรา ดังบทกลอนทีว่ า
สุขและทุกขอยทู ใี่ จมิใชหรือ
ถาใจถือก็เปนทุกขไมสขุ ใส
ถาไมถอื ก็ไมทกุ ขพบสุขใจ
เราอยากไดความสุขหรือทุกขนา
ไมวา จะเปนพระพุทธศาสนาเถรวาทของเราทีส่ อนเรือ่ งวิปส สนา หรือเปนพระพุทธ
ศาสนามหายานที่สอนสมาธิแบบเซนตางก็บอกวิธีมองโลกแบบเดียวกัน คือมองโลกใหเห็น
ศูนยตาหรือความวางในสรรพสิง่ ศูนยตาในมหายานก็คอื อนัตตาในเถรวาทนัน่ เอง สรรพสิง่ เปน
อนัตตาคือไมมแี กนสารก็เพราะมันเปนศูนยตาคือวางจากแกนแทถาวร เมือ่ ใดจิตใจของเราหยุด
ปรุงแตง เราก็จะเห็นความวางในจักรวาล ปริศนาธรรมหรือโกอานของพระพุทธศาสนานิกายเซน
สอนใหเรามองโลกแบบศูนยตาคือวางจากการปรุงแตงทีใ่ จเราสรางขึน้ พระพุทธศาสนาเถรวาท
เรียกการมองโลกแบบนีว้ า ยถาภูตญาณทัสสนะ แปลวารเู ห็นตามความเปนจริง


พระพุทธศาสนานิกายเซนตัง้ ปริศนาธรรมไววา เสียงปรบมือของมือสองขางดังอยางไร
ไมถาม แตอยากทราบวาเสียงของมือขางเดียวดังอยางไร ตอบวา เสียงของมือขางเดียวคือความ
เงียบทีเ่ กิดจากการไมปรุงแตง สรรพสิง่ เกิดขึน้ จากการมีปฏิสมั พันธกนั เหมือนกับเสียงปรบมือ
ของมือสองขาง ดังกรณีทเี่ ราผมู องโลกใหความหมายแกโลก หรือกรณีทปี่ ฏิสมั พันธของอะตอมกอ
ใหเกิดสรรพสิง่ ขึน้ ในโลก เมือ่ ไมมปี ฏิสมั พันธระหวางอะตอมก็ไมมอี ะไรเกิดขึน้ ในจักรวาลนี้
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๑ สถาบันฟสกิ สในเยอรมนีทดลองปลอยใหโปรตอน ๒ อนุภาค
วิง่ สวนกันดวยความเร็วแสงในอุโมงคใตดนิ ยาว ๒๗ กิโลเมตร ถาโปรตอนชนกันก็จะเกิดพลังงาน
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มหาศาล เรียกวาเปนการระเบิดครัง้ ใหญ (Big Bang) ขนาดยอม ซึง่ จะชวยไขปริศนาทีว่ า จักรวาล
นีก้ อ กำเนิดขึน้ มาไดอยางไร
การทดลองทีน่ กั วิทยาศาสตรทำใหโปรตอน ๒ อนุภาคชนกันอยางนีช้ ว ยใหเขาใจเรือ่ ง
กำเนิดของจักรวาล ความเขาใจเรือ่ งอะตอมในฟสกิ สควอนตัมนำไปสกู ารไขปริศนาความลับของ
กำเนิดจักรวาล จากความรใู นเรือ่ งจุลภาคนำไปสคู วามเขาใจในระดับมหภาค ในทำนองเดียวกัน
การรจู กั ธรรมชาติของจิตใจของตนเองอยางดีกท็ ำใหพระพุทธเจาทรงเปนโลกวิทคู อื รจู กั โลกทัง้ โลก
เหมือนกับการทีเ่ รารจู กั ใบไมหนึง่ ใบเปนอยางดีกท็ ำใหเรารจู กั ใบไมในปาทัง้ ปา
การศึกษาทำความเขาใจฟสกิ สควอนตัมชวยใหเราเขาใจพระพุทธศาสนาในมุมมอง
ใหมไดมากขึน้ แมจะมีความแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับฟสกิ สควอนตัมอยบู า ง ความ
แตกตางนัน้ มีแตจะทำใหเราเกิดความสนใจวาทำไมจึงตางกัน ทัง้ นีเ้ พราะเหตุผลทีว่ า ผทู เี่ หมือน
กันยอมจะคบหากัน ผทู แี่ ตกตางกันยอมจะสนใจกัน

